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สาขาพืช

ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ ขิงต่ อการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา Fusarium sp.
สาเหตุโรคเหี่ยวแคนตาลูปในห้ องปฏิบัตกิ าร
Efficacy of Zingiberaceae Crude Extracts Against Fusarium sp. Causing Wilt of Cantaloupe in
Laboratory
ชาลิสา ศรี หอม1* อรอุมา เพียซ้ าย1 เนตรนภิส เขียวขา1 และ จาเริญ บัวเรื อง2
Charisa Srihom1, Onuma Piasai1, Netnapis Khewkhom1 and Jamrearn Buaruang2

บทคัดย่ อ
โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื ้อรา Fusarium นับเป็ นโรคที่สาคัญของพืชตระกูลแตง ทาให้ เกิดความเสียหายต่อ
คุณภาพของผลผลิตเป็ นอย่างมาก การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจาก
พืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ต่อการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อรา Fusarium sp. ที่ทาให้ เกิดโรคเหี่ยวของแคนตา
ลูปในห้ องปฏิบตั ิการ แยกเชื ้อราสาเหตุจากแคนตาลูปโดยวิธี tissue transplanting method และจาแนกชนิดเชื ้อรา
Fusarium โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการวิเคราะห์วิวฒ
ั นาการของลาดับเบส ทดสอบการเกิดโรคใน
สภาพเรื อนทดลอง เตรี ยมสารสกัดหยาบจากกระชาย (Boesenbergia rotunda) ข่า (Alpinia galanga) และ ขิง
(Zingiber officinale) และทดสอบโดยวิธี poisoned food technique ผลการทดลองพบว่าสารสกัดหยาบจากขิงที่
ระดับความเข้ มข้ น 100,000 ppm สามารถยับยังการเจริ
้
ญของเส้ นใยเชื ้อรา Fusarium sp. ได้ ดีที่สดุ เท่ากับ 100%
รองลงมาได้ แก่ สารสกัดหยาบจากกระชายและข่า โดยมีคา่ การยับยัง้ เท่ากับ 95% และ 70% ตามลาดับ

ABSTRACT
Wilt disease caused by Fusarium species, is an important disease of cucurbits and has been
known to cause major yield and quality losses. The objective of this study was to test the efficacy of
Zingiberaceae crude extracts against mycelial growth of Fusarium sp. causing wilt of cantalope in
laboratory. The causal fungus was isolated from cantaloupe using tissue transplanting method and
identified as Fusarium based on morphological characteristics and phylogenetic analysis. The
pathogenicity test was conducted in greenhouse. Crude extracts of finger root (Boesenbergia
rotunda), galanga (Alpinia galanga) and ginger (Zingiber officinale) were prepared and were tested
by poisoned food technique. The results indicated that the ginger crude extract at concentration of
100,000 ppm completely inhibited the mycelial growth of Fusarium sp., while finger root and galanga
crude extracts showed 95% and 70% mycelial growth inhibition, respectively.
Keywords: Zingiberaceae, crude extract, Fusarium wilt, mycelial growth inhibition
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คานา
Fusarium equiseti (Corda) Sacc. เป็ นเชื ้อราที่อาศัยอยู่ในดิน (soil-borne fungi) และมีรายงานเป็ น
สาเหตุโรคพืช ทาให้ เกิดโรคเหี่ยว (Fusarium wilt) (Li et al., 2017; Marin et al., 2001) ในพืชหลายชนิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชวงศ์แตง แคนตาลูป พริ ก และมะเขือเทศ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทังทางด้
้
าน
ปริ มาณและคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการส่งออก เมื่อมีการปลูก พืชชนิดเดิมซ ้าในพื ้นที่เดิมอย่าง
ต่อเนื่อง จะทาให้ เกิดการระบาดของโรคอย่างรุนแรง การป้องกันกาจัดราชนิดนี ้ นิยมใช้ สารเคมีปอ้ งกันกาจัดเชื ้อ
ราในการควบคุมโรค ซึง่ หากใช้ ในปริ มาณมากและติดต่อกันเป็ นเวลานานอาจทาให้ เชื ้อราเกิดการกลายพันธุ์และ
ต้ านทานต่อสารเคมีได้ (อภิรัชต์ และคณะ, 2553) นอกจากนี ้สารเคมียงั เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้
รวมทังมี
้ พิษตกค้ างในผลผลิตส่งผลกระทบต่อผู้บริ โภคและสิ่งแวดล้ อม ในปั จจุบนั มีงานวิจยั การใช้ ประโยชน์จาก
สารสกัด จากพื ช เพื่ อ ใช้ ควบคุม โรคพื ช เช่ น การใช้สารสกัด จากใบสะเดาในการควบคุม เชื อ้ รา Fusarium
oxysporum สาเหตุโรคในกล้ วย (Yasmin et al., 2008) นอกจากนี ้ยังมีรายงานพบว่าสารสกัดจากกานพลู
อบเชย ตะไคร้ และพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) บางชนิด เช่น ขิง ข่า สามารถยังยังการเจริ
้
ญของรา Aspergillus
niger Alternaria alternate Curvularia lunata Fusarium spp. Macrophomina phoaseolina
Botryodiplodia theobromae และ colletrotrichum corchi (สุภทั ราและคณะ, 2549; Chohan et al., 2011;
้
กษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยังการเจริ
้
ญของ
Farana et al., 2014) ดังนันในการศึ
เส้ นใยราสาเหตุโรคเหี่ยวของแคนตาลูปในห้ องปฏิบตั กิ ารจึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ โดยอาจนามาใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
พัฒนาต่อยอดการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรพืชสมุนไพรในประเทศ เพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการประยุกต์ใช้
ในการควบคุมโรคเหี่ยวโดยชีววิธีตอ่ ไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การแยกและจัดจาแนกชนิดของเชือ้ ราสาเหตุโรคเหี่ยวของแคนตาลูป
1.1 การแยกเชือ้ รา
แยกเชื ้อราจากรากของแคนตาลูปพันธุ์ซนั เลดี ้ (sun lady) ที่แสดงอาการเหี่ยวในแปลงปลูกของ
เกษตรกรในพื ้นที่อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในเดือนมีนาคม 2560 โดยวิธี tissue transplanting (Agrios,
2005) เลี ้ยงสปอร์ เดี่ยวของเชื ้อราให้ บริ สทุ ธิ์ด้วยวิธี single–spore technique โดยเขี่ยกลุม่ สปอร์ ลงหลอดน ้า
กลัน่ นึ่งฆ่าเชื ้อ เพื่อเตรี ยมสารแขวนลอยสปอร์ (spore suspension) ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร จากนันใช้
้ ปิเปตดูด
spore suspension ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร หยดลงบนอาหาร water agar (WA) ในจานอาหารเลี ้ยงเชื ้อ ใช้ แท่ง
แก้ วเกลี่ ย ให้ ส ารแขวนลอยสปอร์ ก ระจายทั่ ว ผิ ว หน้ าอาหารหรื อ จนกว่ า ผิ ว หน้ าอาหา รจะแห้ ง บ่ ม เชื อ้ ที่
อุณ หภู มิ ห้ อ งเป็ น เวลา 24 ชั่ว โมง ตรวจสอบการงอกของสปอร์ ใ ต้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบสเตอริ โ อ ( stereo
microscope) เมื่อพบสปอร์ งอกใช้ เข็มเขี่ยย้ ายสปอร์ เดี่ยวมาเลี ้ยงบนอาหาร potato dextrose agar (PDA) และ
นาไปเก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียสเพื่อใช้ ศกึ ษาต่อไป
1.2 จาแนกชนิดเชือ้ ราโดยใช้ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื ้อราที่แยกได้ จากรากแคนตาลูป โดยเลี ้ยงเชื ้อบนอาหาร PDA
เพื่อศึกษาการเจริ ญของโคโลนี สีของเส้ นใย การสร้ างเม็ดสี (pigment) และเลี ้ยงเชื ้อราบนอาหาร carnation
leaf-piece agar (CLA) เพื่อกระตุ้นให้ ราสร้ างโครงสร้ างในการสืบพันธุ์ ได้ แก่ sporodochium macroconidium
2
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microconidia และ chlamydospore จดบันทึก วัดขนาด และถ่ายภาพเชื ้อราภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์แบบสเตอริ
โอ และ compound ตามวิธีของ Leslie and Summerell (2006) และ Samson et al. (2002)
1.3 จาแนกชนิดของเชือ้ รา โดยใช้ เทคนิค polymerase chain reaction
เลี ้ยง Fusarium sp บนอาหาร PDA อายุ 7 วัน ใช้ ช้อนตักสารขูดเส้ นใยเชื ้อราใส่ในหลอดทดสอบ
(microtube) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร นาไปสกัดดีเอ็นเอโดยวิธี CTAB method ตามวิธีของ Donnell et al. (2000)
นาดีเอ็นเอที่ได้ ไปทาปฎิกิริยา
polymerase chain reaction (PCR) โดยใช้ ไพร์ เมอร์ ITS1
TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3') และ ITS4 (5'-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3') ตรวจสอบลาดับนิวคลี
โอไทด์เทียบกับฐานข้ อมูล NCBI เพื่อระบุชนิดของเชื ้อรา
2. การทดสอบความสามารถในการก่ อโรค (pathogenicity test)
เพาะเมล็ดแคนตาลูปสายพันธุ์ซนั เลดี ้ ในกระบะเพาะกล้ า อายุ 30 วัน จากนันเตรี
้ ยมกระบะเพาะที่บรรจุดิน
ฆ่าเชื ้อแล้ ว นาเชื ้อราที่แยกได้ จากข้ อ 1. ทุกไอโซเลทมาทาการพิสจู น์โรคตามวิธีของ Koch’s Postulation โดยเลี ้ยง
เชื ้อราบนอาหารเลี ้ยงเชื ้อ PDA เป็ นเวลา 14 วัน เตรี ยม spore suspension ที่ความเข้ มข้ น 1×106 สปอร์ ตอ่ มิลลิลิตร
ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร ผสม spore suspension กับดินที่เตรี ยมไว้ ในกระบะเพาะ จากนันย้
้ ายกล้ าแคนตาลูปลงปลูก
ในกระบะเพาะจานวน จานวน 1 ต้ น ต่อ หลุม ทาการทดลอง 10 ซ ้า สังเกตอาการของโรคที่แสดงอาการเหี่ยวเหลือง
หลังจากปลูกเชื ้อเป็ นเวลา 7 วัน
3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชวงศ์ ขิงต่ อการยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ราสาเหตุโรค
เหี่ยวของแคนตาลูป
3.1 การเตรี ยมสารสกัดหยาบจากพืช
สุม่ เก็บตัวอย่างพืชวงศ์ขิงจากตลาดไท อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 3 ชนิด ได้ แก่ กระชาย
(Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.), ข่า (Alpinia galanga (L.) Willd.) และ ขิง (Zingiber officinale Roscoe.)
นาพืชวงศ์ขิงชนิดละ 500 กรัม ล้ างน ้าให้ สะอาด ผึง่ ลมให้ แห้ ง นามาหัน่ เป็ นชิ ้นเล็ก ๆ และปั่ นให้ ละเอียด บรรจุใส่ใน
ภาชนะแก้ ว เติมสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ (EtOH) ความเข้ มข้ น 95 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาตร 1 ลิตร ปิ ดฝาให้ สนิทหมัก
ทิ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 30 วัน เมื่อครบกาหนด นาสารละลายมากรองตะกอนและเศษพืชออกด้ วยผ้ าขาวบาง
นาส่วนที่เป็ นของเหลวไประเหยแยกตัวทาละลายออกด้ วยเครื่ องระเหยสูญญากาศ (rotary vacuum evaporator) ที่
ความดัน 45 mbar อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ความเร็ วรอบ 100 รอบต่อนาที ชัง่ น ้าหนักสารสกัดหยาบ (crude
extract) และบรรจุสารของพืชแต่ละชนิดใส่ในขวดสีชา เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อทดสอบต่อไป
3.2 ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรด้ วยวิธี poisoned food technique
ชัง่ สารสกัดหยาบจากกระชาย ข่า และ ขิง น ้าหนัก 1 กรัม ละลายใน dimethyl sulfoxide (DMSO)
ความเข้ มข้ น 2 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร ผสมน ้า 8 มิลลิลิตร จากนันเจื
้ อจางสารสกัดหยาบด้ วยน ้ากลัน่ นึ่ง
ฆ่าเชื ้อ ที่ระดับความเข้ มข้ น 10 100 1,000 10,000 และ 100,000 ppm นาสารสกัดแต่ละความเข้ มข้ นปริ มาตร
1 มิลลิลิตร ผสมกับอาหารเลี ้ยงเชื ้อ PDA ปริ มาตร 9 มิลลิลิตร เทลงในจานเลี ้ยงเชื ้อ จากนันใช้
้ แท่งอลูมินมั่
(cork borer) ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะบริ เวณปลายเส้ นใยของเชื ้อราที่เลี ้ยงไว้ อายุ 7 วัน
ย้ ายชิ ้นวุ้นนามาวางบริ เวณกลางจานเลี ้ยงเชื ้อที่บรรจุอาหารผสมสารสกัดหยาบจากพืชแต่ละความเข้ มข้ น บ่มไว้
ที่อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 7 วัน ทาการทดลอง 3 ซา้ บันทึกผลโดยวัด ขนาดเส้ นผ่า นศูนย์ กลางโคโลนี ของรา
เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมได้ แก่ น ้าเปล่า 2%DMSO 95% EtOH และสารแคปแทน (captan) ความเข้ มข้ น
3
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1,000 ppm คานวณค่าเปอร์ เซ็นต์ยบั ยังการเจริ
้
ญเส้ นใยของเชื ้อรา (Growth inhibition : GI) ตามสูตร GI = (R1R2)/R1×100 โดย R1 = ขนาดของเส้ นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเชื ้อราในชุดควบคุม และ R2 = ขนาดของเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางโคโลนีเชื ้อราในอาหารที่ผสมสารสกัดแต่ละความเข้ มข้ น ทดสอบความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. ผลการแยกและจัดจาแนกชนิดของเชือ้ รา
ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาบนอาหาร PDA และ CLA สามารถแยกได้ เชื ้อรา Fusarium sp.
จานวน 7 ไอโซเลท โดยเชื ้อราสร้ างเส้ นใยสีขาวต่อมาเปลี่ยนเป็ นสีชมพู บนอาหาร PDA หลังจากเลี ้ยงเชื ้อเป็ นเวลา 7
วัน ด้ านใต้ โคโลนี มีสี ชมพูอมแดง ส่วนลักษณะสัณฐานวิทยาบนอาหาร CLA เมื่ออายุ 7 วัน เชื อ้ ราจะสร้ าง
sporodochia ลักษณะเป็ นเมือกสีส้ม ไม่พบการสร้ าง microconidia สร้ าง macroconidia รูปร่ างโค้ งคล้ ายเคียว
(fusoid) ปลายเรี ยวยาวและโค้ ง เซลล์ที่ฐานมีลกั ษณะคล้ ายเท้ า (foot-shaped) มี 3-6 ผนังกัน้ (septate) ขนาด
31.5-48×3.5-6 ไมโครเมตร สร้ าง chlamydospores ผนังเรี ยบเกิดขึ ้นแบบเดี่ยวๆ หรื อต่อกันเป็ นคูๆ่ (Figure 1) และ
เมื่อทาการจัดจาแนกเชื ้อราโดยเทคนิค PCR โดยใช้ ไพร์ เมอร์ ITS1/4 บริ เวณ internal transcribed spacers (ITS)
ตรวจสอบลาดับเบสเทียบกับฐานข้ อมูลใน GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) พบว่าข้ อมูลที่ปรากฏมี
ความใกล้ เคียงกับเชื ้อรา Fusarium equiseti (Corda) Sacc. (Accession no. FR669193.1) เท่ากับ 99% จาก
ข้ อมูลที่เปรี ยบเทียบทังหมดจ
้
านวน 554 ลาดับเบส อย่างไรก็ตามในการยืนยันผลการจัดจาแนกชนิดของเชื ้อรา
จาเป็ นจะต้ องใช้ ข้อมูลจากลาดับนิวคลีโอไทด์อื่นเพิ่มเติม เช่น ยีน beta-tubulin, elongation factor l-alpha (EF1- )
และ RNA polymerase l และ ll largest (RPB1, RPB2) (Donnell et al., 2000) นามาวิเคราะห์ลาดับนิวคลีโอไทด์
และสร้ างแผนภูมิวิวฒ
ั นาการต้ นไม้ (Phylogenetic trees) ร่ วมด้ วย ซึ ้งจะทาให้ สามารถยืนยันและระบุ species
ของรา Fusarium ได้ อย่างถูกต้ อง ทังนี
้ ้พบว่าผลการแยกเชื ้อสอดคล้ องกับรายงานของเลขา และจินตนา (2539) ที่
รายงานเชื ้อรา F. equiseti จากแคนตาลูปที่แสดงอาการเหี่ยว และอาการลาต้ นไหม้ ของหน่อไม้ ฝรั่ง นอกจากนี ้เชื ้อรา
F. equiseti ยังมีรายงานเป็ นสาเหตุโรครากและลาต้ นเน่าของพืชอื่นอีกหลายชนิด (Hanaa et al., 2011)

B

A

D

E

C

F

G

Figure 1 Fusarium sp. colony on PDA (A,B) after 7 days colony on CLA (C) after 7 days sporodochia
on CLA (D); chlamydospores (E), macroconidia (F, G). Scale bars: E = 10 µm; F, G = 20 µm.
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2. ผลการทดสอบความสามารถในการก่ อโรค (Koch’s Postulation)
ผลการทดสอบพบว่าเชื ้อรา Fusarium sp. ทุกไอโซเลทมีระดับความรุนแรงก่อโรคใกล้ เคียงกัน หลังจาก
ปลูกเชื ้อเป็ นเวลา 7 วัน ต้ นกล้ าแคนตาลูปแสดงอาการเหี่ยว ขอบใบเริ่ มมีสีเหลือง ใบลู่ชี ้ลง (Figure 2A) และ
เมื่อตรวจสอบอาการโรคหลังจากปลูกเชื ้อเป็ นเวลา 10 วัน พบอาการเหี่ยวรุนแรงเพิ่มขึ ้น และต้ นกล้ าแห้ งตายคิด
เป็ นร้ อยละ 80 เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (Figure 2B)

A

B

Figure 2 Cantaloupe seedling showing wilt symptoms at 7 days (A) and 10 days (B) after inoculated
with Fusarium sp.
3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชวงศ์ ขิงต่ อการเจริญของเชือ้ รา Fusarium sp.
จากผลการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบจากขิงที่ระดับความเข้ มข้ น 100,000 ppm สามารถยับยังการ
้
เจริ ญของเชื ้อรา Fusarium sp. ได้ 100% ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Satish et al. (2009) โดยได้ รายงาน
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากขิงที่ความเข้ มข้ น 10,000 และ 100,000 ppm พบว่าสามารถยับยังการ
้
เจริ ญของเส้ นใยและการงอกของสปอร์ รา Fusarium ได้ 100% และจากรายงานของ Helal et al. (2006) พบว่า
สารสกัดหยาบจากขิงมีสารออกฤทธิ์ ที่สาคัญได้ แก่ glycolipids gingerols และ methylgingerol โดยมี
ประสิทธิภาพในการยับยังการเจริ
้
ญเส้ นใยของเชื ้อรา Fusarium sp. ตลอดจนสามารถลดการเจริ ญของโคโลนี
ทาลายเยื ้อหุ้มเซลล์พลาสมา และทาให้ โครงสร้ างไมโคอนเดรี ย ของเชือ้ ราผิดปกติ ผลการทดสอบยังพบว่า ที่
ระดับความเข้ มข้ น 100,000 ppm สารสกัดหยาบจากกระชาย และข่า มีคา่ การยับยังเท่
้ ากับ 95% และ 70%
ตามลาดับ (Table 1, Figures 3, 4)
นอกจากนี ย้ ังพบว่า ที่ ระดับ ความเข้ มข้ น 10,000
ppm สารสกัด หยาบจากขิ ง มี ฤทธิ์ ยับยั้ง การ
เจริ ญเติบโตของเส้ นใย Fusarium sp. ได้ เท่ากับ 91% ในขณะที่สารสกัดหยาบของกระชายและข่ามีคา่ การยับยัง้
เท่ากับ 74% และ 51% ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานของศานิต และสิริวรรณ (2553) และนุชนารถ และ
คณะ (2546) ซึง่ รายงานสารสกัดหยาบจากข่าและกระชายที่ความเข้ มข้ น 10,000 ppm มีประสิทธิภาพในการ
ยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อรา Fusarium sp. ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 100% ส่วนผลการทดสอบสารสกัดหยาบ
จากกระชายและขิงที่ความเข้ มข้ น 1,000 ppm สามารถยับยังได้
้ เท่ากับ 60% และ 58% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ
ชุดควบคุม ในขณะที่สารแคปแทนที่ระดับความเข้ มข้ น 1,000 ppm สามารถยับยังการเจริ
้
ญของเส้ นใยรา
Fusarium sp. ได้ 100% (Table 1, Figures 3, 4)
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Table 1 Inhibition of mycelial growth of Fusarium sp. after cultivated on PDA mixed with
Zingiberaceae crude extract at different concentrations in vitro
Percent Inhibition of mycelial growth of Fusarium sp.(%)1/
Concentration (ppm)
galanga
finger root
ginger
Control
0.00±0.00f
0.00±0.00g
0.00±0.00f
Captan
100.00±0.00a
100±0.00a
100±0.00a
10
8.00±1.10e
11.62±1.11f
22.78±1.44e
100
16.23±0.30d
26.35±3.29e
41.21±0.53d
1,000
18.64±2.72d
60.38±1.61d
58.87±0.81c
10,000
51.54±0.91c
74.37±3.22c
91.77±1.37b
100,000
70.24±0.88b
95.39±0.59b
100±0.00a
CV (%)
3.49%
4.43%
1.73%
1/
Mean followed by the same letter are not significantly different by Duncan’s new multiple range test
(P<0.05)

H2O

2%DMSO

95% EtOH

Figure 3 The radial growth of Fusarium sp. in control treatments
Zingiberaceae
crude extracts

10

Concentrations (ppm)
100
1,000

Captan (1,000 ppm)

10,000

100,000

galanga
(Alpinia galanga)

finger root
(Boesenbergia
rotunda)

ginger
(Zingiber officinale)

Figure 4 Effect of Zingiberaceae crude extracts at various concentrations on radial growth of Fusarium sp.
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สรุ ป
ผลการแยกเชื ้อราจากรากของแคนตาลูปที่แสดงอาการเป็ นโรค จัดจาแนกชนิดเชื ้อราโดยใช้ ลกั ษณะทาง
สัณฐานวิทยาและข้ อมูลทางชีวโมเลกุล ประกอบกับผลการพิสจู น์การเกิดโรคในสภาพโรงเรื อน พบว่าสาเหตุของ
โรคเหี่ยวในแคนตาลูปเกิดจากเชื ้อรา Fusarium sp. เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ขิง
ได้ แก่ กระชาย (Boesenbergia rotunda), ข่า (Alpinia galanga) และ ขิง (Zingiber officinale) ในการยับยัง้
การเจริ ญของเส้ นใยเชื ้อรา Fusarium sp. ด้ วยวิธี poisoned food technique ที่ระดับความเข้ มข้ น 10 100
1,000 10,000 และ 100,000 ppm พบว่าสารสกัดจากขิงที่ระดับความเข้ มข้ น 100,000 ppm สามารถยับยังการ
้
เจริ ญของเส้ นใยเชื ้อรา Fusarium sp. ได้ 100% รองลงมาคือสารสกัดหยาบจากกระชายและข่าโดยมีคา่ การ
ยับยังเท่
้ ากับ 95% และ 70% ตามลาดับ
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การผลิตเมล็ดเทียมกระจูดเพื่อการอนุรักษ์ พันธุกรรมในสภาพปลอดเชือ้
Artificial Seed Production of Lepironia articulata for In Vitro Germplasm Conservation
เปรมฤดี ดายศ1* สมพร ดำยศ1 เมฆำ ชำติกลุ 1 กำญจนี เตชะวรรักษ์ 1 และ จินำรัตน์ สำยแก้ ว1
Premrudee Domyos1*, Somporn Domyos1, Meka Chartikul1, Kanjanee Techaworarak1 and Jinarat Saykawe1

บทคัดย่ อ
งำนวิ จัยนี ม้ ีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึกษำปั จจัยที่ มีผลต่อกำรผลิต และเก็ บรั กษำเมล็ดเที ยมกระจูด ได้ แ ก่
ควำมเข้ มข้ นของโซเดียมอัลจิเนตและระยะเวลำในกำรเก็บรักษำ เพื่อชะลอกำรเจริ ญเติบโตของหน่อกระจูดใน
เมล็ดเทียม นำหน่อกระจูดขนำด 5 มิลลิเมตร ลอยในอำหำรเหลวสูตร MS (Murashige and Skoog) ที่เติม
โซเดียมอัลจิเนตควำมเข้ มข้ น 1 2 3 หรื อ 4 เปอร์ เซ็นต์ แล้ วหยดในสำรละลำยแคลเซียมคลอไรด์ควำมเข้ มข้ น
100 มิลลิโมลำร์ เพื่อผลิตเมล็ดเทียม พบว่ำ โซเดียมอัลจิเนตควำมเข้ มข้ น 3 เปอร์ เซ็นต์ มีควำมเหมำะสมที่สดุ
เมล็ดเที ยมมีรูปทรงกลม เมล็ดเที ยมที่ ห้ ุมด้ วยอำหำรเหลวสูตร MS ที่ เติมโซเดียมอัล จิ เนตควำมเข้ มข้ น 3
เปอร์ เซ็นต์ เก็บรักษำบนสำลีช่มุ ด้ วยน ้ำกลัน่ เป็ นเวลำ 3 6 และ 9 เดือน แล้ วย้ ำยเลี ้ยงบนอำหำรสูตร MS ที่เติม
BA ควำมเข้ ม ข้ น 3 มิล ลิ ก รั มต่ อลิ ต ร เป็ นเวลำ 2 เดือ น พบว่ ำ เมล็ดเที ย มที่ เก็ บ รั ก ษำเป็ นเวลำ 3 เดื อ น มี
เปอร์ เซ็น ต์ กำรงอกสูงสุด เฉลี่ ย 73.33 และมีก ำรสร้ ำงหน่ อใหม่เฉลี่ ย 4.30±0.67 หน่อ หน่ อมีควำมสูง เฉลี่ ย
4.70±0.37 เซนติเมตร

ABSTRACT
The research focuses on the factors affecting Lepironia articulata artificial seed production
and preservation from micro shoots such as sodium alginate concentration and storage duration for
suppression of micro shoot growth in the artificial seeds. Artificial seeds were formed when the micro
shoots with size 5 mm were encapsulated in liquid MS (Murashige and Skoog) medium inclusion of
1, 2, 3 or 4% (w/v) sodium alginate with 100 mM CaCl2 as complexing solution. A gelling matrix of 3%
sodium alginate concentration was found to be optimal, producing spherical beads. Encapsulated
micro shoots in liquid MS medium inclusion of 3% sodium alginate were stored for different storage
periods of 3, 6 or 9 months on soaked absorbent cotton with distilled water and were transferred on
MS medium containing 3 mg/L BA for germination. A maximum of germination percentage of the
artificial seeds was observed in 3 months storage time at 73.33% and micro shoot in these artificial
seeds generated average number of shoots at 4.30±0.67 shoots with average shoot height at
4.70±0.37 cm after 2 months of culture.

Key Words: artificial seed, in vitro germplasm conservation, Lepironia articulata
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คานา
กระจูด (kra chuut) เป็ นพืชล้ มลุกมีชื่อวิทยำศำสตร์ ว่ำ Lepironia articulata (Retz.) Domin อยู่ในสกุล
เลบปิ โรเนีย (Lepironia) และจัดอยู่ในวงศ์กก (Cyperaceae) มักขึ ้นเป็ นกลุ่มใหญ่ในแหล่งน ้ำธรรมชำติ หรื อใน
ระบบนิเวศพื ้นที่ช่มุ น ้ำ ทัว่ โลกพบพืชในสกุลนี ้ 5 ชนิด สำหรั บประเทศไทยพบเพียงชนิดเดียว คือ L. articulata
หรื อกระจูด (David and Tetsuo, 1998) พบกระจำยพันธุ์ในภำคตะวันออกและภำคใต้ ในภำคตะวันออกพบ
แห่งเดียวในพื ้นที่ช่มุ น ้ำธรรมชำติ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ภำคใต้ พบในทุกจังหวัดที่มีพื ้นที่ติดกับชำยฝั่ งทะเล
และมีสภำพเป็ นหนองบึงน ้ำจืดในเขตพื ้นที่ป่ำชำยหำดและป่ ำพรุ โดยขึ ้นปะปนเป็ นพื ชพื ้นล่ำงให้ กบั เสม็ดขำว พบ
กระจูดมำกที่สุดในจังหวัดนครศรี ธรรมรำช รองลงมำคือ ชุมพร สุรำษฎร์ ธำนี พัทลุง นรำธิ วำส และพังงำ กำร
ขยำยพันธุ์นิยมใช้ กำรแยกแง่งที่แตกหน่อมำกกว่ำกำรเพำะเมล็ด เนื่องจำกเมล็ดมีเปอร์ เซ็นต์กำรงอกต่ำ (วัชนะ
และกิตติพงษ์ , 2549) มีกำรนำกระจูดมำใช้ ประโยชน์อย่ำงหลำกหลำย เช่น ประเทศออสเตรเลียใช้ แง่งเป็ นอำหำร
ปลูกเป็ นไม้ ประดับ ปลูกในพื ้นที่ชุมน ้ำเพื่อป้องกันกำรกัดเซำะ ดูดซึมธำตุอำหำรพืชและเป็ นพืชกรองน ้ำในแหล่ง
น ้ำธรรมชำติ (Anonymous, 2011; Cowie et al., 2000; Stevens and Dowling, 2002) สำธำรณรั ฐประชำชน
จีนใช้ ลำต้ นจักสำนเสื่อและตะกร้ ำ (Shi, 2010) และประเทศไทยใช้ ลำต้ นจักสำนเป็ นเครื่ องใช้ ภำยในครัวเรื อน ซึง่
หัตถกรรมกระจูดในภำคใต้ นี ้มีคณ
ุ ค่ำทำงวัฒนธรรม คุณค่ำเชิงเศรษฐกิจ คุณค่ำเชิงสังคม คุณค่ำเชิงศิลปะ และ
คุณค่ำเชิงประโยชน์ใช้ สอย (สุภำคย์, 2529)
ปั จจุบนั พบว่ำ ทรัพยำกรกระจูดกำลังจะหมดไปจำกพื ้นที่พรุ เช่น ที่พรุ ควนเคร็ ง จังหวัดนครศรี ธรรมรำช
ซึง่ เป็ นแหล่งกระจูดที่มีควำมอุดมสมบูรณ์และคุณสมบัติดีที่สดุ ในกำรนำมำจักสำนเป็ นผลิตภัณฑ์ตำ่ ง ๆ (นฤมล,
2555) เนื่องจำกนโยบำยของรัฐที่สนับสนุนด้ ำนกำรส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ชมุ ชน “หนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์” ทำให้ มี
กำรเก็บเกี่ ยวกระจูดในแหล่งนำ้ ธรรมชำติเป็ นจำนวนมำกเพื่ อแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ ทำให้ กระจูดไม่สำมำรถ
เจริ ญเติบโตทันต่อควำมต้ องกำร ประกอบกับสภำพป่ ำพรุ ถูกบุกรุ กและถูกทำลำยเป็ นจำนวนมำกเพื่อยึดครอง
ที่ดินนำไปปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยำงพำรำ และปำล์มน ้ำมัน จึงทำให้ พืน้ ที่ที่เป็ นแหล่งธรรมชำติของกระจูดลด
น้ อยลง (เปรมฤดี, 2557) ส่งผลให้ ปริ มำณกระจูดลดลงอย่ำงรวดเร็ วและทำให้ พันธุกรรมของกระจูดมีแนวโน้ ม
ลดลงหรื ออำจสูญหำยได้ ในอนำคต จึงจำเป็ นต้ องเก็บรักษำพันธุ์กระจูดเพื่ออนุรักษ์ พนั ธุกรรม โดยทัว่ ไปกำรเก็บ
รักษำพันธุ์พืชทำได้ 3 วิธี คือ เก็บรักษำในลักษณะของกำรปลูกในแปลงปลูก ส่วนที่ใช้ ขยำยพันธุ์ และเก็บรักษำ
ด้ วยเทคนิคกำรเพำะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช ซึง่ วิธีสดุ ท้ ำยมีข้อดีคือ ใช้ พื ้นที่น้อย สะดวกต่อกำรจัดกำร ลดควำมเสี่ยงต่อ
กำรสูญเสียพันธุกรรม และคงไว้ ซงึ่ ลักษณะทำงพันธุกรรมของพืชนัน้ (บุญยืน, 2544)
เทคโนโลยีผลิตเมล็ดเทียมเป็ นแนวทำงหนึง่ ในกำรเก็บรักษำพันธุ์พืชหำยำก พืชใกล้ สญ
ู พันธุ์ พืชสมุนไพร
และพืชเศรษฐกิจ มีข้อดีคือ พืชที่ได้ มีพนั ธุกรรมคงเหมือนเดิม ง่ำยต่อกำรดูแลรักษำเนื่องจำกมีขนำดเล็ก สะดวก
ในกำรย้ ำยปลูก และใช้ ในกำรแลกเปลี่ยนพันธุ์พืช (Srivastava et al., 2009) เมล็ดเทียม (artificial seed) เป็ น
เมล็ดที่เกิดจำกกำรนำโซมำติกเอ็มบริ โอ หรื อปลำยยอด หรื อเนื ้อเยื่อเจริ ญอื่น ๆ ที่สำมำรถพัฒนำเป็ นต้ นพืชได้
มำห่อหุ้มด้ วยสำรที่มีลกั ษณะเป็ นวุ้นภำยใต้ สภำวะกำรเพำะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ (Bapat and Mhatre, 2005) สำรที่
ห่อหุ้มมีสองชัน้ คือ ชันนอกเป็
้
นสำรที่ให้ ควำมแข็งแรงแก่เมล็ด เปรี ยบเสมือนเปลือกหุ้มเมล็ด ชันในประกอบด้
้
วย
ธำตุอำหำรพืชที่จำเป็ นต่อกำรเจริ ญเติบโตและกำรงอกของเมล็ด เปรี ยบเสมือนเอนโดสเปิ ร์ ม (Khor and Loh,
2005) เมล็ดเทียมมี 2 ชนิด คือ ชนิด desiccated artificial seeds ทำโดยนำชิน้ ส่วนพืชมำห่อหุ้มด้ วยสำร
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พอลิออกซีเอทิลีน แล้ วทำให้ แห้ งโดยระเหยนำ้ ออก เหมำะสำหรั บพืชที่ทนต่อสภำพแห้ ง และชนิด hydrated
artificial seeds ทำโดยนำชิ ้นส่วนพืชมำห่อหุ้มด้ วยสำรไฮโดรเจล เช่น โซเดียมอัลจิเนต เหมำะสำหรับพืชที่ไม่
ทนต่อสภำพแห้ ง (Ara et al., 2000) กำรเก็บรักษำเมล็ดเทียมมี 2 วิธี คือ เก็บรักษำในระยะสัน้ 6-12 เดือน โดย
กำรลดอุณหภูมิหรื อควำมเข้ มแสง ใช้ สำรชะลอกำรเจริ ญเติบโต ปรั บควำมเข้ มข้ นของธำตุอำหำรหรื อนำ้ ตำล
ฯลฯ เพื่อชะลอกำรเจริ ญเติบโต และเก็บรักษำในระยะยำวโดยเก็บในไนโตรเจนเหลว ซึง่ มีอณ
ุ หภูมิ -196 องศำ
เซลเซียส เพื่อหยุดกำรเจริ ญเติบโต (Rai et al., 2008) มีรำยงำนวิจยั กำรเก็บรักษำพันธุ์พืชโดยใช้ เทคโนโลยีเมล็ด
เทียมในพืชหลำยชนิด เช่น กำรผลิตเมล็ดเทียมจำกข้ อของต้ นทับทิม (Naik and Chand, 2006) และจำกปลำย
ยอดของ Spilanthes acmella (L.) Murr. (Singh et al., 2009) พบว่ำ กำรหุ้มข้ อหรื อปลำยยอดด้ วยอำหำรเหลว
สูตร MS ที่เติมโซเดียมอัลจิเนตควำมเข้ มข้ น 3 เปอร์ เซ็นต์ แล้ วหยดในสำรละลำยแคลเซียมคลอไรด์ควำมเข้ มข้ น
100 มิลลิโมลำร์ เก็บรั กษำเมล็ดเทียมที่อุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียล ได้ นำนกว่ำ 30 วัน และ 60 วัน ตำมลำดับ
Srivastava et al. (2009) ผลิตเมล็ดเทียมจำกปลำยยอดและข้ อของ Cineraria maritime พบว่ำ กำรหุ้มปลำย
ยอดและข้ อขนำด 3-5 มิลลิเมตร ด้ วยอำหำรเหลวสูตร ½ MS ที่เติมซูโครสควำมเข้ มข้ น 1.5 เปอร์ เซ็นต์
โซเดียมอัลจิเนตควำมเข้ มข้ น 3 เปอร์ เซ็นต์ และหยดในสำรละลำยแคลเซียมคลอไรด์ควำมเข้ มข้ น 3 เปอร์ เซ็นต์
เก็บรั กษำที่อุณหภูมิ 252 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 6 เดือน เมล็ดเทียมมีกำรงอก 82 เปอร์ เซ็นต์ นรำรั ตน์
(2547) ผลิตเมล็ดเทียมจำกตำยอดของกล้ วยหินขนำด 3 มิลลิเมตร ที่แช่ใน ABA ควำมเข้ มข้ น 0.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร แล้ วนำมำหุ้มด้ วยอำหำรเหลวสูตร MS ที่ เติมโซเดียมอัลจิ เนตควำมเข้ มข้ น 3 เปอร์ เซ็นต์ และหยดใน
สำรละลำยแคลเซียมคลอไรด์ควำมเข้ มข้ น 50 ไมโครโมลำร์ เก็บรักษำที่อณ
ุ หภูมิ 252 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ
15 และ 30 วัน พบว่ำ เมล็ดเทียมมีกำรรอดชีวิต 49.17 และ 21.67 เปอร์ เซ็นต์ ตำมลำดับ และเปรมฤดี (2557)
ผลิตเมล็ดเทียมจำกหน่อกระจูดขนำด 5 มิลลิเมตร หุ้มด้ วยอำหำรเหลวสูตร MS ที่เติมโซเดียมอัลจิเนตควำม
เข้ มข้ น 4 เปอร์ เซ็นต์ แล้ วหยดในสำรละลำยแคลเซียมคลอไรด์ควำมเข้ มข้ น 100 มิลลิโมลำร์ เก็บรักษำที่อณ
ุ หภูมิ
252 องศำเซลเซียส เป็ นเวลำ 3 และ 6 เดือน พบว่ำ มีกำรงอก 66.67 และ 26.67 เปอร์ เซ็นต์ ตำมลำดับ
กำรศึกษำครั ง้ นี ้ มีแนวคิดที่จะเก็บรั กษำพันธุ์กระจูดในลักษณะเมล็ดเทียมชนิด hydrated artificial
seeds และเก็บรักษำในระยะสัน้ โดยใช้ หน่อกระจูดในสภำพปลอดเชื ้อเป็ นชิ ้นส่วนพืช มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำ
ปั จจัยที่มีผลต่อกำรผลิตและเก็บรักษำเมล็ดเทียมกระจูด ได้ แก่ ควำมเข้ มข้ นของโซเดียมอัลจิเนตและระยะเวลำ
ในกำรเก็บรักษำ เพื่อชะลอกำรเจริ ญเติบโตของหน่อกระจูดในเมล็ดเทียม

อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของความเข้ มข้ นของโซเดียมอัลจิเนตต่ อการงอกของเมล็ดเทียมกระจูด
กำหนดสิ่งทดลอง คือ โซเดียมอัลจิเนตควำมเข้ มข้ น 1 2 3 และ 4 เปอร์ เซ็นต์ (w/v) เตรี ยมอำหำรเหลว
สูตร MS (Murashige and Skoog) ที่ปรำศจำกแคลเซียมคลอไรด์ แล้ วเติมโซเดียมอัลจิเนต (Fluka®) ควำม
เข้ มข้ น 4 ระดับตำมสิ่งทดลอง ตัดหน่อกระจูดที่เพำะเลี ้ยงบนอำหำรสูตร MS ที่เติม BA ควำมเข้ มข้ น 3 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ขนำด 5 มิลลิเมตร ลอยในอำหำรเหลวทัง้ 4 สิ่งทดลอง ใช้ ปิเปตต์ขนำด 5 มิลลิลิตร (ตัดปลำยแหลมออก)
ดูดหน่อกระจูดทีละหน่อหยดลงในสำรละลำยแคลเซียมคลอไรด์ควำมเข้ มข้ น 100 มิลลิโมลำร์ เกิดเป็ นเมล็ดเทียม
ตังไว้
้ 30 นำที เพื่อให้ เมล็ดเที ยมแข็งตัว ตักเมล็ดเทียมใส่ในขวดนำ้ กลัน่ ที่นึ่งฆ่ำเชื อ้ แล้ วเพื่ อ ล้ ำงสำรละลำย
แคลเซียมคลอไรด์ที่ติดมำกับเมล็ดเทียมออก ทำกำรล้ ำงเช่นนี ้ 3 ครัง้ จำกนันตั
้ กเมล็ดเทียมวำงบนกระดำษกรอง
11
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ที่นึ่งฆ่ำเชื ้อแล้ วเพื่อซับน ้ำให้ แห้ ง นำเมล็ดเทียมวำงบนสำลีช่มุ ด้ วยน ้ำกลัน่ ในขวดเพำะเลี ้ยงขนำด 60 มิลลิลิตร
ขวดละ 3 เมล็ด สิ่งทดลองละ 4 ขวด วำงในห้ องเพำะเลี ้ยงที่มีอณ
ุ หภูมิ 25±2 องศำเซลเซียส ในสภำพที่มีแสง 16
ชั่วโมงต่อวัน จำกหลอดฟลูออเรสเซนต์ Phillips TL 40W จำนวน 2 หลอด บันทึกลักษณะของเมล็ดเทียม
ระยะเวลำในกำรงอก จำนวนเมล็ดที่งอก และเปอร์ เซ็นต์กำรงอก วิเครำะห์ควำมแปรปรวนแผนกำรทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) และเปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant
Difference (LSD) (Figure 1)
In vitro proliferated micro shoot segments
Encapsulation into the sodium alginate solution
Dropping into the calcium chloride solution for polymerization
Washed with sterilized distilled water at least three times
Culture on soaked absorbent cotton with distilled water
Evaluation of germination percentage of the artificial seeds
Figure 1 A flow chart for production of artificial seeds of Lepironia articulata
การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของระยะเวลาในการเก็บรั กษาต่ อการงอกของเมล็ดเทียมกระจูด
ก ำหนดสิ่ งทดลองคือ ระยะเวลำในกำรเก็ บ รั ก ษำเมล็ดเที ย ม 3 6 และ 9 เดือน ผลิ ตเมล็ด เที ย ม
เช่นเดียวกับในกำรทดลองที่ 1 โดยนำหน่อกระจูดขนำด 5 มิลลิเมตร ลอยในอำหำรเหลวสูตร MS ที่ปรำศจำก
แคลเซียมคลอไรด์ ที่เติมโซเดียมอัลจิเนตควำมเข้ มข้ น 3 เปอร์ เซ็นต์ หลังจำกล้ ำงเมล็ดเทียมและซับน ้ำให้ แห้ ง นำ
เมล็ดเทียมวำงบนสำลีช่มุ ด้ วยน ้ำกลัน่ ในขวดเพำะเลี ้ยงขนำด 60 มิลลิลิตร ขวดละ 3 เมล็ด สิ่งทดลองละ 5 ขวด
แล้ ววำงในห้ องเพำะเลี ้ยงเช่นเดียวกับในกำรทดลองที่ 1 รักษำควำมชื ้นของเมล็ดเทียมโดยเติมน ้ำกลัน่ ที่นึ่งฆ่ำเชื ้อ
แล้ วปริ มำตร 2 มิลลิลิตร ลงบนสำลีทกุ ๆ 1 เดือน หลังจำกเก็บรักษำเป็ นเวลำ 3 6 และ 9 เดือน ย้ ำยเมล็ดเทียม
วำงเลี ้ยงบนอำหำรสูตร MS ที่เติม BA ควำมเข้ มข้ น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลำ 2 เดือน บันทึกจำนวนเมล็ดที่
งอก เปอร์ เซ็น ต์ ก ำรงอก บัน ทึก จ ำนวนและควำมสูงของหน่ อใหม่ หำค่ำเฉลี่ ย และส่วนเบี่ ย งเบนมำตรฐำน
วิเครำะห์ควำมแปรปรวนแผนกำรทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ และเปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ยโดยวิธี LSD

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลของความเข้ มข้ นของโซเดียมอัลจิเนตต่ อการงอกของเมล็ดเทียมกระจูด
ควำมเข้ มข้ นของโซเดียมอัลจิเนตมีผลทำให้ เมล็ดเทียมมีเปอร์ เซ็นต์กำรงอกแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ
ทำงสถิติ โดยเมล็ดเทียมกระจูดที่ห้ มุ ด้ วยโซเดียมอัลจิเนตควำมเข้ มข้ น 1 เปอร์ เซ็นต์ มีเปอร์ เซ็นต์กำรงอกเฉลี่ย
12
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สูงสุด เท่ำกับ 91.67 ไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติกับที่ควำมเข้ มข้ น 2 และ 3 เปอร์ เซ็นต์ ที่ มี
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ำรงอกเฉลี่ ย เท่ ำ กัน คื อ 75.00 แต่ แ ตกต่ ำ งอย่ ำ งมี นัย ส ำคัญ กัน ทำงสถิ ติ กั บ ที่ ค วำมเข้ ม ข้ น 4
เปอร์ เซ็นต์ ที่มีเปอร์ เซ็นต์กำรงอกเฉลี่ยเท่ำกับ 50.00 (Table 1) เมล็ดเทียมที่ห้ ุมด้ วยโซเดียมอัลจิเนตควำม
เข้ มข้ น 1 2 3 และ 4 เปอร์ เซ็นต์ เริ่ มงอกในสัปดำห์ ที่ 1 3 6 และ 8 ตำมลำดับ ลักษณะของเมล็ดเทียมที่ห้ มุ ด้ วย
โซเดียมอัลจิเนตควำมเข้ มข้ น 1 และ 2 เปอร์ เซ็นต์ เมล็ดมีลกั ษณะเป็ นเม็ดรู ปไข่ ใส และนิ่ม ควำมเข้ มข้ น 3
เปอร์ เซ็นต์ เมล็ดมีรูปทรงกลม ใส แข็ง และบำงเมล็ดมีโซเดียมอัลจิเนตส่วนเกินที่ทำให้ เมล็ดเทียมมีรูปร่ ำงไม่กลม
และควำมเข้ มข้ น 4 เปอร์ เซ็นต์ เมล็ดมีรูปทรงกลม ใส และแข็งมำกกว่ำ ดังนัน้ โซเดียมอัลจิเนตควำมเข้ มข้ น 3
เปอร์ เซ็นต์ จึงเป็ นควำมเข้ มข้ นที่เหมำะสมที่สดุ ในกำรผลิตเมล็ดเทียมกระจูด สอดคล้ องกับผลกำรศึกษำของ
Naik and Chand (2006) และ Singh et al. (2009) ที่ใช้ อำหำรสูตร MS ที่เติมโซเดียมอัลจิเนตควำมเข้ มข้ น 3
เปอร์ เซ็นต์ และหยดในสำรละลำยแคลเซียมคลอไรด์ ควำมเข้ มข้ น 100 มิลลิโมลำร์ ซึ่งกำรใช้ โซเดียมอัลจิเนต
ควำมเข้ มข้ น 3 เปอร์ เซ็นต์ เมล็ดเทียมมีลกั ษณะทรงกลม ใส และแข็งกว่ำกำรใช้ ควำมเข้ มข้ น 2 เปอร์ เซ็นต์ กำรที่
สำรชัน้ นอกซึง่ ทำหน้ ำที่เสมือนเปลือกหุ้มเมล็ดมีควำมแข็งกว่ำ ส่งผลให้ ใช้ ระยะเวลำในกำรงอกช้ ำกว่ำ ซึ่งเป็ น
ข้ อดีในกำรเก็บรักษำพันธุ์พืชที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรชะลอกำรเจริ ญเติบโต
Table 1 Effect of different concentrations of sodium alginate on germination percentage of
encapsulated shoots of Lepironia articulata after 2 months of culture.
Sodium alginate concentration (%)
Percentage of germination (%)
1
91.67a
2
75.00ab
3
75.00ab
4
50.00b
F-test
*
LSD.05
26.73
C.V.(%)
23.79
* significant difference at P  0.05
Data with the same letters within a column do not differ significantly by LSD at 0.05 level
ผลของระยะเวลาในการเก็บรั กษาต่ อการงอกของเมล็ดเทียมกระจูด
ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำมีผลทำให้ เมล็ดเทียมกระจูดมีกำรงอกแตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนยั สำคัญ
ยิ่ง เมล็ดเทียมกระจูดที่เก็บรักษำเป็ นเวลำ 3 เดือน มีเปอร์ เซ็นต์กำรงอกสูงสุดเฉลี่ยเท่ำกับ 73.33 แตกต่ำงกันทำง
สถิติกบั ที่เก็บรักษำเป็ นเวลำ 6 และ 9 เดือน ที่ มีเปอร์ เซ็นต์กำรงอกเฉลี่ยเท่ำกับ 39.99 และ 19.99 ตำมลำดับ
(Table 2) มำกกว่ำกำรเก็บรักษำที่เวลำ 6 และ 9 เดือน แสดงให้ เห็นว่ำ ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำเมล็ดเทียมมี
อิทธิพลต่อกำรงอก กล่ำวคือ ยิ่งใช้ เวลำเก็บรักษำนำนขึ ้นเปอร์ เซ็นต์กำรงอกของเมล็ดเทียมยิ่งลดลง สอดคล้ อง
กับ กำรทดลองของเปรมฤดี (2557) พบว่ำ เมล็ดเที ย มกระจูดที่ ห่ อหุ้มด้ วยโซเดีย มอัลจิ เนตควำมเข้ มข้ น 4
เปอร์ เซ็นต์ ที่เก็บรักษำเป็ นเวลำ 6 เดือนมีเปอร์ เซ็นต์กำรงอก เท่ำกับ 26.67 น้ อยกว่ำที่เวลำ 3 เดือนที่มีเปอร์ เซ็นต์
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กำรงอกเท่ำกับ 66.67 กำรทดลองของ Verma et al. (2010) พบว่ำเมล็ดเทียมของ Solanum nigrum L. ที่เก็บ
รักษำเป็ นเวลำ 60 วันมีเปอร์ เซ็นต์กำรงอกเท่ำกับ 25 น้ อยกว่ำที่ 45 30 และ15 วัน ซึง่ มีเปอร์ เซ็นต์กำรงอกเท่ำกับ
42 60 และ 92 ตำมลำดับ และ Katouzi et al. (2011) พบว่ำเมล็ดเทียมทำนตะวันที่เก็บรักษำเป็ นเวลำ 90 วัน
มีเปอร์ เซ็นต์กำรงอกเท่ำกับ 33 น้ อยกว่ำที่ 60 30 และ 15 วัน ที่มีเปอร์ เซ็นต์กำรงอกเท่ำกับ 59 80 และ 90
ตำมลำดับ เมล็ดเทียมกระจูดที่เก็บรักษำเป็ นเวลำ 3 เดือน มีกำรสร้ ำงหน่อใหม่เฉลี่ย 4.30±0.67 หน่อ หน่อมี
ควำมสูงเฉลี่ย 4.70±0.37 เซนติเมตร (Table 2, Figure 1 A-C)
Table 2 Effect of different storage durations on germination performance of encapsulated shoots
of Lepironia articulata.
Storage duration
Percentage of
Average shoot
Average shoot
(months)
germination (%)
number (shoots)
height (cm)
a
3
73.33
4.30±0.67
4.70±0.37
b
6
39.99
4.00±0.71
4.66±0.31
b
9
19.99
3.50±0.71
4.65±0.71
F-test
**
LSD.5
29.05
C.V.(%)
47.44
** significant difference at P  0.01
Data with the same letters within a column do not differ significantly by LSD at 0.05 level

A

B

C

Figure 2 (A-C) Regrowth of encapsulated shoots of Lepironia articulata 2 months
after placing the beads on MS medium containing 3 mg/L BA.

สรุป
1. ควำมเข้ มข้ นของโซเดียมอัลจิเนตมีผลทำให้ เมล็ดเทียมกระจูดมีกำรงอกแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ
ทำงสถิติ และควำมเข้ มข้ นของโซเดียมอัลจิเนตที่เหมำะสมในกำรผลิตเมล็ดเทียมกระจูด คือ ควำมเข้ มข้ น 3
เปอร์ เซ็นต์
2. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำมีผลทำให้ เมล็ดเทียมกระจูดมีกำรงอกแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญยิ่งทำง
สถิติ ระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรเก็บรักษำเมล็ดเทียมกระจูด คือ ระยะเวลำ 3 เดือน
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ประสิทธิภาพของเชื้อราขาว Beauvaria bassiana และเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae
ตอตัวเต็มวัยเพลี้ยจักจัน่ หลังขาว Yamatotettix flavovittatus (Hemiptera: Cicadellidae)
Efficacy of Beauvaria bassiana and Metarhizium anisopliae against adults of
Yamatotettix flavovittatus (Hemiptera: Cicadellidae)
รักษสดา
ุ คําดี1 ปาริชาติ จํารัสศรี1,2 และ ณิชานันท เกินอาษา1,2*
Raksuda Khamdee1, Parichat Jamrutsri1,2 and Nichanun Kernasa1,2*

บทคัดยอ

การคัดเลือกไอโซเลทของเชื้อราขาว Beauvaria bassiana และเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ที่
เขากอโรคกับตัวเต็มวัยเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Yamatotettix flavovittatus ที่ดีที่สุดที่ระดับความเขาขน 1x108 โคนิ
เดีย/มิลลิลิตร ในชวงระยะเวลา 5 วัน พบวา เชื้อราขาว B. bassiana ที่แยกจากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
(NBCRCBB001) เชื้อราขาว B. bassiana ที่แยกจากดวงหมัดผัก (NBCRCBB002) และเชื้อราเขียว M.
anisopliae แยกจากดวงหนวดยาวออย (NBCRCMA001) ทําใหตัวเต็มวัยเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus
มีอัตราการตายไมแตกตางกันทางสถิติ แตแตกตางทางสถิติกับเชื้อราเขียว M. anisopliae แยกจากดวงแรด
มะพราว (NBCRCMA002) เชื้อราเขียว M. anisopliae แยกจากดินในแปลงออย (NBCRCMA004) และชุด
ควบคุม ผลการทดลองพบวา เชื้อราขาว B. bassiana ที่แยกจากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล(NBCRCBB001) ทําให
เพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus มีเปอรเซ็นตการตายสูงที่สุด เทากับ 96±4 การทดลองระดับความรุนแรง
ของเชื้อราขาว B. bassiana ที่แยกจากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล (NBCRCBB001) ที่ระดับความเขมขนระดับความ
เขมขน 1x105,1x107 และ 1x109 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ในชวงระยะเวลา 5 วัน พบวา ตัวเต็มวัยเพลี้ยจักจั่นหลังขาว
Y. flavovittatus มีอัตราการตาย 46.67, 80 และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อนําไปวิเคราะหคาความเปนพิษ
(LC50) มีคาเทากับ 1.52×105 โคนิเดียตอมิลลิลิตร ดังนั้น เชื้อราขาว B. bassiana (NBCRCBB001) จึงเปนศัตรู
ธรรมชาติที่มีศักยภาพในการนําไปใชเพื่อควบคุมเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus โดยชีววิธี

ABSTRACT

Screening assay of Beauvaria bassiana and Metarhizium anisopliae isolates against
Yamatotettix flavovittatus adults was constructed. The result found that at spore suspension 1x108
conidia/ml. for 5 days, B. bassiana isolated from brown planthopper (NBCRCBB001), B. bassiana
isolated from flea beetle (NBCRCBB002) and M. anisopliae isolated from sugarcane longhorn stem
borer (NBCRCMA001) showed percent mortality not significantly different from each other but
significantly different from M. anisopliae isolated from coconut rhinoceros beetle (NBCRCMA002), M.
anisopliae isolated from sugarcane soil (NBCRCMA004) and control. The result revealed that B.
bassiana isolated from brown plant hopper (NBCRCBB001) showed the highest percent mortality
96±4 for 5 days. Virulence bioassay of B. bassiana (NBCRCBB001) at dissect spore suspensions:
1x105, revealed that percent mortality of Y. flavovittatus1x107, 1x107 and 1x109 conidia/ml. adults was
46.67, 80 and 100,. respectively. The Median Lethal Concentration (LC50) analyzed experimentally
was 1.52×105 conidia/ml. Thus, B. bassiana (NBCRCBB001) has the potential for use as biological
control agent of Y. flavovittatus.
Keywords: entomopathogenic fungi, isolated screening, LC50, biological control
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คํานํา
เชื้อราสาเหตุโรคของแมลง เชน เชื้อราในสกุล Metarhizium และ Beauveria เปนศัตรูธรรมชาติที่มีการ
นําไปใชเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรอยางแพรหลาย (Inglis et al., 2001) การเขาทําลายของเชื้อรา
ทั้งสองชนิดเกิดขึ้นดวยการที่เอนโดสปอรที่ตกลงบนผนังลําตัวแมลง สราง germ tube และปลอยเอนไซมยอย
ผนังลําตัวแมลงและแทงเสนใยเขาไปในตัวแมลง จากนั้นเชื้อราจะสรางเสนใยกระจายไปทั่วลําตัวแมลง และทํา
ใหแมลงตายในที่สุด (Hayek and St Leger,1994) เชื้อราทั้งสองชนิดนี้มีการนําไปใชเพื่อควบคุมแมลงจําพวก
ปากดูดหลายชนิด เชน เพลี้ยไฟ และเพลี้ยออน (Shipp et al., 2003) Chandler (1997) รายงานวาเชื้อราเขียว
Metarhizium anisopliae สามารถเขาทําลายเพลี้ยออนกินรากผักกาดหอมPemphigus bursarius Kichaoui et
al. (2016) รายงานวาเชื้อราขาว Beauveria bassiana สามารถฆาตัวเต็มวัยเพลี้ยออนได 95-97% เมื่อ
เปรียบเทียบการสารฆาแมลงที่ทําใหตัวเต็มวัยเพลี้ยออนตายไดเพียง 50% เมื่อใชในแปลงไมผลและไมดอก
เพลี้ยจักจั่นออย Matsumuratettix hiroglyphicus และเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Yamatotettix flavovittatus
ถูกพบวาเปนแมลงพาหะนําเชื้อไฟโตพลาสมาซึ่งกอใหเกิดโรคใบขาวในออยที่สําคัญ (Hanboonsong et al.,
2006) โดยเพลี้ยจักจั่น Y. flavovittatus พบมีการระบาดในชวงตอเนื่องจากเพลี้ยจักจั่นออย M. hiroglyphicus
(ยุพาและคณะ, 2548) Thein et al. (2012) รายงานวา เพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus สามารถเคลื่อนที่ใน
ธรรมชาติไดประมาณ 367.5 เมตร ซึ่งเปนการเคลื่อนที่ไปไดคอนขางไกลทําใหแมลงชนิดนี้สามารถกระจายตัวไป
กอโรคในแปลงออยไดเปนบริเวณกวาง ดังนั้น การควบคุมเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus โดยชีววิธีจึงเปน
วิธีการที่ควรคํานึงถึงและนําไปปฏิบัติเพื่อควบคุมประชากรของแมลงชนิดนี้ในแปลงซึ่งเปนวิธีการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรุนแรงของเชื้อราสาเหตุโรคของแมลงเพื่อการนําไปใช
ควบคุมเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus โดยชีววิธี

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมตนออย
นําทอนพันธุออยไปปลูกในกระถางขนาด 10 นิ้ว ใสดินใหทวมทอนพันธุรดน้ําอยางสม่ําเสมอ เปนเวลา
2 เดือน หลังจากนั้นนําตนออยมาใชในการเพิ่มปริมาณเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus เพื่อใชในการ
ทดลองตอไป
วิธีการเพิ่มปริมาณเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus
เก็บตัวอยางเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus จากแปลงปลูกออย อําเภอบึงสามัคคี จังหวัด
กําแพงเพชร จากนั้นนําตัวเต็มวัยเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus เพศเมีย:เพศผู สัดสวน 10:10 เลี้ยงบนตน
ออยที่ปลูกในกระถาง นําดินทรายใสรอบๆ โคนตนเพื่อใหเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus วางไข ครอบดวย
กรงพลาสติกใสทรงกระบอก และเก็บไวที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 70-90 % เมื่อแมลง
วางไขใหแยกตัวเต็มวัยออกจากกรง และเลี้ยงแมลงรุนลูกเพื่อใชในการทดลองตอไป
การเพาะเลี้ยงเชื้อราขาว Beauveria bassiana และเชือ้ ราเขียว Metarhizium anisopliae
นําเชื้อราทั้ง 2 ไอโซเลท ไดแก เชื้อราขาว B.
bassiana ที่แยกจากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
(NBCRCBB001)และเชื้อราขาว B. bassiana แยกจากดวงหมัดผัก (NBCRCBB002) และเชื้อราเขียว M.
anisopliae ทั้ง 3 ไอโซเลท ไดแก เชื้อราเขียว M. anisopliae ที่แยกจากดวงหนวดยาวออย (NBCRCMA001)
18
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เชื้อราเขียว M. anisopliae ที่แยกจากดวงแรดมะพราว (NBCRCMA002) และเชื้อรา M. anisopliae ที่แยกจาก
ดินในแปลงออย (NBCRCMA004) ซึ่งเปนเชื้อที่ผานการแยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงบนอาหาร Potata Dextrose Agar
(PDA) เพื่อเพิ่มจํานวน และบมที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เมื่อเชื้อรามีอายุ 14-21 วัน จึงนํามาใชในการ
ทดลอง
การเตรียมสารแขวนลอยของเชื้อราเพื่อใชในการทดลอง
เตรียมสารแขวนลอยโคนิเดียเชื้อรา ทําโดยนําเชื้อราที่เลี้ยงไวมาลางเชื้อ ซึ่งการลางโคนิเดียแตละครั้งใช
น้ํา 5 มิลลิลิตร การลางเชื้อราเริ่มจากการนําปเปตดูดน้ําที่ผสม Triton X 0.05 เปอรเซ็นต ปริมาตร 45 ไมโครลิตร
ไปลางโคนิเดียในจานอาหารเลี้ยงเชื้อครั้งแรกกอน ใชชอนสแตนเลส ถูที่ผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อในบริเวณที่มี
สปอร ดูดสปอรแขวนลอยใสในขวดแกว จากนั้นใสน้ําไปในจาน อาหารเลี้ยงเชื้ออีก 2 มิลลิลิตร ลางอีกหนึ่งครั้ง
แลวดูดสปอรใสในขวดแกว จะไดสารแขวนลอยเชื้อราเพื่อใชในการทดลอง
การปรับระดับความเขมขนของเชื้อรา
นําปเปตดูดน้ําที่ผสม Triton X 0.05 เปอรเซ็นต ใสลงใน vial หลอดละ 900 ไมโครลิตร จํานวน 3 หลอด
ดูดโคนิเดียแขวนลอย 100 ไมโครลิตรที่เตรียมไวจากขอที่แลวใสใน vial ที่เตรียมไว (เจือจาง 10 เทา) จากนั้นดูด
โคนิเดียแขวนลอยจาก vial ที่เจือจาง 10 เทา มา 100 ไมโครลิตร ใสใน vial อีกหลอดหนึ่งที่เตรียมไว (เจือจาง
100 เทา) ตรวจความเขมขนดวย Haemacytometer ภายใตกลองจุลทรรศน กําลังขยาย 100 เทา และทําการ
ปรับความเขมขนของโคนิเดียแขวนลอยที่ระดับความเขมขนที่ตองการ
การทดสอบประสิทธิภาพการเขาทําลายเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus ของเชื้อราขาว Beauveria
bassiana และเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในแตละไอโซเลท
วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) มี 6 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 5 ซ้ํา ไดแก
กรรมวิธีที่ 1 น้ํากลั่นผสมกับ Triton X 0.05 เปอรเซ็นต (กรรมวิธีควบคุม)
กรรมวิธีที่ 2 เชื้อราขาว Beauveria bassiana ที่แยกจากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล (NBCRCBB001)
กรรมวิธีที่ 3 เชื้อราขาว Beauveria bassiana ที่แยกจากดวงหมัดผัก (NBCRCBB002)
กรรมวิธีที่ 4 เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ที่แยกจากดวงหนาวยาวออย (NBCRCMA001)
กรรมวิธีที่ 5 เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ที่แยกจากดวงแรดมะพราว (NBCRCMA002)
กรรมวิธีที่ 6 เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ที่แยกจากดินในแปลงออย (NBCRCMA004)
นําตัวเต็มวัยเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus ใสลงไปในกระปุกพลาสติกที่เตรียมไวแลว กระปุกละ
10 ตัว จากนั้นนําสารโคนิเดียแขวนลอยในแตละกรรมวิธีที่ปรับระดับความเขมขนเปน 1x108 โคนิเดียตอมิลลิลิตร
ตามการทดลองของ Li et al. (2012) ที่ทดลองเชื้อราทั้งสองชนิดกับเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล Nilaparvata lugens
Stal โดยใชการพนดวยความเขมขนมาตรฐานที่ 1x108 โคนิเดียตอมิลลิลิตร ใสใน vial ที่ผานการฆาเชื้อแลว
นํามาหยดบนอกแมลงโดยใชปเ ปตปริมาตร 1 ไมโครลิตร จํานวน 5 ซ้ํา ซ้าํ ละ 5 ตัว หลังจากหยดเชื้อราเรียบรอย
แลว ใหนําใบออยใสใหเปนอาหารของเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus นําไปวางที่อุณหภูมิหอง (25±2
องศาเซลเซียส) บันทึกผลการทดลองเปนเวลา 7 วัน จนเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus ตายและพบโคนี
เดียเชื้อรางอกออกมา ขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย
ดวยวิธี Duncan's Multiple-Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
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การทดสอบความรุนแรงของเชื้อราตอตัวเต็มวัยเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus
ทําการทดสอบความรุนแรงของเชื้อราไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการทดลองกอนหนา โดยใช
ความเขมขนของแตละเชื้อที่แตกตางกัน 6 กรรมวิธี ดังนี้ คือความเขมขน 1×105, 1×107 และ 1x109 โคนิเดีย/
มิลลิลิตร และชุดควบคุมใชน้ํากลั่นผสม Triton X 0.05 เปอรเซ็นต จากนั้นนําเชื้อราแตละกรรมวิธีไปหยดบนหลัง
ตัวเต็มวัยเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus ปริมาตร 1 ไมโครลิตร บมไวที่อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส
บันทึกผลการทดลองเปนเวลา 7 วัน จนเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus ตายและพบโคนีเดียเชื้อรางอก
ออกมา

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพการเขาทําลายเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus ของเชื้อราขาว Beauveria
bassiana และเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในแตละไอโซเลท
การทดสอบประสิทธิภาพการเขาทําลายเพลี้ยเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus ของเชื้อรา B.
bassiana และ M. anisopliae ที่ตางไอโซเลทกัน ที่ระดับความเขมขน 1x108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ในชวงระยะเวลา
5 วัน พบวา เชื้อราขาว B. bassiana ที่แยกจากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล (NBCRCBB001) ทําใหเพลี้ยจักจั่นหลัง
ขาว Y. flavovittatus มีเปอรเซ็นตการตายสูงที่สุด 96±4 รองลงมาคือเชื้อราขาว B. bassiana ที่แยกจากดวง
หมัดผัก (NBCRCBB002), เชื้อราเขียว M. anisopliae แยกจากดวงหนวดยาวออย (NBCRCMA001) และเชื้อรา
เขียว M. anisopliae แยกจากดวงแรดมะพราว (NBCRCMA002) โดยมีอัตราการตายเฉลี่ย 84±7.48, 76±7.48
และ 52±14.97 ตามลําดับ ลําดับสุดทาย คือ เชื้อราเขียว M.
anisopliae แยกจากดินในแปลงออ ย
(NBCRCMA004) ทําใหเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus มีเปอรเซ็นตการนอยที่สุด โดยมีอัตราการตาย
เฉลี่ย 32±4.90 (Table 1) ผลการทดลองเปนไปในทางเดียวกันกับ Wang and Zheng (2012) ที่รายงานวาเชื้อรา
ขาว B.
bassiana-CYT5 ความเขมขน 1×108 โคนิเดีย/มิลลิลิตร ทําให เพลี้ยไฟตะวันตก Franklimiella
occidentalis มีอัตราการตาย 93.08 เปอรเซ็นต ภายในเวลา 6 วัน ในขณะที่ Maketon et al. (2008) ที่ทําการ
ทดสอบเชื้อราขาว B. bassiana สายพันธุ CKB-001 เชื้อราขาว B. bassiana สายพันธุ CKB-048 เชื้อราขาว B.
bassiana สายพันธุ CKB-095 เชื้อรา Hirsutella citriformis สายพันธุ CKH-001 เชื้อรา Verticillium lecanii
สายพันธุ CKV-053 เชื้อราเขียว M. anisopliae สายพันธุ CKM-048 เชื้อราเขียว M. anisopliae สายพันธุ CKM051 เชื้อราเขียว M. anisopliae สายพันธุ CKM-036 เชื้อราเขียว M. anisopliae สายพันธุ CKM-007 เชื้อรา M.
flavoviridae สายพันธุ CKM-083 เชื้อรา Paecilomyces lilacinus สายพันธุ CKP-012 และเชื้อรา P.
fumosoroseus สายพันธุ CKPF-095 ดวยการหยดลงบนใบมะเขือ ดวยความเขมขน 5x106 โคนิเดีย/มิลลิลิตร
แลวนําไปใหเพลี้ยจักจั่น Amrasca biguttula biguttula Ishida กิน พบวา เชื้อราเขียว M. anisopliae CKM-048
มีความรุนแรงสูงที่สุดและทําใหเพลี้ยจักจั่นมีอัตราการตาย เทากับ 73.33±10 เปอรเซ็นต ซึ่งผลการทดลองนี้
แสดงใหเห็นวาเชื้อราเขียว M. anisopliae มีประสิทธิภาพดีกวาเชื้อราขาว B. bassiana แตใหผลคืออัตราการ
ตายของเพลี้ยจักจั่น A. biguttula biguttula ไมถึง 80% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่ไดรับแสดงใหเห็น
วาเชื้อราขาว B. bassiana ในประเทศไทยใหผลลัพธที่ดีกวาอยางเห็นไดชัด โดยเชื้อราขาว B. bassiana ที่แยก
จากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล (NBCRCBB001) และเชื้อราขาว B.
bassiana ที่แยกจากดวงหมัดผัก
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(NBCRCBB002) ทําใหเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus มีเปอรเซ็นตการตาย เทากับ 96±4 และ 84±7.48
ตามลําดับ และใหผลดีกวาเชื้อราเขียว M. anisopliae เมื่อใชกับแมลงชนิดปากดูด
Table 1 Percent mortality of Yamatotettix flavovittatus adults after topical application conidia
concentrations of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae isolates
Isolates
Percent mortality±S.D.1/
Control
0.00a
B. bassiana (NBCRCBB001)
96.00±4.00b
B. bassiana (NBCRCBB002)
84.00±7.48b
M. anisopliae (NBCRCMA001)
76.00±7.48b
M. anisopliae (NBCRCMA002)
52.00±14.97c
M. anisopliae (NBCRCMA004)
32.00±4.90c
1/

The same letters in the same column were not differently significant (P>0.05) with Duncan's Multiple-Range Test, (DMRT)

การทดสอบความรุนแรงของเชื้อราตอตัวเต็มวัยเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus
การทดลองระดับความรุนแรงของเชื้อราขาว B. bassiana ที่แยกจากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
(NBCRCBB001) ที่ระดับความเขมขนตางกัน ในชวงระยะเวลา 5 วัน ผลการทดลอง พบวา ระดับความเขมขน
1x105, 1x107 และ 1x109 โคนิเดีย/มิลลิลิตร เชื้อราขาว B. bassiana (NBCRCBB001) สามารถเขากอโรคกับตัว
เต็มวัยเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus ได โดยมีอัตราการตาย 46.67, 80 และ 100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
(Table 2) เมื่อนําไปวิเคราะหคาความเปนพิษ (Median lethal concentration; LC50) มีคาเทากับ 1.52×105 โค
นิเดียตอมิลลิลิตร ที่ Probit analysis แสดงคา R2 เทากับ 1 (Figure 1) การที่ไมนําเชื้อราเขียวมาทดสอบดวย
เนื่องจากจํานวนแมลงที่ใชทดสอบมีไมเพียงพอ
Table 2 Virulence bioassay of B. bassiana (NBCRCBB001) against Y. flavovittatus adults at three
concentration levels
Concentration
(conidia/ml)
1x105
1x107
1x109
Control

Mortality
(%)
46.67
80
100
0.00

LC50
(conidia/ml)
1.52x105
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Figure 1 Median lethal concentration (LC50) of Beauveria bassiana (NBCRCBB001)
calculated by Probit analysis
ซึ่งคา LC50 ที่ไดมีคาใกลเคียงกับคา LC50 ของเชื้อราขาว B. bassiana กับ กับเพลี้ยออนขาวสาลี
Schizaphis graminum เทากับ 2.1×105 โคนิเดีย/มิลลิลิตร กับเพลี้ยออน Metapolophium dirhodum เทากับ
3.3×105 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และ กับเพลี้ยออน Sitobion avenae เทากับ 1.1×105 โคนิเดีย/มิลลิลิตร และมีคา
LC50 ตางจากเพลี้ยออนขาวสาลีรัสเซีย Diuraphis noxia เทากับ 8.2×104 โคนิเดีย/มิลลิลิตร แตกตาง 10 เทา
และแตกตางจากคา LC50 กับเพลี้ยออนขาวโพด Rhopalosiphum maidis เทากับ 2.1×106 โคนิเดีย/มิลลิลิตร
และ เพลี้ยออน Rhopalosiphum padi เทากับ 3.3×106 โคนิเดีย/มิลลิลิตร 10 เทา (Feng et al.. 1990) ซึ่งคา
LC50 ที่ไดจากการทดลองอยูในระดับใกลเคียงกันเมื่อใชเชื้อราขาว B. bassiana กับแมลงปากดูด
ดังนั้น เชื้อราขาว B. bassiana (NBCRCBB001) จึงนับเปนเชื้อราที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่สามารถ
นําไปใชเพื่อควบคุมเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus

สรุป
เชื้อราขาว B. bassiana ที่แยกจากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล (NBCRCBB001) เปนไอโซเลทที่ทําใหตัวเต็ม
วัยเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus มีเปอรเซ็นตการตายสูงที่สุด เทากับ 96±4 ที่ระดับความเขมขน 1x108 โค
นิเดีย/มิลลิลิตร มีคาความเปนพิษ (LC50) เทากับ 1.52×105 โคนิเดียตอมิลลิลิตร โดยการนําไปใชประโยชน
สามารถใชที่ระดับความเขมขน 1x107 โคนิเดียตอมิลลิลิตร และปรับระดับความเขมขนไดถึง 1x109 โคนิเดียตอ
มิลลิลิตร ซึ่งจะทําใหเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus ตายไดถึง 100 เปอรเซ็นต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความคุมคา
ทางเศรษฐกิจในการผลิตเชื้อรา
จากผลการทดลองครั้งนี้แสดงใหเห็นวาเชื้อราขาว B. bassiana ที่แยกจากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
(NBCRCBB001) เปนไอโซเลทที่ดีที่สุดในการนําไปใชเพื่อควบคุมเพลี้ยจักจั่นหลังขาว Y. flavovittatus แมลง
พาหะนําโรคใบขาวออยโดยชีววิธีได
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ฤทธ์ติ ้ านอนุมูลอิสระ สารแอนโทไซยานิน และ ฟี นอลิกรวม ในพืชสกุล Vigna 15 พันธุ์
Antioxidant Activity Anthocyanin and Total Phenolic in Fifteen Vigna Accessions
ประภาสิริ องค์ รักษ์ 1* สมนึก พรมแดง2 สนธิชยั จันทร์ เปรม1 อนุรักษ์ อรัญญนาค1 กนกวรรณ เที่ยงธรรม1 ประกิจ สมท่า1
และ พรศิริ เลี ้ยงสกุล1
Prapasiri Ongrak1*, Somnuk Promdang2, Sonthichai Chanprame1, Anuruck Arunyanark1, Kanokwan Teingtham1
Prakit Somta1 and Ponsiri Liangsakul1

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ้เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางโภชนเภสัชของส่วนสกัดเมล็ดพืชตระกูลถั่วในสกุล
Vigna พันธุ์ปลูกและพันธุ์ป่าจานวน 15 พันธุ์ โดยศึกษาสารสาคัญและคุณสมบัติในการต้ านอนุมลู อิสระในเมล็ด
พืชสกุล Vigna วางแผนการทดลองแบบ RCBD จานวน 4 ซ ้า นาเมล็ดมาวิเคราะห์ปริ มาณสารแอนโทไซยานิน
และฟี นอลิกรวมด้ วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) และทดสอบคุณสมบัติต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระโดยวิ ธี DPPH assay ผลการทดลอง พบว่ า V. stipulacea ซึ่ ง เป็ นถั่ ว พั น ธุ์ ป่ า มี ป ริ มาณสาร
แอนโทไซยานินและฟี นอลิกรวมสูงที่สดุ คือ 4.46 µg/gDW และ 114.36 mg GAE/gDW bean extract ตามลาดับ
ส า ห รั บ คุ ณ ส ม บั ติ ใ น ก า ร ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ พ บ ว่ า พื ช ส กุ ล Vigna พั น ธุ์ ป่ า ไ ด้ แ ก่ V. umbellata แ ล ะ
V. tenuicualis มีเปอร์ เซ็นต์การยับยั ้งสูงที่สดุ คือ 85.56 และ 83.12 เปอร์ เซ็นต์ และมีค่า IC50 เท่ากับ 0.016 และ
0.018 mg/mL ตามลาดับ ผลที่ได้ จากงานวิจยั นี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อการนาพืชสกุล Vigna ไปพัฒนาเป็ นอาหาร
เสริมสุขภาพ เวชสาอาง หรื อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์พืชสกุลนี ้ต่อไป

ABSTRACT
The present study aimed to investigate the nutraceutical property of the crude seed extracts of
fifteen cultivated and wild Vigna. The experiment was conducted in a randomized complete block
design with four replicates. HPLC was used to quantify the anthocyanin and total phenolic in the seed
extracts and the DPPH assay was used to measure the reducing ability of antioxidants toward radical.
Results showed that the wild Vigna, V. stipulacea, contained the highest anthocyanin and total phenolic
content at 4.46 µg/gDW and 114.36 mgGAE/gDW, respectively. We found that two wild species,
V. umbellata and V. tenuicualis exhibited the highest antioxidant activity, which was determined by the
DPPH radical scavenging ability, at 85.56 and 83.12% inhibition, respectively. Evaluation of the 50%
inhibitory concentration (IC50) of these two wild-types showed low value at 0.016 and 0.018 mg/mL,
respectively. This results provide useful information for the selection of suitable Vigna species for health
supplements, cosmetics and further use in the Vigna breeding program.
Keywords: Vigna, antioxidant activity, nutraceutical property
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คานา
พืชในสกุล Vigna โดยเฉพาะชนิด ที่ เป็ นพันธุ์ ปลูก เช่น ถั่วเขี ยวผิว มัน (Vigna radiata (L.) Wilczek)
ถั่ ว เขี ย วผิ ว ด า ( Vigna mungo (L.) Hepper) ถั่ ว อะซู กิ ( Vigna angularis (Willd.) Ohwi & Ohashi) และ
ถัว่ นิ ้วนางแดงหรื อถัว่ แดง (Vigna umbellata (Willd.) Ohwi & Ohashi) เป็ นพืชที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง โดย
มีโปรตี นและคาร์ โบไฮเดรตในปริ มาณที่ สูงแต่มีไขมันในปริ มาณต่า ซึ่งเหมาะที่ จะนามาผลิตเป็ นอาหารหรื อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสาหรับผู้นิยมบริ โภคอาหารเพื่อสุขภาพ หรื อผู้สงู อายุและผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากพืช
ในสกุล นี จ้ ะมี คุณค่า ทางโภชนาการสูงแล้ ว ยังประกอบด้ วยสารสาคัญที่ มี คุณสมบัติเป็ นยาหรื อมี คุณสมบัติ
ทางด้ า นโภชนเภสัช ด้ วย เช่ น สารต้ า นอนุ มูล อิ ส ระ และสารที่ มี คุ ณ สมบัติ บ รรเทาอาการโรคเบาหวาน
มี ร ายงานวิ จัย พบว่ า ในสารสกัด ของเมล็ ด ถั่ว เขี ย วประกอบด้ ว ยสารในกลุ่ม phenolic ซึ่ง มี คุณ สมบัติ เ ป็ น
สาร antioxidant และยังมีสารที่ช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวานด้ วย ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าถัว่ เขียวเป็ นแหล่งของ
สารอาหารที่สาคัญที่เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพ (Anwar et al., 2007) มีรายงานวิจยั พบว่าเปลือกถั่วเขียว (hull)
คุณสมบัติในการต้ านอนุมูลอิสระที่ ดีเช่นกันเมื่ อ เที ยบกับ  -tocopherol หรื อวิตามินอี ที่มีขายในเชิงการค้ า
(Duh et al., 1997) เนื่ องจากการศึกษาวิ จัยทางด้ านโภชนาการและโภชนเภสัช ในพื ชตระกูลถั่ว สกุล Vigna
ส่วนใหญ่จะศึกษาวิจยั ในถัว่ เขียวเป็ นหลัก แต่การศึกษาวิจยั ในถัว่ ชนิดที่เป็ นพันธุ์ปลูกชนิดอื่นๆ และพันธุ์ป่ายังมี
น้ อยมาก แต่ได้ มีรายงานเกี่ยวกับการนาไปใช้ ประโยชน์โดยทัว่ ไป เช่น นาฝั กสด เมล็ด หรื อต้ นอ่อนไปประกอบ
เป็ นอาหาร ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมุ่งเน้ นศึกษาวิจยั เกี่ยวกับคุณสมบัติทางโภชนเภสัชของพืช ตระกูลถั่วสกุล Vigna
เพื่อนาไปพัฒนาต่อยอดงานวิจยั ในด้ านการนาไปใช้ เป็ นอาหารเพื่อสุขภาพหรื อในด้ านเวชสาอางของถัว่ พันธุ์ปลูก
และพันธุ์ป่าที่มีอยู่ในประเทศไทย เพื่อการใช้ ประโยชน์พืชในกลุ่ม Asian Vigna ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อุปกรณ์ และวิธีการ
ตัวอย่ างพืชที่นามาศึกษา
เมล็ ด พันธุ์ พืชสกุล Vigna 15 พันธุ์ ได้ รั บ ความอนุเคราะห์ ม าจาก ผศ.ดร. ประกิ จ สมท่า ภาควิ ช า
พืชไร่ นา คณะเกษตร กาแพงแสน โดยมีแหล่งที่มาของเชื ้อพันธุกรรมจาก Gene Bank, National Agriculture
and Food Research Organization ประเทศญี่ ปนุ่ ปลูกทดสอบในแปลงทดลองภาควิชาพืชไร่ นา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยปลูกระหว่างเดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนมกราคม
2560 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จานวน 4 ซ ้า ในการดูแลรักษาได้ ใส่ปยุ๋
สูตร 15-15-15 เมื่อต้ นถัว่ อายุประมาณ 3 สัปดาห์ และโรยปุ๋ ยคอกอัดเม็ดเมื่อถัว่ เริ่มออกดอก ฉีดยาป้องกันแมลง
ศัตรู พืช 1 ครัง้ เมื่อถั่วเริ่ มติดฝั ก เก็บเกี่ยวผลิตเมื่อฝั กสุกแก่เต็มที่ และเก็บรักษาเมล็ดพืชสกุล Vigna 15 พันธุ์ ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนามาวิเคราะห์ ในขันตอนต่
้
อไป โดยพืชที่นามาศึกษาทังพั
้ นธุ์ปลูกและพันธุ์
ป่ ามีรายละเอียดดังนี ้
พืชสกุล Vigna พันธุ์ปลูก 7 ชนิด ได้ แก่ ถัว่ เขียวผิวมัน (V. radiata (L.) Wilczek) ถัว่ เขียวผิวดา (V. mungo (L.)
Hepper ชนิด ผิ ว ด้ า นและผิ ว มัน ) ถั่ว นิว้ นางแดง (V. umbellata (Willd.) Ohwi & Ohashi ชนิด เยื่ อ หุ้ม เมล็ ด สี
เหลืองและแดง) ถัว่ มอธ (V. aconitifolia (Jacq.) Marechal) และ ถัว่ cowpea (V. unguiculata (L.) Walp.)
พืชสกุล Vigna พันธุ์ป่า 8 ชนิด ได้ แก่ V. radiata var. sublobata V. tenuicaulis V. umbellata V. grandiflora
V. mungo var. silvestris V. stipulacea V. trilobata และ V. trinervia โดยพันธุ์ป่าที่เลือกมาศึกษาในการทดลอง
25
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นี ้ให้ ผลผลิตเมล็ดเพียงพอที่จะนามาวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติทางโภชนเภสัชและสารสาคัญต่างๆ และการที่เลือกพันธุ์
ป่ าเหล่านี ้มาวิจยั เนื่องจากต้ องการศึกษาความแปรปรวนในลักษณะต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาพันธุ์
หรื องานวิจยั ที่เกี่ยวกับพืชสกุลนี ้ต่อไป
การวิเคราะห์ คุณสมบัตทิ างโภชนเภสัชของพืชสกุล Vigna
การวิเคราะห์ ปริมาณสารฟี นอลิกรวม (Total phenolic)
การวิเคราะห์ปริ มาณสารฟี นอลิกรวม วิเคราะห์ตามวิธีการของ Peng (2008) โดยนาเมล็ดบดละเอียด
มาสกัดด้ วย 70% เอทานอล กรองด้ วยกระดาษกรอง Whatman No.1 นาส่วนใสไประเหยตัวทาละลายด้ วยเครื่ อง
rotary evaporator และระเหยตัวทาละลายอีกครัง้ ด้ วยเครื่ อง freeze dryer จากนันน
้ าส่วนสกัดหยาบของเมล็ด
มาเจื อ จางให้ ไ ด้ ค วามเข้ มข้ น 100 ppm แล้ ว น าไปท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ Folin-Ciocalteu reagent และ sodium
carbonate 20% (w/v) ตังทิ
้ ้งไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง จากนันน
้ าไปวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่ 760
nm ด้ วยเครื่ อง spectrophotometer โดยปริ มาณ total phenolic คานวณจากสมการที่ได้ จาก standard curve
ของสารมาตรฐาน gallic acid และปริ ม าณ total phenolic รายงานในหน่ ว ยของ gallic acid equivalents
(mgGAE/gDW of bean extracts)
การวิเคราะห์ ปริมาณสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin)
สกัด สารจากตัวอย่ างเมล็ด ตามวิธีก ารของ Abdel-Aal (1999) โดยสกัด ด้ ว ย acid-ethanol solution
(pH 1.0) กรองด้ วยกระดาษกรอง Whatman No.1 และกรองอี กครั ง้ ด้ วย syringe membrane filter วิเคราะห์
ปริ ม าณสารโดยใช้ เทคนิค High performance liquid chromatography (HPLC) ซึ่ง ดัด แปลงจากวิธี ก ารของ
Anwar (2007) โดยใช้ เครื่ อง HPLC รุ่ น Waters 600E ใช้ photodiode array เป็ น detector และคอลัมน์ที่ใช้ คือ
reversed phase (C18) column ขนาด 3.9 x 150 มิลิเมตร เฟสเคลื่ อนที่ (mobile phase) ที่ใช้ คือสารละลาย
ผสมระหว่ า ง solvent A (0.1% formic acid ในน า้ ) และ solvent B (0.1% formic acid ใน acetonitrile) โดย
ในช่วง 38 นาทีแรก ค่อยๆ เพิ่มสัดส่วนของ solvent B จาก 5% จนถึง 25% จากนันตั
้ งแต่
้ นาทีที่ 38-55 ค่อยๆ
เพิ่มสัดส่วนของ solvent B จนถึง 90% โดยอัตราการไหลของ mobile phase คือ 10 µL/min ความยาวคลื่นที่ใช้
สาหรับตรวจวัดสาร คือ 550 nm สารมาตรฐานที่ใช้ ในการทา calibration curve คือ cyanidin-3-O-glucoside
และ pelargonidin-3-O-glucoside
การทดสอบคุณสมบัตใิ นการต้ านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay
ทดสอบโดยดั ด แปลงจากวิ ธี ก ารของ Wollinger et al. (2016) และใช้ gallic acid ความเข้ มข้ น
1 mg/mL ใน 80% Ethanol เป็ น positive control นาตัวอย่างส่วนสกัดมาเจือจางให้ ได้ ความเข้ มข้ น 1.0 mg/mL
แล้ วนามาผสมกับสารละลาย DPPH (2,2-Diphenyl-1-picryhydrazyl) 0.1 mg/mL ตัง้ ทิ ้งไว้ ให้ เกิ ดปฏิกิริยา 1
ชัว่ โมง แล้ วจากนันน
้ าไปวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่ 517 nm ค่าการยับยัง้ DPPH radical คานวณจากสมการ
%Inhibition = [(Acontrol – Asample) / Acontrol] x 100 ซึ่ ง Acontrol คื อ ค่ า การดู ด กลื น คลื่ น แสงของสาร
ละลาย DPPH ที่ความยาวคลื่น 517 nm และค่า Asample คือ ค่าการดูดกลื นคลื่นแสงของสารละลายตัวอย่าง
ส่วนสกัดที่สามารถยับยังอนุ
้ มลู อิสระ DPPH ได้ 50 เปอร์ เซ็นต์ จะถูกนาไปหาค่าความเข้ มข้ นของสารที่สามารถ
ยับยังอนุ
้ มลู อิสระ DPPH ได้ 50 เปอร์ เซ็นต์ (IC50) โดยการนาส่วนสกัดมาเจือจางให้ ได้ ความเข้ มข้ น 0.2 0.4 0.6
26
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0.8 1.0 mg/mL แล้ วนาไปทดสอบหาค่าเปอร์ เซ็นต์ การยับยัง้ DPPH จากนันสร้
้ างกราฟความสัมพันธ์ ระหว่าง
เปอร์ เซ็นต์การยับยังอนุ
้ มลู อิสระและความเข้ มข้ นของตัวอย่างเพื่อหาค่า IC50

ผลและวิจารณ์ การทดลอง
ปริมาณสารฟี นอลิกรวม (Total phenolic) ในเมล็ดพืชสกุล Vigna 15 พันธุ์
ปริ มาณสารฟี นอลิกรวมในเมล็ดพืชสกุล Vigna 15 พันธุ์ มีค่าอยู่ในช่วง 13.97-114.36 mgGAE/gDW
bean extract (Figure 1) และพบว่า ถั่วพันธุ์ป่า V. stipulacea มี ปริ มาณสารฟี นอลิกรวมสูงที่ สุด มี ค่ าเท่ากับ
114.36 mgGAE/gDW bean extract และรองลงมาคื อ ถั่วพันธุ์ป่า V. radiata var. sublobata V. umbellata
V. tenuicaulis V. trinervia และ V. grandifera ซึ่ง มี ป ริ ม าณสารฟี นอลิ ก รวมในปริ ม าณ 97.3 95.19 92.54
89.89 84.61 mgGAE/gDW bean extract ตามลาดับ สาหรั บถั่ว พันธุ์ป ลูก พบว่า ถั่วนิว้ นางแดงทัง้ ชนิด ที่ มี
เยื่อหุ้มเมล็ดสีเหลืองและสีแดง (V. umbellate; yellow seedcoat) และ V. umbellate; red seedcoat) มีปริมาณ
สารฟี นอลิกรวมสูงที่สดุ เท่ากับ 61.98 และ 56.43 mgGAE/gDW bean extract ตามลาดับ รองลงมาคือ ถัว่ เขียว
ผิวดาชนิดที่มีผิวมัน (V. mungo L. Hepper; glossy black gram) และถัว่ เขียวผิวดาชนิดที่มีผิวด้ าน (V. mungo
L. Hepper; dull black gram) มีปริมาณสารฟี นอลิกรวมเท่ากับ 45.35 และ 40.95 mgGAE/gDW bean extract
ตามล าดับ และจะเห็น ได้ ว่ า ถั่ว cawpea (V. unguiculata (L.) walp) ถั่ว เขี ย วผิ ว มัน (V. radiata L. Wilczek)
ถั่ ว มอธ ( V. aconitifolia (Jacq.) Marechal) มี ป ริ มาณสารน้ อยที่ สุ ด เท่ า กั บ 29.58 28.52 และ 13.97
mgGAE/gDW bean extract ตามลาดับ จากการทดลองนี ้เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างพันธุ์ปลูกและพันธุ์ป่า พบว่า
พืชสกุล Vigna พันธุ์ป่ามีปริ มาณสารฟี นอลิกรวมสูงกว่าพันธุ์ปลูก ซึ่งอาจเนื่องมาจากพืชสกุล Vigna พันธุ์ป่ามี
ความต้ านทานต่อโรคและแมลงสูงกว่าพันธุ์ปลูก จึงอาจเป็ นไปได้ ว่า เพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้ อมที่ไม่
เหมาะสมพืชกลุ่มนี ้จึงสร้ างสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นสารประกอบในกลุ่มฟี นอลิกในปริมาณที่สงู กว่านัน่ เอง

Figure 1 Total phenolic content in seeds of 15 Vigna species: Means in the same letter are not
different at P<0.05. Error bars present a standard error of the mean.
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ปริมาณสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ในเมล็ดพืชสกุล Vigna 15 พันธุ์
ปริ ม าณสาร anthocyanin ชนิด cyanidin-3-O-glucoside ในเมล็ ด พื ชสกุล Vigna 15 พันธุ์ มี ค่ า อยู่
ในช่วง 0.15-4.46 µg/mgDW และ V. stipulacea kuntze มีปริ มาณสาร cyanidin-3-O-glucoside มากที่สุดมี
ค่าเท่ากับ 4.46 µg/mgDW รองลงมาคือ V. grandifera V. trinervia V. mungo (L.) Hepper (dull black gram)
V. mungo (L.) Hepper (glossy black gram) V. umbellata (red seed coat) V. trilobata V. tenuicaulis และ
V. mungo var. silvestris มี ป ริ ม าณสารเท่ า กั บ 2.28 1.71 0.95 1.08 0.67 0.61 0.36 และ 0.15 µg/mgDW
ตามลาดับ ส่วน V. radiata var. sublobata V.umbellata V. radiata (L.) Wilczek V. umbellata (yellow seed
coat) V. aconitifolia (Jacq.) Marecal และ V. uncuiculata (L.) Walp ไม่สามารถตรวจวัดปริ มาณสารได้ และ
สาหรับปริ มาณสาร pelargonidin-3-O-glucoside มีเพียง V. trilobata ชนิดเดียวที่สามารถตรวจวัด ปริ มาณได้
ซึ่งมี ค่า 0.008 µg/mgDW ซึ่งพบในปริ มาณที่น้อยมาก (Figure 2) นอกจากนี พ้ บว่าพืชสกุล Vigna ที่สามารถ
ตรวจพบสาร anthocyanin ส่วนใหญ่จะมีเปลือกหุ้มเมล็ดสีแดง สีน ้าตาลเข้ ม และสีดา (Figure 3) สาหรับเมล็ดที่
มี สี เ ขี ย ว เหลื อ ง น า้ ตาลอ่ อ น ไม่ ส ามารถตรวจพบสาร anthocyanin ทั ง้ สองชนิ ด ที่ น ามาศึ ก ษา ซึ่ ง สาร
anthocyanin นันได้
้ มีรายงานว่ามีการสร้ างและสะสมที่เปลือกหุ้มเมล็ด ของพืช (Pandey et al., 1989; Aura et
al., 2010)

Figure 2 Anthocyanins content in seeds of 15 Vigna accessions: Means in the same letter are not
different at P<0.05. Error bars present a standard error of the mean.
คุณสมบัตใิ นการต้ านอนุมูลอิสระของเมล็ดพืชสกุล Vigna 15 พันธุ์
จากการทดสอบคุณ สมบัติ ใ นการต้ า นอนุมูล อิ ส ระของพืชสกุล Vigna ทัง้ 15 พันธุ์ ที่ ใ ช้ ส ารละลาย
ตัวอย่างความเข้ มข้ น 1 mg/mL พบว่า มีพืชสกุล Vigna 7 พันธุ์ที่เปอร์ เซ็นต์ การยับยังมากกว่
้
า 50 เปอร์ เซ็นต์
(Figure 4) โดยประกอบด้ วยชนิดที่เป็ นพันธุ์ป่า 5 พันธุ์ ได้ แก่ V. umbellata wild V. tenuicualis V. stipulacea
Kuntze V. radiata var. sublobata และ V. gradiflora และพัน ธุ์ ป ลู ก 2 พัน ธุ์ ได้ แ ก่ ถั่ ว นิ ว้ นางแดงชนิ ด ที่ มี
เยื่ อ หุ้ม เมล็ ด สี เหลื อ ง (V. umbellata (yellow seed coat)) และเยื่ อ หุ้ม เมล็ ด สี แ ดง (V. umbellata (red seed
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coat)) โดยมีค่าการยับยังอนุ
้ มูลอิสระ DPPH เท่ากับ 85.56 79.15 65.41 61.74 56.72 และ 52.46 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ ซึง่ V. umbellata และ V. tenuicaulis ที่เป็ นพันธุ์ป่ามีเปอร์ เซ็นต์การยับยังใกล้
้ เคียงกับ gallic acid ซึง่
ใช้ เป็ นสารมาตรฐานที่มีเปอร์ เซ็นต์การยับยังเท่
้ ากับ 88.92 เปอร์ เซ็นต์

Figure 3 Fifteen Vigna Seeds A: V. grandiflora B: V. mungo var. silvertris C: V. radiata var. sublobata
D: V. stipulacea Kuntze E: V. tenuicalis F: V. trilobata G: V. trinervia H: V. umbellata I: V. radiata L.
Wilczek J: V. mungo (L.) Hepper (dull black gram) K: V. umbellata (yellow seed coat) L: V. umbellata
(red seed coat) M: V. aconitifolia (Jacq.) Marechal N: V. unguiculata O: V. mungo (L.) Hepper (glossy
black gram)

Figure 4 Antioxidant activity of fifteen Vigna species seeds: Means in the same letter are not different
at P<0.05. Error bars present a standard error of the mean
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เมื่อนาพืชสกุล Vigna ที่ มีเปอร์ เซ็นต์ การยับยัง้ มากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ ทัง้ 7 พันธุ์ มาหาค่า IC50 (ค่า
ความเข้ ม ข้ น ที่ ส ามารถยับ ยัง้ อนุมูล อิ ส ระได้ 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) พบว่ า V. umbellata (พัน ธุ์ ป่ า) V. tenuicaulis
V. stipulacea Kuntze V. radiata var. sublobata V. gradiflora V. umbellata (yellow seed coat) แ ล ะ
V. umbellata (red seed coat) มีค่า IC50 เท่ากับ 0.016 0.018 0.023 0.026 0.043 0.045 และ 0.046 mg/mL
ตามล าดับ (Figure 5) และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ค่ า IC50 ของถั่ว เขี ย วผิ ว มัน (V. radiata (L.) Wilczek) (0.66
mg/ml) ซึ่ ง นิ ย มน ามาบริ โ ภค พบว่ า ถั่ ว เขี ย วผิ ว มัน มี ค่ า IC50 สู ง กว่ า มาก ซึ่ ง ค่ า IC50 ที่ ต่ า แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH ที่สงู ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าพืชสกุล Vigna ในกลุ่มพันธุ์ป่ามีคณ
ุ สมบัติใน
การต้ านอนุมลู อิสระสูงกว่าพันธุ์ปลูก แต่เนื่องจากพันธุ์ป่าส่วนใหญ่จะมีขนาดเมล็ดเล็กและผลผลิตต่าจึงไม่นิยม
นามาบริโภคหรื อใช้ เป็ นพันธุ์ปลูก

Figure 5 IC50 value (mg/ml) of gallic acid and seven Vigna seeds: Means in the same letter are not
different at P<0.05. Error bars present a standard error of the mean.

สรุ ป
จากการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติด้านโภชนเภสัชของพืชตระกูลถัว่ สกุล Vigna พันธุ์ปลูกและพันธุ์ป่า 15 พันธุ์
โดยการวิเคราะห์ สารฟี นอลิกรวม สาร anthocyanin และฤทธิ์ ในการต้ านอนุมลู อิสระในเมล็ดพืชสกุลนี ้ พบว่า
V. stipulacea ซึ่ ง เป็ นพั น ธุ์ ป่ า มีส ารฟี นอลิ ก รวม สู ง ที่ สุ ด แล ะ มี ปริ มาณ สารแอนโทไซยานิ น ชนิ ด
cyanidin-3-O-glucoside มากที่สุด และจากการทดสอบฤทธิ์ ในการต้ านอนุมลู อิสระพบว่า V. umballata และ
V. tenuicualis ที่เป็ นพันธุ์ป่ามีเปอร์ เซ็นต์การยับยังอนุ
้ มลู อิสระ DPPH สูงที่สุด และมีค่า IC50 ต่าที่สดุ ดังนันพื
้ ช
สกุล Vigna ทัง้ 3 ชนิดนี ้ซึง่ เป็ นพันธุ์ป่ามีปริมาณสารสาคัญในปริมาณสูงและมีศกั ยภาพในการต้ านอนุมลู อิสระที่
ดี แต่หากจะนาไปใช้ ประโยชน์ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในส่วนของสารต้ านโภชนาการด้ วย สาหรับถัว่ พันธุ์ปลูกนัน้
พบว่า V. umballata หรื อถัว่ นิ ้วนางแดง มีคณ
ุ สมบัติในการต้ านอนุมลู อิสระสูงกว่าถัว่ พันธุ์ปลูกชนิดอื่น จึงมีความ
น่าสนใจในการนาไปศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับคุณสมบัติดงั กล่าว ผลจากการศึกษาวิจยั นี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อการนา
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พืชตระกูลถัว่ สกุล Vigna ไปใช้ ประโยชน์ทงในแง่
ั้
ของการนาไปเป็ นอาหารเพื่อสุขภาพ หรื อนาไปใช้ ประโยชน์ใน
การปรับปรุ งและพัฒนาพันธุ์พืช ตระกูลถั่วสกุล Vigna ในประเทศไทยให้ มีคณ
ุ สมบัติที่ดีโดยมีองค์ประกอบทาง
โภชนเภสัชที่เป็ นประโยชน์ต่อร่างกายในปริมาณสูง
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อิทธิพลของความเขมแสงจากหลอด LED และระยะเวลาการใหแสงตอการเจริญเติบโต
ของคะนา เบบี้ฮองเต และผักกาดหอมเรดโอค
Effect of LED Light Intensity and Exposure Time on Growth of Chinese Kale, Baby Pak Choi
and Red Oak Lettuce
สุนิตา แยมใหญ1* ภัทราภรณ ภิรมยจิต1 ณัฐกฤตา คําหนู2 ฉัตรชัย งามสม3 รัฐไกร วัจนคุณอนันต3
สมชาย ปญญาอิ่นแกว1 และ ตุลา จูฑะรสก1
Sunita Yaemyai1*, Pattraporn Piromjit1, Natthakitta Kamnoo2, Chutchai Ngamsom3,
Rattakri Watjanakunanun3, Somcai Panyainkaew1 and Tula Jutarosaga1

บทคัดยอ
การศึกษาอิทธิพลของความเขมแสงและระยะเวลาการใหแสงเสริมจากหลอด LED (R:G:B = 50:30:20)
ตอการเจริญเติบโตของ คะนา(Brassica oleraceae var. alboglara) เบบี้ฮองเต (Brassica chinensis var.
chinensis) และผักกาดหอมเรดโอค (Lactuca sativa var. crispa L) ภายในโรงเรือนมาตรฐานขนาด 6 x 24
ตารางเมตร โดยใหแสงเสริมตั้งแตเวลา 18.00 น. เปนตนไป ตั้งแตกลาผักลงแปลงจนถึงวันเก็บเกี่ยว การทดลอง
ศึกษาอิทธิพลของความเขมแสง 7.59 ± 0.59 μmol.m-2.s-1 และ 19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1 ที่เวลาการใหแสง
เสริม 4 และ 12 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับการปลูกโดยใชแสงจากธรรมชาติในตอนกลางวัน โดยทุกเงื่อนไขมีตัวแปร
ควบคุมเปนปริมาณน้ํา และปุยที่ใช จากการทดลองพบวาระยะเวลาการใหแสงเสริมจากหลอด LED เปนตัวแปร
สําคัญที่สงผลกระทบตอการเพิ่มขึ้นของจํานวนใบและความสูงของคะนา ในขณะที่ความเขมแสงจากหลอด LED
ไมสงผลกระทบอยางมีนัยกับตัวแปรดังกลาว ซึ่งจํานวนใบ และความสูงของคะนามีคามากที่สุดที่ความเขมแสง
เทากับ 7.59 ± 0.59 μmol.m-2.s-1 และ 19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1 และการใหแสงเสริมนาน 12 ชั่วโมง และ
ความกวางทรงพุม และน้ําหนักสดของคะนามีคามากที่สุด ที่ความเขมแสง 7.59 ± 0.59 μmol.m-2.s-1 และการ
ใหแสงเสริมนาน 4 ชั่วโมง ในสวนของเบบี้ฮองเต และผักกาดหอมเรดโอคมีการเจริญเติบโตในทุกๆ ดาน มาก
ที่สุดภายใตความเขมแสง 19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1 ใหแสงเสริมนาน 12 ชั่วโมง

ABSTRACT
The effect of LED (R:G:B = 50:30:20) light intensity and exposure time on growth of Chinese kale
(Brassica oleraceae var. alboglara), baby pak choi (Brassica chinensis var. chinensis) and red oak lettuce
(Lactuca sativa var. crispa L) grown in standard green house (6 x 24 m2) was studied. The additional LED
light was treated on the vegetable during the night from 6.00 pm from seedling until harvesting. The effect of
LED intensity of 7.59 ± 0.59 μmol.m-2.s-1 and 19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1 with the exposure time of 4 and 12 hr
were investigated and compared with the plants grown only with the natural light during the day. For each
experiment, water and fertilizer were controlled. The results revealed the LED exposure time was the main
effect to increase the number of leaf and the height of chinese kale, while the LED intensity did not
significantly affect on these parameters. The highest number of leaf and plant height of Chinese kale was
observed at the exposure time of 12 hr with the LED intensity of 7.59 ± 0.59 μmol.m-2.s-1 and 19.07 ±2.57
μmol.m-2.s-1, while highest canopy width and fresh mass was observed at the exposure time of 4 hr with the
LED intensity of 7.59 ± 0.59 μmol.m-2.s-1. In case of baby pak choi and red oak, the highest growth including
the number of leaf, plant height, canopy width and fresh mass was observed at the exposure time of 12 h
with the LED intensity of 19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1.
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คํานํา
ปจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพไดรับความนิยมเปนอยางมาก ผูคนหันมาออกกําลังกาย และเลือ ก
บริ โ ภคอาหารที่ มี ป ระโยชน กั น มากขึ้ น โดยเฉพาะผั ก ที่ ถื อ เป น อาหารอั น ดั บ หนึ่ ง ของคนที่ รั ก สุ ข ภาพ ทํ า ให
เกษตรกรตองการเรงใหมีผลผลิตผักออกสูตลาดใหเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค ในการเจริญเติบโตของ
ผักมีองคประกอบและปจจัยหลายอยางที่เกี่ยวของ เชน แรธาตุในดิน น้ํา แสงแดด และสภาพอากาศ ลวนสงผล
กับการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งแสงถือเปนปจจัยสําคัญที่พืชใชในกระบวนการสังเคราะหแสงเพื่อสรางอาหารที่ใช
ในการสรางเนื้อเยื่อและเจริญเติบโต ดังนั้นการใหแสงเสริมจากหลอด LED กับพืชนอกเหนือจากการไดรับแสง
ธรรมชาติปกติ ยอมมีสวนชวยทําใหพืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น แสงที่เราสามารถมองเห็นไดจะมีความยาวคลื่น 400 –
700 นาโนเมตร ซึ่งเปนชวงที่พืชใชในการสังเคราะหแสง โดยเฉพาะชวง 400 – 480 นาโนเมตร (แสงสีน้ําเงิน)
และ 630 – 680 นาโนเมตร (แสงสีแดง) เปนชวงที่พบวาถูกดูดกลืนโดยรงควัตถุในพืชเพื่อนําไปใชในกระบวนการ
สังเคราะหแสงมากที่สุด (นภัทร และ ไชยยันต, 2560) งานวิจัยหลายงานวิจัยไดแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของแสงสี
ตอการเจริญเติบโตของพืชผักหลายชนิดในลักษณะที่แตกตางกันออกไป (Jishi et al. 2016, Chen et al. 2017,
Fu et al. 2017, Ilic and Fallik, 2017) จิดาภา และ ทิฆัมพร (2560) ไดทดลองปรับเปลี่ยนสัดสวนสีของหลอด
LED ที่คาตางๆ พบวาหลอด LED ที่มีสัดสวนการผสมสีแดง เขียว และน้ําเงิน หรือ R:G:B = 50:30:20 ทําให
คะนา (Brassica oleraceae var. alboglara), ผักกาดหอมเรดโอค (Lactuca sativa var. crispa L) , ผักกาดหอม
กรีนโอค (Lactuca sativa var. crispa ) ผักกาดหอมเรดโครัล (Lactuca sativa L.) , ผักกาดหางหงส (Brassica
campestris var. cylindrica ) และผักกาดกวางตุง (Brassica Chinensis Linn.) เจริญเติบโตไดดี สามารถชวยลด
ระยะเวลาในการผลิต และทําใหไดผลผลิตในปริมาณมากขึ้นดวย แตการทดลองที่ผานมาเปนการทดลองใน
ลักษณะของการปลูกกลาพืชผัก (ทิพยจุฬา, 2559) และการปลูกในอาคาร หรือระบบปดที่ผักไดรับแสงเฉพาะ
จากหลอด LED เทานั้น (กรวิทย และคณะ, 2561, จูนลิฎา และคณะ, 2014) ซึ่งอาจจะยังไมเหมาะสมกับการ
ผลิตของเกษตรกรในชนบทที่ยังพึ่งพิงกับแสงธรรมชาติ อีกทั้งยังมีตนทุนการผลิตที่สูงดวย
การทดลองครั้งนี้จึงมุงเนนศึกษา 2 ปจจัย คือ ความเขมแสงเสริมจากหลอด LED (R:G:B = 50:30:20)
ที่ใหเพิ่มเติมจากแสงอาทิตยในชวงเวลากลางวัน และระยะเวลาการใหแสงเสริมกับผักในชวงเวลากลางคืน โดย
ทําการทดลองกับผักเศรษฐกิจ 3 ชนิด คือ คะนา เบบี้ฮองเต (Brassica chinensis var. chinensis) และ
ผักกาดหอมเรดโอค เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยดังกลาวที่มีตอการเจริญเติบโต และระยะเวลาการผลิตของ
ผักที่ใชในการทดลอง

อุปกรณและวิธีการ
การทดลองถูกออกแบบขึ้นเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผัก 3 ชนิดไดแก คะนา เบบี้ฮองเต และ
ผักกาดหอมเรดโอค เมื่อมีการใหแสงเสริมจากหลอดไดโอดเปลงแสง (Light emitting diode: LED) เปรียบเทียบ
กับการเจริญเติบโตของผักทั้ง 3 ชนิดภายใตแสงธรรมชาติเพียงอยางเดียว โดยดําเนินการทดลองที่สถานีเกษตร
หลวงปางดะ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ภายในโรงเรือนมาตรฐานขนาด 6 x 24 ตารางเมตร จํานวน 5 แปลง
ทดลอง โดยแตละแปลงมีขนาด 1 x 5 ตารางเมตร (Figure 1) ทําการทดลองตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561
– 29 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยอายุตนกลาของคะนา เบบี้ฮองเตและผักกาดเรดโอค ที่ใชทดลองอายุ 25 วัน
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Figuure 1 Green house
h
duringg the day time and night time
t
ทุก ๆ เงื่อนไขในการทด
อ
ดลอง จะปลู กคะนา 40 ตน เบบี้ฮองเต 60 ตน และผผักกาดหอมเรรดโอค 15 ตน
โดยใใชหลอด LEDD ที่มีอัตราสวน R:G:B = 500: 30: 20 ตามรายงานของ จิดาภา และ ทิ ฆัมพร (25600) ที่พบวาเมื่อ
ใชหลลอด LED ที่มีมีอัตราสวนดังกลาว ระยะก ารติดตั้งหลอดด LED สูงจากกพื้นดิน 80 เซ
เซนติเมตร ใหแสงเสริมนานน
12 ชั่วโมง ทําให
ใ การเจริญเติติบโตของคะนนา และผักกาาดหอมเรดโอคดี
ค ที่สุด โดยชุชุดหลอด LEDD ที่ใชมีคา
specctrum and CIE color ตาม (Figure 2)

Figuure 2 Spectruum and CIE color
c gamut map of R:G:BB = 50:30:200
ในการทดลอง ทําการรปรับความเขขมแสงที่ใชโดยปรับจํานวนนหลอด LED และกําหนดรระยะหางจาก
หลออด LED ถึงพื้นดิ
น นในแปลง ที่คาความเขมมแสงแรก ติดตัต้งหลอด LED
D 6 หลอดที่ระะยะ 40 เซนติเมตร และคา
ความมเขมแสงที่สอง
อ ติดตั้งหลอด LED 3 หล อด ที่ระยะ 800 เซนติเมตร ทําการวัดควาามเขมแสงดวยเครื
ย ่อง Plantt
lightting Analyzeers ณ ตําแหนนงจุดตัดของช องกริดจํานวนน 20 จุด ขนาาด 50 x 50 ตารางเซนติเมตร
ม บนแปลง
-2 -1
ทดลลอง วัดคาควาามเขมแสงในหหนวย μmol.m
m .s นําคาความเข
ค
มแสงทีที่วัดไดทั้งหมดดมาหาคาเฉลีย่ โดยที่ระดับ
ความมสูง 40 และ 80 เซนติเมตรร พบวามีคาค วามเขมแสงเฉฉลี่ยเปน 7.599 ± 0.59 μmool.m-2.s-1 และ 19.07 ±2.57
μmool.m-2.s-1 ตามมลําดับ ดําเนินการให
น
แสงเสสริมกับผักเมื่อนํ
อ ากลาผักลงแปลงปลูกวันนแรก ตั้งแตเวลลา 18.00 น.
เปนตตนไป โดยกําหนดระยะเวล
ห
ลาการใหแสงเเสริมเปน 4 และ 12 ชั่วโมง โดยควบคุมมปริมาณการใใหน้ํา และปุย
เหมืออนกัน ดังนั้นเงืงื่อนไขการทดลองถูกแบงอออกเปน 5 เงื่อนไข
น ไดแก
1) ความเขมแสง
ม 7.59 ± 00.59 μmol.m-2- .s-1 ใหแสงเสริมิ 4 ชั่วโมง
2) ความเขมแสง
ม 7.59 ± 00.59 μmol.m-2- .s-1 ใหแสงเสริมิ 12 ชั่วโมง
3) ความเขมแสง
ม 19.07 ±±2.57 μmol.m
m-2.s-1 ใหแสงเสสริม 4 ชั่วโมง
34

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

สาขาพืช

4) ความเขมแสง 19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1 ใหแสงเสริม 12 ชั่วโมง
5) การปลูกโดยใชแสงจากธรรมชาติในตอนกลางวัน และไมใหแสงเสริมในตอนกลางคืน
สังเกตและบันทึกคาการเจริญเติบโตของผักทุกตน ไดแก จํานวนใบ ความสูง ความกวางทรงพุม และ
น้ําหนักสด โดยบันทึกผลทุกๆ 5 วัน นับตั้งแตวันปลูกกลาผักลงแปลงจนถึงวันเก็บเกี่ยว เก็บขอมูลน้ําหนักสดใน
วันเก็บเกี่ยวที่ถอนผักออกมาจากแปลง โดยทําการเก็บเกี่ยวเมื่อผักไดขนาดตามมาตรฐานของทองตลาด พรอม
บันทึกระยะเวลาการปลูกกอนการเก็บเกี่ยว

ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของความเข ม แสงและระยะเวลาการให แ สงเสริ ม จากหลอด LED ต อ การ
เจริญเติบโตของคะนา เบบี้ฮองเต และผักกาดหอมเรดโอค พบวาความเขมแสงและระยะเวลาการใหแสงเสริม
จากหลอด LED ในตอนกลางคืน มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของคะนา เบบี้ฮองเต และผักกาดหอมเรดโอค ที่
แตกตางกันออกไป เนื่องจากพืชโดยทั่วไปจะดูดกลืนแสงไปใชในการสังเคราะหแสง ดังนั้นเมื่อพืชไดรับแสงที่มี
ความเขมที่มากขึ้นจะทําใหอัตราการสังเคราะหแสงเพิ่มมากขึ้น จนความเขมแสงเพิ่มขึ้นสูงถึงระดับหนึ่ง อัตรา
สังเคราะหแสงจะไมเปลี่ยนแปลง เรียกวา จุดอิ่มตัวของแสง (Light saturation point) (พิชญสินี และ ธรรมศักดิ์,
2560) แตอยางไรก็ตาม ระยะเวลาที่พืชรับแสงก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการสังเคราะหดวยแสง (วิชัย, 2560)
กลาวคือพืชโดยทั่วไป จะสังเคราะหแสงไดดีเมื่อไดรับแสงเปนเวลานานติดตอกัน แตพืชบางชนิด เชน พืชเขต
หนาวเมื่อไดรับแสงเปนเวลานานจนเกินไปอัตราการสังเคราะหแสงจะลดลงได
จากการทดลองพบวาตนคะนาและผักกาดหอมเรดโอค สามารถเก็บเกี่ยวไดที่ระยะเวลาการปลูก 25 วัน
ขณะที่เบบี้ฮองเตเก็บเกี่ยวที่ระยะเวลาการปลูก 20 วัน ซึ่งนอยกวาระยะเวลาการเพาะปลูกโดยวิธีปกติทั่วไป ผัก
ทั้งสามชนิดเมื่อไดรับแสงเสริมจะมีการเจริญเติบโตไดไวกวาปกติโดยเมื่อใหความเขมแสงแกคะนา (Table 1)
เพิ่มขึ้นจาก 7.59 ± 0.59 μmol.m-2.s-1 เปน 19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1 จํานวนใบ และความสูงตนคะนามีคาไม
แตกตางกัน แตเมื่อเพิ่มระยะเวลาการใหแสงเสริมจาก 4 ชั่วโมงเปน 12 ชั่วโมง จํานวนใบ และความสูงตนคะนามี
คาเพิ่มขึ้น โดยคาสูงสุดเมื่อใหแสงเสริมนาน 12 ชั่วโมง สําหรับทั้งสองความเขมแสงใกลเคียงกัน แสดงใหเห็นวา
ระยะเวลาในการใหแสงเสริมสงผลตอการเจริญเติบโต ดานจํานวนใบและความสูงของคะนา ในสวนของความ
กวางทรงพุม และน้ําหนักสดของคะนาที่ความเขมแสง 7.59 ± 0.59 μmol.m-2.s-1 ใหแสงเสริมนานเพียง 4 ชั่วโมง
สงผลใหความกวางทรงพุม และน้ําหนักสดมีคามากที่สุด ในขณะที่เมื่อใหแสงเสริมนาน 12 ชั่วโมง และเพิ่มความ
เขมแสงเปน 19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1 สงผลใหความกวางทรงพุม และน้ําหนักของคะนามีคาลดลง อาจเปน
เพราะคะนามีจุดอิ่มตัวของการรับแสงที่ความเขมแสง 7.59 ± 0.59 μmol.m-2.s-1 ดังนั้นเมื่อเพิ่มความเขมแสง
และระยะเวลาการใหแสง จึงไมสงผลการสังเคราะหแสงเพิ่มขึ้น และอาจลดลงเมื่อไดรับความเขมแสงที่มากและ
นานเกินไป
ในกรณีของเบบี้ฮองเต ผักกาดหอมเรดโอค (Table 2 , Table 3 ) พบวาอิทธิพลของความเขมแสง และ
ระยะเวลาการใหแสงเสริมจากหลอด LED สงผลตอการเจริญเติบโตที่แตกตางจากคะนา ยกเวนจํานวนใบเมื่อให
ความเขมแสงเพิ่มขึ้นจาก 7.59 ± 0.59 μmol.m-2.s-1 เปน 19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1 มีคาไมแตกตางกัน แตมีคา
เพิ่มขึ้นเมื่อใหแสงเสริมจาก 4 ชั่วโมงเปน 12 ชั่วโมงเชนเดียวกับคะนา โดยมีคามากที่สุดภายใตความเขมแสง
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19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1 และใหแสงเสริมนาน12 ชั่วโมง นอกจากนั้นพบวาเมื่อความเขมแสงเพิ่มขึ้นจาก 7.59
± 0.59 μmol.m-2.s-1 เปน 19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1 และใหแสงเสริมเพิ่มขึ้นจาก 4 ชั่วโมงเปน 12 ชั่วโมง สงผล
ใหการเจริญเติบโตซึ่งไดแกความสูง ความกวางทรงพุม และน้ําหนักสดของเบบี้ฮองเตและผักกาดหอมเรดโอค
เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดภายใตเงื่อนไขความเขมแสง 19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1 และใหแสงเสริมนาน 12
ชั่ว โมง ซึ่งผลดังกลา วทํา ใหท ราบวาความเขมแสงและระยะเวลาการใหแสงมีผลในทิศทางเดีย วกันต อ การ
เจริญเติบโตของเบบี้ฮองเต และผักกาดหอมเรดโอค จากการทดลองทั้งหมดยังบงชี้ใหเห็นอีกวาการเจริญเติบโต
ของคะนา เบบี้ฮองเต และผักกาดหอมเรดโอคที่ปลูกโดยใหแสงเสริมจาก LED ในตอนกลางคืน สงผลใหการ
เจริญเติบโตของผักทั้งสามชนิดมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกโดยใชแสงจากธรรมชาติอยางเดียว ทําใหลด
ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวลง และเปนการเพิ่มปริมาณของผลผลิตออกสูทองตลาด
Table 1 Number of leaf, plant height, canopy width and fresh mass of chinese kale (Brassica
oleraceae var. alboglara) grown under additional light intensity of 7.59 ± 0.59 μmol.m-2.s-1and
19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1for 4 and 12 h. The reference growth of plants under the natural sun
light.
Tr
1
2
3
4

Exposure
Height
PPFD
-2 -1
(cm) (μmol.m .s ) time (hrs)
4
80
7.59 ± 0.59
12
4
40
19.07 ±2.57
12

5
Only Natural Light
Tr = Treatment

Number of
Leaf
12.59±0.18
14.40±0.18
12.25±0.20
14.20±0.18

Plant Height
(mm)
297.67±2.2
336.23±5.77
291.03±4.08
336.80±3.56

Canopy
width (mm)
330.26±4.85
305.00±5.70
310.83±6.24
305.38±4.30

Fresh mass
(g)
64.81±2.00
53.87±2.73
54.40±2.70

59.34±2.27
11.19±0.30 247.84±4.78 272.56±6.88 44.20±3.39

Table 2 Number of leaf, plant height, canopy width and fresh mass of baby pak choi (Brassica
chinensis var. chinensis) grown under additional light intensity of 7.59 ± 0.59 μmol.m-2.s-1and
19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1and for 4 and 12 h. The reference growth of plants under the natural
sun light.
Height
PPFD
Exposure Number of Plant Height Canopy
Fresh
-2 -1
(cm) (μmol.m .s ) time (hrs)
Leaf
(mm)
width (mm) mass (g)
1
4
10.43±0.26 209.27±3.52 244.68±6.86 23.61±1.65
80
7.59 ± 0.59
2
12
11.44±0.21 234.04±3.06 262.02±5.35 27.26±1.61
3
4
9.93±0.19 216.83±3.52 245.97±5.13 20.25±1.05
40
19.07 ±2.57
4
12
11.78±0.17 242.97±3.21 277.88±5.61 35.72±1.79
5
Only Natural Light
10.61±0.19 207.39±4.23 239.44±5.20 21.60±1.44
Tr = Treatment

Tr
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Table 3 Number of leaf, plant height, canopy width and fresh mass of red oak (Lactuca sativa
var.crispa L) grown under additional light intensity of 7.59 ± 0.59 μmolm-2s-1 and 19.07 ±2.57
μmolm-2s-1 for 4 and 12 h. The reference growth of plants under the natural sun light.
Height
(cm)

PPFD
(μmol.m-2.s-1)

80

7.59 ± 0.59

40
4
5
Tr = Treatment

19.07 ±2.57

Tr
1
2
3

Exposure
time (hrs)
4
12
4

Number of
Leaf
16.53±0.42
18.25±0.62
16.40±0.73

12

Plant Height
(mm)
141.73±4.88
157.67±2.98
159.00±4.76

Canopy width
Fresh
(mm)
mass (g)
238.60±8.67 32.27±4.01
262.08±8.10 35.47±3.72
254.53±10.25 31.01±4.19

19.00±0.44 168.69±4.03 289.08±9.90 43.50±4.84
15.58±0.57 122.92±4.28 195.58±8.92 19.72±2.81

Only Natural Light

สรุป
การใหแสงเสริมจากหลอด LED ระหวางการเพาะปลูกสงผลใหการเจริญเติบโตของคะนา เบบี้ฮองเต
และผักกาดหอมเรดโอคเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกโดยใชแสงธรรมชาติเพียงอยางเดียว เมื่อใหแสงเสริม
ที่มีความเขม 7.59 ± 0.59 μmol.m-2.s-1และ 19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1นาน 12 ชั่วโมงสงผลใหจํานวนใบ และ
ความสูงของคะนามีคามากที่สุด และเมื่อใหแสงเสริมความเขมแสง 7.59 ± 0.59 μmol.m-2.s-1 นาน 4 ชั่วโมง
สงผลใหความกวางทรงพุม และน้ําหนักสดของคะนามีคามากที่สุด ในสวนของเบบี้ฮองเต และผักกาดหอม
เรดโอคมีการเจริญเติบโตในทุกๆ ดาน ไดแกจํานวนใบ ความสูง ความกวางทรงพุม และน้ําหนักสดเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดเมื่อไดรับแสงเสริมที่มีความเขมแสง 19.07 ±2.57 μmol.m-2.s-1นาน 12 ชั่วโมง
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องคประกอบทางโภชนาการในเมล็ดพืชสกุล Vigna พันธุปลูกและพันธุปา
Nutritional Compositions of Domesticated and Wild Vigna Seeds
ชณานิศ เฉงสมบูรณ1* ประภาสิริ องครักษ1 สนธิชัย จันทรเปรม1 อนุรักษ อรัญญนาค1 ประกิจ สมทา1
กนกวรรณ เที่ยงธรรม1 พีรพงษ แสงวนางคกูล2 และ พรศิริ เลี้ยงสกุล1
Chananit Chengsomboon1*, Prapasiri Ongrak1, Sonthichai Chanprame1, Anuruck Arunyanark1, Prakit Somta1
Kanokwan Teingtham1, Peerapong Sangwanangkul2 and Ponsiri Liangsakul1

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาองคประกอบทางเคมีที่เกี่ยวของกับคุณคาทางโภชนาการของเมล็ด
พืชสกุล Vigna ชนิดปลูกและชนิดปา โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design
จํานวน 4 ซ้ํา ผลการทดลอง พบวา ปริมาณแปงของเมล็ดพืชสกุล Vigna ที่นํามาศึกษามีคาอยูในชวง 28.30 –
44.11% ปริมาณโปรตีน ไขมัน และเถา มีคาอยูในชวง 18.37-26.20% 0.40-2.27% และ 3.39-5.97%
ตามลําดับ โดยถั่วเขียวผิวดํา (V. mungo; dull black gram) มีปริมาณแปงสูงที่สุด สวนปริมาณโปรตีนพบมาก
ที่สุดในเมล็ดถั่วชนิดปา คือ V. angularis var. nipponensis สําหรับเมล็ดถั่วนิ้วนางแดง (V. umbellata) ชนิด
ปลูก พบวา มีปริมาณไขมันสูงที่สุด คือ 2.27% ในขณะที่น้ํามันในเมล็ดของถั่วเขียวผิวมัน (V. radiata) และ ถั่ว
เขียวผิวดํา (V. mungo) มีปริมาณกรด α-linolenic ซึ่งเปนกรดไขมันจําเปนในปริมาณที่สูง สวนเมล็ดถั่ว V.
hirtella ชนิดปามีปริมาณเถาสูงที่สุด ขอมูลจากงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการนําเมล็ดพืชในสกุล Vigna ไป
ใชเปนอาหารเพื่อสุขภาพตอไป

ABSTRACT
The aim of this study was to determine the nutritional compositions of domesticated and wild
Vigna species seeds. The experiment was laid out in a randomized complete block design with four
replications. Results showed that, the seed starch content of the Vigna species ranged from 28.30 to
44.11%. The content of protein, fat and ash accounted for 17.53-31.98%, 0.37-2.27% and 3.39-6.36%
of seed weight, respectively. V. mungo (dull black gram) contained the highest starch content. The
wild Vigna, V. angularis var. nipponensis had the highest protein. The highest fat percentage was
found in a cultivar of V. umbellata and the oil in cultivated V. radiata and V. mungo seeds contain
high essential fatty acid, α-linolenic. These information will be benefit for development of the genus
Vigna as a functional food.
Keywords: genus Vigna, nutritional compositions, yield components
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คํานํา
ประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุล Vigna สกุลยอย
Ceratotropis หรือ Asian Vigna ซึ่งบางชนิดสามารถพบไดเพียงในประเทศไทยเทานั้น ชนิดที่เปนชนิดปลูก
(domesticated species) ซึ่งมีความสําคัญทางการเกษตรและทางเศรษฐกิจ คือ ถั่วเขียวผิวมัน [Vigna radiata
(L.) Wilczek] ถั่วเขียวผิวดํา [Vigna mungo (L.) Hepper] ถั่วอะซูกิ [Vigna angularis (Willd.) Ohwi &
Ohashi] ถั่วนิ้วนางแดงหรือถั่วแดง [Vigna umbellata (Willd.) Ohwi & Ohashi] และถั่วมอธ [Vigna
aconitifolia (Jacq.) Marechal] (วิมล และคณะ, 2546) นอกจากนี้ยังมีบางชนิดที่นําชนิดปามาปลูก (wildcultivated species) เปนพืชคลุมดิน หรือชนิดปาที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติแลวมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต (wildharvested species) ในพืชกลุมที่เปนชนิดปลูก ถั่วเขียวผิวมันมีความสําคัญมากที่สุด (ประกิจ และคณะ, 2552)
นอกจากนี้ ชนิดปา (wild species) บางชนิดยังสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่หลากหลายและตานทาน
ตอโรคและแมลง ซึ่งสามารถนามาใชประโยชนไดโดยตรง เชน V. trinervia และ V. umbellata สามารถนํามา
ปลูกเปนพืชอาหารสัตว เนื่องจากมีการเจริญเติบโตแผขยายอยางรวดเร็ว หรือปลูกเปนพืชคลุมและปรับปรุงดิน
(ประกิจ และคณะ, 2552) โดยมีรายงานวาเกษตรกรปลูก V. trinervia เพื่อเปนพืชคลุมดินในสวนยางพาราของ
ภาคใต (Tomooka et al., 2002) อยางไรก็ตามความเปนประโยชนของ Asian Vigna นาจะมีมากกวานี้ แต
เนื่องจากการประเมินคุณสมบัติและการศึกษาความเปนประโยชนของพืชกลุมนี้ยังมีนอยมาก ดังนั้นจึงควรที่จะ
ดําเนินการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เพื่อจะไดมีการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรม Asian Vigna
อยางมีประสิทธิภาพ (ประกิจ และคณะ, 2552)
พื ช ในสกุ ล Vigna
โดยเฉพาะชนิ ด ปลู ก เป น พื ช ที่ มี คุ ณ ค า ทางโภชนาการสู ง โดยมี โ ปรตี น และ
คารโบไฮเดรตในปริมาณที่สูงแตมีไขมันในปริมาณต่ํา ซึ่งเหมาะที่จะนํามาผลิตเปนอาหารหรือผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพสําหรับผูนิยมบริโภคอาหารเพื่อ สุขภาพ หรือผูสูงอายุและผูปวยโรคเบาหวาน โดยจากรายงานวิจัย
เกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบทางเคมี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คุ ณ ค า ทางโภชนาการในเมล็ ด ถั่ ว เขี ย ว พบว า เมล็ ด ถั่ ว เขี ย ว
ประกอบดวย ไขมัน 1.20-1.56% โปรตีน 20.97-31.32% แปง 31.10-52.35% และ เถา 2.96-3.39% (Anwar et
al., 2007; Ren et al., 2012) สําหรับพืชสกุล Vigna ชนิดปลูกชนิดอื่น เชน ถั่วเขียวผิวดํา ในเมล็ดประกอบดวย
ไขมัน 5.13-6.22% โปรตีน 25.07-28.60% คารโบไฮเดรต 54.81-58.13% และ เถา 4.97-6.72% (Zia-Ul-Haq et
al., 2014; Shaheen et al., 2012) นอกจากพืชในสกุลนี้จะมีคุณคาทางโภชนาการที่สูงแลวยังประกอบดวย
สารสําคัญที่มีคุณสมบัติเปนยาหรือมีคุณสมบัติทางดานโภชนเภสัชดวย เชน สารตานอนุมูลอิสระ และสารที่มี
คุณสมบัติบรรเทาอาการโรคเบาหวาน (Sae-tan et al., 2017) แตเนื่องจากขอมูลดานคุณคาทางโภชนาการและ
คุณสมบัติทางดานโภชนเภสัชวิทยาของพืชวงศถั่วในสกุล Vigna อีกหลายชนิดโดยเฉพาะที่เปนชนิดปายังมีนอย
มาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบทางเคมีที่เกี่ยวของกับคุณคาทางโภชนาการของพืช
วงศถั่วในสกุล Vigna โดยองคความรูที่ไดจากงานวิจัยนี้สามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนา
พันธุใหมีคุณสมบัติที่ดีโดยมีองคประกอบทางโภชนาการที่เปนประโยชนตอรางกายในปริมาณสูง ซึ่งจะเปนการ
เพิ่มมูลคาใหกับพืชในสกุลนี้อีกดวย
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อุปกรณและวิธีการ
การปลูกและสุมตัวอยาง
ปลูกทดสอบพืชสกุล Vigna 17 ชนิด ประกอบดวย พืชชนิดปลูก 6 ชนิด ไดแก ถั่วเขียวผิวมัน [V. radiata
(L.) Wilczek, KPS2] ถั่วเขียวผิวดํา [V. mungo (L.) Hepper] ชนิดผิวดานและผิวมัน ถั่วนิ้วนางแดง [V.
umbellata (Willd) Ohwi&Ohashi] ที่มีเยื่อหุมเมล็ดสีแดงและสีเหลือง และถั่ว cowpea [V. unguiculata (L.)
Walp] และชนิดปา 11 ชนิด ไดแก V. aridicola N. Tomooka & Maxted V. grandiflora (Prain) Tateishi &
Maxted V. hiniana [V. mungo (L.) Hepper var. silvestris] V. radiata var. sublobata V. reflexo-pilosa
Hayata V. stipulacea Kuntze V. tenuicaulis N. Tomooka & Maxted V. trilobata (L.) Verdcourt V.
trinervia (Heyne ex Wall.) Tateshi & Maxted V. umbellate (Thunb.) Ohwi & Ohashi ในสภาพไรที่แปลง
ทดลองของภาควิชาพืชไรนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในชวงเดือน
ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จํานวน 4
ซ้ํา โดยชนิดปลูก ปลูกเปนแถวคูมีระยะปลูก 20 x 75 เซนติเมตร ชนิดปาปลูกเปนแถวเดี่ยวมีระยะปลูก 50 x 130
เซนติเมตร ในแปลงยอยขนาดความกวาง 130 เซนติเมตร ความยาว 12 เมตร เก็บผลผลิตทุกตนในแตละแปลง
ยอยที่ระยะแกของถั่วแตละชนิด นําฝกถั่วไปตากแดดจนแหงแลวนําไปกะเทาะแยกเมล็ดออก สุมตัวอยางเมล็ด
น้ําหนัก 20 กรัม จากแตละแปลงยอยนําไปบดละเอียด แลวนําไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมีที่เกี่ยวของกับ
คุณคาทางโภชนาการตอไป
การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีที่เกี่ยวของกับคุณคาทางโภชนาการ
วิเคราะหเปอรเซ็นตโปรตีนโดยวิธี semi-automated method (AOAC, 1980) วิเคราะหเปอรเซ็นตไขมัน
รวมทั้งชนิดและปริมาณของกรดไขมันตามวิธีการมาตรฐานของ AOAC (2000) สวนการวิเคราะหปริมาณแปง
(starch) วิเคราะหโดยวิธี Polarimetric Method ตามวิธีการมาตรฐานของ ISO (2000) สําหรับการวิเคราะห
ปริมาณเถา วิเคราะหตามวิธีมาตรฐานของ AOAC (2000)

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การศึกษาองคประกอบทางเคมีที่เกี่ยวของกับคุณคาทางโภชนาการของพืชสกุล Vigna
1. ปริมาณโปรตีน
พืชสกุล Vigna 17 ชนิดที่นํามาศึกษาในครั้งนี้ มีปริมาณโปรตีนในเมล็ดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติโดยมีคาอยูในชวง 18.37 – 26.20% (Figure 1) และคาเฉลี่ยของปริมาณโปรตีนของชนิดปลูกเทากับ
23.27% และชนิดปาเทากับ 23.15% โดยพบวา เมล็ดถั่วชนิดปา 2 ชนิด คือ V. mungo var. silvestris และ V.
reflexo-pilosa var. reflexo-pilosa มีปริมาณโปรตีนตอน้ําหนักเมล็ดสูงที่สุด สวนชนิดปลูกนั้น เมล็ดถั่ว
cowpea (V. unguiculata) ถั่วเขียวผิวดํา (V. mungo; ผิวมัน) และถั่วเขียวผิวมัน (V. radiata) มีปริมาณโปรตีน
สูง และจากการศึกษาในครั้งนี้พบวาปริมาณโปรตีนในเมล็ดพืชสกุล Vigna สวนใหญมีคาใกลเคียงกับปริมาณ
โปรตีนในเมล็ดพืชสกุลนี้บางชนิดที่เคยมีรายงานกอนหนานี้ (Anwar et al., 2007; Ha et al., 2010)
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Figuree 1 Protein ccontent in seeeds of 17 Vigna
V speciees
2. ปปริมาณแปง
า นัยสําคัญททางสถิติโดยมีมีคาอยูในชวง
เมล็ดพืชสกุล Vigna 17 ชนิด มีปปริิ มาณแปงแตตกตางกันอยางมี
28.330 – 44.10% (Figure 2) แลละคาเฉลี่ยของงปริมาณ แป งของชนิ
ง
ด ปลูลู ก เท า กั บ 399.5% และชนินิ ด ป า เท า กั บ
36.88% โดยเมล็ดถัถ่วชนิดปลูก คือ ถั่วเขียวผิว ดํา (V. munggo; ผิวดาน) และถั่วเขียวผิววมัน (V. radiaata) มีปริมาณ
ณ
แปงสูงที่สุด สวนชชนิดปา V. reeflexo-pilosa var. reflexo-pilosa มีปริมาณแป
ม
งในเมมล็ดนอยที่สุด โดยชนิดปลูก
สวนนใหญมีปริมาณ
ณแปงในเมล็ดสูงกวาชนิดปา

Figure 2 Starch conttent in seedss of 17 Vigna species
3. ปปริมาณไขมัน
ก
างกกันอยางมีนัยสสําคัญทางสถิติโดยมีคาอยู
ปริมาณไไขมันในเมล็ดพืพชสกุล Vigna ที่นํามาศึกษาแตกต
3 ซึ่งเปนปริมาณที่ต่ําเมื่อเปปรียบเทียบกับเมล็
บ ดถั่วเหลือองและถั่วลิสง โดยพบวาถั่ว
ในชววง 0.40 – 2.227% (Figure 3)
ชนิดดปลูก คือ ถั่วนิ้วนางแดง (VV. umbellata) ชนิดที่มีเยื่อหุหมเมล็ดสีเหลืลือง มีปริมาณ
ณไขมันสูงที่สดุ รองลงมาคือ
ถั่วเขีขียวผิวดํา (V. mungo; ผิวดาน) และคาเฉฉลี่ยของปริมาณไขมันของชนิดปลูกเทากับั 1.20% ซึ่งสูงกวาชนิดปา
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ที่มีคคาเทากับ 0.700% จากรายยงานวิจัยที่ผาานมา พบวา ในเมล็
ใ
ดถั่วเขียวจํ
ย านวน 4 สสายพันธุ ที่ปลูกในประเทศ
ปากีสถานมีปริมาณไขมันอยูในช
น วง 1.20 – 11.56% (Anwaar et al., 20007) ซึ่งมีคาใกกลเคียงกับปริมาณไขมันในน
เมล็ดดถั่วเขียวที่วิเคราะห
ค ไดในงาานวิจัยนี้

Figuree 3 Content of fat in seeeds of 17 Viggna speciess
4. ปปริมาณกรดไขขมัน
จากการวิวิเคราะหองคประกอบกรดไข
ป
ขมันในน้ํามันจากเมล็
จ
ดพืชสกุ
ส ล Vigna (TTable 1) พบวา มีกรดไขมัน
จําเปปน (essential fatty acid) สองชนิดคื อ α-Linolennic acid แลละ Linoleic aacid เปนองคประกอบดวย
โดยเเฉพาะชนิดปลลูก 2 ชนิด คือ ถั่วเขียวผิวมั น (V. radiaata) และ ถั่วเขีขียวผิวดํา (V. mungo) มีปริมาณกรด
ใ ํามันในปริริมาณที่สูง คือ 56-53 – 588.88% และน้ามั
α -Linolenic ในน้
ํ นในเมล็ดพื ชสวนใหญทีท่ีนํามาศึกษา
ประกกอบดวยกรดไขมันไมอิ่มตัวและกรดไขมั
ว
มันอิ่มตัวในสัดส
ด วนที่ใกลเคียงกัน จากงานนวิจัยของ Zia--Ul-Haq และะ
คณะะ (2014) ซึ่งรายยงานวาน้ํามันในเมล็
ใ ดของ V. mungo ชนิดปลู
ป ก ประกอบดดวยกรด α –LLinolenic ในปริมิ าณที่สูง คือ
49.554 – 51.80% โดดยมีปริมาณต่ากว
าํ าคาที่ไดจาากการวิเคราะหหในครั้งนี้ ซึ่งมีคคาเทากับ 56.553%
5. ปปริมาณเถา
จากการวิวิเคราะหปริมาณเถ
ม
าในเมลล็ดพืชสกุล Vigna
V
(Figuure 4) พบวามี ความแตกตตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติติ โดยมีคาอยูยูในชวง 3.39 – 5.97% และะคาเฉลี่ยปริมาณเถาของชนินิดปลูกมีคาเทากับ 4.29%
และชนิดปาเทากับ 5.30% โดยถั่วชนิดปา คือ V. reflexo-pilosa var. reflexo-piloosa และ V. radiata
r
var.
ีป มาณเถาในนเมล็ดต่ํากวาชชนิดปา จากงานวิจัยที่ผาน
subllobata มีปริมาณเถาสูงที่สดุ และชนิดปลูลูกสวนใหญมปริ
มา พพบวา เมล็ดถั่ว V. mungo ชนิ
ช ดปลูกมีปริ มาณเถาอยูในชวง 4.97 – 6.72% (Zia-UUl-Haq et all., 2014) ซึ่งมี
คาสูงกวาคาที่ไดจากการศึ
จ
ณะที่ปริมาณเถถาในเมล็ดถั่วเขี
เ ยวจากรายงงานวิจัยของ Anwar
A
และะ
กษาาครั้งนี้ ในขณ
คณะะ (2007) มีคาอยู
า ในชวง 2.996 – 3.39% ซึ่งนอยกวาในเเมล็ดถั่วเขียวทีที่นํามาศึกษาใในงานวิจัยนี้
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** Significant at P ≤ 0.01
ND = Non detected

V. radiata (L.) Wilczek
V. mungo (L.) Hepper (glossy)
V. mungo (L.) Hepper (dull)
V. umbellata (Willd) Ohwi&Ohashi (yellow)
V. umbellata (Willd) Ohwi&Ohashi (red)
V. unguiculata (L.) Walp
V. aridicola
V. grandiflora
V. hirtella
V. mungo var. silvestris
V. radiata var. sublobata
V. reflexo-pilosa var. reflexo-pilosa
V. stipulacea Kuntze
V. tenuicaulis
V. trilobata
V. trinervia var. trinervia
V. umbellata (wild)
F-test
CV (%)
Mean

Vigna species

Myristic acid
(C14:0)
ND
0.64
0.21
0.46
1.17
0.11
0.51
0.37
0.60
ND
0.44
0.85
0.71
1.27
0.00
0.96
0.69
**
57.34
0.49

Palmitic acid
(C16:0)
11.88
12.55
8.75
30.83
32.55
15.82
25.34
29.04
28.46
11.74
28.41
40.65
39.36
65.29
67.09
44.83
33.42
**
15.43
30.77

Stearic acid
(C18:0)
3.72
3.00
3.72
8.25
8.14
43.75
30.93
9.09
8.95
4.46
9.20
9.19
9.51
17.18
19.65
10.60
9.67
**
33.19
12.52

Elaidic acid
(C18:1 n9t)
8.76
10.51
0.34
ND
ND
5.81
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
6.34
7.20
**
70.02
2.33

Linoleic acid Arachidic acid α-Linolenic acid Behenic acid
(C18:2n6c)
(C20:0)
(C18:3n3)
(C22:0)
10.34
0.71
56.60
0.48
11.94
0.52
58.88
0.34
9.58
0.47
56.53
0.13
31.89
1.63
17.45
1.55
26.21
1.58
15.48
2.18
14.28
1.38
14.16
3.75
24.86
1.63
10.93
1.81
33.27
2.59
16.02
2.54
36.74
1.31
13.43
1.50
5.30
0.54
61.66
0.99
36.65
2.08
14.89
4.33
28.62
1.35
12.06
2.45
25.33
1.69
7.23
3.36
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
0.52
12.02
ND
30.26
1.82
13.98
2.31
**
**
**
**
9.18
20.10
11.84
28.52
18.748
1.22
23.030
1.61

Fatty acid content (%)
Oleic acid
(C18:1 n9c)
7.07
ND
20.10
7.64
12.71
ND
3.39
6.62
8.27
15.00
3.74
3.86
12.46
16.27
13.27
24.05
ND
**
50.35
8.7957

Table 1 Fatty acid components of seventeen domesticated and wild Vigna species
Erucic acid
(C22:1n9)
0.45
1.63
0.18
ND
ND
0.94
0.32
0.19
0.43
0.32
0.00
0.62
ND
ND
ND
ND
0.38
**
93.56
0.31
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Figgure 4 Ash coontent in seeeds of 17 Viggna species

สรุป
จากการเเปรียบเทียบองคประกอบททางเคมีที่เกี่ยวข
ว องกับคุณคาทางโภชนากการในเมล็ดพืชสกุล Vigna
ในประชาการที่นํามาศึ
า กษานี้ พบความแปรปปรวนของปริมาณโปรตี
า
น ไขมัน กรดไขมัน แปง และ เถถาในเมล็ดพืช
สกุล Vigna 17 ชนิ
ช ด โดยพบวา ถั่วชนิดปา 2 ชนิด คือ V. mungo var. silvestris แลละ V. reflexoo-pilosa var.
refleexo-pilosa มีปริมาณโปรตีนตอน้ําหนักเมมล็ดสูงที่สุด ในขณะที
ใ
่ชนิดปลู
ป กนั้น ถั่ว coowpea (V. unguiculata)
ถั่วเขีขียวผิวดํา (V. mungo; ผิวมัมน) และถั่วเขีขียวผิวมัน (V. radiata) มีปริ
ป มาณโปรตีนนสูง และถั่วเขียวผิวมันยังมี
ปริมาณแปงในเมล็ล็ดสูงที่สุดอีกดดวย สําหรับป ริิมาณไขมันนั้น ในเมล็ดพืชสกุ
ช ล Vigna มี ปริมาณไขมันต่
น ํา โดยมีคา
อยูในนชวง 0.40 – 2.27% และมีมีองคประกอบบกรดไขมันประกอบดวยกรด α-linolenicc และ linoleic ซึ่งเปนกรด
ไขมันนจําเปน โดยจจะเห็นไดวาถัวชนิ
่ว ดปลูก 2 ชชนิดคือ ถั่วเขียวผิ
ย วมัน (V. radiata)
r
และ ถั่วเขียวผิวดํา (V. mungo)
มีปริรมาณกรด α-llinolenic ในน้น้ํามันในปริมา ณที่สูง และจาากการวิเคราะะหปริมาณเถา พบวา ชนิดปลู
ป กสวนใหญ
ย าชนิดปา ซึ่งผลจากการ ศึกษาวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการนําพื ชวงศถั่วสกุล Vigna ไปใช
มีปริรมาณเถานอยกว
ในแงงของการนําไปปเปนอาหารเพืพื่อสุขภาพ หรืรือในการปรับปรุ
ป งและพัฒนาพั
น นธุพืชวงศศถั่วสกุล Vigna ในประเทศ
ไทยใใหมีคุณสมบัติติที่ดีโดยมีองคคประกอบทางโโภชนาการที่เปนประโยชนตตอรางกายในปปริมาณสูง แตตหากมีการนํา
ถั่วชนนิดปาไปใชประโยชน
ร
อาจจจะตองศึกษาเพิพิ่มเติมเกี่ยวกักับ ผลผลิต ระยะเวลาในกา รเก็บเกี่ยวผลผลิต และสาร
ตานนโภชนาการ เพืพื่อการใชประโโยชนถั่วชนิดปปาสกุล Vigna ไดมากขึ้น

กิตติกรรมปประกาศ
ขอขอบคุคุณสถาบันวิจยและพั
ัย
ฒนาแแหงมหาวิทยาลลัยเกษตรศาสสตร และ ภาคควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
กําแพพงแสน มหาวิวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาาเขตกําแพงแสน ที่สนับสนุนเงิ
น นอุดหนุนใในการวิจัย
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การลดการปนเปื ้ อนของเชือ้ ราบนผลพริกขีห้ นูระหว่ างการเก็บรักษาด้ วยวิธีทางกายภาพ
Reduction of Fungal Contamination on Chili during Storage by Physical Method
บุญญวดี จิระวุฒ1*ิ รัตตา สุทธยาคม1 และ วีรภรณ์ เดชนาบัญชาชัย1
Boonyawadee Chirawut1* Ratta Suttayakom1 and Weeraporn Dejnumbunchachai1

บทคัดย่ อ
ผลพริ กบรรจุถาดโฟมหุ้มด้ วยฟิ ล์ม หรื อถุงพลาสติก ระหว่างการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 15 องศาเซลเซียส
พบการปนเปื อ้ นของเชื ้อราหลายชนิด คือ Fusarium sp., Alternaria sp., Curvularia sp. และ Bipolaris sp.
สามารถเข้ าทาลายผลพริ กได้ ทางบาดแผล งานวิจยั นี ้เพื่อศึกษาหาวิธีการทางกายภาพ คือการใช้ น ้าร้ อน และการ
เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิต่าเพื่อลดการปนเปื อ้ นของเชื ้อราบนผลพริ ก พบว่า การจุ่มผลพริ กในน ้าร้ อนอุณหภุมิ 50 52 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที และการเก็บผลพริ กที่อณ
ุ หภูมิ 5 - 10 องศาเซลเซียส สามารถลดการเข้ าทาลาย
ของเชื ้อรา Fusarium sp. และ Alternaria sp. ได้ ดี การเก็บผลพริ กที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 14 วัน
ไม่พบการปนเปื อ้ นของเชื ้อราที่ก้านของผลพริ ก แต่ถ้าต้ องการเก็บผลพริ กเป็ นเวลา 21 และ 28 วัน ควรทาการจุ่ม
ผลพริ กในน ้าร้ อนอุณหภูมิ 50 - 52 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที เก็บที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส จะช่วยลดการ
เกิดเชื ้อราที่ก้านผลพริ กได้ ดี

ABSTRACT
Contamination of fungi was investigated in chili fruits which packed in foam punner and
covered by PVC film or plastic bag during storage at 15 ºC. There were infection of Fusarium sp.,
Alternaria sp., Curvularia sp. and Bipolaris sp. Infection can also occur through damaged skin of chili
fruit. This research was conducted to study physical methods to reduce the fungal contamination on
chili fruit by hot water treatment and low temperature. The results showed hot water at 50 -52 ºC for 3
min or storage at 5 – 10 ºC had high ability to reduce the infection of Fusarium sp. or Alternaria sp. on
chili fruit compared with untreated fruit (control). The results obtained in this study showed that there
was no fungi infection detected in chili fruits’ peduncle kept at 10 ºC for 14 days. Dipping chili fruits in
hot water at 50 - 52 ºC for 3 min reduced the incidence of fungal infection on chili peduncle and calyx
for 21 and 28 days of storage at 10 ºC.
Key Words: fungal contamination, hot water, low temperature, control
*Corresponding author, e-mail address: ppathku@yahoo.co.th
1
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ 10900
1
Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok 10900
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คานา
พริ ก (Chili) มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Capsicum spp. อยู่ในวงศ์ Solanaceae พริ กเป็ นพืชที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจชนิดหนึง่ การผลิตพริ กเพื่อการส่งออกประสบปั ญหาหลายประการ เช่น ผลเหี่ยวและอ่อนนิ่มเร็ ว
เกิดจากการสูญเสียน ้า ทาให้ ผลพริ กมีการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ ว ขัว้ ผลมีสีดา และพบเส้ นใยของเชือ้ รา
เกิดขึ ้นบริ เวณก้ านของผลพริ กจานวนมาก Machenahalli et al. (2014) ทาการตรวจเชือ้ ราบริ เวณก้ านผล
พริ ก (pedicel) ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ พบเชือ้ รา Colletotrichum capsici, C. gloeosporioides, C.
acutatum, Alternaria alternate และ Fusarium spores เชือ้ ราเหล่านี ้ทาให้ ผลพริ กมีอายุการเก็บรักษาและ
อายุการวางจาหน่ายสัน้ คุณภาพของผลพริ กลดต่าลง ทาให้ ไม่เป็ นที่ยอมรับของตลาดทังภายในและต่
้
างประเทศ
การควบคุมโรคของผักผลไม้ หลังการเก็บเกี่ยวในปั จจุบนั
มุง่ เน้ นเรื่ องความปลอดภัยของผู้บริ โภคเป็ น
หลัก ผู้ผลิตให้ ความสาคัญต่อการลดการใช้ สารเคมีในขบวนการผลิต จึงได้ มีการศึกษาวิจยั หาวิธีการอื่นๆ มาใช้
ในการควบคุม ได้ แก่ การใช้ น ้าร้ อนเป็ นการควบคุมเชื ้อราสาเหตุโรคที่มีประสิทธิภาพ สามารถยับยังการงอกของ
้
สปอร์ ของเชื ้อรา และการเข้ าทาลายแบบแฝงของเชื ้อราที่บริ เวณผิว หรื อเนื ้อเยื่อชันที
้ ่อยู่ใต้ เปลือกของผลไม้ หรื อ
ผัก ผลไม้ และผักสามารถทนต่อการสัมผัสน ้าที่มีอณ
ุ หภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส ได้ นานถึง 10 นาที ซึง่ ช่วง
อุณหภูมินี ้ในระยะเวลาที่สนกว่
ั ้ าสามารถควบคุมเชื ้อราสาเหตุโรคหลังเก็บเกี่ยวได้ (Barkai-Golan and Phillips.
1991) และการใช้ อณ
ุ หภูมิต่าเป็ นการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อจุลินทรี ย์ (จริ งแท้ , 2542) งานวิจยั นี ้เพื่อศึกษาหา
อุณหภูมิน ้าร้ อนและระยะเวลาที่เหมาะสมในการจุ่มผลพริ ก และอุณหภูมิต่าสาหรับเก็บรักษาผลพริ ก เพื่อลดการ
ปนเปื อ้ นของเชื ้อราบนผลพริ ก เป็ นแนวทางในการลดการใช้ สารเคมีที่เป็ นอันตราย สามารถยืดอายุการเก็บรักษา
ผลพริ กให้ นานขึ ้น และยังคงคุณภาพดี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ อีกด้ วย

อุปกรณ์ และวิธีการ
ศึกษาชนิดของเชือ้ ราที่ปนเปื ้ อนพริกขีห้ นูในบรรจุภัณฑ์ ขณะเก็บรั กษา
นาพริ กขีห้ นูแดงเก็บในบรรจุภัณฑ์ แบบต่างๆ ได้ แก่ ถาดโฟมหุ้มด้ วยฟิ ล์มโพลิไวนิ ลคลอไรด์ (PVC),
ถุงพลาสติกชนิดโพลิเอธิลีน (PE), ถุงพลาสติกยืดอายุผกั ผลไม้ เก็บไว้ ในตู้เย็นอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ตรวจ
เชื อ้ ราที่ มีการเจริ ญบนผลพริ กในระหว่างเก็บรั กษา จาแนกชนิ ดของเชื อ้ ราที่ ปนเปื อ้ นบนผลพริ ก และทาการ
ทดสอบความสามารถในการเข้ าทาลายของเชื ้อราที่ปนเปื อ้ นบนผลพริ ก
ทดสอบประสิทธิภาพของนา้ ร้ อน เพื่อลดการปนเปื ้ อนของเชือ้ ราบนผลพริกขีห้ นู
นาพริ กขี ้หนูแดงที่สมบูรณ์ ปลูกเชื ้อราที่ปนเปื อ้ นบนผลพริ ก 2 ชนิด คือ Fusarium sp. และ Alternaria
sp. (ผลจากการทดลองที่ 1) โดยทาแผลบนผลพริ ก แล้ วหยดสปอร์ แขวงลอยของเชื ้อรา 5 ไมโครลิตร นามาเรี ยง
ใส่ตะกร้ าพลาสติก คลุมด้ วยถุงพลาสติกที่พ่นด้ วยน ้ากลัน่ เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนัน้
จุ่มในน ้าร้ อนที่อณ
ุ หภูมิต่างๆ ผึ่งให้ แห้ ง บรรจุผลพริ กในถาดโฟม จานวน 10 ผล/ถาด แล้ วหุ้มด้ วยฟิ ล์มยืดชนิด
PE เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 14 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) เปรี ยบเทียบ
8 กรรมวิธี จานวน 5 ซ ้า
กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีควบคุม (น ้า)
กรรมวิธีที่ 5 น ้าร้ อน 52 ºซ เป็ นเวลา 3 นาที
กรรมวิธีที่ 2 น ้าร้ อน 50 ºซ เป็ นเวลา 1 นาที
กรรมวิธีที่ 6 น ้าร้ อน 55 ºซ เป็ นเวลา 30 วินาที
กรรมวิธีที่ 3 น ้าร้ อน 50 ºซ เป็ นเวลา 3 นาที
กรรมวิธีที่ 7 น ้าร้ อน 55 ºซ เป็ นเวลา 1 นาที
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กรรมวิธีที่ 4 น ้าร้ อน 52 ºซ เป็ นเวลา 1 นาที
กรรมวิธีที่ 8 น ้าร้ อน 57 ºซ เป็ นเวลา 30 วินาที
บันทึกผล ความรุ นแรงของโรค (%) โดยวัดขนาดของแผลที่มีการเข้ าทาลายของเชื ้อรา
ทดสอบประสิทธิภาพของอุณหภูมิต่าเพื่อลดการปนเปื ้ อนของเชือ้ ราบนผลพริกขีห้ นู
นาพริ กขี ้หนูแดงที่สมบูรณ์ ปลูกเชื ้อราที่ปนเปื อ้ นบนผลพริ ก 2 ชนิด คือ Fusarium sp. และ Alternaria
sp. โดยทาแผลบนผลพริ ก แล้ วหยดสปอร์ แขวงลอยของเชื ้อรา 5 ไมโครลิตร นามาเรี ยงใส่ตะกร้ าพลาสติก คลุม
ด้ วยถุงพลาสติกที่พ่นด้ วยน ้ากลัน่ เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เมื่อครบกาหนดเวลา บรรจุผลพริ ก
ในถาดโฟม จานวน 10 ผล/ถาด แล้ วหุ้มด้ วยฟิ ล์มยืดชนิด PE นาไปเก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 5 10 และ 15 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 14 วัน วางแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด (CRD) เปรี ยบเทียบ 3 กรรมวิธี จานวน 5 ซ ้า
บันทึกผล ความรุ นแรงของโรค (%) โดยวัดขนาดของแผลที่มีการเข้ าทาลายของเชื ้อรา
ทดสอบประสิทธิภาพของนา้ ร้ อนร่ วมกับการเก็บรั กษาที่อุณหภูมิต่ า ต่ อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ และ
ลดการปนเปื ้ อนของเชือ้ ราบนผลพริกขีห้ นู
นาพริ กขี ้หนูแดงที่สมบูรณ์ (ไม่ปลูกเชื ้อรา) นามาจุ่มน ้าร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 50 และ 52 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 3 นาที (ผลจากการทดลองที่ 2) ผึง่ ผลพริ กให้ แห้ ง บรรจุผลพริ กในถาดโฟม จานวน 10 ผล/ถาด แล้ วหุ้มด้ วย
ฟิ ล์มยืดชนิด PE เปรี ยบเทียบกับการจุ่มผลพริ กในน ้า (กรรมวิธีควบคุม) เป็ นเวลา 3 นาที และโปรคลอราช 500
มิลลิกรัม/ลิตร เป็ นเวลา 3 นาที เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส (ผลจากการทดลองที่ 3) เป็ นเวลา 28 วัน
วางแผนการทดลองแบบสุม่ ตลอด (CRD) จานวน 5 ซ ้า
บันทึกผล วันที่ 7 14 21 และ 28 ของการเก็บรักษา
1. จานวนผลพริ กที่มีเชื ้อราที่ก้านผล (%)
2. คุณภาพของผลพริ กขี ้หนูหลังการเก็บรักษา
- การสูญเสียน ้าหนัก โดยชัง่ น ้าหนักของผลพริ กหวานก่อนและหลังการเก็บรักษา นามาคานวณ
เปอร์ เซ็นต์การสูญเสียน ้าหนักจากสูตร
การสูญเสียน ้าหนัก (%) = (น ้าหนักก่อนเก็บรักษา – น ้าหนักหลังเก็บรักษา) x 100
น ้าหนักก่อนเก็บรักษา
- การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกของผลพริ ก ด้ วยเครื่ องวัดสี (Minolta Model DP-301) รายงานผล
เป็ นค่า ค่า L เป็ นค่าที่รายงานถึงความสว่างของสี ค่า a เป็ นค่าที่รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงของสีในช่วงสีเขียวแดง และ ค่า b เป็ นค่าที่รายงานถึงการเปลี่ยนแปลงของสีในช่วงสีน ้าเงิน-เหลือง

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ศึกษาชนิดของเชือ้ ราที่ปนเปื ้ อนพริกขีห้ นูในบรรจุภัณฑ์ ขณะเก็บรั กษา
ผลพริ กบรรจุถาดโฟมหุ้มด้ วยฟิ ล์มโพลิไวนิลคลอไรด์ ถุงพลาสติกชนิดโพลิเอธิ ลีน และถุงพลาสติกยืด
อายุผกั ผลไม้ เก็บที่อณ
ุ หภูมิ 15 องศาเซลเซียส พบการปนเปื อ้ นของเชื ้อราหลายชนิด คือ เชื ้อรา Alternaria sp.,
Curvularia sp., Fusarium sp., Bipolaris sp., Nigrospora sp., Phomopsis sp. และ Cladosporium sp.
เมื่อนาเชื ้อราที่ปนเปื อ้ นผลพริ กทัง้ 7 ชนิด ปลูกเชื ้อลงบนผลพริ ก 2 วิธี คือ วิธีการทาแผลบริ เวณกลางผล
พริ ก และวิธีการไม่ทาแผล พบว่า วิธีการทาแผล เชื ้อรา Fusarium sp. สามารถเข้ าทาลายผลพริ กทาให้ เนื ้อเยื่อ
ยุบตัวเป็ นบริ เวณกว้ าง มีเส้ นใยสีขาวขึ ้นบริ เวณแผล แสดงอาการรุ นแรงมากกว่าเชื ้อราชนิดอื่น (Figure 1A)
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รองลงมาคือ เชื ้อรา Alternaria sp. ทาให้ เนื ้อเยื่อยุบตัวเช่นเดียวกัน แต่มีขนาดแผลเล็กกว่าเชื ้อรา Fusarium sp.
(Figure 1B) เชื ้อรา Curvularia sp. และ Bipolaris sp. บริ เวณแผลมีการยุบตัวของเนื ้อเยื่อเล็กน้ อย ขอบ
แผลเป็ นสีน ้าตาล ไม่รุนแรง (Figure 1C-1D) เชื ้อรา Nigrospora sp., Phomopsis sp. และ Cladosporium sp.
ไม่แสดงอาการ เนื ้อเยื่อไม่ยบุ ตัว ส่วนวิธีการไม่ทาแผลไม่พบการเข้ าทาลายของเชื ้อราทัง้ 7 ชนิด ใกล้ เคียงกับ
งานวิจยั ของ Datar (1995) พบเชื ้อรา 6 ชนิด บนผลพริ กเน่า ได้ แก่ เชื ้อรา A. alternate, Aspergillus niger, F.
moniliforme, F. solani, Drecheslera australiensis และ C. capsici
จากผลการทดลองได้ เลือกเชื ้อรา Fusarium sp. และ Alternaria sp. ซึง่ สามารถเข้ าทาลายผลพริ กทาง
บาดแผลได้ รุนแรงกว่าเชื ้อราชนิดอื่นที่ปนเปื อ้ นบนผลพริ ก ใช้ ในการทดลองขันต่
้ อไป

A

B

C

D
Figure 1 Colony and morphological structures in fungi and symptom on chili, scale bars: 10 µm
A) Fusarium sp.
C) Curvularia sp.
B) Alternaria sp
D) Bipolaris sp.
ทดสอบประสิทธิภาพของนา้ ร้ อน เพื่อลดการปนเปื ้ อนของเชือ้ ราบนผลพริกขีห้ นู
ทดสอบประสิทธิภาพของน ้าร้ อนต่อการเข้ าทาลายของเชื ้อรา Fusarium sp. และ Alternaria sp. พบว่า
การจุ่มผลพริ กในน ้าร้ อน 50 และ 52 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที สามารถลดการเข้ าทาลายของเชื ้อราทัง้ 2
ชนิด ได้ ดี โดยดูจากขนาดของแผลบนผลพริ ก พบว่าผลพริ กที่ปลูกเชื ้อรา Fusarium sp. มีขนาดแผล 0.22 และ
0.25 เซนติเมตร ตามลาดับ ส่วนผลพริ กที่ปลูกเชื ้อรา Alternaria sp. มีขนาดแผล 0.11 และ 0.5 เซนติเมตร
ตามลาดับ ซึง่ แตกต่างจากกรรมวิธีควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Table 1) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Fellik
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et al. (1999) การจุ่มผลพริ กในน ้าร้ อนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที สามารถลดการเข้ าทาลายของ
เชื ้ยรา Botrytis cinerea และ Alternaria alternate ระหว่างการเก็บรักษา
Table 1 Efficacy of hot water to reduce contaminated fungi on chili storage at 15ºC for 14 days
Symptom lesion (1) (cm)
Treatment
Fusarium sp.
Alternaria sp.
control (water)
0.66 bc
0.69 d
hot water 50 ºC for 1 min
0.73 c
0.31 bc
hot water 50 ºC for 3 min
0.22 a
0.11 ab
hot water 52 ºC for 1 min
0.51 abc
0.09 ab
hot water 52 ºC for 3 min
0.25 a
0.05 a
hot water 55 ºC for 30 sec
0.29 a
0.34 c
hot water 55 ºC for 1 min
0.32 a
0.13 abc
hot water 57 ºC for 30 sec
0.34 ab
0.02 a
F-test
**
**
CV (%)
57.00
72.47
(1)

Means in the same column, followed a common letters are not significantly different at the 5% level by DMRT

ทดสอบประสิทธิภาพของอุณหภูมิต่าเพื่อลดการปนเปื ้ อนของเชือ้ ราบนผลพริกขีห้ นู
ทดสอบประสิทธิภาพของอุณหภูมิต่า คือ 15 10 และ 5 องศาเซลเซียส ในการลดการปนเปื อ้ นของเชื ้อรา
Fusarium sp. และ Alternaria sp. บนผลพริ กแดง พบว่า อุณหภูมิ 5 และ 10 องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพใน
การลดการปนเปื อ้ นของเชื ้อราทัง้ 2 ชนิด ได้ ดีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีขนาดแผลเล็กจากการเข้ าทาลาย
ของเชื ้อรา Fusarium sp. และ Alternaria sp. ที่อณ
ุ หภูมิ 5 และ 10 องศาเซลเซียส มีขนาดแผล 0.04 – 0.21
เซนติเมตร (Table 2) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Hibar et al. (2006) พบว่าเส้ นใยของเชื ้อรา Fusarium
oxysporum f.sp. radices-lycopersici ไม่สามารถเจริ ญได้ ที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส และรายงานการวิจยั
ของ Pose et al. (2009) อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการงอกของเชื ้อรา A. alternate คือ 25 – 30 องศาเซลเซียส
ในขณะที่อณ
ุ หภูมิต่าสุด และสูงสุดของการงอกของสปอร์ คือ 5 และ 35 องศาเซลเซียส
จากผลการทดลองนี ้ เลือกอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ ในการทดสอบขันต่
้ อไป ซึง่ มีประสิทธิภาพ
ดีในการลดการปนเปื อ้ นของเชื ้อรา และประหยัดไฟกว่าการเลือกอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส แต่อย่างไรก็ตามการ
เก็บผลพริ กขี ้หนูแดงที่อณ
ุ หภูมิ 5 องศาเซลเซียส ไม่ทาให้ เกิดอาการสะท้ านหนาว สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
กฤษณา (2550) พบว่า ผลพริ กขี ้หนูในระยะสีเขียวเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 5 องศาเซลเซียสเท่านันที
้ ่แสดงอาการ
สะท้ านหนาว ส่วนผลพริ กในระยะเปลี่ยนสี และระยะสีแดง เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 5 องศาเซลเซียส ไม่แสดงอาการ
สะท้ านหนาว โดยอาการสะท้ านหนาวที่พบคือการเปลี่ยนสีของเมล็ดจากสีขาวเป็ นสีน ้าตาล
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Table 2 Efficacy of low temperature to reduce contaminated fungi on chili for 14 days
Symptom lesion (1) (cm)
Treatment
Fusarium sp.
Alternaria sp.
Kept at 15 ºC
1.60 b
1.18 b
Kept at 10 ºC
0.06 a
0.21 a
Kept at 5 ºC
0.05 a
0.04 a
F-test
**
**
CV (%)
39.59
64.10
(1)

Means in the same column, followed a common letters are not significantly different at the 5% level by DMRT

ทดสอบประสิทธิภาพของนา้ ร้ อนร่ วมกับการเก็บรั กษาที่อุณหภูมิต่ า ต่ อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ และ
ลดการปนเปื ้ อนของเชือ้ ราบนผลพริกขีห้ นู
ผลพริ กขี ้หนูแดงที่จุ่มในนา้ ร้ อน 50 และ 52 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที เก็บที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 28 วัน พบว่า เชื ้อราที่ก้านผลพริ ก หลังเก็บรักษา นาน 21 และ 28 วัน การเกิดเชื ้อราที่ก้านผล
ของผลพริ ก มีความแตกต่างทางสถิ ติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ ง ผลพริ กที่ จุ่มในน า้ ร้ อนอุณหภูมิ 52 และ 50 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที มีการเกิดเชื ้อราที่ก้านผล 0.83 และ 5.83 เปอร์ เซ็นต์ หลังเก็บรั กษา 21 วัน และการ
เกิดเชือ้ ราที่ก้านผล 13.14 และ 25.83 เปอร์ เซ็นต์ หลังเก็บรักษา 28 วัน มีการเกิดเชือ้ ราที่ก้านของผลพริ กน้ อย
กว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม มีการเกิดเชื ้อราที่ก้านผล 32.07 และ 62.80 เปอร์ เซ็นต์ หลังเก็บรักษา
21 และ 28 วัน (Table 3) สอดคล้ องกับ ผลการทดลองการใช้ น ้าร้ อนอุณหภูมิ 52 และ 50 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 3 นาที สามารถลดการปนเปื อ้ นของเชื ้อรา Fusarium sp. และ Alternaria sp. ได้ ดี
Table 3 Effect of hot water on contaminated fungi on chili storage at 10 ºC for 7, 14, 21 and 28 days
Contaminated fungi (%)
treatment
7 day
14 day
21 day
28 day
Control (water)
0.00
0.00
32.07 b
62.80 c
prochloraz 500 mg/l
0.00
0.00
0.00 a
2.50 a
hot water 50 ºC for 3 min
0.00
0.00
5.83 a
25.83 b
hot water 52 ºC for 3 min
0.00
0.00
0.83 a
13.14 a
F-test
**
**
CV (%)
109.32
30.26
(1)

Means in the same column, followed a common letters are not significantly different at the 5% level by DMRT

การสูญเสียน ้าหนักของผลพริ ก หลังจากเก็บรักษาครบ 7, 14, 21 และ 28 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติในทุกกรรมวิธี แต่อย่างไรก็ตามมีการสูญเสียน ้าหนักเพิ่มขึ ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ ้น (Table 4)
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Table 4 Effect of hot water on weight loss of chili storage at 10 ºC for 7, 14, 21 and 28 days
Change of weight loss (%)
treatment
7 day
14 day
21 day
28 day
Control (water)
0.58
0.95
0.96
1.72
prochloraz 500 mg/l
0.50
1.06
0.97
1.52
hot water 50 ºC for 3 min
0.54
1.17
1.30
1.71
hot water 52 ºC for 3 min
0.66
1.05
1.21
1.68
F-test
ns
ns
ns
ns
CV (%)
25.09
18.55
23.33
27.56
การเปลี่ยนแปลงสีของผลพริ ก พบว่าการเปลี่ยนแปลงสีความสว่าง (L) และการเปลี่ยนแปลงค่าสีเขียวแดง (a-value) ของผลพริ กขี ้หนูแดงที่จ่มุ ในน ้าร้ อนอุณหภูมิ 50 และ 52 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (น ้า) ในทุกช่วงเวลาของการเก็บรักษา อยู่ในช่วง
31.88 - 34.72 (Table 5) ส่วนการเปลี่ยนแปลงค่าสีน ้าเงิน -เหลือง (b-value) มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญ เมื่อเก็บรักษา นาน 28 วัน โดยผลพริ กที่จ่มุ น ้าร้ อน อุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที มีค่า
b-value มากที่สุด เท่ากับ 26.21 เปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (นา้ ) และโปรคลอราช 500 มก./ล. มีค่า bvalue เท่ากับ 23.15 และ 22.40 ตามลาดับ (Table 5) เมื่อค่า b เป็ นค่าบวก แสดงว่าอยู่ในช่วงสีเหลือง การ
เปลี่ยนแปลงสีในระหว่างการสุกของผล สามารถเป็ นดัชนีชี ้ให้ ทราบถึงระยะการสุกได้ เมื่อผลแก่จดั หรื อเริ่ มสุก สี
พื ้นเดิม (Ground color) จะเริ่ มซีดจางลงจากสีเขียวเข้ ม เป็ นสีเขียวที่ออ่ นกว่า และเกิดสีทบั (Over color) สีตา่ งๆ
เช่น สีเหลือง แดง ม่วง ฯลฯ ขึ ้นแทนที่ ปรากฏการณ์ เช่นนีเ้ กิดจากการเสื่อมสลายของคลอโรฟิ ลล์ (chlorophyll
degradation) เป็ นผลให้ คาโรทีนอยด์ (Carotenoids) หรื อรงควัตถุอื่น แสดงความเด่นขึน้ มา ทาให้ ผลไม้ มีสี
เหลือง ซึง่ เป็ นอาการของการชรา (สังคม, 2557) หรื อการสุกแก่ที่เพิ่มขึ ้น
Table 5 Effect of hot water on color of chili peel storage at 10 ºC for 7, 14, 21 and 28 days
treatment
L

7 day
a b

Change of color of peel
14 day
21 day
L a b
L a b

L

28 day
a
b

Control (water)

33.75 40.40 24.80

34.30a 40.42 24.74

31.88 40.31 24.97

33.26a 39.25ab 23.15b

prochloraz 500 mg/l

33.57 42.50 27.97

32.34b 41.66 27.01

31.58 39.99 24.99

29.99b 37.99b 22.40b

hot water 50 ºC for 3 min 33.83 41.37 26.62

33.05ab 40.30 24.98

32.60 42.08 27.72

32.30a 39.43ab 24.01ab

hot water 52 ºC for 3 min 34.72 42.20 28.57

34.40a 40.52 25.47

33.65 42.04 27.02

33.31a 41.35a 26.21a

F-test

ns

CV (%)

3.56 3.38 7.86

1

ns

ns

*
2.97

ns

ns

2.40

7.03

ns

ns

ns

*

*

*

3.93 3.43 8.78

4.20

3.65

6.56

Mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at the 95% level by DMRT
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สรุ ป
เชื ้อราที่พบปนเปื อ้ นบนผลพริ กขี ้หนูแดงมี 7 ชนิด ได้ แก่ Alternaria sp., Curvularia sp., Fusarium sp.,
Bipolaris sp., Nigrospora sp., Phomopsis sp. และ Cladosporium sp. และเชื ้อราที่สามารถเข้ าทาลายผล
พริ กได้ เมื่อเกิดบาดแผล คือ Fusarium sp., Alternaria sp., Bipolaris sp. และ Curvularia sp.
การจุ่มผลพริ กขี ้หนูแดงในน ้าร้ อน 50 หรื อ 52 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที และการเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ
10 องศาเซลเซียส สามารถลดการเข้ าทาลายของเชื ้อรา Fusarium sp. และ Alternaria sp. ที่เกิดจากการปลูก
เชื ้อราบนผลพริ กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การเก็บผลพริ กขี ้หนูแดง นาน 2 สัปดาห์ ควรเก็บผลพริ กที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส และเมื่อต้ องการ
เก็บผลพริ กนาน 3-4 สัปดาห์ ควรทาการจุ่มผลพริ กในน ้าร้ อนอุณหภูมิ 50 - 52 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที
ร่ วมกับการเก็บที่อณ
ุ หภูมิ 10 องศาเซลเซียส สามารถลดการปนเปื อ้ นของเชื ้อรา และผลพริ กยังคงมีคณ
ุ ภาพดี

เอกสารอ้ างอิง
กฤษณา บุญศิริ. 2550. การสะท้ านหนาวของพริก 3 พันธุ์เก็บรั กษาที่อุณหภูมิต่า. วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
เอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
จริ งแท้ ศิริพานิช. 2542. สรี รวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ . พิมพ์ครัง้ ที่ 3.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรุ งเทพฯ. 396 หน้ า.
สังคม เตชะวงศ์เสถียร. 2557. บทที่ 4 สรี รวิทยาการสุกของผล. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น. ag.kku.ac.th/suntec/113401/HortPhysiol-chapter%204_TXT.pdf
20/12/2560
Barkai-Golan, R., Phillips, D.J., 1991. Postharvest heat treatment of fresh fruits and vegetables for
decay control. Plant Disease. 75 : 1085-1089.
Datar, V.V., 1995. Pathogenecity and effect of temperature on six fungi causing fruit rot of chilli.
Indian Journal of Mycology and Plant Pathology. 25:195-197.
Fellik E., Grinberg S., Alkalai S., Yekutieli O., Wiseblum A., Regev R., Beres H. & Bar-Lev E. 1999. A
unique hot water treatment to improve storage quality of sweet pepper.. Postharvest Biology
and Technology. 15:25-32.
Hibar K., M. Daami-Remadi, H. Jabnoun-Khiareddine and M. El Mahjoub. 2006. Temperature Effect
on Mycelial Growth and on Disease Incidence of Fusarium oxysporum f.sp. radiceslycopersici. Plant pathology Journal. 5:233-238.
Machenahalli S, V. B. Nargund and S. Patil. Quick detection and diagnosis of chilli fruit rot pathogens.
Vegetos 27:188-191
Pose G., A. Patriarca, V. Pardo, V. Fernandez Pinto. 2009. Effect of water activity and temperature on
growth of Alternaria alternate on a synthetic tomato medium. International Journal of Food
Microbiology 135: 60-63.
56

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

สาขาพืช

ผลของโคลชิซินต่ อลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเบญจมาศ
Effects of Colchicine on Morphological Characteristics of Chrysanthemum morifolium
กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ 1*
Kittisak Chotikadachanarong1*

บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของโคลชิซินต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเบญจมาศโดยนาเมล็ดที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื ้อ
แล้ วแช่ในอาหารเหลวสูตร MS ที่เติมน ้าตาล 30 กรัมต่อลิตร ร่ วมกับโคลชิซินความเข้ มข้ น 0, 0.025 และ 0.050%
เป็ นเวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง รวม 6 ชุดการทดลอง เขย่าด้ วยเครื่ องเขย่าความเร็ ว 110 รอบต่อนาที จากนันท
้ าเมล็ด
ไปเลี ้ยงบนอาหารวุ้นสูตร MS ที่เติมนา้ ตาล 30 กรั มต่อลิตร เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าจานวนคลอโรพลาสต์ใน
ปากใบ และขนาดของปากใบจะเพิ่มขึ ้นตามความเข้ มข้ น และระยะเวลาในการแช่โคลชิซิน ในสารโคลชิซิน โดยการ
แช่โคลชิซินความเข้ มข้ น 0.025 และ 0.050% เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง มีจานวนคลอโรพลาสต์ในเซลล์คมุ มากที่สดุ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 คือ 38.11 และ 38.89 คลอโรพลาสต์ต่อเซลล์ ตามลาดับ นอกจากนัน้
ความกว้ าง และความยาวของปากใบของชุดการทดลองที่แช่เมล็ดในสารโคลชิซินความเข้ มข้ น 0.050% เป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง และความเข้ มข้ น 0.025% และ 0.050% เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง มีความกว้ าง และยาวของปากใบมากที่สดุ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

ABSTRACT
The study on effects of colchicine on morphological characteristics of Chrysanthemum
morifolium. Sterilized seeds were immersed in liquid MS medium supplemented with 30 g/L sugar and
0, 0.025 and 0.050% colchicine for 24 and 48 h total 6 treatments shaken at 110 rpm. Then, seeds were
cultured on semi-solid MS medium supplemented with 30 g/L sugar for 12 weeks in 16 h./d photoperiod.
It was found that stomatal size and chloroplast numbers in guard cells were increased when concentration
of colchicine and immersion time increased. Seeds treated with 0.025 and 0.050% colchicine for 48 h
gave the significantly highest average chloroplast numbers at 38.11 and 38.89 chloroplasts/stomata,
respectively. Furthermore, seeds treated with 0.050% colchicine for 24 h, 0.025 and 0.050% colchicine
for 48 h showed the significantly highest average width and length of stomata.

Key Words: polyploidy, chloroplast number, stomata size
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คานา
เบญจมาศ (Chrysanthemum morifolium) เป็ นไม้ ดอกไม้ ประดับชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมากในประเทศ
ไทยเนื่องจากใช้ พื ้นที่น้อย บังคับการออกดอกได้ ให้ ผลตอบแทนเร็ ว คนนิยมใช้ ทนต่อการขนส่ง มีอายุการปั กแจกัน
นาน ขยายพัน ธุ์ ไ ด้ ง่ายและมีพันธุ์ หลากหลาย ปั จ จุบัน ประเทศไทยมีพื น้ ที่ ปลูกประมาณ 2,000 ไร่ ให้ ผ ลผลิต
ประมาณ 150 ล้ านช่อต่อปี สามารถผลิตได้ ดีในพื ้นที่ราบของภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว
โดยมี แ หล่ ง ผลิ ต ที่ ส าคัญ ได้ แ ก่ เชี ย งใหม่ เชี ย งราย เพชรบู ร ณ์ หนองคาย อุด รธานี ขอนแก่ น นครราชสี มา
อุบลราชธานี และยะลา ในปี 2559 ประเทศไทยสามารถส่งออกเบญจมาศตัดดอกได้ มูลค่า 8,007,118 บาท แต่
กลับพบว่าประเทศเองมีการนาเข้ าเบญจมาศตัดดอกมูลค่าสูงถึง 255,553,208 บาท เนื่องจากเหตุผลหลายประการ
ได้ แก่ คุณภาพดอกไม่ดี ไม่สม่าเสมอ ผลิตได้ ปริ มาณและคุณภาพดีเฉพาะในช่วงฤดูหนาว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขาดแหล่งพันธุ์ที่ดีต้นพ่อแม่พนั ธุ์เก่า อ่อนแอ ไม่มีพนั ธุ์ ใหม่ๆ เข้ าสูต่ ลาด ดังนันหากมี
้
การเหนี่ยวนาให้ เกิดการกลาย
พันธุ์โดยการใช้ สารเคมี คือ โคลชิซิน ซึง่ มีผลต่อการแบ่งเซลล์ โดยการยับยังการสร้
้
าง spindle fiber ที่ทาหน้ าที่ใน
การช่วยดึงโครโมโซมระยะเมทาเฟส (อมรา, 2546) ส่งผลให้ โครโมโซมไม่แยกออกจากกัน จึงทาให้ นิวเคลี ยสมี
โครโมโซมเพิ่มขึ ้นเป็ น 2 เท่า จากคุณสมบัติดงั กล่าวโคลชิซินจึงถูกนามาใช้ ในการปรับปรุ งพันธุ์พืชอย่างกว้ างขวาง
เพื่อชักนาให้ เกิดการเพิ่มจานวนโครโมโซมที่มลี กั ษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยส่วนประกอบต่าง ๆ มีขนาดใหญ่
ขึ ้น ดอกและใบมีสีเข้ มขึ ้น ลาต้ นเตี ้ย ข้ อและปล้ องสัน้ เป็ นต้ น ตัวอย่างเช่น วิไลลักษณ์ และสุขไผท (2551) ทาการ
ปรับปรุ งพันธุ์ของกล้ วยไม้ ดินหมูกลิ ้งโดยใช้ โคลชิซินร่ วมกับเทคนิคการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช พบว่าต้ นอ่อนในสภาพ
ปลอดเชือ้ ที่ได้ รับโคลชิซินความเข้ มข้ น 1% นาน 4 และ 6 ชั่วโมง จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็ น tetraploid (2n=4X)
และต้ นที่ได้ มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปคือ ต้ นเตี ้ย ใบหนา ปากใบกว้ าง เซลล์คมุ หนา มีจานวน
ใบต่อ ตารางไมโครเมตรน้ อย ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ โคลชิซินความเข้ มข้ นต่าง
ๆ และระยะเวลาที่ใช้ แช่แตกต่างกัน ร่ วมกับการใช้ เทคนิคการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืช เพื่อชักนาให้ เกิดโพลีพลอยด์โดย
ตรวจสอบจากการเพิ่มจานวนคลอโรพลาสต์ในปากใบ และการเพิ่มขนาดของปากใบเพื่อเป็ นการคัดเลือกต้ นโพลี
พลอยด์เบือ้ งต้ นก่อนนาไปวิเคราะห์ ด้วย flowcytometry ต่อไป เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้ เทคนิคดังกล่าวในการ
ประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของเบญจมาศต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมสารโคลชิซิน
ทาการเตรี ยมสารละลายโคชิซินความเข้ มข้ น 0.025 และ 0.050% โดยชั่งสารโคชิซิน 0.025 กรั ม และ
0.050 กรัม ตามลาดับ ละลายด้ วย 95% เอทธานอล 3 หยด ปรับปริ มาตรเป็ น 100 มล ที่น ้ากลัน่ ฆ่าเชื ้อแล้ ว จากนัน้
กรองด้ วยแผ่นกรองแบคทีเรี ยที่ฆ่าเชื ้อแล้ ว ขนาด 0.22 ไมครอน เทใส่ขวดชา ปิ ดฝา จะได้ สารโคชิซินความเข้ มข้ น
0.025 และ 0.050% ตามลาดับ
การศึกษาผลของโคลชิซินต่ อการเพาะเลีย้ งเนือ้ เลีย้ งเนือ้ เยื่อเบญจมาศ
นาเมล็ดพันธุ์เบญจมาศ ตราสามเอ มาฟอกฆ่าเชือ้ ด้ วยสารละลายคลอรอกซ์ ความเข้ มข้ น 15% และ
10% เป็ นเวลา 10 และ 15 นาที ตามลาดับ จากนันน
้ าไปล้ างด้ วยน ้ากลัน่ ที่ฆ่าเชือ้ แล้ ว 3 ครัง้ ๆ ละ 5 นาที แล้ ว
นาไปแช่ในสารละลายโคลชิซินความเข้ มข้ น 0, 0.025 และ 0.050% เป็ นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง รวม 6 ชุดการ
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ทดลอง ชุดการทดลองละ 10 ซ ้า จากนันน
้ าเมล็ดที่แช่สารละลายโคลชิซินแล้ วมาเลี ้ยงบนอาหารวุ้นสูตร MS ที่เติม
น ้าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร pH 5.8 เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ วัดความสูงของยอด ทุก ๆ 1 สัปดาห์
การวั ด ขนาดใบ การศึ ก ษาลั ก ษณะของปากใบ และการนั บ จ านวนคลอโรพลาสต์ ใ นปากใบ ของ
เบญจมาศ
ตัดใบของเบญจมาศต้ นละ 3 ใบ นามาวัดพื ้นที่ของใบด้ วยกระดาษกราฟ แล้ วฉีกผิวท้ องใบวางลงบนสไลด์
หยดน ้าลงไป 1-2 หยดแล้ วปิ ดด้ วยกระจกปิ ดสไลด์แล้ วนาไปส่องใต้ กล้ องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาลักษณะของปากใบ
รู ปร่ าง และจานวนคลอโรพลาสต์ ในเซลล์คมุ
วิธีวิเคราะห์ ผล
การทดลองทังหมดใช้
้
แผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely randomize design, CRD) โดยผล
การทดลองแสดงเป็ นค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)
จากนันทดสอบความแตกต่
้
างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับนัยสาคัญ 05.0

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของการแช่เมล็ดเบญจมาศในสารโคลชิซินความเข้ มข้ น 0, 0.025 และ 0.050% เป็ นเวลา 24 และ 48
ชัว่ โมง ก่อนนาไปเพาะเลี ้ยงบนอาหารวุ้นสูตร MS เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าความสูงของยอดชุดควบคุมที่แช่ใน
นา้ กลัน่ 24 ชั่วโมง มีความสูงไม่แตกต่างจากชุดการทดลองที่แช่ในสารโคลชิซินอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 แต่มีความสูงมากกว่าชุดควบคุมที่แช่ในนา้ กลัน่ เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังแสดงใน Table 1 ในขณะที่จานวนคลอโรพลาสต์ และขนาดของปากใบมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
ตามความเข้ มข้ นและระยะเวลาในการแช่โคลชิซินโดยชุดการทดลองที่แช่เมล็ดในสารโคลชิซินความเข้ มข้ น 0.025
และ 0.050% เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง มีจานวนคลอโรพลาสต์ในปากใบ มากที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 คือ 38.11 และ 38.89 คลอโรพลาสต์ต่อเซลล์ ตามลาดับ รองลงมาได้ แก่ชุดการทดลองที่แช่เมล็ด
ในสารโคลชิซินความเข้ มข้ น 0.025 และ 0.050% เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง และน้ อยที่สดุ คือชุดควบคุมที่แช่เมล็ดในน ้า
กลัน่ เป็ นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ดัง Table 1 เช่นเดียวกับความกว้ าง และความยาวของปากใบซึ่งพบว่าปากใบ
ของชุดการทดลองที่แช่เมล็ดในสารโคลชิซินความเข้ มข้ น 0.050% เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง และความเข้ มข้ น 0.025%
และ 0.050% เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง มีความกว้ าง และยาวของปากใบมากที่สุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 ดัง Table 1 และ Fig 1 รองลงมาคือชุดการทดลองที่แช่เมล็ดในสารโคลชิซินความเข้ มข้ น 0.025%
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง และชุดควบคุมมีขนาดของปากใบเล็กที่สดุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
นอกจากนี ้ยังพบว่าลักษณะของต้ นอ่อนเบญจมาศที่ได้ รับโคลชิซินจะมีลกั ษณะต้ นเตี ้ย แตกใบเป็ นทรงพุ่ ง ก้ านใบ
สัน้ แผ่นใบหนา รู ปร่ างใบผิดปรกติ ดัง Fig 2
ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่าเมื่อความเข้ มข้ นของโคลชิซิน และระยะเวลาในการแช่เมล็ดเพิ่มขึ ้นจานวน
คลอโรพลาสต์ และขนาดของปากใบก็จะเพิ่มมากขึน้ เช่นกัน ซึ่งมีรายงานว่าจานวนคลอโรพลาสต์ในปากใบจะ
เพิ่มขึ ้นตามจานวนชุดของโครโมโซม (Mccuition and Elmstrom, 1983) นอกจากนี ้ยังมีหลายงานวิจยั ที่รายงานว่า
พืชเตตระพลอยด์โดยปกติจะมีปากใบใหญ่กว่าดิพลอยด์ (Miguel and Leonhardt, 2011; Oliveira et al., 2004)
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ดังนันจ
้ านวนคลอโรพลาสต์ในปากใบ และขนาดของปากใบจึงสามารถใช้ ระบุการเกิดโพลีพลอยด์ในพืชได้ เช่นกัน
โดยในการทดลองนี ้ซึง่ พบว่าทุกชุดการทดลองที่แช่เมล็ดในโคลชิซินมีจานวนคลอโรพลาสต์มากกว่าชุดควบคุม และ
ปากใบมีขนาดใหญ่ขึน้ จึงเป็ นไปได้ ว่าจะเกิดโพลีพลอยด์ สอดคล้ องการชักนาโพลีพลอยด์ของ Dendranthema
indicum var. aromaticum ซึ่งเป็ นพืชในสกุลเดียวกับเบญจมาศ โดยการแช่เมล็ดในโคลชิซินความเข้ มข้ น 100,
200, 500, 1,000 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 12, 24 และ 48 ชัว่ โมง ก่อนนาไปทาการเพาะเลี ้ยง พบว่า
การแช่เมล็ดในโคลชิ ซินความเข้ มข้ น 1,000 มิลลิกรั มต่อลิตร เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง สามารถชักนาให้ โครโมโซม
เพิ่มขึ ้นเป็ น 2 เท่า ได้ 14.5% และพบว่าต้ นเตตระพลอยด์จะมีปากใบขนาดใหญ่กว่าต้ นที่เป็ นดิพลอยด์ นอกจากนี ้
ยังพบว่ามีใบขนาดใหญ่ และหนากว่า ดอกมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลางใหญ่ กว่า (He et al., 2016) สอดคล้ องกับ
อัญญาณี และสมปอง (2553) ซึ่งศึกษาการชักนาให้ เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมในหน้ าวัวพันธุ์ Micky
Mouse โดยการใช้ nodular callus แช่ในโคลชิซินความเข้ มข้ น 0, 0.05, 0.1, 0.15 และ 0.2% เป็ นระยะเวลา 24,
48 และ 72 ชั่วโมง พบว่า ค่าเฉลี่ยของขนาดปากใบและจานวนเม็ดคลอโรพลาสต์ มีแนวโน้ มเพิ่ มขึ น้ ตามความ
เข้ มข้ นและระยะเวลาในการจุ่มแช่โคลชิซินที่สงู ขึ ้น โดยที่โคลชิซินเข้ มข้ น 0.2% จุ่มแช่นาน 72 ชั่วโมงมีขนาดและ
จานวนเม็ดคลอโรพลาสต์เฉลี่ยสูงสุดคือ กว้ าง 1.92 ไมโครเมตร ยาว 1.91 ไมโครเมตร และ 39.06 เม็ดต่อปากใบ
ซึง่ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ งกับชุดควบคุม เช่นเดียวกับการนากล้ วยเล็บมือนางในสภาพปลอด
เชือ้ มาแช่ในสารละลายโคลชิซินความเข้ มข้ น 0.5% เป็ นเวลา 0, 2, 4, 6 และ 8 ชั่วโมง แล้ วนามาเลี ้ยงในอาหาร
สูตร MS ที่เติม benzyladenine 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และน ้ามะพร้ าว 15% พบว่าเมื่อเพิ่มเวลาในการแช่สารละลาย
โคลชิซิน ทาให้ การเจริ ญเติบโตและอัตรารอดชีวิตลดลง การแช่สารละลายโคลชิซินเป็ นเวลา 4 และ 6 ชัว่ โมง ทาให้
ได้ ต้น VM2 ที่เป็ นเตตราพลอยด์ มีลกั ษณะใบหนาและตัง้ 42.86 เปอร์ เซ็นต์ โดยกล้ วยเล็บมือนางต้ นปกติและต้ นเต
ตระพลอยด์ มีความยาวของเซลล์ปากใบเฉลี่ย 27.40 และ 41.60 ไมครอน มีจานวนเม็ดคลอโรพลาสต์ 7 และ 12
และมีจานวนโครโมโซม 2n = 22 และ 44 ตามลาดับ (วรายุทธ์ และอรดี, 2535)
Table 1 Effects of colchicine on morphology (mean±SD.) of Chrysanthemum morifolium tissue cultured.
treatment

Shoot height
±SD (cm)

0.000% Colchicine 24 hr
0.025% Colchicine 24 hr
0.050% Colchicine 24 hr
0.000% Colchicine 48 hr
0.025% Colchicine 48 hr
0.050% Colchicine 48 hr

8.14±0.78a
7.63±1.10ab
7.50±0.50ab
6.44±0.90b
7.28±0.58ab
6.69±0.70ab

Chloroplast number Width of stomata± Length of stomata
in stomata per
SD (µm)
±SD (µm)
cell±SD
27.22±2.28c
34.44±3.36b
34.56±2.30b
32.67±4.21c
38.11±3.49a
38.89±2.03a

8.94±1.59b
8.10±1.37b
9.04±1.20a
8.89±0.96b
8.72±1.39a
9.42±1.77a

11.12±1.63b
12.81±1.82b
13.29±2.24a
11.89±1.90b
12.58±2.14a
13.05±2.33a

Value followed by different letter are significantly different according to DMRT at P‹0.05 level.
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10µm

Figure 1 Stomata from the plantlet treated with 0.050% colchicine for 48 hr

0.000% Colchicine 24 hr

0.025% Colchicine 24 hr

0.050% Colchicine 24 hr

0.000% Colchicine 48 hr
0.025% Colchicine 48 hr
0.050% Colchicine 48 hr
Figure 2 Chrysanthemum morifolium treated with colchicine after cultured for 12 weeks.
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สรุป
การแช่เมล็ดเบญจมาศในอาหารเหลวสูตร MS ที่เติมโคลชิซนิ ความเข้ มข้ น 0.025 และ 0.050% เป็ นเวลา
24 และ 48 ชัว่ โมง ก่อนนาไปเลี ้ยงบนอาหารวุ้นสูตร MS ในสภาพให้ แสง 16 ชัว่ โมงต่อวัน เป็ นเวลา 12 สัปดาห์
พบว่าสามารถชักนาให้ มีจานวนคลอโรพลาสต์ในปากใบ มากกว่าชุดควบคุม และมีขนาดของปากใบใหญ่กว่าชุด
ควบคุม ลักษณะต้ นมีการแตกทรงพุ่ง การวิจยั นี ้จึงเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุ งพันธุ์เบญจมาศต่อไป
ในอนาคตได้
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ศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์ และเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรั กษาขมิน้ ชันผงเพื่อรั กษา
สารเคอร์ คูมินอยด์ และนํา้ มันหอมระเหย
Study on Packaging and Storage Time to Preserve Curcuminoids and Volatile Oil in Turmeric
Powder
จารุ รัตน์ พุ่มประเสริฐ1* และ จารุวรรณ บางแวก1
Jarurat Pumprasert1* and Charuwan Bangwaek1

บทคัดย่ อ
ศึกษาบรรจุภณ
ั ฑ์และระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาขมิ ้นชันผงเพื่อรักษาสารเคอร์ คมู ินอยด์ และ
นํ ้ามันหอมระเหย โดยวางแผนการทดลองแบบสปลิทพลอท โดยมีปัจจัยหลัก เป็ น ชนิดบรรจุภัณฑ์ 3 ชนิด คือ
ถุงพลาสติก, ถุงสุญญากาศ และถุงฟอยด์ ปั จจัยรอง คือ ระยะเวลาการเก็บรั กษาโดยเก็บรั กษาเป็ นเวลา 12
เดือน ที่อณ
ุ หภูมิห้อง (28 - 31 องศาเซลเซียส) วิเคราะห์หาปริ มาณสารสารเคอร์ คมู ินอยด์ และนํ ้ามันหอมระเหย
ของตัวอย่างตังแต่
้ เริ่ มเก็บรักษา และทุก 2 เดือน พบว่า บรรจุภณ
ั ฑ์และระยะเวลาการเก็บรักษามีปฏิสมั พันธ์ กนั
ต่อนํา้ มันหอมระเหย แต่ไม่มีผลต่อปริ มาณสารเคอร์ คูมินอยด์ในขมิ ้นชันผง โดยการเก็บรั กษาในถุงฟอยด์เป็ น
ระยะเวลา 12 เดือน มีปริ มาณนํ ้ามันหอมระเหยคงเหลือมากกว่าเก็บรักษาในถุงพลาสติก แต่ชนิดของบรรจุภณ
ั ฑ์
ไม่มีผลต่อปริ มาณสารเคอร์ คมู ินอยด์ เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณสารแล้ วการเก็บรักษาในถุงฟอยด์จะมีปริ มาณสาร
ดังกล่าวมากกว่าการเก็บในถุงพลาสติก และถุงสุญญากาศ ดังนัน้ การเก็บรั กษาขมิ ้นชันผงควรเก็บรั กษาในถุง
ฟอยด์เพื่อรักษาสารเคอร์ คมู ินอยด์ และนํ ้ามันหอมระเหย

ABSTRACT
Study of packaging and appropriate storage time to preserve turmeric powder for maintaining
curcuminoids and volatile oil. The experiment was conducted in split plot design. Three packages were
set as main plot which were plastic bag, vacuum bag and aluminum foil bag. The sub plot of this
experiment was the storage period for 12 months at room temperature (28 – 31◦C). Samples at initial
and 2 monthly. The result showed that packages and storage time were related to the volatile oil. But it
did not affect the amount of curcuminoids in turmeric powder. Amount of volatile oil was higher in foil
bag at 12 months storage time. It bag no significant cange of the curcuminoids content egard to type
of package with the highest content in foil bag. Therefore, turmeric powder should be kept in foil bags
to maintain curcuminoids and volatile oil.
Key Words : turmeric powder, storage time, package, curcuminoids
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คํานํา

เหง้ าขมิ ้นชัน (Curcuma longa Linn.) มีสารสําคัญในการออกฤทธิ์ 2 กลุม่ คือ กลุ่มนํ ้ามันหอมระเหย
(volatile oil) และกลุ่มสารสีเหลืองส้ มที่เรี ยกว่า เคอร์ คมู ินอยด์ (curcuminoids) สารทัง้ 2 กลุ่มจะออกฤทธิ์เสริ ม
กัน ในการรั ก ษาอาการแน่ น จุ ก เสี ย ด สารกลุ่ม เคอร์ คูมิ น อยด์ ป ระกอบด้ ว ยสารหลัก 3 ตัว คื อ เคอร์ คูมิ น
(curcumin; 75-81%), ดี เ มทอกซี่ เ คอร์ คูมิ น (demethoxycurcumin; 15-19%) และ บิ ส ดี เ มทอกซี่ เ คอร์ คู มิ น
(bisdemethoxycurcumin; 2.2-6.6%) (Jayaprakasha et al., 2005) ปริ มาณเคอร์ คมู ินอยด์ที่พบในเหง้ าขมิ ้นชัน
แตกต่างกันในแต่ละแหล่งปลูก วัตถุดิบขมิ ้นชันที่ดีควรมีเคอร์ คมู ินอยด์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 และมีปริ มาณนํ ้ามัน
หอมระเหยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 6 (สถาบันวิจยั สมุนไพร, 2544) มีการศึกษาวิจยั ฤทธิ์ของสารเคอร์ คมู ินอยด์อย่าง
กว้ างขวางในต่างประเทศ พบว่ามีคุณสมบัติเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระที่ดี นอกจากนีใ้ นการวิจัยในสัตว์ทดลอง
พบว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบ มีฤทธิ์บํารุ งและรักษาตับ ช่วยป้องกันมะเร็ ง การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเบาหวาน ข้ อ
อักเสบ ธาลัสซีเมีย ลดระดับคอเลสเตอรอล และป้องกันสมองเสื่อม โดยขมิ ้นชันที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 12 ถึง 24 เดือน
หลังปลูก มีปริ มาณสารเคอร์ คมู ินอยด์ และนํ ้ามันหอมระเหยตามค่ามาตรฐาน คือ สารสําคัญเคอร์ คมู ินอยด์ไม่ตํ่า
กว่ า 5% และนํ า้ มัน หอมระเหยไม่ ตํ่ า กว่ า 6% โดยขมิ น้ ชัน ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วที่ อ ายุ 24 เดื อ นหลัง ปลูก มี ป ริ ม าณ
สารสําคัญเคอร์ คูมินอยด์สูงสุด 15.45% รองลงมาได้ แก่ขมิ ้นชันที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 14 เดือนหลังปลูก มีปริ มาณ
สารสําคัญเคอร์ คมู ินอยด์ 12.04% ขมิ ้นชันที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 24 เดือนหลังปลูก มีนํ ้ามันหอมระเหยมากเป็ นอันดับ
สองรองจากขมิ ้นชันที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 20 เดือนหลังปลูก โดยมีนํ ้ามันหอมระเหย 14.38% และ 9.25% ตามลําดับ
ส่วนผลผลิตต่อไร่ พบว่าขมิ ้นชันที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือนหลังปลูก จะให้ ผลผลิตต่อไร่ สงู สุด 6,365.10 กิโลกรัม
รองลงมา คือ ขมิ ้นชันที่เก็บเกี่ยวที่อายุ 14 และ 24 เดือนหลังปลูก 4,226.30 และ 3,827.50 กิโลกรัม ตามลําดับ
(มณทิรา, 2550) ดังนันจึ
้ งควรเก็บเกี่ยวขมิ ้นชันที่อายุ 12 เดือน และนําหัวขมิ ้นต้ มในนํ ้าเดือด 30 นาที หัน่ เป็ นชิ ้น
บางๆ นํ าไปอบในตู้อ บที่ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส วัต ถุดิ บ ขมิ น้ ที่ ไ ด้ เ มื่ อนํ ามาบดเป็ น ผง คุณ ภาพในด้ าน
ปริ มาณสารเคอร์ คมู ินอยด์ (7%) และปริ มาณนํ ้ามันหอมระเหย (9%) ยังเป็ นไปตามมาตรฐานสมุนไพรไทย (กรม
วิชาการเกษตร, 2553) สนั่น (2550) ศึกษาความคงตัวของปริ มาณสารเคอร์ คมู ินอยด์ และนํ ้ามันหอมระเหยใน
ขมิน้ ชันแบบแว่น และแบบผง ในถุง พลาสติกสี ดํา และถุงกระดาษ ที่ เก็บรั ก ษาในสภาพอุณ หภูมิห้ อง พบว่า
ปริ มาณสารเคอร์ คูมินอยด์ไม่ลดลงทัง้ ในการเก็บแบบแว่นและแบบผงไม่ว่าจะเก็บในถุงพลาสติกสีดํา และถุง
กระดาษ และปริ มาณนํ ้ามันหอมระเหยที่เก็บแบบแว่นลดลงช้ ากว่าที่เก็บแบบผง
โดยปั จจุบนั ขมิ ้นชันผงมีการนํามาใช้ กนั อย่างแพร่ หลายมากขึน้ และมีการวางขายตามท้ องตลาดใน
รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่หลากหลายมากขึ ้น แต่ยงั ไม่พบการศึกษาถึงความคงตัวของสารออกฤทธิ์ในบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิด
ต่างๆ ที่มีการวางขายในท้ องตลาด
ดังนันการทดลองนี
้
้จึงได้ ทําการศึกษาบรรจุภณ
ั ฑ์และระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาขมิ ้นชันผง
เพื่อรักษาสารเคอร์ คมู ินอยด์ และนํ ้ามันหอมระเหย ที่มปี ระสิทธิภาพในการรักษาปริ มาณสารเคอร์ คมู ินอยด์ และ
นํ ้ามันหอมระเหยได้ สงู ที่สดุ
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อุปกรณ์ และวิธีการ
1. วางแผนการทดลองแบบ Split Plot จํานวน 5 ซํ ้า Main plot คือ ชนิดบรรจุภณ
ั ฑ์ 3 ชนิด คือ ถุงพลาสติก
ถุง สุญ ญากาศ และถุงฟอยด์ Sub plot คือ ระยะเวลาการเก็บ รั ก ษาเป็ นเวลา 12 เดื อน โดยสุ่ม ตัวอย่ างมา
วิเคราะห์ทกุ 2 เดือน จํานวน 5 ซํ ้าต่อตัวอย่าง
2. การเตรี ยมตัวอย่าง นําหัวขมิ ้นชันจากแปลงเกษตรกร จากอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นําไป
ตากแดดจนได้ ความชื ้นประมาณ 10 เปอร์ เซ็นต์ โดยสุม่ ไปหาความชื ้นทุก 2 ชัว่ โมง ด้ วยวิธี AOAC Official
Method 930.04 Moisture in Plants นําขมิ ้นแห้ งที่ได้ ไปบดเป็ นผงละเอียด
3. ตรวจปริ มาณสารเคอร์ คมู ินอยด์ ด้ วยเครื่ อง high performance liquid chromatography (HPLC)
3.1 สกัดสารด้ วยวิธี Maceration extraction โดยชัง่ ตัวอย่างขมิ ้นชันผง 1 กรัม และเติมเมทานอล 99.9
เปอร์ เซ็นต์ จํานวน 100 มิลลิลติ ร ตังทิ
้ ้งไว้ ในที่มดื 1 คืน กรองผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 4
ปิ เปตส่วนใสที่กรองได้ ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร ผ่าน nylon membrane 0.45 um ใส่ขวดแก้ วสีชา
3.2 ฉีดสารละลายที่ได้ ด้วยเครื่ อง HPLC Agilent 1260 Infinity Series
- Column : RP-Amide
- Mobile phase : Acetonitrile : 5% Acitic acid in Water (50 : 50)
- Flow rate : 1 ml/min
- Run time : 20 min
- Detector : Diode Array Detector(DAD) wavelength 425 nm.
- Injection : 20 µl
4. การเก็บรักษา นําขมิ ้นชันผงจากข้ อ 2 บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ 3 ชนิด คือ ถุงพลาสติก, ถุงสุญญากาศ
และถุงฟอยด์ ตัวอย่างละ 250 กรัม นําตัวอย่างที่บรรจุแล้ วเก็บรักษาที่สภาพอุณหภูมิห้อง ระยะเวลา 12 เดือน
สุม่ ตัวอย่างมาวิเคราะห์ปริ มาณเคอร์ คมู ินอยด์ และนํ ้ามันหอมระเหย ทุก 2 เดือน บรรจุภณ
ั ฑ์ละ 5 ซํ ้า
5. ทําการบันทึกข้ อมูลปริ มาณเคอร์ คมู ินอยด์ และนํ ้ามันหอมระเหย วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และ
สรุ ปผลการทดลอง

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ปริมาณสารเคอร์ คูมินอยด์
บรรจุภณ
ั ฑ์และระยะเวลาเก็บรักษาไม่มีปฏิสมั พันธ์ กนั ต่อปริ มาณสารเคอร์ คมู ินอยด์ สอดคล้ องกับงาน
ทดลองของ สนั่น และคณะ (2550) ศึก ษาปริ ม าณสารออกฤทธิ์ ข องเหง้ าขมิ น้ ชัน พบว่ า บรรจุ ภัณ ฑ์ และ
ระยะเวลาเก็บรักษาไม่มีปฏิสมั พันธ์กนั ต่อปริ มาณสารเคอร์ คมู ินอยด์ โดยบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่มีผลต่อปริ มาณสาร
เคอร์ คมู ินอยด์ ขมิ ้นชันผงที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกรัดยาง ถุงสุญญากาศ และถุงฟอยด์ มีปริ มาณสาร
เคอร์ คมู ินอยด์ เฉลี่ย 30.43 31.03 และ 31.23 % ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากสารเคอร์ คมู ินอยด์มีความคงตัวสูง
ทําให้ บรรจุภณ
ั ฑ์ไม่มีผลต่อการเสื่อมสภาพของสารดังกล่าว แต่ระยะเวลาการเก็บรักษามีผลต่อปริ มาณสาร
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เคอร์ คูมินอยด์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยเมื่อเก็บรักษาเป็ นเวลา 2 เดือน ขมิ ้นชันผงในทุกภาชนะบรรจุจะมี
ปริ มาณสารเคอร์ คูมินอยด์เพิ่มขึน้ แต่หลังจากเก็บรั กษาต่อไปเป็ นเวลา 12 เดือน ปริ มาณสารเคอร์ คูมินอยด์มี
ปริ มาณลดลง เนื่องจากเมื่อเก็บรั กษาเป็ นเวลานานขึน้ สารอาจมีการเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาที่เก็บรั กษา
(Table 1)
Table 1 The amount of curcuminoids (%) in turmeric powder by various packages and stored at room
temperature for 12 months
Packages
Month
M-MEAN
Bag
Vacuum
Foil
25.79 c
24.59 c
25.23 c
0
25.30 c
37.30 a
43.15 a
39.47 a
2
37.96 a
25.44 c
30.25 bc
28.68 bc
28.12 c
4
33.29 ab
32.62 abc
30.55 bc
32.15 b
6
8
32.73 ab
36.27 ab
34.66 b
34.55 b
10
30.40 bc
27.54 c
27.26 c
28.40 c
27.87 bc
27.46 c
29.70 bc
28.34 c
12
T-MEAN
30.43a
31.03a
31.23a
30.90
C.V.( Packages) = 18.3% C.V.( Month) = 15.8% M-MEAN = Month mean T-MEAN = Treatment (Packages) mean
In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT.

ปริมาณนํา้ มันหอมระเหย
บรรจุภณ
ั ฑ์และเวลาเก็บรักษามีปฏิสมั พันธ์ กนั ต่อปริ มาณนํ ้ามันหอมระเหย เมื่อเก็บรักษาเป็ นระยะเวลา
12 เดือน พบว่า ขมิ ้นชันผงที่เก็บรักษาในถุงสุญญากาศมีปริ มาณนํ ้ามันหอมระเหยมากที่สดุ 5.3% รองลงมา คือ
ถุงฟอยด์ และถุงพลาสติก 4.5 และ 3.3% ตามลําดับ (Table 2) สอดคล้ องกับ พงษ์ ศกั ดิ์ และคณะ (2549) ทํา
การกลัน่ นํ ้ามันหอมระเหยจากขมิ ้นชัน พบว่า มีปริ มาณนํ ้ามันหอมระเหย 4.9% และเมื่อเก็บรักษาขมิ ้นชันผงเป็ น
เวลา 4 เดือน พบว่า ถุงพลาสติกเริ่ มมีนํา้ มันเกาะด้ านนอกถุง ในขณะที่บรรจุภัณฑ์ อื่นๆ ตลอดระยะเวลาเก็บ
รักษา 12 เดือน ไม่พบมีนํ ้ามันเกิดขึ ้นด้ านนอกถุง (Figure 1) อาจเนื่องมาจากถุงพลาสติกยังคงมีการซึมผานของ
อากาศได(สถาบันพลาสติก, ม.ป.ป.) ทําใหผงขมิ้นเกิดความชื้นและเปนน้ํามันเกิดขึ้นเกาะอยูรอบถุง เป็ นผลให้
ปริ มาณนํ ้ามันหอมระเหยของขมิ ้นชันที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกมีปริ มาณน้ อยกว่าภาชนะบรรจุอื่นๆ

66

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

สาขาพืช

Table 2 The amount of Volatile oil (%) in turmeric powder by various packages and stored at room
temperature for 12 months
Packages
Month
Foil
Bag
Vacuum
5.2 b A
5.4 ab A
4.5 a B
0
2
4.2 a C
5.7 ab A
4.9 cd B
4
4.0 a C
5.5 ab A
5.0 bc B
4.0 a B
5.8 a A
5.6 a A
6
8
3.3 b C
5.1 b B
5.6 ab A
10
3.5 b B
5.6 ab A
5.3 abc A
3.3 b C
5.3 ab A
4.5 d B
12
C.V.(Packages) = 10.6% C.V.(Month) = 8.2% M-MEAN = Month mean T-MEAN = Treatment (Packages) mean
In a column, means followed by the same common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT.
In a row, means followed by the same capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT.

Figure 1 Turmeric powder by various packages stored for 12 months at room temperature

สรุ ป
บรรจุภณ
ั ฑ์มีผลต่อปริ มาณนํ ้ามันหอมระเหย แต่ไม่มีผลต่อปริ มาณสารเคอร์ คมู ินอยด์ในขมิ ้นชันผง ส่วน
ระยะเวลาการเก็บรักษามีผลต่อปริ มาณนํ ้ามันหอมระเหย และสารเคอร์ คมู ินอยด์ โดยการเก็บรักษาขมิ ้นชันผงใน
ถุงฟอยด์ที่ระยะเวลา 12 เดือน สามารถคงปริ มาณนํา้ มันหอมระเหยให้ เหลือในปริ มาณสูง ทังยั
้ งมีปริ มาณสาร
เคอร์ คมู ินอยด์ในปริ มาณที่มากกว่าภาชนะบรรจุอื่นๆ
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Screening of Endophytic Fungi as Antagonistic Agents Against Rice Disease Pathogens
Nge-Htwe Su-Han1, Onuma Piasai1* and Nattawut Boonyuen2

ABSTRACT
Fungal diseases which are occurring in the rice fields are one of the most destructive
problems and cause significant yield losses in rice production. Disease control by using fungicides
are very harmful to environment and human beings. Nowadays, an effective control measure without
damaging the environment and human health is needed for long term agriculture. This study aims to
examine the antimicrobial activity of endophytic fungi isolated form rice against rice pathogens in
vitro. Among 21 rice endophytic fungal species isolated from rice, four fungal species including
Chaetomium cupreum, Nodulisporium-like sp., Talaromyces stipitatus and Trichoderma asperellum
were used as antimicrobial agents to control three rice pathogenic fungi: Magnaporthe grisea,
Rhizoctonia solani and Helminthosporium oryzae. In dual culture test, Trichoderma asperellum had
the highest antimicrobial activity against all three test pathogens within 5 days after incubation (DAI).
Nodulisporium-like sp. and Talaromyces stipitatus expressed high inhibitory growth of Rhizoctonia
solani. In evaluating ethyl acetate crude extracts of four fungal cultures at four different
concentrations, Talaromyces stipitatus exhibited strong mycelial growth inhibition on Magnaporthe
grisea at highest concentration (10,000 ppm). It indicated that Nodulisporium-like sp., Talaromyces
stipitatus and Trichoderma asperellum could be used as antimicrobial agents to control rice
pathogenic fungi: Magnaporthe grisea and Rhizoctonia solani and further studies are needed to
identify new potential sources which can be utilized as bio-fungicides in the field conditions.

Keywords: endophytic fungi, rice, antagonist, mycelial growth inhibition
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INTRODUCTION
Diseases of rice are controlled by using various kinds of chemical pesticides which are not
only effective but also hazardous to natural environment (Gavrilescu, 2005). The effective way to
control pests and diseases without harming the human health and without damaging the environment
is needed for sustainable agriculture. Nowadays, biological control by the use of fungal endophytes is
increasing interests and is one of the best strategies for disease management to substitute the
chemical pesticides. Endophytic fungi are microorganisms that live inside plant tissues without
causing any deleterious symptoms (Cao et al., 2016). They spend the whole or parts of their life cycle
colonizing inter- and/or intracellular spaces of healthy plant tissues (Rodriguez et al., 2008). In
addition, fungal endophytes play a major role in plant growth-promoting activities, such as nitrogen
fixation and the production of plant growth regulators (Zheng et al., 2017). These fungi also produce
antibiotic and antifungal substances that protect against insects, nematodes and plant diseases
(Amin, 2016). The aims of this study were to investigate and evaluate the antagonistic activities of
selected rice endophytic fungi against rice disease pathogens in vitro.

MATERIALS AND METHODS
1. Sample collection
Eight selected sites of rice field were surveyed on October, 2016 and January, 2017 including
4 sites in the Si Prachan and Sam Chuk districts, Suphanburi. Samples of Pathumthani 1 and Rice
Department 47 rice cultivars were randomly collected and transported to the laboratory.
2. Isolation and purification of endophytic fungi
Three hundred and twenty segments (1x1cm2) from healthy leaves and 320 segments from
healthy roots of two rice cultivars collected from 8 sites were used to isolate endophytic fungi. Each
segment was washed with 70% ethanol (w/v) for 2 min, followed by sodium hypochlorite solution for 5
min, 70% ethanol for 30 s and finally two rinses in sterile distilled water. Sterilized leaf and root
segments were placed in 9 cm petri dishes containing potato dextrose agar (PDA). Petri dishes were
incubated at 28ºC for 1–2 weeks (Naik et al., 2009). Fungi growing from the plant tissues were
transferred to fresh PDA medium for further study.
3. Identification of endophytic fungal species
Fungal identification were based on the morphology of the fungal culture and the
characteristics of spores as well as molecular analysis. Total genomic DNA was extracted directly
from mycelium using a CTAB method modified and previously described by Boonyuen et al. (2011).
The genomic DNA was amplified by using polymerase chain reaction (PCR) in a 50 μL reaction
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mixture. Two regions of rDNA sequences including the internal transcribed spacer (ITS) and large
subunit (LSU) were amplified using primer pair ITS5 and ITS4 (White et al., 1990), and LROR and LR7
(Vilgalys and Hester, 1990), respectively.
4. Endophytic fungi screening
4.1 Antifungal activity by dual culture technique
Three species of rice pathogenic fungi including Bipolaris oryzae (KUFCP101), Magnaporthe
grisea (KUFCP102) and Rhizoctonia solani (KUFCP103) were isolated previously from rice disease
samples using tissue transplanting method. Dual culture technique was adopted on PDA plates for
antagonistic test against three pathogens. Five day old mycelial disks (5 mm diameter) of test
pathogens were placed on one corner of petri plates containing PDA medium. Each treatment was
done with three replications. Plates were incubated at 28ºC for 5 days and percentages of inhibitions
were calculated according to the formula: D1–D2 / D1 x 100, D1 indicated colony diameter of plant
pathogenic fungi (mm) in the control and D2 colony diameter of plant pathogenic fungi (mm) in the
dual culture test (Rabha et al., 2014).
4.2 Determination of mycelial inhibition by poisoned food technique
After screening endophytic fungi by dual culture technique, selected fungal species were
used to prepare the crude extract. The endophytic species were cultured at 28˚C on autoclaved rice
in 1,000 mL flasks (200 g of rice in 200 ml of water). After 30 days incubation, 800 mL of ethyl acetate
was added to the culture and all flasks were kept for 14 days. The organic phase was evaporated to
dryness under reduced pressure with a rotary evaporator. A dark brown viscous mass of crude ethyl
acetate extract was collected and kept at 28ºC until used (Kokaew et al., 2011).
Dilution plate method was applied for the evaluation of the anti-mycelial growth of plant
pathogenic fungi. Each 1 g of crude extract was dissolved in 10 ml of ethanol to prepare a stock
solution of 100,000 ppm, which was serially diluted to prepare four different concentrations (10000,
1000, 100 and 10 ppm). Then, 1 ml from each solution was added into 9 ml of warm PDA, mixed and
poured into the middle of Petri dishes. After getting cold, the plates were inoculated with young
mycelia of the plant pathogenic fungi, and incubated at 25 ºC for 7–14 days. The PDA petri dishes
with ethanol and with sterilized water were used as positive and negative controls. Each treatment
was performed with three replications. The inhibition rates were calculated as the same procedure of
dual culture technique.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Endophytic fungi from rice
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A total of 242 sporulating rice endophytic fungi including 21 species belonging to 17 genera
and 10 families were isolated from rice in this study. Twenty-four isolates of four antagonistic fungal
species including Chaetomium cupreum, Nodulisporium-like sp., Talaromyces stipitatus and
Trichoderma asperellum, which have high potential to control rice disease pathogens according to
the many papers and reviews (Cao et al., 2016; Samuels and Hebbar, 2015) were selected for
antifungal activity against three rice pathogenic fungi (Figure 1, Table 1).

A

10 µm

B

C

10 µm

10 µm

D

10 µm

Figure 1 Morphological characteristics of four endophytic fungal species: perithecia with sterile hairs
of Chaetomium cupreum (A), conidia and conidiophores of Nodulisporium-like sp. (B),
cleistothecia with asci and ascospores of Talaromyces stipitatus (C), conidia and
conidiophores of Trichoderma asperellum(D).
2. Activities of endophytic fungi as antagonistic agents
The results indicated that Trichoderma asperellum (ERR11-12) showed completely inhibited
the mycelial growth of 3 test pathogens (Table 1) within 5 days after incubation. The mycelium growth
of T. asperellum is very quick and within 5 days, it completely covered the whole plates (Table 1). The
study of Samuels and Hebbar (2015) revealed that Trichoderma spp. as biological control agent due
to its unique characteristics, such as competition, mycoparasitism, antibiotics and inducing
resistance of the plant. Three isolates of Talaromyces stipitatus (ERR10-7, ERR11-5 and ERR12-4)
showed 98–100% of inhibitory growth against R. solani, whereas they cannot express high inhibitory
growth on other two pathogens, M. grisea and B. oryzae (Table 1). Talaromyces as endophytes are
prolific producers of diverse bioactive secondary metabolites, such as cytotoxic norsesquiterpene
peroxides and coumarins (Zhai et al., 2016). Runlin et al. (2017) reported that endophytic fungus, T.
stipitatus SK-4 which were isolated from the leaves of a mangrove plant Acanthus ilicifolius and its
crude extract exhibited significant antibacterial activity against Bacillus subtilis. Although two isolates
of Chaetomium cupreum (ERL13-9 and ERL9-9) cannot show high inhibitory growth on all test
pathogens, they produced antibiotic compounds to protect the pathogens growth. They showed 39–
63% antagonism on the test pathogens by forming clear inhibition zones. Three isolates of
Nodulisporium-like sp. (ERL13-6, ERL16-1, ERL16-13) revealed strong antagonistic activities on M.
grisea and R. solani whereas they cannot show high inhibition on B. oryzae. Two isolates (ERL13-6
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and ERL16-13) showed 99% inhibition on R. solani whereas all three isolates revealed 62–77% on M.
grisea. (Table 1). Cao et al. (2016) reported that Nodulisporium sp. can produce a metabolite,
sporothriolide, as the antifungal activity against R. solani and Sclerotia sclerotiorum and it inhibited
spore germination of Magnaporthe oryzae in vitro and in vivo.
Table 1 Percent inhibition of 24 endophytic fungi against three rice pathogens in dual culture test on
PDA at 14 days after incubation.
Endophytic fungi

Code

Chaetomium cupreum

ERL9-9
ERL13-93/
ERL16-1
ERL13-63/
ERL4-6
ERL16-13
ERL4-3
ERL13-2
ERL4-4
ERL13-4
ERL4-1
ERL11-2
ERL16-2
ERL2-1
ERL11-1
ERR10-7
ERR11-5
ERR12-43/
ERR10-5
ERR8-8
ERR15-1
ERR10-8
ERL6-5
ERR 11-123/

Nodulisporium-like sp.

Talaromyces stipitatus

Trichoderma asperellum

Percent growth inhibition (%)
B. oryzae
M. grisea
R. solani
2/
2/
39.25±0.18c
57.05±0.33a
49.90±0.34b2/
39.07±0.74c2/
63.71±1.08a2/
50.48±0.52b2/
42.07±1.53ab1/ 77.25±0.51a1/
19.34±0.16h
47.35±3.45a1/
69.60±2.30b1/
99.40±0.23a1/
42.07±4.49ab1/ 66.66±1.56bc1/
0.00±0.00
1/
1/
37.19±1.22ab
62.35±1.70cd
99.03±0.17a1/
39.83±2.64ab1/ 60.59±0.00cd1/
90.29±0.47c1/
32.49±3.33bc1/ 55.68±0.78de1/
47.66±0.44d
1/
1/
38.20±3.32ab
55.29±0.00de
26.95±0.43f
33.90±1.24bc1/ 55.29±0.68de1/
95.18±0.30b1/
32.71±1.01bc1/ 54.11±3.27ef1/
24.92±0.08g
29.46±1.01c1/
53.33±0.39fg1/
89.87±0.11c1/
30.88±0.81bc1/ 51.37±1.09fg1/
30.58±0.43e
1/
1/
29.35±0.85c
50.19±0.39fg
29.46±0.01e
1/
1/
30.48±0.61bc
47.05±0.00g
19.35±0.21h
1/
1/
26.85±0.89a
49.41±0.19bc
100.00±0.00a1/
30.07±1.58a2/
51.95±1.53ab1/
98.06±0.35a1/
29.47±0.34a1/
50.39±0.19bc1/
100.00±0.00a1/
28.44±1.05a1/
52.15±1.41ab1/
94.26±0.36b1/
28.44±0.01a2/
37.44±0.19e2/
100.00±0.00a1/
27.63±1.68a1/
46.66±1.17b2/
94.11±0.23b1/
27.02±0.53a2/
49.01±1.41bc1/
94.15±0.30b1/
23.20±5.07a
60.97±1.17a1/
90.97±1.17c1/
100.00±0.00a1/ 100.00±0.00a1/
100.00±0.00a1/

The same letters in each column mean not statistically different (Tukey test, ∞=0.05).
Numbered followed by the ± is standard deviation (SD).
1/
Overgrwoth mechanism over plant pathogenic fungi.
2/
Inhibition of plant pathogenic fungi by forming clear zone.
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3/

Means selected endophytic fungi for poison food technique
ERL = Endophytic fungi from rice leaf, ERR = Endophytic fungi from rice root
After screening endophytic fungi by dual culture test, one isolate of each fungal species
which expressed high antagonistic activity on three rice disease pathogens including C. cupreum
(ERL13-9), Nodulisporium-like sp. (ER13-6), T. stipitatus (ERR12-4) and T. asperellum (ERR11-12)
were selected and applied for evaluate the activity using poison food technique (Table 2).
Table 2 In vitro inhibitory effect of four endophytic fungal crude extracts on the mycelial growth of
three rice pathogenic fungi.
Endophytic fungi
Chaetomium cupreum ERL 13-9

Nodulisporium-like sp. ERL 13-6

Talaromyces stipitatus ERR 12-4

Trichoderma asperellum ERR 11-12

Rice pathogens
M. grisea
B. oryzae
R. solani
M. grisea
B. oryzae
R. solani
M. grisea
B. oryzae
R. solani
M. grisea
B. oryzae
R. solani

10,000
54.36c
39.00e
0.00h
67.93b
20.00f
0.00h
73.12a
51.36d
20.24f
68.95b
14.06g
0.00h

Concentrations (ppm)
1,000
100
47.11c
36.56b
26.34d
8.50d
0.00g
0.00g
49.05a
44.93a
14.60e
2.4f
0.00g
0.00g
45.29c
38.39b
26.57d
5.14e
0.00g
0.00d
45.29c
38.52b
8.33f
8.16d
0.00g
0.00g

10
35.43c
2.60c
0.00d
37.78ab
2.36d
0.00d
37.54ab
2.43c
0.00g
39.02a
2.63c
0.00d

Means followed by the same letter do not significantly different at p<0.05, when analyzed using Tukey
test of one-way analysis of variance.
All species showed strong antimicrobial activity at 10,000 ppm on M. grisea revealing 54% to
73% inhibition. They cannot express high antagonistic activity on B. oryzae even on 10,000 ppm. The
crude extracts of all four endophytic fungal species cannot show high antimicrobial activities against
R. solani at all concentrations. The crude extract at 10,000 ppm, C. cupreum revealed 54.36%
antifungal activity against M. grisea, while in B. oryzae, it showed 39% inhibitory rate. The extract of
Nodulisporium-like sp. showed 67.93% inhibition in M. grisea and 20.00% in B. oryzae. The extract of
T. stipitatus exhibited 73.12% inhibition of the mycelium growth in M. grisea and 51.36% in B. oryzae.
Interestingly, this species even showed 20.24% antimicrobial activity on R. solani. The crude extract
of T. asperellum exhibited 68.95% antifungal activity in M. grisea, whereas it showed 14.06%
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% Mycelial growth inhibition

inhibition in B. oryzae. Among four crude extracts at 10,000 ppm, T. stipitatus crude extract can
reveal strong inhibitory growth on all three rice disease pathogens, expressing 73.12%, 51.36% and
20.24% on M. grisea, B. oryzae and R. solani, respectively (Table 2 and Figure 2).
Magnaporthe grisea
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Bipolaris oryzae

Rhizoctonia solani

73.12

67.93
54.36

68.95
51.36

39.00
20.00

20.24
14.06

0.00

Chaetomium cupreum

0.00

Nodulisporium-like sp.

0.00

Talaromyces stipitatus Trichoderma asperellum

Concentrations (10,000 ppm)

Figure 2 In vitro inhibitory effect of four fungal crude extract at 10,000 ppm concentrations on three
rice pathogenic fungi.

CONCLUSION
In conclusion, antimicrobial activity of endophytic fungi in dual culture test, Trichoderma
asperellum can express high inhibition on all three test pathogens and Nodulisporium-like sp. and
Talaromyces stipitatus have high antagonistic activities against two rice disease pathogens,
Magnaporthe grisea and Rhizoctonia solani. In poison food technique, Nodulisporium-like sp.,
Talaromyces stipitatus and Trichoderma asperellum can reveal high inhibitions on Magnaporthe grisea
at 10,000 ppm concentrations. The inhibition rates differed significantly depending on the types of
endophytes. The present study is the preliminary study for rice disease controls and further study on
chemical composition and secondary metabolites of these effective endophytic fungi isolated from rice
are needed.
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เปรียบเทียบสัณฐานวิทยาเรณูพืชพื้นลางและพืชน้าํ 10 ชนิด
Comparative Pollen Morphology of the 10 Species of Aquatic and Ground Flora
ศุภกร ไทยมา และ เบญจวรรณ ชิวปรีชา1*
Supakorn Thaima and Benchawon Chiwapreecha1*

บทคัดยอ
นําพืชพื้นลาง 10 ชนิด ในพื้นที่ปกปกทางพันธุกรรมพืชเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี มา
เพาะเลี้ยงไวในเรือนเพาะชํา เพื่อเก็บรวบรวมเกสรเพศผู มีจุดประสงคเพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาเรณู โดยแยกเรณู
พืชผานกรรมวิธี acetolysis ศึกษาผานกลองจุลทรรศนแบบใชแสงและกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด
พบวาเรณูพืชทั้ง 10 ชนิด เปนเรณูเดี่ยว (monad) แบงตามลักษณะชองเปดเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมแรกเปน
เรณูที่มีชองเปด พบ 3 แบบ ประกอบดวย แบบ monocolpate ไดแก พราวนกคุม [Molineria latifolia (Dryand.
ex W.T. Aiton) Herb. ex Kurz] ผักตบไทย [Monochoria hastata (L.) Solms var. hastata] และผักตบชวา
[Eichhornia crassipes (Mart.) Solms] แบบ pantocolpate ไดแก ระยอม [Rauvolfia serpentine (L.) Benth.
ex Kurz] แบบ tricolporate ไดแก สมกุง [Ampelocissus martinii Planch.] กลุมที่ 2 เปนเรณูไมมีชองเปด
ไดแก กระทือลิง [Boesenbergia parvula (Wall. ex Baker) Kuntze] กระเจียวสม (Curcuma roscoeana
Wall.) หงษเหิน (Globba albiflora Ridl.) เปราะ (Kaempferia sp.) และสันตะวาใบพาย [Ottelia alismoides
(L.) Pers.] กลุมเรณูไมมีชองเปดของพืชทั้ง 5 ชนิด มีความแตกตางกันที่ลวดลายบนผนังดานนอกของเรณู
งานวิจัยนี้รายงานลักษณะเรณูของสมกุง และพราวนกคุมเปนครั้งแรก

ABSTRACT
Living specimens of 10 species of aquatic and ground flora in Plant Genetic Protection Area
of RSPG, Vajiralongkorn Dam were grow for collecting stamens. The aim of research this was to
studied pollen morphology. The pollen had been processed by acetolysis method and were
examined under light and scanning electron microscopy. Pollen grains of all 10 species are found to
be monad with two groups of aperture system. The first group is aperturate with three types of
aperture character. Pollen grains of Molineria latifolia (Dryand. ex W.T. Aiton) Herb. ex Kurz,
Monochoria hastata (L.) Solms var. hastata and Eichhornia crassipes (Mart.) Solms are monocolpate,
of Rauvolfia serpentine (L.) Benth. ex Kurz was pantocolpate and Ampelocissus martinii Planch. was
tricolporate. The second group is inaperturate included, Boesenbergia parvula (Wall. ex Baker)
Kuntzwe, Curcuma roscoeana Wall., Globba albiflora Ridl., Kaempferia sp. and Ottelia alismoides
(L.) Pers. However, exine ornamention are different among 5 species of the inaperturate group. The
pollen of A. martinii and M. latifolia were reported for the first time.
Key Words: pollen morphology, aquatic plant, ground flora, Vajiralongkorn Dam
*Corresponding author; e-mail address: benchawon@buu.ac.th
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คํานํา
เรณู (pollen) คือแกมีโทไฟตเพศผูของพืชดอก เปนตัวการสําคัญในการสงผานสารพันธุกรรม ทําใหเกิด
ความหลากหลายในระดับพันธุกรรมพืช การศึกษาดานเรณูพืชมีความสําคัญเชื่อมโยงไปยังศาสตรแขนงตางๆ ได
หลายสาขา เชน ชีววิทยาของพืช การปรับปรุงพันธุพืช การศึกษาวิวัฒนาการพืช ดานการแพทย ธรณีวิทยา
ตลอดจนดานนิติวิทยาศาสตร รวมทั้งการวิเคราะหหาพืชอาหารผึ้งและชันโรงจากกอนเรณู
ที่ทําการเขื่อนวชิราลงกรณ สังกัดการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตั้งอยูในพื้นที่ ตําบลทาขนุน
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีนโยบายจัดทําพื้นที่ปกปกทางพันธุกรรมพืชสนองพระราชดําริในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดังนั้นพื้นที่ในโครงการอนุรักษฯ จึงไมถูกรบกวนจากกิจกรรม
ของมนุษย สภาพนิเวศเดิมของพื้นที่เปนปาเบญจพรรณผสมปาไผ มีลําธารขนาดเล็กไหลผาน 2 สาย ทําใหพบ
พืชพื้นลาง และพืชน้ําหลายชนิดรวมทั้งพืชในวงศขิง เจริญเปนกลุมกระจายไปตามริมลําธาร พืชพื้นลางมี
ความสํ า คั ญ ต อ นิ เ วศเพราะเป น พื ช คลุ ม ดิ น ช ว ยกั ก เก็ บ น้ํ า รั ก ษาความชุ ม ชื้ น แก ห น า ดิ น สภาพภู มิ อ ากาศ
โดยทั่วไปของพื้นที่อยูในเขตรอนที่ไดรับอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต และลมจากทะเลอันดามัน แบงเปน 3
ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน ฝนตกชุกระหวางเดือนกรกฏาคม ถึงสิงหาคม ปริมาณฝนรายปเฉลี่ยอยู
ในชวง 1,600 – 2,200 มิลลิเมตร (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2561) ในการสํารวจและเก็บตัวอยางพืช
พบวาบอยครั้งที่ไมตรงกับฤดูการออกดอกของพืชหลายชนิด สงผลใหการระบุชนิดพืชทําไดยากเนื่องจากขอมูล
ไมครบถวน คณะวิจัยจึงเก็บรวบรวมพืชดังกลาวมาเพาะเลี้ยงไวในเรือนเพาะชําของภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรอใหพืชออกดอก พืชสวนใหญออกดอกเพียงฤดูเดียวคือฤดูฝน ตั้งแตเดือน
สิงหาคม ถึงเดือนกันยายน จึงสามารถใชลักษณะของดอกในการระบุชนิดพืชได พืชที่นํามาเพาะเลี้ยงทั้ง 10 ชนิด
หลายชนิดพบวามีประโยชนดานตาง ๆ อาทิ เชน ไมดอกสวยงาม ไดแก กระเจียวสม และหงสเหิน สวนสันตะวา
ใบพายมีรายงานวาเปนพืชอาหารประเภทผักจิ้ม รวมทั้งใชเปนไมประดับตูปลา และชวยดักตะกอนในแหลงน้ําทํา
ใหน้ําใสขึ้น (Haynes, 2001) ในขณะที่พราวนกคุมมีรายงานการใชสวนของหัวเปนสมุนไพรแกมดลูกอักเสบ (ณุ
ฉัตรา และคณะ, 2558) สําหรับระยอมมีรายงานถึงสรรพคุณสมุนไพรของรากซึ่งชาวเขาและชาวบานพื้นลางใช
ตมน้ําดื่มแกไข แกบิด ชวยใหเจริญอาหารและระงับประสาท (สุธรรม, 2552)
งานวิจัยนี้เปนสวนที่ตอเนื่องมาจากงานสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ โดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเรณูพืชพื้นลางและพืชน้ํา จากพื้นที่
ปกปกทางพันธุกรรมพืชเขื่อนวชิราลงกรณ ที่มีศักยภาพในการนํามาใชประโยชนดานตาง ๆ ทําการเพาะเลี้ยงไว
จนออกดอก เพือ่ ใหไดขอมูลทีค่ รบถวนของพืช ผลการศึกษาเรณูพืชดังกลาว สามารถใชเปนแนวทางในการเพาะ
ขยายพันธุ และเปนขอมูลใหแกผูสนใจนําไปตอยอดในศาสตรที่เกี่ยวของ

อุปกรณและวิธีการ
การเก็บตัวอยางพืช
เก็บตัวอยางพืชดอกที่เจริญตามพื้นปา และพืชน้ํา ในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ และพื้นที่ใกลเคียง
อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางป 2556-2558 จํานวน 10 ชนิด ประกอบดวย กระเจียวสม กระทือลิง
เปราะ ผักตบชวา ผักตบไทย พราวนกคุม ระยอม สันตะวาใบพาย สมกุง และหงสเหิน นําพืชที่ไดมาเพาะเลี้ยงไว
ในเรือนเพาะชําเพื่อรอใหถึงระยะที่พืชมีดอก ตัวอยางพืชในธรรมชาติและตัวอยางที่นํามาเพาะเลี้ยง นํามาจัดทํา
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ตัวอยางพรรณไมแหงเพื่อการอางอิง (voucher specimen) เก็บไวที่หองปฏิบัติการสัณฐานวิทยาและกายวิภาค
พืช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ระบุชนิดพืชตามเอกสารของสุชาดา (2542); กมล
ทิพย (2548): ณุฉัตรา และคณะ (2558); Larsen and Larsen (2006) และเทียบเคียงตัวอยางพืชในหอพรรณไม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ชื่อวิทยาศาสตรพืชอางอิงตามสวนพฤกษศาสตรปาไม กรมปาไม
(2557)
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเรณูพืช
เลือกดอกไมที่เริ่มบานนํามาแยกเรณูพืชผานกรรมวิธี acetolysis ดัดแปลงจาก Erdtman (1972) โดย
ตมเรณูดวย KOH เขมขน 10% ลางดวยน้ํา กําจัดน้ําดวย glacial acetic acid กอนนําไปอุนในสารละลาย
acetolysis mixture ซึ่งมีสวนผสมของ glacial acetic acid 9 สวน กับ conc sulphuric acid 1 สวน ลางดวยน้ํา
แลวดึงน้ําออกดวยแอลกอฮอลความเขมขนตางๆ (30%, 50%, 70%, 95%, และ 100 %) แบงตัวอยางเปน 2 ชุด
ชุดแรกติดลงบน stub นําไปเคลือบดวยอนุภาคทอง ศึกษาลักษณะละเอียดผานกลองจุลทรรศนแบบสองกราด
(SEM) JEOL รุน JSM-35CF, USA. ตัวอยางที่เหลือเติม benzene ผสม silicone oil ความหนืด 2,000 เซนติส
โตกค เขาตูอบอุณหภูมิ 500C ทิ้งไวขามคืน เพื่อให benzene ระเหย นําตัวอยางวางบนกระจกสไลดผนึกดวย
พาราฟนหลอม แลวนําไปศึกษาขนาดและลักษณะของเรณู ชนิดพืชละ 20 ตัวอยาง โดยใชกลองจุลทรรศนแบบ
ใชแสง (light microscope (Olympus รุน BX 40) บันทึกภาพและวัดขนาดดวยชุดอุปกรณถายภาพดิจิตอล
Olympus รุน Zeiss Axio Cam MRc บรรยายลักษณะเรณูของพืชแตละชนิด ไดแก ขนาด รูปทรง ชองเปด
(รูปแบบและจํานวน) และลวดลายบนผนังชั้นนอกของเรณู ตามวิธีการของ ประนอม และพันธทิวา (2555) และ
Erdtman (1972)

ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเรณูพืชพื้นลาง 10 ชนิด ประกอบดวยพืชวงศ Apocynaceae
1 ชนิด ไดแก ระยอม [Rauvolfia serpentine (L.) Benth. ex Kurz] วงศ Hypoxidaceae 1 ชนิด ไดแก พราวนก
คุม [Molineria latifolia (Dryand. ex W.T. Aiton) Herb. ex Kurz] วงศ Hydrocharitaceae 1 ชนิด ไดแก
สันตะวาใบพาย [Ottelia alismoides (L.) Pers.] วงศ Pontederaceae 2 ชนิด ไดแก ผักตบไทย [Monochoria
hastata (L.) Solms var. hastata] และผักตบชวา [Eichhornia crassipes (Mart.) Solms] วงศ Vitaceae 1
ชนิด ไดแก สมกุง Ampelocissus martinii Planch. วงศ Zingiberaceae 4 ชนิด ไดแก กระทือลิง
[Boesenbergia parvula (Wall. ex Baker) Kuntze] กระเจียวสม (Curcuma roscoeana Wall.) หงษเหิน
(Globba albiflora Ridl.) และเปราะ (Kaempferia sp.) พบวาเรณูพืชทั้ง 10 ชนิด เปนเรณูเดี่ยว (monad) แบง
ตามลักษณะชองเปดเปน 2 กลุมใหญ (Table 1, Figure 1, Figure 2) คือเรณูที่มีชองเปด โดยแยกตามจํานวน
ชองเปดออกเปน 3 แบบ แบบ monocolpate ไดแก พราวนกคุม ผักตบไทย และผักตบชวา แบบ pantocolpate
ไดแก ระยอม แบบ tricolporate ไดแก สมกุง และเรณูไมมีชองเปด 5 ชนิด ไดแก กระทือลิง กระเจียวสม หงษเหิน
เปราะ และสันตะวาใบพาย โดยมีรายงานวาเรณูพืชในวงศ Zingiberaceae สกุล Boesenbergia, Curcuma,
Kaempferia จัดอยูในกลุมเรณูที่ไมมีชองเปด (Yuan-Hui, 1988; Saensouk et al. 2015) อยางไรก็ตามจาก
รายงานของ Chen and Xia (2011) กลาวถึงลวดลายบนผนังเรณูของพืชในวงศ Zingiberaceae มีความ
79

สาขาพืช

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

แตกตางในระดับสกุล เรณูพืชสกุล Curcuma มีลวดลายแบบ psilate ในขณะที่เรณูพืชสกุล Boesenbergia มี
ลวดลายแบบ echinate หรือ spine ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยนี้ที่พบวาเรณูพืชทั้ง 2 สกุล มีความแตกตางของ
ลวดลายบนผนังชั้นนอกอยางชัดเจน และจากการศึกษาเรณูของสันตะวาใบพายซึ่งอยูในกลุมเรณูที่ไมมีชองเปด
สอดคลองกับรายงานของ Takahashi (1994)
จากรายงานของ Perveen and Qauser (2008) ไดศึกษาลักษณะเรณูพืชในวงศสมกุง (Vitaceae) 6
ชนิด พบวาทุกชนิดมีชองเปดแบบ tricolporate รูปรางแบบ sub-prolate หรือ prolate ถึง prolate-spheroidal
ลวดลายบนผนังชั้นนอกแบบ foveolate หรือ reticulate ซึ่งมีความสอดคลองกับลักษณะเรณูของสมกุง ที่พบใน
การทดลองนี้ ที่พบชองเปดแบบ tricolporate รูปรางแบบ prolate ลวดลายบนผนังชั้นนอกแบบ reticulate
Table 1 Pollen morphological data of the 10 species of aquatic and ground flora in Plant Genetic
Protection Area of RSPG, Vajiralongkorn Dam.
Sciencetific name

P×E (μm)

P/E Shape

Aperture
system

Ornamentation

Ampelocissus martinii

22.44±3 X 16.13±3.3

1.39 prolate

tricolporate

reticulate

Boesenbergia parvula

79±5.4 X 75.9±5.5

1.04 prolate
inapertulate
spheroidal

spinulate

Curcuma roscoeana

105.9±12 X 61.38±4.6

1.71 prolate

inapertulate

rugulate

Eichhornia crassipes

39.79±1.5 X 70.70±2.1

0.56 oblate

monocolpate finely scabrate
punctate

Globba albiflora

36.73±1.2 X 35.31±1.3

1.04 prolate
inapertulate
spheroidal

echinate
granulate

Kaempferia sp.

81.53±10.7 X 52.26±11

1.56 prolate

nearly psilate

Molineria latifolia

32.97±1.8 X 26.18±1.2

1.25 subprolate monocolpate reticulate

Monochoria hastata

25.63±1.4 X 49.82±1.7

0.51 oblate

Ottelia alismoides

39.39±1.12 X 37.93±0.7

1.03 prolate
inapertulate
spheroidal

Rauvolfia serpentine

30.38±3.7 X 43.69±5.58

0.69 oblate
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เรณูของพพราวนกคุมมีความแตกตาางจากเรณูพืชทั
ช ้ง 10 ชนิด อย
อ างชัดเจน กกลาวคือมีชองเปดเปนรอง
ยาว และมีลวดลายบนผนังเรณ
ณูชั้นนอกแบ บรางแห (reticulate) อยางไรก็
ง ตามเรณู
ณูของพราวนกกคุม ยังไมพบ
รายงงาน

AA1

BB1

2 μm

A2

10 μm

B2

A3

B3

10 μm

CC1

C2

D1

D2

C3

3 μm

D3

200 μm

10 μm

2 μm

1 μm

μm
m
Fig
m E2 oof pollen grains. (A1-10A3)
Ampelociss
P 2 μm (B1E3 sus martinii Planch.
Egure
1 1 Floweer and SEM micrograph
B33) Boesenberrgia parvula (Wall. ex Baker) Kuntze, (C1-C3) Currcuma roscooeana Wall., (D1-D3)
(
Gllobba albiflorra Ridl., (E1- E3) Eichhorn
rnia crassipes (Mart.) Solms
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FF1

F2

G
G1

G2

HH1

H2

II1

I2

JJ1

10 μm

2 μm
m

4 μm

2 μm
m

2 μm

J2

F3

G3

H3

I3

J3

2 μm

1 μm

2 μm

3 μm

1 μm

Figgure 2 Floweer and SEM micrograph
m
oof pollen grains. (F1-F3) Kaempferia
K
ssp., (G1-G3) Molineria
latiifolia (Dryandd. ex W.T. Aitton) Herb. exx Kurz, (H1-HH3) Monochooria hastata ((L.) Solms vaar. hastata, (I1I3) Ottelia alism
moides (L.) Pers., (J1-J3) Rauvolfia seerpentine (L.)) Benth. ex KKurz
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รายงานของ Fazal et al. (2013) ซึ่งทําการศึกษาลักษณะทางสันฐานวิทยาของพืชสมุนไพรที่มีคุณคาสูงใน
ปากีสถาน จํานวน 11 ชนิดซึ่งหนึ่งในสมุนไพรนั้นประกอบดวยระยอม โดยอธิบายลักษณะเรณูของระยอมจาก
การศึกษาผานกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน พบวามีลวดลายบนผนังเรณูแบบ foveolate with pits and scabrate ซึ่ง
ขัดแยงกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบวา ลวดลายบนผนังเรณูของระยอมเปนแบบ reticulate อยางชัดเจน
ขอมูลสัณฐานวิทยาเรณูของผักตบไทยมีคอนขางนอย และไมพบการศึกษาลักษณะละเอียดผานกลอง
จุลทรรศนอิเล็คตรอน อยางไรก็ตามมีรายงานของ Ghosh and Karmakar (2017) ที่ทําการศึกษาเรณูผักตบไทย
ในอินเดีย สอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งนี้กลาวคือ เรณูผกั ตบไทยมีรูปรางแบบ oblate สมมาตรดานขาง ชอง
เปดแบบ monocolpate และลวดลายบนผนังแบบ granulate ในขณะที่ลักษณะเรณูของผักตบชวา สอดคลองกับ
ลักษณะเรณูผักตบชวาจากอียิปต ที่รายงานโดย El-Amier (2015) พบวามีสมมาตรดานขาง และชองเปดแบบ
monocolpate เชนเดียวกัน

สรุป
ลักษณะสัณฐานวิทยาเรณูพืชพื้นลางและพืชน้ําจากพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชเขื่อนวชิราลงกรณทั้ง 10
ชนิด พบวาเรณูที่ศึกษา เปนเรณูเดี่ยว (monad) แบงตามลักษณะชองเปดเปน 2 กลุมใหญ คือเรณูที่มีชองเปด
พบจํานวนชองเปดแตกตางกัน 3 แบบ ประกอบดวย แบบ monocolpate ไดแก พราวนกคุม [Molineria latifolia
(Dryand. ex W.T. Aiton) Herb. ex Kurz] ผักตบไทย [Monochoria hastata (L.) Solms var. hastata] และ
ผักตบชวา [Eichhornia crassipes (Mart.) Solms] แบบ pantocolpate ไดแก ระยอม [Rauvolfia serpentina
(L.) Benth. ex Kurz] แบบ tricolporate ไดแก สมกุง (Ampelocissus martinii Planch.) และเรณูไมมีชองเปด
ไดแก กระทือลิง [Boesenbergia parvula (Wall. ex Baker) Kuntze] กระเจียวสม (Curcuma roscoeana
Wall.) หงษเหิน (Globba albiflora Ridl.) เปราะ (Kaempferia sp.) และสันตะวาใบพาย [Ottelia alismoides
(L.) Pers.] อยางไรก็ตามพบวากลุมเรณูไมมีชองเปดของพืชทั้ง 5 ชนิด มีความแตกตางกันที่ลวดลายบนผนังดาน
นอกของเรณู ไดแก ลวดลายแบบ spinulate, regulate, echinate granulate, nearly psilate และ echinate
ตามลําดับ ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในดานการเพาะขยายพันธุพืชน้ําทองถิ่นบางชนิด เชน สันตะวาใบ
พาย ที่ปจจุบันลดจํานวนลงในแหลงน้ําตามธรรมชาติ รวมถึงพืชพื้นปาที่ชวยอนุรักษความชื้นใหแกหนาดิน

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ การ
ไฟฟา ฝ า ยผลิตแห ง ประเทศไทย การไฟฟ าฝ า ยผลิ ตเขื่อ นวชิ ร าลงกรณ โดยไดรั บทุ นสนั บ สนุ นการวิ จั ย จาก
งบประมาณเงินรายได (งบประมาณแผนดิน) มหาวิทยาลัยบูรพา ผานสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ
เลขที่สัญญา 9/2555

เอกสารอางอิง
กมลทิพย สุวรรณเดช. 2548. การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศขิง (Zingiberaceae) ในพื้นทีป่ าทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
83

สาขาพืช

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. 2561. เขื่อนวชิราลงกรณ. แหลงที่มา:
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2548&Itemid=117,
26 กันยายน 2561.
ณุฉัตรา จันทรสุวานิชย, กุลชญา ไชยราช, ทรงพล ชีวะพัฒน, ประไพ วงศสินมั่นคง และศักดิ์วิชัย ออนทอง.
2558. พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 4. โรงพิมพสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ, กรุงเทพฯ.
ประนอม จันทรโณทัย และพันธทิวา กระจาย. 2555. เรณูของพืชดอก. หจก.โรงพิมพคลังนานาวิทยา, ขอนแกน.
สวนพฤกษศาสตรปาไม กรมปาไม. 2557. ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย เต็ม สมิตินนั ท ฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2557. โรงพิมพสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ, กรุงเทพฯ.
สุชาดา ศรีเพ็ญ. 2542. พรรณไมน้ําในประเทศไทย. บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด, กรุงเทพฯ.
สุธรรม อารีกุล. 2552. องคความรูเรื่องพืชปาที่ใชประโยชนทางภาคเหนือของไทย เลม 3.
บริษัทอมรินทรบุคเซ็นเตอร จํากัด, กรุงเทพฯ.
Chen, J. and N.H. Xia. 2011. Pollen morphology of Chinese Curcuma L. and Boesenbergia Kuntz.
Flora 206: 458-467.
Erdtman, G. 1972. Pollen Morphology and plant Taxonomy Agiosperms (An introduction to
palynology I). Hafner Publishing Company, New York.
El-Amier, Y. A. 2015. Morphological studies of the pollen grains for some hydrophytes in coastal
Mediterranean lakes, Egypt. Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences 2(2): 132-138.
Fazal, H., N. Ahmad and B.H. Abbasi. 2013. Identification, characterization and palynology of high
valued medicinal plants. Scientific World Journal 13: 6-14.
Ghosh, A. and P. Karmakar. 2017. Monocot pollen flora of Paschim Medinipur District, West Bengal
with a note on pollen dispersal mechanism. Current Botany 8: 41-54.
Haynes, R.R. 2001. Hydrocharitaceae. Flora of Thailand 7(3): 365-382.
Larsen, K. and S.S. Larsen. 2006. Gingers of Thailand. Queen Sirikit Botanic Garden, Thailand.
Takahashi, M. 1994. Pollen Development in a Submerged Plant, Ottelia alismoides (L.) Pers.
(Hydrocharitaceae). J. Plant Res 107: 161-164.
Perveen, A. and M. Qauser. 2008. Pollen flora of Pakistan-LVII. Vitaceae. Pak.J.Bot 40(2): 501-506.
Saensouk, P., P. Theerakulpisut, A. Thammathaworn, S. Saensouk, C. Maknoi and P. Kohkaew. 2015.
Pollen morphology of the genus Curcuma (Zingiberaceae) in Northeastern Thailand.
ScienceAsia 41: 87–92
Simpson, M. G. 1987. Pollen ultrastructure of the Pontederiaceae: evidence for exine homology with
the Haemodoraceae. Grana 26(2): 113-126.
Yuan-Hui, L. 1988. Pollen Morphology of the Family Zingiberaceae in China Pollen Types and Their
Significance in the Taxonomy. Acta Phytotaxonomica Sinica 24: 265-281.

84

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

สาขาพืช

การประเมินการเจริ ญเติบโต ผลผลิตอาหารหยาบ และคุณค่ าทางโภชนศาสตร์ ของหญ้ าเนเปี ยร์ ใน
พืน้ ที่นาจังหวัดสุรินทร์
Evaluation of Growth, Herbage Yield and Nutritional Value of Napier Grass in Paddy Field of Surin Province
วริศรา เนกขัม1 ทรงยศ โชติชตุ ิมา1* จิราพร เชื ้อกูล2 ธนพล ไชยแสน1 สมเกียรติ ประสานพานิช3 และ สายัณห์ ทัดศรี 1
Warisara Nekkham1 Songyos Chotchutima1* Jiraporn Chaugool2 Tanapon Chaisan1 Somkiert Prasanpanich3 and Sayan Tudsri1

บทคัดย่ อ
งานทดลองนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินการเจริ ญเติบโต ผลผลิตอาหารหยาบ และคุณค่าทางโภชนศาสตร์ ของ
หญ้ าเนเปี ยร์ 8 พันธุ์ในพืน้ ที่นาของจังหวัดสุรินทร์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized
Complete Block Design) จานวน 4 ซ ้า ประกอบด้ วย หญ้ าเนเปี ยร์ 8 พันธุ์ ได้ แก่ พันธุ์ธรรมดา ไต้ หวัน รุ กโวน่า บาน่า
ที ฟตัน กาแพงแสน มวกเหล็ก และเกษตรศาสตร์ ผลการทดลองพบว่าหญ้ าเนเปี ยร์ พันธุ์ธรรมดาให้ ความสูงเฉลี่ย
มากกว่าพันธุ์อื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติยกเว้ นพันธุ์ไต้ หวัน หญ้ าเนเปี ยร์ พนั ธุ์เกษตรศาสตร์ มีการแตกกอมากที่สดุ
เฉลี่ย 108 หน่อต่อกอ จากการตัดเก็บเกี่ยวทัง้ 4 ครัง้ หญ้ าเนเปี ยร์ พนั ธุ์ทีฟตันให้ ผลผลิตน ้าหนักสดและผลผลิตน ้าหนัก
แห้ งรวมสูงสุด 3,515 และ 563 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ด้ านคุณค่าทางโภชนศาสตร์ หญ้ าเนเปี ยร์ พันธุ์มวกเหล็กและ
เกษตรศาสตร์ มีปริ มาณโปรตีน 8.84 และ 8.74 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ สูงกว่าพันธุ์อื่นๆ หญ้ าเนเปี ยร์ ทุกพันธุ์มีปริ มาณเยื่อใยที่
สกัดด้ วยสารละลายที่เป็ นกลาง (NDF) อยู่ระหว่าง 61.65-70.57 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ เป็ นระดับที่เหมาะสมสาหรับการย่อยได้
ของสัตว์เคี ้ยวเอื ้อง หญ้ าเนเปี ยร์ พันธุ์ทีฟตัน กาแพงแสน มวกเหล็ก และเกษตรศาสตร์ ให้ ปริ มาณเยื่อใยที่สกัดด้ วย
สารละลายที่เป็ นกรด (ADF) อยู่ในระดับเหมาะสม (29.36-34.77 เปอร์ เซ็นต์) สาหรับการย่อยได้

ABSTRACT
The aims of this study were to evaluate the growth, herbage yield and nutritional value of 8 napier
cultivars in paddy field of Surin Province. The experiment was arranged in a randomized complete block
design with 4 replications and the treatment consisted of 8 napier grass cultivars viz; Common, Taiwan, Wruk
wona, Bana, Tifton, Kampheng Saen, Muaklek and Kasetsart. Results showed that Common had higher
average plant height than other cultivars with highly significance. Kasetsart had the highest tiller number (108
tillers per clump). At 4 times harvesting Tifton gave higher total fresh and dry weight yield of 3,515 and 563
kg/rai, respectively. In terms of nutritional value. Muaklek and Kasetsart had between crude protein (CP)
content of 8.84 and 8.74 %, which were higher than the other cultivars. All napier cultivars had neutral detergent
fiber (NDF) content between 61.65-70.57%, which were the optimum level for digestability of ruminant. Tifton,
Kampheng Saen, Muaklek and Kasetsart showed the suitable acid detergent fiber (ADF) content (29.3634.77%) for digestability.
Key Words: napier grass, herbage yield, nutritional quality
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คานา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเป็ นพืน้ ที่ที่มีการเลี ้ยงโคเนือ้ มากเป็ นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในปี 2560 มี
เกษตรกรผู้เลี ้ยงโคเนือ้ ทังหมดจ
้
านวน 792,148 ครัวเรื อน ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื ้นที่ภาคอีสานตอนล่าง (กรมปศุสตั ว์,
2560) จากสภาวะภัยแล้ งในช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมา ทาให้ เกิดปั ญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ เกษตรกรจึงปลูกหญ้ าเน
เปี ยร์ เพิ่ มมากขึน้ ทัง้ เพื่ อใช้ เลีย้ งโคของตนเองและเพื่ อขายเป็ นอาหารสัตว์ ซึ่งช่วยสร้ างอาชี พและรายได้ ให้ กับ
เกษตรกรเป็ นอย่างดี เกษตรกรส่วนใหญ่มกั ปลูกหญ้ าเนเปี ยร์ บนพื ้นที่ดอน อย่างไรก็ตามจากนโยบายการลดพื ้นที่ทา
นาและส่งเสริ มให้ มีการปลูกพืชทดแทนที่ใช้ นา้ น้ อยของรั ฐบาล โดยเฉพาะพื น้ ที่ นาที่ ไม่เหมาะสม การปลูกหญ้ า
เนเปี ยร์ ในพื น้ ที่ นาเพื่ อเป็ นพื ชทางเลื อกส าหรั บทดแทนการปลูกข้ าวจึ งเป็ นทางเลื อกที่ น่ าสนใจแก่ เกษตรกร
หญ้ าเนเปี ยร์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Pennisetum purpureum Schumaach (Brunken, 1997) เป็ นหญ้ าอาหารสัตว์อีก
ชนิดที่เกษตรกรให้ ความสนใจมากในปั จจุบนั หญ้ าเนเปี ยร์ นี ้มีหลายชนิดที่ใช้ เป็ นพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย ซึง่ มี
ทัง้ พันธุ์ต้นสูง (เนเปี ยร์ ปากช่อง1 เนเปี ยร์ ยักษ์ และ เนเปี ยร์ ธรรมดา) และต้ นเตีย้ (เนเปี ยร์ มวกเหล็ก และม้ อท)
หญ้ าเนเปี ยร์ แต่ละชนิดสามารถปรับตัว เจริ ญเติบโตและให้ ผลผลิตสูงภายใต้ สภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ที่แตกต่างกัน
เช่น ปริ มาณนา้ ฝน อุณหภูมิ ความชืน้ ช่วงแล้ ง คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ฯลฯ ดังนัน้ จึงควรมีการ
ทดสอบการปรับตัว และการให้ ผลผลิตพันธุ์หญ้ าเนเปี ยร์ ในสภาพพื ้นที่นาดอน
การศึกษาครั ง้ นี จ้ ึงมีวัตถุประสงค์ เพื่ อทดสอบและคัดเลือกพันธุ์หญ้ าเนเปี ยร์ ที่เหมาะสมทัง้ ด้ านการ
เจริ ญเติบโต ผลผลิต และคุณค่าทางโภชนศาสตร์ สาหรับใช้ เลี ้ยงสัตว์เคี ้ยวเอื ้องในพื ้นที่นาในจังหวัดสุรินทร์

อุปกรณ์ และวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็ อ กสมบู ร ณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD)
จานวน 4 ซ ้า ตารับการทดลอง (treatment) ประกอบด้ วย พันธุ์หญ้ าเนเปี ยร์ 8 พันธุ์ ได้ แก่ พันธุ์ธรรมดา ไต้ หวัน
รุ กโวน่า บาน่า ทีฟตัน กาแพงแสน มวกเหล็ก และเกษตรศาสตร์ หญ้ าที่ใช้ ทดลองมีลกั ษณะการเจริ ญเติบโตแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 หญ้ าเนเปี ยร์ ต้นสูง (2-4 เมตร) ได้ แก่ พันธุ์ธรรมดา ไต้ หวัน รุ กโวน่า บาน่า ทีฟตัน
กาแพงแสน และกลุม่ ที่2 หญ้ าเนเปี ยร์ ต้นเตี ้ย (ต่ากว่า 2 เมตร) ได้ แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ และมวกเหล็ก
ปลูกหญ้ าเนเปี ยร์ ด้วยต้ นกล้ าที่ เพาะด้ วยท่อนพันธุ์ อายุ 2 เดือนบนพื น้ ที่ นาของเกษตรกรในจังหวัด
สุรินทร์ โดยปลูกเป็ นแถวมีระยะห่างระหว่างต้ นและระยะห่างระหว่างแถว 1.0 x 1.0 เมตร จานวน 5 แถว แถวยาว
5 เมตร และมีระยะห่างระหว่างแปลงย่อย 1.50 เมตร ใส่ปยรองพื
ุ๋
้นฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในอัตราอย่างละ
30 กิโลกรัมต่อไร่ ปีละครัง้ และปุ๋ ยไนโตรเจนในอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการแบ่งใส่หลังการตัดหญ้ าทุกครัง้ มี
การตัดปรับหญ้ าเพื่อสร้ างความสม่าเสมอของแปลงหญ้ าที่อายุ 60 วันหลังปลูก
เก็บเกี่ยวผลผลิตทังหมด
้
4 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1 ที่อายุ 60 วัน ตัดครัง้ ต่อไปทุกๆ 60วัน (ครัง้ ที่ 2 และ3) และ
ครัง้ สุดท้ ายที่อายุ 90 วัน (ก.ค. 60, ก.ย. 60, พ.ย. 60 และ ก.พ. 61) เนื่องจากฝนตกเกิดน ้าท่วมขังทาให้ ต้องยืด
ระยะเวลาการตัด ตัดที่ความสูง 5 เซนติเมตรเหนือพื ้นดิน แยกส่วนใบกับลาต้ นออกจากกัน เพื่อนาไปเก็บข้ อมูล
สัดส่วนใบต่อต้ น เก็บเกี่ยวผลผลิตหญ้ าทังแปลง
้
ยกเว้ นบริ เวนขอบแปลงของแต่ละแปลงย่อย ชัง่ น ้าหนักสดและ
สุ่มเก็บตัวอย่างเข้ าตู้อบ (hot air oven) ที่อณ
ุ หภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 72 ชัว่ โมง ชัง่ น ้าหนักและคานวณหา
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ผลผลิตน ้าหนักแห้ ง ในการตัดครัง้ สุดท้ ายสุ่มตัวอย่างแห้ ง นาไปบดเพื่อเตรี ยมวิเคราะห์ คณ
ุ ค่าทางโภชนศาสตร์
ได้ แก่ ปริ มาณโปรตี น (CP) neutral detergent fiber(NDF) acid detergent fiber(ADF) acid detergent
lignin(ADL) โดยวิธีของ Goering and Van Soest (1970) และเถ้ า
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยวิธี Analysis of Variance และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Fisher’s Least
Significant Difference Test (LSD)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การเจริญเติบโตของหญ้ าเนเปี ยร์
การตัดหญ้ าครั ง้ ที่ 1 หญ้ าเนเปี ย ร์ กลุ่มต้ นสูง (ธรรมดา ไต้ ห วัน รุ ก โวน่ า บาน่ า ก าแพงแสน ที ฟ ตัน )
เจริ ญเติบโตช้ า เนื่องจากการตัดครัง้ ที่ 1และ 2 เป็ นช่วงที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และมีน ้าขังแปลงทดลอง จึงทาให้
มีความสูงต้ นของหญ้ าเนเปี ยร์ ต้นสูงใกล้ เคีย งกับหญ้ าเนเปี ยร์ ต้นเตีย้ (มวกเหล็ก ) โดยจากการตัดทัง้ 4 ครั ง้
หญ้ าเนเปี ยร์ พันธุ์ธรรมดาและไต้ หวันให้ ความสูง เฉลี่ยมากกว่าพันธุ์ต้นเตี ้ยทัง้ หญ้ าเนเปี ยร์ พนั ธุ์มวกเหล็กและ
เกษตรศาสตร์ (Table 1) เนื่องจากหญ้ าเนเปี ยร์ ทงสองพั
ั้
นธุ์มีปล้ องสันกว่
้ าแม้ ว่าจะยืดอายุการตัดออกไประยะ
ย่างปล้ องของหญ้ าทังสองพั
้
นธุ์จะน้ อยกว่าหญ้ าเนเปี ยร์ พนั ธุ์อื่น (Tudsri, 2005) ในการตัดหญ้ าทัง้ 4 ครัง้ พบว่า
หญ้ าเนเปี ย ร์ ต้น เตี ย้ พัน ธุ์ เกษตรศาสตร์ มี ก ารแตกกอเฉลี่ ย มากที่ สุด 108 หน่ อต่อกอ(Table 2) และแตกกอ
มากกว่าหญ้ าเนเปี ยร์ พนั ธุ์อื่นๆอย่างมีนยั สาคัญยิ่งสถิติ การแตกกอได้ เร็ วในระยะแรกของหญ้ าเนเปี ยร์ ต้นเตี ้ยจะ
ช่วยให้ คลุมพื ้นที่ได้ เร็ วและช่วยควบคุมวัชพืชได้ อีกทางหนึง่ (วิรัช และคณะ, 2539)
หญ้ าเนเปี ยร์ ต้นเตี ้ยยังคงให้ สดั ส่วนใบต่อต้ นมากกว่าหญ้ าเนเปี ยร์ ต้ นสูง โดยเฉพาะพันธุ์เกษตรศาสตร์
(10.32)(Table 2) อย่างไรก็ตาม หญ้ าเนเปี ยร์ ทงั ้ 8 พันธุ์ ให้ สดั ส่วนใบต่อต้ นมากกว่า 1 ซึ่ง Pinto et al. (1994)
กล่าวว่าค่าสัดส่วนใบต่อต้ น (LSR) เท่ากับ 1 หมายถึงหญ้ ามีปริ มาณใบเท่ากับลาต้ น ถ้ าค่าสัดส่วนใบต่อต้ นต่า
กว่า 1 แสดงว่าหญ้ ามีคณ
ุ ภาพต่า เนื่องจากมีปริ มาณลาต้ นมากกว่าใบ อย่างไรก็ตามพบว่าหญ้ าเนเปี ยร์ ทกุ พันธุ์
มีสดั ส่วนใบต่อต้ นที่เหมาะสม (สูงกว่า 1)
Table 1 Plant height (cm) of 8 napier cultivars at 4 harvesting cycles in paddy field condition.
Cultivars
Plant height (cm)
st
nd
1 harvest
2 harvest
3rd harvest
4th harvest
Average
Common
64a1/
122a
128a
163a
119a
Taiwan
53ab
123a
106b
172a
113ab
Wruk wona
52ab
115ab
100b
127b
98b
Bana
56a
124a
92b
118b
98b
Tifton
59a
126a
94b
112b
98b
Kampheng Saen
60a
118a
92b
105b
93b
Muaklek
53ab
79bc
65c
74c
68c
Kasetsart
38b
49c
40d
37d
41d
F-test
*
**
**
**
**
LSD (0.05)
14.66
37.66
19.62
25.89
20.66
CV (%)
18.33
23.92
14.89
15.54
15.42
1/ Means within each column followed by were the same letter were not significantly difference at the 5% level by LSD.
* Significant at P < 0.05 ** Significant at P < 0.01
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Table 2 Number of tiller per clump and leaf : stem ratio of 8 napier cultivars at 4 harvesting cycles in paddy
field condition.
Cultivars
No. tillers/clump
Leaf : stem
st
nd
rd
th
ratio
1 harvest 2 harvest 3 harvest 4 harvest Average
Common
26b1/
25b
28b
37b
29b
1.52c
Taiwan
12b
11b
13b
13e
12b
1.25c
Wruk wona
14b
13b
14b
18cde
15b
2.35c
Bana
14b
13b
15b
14de
14b
2.28c
Tifton
36b
28b
34b
32bc
32b
2.68c
Kampheng Saen
38b
30b
36b
30bcd
33b
2.67c
Muaklek
31b
24b
24b
18cde
25b
6.77b
Kasetsart
124a
81a
102a
125a
108a
10.32a
F-test
**
**
**
**
**
**
LSD (0.05)
39.40
20.25
25.55
16.70
24.21
2.41
CV (%)
72.43
49.00
52.26
31.72
49.08
43.91
1/ Means within each column followed by were the same letter were not significantly difference at the 5% level by LSD.
** Significant at P < 0.01

ผลผลิตนา้ หนักสดและนา้ หนักแห้ งของหญ้ าเนเปี ยร์
ในช่ว งการตัด ครั ง้ ที ่ 1 และ 3 หญ้ า เนเปี ย ร์ ส ่ว นใหญ่ ใ ห้ ผ ลผลิต น า้ หนัก สดค่อ นข้ า งต่า ยกเว้ น
หญ้ า เนเปี ย ร์ พ ัน ธุ์ ทีฟ ตัน และธรรมดาให้ ผ ลผลิต นา้ หนัก สดสูง ในช่ว งแรก ทาให้ มีผ ลผลิต นา้ หนัก สดรวม
สูง สุด(3,515 กิ โลกรั มต่อไร่ )แต่ไม่แตกต่างทางสถิติจากหญ้ าเนเปี ยร์ ต้นเตี ้ยพันธุ์อื่นยกเว้ นพันธุ์กาแพงแสน
ที ่ ใ ห้ ผ ลผลิต น า้ หนัก สดต่ า สุด (1,747 กิ โ ลกรั ม ต่อ ไร่ ) ส่ว นหญ้ า เนเปี ย ร์ ต้ น เตี ย้ พัน ธุ ์ ม วกเหล็ก และ
เกษตรศาสตร์ ใ ห้ ผลผลิตน ้าหนัก สด 3,081 และ2,115 กิ โลกรั มต่อไร่ ซึ่งไม่แ ตกต่างทางสถิ ติกับพันธุ์ทีฟตัน
และธรรมดา ผลผลิตน ้าหนัก แห้ งรวมของหญ้ าเนเปี ย ร์ ทัง้ 8 พัน ธุ์ มีค่าอยู่ร ะหว่าง 340-563 กิ โลกรั มต่อไร่
ตามล าดับ Rengsirikul et al.(2011) รายงานว่า หญ้ า เนเปี ย ร์ ที ่ป ลูก ในพื น้ ที ่อ าเภอปากช่อ ง จัง หวัด
นครราชสีมา ที่ ตัดทุก ๆ 3 เดือน ให้ ผ ลผลิตน ้าหนักแห้ งรวม 4 ครั ง้ อยู่ร ะหว่าง 4,336-9,344 กิ โลกรั มต่อไร่
โดยพัน ธุ์ ที ฟ ตัน และธรรมดาให้ ผ ลผลิต นา้ หนัก แห้ ง 9,344 และ 8,224 กิ โ ลกรั ม ต่อ ไร่ ตามลาดับ หญ้ า เน
เปี ย ร์ พ ัน ธุ์ ที ฟ ตัน และธรรมดาให้ ผ ลผลิตน ้าหนัก แห้ งรวมสูงกว่าพัน ธุ์ อื่น แม้ จ ะไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
แต่ห ญ้ าเนเปี ย ร์ ทัง้ 2 สายพันธุ์ยังสามารถให้ ผลผลิตน ้าหนักแห้ งได้ มากกว่า 500 กิ โลกรั มต่อไร่ ซึ่งสามารถ
ใช้ เ ลี ้ยงโคเนื อ้ ที่ มีน ้าหนัก ตัว 200 กิ โ ลกรั ม ได้ ห นึ่งตัวในระยะเวลา 100 วัน (โคกิน หญ้ าได้ 2.5 เปอร์ เซ็น ต์
ของน า้ หนัก ตัว ) (Tudsri, 2004) ซึ ่ง ผลผลิต ที ่ไ ด้ เ พี ง พอต่อ การเลี ย้ งโคเนื อ้ ในช่ว งฤดูแ ล้ ง ของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
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Table 3 Fresh and dry weight yield (kg/rai) of 8 napier cultivars at 4 harvesting cycles in paddy field condition.
Cultivars
1st harvest
2nd harvest
3rd harvest
4th harvest
Total
F
D
F
D
F
D
F
D
F
D
Common
707a1/ 115a 909 143 539 81ab 1,361ab 198ab 3,515a
536
Taiwan
338ab 41c 706
84
394 55b 1,744a 162ab 3,183ab 341
Wruk wona
400ab 61bc 627
96
418 77ab 1,650a 255a 3,095ab 490
Bana
399ab 61bc 829 127 356 66ab 953bc 138b
2,537ab 391
Tifton
727a 103ab 1,243 173 553 105a 993bc 182ab 3,515a
563
Kampheng Saen 599ab 86abc 1,041 150 529 90ab 911bc 166ab 1,747b
340
Muaklek
281b 56bc 692 135 321 90ab 453c 99b
3,081ab 492
Kasetsart
255b 46c 808 146 475 50b
578c 135b
2,115ab 406
F-test
*
*
ns
ns
ns
*
**
*
*
ns
LSD (0.05) 397.68 53.26 718.81 97.44 287.91 43.99 634.02 102.28 1526.65 231.33
CV (%)
58.38 50.99 57.04 50.31 43.70 39.71 39.91 41.69 36.45 35.36
1/ Means within each column followed by were the same letter were not significantly difference at the 5% level by LSD.
F Fresh weight yield
D Dry weight yield
ns Non significant
* Significant at P < 0.05
** Significant at P < 0.01

คุณค่ าทางโภชนศาสตร์ ของหญ้ าเนเปี ยร์
หญ้ าเนเปี ย ร์ พันธุ์ รุก โวน่ า ธรรมดา ไต้ ห วัน และก าแพงแสนมี ปริ มาณโปรตีน อยู่ระหว่าง 4.39-4.71
เปอร์ เซ็นต์ (Table4) ซึง่ จัดว่ามีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับอาหารหยาบคุณภาพต่า (โปรตีนไม่เกิน 5 เปอร์ เซ็นต์) ส่วน
หญ้ าเนเปี ยร์ พนั ธุ์บาน่า และทีฟตันมีปริ มาณโปรตีนอยู่ระหว่าง 5.34 และ 5.71 เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ ซึง่ จัดอยู่ใน
ระดับอาหารหยาบคุณภาพปานกลาง (โปรตีน 5-7 เปอร์ เซ็นต์) ส่วนหญ้ าเนเปี ยร์ พนั ธุ์ ต้นเตี ้ยทังพั
้ นธุ์มวกเหล็ก
และเกษตรศาสตร์ มีปริ มาณโปรตีนอยู่ระหว่าง 8.84 และ8.74 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งจัดอยู่ในระดับอาหาร
หยาบคุ ณ ภาพดี (โปรตี น 7-10 เปอร์ เซ็ น ต์ ) (Table4) ดั ง นั น้ พั น ธุ์ ห ญ้ าเนเปี ยร์ ที่ มี ป ริ ม าณโปรตี น ไม่ ถึ ง
7 เปอร์ เซ็นต์ ควรใส่ปยไนโตรเจนเพิ
ุ๋
่มเติม ในแปลงทดลองทดลองเพื่อเพิ่มปริ มาณโปรตีนให้ อยู่ระดับเพียงพอต่อ
การใช้ เป็ นอาหารสัตว์ (สายัณห์, 2547)
หญ้ าเนเปี ยร์ ต้นสูงมีแนวโน้ มให้ ปริ มาณ NDF สูง ขณะที่ ห ญ้ าเนเปี ยร์ ต้นเตีย้ ที่ ใ ห้ ปริ มาณ NDF ต่ า
(Table4) อย่างไรก็ตาม หญ้ าเนเปี ยร์ ทุกพันธุ์ที่ได้ จากแปลงทดลองนีม้ ีปริ มาณ NDF อยู่ระหว่าง 61.65-70.57
เปอร์ เซ็ น ต์ ซึ่ ง ไม่ มี ผ ลต่ อ การกิ น ได้ ของสัต ว์ เนื่ อ งจาก Buxton (1996) รายงานว่ า ปริ ม าณ NDF สู ง เกิ น
75 เปอร์ เซ็น ต์ ข องวัตถุแ ห้ งในหญ้ า จะท าให้ ก ารกิ นได้ ข องสัตว์ ลดลง หญ้ าเนเปี ย ร์ พันธุ์ ทีฟ ตัน ก าแพงแสน
มวกเหล็ก และเกษตรศาสตร์ ให้ ปริ มาณ ADF อยู่ระหว่าง 29.36-34.77 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งเป็ นระดับที่ เหมาะสม
เนื่องจาก Weiss et al. (1999) รายงานว่าปริ มาณ ADF ไม่มากกว่า 30-35 เปอร์ เซ็นต์ ถ้ ามีปริ มาณ ADFสูงแสดง
ว่าพืชอาหารสัตว์นนจะมี
ั้
ค่าการย่อยได้ ต่า ขณะที่พนั ธุ์ธรรมดา ไต้ หวัน รุ กโวน่า และบาน่า ให้ ปริ มาณ ADF สูง
กว่า 35 เปอร์ เซ็น ต์ หญ้ า เนเปี ย ร์ ที่ได้ จากแปลงทดลองมีปริ มาณ ADL ต่าอยู่ร ะหว่าง 4.24-6.15 เปอร์ เซ็นต์
ปริ มาณ ADL เป็ นส่วนที่สตั ว์ไม่สามารถย่อยได้ และยังมีผลทาให้ การย่อยของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสลดลง
(Nakamanee et al., 1996) ดังนัน้ ปริ มาณ ADL ที่สูงในหญ้ าเนเปี ยร์ พันธุ์ไต้ หวัน (6.15 เปอร์ เซ็นต์) ทาให้ การ
ย่อยได้ ในกระเพาะหมักต่ากว่า หญ้ าเนเปี ยร์ พันธุ์บ าน่าและที ฟ ตัน ที่ ให้ ปริ มาณ ADL เท่ากับ 4.24 และ 4.77
เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ หญ้ าเนเปี ยร์ ต้นเตี ้ยให้ ปริ มาณเถ้ าสูงกว่าเนเปี ยร์ ต้นสูง โดยเฉพาะพันธุ์เกษตรศาสตร์ ให้
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ปริ มาณเถ้ าสูงที่สดุ 14.3 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานของ Rengsirikul et al. (2013) ที่พบว่าหญ้ าเนเปี ยร์
พันธุ์เกษตรศาสตร์ และมวกเหล็กให้ ปริ มาณเถ้ าสูงกว่าหญ้ าเนเปี ยร์ ต้นสูง โดยเฉพาะการตัดในช่วงฤดูแล้ ง
Table 4 Nutritional value of 8 napier cultivars in paddy field condition.
Cultivars
Common
Taiwan
Wruk wona
Bana
Tifton
Kampheng Saen
Muaklek
Kasetsart
F-test
LSD (0.05)
CV (%)

CP
4.60b1/
4.61b
4.39b
5.34b
5.17b
4.71b
8.84a
8.74a
**
1.85
21.69

Nutritional value (%)
NDF
ADF
69.94ab
37.79ab
70.10a
38.71a
68.70abc
37.49ab
70.57a
36.57bc
66.54bc
34.63d
66.43c
34.77cd
62.63d
32.92d
61.65d
29.36e
**
**
3.48
1.92
3.53
3.71

ADL
5.62ab
6.15a
5.16abc
4.24c
4.77bc
4.87abc
5.58ab
4.83abc
*
1.32
17.43

Ash
7.24e
6.13e
7.90de
7.34e
9.78cd
10.83bc
12.61ab
14.30a
**
2.19
15.66

1/ Means within each column followed by were the same letter were not significantly difference at the 5% level by LSD.
* Significant at P < 0.05 ** Significant at P < 0.01
CP = Crude protein, NDF = Neutral detergent fiber, ADF = Acid detergent fiber and ADL = Acid detergent lignin

สรุป
หญ้ าเนเปี ยร์ ต้นสูงพันธุ์ทีฟตัน มีผลผลิตน ้าหนักสดรวมสูงสุด 3,515 กิโลกรัมต่อไร่ ในการตัดทัง้ 4 ครัง้ และ
มีปริ มาณโปรตีนจัดอยู่ในระดับอาหารหยาบคุณภาพปานกลางเมื่อเทียบกับหญ้ าเนเปี ยร์ ต้นสูงพันธุ์อื่น (ธรรมดา
ไต้ หวัน รุ กโวน่า และกาแพงแสน) และมีปริ มาณเยื่อใย (NDFและADF) อยู่ในระดับเหมาะสมสาหรั บใช้ เลี ้ยงสัตว์
เคี ้ยวเอื ้องได้
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Effect of Ethanol Vapor on the Postharvest Qualities of ‘Khai’ and ‘Namwa’ Bananas
Vanessa Jean Duerme1, Nutthachai Pongprasert1, 2, Sukanya Aimla-or1, Panida Boonyaritthongchai1, 2 and
Varit Srilaong1, 2*

ABSTRACT
Banana is a climacteric fruit which is able to produce ethylene after harvest which leads to
fruit senescence. Thus, the inhibition of ethylene production is needed. Ethanol vapor treatment is one
of several postharvest techniques that used in order to inhibit ethylene production. In this study,
different cultivar of bananas including ‘Khai’ (Musa acuminata (AA Group) ‘Khai’), and Namwa (Musa
paradisiaca (ABB group) ‘Namwa’) were exposed to 0 (control), 0.3, and 0.6 g ethanol vapor
releasing pads (EVRP) and stored in 13oC for 15 days. Fresh weight loss tended to increase with
storage days. Banana treated with ethanol showed lower weight loss especially those treated with 0.3
g EVRP, compared to the untreated control. Application of EVRP with all banana cultivars also
retarted the total color difference (ΔE) compared to the untreated control. EVRP at 0.3 g affected the
delay of peel color change in ‘Namwa’ banana while there was no significant difference of ΔE in
‘Khai’ banana treated with EVRP at both 0.3 and 0.6 g. Flesh firmness of all EVRP treated banana
cultivar was lower compared to that of untreated control. According to the results, EVRP could
maintain the green color ad reduce weight loss of bananas. However further experiment is needed to
investigate its effect on flesh softening.

Key words: Banana, Ethanol Vapor, Ripening, Color, Firmness
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INTRODUCTION
Banana is an important commercial crop in Thailand and two of the most common
cultivar, ‘Khai’ and ‘Namwa’, are used for export. Banana is a climacteric fruit which is able to
produce ethylene after harvest. Ethylene increase is affected by the maturation during harvest
and by the onset of ripening. Banana is harvested in the mature green stage and will be ripen
into soft, edible, yellow and aromatic stage which will depend on the preference of the
consumers. Visual appearance is the main criteria which the consumers check upon buying
bananas. The appearance of discoloration in the peel, which is caused by enzymatic browning,
is a great impact in discerning the marketability of ripe banana (Bagnato et al., 2002). The short
shelf life of ripe banana, which can be as low as 3 days, is also a major concern by consumers.
To overcome the previous mentioned problems of banana, there is a need of improvement in
the shelf life and quality of banana (Seberry and Harris, 1993).
Increasing the shelf life of climacteric fruits during harvest has been studied and
researched. There are postharvest treatments which are widely used in slowing down the
ripening process of bananas, such as controlled or modified atmosphere storage (Yahia, 1998),
nitrogen atmosphere storage (Wills et al., 1990), 1-methylcyclopropene (1-MCP) (Golding et al.,
1998), ethylene removal and inhibition of ethylene action through chemical means.
Application of ethanol vapor to fruits have an influence to delay fruit ripening and
senescence Saltveit and Shraf (1992) found that the application of ethanol in tomato fruit at
various maturity stages inhibited ripening without affecting its postharvest qualities. The maturity
of the fruit and the amount and exposure time of ethanol vapor will depend if it will inhibit or
promote ripening of tomatoes (Beaulieu and Saltveit, 1997). Asoda et al. (2009) studied the
effects of ethanol vapor treatment in broccoli florets, it was concluded in the study that the
treatment suppressed the activities and gene expression of chlorophyll catabolic enzymes,
which causes the delay in the yellowing in broccoli florets. Also, ethylene activities were
inhibited through the suppression of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) synthase
and ACC oxidase. This study also supports the delay in chlorophyll degradation in lime fruits
which was conducted by Opio et al. (2015) and also shows that the application of ethanol vapor
in lime fruit can maintain the vitamin C content and no significant effect on TSS and TA content
throughout the storage period.
Due to the limitation of researches which uses ethanol vapor releasing pad in bananas,
this study aims in evaluating the efficiency of different concentration (weight basis) of ethanol
vapor pad applied in ‘Khai’ and ‘Namwa’ banana to delay the ripening process, expressed by
changes in weight, color and texture.
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MATERIALS AND METHODS
Sample preparation and treatment
Bananas (Musa acuminata (AA Group) ‘Khai’), and Musa paradisiaca (ABB group) ‘Namwa’)
at the mature green stage were brought from a wholesale market in Bangkok, Thailand. Bananas
were sliced into clusters with 3 fruits each cluster with an average weight for ‘Khai’ and ‘Namwa’ of
215 and 277 g, respectively. The cut stalk of each cluster was brushed with 500 ppm prochloraz and
was air dried. Each cluster of banana was randomly packed in 9 x 14 inch polypropylene bag with 6
holes (1 cm diameter) along with different weight of ethanol vapor releasing pads (EVRP) of 0.3 and
0.6 g (Antimold-mild® 0.3 and Antimold-mild® 0.6 respectively). Bags were then tight with rubber
bands. Absence of ethanol vapor releasing pads was considered as the control. The treated and
untreated bananas were then stored at 13oC, 90-95%RH. Banana fruit from each treatment were
randomly sampled at three-day interval to investigate the changes in fresh weight loss, color and
flesh firmness.
Measurement of fresh weight loss
For measurement of fresh weight loss, each replication of sample was weighed using an
analytical balance (AX4202, OHAUS) reporting the results as percentage of fresh weight loss
throughout the storage. Initial weight of each cluster was measured and recorded before storage at
cold room. Fruit weight was measured every three day. Fresh weight loss of fruit was calculated using
the equation:
Fresh weight loss (%) = (Fruit weightinitial – Fruit weightthree day interval) x 100
Fruit weightnitial
Measurement of color change
The banana peel color was carried using a colorimeter (Chroma meter CR 400/410, Konica
Minolta, Japan). The color was determined in terms of L*, a* and b* values. L* denotes the lightness
or darkness, a* denotes greenness to redness and b* denotes blueness to yellowness. The color was
measured in three places of each sample and average values were recorded for the study. Color
change was expressed as ΔE and was calculated using the following equation:
ΔE = √ (L*three day interval – L*initial)2+(a*three day interval – a*initial)2+(b*three day interval – b*initial)2
Measurement of flesh firmness
Flesh firmness were measured using a texture analyzer (TA.XT Plus, Texture Technologies,
Scarsdale, NY) equipped with 5 mm diameter puncture probe. The penetration speed of the probe
was fixed at 10 mm·min-1 and the probe penetrated into the flesh for 5 mm. The maximum force
applied to break up the flesh was taken as flesh firmness (N).
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Experimental design and statistical analysis
The experimental design used was a completely randomized design using three replications
per treatment. The data are presented as mean values ± SE. The SAS analysis of variance procedure
(SAS institute, Cary, NC) was used to determine the treatment effects. The means separation was
analyzed by Duncan’s Multiple Range test (P≤0.05).

RESULTS AND DISCUSSION
Fresh weight loss
Changes in fresh weight loss of ‘Khai” and ‘Namwa’ bananas were showed in Figure 1.
Generally, percentage of fresh weight loss in ‘Khai’ and ‘Namwa’ banana fruit in all treatment
increased with storage time. The application of EVRP had lowered the fresh weight loss of banana
compared to the untreated control. 0.3 g EVRP showed the lowest percentage loss. Possible reason
for the weight loss of bananas is the transpiration and respiration of the fruit throughout the storage
period. Ethanol vapor treatment might have reduced the weight loss by slowing down the respiration
process (Roy et al., 2017) which rises with the start of ripening process.

Figure 1 Fresh weight loss of (a) ‘Khai’ and (b) ‘Namwa’ banana treated with 0.3 g ethanol pad, 0.6 g
ethanol pad and untreated control during storage at 13oC for 15 days. Data are the means ± SE of
three replicates.
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Color changes
ΔE value is defined as the numerical comparison between a sample color changes to the
initial color. The greater ΔE values the greater deviation of the reference color to the initial color.
According to the Figures (2a and 2b), there was an increase in color difference with the increase of
storage days. In ‘Khai’ cultivar, there was a significant different between the untreated bananas and
the treated bananas, where the ΔE values of untreated bananas were higher compared to treated
bananas. Same can also be observed in the b* values which denotes yellowness. This showed the
color change of the bananas from green to yellow, which indicated the ripening. 0.3 g EVRP showed
low values of ΔE compared to 0.6 g EVRP. However, there was no significant difference on the ΔE
and b* values between treatments for the ‘Namwa’ cultivar. These changes during ripening period
took place as a result of the breakdown of the chlorophyll in the peel (Salvador et al., 2007) and
according to Aguilar-Mendez et al., (2008) application of exogenous ethanol lowers chlorophyll
degradation.

Figure 2 ΔE and b* values of bananas treated with 0.3 g ethanol pad, 0.6 g ethanol pad and
untreated control during storage at 13oC for 15 days. (a) and (b) respectively display the ΔE and b*
values of ‘Khai’. (c) and (d) respectively display the ΔE and b* values of ‘Namwa’ cultivar. Data are
the means ± SE of three replicates.
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Flesh firmness
Flesh firmness of bananas decreased slowly with increase storage time. The loss of firmness
in banana flesh might be attributed to different modification that happened to its physiological and
chemical properties. This included the hydrolysis of starch to sugars during ripening causing an
increase in osmotic pressure in banana flesh, which associated with ripening where turgor pressure
decreases thus cause the softening, which results in decrease in firmness (Finney et al., 1967).
In this study, flesh firmnesses of the different cultivar of banana declined which were shown
in Figure 3a and 3b. Decrease in flesh firmness was observed for both cultivars of banana. Untreated
banana showed higher value of fresh firmness compared to EVRP treated bananas however, there
was no significant different between treatments in both cultivars. According to Agravante et al. (1990),
exposure of bananas to ethanol could accelerate the ripening process; however it was concentration
dependent for lower ethanol vapor percentage had delayed the ripening.

Figure 3 Flesh firmness of (a) ‘Khai’ and (b) ‘Namwa’ cultivar treated with 0.3 g ethanol pad, 0.6 g
ethanol pad and untreated control during storage at 13oC for 15 days. Data are the means ± SE of
three replicates.
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CONCLUSION
The ability of ethanol vapor pad in maintaining postharvest quality banana through
delaying the ripening process was dependent on the concentration and some other factor such
as the cultivar. Ethanol treated banana showed low values for weight loss and color difference,
specifically 0.3 g ethanol pad, compared to the untreated banana. However, low values of flesh
firmness for EVRP treated bananas were observed. Further study is required to determine
precisely on the mechanism of ethanol vapor on postharvest quality of banana.
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การประเมินปริมาณโปรตีนพืชวงศถวั่ โดยใชเทคนิคการไมทําลายตัวอยางดวย
Near Infrared Spectroscopy
Non-destructive Evaluation of Protein in Legumes using Near Infrared Spectroscopy
ภัควิไล ยอดทอง1* และ จารุวรรณ บางแวก1
Yodthong, P.1* and Bangweak, J.1

บทคัดยอ
การประเมินปริมาณโปรตีนในพืชวงศถั่ว โดยใชสมการที่สรางขึ้นดวยวิธี Near Infrared Spectroscopy
(NIR) พบวา สมการจากเมล็ดถั่วเหลือง ถั่วแดง ถั่วดํา ถั่วเขียว และถั่วลิสง ที่ไมผานการบดที่ชวงคลื่น 10002500 nm จํานวน 100 ตัวอยาง มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (R) 0.98 มีคาความคลาดเคลื่อนในการประเมิน
(Standard Error of Prediction, SEP) 1.64 ซึ่งต่ํากวาคาความคลาดเคลื่อน (Standard Deviation, SD) ที่
วิเคราะหในหองปฎิบัติการ (7.89) และมีคา ความคลาดเคลื่อนในการทํานายของกลุมตัวอยางสรางสมการแคลิ
เบรชั่น (Standard Error of Calibration, SEC) 1.36 เมื่อนําสมการที่ไดปรับปรุงแลวไปทํานายปริมาณโปรตีน ใน
ตัวอยางเมล็ดถั่วเหลือง ถั่วแดง ถั่วดํา ถั่วเขียว และถัว่ ลิสง พบวาเมือ่ นําผลการประเมินดวย Near Infrared
Spectroscopy และผลที่ไดจากหองปฏิบัตกิ ารมาสรางกราฟความสัมพันธของโปรตีนระหวาง 2 วิธี ไดคา
ความสัมพันธ (R) เทากับ 0.99 ซึ่งพบวาทั้งสองวิธีมีความสัมพันธกัน สามารถใชแทนกันไดดี สามารถนําไปใชใน
การประเมินคุณภาพในพืชวงศถั่วไดปริมาณที่ใกลเคียงกัน ไดคาที่ถูกตองแมนยํา

ABSTRACT
Non-destructive method for protein determination in legumes was developed using near
infrared spectroscopy (NIR) technique. The wave length region 1000-2500 nm was used. One
hundred samples of legumes were used to create an effective model for quality evaluation. Protein
equation in legumes had high regression correlation (R); of 0.98 and low standard error of prediction
(SEP) of 1.64, which was lower than standard deviation (SD) from the laboratory method (7.89) and
also low standard error of calibration (SEC) of 1.36. After that, qualities of legume samples were
analyzed using NIR technique compared with the laboratory method,. Proteins from the two methods
had high regression correlation (R) of 0.99,. That both methods were related and could be used as
well as good representation in legumes to assess the quality. Similar quantity, accurate values.
Key Words: legumes, protein, near infrared spectroscopy
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คํานํา
ถั่วที่เราบริโภคกันโดยทั่วไป แบงไดเปน 3 กลุม ไดแก ถั่วฝกเมล็ดไมกลม (Bean) รับประทานไดทั้งฝก
หรือรับประทานเฉพาะเมล็ด ถั่วฝกเมล็ดกลม (Pea) รับประทานฝกสดที่ยังไมแกเต็มที่ และสุดทาย ถั่วเมล็ดแบน
(Lentil) ลักษณะเมล็ดแบนคลายนัยนตาคน มีหลายสี ถั่วทั้ง 3 กลุมนี้ยังสามารถแบงไดอีกเปน 2 ชนิด คือ ถั่ว
น้ํามัน (Oilseed legume) มีโปรตีนและไขมันสูง สะสมพลังงานในรูปของไขมัน เชน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง อีกชนิด
หนึ่งคือ ถั่วพัลส (Pulse) มีโปรตีนสูงแตไขมันต่ํา สะสมพลังงานในรูปของคารโบไฮเดรต ในเมล็ดจึงมีแปงสูง และ
เก็บเกี่ยวในรูปของถั่วเมล็ดแหง เชน ถัว่ เขียว ถั่วขาว ถั่วแดง ถั่วแดงหลวง ถั่วลูกไก และถั่วเลนทิล (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2559)
ถั่วเหลืองเปนพืชลมลุกมีชื่อวิทยาศาสตรคือ Glycine max (L.) Merrill เปนพืชตระกูลถั่ว
(Leguminosae) เมล็ดแหงจากถั่วเหลืองจัดเปนถั่วเมล็ดแหง (legume) ซึ่งอยูในกลุมพืชน้ํามัน (oil crop) นําไปใช
เปนวัตถุดิบ เพื่อการสกัดเปนน้ํามันถั่วเหลือง และยังนํามาแปรรูป (food processing) เปนผลิตภัณฑอาหารได
หลากหลาย เพื่อเปนแหลงโปรตีน เชน โปรตีนเกษตร (textureized vegetable protein) โปรตีนถั่วเหลือง และ
ผลิตภัณฑอาหารหมักจากถั่วเหลือง เชน ซี้อิ้ว (fermented soy sauce) เตาเจี้ยวมิ โซะ เตาหูยี้ เทมเป ถั่วเนา
เปนตน (อาวุธ, 2561)
ถั่วแดง (Kidney bean) ชื่อวิทยาศาสตรของถั่วแดง คือ Phasecolus vulgaris L. พืชตระกลูถั่วสมุนไพร
ที่มีโปรตีนสูง ชวยขับพิษในรางกาย ชวยบํารุงระบบทางเดินอาหาร ชวยขับถาย ชวยยอยอาหาร ปองกันทองผูก
ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง เปนพืชวงศถั่วที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงอีกชนิดหนึ่ง ที่มูลนิธิโครงการ
หลวงไดสงเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูก (วีรพันธ และคณะ, 2554) เปนแหลงโปรตีน อุดมดวยแอนโทไซยานิน มี
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ชะลอการเกิดโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว (มาฤดี และ
คณะ, 2556)
ถั่วดํา (Vigna sinensis) เปนพืชที่มีคณ
ุ คาทางโภชนาการสูง โดยเปนแหลงของโปรตีน สตารช ใยอาหาร
นอกจากนี้ยังมีสารประกอบฟนอลและแอนโทไซยานินซึง่ มีสมบัตใิ นการตานอนุมูลอิสระ (กุลยา และอโนชา, 2557)
ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) เปนพืชตระกูลถั่วที่สามารถนํามาใชประโยชนไดหลากหลาย การใช
ประโยชนจากถั่วลิ สงสวนใหญใชเพื่ อการบริโภคเนื่อ งจากมีรสชาติอร อยมีกลิ่นเฉพาะตั ว และมีคุณคา ทาง
โภชนาการสู ง มี ป ริ ม าณของโปรตี น และไขมั น ที่ เ ป น ประโยชน สู ง 1 นอกจากนี้ ถั่ ว ลิ ส งยั ง มี ส ารสํ า คั ญ เช น
สารประกอบฟนอลิก (phenolic compound)ที่พบมากที่เยื้อหุมของเมล็ดถั่วลิสง2 ซึ่งสารประกอบฟนอลิก
เหลานี้มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระอันเปนสาเหตุ เปนตน (ปลุกดิน และคณะ, 2016)
ถั่วเขียว (Mungbean) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Vigna radiata (L.) Wilczek จัดอยูในกลุมพืชที่ผลิตเพื่อใช
ประโยชนภายในประเทศดวยการบริโภคโดยตรง และการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ถั่วเขียวจัดเปนพืชที่มี
ศักยภาพในอนาคต เพราะมีปริมาณความตองการใชภายในประเทศเพิ่มขึ้นทุกป มีการนําถั่วเขียวไปใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตวุนเสนซึ่งมีมูลคาการตลาดประมาณ 2,500 ลาน
บาท/ป และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากความตองการบริโภควุนเสนเนื่องจากวุนเสนที่ผลิตจากถั่วเขียวมี
คาดัชนีน้ําตาลต่ําสุดซึ่งเปนผลดีกับผูปวยที่เปนโรคเบาหวาน และโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังชวยปองกันโรคมะเร็ง
ลําไสใหญดวย (อารดา และคณะ, 2559)
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คุณภาพของผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตร เชน ปริมาณแปง โปรตีน ไขมัน น้ําตาล สารพิษ เชื้อโรค
แมลง และอื่น ๆ เปนลักษณะสําคัญที่บงบอกถึงคุณภาพของผลผลิตหรือผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค กอนที่จะ
นําไปบริโภค หรือเพื่อดูคุณภาพวัตถุดิบ หรือ ผลิตภัณฑ โดยเฉพาะงานตรวจวิเคราะหที่เปนงานประจํา (routine)
หรือในอุตสาหกรรมที่ตองมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพวัตถุดิบกอนเขาผลิต หรือคุณภาพผลิตภัณฑสุดทาย ซึ่ง
การตรวจสอบคุณภาพเปนสิ่งที่ยุงยาก มีการใชสารเคมี ขั้นตอนและการเตรียมวัสดุในการวิเคราะหยุงยากทําให
ใชเวลามาก ทั้งผูวิเคราะหตองใชความรูและประสบการณสูง และตองทําลายตัวอยาง (อนุวัฒน และ คณะ, 2558)
เทคนิค NIR Spectroscopy เปนวิธีหนึ่งที่นาสนใจ วิธีนี้มีการใชกันมานานอยางแพรหลายในหลาย
ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ญีป่ ุน จีน เกาหลี โดยใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน ในประเทศญี่ปุน ไดนําเอาเทคนิค
NIR Spectroscopy มาคัดเลือกความหวานของสม (Tsuchikawa et al., 2003) แอปเปล (Iyo and Kawano,
2001) พีช (Slaughter, 1995; Peiris et al., 1997), เชอรี่ (Lu, 2001) และ เมลอน (Dull et al., 1989; Dull et al.,
1992; Ito et al, 2002; Guthrie et al., 2006) การตรวจสอบปริมาณโปรตีนในอาหาร หลากหลายชนิด เชน ขาว
บารเลย ขาวมอลล ขาวโอต (Gunasekaran, 2001)
เทคนิค NIR Spectroscopy เปนเทคนิคที่ไมทําลายตัวอยาง ใชหลักการการสรางสมการจากคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coefficient of correction) หรือ R ระหวางคาการดูดซับแสง Near Infrared ที่สองผาน
วัตถุที่ตองการวิเคราะหจํานวนหนึ่ง และคาที่วิเคราะหจากหองปฏิบัติการ เมื่อไดสมการที่มีคาความสัมพันธสูง
คาความคลาดเคลื่อนในการประเมิน (Standard Error of Prediction, SEP) ต่ํา ก็นําสมการนี้ใชทํานายคาของ
ตัวอยางแทนการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ซึ่งขอไดเปรียบของการใชเทคนิค NIRS เปนวิธีทดสอบที่ไมทําลาย
ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหที่รวดเร็ว ประหยัดเวลา และปลอดภัย
การวิเคราะหปริมาณโปรตีนในถั่วสามารถทําไดดวยวิธีการทางเคมีซึ่งมีตนทุนการวิเคราะหสูง และตองใช
เวลาในการวิเคราะหคอนขางนานใชเครื่องมือ สารเคมี และอุปกรณมาก การใชหลักการของ รังสี Near Infrared
Spectroscopy ที่มีชวงความยาวคลื่นตั้งแต 800 – 2500 นาโนเมตร ที่มีตนทุนที่นอยกวา วิธีการสะดวก และใช
ระยะเวลาสั้น (ศุมาพร,2552) การทํางานของเครื่อง NIR spectrometer อาศัยการดูดกลืนพลังงานแสงในแตละ
ชวงความยาวคลื่นของสารแตละชนิดมีไมเทากัน และนําคาความเขมแสงที่ไดในแตละความยาวคลื่นมาเขียน
กราฟโดยใชแกนนอนเปนคาความยาวคลื่น แกนตั้งเปนคาการดูดกลืนแสง จะไดกราฟการดูดกลืนแสงของ
ตัวอยางนั้น ๆ (ศิวลักษณ, 2552) และนําขอมูลไปวิเคราะหกับคาที่ไดในหองปฏิบัติการ สามารถสรางสมการ
ทํานายและนําสมการที่ไดมาทํานายคาของวัตถุที่ตองการวิเคราะห เปนวิธีการที่สะดวกและมีความแมนยําสูง ไมมี
การทําลายตัวอยาง และคาใชจายต่ํา
Zhu et al. (2018) ไดทําการประเมิณคุณภาพของถั่วเหลืองโดยใช near-infrared spectroscopy โดยที่
เก็บรวบรวมตัวอยางจากพื้นที่ที่แตกตางกันจํานวน 360 ตัวอยาง นํามาสรางแบบจําลองของความชื้น, ไขมันดิบ,
และปริมาณโปรตีน การวิเคราะหการสรางแบบจําลองพบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการตรวจสอบความถูกตอง
ขามภายใน (rcv) สําหรับความชื้นไขมันดิบและปริมาณโปรตีนของถั่วเหลืองได 0.965, 0.941, และ. 0.949
ตามลําดับและสัมประสิทธิ์การวัด (R2) เปน 0.966, 0.958 และ 0.958
Rocha dos Santos et al. (2018) ไดทําการประเมิณคุณภาพของถั่วเหลืองโดยใช near-infrared
spectroscopy เพื่อใชทํานายไขมันทั้งหมด โปรตีนดิบและปริมาณความชื้นในถั่วเหลืองบด 300 ตัวอยาง ถูก
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นํามาใชสําหรับการอางอิงและการวัดสเปกตรัม รุน PLS สําหรับไขมันทั้งหมด, โปรตีนดิบ, และความชืน้ ไดรับการ
ตรวจสอบเพื่อความถูกตองและความแมนยํา 0.75 และ 0.67 ตามลําดับ สําหรับไขมันทั้งหมด 0.51 และ 0.46
สําหรับโปรตีนดิบ, และ 0.97 และ 0.99 สําหรับความชื้น สามารถนํามาใชเปนวิธีการทางเลือกสําหรับการกําหนด
พารามิเตอรทางกายภาพ
Wang et al. (2014) ใช nirs ในการวิเคราะหองคประกอบทางโภชนาการของการทําเมล็ดถั่วสําหรับ
โปรตีน, แปง, น้ํามัน, และโพลีฟนทั้งหมดโดยใช 244 ตัวอยางจากการผลิตสิบสองภูมิภาคถูกวัดทั้งผงแปงและ
รูปแบบเมล็ดเหมือนเดิม. การถดถอยอยางนอยบางสวน (PLS) ถูกนํามาใชสําหรับการพัฒนาแบบจําลอง มีคา
สัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ (r2) 0.97, 0.93 และ 0.89 ตามลําดับ
ดังนั้นการศึกษาวิธีการประเมินปริมาณโปรตีนพืชวงศถั่วดวยเครื่อง Near Infrared Spectroscopy จึง
เปนวิธีหนึ่งที่นาสนใจนํามาใชเปรียบเทียบกับวิธใี นหองปฏิบัติการซึ่งเปนวิธีการเดิมซึ่งตองใชเวลานานและตองใช
สารเคมีในการวิเคราะห

อุปกรณและวิธีการ
เตรียมตัวอยางเมล็ดถั่ว จํานวน 5 ชนิด ไดแก ถัว่ แดง ถั่วดํา ถัว่ ลิสง ถั่วเขียว และถั่วเหลือง เนื่องจากเปนถัว่
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมีปริมาณโปรตีนสูง โดยนําไปเปาฝุนทําความสะอาดและกําจัดสิ่งปนเปอนออก
นําเมล็ดถั่วไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง Near Infrared Spectroscopy ที่ความยาวคลื่น 800 –
2500 nm จากนั้นนําตัวอยางไปบดใหละเอียดและวัดคาการดูดกลืนแสงอีกครั้ง นําตัวอยางดังกลาวไปวิเคราะห
ปริมาณโปรตีนในหองปฏิบัติการดวย kjeldalh method (พันทิพา, 2546)
นํา spectra ที่ไดไปสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรดวยวิธี Partial Least Square (PLS) จาก
โปรแกรมสําเร็จรูป The Unscrambler (บริษัท Camo Oslo ของประเทศ, นอรเวย) ทําการคัดเลือกสมการโดย
พิจารณาคา Standard Error of Calibration (SEC) และคา Correlation Coefficient (R) โดยนําขอมูลที่ไดมา
สรางสมการ จากนั้นตรวจสอบความแมนยําของสมการทีส่ รางขึ้นโดยเปรียบเทียบคา Standard Error of
Prediction (SEP) และ Bias
ทําการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมการที่ไดจาก Near Infrared Spectroscopy กับวิธี
วิเคราะหทางเคมี โดยสุมเก็บตัวอยางถั่วสายพันธุตาง ๆ ดังนี้ ถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 1 เชียงใหม 2 เชียงใหม 3
เชียงใหม 4 เชียงใหม 5 เชียงใหม 6 เชียงใหม 60 เชียงใหม 84-2 สุโขทัย 1 สุโขทัย 2 สุโขทัย 3 ศรีสําโรง 1 สจ. 4
CM9515-3 ถั่วเขียวพันธุกําแพงแสน 2 กําแพงแสน 1 ชัยนาท 72 ชัยนาท 80 ชัยนาท 84-1 พิษณุโลก 2 มทส. 1
มอ.1 อูทอง 1 ถั่วลิสงพันธุไทนาน 9 ขอนแกน 6 ขอนแกน 84-7 ขอนแกน 84-8 ถั่วแดง และ ถั่วดํา จากศูนยวิจัย
และพัฒนาการเกษตร ในฤดูกาลผลิต 2555-2558 มาเปนตัวอยางในการทดสอบประสิทธิภาพของสมการและทํา
การปรับปรุงสมการ ทดสอบความแมนยําของสมการโดยใชสมการทํานายปริมาณโปรตีนพืชในถั่วทั้ง 5 ชนิด
เทียบกับผลวิเคราะหที่ไดโดยวิธีทางเคมี
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ผลการทดลองและวิจารณ
คุณสมบัติของตัวอยางที่ใชในการทําสมการ
ใชตัวอยางถั่ว 5 ชนิดไดแก ถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 1 เชียงใหม 2 เชียงใหม 3 เชียงใหม 4 เชียงใหม 5 เชียงใหม 6
เชียงใหม 60 เชียงใหม 84-2 สุโขทัย 1 สุโขทัย 2 สุโขทัย 3 ศรีสําโรง 1 สจ. 4 CM9515-3 ถั่วเขียวพันธุกาํ แพงแสน
2 กําแพงแสน 1 ชัยนาท 72 ชัยนาท 80 ชัยนาท 84-1 พิษณุโลก 2 มทส. 1 มอ.1 อูทอง 1 ถั่วลิสงพันธุไ ทนาน 9
ขอนแกน 6 ขอนแกน 84-7 ขอนแกน 84-8 ถั่วแดง และ ถัว่ ดํา ในการทําสมการโปรตีนจํานวน 150 ตัวอยาง ซึ่ง
แบงออกเปนถัว่ ชนิดตาง ๆ ดังแสดงในตาราง โดยมีคาโปรตีนตั้งแต 18.80 – 43.85 % (Table 1) โดยใกลเคียงกับ
จารุวรรณ และคณะ (2558) ซึง่ ทําการประเมิณคุณภาพแปงฟลาวโดยใชเทคนิค NIR spectroscopy
Table 1 Protein (%) of Legume samples used for model construction by laboratories method (kjeldalh
method)

Type of bean No. of sample
Red Kidney bean
30
Black seeded race
30
Soy bean
30
Mung bean
30
Peanut
30

Max. value
24.35
26.38
43.85
27.71
31.72

Min. value
18.80
20.86
36.03
22.73
19.69

คาการดูดซับแสงที่ความยาวคลื่นตาง ๆ ของตัวอยาง
นําตัวอยางถั่วไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง Near Infrared Spectroscopy ที่ความยาวคลื่น 800 –
2500 nm พบวา ความยาวคลื่นมีคาการดูดซับแสงที่ 928 1198 1215 1470 1980 2050 และ 2110 นาโนเมตร ซึ่ง
มีความเกี่ยวของกับพันธะของ oil, RH2, CH2, CONHR, Protein, และ CONH2 ตามลําดับ (Osborne, 1993)
(Figure 1)
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Figure 1 Near-infrared spectra obtained from legume samples.
การทํา Calibration ดวย Partial Least Square Regression
จากการทํา calibration ปริมาณโปรตีน ในพืชวงศถั่ว ดวยวิธี Partial Least Square Regression
(PLSR) ทําการวิเคราะหแบบ Full cross-validation โดยการใชสเปกตรัมดั้งเดิม (original spectrum) ที่ความ
ยาวคลื่นชวง 800-2500 นาโนเมตร พบวา
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coefficient of correlation, R) ของคาโปรตีน เทากับ 0.98 มีคาความ
คลาดเคลื่อนในการประเมิน (Standard Error of Prediction, SEP) 1.64 ซึ่งต่ํากวาคาความคลาดเคลื่อน
(Standard Deviation, SD) ของขอมูลที่วเิ คราะห (7.89) และมีคาความคลาดเคลื่อนในการทํานายของกลุม
ตัวอยางสรางสมการแคลิเบรชั่น (Standard Error of Calibration, SEC) 1.36 (Table 2) เมื่อนําสมการที่ได
ปรับปรุงแลวไปทํานายปริมาณโปรตีนในตัวอยางเมล็ดถั่วทั้ง 5 ชนิด พบวาเมือ่ นําผลการประเมินดวย Near
Infrared Spectroscopy และผลที่ไดจากหองปฏิบัติการ มาสรางกราฟความสัมพันธของโปรตีนของถัว่ ระหวาง
2 วิธี ไดคาความสัมพันธ ( R ) 0.99 (Figure 2) ซึ่งพบวาทั้งสองวิธีมีความสัมพันธกันสามารถใชแทนกันได
คอนขางดี สามารถนําไปใชในการประเมินปริมาณโปรตีนในพืชวงศถั่วไดปริมาณที่ใกลเคียงกัน ไดคาที่ถูกตอง
แมนยํา ทั้งยังใชระยะเวลาและคาใชจายที่ตา่ํ กวาดวย
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Table 2 Results of PLSR calibration for component determinations in legumes.
Constituent
Protein (%)

Wavelength
(nm)
800-2500

No. of
samples

R

SEC

SEP

Bias

F SD

150

0.98

1.36

1.64

0.015

10 7.89

50

SEP=1.64
Bias=0.015
F=10

NIRS Predicted Value (%)

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

10

20

30

40

50

Actual Value (%)

Figure 2 Scatter plot of Protein content in legume.

สรุป
จากการศึกษาพบวา เทคนิค Near Infrared Spectroscopy (NIRS) เปนเทคนิคการตรวจหา
ปริมาณปริมาณโปรตีนในพืชวงศถั่วได โดยใชชวงคลื่น 800 – 2500 นาโนเมตร และใชสเปกตรัมดั้งเดิม (original
spectra) ซึ่งสามารถนํามาใชทดแทนการวิเคราะหทางเคมีได
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การคัดเลือกสายพันธุถวั่ ลิสงเมล็ดขนาดกลางที่มศี ักยภาพการใหผลผลิตสูง
Selection of Medium-seeded Size Peanut Lines Having a High Yield Potential
เจตษฎา อุตรพันธ1* ทรงยศ โชติชุติมา1 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช1 สราวุธ รุงเมฆารัตน1 ธนพล ไชยแสน1 สุทัศน แปลง
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกพันธุถั่วลิสงที่ใหผลผลิตสูง โดยทดสอบผลผลิตสายพันธุดีเดน
ไดแก KUP11281, KUP11302, KUP12B35 และ KUP1284-2 เปรียบเทียบกับพันธุไทนาน 9 และขอนแกน 5
วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 3 ซ้ํา และดําเนินงานวิจัยที่สถานีทดลองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จํานวน 3 สถานี ฤดูแลงป 2559 และไรนาเกษตรกรจํานวน 4 แปลง ฤดูฝนป 2560 ผลการทดลองที่สถานีวิจัย
พบวา KUP11302 ใหผลผลิตสูงสุด 399.7 กก./ไร มีน้ําหนัก 100 เมล็ด 54.7 กรัม และมีจํานวนเมล็ดตอฝกสูง
กวาไทนาน 9 และขอนแกน 5 โดยมีคาเทากับ 2.2 เมล็ด ขณะที่ผลการทดลองในไรนาเกษตรกรพบวา
KUP11302 มีผลผลิตสูงสุด 344.0 กก./ไร และน้ําหนัก 100 เมล็ด 51.9 กรัม จากการวิเคราะหเสถียรภาพของ
พันธุดวยวิธี GGE-biplot พบวา KUP11302 ใหผลผลิตสูงสุดและมีเสถียรภาพสูง ดังนั้นสายพันธุดังกลาวอาจมี
ศักยภาพในการใหผลผลิตสูงและการปรับตัวดี

ABSTRACT
The objective of this research was to select a high yielding peanut petite line. The elite
lines consisted of KUP11281, KUP11302, KUP12B35 and KUP1284-2 were grown for yield trial
compared to Tainan 9 and Khonkaen 5. The RCB with 3 replications were conducted and tested in
three research stations of Kasetsart University in dry season 2015 and four farmer’s fields in rainy
season 2016. The results at the research stations showed that KUP11302 gave the highest yield
(399.7 kg/rai) with 100 seed weight of 54.7 g, and number of seed per pod of this line was
higher than Tainan9 and Khonkaen5, with an average of 2.2 seeds. While, the results in on-farm
yield trial indicated that KUP11302 gave the highest yield (344.0 kg/rai) ,with 100 seed weight of
51.9 g. The results from stability analysis for pod yield using GGE-biplot revealed that KUP11302 was
the highest yield and high stability. Therefore, this line might be a promising variety giving a good
yield potential and good adaptability.
Keywords: Arachis hypogaea L., yield trial, stability analysis, GGE-biplot
*Corresponding author; e-mail address: agrjda@ku.ac.th
1
1

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900
Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok, 10900.
109

สาขาพืช

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

คํานํา
ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) เปนพืชน้ํามันและโปรตีนที่มีความสําคัญ ผลผลิตถั่วลิสงในประเทศไม
เพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรป พ.ศ. 2560 พบวา
ประเทศไทยมีความตองการใชปริมาณสูงถึง 112,114 ตัน สงผลใหมีการนําเขาถั่วลิสงจากตางประเทศคิดเปน
มูลคากวา 2,416.09 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) สาเหตุหนึ่งที่ทําใหผลผลิตไมเพียงพอกับ
ความตองการเนื่องจากผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ํา แนวทางในการแกปญหาดังกลาวคือ การปรับปรุงพันธุถั่วลิสงใหมี
ผลผลิตสูงขึ้น ควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงดานตางๆ ปจจุบันมีถั่วลิสงหลายพันธุที่พัฒนา
โดยหนวยงานราชการ ซึ่งมีทั้งพันธุเมล็ดโต (น้ําหนัก 100 เมล็ด มากกวา 60 กรัมขึ้นไป) เชน เกษตร 1
เกษตรศาสตร 50 และขอนแกน 6 เปนตน และพันธุเมล็ดกลาง (น้ําหนัก 100 เมล็ด อยูระหวาง 35 - 60 กรัม) เชน
ไทนาน 9 ขอนแกน 4 และขอนแกน 5 เปนตน โครงการปรับปรุงพันธุถั่วลิสงของภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดปรับปรุงพันธุถั่วลิสงขนาดเมล็ดกลาง โดยคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมพันธุถั่วลิสงที่
ปรับตัวไดดีภายในประเทศและมีลักษณะดีเดน กําหนดใหพันธุไทนาน 9 กับขอนแกน 5 ที่มีคุณภาพเมล็ดดีเปน
พันธุแม และพันธุขอนแกน 6 ที่ตานทานตอโรคยอดไหมเปนพันธุพอ ผสมพันธุระหวางพันธุดังกลาว แลวคัดเลือก
ดวยวิธีคัดรวม (bulk method) รวมกับวิธีจดประวัติ (pedigree selection) และทดสอบผลผลิตตามลําดับ
ขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ จนกระทั่งไดสายพันธุดีเดนจํานวนหนึ่งที่ใหผลผลิตสูงกวาพันธุไทนาน 9 และ
ขอนแกน 5 (ศรัญจิต, 2557) การทดสอบผลผลิตในหลายพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมแตกตางกันเปนขั้นตอนที่สําคัญ
ของการปรับปรุงพันธุกอนการคัดเลือกพันธุที่มีศักยภาพเปนพันธุแนะนําสูเกษตรกร ทั้งนี้ผลที่ไดประการหนึ่งคือ
ปฏิสัมพันธระหวางพันธุกับสภาพแวดลอม (G x E interaction) และสามารถวิเคราะหเสถียรภาพของพันธุพืชได
อีกดวย (เจตษฎา, 2557) Oliveira and Godoy (2006) ทดสอบผลผลิตถั่วลิสงในหลายสภาพแวดลอมและ
วิเคราะหเสถียรภาพของพันธุ (stability analysis) ดวยวิธี AMMI พบปฏิสัมพันธระหวางพันธุกับสภาพแวดลอม
ในผลผลิตฝก ทั้งนี้บางพันธุนอกจากใหผลผลิตสูงแลวยังมีเสถียรภาพที่ดีอีกดวย ขณะที่ เจตษฎา และคณะ 2559
ทดสอบผลผลิตถั่วลิสงจํานวน 6 สภาพแวดลอมและวิเคราะหเสถียรภาพของพันธุดวยวิธี GGE-biplot พบวาวิธีนี้
เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการวิเคราะหหาเสถียรภาพของพันธุ ซึ่งสามารถระบุพันธุที่ใหผลผลิตสูงรวมทั้ง
ระบุการปรับตัวของพันธุในสภาพแวดลอมตางๆ ไดอีกดวย ดังนั้นวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้คือทดสอบผลผลิต
ถั่วลิสงสายพันธุดีเดนจํานวน 4 สายพันธุ ไดแก KUP11281, KUP11302, KUP12B35 และ KUP1284-2 เพื่อ
คัดพันธุถั่วลิสงที่ใหผลผลิตสูงและมีเสถียรภาพการใหผลผลิตที่ดีสําหรับสงเสริมและแนะนําพันธุแกเกษตรกร
ตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การทดสอบผลผลิตถั่วลิสงสายพันธุดีเดนจากโครงการปรับปรุงพันธุถั่วลิสงภาควิชาพืชไรนา คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 4 สายพันธุ แบงเปนสายพันธุที่เกิดจากคูผสมระหวางไทนาน9 กับ
ขอนแกน6 จํานวน 2 สายพันธุ ไดแก KUP11281 และ KUP11302 และสายพันธุที่เกิดจากคูผสมระหวาง
ขอนแกน 5 กับขอนแกน6 ไดแก KUP12B35 และ KUP1284-2 โดยปลูกเปรียบเทียบกับพันธุแนะนํา 2 พันธุ
ไดแก ไทนาน9 และขอนแกน5 ที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3 สถานี ในฤดูแลงป 2559 (พ.ย. 59 –
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มี.ค. 60) ไดแก 1) สถานีวิจัยลพบุรี อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 2) สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแกเกษตรกร อ.โคก
สําโรง จ.ลพบุรี และศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา และทดสอบในไรนา
เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัยในฤดูฝน ป 2560 (พ.ย. – ก.ย. 60) จํานวน 4 แปลง ไดแก ต. วังดินเหนียว
อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (L1) ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (L2) ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(L3) และ ต.เมืองเกา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (L4) แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อคสมบูรณ
(randomized completed block design) จํานวน 3 ซ้ํา บันทึกขอมูลความสูงตนและความกวางทรงพุมที่ 90 วัน
หลังปลูก ผลผลิตฝก เปอรเซ็นกะเทาะ น้ําหนัก 100 เมล็ด ดัชนีเก็บเกี่ยว และองคประกอบผลผลิตตางๆ ของถั่ว
ลิสง ไดแก จํานวนฝกตอ ตน น้ําหนักฝกตอตน น้ําหนักเมล็ดตอตน และจํานวนเมล็ดตอฝก วิเคราะหความ
แปรปรวนรวม (combined analysis of variance) ในลักษณะตางๆ สหสัมพันธ (correlation) ตามวิธีของ
Pearson ระหวางผลผลิตกับองคประกอบผลผลิต โดยใชโปรแกรม STAR (STAR, 2014) และวิเคราะห
เสถียรภาพการใหผลผลิตของพันธุดวยวิธี GGE-biplot (Yan and Kang โดยใชโปรแกรม PBTool (PBTool,
2014)

ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการวิเคราะหความแปรปรวนรวมลักษณะตางๆ ของถั่วลิสง 6 สายพันธุ/พันธุ ที่ทดสอบใน 3 สถานี
วิจัยในฤดูแลง ป 2559 (Table 1) พบวา ความสูงตน จํานวนเมล็ดตอฝก ดัชนีเก็บเกี่ยว เปอรเซ็นตกะเทาะ และ
ผลผลิตฝกของพันธุ (genotype) แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) สวนจํานวนฝกตอตนแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ขณะที่ลักษณะอื่นๆ ไมแตกตางทางสถิติ และพบปฏิสัมพันธระหวางพันธุ
กับสภาพแวดลอมเฉพาะความสูงตนเทานั้น เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลผลิตฝกและองคประกอบผลผลิตระหวาง
สายพันธุกับไทนาน 9 และขอนแกน 5 (Table 2) พบวา KUP11302 มีคาเฉลี่ยผลผลิตฝกและดัชนีเก็บเกี่ยวสูง
กวาขอนแกน 5 แตไมตางจากไทนาน 9 โดยมีผลผลิตฝกเฉลี่ยเทากับ 399.7 กิโลกรัมตอไร อีกทั้ง KUP11302 ยัง
มีจํานวนเมล็ดตอฝกสูงกวาพันธุเปรียบเทียบทั้งสอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.2 เมล็ดตอฝก จะเห็นไดวาสายพันธุ
อื่นๆ มีจํานวนเมล็ดตอฝกอยูระหวาง 1-2 เมล็ด เชนเดียวกับไทนาน 9 และขอนแกน 5 ที่เปนพันธุแมในการ
ปรับปรุงพันธุ แสดงใหเห็นถึงความดีเดนของ KUP11302 ที่เหนือกวาพันธุแมในลักษณะดังกลาว จากการ
วิเคราะหสหพันธระหวางผลผลิตและองคประกอบผลผลิตตางๆ (Table 4) พบวา องคประกอบผลผลิตที่มี
ความสัมพันธในทางบวกและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation coefficient, r2) แตกตางจากศูนยอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) กับผลผลิตฝก ไดแก จํานวนฝกตอตน จํานวนเมล็ดตอตน จํานวนเมล็ดตอฝก
และน้ําหนัก 100 เมล็ด โดยมีคา r2 เทากับ 0.41, 0.57, 0.59 และ 0.50 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาลักษณะ
เหลานี้มีสวนสําคัญตอการเพิ่มผลผลิตฝกของถั่วลิสง โดยพันธุที่ใหผลผลิตสูงตองมีอัตราการสรางฝกสูงดวย ทั้งนี้
ผลผลิตถั่วลิสงเกี่ยวของกับปจจัยหลายประการ หากสภาพแวดลอมไมเปนตัวจํากัดก็จะขึ้นอยูกับจํานวนฝกแก
ตอตน ซึ่งจํานวนฝกแกตอตนจะขึ้นอยูกับจํานวนฝกตอตน อัตราการเจริญของฝกและเมล็ด จํานวนเข็ม จํานวน
และลักษณะการบานของดอก และอัตราการเจริญและพัฒนาของใบและตน (Rathnakumar และคณะ, 2012)
จากการวิเคราะหความแปรปรวนรวมลักษณะตางๆ ของถั่วลิสง 6 สายพันธุ/พันธุ ที่ทดสอบในไรนา
เกษตรกร 4 แปลง ในฤดูฝน ป 2560 (Table 3) พบวาผลผลิตฝกและเปอรเซ็นตกะเทาะของพันธุแตกตางอยางมี
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นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P > 0.01) โดย KUP11302 มีผลผลิตฝกสูงสุดเทากับ 344.0 กก./ไร รองลงมาไดแก
KUP11281, ขอนแกน 5, KUP12B35, KUP1284-2 และ ไทนาน 9 โดยมีคาเทากับ 280.2, 272.8, 263.5, 260.8
และ 258.3 กก./ไร ตามลําดับ (Table 4) ในดานของเปอรเซ็นตกะเทาะ ไทนาน 9 มีคาสูงสุดเทากับ 78.1
เปอรเซ็นต รองลงมาไดแก KUP11281, KUP12B35, KUP1284-2, ขอนแกน 5 และ KUP11302 มีคาเฉลี่ย
เทากับ77.7, 76.4, 76.1, 74.9 และ 73.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (Table 4) สวนน้ําหนัก 100 เมล็ดของพันธุไมมี
ความแตกตางทางสถิติ ขณะที่พบปฎิสัมพันธระหวางพันธุกับสภาพแวดลอมอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P < 0.01) ใน
ผลผลิตฝกและมีนัยสําคัญ (P < 0.05) ในเปอรเซ็นตกะเทาะ แตไมพบในน้ําหนัก 100 เมล็ด สวนอิทธิพลของ
สภาพลอม (environment) พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P < 0.01) ในเปอรเซ็นตกะเทาะและแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ (P < 0.05) ในน้ําหนัก 100 เมล็ด และไมพบความแตกตางทางสถิติในผลผลิตฝก
จากการทดสอบผลผลิตของถั่วลิสง 6 สายพันธุ/พันธุ ในฤดูแลงและฤดูฝน ป 2559 – 2560 รวมทั้งสิ้น 7
สภาพแวดลอม วิเคราะหเสถียรภาพของพันธุดวยวิธี GGE-biplot (Figure 1) พบวาเมื่อพิจารณาคา PC1
(Figure 1A) ซึ่งเปนคาบงบอกถึงศักยภาพการใหผลผลิตของพันธุ ถาพันธุใดมีคา PC1 > 0 แสดงวาเปนพันธุที่
ใหผลผลิตสูง สวนพันธุที่มีคา PC1 < 0 แสดงวาเปนพันธุที่ใหผลผลิตต่ํา จากภาพจะเห็นไดวา KUP11302 (G2)
มีคา PC1 มากกวา 0 และมีคาสูงสุด แสดงถึงเปนพันธุที่มีศักยภาพการใหผลผลิตสูง สวนพันธุอื่นๆ ไดแก
KUP11281 (G3), KUP12B35 (G4), KUP1284-2(G5) และขอนแกน 5 (G1) มีคา PC1 < 0 ขณะเดียวกันเมื่อ
พิจารณาคา PC2 ซึ่งเปนคาบงบอกเสถียรภาพการใหผลผลิต โดยพันธุที่มีคา PC2 เขาใกลศูนยแสดงวาเปนพันธุ
ที่มีเสถียรภาพสูง จะเห็นไดวา KUP11302 นอกจากเปนพันธุที่ใหผลผลิตสูงแลวยังมีเสถียรภาพสูงอีกดวย
ขณะเดียวกันจากการวิเคราะหศักยภาพการใหผลผลิตของพันธุในแตละสภาพแวดลอม (Figure 1B) พบวา
KUP11302 (G2) ใหผลผลิตฝกสูงในหลายสภาพแวดลอม ไดแก E1, E2, E5, E6 และ E7 แสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการปรับตัวที่ดี นอกจากนั้นจากการวิเคราะหหาพันธุในอุดมคติ (Figure 1C) ซึ่งเปนพันธุที่ใหผล
ผลิตสูงและมีเสถียรภาพโดยพันธุที่อยูบริเวณจุดศูนยกลางภายในวงกลมจะเปนพันธุในอุดมคติ ผลวิเคราะห
พบวา KUP11302 (G2) อยูในตําแหนงใกลจุดศูนยกลางวงกลมมากที่สุด แสดงใหเห็นถึงศักยภาพและ
เสถียรภาพของผลผลิตฝกที่เหนือกวาพันธุอื่น ทั้งนี้จากการทดสอบผลผลิตถั่วลิสงในหลายสภาพแวดลอม โดยแต
ละพื้นที่ยอมมีสภาพแวดลอมแตกตางกัน ทั้งภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ ความอุดมสมบูรณของดิน และสภาวะเครียด
ตางๆ ปจจัยเหลานี้ลวนทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางพันธุกับสภาพแวดลอมทั้งสิ้น อยางไรก็ตามการเลือกวิธี
วิเคราะหขอมูลที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหการคัดเลือกพันธุนั้นมีความแมนยํามากขึ้น วิธี GGE-biplot นับเปน
วิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบผลผลิตในหลายสภาพแวดลอม

สรุป
จากการทดสอบผลผลิตถั่วลิสงสายพันธุดีเดนจํานวน 4 สายพันธุ ทั้งในสถานีวิจัยและไรนาเกษตรกร ฤดู
แลงและฝน ป 2559 – 2560 รวมทั้งสิ้น 7 แปลง และวิเคราะหเสถียรภาพการใหผลผลิตดวยวิธี GGE-biplot
สามารถสรุปไดวา KUP11302 อาจเปนพันธุที่ใหผลผลิตสูงรวมทั้งมีเสถียรภาพสูง โดยมีผลผลิตฝกเฉลี่ยเทากับ
367.9 กิโลกรัมตอไร อีกทั้งยังมีลักษณะเดนคือจํานวนเมล็ดตอฝกมากกวา 2 เมล็ด ซึ่งมากกวาพันธุไทนาน 9
และขอนแกน 5
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(A)

(B)
Genotype:
G1: Khonkaen55, G2: KUP11302, GG3: KUP11281, G44: KUP12B35,
G5:KUP1284-2, G6:Tainan9
Environment:
E1 = Lopburi reesearch station, Loppburi province in dry
d season 2016/177.
E2 = Farmer Reesearch and Develoopment Station, Loopburi province
in dry seasson 2016/17.
E3 = Noen Mapprang district, Phitssanulok province in rainy season 20177.
E4 = Sawankhaalok district, Sukhotthai province in rainy season 2017.
E5 = Sawankhaalok district, Sukhotthai provinve in rainny season 2017.
E6 = Si Satchannalai district, Sukhoothai province in raainy season 2017.
E7 = National corn and sorghum rresearch center, Nakhon Ratchasima
province inn rainy season 201 7.

(C)
Figure 1 G
GGE-biplot baased on genotype focuseed scaling foor genotypes (A). Polygonn views of thee GGE-biplott
baased on sym
mmetrical scaaling for whicch-won-wheree pattern of genotypes
g
annd environment (B).
GG
GE-biplot based on genootype focusedd scaling forr comparison of the genottypes with iddeal genotypee (C).
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2
5
10
30

Environment (E)
Genotype (G)
GxE
Pooled error
CV (%)

Branch width

1065.650**
69.135ns
15.207ns
52.795
12.19

Main stem
height

680.459**
218.826**
53.990*
18.389
11.58

423.540**
39.930*
5.644ns
13.793
23.53

Number of
pods per plant

562.112**
15.371ns
18.882ns
15.252
32.42

Seed weight
per plant

2.482**
0.646**
0.038ns
0.062
14.67

Number of seeds
per pod

Mean square
709.420**
36.717ns
19.762ns
21.047
8.99

100 seed
weight

0.015**
0.014**
0.004ns
0.002
13.59

Harvest index

122.280**
16.395**
3.043ns
2.493
2.11

Shelling
percentage

91949.749ns
9625.365**
2515.107ns
3974.815
18.63

Pod yield
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Main stem
height (cm)
39.3ab
33.0b
34.8b
31.5b
44.8a
38.8ab
37.0
Branch
width (cm)
60.4
58.4
60.1
54.7
61.9
62.1
59.6

Harvest
index
0.39 a
0.29 c
0.32 bc
0.30 bc
0.36 ab
0.30 bc
0.33

Number of pods
per plant
14.80 ab
15.93 ab
13.13 b
17.90 ab
18.57 a
14.39 ab
15.79

Means with in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% level of probability

KUP11302
KUP11281
KUP12B35
KUP1284-2
Tainan9 (check)
Khonkaen5 (check)
Mean

Variety
Seed weight
per plant (g)
13.4
11.1
10.1
12.1
13.5
12.0
12.0

Number of
seeds per pod
2.2 a
1.6 b
1.7 b
1.5 b
1.5 b
1.5 b
1.7

Shelling
percentage
73.13 b
74.90 ab
74.66 b
75.28 ab
76.97 a
73.62 b
74.76

100 seed
weight (g)
54.7
50.3
51.0
49.0
49.5
51.5
51.0

Pod yield
(kg/rai)
399.7a
334.4b
304.4b
321.6b
342.7ab
327.4b
338.4

Table 2 Mean of pod yield, shelling percentage, 100 seed weight, number of pods per plant, number of seeds per pod, and harvest index of 6 peanut lines
and varieties evaluated across 3 locations in dry season 2016.

* and ** = significantly different at p < 0.05 and p < 0.01 respectively, ns = non-significantly different; df = degree of freedom

df

Source

Table 1 Combined analysis of variance for pod yield, shelling percentage, 100 seed weight, number of pods per plant, number of seeds per pod,
main stem height, branch width and harvest index of 6 peanut lines and varieties evaluated across 3 locations in dry season 2016.
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3
5
15
20

Environment (E)
Genotype (G)
GxE
Pooled error
CV (%)

Sum square
12697.94
42095.33
109066.80
36467.56
15.25

Mean square
4232.64ns
8419.06**
7271.12**
1823.37

Pod yield
Sum square
37.38
130.26
81.26
44.69
1.97

Mean square
12.46*
26.05**
5.41*
2.23

Shelling percentage
Sum square
2183.7256
62.9535
258.0106
187.1842
5.90
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L2

303.7
264.3
239.7
317.2
295.7
342.6
293.9

L1

288.2a
357.6a
301.2a
298.8a
194.2b
300.6a
290.1

449.3a
215.0b
187.5b
179.0b
239.1b
240.9b
251.8

L3

L4

334.7
284.0
325.4
248.4
279.7
254.5
287.8

Pod yield (kg/rai)
L1

L2

L3

344.0 74.3c 67.1a 74.9b
280.2 77.9ab 75.2b 74.9b
263.5 76.3abc 76.6a 77.3ab
260.8 76.1abc 76.5a 76.4ab
258.3 79.1a 75.8a 75.9b
272.8 75.0bc 75.0a 75.2b
279.9
76.5
74.4
76.5

Mean

75.6ab
77.7a
76.3ab
75.9ab
78.5a
74.3b
76.4

L4

Shelling percentage (%)

Means with in each column followed by the same letter are not significantly different at 5% level of probability

KUP11302
KUP11281
KUP12B35
KUP1284-2
Tainan9 (check)
KhonKaen5 (check)
Mean

Variety

73.0
77.0
76.4
76.1
78.1
74.9
75.9

Mean

47.9
48.6
46.8
46.8
45.0
45.3
46.8

L1

38.0
45.5
44.5
46.5
45.0
43.0
43.8

L2

58.0
61.0
56.5
52.0
56.5
61.0
57.5

L3

63.5
59.5
61.5
55.0
57.0
60.5
59.5

L4

100 seed weight (g)
51.9
53.7
52.3
50.1
50.9
52.5
51.9

Mean

Mean square
727.90**
12.59ns
17.20ns
9.35

100 Seed weight

Table 4 Mean for pod yield, shelling percentage and 100 seed weight of 6 varieties evaluated in 4 farmer’s fields during rainy season 2017.

* and ** = significantly different at p < 0.05 and p < 0.01 respectively, ns = non-significantly different; df = degree of freedom

df

Source of variation

Table 3 Combined analysis of variance for pod yield, shelling percentage and 100 seed weight of 6 varieties across 4 locations
evaluated at the 4 farmer’s fields in rainy season 2017.
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Table 5 Correlation coefficient among three yield component traits, harvest index, shelling percentage
and pod yield evaluated across 3 locations in dry season 2016.
Traits

SW/PT

100SW

NS/PT

HI

%SH

PY

Number of pod per plant (NP/PT)

0.83**

0.34*

0.46**

-0.08

-0.30*

0.41**

0.55**

0.70**

0.13

-0.34*

0.57**

0.56**

0.04

-0.33*

0.59**

0.22

-0.52

0.50**

0.30*

0.22

Seed weight per plant (SW/PT)
100 Seed weight (100SW)
Number of seed per pod (NS/PT)
Harvest index (HI)
Shelling percentage (%SH)

-0.11

* and ** = significantly different at p < 0.05 and p < 0.01 respectively
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ผลของปุยทางใบตอการควบคุมโรคขอบใบแหงของขาวในสภาพแปลงปลูก
Effect of Fertilizer on Control of Bacterial Leaf Blight of Rice in Field
อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช1* ชุมเจษฎ มาลาธรรม2 และ นิพนธ ทวีชัย1
Udomsak Lertsuchatavanich1*, Chumjate Maladham and Niphone Thaveechai1

บทคัดยอ
โรคขอบใบแหงของขาวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv.oryzae (Xoo) เปนโรคที่
สําคัญที่สุดโรคหนึ่งในขาว เกษตรกรสวนมากนิยมควบคุมโรคขอบใบแหงดวยการใชสารเคมีซึ่งมีความเสี่ยงที่จะ
ทําใหเกิดการดื้อยาของเชื้อ Xoo ได งานทดลองนี้ไดทดสอบผลของปุยทางใบเอนวิทรอน (EnvitrolTM) อัตรา 25
และ 50 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร ในการควบคุมโรคขอบใบแหงของขาวพันธุ กข57 เปรียบเทียบกับสารคอปเปอรไฮดร
อกไซด อัตรา 30 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร ในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกรวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน
2 ฤดูกาลเพาะปลูก ในป พ.ศ. 2560 และ 2561 ณ อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี ผลการทดลองพบวากรรมวิธีพน
ปุยทางใบเอนวิทรอน (EnvitrolTM) ที่อัตรา 50 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร มีความรุนแรงของโรคขอบใบแหงและคาพื้นที่
ใตกราฟความรุนแรงของโรคต่ํากวากรรมวิธีควบคุม (น้ําเปลา) อยางมีนัยยะสําคัญทั้ง 2 ฤดูกาล ผลการทดลองนี้
แสดงใหเห็นวาการพนปุยทางใบเอนวิทรอนจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยลดการเขาทําลายของโรคขอบใบแหงของ
ขาว และจะชวยลดปญหาการใชสารเคมีกําจัดโรคพืชเกินความจําเปน รวมทั้งลดปญหาการดื้อยาของเชื้อโรคได

ABSTRACT
Bacterial leaf blight disease (BLB) of rice caused by Xanthomonas oryzae pv.oryzae (Xoo) is
one of the most important disease in rice. Most Thai’s farmer like to control BLB by chemical
application that will be risked to cause problem of chemical resistance of Xoo. Foliar fertilizer
(EnvitrolTM) at two rate of applications at 25 and 50 g/ 20 L of water were compared with copper
hydroxide at the rate of 30 g/ 20 L of water for control BLB in rice farmer field using of RD57 rice
cultivar. The randomized complete block design experiments were conducted in 2 seasons during
2017 to 2018 at Sri Prachan District, Suphan Buri Province, Thailand. The results showed that
EnvitrolTM at the rate of 50 g/20 L of water gave significantly lower disease severity and the area under
disease progress curve (AUDPC) than control treatment in 2 seasons of experiments. This result
indicated that EnvitrolTM decreased BLB of rice and also could reduced overuse of chemical
pesticides and problem of pathogen resistance.
Key Words: bacterial leaf blight, Xanthomonas oryzae pv.oryzae, rice
Corresponding author; e-mail address: agrusl@ku.ac.th
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โรคขอบใบแหงของขาว (Bacterial leaf blight disease of rice) เปนโรคที่ทําความเสียหายอยางรุนแรง
กับขาวในแตละป มีสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv.oryzae (Xoo) โรคขอบใบแหง
สามารถทําใหผลผลิตของขาวเสียหายจนถึงทําใหตนขาวและกลาขาวตายได การระบาดสวนมากพบในพื้นที่นา
ชลประทานที่สามารถปลูกขาวไดตลอดทั้งปและพบมากในขาวพันธุพื้นเมือง และพันธุพิษณุโลก 2 (อุดมศักดิ์,
2555) เชื้อ Xoo เขาทําลายผานทางชองคายน้ํา (hydathode) ลุกลามไปตามทอลําเลียงทําใหใบไหมจากขอบใบ
เขาไปสูกลางใบและทําใหใบแหงตายหรือตนขาวแหงตายทั้งกอได สุดทายทําใหตนขาวแหงตายได โรคนี้
สวนมากจะพบเขาทําลายตั้งแตระยะขาวแตกกอ การแพรระบาดของโรคพบมากในชวงฤดูฝน เนื่องจากเชื้อ Xoo
แพรกระจายไดดีในสภาพที่มีน้ําฝนและความชื้นสูง เมื่อเกิดการระบาดของโรคนี้จะทําการควบคุมไดยาก เพราะ
โรคมีการพัฒนาอาการที่รวดเร็ว ซึ่งยังไมมีวิธีการควบคุมใดที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เกษตรกรสวนมากนิยมใช
สารเคมีในการควบคุมโรคเพราะสะดวกแตจะทําใหมีความเสี่ยงตอปญหาเชื้อดื้อยาได (Boonwatana, 1991;
Lertsuchatavanich et. al., 2006)
เนื่องดวยมีรายงานการศึกษาผลของธาตุอาหารพืชหลายชนิดตอการควบคุมโรคพืช (Dordas, 2008)
งานทดลองนี้จึงไดศึกษาประสิทธิภาพของปุยทางใบเอนวิทรอน (EnvitrolTM) ซึ่งมีองคประกอบของธาตุ Mg, Ca,
Fe และ Cu ตอการควบคุมโรคขอบใบแหงของขาวในระดับแปลงปลูกทดสอบของเกษตรกรเพื่อเปนแนวทางใน
การใชธาตุอาหารพืชบางชนิดรวมกับวิธีการควบคุมโรคตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสงเสริมการ
เจริญเติบโตของขาวใหแข็งแรงทนทานตอการทําลายของโรค

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมแปลงทดลอง
การทดสอบระสิทธิภาพของปุยทางใบ เอนวิทรอน (EnvitrolTM) ในนาหวานน้ําตม ณ ตําบลบานกราง
อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560 – เมษายน 2560 และ กรกฎาคม 2561ตุลาคม 2561 โดยปลูกขาวแบบนาหวานน้ําตมดวยขาวพันธุ กข57 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร ในแปลงขนาดใหญ
แบงแปลงทดลองใหมีขนาด 4x4 เมตร ระยะหางระหวางแปลง 1 เมตร โดยมีทั้งหมด 4 กรรมวิธี จํานวน 4 ซ้ําตอ
กรรมวิธี วางแผนการทดลองแบบ Randomize Complete Block Design (RCBD) พนปุยทางใบตามกรรมวิธีที่
แสดงไวในตารางที่ 1 พนเมื่อขาวอยูในระยะแตกกอเต็มที่หรือขาวมีอายุประมาณ 50-60 วัน โดยใชเครื่องยนต
พนแบบสะพายหลัง (Motorize knapsack sprayer) ดวยปริมาณน้ํา 80 ลิตรตอไร ในวันถัดไปปลูกเชื้อ Xoo
ดวยวิธีการตัดใบ (Leaf clipping method) (Jenning et al.,1979) แลวพนกรรมวิธีตางๆ อีกครั้งภายหลังจาก
การปลูกเชื้อ 1 วัน
การเตรียมและวิธีการปลูกเชื้อ Xanthomonas oryzae pv.oryzae
นําเชื้อ Xoo บริสุทธิ์ที่แยกมาจากขาวพันธุ กข41 ที่เปนโรคขอบใบแหงจากจังหวัดชัยนาท มาเลี้ยงบน
อาหาร potato peptone agar (PPA)(ทายาท และคณะ, 2560) บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้น
จึงนําเชื้อที่เลี้ยงไดมาทําเปนสารแขวนลอยในน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ โดยปรับคาการดูดกลืนแสงของสารแขวนลอยให
มีคาเทากับ 0.2 O.D. (optical density) ที่ความยาวคลื่น 600nm จะมีปริมาณเชื้อประมาณ 108 cfu/ml
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กอนการปปลูกเชื้อสาเหตุโรค (artificial inoculatioon) ในแปลงททดลอง ใสปุยยเคมีสูตร 46--0-0 อัตรา 50
กิโลกกรัมตอไร เมื่อข
อ าวมีอายุ 300 วัน ปลูกเชื้อ Xoo ในระยะะขาวแตกกอสูสูงสุดและหลังจจากพนกรรมวิวิธีตางๆ 1 วัน
โดยใใชกรรไกรจุมสารแขวนลอย
ส
เชื้อ Xoo ที่เตตรีี ยมไวขางตน แลวตัดปลายใบขาวออกยยาว 1–2 นิ้ว (Fig. 1) ปลูก
เชื้อเเปนแนวกากบาททั้งหมด 100 จุดตอแปลง จุดละ 4-5 กออๆ ละประมาณ
ณ 5-10 ใบ
การเก็บขอมูลกาารทดลอง
บันทึกกาารจัดการตางๆๆ เชน การใหนน้ํา การใสปุย การกําจัดวัชพืพช และบันทึ กความรุนแรงงของโรคขอบ
ใบแหหง โดยวัดควาามยาวแผลขออบใบแหงและะความยาวใบทีที่วัดทุกสัปดาห 3 ครั้ง จํานนวน 10 จุดตอแปลง
อ
จุดละ
10 ใใบ เพื่อนํามาคคํานวณหาเปออรเซ็นตความมรุนแรงของโรคคขอบใบแหง (พากเพียร แและคณะ, 25552) ภายหลัง
การปปลูกเชื้อ Xoo ที่ 7 14 และ 21 วัน และวิเคราะหผลการทดลองโดยวิวิธีทางสถิติที่เหหมาะสม
การคคํานวณเปอรเซ็นตความรุนแรงโรคขอบใบ
แ
บแหง
เปอรเซ็
เ นตความรุนแรงของโรค = ความยาวของแผล x 100
ความยาวขของใบขาว
การคคํานวณหาคาพื้นที่ใตกราฟคความรุนแรงขอองโรค (Area Under Diseaase Progresss Curve, AUDDPC)
(Cam
mbell and Maadden, 19900)

y = ระดับควาามรุนแรงของโโรค (%)
n = จํานวนขอองตัวอยาง
t = ระยะเวลาา

Tabble 1 Treatments and Raate of Appliccation
Treatment

Rate
R of appliccation(g/20L of water)
25
50
30
-

1. EnvitrolTM
2. EnvitrolTM
3. Copper hydroxide
h
%WP
77%
4. Control (wwater)

ผลแลละวิจารณผลการทดลอ
ล
ง
ผลการทดลองการควบบคุมโรคขอบใใบแหงในระดับแปลงปลู
บ
กในนฤดูกาลที่ 1 ชวงเดือนธันวาคม
น
2560มีนาคม 2561 พบบวาความรุนแรรงของโรคขอบบใบแหงในกรรมวิธี copper hydroxide อัตรา 30g ตอน้ํา 20L มี
เปอรรเซ็นตความรุนแรงของโรค
น
(disease seeverity) ต่ําที่สุดเทากับ 8.54 และ 20.000 ในสัปดาหหที่ 2 และ 3
ภายยหลังการปลูกเชื
ก ้อ และมีคาพื
า ้นที่ใตกราฟฟความรุนแรงงของโรคต่ําทีสุ่ ดเทากับ 188.96 ซึ่งแตตกตางอยางมี
นัยสําคัญกับกรรมมวิธีควบคุมซึงมี
่ง เปอรเซ็นตคความรุนแรงขอองโรคเทากับ 12.78 และ 255.32 ในสัปดาาหที่ 2 และ 3
ภายหลังการปลูกเชื้อ และมีคาพื้นที่ใตกราฟ ความรุนแรงขของโรคเทากับ 26.26 ส วนกรรมวิธีปยทางใบเอนวิ
ุย
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ทรอน (EnvitrolTM) อัตรา 50g ตอน้ํา20L นั้นมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคขอบใบแหงรองลงมาจากกรรมวิธี
copper hydroxide แตดีกวากรรมวิธีควบคุมโดยมีคาพื้นที่ใตกราฟความรุนแรงของโรคเทากับ 21.94 แตกตาง
กับกรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (Table 2)
ผลการทดลองการควบคุมโรคขอบใบแหงในระดับแปลงปลูกในฤดูกาลที่ 2 ชวงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
2561 พบวาสอดคลองกับการกับผลการทดลองในฤดูกาลที่ 1 โดยกรรมวิธี copper hydroxide อัตรา 30gตอ
น้ํา 20L มีเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคขอบใบแหงและคาพื้นที่ใตกราฟความรุนแรงของโรคต่ําที่สุด รองลงมา
ไดแก กรรมวิธีปุยทางใบเอนวิทรอน อัตรา 25 และ 50g ตอน้ํา 20L มีคาเปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคขอบใบ
แหงและคาพื้นที่ใตกราฟความรุนแรงของโรค แตทั้งกรรมวิธี copper hydroxide และปุยทางใบเอนวิทรอนมีคา
เปอรเซ็นตความรุนแรงของโรคขอบใบแหงและคาพื้นที่ใตกราฟความรุนแรงของโรคต่ํากวากรรมวิธีควบคุม
แตกตางอยางมีนัยยะสําคัญ (Table 3)
โรคขอบใบแหงของขาวเปนโรคที่ตองใชกลยุทธในการควบคุมหลายๆ วิธีจึงจะมีประสิทธิภาพ เชน การ
ใชพันธุตานทาน การใชเมล็ดพันธุที่ปราศจากโรค การจัดการสภาพแวดลอมไมใหเหมาะสมกับเชื้อโรค และการ
ควบคุมดวยสารเคมี (พากเพียร และคณะ, 2552; นงรัตน และคณะ, 2548) เปนตน ซึ่งเกษตรกรสวนใหญนิยม
เลือกใชการควบคุมดวยสารเคมี เชน สารประกอบทองแดง หรือยาปฏิชีวนะ เนื่องจากทําไดสะดวก จึงอาจมี
ความเสี่ยงตอปญหาการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย จากผลการทดลองการควบคุมโรคขอบใบแหงในระดับแปลง
ปลูกของปุยทางใบเอนวิทรอน ทั้ง 2 ฤดู พบวามีประสิทธิภาพการควบคุมโรคเทียบเคียงกับสาร copper
hydroxide จากผลการทดลองนี้พบวาการปุยทางใบเอนวิทรอนจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหกับเกษตรกรในการ
นําไปใชรวมกับวิธีการควบคุมตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดโรคขอบใบแหงของขาวอยางมี
ประสิทธิภาพ
Table 2 Disease severity (%) of bacterial leaf blight disease in RD57 rice cultivar after treated with
Envitrol compare with copper hydroxide and water control at Si Prachan District, Suphan Buri
Province, in December 2017- March 2018
Disease severity (%)
Rate of
Treatment
AUDPC1/
application Week 1
Week 2
Week 3
TM
2/
1. Envitrol
25g/20L
24.93 a
0.64
10.36 ab
23.14 ab
TM
2. Envitrol
50g/20L
0.88
10.02 b
22.96 ab 21.94 bc
3. Copper hydroxide 77%WP
30g/20L
0.84
8.54 b
20.00 b
18.96 c
4. Control (water)
1.65
12.78 a
25.32 a
26.26 a
LSD test
ns
*
*
*
CV(%)
54.43
15.24
8.72
10.60
1/

AUDPC = area under disease progress curve
Means within column followed by the same letter are not significantly different at the P < 0.05 according to Least Significant
Difference (LSD) Test

2/

120

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

สาขาพืช

Tablle 3 Diseasee severity (%
%) of bacteriaal leaf blightt disease in RD57 rice ccultivar after treated with
T
EnvitrolTM
compare with
w copper hydroxide and
a water coontrol at Si PPrachan District, Suphan
Buri Provvince, in Julyy-October 20018
Diseasse severity (%
%)
Ratte of
Treattment
AUDPC1/
appliccation Week
W 1
Week 2
Week 3
TM
2/
1. Envitrol
25gg/20L
7.27 b
14.17 b
1.86 b
15.30 b
TM
2. Envitrol
50gg/20L
1.25
1 b
7.09 b
16.11 b
15.76 b
3. CCopper hydrooxide 77%WPP
30gg/20L
2.00
2 b
6.68 b
13.84 b
14.60 b
10.06 a
22.05 a
4. CControl (waterr)
5.23
5 a
23.70 a
*
*
*
LSDD test
*
CV(%
%)
25.85
2
15.64
12.64
13.67
1/

AUDDPC = area undder disease proggress curve
Meaans within colum
mn followed by the same letter aare not significantly different at the P < 0.05 acccording to Leasst Significant
Differrence (LSD) Tesst
2/

Figuure 1 Artificiaal inoculation of Xanthomoonas oryzae pv.oryzae on RD57 rice cultivar by leeaf clipping
Method
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a

b

c

d

Figuure 2 Bacterrial leaf blightt disease sevverity of RD557 rice cultivaar from sprayy application of EnvitrolTM
25g/20LL (a), EnvittrolTM 50g/200L (b), coppper hydroxide 77%WP 30g/20L(c) and waterr
control(dd) at 3 weekss after inocullation with Xaanthomonas oryzae pv. OOryzae

สรุป
ปุยทางใบบเอนวิทรอน อัอตรา 25 และ 50g ตอน้ํา 20L มีประสิทธิภาพในการคววบคุมโรคขอบบใบแหงใน
ระดับบแปลงปลูก โดยสามารถลดดเปอรเซ็นตคววามรุนแรงของงโรคและคาพืนที
้น ่ใตกราฟคววามรุนแรงของงโรคขอบใบ
แหงไไดต่ํากวากรรมมวิธีควบคุมอยยางมีนัยสําคัญ
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การย่ นระยะเวลาปรับปรุงพันธุ์สับปะรดด้ วยวิธีเพาะเลีย้ งเมล็ดอ่ อนในสภาพปลอดเชือ้
Shortening Breeding Cycle of Pineapple by In Vitro Immature Seed Culture
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บทคัดย่ อ

การปรั บปรุ งพันธุ์สบั ปะรดเป็ นขั ้นตอนที่ใช้ ร ะยะเวลานาน วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิธีการฆ่าเชื ้อที่ผล
สับปะรดด้ วยวิธีที่เหมาะสม และศึกษาอายุเมล็ดอ่อนที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี ้ยงในสภาพปลอดเชื ้อ เพื่อย่น
ระยะเวลาการสร้ างต้ นสับปะรดลูกผสม วางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 3 ซํ ้า การดําเนินงานหลักมี 2
ขั ้นตอน คือ 1) ศึกษาวิธีการฆ่าเชื ้อที่ผลสับปะรดที่เหมาะสม มี 2 วิธี คือ การฟอกฆ่าเชื ้อด้ วยโซเดียมไฮโปคลอ
ไรด์ 20 เปอร์ เซ็นต์ (v/v) และการลนไฟบริ เวณผิวผลสับปะรด 2) ศึกษาอายุเมล็ดอ่อนที่เหมาะสมต่อ การ
เพาะเลี ้ยงในสภาพปลอดเชื ้อ มี 3 ช่วงอายุ คือ 45 55 และ 65 วันหลังจากผสมเกสร พบว่าการฆ่าเชื ้อด้ วยการลน
ไฟบริ เวณผิวทําให้ เมล็ดอ่อนอยู่ในสภาพปลอดเชื ้อ 97 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ ให้ ผลดีกว่าการฟอกฆ่าเชื ้อด้ วยโซเดียมไฮโป
คลอไรด์ 20 เปอร์ เซ็นต์ (v/v) และอายุของเมล็ดอ่อนที่มีอายุ 55 วันหลังจากผสมเกสร มีอัตราการงอกของเมล็ด
สูงที่สดุ 49 เปอร์ เซ็นต์ จากการศึกษานี ้ วิธีการฆ่าเชื ้อและอายุของเมล็ดที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี ้ยงในสภาพ
ปลอดเชื ้อ สามารถนําไปใช้ ย่นระยะเวลาในการสร้ างประชากรสับปะรดลูกผสม เพื่อปรับปรุงพันธุ์สบั ปะรดต่อไป

ABSTRACT

Pineapple breeding program is a long process. The objective of this experiment was to
identify a proper immature embryo age of pineapple hybrids in vitro culture for shortening hybrid
pineapple development process. The experiment designed in CRD with 3 replications. Pineapple fruit
were sterilized by 2 methods; 20% sodium hypochlorite and surface burning method. For
identification of proper embryo age, immature seeds at 45, 55 and 65 days after pollination were
cultured on synthetic media. The results showed that surface burning of pineapple fruit presented 97%
of sterilized immature seeds, while using 20% sodium hypochlorite. Identification of the most appropriate
immature seeds in vitro culture found that the highest germination rate was immature seed at 55 days after
pollination (49 %). The proper method for disinfection and immature seed age of hybrid pineapple can be
applied for shortening times for pineapple hybrid population development and breeding program.
Key Words: pineapple, embryo rescue, germination
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คํานํา

สับปะรด (Ananas comosus L. Merr) เป็ นพืชอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ เนื่องจากมีอัตราการ
บริ โภคอย่างกว้ างขวางทั ้งในรูปแบบของการบริ โภคสดและการบรรจุกระป๋ อง ประเทศไทยส่งออกสับปะรดในรู ป
ของบรรจุภณ
ั ฑ์กระป๋ องมากเป็ นอันดับหนึ่งของโลก การส่งออกอยู่ในรู ปบรรจุภัณฑ์กระป๋ องในปี 2560 มีมูลค่า
หนึง่ หมื่นสองพันล้ านบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียเป็ นพันธุ์ที่เกษตรกร
นิยมปลูกอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากมีคณ
ุ ลักษณะที่โดดเด่น เช่น ให้ ผลผลิตสูง มีความสามารถในการปรั บตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมได้ ดี เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมกระป๋ องและบริ โภคผลสด (ธีรวัฒน์ และคณะ,
2537) จากการใช้ พนั ธุ์สบั ปะรดเพียง 1-2 พันธุ์อย่างแพร่ หลายในพื ้นที่ปลูก หากเกิดการแพร่ ระบาดของโรคและ
แมลง อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการผลิตในวงกว้ าง ดังนั ้นการพัฒนาและปรั บปรุ งพันธุ์สบั ปะรดใหม่ ๆ จึง
เป็ นสิง่ ที่มีความสําคัญ อย่างไรก็ตามการปรับปรุ งพันธุ์สบั ปะรดค่อนข้ างใช้ ระยะเวลานาน เนื่องจากอายุของแต่
ละรอบการผลิตต้ องใช้ เวลา 16-18 เดือน และระยะเวลาในการพัฒนาเมล็ดที่สมบูรณ์ใช้ ระยะเวลานาน ทําให้ การ
ปรับปรุงพันธุ์สบั ปะรดต้ องใช้ เวลานานตามไปด้ วย
สับปะรดเป็ นพืช diploid (2n = 50) มีลกั ษณะพันธุกรรมเป็ น heterozygous สามารถขยายพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศ สามารถใช้ ส่วนของลําต้ น จุก หรื อหน่อ ไปปลูกขยายต่อได้ ส่วนการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศเกิดขึ ้น
ค่อ นข้ า งยากในสภาพธรรมชาติ โดยเฉพาะในสายพัน ธุ์ ก ารค้ า เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถผสมตัวเองได้ (selfincompatibility) อันเป็ นผลมาจากการที่ละอองเรณู (pollen grain) มี S-allele ที่เหมือนกับ S-allele ของเกสรตัว
เมียหรื อ pistil ส่งผลให้ เกิดกลไกการปฏิเสธไม่ให้ ละอองเรณูสร้ างท่อหรื อ pollen tube เพื่อผสมกับไข่ได้ ซึ่งถือ
เป็ นกลไกหนึง่ ของพืชที่ปอ้ งกันตัวเองจากการผสมกันในหมู่เครื อญาติหรื อที่มีเลือดชิด (inbreed) ขึ ้น ดังนั ้นวิธีการ
ปรับปรุงพันธุ์สบั ปะรดจําเป็ นต้ องใช้ วิธีผสมข้ าม (cross-pollinated) เพื่อให้ ติดเมล็ด เมื่อต้ นสับปะรดเจริ ญเติบโต
เต็มที่พร้ อมที่จะชักนําให้ ออกดอกด้ วยสารเคมีเอทีฟอน ความเข้ มข้ น 48% (w/v) สับปะรดจะแทงช่อดอกออกมา
จากยอดและดอกจะเริ่ มบานจากฐานล่างผลไปสูย่ อดผล เมื่อดอกบานอับเรณูจะแตกออกก่อนเที่ยงวัน และดอก
จะเหี่ยวจนปิ ดสนิท ดังนั ้นจึงต้ องผสมเกสรในช่วงเช้ าเท่านั ้น โดยสับปะรด 1 ผล จะมีดอกย่อยประมาณ 150-200
ดอก (จารุพนั ธ์, 2526)
หลังการผสมเกสรประมาณ 90 วัน สับปะรดจะเริ่ มสุกแก่ จึงสามารถเก็บรวบรวมเมล็ดที่ได้ จากการผสม
เกสรได้ อีกทั ้งอัตราการงอกของเมล็ดลูกผสมค่อนข้ างตํ่า เมล็ดที่ได้ จะมีลกั ษณะเปลือกแข็ง (จินดารั ฐ, 2541) ทํา
ให้ เมล็ดมีการพักตัว และต้ องใช้ ระยะเวลาอีกอย่างน้ อย 90 วัน เมล็ดจึงจะเริ่ มงอกเป็ นต้ นอ่อน นอกจากนี ้เมล็ด
สับปะรดลูกผสมมีอตั ราการงอกที่ตํ่าและเอ็มบริ โอพัฒนาช้ า ทําให้ ระยะเวลาการปรั บปรุ งพันธุ์นานยิ่งขึ ้น ดังนั ้น
การช่วยชีวิตเอ็มบริ โอ สามารถทําให้ เอ็มบริ โอพัฒนาได้ และช่วยย่นระยะเวลาในการปรั บปรุ งพันธุ์พืช (Zhang et
al., 2003)
การช่ ว ยชี วิ ตเมล็ด อ่อ นสามารถทํา ได้ ที่ ร ะยะเวลา 45 วันหลังจากผสมเกสร และฟอกฆ่ าเชื อ้ ที่ ผิ ว
สับปะรดด้ วย โซเดียมไฮเปอร์ คลอไรด์ 5.25% (Wongwirattana et al., 2015) ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการ
สร้ างประชากรสับปะรดลูกผสม ส่งให้ ระยะเวลาการปรั บปรุ งพันธุ์สบั ปะรดสามารถประสบความสําเร็ จได้ เร็ วขึ ้น
ดังนั ้นการศึกษานี ้ จึงมีเป้าหมายในการย่นระยะเวลาในการสร้ างประชากรลูกผสมชั่วที่ 1 ด้ วยวิธีการช่วยชีวิต
เอ็มบริ โอ (embryo rescue) (Sharma et al., 1996)
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อุปกรณ์ และวิธีการ

การศึกษาวิธีการฆ่ าเชือ้ ผลสับปะรดที่เหมาะสมต่ อการเพาะเลีย้ งเมล็ดอ่ อนในสภาพปลอดเชือ้
คัดเลือกต้ นพ่อแม่พันธุ์สบั ปะรดให้ มีลกั ษณะตรงตามพันธุ์ (พันธุ์ตราดสีทองและพันธุ์MD2) จากแปลง
ของบริ ษัทเอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ นํามาปลูกในกระถางขนาด 15 นิ ้ว ให้ นํ ้าและปุ๋ ยที่มีธาตุอาหารในสัดส่วน
ไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : โปตัสเซียม เท่ากับ 3 : 1 : 4 (ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
2542) ดูแลต้ นสับปะรดให้ เจริ ญเติบโตเต็มที่ เมื่อต้ นมีอายุ 10-12 เดือน ชักนําให้ ออกดอกโดยใช้ สารเอทีฟอนใน
อัตรา 12.5-50 มิลลิลิตร ผสมนํ ้า 50 ลิตร และยูเรี ย 1-2 กิโลกรั ม หยอดลงที่ยอดของต้ นสับปะรด ในอัตรา 50
มิลลิลติ ร ต่อต้ น เวลาที่เหมาะสมในการหยอด คือช่วงเช้ ามืด หยอดสารละลายเอทีฟอนซํ ้าอีก 2-3 ครั ง้ โดยแต่ละ
ครัง้ ต้ องห่างกันอย่างน้ อย 72 ชัว่ โมง (จินดารัฐ, 2541) ต้ นสับปะรดจะแทงช่อดอกออกมาจากส่วนยอดภายใน 45
วัน จากนั ้นดําเนินการจับคู่ผสมเกสร ระหว่างสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองเป็ นแม่พันธุ์ และ พันธุ์ MD2 เป็ นพ่อพันธุ์
ใช้ วิธีผสมแบบต้ นต่อต้ น จดบันทึกวันที่ผสมเกสร จากนั ้นเก็บผลสับปะรดที่มีอายุ 45 55 และ 65 วันหลังจากผสม
เกสร มาล้ างทําความสะอาด ตัดจุกและปอกเปลือกออก เตรี ยมพร้ อมสําหรับการฟอกฆ่าเชื ้อ 2 วิธี ดังนี ้
1. ฟอกฆ่าเชื ้อในสารละลายโซเดียมไฮเปอร์ คลอไรด์ 20% (Haiter ® ความเข้ มข้ น 20% (v/v) สารออก
ฤทธิ์ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ความเข้ มข้ น 6.6% w/w) แช่ผลสับปะรดในสารละลาย โดยให้ สารละลายท่วมผล
สับปะรด เขย่าตัวอย่างด้ วยเครื่ องเขย่าสารแบบราบ (orbital Shaker) นาน 15 นาที ล้ างผลสับปะรดด้ วยนํ ้าที่
ผ่านการนึง่ ฆ่าเชื ้อ จํานวน 3 ครัง้ นานครัง้ ละ 1 นาที จากนั ้นจึงแยกเมล็ดอ่อนออกจากผลสับปะรดในตู้ปลอดเชื ้อ
(laminar flow cabinet)
2. ฆ่าเชื ้อบริ เวณผิวของสับปะรดโดยการลนไฟ นําผลสับปะรดที่ผ่านการล้ างทําความสะอาด แช่ลงใน
แอลกอฮอล์ 90% นาน 30 วินาที จากนั ้นจึงนําไปลนไฟภายใต้ สภาพปลอดเชื ้อ จนกระทั่งไฟดับ ทําซํ ้า 3 ครั ง้ ใน
สภาพปลอดเชื ้อ จากนั ้นแยกเมล็ดอ่อนในตู้ปลอดเชื ้อ
แยกเอาเมล็ดอ่อนออกจากผลสับปะรด โดยใช้ มีดตัดบริ เวณโคน (funiculus) ด้ านที่ติดกับเมล็ด โดย
พยายามไม่ให้ เกิดความเสียหายกับเมล็ด ใช้ มีดสะกิดให้ เกิดบาดแผลเล็ก ๆ บริ เวณส่วนของเมล็ดที่มีลกั ษณะ
กลมมน (Figure 1) จากนั ้นย้ ายเมล็ดอ่อนมาเพาะเลี ้ยงบนอาหารสังเคราะห์แบบกึ่งแข็งสูตร Murashige and
Skoog (MS) (Murashige and Skoog, 1962) โดยอาหารสังเคราะห์ 1 ขวด ใส่เมล็ดอ่อน จํานวน 4 เมล็ด จด
บันทึกข้ อมูลการปลอดเชื ้อ (sterile) และปนเปื อ้ น (contaminate) และอัตราเปอร์ เซ็นต์การงอกของเมล็ดอ่อนที่
เลี ้ยงบนอาหารสังเคราะห์
การศึกษาอายุของเมล็ดอ่ อนที่เหมาะสมต่ อการเพาะเลีย้ งในสภาพปลอดเชือ้
การช่วยชีวิตเมล็ดอ่อน (embryo rescue) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม สามารถทําให้ เมล็ดอ่อนมีชีวิตรอดได้
โดยที่ระยะเวลา 45 วันหลังจากผสมเกสร (Wongwirattana et al., 2015) ดังนั ้นการทดลองนี ้จึงเก็บผลสับปะรด
อายุ 45 55 และ 65 วันหลังผสมเกสร เพื่อใช้ ศึกษาอายุของเมล็ดอ่อนหลังการผสมเกสร ที่ส่งผลต่อการประสบ
ความสําเร็ จในการเพาะเลี ้ยงเมล็ดอ่อ นในสภาพปลอดเชือ้ หลังการฟอกฆ่าเชือ้ นําเมล็ดอ่อ นไปเพาะเลี ้ยงบน
อาหารสังเคราะห์สตู ร MS (Murashige and Skoog, 1962) วางแผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จํานวน
ทั ้งหมด 3 ซํ ้า จดบันทึกจํานวนเมล็ดที่มีการงอกทุก ๆ 30 วันหลังการเพาะเลี ้ยงเมล็ดบนอาหารสังเคราะห์แบบกึ่ง
แข็ง จนกระทัง่ ถึง 150 วัน หลังเริ่ มเพาะเมล็ด
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการศึกษาวิธีฆ่าเชือ้ ผลสับปะรดที่เหมาะสมต่ อการเพาะเลีย้ งเมล็ดอ่ อนในสภาพปลอดเชือ้
จากการทดลองเปรี ยบเทียบวิธีการฆ่าเชื ้อผลสับปะรดที่เหมาะสม ระหว่างการฟอกฆ่าเชื ้อในสารละลาย
Haiter ® ความเข้ มข้ น 20%(v/v) และการฆ่าเชื ้อด้ วยการลนไฟบริ เวณผิวผล พบว่า วิธีการฆ่าเชื ้อด้ วยการลนไฟ
บริ เวณผิวผล ทําให้ เมล็ดอ่อนอยู่ในสภาพปลอดเชื ้อ 97.37% ซึ่งให้ ผลดีกว่าการฟอกฆ่าเชือ้ ด้ วยสารละลาย
Haiter ® ที่ทําให้ เมล็ดอ่อนปลอดเชื ้อเพียง 13.16% (Table 1) ซึ่งการฟอกฆ่าเชื ้อด้ วยสารละลาย Haiter ® มีการ
ปนเปื อ้ นเชื อ้ มาก อาจเกิด จากลักษณะทางกายภาพของผลสับปะรด เนื่ อ งจากสับ ปะรดพันธุ์ต ราดสีทองมี
ลักษณะตานูน ลึก ทําให้ การฟอกฆ่าเชื ้อด้ วยสารละลายไม่ทวั่ ถึง แม้ ว่าการฟอกผลสับปะรดจะมีการปอกเปลือก
เข้ าลึกไปถึงเนื ้อสับปะรด แต่เนื่องจากตาสับปะรดมีลกั ษณะนูนและลึก ทําให้ ไม่สามารถปอกตาสับปะรดออกได้
หมด ดังนั ้นบริ เวณตาอาจเป็ นแหล่งสะสมของเชื ้อโรค ทําให้ การฟอกด้ วยสารละลาย Haiter ® มีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอต่อการฆ่าเชื ้อส่งผลให้ มีการปนเปื อ้ นของเชื ้อโรค
Table 1 Sterilization efficiency between chemical and surface burning methods for immature
pineapple seed surface cleaning
Sterilization methods No. of immature seeds
Contaminate (%)
Sterile (%)
Chemical (Haiter ®)
152
86.84
13.16
152
2.63
97.37
Surface burning
ผลการศึกษาอายุของเมล็ดอ่ อนที่เหมาะสมต่ อการเพาะเลีย้ งในสภาพปลอดเชือ้
หลังจากเพาะเลี ้ยงเมล็ดอ่อนในสภาพปลอดเชื ้อเป็ นระยะเวลา 60 วัน พบว่าอายุของเมล็ดอ่อนสับปะรด
ลูกผสมที่แตกต่างกันส่งผลทําให้ มีอัตราการงอกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมล็ดอ่อ นสับปะรด
ลูกผสมทีม่ ีอายุ 45 และ 55 วันหลังจากผสมเกสร เป็ นช่วงอายุของเมล็ดอ่อนที่มีความงอกดีที่สดุ (ร้ อยละ 11.37
และ 10.06 ตามลําดับ) ส่วนเมล็ดอ่อนสับปะรดลูกผสมที่มีอายุ 65 วันหลังการผสมเกสร มีการงอกตํ่าที่สดุ ร้ อย
ละ (1.87) (Table 2)
หลังจากเพาะเลี ้ยงเมล็ดอ่ อ นในสภาพปลอดเชื อ้ เป็ น ระยะเวลา 90 วัน พบว่ า อายุของเมล็ดอ่ อ น
สับปะรดที่ 55 วันหลังจากผสมเกสร มีอตั ราการงอกดีที่สดุ (ร้ อยละ 22.90) ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ กับอายุของเมล็ดอ่อนสับปะรดลูกผสมที่มีอ ายุ 45 วันหลังจากผสมเกสร มีความงอก ร้ อยละ 14.88
ส่วนอายุของเมล็ดอ่อนสับปะรดลูกผสมที่มีอายุ 65 วันหลังจากผสมเกสร มีการงอกตํ่าที่สดุ ร้ อยละ 6.02 (Table
2)
หลังจากเพาะเลี ้ยงเมล็ดอ่อ นในสภาพปลอดเชือ้ เป็ นระยะเวลา 120 วัน พบว่า อายุของเมล็ดอ่อ น
สับปะรดลูกผสมที่แตกต่างกันส่งผลทําให้ มีอตั ราการงอกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ โดยเมล็ดอ่อนสับปะรด
ลูกผสมที่อายุ 55 วันหลังการผสมเกสร มีความงอกสูงที่สดุ (ร้ อยละ 32.46) รองลงมาเป็ นเมล็ดอ่อนสับปะรดที่
อายุ 45 วันหลังจากผสมเกสร (มีค วามงอก ร้ อยละ 20.55) ส่วนเมล็ดอ่อ นสับ ปะรดลูก ผสมที่มีอ ายุ 65 วัน
หลังจากผสมเกสร มีการงอกตํ่าที่สดุ ร้ อยละ (10.27) (Table 2)
127

สาขาพืช

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

และหลังจากเพาะเลี ้ยงเมล็ดอ่อนในสภาพปลอดเชื ้อเป็ นระยะเวลา 150 วัน พบว่า อายุของเมล็ดอ่อน
สับปะรดลูกผสมมีอัตราการงอกที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ อายุของเมล็ดสับปะรดที่ 55 วันหลังจากผสมเกสร มี
ความงอกสูงที่สดุ (ร้ อยละ 49.77) รองลงมาคือ เมล็ดอ่อนสับปะรดที่อายุ 65 และ 45 วันหลังจากผสมเกสร ซึ่งมี
ความงอก ร้ อยละ 33.33 และ 30.15 ตามลําดับ (Table 2)
Table 2 Germination rate of hybrids “Trad Srithong” x “MD2” seeds after culturing for at 60, 90, 120
and 150 days
Seed age
60 day
(day after
No.seed Ger.%
pollination)
101.33 11.37a1/
45
55
240.00 10.06a
65
52.00
1.87b
F-test
*

1/

90 day

120 day

150 day

No.seed

Ger.%

No.seed

Ger.%

No.seed

Ger.%

86.67
161.33
24.00

14.88b
22.90a
6.02c
*

69.33
152.00
18.67

20.55b
32.46a
10.27c
*

52.00
125.33
8.00

30.15b
49.77a
33.33ab
*

Mean in the same column with the same letter are not significantly difference at the 5% level by
DMRT
Ger. = Germination (%)
No.seed = number of seed
A

B

Figure 1 Pineapple hybrid seeds (A) young seed of pineapple.
(B).separate seeds form fruit.
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B

A

Figure 2 Embryogenic of Trad Srithong x MD2 cultured on MS medium.
(A) Embryogenic age 30 day (B) Embryogenic age 10 month

สรุป

จากผลการเพาะเลี ้ยงเมล็ดอ่อนของสับปะรดลูกผสมระหว่างสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง x MD2 ในสภาพ
ปลอดเชื ้อ อายุของเมล็ดอ่อนส่งผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดในสภาพปลอดเชื ้อ วิธีการฆ่าเชื ้อบริ เวณผิวเปลือก
ของผลสับปะรดที่เหมาะสม คือการลนไฟบริ เวณผิวผลสับปะรดจํานวน 3 ครั ง้ ส่งผลให้ เมล็ดอ่อนที่เพาะเลี ้ยงบน
อาหารสังเคราะห์ปลอดเชื ้อ 97.37% โดยเมล็ดอ่อนที่มีอายุมากนั ้นจะมีการพัฒนาของเอ็มบริ โอที่สงู กว่า
เมล็ดอ่อนที่นํามาเพาะเลี ้ยงบนอาหารสังเคราะห์ ในช่วงเวลา 0-120 วัน พบว่า เมล็ดอ่อนที่อายุ 55 วัน
หลังการผสม จะมีอัตราการงอกดีกว่า เมล็ดอ่อ นที่อ ายุ 45 และ 65 วันหลังผสมเกสร แต่ที่ช่วงเวลา 150 วัน
หลังจากเพาะเลี ้ยงบนอาหารสังเคราะห์ พบว่า เมล็ดอ่อนที่อายุ 55 และ 65 วันหลังผสมเกสร มีอัตราการงอกไม่
แตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจากเมล็ดอ่อนที่อายุ 65 วันหลังการผสมเกสร มีลกั ษณะของเปลือกเมล็ดที่แข็งกว่า
(seed coat) ทําให้ ต้องใช้ ระยะเวลาในการงอกมากกว่าเมล็ดอ่อนที่อายุ 45 และ 55 วัน
เมล็ดอ่อนที่อายุ 55 วันหลังจากผสมเกสร มีอตั ราการงอกที่ดีและใช้ เวลางอกน้ อยกว่าช่วงอายุ 45 และ
65 วันหลังจากผสมเกสร จะทําให้ ต้นอ่อนสามารถพัฒนาและเจริ ญเติบ
โตได้ เร็ วขึ ้น ซึง่ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อย่นระยะเวลาการสร้ างประชากรสับปะรดลูกผสมและย่นระยะเวลา
ในการปรับปรุงพันธุ์สบั ปะรดได้
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บทคัดยอ
การศึกษาชนิดศัตรูพืชกักกันที่ติดเขามากับเมล็ดพันธุขาวโพดที่นําเขาซึ่งในป 2556-2557 มีการนําเขา
รวม 2,161,574.41 กิ โ ลกรั ม จาก ประเทศญี่ ปุ น สหรั ฐ อเมริ ก า อาร เ จนติ น า บราซิ ล ออสเตรเลี ย อิ น เดี ย
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม และ ไตหวัน สุมตัวอยางเมล็ดพันธุขาวโพดทุกครั้งที่มีการนําเขา ไดตัวอยาง
จํานวน 50 ตัวอยาง นํามาตรวจสอบสุขภาพเมล็ดพันธุ โดยตรวจสอบเบื้องตนดวยตาเปลา ตรวจสอบดวยแวน
ขยาย ตรวจสอบโดยวิธี Blotter test, Dilution plate technique และ seedlings symptom test ผลการตรวจพบ
เชื้อรา จํานวน 10 ชนิด ไดแก Acremonium sp., Cephaosporium acremonium, Drechslera turcicum,
Drechslera sorghicola, Drechsleramaydis, Curvularia lunata, Curvularia lpallescens, Fusarium
moniliforme, Fusariumsolani และ Fusarium semitectum ผลการตรวจตรวจดวยวิธี Dilution plate
technique ไมพบเชื้อแบคทีเรียที่สําคัญดานกักกันพืช และเมื่อนําเมล็ดพันธุปลูกสังเกตอาการของโรคบนตนพืช
ในโรงเรือน(Seedling symptom) ไมพบอาการผิดปกติกับตนขาวโพด ซึ่งศัตรูพืชที่พบทั้งในเมล็ดพันธุนําเขาและ
ตรวจสอบในสถานกักพืชแลวไมใชศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย

ABSTRACT
A study on the interception of quarantine pests in imported corn seed with consignments
imported into Thailand during B.E. 2556-2557. A total of 2,161,574.41 kilograms of corn seed were
imported from Japan, USA, Argentina, Brazil, Australia, India, Indonesia, Philippines, Vietnam and
Taiwan. Samples of imported corn seed (50 samples) were collected for inspection and test. A preliminary
investigation has been done by visual inspection and using a magnifying glass. Seed health test by blotter test,
dilution plate technique and seedlings symptom test have been done in laboratory and glass house.
As the laboratory result Acremonium sp., Cephaosporium acremonium, Drechslera turcicum,
Drechslera sorghicola, Drechslera maydis, Curvularia lunata, Curvulariapallescens, Fusarium
moniliforme, Fusarium solani , and Fusarium semitectum have been found. Quarantine pest has not
been observed in laboratory test. No sign or any symptoms from seedling symptom test.
Keywords: pest, corn seeds, lmported
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คํานํา
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดพืช และพาหะจากแหลงที่กําหนดเปนสิ่งตองหาม
ขอยกเวน และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ภายใตพระราชบัญญัติกัก
พืช พ.ศ. 2507 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2551 กําหนดใหเมล็ดพันธุขาวโพดจัดเปนสิ่งตองหาม (Prohibited material) การนําเขามายังประเทศ
ไทยตองแจงการนําเขา และมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศตนทางกํากับมาพรอมกับเมล็ดพันธุที่นําเขา
โดยไมมีมาตรการสุขอนามัยกําหนดไวแตอยางใด ในการนําเขาเมล็ดพันธุขาวโพดสินคาเกษตรจากตางประเทศ
จึงมีโอกาสที่ศัตรูพืชหลายชนิดที่อาจเปนศัตรูพืชกักกัน (กรมวิชาการเกษตร, 2547) ที่รายแรงหรือศัตรูพืชที่สําคัญ
ที่กอความเสียหายกับผลิตผลทางการเกษตรติดเขามากับเมล็ดพืชดวย โดยอาจเปนศัตรูพืชรายแรงที่ไมมีปรากฏ
ในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุมของเชื้อสาเหตุโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุขาวโพด ซึ่งมีการนําเขามาเพื่อใช
เปนเมล็ดพันธุในการสงเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูกกระจายทั่วประเทศไทย โดยในแตละปมีการนําเขาเมล็ดพันธุ
เหลานี้ในปริมาณมาก หากศัตรูพืชที่รายแรงซึ่งยังไมมีรายงานในประเทศไทย เชน Cercospora zeae-maydis,
Pantoea stewartii, Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis ติดมากับเมล็ดพันธุดังกลาวสามารถ
เขามาเจริญและแพรพันธุไดในประเทศไทย จะกอใหเกิดผลกระทบทําวามเสียหายตอการเกษตรในประเทศและ
กระทบตอการสงออกไปยังตางประเทศที่มีความเขมงวดดานกักกันพืช ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองทําการ
ตรวจสอบศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับพืชนําเขา เพื่อใหทราบชนิด แหลงที่มา การปรากฏของศัตรูพืชในประเทศ
คูคาและเสนทางการเขามาของศัตรูพืช ขอมูลดังกลาวจะเปนฐานขอมูลการตรวจพบศัตรูพืช มีประโยชนใช
อ า งอิ ง ทางวิ ช าการ นํ า มาพิ จ ารณาหามาตรการเพื่ อ จั ด การความเสี่ ย งศั ต รู พื ช ชนิ ด นั้ น ๆ และกํ า หนดเป น
มาตรการทางดานกฎหมายและทางวิชาการในการควบคุมการนําเขา ตามพระราชบัญญัติกักพืชตอไป

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1. ตัวอยางเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวที่นําเขาจากประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา บราซิล ออสเตรเลีย
อินเดีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม และ ไตหวัน จํานวน 50 ตัวอยาง
2. กลองจุลทรรศน Stereo microscope และ compound microscope
3. วัสดุอุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองปฏิบัติการ
4. สารเคมีตรวจสอบเชื้อโรคพืช
5. ภาชนะเก็บตัวอยางพืช
6. ชุดตรวจสอบศัตรูพืช ( ELISA Kit)
7. หนังสือ และวารสารทั้งในประเทศและตางประเทศ
8. สถานกักพืช
วิธีการ
1. รวบรวมขอ มูลทั่วไปของขาวโพดและขอมูลศัตรูพื ชที่มีรายงานในตางประเทศเปรียบเทียบกับศัตรูพืช ใน
ประเทศ ทําการสืบคนขอมูลจากเอกสาร วารสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ อินเตอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูล
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ของขาวโพด ลักษณะทั่วไปของพืช สายพันธุ พื้นที่การเพาะปลูก รายชื่อของประเทศที่ประเทศไทยมีการนําเขา
เมล็ดพันธุ ปริมาณการนําเขา ขอมูลชนิดของศัตรูพืชทั้งนอกประเทศและในประเทศ
2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อ โรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุขาวโพดนําเขาในหองปฏิบัติการทําการสุม
ตั ว อย า งเมล็ ด พั น ธุ ข า วโพดที่ นํ า เข า จากต า งประเทศมาทํ า การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคและศั ต รู พื ช ขั้ น ละเอี ย ดใน
หองปฏิบัติการ กลุมวิจัยการกักกันพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ซึ่ง
ดําเนินการดังตอไปนี้
2.1 การตรวจสอบดวยตาเปลาและภายใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ํา เพื่อตรวจหาตัวออน หนอน
แมลง เมล็ดวัชพืช หรือลักษณะเมล็ดดาง มีสีดํา บิดงอ ขนาดเล็ก ที่มีสาเหตุจากเชื้อโรค
2.2 การสุมตัวอยางเมล็ดพันธุตามวิธีมาตรฐานของ ISTA (International Seed Testing Association,
2007) และตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุนําเขา
2.2.1 การตรวจสอบเชื้อรา
1) การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุพืชขณะยังไมงอก (Dry seed examination) โดยตรวจสอบ
ลักษณะอาการโรคและสวนขยายพันธุเชื้อราหรือศัตรูพืชอื่นๆ ซึ่งปะปนมากับเมล็ดพันธุดวยตาเปลาหรือตรวจใต
กลองจุลทรรศนแบบ stereo microscope เชน เมล็ดพันธุมีรูปรางผิดปกติ หรืออาจติดมาภายในเมล็ดพันธุโดยไม
แสดงอาการ รวมทั้งอาจติดมากับเศษพืชในลักษณะเสนใยหรือสวนขยายพันธุ เชน Pycnidia เปนตน
2) การตรวจสุขภาพเมล็ดพันธุพืชขณะเมล็ดงอกสุมตัวอยางเมล็ดตามวิธีการมาตรฐาน ใน
ปริมาณที่เหมาะสมวิเคราะหโดยสุมแยกตามสายพันธุ มาทดสอบดวยวิธี Blotter method โดยวางเมล็ดลงบน
กระดาษกรอง (Whatman) เบอร 1 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 เซนติเมตร จํานวน 3 แผน ที่ชุมนาซึ่งวางอยูใน
จานอาหารเลี้ยงเชื้อ วางเมล็ดพันธุ 10 เมล็ดตอจานอาหารเลี้ยงเชื้อ จํานวน 200 เมล็ด จากนั้นนําจานเพาะเมล็ด
ไปบมเชื้อ (incubate) ใตแสง near ultraviolet (NUV) สลับกับความมืด 12/12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 28 ± 2 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 7 วัน แลวจึงนําเมล็ดพันธุมาตรวจและจําแนกชนิดเชื้อราภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอไม
โครสโคป (stereo microscope) และกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง (compound microscope)
2.2.2 การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย
1) แยกเชื้อสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงหรือดวยวิธี Dilution plate ในกรณีที่เชื้อติดมาใน
ปริมาณมากจะสามารถแยกเชื้อจากเมล็ดโดยตรงหลังจากแยกเชื้อดวยวิธี Blotter method ได หรือทําการแยก
เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคจากเมล็ดโดยตรงดวยวิธี Dilution plate โดยสุมเมล็ดตามมาตรฐาน นํามาแชใน
สารละลายคลอรอกซความเขมขน 10 เปอรเซ็นต นาน 3 นาที ลางตามดวยน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อแลว 2 ครั้ง ผึ่งให
แหงบนกระดาษกรองภายใตกระแสลมตูเขี่ยเชื้อ เมื่อไดเมล็ดพันธุจึงนําไปบดละเอียดดวยเครื่องบด แลวนําผง
ของเมล็ดใสลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด ความเขมขน 0.85 เปอรเซ็นต (0.85% NaCl) หรือบัฟเฟอร จํานวน
100 มิลลิลิตร แลวบมเชื้อไวเปนเวลา 2 ชั่วโมง โดยวางบนเครื่องเขยา จากนั้นนํามาทําใหเจือจางในอาหารเหลว
Nutrient broth ใหมีความเจือจางเปน 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 ตามลําดับ ใชไปเปตตดูด สารแขวนลอย
(suspension) แตละความเขมขน จําวน 0.1 มิลลิลิตร หยดลงบนอาหาร Nutrient agar (NA) แลวใชแทงแกวลน
ไฟฆาเชื้อspread ใหทั่วจานอาหารเลี้ยงเชื้อ เก็บจานอาหาร เลี้ยงเชื้อไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2-5 วัน จึงนํามา
ตรวจหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย หลังจากนั้นนํามาแยกเชื้อใหบริสุทธิ์แลวนําไปจําแนกชนิดตอไป
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2) แยกเชื้อจากตนกลาซึ่งเพาะจากเมล็ดผิดปกติโดยการเพาะเมล็ดในดินนึ่งฆาเชื้อ โดย
เพาะ 25-50 เมล็ดตอถุง และเก็บถุงเพาะที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส รดน้ําเชาเย็นในโรงเรือนกักกันพืช ของ
กลุ ม วิ จั ย การกั ก กั น พื ช เมื่ อ ต น กล า มี ใ บจริ ง 1-2 ใบ ให สั ง เกตลั ก ษณะอาการผิ ด ปกติ บ นพื ช หรื อ อาจใช
ถุงพลาสติกที่ฉีดพนน้ําคลุมใหความชุมชื้นเปนเวลา 3-5 วัน สังเกตลักษณะอาการผิดปกติบนใบ กิ่ง ลําตน โคน
ตน และ ราก เก็บสวนของพืชที่สงสัยไปแยกเชื้อดวยวิธีการดังตอไปนี้
2.1) วิธี Dilution plate ตัดใบพืชที่เปนโรคเปนชิ้นสี่เหลี่ยมแลวฆาเชื้อที่ผิวดวย
สารละลายคลอรอกซ ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต นาน 2-3 นาที ผึ่งใหแหงบนกระดาษกรองภายใตกระแสลมตู
เขี่ยเชื้อ แลวบดชิ้นสวนในสารละลายโซเดียมคลอไรด ความเขมขน 0.85 เปอรเซ็นต จากนั้นนํามาทําใหเจือจาง
เปนลําดับจาก 10-1 ถึง 10-5 และดําเนินการเชนเดียวกับขั้นตอนในขอ (1)
2.2) วิธี Tissue transplanting ตัดใบพืชเปนชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 2x2 มิลลิเมตร ฆาเชื้อที่
ผิวดวยสารละลายคลอรอกซ ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต นาน 2-3 นาที ผึ่งใหแหงบนกระดาษกรอง ภายใต
กระแสลมตูเขี่ยเชื้อแลววางชิ้นพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA หรืออาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งเฉพาะเจาะจง (semiselective
media) นําจานเลี้ยงเชื้อไปเก็บที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 วัน จึงนํามาตรวจสอบหาโคโลนีเชื้อแบคทีเรียเก็บจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อตอจนครบ 3-5 วัน เพื่อตรวจหาโคโลนีของแบคทีเรียชนิดอื่นจากนั้นแยกเชื้อใหบริสุทธิ์และนําไป
ศึกษาคุณลักษณะเพื่อจําแนกชนิดตอไป
การจําแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย
1. ศึกษาคุณลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย โดยบันทึกลักษณะและสีของโคโลนี ตรวจสอบรูปรางของเซลล
แบคทีเรียใตกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูงและกลองจุลทรรศนอิเลคตรอน
2. ทดสอบแกรม (Gram reaction) โดยใชสารละลายโปรแตสเซียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 3
เปอรเซ็นต (3%KOH) ที่เตรียมใหมใชภายใน 2 สัปดาห หากตรวจพบเปนเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (Gram
negative) มีรูปรางเปนทอน (rod shape) และแกรมบวก (Gram positive) รูปรางแบบ Coryneform rod ก็จะ
นําไปทดสอบในขั้นตอนตอไป
3. ทดสอบ hypersensitivity reaction บนยาสูบ โดยการฉีดสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียอายุ 24 ชั่วโมง
ความเขมขน 108 โคโลนีตอมิลลิลิตร เขาไปในใบยาสูบ (Nicotiana tabacum L.) บริเวณใตใบโดยฉีดเขาเนื้อใบ
ระหวางเสนใบ สังเกตลักษณะอาการเซลลตายตรงเนื้อใบหลังการฉีดเชื้อ 24-48 ชั่วโมง หากพบอาการเซลลตาย
แสดงวาเชื้อแบคทีเรียไอโซเลทดังกลาวเปนเชื้อสาเหตุโรคพืช
4. ทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมี (Physiological and biochemical properties) เชน การ
ใชยูเรีย การยอยเจลาติน การยอยเอสคูลิน และแปงลด (reduce) ไนเตรต ความสามารถในการเจริญที่อุณหภูมิ
ตางๆ (Schaad et al., 2001) เปนตน
5. ทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียในการทําใหเกิดโรคบนพืชอาศัย (Pathogenicity test) โดย
เตรียมสารแขวนลอยเชื้อแบคทีเรียใหมีความเขมขน 108 โคโลนีตอมิลลิลิตร ปลูกเชื้อตามอาการของโรคของเชื้อ
ที่สงสัยวาเปนสาเหตุโรค เชน ปลูกเชื้อโดยฉีดเขาในลําตน ใบเลี้ยงหรือเนื้อใบของตนขาวโพด อายุ 2-3 สัปดาห
ฉีดพนน้ําใหความชุมชื้นคลุมดวยถุงพลาสติกและเก็บไวที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส ตรวจลักษณะอาการ
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โรคหลังปลูกเชื้อ 3-5 วัน จากนั้นนําใบเปนโรคมาแยกเชื้อบริสุทธิ์เพื่อพิสูจนวาเชื้อสาเหตุที่ทําใหพืชเปนโรคเปน
ชนิดเดียวกับที่แยกไดในครั้งแรกหรือไม
6. การตรวจสอบดวยวิธี ELISA เปนวิธีการจําแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียโดยวิธีทางเซรุมวิทยา ดวยชุด
ตรวจสอบที่สั่งนําเขาจากตางประเทศ โดยนําเชื้อแบคทีเรียที่แยกบริสุทธิ์มาเลี้ยงเพิ่มปริมาณในอาหารเหลวและ
นํามาตรวจสอบตามขั้นตอนที่แนะนํา
2.2.3 การตรวจสอบเชือ้ ไวรัส
1) ปลูกสังเกตลักษณะอาการโรคบนตนกลา (Seedling symptom test) โดยเพาะเมล็ด
พันธุในดินอบฆาเชื้อ ตัวอยาง 50-200 เมล็ด เก็บรักษาไวในโรงปลูกพืชกันแมลงเมื่อตนพืชมีใบจริง 1-2 ใบ จึง
ตรวจสอบลักษณะอาการโรค ตนกลาที่แสดงอาการผิดปกติ สงสัยวามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสจะนําใบออนไป
ตรวจสอบดวยวิธีการอื่นเพื่อจําแนกชนิดตอไป
2) ปลูกเชื้อบนพืชทดสอบ (Infectivity test) เตรียมน้ําคั้นพืชสาหรับทดสอบโดยบดใบพืชที่
แสดงอาการผิดปกติในฟอสเฟตบัฟเฟอร (ตรวจสอบเชื้อไวรัสใช 0.1 M phosphate buffer pH 7.0) โดยใชใบพืช
หนัก 1 กรัมตอบัฟเฟอร 2 มิลลิลิตร ในสภาพเย็น จากนั้นใชสําลีหรือนิ้วที่สะอาดจุมน้ําคั้นพืชทําลงบนใบพืช
ทดสอบ ซึ่งโรยดวยผงคารโบรันดัม (carborundum ขนาด 600 mesh) หลังจากปลูกเชื้อแลว 5 นาที ลางใบพืช
และนําพืชทดสอบไปเก็บไวที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส สังเกตลักษณะอาการบนพืชทดสอบหลังปลูกเชื้อ
เปนเวลา 1-4 สัปดาห โดยพืชทดสอบจะแสดงอาการแผลเฉพาะแหง (local lesion) หรืออาการแบบกระจายทั่ว
ลําตน (systemic infection)
3) การตรวจสอบดวยวิธีทางเซรุมวิทยา (Serological techniques) การตรวจสอบดวยวิธี
Enzyme – linked Immunosorbent Assay : ELISA เปนวิธีตรวจสอบเชื้อไวรัสที่มีความไวสูงแมจะมีเชื้อไวรัส
ปริมาณต่ําหรืออนุภาคแตกหักก็สามารถตรวจได ใหผลรวดเร็ว แนนอน และยังสามารถตรวจสอบตัวอยางไดครั้ง
ละจํานวนมาก วิธีการที่นํามาใชเปนแบบ Indirect ELISA ทําการบันทึกผล
3. การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุนําเขาในพื้นที่ของเกษตรกรทําการติดตามตรวจสอบตน
พืชที่มีการนําเมล็ดพันธุนาเขาไปเพาะปลูกในแปลงปลูกของเกษตรกรตามภาคตางๆ โดยสังเกตอาการความ
ผิดปกติของตนพืชทั้ง โคนตน ราก ลําตน ใบและผลของพืช และทําการสุมเก็บตัวอยางอาการดังกลาว นํามา
ตรวจดูภายใตกลองจุลทรรศนกาลังขยายต่ําและกลองจุลทรรศนกาลังขยายสูง แยกเชื้อ จัดจําแนกชนิดของเชื้อ
และทดสอบการเกิดโรคกับพืชในหองปฏิบัติการเพื่อทําการวินิจฉัยเชื้อโรคศัตรูพืชอยางละเอียด เชนเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 2

ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. ประเทศไทยมีการนําเขาขาวโพดเพื่อการบริโภค เพื่อการอุตสาหกรรม หรือใชเปนอาหารสัตวโดย
นําเขาจาก 10 ประเทศ ไดแก ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา บราซิล ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส เวียดนาม และ ไตหวัน และประเทศไทยยังเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม(Hybrid corn)
ที่ใหญแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแหลงปลูกขาวโพดของประเทศจะอยูเขตภาคกลาง ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในป 2554/2555 ประเทศไทย มีพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวประมาณ 8.87
ลานไร ใหผลผลิต 5.45 ลานตัน สงออก 1.28 ลานตัน ไปยังประเทศเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร ฯลฯ
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มูลคาประมาณ 4,315 ลานบาท ขาวโพดมีศัตรูพืช จํานวนทั้งหมดรวม 597 ชนิด เปนไร 12 ชนิด แมลง 212 ชนิด
รา 127 ชนิด แบคทีเรีย 23 ชนิด ไวรัส 15 ชนิด ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด ไสเดือนฝอย 58 ชนิด สัตว 4 ชนิด หอย/
ทาก 1 ชนิด วัชพืช 144 ชนิด ชนิดที่จัดเปนศัตรูพืชกักกัน (Anonymous, 2006) และยังไมมีรายงานในประเทศ
ไทยแตมีรายงานในประเทศสหรัฐอเมริกา(CPC,2007;MAF,2005) ไดแก Peronosclerospora sorghi,
Cercospora zeae-maydis, Pantoea stewartii, Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis, Maize
dwarf mosaic potyvirus, Wheat streak mosaic rymovirus และ Maize chlorotic mottle machlovirus เปน
ตน สําหรับเชื้อ Pantoea stewartii มีรายงานแพรระบาดครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาและตอมาเขาไปแพรระบาดใน
อิตาลีโดยติดไปกับเมล็ดพันธุที่นําเขาจากสหรัฐอเมริกา (FAO,1983; CMI,1987) ซึ่งเชื้อดังกลาวจัดเปนศัตรูพืช
กักกันในหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศในกลุมสหภาพยุโรป (OEPP/EPPO, 1978) ในประเทศไทยเตือนใจและ
คณะ (2539) เคยมีการรายงานเชื้อสาเหตุ ลักษณะอาการ และการแพรระบาดของโรคใบจุดขาวโพดที่พบใหมใน
ประเทศไทยเชนกัน
2. การตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุขาวโพดนําเขาจากตางประเทศ
ในหองปฏิบัติการ
2.1 การตรวจสอบดวยตาเปลาและภายใตกลองจุลทรรศนกาลังขยายตางจากการตรวจสอบเมล็ด
พันธุที่นําเขาจากทุกประเทศในเบื้องตน พบวาลักษณะของเมล็ดมีสีเหลือง เมล็ดสมบูรณ สะอาด ไมพบรองรอย
การเขาทําลายของแมลงศัตรูพืชหรือรองรอยของเชื้อโรคศัตรูพืช เมล็ดพันธุบรรจุอยูในบรรจุภัณฑสะอาด ปด
มิดชิด
2.2 จากการสุ ม ตั ว อย า งเมล็ ด พั น ธุ ข า วโพด นํ า เข า จาก 10 ประเทศ ได แ ก ประเทศญี่ ปุ น
สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา บราซิล ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม และ ไตหวันและจากการ
ตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุขาวโพดในหองปฏิบัติการ ผลการตรวจพบเชื้อรา
จํานวน 10 ชนิด ไดแก Acremonium sp, Cephaosporium acremonium. ,Drechslera turcicum.,
Drechslera sorghicola, Drechslera maydis, Curvularia lunata, Curvularia lpallescens , Fusarium
moniliforme, Fusarium solani, และ Fusarium semitectum ไมพบศัตรูพืชเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และวัชพืชที่
สําคัญดานกักกันพืช และเมื่อนําเมล็ดพันธุปลูกสังเกตอาการของโรคบนตนพืชในโรงเรือน (Seedling symptom)
ไมพบอาการผิดปกติกับตนขาวโพด
3. การติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุนําเขาในพื้นที่ของเกษตรกรจากการติดตาม
ตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุขาวโพดนําเขาจากตางประเทศ ในภาคเหนือ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ตาก ลําปาง เชียงใหมและเชียงราย และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3 จังหวัด ไดแก อุดรธานี ชัยภูมิ
และขอนแก น พบอาการผิ ด ปกติ ใ นข า วโพดที่ จั ง หวั ด ตาก เชี ย งใหม แ ละเชี ย งราย และในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ และขอนแก น พบเชื้ อ โรคบนใบของข า วโพด จํ า นวน 5 โรค ได แ ก
Drechslera turcicum, Drechslera maydis, Fusarium moniliforme, Cephaosporium acremonium และ
Drechslera sorghicola ซึ่งศัตรูพืชที่พบทั้งในเมล็ดพันธุนําเขาและตรวจสอบโรคในแปลงปลูก ไมใชศัตรูพืชดาน
กักกันพืชของประเทศไทย
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สรุป
ขาวโพด มีศัตรูพืชที่เขาทําลายสวนตางๆ จํานวนทั้งหมดรวม 597 ชนิด เปนไร 12 ชนิด แมลง 212 ชนิด
รา 127 ชนิด แบคทีเรีย 23 ชนิด ไวรัส 15 ชนิด ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด ไสเดือนฝอย 58 ชนิด สัตว 4 ชนิด หอย/
ทาก 1 ชนิด วัชพืช 144 ชนิด สุมตัวอยางเมล็ดพันธุ ขาวโพดที่นําเขาจากตางประเทศจํานวน10 ประเทศ ไดแก
ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา บราซิล ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม และ
ไตหวัน มาตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องตนดวย ตาเปลาและภายใตกลองจุลทรรศน พบวา ลักษณะเมล็ดขาวโพดมีสี
เหลือง เมล็ดสมบูรณสะอาด ไมพบรองรอยการเขาทําลายของแมลงศัตรูพืชหรือรองรอยของเชื้อโรคศัตรูพืช เมล็ด
พันธุบรรจุอยูในบรรจุภัณฑสะอาด ปดมิดชิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดที่ปนเปอน
มากั บ เมล็ ด พั น ธุ ข า วโพดในห อ งปฏิ บั ติ ก ารพบเชื้ อ รา จํ า นวน 10 ชนิ ด ได แ ก Acremonium
sp.,
Cephaosporium acremonium, Drechslera turcicum, Drechslera sorghicola, Drechslera maydis,
Curvularia lunata, Curvularia lpallescens, Fusarium moniliforme, Fusarium solani และ Fusarium
semitectum
ผลการติ ด ตามตรวจสอบศั ต รู พื ช ในแปลงปลู ก เมล็ ด ข า วโพดเข า จากต า งประเทศ
ในภาคเหนือ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดตาก เชียงใหมและเชียงราย และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2
จังหวัด ไดแก ชัยภูมิ และขอนแกน พบเชื้อราสาเหตุโรคพืชบนใบของขาวโพดจํานวน 5 โรค ไดแก Drechslera
turcicum, Drechslera maydis, Fusarium moniliforme, Cephaosporium acremonium และ Drechslera
sorghicola ซึ่งศัตรูพืชที่พบทั้งใน เมล็ดพันธุนําเขาและตรวจสอบโรคในแปลงปลูก ไมใชศัตรูพืชที่สําคัญดาน
กักกันพืชของประเทศไทย
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การปรับปรุงพันธุข าวเพื่อเพิ่มผลผลิตดวยการคัดเลือกลักษณะใบธงยาว
Improvement of Rice Variety for Long Flag Leaf to Increase Yield Potential
ฐิตาพร สวาง1* เฉลิมพล ภูมิไชย1 และ ธานี ศรีวงศชัย1
Thitaporn Sawang1*, Chalermpol Phumichai1 and Tanee Sreewongchai1

บทคัดยอ
ใบธง เปนใบที่มีความสําคัญในการสรางคารโบไฮเดรตของพืชและขนาดของใบธงมีความเกี่ยวของกับ
การเพิ่มขึ้นของผลผลิตขาว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มผลผลิตของขาวโดยการใชการคัดเลือกตนที่มี
ลักษณะใบธงยาว ผสมพันธุระหวางขาวพันธุ กข31และCH1 ไดเมล็ดชั่วที่ F1 ผสมกลับกับพันธุ กข31 และ
คัดเลือกตนที่มีใบธงยาวตั้งแตชั่วที่ BC1F1 ถึงชั่วที่ BC2F1 ปลอยใหตนที่ถูกคัดเลือกผสมตัวเอง เพื่อสรางชั่วที่
BC2F2 แลวจึงนําตนกลาชั่วที่ BC2F2 ปลูกในแปลงนา เพื่อคัดเลือกตนที่มีใบธงยาว แลวปลอยใหตนที่ถูกคัดเลือก
ผสมตัวเอง เพื่อสรางชั่วที่ BC2F3 และเมื่อนํามาปลูกในแปลงนาเพื่อคัดเลือกตนที่มีใบธงยาวและใหผลผลิตสูง
สามารถคัดเลือกมาไดทั้งหมด 8 สายพันธุ จึงนําไปปลูกทดสอบในแปลงนาโดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 3
ซ้ํา พบวา 3 สายพันธุมีใบธงยาวกวาพันธุ กข31 ไดแก สายพันธุ 2.1.2.7, 24.2.10.22 และ 24.2.10.30 และสาย
พันธุ 2.1.2.7 มีความยาวใบธง และใหผลผลิตตอตนดีที่สุดและดีเดนเหนือกวาพันธุ กข31 ซึ่งเหมาะแกการนําไป
พัฒนาและศึกษาความสัมพันธของลักษณะสัณฐานวิทยาของตนขาวกับปริมาณผลผลิตตอไป

ABSTRACT
The flag leaf is important to produce carbohydrate for plant and flag leaf size has associated
an increase grain yield. The objective of this study was to improve rice variety for high yield by long
flag leaf selection. F1 plants were obtained by crossing from RD31xCH1. The F1 hybrids were crossed
to recurrent parent to obtain BC1F1 (long flag leaf selection) and BC2F1 (long flag leaf selection)
progenies. The selected BC2F1 plants were selfed to generate BC2F2 progenies. The BC2F2 were
planted in paddy field and were selected for long flag leaf to obtain BC2F3. The BC2F3 were planted in
paddy field and selected 8 lines with long flag leaf and high yield. The 8 BC2F3 were planted in paddy
field for RCB in 3 replications. The result showed the flag leave of 2.1.2.7, 24.2.10.22 and 24.2.10.30
line were longer than RD31 and 2.1.2.7 line had the longest flag leaf and the most yield per plant
better than RD31. It is suitable for development and study of the morphological characteristics of rice
plants and their yield.
Key Words: flag leaf, RD31, yield component
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คํานํา
ประเทศไทยมี พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ข า วทั้ ง หมด 67,258 ล า นไร และภาคกลางเป น พื้ น ที่ ร าบลุ ม ในเขต
ชลประทาน สามารถทํานาปรังไดทุกป จึงนิยมปลูกขาวเจาเพื่อการบริโภคและสงออก (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2560) พันธุขาวที่นิยมปลูกในภาคกลางมีหลายพันธุ เชน พันธุ กข31 พันธุ กข41 พันธุปทุมธานี1
เปนตน (กรมการขาว, 2559) แตในปจจุบันการปลูกขาวประสบกับปญหาภัยธรรมชาติอยางรุนแรง เชน สภาวะ
แลง น้ําทวม อากาศรอนหรือหนาวจัด เปนตน ทําใหไมสามารถปลูกขาวไดผลผลิตตามที่ตองการ และพื้นที่ที่
เหมาะสมตอการปลูกขาวลดลง การปลูกขาวที่ใหผลผลิตตอพื้นที่สูงขึ้นจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถชวยให
เกษตรกรไดผลผลิตขาวมกขึ้นในพื้นที่เพาะปลูกที่จํากัด การปรับปรุงขนาดและรูปทรงของใบขาวเปนอีกหนึ่งวิธีที่
จะทําใหไดพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูง เนื่องจากใบธงมีความสําคัญตอการสังเคราะหแสงของตนขาว (Yue et
al.,2006) ดวยวิธีการผสมกลับ (Hasan, 2015) รวมกับการคัดเลือกตนที่มีลักษณะใบธงยาว เนื่องจากใบเปน
แหลงสรางคารไฮเดรตหลักในพืช และสําหรับขาวการสังเคราะหแสงจะเกิดขึ้นที่ใบธงประมาณ 50 เปอรเซ็นต (Li
et al., 1998) คารโบไฮเดรตที่ถูกสรางขึ้นจากการสังเคราะหแสงของใบจะถูกดึงไปสะสมในเมล็ดขาวในชวงระยะ
การสรางเมล็ดขาว (สุพัตรา, 2561) งานวิจัยครั้งนี้เพื่อปรับปรุงพันธุขาวดวยวิธีการผสมกลับระหวางขาวพันธุ กข
31 ซึ่งเป นพัน ธุข า วที่นิย มปลูกในเขตพื้นที่ นาชลประทาน กั บข า วพันธุ CH1 ที่มี ใ บธงยาวและตั้งตรง แตไ ม
ตานทานโรคและแมลงศัตรูขาว เพื่อใหไดขาวพันธุใหมที่มีขนาดใบธงที่ยาวและใหญขึ้น แตยังคงลักษณะทาง
การเกษตรอื่นๆ ที่เหมาะสมตอการเพาะปลูกขาวในเขตพื้นที่นาชลประทาน

อุปกรณและวิธีการ
การผสมพันธุขาวในแตละชั่ว
1. ปลูกขาวพันธุ กข31 ที่มีความยาวใบธง 20.6±1.7 เซนติเมตร เปนพันธุรับ และขาวพันธุ CH1 ที่มี
ความยาวใบธง 47.5±2.7 เซนติเมตร เปนพันธุให โดยปลูกพันธุละ 5 กระถาง กระถางละ 4 ตน ดูแลจนตนขาว
ออกดอกพรอมผสมพันธุ สําหรับตนขาวที่ใชเปนพันธุรับเมื่อขาวออกดอก กําจัดเกสรเพศผู (emasculation) ดวย
วิธีการอบไอน้ํารอน 45 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที (hot-air method) แลวจึงนําเกสรเพศผูจากขาวที่ใชเปน
พันธุใหมาผสม (Jennings et al., 1979)
2. นําเมล็ดลูกผสมชั่วที่ F1 มาปลูกคัดเลือกและผสมกลับกับพันธุ กข31 ซึ่งเปนพันธุรับ ไดเมล็ดลูกผสม
กลับชั่วที่ BC1F1 จากนั้นจึงปลูกเพื่อคัดเลือกตนที่มีใบธงยาวและนําตนที่คัดเลือกแลวผสมกลับกับพันธุ กข31
เพื่อสรางเมล็ดลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 นําเมล็ดที่ไดมาปลูกและคัดเลือกตนที่มีใบธงยาวแลวปลอยใหผสมตัวเอง
เพื่อสรางเมล็ดลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 นําเมล็ดมาปลูกในแปลงนาเก็บขอมูลความยาวใบธงและองคประกอบ
ผลผลิตเพื่อคัดเลือกและนําเมล็ดไปปลูกเพื่อสรางเมล็ด BC2F3 เก็บเมล็ดแยกแตละสายพันธุเพื่อนําไปปลูก
ทดสอบผลผลิต โดยแผนผังการปรับปรุงพันธุแสดงดังภาพที่ 1 (Figure 1)
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การคัดเลือกตนที่มีใบธงยาวและการปลูกทดสอบผลผลิต
1. สรางลูกผสมชั่วที่ F1 จากการผสมกันระหวางขาวพันธุ กข31 เปนพันธุรับมีความยาวใบธงเฉลี่ย
20.6±1.7 เซนติเมตร ผสมกับขาวพันธุ CH1 เปนพันธุใหที่มีที่มีความยาวใบธงเฉลี่ย 47.5±2.7 เซนติเมตรซึ่งมี
ลักษณะใบธงยาวกวาพันธุรับ โดยความยาวใบธงของขาวทั้งสองพันธุแตกตางตามการหลักการวัดความยาวใบ
สามใบดานบนลําตนขาวที่จัดกลุมไดดังนี้: สั้นมาก (นอยกวา 21 ซม.) สั้น (21–40 ซม.) ปานกลาง (41–60 ซม.)
ยาว (61–80 ซม.) และ ยาวเปนพิเศษ (มากกวา 80 ซม.) (Jockson, 2010)
2. ผสมกลับระหวางลูกผสมชั่วที่ F1 กับขาวพันธุ กข31 จนไดลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 แลวจึงคัดเลือกตน
ที่มีลักษณะใบธงยาวตั้งแต 30 เซนติเมตรขึ้นไป ผสมกลับกับขาวพันธุ กข31 อีกครั้ง ไดลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1
3. นําเมล็ดชั่วที่ BC2F1 ทั้งหมดไปปลูกแลวคัดเลือกตนที่มีความยาวใบธงมากกวา 30 เซนติเมตร
จากนั้นจึงปลอยใหตนที่ถูกเลือกผสมตัวเองและเก็บเมล็ดที่ไดโดยการเก็บแยกตน ไดเมล็ดลูกผสมกลับชั่วที่
BC2F2
4. นําเมล็ดชั่วที่ BC2F2 ทั้งหมดที่คัดเลือกไดในขั้นตอนที่ 3 มาปลูกซึ่งเหลือตนกลาที่สามารถ
เจริญเติบโตตอไดจํานวน 50 สายพันธุ ไปปลูกในแปลงนาโดยปลูก แบบ 1 สายพันธุตอ 2 แถว แถวละ 20 ตน
จากนั้นจึงคัดเลือกตนที่มีใบธงยาวตามการจัดกลุมความยาวใบในขั้นตอนที่ 1 และใหผลผลิตสูง โดยการวัด
ความยาวของใบธงขาวและเก็บขอมูลผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาว ไดเมล็ดลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F3
5. คัดเลือกลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F3 จากขั้นตอนที่ 4 ที่มีความยาวใบธงมากที่สุดและใหผลผลิตตอพื้นที่
สูงที่สุดในประชากร BC2F3 คัดเลือกมาไดทั้งหมด 8 สายพันธุ นําเมล็ดที่คัดเลือกไดไปปลูกในแปลงนาเพื่อ
ทดสอบผลผลิตเบื้อ งตนรวมกับพันธุพอแม ซึ่งใชเปนพันธุเปรียบเทียบ โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD
(randomized complete block design) จํานวน 3 ซ้ํา ระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร และปลูกสายพันธุละ 10 ตน
โดยสุมเก็บขอมูลความยาวใบธง ขอมูลลักษณะทางการเกษตร และขัอมูลองคประกอบผลผลิต ไดแก จํานวนรวง
ตอกอ จํานวนเม็ดตอรวง น้ําหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตตอตน) สายพันธุละ 5 ตนตอซ้ํา เพื่อหาคาเฉลี่ยแลว
นําไปวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี Least significant difference
RD31 X CH1

RD31 X F1

Phenotypic evalution---long flag leaf

RD31 X selected BC1F1
Phenotypic evalution---long flag leaf
selected BC2F1
selected BC2F2

Phenotypic evalution---long flag leaf
Phenotypic evalution---long flag leaf and high yield

selected BC2F3

Phenotypic evalution---long flag leaf and high yield
preliminary yield trail

Figure 1 Flow chart of breeding program.
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
การถายทอดลักษณะความยาวใบธงในชัว่ ที่ F1
จากการบันทึกขอมูลความยาวใบธงขาวพันธุ กข31 ซึ่งเปนพันธุรับและพันธุ CH1 เปนพันธุให พบวามี
ความยาวใบธงเฉลี่ย 20.6±1.7 เซนติเมตร และ 47.5±2.7 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อผสมพันธุขาวทั้งสองพันธุได
คูผสม กข31/CH1 เปนลูกผสมชั่วที่ F1 จํานวนทั้งหมด 288 ตน มีความยาวใบธงเฉลี่ย 30.9±6.1 เซนติเมตร นอย
กวา 34.05 เซนติเมตร ซึ่งเปนคากึ่งกลางระหวางพันธุใหและพันธุรับ และมีคาความยาวใบธงคอนไปทางพันธุรับ
เนื่องจากลักษณะความยาวใบธงเปนลักษณะเชิงปริมาณที่ควบคุมดวยยีนหลายตําแหนง (QTL) (Yue et al.,
2006) และสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอการแสดงออกของยีนสงผลใหประชากรลูกผสมชั่วที่ F1 เกิดความแปรปรวน
ในลักษณะความยาวของใบธง
การคัดเลือกตนที่มีใบธงยาวเพื่อสรางลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 และ BC2F1
ผสมกลับลูกผสมชั่วที่ F1กับขาวพันธุ กข31 ไดลูกผสมกลับชั่วที่ BC1F1 จํานวน 154 ตน ซึ่งมีคาเฉลี่ย
ความยาวใบธงเทากับ 30.44±9.8 เซนติเมตร เมื่อศึกษาการกระจายตัวของลักษณะความยาวใบธงพบวา มี
อัตราสวนระหวางใบธงสั้นมากตอใบธงปานกลางเทากับ 90:64 ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
(p<0.05) แสดงวาความยาวใบธงถูกควบคุมดวยยีนหลายตําแหนง จากนั้นจึงคัดเลือกตนที่มีความยาวใบธง
มากกวา 30 เซนติเมตร พบวามีจํานวนทั้งหมด 66 ตน มีคาเฉลี่ยความยาวใบธงเทากับ 35.85±5.6 เซนติเมตร
แลวจึงนําตนที่คัดเลือกได มาผสมกลับกับขาวพันธุ กข31 เพื่อสรางลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F1 ไดเมล็ดลูกผสมกลับ
ชั่วที่ BC2F1 จํานวน 246 เมล็ดมาปลูก และวัดคาความยาวใบธงมีคาเฉลี่ยเทากับ 36.33±5.6 เซนติเมตร เมื่อ
ศึกษาการกระจายตัวของลักษณะความยาวใบธง ผลแสดงตามตารางที่ 2 (Figure 2)
40

Frequency

30

CH1 (47.5±2.7)

RD31 (20.6±1.7)

20
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Figure 2 Frequency distributions of flag leaf length (cm) in BC2F2 populations of RD31xCH1. (male
parent (CH1) flag leaf length = 47.5±2.7 cm, female parent (RD31) flag leaf length =
20.6±1.7 cm)
อัตราสวนระหวางใบธงสั้นมากตอใบธงปานกลางเทากับ 73:36 ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (p<0.05) แสดงวาความยาวใบธงถูกควบคุมดวยยีนหลายตําแหนง และไดคัดเลือกตนที่มีความยาว
ใบธงมากกวา 30 เซนติเมตร สามารถคัดเลือกได 73 ตน มีคาเฉลี่ยความยาวใบธงเทากับ 40.6±3.5 เซนติเมตร
จากนั้นปลอยใหผสมตัวเองไดลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 และเมื่อนําเมล็ดไปปลูกพบวา ประชากรชั่วที่ BC2F2 มี
ความยาวใบธงที่แตกตางกัน และจากการศึกษาการกระจายตัวของลักษณะความยาวใบธงพบวา มีอัตราสวน
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ระหวางใบธงสั้นมากตอใบธงปานกลางเทากับ 86:9 ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05)
แสดงวาความยาวใบธงถูกควบคุมดวยยีนหลายตําแหนงสอดคลองกับ Wang et al. (2011) ไดศึกษาแผนที่ยีน
QTL (qFL1) บนโครโมโซมที่ 1 ควบคุมความยาวของใบธง จากประชากรชั่วที่ BC2F3 และ BC3F2 ของคูผสม
ระหวางขาวพันธุ Zhenshan 97 และ 93-11 พบวามีความเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตขาว นอกจากนี้
Mei et al. (2003) ไดคนพบยีน 2 QTLs ควบคุมลักษณะใบธงยาวจากประชากร Recombination Inbred Line
(RIL) ของคูผสมระหวางขาวพันธุ Lemont และTeqing และYue et al. (2006) ไดคนพบยีน 7 QTLs ควบคุม
ลักษณะใบธงยาวจากประชากร RIL ของคูผสมระหวางขาวพันธุ Zhenshan 97 และIRAT 109
การปลูกและคัดเลือกสายพันธุที่มีใบธงยาวเพื่อนําไปทดสอบผลผลิต
การคัดเลือกไดลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 คัดเลือกเฉพาะตนที่มีใบธงยาวมากกวา 30 เซนติเมตรและพันธุ
รับ คาดวาตนที่คัดเลือกมามีผลผลิตสูงกวาพันธุรับสอดคลองกับ Tsukaya (2005) รายงานวาขนาดของใบ
(ความยาว ความกวาง และพื้นที่ใบ) เปนตัวกําหนดหลักของสถาปตยกรรมพืชและมีผลตอประสิทธิภาพผลผลิต
ของพืช จึงไดคัดเลือกตนลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 จํานวน 50 สายพันธุ เพาะเมล็ดจนถึงระยะกลา นําตนกลาของ
แตละสายพันธุมาปลูกแบบ 1 ตนตอ 2 แถว แถวละ 20 ตน คัดเลือกตนลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F3 ที่ใบธงยาว
มากกวา 30 เซนติเมตรและใหผลผลิตสูงไดจํานวน 8 สายพันธุ เนื่องจากมีความยาวใบธงผันแปรอยูระหวาง 50 64.5 เซนติเมตร และน้ําหนักเมล็ดดีตอตนผันแปรอยูระหวาง 19.2 - 53.3 กรัม บางสายพันธุมีน้ําหนักเมล็ดดีสูง
กวาพันธุ กข31 และ CH1 ซึ่งเปนพันธุพอแมที่มีน้ําหนักเมล็ดดีเทากับ 20.8 และ 18.3 กรัม ตามลําดับ เมื่อปลอย
ใหผสมตัวเองแลวจึงเก็บเกี่ยวแตละตนแยกจากกันเพื่อนําไปทดสอบผลผลิต
การปลูกทดสอบผลผลิตสายพันธุที่ไดรับการคัดเลือก
ปลูกทดสอบผลผลิตขาวลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F3 จํานวน 8 สายพันธุ เมื่อนําผลการบันทึกขอมูลความ
ยาวใบธง ลักษณะทางการเกษตร (Table 1) และองคประกอบผลผลิต (Table 2) มาวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา
ความยาวใบธงของลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F2 ทั้ง 8 สายพันธุและพันธุเปรียบเทียบมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และมี 3 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ 2.1.2.7, 24.2.10.22 และ 24.2.10.30 ที่มีลักษณะดีเดน
ที่สุด ซึ่งมีความยาวใบธงอยูในกลุมเดียวกับพันธุ CH1 (45.95±6.4 เซนติเมตร) มีความยาวใบธงผันแปรอยู
ระหวาง 42.81 – 49.18 เซนติเมตร และมีความยาวใบธงมากกวาพันธุ กข31 (34.62±3.3 เซนติเมตร) ทั้งนี้
สามารถแบงกลุมความยาวใบธงของทั้ง 3 สายพันธุไดทั้งหมด 2 กลุม สวนสายพันธุที่มีความยาวใบธงอยูในกลุม
เดียวกับพันธุ กข31 ซึ่งเปนพันธุรับอาจเกิดจากการกระจายตัวของลักษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนหลายตําแหนง
และสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอการแสดงออกและพบวาดัชนีการเก็บเกี่ยวของสายพันธุ 2.1.2.7 ไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญกับพันธุพอ (CH1) แตเมื่อเทียบกับพันธุแม (กข31) และสายพันธุอื่นจะพบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยการคัดเลือกสายพันธุที่มีใบธงยาวเนื่องจากความยาวของใบธงอาจจะมี
ความสัมพันธกับปริมาณผลผลิตซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Yue et al. (2006) พบวาพื้นที่ใบเปนสิ่ง
สําคัญเนื่องจากเปนปจจัยที่กําหนดศักยภาพผลผลิตทางอัตราการสังเคราะหแสง ซึ่งสัมพันธกับผลผลิตและ
องคประกอบผลผลิต
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Table 1 Characterization of agronomic traits of yield trail season.
PH (cm)a
FLL (cm)a
PL (cm)a
Line
FLDa
21.2.2.13 88.00 c
2.6.1.34
88.00 c
2.1.2.5
88.67±1.2 bc
2.1.2.7
88.00 c
24.2.10.22 88.33±0.6 bc
24.2.10.29 89.33±1.2 b
2.1.2.32
89.33±1.2 b
24.2.10.30 89.33±1.2 b
CH1
91a
RD31
88.00 c

F-test
%CV

**
0.8696

95.43±0.8 de
114.00±1.9a
91.90±4.2 e
85.70±1.7 f
113.57±0.5a
101.10±4.5 bc
99.57±2.2 cd
104.33±1.8 b
85.67±0.7 f
99.57±3.1 cd

39.77±3.5cde
41.48±4.9 cd
38.22±4.3 ef
42.90±4.7 bc
42.81±5.7 bc
40.11±5.0cde
36.47±4.7 ef
49.18±5.3a
45.95±6.5ab
34.62±3.3 f

**
2.66

**
5.57

27.60±0.3
27.07±1.7
26.50±0.4
27.40±1.6
28.53±1.2
27.67±1.0
27.80±1.0
28.50±1.2
26.67±0.8
27.53±1.0

TNa
15.37±1.5ab
13.57±1.2abc
12.33±0.9 cd
16.10±2.8a
12.90±1.3 bcd
9.23±1.0 e
13.03±1.2 bc
10.90±2.4 cde
10.00±1.3 de
15.53±3.0ab

ns
4.17

**
13.60

HIa
0.41±0.1 bc
0.26 f
0.40±0.1 bcd
0.51a
0.33 de
0.45abc
0.39 cd
0.27 ef
0.46ab
0.38±0.1 cd

**
10.08

** Significant difference of 99%
FLD: flowering date 50%, PH: plant height, FLL: flag leaf length, PL: panicle length, TN: tiller number, HI: harvest index

a

Table 2 Characterization of yield and yield components of yield trail season.
PNb
(panicle)
21.2.2.13 14.47±1.3abc
2.6.1.34
12.80±0.8bc
2.1.2.5
11.70±1.0cde
2.1.2.7
15.77±2.8a
24.2.10.22 12.23±1.5 bcd
24.2.10.29 8.67±0.9 f
2.1.2.32
12.20±1.2 bcd
24.2.10.30 9.43±2.2 def
CH1
9.23±1.3 ef
RD31
15.10±2.8ab
F-test
**
%CV
14.07
Line

GNb
(grain)
96.43±0.5cd
88.47±14.3cd
107.00±15.4c
114.00±13.5bc
99.90±11.0 cd
153.63±12.5a
111.10±7.7 c
72.67±21.2 d
140.90±31.2ab
90.57±8.6 cd
**
15.18

TGNb
(grain)
134.00±8.3cde
139.00±18.3cde
156.43±13.0 bc
157.57±15.9 bc
171.70±20.1 b
212.20±15.9a
152.77±21.0bcd
112.37±26.0 e
209.03±13.5a
123.00±13.5 de
**
11.57

100-grain
wt. (g)
2.63±0.2 b
2.80ab
2.60±0.1 b
2.60 b
2.60±0.1 b
2.50±0.1 b
2.67±0.1 b
2.53±0.2 b
2.03±0.1 c
3.07±0.1a
**
7.36

Yield per
plant (g)
24.90±7.0 b
13.30±0.6 cd
18.60±4.4 bcd
34.60±6.6a
17.27±4.5 bcd
19.77±4.0 bc
19.17±2.3 bcd
11.63±3.2 d
17.03±1.2 bcd
21.60±6.0 b
**
23.82

** Significant difference of 99%
PN: panicle number per plant, GN: grain number per plant, TGN: total grain number per panicle

b
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Grain yield
(t ha-1)
6.22±5.4 b
3.33±1.1 cd
4.65±0.1 bcd
8.64±1.1a
4.31±0.1 bcd
4.94±0.6 bc
4.79±0.7 bcd
2.92±1.2 d
4.25±1.0 bcd
5.40±0.2 b
**
23.77
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สรุป
โดยเกิดจากมีการถายทอดยีนที่ควบคุมลักษณะความยาวใบธงของขาวพันธุ CH1 มาใหกับพันธุ กข31
และนอกจากนี้ยังพบวา สายพันธุ 2.1.2.7 มีลักษณะทางการเกษตรและองคประกอบผลผลิตดีเดนที่สุดและดีเดน
เหนือกวาพันธุ กข31 แตอยางไรก็ตามพบวาการที่สายพันธุ 2.1.2.7 ใหผลผลิตสูงนั้นอาจไมไดเปนผลมาจาก
ความยาวใบธงที่เพิ่มขึ้นเพียงปจจัยเดียว กลาวคือการเพิ่มขึ้นของผลผลิตอาจไดรับอิทธิพลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ลักษณะทางการเกษตร เชน จํานวนหนอตอตนมากขึ้น หรือองคประกอบผลผลิต เชน จํานวนรวงตอตนเพิ่มมาก
ขึ้น เปนตน ซึ่งสายพันธุ 2.1.2.7 เหมาะแกการนําไปพัฒนาและศึกษาหาความสัมพันธของลักษณะสัณฐานวิทยา
ของตนขาวกับปริมาณผลผลิตไดตอไปการปรับปรุงพันธุขาวเพื่อเพิ่มผลผลิต ดวยการคัดเลือกลักษณะใบธงยาว
โดยใชคูผสมของขาวพันธุ กข31/CH1 พบวาจากการคัดเลือกตั้งแตชั่วที่ F1 ถึง BC2F3 สามารถคัดเลือกตนที่มีใบ
ธงยาวที่สุด 3 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ 2.1.2.7, 24.2.10.22 และ 24.2.10.30 มีความยาวใบธง 42.90, 42.81
และ49.18 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งยาวกวาพันธุ กข31 ที่เปนพันธุแมและจัดอยูในกลุมที่มีความยาวใบธงปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาผลผลิตจากทั้ง 3 สายพันธุ พบวาสายพันธุ 2.1.2.7 ใหผลผลิตตอตนสูงที่สุด 34.60 กรัม
สูงกวาสายพันธุอื่นๆรวมทั้งพันธุ CH1 และกข31 ที่เปนพันธุพอแม
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เสถียรภาพการใหผลผลิตของขาวลูกผสมสายพันธุด ีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพันธุ
KUH1 และ KUH2
Yield Stability of Kasetsart University's Promising Hybrid Rice KUH1 and KUH2 Cultivars
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บทคัดยอ
การประเมินศักยภาพในการใหผลิตของขาวลูกผสมสายพันธุดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
KUH1 และ KUH2 ในฤดูนาป พ.ศ. 2557 - 2558 ณ ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี และศูนยวิจัยขาวชัยนาท โดยวาง
แผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ผลการทดลองพบวา ขาวลูกผสมพันธุ KUH1 และ KUH2 มีผลผลิต
คอนขางดีเฉลี่ย 692.24 และ 629.18 กิโลกรัมตอไร ทั้งสองสายพันธุใหผลผลิตที่ไมแตกตางกันทางสถิติ และยัง
แสดงศักยภาพไดไมเต็มที่เนื่องจากมีอัตราการติดเมล็ดต่ํา รอยละ 60.86 และ 54.07 อาจเปนผลมาจากการ
จัดการดานปจจัยการผลิตไมเหมาะสมกับขาวลูกผสม ผลการวิเคราะหรีเกรสชันเสนตรง (bi) (พันธุที่มีเสถียรภาพ
ดี ตองมีคา รีเกรสชันเสนตรง (bi) เทากับ 1 หรือใกลเคียง 1คา slope) ผลผลิตเฉลี่ยของขาวแตละพันธุบน
คาเฉลี่ยผลผลิตรวมของขาวทุกพันธุในแตละสภาพแวดลอม พบวาขาวลูกผสมพันธุ KUH1 และ KUH2
มีเสถียรภาพโดยเฉลี่ยดี คา slope เทากับ 1.01 และ 1.09

ABSTRACT
Evaluation of Kasetsart University's promising hybrid rice KUH1 and KUH2 varieties was used
Stability Testing in season of 2014 - 2015, Pathum Thani Rice Research Center and Chinat Rice
Research Center. RCBD with four replicates was used in this study. The results show that KUH1 and
KUH2 were yields averaged 692.24 and 629.18 kg./rai, respectively. It also has not shown its full
potential due to the low seed setting rate. As a result, production management may not be suitable for
hybrid rice. The linear regression analysis using the slope (bi) of the average yield of each rice variety
on the average yield of all rice varieties in the environment was found that the KUH1 and KUH2 had
the same slope 1.01 and 1.09, respectively showed that the mating rice was stable on average.
Key Words: Hybrid rice, Yield, Stability
*Corresponding author; e-mail address: Prakpoomnaja@gmail.com
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คํานํา
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ มีพื้นที่ปลูกขาวถึง 69.76ลานไร โดยปลูกขาวนาป 57.18
ลานไร และนาปรัง ประมาณ 12.61 ลานไร พื้นที่ปลูกขาวนาชลประทานมีประมาณรอยละ 20 ของพื้นที่ปลูกขาว
ทั้งประเทศ กระจายอยูใน ภูมิภาคตางๆ รวมทั้งในภาคกลาง ซึ่งมีประมาณ 700,000ไร (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2560) โดยภาคกลาง มีพื้นที่สวนใหญอยูในเขตชลประทาน เชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชัยนาท
อีกในหลายพื้นที่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)
ปจจุบัน พันธุขาวที่เกษตรกรนิยมปลูก พันธุที่นิยมปลูกมีอยูหลายสายพันธุ เชน กข31(RD31) และ
กข41(RD41) ซึ่งสองพันธุ นี้มีศักยภาพในการใหผลผลิตตอไรดี และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมพื้นที่ภาคกลาง
ไดดี
ประเทศไทยไดพัฒนาขาวลูกผสมตั้งแตป พ.ศ.2522 โดยในชวงแรกกรมการขาวนําเขาพันธุจากประเทศ
จีน มาทดสอบ และคั ด เลือ กพั น ธุ แต เ นื่ อ งจากข อจํ า กั ด ของพั น ธุ ขา วลู ก ผสมที่ นํ า เข า มายัง ไม เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมของประเทศไทย มีการปรับตัวไมดีถึงแมจะมีผลผลิตสูงกวาพันธุขาวในประเทศบางพันธุ แตมี
ปญหาการติดเมล็ดคอนขางต่ํา (บริบูรณ และปทมา, 2550) เนื่องจากขาวเปนพืชผสมตัวเอง โอกาสของการผสม
พันธุขามระหวางตนมีนอยมาก จึงจําเปนตองอาศัยวิธีการทําใหสายพันธุขาวที่ใชเปนสายพันธุแมมีเกสรเพศผู
เปนหมัน เพื่อผสมพันธุกับสายพันธุที่มีเกสรเพศผูปกติ และมีลักษณะที่เอื้ออํานวยตอการผสมขามไดดี เพื่อการ
ผลิตเมล็ดขาวลูกผสมใหไดปริมาณมาก (สงกรานต และคณะ, 2529) โดยเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1 เมื่อนําไปปลูก
แลวตองแสดงความดีเดนและใหผลผลิตสูงกวาพอแมที่เปนสายพันธุบริสุทธิ์ (pure line) อยางนอยรอยละ 20
โดยนักพันธุศาสตรเรียกปรากฏการณที่ขาวลูกผสมแสดงออกถึงลักษณะทางพันธุกรรมที่รวมกันแลวใหผลผลิตที่
ดีกวาพันธุพอแม วา hybrid vigor หรือ heterobeltiosis วรวิทย, 2533; สุชาติ และคณะ 2549; Yuan et al.,
2003)
พันธุหรือสายพันธุที่สามารถปรับตัวไดกวางขวาง (stability) ควรจะมีคาปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรม
ของพืช และสภาพแวดลอม (genotype and environment interaction, G x E) ต่ํา ในขณะที่สายพันธุบริสุทธิ์
หรือพันธุลูกผสม (hybrid variety) จะมีคา G x E สูงเนื่องจากตนพืชตอบสนองเฉพาะสภาพแวดลอมใด
สภาพแวดลอมหนึ่งที่เหมาะสมเทานั้น (พีระศักดิ์, 2525)
พันธุที่มีเสถียรภาพในการใหผลผลิตดีควรจะเปนพันธุที่ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงและมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
เทากับ 1 หรือไมแตกตางไปจาก 1 และมีคาสวนเบี่ยงเบนจากเสนรีเกรสชันของพันธุที่ i ในสภาพแวดลอมที่ j dij
นอยหรือไมแตกตางทางสถิติซึ่งพันธุที่มีเสถียรภาพสูงสุด คือ พันธุที่มีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน (bi) เทากับ 1 ซึ่ง
หมายถึง เมื่อ ดั ชนีสิ่ งแวดลอ ม (environmental
index) เปลี่ย นแปลงไป 1 หนวย พันธุ นั้นจะใหผลผลิ ต
เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย ตามดัชนีสิ่งแวดลอมโดยไมมีปฏิสัมพันธแบบผกผัน หรือปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรม
กับสิ่งแวดลอมไมมีนัยสําคัญทางสถิติ พันธุที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมไดทั่วไป (General adaptation) มี
ผลผลิตสูงและมีเสถียรภาพไมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมมากนัก ควรเปน พันธุหรือสายพันธุ ที่ถูก
คัดเลือกไว พันธุที่มีเสถียรภาพดีตามวิธีการของ Finlay และ Wilkinson, (1963) ตองเปนพันธุที่ให ผลผลิตเฉลี่ย
สูง และมีคา bi เทากับ 1 หรือใกลเคียง 1
ในป พ.ศ.2554 คณะกรรมการบริหารกรมการขาวมีมติใหรับรองพันธุขาวลูกผสมพันธุ กขผ1 ภาควิชา
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พืชไรนาคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดพัฒนาพันธุขาวลูกผสมที่มีศักยภาพในการใหผลผลิตสูง
จํานวน 2 พันธุคือ KUH1 (IR80151A/CH1) และ KUH2 (IR80151A/CH4) แตยังไมไดมีการเปรียบเทียบใน
หลายสถานที่ หรือหลาย ๆ ป ทั้งนี้ การใชเทคนิคการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางพันธุกับสภาพแวดลอม จะทํา
ใหทราบถึงความสามารถ ของขาวทั้งสองพันธุนั้น วามีความสามารถตอบสนองไดดีในเฉพาะสภาพแวดลอมหรือ
ในหลายสภาพแวดลอม ดังนั้นการทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบศักยภาพในการใหผลผลิต และ
ทดสอบเสถียรภาพของขาวลูกผสมพันธุ KUH1 และ KUH2

อุปกรณและวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา โดยปลูกขาวลูกผสมพันธุ KUH1 และ KUH2 สายพันธุ
พอ (R line) พันธุ CH1 และ CH4 เปรียบเทียบกับขาวลูกผสมพันธุ RDH1 และขาวพันธุบริสุทธิ์พันธุ RD31
และ RD41 ของกรมการขาว จํานวน 2 ฤดูปลูกไดแก ฤดูนาปรัง 2557 และ ฤดูนาป 2558 ในแปลงทดลอง 2
แหงไดแก ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี(PTT) และศูนยวิจัยขาวชัยนาท(CNT)
จัดกรรมวิธีทดลองแบบ 2 × 2 × 2 factorial เพาะเมล็ดขาวลงในแปลงเพาะกลา เมื่อกลาขาวมีอายุ 30
วัน ยายไปปลูกในแปลงทดลองดวยวิธีการปกดํา ระยะปกดํา 20×20 เซนติเมตร แปลงยอยขนาด 2 x 3 เมตร
แปลงยอยละ 10 แถว แถวละ 15 ตน มีการใสปุยเคมี N-P2O5-K2O อัตรา 18-9-9 กิโลกรัม
การเก็บเกี่ยว ทําการเก็บเกี่ยวเมื่อขาวอายุ 30 วันหลังออกดอก โดยเก็บเกี่ยว 4 แถวกลาง ไมเก็บเกี่ยว
แถวขางและแถวหัว-ทายแปลง ขนาดพื้นที่เก็บเกี่ยว 0.80 x 2.6 เมตร หลังเก็บเกี่ยวนํามานวด ฝด ตาก ทําความ
สะอาด ชั่งน้ําหนัก แลวจึงคํานวณเปนผลผลิตตอไรที่ระดับความชื้น 14 เปอรเซ็นต
การบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลวันตกลา วันปกดํา ความสูง การแตกกอ และน้ําหนักผลผลิต
นําผลผลิตมา วิเคราะหความแปรปรวน โดยใชโปรแกรม STAR และวิเคราะหเสถียรภาพตามวิธีการของ
Finlay และWilkinson (1963) โดยใช โปรแกรม PBTools
Yij = M+ ai + bi + Ij + dij
เมื่อ
Yij = ผลผลิตของพันธุที่ i ในสภาพแวดลอมที่ j
M = คาเฉลี่ยของพันธุในทุกสภาพแวดลอม
ai = คาเบี่ยงเบนของผลผลิตเฉลี่ยของพันธุที่ i ไปจาก M
bi = สัมประสิทธิ์รีเกรสชันของพันธุที่ i บนดัชนีสภาพแวดลอมที่ Ij
Ij = ดัชนีสภาพแวดลอมที่ j
dij = สวนเบี่ยงเบนจากเสนรีเกรสชันของพันธุที่ i ในสภาพแวดลอมที่ j
สายพั น ธุ ข า วที่ มี เ สถี ย รภาพในการให ผ ลผลิ ต ดี ควรจะเป น สายพั น ธุ ที่ ใ ห ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย สู ง มี ค า
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 1 หรือไมแตกตางไปจาก 1 และมีคา dij นอยหรือไมแตกตางทางสถิติ ซึ่งอธิบายถึง
เสถียรภาพผลผลิตของพันธุทดสอบวา พันธุที่ใหผลผลิตที่มีเสถียรภาพสูงสุด คือ พันธุที่มีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน
เทากับ 1 ซึ่งหมายถึง เมื่อดัชนีสิ่งแวดลอม (environmental index) เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย สายพันธุนั้นจะให
ผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย ตามดัชนีสิ่งแวดลอม โดยไมมีปฏิสัมพันธแบบผกผัน หรือปฏิสัมพันธระหวาง
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พันธุกรรมกับสิ่งแวดลอม (G x E) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติพันธุที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมไดทั่วไป (General
adaptation) มีผลผลิตสูง และมีเสถียรภาพไมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมมากนัก ควรเปนพันธุ/สายพันธุ
ที่ถูกคัดเลือกไว พันธุที่มีเสถียรภาพดี ตามวิธีการของ Finlay และ Wilkinson (1963) ตองเปนพันธุที่ให ผลผลิต
เฉลี่ยสูง และมีคา bi เทากับ 1หรือใกลเคียง 1

ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการประเมิ น ศั ก ยภาพในการให ผ ลผลิ ต ของข า วลู ก ผสมพั น ธุ KUH1 และ KUH2 ในป 2557
พันธุ KUH1 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 695.75 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติ กับที่
676.46 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 674.65 กิโลกรัม
ตอไร พันธุ RDH1 ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 769.34 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่ไมแตกตางกันทาง
สถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 768.73 กิโลกรัมตอไร พันธุ RD31 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิต
ที่ 766.55 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 735 กิโลกรัม
ตอไร พันธุ RD41 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 728.39 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติ
กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 802.33 กิโลกรัมตอไร พันธุ CH1 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่
489.89 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 499.38 กิโลกรัม
ตอไร พันธุ พันธุ CH4 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 497.75 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติ
กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 540.40 กิโลกรัมตอไร
ในป2558 พันธุ KUH1 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 763.08 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตแตกตางกัน
ทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 537.04 กิโลกรัมตอไร พันธุ KUH2 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี
ใหผลผลิตที่ 756.60 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่
409.00 กิโลกรัมตอไร พันธุ RDH1 ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 1,050.55 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่
แตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 707.88 กิโลกรัมตอไร พันธุ RD31 ศูนยวิจัยขาว
ปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 778.51กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิต
ที่ 709.30 กิโลกรัมตอไร พันธุ RD41 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 1,041.04 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิต
แตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 613.06 กิโลกรัมตอไร พันธุ CH1 ศูนยวิจัย
ขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 743.64 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ให
ผลผลิตที่ 467.61 กิโลกรัมตอไร พันธุ CH4 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 695.84 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิต
แตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 452.59 กิโลกรัมตอไร
ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี พบวา พันธุ KUH1 ในป 2557 ใหผลผลิต 695.75 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่
แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 763.08 กิโลกรัมตอไร พันธุ KUH2 ในป 2557 ใหผลผลิต 676.46
กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 756.60 กิโลกรัมตอไร พันธุ RDH1 ในป
2557 ใหผลผลิต 769.34 กิโล กรัมตอไร ใหผลผลิตที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 1,050.55
กิโลกรัมตอไร พันธุ RD31 ในป 255 7 ใหผลผลิต 766.55 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิต ที่ไมแตกตางกันทางสถิติ กับ
ป 2558 ใหผลผลิต 778.51 กิโลกรัมตอไร พันธุ RD41 ในป 2557 ใหผลผลิต 728.39 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่
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แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 1,041.04 กิโลกรัมตอไร พันธุ CH1 ในป 2557 ใหผลผลิต 489.89
กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 743.64 กิโลกรัมตอไร พันธุ CH4 ในป
2557 ใหผลผลิต 497.75 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 695.84 กิโลกรัม
ตอไร
ในศูนยวิจัยขาวชัยนาท พบวา พันธุ KUH1 ในป 2557 ใหผลผลิต 773.10 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิต
ที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 537.04 กิโลกรัมตอไร พันธุ KUH2 ในป 2557 ใหผลผลิต 674.65
กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 409 กิโลกรัมตอไร พันธุ RDH1 ในป 2557
ใหผลผลิต 768.73 กิโล กรัมตอไร ใหผลผลิตที่ไมแตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 707.88 กิโลกรัม
ตอไรพันธุ RD31 ในป 2557 ใหผลผลิต 735 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่ไมแตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ให
ผลผลิต 709.30 กิโลกรัมตอไร พันธุ RD41 ในป 2557 ใหผลผลิต 802.33 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่แตกตางกัน
ทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 613.06 กิโลกรัมตอไร พันธุ CH1 ในป 2557 ใหผลผลิต 499.38 กิโลกรัมตอไร
ใหผลผลิตที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 467.61 กิโลกรัมตอไร พันธุ CH4 ในป 2557 ใหผลผลิต
540.40 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 452.59 กิโลกรัมตอไร
จากการประเมินศักยภาพในการใหผลผลิตของขาวลูกผสมพันธุ KUH1 และ KUH2 ไดนําขอมูลในดาน
ผลผลิตมาวิเคราะหความแปรปรวนพบวา อิทธิพลทางดานพันธุ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
สวนอิทธิพลรวมระหวางพันธุ x ป และพันธุ x สถานที่ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และอิทธิพลรวมระหวาง
พันธุ x ป x สถานที่ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 1)
อัตราการติดเมล็ดของพันธุขาว มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ พันธุที่มีอัตราการติดเมล็ด
สูงที่สุดคือ พันธุ RD41 มีอัตราการการติดเมล็ด รอยละ 84.34 ลองลง ไดแกพันธุ CH1 ,RDH1 ,RD31 ,CH4
และ KUH1 มีอัตราการการติดเมล็ด รอยละ 81.73 ,73.58 ,72.58 ,69.91 และ 60.86 ตามลําดับ พันธุที่มีอัตรา
การการติดเมล็ดต่ําสุด คือ พันธุ KUH2 มีอัตราการการติดเมล็ด รอยละ 54.07 (Table 2)
เมื่อพิจารณาเฉพาะขาวลูกผสมพันธุ KUH1 มีผลผลิตสูงสุด ที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวชัยนาท
ในป 2557 ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป 2558 ในขณะที่แปลงทดลอง
ของศูนยวิจัยขาวชัยนาท ในป 2558 ขาวลูกผสมพันธุ KUH1 มีผลผลิตต่ําสุด แสดงใหเห็นวาสถานที่และปที่ปลูก
ที่แตกตางกันสงผลใหขาวลูกผสมพันธุ KUH1 แสดงศักยภาพในการใหผลผลิตที่แตกตางกัน (Table 1) การ
ใหผลผลิตมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน bi = 1.01ขาวลูกผสมพันธุ KUH2 มีผลผลิตสูงสุด ที่
แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป 2558 แตในปเดียวกันแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวชัยนาท ขาว
ลูกผสมพันธุ KUH2 มีผลผลิตต่ําสุด สวนในป 2557 แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวปทุมธานี และแปลงทดลอง
ของศูนยวิจัยขาวชัยนาท ขาวลูกผสมพันธุ KUH2 มีผลผลิตไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาการแสดงศักยภาพใน
การใหผลผลิตของขาวลูกผสมพันธุ KUH2 ผลผลิตมีเสถียรภาพ เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน bi = 1.09
ขาวลูกผสมพันธุ RDH1 มีผลผลิตสูงสุด ที่แปลงทดลองศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป 2558 มีผลผลิตลอง คือที่
แปลงศูนยวิจัยขาวปทุมธานี แปลงที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ในป 2557 และ สวนในป 2558 แปลงทดลองของ
ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ในผลผลิตที่ไมแตกตางกันทางสถิติ การใหผลผลิตมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์
รีเกรสชัน bi = 1.01
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Table 1 Mean comparison of yield in hybrid and pure line under 4 environments
2014
2015
Type
Cultiva
PTT
CNT
PTT
CNT
KUH1
695.75aB
773.10abA
763.08bA
537.04bcC
Hybrid
KUH2
676.46aB
674.65bB
756.60bA
409.00dC
RDH1
769.34aB
768.73abB
1,050.55aA
707.88aB
CH1
489.89bB
499.38cB
743.64bA
467.61cdB
CH4
497.75bBC
540.40cB
695.84bA
452.59cdC
Pure
line
RD31
766.55aAB 735.00abAB
778.51bA
709.30aB
RD41
728.39aC
802.33aB
1,041.04aA
613.06abD
genotypes
F-test: **
genotypes x years
F-test: ns
genotype x sites
F-test: ns
genotype x years x sites
F-test: **

average
692.24
629.18
824.12
550.13
546.64
747.34
796.20

ns Non-significant difference
** Significant difference of 99%
Means in a column followed by the same letters are not significant difference at 95% level of confidence by DMRT

ขาวพันธุแท RD31 มีผลผลิตสูงสุด ที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยปทุมธานี ในป 2558 ซึ่งไมแตกตางทาง
สถิติกับ แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป 2557 ในขณะที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใน
ป 2558 ขาวลูกผสมพันธุ RD31 มีผลผลิตต่ําสุด แสดงใหเห็นวาสถานที่และปที่ปลูกที่แตกตางกันสงผลใหขาว
ลูกผสมพันธุ RD31 แสดงศักยภาพในการใหผลผลิตที่แตกตางกัน การใหผลผลิตมีเสถียรภาพเนื่องจากมีคา
สัมประสิทธิ์รีเกรสชัน bi = 1.00 ขาวพันธุแท RD41 มีผลผลิตสูงสุด ที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยปทุมธานี ในป
2558 ในขณะที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวชัยนาท ในป 2558 ขาวลูกผสมพันธุ RD41 มีผลผลิตต่ําสุด แสดง
ใหเห็นวาสถานที่และปที่ปลูกที่แตกตางกันสงผลใหขาวลูกผสมพันธุ RD41 แสดงศักยภาพในการใหผลผลิตที่
แตกตางกัน การใหผลผลิตมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน bi = 0.40 ขาวพันธุแท CH1 มี
ผลผลิตสูงสุด ที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยปทุมธานี ในป 2558 ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับ แปลงทดลองของ
ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป 2557 ในขณะที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวชัยนาท ในป 2558 ขาวลูกผสมพันธุ
RD31
มี ผ ลผลิ ต ต่ํ า สุ ด แสดงให เ ห็ น ว า สถานที่ แ ละป ที่ ป ลู ก ที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลให ข า วลู ก ผสมพั น ธุ
RD31 แสดงศักยภาพในการใหผลผลิตที่แตกตางกัน การใหผลผลิตมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์
รีเกรสชัน bi = 0.83 ขาวพันธุแท CH1 มีผลผลิตสูงสุด ที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยปทุมธานี ในป 2558 ซึ่งไม
แตกตางทางสถิติกับ แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป 2557 ในขณะที่แปลงทดลองของศูนยวิจัย
ขาวชัยนาท ในป 2558 ขาวลูกผสมพันธุ RD31 มีผลผลิตต่ําสุด แสดงใหเห็นวาสถานที่และปที่ปลูกที่แตกตางกัน
สงผลใหขาวลูกผสมพันธุ RD31 แสดงศักยภาพในการใหผลผลิตที่แตกตางกัน การใหผลผลิตมีเสถียรภาพ
เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน bi = 1.00
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จากการทดลองนี้ จะเห็นไดวา ขาวสายพันธุ KUH1 สายพันธุ KUH2 เสถียรภาพในการใหผลผลิตดี
สามารถปลูกในสภาพแวดลอมของจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชัยนาท ซึ่งเปนตัวแทนในภาคกลาง โดยที่ถาในป
ใดมีสภาพแวดลอมดี (คา environmental index มีคาเปนบวก + ) ขาวสายพันธุนี้เหลานี้ จะใหผลผลิตสูง แตถา
ปใดสภาพแวดลอมที่ไมดี (คา environmentalindex มีคาเปนลบ - ) ขาวสายพันธุนี้จะใหผลผลิตต่ํา โดย
ปฏิสัมพันธของพันธุกรรมกับสิ่งแวดลอม มีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชันไมแตกตางจาก 1(ตารางที่ 3)
พันธุ KUH1 มีผลผลิตเฉลี่ย 692.24 กิโลกรัมตอไร และขาวลูกผสมพันธุ KUH2 มีผลผลิตเฉลี่ย 629.18
กิโลกรัมตอไร ขาวลูกผสมทั้งสองพันธุใหผลผลิตคอนขางดี แตมีอัตราการติดเมล็ดที่ต่ํา โดยเฉลี่ยดี จึงยังแสดง
ศักยภาพไดไมเต็มที่ อาจเปนผลมาการจัดการดานปจจัยการผลิตอาจไมเหมาะสมกับขาวลูกผสมทําใหขาว
ลูกผสมทั้งสองพันธุแสดงศักยภาพในการใหผลผลิตไดไมเต็มที่
Table 2 Yield components of hybrid and pure line
Type

Varieties

KUH1
Hybrid KHU2
RDH1
CH1
CH4
Pure
line
RD31
RD41
F-test
CV (%)

No.
tiller/plant
10.40ab
10.90ab
9.35abc
7.85c
8.90bc
11.00ab
9.65abc
*
13.14

No.
panicle/plant
9.50ab
9.75ab
9.20ab
7.10c
8.40bc
10.45ab
9.40ab
*
13.33

No.
grain/panicle
296.82a
239.32bc
250.73b
279.12a
227.55c
156.35e
197.70d
**
6.18

No. fill
grain/panicle
179.18b
128.18d
184.65b
230.05a
158.55c
113.42d
165.93bc
**
7.26

Seed setting
rate (%)
60.86f
54.07g
73.58de
81.73ab
69.91e
72.58de
84.34a
**
4.26

*,** Significant difference of 95 and 99 % respectively
Means in a column followed by the same letters are not significant difference at 95% level of confidence by DMRT

Table 3 Stability parameters of yield in hybrid and pure line under 4 environments
Slope
SE
t.value
Prob
MSReg
KUH1
1.01 0.27
3.73
0.03
66102.45
KUH2
1.09 0.20
5.32
0.01
76344.50
RDH1
1.67 0.11
15.56
0.00
180492.14
CH1
0.83 0.25
3.29
0.05
44639.34
CH4
1.00 0.30
3.31
0.05
65126.17
RD31
1.00 0.11
9.06
0.00
65309.05
RD41
0.40 0.13
2.97
0.06
10126.88
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MSDev
4758.45
2702.42
745.72
4111.72
5956.18
795.96
1151.89
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สรุป
ขาวลูกผสมพันธุ KUH1 มีผลผลิตเฉลี่ย 692.24 กิโลกรัมตอไร และขาวลูกผสมพันธุ KUH2 มีผลผลิต
เฉลี่ย 629.18 กิโลกรัมตอไร ขาวลูกผสมพันธุดังกลาวมีเสถียรภาพดีกวาขาวลูกผสมRDH1 และขาวสายพันธุ
บริสุทธิ์ พันธุ RD41 แตดอยกวาพันธุ RD31 ขาวลูกผสมทั้งสองพันธุใหผลผลิตคอนขางดี แตมีอัตราการติดเมล็ด
ที่ต่ํา โดยเฉลี่ยดี จึงยังแสดงศักยภาพไดไมเต็มที่ อาจเปนผลมาการจัดการดานปจจัยการผลิตอาจไมเหมาะสม
กับขาวลูกผสมทําใหขาวลูกผสมทั้งสองพันธุแสดงศักยภาพในการใหผลผลิตไดไมเต็มที่ ดังนั้นควรมีการศึกษา
วิธีการปลูกและการจัดการขาวลูกผสมใหมีความเหมาะสมเพื่อใหขาวลูกผสมแสดงศักยภาพในการผลิตไดอยาง
เต็มที่ แลวจึงนําวิธีการดังกลาวมาใชในการจัดการขาวลูกผสมในการทดสอบเสถียรภาพในหลายๆพื้นที่ตอไป
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ประสิทธิภาพของไดเมโทมอร์ ฟ 50% W/V SC ในการควบคุมโรคลําต้ นเน่ า
ของกล้ าทุเรี ยนพันธุ์หมอนทอง ที่เกิดจากเชือ้ รา Phytophthora palmivora
Efficacy of Dimethomorph 50% W/V SC for Control Stem Rot in
Monthong Durian Seedling Caused by Phytophthora palmivora
เรวัฒ เพียซ้ าย1,2* จีรสิน สิโนทก1 อรอุมา เพียซ้ าย1 และ เนตรนภิส เขียวขํา1
Rawat Piasai1,2*, Jeerasin Sinothok1, Onuma Piasai1 and Netnapis Khewkhom1

บทคัดย่ อ
โรคลํ า ต้ น เน่ าที่ เกิ ด จากเชื อ้ Phytophthora palmivora เป็ น โรคที่ สํ าคัญ ของทุเ รี ย นพัน ธุ์ ห มอนทอง
ทดสอบประสิทธิภาพไดเมโทมอร์ ฟ 50% W/V SC ความเข้ มข้ น 0.5, 0.75, 1.0, และ 1.25 กรั มสารออกฤทธิ์ต่อ
นํ ้า 1 ลิตร โดยวิธีราดดิน เปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีราดสารละลายเมทาแลกซิล 25% WP ความเข้ มข้ น 0.625 กรัม
สารออกฤทธิ์ต่อนํ ้า 1 ลิตร ในการควบคุมโรคลําต้ นเน่าของกล้ าทุเรี ยนที่เกิดจากเชือ้ Phytophthora palmivora
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 8 กรรมวิ ธี 10 ซํ า้ ผลการทดลองพบว่ า
กรรมวิธีราดสารละลายไดเมโทมอร์ ฟ ทุกความเข้ มข้ น มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคลําต้ นเน่าของกล้ าทุเรี ยน
ได้ ดีกว่ากรรมวิธีราดสารละลายเมทาแลกซิล โดยพบจํานวนใบมากกว่ามีขนาดแผลที่ลําต้ นเล็กกว่าและแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และไม่พบความเป็ นพิษของไดเมโทมอร์ ฟต่อต้ นกล้ าทุเรี ยนพันธุ์หมอนทอง

ABSTRACT
Phytophthora stem rot, caused by Phytophthora palmivora, is the one of the most important
disease of Monthong durian. Drenches of dimethomorph at 0.5, 0.75, 1.0 and 1.25 g a.i./L were applied
for control stem rot of durian seedling caused by P. palmivora, comparing with metalaxyl at 0.625 g
a.i./L, Trichodema asperellum at 1 x 106 spores/ml., control with P. palmivora and control without P.
palmivora. Completely Randomized Design (CRD) was used with 8 treatments and 10 replications per
treatment. The result showed that all dimethomorph treatments provided better control on stem rot of
durian seedling than metalaxyl. All dimethomorph rates were not phytotoxic to Monthong durian
seedling.

Keywords: stem rot, control, systemic fungicides, soil drench
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คํานํา

ทุ เรี ย น (durian) จั ด อยู่ ใ นวงศ์ Bombacaceae สกุ ล (genus) Durio L. เป็ นไม้ ผลยื น ต้ น ขนาดใหญ่
สามารถเจริ ญเติบโตและให้ ผลผลิตได้ ดีในเขตที่มีสภาพอากาศร้ อนชื ้น จัดเป็ นไม้ ผลเศรษฐกิจที่มีมลู ค่าการส่งออก
สูง และเป็ นที่นิยมของผู้บริ โภคหลายประเทศ โรครากเน่าโคนเน่าของทุเรี ยนนับว่าเป็ นปั ญหาสําคัญและสร้ างความ
เสียหายกับทุเรี ยนเป็ นอย่างมาก มีสาเหตุจากเชื ้อ Phytophthora palmivora โดยพบรายงานการแพร่ ระบาดของโรค
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2509 ในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดในภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ และทุกแห่งที่มีการนํากล้ าทุเรี ยน
ที่ปลูกในดินที่มีราสาเหตุโรคไปปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุเรี ยนพันธุ์หมอนทองซึ่งเป็ นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค สร้ าง
ความเสียหายต่อผลผลิตทุเรี ยน (ขจรศักดิ์ และวินิต, 2509) ลักษณะอาการทัว่ ไป ในระยะกล้ าจะทําให้ เกิดโรคลําต้ น
เน่า ใบจะเหี่ยวและมีสีเขียวซีด จากนันจะเปลี
้
่ยนเป็ นสีเหลือง และร่ วงในที่สดุ อาการที่โคนต้ นจะมีนํ ้าเยิ ้มสีนํ ้าตาล
แดงไหลออกมา เมื่อถากเปลือกต้ นจะพบเนื ้อเยื่อเป็ นสีนํ ้าตาล และยืนต้ นตาย (อมรรัตน์, 2556) การควบคุมโรคราก
เน่าโคนเน่าของทุเรี ยนในปั จจุบนั นิยมทําโดยใช้ มีดถากเปลือกบริ เวณแผลที่โคนต้ นและทาด้ วยสารป้องกันกําจัดเชื ้อ
รา (fungicide) ได้ แ ก่ เมทาแลกซิ ล (metalaxyl) หรื อ ฟอสอี ส ทิ ล-อะลู มิ เ นี ยม (fosetly-Al) หรื อใช้ ส ารละลาย
ฟอสฟอรัสแอซิด (phosphorous acid) ฉีดเข้ าลําต้ น อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่จะมุ่งเน้ นการควบคุมโรคโดย
ใช้ สารป้องกันกําจัดเชือ้ ราชนิดเดียว ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน จึงทําให้ ในปั จจุบันเกิดปั ญหาการต้ านทานต่อ
สารเคมีเมทาแลกซิลเพิ่มมากขึ ้น และไม่สามารถควบคุมโรคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามสารป้องกันกําจัด
เชื ้อราที่มีฤทธิ์ดดู ซึม (systemic fungicide) ซึง่ มีรายงานในการควบคุมราชันตํ
้ ่าในกลุ่ม Oomycetes ได้ ผลดีอีกชนิด
หนึ่งได้ แก่ สารไดเมโทมอร์ ฟ โดยสารนี จ้ ะออกฤทธิ์ ยับยัง้ การสร้ างไคติน ทําลายผนังเซลล์ของเชือ้ ราส่งผลให้ การ
สร้ างผนังเซลล์ผิดปกติ ก่อให้ เกิดการอุดตันของเส้ นใย และยับยังการสร้
้
างสปอร์ (Kuhn et al.,1991; Ojiambo et al.,
2010) สารไดเมโทมอร์ ฟจึงมีประสิทธิ ภาพในการควบคุมโรคใบไหม้ โรครากเน่าและลําต้ นเน่าที่ เกิ ดจากเชื อ้ รา
Phytophthora spp. (Duvenhage and Köhne, 1995; Babadoost et al., 2015) ตลอดจนโรครานํ า้ ค้ างได้ ผลดี
(Ojiambo et al., 2010) ดังนัน้ งานวิจัยเรื่ องนี จ้ ึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่ อทดสอบประสิทธิ ภาพของ ไดเมโทมอร์ ฟ 50%
W/V SC และอัตราการใช้ ที่เหมาะสมในการควบคุมโรคลําต้ นเน่าของกล้ าทุเรี ยนที่เกิดจากเชื ้อรา P. palmivora

อุปกรณ์ และวิธีการ
การสํารวจและเก็บตัวอย่ าง
เก็บตัวอย่างใบและเปลือกต้ นทุเรี ยนที่ แสดงอาการโรคในพื น้ ที่แปลงปลูกทุเรี ยนพันธุ์หมอนทองของ
เกษตรกรในตําบลทุ่งเบญจา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 บันทึกข้ อมูลจากแหล่ง
ที่เก็บ ถ่ายภาพ และนําตัวอย่างมาแยกเชื ้อในห้ องปฏิบตั ิการ
การแยกและจําแนกชนิดเชือ้ ราสาเหตุโรคจากใบและเปลือกต้ นทุเรี ยนพันธุ์หมอนทอง
ใช้ มีดตัดบริ เวณรอยต่อเนื ้อเยื่อพืชที่เป็ นโรคกับเนื ้อเยื่อปกติขนาด 0.5 x 0.5 เซนติเมตร วางชิ ้นส่วนพืช
บนอาหาร potato dextrose agar (PDA) ที่ผสมสารปฏิชีวนะ BNPRA (selective media) บ่มเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิห้อง
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ตัดปลายเส้ นใยเชื ้อราที่เจริ ญออกจากเนื ้อเยื่อพืช นํามาเลี ้ยงบนอาหาร potato carrot agar
(PCA) แยกเก็บเชื ้อบริ สทุ ธิ์ในหลอดทดลองที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียสเพื่อใช้ ศกึ ษาต่อไป (อรอุมา, 2561)
จําแนกชนิดเชือ้ ราโดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาบนอาหาร PDA และกระตุ้นให้ ราสร้ างโครงสร้ าง
สืบพันธุ์โดยวิธีใช้ เหยื่อล่อ (baiting technique) โดยตัดใบทุเรี ยนให้ มีขนาด 1x1 เซนติเมตร ใส่จานเลี ้ยงเชื ้อ เติมนํ ้า
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ที่ผสมระหว่างนํ ้ากลัน่ และนํ ้าบ่อธรรมชาติในสัดส่วน 1:1 โดยปริ มาตร ที่ผ่านการนึง่ ฆ่าเชื ้อแล้ ว จํานวน 10 มิลลิลิตร
และใส่ว้ นุ อาหารที่มีเส้ นใยราที่ต้องการจําแนก บ่มเชื ้อไว้ 24 ชัว่ โมง ตรวจดูโครงสร้ างของเชื ้อราใต้ กล้ องจุลทรรศน์
แบบ stereo และ compound ถ่ายภาพและวัดขนาดเชื ้อราเปรี ยบเทียบกับเอกสารอ้ างอิง (อรอุมา, 2561)
การทดสอบความสามารถในการก่ อโรค
เลี ้ยงเชื ้อราที่แยกได้ บนอาหาร PCA เป็ นเวลา 7 วัน ใช้ cork borer ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร
เจาะบริ เวณปลายเส้ นใยของเชื ้อรา นําไปปลูกเชื ้อบนใบทุเรี ยนระยะเพสลาดโดยวิธีเด็ดใบ (detached leaf) ร่ วมกับ
วิธีการทําแผล บ่มไว้ ในกล่องพลาสติกที่อณ
ุ หภูมิห้อง และทดสอบการเกิดโรคในกล้ าทุเรี ยนโดยใช้ มีดกรี ดเปิ ดเปลือก
ของต้ นกล้ าทุเรี ยนสูงจากโคนต้ น 10 เซนติเมตร ให้ เป็ นแผลยาว 1 เซนติเมตร จากนันใช้
้ cork borer เจาะชิ ้นวุ้นของ
เชื ้อราย้ ายมาวางบริ เวณแผลที่ทําไว้ แล้ วพันด้ วยพลาสติกใสเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง บันทึกลักษณะอาการของโรค และ
นําพืชทดสอบที่แสดงอาการเป็ นโรคกลับมาแยกเชื ้อให้ บริ สทุ ธิ์อีกครัง้ (Thomidis and Tsipouridis, 2001)
การทดสอบความสามารถของไดเมโทมอร์ ฟในการควบคุมโรคลําต้ นเน่ าของกล้ าทุเรี ยนพันธุ์หมอนทอง
เตรี ยมกล้ าทุเรี ยนพันธุ์หมอนทองที่ปลูกในถุงพลาสติกสีดํา ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร สูง 28
เซนติเมตร ปริ มาตรดิน 5 ลิตร ปลูกในดินผสมแกลบดิบและขุยมะพร้ าวในสัดส่วน 1:2:1 ป้องกันการเข้ าทําลาย
ของศัตรู พืชโดยฉีดพ่นสารกําจัดแมลงไซเพอร์ เมทริ น 35% W/V EC (อัพเทน 35) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อนํา้ 20
ลิตร และ อะบาเม็กติน 1.8 % W/V EC (แจคเก็ต) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อนํ ้า 20 ลิตร ทุก 10 วัน พ่นสารป้องกัน
กําจัดเชื ้อราคาร์ เบนดาซิม 50% W/V SC (เบ็นตัส เอสซี) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อนํ ้า 20 ลิตร ทุก 10 วัน ให้ นํ ้าผ่าน
sprinkler เป็ นเวลา 10 นาทีทุกวัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 (เรื อใบไวกิง้ ) อัตรา 5 กรั มต่อต้ น ทุก 15 วัน เมื่อกล้ า
ทุเรี ยนมีอายุ 1 ปี ทําการคัดเลือกต้ นที่สมบูรณ์ และมีความสูงระหว่าง 60 -70 เซนติเมตร จํานวน 80 ต้ น เพื่อใช้
ในการทดลอง
ปลูกเชื ้อสาเหตุโรคบนลําต้ นของกล้ าทุเรี ยน โดยใช้ คทั เตอร์ กรี ดเปิ ดเปลือกของต้ นกล้ าทุเรี ยน ที่ระดับสูง
จากโคนต้ น 10 เซนติเมตร ให้ เป็ นแผลยาว 1 เซนติเมตร จากนัน้ ใช้ cork borer ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลาง 0.5
เซนติเมตร เจาะชิ ้นวุ้นบริ เวณขอบโคโลนีของเชื ้อราสาเหตุโรคที่เลี ้ยงบนอาหาร PCA เป็ นเวลา 7 วัน ย้ ายมาวาง
บริ เวณแผลแล้ วพันด้ วยพลาสติกใส บ่มไว้ เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนันนํ
้ าพลาสติกที่พนั ออก (Thomidis and
Tsipouridis, 2001) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) จํานวน 8
กรรมวิธี ได้ แก่ กรรมวิธีราดสารละลายไดเมโทมอร์ ฟ 50% W/V SC ที่ความเข้ มข้ น 0.5, 0.75, 1.0, และ 1.25
กรัมสารออกฤทธิ์ต่อนํ ้า 1 ลิตร กรรมวิธีราดสารละลายเมทาแลกซิล 25% WP ความเข้ มข้ น 0.625 กรัมสารออก
ฤทธิ์ ต่อนํา้ 1 ลิตร กรรมวิธีราดด้ วยสารแขวนลอยสปอร์ (spore suspension) ของ Trichoderma asperellum
ความเข้ มข้ น 1 x 106 สปอร์ ตอ่ มิลลิลิตร (ธิติ และคณะ, 2556) กรรมวิธีในชุดควบคุมแบบปลูกเชื ้อ P. palmivora
(positive control) และกรรมวิธีไม่ปลูกเชื ้อ P. palmivora (negative control) ทําการทดสอบกรรมวิธีละ 10 ซํ ้า
นําสารทดสอบที่เตรี ยมไว้ ปริ มาตร 500 มิลลิลิตร ราดลงในถุงที่ปลูกกล้ าทุเรี ยนที่เตรี ยมไว้ โดยราดสารทดสอบ 2
ครัง้ หลังจากปลูกเชื ้อเป็ นเวลา 7 และ 14 วัน วัดความสูงเป็ นเซนติเมตรและประเมินความรุ นแรงของโรคโดยนับ
จํานวนใบทุเรี ยนทัง้ หมดและวัดขนาดของแผลเป็ นเซนติเมตรก่อนราดสารทดสอบทุกครั ง้ และที่ 7 และ14 วัน
หลังราดสารทดสอบครัง้ ที่ 2 นําข้ อมูลมาเปรี ยบเทียบกับกรรมวิธีราดสารละลายเมทาแลกซิลและกรรมวิธีควบคุม
วิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
(Duvenhage and Köhne, 1995)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการแยกเชือ้ ราสาเหตุโรคจากใบและเปลือกต้ นทุเรี ยนพันธุ์หมอนทอง
ผลการศึกษาพบเชื ้อราสร้ างเส้ นใยสีขาวครี มเจริ ญแผ่ออกเป็ นแฉกบนอาหาร PDA และ PCA ลักษณะ
เส้ นใยเป็ นแบบ coenocytic hypha ผนังบางใส เมื่อกระตุ้นให้ ราสร้ างสปอร์ โดยวิธีใช้ เหยื่อล่อ พบว่าราจะสร้ าง
โครงสร้ างในระยะสืบพันธุ์แบบไม่ใช้ เพศที่เรี ยกว่า zoosporangium รู ปร่ างแบบต่างๆ ได้ แก่ ellipsoid, ovoid
และ pyriform มีขนาด 40-60 x 30-35 ไมโครเมตร มี apical papilla ที่ส่วนปลายด้ านบนของ zoosporangium
ภายใน zoosporangium เป็ นที่เกิดของ zoospore พบ chlamydospore รู ปร่ างกลม ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
30-36 ไมโครเมตร และพบเส้ นใยพองบวม (swelling hyphae) ร่ วมด้ วย (Figure 1) เมื่อบ่มเชื ้อราในนํ ้าเป็ นเวลา
14 วัน ยังพบการสร้ างสปอร์ แบบใช้ เพศที่ เรี ยกว่า oospore ผนังหนา รู ปร่ างกลม มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลาง
33-40 ไมโครเมตร ซึ่งจากผลการทดลองดังกล่าวเปรี ยบเที ยบกับเอกสารอ้ างอิง(Turner, 1961; Hine, 1962;
Gallegly and Hong, 2008; Petel et al, 2016) พบว่ า มี ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาสอดคล้ องและตรงกั บ
Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. (Figure 1) ซึง่ จัดอยู่ในอันดับ Pythiales วงศ์ Pythiaceae

A

D

F

C
E
B
G
Figure 1 Morphological characteristics of Phytophthora palmivora isolated from leaf. Mycelia growing
from the leaf edge of hosts on selective media (A). Colony types at 14 days grown on PDA
(B) and PCA (C). Occurrence of zoosporangia from host leaf after incubated by baiting
technique (D). Chlamydospore and swelling hyphae (E). Different shapes of zoosporangia (F,
G) (scale bars: E~G = 10 µm).
ผลการทดสอบความสามารถในการก่ อโรค
พบว่าหลังจากปลูกเชือ้ เป็ นเวลา 5 วัน ใบทุเรี ยนบริ เวณที่มีการปลูกเชือ้ เนือ้ เยื่ อมีสีนํา้ ตาลดํา ขอบแผล
เรี ยบ แผลขยายใหญ่ ขึน้ เนื่ องจากเชื อ้ เจริ ญลุกลามไปตามท่อลําเลียงของใบพื ช ต่อมาใบจะเปลี่ยนเป็ นสีเหลือง
(Figure 2) เช่นเดียวกับการทดสอบในระยะกล้ า หลังจากปลูกเชือ้ 7 วัน พบอาการเน่าที่ลําต้ น เปลือกเปลี่ยนเป็ นสี
นํ ้าตาล แผลฉํ่านํ ้า (Figure 2) ในขณะที่ชุดควบคุมทังสองการทดลองไม่
้
พบอาการของโรค และเมื่อนําใบและเปลือก
ต้ นกล้ าทุเรี ยนที่แสดงอาการเป็ นโรคมาแยกเชื ้ออีกครัง้ (re-isolation) สามารถแยกได้ เชื ้อรา P. palmivora (Figure 1)
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Figure 2 Leaf blight symptom in Monthong durian (A). Durian leaves showing symptoms at 5 and 7
days after inoculation (B, C). PCA agar disk bearing mycelium of the fungus inoculated on
the wound (D). Durian seedling showing stem rot at 7 and 21 days after inoculation (E, F).
ผลการทดสอบความสามารถไดเมโทมอร์ ฟในการควบคุมโรคลําต้ นเน่ าของต้ นกล้ าทุเรี ยนพันธุ์หมอนทอง
ผลการประเมินความสูงต้ นกล้ าทุเรี ยนก่อนราดสารครั ง้ ที่ 1 และครั ง้ ที่ 2 พบว่าทุกกรรมวิธี ต้ นกล้ ามี
ความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติเฉลี่ยระหว่าง 68.10 – 72.85 และ 68.35 – 74.95 เซนติเมตร ตามลําดับ (Table
1) เมื่อประเมินความสูงต้ นกล้ าทุเรี ยนที่ 7 และ 14 วัน หลังราดสารครั ง้ ที่ 2 พบว่าทุกกรรมวิธี ต้ นกล้ าทุเรี ยนมี
ความสูง ไม่แ ตกต่างกัน ทางสถิ ติ เฉลี่ ย ระหว่ าง 71.0 – 78.30 และ 72.1 เซนติ เ มตร (Table 1) ดัง นัน้ การใช้
สารละลายไดเมโทมอร์ ฟ ความเข้ มข้ น 0.5, 0.75, 1.0, และ 1.25 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ นํ ้า 1 ลิตร โดยวิธีราดลงดิน
ไม่ทําให้ กล้ าทุเรี ยนแสดงอาการเป็ นพิษ และไม่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของต้ น เนื่องจากความสูงของต้ น
กล้ าในทุกกรรมวิธีไม่ตา่ งกันทางสถิติ
ผลการประเมินจํานวนใบของต้ นกล้ าทุเรี ยนก่อนราดสารละลายไดเมโทมอร์ ฟ พบว่าก่อนราดสารครัง้ ที่
1 กล้ าทุเรี ยนในทุกกรรมวิธีมีจํานวนใบไม่แตกต่างกันทางสถิตเิ ฉลี่ยระหว่าง 29.70 – 37.90 และ 26.60 – 36.60
ใบต่อต้ น ตามลําดับ แต่เมื่อพิจารณาจํานวนใบของต้ นกล้ าทุเรี ยนก่อนราดสารครั ง้ ที่ 2 พบว่าต้ นกล้ าทุเรี ยนใน
กรรมวิธีราดสารละลายไดเมโทมอร์ ฟ ความเข้ มข้ น 0.75 กรั มสารออกฤทธิ์ ต่อนํา้ 1 ลิตร มีจํานวนใบเฉลี่ยน้ อย
เท่ากับ 26.60 ใบต่อต้ น ขณะที่จํานวนใบในกรรมวิธีราด spore suspension ของ T. asperellum กรรมวิธีในชุด
ควบคุมแบบปลูกเชือ้ P. palmivora และไม่ปลูกเชือ้ P. palmivora เท่ากับ 36.00, 36.60 และ 36.50 ใบต่อต้ น
ตามลําดับ (Table 1) จากผลข้ างต้ นแม้ วา่ กรรมวิธีราดสารละลายไดเมโทมอร์ ฟ ความเข้ มข้ น 0.75 กรัมสารออก
ฤทธิ์ต่อนํา้ 1 ลิตร จะมีจํานวนใบน้ อยกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธีราด spore suspension ของ T.
asperellum กรรมวิธีในชุดควบคุมแบบปลูกเชื ้อ P. palmivora และไม่ปลูกเชื ้อ P. palmivora แต่มจี ํานวนใบไม่
ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธีอื่น
การประเมิ นจํ านวนใบของต้ น กล้ าทุเ รี ย นที่ 7 และ 14 วัน หลังราดสารครั ง้ ที่ 2 พบว่ากรรมวิ ธี ร าด
สารละลายไดเมโทมอร์ ฟ ทุกความเข้ มข้ นกล้ าทุเรี ยนมีจํานวนใบเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 27.50 – 33.80 และ 30.80 –
34.60 ใบต่อต้ น ตามลําดับ ซึง่ ไม่ตา่ งกันทางสถิติกบั กรรมวิธีราด spore suspension ของเชื ้อรา T. asperellum
กรรมวิธีในชุดควบคุมแบบปลูกเชื อ้ P. palmivora แต่กรรมวิธีราดสารละลายไดเมโทมอร์ ฟ ความเข้ มข้ น 0.5
และ 0.75 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ่ นํ ้า 1 ลิตร กล้ าทุเรี ยนมีจํานวนใบเฉลี่ยเท่ากับ 27.50 - 27.60 และ 30.80 - 32.20
ตามลําดับ ซึ่ง น้ อ ยกว่าและแตกต่างอย่ างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ กับกรรมวิ ธี ในชุด ควบคุม แบบไม่ปลูก เชื อ้ P.
palmivora ซึ่ง กล้ า ทุเ รี ย นมี จํ า นวนใบเฉลี่ ย เท่ ากับ 39.70 และ 42.5 ใบต่ อต้ น ตามลํ า ดับ แต่ ก รรมวิ ธี ร าด
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สารละลายไดเมโทมอร์ ฟ ความเข้ มข้ น 1.25 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อนํ ้า 1 ลิตร กล้ าทุเรี ยนมีจํานวนใบเฉลี่ยมากกว่า
และแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธีราดสารเปรี ยบเทียบเมทาแลกซิล (Table 1) ทังนี
้ ้เนื่องจากสาร
ไดเมโทมอร์ ฟมีกลไกออกฤทธิ์ยบั ยังการสร้
้
างไคตินของผนังเซลล์จึงแสดงผลการควบคุมโรคได้ ช้ากว่าเมทาแลก
ซิลที่ออกฤทธิ์ยบั ยังการเจริ
้
ญของเส้ นใย (Ojiambo et al., 2010) อย่างไรก็ตามสารไดเมโทมอร์ ฟ มีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมโรคลําต้ นเน่าได้ ดีกว่าสารเมทาแลกซิล สอดคล้ องกับรายงานของ Kuhn et al. (1991) ที่รายงานว่า
สารไดเมโทมอร์ ฟมีผลโดยตรงต่อโครงสร้ างภายในเซลล์ของเชื ้อรา Phytophthora spp. โดยทําให้ การสร้ างผนัง
เซลล์ผิดปกติ ก่อให้ เกิดการอุดตันของเส้ นใยของเชื ้อรา P. cactorum, P. erythroseptica และ P. infestans เส้ น
ใยจึงมีลกั ษณะหนาและหดตัวคล้ ายลูกปั ด (beaded morphology)
Table 1 Effect of dimethomorph, metalaxyl and Trichoderma asperellum on growth of Monthong
durian seedling after soil drench application.
Treatment
Dimethomorph 0.5 g a.i./L
Dimethomorph 0.75 g a.i./L
Dimethomorph 1.0 g a.i./L
Dimethomorph 1.25 g a.i./L
Metalaxyl 0.625 g a.i./L
T. asperellum
Control +
Control F-test
CV (%)

Plant height (cm.)
DA1A
DA2A2/
0
0
7
72.85 73.00 75.10
70.95 73.10 74.50
68.15 68.35 71.80
68.10 68.95 71.50
68.20 68.80 71.00
71.95 73.15 73.90
69.60 70.50 73.30
71.50 74.95 78.30
ns
ns
ns
8.96 9.60 9.73
1/

DA1A
0
30.10
29.70
30.50
35.00
30.90
37.50
37.90
37.30
ns
8.96

1/

14
75.73
77.10
72.15
73.59
72.14
75.36
73.72
80.01
ns
10.22

Number of leaf
DA2A2/
0
7
29.10ab
27.50bc
26.60b
27.60bc
31.40ab 31.80abc
33.60ab
33.80ab
28.60ab
24.30c
36.00a
34.20ab
36.60a
29.60bc
36.50a
39.70a
**
**
26.76
26.98

14
30.80bc
32.20b
34.60ab
34.40ab
21.60c
33.40ab
26.60bc
42.50a
**
26.34

1/ DA1A = day after first application
2/ DA2A = day after second application
Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by DMRT. **
= Significant at P 0.05
ns = Not significant

ผลการประเมินขนาดแผลบนต้ นกล้ าทุเรี ยนก่อนราดสารครั ง้ ที่ 2 พบว่ากรรมวิธีราดสารละลายไดเมโท
มอร์ ฟ ทัง้ 4 กรรมวิธีมีขนาดแผลไม่ต่างกันทางสถิติเฉลี่ยระหว่าง 2.19 – 2.71 เซนติเมตร แต่แผลมีขนาดใหญ่
กว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั กรรมวิธีราดสารละลายเมทาแลกซิล กรรมวิธีราด spore suspension ของเชื ้อ
รา T. asperellum และกรรมวิธีควบคุมแบบปลูกเชื ้อ P. palmivora ซึง่ ทัง้ 3 กรรมวิธีไม่ต่างกันทางสถิติโดยต้ น
กล้ าทุเรี ยนมีขนาดแผลเฉลี่ยเท่ากับ 1.66, 1.86 และ 1.19 เซนติเมตร ตามลําดับ และพบว่ากรรมวิธีควบคุมแบบ
ไม่ปลูกเชื ้อ P. palmivora ไม่พบแผลที่ลําต้ น (Table 2)
การประเมินขนาดของแผลบนต้ นกล้ าทุเรี ยนที่ 7 วันหลังราดสารครั ง้ ที่ 2 พบว่ากรรมวิธีราดสารละลาย
ไดเมโทมอร์ ฟ ทุกความเข้ มข้ นต้ นกล้ าทุเรี ยนมีขนาดแผลเฉลี่ยระหว่าง 4.90 – 5.84 เซนติเมตร ซึง่ ไม่ต่างกันทางสถิติ
กับกรรมวิธีราดสารละลายเมทาแลกซิล และกรรมวิธีราด spore suspension ของเชื ้อรา T. asperellum ซึ่งต้ นกล้ า
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ทุเรี ยนมีขนาดแผลเฉลี่ยเท่ากับ 5.99 และ 5.08 เซนติเมตร ตามลําดับ แต่แผลมีขนาดเล็กกว่าอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีควบคุมแบบปลูกเชื ้อ P. palmivora ที่ต้นกล้ าทุเรี ยนมีขนาดแผลเฉลี่ยเท่ากับ 8.23 เซนติเมตร และ
พบว่ากรรมวิธีควบคุมแบบไม่ปลูกเชือ้ P. palmivora ซึ่งไม่พบแผลที่ลําต้ น และเมื่อประเมินขนาดแผลบนต้ นกล้ า
ทุเรี ยนที่ 14 วันหลังราดสารครั ง้ ที่ 2 พบว่ากรรมวิธีราดสารละลายไดเมโทมอร์ ฟ ทุกความเข้ มข้ นต้ นกล้ าทุเรี ยนมี
ขนาดแผลเฉลี่ยระหว่าง 4.30 – 4.87 เซนติเมตร ซึง่ ไม่ต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีราด spore suspension ของเชือ้
รา T. asperellum ซึ่งต้ นกล้ าทุเรี ยนมีขนาดแผลเฉลี่ยเท่ากับ 6.25 เซนติเมตร แต่แผลมีขนาดเล็กกว่าและแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีราดสารละลายเมทาแลกซิล และกรรมวิธีควบคุมแบบปลูกเชือ้ P. palmivora
ซึง่ ต้ นกล้ าทุเรี ยนมีขนาดแผลเฉลี่ยเท่ากับ 7.90 และ 10.07 เซนติเมตร ตามลําดับ และกรรมวิธีควบคุมไม่ปลูกเชื ้อ P.
palmivora ไม่พบแผลที่ ลํ าต้ น (Table 2) ผลการทดสอบมี ความสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ Duvenhage and
Köhne (1995) ซึง่ พบว่าสารไดเมโทมอร์ ฟ อัตรา 10 และ 100 มิลลิกรัม a.i /ลิตร สามารถควบคุมโรครากเน่าของอโว
กาโดที่เกิดจากเชื ้อรา P. cinnamomi ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ ผลดีกว่าสารเมทาแลกซิลที่อตั รา 150 มิลลิกรัม
a.i /ลิ ต ร เช่ น เดี ย วกั บ Keinath (2007) ซึ่ ง รายงานผลของสารไดเมโทมอร์ ฟในการควบคุ ม โรคไหม้ ใบไหม้
(Phytophthora blight) และลํ าต้ นเน่ า (crown rot) ของสควอช (squash) และพริ ก (pepper) ที่ เกิ ดจากเชื อ้ รา P.
capsici โดยสารไดเมโทมอร์ ฟที่มีผลต่อการเจริ ญของเส้ นใย การงอก และการสร้ าง zoospore เชื ้อรา P. capsici มี
ค่าEC50 เท่ากับ 0.19 ± 0.02, 0.07 ± 0.02 และ 0.630 ± 0.42 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับ
Table 2 Effect of dimethomorph, metalaxyl and Trichoderma asperellum applied to stem of Monthong
durian seedling after inoculation with Phytophthora palmivora.
Treatment
Dimethomorph 0.5 g a.i./L
Dimethomorph 0.75 g a.i./L
Dimethomorph 1.0 g a.i./L
Dimethomorph 1.25 g a.i./L
Metalaxyl 0.625 g a.i./L
T. asperellum
Control +
Control F-test
CV (%)

Length of stem rot (cm.)
7 DA2A
5.84b
5.7b
5.28b
4.9b
5.99b
5.08b
8.23c
00.00a
**
43.32

0 DA2A
2.71e
2.49de
2.44de
2.19cde
1.66bc
1.86bcd
1.19b
0.00a
**
26.76

14 DA2A
4.67b
4.3b
4.87b
4.78b
7.9cd
6.25bc
10.07d
0.00a
**
45.90

DA2A = day after first application
Means within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly difference at the 5% level by DMRT. **
= Significant at P 0.05
ns = Not significant

สรุ ป

กรรมวิธีราดสารละลายไดเมโทมอร์ ฟ ทุกความเข้ มข้ นแผลมีขนาดเล็กกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั
กรรมวิธีใช้ สารละลายเมทาแลกซิล ดังนันการใช้
้
สารละลายไดเมโทมอร์ ฟ 50% W/V SC ความเข้ มข้ น 1.0, 1.5,
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2.0 และ 2.5 มิลลิลิตรต่อนํ ้า 1 ลิตร โดยวิธีราดโคนต้ นกล้ าทุเรี ยน จํานวน 2 ครัง้ ห่างกัน 7 วัน จึงเป็ นอีกทางเลือก
หนึง่ สําหรับเกษตรกรในการป้องกันกําจัดโรคลําต้ นเน่าของกล้ าทุเรี ยนที่เกิดจากเชื ้อรา P. palmivora
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การประเมินการปรับตัวและผลผลิตของพันธุ์ข้าวลูกผสมจากแหล่งต่างๆ
Evaluation of Adaptability and Yield of Hybrid Rice Cultivars from Different Various Sources
ชุติมา บุญเสมา1 และ ธานี ศรีวงศ์ชัย1*
Chutima Boonsema1 and Tanee Sreewongchai1*

บทคัดย่อ
ข้ าวเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของประเทศไทย พื้ น ที่ ป ลู ก ที่ มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต ส่ วนใหญ่ อ ยู่ ใ น
ตอนกลางของประเทศ การเพิ่มผลผลิตของข้าวนั้นสามารถทาได้หลากหลายวิธี การเลือกใช้พันธุ์ข้าวลูกผสม เป็น
เทคโนโลยีที่ใช้ความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของผลผลิตลูกผสม พันธุ์ลูกผสมที่นามาใช้มีทั้งพันธุ์นาเข้าจากต่างประเทศ
และพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นในประเทศ จึงต้องมีการทดสอบการปรับตัวของพันธุ์ในพื้นที่เป้าหมายก่อน ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อประเมินการปรับตัวของข้าวลูกผสมทั้งพันธุ์ในและต่างประเทศ อย่างละ 6 และ 22
พันธุ์ตามลาดับ ที่ให้ผลผลิตสูงและปรับตัวได้ดี กับสภาพอากาศในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ทดสอบร่วมกับข้าว
พันธุ์แท้พันธุ์เปรียบเทียบ 5 พันธุ์ ที่อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (RCBD) จานวน 3 ซ้า บันทึกข้อมูลลักษณะทางการเกษตร องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของข้าว
แต่ละพันธุ์ พบว่า ข้าวพันธุ์ลูกผสมที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นจากประเทศจีน สามารถให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อต้นที่สูงกว่า
พันธุ์เปรียบเทียบ มีการปรับตัวและเหมาะสมกับสภาพอากาศในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง

ABSTRACT
Rice ( Oryza sativa L.) is an important economic crop in Thailand. Most of the high yield
potential paddy fields are in the centeral region of Thailand. Hybrid rice is a technology using yield
heterosis superior to their parents. Hybrid rice cultivars must be tested for adaptation before growing
in each region. The objective of this study was to evaluate adaptation and yield of 6 and 22 hybrid
rice cultivars, respectively developed in Thailand and foreign countries, in the environment of central
plain of Thailand. These were grown in an experiment field at Bangsai, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province in off-season of rice planting, comparing with 5 pure line check cultivars.The randomized
complete block design, with 3 replications was applied. Data of agronomic traits and yield
components were recorded. The results showed that hybrid rice cultivars from China having the
average high yields per plant and higher than check varieties,having good adaptability and weather
conditions in the central region of the Thailand.
Key Word: Hybrid Rice, Adaptability
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คานา
ข้าว (Oryza sativa) จัดเป็นพืชล้มลุกวงศ์หญ้า เป็นธัญพืชที่สาคัญกับประชากรโลกอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย มีการบริโภคข้าวเป็นหลัก เพราะเป็นพืชที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย นอกจากนี้ข้าว
ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย พบว่าในปี 2559 ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้ 9.88 ล้านตัน
ข้ าวสาร มู ล ค่ า 154,434 ล้ านบาท คิ ด เป็ น ผลผลิ ต ข้ าวเฉลี่ ย อยู่ ที่ 317 กิ โลกรั ม ต่ อไร่ (ส านั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2560) เป็นอันดับที่สองของโลก รองมาจากประเทศอินเดียที่เป็นผู้ส่งออกเบอร์หนึ่ง ส่งออกข้าวได้
10.5 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็นผลผลิตข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ 383 กิโลกรัมต่อไร่ จะเห็ นว่าประเทศอินเดียมีบทบาทใน
ตลาดการค้าข้าวมากขึ้น โดยอินเดียจะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่และจีนจะเป็นผู้นาเข้าข้าวรายใหญ่ตลาดการค้า
ข้าวจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น การผลิตข้าวของไทยจึงมีความจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด
ส่งออกโดยควรมุ่งเน้ นพั ฒ นาพั น ธุ์ข้ าวให้ ตรงกับ ความต้องการของกลุ่ มผู้ซื้ อในตลาดโลกที่ มีความชอบและ
พฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตามนโยบายของรัฐบาล ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการ
ผลิตทางการเกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน หนึ่งในวิธีในการเพิ่มศักยภาพของผลผลิต คือ การเลือกใช้พั นธุ์
ดีที่ให้ผลผลิตสูง หรือพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์
พั น ธุ์ ลู ก ผสม (hybrid variety) เป็ น ลู ก ผสมชั่ วที่ 1 (F1) ที่ ได้ ม าจากการผสมข้ ามระหว่ างพ่ อ แม่ ที่ มี
พันธุกรรมแตกต่างกัน (กฤษฎา, 2551) มีลักษณะเด่นคือ ลูกผสมส่วนมากให้ผลผลิตสูง ในการปรับปรุงพันธุ์พื ช
เราสามารถนาเข้าพันธุ์ลูกผสมจากทั้งในและนอกประเทศเข้ามาปลูก เพื่อใช้ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ผล
ผลิตรวมทั้งลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตและยังใช้เป็นเชื้อพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวอีก
ด้วย (บุญ หงษ์, 2547) พันธุ์ลูกผสมที่นามาใช้มีทั้งพันธุ์นาเข้าจากต่างประเทศและพันธุ์ที่ปรับปรุงพั นธุ์ขึ้นใน
ประเทศ ต้องมี ก ารทดสอบการปรั บ ตัวของพั น ธุ์ ในพื้ น ที่ เป้ าหมายก่ อน (บริบู รณ์ และ ปั ท มา, 2550) ดั งนั้ น
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อประเมินการปรับตัวของข้าวลูกผสมทั้งพันธุ์ในและต่างประเทศ ที่ให้ผลผลิตสูงและ
ปรับตัวได้ดีกับสภาพอากาศในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง

อุปกรณ์และวิธีการ
1.พันธุ์ข้าวที่ใช้ในการทดลอง
1.1 พันธุ์ข้าวลูกผสมที่ปรับปรุงพันธุ์จากประเทศจีน
- พันธุ์ HJCP 1701
- พันธุ์ HJCP 1702
- พันธุ์HJCP 1703
- พันธุ์HJCP 1704
- พันธุ์HJCP 1705
- พันธุ์HJCP 1706
- พันธุ์HJCP 1707
- พันธุ์TAIYOU 346
- พันธุ์/สายพันธุ์ CHH09 (TAIYOU 1060)
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- พันธุ์ TAIYOU 1077
- พันธุ์ TAIYOU 1808
- พันธุ์ JINYUAN seed #321
- พันธุ์ Long Liang You 1988
- พันธุ์ Longping High-Tech #1125
- พันธุ์ Long Liang You Hua-Zhan
- พันธุ์ Long Chang You I Hao
- พันธุ์ Jinyuan seed #164
- พันธุ์ Longping High-Tech #1377
1.2 พันธุ์ข้าวลูกผสมที่ปรับปรุงพันธุ์จากประเทศอินเดีย จานวน 3 พันธุ์
- พันธุ์ IND1 (99-5)
- พันธุ์ HS-273
- พันธุ์ KRH2
1.3 พันธุ์ข้าวลูกผสมทีป่ รับปรุงพันธุ์จากประเทศพม่า จานวน 1 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ GW-1
1.4 พันธุ์/สายพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ปรับปรุงพันธุใ์ นประเทศไทย จานวน 6 พันธุ์/สายพันธุ์

- สายพันธุ์ KUH3
- สายพันธุ์ KUH4
- สายพันธุ์KUH5
- สายพันธุ์IR80151A x KUR9-239 (KUH6)
- พันธุ์ กขผ1 (RDH1)
- พันธุ์ กขผ3 (RDH3)
1.5 พันธุ์เปรียบเทียบมาตรฐาน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ชัยนาท 1, พันธุ์ กข41, พันธุ์กข49, พันธุ์
CH1 และพันธุ์ IR80151B
2. อุปกรณ์ที่ใช้ปลูกข้าว ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและเก็บข้อมูล

1.การปลูก
ดาเนินการปลูกศึกษาพันธุ์ข้าวลูกผสมจากแหล่งต่างๆ จานวน 28 พันธุ์ ปลูกร่วมกับพันธุ์เปรียบเทียบ
จานวน 5 พันธุ์ รวมทั้งหมด 33 พันธุ์ วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)
จานวน 3 ซ้า ปลูกข้าวโดยวิธีปักดา ปักดากอละ 1 ต้น ระยะปลูก 20 x 20 เซนติเมตร ขนาดแปลงย่อย (plotsize)
จานวน 5 แถว แถว ละ 7 ต้น ปลูกที่แปลงของเกษตรกร อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฤดูปลูกข้าว
นาปรัง ดูแลรักษา ซ่อมข้าว ใส่ปุ๋ย และถอนวัชพืช คลุมตาข่ายกันนกและพลาสติกกันหนู เก็บเกี่ยวผลผลิต บันทึก
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ข้อมูลลักษณะทางการเกษตร นวดเมล็ดและเตรียมเมล็ด เพื่อนาไปวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและ
คุณภาพการหุงต้มและรับประทาน
2. วิธีการเก็บข้อมูล
บันทึกข้อมูลลักษณะทางการเกษตร องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ทดสอบ ได้แก่ อายุ
วัน ออกดอก 50 เปอร์เซ็น ต์ จานวนหน่อต่อต้น จานวนรวงต่อต้น ความสูงต้น ความยาวใบธง ความยาวรวง
จานวนเมล็ดต่อรวง จานวนเมล็ดดีต่อรวง จานวนเมล็ดลีบต่อรวง น้าหนัก 100 เมล็ด ดัชนีเก็บเกี่ยว และผลผลิต
เมล็ดต่อต้น จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ของข้อมูลแต่ละลักษณะ ตามแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design เมื่อพบความแตกต่างทางสถิติ จึ งเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลอง
โดยวิธีการจัดกลุ่ม ( DMRT)

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากผลการปลูกศึกษาพันธุ์ข้าวลูกผสมจากแหล่งต่างๆ จานวน 28 พันธุ์ ปลูกร่วมกับพันธุ์เปรียบเทียบ
มาตรฐาน จานวน 5 พันธุ์ รวมทั้งหมด 33 พันธุ์ วางแผนการทดลองแบบ RCBD เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวของ
ข้าวลูกผสมทั้งพันธุ์ในและต่างประเทศ ที่ให้ผลผลิตสูงและปรับตัวได้ดีกับสภาพอากาศในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่ามีพันธุ์ข้าวลูกผสมจานวน 10 สายพันธุ์ ที่ให้ผลผลิตสูงและมีการ
ปรับตัวได้ดี มีลักษณะทางการเกษตร และองค์ประกอบผลผลิต ดัง Table 1 และ Table 2 ดังนี้
ความสู ง ต้ น จากการวั ด ความสู ง ต้ น พบว่ า พั น ธุ์ CH1 มี ค วามสู ง ต้ น เฉลี่ ย สู ง สุ ด เท่ า กั บ 120.55
เซนติเมตร ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ มีความสูงต้นมากกว่าพันธุ์ข้าวลูกผสม (Table 2) ความสูงต้นเป็นลักษณะ
ทางการเกษตรที่สาคัญ ต้นข้าวที่มีความสูงเหมาะสมมีข้อดี คือ ช่วยลดปัญหาการหักล้ม รักษาศักยภาพในการ
ให้ผลผลิต (Yuan and Chen,1988)
ความยาวใบธง จากการวัด ความยาวใบธง พบว่ า พั น ธุ์ TAIYOU346 มีความยาวใบธงเฉลี่ ย สู งสุ ด
เท่ากับ 40.11 เซนติเมตร ซึ่งมีความยาวใบธงมากกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ (Table 2)
ความยาวรวง จากการวัดความยาวรวง พบว่าพันธุ์ RD41 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ มีความยาวรวงเฉลี่ย
สูงสุด เท่ากับ 29.11 เซนติเมตร ซึ่งยาวกว่าพันธุ์ข้าวลูกผสมทดสอบ (Table 2) ความยาวรวงที่ดีนั้นเป็นลักษณะ
ทางการเกษตรที่สาคัญ เพื่อผลิตเมล็ดให้ได้จานวนมาก
จานวนหน่อต่อต้น จากการนับจานวนหน่อต่อต้น พบว่า พั นธุ์ IR80151B ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ มี
จานวนหน่อต่อต้นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 10.22 หน่อ มากกว่าพันธุ์ข้าวลูกผสมทดสอบ (Table 1)
จานวนเมล็ดต่อรวง จากการสุ่มนับเมล็ดต่อรวงจานวน 3 รวง พบว่าพันธุ์ CH1 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ
มีจานวนเมล็ดต่อรวงเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 233.33 เมล็ด จึง มีจานวนเมล็ดต่อรวงมากกว่าพันธุ์ข้าวลูกผสมทดสอบ
(Table 1)
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จ านวนเมล็ ด ดี ต่ อ รวง จากการสุ่ ม นั บ เมล็ ด ดี ต่ อ รวงจ านวน 3 รวง พบว่ า พั น ธุ์ CH1 ซึ่ งเป็ น พั น ธุ์
เปรียบเทียบ มีจานวนเมล็ดต่อรวงเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 180.56 เมล็ด จึง มีจานวนเมล็ดดีต่อรวงมากกว่าพันธุ์ข้าว
ลูกผสมทดสอบ (Table 2)
น้าหนัก 100 เมล็ด จากการสุ่มชั่งน้าหนักเมล็ดจานวน 100 เมล็ด ที่ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์ พบว่าพันธุ์
CH1 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ มีน้าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.15 กรัม จึง มีความน้าหนัก 100 เมล็ดสูง
กว่าพันธุ์ข้าวลูกผสมทดสอบ (Table 1)
เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ด จากการคานวณเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ด พบว่าพันธุ์ HJCP1707 มีเปอร์เซ็นต์
การติดเมล็ดเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 88.11 เปอร์เซ็นต์ จึงมีเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ด สูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ (Table 2)
ดัชนีการเก็บเกี่ยว พบว่าพันธุ์ HJCP1705 มีค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวสูงสุด เท่ากับ 0.81 ซึ่งมากกว่าพันธุ์
เปรียบเทียบ (Table 1)

A

B

C

D

E

Figure 1 Plant Morphological characteristics of five hybrid rice cultivars : (A) HJCP1707,(B)
HJCP1701,(C) HJCP1705,(D)TAIYOU346 and (E)HJCP1703
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Table 1 The yield component of ten selected hybrid rice cultivars with check cultivars
Cultivars

No. of effective
tillers

No. of grains
per panicle

100 seed
weight (g)

HI

Grain yield
(g/plant)

HJCP1707

6.56f-k

176.11c-i

28.10b-f

0.70b

39.01a

HJCP1701

6.33g-k

207.89bc

26.60 d-j

0.72ab

38.16a

HJCP1705

7.56b-hi

194.89cd

26.20e-j

0.81a

35.30ab

TAIYOU346

6.00h-k

184.11c-f

29.40a-d

0.64bc

34.80a-c

HJCP1703

7.78b-h

177.44c-g

27.40c-h

0.64bc

34.51a-c

HJCP1704

6.33g-k

156.56e-k

27.27 c-i

0.65bc

29.08b-e

HJCP1702

6.89d-j

138.45j-l

29.17a-e

0.53e-g

27.82b-f

TAIYOU1060

6.78e-j

142.55i-l

28.73a-e

0.63b-d

27.64b-f

TAIYOU1077

4.78k

161.67d-j

27.57b-h

0.65bc

26.90c-g

RDH3

9.45ab

150.33f-k

27.10c-i

0.51e-g

23.93d-h

CNT1

7.56b-i

152.78 f-k

29.90a-c

0.51e-g

16.88h-k

RD41

8.55a-e

147.22g-k

29.70a-d

0.49e-g

23.36e-i

RD49

8.45a-f

153.89e-k

29.50a-d

0.56c-f

23.60d-h

CH1

7.00d-j

233.33ab

31.50a

0.58c-e

31.59a-d

IR80151B

10.22a

177.56 c-g

22.70k

0.50e-g

19.23g-k

**

**

**

**

**

15.92

12.76

7.01

10.97

20.87

F-test
C.V. (%)

ns = not-significant, * = significantly different at P ≤ 0.05 and ** = significantly different at P ≤ 0.01.
Means in the same column followed by the same letter are not significantly different by DMRT.
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Table 2 Agronomic traits of the ten selected hybrid rice cultivars with check cultivars
Cultivars

Plant height
(cm)

Flag leaf
length (cm)

Panicle length
(cm)

No. of filled grain
per panicle

%SST

HJCP1707

92.78j-l

31.22e-l

23.33h-k

155.00a-d

88.11a

HJCP1701

89.22n

34bc-i

20.66l

162.67ab

78.22a-f

HJCP1705

76.89o

26.56k-m

21.33kl

167.44ab

85.97a-c

TAIYOU346

103.22c-f

40.11a

26.44b-f

158.11a-c

85.48a-c

HJCP1703

97fg-k

27.34j-m

24.66f-i

136.22b-g

76.320b-g

HJCP1704

102.78c-g

33.56c-i

23.45h-k

135.78b-g

86.70ab

HJCP1702

109bc

35.66a-g

24.89e-i

113.89e-j

81.70a-e

TAIYOU1060

94i-l

36.33a-f

26.00c-g

118.00e-i

82.97a-d

TAIYOU1077

101.11d-h

36.78a-e

28.00a-c

125.78c-h

77.80a-f

RDH3

104.55c-e

31.22e-l

25.22e-h

123.22d-i

81.31a-e

CNT1

98.45d-k

28.22i-m

24.11f-j

114.11e-j

75.67b-g

RD41

108.34c

30.78e-l

29.11a

115.56e-j

78.33a-f

RD49

101.22d-h

33.22d-j

25.00e-i

115.11e-j

74.80c-g

CH1

120.55a

39.33a-c

28.11a-c

180.56a

76.01b-g

IR80151B

95.78h-l

29.89g-l

24.44 f-i

124.78c-h

70.29e-h

**

**

**

**

**

4.25

11.74

5.82

17.01

9.16

F-test
C.V. (%)

ns = not-significant, * = significantly different at P ≤ 0.05 and ** = significantly different at P ≤ 0.01.
Means in the same column followed by the same letter are not significantly different by DMRT.
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องค์ป ระกอบผลผลิ ตและผลผลิ ตของข้าวลู ก ผสมมีความแตกต่างกั น อย่ างมีนั ย ส าคัญ ยิ่ งทางสถิ ติ
(Table 1) และข้าวพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นจากประเทศจีน เมื่อนามาปลูกศึกษาภายใต้สภาพอากาศในพื้นที่ราบ
ลุ่มภาคกลางพบว่าข้าวลูกผสมพันธุ์ HJCP1707 ให้ศักยภาพผลผลิตต่อต้นสูงสุด เท่ากับ 39.01 กรัมต่อต้น และ
ข้าวพันธุ์ HJCP1701 ให้ผลผลิต 38.16 กรัมต่อต้น โดยข้าวทั้ง 2 พันธุ์ที่กล่าวมาข้างต้นให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์
RD49 RD41 IR80151B และ CNT1 ที่ ใช้ เป็ น พั น ธุ์เปรีย บเที ย บ ซึ่ งให้ ศัก ยภาพผลผลิ ตต่อ ต้น เท่ ากั บ 23.60
23.36 19.23 และ 16.88 กรัมต่อต้น ตามลาดับ
สรุป
จากการปลู ก ศึ ก ษาพั น ธุ์ ข้ า วลู ก ผสมจากแหล่ งต่ า งๆ จ านวน 28 พั น ธุ์ ปลู ก ร่ วมกั บ พั น ธุ์
เปรียบเทียบ จานวน 5 พันธุ์ พบว่า ข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นจากประเทศจีน สามารถให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อต้นที่สูง
กว่าพันธุ์เปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่ามีการปรับตัวได้ดีและเหมาะสมกับสภาพอากาศในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการการปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสม เพื่อผลผลิตและ
คุณ ภาพ ส าหรับ การแปรรูป เชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ที่ ได้รับสนั บสนุ นงบประมาณการวิจั ยจากส านั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านสานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

170

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

สาขาพืช

เอกสารอ้างอิง
กฤษฎา สัมพันธารักษ์. 2551. ปรับปรุงพันธุ์พืช: พื้นฐาน วิธีการ และแนวคิด. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
บุ ญ หงษ์ จงคิ ด . 2547. ข้ า วและเทคโนโลยี ก ารผลิ ต .กรุ งเทพฯ. ส านั ก พิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ .
184 หน้า.
บริบูรณ์ สมฤทธิ์และปัทมา ศิริธัญญา. ข้าวลูกผสม. 2550. สถานภาพข้าวลูกผสมในนานาประเทศ.
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค), กรุงเทพฯ. 68 น.
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2560. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2559.
IRRI. 1988. Standard Evaluation System for Rice. 3rd ed. International Rice Research Institute, Los
Banos, Laguna, Philippines.
Juliano, B. O. 1971. A simplified assay for milled-rice amylose. Cereal Sci. Today. 16: 334-340.
Yuan, L.P. and H.X. Chen. 1988. Breeding and Cultivation of Hybrid Rice. Hunan Science and
Technology Press, Hunan, China.

171

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

สาขาสัตว์

ผลของกากกาแฟดัดแปลงเป็ นแหล่ งโปรตีนในอาหารข้ นของสัตว์ เคีย้ วเอือ้ งโดยวิธี in Vitro Gas
production technique
Effects of Modified Spent Coffee Grounds as Protein Source in Concentrate Diet for Ruminant on
in Vitro Gas Production Technique
โชติวัชร ศรี สุวรรณ์ 1* สมเกียรติ ประสานพานิช1 และพงศ์ธร คงมัน่ 1
Chotiwat Srisuwan1*, Somkiert Prasanpanich1 and Phongthorn Kongmun1

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาผลของการใช้ กากกาแฟดัดแปลงทดแทนกากถัว่ เหลืองในอาหารข้ น
ของสัตว์ เ คี ย้ วเอื อ้ งที่ร ะดับ 0 25 50 75 และ 100 เปอร์ เ ซ็นต์ ทาการศึกษาโดยวิ ธี in vitro gas production
technique ผลการทดลองพบว่า ผลผลิ ตแก็สทังหมด
้
ความสามารถในการย่อยได้ และความเข้ มข้ นของกรด
ไขมันระเหยง่ า ยทัง้ หมด ไม่มีความแตกต่า งกันทางสถิ ติ (P >0.05) ในขณะที่ ความเข้ มข้ นของแอมโมเนี ย
ไนโตรเจนในกลุ่มที่ทดแทนกากกาแฟดัดแปลง 100 เปอร์ เซ็นต์ มีค่าสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนยั สาคัญยิ่งทาง
สถิติ (P <0.01) นอกจากนันประชากรจุ
้
ลินทรี ย์ในของเหลวในกระเพาะรู เมนพบว่า ปริ มาณประชากรจุลินทรี ย์
กลุ่มโปรโตซัวในกลุ่มที่ทดแทนกากกาแฟดัดแปลง 0 และ 100 เปอร์ เซ็นต์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
(P <0.05) แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ปริ มาณประชากรจุลินทรี ย์กลุม่ อื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P >0.05)
จากการทดลองนี ้สามารถสรุ ปได้ วา่ กากกาแฟดัดแปลงสามารถทดแทนกากถัว่ เหลืองที่ระดับ 0 25 50 75 และ
100 เปอร์ เซ็นต์ ในสูตรอาหารข้ น โดยไม่ส่งผลเสียต่อกระบวนการหมักและนิเวศน์วิทยาการเจริ ญเติบโตและการ
ให้ ผลผลิตของจุลินทรี ย์

ABSTRACT
The objectives were to study the effect using of Modified Spent Coffee Grounds ( MSCG)
replacement soybean meal in concentrate diet for ruminant in levels at 0 25 50 75 and 100 %. Study
using methods of in vitro gas production technique. It was found that total gas production in vitro true
digestibility and total volatile fatty acids were not significantly different (P >0.05). While the ruminal
ammonia nitrogen concentration of MSCG replacement levels at 100% in diet treatment the highest. In
addition, the ruminal microorganism populations were found the protozoa population in the 0 and 100
% MSCG was significantly different ( P <0.05) . However, it was found other groups of microbial
populations were not significantly different (P >0.05). Based on this experiment, it could be concluded
MSCG can be to replacement soybean meal the 0 25 50 75 and 100 % in concentrate diet without
adversely effect on the fermentation and ecology, growth and yield of microorganisms.
Keywords: Modified spent coffee grounds, gas production technique, protein source
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คานา
อาหารสัตว์เ ป็ นปั จจัยสาคัญในต้ นทุนการผลิ ตสัตว์ มากกว่า 70 เปอร์ เ ซ็นต์ โดยประเทศไทยนาเข้ า
วัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศหลายล้ านบาทต่อปี ดังนันเพื
้ ่อลดต้ นทุนการผลิตจึงมีวิจยั และพัฒนาค้ นคว้ า
และปรับปรุ งผลิตภัณฑ์พลอยได้ จากโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศใช้ เป็ นอาหาร
สัตว์เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันรวมถึงการลดการใช้ แหล่งอาหารสาหรับคนที่จะบริ โภค (ปิ่ นและ
อัจฉรา, 2554) กากกาแฟเป็ นหนึ่งในวัตถุดิบผลพลอยได้ จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง ในแต่ละปี เศษเหลือกาก
กาแฟมีประมาณ 6 ล้ านตันทัว่ โลก (Mussatto et al., 2011) โดยพบว่า เมล็ดกาแฟประกอบด้ วยกากกาแฟถึง 45
เปอร์ เ ซ็ นต์ นอกจากนัน้ พบว่ า กากกาแฟเป็ น วัต ถุดิ บ ที่ มี ศัก ยภาพในการเป็ นแหล่ ง โปรตี นในอาหารสัตว์
เนื่องจากลักษณะทางกายภาพเป็ นผงสีน ้าตาลเข้ มละเอียดและมีกลิ่นหอมของกาแฟ ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมี
ของวัตถุแห้ ง 19.7 เปอร์ เซ็นต์ โปรตีน 13.3 เปอร์ เซ็นต์ ไขมัน 19.6 เปอร์ เซ็นต์ และเถ้ า 0.5 เปอร์ เซ็นต์ วัตถุแห้ ง
(Wolaita Sodo University, 2014). โดยการใช้ กากกาแฟในอาหารสัตว์ นนั ้ ได้ มีการศึกษา เช่น Bartley et al.
(1978) พบว่า สามารถใช้ กากกาแฟได้ ถงึ 5 เปอร์ เซ็นต์ ในสูตรอาหารข้ นโดยไม่ส่งผลเสียต่อการกินได้ ของอาหาร
และการให้ ผ ลผลิ ต ของโคนม Sikka and Chawla (1986) ใช้ กากกาแฟผสมในอาหารสุกรขุ น ในระดับที่ 10
เปอร์ เซ็นต์ พบว่าไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพซากของสุกร อย่างไรก็ตามการใช้ กากกาแฟในอาหาร
สัตว์ยงั มีการศึกษาและการนาไปใช้ ในปริ มาณค่อนข้ างน้ อยและเพื่อต้ องการให้ สตั ว์ใช้ ประโยชน์จากกากกาแฟที่
มากขึ ้น อีกทังเป็
้ นการเพิ่มโภชนะด้ านองค์ประกอบทางเคมี จึงนากากกาแฟผสมร่วมวัตถุดิบอื่น ได้ แก่ น ้ากากผง
ชูรส มันสาปะหลัง และยูเรี ยในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อใช้ ทดแทนกากถัว่ เหลืองในอาหารสัตว์
ดังนันวั
้ ตถุประสงค์ของการวิจยั นี ้เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการใช้ กากกาแฟดัดแปลงแทนกากถัว่ เหลืองเพื่อใช้
เป็ นแหล่งโปรตีนใหม่ในอาหารสัตว์เคี ้ยวเอื ้องในการหมักและระบบนิเวศในกระเพาะอาหารและทางเลือก โปรตีน
ในอาหารสัตว์เพื่อลดต้ นทุนการผลิต

อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดลองกากกาแฟดัด แปลงทดแทนกากถั่ว เหลื อ งเป็ น แหล่ ง วัต ถุ ดิ บ โปรตี น ในอาหารข้ น ซึ่ ง
กระบวนการดัดแปลงกากกาแฟ มีองค์ประกอบของ กากกาแฟ น ้ากากผงชูรส กากมันสาปะหลัง และยูเรี ย โดยมี
การทดแทนกากกาแฟดัดแปลงแตกต่างกันที่ระดับ 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ทรี ท
เมนต์ ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ นามาศึกษากระบวนการหมักและนิเวศวิทยาในกระเพาะรู เมนด้ วย
วิธี in vitro gas production technique โดยการนาหญ้ าแพงโกล่าแห้ งผสมกับอาหารข้ นที่มีกากกาแฟดัดแปลง
ในระดับที่ตา่ งกันในอัตราส่วน 60:40 ปริ มาณ 200 มิลลิกรัม ลงไปในขวดบ่มแล้ วเติมของเหลวในกระเพาะรู เมน
ซึง่ ของเหลวในกระเพาะรู เมน ได้ มาจากโคเจาะกระเพาะที่เลี ้ยงด้ วยอาหารหยาบต่ออาหารข้ นในอัตราส่วน 60:40
ซึง่ จะเก็บของเหลวในกระเพาะรู เมน ก่อนที่จะให้ อาหารในตอนเช้ า (Kongmun et al., 2010) แล้ วนามากรองผสม
กับน ้าลายเทียมในอัตราส่วน 2:1 จึงนาไปอุ่นที่ 39 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงแล้ วนาไปผสมกับอาหาร
ภายในขวดบ่มปริ มาตร 30 มิ ล ลิ ลิ ตร และบ่มต่อ ที่ 0 2 4 6 8 10 12 18 24 36 48 60 และ 72 ชั่ว โมงแล้ วเก็บ
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ปริ มาณก๊ าซ (Menke and Steingass., 1988) ขันตอนในการเก็
้
บน ้ารู เมนหลังจากบ่มที่ 0 4 8 12 และ 24 ชัว่ โมง
แล้ วนาไปกรองด้ วยตะแกรงลงในบีกเกอร์ และแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกนาน ้ารู เมน 18 มิลลิลิตรผสมกับกรด
ซัลฟิ วริ กเข้ มข้ น 1 โมลาจานวน 2 มิลลิลิตร และนาไปปั่ นเหวีย่ งที่ความเร็ ว 16,000 g เป็ นเวลา 15 นาที แล้ วนาไป
เก็บไว้ ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสก่อนทาการวิเคราะห์ NH3-N ตามวิธีของ Chaney and Marbach (1962)
และวิเคราะห์กรดไขมันที่ระเหยได้ ง่าย โดย HPLC (Samuel et al., 1997) ส่วนที่ 2 น ้ารู เมน 1 มิลลิ ลิตร เก็บที่
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสสาหรับสกัดดีเอ็นเอ (Yu and Morrison., 2004) เพื่อศึกษาปริ มาณจานวนประชากร
จุลินทรี ย์ โดยวิธีการ Real-time PCR ซึง่ จะศึกษาจุลินทรี ย์ดงั นี ้ General Bacteria, General Anaerobic Fungi,
General Protozoa, Ruminococcus albus, Ruminococcu flavefaciens, Fibrobactor succinogenes และ
Prevotella bryantii (Koike and Kobayashi., 2001) ระยะเวลาในการทาวิจยั ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2561 –
กรกฎาคม 2561 นาข้ อ มูล ที่เ ก็ บบันทึกมาวิ เ คราะห์ความแปรปรวน analysis of varance; General Linear
Models (GLM) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ด้ วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SAS (1990) ส่วนองค์ประกอบทางเคมีของอาหารข้ นทัง้ 5 สูตร ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Feed ingredients and chemical composition in meal concentrate (dry matter basis) using
different Modified Spent Coffee Grounds levels.
Item
Percentage of Modified Spent Coffee Grounds replacement
0%
25%
50%
75%
100%
Feed ingredients (kg)
Cassava pulp
60
60
60
60
60
MSCG
0
8
16
24
32
Soybean meal
32
24
16
8
0
Rice bran
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
Molasses
2
2
2
2
2
Mineral mix
1
1
1
1
1
Salt
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Chemical composition (%DM)
Organic matter
94.01
92.84
92.88
93.20
93.41
Crude protein
16.11
15.94
15.98
16.25
16.40
Ether extract
1.13
1.69
2.22
2.72
2.95
Ash
5.99
7.16
7.12
6.80
6.59
Neutral detergent fiber
9.59
8.19
8.44
7.86
8.74
Acid Detergent Fiber
5.0
4.5
4.4
4.1
4.9
Acid detergent lignin
2.0
1.5
1.5
1.3
1.6
DM = Dry matter, MSCG = Modified Spent Coffee Grounds.
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลของระดับกากกาแฟดัดแปลงต่ อปริ มาณผลผลิตแก็ส
จาก Table 2 พบว่า จากการทดลองผลผลิตแก็สทังหมดที
้
่ 72 ชัว่ โมง แต่ละกลุ่มการทดลองพบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) การศึกษาในครัง้ นี ้พบว่า กลุ่มการทดลองที่ได้ รับกากกาแฟดัดแปลงทดแทน
ในระดับ 0 25 50 75 และ100 เปอร์ เซ็นต์ มีผลผลิตแก็สทังหมดไม่
้
แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มการทดลอง เนื่องจาก
พบว่า อาหารข้ นทัง้ 5 สูตร มีปริ มาณเยื่อใย NDF และ ADF ที่ใกล้ เคียงกัน ซึ่งปริ มาณผลผลิตแก็สที่เกิดขึ ้นส่วน
ใหญ่เกิดจากกระบวนการหมักย่อยอาหารประเภทเยื่อใยเป็ นหลัก โดยสอดคล้ องกับปริ มาณประชากรจุลินทรี ย์
กลุ่มย่อยเยื่อใยและความสามารถในการย่อยได้ ของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกันกากกาแฟดัดแปลง
ซึ่งมีทงแหล่
ั ้ งพลังงานและแหล่งโปรตีนที่ สามารถย่อยสลายได้ ง่าย เมื่ออาหารเข้ าไปในกระเพาะรู เมนจุลินทรี ย์
สามารถนามาใช้ ประโยชน์ได้ ทนั ทีและต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นการส่งเสริ มการทางานการเจริ ญเติบโตและการให้ ผลผลิ ต
ของจุลินทรี ย์ อย่างไรก็ตามผลิตแก็สเป็ นประมาณการของการย่อยสลายอาหารสัตว์ซึ่งจะเป็ นตัวแปรที่ดีในการ
ทานายความสามารถในการย่อ ยได้ ของผลิ ตภัณฑ์ และการสัง เคราะห์โปรตี นจากจุลินทรี ย์ ใ นหลอดทดลอง
(Bergman, 1990)
ผลของระดับกากกาแฟดัดแปลงต่ อความสามารถในการย่ อยได้ และปริ มาณกรดไขมันระเหยง่ าย
ความสามารถในการย่อยได้ จริ ง ปริ มาณกรดไขมันระเหยง่ายทังหมด
้
ปริ มาณกรดอะซิเตท กรดโพรพิ
โอเนท กรดบิว ทีเรท และสัดส่ว นกรดอะซิติกต่อกรดโพรพิโอเนท ของแต่ละกลุ่มการทดลองพบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีปริ มาณเยื่อใย NDF, ADF และ ADLของแต่ละ
กลุ่มการทดลองมีความใกล้ เคียงกัน ส่งผลทาให้ ความสามารถในการย่อยได้ ไม่แตกต่างกันโดยสอดคล้ องกับ
ปริ มาณประชากรจุลินทรี ย์กลุ่มย่อยเยื่อใยของแต่ละกลุ่มไม่ตา่ งกัน นอกจากนี ้กากกาแฟดัดแปลงซึง่ ใช้ เป็ นแหล่ง
โปรตีนทดแทนมีระดับของโปรตีนที่ใกล้ เคียงกันกับกากถัว่ เหลือง รวมทังอาจมี
้
คาร์ โบไฮเดรตที่ละลายได้ ง่ายใน
อาหารอยู่สูง จากแป้งมันสาปะหลังที่ย่อยได้ ง่าย โดยจุลินทรี ย์ในกระเพาะรู เมนสามารถใช้ ร่ว มกับกากกาแฟ
ดัดแปลงซึง่ ประกอบด้ วยกรดอะมิโน ส่งเสริ มกระตุ้นกระบวนการหมักย่อยและความสมดุลของระบบนิเวศน์วิทยา
ของจุลินทรี ย์ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี ้กากกาแฟดัดแปลง มีส่วนประกอบของ arabinogalactans คือ
โพลี แ ซคคาไรด์ ที่ ป ระกอบด้ ว ยน า้ ตาลอะราบิ โ นสและกาแลคโตสพบเป็ น ส่ ว นประกอบที่ ประกอบด้ ว ย
สารประกอบเพคตินที่พบได้ ในผลไม้ และผัก (Pimpen, 2002) ดังนันอาหารข้
้
นที่ประกอบด้ วยคาร์ โบไฮเดรต
ละลายง่ายสูงเยื่อใยต่า จึงง่ายต่อการที่จลุ ินทรี ย์จะทาการหมักย่อยแล้ วได้ เป็ นผลผลิตสุดท้ ายจากกระบวนการ
หมักอย่างกรดไขมันระเหยง่ายออกมา ซึง่ สามารถอธิ บายได้ วา่ ค่าความเข้ มข้ นของกรดไขมันระเหยได้ ทงหมดจะ
ั้
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณสัดส่วนอาหารข้ นและองค์ประกอบทางเคมีของโภชนะที่สตั ว์ได้ รับ จึงมีความ
เป็ นไปได้ ที่จลุ ินทรี ย์สามารถใช้ ประโยชน์กากกาแฟดัดแปลงทดแทนระดับโปรตีนของกากถัว่ เหลืองในระดับที่ 0
25 50 75 และ 100 เปอร์ เ ซ็นต์ ของการให้ ผลผลิ ตกรดไขมันระเหยง่า ยและความสามารถในการย่อยได้ ไม่
แตกต่างกัน
ผลของระดับกากกาแฟดัดแปลงต่ อปริ มาณแอมโมเนียไนโตรเจน
ปริ มาณค่าความเข้ มข้ นของแอมโมเนียไนโตรเจน แต่ละกลุ่มการทดลองมีความแตกต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P <0.01) ซึ่งพบว่ากลุ่มที่ได้ รับกากกาแฟดัดแปลงทดแทนกากถัว่ เหลื องในระดับ 100
เปอร์ เซ็นต์ ส่งผลให้ มีคา่ ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียไนโตรเจนสูงที่สุด โดยการทดแทนกากกาแฟดัดแปลงที่เพิ่ม
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สูงขึ ้นส่งผลทาให้ ปริ มาณแอมโมเนียไนโตรเจนสูงขึ ้นตามลาดับ โดยพบว่า ปริ มาณแอมโมเนียไนโตรเจนที่เกิดขึน้
เนื่องจากการสลายตัวขององค์ประกอบทางเคมี ซึ่งองค์ประกอบทางเคมีของกากกาแฟดัดแปลงที่ใช้ เป็ นแหล่ง
โปรตีนประกอบด้ วย คาร์ โบไฮเดรตที่สลายได้ ง่าย โปรตีนแท้ กรดอะมิโนกลูตาเมทและยูเรี ยเป็ นส่วนประกอบที่
สาคัญ ซึง่ จะเห็นได้ วา่ การทดแทนกากกาแฟดัดแปลงในสูตรอาหารข้ นที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลทาให้ ปริ มาณสัดส่วนของ
ยูเรี ยเพิ่มขึน้ ตามไปด้ วย จึงเป็ นเหตุผลเมื่อทดแทนกากกาแฟดัดแปลงที่ระดับ 100 เปอร์ เซ็นต์ ทาให้ ปริ มาณ
แอมโมเนียไนโตรเจนเพิ่มสูงขึ ้น แต่อย่างไรก็ตาม ปริ มาณแอมโมเนียไนโตรเจนที่เพิ่มสูงขึ ้น ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการย่อยได้ ปริ มาณกรดไขมันระเหยง่าย และปริ มาณประชากรจุลินทรี ย์ และนอกจากนันยั
้ งมี
คาร์ โบไฮเดรตที่สลายได้ ง่าย ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มและกระตุ้นการใช้ แอมโมเนียไนโตรเจนที่เกิดขึน้ กับตัวจุลินทรี ย์
จากรายงานของ Bach et al. (2005) กล่าวว่าหากสัตว์มีพลังงานที่เพียงพอ กรดอะมิโนหรื อแอมโมเนียไนโตรเจน
สามารถเกิ ดกระบวนการเปลี่ ยนหมู่ก รดอะมิ โ นได้ หรื อ อาจจะสัง เคราะห์เ ป็ นจุลิ นทรี ย์ โปรตี น ได้ โ ดยตรง
นอกจากนันจุ
้ ลินทรี ย์ในกระเพาะรู เมนมีความต้ องการไนโตรเจนสูงสาหรับการสังเคราะห์โปรตีน อย่างไรก็ตาม
จุลินทรี ย์นาไปใช้ ประโยชน์ได้ ดีในรู ป NH3 - N ซึง่ แอมโมเนียไนโตรเจนของจุลินทรี ย์ที่เหมาะสมคือ 690 mg NH3
-N / L (Pattaraporn, 2011)
Table 2 Comparison of Gas volume, in vitro true digestibility (IVTD), volatile fatty acids (VFAs) and
ammonia nitrogen of different levels of Modified Spent Coffee Grounds replacement soybean meal in
meal concentrate.
Parameter
Percentage of Modified Spent Coffee Grounds
Contract
replacement Soybean meal in meal concentrate
0
25
50
75
100
SEM
L
Q
C
Gas (72 h, mL)
58.93 57.63 57.23 57.73 54.63 0.62 0.065 0.590 0.299
IVTD (%)
72.11 68.24 69.86 66.59 70.63 0.82 0.409 0.115 0.741
NH3-N (mg/dl)
9.45c 9.82c 9.65c 10.52b 11.36a 0.19 <.0001 0.002 0.230
VFAs (mol/100 mol total VFAs)
Total VFAs (mM/L) 42.07 41.54 41.50 42.33 41.40 1.79 0.970 0.996 0.883
Acetate (C2), %
85.01 84.89 85.03 84.95 85.19 0.22 0.827 0.819 0.972
Propionate (C3), % 9.66
9.70 9.66 9.65
9.51
0.13 0.756 0.810 0.956
Butyrate (C4), %
5.34
5.39 5.29 5.38
5.39
0.11 0.918 0.935 0.939
C2:C3 ratio
8.89
8.80 8.90 8.89
9.01
0.08 0.674 0.666 0.945
a, b, c
= Means with different lowercase superscripts in a row differ significantly (P<0.01).
SEM = Standard error of the mean, VFAs = volatile fatty acids, IVTD = in vitro true digestibility, L =
linear, Q = quadratic, C = cubic.
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ผลของระดับกากกาแฟดัดแปลงต่ อปริ มาณประชากรจุลินทรี ย์
จาก Table 3 พบว่า จากการศึกษาผลของกากกาแฟดัดแปลงเป็ นแหล่งโปรตีนในอาหารข้ นต่อประชากร
จุลินทรี ย์ในกระเพาะรู เมนพบว่า ประชากร Total Bacteria, Total Fungi, R. flavefaciens, F. succinogenes,
R. albus และ P. bryantii ในแต่ละกลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.05) แต่อย่างไรก็ตามพบว่า
ประชากร Total Protozoa มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.05) ซึ่งพบว่ากลุ่มที่ได้ รับกาก
กาแฟดัดแปลงทดแทนในระดับ 25 50 75 และ 100 เปอร์ เซ็นต์ ส่งผลทาให้ ปริ มาณประชากร Total Protozoa มี
ค่าทีใกล้ เคียงกันที่สุด และกลุ่มที่ได้ รับกากกาแฟดัดแปลงทดแทนในระดับ 0 เปอร์ เซ็นต์ มีปริ มาณประชากร
Total Protozoa ที่สูงที่สุดแต่ไม่แตกต่างกับการทดแทนกากกาแฟดัดแปลงในระดับ 25 50 และ 75 เปอร์ เซ็นต์ แต่
อย่างไรก็ตาม พบว่ากากกาแฟดัดแปลงทดแทนระดับที่ 0 และ 100 เปอร์ เซ็นต์ ส่งผลทาให้ ปริ มาณประชากรโปร
โตซัวแตกต่างกัน ซึง่ ผลดังกล่าวมีผลมาจาก กากกาแฟดัดแปลงซึง่ มีองค์ประกอบทางเคมีของโปรตีนและยูเรี ยที่
สาคัญ รวมทังแทนนิ
้
นในกากกาแฟเป็ นองค์ประกอบของโปรตีน อาจเป็ นเพราะแทนนินมีฤทธิ์ ยบั ยังการย่
้
อย
โปรตีน (Hosamani et al., 2005) นอกจากนี ้องค์ประกอบแทนนินจะส่งผลต่อการลดจานวนประชากรโปรโตซัว
ซึ่งแทนนินมีกลไกในการขัดขวางสารอาหารเข้ าสู่เซลล์ของโปรโตซัว (Huang et al., 2011; Opart, 2547) จึงทา
ให้ การทดแทนกากกาแฟดัดแปลงในอาหารข้ นที่เพิ่มส่งผลทาให้ จุลินทรี ย์กลุ่มโปรโตซัวลดลงตามลาดับ ตาม
รายงานของ Reed (1995) พบว่า ความเป็ นพิษ ของแทนนินในจุลินทรี ย์มีกลไกในการยับยัง้ เชือ้ จุลินทรี ย์ใน
กระเพาะรู เมนใน 3 วิธีคือ การยับยังเอนไซม์
้
จลุ ินทรี ย์ การเป็ นพิษต่อจุลินทรี ย์บนผิวเซลล์และการจับไอออนโลหะ
มี ผ ลต่อ เอนไซม์ ไม่ส ามารถทางานได้ ซึ่ง เป็ นไปได้ ว่ากากกาแฟดัดแปลงมี ผลยับยัง้ เอนไซม์ และเป็ นพิษต่อ
จุลินทรี ย์บนผิ วเซลล์ ของโปรโตซัว แต่อย่างไรก็ตามปริ มาณประชากรจุลินทรี ย์กลุ่มอื่นไม่มีความแตกต่า งกัน
เนื่องจากจุลินทรี ย์ต้องปรับให้ เข้ ากับสภาวะทางโภชนาการที่มีอยูใ่ นกระเพาะรู เมน (Kistner, 1965)
Table 3 Effects of Modified Spent Coffee Grounds on ruminal microorganism population.
Item
Percentage of Modified Spent Coffee Grounds
Contrast
replacement soybean meal in meal concentrate
0
25
50
75
100 SEM
L
Q
Ruminal Microorganism population (log copy/ml of rumen fiuid)
Total Bacteria
7.685 7.534 7.742 7.529 7.962 0.16 0.681 0.635
Total Fungi
6.022 5.850 5.830 5.842 5.939 0.03 0.468 0.063
Total Protozoa
7.787a 6.618ab 6.470ab 6.960ab 5.849b 0.23 0.018 0.621
R. flavefaciens
7.180 7.167 7.102 7.077 7.113 0.02 0.057 0.267
F. succinogenes
7.334 7.204 7.218 7.184 7.201 0.04 0.326 0.470
R. albus
6.446 6.440 6.499 6.544 6.638 0.03 0.058 0.507
P. bryantii
6.551 6.656 6.568 6.575 6.518 0.03 0.461 0.336
a, b, c
= Means with different lowercase superscripts in a row differ significantly (P < 0.05).
SEM = Standard error of the mean, L = linear, Q = quadratic, C = cubic.
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สรุปและข้ อเสนอแนะ
การใช้ กากกาแฟดัดแปลง ในระดับ 0 25 50 75 100 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นแหล่งโปรตีนทดแทนกากถัว่ เหลื อง
ในอาหารข้ น ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการย่อยได้ ความเข้ มข้ นของกรดไขมันระเหยง่ายทังหมด
้
และปริ มาณ
ประชากรจุลิ นทรี ย์ แต่ส่ ง ผลทาให้ ปริ มาณแอมโมเนียไนโตรเจนเพิ่มขึน้ ตามปริ มาณการทดแทนกากกาแฟ
ดัดแปลงในสูตรอาหารข้ น การศึกษาครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพของกากกาแฟดัดแปลงในอาหารของสัตว์
เคี ย้ วเอื อ้ งเพื่อ เป็ นแหล่งวัตถุดิบโปรตี น ชนิดใหม่ อย่า งไรก็ ตามควรมี การศึกษาเพิ่มเติ มเกี่ยวกับ กากกาแฟ
ดัดแปลงเป็ นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์โดยดาเนินการทดลองในตัวสัตว์ตอ่ ไป
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ผลของการใชกากกาแฟใชแล วในสูตรอาหารขนตอกระบวนการหมั กภายในกระเพาะรูเมนและ
นิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนของโคเนือ้ โดยวิธี in Vitro Gas Production Technique
The Effect of Using Spent Coffee Grounds in Concentrate on Rumen Fermentation and
Rumen Ecology of Beef in Vitro Gas Production Technique
กนกวรรณ ชูแก้ ว1* สมเกียรติ ประสานพานิช1 และพงศ์ธร คงมัน่ 1
Kanokwan Chukaew1*, Somkiert Prasanpanich1 and Phongthorn Kongmun1

บทคัดย่ อ
การใช้ กากกาแฟใช้ แล้ วในสูตรอาหารข้ นต่ อกระบวนการหมักภายในกระเพาะรู เมนและนิเวศวิทยาใน
กระเพาะรู เมนของโคเนื ้อ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ให้ อาหารข้ นที่มีการเสริ มกากกาแฟทดแทนกาก
เนื ้อในเมล็ดปาล์มน ้ามันที่ระดับ 0, 25, 50, 75 และ 100% พบว่า ผลผลิตก๊ าซสะสมที่ 72 ชัว่ โมง มีคา่ เพิ่มขึ ้นโดย
กลุ่มทดแทนกากกาแฟ 25, 50 และ 75% สูงกว่ากลุ่มควบคุม (P<0.01) ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียไนโตรเจน
เพิ่มขึ ้น โดยกลุ่มทดแทนกากกาแฟ 50% มีค่าสูงสุด (P=0.0002) ในขณะที่ความสามารถการย่อยจริ งในหลอด
ทดลองลดลงเมื่อเพิ่ มปริ มาณการทดแทนกากกาแฟ (P<0.01) นอกจากนีเ้ มื่อเพิ่มระดับของกากกาแฟ 100%
ส่งผลต่อประชากรจุลินทรี ย์ R. albus และ P. bryantii ความเข้ มข้ นกรดไขมันระเหยง่ายรวม กรดแอซิติก บิวทีริก
ชัว่ โมงที่ 4 มีค่าต่าลง (P<0.05) และกรดโพรพิออนิกกลุ่มทดแทนกากกาแฟ 50% มีค่าสูงสุด (P<0.05) การ
ทดลองนี ้สรุ ปได้ ว่า กากกาแฟทดแทนกากเนื ้อในเมล็ดปาล์มในระดับ 25-75% ในสูตรอาหารข้ นโดยไม่ส่งผลต่อ
กระบวนการหมักภายในกระเพาะรู เมนและนิเวศวิทยาในกระเพาะรู เมนของโคเนื ้อ

ABSTRACT
The effect of spent coffee grounds in concentrate on rumen fermentation and rumen ecology
were randomly assigned according to completely randomize design. Spent coffee grounds were
used at levels of 0, 25, 50, 75 and 100% in the concentrate. It was found that cumulative gas
production at 72 h., through replacement groups with 25, 50 and 75% spent coffee grounds were
higher than in the control groups (P<0.01). NH3-N were significantly different (P=0.0002), while IVTD
were decreased (P<0.01), when increasing spent coffee grounds. Total volatile fatty acids, acetate,
butyrate, R. albus and P. bryantii was determined at 4 h with spent coffee grounds replacement at
100% lowest (P<0.05) and replacement with 50% spent coffee grounds resulted in highest (P<0.05)
proportion of propionate. It could be concluded that efficiency spent coffee grounds replacement
palm kernel cake 25-75% in concentrate diet, had no adverse effect on rumen fermentation and
rumen ecology of beef
Key Words: Spent coffee grounds, gas production technique, concentrate, beef
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คานา
ในปั จจุบนั การเลี ้ยงสัตว์เคี ้ยวเอื ้องในประเทศไทยเป็ นอาชีพทางการเกษตรที่สาคัญอาชีพหนึง่ ซึง่ มีมลู ค่า
ไม่ต่ากว่า 6.5 หมื่นล้ านบาท โดยรู ปแบบการเลี ้ยงเพื่อต้ องการผลผลิตเนือ้ และนม ทัง้ นี ้เพราะมีการเพิ่มของ
จานวนประชากรทาให้ มีการบริ โภคเนื ้อและนมเพิ่มสูงขึ ้น (กรมปศุสตั ว์, 2555) ส่งผลทาให้ มีการแข่งขันการผลิต
มากขึ ้นและมุ่งเน้ นการลดต้ นทุนการผลิตเพื่อหวังผลกาไรเป็ นหลัก ซึ่งต้ นทุนอาหารสัตว์เป็ นปั จจัยสาคัญของ
ต้ นทุนการผลิตทังหมด
้
จึงจาเป็ นต้ องหาแหล่งวัตถุดิบอื่นๆ ที่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ โรงงานผลิตกาแฟสาเร็ จรู ป
หรื อกาแฟบรรจุกระป๋ อง มีผลพลอยได้ ที่เหลือจากกระบวนการผลิต คือ กากกาแฟ (Spent coffee grounds)
จากการศึ ก ษาลัก ษณะทางกายภาพของกากกาแฟพบว่ า เป็ น ผงหยาบละเอี ย ดสี น า้ ตาลเข้ มมี
องค์ประกอบทางเคมีของ วัตถุแห้ งร้ อยละ 19.7 และองค์ประกอบอื่น ๆ ในหน่วยของวัตถุแห้ งดังนี ้ โปรตีนหยาบ
ร้ อยละ 13.3 ไขมัน ร้ อยละ 19.6 เยื่อใยหยาบ 62.4 และ เถ้ า ร้ อยละ 0.5 (Wolaita Sodo University, 2014) และ
การขยายตัวของธุรกิจกาแฟสด พบว่า มีเศษเหลือจากกระบวนการผลิตกาแฟสดเป็ นจานวนมาก ในแต่ละปี เศษ
เหลือจากกากกาแฟมีประมาณ 6 ล้ านตันทัว่ โลก จากการรายงานของ Rocio Compos-Vege et al. (2015)
พบว่า การใช้ กากกาแฟในอดีตถึงปั จจุบนั พบว่ามีการศึกษาและงานวิจยั ที่ค่อนข้ างน้ อย ตังแต่
้ ปี 1973 โดยพบว่า
36 งานวิจยั จากทังหมด
้
72 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับกากกาแฟ ได้ ถูกวิจยั และเผยแพร่ ในปี 2010 ถึง 2014 ดังนัน้
จึงเห็นได้ วา่ การศึกษาถึงการใช้ กากกาแฟ เพื่อพัฒนาให้ เกิดประโยชน์สงู สุดเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจ ดังนันการวิ
้
จยั ใน
ครั ง้ นี ้เพื่อศึกษาการเพิ่มมูลค่าของกากกาแฟให้ มากขึ ้น โดยใช้ เป็ นแหล่งวัตถุดิบโปรตีนสาหรั บสัตว์เคี ้ยวเอื ้อง
รวมถึงการใช้ ทรัพยากรจากโรงงานอุตสาหกรรมให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
การทดลองเสริ มกากกาแฟทดแทนกากเนื ้อในเมล็ดปาล์มน ้ามันในอาหารข้ น ซึง่ มีระดับแตกต่างกันที่ 0,
25, 50, 75 และ 100 เปอร์ เซ็นต์ นามาศึกษากระบวนการหมักในกระเพาะรู เมนและนิเวศวิทยาในกระเพาะรู เมน
ของโคเนื ้อด้ วยวิธี in vitro gas production technique โดยการนาหญ้ าแพงโกลาแห้ งผสมกับอาหารข้ นที่มีกาก
กาแฟในระดับที่ตา่ งกันในอัตราส่วน 60:40 ปริ มาณ 200 มิลลิกรัม ลงไปในขวดบ่มแล้ วเติมของเหลวในกระเพาะ
รู เมน ซึง่ ของเหลวในกระเพาะรู เมนได้ จากโคเจาะกระเพาะพันธุ์ลกู ผสมพื ้นเมือง น ้าหนักเฉลี่ย 400 กิโลกรัม
จานวน 3 ตัว จากฟาร์ มสัตว์เคี ้ยวเอื ้อง ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ รับอาหารเหมือนกัน
คือ อาหารหยาบ:อาหารข้ น ที่ 60:40 และมีน ้าและแร่ ธาตุก้อนให้ กินอย่างเต็มที่ ทาการเก็บของเหลวในกระเพาะรู
เมนก่อนการให้ อาหาร แล้ วกรองผ่านผ้ าขาวบางใส่ใน thermos flasks ที่ทาการควบคุมอุณหภูมิให้ อยู่ที่ 39°C
ผสมกับน ้าลายเทียมในอัตราส่วน 2:1 นาไปอุน่ ที่ 39°C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง แล้ วนาไปผสมกับอาหารภายในขวด
บ่มปริ มาณ 30 มิลลิลิตร นาเข้ าบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 39°C เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง ซึง่ ระหว่างการบ่มจะทาการวัดปริ มาณ
แก๊ สที่ผลิตขึ ้นในชัว่ โมงที่ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24, 36, 48, 60 และ 72 แล้ วทาการบันทึกผล (Menke and
Steingass, 1988) ทาการเก็บตัวอย่างหลังจากการบ่ม ในชัว่ โมงที่ 0, 4, 8, 12 และ 24 ซึง่ แต่ละตัวอย่างจะถูก
กรองด้ วยผ้ าขาวบาง จะทาการแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน โดยส่วนแรกนาของเหลวในกระเพาะรู เมนผสมกับกรด
ซัลฟิ วริ กเข้ มข้ น 1 โมลา ในอัตราส่วน 18:2 มิลลิลิตร จากนันน
้ าไปปั่ นเหวี่ยง ด้ วยเครื่ อง Centrifuge ที่ความเร็ ว
16,000 x g ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 15 นาที แล้ วนาส่วนใสเก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ -20°C ก่อนนาไปวิเคราะห์หาค่า
ความเข้ มข้ นของแอมโมเนียไนโตรเจน ตามวิธีของ Chaney and Marbach (1962) และวิเคราะห์ความเข้ มข้ น
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ของกรดไขมันที่ระเหยได้ ง่าย โดยใช้ เครื่ องแก๊ สโครมาโทกราฟฟี่ ส่วนที่สองนาไปเก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ -20°C เพื่อทา
การสกัดดีเอ็นเอตามวิธีของ Yu and Morrison (2004) ในชัว่ โมงที่ 0 และ 4 หลังการบ่ม ซึง่ จะศึกษาจุลินทรี ย์ดงั นี ้
Total Bacteria, Total Fungi, Total Protozoa (Makkar and McSweeney, 2005) Ruminococcus albus,
Ruminococcus flavefaciens (Koike and Kobayashi, 2001) Fibrobactor succinogenes และ Prevotella
bryantii (Tajima et al., 2001). ส่วนที่สามนามาวิเคราะห์สาหรับการหาค่าการย่อยได้ จริ ง In vitro true
digestibility (IVTD) ตามวิธีของ Van Soest and Robertson (1985) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของแต่ละทรี ตเมนต์ด้วยวิธี Ducan’s New Multiple Range Test (DMRT) ตามวิธีของ Steel and Torrie (1980)
และวิเคราะห์แนวโน้ มจากค่าเฉลี่ยทรี ทเมนต์ (Trend Analysis) ด้ วยวิธี orthogonal polynomials ส่วนประกอบ
ของอาหารข้ นและองค์ประกอบทางเคมีของอาหารข้ นทังห้
้ าสูตร หญ้ าแพงโกล่าแห้ ง กากเนื ้อในเมล็ดปาล์ม และ
กากกาแฟ ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Chemical composition in concentrate (dry matter basis) using different spent coffee grounds
levels and pangola hay use in the experiment.
Percentage of spent coffee grounds spent
palm Pangola
replacement
coffee kernel
hay
Item
control 25
50
75 100 grounds cake
Ingredient composition (kg of DM)
Cassava chip
51.00 51.00 51.00 51.00 51.00
Soybean meal
20.50 20.50 20.50 20.50 20.50
20.00 15.00 10.00 5.00 0.00
Palm kernel cake
Spent coffee grounds
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
Rice bran
Urea
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Molasses
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Salt
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Premix
Chemical composition (%DM)
Organic matter (OM)
92.95 93.57 93.45 93.94 93.73 98.02 96.10 91.71
Crude protein (CP)
15.98 15.92 15.90 15.94 15.91 15.38 14.20 7.54
Ether extract (EE)
1.87 2.53 3.02 3.56 3.91 17.65
9.40 1.75
Ash
7.05 6.43 6.55 6.06 6.27
1.98
3.90 8.29
Neutral detergent fiber (NDF) 21.01 20.93 21.30 18.76 18.14 45.14 68.87 60.38
Acid detergent fiber (ADF)
11.75 11.05 10.95 9.80 9.75 35.54 52.68 36.6
Acid detergent lignin (ADL)
3.05 3.20 3.40 3.10 3.30
14.73 4.20
DM = Dry matter. %NFE = %DM – (%CP+%CF+%EE+%Ash)
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ผลการทดลองและวิจารณ์
องค์ประกอบทางเคมีของกากกาแฟและอาหารข้ นเสริ มกากกาแฟทดแทนกากเนื ้อในเมล็ดปาล์มใน
ระดับต่างๆ แสดงใน Table 1 พบว่า องค์ประกอบทางเคมีของสูตรอาหารข้ นมีปริ มาณไขมันสูงขึ ้นเมื่อเพิ่มระดับ
ของการทดแทนกากกาแฟ แต่สว่ นผนังเซลล์ (NDF) และลิกโนเซลลูโลส (ADF) มีปริ มาณลดลง องค์ประกอบทาง
เคมีของกากกาแฟมีโปรตีนรวม (CP) ไขมัน (EE) ผนังเซลล์ (NDF) ลิกโนเซลลูโลส (ADF) และเถ้ า (Ash) 15.38,
17.65, 45.14, 35.54 และ 1.98% ตามลาดับ
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบอิทธิพลของการเสริ ม กากกาแฟทดแทนกากเนื ้อในเมล็ดปาล์ม ต่อประชากร
จุลินทรี ย์ และนิเวศวิทยาในกระเพาะรู เมนโดยใช้ วิธี in vitro gas production technique พบว่าแก๊ สสะสมใน
ชัว่ โมงที่ 72 หลังการบ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) แบบเส้ นโค้ งกาลังสอง โดย
กลุม่ ทดแทนกากกาแฟที่ระดับ 25, 50 และ 75% สูงกว่ากลุ่มควบคุม เนื่องมาจากสัตว์ได้ รับปริ มาณสารแทนนิน
ในกากกาแฟ ซึง่ การผลิตแก๊ สจะลดน้ อยลงเมื่อปริ มาณสารแทนนินเพิ่มมากขึ ้น (Tan et al., 2011) ผลที่ได้
สอดคล้ องกับความสามารถในการย่อยได้ วตั ถุแห้ งในหลอดทดลองกลุ่มที่เสริ มกากกาแฟที่ระดับ 50, 75 และ
100% ลดลงอย่างมีนัยยิ่ งสาคัญทางสถิ ติ (P<0.01) แบบเส้ นตรง เนื่ องจากกากกาแฟผ่านความร้ อนสูง ใน
กระบวนการผลิตสารน ้ากาแฟอาจจะส่งผลทาให้ กากกาแฟทนต่อการย่อยของเอนไซม์จลุ ินทรี ย์ และองค์ประกอบ
ทางเคมีของสูตรอาหารข้ นมีไขมันที่เพิ่มขึ ้นตามระดับการเสริ มของกากกาแฟส่งผลทาให้ เกิดการขัดขวางจุลินทรี ย์
บางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม Fibrolytic bacteria ทาให้ เอนไซม์ของแบคทีเรี ยไม่สามารถย่อยส่วนเซลลูโลสใน
กระเพาะรู เมนได้ แต่อย่างไรก็ตามหากเสริ มที่ระดับ 25% ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุม่ ควบคุม
Table 2 Effect of different levels of spent coffee grounds replacement oil palm kernel meal in
composition concentrate on gas production, in vitro true digestibility, ruminal ammonia nitrogen,
volatile fatty acids (VFAs) in vitro fermentation with rumen fluid.
Percentage of spent coffee grounds
contrast
Parameter
replacement palm kernel cake in composition SEM
concentrate.
control
25
50
75
100
L
Q
C
Gas (72 h, ml)
53.63c 55.63ab 56.17a 55.50b 53.23c 0.32 0.120 <.0001 0.813
IVTD (%)
76.26a 74.59ab 72.69b 73.34b 72.59b 0.43 0.001 0.074 0.541
NH3-N (mg/dl)
14.47b
Total VFAs,mmol/l 48.02a

14.44b 15.64a 13.86c 13.43c
46.04ab 45.51a 44.19b 43.22b

0.19 0.001 0.0002 0.839
0.59 0.006 0.759 0.751

DM = Dry matter, SEM = standard error of the mean.
Values in the same row with different superscripts differ (P<0.05).
Linear (L), quadratic (Q), and cubic (C) effects of supplemented treatments.
a, b, c
= Means with different lowercase superscripts in a row differ significantly (P < 0.05)

ค่าความเข้ มข้ นแอมโมเนียไนโตรเจนในกระเพาะรู เมนพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทาง
สถิ ติ (P=0.0002) แบบเส้ นโค้ งกาลังสอง โดยกลุ่มที่ทดแทนกากกาแฟที่ ระดับ 50% มีค่าสูงสุด ทัง้ นี ส้ ามารถ
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อธิบายได้ วา่ การใช้ กากกาแฟที่ระดับ 50% มีค่าการย่อยได้ ของโปรตีนหยาบและค่าแอมโมเนียไนโตรเจนสูงกว่า
กลุ่มทดลองอื่นๆ แต่เมื่อเสริ มที่ระดับ 75 และ100% ทาให้ ค่าความเข้ มข้ นแอมโมเนียไนโตรเจนลดลงสามารถ
อธิ บายผลได้ ว่าการเสียสภาพโปรตีนของกากกาแฟจากการผ่านความร้ อนสูงทาให้ จุลินทรี ย์กลุ่ม Proteolytic
bacteria ไม่สามารถย่อยโปรตีนหยาบแตกตัวเป็ นแอมโมเนียได้ อีกทังปริ
้ มาณของสารแทนนินในกากกาแฟจะไป
จับตัวกับโปรตีนในอาหารแล้ วสร้ างเป็ น Tannin-protein complex ซึง่ การจับตัวกันของโปรตีนกับ แทนนินจะทา
ให้ ลดการย่อยได้ ของจุลินทรี ย์ในกระเพาะรู เมน แล้ วเกิดเป็ นโปรตีนไหลผ่าน (protein bypass) เพิ่มการดูดซึมใน
ตัวสัตว์แทน (Wanapat et al., 2015) จึงมีผลทาให้ ค่าความเข้ มข้ นของแอมโมเนียไนโตรเจนต่าเมื่อได้ รับกาก
กาแฟที่สงู ขึ ้น
Table 3 Comparison of volatile fatty acids (VFAs) at 4 h incubation of different levels of spent coffee
grounds replacement oil palm kernel meal in composition concentrate.
Parameter
Percentage of spent coffee grounds
contrast
(mol/100 mol total replacement palm kernel cake in composition SEM
VFAs)
concentrate.
control 25
50
75
100
L
Q
C
a
a
a
ab
b
Acetate (C2),
88.20 87.70 87.56 87.39 86.35 0.21 0.004 0.400 0.272
Propionate (C3),
8.63b 8.87b 9.97a 8.70b 8.90b 0.17 0.699 0.049 0.534
Butyrate (C4) ),
3.66a 3.76a 3.68a
3.59a 3.04b 0.10 0.026 0.065 0.605
C2:C3 ratio
10.35 9.96 9.54
9.94 9.78 0.11 0.165 0.275 0.504
a,b,c

Values in the same row with different superscripts differ (p<0.05).
Linear (L), quadratic (Q), and cubic (C) effects of supplemented treatments.

ความเข้ มข้ นของกรดไขมันระเหยได้ ทงหมด
ั้
(total volatile fatty acids, TVFAs) สัดส่วนกรดแอซิติก บิว
ทีริก พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (P<0.05) ลดลงแบบเส้ นตรง สามารถอธิ บายได้ ว่า
ปริ มาณเยื่อใยสูงในอาหารจะส่งเสริ มการทางานของจุลินทรี ย์กลุ่มย่อยเยื่อใย ส่งผลให้ ค่ากรดอะซิติกสูงขึน้
(Bach et al., 1999) นอกจากนี ้สัดส่วนกรดโพรพิออนิกมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
แบบเส้ นโค้ งกาลังสอง โดยกลุม่ ที่ทดแทนกากกาแฟที่ระดับ 50% มีคา่ สูงกว่ากลุ่มทรี ตเมนต์อื่นๆ เนื่องจากกลุ่มที่
เสริ มกากกาแฟทดแทนกากเนื ้อในเมล็ดปาล์มมีเยื ้อใยต่ากว่ากลุม่ ควบคุม จึงส่งผลทาให้ กลุม่ ที่ทดแทนกากกาแฟ
ที่ระดับ 50% มีสดั ส่วนของกรดโพรพิโอนิกเพิ่มขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเสริ มที่ระดับ 75 และ 100% สัดส่วนของ
กรดอะซิติ โพรพิโอนิก และบิวทีริกมีค่าลดลง เนื่องจากไขมันในสูตรอาหารเพิ่มขึ ้นตามระดับการเสริ มกากกาแฟ
ซึง่ มีสว่ นยับยังการย่
้
อยของจุลินทรี ย์กลุม่ ที่ย่อยเยื ้อใย และไขมันอาจะเป็ นพิษต่อจุลินทรี ย์บางชนิด
จากการศึกษาผลของการใช้ กากกาแฟใช้ แล้ วในสูตรอาหารข้ นต่อประชากรจุลินทรี ย์ในกระเพาะรู เมนดัง
Table 3 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรจุลินทรี ย์ Total Bacteria, Total Fungi, Total Protozoa, R. flavefaciens,
F. sccinogenes ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาประชากร
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จุลินทรี ย์ R. albus ในชัว่ โมงที่ 4 มีค่าลดลงอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) แบบเส้ นตรง ทังนี
้ ้พบว่าเกิด
จากอิทธิพลของกากกาแฟ ซึง่ พบว่า เมื่อเสริ มกากกาแฟทดแทนกากเนื ้อในเมล็ดปาล์มที่ระดับ 25, 50 และ75%
ความหนาแน่นของประชากรแบคทีเรี ย R. albus ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม จากการรายงานของ Thurston et
al., (1993) ได้ รายงานว่า R. albus สามารถเจริ ญในสภาพแวดล้ อมที่มี cellobiose ได้ ดี ดังนันเมื
้ ่อสัตว์ได้ รับ
อาหารข้ นที่มีเยื่อใยจากกากกาแฟและหญ้ าแพงโกล่าแห้ งจึงส่งผลทาให้ R. albus เจริ ญได้ ดี แต่เมื่อพิจารณาที่
ระดับของการเสริ มกากกาแฟที่ระดับ 100 % พบว่าประชากรแบคทีเรี ย R. albus ลดลงซึง่ สอดคล้ องกับค่า
ผลผลิตแก๊ สสะสม ความสามารถในการย่อยได้ วตั ถุแห้ งในหลอดทดลอง สัดส่วนของกรดอะซิติกและบิวทีริก มีค่า
ลดลงเมื่อเสริ มกากกาแฟที่ระดับ 75 และ 100% นอกจากนี ้ความหนาแน่นของประชากรแบคทีเรี ย P. bryantii มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ในชัว่ โมงที่ 4 ลดลงแบบเส้ นตรงเมื่อได้ รับอาหารที่เสริ ม
กากกาแฟที่ระดับ 100% หลังได้ รับอาหาร อาจจะเนื่องจากโปรตีนจากกากกาแฟมีการเสียสภาพด้ วยความร้ อน
จึงส่งผลทาให้ ทนต่อการย่อยของจุลินทรี ย์กลุม่ Proteolytic bacteria ส่งผลทาให้ ประชากรแบคทีเรี ย P. bryantii
ลดลง
Table 4 Effect of different levels of spent coffee grounds replacement oil palm kernel meal in
composition concentrate on quantitative measurement total bacteria, total fungi, total protozoa, R.
albus, R. flavefaciens, F.succinogenes, P. byantii population at 4 h incubation from in vitro
fermentation with rumen fluid.
Target Species Percentage of spent coffee grounds replacement
contrast
(log copy / ml oil palm kernel cake in composition concentrate. SEM
of rumen fluid) Control
25
50
75
100
L
Q
C
Total Bacteria
8.15 7.90
7.90
8.55
8.74 0.19 0.199 0.393 0.627
Total Fungi
5.61 6.36
6.21
5.57
5.44 0.17 0.325 0.110 0.224
Total Protozoa
6.25 7.90
7.01
6.16
6.20 0.33 0.433 0.260 0.158
Prevotella bryantii 5.97a 5.76ab 5.75ab
5.61ab 5.20b 0.09 0.012 0.44 0.420
R. flavefaciens
5.13 5.22
5.26
5.09
4.49 0.13 0.132 0.150 0.663
F. sccinogenes
6.79 6.96
7.06
6.56
6.37 0.12 0.151 0.201 0.642
R. albus
6.93a 6.81a 5.75ab
6.49a 5.10b 0.23 0.005 0.571 0.299
a,b,c

Values in the same row with different superscripts differ (p<0.05).
Linear (L), quadratic (Q), and cubic (C) effects of supplemented treatments.
R. flavefaciens = Ruminococcus flavefaciens, F. sccinogenes = Fibrobactor succinogenes, R. albus = Ruminococcus albus.

สรุปและข้ อเสนอแนะ
การใช้ กากกาแฟทดแทนกากเนือ้ ในเมล็ดปาล์ม ในระดับ 25–75% ไม่ส่งผลต่อกระบวนการหมักและ
นิเวศวิทยาในกระเพาะรู เมนของโคเนื ้อ in vitro gas production technique. แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเสริ มกาก
กาแฟที่ระดับมากกว่า 25% ส่งผลต่อความสามารถในการย่อยได้ วตั ถุแห้ งในหลอดทดลองลดลง จากการศึกษา
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ในครัง้ นี ้สามารถเห็นได้ ถงึ ศักยภาพของการใช้ กากกาแฟในสูตรอาหารข้ น และควรศึกษาการใช้ กากกาแฟใช้ แล้ ว
กับสัตว์เคี ้ยวเอื ้องด้ วยวิธี in vivo เพื่อข้ อมูลที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น
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การตอบสนองทางสรีรวิทยาของแม่ โครีดนมเมื่อได้ รับระบบนา้ พ่ นร่ วมกับพัดลมระบายอากาศ
ในสภาพอากาศร้ อนชืน้
Physiological Responses of Lactating Cows provided with Sprinkling and Fan System under
Tropical Conditions
เพ็ญประภา คงสุข1 วิริยา ลุ้งใหญ่1 พงศ์ธร คงมัน่ 1 ณัฐภร แก้ วประทุม2 และสมเกียรติ ประสานพานนิช1*
Phenprapa Khongsuk1, Wiriya Loongyai1, Phongthorn Kongmun1, Nattaphorn Kaewpratum2
and Somkiert Prasanpanich1*

บทคัดย่ อ
การศึกษาการใช้ ระบบนา้ พ่ นร่ วมกับพัดลมระบายอากาศในโคนมที่ เลี ย้ งในโรงเรื อน แม่โคลูก ผสม
โฮลสไตน์ ฟรี เชียน จานวน 12 ตัว แบ่งการทดลองออกเป็ น 2 ช่วง โดยช่วงแรกโคนมไม่ได้ รับระบบน ้าแบบพ่น
ร่ วมกับพัดลมระบายอากาศ (control) และช่วงที่ 2 โคนมได้ รับระบบแบบพ่นร่ วมกับพัดลมระบายอากาศ
(cooling system) อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิการแผ่รังสี ความชื น้ สัมพัทธ์ และค่าดัชนีอุณหภูมิ -ความชืน้ ใน
โรงเรื อนที่วดั ได้ 29.77°C, 30.94°C, 82.73% และ 81.61 ตามลาดับ จากการทดลองพบว่าโคนมในกลุม่ cooling
system มีการตอบสนองทางสรี รวิทยา ต่ากว่ากลุ่ม control (P<0.01) มีระดับน ้าตาลกลูโคสในเลือดที่ 4 ชม.
และระดับฮอร์ โมนไตรไอโอโดไทโรนิน ต่ากว่ากลุ่ม control (P<0.05) มีระดับยูเรี ยไนโตรเจนในเลือดสูงกว่ากลุ่ม
control (P<0.05) การศึกษาครั ง้ นี แ้ สดงให้ เห็นว่าเมื่อให้ ระบบนา้ พ่นร่ วมกับพัดลมระบายอากาศในโรงเรื อน
สามารถลดความเครี ยดจากความร้ อนในแม่โคโดยพิจารณาจากค่าสรี รวิทยาที่ปรากฏข้ างต้ น

ABSTRACT
Twelve crossbred animals were housed indoors. They were assigned into 2 experimental
periods of non-cooling system under the indoor conditions as control group and the consecutive
period of cooling system with an automatic sprinkling and fan system as Treatment group. Daily
means of indoor dry bulb temperature, black globe temperature, relative humidity and temperaturehumidity index were 29.97°C, 30.84 °C, 81.32% and 81.5, respectively. The results show that
physiological responses of the cooling system were lower than those of the control (P<0.01). The
levels of blood glucose and Triiodothyronine were lower than of the control (P<0.05), and blood urea
nitrogen was higher than those of the control (P<0.05). The current study showed that the Sprinkling
and Fan System used in this study was effective in protecting cows from heat stress.
Key words: response, lactating cow, sprinkling and fan system, tropical conditions
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คานา
การเลี ้ยงโคนมในประเทศส่วนใหญ่เกษตรกรมักเลี ้ยงและจัดการการเลี ้ยงโคนมอยู่ในโรงเรื อน (Tudsri
and Sawasdipanich, 1993) ซึ่งข้ อดีของการเลี ้ยงในโรงเรื อน คือ ช่วยลดการสัมผัสความร้ อนโดยจากดวง
อาทิตย์ สามารถช่วยลดการสูญเสียพลังงานจากการเดินแทะเล็ม (Payne, 1995) อย่างไรก็ตาม โรงเรื อนจะต้ อง
ได้ รับการออกแบบที่เหมาะสม ให้ มีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก (Yousef, 1985) และเพื่อให้ โคสามารถระบายความ
ร้ อนที่เกิดจากกระบวนการทางานของร่ างกายออกมาสูภ่ ายนอกด้ วยวิธีต่างๆ เช่น การนา การพา และการแผ่รังสี
เพื่อรักษาอุณหภูมิของร่ างกายให้ คงที่ หากกลไกการระบายอากาศดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการได้ จะทาให้ แม่
โคนมมีการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยา เพื่อปรับสภาพให้ อณ
ุ หภูมิของร่ างกายคงที่ แต่เนื่องจากปั จจุบนั ความร้ อน
ที่สงู ขึ ้นจากสภาวะโลกร้ อน ส่งผลให้ โคที่ถูกเลี ้ยงในโรงเรื อนสามารถได้ รับผลกระทบจากความเครี ยดจากความ
ร้ อนได้ เนื่องจากโรงเรื อนโคนมส่วนใหญ่ไม่มีฝ้าเพดาน ดังนันเมื
้ ่อรังสีความร้ อนแผ่มากระทบกับหลังคา ประมาณ
ครึ่งหนึง่ จะกระจายขึ ้นไปทางด้ านบนของหลังคาและประมาณอีกครึ่ งหนึ่งจะกระจายลงมาภายใต้ ห ลังคา จึงทา
ให้ โรงเรื อนเหล่านันมี
้ ความร้ อนค่อนข้ างสูง ทาให้ โคนมเกิดสภาวะเครี ยดจากความร้ อน (ชาญวิทย์, 2539)
ปั จจุบนั มีการปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆเพื่อปรับปรุ งผลผลิตนมของโคนมในสภาพอากาศที่ร้อนชื ้น ซึง่ การ
ลดความเครี ยดจากความร้ อนของโคภายในโรงเรื อนมีหลายวิธี เช่น การให้ น ้าหยดหรื อแบบพ่น การติดตังพั
้ ดลม
ในโรงเรื อน การใช้ ระบบความเย็น เป็ นต้ น ในสภาพอากาศร้ อนชื ้นการให้ ระบบนา้ แบบพ่น เพียงอย่างเดียวไม่มี
ประสิทธิภาพพอที่จะสามารถช่วยลดความเครี ยดความร้ อนจากโคได้ ดังนันการใช้
้
ระบบน ้าแบบพ่นร่ วมกับพัดลม
ระบายอากาศ (Suadsong et al., 2008; Flamenbaum and Galon, 2010). เป็ นวิธีการระเหยของน ้าวิธีหนึ่งที่
สามารถช่วยลดความเครี ยดจากความร้ อนของโคได้ โดยตรง ซึง่ น ้าจะนาพาความร้ อนออกจากผิวหนัง และมีพดั
ลมช่วยเป่ าให้ ความร้ อนลดลงได้ อย่างรวดเร็ ว กล่าวได้ วา่ การจัดการเพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมให้ เอื ้ออานวยต่อ
ความเป็ นอยู่ที่สขุ สบายของแม่โคนม (Shearer et al., 1999) ดังนันการวิ
้
จยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการ
ใช้ ระบบน ้าพ่นร่ วมกับพัดลมระบายอากาศในโรงเรื อนโคนมเพื่อลดความเครี ยดจากความร้ อน

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. สถานที่ทาการทดลอง และลักษณะภูมิอากาศ
การศึกษาในครัง้ ใช้ เวลาทังหมด
้
42 วัน โดยเริ่ มจากวันที่ 12 สิงหาคม ถึง 28 กันยายน ในปี 2560 โดย
ทาการทดลองที่องค์การส่งเสริ มกิจการโคมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเล
220 เมตร โดยรวบรวมข้ อมูลของสภาพแวดล้ อมจาก Stephenson Screen ในบริ เวณสถานีตรวจอากาศของ
ฟาร์ ม ได้ แก่ อุณหภูมิสงู สุด-ต่าสุด (Maximum-minimum temperature; Max. Temp.) อุณหภูมิต้ มุ เปี ยก (Dry
bulb; DB)-ตุ้มแห้ ง (Wet bulb ; WB)เพื่อนาไปคานวณหาค่าความชื ้นสัมพัทธ์ (Relative humidity, RH) ปริ มาณ
น ้าฝน และความเร็ วลม
นอกจากนัน้ ยังรวบรวมข้ อมูลสภาพแวดล้ อมภายในโรงเรื อน (outdoors) และนอกโรงเรื อน (indoors)
ในเวลา 09:00-15:00 น. ซึง่ ได้ แก่ อุณหภูมิอากาศ (Ambient temperature) อุณหภูมิการแผ่รังสี (Black globe
temperature, BG) รวมทัง้ RH และ และคานวณดัชนี อุณหภูมิ -ความชืน้ สัมพัทธ์ (Temperature-humidity
index, THI) ตามวิธีการของ McDowell (1972)
THI = 0.72 (DB+WB ๐C) + 40.6
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2. สัตว์ ทดลองและการวางแผนการทดลอง
ในการทดลองใช้ แม่โคกลางระยะการให้ นม (40-220 วันหลังคลอด) ให้ น ้านมเฉลี่ย 11.5 กก./วัน เป็ น
แม่โคลูกผสมสายพันธ์ โฮสไตน์ (>87%) และอยู่ในช่วงระยะการให้ นมที่ 1- 5 จานวน 12 ตัว ซึ่งถูกเลี ้ยงใน
โรงเรื อนที่มีขนาดกว้ าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 3.5 เมตร วางตัวตามแนวตะวันออก-ตะวันตก และหลังคาเป็ น
กระเบื ้อง มีระบบน ้าพ่นและพัดลมระบายอากาศอยู่ภายในโรงเรื อนแม่โคจะได้ รับการปรับตัวก่อนเข้ าการทดลอง
เป็ นเวลา 7 วัน ก่อนเริ่ มการเก็บข้ อมูล นอกจากนี ้ยังได้ รับอาหาร อาหารผสมสาเร็ จ(Total mixed ration; TMR) ที่
มีสดั ส่วนของอาหารหยาบ 60-70 % โดยมีส่วนประกอบของ กากเบียร์ กากถัว่ เหลืองไขมันเต็ม มันเส้ น หญ้ าเน
เปี ยร์ และซังข้ าวโพด โดยแบ่งการให้ อาหารเป็ น 2 ครัง้ /วัน ในเวลา 08.00 และ 17.00 น.
ในการทดลองสัตว์ ทดลองจะได้ รับ หน่อยทดลองเหมือนกัน โดยแบ่งการทดลองออกเป็ น 2 ช่วงการ
ทดลอง ได้ แก่ 1.) ไม่ให้ รับระบบน ้าพ่นและพัดลมระบายอากาศ (control) และ 2.) ได้ รับระบบน ้าพ่นร่ วมกับพัด
ลมระบายอากาศ (cooling system) โดย ระบบนา้ พ่นและพัดลมระบายอากาศจะถู กตัง้ เวลาเปิ ดปิ ดแบบ
อัตโนมัติ พ่นน ้า 1 นาที และ เป่ าพัดลม 7 นาที สลับกันเป็ นเวลา 45 นาที ในเวลา 09.00 น. และ 13.30 น. ตลอด
ช่วงการทดลอง แต่ละช่วงการทดลองจะใช้ ระยะเวลา 21 วัน โดยให้ โคปรับตัวก่อนเข้ าการทดลอง 7 วัน และ ใช้
เวลา 14 วันในการได้ รับการทดลอง และแม่โคทุกตัวจะได้ รับการรี ดนมแบบถัง 2 ครัง้ /วัน ในเวลา 05.00 และ
15.00 น.
3. การเก็บข้ อมูลทางสรี รวิทยา
เก็บข้ อมูล ได้ แก่อตั ราการหายใจ (Respiratory rate, RR) โดยนับจานวนครั ง้ จากการ
เคลื่อนไหวของสวาป เป็ นเวลา 1 นาที อุณหภูมิทวารหนัก (Rectal temperature, RT) โดยสอดเทอร์ โมมิเตอร์ วดั
ไข้ เข้ าที่ทวารหนักนาน 1 นาที อุณหภูมิผิวหนัง (Skin temperature, ST) โดยวางเทอร์ โมมิเตอร์ บนผิวหนังบริ เวณ
หัวไหล่นาน 5 นาที วัดอัตราการขับ เหงื่อ (Sweating rate; SR) โดยวิธี Cobalt Chloride disc method
(Schleger และ Turner, 1965); Sweating Rate = 3.84 x 104/s (g/m2/h) สัปดาห์ละ 1 ครัง้ รวมทังหมด
้
4 ครัง้
ในเวลา 14:00 น.
ในขณะทาการวัดข้ อมูลดังกล่าวนัน้ โคทุกตัวจะถูกควบคุมในซองรี ดนม นอกจากนี ้ ยังเก็บตัวอย่างเลือด
จากโคทุกตัวจานวน 1 ครัง้ ในระหว่างการทดลอง เพื่อนาไปวิเคราะห์หาความเข้ มข้ นของน ้าตาลในเลือด (Blood
glucose; BG) ความเข้ มข้ นยูเรี ยไนโตรเจนในเลือด (Blood urea nitrogen; BUN) และความเข้ มข้ นของฮอร์ โมน
ไตรไอโอโดไทโรนินท์ (Triiodothyronine;T3) ด้ วยวิธีการ Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA)
โดยใช้ เครื่ อง Roche Elecsys1010/2010 และ MODULA ANALYTIC E170 (Elecsys module)
4. แผนการทดลอง
ในการทดลองใช้ แผนการทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยา และการเปลี่ยนแปลง
ทางโลหิตวิทยา ก่อนและหลังการใช้ ระบบน ้าพ่นร่ วมกับพัดลมระบายอากาศโดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
Paired t-test ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SAS (SAS, 2014)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ ณ องค์การส่งเสริ มกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อาเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี ตลอดช่วงการทดลองในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 มีอณ
ุ หภูมิสงู สุด เฉลี่ยเท่ากับ 31.4
และ 31.82 C ตามลาดับ อุณหภูมิต่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.7 และ 23.0 C ตามลาดับ อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 26.82
และ 26.42 C ตามลาดับ ซึง่ มีคา่ สูงกว่าค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับโคนม (4-25 C) (Berman et al., 1985)
อีกทังยั
้ งพบว่าความชื ้นสัมพัทธ์ มีค่าเท่ากับ 79.87 และ 83.27 % ตามลาดับ ปริ มาณน ้าฝนเฉลี่ย เท่ากับ 9.01
และ 9.36 มิลลิเมตร ตามลาดับ และความเร็ วลม เท่ากับ 4.65 และ 3.76 เมตร/วินาที ตามลาดับ (Table 1)
Table 1 Monthly means of climatological data throughout the experiment.
Items

August

September

Mean

Maximum temperature (๐C)

31.4

31.5

31.45

Minimum temperature (๐C)

23.7

23.0

23.35

Average temperature (๐C)
Relative humidity (%)
Rainfall amount (mm)
Wind velocity (m/s)

26.82
79.87
9.01
4.65

26.42
83.27
9.36
3.76

26.62
81.57
9.19
4.21

สาหรับค่าเฉลี่ยอุณหภูมิของอากาศภายในโรงเรื อน และนอกโรงเรื อน (Table 2) ตลอดช่วงการทดลอง
ในเดือนสิงหาคม เท่ากับ 29.63 และ 30.36 C ตามลาดับ และเดือนกันยายน เท่ากับ 31.18 และ 35.49 C
ตามลาดับ ซึง่ มีค่าสูงกว่าค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่โคนม (4-25 C) (Berman et al., 1985) ในขณะที่ค่า
อุณหภูมิการแผ่รังสี ทังในโรงเรื
้
อนและนอกโรงเรื อน ของเดือนสิงหาคม เท่ากับ 30.94 และ 34.63 C และเดือน
กันยายน เท่ากับ 30.74 และ35.37 C ตามลาดับ และความชื ้นสัมพัทธ์ ในโรงเรื อน และนอกโรงเรื อน ตลอดช่วง
การทดลองในเดือนสิงหาคม เท่ากับ 82.73 และ 87.30 % และเดือนกันยายน เท่ากับ 79.91 และ 88.25 % โดย
ค่าดัชนีอุณหภูมิ –ความชืน้ สัมพัทธ์ ตามปกตินนั ้ ไม่ควรเกิน 72 (McDowell, 1972) แต่ค่าดัชนี อุณหภูมิ –
ความชื ้นสัมพัทธ์ มีคา่ มากกว่า 72 แสดงว่าแม่โคในการทดลองอยู่ในสภาพเกิดความเครี ยดจากความร้ อน (West
et al., 2003) แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลของค่า THI ภายในอากาศที่สามารถทาให้ โคเกิดความเครี ยดเนื่องจาก
ความร้ อน และความชื ้นในอากาศ ซึง่ นาไปสู่การเกิดสภาวะ hyperthermia ในโค ส่งผลอุณหภูมิร่างกายของโค
เพิ่มสูงขึ ้น (Yousef, 1985; García-Isperito et al., 2007) สาหรับค่าเฉลี่ยความเร็ วลมพบว่ามีคา่ เฉลี่ยอยู่ที่ 4.21
m/s ซึง่ จัดเป็ นลมพัดอ่อนๆ (McDowell, 1972) อาจส่งผลต่อการลดความเครี ยดจากความร้ อนโดยการสูญเสีย
ความร้ อนจากการระเหยและการสูญเสียความร้ อนแบบการพาความร้ อนได้ (Elam, 1971) จากข้ อมูลสภาพ
อากาศข้ างต้ นนัน้ แสดงว่าสภาพอากาศทังในโรงเรื
้
อนและนอกโรงเรื อนนันมี
้ ค่าสูงเกินค่า Thermo-neutral zone
ตามปกติในโคนม ทาให้ โคเกิดภาวะร้ อนเครี ยดได้ (Yousef, 1985)
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Table 2 Daily means of climatological data collected from 9 AM to 3 PM in the indoors and outdoors.
Indoors
Month
Aug.
Sep.
Mean

DB (๐C)
29.63
29.90
29.77

BG (๐C)
30.94
31.18
31.06

RH (%)
82.73
79.91
81.32

Outdoors
THI
81.61
81.38
81.50

DB (๐C)
30.36
30.78
30.57

BG (๐C)
34.63
35.37
35.00

RH (%๐)
87.30
88.25
87.78

THI
83.28
83.93
83.61

Aug. = August; Sep. = September; DB = Dry bulb; BG = Black globe; RH = Relative humidity and THI = Temperaturehumidity index

การเปลี่ยนแปลงทางด้ านสรี รวิทยา
เมื่อให้ ระบบน ้าพ่นร่ วมกับพัดลมระบายอากาศ (Cooling system) ต่อค่าทางสรี รวิทยา พบว่าโคนมมีอตั รา
การหายใจ (RR) และอัตราการขับเหงื่อ (SR) แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) และ อุณหภูมิทาง
ทวารหนัก (RT) อุณหภูมิผิวหนัง (ST) แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P < 0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ ให้
ระบบน ้าพ่นร่ วมกับพัดลมระบายอากาศ (control) ดังแสดงใน Table 3 พบว่า ค่าเฉลี่ย RT และ RR เท่ากับ
38.650.14 ๐C และ 42.50 ครัง้ /นาที ในกลุ่ม cooling system ซึง่ ต่ากว่ากลุ่มควบคุม (control) ที่มีค่าเท่ากับ
39.650.29 ๐C และ 69 ครัง้ / นาที ตามลาดับ
Table 3 Physiological changes of dairy cows under the control and cooling systems
Items
Rectal temperature (RT;๐C)
Respiratory Rate ( RR ;breath/min)
Skin Temperature (ST;๐C)
Sweating Rate ( SR ;g/m2/h)
**
*

significance at
significance at

control

cooling system

39.650.29
69.8310.83
38.650.41
236.7027.33

38.650.14
42.506.44
37.960.53
202.7725.04

P-value
*
**
*
**

P<0.01,
P<0.05

การเพิ่มขึ ้นของ RR แสดงให้ เห็นว่าโคมีความเครี ยดจากความร้ อนอยู่ในระดับปานกลาง (Shrode et
al., 1960) ซึง่ หมายความว่าการให้ ระบบนา้ พ่นร่ วมกับพัดลมระบายอากาศแก่โคทาให้ เกิดกระบวนการระเหย
ความร้ อน (evaporative cooling system )ส่งผลให้ ช่วยลดความเครี ยดจากความร้ อนของโคได้ (Miron et al,
2008) ในส่วนของค่า ST พบว่ากลุม่ control มีคา่ สูงกว่ากลุม่ cooling system (38.65 vs. 37.96 ตามลาดับ) ซึง่
การเพิ่มขึน้ หรื อลดลงของค่า ST จะขึน้ อยู่กบั อุณหภูมิการแผ่รังสีภายในโรงเรื อน (30.42๐C) ซึง่ ในการทดลอง
พบว่าอุณหภูมิแผ่รังสีมีคา่ สูงกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสาหรับโคนมโฮสไตน์ฟรี เชียน คือ 25 ๐C (Roenfeldt, 1998)
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านโลหิต
เมื่อวัดค่าระดับน ้าตาลในเลือดหลังจากให้ อาหาร 4 ชัว่ โมงพบว่า โคทัง้ 2 กลุม่ มีคา่ ระดับน ้าตาลในเลือด
(BG) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P <0.05) โดยกลุ่ม cooling system มีค่าเท่ากับ 28.995.38
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mg/dl ซึง่ ต่ากว่ากลุ่ม control ที่มีค่าเท่ากับ 33.837.40 mg/dl (Table 4) เมื่อโคอยู่ในสภาวะเครี ยดจากความ
ร้ อน จะส่งผลให้ ระดับนา้ ตาลในเลือดสูง เมื่ออุณหภูมิสูงถึง 33 C จะส่งผลให้ ปริ มาณการกินได้ ของวัตถุแห้ ง
ลดลง และพบว่ามีผลกระทบต่อกระบวนการ gluconeogenesis อาจเนื่องมาจากเมื่อโคเกิดความเครี ยดจาก
ความร้ อน โคจาเป็ นต้ องใช้ พลังงานจากนา้ ตาลกลูโคสเพื่อรั กษาอุณหภูมิร่างกายให้ เป็ นปกติ และการควบคุม
สลายกลูโคสจากตับ (Tian et al. 2015)
สาหรับค่าระดับยูเรี ยไนโตรเจนในเลือดที่ 0 ชั่วโมง (ก่อนกินอาหาร) และ 4 ชั่วโมง (หลังกินอาหาร)
พบว่าโคทัง้ 2 กลุม่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) แสดงว่าโคในที่ได้ รับน ้าพ่นนัน้ ทา
ให้ โคเกิดความเครี ยดจากความร้ อนลดลงจะส่งผลให้ ระดับ BUN ในกระแสเลือดสูง (Marai et al.,1995) ซึง่ อาจ
เป็ นผลมาจากการย่อยอาหารในกระเพารู เมนโดยเฉพาะการใช้ ประโยชน์จากการ break down โปรตีนได้ ดีขึ ้น ทา
ให้ ยเู รี ยไนโตรเจนในเลือดสูงขึ ้น (Alnaimy et al.,1992)
Table 4 Blood system changes of dairy cows under the Control and Cooling systems
Items
Blood glucose (BG., mg/dl ) 0
Blood glucose (BG., mg/dl ) 4 h
Blood urea nitrogen (BUN., mg/dl) 0 h
Blood urea nitrogen (BUN., mg/dl) 4 h
Triiodothyronine (T3, g/dl)

control
34.056.91
33.837.40
9.322.58
9.802.95
132.3332.51

cooling system
32.4810.25
28.995.38
12.973.40
15.572.67
165.8336.35

P-value
ns
*
**
**
**

** significant at P<0.01
* significant at P<0.05
ns non-significant

ส่วนค่าระดับฮอร์ โมนไตรไอโอโดไทโรนีน (TriiAodothyronine ,T3) พบว่าโคทังสองกลุ
้
่มมีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (P <0.01) ซึง่ Baccari et al. (1983) รายงานว่า ระดับของ T3 จะลดลงเมื่อ
อุณหภูมิของสิ่งแวดล้ อมสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าแม่โคที่ได้ รับนา้ พ่นร่ วมกับพัดลมระบายอากาศในช่วงเวลา
เช้ าและบ่ายเพื่อเป็ นการลดความเครี ยดจากความร้ อน แต่ทาให้ ไม่สามารถกินอาหารได้ ในช่วงดังกล่าวมีผลต่อ
ปริ มาณการกินได้ ที่ลดลง เกิดการเผาผลาญอาหารลดลง ทาให้ ระดับของ T3 ซึง่ จัดเป็ น Caloriegenic hormone
ในกลุ่มควบคุมลดลง เป็ นการลดกิ จกรรมของต่อมไทรอยด์ ผ่านทางสมองส่วนไฮโปทาลามัส (Yousef and
Johnson, 1967) ส่งผลต่อการลดการสร้ างความร้ อนในร่ างกาย (Prasanpanich et al., 2000) ปริ มาณการกินได้
ที่ลดลงของโคในงานี ้ เกิดจากโคใช้ เวลาในการได้ รับระบบน ้าพ่นเป็ นเวลา 2-3 ชม.ต่อวัน รวมทังคุ
้ ณภาพอาหารที่
สัตว์กิน ก็มีสว่ นที่ทาให้ การย่อยได้ และการเผาผลาญอาหารลดลง (Church, 1976) ทาให้ ระดับของ T3 ลดลง

สรุป
การใช้ ระบบน ้าพ่นร่ วมกับพัดลมระบายอากาศภายในโรงเรื อน สามารถช่วยลดระดับของความเครี ยด
จากความร้ อนในโคนมได้ โดยที่ค่าสรี ระวิทยา ซึ่งได้ แก่ อุณหภูมิทวาร อุณหภูมิผิวหนัง อัตราหารหายใจ และ
อัตราการขับเหงื่อ ลดลง นอกจากนัน้ ยังพบว่าเมื่อสัตว์ได้ รับผลกระทบจากความเครี ยดจากความร้ อน ระดับ
น ้าตาลกลูโคส และระดับของฮอร์ โมน T3 เพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากสัตว์ต้องการพลังงานเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายให้
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ปกติ ดังนันหากต้
้
องการลดความเครี ยดจากความร้ อนในโคนมการใช้ ระบบนา้ พ่นร่ วมกับพัดลมระบายอากาศ
อาจเป็ นทางเลือกหนึง่ ในการช่วยลดระดับความเครี ยดจากความร้ อนของโคได้
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การเลือกเครื่องหมายไมโครแซตเทลไลต์ สาหรับการทดสอบความเป็ นพ่ อ-ลูกของไก่ ชนไทย
Selection of Microsatellite Markers for Paternity Testing in Thai Fighting Chicken
อุคเดช บุญประกอบ1* และ สมหมาย หอมสวาท1
Ukadej Boonyaprakob1* and Sommai Homsavart1

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีจดุ ประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องมือที่มีความรวดเร็ วและเชื่อถือได้ สาหรับการทดสอบความ
เป็ นพ่อ-ลูกของไก่ชนของไทย เครื่ องหมายไมโครแซทเทลไลท์ของไก่จานวน 19 ตาแหน่งได้ รับการทดสอบ เริ่ ม
จากไพรเมอร์ 3 คูไ่ ด้ รับการทดสอบและแสดงให้ เห็นว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สดุ ของปฏิกิริยาพีซีอาร์ มีดงั นี ้ ความ
เข้ มข้ นของตัวอย่างดีเอนเอ 25 ng MgCl2 2.0 mM dNTP 0.2 mM primers 0.2 µM และ Taq DNA
Polymerase 0.2 unit จากนันใช้
้ สภาวะที่เหมาะสมที่สดุ ของปฏิกิริยาพีซีอาร์ กบั ไพรเมอร์ ทกุ คูใ่ นการตรวจคัด
กรองเพื่อหาเครื่ องหมายไมโครแซทเทลไลท์สาหรับศึกษาความเป็ นพ่อ-ลูก เครื่ องหมายตาแหน่งหนึง่
(MCW0284) ไม่สามารถเพิ่มจานวนชิ ้นดีเอนเอได้ และเครื่ องหมาย 6 ตาแหน่ง (LEI0192, LEI0212, LEI0258,
LEI0234, LEI0217, MCW0330) ที่แสดงความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับสูงระหว่างไก่ที่ทดสอบ ได้ รับ
เลือกเพื่อทดสอบความเป็ นพ่อ-ลูก ผลที่ได้ แสดงให้ เห็นว่ารู ปแบบของลายพิมพ์ไมโครแซทเทลไลท์ของพ่อ-แม่และ
ลูกสามารถระบุความเป็ นพ่อทางสายเลือดของลูกไก่แต่ละตัวได้ อย่างถูกต้ อง ผลสรุ ปของการศึกษานี ้แสดงให้ เห็น
ว่าเครื่ องหมายไมโครแซทเทลไลท์ที่อาศัยพื ้นฐานจากพีซีอาร์ เป็ นเครื่ องมือที่ง่ายต่อการใช้ เพื่อทดสอบความเป็ น
พ่อ-ลูกของไก่ในอุตสาหกรรมไก่ชนของประเทศไทย

ABSTRACT
This study aimed to develop a rapid and reliable tool for paternity testing in the Thai fighting
chicken. Nineteen chicken microsatellite markers were tested. Initially, three primer pairs were tested,
and showed that optimum PCR conditions were as follows: the concentrations of 25 ng template DNA,
2.0 mM MgCl2, 0.2 mM dNTPs, 0.2 μM primers, and 0.2 unit Taq DNA polymerase. The optimized
PCR conditions were then used for all primer pairs in screening for suitable microsatellite markers for
paternity studies. One marker (MCW0284) could not be amplified and 6 markers (LEI0192, LEI0212,
LEI0258, LEI0234, LEI0217, MCW0330), which exhibited high levels of polymorphism among the
tested chicken, were selected for the paternity analysis. The results showed that the microsatellite
fingerprint patterns in parents and offspring were able to reliably identify biological father of an
individual. In conclusion, the present study shows that the PCR-based microsatellite markers offer an
easy-to-use tool in paternity testing for the Thai cockfighting industry.
Keywords: microsatellite markers; fighting chicken; parentage testing; PCR
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คานา
ไก่ชน หรื อ ไก่อู (ชื่อวิทยาศาสตร์ Gallus domesticus) เป็ นไก่พื ้นเมืองของไทยที่ได้ รับความนิยมเลี ้ยง
เป็ นธุรกิจระดับชาวบ้ าน เพราะนอกจากเป็ นแหล่งเนื ้อสาหรับบริ โภคและเป็ นสัตว์เลี ้ยงสวยงามแล้ ว ยังนิยมเลี ้ยง
เพื่อใช้ และจาหน่ายในวงการตีไก่ หรื อ ชนไก่ ( cockfighting) ด้ วย ปั จจุบนั ตลาดทังในประเทศและต่
้
างประเทศมี
ความต้ องการไก่ชนพันธุ์ดีเป็ นอย่างมาก การเลี ้ยงและจาหน่ายไก่ชนจึงสามารถเพิ่มรายได้ ให้ กบั ผู้มีรายได้ น้อย
เนื่องจากการเพาะเลี ้ยงไก่ชนใช้ ต้นทุนต่า แต่สามารถขายได้ ในราคาสูง โดยเฉพาะไก่ชนที่มีประวัติวา่ เคยชนะการ
ตีไก่มาก่อนอาจมีราคาตังแต่
้ ระดับหลายพันถึงหลายแสนบาท แต่เจ้ าของส่วนใหญ่ไม่ยอมขายเพราะต้ องการเก็บ
ไว้ ใช้ ตีหรื อเป็ นพ่อพันธุ์ ทาให้ ลกู ไก่ที่เกิดจากพ่อไก่ที่มีประวัติวา่ เคยชนะการตีไก่ดงั กล่าวนันเป็
้ นที่ต้องการและมี
ราคาสูงเพราะผู้ซื ้อเชื่อว่าลักษณะที่ดีของไก่ เช่น ความอดทน ชันเชิ
้ งดี และเลือดนักสู้ ได้ รับการถ่ายทอดทาง
สายเลือด (ทางพันธุกรรม) แต่เกิดคาถามสาหรับผู้ซื ้อตามมาว่า ลูกไก่ที่ซื ้อมาด้ วยราคาที่สงู กว่าลูกไก่ทวั่ ไปนัน้
เป็ นลูกไก่ที่เกิดมาจากพ่อไก่ที่ผ้ ซู ื ้อต้ องการจริ งหรื อไม่ จึงมีความต้ องการ วิธีการตรวจสอบเพื่อพิสจู น์ความเป็ น
พ่อ-ลูก (paternity test) ของไก่ชน เพื่อทาให้ ผ้ ซู ื ้อเกิดความเชื่อมัน่ ระหว่างการซื ้อ-ขายลูกไก่ชน
ไมโครแซทเทิลไลท์ (microsatellites หรื อ Short Tandem-Repeat, STR) เป็ นส่วนของดีเอนเอบริ เวณที่
มีการจัดเรี ยงลาดับนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) หรื อ เบส (base) จานวน 2-6 เบสเป็ นชุดซ ้าจานวนหลายซ ้า ทังนี
้ ้
STR แต่ละตาแหน่ง (locus) มี จานวนซ ้า เป็ นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลและมีจานวน 2 อัลลีล ( alleles) ได้ รับการ
ถ่ายทอดมาจากพ่อ 1 อัลลีลและจากแม่ 1 อัลลีล เครื่ องหมายไมโครแซทเทิลไลท์ ( microsatellite marker) เป็ น
เครื่ องหมายโมเลกุลที่ได้ รับความนิยมสาหรับการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของคนและของสัตว์ รวมถึง
การตรวจสอบเพื่อพิสจู น์ความเป็ นพ่อและลูก ( Webster and Reichart, 2005) ปั จจุบนั มีรายงานการใช้
เครื่ องหมายไมโครแซทเทลไลท์สาหรับตรวจสอบเพื่อพิสจู น์ความเป็ น พ่อ-ลูก แม่-ลูก ของสัตว์หลายชนิดใน
ประเทศไทย เช่น โคนม (Chethasing, et al., 2008) และกระบือปลัก (ณชัยและคณะ 2555) แต่ยงั มีข้อมูลอย่าง
จากัดสาหรับการศึกษาเรื่ องดังกล่าวในไก่ โดยเฉพาะไก่พื ้นเมืองของไทย
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมที่สดุ ของปฏิกิริยาพีซีอาร์ สาหรับเพิ่มจานวนชิ ้น
ดีเอนเอบริ เวณไมโครแซทเทิลไลท์ของไก่ แล้ วคัดเลือกเครื่ องหมายดีเอนเอจากข้ อมูลไมโครแซทเทิลไลท์ของไก่ที่
เหมาะต่อการใช้ สร้ างลายพิมพ์ดีเอ็นเอของไก่ชนเพื่อพัฒนาเป็ นเครื่ องมือที่มีความสะดวก รวดเร็ ว และเชื่อถือได้
สาหรับการตรวจสอบเพื่อพิสจู น์ความเป็ นพ่อ-ลูกของไก่พื ้นเมือง (ไก่ชน) ของไทย

อุปกรณ์ และวิธีการ
เนือ้ เยื่อตัวอย่ างและการเตรี ยมตัวอย่ างดีเอนเอ
เก็บตัวอย่างด้ วยเทคนิคที่ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสัตว์จากไก่ชนจานวน 3 ครอบครัว ของฟาร์ มเอกชน
แห่งหนึง่ ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประกอบด้ วย พ่อ-แม่ จานวน 3 คู่ (6 ตัว) และลูกของพ่อ-แม่แต่ละคู่
จานวน 2 ตัว ต่อครอบครัว (รวม 6 ตัว) ใช้ ตวั อย่างจากขน ( calamus tip) ของพ่อและแม่ไก่ เยื่อเปลือกไข่ (หรื อ
เนื ้อเยื่อกล้ ามเนื ้อกรณีลกู ไก่ตาย) ของลูกไก่ ตัวอย่างได้ รับการเก็บแยกใส่ในหลอดทดลองที่มี 70% แอลกอฮอร์
และเขียนตัวเลขรหัสกากับข้ างหลอดเพื่อจาแนกครอบครัว และระบุวา่ เป็ นตัวอย่างจากพ่อ แม่ หรื อ ลูก จากนัน้
แช่น ้าแข็งระหว่างขนส่งและเก็บที่ - 20˚C จนกว่าจะใช้ งาน ดีเอนเอจากตัวอย่างได้ รับการสกัดด้ วย DNA mini kit
(Qiagen, Germany) ตามคาแนะนาจากบริ ษัท แล้ วตรวจวัดปริ มาณดีเอ็นเอด้ วยเครื่ อง Nano Drop ND-1000
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Spectrophotometer และวัดคุณภาพดีเอ็นเอด้ วยเทคนิคอกาโรส เจล (0.8 %) อิเล็กโทรโฟรี ซิส และเก็บดีเอ็นเอที่
อุณหภูมิ - 20˚C จนกว่าจะใช้ งาน
การเลือกเครื่ องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทิลไลท์ และพีซีอาร์
เครื่ องหมายไมโครแซทเทลไลต์ของไก่ จานวน 19 ตาแหน่ง (Table 1) ได้ พิจารณาเลือกตามคาแนะนา
ของ ISAG–FAO recommended microsatellite markers (FAO, 2011) และรายงานการใช้ ไมโครแซทเทลไลต์
ของไก่ที่มีมาก่อนหน้ านี ้ (McConnell et al., 1999 และ Fulton et al., 2006) จากนัน้ สุม่ เลือกไพรเมอร์ จานวน
3 คู่ ตาแหน่ง MCW0330 LEI0192 และ LEI0234 เพื่อทดสอบภาวะที่เหมาะสมที่สดุ (optimized conditions)
ของการเพิ่มปริ มาณชิ ้นดีเอ็นเอด้ วยเทคนิคพีซีอาร์ เริ่ มจากปฏิกิริยาปริ มาตร 10 µl ประกอบด้ วย ดีเอนเอ 25 ng
1x buffer (10 mM Tris HCl and 50 mM KCl, pH 8.0) 1.5 mM MgCl2 0.2 mM dNTP 0.2 µM ของแต่ละ
primer และ 0.2 unit Taq DNA Polymerase อาศัยเครื่ อง PCR thermocycler (BIO-RAD; T100™) และ
ควบคุมอุณหภูมิ ดังนี ้ initial denaturation อุณหภูมิ 94 °C นาน 5 นาที และ 35 รอบของ อุณหภูมิ 94 °C นาน
45 วินาที อุณหภูมิ 51-60 °C (ผันแปรตามคูไ่ พรเมอร์ ) นาน 45 วินาที และอุณหภูมิ 72 °C นาน 45 วินาที และ
final extension ที่อณ
ุ หภูมิ 72 °C นาน 10 นาที ทังนี
้ ้ การเตรี ยมปฏิกิริยาพีซีอาร์ เบื ้องต้ นมีหลอดที่ไม่ใส่เฉพาะดี
เอนเอต้ นแบบเป็ นหลอดควบคุมที่ให้ ผลลบ จากนัน้ ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมที่สดุ ของปฏิกิริยาพีซีอาร์ ด้วย
การปรับองค์ประกอบ คือ ระดับความเข้ มข้ นดีเอนเอ (5 , 10, 25, 50 และ 100 ng) ระดับความเข้ มข้ น MgCl2
(1.0, 1.5, 2.0, 2.5, และ 3.0 mM) ระดับความเข้ มข้ น dNTP (0.1, 0.2, 0.4, 0.8, และ 1.0 mM) ระดับความ
เข้ มข้ น primers (0.1, 0.2, 0.4, 0.8, และ 1.0 µM) และปริ มาณเอนไซม์ (0.1, 0.2, 0.5, และ 1.0 units) Taq
DNA polymerase (Invitrogen) แล้ วใช้ ปฏิกิริยาพีซีอาร์ ที่เหมาะสมที่สดุ ดังกล่าวและคูไ่ พรเมอร์ แต่ละคู่ (19 คู)่
เพิ่มจานวนชิ ้นดีเอนเอบริ เวณ STR ของตัวอย่างไก่จานวน 7 ตัว ที่มีประวัติมีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็ น
พ่อ-ลูก หรื อ แม่-ลูก แล้ ว เลือกเฉพาะคูไ่ พรเมอร์ ที่ให้ ผลผลิตพีซีอาร์ ที่แสดงความหลากหลายของรู ปแบบอัลลีล
(polymorphic alleles) ระดับสูง โดยสังเกตจากตาแหน่งของแถบดีเอนเอบนเจลอกาโรส (3%)
การตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ ความเป็ นพ่ อ-ลูกของไก่ ชนด้ วยเทคนิค microsatellite PCR
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูกไก่ชนด้ วยเทคนิค microsatellite PCR เริ่ มจากการค้ นหา
STR alleles (จานวนซ ้าของ STR) ของลูกที่ตา่ งจากของแม่ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ และคูไ่ พรเมอร์ ไมโครแซทเทลไลต์
ของตาแหน่ง LEI0192 LEI0212 LEI0258 และ LEI0094 เพื่อเพิ่มจานวนชิ ้นดีเอนเอบริ เวณ STR ของแม่ไก่และ
ลูกไก่ จานวน 4 คู่ (3 ครอบครัว ประกอบด้ วย แม่ 3 ตัว และลูก 4 ตัว) แล้ วแยกขนาดของผลผลิต
PCR ด้ วย
เทคนิคอกาโรสเจล อิเลกโตรโฟรี ซิส 3% (w/v) พร้ อม DNA markers (100 bp DNA ladder marker, Axygen®)
ย้ อมแถบดีเอ็นเอด้ วย EtBr แล้ วบันทึกภาพด้ วยระบบดิจิตอลเพื่อสร้ างลายพิมพ์ดีเอนเอชนิดไมโครแซทเทลไลต์
(microsatellite fingerprints) จากนันเปรี
้ ยบเทียบตาแหน่งแถบดีเอนเอบนเจลอกาโรสระหว่างผลผลิตพีซีอาร์
ของแม่และของลูกที่เกิดจากไพรเมอร์ คเู่ ดียวกัน โดยอาศัยหลักว่าแถบดีเอนเอที่มีตาแหน่งเดียวกันบนเจลอกาโรส
คือ ผลผลิตพีซีอาร์ ที่มีขนาด (จานวนเบส) เท่ากัน เพราะเป็ นผลผลิตจากการเพิ่มจานวนชิ ้นดีเอนเอบริ เวณ STR
ที่มีจานวนซ ้าเท่ากัน (อัลลีลชนิดเดียวกัน) แล้ วเลือกเฉพาะคูไ่ พรเมอร์ ที่ให้ ผลผลิตพีซีอาร์ ที่แสดง STR อัลลีลของ
ลูกไม่เหมือนของแม่ (ตามทฤษฏีควรเหมือนของพ่อ) ไปใช้ ในขันต่
้ อไป
ขันต่
้ อมาใช้ เทคนิคพีซีอาร์ ร่วมกับคูไ่ พรเมอร์ ที่เลือกไว้ ดงั กล่าวสร้ างลายพิมพ์ดีเอนเอของแม่ ลูก และพ่อ
ของไก่ครอบครัวหนึง่ และพ่อไก่ที่มาจากครอบครัวอื่น แล้ วเปรี ยบเทียบตาแหน่งของแถบดีเอนเอบนเจลอกาโรส
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Table 1 List of microsatellite primers used in this study.
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(4%) โดยอาศัยหลักว่า แถบดีเอนเอของลูกไก่และของพ่อทางสายเลือดมีตาแหน่งตรงกันบนเจลอกาโรส เพราะ
มีจานวนซ ้าของ STR เท่ากัน (ที่ลกู ได้ รับพันธุกรรมมาจากพ่อ) แต่แถบดีเอนเอของลูกไก่มีตาแหน่งแตกต่างจาก
แถบดีเอนเอของพ่อไก่จากครอบครัวอื่น กรณีที่พบเช่นนี ้แสดงว่าตาแหน่ง STR ดังกล่าว มีความเหมาะสมสาหรับ
นามาใช้ เป็ นเครื่ องหมายไมโครแซตเทลไลต์สาหรับการตรวจสอบเพื่อพิสจู น์ความเป็ นพ่อ-ลูกของไก่ชนกลุม่ นี ้ได้

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การทดสอบสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของเทคนิคพีซีอาร์ และคัดเลือกคู่ไพรเมอร์
การทดสอบสภาวะที่เหมาะสมที่สดุ ของปฏิกิริยาพีซีอาร์ ปริ มาตร 10 µl ด้ วยไพรเมอร์ จานวน 3 คูข่ อง
ตาแหน่ง MCW0330 LEI0192 และ LEI0234 ใช้ annealing temperature ตามข้ อมูลอ้ างอิงของ FAO (2011)
พบแถบดีเอนเอเกิดขึ ้นอย่างสมบูรณ์และมีความคมชัดที่สดุ บนเจลอกาโรสเมื่อใช้ ปฏิกิริยาพีซีอาร์ ที่ประกอบด้ วย
ตัวอย่างดีเอนเอปริ มาณ 25 ng, 2.0 mM MgCl2, 0.2 dNTP mM, 0.2 µM ของแต่ละ primer และ Taq DNA
Polymerase 0.2 unit และเมื่ออาศัยปฏิกิริยาพีซีอาร์ ดงั กล่าวร่ วมกับคูไ่ พรเมอร์ ไมโครแซทเทลไลต์แต่ละคู่
จานวน 19 คู่ ( Table 1) เพื่อเพิ่มปริ มาณชิ ้นดีเอ็นเอจากตัวอย่างดีเอนเอของไก่จานวน 7 ตัวแล้ วพบว่า ผลผลิต
พีซีอาร์ ที่แสดงความหลากหลายของอัลลีลระดับสูง (ระหว่าง 4 - 8 อัลลีล) มาจากไพรเมอร์ จานวน 6 คู่ คือ
ตาแหน่ง LEI0192, LEI0212, LEI0258, LEI0234, LEI0217 และ MCW0330 ตามลาดับ
การตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ ความเป็ นพ่ อ-ลูกของไก่ ชนด้ วยเทคนิค microsatellite PCR
วิธีการตรวจพิสจู น์ความสัมพันธ์พ่อ-ลูกของไก่ชนด้ วยเทคนิค microsatellite PCR เริ่ มจากการค้ นหา
STR alleles ของลูกที่ตา่ งจากของแม่ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ และคูไ่ พรเมอร์ ตาแหน่ง LEI0192 LEI0212 LEI0258
และ LEI0094 เพื่อเพิ่มจานวนชิ ้นดีเอนเอบริ เวณ STR ของแม่และลูกไก่ จานวน 4 คู่ (3 ครอบครัว ประกอบด้ วย
แม่ 3 ตัว ลูก 4 ตัว) ผลการศึกษา (Figure 1) พบว่า (ก.) คูไ่ พรเมอร์ ตาแหน่ง LEI0192 ให้ แถบดีเอนเอของลูกที่มี
ตาแหน่งแตกต่างและแยกได้ ชดั เจนจากแถบดีเอนเอของแม่จากไก่ทงั ้ 4 คู่ (ข.) คูไ่ พรเมอร์ ตาแหน่ง LEI0212 ให้
แถบดีเอนเอของลูกที่มีขนาดแตกต่างและแยกได้ อย่างชัดเจนจากแถบดีเอนเอของแม่ เฉพาะแม่-ลูกคูท่ ี่ 1 แต่ให้
แถบดีเอนเอที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน (ยากต่อการแยกด้ วยตาเปล่า) ระหว่างแม่-ลูกอีก 3 คู่ (ค.) คูไ่ พรเมอร์ ตาแหน่ง
LEI0258 ให้ แถบดีเอนเอของลูกที่มีขนาดแตกต่างและแยกได้ อย่างชัดเจนจากแถบดีเอนเอของแม่ เฉพาะแม่-ลูก
คูท่ ี่ 1 และ 3 แต่ให้ แถบดีเอนเอที่มีขนาดใกล้ เคียงกันระหว่างแม่-ลูกอีก 2 คู่ (ง.) คูไ่ พรเมอร์ ตาแหน่ง LEI0094 ให้
แถบดีเอนเอของลูกที่มีขนาดแตกต่างและแยกได้ อย่างชัดเจนจากแถบดีเอนเอของแม่ เฉพาะแม่-ลูกคูท่ ี่ 1 แต่ให้
แถบดีเอนเอที่มีขนาดใกล้ เคียงกันระหว่างแม่-ลูกอีก 3 คู่
จากนัน้ เลือกเฉพาะคูไ่ พรเมอร์ ที่ให้ แถบดีเอนเอ
(ผลผลิตพีซีอาร์ ของ STR alleles) ที่พบเฉพาะในลูก (ไม่พบในแม่) สาหรับใช้ ในขันต่
้ อไป
ต่อมาใช้ คไู่ พรเมอร์ ที่ให้ ผลผลิตพีซีอาร์ ที่แสดง STR alleles ที่พบเฉพาะในลูก (ไม่พบในแม่) ตามที่กล่าว
มาแล้ วเพื่อเพิ่มจานวนชิ ้นดีเอนเอบริ เวณ STR ของไก่แต่ละครอบครัว (แม่ ลูก พ่อ) และไก่เพศผู้จากครอบครัวอื่น
และสร้ างลายพิมพ์ดีเอนเอเพื่อเปรี ยบเทียบความเหมือนของอัลลีลระหว่างลูก-แม่ ลูก-พ่อ และพ่อไก่ตวั อื่น เพื่อ
พิสจู น์ความเป็ นพ่อทางสายเลือด ผลการศึกษาพบว่าเทคนิคพีซีอาร์ และคูไ่ พรเมอร์ ไมโครแซทเทิลไลท์สามารถใช้
ร่ วมกับเทคนิคอกาโรสเจล อิเลคโตรโฟรี ซิส เพื่อสร้ างลายพิมพ์ดีเอ็นเอสาหรับตรวจพิสจู น์ความเป็ นพ่อของลูกไก่
แต่ละครอบครัวได้ อย่างถูกต้ อง ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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Figure 1 Agarose gel (3.0%) electrophoresis of PCR products from four microsatellite markers
(LEI0192 LEI0212 LEI0258 and LEI0094). The results of each dam samples are compared with those
of their son in 3 chicken families (3 dams and 4 sons). The arrow () indicates the band present in
the DNA from the son only (not in the DNA from his dam). Lane M, 100 bp ladder.
ตัวอย่างที ่ 1 ลายพิมพ์ดีเอนเอของไก่ครอบครัวที่ 1 (แม่ไก่ ลูกไก่ พ่อไก่) และพ่อไก่จากครอบครัวอื่น จากไพรเมอร์
ตาแหน่ง LEI0192 (Figure 2.1) พบ แถบดีเอนเอแถบหนึง่ ( a) ของลูกไก่มีขนาดตาแหน่งตรงกับของแม่ และอีก
แถบหนึง่ (b) มีตาแหน่งตรงกับของพ่อทางสายเลือด แต่มีตาแหน่งแตกต่างจากแถบดีเอนเอ (c) ของพ่อไก่ตวั ที่ 1
จากครอบครัวอื่น สอดคล้ องกับลายพิมพ์ดีเอนเอจากคูไ่ พรเมอร์ ตาแหน่ง LEI0212 ( Figure 2.2) และ LEI0258
(Figure 2.3) ที่แถบดีเอนเอแถบหนึง่ ( a) ของลูกไก่มีตาแหน่งตรงกับของแม่ และอีกแถบหนึง่ ( b) มีตาแหน่งตรง
กับของพ่อทางสายเลือด แต่มีตาแหน่งแตกต่างจากแถบดีเอนเอของพ่อไก่จากครอบครัวอื่น ตัวที่ 1 ( c) และตัวที่
2 ( d) เป็ นต้ น ดังนันการใช้
้
ลายพิมพ์ดีเอนเอจากคูไ่ พรเมอร์ ทงั ้ 3 ตาแหน่งมาวิเคราะห์ร่วมกันสามารถพิสจู น์
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกและพ่อทางสายเลือดของไก่ครอบครัวที่ 1 ได้ ถกู ต้ องและตัดพ่อไก่ตวั ที่ 1 และ 2 จาก
ครอบครัวอื่นออกจากการวิเคราะห์ได้ อย่างไรก็ตาม เทคนิคอกาโรสเจล อิเล็กโทรฟอรี ซิส ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการทาให้ เกิดการแยกชัด (resolution) และสังเกตได้ ด้วยตาเปล่า เพื่อแยกความแตกต่างของตาแหน่ง
แถบดีเอนเอของลูกและพ่อไก่ทางสายเลือดออกจากแถบดีเอนเอของพ่อไก่ตวั ที่ 3 ( e) จากครอบครัวอื่นได้ กรณี
เช่นนี ้จาเป็ นต้ องเพิ่มวิธีสาหรับตรวจพิสจู น์เพิ่มเติม เช่น เพิ่มจานวนคูไ่ พรเมอร์ ตาแหน่งอื่น เสมือนที่มีการตรวจ
พิสจู น์ความเป็ นพ่อในคนใช้ เครื่ องหมายไมโครแซทเทิลไลท์จานวน 16 ตาแหน่ง หรื อ ใช้ เทคนิคที่มีประสิทธิภาพ
ทาให้ เกิดการแยกชัดได้ ดีกว่าเทคนิคเดิม เช่น MetaPhor® agarose หรื อ Polyacrylamide Gel Electrophoresis
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Figure 2 Agarose gel (4 %) electrophoresis of PCR products from microsatellite markers locus
LEI0192 (Figure 2.1) LEI0212 (Figure 2.2) and LEI0258 (Figure 2.3). Similar letter indicates the band
(DNA fragments) of the same size. The dam, son and sire are from the same family (Family 1). The
cocks from three other families are in indicated as ♂1 ♂2 and ♂3. Lane M: 1 Kb Plus DNA Ladder
ตัวอย่างที ่ 2 ลายพิมพ์ดีเอนเอของไก่ครอบครัวที่ 2 (แม่ไก่ ลูกไก่ พ่อไก่) และพ่อไก่จากครอบครัวอื่น จาก
ไพรเมอร์ ตาแหน่ง LEI0192 (Figure 3.1) พบ แถบดีเอนเอแถบหนึง่ ( a) ของลูกไก่มีขนาดตาแหน่งตรงกับของแม่
และอีกแถบหนึง่ ( b) มีตาแหน่งตรงกับของพ่อทางสายเลือด แต่มีตาแหน่งแตกต่างจากแถบดีเอนเอของพ่อไก่ตวั
ที่ 1 ( c) ตัวที่ 2 ( d) และตัวที่ 3 ( e) จากครอบครัวอื่น สอดคล้ องกับลายพิมพ์ดีเอนเอจากไพรเมอร์ ตาแหน่ง
LEI0212 (Figure 3.2) ที่แถบดีเอนเอแถบหนึง่ (a) ของลูกมีตาแหน่งตรงกับของแม่ และพ่อ และอีกแถบหนึง่ ( b)
มีตาแหน่งตรงกับของพ่อทางสายเลือด แต่มีตาแหน่งแตกต่างจากแถบดีเอนเอของพ่อไก่จากครอบครัวอื่น ตัวที่
1 (c) ตัวที่ 2 (d) และตัวที่ 3 (e) ขณะที่ลายพิมพ์ดีเอนเอจากไพรเมอร์ ตาแหน่ง LEI0258 (Figure 3.3) พบแถบดี
เอนเอแถบหนึง่ ( a) ของลูกมีตาแหน่งตรงกับของแม่ และอีกแถบหนึง่ ( b) ของลูกมีตาแหน่งตรงกับของพ่อทาง
สายเลือด แต่แตกต่างจากแถบดีเอนเอของพ่อไก่จากครอบครัวอื่นตัวที่ 1 ( c) ตัวที่ 2 ( d) และตัวที่ 3 ( e) ดังนัน้
การใช้ ลายพิมพ์ดีเอนเอจากคูไ่ พรเมอร์ ทงั ้ 3 ตาแหน่งมาวิเคราะห์ร่วมกันสามารถตรวจพิสจู น์ความสัมพันธ์
ระหว่างลูกและพ่อทางสายเลือดของไก่ครอบครัวที่ 2 ได้ อย่างถูกต้ อง และตัดไก่เพศผู้จากครอบครัวอื่นทัง้ 3 ตัว
ออกจากการวิเคราะห์ได้

สรุป
ตามข้ อมูลปั จจุบนั ที่ผ้ วู ิจยั ทราบงานวิจยั นี ้เป็ นรายงานแรกที่แสดงให้ เห็นว่าเทคนิคพีซีอาร์ และคูไ่ พรเมอร์
ไมโครแซทเทิลไลท์ เมื่อใช้ ร่วมกับเทคนิคอกาโรสเจล อิเลคโตรโฟรี ซิส เพื่อสร้ างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เป็ นเครื่ องมือที่
ง่าย รวดเร็ ว และเชื่อถือ ได้ สาหรับการตรวจพิสจู น์ความเป็ นพ่อ-ลูกของไก่ชน พร้ อมรายงานสภาวะที่เหมาะสม
ที่สดุ ของปฏิกิริยาพีซีอาร์ ปริ มาตร 10 µl สาหรับเพิ่มจานวนชิ ้นดีเอนเอบริ เวณไมโครแซทเทิลไลท์ และตาแหน่ง
ของเครื่ องหมายไมโครแซตเทลไลต์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การใช้ เพื่อตรวจพิสจู น์ความเป็ นพ่อ-ลูกของไก่ชนของไทย
อย่างไรก็ตาม จาเป็ นต้ องเพิ่มจานวนตัวอย่างและจานวนตาแหน่ง เครื่ องหมายไมโครแซตเทลไลต์เพื่อศึกษาความ
ถูกต้ องแม่นยาทางสถิติในการตรวจพิสจู น์ความเป็ นพ่อ-ลูกของไก่ ก่อนการนาไปใช้ จริ งในอนาคต
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Figure 3 Agarose gel (4 %) electrophoresis of PCR products from microsatellite markers locus
LEI0192 (Figure 3.1) LEI0212 (Figure 3.2) and LEI0258 (Figure 3.3). Similar letter indicates the band
(DNA fragments) of the same size. The dam, son and sire are from the same family (Family 2). The
cocks from three other families are in indicated as ♂1 ♂2 and ♂3. Lane M: 1 Kb Plus DNA Ladder
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Phylogenetic characterization of Escherichia coli isolated from diseased swine in Ratchaburi
province, Thailand
Panisa Noourai1, Siriporn Kongsoi2, Chalalai Rueanghiran2, Chonchanok Muangnapoh1*

ABSTRACT
The present study aimed to characterize phylogenetic group of 63 Escherichia coli strains
isolated from 21 intestinal samples of diseased swine from 8 farms in Ratchaburi province, Thailand,
during June 2016 to June 2017 by using Multiplex Polymerase Chain Reaction (mPCR). Phylogenetic
group typing was performed by detection of target genes chuA, yjaA and TspE4.C2 for each isolate.
As a result, phylogenetic group B1 represented the highest proportion (46.0%; 29/63) followed by
phylogenetic group A1 (20.6%; 13/63), group A0 (17.5%; 11/63), group D1 (12.7%; 8/63) and group D2
(3.2%; 2/63), respectively. Our findings indicated diversity of intestinal E. coli including group B1, which
commonly present as gastrointestinal commensal flora, group D1 and D2, which mostly identified as
pathogenic strains. Furthermore, phylogenetic group of these E. coli were unrelated to farm origin. In
conclusion, phylogenetic group of intestinal E. coli from diseased swine in Ratchaburi province were
not different from the strains that were previously reported in healthy swine.

Keywords: Escherichia coli, phylogenetic group classification, diseased swine, Thailand
*Corresponding author, E-mail: chonchanok.the@mahidol.ac.th
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INTRODUCTION
Escherichia coli is a Gram-negative bacterium in Family Enterobacteriaceae. E. coli is rod
shaped, non-spore forming and facultative anaerobe. In general, this bacterium is a normal flora in
intestinal tract of humans and animals however, several strains are pathogenic which can contaminate
food chain and environments including raw milk, raw meat, non-chlorinated water, fruits and vegetables
(Welch, 2006). E. coli is one of the major pathogens causing diarrhea in post weaning swine which
contributes to economic losses in affected young swine (Girardini et al., 2012). Swine enteritis caused
by pathogenic E. coli is characterized by diarrhea, morbidity, decreased growth rate, culling and
sudden death (Barzan et al., 2016). Furthermore, pathogenic E. coli such as enteropathogenic E. coli
(EPEC) has been recognized as a human zoonotic pathogen which was previously detected in swine
(Afset et al., 2004).
E. coli was classified into four phylogenetic groups including A, B1, B2, and D based on the
detection of genes chuA and yjaA and TspE4.C2 (Clermont et al., 2000, 2011). Commensal strains are
usually in groups A and B1. In addition to groups A and B1, diarrhoeagenic strains are classified in
group D (Barzan et al., 2016; Paula et al., 2016). Furthermore, extra-intestinal pathogenic E. coli strains
are commonly in groups B2 and D (Carlos et al., 2010). Previous study by Clermont et al., (2011)
revealed that pathogenic E. coli strains isolated from animals and humans were genetically related.
Barzan et al., (2016) examined phylogenetic group of E. coli isolated from calves in Iran and found that
group A was the most prevalent in both healthy (37.5%) and diarrhoeic calves (55%). In southern Brazil,
Girardini et al., (2012) identified phylogenetic group B1 (42.8%), D (30.9%), A (13.8%) and B2 (12.5%)
from E. coli isolated from intestinal and extraintestinal samples of swine.
The majority of swine farms in Thailand are locates in the central (54.12%), northeastern
(18.22%), northern (17.87%) and southern regions (9.79%) (Thanapongtharm et al., 2016). Ratchaburi
province has the highest number of swine farms followed by Nakhom Prathom and Lopburi provinces
( Thanapongtharm et al., 2016) . Previous study indicates that emergence of zoonotic diseases
frequently occurred in the dense swine farming areas where zoonotic pathogens can be transmitted
among animals ( Pastore et al., 2016). Pathogenic E. coli are etiology of swine enteritis as well as a
zoonotic disease of human (Osek, 2001). However, little is known about classification of E. coli isolated
from diseased swine in Ratchaburi. This study aimed to determine phylogenetic group of isolated E.
coli from intestinal samples of diseased swine in Ratchaburi province, Thailand, by multiplex
polymerase chain reaction (mPCR).
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MATERIALS AND METHODS
Bacterial culture
A total of 21 intestinal samples from diseased swine were obtained from 8 farms in Ratchaburi
province. All intestinal samples were collected from diseased swine which were performed necropsy
at Veterinary Diagnostic Center at Kasetsart University, Kamphaeng Saen campus during June 2016
to June 2017. Total 63 isolates were collected from intestinal samples and kept in stock with Brain heart
infusion broth with 20% glycerol at - 80 °C. The isolates were sub-cultured onto MacConkey agar
(HiMedia®) and incubated at 37 °C for 20 - 24 hrs. for further on biochemical test.
Isolation and Identification of Escherichia coli by biochemical test
The presumptive E. coli isolates on MacConkey agar (HiMedia®) were confirmed by Triple
Sugar Iron Agar (TSI), Indole test, Methyl red test (MR), Voges-Proskauer test (VP) and Citrate utilization
test. The TSI results for E. coli included acid slant/acid butt (A/A) on TSI tube with gas production. The
isolate with TSI positive reaction was further tested for Indole, MR, VP and Simmons’ citrate reactions.
The inoculated Indole, MR, VP and Simmons’ citrate tubes were incubated at 37 °C for 20-24 hrs. E.
coli isolates were identified as positive indole and MR test, and negative for VP and Simmons’ citrate
test.
Extraction of genomic DNA
E. coli isolates were sub-cultured from Brain heart infusion with 20% glycerol stock onto
MacConkey agar (HiMedia®) and incubated at 37 ๐ C for 24 hrs. Thereafter, preparation of genomic
DNA by boiling method was performed (Barzan et al., 2016). Briefly, 500 µl of distilled sterile water
were transferred to 1.5 ml eppendorf tube and 1-2 colonies were collected from MacConkey agar into
a 1.8 milliliter (ml) eppendorf tube. The eppendorf tube containing DNA was vortexed for 5 second
(sec). The mixture was boiled in a water bath at 100 ๐ C for 10 minute (min). After boiling, the mixture
was cooled down on ice for 5 min and centrifuged at 11,000 revolutions per minute (rpm) for 10 min.
Finally, the 300 µl of 500 µl supernatant containing bacterial genomic DNA was transferred into an
empty tube.
Phylogenetic group determination by Multiplex Polymerase chain reaction (mPCR)
Phylogenetic determination of E. coli was performed by mPCR using primers targeting genes
chuA, yjaA and TspE4.C2 (Table 1). The mPCR reaction were performed in a 25 µl reaction mixture
containing mastermix (Thermo Scientific™) including DreamTaq DNA Polymerase, 2X DreamTaq
Green buffer, dNTPs, and 4 millimolar (mM) MgCl2, 4 x 1.25 ml Nuclease-free water. Concentration of
primers were 10 micromolar (µM) for chuA, 5 µM for yjaA and 20 µM for TspE4.C2. DNA template
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2.5 µl were added into the mastermix (Barzan et al., 2016). PCR mastermix without DNA template was
used for a negative control and E.coli strain ECL127-127/7-120717 was used for a positive control.
The 25 µl PCR mixtures was preheated at 94 oC for 5 min. Amplification was performed at 30
cycles of denaturation at 94 ºC for 30 sec, optimum annealing temperature for mPCR was at 55 oC for
30 sec and extension temperature was at 72 oC for 30 sec, followed by a final extension step at 72 oC
for 7 min. Amplified PCR products were assessed by electrophoresis of 2% agarose gels with Red
safe® and visualized under Ultra Violet (UV) exposure. Pattern of gene detection for each E. coli isolate
were compared with the standard scheme to assign phylogenetic group (Table 2).
Table 1 Primers used for mPCR amplification for determination of Escherichia coli phylogenetic group
Target gene

Primer name

Nucleotide sequence (5’–3’)

chuA

ChuA.1
GAC GAA CCA ACG GTC AGG AT
ChuA.2
TGC CGC CAG TAC CAA AGA CA
yjaA
YjaA.1
TGA AGT GTC AGG AGA CGC TG
YjaA.2
ATG GAG AAT GCG TTC CTC AAC
TspE4.C2
TspE4.C2.1
GAG TAA TGT CGG GGC ATT CA
TspE4.C2.2
CGC GCC AAC AAA GTA TTA CG
Table modified from Barzan et al., 2017

Product size (bp)
279 bp
211 bp
152 bp

Table 2 Phylogenetic group assignment by application of Clermont method
Phylogroups assignment
chuA
A0
A1
B1
B22
+
B23
+
D1
+
D2
+
Table is adapted from Clermont et al., 2000
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Detection of genes
yjaA
+
+
+
-

TspE4.C2
+
+
+
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RESULT
The 63 collected isolates from 21 intestinal samples in various farms at Ratchaburi province
were confirmed for E. coli identification by TSI, Indole test, MR, VP and Simmons’ citrate tests.
Biochemical tests for all obtained isolates showed acid slant and acid butt (A/A) in TSI tube. The Indole
and MR tests were positive whereas the VP and Simmons’ citrate tests were negative. As a result,
biochemical tests have confirmed that all 63 isolates were typical E. coli.
The optimized mPCR condition was applied to all 63 E. coli isolates. The amplified marker gene
fragments of individual isolates were achieved, and the gene detection pattern for each isolate was
observed (Figure 2). Phylogenetic characterization of each isolate was assigned by comparing gene
detection pattern of examined isolates to the reference pattern in the phylogenetic group standard
scheme (Table 2). The results showed that majority of isolates were group B1 (46.0%; 29/63), followed
by group A1 (20.6%; 13/63), group A0 (17.5%; 11/63), group D1 (12.7%; 8/63) and group D2 (3.2%;
2/63), respectively (Table 3). However, phylogenetic group B2 was not detected in this study. The
calculated prevalence indexes for each subgroup were: A0=17.5%, A1=20.6%, B1=46.0%, D1=12.7%
and D2 =3.2%. Noteworthy, E. coli isolates group A were detected in all farms. With the exception of
Farm 1, which was obtained only 1 isolate, E. coli with various phylogenetic groups were observed
within the same farm indicating diversity of intestinal E. coli recovered from the diseased swine.
Table 3 Distribution of phylogenetic groups of Escherichia coli isolated from intestinal samples
Farm No.

Farm 1
Farm 2
Farm 3
Farm 4
Farm 5
Farm 6
Farm 7
Farm 8
Total

Number of
intestinal
samples
1
2
3
2
3
4
4
2
21

Number of
isolates

Group A
A0
A1

1
4
15
8
7
10
12
6
63

M

1

0
1
0
2
0
7
1
0
11

2
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Group B1
B1

1
0
1
0
3
2
3
3
13

0
3
10
3
3
0
7
3
29

3

4

Group B2
B22
B23

Group D
D1
D2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
4
2
1
1
0
0
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
2
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A0

M

1

A1

2

B1

B22

B23

D1

D2

+

3

4

5

6

7

8

500 bp
300 bp

279 bp ( chuA)
211 bp (yjaA)
152 bp (TspE4.C2)

100 bp

Figure 2 This figure shows the amplification of marker genes chuA, yjaA and TspE4.C2 by mPCR using
2% agarose gel with Red safe® staining. Lane M: 100-bp ladder (ThermoScientific, California, USA);
Lane 1: isolate represents phylogenetic group A0; Lane 2: isolate represented phylogenetic group A1;
Lane 3: isolate represents phylogenetic group B1; Lane 4: isolate represents phylogenetic group B22;
Lane 5: isolate represents phylogenetic group B23; Lane 6: isolate represents phylogenetic group D1;
Lane 7: isolate represents phylogenetic group D2 and Lane 8 isolate represents phylogenetic group
B23 of positive control

DISCUSSION
The present study determined phylogenetic group of E. coli isolated from intestinal samples of
diseased swine in Ratchaburi province, Thailand. Majority of isolates represented group B1 (46.0%;
29/63), followed by group A1 (20.6%; 13/63), group A0 (17.5%; 11/63), group D1 (12.7%; 8/63) and
group D2 (3.2%; 2/63), respectively. In general, E. coli commensal strains were found within group A
and group B1 whereas extra-intestinal pathogenic strains were mostly found within group B2 and group
D (Barzan et al., 2016; Pastore et al., 2016). Carlos et al. (2010) studied phylogenetic group of E. coli
from various animals and found that E. coli group A1 was the majority among isolates from swine.
However, isolates from previous study were collected from healthy swine whereas our study collected
isolates from diseased swine. Swine samples in our study were not only diarrheal swine but also
included swine with other clinical signs without diarrheal symptoms. The variation of E. coli phylogenetic
group in swine probably depends on factors involving health condition, age, clinical sign and diet of
animals (Gordon and Cowing, 2003). Previous study in Southern brazil reported that E. coli group B1
was the majority among other groups of 152 intestinal and extra-intestinal swine isolates (Girardini et
al., 2012). Furthermore, previous research reported that most E. coli isolates from clinical mastitis of
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bovine belonged to phylogenetic groups A (52.0%) and B1 (38.0%) (Tomazi et al., 2018). Together
with previous studies, our results supported that phylogenetic groups B1 and A were commonly present
in healthy and diseased animals.
Regarding association of pathogenicity and phylogenetic group, previous study showed that
prevalence of phylogenetic group B1 is the highest prevalence among Enteropathogenic Escherichia
coli (EPEC) isolates from patients (50.0%), bovine samples (79.0%), healthy human carriers (16.0%)
and swine (23.0%) (Afset et al., 2004). Virulence profile of isolates in the present study is yet to be
further identified. Although majority of isolates in the present study belonged to phylogenetic group B1
and A, which were mostly represent commensal strains, presence of isolates with phylogenetic group
D, which previously identified as potentially pathogenic E. coli, was reported.

CONCLUSION
Phylogenetic group of 63 E. coli isolates from intestinal samples of diseased swine in
Ratchaburi province, Thailand, were determined. Majority of isolates represented group B1 (46%;
29/63), followed by group A1 (20.6; 13/63), group A0 (17.5%; 11/63), group D1 (12.7%; 8/63) and group
D2 (3.2%; 2/63), respectively. Detected phylogenetic groups were relatively diverse and unrelated to
farm origin. These findings indicated diversity of intestinal E. coli of diseased swine were not different
than that in healthy swine.
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การพัฒนาระบบการใหคะแนนในมาที่เกิดภาวะโคลิก
Development of a Composite Colic Scoring System in Horses
สโรชา ลิ่มรัชชพงศ1 อารีย ไหลกุล2 ธวัลหทัย อภิชัยมงคลกุล3 และ ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข2*
Sarocha Limratchapong1, Aree Laikul2 ,Tawanhathai Apichaimongkonkun3 and Kanittha Phetudomsinsuk2*

บทคัดยอ
ภาวะโคลิ ก ในม า เป น ภาวะฉุ ก เฉิ น ที่ พ บได บ อ ยซึ่ ง เป น สาเหตุ ใ ห ม า เสี ย ชี วิ ต หากไม ไ ด รั บ การรั ก ษาที่
เหมาะสม การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบการใหคะแนนในมาที่เกิดภาวะโคลิก (Composite
colic score, CCS) เพื่อใชชวยในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา โดยนําขอมูลการตรวจรางกาย การตรวจวินิจฉัย
ทางคลินิก สาเหตุที่ทําใหเกิดโคลิก วิธีการรักษา และผลการรักษาของมาจํานวน 40 ตัว แบงเปนกลุมศัลยกรรม 20
ตัวและกลุมอายุรกรรม 20 ตัว มาแจกแจงและวิเคราะหโดยใชระบบคะแนน CCS ผลการศึกษาพบวากลุมอายุรก
รรมมีคะแนน CCS เฉลี่ย 7.2 ± 2.24 คะแนน ต่ํากวากลุมศัลยกรรมที่มีคะแนน CCS เฉลี่ย 11.8 ± 2.21 คะแนน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยางยิ่ง (p<0.01) และจาก 13 พารามิเตอรของคะแนน CCS มี 9 พารามิเตอรที่มี
ความสัมพันธกับการเลือกวิธีการรักษา จึงสรุปวาระบบ CCS สามารถใชชวยเลือกวิธีการรักษามาที่เกิดภาวะโคลิกได

ABSTRACT
Colic is a frequent emergency condition, which is a cause of death without a proper treatment.
This study aimed to develop a Composite colic scoring system for colic treatment selection. The
records of physical examination, clinical examination, colic causation, and treatment outcome from 40
cases divided into surgical colic (n=20) and medical colic (n=20) were analyzed by using CCS. The
results showed that the average CCS of the medical cases (7.2 ± 2.24) was significantly lower (p<0.01)
than CCS of the surgical cases (11.8 ± 2.21). From total 13 parameters contributing the CCS, 9
parameters were related to the treatment selection. In summary, CCS is a competent tool for choosing a
suitable treatment plan for colic.

Key word: Horse, Colic, Composit colic score, Surgical treatment
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คํานํา
โคลิก หรืออาการปวดทองในมา ไมไดหมายถึงโรคที่เฉพาะเจาะจง เกิดไดจากหลายสาเหตุ ทั้งความ
ผิดปกติที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับทางเดินอาหารในมา ปจจุบันโคลิกเปนปญหาที่พบไดบอย และเปนสาเหตุ
ที่ทําใหมาเสียชีวิตหากไมไดรับการรักษาที่เหมาะสม (Curtis et al., 2015) สาเหตุการเสียชีวิตในมาโคลิกสวน
ใหญเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลวเฉียบพลันจากการขาดเลือดของลําไส (Latson et al., 2005) การ
วินิจฉัยภาวะโคลิกควรทําอยางรวดเร็วและถูกตอง ซึ่งตองอาศัยวิทยาศาสตรทางการแพทยและประสบการณของ
สัตวแพทยในการนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับอาการของมามาประกอบการวินิจฉัย เพื่อชวยตัดสินใจในการรักษา
และการพยากรณโรค
การประเมินเพื่อตัดสินใจในการรักษาภาวะโคลิก ตองอาศัยทั้งขอมูลพื้นฐานของมา ประวัติ ผลจากการ
ตรวจรางกายเบื้องตน (physical examination) ไดแก อัตราการเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ อุณหภูมิรางกาย
สีเยื่อเมือก การคืนกลับของเลือดในหลอดเลือดฝอย และเสียงการเคลื่อนที่ของลําไส ระดับความเจ็บปวด การ
ลวงตรวจทางทวารหนัก การสอดทอจมูก (nasogastric intubation) การตอบสนองตอการใหยา ความเขมขน
ของแลคเตทในเลื อ ด และการอั ล ตราซาวดช อ งท อ ง เป น ตั ว บ ง ชี้ใ นการตั ด สิ น ใจเลื อ กรั ก ษาระหว า งวิ ธี ท าง
ศัลยกรรมและอายุรกรรม (Franklin and Peloso, 2006; Cook and Hassel, 2014) ซึ่งความสําเร็จของการรักษา
ทางศัลยกรรมขึ้นอยูกับชวงเวลาการดําเนินไปของปญหาและสาเหตุของปญหา การตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่
ถูกตองและรวดเร็วจึงมีความสําคัญ (ธวัลหทัย และคณะ, 2559) อยางไรก็ตามพบวาหลายครั้ง การตรวจทาง
คลินิกที่ไดกลาวมาขางตน ใหผลการตรวจที่ไมสามารถตัดสินใจในการรักษาวิธีใดวิธีหนึ่งได หรือที่เรียกวาพื้นที่สี
เทา (grey zone) ซึ่งทําใหมีโอกาสตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่ผิดพลาดได (Singer and Smith, 2002; Cook
and Hassel, 2014)
ในป 1995 ไดมีการพัฒนาระบบการใหคะแนนความรุนแรงของภาวะโคลิกในมาขึ้นโดยเปลี่ยนขอมูล
อัตนัย (subjective data) ใหเปนขอมูลปรนัย (objective data) เพื่อใหการพยากรณโรคมีความแมนยํา และงาย
ตอการใชในทางปฎิบัติ (Furr et al., 1995) ซึ่งในปจจุบันยังไมมีการศึกษาพารามิเตอรที่ใชในการตัดสินใจเลือก
วิธีการรักษาภาวะโคลิกที่แนนอน การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่นํามาใชชวยในการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาโคลิกในมาในประเทศไทย โดยนําพารามิเตอรที่มีความสําคัญตอการวินิจฉัยมาพัฒนา
เปนระบบคะแนนในมาที่เกิดภาวะโคลิก (Composite colic score, CCS) เพื่อนํามาใชในทางปฏิบัติในการรักษา
มาไดจริงในประเทศไทย

อุปกรณและวิธีการ
สัตวทดลองและการเก็บขอมูล
มาที่เขารับการรักษาภาวะโคลิก ณ โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ในชวง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีทั้งมาที่เจาของนํามารักษาโดยตรงและมาที่ถูกสง
ตอจากสัตวแพทยที่ทําการรักษาเบื้องตนแลว ทั้งหมด 40 ตัว แบงเปนมาที่ไดรับการรักษาภาวะโคลิกดวยวิธีทาง
ศัลยกรรม 20 ตัวและมาที่ไดรับการรักษาภาวะโคลิกดวยวิธีทางอายุรกรรม 20 ตัว โดยนําขอมูลการตรวจรางกาย
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การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก สาเหตุที่ทําใหเกิดโคลิก วิธีการรักษา และผลการรักษาจากใบบันทึกการรักษามาใช
ในการวิเคราะห
การแจกแจงและทําการวิเคราะหโดยใชระบบคะแนน CCS
ขอมูลการตรวจรางกายและการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก ถูกนํามาแบงเกณฑการใหคะแนนดังตารางที่ 1
มีทั้งหมด 13 พารามิเตอร ประกอบดวย อัตราการเตนของหัวใจ (0-2 คะแนน) อัตราการหายใจ (0-2 คะแนน)
อุณหภูมิรางกาย (0-2 คะแนน) การคืนกลับของเลือดในหลอดเลือดฝอย (0-2 คะแนน) สีเยื่อเมือก (0-2 คะแนน)
เสียงการทํางานของลําไส (0-2 คะแนน) ความเขมขนของแลคเตทในเลือดซึ่งตรวจดวยเครื่อง Roche
Accutrend® (Roche Diagnostics Corporation, USA) (0-2 คะแนน) ปริมาณของเหลวไหลยอนในกระเพาะ
อาหาร (0-1 คะแนน) การลวงตรวจทางทวารหนัก (0-1 คะแนน) การอัลตราซาวดชองทอง (0-2 คะแนน) การขับ
อุจจาระ (0-1 คะแนน) การตอบสนองตอยาแกปวด (0-1 คะแนน) และการขยายขนาดของชองทอง (0-1 คะแนน)
โดยกําหนดใหคะแนน 0 หมายถึงอยูในเกณฑปกติหรือไมพบความผิดปกติ คะแนน 1 หมายถึงพบความผิดปกติ
และคะแนน 2 หมายถึงพบความผิดปกติระดับรุนแรง มีคะแนนรวมต่ําสุด 0 คะแนนและคะแนนรวมสูงสุด 21
คะแนน
การใหคะแนนอัตราการเตนของหัวใจ อัตราการหายใจ อุณหภูมิรางกายและเสียงการทํางานของลําไส
ดัดแปลงจาก Van Loon และ Van Dierendonck (2015) และกําหนดการใหคะแนนพารามิเตอรอื่นๆขึ้นใหมดัง
ตารางที่1
Table 1 Multifactorial numerical rating composite colic score (CCS)
Score
0
1
2
Heart rate
20-44 bpm
45-80 bpm
>80 bpm
Respiratory rate
8-20 bpm
21-40 bpm
>40 bpm
Rectal temperature
37.0°C-38.5°C
36.5°C-36.9°C,
35.5°C-36.4°C,
38.6°C-39.0°C
39.1°C-40.0°C
≤ 2 sec
3 sec
4 sec
Capillary refilling time
Mucous membrane color
Pale pink
Pink to red, pale
Salmon pink,
cyanosis
Gut sound
Normal motility
Decrease motility
No motility
Blood lactate concentration ≤ 2 mmol/L
2.1-5 mmol/L
>5 mmol/L
Nasogastric intubation
No reflux
Reflux
Transrectal palpation
Non- remarkable
Remarkable
Ultrasonography
Non- remarkable
Remarkable,
SI diameter ≥ 5 cm.
SI diameter < 5 cm.
Fecal output
found in 24 hr.
Not found in 24 hr.
Analgesic response
Yes
No (recurrent within 2 hr.) Abdominal distension
No
Yes
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การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม NCSS 11 (NCSS, LLC. Kaysville, Utah, USA) เปรียบเทียบคา
สัญญาณชีพและความเขมขนของแลคเตทในเลือดดวย unpaired t-test หรือ Mann-Whithney U test กําหนด
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value ≤ 0.05 วิเคราะหตัวแปรเชิงเดี่ยว (univariate analysis) ของ
13พารามิเตอรในระบบ CCS ดวย Chi-squared test หรือ Fisher's exact test พารามิเตอรที่พบนัยสําคัญทาง
สถิติ (p≤ 0.2) นําไปทดสอบดวยสถิติ Stepwise regression เพื่อคัดเลือกตัวแปร โดยกําหนดใหความนาจะเปน
ของการนําเขาตัวแปรในโมเดลและความนาจะเปนของการนําออกตัวแปรในโมเดลเปน 0.05 และ 0.15
ตามลําดับ พารามิเตอรที่ผานการคัดเลือกจาก Stepwise regression ถูกนําไปวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ
(multivariate analysis) ดวยสถิติการวิเคราะหถดถอยโลจิสติกทวิ (binary logistic regression) เพื่ออธิบายเปน
โมเดลสุดทาย (final model) ในการพิจารณาความสัมพันธของวิธีการรักษากับพารามิเตอรทางคลินิก

ผลการทดลอง
มาที่ศึกษาทั้งหมด 40 ตัว แบงออกเปนมากลุมที่ไดรับการรักษาภาวะโคลิกดวยวิธีทางศัลยกรรม 20 ตัว
แบงเปนเพศผู 9 ตัว (45%) และเพศเมีย 11 ตัว (55%) ประกอบดวยมามิเนเจอรโพนี่ 2 ตัว มาเชทแลนดโพนี่ 3
ตัว มาลูกผสมพื้นเมืองไทย 7 ตัว มาควอเตอร 1 ตัว มาโทโรเบรต 4 ตัว มาวอรมบลัด 2 ตัวและมาอารเจนตินาโพ
นี่ 1 ตัว มีอายุเฉลี่ยเทากับ 5.1 ป (2 เดือน – 17 ป) และมากลุมที่ไดรับการรักษาภาวะโคลิกดวยวิธีทางอายุรกรรม
20 ตัว แบงเปนเพศผู 10 ตัว (50%) และเพศเมีย 10 ตัว (50%) ประกอบดวยมาเชทแลนดโพนี่ 3 ตัว มาลูกผสม
พื้นเมืองไทย 9 ตัว มาควอเตอร 1 ตัว มาโทโรเบรต 3 ตัว มาวอรมบลัด 3 ตัวและมาอาราเบียน 1 ตัว มีอายุเฉลี่ย
เทากับ 4.6 ป (1 - 8 ป) ซึ่งอายุของทั้ง 2 กลุมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p = 0.75)
คาสัญญาณชีพเฉลี่ยและคามัธยฐานของความเขมขนของแลคเตทในเลือดมาแสดงในตารางที่ 2 พบวา
มากลุมศัลยกรรมมีอัตราการเตนของหัวใจและความเขมขนของแลคเตทในเลือดสูงกวามากลุมอายุรกรรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p 0.05) และไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของคาอัตราการหายใจและอุณหภูมิ
รางกายระหวางกลุมศัลยกรรมและอายุรกรรม
Table 2 Vital sign of medical colic and surgical colic horses, show in mean±SD and blood lactate
concentration, show in median±IQR
Parameter
Medical colic (n=20) Surgical colic (n=20) p-value
Heart rate (bpm)
81.8±21.7b
p < 0.01
60.6±21.4a
Respiratory rate (bpm)
41.8±19
37.5±15.8
p = 0.44
Temperature (°C)
38.1±0.55
38.4±0.57
p = 0.07
6.75±6b
p = 0.02#
Blood lactate concentration (mmol/L)
4.6±3a
a,b
showed significant between medical colic and surgical colic (p ≤ 0.05)
#
Mann Whithney U Test
จากการวิเคราะห 13 พารามิเตอรดวยระบบ CCS พบวา มีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติอยางยิ่ง (p<0.01) ระหวางกลุมอายุรกรรม (7.2 ± 2.24) และกลุมศัลยกรรม (11.8 ± 2.21) ยิ่งไปกวานี้พบวามี
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9 พารามิเตอรที่มีความสัมพันธกับการเลือกวิธีการรักษา (p ≤ 0.2) ไดแก อัตราการเตนของหัวใจ อุณหภูมิรางกาย
เสียงการทํางานของลําไส ความเขมขนของแลคเตทในเลือด ปริมาณของเหลวไหลยอนในกระเพาะอาหาร การอัลต
ราซาวดชองทอง การขับอุจจาระ การตอบสนองตอยาแกปวด และการขยายขนาดของชองทอง แสดงดังตารางที่ 3
โดยอางอิงคาปกติตามตารางที่ 1
การตอบสนองตอยาแกปวด และการขยายขนาดของชองทอง เปนพารามิเตอรที่เหมาะสมในการนํามาวิ
เคราหดวย binary logistic regression ซึ่งแสดงผลดังตารางที่ 4 พบวาทั้ง 2 พารามิเตอรมีความสัมพันธกับการ
เลือกวิธีการรักษาภาวะโคลิกดวยวิธีการศัลยกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยางยิ่ง (p < 0.01)
Table 3 Univariable analysis of clinical parameters from 40 colic horses.
Parameters
Medical colic(n) Surgical colic(n) Odds Ratio
Heart rate (bpm)
7
1
9.41
Normal (≤44)
Increased (>44)
13
19
Respiratory rate (bpm)
Normal (≤20)
4
2
2.19
Increased (>20)
16
18
Capillary refilling time (sec)
Normal (≤2)
14
11
1.89
Abnormal (>2)
6
9
Mucous membrane color
Normal
15
13
1.6
Abnormal
5
7
Temperature
Normal (37.0°C-38.5°C)
15
10
2.96
Abnormal(<37.0°C/>38.5°C)
5
10
Gut sound
Normal-decreased motility
15
5
8.77
No motility
5
15
Blood lactate concentration
12
7
2.76
≤ 5 mmol/L
> 5 mmol/L
8
13
Nasogastric intubation
No reflux
18
11
5.51
Reflux
2
7
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p-value
0.04*

0.66*

0.33

0.49

0.10

< 0.01

0.11

0.06*
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Transrectal palpation
Non-remarkable
5
Remarkable
14
Ultrasonography
Non-remarkable
10
Remarkable
10
Fecal output
Yes
14
No
6
Analgesic response
Yes
20
No
0
Abdominal distension
No
20
Yes
0
zero count adjustment value (0.1) was applied to all counts.
*Fisher’ Exact test.

2
13

2.26

0.43*

0
14

141.0

< 0.01*

8
10

2.88

0.11

1
19

3490.09

< 0.01*

5
15

595.12

< 0.01*

Table 4 Binary logistic regression of clinical parameters associated with treatment of colic horses.
Final log likelihood = -3.41; model R2 = 0.94
Parameter
Coefficient
Standard
Odds Ratio Wald Zp-value
Error
test
Intercept
-3.45
1.13
0.03
-3.06
< 0.01
Abdominal distension
3.96
0.51
52.71
7.78
< 0.01
Analgesic response
5.76
0.66
318.90
8.75
< 0.01

วิจารณผลการทดลอง
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลจากใบบันทึกการตรวจรักษามาที่เกิดภาวะโคลิก โดยทําการสุม
เลือกขอมูลที่มีการบันทึกการตรวจครบถวนมาใชในการวิเคราะห ซึ่งการวินิจฉัยทางคลินิกที่สําคัญในมาที่เกิดภาวะ
โคลิกไดแก ระดับความเจ็บปวด การลวงตรวจทางทวารหนัก การสอดทอจมูกเพื่อวัดปริมาณของเหลวไหลยอนใน
กระเพาะอาหาร การตรวจอัลตราซาวดชองทอง และการวัดความเขมขนของแลคเตทในเลือด (Cook and Hassel,
2014) นอกจากนี้การตอบสนองตอยาแกปวดหรือการรักษาทางยาเบื้องตนสามารถบงชี้ถึงภาวะโคลิกที่รุนแรงและ
ตองการการรักษาดวยวิธีทางศัลยกรรมได (Franklin and Peloso, 2006) จากขอมูลขางตนทางผูวิจัยจึงไดนําผล
การตรวจดังกลาวมาใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธกับการเลือกวิธีการรักษา และเนื่องจากใน
การศึกษาครั้งนี้มีทั้งมาที่ไดรับการรักษาทางอายุรกรรมหรือศัลยกรรมทันที และมาที่ไดรับการรักษาทางอายุรกรรม
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กอนแลวจึงเปลี่ยนเปนการรักษาทางศัลยกรรม ขอมูลที่นํามาใชจึงเปนขอมูลการตรวจครั้งลาสุดที่สัตวแพทยผูทํา
การรักษาใชในการเลือกวิธีการรักษาระหวางอายุรกรรมและศัลยกรรม เพื่อใหสอดคลองกับจุดประสงคในการศึกษา
ครั้งนี้
จากการศึกษาของ Curtis และคณะในป 2015 พบวาอัตราการเตนของหัวใจ ระดับความเจ็บปวด เสียงการ
ทํางานของลําไสและพารามิเตอรที่บงชี้ภาวะของเหลวในรางกายพรอง (hypovolaemia) หรือภาวะช็อค ไดแก การคืน
กลับของเลือดในหลอดเลือดฝอยและสีเยื่อเมือก มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะโคลิกแบบวิกฤติ ที่ควรไดรับการรักษา
ทางอายุรกรรมอยางใกลชิดหรือจําเปนตองรักษาทางศัลยกรรม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้ที่พบวาพารามิเตอรที่
สัมพันธกับการเลือกวิธีการรักษาภาวะโคลิก ไดแก อัตราการเตนของหัวใจ อุณหภูมิรางกาย เสียงการทํางานของลําไส
ความเขมขนของแลคเตทในเลือด ปริมาณของเหลวไหลยอนในกระเพาะอาหาร การอัลตราซาวดชองทอง การขับอุจจาระ
การตอบสนองตอยาแกปวด และการขยายขนาดของชองทอง สวนอัตราการหายใจ การคืนกลับของเลือดในหลอดเลือด
ฝอย สีเยื่อเมือกและการลวงตรวจทางทวารหนัก ไมพบวามีความสัมพันธกับการเลือกวิธีการรักษา ทั้งนี้เนื่องจากมาสวน
ใหญ ในการศึ กษาครั้งนี้มี การคื นกลับของเลือดในหลอดเลือดฝอยและสี เยื่ อเมือกเปนปกติ จึงอาจส งผลใหไมพบ
ความสัมพันธกับการเลือกวิธีการรักษา ถึงแมในการศึกษาครั้งนี้จะไมพบความแตกตางของอัตราการหายใจระหวางกลุม
อายุรกรรมและกลุมศัลยกรรมและไมมีความสัมพันธกับการเลือกวิธีการรักษา แตในการศึกษาของธวัลหทัย และคณะใน
ป 2559 พบวาอัตราการหายใจระหวางกลุมอายุรกรรมและกลุมศัลยกรรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
รวมถึงอัตราการหายใจเปนพารามิเตอรหนึ่งที่แสดงถึงระดับความเจ็บปวดในมารวมกับอัตราการเตนของหัวใจและ
พฤติกรรมที่มาแสดงออก สวนการคืนกลับของเลือดในหลอดเลือดฝอยและสีเยื่อเมือกเปนตัวที่บงชี้ภาวะขาดน้ําและบง
บอกถึงความรุนแรงของภาวะโคลิกได (Furr et al., 1995) จึงถือเปนพารามิเตอรที่สําคัญในการประเมินภาวะโคลิก สวน
การลวงตรวจทางทวารหนักเปนการวินิจฉัยทางคลินิกที่สําคัญที่สามารถบอกถึงความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารที่
ตรวจพบและในบางครั้ งความผิดปกติที่ตรวจพบเปนสิ่งที่ บงชี้ถึงการรักษาทางศั ลยกรรม เชนการลวงตรวจพบสิ่ ง
แปลกปลอมอุดตัน การขยายขนาดของลําไสเล็ก การขยายขนาดและยายตําแหนงของลําไสใหญ เปนตน (Cook and
Hassel, 2014) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางผลการลวงตรวจเปนปกติและผิดปกติโดยไมได
ระบุถึงลักษณะความผิดปกติที่พบ ซึ่งอาจเปนเหตุผลที่ทําใหไมพบความสัมพันธกับการเลือกวิธีการรักษา หากมี
การศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตควรมีการแจกแจงความผิดปกติที่ตรวจพบเพิ่มเติมเพื่อใหขอมูลมีความจําเพาะมากขึ้น
การศึกษาครั้งนี้ กลุมอายุรกรรมมีคะแนน CCS เฉลี่ย 7.2 ± 2.24 คะแนน (ชวงคะแนน 2-11 คะแนน) และ
กลุมศัลยกรรมมีคะแนน CCS เฉลี่ย 11.8 ± 2.21 คะแนน (ชวงคะแนน 7-16 คะแนน) ซึ่งแตกตางกันระหวางกลุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยมีอัตราการรอดชีวิต 90% (36/40) แบงเปนอัตราการรอดชีวิตจากการรักษาทางอายุ
รกรรม 100% (20/20) อัตราการรอดชีวิตจากการรักษาทางศัลยกรรม 94% (16/17) และมีมาที่ไดรับการเมตตาฆาตเมือ่
พบวาไมสามารถทําการแกไขภาวะโคลิกได 7.5% (3/40) เนื่องจากปญหากระเพาะอาหารแตก (gastric rupture) ลําไส
ใหญยายตําแหนง (large intestinal displacement) และลําไสเล็กบิดพัน (small intestinal torsion) แสดงใหเห็นวา
ระบบคะแนน CCS นี้สามารถนําไปใชชวยในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาโคลิกในมา ชวยสัตวแพทยประจําฟารม
ตัดสินใจสงตอมาเพื่อเขารับการผาตัดไดรวดเร็วยิ่งขึ้น สงผลเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของมามากขึ้น
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ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เปนครั้งแรกที่พัฒนาระบบคะแนนขึ้นเพื่อชวยเลือกวิธีการรักษา ทางผูวิจัย
จึงมีขอเสนอแนะใหทําการทดสอบความแมนยําของระบบการใหคะแนน CCS (validate CCS) ในอนาคตเพื่อให
ระบบคะแนนมีความแมนยําและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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ระบบคะแนน CCS ที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมคาพารามิเตอรที่สําคัญ วิธีการประเมินไม
ยุงยากซับซอน สามารถใชอุปกรณเครื่องมือแพทยที่มีอยูเดิมในคลินิก และทําการประเมินไดในทองที่โดยสัตว
แพทยสามารถนําคะแนนที่ไดมาใชในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาเมื่อมาเกิดภาวะโคลิกได
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Humoral Antibody Responses of Dairy and Beef Cattle, and Buffaloes Vaccinated by Anti-tick
Vaccine (KU-VAC)
Sathaporn Jittapalapong1*, Sarawan Kaewmongkol1, Wuttinun Raksajit1, Suchanit Ngamkala1 , Eukote Suwan1,
Wanwisa Wachoom2, Chutima Chuntarakot2 , Boonsong Boonmapaung3, Kannika Wongpanit4 ,
Benjarat Yimming1, Witchuta Junsiri1, Suchada Choocherd1 , Piangjai Chalermwong1, Nwai OO Khine 1
and Roger W. Stich5

ABSTRACT
Rhipicephalus (Boophilus) microplus is an important cause of economic losses in Thailand
through direct effects of infestations on animals and pathogen transmission. Current tick control
methods are relied on expensive chemical acaricides that result in environmental contamination,
residues in food animal products and acaricide-resistant ticks. Anti-tick vaccines have shown
promising results in the control of cattle tick. Thus, Bm95 (KU-VAC1) and Serpins (KU-VAC2) of Thai
R. microplus were cloned and expressed for recombinant protein antigens to use as the anti-tick
vaccine in Thailand. The objective of this study was to compare antibody responses of field trial cattle
induced by KU-VAC1and KU-VAC2. A total of 1,996 animals including beef and dairy cattle, and
buffaloes were immunized by KU-VAC1and KU-VAC2. Indirect ELISA was used to measure the
humoral antibody responses specific to rBm95 and rSerpin. In overall titer, KU-VAC1 (Bm95) has
significantly induced antibody responses higher than KU-VAC2 (Serpins) with the ratio of 2:1
(473:218)(p=0.00). However, KU-VAC2 has drawn more response in beef cattle more than KU-VAC1
(p=0.04). When compared among dairy cows, beef, and buffaloes, KU-VAC1 demonstrated the
highest titer in dairy cows and the lowest in buffaloes (p=0.00). However, KU-VAC2 had the higher
responses in beef cattle than buffaloes. In buffaloes, KU-VAC1 had shown the antibody titer higher
than KU-VAC2(p=0.02). This information will help to decide to choose only one protein vaccine or
multiple protein vaccine that have the best antibody performance correlated with their efficacy.

Key Words: KU-VAC1, Bm95, KU-VAC2, Serpin, anti-tick vaccine, Rhipicephalus (Boophilus) microplus
*Corresponding author; email address: fvetspj@ku.ac.th
1

Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University, Bangkok
Office of Regional Livestock 4, Sakon Nakhon Provincial Office, Department of Livestock Development, Sakol Nakhon
3
Waritchaphum Dairy Cows Co-operation, Waritchaphum, Sakol Nakhon
4
Faculty of Natural Resource and Agricultural Industry, Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus
5
College of Veterinary Medicine, University of Missouri, Columbia, MO, USA
2

225

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

INTRODUCTION
The tropical cattle tick, Rhipicephalus (Boophilus) microplus, is a one-host tick, almost
monospecific for cattle, and is an important arthropod vector in tropical and subtropical countries.
This tick causes severe economic losses in livestock industry due to infest blood and to transmit the
pathogens. R. microplus is widely distributed in dairy cows, beef cattle, and buffaloes throughout the
country. Resistance to this tick is likely low among European breed cattle, even after exposure to the
tick for months or even years. Crossbred Holstein-Friesian dairy cows are abundant in Thailand,
which is a concern due to the high vulnerability of this breed to indigenous ticks and tick-borne
diseases. Therefore, there are substantial losses in milk production associated with tick infestations of
dairy cattle in Thailand (Jittapalapong et al., 2004).
Acaricides are the primary tools for control for ticks on livestock. However, these chemicals
have limited efficacy in reducing tick infestations and are often accompanied by serious drawbacks,
including the selection for acaricide-resistant ticks, environmental contamination and contamination of
milk and meat products with chemical residues. Alternative biological control methods include
pasture spelling, artificial selection for tick-resistant cattle and anti-tick vaccines have been
investigated (Sonenshine et al., 2006). Enhancement of host resistance through immunization would
constitute a major advance in control. Vaccines against R. microplus were registered in Australia
(TickGARD, Hoechst Animal Health, Australia) and Cuba (Gavac, Heber Biotech S. A., Havana,
Cuba) in the early 1990’s (de la Fuente et al., 2007). The major effect of these vaccines is a
successive reduction in tick numbers due to reduction of adult female tick fertility (Rodriguez et al.,
1995). Bm86 and Bm95 isoforms are orthologs of a tick midgut protein that is the component of these
commercial vaccines against R. microplus. These vaccine were designed based on the concept that
"novel" or "concealed" midgut antigens (Willadsen et al., 1989), which are not presented to the host
immune system during natural tick feeding, can invoke an immune response that will damage ticks
after uptake of host blood containing midgut-specific antibodies along with other humoral effectors
such as compliment (Garcia-Garcia et al., 1998; de la Fuente et al.,1998).
Host immunoglobulins are implicated as important effectors for acquired resistance to tick
infestations (Jittapalapong et al., 2000), and there is an evidence that resistance to infestations with
R. microplus was passively transferred to naïve cattle by bovine immune serum (Roberts & Kerr,
1976). Similar work demonstrated that the degree of resistance to Ixodes ricinus in rabbits, and
resistance to Amblyomma americanum, R. sanguineus and R. appendiculatus in guinea pigs, was
correlated with IgG titer (Brown & Askenase, 1985).
In Thailand, there were a few trial of anti-tick vaccine to tested for their efficacy (Jittapalapong
et al., 2004a&b, 2008 a&b, 2009, 2010a&b; Kaewhom et al., 2008, 2009; Wiriya et al., 2015). Serpins
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was used as the anti-tick vaccine (KU-VAC2) and its trial on guinea pigs and cattle was successful to
control cattle ticks (Kaewhom et al., 2008). Bm95 was used as KU-VAC1 and induces the high response in
cattle trials (Jittapalapong et al., 2008 and 2009).

Given the benefits of a recombinant protein vaccine over traditional chemical control, it is
important to explore the potential of KU-VAC1 (rBm95) and KU-VAC2 (rSerpins) vaccination to control
R. microplus, one of the most important arthropods impairing livestock production in Thailand. In the
present study, the humoral immune response invoked by KU-VAC1 (rBm95) and KU-VAC2 (rSerpins)
derived from a Thai strain of R. microplus was analyzed in this field trial.

MATERIAL AND METHOD
1. Animal samples
A total of 1,996 animals including 439 dairy, 1,101 beef, and 456 buffaloes was shown in
Table 1.
All animal blood samples were collected for health examination, recorded for name, breed, age,
sex, and address of animal owners. Blood samples were submitted to the laboratory for
hemogram examination and sera were separated for antibody detection assay.
Table 1 Study district and type of animals
District
Muang
Akatumnuay
Phanna nikhom
Kusumal
Sawang dandin
Koke srisuphan
Wanorn nivas
Waritchaphum
total

Beef
Dairy
401
83
200
100
200
200
356
1,101
439
A total of 1,996 samples
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Buffaloes
104
77
150
125
456
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2. Assigned district area
Eight districts of Sakol Nakhon were sampling for animals used in this study; Muang,
Akatumnuay, Phanna nikhom, Kusumal, Sawang dandin, Koke srisuphan, Wanorn nivas, and
Waritchaphum were investigated (as shown in table1).
3. Vaccine preparation
Antigen preparation
- Recombinant Bm95 (KU-VAC1) and Serpin (KU-VAC2) antigens were prepared by mixing
the emulsified antigens with an equal volume of 10% Montanide adjuvant (ISA61VG; Seppic, Paris,
France) in mineral oil using an ultra-homogenizer in sterile condition.
- Each 2 ml of vaccine consisted of 100 μg of soluble antigen (in 1 ml of PBS) combined with
1 ml of adjuvant.
4. Antibody titer assay
Indirect ELISA protocol was performed and protocol was briefly as.
Coating: 100μl/well at a Bm95 and Serpins protein concentration of 5μg/ml in coating buffer
for 2 hours at 37 ๐C. Blocking: Blocking buffer (7g skimmed milk powder in 100 ml of PBS)l. Blocking
overnight at 4 ๐C. Pre-dilution of sera 1: 50 in BB (3 μl/147 μ of BB) (U plate). Transfer and dilution of
sera: Place 50μl of BB in each well and add 50μl of serum for a final dilution of 1:100. Incubation: 30
min at 37 ๐C with permanent shaking (300rpm). Washing x 7 with WB (1 liter of PBS 7.4 + 1 ml Tween
20). Conjugate diluted 1: 15,000 in BB add 100μl per well. Incubation 30 min at 37 ๐C, permanent
shaking. Substrate: 100μl/well of TMB. Incubation for 30mins. Reading the plates at 655nm
wavelength.
Table 2 ELISA results analyzed by using Chi-square test
Compare
Sakol Nakhon

Beef cattle

Buffaloes

Dairy cows

KU-VAC1

Number
697

Sum ELISA titer
472.73

KU-VAC2

570

217.81

KU-VAC1

278

158.03

KU-VAC2

399

197.14

KU-VAC1

116

38.87

KU-VAC2

171

20.68

KU-VAC1

234

144.49

Vaccine

228

P-value

Chi-square

0.00*

94.1

0.04*

4.31

0.02*

5.56

0.00*

31.28
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KU-VAC2

Number
170

Sum ELISA titer
63.77

Dairy

303

186.37

Beef

278

240.76

Buffaloes

116

45.6

Beef

403

198.91

Buffaloes

167

18.909

P-value

Chi-square

0.00*

128.75

0.00*

148.74

*Statistical significance
In overall titer, KU-VAC1 (Bm95) has significantly induced antibody responses higher than
KU-VAC2 (Serpins) with the ratio of 2:1 (473:218) (p=0.00). However, KU-VAC2 has drawn more
response in beef cattle more than KU-VAC1 (p=0.04). When compared among dairy cows, beef, and
buffaloes, KU-VAC1 demonstrated the highest titer in dairy cows and the lowest in buffaloes (p=0.00).
However, KU-VAC2 had the higher responses in beef cattle than buffaloes. In buffaloes, KU-VAC1
had shown the antibody titer higher than KU-VAC2 (p=0.02).
Specific antibody levels in sera from KU-VAC1 cattle demonstrated the highest level of
antibodies to Thai rBm95 as same as the previous study (Wiriya et al., 2015). The animals vaccinated
with KU-VAC1 exhibited a specific humoral immune response to Thai rBm95. Specific antibodies
against the rBm95 immunogen were not detected in pre-immunization sera, and the anti-Bm95
antibody levels in cattle immunized with Bm95 were significantly higher compared to KU-VAC2
(Serpins) cattle. These results indicated that rBm95 was highly antigenic led to the high production of
antibodies. Thus, these antibody responses in vaccinated animals indicated that this phase of the
study was successful, and that Thai rBm95 (KU-VAC1) is capable of invoking high antibody titers in
cattle. As same as KU-VAC1, KU-VAC2 have the same profiles as previously reported by Kaewhom et
al. (2008) and Jittapalapong et al. (2010).
Currently, the only commercially available vaccines against ticks are based on the
homologous R. microplus glycoproteins Bm86 and Bm95 (de la Fuente et al., 2007), which are
located on the apical membrane of the tick midgut epithelium (Willadsen & Kemp, 1989). Results of
this study showed that both KU-VAC1 and KU-VAC2 invoked high rBm95-specific and rSerpinsspecific antibody titers, respectively. However, differences in the levels of these antibodies were
observed, suggesting that the antibodies invoked by KU-VAC2 are not entirely cross-reactive to Thai
rSerpins and that the effects of these different vaccines on Thai R. microplus should be determined.
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This information will help to decide to choose only one protein vaccine or multiple protein vaccine that
have the best antibody performance correlated with their efficacy.
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The Anthelmintic Effects of Rhinacanthus Nasutus Extract Against Adult Rumen Flukes,
Gastrothylax Crumenifer
Sutthida Minsakorn1, Khwannapa Nuplod2, Runglawan Chawengkirttikul3, Panupong Puttarak2,
Samak Sutjarit1, and Panat Anuracpreeda4*

ABSTRACT

Paramphistomosis is a disease that occur frequently in tropical countries including Thailand.
Adult rumen flukes are an important cause of such disease, and can be found in both infected ruminants
and humans. The outbreaks of this disease may have severe impact on the economy, as it can cause
high mortality rates in livestock industry. Most farmers use anthelmintic as prolong treatment for this
infection resulting in drug resistance. Therefore, the use of medicinal plant (Rhinacanthus nasutus) for
effective elimination of parasite is an alternative approach for removing fluke infections.
In this study, we have evaluated the anthelmintic activities of R. nasutus crude extract (RnCE)
and albendazole (ABZ) against adult Gastrothylax crumenifer, using relative motility (RM) assay and
observed by scanning electron microscopy (SEM).The flukes were treated with RnCE at 1, 2 and 3
mg/ml, the motility and RM values decreased sharply through the experimental period at better rates
than ABZ. By scanning electron microscopy observation, the tegument showed sequence of
morphological changes after treatments with RnCE, including of swelling of ridges and folds, blebbing,
rupturing of the blebs, erosion, lesion and disruption of the tegument. Hence, in vitro study, the RnCE
are highly effective in the elimination of adult rumen flukes.

Keywords: Anthelmintic activity, Gastrothylax crumenifer, Rhinacanthus nasutus, motility, survival, tegument, scanning electron
microscopy.
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INTRODUCTION

Paramphistomosis is a disease caused by the rumen flukes Gastrothylax spp. (Platyhelminthes:
Gastrothylacidae) that found in the rumen and reticulum of ruminants (Rolfe et al., 1991; Anuracpreeda
et al., 2012). The infection with great number of parasite causes chronic ulcerative ruminitis, anaemia
and accidental death of the ruminants which is serious and a major animal health problem (Hanna et
al., 1988). The prevalence of paramphistomosis is high and distributed in tropical and subtropical
regions including Thailand (Anuracpreeda et al., 2016). It causes substantial production and economic
losses in cattle.
Up to now, the resistance of anthelmintic drug has emerged and may pose serious problem as
no other effective drug is available (Prasitirat et al., 1997). Therefore, the use of phytochemical from
medicinal plants extracts for effective elimination of parasite is an alternative approach for removing
fluke infections. Although several plant extracts have been tested for their anthelmintic activities against
nematode, cestode and trematode parasites (Athanasiadou et al., 2007; Hossain et al., 2012;
Anuracpreeda et al., 2016, 2017), no similar studies have been performed on Gastrothylax crumenifer.
Rhinacanthus nasutus in Thai calls (Tongpanchang), the medicinal plant from Acanthaceae
family, is widely distributed in South and Southeast Asia including Thailand. This plant contains many
diverse constituents such as flavonoids, anthraquinones, triterpenes, sterols, and naphthoquinones.
Various parts of R. nasutus have been used in traditional medicine for treatment in diseases: eczema,
pulmonary tuberculosis, herpes, hepatitis, diabetes, hypertension and several skin diseases (Siripong
et al., 2006). It has exhibited biological activities, viz antimicrobial (Puttarak et al., 2010), antifungal,
antibacterial (Prabakaran and Pugalvendhan, 2009), as well as anthelmintic activity (Kamaraj et al.,
2010). It has been reported that methanol extracts of R. nasutus leaves and flower showed larvicidal,
nymphicidal and anthelmintic activities against Hippobosca maculate, Damalinia caprae and
Paramphistomum cervi, respectively (Bagavan et al., 2009; Kamaraj et al., 2010). Therefore, this study
aimed to investigate on the anthelmintic effects of ethanol extract of R. nasutus leaves on motility,
survival index and tegumental surface against adult G. crumenifer and observation by scanning
electron microscopy (SEM).

MATERIALS AND METHODS

1. Collection and selection of adult fluke
Collection and selection of adult flukes were done according to the method described by
Anuracpreeda et al., (2015, 2017). Briefly, live adult G. crumenifer were collected from the rumens of
infected cattle and buffaloes killed for consumption at local slaughter houses in Pathumthani province,
Thailand. They were washed several times with 0.85% NaCl solution and immediately used for the
experiments.
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2. Plant material
The leaves of R. nasutus were collected in Demonstrated Botanical Garden, Songkhla
Province, Thailand. The plant materials were identified by Dr Panupong Puttarak and the voucher
specimens (Voucher No.0011814) were deposited at the Herbarium of the Southern Center of
Traditional Medicine, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University, Thailand, for
future reference.
3. Preparation of crude extracts
The crude extract was prepared by the method as per Anuracpreeda et al. (2016, 2017).
Briefly, the dried plant powder of R. nasutus were macerated with ethanol at room temperature for 3
days and filtered through a filtering paper (Whatman® No. 1).The ethanol was removed under vacuum
by rotary evaporator at 45°C and evaporated to dryness in a vacuum. The maceration processes were
repeated three times. Finally, the crude R. nasutus extracts were stored at -20°C until used in later
experiment.
4. In vitro incubation of G. crumenifer
The stock solutions were prepared by dissolving 1 g powder of extract in 2 ml of dimethyl
sulphoxide (DMSO) (Sigma Co., St. Louis, MO). The RPMI-1640 culture medium (Gibco) [pH 7.4 with
HEPES 20 mM, supplemented with penicillin (50 IU ml), streptomycin (50 µg/ml), gentamycin (50 µg/ml)
and 20% fetal bovine serum (FBS)], was mixed with the RnCE stock solution to obtain the desired
concentrations at 1 , 2, and 3mg/ml in medium. Culture medium containing antibiotics similar to those
listed above and 0.1% (v/v) DMSO without crude extracts was used as the negative control.
A commercial anthelmintic, albendazole (ABZ) (Sigma Co.) at 100 µg/ml was used as the positive
control. The negative and positive control used in this experiment were based on the study of
Anuracpreeda et al. (2016, 2017).
In vitro anthelmintic activity was proceeded by the method as previously described by
Anuracpreeda et al. (2016, 2017) with some modification. Adult flukes were randomly divided into five
groups (90 flukes per group). Group 1 was the negative control, group 2 was treated with 100 µg/ml of
ABZ as the positive control, and group 3-6 were treated with RnCE at each concentration.
The parasites in culture medium incubated with 5% CO2 at 37 °C for 24 h and observed under
a stereomicroscope for motility at 1, 12 and 24 h of incubation times (30 flukes per incubation time).
The motility of flukes at each incubation period was scored using the following criteria (Kiuchi et al.
1987): score 3 = moving the whole body, score 2 = moving only some parts of the body, score 1 =
immobile but not dead, unstained with 1% vital dye, and score 0 = immobile and dead, stained with
vital dye [the vital dye was composed of 1% methylene blue]. The RM value in experimental of flukes
was corrected as follows:
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MI test
× 100
RM value =
MI control
∑ nN
Motility index (MI) =
∑N
n = score, N = number of flukes with the score of n
The survival index (SI) were evaluated by examining the parasites under a stereomicroscope,
and denoted the percentages of live worms at a given time after treatment. The scoring system was as
follows: score 3, 2, 1 = still alive and score 0 = dead (immobile and stained with 1% methylene blue).
5. Scanning electron microscopy (SEM)
Preparation of parasite specimens for SEM examination was performed according to the
method described by Anuracpreeda et al. (2015). Briefly, Adult parasites were fixed in 2.5% (v/v)
glutaraldehyde in 0.1 M sodium cacodylate buffer (Sigma-Aldrich, USA) containing calcium acetate,
pH 7.2, at 4ºC for 2 h. The flukes were washed three times with the same buffer, and post-fixed in 1%
osmium tetroxide (Sigma-Aldrich) in 0.1 M sodium cacodylate buffer, pH 7.2, at 4ºC for 1 hr. After
washing in three changes of distilled water, they were dehydrated through increasing concentration of
ethanol (from 50 to 100%), and dried in a HCP-2 critical point drying machine (Hitachi, Japan) using
liquid carbon dioxide as a transitional medium for 15 min. Thereafter, the parasites were mounted on
aluminum stubs and coated with gold in an ion-sputtering apparatus (SPI-Model sputter coater;
Structure Probe, USA) for 4 min. Finally, the specimens were observed in a high-resolution scanning
electron microscope (JEOL SEM) operating at 15kV.

RESULTS AND DISCUSSION

1. The effect of motility and survivor of G. crumenifer
As shown in Table 1 and Figure 1, the motility and survival scores of G. crumenifer. In the
negative control group exhibited active movement the whole body throughout the finish time of the
incubation (RM =100; SI= 100). Similarly, Saowakon et al. (2013) ; Anuracpreeda et al. (2016) also
reported that the active movement of rumen flukes was observed after 1h to 24 h incubation with 0.1%
DMSO in medium (RM=100). In the positive control group, flukes showed the moderate antiparasitic
activities at 12 h incubation, (RM= 77; SI = 100). After 24 h incubation, the flukes treated with ABZ
showed 33% reduction of RM values (RM= 67), and 10% of them were dead (SI = 90). The parasites
were treated with group of RnCE at 1, 2 and 3 mg/ml, the motility and RM values decreased through
the experimental period at better rates than a group of ABZ. The efficacy mortality of flukes was found
in RnCE with 2 and 3 mg/ml (RM = 0, SI = 0) at 24 h and 12 h, respectively. Furthermore, these results
are consistent with those from earlier studies. For example, Anuracpreeda et al. (2016) reported that a
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completely immobile and killed of Fischoederius cobboldi was observed after 12 h incubation with 500
µg/ml of Terminalia catappa crude extract (RM = 0).
Table 1 Relative motility (RM) value and survival index (SI) for control and G. crumenifer treated with
albendazole (ABZ) and R. nasutus crude extract (RnCE) at 1, 12 and 24 hours after incubation

Group
Negative control
0.1% DMSO
Positive control
100 µg/ml of ABZ
RnCE
1 mg/ml
2 mg/ml
3 mg/ml

RM and SI values (%) of worms after in vitro incubation
24
0
1
12
RM
SI
RM
SI
RM
SI
RM
SI
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

77

100

67

90

100
100
100

100
100
100

23
10
3

30
20
10

17
7
0

30
20
0

10
0
0

20
0
0

2. Alterations of tegumental surface as examined by SEM
The control flukes which were incubated for 24 h in the RPMI-1640 medium containing 0.1%
DMSO showed normal tegument with no damage of the surface architecture in all part of the parasite’s
body (Fig. 3A) our results are consistent with there of Anuracpreeda et al. (2015). In group of ABZ
treated with flukes, the tegument surface showed similar to the control group within 24 h after
incubation. However, the tegumental surface around the anterior sucker showed swollen ridges, wide
and deep grooves on the ventral surface (Fig.3B) similar to Anuracpreeda et al. (2016, 2017).
The effect of RnCE on the G. crumenifer, when examined under SEM observed that the treated
adult flukes showed the sequences of tegumental changes after treatment. One hour post incubation
with 1 mg/ml of RnCE, The posterior part of the ventral surface exhibited swollen ridges and numerous
blebs around the posterior sucker (Fig. 3C). Following 12 h incubation in RnCE at 3mg/ml, the treated
flukes showed body deformity, vast erosion and large lesion throughout the ventral surface of anterior
sucker (Fig. 3D). At 24 h incubation in 2 mg/ml of RnCE, the parts of the ventral surfaces of both
posterior and anterior parts exhibited severe erosion, lesion and disruption of the basement membrane,
and showed extreme deformity and total destruction of the tegument (Fig.3E and F). These results were
presented that the tegument was an important part of the flukes because it was in direct contact with
the RnCE. The alterations of parasites’ tegument observed in this study were similar to those
investigated in adult Fasciola gigantica and F. cobboldi incubated with crude extracts T. catappa
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Relative motility (RM)

(Anuracpreeda et al., 2016 and 2017), and adult P. cervi treated with plumbagin (Saowakon et al.,
2013).
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1 mg/ml of RnCE
2 mg/ml of RnCE
3 mg/ml of RnCE
Control (0.1% DMSO)
100 µg/ml of ABZ

0

1

12

Incubation time (h)

24

Figure 1 Relative motility (RM) values of adult G. crumenifer after in vitro incubations in albendazole
(ABZ) and R. nasutus crude extract (RnCE) at various doses and times.

Figure 2 SEM micrographs of the adult G. crumenifer treated with 0.1% DMSO (A), albendazole (ABZ)
for 24h (B), and R. nasutus crude extract (C-F). (A) The posterior part of the posterior sucker
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(Ps) exhibits normal surface. (B) The anterior sucker (As) shows swollen surface (Sw) and deep
grooves (Dg). (C) At 1 h incubation with 1 mg/ml of RnCE, the ventral surface of the posterior
sucker (Ps) exhibits swollen surface (Sw) and numerous blebs (Bl). (D) Following 12 h
incubation in RnCE at 3mg/ml, the ventral surface of anterior sucker shows deformed tegument
with vast erosion (Er) and large lesion (Le). (E and F) The flukes treated with 2 mg/ml of RnCE,
the posterior part shows severe damage, extreme deformity and loss of some areas of the
tegument with vast erosion (Er), lesion (Le) and disruption of the basement membrane for 24h.

CONCLUSIONS
This study showed that the ethanol extract of R. nasutus leaves (RnCE) can kill
G. crumenifer. Hence, the RnCE has a potential to be an efficacious natural anthelmintic agent
for treatment of paramphistomosis.
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ประสิทธิภาพของแชมพูยาต่อเชื้อ Staphylococcus pseudintermedius ที่ดื้อต่อยา methicillin
ที่แยกได้จากสุนัข
Efficacy of Medicated Shampoos Against Canine Methicillin-Resistant
Staphylococcus Pseudintermedius Isolates
วณิชชา เยาวนิตย์1 ณัชพล รุ่งโรจน์1 ลาวัลย์ หล้าสุพรม2 เฉลิมพล เล็กเจริญสุข3 และ จันทิมา พฤกษากร1*
Wanitcha Yaowanit1, Nutchaphon Rungroj1, Lawan Larsuprom2, Chalermpol Lekcharoensuk3
and Chantima Pruksakorn1*

บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในหลอดทดลองของแชมพูยา 3 ตัวอย่าง ต่อเชื้อ
Staphylococcus spp. และ methicillin-resistant S. pseudintermedius (MRSP) ที่แยกได้จากสุนัขที่เป็นโรค
ผิวหนังติดเชื้อ จานวน 10 ตัวอย่าง วิธี broth microdilution technique สาหรับหาค่า minimum inhibitory
concentrations (MICs) ได้ถูกทาการทดสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพของแชมพู จากการทดสอบ
พบค่า MIC สาหรับแชมพูที่มี chlorhexidine ร้อยละ 3 อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1:8,192 ถึง 1:65,536 แชมพูที่มี ethyl
lactate ร้อยละ 10 และ benzoyl peroxide ร้อยละ 2.5 มีคา่ MICs อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1:8 ถึง 1:2,048 และตั้งแต่
<1:4 ถึง 1:2,048 ตามลาดับ ผลการทดลองจึงพบว่า แชมพูที่มี chlorhexidine มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อเชื้อ
Staphylococcus spp. และ MRSP เมื่อมีการเปรียบเทียบกับแชมพูที่มี ethyl lactate และ benzoyl peroxide
ABSTRACT
The purpose of this study was to test in vitro efficacy of 3 medicated shampoos against
Staphylococcus spp. and 10 methicillin-resistant S. pseudintermedius (MRSP) isolates from canine
pyoderma cases. Broth microdilution technique for minimal inhibitory concentrations (MICs) was
performed to determine the antimicrobial efficacy. The MIC for 3% chlorhexidine shampoo ranged
from 1:8,192 to 1:65,536. Shampoos with 10% ethyl lactate and 2.5% benzoyl peroxide exhibited
MICs ranged from 1:8 to 1:2,048 and from <1:4 to 1:2,048, respectively. These results revealed that
chlorhexidine shampoo has the most efficacies against Staphylococcus spp. and MRSP, when it was
compared with ethyl lactate and benzoyl peroxide shampoos.
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คานา
โรคผิวหนังติดเชื้อจากแบคทีเรียในสุนัข (canine pyoderma) พบได้บ่อย และเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพ
ของสัตว์ที่สาคัญ โดยโรคผิวหนังในสุนัข พบได้ตั้งแต่ร้อยละ 12 ถึง 75 ของจานวนสัตว์ป่วย และส่วนใหญ่มีการ
ติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักของโรค หรือเป็นการติดเชื้อแทรกซ้อน (Sindha et al., 2015) จากข้อมูล
การศึกษาโดย Hill และคณะ (2006) พบการติดเชื้อจากแบคทีเรีย เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังที่พบมากเป็นอันดับ
สอง รองมาจากการติดหมัด และสุนัขที่มีรอยโรคผิวหนังไม่วา่ มาจากสาเหตุใด มักมีการติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วม
ด้วย (Muller et al., 2012) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาในประเทศไทย จากการเก็บข้อมูลการส่งตรวจทางจุลชีว
วินิจฉัยจากระบบต่างๆ ของสุนัข ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
พบสัดส่วนของตัวอย่างจากผิวหนังมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37 ของจานวนตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด (ณัชพล,
2561) โรคผิวหนังติดเชื้อจากแบคทีเรีย มีลักษณะวิการแบบ papules หรือ pustules ที่ผิวหนังมีการอักเสบ แดง
นูน หรือมีหนองสีขาวที่รอยโรค สุนัขจะมีอาการคัน ขนร่วง และอาจมีลักษณะทางคลินิกที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ก่อให้เกิดความราคาญแก่ตัวสุนัข การรักษายังมักใช้เวลานาน และพบกลับมาเป็นซ้าได้ (ณรงค์, 2550)
เชื้อสาเหตุสาคัญในการก่อโรคผิวหนังติดเชื้อในสุนัข คือ แบคทีเรียในสกุล Staphylococcus (Scott et
al., 2001) ซึ่งเป็น facultative-anaerobic bacteria ที่ติดสีแกรมบวก และมีรูปกลม สปีชีสข์ อง Staphylococcus
ที่พบก่อโรคได้บ่อย เป็นเชื้อกลุม่ ที่มีเอนไซม์ coagulase ซึ่งเอนไซม์นี้ มีฤทธิท์ าให้ plasma เกิดการจับตัวกันเป็น
ก้อน และเรียกเชื้อในกลุ่มนี้ว่า coagulase-positive staphylococci สปีชีส์ของเชื้อ coagulase-positive
staphylococci ที่มักพบก่อโรคติดเชื้อของผิวหนังในสุนัข ได้แก่ Staphylococcus aureus, Staphylococcus
scheleiferi subsp. coagulans และ Staphylococcus pseudintermedius (Sasaki et al., 2010) โดยเฉพาะ
เชื้อ S. pseudintermedius พบเป็นเชื้อสาเหตุหลัก ซึ่งมีรายงานพบเชื้อ S. pseudintermedius ที่ก่อโรคผิวหนัง
ติดเชื้อในสุนัขถึงร้อยละ 90 ในคลินิก รวมทั้งเชื้อมีโอกาสที่จะเกิดการดื้อยาขึ้นได้ (Scott et al., 2001) การก่อโรค
มักเป็นแบบฉวยโอกาส และเชื้อตามปกติพบเป็น normal flora ของผิวหนังสุนัขที่มีสุขภาพดี (Bannoehr and
Guardabassi, 2012)
การติดเชื้อของผิวหนังจากแบคทีเรีย อาศัยการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพแบบให้กิน (oral) และแบบใช้
เฉพาะที่ (topical) โดยการให้ยาต้านจุลชีพแบบกินจัดเป็นแนวทางหลักในการรักษา (Scott et al., 2001)
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่มีการใช้ยาต้านจุลชีพ เชื้อ Staphylococcus species ต่างๆ ได้มีการพัฒนาเป็นสายพันธุ์
ดื้อยา และพบมีอุบัติการณ์ที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อ Staphylococcus spp. ที่มีความสามารถในการดื้อยาต้าน
จุลชีพ โดยเฉพาะยากลุ่ม beta-lactams ทั้งกลุ่ม และเป็นสายพันธุ์ดื้อยาที่เรียกว่า methicillin-resistant
staphylococci หรือ MRS (Kadlec et al., 2016) โดยมีรายงานพบความชุกของการติดเชื้อ MRS ในสุนัขทีส่ ูง
คิดเป็นร้อยละ 45.1 (Daniel et al., 2015) เชื้อสายพันธุ์ MRS ยังมักพบมีการดื้อต่อยาต้านจุลชีพกลุ่มอื่นด้วย
(Loeffler et al., 2007) และจัดเป็น multidrug-resistant bacteria การดื้อยาต้านจุลชีพของ staphylococci จึง
เป็นปัญหาที่สาคัญในการรักษาโรคผิวหนังติดเชื้อ ทาให้การติดเชื้อเป็นเรื้อรัง มีข้อจากัดในการใช้ยา เพิ่ม
ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงของการล้มเหลวในการรักษา จากปัญหาดังกล่าว ทาให้มีแนวปฏิบัติในการใช้สารต้าน
จุลชีพเฉพาะที่ เป็นการรักษาเสริมหรือตลอดจนใช้เป็นการรักษาหลัก (Loeffler et al., 2011) เพื่อให้การรักษามี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาปฎิชีวนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาระยะยาว
และช่วยลดปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ในการรักษาโรคติดเชื้อของผิวหนังสุนัขจากแบคทีเรีย มีสารต้านจุลชีพที่ใช้เฉพาะที่หลายชนิด แต่ตัวยา
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีประสิทธิภาพยอมรับ ได้แก่ benzoyl peroxide, chlorhexidine และ ethyl lactate
(Muller et al., 2012; Jeffer, 2013) ซึ่งมีในรูปของแชมพู ผ้าชุบเปียก และสเปรย์ โดยแชมพูเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยม
ใช้มากกว่าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น เนื่องจากสามารถใช้ได้ดกี ับรอยโรคของผิวหนังแบบกระจาย (Jeffer, 2013)
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพเฉพาะที่แต่ละยี่ห้อ มีสารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน และอาจให้ประสิทธิภาพในการยับยั้ง
เชื้อ Staphylococcus spp. ในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันได้ ในการศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของแชมพูยา 3 ตัวอย่าง ที่มีสารออกฤทธิ์เป็น chlorhexidine, ethyl lactate และ benzoyl
peroxide ต่อเชื้อ S. aureus, S. scheleiferi subsp. coagulans และต่อตัวอย่างเชื้อ S. pseudintermedius ที่
ดื้อต่อยา methicillin จากสุนัขที่เป็นโรคผิวหนังติดเชื้อ โดยวิธีการทดสอบหาค่า minimum inhibitory
concentrations (MICs) ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สาคัญ สาหรับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพเฉพาะที่ ในการรักษา
โรคติดเชื้อของผิวหนังสุนัขจากเชื้อ Staphylococcus spp.

อุปกรณ์และวิธีการ
เชื้อ Staphylococcus spp. สายพันธุ์มาตรฐาน และเชื้อตัวอย่างทางคลินิก
มีเชื้อที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ S. aureus ATCC 6538 (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) และ S. pseudintermedius Thai 36 (Kadlec et al., 2016)
ซึ่งเป็นเชื้อสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยา methicillin ที่แยกได้จากสุนัข สาหรับตัวอย่างเชื้อ Staphylococcus spp. ที่แยก
มาจากสุนัขที่เป็นโรคติดเชื้อของผิวหนัง เป็นเชื้อที่มาจากงานวิจัยก่อนหน้า (ณัชพล, 2561) และมีดังนี้ เชื้อ
methicillin-susceptible S. schleiferi subsp. coagulans (MSSS), เชื้อ methicillin-resistant S. schleiferi
subsp. coagulans (MRSS), เชื้อ methicillin-susceptible S. pseudintermedius (MSSP) จานวนสายพันธุ์ละ
1 ตัวอย่าง และเชื้อ methicillin-resistant S. pseudintermedius (MRSP) จานวน 10 ตัวอย่าง โดยใช้วิธี
Polymerase Chain Reaction (PCR) ที่จาเพาะต่อยีน thermonuclease (nuc) (Sasaki et al., 2010) และยีน
mecA (Kondo et al., 2008) ในการจาแนกสปีชสี่ ์ของเชื้อ Staphylococcus และวินิจฉัยการดื้อยา methicillin
ตามลาดับ เชื้อเหล่านี้ถูกเก็บใน Luria-Bertani broth ที่มี glycerol ร้อยละ 20 และรักษาอุณหภูมิที่ -80 องศา
เซลเซียส การเพาะเลี้ยงเชื้อใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ blood agar (DifcoTM) ที่ผสมเลือดวัวร้อยละ 8 และนาไปบ่มเพาะ
ที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 18-24 ชั่วโมง
การทดสอบหาค่า minimum inhibitory concentrations (MICs)
ทาการทดสอบหาค่า MICs ของแชมพูยาต้านจุลชีพเฉพาะทีผ่ ิวหนัง 3 ยี่ห้อ ที่แต่ละตัวอย่างมีสารออก
ฤทธิ์สาคัญ คือ 1) chlorhexidine ร้อยละ 3, 2) ethyl lactate ร้อยละ 10 และ 3) benzoyl peroxide ร้อยละ 2.5
ต่อเชื้อ Staphylococcus spp. โดยวิธี broth microdilution technique ตามวิธีการของ CLSI (CLSI, 2013) ใน
แต่ละตัวอย่างเชื้อทาซ้า 2 ครัง้ และใช้ S. pseudintermedius สายพันธุ์ Thai 36 เป็นเชื้อควบคุมคุณภาพการ
ทดสอบ โดยมีวิธีการดังนี้ การเตรียมเชื้อ Staphylococcus spp. ทาโดยนาเชื้อที่เจริญบน blood agar (Difco)
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และบ่มเพาะที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง มาเจือจางด้วยน้ากลั่นปราศจากเชื้อ ให้มีความขุ่น
เท่ากับ McFarland No. 0.5 แล้วนามาเจือจางอีกครั้ง ให้ได้ปริมาณเชื้อ 5 x 106 colony forming units (cfu)/ml
การเตรียม stock ของแชมพูยา ทาโดยละลายแชมพูด้วยน้ากลั่นปราศจากเชื้อ และการเตรียมสารทดสอบ ทา
โดยการเจือจาง stock ของแชมพูยา ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller-Hinton broth (MHB) ไปจานวน 12 ความ
เข้มข้น แบบ two-fold dilution จากนั้นทาการปิเปตแชมพูแต่ละความเข้มข้น ปริมาตร 100 µl ใส่ลงใน 96-well
sterile cell culture plate และทดสอบกับเชื้อแต่ละตัวอย่าง โดยการปิเปตเชื้อที่ได้เตรียมไว้ ปริมาตร 10 µl ใส่ลง
ไปในแต่ละหลุม (เชื้อมีความเข้มข้นสุดท้ายประมาณ 5 x 105 cfu/ml) หลุมที่มีเฉพาะสารทดสอบกับอาหารเลี้ยง
เชื้อ MHB เป็นหลุมควบคุมการไม่มีเชื้อเจริญ และหลุมทีใ่ ส่เฉพาะเชื้อ Staphylococcus spp. กับ MHB เป็น
หลุมควบคุมการมีเชื้อเจริญ แล้วบ่มเพาะเชื้อที่ 37 องศาเซลเซีย เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
การอ่านผลค่า MICs ทาตามวิธีของ Elshikh และคณะ (2016) ยกเว้นใช้สารละลาย resazurin ที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 0.02 ดังนี้ หลังจากการบ่มเพาะเชื้อ จึงเติมสารละลาย resazurin ความเข้มข้นร้อยละ 0.02
ปริมาตร 30 µl ลงในแต่ละหลุม และอ่านค่า MIC จากการสังเกตหลุมสุดท้ายทีไ่ ม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี
resazurin โดยการอ่านค่า MICs ด้วยการเติมสี resazurin มีความสอดคล้องกับการอ่านค่าโดยการสังเกตความ
ขุ่นของเชื้อด้วยตาเปล่า

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการทดสอบประสิทธิภาพในหลอดทดลองของแชมพูยา 3 ตัวอย่าง ที่มีสารออกฤทธิ์ ได้แก่
chlorhexidine ปริมาณร้อยละ 3, ethyl lactate ร้อยละ 10 และ benzoyl peroxide ร้อยละ 2.5 ต่อเชื้อ
Staphylococcus spp. โดยวิธีหาค่า minimum inhibitory concentrations (MICs) ได้ผลการทดลองดังตาราง
(Table) โดยแชมพูยาที่มี chlorhexidine พบค่า MIC อยู่ในช่วงค่าการเจือจางตั้งแต่ 1:8,192 ถึง 1:65,536 โดยมี
ค่า MIC ต่อเชื้อ S. aureus ATCC 6538 และ MRSS เท่ากับ 1:8,192 เชื้อ MSSP และ MSSS ถูกยับยั้งด้วยค่า
MIC เท่ากับ 1:32,768 สาหรับเชื้อ MRSP ที่แยกได้จากสุนขั ที่เป็นโรคผิวหนังติดเชื้อ จานวนรวม 11 ตัวอย่าง
ให้ผลค่า MIC อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1:16,348 ถึง 1:65,536 และเทียบเคียงเป็นความเข้มข้นของ chlorhexidine ตั้งแต่
0.5 ถึง 1.8 µg/ml แชมพูยาที่มี ethyl lactate พบค่า MIC อยู่ในช่วงกว้าง ตั้งแต่ 1:8 ถึง 1:2,048 มีค่า MIC ต่อ
เชื้อ S. aureus ATCC 6538, MSSP และ MSSS เท่ากับ 1:1,024 เชื้อ MRSS ถูกยับยั้งด้วยค่า MIC ที่สูง เท่ากับ
1:8 และเชื้อ MRSP ให้ผลค่า MIC อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1:16 ถึง 1:2,048 ซึ่งเทียบเคียงเป็นความเข้มข้นของ ethyl
lactate ตั้งแต่ 48.8 ถึง 6,250 µg/ml สาหรับแชมพูยาที่มี benzoyl peroxide พบค่า MIC อยู่ในช่วงกว้างเช่นกัน
ตั้งแต่ <1:4 ถึง 1:2,048 โดยพบว่าแชมพูยานี้ ไม่สามารถยับยั้งเชื้อ MRSS ด้วยช่วงค่าที่ได้ทดสอบ และเชื้อให้ค่า
MIC <1:4 เชื้อ S. aureus ATCC 6538, MSSP และ MSSS ถูกยับยั้งด้วยค่า MIC ที่อยู่ในช่วง 1:512 ถึง
1:1,024 และพบค่า MIC ต่อเชื้อ MRSP อยู่ในช่วง 1:256 ถึง 1:2,048 ซึ่งเทียบเคียงเป็นความเข้มข้นของ
benzoyl peroxide ตั้งแต่ 12.2 ถึง 97.7 µg/ml
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Bacterial
strains (n)
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<1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1,024 1:2,048 1:4,096 1:8,192 1:16,348 1:32,768 1:65,536
1
1
1
1
1
1
3
6
1
1
1
1
1
3
1
3
3
1
1
1
1
1
3
4
3

Minimal inhibitory concentration (MIC)

CHX, Chlorhexidine; EL, Ethyl lactate; BP, Benzoyl peroxide; SA, S. aureus ATCC 6538; MSSP, methicillin-susceptible S. pseudintermedius; MSSS, methicillin-susceptible S. schleiferi subsp.
coagulans; MRSS, methicillin-resistant S. schleiferi subsp. coagulans; MRSP, methicillin-resistant S. pseudintermedius

3% CHX SA (1)
MSSP (1)
MSSS (1)
MRSS (1)
MRSP Thai36 (1)
MRSP (10)
10% EL SA (1)
MSSP (1)
MSSS (1)
MRSS (1)
MRSP Thai36 (1)
MRSP (10)
2.5% BP SA (1)
MSSP (1)
MSSS (1)
MRSS (1)
MRSP Thai36 (1)
MRSP (10)

Active
agents

Table Minimal inhibitory concentrations of medicated shampoos against Staphyloccocus isolates from canine pyoderma cases.
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การศึกษาฤทธิ์ของสารระงับเชื้อ ทาได้หลายวิธี ได้แก่ disc diffusion method, agar-well diffusion
method, agar dilution method และ broth dilution method รวมไปถึงการทดสอบ time-kill kinetics assay
เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่อหน่วยเวลา ในการศึกษานี้ ได้ใช้วิธี broth microdilution
method ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการหาค่า MIC (CLSI, 2013) และสามารถใช้เทียบเคียงประสิทธิภาพของสาร
ระงับเชื้อในเบื้องต้นได้ (Valentine et al., 2012) จากผลการทดสอบค่า MICs ต่อเชื้อ Staphylocoocus spp.
พบว่าแชมพูยาที่มีส่วนผสมของ chlorhexidine มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับแชมพู
ยาที่มีส่วนผสมของ ethyl lactate และ benzoyl peroxide โดยมีการทดสอบกับตัวอย่างเชื้อที่แยกได้จากสุนัขที่
เป็นโรคผิวหนังติดเชื้อ และเป็นสายพันธุ์ MRS ผลการศึกษานี้ ยังสอดคล้องกับรายงานของ Young และคณะ
(2011) ที่พบค่า minimal bactericidal concentration (MBC) ของแชมพูที่มี chlorhexidine ต่อเชื้อ MRSP อยู่
ในช่วงตั้งแต่ 1:1,024 ถึง 1:2,048 แชมพูยาที่มี ethyl lactate พบค่า MBC ต่อเชื้อ MRSP เท่ากับ 1:2 และมีค่า
MBC ของแชมพูยาที่มี benzoyl peroxide ต่อเชื้อ MRSP อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1:4 ถึง 1:8 ในทางคลินิกมีรายงานการ
ใช้ chlorhexidine ที่ร้อยละ 2 และ 3 พบมีประสิทธิภาพต่อการรักษาโรคผิวหนังติดเชื้อในสุนัขแบบ superficial
pyoderma และ impetigo (Murayama et al., 2010; Mueller et al., 2012) และแชมพูที่มีส่วนผสมของ
chlorhexidine ให้ผลในการรักษาดีกว่าแชมพูที่มีส่วนผสมของ benzoyl peroxide ความเข้มข้นร้อยละ 2.5
(Loeffler et al., 2011) สาหรับคุณสมบัติของ chlorhexidine จัดเป็น bisbiguanide ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ
แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ มีความสามารถในการทาลายเปลือกหุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย ออกฤทธิ์ในการ
ทาลายเชื้อเร็ว และมีรายงานพบการแพ้ต่อสารน้อย (Mueller et al., 2012)
การทางานของ ethyl lactate อาศัยการเมแทบอไลต์เป็น ethanol และ lactic acid จาก bacterial
lipases ในรูขุมขน และต่อมไขมัน มีความสามารถในการละลายไขมัน และ lactic acid ช่วยลดความเป็นกรด
ของผิวหนัง ทาให้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ (Mueller et al., 2012) แชมพูยาที่มี benzoyl peroxide โดยทั่วไป
ใช้ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 2.5 สารออกฤทธิ์เมื่อแตกตัวเป็น benzoic acid และ oxygen ทาให้มีการสร้าง
อนุมูลอิสระของออกซิเจนในระดับสูง ทาให้เกิดการยับยั้ง epidermal proliferation ลดการผลิตของต่อมไขมัน
และมีผลให้เกิดการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย อย่างไรก็ตาม การใช้กับผิวหนังในระดับความเข้มข้นที่สูง
อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ จากรายงานของ Loeffler และคณะ (2011) ได้ทาการทดสอบแชมพูยา 2 ยีห่ ้อ ที่มี
ส่วนผสมของ chlorhexidine ร้อยละ 3 และ benzoyl peroxide ร้อยละ 2.5 กับสุนัขที่เป็น superficial
pyoderma จาก coagulase-positive staphylococci จานวน 22 ตัว (แบ่งเป็นกลุ่มละ 11 ตัว) โดยใช้อาบน้าให้
สุนัข 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละ 10 นาที และประเมินรอยโรคของผิวหนัง หลังการใช้แชมพู พบว่าการรักษาด้วย
แชมพูยา benzoyl peroxide ไม่มีผลในการลดจานวนเชื้อแบคทีเรีย และการหายของแผล อย่างมีนัยสาคัญ และ
แชมพูยา chlorhexidine ให้ผลในการรักษาที่ดีขึ้น

สรุป
แชมพูยาที่มีสารออกฤทธิ์ chlorhexidine ให้ผลค่า MIC ด้วยความเข้มข้นที่ต่า ต่อเชื้อ S. aureus
มาตรฐาน และเชื้อตัวอย่างทางคลินิกจากสุนัข ชนิด S. scheleiferi subsp. coagulans และ S.
pseudintermedius ทั้งสายพันธุ์ที่ไวต่อยา และดื้อต่อยา methicillin และมีประสิทธิภาพในการระงับเชื้อสูงกว่า
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แชมพูที่มี ethyl lactate และ benzoyl peroxide ซึ่งแชมพูยาทั้ง 2 นี้ พบค่า MIC ต่อเชื้อ ที่สูงกว่า และอยู่ใน
ช่วงกว้าง โดยในการนาไปใช้ในทางคลินิก อาจให้ผลในการรักษาที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้ ยังมีค่า MICs ที่สูงที่สุด
ต่อเชื้อ MRSS ซึ่งจาเป็นจะต้องศึกษาในจานวนตัวอย่างที่มากขึ้นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ความ
อนุเคราะห์เชื้อ MRSP Thai 36 จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. วลัยพร ตนพิทักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยทางคณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เอกสารอ้างอิง
ณัชพล รุ่งโรจน์. 2561. การศึกษารูปแบบความไวรับของเชื้อ Staphylococcus ตัวอย่างจากสุนัข ที่ดื้อ
ต่อยาและไวต่อยา methicillin ต่อยาต้านจุลชีพที่ใช้เฉพาะที่. บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณัชพล รุ่งโรจน์, เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ชัญญาพัฒน์ บารุงพันธ์ และจันทิมา พฤกษากร. 2561. แนวโน้ม และ
รูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus spp. และ Escherichia spp. จากระบบ
ผิวหนังและปัสสาวะของสุนัข ในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ใน เรื่องเต็มการ
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 (สาขาสัตวแพทยศาสตร์).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร น.471-464 .
ณรงค์ กิจพาณิชย์. 2550. โรคผิวหนังสุนัขที่สาคัญและวิธีจัดการในคลินิก. ครั้งที่ 4. หจก. ขอนแก่นการ
พิมพ์, ขอนแก่น.
Bannoehr, J. and L. Guardabassi. 2012. Staphylococcus pseudintermedius in the dog: Taxonomy,
Diagnostics, Ecology, Epidemiology and Pathogenicity. Veterinary Dermatology 23: 22532268.
CLSI. VET01-S2. 2013. Performance standards for antimicrobial disk and dilution susceptibility tests
for bacteria isolated from animals; 2nd informational supplement : Clinical and Laboratory
Standards Institute. Wayne, Pennsylvania.
Daniel, J., G. Fiona, K. Langelier, G. Magyar, L. McCurdy, M. Milstein, K. Nielsen and S. Villemaire.
2015. Prevalence of methicillin-resistant staphylococci in canine pyoderma cases in primary
care veterinary practices in Canada: A preliminary study. Canadian Veterinary Journal 56:
1084–1086.
Elshikh, M., S. Ahmed, S. Funston, P. Dunlop, M. McGaw, R. Marchant and I.M. Banat. 2016.
Resazurin-based 96-well plate microdilution method for the determination of minimum
inhibitory concentration of biosurfactants. Biotechnology Letters 38: 1015-1019.
Hill P.B., A. Lo, C. A. N. Eden, S. Huntley, V. Morey, S. Ramsey, C. Richardson, D. J. Smith, C.
Sutton, M. D. Taylor, E. Thorpe, R. Tidmarsh, and V. Williams. 2006. Survey of the
249

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

prevalence, diagnosis and treatment of dermatological conditions in small animals in general
practice. Veterinary Record 158: 533–539.
Jeffers G. James. 2013. Topical therapy for drug-resistant pyoderma in small animals. Veterinary
Clinical Small Animal Practice 43: 41-50.
Kadlec, K., S. Weiß., S. Wendlandt., S. Schwarz. and W. Tonpitak. 2016. Characterization of canine
and feline methicillin-resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) from Thailand.
Veterinary Microbiology 194: 93-97.
Kondo, Y., T. Ito, X.X. Ma, S. Watanabe, B.N. Kreiswirth, J. Etienne and K. Hiramatsu. 2007.
Combination of multiplex PCRs for Staphylococcal Cassette Chromosome mec Type
Assignment: Rapid identification system for mec, ccr, and major differences in Junkyard
regions. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 51: 264-274.
Loeffler, A., M. Linek, A. Moodley, L. Guardabassi, J.M. Sung, M. Winkler, R. Weiss and D.H. Lloyd.
2007. First report of multiresistant, mecA-positive Staphylococcus intermedius in Europe: 12
cases from a veterinary dermatology referral clinic in Germany. Veterinary Dermatology 18:
412-421.
Loeffler, A., M.A. Cobb and R. Bond. 2011. Comparison of a chlorhexidine and a benzoyl peroxide
shampoo as sole treatment in canine superficial pyoderma. Veterinary Record 10: 249.
Mueller, R.S., K. Bergvall, E. Bensignor, R. Bond. 2012. Review of topical therapy for skin infections
with bacteria and yeast. Veterinary Dermatology 23: 330-341.
Murayama N, M. Nagata, Y. Terada, S. Shibata and T. Fukata. 2010. Comparison of two formulations
of chlorhexidine for treating canine superficial pyoderma. Veterinary Record 167: 532–533.
Sasaki, T., S. Tsubakishita, Y. Tanaka, A. Sakusabe, M. Ohtsuka, S. Hirotaki, T. kawakami, T. Fukata
and K. Hiramatsu. 2010. Multiplex-PCR method for species identification of coagulasepositive staphylococci. Journal of Clinical Microbiology 48: 765-769.
Scott, D., G. Muller and C. Griffin. 2001. Bacterial skin diseases. Muller & Kirk’s Small Animal
Dermatology 6th Ed pp. 274-335.
Sindha, M.J., B.J. Trangadia, P.D. Vihol, R.S. and B.V. Patel. 2015. Clinicopathological evaluation of
non-parasitic dermatoses in canines. Veterinary World 8: 1346-1350.
Young, R., L. Buckley, N. McEwan and T. Nuttall. 2011. Comparative in vitro efficacy of antimicrobial
shampoos: a pilot study. Veterinary Dermatology 23: 36-42e.

250

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

Effects of Dried Graviola (Annona Muricata) Leaves in A 7-year-old Mammary Tubular
Carcinoma Poodle Dog Postoperatively on Relief and Recurrence: A Case Report
Sunee Kunakornsawat1* Lalita Suwantana2 Suthasinee Boonyindee2 Siripattra Netramai Detkalaya2 Nithida
Boonwittaya2 Benjang Hakhen2 and Piyathip Choochalermporn2

ABSTRACT
A poodle dog was presented to the Veterinary Teaching Hospital, Kasetsart University with
masses on the right mammary glands. A firm and painless multilobular mass localized on the right
caudo-abdominal mammary gland was observed. It was noted that right inguinal lymph node was
bigger than the others. No metastatic area indicative of pulmonary metastases was seen on
radiography. The clinical stage of this tumor was evaluated to be T2N1M0. All mammary gland masses
were surgically removed with regional mastectomy including the right inguinal lymph node. The
biopsies were identified the mass and inguinal lymph node as mammary tubular carcinoma with
lymph node metastasis. Postoperatively, the dog received continuously an air dried Graviola leaf
three times per day orally. During the follow up time (6 months), no mass recurrence at breast region
was found. This patient has not shown any abnormal neurological symptoms linked with consuming
Graviola’s leaves. Unfortunately, the last repeat imaging of chest x-rays appeared as well defined
detail like nodules presented at the right mid lung field.In conclusion, this natural herb (dried leaves of
Graviola) may not be effective to prevent micrometastasis to lungs, but at least be relief and improve
the dog's quality of life.

Key words: annona muricata, dog, graviola, mammary tumor, soursop
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INTRODUCTION
Graviola (Annona muricata) is a tree prevalent in the rain forests of Africa, South America,
and Southeast Asia (Figures 1 & 2). It is also known as soursop, custard apple, cherimoya,
guanabana, corossol and paw paw. Interestingly, chemical investigators reported that the bark, root,
stem, leaves and seeds of this fruit have resulted in the isolation of a type of plant compound
(phytochemical) called annonaceous acetogenins. In animal studies, these isolated compounds
displayed some of the interesting biological or pharmacological activities, such as anti-inflammatory,
antidiabetic, antiulcer, antiparasitic and pesticidal properties (Heinrich et al., 1992; Christophe et al.,
1997; Jeno et al., 2013; Florence et al., 2014; Ishola et al., 2014; Moghadamtousi et al., 2014a; Pieme
et al., 2014; Patel et al. 2016). Studies of the anticancer benefits in vitro of Graviola leaf-extracts have
been demonstrated to be active against breast, lung, colon, prostate, skin cancer, leukemia cell lines
(Hamizah et al., 2012; Gavamukulya et al., 2014; Moghadamtousi et al., 2014b; Pieme et al., 2014;
Zorofchian et al., 2014; Asare et al., 2015). Oberlies et al. (1997) reported that Graviola effectively
destroyed cancer cells that were resistant to chemotherapy or multi-drug resistant (MDR) cells by
blocking ATP transfer into these cells, and inhibiting their function in a way that eventually leads to the
point they fell apart (apoptosis or programmed cell death). Interestingly, laboratory data indicated
that air dried Graviola leaves were better than fresh because of the drying concentrates the medicinal
properties of the plant, thus more effective (Usunobun et al., 2015). Sun drying or oven drying is not
recommended because too much heat will cook the medicinal and nutritive values of the leaves,
causing them to lose their potency.
Conversely, some researchers concerned that particular chemicals presented in Graviola may cause
movement disorders and myeloneuropathy with symptoms similar to Parkinson's disease when taken
in large amounts (Roman, 1998; Lannuzel et al., 2002; Lannuzel et al., 2006). Researcher found that
the seeds and roots can be neurotoxic, where alkaloids are highest in concentration (Usunobun et al.,
2015). At the present time, numerous data promote Graviola to cancer patients based on traditional
use and on the in vitro studies, but Graviola products have not been studied in human. Caution is
required as there is no evidence of safety or efficacy. Using animal clinical model, the objective of
this study was to report the effects of dried Graviola leaves used in a post-operative mammary tubular
carcinoma dog on toxicity, relief and recurrence.

CASE DESCRIPTION
A 7-year-old, female, neutered poodle breed dog was referred for the treatment of mammary
gland tumor (Figure 3). The owner reported that the mass had been seen for several weeks. On
physical examination the dog was bright, alert and responsive, well hydrated and in good body
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condition. On physical examination of the mammary glands, a firm and painless multilobular mass
localized on the right caudo-abdominal mammary gland was observed. The maximal diameter was
3.5 cm. Furthermore, the right inguinal lymph node was bigger than another. Before surgical
excision, fine needle aspiration (FNA) was performed and showed highly cellular, with numerous
large branching sheets of neoplastic cells. The dog was underwent a complete blood cell count
(CBC), serum biochemical profiles, urinalysis and chest radiographs. All tests were within normal
limits. No metastatic area indicative of pulmonary metastases was observed on the lateral and
ventrodorsal radiography (Figures 4A-B). Tumors were staged according to clinical examination
findings using the TNM system for canine tumors of mammary glands reported by Philbert et al.
(2003) (Table 1). This dog was staged at IV (T2N1M0).

Figure 1 Graviola fruit

Figure 2 Graviola leaves

A

Figure 3 A 7-year-old mammary
tubular carcinoma Poodle dog

B

Figures 4 Thoracic radiographys (A) lateral view (B) ventrodorsal view; not seen nodular in lung field

Anesthesia was induced with propofol (4 mg/kg) and maintained with 2% isoflurane and
oxygen. All mammary gland masses were surgically removed with regional mastectomy including the
right inguinal lymph node (Figure 5). Tissue samples were collected and fixed for histological
diagnosis in buffered 10% formalin. The formalin-fixed tissue was dehydrated and embedded in
paraffin, cut and stained with haematoxylin and eosin (H&E). The biopsies were identified the mass
and inguinal lymph node as mammary tubular carcinoma with lymph node metastasis.
Postoperatively, based on the owner’s financial and emotional reasons, the owner did not want other
adjuvant therapies. The owner decided to let her dog received continuously an air dried graviola leaf
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(Figure 6) three times per day orally. Nevertheless, the owner required a regular follow-up her dog
monthly to evaluate for herbal response by observation of mammary gland tumor recurrence, blood
sample analysis and chest radiography. Therefore, this dog was scheduled for monitoring side
effects of graviola leaves such as diarrhea, vomiting and neutropenia based on the criteria for toxicity
described in Table 2 (Langova et al., 2004). Blood and urine samples were taken prior to start orally
herbal administration and these were repeated at regular intervals, every 2 to 4 weeks initially,
reducing to every 1 to 2 months with time. A blood sample might also be repeated if the patient is
unwell. At the first month of post-operative, other signs of toxicity such as diarrhea, vomiting,
neutropenia, movement disorders were not found. Continuously, an air dried graviola leaf per meal
(3 times/day) has been administered daily to this dog. Six months later, the patient has not been
found any mass recurrence at breast region, but repeat imaging of chest x-rays appeared as well
defined detail like nodules presented at the right mid lung field (Figures 7A-B). Sampling these
nodules using fine needle aspiration indicated lung metastases. A complete blood count and serum
biochemical profiles were within normal limits (Table 3). The brain syndrome caused muscle rigidity,
tremors, slowed movement and difficulty keeping balance in humans was not seen in this dog. The
owner decided to stop her dog with daily oral dired graviola leaf all at once.

Figure 5 A 7-year-old mammary tubular carcinoma

Figure 6 Graviola air dried leaves

Poodle dog was treated with regional mastectomy.

A
B

Figures 7 Thoracic radiographs (A) lateral view; Tracheal elevated by cardiac enlargment was seen,
well defined detail like nodules present at the right mid lung field (arrows) (B) ventrodorsal view; They
appeared as round white opacitites overlying the lung field (arrows)
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Table 1 Modified TNM staging of canine mammary gland tumor. (Philbert et al. 2003)








Stage
I
II
III
IV
V

T1 < 3 cm maximum diameter
T2 3-5 cm maximum diameter
T3 > 5 cm maximum diameter
N0 Histologically no metastasis
N1 Histologic metastasis
M0 No distant metastasis
M1 Distant metastasis detected

Primary Tumor
T1
T2
T3
Any T
Any T

Regional LN Status
N0
N0
N0
N1
Any N

Distant Metastasis
M0
M0
M0
M0
M1

Table 3 Hematological and blood
Table 2 Criteria for toxicity (Langova et al., 2004) chemical profiles (June, 2018)
Toxic effect and grade
Signs
Diarrhea
I soft stools, response to dietary
modification
II 3 – 7 watery stools per day, < 2 days
III >7 watery stools a day
IV intractable or bloody, requires hospitalization
Vomitting
I sporadic, self- limiting
II 1-5 episodes a day, < 2 days
III 6-10 episodes per day
IV intractable, requires hospitalisation
Neutropenia
I neutrophils < 3.5 x 109/L
II neutrophils < 2.0 x 109/L
III neutrophils < 1.0 x 109/L
IV neutrophils < 0.5 x 109/L
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HGB
PCV
RBC
MCV
MCHC
WBC
SEGS
LYMPH
EOS
PLATELETS
PROTEIN

16.40 (10-18 gm%)
48.10 (35-55% )
7.35 (5-9 x 103/cumm)
65.44 ( 60-77 fl)
34.10 ( 32-36 gm%)
6.35 ( 6-17 x103/cumm)
83.00 (3,000-11,400)
16.00 (1,000-4,000)
1.00 (100-750 )
214.00 (200-500 x103)
5.60 (6-7.5 )
Blood Chemistry
BUN
29.00 (10-26 mg%)
CREATININE 1.49 (0.5-1.3 mg%)
ALT (SGPT)
62.00 (6-70, 37IU/L)
ALK PHOS
42.00 (8-76 U/L)
POTASSIUM 3.87 (2.5-5.0 mg%)
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DISCUSSION AND CONCLUSIONS
During the six months, as a result of no signs of toxicity, the air dried leaves of Graviola was precisely
less toxic in this case. This outcome encouraged researches that using the leaves was safer than
seeds and roots, where different alkaloids chemicals were highest in concentration. (Taylor, 2005;
Lannuzel et al., 2006; Usunobun et al., 2015). In humans, these chemicals may also link the herb
Graviola to a brain syndrome that is similar to atypical Parkinson’s disease (Caparros-Lefebvre and
Alexis, 1999; Champy et al., 2005; Taylor, 2005; Le Ven et al., 2011). Based on the research findings,
people are aware of the potential safety concerns about Graviola as a natural supplement fruit. In our
study, we did not found any neurotoxic effects in this dog. It is possible that this dog consumed dried
leaves of Graviola with less annonacin (neurotoxic substances) and were given for a brief period.
Interestingly, the owner observed that the dog’s quality of life was very satisfying postoperatively. The
recurrence of mammary gland tumor has not been noticed. Unfortunately, the last repeat imaging of
thoracic radiographs and lung sampling revealed cancer spread to the lungs. This seemed to be an
ineffective natural drug to inhibit microscopic tumor foci. In this study, Graviola’s leaves were not a
substitute for mainstream cancer care. This natural herbal was helpful to relieve the patient’s
symptoms and to live better. In conclusion, this natural herb (dried leaves of Graviola) may not be
effective to prevent micro-metastasis to lungs, but at least be relief and improve the dog's quality of
life. We anticipate that this study would be useful as animal model for further herbal research in
human.
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Quinolone Resistant Genes and ESBL-Producing Enzymes of Escherichia coli from Diarrheal
Pigs
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ABSTRACT
Antimicrobial resistant (AMR) profiles of extended-spectrum β-lactamase (ESBL), plasmidmediated quinolone resistance (PMQR), class I integron, and minimum inhibitory concentration (MIC)
of 9 antimicrobial agents were studied for 63 E. coli isolated from internal organs of diarrheal pigs in
Thailand. The resistant rates were relatively high at 98.41% amoxicillin, 98.41% ampicillin, 96.83%
cephalexin, 69.84% ciprofloxacin, 69.84% enrofloxacin, 58.73% fosfomycin, 71.43% colistin, 84.13%
gentamicin and 90.48% oxytetracycline. All of the isolates were resistant to ≥ 4 antimicrobial agents
and 25.40% of the isolates were resistant to all the tested antimicrobials. A combination disk assay for
screening ESBL-producing enzymes presented 22 positive isolates (34.92%). Of all the ESBLproducing E. coli, 18 isolates carried the gene blaCTX-M and 17 isolates carried blaTEM. Amplifying
PMQR genes in all isolates DNA, 39 isolates carried qnrS and 6 isolates carried oqxA, while the other
tested PMQR genes were not found. DNA sequencing results confirmed that qnrS shared 100%
identity to qnrS1 and oqxA share identity to oqxA1. Furthermore, integrase gene of class 1 integron
was also found at 33.33% of the isolates. The E. coli from sick animals in this result presented high
antimicrobial resistant rates and significant antimicrobial resistant genes were disseminated among
the isolates.

Keywords: Antimicrobial resistance, ESBL, PMQR, class I integron, swine
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INTRODUCTION
Antimicrobial resistances cause various health concerns to humans and animals by
prolonging disease-recovery times, consuming therapeutic sources and eventually treatment failure
(Levy and Marshall, 2004). β-lactam and quinolone antimicrobials are two most antimicrobial groups
used for treatment bacterial infection in animals and humans. There are a variety of β-lactam resistant
mechanisms (Carattoli et al., 2008). One important mechanism is the resistant bacteria could produce
extended-spectrum β-lactamase (ESBL) enzymes. The prevalence of ESBL-producing E. coli
significantly increased over the past decade. Most of the ESBL-producing genes were frequently
detected in the mobile genetic element including integron or plasmid, which made them easily
transfer to other bacteria (Carattoli et al., 2008). Class 1 integron is the examples of mobile elements
that carried a number of antimicrobial resistant genes. It can locate on different plasmids and
transposons (Ghaly et al., 2017).
In Thailand, quinolones are used in animals in routes of injection, tablet, water soluble and
feed additive. The mechanisms of these antimicrobial agents involved with the alteration of DNA
gyrase sub-unit A (gyrA) and/or topoisomerase type IV sub-unit A (parC) and acquisition of plasmidmediated quinolone resistance genes (PMQR) (Drlica et al., 2009; Hooper, 1999).
E. coli commonly cause secondary bacterial infection and some strain variants may cause
serious diseases in both humans and animals. Furthermore E. coli can be used as a sentinel
organism for investigation of antimicrobial resistances. In pigs, E. coli cause verities of infections, for
example post-weaning diarrhea, edema disease (ED) and neonatal diarrhea (Nataro and Kaper,
1998). The aims of this article were to study antimicrobial resistance profiles, ESBL-producing
enzymes, PMQR and class I integron among clinical isolates of E. coli from diarrheal pig, isolated
from diarrheal pigs.

MATERIALS AND METHODS
Bacteria isolates
Sixty-three E. coli were isolated from internal organs of diarrheal pigs including intestines and
mesenteric lymph nodes. The samples were submitted for bacterial identification at Diagnostic Unit,
Faculty of Veterinary Medicine, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus in 2014. The isolates
were sub-cultured on MacConkey agar (Oxoid Ltd., UK) and biochemical tested by IMVic (indole,
methyl red, Voges–Proskauer and Simmons citrate) for species confirmation (Feng et al., 2002).
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Antimicrobial susceptibility testing
Minimum inhibitory concentration (MIC, µg/mL) testing of 9 antimicrobial agents was carried
out using broth micro-dilution assay following the clinical and laboratory standards institute guideline
(CLSI, 2012). The antimicrobial agents were amoxicillin, ampicillin, cephalexin, ciprofloxacin,
enrofloxacin, fosfomycin, oxytetracycline, colistin and gentamicin (Oxoid Ltd., UK). The antimicrobial
resistances were interpreted following the breakpoint of CLSI, (2015). β-lactam resistant E. coli were
further tested for ESBL enzymes confirmation using a combination disk assay comprising one set of
cefotaxime (30 µg) and cefotaxime-clavulanic acid (30/10 µg) and another set of ceftazidime (30 µg)
and ceftazidime-clavulanic acid (30/10 µg) following M100-S25 (CLSI, 2015). K. pneumoniae
ATCC700603 and E. coli ATCC25922 were used as the control strains.
Amplification of β-lactamase genes and integrase gene
The DNA of ESBL producing E. coli (n = 22) were amplified for the presence of class A ESBLproducing genes comprising blaCTX-M (Bauernfeind et al., 1996) and blaTEM (Laura et al., 1995).
The PCR was performed in a total reaction volume of 20 µL containing 18 µL mixtures with PCR buffer
[20 mM Tris/HCl, 100 mM KCl, 5 mM (NH4)2SO4, pH 8.3, 3 mM MgCl2, 200 µM of each nucleotide
(Promega, USA), 2.5 U HotStartTaq DNA Polymerase (QIAGEN, Germany)] and 0.4 µM of each
primers. Thermocycler condition was 94°C for 5 min, followed by 35 cycles of 95°C for 45 s, 58°C for
45 s and 72°C for 60 s and finally 72°C for 10 min (MyCycler Thermal Cycler, BIO-RAD, USA).
Integrase gene of class I integron was amplified using intI1-specific primers: intI1-F (5’AAGGATCGGGCCTTGATGTT-3’) and intI1-R (5’-CAGCGCATCAAGCGGTGAGC-3’) following
Chaisatit et al. (2012). PCR reactions were performed in total volume of 20 µL, including 1.5 mM
MgCl2, 50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl (pH 8.7), 200 µM of each dNTP (HotStarTaq), 0.25 µM of each
primer and 2 µL of DNA template. The amplifying cycle was pre-denaturation at 95°C for 5 min,
followed by 30 cycles of denaturation at 94°C for 30 s, annealing at 56°C for 30 s, extension at 72°C
for 1 min and final extension at 72°C for 10 min. Pseudomonas aeruginosa (GenBank accession no.
AY553333) was used as a positive control.
Amplification of PMQR genes
Nine PMQR genes including qnrA, qnrB and qnrS (Gay et al., 2006), qnrC and qnrD
(Veldman et al., 2011), oqxA (Hansen et al., 2005), qepA (Richter et al., 2010), acc(6’)-Ib-cr (Park et
al., 2006) and qnrVC (Liu, et al., 2013), were amplified among total 63 isolates. The PCR mixture was
prepared containing 10×Tag buffer with (NH4)2 SO4 (-MgCl2), 25 mM of MgCl2, 10 mM of dNTPs, 5 U
of Tag DNA Polymerase (Thermo Fisher Scientific Inc., USA), 0.5 µM of forward and reverse primers
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and 1.5 µL of DNA template. The PCR cycle consisted of 30 s pre-denaturing at 95°C, 30 s
denaturing at 94°C, 30 s of annealing at the different temperatures as required by each pair of
primers, 30 s of extension at 72°C and 5 min of final extension at 72°C.

RESULTS AND DISCUSSION
The tested antimicrobial agents were β-lactam group (amoxicillin, ampicillin and cephalexin),
quinolone group (ciprofloxacin and enrofloxacin) and the other four agents that belong to different
groups of antimicrobials (fosfomycin, oxytetracycline, colistin and gentamicin). The MIC of nine
antimicrobial agents for 63 E. coli were presented in Table 1. The β-lactam resistant rates of E. coli
were high at 98.41% amoxicillin, 98.41% ampicillin and 96.83% cephalexin. β-lactam antimicrobials
are a class of broad-spectrum antibiotics that contain a β-lactam ring in their molecular structures.
The antimicrobials are commonly prescribed in humans including respiratory infection. In pig farms
they were used for the treatment and control of severe and systemic infections such as Streptococcus
suis.

A combination disk assay was performed for screening ESBL-producing enzymes. ESBLs are
β-lactamases that confer multi-resistance to these antimicrobials. The result presented 31 isolates
that yielded positive to a pair of cefotaxime and cefotaxime-clavulanic acid and 22 isolates were
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positive to another pair of ceftazidime and ceftazidime-clavulanic acid (Table 2). Totally 22 isolates
(34.92%) were positive to both pair of disk and regarded as ESBL-producing E. coli. Furthermore the
22 isolates that showed ESBL phenotype were amplified to detect two common ESBL genes. The
PCR presented that 18 isolates carried blaCTX-M and 17 isolates carried blaTEM.
Table 2 Extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing enzymes, plasmid-mediated quinolone
resistance (PMQR) and class 1 integron profiles of 63 E. coli isolated from diarrheal pigs
AMR profiles

Phenotype/genes

Number of positive isolates (%)

ESBL-producing enzymesa CAZ/CLAb
22 (34.92%)
CTX/CLAc
31 (49.21%)
PMQR genesd
qnrS
39 (61.90%)
oqxA
6 (9.52%)
Class I integrone
int1
21 (33.33%)
a
The ESBL-producing enzymes were tested by using combination disk assay of CLSI, 2012
b
CAZ/CLA: ceftazidime-clavulanic acid, cCTX/CLA: cefotaxime-clavulanic acid
d
PMQR genes and eclass I integron were amplified using PCR assay
Quinolone is a group of antimicrobials that is also widely used in humans and animals. In this
study E coli were resistant to ciprofloxacin and enrofloxacin at the same rates of 69.84% (Table 1).
Plasmid-mediated quinolone resistance (PMQR) genes cause rapid resistance transfer among E. coli
and different bacterial species (Strahilevitz et al., 2009). Of all isolates, 39 (61.90%) and 6 (9.06%)
isolates carried PMQR genes qnrS and oqxA respectively (Table 2). The DNA sequencing results
revealed that the 435-bp fragment of our qnrS shared 100% identity to qnrS1, the previously reported
sequence (Strahilevitz et al., 2009). A sequence of this qnrS1 (435-bp partial fragment) was
deposited in Genbank under accession number KU870478. Furthermore, the six positive oqxA PCR
products were nucleotide sequenced and each yielded a 663-bp fragment that showed 100% identity
to the gene that codes for a multidrug efflux-membrane fusion protein type A named OqxA1 (Hansen
et al., 2005). A partial sequence of oqxA gene (663 bp fragment) was deposited in Genbank under
the accession number KU870477.
The resistant rates of the other tested antimicrobials were 58.73% fosfomycin, 90.48%
oxytetracycline, 71.43% colistin and 84.13% gentamicin. Totally all isolates were resistant to more
than 4 tested antimicrobial agents. Furthermore, 21 isolates (33.33%) yielded positive integrase (intI1)
gene of class 1 integron. Class 1 integron has played a major role in the global dissemination of
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antimicrobial resistance. Gene cassette of the integron can carried plenty of AMR genes that can be
the same or different antimicrobial groups.
In general, commensal E. coli were frequently chosen to investigate antimicrobial resistant
profiles as the sentinel bacteria. However some strains of E. coli could be pathogen that cause
diarrhea in human and animals for examples coli septicemia in piglets and enteric colibacillosis in
different ages of pigs. The E. coli in this study could be either commensal or pathogenic bacteria
because they were isolated from intestinal organs of diarrheal animals. Sick animals were likely to be
treated with antimicrobials. Therefore, the resistant rates may higher than E. coli isolated from other
sources. To perform AMR surveillance, the isolate collection should be considered to show the right
situation. Furthermore, investigation of resistant bacterial strains should do continuingly through the
long period of time to find out the dynamic of AMR profiles. In Thailand department of livestock
prohibits antimicrobial used as growth promoter in food animals and some important antimicrobials
for humans are not allow to be used for prophylaxis in food animals including pigs (DLD, 2017).
Expectantly the rates of AMR might decrease in the future after the strong collaboration of one health
teamwork.

CONCLUSION
E. coli isolated from diarrheal pigs presented high minimum inhibitory concentration of 9
antimicrobials agents and also high resistant rates. The highest resistances were β-lactam agents.
One third of the isolates produced ESBL-producing enzymes and the gene blaCTX-M and blaTEM
were found. PMQR genes; qnrS and oqxA. were presented. AMR profiles of the E. coli alerted every
stakeholder to concern more on prudent use of antimicrobials in food animals.
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โรคพิธีโอซิสในมาในประเทศไทย
Equine pythiosis in Thailand
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Watcharapol Pathomsakulwong1, Aree Laikul2, Sirin Theerawatanasirikul3, Orawan Limsivilai4,
Chompoonek Yurayart4* and Kanittha Phetudomsinsuk2*

บทคัดยอ
โรคพิธีโอซิส เปนโรคที่กอความรุนแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต จากการติดเชื้อ Pythium insidiosum ทั้งใน
คนและสัตว การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อรายงานกลุมตัวอยางโรคพิธีโอซิสในมาในประเทศไทย จากมาถูกวินิจฉัย
เบื้องตนวาติดเชื้อนี้ จํานวน 29 ตัว ที่เขารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
ในชวงป พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2561 สามารถยืนยันการเกิดโรคในมาจํานวน 10 ตัว ซึ่งมีลักษณะทางคลินิกที่เปนการ
ติดเชื้อที่ผิวหนัง ไดยืนยันสายพันธุของเชื้อโดยวิธีการถอดลําดับสารพันธุกรรม

ABSTRACT
Pythiosis caused by Pythium insidiosum, is a life-threatening infectious disease in both humans
and animals. This study aimed to report case series of pythiosis in horses in Thailand. From 29
tentatively diagnosed cases at Kasetsart University Veterinary Teaching Hospital during 2008 to 2018,
definative diagnosis of equine cutaneous pythiosis in 10 horses was confirmed by using DNA
sequencing.

Key word: Horse, Pythiosis, Pythium insidiosum, Equine cutaneous pythiosis
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คํานํา
โรคพิธีโอซิส (pythiosis) เปนโรคติดเชื้อที่เกิดจากจุลชีพที่จัดอยูในกลุมราน้ํา Pythium insidiosum ซึ่ง
ปจจุบันถูกจําแนกออกจากอาณาจักรเชื้อรา (Kingdom of Fungi) และจัดอยูในอาณาจักรเดียวกันกับสาหราย
และไดอะตอม คือ Kingdom of Chromista หรือ Straminopila และจัดอยูในชั้น (Class) Oomycetes, อันดับ
(Order) Pythiales, วงศ (Family) Pythiaceae (Dick, 2001) เชื้อจุลชีพนี้มีการกอโรครุนแรงในคนและสัตว พบ
การระบาดทั่วโลก แตพบอุบัติการณสูงในเขตประเทศรอนชื้นและเกี่ยวของกับการทํากสิกรรม เนื่องจากแหลงที่
อยูอาศัยของเชื้อตามธรรมชาติ (natural habitat) ไดแก แหลงน้ําและดินตามธรรมชาติที่มีพืชอาศัยอยู เชน คู
คลอง หนอง บึง แมน้ํา ซึ่งเปนแหลงน้ําที่สําคัญทางการเกษตร และเปนแหลงที่คนหรือสัตวมีการสัมผัสและรับ
เชื้อเขาสูรางกายได โดยระยะที่ติดตอเขาสูรางกายของคนและสัตว (infective stage) ของจุลชีพนี้คือ zoospore
เปนเซลลสืบพันธุที่มีหาง 2 เสน (flagellated zoospore) ที่ชวยในการเคลื่อนที่และยึดเกาะ เกิดการสรางทองอก
และสายราชอนไชเขาสูเนื้อเยื้อออนหรือบาดแผลชั้นพื้นผิวและบุกรุกสูเนื้อเยื่อชั้นลึกของโฮสทตอไป เชน ชั้นใต
ผิวหนัง กลามเนื้อ เสนเอ็น กระดูก อวัยวะภายในขางคียง หลอดเลือดแดงฝอยและหลอดเลือดแดงใหญ จนทําให
เกิดพยาธิสภาพและการสูญเสียอวัยวะหรือชีวิตตามมา (Gaastra et al., 2010)
โรคพิธีโอซิส มีการรายงานครั้งแรกในมาตั้งแตป ค.ศ. 1884 โดยมีการอธิบายถึงวิการและลักษณะทาง
จุลสัณฐานของเชื้อจุลชีพในตัวอยางติดเชื้อ แตไมมีการเพาะแยกและระบุเชื้อที่เปนสาเหตุการกอโรคได (Smith,
1884) และมีรายงานการเกิดรอยโรคคลายคลึงกั นประปรายในวัวและสุนัข จนสามารถเพาะแยก, จําแนก
อนุกรมวิธานและระบุสายพันธุ P. insidiosum ได เมื่อป 1987(De Cock et al., 1987) อยางไรก็ตาม P.
insidiosum ไดรับความสนใจอยางมากตั้งแตมีพบการติดเชื้อในคนครั้งแรกในป ค.ศ. 1985 ซึ่งเปนผูปวยใน
ประเทศไทย (Thianprasit, 1986) หลังจากนั้นก็มีการศึกษากันมากขึ้น มีการรายงานเคสผูปวยและสัตวปวยเพิ่ม
มากขึ้นจากทั่วโลก ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากปจจัยสงเสริมหลายดาน เชน ภาวะโลกรอน ภาวะภัยพิบัติตางๆ เชนน้ําทวม
การทํากสิกรรมมากขึ้นเพื่อเปนอาหารของโลก เทคโนโลยีดานอณูชีววิทยาที่แพรหลายขึ้นในหลายประเทศที่
หางไกล เปนตน
มาเปนสัตวสายพันธุที่มีความไวและมีอุบัติการณการเกิดโรคพิธีโอซิสมากที่สุด โดยแหลงระบาดและมี
รายงานการเกิดโรคพิธีโ อซิสในมา มากที่สุดในโลกคือ ประเทศบราซิล โดยมีการแสดงที่ ชัดเจนคือ การเกิ ด
ลักษณะของเชื้อจุลชีพสะสมกันเปนกอนแข็งที่เรียกวา kunker แทรกในเนื้อเยื่อชั้นใตผิวหนัง พบมากตาม
ตําแหนงที่เปนระยางคและบริเวณที่มักมีบาดแผลและสัมผัสกับแหลงน้ําตามธรรมชาติ รอยโรคมักรุนแรงขึ้นหาก
ไมไดรับการรักษา จนนําไปสูการเสียชีวิตของสัตวและเศรษฐกิจการเลี้ยงมาในประเทศ (Gaastra et al., 2010)
ปจจุบันประเทศไทยจัดเปนเขตระบาด (endemic area) และมีการพบผูปวยมากที่สุดในโลก จาก
การศึกษาของ ธีรพงษ กระแจะจันทรและคณะ ป ค.ศ. 2006 ทําการรวบรวมขอมูลผูปวยโรคพิธีโอซิสในประเทศ
ไทย วิเคราะหปจจัยที่เปนความเสี่ยง เชนอาชีพเกษตรกรรมและโรคธาลัสซีเมีย พยาธิสภาพที่พบมีความรุนแรง
เชื้อรุกลามเขาสูหลอดเลือดแดงใหญ เกิดการอุดตันหลอดเลือด ทําใหอวัยวะขาดเลือดและเกิดเนื้อตาย หากไมได
รับการวินิจฉัยที่ถูกตองและรวดเร็ว เพื่อทําการผาตัดกินบริเวณกวาง เชน การตัดเหนือเขา หรือ ใตสะโพก ทําให
คนไขเสียชีวิตไดอยางรวดเร็ว การศึกษาของธีระพงษและคณะในครั้งนี้เปนประโยชนอยางยิ่งกับการสาธารณสุข
ของประเทศและโลกเพื่อใหเกิดความตระหนักแกบุคลากรทางการแพทยเพื่อใหวินิจฉัยโรคไดอยางถูกตองและ
268

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

รวดเร็ว และเปนขอมูลเชิงสังคมเพื่อใหเกิดการระวังในกลุมประชากรไทยที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ P.
insidiosum และยังเปนจุดริเริ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรคตอไป นอกจากนี้มีการศึกษาการ
ระบาดของเชื้อ P. insidiosum ในสิ่งแวดลอมทางการเกษตรในเขตที่พบผูปวย พบวา สามารถเพาะแยกเชื้อได
จากแหลงน้ํากสิกรรม เชน นาขาว คู คลอง ชลประทาน ในสัดสวนที่สูง ซึ่งสนับสนุนขอมูลเชิงระบาดวิทยาของ
เชื้อและโรคนี้ในประเทศไทย (Supabandhu et al., 2008) จึงเปนที่นาสนใจอยางยิ่งถึงอุบัติการณของโรคพิธีโอ
ซิสในมาในประเทศไทย ซึ่งมีการเลี้ยงอยางใกลชิดในสิ่งแวดลอมเดียวกับเกษตรกร อยางไรก็ตามไมมีการศึกษา
โรคนี้ทางสัตวแพทยในประเทศไทยมากอนเนื่องจากการขาดความรูในการวินิจฉัยโรคและยืนยันเชื้อกอโรคใน
อดีต ทําใหสัตวปวยไมไดรับการวินิจฉัยอยางถูกตองและเสียชีวิตไปจากความรุนแรงของโรค จนกระทั่งในป ค.ศ.
2018 วลัยพร ตนพิทักษและคณะไดมีการรายงานเคสมาปวยรายแรกในประเทศ
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ รายงานลักษณะทางคลินิกของโรคพิธีโอซิสในมาในประเทศไทย และ
แนวทางการวินิจฉัยโรค ซึ่งจะเปนขอมูลทางคลินิกและเชิงระบาดวิทยาแกสัตวแพทยและแพทย เพื่อใหโรคนี้เปน
ที่รูจักมากขึ้นและสัตวปวยจะมีโอกาสไดรับการวินิจฉัยที่ถูกตองและรวดเร็ว ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
รักษาและการจัดการโรค

อุปกรณและวิธีการ
กลุมศึกษา
มาปวยดวยปญหาติดเชื้อที่ผิวหนัง ที่แสดงอาการทางคลินิกและรอยโรคคลายโรคพิธีโอซิสในมา ที่เขา
รับการรักษา ณ โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ในระเวลา 11 ป ตั้งแตป พ.ศ. 25512561 จํานวน 29 ตัว ไดมีการแบงกลุมมาเปน 2 กลุม ตามชวงเวลาไดแก กลุมที่ 1 (จํานวน 19 ตัว) ซึ่งเปนกลุม
มาที่ทําการศึกษาระหวางป พ.ศ. 2551-2558 ซึ่งเปนชวงกอนการยืนยันเชื้อกอโรค เนื่องจากยังไมมีการเก็บ
ตัวอยางจากสัตวปวยเพื่อทําการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการแตมีเพียงขอมูลประวัติอาการและรอยโรคที่ตรวจพบ
และ กลุมที่ 2 (จํานวน 10 ตัว) เปนกลุมมาที่ทําการศึกษาระหวางป พ.ศ. 2559-2561 ซึ่งมีชวงที่มีการเก็บ
ตัวอยางจากสัตวปวยเพื่อทําการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการรวมกับอาการทางคลินิกที่สอดคลอง
การเก็บบันทึกขอมูลทางคลินิก
ขอมูลจากบันทึกเวชระเบียนการรักษา ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ พันธุ อายุ ผลการตรวจ
รางกายกอนเขารับการรักษา อาการของโรคที่พัฒนาขึ้นหลังจากเขารับการรักษาโดยทําการเก็บขอมูลทุกสัปดาห
วิธีการวินิจฉัยโรคและการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกและหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
การเก็บตัวอยางเพื่อสงหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ทําการตัดชิ้นเนื้อที่มีการติดเชื้อ ประกอบดวยเนื้อเยื่อและ kunker ดวยวิธีการที่สะอาดและปนเปอนนอย
ที่สุด เชน ระหวางการผาตัดที่ปลอดเชื้อ เก็บตัวอยางสงตรวจในภาชนะปลอดเชื้อ โดยมีการเติมน้ําเกลือและยา
ปฏิชีวนะเพื่อรักษาความชุมชื้นและลดการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรีย ที่อุณหภูมิหอง ขนสงสูหองปฏิบัติการ
ภายใน 24-48 ชั่วโมง

269

สาขาสัตวแพทยศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

การเพาะแยกเชื้อจากสิ่งสงตรวจและเพาะเลี้ยงเชื้อใหบริสุทธิ์
ทําการสองตรวจหาเชื้อกอโรคโดยตรงในสิ่งสงตรวจ (direct examination) ดวยวิธี KOH (20%)
preparation และทําการเพาะเชื้อจากชิ้นเนื้อและ kunker ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อรา คือ Sabouraud Dextrose
agar (SDA) ที่ผสมยาปฏิชีวนะ chloramphenicol 0.5 g/L บมเชื้อที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 5 วัน โดยสังเกตเชื้อที่
ขึ้นทุกวันติดตอกัน เพื่อเพาะแยกเชื้อใหบริสุทธิ์ตอไปบนอาหารเลี้ยงเชื้อ SDA
ระบุสายพันธุเชื้อกอโรคดวยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
ทําการระบุสายพันธุเชื้อกอโรคจากตัวอยางเชื้อที่เพาะแยกเชื้อไดอยางบริสุทธิ์ หรือ จากตัวอยางชิ้นเนื้อ
ที่ไมสามารถเพาะแยกเชื้อได ทําการสกัดสารพันธุกรรม (genomic DNA extraction) ของเชื้อและตัวอยางชิ้นเนื้อ
ดวยวิธีการดั้งเดิมคือ การบดเชื้อดวยโกรงและไนโตรเจนเหลว ทําใหบริสุทธิ์ดวยการใชสารเคมี phenol-chloroformisoamyl alcohol ในสัดสวน 25-24-1 (v/v/v) เมื่อได DNA แลวทําการเพิ่มจํานวนสวนยีน (polymerase chain
reaction, PCR) ที่มีความสามารถในการระบุสายพันธุเชื้อรา ไดแก บริเวณ internal transcribed spacer (ITS)
region ของ ribosomal DNA ดวยไพรเมอร ITS1 และ ITS4 ตามวิธีการของ Irinyi และคณะ (Irinyi et al., 2015)
จากนั้นทําการถอดลําดับนิวคลีโอไทด (DNA sequencing) ที่ตําแหนงดังกลาวดวยวิธี automated DNA
sequencer (Macrogen Inc., Korea) และนําลําดับนิวคลีโอไทดมาเปรียบเทียบความใกลเคียงทางพันธุศาสตร
(nucleotide
similarity)
กั บฐานข อมู ลพั นธุ กรรมของสิ่ งมี ชี วิ ต (GenBank) ด วยโปรแกรม BLASTn
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ขอมูลพื้นฐานสัตวปวย
ขอมูลพื้นฐานมาปวยจํานวน 29 ตัวที่แสดงอาการทางคลินิกและรอยโรคคลายโรคพิธิโอซิส ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 สัตวปวยทั้งหมดเปนมาเกษตรกรที่มีการเลี้ยงปลอย มีโอกาสสัมผัสใกลชิดกับแหลงน้ําธรรมชาติและ
แหลงน้ําใชทางการเกษตรโดยอิสระ พบการกระจายของมาปวย 79.3% (23 ใน 29 ตัว) ตามจังหวัดรอบดานของ
โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ไดแก นครปฐม นนทบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และ
สุพรรณบุรี ซึ่งเปนแหลงเพาะปลูกขาว พืชไร และฟารมเลี้ยงสัตวที่สําคัญ ที่เหลืออีก 20.7%(6 ใน 29 ตัว)
กระจายอยูในจังหวัดตางๆของประเทศไทย ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช เพชรบุรี และ
ตรัง เปนมาเพศเมียทั้งหมด 24 ตัว (82.7%) เพศผู 5 ตัว (17.3%) มาที่รอดชีวิตหลังไดรับการรักษามีจํานวน 18
ตัว (62.0%) และเสียชีวิตจํานวน 11 ตัว (38.0%) คากลาง(median) ของอายุมาที่เกิดโรคอยูที่ 6 ป (ชวงอายุ 112 ป) อายุที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ Dos Santos และคณะ ในป ค.ศ.2013 ที่
ทําการศึกษาในประเทศบราซิลโดยพบวามาที่ติดเชื้อสวนใหญจะเปนมาที่มีอายุมากกวา 1 ปขึ้นไป อยางไรก็ตาม
การเก็บตัวอยางของงานวิจัยในครั้งนี้ไดจากมาที่เขารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําแพงแสนเทานั้น จึงทําใหไมสามารถทําการเก็บตัวอยางไดครบทุกภูมิภาคในประเทศไทย ในงานวิจัยครั้งตอไป
จึงควรศึกษาเพิ่มในแงของการระบาดในสวนภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติมโดยปจจัยที่ควรคํานึงคือ จุดที่เปนแหลงน้ํา
ธรรมชาติ แหลงน้ําใชทางการเกษตร นาหรือที่ลุมต่ําในภูมิภาคอื่นของประเทศไทยและควรทําการศึกษาในสัตว
อื่นในประเทศไทยเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน
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Table 1 Distribution of cases, area, gender, age (years), and treatment outcome
no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Year
2008
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018

Province
Suphanburi
Suphanburi
Suphanburi
Chachoengsao
Nonthaburi
Nakhon Si Thammarat
Chachoengsao
Ratchaburi
Nakhon pathom
Phetchaburi
Ratchaburi
Nakhon pathom
Nakhon pathom
Ratchaburi
Nakhon Ratchasima
Ratchaburi
Ratchaburi
Kanchanaburi
Kanchanaburi
Nakhon pathom
Kanchanaburi
Ratchaburi
Chachoengsao
Nakhon pathom
Kanchanaburi
Nonthaburi
Ratchaburi
Trang
Ratchaburi
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Gender
Mare
Mare
Mare
Mare
Stallion
Mare
Stallion
Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
Gelding
Mare
Mare
Mare
Gelding
Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
Mare
Stallion
Mare
Mare

age
8
6
1
9
4
2
2
7
8
9
6
4
8
10
10
12
4
10
6
4
3
1
6
6
8
2
6
12
4

Outcome
Death
Cured
Cured
Cured
Euthanasia
Cured
Euthanasia
Cured
Cured
Cured
Cured
Death
Cured
Euthanasia
Cured
Cured
Death
Euthanasia
Cured
Euthanasia
Cured
Euthanasia
Euthanasia
Cured
Cured
Cured
Cured
Cured
Euthanasia
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ลักษณะทางคลินิก
จากมา 10 ตัวที่สามารถตรวจยืนยันดวยเทคนิคทางอณูชีววิทยาพบวามาที่ติดเชื้อพิธิโอซิส มีอาการทาง
คลินิกและรอยโรคของการติดเชื้อที่ผิวหนัง รอยโรคที่ผิวหนังที่พบมีลักษณะเปนแผลหลุม มีแผนเนื้อตาย ขอบ
แผลขรุขระ บริเวณขอบแผลมีเนื้อตายสีเหลืองเทาแทรกตัว พบการลุกลามขยายวงกวางของแผลออกอยาง
รวดเร็วกวาการเกิดแผลของมาปกติทั่วไป มีสิ่งคัดหลั่งปริมาณมากและมีลักษณะขนหนืดสีชมพูแดง มีซีรั่มเลือด
ปนหนอง มีกลิ่นเหม็นคาวเฉพาะตัว พบกอนแข็งสีเหลืองเทา ผิวสัมผัสหยาบและขรุขระ มีปุมนูนสูงต่ําและรอง
หยักคลายปะการัง หลายขนาด ตรงกับลักษณะ kunker (Figure 1) ซึ่งเปนลักษณะเดนที่พบในมาปวยทุกตัว
เกาะแทรกที่ขอบแผลชั้นผิวหนังและใตผิวหนัง และ/หรือ ถูกขับออกมาพรอมกับสิ่งคัดหลั่ง ขนาดรอยโรคที่ผิวหนัง
จะเริ่มจากกอนเล็กและพัฒนาจนมีขนาดใหญขึ้นและนูนปูดคลายการพัฒนาของเนื้องอก (Tumor-like mass)
(Figure 2) นอกจากนี้อาการอื่น ๆ ที่พบรวมดวย คือ อาการคันแผลอยางรุนแรง กัดแผลหรือถูแผลกับคอกจนมี
เลือดออกและแผลฉีกขาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาปวยที่มีวิการเปนแผลลึก มาผอมลง และมีคะแนนรางกาย
ลดลงตลอดชวงระยะเวลาของการติดเชื้อ ซึ่งลักษณะรอยโรคที่พบนี้พบในมากลุมที่ 1 (19 ตัว) ทุกตัวเชนกัน
อยางไรก็ตามไมพบวิการและรอยโรคที่หลอดเลือด ซึ่งมีความแตกตางจากการรายงานในคน (Gaastra et. al.,
2010)
ลักษณะแผล แบงกลุมแผลออกไดเปน 3 แบบ ไดแก
แผลติดเชื้อในระยะเริ่มตน พบเปนกอนปูด (granuloma) เปนเนื้อปูด มีสีชมพู นูน ยกตัวขึ้นจากขอบแผล
ที่ขรุขระ ผิวหนามีลักษณะเยิ้ม มีรูเปดของทางหนอง (fistulous tract) และมี สิ่งคัดหลั่งสีชมพูแดงมีซีรั่มปนหนอง
รวมกับเม็ด kunker ขนาดเล็ก (ขนาดประมาณ 5 มม.) พบในกลุมของมาที่อยูในระยะเริ่มตนของการติดเชื้อ
ประมาณ 2-3 สัปดาห พบมา 2 ตัวใน 29 ตัว ที่พบลักษณะแผลติดเชื้อในระยะเริ่มตนคิดเปน 6.8% และประสบ
ความสําเร็จในการรักษา 100% เนื่องจากมาไดรับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกตองรวดเร็ว (Figure 2,a)
แผลติดเชื้อระยะเรื้อรัง พบเปนกอนแผลปูดที่มีชองทะลุหลายรูเปด (multiple sinus tract) ในโพรงหนอง
พบการสะสมของ exudate และ kunkers ปริมาณมาก เจาของมามักจะไมสามารถระบุเวลาในการเกิดโรคได
อยางชัดเจน รวมกับรูปแบบของการเลี้ยงที่มีการเลี้ยงรวมฝูงขนาดใหญ เจาของสังเกตพบก็ตอเมื่อมีแผลพัฒนา
ไปจนมีขนาดใหญ เปนการติดเชื้อ นานกวา 1 เดือนขึ้นไป พบมา 12 ตัวใน 29 ตัว ที่พบลักษณะแผลติดเชื้อใน
ระยะเริ้อ รังคิดเปน 41.4% ประสบความสําเร็จในการรักษา 75% (9 ตัวใน 12 ตัว) การุณยฆาต 2 ตัว และ
เสียชีวิต 1 ตัว (Figure 2,b)
แผลติดเชื้อระยะเรื้อรังและลุกลามเปนแผลลึก มีการติดเชื้อลุกลามสูเนื้อเยื่อเสนเอ็นและกระดูก มามี
อาการเดินกะเผลกหรือไมสามารถวางขารับน้ําหนัก สวนใหญเปนการติดเชื้อ บริเวณตั้งแตขอ fetlock ลงไปจนถึง
กีบ แผลที่กีบและขอไรกีบ มีการปนเปอนจากเชื้อจุลชีพอื่น ๆ ไดโดยงาย พบการลุกลามบาดแผลบริเวณกระดูก
แขงพัฒนาเปนแผลลึกเชนเดียวกัน พบมา 15 ตัวใน 29 ตัว ที่พบลักษณะแผลติดเชื้อในระยะเริ้อรังคิดเปน 51.8%
ประสบความสําเร็จในการรักษา 46.7% (7 ตัวใน 15 ตัว) การุณยฆาต 6 ตัว และเสียชีวิต 2 ตัว (Figure 2,c)
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Figure 1 Various sizes and shape of kunkers founded from pythiosis-like lesion

a

b

c

Figure 2 Cutaneous form of pythiosis-like lesion, a; early stage of pythiosis-like lesion with small
granuloma and fistula tract , b; chronic stage of pythiosis-like lesion with large granulomatous tissue
and multiple sinus tract, c; end stage with tumor-like subcutaneous granuloma
การเพาะแยกเชื้อ ลักษณะโคโลนีและจุลสัณฐานของเชื้อ P. insidiosum
มาปวยจํานวน 10 ตัว (ระหวางป พ.ศ. 2559-2561) ซึ่งเปนกลุมที่ไดมีการวินิจฉัยดวยหองปฏิบัติการ
พบวา มีมาจํานวน 5 ตัว ที่ไดเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจอยางถูกวิธี คือ นําสงดวยอุณหภูมิหอง ทําใหสามารถเพาะ
แยกเชื้อจุลชีพไดจากมาปวย จํานวน 5 isolate และ มาจํานวน 5 ตัว (ป พ.ศ. 2559-60) ที่เก็บตัวอยางไม
เหมาะสม คือ การแชแข็งที่ -20 องศาเซลเซียส ทําใหเชื้อตายและไมสามารถเพาะแยกได ซึ่งเปนไปตาม
การศึกษาของ Grooters และคณะในปค.ศ. 2002
ลักษณะโคโลนีของเชื้อ P. insidiosum เจริญเติบโตเร็ว พบสายราเสนเล็กละเอียด สีขาวครีม คอนขาง
แบนราบ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1-2 เซนติเมตร ภายใน 24-36 ชั่วโมง และมีการแผกระจายเต็มหนาจานเพาะ
เชื้อภายใน 3-5 วัน ลักษณะจุลสัณฐานของเชื้อ P. insidiosum พบสายราไมกั้นหองเปนสวนใหญและอาจพบ
การกั้นหองไดบางประปราย และพบถุง vacuole จํานวนมากภายในเซลล ไมพบการสรางสปอรหรือเซลลสืบพันธุ
ของเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ SDA รูปโคโลนีและจุลสัณฐานของเชื้อ P. insidiosum แสดงดัง Figure 3a,3b
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b

a

Figure 3 a; Colony of P. insidiosum and b; microscopic morphologies of P. insidiosum isolated from
Thai horses
การระบุสายพันธุเชื้อกอโรคดวยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
ตัวอยางเชื้อจุลชีพที่เพาะแยกไดจากมาปวย จํานวน 5 isolate (จากมาที่เก็บตัวอยางถูกวิธี) และ
ตัวอยางชิ้นเนื้อติดเชื้อจากมาปวย 5 ตัวอยาง (จากมาที่เก็บตัวอยางเพาะแยกเชื้อไมถูกตอง) แสดงชิ้นสวนสาร
พันธุกรรมจากการทํา PCR ที่ขนาดประมาณ 800 bp และเทียบลําดับของ ITS sequence กับขอมูลใน
GenBank พบวามีความตรงกันกับเชื้อ P. insidiosum ที่มีการรายงานกอนหนาสูง (100% similarity) จึงยืนยัน
การเกิดโรค Equine pythiosis จากการติดเชื้อ P. insidiosum ในมาในประเทศไทย จํานวน 10 ตัว

สรุปผล
พบมาปวยดวยโรค Equine cutaneous pythiosis จํานวน 10 ตัว โดยมาจะแสดงรอยโรคที่ผิวหนัง
(Cutaneous form) การวินิจฉัยการติดเชื้อพิธิโอซิสในมาสามารถใชรอยโรคที่พบลักษณะกอนแข็งสีเหลืองเทา
คลายปะการัง (kunker) ซึ่งเปนลักษณะเดนรวมกับการยืนยันสายพันธุของเชื้อดวยวิธีอณูชีววิทยา(การถอด
ลําดับสารพันธุกรรม) จากตัวอยางชิ้นเนื้อที่มีเม็ด kunker โดยตรงหรือจากการนําชิ้นเนื้อที่มีรอยโรคมาเพาะแยก
เชื้อใหบริสุทธิ์กอน ทั้งนี้การวินิจฉัยโรคอยางรวดเร็วและถูกตองจะเพิ่มความสําเร็จตอการรักษาและชวยลดอัตรา
การเสียชีวิตของมาที่ปวยได
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Humoral Antibody Responses of Dogs Vaccinated by Anti-tick Vaccine (KU-DOG)
Sathaporn Jittapalapong1*, Sarawan Kaewmongkol1, Wuttinun Raksajit1, Suchanit Ngamkala1, Eukote Suwan1,
Arkarahpon Aieorattanawadee1, Worawut Rerkamnuaychoke2, Athicom Chinon2, Suchada Choocherd1,
Piangjai Chalermwong1, Nwai OO Khine1, Putthita Pradabsook1, Parinya Phawaphutayanchai3, Nirut Aiyara3,
Sinsamut Saengo4, Phatcharatorn Simking4, Wissanuwat Chimnoi5 and Roger W. Stich6

ABSTRACT
Rhipicephalus sanguineus, a brown dog tick, is the major external parasite of dogs
worldwide including Thailand. To control this tick, chemical acaricides are the only method to use.
The unwanted effects of acaricides are known as the residues in animals, and environment, drug
resistance, and safety to users. The alternative to replace the chemical acaricides was urgently
required. In Thailand, an anti-tick vaccine against dog ticks (KU-DOG) has been developed to control
ticks in dogs in order to reduce the use of acaricides. The vaccine contains potential recombinant
protein antigen such as Ferritin and Subolesin. rFerritin and rSubolesin have been used as antigens in
KU-DOG1 and KU-DOG2 vaccine, respectively. Before approaching commercial scale, a pilot
vaccine trial has to be tested in the field trial to confirm the antigenicity, efficacy, and stability. In this
study, the humoral antibody of dogs immunized by KU-DOG1, and KU-DOG2 vaccine were detected
by using indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). A total of 1,046 dogs contain 405
males and 640 females was randomly assigned into 2 groups and was vaccinated by KU-DOG1
(n=518) and KU-DOG2 (n=528). These dogs were examined for health and blood hemogram. The
high titer of vaccinated animals was covered 86.71% (450/518) of all tested animals. The mean OD
before vaccination was 0.0437±0.011 and after was 0.5291±0.019. The total mean titer KU-DOG1vaccinated animals was 97.18 significantly higher than of KU-DOG2-vaccinated animals (51.99)
(p<0.00). No side effect of the vaccine on dogs were found. This result indicated that Ferritin
(KU-DOG1) might be chosen as the potential anti-tick vaccine by yielding higher response than KUDOG2.
Key Words: by Ferritin, KU-DOG1, Subolesin, KU-DOG2, indirect ELISA
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INTRODUCCTION
It has beeen demonsttrated that hoost immune responses
r
too Ixodid tickss acquired thhrough eitherr
tick infestations or vaccination with tick antigens haave severe effects
e
on ticck feeding, reproduction
r
and survival (Willladsen, 19800). The mechhanisms impplicated in thee expressionn of this immuunity include
m
im
mmunity andd soluble mediators inccluding histaamine and complementt
antibbody, cell mediated
(Barrriga, 1994). Humoral ressponses havve been showwn by many investigatorrs to be important in the
hostt defense meechanism (Wikel and Allen, 1976; Ackkerman et al. 1981).
A brownn dog tick, Rhhipicephaluss sanguineuss, is a three-host ticks thaat prevalent in dogs and
alsoo found in maany animals as well as hhumans (Jittaapalapong et
e al., 2000a)). There were evidences
that host immuunity againstt R. sanguiineus was occured and antibody responses from eitherr
mmunization has been deeveloped (Jiittapalapong et al., 20000a and b). Thherefore, the
infesstations or im
posssibility to devvelop an anti-tick vaccinee against dogg ticks is posssible.
The ELISA has
h been extensively used as an imm
munological toool to investi gate the antibody titer in
vacccine trials (Canals
(
et al. 1990). EELISA technique was a highly effiicient detecctor of antiR.saanguineus anntibodies and this technnique is usedd frequently to investigaate serologiccal reactions
against other tick antigens (JJittapalapongg et al., 20000).
In Thailaand, the anti-tick vaccinee against doog ticks has been develooped based on potential
recoombinant prooteins such as
a rFerritin, aand rSubolesin and thesse proteins wwere investiggated as the
canddidates for commercializeed vaccines (Kaewmonggkol et al., 2015).
p
studyy, the objective of this stuudy was to determine
d
annd compare the
t antibodyy
In this present
respponse between KU-DOG1 and KU-DOOG2-immunized dogs. The
T ELISA asssay was used to detectt
hum
moral antibody responses between theese 2 groupss.

MATTERIAL ANDD METHOD
D
1. Animal sampples
A total of 1,046 dogs waas screened for health annd randomly divided into 2 groups forr vaccination
by KKU-DOG1 annd KU-DOG2 (Table 1).
Tablle 1 The detaails of vaccinnated dogs
Sex / weight
10-15
15-20
20-25
>25
total
≤ 10
Male
Femalee
total

29
104
133

155
305
460

167
182
349

278

23
37
60

31
18
49

405
640
1,046
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2. Vaccine preparation
Antigen preparation

- Recombinant Ferritin (KU-DOG1) and Subolesin (KU-DOG2) protein were prepared by
mixing the emulsified antigens with an equal volume of adjuvant (10% Montanide
(ISA61VG; Seppic, Paris, France) in mineral oil using an ultra-homogenizer under sterile
condition.
- Each 1ml of vaccine was consisted of 100 μg of soluble antigen (in 0.5 ml of PBS)
combined with 0.5 ml of adjuvant.
3. Antibody titer assay
Indirect ELISA protocol
Coating: 100μl/well at a Ferritin and Subolesin protein concentration of 5μg/ml in coating
buffer for 2 hours at 37oC. Blocking: Blocking buffer (7g skimmed milk powder in 100 ml of PBS) with
150oC of BB/well. Blocking overnight at 4oC. Pre-dilution of sera 1: 50 in BB (3 μl/147 μ of BB) (U
plate). Transfer and dilution of sera: Place 50μl of BB in each well and add 50μl of serum for a final
dilution of 1:100. Incubation: 30 min at 37oC with permanent shaking (300rpm). Washing x 7 with WB
(1 liter of PBS 7.4 + 1 ml Tween 20). Conjugate diluted 1: 15,000 in BB add 100μl per well. Incubation
30 min at 37oC, permanent shaking. Substrate: 100μl/well of TMB. Incubation for 30mins. Reading the
plates at 655nm wavelength.

RESULTS AND DISCUSSION
The high titer of vaccinated animals was covered 86.71% (450/518) of all tested animal. The
mean OD before vaccination was 0.0437±0.011 and after was 0.5291±0.019. The total mean titer KUDOG1-vaccinated animals was 97.18 significantly higher than of KU-DOG2-vaccinated animals
(51.99) (p<0.00). KU-DOG1 (Ferritin) has shown the high responses in antibody titer as shown in
Table 2 and significantly higher than KU-DOG2 (Subolesin). However, the positive titer from KUDOG2 had a slightly more in dog number.
This result will confirm those 2 recombinant proteins had the potential antigen to use as the
anti-tick vaccine for commercial use in the near future.
Humoral factors have been reported to be implicated in host resistance mechanisms against
tick infestations. Gill & Luckins (1987) suggested a direct correlation between IgG titers and the
degree of resistance.
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Table 2 ELISA results of antibodies against KU-DOG1 and KU-DOG2
Type of Vaccine
The number of tested
animals
Negative Titer Before
Vaccination

KU-DOG1
518

KU-DOG2
528

Total
1,046

398
(77.44%)

428
(80.06%)

826
(78.75%)

Positive Titer After
Vaccination
Mean titer
Before Vaccination
Mean titer
After Vaccination
Mean Titer

450
(86.71%)
0.0437±0.011

472
(89.56%)
0.0824±0.007

922
(88.14%)
0.0631

0.5291±0.019

0.4383±0.023

0.4837

97.182

51.998

P=0.00

The progressive increase in anti-salivary gland IgG antibodies following successive
immunizations corresponded with a progressive increase in the level of resistance, suggesting a direct
correlation between IgG titers and the degree of resistance. This is an agreement with the observation
of Brown et al (1985) who showed that the ability of immune serum to transfer resistance is a function
of IgG immunoglobulins. Anti-salivary gland antibodies might contribute to resistance by neutralizing
salivary enzymes vital for tick feeding. Since it appears that the brown dog tick completely modulates
host immune responses, to identify the candidate vaccine based on humoral response is more
promissing. Normally, host resistance might be induced throughout either the cell-mediated
mechanism or humoral immune mechanism.
This results were confirmed that both KU-DOG1 and KU-DOG2 were promising as the antitick vaccine to control dog ticks. However, the long lasting of vaccine has to be proved in the next trial.
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การแพร่ กระจายและความหนาแน่ นของหอยสองฝาเศรษฐกิจ (หอยแครงลิง และหอยคราง)
บริเวณอ่ าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
Distribution and Density of Commercial Bivalves (Gafrarium tumidum (Röding, 1798) and
Anadara troscheli (Dunker, 1882)) Around Ao Khung Kraben, Chanthaburi Province
นิตพ
ิ ัฒน์ บุญส่ ง1* นภาขวัญ แหวนเพชร1 จรวย สุขแสงจันทร์ 1 และ ธนัสพงษ์ โภควนิช1
Nitipat Boonsong1*, Napakhwan Whanpetch1 , Charuay Sakhsangchan1 and Tanuspong Pokavanich1

บทคัดย่ อ
การศึกษาการแพร่ กระจายและความหนาแน่นของหอยสองฝาเศรษฐกิจ 2 ชนิด คือ หอยแครงลิงและหอย
คราง โดยวิธีการสารวจและการสุ่มเก็บตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า หอยแครงลิง มีการแพร่ กระจายตลอดทัง้ 4
เดือนคิดเป็ น ร้ อยละ 20.34 ของพื น้ ที่ อ่าวคุ้งกระเบน โดยมีความหนาแน่นเชิ งพื น้ ที่ แตกต่างกัน (0.75±0.13 –
45.20±2.61 ตัวต่อตารางเมตร) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ความหนาแน่นตามช่วงเวลาไม่มีความ
แตกต่างกัน (14.01±1.48 – 19.09±2.60 ตัวต่อตารางเมตร) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยในเชิงพื ้นที่
ความหนาแน่นสัมพันธ์ กบั อุณหภูมิน ้าผิวดินในทิศทางลบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) หอยคราง มีพื ้นที่
การแพร่ ก ระจายตลอดทัง้ 4 เดือนคิดเป็ น ร้ อยละ 9.58 ของพื น้ ที่ อ่าวคุ้งกระเบน ความหนาแน่ น ทัง้ เชิ งพื น้ ที่
(0.20±0.11 – 5.50±0.72 ตัวต่อตารางเมตร) และช่วงเวลา (1.17±0.32 – 2.00±0.57 ตัวต่อตารางเมตร) ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยในเชิงพื ้นที่ความหนาแน่นมีความสัมพันธ์กบั ความเค็ม
ในทิศทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)

ABSTRACT
The objective of this study was to study on the distribution and density of two commercial bivalves
G. tumidum and A. troscheli, by survey and random sampling. The results showed that, G. tumidum
was spread throughout 4 months accounted for 20.34 percent of Khung Kraben Bay, density in
geographical variations (0.75 ± 0.13 - 45.20 ± 2.61 individual/m2) difference was statistically significant
(P <0.05) and density in temporal variations (14.01±1.48 – 19.09±2.60 individual/m2) was not statistically
significant (P >0.05). In geographical variation, density related to surface water temperature in negative
direction was statistically significant (P <0.05) A. troscheli was spread throughout 4 months accounted
for 9.58 percent of Khung Kraben Bay, density in geographical variations (0.20±0.11 – 5.50±0.72
individual/m2) and temporal variations (1.17±0.32 – 2.00±0.57 individual/m2) were not statistically
significant (P >0.05). In geographical variation, density related to salinity in positive direction was
statistically significant. (P <0.05)
Key Words: commercial bivalves, geographical variation, temporal variations, Kung Kraben Bay, Thailand
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คานา
อ่าวคุ้งกระเบนตังอยู
้ ่ในเขตตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ลักษณะทางกายภาพเป็ นอ่าวกึ่ง
ปิ ด มีเนื ้อที่ประมาณ 6,400,000 ตารางเมตร ลักษณะการขึ ้นลงของน ้าทะเลเป็ นแบบน ้าเดี่ยว น ้าทะเลลงต่าสุด
จนถึงช่วงบริ เวณกลางอ่าว เป็ นระยะทางห่างจากแนวชายฝั่ งประมาณ 800-1,000 เมตร ซึง่ มีความลึกอยู่ในช่วง
0-100 เซนติ เ มตร บริ เวณปากอ่ า วเป็ นจุ ด ที่ น า้ ลึ ก ที่ สุ ด โดยในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม – มี น าคม (มรสุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ) นา้ ทะเลจะขึน้ ในช่วงเวลากลางวันและลงในเวลากลางคืน ส่วนในช่วงเดือน เมษายน –
กันยายน (มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ) น ้าทะเลจะขึ ้นในช่วงเวลากลางคืนและลงในเวลากลางวัน (นพดล, 2547) อ่าว
คุ้งกระเบนเมีลกั ษณะดินตะกอนพื ้นทะเลเป็ นดินทรายปนเลน (ศักดิ์ชยั และคณะ, 2560) ซึง่ ป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของหอยสองฝาเศรษฐกิจโดยเฉพาะหอยคราง Anadara troscheli (Dunker, 1882)และ หอยแครงลิง Gafrarium
tumidum (Röding, 1798) ซึ่งเป็ นหอยขนาดกลาง เปลือกหนาหนัก พบได้ ทั่วไปบริ เวณพืน้ ทราย หรื อฝั งตัวใน
แนวหญ้ าทะเล (สถาบันวิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน, 2549) และเป็ นที่นิยม
บริ โภคกันโดยทัว่ ไปในชุมชน ส่งขายโดยรอบภายในจังหวัดจันทบุรี ปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม
อันเกิดจากการพัฒนาต่าง ๆ ได้ แก่ การทานากุ้ง และการเจริ ญเติบโตของชุมชนโดยรอบทาให้ ตะกอนดินพื ้นทะเล
และระบบนิเวศน์ของอ่าวคุ้งกระเบนเปลี่ยนแปลงไป ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อลักษณะพื ้นตะกอน และคุณภาพน ้าใน
อ่าวคุ้งกระเบนมีแนวโน้ มที่จะเสื่อมโทรมลงเนื่องจากการระบายของเสียและการทิ ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน ้า
นอกจากนีก้ ารทาประมงโดยการขุดหอยเพื่อนาไปบริ โภคและจาหน่าย ซึ่งกิจกรรมเหล่านีท้ าให้ มีผลกระทบต่อ
องค์ประกอบของชนิด สภาวะความเป็ นอยู่ของพืชและสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์กลุม่ หอยที่มีแนวโน้ มที่จะลดลง อีกทัง้
พื ้นที่ในอ่าวคุ้งกระเบนยังขาดข้ อมูลเกี่ยวกับการแพร่ กระจายตามพืน้ ที่และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของหอย
สองฝาที่สาคัญ จึงจาเป็ นต้ องมีการศึกษาในพื ้นที่อา่ วคุ้งกระเบนเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการจัดการทรัพยากร
หอยสองฝาในพื ้นที่ตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
ศึกษาการแพร่ กระจายของหอยสองฝาเศรษฐกิจตามช่ วงมรสุม บริเวณอ่ าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
ทาการสารวจด้ วยการเดินเก็บข้ อมูลและตัวอย่างหอยสองฝาในช่วงเวลานา้ ลงต่าสุดด้ วยการใช้ มือ และ
อุปกรณ์ ขุดดิน ขุดลงไปในดินลึก 10 – 15 เซนติเมตรเพื่ อหาการแพร่ กระจายของหอยสองฝาทัง้ สองชนิด เก็บ
ข้ อมูลทัง้ หมด 4 ครั ง้ ในเดือนกรกฏาคม 2560 ตุลาคม 2560 มกราคม 2561 และพฤษภาคม 2561 แบ่งเป็ น 2
ช่วงมรสุมคือ มรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ กาหนดแนวการสารวจออกเป็ น 13 แนว
สารวจ ทาการสารวจโดยการจดบันทึกการแพร่ กระจายของหอยสองฝาในแต่ละแนวสารวจ โดยตังฉากกั
้
บแนว
ชายฝั่ งออกไปจนกระทั่งถึงแนวนา้ ลงต่าสุด มีทงั ้ หมด 155 จุดสารวจ แต่ละจุดห่างกัน 250 เมตร (Figure 1 A)
เพื่อหาจุดเริ่ มต้ นและจุดสิ ้นสุดการแพร่ กระจายของหอยแครงลิงและหอยคราง ทาการบันทึกจุดพิกดั แล้ วนาจุด
พิ กัดจุดเริ่ มต้ น และสิน้ สุดไปสร้ างเป็ นแผนที่ การแพร่ กระจายของหอยทัง้ 2 ชนิ ดในโปรแกรมการสร้ างแผนที่
สาเร็ จรู ป
ศึกษาปริมาณความหนาแน่ นของหอยสองฝาเศรษฐกิจ บริเวณอ่ าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
จากการเดินสารวจการแพร่ กระจายของหอยสองฝาเบือ้ งต้ น พบว่า มีการแพร่ กระจายของหอยสองฝา
เศรษฐกิจเฉพาะบริ เวณจากขอบแนวชายฝั่ งออกไปจนถึงแนวน ้าลงเป็ นระยะทางประมาณ 350 เมตร เนื่องจาก
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บริ เวณนี ้มีสภาพเป็ นดินทรายปนโคลน ซึง่ เป็ นบริ เวณที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของหอยสองฝา กาหนดสถานี
เก็บตัวอย่างทังหมด
้
16 สถานี สุม่ เก็บตัวอย่างหอยแครงลิงและหอยคราง สถานีละ 4 ซ ้า ในเดือนสิงหาคม 2560
ตุลาคม 2560 ธันวาคม 2560 และเมษายน 2561 เก็บในช่วงเวลาน ้าลงด้ วยอุปกรณ์ขุดดิน (Figure 1 B) กรอบ
สี่เหลี่ยม (quadrat) ขนาด 50 x 50 ตารางเซนติเมตร เก็บตัวอย่างหอยแครงลิง และหอยครางทังหมดที
้
่พบใน
กรอบสี่เหลี่ยม โดยขุดลึกลงไปในดิน 10 – 15 เซนติเมตรแยกชนิด นับจานวนและบันทึกค่า

Figure 1 Survey points of bivalves distribution (A) and Location of sampling stations of bivalves density
(B) in Kung Kraben Bay, Chanthaburi Province.
ศึกษาปั จจัยสิ่งแวดล้ อม
วัดอุณหภูมิน ้าบริ เวณผิวดินและอุณหภูมิในดินด้ วยเทอร์ โมมิเตอร์ และตรวจวัดค่าความเค็มด้ วยเครื่ องมือ
มาตรฐาน (YSI Incorporated Model: 85/10 FT) ทัง้ 16 สถานี ในเดือนสิงหาคม 2560 ตุลาคม 2560 ธันวาคม
2560 และเมษายน 2561 โดยเก็บข้ อมูลพร้ อมกันกับการศึกษาปริ มาณความหนาแน่นของหอยสองฝา จดบันทึก
ค่าที่ได้

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการแพร่ กระจายของหอยสองฝาเศรษฐกิจตามช่ วงมรสุม บริเวณอ่ าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
จากการสารวจการแพร่ กระจายของหอยแครงลิง (G. tumidum (Röding, 1798)) พบว่ามีการแพร่ กระจาย
ตลอดทัง้ 4 เดือนเป็ นพื ้นที่ทงหมดเท่
ั้
ากับ 1,301,875 ตารางเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 20.34 ของพื ้นที่อ่าวคุ้งกระเบน
ช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าการแพร่ กระจายของหอยแครงลิงในเดือนตุลาคม 2560 มีพื ้นที่แพร่ กระจาย
เท่ากับ 1,017,905 ตารางเมตร คิดเป็ น ร้ อยละ 15.90 ของพื น้ ที่ และเดือนมกราคม 2561 มีพืน้ ที่ แพร่ กระจาย
เท่ า กั บ 1,083,921 ตารางเมตร คิ ด เป็ นร้ อยละ 16.94 ของพื น้ ที่ ส่ ว นมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ พบว่ า การ
แพร่ กระจายของหอยแครงลิงในเดือนกรกฏาคม 2560 มีพืน้ ที่แพร่ กระจายเท่ากับ 1,050,345 ตารางเมตร คิด
เป็ นร้ อยละ 16.41 ของพื ้นที่ และเดือนพฤษภาคม 2561 มีพื ้นที่แพร่ กระจายเท่ากับ 851,390 ตารางเมตร คิดเป็ น
ร้ อยละ 13.30 ของพื ้นที่ (Figure 2)
การแพร่ กระจายของหอยคราง (A. troscheli (Dunker, 1882)) พบว่ามีการแพร่ กระจายตลอดทัง้ 4 เดือน
คิดเป็ นพื น้ ที่ ทัง้ หมดเท่ ากับ 612,977 ตารางเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 9.58 ของพื น้ ที่ อ่าวคุ้งกระเบน ช่วงมรสุม
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่าการแพร่ กระจายของหอยครางในเดือนตุลาคม 2560 มีพืน้ ที่ แพร่ กระจายเท่ากับ
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284,351 ตารางเมตร คิ ด เป็ น ร้ อยละ 4.44 ของพื น้ ที่ และเดื อ นมกราคม 2561 มี พื น้ ที่ แ พร่ ก ระจายเท่ า กับ
486,542 ตารางเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 7.60 ของพื ้นที่ ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พบว่าการแพร่ กระจายของหอย
ครางในเดือนกรกฏาคม 2560 มีการแพร่ กระจายเพี ยงเล็กน้ อยพบสถานี ละ 1 – 2 ตัวกระจายอยู่บริ เวณทาง
ตอนบน ใต้ และตะวันออกของอ่าว และเดือนพฤษภาคม 2561 มีพื ้นที่แพร่ กระจายเท่ากับ 196,938 ตารางเมตร
คิดเป็ นร้ อยละ 3.08 ของพื ้นที่ (Figure 3)
การแพร่ กระจายของหอยสองฝาทังสองชนิ
้
ด พบว่า มีการแพร่ กระจายห่างจากแนวป่ าชายเลนประมาณ 2
เมตร และมีพื น้ ที่ ก ารแพร่ ก ระจายห่ างจากแนวชายฝั่ ง เป็ น ระยะทางประมาณ 350 เมตร ส่วนบริ เวณอื่น ๆ
นอกจากพื ้นที่แพร่ กระจายจะไม่พบหอยสองฝา

Figure 2 Comparative map: The distribution of G. tumidum in different months (July 2017,
October 2017, January 2018 and May 2018) in Kung Kraben Bay, Chanthaburi Province.
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Figure 3 Comparative map: The distribution of A. troscheli in different months (July 2017,
October 2017, January 2018 and May 2018) in Kung Kraben Bay, Chanthaburi Province.
การเปลี่ ยนแปลงปริ มาณความหนาแน่ นของหอยสองฝาเศรษฐกิจ เชิงพืน้ ที่และเวลา บริ เวณอ่ าวคุ้ง
กระเบน จังหวัดจันทบุรี
จากการศึกษาความหนาแน่นของหอยสองฝาเศรษฐกิจทังเชิ
้ งพื ้นที่และเวลา โดยเชิงพื ้นที่จะแบ่งออกเป็ น
16 สถานี และเชิงเวลา แบ่งออกเป็ น 2 ช่วงมรสุมคือ ช่วงเดือนตุลาคม – มีนาคม (มรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ)
และช่วงเดือน เมษายน – กันยายน (มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ )
ผลการศึกษาความหนาแน่นของหอยแครงลิง (G. tumidum (Röding, 1798)) พบว่า มีความหนาแน่นเชิง
พื ้นที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหอยแครงลิงจะมีความหนาแน่นสูงในบริ เวณสถานีที่ 6
7 และ8 เท่ากับ 30.45±3.86 34.15±3.82 และ 45.20±2.61 ตัวต่อตารางเมตร ตามลาดับ และมีความหนาแน่น
ต่าในบริ เวณ 2 9 และ11 โดยมีความหนาแน่นเท่ากับ 4.90±0.86 8.25±1.48 และ 6.50±1.38 ตัวต่อตารางเมตร
ตามลาดับ นอกจากนี ้ยังพบหอยแครงลิงมีความหนาแน่นในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (19.09±2.60 ตัวต่อ
ตารางเมตร) สูงกว่ามรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ (14.01±1.48 ตัวต่อตารางเมตร) แต่ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) (Figure 4)

Figure 4 Comparison on average density of G. tumidum in the study area. A: Different in station, B:
Different in Monsoon.
ผลการศึกษาความหนาแน่น ของหอยคราง (A. troscheli (Dunker, 1882)) พบว่า มีความหนาแน่นเชิ ง
พืน้ ที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยหอยครางจะมีความหนาแน่นสูงในบริ เวณ
สถานีที่ 9 10 และ12 เท่ากับ 5.50±0.72 3.20±0.76 และ 2.25±0.63 ตัวต่อตารางเมตร ตามลาดับ และมีความ
หนาแน่ น ต่ า ในบริ เ วณ 1 15 และ16 โดยมี ค วามหนาแน่ น เท่ า กั บ 0.25±0.13 0 และ 0 ตัว ต่ อ ตารางเมตร
ตามลาดับ นอกจากนีย้ ังพบว่าหอยครางมีความหนาแน่นในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (2.00±0.57 ตัวต่อ
ตารางเมตร) สูงกว่ามรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ (1.17±0.32 ตัวต่อตารางเมตร) แต่ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) (Figure 5)
ข้ อมูลปั จจัยสิ่งแวดล้ อมเชิงพืน้ ที่
จากผลการศึกษาปั จจัยสิ่งแวดล้ อมพบว่า อุณภูมิในดินอยู่ในช่วง 28.38±4.03 - 30.13±2.78 °C อุณภูมิ
น า้ ทะเลบริ เวณผิ ว ดิ น อยู่ ใ นช่ ว ง 26.75±1.77 - 34.50±0.71 °C และความเค็ ม อยู่ ใ นช่ ว ง 17.00±6.16 29.80±2.06 PSU (Table 1)
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Figure 5 Comparison on average density of A. troscheli in the study area. A: Different in station, B:
Different in Monsoon.
Table 1 The environmental factors data in the study area
Temperature (Sediment)
( °C)

Temperature (Water)
( °C)

Mean
1*
2*
3*
4*
± S.D.
1
33.5
31.0 29.0 27.0 33.5 30.13±2.8 30.5
2
34.0
30.0 29.0 26.0 34.0 29.75±3.3 32.0
3
35.0
31.0 29.0 26.0 34.0 30.00±3.4 34.0
4
36.0
31.0 29.0 25.0 34.0 29.75±3.8 32.0
5
31.0 29.0 25.0 34.0 29.75±3.8
29.0 26.0
6
31.0 29.0 26.0 34.0 30.00±3.4
29.0 25.0
7
30.0 29.0 25.0 34.0 29.50±3.7
29.5 25.0
8
29.0 29.0 25.5 34.0 29.38±3.5
28.0 25.5
9
32.0 28.0 25.0 35.0 30.00±4.4 32.0 29.0
10
31.0 28.0 26.0 33.0 29.50±3.1 33.0 28.0
11
31.0 29.0 26.0 33.0 29.75±3.0 30.0 28.0
12
30.0 29.0 26.0 33.0 29.50±2.9 29.0 27.0
13
31.0 27.0 24.0 34.0 29.00±4.4 32.0 28.0 22.5 35.0
14
28.0 27.0 24.5 34.0 28.38±4.0 32.0 28.0 23.5 34.0
15
30.0 28.0 25.0 34.0 29.25±3.8 31.0 28.0 24.5 35.0
16
31.0 29.0 25.0 35.0 30.00±4.2 30.0 28.0 24.5 35.0
1*. August 2017 ,2*. October 2017 ,3*. December 2017 ,4*. April 2018 ,-. No Information
station

1*

2*

3*

4*

Salinity (PSU)
Mean
± S.D.
32.00±2.1
33.00±1.4
34.50±0.7
34.00±2.8
27.50±2.1
27.00±2.8
27.25±3.1
26.75±1.7
30.50±2.1
30.50±3.5
29.00±1.4
28.00±1.4
29.38±5.4
29.38±4.6
29.63±4.5
29.38±4.4

1*

2*

3*

4*

21.4
13.4
22.1
11.7
17.9
24.6
13.6
23.6
26.9
15.5
12.6
15.7
15.5
18.8
12.7
18.3

22.0
19.0
19.0
22.0
31.0
21.0
20.0
16.0
31.0
31.0
29.0
29.0
17.0
26.0
26.0
20.0

28.6
29.8
28.7
28.8
12.6
29.0
29.3
11.4
29.8
12.1
30.0
29.0
30.6
29.7
28.6
28.5

26.7
29.6
30.3
29.4
29.5
30.5
29.7
31.5
30.2
30.0
30.4
11.8
30.7
11.5
13.9

Mean
± S.D
24.68±3.5
22.95±8.1
25.03±5.4
22.98±8.2
22.75±8.9
26.28±4.3
23.15±7.8
17.00±6.2
29.80±2.1
22.20±9.8
25.40±8.5
26.03±6.9
18.73±8.2
26.30±5.4
19.70±8.9
20.18±6.1

ความสัมพันธ์ ระหว่ างความหนาแน่ นของหอยเศรษฐกิจกับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมเชิงพืน้ ที่
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความหนาแน่น กับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมเชิงพื ้นที่ พบว่า หอยแครงลิง
G. tumidum (Röding, 1798) มีความหนาแน่นสัมพันธ์ กบั อุณหภูมิน ้าบริ เวณผิวดิน (Temperature (Water)) ใน
ทิ ศ ทางลบ อย่ างมีนัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P<0.05) หมายความว่า ถ้ า อุณ หภูมิ น า้ บริ เวณผิ วดิ น สูงขึน้ จ านวน
หอยแครงลิงจะลดน้ อยลง ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างหอยแครงลิงกับอุณหภูมิในดิน (Temperature (Sediment))
และความเค็ม (Salinity) พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) (Table 2)
Table 2 Relationships between density and environmental factors of G. tumidum
Correlation
Temp.(sediment) Temp.(Water)
Salinity
Pearson Correlation
-0.053
-0.532*
-0.257
Density
Sig. (2-tailed)
0.847
0.034
0.336
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
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หอยคราง A. troscheli (Dunker, 1882) พบว่า ความหนาแน่ น สัมพันธ์ กับ ความเค็ม (Salinity) ในทิ ศ
ทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) หมายความว่า ถ้ าค่าความเค็มสูงขึ ้น จานวนหอยครางจะเพิ่มมาก
ขึน้ ส่วนความสัมพันธ์ อุณหภูมิในดิน (Temperature (Sediment)) กับอุณหภูมินา้ บริ เวณผิวดิน (Temperature
(Water)) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) (Table 3)
Table 3 Relationships between density and environmental factors of A. troscheli
Correlation
Temp.(sediment) Temp.(Water)
Salinity
Pearson Correlation
0.252
-0.046
0.542*
Density
Sig. (2-tailed)
0.346
0.865
0.030
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
จากผลการส ารวจการแพร่ ก ระจาย และความหนาแน่ น ของหอยแครงลิ ง และหอยครางพบว่า การ
แพร่ กระจาย และความหนาแน่นในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะสูงกว่าในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วง
มรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่าการแพร่ กระจายของหอยแครงลิงในเดือนตุลาคม 2560 มีพืน้ ที่แพร่ กระจาย
ใกล้ เคียงกับการแพร่ กระจายในเดือนมกราคม 2561 เช่นเดียวกับหอยคราง มีการแพร่ กระจายในเดือนตุลาคม
2560 และเดือนมกราคม 2561 ใกล้ เคียงกัน เนื่องมาจากน ้าทะเลที่ลงต่าสุดในช่วงเวลากลางคืน หอยทังสองชนิ
้
ด
จะไม่ถูกรบกวนจากชาวประมงที่มาเก็บ เพราะมองเห็นหอยได้ ยากและอาจเป็ นอันตรายจากสัตว์มีพิษ จึงเป็ น
ช่วงเวลาเหมาะสมแก่การฟื น้ ตัวของหอยทัง้ สองชนิด ส่วนในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พบว่าการแพร่ กระจาย
ของหอยแครงลิ ง ในเดื อ นกรกฏาคม 2560 มี พื น้ ที่ แ พร่ ก ระจายเท่ า กับ 1,050,345 ตารางเมตร และเดื อ น
พฤษภาคม 2561 มีพืน้ ที่แพร่ กระจายเท่ากับ 851,390 ตารางเมตร ส่วนหอยคราง มีการแพร่ กระจายในเดือน
กรกฏาคม 2560 อยู่ บ ริ เ วณทางตอนบน, ใต้ และตะวัน ออกของอ่ า ว และเดื อ นพฤษภาคม 2561 มี พื น้ ที่
แพร่ กระจายเท่ากับ 196,938 ตารางเมตร ซึ่งมีพืน้ ที่น้อยกว่าในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องมาจากน ้า
ทะเลจะลงต่าสุดในเวลากลางวัน เป็ น ช่ วงที่ เหมาะสมแก่ ก ารทาประมงทาให้ ช าวประมงนิ ย มมาขุดหอยใน
ช่วงเวลานี ้ เพราะมองเห็น หอยได้ ง่าย มีช่วงเวลาของการเก็บหอยนาน และไม่เป็ นอันตรายจากสัตว์มีพิษ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ สถาบัน วิ จัย และพัฒ นาทรั พ ยากรทางทะเล ชายฝั่ งทะเล และป่ าชายเลน (2549) รายงานว่า
ชาวบ้ านนิยมเก็บสัตว์น ้าในช่วงน ้าลงต่าสุดในตอนกลางวัน ทาให้ การแพร่ กระจายของหอยทังสองชนิ
้
ดลดน้ อยลง
และจากการสารวจพื ้นที่เบื ้องต้ นพบว่า การแพร่ กระจายของหอยสองชนิดนี ้ลดน้ อยลง น่าจะเป็ นผลมาจากการ
ลดลงของพื ้นที่ป่าชายเลน เมื่อป่ าชายเลนที่เป็ นแนวกันลดน้
้
อยลงตะกอนดินที่เกิดมาจากการสร้ างบ่อนากุ้งใหม่
ถูกพัดพาเข้ าสู่พื ้นที่อ่าวคุ้งกระเบนทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของตะกอนดินจากดินทรายปนเลนที่เหมาะสมแก่
การอยู่อาศัยของหอยทังสองชนิ
้
ดกลายเป็ นดิน ที่มีปริ มาณโคลนเลนสูงขึน้ สอดคล้ องกับสุเมธ (2559) กล่าวว่า
การเปลี่ยนแปลงลักษณะดินตะกอนร่ วมกับการทาประมงส่งผลในระยะยาวต่อการลดลงของประชากรหอยแครง
ที่โตเต็มวัยและปริ มาณลูกหอย นอกจากนี ้การไหลเวียนของน ้าจืดและน ้าเสียลงสูอ่ า่ วคุ้งกระเบนในปริ มาณที่มาก
ขึน้ อาจท าให้ ก ารแพร่ ก ระจายและความหนาแน่ น ของหอยทัง้ สองชนิ ด ลดน้ อยลงไปอีก ด้ วย ซึ่งควรศึก ษา
ผลกระทบต่อไปในอนาคต
และจากผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงพื ้นที่ระหว่างความหนาแน่นและปั จจัยสิ่งแวดล้ อมพบว่า หอยสอง
ฝามีค วามสัมพัน ธ์ กับความเค็ม และอุณ หภูมิ น า้ ผิ วดิน โดยมีความสัมพันธ์ กัน ทัง้ ในเชิ ง บวกและเชิ ง ลบ ซึ่ง
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สอดคล้ องกับงานวิจัยในหอยชนิดอื่น ที่ปัจจัยอุณหภูมิ และความเค็มมีผลต่อการแพร่ กระจายของหอยสองฝา
(Takeshi ,2008)

สรุป
หอยแครงลิง และหอยครางมีพื ้นที่การแพร่ กระจายตลอดทัง้ 4 เดือนคิดเป็ นร้ อยละ 20.34 และ 9.58 ของ
พื ้นที่อา่ วคุ้งกระเบนตามลาดับ โดยทังสองชนิ
้
ดมีการแพร่ กระจายช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะสูงกว่าในช่วง
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึง่ หอยแครงลิงมีปริ มาณความหนาแน่น แตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่ (สถานี) แต่หอยครางมี
ปริ มาณความหนาแน่น ไม่แตกต่างกัน ส่วนปริ มาณความหนาแน่นของหอยทังสองชนิ
้
ด ในช่วงมรสุมพบว่า ไม่
แตกต่างกัน หอยแครงลิงมีความสัมพันธ์ ในเชิงพื ้นที่ระหว่างอุณภูมิน ้าผิวดินกับความหนาแน่นในทิศทางลบ แต่
ความเค็มและอุณหภูมิในดินไม่มีความสัมพันธ์ กนั ส่วนหอยครางมีความสัมพันธ์ ในเชิงพื ้นที่ระหว่างความเค็ม
กับความหนาแน่นในทิศทางบวก แต่อณ
ุ ภูมิน ้าผิวดินกับอุณหภูมิในดินไม่มีความสัมพันธ์กนั
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Temporal Variation of the Decapod and Stomatopod larvae in the Bangpakong Estuary,
The Gulf of Thailand
Pailin Jitchum1*, Monthira Tongman1 and Santi Poungchareon1

ABSTRACT
Temporal variation of decapod and stomatopod larvae was studied around the Bangpakong
estuary in an annual cycle. They express as a main constitution of the economic fishery resources in
this area. Samples were collected horizontally with a 330 m mesh size larvae net by monthly from
November 2014 to October 2015. Total of 1 stomatopod and 6 decapod larvae stages were recorded
with the highest abundance (70 x 103 ind. m-3) in January and the lowest value (4.2x 103 ind.m-3) was
reported in September. Brachyura zoea was the most abundance group with the comprising as
96.2 % to the total abundance. Meanwhile, the minor remaining groups (3.8%) showed in scarcely
occurrence such as Dendrobrachiata shrimp. Moreover, the decapod and stomatopod larvae still
remain in water column throughout the year. So, they showed the continuous reproduction that the first
stages occurred and recruited in this estuary. Finally, the temporal variation was clearly differed in
abundance (p=0.002) but no differed in term of the dominant group of larvae. The post monsoon
season (November – April) was average abundance (36.65 ± 20.3 x 103 ind. m-3,), trended to higher
value than the during monsoon season ( May – October) was 18. 4 ± 14. 6 x 103 ind. m- 3. The
environmental parameters such as salinity, transparency and food sources were the key factors for the
survival of larvae. In addition, Brachyura zoea was the most dominant group so it was a high tolerance
and better responded to environmental changes than the other remaining. For better understanding
and successful management in term of a pelagic food supply, they should expand in the detail of
decapod species level.

Key words: Decapod larvae, Stomatopod larvae, Temporal variation, Bangpakong Estuary
* Corresponding author; e-mail address: ffisplj@ku.ac.th
1
Department of Fishery Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok, 10900
293

สาขาประมง

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

INTRODUCTION
The meroplanktonic larvae constitute an important group of the commercial microzooplankton
in the estuarine ecosystem, especially the stomatopod and decapod larvae. They are a key component
of the neritic fishery resources and also could reflex to the enrichment of the ecosystem. Moreover, the
larval stages are the critical stage that expose to the high mortality rate and rapidly respond to the
environmental changes (Lindley, 1998; González-Gordillo and Rodríguez, 2003; Pochelon et al., 2017).
So, the limiting factors in environmental parameters directly affect to the larval development, distribution
and successful reproduction of many benthic crustacean species ( Anker, 2001) . The larval
development grows rapidly at the high-water temperature level especially in the tropical zone. So, the
duration of the pelagic phase of the crustacean larvae is shorter time than the species in the colder
area. In addition, the majority of high latitudinal decapod species have no free larval stages. They do
attach to the pleopods of the females and also make the direct development for reducing the mass
mortality in the natural habitat (Abele, 1982; Lindley, 1998). Moreover, the primary production, food
sources, water temperature, salinity, transparency and predators could influence on the decapod larval
mortality and recruitment in the pelagic ecosystem (Koettker and Freire, 2006; Hameed et al., 2018).
The Bangpakong estuary situates in the coastal zone of the inner Gulf of Thailand. The tidal
regime is semidiurnal and the mean tidal range 1-2 meters. This area is the well mixing of water column
in the river mouth area. It establishes as the high biodiversity and high productivity of the natural
resources (Department of Marine and Coastal Resources, 2005). The combination of the freshwater,
brackish water and marine are the enrichment nursing area that show in the high fish larvae diversity
(Duangdee, 2003; Lua-Aroon et al., 2016). Moreover, the economic meroplanktonic larvae were
recorded in this area such as the penaeid shrimp, mantis shrimp, crab, mussel and fish larvae
(Tongman et al., 2016). Anyway, there is poor information on the species composition and abundance
of decapod larvae that lead to the lack of the detailed describing the recruitment of the commercial
food supply. It could not explain and regulate in the coastal sustainable management and also the
commercial fishery resources and environmental conservation. Finally, the suitable habitat and water
purification by a mangrove forest lead to the better successful recruitment in this estuary.
This study aims to describe the temporal variation of the stomatopod and decapod larvae in
terms of composition and abundance with the environmental parameters around the Bangpakong river
mouth. Moreover, the different land usages around the river mouth were observed that might influence
to the larval abundance in an annual cycle.
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MATERIALS AND METHODS
Bangpakong Estuary is a part of the inner Gulf of Thailand (Lat. 1489000-1490000 N, Long.
712000-716000 E) where the mangrove forests are cover around the river mouth. The upper zone is
used in many activities such as community habitat, industrial plants and agricultural farms. The
sampling stations were selected in 8 stations along the main river from the upper zone to seaward
(Figure 1). The land usage of eight stations were shown in Table 1. The sampling was carried out
monthly from November 2014 - October 2015. Zooplankton samples were collected during the low tide
in day time to assess maximum larvae from the estuary. The horizontal haul was applied by a 330 m
in mesh sized plankton net with 50 cm. in mouth diameter that equipped with a flow meter. Samples
were preserved with 10% buffered formalin solution (Duangdee, 2003; Lua-Aroon et al., 2016).

Figure 1 The sampling station along the main Bangpakong River, The Gulf of Thailand.
The stomatopod and decapod larvae were identified and enumerated under the stereomicroscope also they were classified to infra order level. The identification key was Weiss (2017).
Number of larvae was expressed as individuals x 103 m-3. The environmental parameters such as water
temperature ( C), salinity (ppt), pH and transparency (cm) were measured in situ and reported by
Juntawee et al., 2016. The Analysis of Variance (one-way ANOVA) was used to investigate whether
the variation in environmental parameters affected to dominant group and abundance of larvae across
the annual cycle. Abundances were log transformed (log (x+1)) when variance was significantly
differences (Zar, 1996).
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Table 1 Sampling station locations along the Bangpakong River
Station
1
2
3
4
5
6
7
8

Point (UTM)
E
716563
716041
714509
713971
714633
714228
712556
714307

N
1491898
1492423
1493357
1492783
1492805
1490951
1489115
1489721

Area used
Industrial plants
Oil and gasoline port / fish cages
Fishery port / fisherman villages
Industrial plants / fish cages
Mangrove forest / fish cages
Mangrove forest
Main river mouth
Mangrove forest / fisherman villages

RESULTS AND DISCUSSION
Seasonal changes of the environmental parameters show in Figure 2. They showed low
variation values between 8 stations (Juntawee et al., 2016). The annual average values of water
temperature, salinity, pH and transparency were 30.7 ± 2.2 C, 21 ± 10.2 ppt, 7.7 ± 0.4 and 43 ± 21
cm, respectively. Moreover, water temperature showed the dramatic decreasing trend in December to
February. Salinity was recorded in the sharp declined trend during September to October. But pH
value varied in narrow range in the annual cycle. Meanwhile, transparency showed the lower level in 2
periods during April to July and September to October. That means the turbid of water column was
high from the rainfall runoff period. Moreover, the high runoff volume affected directly to the
environmental changes clarify in salinity and transparency values during in late monsoon season. In
addition, the allochthonous nutrients were added up in the downstream of the river that effected directly
to the phytoplankton bloom phenomenon (Juntawee et al., 2016).
A total number of 1 stomatopod and 6 groups of decapod larvae were recorded during the
annual cycle. Most of them could not be classified to species level because of the lack of identification
key for the larval stages and no detailed study was reported in this estuary. The highest abundance
(70.14 x 103 ind. m-3) was reported in January and the lowest value (4.24 x 103 ind.m-3) was reported in
September. A seasonal abundance was clear differences for month (p=0.0025) but no differed in
terms of stations and dominant groups of larvae. So, the abundance data was pooled in 8 stations and
established as an average value.
The result showed Brachyura zoea was significantly higher abundance value than the others.
It dominated from 96.2 % of the total abundance of larvae with the average value was 26.4 ±19.3 x 103
ind.m-3. Abundance varied from 4.2 x 103 ind.m-3 in September to 69.5 x 103 ind.m-3 in January. Followed
296

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

สาขาประมง

by Dendrobrachiata shrimps showed the second most abundance group. The average value was 0.44
± 0.31 x 103 ind.m-3, comprising only 1.6% to the total abundance. The minor remaining groups were
Alima larva, Brachyura megalopa, Caridean zoea, Pagurid zoea and Porcellanid zoea that comprised
of 0.13 ± 0.25, 0.2 ± 0.33, 0.2 ± 0.27, 0.05 ± 0.07 and 0.03 ± 0.04 x 103 ind.m-3, respectively (Table 2)
The economic groups were recorded in adult stages in the Bangpakong estuary such as crabs,
penaeid shrimps, Penaeus and Metapenaeus, mantis shrimps and Macrobrachium species or
freshwater prawn that dominated in June. Beside the other groups were no economic value such as
hermit crab, ghost crab and peanut crab. Contrastingly, these groups were scarcely recorded or
absent during the annual cycle. Most of them are known as the brackish aquatic resources.
Meanwhile, the pelagic decapod species, Acetes and Lucifer, were mainly represented in high density
values during the post monsoon season or dry season expressed in higher value than the monsoon
season. Another minor pelagic shrimp was scarcely recorded such as opossum shrimp,
Mesopodopsis, was known as the fishery resource in this area (Department of Marine and Coastal
Resources, 2005; Sawangarreruks et al., 2006; Monthira et al., 2016).
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Figure 2 The environmental parameters: a) salinity (ppt); b) water temperature (C);
c) transparency (cm); d) pH in the Bangpakong Estuary during November 2014 to
October 2015.
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The Brachyura zoea was the most significantly group in relative abundance during the annual
period. This result showed the suitable condition of larval development relatively related to the monsoon
season. The post monsoon season (November – April) showed an average abundance (36.6 ± 20.3 x
103 ind. m-3,) higher value than the abundance (18.4 ± 14.6 x 103 ind. m-3) during monsoon season (May
– October). It might explain that salinity and transparency were the key factors affected to the number
of larval stages. To compare the environmental parameters were pooled and averaged in term of
season (Table 3). The trend shows that the post monsoon season was the higher level than during the
monsoon season. Addition, the phytoplankton abundance was also high value in the post monsoon
season (Juntawee et al., 2016).
Table 2 Average (AV), Total (Total) abundance (x103 ind.m-3), Standard deviation (SD) and
percentage contribution (%) of stomatopod and decapod larvae in the Bangpakong estuary
during November 2014 to October 2015
Month
Alima larva

Nov

Dec Jan Feb Mar Apr

May Jun Jul

Aug Sep Oct

AV

SD

%

0

0

0.11

0.01

0.1

0.9

0.1

0.2

0.04

0.05

0.02

0

0.13

0.3

0.5

Dendrobranchiata shrimp

0.20

0.2

0.4

0.4

1.2

0.6

0.4

0.7

0.5

0.5

0.02

0.2

0.44

0.3

1.6

Brachyuran zoea
Brachyuran
megalopa

13.1

46.5

69.5

19.4

31.8

32.6

8.6

23.9

41.8

5.4

4.2

20.5

26.4

19.3

96.2

0

0.1

0.1

0

0.3

0.1

1.2

0.2

0.1

0

0

0.3

0.20

0.33

0.7

Caridean zoea

0

0

0.02

0.1

0.8

0.3

0.1

0.6

0

0.1

0

0.4

0.20

0.27

0.7

Pagurid zoea

0

0

0

0.2

0.1

0

0.1

0.1

0.1

0

0

0

0.05

0.07

0.2

Porcellanid zoea

0.01

0

0.01

0

0.1

0

0.1

0.04

0

0

0

0.1

0.03

0.04

0.1

Total (ind. X 103 ind.m-3)

13.3

46.8

70.1

20.1

34.4

34.5

10.6

25.7

42.5

6.1

4.2

21.5

27.5

19.3

100

4.9

17.6

26.2

7.3

11.9

12.2

3.2

8.9

15.8

2.0

1.6

7.7

9.9

7.3

SD

This study showed the clear results that Brachyura zoea dominated in majority abundance
during the annual cycle. The rainfall runoff brought to the lowest salinity also high turbid water and high
nutrients (Table 3). Anyway, the high primary production still remained in the water column in term of
plankton bloom. Due to this phenomenon was directly affected to the larval development of many
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plankton feeders. Indeed, the high primary production level but low diversity lead to the poor food
supply for support the pelagic grazers. Meanwhile, the other food sources of decapod larvae are the
microzooplankton such as tintinnid, oligotrich ciliates and heterotrophic dinoflagellates (Dolan, 2010).
They are a main component of the brackish microzooplankton in a neritic area (Dolan et al., 2002). In
addition, the Brachyura zoea seems to be common first stage that expressed in high abundance during
the post monsoon. It was closely related to the environmental changes in the pelagic ecosystem
(Anker, 2001; Schwamborn et al., 2001; González-Gordillo and Rodríguez, 2003).
Table 3 The environmental parameters, larvae (ind. X103 m-3) and phytoplankton abundance (cells
m-3) in the post monsoon (November - April) and monsoon season (May to October) in
Bangpakong Estuary
Parameters
Larvae Phytoplankton Salinity
Water
pH
Transparency
abundance abundance*
(ppt)
temperature
(cm.)
(ind. X103
(cells m-3)
(C)
-3
m)
Monsoon
18.4±14.6 358±345
18.2±13 31.9±1.2
7.8±0.4 29.7±14.8
season
Post
36.5±20.3 2,803±3,826 23.8±6.6 29.6±2.5
7.6±0.4 57.3±17.4
monsoon
season
Remark * Juntawee et al.,2016

Moreover, the high number of the first stage (zoea) was recorded in this estuary that means
the adaptative respond in the estuarine plumes reflected the positively sign in the purification by
mangrove forest and the high activity of a filter feeders. Indeed, the continuously reproduction could
be occurred throughout the year. Meanwhile, the brackish species showed the high tolerance to the
environmental changes so the recruitment of the first stages was empowering. Also, the species
composition of the larval stage needs to expand to species level that lead to a strong management and
regulation in fishery resources in this area. In addition, it made sure that the food supply would enough
to be sustainable maintenance in the pelagic ecosystem ( Anker, 2001; Koettker and Friere, 2006;
Hameed et al., 2018).
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CONCLUSION
This study showed the clear results that Brachyura zoea dominated in majority abundance
during the annual cycle, comprising as 96.2 % to the total abundance. Followed by, Dendrobrachiata
shrimps showed the second most abundance. The high abundance period was a post monsoon
season but the lower abundance was recorded during a monsoon season. Moreover, the lower salinity
also high turbid water might directly affect to the larval development of many planktonic larvae. Indeed,
the continuously reproduction could be occurred throughout the year. Meanwhile, the brackish species
showed the high tolerance to the relevance so the recruitment of the first stages was empowering. Also,
the species composition of the larval stage needs to expand to species level that lead to a strong
management and regulation in fishery resources in this area.
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Timing and Environmental Factors for the Attachment of Green Mussel in Sriracha Bay
สาโรจน เริ่มดําริห1* อลงกต อินทรชาติ1 นิติพัฒน พลอยประดับ1 อรรถวุฒิ กันทะวงศ1 และ กนกวรรณ ขาวดอน1
Saroj Rermdumri1* , Alongot Intarachart1 , Nitiphat Ploypradup1 , Attawut Khantavong1 and Kanokwan Khaodon1

บทคัดยอ

การศึกษาการลงเกาะของหอยแมลงภูในอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ศึกษาระหวางเดือนกุมภาพันธ 2558
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2559 โดยใชเนื้ออวนโพลีเอทีลีนขนาดตา 2 เซนติเมตร ตัดแบงเปนเสนๆ ขนาดเสนละ
10x150 เซนติเมตร ถวงดวยอิฐมอญ นําไปวางในจุดที่ศึกษา 4 สถานี (1A, 2A, 1B และ 2B) สถานีละ 3 เสน (3
ซ้ํา) เพื่อลอใหลูกหอยลงเกาะ ศึกษาชวงเวลาการลงเกาะและปจจัยแวดลอม คือ แพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ํา
ทะเล ทุกๆ เดือน ผลการศึกษาพบวาลูกหอยแมลงภูในอาวศรีราชามีการลงเกาะสองชวง คือ ชวงเดือนมกราคม
ถึงมีนาคม และชวงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม ในเดือนกันยายนพบปริมาณการลงเกาะของลูกหอยมากที่สุดที่
สถานี 1A (716 ตัว/ตารางเมตร) และพบ Chaetoceros sp. อาหารที่สําคัญของลูกหอยเปนแพลงกตอนพืชชนิด
เดนในอาวศรีราชา มีปริมาณความหนาแนนเซลลสูงสุด สวนคุณภาพน้ําทะเล ไดแก ความลึก ความเค็ม อุณหภูมิ
ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา คาความเปนกรด-ดาง และความโปรงใส พบวาอยูในเกณฑปกติที่เหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของหอยแมลงภู

ABSTRACT

Timing and environmental factors for the attachment of green mussel in Sriracha Bay Chon
Buri was studied between February 2015 to February 2016. Polyethylene net (with 2 cm mesh size.),
cut into pieces of 10x150 cm size was used as collectors for mussel setting. Collectors were
suspended in four stations (1A, 2A, 1B and 2B), each with three replicates. Settlement and
environmental factors (plankton and water quality) were investigated monthly. The attachment time of
mussel in Sriracha Bay was found in two periods. The first period was in January to March and the
second in August to December. The highest settlement was found in September at Station 1A (716
ind/m2). The dominant phytoplankton in Sriracha Bay was Chaetoceros sp. which was found in the
highest cell density. The water and environmental factors, (i.e. depth, salinity, temperature, dissolved
oxygen, pH and transparency,) were in the normal range and suitable for mussel growth.
Key words: Timing, Green mussel, attachment and environmental factors
*Corresponding Author; e-mail address: ffissrr@ku.ac.th
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คํานํา
การเลี้ยงหอยแมลงภู (Perna viridis Linnaeus, 1758) เปนอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ําที่ไดรับความนิยม
อยางยิ่งโดยเฉพาะในบริเวณอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องจากหอยแมลงภูเปนสัตวน้ําที่นิยมบริโภคกันมาก
เพราะเนื้อหอย แมลงภูมีรสชาติอรอย มีคุณคาทางโภชนาการสูง และมีราคาไมแพง ปจจุบันมีการพัฒนาวิธีการ
เลี้ยงหอยแมลงภูแบบใหมที่สามารถเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้นโดยใชวัสดุที่หางายและมีอายุการใชงานนานหลายป
เพื่อพัฒนารูปแบบ การเลี้ยงหอยแมลงภูใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเปนทางเลือกใหมแกผูประกอบอาชีพ
การเลี้ยงหอยแมลงภู

ใหดําเนินกิจการตอไปดวยดี จึงเปนที่มาของการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือก (แบบ

พัฒนา) ซึ่งสถานีวิจัยประมง ศรีราชาเปนผูริเริ่มสงเสริมฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรที่
ประกอบอาชีพการเลี้ยงหอยแมลงภู ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกลเคียง การเลี้ยงหอยแมลงภูแบบนี้เปนการ
เลี้ยงโดยการใชวัสดุจําพวกเชือกหรืออวนที่มีความทนทานมาลอลูกหอยแมลงภูในธรรมชาติแทนการใชหลักไมไผ
ปก ตัวแพประกอบดวยเชือกที่นํามาถักเปนรูปสี่เหลี่ยม มีการพยุงตัวแพใหลอยน้ําดวยถังทุนพลาสติก ซึ่งเปนวัสดุ
ที่มีอายุใชงานนานหลายป (ปรเมษฐ และอลงกต, 2544) เนื่องจากการเลี้ยงแบบพัฒนานี้มีประสิทธิภาพไดผล
ผลิตสูงทําใหมีผูประกอบการเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องพบวาพื้นที่เลี้ยงหอยไดเพิ่มขึ้นจาก 0.43 ตารางกิโลเมตร
ในป 2544 เปน 1.48 ตารางกิโลเมตร ในป 2547 (มณฑลและภูวดล, 2549) ปจจุบันการเลี้ยงหอยแมลงภูได
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเพราะปริมาณความตองการหอยแมลงภูของตลาดมีเพิ่มขึ้น สงผลใหบริเวณอาวศรีราชามี
การขยายพื้นที่ในการเลี้ยงหอยแมลงภูมากขึ้น เนื่องจากบริเวณอาวศรีราชามีความพรอมทั้งดานสภาพแวดลอม
และปจจัยการผลิตของแหลงน้ํา ไดแก ปริมาณอาหาร พันธุสัตวน้ํา ความสนใจของผูประกอบการ การคมนาคม
และการตลาดตอการเลี้ยงหอยแมลงภู จึงเปนเหตุผลที่ ทําใหบริเวณอาวศรีราชาไดรับความนิยมในการเลี้ยง
หอยแมลงภูและมีการขยายพื้นที่การเลี้ยงหอยแมลงภูเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการเลี้ยงหอยแมลงภูแบบแพเชือก
ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตางๆ อาทิเชน ฤดูกาล สภาพพื้นที่เลี้ยง ปริมาณอาหาร
คุณภาพน้ําทะเล ฯ ตามไปดวย ทําใหปจจุบันบางชวงเวลาเกิดปญหาการขาดแคลนลูกพันธุหอยแมลงภูจาก
ธรรมชาติ อี กทั้ง ผูป ระกอบการไมท ราบช วงเวลาในการลงเกาะของลูก หอยที่แ นชั ด ทํา ให ไมมี ก ารวางแผน
เตรียมพรอมที่จะลงสายอวนสําหรับเลี้ยงหอยชุดใหมไดทันชวงเวลาที่ลูกหอยแมลงภูมาลงเกาะ ดังนั้นการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาการเลี้ยงหอยแมลงภูในอาวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสามารถ
ชวยในการคาดการณแนวโนมชวงเวลาการลงเกาะของลูกหอยแมลงภูไดทันตอสถานการณในการลงทุนเลี้ยง
หอยแมลงภูของชาวประมง ตลอดจนการศึกษาความสัมพันธทางดานปจจัยสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ไดแก ชนิด
และปริมาณแพลงกตอนพืชซึ่งเปนอาหารสําคัญของลูกหอย คุณภาพน้ําทะเลซึ่งอาจมีผลหรือเปนตัวกระตุนการ
ลงเกาะและการเจริญเติบโตของลูกพันธุหอยแมลงภูในธรรมชาติได
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อุปกรณและวิธีการ
พื้นที่ศึกษาวิจัย
การศึกษาเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2558 จนถึงเดือนกุมภาพันธ 2559 ในบริเวณอาวศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี โดยกําหนดบริเวณที่ศึกษาดวยพิกัดดาวเทียมระบุตําแหนงใหครอบคลุมพื้นที่ที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภูใน
บริเวณ
อาวศรีราชา จํานวน 4 สถานี (Figure 1) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สถานี 1A บริเวณหนาสถานีวิจัยประมงศรีราชา หางจากแนวชายฝงออกมา 500 เมตร
สถานี 2A บริเวณหนาสถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง หางจากแนวชายฝงออกมา 500 เมตร
สถานี 1B บริเวณหนาสถานีวิจัยประมงศรีราชา หางจากแนวชายฝงออกมา 1,000 เมตร
สถานี 2B บริเวณหนาสถาบันวิจัยอาหารสัตวน้ําชายฝง หางจากแนวชายฝงออกมา 1,000 เมตร

Figure 1 Map of Study site at Sriracha bay, Chonburi Province
การเก็บและการวิเคราะหตวั อยาง
ขนาดของลูกหอยแมลงภูและปริมาณการลงเกาะ
นําสายอวนสําหรับลอใหลูกหอยลงเกาะ ซึ่งทําจากวัสดุเนื้ออวนโพลีเอทีลีนขนาดตา 2 เซนติเมตร ตัด
แบง เปนเสนๆ ขนาดเสนละ 10x150 เซนติเมตร ไปติดตั้งบริเวณจุดที่ศึกษาทั้งสี่สถานี โดยการผูกสายอวน
ดานบนไวกับสายเชือกของแพเลี้ยงหอยแมลงภูและถวงน้ําหนักดานลางของสายอวนดวยกอนอิฐมอญ สถานีละ
3 เสน (3 ซ้ํา) ในชวงตนเดือนกุมภาพันธ 2558 เมื่อครบ 1 เดือน นําสายอวนเสนใหมลงไปเปลี่ยน พรอมนําสาย
อวนที่ผูกลอลูกหอยทิ้งไวของแตละสถานีขึ้นมาตรวจดูและนับปริมาณลูกหอยแมลงภูที่พบลงเกาะบนสายอวน
ทั้งหมด พรอมสุมลูกหอยมาวัดขนาดความยาวเปลือกและชั่งน้ําหนัก เพื่อหาคาเฉลี่ยของปริมาณการลงเกาะและ
การเจริญเติบโตของ
ลูกหอยแมลงภูทุกๆ เดือน เปนระยะเวลา 1 ป
แพลงกตอนพืช
เก็บตัวอยางแพลงกตอนพืชดวยถุงลากแพลงกตอนขนาด 21 ไมครอน จากบริเวณจุดที่ศึกษาทั้งสี่จุด
ทุ ก ๆ เดื อ น นํ า ตั ว อย า งแพลงก ต อนมาเก็ บ รั ก ษาด ว ยน้ํ า ยาฟอร ม าลดี ไ ฮด 4% จากนั้ น นํ า มาวิ เ คราะห
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ในหองปฏิบัติการ โดยใช Sedgewick Rafter Counting Cell และสองดูภายใตกลองจุลทรรศนเพื่อแยกชนิด
และปริมาณแพลงกตอน ในการจําแนกชนิดของแพลงกตอนจะใชเอกสารอางอิงดังนี้ ลัดดาและคณะ (2546)
คุณภาพน้ําทะเล
ตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเล ไดแก ความลึก ความเค็ม อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา ความโปรง
แสง และความเปนกรด-ดาง ดวยเครื่องมือ Multi-parameter พรอมบันทึกขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหผลตอไป

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การศึกษาขนาดและปริมาณการลงเกาะของลูกหอยแมลงภู
จากการนําสายอวนทดลองสําหรับลอใหลูกหอยแมลงภูลงเกาะขึ้นมาตรวจนับปริมาณและสุมวัดขนาด
ของลูกหอยทุกๆ เดือน เปนระยะเวลา 1 ป พบวาลูกหอยแมลงภูในระยะลงเกาะ (settlement) หรือลูกหอยระยะ
เม็ดงา เม็ดถั่วเขียวที่ชาวประมงทองถิ่นเรียกกัน มีการลงเกาะยึดติดเจริญเติบโตอยูบนสายอวนหนาแนนมาก
ที่สุดในเดือนกันยายน พบจํานวนลูกหอยลงเกาะในสถานี 1A (716 ตัว/ตารางเมตร) สถานี 2A (502 ตัว/ตาราง
เมตร), สถานี 1B (227 ตัว/ตารางเมตร) และ สถานี 2B (218 ตัว/ตารางเมตร) สวนเดือนที่พบลูกหอยลงเกาะ
หนาแนนรองลงมาคือ เดือนตุลาคม มีนาคม ธันวาคม 2558 และเดือนกุมภาพันธ 2559 ตามลําดับ โดยมี
ปริมาณการลงเกาะของลูกหอยแมลงภูในแตละจุดหนาแนนแตกตางกันออกไป (Figure 2)

Figure 2 Total of Green mussel settlement in different time at Sriracha bay
จากการศึกษาปริมาณการลงเกาะของลูกหอยแมลงภูในบริเวณอาวศรีราชาครั้งนี้ พบแนวโนมการลง
เกาะของลูกหอยแมลงภูแบงเปนสองชวง คือ ระยะสั้นชวงเดือนมกราคมถึงมีนาคม และระยะยาวชวงเดือน
สิงหาคมถึงธันวาคม โดยพบปริมาณการลงเกาะหนาแนนในเดือนกันยายนและตุลาคม แสดงวาหอยแมลงภูใน
อาวศรีราชาเริ่มวางไขและลงเกาะตั้งแตปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน สําหรับรายงานการศึกษาที่
เกี่ยวของมีการระบุไววาหอยแมลงภูสวนใหญมีการวางไขสูงสุดอยูสองชวง สําหรับพื้นที่บริเวณชายฝงตะวันออก
ของอาวไทยจะอยูในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม และชวงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ (กองเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝง, 2536) ขณะที่การศึกษาของ เสรี (2557) พบวาหอยแมลงภูบริเวณชายฝงทะเลอาวไทย (ณ อาว
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ปตตานี) มีการปลอยเซลลสืบพันธุสองครั้งในรอบป คือ ครั้งแรกในชวงเดือนกุมภาพันธุถึงเมษายน และครั้งที่สอง
ในช ว งเดื อ นกรกฎาคมถึ ง พฤศจิ ก ายน ซึ่ ง สาเหตุ ที่ ช ว งฤดู ก าลในการสื บ พั น ธุ ว างไข แ ละการลงเกาะของ
หอยแมลงภูในบริเวณตางๆ มีชวงเวลาคลาดเคลื่อนกันไป อาจเกิดไดเร็วขึ้นหรือชาลง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในปจจุบัน เชน ฤดูกาลที่ผันแปรไมแนนอน การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ และ
ปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของ ดังเชนรายงานการศึกษาของ Gosling (2003) ที่กลาวไววา การที่วงจรการสืบพันธุของ
หอยแมลงภูมีความแตกตางกันนั้นมีความเกี่ยวของกับปจจัยหลายประการทั้งภายในและภายนอกตัวหอย ปจจัย
ภายใน เชน ฮอรโมน และจีโนไทป เปนตน สวนปจจัยภายนอก เชน อุณหภูมิ อาหาร ความเค็ม และแสง ฯ เปนตน
สําหรับขนาดของลูกหอยที่ลงเกาะบนสายอวนทดลองในแตละเดือนพบวามีขนาดความยาวเปลือกโดย
เฉลี่ยไมแตกตางกันคือ มีขนาดความยาวเปลือกโดยเฉลี่ยในสถานี 1A, 2A, 1B และ 2B เทากับ 0.22±0.05,
0.23±0.07, 0.23±0.07 และ 0.23±0.06 เซนติเมตร ตามลําดับ ชวงเดือนตุลาคม 2558 ลูกหอยมีขนาดความ
ยาวเปลือกโดยเฉลี่ยมากที่สุด คือ 0.34±0.02 เซนติเมตร และในเดือนกุมภาพันธ 2559 มีขนาดความยาวเปลือก
โดยเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 0.19±0.00 เซนติเมตร สวนเดือนกันยายน 2558 ซึ่งพบปริมาณลูกหอยมีการลงเกาะ
หนาแนนที่สุด พบวาลูกหอยมีขนาดความยาวเปลือกโดยเฉลี่ยที่สถานี 1A, 2A, 1B และ 2B เทากับ 0.21±0.06,
0.21±0.07, 0.21±0.08 และ 0.21±0.08 เซนติเมตร ตามลําดับ สําหรับน้ําหนักของลูกหอยพบวามีน้ําหนักโดย
เฉลี่ยในแตละบริเวณที่ศึกษาตางกันเล็กนอยคือ มีน้ําหนักโดยเฉลี่ยในสถานี 1A, 2A, 1B และ 2B เทากับ
0.018±0.005, 0.020±0.007, 0.019±0.008 และ 0.019±0.008 กรัม ตามลําดับ ในเดือนตุลาคม 2558 ลูกหอยมี
น้ําหนักโดยเฉลี่ยมากที่สุด คือ 0.032±0.003 กรัม สวนเดือนกันยายน 2558 ซึ่งพบปริมาณลูกหอยแมลงภูลง
เกาะหนาแนนที่สุด พบวาลูกหอยมีน้ําหนักโดยเฉลี่ยเลี้ยงนอยที่สุด คือ 0.015±0.002 กรัม โดยมีน้ําหนักเฉลี่ยใน
สถานี 1A, 2A, 1B และ 2B เทากับ 0.015±0.004, 0.013±0.002, 0.016±0.006 และ 0.014±0.004 กรัม
ตามลําดับ
การศึกษาแพลงกตอนพืช
การศึกษาและวิเคราะหตัวอยางแพลงกตอนพืชในน้ําทะเลบริเวณพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 จุด พบแพลงกตอน
พืช ทั้งหมด 2 Division ประกอบดวย Division Cyanophyta จํานวน 3 สกุล และ Division Chromophyta
จํ า นวน 47 สกุ ล รวมทั้ ง หมด 50 สกุ ล แพลงก ต อนพื ช กลุ ม เด น ที่ พ บทั่ ว ไปในบริ เ วณพื้ น ที่ ศึ ก ษา ได แ ก
Chaetoceros sp., Surirella sp., Thalassionema sp., Thalassiosira sp. Nitzschia sp., Pseudo-nitzschia
sp., Pleurosigma sp., Rhizosolenia sp., Gyrosigma sp., Bacillaria sp., และ Peridinium sp. การศึกษา
ครั้งนี้พบวา Chaetoceros sp. ซึ่งเปนแพลงกตอนพืชชนิดเดนที่พบในอาวศรีราชา และเปนแพลงกตอนพืชที่เปน
อาหารสําคัญของลูกหอย มีปริมาณความหนาแนนของเซลลสูงสุดตลอดป เดือนสิงหาคม 2558 พบปริมาณ
ความหนาแนนเซลลมากที่สุดบริเวณสถานี 1B มีความหนาแนนเซลลเฉลี่ย 2.06x106 เซลลตอมิลลิลิตร สวนใน
เดือนกุมภาพันธ 2559 พบปริมาณความหนาแนนเซลลนอยที่สุดบริเวณสถานี 2B มีความหนาแนนเซลลเฉลี่ย
1.09x104 เซลลตอมิลลิลิตร (Figure 3) สอดคลองกับการศึกษาชนิดและปริมาณแพลงกตอนบริเวณแหลงเลี้ยง
หอยแมลงภู จังหวัดชุมพร ที่พบแพลงกตอนพืช 46 สกุล มีไดอะตอมเปนกลุมหลักและพบ Chaetoceros spp.
เปนชนิดเดนที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของหอยแมลงภู (สุขศรีและพงศธร, 2544) สวนในประเทศ
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ฟลิปปนสพบวาชวงเวลาการปลอยเซลลสืบพันธุของหอยแมลงภู P. viridis มีความสัมพันธกับปริมาณอาหารและ
ความเค็ม (Walter, 1982) แพลงกตอนพืชจึงนับวาเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่มีผลตอการลงเกาะของลูกหอยแมลงภู
ในครั้งนี้

Figure 3 Density cells of Chaetoceros sp. at Sriracha bay
การศึกษาคุณภาพน้ําทะเล
คุณภาพน้ําทะเลในบริเวณจุดที่ศึกษาทั้งสี่สถานี ตลอดระยะเวลา 1 ป พบวามีคาเฉลี่ยของระดับความ
ลึกของน้ําทะเล 5.42±1.26 เมตร ความโปรงแสง 2.12±0.14 เมตร อุณหภูมิ 30.10±0.02 องศาเซลเซียส ความ
เค็ม 30.78±0.04 สวนในพันสวน ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา 4.74±0.18 มิลลิกรัมตอลิตร และคาความเปน
กรด-ดาง 8.03±0.04 เชนเดียวกับการศึกษาของ อลงกต (2551) ไดตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลบางปะการบริเวณ
สถานีเก็บตัวอยางในอาว ศรีราชา ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงธันวาคม 2549 พบวามีคาความลึกอยูในชวง
2.30-7.20 เมตร อุณหภูมิ อยูในชวง 26.56-31.90 องศาเซลเซียส ความเค็มอยูในชวง 23.40-33.87 สวนในพัน
สวน ปริมาณออกซิเจนละลาย ในน้ํามีคาอยูในชวง 4.00-6.78 มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนกรดดางอยูในชวง
7.26-8.11 และความโปรงแสงอยูใน ชวง 1.30-4.50 เมตร ซึ่งมีคาไมเกินคามาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้มีรายงานที่
เกี่ยวของระบุไววา

การเลี้ยงหอยแมลงภูนั้นมีหลายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของหอยแมลงภู เชน

ปจจัยทางดานชีวภาพ คือ อายุ ขนาด และลักษณะทางพันธุกรรม และปจจัยทางฟสิกส คือ อุณหภูมิ ความลึก
ของน้ํา เปนตน (Jamison et al., 1975) อุณหภูมิของน้ําเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของ
หอยแมลงภู บริ เ วณที่ เ ลี้ ย งหอยแมลงภู ส ว นใหญ จ ะอยู ใ นบริ เ วณที่ เ ป น อ า วและชายฝ ง ทะเลที่ ค อ นข า งตื้ น
อุณหภูมิของน้ําไมคอยมีความแตกตาง ฤดูรอนจะมีอุณหภูมิอยูระหวาง 31-32 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวอยู
ระหวาง 26-28 องศาเซลเซียส ซึ่งนับวาเปนชวงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของหอยแมลงภู (จิตรา, 2541)
วิทยาและสิริพร (2542) รายงานวาความเค็มมีผลตอการเจริญเติบโตและการรอดตายของหอยแมลงภู ความเค็ม
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ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของหอยแมลงภู คือ 25-30 สวนในพันสวน สวนคาความเค็มที่เปนอันตรายตอ
หอยแมลงภูมีคาอยูระหวาง 0-15

สวนในพันสวน (สุขุม, 2547) ในฮองกงพบวาปจจัยดานคุณภาพน้ําและ

ปริมาณอาหารเปนปจจัยหลักที่ควบคุมชวงเวลาการปลอยเซลลสืบพันธุของหอยแมลงภู (Lee, 1985) สวนใน
ประเทศอินเดีย Rajagopal et al. (1997) รายงานวาปจจัยทางดานคุณภาพน้ําและปริมาณอาหารมีบทบาท
สําคัญตอชวงเวลาการปลอยเซลลสืบพันธุของหอยแมลงภู จากการศึกษาครั้งนี้พบวาคุณภาพน้ําทะเลอยูใน
เกณฑปกติที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของหอยแมลงภูได

สรุป
การศึกษาครั้งนี้พบวาชวงเวลาการลงเกาะของลูกหอยแมลงภู Perna viridis ในบริเวณอาวศรีราชา
จังหวัดชลบุรี แบงเปนสองชวง ระหวางเดือนมกราคมถึงมีนาคม และเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม มีปริมาณการลง
เกาะของ ลู ก หอยหนาแน น ที่ สุ ด ในเดื อ นกั น ยายน บริ เ วณสถานี 1A

คื อ 716 ตั ว /ตารางเมตร และพบ

Chaetoceros sp. ซึ่งเปนแพลงกตอนพืชที่เปนอาหารสําคัญสําหรับลูกหอย เปนแพลงกตอนชนิดเดน มีปริมาณ
ความหนาแนนเซลลสูงสุดในอาวศรีราชา

สวนคุณภาพน้ําทะเล พบวาอยูในเกณฑปกติที่เหมาะสมตอการ

เจริญเติบโตของลูกหอยแมลงภู
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ลักษณะของจะงอยปาก และความสัมพันธ์ ระหว่ างสัดส่ วนจะงอยปากกับความยาว
และนา้ หนักของหมึกกระดอง
Beak’s Morphological Characteristics and Relationship between Beak Dimensions and
Length-Weight of Cuttlefish
สนธยา ผุยน้ อย1* จรวย สุขแสงจันทร์ 1 ภาวิดา ประสพสุข1 และ รสิตา รื่ นหาญ1
Sonthaya Phuynoi1*, Charuay Sukhsangchan1, Pawida Prasopsook1 and Rasita Raunhan1

บทคัดย่ อ

รวบรวมตัวย่าง 3 ชนิด ได้ แก่ หมึกกระดองหางแหลม จานวน 162 ตัว หมึกกระดองหางงอ จานวน 50 ตัว
และหมึกกระดองก้ นไหม้ จานวน 139 ตัว จากเรื อประมงอวนลาก อาเภอแสมสาร จังหวัดชลบุรี ศึกษาลักษณะ
ของจะงอยปาก เช่น ขนาด รู ปทรง สี และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างสัดส่วนจะงอยปากกับความยาวและ
น ้าหนักตัว พบว่า จะงอยปากของหมึกกระดองทัง้ 3 ชนิด มีสีน ้าตาลอ่อนจนถึงสีดาครอบครองพื ้นที่จะงอยปาก
ทังหมด
้
จะงอยปากบนส่วนปลายยอดจะงอยแหลมกว่าจะงอยปากล่าง ส่วนสันจะงอยปากโค้ งและยาว ส่วน
ปลายของจะงอยปากมีสีดาจนถึงน ้าตาลเข้ มกินพื ้นที่ประมาณ 1/8 ของความยาวสันจะงอยปากบน จะงอยปาก
ล่างส่วนปลายด้ านหน้ าโค้ งเล็ก น้ อย ปี ก ทัง้ 2 ข้ างยาวทรงสี่ เหลี่ย มผื นผ้ า ปลายมน ความสัมพันธ์ ทางสถิ ติ
ระหว่างสัดส่วนจะงอยปากกับความยาวลาตัว (ML) ความยาวเหยียด (TL) และน ้าหนักตัว (W) ของหมึกกระดอง
3 ชนิดพบว่ามีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 ดังนี ้ 1) หมึกกระดองหางแหลม ดังสมการ
ML= 0.542+0.650UCL(r2 =0.829), ML = 0.379+0.897LRW (r2 =0.822), W = -176.850+27.584
UHL(r2=0.783) และW = -190.938+29.699LCL(r2=0.804) ตามลาดับ 2) หมึกกระดองหางงอ ดังสมการ
ML = 0.987+0.764UHL(r2 =0.816), ML = 1.100 + 0.761LCL(r2 = 0.790),TL = 0.581+1.173ULWL
(r2=0.861), TL = 0.921 +1.347LCL(r2=0.851), W = -22.541+6.728ULWL(r2=0.857)และW = -19.670
+7.531LCL(r2=0.809) ตามลาดับ และ3) หมึกกระดองก้ นไหม้ ดังสมการ ML = 0.134 +0.787UHL
(r2 =0.791), ML = 0.907+ 0.697LCL(r2 = 0.770), W = -39.310+ 8.003UCL(r2 =0.770) และ W= -50.078
+12.564LCL (r2=0.777) ตามลาดับ

ABSTRACT

The specimens of three species of cuttlefish were collected from trawling net around Samae San
District, Chonburi Province, Thailand. Three hundred and forty-nine specimens were observed (162
specimens from Sepia aculeata, 50 specimens from S. recurvirostra and 139 from Sepiella inermis). Beak
morphological characteristics were observed such as size, shape, color, and the relationship between beaks
dimension and length or weight. The result showed that the upper and lower beaks were large striped brown to
black color cover rostral, hood, and crest to the lateral wall. Upper beak has the rostral tip sharper than lower beaks,
hood was curved and long. The rostral tip has brown to black in color and cover 1/8 of upper hood length. Lower
beak has less curved, rostral tip blunt and long wings. The relationship between the beak dimensions and mantle
length or total length or body weight of three species of cuttlefish were significantly different at P ≤ 0.05.
Firstly, S. aculeata were ML=0.542+0.650UCL (r2 =0.829), ML = 0.379+0.897LRW (r2 =0.822), W =
-176.850+27.584UHL (r2=0.783) and W = -90.938+29.699LCL (r2=0.804) ,secondly, S. recurvirostra were
ML = 0.987+0.764UHL (r2 =0.816), ML = 1.100+0.761LCL (r2 =0.790), TL = 0.581+1.173ULWL (r 2=0.861),
TL = 0.921+1.347LCL (r2=0.851), W = -22.541+6.728ULWL (r2=0.857) and W = -19.670+7.531LCL
(r2=0.809),and thirdly, S. inermis were ML = 0.134 +0.787UHL (r2 =0.791), ML=0.907+0.697LCL(r2 = 0.770),
W = -39.310+8.003UCL (r2 =0.770) และ W= -50.078 +12.564LCL (r 2=0.777) respectively.
Key Words: Beaks Morphological, Beaks Dimensions, Cuttlefish
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คานา
หมึกกระดอง เป็ นปลาหมึกที่ มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิ จ ชนิ ดหนึ่ง ของประเทศไทย รองจาก
หมึกกล้ วย และหมึกสาย ซึง่ หมึกกระดอง รู ปร่ างคล้ ายถุง รู ปไข่ กลมและป้อมมากกว่าหมึกกล้ วย ลักษณะเด่น
ของหมึก กระดองคือด้ านหลังภายในล าตัว มีแ กนหรื อ มี โครงร่ างภายในล าตัว แข็ งเป็ น แผ่ น สี ข าวขุ่น และมี
ส่วนประกอบเป็ นหินปูน (calcium carbonate) ช่วยค ้าจุนร่ างกาย เรี ยกว่า ลิ ้นทะเล (Cuttlebone) มีครี บลาตัว
เพื่ อช่ วยพยุงท าให้ เคลื่ อนไหวในนา้ ได้ อย่ างรวดเร็ ว หมึก กระดองเป็ น สัตว์ นา้ ที่ ได้ รั บความนิ ยมรั บประทาน
เครื่ องมือประมงที่ใช้ จบั หมึกกระดองได้ อวนลากคู่ อวนลากแผ่นตะเฆ่ และลอบหมึก เป็ นต้ น การดารงชีวิตหมึก
กระดองมักจับเหยื่อที่มีชีวิตกินเป็ นอาหารโดยใช้ หนวดหรื อแขน จากนัน้ จะใช้ จะงอยปากที่มีลกั ษณะคล้ ายกับ
ปากนกแก้ ว ฉี กเนือ้ ให้ เป็ นชิ น้ เล็ก ๆ ก่อนจะใช้ ฟันที่ อยู่ด้านในช่องปากจะทาหน้ าที่คล้ ายกับเครื่ องบด ทาให้
อาหารมีขนาดเล็กลงก่อนส่งไปสูก่ ระเพาะอาหาร (สนธยาและคณะ, 2560)
อย่างไรก็ตามปลาหมึกเองก็เป็ นอาหารของสัตว์นา้ ชนิดอื่น ๆ ด้ วยเช่นกัน คือ วาฬ โลมา แมวนา้ และ
ปลาขนาดใหญ่ เป็ นต้ น เมื่อมีการผ่าซากของสัตว์เหล่านีจ้ ะพบชิ ้นส่วนของปลาหมึกอยู่ในกระเพาะอาหาร เช่น
เศษชิ ้นส่วนของแกนค ้าจุนร่ างกาย หรื อชิ ้นส่วนของจะงอยปากที่ยงั คงเหลืออยู่ในกระเพาะอาหาร ซึง่ ชิ ้นส่วนของ
จะงอยปากนี ้สามารถนาไปใช้ ในการจาแนกกลุม่ หรื อชนิดของปลาหมึกได้ เช่น สามารถใช้ จาแนกกลุม่ หมึกกล้ วย
ได้ ถึง 75 ชนิด (Lu and Ickeringill, 2002) และกลุ่มหมึกกล้ วยจากมหาสมุทรแปซิฟิก 18 ชนิด (Wolff, 1984)
นอกจากนี ้ส่วนของจะงอยปากยังสามารถใช้ วดั การเจริ ญเติบโตและการหาอายุของปลาหมึก (Bi et al., 2015)
ดังนัน้ การศึกษาลักษณะและสัดส่วนของจะงอยปากของปลาหมึก นับเป็ นส่วนสาคัญในการจาแนกชนิ ดทาง
อนุกรมวิธาน และยังรวมไปถึง การประเมินอัตราการบริ โภคอาหาร (Lefkaditou and Bekas, 2004) และ
นอกจากนี ้ สนธยา และคณะ, (2560) ศึกษาและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ทางสถิติระหว่างสัดส่วนจะงอยปากกับ
ความยาวลาตัวและความยาวเหยียดของหมึกหลอดชนิด Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii พบว่ามีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 โดยสัดส่วนของความยาวเหยียดจะงอยปากบน (UCL) และความยาวสันจะงอย
ปากล่าง (LCL) มีความสัมพันธ์ กับความยาวลาตัว (ML) และความยาวเหยียด (TL) ของหมึกหลอดมากที่สดุ ซึ่ง

นอกจากนี ้ยังศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจะงอยปากกับความยาวลาตัวแยกตามเพศผู้และเพศเมียได้ อีกด้ วย
การศึกษาในครั ง้ นี ด้ าเนิ นการศึกษาเกี่ ยวกับ ลักษณะของจะงอยปากและสัดส่วนความสัมพันธ์ ของ
จะงอยปากกับความยาวหรื อน ้าหนักของปลาหมึก ในกลุ่มหมึกกระดอง 3 ชนิดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานทางด้ านชีววิทยาของสัตว์นา้ กลุ่มหมึกกระดองและนาไปใช้ ประโยชน์ ใน
ด้ านการบริ หารจัดการทรัพยากร ตลอดจนการนาไปใช้ ในการประเมินขนาดและนา้ หนักของหมึกกระดองจาก
จะงอยปากได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
รวบรวมตัวอย่ างของหมึก กระดอง 3 ชนิ ดคือ ได้ แ ก่ หมึก กระดองหางแหลม (Sepia aculeata)
หมึกกระดองหางงอ (S. recurvirostra) และหมึกกระดองก้ นไหม้ (Sepiella inermis) จากเรื อประมงอวนลาก ใน
พื ้นที่ อาเภอแสมสาร จังหวัดชลบุรี นาตัวอย่างหมึกกระดองที่ได้ แยกชนิด แยกเพศ การวัดความยาวคือ ความ
ยาวลาตัว (Mantle Length : ML) และความยาวเหยียด (Total Length : TL) และชัง่ น ้าหนักตัว (body weight)
ด้ วยเครื่ องชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง จากนัน้ ทาการศึกษาลักษณะของจะงอยปาก เช่น สี ขนาด และรู ปทรงของ
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หมึกกระดองแต่ละชนิ ด วัดสัดส่วนต่าง ๆ ของจะงอยปากบน (upper beaks) และจะงอยปากล่าง (lower
beaks) ตามวิธีของ (Wolff 1981) ดังนี ้ จะงอยปากบน (upper beak) ได้ แก่ ความยาวปลายจะงอยปากบน
(URL) ความยาวปลายจะงอยปากบนถึงขอบด้ านในของปี ก (URW) ความยาวสันจะงอยปากบน (UHL) ความ
กว้ างปี กจะงอยปากบน (UWL) ความยาวเหยี ยดจากปี ก บน (ULWL) ความยาวเหยี ยดจะงอยปากบน (UCL)
และ ความกว้ างขอบด้ านในจะงอยปากบน (Ujw) (Figure 1A) จะงอยปากล่าง (lower beak) ได้ แก่ ความยาว
สันจะงอยปากล่าง (LHL) ความยาวเหยียดจะงอยปากล่าง (LCL) ความยาวของปลายยอดจะงอยปากล่างถึง
ขอบด้ านในของปี ก (LRW) ความยาวส่วนโค้ งของจะงอยปากล่าง (LRL) ความยาวปี กจะงอยปากล่าง (LWL)
และความกว้ างขอบด้ านในจะงอยปากล่าง (Ljw) (Figure 1B)

A

B

Figure 1 Measurements of upper and lower beaks of cuttlefish
ที่มา : ดัดแปลงจาก Wolff (1981)
นาค่าที่ วัดได้ ข องจะงอยปากบนและจะงอยปากล่าง ไปหาค่าความสัมพัน ธ์ กับ ค่าความยาวล าตัว
(Mantle Length) ความยาวเหยี ยด (Total Length) และนา้ หนัก ตัว (Body weight) โดยวิเคราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ โดยใช้ สมการการถดถอย (Linear regression) เชิงเส้ นทดสอบด้ วย F-test ที่ระดับความเชื่อมัน่
95% ที่ (P ≤ 0.05)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ขนาดและน ้าหนักหมึกกระดองทัง้ 3 ชนิด ดังนี ้ 1) หมึกกระดองหางแหลม (S. aculeata) จานวนทังหมด
้
162 ตัวมีความยาวลาตัว (ML) อยู่ในช่วง 4.70-14.10 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.50 ± 1.88 เซนติเมตร ความยาว
เหยี ย ด (TL) อยู่ในช่วง 8.2 – 55.60 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 15 ± 17.90 เซนติเมตร น า้ หนัก ตัวอยู่ใ นช่ ว ง
18.81-342.10 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 111.24 ± 63.03 กรัม 2) หมึกกระดองหางงอ (S. recurvirostra) จานวน
ทังหมด
้
50 ตัวมีความยาวลาตัว อยู่ในช่วง 3.10-6.60 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8 ± 0.85 เซนติเมตร ความยาว
เหยี ยดลาตัว อยู่ในช่วง 4.30 -10.60 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.46 ± 1.46 เซนติเมตร นา้ หนักตัวอยู่ในช่วง
3.47-42.32 โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 16.93 ± 8.39 กรัม และ 3) หมึกกระดองก้ นไหม้ (S. inermis) จานวนทังหมด
้
139 ตัว มี ความยาวลาตัว อยู่ในช่วง 3.30-8.60 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.77±1.09 เซนติเมตร ความยาวเหยียด
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ลาตัว อยู่ในช่วง 5.50-35.50 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.43 ± 7.46 เซนติเมตร น ้าหนักตัวอยู่ในช่วง 3.02-90.30
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 37.672 ± 19.732 กรัม
1. ลักษณะและสัดส่ วนจะงอยปากของหมึกกระดอง (Figure 2)
1.1 จะงอยปากบน
จะงอยปากบนของหมึกกระดองทัง้ 3 ชนิด มีสีน ้าตาลจนถึงสีดาครอบครองพื ้นที่จะงอยปากทังหมด
้
ส่วนปลายยอดจะงอยปากแหลม ส่วนสันจะงอยปากแหลมและโค้ งยาว ส่วนปลายของจะงอยปากมีสีดาจนถึง
น ้าตาลเข้ มกินพื ้นที่ประมาณ 1/8 ของความยาวสันจะงอยปากบน (UHL) ปลายสุดของจะงอยปากจนถึงมุมด้ าน
ในขอบจะงอยปาก (jaw angle) เป็ นน ้าตาลเข้ มจนถึงสีดาครอบครองพื ้นที่สว่ นของความยาวสันจะงอยปากบน
เกือบทังหมด
้
ส่วนปี กสันจะงอยปากยาวและโค้ งจนไปถึงส่วนของฐานสันจะงอยปาก ส่วนผนังจะงอยปากกว้ าง
ด้ านข้ างเป็ นแผ่นโค้ ง จากขอบปี กจะงอยปากจนถึงฐานสุดของจะงอยปากมีสว่ นที่เว้ าอย่างชัดเจน และขอบ
ด้ านหน้ าของสันจะงอยปากจนถึงมุมด้ านในเรี ยบไม่เป็ นฟั นเลือ่ ย
1.1.1 หมึกกระดองหางแหลม สัดส่วนจะงอยปากบน ดังนี ้ ความยาวสันจะงอยปากบน : ความยาว
เหยียดจะงอยปากบน 10.44:13.80 (UHL:UCL) ความยาวสันจะงอยปากบน : ความยาวเหยียดจากปี กบน
10.44:9.30 (UHL:ULWL) ความยาวปลายจะงอยปากบน : ความยาวเหยียดจะงอยปากบน 2.76:13.80
(URL:UCL) และความยาวเหยียดจะงอยปากบน : ความยาวเหยียดจากปี กบน 13.80:9.30(UCL:ULWL)
1.1.2 หมึกกระดองหางงอ สัดส่วนจะงอยปากบน ดังนี ้ ความยาวสันจะงอยปากบน : ความยาวเหยียด
จะงอยปากบน 4.99:6.88 (UHL:UCL) ความยาวสันจะงอยปากปากบน : ความยาวเหยียดจากปี กบน 4.99:2.41
(UHL:ULWL) ความยาวปลายจะงอยปากบน : ความยาวเหยียดจะงอยปากบน 1.27:6.88 (URL:UCL) และ
ความยาวเหยียดจะงอยปากบน : ความยาวเหยียดจากปี กบน 6.88:2.41 (UCL:ULWL)
1.1.3 หมึกกระดองก้ นไหม้ สัดส่วนจะงอยปากบน ดังนี ้ความยาวสันจะงอยปากบนกับความยาวเหยียด
จะงอยปากบน 7.17:9.62 (UHL:UCL) ความยาวสันจะงอยปากบน : ความยาวเหยียดจากปี กบน 7.17:8.28
(UHL:ULWL) ความยาวปลายจะงอยปากบน : ความยาวเหยียดจะงอยปากบน 2.03:9.62 (URL:UCL) และ
ความยาวเหยียดจะงอยปากบน: ความยาวเหยียดจากปี กบน 9.62:8.28 (UCL:ULWL)
1.2 จะงอยปากล่าง
จะงอยปากล่างไม่แหลม สันจะงอยปากสันและแคบเล็
้
กน้ อย มุมจะงอยปากด้ านหน้ ากว้ าง ส่วนปลาย
จะงอยปากเป็ นสีดาจนถึงมุมของขอบสันจะงอยปาก ครอบครองพื ้นที่ประมาณ ½ ของความยาวสันจะงอยปาก
ล่าง ส่วนของปี ทงั ้ 2 ข้ างยื่นยาวออกมาเป็ นแผ่นเรี ยบเสมอกันตลอดทังแผ่
้ น และส่วนปลายของฐานปี กมีลกั ษณะ
เป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ ามุมโค้ ง ขอบด้ านหน้ าของจะงอยปากล่างมีลกั ษณะที่เรี ยบและมีสว่ นบนเป็ นร่ องคล้ ายฟั นเลื่อย
1.2.1 หมึกกระดองหางแหลม สัดส่วนจะงอยปากล่าง ดังนี ้ ความยาวสันจะงอยปากล่าง : ความยาว
เหยียดจะงอยปากล่าง 3.85:10.17 (LHL:LCL) ความยาวสันจะงอยปากล่าง : ความยาวปี กจะงอยปากล่าง
3.85:6.63 (LHL:LWL) และความยาวเหยียดจะงอยปากล่าง : ความยาวของปลายยอดจะงอยปากล่างถึงขอบ
ด้ านในของปี ก 10.17:9.47 (LCL:LRW)
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1.2.2 หมึกกระดองหางงอ สัดส่วนจะงอยปากล่าง ดังนี ้ ความยาวสันจะงอยปากล่าง : ความยาว
เหยียดจะงอยปากล่าง 1.48:4.86 (LHL:LCL) ความยาวสันจะงอยปากล่าง : ความยาวปี กจะงอยปากล่าง
1.48:3.51 (LHL:LWL) และความยาวเหยียดจะงอยปากล่าง : ความยาวของปลายยอดจะงอยปากล่างถึงขอบ
ด้ านในของปี ก4.86:4.705 (LCL:LRW)
1.2.3 หมึกกระดองก้ นไหม้ สัดส่วนจะงอยปากล่าง ดังนี ้ ความยาวสันจะงอยปากล่าง : ความยาว
เหยียดจะงอยปากล่าง 2.69:6.98 (LHL:LCL) ความยาวสันจะงอยปากล่าง : ความยาวปี กจะงอยปากล่าง
2.69:4.52 (LHL:LWL) และและความยาวเหยียดจะงอยปากล่าง : ความยาวของปลายยอดจะงอยปากล่างถึง
ขอบด้ านในของปี ก 6.98:6.32 (LCL:LRW)

Characteristic
of beak

Sepia aculeata

Sepia recurvirostra

Sepiella inermis

A) Upper
Beak
A

C

E

D

F

B) Lower
Beak
B

Figure 2 Characteristic of upper beak and lower beak : A-B) S. aculeata, C-D) S. recurvirostra
B
and E-F) Sepiella inermis.
2. การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างจะงอยปากกับความยาวลาตัวของหมึกกระดอง 3 ชนิด
2.1 หมึกกระดองหางแหลม
2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างจะงอยปากบนกับความยาวลาตัว (ML) ของหมึกกระดองหางแหลม พบว่า
มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 โดยส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สุดคือ ความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวเหยี ย ดจะงอยปากบน (UCL) กับ ความยาวลาตัวดังสมการ ML=0.542+ 0.650UCL
(r2=0.829, n=162) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวสันจะงอยปากบน (UHL) กับความยาวลาตัว
ดังสมการ ML = 1.026+0.812UHL (r2=0.760, n=162)
2.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจะงอยปากล่างกับความยาวลาตัว (ML) ของหมึกกระดองหางแหลมพบว่า
มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 โดยส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวของปลายยอดจะงอยปากล่างถึงขอบด้ านในของปี ก (LRW) กับความยาวลาตัวดังสมการ
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ML = 0.379+0.897LRW (r2 =0.822, n=162) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวเหยียดจะงอยปาก
ล่าง (LCL) กับความยาวลาตัวดังสมการ ML = 1.494+0.846LCL (r2= 0.737, n=162)
2.1.3 ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างจะงอยปากบนกับ น า้ หนัก ตัว ของหมึกกระดองหางแหลม พบว่า มี
ความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 ส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความยาวสันจะงอยปากบน (UHL) กับน ้าหนักดังสมการ W = -176.850+27.584UHL (r2=0.783, n=162)
รองลงมาคื อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความยาวเหยี ย ดจะงอยปากบน (UCL) กั บ น า้ หนั ก ดัง สมการ
W = -179.839+21.098UCL (r2=0.779, n=162)
2.1.4 ความสัมพันธ์ ระหว่างจะงอยปากล่างกับนา้ หนัก ตัว (W) ของหมึกกระดองหางแหลมพบว่ามี
ความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 ส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความยาวเหยียดจะงอยปากล่าง (LCL) กับนา้ หนักตัว ดังสมการ W = -190.938+29.699LCL (r2=0.804,
n = 162) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวของปลายยอดจะงอยปากล่างถึงขอบด้ านในของปี ก
(LRW) กับน ้าหนัก ดังสมการ W = -162.966+28.964LRW (r2=0.770, n=162)
2.2 หมึกกระดองหางงอ
2.2.1 ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งจะงอยปากบนกับ ความยาวล าตัว ของหมึก กระดองหางงอ พบว่ า มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 โดยส่วนที่มีความสัมพันธ์มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความยาวสันจะงอยปากบน (UHL) กับความยาวลาตัว ดังสมการ ML=0.987+ 0.764UHL (r2=0.816, n=50)
รองลงมาคือ ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างความยาวปลายจะงอยปากบน (URL) กับ ความยาวล าตัวดังสมการ
ML = 1.920+ 2.266URL (r2 =0.771, n=50)
2.2.2 ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่ างจะงอยปากล่า งกับ ความยาวล าตัวของหมึก กระดองหางงอ พบว่า มี
ความสัมพันธ์ กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ P ≤ 0.05 โดยส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างความยาวเหยี ย ดจะงอยปากล่าง (LCL) กับความยาวลาตัวดังสมการ ML = 1.100+0.761LCL
(r2=0.790, n=50) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของปลายยอดจะงอยปากล่างถึงขอบด้ านในของ
ปี ก (LRW) กับความยาวลาตัวดังสมการ ML=1.990+0.597LRW (r2=0.666, n=50)
2.2.3 ความสัมพันธ์ ระหว่างจะงอยปากบนกับความยาวเหยียด ของหมึกกระดองหางงอ พบว่า มี
ความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 ส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สุดคือ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความยาวเหยียดจากปี กบน (ULWL) กับความยาวเหยียด สมการดัง TL = 0.581+1.173ULWL (r2=0.861,
n=50) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเหยียดจะงอยปากบน (UCL) กับความยาวเหยียด ดังสมการ
TL = 0.936+0.949UCL (r2=0.859, n=50)
2.2.4 ความสัมพันธ์ ร ะหว่างจะงอยปากล่างกับความยาวเหยี ยดของหมึกกระดองหางงอพบว่ามี
ความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 ส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สุดคือ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความยาวเหยียดจะงอยปากล่าง (LCL) กับความยาวเหยียดดังสมการ TL = 0.921+1.347LCL (r2=0.851,
n=50) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของปลายยอดจะงอยปากล่างถึงขอบด้ านในของปี ก (LRW)
กับความยาวเหยียด ดังสมการ TL= 2.234+1.112LRW (r2=0.797, n=50)
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2.2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างจะงอยปากบนกับน ้าหนักตัวของหมึกกระดองหางงอ พบว่า มีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 ส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวเหยียด
จากปี กบน (ULWL) กับนา้ หนัก ดังสมการ W = -22.541+6.728ULWL (r2=0.857, n=50) รองลงมาคือ
ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวเหยียดจะงอยปากบน (UCL) กับน ้าหนัก ดังสมการ W = -20.282+5.407UCL
(r2=0.845, n=50) และความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวสันจะงอยปากบน (UHL) กับนา้ หนัก ดังสมการ
W = -20.691+7.540UHL (r 2=0.827, n=50) ตามลาดับ
2.2.6 ความสัมพันธ์ ระหว่างจะงอยปากล่างกับนา้ หนัก ตัว (W) ของหมึกกระดองหางงอ พบว่ามี
ความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 ส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สุดคือ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความยาวเหยียดจะงอยปากล่าง (LCL) กับน ้าหนัก ดังสมการ W = -19.670 +7.5318LCL (r 2=0.809, n=50)
รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวของปลายยอดจะงอยปากล่างถึงขอบด้ านในของปี ก (LRW) กับ
น ้าหนัก ดังสมการ W = -13.107+6.384LRW (r2=0.795, n=50)
2.3 หมึกกระดองก้ นไหม้ (Sepeilla inermis)
2.3.1 ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งจะงอยปากบนกับ ความยาวล าตัว ของหมึก กระดองก้ น ไหม้ พบว่า มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 โดยส่วนที่มีความสัมพันธ์มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความยาวสันจะงอยปากบน (UHL) กับความยาวลาตัว ดังสมการ ML = 0.134 +0.787UHL (r2=0.791, n=139)
รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวเหยี ยดจะงอยปากบน (UCL) กับความยาวล าตัวดังสมการ
ML = 1.537+0.441UCL (r2=0.752, n=139)
2.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจะงอยปากล่างกับความยาวลาตัว (ML) ของหมึกกระดองก้ นไหม้ พบว่ามี
ความสัมพันธ์ กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ P ≤ 0.05 โดยส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์
ระหว่ า งความยาวเหยี ย ดจะงอยปากล่ า ง (LCL) กั บ ความยาวล าตั ว ดั ง สมการ ML=0.907+0.697LCL
(r2= 0.770, n=139) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวของปลายยอดจะงอยปากล่างถึงขอบด้ านใน
ของปี ก (LRW) กับความยาวลาตัวดังสมการ ML=1.175+0.728 LRW (r2=0.742, n=139)
2.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างจะงอยปากบนกับน ้าหนักของหมึกกระดองก้ นไหม้ พบว่า มีความสัมพันธ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 ส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวเหยียด
จะงอยปากบน (UCL) กับน ้าหนัก ดังสมการ W = -39.310+8.003UCL (r2 =0.770, n=139) รองลงมาคือ
ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวสันจะงอยปากล่าง (UHL) กับน ้าหนัก ดังสมการ W = -61.849+13.887UHL
(r2=0.765, n=139)
2.3.4 ความสัมพันธ์ ระหว่างจะงอยปากล่างกับนา้ หนัก (W) ของหมึกกระดองก้ นไหม้ พบว่ามี
ความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ P ≤ 0.05 ส่วนที่มีความสัมพันธ์ มากที่สุดคือ ความสัมพันธ์ ร ะหว่าง
ความยาวเหยียดจะงอยปากล่าง (LCL) กับน ้าหนักดังสมการ W= -50.078 +12.564LCL (r2=0.777, n=139)
รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวของปลายยอดจะงอยปากล่างถึงขอบด้ านในของปี ก (LRW) กับ
น ้าหนัก ดังสมการ W=-42.744+12.732LRW (r2=0.704, n=139)
ลักษณะของจะงอยปากหมึกกระดองทัง้ 3 ชนิ ด พบว่ามีลักษณะที่ คล้ ายคลึงกันมาก อย่างไรก็ตาม
ลักษณะของจะงอยปากของหมึกกระดองพบว่ามีความแตกต่างกับปลาหมึกกลุ่มอื่น ๆ เช่นกลุ่มหมึกกล้ วย หรื อ
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กลุม่ หมึกสาย อย่างชัดเจน จากการศึกษาและวิเคราะห์ทางสถิติถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสัดส่วนจะงอยปากกับ
ความยาวและนา้ หนักของหมึกกระดอง 3 ชนิด พบว่าน ้าหนักตัวของหมึกกระดองทัง้ 3 ชนิดมีความสัมพันธ์ กับ
สัดส่วนของจะงอย ซึง่ ต่างจากปลาหมึกชนิดอื่น เช่น หมึกกล้ วยหรื อหมึกสายที่น ้าหนักตัวไม่มีความสัมพันธ์ กับ
สัดส่วนจะงอยปากเลย ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากลักษณะทางสรี รวิทยาของหมึกกระดอง โครงร่ างภายในเป็ นแผ่นหินปูน
ค ้าจุนแกนกลางหลังของร่ างกายเรี ยกว่า ลิ ้นทะเล ทาให้ หมึกกระดองมีน ้าหนักตัวโดยรวมที่เพิ่มขึ ้น และจึงน่าจะ
เป็ นเหตุผลที่ทาให้ หมึกกระดองมีความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนจะงอยปากกับน ้าหนักตัว และจากผลการศึกษาใน
ครั ง้ นีย้ งั พบว่าหมึกกระดองหางงอ (S. recurvirostra) เท่านันที
้ ่มีความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวเหยียดลาตัว
(TL) กับสัดส่วนจะงอยปาก การศึกษาในครัง้ นีส้ อดคล้ องกับ Wang et al. (2013) โดยทาการศึกษาในหมึก
กระดองชนิด Sepia esculenta และวิเคราะห์ผลการศึกษา ส่วนความยาวสันจะงอยปาก (UHL) มีความสัมพันธ์
กับความยาวลาตัว ดังสมการได้ แก่ ML = 9.8770×UHL + 4.7132 และทาการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่าง
นา้ หนัก กับสัดส่วนของจะงอยปาก และพบว่านา้ หนักของหมึกกระดองมีความสัมพัน ธ์ กับส่วนความยาวสัน
จะงอยปากบน (UHL) มากที่สดุ สมการ คือ W = 41.716e0.141UHL และน ้าหนักของหมึกกระดองมีความสัมพันธ์
กับส่วนความยาวเหยียดจะงอยปากล่าง (LCL) มากที่สดุ สมการคือ W =72.727e0.1376 LCL และจากการศึกษา
ของ Perez-Gandaras (1983) ในหมึกกระดองชนิด Sepia officinalis ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างน ้าหนักตัว
(W) กับความยาวสันจะงอยปาก (HL) และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวลาตัว (ML) กับความยาวสัน
จะงอยปาก (HL) สมการดังนี ้ ln w= -2.09+4.06 ln (HL) และ ML=-2.14+21.89 (HL) จากตัวอย่างทังหมด
้
53 ตัว อย่างไรก็ตามในอนาคตจาเป็ นต้ องมีการศึกษาสัดส่วนจะงอยปากกับระยะการเจริ ญพันธุ์ของปลาหมึก
เพื่อทราบถึงพัฒนาการระยะเจริ ญพันธุ์ของปลาหมึกต่อไป

สรุป
ลักษณะจะงอยปากบนของหมึกกระดองมีสีน ้าตาลจนถึงสีดาครอบครองพื ้นที่จะงอยปากทังหมด
้
ส่วน
ปลายยอดจะงอยปากแหลม สันจะงอยปากโค้ งยาวไปด้ านหลัง ส่วนปลายของจะงอยปากมีสีดาจนถึงนา้ ตาล
เข้ มกินพื ้นที่ประมาณ 1/8 ของความยาวสันจะงอยปากบน (UHL) จะงอยปากล่าง ปลายจะงอยไม่แหลม สัน
จะงอยปากสันและค่
้
อนข้ างแคบ มุมปากด้ านหน้ ากว้ าง ส่วนของปี กทัง้ 2 ข้ างยื่นยาวออกมาเป็ นแผ่นเรี ยบเสมอ
กันตลอดทังแผ่
้ น และส่วนปลายของฐานปี กมีลักษณะเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ าปลายขอบมน สัดส่วนของจะงอยปาก
1)หมึก กระดองหางแหลมสัดส่วนจะงอยปากบน(UHL:UCL) 10.44:13.80 และสัดส่วนจะงอยปากล่าง
(LHL:LCL) 3.85:10.17 2)หมึกกระดองหางงอ สัดส่วนจะงอยปากบน (UHL:UCL) 4.99:6.88 และสัดส่วน
จะงอยปากล่าง (LHL:LCL) 1.48:4.86 และ 3) หมึกกระดองก้ นไหม้ สัดส่วนจะงอยปากบน (UHL:UCL)
7.17:9.62 และสัดส่วนจะงอยปากล่าง (LHL:LCL) 2.69:6.98 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ทางสถิติระหว่าง
จะงอยปากกับ ความยาวล าตัว หรื อ น า้ หนัก ของหมึก กระดอง 3 ชนิ ด ดังนี ้ 1) หมึก กระดองหางแหลม
ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวลาตัวกับสัดส่วนจะงอยปากบนและล่าง ดังสมการ ML=0.542 + 0.650UCL
(r2 =0.829), ML = 0.379+0.897LRW (r2 =0.822) ตามลาดับ ความสัมพันธ์ ระหว่างน ้าหนักตัวกับสัดส่วน
จะงอยปากบนและล่าง ดังสมการ W = -176.850+ 27.584UHL (r 2=0.783), W = -190.938+29.699LCL
(r 2=0.804) ตามลาดับ 2) หมึกกระดองหางงอ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวลาตัวกับสัดส่วนจะงอยปากบน
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และล่าง ดังสมการ ML = 0.987+ 0.764UHL (r2 =0.816), ML = 1.100 + 0.761LCL (r2 = 0.790) ตามลาดับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวเหยี ยดลาตัวกับสัดส่วนจะงอยปากบนและล่างTL = 0.581+1.173ULWL
(r 2=0.861), TL = 0.921 +1.347LCL (r2=0.851) ตามลาดับ และ ความสัมพันธ์ ระหว่างน ้าหนักตัวกับสัดส่วน
จะงอยปากบนและล่าง ดังสมการ W = -22.541+6.728ULWL (r2=0.857) W = -19.670 +7.5318LCL
(r2=0.809) ตามลาดับ 3) หมึกกระดองก้ นไหม้ ความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวลาตัวกับสัดส่วนจะงอยปากบน
และล่าง ดังสมการ ML = 0.134 +0.787UHL (r2 =0.791), ML = 0.907+ 0.697LCL (r2 = 0.770) ตามลาดับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างน ้าหนักตัวกับสัดส่วนจะงอยปากบนและล่าง ดังสมการ W = -39.310 + 8.003UCL
(r2 =0.770) และ W= -50.078 +12.564LCL (r 2=0.777) ตามลาดับ
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปั จจัยสิ่งแวดล้ อมต่ อประชากรหอยลาย (Paratapes undulatus
(Born, 1778)) และสัตว์ พนื ้ ทะเลชนิดเด่ น บริเวณช่ องเกาะช้ าง จังหวัดตราด
Impact of Environmental Factors Changing on Short Neck Clam (Paratapes undulatus (Born,
1778)) Populations and Dominant Species of Benthos at Koh Chang, Trat Province
ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร1 นภาขวัญ แหวนเพชร1* จิตติมา อายุตตะกะ1 และ ปริ ญญา ลิมป์ วิริยะกุล1
Sakchai Kanmarangkool1, Napakhwan Whanpetch1*, Chittima Aryuthaka1 and Parinya Limviriyakul1

บทคัดย่ อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้ อมกับความหนาแน่นของหอยลาย และสัตว์พื ้นทะเลชนิดเด่น
ในบริ เวณช่องเกาะช้ าง จังหวัดตราด ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม 2559 จานวน 6 สถานี
เป็ นสถานีใกล้ ฝั่ง 3 สถานี และสถานีที่นอกแนวชายฝั่ ง 3 สถานี โดยใช้ เรื อคราดหอยลายพบว่า หอยลายมีการ
กระจายตัวหนาแน่นในบริ เวณตอนกลางของพื ้นที่ศกึ ษา (สถานีที่ 2 และ สถานีที่ 5) และพบว่าปลิงหัวมันเทศเป็ น
สัตว์ พืน้ ทะเลชนิ ดเด่นในทุกสถานี โดยพบหนาแน่นสุดในสถานี ที่ 1 พื น้ ที่ ศึกษาทัง้ หมดมีลกั ษณะอนุภาคดิน
ตะกอนแบบ ทรายปนโคลน หรื อโคลนปนทราย หลังจากเดือนมกราคม 2559 จานวนและความหนาแน่นของ
หอยลายลดลงอย่างต่อเนื่อง และหลังจากเดือนเมษายน 2559 ปลิงหัวมันเทศได้ ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดย
ที่ลกั ษณะอนุภาคดินตะกอนในทุกสถานีได้ เปลี่ยนเป็ นโคลนในเดือนมีนาคม 2559 เป็ นต้ นไป การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพของลักษณะอนุภาคดินตะกอน อาจจะส่งผลต่อกระทบต่อความหนาแน่นของหอยลาย และปลิงมัน
เทศในเชิงระบบนิเวศ

ABSTRACT
A study of the relationship between the environment and short necked clam density and
dominance benthos in the strait of Koh Chang, Trat province, in August 2015 to July 2016, 6 stations
was located near three coast stations and three offshore stations. In the middle of the study area
(station 2 and station 5) the short neck clam was together with the sweet sea potato which was the
dominance species in all stations. The maximum density of the sweet sea potato showed in the first
station. The study area was characterized by silty sand, or sandy silt. Since January 2016, number
and density of short neck clam have decreased continuously whereas sweet sea potato has declined
since April 2016 as well. The sediment particle size in all stations changed to silt in March 2016.
Physical changes of sediment particles may affect the density of both short neck clam and sweet sea
potato in the ecosystem.
Key words: short necked clam, Paratapes undulatus, sediment particles, Trat province
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คานา
หอยลายเป็ นสัตว์นา้ ที่ สาคัญ ทางเศรษฐกิ จทางด้ านการบริ โภค ในปี พ.ศ. 2556 ผลผลิตหอยลายทัง้
ประเทศเท่ากับ 12,367 ตัน (กรมประมง, 2558) หอยลาย (Short necked clam หรื อ Venus shell หรื อ Carpet
shell หรื อ Surf clam) เป็ น หอยสองฝาที่ มีฝาเท่ ากัน เปลือกบาง รู ปร่ างยาวรี มีลวดลายหยั กหรื อเป็ น ตาข่าย
ตลอดความยาวของตัวหอย ขอบบนของฝาด้ านในมีฟั นอยู่ ฝาละ 3 ซี่ (กรมประมง, 2521) จัดอยู่ใน Phylum
Mollusca Class Pelecypoda Order Eulamellibranchia Family Veneridae แ ล ะ มี ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ว่ า
Paratapes undulatus (Born, 1778) เปลือกมีสีน ้าตาลอ่อนหรื อน ้าตาลเข้ ม หอยลายชอบฝั งตัวอยู่ ตามพื ้นดินที่
มีองค์ประกอบดินเลน โดยฝั งตัวที่ระดับความลึก 1 – 25 เซนติเมตร บริ เวณแหล่งอาศัยของหอยลายมักจะอยู่ต่า
จาก ระดับนา้ ทะเลประมาณ 4-6 เมตร จากผลสารวจแหล่งการประมงต่าง ๆ ในอ่าวไทยปี พ .ศ. 2525 พบว่า
แหล่งประมงหอยลายทางฝั่ งตะวันออกของอ่าวไทยอยู่ในบริ เวณจังหวัดตราด บริ เวณอ่าวไทยตอนในอยู่บริ เวณ
จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี บริ เวณตอนใต้ ของอ่าวไทยจะพบในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ สุราษฎร์ ธานี และนครศรี ธรรมราช (เธียร และคณะ, 2526) ในประเทศไทยมีรายงานการพบหอย
ลายรวมทั ง้ สิ น้ 3 ชนิ ด คื อ Paphia undulate (Paratapes undulatus), Paphia alapapilionis และ Paphia
crassisulca (กองประมงทะเล, 2535) และเนื่ องจากหอยลายเป็ นที่ ต้องการของผู้บริ โภค โดยจังหวัดตราดมี
แหล่งหอยลาย 3 แห่ง คือ ด้ านทิศตะวันตกของช่องเกาะช้ าง ด้ านปลายแหลมศอก และชายฝั่ งทะเลอาเภอคลอง
ใหญ่ และทาการประมงในเดือน สิงหาคม-พฤศจิ กายน มีหอยลายขึน้ ท่า วันละ 4-22 ตัน (รั ชกฤต และคณะ,
2560 อ้างถึง วิเศษ และวัฒนา, 2520) ในปี พ.ศ. 2553 พบว่าบริ เวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีผลผลิต
ทางประมงของหอยลายลดลงเหลือ 3,913 ตัน (กรมประมง, 2555) จนเกิดแนวทางฟื น้ ฟูแหล่งอนุรักษ์ พ่อแม่พนั ธุ์
หอยลายเพื่อการแพร่ ขยายพันธุ์ในธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2554 (รั ชกฤต และคณะ, 2560) แต่กลับพบว่าผลผลิต
ทางประมงของหอยลายยังคงลดลง จากสถิติกรมประมง พ.ศ. 2558 มีผลผลิตประมงหอยลาย 5,000 ตัน มูลค่า
150 ล้ านบาท (กรมประมง, 2560) แต่ใน พ.ศ. 2559 มีผ ลผลิ ตหอยลายเหลือเพี ยง 14.80 ตัน (กรมประมง,
2561) การที่ผลผลิตลดลงสะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาการเสื่ อมโทรมของแหล่งหอยลายในธรรมชาติ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีต
ในครัง้ นี ้จึงเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะขนาดดินตะกอนบริ เวณพื ้น
ทะเลที่เป็ นแหล่งที่อยู่ กับจานวนและความหนาแน่น หอยลายและสัตว์พื ้นทะเลชนิดเด่น ในบริ เวณช่องเกาะช้ าง
อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ซึ่งเป็ นแหล่งที่มีการทาประมงคราดหอยลาย และเป็ นบริ เวณพื น้ ที่ ฟื้นฟูแหล่ง
อนุรักษ์ พ่อแม่พนั ธุ์หอยลาย เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการจัดการแหล่งประมงหอยลายแบบยัง่ ยืนต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
พืน้ ที่ศึกษา
กาหนดสถานีเก็บตัวอย่างในบริ เวณแหล่งที่มีการทาประมงคราดหอยลาย บริ เวณช่องเกาะช้ าง อาเภอ
แหลมงอบ จังหวัดตราด (Figure 1) โดยแบ่งพื ้นที่ศกึ ษาออกเป็ น 6 สถานี กาหนดเป็ นสถานีใกล้ แนวชายฝั่ ง
จานวน 3 สถานี (TR1 TR2 และ TR3) และสถานีที่อยู่ด้านนอกแนวชายฝั่ งจานวน 3 สถานี (TR4 TR5 และ TR6)
ทาการสารวจและเก็บข้ อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2559 จานวน 7 ครัง้ บันทึกพิกดั ภูมิศาสตร์
ของแต่ละสถานีในเครื่ องกาหนดตาแหน่งบนโลก GPS (Global Position System) ใช้ พิกดั กริ ดแบบยูทีเอ็ม
(Universal Transverse Mercator; UTM) ที่ 48P
การศึกษาตัวอย่ างสัตว์ พนื ้ ทะเล
ทาการเก็บตัวอย่างโดยใช้ เรื อประมงคราดสัตว์พื ้นทะเลในพื ้นที่บริ เวณพื ้นที่ศกึ ษา คราดมีขนาดกว้ าง 18
เซนติเมตร ยาว 160 เซนติเมตรและลึก 100 เซนติเมตร ทาการสารวจและเก็บตัวอย่าง (คราด) เป็ นเวลาประมาณ
5 นาที จานวน 2 รอบ คานวณพื ้นที่จากเครื่ องกาหนดตาแหน่งบนโลก GPS

Figure 1 Sampling sites in Koh Chang, Trat Province
การศึกษาคุณภาพนา้
ทาการตรวจวัดคุณภาพน ้า และปั จจัยสิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่ศกึ ษา โดยทาการตรวจวัดคุณสมบัติเบื ้องต้ น
ทางกายภาพของน ้า ได้ แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม และปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า ด้ วยเครื่ อง Multiparameter
Water Quality Monitor YSI รุ่ น 85/10 FT
การศึกษาลักษณะอนุภาคดินตะกอน
เก็ บ ตัวอย่างดิน ตะกอนในบริ เวณพื น้ ที่ ศึกษา โดยใช้ เครื่ องมือตักดิน (Ekman grab) ขนาด 15 x 15
ตารางเซนติ เมตร ท าการวิ เคราะห์ ข นาดอนุ ภ าคดิ น ตะกอนโดยใช้ วิ ธี Pipette method of Sedimentation
Analysis โดยนาดินตะกอนที่ได้ ผงึ่ แห้ ง แล้ วอบไล่ความชื ้นที่ 100 – 105 องศาเซลเซียส อย่างน้ อย 20 นาที โดยมี
ปริ มาณตัวอย่างที่จะใช้ วิเคราะห์ ลกั ษณะอนุภาคดินตะกอน ประมาณ 25 – 30 กรั ม ละลายในนา้ กลัน่ กวนจน
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ละลาย แยกอนุภาคดินตะกอนขนาดต่ากว่า 0.063 มิลลิเมตร แล้ วใส่ตวั อย่างในกระบอกตวง ปรับปริ มาตรนา้
เป็ น 1 ลิตร คนให้ เข้ ากันที่อณ
ุ หภูมิห้อง 28 องศาเซลเซียส เริ่ มจับเวลาแล้ วดูดสารละลายตามเวลาที่กาหนดดังนี ้
20 วินาที , 1 นาที 35 วินาที , 6 นาที 22 วินาที, 25 นาที 28 วินาที และ 1 ชั่วโมง 43 นาที อบแห้ งที่ 100 – 105
องศาเซลเซี ยส 1 – 2 ชั่วโมง คานวณสัดส่วนร้ อยละตามวิธี การ Sediment analysis (Holme and McIntyre,
1984)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการส ารวจและเก็ บ ตั ว อย่ า งทั ง้ หมด 7 ครั ง้ (Table 1) พบว่ า หอยลาย (Short necked clam,
Paratapes undulatus (Born, 1778)) มีการกระจายตัวหนาแน่นอยู่ในบริ เวณสถานีที่ 2 (TR2) และ 5 (TR5) อยู่
ที่ประมาณ 60,000 ตัวต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็ นตอนกลางของพื น้ ที่ศึกษา เมื่อเปรี ยบเทียบกับ การศึกษาของ
รัชกฤต และคณะ (2560) ที่ทาการปล่อยพ่อแม่พนั ธุ์หอยลายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ที่พบหอยลายมาก
ที่สุดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่ 142,189 ตัวต่อตารางกิโลเมตร และเฉลี่ยทัง้ ปี อยู่ที่ 21,875 ตัวต่อตาราง
กิโลเมตร เป็ นบริ เวณใกล้ เคียงกับสถานีที่ 1 (TR1) และ 4 (TR4) แต่จากการสารวจบริ เวณสถานีดงั กล่าวกลับพบ
ความหนาแน่นของหอยลายสูงสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 เพียง 2,719 ตัวต่อตารางกิโลเมตร
Table 1 Average density of Short neck clam and Sweet sea potato in Koh Chang, Trat Province (ind. km-2)
Station

Date

TR1

Short neck clam

0

0

326

319

356

367

1420

Sweet sea potato

257,679

428,974

676,785

643,204

641,382

218,732

467,898

Short neck clam

60,188

30,650

11,829

7,124

2,095

957

417

Sweet sea potato

14,829

18,433

96,998

67,142

49,348

27,996

34,792

Short neck clam

0

1,452

655

2,305

353

0

0

Sweet sea potato

214,446

117,418

237,611

209,102

208,804

148,311

189,822

Short neck clam

0

0

0

2,719

625

2,583

0

Sweet sea potato

317,515

267,713

167,675

141,041

198,438

145,735

164,169

Short neck clam

64,186

27,785

18,382

8,481

2,002

2,793

640

Sweet sea potato

20,409

25,824

66,308

40,192

51,041

64,246

29,762

Short neck clam

0

354

0

320

0

0

314

Sweet sea potato

52,833

99,858

208,220

242,380

136,978

135,676

73,732

TR2

TR3

TR4

TR5

TR6

30 Aug 15 21 Nov 15 13 Jan 16 14 Mar 16 23 Apr 16 25 May 16 3 Jul 16
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และจากข้ อมูลทังหมดจะพบว่
้
าความหนาแน่นของหอยลายจะค่อยๆ ลดลง โดยหลังจากครัง้ ที่ 3 (13 January
16) จะพบการกระจายตัวของหอยลายแบบไม่สม่าเสมอ สัตว์พื ้นทะเลชนิดอื่นที่พบได้ แก่ กลุ่มปู ดาวเปราะ หอย
คราง ไส้ เดือนทะเล และพบปลิงหัวมันเทศ (Acaudina molpadioides) เป็ นสัตว์พืน้ ทะเลชนิ ดเด่นทุกสถานี มี
ความหนาแน่นที่สดุ คือสถานีที่ 1 ที่เป็ นพื ้นที่ใกล้ ฝั่งและถัดมาจากปากคลองท่าตะเภา หลังจากการเก็บตัวอย่าง
ครั ง้ ที่ 5 (23 April 16) การกระจายตัวของปลิงหัวมันเทศลดลงในเกื อบทุกสถานี (Table 1) เมื่อเปรี ยบเที ย บ
Similarity matrices ระหว่างประมาณหอยลาย ปลิงหัวมันเทศและ ร้ อยละของขนาดอนุภาคตะกอนดิน พบว่า
บริ เวณสถานี ที่ 2 และ 5 ในสองครั ง้ แรกของการสารวจถูก จัดแยกเป็ น กลุ่ม A (Figure 2) และส่วนที่ เหลื อมี
ลักษณะเป็ นกลุ่มใหญ่ (กลุ่ม B) โดยมีกลุ่มย่อย (กลุ่ม C) ในกลุ่มใหญ่ซงึ่ เป็ นกลุ่มที่เกิดจากบริ เวณสถานีที่ 1 ที่มี
ปริ มาณปลิงหัวมันเทศสูง และลักษณะขนาดอนุภาคดินตะกอนจะแตกต่างจากสถานีอื่นเนื่องจากเป็ นบริ เวณใกล้
ฝั่ งที่มีดินตะกอนจากฝั่ งลงสู่ทะเลสูงสุด จากผลดังกล่าวทาให้ ทราบว่าร้ อยละขนาดอนุภาคดินตะกอนที่เปรี ยบ
แปลงตัง้ แต่ช่วงครัง้ ที่ 3 (13 January 16) มีผลต่อปริ มาณสิ่งมีชีวิตพื น้ ทะเลจนการจัดกลุ่มไม่มีความแตกต่าง
(กลุ่ม B) ในเกือบทุกสถานี ภายหลังการเปลี่ยนแปลงร้ อยละของขนาดอนุภาคดินตะกอน และอาจเป็ นเหตุให้
ปริ มาณหอยลายและปลิงหัวมันเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง

A

C
B

Figure 2 Non-metric multi-dimensional scaling between sediment particle (grain) size and density of
benthos
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Figure 3 Composition of sediment particle (grain) size in study area
การศึกษาลักษณะอนุภาคดินตะกอน พบว่าในสองครั ง้ แรก (30 August 15 – 21 November 15) ทุก
สถานีมีร้อยละของอนุภาคดินตะกอนเป็ นแบบทรายปนโคลน ถึงโคลนปนทราย จนการศึกษาครัง้ ที่ 4 (14 March
16) ดินตะกอนมีร้อยละของโคลนสูงขึน้ ในทุกสถานี (Figure 3) จากการลดลงของร้ อยละของทรายในทุกสถานี
แบบฉับพลัน ซึง่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ สภาพพืน้ ทะเลเปลี่ยนไปจนถึงการสารวจครั ง้ สุดท้ าย โดยมี
เฉพาะบริ เวณที่ใกล้ ปากคลองน ้าเชี่ยวที่จะมีปริ มาณทรายเพิ่มขึ ้น แต่สถานีที่อยู่กลางช่องเกาะช้ างยังคงมีอนุภาค
ดินตะกอนเป็ นโคลนสูง เมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพน ้าเบื ้องต้ น พบว่าอุณหภูมิทกุ สถานีอยู่ในช่วง 28 – 32 องศา
เซลเซียส ค่าความเค็มทุกสถานีอยู่ในช่วง 25 – 32 PSU. พบว่าความเค็มจะลดลงในช่วงฤดูฝน และจะสูงขึ ้นใน
ฤดู แล้ ง ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายนา้ ทุกสถานีอยู่ในช่วงคือ 2.7 – 7.06 มิลลิกรัมต่อลิตร (Table 2) สอดคล้ อง
กับการศึกษาชีววิทยาของหอยลายบริ เวณบ้ านอ่าวช่อ จังหวัดตราดของ สุนนั ท์และ คณะ (2528) พบว่า อุณหภูมิ
ของนา้ ในแหล่งหอยลายมีค่าระหว่าง 22-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิจะสูงในเดือนพฤษภาคม ต่า สุดในเดือน
มกราคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.9 องศาเซลเซียส ค่าความเค็มอยู่ในช่วง 13-35 PSU มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.4 PSU
ความเค็มที่มี ค่าสูงสุดอยู่ในเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม 32-35 PSU และความเค็มต่าสุดอยู่ในเดือนกรกฎาคม
ถึงสิงหาคม มีคา่ ระหว่าง 13-19 PSU (เนื่องจากฝนตก) ค่าออกซิเจนที่ละลายในน ้ามีคา่ อยู่ระหว่าง 2-7 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และจากการศึกษาคุณสมบัติของน ้าบริ เวณที่มีการทาประมงหอยลายของ อเนก (2527) พบว่าออกซิเจน
ที่ละลายในน ้า มีคา่ สูงสุด 5.75 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเดือนมกราคม และมีค่าต่าสุด 3.52 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเดือน
เมษายน ส่วนปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อมอื่น พบการทาประมงคราดหอยลายในบริ เวณสถานีที่ 2 และ 5 ใน 3 ครัง้ แรก
ของการเก็บตัวอย่าง (30 August 15 – 13 January 16) ในครัง้ ที่ 3 – 5 (13 January 16 – 23 April 16) พบเรื อ
ดูดทรายกาลังทางานอยู่ และครัง้ สุดท้ าย (3 July 16) พบว่าเกิดปรากฏการณ์น ้าเปลี่ยนสี (red tide) ในทุกสถานี
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Table 2 Water depth and environmental data in study area
TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

TR6

Date

30 Aug 15

21 Nov 15

13 Jan 16

14 Mar 16

23 Apr 16

25 May 16

3 Jul 16

Water depth (m.)

1.70

2.70

2.75

2.50

1.50

2.00

2.00

Temp. (˚C)

29.30

30.20

29.40

30.60

31.40

31.10

28.70

Salinity (ppt.)

25.30

28.50

30.50

32.00

32.70

31.80

23.90

DO. (mg/L)

5.04

4.69

5.82

4.76

4.42

5.15

6.84

Water depth (m.)

3.00

4.10

4.00

3.50

3.00

2.50

3.00

Temp. (˚C)

29.50

30.70

29.00

30.20

31.70

30.70

29.00

Salinity (ppt.)

25.80

29.40

30.80

32.30

32.60

31.70

25.80

DO. (mg/L)

5.12

2.71

4.91

5.18

5.07

4.98

4.72

Water depth (m.)

5.00

5.50

5.75

4.50

5.00

4.50

4.50

Temp. (˚C)

29.50

31.40

29.10

30.30

31.70

30.30

28.80

Salinity (ppt.)

28.60

29.60

31.40

32.30

32.70

31.40

25.60

DO. (mg/L)

5.09

4.94

2.54

4.81

4.41

3.76

3.92

Water depth (m.)

3.00

3.40

3.75

3.00

3.00

2.50

2.50

Temp. (˚C)

30.20

31.10

30.20

30.90

32.60

30.90

28.00

Salinity (ppt.)

27.50

29.60

31.60

32.60

32.80

31.90

20.00

DO. (mg/L)

6.31

7.06

6.02

6.21

5.89

5.35

6.38

Water depth (m.)

4.00

4.50

5.00

3.70

4.00

3.00

3.50

Temp. (˚C)

30.00

31.30

29.40

30.40

32.10

30.70

28.40

Salinity (ppt.)

25.80

30.00

31.50

32.40

32.70

31.80

22.90

DO. (mg/L)

5.95

4.57

5.41

5.00

5.14

5.13

6.24

Water depth (m.)

5.50

6.00

6.10

5.25

5.50

4.50

4.00

Temp. (˚C)

29.40

31.60

29.30

30.30

31.70

30.90

29.00

Salinity (ppt.)

29.70

29.80

31.70

32.30

32.70

31.30

25.70

DO. (mg/L)

4.45

4.49

4.98

4.50

4.91

4.11

3.46

สรุป
จากลักษณะอนุภาคดินตะกอนเปลี่ยนจาก ทรายปนโคลน หรื อ โคลนปนทราย เป็ นโคลน (%silt >
50%) โดยเกิดจากร้ อยละของทรายต่าลงในทุกสถานีแบบฉับพลัน จนทาให้ เกิดผลการจัดกลุม่ ระหว่างช่วงก่อน
และหลังการเปลีย่ นแปลงของขนาดดินตะกอน ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุหลักของลดลงของจานวนและความหนาแน่น
ของหอยลาย และปลิงหัวมันเทศ ในบริ เวณช่องเกาะช้ าง จังหวัดตราด
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นอกดวยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร
Suitable Site Selection for Asian Seabass (Latescalcarlifer BLOCH, 1790) Cage Culture
in Outer Songkhla Lake Using Geographic Information System
ูรณ5
 2* ลกขณา
ิ 3 ประมัยพร ทองคณารกษ
ั  คงพวง
ั
ั 4 นภสินธุ รตนสมบ
ั
นิคม ละอองศิริวงศ1สพุฒน
ละอองศิรวงศ
ิ วาน
ิ ิช 6
ั  กตต
ุ ตน
และ จฑาร
Nikhom La-ongsiriwong1, Supat Khongpuang2*, Lakana La-ongsiriwong3, PramaipornThongkanarak4
Napasin Rattanasomboon5 and Jutarat Kittiwanich6

บทคัดยอ
เพื่อศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลากะพงขาว (Latescalcarlifer BLOCH, 1790) ในกระชังในทะเลสาบ
สงขลาตอนนอกโดยใชโปรแกรม IDRISI SelvaTM เก็บขอมูลคุณภาพน้ํารายเดือน 6 ตัวแปร ประกอบดวย ความลึก
ความเร็วกระแสน้ํา ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ํา พีเอช ความเค็ม และคลอโรฟลลเอ ในชวงเดือนมกราคม –ธันวาคม
2548สรางชั้นขอมูลโดยวิธี interpolation และจําแนกความเหมาะสมของแตละตัวแปรโดยวิธี Fuzzy ซึ่งมีคาความ
เหมาะสมระหวาง 0-1นําขอมูลที่ไดเขาสูกระบวนการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังโดยใช
เกณฑหลายตัวแปร(Multi-criteriaevaluation,MCE)โดยใชพื้นที่ภายใน 1000 เมตร จากแนวชายฝงของเกาะยอและพื้นที่
ใกลเคียงเปนปจจัยจํากัดเชิงพื้นที่ โมเดลที่พัฒนาขึ้นแสดงใหเห็นทั้งความเหมาะสมของพื้นที่รายเดือนและรายป พบวา มี
พื้นที่เหมาะสมตอการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง ณ ระดับความเหมาะสม ≥0.8 และ ≥0.9 เทากับ 3.99 และ 1.03 ตาราง
กิโลเมตร ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในปจจุบัน พบวา กระชังเลี้ยงปลาบางสวน
อยูในพื้นที่ที่เหมาะสม เนื่องจากเปนพื้นที่เปราะบางที่มีโอกาสไดรับผลกระทบจากความลึก ความเร็วกระแสน้ํา และ
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําทําใหการเลี้ยงปลากะพงขาวในพื้นดังกลาวมีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะในระหวางชวงน้ําตาย

ABSTRACT

Suitable cage culture siteselection of Asian Seabass, Latescalcarifer, atOuterSongkhla Lake, Thailand,
was done in IDRISI SelvaTM environment. Six water parameters including water depth, current, dissolved oxygen,
pH, salinity, and chlorophyll-a, were collected monthly from field during January – December 2015. Data were
transformed to data layers by interpolation, followed by fuzzy reclassification to obtain a fuzzy scale of suitability,
varying from 0-1. All water quality suitability layers were used as factors in Multi-criteria evaluation (MCE)
processes. Relative weight of factors were done by pairwise comparison technique and proved by consistency
ratio (CR) of <0.10. Constraints factor is based on permitted cage culture areas, within 1,000 meters of KohYor and
nearby areas. Modelling outputs revealed both monthly and yearly suitable Seabass cage culture sites. At the
suitability cut-off scores of 0.8 and 0.9, suitable culture areas of 3.99 and 1.03 km2 were identified. When compared
to the current cage culture space, some farms are in vulnerable sites potentially affected by water depth, water
current and dissolved oxygen. Seabass production in these vulnerable culture sites may be in risk, especially
during neap tide period.
Keywords: MCE, Seabass culture, Outer Songkhla Lake, Site selection, GIS modelling
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คํานํา
ทะเลสาบสงขลาตอนนอกบริเวณบานหัวเขา บานทาเสา และรอบๆ เกาะยอ เปนแหลงเลี้ยงปลากะพง
ขาวในกระชังที่สําคัญของจังหวัดสงขลา ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ไดประกอบอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
สรางรายไดใหกับครอบครัวมาเปนเวลาหลายสิบป ปจจุบันสภาพแวดลอมตามแหลงเลี้ยงปลาในกระชังดังกลาว
คอนขางเสื่อมโทรม ซึ่งมีสาเหตุจากหลายๆ ปจจัย ทั้งจากพื้นที่ตนน้ําและพื้นที่โดยรอบถูกพัฒนาเปนแหลงชุมชน
โรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งกวานั้นในปจจุบันบางพื้นที่มีโฮมสเตยตั้งอยูทามกลางกระชังเลี้ยงปลา รวมถึงมีการใช
พื้นที่เพื่อการเลี้ยงปลาในกระชังกันมานาน อีกทั้งบางพื้นที่ก็มีกระชังเลี้ยงปลาอยูอยางหนาแนน ทําใหการเลี้ยง
ปลากะพงขาวในกระชังบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกตองประสบกับปญหาปลาตายทั้งตายแบบทยอยตาย
และตายฉับพลันพรอมกันเปนจํานวนมากอยูบอยครั้งสรางความเสียหายใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลาเปนจํานวน
ไมนอยในแตละป (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา, 2551; นิคม และคณะ, 2553) ดวยเหตุนี้ความ
เหมาะสมของพื้นที่และความยั่งยืนของการเลี้ยงปลาในกระชังในบริเวณเหลานี้จึงถูกตั้งเปนประเด็นคําถามวามี
มากนอยเพียงใด
ปจจุบันพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามักถูกใชประโยชนในหลายๆ ดานดวยกัน ทําใหเกิดความขัดแยง
ระหวางผูใชประโยชนกลุมตางๆ เทคโนโลยีระบบสารเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System,
GIS)จึงเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเพราะสามารถรวมเอา
ปจจัยที่มีความหลากหลายและความซับซอนเขาดวยกัน ทําใหการพัฒนาและการตัดสินใจในดานการบริหารทํา
ไดงายขึ้น (Ross et al., 2009) โดยเฉพาะการประยุกตใชเทคโนโลยี GIS เพื่อศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่การ
เลี้ยงสัตวน้ํา(Ross et al., 1993; Pérez et al., 2003; Khongpuang, 2011)ซึ่งการคัดเลือกพื้นที่เปนหนึ่งใน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จและความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Pérez et al., 2003) การศึกษาใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกพื้นที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังโดยการวิเคราะหเชิงพื้นที่
ดวยเทคนิคการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ (MCE)โดยใชปจจัยคุณภาพน้ําเปนหลัก เนื่องจากปจจัยอื่นๆ เชน
เสนทางการคมนาคม ความใกลไกลจากตลาด แหลงลูกพันธุ เทคนิคการเลี้ยงและการใหอาหารของฟารมตางๆ
ไมแตกตางกันมากนัก

วิธีดําเนินการ
1. พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาเปนแหลงเลี้ยงปลากะพงขาวในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก 3 บริเวณหลัก โดย 2 พื้นที่
อยูในเขต อ.สิงหนคร (บานทาเสา บานหัวเขา) และพื้นที่รอบๆเกาะยอ ซึ่งอยูในเขต อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
โดยจํากัดเฉพาะพื้นที่ภายใน 1000 เมตร จากแนวชายฝง
2. การกําหนดจุดสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล
กําหนดจุดสุมตัวอยางแบบLine transect จํานวน 29 แนวสุม (Line) โดยมีจํานวนจุดสุมทัง้ หมด 84 จุด
(3 จุดตอ 1 แนวสุม) ระยะหางจากฝงของจุดสุมประมาณ 150 เมตร 350 เมตร และ 800 เมตร ตามลําดับดัง
Figure1เก็บตัวอยางน้ําทุกเดือนเปนเวลา 1 ป (มกราคม-ธันวาคม 2558) ประกอบดวยตัวแปรความลึก ความเร็ว
กระแสน้ํา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (DO) พีเอช ความเค็ม และคลอโรฟลลเอโดยความลึกของน้ํามีผลตอ
ปริมาตรน้ําในกระชังที่ปลาอยูอาศัย สวนความเค็มและพีเอชเกี่ยวของสมดุลแรธาตุ(Osmoregulation) ของปลา
และสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล วิธีการและเครื่องมือที่ใชระบุใน Table 1พรอมบันทึกพิกัดUTMของสถานี
สุมโดยเครื่องจีพีเอสแบบพกพา Garmin GPSMap 60CSx
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Figuure1Samplingg stations
3. การวิเคราะหหขอมูลเชิงภูมิสารสนเทศศ(Geograpicaal Data Analyysis)
C
s)
3.1 กการเตรียมขอมูมลและชั้นขอมูมลนําเขา (Daatabase and Data Layer Constructions
นําขอมูลคุณภาพน้ําจาากการสุมมาสสรางฐานขอมูลโดยซอฟท
ล
แวร
ว IDRSI SelvvaTMสงออก(Exxport) ขอมูล
คุณภภาพน้ําแบบจุดเปนไฟลขอ มูลแบบเวคเตออร (Vectorfilee) และสรางชัั้นขอมูลในแบ บราสเตอร (RRaster layer)
โดยวิวิธี Interpolation และกรองขอมูล(Filter)โโดยใชขนาด 7*7
7 พิกเซลสําหรั
ห บวิเคราะหใ นลําดับถัดไปป
3.2 การพัฒนาตัวแบบเพื
ว
่อหาพืพื้นที่ๆเหมาะสมมในการเลี้ยงปปลากะพงในกกระชัง (Site Suuitability Moddeling)
3.2.1 กาารจําแนกความมเหมาะสมขอองชั้นขอมูลคุณภาพน้
ณ
ําแตละตัวแปร
จําแนกโดดยวิธFี uzzy classification
c
แบบ Sigmooidal functionnซึ่งจะเปลี่ยนชัชั้ นขอมูล (Layyer) คุณภาพ
น้ําใหหเปนคาความมเหมาะสม (SSuitability sccore; SC) ซึงมี
่ง คา0-1 คา 1 คือเหมาะะสมที่สุด(Easttman, 1999)
การศึศึกษาครั้งนี้ใชฟงกชั่นยอยแแบบ Symmettricfunctionแลละ Monotonically increassingfunctionโโดยคาตัวแปรร
ณ จุดอางอิง(Control points; CPs)
C a b c แลละ d ตลอดจนนนิยามของจุดอางอิงดังราย ละเอียดในTable 2
3.2.2 กาารวิเคราะหหาพื
า ้นที่ที่เหมาะะสมในการเลียงปลาในกระชั
้ย
ชังการตัดสินใจจแบบหลายเกกณฑ (MCE)
เปรียบเทีทียบความสําคัญของคุณภา พน้ําแตละตัวดวยวิธี Pairw
wise comparisson (Eastmaan, 1999)และ
คํานนวณน้ําหนักขอองตัวแปรแตละตั
ล วโดยโมดูล Weight โดยยคา Consisteency ratios (CCR)ของชุดน้าหนั
ํา กที่ไดตอง
นอยยกวา 0.10(Saaaty, 1977) ดัง Table 3 จจากนั้นหาความเหมาะสมขอองพื้นที่โดยรววม (Overall suitability)
s
ในน
การเเลี้ยงปลากะพพงขาวในกระชัชังโดยวิธีการปประเมินแบบหลายเกณฑ (M
Multi-criteria Evaluation; MCE) โดยใช
เขตพืพื้นที่
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Table1 Water quality parameters, sampling stations, sampling frequency and sample analysis
methods
Sampling*
Sampling
Parameters
Tools and analysis methods
stations/month
time/year
Depth (cm)
67-81
11
Measuring plum
Current (cm/s)
20-73
10
Flow meter; Valeport105
DO (mg/L)
52-81
11
YSI Multi-probe 600QS
pH
67-81
10
YSI Multi-probe 600QS
Salinity (ppt)
67-81
11
YSI Multi-probe 600QS
Chlorophyll_a (μg/L)
68-81
11
Spectrophotometric method
(Strickland and Parson,1972)
Table 2Water parameters and control points (CPs) for fuzzy classification by sigmoidal function
Parameters
Depth*
Current*
DO**

pH*
Salinity*

Chlorophyll-a*

Suitable range, References and Control points (a, b, c and d)
Minimum water depth should be >1.0 m during low tide (field survey)
(a = 1 m; b = 2 m; c = 4.5 m; d =5.5 m)
Suitable water current0.05-1 m/s (Loka, 2016)
(a = 0 m/s; b = 0.05 m/s; c = 0.60 m/s d = 1.0 m/s)
≥ 4 mg/lis a suitable level for pelagic fish (Loka, Vaidya, & Philipose 2012) ; 4-9
mg/l is a suitable range for seabassculture (National Bureau of Agricultural
Commodity and Food Standards, 2007)
(a = 0 mg/L; b = 4 mg/L; c = 4 mg/L d = 4 mg/l)
7.5-8.5 (National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, 2007)
(a = 7; b = 7.5; c = 8.5; d = 9)
0-30 ppt ((National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards,
2007; (Loka 2016;Loka, Vaidya and Philipose 2012)
(a = 0 ppt; b = 10 ppt; c = 20 ppt; d = 30ppt)
Possibility of plankton bloom indicator; Low 0-5 μg/L, Medium 5-20 μg/L, High
20-60 μg/L, Very high or Hypereutrophic>60 μg/L(Brickeret al., 2003)( a =
0μg/L; b = 5 μg/L; c = 20 μg/L; d = 60 μg/L)

*Symmetric function’s CPs:a=SC rises above 0, b=SC becomes 1, c=SC falls below 1 and d=SC becomes 0
** Monotonically increasing function’s CPs: a=SC rises above 0, b=c=d=SC becomes 1
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อนุญาตใหเลี้ยงสัตวน้ําตามประกาศจังหวัดสงขลาพ.ศ. 2523 เปนปจจัยจํากัดเชิงพื้นที่1(Constraintfactor) ซึ่ง
อนุ ญ าตให เ ลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ภายในระยะ 1000 เมตร จากแนวชายฝ ง เกาะยอ จากนั้ น จํ า แนกความเหมาะสม
(Suitability class: SL) ของพื้นที่ออกเปน 4 ระดับ (1–4) ซึ่งมีคาคะแนนความเหมาะสม 0.60-<0.70, 0.70<0.80, 0.80-<0.90 และ 0.90-1.00 ตามลําดับโดยพื้นที่ที่มีคะแนนความเหมาะสมนอยกวา 0.60 ถือวาไม
เหมาะตอการเลี้ยงสัตวน้ํา
Table 3Pairwisecomparison matrix, factor’s weight and consistency ratio (CRs)
Factor’s weight / CRs
Parameter Depth Flow DO pH Sal Chl_a
6Fs / 0.06
5Fs / 0.06 5Fs / 0.09
Depth
1
.2694
.3133
0.2982
Flow
1/2
1
.2421
n.a.
0.2528
DO
2
1/2 1
.2222
.3183
0.2420
pH
1/4
1/4 1/3 1
.0569
.0771
n.a.
Sal
1/3
1/3 1/3 2
1
.0787
.1067
0.0697
Chl_a
1/3
1/2 1
2
2
1
.1307
.1846
0.1373

ผลและวิจารณผลการศึกษา
คุณภาพน้ําของพื้นที่ศึกษา
คาเฉลี่ย (Mean±S.D.) ของความลึก ความเร็วของกระแสน้ํา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา พีเอช ความ
เค็ม และคลอโรฟลด เอ เทากับ 1.33±0.83 m, 0.07±0.08 m/s, 6.22±0.94 mg/L, 7.80±0.35, 14.29±10.43
pptและ 11.09±7.60 μg/Lโดยมีคาสูงสุดเทากับ 5.60 m, 0.73 m/s, 9.39 mg/L, 9.31, 31.00 pptและ 51.07
μg/L สวนคาต่ําสุดมีคา 0.20 m,0.00 m/s, 2.61mg/L.6.88, 0.27 pptและ 0.02μg/Lตามลําดับแมวาความเร็ว
เฉลี่ยของกระแสน้ําและปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยูในเกณฑเหมาะสม (Yokoyama, 2003;Beveridge,
2004)แตปจจัยความลึก รวมถึงคาต่ําสุดของความเร็วกระแสน้ําและคาสูงสุดของคลอโรฟลลเอ ในบางพื้นที่ เชน
อาวทายยอ บานหัวเขา อยูในเกณฑที่ไมเหมาะสมตอการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง สอดคลองกับรายงานของ
นิคม และคณะ (2553)
พื้นที่ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลาตอนนอก
จากพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 23.69 ตร.กม. ภายในรัศมี 1 กม. จากชายฝง ของเกาะยอ บานหัวเขาและบาน
ทาเสาพบวา คะแนนความเหมาะสมของพื้นที่มีความผันแปรแตกตางกันในแตละเดือน ตัวอยางขอมูลของบาง
เดือนดังFigure 2โดยรวมพบวาพื้นที่ที่ไมคอยเหมาะสมมี 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ชายฝงเกาะยอดานตะวันออก อาว
ทายยอ และหนาบานหัวเสา เนื่องจากปจจัยหลัก 2 ประการ คือความลึกของน้ําและความเร็วกระแสน้ํา พื้นที่อาว
ทายยมีความเร็วกระแสน้ําต่ํามาก สวนพื้นที่ที่มีคะแนนความเหมาะสมคอนขางสูง คือพื้นที่ตอนใตของเกาะยอ
(จากบานบอดินถึงเขาหัวหลัง) ดานเหนือของเกาะยอ (บานอาวทรายถึงวัดเขาบอ) และนอกชายฝงบานหัวเขา
อยางไรการศึกษานี้เนนเฉพาะปจจัยคุณภาพน้ํา ไมรวมปจจัยอื่นๆ เชน เสนทางคมนาคมทางน้ํา ระยะทางจาก

ดัดแปลงพื้นที่ตามประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 7 ก.ค. พ.ศ. 2523

1
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โรงเพพาะฟก ถนน แหลงสนับสนุนุนการผลิต ตลลาด และปจจัยในเชิงการบบริหารจัดการฟฟารมอื่นๆ มาพิจารณารวม
ดวย

Figuure2Suitabilityy score for seabass cagee culture of some
s selected months
Note: Blaack color reprresents SC = 0; Dark red reepresents SC = 1

เมื่อแบงพื้นที่ตามความมเหมาะสมเปน 4 ระดับคือSL4
S (เหมาะสมมาก)SL3 (เเหมาะสม)SL22 (พอใช)และ
SL1 (ไมเหมาะสมม) พบวา พื้นที่ SL4 มีคามากกที่สุด ในเดือนธั
น นวาคม (3.63ตร.กม.) รอองลงมาคือเดือนกุ
อ มภาพันธ
(3.133 ตร.กม.) แลละเดือนตุลาคคม (2.40 ตร.กกม.) สวนเดือนพฤษภาคม--เดือนกรกฎาคคม มีคานอยกกวาเดือนอื่นๆ
โดยมีมีคาเทากับ 0..79 1.03 และะ 0.98 ตร.กม.. ตามลําดับ พื้นทีระดับ SL33 ในชวงเดือนนพฤษภาคม-กักันยายน มีคา
1.988, 1.16, 1.833, 1.69 และะ 1.13ตร.กม ตามลําดับ ซึ่งคอนขางนอยเมื
ย ่อเปรียบเทีทียบกับเดือนอือื่นๆ เดือนที่มี
พื้นที่ระดับ SL3 มากที
ม ่สุด คือเดืดือนมกราคม (5.51 ตร.กม.) และรองลงมมาคือเดือนธันนวาคม (2.72 ตร.กม.) และ
มีนาคม (2.53 ตรร.กม.) เมื่อพิจารณาเฉพาะ
จ
ะพื้นที่ๆมีความมเหมาะสมมาากกวา 0.80 ((SL3+SL4) ในแต
ใ ละเดือน
พบววา เดือนที่มีคามากที
า
่สุดคือเดือนมกราคม ธันวาคมและะกุมภาพันธ ซึงมี
่ง พื้นที่เทากับ 7.06, 6.35 และ 5.14 ตร.
กม. (หรือรอยละ 29.81,26.80 และ 21.771 ของพื้นที่ศึศึกษา ตามลําดั
า บ) สวนเดืออนที่คานอยทีที่สุดคือ เดือน
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Area (km2)

มิถุนนายนพฤษภาคคมและกรกฏาาคมซี่งมีพื้นที่เเทากับ 2.18, 2.77
2 และ 2.81 ตร.กม. (หรืรือรอยละ 9.211, 11.71 และ
11.885 ตามลําดับ) (Figure 3)
เมื่อคํานววณพื้นๆที่มีความเหมาะสมใ
ว
ในการเลี้ยงในนรอบป พบวา พื้นที่ SL1 SL2 SL3 และ
แ SL4มีคา
เทากับ 14.57, 4.664, 2.96 และ 1.03 ตร.กม.. ตามลําดับ หากพิ
ห จารณาคคะแนนความเหหมาะสม >0.80พบวาพื้นที่
เหมาาะสมในการเลีลี้ยงสัตวน้ําในรอบบริเวณเกกาะยอประมาณ
ณ 3.99 ตร.กมม. หรือรอยละะ 16.84 ของพืพื้นที่ทั้งหมด (
Figuure 4)
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สรุปผลการศึกษา

การศึกษาเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากะพงในกระชังในบริเวณเกาะยอและพื้นที่ใกลเคียง
พบวา มีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก 1.03 ตร.กม. เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความเหมาะสม ≥ 0.80 พบพื้นที่
เหมาะสมตอการเลี้ยงตลอดทั้งปเทากับ 3.99 ตร.กม. (หรือรอยละ 16.84 ของพื้นศึกษา) ซึ่งอยูใน 3 บริเวณหลัก
คือ พื้นที่ดานเหนือเกาะยอ พื้นที่ดานทิศใตของเกาะยอ และพื้นที่นอกฝงบานหัวเขา สวนพื้นที่อื่นๆ เชน ดาน
ตะวันออกของเกาะยอ อาวทายยอ และนอกฝงบานหัวเสา ไมคอยเหมาะสมตอการเลี้ยงเนื่องจากปจจัยดาน
ความลึกของพื้นที่และความเร็วกระแสน้ําที่คอนขางนอย
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การพัฒนาอาหารเม็ดสาเร็จรู ปสาหรับการเลีย้ งขุนปูทะเล (Scylla spp.)
Development of Artificial Feed for Fattening Mud Crab (Scylla spp.)
วุฒชิ ัย อ่ อนเอี่ยม1* วาสนา อากรรัตน์1 และ สุทิน สมบูรณ์2
Vutthichai Oniam1*, Wasana Arkronrat1 and Suthin Somboon2

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อเปรี ยบเที ยบการเจริ ญเติบโตของปูทะเล (Scylla spp.) ที่ เลีย้ งขุนด้ วย
อาหารเม็ดสาเร็ จรู ปของกุ้งทะเล (Control; ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร โปรตีน 38% ไขมัน 5% กาก
3% และความชื น้ 12%) กับ อาหารเม็ดสูตรคลองวาฬ 1 (โปรตีน 36% ไขมัน 5.3% กาก 2.7% และความชืน้
7.4%) ที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 3 (T1), 5 (T2) และ 8 (T3) มิลลิเมตร ภายในตู้กระจกขนาด 24×12×15 นิ ้ว
(กว้ าง×ยาว×สูง) โดยให้ อาหารที่อตั รา 5% ของน ้าหนักตัวต่อวัน วันละ 1 มื ้อ (9.00 น.) นาน 20 วัน ผลการศึกษา
พบว่า น ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ประสิทธิภาพการใช้ โปรตีน และอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็ นเนื ้อของปูทะเลที่เลี ้ยงในแต่ละชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อีกทังอาหารทดลองที
้
่
ใช้ ใ นการศึก ษาครั ง้ นี ไ้ ม่ มีผ ลกระทบต่อ การเปลี่ ย นแปลงคุณ ภาพน า้ ระหว่า งการเลี ย้ ง และขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางเม็ดอาหารที่ใช้ ในการศึกษานี ้ ไม่มีผลต่อการเติบโตของปูทะเล (P>0.05) แต่อย่างไรก็ตาม FCR ที่ได้ มี
ค่าสูง (6.1-8.3) ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า อาหารเม็ดสูตรคลองวาฬ 1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

ABSTRACT
The objective of this study was to compare the growth of mud crabs (Scylla spp.) during fattening
by using commercial artificial shrimp feed (Control: 1.5 mm diameter pellet, 38% protein, 5% lipid, 3%
fiber and 12% moisture) and artificial feed Klongwan 1 (36% protein, 5.3% lipid, 2.7% fiber and 7.4%
moisture) at 3 mm (T1), 5 mm (T2) and 8 mm (T3) diameter pellets in 24”×12”×15” glass aquarium
condition. Crab were fed with 5% of body weight per day (once a day at 9.00 a.m.), for 20 days. Results
showed that weight gain, average daily growth, protein efficiency ratio and feed conversion ratio (FCR)
of crab in each treatment were not significantly different (P>0.05). The artificial feed for this study did
not affect water quality, and no effect of diameter size on mud crab growth performance (P>0.05).
However, FCR was high volume (6.1-8.3). This indicates that formulated artificial feed Klongwan 1 for
fattening mud crab should have further research.
Key Words: Mud crab, Scylla spp., artificial feed, fattening
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คานา
ปูทะเล (Scylla spp.) เป็ นสัตว์นา้ ชนิดหนึ่งที่มีคุณค่า และมีความสาคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
รวมไปถึงอีกหลายประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ เป็ นที่นิยมบริ โภคกันอย่างแพร่ หลาย และ
สามารถนามาเพาะเลี ้ยงได้ มีราคาจาหน่ายสูง และมีผลตอบแทนต่อหน่วยการลงทุนสูง (บรรจง และบุญรัตน์,
2545; Christensen et al., 2004) ปั จจุบนั มีการเลี ้ยงปูทะเลหลายรู ปแบบ เช่น การเลี ้ยงขุนปูทะเล หรื อการเลี ้ยง
ปูโพรกให้ เป็ นปูเนื ้อแน่น การเลี ้ยงปูเล็กให้ เป็ นปูใหญ่ การขุนเลี ้ยงให้ เป็ นปูไข่ และการเลี ้ยงเพื่อผลิตให้ เป็ นปูนิ่ม
ซึ่งผู้เลี ้ยงมักประสบปั ญหาสาคัญในเรื่ องของลูกพันธุ์ปู และอาหารที่ใช้ เลี ้ยง โดยเฉพาะในส่วนของอาหารที่ใช้
เลี ้ยงปูทะเลนัน้ ต้ องอาศัยอาหารจากธรรมชาติ เช่น ปลาเป็ ด ปลาข้ างเหลือง หอยกะพง เป็ นต้ น ซึง่ มักประสบ
ปั ญหาการขาดแคลนอาหารสดสาหรับการเลี ้ยงปูทะเลในบางฤดูกาล จนส่งผลกระทบต่อการเลี ้ยงของเกษตรกร
หลายราย รวมไปถึงความยั่งยื นของการเลีย้ งปูทะเลในหลายพื น้ ที่ (Shelley and Lovatelli, 2011; Azra and
Ikhwanuddin, 2016) ด้ วยเหตุนี ้ การพัฒ นาอาหารเม็ดส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ ปูท ะเลจึ งเป็ น ประเด็น ศึก ษาที่ ค วร
พิจารณาเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
จากรายงานการวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า ปูทะเลที่เลี ้ยงด้ วยอาหารที่มีโปรตีนร้ อยละ 32-40 ไขมันร้ อยละ 6-12
จะให้ ผลการเจริ ญเติบโตที่ดี (Catacutan, 2002) และการใช้ อาหารสาเร็ จรู ปที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้ วน
สามารถควบคุมคุณภาพการเลี ้ยงปูทะเลได้ ตามต้ องการ (อาภรณ์ และคณะ, 2554; Santhanakumar et al.,
2010; Ali et al., 2011; Kar et al., 2017) อย่างไรก็ตาม สาหรับการเลี ้ยงปูทะเลในประเทศไทยมีข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้ อาหารสาเร็ จรู ปน้ อยมาก ด้ วยเหตุนี ้ การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของปูทะเล
ที่ เ ลี ย้ งขุ น ด้ ว ยอาหารเม็ ด ส าเร็ จ รู ป ที่ มี ก ารพัฒ นาอาหารเม็ ด สูต รคลองวาฬ 1 ขึ น้ มา รวมไปถึ ง ขนาดของ
อาหารเม็ด ต่อการเลี ้ยงขุนปูทะเล และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนา้ ระหว่างการเลี ้ยง ทัง้ นี ้ องค์
ความรู้ ที่ได้ รับจากการศึกษาวิจยั นี ้สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปสาหรับการเลี ้ยงขุนปู
ทะเลเพื่อการค้ าต่อไปได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design) โดยศึกษาผลของอาหารทดลอง
สูตรคลองวาฬ 1 ต่อการเลี ้ยงขุนปูทะเล โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็ น 4 ชุดการทดลอง ได้ แก่ ชุดการทดลองที่
1 (Control) เลีย้ งขุนปูทะเลด้ วยอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปสาหรั บกุ้งทะเล (ขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางประมาณ 1.5
มิลลิเมตร โปรตีน 38% ไขมัน 5% กาก 3% และความชื ้น 12%) ชุดการทดลองที่ 2-4 เลี ้ยงขุนปูทะเลด้ วยอาหาร
ทดลองที่ มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศูน ย์ ก ลางประมาณ 3 มิ ล ลิ เ มตร (T1) 5 มิ ล ลิ เ มตร (T2) และ 8 มิ ล ลิ เ มตร (T3)
ตามลาดับ (Figure 1) ชุดการทดลองละ 3 ซ ้า
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Figure 1 Commercial artificial shrimp feed (Control) and artificial feed Klongwan 1 at different pellets
size used for this study; 3 mm (T1), 5 mm (T2) and 8 mm (T3) diameter pellets.
การเตรี ยมอาหารทดลอง
นาวัตถุดิบของอาหารทดลองมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีก่อนเพื่อนาไปใช้ ในการคานวณสูตรอาหาร
คลองวาฬ 1 (Table 1) เมื่อคานวณสูตรอาหารได้ แล้ ว นาปลาป่ น กากถั่วเหลือง และโปรตีนเกษตร มาบดด้ วย
เครื่ องบดก่อนผสมกับวัตถุดิบอื่น สาหรับแป้งสาลีจะนามาละลายน ้าต้ มจนเป็ นแป้งเหนียวทิ ้งไวให้ เย็น แล้ วผสม
กับวัตถุดิบอื่นๆ ด้ วยเครื่ องผสมอาหาร แล้ วจึงนาไปอัดเม็ดด้ วยเครื่ องอัดเม็ดแบบ mincer ผ่านหน้ าแว่นที่ขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลางตามแผนการทดลองที่วางไว้ (3, 5 และ 8 มิลลิเมตร) จากนันน
้ าไปตากแห้ ง และหักเป็ นท่อนๆ
ความยาวประมาณ 8-10 มิลลิเมตร เก็บอาหารใส่ถุงพลาสติกแช่ในตู้เย็นเพื่ อรั กษาคุณภาพของอาหารก่อน
นาไปใช้ ทดลองต่อไป
นอกจากนี ้ สุม่ เก็บตัวอย่างอาหารทดลองที่อดั เม็ดแล้ วไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่แท้ จริ งในอาหาร
อีกครั ง้ ได้ แก่ โปรตีน ไขมัน เยื่ อใย เถ้ า และความชืน้ ตามวิธีมาตรฐานของ ISO-Analysis animal feed stuffs
(A.O.A.C. 2000) ส่วนคาร์ โบไฮเดรต หรื อสารไร้ ไนโตรเจนที่ละลายได้ ในน ้า (Nitrogen-free extract, NFE) และ
พลังงานที่ย่อยได้ (Digestible energy, DE) คานวณตามวิธีของ National Research Council of the National
Academies (1993) ดังนี ้
คาร์ โบไฮเดรต (%) = 100 – (%โปรตีน + %ไขมัน + %เยื่อใย + %เถ้ า + %ความชื ้น)
พลังงานที่ย่อยได้ (Kcal/diets 100 g) = (%โปรตีน × 3.1) + (%ไขมัน × 8.1) + (%NFE × 2.5)
การเตรี ยมสัตว์ ทดลอง
รับซื ้อปูทะเล (Scylla spp.) จากผู้จาหน่ายพันธุ์ปใู นตลาดท้ องถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากนันน
้ าปู
มาพักในบ่อซีเมนต์ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ที่ปริ มาตรน ้าประมาณ 1,000 ลิตร ความเค็มน ้า
30-31 ppt ภายในโรงเพาะฟั กของสถานี วิจัยประมงคลองวาฬ ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมื องประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อปรับสภาพปูทะเลให้ กินอาหารเม็ดสาเร็ จรู ป นานประมาณ 1 สัปดาห์ จึงนาปูทะเลไป
ศึกษาต่อไป
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Table 1 Ingredients and composition (% dry matter) of artificial feed Klongwan 1.
Ingredients
Fish meal (64.9%P, 6.0%L)
Protein Kaset (49.0%P, 0.2%L)
Soybean meal (42.3%P, 1.4%L)
Rice bran, solvent extracted (17.2%P, 1.6%L)
Wheat flour
Fish oil
Palm oil
Dicalciumphosphate
Premix
Total
Composition of artificial feed
Crude protein (%)
Crude lipid (%)
Crude fiber (%)
Ash (%)
Moisture (%)
Nitrogen free extract (%)
Digestible energy (Kcal/diets 100 g)

Formulated test feed (%)
30
29
8
10
20
1.5
1
0.25
0.25
100
Mean±SD. (Min-Max)
36.1±0.5 (35.5-36.7)
5.3±0.8 (4.5-6.0)
2.7±0.5 (2.1-3.3)
9.4±4.2 (4.7-13.7)
7.4±0.9 (6.0-8.5)
39.1±3.9 (33.8-42.9)
252.9±5.5 (244.1-260.1)

Note: P = crude protein, L = crude lipid.

การดาเนินการทดลอง
สุม่ ปูทะเลที่มีน ้าหนักเริ่ มต้ นประมาณ 90-110 กรัม (ความกว้ างกระดองอยู่ในช่วง 5.0-5.6 เซนติเมตร และ
ความยาวกระดองอยู่ในช่วง 7.4-8.5 เซนติเมตร) ใส่ต้ กู ระจกขนาดกว้ าง 24 นิว้ × ยาว 12 นิว้ × สูง 15 นิว้ ที่
ปริ มาตรน ้า 30 ลิตร ตู้ละ 1 ตัว ให้ อากาศตลอดเวลา โดยให้ อาหารตามแผนการทดลองที่วางไว้ ที่อตั รา 5% ของ
นา้ หนักตัวต่อวัน วันละ 1 มื ้อ (เวลาประมาณ 9.00 น.) นาน 20 วัน จึงประเมินผลการทดลอง ได้ แก่ นา้ หนักที่
เพิ่มขึ ้น (Weight gain, WG) และอัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (Average daily growth, ADG) ตามวิธีของ
Brown (1957) ประสิทธิภาพการใช้ โปรตีน (Protein efficiency ratio, PER) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ
(Food conversion ratio, FCR) ตามวิธีของ Halver (1989) ดังนี ้
น ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น (%) = (

น ้าหนักตัวหลังการเลี ้ยง – น ้าหนักตัวเริ่ มต้ น
) × 100
น ้าหนักตัวเริ่ มต้ น
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อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (กรัม/วัน) =

ประสิทธิภาพการใช้ โปรตีน =

น ้าหนักตัวหลังการเลี ้ยง – น ้าหนักตัวเริ่ มต้ น
จานวนวันที่เลี ้ยง

น ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้น
ปริ มาณโปรตีนที่กิน

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ =

ปริ มาณอาหารที่ให้ ทงหมด
ั้
น ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้น

ระหว่างการทดลองจะทาการเปลี่ยนถ่ายน ้าประมาณ 30% ทุกสัปดาห์ และตรวจวัดคุณภาพน ้าทุกสัปดาห์
ดังนี ้ ความเค็มของน ้าวัดด้ วย Salinity refractometer (Prima tech) อุณหภูมิน ้า และปริ มาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน ้า (DO) วัดด้ วย DO meter (YSI 550A) ความเป็ นกรด-ด่างของน ้าวัดด้ วย pH meter (Cyber Scan pH 11)
นอกจากนี ้ เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ หาปริ มาณแอมโมเนียรวมด้ วยวิธี Indophenol blue method ปริ มาณไน
ไตรท์ ด้วยวิธี Colorimetric method และค่าความเป็ นด่างด้ วยวิธี Titration method (American Public Health
Association et al., 2012) ในห้ องปฏิบตั ิการ
การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเพื่อหาความแตกต่างของข้ อมูลในแต่ละชุด
การทดลองด้ วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมัน 95% โดยวิเคราะห์ และประมวลผล
ด้ วยโปรแกรม IBM SPSS Statistic for Windows (Version 21.0; IBM Corp., Armonk, NY. USA)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาครัง้ นี ้ พบว่า ปูทะเลที่มีน ้าหนักตัวเฉลี่ย 102.0±8.9 กรัม เมื่อเลี ้ยงขุนด้ วยอาหารเม็ดสาเร็ จรู ป
ส าหรั บ กุ้งทะเล (Control) อาหารทดลองขนาดเส้ น ผ่านศูน ย์ ก ลาง 3 (T1), 5 (T2) และ 8 (T3) มิล ลิ เมตร ที่
ระยะเวลา 20 วัน จะมีน า้ หนักตัวเฉลี่ย เท่ ากับ 121.6±12.5, 111.6±7.6, 131.6±25.6 และ 135.0±44.4 กรั ม
ตามลาดับ โดยมีน ้าหนักเพิ่มขึ ้น (%WG) เฉลี่ยเท่ากับ 18.0±7.7, 15.6±5.9, 21.4±20.8 และ 33.8±36.6 % และ
มี อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตเฉลี่ ย (ADG) เท่ า กับ 0.87±0.36, 0.71±0.23, 1.11±1.09 และ 1.66±1.85 กรั ม /วัน
ตามลาดับ ส่วนความสามารถในการใช้ ประโยชน์จากสารอาหารของปูทะเลในแต่ละชุดการทดลอง พบว่า ปูทะเล
ชุ ด Control, T1, T2 และ T3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการใช้ โปรตี น (PER) เฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.48±0.20, 0.41±0.13,
0.65±0.64 และ 0.97±1.08 และมีอตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ (FCR) เฉลี่ยเท่ากับ 6.96±4.01, 7.36±2.65,
8.30±5.25 และ 6.10±4.20 ตามลาดับ ซึ่งเมื่อนาค่าเฉลี่ยที่ได้ มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่า นา้ หนักที่เพิ่มขึ ้น
อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ประสิทธิภาพการใช้ โปรตีน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อของปูทะเลใน
แต่ละชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกัน ทางสถิ ติ (ANOVA, P = 0.74, 0.73, 0.92 และ 0.72 ตามลาดับ )
(Figure 2)
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Figure 2 Weight gain (WG), average daily growth (ADG), protein efficiency ratio (PER) and food
conversion ratio (FCR) of mud crab (Scylla spp.) fattening; fed with artificial shrimp feed
(control) and formulated artificial feed Klongwan 1, 3 mm (T1), 5 mm (T2) and 8 mm (T3)
diameter pellets.
ถึงแม้ ว่าการทดลองนี ้จะใช้ อาหารสาเร็ จรู ปของกุ้งทะเลเป็ นชุดควบคุมแทนการใช้ อาหารสด เช่น ปลาเป็ ด
ปลาข้ า งเหลื อง และปลาหลัง เขี ย ว ซึ่ง เป็ น อาหารที่ มี ก ารใช้ เลี ย้ งขุน ปู ท ะเลกัน อย่ า งแพร่ ห ลาย (Azra and
Ikhwanuddin, 2016) แต่ปูทะเลก็ยอมรั บอาหารสาเร็ จรู ปได้ ดี และจากรายงานที่ผ่านมาพบว่า การใช้ อาหาร
สาเร็ จรู ปเลี ้ยงปูทะเลจะมีข้อได้ เปรี ยบที่ความสะดวกในการเก็บรั กษา การให้ อาหาร และไม่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพนา้ เมื่อเทียบกับการใช้ อาหารสด (อาภรณ์ และคณะ, 2554; Santhanakumar et al., 2010; Ali et al.,
2011; Kar et al., 2017) ซึง่ การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าที่คานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่เหมาะสมต่อสัตว์
น ้า และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนา้ ย่อมทาให้ สตั ว์นา้ เจริ ญเติบโตดี และได้ ผลผลิตที่ดี (เวียง, 2542) ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพน ้าระหว่างการทดลอง พบว่า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าของแต่ละชุดการทดลองไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (ANOVA, P>0.05) (Table 2) ซึง่ ค่าคุณภาพน ้าเหล่านี ้ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และ
ไม่ ส งผลกระทบต่ อ การเลี ย้ งปู ท ะเล ( Christensen et al., 2004; Shelley and Lovatelli, 2011; Azra and
Ikhwanuddin, 2016)
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Table 2 Water quality parameters ( mean±SD) during experimentation of mud crab ( Scylla spp. )
fattening for 20 days; fed with artificial shrimp feed (control) and three test feed, 3 mm (T1),
5 mm (T2) and 8 mm (T3) diameter pellets.
Parameter
Water temperature (ºC)
DO (mg/L)
pH
Salinity (ppt)
Total ammonia (mg-N/L)
Nitrite (mg-N/L)
Alkalinity (mg/L as CaCO3)

Treatments
Control
28.3±0.1
4.17±0.17
8.17±0.06
31.4±0.3
0.44±0.03
0.20±0.04
130.5±6.9

T1
28.3±0.3
3.92±0.08
8.22±0.02
31.4±0.1
0.45±0.02
0.16±0.02
128.3±5.0

T2
28.3±0.1
4.13±0.17
8.15±0.11
31.3±0.1
0.48±0.01
0.16±0.04
132.3±4.5

T3
28.3±0.2
3.95±0.03
8.07±0.04
31.3±0.1
0.40±0.12
0.22±0.01
127.8±6.5

P-value
0.64
0.11
0.06
0.93
0.62
0.06
0.23

ผลการศึกษาครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่า อาหารสูตรคลองวาฬ 1 สามารถนามาใช้ เลี ้ยงปูทะเลได้ โดยคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารที่ ใช้ ทดลองในการศึก ษาครั ง้ นี ้ (โปรตีน 36% ไขมัน 5.3% กาก 2.7% ความชื น้ 7.4%
คาร์ โบไฮเดรต 39.1% และพลังงานที่ย่อยได้ 252.9 Kcal/diets 100 g) อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อความต้ องการ
ของปูทะเลทังระดั
้ บโปรตีน และไขมัน (Sheen and Wu, 1999; Catacutan, 2002) ซึง่ ปูทะเลเป็ นสัตว์น ้าที่มีความ
ต้ องการโปรตีนสูงเนื่องจากเป็ นพวกกินเนือ้ (carnivore) และมีพฤติกรรมกินกันเอง (cannibalism) ด้ วยเหตุนี ้
แหล่งโปรตีนในอาหารจึงเป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่ควรพิจารณาในการผลิตอาหารสาเร็ จรู ปสาหรับปูทะเล ตัวอย่างเช่น
ปูทะเล (S. paramamosian) ที่เลี ้ยงด้ วยสูตรอาหารทดลอง (โปรตีน 40.4% ไขมัน 10.9%) ที่มีกากถั่วเหลือง+
ปลาป่ น+หัวกุ้งป่ น+หมึกบดเป็ นแหล่งโปรตีนหลักจะมีการเจริ ญเติบโตไม่แตกต่างกันกับปูที่เลี ้ยงด้ วยเนือ้ ปลา
หลังเขี ยวสดนาน 8 สัปดาห์ (อาภรณ์ และคณะ, 2554) ปูทะเล (S. olivacea) ที่ เลีย้ งด้ วยสูตรอาหารทดลอง
(โปรตีน 47.1% ไขมัน 12.2%) ที่มีปลาป่ น+หัวกุ้งป่ น+หมึกป่ น+กากถั่วเหลืองป่ นเป็ นแหล่งโปรตีนหลัก จะมี
ระยะเวลาในการลอกคราบ หรื อการเจริ ญเติบโตไม่แตกต่างกัน กับปูที่เลีย้ งด้ วยเนื อ้ ปลาข้ างเหลือง (โปรตีน
90.5% ไขมัน 1.9%) และลูกชิ ้นเนื ้อปลา (โปรตีน 56.1% ไขมัน 5.8%) (ยุทธนา และคณะ, 2555) เป็ นต้ น สาหรับ
สูตรอาหารทดลองที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ มีปลาป่ น+โปรตีนเกษตร+กากถัว่ เหลือง+ราสกัดเป็ นแหล่งโปรตีน หลัก
(โปรตีน 36.1% ไขมัน 5.3%) และมีพลังงานที่ย่อยได้ เฉลี่ย 252.9 Kcal/diets 100 g พบว่า ปูทะเล (Scylla spp.)
ทีเลี ้ยงขุนมีประสิทธิภาพการใช้ โปรตีนจากอาหารทดลองเฉลี่ยอยู่ที่ 0.41-0.97 ส่วนจากอาหารสาเร็ จรู ปของกุ้ง
ทะเลเฉลี่ยอยู่ที่ 0.48 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า ปริ มาณปลาป่ น โปรตีนเกษตร กากถัว่ เหลือง และราสกัดตามสูตรอาหาร
คลองวาฬ 1 (Table 1) เป็ นแหล่งโปรตีนที่ สามารถนามาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเม็ดสาเร็ จรู ป สาหรั บปู
ทะเลได้ นอกจากนี ้ เมื่อดูแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตของปูทะเลที่ได้ จากการศึกษาครั ง้ นี ้ พบว่า ปูทะเลมีแนวโน้ ม
การเจริ ญเติบโตเพิ่ มขึน้ ตามขนาดเส้ นผ่านศูนย์ กลางของอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปที่ เพิ่ มขึน้ รวมไปถึงมีแนวโน้ ม
ประสิทธิ ภาพการใช้ โปรตีนจากอาหารเพิ่มขึน้ ด้ วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนือ้ ของปู
ทะเลในแต่ละชุดการทดลองที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี อ้ ยู่ในระดับที่คอ่ นข้ างสูง คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.1-8.3 ซึง่ จาก
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รายงานที่ผ่านมา พบว่าอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนือ้ ของปูทะเลที่เลี ้ยงด้ วยอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปจะมี ค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 1.8-3.2 (Ali et al., 2011; Shelley and Lovatelli, 2011; Kar et al., 2017) ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะคุณภาพของ
อาหาร หรื อเพราะสภาพการเลี ้ยงปูทะเลในตู้กระจกไม่เหมาะสมต่อการดารงชีพ การเจริ ญเติบโต หรื อการเลี ้ยง
ขุนปูทะเลเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับสภาพการเลี ้ยงขุนในรู ปแบบอื่นๆ เช่น การเลี ้ยงขุนในกล่องพลาสติกที่แขวนลอย
อยู่ ใ นบ่ อ ดิ น และการเลี ย้ งขุ น ในกล่ อ งพลาสติ ก แบบระบบน า้ หมุน เวี ย น หรื อ แบบคอนโดปู (Shelley and
Lovatelli, 2011; Kar et al., 2017) โดยปูทะเลที่ ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นีอ้ าจจะใช้ พลังงานส่วนใหญ่ที่ได้ รับจาก
สารอาหารที่กินเข้ าไปหมดกับการปรับตัวเพื่อการดารงชีพให้ อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสมมากกว่าเพื่อการ
เจริ ญเติบโต จึงทาให้ อตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อที่ได้ มีค่าสูง เพราะโดยทัว่ ไปแล้ วสัตว์น ้าจะนาพลังงานที่ได้
จากการเผาผลาญอาหารมาใช้ ในการดารงชีพเป็ นลาดับแรก (เช่น การเคลื่อนที่ การหายใจ การปรับตัว) และถ้ ามี
พลังงานเหลือก็จะนามาใช้ ในการเจริ ญเติบโต และการสืบพันธุ์ ตามลาดับ (เวียง, 2542) ดังนัน้ การศึกษาครัง้
ต่อไปควรมีการทดสอบการเลี ้ยงขุนปูทะเลตามแผนการศึกษาครัง้ นี ้ในสภาพพื ้นที่จริ ง และควรมีการศึกษาต้ นทุน
การผลิตควบคู่ไปด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาอาหารเม็ด
สาเร็ จรู ปสาหรับปูทะเลได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม

สรุป
ผลการศึ ก ษาครั ง้ นี แ้ สดงให้ เ ห็ น ว่ า อาหารเม็ ด ส าเร็ จ รู ป สู ต รคลองวาฬ 1 สามารถใช้ เลี ย้ งปู ท ะเล
(Scylla spp.) ได้ และขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของเม็ดอาหาร (3, 5 และ 8 มิลลิเมตร) ไม่มีผลต่อการกินอาหาร
และการเจริ ญเติบโตของปูทะเลเมื่อเทียบกับการเลี ้ยงด้ วยอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปของกุ้งทะเล นอกจากนี ้ อาหารเม็ด
สาเร็ จรู ปสูตรคลองวาฬ 1 ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าระหว่างการเลี ้ยง อย่างไรก็ตาม อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้มีคา่ สูง ดังนัน้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
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การพัฒนาอาหารเม็ดสาเร็จรู ปสาหรับการเลีย้ งปูม้า (Portunus pelagicus)
Development of Artificial Feed for Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) Culture
วาสนา อากรรัตน์ 1* วุฒิชยั อ่อนเอี่ยม1 และ สุทิน สมบูรณ์2
Wasana Arkronrat1*, Vutthichai Oniam1 and Suthin Somboon2

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทีย บการเจริ ญเติบโตของปูม้า (Portunus pelagicus) ที่เลี ้ยงด้ วย
อาหารเม็ดสาเร็ จรู ปของกุ้งทะเล (Control; ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร โปรตีน 38% ไขมัน 5% กาก
3% และความชื น้ 12%) กับอาหารเม็ดสูตรคลองวาฬ 1 (โปรตีน 36% ไขมัน 5.3% กาก 2.7% และความชื ้น
7.4%) ที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 3 (T1), 5 (T2) และ 8 (T3) มิลลิเมตร ภายในตู้กระจกขนาด 24×12×15 นิ ้ว
(กว้ าง×ยาว×สูง)โดยให้ อาหารที่อตั รา 3% ของน ้าหนักตัวต่อวัน วันละ 2 มื ้อ (9.00 และ 15.00 น.) นาน 30 วัน
ผลการศึกษาพบว่า น ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ประสิทธิภาพการใช้ โปรตีน และอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อของปูม้าที่เลี ้ยงในแต่ละชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ANOVA, P>0.05)
นอกจากนี ้ อาหารทดลองที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าระหว่างการเลี ้ยง
ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า อาหารเม็ดสูตรคลองวาฬ 1 สามารถใช้ เลี ้ยงปูม้าได้ และขนาดของเม็ดอาหารไม่มีผลต่อการกิน
อาหาร และการเจริ ญเติบโตของปูม้าที่เลี ้ยง

ABSTRACT
The objective of this study was to compare the growth of blue swimming crabs ( Portunus
pelagicus) reared with commercial artificial shrimp feed (Control: 1.5 mm diameter pellet, 38% protein,
5% lipid, 3% fiber and 12% moisture) and artificial feed Klongwan 1 (36% protein, 5.3% lipid, 2.7%
fiber and 7.4% moisture) at 3 mm (T1), 5 mm (T2) and 8 mm (T3) diameter pellets in 24”×12”×15” glass
aquarium condition. Crabs were fed at 3% of body weight per day (twice a day at 9.00 and 15.00), for
30 days. Results showed that weight gain, average daily growth, protein efficiency ratio and feed
conversion ratio of crab in each treatment were not significantly different (ANOVA, P>0.05), and test
feed used for this study did not affect water quality. This indicates that formulated artificial feed
Klongwan 1 can be used to blue swimming crab culture, and pellets size did not affect feeding and
growth of crabs reared.
Key Words: Portunus pelagicus, blue swimming crab culture, artificial feed
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คานา
ปูม้า (Portunus pelagicus) เป็ นปูที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย เนื่องจากเป็ น
อาหารทะเลที่ นิยมบริ โภคกัน อย่ างแพร่ หลาย เป็ นที่ ต้องการของตลาดท้ องถิ่ น ตลาดในประเทศ และตลาด
ต่างประเทศ อีกทัง้ ปูม้ายังเป็ นสินค้ าส่งออกที่สาคัญ ซึ่งผลิตภัณฑ์ จากปู สร้ างรายได้ ให้ กับประเทศปี ละหลาย
พันล้ านบาท แต่เนื่ องจากปั จจุบัน ทรั พยากรปูม้าในท้ องทะเลไทยมีปริ มาณลดลง และมีแนวโน้ มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง (กรมประมง, 2561) การศึกษาวิจยั ด้ านการเพาะเลี ้ยงปูม้าจึงจาเป็ นต้ องเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้น เพื่อให้
ผลผลิตของปูที่ได้ จากการเพาะเลี ้ยงเข้ ามาทดแทนผลผลิตปูจากธรรมชาติในการใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
สาหรั บประเทศไทย องค์ ความรู้ หรื อ งานวิจัยที่ เกี่ ยวกับการเลีย้ งปูม้าได้ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
(วาริ นทร์ และคณะ, 2548; วุฒิชยั และคณะ, 2555; Oniam and Arkronrat, 2013) ดังนัน้ การส่งเสริ มการเลี ้ยง
ปูม้าในเชิงพาณิชย์จึงมีแนวโน้ มที่น่าจะปฏิบตั ิได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาด้ านอาหารสาเร็ จรู ป สาหรับปูม้ายังมี
อยู่อย่างจากัด ซึ่ง อาหารสาเร็ จรู ปถื อว่าเป็ น อีกหนึ่งปั จจัยที่ สาคัญของการเลีย้ งสัตว์ นา้ ในระดับเชิ งพาณิ ช ย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหารสาเร็ จรู ปที่จาเพาะเจาะจงต่อ ชนิดสัตว์น ้า เพราะสัตว์น ้าแต่ละชนิดจะมีความต้ องการ
คุณค่าทางโภชนาการที่ แตกต่างกันออกไป (เวียง, 2542) ฉะนัน้ จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาสูตรอาหาร หรื อ
พัฒนาอาหารสาเร็ จรู ปของปูม้าควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี ้ยงปูม้าในระดับเชิงพาณิชย์ไปพร้ อมกัน
จากรายงานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า ปูม้าจะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตดีถ้าได้ รับอาหารที่มี ระดับโปรตีน 34-46% ไขมัน
12-16% วิตามิน 2% และปริ มาณแร่ ธาตุรวม 4% และถ้ าระดับโปรตีนที่ให้ ลดลงตามระยะเวลาการเลี ้ยงจาก 42
เป็ น 38% ก็จะช่วยลดต้ นทุนการผลิตลงมาได้ (สุพิศ และคณะ, 2548)
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของปูม้าที่เลี ้ยงด้ วยอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปที่มีการ
พัฒนาอาหารเม็ดสูตรคลองวาฬ 1 ขึ ้นมา โดยอ้ างอิงจากองค์ความรู้ ความต้ องการคุณค่าทางโภชนาการของปูม้า
ที่ มีรายงานมาก่อนหน้ านี ้ กับการเลีย้ งด้ วยอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปของกุ้งทะเลที่ มีก ารน ามาใช้ เลีย้ งปูม้า อยู่ใ น
ปั จจุบนั รวมไปถึงขนาดของอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปต่อการเลี ้ยงปูม้า และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้า
ระหว่างการเลี ้ยง ทัง้ นี ้ องค์ความรู้ ที่ได้ รับจากการศึกษาวิจัย นี ้สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาอาหารเม็ด
สาเร็ จรู ปสาหรับการเลี ้ยงปูม้าต่อไปได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design) โดยศึกษาผลของอาหารทดลอง
สูตรคลองวาฬ 1 ต่อการเลี ้ยงปูม้า โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็ น 4 ชุดการทดลอง ได้ แก่ ชุดการทดลองที่ 1
(Control) เลี ้ยงปูม้าด้ วยอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปสาหรับกุ้งทะเล (ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 มิลลิเมตร
โปรตีน 38% ไขมัน 5% กาก 3% และความชื ้น 12%) ชุดการทดลองที่ 2-4 เลี ้ยงปูม้าด้ วยอาหารทดลองที่มีขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตร (T1) 5 มิลลิเมตร (T2) และ 8 มิลลิเมตร (T3) ตามลาดับ (Figure 1) ชุด
การทดลองละ 3 ซ ้า
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Figure 1 Commercial artificial shrimp feed (Control) and artificial feed Klongwan 1 at different pellets
size used for this study; 3 mm (T1), 5 mm (T2) and 8 mm (T3) diameter pellets.
การเตรี ยมอาหารทดลอง
นาวัตถุดิบของอาหารทดลองมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีก่อนเพื่ อนาไปใช้ ในการคานวณสูตรอาหาร
คลองวาฬ 1 (Table 1) เมื่อคานวณสูตรอาหารได้ แล้ ว นาปลาป่ น กากถั่วเหลือง และโปรตีนเกษตร มาบดด้ วย
เครื่ องบดก่อนผสมกับวัตถุดิบอื่น สาหรับ แป้งสาลีจะนามาละลายน ้าต้ มจนเป็ นแป้งเหนียวทิ ้งไวให้ เย็ น แล้ วผสม
กับวัตถุดิบอื่นๆ ด้ วยเครื่ องผสมอาหาร แล้ วจึงนาไปอัดเม็ดด้ วยเครื่ องอัดเม็ดแบบ mincer ผ่านหน้ าแว่นที่ขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลางตามแผนการทดลองที่วางไว้ (3, 5 และ 8 มิลลิเมตร) จากนันน
้ าไปตากแห้ ง และหักเป็ นท่อนๆ
ความยาวประมาณ 8-10 มิลลิเมตร เก็บอาหารใส่ถุงพลาสติกแช่ในตู้เย็นเพื่ อรั กษาคุณภาพของอาหารก่อน
นาไปใช้ ทดลองต่อไป
นอกจากนี ้ สุม่ เก็บตัวอย่างอาหารทดลองที่อดั เม็ดแล้ วไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีที่แท้ จริ งในอาหาร
อีกครั ง้ ได้ แก่ โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้ า และความชืน้ ตามวิธีมาตรฐานของ ISO-Analysis animal feed stuffs
(A.O.A.C. 2000) ส่วนคาร์ โบไฮเดรต หรื อสารไร้ ไนโตรเจนที่ละลายได้ ในน ้า (Nitrogen-free extract, NFE) และ
พลังงานที่ย่อยได้ (Digestible energy, DE) คานวณตามวิธีของ National Research Council of the National
Academies (1993) ดังนี ้
คาร์ โบไฮเดรต (%) = 100 – (%โปรตีน + %ไขมัน + %เยื่อใย + %เถ้ า + %ความชื ้น)
พลังงานที่ย่อยได้ (Kcal/diets 100 g) = (%โปรตีน × 3.1) + (%ไขมัน × 8.1) + (%NFE × 2.5)
การเตรี ยมสัตว์ ทดลอง
นาแม่ปมู ้ าไข่แก่นอกกระดองสีเทาดามาเพาะฟั กในถังพลาสติกทรงกลมขนาด 200 ลิตร ปล่อยแม่ปู 1 ตัว/
ถัง ที่ปริ มาตรน ้า 150 ลิตร ความเค็มประมาณ 30-33 ppt เมื่อลูกปูฟักออกเป็ นตัวแยกแม่ปอู อก จากนันย้
้ ายลูก
ปูไปอนุบาลในบ่อซีเมนต์ขนาด 3 ตัน ที่อตั ราความหนาแน่นของลูกปูประมาณ 100,000 ตัว/น ้า 1 ตัน ความเค็ม
30-33 ppt อาหารที่ใช้ ในการอนุบาลลูกปูม้าระยะแรกฟั ก (Zoea stage) - ระยะที่เป็ นตัวปูครัง้ แรก (First crab)
ได้ แก่ โรติเฟอร์ และอาร์ ทีเมียแรกฟั ก สาหรับอาหารที่ใช้ ในการอนุบาลลูกปูม้าระยะ crab อายุ 1 วันเป็ นต้ นไป จะ
ใช้ อาหารสาเร็ จรู ปสาหรับกุ้งทะเล (เบอร์ 2) อนุบาลลูกปูจนมีอายุประมาณ 40-45 วัน หรื อให้ ได้ ขนาดความกว้ าง
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กระดองประมาณ 1.5 เซนติเมตร จากนัน้ นาลูกปูมาเลี ้ยงในบ่อดินขนาด 400 ตารางเมตร ที่อตั ราปล่อย 3 ตัว/
ตารางเมตร เลี ้ยงปูม้าในบ่อดินด้ วยอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปสาหรับกุ้งทะเล ตามวิธีการของวุฒิชยั และคณะ (2555)
นานประมาณ 60 วัน จึงสุม่ ปูม้าในบ่อดินขึ ้นมาพักไว้ ในบ่อซีเมนต์ขนาด 2 ตัน ภายในโรงเพาะฟั ก เพื่อปรับสภาพ
ปูม้าให้ กินอาหารทดลองนานประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนนาไปศึกษาต่อไป
Table 1 Ingredients and composition (% dry matter) of artificial feed Klongwan 1.
Ingredients
Fish meal (64.9%P, 6.0%L)
Protein Kaset (49.0%P, 0.2%L)
Soybean meal (42.3%P, 1.4%L)
Rice bran, solvent extracted (17.2%P, 1.6%L)
Wheat flour
Fish oil
Palm oil
Dicalciumphosphate
Premix
Total
Composition of artificial feed
Crude protein (%)
Crude lipid (%)
Crude fiber (%)
Ash (%)
Moisture (%)
Nitrogen free extract (%)
Digestible energy (Kcal/diets 100 g)

Formulated test feed (%)
30
29
8
10
20
1.5
1
0.25
0.25
100
Mean±SD. (Min-Max)
36.1±0.5 (35.5-36.7)
5.3±0.8 (4.5-6.0)
2.7±0.5 (2.1-3.3)
9.4±4.2 (4.7-13.7)
7.4±0.9 (6.0-8.5)
39.1±3.9 (33.8-42.9)
252.9±5.5 (244.1-260.1)

Note: P = crude protein, L = crude lipid.

การดาเนินการทดลอง
สุม่ ปูม้าที่มีน ้าหนักเริ่ มต้ นประมาณ 80-90 กรัม (ความกว้ างกระดองอยู่ในช่วง 10.1-10.7 เซนติเมตร และ
ความยาวกระดองอยู่ในช่วง 4.8-4.9 เซนติเมตร) ใส่ต้ กู ระจกขนาดกว้ าง 24 นิว้ × ยาว 12 นิว้ × สูง 15 นิว้ ที่
ปริ มาตรน ้า 30 ลิตร ตู้ละ 1 ตัว ให้ อากาศตลอดเวลา โดยให้ อาหารตามแผนการทดลองที่วางไว้ ที่อตั รา 3% ของ
น ้าหนักตัวต่อวัน วันละ 2 มื ้อ (9.00 และ 15.00 น.) นาน 30 วัน จึงประเมินผลการทดลองในด้ านน ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น
(Weight gain, WG) และอัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (Average daily growth, ADG) ตามวิธีของ Brown
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(1957) ประสิทธิภาพการใช้ โปรตีน (Protein efficiency ratio, PER) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ (Food
conversion ratio, FCR) ตามวิธีของ Halver (1989) ดังนี ้
น ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น (%) = (

น ้าหนักตัวหลังการเลี ้ยง – น ้าหนักตัวเริ่ มต้ น
) × 100
น ้าหนักตัวเริ่ มต้ น

อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (กรัม/วัน) =

ประสิทธิภาพการใช้ โปรตีน =

น ้าหนักตัวหลังการเลี ้ยง – น ้าหนักตัวเริ่ มต้ น
จานวนวันที่เลี ้ยง

น ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้น
ปริ มาณโปรตีนที่กิน

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ =

ปริ มาณอาหารที่ให้ ทงหมด
ั้
น ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ ้น

ระหว่างการทดลองจะทาการเปลี่ยนถ่ายน ้าประมาณ 30% ทุกสัปดาห์ และตรวจวัดคุณภาพน ้าทุกสัปดาห์
ดังนี ้ ความเค็มของน ้าวัดด้ วย Salinity refractometer (Prima tech) อุณหภูมิน ้า และปริ มาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน ้า (DO) วัดด้ วย DO meter (YSI 550A) ความเป็ นกรด-ด่างของน ้าวัดด้ วย pH meter (Cyber Scan pH 11)
นอกจากนี ้ เก็บตัวอย่างน ้าเพื่อวิเคราะห์หาปริ มาณแอมโมเนียรวมด้ วยวิธี Indophenol blue method ปริ มาณไน
ไตรท์ ด้วยวิธี Colorimetric method และค่าความเป็ นด่างด้ วยวิธี Titration method (American Public Health
Association et al., 2012) ในห้ องปฏิบตั ิการ
การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเพื่อหาความแตกต่างของข้ อมูลในแต่ละชุด
การทดลองด้ วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมัน 95% โดยวิเคราะห์ และประมวลผล
ด้ วยโปรแกรม IBM SPSS Statistic for Windows (Version 21.0; IBM Corp., Armonk, NY. USA)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาครั ง้ นี ้ พบว่า ปูม้าที่ มีนา้ หนัก ตัวเฉลี่ย 85.5±3.7 กรั ม เมื่อเลีย้ งด้ วยอาหารเม็ดส าเร็ จ รู ป
ส าหรั บ กุ้งทะเล (Control) อาหารทดลองขนาดเส้ น ผ่านศูน ย์ ก ลาง 3 (T1), 5 (T2) และ 8 (T3) มิล ลิ เมตร ที่
ระยะเวลา 30 วัน จะมี น า้ หนั ก ตัว เฉลี่ ย เท่ า กับ 108.3±14.4, 101.6±7.2, 96.6±2.8 และ 103.3±15.2 กรั ม
ตามล าดั บ โดยมี น า้ หนั ก เพิ่ ม ขึ น้ (%WG) เฉลี่ ย เท่ า กั บ 23.10±20.78, 17.66±4.13, 17.46±3.87 และ
21.60±16.98 % และมี อัตราการเจริ ญ เติบ โตเฉลี่ ย (ADG) เท่ ากับ 0.66±0.57, 0.51±0.14, 0.48±0.10 และ
0.61±0.48 กรั ม/วัน ตามลาดับ ส่วนความสามารถในการใช้ ประโยชน์จากสารอาหารของปูม้าในแต่ละชุดการ
ทดลอง พบว่า ปูม้าชุด Control, T1, T2 และ T3 มีประสิทธิ ภาพการใช้ โปรตีน (PER) เฉลี่ยเท่ากับ 0.52±0.45,
0.42±0.11, 0.39±0.08 และ 0.51±0.39 และมีอตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อ (FCR) เฉลี่ยเท่ากับ 6.03±3.57,
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5.30±1.15, 5.36±1.34 และ 5.83±3.17 ตามลาดับ ทัง้ นี ้ เมื่อ นาค่าเฉลี่ยที่ ได้ มาวิเคราะห์ ผลทางสถิ ติ พบว่า
น ้าหนักที่เพิ่มขึ ้น อัตราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ประสิทธิภาพการใช้ โปรตีน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ น
เนื ้อของปูม้าในแต่ละชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ANOVA, P>0.05) (Figure 2)

Figure 2 Weight gain (WG), average daily growth (ADG), protein efficiency ratio (PER) and food
conversion ratio (FCR) of blue swimming crab (P. pelagicus) reared for 30 days; fed with
artificial shrimp feed (control) and formulated artificial feed Klongwan 1, 3 mm (T1), 5 mm
(T2) and 8 mm (T3) diameter pellets.
นอกจากนี ้ ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าระหว่างการทดลอง พบว่า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าของแต่ละ
ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ANOVA, P>0.05) (Table 2) ซึง่ ค่าคุณภาพน ้าภายใต้ การศึกษา
ครั ง้ นี ถ้ ื อ ว่ า ยัง อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ เ หมาะสม หรื อ ไม่ ส งผลกระทบต่ อ การเลี ย้ งปู ม้ า (วาริ น ทร์ และคณะ, 2548;
Maheswarudu et al., 2008; Romano and Zeng, 2010; Oniam and Arkronrat, 2013)

352

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

สาขาประมง

Table 2 Water quality parameters ( mean±SD) during experimentation of blue swimming crab
(P. pelagicus) reared for 30 days; fed with artificial shrimp feed (control) and three test feed,
3 mm (T1), 5 mm (T2) and 8 mm (T3) diameter pellets.
Parameter
Water temperature (ºC)
DO (mg/L)
pH
Salinity (ppt)
Total ammonia (mg-N/L)
Nitrite (mg-N/L)
Alkalinity (mg/L as CaCO3)

Treatments
Control
26.4±0.5
4.04±0.51
8.09±0.08
34.5±0.8
0.51±0.13
0.52±0.21
136.7±7.4

T1
26.5±0.4
4.01±0.85
8.11±0.04
34.8±0.2
0.38±0.17
0.56±0.22
132.9±6.8

T2
T3
26.5±0.5
26.5±0.4
3.93±0.96 4.00±0.83
8.11±0.05 8.04±0.15
34.6±0.2
34.3±1.3
0.57±0.24 0.52±0.24
0.59±0.25 0.58±0.26
139.4±10.6 135.6±10.5

P-value
0.97
0.99
0.78
0.88
0.71
0.98
0.79

การเพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ ที่ คานึงถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ เหมาะสมต่อสัตว์ นา้ และไม่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพนา้ ย่อมทาให้ สตั ว์นา้ เจริ ญเติบโตดี และได้ ผลผลิตที่ดี (เวียง, 2542) ซึ่งผลการศึกษาครั ง้ นี ้
แสดงให้ เห็นว่า อาหารเม็ดสูตรคลองวาฬ 1 สามารถนามาใช้ เลี ้ยงปูม้าได้ เมื่อเทียบกับการใช้ อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป
ของกุ้งทะเล โดยคุณค่าทางโภชนาการของอาหารทดลองที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อความ
ต้ องการของปูม้าโดยเฉพาะระดับโปรตีน ซึง่ ปูม้าเป็ นสัตว์น ้าที่มีความต้ องการโปรตีนสูงเนื่องจากเป็ นพวกกินเนื ้อ
(carnivore) และมีพฤติกรรมกินกันเอง (cannibalism) ด้ วยเหตุนี ้ แหล่งโปรตีนในอาหารจึงเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่
ควรพิจารณาในการนามาผลิตอาหารสาเร็ จรู ปสาหรับปูม้า ตัวอย่างเช่น ปูม้าที่เลี ้ยงด้ วยสูตรอาหารทดลองที่มี
กากถัว่ เหลือง+ปลาป่ น (40.5%P, 8.9%L) กากถัว่ เหลือง+หอยแมลงภู่ (39.7%P, 11.8%L) กากถัว่ เหลือง+หมึก
(39.0%P, 11.2%L) และกากถั่วเหลือง+ปลาป่ น+หัวกุ้ง+หมึก (40.4%P, 10.9%L) เป็ นแหล่งโปรตีนหลัก จะมี
การเจริ ญเติบโตน้ อยกว่าปูม้าที่เลี ้ยงด้ วยอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปกุ้งทะเล และปูม้าที่เลี ้ยงด้ วยสูตรอาหารที่มีกากถัว่
เหลือง+ปลาป่ นจะมีการเจริ ญเติบโตต่าที่ สุด (สุพิศ และคณะ, 2548) แต่สาหรั บ ปูม้าที่ เลีย้ งด้ วยสูตรอาหาร
ทดลองที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ โดยมีปลาป่ น+โปรตีนเกษตร+กากถัว่ เหลือง+ราสกัดเป็ นแหล่งโปรตีน (36.1%P,
5.3%L) และมีพลังงานที่ย่อยได้ เฉลี่ย 252.9 Kcal/diets 100 g พบว่า มีการเจริ ญเติบโตไม่แตกต่างกันกับปูม้าที่
เลี ้ยงด้ วยอาหารสาเร็ จรู ปของกุ้งทะเล โดยปูม้ามีประสิทธิภาพการใช้ โปรตีนจากอาหารทดลองเฉลี่ยอยู่ ที่ 0.39 –
0.51 ส่วนจากอาหารสาเร็ จรู ปของกุ้งทะเลเฉลี่ยอยู่ที่ 0.52 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า ปริ มาณปลาป่ น โปรตีนเกษตร กาก
ถั่วเหลือง และราสกัดตามสูตรอาหารคลองวาฬ 1 (Table 1) เป็ นแหล่งโปรตีน ที่ เหมาะสมต่อการนามาเป็ น
วัตถุดิบในการผลิตอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปสาหรับปูม้า ส่วนในเรื่ องของคุณค่าทางโภชนาการอื่น เช่น ปริ มาณไขมัน
ในอาหารทดลองสูตรคลองวาฬ 1 นี ้ (4.5-6% L) ถึงแม้ ว่าจะอยู่ในระดับที่ ต่ากว่าความต้ องการของปูม้ าที่ มี
รายงาน คือ 12-16% ในอาหาร (สุพิศ และคณะ, 2548) แต่ผลการเจริ ญเติบโตของปูม้าก็ไม่มีความแตกต่างกัน
กับการเลี ้ยงด้ วยอาหารสาเร็ จรู ปของกุ้งทะเลที่มีปริ มาณไขมันอยู่ประมาณ 5% ในอาหาร ทังนี
้ ้อาจเป็ นไปได้ ว่า
ปริ มาณไขมันที่ เหมาะสมต่อการเจริ ญ เติบ โตของปูม้าผันแปรอยู่ในช่วงกว้ างกว่าที่ มีรายงานมาก่ อนหน้ านี ้
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เช่นเดียวกับระดับของไขมันที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของปูทะเล (Scylla serrata) ที่มีรายงานว่าอยู่ระหว่าง
5.3-13.8% (Sheen and Wu, 1999) อย่างไรก็ตาม อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื อ้ ของปูม้าในแต่ละชุดการ
ทดลองที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้ อยู่ในระดับที่ค่อนข้ างสูง คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.3-6.0 ซึง่ โดยปกติแล้ วอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อของปูม้าที่เลี ้ยงด้ วยอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.8-4.0 (Maheswarudu et al.,
2008; Oniam and Arkronrat, 2013) ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะสภาพการเลีย้ งปูม้าในตู้กระจกไม่เหมาะสมต่อการ
ดารงชีพ หรื อการเจริ ญเติบโตของปูม้าเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับสภาพการเลี ้ยงในบ่อดิน โดยปูม้าทดลองนี ้อาจจะใช้
พลังงานส่วนใหญ่ที่ได้ รับจากสารอาหารที่กินเข้ าไปหมดกับการปรับตัวเพื่อการดารงชีพให้ อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่
ไม่เหมาะสมมากกว่าเพื่อการเจริ ญเติบโต จึงทาให้ อตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อของปูม้าที่ได้ มีค่าสูง เพราะ
โดยทั่วไปแล้ วสัตว์น ้าจะนาพลังงานที่ได้ จากการเผาผลาญอาหารมาใช้ ในการดารงชีพ เป็ นลาดับแรก เช่น การ
เคลื่อนที่ การหายใจ การปรับตัว เป็ นต้ น และถ้ ามีพลังงานเหลือก็จะนามาใช้ ในการเจริ ญเติบโต และการสืบพันธุ์
ตามลาดับ (เวียง, 2542) ดังนัน้ การศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีการทดสอบการเลี ้ยงปูม้าตามแผนการศึกษาครัง้ นี ใ้ น
สภาพการเลี ้ยงในระบบจาลองบ่อดิน และควรมีการศึกษาด้ านต้ นทุนการผลิตควบคูไ่ ปด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่
ชัดเจนยิ่งขึ ้น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปสาหรับปูม้าได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม

สรุป
ผลการศึกษาครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่า อาหารเม็ดสาเร็ จรู ปสูตรคลองวาฬ 1 สามารถใช้ เลี ้ยงปูม้าได้ และขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลางของเม็ดอาหาร (3, 5 และ 8 มิลลิเมตร) ไม่มีผลต่อการกินอาหาร และการเจริ ญเติบโตของปูม้า
เมื่อเทียบกับการเลี ้ยงด้ วยอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปของกุ้งทะเล นอกจากนี ้ อาหารเม็ดสาเร็ จรู ปสูตรคลองวาฬ 1 ไม่
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน ้าระหว่างการเลี ้ยง อย่างไรก็ตาม อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื ้อที่ได้
จากการศึกษาครัง้ นี ้มีคา่ สูง ดังนัน้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
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Snorkeler’s behavior towards reef at Koh Samaesarn, Chonburi province.
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บทคัดย่ อ
การดานา้ เป็ นกิจกรรมที่นิยม อย่างไรก็ตามการดาน ้าตื ้นที่ไม่เหมาะสมสามารถสร้ างความเสียหายต่อ
ปะการัง จากการศึกษาพฤติกรรมนักดาน ้าตื ้นบริ เวณเกาะแสมสาร จ.ชลบุรี รวม 440 คน พบว่าอัตราการสัมผัส
สูงสุดพบที่ระดับความลึกของน ้าทะเลที่ต่ากว่า 1.5 เมตร ปั จจัยที่ส่งผลต่ออัตราสัมผัสและรบกวนคือเพศ การมี
กล้ องถ่ายภาพใต้ นา้ และระดับความลึกนา้ ทะเล จากสมการถดถอยแบบปั วซองพบว่า ระดับความลึกน ้าทะเลที่
เพิ่ มขึน้ ส่งผลให้ อตั ราการสัมผัสรบกวนลดลง 0.150 เท่า นักดานา้ ตื ้นที่ มีกล้ องถ่ายภาพใต้ นา้ มีแนวโน้ มสัมผัส
ปะการังสูงกว่านักดาน ้าที่ไม่พกพากล้ อง 2.322 เท่า และเพศหญิงมีอตั ราการสัมผัสน้ อยกว่าเพศชาย 0.433 เท่า
ดังนันนั
้ กดาน ้าเพศชายและนักดาน ้าที่มีกล้ องถ่ายภาพใต้ น ้าซึง่ เป็ นกลุม่ เสี่ยงต่อแนวปะการังสูงควรได้ รับการดูแล
จากเจ้ าหน้ าที่เพิ่มขึ ้น และควรส่งเสริ มพื ้นที่ประกอบกิจกรรมดาน ้าตื ้นที่ระดับความลึกน ้าทะเลมากกว่า 1.5 เมตร

ABSTRACT
Snorkeling is a popular activity. However, improper snorkeling can do harm to coral. In this
study, snorkeler behavior has been recorded at Koh Samaesarn, Chonburi province with the total
number of 440 individual. The highest touch rate was shallowness of water level at less than 1. 5
depths. The Factors affected to touch and disturbance was gender, underwater cameras and water
level. Poisson regression analysis revealed that number of touch and disturbance of individual varied
when water level was one meter upper than present, contact rate will go down by 0.150 times, divers
with underwater cameras tended to contact coral more that those without cameras by 2.322 times
and female had lower touch rate than male by 0.433 times. Therefore male divers and diver with
camera are the groups that likely to have higher rate of harming the reef, should receive higher
attention from official and official should encourage the snorkeling activity in the place that water level
is upper than 1.5 meters.
Key Words: Snorkeler, Behavior, Touching, disturbance, Koh Samaesarn
*Corresponding author; e-mail address: b5310202005@gmail.com
1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Marine Science, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900
2
ภาควิชาอนุรักษ์ วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
2
Department of Conservation, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok 10900
3
ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
3
Department of Fishery Management, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok 10900
1

356

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

สาขาประมง

คานา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีระบบนิเวศหลากหลายและอุดมไปด้ วยสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์ เป็ นแรงดึงดูด
เชื ้อเชิญให้ คนไทยและชาวต่างชาติเข้ ามาสัมผัสความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพเป็ นจานวนมาก
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็ นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้ างรายได้ หมุนเวียนสู่ประเทศอย่างมหาศาล
(เผดิมศักดิ์, 2550) โดยการท่องเที่ยวทะเลสามารถประกอบกิจกรรมได้ หลายรู ปแบบ อาทิเช่น ล่องเรื อ เที่ยวเกาะ
ตกปลา เล่น กี ฬาทางนา้ รวมถึงการดาน า้ ดูป ะการั ง ทัง้ รู ปแบบการดาน า้ ตืน้ และการดานา้ ลึกซึ่งเป็ น กิ จกรรม
นันทนาการที่นิยมอย่างมากเพราะนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสประสบการณ์ ใกล้ ชิดธรรมชาติโดยตรง เกิดความ
ประทับใจจากความงดงามและความหลากหลายจากบรรดาสัตว์น ้านานาชนิดของโลกใต้ ทะเล
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี อยู่ในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพื ชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อมุ่งหวังเป็ นเกาะแหล่งการเรี ยนรู้ ตงแต่
ั ้ ยอดเขาถึงท้ อง
ทะเล (แพรวพรรณและกรณ์รวี, 2550) ตังอยู
้ ่ไม่ห่างไกลจากกรุ งเทพฯ มีการคมนาคมสะดวก น ้าทะเลใส สามารถ
ดานา้ ตืน้ ได้ ตลอดทัง้ ปี มีทรั พยากรทางทะเลค่อนข้ างสมบูรณ์ และหลากหลาย (กระทรวงท่องเที่ ยวและกี ฬา,
2561) เป็ นอีกหนึง่ เกาะที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงวันหยุดและเทศกาลต่างๆ ถึงแม้ วา่ ส่วน
ใหญ่ นักท่องเที่ ยวมีพ ฤติกรรมที่ เหมาะสมเนื่ องจากมีเจ้ าหน้ าที่ คอยดูแลอย่างใกล้ ชิด แต่ ในบริ เวณเขตนา้ ตืน้
พบว่านักท่องเที่ยวมีการสัมผัสปะการังทาให้ สภาพแวดล้ อมและทรัพยากรทางทะเลอาจได้ รับผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวจนเป็ นสาเหตุของความเสื่อมโทรมตามมา (เศรษฐพงษ์ และคณะ, 2558)
อย่างไรก็ตามการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวและดาน ้าของนักท่องเที่ยวอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
ในแนวปะการังอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง เช่น ของเสียจากขยะและสิ่งปฏิกลู การให้ อาหารหรื อทิ ้งเศษอาหารลงทะเล
อันนามาซึง่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการหาอาหารและแย่งชิงพื ้นที่อาศัยของสัตว์น ้า การแตกหักของปะการัง
จากการทิ ้งสมอเรื อ การแตะจับ สัมผัสจากอวัยวะและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ของนักดาน ้า เป็ นต้ น (นฤมล, 2541)
นอกจากนีก้ ิจกรรมดาน ้าตื ้นเป็ นกิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวสามารถสัมผัสทรัพยากรทางทะเลได้ ง่าย เข้ าถึง
ได้ ทกุ เพศทุกวัยไม่มีข้อจากัด เสียค่าใช้ จ่ายน้ อย ใช้ เวลาในการศึกษาอุปกรณ์และทักษะการดาน ้าตื ้นน้ อยและไม่
ยุ่งยากเท่าการดานา้ ลึกที่ต้องมีใบอนุญาตจากการผ่านฝึ กอบรม ซึ่งในขณะนักดาน ้าตื ้นประกอบกิจกรรมอาจมี
การสัมผัสสิ่งมีชีวิต เหยียบหรื อยืนพักบนปะการัง ไม่วา่ จะเกิดจากความไม่ได้ ตงใจด้
ั ้ วยความไม่ร้ ู หรื อตังใจเพราะ
้
ความอยากรู้ อยากลองจะส่งผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศปะการังโดยตรง การสัมผัสรบกวนหรื อทาอันตราย
รุ นแรงจนแตกหัก จะทาให้ ปะการังเกิดความเครี ยด อ่อนแอ เป็ นโรคง่ายและตายในท้ ายที่สดุ (Plathong et al.,
2000) หรื อต้ องใช้ ระยะเวลายาวนานในการรั กษาสภาพด้ วยตัวเองตามธรรมชาติในกรณี ที่ได้ ผลกระทบสะสม
ยาวนาน ซึ่งจะส่งผลทาให้ พืน้ ที่ท่องเที่ยวทางทะเลเสื่อมโทรมจนไม่สามารถฟื ้นฟูกลับมาเหมือนเดิมได้ อีกครั ง้
นาไปสูก่ ารสูญเสียแหล่งทรัพยากรทางทะเลอย่างถาวร ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ อีกต่อไป (นฤมล, 2541)
การศึก ษาลัก ษณะพฤติกรรมของนักท่ องเที่ ย วในขณะดาน า้ ตืน้ ลัก ษณะการสัม ผัส และรบกวนต่อ
สิ่งมีชีวิตในปะการังในขณะดาน ้าตื ้น รวมทังปั
้ จจัยที่สง่ ผลต่ออัตราการสัมผัสและรบกวนปะการังจึงสาคัญเพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานนาไปสู่แนวทางการจัดการ หรื อเฝ้าระวังขณะดาน ้าตื ้นแก่กลุ่มนักท่องเที่ยว อันจะช่วยลดการ
สร้ างผลกระทบเชิงลบแก่แนวปะการั ง เกิดความปลอดภัยแก่นกั ดานา้ ตื ้นและปลอดภัยต่อแหล่งพืน้ ที่ท่องเที่ยว
ทางทะเล เพื่อให้ เกิดการใช้ ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. กระดานจดบันทึกจานวนและพฤติกรรมนักดาน ้าตื ้น
2. อุปกรณ์ดาน ้าแบบ Snorkel ประกอบด้ วยหน้ ากากดาน ้า ท่อหายใจ และเสื ้อชูชีพ
3. กล้ องบันทึกภาพใต้ น ้า
วิธีการ
การศึกษาพฤติกรรมการสัมผัสและรบกวนปะการังของนักดานา้ ตื ้นจานวน 440 ตัวอย่าง บริ เวณหาด
เทียนและหาดลูกลม เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (Figure1) ด้ วยวิธีติดตามนักดานา้ ตื ้นรายบุคคลแบบบังเอิญ
และไม่แ จ้ งให้ ท ราบล่ วงหน้ าเป็ น เวลา10 นาที หลังนัก ดาน า้ ตื น้ ปรั บ สภาพลอยตัวอยู่ ในสภาวะปกติ เลื อ ก
ทาการศึกษาบริ เวณปะการังใกล้ ฝั่งซึง่ อยู่ในแนวน ้าตื ้นที่มีโอกาสเสี่ยงได้ รับผลกระทบจากนักดาน ้าตื ้น จดบันทึก
จานวนครั ง้ การสัมผัสและรบกวนสิ่งมีชีวิต โดยใช้ มือ เท้ าหรื ออุปกรณ์ อื่นๆ รวมถึงบันทึกปั จจัยที่ ส่งผลต่อการ
สัมผัสและรบกวนปะการังของนักน ้าตื ้นที่ศกึ ษาในครั ง้ นี ้ประกอบด้ วย เพศ สถานะการลอยตัวผิวน ้า การมีและไม่
มีกล้ องบันทึกภาพใต้ นา้ และระดับนา้ ทะเลขณะนักดานา้ ตืน้ ประกอบกิ จกรรมลงในกระดานบันทึกใต้ นา้ ซึ่ง
ประยุกต์จากวิธีการศึกษาของ Warachananant et al. (2008) ทาการศึกษาเดือนละ 2 ครัง้ แบ่งเป็ นวันธรรมดา
1 ครัง้ และวันหยุดสุดสัปดาห์ 1 ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน 2560 ถึงกรกฎาคม 2561
การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ นด้ านลักษณะพฤติกรรมการสัมผัสและรบกวน ทาโดยใช้ ค่าความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการสัมผัสและรบกวนสิ่งมีชีวิต
ในแนวปะการังของนักดาน ้าตื ้น ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยแบบปั วซอง (Poisson
regression analysis) ทดสอบนัยสาคัญของตัวแบบด้ วยสถิติทดสอบไคสแควร์ และ Likelihood ratio test และ
ทดสอบปั จจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการสัมผัสและรบกวนด้ วยสถิติทดสอบ Wald ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05

Looklom beach site

Tian beach site

Figure 1 Study sites at Looklom beach and Tian beach
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ผลและวิจารณ์ ผล
พฤติกรรมดานา้ ของนักดานา้ ตืน้ ในบริเวณพืน้ ที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ผลการบัน ทึก พฤติก รรมการดาน า้ ของนัก ดาน า้ ตื น้ บริ เวณหาดเที ย นและหาดลูก ลม เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี รวมทัง้ สิน้ 440 ตัวอย่าง พบว่าเกื อบทัง้ หมดเป็ นนักท่องเที่ ยวชาวไทย (ร้ อยละ 95.0) มากกว่า
ครึ่ งหนึ่งของนักดานา้ ตื ้นเป็ น เพศหญิ ง (ร้ อยละ 53.4) นักดาน ้าตื ้นมีลกั ษณะการว่ายน ้าในแนวตังฉากกั
้
บผิวนา้
(ร้ อยละ 66.6) และไม่มีก ล้ องบัน ทึก ภาพใต้ น า้ (ร้ อยละ 69.3) (Figure2) นัก ดาน า้ ตืน้ มีพ ฤติก รรมสัมผัสและ
รบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 19จากสัมผัสและรบกวนแนวปะการังทังหมด
้
เกิดจากการ
สัมผัส ด้ วยเท้ าคิดเป็ น ร้ อยละ 41.0 (ค่าเฉลี่ ย = 0.09, S.D. = 0.024) สัมผัสด้ วยมือร้ อยละ 37.0 (ค่าเฉลี่ ย =
0.08, S.D. = 0.024) และจากอุปกรณ์ อื่นๆ ร้ อยละ 22.0 (ค่าเฉลี่ย = 0.09, S.D. = 0.036) และสิ่งที่ถกู นักดาน ้า
ตื น้ สัม ผั ส มากที่ สุด คื อ ปะการั ง คิ ด เป็ น สัด ส่ ว นร้ อยละ 72.0,ปลาร้ อยละ 20.0และสัต ว์ น า้ อื่ น ๆร้ อยละ 8.0
ตามลาดับ (Figure3)

Figure 2 Demographic of snorkelers
A
>

B

C

Figure 3 A = Touching, B = Touch parts and C = Sufferers
เมื่อพิจารณาอัตราการสัมผัสและรบกวนปะการังของนักดาน ้าตื ้น พบว่าที่ระดับความลึกน ้าทะเลต่ากว่า
1.5 เมตร จะพบว่าเกิดการสัมผัสและรบกวนจากนักดาน ้าตื ้นมากที่สดุ โดยมีความถี่ในการสัมผัสและรบกวนอยูท่ ี่
0.40 ครัง้ ต่อคนต่อช่วงเวลา รองลงมาคือกลุ่มนักดานา้ ตื ้นที่พกพากล้ องบันทึกภาพใต้ น ้าขณะดาน ้าซึง่ มีความถี่
ในการสัมผัสและรบกวน 0.36 ครัง้ ต่อคนต่อช่วงเวลา ในขณะที่นกั ดาน ้าตื ้นประกอบกิจกรรมที่ระดับความลึกน ้า
ทะเลสูงกว่า 1.5 เมตร จะพบว่าเกิดการสัมผัสและรบกวนน้ อยที่สดุ มีความถี่ในการสัมผัสและรบกวนสิ่งมีชีวิตใน
แนวปะการั งเพี ยง 0.13 ครั ง้ ต่อคนต่อช่วงเวลา (Table 1) แสดงให้ เห็นว่าระดับความลึกนา้ ทะเลส่งผลต่อการ
สัมผัสและรบกวนมากกว่าปั จจัยอื่นๆ
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Table 1 Average and Frequencies of touching and disturbance with reef animals made by snorkeler
at Koh Sameasarn amongst different factors. (Time/person in 10 minutes)

Gender
- Male
- Female
Status
- Vertical
- Horizontal
Camera
- No Camera
- Have Camera
Level Sea
- More than 1.5 m
- Less than 1.5 m

Touch rate

Frequencies of touch

0.12 ±0.023
0.07 ±0.016

0.31 ±0.089
014 ±0.041

0.10 ±0.017
0.08 ±0.023

0.18 ±0.039
0.28 ±0.117

0.08 ±0.016
0.12 ±0.014

0.15 ±0.037
0.36 ±0.129

0.07 ±0.015
0.14 ±0.029

0.13 ±0.035
0.40 ±0.123

การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการสัมผัสและรบกวนปะการั ง
การวิเคราะห์หาปั จจัยที่สง่ ผลต่ออัตราการสัมผัสและรบกวนปะการังของนักดาน ้าตื ้นประกอบด้ วยปั จจัย
ด้ านเพศ สถานะการลอยตัวผิ วน า้ การมี แ ละไม่ มี ก ล้ องบั น ทึ ก ภาพใต้ น า้ และระดับ ความลึก น า้ ทะเล ผล
การศึกษาพบว่าอัตราการสัมผัสและรบกวนของปะการั งของนักดานา้ ตื ้นขึน้ อยู่กับระดับความลึกของนา้ ทะเล
(Wald χ2= 34.205, Likelihood χ2 = 77.736, df = 1, P<0.05) การมีกล้ องบันทึกภาพขณะดาน ้า (Wald χ2 =
16.666, Likelihood χ2 = 77.763, df = 1, P<0.05) และเพศของนักดานา้ (Wald χ2 = 14.732, Likelihood χ2
= 77.763, df = 1, P<0.05)
สมการการถดถอยแบบปั ว ซองที่ แสดงรู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราการสัมผัสและรบกวนแนว
ปะการังของปั จจัยข้ างต้ นคือ
𝜇̂ i = 𝜇𝜇0 +𝜇1 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇+𝜇2𝜇𝜇𝜇𝜇+𝜇3𝜇𝜇𝜇𝜇
𝜇̂ i= 𝜇1.720−0.838𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇+0.843𝜇𝜇𝜇𝜇−1.900𝜇𝜇𝜇𝜇
สาหรับปั จจัยด้ านสถานะการลอยตัวของนักดาน ้าตื ้นขณะประกอบกิจกรรมการดาน ้าพบว่าเป็ นปั จจัยที่
ไม่ส่งผลต่ออัตราการสัมผัสและรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 ทังนี
้ ้เนื่องจากพฤติกรรม
การสัมผัสและรบกวนของนักดาน ้าตื ้นไม่แตกต่างกันกลุ่มที่มีสถานะการลอยตัวแนวตังฉากกั
้
บผิวน ้ามักจะมีการ
สัมผัสด้ วยการเหยียบยืนบนปะการังเพื่อทรงตัวและเข้ าใจผิดว่าปะการังโขดคือก้ อนหิน ส่วนการลอยตัวแนวราบ
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จะเกิดการสัมผัสจากการใช้ อปุ กรณ์ เสริ มช่วยบันทึกภาพใต้ น ้าหรื อใช้ มือไล่กวดฝูงปลา ทาให้ ชนิดพันธุ์ที่ปรับตัว
ง่ายไม่กลัวมนุษย์เข้ ามาแทนที่ปลาสายพันธุ์ดงั่ เดิมบางชนิดที่รักสันโดษและแตกตื่นง่าย เกิดการแย่งชิงอาณาเขต
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง, 2556) สาหรับผลของระดับความลึกของน ้าทะเลต่ออัตราการสัมผัสรบกวน
ในกรณี ที่นักดานา้ ตืน้ เป็ นเพศเดียวกัน และมีการพกหรื อไม่พกกล้ องบั นทึกภาพใต้ นา้ ในลักษณะเช่นเดียวกัน
พบว่าระดับความลึกน ้าทะเลที่เพิ่มขึ ้น 1 เมตร ส่งผลให้ อตั ราการสัมผัสและรบกวนลดลงเฉลี่ย 0.150 เท่า (Table
2) ชีใ้ ห้ เห็นว่าระดับความลึกนา้ ทะเลมีส่วนสาคัญในการช่วยป้องกันไม่ให้ อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ างกาย
สัมผัสปะการังสอดคล้ องกับการศึกษาของ Rodgers และคณะ (2003) พบว่าพื ้นที่ที่นกั ดาน ้าตื ้นสามารถหยัง่ ขา
เหยียบ ยืนและแตะถึงจะเกิดความเสียหายต่อแนวปะการั ง สาหรับการมีกล้ องบันทึกภาพใต้ นา้ ขณะประกอบ
กิจกรรม พบว่านักดานา้ กลุ่มที่มีการพกพากล้ องขณะดานา้ ตื ้นมีอตั ราการสัมผัสรบกวนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีการ
พกพากล้ องบันทึกภาพใต้ น ้าถึง 2.322 เท่า (Table 2) ทังนี
้ ้เนื่องจากกล้ องบันทึกภาพใต้ น ้าจะเป็ นปั จจัยทาให้ นกั
ดาน ้าตื ้นต้ องการเข้ าใกล้ แนวปะการังเพื่อเก็บภาพโลกใต้ ท้องทะเลอันงดงาม นอกจากนี ้ผลการศึกษาของนฤมล
(2541) กล่าวว่าการมีกล้ องบันทึกภาพใต้ น ้าทาให้ นกั ดาน ้ามีโอกาสชน กระแทกปะการังด้ วยความไม่ระมัดระวัง
และไม่ตงใจ
ั ้ สาหรับเพศของนักดาน ้าตื ้นพบว่านักดาน ้าตื ้นเพศหญิงมีอตั ราการสัมผัสและรบกวนปะการังต่ากว่า
เพศชาย 0.433 เท่า (Table 2) เนื่องจากเพศชายส่วนใหญ่มีสว่ นสูงเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิง เมื่อระดับความลึกน ้า
ทะเลลดต่าจึงมีโอกาสที่เท้ าสัมผัส เตะ เหยียบยืนบนปะการังเพิ่มขึ ้น อีกทังเพศชายเป็
้
นเพศที่มีนิสยั ชอบความท้ า
ทาย อยากรู้ อยากลอง ทาให้ นกั ดาน ้าตื ้นเพศชายมีแนวโน้ มสัมผัสและรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังมากกว่า
เพศหญิง สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Harriott (2002) และ Webler and Jakubowski (2016)
ดังนันแต่
้ ละรอบกิจกรรมควรหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมนา้ ดาตื ้นช่วงระดับความลึกน ้าทะเลลดต่า
หรื อปิ ดพื ้นที่ดาน ้าตื ้นบางส่วนที่มีระดับความลึกต่ากว่า 1.5 เมตร เจ้ าหน้ าที่ควรเฝ้าระวังและแจ้ งเตือนกลุม่ นักดา
นา้ ตืน้ เพศชายและกลุ่มนักดานา้ ตื ้นที่มีกล้ องบันทึกภาพใต้ นา้ เป็ นพิเศษ เนื่ องจากแนวโน้ มสัมผัสและรบกวน
สิ่งมี ชีวิต ในแนวปะการั ง มากกว่ากลุ่มอื่น เพื่ อป้ องกัน อัน ตรายแก่ นัก ดาน า้ ตืน้ และลดความเสี ย หายในแนว
ปะการังบริ เวณจุดดาน ้าตื ้น
Table 2 Poisson Regression Model

Parameter
Intercept
female
cam
sea

𝜇̂

S.E.(𝜇̂ )

Exp(𝜇̂ )

Wald χ2

P - value

1.720
-0.838
0.843
-1.900

0.538
0.218
0.206
0.325

5.586
0.433
2.322
0.150

10.219
14.732
16.666
34.205

0.001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
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สรุป
จากการสังเกตพฤติกรรมนักดาน ้าตื ้นขณะประกอบกิจกรรมดานา้ ตื ้นบริ เวณหาดเทียนและหาดลูกลม
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี รวมทังสิ
้ ้น 440 ตัวอย่างพบว่านักดาน ้าตื ้นมีพฤติกรรมสัมผัสและรบกวนสิ่งมีชีวิตใน
แนวปะการังร้ อยละ 19.0 ซึง่ เกิดจากการสัมผัสด้ วยเท้ ามากที่สดุ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 41.0 และปะการังเป็ นสิ่ง
ที่ถูกนักดาน ้าตื ้นสัมผัสมากถึงร้ อยละ 72.0 ขณะที่นกั ดาน ้าตื ้นประกอบกิจกรรมที่ระดับความลึกน ้าทะเลต่ากว่า
1.5 เมตร จะมีอตั ราการการพบว่าสัมผัสและความถี่ในการสัมผัสและรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังมากที่สุด
โดยปั จ จัยที่ ส่งผลต่อการสัมผัสและรบกวนสิ่ งมีชีวิตในแนวปะการั ง คือ ระดับความลึกน า้ ทะเล การมีก ล้ อง
บันทึกภาพใต้ นา้ และเพศ จากการศึกษาพบว่าเมื่อระดับความลึกนา้ ทะเลที่เพิ่มขึ ้น 1 เมตร ส่งผลให้ อตั ราการ
สัมผัสและรบกวนของนักดานา้ ตืน้ ลดลงเฉลี่ย 0.150 เท่า กลุ่มที่ พกพากล้ องบันทึกภาพใต้ นา้ ขณะดานา้ ตื ้นมี
อัตราการสัมผัสรบกวนสูงกว่ากลุ่มที่ ไม่มีการพกพากล้ องบันทึกภาพใต้ นา้ ถึง 2.322 เท่า และนักดานา้ ตืน้ เพศ
หญิงมีอตั ราการสัมผัสและรบกวนปะการังต่ากว่าเพศชาย 0.433 เท่า
ดังนัน้ ช่วงเวลาประกอบกิจกรรมดานา้ ตื ้น สิ่งแรกที่ควรคานึงถึงคือระดับความลึก นา้ ทะเล ควรจัดช่วง
กิจกรรมเมื่อมีระดับความลึกน ้าทะเลเหนือแนวปะการังมากกว่า 1.5 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ อวัยวะส่วนใดส่วน
หนึ่งสัมผัสแนวปะการัง หรื อทาการปิ ดพื น้ ที่ทุ่นประกอบกิจกรรมบางส่วนในช่วงระดับน ้าทะเลลดลงต่ากว่า 1.5
เมตร และเจ้ าหน้ าที่ ค วรสอดส่ องและคอยเตื อนกลุ่ม นั ก ด าน า้ ตื น้ เพศชาย และกลุ่ม นัก ด าน า้ ตื น้ ที่ มี ก ล้ อ ง
บันทึกภาพใต้ น ้า อันเป็ นกลุม่ เสี่ยงในการสัมผัสและรบกวนสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังมากยิ่งขึ ้น
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คุณค่ าทางโภชนาการและคุณลักษณะบางประการของฟูริคาเคะทางการค้ าที่มีเนือ้ ปลา
เป็ นส่ วนประกอบ
Nutritional Value and Some Characteristics of Commercial Furikake Containing Fish Meat
ภาพิมล ประจงพันธ์ 1 อำพร แจ่มผล1* ทิพำกร ม่วงถึก1 และ ศิริพร เรี ยบร้ อย คิม1
Papimon Prachongpun1, Amporn Jamphon1*, Tipakorn Muangtuek1, and Siriporn Riebroy Kim1

บทคัดย่ อ
จำกกำรศึกษำคุณค่ำทำงโภชนำกำรและคุณลักษณะบำงประกำรของฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำที่มเี นื ้อปลำ
เป็ นส่วนประกอบ 5 ยี่ห้อ พบว่ำ ฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำมีปริ มำณสำรอำหำรหลักแตกต่ำงกัน ปริ มำณโปรตีน
สอดคล้ องกับปริ มำณเนื ้อปลำ ส่วนปริ มำณไขมันและคำร์ โบไฮเดรต 8.35 ถึง 40.32% และ 10.73 ถึง 59.97%
ตำมลำดับ ส่งผลทำให้ พลังงำนแตกต่ำงกัน (p<0.05) นอกจำกนี ้ฟูริคำเคะมีใยอำหำรหยำบค่อนข้ ำงน้ อย ตัวอย่ำง
ฟูริคำเคะมีปริ มำณโซเดียมและแคลเซียมแตกต่ำงกัน (p<0.05) ยี่ห้อ A มีปริ มำณโซเดียมมำกที่สดุ ส่วนยี่ห้อ E มี
ปริ มำณแคลเซียมสูงสุด (p<0.05) ทุกตัวอย่ำงมีคำ่ pH แตกต่ำงกันเล็กน้ อย (p<0.05) ฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำมีคำ่
aw ต่ำ (0.29-0.4) ค่ำ L*, a*, และ b* ของทุกตัวอย่ำงแตกต่ำงกัน (p<0.05) ฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำยี่ห้อแตกต่ำงกัน
ได้ รับคะแนนควำมชอบแตกต่ำงกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรสชำติและกลิ่นรส (p<0.05) ยี่ห้อ A ได้ รับคะแนน
ควำมชอบด้ ำนรสชำติน้อยที่สดุ ส่วนยี่ห้อ E ได้ รับคะแนนควำมชอบด้ ำนรสชำติ กลิน่ รส ควำมกรอบและ
ควำมชอบรวมสูงสุด (p<0.05) จำกผลกำรทดลอง ควำมแตกต่ำงด้ ำนคุณค่ำทำงโภชนำกำรและคุณลักษณะของ
ฟูริคำเคะเป็ นผลมำจำกควำมแตกต่ำงของชนิดเนื ้อปลำที่ใช้ ส่วนประกอบ และกำรทำแห้ ง ซึง่ มีผลกระทบต่อกำร
ยอมรับฟูริคำเคะ นอกจำกนี ้ปริ มำณโซเดียมเป็ นปั จจัยหนึง่ สำหรับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ฟรู ิ คำเคะที่มีเนื ้อปลำเป็ น
ส่วนประกอบ

ABSTRACT
Five brands of commercial furikake containing fish meat were analyzed for nutritional value,
some characteristics and acceptance. Commercial furikake contained different macronutrient. Protein
content was coincidental with fish meat used. Fat and carbohydrate contents ranged from 8.35 to
40.32% and 10.73 to 59.97%. These might be affected on difference in energy. Furikake had very low
crude fiber. Additionally, furikake samples had sodium and calcium content (p<0.05). Brand A had the
highest sodium content, while brand E showed the highest calcium content (p<0.05). The pH of all
samples were slightly different (p<0.05). Commercial furikake samples exhibited low aw (0.29-0.4). L*,
a*, and b* varied with the samples (p<0.05). Different brands of furikake had differences in likeness
scores, particularly taste and flavor (p<0.05). Brand A showed the lowest taste liking score. Therefore,
the different nutritional value and characteristics (pH, aw, color and texture) of furikake could be
influenced by differences in fish meat species used, ingredients and dehydration and determined
acceptability of furikake. Furthermore, the sodium content could be appointed as a factor for furikake
containing fish meat product development.
Key Words: furikake, nutritional value, fish meat protein, sodium
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คานา
ฟูริคำเคะ (Furikake) หรื อผงโรยข้ ำว เป็ นผลิตภัณฑ์ ปรุ งรสสำหรั บโรยบนข้ ำวสวย ผักสลัด หรื อซุป
โดยทัว่ ไป ฟูริคำเคะประกอบด้ วย เนื ้อปลำแห้ ง (ผงหรื อชิ ้นเล็ก) ไข่แห้ ง สำหร่ ำยแห้ ง งำ เครื่ องเทศ ส่วนประกอบ
เหล่ำนี ้จะมีเนื ้อสัมผัสอ่อนนุ่มขึ ้นเมื่อได้ รับไอนำ้ จำกข้ ำวสวยร้ อน (Strauss, 2005) โดยทัว่ ไปกำรศึกษำวิจัยเพื่อ
พัฒนำฟูริคำเคะในประเทศไทย มักนำผักมำเป็ นส่วนประกอบหลักเพื่อเป็ นกำรเพิ่มใยอำหำรและสำรต้ ำนอนุมลู
อิสระ เช่น ฟูริคำเคะจำกผักสลัด (ดวงรัตน์, 2554) ประภำสิริ และคณะ (2561) รำยงำนว่ำ ฟูริคำเคะ เพื่อสุขภำพ
สำมำรถผลิตจำกผักผง (มะเขือเทศ บร็ อคโคลี่ แครอท และเห็ดนำงฟ้ำ) ปรุ งรสต้ มยำ ซึ่งทำให้ มีใยอำหำรและ
ควำมสำมำรถต้ ำนอนุมูลอิสระ นอกจำกนีย้ ังมีฟูริคำเคะสำมำรถผลิตจำกเนือ้ ปลำเป็ นส่วนประกอบหลัก เช่น
ปลำสลิด (รจนำ, 2551) ปลำนิลจิตรลดำรมควันรสบูดู (อทิตำ, 2554) คุณลักษณะของฟูริคำเคะมีควำมสำคัญ
ต่อควำมปลอดภัยและกำรยอมรับของผู้บริ โภค เช่น ปริ มำณควำมชื ้น (น้ อยกว่ำ 13%) ค่ำ aw (น้ อยกว่ำ 0.6) ซึง่ มี
ควำมใกล้ เคียงกับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ชุมชนปลำป่ นปรุ งรส (มผช. 1337, 2549) มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ชุมชน
1337/2549 (2549) กล่ำวว่ำ ปลำป่ นปรุ งรส เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ มำจำกเนื ้อปลำสดปรุ งรสด้ วยเครื่ องปรุ ง เช่น ซี อิ๊ว
น ้ำตำล เกลือ จำกนันอบแห้
้
งทำให้ เป็ นชิ ้นเล็กและอำจเติมส่วนประกอบอื่น เช่น งำ สำหร่ ำย พริ กป่ น ปั จจุบนั ฟูริ
คำเคะเริ่ มได้ รับควำมสนใจจำกผู้บริ โภคในประเทศไทย ทังวั
้ ยเด็กวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สงู อำยุ เนื่องจำกฟูริคำเคะทำ
ให้ อำหำรมีรสชำติดีและคุณค่ำทำงโภชนำกำรเพิ่มขึน้ ฟูริคำเคะที่วำงจำหน่ำยในซุปเปอร์ มำเก็ตค่อนข้ ำงมีควำม
หลำกหลำยและมี ทัง้ ผลิ ต ในประเทศไทยและน ำเข้ ำ จำกประเทศญี่ ปุ่ น ฟู ริ ค ำเคะที่ มี เ นื อ้ ปลำหรื อ ไข่ เ ป็ น
ส่วนประกอบนัน้ มีโปรตีนที่ดีต่อสุขภำพและรสชำติดี (Kumagai and Nihon, 2001) อย่ำงไรก็ตำม ข้ อมูลด้ ำน
โภชนำกำรที่สำคัญต่อสุขภำพและคุณลักษณะบำงประกำรของฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งฟูริคำเคะ
ที่มีเนือ้ ปลำเป็ นส่วนประกอบยังคงมีน้อย ซึ่งข้ อมูลเหล่ำนีม้ ีควำมสำคัญและจำเป็ นต่อกำรส่ งเสริ มและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ฟรู ิ คำเคะเพื่อกำรป้องกันและแก้ ไขปั ญหำด้ ำนสุขภำพของประชำกรที่เป็ นอยู่ในขณะนี ้ ดังนันกำรศึ
้
กษำ
ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำคุณค่ำทำงโภชนำกำรและคุณลักษณะบำงประกำรของฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำที่มีเนื ้อ
ปลำเป็ น ส่ ว นประกอบ รวมทัง้ ควำมชอบทำงประสำทสัม ผัส เพื่ อ เป็ น ข้ อ มูล และแนวทำงในกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ฟรู ิ คำเคะที่ดีตอ่ สุขภำพต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การศึกษาคุณค่ าทางโภชนาการของฟูริคาเคะทางการค้ าที่มีเนือ้ ปลาเป็ นส่ วนประกอบ
1.1 กำรรวบรวมตัวอย่ำงฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำ
ทำกำรรวบรวมฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำที่มีเนื ้อปลำเป็ นส่วนประกอบ และมีเครื่ องหมำยรับรองทำงกำรค้ ำ
จ ำนวน 5 ยี่ ห้ อ ซึ่งน ำเข้ ำจำกประเทศญี่ ปุ่ น 4 ยี่ ห้ อ และผลิ ตในประเทศไทย 1 ยี่ ห้ อ จำกซุ ป เปอร์ มำเก็ ต ใน
กรุ งเทพมหำนคร ทำกำรรวบรวมข้ อมูลชนิดและปริ มำณส่วนประกอบ และปริ มำณกำรบริ โภคต่อครัง้
1.2 กำรวิเครำะห์คณ
ุ ค่ำทำงโภชนำกำรและพลังงำน
นำตัวอย่ำงฟูริคำเคะมำบดด้ วยเครื่ องบดไฟฟ้ำ (HR2061, Philips, Thailand) บรรจุแบบสุญญำกำศใน
ถุงอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อรอกำรวิเครำะห์ตอ่ ไป (ไม่เกิน 7 วัน) วิเครำะห์คณ
ุ ค่ำทำงโภชนำกำรของตัวอย่ำงฟูริคำเคะ
ทำงกำรค้ ำ ได้ แก่ โปรตีน (Kjeldahl method) ไขมัน (Soxhlet method) เถ้ ำ ใยอำหำรหยำบ โซเดียม แคลเซียม
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ตำมวิธีของ AOAC (2000) ทำกำรวิเครำะห์ ปริ มำณน ้ำตำลทังหมดด้
้
วย 3,5-dinitrosalicyclic acid (DNS) ด้ วย
กำรดัดแปลงวิธีกำรของ James (1999) วิเครำะห์พลังงำนอำหำรจำก Bomb Colorimeter (6100 Compensated
Jacket Calorimeter, Parr, Pakistan) ทำกำรวิเครำะห์ตวั อย่ำงละ 3 ซ ้ำ
2. การวิเคราะห์ คุณลักษณะบางประการของฟูริคาเคะทางการค้ าที่มีเนือ้ ปลาเป็ นส่ วนประกอบ
ทำกำรวิเครำะห์ คณ
ุ ลักษณะทำงเคมี ได้ แก่ ค่ำ pH ด้ วยกำรชัง่ ตัวอย่ำงฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำ (5 g) เติม
นำ้ กลัน่ 45 ml ทำกำรกวนด้ วยเครื่ องกวน 5 นำที จำกนัน้ นำไปวัดค่ำ pH ด้ วย pH meter (UltraBasic UB10,

Denver instrument, USA) ทำกำรวิเครำะห์ ค่ำ aw ด้ วยเครื่ อง aw meter (RS-232, AQUA LAB, USA) และ
วิเครำะห์คณ
ุ ลักษณะทำงกำยภำพ ได้ แก่ ค่ำสี (L* a* และ b*) ด้ วยเครื่ องวัดค่ำสี (ColorFlex, HunterLab, USA)
เนือ้ สัมผัส (ควำมกรอบ) ด้ วยเครื่ องวัดเนื อ้ สัมผัส (TA-XTplus, Stable Micro System, UK) ด้ วยกำรดัดแปลง
วิธีกำรของ Mazumber et al. (2007) ทำกำรวิเครำะห์ตวั อย่ำงละ 5 ซ ้ำ
3. การประเมินทางประสาทสัมผัสของฟูริคาเคะทางการค้ าที่มีเนือ้ ปลาเป็ นส่ วนประกอบ
ทำกำรประเมินคุณลักษณะทำงประสำทสัมผัสฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำด้ วยผู้ประเมินจำนวน 50 คน (อำยุ
ระหว่ำง 25-60 ปี ) ภำควิชำคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ นำฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำ 1 กรัม บรรจุ
ถุงพลำสติกใสแบบซิปล็อค และติดรหัสสำมตัวจำกกำรสุม่ เสิร์ฟพร้ อมข้ ำวสวยร้ อน (20 g) อุณหภูมิ 35-45 C ผู้
ประเมินให้ คะแนนควำมชอบแบบ 9-Point Hedonic Scale (Chamber IV and Wolf, 1996) ระหว่ำงกำรประเมิน
แต่ละตัวอย่ำง ทำกำรกลัวปำกด้
้
วยน ้ำสะอำดและแตงกวำ (ขนำดประมำณ 0.5 นิ ้ว × 1.5 นิ ้ว) คุณลักษณะที่ทำ
กำรประเมิน ได้ แก่ ลักษณะปรำกฏ สี กลิ่น รสชำติ กลิ่นรส ควำมกรอบ ควำมชอบรวม
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ทำกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของข้ อมูลวิธี One-way ANOVA และเปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงของ
ข้ อมูลค่ำเฉลี่ยด้ วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ด้ วยโปรแกรมสำเร็ จรูปสำหรับกำร
วิเครำะห์ทำงสถิติที่ระดับควำมเชื่อมัน่ 95%

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. คุณค่ าทางโภชนาการของฟูริคาเคะทางการค้ าที่มีโปรตีนจากเนือ้ ปลา
ฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำที่มีโปรตีนจำกเนื ้อปลำ 5 ยี่ห้อ มีสว่ นประกอบแตกต่ำงกัน (Table 1) ชนิดของเนื ้อ
ปลำที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบ ได้ แก่ ปลำโบนิโตะหรื อปลำโอลำย (bonito) ปลำข้ ำวสำร (shirimen) ปลำป่ น (fish
powder) ปลำแซลมอน (salmon) และปลำคัตสึโอะหรื อปลำโอแถบ (kutsuwonus) แต่ละยี่ห้อมีเครื่ องปรุ งรสเค็ม
ได้ แก่ เกลือ (salt) ซอสถัว่ เหลือง (soy sauce) ถัว่ เหลืองหมัก (soybean paste) ปริ มำณแตกต่ำงกัน นอกจำกนี ้
ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้ แก่ งำขำว (white sesame) (ทุกยี่ห้อ) งำดำ (black sesame) น ้ำตำล (sugar) แลกโตส
(lactose) มอลโทส (maltose) ยี่ห้อ C และ D มีสว่ นประกอบเนื ้อปลำแซลมอน มักมีกำรเติมแลกโตสและมอลโทส
จำกกำรสังเกตทุกยี่ห้อมีกำรเติมสำหร่ ำยทะเล แม้ วำ่ จะไม่มีข้อมูลบนฉลำก นอกจำกนี ้ข้ อมูลบนฉลำกได้ แสดง
ปริ มำณบริ โภคต่อมื ้อแตกต่ำงกัน ยี่ห้อ A D และ E เท่ำกับ 2 กรัม ส่วนยี่ห้อ B เท่ำกับ 8 กรัม และยี่ห้อ C เท่ำกับ 1
กรัม ดังนันกำรบริ
้
โภคฟูริคำเคะแต่ละยี่ห้ออำจทำให้ ได้ รับสำรอำหำรแตกต่ำงกัน
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Table 1 Ingredients and serving size on label of commercial furikake containing fish meat
Brands
Fish meat (%)
A

C

bonito (10)
shirimen (10)
fish powder (38)
salmon (4.6)

D

salmon (11.9)

E

katsuwonus
(44.6)

B

Ingredients
Salty source (%)
salt (8), soy sauce(1)
soy sauce (2.5)
salt (7.33)

salt (11.4), soybean
paste (9.5)
salt (6.7), soy sauce
(9.5)

Others (%)

white sesame (6), sugar (1), wakame (44),
aromatic oil (1.5), mirin (0.8)
white sesame (22), black sesame (22),
brown sugar (0.5), seaweed (5)
white sesame (21.3), sugar (7.09), lactose
(38.07), maltose (2.13), wheat flour (2.1),
monosodium glutamate (9.46)
white sesame (10.8), sugar (6.9), lactose
(24.2)
white sesame (10.2), sugar (9.5)

Serving size
(g)

2
8
1

2
2

เมื่อทำกำรศึกษำปริ มำณสำรอำหำรด้ วยกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของตัวอย่ำงฟูริคำเคะทำง
กำรค้ ำที่มีเนื ้อปลำ พบว่ำ ปริ มำณควำมชื ้นอยู่ในช่วง 2.52 – 5.13% (Table 2) ปริ มำณโปรตีนของตัวอย่ำงฟูริคำ
เคะสอดคล้ องกับสัดส่วนของส่วนประกอบปลำและแหล่งโปรตีนอื่น เช่น ถัว่ เหลืองหมัก งำขำว งำดำ เป็ นต้ น
ปริ มำณโปรตีนของฟูริคำเคะยี่ห้อ D และ E เท่ำกับ 40.31% และ 42.18% ตำมลำดับ ทังสองยี
้
่ห้อมีปริ มำณโปรตีน
มำกกว่ำยี่ห้ออื่น (p<0.05) ทังนี
้ ้เป็ นผลมำจำกสัดส่วนของปลำ ถัว่ เหลืองหมัก และงำ (Table 1) โปรตีนจำกเนื ้อ
ปลำ จัดเป็ นโปรตีนจำกเนื ้อสัตว์ที่มีกรดอะมิโนที่จำเป็ นต่อร่ ำงกำยและสำรอำหำรหลักให้ พลังงำน (สิริพนั ธุ์, 2553)
ฟูริคำเคะยี่ห้อ B มีปริ มำณไขมันมำกที่สดุ (p<0.05) ทังนี
้ ้อำจเป็ นผลมำจำกปริ มำณงำดำและงำขำว (รวม 44%)
ค่อนข้ ำงมำก โดยทัว่ ไปงำมีไขมันและโปรตีน ประมำณ 50% และ 20% ตำมลำดับ (Beroza and Kinman, 1995)
ส่วนฟูริคำเคะยี่ห้อ A มีปริ มำณไขมันน้ อยที่สดุ (p<0.05) เนื่องจำกมีงำขำวเพียง 6% สำหรับยี่ห้อ C D และ E มี
ปริ มำณไขมันในช่วง 12 – 16% ฟูริคำเคะยี่ห้อ C มีปริ มำณคำร์ โบไฮเดรตมำกที่สดุ (p<0.05) เมื่อพิจำรณำ
ปริ มำณน ้ำตำลทังหมด
้
พบว่ำ ฟูริคำเคะยี่ห้อ E และ C มีปริ มำณน ้ำตำลทังหมดมำกกว่
้
ำตัวอย่ำงอื่น (p<0.05) ซึง่
สอดคล้ องกับปริ มำณน ้ำตำลและแหล่งให้ ควำมหวำนอื่น (Table 1) ปริ มำณใยอำหำรหยำบของฟูริคำเคะทำง
กำรค้ ำทัง้ 5 ยี่ห้อน้ อยมำก แม้ วำ่ จะมีงำหรื อสำหร่ ำยเป็ นส่วนประกอบ โดยทัว่ ไป งำ ประกอบด้ วย คำร์ โบไฮเดรต
เชิงซ้ อน ได้ แก่ ลิกแนน (ประมำณ 1.5%) (Beroza and Kinman, 1995) ยี่ห้อ D มีปริ มำณใยอำหำรหยำบมำก
ที่สดุ (p<0.05) ทังนี
้ ้อำจมำจำกงำขำวและถัว่ เหลืองหมักเป็ นส่วนประกอบ
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Table 2 Chemical composition and energy of commercial furikake containing fish meat
Composition
Moisture content (%)
Ash (%)
Protein (%)
Fat (%)
Carbohydrate (%)
Total sugar (mg/g)
Crude fiber (%)
Energy (kcal/g)

A
5.13±0.12a
34.88±0.30a
29.86±0.09c
8.35±0.44d
26.88±0.63b
92.59±0.0e
0.02±0.01b
4.96±0.20c

B
4.69±0.15b
11.46±0.85d
26.55±0.87d
40.32±0.48a
21.63±1.86c
309.26±0.0d
0.05±0.01b
7.66±0.04a

Brands
C
2.52±0.04d
14.28±0.25c
13.31±0.09e
12.42±0.26c
59.97±0.52a
1877.78±0.0b
0.01±0.00b
6.93±0.19b

D
3.86±0.10c
16.97±0.79b
40.31±0.55b
15.81±0.89b
25.81±1.95b
1079.63±0.0c
1.10±0.07a
7.12±0.16b

E
4.57±0.01b
34.80±0.26a
42.18±0.05a
12.28±0.38c
10.73±0.51d
2155.56±0.0a
0.01±0.01b
4.15±0.01d

Mean± SD from triplicate determinations. Different superscripts in the same row indicate significant differences (p<0.05)

ฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำที่มีเนื ้อปลำมีปริ มำณโซเดียมและแคลเซียมแตกต่ำงกัน (p<0.05) (Table 3)
ส่วนยี่ห้อ C D และ E มีโซเดียมน้ อยกว่ำยี่ห้อ A ประมำณ 2 เท่ำ และยี่ห้อ B มีโซเดียมน้ อยกว่ำยี่ห้อ A ประมำณ
10 เท่ำ Table 1 ฟูริคำเคะยี่ห้อ B มีปริ มำณบริ โภคต่อครัง้ เป็ น 4 เท่ำของยี่ห้อ A โดยทัว่ ไปปริ มำณสูงสุดของ
โซเดียมที่ร่ำงกำยได้ รับและไม่ทำให้ เกิดอันตรำย เท่ำกับ 2300 mg/วัน (สำนักโรคไม่ติดต่อ, 2556) ซึง่ เท่ำกับ
เกลือป่ น 6 กรัม (1 ช้ อนชำ) นอกจำกนี ้โซเดียมยังเป็ นส่วนผสมในซอสปรุ งรสหรื อส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ถัว่
เหลืองหมัก ทังนี
้ ้หำกพิจำรณำปริ มำณโซเดียม ยี่ห้อ A B C D และ E จะได้ รับปริ มำณโซเดียมต่อมื ้อประมำณ
235.4, 89.92, 45.40,108.68 และ 86.86 mg ตำมลำดับ ทังนี
้ ้กำรบริ โภคโซเดียมมีผลต่อสุขภำพและควำมเสี่ยง
ต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง เช่น ควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไต สำหรับแคลเซียม เป็ นแร่ ธำตุที่มีควำมสำคัญ
ต่อกำรทำงำนของร่ ำงกำย ได้ แก่ ควำมแข็งแรงของกระดูก กำรทำงำนของกล้ ำมเนื ้อ และกำรทำงำนของเกล็ด
เลือด (สิริพนั ธุ์, 2553) ฟูริคำเคะยี่ห้อ E มีปริ มำณแคลเซียมสูงสุด (p<0.05) (Table 3) ทังนี
้ ้อำจเป็ นผลมำจำก
ปริ มำณปลำคัตสึโอะหรื อปลำโอแถบ ซึง่ มีปริ มำณแคลเซียม 37 mg% (United States Department of
Agriculture (USDA), 2018) นอกจำกนี ้ยังมีงำขำวเป็ นส่วนประกอบ จำกผลกำรทดลองชนิดของปลำและ
ส่วนประกอบต่ำง ๆ มีผลต่อปริ มำณแร่ ธำตุที่สำคัญต่อร่ ำงกำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโซเดียมและแคลเซียม
Table 3 Sodium and calcium contents of commercial furikake containing fish meat
Brands
A
B
C
D
E

Sodium (mg/g)
117.73±38a
11.24±0.19e
45.40±0.52c
54.34±0.50b
43.43±0.01d

Calcium (mg/g)
2.72±0.04c
1.39±0.04e
1.57±0.06d
2.98±0.03b
6.24±0.05a

Mean± SD from triplicate determinations. Different superscripts in the same column indicate significant differences (p<0.05)

371

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

2. คุณลักษณะบางประการของฟูริคาเคะทางการค้ าที่มีเนือ้ ปลาเป็ นส่ วนประกอบ
ค่ำ pH ของฟูริ คำเคะทัง้ 5 ยี่ ห้ อ อยู่ใ นช่ วง 6.10 ถึง 6.82 (Table 4) ยี่ ห้ อ B C และ D มีค่ำ pH ไม่
แตกต่ำงกัน (p>0.05) ส่วนยี่ห้อ A และ E มีค่ำ pH น้ อยกว่ำเล็กน้ อย (p<0.05) ค่ำ pH ของอำหำร มีบทบำทต่อ
กำรเกิดปฏิกิริยำทำงเคมีและกำรเจริ ญของจุลินทรี ย์ (Shafiur Rahman, 1999) จำกผลกำรทดลอง ค่ำ pH ของ
ฟูริคำเคะจัดอยู่ในช่วงเป็ นกลำง แม้ ว่ำทุกตัวอย่ำงมีเนื ้อปลำเป็ นส่วนประกอบ ควำมแตกต่ำงของค่ำ pH เป็ นผล
มำจำกควำมแตกต่ำงของปริ มำณและชนิดส่วนประกอบ โดยทัว่ ไปค่ำ aw ของอำหำรประเภทปลำป่ นปรุ งรสต้ อง
ไม่เกิน 0.6 ค่ำ aw นัน้ เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรคำดคะเนกำรเก็บอำหำร และเป็ นตัวบ่งชี ้ถึงควำมปลอดภัยของ
อำหำร ค่ำ aw บ่งบอกถึงกำรควบคุมกำรอยู่รอด กำรเจริ ญ และกำรสร้ ำงสำรพิษของจุลินทรี ย์(มผช.1337, 2549)
จำกผลกำรตรวจวัดค่ำ aw พบว่ำ ฟูริ คำเคะทัง้ 5 ยี่ ห้ อ มีค่ำ aw อยู่ใ นช่ วง 0.29 ถึง 0.40 ซึ่งไม่เกิ น 0.6 ตำม
ข้ อกำหนดคุณภำพปลำป่ นปรุ งรส (มผช.1337/2549) อย่ำงไรก็ตำม ฟูริคำเคะทัง้ 5 ยี่ห้อ มีค่ำ aw แตกต่ำงกัน
เล็กน้ อย (p<0.05) ทัง้ นี ค้ ่ำ aw ของผลิตภัณฑ์ อำหำร ขึน้ กับ ปั จจัยต่ำง ๆ เช่น กระบวนกำรกำจัดนำ้ ออกจำก
อำหำร ฟูริคำเคะเป็ นผงปรุ งรสที่ผลิตโดยกำรนำส่วนประกอบมำทำแห้ ง ซึง่ อำจทำได้ หลำยวิธี เช่น กำรตำกแดด
กำรอบแห้ ง กำรอบแห้ งสุญญำกำศ ดังนันควำมแตกต่
้
ำงของค่ำ aw ของตัวอย่ำงฟูริคำเคะอำจมำจำกวิธีกำรและ
อุณหภูมิกำรทำแห้ ง กำรเตรี ยมส่วนประกอบ ควำมสำมำรถในกำรดูดควำมชื ้นของส่วนประกอบ เป็ นต้ น
ฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำยี่ห้อ C D และ E มีคำ่ แรงสูงสุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวอย่ำงอื่น (p<0.05) (Table
4) ค่ำแรงสูงสุด บ่งบอกถึงคุณลักษณะเนื ้อสัมผัสกรอบ ควำมกรอบของฟูริคำเคะอำจเป็ นผลมำจำกเนื ้อสัมผัสของ
ส่วนประกอบที่ผ่ำนกำรทำแห้ ง จำกผลกำรทดลองตัวอย่ำงที่มีคำ่ แรงสูงสุดจะมีปริ มำณควำมชื ้นต่ำ เนื ้อสัมผัส
ของอำหำรขึ ้นกับโครงสร้ ำงของวัตถุดิบ ปริ มำณน ้ำในอำหำร และองค์ประกอบทำงเคมีตำ่ งๆ (Mazumder et al.,
2007)
ค่ำสีของฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำที่มีเนื ้อปลำ 5 ยี่ห้อ แสดงดัง Table 4 ยี่ห้อ B มีคำ่ L* สูงสุดแต่มีคำ่ a* น้ อย
ที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับตัวอย่ำงอื่น (p<0.05) ค่ำ L* และ a* บ่งบอกถึง ควำมสว่ำงและควำมเป็ นสีแดง
ตำมลำดับ จำกกำรสังเกต ยี่ห้อ B มีสีออ่ นกว่ำยี่ห้ออื่น (Figure 1) ทังนี
้ ้อำจเป็ นผลมำจำกปลำข้ ำวสำรและงำขำว
มำกกว่ำยี่ห้ออื่น ค่ำ a* ของยี่ห้อ C และ D ค่อนข้ ำงสูงกว่ำยี่ห้ออื่น (p<0.05) ซึง่ อำจเป็ นผลมำจำกกำรมีเนื ้อ
ปลำแซลมอนเป็ นองค์ประกอบ 4.16 และ 11.9 ตำมลำดับ ค่ำ b* ของฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำที่มีโปรตีนปลำทัง้ 5
ยี่ห้อมีควำมแตกต่ำงกัน (p<0.05) ตัวอย่ำงยี่ห้อ C และ D มีคำ่ b* สูงกว่ำยี่ห้ออื่น (p<0.05) ซึง่ อำจเป็ นผลมำ
น ้ำตำลแลกโตส ค่ำ b* บ่งบอกถึงควำมเป็ นสีเหลือง น ้ำตำลแลกโตสเป็ นน ้ำตำลรี ดิวซ์ จัดเป็ นสำรตังต้
้ นสำหรับ
กำรเกิดปฏิกิริยำเมลลำร์ ด (Shafiur Rahman, 1999) ซึง่ อำจเกิดขึ ้นระหว่ำงกำรเตรี ยม กระบวนกำรทำแห้ ง และ
กำรเก็บรักษำ

Figure 1 Appearances of commercial furikake containing fish meat
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Table 4 pH, aw, texture and color of commercial furikake containing fish meat
Parameters
pH
aw
Crispness(N)
L*
a*
b*

A
6.10±0.08d
0.39±0.00b

Brands
C
6.74±0.01b
0.29±0.01d

B
6.79±0.01ab
0.40±0.01a

D
6.82±0.02a
0.33±0.00c

270.32±36.82b 274.92±80.95b 450.00±10.81a 358.03±72.24ab
27.50±0.03e
60.31±0.08a
54.77±0.14b
47.72±0.11c
7.40±0.23d
3.10±0.12e
13.84±0.07b
18.79±0.31a
18.68±0.33e
21.65±0.45c
25.47±0.27b
30.62±0.43a

E
6.33±0.01c
0.29±0.01d
498.44±57.56a
30.47±0.35d
10.46±0.12c
19.76±0.30d

Mean± SD from five determinations. Different superscripts in the same row indicate significant differences (p<0.05)

3. การประเมินทางประสาทสัมผัสฟูริคาเคะทางการค้ าที่มีเนือ้ ปลา
คะแนนควำมชอบคุณลักษณะของฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำที่มีโปรตีนจำกเนื ้อปลำ 5 ยี่ห้อ ตัวอย่ำงยี่ห้อ
A และ E ได้ รับคะแนนควำมชอบด้ ำนลักษณะปรำกฏ (appearance) และ สี (color) ไม่แตกต่ำงกัน (p>0.05)
ยี่ห้อ A ได้ รับคะแนนควำมชอบทังสองคุ
้
ณลักษณะนี ้ไม่แตกต่ำงจำกยี่ห้อ B และ D (p>0.05) ส่วนยี่ห้อ C ได้ รับ
คะแนนควำมชอบด้ ำนลักษณะปรำกฏน้ อยที่สุด (p<0.05) ลักษณะปรำกฏของผลิตภัณฑ์ อำหำรมีผลต่อกำร
ตัดสินใจเลือกซื ้อของผู้บริ โภค รวมทังสี
้ ของผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ D และ E ได้ รับคะแนนควำมชอบด้ ำนกลิ่น (Odor) ไม่
แตกต่ำงกัน (p<0.05) ส่วนยี่ห้อ B และ C ได้ รับคะแนนควำมชอบด้ ำนกลิ่นน้ อยที่สดุ (p<0.05) ทังนี
้ ้อำจเป็ นผล
มำจำกกลิ่นของส่วนประกอบ เช่น กำรเกิดกลิ่นหืนของไขมัน ซึง่ อำจเกิดจำกกำรออกซิเดชันของไขมันในวัตถุดิบ
ระหว่ำงกำรเตรี ยม กำรผลิตและกำรเก็บรักษำ Shafiur Rahman (1999) กล่ำวว่ำ อำหำรอำจเกิดกลิ่นหืนได้ หำก
มีค่ำ aw อยู่ในช่วง 0.2 – 0.3 ยี่ห้อ E ได้ รับคะแนนควำมชอบด้ ำนรสชำติ (Taste) กลิ่นรส (Flavor) ควำมกรอบ
(Crispness) และควำมชอบรวมสูงกว่ำยี่ห้ออื่น (p<0.05) ยี่ห้อ A ได้ รับคะแนนควำมชอบด้ ำนรสชำติน้อยที่สุด
(p<0.05) อำจเป็ นผลมำจำกรสเค็ม (ข้ อคิดเห็นจำกผู้ประเมิน) สอดคล้ องกับปริ มำณส่วนประกอบให้ รสเค็ม
ได้ แก่ เกลือ ซอสถัว่ เหลือง (Table 1) และปริ มำณโซเดียม (Table 3) นอกจำกนี ้รสเค็มอำจมำจำก
Table 5 Likeness scores of commercial furikake containing fish meat
Attributes
Appearance
Color
Odor
Taste
Flavor
Crispness
Overall liking

A
6.58±1.21ab
6.54±1.16ab
6.50±1.39b
4.38±1.98c
5.36±1.94c
6.56±1.39bc
5.42±1.99c

B
6.14±1.59bc
6.20±1.64bc
6.22±1.71bc
6.16±1.63b
5.88±1.71bc
6.00±1.54c
6.22±1.59b

C
5.62±1.72c
5.82±1.77c
5.80±1.85c
5.92±1.64b
6.16±2.09b
6.12±1.62bc
6.16±1.78b

D
6.26±1.40b
6.18±1.42bc
6.02±1.80ab
5.92±1.70b
6.12±1.64b
6.60±1.21b
6.18±1.29b

E
7.10±1.07a
7.04±0.99a
7.20±1.11a
7.18±1.48a
7.14±1.48a
7.32±1.06a
7.42±1.41a

Mean± SD from fifty determinations. Different superscripts in the same row indicate significant differences (p<0.05)
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ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น เนื ้อปลำ วำกำเมะ เป็ นต้ น (Taboada, 2012) อย่ำงไรก็ตำมผู้บริ โภคคนไทยอำจไม่ค้ นุ เคย
กับรสชำติและกลิ่นรสของสำหร่ ำยวำกำเมะ เมื่อพิจำรณำผลคะแนนควำมชอบฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำที่มีโปรตีน
จำกเนื ้อปลำเป็ นส่วนประกอบมีควำมแตกต่ำงกันนัน้ พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์กบั ส่วนประกอบ และมีผลกระทบกับ
องค์ประกอบทำงเคมี คุณลักษณะด้ ำนสี และเนื ้อสัมผัส

สรุป
ควำมแตกต่ ำ งของชนิ ด และปริ ม ำณส่ ว นประกอบมี ผ ลกระทบต่ อ ควำมแตกต่ ำ งด้ ำ นคุณ ค่ ำ ทำง
โภชนำกำร คุณลักษณะ และคะแนนควำมชอบทำงประสำทสัมผัส ของฟูริคำเคะทำงกำรค้ ำที่มีโปรตีนจำกเนื ้อ
ปลำ ปริ มำณโปรตีนของฟูริคำเคะมีควำมสัมพันธ์ กบั ปริ มำณเนื ้อปลำ ฟูริคำเคะที่มีกำรเติมส่วนประกอบให้ รส
เค็มปริ มำณมำกส่งผลต่อปริ มำณโซเดียมและควำมชอบด้ ำนรสชำติและกลิ่นรส ดังนันข้
้ อมูลเหล่ำนี ้โดยเฉพำะ
ปริ มำณโซเดียมในฟูริคำเคะยี่ห้อ E (43.43 mg/g) ซึ่งได้ รับคะแนนควำมชอบสูงสุด สำมำรถนำไปใช้ เป็ น ข้ อมูล
พื น้ ฐำนสำหรั บ กำรปรั บปรุ งชนิดและปริ มำณของส่วนประกอบของฟูริคำเคะ นอกจำกนี ค้ วรคำนึงถึงปริ มำณ
สำรอำหำรหลักและสำรอำหำรรอง ควำมเสี่ยงต่อกำรได้ รับ ปริ มำณโซเดียมเกินควำมต้ องกำรของร่ ำงกำยต่อวัน
รวมทังกำรเปลี
้
่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ ้นระหว่ำงกำรผลิตและกำรเก็บรักษำ
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อาหารขบเคีย้ วจากดอกโสนเคลือบนา้ พริกตาแดง
Snack from Sesbania Flower Coated with Ta-Dang Chilli Paste
เสมอขวัญ คัมภีระ1 อำพร แจ่มผล1* และ ปำริ สทุ ธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์1
Samoekhan Kampeera1 Amporn Jamphon1* and Parisut Chalermchaiwat1

บทคัดย่ อ
จำกกำรผลิตอำหำรขบเคี ย้ วจำกดอกโสนเคลื อบน ำ้ พริ กตำแดง 3 สูตร ได้ ศึกษำกำรยอมรั บของผู้บริ โภคที่ มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกสูตรน ้ำพริ กตำแดงแตกต่ำงกัน รวมถึงวิเครำะห์สมบัติทำงกำยภำพ องค์ประกอบทำงเคมี และคุณภำพ
ทำงจุลินทรี ย์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้บริ โภคยอมรับอำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสนเคลือบน ้ำพริ กตำแดงสูตร 1 มำกที่สดุ (p<0.05)
โดยมีคะแนนควำมชอบโดยรวมที่ 7.30 ซึง่ อยู่ในระดับควำมชอบปำนกลำง ผลกำรวิเครำะห์สมบัติทำงกำยภำพ พบว่ำ ดอกโสน
สดเมื่อนำมำเคลือบกับน ้ำพริ กตำแดงมีผลทำให้ ค่ำ L* และ b* ลดลง แต่ค่ำ a* เพิ่มขึ ้น และค่ำ aw ของผลิตภัณฑ์มีคำ่ เท่ำกับ
0.32 จำกกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของผลิตภัณฑ์ พบว่ำ ผลิตภัณฑ์ดอกโสนเคลือบน ้ำพริ กตำแดงมีปริ มำณโปรตีน
ไขมัน เส้ นใยหยำบ คำร์ โบไฮเดรต ร้ อยละ 13.28, 0.90, 3.01, 55.06 และพลังงำน 487.50 กิโลแคลอรี่ เมื่อวิเครำะห์คณ
ุ ภำพทำง
จุลินทรี ย์ พบว่ำ จำนวนจุลินทรี ย์ทงั ้ หมด (TPC), Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Yeast & Mold มีค่ำไม่เกิน
เกณฑ์ มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ชุมชน มะเขือทรงเครื่ องอบแห้ ง ฉบับที่ 465/2547 ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ นีจ้ ึงเป็ นผลิตภัณฑ์ อำหำร
ขบเคี ้ยวที่มีคณ
ุ ค่ำทำงโภชนำกำร และปลอดภัยสำหรับผู้บริ โภค

ABSTRACT
The acceptability, physical properties, chemical composition and microbial quality of the snack from
Sesbania flower coated with 3 difference recipes of Ta-Dang chilli paste were studied. The result showed that
the sample coated with Ta-Dang chilli paste recipes 1 was the most acceptable (p<0.05) with an overall liking
score of 7.30, which was in moderately level. The result of physical properties was found that fresh Sesbania
flowers, which coated with Ta-Dang chilli paste were reduced to L* and b* but a* increased and the water activity
(aw) value was 0.32. From the analysis of chemical composition of the product, it was found that Sesbania flowers
coated with Ta-Dang chilli paste had the protein, fat, fiber, carbohydrate content of 13.28, 0.90, 3.01, 55.06 and
energy 487.50 kilocalories. The analysis of microbial quality showed Total Plate Count (TPC), Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, and Yeast & Mold in this product were not exceeded the Thai community product
standard of Dried spicy eggplant No.465/2547 which is considered at the safe level. Also, this product had more
nutrition value and safe for consumers.
Key Words: Snack, Sesbania Flower, Ta-Dang Chilli Paste
* Corresponding author; e-mail address: agramt@ku.ac.th
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คานา
ปั จจุบนั อำหำรขบเคี ้ยวมีแนวโน้ มกำรบริ โภคเพิ่มสูงขึ ้น เพรำะเป็ นอำหำรที่สะดวกต่อกำรบริ โภค หำซื ้อได้ ง่ำย และ
สำมำรถบริ โภคระหว่ำงอำหำรมื ้อหลัก มีสว่ นผสมหลัก คือ แป้ง เกลือ ไขมัน มีกำรแต่งสีและกลิ่นเพื่อให้ น่ำบริ โภคมำกยิ่งขึ ้น
ผลิตด้ วยกระบวนกำรทอด อบ หรื อนึ่ง รสชำติส่วนใหญ่ คือ หวำน มัน เค็ม นอกจำกนี ้ยังเป็ นอำหำรที่ให้ พลังงำนสูง (พนิดำ,
2536; จุ ฬำลักษณ์ , 2550; พเยำว์ , 2551; วิ ชมณี และคณะ, 2557) แต่ เป็ นที่ น่ ำสังเกตว่ ำอำหำรขบเคี ย้ วส่ วนใหญ่ มี
ส่วนประกอบของผักและผลไม้ น้ อย และจำกโครงร่ ำงแผนพัฒนำสุขภำพฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พบว่ำ อัตรำกำร
บริ โภคผักและผลไม้ ของประชำกรไทยที่มีอำยุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไป มีเพียงร้ อยละ 25.9 เท่ำนันที
้ ่ได้ รับผักและผลไม้ เพียงพอต่อ
วันตำมข้ อแนะนำขององค์กำรอนำมัยโลก ดังนันกำรบริ
้
โภคผักและผลไม้ ในปริ มำณที่น้อยจะส่งผลทำให้ เกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รังได้ เช่น โรคอ้ วน โรคเบำหวำน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ ง เป็ นต้ น ซึง่ ในปั จจุบนั ผักพื ้นบ้ ำนเป็ นผักที่ควร
ส่งเสริ มให้ มีกำรบริ โภคเพิ่มมำกขึ ้น เพรำะเป็ นผักที่ขึ ้นได้ เองตำมธรรมชำติ ทนต่อสภำพแวดล้ อม มีคณ
ุ ค่ำทำงโภชนำกำร มี
สำรสำคัญที่ออกฤทธิ์ ในเชิ งสุขภำพ และรำคำไม่แพง ดังนัน้ ผักพื น้ บ้ ำนจึงเป็ นวัตถุดิบที่ น่ำสนใจที่จะนำมำพัฒนำเป็ น
ผลิตภัณฑ์ ที่สำมำรถเพิ่ มมูลค่ำได้ และหนึ่งในผักพื น้ บ้ ำนที่ พบเห็ นได้ ทั่วไป คือ โสน ซึ่งเป็ นไม้ ล้ มลุกที่ ขึน้ ได้ เองตำม
ธรรมชำติบริ เวณที่มีนำ้ ขัง มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร โดยดอกโสน 100 กรัม ให้ พลังงำน 38 กิโลแคลอรี่ มีคำร์ โบไฮเดรต 5.9
กรัม โปรตีน 2.5 กรัม ไขมัน 0.5 กรัม ใยอำหำร 2.2 กรัม แคลเซียม 62 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 62 มิลลิกรัม เหล็ก 2.1 มิลลิกรัม
วิตำมินบี หนึ่ง 0.13 มิลลิกรัม วิตำมินบี สอง 0.26 มิลลิกรั ม และวิตำมินซี 0.26 มิลลิกรั ม (ข้ อมูลของนักศึกษำหลักสูตร
โภชนบ ำบั ดและกำรบริ หำร, 2560) นอกจำกนี ย้ ั งพบว่ ำดอกโสนมี สำรเควอเซทิ น ไกลโคไซด์ (Quercetin 3-2 (G)
Rhamnosylrutinoside) ซึง่ เป็ นสำรกลุ่มฟลำโวนอยด์ช่วยหยุดยังกำรแบ่
้
งตัวของเซลล์มะเร็ ง (กรณ์ กำญจน์, 2553) และส่วน
ของดอกสำมำรถน ำมำปรุ งอำหำรได้ ทัง้ อำหำรคำว และอำหำรหวำน เช่ น ผัดดอกโสน ยำดอกโสน แกงส้ มดอกโสน ต้ ม
รับประทำนคู่กับนำ้ พริ ก และขนมดอกโสน เป็ นต้ น กำรบริ โภคผักคู่กบั นำ้ พริ กเป็ นพฤติกรรมกำรบริ โภคของคนไทยที่มีมำ
ตังแต่
้ อดีต ซึง่ นำ้ พริ กจัดเป็ นอำหำรประเภทเครื่ องจิ ้มชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมบริ โภค และสูตรน ้ำพริ กแต่ละชนิดยังมีควำม
แตกต่ำงกันขึ ้นอยู่กบั เครื่ องปรุ งหลัก อีกทังยั
้ งมีกำรใช้ เครื่ องปรุ งอื่นผสมเข้ ำไปเพื่อให้ มีรสชำติ กลิ่น สีสันที่ต่ำงกันอีกด้ วย
แต่อย่ำงไรก็ตำมปั จจุบนั สูตรนำ้ พริ กตำแดงแต่ละชนิดมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมำกในแต่ละท้ องถิ่น เนื่องจำกไม่มีตำรั บ
มำตรฐำนที่แน่นอน อำจมีกำรใช้ เครื่ องปรุ งรสต่ำงๆ เติมเข้ ำไปเพื่อปรับรสชำติ สี และกลิ่นให้ น่ำบริ โภค
ดังนัน้ กำรศึ กษำนี จ้ ึ งมี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึกษำสู ตรน ำ้ พริ กตำแดงที่ เป็ นที่ ยอมรั บของตัวแทนผู้ บริ โภคใน
ผลิ ตภัณฑ์ อำหำรขบเคี ย้ วจำกดอกโสน โดยกำรประเมิ นควำมชอบทำงประสำทสัมผัส ค่ำสี และปริ มำณน ำ้ อิ สระใน
ผลิตภัณฑ์ คัดเลือกสูตรที่ได้ รับกำรยอมรับสูงสุดมำวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมี และคุณภำพทำงจุลินทรี ย์ เพื่อพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสนเคลือบน ้ำพริ กตำแดงสำหรับเป็ นทำงเลือกให้ กบั ผู้บริ โภคให้ มีอำหำรขบเคี ้ยวที่มีผกั
เป็ นส่วนประกอบ

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การผลิตอาหารขบเคีย้ วจากดอกโสนเคลือบนา้ พริกตาแดง
1.1 กำรเตรี ยมดอกโสน
คัดเลือกดอกโสนสดที่มีลกั ษณะกลีบดอกตูม ไม่บำน อยู่ในระยะควำมแก่ที่ 4 (ธนำกร และคณะ, 2558)
มำเด็ดขัวออกให้
้
เหลือเฉพำะส่วนของดอก นำไปล้ ำงน ้ำแล้ วซับให้ แห้ ง จำกนันน
้ ำดอกโสนสดมำลวกในนำ้ ที่อณ
ุ หภูมิ
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98 ± 2 OC เป็ นเวลำ 1 นำที (นันทวรรณ, 2556 และ นพำ, 2558) และแช่ในน ้ำเย็นอุณหภูมิ 18 ± 2 OC เพื่อลดอุณหภูมิ
ของดอกโสนให้ เหลือ 28 ± 2 OC และซับให้ แห้ ง
1.2 ศึกษำสูตรนำ้ พริ กตำแดงเพื่ อใช้ เป็ นสูตรพื น้ ฐำนสำหรั บกำรผลิตอำหำรขบเคีย้ วจำกดอกโสนเคลื อบ
น ้ำพริ กตำแดง จำนวน 3 สูตร ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Ingredients of Ta-Dang chilli paste with three different recipe
Recipe
Ingredients
2
3
1
(gram)
1. Dried goat pepper (paste)
14.00
11.70
7.30
2. Dried bird chilli (paste)
1.00
1.00
3. Garlic
20.00
22.00
4. Shallot
5.00
63.00
45.00
5. Shrimp paste (Ka-pi)
4.00
5.70
4.00
6. Sea salt
0.50
2.00
2.50
7. Palm sugar
20.00
7.40
7.00
8. Tamarind juice
13.00
9.00
11.00
9. Fish sauce
20.00
1.00
Note: Recipe 1 modified from Mae Boonma, Don Wai floating market, Nakhon Pathom.
Recipe 2 modified from Angwara (1997) and recipe 3 modified form Sri Sa-mhon (2015)

นำดอกโสนลวกที่เตรี ยมจำกข้ อ 1.1 มำคลุกผสมกับนำ้ พริ กตำแดงอัตรำส่วนดอกโสนลวกต่อนำ้ พริ กตำแดง
เท่ำกับ 1:0.5 โดยน ้ำหนัก และนำดอกโสนมำเรี ยงลงบนถำดตะแกรงเข้ ำอบในตู้อบลมร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 60 OC เป็ นเวลำ 6
ชัว่ โมง และอบต่อที่อณ
ุ หภูมิ 70 OC เป็ นเวลำ 4 ชัว่ โมง ผึง่ ดอกโสนเคลือบน ้ำพริ กตำแดงที่อบแห้ งแล้ วให้ เย็น บรรจุในถุง
อลูมเิ นียมฟอยด์ ปริ มำณ 100 กรัมต่อถุง และปิ ดผนึก เพื่อรอวิเครำะห์คณ
ุ ภำพ ดังนี ้
1.2.1 วิเครำะห์สมบัติทำงกำยภำพ
- ค่ำสี L* (ค่ำควำมสว่ำง) a* (ค่ำควำมเป็ นสีแดง) และ b* (ค่ำควำมเป็ นสีเหลือง) โดยใช้ เครื่ องวัดสี
(ColorFlex, HunterLab, USA) จำนวน 5 ซ ้ำ
- ปริ มำณน ้ำอิสระ (Water Activity, aw) ด้ วยเครื่ อง aw meter (RS-232, AQUA LAB, USA) จำนวน 3 ซ ้ำ
1.2.2 ประเมินทำงประสำทสัมผัส
โดยวิธีกำรให้ คะแนนควำมชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) กำหนดให้ 1 = ไม่ชอบมำกที่สดุ
จนถึง 9 = ชอบมำกที่สดุ (Chamber IV and Wolf, 1996) ซึง่ ใช้ ผ้ ทู ดสอบที่ไม่ผ่ำนกำรฝึ กฝนที่มีอำยุตงแต่
ั ้ 20 ปี ขึ ้นไป ที่
อำศัยอยู่ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร และปริ มณฑล จำนวน 50 คน ประเมินในคุณลักษณะด้ ำนลักษณะปรำกฏ สี กลิ่น
รสของน ้ำพริ กตำแดง รสชำติของน ้ำพริ กตำแดง ควำมเผ็ด ควำมกรอบ และควำมชอบโดยรวม เพื่อทำกำรคัดเลือกสูตร
ผลิตภัณฑ์ที่ผ้ ทู ดสอบยอมรับมำกที่สดุ สำหรับใช้ ในกำรศึกษำข้ อต่อไป
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2. วิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีของดอกโสนสดและอาหารขบเคีย้ วจากดอกโสนเคลือบนา้ พริกตาแดง
นำดอกโสนสดจำกข้ อ 1.1 และผลิตภัณฑ์อำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสนเคลือบน ้ำพริ กตำแดงที่ได้ จำกกำร
คัดเลือกในข้ อ 1.2 มำวิเครำะห์ องค์ ประกอบทำงเคมี ได้ แก่ ปริ มำณควำมชื น้ เถ้ ำ โปรตีน (Kjeldahl method) ไขมัน
(Soxhlet method) เส้ นใยหยำบ คำร์ โบไฮเดรต ตำมวิธี AOAC (2000) และวิเครำะห์ พลังงำนจำก Bomb Colorimeter
(6100 Compensated Jacket Calorimeter, Parr, Pakistan) จำนวน 3 ซ ้ำ
3. วิเคราะห์ คุณภาพทางจุลินทรี ย์ของอาหารขบเคีย้ วจากดอกโสนเคลือบนา้ พริกตาแดง
นำผลิตภัณฑ์ อำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสนเคลือบนำ้ พริ กตำแดงที่ได้ จำกกำรคัดเลือกในข้ อ 1.2 มำวิเครำะห์
คุณภำพทำงจุลินทรี ย์ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน มะเขือทรงเครื่ องอบแห้ ง ฉบับที่ 465/2547 ได้ แก่ ปริ มำณ Total
Plate Count (TPC) ตำมวิ ธี BAM (2001), Staphylococcus aureus ตำมวิ ธี BAM (2001), Escherichia coli ตำมวิ ธี
BAM (2003), Yeast & Mold ตำมวิธี BAM (2001)
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์
วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่ มอย่ ำงสมบู รณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) วิ เครำะห์ ควำม
แปรปรวนด้ วยวิ ธี One-way ANOVA เปรี ยบเที ยบควำมแตกต่ ำงค่ ำเฉลี่ ยด้ วยวิ ธี Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT) ที่ระดับควำมเชื่อมัน่ 95% ด้ วยโปรแกรมสำเร็ จรู ป SPSS และรำยงำนผลเป็ นค่ำเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. ผลการผลิตอาหารขบเคีย้ วจากดอกโสนเคลือบนา้ พริกตาแดง
ผลกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสนเคลือบน ้ำพริ กตำแดงจำนวน 3 สูตร ได้ ผลวิเครำะห์สมบัติ
ทำงกำยภำพดังแสดงใน Table 2 ดังนี ้ อำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสนเคลือบน ้ำพริ กตำแดงสูตร 3 มีค่ำ L* และค่ำ b* สูง
ที่สดุ และมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p<0.05) กับสูตร 1 และสูตร 2 เนื่องจำกปริ มำณของพริ กแดง
แห้ งที่ใช้ เป็ นส่วนผสมหลักของน ้ำพริ กตำแดงในแต่ละสูตรแตกต่ำงกัน โดยน ้ำพริ กตำแดงสูตร 3 มีปริ มำณของพริ กแดง
แห้ งน้ อยที่สดุ จึงส่งผลให้ เมื่อนำน ้ำพริ กตำแดงมำเคลือบกับดอกโสนสดที่มีคำ่ L* และ b* เท่ำกับ 51.12 และ 40.60 มีคำ่
สูงไปในทิศทำงเดียวกัน เป็ นผลมำจำกในพริ กมีสำรสำคัญ คือ สำรกลุ่มแคโรทีนอยด์ซงึ่ เป็ นสำรจำพวกรงควัตถุที่ให้ สี
เหลือง ส้ ม และแดง (นำริ สำ, 2555)
Table 2 Physical properties of fresh Sesbania flower and Sesbania flower coated with Ta-Dang chilli paste
Physical properties

Fresh Sesbania
Sesbania flower coated with Ta-Dang chilli paste
2
3
flower
1
L*
27.03 ± 2.19 b
51.12 ± 1.28 a
23.30 ± 1.30 c 21.27 ± 1.02 c
a*
1.76 ± 1.33 a
11.39 ± 0.56 bc 10.52 ± 0.25 c
12.01 ± 0.95 b
b*
40.60 ± 1.66 a
15.28 ± 0.50 c 14.10 ± 2.06 c
19.53 ± 3.03 b
Water activity (aW)
0.97 ± 0.00 a
0.32 ± 0.02 b
0.28 ± 0.02 c
0.30 ± 0.02 bc
a-c
Means within a row with difference superscripts are significantly different (p<0.05)
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ค่ำปริ มำณน ้ำอิสระ (Water activity, aw) ของผลิตภัณฑ์อำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสนเคลือบน ้ำพริ กตำแดง ทัง้ 3
สูตร มีค่ำเท่ำกับ 0.32 0.28 และ 0.30 ตำมลำดับ ดังแสดงใน Table 2 เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ ได้ ผ่ำนกำรอบแห้ ง ซึง่ กำร
อบแห้ ง คือ กำรดึงเอำโมเลกุลของน ้ำออกจำกผลิตภัณฑ์ทำให้ ผลิตภัณฑ์มีปริ มำณควำมชื ้นลดลง ซึง่ ปริ มำณควำมชื ้นที่
ลดลงยังส่งผลทำให้ ผลิตภัณฑ์สำมำรถเก็บรักษำได้ นำนขึ ้น (นิธิยำ, 2549) และค่ำของปริ มำณน ้ำอิสระดังกล่ำวยังอยู่ใน
เกณฑ์ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชมุ ชน มะเขือทรงเครื่ องอบแห้ ง ฉบับที่ 465/2547 ที่ต้องมีคำ่ ไม่เกิน 0.6 ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์นี ้
จึงมีควำมเสี่ยงต่อกำรเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ น้อย เนื่องจำกปริ มำณน ้ำอิสระเป็ นปั จจัยหนึ่งในกำรควบคุมกำรเสื่อม
เสี ยของผลิ ตภั ณ ฑ์ อำหำร และเป็ นปั จจัยที่ ชี ร้ ะดับปริ มำณน ำ้ ที่ ต่ ำที่ สุดที่ เชื อ้ จุ ลิ นทรี ย์ สำมำรถน ำไปใช้ ในกำร
เจริ ญเติบโตได้
เมื่อนำผลิตภัณฑ์อำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสนเคลือบน ้ำพริ กตำแดงมำทำกำรประเมินคุณภำพทำงประสำท
สัมผัส โดยใช้ ผ้ ูทดสอบที่ ไม่ผ่ ำนกำรฝึ กฝนที่ มี อำยุตัง้ แต่ 20 ปี ขึน้ ไป ที่ อำศัยอยู่ในจังหวัดกรุ งเทพมหำนคร และ
ปริ มณฑล จ ำนวน 50 คน ให้ คะแนนควำมชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) ได้ ผลดังแสดงใน Table 3 ดังนี ้
ผลิตภัณฑ์อำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสนเคลือบน ้ำพริ กตำแดงสูตร 1 มีค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมชอบในทุกคุณลักษณะมำก
ที่สดุ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (p<0.05) โดยมีคำ่ เฉลี่ยคะแนนควำมชอบโดยรวมเท่ำกับ 7.30 ซึง่ อยู่ในระดับควำมชอบ
ปำนกลำง และมีคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะด้ ำนกลิ่นรสของน ้ำพริ กตำแดง รสชำติของน ้ำพริ กตำแดง และควำมเผ็ด
เท่ำกับ 6.98, 7.34 และ 7.16 ตำมลำดับ ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยควำมชอบด้ ำนลักษณะปรำกฏของผลิตภัณฑ์ทงั ้ 3 สูตร
ไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (p>0.05) ดังนัน้ จึงคัดเลือกผลิตภัณฑ์ อำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสน
เคลือบน ้ำพริ กตำแดงสูตร 1 เป็ นสูตรพื ้นฐำนสำหรับใช้ ในกำรศึกษำต่อไป
Table 3 Likeness scores of Sesbania flower coated with Ta-Dang chilli paste
Sensory attributes

Recipe
2

3
1
Appearancens
7.04 ± 0.83
7.06 ± 0.84
7.02 ± 0.80
a
a
Color
7.12 ± 0.96
7.10 ± 0.86
6.74 ± 0.90 b
Odor of Ta-Dang chilli paste 6.98 ± 0.87 a
6.26 ± 0.80 b
6.50 ± 0.71b
Taste of Ta-Dang chilli paste 7.34 ± 0.91 a
6.66 ± 0.92 b
6.26 ± 0.85 c
7.16 ± 0.89 a
6.74 ± 0.80 b
6.14 ± 1.03 c
Spicy
Crispy
7.12 ± 0.69 a
6.48 ± 0.95 b
6.68 ± 0.82 b
Overall liking
7.30 ± 0.76 a
6.58 ± 0.79 b
6.24 ± 0.77 c
a-c
Means within a row with difference superscripts are significantly different (p<0.05)
ns
Means within the same row are not significantly different (p>0.05)

2. ผลวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีของดอกโสนสดและอาหารขบเคีย้ วจากดอกโสนเคลือบนา้ พริกตาแดง
ผลกำรศึกษำองค์ประกอบทำงเคมีของดอกโสนสดและอำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสนเคลือบน ้ำพริ กตำแดงสูตร 1
ที่ ได้ มำจำกกำรศึ กษำในข้ อ 1 พบว่ ำ ดอกโสนสดมี ค่ ำปริ มำณควำมชื น้ เถ้ ำ โปรตี น ไขมั น เส้ นใยหยำบ และ
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คำร์ โบไฮเดรต ร้ อยละ 87.21, 1.00, 3.82, 0.13, 3.01 และ 4.85 โดยน ้ำหนักตัวอย่ำงตำมลำดับ ดังแสดงใน Table 4 ซึง่ มี
ค่ำใกล้ เคียงกับข้ อมูลของนักศึกษำหลักสูตรโภชนบำบัดและกำรบริ หำร (2560) คือ ร้ อยละ 87.70, 1.20, 2.50, 0.50,
2.20 และ 5.90 ตำมลำดับ และเมื่อนำดอกโสนสดมำเคลือบกับน ้ำพริ กตำแดงสูตร 1 ตำมวิธีกำรทดลองในข้ อ 1.2 พบว่ำ
มีปริ มำณควำมชื ้น เถ้ ำ โปรตีน ไขมัน เส้ นใยหยำบ คำร์ โบไฮเดรต ร้ อยละ 10.72, 11.39, 13.28, 0.90, 8.64, 55.06 และ
พลังงำน 487.50 กิโลแคลอรี่ ดังแสดงใน Table 4 และเมื่อเปรี ยบเทียบคุณค่ำทำงโภชนำกำรกับอำหำรขบเคี ้ยวทำงกำร
ค้ ำ เช่น มันฝรั่งแผ่นอบกรอบ ถัว่ ลันเตำอบกรอบ และธัญหำรอบกรอบ พบว่ำ มีปริ มำณใยอำหำรตำมฉลำกโภชนำกำร
ของผลิตภัณฑ์ เฉลี่ยอยู่ในช่วง <3 ถึง 7 กรั ม ต่อ 100 กรั ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ อำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสนเคลือบนำ้ พริ ก
ตำแดงมีปริ มำณของใยอำหำรสูงกว่ำอำหำรขบเคี ้ยวทำงกำรค้ ำ และเมื่อพิ จำรณำกำรบริ โภคโดยทั่วไปในปริ มำณที่
เท่ำกันของดอกโสนกับผลิตภัณฑ์อำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสนเคลือบน ้ำพริ กตำแดงจะส่งผลให้ ได้ รับโปรตีน ไขมัน เส้ น
ใยหยำบ คำร์ โบไฮเดรต และพลังงำนมำกกว่ำอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิ ติ (p<0.05) และเมื่อมีกำรบริ โภคผลิตภัณฑ์
อำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสนเคลือบนำ้ พริ กตำแดงในปริ มำณ 30 กรั ม ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 182
เรื่ องฉลำกโภชนำกำรที่กำหนดให้ หนึ่งหน่วยบิโภคของอำหำรขบเคี ้ยวมีปริ มำณ 30 กรัม จะให้ พลังงำนเท่ำกับ 148.25
กิโลแคลอรี่ ซึง่ มีคำ่ พลังงำนไม่เกินร้ อยละ 10 ของปริ มำณที่ต้องกำรต่อวัน คือ เฉลี่ยที่ปริ มำณ 100 ถึง 150 กิโลแคลอรี่
(สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ ำงเสริ มสุขภำพ, 2550) นอกจำกนัน้ ส่วนผสมของนำ้ พริ กตำแดงยังมีสำรสำคัญ
ต่ำงๆ ที่ออกฤทธิ์ทำงชีวภำพ และมีประโยชน์ตอ่ สุขภำพของผู้บริ โภค เช่น พริ กมีสำร Capsaicin ที่เมื่อเข้ ำสู่ร่ำงกำยจะ
ออกฤทธิ์กระตุ้นกำรหลัง่ อินซูลินมีผลช่วยลดระดับน ้ำตำลในเลือดได้ (กมล และคณะ, 2550) หอมแดงมีสำรกลุม่ ฟลำโวนอยด์ซงึ่ มีฤทธิ์เป็ นสำรต้ ำนอนุมลู อิสระ ป้องกันกำรติดเชื ้อ ช่วยบรรเทำอำกำรหวัด ลดระดับโคเลสเตอรอล และไขมันใน
เส้ นเลือด (กิติพงศ์ และนฤมล, 2560) และกระเทียมมีสำรอัลลิซินที่สำมำรถช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตัน โรคควำม
ดันโลหิตสูง บรรเทำอำกำรของโรคระบบทำงเดินหำยใจ (Zeng et al., 2012) และยังสำมำรถช่วยลดอัตรำกำรเกิดมะเร็ ง
กระเพำะอำหำร และมะเร็ งหลอดอำหำรอีกด้ วย (Capasso, 2013)
Table 4 Chemical compositions of fresh Sesbania flower and Sesbania flower coated with Ta-Dang chilli paste
Chemical compositions

Fresh Sesbania flower

Sesbania flower coated with
Ta-Dang chilli paste recipe 1
Moisture (%)
87.21 ± 0.11*
10.72 ± 0.06
Ash (%)
1.00 ± 0.03
11.39 ± 0.20*
Protein (%)
3.82 ± 0.05
13.28 ± 0.08*
Fat (%)
0.13 ± 0.01
0.90 ± 0.01*
Fiber (%)
3.01 ± 0.20
3.01 ± 0.20
Carbohydrate (%)
4.85 ± 0.32
55.06 ± 0.20*
Energy (kcal)
75.58 ± 2.37
487.50 ± 31.74*
*
Means within a row with difference superscripts are significantly different (p<0.05)
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3. ผลการวิเคราะห์ คุณภาพทางจุลินทรี ย์ของอาหารขบเคีย้ วจากดอกโสนเคลือบนา้ พริกตาแดง
ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพทำงจุลินทรี ย์ของอำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสนเคลือบนำ้ พริ กตำแดง พบว่ำ ปริ มำณ
ของจุลินทรี ย์ทงหมด
ั้
(Total Plate Count (TPC)), Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Yeast & Mold มีค่ำ
เท่ ำกั บ <2.5 x 102 CFU/g, <3.0 MPN/g, <3.0 MPN/g และ 1 x 10 CFU/g ตำมล ำดับ ดังแสดงใน Table 5 ซึ่ งผล
วิเครำะห์คณ
ุ ภำพทำงจุลินทรี ย์ดงั กล่ำวมีค่ำไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน มะเขือทรงเครื่ องอบแห้ ง ฉบับที่
465/2547 โดยเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ทำกำรศึกษำแต่ละชนิดนันสำมำรถบ่
้
งชีถ้ ึงสุขลักษณะในระหว่ำงกำรผลิต กำรเลือกใช้
วัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภำพ และมีควำมปลอดภัย ทังนี
้ ้เชื ้อจุลินทรี ย์ประเภท Staphylococcus aureus และ Escherichia coli
สำมำรถพบได้ จำกมนุษย์หรื อสัตว์ที่ผิวหนังมีบำดแผล เป็ นฝี หนอง หรื อพบได้ ในระบบทำงเดินอำหำรของมนุษย์ รวมถึง
ดินหรื อฝุ่ นละออง เป็ นต้ น ถ้ ำหำกในระหว่ำงกำรผลิตไม่มีมำตรกำรควบคุมสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงำน และสถำนที่
ผลิตอำจเกิดกำรปนเปื อ้ นของเชือ้ จุลินทรี ย์เหล่ำนี ใ้ นผลิตภัณฑ์ ได้ (นฤมล และ วำสนำ, 2558) สำหรั บเชือ้ จุลินทรี ย์
ประเภท Yeast & Mold อำจมีกำรปนเปื อ้ นมำกับส่วนผสมที่นำมำผลิตน ้ำพริ กตำแดง เช่น พริ กแห้ ง หอมแดง กระเทียม
ทัง้ นีม้ ีรำยงำนว่ำอำหำรแห้ งหำกมีกำรเก็บรักษำที่ไม่ถูกต้ อง เช่น จัดเก็บในที่ มีควำมชืน้ สูงอำจเกิดกำรปนเปื อ้ นของ
Yeast & Mold ได้ (สมคิด, 2548) และเมื่อพิ จำรณำร่ วมกับค่ำปริ มำณนำ้ อิสระ (Water activity, aw) ที่ เชื อ้ จุลิ นทรี ย์
ดังกล่ำวสำมำรถใช้ ในกำรเจริ ญเติบโตได้ ดีจะอยู่ในช่วง 0.65-0.90 (นิธิยำ, 2549) ซึง่ ผลิตภัณฑ์อำหำรขบเคี ้ยวจำกดอก
โสนเคลือบน ้ำพริ กตำแดงมีคำ่ ปริ มำณน ้ำอิสระอยู่ที่ 0.32 ดังแสดงใน Table 2
Table 5 Microbial qualities of Sesbania flower coated with Ta-Dang chilli paste
Microbial qualities
Total Plate Count (CFU/g)
Staphylococcus aureus (MPN/g)
Escherichia coli (MPN/g)
Yeast & Mold (CFU/g)

Thai community product
standard No. 465/2547

Sesbania flower coated with
Ta-Dang chilli paste recipe 1

≤1 x 104

<2.5 x 102
<3.0
<3.0
10

<3.0
<3.0
≤1 x 10

สรุป
ผู้บริ โภคให้ กำรยอมรั บผลิตภัณฑ์ อำหำรขบเคีย้ วจำกดอกโสนเคลือบนำ้ พริ กตำแดงสูตร 1 มำกที่ สุด โดย
ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของดอกโสน พริ กชี ้ฟ้ำแดงแห้ ง พริ กขี ้หนูแดงแห้ ง กระเทียม หอมแดง กะปิ เกลือ น ้ำตำลปี๊ ป
น ำ้ มะขำมเปี ยก และน ำ้ ปลำ ร้ อยละ 66.67, 4.79, 0.34, 6,84, 1.71, 1.37, 0.17, 6.84, 4.44 และ 6.84 ตำมล ำดับ
ผลิตภัณฑ์ มีค่ำสี L*, a* และ b* เท่ำกับ 23.30, 11.39, และ 15.28 ตำมลำดับ ซึง่ พบว่ำค่ำ L* และ b* ลดลง แต่ค่ำ a*
เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับดอกโสนสด และค่ำ aw ของผลิตภัณฑ์ มีค่ำเท่ำกับ 0.32 นอกจำกนี ้ผลิตภัณฑ์ มีองค์ประกอบทำง
เคมี ได้ แก่ ปริ มำณควำมชืน้ เถ้ ำ โปรตีน ไขมัน เส้ นใยหยำบ คำร์ โบไฮเดรต ร้ อยละ 10.72, 11.39, 13.28, 0.90, 8.64,
55.06 และพลั งงำน 487.50 กิ โลแคลอรี่ และมี คุ ณ ภำพทำงจุ ลิ น ทรี ย์ ได้ แก่ จ ำนวนจุ ลิ น ทรี ย์ ทั ง้ หมด (TPC),
Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Yeast & Mold ไม่ เกิ นเกณฑ์ มำตรฐำนผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ มชน มะเขื อ
ทรงเครื่ องอบแห้ ง ฉบับที่ 465/2547 ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์ อำหำรขบเคี ้ยวจำกดอกโสนที่มีกำรเคลือบด้ วยน ้ำพริ กตำแดงจึง
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ผลของกระบวนการดัดแปรสตาร์ ชมันสาปะหลังด้ วยวิธีการเกิดรีโทเกรเดชัน
ต่ อปริมาณของสตาร์ ชที่ทนต่ อการย่ อยด้ วยเอนไซม์
Effect of Retrogradation Modified Tapioca Starch Methods
on the Content of Resistant Starch (Type 3)
กิตติยา ไชยฉิม1 ปาริ สทุ ธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์1 วศะพร จันทร์ พฒ
ุ 2 น้ องนุช ศิริวงศ์1*
Kittiya Chaichim1, Parisut Chalermchaiwat1, Wasaporn Chanput2 and Nongnuch Siriwong1*

บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของกระบวนการดัดแปรสตาร์ ชมันสาปะหลังด้ วยวิธีการเกิดรี โทเกรเดชัน ต่อปริ มาณของ
สตาร์ ชที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ โดยศึกษากระบวนการต้ มสุกสตาร์ ชมันสาปะหลัง 3 วิธี คือ Water bath,
Autoclave และ Microwave และอุณ หภู มิ ในการคื น ตัวที่ 3 ระดับ คื อ -20, 4 และ 25 องศาเซลเซี ย ส โดยมี
สตาร์ ชมันสาปะหลังดิบ เป็ นตัวอย่างควบคุม พบว่าสตาร์ ชดัดแปรที่ ผ่านกระบวนการต้ มสุก และคืนตัวในทุก
สภาวะมีปริ มาณสตาร์ ชที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ สงู กว่าตัวอย่างควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
โดยกระบวนการต้ มสุกด้ วย Microwave และ Autoclave มีปริ มาณสตาร์ ชที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ เพิ่มขึน้
มากกว่าวิธี Water bath ซึง่ กระบวนการต้ มสุกด้ วย Microwave และ Autoclave ทาให้ สตาร์ ชเจลอย่างสมบูรณ์
และอุณ หภูมิในการคืน ตัวก็มีผลต่อปริ มาณสตาร์ ชที่ ท นต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ พบว่า การคืน ตัวที่ 4 องศา
เซลเซียส และ 25 องศาเซลเซียส มีปริ มาณสตาร์ ชที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์สงู กว่า ที่ -20 องศาเซลเซียส ทุก
กระบวนการต้ มสุกเดียวกัน นอกจากนี ้ยังพบว่าสตาร์ ชดัดแปรที่มีปริ มาณ RS3 เพิ่มสูงขึ ้นมีคา่ การละลายสูงและ
ค่ากาลังการพองตัวอยู่ระหว่าง 3.47 – 4.99 g/g ซึ่งต่ากว่าตัวอย่างควบคุม (11.81 g/g) อย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติ (p≤0.05) สอดคล้ องกับลักษณะโครงสร้ างพื ้นผิวสตาร์ ชที่สอ่ งด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเลคตรอนชนิดส่องกราด
ที่มีชนผลึ
ั ้ กหนาแน่น คล้ ายหินผิวเรี ยบมีรูปร่ างหลายเหลี่ยม

ABSTRACT
The effect of retrogradation modified tapioca starch ( MTS) methods on the content of
resistant starch type 3 (RS3) was studied. The influences of tapioca starch gelatinization process at
three gelatinized methods (Water bath, Autoclave and Microwave) and retrogradation temperatures
(-20 oC, 4 oC and 25 oC) were tested. Native tapioca starch was used as a control sample. The results
showed that the contents of MTS were higher than control (p≤ 0.05). The gelatinization process by
Microwave and Autoclave showed higher RS3 content when compared to the Water bath. In addition,
the tapioca starch granules were fully gelatinized by Microwave and Autoclave processes. All
retrogradation temperatures affected content of RS3. The content of RS3 retrograded at 4 oC and
25 oC for all gelatinization methods were higher than at -20 oC. In addition, the increased of RS3
content in modified tapioca starch was found that contained a high solubility and swelling power in
between 3.4 7 -4.99 g/g but less than a control within a significantly at 11.81 g/g. Consistently, the
results of the microstructure image from Scanning Electron Microscope (SEM) showed a rigid dense
crystalline form and look like smooth polygon.
Keywords: Tapioca starch, Resistant starch, Retrogradation, Physicochemical properties
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คานา
ปั จจุบนั กลุม่ ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับการบริ โภคอาหารสุขภาพมากขึ ้น จากอัตราการเติบโตของตลาด
อาหารสุขภาพเฉลี่ยปี ละ 9.1% (สถาบันอาหาร, 2560) อาหารทั่วไปมี แป้งเป็ นองค์ประกอบหลักซึ่งเป็ นแหล่ง
พลังงานที่สาคัญในทางโภชนาการของมนุษย์ แป้งหรื อสตาร์ ชสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือกลุ่มที่สามารถถูก
ย่อยสลายด้ วยเอนไซม์และกลุม่ ที่ไม่สามารถถูกย่อยสลายด้ วยเอนไซม์ในลาไส้ เล็กของมนุษย์ หรื อสตาร์ ชที่ทนต่อ
การย่อยด้ วยเอนไซม์ (Resistant starch; RS) (Hojsak, 2015) ซึง่ จัดเป็ นสตาร์ ชที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพและด้ วย
คุณสมบัติที่ไม่ถูกย่อยและไม่ถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและลาไส้ เล็ก แต่สามารถผ่านเข้ าไปถึงบริ เวณลาไส้
ใหญ่ เพื่ อเป็ น อาหารของจุลิน ทรี ย์พ รี ไบโอติก (prebiotics) ส าหรั บ กระตุ้น การเจริ ญ เติบ โตของจุลิน ทรี ย์ที่ มี
ประโยชน์ในลาไส้ ได้ (probiotics) (Englyst and Hudson, 1992) โดยกระบวนการหมักในลาไส้ ใหญ่ ทาให้ เกิด
กรดไขมันสายสัน้ ได้ แก่ อะซิเตท บิวทิเรท และโพรพิโอเนต (Alexander, 1995) ที่ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็ งลาไส้
ลดระดั บ น า้ ตาลในเลื อ ด ลดคอเลสเตอรอล ยั บ ยั ง้ การจั บ ตั ว ของไขมั น และเพิ่ ม การดู ด ซึ ม ของแร่ ธ าตุ
(Chung et al., 2008) Resistant starch จึ ง ท าหน้ าที่ เป็ นใยอาหารชนิ ด หนึ่ ง (Ranhotra et al., 1996) ที่ มี
ประโยชน์ ต่อร่ างกาย โดยสตาร์ ชคืน ตัว (Retrograded starch; Type 3) เป็ น Resistant starch ประเภทหนึ่ง
ซึง่ เกิดการนาสตาร์ ชดิบมาผ่านกระบวนการให้ ความร้ อน (Gelatinization) ทาให้ พนั ธะไฮโดรเจนในเม็ดสตาร์ ชถูก
ทาลายสตาร์ ชสุกเย็นตัวลง อะไมโลสที่ออกมาจากเม็ด สตาร์ ชจะกลับมาจัดเรี ยงตัวกันใหม่ด้วยพันธะไฮโดรเจน
แบบเกลียวคู่ ซึง่ เป็ นผลึกที่มีความแข็งแรง ส่งผลให้ แป้งคืนตัวมีความทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ (ธนาภร, 2560)
มันสาปะหลังเป็ นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย มีผลผลิตรวม 30.23 ล้ านตันต่อปี (สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2557) ถูกนามามาใช้ เป็ นวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบเสริ มในอาหารหลายชนิด ซึง่ อุตสาหกรรมอาหารที่
เป็ นผู้ผลิตแป้งมันสาปะหลังดัดแปรในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็ นการผลิตที่ใช้ สารเคมีในการดัดแปร เพื่อทาให้
เกิดสมบัติบางประการที่เหมาะต่อการนาไปใช้ ประโยชน์ในอาหารที่หลากหลาย หากมีการนาแป้งมันสาปะหลัง
(Tapioca Starch) มาดัดแปรด้ วยวิธีรีโทรเกรเดชันที่ปราศจากการใช้ สารเคมี เพื่อทาให้ เกิด Resistant starch ที่มี
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพเทียบเท่ากับแป้งดัดแปรทางเคมี ซึง่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพต่างๆ ตามความต้ องการของผู้บริ โภค และช่วยเพิ่มมูลค่าแป้งมันสาปะหลังที่เป็ นพืชเศรษฐกิจไทยอีกทาง
หนึ่ง ดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่ อ ศึกษากระบวนการในการต้ มสุก(Gelatinization) และกระบวนการ
คืนตัว (Retrogradation) ที่ มีผลต่อปริ มาณของ Resistant starch ลักษณะทางโครงสร้ าง และสมบัติท างเคมี
กายภาพของสตาร์ ชมันสาปะหลังที่ดดั แปรด้ วยวิธีการเกิดรี โทรเกรเดชัน

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. กระบวนการเตรี ยมสตาร์ ชมันสาปะหลังดัดแปรด้ วยวิธีการเกิดรี โทเกรเดชัน
ดัดแปลงวิธีการผลิตจากเนตรนภิส (2551) ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1.1 เตรี ยมสารแขวนลอยสตาร์ ชมันสาปะหลัง 10%w/v โดยชัง่ สตาร์ ช 20 กรัม เติมน ้ากลัน่ 200
มิลลิลิตร ลงในขวดแก้ ว
1.2 นาตัวอย่างไปผ่านกระบวนการต้ มสุก (Gelatinization process)
1.3 ทาให้ เย็นที่อณ
ุ หภูมิ 50 OC และเติมเอนไซม์พลู ลูลาเนสที่ความเข้ มข้ น 45 unit/g starch
1.4 นาตัวอย่างไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 50 OC ใน Shaking water bath เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
1.5 หยุดการทางานของเอนไซม์โดยให้ ความร้ อนกับตัวอย่างที่อณ
ุ หภูมิ 95 OC เป็ นเวลา 30 นาที
1.6 นาตัวอย่างไปผ่านกระบวนการคืนตัว (Retrogradation process)
1.7 กรองสตาร์ ชด้ วยเครื่ องกรองสุญญากาศ ล้ างแป้งด้ วยสารละลายผสมระหว่างเอทานอลกับนา้ ใน
อัตราส่วน 50:50 ในปริ มาณ 25 เท่าของน ้าหนักสตาร์ ช
1.8 อบแห้ งตัวอย่างที่อณ
ุ หภูมิ 50 OC เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
2. ศึกษาผลของกระบวนการต้ มสุก (Gelatinization process) สตาร์ ชมันสาปะหลังที่เหมาะสม
ศึกษากระบวนการต้ มสุก (Gelatinization process) หลังจากเตรี ยมสารแขวนลอยสตาร์ ช 10% w/v
โดยนาตัวอย่างมาผ่านกระบวนการต้ มสุกด้ วยการให้ ความร้ อนที่แตกต่างกัน 3 กระบวนการ ดังนี ้
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2.1 Water bath: น าสารแขวนลอยสตาร์ ช 10% w/v มาต้ มใน Shaking water bath; MEMMERT ที่
อุณหภูมิ 95 OC เป็ นเวลา 30 นาที
2.2 Autoclave: นาสารแขวนลอยสตาร์ ช 10% w/v มาผ่านการต้ มสุกในเครื่ อง Autoclave; HIRAYAMA
HVE-50 ที่อณ
ุ หภูมิ 121 OC เป็ นเวลา 15 นาที
2.3 Microwave: น าสารแขวนลอยสตาร์ ช 10% w/v มาผ่ า นการต้ มสุ ก ในเครื่ อ ง Microwave;
Panasonic ที่ 640 วัตต์ เป็ นเวลา 2 นาที
นาตัวอย่างแป้งที่ได้ ในแต่ละทรี ตเมนต์ไปตรวจวัดระดับการเกิดเจลาทิไนซ์ (Degree of gelatinization
determination) อ้ างอิงวิธีของดารารัตน์ และคณะ (2554) แล้ วนาแป้งตัวอย่างไปศึกษาในขันตอนต่
้
อไป
3. ศึกษาผลของกระบวนการคืนตัว (Retrogradation process) ต่ อปริมาณของแป้ งทนต่ อการย่ อยด้ วย
เอนไซม์ จากสตาร์ ชมันสาปะหลัง
นาสตาร์ ชที่ผ่านกระบวนการต้ มสุกจากข้ อ 2 มาย่อยด้ วยเอนไซม์ พูลลูลาเนสเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ตาม
ขันตอนในข้
้
อ 1 จากนันน
้ ามาศึกษากระบวนการคืนตัวที่สภาวะแตกต่างกัน 3 สภาวะ ดังนี ้
3.1 แช่เย็นที่ 4 OC: เก็บตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการย่อยด้ วยเอนไซม์พูลลูลาเนสที่อุณหภูมิต้ เู ย็น 4 OC
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
3.2 แช่แข็งที่ -20 OC: เก็บตัวอย่างที่ ผ่านกระบวนการย่อยด้ วยเอนไซม์ พูลลูลาเนสที่อุณหภูมิแช่ เยือก
แข็ง -20 OC เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
3.3 อุณหภูมิห้อง: เก็บตัวอย่างที่ผ่านกระบวนการย่อยด้ วยเอนไซม์พูลลูลาเนสที่อุณหภูมิห้อง 25 OC
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
วิเคราะห์ หาปริ มาณสตาร์ ชที่ ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ ใ นแต่ละสภาวะ ตามวิธีของ McCleary and
Monaghan (2002) โดยใช้ Resistant starch assay procedure K-RSTAR 02/17 (Megazyme international,
Ireland) ตามวิ ธี AOAC (2000) วิ ธี ที่ 2202.02 และ AACC (2002) วิ ธี ที่ 32-40.01 แล้ วน าสตาร์ ช ที่ ไ ด้ ไป
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพต่อไป
4. ศึกษาสมบัตทิ างเคมีกายภาพของสตาร์ ชมันสาปะหลังก่ อนและหลังการดัดแปรด้ วยวิธีรีโทเกรเดชัน
วิเคราะห์สมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ ชมันสาปะหลังก่อนและหลังการดัดแปร ดังนี ้
4.1 กาลังการพองตัว (Swelling power) และค่าการละลาย (Solubility) อ้ างอิงวิธีของ
Heny et al. (2015)
4.2 โครงสร้ างพื น้ ผิ ว ของสตาร์ ช แกรนูล ด้ วยกล้ องจุล ทรรศน์ อิเลคตรอนชนิ ดส่องกราด (Scanning
Electron Microscopy; SEM; JEOL, JSM-6610LV, Japan) อ้ างอิงวิธีของสุนนั ทา และคณะ (2556)
5. การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ 3 X 3 Factorial experiment in CRD และวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้ อมูล
(ANOVA) ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS Statistical version 23.0 และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยข้ อมูล
ระหว่างสิ่งทดลอง ด้ วยวิธี Duncan’s new multiple range test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. ผลการศึกษากระบวนการต้ มสุก (Gelatinization process) สตาร์ ชมันสาปะหลังที่เหมาะสม

เมื่อนาสตาร์ ชที่ได้ จากกระบวนการผลิตมาวิเคราะห์ ระดับการเกิดเจลาทิไนซ์ของสตาร์ ชมันสาปะหลัง
พบว่ า สตาร์ ช มั น ส าปะหลั ง ที่ ผ่ า นกระบวนการต้ มสุ ก ด้ วย Autoclave และ Microwave มี ร ะดั บ การเกิ ด
เจลาทิ ไนซ์มากกว่า 100% สาหรั บกระบวนการต้ มสุกด้ วย Water bath มีระดับการเกิ ดเจลาทิไนซ์ต่าที่สุด คือ
75.88 % (ดังตารางที่ 1) ยืนยันผลการเกิดเจลาทิไนซ์เซชันอย่างสมบูรณ์ โดยอาศัยหลักการทาปฏิกิริยาระหว่าง
ไอโอดีนกับโมเลกุลของอะไมโลสอิสระที่กระจายตัวออกมาจากส่วน crystallite ของเม็ดสตาร์ ชที่ผ่านการให้ ความ
ร้ อนจนสุกและพองตัวแตกออก ซึ่งสอดคล้ องกับ ผลการส่องดูลัก ษณะการสูญ เสีย เครื่ องหมายกากบาทสีด า
(Birefringence) ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ แบบใช้ แสงโพลาไรซ์ (Polarized light microscope) ของเม็ดสตาร์ ชที่
ผ่านกระบวนการต้ มสุก (gelatinization) ด้ วยวิธี Autoclave และ Microwave (ดังภาพที่ 1) ซึ่งไม่พบลักษณะ
Birefringence แสดงถึงลักษณะโมเลกุลของสตาร์ ชที่ จัดเรี ยงตัวกันอย่างเป็ นระเบี ยบแตกออก จนไม่สามารถ
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มองเห็ น ลัก ษณะ Birefringence หลงเหลื อ อยู่ จากกระบวนการต้ ม สุก ที่ ส มบู ร ณ์ โดยอุณ หภู มิ ใ นการเกิ ด
gelatinization ของสตาร์ ชมันสาปะหลังอยู่ที่ 68.6 - 69.3 OC (Chantaro and Pongsawatmanit, 2010) แสดง
ให้ เห็นว่าสภาวะอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ ในกระบวนการต้ มสุก ข้ างต้ น มีมากพอที่จะทาให้ พันธะไฮโดรเจน
ภายในร่ างแหระหว่างไมเซลล์ ของเม็ดสตาร์ ช มัน สาปะหลังถูกท าลายและคลายตัวออก เม็ด สตาร์ ชเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง พองตัวออกแบบผันกลับไม่ได้ และสูญเสียลักษณะ Birefringence ในที่สดุ (ธนาภร, 2559)
ซึง่ แตกต่างจากกระบวนการต้ มสุกด้ วย Water bath ที่ยงั พบเม็ดสตาร์ ชที่มีลกั ษณะ Birefringence หลงเหลืออยู่
(ดังภาพที่ 1) แสดงให้ เห็นว่าอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ ในกระบวนการต้ มสุกด้ วย Water bath ที่ 95 OC เป็ นเวลา 30
นาที อาจไม่เพียงพอต่อจากการเจลาทิ ไนซ์ ของเม็ดสตาร์ ช อย่างทั่วถึงในทุกแกรนู ล โดยการนาความร้ อนจาก
อุณหภูมิของ Water bath เข้ าสู่จุดศูนย์ กลางของขวดแก้ วที่ อาจมีค่าอุณหภูมิต่ากว่า 95 OC รวมถึงแรงกลจาก
การเขย่ า ที่ อาจไม่ เพี ย งพอ เพื่ อให้ ส ารแขวนลอยสตาร์ ช ได้ รับ ความร้ อนอย่ างทั่วถึง โดยกระบวนการต้ ม สุก
(gelatinization) ทาให้ เกิดลักษณะแบบ amorphous โมเลกุลอะไมโลสเกิดการกระจายตัวออกมา ซึ่งเป็ นส่วน
สาคัญที่ทาให้ เกิดรี โทรเกรเดชัน (retrogradation) เมื่อเจลสตาร์ ชเย็นตัวลง (กล้ าณรงค์, 2542)
Table 1 Effect of gelatinization process on degree of gelatinization of tapioca starch.

a-c

Gelatinization process
Water bath
Autoclave
Microwave

Degree of gelatinization (%)
75.88c ± 1.29
101.86b ± 0.98
103.34a ± 0.00

Means within a column with different superscripts are significantly different (p<0.05)

Figure 1 Birefringence photographs from polarized light microscope (40X) of tapioca starch gels after
gelatinization process of Water bath(W), Autoclave(A) and Microwave(M)
(Show 3 Zone; Zone 1 = Z1, Zone 2 = Z2, Zone 3 = Z3)
2. ผลการศึกษากระบวนการคืนตัว (Retrogradation process) ต่ อปริมาณของแป้ งทนต่ อการย่ อยด้ วย
เอนไซม์ จากสตาร์ ชมันสาปะหลัง
เมื่อนาสตาร์ ชมันสาปะหลังที่ผ่านกระบวนการต้ มสุกที่แตกต่างกัน 3 กระบวนการจากข้ อที่ 1 มาศึกษา
กระบวนการคืนตัวที่ อุณ หภูมิแตกต่างกัน 3 ระดับ ได้ แก่ -20 oC, 4 oC และ 25 oC จากการวิเคราะห์ ทางสถิ ติ
ปั จจัยร่ วมระหว่างกระบวนการต้ มสุกกับกระบวนการคืนตัวของเจลสตาร์ ชมันสาปะหลัง มีผลต่อปริ มาณ RS3
(p<0.05)
เมื่อใช้ กระบวนการต้ มสุกด้ วยวิธี ที่แตกต่างกัน คือ Water bath, Autoclave และ Microwave ร่ วมกับ
กระบวนการคืนตัวที่อุณหภูมิ 25 oC และ 4 oC พบว่าสตาร์ ชมีปริ มาณ RS3 สูงกว่าสตาร์ ชมันสาปะหลัง ที่ผ่าน
กระบวนการคืนตัวที่ อุณหภูมิ -20 oC โดยกระบวนการต้ มสุกด้ วยวิธี Microwave ร่ วมกับ กระบวนการคืนตัวที่
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อุณ หภูมิ 25 oC และอุณ หภูมิ 4 oC มีป ริ มาณ RS3 สูงกว่ากระบวนการต้ มสุก ด้ วยวิธี Autoclave และ Water
bath ที่ อุณ หภู มิ ข องการคื น ตัว เดี ย วกัน ตามล าดับ (ดังตารางที่ 2) อาจเนื่ อ งจากกระบวนการต้ ม สุ ก ด้ ว ย
Microwave เกิดกระบวนการเจลาทิไนเซชันอย่างสมบูรณ์ ที่สดุ เมื่อได้ รับคลื่นไมโครเวฟซึง่ มีความถี่สงู เหนียวนา
ให้ โมเลกุลของน ้าเปลี่ยนทิศสลับไปมาอย่างรวดเร็ ว ตามทิศทางของสนามไฟฟ้า ทาให้ เกิดการเสียดสีกนั ระหว่าง
โมเลกุลของนา้ ที่ สนั่ สะเทื อนกับโมเลกุล สตาร์ ชภายในสารแขวนลอย ทาให้ เกิดความร้ อนขึน้ (พิ มพ์ เพ็ญ และ
นิธิยา, 2561) โมเลกุลสตาร์ ชแตกออก เกิดกระบวนการเจลาทิไนเซชันอย่างสมบูรณ์ สง่ ผลให้ เกิดการคืนตัวได้ ดีที่
อุณหภูมิเดียวกัน และเมื่อพิจารณาอุณหภูมิทงั ้ 3 สภาวะที่ใช้ ศกึ ษากระบวนการคืนตัวต่อปริ มาณ RS3 ที่เกิดขึ ้น
เมื่อเก็บรักษาเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง พบว่าเจลสตาร์ ชที่ผ่านกระบวนการให้ ความร้ อนที่แตกต่างกัน เมื่อเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 4 oC มีปริ มาณ RS3 อยู่ระหว่าง 24.67 - 50.56 g/100 g dwb ซึ่งอยู่ในช่วงที่ ต่ากว่าเจลสตาร์ ชที่เก็บ
รักษาที่อณ
ุ หภูมิ 25 oC 27.57- 53.08 g/100 g dwb และเจลสตาร์ ชที่เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ -20 oC ที่มีปริ มาณ
RS3 ต่าสุด คือ 11.21 - 35.16 g/100 g dwb อาจเนื่องมาจากการเก็บรักษาเจลสตาร์ ชที่อณ
ุ หภูมิแช่แข็ง -20 oC
ส่งผลให้ นา้ ในเจลเปลี่ยนสถานะกลายเป็ นของแข็ง เมื่อเจลมีปริ มาณนา้ อิสระลดลง ความหนืดสูงขึน้ เกิดผลึก
น ้าแข็งขัดขวางการเคลื่อนที่เข้ าจับกันของโมเลกุลอะไมโลสและอะไมโลเพคตินเป็ นผลทาให้ การเกิดรี โทรเกรชัน
ต่ากว่าเจลสตาร์ ชที่ เก็บรักษาที่ อุณ หภูมิ 4 o C และ 25 o C ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของสุนันทา (2549) ที่ได้
ทาการศึกษาผลของอุณหภูมิ ปริ มาณน ้า และการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพต่อการเกิดรี โทรเกรเดชันของ
แป้งมันสาปะหลัง พบว่าการเก็บเจลแป้งมันสาปะหลังที่อุณหภูมิ -20 o C ให้ ผลการเกิดรี โทรเกรเดชันที่ต่ากว่า
เจลแป้งมันสาปะหลังที่เก็บอุณหภูมิ 5 o C และ 25 o C แสดงให้ เห็นว่าอุณหภูมิในการเก็บ รักษามีผลต่อการคืน
ตั ว ของเจลสตาร์ ชมั น ส าปะหลั ง อี ก ทั ง้ อุ ณ หภู มิ -20 o C เป็ นอุ ณ หภู มิ ที่ ต่ า กว่ า Tg (glass transition
temperature) ของเจลสตาร์ ชมันสาปะหลัง ส่งผลให้ โมเลกุลอะไมโลสอิสระไม่สามารถที่เคลื่อนเข้ ามาจัดเรี ยงตัว
ใหม่ด้วยพันธะไฮโดรเจนได้ (Biliaderis, 2009) จึงเกิดการคืนตัวต่าหลังผ่านกระบวนการต้ มสุก เกิดเป็ นโครงร่ าง
ตาข่าย 3 มิติ มีผลึกที่ไม่แข็งแรงและถูกย่อยด้ วยเอนไซม์ง่าย ส่งผลให้ ปริ มาณ RS3 จึงมีคา่ ต่าด้ วย
ส าหรั บ เจลสตาร์ ช มัน ส าปะหลังที่ ผ่ านกระบวนการต้ ม สุก ด้ วยวิ ธี Microwave เก็ บ รั ก ษาที่ อุณ หภู มิ
o
25 C มีปริ มาณ RS3 สูงที่สดุ คือ 53.08 g/100 g dwb ซึง่ มีคา่ ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) กับสตาร์ ชมันสาปะหลัง
ที่ผ่านกระบวนการต้ มสุกด้ วยวิธี Microwave 50.56 g/100 g dwb และ Autoclave 45.35 g/100 g dwb เก็บ
รักษาที่อณ
ุ หภูมิ 4 o C สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Lertwanawatana et al. (2015) ที่ได้ ทาการศึกษาผลของความ
ดันสูงต่อปริ มาณ RS3 ของสตาร์ ชมันสาปะหลังที่ผ่านกระบวนการย่อยด้ วยเอนไซม์ พูลูลาเนส พบว่าสตาร์ ชมี
ปริ มาณ RS3 เพิ่มสูงขึ ้นจากสตาร์ ชมันสาปะหลังดิบ เนื่องจากกระบวนการให้ ความร้ อนที่ความดันสูง ระยะเวลา
สั น้ ส่ ง ผลท าให้ อั ต ราการกลั บ มาจั ด เรี ย งตั ว ใหม่ ข องผลึ ก (recrystallization) สู ง ขึ น้ และงานวิ จั ย ของ
Mutungi et al. (2009) ได้ ทาการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อย (Debranching) สตาร์ ชมันสาปะหลังต่อ
ปริ มาณ RS3 พบว่าการกระบวนการต้ มสุกสารแขวนลอยสตาร์ ชด้ วย Autoclave ที่อุณ หภูมิ 121 oC เป็ นเวลา
15 นาที โดยย่อยด้ วยเอนไซม์ Pullulanase ที่ความเข้ มข้ น 35 Unit/g และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 oC เป็ นเวลา
24 ชั่ ว โมง พบว่ า สตาร์ ชมั น ส าปะหลั ง หลั ง Debranching มี ป ริ ม าณ Resistant starch Type 3 เพิ่ ม ขึ น้
(54.94 g/100g) เนื่ อ งจากสตาร์ ช มัน ส าปะหลังเมื่ อ ผ่ านกระบวนการเจลาทิ ไนซ์ เซชัน ถู ก ย่ อยด้ วยเอนไซม์
Pullulanase ที่พนั ธะ α-1,6- glycosidic linkage เกิดพอลิเมอร์ สายตรง (linear starch polymers) เป็ นโมเลกุล
อิสระเคลื่อนที่เข้ ามาจับ ตัวกันด้ วยพันธะไฮโดรเจน ทาให้ เกิดสภาพการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลขึน้ ใหม่เป็ นโครง
ร่ างตาข่าย 3 มิติ เป็ น ผลึก ที่ แข็งแรง (crystallite) และถูกย่อยด้ วยเอนไซม์ น้อยลง แสดงให้ เห็น ว่าที่ อุณ หภูมิ
25 oC เกิ ดการคืน ตัว ได้ ดีก ว่าที่ อุณ หภู มิ 4 oC ทัง้ นี อ้ าจเนื่ อ งมาจากปั จ จัย ร่ วมที่ น อกเหนื อจากอุณ หภู มิ คื อ
ปริ มาณน า้ ในเจลระหว่างการเก็ บ รั ก ษา จากการสังเกตพบว่าลักษณะของเจลสตาร์ ช ที่ เก็ บรั ก ษาที่ อุณ หภูมิ
25 oC ให้ ลกั ษณะเจลที่มีความแน่นมากกว่าเจลสตาร์ ชที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 oC ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น slurry ที่มี
ความข้ นหนืดและจากงานวิจยั ของสุนนั ทา (2549) ที่ทาการวัดเนื ้อสัมผัสของเจลแป้งมันสาปะหลังที่เก็บรักษาที่
อุณหภูมิแตกต่างกัน ซึง่ ตรวจวัดด้ วยเครื่ องวิเคราะห์ลกั ษณะเนื ้อสัมผัสโดยการวัดแรงกด (compression force)
พบว่า การเก็บเจลสตาร์ ชมันสาปะหลังที่อณ
ุ หภูมิ 5 oC มีคา่ ความแน่นของเจลมากกว่าที่อณ
ุ หภูมิ -20 oC, 25 oC
และ 45 oC อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงว่าค่าความแน่นของเจลมีผลต่อการเกิดรี โทรเกรเดชันของ
เจลสตาร์ ชมันสาปะหลัง เนื่องจากปริ มาณน ้าที่มากจะไปขัดขวางการเชื่อมต่อกันระหว่างโมเลกุล อะไมโลสสาย
389

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

สัน้ (Short chain) ด้ วยพันธะไฮโดรเจน (Zhang and Rempel, 2012) ส่งผลทาให้ การเกิดรี โทรเกรเดชันลดลง
ปริ มาณ RS3 จึงมีแนวโน้ มต่ากว่าเจลสตาร์ ชที่เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 25 oC
Table 2 Effect of retrogradation process on content of resistant starch (Type 3).
Retrogradation Temperature (oC)
Gelatinization process
-20 oC
4 oC
25 oC
Water bath
20.29c ± 1.42
24.67c ± 2.98
27.57bc ± 2.38
Autoclave
35.16b ± 7.99
45.35a ± 3.27
44.10b ± 2.24
Microwave
11.21e ± 1.76
50.56a ± 2.85
53.08a ± 1.05
a-e

Means within a row and column with different superscripts are significantly different (p<0.05)

3. ศึกษาสมบัตทิ างเคมีกายภาพและลักษณะทางโครงสร้ างของสตาร์ ชมันสาปะหลังก่ อนและหลังการ
ดัดแปรด้ วยวิธีรีโทเกรเดชัน
เมื่อนาสตาร์ ชมันสาปะหลังก่อนและหลังการดัดแปรด้ วยวิธีรีโทเกรเดชัน มาวิเคราะห์ กาลังการพองตัว
(Swelling power) และการละลาย (Solubility) พบว่าสตาร์ ชมันสาปะหลังที่ผ่านกระบวนการคืนตัวที่ อุณหภูมิ
4 oC และอุณ หภูมิ 25 oC มีค่ากาลังการพองตัวอยู่ระหว่าง 4.03 - 4.10 g/g และ 3.47 – 4.27 g/g ตามลาดับ
ซึง่ ต่ากว่าสตาร์ ชมันสาปะหลังดิบที่มีค่ากาลังการพองตัวอยู่ที่ 11.81 g/g อาจเนื่องมาจากสตาร์ ชมันสาปะหลัง
ดิบไม่ผ่านกระบวนการย่อยด้ วยเอนไซม์ เม็ดสตาร์ ชมีโครงสร้ างอะไมโลเพกตินที่สมบูรณ์ จึงสามารถพองตัวได้
ดีกว่าสตาร์ ชมันส าปะหลังที่ ผ่ านกระบวนการย่อยสายอะไมโลเพคติน ด้ วยเอนไซม์ ห ลังการเจลาทิ ไนซ์ เซชัน
สอดคล้ องกับภาวิณี (2017) ที่ ทาการศึกษาคุณ สมบัติของสตาร์ ช มันสาปะหลังดัดแปรด้ วยเอนไซม์ อะไมเลส
พบว่าสตาร์ ชมันสาปะหลังที่ถูกย่อยด้ วยเอนไซม์ เป็ นระยะเวลา 24 ชั่วโมงมีค่ากาลังการพองตัวน้ อยกว่าสตาร์
ชมัน สาปะหลัง ดิบ ที่ อุณ หภูมิท ดสอบกาลังการพองตัว 65 o C เนื่ องจากการใช้ เอนไซม์ ย่อย ท าให้ ส ตาร์ ช มี
โครงสร้ างอะไมโลเพกตินที่สนลง
ั ้ การดูดซับน ้าของแป้งจึงลดลง (Zherebtsov et al., 1995) ทาให้ ค่ากาลังการ
พองตัวมีค่าน้ อย ประกอบกับผลของกระบวนการคืนตัวทาให้ สตาร์ ชที่ผ่านการดัดแปรมีโครงสร้ างผลึกที่แข็งแรง
จากการจัดเรี ยงตัวใหม่ของสายอะไมโลส ลักษณะผลึกที่แข็งแรงส่งผลให้ โมเลกุลของน ้าแทรกตัวเข้ าไปในอนุภาค
ได้ ยาก เมื่อสายอะไมโลเพคตินถูกตัดย่อยเป็ นอะไมโลสสายสัน้ โมเลกุลของน ้าจึงเข้ าไปจับกับหมูไ่ ฮดรอกซิลของ
โมเลกุลสตาร์ ชได้ ยาก ทาให้ กาลังการพองตัวต่าลง (กล้ าณรงค์ และเกือ้ กูล , 2546) ซึ่งสอดคล้ องกับ ลักษณะ
โครงสร้ างพืน้ ผิวของสตาร์ ชมันสาปะหลังที่ได้ จากการดัดแปรด้ วยวิธีรีโทเกรเดชัน ศึกษาโดยใช้ กล้ องจุลทรรศน์
อิเลคตรอนชนิดส่องกราด (SEM) แสดงดังรู ปที่ 2 พบว่าลักษณะโครงสร้ างพื ้นผิวของสตาร์ ชมันสาปะหลังที่ผ่าน
กระบวนการเจลาทิไนซ์เซชันที่แตกต่างกัน ที่สภาวะอุณหภูมิในการเกิดรี โทรเกรเดชันเดียวกัน มีรูปร่ างลักษณะ
โครงสร้ างพื ้นผิวที่ไม่แตกต่างกัน โดยสตาร์ ชมันสาปะหลังที่ผ่านกระบวนการคืนตัวที่อณ
ุ หภูมิ 4 oC และอุณหภูมิ
25 oC มีลักษณะโครงสร้ างคล้ ายหิน เป็ นชัน้ ผลึกหนาแน่น ผิ วเรี ยบมีรูปร่ างหลายเหลี่ยม และพบโครงสร้ าง
พื ้นผิวบางจุดมีลกั ษณะขรุ ขระ มีรูพรุ นเล็กน้ อยสาหรับสตาร์ ชมันสาปะหลังที่ผ่านกระบวนการคืนตัวที่อุณหภูมิ
25 oC ส าหรั บ ค่ า การละลายพบว่ า สตาร์ ช มัน ส าปะหลัง ที่ ผ่ า นกระบวนการคื น ตัว ที่ อุ ณ หภู มิ 25 oC มี ค่ า
ความสามารถในการละลายอยู่ระหว่าง 11.30 – 14.23 % ซึง่ สูงกว่าสตาร์ ชมันสาปะหลังที่ผ่านกระบวนการคืน
ตัวที่อณ
ุ หภูมิ 4 oC ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 8.74 – 13.97 % โดยภาพจากกล้ อง SEM ของสตาร์ ชมันสาปะหลังที่ผ่าน
กระบวนการคืนตัวที่อณ
ุ หภูมิ 25 o C พบลักษณะโครงสร้ างพื ้นผิวบางบริ เวณขรุ ขระ มีรูพรุ นเล็กน้ อย เมื่ออุณหภูมิ
เพิ่มสูงขึ ้นอาจทาให้ เกิดการละลายของสตาร์ ชบางส่วนที่เกาะตัวบนพื ้นผิวหลวมๆ หลุดละลายออกมาในน ้าขณะ
ให้ ความร้ อน ต่างจากสตาร์ ชมันสาปะหลังดิบมีคา่ การละลายเท่ากับ 7.63%
ส าหรั บ สตาร์ ช มัน ส าปะหลัง ที่ ผ่ า นกระบวนการคื น ตัว ที่ อุณ หภู มิ -20 oC พบว่ า ก าลัง การพองตัว
(Swelling power) และการละลาย (Solubility) ของสตาร์ ชมันส าปะหลังที่ ผ่านกระบวนการคืนตัวที่ อุณ หภูมิ
-20 oC มีค่าอยู่ระหว่าง 4.50 – 4.99 g/g และ 19.33 – 23.22 % ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่าสตาร์ ชมันสาปะหลัง ดิบ
และสตาร์ ชมันสาปะหลังที่ผ่านกระบวนการคืนตัวที่อณ
ุ หภูมิ 4 oC และ 25 oC สอดคล้ องกับลักษณะโครงสร้ าง
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พื น้ ผิ วที่ เป็ นรู พ รุ น คล้ ายฟองน า้ ซึ่ง เกิ ดจากการหลอมละลายของผลึก น า้ แข็งขนาดเล็ก จากการเก็บ รั กษาที่
อุณหภูมิ -20 oC (ดังรู ปที่ 2) แสดงให้ เห็นว่าโครงสร้ างพืน้ ผิวที่มีรูพรุ นคล้ ายฟองนา้ สามารถอุ้มนา้ ไว้ ได้ บางส่วน
และไม่แข็งแรงมากพอ จึงทาให้ สตาร์ ชหลุดออกมาได้ ง่ายในระหว่างการให้ ความร้ อนในการพองตัว ส่งผลให้ มีค่า
การะลายสูง
Table 3 Effect of processing retrogradation modified tapioca starch on swelling power and solubility.
Gelatinization process
Waterbath

Autoclave

Microwave
a-e

Retrogradation Temp.
(o C)
-20 o C
4 oC
25 o C
-20 o C
4 oC
25 o C
-20 o C
4 oC
25 o C

Swelling power
(g/g)
4.99b ± 0.07
4.10c ± 0.11
4.14c ± 0.15
4.50bc ± 0.66
4.05c ± 0.49
4.27bc ± 0.30
4.55bc ± 0.38
4.03c ± 0.10
3.47e ± 0.74

Solubility
(%)
19.33b± 0.60
12.76d ± 0.13
11.30e ± 0.40
23.01a ± 0.65
8.74f ± 0.12
14.08c ± 0.09
23.22a ± 0.39
13.97c ± 0.16
14.23c ± 1.30

Means within a column with different superscripts are significantly different (p<0.05)

Figure 2 SEMs (200X, Bar=100 µm) of the hot air dried RS3 tapioca starch samples after
gelatinization process of Water bath(W), Autoclave(A) and Microwave(M) with retrogradation
at 4 oC, 25 oC and -20 oC. (From left to right, respectively)
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สรุป
กระบวนการในการต้ มสุก (Gelatinization) และกระบวนการคืนตัว (Retrogradation) ที่ เหมาะสมใน
การดัดแปรสตาร์ ชมันสาปะหลังด้ วยวิธีการเกิดรี โทรเกรเดชัน ให้ มีปริ มาณของ Resistant starch (Type 3) สูง
ที่สดุ คือ วิธีการต้ มสุกด้ วย Microwave และผ่านกระบวนการคืนตัวที่อณ
ุ หภูมิ 25 oC งานวิจัยนีแ้ สดงให้ เห็นว่า
กระบวนการต้ มสุกที่สมบูรณ์ และกระบวนการคืนตัวในอุณหภูมิที่เหมาะสม สามารถดัดแปรสตาร์ ชมันสาปะหลัง
ให้ มีป ริ มาณ Resistant starch เพิ่ มสูงขึน้ เป็ นแป้ งเพื่ อสุขภาพที่ ผ่านกระบวนการดัดแปรทางชี วภาพร่ วมกับ
กายภาพปราศจากการใช้ สารเคมีด้วยไมโครเวฟที่ใช้ ระยะเวลาสัน้ เอื ้อต่อการนาไปใช้ ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
อาหารที่ต้องผ่านกระบวนการแปรรู ปที่หลากหลาย ก่อให้ เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่มีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการ และควรทาการศึกษาต่อยอด โดยการจาลองพัฒนาอุปกรณ์ เครื่ องมือที่สามารถขยายสเกล เพื่อเพิ่ม
ปริ มาณผลผลิต (yield) ของสตาร์ ชที่ได้ จากการดัดแปร ให้ เทียบเคียงกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เพื่อ
เป็ นประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอนาคตได้
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การผลิตผักปลอดภัยส่ งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้ านนา้ รีพัฒนา
ตาบลขุนน่ าน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ าน
Safety Vegetable Production Suppling to Chalermprakiet Hospital of Safety Vegetable
Cultivation Group Bannamripattana, Khunnan Sub-District , Chalermprakiet District ,
Nan Province
พันธ์ วิรา น้ อยสุวรรณ์ 1* และ พีรชัย กุลชัย1
Punwira noisuwan1*and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้ องการผักปลอดภัยของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน 2) ประเมินศักยภาพ และการพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA โดย
ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริ มาณและวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 1) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีความ
ต้ องการผักทังหมด
้
42 ชนิด ผลผลิตรวม 212 กิโลกรัม/เดือน 2) สมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยมีทงหมด
ั้
12 ราย
จากการประเมินศักยภาพพบว่า สมาชิกกลุ่มมีทรัพยากรการผลิตด้ านที่ดินและทรัพยากร ด้ านทุน ด้ านแรงงาน
อยู่ในระดับมาก และด้ านผู้ประกอบการ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากสมาชิกกลุ่มไม่มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับการ
ผลิตผักปลอดภัย จึงทาแปลงทดลองพัฒนาศักยภาพ พบว่าสมาชิกกลุม่ มีความเข้ าใจมากขึ ้น แต่ยงั ไม่มีการวาง
แผนการผลิต แนวทางพัฒนาควรมีการศึกษาดูงานกลุ่มเครื อข่ายและภาครั ฐควรสนับสนุนฝึ กอบรมให้ ความรู้
เพิ่มเติม

ABSTRACT
The main purpose of this research aimed to study need of safe vegetables of Chalermprakiet
Hospital and to evaluate potential and development, according to PDCA quality improvement by
using methods quantitative and qualitative research. Finding revealed that Chalermprakiet Hospital
need to vegetables 42 varieties of yielding the total amounts which of 212 kg/month. Safety vegetable
cultivation group consisted of 12 members from evaluate potential of safety vegetable cultivation
group finding revealed found to have production resources on land and natural resources capital and
labor a very level and entrepreneur is moderate. But since group members had no knowledge about
safety vegetable production experience potential at group members it was found that group members
much more understanding. But no production planning were not form development should have a
study visits to networking group and government a sector should support the more training.
Key Words : Vegetable production supply, supply
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คานา
บ้ านนา้ รี พัฒ นา ตัง้ อยู่ หมู่ที่ 12 ตาบลขุนน่ าน อาเภอเฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัดน่ าน มีป ระชากร 281
ครั วเรื อน เป็ น เพศชาย 470 คน และหญิ ง 464 คน รวมทัง้ หมด 934 คน อยู่ห่ างจากอาเภอเฉลิ มพระเกี ย รติ
ประมาณ 45 กิโลเมตร ประชากรบ้ านน ้ารี พฒ
ั นา เป็ นชาวเขาเผ่าถิ่น ใช้ ภาษาลัว๊ ะเป็ นภาษาพูด มีพรมแดนติดกับ
เมืองหงสา แขวงไชยะบุลี สาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (องค์การบริ หารส่วนตาบลขุนน่าน , 2561)
ชาวบ้ านมีอาชีพหลักคือ ทาการเกษตร ปลูกข้ าวไร่ ข้ าวเหนียวนาปี ข้ าวโพดเลีย้ งสัต ว์ ปลูกหม่อน มะม่วงหิ ม
พานต์ มัน สาปะหลัง และกาแฟ (ส านักงานเกษตรอาเภอเฉลิ มพระเกี ย รติ , 2561) บางส่วนท างานที่ สถานี
พัฒนาเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ ซึง่ ปั จจุบันการพัฒนาด้ านอาชีพหลักของเกษตรกรบ้ านนา้ รี พฒ
ั นา มีการส่งเสริ มให้
เกษตรกรปลูกข้ าวนาปี และข้ าวไร่ ตามหลักวิชาการ โดยการใส่ปยตามค่
ุ๋
าวิเคราะห์ ดินเพื่ อเพิ่มผลผลิต การแปร
รู ปผลผลิตหม่อนผลสดเป็ นน ้าหม่อน และแยมหม่อนเพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ กบั เกษตรกรมากขึ น้ แต่เนื่องจาก
การปลูกข้ าวไร่ เกษตรกรจะปลูกไว้ รับประทานภายในครัวเรื อนไม่ได้ จาหน่าย การปลูกหม่อนยังมีข้อจากัดในเรื่ อง
ของปริ มาณการรับซื ้อ (จุฑา , 2561) หากเกิดปั ญหาภัยธรรมชาติหรื อโรคแมลงศัตรู พืชระบาด ผลผลิตเกิดความ
เสียหายทาให้ ผลผลิตน้ อยลง เกษตรกรมีรายได้ ไม่ตอ่ เนื่อง ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพชีวิตของเกษตรกรลดลง
ต่อมาได้ มีการส่งเสริ ม อาชีพเสริ มให้ เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตผักปลอดภัยไว้ บริ โภค ลดภาระค่าใช้ จ่าย
ภายในครัวเรื อน จากทางโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติได้ รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ มีนโยบายความ
ปลอดภัยด้ านอาหาร เน้ นการบริ หารจัดการความปลอดภัยด้ านอาหาร เพื่อให้ อาหารมีความปลอดภัยครบทุก
วงจร ซึง่ เป้าหมายสาคัญ คือ การสนับสนุนให้ โรงพยาบาลทุกแห่งเป็ น “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” ตระหนัก
ถึงพิ ษ ภัย ของอาหารที่ ป นเปื อ้ นสารพิ ษ การควบคุม ตรวจสอบความปลอดภัย ด้ านอาหาร การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการบริ โภคของประชาชน การตรวจสอบความสะอาด มาตรฐานของผู้จาหน่าย และแหล่งจาหน่าย
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร (ฬุจิศกั ดิ์ , 2561) โดยการรับซื ้อผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อสร้ างอาชีพเสริ มเพิ่ ม
รายได้ ให้ กบั เกษตรกร ซึง่ มีเกษตรกรที่สมัครใจเข้ าร่ วมโครงการทังหมด
้
จานวน 12 ราย ผู้วิจยั จึงมีความสนใจทา
วิจยั เรื่ องการผลิตผักปลอดภัยส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติของกลุม่ ปลูกผักปลอดภัยบ้ านน ้ารี พฒ
ั นา ตาบลขุน
น่าน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริ มให้ เกษตรกรมีอาชีพเสริ ม เกิด รายได้ ทงั ้ รายวัน รายเดือน
และสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ในการผลิตผักปลอดภัยโดยการมีสว่ นร่ วมของเกษตรกร
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้ องการผักปลอดภัยของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
2. เพื่ อประเมินศักยภาพและพัฒ นาการผลิตผักปลอดภัย ของกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้ านนา้ รี พัฒ นา
ตาบลขุนน่าน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA

วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ องการผลิตผัก ปลอดภัยส่งโรงพยาบาลเฉลิ มพระเกี ยรติของกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้ าน
นา้ รี พัฒ นา ตาบลขุน น่าน อาเภอเฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัดน่าน เป็ น งานวิจัย แบบผสม (Mixed Method) ใช้
ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative research) ร่ ว มกั บ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research)
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ประชากรในการศึกษา คือ เกษตรกรที่สมัครใจเข้ าร่ วมโครงการทังหมด
้
จานวน 12 ราย เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การศึกษา ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ (เชิงปริ มาณ) ระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA (เชิงคุณภาพ) การประชุมกลุ่มย่อย
(เชิงคุณภาพ) และถอดบทเรี ยน โดยการประเมินผลการเรี ยนรู้ หลังการทางาน (After Action Review : AAR)
ขัน้ ตอนในการศึกษา
ขันที
้ ่ 1 เดือนมิถุนายน 2561 ศึกษาความต้ องการผักปลอดภัยของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
น่าน ช่องทางการตลาด ข้ อมูลพื ้นฐานของสมาชิกกลุ่ม ข้ อมูลฟาร์ ม และศักยภาพด้ านทรัพยากรการผลิต โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมาชิกกลุ่มปลูกผัก เจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายโภชนาการโรงเรี ยนบ้ านน ้าช้ างพัฒนา โรงเรี ยนบ้ านน ้ารี พฒ
ั นา โรงเรี ยนบ้ านกิ่วจันทร์ และโรงเรี ยนหม่อมเจ้ า
เจริ ญใจกิตติพงศ์
ขันที
้ ่ 2 เดือนกรกฎาคม 2561 จัดประชุมกลุม่ ย่อย (Focus Group) ประเมินศักยภาพด้ านทรัพยากรการ
ผลิต เพื่อวางแผนการผลิตผักปลอดภัย
ขันที
้ ่ 3 เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม 2561 สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ในการพัฒนาศักยภาพ โดยการ
จัดกิจกรรมทาแปลงทดลอง และติดตามผลการดาเนินกิจกรรมตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA
ขัน้ ที่ 4 วันที่ 23 ตุลาคม 2561 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) สรุ ปผลการดาเนิ นโครงการ ถอด
บทเรี ยนการประเมิน ผลการเรี ยนรู้ หลังการทางาน (After Action Review : AAR) และแนวทางในการพัฒ นา
ศักยภาพ ของกลุม่ ปลูกผักปลอดภัยบ้ านน ้ารี พฒ
ั นา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยใช้ สถิติเชิงบรรยาย หาค่าเฉลี่ย ร้ อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยการจาแนกและจัดระบบข้ อมูล (Typology and Taxonomy) วิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and
Effect Analysis) ใช้ การตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า (Data Triangulation)
ผู้วิจยั ทาการศึกษากับกลุม่ เกษตรกรระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2561 ถึง เดือนตุลาคม 2561

ผลและอภิปรายผล
ความต้ องการผักปลอดภัยของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ าน และช่ องทางการตลาด
ผลการสารวจข้ อมูลราคาและปริ มาณความต้ องการผัก ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติพบว่า มีความ
ต้ องการชนิดผัก 42 ชนิด ปริ มาณรับซื ้อผลผลิตรวม 212 กิโลกรัม ราคารับซื ้อตามราคากลางของตลาดชายแดน
ห้ วยโก๋น สมาชิกกลุม่ จะมีรายได้ ตอ่ เดือนประมาณ 5,676 บาท เฉลี่ยคนละ 473 บาทต่อเดือน ซึง่ สมาชิกกลุม่ ไม่
สามารถผลิตผักได้ ครบทุกชนิด รายได้ ต่อเดือนค่อนข้ างน้ อย หากผลผลิตมีจานวนมากอาจเกิดภาวะผลผลิตล้ น
ตลาด มีระยะทางการขนส่งประมาณ 45 กิโลเมตร ซึง่ เส้ นทางถนนสัญจรไม่สะดวกยากต่อการขนส่ง ทาให้ มีการ
สารวจช่องทางตลาดเพิ่ มเติม คือ ผลิตส่งโรงเรี ยนบ้ านนา้ ช้ างพัฒนา โรงเรี ยนบ้ านนา้ รี พัฒนา โรงเรี ยนบ้ านกิ่ว
จันทร์ และโรงเรี ยนหม่อมเจ้ าเจริ ญใจกิตติพงศ์ โดยสมาชิกกลุ่มเลือกปลูกชนิดผักที่ตลาดมีความต้ องการมาก
ที่สดุ และสามารถปลูกได้ ทกุ ฤดูกาล คือ ผักชนิดหลัก ได้ แก่ ผักบุ้งจีน ปริ มาณต้ องการผลผลิตรวม 268 กก./เดือน
กวางตุ้ง 110 กก./เดือน คะน้ า 116 กก./เดือน ผักชี 38 กก./เดือน ต้ นหอม 36 กก./เดือน และผักชนิดรอง ปลูกได้
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เฉพาะช่วงฤดู ได้ แก่ กะหล่าปลี 268 กก./เดือน มะระหวาน 10 กก./เดือน มะเขือเทศ 20 กก./เดือน มะเขือเปราะ
183 กก./เดือน พริ กชี ้ฟ้า 56 กก./เดือน ถัว่ ฝั กยาว 184 กก./เดือน และผักกาดขาว 220 กก./เดือน
ข้ อมูลพืน้ ฐาน และข้ อมูลฟาร์ มของสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้ านนา้ รี พัฒนา

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ผลการวิจยั พบดังนี ้ จากสมาชิกกลุม่ ปลูกผักปลอดภัยบ้ านน ้ารี พฒ
ั นาทังหมด
้
12 ราย พบว่า มีเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย โดยเป็ นเพศหญิง 8 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 66.7 และเพศชาย 4 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 สมาชิก
กลุ่มเพศหญิ งส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่ สุด จานวน 5 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 41.7 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี จานวน 2 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 16.7 และน้ อยที่สุด มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 1 ราย คิด
เป็ นร้ อยละ 8.3 ตามลาดับ เพศชายส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มากที่ สุด จานวน 3 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
25.0 และน้ อยที่ สุด มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 1 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 8.3 ตามลาดับ สมาชิกส่วนใหญ่ มี
อาชีพหลัก รับจ้ างมากที่สดุ จานวน 6 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 รองลงมามีอาชีพปลูกพืช ทาไร่ ทาสวน จานวน 5
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 41.7 และน้ อยที่สดุ มีอาชีพรับราชการ จานวน 1 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 8.3 ตามลาดับ สมาชิก
ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 4 ราย และระดับปริ ญญาตรี จานวน 4 ราย
เท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ 33.3 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จานวน 2 ราย และมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 2
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 16.7 เท่ากัน ตามลาดับ

ข้ อมูลฟาร์ ม
จากการสัมภาษณ์ สมาชิกกลุ่ม มีพืน้ ที่ปลูกรวมทัง้ หมด 8 ไร่ ส่วนใหญ่ ปลูกผักเพื่อบริ โภคในครั วเรื อน
เมื่อเหลือจากการบริ โภคจะนาจาหน่ายให้ กับคนในชุมชน ชนิดผักที่สมาชิกกลุ่มเลือกปลูกในครัวเรื อนคือ ผักที่
ปลูกได้ ทกุ ฤดูกาล ได้ แก่ พริ กชี ้ฟ้า มะเขือเปราะ กระเพรา ตะไคร้ ผักกาดเมือง ถัว่ ฝั กยาว ผักบุ้ง แตงกวา และผัก
พื น้ บ้ าน ได้ แก่ พริ กกระเหรี่ ยง ผักกูด มะระหวาน บางส่วนจะปลูกผักหลังฤดูกาลเก็บเกี่ ยว ได้ แก่ กะหล่าปลี
หอมแดง กระเทียม ผักกาดขาว และมะเขือเทศ แหล่งน ้าที่ใช้ สาหรับการเพาะปลูก คือ ประปาภูเขา ซึง่ เป็ นแหล่ง
น ้าที่มีใช้ ตลอดทังปี
้ เพียงพอต่อการเพาะปลูก ช่วงระหว่างการเพาะปลูก สมาชิกส่วนใหญ่จะใช้ ระบบน ้า โดยการ
ต่อท่อน ้าไปที่แปลงและใช้ สายยางฉีดรดน ้าผัก มีเพียงบางรายที่ใช้ ระบบสปริ งเกอร์

การประเมินศักยภาพด้ านทรัพยากรการผลิต
1. ที่ดินและทรัพยากร (Land and natural resources) พบว่าสมาชิกกลุม่ ปลูกผักส่วนใหญ่มีขนาดพื ้นที่
เพาะปลูก 200 - 300 ตารางวา และน้ อยที่สดุ มีขนาดพื ้นที่น้อยกว่า 100 ตารางวา คุณภาพดินส่วนใหญ่มีคา่ pH
เป็ นกลางเหมาะสมต่อการปลูกผัก มีสภาพพื ้นที่ปลูกเป็ นพื ้นราบ ดินร่ วนซุย ระบายน ้าได้ ดี พื ้นที่โปร่ งแสง พืชผัก
สามารถรับแสงได้ ดี และมีปริ มาณน ้าใช้ เพียงพอตลอดฤดูกาล
2. ทุน (Capital) พบว่าสมาชิกกลุ่มปลูกผักส่วนใหญ่ ไม่มีการกู้ยืมเงินธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน กองทุนฯ
หรื อสินเชื่ออื่น ๆ ในการหมุนเวียนจะใช้ เงินทุนตัวเองในการเพาะปลูก มีบางรายที่ก้ ยู ืมเงินธนาคารพัฒนาหมูบ่ ้ าน
กองทุน หมู่บ้าน หรื อสินเชื่ ออื่นๆ รายได้ ภายในครั วเรื อนส่วนใหญ่ มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน รองลงมามี
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รายได้ อยู่ระหว่าง 5,000 – 9,000 บาท และน้ อยที่สดุ มีรายได้ น้อยกว่า 5,000 บาท ตามลาดับ และสมาชิกกลุ่ม
ส่วนใหญ่ ไม่มีการจัดทาบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรื อน
3. แรงงาน (Labor) พบว่าสมาชิกกลุ่มปลูกผักส่วนใหญ่ มีจานวนแรงงานภายในครัวเรื อน มากกว่า 3
คน รองลงมามีจานวนแรงงานภายในครัวเรื อน 2 คน
4. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) พบว่าสมาชิกกลุ่มปลูกผักส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ ในการปลูกผัก
มากกว่า 1 ปี ขึน้ ไป สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ มีการศึกษาข้ อมูลการปลูกผักแต่ละชนิ ด แต่ไม่ได้ คานวณพืน้ ที่ของ
ตนเอง มีการเตรี ยมดินด้ วยการ ไถพรวน รองลงมาคือ มีการเตรี ยมดินด้ วยการ ไถพรวน ไถยกร่ อง และมีการ
กาจัดวัชพื ช การปรั บสภาพดินส่วนใหญ่ จะใส่ปุ๋ยคอก ก่อนทาการเพาะปลูกอย่างเดียว สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ดีมาปลูกเป็ นบางครัง้ มีการกาหนดระยะปลูกที่ค่อนข้ างถี่และหนาแน่น ไม่มีการกาหนดระยะ
ปลูก การดูแลรั กษาแปลงส่วนใหญ่ จะมีการให้ น า้ ใส่ปุ๋ยหมักชี วภาพ การเก็บ เกี่ ยวผลผลิตจะเก็บเกี่ ยวช่วงที่
เหมาะสม และสมาชิกกลุม่ ปลูกผักส่วนใหญ่ไม่มีการจดบันทึกข้ อมูลฟาร์ ม
การสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ พัฒนาศักยภาพ โดยการจัดกิจกรรมทาแปลงทดลองและติดตามผลการ
ดาเนินกิจกรรมตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA
การวางแผนการดาเนิ น งาน (Plan) ช่ วงเดือนสิ งหาคม - ตุล าคม 2561 โดยจัดอบรมเชิ งปฏิ บัติ ก าร
แบ่งเป็ น 3 กิจกรรมย่อย ในแต่ละกิจกรรมเน้ นการปฏิบตั ิและการมีส่วนร่ วมของสมาชิกกลุ่ม ระหว่างการดาเนิน
กิจกรรมผู้วิจยั จะติดตามและประเมินผล โดยมีเจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัด มาเป็ นพี่
เลี ้ยงในการติดตามประเมินผลด้ วย และทาการถอดบทเรี ยนและสรุ ปกิจกรรม
การปฏิบตั ิตามแผน (Do) โดยดาเนินกิจกรรมแบ่งเป็ น 3 กิจกรรมย่อยประกอบไปด้ วย
กิจกรรมที่ 1 อบรมการปรับปรุ งคุณภาพดิน การกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืช โดยเรี ยนรู้ หลักการเตรี ยม
ดิน การปรับสภาพดินโดยใช้ ปูนขาว เรี ยนรู้ วิธีการใช้ เชื ้อราไตรโคเดอร์ มา การฉีดพ่นเชื ้อราเมตาไรเซียม และการ
ทากับดักกาวเหนียว (Figure 1)

Figure 1 Conversion tracking and training on how to use Trichoderma spp.
กิ จกรรมที่ 2 อบรมการผลิตผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP โดยให้ ความรู้ เรื่ องมาตรฐาน GAP การจด
บันทึกการปลูก การใช้ สารเคมีในระยะเวลาที่กาหนด และการขึ ้นทะเบียน GAP แบบกลุ่ม เพื่อใช้ เป็ นแนวทางใน
การผลิตผักให้ ได้ ตรงตามมาตรฐานที่กาหนด (Figure 2)
กิจกรรมที่ 3 อบรมการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพ โดยการให้ ความรู้ เรื่ องปุ๋ ยหมักโบกาฉิ ซึง่ ให้ สมาชิกกลุ่มนา
กล้ วย และแกลบของตนเองมา ช่วยกันลงมือปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนของการทาปุ๋ ยหมักโบกาฉิ ต่อมาเป็ นเผาแกลบ
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เพื่อใช้ เป็ นวัสดุในการเพาะกล้ า โดยหลังจากนี ้ 3 วัน สมาชิกต้ องผลัดกันมาคนปุ๋ ยหมักโบกาชิและพลิกวัสดุเพาะ
กล้ าภายใน 15 วันแรก (Figure 3)

Figure 2 Training on safety vegetable production under the GAP standards.

Figure 3 Training on the biological fertilizer.
การติดตามและประเมินผล (Check) ในระหว่างการดาเนินกิจกรรมผู้วิจัยได้ ติดตาม และประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง โดยการลงพืน้ ที่ติดตามแปลงของสมาชิกแต่ละราย จากการสังเกตและลงมือปฏิบัติ ของสมาชิก
กลุม่ พบว่าสมาชิกสามารถนาความรู้ และทักษะที่ได้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรมไปปรับใช้ ในแปลงของตนเอง
การปรับปรุ งแก้ ไขอย่างต่อเนื่อง (Act) ผู้วิจยั และสมาชิกร่ วมกันสร้ างแรงกระตุ้น และพัฒนาศักยภาพ
ปรับปรุ งแก้ ไขปั ญหาในด้ านกระบวนการผลิต จนสามารถมีผลผลิตออกมาจาหน่ายได้ สิ่งสาคัญคือ สมาชิกเกิด
กระบวนเรี ยนรู้ และลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง สามารถพัฒนาต่อยอดเป็ นเกษตรกรแกนนากลุม่ ต่อไปได้
การประเมินผลการเรี ยนรู้ หลังการทางาน (After Action Review : AAR)
หลังจากผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความเข้ าใจในกระบวนการผลิตผักปลอดภั ยมาก
ขึ ้น ตลอดจนการนาไปปรับใช้ ในพื ้นที่ของตนเอง เช่น การปรับปรุ งสภาพดิน การใช้ สารชีวภัณฑ์ที่เหมาะสม การ
ใช้ ปยชี
ุ๋ วภาพ และการช่วยกันออกแบบตราสัญลักษณ์ ของกลุ่ม เป็ นต้ น แนวทางพัฒนากลุม่ สมาชิกและผู้วิจยั ได้
แสดงความคิดร่ วมกันว่า ในด้ านการวางแผนการผลิต การบริ หารจัดการกลุ่มยังไม่มีการดาเนินงานที่เป็ นรู ปแบบ
มีเพี ยงการประชุม จัดระบบโครงสร้ างกลุ่ม (Figure 4) และการกาหนดกฎระเบี ยบของกลุ่ม เท่ านัน้ จึงควรมี
การศึก ษาดูงานจากกลุ่มเครื อข่ายผลิ ตผัก ปลอดภัย เพื่ อแลกเปลี่ ย นองค์ ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด การ
วางแผนการผลิต และการบริ หารจัดการกลุ่ม เพื่อสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้ านนา้ รี พัฒนา สามารถนามา
ปรับใช้ ในการผลิตผักปลอดภัยของกลุม่ ตนเอง ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรให้ การสนับสนุนจัดอบรมให้
ความรู้ เพิ่มเติม รวมถึงการจัดตังเป็
้ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และรับรองมาตรฐานการผลิต เพื่ อเพิ่มศักยภาพของ
กลุม่ มากขึ ้น
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Figure 4 using Focus Group Discussion and appoint up a committee
เนื่องจากมีการสารวจปริ มาณความต้ องการผักของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อทาการประเมินผล
ทางเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จึงสุ่มตรวจหาสารพิษตกค้ างในผัก (กลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต และคาร์
บาเมต) ด้ วยชุดทดสอบ GT-Pesticide Test Kit เพื่อรั บรองผลผลิตในการส่งเข้ าโรงครั วของโรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ ซึง่ ผลตรวจสารพิษตกค้ าง ส่วนใหญ่พบสารพิษตกค้ างในระดับปลอดภัย (Figure 5)

Figure 5 Detecting toxic residue by using GT-Pesticide Test Kit

อภิปรายผลการศึกษา
กลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้ านนา้ รี พัฒนามีสมาชิกทัง้ หมด 12 ราย ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ
66.7 สมาชิก มีพืน้ ที่ปลูกรวม 8 ไร่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติรับซื ้อผักทัง้ หมด 42 ชนิด ปริ มาณผลผลิตรวม
212 กิโลกรั ม ซึ่งจะเห็นได้ ว่ามีตลาดรองรั บที่แน่นอน แต่เนื่ องจากสมาชิ กกลุ่มยังไม่มีความเข้ าใจในเรื่ องของ
กระบวนการผลิตผักปลอดภัย จึงได้ มีการทาแปลงทดลองสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกัน โดยใช้ เครื่ องมือระบบ
พัฒ นาคุณ ภาพ PDCA สอดคล้ องกับ ณั ฐ ชนน (2559) ศึกษาเรื่ องกระบวนการบริ ห ารเชิ งคุณ ภาพที่ มีผ ลต่อ
ผลสาเร็ จของงานส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการบริ หารเชิงคุณภาพมีผลต่อความสาเร็ จ
อยู่ในระดับสูง (R = 0.741) กระบวนการบริ หารประกอบไปด้ วย การวางแผนปฏิบตั ิ (Plan) การปฏิบตั ิตามแผน
(Do) การติดตามประเมินผล (Check) และการปรับปรุ งแก้ ไขอย่างต่อเนื่ อง (Act) สามารถอธิ บายผลสาเร็ จได้
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าอานาจการทานายร้ อยละ 53.80 ซึ่งในกระบวนการเรี ยนรู้ เน้ น
การลงมือปฏิบัติ และการมีส่วนร่ วมของสมาชิกกลุ่มปลูกผัก สอดคล้ องกับ ยุพาพร รู ปงาม (2545) เรื่ องแนวคิด
การมีส่วนร่ วม สมาชิกกลุ่มเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ มากขึ ้น และพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนผลิตผักปลอดภัยส่ง
ตรวจวิเคราะห์ หาสารพิ ษตกค้ างกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สอดคล้ องกับ สุวภัทร (2561) เรื่ องนโยบาย
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ในการควบคุมมาตรฐานผู้ผลิต ซึง่ ผลการตรวจสอบสารพิษตกค้ าง พบว่ามีสารพิษ
ตกค้ างในระดับปลอดภัย สามารถส่งผลผลิตเข้ าโรงครัวของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติได้
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สรุปผลการศึกษา
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมีความต้ องการชนิดผักต่อเดือน 42 ชนิด ปริ มาณรั บซื ้อผลผลิตรวม 212
กิโลกรั ม ซึ่งสมาชิกกลุ่มไม่สามารถผลิตผักได้ ครบทุกชนิดและรายได้ ต่อเดือนค่อนข้ างน้ อย จึงสารวจช่องทาง
การตลาดเพิ่มเติม คือ ผลิตส่งโรงเรี ยนบ้ านนา้ ช้ างพัฒนา โรงเรี ยนบ้ านนา้ รี พัฒนา โรงเรี ยนบ้ านกิ่วจันทร์ และ
โรงเรี ยนหม่อมเจ้ าเจริ ญใจกิตติพงศ์ ซึ่งสมาชิกกลุ่มเลือกปลูกชนิดผัก ที่ตลาดมีความต้ องการมากที่ สุด กลุ่มมี
สมาชิกทัง้ หมด 12 ราย มีพืน้ ที่ปลูกรวม 8 ไร่ จากการประเมินศักยภาพ พบว่าสมาชิกกลุ่มมี ทรัพยากรการผลิต
ด้ านที่ดินและทรัพยากร ด้ านทุน ด้ านแรงงานอยู่ในระดับมาก และด้ านผู้ประกอบการอยู่ในระดับปานกลาง
เนื่องจากสมาชิกกลุ่มยังไม่มีความเข้ าใจกระบวนการผลิตผักปลอดภัย จึงจัดทาแปลงทดลองพัฒนา
ศักยภาพตามระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA และถอดบทเรี ยน พบว่าสมาชิกกลุ่มมีความเข้ าใจกระบวนการผลิต
ผักปลอดภัยมากขึ ้นตลอดจนการนาไปปรับใช้ ในพื ้นที่ของตนเอง เช่น การปรับปรุ งสภาพดิน การใช้ สารชีวภัณฑ์ที่
เหมาะสม เป็ นต้ น และสามารถนาผลผลิตมาตรวจหาสารพิษตกค้ าง เพื่อรับรองผลผลิตส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ แต่ในด้ านการบริ หารจัดการกลุ่ม การวางแผนการผลิต ยังไม่มีการดาเนินงานที่เป็ นรู ปแบบ ซึ่งแนวทาง
การพัฒนากลุ่มจึงควรมีการศึกษาดูงานกลุ่มเครื อข่ายผลิตผักปลอดภัย ภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรให้
การสนับสนุนการจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้ รวมถึงการจัดตังเป็
้ นกลุม่ วิสาหกิจชุมชน และรับรองมาตรฐานการผลิต
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการที่ดีของกลุ่มทาไม้ กวาดจากดอกก๋ ง บ้ านทุ่งขาม
ตาบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
Approaches to Development Management Potential of the Group of Broom Flowers Grass,
in Bann Thung Kham, Chai Sathan District, Mueang Nan District, Nan Province
จิราพรรณ เนตรสาย1* และ พีรชัย กุลชัย1
Jeeraphan Netsai1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นมา และพัฒนาการ เพื่อประเมินศักยภาพและหาแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง บ้ านทุ่งขาม เป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ เทคนิค
SWOT จัดเวทีแลกเปลี่ยนแบบมีสว่ นร่ วม ผลการศึกษาพบว่า จากเดิมกลุม่ มีการจัดการที่ไม่เป็ นระบบ กลุม่ จึงถูก
ล้ มเลิกไป แต่ปัจจุบนั หน่วยงานพัฒนาชุมชนเข้ ามาส่งเสริ มทาให้ สมาชิกรายเดิมกลับมารวมกลุ่มกันอีกครัง้ แต่
กลุ่มยังประสบปั ญหาด้ านผู้นาและการบริ หารจัดการองค์กร ด้ านการผลิต ด้ านการตลาด ด้ านระบบบัญชี และ
ด้ านการจัดการองค์ความรู้ แนวทางพัฒนากลุ่มคือ ผู้นาและสมาชิกควรฝึ กทักษะทาไม้ กวาดด้ วยตนเอง มีการ
วางแผนสารองวัตถุดิบเพื่อให้ เพียงพอต่อตลาด สร้ างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ สมาชิกทุกคนต้ องเรี ยนรู้ ระบบ
การบริ หารจัดการบัญชีของกลุม่ จัดทาสื่อและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสูก่ ารเป็ นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้

ABSTRACT
This research aimed to study the background and development to assess and determine the
potential of Bamboo grass’s broom maker group from Ban Thung Kam. This study was a qualitative
research using SWOT techniques to organize an integrated exchange forum. The result showed that
the previous breakup of the group was miss management. At present, the Community Development
Department has encouraged the old member to the group again. But, the group still have a problem in
leadership,management, production, marketing, accounting and Knowledge management. The
development approach for the group was to educate leader in the manufacturing process of the broom,
planning to reserve raw materials to be adequate for the market, and create the unique characteristic
for the product learn to manage the group’s account. Finally, the group needs to create media and
train the group member to be able to transfer the knowledge to the community.
Key Words : Guidelines, Develop ,Potential ,Management ,SWOT Analysis ,Broom Flowers Grass.
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คานา
บ้ านทุ่งขาม ตาบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีประชากรทังหมด
้
590 คน 148 หลังคา
เรื อน ทาเกษตรกรรมทังหมด
้
94 ครัวเรื อน (องค์การบริ หารส่วนตาบลไชยสถาน , 2560) ลักษณะของชุมชนเป็ น
ชุมชนแบบสังคมชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร สภาพความเป็ นอยู่ของคนในชุมชน
คล้ ายคลึงกัน ครอบครั วส่วนใหญ่แยกมาจากครอบครัวใหญ่อยู่กันแบบเครื อญาติ (จุฑามาศ, 2560) นอกจาก
เรื่ องของการทาอาชีพหลักแล้ ว ยังมีการทาอาชีพเสริ ม เช่น การปลูกผักสวนครัวไว้ บริ โภคภายในครัวเรื อน เมื่ อ
เหลือจากการบริ โภคจึงนาไปจาหน่าย การปลูกพืชหลังนา เช่น ถัว่ เหลือง ปอเทือง เพื่อจาหน่ายและปรับปรุ งบารุ ง
ดิน การทาเกษตรแบบผสมผสาน และกลุ่มอาชีพเสริ มในพืน้ ที่บ้านทุ่งขาม ได้ แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี ้ยงหมู
บ้ านทุ่งขาม กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากเนือ้ สัตว์และพืช หรื อกลุ่มแปรรู ปแหนม และกลุ่มทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง
กลุม่ อาชีพเสริ มที่มีในพื ้นที่บ้านทุ่งขามนัน้ เกิดขึ ้นมาได้ จากกลุม่ สตรี บ้านทุ่งขามประสบปั ญหาค่าใช้ จ่ายไม่พอกับ
รายได้ จึงต้ องการหารายได้ เสริ มมาจุนเจือครอบครัว ประกอบกับมีเวลาว่างหลังจากช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรแล้ วไม่มีงานทาจึงได้ รวมกลุม่ กันเกิดเป็ นกลุม่ อาชีพเสริ มต่าง ๆ ผู้วิจยั จึงมองเห็นความสาคัญของการ
พัฒนาทางด้ านอาชีพเสริ มโดยมีเป้าหมายในกลุม่ อาชีพเสริ มที่ยงั มีการดาเนินกิจกรรมอยู่ต่อเนื่อง กลุ่มที่มีความ
พร้ อมที่จะได้ รับการพัฒนา แต่ยงั ขาดทักษะและศักยภาพ ในการพัฒนากลุม่ จึงหาแนวทางในการช่วยเติมเต็มให้
กลุ่มเกิดการพัฒนาให้ ดียิ่งขึ ้นอย่างยัง่ ยืน และกลุ่มไม้ กวาดจากดอกก๋ง เป็ นหนึ่งกลุ่มที่ถูกจัดเป็ นกลุม่ ที่พร้ อมจะ
ได้ รับการพัฒนา
กลุ่มท าไม้ กวาดจากดอกก๋ ง บ้ านทุ่งขาม ต าบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน เคยมีก าร
รวมกลุม่ เมื่อในอดีต มีชื่อว่ากลุม่ ทาไม้ กวาด บ้ านทุ่งขาม แต่กลุม่ ไม่ประสบผลสาเร็ จ เนื่องด้ วย ศักยภาพของกลุม่
การบริ หารจัดการภายในกลุ่ม และปั จจัยหลายอย่างที่กลุ่มมีอยู่ไม่เพียงพอ เช่น จานวนสมาชิกที่มีไม่ถึง 10 คน
และ ไม่มีงบประมาณในด้ านการจัดซื ้อวัตถุดิบ เป็ นต้ น จึงล้ มเลิกการรวมกลุม่ ไป ภายหลังได้ มีโครงการบูรณาการ
แผนชุมชนระดับตาบลสร้ างกลุ่มสัมมาชีพชุมชน โดยสานักพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เข้ ามาในปี
พ.ศ. 2561 ทางหมูบ่ ้ านทุ่งขามจึงส่งผู้นาชุมชนบ้ านทุ่งขามเข้ าร่ วมอบรมวิทยากรผู้นาสัมมาชีพเพื่อเรี ยนรู้ บทบาท
ส าคัญ ในการรั ก ษาและต่อยอดภูมิปั ญ ญาองค์ ความรู้ ของชุ มชน หลังจากการเข้ าร่ วมอบรมวิ ท ยากรผู้ น า
สัมมาชีพชุมชนแล้ ว ผู้นาชุมชนมีการนัดประชุมกับชาวบ้ านเรื่ องการพัฒนาการประกอบอาชีพในพื ้นที่บ้านทุ่งขาม
มีชาวบ้ านให้ ความสนใจรวมถึงสมาชิกกลุ่มทาไม้ กวาด ทางสมาชิกกลุม่ รายเดิมที่เข้ าร่ วมประชุมกับผู้นาชุมชนได้
เห็นแนวทางในเรื่ องของการสร้ างอาชี พจากการท าไม้ ก วาด จึงเกิ ดการรวมกลุ่มกัน อีก ครั ง้ พร้ อมกับ ชัก ชวน
ชาวบ้ านที่สนใจในการทาไม้ กวาดเข้ าร่ วมกลุ่มเพิ่ม เพื่อที่จะต่อยอดองค์ความรู้ ในการทาไม้ กวาด เป็ นการสร้ าง
รายได้ ให้ กบั ตนเองและครอบครัว กลุม่ จึงถูกจัดตังขึ
้ ้นเป็ นกลุม่ ทาไม้ กวาดจากดอกก๋งในปั จจุบนั แต่อย่างไรก็ตาม
กลุม่ พึง่ ถูกจัดตังขึ
้ ้นใหม่ยงั ไม่มีการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบ กลุม่ ยังต้ องเรี ยนรู้ ด้านปั จจัย การจัดการศักยภาพใน
ด้ านต่าง ๆ เช่น ด้ านผู้นาและการบริ หารจัดการองค์กร ด้ านการผลิต ด้ านการตลาด ด้ านระบบบัญชีและการเงิน
ด้ านการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ หน่ ว ยงานภายนอก และองค์ ค วามรู้ ของกลุ่ ม เป็ นต้ น และเพื่ อ ให้ กลุ่ ม เกิ ด
กระบวนการพัฒนาและประสบผลสาเร็ จ ทางผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาโดยมีคาถามวิจยั คือแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการที่ดีของกลุ่มทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง บ้ านทุ่งขาม ตาบลไชยสถาน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ควรดาเนินการอย่างไร
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วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1.เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาพัฒนาการ และองค์ความรู้ ของกลุม่ ทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง บ้ านทุ่งขาม
ตาบลไชยสถาน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
2.เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพของกลุม่ ทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง บ้ านทุ่งขาม ตาบลไชยสถาน อาเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน
3.เพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการจัดการที่ดีของกลุม่ ทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง บ้ านทุ่ง ขาม ตาบลไชย
สถาน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ องแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการที่ดีของกลุ่มทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง บ้ านทุ่งขาม
ตาบลไชยสถาน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ มีการเก็บข้ อมูลจากผู้นากลุม่ และสมาชิกกลุ่ม
ทาไม้ กวาด เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และการสนทนา
กลุ่ม วิเคราะห์ ข้อมูลใช้ การพรรณนาเรี ยบเรี ยงนาเสนอตามข้ อเท็จจริ งและใช้ เทคนิ ค SWOT analysis ในการ
วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาศักยภาพจากการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และประเมินผลแบบมีส่วนร่ วม
กับผู้นากลุม่ และสมาชิกกลุม่ ทาไม้ กวาดจานวน 18 ราย มีการดาเนินงานตามขันตอนการศึ
้
กษาต่อไปนี ้
ขันที
้ ่ 1 เดือนกรกฎาคม 2561 ศึกษาข้ อมูลพื ้นฐาน พัฒนาการของกลุ่ม และองค์ความรู้ ของกลุ่มทาไม้
กวาดจากดอกก๋ง บ้ านทุ่งขาม ตาบลไชยสถาน อาเภอเมือง จังหวัดน่านโดยใช้ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
ขันที
้ ่ 2 เดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 ศึกษาศักยภาพการจัดการของกลุ่มทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง โดย
ใช้ วิธีการสัมภาษณ์ แบบเชิงลึกกับผู้นากลุ่มจานวน 5 รายและสมาชิกกลุ่มจานวน 3 ราย ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของคณิดา ไกรสันติ และ รัสมนต์ คาศรี (2559) ได้ กล่าวว่าการนาปั จจัยที่มีผล
ต่อความสาเร็ จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาประยุกต์ใช้ เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการกลุ่ม
วิ ส าหกิ จ ชุมชนและแนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพกลุ่มวิ ส าหกิ จ ชุมชนโดยครอบคลุมประเด็น ที่ เกี่ ย วข้ องกับ
ความสาเร็ จเพื่ออธิบายถึงศักยภาพในการจัดการกลุม่ ที่ชดั เจนขึ ้นดังหัวข้ อต่อไปนี ้
2.1 ด้ านผู้นาและการบริ หารจัดการองค์กร
2.2 ด้ านการผลิต
2.3 ด้ านการตลาด
2.4 ด้ านระบบบัญชีและการเงิน
2.5 ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์กบั หน่วยงานภายนอก
ขันที
้ ่ 3 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 จัดเวทีสนทนากลุม่ เพื่อประเมินศักยภาพของกลุม่ ทาไม้ กวาดจาก
ดอกก๋งโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของสมาชิกภายในกลุ่ม สัมภาษณ์ ความคิดเห็นของสมาชิกและสังเกต
พฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุ่ม และให้ สมาชิกกลุ่มร่ วมกันวิเคราะห์ ศกั ยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส แล ะ
อุปสรรคของกลุ่ม พร้ อมวางแผนสรุ ปการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทาไม้ กวาดจากดอกก๋งตลอดจนข้ อเสนอแนะ
เพื่อหาแนวทางแก้ ไขและพัฒนาเพื่อให้ กลุม่ เกิดการจัดการที่ดี
ผู้วิจยั ทาการศึกษากับกลุม่ ทาไม้ กวาดจากดอกก๋งระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2561 ถึง เดือนตุลาคม 2561
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ผลและอภิปรายผล
ข้ อมูลพืน้ ฐานกลุ่ม
กลุ่มทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง บ้ านทุ่งขาม ตาบลไชยสถาน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน ถูกจัดตังขึ
้ ้นในวันที่
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยมีการรวมกลุม่ สมาชิกรายเดิมจานวน 5 ราย และชักชวนชาวบ้ านที่สนใจในการทา
ไม้ กวาดเป็ น อาชี พ เสริ มเข้ ามาเป็ นสมาชิ กรายใหม่จ านวน 13 ราย ซึ่งในกลุ่มปั จจุบันกลุ่มมีส มาชิ ก 18 ราย
สมาชิกส่วนมากเป็ นกลุ่มวัยทางานและกลุ่มผู้สงู อายุ มีเวลาว่างจากการทาเกษตร ต้ องการหารายได้ เพิ่ม และ
เป็ นการทาให้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื ้นที่บ้านทุ่งขาม โดยหลักการทางานจะใช้ หลักการความสามัคคี ความ
ซื่ อสัต ย์ แ ละการมีส่วนร่ วม คือ ให้ ส มาชิ ก กลุ่มได้ ร่วมกัน คิด ร่ วมกัน ตัดสิ น ใจ ร่ วมกัน ดาเนิ น การ ร่ วมกัน รั บ
ผลประโยชน์ และร่ วมกันติดตามตรวจสอบ โดยได้ รับการหนุนเสริ มจากหน่วยงานรัฐ โครงการไทยยัง่ ยืนสนับสนุน
งบประมาณจานวน 27,000 บาท เพื่อต่อยอดกลุ่มไม้ กวาด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองน่าน และศูนย์
การศึกษานอกพื ้นที่ มาสนับสนุนเรื่ องขององค์ความรู้ ในการทาไม้ กวาด และงบประมาณในการซื ้อวัสดุอปุ กรณ์
จานวน 14,000 บาท ซึ่ง สถานที่ เดิมที่ กลุ่มทาไม้ กวาดจากดอกก๋งมีการรวมกลุ่มทาไม้ กวาดกัน คือ ที่ ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้ านทุ่งขาม ภายหลังได้ มีการย้ ายที่ตงของกลุ
ั้
่มไปอยู่ที่ โรงเรี ยนบ้ านศรี เกิด ตาบลไชยสถาน อาเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็ นที่สาหรับรวมกลุม่ ทาไม้ กวาดจากดอกก๋งในปั จจุบนั
พัฒนาการกลุ่มและองค์ ความรู้ ของกลุ่ม
สมาชิ ก ภายในกลุ่ ม มี อ งค์ ค วามรู้ พื น้ ฐานเดิ ม ในการท าไม้ ก วาดจากดอกก๋ ง ได้ อ าศัย เวลาและ
ประสบการณ์ ในการทาไม้ กวาดจากดอกก๋งโดยความรู้ เดิมในการทาไม้ กวาดคล้ ายกับการทาไม้ กวาดในปั จจุบนั
ทังวั
้ สดุอปุ กรณ์ ขันตอนการท
้
า แตกต่างจากเดิมเพียงแค่วิธีการเย็บบริ เวณดอกก๋งให้ ไม่หลุด เมื่อนาไปใช้ งานซึ่ง
ในอดีตใช้ วิธีการเย็บด้ วยมือ แต่ปัจจุบนั มีเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยคือการใช้ จกั รในการเย็บบริ เวณดอกก๋งไม่ให้ หลุด
ออกเมื่อนาไปใช้ งาน เป็ นการเพิ่ มความแข็งแรงของไม้ กวาด และลดระยะเวลาในการทาไม้ กวาดได้ มากขึน้
ภายหลังได้ มีวิทยากรจากกลุ่มทาไม้ กวาดด้ วยด้ ามพลาสติก จังหวัดแพร่ เข้ ามาให้ ความรู้ และฝึ กสอนทาไม้ กวาด
ด้ ามพลาสติกในเรื่ องของวิธีการทาไม้ กวาด เช่น การเย็บ การเข้ าด้ ามไม้ กวาด เป็ นต้ น ซึง่ ทางสมาชิกกลุม่ มีความ
คิดเห็นตรงกันที่วา่ ไม้ กวาดด้ ามพลาสติกสามารถหาซื ้อได้ ตามร้ านค้ าทัว่ ไปไม่มีความแข็งแรงและคงทนต่อการใช้
งานแม้ วสั ดุและอุปกรณ์ จะมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ากว่าการทาไม้ กวาดที่ใช้ ด้ามไม้ ไผ่ก็ตามจึงยึดการทาไม้ กวาด
แบบเดิมและได้ มีการศึกษาดูงานกลุม่ ทาไม้ กวาดจากโรงเรี ยนบ้ านผาตูบ ตาบลผาสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มีรูปแบบการทาไม้ กวาดเหมือนกับกลุ่มจึง นาเทคนิคในการทาไม้ กวาดมาปรับใช้ กบั การความรู้ พื ้นฐานเดิมใน
การทาไม้ กวาด แต่เนื่องจากกลุม่ พึง่ ถูกจัดตังขึ
้ ้นสมาชิกแต่ละรายจะแบ่งหน้ าที่ในขันตอนในการผลิ
้
ตไม้ กวาดตาม
ความถนัดของตนเองสมาชิกแต่ละรายจึงไม่สามรถทาไม้ กวาดได้ ทุกขัน้ ตอน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกลุ่ม
สามารถสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการทาไม้ กวาดให้ กับผู้ที่สนใจได้ และยังได้ รับเชิญเป็ นวิทยากรในการ
เผยแพร่ องค์ความรู้ ระดับตาบลในงานเผยแพร่ เทคโนโลยีสร้ างทักษะและส่งเสริ มอาชีพด้ านการเกษตร
ด้ านผู้นาและการบริ หารจัดการองค์ กร
ผู้นากลุม่ ทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง ตาบลไชยสถาน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้ที่มีความ
เสียสละให้ แก่กลุม่ ให้ ความช่วยเหลือ และแนะนากลุม่ ได้ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีการ
ควบคุมการปฏิบตั ิงาน ของกลุม่ ให้ ประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ มีความกระตือรื อร้ นเป็ นที่ยอมรับ
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ของชุมชน สังคม ถึงแม้ วา่ ผู้นากลุม่ จะไม่สามรถทาไม้ กวาดได้ และไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการทาไม้
กวาดได้ แต่ผ้ นู ามีการวางแผนในการดาเนินงานกลุม่ ที่สามารถขับเคลื่อนกลุม่ ไปข้ างหน้ าได้ และการดาเนินงาน
ของกลุม่ ทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง มีสมาชิกมาผลิตสินค้ าลดลงเนื่องจากสมาชิกบางส่วนไม่สามรถมาร่ วมกันผลิต
ได้ เพราะต้ องทาการเกษตรเป็ นอาชีพหลัก และสมาชิกมีอายุมากซึง่ หากไม่มีการสืบทอดและฝึ กการทาไม้ กวาด
ให้ กบั คนรุ่นใหม่ในชุมชน จะส่งผลกระทบต่อกาลังการผลิตและการดาเนินงานในอนาคตได้
ด้ านการผลิต
กลุ่มทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง บ้ านทุ่งขาม ตาบลไชยสถาน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน วัตถุดิบในการผลิต
ส่วนมากเป็ นวัตถุดิบที่นาเข้ ามาระหว่างพื ้นที่ไม่สามารถหาได้ ในชุมชน เช่นวัตถุดิบหลักอย่างดอกก๋งรับซื ้อมาจาก
ดอยภูคา ราคากิโลกรัมละ 60 บาท ด้ ามไม้ กวาดรับซื ้อมาจากลพบุรี ราคาด้ ามละ 2 บาท เป็ นต้ น ทาให้ ต้นทุนใน
การผลิตมีราคาสูง ส่งผลต่อการตังราคาจะตั
้
งโดยค
้
านวณจากต้ นทุนการผลิตในส่วนของวัตถุดิบและค่าแรงของ
สมาชิกเพื่อให้ วิธีการตังราคาของกลุ
้
ม่ เป็ นไปอย่างมีระบบ โดยต้ นทุนในการผลิตจะตกอยู่ที่ 20 บาทต่อด้ าม ราคา
ขายปลีกขายด้ ามละ 35 บาท ราคาขายส่งขาย 3 ด้ าม 100 บาท ตกด้ ามละ 33.33 บาท และสถานที่ในการผลิต
สินค้ าของกลุ่มยังไม่มีการจัดการที่เป็ นสัดส่วน วัตถุดิบและอุปกรณ์ ยงั ไม่ถูกเก็บให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ยากต่อ
การค้ นหาและนามาใช้ สถานที่เป็ นห้ องปิ ดทึบมีฝนุ่ เป็ นจานวนมากไม่มีอากาศระบาย “ถึงแม้ว่าวัตถุดิบของกลุ่ม
นัน้ ไม่สามารถหาได้ในชุมชนแต่เราต้องมี การวางแผนการผลิ ตที ด่ ี เพื อ่ ให้กลุ่มสามารถเดิ นหน้าต่อไปได้ ” (รพ สิทธิ
รัตน์, สัมภาษณ์, 5 กันยายน 2561)
ด้ านการตลาด
การจัดจาหน่ายสินค้ าของกลุม่ ทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง บ้ านทุ่งขาม ตาบลไชยสถาน อาเภอเมือง จังหวัด
น่าน จัดจาหน่ายตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า วางจาหน่ายตามร้ านค้ าชุมชน 2-3 แห่ง เช่นร้ านค้ าธงฟ้าในชุมชน เป็ น
ต้ น และได้ ขายสินค้ าที่กลุม่ ซึง่ การเพิ่มขึ ้นของจานวนการจาหน่ายสินค้ าของกลุ่มในแต่ละเดือนนันมี
้ จานวนการ
สัง่ ซื ้อสินค้ าที่ไม่แน่นอน ในเดือนกุมภาพันธ์ มีการขายสินค้ าอยู่ที่ 137 ด้ าม เดือนมีนาคมมีการขายสินค้ าอยู่ที่
374 ด้ าม เดือนพฤษภาคมมีการขายสิ นค้ าอยู่ที่ 168 ด้ าม เดือนมิถุนายนมีการขายสินค้ าอยู่ที่ 52 ด้ าม เดือน
กรกฎาคมมีการขายสินค้ าอยู่ที่ 84 ด้ าม เดือนสิงหาคมมีการขายสินค้ าอยู่ที่ 37 ด้ าม และเดือนกันยายนมีการ
ขายสินค้ าอยู่ที่ 105 ด้ าม จะเห็นได้ ว่าในบางเดือนมียอดขายเพิ่มขึน้ และในบางเดือนยอดขายลดลง “ช่วง 2-3
เดื อนแรก ที ่เปิ ดกลุ่มใหม่ก็ขายได้เยอะ พอเดื อนต่อ ๆ มาก็ ขายได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แต่แม่ กบั แม่ ๆ คนอื ่น
(สมาชิ ก) ก็ผลัดกันมาทาไม้กวาดอยู่เรื ่ อย ๆ นะ ใครว่างจากทานาก็จะมาช่วยกันทา เผือ่ จ่ารพ(ประธานกลุ่ม) จะ
หาที ่ขายใหม่ ๆ ให้ได้บ้าง จะได้ขายได้เยอะ ๆ เหมื อนตอนแรก แต่บางที กาดข่วงเมื องมี งานแม่ก็จะเอาไม้กวาด
ไปขาย” (สุภตั รา แก้ วก๋าคา, สัมภาษณ์, 25 สิงหาคม 2561)
ด้ านระบบบัญชีและการเงิน
การจัด ท าบัญ ชี ก ลุ่ม ท าไม้ ก วาดจากดอกก๋ ง ได้ มีก ารจัด ท าบัญ ชี ร ายรั บ -รายจ่ า ยอย่ า งง่ า ย ๆ ไม่ มี
แบบฟอร์ มของการจัดทาบัญชี เนื่องจากเหรัญญิกของกลุม่ มีความรู้ ในการจัดทาบัญชีเพียงเล็กน้ อย แต่ก็ยงั จัดทา
บัญชีด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่ งใส เป็ นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม “ใครจะทาอะไรกับของที ่ทาไม้กวาดแม่จด
ไว้หมดแหละ ทัง้ ซื ้อของแม่ก็จด ขายไม้กวาดแม่ก็จด จดทุกอย่างจะได้กลับมาดูได้และรู้ ที่มาที ่ไปของเงิ นและ
ของ” (ศรี ทอน เรื องหล้ า, สัมภาษณ์, 25 สิงหาคม 2561)
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ด้ านการมีปฏิสัมพันธ์ กับหน่ วยงานภายนอก
หน่วยงานพัฒนาชุมชน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เข้ ามามีส่วนช่วยในการสร้ างเครื อข่ายกลุม่ อาชีพ
เสริ มร่ วมกับชุมชนอื่น ๆ ครอบคลุมทังหน่
้ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เช่นการศึกษาดูงานกลุ่มทาไม้ กวาดที่
ประสบความสาเร็ จและกลุ่มทาไม้ กวาดในพื ้นที่ใกล้ เคียงและทางกลุ่มเองก็มีการเริ่ มสร้ างปฏิสมั พันธ์ เครื อข่าย
ระหว่างกลุ่มอาชีพเสริ มและกลุ่มทาไม้ กวาดจากการไปอบรมหรื อทากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเกษตรกรที่สนใจเขา
มาเรี ยนรู้ วิธีการทาไม้ กวาดของกลุม่ ก็ถือว่าเป็ นการสร้ างการมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั คนในชุมชนอีกด้ วย
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการที่ดีของกลุ่มทาไม้ กวาดจากดอกก๋ ง
จากการประชุมกลุม่ โดยใช้ เครื่ องมือ SWOT analysis ได้ แนวทางในการพัฒนา ดังนี ้
ด้ านการบริ หารจัดการองค์กร มีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจ มีเวลาว่างจากการทาการเกษตร
เข้ ามารวมกลุ่ม เด็กและเยาวชนในชุมชน เข้ ามาเรี ยนรู้ วิธีการทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง เพื่อเป็ นการกระจายกาลัง
การผลิตสินค้ าเมื่อมีการสัง่ สินค้ าเข้ ามาในปริ มาณมาก “ในอนาคตกลุ่มเราจะต้องหาสมาชิ กเข้ามาเพิ่ มให้ได้
เยอะๆ 20-30 คน ตามที ่ตงั้ เป้า ไว้ใ นตอนแรก เพื ่อจะให้ก ลุ่มได้ท าไม้ก วาดได้เพิ่ มมากขึ้ น ” (รพ สิทธิ รัตน์ ,
สัมภาษณ์, 8 กันยายน 2561)
ด้ านการผลิต ประธานและสมาชิกมีการวางแผนการผลิตรวมกันภายในกลุ่มเพื่อการผลิตไม้ กวาดจาก
ดอกก๋งให้ ได้ ตามจานวนการสัง่ สินค้ าของลูกค้ า โดยการหาซื ้อวัตถุดิบสารองไว้ ให้ เพียงพอต่อการผลิตตลอดทัง้ ปี
เพื่อให้ ต้นทุนในการผลิตลดลงและสมาชิกต้ องจัดระเบียบในการจัดเก็บอุปกรณ์ และมีป้ายติดบอกตาแหน่งที่เก็บ
อุปกรณ์ ในแต่ละจุด และทาความสะอาดสถานที่หลังการใช้ งานอย่างสม่าเสมอ “ถ้ามี ป้ายติ ดบอกที ่เก็บของก็คง
จะดี ของจะได้วางเป็ นระเบี ยบไม่รกแบบนี ้ และอยากให้ช่วยกันทาความสะอาดหลังทาไม้กวาดเสร็ จ” (พิณ ธิมา,
สัมภาษณ์, 8 กันยายน 2561)
ด้ านการตลาด หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ ความสามรถในการให้ ข้อเสนอแนะการ
ผลิตสินค้ าในรู ปแบบอื่นนอกเหนือจากไม้ กวาดที่ขายอยู่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั สินค้ า และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ ส ามารถป้ องกัน ความเสี ย หายจากการขนส่งสิ นค้ า พร้ อมกับ ส่งเสริ มด้ านการตลาดจัดหาช่ องทางการจัด
จาหน่ายสินค้ าที่เพิ่มมากขึ ้นรวมถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ผ่านสื่อต่าง ๆในชุมชน “ถ้า
มี หน่วยงานภาครัฐหรื อคนที ่มีความรู้ ในด้านการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ มาให้ความรู้ และเข้าช่วยกลุ่มจะเป็ นการเพิ่ ม
ความแตกต่างให้กบั กลุ่มมาก ๆ” (สุภตั รา แก้ วก๋าคา, สัมภาษณ์, 8 สิงหาคม 2561)
ด้ านระบบบัญชีและการเงิน เหรัญญิกและสมาชิกกลุ่มต้ องเรี ยนรู้ การจัดทาบัญชีของกลุ่มให้ เป็ นไปตาม
แบบฟอร์ มของการจัดทาบัญชี ไปพร้ อม ๆกันเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่าย และง่ายต่อการวาง
แผนการผลิต “แม่ตอ้ งไปหัดเรี ยนการทาบัญชี กลุ่มกับจ่ารพเขาจ่ารพทาบัญชี ละเอี ยดกว่าแม่เยอะ แม่จะเน้นการ
จดเอา” (ศรี ทอน เรื องหล้ า, สัมภาษณ์, 8 กันยายน 2561)
ด้ านองค์ความรู้ ของกลุ่ม สมาชิกทุกคนต้ องใส่ใจในการทาไม้ กวาดทุกขันตอน
้
หมัน่ ฝึ กฝนฝี มืออยู่เสมอ
และมีการเรี ยบเรี ยงองค์ความรู้ ของกลุ่มโดยให้ สมาชิกรวมกันออกแบบขันตอนและ
้
เขียนเป็ นขันตอน
้
การทาไม้
กวาด พร้ อมทาสื่อในการนาเสนอ เช่น ป้ายนาเสนอประวัติความเป็ นมาของกลุ่มและขัน้ ตอนการทาไม้ ก วาด
เพาเวอร์ พ้อยท์ วิดีโอในการนาเสนอการทาไม้ กวาดของกลุ่ม เป็ นต้ น “ทุกคนในกลุ่มต้องหัดลองเข้าด้ามกัน ลอง
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ฝึ กทาไม้กวาดทุก ๆขัน้ ตอนจะได้ลดเวลาในการรอเวลาคนเข้าด้ามไม่ว่างมาทา และจะเป็ นการพัฒนาฝี มื อของ
ทุกคนด้วย” (อติกานต์ ขัดเขียว, สัมภาษณ์, 8 กันยายน 2561)

Figure 1 The picture shows a table of strengths, weaknesses, opportunities, and Threats of the group.
อภิปรายผลการศึกษา
กลุ่มทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง บ้ านทุ่งขาม ตาบลไชยสถาน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน เกิดจากการจัดตัง้
กลุ่มขึ ้นอีกครัง้ จากหน่วยงานภาครัฐและจากการเข้ าร่ วมประชุมในโครงการสัมมาชีพชุมชนโดยสานักงานพัฒนา
ชุมชนเพื่อสร้ างอาชีพเสริ มให้ กบั คนในชุมชนและคนในชุมชนมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้ างรายได้ เสริ มหลังจาก
การทานา ประจวบกับคนในชุมชนเคยมีองค์ความรู้ ในการทาไม้ กวาดเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ วจึงเกิดการรวมกลุ่มกัน
สอดคล้ องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชีพเสริ ม ของเกียรติศกั ดิ์ แก้ วมหาชัย (2550) แต่กลุ่มพึ่งมีการจัดตัง้
ขึ ้นมาใหม่จึงยังไม่มีการบริ หารจัดการที่ดี กลุ่มยังต้ องเรี ยนรู้ กระบวนการ การจัดการศักยภาพในด้ านต่าง ๆ เพื่อ
จะได้ เห็นถึงจุดด้ อยในแต่ละด้ านและนามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ ไขและพัฒนา ด้ านผู้นาและการบริ หาร
จัดการองค์กร ผู้นากลุ่มไม่สามรถทาไม้ กวาดได้ แต่สามารถบริ หารจัดการกลุ่มให้ ขบั เคลื่อนไปได้ ด้ านการผลิต
กลุ่มมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากภายนอกชุมชนทาให้ มีต้นทุนในการผลิตที่สงู ด้ านการตลาดยอดขายของกลุ่มในแต่
ละเดือนยังไม่เพิ่มขึ ้นและมีแนวโน้ มที่จะลดลงทาให้ ส่งผลต่อรายได้ ของกลุ่ม ด้ านระบบบัญชีและการเงิน กลุ่มมี
การจดบันทึกบัญชีรายรับ -รายจ่ายแบบง่าย ๆ ด้ านการมีปฏิสมั พันธ์ กบั หน่วยงานภายนอกมีหน่วยงานภาครัฐ
ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ กบั กลุม่ อาชีพเพื่อเป็ นการสร้ างปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ เครื อข่าย ด้ านองค์ความรู้ ของ
กลุ่ม กลุ่มมีการนาความรู้ เดิมในการทาไม้ กวาดมาปรั บใช้ กับการศึกษาดูงานนอกพื น้ ที่ แต่ทางสมาชิ ก ยัง ไม่
สามารถผลิตไม้ กวาดได้ ทุกขันตอน
้
จึงมีการร่ วมกันคิดหาแนวทางในการพัฒนากลุ่ม โดยเน้ นการแก้ ไขจุด อ่อน
ของกลุ่มและมุ่งพัฒนาได้ แนวทางในการพัฒนาดังนี ้ ผู้นากลุ่มควรมีการฝึ กทาไม้ กวาดด้ วยตนเองและมีการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ประธานกลุม่ ได้ มีการจัดการวางแผนการผลิตโดยการสารองวัตถุดิบในการผลิต
เพื่อให้ เพียงพอต่อการสัง่ ซื ้อสอดคล้ องกับหลักการจัดการของธงชัย สันติวงษ์ (2543) ได้ กล่าวว่ากระบวนการที่ทา
ให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กรหรื อกลุ่มโดยใช้ การวางแผน หน่วยงานภาครั ฐควรสนับสนุนวิทยากรในการผลิต
สินค้ ารู ปแบบอื่นเพื่อเป็ นการสร้ างความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม เหรั ญญิ กของกลุ่มต้ องเรี ยนรู้ การ
จัดทาบัญชีของกลุ่มด้ วยตนเองและมีการปรึ กษากับคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกกลุ่มเพื่อวางแผนการเงิ นให้
สอดคล้ องกับการผลิต มีการเรี ยบเรี ยงองค์ความรู้ ของกลุ่มโดยให้ สมาชิกรวมกันออกแบบขันตอนและเขี
้
ยนเป็ น
ขันตอน
้
การทาไม้ กวาดพร้ อมกับทาสื่อในการนาเสนอของกลุม่

สรุปผลการศึกษา
กลุม่ ทาไม้ กวาดจากดอกก๋ง บ้ านทุ่งขาม ตาบลไชยสถาน อาเภอเมือง จังหวัดน่าน มีสมาชิกกลุม่ จานวน
18 ราย สมาชิกภายในกลุม่ มีองค์ความรู้ พื ้นฐานเดิมในการทาไม้ กวาดจากดอกก๋งได้ อาศัยเวลาและประสบการณ์
ในการทาไม้ กวาดจากดอกก๋งจนมีไม้ กวาดที่เป็ นสินค้ าที่แข็งแรงทนทานและเป็ นเอกลักษณ์ของกลุม่
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จากการศึ ก ษาศัก ยภาพในด้ า นต่ า ง ๆของกลุ่ ม มี ดัง นี ้ ผู้ น ากลุ่ ม สามารถบริ ห ารจั ด การกลุ่ม ได้ ดี
คณะกรรมการและสมาชิกมีความเข้ มแข็ง กลุ่มมีต้นทุนในการผลิตที่สูง ยอดขายของกลุ่มในแต่ละเดือนยังไม่
เพิ่มขึน้ กลุ่มมีการจดบันทึกบัญชีรายรับ -รายจ่ายแบบง่าย ๆ มีหน่วยงานภาครัฐส่งเสริ มการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ให้ กบั กลุ่มอาชีพเพื่อเป็ นการสร้ างปฏิสมั พันธ์ กบั กลุม่ เครื อข่าย ความรู้ ของกลุ่มยังไม่มีการเรี ยบเรี ยงองค์ความรู้
ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยแนวทางในการพัฒนากลุ่มมีการดาเนินงานภายใต้ โครงสร้ างกลุ่มมี คณะกรรมการกลุ่มเป็ นผู้วาง
แผนการผลิตให้ เพียงพอต่อยอดการสัง่ ซื ้อตลอดทังปี
้ หาช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้ าทังภายในชุ
้
มชนและ
ภายนอกชุมชนเพื่อขยายช่องทางการตลาดของกลุ่ม พร้ อมให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาช่วยสนับสนุนเรื่ องการ
พัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละบรรจุภัณ ฑ์ สมาชิ ก กลุ่ม ร่ วมเรี ย นรู้ แบบฟอร์ มการทาบัญ ชี ข องกลุ่มไปพร้ อมกัน ทาง
คณะกรรมการกลุม่ ได้ มีการเรี ยบเรี ยงองค์ความรู้ ในการทาไม้ กวาดออกมาเป็ นขันตอนพร้
้
อมกับช่วยกันออกแบบ
สื่อใช้ ประกอบการเป็ นวิทยากรเมื่อออกไปเผยแพร่ ความรู้ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาที่ได้ ร่วมกันคิดทางกลุ่มจะ
ดาเนินการต่อภายในอนาคตเพื่อให้ กลุม่ มีความเข้ มแข็งและขับเคลื่อนกลุม่ ไปข้ างหน้ าได้ อย่างยัง่ ยืน
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
ทางกลุ่มควรพัฒนาในด้ านการสร้ างความร่ วมมือระหว่างระหว่างกลุ่มทาไม้ กวาดบริ เวณใกล้ เคียงเพื่อ
นาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ข้ อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ แล้ วพัฒนาไปสู่การวางแผนร่ วมกัน ดาเนินกิจกรรม
บางอย่างร่ วมกันจะทาให้ กิจกรรมนันมี
้ ประสิทธิภาพมากขึ ้น
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การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการจัดการท่ องเที่ยวโดยชุมชน บ้ านถา้ เขาพลู
ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
Freasibility Study of Community-Based Tourism Management Tum Kao Pul
Chumco Sub-District, Pathio District, Chumphon Province
ฐิติพร บุญชู1* และ พีรชัย กุลชัย1
Thitiporn Boonchu1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยเรื่ องนี ม้ ีวตั ถุประสงค์ ศึกษาศักยภาพและข้ อจากัดของทรั พยากรการท่องเที่ ยวในชุมชนบ้ าน
ถา้ เขาพลู ประเมินความเป็ นไปได้ ในการจัดทาการท่องเที่ ยวโดยชุมชนบ้ านถา้ เขาพลู และทดลองออกแบบ
โปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ านถา้ เขาพลู โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านเครื่ องมือศึกษาชุมชน
การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีสว่ นร่ วม และการสนทนากลุม่ การศึกษาพบว่า บ้ านถ ้าเขาพลูมีจานวนประชากร
506 คน 182 ครัวเรื อน มีเขาพลูเป็ นภูเขาประจาหมู่บ้าน มีทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในชุมชน ได้ แก่ วัดถ ้าเขา
พลู เขาพลู ร้ านสินค้ าหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ เกษตรหนึง่ ไร่ หนึง่ แสน และภูมิปัญญา บ้ านถ ้าเขาพลูมีศกั ยภาพ
ด้ านพื ้นที่ ทรัพยากร และองค์กรชุมชน ที่เอื ้อต่อการจัดการท่องเที่ยว จึง มีความเป็ นไปได้ ในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน แต่ต้องมีการปรั บปรุ งสถานที่ และเตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องความรู้ ความเข้ าใจการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเพิ่มเติม บ้ านถ ้าเขาพลูจะมีการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีประสิทธิภาพอีกหมูบ่ ้ านหนึง่

ABSTRACT
The objectives of this research were to potential and limitation of tourism resources of Tam Kao Plu
community, studied in order to evaluate possibilities of community-based tourism management Ban
Tam Kao Plu community, experimental design of tourism program by Tam Kao Plu community by using
qualitative research methodology and gathered the data by social study devices, interview,
participatory observation and focus group . The study shows that there were 506 population, 182 family.
There was a mountain located in the village area called, Plu Mt. There were may tourism resources in
the community such as Tam Kao Plu Temple, Plu Mt. , One Tambon One Product store, agricultural
area and knowledge. Tam Kao Plu community had potential in many including as geography,
resources, community organization which can benefit in tourism prospect. Therefore, creating tourism
management was possible but renovation and knowledge preparation were required.Tam Kao Plu
could have local tourism management and become an effective community.
* Corresponding author ; e-mail address: khao_blueboice@hotmail.co.th
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คานา
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) เป็ นการท่องเที่ยวที่คานึงถึงความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้ อม สังคม และวัฒนธรรม กาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็ น
เจ้ าของมีสิ ท ธิ ใ นการจัดการดูแ ลเพื่ อให้ เกิ ด การเกรี ย นรู้ แก่ ผ้ ูมาเยื อน โดยมองว่าการท่ องเที่ ย วต้ องท างาน
ครอบคลุม 5 ด้ าน พร้ อมกัน ทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้ อม โดยมีชุมชนเป็ นเจ้ าของ
และมีสว่ นในการจัดการ (พจนา สวนศรี , 2546)
ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีลกั ษณะทัว่ ไปเป็ นที่ราบชายฝั่ งทะเล มีพื ้นที่ราบสูงสลับกับเนิน
เขาขนาดย่อม แบ่งพื น้ ที่ออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนบนฝั่ ง หรื อที่ ชาวบ้ านเรี ยกกว่าชุมโค และส่วนชายฝั่ ง มีจานวน
ประชากรทัง้ สิน 9,537 คน 1,896 ครั วเรื อน มีหมู่บ้านทัง้ หมด 14 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ทาสวนปาล์ม ยางพารา ประมง และรับจ้ างทัว่ ไป
พื ้นที่หมู่ 3 บ้ านถ ้าเขาพลู เป็ นหมูบ่ ้ านหนึง่ ที่อยู่ในตาบลชุมโค มีจานวนประชากร 506 คน 182 ครัวเรื อน
พื ้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านทาการเกษตร อาชีพหลัก คือ ปลูกปาล์มน ้ามัน ยางพารา และมะพร้ าว อาชีพรอง คือ
รับจ้ าง รายได้ หลักของคนในชุมชนจึงมาจากการทาเกษตร ลักษณะโดยทัว่ ไปของชุมชนเป็ นพื ้นที่ราบสูงสลับกับ
ภูเขาขนาดย่อม มีเขาพลูเป็ นภูเขาประจาหมู่บ้าน เขาพลูเป็ นเขาที่มีต้นพลูขึ ้นเป็ นจานวนมาก มีเนื ้อที่ประมาณ
303 ไร่ หรื อประมาณ 0.48 ตารางกิโลเมตร บนเขาพลูมีสตั ว์อาศัยอยู่ เช่น คูรา และค่างแว่นถิ่นใต้ ภายในเขาพลู
มีถ ้าที่น ้าสามารถไหลผ่านได้ เรี ยกว่า ถ ้าน ้าลอด ซึง่ น ้าจะไหลจากหลังเขาไปยังหน้ าเขา และบริ เวณหน้ าเขามีที่
พักสงฆ์ ถา้ น ้าลอดตังอยู
้ ่ ภายในมีรูปหล่อของหลวงปู่ จีต ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวบ้ านในพืน้ ที่และบริ เวณ
โดยรอบ บ้ านถ ้าเขาพลูมีวดั ประจาหมูบ่ ้ านชื่อว่า วัดถ ้าเขาพลู ภายในวัดมีพ่อปู่ หลักเมืองซึง่ เป็ นที่สกั การบูชาของ
ชาวบ้ าน มีจุดชมค่างแว่นที่สามารถให้ อาหารกับค่างแว่นได้ โดยตรง และมีบ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีน ้าหยดลงมาจาก
หินในถ ้าตลอดทังปี
้ นอกจากนี ้ยังมีประเพณีวฒ
ั นธรรมที่เกี่ยวกับ เขาพลูอีกคือ ประเพณีปิดทองแก้ สินบนปี ขึ ้นถ ้า
เขาพลู ตรงกับวันขึ ้น 14 ค่า ถึง แรม 1 ค่า เดือน 6 ของทุกปี และบ้ านถา้ เขาพลูยังมี ความรู้ และภูมิปัญญาของ
ชุมชน ได้ แก่ การตีเหล็ก หมอจับเส้ น และการทาไม้ กวาดดอกหญ้ า ซึง่ เป็ นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมา
จนถึงคนในปั จจุบนั จากจุดเด่นของชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลูที่กล่าวมาทาให้ ทางคณะกรรมการหมู่บ้านมีการประชุม
หารื อและมีความต้ องการที่จะนาเสนอความหลากหลายของจุดเด่นของหมู่บ้านผ่านการจัดการท่องเที่ยว โดย
ชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ ชมุ ชนเกิดความเข้ มแข็ง เกิดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และให้ คนในชุมชนมีรายได้
จากการทาการท่องเที่ยว แต่เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านยังไม่มีประสบการณ์ ในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างถูกต้ องและเหมาะสม จึงทาการศึกษาความ
เป็ นไปได้ ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็ นลาดับแรก ผู้ทาวิจยั จึงมีความสนใจการทาวิจยั เรื่ อง ความเป็ นไป
ได้ ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน วัดถ ้าเขาพลู ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพและข้ อจากัดของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลู
2. เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ ในการจัดทาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลู
3. เพื่อทดลองออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลู
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วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ องความเป็ นไปได้ ในการจัด การท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้ านถา้ เขาพลู ตาบลชุมโค อาเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพร เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ คือ คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน หมูท่ ี่ 3 บ้ านถ ้าเขาพลู จานวน 14 คน เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การศึกษา ได้ แก่ ปฏิทินชุมชน แผนที่
ขันตอนในการศึ
้
กษา
ขัน้ ที่ 1 จัดกิ จกรรมสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่ อศึกษาข้ อมูลพื น้ ฐานและบริ บทของชุมชน ด้ วย
เครื่ องมือปฏิทินชุมชน และแผนที่ ซึง่ ได้ ดาเนินงานตามขันตอนวั
้
นที่ 6 กันยายน 2561
ขันที
้ ่ 2 จัดกิจกรรมสนทนากลุม่ (Focus group) เพื่อรวบรวมข้ อมูล ศักยภาพและข้ อจากัดของทรัพยากร
การท่ องเที่ ย วในชุมชนบ้ านถ า้ เขาพลู เป้ าหมายและแรงจูงใจของชุมชนในการท าการท่ องเที่ ย วโดยชุม ชน
ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยว แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาประเมินความเป็ นไปได้ ในการ
จัดทาท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึง่ ได้ ดาเนินงานตามขันตอนวั
้
นที่ 21 กันยายน 2561
ขัน้ ที่ 3 เดินทางไปศึกษาดูงานการท่องเที่ ย วโดยชุมชนที่ บ้ านพังเหา ต.ปั งหวาน อ.พะโต๊ ะ จ.ชุมพร
เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนบ้ านถ า้ เขาพลู ไ ด้ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น และเรี ย นรู้ การท าท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนจากหมู่ บ้ า นที่ มี
ประสบการณ์ ซึง่ ได้ ดาเนินงานตามขันตอนวั
้
นที่ 10 ตุลาคม 2561
ขัน้ ที่ 4 จัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus group) ทดลองออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
เหมาะสมกับบ้ านถ ้าเขาพลู ซึง่ ได้ ดาเนินงานตามขันตอนวั
้
นที่ 12 ตุลาคม 2561
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เคราะห์ ข้ อมูล เชิ งคุณภาพ โดยข้ อมูล ที่ ไ ด้ จากการจัด กิ จกรรมสนทนากลุ่ม แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ด้ วย
การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และเครื่ องศึกษาชุมชนชุมชน นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ จาแนก และ
จัดระบบข้ อมูลตามประเด็นที่ศกึ ษา เพื่อให้ เข้ าใจง่ายและนาเสนออย่างเป็ นระบบ
การประเมินความเป็ นไปได้ ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน นาข้ อมูลที่ได้ จากการจัดกิจกรรมสนทนา
กลุ่มในหัวข้ อ 1) ศักยภาพและข้ อจากัดของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลู 2) โอกาสและความ
เสี่ยงของการท่องเที่ยว มาประกอบกับการศึกษาข้ อมูลองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน แล้ วนามา
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ในการจัดการท่องเที่ยวร่ วมกับชุมชน
ระยะเวลาในการดาเนินงานระหว่างเดือนมิถนุ ายน ถึง ตุลาคม 2561

ผลและอภิปรายผล
ข้ อมูลพืน้ ฐานและบริบทของชุมชน
จากการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานของชุมชน ด้ วยเครื่ องมือปฏิทินชุมชน และแผนที่ (Figure 1) ผลการศึกษา
พบว่า บ้ านถา้ เขาพลู ตาบลชุมโค อาเภอปะทิ ว จังหวัดชุมพร มีประชากรทัง้ หมด 506 คน 182 หลังคาเรื อน
บ้ านถ ้าเขาพลูเป็ นชุมชนเกษตรกรรม ชาวบ้ านโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก โดยมีพืชหลัก
ได้ แก่ ปาล์มน ้ามัน และยางพารา กิจกรรมการเพาะปลูกอื่น ๆ เช่น มะพร้ าวน ้าหอม และเลี ้ยงสัตว์ ได้ แก่ โคเนื ้อ
จิ ้งหรี ด ไก่ไข่ และปลาดุก บ้ านถ ้าเขาพลูเป็ นชุม ชนพื ้นที่ราบสูงสลับกับภูเขาขนาดย่อม มีเขาพลูเป็ นภูเขาประจา
หมูบ่ ้ าน เขาพลูเป็ นเขาที่มีต้นพลูขึ ้นเป็ นจานวนมาก มีเนื ้อที่ประมาณ 303 ไร่ หรื อประมาณ 0.48 ตารางกิโลเมตร
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ภายในชุมชนมีแหล่งน ้าที่ชาวบ้ านขุดขึ ้นเองหลายแหล่ง มีโรงเรี ยน 1 แห่ง วัด 1 แห่ง ที่พกั สงฆ์ 1 แห่ง และมีพื ้นที่
ทาการเกษตรอยู่รอบ ๆ ชุมชน ด้ านวัฒนธรรมของบ้ านถา้ เขาพลู มีวัฒนธรรมท้ องถิ่ นที่ เหมือนกันชุมชนทาง
ภาคใต้ ทวั่ ไป แต่จะมีประเพณีที่เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน คือ ประเพณีปิดทองแก้ สินบนปี ขึ ้นถ ้าเขาพลู จัดตรงกับ
ขึ ้น 14 ค่า ถึง วันแรม 1 ค่า เดือน 6 ของทุกปี

Figure 1 Map of Ban Tum Kao Plu
ประเมินความเป็ นไปได้ ในการจัดทาการท่ องเที่ยวโดยชุมชน
1.ศักยภาพของทรั พยากรการท่ องเที่ยวในชุมชนบ้ านถา้ เขาพลู ชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลูมีทรัพยากร
ทางธรรมชาติ และทรั พยากรภายในชุมชนที่น่าสนใจ ได้ แก่ บ่อนา้ ทิ พย์ เขาพลู และค่างแว่น จากการสารวจ
ทรัพยากรภายในชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลูที่ได้ รับการเสนอเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
วัดถ ้าเขาพลู มีพื ้นที่ภายในวัดกว้ าง อยู่ติดกับเขาพลูซงึ่ เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของค่างแว่นถิ่นใต้ โดยคนที่
ผ่านไปมาสามารถให้ อาหารค่างแว่นได้ และยังเป็ นสถานที่รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ค่บู ้ านคู่เมืองที่คนต่างถิ่นรู้ จักไว้
ได้ แก่ หลวงปู่ จีต บ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีน ้าหยดลงมาจากหินในถ ้าตลอดทังปี
้ และพระหลักเมือง
เขาพลู เป็ นภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสตั ว์ป่าอาศัยอยู่ เช่น คูรา ค่างแว่น มีเส้ นทางเดินธรรมชาติที่
สามารถเดินรอบเขาเพื่อเยี่ยมชมธรรมชาติได้ ภายในเขาพลูมีถ ้าที่ชาวบ้ านเรี ยกว่า ถ ้าน ้าลอด ซึง่ เป็ นทางสาหรับ
น ้าไหลผ่าน และบริ เวณภายในถ ้าสามารถชมหินงอกหินย้ อยได้
ร้ านสินค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็ นที่จาหน่ายสินค้ าที่ชุมชนผลิตขึน้ มาเอง ภายในมีสินค้ า ได้ แก่
สบู่ชาโคล และน ้ามันมะพร้ าว โดยการทาสบู่ชาโคลชาวบ้ านจะผลิตถ่านชาโคลที่เป็ นส่วนผสมของสบู่ขึ ้นมาเอง
และมะพร้ าวที่นามาทาน ้ามันมะพร้ าวเป็ นมะพร้ าวที่รับซื ้อจากภายในชุมชน
เกษตรหนึง่ ไร่ หนึง่ แสน เป็ นพื ้นที่ที่ทาเกษตรแบบผสมผสาน สามารถเข้ ามาศึกษาเรี ยนรู้ ได้
“น่าจะได้ เพราะคนมองอยู่ตลอด แล้วพีก่ ็ทาจริ ง” (วนิดา ทิพย์คีรี, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561)
ภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน บ้ านถ ้าเขาพลูเป็ นหมู่บ้านหนึง่ ที่มีภมู ิปัญญาที่เริ่ มจะหาได้ ยากในปั จจุบนั อย่างเช่น
การตีเหล็ก และหมอจับเส้ น ซึง่ เป็ นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ และมีความรู้ ในเรื่ องการทาไม้
กวาดดอกหญ้ า
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2.ข้ อจากัดของทรั พยากรการท่ องเที่ยวในชุมชนบ้ านถา้ เขาพลู
วัดถ ้าเขาพลู เป็ นสถานที่ที่มีความเก่าแก่ มีอายุประมาณ 236 ปี ทาให้ ยงั ไม่มีคนทราบประวัติที่ชดั เจน
และคอยแนะนาสถานที่ให้ กบั ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ อย่างชัดเจน อีกทังยั
้ งขาดคนรุ่ นใหม่ที่ให้ ความสนใจ
เขาพลู สภาพในปั จ จุ บัน ไม่ ป ลอดภัย มากนัก เนื่ อ งจากไม่ ค่อ ยมี ผ้ ูใ ห้ ค วามสนใจ หากจะมี ก ารใช้
ประโยชน์จากเขาพลู จะต้ องมีการปรับปรุ งสถานที่ และมีระบบความปลอดภัยควบคูไ่ ปด้ วย
ร้ านสินค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายในมีสินค้ า ได้ แก่ สบู่ชาโคล และน ้ามันมะพร้ าว แต่ร้านสินค้ า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของชุมชนอยู่ในช่วงกาลังเริ่ มก่อตัง้ และขอเป็ นสินค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กบั ทาง
จังหวัด ทาให้ ยงั มีสินค้ าภายในร้ านไม่หลากหลาย
เกษตรหนึง่ ไร่ หนึง่ แสน สถานที่บริ เวณโดยรอบคับแคบ มีพื ้นที่รองรับผู้ที่มาเยี่ยมไม่มากนัก
ภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน ภูมิปัญญาของบ้ านถ ้าเขาพลูที่สืบต่อกันมาเป็ นภูมิปัญญาที่ มีการนับถือครู การจะ
ทาพิธีในแต่ละครัง้ ต้ องมีฤกษ์ ทาให้ ไม่สามารถต้ อนรับผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ ตลอด และยังขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญา
3.เป้ าหมายการทาการท่ องเที่ยวโดยชุมชน เป็ นการระดมความคิดเห็นของชาวบ้ านเพื่อให้ ชาวบ้ าน
ไตร่ ตรองว่าต้ องการเรื่ องท่องเที่ยวเพื่ออะไร บ้ านถ ้าเขาพลูมีเป้าหมายและแรงจูงใจในการทาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน คือ เพื่อให้ ชาวบ้ านในชุมชนมีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้นจากการสร้ างงาน สร้ างรายได้ ที่มาจากการทาท่องเที่ยว
โดยชุมชน ได้ เผยแพร่ ของดีประจาชุมชนให้ บคุ คลภายนอกได้ รับรู้ และสร้ างการมีสว่ นร่ วมของคนในชุมชนให้ เห็น
ความสาคัญของการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และสิ่งแวดล้ อมภายในชุมชนให้ คงอยู่ตอ่ ไป
”ถ้าบ้านเรามี รายได้ พีว่ ่าปากท้องก็จะดีขึ้นด้วย” (สิทธิ์ชยั ลิบลับ, สัมภาษณ์, 21 กันยายน 2561)
4.โอกาสและความเสี่ยงของการท่ องเที่ยว
การวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
ประกอบการตัดสินใจ โดยมีประเด็นที่ใช้ ในการศึกษา 6 ประเด็น
นักท่องเที่ยว สนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึน้ มีโอกาสเข้ ามาใช้ จ่าย ซื ้อสินค้ าภายในชุมชน แต่
การเข้ ามาของนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้ มีการติดต่อล่วงหน้ า
เส้ นทางที่เกี่ยวข้ อง บ้ านถ ้าเขาพลูอยู่ใกล้ เคียงกับบ้ านหินกบ ซึง่ มีพื ้นที่ติดกับทะเล และมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยว ทาให้ หมูท่ ี่ 3 มีโอกาสได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในหมูท่ ี่ 6
การคมนาคม บ้ านถา้ เขาพลูอยู่ติดกับตัวอาเภอปะทิว ซึ่งมีการให้ บริ การขนส่งสาธารณะ ได้ แก่ รถไฟ
และอยู่ห่างจากสนามบินชุมพรประมาณ 10 กิโลเมตร แต่ในชุมชนยังไม่มีการให้ บริ การของรถโดยสารประจาทาง
ความร่ วมมือ ทางชุมชนให้ ความร่ ว มมือกับหน่วยงานภายนอกเป็ นอย่างดี และผู้ใหญ่บ้านของบ้ าน
ถ ้าเขาพลูเป็ นที่ร้ ู จกั ของบุคคลภายนอก ทาให้ สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ ดี
การแข่งขัน ชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลูมีทรัพยากรภายในชุมชนที่เป็ นเอกลักษณ์ และแตกต่างไปจากที่อื่น เช่น
หลวงปูจีต บ่อนา้ ทิพย์ และค่างแว่น แต่ในขณะเดียวกันชุมชนใกล้ เคียงกับบ้ านถา้ เขาพลูก็มีการทาท่องเที่ ยว
เช่นกัน ทาให้ มีโอกาสในการแข่งขันกันสูง
นโยบายรั ฐ มีนโยบายของรั ฐส่งเสริ มการท่องเที่ยว คือ ปี การท่องเที่ ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยื น เป็ น
สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยนารายได้ สปู่ ระชาชน แต่นโยบายของรัฐก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
การประเมินความเป็ นไปได้ ในการจัด การท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้ านถ ้าเขาพลู เป็ นการนาข้ อมูลจาก
การศึก ษาบริ บ ทชุมชน การส ารวจทรั พ ยากรการท่ องเที่ ย วภายในชุมชนแล้ วน ามาวิ เคราะห์ ศัก ยภาพ และ
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การวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงในการท่องเที่ยว วิเคราะห์เนื ้อหาผ่านการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม และร่ วมกัน
ประเมิน ความเป็ นไปได้ ในการจัดการท่ องเที่ ยวโดยชุมชนของบ้ านถ า้ เขาพลูร่วมกับชุมชน จากการร่ วมกัน
วิเคราะห์ พบว่า บ้ านถา้ เขาพลูมีความเป็ นไปได้ ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพราะชุมชนมีศกั ยภาพด้ าน
พื ้นที่ได้ แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ศักยภาพด้ านบุคคล ได้ แก่ ปราชญ์ และการมีส่วนร่ วมของคนใน
ชุมชนต่อการพัฒนา ซึง่ เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ถึงแม้ จะต้ องมีการปรับปรุ ง
สถานที่ และพัฒนาในด้ านความเสี่ย งของของการท่องเที่ยว แต่โดยรวมไม่ว่าจะเป็ น ทรั พยากรภายในชุมชน
วัฒ นธรรมประเพณี องค์ ก รชุมชน และชาวบ้ านในชุมชนก็ เห็ น ด้ วยที่ จ ะให้ ความร่ วมมือในการเป็ น สถานที่
ท่องเที่ยว เช่น เกษตรหนึ่งไร่ หนึ่งแสน รวมไปถึงความต้ องการของชุมชนที่จะทาให้ เกิดการท่องเที่ยวให้ ได้ จึงมี
ความเป็ นไปได้ ที่ชุมชนจะสามารถทาให้ เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้ านถา้ เขาพลู อีกทัง้ ชุมชนยังมีความ
สนใจและพร้ อมเดินหน้ าทาการท่องเที่ยว
“บ้านเราทาได้ แต่ใช้เวลา เพราะยังไม่มีอะไรเลย เราเพิ่ งเริ่ มต้น ค่อย ๆ เป็ น ค่อย ๆ ไป” (สายทิพย์ เหมือนจิตร,
สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561)
5.ศึกษาดูงานด้ านการท่ องเที่ยวโดยชุมชน
จากการประเมินความเป็ นได้ ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพบว่า บ้ านถ ้าเข้ าพลูมีความเป็ นไปได้ ใน
การจัดการท่องเที่ ยวโดยชุมชน จึงได้ นาคณะกรรมการในหมู่บ้านบ้ านถา้ เขาพลูไปศึกษาดูงานที่ บ้านพังเหา
ต.ปั งหวาน อ.พะโต๊ ะ จ.ชุมพร เป็ นการเดินทางไปเรี ยนรู้ และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชุมชนบ้ านพังเหาในเรื่ องการทา
ท่ องเที่ ย วโดยชุมชน เพื่ อน าความรู้ และประสบการณ์ ที่ ไ ด้ มาใช้ ใ นการท าการท่ องเที่ ย วโดยชุมชนของบ้ า น
ถ ้าเขาพลู ก่อนเดินทางไปได้ มีการกาหนดเป้าหมายของการไปดูงานในครั ง้ นี ้ โดยบ้ านถ ้าเขาพลูมีเป้าหมายคือ
ต้ องการไปเรี ยนรู้ รูปแบบการดาเนินงานในการทาท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็ น การเล่าเรื่ องของมัคคุเทศก์ การต้ อนรับ
นักท่องเที่ยว การจัดการฐานการเรี ยนรู้ การนาเสนอขายสินค้ า และหลังจากการไปศึกษาดูงานแล้ วได้ มีการสรุ ป
สิ่งที่ได้ พบว่า ชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลูได้ เรี ยนรู้ การจัดการท่องเที่ยวที่จะสามารถนามาปรับใช้ กบั บ้ านถ ้าเขาพลู เช่น
การต้ อนรับนักท่องเที่ยว การทาฐานการเรี ยนรู้ ภายในชุมชน การเป็ นมัคคุเทศก์แนะนาสถานที่ เป็ นต้ น ได้ พูดคุย
แลกเปลี่ยนถึงจุดเริ่ มต้ นการทาท่องเที่ยวของบ้ านพังเหา และได้ เรี ยนรู้ ข้ อบกพร่ องของชุมชนตนเองจากการไป
ศึกษาดูงาน ทาให้ มองเห็นจุดที่ต้องปรับปรุ งพัฒนาภายในชุมชน
“เราไปแล้วได้เห็นข้อบกพร่ องของเขา เราก็เอามาปรับกับบ้านเรา อย่างของที เ่ ขาเตรี ยมมาขายเราก็มีนอ้ ย ถ้าเป็ น
พีพ่ ีเ่ อามาอีก” (สิทธิ์ชยั ลิบลับ, สัมภาษณ์, 12 ตุลาคม 2561)
6.ทดลองออกแบบโปรแกรมการท่ องเที่ยวโดยชุมชน
จากการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย เพื่อทดลองออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวของบ้ านถา้ เขาพลู
เป็ นการกาหนดสถานที่ และกิจกรรมที่สามารถทาได้ ในแต่ละที่ พบว่าสถานที่แรกที่ชมุ ชนจะให้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
โปรแกรมคือ วัดถ ้าเขาพลู สถานที่ ต่อมาคือแหล่งภูมิปัญญาท้ องถิ่น ร้ านสินค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เขาพลู
โดยเขาพลู ทางชุมชนได้ กาหนดกิจกรรมออกมา 3 อย่างให้ นักท่องเที่ยวเลือกทากิจกรรมตามความถนัด หรื อ
ความชื่นชอบของแต่ละคณะ และสถานที่สดุ ท้ ายคือเกษตรหนึ่งไร่ หนึ่งแสน โดยการเลือกลาดับสถานที่นนทาง
ั้
ชุมชนดูจากความใกล้ ไกลของสถานที่ ทาให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้ ทวั่ ทังหมู
้ ่บ้าน โปรแกรมนี ้เป็ นเพียง
โปรแกรมที่ ทางชุมชนออกแบบขึน้ มา แต่ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับความต้ องการ หรื อความพึงพอใจของผู้ที่มาว่าจะท า
กิจกรรมตามที่ชมุ ชนออกแบบไว้ หรื อจะกาหนดขึ ้นมาเองก็ได้ ตามทรัพยากรที่ชมุ ชนมี (Figure 2)
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Figure 2 Tourism Programs of Ban Tum Kao Pul
อภิปรายผลการศึกษา
บ้ านถ ้าเขาพลูเป็ นชุมชนเกษตรกรรม มีพื ้นที่ราบสูงสลับกับภูเขาขนาดย่อม มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่
หลากหลาย และประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์ ประจาชุมชนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บ้ านถา้ เขาพลูมีศกั ยภาพ
ด้ านทรัพยากรการท่องเที่ยว สอดคล้ องกับ พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ (2557) ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็ นหนึง่ ใน
องค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน มีศกั ยภาพเชิงพื ้นที่ และมีจุดแข็งตรงที่เข้ าถึงชุมชนได้
ง่าย อยู่ใกล้ กบั อาเภอ และมีการคมนาคมที่สะดวก ชาวบ้ านในชุมชนมีความสามัคคี ให้ ความร่ วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน รวมไปถึงการมีส่วนร่ วมของชาวบ้ านในการวิเคราะห์ ศกั ยภาพของชุ มชน เพื่อประเมินความ
เป็ นไปได้ ในการจัดท่องเที่ยวโดยชุมชนที่กาลังจะเกิดขึ น้ นี ้ด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดการมีส่วนร่ วมของ วันชัย
วัฒนศัพท์ (2546) หลักของการมีส่วนร่ วมในความหมายของการบริ หารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ ชิด
กับการตัดสินใจ นัน่ คือ การมีสว่ นร่ วมจะนาไปสูก่ ารตัดสินใจอย่างมีคณ
ุ ค่าและอย่างชอบธรรม การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของบ้ านถ ้าเขาพลูมาจากความต้ องการของชุมชนอย่างแท้ จริ ง ชุมชนมีความรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของ ทรัพยากร
ภายในชุมชนมีศกั ยภาพพอที่จะทาท่องเที่ยวโดยชุมชน แต่ชมุ ชนยังขาดความรู้ และความเข้ าใจในเรื่ องท่องเที่ยว
ชุมชนควรจะได้ รับการอบรมในเรื่ องการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่ องการวางแผน การบริ การ
จัดการองค์กร การสื่อความหมาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว หากชุมชนได้ รับการฝึ กอบรมและเรี ยนรู้
เพิ่มเติม บ้ านถ ้าเขาพลูก็จะมีความเป็ นไปได้ ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ เกิดขึ ้น

สรุปผลการศึกษา
ทรัพยากรภายในชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลูที่ได้ รับการเสนอให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้ วย วัดถ ้าเขาพลู
เขาพลู ร้ านสิ น ค้ าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิ ตภัณ ฑ์ เกษตรหนึ่งไร่ ห นึ่งแสน และภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่ น วัดถ า้ เขาพลูมี
ศักยภาพด้ านทรัพยากร เป็ นสถานที่รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ค่บู ้ านคู่เมืองที่คนต่างถิ่นรู้ จักไว้ ได้ แก่ หลวงปู่ จีต พระ
หลักเมือง และบ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ แต่มีข้อจากัดการขาดผู้บรรยายแนะนาสถานที่ เขาพลูมีศกั ยภาพด้ านทรัพยากรที่
มีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่งที่อยู่ของมีสตั ว์ป่า และมีถนนล้ อมรอบสามารถเดินหรื อปั่ นจักรยานรอบเขาเพื่อ
เยี่ ย มชมธรรมชาติ แต่ มีข้ อจ ากัดในเรื่ อ งการปรั บ ปรุ งสถานที่ ใ ห้ ความปลอดภัย ร้ านสิ น ค้ าหนึ่งตาบลหนึ่ ง
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ผลิตภัณฑ์ มีศกั ยภาพด้ านทรัพยากร ได้ แก่ สบู่ชาโคล และน ้ามันมะพร้ าว เป็ นสินค้ าที่มีการใช้ วตั ถุดิบจากภายใน
ชุมชน เช่น การผลิตถ่านชาโคล มีข้อจากัดที่อยู่ในช่วงกาลังเริ่ มก่อตัง้ ยังมีสินค้ าไม่หลากหลาย เกษตรหนึง่ ไร่ หนึง่
แสนมีศกั ยภาพด้ านพื ้นที่ มีการจัดสรรการใช้ พื ้นที่ในการทาเกษตรแบบผสมผสาน ผู้คนที่สนใจสามารถเข้ ามา
ศึกษาเรี ยนรู้ มีข้อจากัดในเรื่ องพื ้นที่ที่จะใช้ รองรับผู้ที่มาท่องเที่ยว ภูมิปัญญาพื ้นบ้ านมีศกั ยภาพด้ านพื ้นที่ เป็ น
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นสืบทอดต่อกันมา ได้ แก่ การตีเหล็ก หมอพื ้นบ้ าน และไม้ กวาดดอกหญ้ า มีข้อจากัดที่บางภูมิ
ปั ญญามีฤกษ์ ยามในการทา จึงไม่สามารถต้ อนรับผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ ตลอดทังปี
้
จากการประเมินความเป็ นไปได้ ร่วมกับชุมชน ประกอบกับการศึกษาข้ อมูลองค์ ประกอบการจัดการ
ท่องเที่ ยวโดยชุมชน ซึ่งประกอบด้ วย ทรั พยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ อุดมสมบูรณ์ และเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น ได้ แก่ ค่างแว่น บ่อน ้าศักดิ์สิทธิ์ หลวงปู่ จีต และพระหลักเมือง องค์กรชุมชนที่มีปราชญ์ หรื อผู้มีความรู้
ได้ แก่ ช่างตีเหล็ก และหมอจับเส้ น การจัดการที่มีกองทุนของชุมชนที่ เอื ้อประโยชน์ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน ได้ แก่ กองทุนหมู่บ้าน การเรี ยนรู้ ที่เป็ นลักษณะการจัดกิจกรรมของการท่องเที่ยวสามารถสร้ าง
การรั บ รู้ และความเข้ าใจในวิ ถี ชีวิตและวัฒนธรรมที่ แ ตกต่างได้ เช่ น ประเพณี แ ก้ สิน บนปี ขึน้ ถ า้ เขาพลู เมื่อ
พิ จารณาจากองค์ ประกอบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนข้ างต้ น และประเมินความเป็ นไปได้ ในการจัดการ
ท่องเที่ยวร่ วมกับชุมชนพบว่า บ้ านถ ้าเขาพลูมีความเป็ นไปได้ ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนมีศกั ยภาพ
ด้ านพื น้ ที่ และด้ านบุคคล คนในชุมชนให้ ความร่ วมมือ ทรั พยากรการท่องเที่ ยวภายในชุมชนมีความเหาะสม
ชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลูมีความสามารถที่จะพัฒนาให้ เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ แต่ต้องมีการเตรี ยมความพร้ อม
ของชุมชนสาหรั บการท่องเที่ ยวที่ จะเกิ ดขึน้ ในเรื่ อง การปรั บปรุ งสถานที่ และความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ อ งการ
ท่องเที่ยวของคนในชุมชนเพิ่มเติม หากมีการเตรี ยมความพร้ อมของชุมชนเกิดขึ ้น บ้ านถ ้าเขาพลูจะมีการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีประสิทธิภาพอีกหมูบ่ ้ านหนึง่
การทดลองออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลูพบว่า สถานที่เริ่ มต้ นคือ วัดถ ้าเขา
พลู ต่อด้ วยภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน ร้ านสินค้ าหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ เขาพลู และสถานที่สดุ ท้ ายเกษตรหนึง่ ไร่ หนึ่ง
แสน โดยโปรแกรมนีเ้ ป็ นเพียงโปรแกรมทางเลือกสาหรับผู้ที่มาท่องเที่ยว หากผู้ที่มาท่องเที่ยวมีกิจกรรมภายใน
ชุมชนอย่างอื่นที่สนใจ ก็สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ ตามความต้ องการและความเหมาะสม
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การปรับเปลี่ยนการจัดการสวนปาล์ มนา้ มันตามหลักวิชาการเกษตรกร
หมู่ท่ ี 4 ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
Modification of Oil Palm Cultivation Management on Principle Moo 4, Chumko Sub-District,
Pathio District, Chumphon Province
ภิญญาภัทร ภู่ระหงษ์ ¹* และ พีรชัย กุลชัย¹
Pinyaphat Purahong¹* and Peerachai Kullachai¹

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานของเกษตรกร 2)ส่งเสริ มองค์ความรู้ การจัดการ
สวนปาล์มนา้ มันตามหลักวิชาการ 3)ศึกษาการปรั บเปลี่ยนการจัดการสวนปาล์มน ้ามัน โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั
แบบผสมคือ วิจยั เชิงปริ มาณ เป็ นแบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม และวิจยั เชิงคุณภาพเป็ น แบบ
บันทึกการทาสวนปาล์มนา้ มัน จากการศึกษาพบว่ามีกลุ่มเกษตรกรที่สนใจปรั บเปลี่ยนการจัดการสวนปาล์ ม
จานวน 11 ราย ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี ปั จจุบนั เกษตรกรปลูกปาล์มน ้ามันใช้ ความรู้ เดิม
จึงได้ มีการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ กบั เกษตรกร โดยทดสอบความรู้ จากการทาแบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม
พบว่า เกษตรกรมีความรู้ เพิ่มขึ ้นจากเดิมคิดเป็ นร้ อย 14.5และ15.5 ตามลาดับ ส่วนการปรับเปลี่ยนการจัดการ
สวนปาล์ มนา้ มันตามหลักวิชาการพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ เริ่ มมีการปรั บเปลี่ยนการใส่ปุ๋ยให้ ตรงกับ ความ
ต้ องการของปาล์มน ้ามันมากขึ ้นจากเดิม

ABSTRACT
The aims of the study were 1) to study the basic information of farmers. 2) to promote the
knowledge of oil palm cultivation management base on academic principle. 3) to study the modification
of oil palm cultivation management. The research methodologies were to use the interview and pre-test
and post-test after training as quantitative research, then using recording of oil palm cultivation for
qualitative research. The study showed that eleven farmers were interested in changing the
management of oil palm cultivation. Most of the group were male age around 41 to 50 years old. At the
present day, farmers used their traditional knowledge to plant oil palm. After provided cognitive
cultivation to farmers, according to pre-test and post-test, 14.5% and 15.5% of farmers gain more
understanding in oil palm cultivation management. Moreover, after studied the oil palm cultivation
management base on academic principle at post-test state, the findings indicated that most farmers
began to change their way by using a fertilizer which more appropriates with palm oil.
Key Words : Modification, Cultivation Management, Participation
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คานา
ปาล์มน ้ามันถือเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของภาคใต้ เป็ นพืชที่เกษตรกรให้ ความสนใจและมีการขยาย
พืน้ ที่ปลูกเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ด้ านองค์ความรู้ การจัดการสวนปาล์มน ้ามันตามหลักวิชาการของเกษตรมีทงที
ั้ ่
ได้ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร และวิทยากรตามบริ ษัทเอกชนต่าง ๆ แต่ใน
บางพื ้นที่ยงั ขาดองค์ความรู้ ในการดูแล จัดการสวนที่ถูกต้ องและเหมาะสม เช่น การคัดเลือกพันธุ์ การปรับพื ้นที่
การปลูก การดูแลจัดการภายในสวน การใส่ปยุ๋ รวมไปถึงการจั ดทาบัญชีฟาร์ ม ซึง่ สอดคล้ องตามหลักของกรม
วิชาการเกษตร ทาให้ มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโต การให้ ผลผลิตและคุณภาพของปาล์มน ้ามัน พืน้ ที่หมู่ที่ 4
ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็ นอีกหนึง่ พื ้นที่ที่มีเกษตรกรที่ยงั ขาดองค์ความรู้ ในการจัดการสวนปาล์ม
น ้ามันตามหลักวิชาการที่ถกู ต้ องและเหมาะสมกับสภาพพื ้นที่ของตนเอง (กรมวิชาการเกษตร, 2555)
ปั จจุบันตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพรมีทงั ้ หมด 14 หมู่บ้าน หมู่ 4 ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร เป็ นหนึ่งหมู่บ้านของตาบลชุมโค ซึ่งหมู่ 4 มีประชากรทัง้ หมด 642 คน 236 ครั วเรื อน (ข้ อมูล
ประชากรที่ทาการเทศบาลตาบลชุมโค, 2561) ประชากรส่วนใหญ่จะมีอาชีพการเกษตรเป็ นหลัก ซึง่ การทาเกษตร
ของเกษตรกรส่วนใหญ่ จะปลูกพื ชเชิ งเดี่ยว พื ชที่ เป็ นที่ นิยมของเกษตรกรคือ ปาล์ มนา้ มัน (สานักงานเกษตร
อาเภอปะทิว, 2561) ซึ่งการปลูกปาล์มนา้ มันของเกษตรกรในพืน้ ที่หมู่ 4 มีการทาสวนปาล์มนา้ มันโดยใช้ องค์
ความรู้ เดิมที่สะสมกันมา โดยไม่ได้ มีการเข้ ารับการอบรม หรื อการส่งเสริ ม ตามหลักวิชาการ จึงทาให้ เกษตรกรที่
ทาสวนปาล์มมีปัญหาเกิดขึ ้นจากการทาสวนปาล์มน ้ามัน ซึง่ เกษตรกรไม่ได้ มีการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
เพื่อตรวจสอบว่าปาล์มน ้ามันยังขาดธาตุอาหารพืชชนิดใด หรื อมีธาตุอาหารชนิดใดมากเกินไป จึงทาให้ เกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มนา้ มันใส่ปยตามความเคยชิ
ุ๋
น ตามคาโฆษณาต่าง ๆ โดยไม่ทราบเลยว่าปุ๋ ยที่ใส่ให้ กับปาล์มน ้ามัน
เพียงพอหรื อเกินความต้ องการของต้ นปาล์มน ้ามันในแต่ละต้ น จึงทาให้ ต้นทุนในการปลูกปาล์มน ้ามันสูง รายได้
ไม่พอใช้ ในครั วเรื อน ด้ วยเหตุ นีเ้ องจึงมีเกษตรกรที่ สนใจปรั บเปลี่ยนการจัดการสวนปาล์ มตามหลักวิช าการ
จานวน 11 ราย เข้ ารับการส่งเสริ มการการจัดการสวนปาล์มน ้ามันตามหลักวิชาการ เพื่อหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
เรื่ องต้ นทุนที่สงู และเพื่อเป็ นการปรับเปลี่ยนการทาสวนปาล์มให้ ดี เพิ่มผลผลิตให้ มากขึ ้นจากเดิม ทางผู้วิจยั จึง
สนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่ อง การปรั บเปลี่ยนการจัดการสวนปาล์มนา้ มันตามหลักวิชาการโดยการมีส่วนร่ วมของ
เกษตรกรหมู่ 4 ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้ อมูลพื น้ ฐานของเกษตรกรผู้ทาสวนปาล์มนา้ มันพืน้ ที่หมู่ที่ 4 ตาบลชุมโค อาเภอปะทิ ว
จังหวัดชุมพร
2. เพื่อส่งเสริ มองค์ความรู้ การจัดการสวนปาล์มน ้ามันเกษตรกรหมูท่ ี่ 4 ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร
3. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนการจัดการสวนปาล์มนา้ มันตามหลักวิชาการของเกษตรกรหมู่ที่ 4 ตาบล
ชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
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วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง การปรั บเปลี่ยนการจัดการสวนปาล์มนา้ มันตามหลักวิชาการโดยการมีส่วนร่ วมของ
เกษตรกรหมูท่ ี่ 4 ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็ นงานวิจยั แบบผสม (Mixed Method) โดยใช้ ระเบียบ
วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) ร่ วมกับระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ประชากรในการศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามันหมู่ 4 ที่สนใจเข้ าร่ วมปรับเปลี่ยน จานวน 11 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา คือ (เชิงปริ มาณ) แบบสัมภาษณ์ (เชิงคุณภาพ)แบบบันทึกการทาสวนปาล์ม
น ้ามันตามหลักวิชาการ
ผู้วิจยั ทาการศึกษากับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามันทัง้ 11 ราย ระหว่างเดือนมิถนุ ายน ถึง ตุลาคม 2561
ขัน้ ตอนการศึกษา
ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาการทาสวนปาล์มน ้ามันแบบเดิมของเกษตรกรตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โดยศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานโดยทัว่ ไปของเกษตรกรกรผู้ทาสวนปาล์มน ้ามันหมู่ที่ 4 ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร ใช้ แบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ที่สนใจจานวน 11 ราย โดยมีสถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ขัน้ ตอนที่ 2 วิเคราะห์ การทาสวนปาล์ มนา้ มันแบบเดิมและส่งเสริ มองค์ความรู้ ให้ กับเกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน ้ามัน โดยมีการลงพื ้นที่สอบถามวิธีการทาสวนปาล์มน ้ามันแบบเดิมของเกษตรกรแต่ละราย และจัดอบรม
ถ่ายทอดการจัดการสวนปาล์มน ้ามันตามหลักวิชาการ ซึ่งมีการทดสอบองค์ความรู้ ก่อนการอบรมและหลังการ
อบรมในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ขันตอนที
้
่ 3 ลงพื ้นที่ติดตามผลถึงการปรับเปลี่ยนการจัดการสวนปาล์มน ้ามัน โดยใช้ กระบวนการพูดคุย
กันแบบมีส่วนร่ วมหลังจากได้ รับการอบรม และตรวจสอบการปรั บเปลี่ยนจากการเช็คแต่ละขัน้ ตอนของหลัก
วิชาการแล้ วเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการปรับเปลี่ยน

ผลและอภิปรายผล
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามันที่สนใจเข้ าร่ วมการปรับเปลี่ยนการจัดการสวนปาล์มตามหลักวิชาการ พื ้นที่
หมูท่ ี่ 4 ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จานวน 11 ราย เป็ นเพศชายร้ อยละ 63.64 และเป็ นเพศหญิงร้ อย
ละ 36.36 ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 45.46 รองลงมาช่วงอายุ 61-70 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 27.27 รองลงมา
ช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 18.18 และช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 9.06 โดยมีการประกอบอาชีพหลัก
คือ ทาสวนปาล์มน ้ามัน ร้ อยละ 100 ประกอบอาชีพรอง คือ เลี ้ยงสัตว์ ร้ อยละ 27.27 ค้ าขายและรับจ้ าง ร้ อยละ
36.36 และไม่ประกอบอาชีพรอง ร้ อยละ 36.36
การทาสวนปาล์ มนา้ มันแบบเดิมของเกษตรกร
จาการการสัมภาษณ์การทาสวนปาล์มน ้ามันแบบเดิมของเกษตรทัง้ 11 ราย ได้ ข้อมูลดังนี ้
1. การคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน ้ามันของเกษตรกรแต่ละรายจะคัดเลือกพันธุ์จากการที่ศนู ย์วิจยั พันธุ์ปาล์ม
สุราษฎร์ ธานีได้ เข้ ามาส่งเสริ มให้ ปลูก ซึง่ พันธุ์ที่ได้ เข้ ามาส่งเสริ ม คือ พันธุ์สรุ าษฎร์ ธานี 2 นอกจากนี ้ยังมีบริ ษัท
ต่าง ๆ ที่เข้ ามาส่งเสริ มเรื่ องพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่เหมาะสมต่อการค้ า ซึง่ พันธุ์ที่เป็ นที่นิยมของเกษตรกรสวนปาล์ม
น ้ามัน คือ พันธุ์เทเนอรา (TENERA) เนื่องจากพันธุ์เทเนอรา เป็ นพันธุ์ที่ให้ ลกู อย่างสม่าเสมอ ลาต้ นเตี ้ย ลูกดก ทน
แล้ ง และเหมาะแก่การค้ ามากที่สดุ นอกจากนี ้ยังมีเกษตรกรบางรายที่เลือกปลูกพันธุ์ ยังกัมบี (YANGAMBI)
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“ที ่เลื อกปลูกพันธุ์ยงั กัมบี เนื ่องจาก อยากจะเปรี ยบเที ยบพันธุ์เทเนอรากับพันธุ์ยงั กัมบี ว่าให้ผลผลิ ตที ่
แตกต่างกันหรื อไม่ ปัจจุบนั นี ย้ งั ไม่เห็นผล เนื ่อ งจากพึ่งลงกล้าพันธุ์ได้แค่ 2 ปี ” สุวรรณ แซ่เซียว (สัมภาษณ์ , 2
กันยายน 2561)
2. การเตรี ยมพื ้นที่ในสวนปาล์มน ้ามันก่อนลงปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้ การไถปรับหน้ าดินให้ พื ้นที่
แต่ละที่ที่ใช้ ปลูกปาล์มน ้ามัน เพื่อง่ายต่อการปลูกและดูแล และยังมีการกาจัดวัชพืชต่าง ๆ ในสวนปาล์มน ้ามันที่
จะลงต้ นกล้ า นอกจากนี ้ภายในแปลงของเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการวัดระยะในการขุดหลุมปลูก และเว้ น ระยะ
พื ้นที่ภายในแปลง เพื่อให้ รถสามารถวิ่งได้ ซึง่ ลักษณะสวนปาล์มของแต่ละรายจะแตกต่างกันไป
3. การปลูกปาล์มน ้ามัน ระยะการปลูกของเกษตรกรแต่ละรายจะใช้ ระยะการปลูกที่ไม่เท่ากัน โดยจะมี
ระยะการปลูกดังนี ้ 8X8X8 เมตร จานวน 6 แปลง 9X9X9 เมตร จานวน 2 แปลง10X10X10 เมตร จานวน 3 แปลง
“ระยะการปลู กแต่ละที ่ก็ไม่ เหมื อนกันหรอก ขึ้ นอยู่ กบั ขนาดพื ้นที ่แต่ละแปลง และความสะดวกของ
เจ้ า ของ อย่ า งแปลงผู้ใ หญ่ ก็ ใ ช้ ร ะยะ 8X8X8 เมตร เพราะที ่ บ้ า นปลู ก มะละกอแซมด้ว ย” รุ่ ง ดวงภุมเมศร์
(สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2561)
4. ระบบน ้าของการทาสวนปาล์มน ้ามัน เกษตรกรใช้ ระบบที่มาจากธรรมชาติ คือ รอนา้ ฝน และมีบาง
รายที่ใช้ น ้าจากฟาร์ มสุกร
“บางครั้งช่วงฝนแล้ง น้าไม่ค่อยมี ก็ตอ้ งใช้น้าจากคอกหมู เพือ่ ให้สวนปาล์ มน้ามันมี น้า แล้วน้าในคอกหมู
ยังเป็ นปุ๋ ยให้กบั สวนปาล์ มได้ มันได้ประโยชน์สองทางเลย” ประชุม รู ปสง่า (สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2561)
5. การดูแลปาล์มนา้ มันส่วนใหญ่จะมีการตัดแต่งทางใบปี ละ 1 ครั ง้ และบางรายจะใช้ วิธีการแทงผล
ปาล์ม 1 ครัง้ ก็จะตัดแต่งทางใบไปในตัว ส่วนลักษณะการวางทางใบในแปลง เกษตรกรจะวางทางใบที่มีลกั ษณะ
เหมือนกัน คือ วางร่ องเว้ นร่ อง เพื่อให้ ง่ายเวลาเข้ าไปเก็บเกี่ ยวผลผลิต นอกจากนี ้ระยะเวลาในการแทงผลปาล์ม
น ้ามันเพื่อนาไปขายจะมีระยะเวลาอยู่ที่ 15-20 วัน
“ที ่เลื อกแต่งทางใบแบบแทงผลที ก็ตดั ที เพราะมันง่ายเวลาเก็ บผลผลิ ตครั้งต่อไปและประหยัดเวลา
ประหยัดแรงงานไปในตัว แต่ไม่รู้ว่าวิ ธีแต่งทางปาล์ มที ท่ าอยู่มนั ถูกต้องเปล่า เพราะบางคนเขาก็ไม่ทาแบบลุงแต่
ลุงเลื อกเอาสะดวก” สมศักดิ์ ซันซี (สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2561)
6. การกาจัดโรค แมลง ส่วนใหญ่แล้ วปาล์มน ้ามันจะพบปั ญหาหนูกดั ยอดวงอายุปาล์มน ้ามัน 1-3 ปี แต่
เกษตรกรทุกรายใช้ วิธีการปล่อยให้ เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่ได้ ใช้ สารเคมีในการกาจัด เมื่อปาล์มน ้ามันเข้ าสู่ช่วง
อายุปีที่ 4จนถึงปั จจุบนั จะไม่มีแมลง โรคมารบกวน หากมีก็พบน้ อยจึงปล่อยให้ เป็ นไปตามธรรมชาติ
“ช่วง 1 - 3 ปี แรกจะมี หนูมากัดยอดปาล์ มน้ามัน แต่พี่ก็ไม่ได้กาจัดหนูปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ
เพราะไม่ได้รับความเสียหายเยอะ” ธาดา แก้ วรัตน์ (สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2561)
7. การใส่ปยปาล์
ุ๋
มน ้ามันของเกษตรกรแต่ละรายจะมีระยะเวลา 4 ครัง้ /ปี จานวน 3 ราย 3 ครัง้ /ปี จานวน
3 ราย 2 ครัง้ /ปี จานวน 5 ราย โดยสูตรปุ๋ ยที่เกษตรกรใช้ จะมีสูตร 15-15-15, 0-0-60, 14-10-30, 14-9-30 (ปุ๋ ย
ผสมเอง) , 11-0-0, 12-5-38, 21-0-21, 21-0-0 และนอกจากนี ้ยังใส่ปยคอกในแปลงปาล์
ุ๋
มน ้ามันเพิ่มเติม
“ใช้ปยสู
ุ๋ ตร 11-0-0 และ0-0-60 แม่ปยุ๋ 12-5-38 ใส่ช่วงต้นฝนและปลายฝน น้าจะเลื อกใส่ปยแค่
ุ๋
3 ครั้ง/
ปี เพราะด้วยทุนที ส่ ูง เลยใส่แค่ 3 ครั้ง/ปี ” สัคพงศ์ จันทร์ มณี (สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2561)
8. สาหรั บการทาบัญชีฟาร์ มของเกษตรกร เกษตรกรยังไม่มีการดาเนินการจัดทาบัญชีฟาร์ ม จึงไม่ร้ ู
รายรับ-รายจ่ายอย่างแท้ จริ ง ทาให้ ไม่สามรถประเมินต้ นทุน รายรับ-รายจ่ายได้
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“ป้าไม่ได้ ทาเลยบัญชี ไม่มีเวลาทา ซื ้อปุ๋ ย ซื ้อยามาก็ไม่เคยจดเลย แต่ก็อยากทา เพราะ อยากรู้ รายรั บ
รายจ่ายในครอบครัว” อนงค์ เพชรอาวุธ (สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2561)
การส่ งเสริมองค์ ความรู้ การจัดการสวนปาล์ มนา้ มันตามหลักวิชาการ
จากการส่งเสริ มองค์ความรู้ การจัดการสวนปาล์มนา้ มันตามหลักวิชาการมีเกษตรกรที่สนใจเข้ ารั บการ
ปรับเปลี่ยนการทาสวนปาล์มน ้ามันจานวน 11 ราย โดยได้ รับการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่ องปาล์มนา้ มัน
จากศูนย์การเรี ยนรู้ ซีพีไอ ภายใต้ การดูแลของบริ ษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ในวันที่ 1
ตุลาคม 2561 ณ ศาลาประจาหมูบ่ ้ านหมูท่ ี่4 ซึง่ รายละเอียดการอบรมมีดงั นี ้

1. การคัดเลือกพันธุ์ปาล์มน้า มัน โดยเกษตรกรต้องเลือกต้นพันธุ์ที่โคนต้นใหญ่ ใบกาง และมีท่อ
ล้าเลียงน้า ท่ออาหารที่ใหญ่
2. ต้องปรับสมดุลกรด - ด่าง ในดิน โดยเลือกปรับค่าความเป็นกรด - ด่างในดินให้ดีขึน ซึ่งพืนที่แต่ละ
แปลงได้รับการตรวจค่าวิเคราะห์ดิน จึงท้าให้ทราบค่าความเป็นกรด - ด่างในพืนที่ของตนเอง
3. การดูแลภายในสวน เช่น การจัดการกองทางใบ การตัดทางใบ เกษตรกรต้องใช้พืนที่การกองทาง
ใบเพียง ร้อยละ 25 ก็เพียงพอแล้วภายในสวน
4. จากการที่ได้น้าตัวอย่างดินตรวจวัดธาตุอาหารในดิน ท้าให้เกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยที่ตรงตามความ
ต้องการของปาล์มน้ามันในแต่แปลง และวิธีการสังเกตอาการขาดธาตุชนิดต่าง ๆ
5. การสังเกตอาการขาดธาตุชนิดต่างๆ
จากผลการอบรมและทาการทดสอบก่อนและหลังการอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการสวนปาล์มน ้ามัน
ตามหลักวิชาการของเกษตรกร พบว่า มีเกษตรกรที่ทาได้ คะแนนสูงสุดก่อนการอบรม 18 คะแนน หลังการอบรม
19 คะแนน และมีเกษตรกรที่ทาได้ คะแนนต่าสุดก่อนการอบรม 12 คะแนน หลังการอบรม 14 คะแนน เมื่อนามา
คิดเป็ นค่าเฉลี่ยก่อนการอบรมและหลังการอบรมได้ เป็ น 14.5 และ 15.5 ตามลาดับ และมีเกษตรกร 1 ราย ที่ไม่ได้
เข้ ารับการอบรม จึงสามารถสรุ ปได้ ว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนา้ มันมี ความรู้ และความเข้ าใจในหลักการจัดการ
สวนปาล์มน ้ามันตามหลักวิชาการมากขึ ้นกว่าเดิม สามารถวิเคราะห์ได้ จากการทาแบบสอบถาม
การปรั บเปลี่ยนการทาสวนปาล์ มตามหลักวิชาการ
จากการลงพื ้นที่ติดตามผลการปรับเปลี่ยนการจัดการสวนปาล์มน ้ามันตามหลักวิชาการโดยใช้ การพูดคุย
กับเกษตรกรที่สนใจจานวน 11 ราย และใช้ ตารางการเปรี ยบเทียบการทาสวนปาล์มน ้ามันแบบเดิม ขันตอนตาม
้
หลักวิชา การปรับเปลี่ยนหลังการอบรม ดังภาพ (Figure 1) พบว่า
1. ด้ านการเตรี ยมพื ้นที่ มีเกษตรกรจานวน 5 ราย ได้ จดั การแปลงโดยมีการทาถนน การทาทางระบายน ้า
การเตรี ยมพืน้ ที่ปลูกในพืน้ ที่ล่มุ การไถแปลง ระยะห่างของต้ นปาล์มกับขอบคู สาเหตุที่ทาให้ เกษตรกรเปลี่ยน
เนื่องจาก พื ้นที่สามารถปรับเปลีย่ นได้ ไม่ได้ ยงุ่ ยาก เช่นการทาถนนภายในแปลงที่สามารถทาได้ สาหรับเกษตรกรที่ยงั ไม่
ปรั บเปลี่ยน เนื่องจาก พืน้ ที่ของเกษตรกรไม่เอือ้ อานวย พืน้ ที่มีจากัดและถูกใช้ ประโยชน์ อย่างเต็มที่ จึงไม่สามารถ
ปรับเปลีย่ นได้ นอกจากปลูกใหม่ในครัง้ ต่อไป

“พืน้ ที ส่ วนของลุงปาล์ มอายุ 15 ปี แล้ว พืน้ ที ภ่ ายในสวนก็ใช้พืน้ ที ป่ ลูกมะพร้าว ไม่อยากไปปรับอะไรมาก
ตอนนีก้ ็ทาแบบเดิ มไปก่อน เดีย๋ วปลูกใหม่จะปรับให้ดีขึ้น” ราพันธุ์ คงปั น้ (สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2561)
2. ด้ านการคัดเลือกกล้ าพันธุ์ เกษตรกรทัง้ 11 ราย มีการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื ้นที่
3. ด้ านการปลูก ยังไม่มีเกษตรกรจะปรับเปลี่ยน เรื่ องการจัดการระยะห่างระหว่างต้ น (9X9X9 ม.) แนว
ปลูกทิศเหนือ-ทิศใต้ การเตรี ยมดินหลุมปลูก การรองก้ นหลุม ความลึกของการปลูกโคนเสมอดิน มีตาข่ายป้องกัน
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หนู มีการปลูกซ่อม การปลูกพืชคลุมดิน (ระยะ 3 ปี ) สาเหตุที่เกษตรกรไม่เลือกปรับเปลี่ยนเนื่องจาก ในขันตอน
้
ของการปลูกไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้ เพราะปาล์มน ้ามันมีอายุเกินจะปรับเปลี่ยน
“ปาล์ มน้ ามันป้าอายุเกิ นจะเปลี ่ยนแล้ว อันนี ้ต้องทาช่วงแรกๆเลย ปาล์ มน้ ามันตอนนี ้ก็10กว่าปี แล้ว
ปลูกใหม่เดีย๋ วค่อยปรับเปลี ย่ น” ทัศนีย์ ศักดิ์ปฎิฐา (สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2561)
4. ด้ านระบบน ้าของเกษตรกรเป็ นการให้ น ้าแบบธรรมชาติโดยรอน ้าฝน จึงไม่มีการให้ น ้าโดยใช้ ระบบอื่น
5. ด้ านการดูแลรักษา มีเกษตรกรจานวน 2 รายที่ดาเนินการปรับเปลี่ยนการหักช่อดอกทิ ้งก่อน 30 เดือน
ห้ ามแต่งทางใบจนถึงระยะเก็บเกี่ยว การรั กษาความชืน้ ด้ วยเศษพืช เนื่องจาก การรั กษาความชืน้ ด้ วยเศษพื ช
สามารถทาได้ ไม่เกิดความยุ่งยาก โดยจัดการด้ วยวิธีการตัดหญ้ าภายในสวนแล้ วทิ ้งไว้ ภายในสวน จากที่เคยตัด
แล้ วนาไปทิ ้ง สาหรั บเกษตรกรที่ยงั ไม่ปรับเปลี่ยน เนื่องจาก ปาล์มน ้ามันมีอายุเกิน 30 เดือน และเลยระยะที่อยู่
ในช่วงรอการเก็บเกี่ยว จึงไม่อยากปรับเปลี่ยนภายในสวน
“ลุงปรับเปลี ย่ นภายในสวนตามที อ่ บรม ตัดหญ้าแล้วทิ้ งไว้ในสวนเลย ไม่เอาไปทิ้ งข้างนอก อยากลองดู
ว่าจะดีขึ้นจากเดิ มมากไหม” สุวรรณ แซ่เซียว (สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2561)
6. ด้ านการกาจัดโรค แมลง ศัตรู พืช ยังไม่มีเกษตรกรที่ดาเนินการในช่วงที่ ปาล์มนา้ มันมีอายุ 1-3 ปี
เนื่องจากปาล์มน ้ามันของเกษตรทัง้ 11 ราย มีอายุเกิน 3 ปี
7. ด้ านการใส่ปุ๋ย แบ่งเป็ นตรวจวิเคราะห์ ดิน การตรวจตัวอย่างใบ การใส่ปุ๋ยในปริ มาณที่ เหมาะสม
วิธีการใส่ปยุ๋ การใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ ด้ านนี ้มีเกษตรกรที่เริ่ มปรับเปลี่ยนจานวน 2 ราย เนื่องจากอยากรู้ วา่ ถ้ าปรับเปลี่ยน
การใส่ปยตามค
ุ๋
าแนะนาแล้ วผลผลิตที่ได้ จะต่างจากเดิมหรื อไม่ สาหรับเกษตรกรที่ยงั ไม่ปรับเปลี่ยน เนื่องจาก ยัง
ไม่พร้ อมในเรื่ องของการเปลี่ยนปุ๋ ย เพราะปุ๋ ยที่ใช้ ต้องใช้ แม่ปยุ๋ จึงทาให้ มีปัญหาในเรื่ องของการเปลี่ยนต้ นทุน
“ถ้าจะให้ปรับเปลี ย่ นตอนนี ค้ งทาได้ยาก เพราะปาล์ มน้ามันตอนนีอ้ ายุ 10 ปี แล้ว แต่ก็ไม่ปฏิ เสธที จ่ ะทา
เพราะถ้าทาแล้วสามารถช่ วยให้ผลผลิ ตดี ขึ้น ต้นทุนลดลงได้ก็จะทา ตอนนี ้ก็ได้แค่ปรับเปลี ่ยนเรื ่ องปุ๋ ยตาม
คาแนะนาจากผลการตรวจวิ เคราะห์ ไปก่อน” ประชุม รู ปสง่า (สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2561)
8. ด้ านการจัดการแปลง มีเกษตรกรจานวน 3 ราย ได้ จัดทาบัญชี ครั วเรื อน บัญชี ฟาร์ ม บันทึกการ
เจริ ญเติบโต เนื่องจาก เกษตรกรอยากรู้ ต้ นทุนการผลิต รายรั บ -รายจ่าย เพื่อจะได้ วางแผนการใช้ จ่ายได้ อย่าง
เหมาะสม สาหรับเกษตรกรที่ยงั ไม่ปรับเปลี่ยนนัน้ เนื่องจากไม่มีเวลาในการจดบันทึก
“ได้เริ่ มบันทึกค่าปุ๋ ย รายจ่ายในการทาสวนปาล์ มบ้างแล้ว หลังจากอบรม แต่ก็ยงั ไม่ค่อยละเอียดเท่าไร
ป้าก็ให้ลูกช่วยดูให้” ลักขณา ขนสิงห์ (สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2561)
Figure 1 Comparative study of oil palm plantations.
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Figure 1 Comparative study of oil palm plantations.

อภิปรายผลการศึกษา
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามันที่สนใจเข้ าร่ วมการปรับเปลี่ยนการจัดการสวนปาล์มตามหลักวิชาการ พื ้นที่
หมู่ที่ 4 ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จานวน 11 ราย ผู้ที่สนใจส่วนใหญ่เป็ นเพศชายร้ อยละ 63.64 อยู่
ในช่วงอายุ 41-50 ปี ร้ อยละ 45.46 ซึง่ จาการสัมภาษณ์ เกษตรกรแต่ละรายทาให้ ทราบว่า การปลูกปาล์มน ้ามัน
ของเกษตรกรใช้ ความรู้ ที่มีอยู่เดิมและประสบการณ์ ที่ทามาหลายปี ในการปลูก โดยไม่ได้ ใช้ หลักการทางวิชาการ
เข้ ามาช่วยในการทาสวนปาล์มนา้ มัน จึงทาให้ เกษตรกรเกิดความสนใจที่จะเข้ าร่ วมการปรั บเปลี่ยนตามหลัก
วิชาการโดยมีการจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ตงแต่
ั ้ เรื่ องการคัดเลือกพันธุ์ การปรับพื ้นที่การปลูก การดูแล
จัดการภายในสวน การใส่ปุ๋ย รวมไปถึงการจัดทาบัญชี ซึ่งสอดคล้ องตามหลักของ กรมวิชาการเกษตร (2555)
หลังจากที่มีการอบรมให้ ความรู้ ได้ มีการติดตามผลของการปรับเปลี่ยนการทาสวนปาล์มนา้ มันของเกษตรกรทัง้
11 ราย โดยใช้ การประชุมกลุม่ เพื่อให้ เกษตรกรได้ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซงึ่ กันและกัน และร่ วมกันตัดสินใจ
ประเมินผลการปรั บเปลี่ยนจากการใช้ แบบสอบถามเช็คขัน้ ตอนการปรั บเปลี่ยนการทาปาล์มนา้ มันตามหลัก
วิชาการในสวนปาล์มน ้ามันของตนเอง จากผลการสัมภาษณ์ แต่ละรายมีการปรับเปลี่ยนที่ไม่เหมือนกันในแต่ละ
ขันตอน
้
ในบางขันตอนก็
้
ไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ อย่างเช่นการจัดการระบบน ้า เนื่องจากการทาสวนปาล์ม
นา้ มันพืน้ ที่หมู่ที่ 4 จะใช้ นา้ ฝน จึงไม่สามารถจัดการระบบน ้าได้ การส่งเสริ มให้ เกษตรกรมีองค์ความรู้ สามารถ
ช่วยให้ เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ อาการต่าง ๆ ของปาล์มน ้ามันเบือ้ งต้ นได้ ซงึ่ สอดคล้ องกับทฤษฎีการส่งเสริ ม
การเกษตร ติดตามให้ คาแนะนาช่วยเหลือจนบังเกิดผลสาเร็ จ ขณะเดียวกันก็นาปั ญหาทางเกษตรมาวิเคราะห์หา
หนทางแก้ ไขของ บุญธรรม จิตอนันต์ (2536) แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรทุกรายก็พร้ อมที่จะปรั บเปลี่ยนการ
จัดการสวนปาล์มตามหลักวิชาการ เพื่ อให้ ปาล์มนา้ มันของตนเองมีคุณภาพที่ดีขึน้ ได้ ผลผลิตที่ดีขึน้ และลด
ต้ นทุนในการผลิต

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา การปรั บเปลี่ยนการจัดการสวนปาล์มนา้ มันตามหลักวิชาการโดยการมีส่วนร่ วมของ
เกษตรกร หมู่ที่ 4 ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีทงหมด
ั้
11 ราย ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายอยู่ในช่วงอายุ
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เฉลี่ย 41-50 ปี โดยมีการประกอบอาชีพหลัก คือ ทาสวนปาล์มน ้ามัน ร้ อยละ 100 ส่วนใหญ่มีอาชีพเสริ ม ค้ าขาย
และรับจ้ าง ร้ อยละ 36.36 และไม่ประกอบอาชีพรอง ร้ อยละ 36.36
ซึง่ ก่อนการได้ รับการอบรมการปรับเปลี่ยนการทาสวนปาล์มน ้ามันตามหลักวิชาการ เกษตรกรแต่ละราย
จะมีลกั ษณะการทาสวนปาล์มที่คล้ ายๆกัน คือ ระบบนา้ จะใช้ ระบบน ้ารอน ้าฝน มีการเก็บเกี่ยวทุก ๆ 15-20 วัน
และไม่มีการทาบัญชีฟาร์ ม แต่จะแตกต่างกันในเรื่ องของพันธุ์ การใส่ปุ๋ย ระยะความห่างระหว่างต้ น ซึ่งขึน้ กับ
ลักษณะของพื ้นที่แต่ละแปลง
ซึง่ เมื่อเกษตรกรได้ รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทาให้ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามันทัง้ 11 ราย มีองค์
ความรู้ ที่เพิ่มมากขึ ้น สามารถวัดได้ จากแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม และเมื่อมีการลงพื ้นที่ติดตามผลโดย
มีการจัดเวทีการพูดคุยแบบมีส่วนร่ วม เพื่อให้ ได้ มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดซึง่ กันและกัน ทาให้ เห็นถึงปั ญหาของ
การที่จะปรับเปลี่ยนในบางขันตอน
้
แต่ในบางขันตอนก็
้
ได้ เห็นถึงการปรับเปลี่ยนของเกษตรกร
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การพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
DEVELOPMENT OF COMMUNITY-BASED TOURISM PACKAGE,
BU HOM SUB-DISTRIC, CHIANG KHAN DISTRIC, LOEI PROVINCE.
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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยวและเพื่อศึกษาพัฒนาโปรแกรม
การทองเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใชเครื่องมือ
แบบสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณแบบมีสวนรวม การประชุมกลุมยอย และเครื่องมือศึกษาชุมชน ผล
การศึกษาพบวา บานบุฮมและบานผาแบนมีศักยภาพทรัพยากรการทองเที่ยวที่อุดมสมบูรณ ถึงแมวาชุมชนยัง
ขาดในดานศักยภาพคนและศักยภาพการมีสวนรวม แตโดยรวมชุมชนบานบุฮมและบานผาแบนสามารถจัดการ
การทองเที่ยวโดยชุมชนได และโปรแกรมการทองเที่ยวที่เหมาะสมคือการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวหลักอยูภายใน
สวนเกษตร พัฒนาสวนเกษตรใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อเปนตัวอยางใหคนในชุมชนไดเห็นและรวมกันเขา
มามีสวนรวมในการบริหารจัดการการทองเที่ยว

ABSTRACT
The objectives of this research were to study 1) potential and resources of the community
leading to community-based tourism, 2) development of community-based tourism package in Bu
Hom sub-distric, Chiang khan distric, Loei province. This study used the qualitative research
methodology and gathered the data by in-depth interview, participatory observation, focus group and
the local community study tools. The results showed that Ban Bu Hom and Ban Pha Baen have
potential and abundant resources. Although the community still lacks in the potential of people and
community members’ participation. But overall Ban Bu Hom and Ban Pha Baen can to management
community-based tourism. The appropriate tourism package is to organize the main tourist activities
within the farm development of farm to become a attraction to be an example to people in the
community have seen and involvement in tourism management.
Key Words: potential , community-based tourism , tourism package
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คํานํา
บานบุฮมและบานผาแบนเปนหมูบานที่ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลบุฮม ซึ่งประชากรสวนใหญในพื้นที่บานบุฮม
และบานผาแบนมีสวนเกษตรเปนของตนเอง มีการปลูกไมผลที่หลากหลาย เชน มะมวง ทุเรียน เงาะ กลวย ฝรั่ง
เปนตน และยังมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ เชน ถ้ําผาแบน วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน จุดชมวิวริมแมน้ําโขง มี
อาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อ และดวยสภาพภูมิประเทศเปนภูเขา ทําใหการทําสวนเกษตรในบางที่ตั้งอยูบนเนินเขา
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงาม ความนาสนใจในธรรมชาติและความหลากหลายในการทําเกษตรนี้จึงเปน
สาเหตุที่ทําใหผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนตองการนําเสนอความหลากหลายของกิจกรรมการเกษตรผานการ
จัดการทองเที่ยว และการทองเที่ยวโดยชุมชนเปนการพัฒนาชุมชนที่ใชการทองเที่ยวเปนเครื่องมือโดยการสราง
ความเขมแข็งขององคกรชาวบานในการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
(พจนา สวนศรี, 2546) ชุมชนตองการใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิถีเกษตรกรรมของชาวชนบท การดํารงชีวิต
วัฒนธรรม และประเพณี เปนการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูมาทําใหเกิดประโยชน โดยผูนําชุมชนเคยเห็นชุมชนที่
ประสบความสําเร็จในเรื่องการทองเที่ยว จึงเชื่อวาการทองเที่ยวจะเปนสวนสําคัญในการพัฒนาชุมชน เพราะการ
ทองเที่ยวสามารถสรางการมีสวนรวมใหแกชุมชน สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
เนื่องจากในตําบลบุฮม ประชากรปลูกมะมวงกันเปนสวนใหญทําใหในบางปผลผลิตลนตลาดราคามะมวงตกต่ํา
รายไดจากการขายมะมวงไมคุมทุนการผลิต และเมื่อหมดฤดูกาลมะมวงบางครัวเรือนไมไดปลูกพืชอื่น ทําให
รายไดขาดหายไป ถามีการทองเที่ยวเกิดขึ้นก็จะสามารถสรางรายไดเสริมใหแกชุมชนอีกดวย แตการเริ่มสงเสริม
ใหทุกคนในชุมชนมามีสวนรวมในเรื่องการทองเที่ยวยังเปนสิ่งที่ยาก เพราะคนในชุมชนยังไมคุนชินกับการมี
นักทองเที่ยวเขามาและยังไมมีประสบการณในเรื่องของการทองเที่ยว การเริ่มทําใหชุมชนเขาใจในการทองเที่ยว
จึงเปนการเริ่มจากผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่สนใจในเรื่องของการทองเที่ยวเพื่อเปนกําลังหลักในการ
พัฒนาตอไป และการเพิ่มศักยภาพรูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนโดยการจัดทดลองโปรแกรมการ
ทองเที่ยว เพื่อใหชุมชนไดเรียนรูมีสวนรวมในกระบวนการประเมินศักยภาพของชุมชนและรวมกันกําหนดทิศทาง
รูป แบบของการท อ งเที่ ย วภายในชุ ม ชน จึง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาโดยมีคํ า ถามวิ จั ย คื อ การพัฒ นาโปรแกรมการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เปนอยางไร
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาศักยภาพและทรัพยากรการทองเที่ยวของตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้นที่ บานบุฮม หมูที่ 1 และ หมูที่ 9 บานผาแบน หมูที่ 8 และหมูที่ 11 ในตําบลบุฮม
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2. ขอบเขตเชิงเนื้อหา ศึกษาดานศักยภาพ/ทรัพยากรของแหลงทองเที่ยวภายในชุมชน ที่จะนํามาสูการ
จัดโปรแกรมการทองเที่ยวโดยชุมชน
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วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใช
การการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูนําชุมชน จํานวน 5 คน และสมาชิกในชุมชนที่สนใจในเรื่องการทองเที่ยว จํานวน
13 คน ของบานบุฮมและบานผาแบน ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รวมทั้งสิ้น 18 คน โดยใชการสุม
แบบการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา คื อ การสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก เป น รายบุ ค คล (Individual-Depth
Interviews) ปฏิทินชุมชน แผนที่เดินดิน การสังเกตแบบมีสวนรวมและการสนทนากลุม (Focus group)
ขั้นตอนในการศึกษา
ขั้นที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชน ประกอบไปดวย ปฏิทินชุมชน แผนที่เดินดิน โดยใชการสัมภาษณ
แบบเชิงลึก ระหวางวันที่ 13 ถึง 25 สิงหาคม 2561
ขั้นที่ 2 สํารวจศักยภาพและทรัพยากรภายในชุมชนที่จะนํามาสูแหลงทองเที่ยว ดําเนินการระหวางวันที่
1 ถึง 5 กันยายน 2561
ขั้นที่ 3 ออกแบบโปรแกรมการทองเที่ยวและจัดกิจกรรมทดลองโปรแกรมการทองเที่ยวตําบลบุฮม ใน
วันที่ 13 กันยายน 2561 โดยรวมกับเกษตรกรในพื้นที่ 12 คน ผูเขารวมกิจกรรมทดลองโปรแกรม 23 คน ประกอบ
ไปดวย เจาหนาที่สํานักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูนําชุมชนบานผาแบน
และบานบุฮม ผูประกอบการรานอาหารที่พักในเชียงคาน และนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวชมในเชียงคาน
ขั้นที่ 4 สัมภาษณแบบเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน แกผูนําชุมชน
และสมาชิกในชุมชนที่มีความสนใจในการทองเที่ยว จํานวน 8 คน ในชวงเดือนกันยายน
ขั้นที่ 5 จัดกิจกรรมสนทนากลุมสรุปผลจากกิจกรรมทดลองโปรแกรมการทองเที่ยวโดยชุมชน โดย
ผูเขารวมกิจกรรมไดแกผูนําชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่มีความสนใจในเรื่องการทองเที่ยว จํานวน 8 คน
ดําเนินการในวันที่ 9 ตุลาคม 2561
การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุมยอย การลงภาคสนาม และ
การสังเกตการณแบบมีสวนรวมมาวิเคราะหเชิงเนื้อหาโดยใชการพรรณนาเรียบเรียงนําเสนอตามขอเท็จจริง
ระยะเวลาในการดําเนินงานระหวางเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม 2561

ผลและอภิปรายผล
ศักยภาพและทรัพยากรการทองเที่ยว
ขอมูลพื้นฐานและบริบทชุมชน
การศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชน จากการใชเครื่องมือศึกษาชุมชน ไดแก ปฏิทินชุมชน แผนที่เดินดิน
ผลการศึกษาพบวา บานบุฮมและบานผาแบนประชากรสวนใหญมีอาชีพหลักในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร อาทิ ทํานา ทําไร และใหความสําคัญในการปลูกไมผล อาทิ มะมวง ฝรั่ง กลวย ทุเรียน เงาะ จนไดรับ
ขนานนามว าเป น "เมื องผลไมตลอดป" ดานประเพณี วัฒ นธรรมของบา นบุฮ มและบ า นผาแบน โดยทั่ว ไปมี
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วัฒนธรรมทองถิ่นเหมือนกับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไป ทุก ๆ เดือนในรอบปนั้นมีการจัดงานบุญ
พื้นบานกันเปนประจํา จึงไดถือเปนประเพณี 12 เดือนเรียกกันวา ฮีตสิบสอง โดยบานบุฮม ภายในชุมชนมี
โรงเรียน 1 แหง วัด 2 แหง รานคาบริการ 24 แหง ฝายชะลอน้ํา 1 แหง บานผาแบน ภายในชุมชนมี โรงเรียน 1
แหง วัด 2 แหง รานคาบริการ 11 แหง โดยคนในชุมชนจะใชวัดเปนศูนยกลางในการทํากิจกรรมตาง ๆ และจะใชที่
ทําการผูใหญบานในการตอนรับบุคคลจากภายนอกเปนอันดับแรก และมีพื้นที่ทําการเกษตรอยูรอบ ๆ ชุมชน
ศักยภาพและทรัพยากรภายในชุมชนที่นําไปสูการจัดการการทองเที่ยว
ตํ า บลบุ ฮ ม ตั้ ง อยู ห า งจากเขตเทศบาลเชี ย งคาน 14 กิ โ ลเมตร โดยเชี ย งคานเป น เมื อ งที่ ดึ ง ดู ด
นักทองเที่ยวเขามามากมายในแตละปเพราะเปนเมืองที่ยังคงความมีเสนหในเรื่องของวัฒนธรรม ขนบประเพณี
และวิถีชีวิตดั้งเดิม เปนที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาสัมผัส และตําบลบุฮมยังมีแหลงทองเที่ยวหลักในพื้นที่ ไดแก
วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน จุดชมวิวริมแมน้ําโขง ถ้ําผาแบน และแหลงทองเที่ยวเหลานี้ ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของ
บานบุฮมและบานผาแบน
“แตละสถานที่ทองเที่ยวบานเรามีเรื่องเลา ตํานานมันสามารถเชื่อมโยงจากเชียงคานมาบานเราได บาน
ของเราไมไดไกลจากเชียงคาน และมันมีมีเอกลักษณของมัน” (เชาว มูลศิริ, สัมภาษณ, 9 กันยายน 2561)
ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน (2561) ไดกําหนดองคประกอบที่
สําคัญของการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ชุมชนควรจะมี ไดแก ศักยภาพคน ศักยภาพพื้นที่ และศักยภาพดานการ
จัดการ จากการศึกษาพบวา ดานศักยภาพคน โดยคนในชุมชนสวนใหญยังไมเคยเห็นตัวอยางของการทองเที่ยวที่
ประสบความสําเร็จ ทําใหชุมชนมองภาพไมออกวาจะเกิดการทองเที่ยวภายในชุมชนไดอยางไร รวมไปถึงผูนํา
ชุมชนบางคนไมใหความรวมมือ มีการแบงฝายระหวางผูนําเองและมีบทบาทในการรวมวิเคราะหแกปญหาชุมชน
นอยมาก
“ถาผูนําหมูบานรวมตัวกันไดดี คิดวาจะทําไดถาคนเดียวสองคนมันก็ยาก มันตองมีผูนํา สมาชิกใน
ชุมชน ชาวสวนรวมกัน ถาผูนํารวมตัวกันไดก็อยากที่จะรวมทําดวย” (สุจิตร จันทะคําแพง, สัมภาษณ, 10
กันยายน 2561)
“ปญหาที่ความคิดของชุมชนไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ยังมีความคิดแตกแยกอยูบางคนก็รอดูกอนวาจะ
เปนไปไดไหม คอยจะทํา” (ชัยวัฒน จันทรชื่น, สัมภาษณ, 2 ตุลาคม 2561)
ศักยภาพพื้นที่ ชุมชนมีความนาสนใจทั้งในเรื่องของธรรมชาติและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น อาทิ จักสาน ทอ
ผาฝาย แกะสลักหินแร เปนตน มีอาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อ ไดเปรียบในเรื่องของการมีสถานที่ทองเที่ยวหลักตั้งอยูใกล
กับชุมชน อาทิ วัดถ้ําผาแบน วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน และจุดชมวิวริมแมน้ําโขง กิจกรรมการเกษตรมีความ
หลากหลาย สามารถปลูกไมผลไดผลผลิตตลอดทั้งป สวนเกษตรที่นาสนใจไดแก สวนโอปอ บานบุฮม ซึ่งเปน
แปลงเกษตรผสมผสานตนแบบที่มีการปลูกไมผลผสมผสาน เลี้ยงสัตว สามารถพัฒนาใหเปนแหลงศึกษาดูงานได
และสวนสนาม บานผาแบน โดยภายในสวนมีการปลูกพืชที่หลากหลาย ทั้งพืชสมุนไพร พืชผักและไมผล และ
ตั้งอยูใกลสถานที่ทองเที่ยว เชน วัดพระพุ ทธบาทภูควายเงิน ทํ าใหวิวทิว ทัศนในบริเวณสวนเกษตรมีความ
สวยงาม ธรรมชาติอุดมสมบูรณ สวนศักยภาพดานการจัดการ คนในชุมชนยังขาดความรูความเขาใจในเรื่อง
ทองเที่ยวชุมชนที่ถูกตอง ชาวบานยังอยูในลักษณะตางคนตางทํา มีสวนรวมในงานตาง ๆ คอนขางนอย และยัง
ไมมีการรวมกลุมกันที่ชัดเจนในเรื่องของการทองเที่ยว ถึงแมจะมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนเขามาสนับสนุน
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เกี่ยวกับเรื่องของการทองเที่ยว แตคนในชุมชนยังไมคอยใหความรวมมือเทาที่ควรทําใหการทองเที่ยวในชุมชนยัง
ไมสามารถเกิดขึ้นได
“ชาวบานบานเราเขายังไมตื่นตัวกัน บานเราคือเขาจะมีความสามารถทําผลผลิตแตการที่จะใหเขามา
เปนผูที่ไปโฆษณาชักชวนเขาจะไมถนัด ไมมีเวลา คนในชุมชนยังรักความอิสระยังไมพรอมตอการรวมกลุม”
(พนม นันทะคํา, สัมภาษณ, 20 กันยายน 2561)
พัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวโดยชุมชน
การออกแบบและทดลองโปรแกรมทองเที่ยวโดยชุมชน
หลังจากมีการสํารวจศักยภาพและทรัพยากรภายในชุมชนจึงไดทําการออกแบบโปรแกรมการทองเที่ยว
ตําบลเชียงคานรวมกับผูนําชุมชน และจัดกิจกรรมทดลองโปรแกรมทองเที่ยว ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย ในวันที่ 13 กันยายน 2561 โดยมีผูเขารวมกิจกรรม ไดแก เจาหนาที่สํานักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูนําชุมชนบานบุฮมและบานผาแบน ผูประกอบการรานอาหารที่พักในเชียงคาน
และนักทองเที่ยวจากตางจังหวัดที่เขามาเที่ยวชมในเชียงคาน จํานวน 1 คน โดยการจัดโปรแกรมมีรายละเอียด
ดังนี้ กิจกรรมเริ่มตั้งแตเวลา 9.00 น. นั่งรถรางชมเมืองเชียงคานในเสนถนนชายโขง หลังจากนั้นเดินทางไปที่ทํา
การผูใหญบานหมู 9 ตําบลบุฮม พักทาน Welcome drink มีการกลาวตอนรับและไดทําความเขาใจในการจัด
กิจกรรมทดลองโปรแกรมทองเที่ยวแกผูเขารวมกิจกรรม เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ ”สวนโอปอ”
โดยเมนูอาหารเที่ยง ไดแก แกงเห็ดผึ้ง เอาะหนัง ตมสมปลาคัง หลนปู หมูยาง และสมตํา ซึ่งแตละเมนูจะเปน
อาหารพื้นถิ่นที่วัตถุดิบสามารถหาไดจากในพื้นที่ และมีกิจกรรมเดินชมสวนเกษตรผสมสานซึ่งเปนแปลงเกษตร
ผสมผสานต น แบบ หลั ง จากรั บ ประทานอาหารเที่ ย งเสร็ จ เดิ น ทางไปชมวิ ว ทิ ว ทัศ น บ นสวนมะม ว งที่ ห ว ยผึ้ ง
หลังจากนั้นแวะชมสวนเกษตรผสมผสานของเกษตรกรบานบุฮมพรอมทั้งชิมลองกองสด ๆ จากตน ซึ่งเปนผลไม
ประจําฤดูกาล และเดินทางไปบานผาแบนชมสวนเกษตรผสมผสานที่ชื่อวา”สวนสนาม”ที่กําลังพัฒนาเปน Farm
Stay เพราะบรรยากาศภายในสวนอุดมไปดวยธรรมชาติที่สมบูรณ มีการปลูกพืชที่หลากหลาย มีวิวเนินเขาที่
สวยงาม และปดทายทริปดวยการไหวพระที่วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน
จากการสรุปกิจกรรมทดลองโปรแกรมการทองเที่ยวภาพรวมของกิจกรรมผูเขารวมกิจกรรมประทับใจใน
การจัดโปรแกรมอยางมาก ทั้งความสวยงามของสวนเกษตร อาหารอรอยบางอยางเปนสิ่งหายากที่มีในพื้นถิ่น
เทานั้น เชน ปูผา แตก็ยังมีขอเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแกไข คือ กิจกรรมบางอยางอาจจะตองตัดออกถาการ
เดินทางไมสะดวก อาทิ ทางไปสวนที่หวยผึ้งมีการเดินทางลําบาก มีความไมปลอดภัยในการเดินทาง ดังนั้นจึง
ควรหันไปเพิ่มกิจกรรมในสวนเกษตรใหมากขึ้น เพราะการเที่ยวแคในสวนก็สามารถทํากิจกรรมไดหลายอยาง
บทเรียนจากการทดลองโปรแกรมทองเที่ยวโดยชุมชน
การพั ฒ นาโปรแกรมการท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนบ า นบุ ฮ มและบ า นผาแบ น นั้ น เป น การนํ า ข อ มู ล จาก
การศึก ษาชุม ชน การสํา รวจศั ก ยภาพและทรัพ ยากรชุ ม ชน และการสั ม ภาษณ แบบเจาะลึก นํ า มาวิ เ คราะห
อภิปรายรวมกับชุมชนผานเวทีสนทนากลุม จากการรวมกันวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ผูวิจัยไดรวบรวม พบวา
ชุมชนบานบุฮมและบานผาแบน เดนชัดในเรื่องศักยภาพของพื้นที่ ถึงแมวาศักยภาพดานคนและการจัดการยัง
ตองมีการปรับปรุงและพัฒนาบาง เพราะคนในชุมชนสวนใหญยังมีลักษณะการทํางานแบบตางคนตางทํา ยังไม
เคยเห็นตัวอยางของการประสบความสําเร็จในเรื่องทองเที่ยว แตพื้นฐานโดยรวมไมวาจะเปนทรัพยากรธรรมชาติ
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ประเพณีวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น สถานที่ทองเที่ยวภายในชุมชนมีความสวยงามและนาสนใจ เชน จุดชมวิวริม
แมน้ําโขง วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน วัดบรรพตคีรี และสวนเกษตรผสมผสาน ไดแก สวนโอปอ บานบุฮม และ
สวนสนาม บานผาแบน จึงมีความเปนไปไดที่ทางชุมชนจะสามารถทําใหการทองเที่ยวเกิดขึ้นจริง แตการทําใหทุก
คนในชุมชนนั้นเขาใจในเรื่องการทองเที่ยวและสามารถรวมกลุมกันทําไดยังเปนสิ่งที่ยากอยูและตองใชเวลา
ดังนั้นจึงตองมีแกนนําที่จะเปนกําลังหลักในการพัฒนา เปนตัวอยางใหคนในชุมชนมองเห็นวาการทองเที่ยว
สามารถเกิดขึ้นจริงได
หลังจากการวิเคราะหขอมูลรวมกัน สรุปไดวาชุมชนมีความพรอมตอการจัดการการทองเที่ยวและอยาก
ทําใหเกิดขึ้นจริง จึงใหชุมชนรวมวางแผนการดําเนินงานขั้นตอไปโดยวิเคราะหจากกิจกรรมทดลองโปรแกรมการ
ทองเที่ยว ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งเปนกิจกรรมทดลองโปรแกรมการทองเที่ยวที่เชื่อมเสนทาง
สถานที่ทองเที่ยวสําคัญและสวนเกษตรตาง ๆ จากบานบุฮมไปบานผาแบน โดยชุมชนมีความคิดเห็นวาแตละ
หมูบานมีเอกลักษณเปนของตนเอง การเยี่ยมชมสวนเกษตรเพียงแคสวนเดียวก็มีกิจกรรมที่หลากหลายและ
สามารถจัดกิจกรรมไดทั้งวัน ซึ่งจากการสังเกตแบบมีสวนรวม เห็นไดชัดวาหากจะจัดกิจกรรมเชื่อมทั้งสี่หมูบาน
ในตอนนี้ยังขาดผูประสานงาน ถาใหทั้งสี่หมูบานวางแผนการทํางานรวมกันยังมีความเปนไปไดยากและแตละ
หมูบานก็ยังไมเคยทํางานรวมกัน ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม คือ การเริ่มทําจากหมูบานของ
ตนเอง เปนการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีกิจกรรมหลักอยูในสวน เรียนรูวิถีชีวิตของชุมชน สวนเรื่องแผนพัฒนา
การทองเที่ยว ทางชุมชนยังไมไดกําหนดรูปแบบที่ชัดเจนวาจะมีทิศทางดําเนินการอยางไรตอไป
ภายหลั ง จากการจั ด กิ จ กรรมทดลองโปรแกรมการท อ งเที่ ย ว ได มี ผู ป ระกอบการที่ เ ขา ร ว มกิ จ กรรม
มองเห็นศักยภาพทั้งในเรื่องคนและสถานที่ของสวนสนาม บานผาแบนประกอบกับเจาของสวนมีความตองการ
อยากที่จะพัฒนาสวนเกษตรของตนเองใหกลายเปนแหลงทองเที่ยว ทางผูประกอบการจึงไดเขาไปใหคําแนะนํา
ตาง ๆ ทําใหปจจุบันนี้ “สวนสนาม” สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวไดและมีโปรแกรมการทองเที่ยว
ที่ชัดเจน โดยดําเนินการภายใตแนวคิดสวน 3 ธรรม ไดแก ธรรมมะ ธรรมชาติ และ วัฒนธรรม และเริ่มมี
นักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมสรางรายไดใหกับชุมชนแลว ซึ่งนอกจากความอุดมสมบูรณของธรรมชาติภายในสวน
สวนสนามยังตั้งอยูใกลแหลงทองเที่ยวหลัก อาทิ วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน วัดถ้ําผาแบน จุดชมวิวริมแมน้ําโขง
เปนตน
“สวนตัวไมไดมองการทองเที่ยวแคเปนการเพิ่มรายได ไมใชอยากจะเอาเงินจากคนที่มาเที่ยว แตอยาก
ทําการทองเที่ยวใหเหมือนมีแขกมาเยี่ยม มีญาติมาเยือนมันจะมีความรูสึกสุขใจมากกวาแคการมองไปที่เรื่อง
รายได” (อัจฉรา โรจนประภาพร, สัมภาษณ, 9 กันยายน 2561)
อภิปรายผลการศึกษา
ชุมชนบานบุฮมและบานผาแบน เปนชุมชนสังคมชนบท ชาวบานในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพ
การเกษตร มีการปลูกไมผลที่หลากหลาย ดวยความอุดมสมบูรณของธรรมชาติและวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ชุมชนทําใหบานผาแบนและบานบุฮมมีศักยภาพในการดึงดูดใจดานการเกษตร สามารถพัฒนาใหกลายเปน
แหลงทองเที่ยวได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เทพกร ณ สงขลา (2556) ไดกลาววา การพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงเกษตรบนฐานทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นใหมีมูลคาที่สูงขึ้นตองคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
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ที่มุงเนนการทําการเกษตรรวมถึงรักษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน ซึ่งจากคําบอกเลาของแกนนํา
ในชุ มชน คนในชุ ม ชนสวนใหญ ไมรู จักการท องเที่ยวโดยชุม ชน ชาวบา นยังไมมีก ารรวมกลุมต างคนตา งทํ า
ประกอบอาชีพของตนเอง นิรมล พงศสถาพร (2551) กลาววาการมีสวนรวมถือเปนหัวใจหลักในการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ดังนั้นควรมีการสรางความรูความเขาใจและกระตุนใหชุมชนเกิดการมีสวนรวม วางแผน
พัฒนาจัดการดานการบริหารการทองเที่ยว หากคนในชุมชนสามัคคีกัน มีความคิดริเริ่ม มีการประเมินศักยภาพ
ของตนเองและตองการอยากที่จะรวมกันพัฒนาชุมชนใหมีประสิทธิภาพ ชุมชนบานผาแบนและบานบุฮมก็จะมี
ศักยภาพมากพอที่จะกาวไปสูชุมชนการทองเที่ยวได และการสรางตัวอยางของการทองเที่ยวที่ประสบ
ความสําเร็จใหเห็น ก็ถือเปนการเริ่มตนที่ดีดังเชน”สวนสนาม”บานผาแบน สามารถพัฒนาใหกลายเปนแหลง
ทองเที่ยวไดเพราะเจาของสวนมีความตองการเปนการระเบิดจากภายใน สรางความเขมแข็งผานการพัฒนา
ตนเอง มีความตองการที่จะพัฒนาชุมชนใหมีประสิทธิภาพ และการที่ไดมีผูประกอบการเขามาใหคําแนะนําทําให
การพัฒนาสามารถไปไดเร็ว ดังสอดคลองกับวิทยาลัยวิจัยเพื่อทองถิ่น (2556) ไดขอคนพบประการหนึ่งจาก
ประสบการณในการสนับสนุนชุมชนใหสามารถจัดการทองเที่ยว ไดทั้งในมิติของงานวิจัยและมิติของงานพัฒนา
นั้นคือ ในกระบวนการสนับสนุนชุมชนใหเกิดผลสําเร็จ และเกิดการสรางกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องนั้น
จําเปนที่จะตองมี“พี่เลี้ยง”ในการหนุนเสริม และจัดกระบวนการ สรางการเรียนรูใหกับชุมชนทองเที่ยวตลอด
เสนทางการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน

สรุปผลการศึกษา
การพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวโดยชุมชน ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีขอบเขตเชิงพื้นที่
คือ บานบุฮมและบานผาแบน ซึ่งจากการศึกษาศักยภาพและทรัพยากรการทองเที่ยวพบวาชุมชนบานบุฮมและ
บานผาแบน เปนชุมชนเกษตรกรรม สามารถปลูกไมผลไดผลผลิตตลอดทั้งป มีอาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อ มีสวนเกษตร
ผสมผสานที่นาสนใจ ไดแก สวนโอปอบานบุฮมและสวนสนามบานผาแบน และจากการศึกษาดวยการสัมภาษณ
เชิงลึก การประชุมกลุมยอย และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม พิจารณาจากองคประกอบที่สําคัญที่แตละ
ชุมชนควรจะมีในการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวชุมชน คือ ศักยภาพคน ศักยภาพพื้นที่ และศักยภาพ
ดานการจัดการ พบวาบานบุฮมและบานผาแบนมีศักยภาพพื้นที่ที่โดดเดน คือ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบสานตอกันมาและคนในชุมชนรูจักรักและหวงแหนทรัพยากรในชุมชนของตน
ถึงแมยังตองพัฒนาในเรื่องศักยภาพคนและดานการจัดการแตโดยรวมชุมชนบานบุฮมและบานผาแบนสามารถ
จัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนได
จากการจัดกิจกรรมทดลองโปรแกรมทองเที่ยว ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และไดมีการ
รวมกันสรุปบทเรียนจากการทดลองโปรแกรมทองเที่ยวโดยชุมชนวิเคราะหหาแนวทางการดําเนินงานขั้นตอไป
ผานกิจกรรมสนทนากลุมพบวา แตละชุมชนยอมมีเอกลักษณเปนของตัวเองและชุมชนยังไมพรอมตอการทํางาน
รวมกัน ดังนั้นชุมชนควรมีการเริ่มจัดกิจกรรมการทองเที่ยวจากภายในสวนเกษตรของตนเองกอน ดังเชน “สวน
สนาม” บานผาแบน ที่สามารถจัดการสวนเกษตรใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวและมีโปรแกรมการทองเที่ยวที่
ชัดเจน โดยเปนโปรแกรมที่มีกิจกรรมหลักอยูภายในสวนเกษตร เชน การทําขันหมากเบ็ง เก็บวัตถุดิบภายในสวน
มาทําอาหาร และมีการนั่งรถเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวสําคัญตาง ๆ ที่อยูใกลกับสวนเกษตร เชน วัดพระพุทธบาทภู
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ควายเงิน วัดถ้ําผาแบน เห็นไดวาความสําเร็จในขั้นตนเกิดจากความตองการของเจาของสวน ที่มีใจอยากจะ
นําเสนอจุดเดนของชุมชนผานกิจกรรมการทองเที่ยว และการที่มีผูประกอบการเขามาใหคําแนะนําทําใหสามารถ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวไดเร็ว และในอนาคตหากสวนสนามกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีการจัดการ
ที่ดี ก็สามารถเปนตัวอยางใหคนในชุมชนไดเห็นและเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน

ขอเสนอแนะจากการศึกษา
1. หนวยงานที่เกี่ยวของในดานพัฒนาชุมชนควรมีการเขามาสงเสริมเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชนแบบ
จริงจัง สรางจิตสํานึกเพื่อใหชุมชนเกิดความรูความเขาใจในเรื่องทองเที่ยวชุมชนที่ถูกตอง ชุมชนมีการรวมตัวกัน
วางแผนและตัดสินใจรวมกันตอเรื่องการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในชุมชนทองเที่ยวที่ประสบความสําเร็จเพื่อใหชุมชนไดศึกษาผลดี ผลเสีย
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ แลวกลับมาประยุกตใชกับพื้นที่ของตนเอง

เอกสารอางอิง
ชัยวัฒน จันทรชื่น. 2561. สัมภาษณ, 2 ตุลาคม 2561.
เชาว มูลศิริ. 2561. สัมภาษณ, 9 กันยายน 2561.
เทพกร ณ สงขลา. 2556. รูปแบบการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืนใน
อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
ทรัพยากรเกษตรเขตรอน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.
นิ ร มล พงศ ส ถาพร. 2551. การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในการจั ด การการท อ งเที่ ย ว :กรณี ศึ ก ษาแหล ง
โบราณคดีบานโปงมะนาว ตําบลหวยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พจนา สวนศรี. 2546. คูมือการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน. โครงการทองเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ, กรุงเทพฯ.
พนม นันทะคํา. 2561. สัมภาษณ, 20 กันยายน 2561.
วิทยาลัยวิจัยเพื่อทองถิ่น. 2561. พี่เลี้ยงชุมชน…การทองเที่ยวโดยชุมชน. แหลงที่มา:
www.cbti.org/.../9e8ae058a42608ca25766 ae01202ddc2f8429255.doc, 22 ตุลาคม 2561.
ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน. 2561. การทองเที่ยวชุมชน. แหลงที่มา:
https://www.gsb.or.th/getattachment/36295a2d-169a-4bc4-8ecc38d3769b1211/GR_report_travel_internet_detail.aspx, 25 ตุลาคม 2561.
สุจิตร จันทะคําแพง. 2561. สัมภาษณ, 10 กันยายน 2561.
อัจฉรา โรจนประภาพร. 2561. สัมภาษณ, 9 กันยายน 2561.

433

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

การพัฒนาธนาคารปูม้าโดยการมีส่วนร่ วมของกลุ่มประมงพืน้ บ้ าน บ้ านหินกบ
ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
The Development of Blue Crab Bank by Participation with Local Fishery Group Ban Hin Gob,
Chumko Sub-District, Patew District, Chumporn Province
วิษณุกร เบ๊ ะกี1* และ พีรชัย กุลชัย1
Witsanukorn Beh-Kee1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบ การจัดตังและ
้
การดาเนินงานของธนาคารปูม้าบ้ านหินกบ และศึกษาแนวทางในการพัฒนาธนาคารปูม้าบ้ านหินกบโดยการมี
ส่วนร่ วมของกลุม่ ประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบ โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ จากการศึกษาพบว่า ชาวประมง
พื ้นบ้ าน บ้ านหินกบมีการทาประมงพื ้นบ้ านมาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2521 จนประสบกับปั ญหาการลดจานวนลงของปูม้า
จึงได้ มีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตังธนาคารปู
้
ม้าขึ ้น โดยการดาเนินงานคือ จะรับซื ้อเฉพาะปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง
เพื่อนาลูกปูม้ามาอนุบาลและปล่อยคืนสูท่ ะเล โดยเมื่อเกิดการจัดตังธนาคารปู
้
ม้าขึ ้นทางกลุม่ จึงอยากที่จะพัฒนา
โดยแนวทางการพัฒนามีดงั นี ้ (1) แนวทางการพัฒนาธนาคารปูม้าเป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว (2)
แนวทางการเพิ่ มองค์ ความรู้ ให้ กับสมาชิ กธนาคารปูม้า และการเพิ่ มจ านวนอุป กรณ์ ก ารพักแม่ปูม้า (3) แนว
ทางการสร้ างแนวกันคลื่นให้ กบั ธนาคารปูม้า (4) แนวทางการดูแลอุปกรณ์การพักแม่ปมู ้ าในช่วงมรสุม

ABSTRACT
In this research, the objective knowledge of local fishery group Ban Hin Gob the founding and
the procedure of blue crab bank were studied to find a method to develop blue crab bank in
cooperation with the fishery community using qualitative research method. The study shows that, Ban
Hin Gob have been doing fishery since 1978 and because of the decreasing amount of blue crab. The
blue crab bank was founded. The procedure run by buying female specimens with eggs locate outside
of their shell later on release to the sea. The foundation of blue crab bank the development method in
this study 4 approaches 1) Develop the crab bank into learning center and tourist.2) Improve the
member’s knowledge level about blue crab, increase amount of devices used in the pond.3) Building
a breakwater for blue crab bank.4) Device usage in pond for female specimen during storm season.
Key Words : Development, Blue Crab bank, Local Fishery
* Corresponding author ; e-mail address: waraporn28366@gmail.com
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คานา
บ้ านหินกบ หมู่ที่ 6 ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็ น 1 ใน 14 หมู่ของตาบลชุมโค อาเภอปะ
ทิว จังหวัดชุมพร โดยมีจานวนครัวเรื อนทังหมด
้
298 ครัวเรื อนและมีจานวนประชากรทังหมด
้
840 คน ซึง่ ประกอบ
อาชีพประมงพื ้นบ้ านเพียง 37 คนเท่านัน้ (ที่วา่ การอาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร, 2561) โดยชาวประมงพื ้นบ้ านส่วน
ใหญ่จะอาศัยอยู่ในพื ้นที่บ้านหินกบ โดยวิถีชีวิตของชาวประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบจะใช้ ชีวิตแบบเรี ยบง่ายส่วน
ใหญ่จะใช้ ชีวิตอยู่กบั การออกเรื อไปจับสัตว์น ้าและจะมีฐานะที่ยากจน โดยสัตว์น ้าที่ชาวประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหิน
กบจับมาได้ สว่ นใหญ่จะเป็ นปูม้าประมาณ 80% ส่วนสัตว์น ้าอื่น ๆ จะมีปริ มาณน้ อยรองลงมา โดยเดือนมิถนุ ายน
ถึง กรกฎาคม จะเป็ น ช่ วงที่ ช าวประมงพื น้ บ้ านจับ ปูม้าได้ เยอะที่ สุด แต่เมื่อมีก ารออกเรื อประมงมากยิ่ งขึน้
ประกอบกับการจับปูม้ากันอย่างไม่มีการอนุรักษ์ จึงทาให้ ทรั พยากรปูม้าลดลงและส่งผลกระทบต่อรายได้ ของ
ชาวประมงพืน้ บ้ านหมู่ที่ 6 ดังนัน้ ชาวประมงพืน้ บ้ าน บ้ านหินกบจึงเกิ ดการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตังธนาคารปู
้
ม้า
บ้ านหินกบขึ ้น(ทรงชัย อยู่เย็น, สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2561)
ธนาคารปูม้าบ้ านหินกบ หมู่ที่ 6 ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จัดตังขึ
้ ้นมาในเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2561 มีจานวนสมาชิกทัง้ หมด 14 คน เป็ นการรวมกลุ่มกันของชาวประมงพืน้ บ้ าน บ้ านหินกบในพืน้ ที่ที่
ประสบกับปั ญหาการลดจานวนลงของปูม้า ในทะเลบ้ านหิ นกบ โดยได้ รับการสนับสนุนจากเครื อข่ายประมง
ชายฝั่ ง อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในเรื่ องของงบประมาณในการจัดตังธนาคารปู
้
ม้า ซึง่ ถือว่าเป็ นปั ญหาหลักใน
การจัดตัง้ โดยการจัดตังธนาคารปู
้
ม้าบ้ านหินกบขึ ้นมานันชาวประมงพื
้
้นบ้ านคนอื่น ๆ ในพื ้นที่จะได้ รับประโยชน์
จากการที่มีจานวนปูม้าเพิ่มขึ ้นคือ จะมีรายได้ จากการออกหาปูม้าเหมือนเดิม หรื ออาจมีรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นอีก ด้ วย
อีกทังยั
้ งได้ เป็ นการปลูกจิตสานึกของคนในชุมชนชายฝั่ งให้ มีการอนุรักษ์ และเพิ่มจานวนประชากรปูม้าให้ กลับคืน
สู่ท้องทะเลดังเดิม เมื่อมีการจัดตังธนาคารปู
้
ม้าบ้ านหินกบขึ ้นมาแล้ วนันทางกลุ
้
่มประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบยัง
อยากที่จะมีการพัฒนาธนาคารปูม้าบ้ านหินกบไปในทิศทางอื่น ๆ ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่ธนาคารปูม้าธรรมดา ซึง่ การ
พัฒนานี ้จะช่วยในเรื่ องรายได้ ของกลุ่มประมงพื ้นบ้ านให้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้นแต่ยงั คงการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ งให้ มีความอุดมสมบูรณ์ ต่อไป ผู้ทาวิจยั จึงมีความสนใจที่จะทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาธนาคารปูม้าโดย
การมีสว่ นร่ วมของกลุม่ ประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบ ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ประมงพื ้นบ้ านบ้ านหินกบ ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
2. เพื่อศึกษาการจัดตังและการด
้
าเนินงานของธนาคารปูม้าบ้ านหินกบ ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพร
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาธนาคารปูม้าบ้ านหินกบโดยการมีส่วนร่ วมของกลุ่มประมงพืน้ บ้ าน
บ้ านหินกบ ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ องการพัฒนาธนาคารปูม้าโดยการมีสว่ นร่ วมของกลุ่มประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบ ตาบลชุม
โค อ าเภอปะทิ ว จัง หวัด ชุ ม พร เป็ น งานวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ โดยใช้ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative
Research)
ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ ได้ แก่ สมาชิกกลุม่ ประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบจานวน 14 คน
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เครื่ องมือที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษา คือ เส้ น เวลา (Timeline) ปฏิ ทิ น การท าประมง การสัมภาษณ์ แ บบไม่มี
โครงสร้ าง และ SWOT Analysis ในการจัดสนทนากลุม่ (Focus Group)
ขันตอนในการศึ
้
กษา
ขันตอนที
้
่ 1 จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ครัง้ ที่ 1 กับกลุ่มประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบ ซึง่ เป็ นวิธีการ
การมีส่วนร่ วมกับกลุ่มประมงพื น้ บ้ าน ในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน กับผู้วิจัย เพื่ อ
รวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานของกลุ่มประมงพื ้นบ้ าน ประกอบไปด้ วย ประวัติของชาวประมงพื ้นบ้ าน และช่วงเวลาใน
การทาประมงพื น้ บ้ าน โดยใช้ เครื่ องมือเส้ น เวลา (Timeline) และปฏิ ทินการทาประมง ซึ่งได้ ดาเนิ นงานตาม
ขันตอนวั
้
นที่ 24 สิงหาคม 2561
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึก ษาข้ อมูล การจัดตัง้ และการดาเนิ น งานของธนาคารปูม้าบ้ านหิ นกบกับ กลุ่มประมง
พื น้ บ้ าน บ้ านหิ นกบ โดยใช้ เครื่ องมือการสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ าง ซึ่งได้ ดาเนิ นงานตามขัน้ ตอนวันที่ 14
กันยายน 2561
ขันตอนที
้
่ 3 จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ครัง้ ที่ 2 กับกลุ่มประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบ ซึง่ เป็ นวิธีการ
การมีส่วนร่ วมกับกลุ่มประมงพื น้ บ้ าน ในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน กับผู้วิจัย เพื่ อ
รวบรวมข้ อมูล จุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส และอุปสรรค ในการที่จะนามาเสนอแนวทางในการพัฒนาธนาคารปูม้า
บ้ านหินกบ โดยใช้ เครื่ องมือ SWOT Analysis ซึง่ ได้ ดาเนินงานตามขันตอนวั
้
นที่ 21 กันยายน 2561
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้ อมูล เชิ งคุณภาพ ผู้วิจัยใช้ การวิเคราะห์ ผ่ านการจัดกิ จกรรมการสนทนากลุ่ม(Focus
group) เส้ นเวลา (Timeline) ปฏิ ทินการทาประมง และ SWOT Analysis โดยเป็ น การวิเคราะห์ สาเหตุและผล
(Cause and Effect Analysis) เป็ นการนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ให้ เห็นว่าจากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลที่
เกิดขึ ้นย้ อนกลับมาให้ เห็นว่าเกิดมาจากเหตุปัจจัยใดบ้ าง หรื อวิเคราะห์เหตุไปหาผลคือ วิเคราะห์จากเหตุไปหาผล
โดยวิเคราะห์ให้ เห็นว่าเมื่อเหตุนี ้เกิดขึ ้นได้ นาไปสูผ่ ลที่เกิดขึ ้นอะไรบ้ าง
ผู้วิจยั ทาการศึกษากับกลุม่ ประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบ ระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2561 ถึง ตุลาคม 2561

ผลและอภิปรายผล
ประวัตขิ องชาวประมงพืน้ บ้ าน บ้ านหินกบ
ประวัติความเป็ นมาของชาวประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบ หมูท่ ี่ 6 ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
แบ่งออกเป็ น 3 ช่วงดังนี ้ (Figure 1)
ช่วง พ.ศ.2491-2526
ยุคเริ่ มต้ นของการพัฒนา

ช่วง พ.ศ.2526-2546
ยุคเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง

Figure 1 Timeline of community development
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ช่ วง พ.ศ.2491-2526 ยุคเริ่มต้ นของการพัฒนาชุมชนบ้ านหินกบ
ชาวประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบได้ มีการเข้ ามาอยู่อาศัยในพื ้นที่ โดยคนที่เข้ ามาอยู่อาศัยเป็ นคนแรกนัน่ ก็
คือ นายเรี ยง เหล็กแก้ ว ซึง่ อพยพมาจากอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในตอนนันพื
้ ้นที่ของชุมชนบ้ านหินกบยังเป็ น
ป่ ารกร้ าง และติดกับ ทะเล นายเรี ย ง เหล็ก แก้ ว จึงได้ ท าการถางเพื่ อท าเป็ น ที่ อยู่อ าศัย และประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมโดยเป็ นการทาสวนมะพร้ าวเพียงอย่างเดียวยังไม่มีการทาประมงแต่อย่างใด ต่อมาคนในชุมชนบ้ าน
หินกบได้ เริ่ มมีการประกอบอาชีพการทาประมง ซึง่ อุปกรณ์ ในการทาประมงนันก็
้ จะทาขึ ้นมาเองและใช้ เรื อขนาด
เล็กในการออกทะเลเพื่อจับสัตว์น ้า
ช่ วง พ.ศ.2526-2546 ยุคเสื่อมโทรมของทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง บ้ านหินกบ
ชาวประมงพื น้ บ้ าน บ้ านหิ นกบประสบกับปั ญหาสัตว์ นา้ ในทะเล และปูม้ามีจานวนลดลง เนื่ องจาก
ชาวประมงพื ้นบ้ านบ้ านหินกบจับสัตว์น ้าและปูม้าในปริ มาณที่มากขึ ้นและใช้ อปุ กรณ์ที่ทางราชการห้ ามใช้ อีกทัง้
ยังจับกันแบบไม่มีการอนุรักษ์ และจับในฤดูวางไข่ ซึง่ เป็ นสาเหตุหลักในการทาให้ สตั ว์น ้า และปูม้าในทะเลบ้ าน
หินกบมีจานวนที่ลดน้ อยลงไป โดยต่อมาทางกรมประมง จังหวัดชุมพร ได้ เข้ ามาส่งเสริ มให้ ชาวประมงพื ้นบ้ าน
เลี ้ยงหอยแมลงภู่ และทาบ้ านปลาเพื่อเพิ่มจานวนสัตว์น ้า และปูม้าในทะเลที่ลดลง
ช่ วง พ.ศ.2546 จนถึงปั จจุบัน ยุคฟื ้ นฟูทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง บ้ านหินกบ
เมื่อเกิดปั ญหาการลดจานวนลงของสัตว์นา้ และปูม้าในทะเลบ้ านหินกบ จึงได้ มีการรวมกลุ่มกันของ
ชาวประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบ เพื่อทาบ้ านปลาและธนาคารปูม้าขึ ้น แต่ก็ต้องล้ มเหลวลงไปเพราะคนในชุมชนไม่
มีใครสนใจและเห็นด้ วย จึงส่งผลให้ จานวนปูม้าในทะเลบ้ านหินกบลดลงเรื่ อยมา ต่อมาชาวประมงพื ้นบ้ าน บ้ าน
หินกบก็ได้ มีการร่ วมกลุ่มกันอีกครัง้ ในการจัดตังธนาคารปู
้
ม้าบ้ านหินกบขึ ้น เพื่อทาการอนุรักษ์ และเพิ่มจานวน
ของปูม้าให้ มีมากยิ่งขึ ้น โดยแต่ละปี ชาวประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบจะออกจับสัตว์น ้ากันทุกเดือนแต่อปุ กรณ์ที่ใช้
จะแตกต่างกันออกไป (Figure 2) ซึ่งสัตว์ นา้ ที่ จับได้ มากที่ สุดจะเป็ นปูม้า แต่เมื่อมีการออกเรื อจับกันมากขึน้
ประกอบกับการจับที่ไม่มีการอนุรักษ์ ทาให้ ชาวประมงพื ้นบ้ านในพื ้นที่เริ่ มประสบกับปั ญหานี ้อย่างหนัก และเริ่ มมี
การให้ ความร่ วมมือกับทางกลุ่มประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบกันมากยิ่งขึ ้นกว่าแต่ก่อน จึงทาให้ ธนาคารปูม้าบ้ าน
หินกบจัดตังและด
้
าเนินงานมาได้ จนถึงปั จจุบนั

Figure 2 Timeline of local fishery
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การจัดตัง้ และการดาเนินงานของธนาคารปูม้าบ้ านหินกบ
การจัดตังธนาคารปู
้
ม้าบ้ านหินกบมีที่มาจากปั ญหาการลดจานวนลงของปูม้าในทะเลจากการจับของ
ชาวประมงพื ้นบ้ านที่มากขึ ้นและเป็ นการจับกันอย่างไม่มีการอนุรักษ์ “ในตอนนัน้ แย่มากประสบปัญหาอย่างหนัก
รายได้ไม่ค่อยดีเพราะปูม้าจับได้นอ้ ยลง” (ทรงชัย อยู่เย็น, สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2561) จึงเกิดการรวมกลุ่มกัน
ของชาวประมงพืน้ บ้ าน บ้ านหินกบในการจัดตังธนาคารปู
้
ม้าบ้ านหินกบขึน้ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 โดย
ขัน้ ตอนในการจัดตัง้ นัน้ เริ่ มจากการที่ทางกลุ่มประมงพื น้ บ้ าน บ้ านหิ นกบได้ เ ข้ าไปเจรจาต่อสานักงานเจ้ าท่า
จังหวัดชุมพร เพื่อขอทาการขุดลอกท่าจอดเรื อของชาวประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบเพื่อให้ ชาวประมงพื ้นบ้ านใน
พื ้นที่สามารถเคลื่อนย้ ายสัตว์น ้าที่ตนจับมาได้ สะดวก ต่อมาได้ มีการพูดคุยกับชาวประมงพื ้นบ้ านในพื ้นที่เรื่ องการ
จัดตังธนาคารปู
้
ม้าให้ ชาวประมงในพื ้นที่ได้ รับทราบ และได้ เข้ าร่ วมประชุมกับทางเครื อข่ายประมงชายฝั่ ง อาเภอ
ปะทิว จังหวัดชุมพรในเรื่ องของงบประมาณสนับสนุนการจัดตังธนาคารปู
้
ม้า นอกจากนี ้ยังมีการเปิ ดรับบริ จาค
จากคนในชุมชนบ้ านหินกบ เมื่อมีงบประมาณในการจัดตังเพี
้ ยงพอจึงได้ ดาเนินการจัดซื ้อวัส ดุอปุ กรณ์ได้ แก่ สาย
ออกซิเจน เครื่ องทาออกซิเจน เป็ นต้ น มาทาการติดตังภายในโรงเรื
้
อนที่มีอยู่เดิมของทางกลุม่ ประมงพื ้นบ้ าน บ้ าน
หินกบและเมื่อทาการติดตัง้ อุปกรณ์ เรี ยบร้ อยแล้ วทางกลุ่มจึงได้ เริ่ มดาเนินงานกิจกรรมของทางธนาคารปูม้า
เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบัน โดยผู้ที่มีแนวคิดในการก่อตัง้ และชักชวนคนอื่น ๆ คือนายทรงชัย อยู่เย็น ชาวประมง
พื น้ บ้ านในพื น้ ที่ มีจานวนสมาชิ กในการจัดตัง้ ทัง้ หมด 14 คน ซึ่งรู ปแบบของธนาคารปูม้าบ้ านหิ นกบนัน้ เป็ น
รู ปแบบโรงเรื อนในหมู่บ้านชาวประมง โดยการดาเนินงานทางธนาคารปูม้าจะรั บซื ้อเฉพาะแม่ปูม้าที่มีไ ข่นอก
กระดองเท่านัน้ ซึง่ โครงสร้ างการดาเนินงานของธนาคารปูม้าเป็ นดังภาพ (Figure 3)

Figure 3 Chart of blue crab bank
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จากภาพโครงสร้ างการดาเนินงานของธนาคารปูม้ามีขนตอนในการด
ั้
าเนินงานดังนี ้
1. รับซื ้อแม่ปมู ้ าที่มีไข่นอกกระดองจากชาวประมงพื ้นบ้ าน
2. ทางกลุ่มนาแม่ปูม้าที่รับซื ้อมาแยกขนาดโดยจะมีด้วยกัน 3 ขนาดซึง่ แต่ละขนาดจะมีราคาที่แตกต่าง
กันในการรับซื ้อคือขนาดเล็กราคา 10 บาท/ตัว, ขนาดกลางราคา 20 บาท/ตัว และขนาดใหญ่ราคา 30 บาท/ตัว
3. นาแม่ปมู ้ าที่ผ่านการแยกขนาดแล้ วมาพักในถังพักเพื่อรอให้ แม่ปมู ้ าทาการเขี่ยไข่
4. เมื่อแม่ปมู ้ าเขี่ยไข่เสร็ จแล้ วทางกลุ่มจะนาแม่ปมู ้ าขายออกสูต่ ลาดเพื่อนาเงินส่วนต่างที่ขายแม่ปูม้าได้
นันมาหมุ
้
นเวียนในการซื ้อแม่ปมู ้ าที่มีไข่นอกกระดองจากชาวประมงพื ้นบ้ านในครัง้ ต่อไป
5. ทาการอนุบาลลูกปูม้าให้ เจริ ญเติบโตจนถึงระยะ Zoea แล้ วจึงนาลูกปูม้าในระยะนี ้ปล่อยคืนสูท่ ะเล
แนวทางการพัฒนาธนาคารปูม้าบ้ านหินกบ
เป้าหมายในการพัฒนาคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มประมงพื ้นบ้ านบ้ านหินกบให้ มีชีวิตความ
เป็ นอยู่ที่ดีขึ ้นอีกทังยั
้ งคงการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งให้ มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป โดยจากการทา
SWOT Analysis ได้ แนวทางในการพัฒนาธนาคารปูม้าบ้ านหินกบดังนี ้
1. แนวทางการพัฒนาธนาคารปูม้าเป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
เนื่องจากธนาคารปูม้าบ้ านหินกบนันมี
้ จุดแข็ง คือ สมาชิกในธนาคารปูม้าบ้ านหินกบให้ ความร่ วมมือ
และมีความสามัคคีเป็ นอย่างดี อีกทัง้ สถานที่ตงของธนาคารปู
ั้
ม้าบ้ านหินกบนันอยู
้ ่ติดกับทะเลจึงทาให้ สะดวก
เวลาที่จะมีนกั ท่องเที่ยวหรื อผู้ที่มาศึกษาดูงานมาปล่อยลูกปูม้าลงสูท่ ะเล โดยประกอบกับโอกาสที่ทางธนาคารปู
ม้ าบ้ านหินกบมีคือ การที่มีผ้ ูคนภายนอกให้ ความสนใจในเรื่ องของการทาธนาคารปูม้าบ้ านหิน กบ,มีเครื อข่าย
ประมงชายฝั่ งอาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในการสนับสนุนเรื่ องการประชาสัมพันธ์หากมีการทาการท่องเที่ยว และ
สถานที่ตงธนาคารปู
ั้
ม้าอยู่ใกล้ กบั ท่าจอดเรื อประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบและเกาะไข่จึงทาให้ สามารถใช้ โอกาสนี ้
ในการสร้ างจุดสนใจให้ กบั นักท่องเที่ยวได้ เดิน ทางมาท่องเที่ยวที่ธนาคารปูม้าบ้ านหินกบได้ โดยถ้ ามีการจัดตัง้
เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ นนั ้ จะเป็ นการบรรยายให้ กบั ผู้ที่สนใจในเรื่ องของการทาธนาคารปูม้า เช่น ที่มาในการจัดตัง้
วิธีการจัดตัง้ และโครงสร้ างในการดาเนินงาน เป็ นต้ น อีกทัง้ ยังให้ ผ้ ูที่มาศึกษาดูงานได้ ร่วมปล่อยลูกปูม้าลงสู่
ทะเล ส่วนการพัฒนาให้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ จะมีกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการปล่อยลูกปูม้าลงสูท่ ะเลให้
นักท่องเที่ยวได้ เลือก เช่น การดาน ้าดูปะการังที่เกาะไข่ เป็ นต้ น
2. แนวทางการเพิ่มองค์ ความรู้ ให้ กับสมาชิกธนาคารปูม้าและการเพิ่มจานวนอุปกรณ์ การพัก
แม่ ปูม้า
เนื่องจากจุดอ่อนของธนาคารปูม้าบ้ านหินกบ คือ การขาดองค์ความรู้ ในเรื่ องของปูม้า เช่น การดูแล
แม่ปมู ้ า สีของไข่แม่ปมู ้ าที่พร้ อมเขี่ย และการอนุบาลลูกปูม้า เป็ นต้ น ในสมาชิกบางคนของกลุม่ อีกทังอุ
้ ปกรณ์ ใน
การพักแม่ปูม้าในธนาคารปูม้ายังมีไม่เพียงพอต่อจานวนของแม่ปูม้า โดยจะใช้ โอกาสที่ทางธนาคารปูม้าบ้ านหิน
กบมีมาแก้ ไขจุดอ่อนตรงนี ้นันก็
้ คือ ธนาคารปูม้าบ้ านหินกบอยู่ใกล้ กบั ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึง่ เป็ นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ในพื ้นที่ โดยให้ อาจารย์จากสจล.
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์มาเป็ นวิทยากรในการอบรมให้ ความรู้ ในเรื่ องของปูม้ากับทางสมาชิกของกลุ่ม
ประมงพื น้ บ้ าน บ้ านหิ นกบที่ ยังขาดองค์ ความรู้ ในเรื่ องการดูแลแม่ปูม้า สีของไข่แม่ปูม้าที่พร้ อมเขี่ ย และการ
อนุบาลลูกปูม้า เป็ นต้ น อีกทัง้ ยังมีเครื อข่ายประมงชายฝั่ ง อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพรที่ให้ การสนับสนุนเพื่อทา
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เรื่ องขอสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ ในการพักแม่ปูม้าให้ มีจานวนที่เพียงพอต่อจานวนของแม่ปูม้าที่มีอยู่ในธนาคารปู
ม้ าบ้ านหินกบ
3. แนวทางการสร้ างแนวกันคลื่นให้ กับธนาคารปูม้า
เนื่องจากอุปสรรคของธนาคารปูม้าบ้ านหินกบ คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องประสบในทุก ๆ ปี
ซึง่ สถานที่ตงของธนาคารปู
ั้
ม้าตังอยู
้ ่ติดบริ เวณชายฝั่ ง ดังนัน้ เพื่อไม่ให้ สง่ ผลกระทบและสร้ างความเสียหายให้ กบั
ธนาคารปูม้าบ้ านหินกบจึงควรที่จะมีการสร้ างแนวกันคลื่นนี ้ โดยใช้ จุดแข็งที่ทางธนาคารปูม้ามีนั่นก็คือ ความ
ร่ วมมือกันของสมาชิกธนาคารปูม้าบ้ านหินกบในการสร้ างแนวกันคลื่นขึ ้นมาเพื่อป้องกันคลื่นทะเลที่จะมาพร้ อม
กับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
4. แนวทางการดูแลอุปกรณ์ การพักแม่ ปูม้าในช่ วงมรสุม
เนื่องจากจุดอ่อนของธนาคารปูม้าบ้ านหินกบ คือ อุปกรณ์ ในการพักแม่ปูม้ามีไม่เพียงพอต่อจานวน
แม่ปมู ้ าในธนาคารปูม้า และมีอปุ สรรคคือ การประสบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในทุก ๆ ปี ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการ
ป้องกันจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคจึงควรใช้ ผ้ ทู ี่มีความเชี่ยวชาญและชานาญในเรื่ องของการใช้ อปุ กรณ์ การ
พักแม่ปูม้ามาดาเนินงานในส่วนของการดูแลแม่ปูม้า เพราะจะได้ ไม่เกิดความเสียหายขึ ้นกับอุปกรณ์ นอกจากนี ้
ควรมีการทาที่ ป้องกันอุปกรณ์ ในการพักแม่ปูม้าจากคลื่นทะเลที่ จะซัดเข้ ามาที่ บริ เวณชายฝั่ ง ซึ่งอาจจะทาให้
อุปกรณ์เกิดการเปี ยกน ้าและเสียหายได้
อภิปรายผลการศึกษา
ชาวประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบได้ อพยพมาทาการตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่ตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ.2491 ซึง่ ในตอนนันได้
้
ประกอบอาชีพการทาสวนเพียงอย่างเดียว แต่ในเวลาต่อมาได้ มีการปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพการทาประมง
พื น้ บ้ าน โดยบริ บทพื น้ ที่ ของชุมชนบ้ านหิ นกบนัน้ เหมาะสมกับการทาประมงพื น้ บ้ านมากกว่าการทาสวน ซึ่ง
สอดคล้ องกับ จิราพร โชติพานิช (2556) ได้ กล่าวไว้ วา่ การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนจะสัมพันธ์กบั ภูมิศาสตร์ ของพื ้นที่
ที่ตนจะได้ รับประโยชน์สงู สุด ต่อมาได้ มีการจัดตังธนาคารปู
้
ม้าบ้ านหินกบขึ ้น เพื่อแก้ ไขปั ญหาการลดจานวนลง
ของปูม้าในท้ องทะเล จากสาเหตุที่มีการจับกันมากเกิ นไปและจับกันอย่างไม่มีการอนุรักษ์ ซึ่งสอดคล้ องกับ
กรรณิ การ์ นาคฤทธิ์ (2559) ได้ กล่าวถึง ทรั พยากรประมงชายฝั่ งที่ชาวประมงใช้ ประโยชน์มากที่สุด คือ “ปูม้า”
เมื่อมีการใช้ ทรัพยากรร่ วมกันจึงต้ องมีการบริ หารจัดการทรัพยากรเพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับจานวนเรื อที่ เพิ่ม
มากขึ ้น การจัดตัง้ “ธนาคารปูม้า” เป็ นรู ปแบบหนึง่ ของการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ ง โดยการจัดตังธนาคาร
้
ปูม้าบ้ านหินกบนี ้เกิดจากการรวมกลุ่มกันของชาวประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบ และมีสมาชิกเริ่ มแรกในการจัดตัง้
จานวนทัง้ หมด 14 คน ซึ่งจากการจัดตัง้ นี จ้ ะเห็นได้ ว่า เกิ ดจากการมีส่วนร่ วมกันของคนในชุมชนที่ เ ล็งเห็นถึง
ความสาคัญของปั ญหาที่เกิดขึ ้นซึง่ สอดคล้ องกับความหมายของการมีสว่ นร่ วมโดย เสริ มศักดิ์ ยิ ้มน้ อย (2558) ได้
กล่าวไว้ วา่ การมีสว่ นร่ วม หมายถึง การมีสว่ นร่ วมที่เป็ นอิสระโดยความสมัครใจในการร่ วมคิด ร่ วมตัดสินใจ และ
ร่ วมลงมือการปฏิบตั ิ เมื่อเกิดการจัดตังธนาคารปู
้
ม้าแล้ วนัน้ ทางกลุ่มประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบ ได้ มีความคิดที่
จะพัฒนาธนาคารปูม้าบ้ านหินกบ ผ่านการใช้ เครื่ องมือ SWOT Analysis โดยได้ แนวทางในการพัฒนาธนาคารปู
ม้ าบ้ านหินกบทังหมด
้
4 แนวทาง โดยแนวทางการพัฒนาธนาคารปูม้าเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว
สอดคล้ องกับบทความวิจยั ของ ไกรวัล ขวัญอ่อน และคณะ (2559) ได้ กล่าวไว้ ว่าการทาให้ กิจกรรมธนาคารปูม้า
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรี ยนรู้ ของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ เพื่อ ที่จะเป็ นการเผยแพร่ วิธีการช่วยอนุรักษ์
พันธุ์ปมู ้ า และความรู้ ตา่ ง ๆ ให้ แก่ผ้ ทู ี่สนใจหรื อชาวบ้ านชุมชนอื่น ๆ
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สรุปผลการศึกษา
ประวัติความเป็ นมาของชาวประมงพืน้ บ้ าน บ้ านหินกบ แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ (1) ช่วง พ.ศ.24912526 ยุคเริ่ มต้ นของการพัฒนาชุมชนบ้ านหินกบ (2) ช่วง พ.ศ.2526-2546 ยุคเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ ง บ้ านหินกบ (3) ช่วง พ.ศ.2546 จนถึงปั จจุบนั ยุคฟื น้ ฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง บ้ านหินกบ โดย
แต่ละปี ชาวประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบจะออกจับสัตว์น ้ากันทุกเดือนแต่อปุ กรณ์ที่ใช้ จะแตกต่างกันออกไป ซึง่ เมื่อ
มีการออกเรื อจับสัตว์น ้ากันมากขึ ้น ทาให้ จานวนสัตว์น ้าและปูม้าในทะเลบ้ านหินกบมีจานวนลดน้ อยลง จึงมีการ
จัดตังธนาคารปู
้
ม้าบ้ านหินกบขึ ้น
โดยธนาคารปูม้าบ้ านหินกบมีจานวนสมาชิกทังหมด
้
14 คน โดยธนาคารปูม้านันจะได้
้
รับการสนับสนุน
จากเครื อข่ายประมงชายฝั่ ง อาเภอปะทิ ว จังหวัดชุมพร ในเรื่ องของงบประมาณในการจัดตัง้ ซึ่งรู ปแบบของ
ธนาคารปูม้าบ้ านหินกบนันเป็
้ นรู ปแบบโรงเรื อนในหมู่บ้านชาวประมง โดยการดาเนินงานทางธนาคารปูม้าจะรับ
ซื ้อเฉพาะแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองจากชาวประมงพื ้นบ้ านในพื ้นที่เท่านัน้ และนาแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองนัน้
มาพักไว้ เพื่อรอให้ แม่ปูม้าเขี่ยไข่เพื่อนาลูกปูม้าที่ได้ มาทาการอนุบาลจนถึงระยะ Zoea แล้ วจึงนาไปปล่อยคืนสู่
ทะเลต่อไป
เมื่อมีการจัดตังธนาคารปู
้
ม้าบ้ านหินกบขึ ้นทางกลุม่ ประมงพื ้นบ้ าน บ้ านหินกบจึงอยากที่จะมีการพัฒนา
ธนาคารปูม้า โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มประมงพื ้นบ้ านบ้ านหินกบให้ มี
ชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้นอีกทังยั
้ งคงการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งให้ มีความอุดมสมบูรณ์ ต่อไป จึงได้
เสนอแนวทางในการพัฒนาธนาคารปูม้าบ้ านหินกบ ดังนี ้ (1) แนวทางการพัฒนาธนาคารปูม้าเป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้
และสถานที่ท่องเที่ยว (2) แนวทางการเพิ่มองค์ความรู้ ให้ กบั สมาชิกธนาคารปูม้าและการเพิ่มจานวนอุปกรณ์ การ
พักแม่ปูม้า (3) แนวทางการสร้ างแนวกันคลื่นให้ กับธนาคารปูม้า (4) แนวทางการดูแลอุปกรณ์ การพักแม่ปูม้า
ในช่วงมรสุม
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การออกแบบกระบวนการจัดทาแผนแม่ บทชุมชนโดยการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน บ้ านถา้ เขาพลู ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
DESIGN THE COMMUNITY MASTER PLAN PROCESS BY PUBLIC PARTICIPATION OF
BAN THAM KHAO PRU, CHUM KHO SUB-DISTRICT, PATHIU DISTRICT,
CHUMPHON PROVINCE
อดิศักดิ์ อ่าเทศ1* และ พีรชัย กุลชัย1
Adisak Amthed1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดย่ อ
งานวิจัยเรื่ องนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อ 1) ศึกษาข้ อมูลชุมชน 2) ทบทวนศักยภาพของชุมชนและพัฒ นา
ความรู้ ความเข้ าใจในการจัดทาแผนแม่บทชุมชน 3) ออกแบบกระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชน โดยใช้ ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปฏิ บัติการแบบมีส่วนร่ วม ด้ วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก การศึกษาชุมชน และการจัดเวที ชุมชน ซึ่งผู้ให้
ข้ อมูลหลัก จานวน 17 ราย จากการศึกษาพบว่า 1) บ้ านถา้ เขาพลูมี 182 ครั วเรื อน จานวนประชากร 506 คน
ชาย 230 คน หญิง 276 คน เป็ นหมูบ่ ้ านขนาดกลาง ชุมชนมีทนุ ชุมชนและแหล่งทรัพยากรต่างๆ เช่น วัดถ ้าเขาพลู
ประเพณีแก้ สินบนปี ขึ ้นถ ้าเขาพลู ค่างแว่นถิ่นใต้ และภูมิปัญญาการตีเหล็ก เป็ นต้ น 2) มีการทดสอบความรู้ ความ
เข้ าใจในการจัดทาแผนแม่บทชุมชน ก่อนการอบรม 5.6 คะแนน หลังการอบรม 6.8 คะแนน 3) การออกแบบ
กระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชน มี 10 ขันตอน
้

ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to investigate community information, 2) to review the
community's potential and develop the knowledge and understanding of the community master plan
3) to design the process of the community master plan by using participatory action research
methodology. The research instrument was in-depth interviews for community education and the
community stage. The results of the study were as follows 1) there are 82 households in Ban Tham
Khao Plu and 506 people consisted of 230 men and 276 women. The community was medium-sized,
and social capital and resources such as Tham Khao Plu temple, Kae Sin Bon Pi Kheun Thum Khao
Phlu Festival, Dusky Langur and Blacksmith's wisdom etc. 2) the tests of knowledge and
understanding in the community master plan before training were 5.6 points and after the training
were 6.8 points. 3) The design of the process of community master plan had 10 steps.
Key Words : Community Master Plan, Community information, Community Potentials
* Corresponding author ; e-mail address: adisak672539@gmail.com
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คานา
ปั จจุบนั ปั ญหาต่าง ๆ มีความสลับซับซ้ อน และเปลี่ยนแปลงรวดอย่างรวดเร็ ว ไม่วา่ จะเป็ นทุนทางสังคม
ทุน ทางปั ญ ญาของสังคมไทยค่อย ๆ เลื อนลางจางหายไป จากการพัฒ นาชุมชนที่ ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานจาก
ภาครัฐจากท้ องถิ่นคิดและกาหนดนโยบายโดยยึดความคิดของภาครัฐเป็ นที่ตงโดยไม่
ั้
ได้ เ กิดจาก ความต้ องการ
ของชุมชนอย่างแท้ จริ ง โครงการก็ไม่ประสบความสาเร็ จ ทาให้ การพัฒนาชุมชนไม่เกิดความยัง่ ยืน เมื่อประเทศ
ไทยเกิ ดภาวะวิกฤติท างเศรษฐกิ จ ตัง้ แต่ ปี 2540 ท าให้ หน่ วยงานทัง้ ภาครั ฐและเอกชนต่างหาแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาภาวะวิกฤติดงั กล่าว โดยรัฐบาลมีนโยบายที่สาคัญ คือการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน โดยให้ คนใน
ชุมชนมีโอกาสตัดสินใจแก้ ปัญหาของตนเองและจัดการด้ วยพลังของคนในชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2542)
ในการแก้ ไขปั ญหาชุมชนใช้ ทนุ ชุมชนในการพัฒนา ซึง่ คนส่วนใหญ่เข้ าใจว่าคาว่า “ทุน” หมายถึง เงินเท่านัน้ แท้ ที่
จริ งชุมชนมีทุนที่ไม่ใช่เงิน แต่ปรากฏว่าชุมชนส่วนใหญ่ยงั ขาดส่วนที่สาคัญ คือ ความรู้ ในการจัดการทุน จึงทาให้
คนภายนอกชุมชนเป็ นผู้เข้ ามาจัดการทุนของชุมชน (ประยงค์ รณรงค์ , 2546) แผนการดาเนิ นชี วิตของชุมชน
ชุมชนต้ องเป็ นคนลงมือทาเองทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ เตรี ยมความคิดแล้ วนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (เสรี พงศ์พิศ, 2548) ดังนัน้
จึงเป็ นแนวคิดในการจัดท ากระบวนการแผนแม่บทชุมชนโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนเอง ได้ ร่วมกันคิดเป็ น
แนวทางในการพัฒนาซึง่ เป็ นเสมือนเส้ นทางที่จะนาไปสู่เป้าหมายของชุมชนผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ของชุมชนเอง
บ้ านถา้ เขาพลู ตาบลชุมโค อาเภอปะทิ ว จังหวัดชุมพร ปั จจุบันมีจานวนครั วเรื อนทัง้ สิ ้น จานวน 182
ครัวเรื อน จานวนประชากร เป็ นชาย 230 คน เป็ นหญิ ง 276 คน รวม 506 คน อาชีพส่วนใหญ่ทาการเกษตร เช่น
สวนยางพารา ปาล์มน ้ามัน เป็ นต้ น เนื่องจาก บ้ านถ ้าเขาพลูได้ มีการเลือกตังผู
้ ้ นาชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน)คนใหม่ และ
เห็นว่าการมีแผนแม่บทชุมชนขึ ้นเป็ นการที่จะให้ คนในชุมชนได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ ด้วยกัน ดังนันผู
้ ้ นาและชาวบ้ านจึงมี
แนวคิดในการทาแผนแม่บทชุมชน และเขียนแผนพัฒนาชุมชนพัฒนาได้ อย่างมีแบบแผน มีระบบในการบริ หาร
ชุมชนของผู้นาเพื่อให้ ตรงกับความต้ องการอย่างแท้ จริ งของชุมชน ในการพัฒนาชุมชนอย่างมีสว่ นร่ วมของคนใน
ชุมชนขึ ้นแต่ยงั ประสบปั ญหา 1)ชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้ าใจในแผนแม่บทชุมชน 2)ชุมชนไม่ยงั มีกระบวนการ
จัดทาแผนแม่บทชุมชน ผู้ทาวิจัยจึงมีความสนใจที่ จะทาวิจัยโดยมีคาถามวิจัย คือ การออกแบบกระบวนการ
ในการจัดทาแผนแม่บทชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลู ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ควรเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้ อมูลชุมชนที่ใช้ ในการจัดทาแผนแม่บทของชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลู ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
2. เพื่อทบทวนศักยภาพของชุมชนและพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจในการจัดทาแผนแม่บทชุมชน บ้ าน
ถ ้าเขาพลู ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยการมีสว่ นร่ วมของประชาชน
3. เพื่อออกแบบกระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชนบ้ านถา้ เขาพลู ตาบลชุมโค อาเภอปะทิ ว จังหวัด
ชุมพร โดยการมีสว่ นร่ วมของประชาชน

วิธีการศึกษา
การวิ จัย เรื่ อ งนี ผ้ ้ ู วิจัย ได้ ด าเนิ น การศึก ษาวิ จัย โดยใช้ ระเบี ย บวิ ธี วิจัย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ วนร่ ว ม
(Participatory Action Research) ผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ คณะกรรมการหมู่บ้านและประธานกลุ่ม ชุมชนบ้ านถา้
เขาพลู ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จานวน 17 ราย
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ขัน้ ตอนในการศึกษา
ขัน้ ที่ 1 เก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านและประธานกลุ่ม บ้ านถา้ เขาพลู ใช้ วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกพร้ อมกับการสังเกตแบบไม่มีสว่ นร่ วมในการศึกษาชุมชน
ขันที
้ ่ 2 จัดเวทีชมุ ชนครัง้ ที่ 1 ศึกษาข้ อมูลชุมชนในการจัดทาแผนแม่บทชุมชน โดยผู้วิจยั ใช้ การตังค
้ าถาม
ระดมความคิด และสะท้ อนข้ อมูลที่สาคัญในการออกแบบจัดทาแผนแม่บทชุมชน วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561
ขันที
้ ่ 3 จัดเวทีชมุ ชนครัง้ ที่ 2 ทบทวนศักยภาพของชุมชนและพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจในการจัดทาแผน
แม่บทชุมชน ซึง่ ทางผู้วิจยั ได้ ทดสอบความเข้ าใจเกี่ยวแผนแม่บทชุมชนก่อนและหลัง การอบรม วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.2561
ขันที
้ ่ 4 จัดเวทีชุมชนครัง้ ที่ 3 ออกแบบกระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชน บ้ านถ ้าเขาพลู โดยผู้วิจยั ได้
ท าการให้ เสนอความคิ ด ร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นกระบวนการจัด ท าแผนแม่ บ ทชุ ม ชน และน าเสนอตัว อย่ า ง
กระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชน ที่ประสบความสาเร็ จทาให้ ชุมชนเห็นภาพมากขึ ้นและชัดเจนในกระบวนการ
จัดทาแผนแม่บทของชุมชน วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็ นการนาข้ อมูลที่ได้ จากการจัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
จากวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ นามาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ตามประเด็นศึกษาเพื่อให้ เข้ าใจง่าย นามาจัดทา
ข้ อสรุ ปโดยการเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ และการตรวจสอบความถูกต้ องตรงประเด็นของผลการวิจยั
ระยะเวลาวิจัย
ผู้วิจยั ทาการศึกษากับชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลู ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2561

ผลการศึกษา
ข้ อมูลทั่วไปของชุมชน
ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 3 บ้ านถา้ เขาพลู ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีพืน้ ที่โดยประมาณ 6.5 ตาราง
กิ โลเมตร หรื อ ประมาณ 4,062.5 ไร่ (Figure 1) มี ป ระชากร 182 ครั วเรื อน และเป็ น จ านวนทัง้ สิ น้ 506 คน
แบ่งเป็ น ชาย230 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.45 และหญิ ง 276 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.54 (สานักงานพัฒ นาชุมชน
อาเภอปะทิว, 2561) เป็ นหมู่บ้านขนาดกลาง มีลกั ษณะทัว่ ไปเป็ นพื ้นที่ราบสูงสลับกับภูเขาขนาดย่อม พื ้นที่ส่วน
ใหญ่ของหมู่บ้านทาการเกษตร มีแหล่งน ้าตามธรรมชาติและแหล่งน ้าที่ขดุ ขึ ้นเองหลายแห่ง ซึง่ ชุมชนมีระยะห่าง
จากอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยประมาณ 42 กิ โลเมตร และระยะห่ างจากอาเภอปะทิ ว โดยประมาณ 9.2
กิโลเมตร มีการคมนาคมทางบก ซึง่ ถนนตัดผ่านหมู่บ้าน ทางหลวงหมายเลข 3253 เป็ นถนนลาดยาง ที่สภาพดี
และมีถนนคอนกรี ตสลับกับถนนลูกรั งเชื่อมต่อระหว่า งครั วเรื อนภายในหมู่บ้าน ชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึง่ ทากันมาตังแต่
้ อดีตและตกทอดจนถึงปั จจุบัน อาชีพหลักของครัวเรื อน คือ ทาสวนยาง คิดเป็ น
ร้ อยละ 31.32 ทาสวนปาล์มน ้ามัน คิดเป็ นร้ อยละ 46.70 และสวนมะพร้ าว คิดเป็ นร้ อยละ 10.43 อาชีพรองของ
ครั วเรื อ น คื อ รั บ จ้ าง คิ ด เป็ น ร้ อยละ 11.53 และรายได้ เฉลี่ ย ของประชากร จ านวน 79,155.66 บาท/คน/ปี
(สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอปะทิว, 2561) สภาพทางสังคมชุมชนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ คือวัดถ ้าเขาพลู และที่พกั
สงฆ์ถ ้าน ้าลอด สถานศึกษาภายในชุมชนโรงเรี ยนชุมโคซึง่ เปิ ดการเรี ยนการสอนตังแต่
้ อนุบาล 1- ประถมศึกษาปี
ที่ 6 บ้ านถ ้าเขาพลูมีทรัพยากรและทุนชุมชน มีทรัพยากรทางเศรษฐกิจ คือวัดถ ้าเขาพลู ประดิษฐานรู ปหล่อหลวง
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ปู่ จีต ซึง่ เป็ นอดีตเจ้ าอาวาสที่ชาวบ้ านในพื ้นที่และบริ เวณใกล้ เคียงเคารพนับถือ มีแหล่งน ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ตกั น ้าไปใช้
ในพิธีสาคัญต่าง ๆ เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของค่างแว่นถิ่นใต้ จะออกมาหากินอาหารในยามเย็น อาศัยอยู่บริ เวณ
เขาพลู ซึ่งเป็ นทุนทางทรัพยากรทางธรรมชาติในชุมชน ซึง่ การรวมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ได้ แก่ กลุ่มสตรี
กลุม่ กองทุนหมูบ่ ้ าน กลุม่ สัมมาชีพ และกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ทุนทางภูมิปัญญาและทุนทางประเพณีวฒ
ั นธรรมใน
ชุมชน ภูมิปัญ ญาในชุมชนที่ ตกทอดกันมา ได้ แก่ การตีเหล็ก การนวดจับเส้ น ประเพณี ที่สาคัญ คือ ประเพณี
ปิ ดทองแก้ สินบนปี ขึ ้นถา้ เขาพลู เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้ องถิ่น และ
เป็ นการสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่บู ้ านคู่เมืองจัดขึ ้นตรงกับขึน้ 14 ค่า ถึง วันแรม 1 ค่า เดือน 6 ของทุกปี โดยจะรา
และแก้ สินบนหรื อตัดสินบนปี ที่หน้ าถ ้าใหญ่หน้ าพระหลักเมือง ซึง่ เชื่อว่า สิ่งที่เคยบนไว้ ในปี ที่ผ่านมาทังปี
้ ทังที
้ ่จา
ได้ แ ละจาไม่ได้ เมื่อมาจุดธูป เที ยน ไหว้ พ ระ ปิ ด ทองและบอกกล่าวกับ สิ่งศัก ดิ์สิ ท ธิ์ เหล่านี แ้ ล้ ว ถื อว่าเป็ น การ
“แก้ สินบน”

Figure 1 Community map of Ban Tham Khao Pru, Chum Kho sub-district, Pathiu district, Chumphon.
ศักยภาพของชุมชนและพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจในการจัดทาแผนแม่ บทชุมชน
จากการจัดเวทีชมุ ชนศึกษาข้ อมูลชุมชนจึงเป็ นการทบทวนศักยภาพของชุมชนและพัฒนาความรู้ ความ
เข้ าใจในการจัดทาแผนแม่บทชุมชน ได้ ผลการศึกษา ดังนี ้
1.ศักยภาพชุมชน
1.1 ศักยภาพด้ านพื ้นที่
สภาพพืน้ ที่ชุมชนบ้ านถา้ เขาพลู ตาบลชุมโค อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีพื ้นที่โดยประมาณ 6.5
ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 4,062.5 ไร่ มีลกั ษณะทัว่ ไปเป็ นพื ้นที่ราบสูงสลับกับภูเขาขนาดย่อม พื ้นที่สว่ นใหญ่
ของหมู่บ้านทาการเกษตร ปลูกพืชสวนเป็ นส่วนใหญ่ มีแหล่งน ้าตามธรรมชาติและแหล่งน ้าที่ขุดขึ ้นเองหลายแห่ง
บ้ านถ า้ เขาพลู มี ร ะยะห่ า งจากอ าเภอเมื อ ง โดยประมาณ 42 กิ โลเมตร และระยะห่ า งจากอ าเภอปะทิ ว
โดยประมาณ 9.2 กิโลเมตร มีการคมนาคมทางบก ซึง่ ถนนตัดผ่านหมูบ่ ้ าน ทางหลวงหมายเลข 3253
1.2 ศักยภาพด้ านผู้นาชุมชน
ผู้นาชุมชนซึ่งได้ รับการเลือกตังเป็
้ นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2560 และคณะกรรมการหมู่บ้านขึ ้น ซึ่ง
ผู้ใหญ่ บ้านคนปั จจุบัน คือ นายปกรณ์ แสงสุวรรณ ได้ มีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนให้ เกิดอาชี พเสริ ม สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาทางสังคมของชุมชน ชุมชนพึง่ ตนเองได้ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในชุมชนขึ ้น ผู้นา
มีความเข้ าใจชุมชนและความต้ องการของชาวบ้ า น ชุมชนมีการประชุมประจาเดือนทุก เดือน เพื่อแจ้ งข่าวสารที่
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ทางราชการได้ แจ้ งมานัน้ กับชาวบ้ าน และพูดคุยแลกเปลี่ยนปั ญ หาในชุมชน และหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
ร่ วมกันในชุมชน “การที ่เรารู้ จกั ชุมชน ได้พูดคุยกับลูกบ้านทาให้เรารู้ ปัญหาลูกบ้าน และเป็ นการทาให้ลูกบ้าน
ไว้ใจเรา ในการเป็ นผูน้ าชุมชน ” (ปกรณ์ แสงสุวรรณ, สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2561)
1.3 ศักยภาพด้ านสังคม
บ้ านถ ้าเขาพลู มีวดั ประจาหมูบ่ ้ าน 1 แห่ง ชื่อว่าวัดถ ้าเขาพลู ถือว่าเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาพุทธที่ชาวบ้ านเคารพนับถือและเป็ นที่ปฏิบตั ิธรรมของประชาชน ที่พกั สงฆ์ถ ้าน ้าลอด ชุมชนมีประเพณี ที่
สาคัญ คือ ประเพณีปิดทองแก้ สินบนปี ขึ ้นถ ้าเขาพลู ซึง่ ภายในถ ้ามีพระพุทธรู ปที่สาคัญ เป็ นที่เคารพนับถือของ
ชาวอาเภอปะทิว ได้ แก่ พระหลักเมืองปะทิว รู ปหล่ออดีตเจ้ าอาวาส “หลวงปู่ จีต ปุญฺญสโร” และมีอีกถ ้าหนึง่ ที่อยู่
ติดกัน คือ ถ ้าน ้าทิพย์ ที่ใช้ ทาพิธีกรรม วัฒนธรรมด้ านอาหาร ทางชุมชนได้ มีวฒ
ั นธรรมการรับประทานอาหารพื ้น
ถิ่นของทางภาคใต้ กลุม่ ในชุมชน ได้ แก่ กลุม่ สตรี กลุม่ สัมมาชีพ กลุม่ กองทุนหมูบ่ ้ าน และกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
1.4 ศักยภาพด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
บ้ านถ า้ เขาพลู มี แ หล่ ง น า้ ล าคลองชุ ม โคตัด ผ่ า นหมู่ บ้ าน 1 แห่ ง และสระกั ก เก็ บ น า้ ไว้ ใ ช้ ทาง
การเกษตรกระจายอยู่ตามบริ เวณหมู่บ้านและเขื่อนขนาดเล็กในหมู่บ้าน มีจานวน 2 แห่งซึ่งใช้ ร่วมกับหมู่ที่ 9
บ้ านดอนปลัก ตาบลชุมโค ชุมชนมีทรัพยากรป่ าไม้ ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีขนาดของพื น้ ที่ ป่าไม้ ทงั ้ หมดเป็ น ภูเขา
1 แห่ง เป็ นภูเขาหินมีหน้ าผาสูงชัน มีเนื ้อที่ประมาณ 303 ไร่ หรื อประมาณ 0.48 ตารางกิโลเมตร พันธุ์ส่วนใหญ่
เป็ นพันธุ์ไม้ ท้องถิ่น มีสตั ว์ป่าอาศัยอยู่บ้าง คือ ค่างแว่นถิ่นใต้ ที่สามารถเข้ าชมได้ อย่างใกล้ ชิดในยามเย็น
2.พัฒนาความรู้ ความเข้ าใจในการทาแผนแม่ บทชุมชน
การพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมในการจัดทาแผนแม่บทชุมชน ทาความเข้ าใจ
ในการทาแผนแม่บทชุมชน ชุมชนเป็ นผู้คิดริ เริ่ ม ชุมชนมีการรวมตัวกัน เพื่ อจัดทาแผนแม่บทชุมชนขึน้ เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนตนเอง เนื ้อหาในการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทชุมชน เช่น ความหมายแผน
แม่บทชุมชน แนวคิด ประโยชน์ของแผนแม่บทชุมชนกับตัวชุมชนเอง การศึกษาโดยใช้ แบบทดสอบก่อนและหลัง
การจัด เวที ชุมชนสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ ซึ่งแบบทดสอบเป็ น อัต นัย จ านวน 2 ข้ อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1) จงอธิบายความหมายของแผนแม่บทชุมชน 2) แผนแม่บทชุมชนมีประโยชน์ตอ่ การพัฒนาชุมชนอย่างไร จาก
แบบทดสอบซึ่งก่อนการอบรม ชุมชนให้ ความหมายของแผนแม่บทชุมชน โดยสรุ ปว่า การวางแผนการทางาน
ความต้ อ งการของชาวบ้ านในพื น้ ที่ และขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาชุ มชน โดยมี แ บ บแผนการทดสอบ วิ จัย โดย
ใช้ ความรู้ ทางวิชาการเข้ ามาเกี่ยวข้ อง และประโยชน์แผนแม่บทชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน โดยสรุ ปว่าชุมชนจะได้
มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน ได้ ทุก ๆ ด้ าน ที่ชมุ ชนต้ องการ ผลการทดสอบก่อนการอบรม ซึง่ มีคะแนนเฉลี่ย 5.6
คะแนน และหลังการจัดเวที ชุม ชน ชุ มชนให้ ความหมายของแผนแม่บ ทชุม ชน โดยสรุ ป ว่า แผนแม่ บ ทเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนา สร้ างการเรี ยนรู้ ในชุมชนร่ วมกัน ร่ วมกันค้ นหา เรี ยนรู้ เพื่อให้ ร้ ู และเข้ าใจตนเอง โดยการ
สารวจข้ อมูลปั ญหาและศักยภาพ ทบทวนตนเองโดยการมี ส่วนร่ วมของคนในชุมชน และประโยชน์ แผนแม่บท
ชุมชนต่อการพัฒนาชุมชน โดยสรุ ปว่า ได้ ร้ ู จกั จุดที่ชมุ ชนต้ องแก้ ไข ปั ญหาต่าง ๆ ในชุมชน ปรับปรุ ง วางแผน และ
พัฒนาชุมชนต่อไป ชุมชนหลุดพ้ นจากวิธีคิดแบบพึ่ งพาจากบุคคลภายนอกชุมชนอย่างเดี ยว หันมาเป็ นชุมชนที่
พึ่งตนเองจากทรั พยากรที่ มีอยู่ในชุมชน ผลการทดสอบหลังการอบรม ซึ่งมี คะแนนเฉลี่ย 6.8 คะแนน ซึ่งการ
ทดสอบก่อนและหลังการจัดเวทีชมุ ชน พบว่ามีพฒ
ั นาในด้ านความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทชุมชนเพิ่มขึ ้น
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การจัดเวทีชมุ ชนพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทชุมชน กระตุ้นชุมชนเกิดกระบวนการคิด การเรี ยนรู้
เกี่ยวกับแผนแม่บทชุมชน ว่าชุมชนจะต้ องดาเนินการอย่างไรเพื่อนาไปสูแ่ ผนแม่บทของชุมชน
กระบวนการจัดทาแผนแม่ บทชุมชนบ้ านถา้ เขาพลู
ผู้วิจัยและชุมชนในพื น้ ที่ ศึกษาโดยทาการร่ วมกันเสนอความคิด แลกเปลี่ยนกระบวนการจัดทาแผน
แม่บทชุมชน และนาเสนอตัวอย่างกระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชน ที่ประสบความสาเร็ จ ทาให้ ชุมชนเห็นภาพ
มากขึ ้นและชัดเจนในกระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชนและได้ ข้อสรุ ปการออกแบบกระบวนการในการจัดทา
แผนแม่บทชุมชนที่เหมาะสมกับความต้ องการที่แท้ จริ งของชุมชน ดังต่อไปนี ้ (Figure 2)
กระบวนการที่ 1 การเตรี ยมแกนนาหรื อสร้ างวิทยากรการจัดทาแผนแม่บทชุมชน ซึง่ แกนนามีอย่างน้ อย
20 คน โดยการเตรี ยมทีมที่หลากหลาย ได้ แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุม่ ปราชญ์ชาวบ้ าน พัฒนาชุมชน แกนนานี ้
จะเป็ นผู้เผยแพร่ แนวคิดและวิธีการจัดทาแผนแม่บทชุมชนในหมู่บ้าน โดยแกนนา เริ่ มการเตรี ยมประเด็นที่จะ
ขยาย ความคิด แล้ วไปพบกลุม่ เป้าหมายในชุมชน
กระบวนการที่ 2 จัดเวทีสร้ างความเข้ าใจของแกนนา และชาวบ้ าน เป็ นเวทีที่จุดประกายความคิดและ
กระตุ้นให้ เกิดแนวคิดในการจัดทาแผนแม่บทชุมชนและสร้ างความร่ วมมือในการทางานร่ วมกันของคนในชุมชน
ทุกภาคส่วน ชุมชนตระหนักถึงปั ญหาต่าง ๆ ร่ วมกัน
กระบวนการที่ 3 สร้ างเครื่ องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้ อมูล และนาเรื่ องการจัดเก็บข้ อมูลเพื่อจัดทาแผน
แม่บทชุมชน ไปพูดคุยในที่ประชุมประจาเดือนของหมู่บ้านเป็ นการเน้ นยา้ ความสาคัญของข้ อมูลและขอความ
ร่ วมมือกับชาวบ้ านในการให้ ข้อมูลแก่ผ้ จู ดั เก็บข้ อมูลด้ วย
กระบวนการที่ 4 เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยแกนนาชุมชน ได้ ใช้ วิ ธีจัดเก็บ ข้ อมูลประวัติชุมชนหรื อความ
เป็ นมาของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ทุนชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท้ องถิ่น และข้ อมูลจาเป็ นพื ้นฐาน โดยการ
ใช้ แบบสัมภาษณ์หรื อพูดคุยสอบถามผู้ร้ ู ในชุมชน เพื่อหาแนวทางความต้ องการพัฒนาหรื อการจัดการชุมชน
กระบวนการที่ 5 การพัฒ นาแกนนาโดยการพาแกนนาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่ อให้ เกิ ดความ
เชื่ อมั่น และตัง้ ใจในการจัดท าแผนแม่บ ทชุมชนขึ น้ ในชุมชน และให้ แกนนาเห็ นรู ป ธรรมของชุมชนที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จในการนาแผนแม่บทชุมชนเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาชุมชนขึ ้น
กระบวนการที่ 6 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชน ข้ อมูลจาเป็ นพื ้นฐานของชุมชน โดยทีมแกนนาจะ
เป็ นผู้นามาพูดคุยเรื่ องผลการสรุ ปข้ อมูลในที่ประชุมของชุมชน โดยให้ ชาวบ้ านมีส่วนร่ วมในการรับรู้ ข้อมูล เพื่อ
สะท้ อนข้ อมูล ศักยภาพของชุมชนปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาในชุมชน และความจาเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนา
ชุมชน ซึง่ ชุมชนได้ ข้อมูลที่เป็ นจริ งชาวบ้ านให้ ความร่ วมในการตอบข้ อมูล
กระบวนการที่ 7 ยกร่ างแผนแม่บทชุมชน เป็ นการปรับฐานความคิด การหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาของคน
ในชุมชนร่ วมกัน โดยใช้ ทุนชุมชน ศักยภาพชุมชน โดยมีรายละเอียดที่ชดั เจน นาไปสู่การใช้ ข้อมูลและปฏิบตั ิได้
จริ ง จะเป็ นกิ จกรรมที่ เกิ ดขึน้ ในชุมชน ใครเป็ นเจ้ าภาพกิ จกรรม ทาที่ ไหน ดาเนิ นการอย่างไร ใช้ ทรั พ ยากรใน
ชุมชนที่มีอย่างไร
กระบวนการที่ 8 ประชาพิจารณ์ แผนแม่บทชุมชน เป็ นเวทีที่จัดขึน้ เพื่อนาแผนร่ างแผนแม่บทชุมชนให้
ชาวบ้ านรับรู้ และเปิ ดโอกาสให้ ชาวบ้ านร่ วมกันพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ความถูกต้ อง ความเหมาะสมตรงตาม
ความต้ องการของชุมชนเองและในการนาแผนไปสู่การปฏิ บัติ การจัดลาดับความสาคัญ ของแต่เรื่ อง กาหนด
ช่วงเวลาความเหมาะสม วิธีการที่จะทาให้ แผนประสบความสาเร็ จ
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กระบวนการที่ 9 น าแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ชุ ม ชนร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ที่ จ ะปฏิ บั ติ แ ผนงานที่ ไ ด้ ผ่ า น
กระบวนการคิดร่ วมกัน ร่ วมกันวิเคราะห์และคิดแนวทางในการพัฒนาชุมชน ประชาพิจารณ์ มาแล้ วว่าเหมาะสม
กับชุมชน เพื่อนาไปสูแ่ ผนแม่บทชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ
กระบวนการที่ 10 ประเมิน ผล และสรุ ปบทเรี ย นในการท างาน เป็ นการสรุ ป การท างานตามแผน ว่า
ประสบความสาเร็ จและอะไรเป็ นตัวแสดงให้ ประสบความสาเร็ จของชุมชน หรื อว่าล้ มเหลวเป็ นเพราะอะไร ถอด
ประสบการณ์ เพื่อค้ นหาข้ อบกพร่ อง ปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น เพื่อเป็ นข้ อมูลในการทางานครัง้ ต่อไป

Figure 2 Organizing the community stage to design the process of community master plan.

อภิปรายผลการศึกษา
บ้ านถา้ เขาพลู ตาบลชุมโค อาเภอปะทิ ว จังหวัดชุมพร ทัง้ ผู้น าชุมชนและชาวบ้ านเห็นว่าการมีแผน
แม่บทชุมชนขึ ้นเป็ นการที่จะให้ คนในชุมชนได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ ด้วยกัน ดังนันจึ
้ งมีแนวคิดในการทาแผนแม่บทชุมชน
แต่ชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนแม่บทชุมชนและกระบวนการในการจัดการแผนแม่บท
ชุมชน การพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทชุมชนทาให้ ชุมชนมีความรู้ เพิ่มขึน้ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ร่ วมกันภายในชุมชน ซึ่งมีชาวบ้ านบางส่วนที่ยังไม่ค่อยเข้ าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทชุมชน ซึ่งการออกแบบ
กระบวนการในการจัดทาแผนแม่บทชุมชนมีรูปแบบและเนื ้อหาที่แตกต่าง มีประเด็นสาคัญคือ การสร้ างเครื่ องมือ
ในการเก็บข้ อมูล นาแผนไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผล และสรุ ปบทเรี ยนในการทางาน (นฤมล ภูมิระวิ,
2552) โดยกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ทาให้ เข้ าใจศักยภาพที่เป็ นทุนที่แท้ จริ งของชุ มชนตนเอง (เสรี พงศ์พิศ และวิชิต
นันทสุวรรณ, 2545) และด้ วยการจัดเวที ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วม ในการตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็นโดยมี
ข้ อมูลของชุมชนเป็ นฐานรองรับ ชุมชนจะรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของในการพัฒนาด้ วยชุมชนเอง ตรงตามความต้ องการ การ
พัฒนาของชุมชนที่แท้ จริ ง ชุมชนจะสามารถร่ วมกันแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นนันได้
้ ชุมชนมีการจัดการแก้ ไขปั ญหาด้ วย
ตัวของชุมชนเอง เกิดการเรี ยนรู้ แนวทางพัฒนาชุมชนทาให้ ชมุ ชนพัฒนาได้ อย่างยัง่ ยืนและสามารถพึง่ ตนเองได้

สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิจยั สรุ ปได้ ว่า ชุมชนบ้ านถ ้าเขาพลู ยังขาดขาดความรู้ และการออกแบบกระบวนการจัดทา
แผนแม่บทชุมชน จากการสร้ างเวที แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ชุมชนร่ วมกัน พร้ อมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมใน
การศึกษาชุมชน พบว่า ชุมชนเริ่ มค้ นพบศักยภาพของตนเอง ทรัพยากร และภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่เป็ นทุนของ
ชุมชน รวมไปถึงข้ อมูลชุมชน ซึง่ เป็ นการสะท้ อนข้ อมูลที่สาคัญในการจัดทาแผนแม่บทชุมชน
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การพัฒ นาความรู้ ความเข้ าใจในการจัด ท าแผนแม่บ ทชุ มชนในเรื่ องความหมายแผนแม่ บ ทชุมชน
แนวคิด รวมถึงประโยชน์ของแผนแม่บทชุมชนที่มีต่อชุมชน โดยใช้ แบบทดสอบอัตนัย จานวน 2 ข้ อ มีคะแนนเต็ม
10 คะแนน พบว่าผลการทดสอบก่อนการอบรม มี คะแนนเฉลี่ย 5.6 คะแนน และผลการทดสอบหลังการอบรม
มีคะแนนเฉลี่ย 6.8 คะแนน โดยผลการทดสอบหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลการทดสอบก่อนการอบรม
เนื่องจากมีการพัฒนาความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทชุมชน
การออกแบบกระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชน ชุมชนเป็ นผู้ออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาชุมชน ตรงตามความต้ องการที่แท้ จริ งของชุมชน ซึง่ มีกระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชน 10 กระบวนการ
ดังนี ้ 1) การเตรี ยมแกนนาหรื อสร้ างวิทยากรการจัดทาแผนแม่บทชุมชน 2) จัดเวทีสร้ างความเข้ าใจของแกนนา
และชาวบ้ าน 3) สร้ างเครื่ อ งมื อ ในการจั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล 4) เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล โดยแกนน าชุ ม ชน 5)
การพัฒนาแกนนา 6) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลชุมชน 7) ยกร่ างแผนแม่บทชุมชน 8) ประชาพิจารณ์ แผน
แม่บทชุมชน 9) นาแผนไปสู่การปฏิบัติ 10) ประเมินผลและสรุ ปบทเรี ยนในการทางาน กระบวนการจัดทาแผน
แม่บทชุมชนเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ ของชุมชน ค้ นหาทรัพยากรและความต้ องการของชาวบ้ านใน
ชุมชน ทังนี
้ ้ชาวบ้ านในชุมชนยังเกิดการเรี ยนรู้ และเข้ ามามีสว่ นร่ วมในทุกขันตอนของกระบวนการพั
้
ฒนาชุมชน

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาการนากระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชนไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ เกิดแผนแม่บทชุมชนขึ ้น
อย่างเป็ นรู ปธรรมว่าประสบความสาเร็ จที่คาดหวังไว้ หรื อไม่
2. ควรมีการศึกษาและนาเสนอแนวทางพัฒ นาเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนตามกระบวนการ
จัดทาแผนแม่บทชุมชน
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แนวทางการขยายผลแนวคิดวนเกษตร บานหลุมมะขาม ตําบลหนองไมแกน อําเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
Guidelines For Extension Of Agroforestry Concepts Ban Lum Makham,
Nong Mai Kaen Sub-District, Plaeng Yao District, Chachoengsao Provine
นิภาภัค สอนสา1* และ พีรชัย กุลชัย1
Nipapak Sornsa1* and Peerachai Kullachai1

บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาพัฒนาการ 2)ปญหาในการขยายผล
แนวคิดวนเกษตรและ3)แนวทางการขยายผลแนวคิดวนเกษตร ชุมชนบานหลุมมะขาม โดยใชการสัมภาษณกลุม
ตัวอยาง 3 คน จากการศึกษาพบวาบานหลุมมะขามมีชาวบานที่ทําวนเกษตรอยู 5 ครัวเรือน ปจจุบันกําลัง
พยายามผลักดันใหเกิดการทําวนเกษตรมากขึ้น ปญหาในการขยายผลแนวคิดวนเกษตร คือ คนในชุมชนยังขาด
องคความรูในการจัดการวนเกษตร ขาดความสามัคคี แนวทางในการขยายผล คือ ดานเทคโนโลยีควรไดรับการ
อบรม ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีในการทําวนเกษตรทั้งของสมัยใหมและดั้งเดิมของทองถิ่น ดานเศรษฐกิจควรมี
ผูเขาไปใหความรูในดานพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาไปเปนผลิตภัณฑ ดานทรัพยากรควรมีการสงเสริมใหมีการนํา
ทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีการฟนฟูทรัพยากร ดานสังคมคนในชุมชนตองมีความเปน
หนึ่งเดียวกัน มีการสรางเครือขายวนเกษตร ดานจิตใจควรมีการประชุมประจําเดือนเพื่อพูดคุยกันของคนในชุมชน
มีการใหกําลังใจกันในชุมชน

ABSTRACT
This research is Qualitative Research. The purpose studied 1) Development process 2)
Problems in expanding the agroforestry concepts and 3) Guidelines for extension of agroforestry
concepts of Ban Lum Makham with interviews 3 people. The study found that inhabitant 5 households
make agroforestry. Currently, efforts were underway to promoting more agroforestry. Inhabitants
lacked of knowledge in agroforestry management and harmony. Guidelines for extension of
agroforestry concepts were training about agroforestry technology. Should be accessed to
knowledge about herbs for develop into a product. Should be promoted use of local resources for
maximum benefit and restore resources. People must have the same. Created agroforestry network.
Lastly, Should be a monthly meeting for talk to people in the community and encouragement in the
community.
Key Words : Guidelines, Agroforestry
* Corresponding author ; e-mail address: nipapak_scok@hotmail.com
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คํานํา
บานหลุมมะขาม หมูที่ 8 ตําบลหนองไมแกน อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา แยกมาจากบานหนอง
ไมแกน หมูที่ 2 ตําบลหนองไมแกน เมื่อ พ.ศ. 2534 เดิมบานหลุมมะขามเปนปายางธรรมชาติจึงมีการกรีด
ยางพาราเพื่อนํามาจําหนาย เมื่อไดน้ํายางจึงนํามาเทรวมกันลงในหลุมที่ขุดไว ขณะพักกลางวันคนงานไดรับ
ประทานเมล็ดมะขามแลวโยนเมล็ดลงในหลุมเทน้ํายางพาราเกาที่ไมไดรับน้ํายางพาราแลว ตอมาเมล็ดมะขามได
เจริญเติบโตขึ้นมาเปนตนมะขามใหญชาวบานจึงพากันเรียกวา “บานหลุมมะขาม” ปจจุบันบานหลุมมะขามมี
ประชากรทั้งสิ้น 119 ครัวเรือน จํานวน 496 คน เปนเพศชาย 239 คน เปนเพศหญิง 257 คน (โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหนองไมแกน, 2561) บานหลุมมะขาม เปนชุมชนที่อยูบนพื้นที่ที่เปนปาเปดใหม จากการบุก
รุกและถางปาไมที่ไดรับการสัมปทานเพื่อการชักลากไมของบริษัท พานทองคําไม จํากัด พื้นที่สวนใหญเปนลูก
คลื่น มีหนาดินต่ําและดินชั้นลางเปนลูกรัง อาชีพโดยสวนใหญ คือ เกษตรกรรม ซึ่งตองอาศัยน้ําในการประกอบ
อาชีพเปนหลัก เดิมชุ มชนหลุมมะขามทําการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมเปนสวนใหญ เชน ปลูกออย ปลูกมั น
สําปะหลัง หลังจากสภาพดินเสื่อมโทรม แรงงานทางการเกษตรหายากขึ้น ราคาปุย ยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช
ราคาสูงขึ้น แตราคาผลิตภัณฑทางการเกษตรไมไดเพิ่มขึ้นตามไปดวย ทําใหภาคการเกษตรประสบปญหาการ
ขาดทุน แตดวยความเคยชินและการปรับตัวชา ทําใหชาวบานขาดการวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา จึงประกอบ
อาชีพเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมตอไป โดยหวังเพียงวาปตอไปอาจจะทําใหมีชีวิตที่ดีขึ้น แตสภาวะทางการเกษตรก็
ยังคงเปนสภาพเดิม จึงทําใหเกิดการขาดทุนซ้ําแลวซ้ําอีก ทุนที่เคยเก็บหอมรอมริบมาก็หมดและตองพึ่งแหลง
เงิ น ทุ น จากสถาบั น ทางการเงิ น และการเป น หนี้ น อกระบบ สภาพของเกษตรกรที่ เ ป น หนี้ แ ละไม มี เ งิ น ทุ น ทํ า
การเกษตรอยางตอเนื่อง บีบคั้นใหชาวบานหลุมมะขามบางสวนตองหยุดทําการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม หัน
กลับมาทําเกษตรตามความตองการของตลาดมากขึ้น เชน ปลูกผัก ตนหอม มะเขือ ถั่วฝกยาว หรือพืชผักที่มี
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสั้น แตดวยความจําเปนและขาดขอมูลความรูทางการตลาดชาวบานหลุมมะขามจึง
เปนเพียงผูผลิตใหพอคาคนกลางเทานั้น
หลั ง จากชุ ม ชนหลุ ม มะขามทํ า การเกษตรเพื่ อ อุ ต สาหกรรมได ไ ม น านสภาพหน า ดิ น ก็ ถู ก ทํ า ลาย
เสื่ อ มสภาพ หนา ดิ นถู ก ชะล า งและไหลลงสู แหล ง น้ํา ลํา ห ว ยหลุ ม มะขามจนตื้ นเขิ น หน า ดิน มี ลู กรั ง ลอยทํ า
การเกษตรไดไมดี สภาพปาไมถูกทําลายหมด แหลงน้ําในลําหวยมีน้ําขังอยูไมตลอดป ซึ่งเปนปญหาแกการ
ประกอบอาชีพของคนในบานหลุมมะขามเปนอยางมาก ทําใหชาวบานบางสวนเริ่มหันมาสนใจการทําวนเกษตร
เพื่อเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตรจากเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมเปนการทําวนเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองและแกไข
ปญหาหนี้สิน (วินัย สุวรรณไตรและคณะ, 2549) การทําวนเกษตรเปนการปลูกพืชแซมในพื้นที่ปาธรรมชาติ การ
นําสัตวไปเลี้ยงในปา การเก็บผลผลิตจากปามาใชประโยชนอยางยั่งยืน รวมถึงการสรางระบบเกษตรใหมีลักษณะ
เลียนแบบระบบนิเวศปาธรรมชาติ (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย), 2560) กลุมผูประสบความสําเร็จจึงมี
แนวคิดเผยแพรการทําวนเกษตรใหกับชาวบานในชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
โดยมีคําถามวิจัยคือ แนวทางการขยายผลแนวคิดวนเกษตร บานหลุมมะขาม ตําบลหนองไมแกน อําเภอแปลง
ยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ควรเปนอยางไร
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วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการการทําวนเกษตร ชุมชนบานหลุมมะขาม ตําบลหนองไมแกน อําเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาปญหาในการขยายผลแนวคิดวนเกษตร ชุมชนบานหลุมมะขาม ตําบลหนองไมแกน อําเภอ
แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เพื่อศึกษาพัฒนาการขยายผลวนเกษตร ชุมชนบานหลุมมะขาม ตําบลหนองไมแกน อําเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ผูใหขอมูลสําคัญคือ สมาชิกในชุมชนบานหลุมมะขามที่ประสบความสําเร็จในการทําวนเกษตร จํานวน
3 ราย ไดแก นายวินัย สุวรรณไตร, นายถาวร สุวรรณไตร และนางสาวญาดาริน ลีลา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก Timeline ในการประชุมกลุมยอยและการสัมภาษณ
ขั้นตอนในการศึกษา
ขั้นที่ 1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชน ประวัติความเปนมา อาชีพของคนในชุมชน จํานวนประชากรใน
ชุมชน แนวคิดการขยายผลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ
ขั้นที่ 2 จัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ 1 เพื่อรวบรวมขอมูล ประวัติความเปนมา
สถานการณการทําวนเกษตรและความหมายวนเกษตรของคนในชุมชน ดวยเครื่องมือ Timeline
ขั้นที่ 3 จัดประชุมกลุมยอย (Focus Group) ครั้งที่ 2 เพื่อรวบรวมขอมูล ปญหาในการขยายผลแนวคิด
วนเกษตร คืนขอมูลการสัมภาษณใหกับชุมชนเพื่อหาแนวทางในการขยายผลการทําวนเกษตร บานหลุมมะขาม
ผูวิจัยทําการศึกษากับกลุมวนเกษตรระหวางเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2561

ผลและอภิปรายผล
พัฒนาการการทําวนเกษตร
บานหลุมมะขาม ตําบลหนองไมแกน อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มสนใจการทําวนเกษตร
เมื่อป พ.ศ. 2540 เนื่องจากปลูกแลวไมตองดูแลสนใจอะไรมากนัก แตคนในชุมชนก็ยังไมมีความรูในการทําวน
เกษตรมากเพียงพอ ซึ่งในชวงนั้นผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิมไดเขามาในชุมชน ชักชวนคนในชุมชนใหทํางานวิจัย คน
ในชุมชนจึงไดลองทํางานวิจัยเปนครั้งแรกแตก็ยังไมเขาใจการทํางานวิจัยมากนัก ในป พ.ศ. 2542 หลังจากที่ได
รูจักกับผูใหญวิบูลยก็มีการชักชวนกันไปเที่ยวชมสวนวนเกษตร อําเภอสนามชัยเขต ที่ผูใหญวิบูลยเปนผูดูแล ซึ่ง
สวนวนเกษตรที่ชาวบานไปเยี่ยมชมมีตนไมกวา 500 ชนิดทั้งที่เปนอาหาร ยา ไมใชสอย เปนการทําเกษตรที่
ลักษณะคลายปา มีสัตวประเภท นก กระแต ฯลฯ มาอาศัยอยู มีความหลากหลายทางธรรมชาติและมีความอุดม
สมบูรณอยางมาก หลังจากชาวบานไดไปเห็นวาตนไมตาง ๆ สามารถนํามาทําเปนอาหาร ยา เครื่องใชสอยและ
อื่น ๆ ได เลยเกิดความสนใจเปนกระแสนิยมจะนํากลับมาทําที่บานตนเองบาง ประจวบเหมาะกับชวงนั้นคนใน
ชุมชนสนใจเรื่องสุขภาพทําผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่มีในชุมชนขึ้นเพื่อนําไปขาย แสดงใหเห็นวาคนในชุมชนก็ยัง
คิดถึงเรื่องรายไดเปนหลักไมไดคิดถึงในแงของการพึ่งตนเอง พอผลิตภัณฑขายไมไดชาวบานจึงเลิกทําและเลิก
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เปนกระแสไปในที่สุด หลังจากนั้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดเขา
มาพักชําระหนี้โดยการใหชาวบานพักชําระเงินตนไดเปนระยะเวลา 3 ป แตดอกเบี้ยยังตองชําระตามปกติ และ ธ.
ก.ส. ได ร ว มมื อ กั บ กระทรวงเกษตรและสหกรณ เ ข า ไปฟ น ฟู ก ารประกอบอาชี พ ให ช าวบ า นมี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น
สนับสนุนใหมีการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสูทางเลือกอื่น ๆ ที่ใหผลตอบแทนที่สูงกวา คนในชุมชนบานหลุมมะขาม
ก็ไดเขาไปรวมอบรมดวยเชนกัน ในการจัดอบรมนั้นมีทั้งหมด 5 ฐาน ไดแก ขาว อาหาร ยารักษาโรค ของใช ปุย
และดิน แตในฐานปุยไมมีผูสนใจเขาไปเรียนรูเนื่องจากขาดความสนใจ สวนใหญชาวบานสนใจเรียนรูในฐานของ
ใชและยา เพราะเห็นวาสามารถนําไปปรับใชกับชีวิตประจําวันของตนเองได การอบรมเปนการนําเอาภูมิปญญา
ของชาวบานแตละคนมารวมกัน เพื่อ ใหคนที่อยูในฐานเดียวกันไดเรียนรูไปพรอม ๆกัน เปนการใชวิทยากร
กระบวนการ เพราะถาหากนําความรูไปใหชาวบานโดยที่ไมทราบเลยวาชาวบานตองการความรูหรือไม ตองการ
ความรูเรื่องใด ชาวบานก็จะไมใหความสนใจและไมเกิดประโยชนตามมา การจัดอบรมเชนนี้ทําใหทราบวาของที่
เราบริโภคกันทุกวันนี้ไมไดปลอดภัยเพราะเราไมไดเปนคนทําเอง เราตองพึ่งตนเอง ทําเองกินเองจะปลอดภัยที่สุด
พ.ศ. 2557 เริ่มมีงานวิจัยเพื่อทองถิ่นเขามาในชุมชนแตในชวงแรกที่เริ่มทํางานวิจัยเพื่อทองถิ่นคนในชุมชนก็ยังไม
เขาใจ ในภายหลัง ผูใหญวิบูล ย เข็มเฉลิมไดเขา มาชักชวนชาวบานใหทํางานวิจัยกับตนเองอีกครั้ งจึงทํา ให
ชาวบานเขาใจการทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น หลังจากคนในชุมชนไดทํางานวิจัยกับผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิมอีกครั้งก็
เริ่มมีองคความรูในการจัดการกับปญหามากขึ้น เริ่มสนใจที่จะหาความรูใหมๆเพราะคนในชุมชนทราบแลววา
ความรูเปนสิ่งสําคัญ เมื่อมีองคความรูก็สามารถสรางรายไดใหกับตนเองได
ปจจุบันบานหลุมมะขาม ตําบลหนองไมแกน อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีชาวบานที่ทําวน
เกษตรประมาณ 5 ครัวเรือน จากทั้งหมด 119 ครัวเรือน สมาชิกในชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการทําวนเกษตร
กําลังพยายามผลักดันใหเกิดการทําวนเกษตรมากขึ้น โดยการทําใหคนในชุมชนเขาใจในการใชชีวิตใหอยูกับ
ปจจุบันใหได กลับมาทํามาหากินในที่ของตนเอง สนใจเรื่องเงินทองใหนอยลง กลับมาฟนชีวิตตัวเองใหสามารถ
พึ่งพาตนเองได ในชุมชนเริ่มมีคนสนใจมากขึ้นแตยังมีคนคัดคานวาปลูกแลวจะอยูไดอยางไรเพราะยังมองภาพไม
ออกวาการทําวนเกษตรจะสามารถพึ่งตนเองได จึงตองการทํางานวิจัยเพื่อทองถิ่นเพื่อใหคนในชุมชนเห็นวาการ
ทําวนเกษตรสามารถพึ่งตนเองไดจริง
“ตอนนี้พยายามผลักดันใหเกิดวนเกษตรมากขึ้น โดยการพยายามทําใหคนเขาใจในการใชชีวิตใหอยูกับปจจุบัน
ใหได ทําที่ตัวเองใหมากขึ้น หาเงินนอยลง กลับมาฟนชีวิตตัวเอง ตองเปลี่ยนวิถีคิดคนใหหันมาพึ่งตนเอง”
(วินัย สุวรรณไตร, สัมภาษณ, 12 ตุลาคม 2561)
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Figure 1 Timeline of Ban Lum Makham
ปญหาในการขยายผลแนวคิดวนเกษตร
1. ปจจุบันภูมิปญญาของชาวบานหลุมมะขามในอดีตเริ่มเลือนหายไปจากชุมชน เนื่องจากผูใหญใน
ชุมชนไมไดใหความสําคัญกับการถายทอดภูมิปญญาที่ตนเองมี เด็กเยาวชนรุนใหมจึงไมไดรับการถายทอด
ความรูสืบตอกันมา
2. คนในชุมชนบานหลุมมะขามยังคํานึงถึงเรื่องตัวเงินเปนสําคัญ ไมใหความสําคัญกับการพึ่งตนเอง คิด
วาการทําวนเกษตรไมสามารถที่จะสรางรายไดใหกับตนเองไดเนื่องจากการทําวนเกษตรนั้นตองใชเวลาถึงจะ
สามารถเห็นตัวเงินทําใหคนในชุมชนหันไปทํางานโรงงานอุสาหากรรมที่ไดเงินตอบแทนแนนอนมากกวา
“ตอนนี้ในชุมชนเริ่มมีคนสนใจแตยังมีคนคัดคานวาปลูกแลวจะอยูไดยังไง คนไมยอมเปลี่ยนยังนึกถึง
เรื่องรายไดเปนหลัก” (วินัย สุวรรณไตร, สัมภาษณ, 12 ตุลาคม 2561)
3. คนในชุ ม ชนยั ง ขาดความรู ใ นการจั ด การป า ขาดความรู ใ นการที่ จ ะนํ า ต น ไม พื ช สมุ น ไพรมาใช
ประโยชน ไมทราบวาจะนําตนไมมาทําเปนยารักษาโรค อาหาร เครื่องใชสอยไดอยางไร
4. ในป จ จุ บั น พื้ น ที่ ป า ไม ใ นชุ ม ชนเริ่ ม ลดน อ ยลงเนื่ อ งจากคนในชุ ม ชนนํ า ต น ไม พื ช สมุ น ไพร ไปใช
ประโยชนแตไมมีการปลูกทดแทนจึงทําใหตนไมที่ถูกนําไปใชประโยชนนั้นหายากขึ้นและตนไมบางชนิดจะหายไป
จากชุมชนในที่สุด
5. คนในชุมชนยังขาดความสามัคคี ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใครทํามัน สนใจแตญาติพี่นองของ
ตนเอง ชวงที่เริ่มมีงานวิจัยเขามาในชุมชน คนในขุมชนเริ่มมีความรูมากขึ้น ตอตาน ไมยอมรับความคิดอะไรใหม
เขามาเพราะคิดวาตนเองนั้นมีความรูมากพออยูแลวไมจําเปนตองสนใจผูอื่น

454

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57

สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์

แนวทางการขยายผลแนวคิดวนเกษตร
จากการประชุมกลุมยอยไดแนวทางการขยายผลแนวคิดวนเกษตร ดังนี้
ดานเทคโนโลยี ชุมชนบานหลุมมะขามควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาระหวางชาวบาน เปน
การถายทอดภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับการทําวนเกษตรใหผูอื่นไดรับรูและนําความรูจากผูอื่นไปปรับใชกับตนเอง
เปนการรื้อฟนภูมิปญญาเดิมในสมัยอดีตเพื่อไมใหสูญหายไป ควรมีการอบรม ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีในการ
ทําวนเกษตร ทั้งของสมัยใหมและดั้งเดิมของทองถิ่น เพื่อใหรูจักใชเทคโนโลยีหรือภูมิปญญาอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม ควรไดรับความรูในการบํารุงรักษาเทคโนโลยีใหคงสภาพดีเพื่อการใชงานและสามารถนํากลับมา
ใชไดใหม สงเสริมใหมีการศึกษา ทดลอง ทดสอบ เพื่อใหไดเทคโนโลยีใหมที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่
ดานเศรษฐกิจ ชุมชนบานหลุมมะขามควรมีปราชญชาวบานเขาไปใหความรูในดานการจัดการปาวามี
ประโยชนในดานใดบาง สามารถนําไปตอยอดเปนผลิตภัณฑอะไรไดบางที่จะสามารถนําใชไดในครัวเรือ น
ผลิตภัณฑเหลานั้นจะสามารถชวยใหคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได เปนการนําทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาใช
ประโยชน ไมตองเสียเงินซื้อของใชตาง ๆ เมื่อชุมชนมีผลิตภัณฑเปนของตนเองก็จะสามารถสรางเอกลักษณ สราง
ความโดดเดนใหกับชุมชน ชุมชนอื่น ๆ หรือนักทองเที่ยวก็จะใหความสนใจเขามาเรียนรู เปนการสรางรายได
ภายในชุมชน
ดานทรัพยากร ควรสงเสริมใหมีการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีการฟนฟู
ทรัพยากรไปดวยในตัว เชน การอนุรักษปาสามอยางประโยชนสี่อยาง การปลูกพืชหาระดับ เปนตน เพราะเมื่อนํา
ทรัพยากรมาใชแลวเราก็ตองมีการปลูกทนแทน ไมเชนนั้นจะทําใหทรัพยากรที่มีอยูหมดไป ควรมีปลูกฝงใหเด็ก
เยาวชนรุนใหมรักและหวงแหนปาไม เพื่อที่อนาคตจะไดเปนกําลังสําคัญในการชวยดูแล อนุรักษปาไมตอไป
ดานสังคม คนในชุมชนตองมีความเปนหนึ่งเดียวกัน รูจักเรียนรูและพัฒนาตนเอง ผูนําในชุมชนตองมี
ประสิทธิภาพสามารถนําคนในชุมชนใหปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ นําไปสูเปาหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เชื่อมโยงใหแตละชุมชนรวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกัน นําความรูที่ไดรับมาถายทอด เผยแพรใหไดประโยชนซึ่งกัน
และกัน สรางเครือขายวนเกษตรเพื่อปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน
ดานจิตใจ ควรมีการประชุมประจําเดือนเพื่อพูดคุยกันของคนในชุมชน พูดคุยถึงสารทุกขสุกดิบ ปญหา
อุปสรรคในการทํางาน ถาคนในชุมชนมีปญหาอะไรก็สามารถมาสอบถามภายในกลุมใหคนในกลุมชวยกัน
หาทางแกไขปญหา ในการประชุมตองมีการใหกําลังใจกันใหคนในชุมชนมีสภาพจิตใจที่เขมแข็งในการตอสูกับ
ปญหาอุปสรรคในการหาเลี้ยงชีพ ใหคนในชุมชนเห็นวาการทําวนเกษตรสามารถพึ่งตนเองได มีกําลังใจในการ
ตอ สูชีวิต มีความสุจริ ต ความพยายาม ยึ ดหลักทางสายกลาง และมีความพรอมมุง มั่นพัฒนาชีวิตใหเจริ ญ
กาวหนายิ่งขึ้น
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Figure 2 Focus Group for study the development process and the hands-on experience
อภิปรายผลการศึกษา
บานหลุมมะขาม ตําบลหนองไมแกน อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีชาวบานทําวนเกษตรอยาง
จริงจัง 5 ครัวเรือนจาก 119 ครัวเรือน ซึ่งแสดงใหเห็นวาชาวบานยังไมเห็นถึงความสําคัญในการทําวนเกษตร
เพียงแคเห็นวาการทําวนเกษตรคือการปลูกปาแตไมรูวาปลูกแลวจะนําไปใชอะไรได จึงทําใหคนในชุมชนเลือกที่
จะเขาไปทํางานโรงงานหรือทําการเกษตรที่ไมใชการปลูกปา สงผลใหเด็กเยาวชนรุนใหมไมมีความรูในการทําวน
เกษตรเพราะรุนพอรุนแมไมใหความสําคัญ จึงมีการรวมกันคิดหาแนวทางในการขยายผลแนวคิดการทําวน
เกษตร โดยเนนการแกปญหาจุดออนของกลุมและมุงตอบสนองความตองการของโอกาสที่เขามา ไดแนวทางใน
การขยายผลดานเทคโนโลยีคือ ควรมีการรื้อฟนภูมิปญญาเกี่ยวกับการทําวนเกษตรในสมัยอดีตเพื่อไมใหสูญ
หายไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาเกี่ยวกับการทําวนเกษตรระหวางชาวบาน เปนการถายทอดภูมิปญญา
ใหผูอื่นไดรับรูและนําความรูจากผูอื่นไปปรับใชกับตนเอง สอดคลองกับทฤษฏีการขยายผลของสุเทพ พันประสิทธิ์
(2558) ในเรื่องการขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตนแบบสูชุมชนอื่น ซึ่งจะสงเสริมใหชุมชนมีการ
อบรม ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีทั้งของสมัยใหมและดั้งเดิมของทองถิ่นที่เรียกวาภูมิปญญาชาวบาน ใหชาวบาน
รู จั ก ใช เ ทคโนโลยี อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส ง เสริ ม ให มี ก ารศึ ก ษา ทดลอง ทดสอบ เพื่ อ ให ไ ด เ ทคโนโลยี ใ หม ที่
สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและสังคม

สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา พบวาคนในชุมชนเริ่มสนใจการทําวนเกษตรจากการไปเยี่ยมชมสวนปาวนเกษตร
อําเภอสนามชัยเขต จากนั้นจึงกลับมาทําที่ชุมชนตนเองแตก็ยังคิดถึงเรื่องรายไดเปนหลัก หลังจากนั้นเริ่มมี
งานวิจัยเขามาคนในชุมชนก็มีองคความรูตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น แตก็ยังไมสนใจ ไมเห็นความสําคัญในการพึ่งตนเอง
ปจจุบันสมาชิกในชุมชนบานหลุมมะขามที่ประสบความสําเร็จในการทําวนเกษตร จึงกําลังพยายามผลักดันให
เกิดการทําวนเกษตรมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ในชุมชนเริ่มมีคนสนใจมากขึ้นแตยังมีบางคนคัดคานวาปลูกแลวจะอยูได
อยางไร เพราะยังมองภาพไมออกวาการทําวนเกษตรจะสามารถพึ่งตนเองได
จากการศึกษาปญหาในการขยายผลแนวคิดวนเกษตร ชุมชนบานหลุมมะขาม พบวาชาวบานยังมองไม
เห็ น ภาพว า ถ า หากทํ า วนเกษตรแล ว จะสามารถพึ่ ง ตนเองได อ ย า งไร ยั ง คํ า นึ ง ถึ ง เรื่ อ งเงิ น เป น สํ า คั ญ ไม ใ ห
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ความสําคัญกับการพึ่งตนเอง ขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ชาวบานเริ่มมีองคความรูทําใหตอตาน ไม
ยอมรับอะไรใหมเพราะคิดวาตนเองนั้นมีความรูมากพออยูแลวไมจําเปนตองสนใจผูอื่น
แนวทางการขยายผลวนเกษตร ชุมชนบานหลุมมะขาม พบวาแนวทางการขยายผลการทําวนเกษตร
บานหลุมมะขาม มีดังนี้ ดานเทคโนโลยีควรไดรับการอบรม ศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีการทําวนเกษตร ทั้งของ
สมัยใหมและดั้งเดิมของทองถิ่นที่เรียกวาภูมิปญญาชาวบาน เพื่อใหรูจักใชเทคโนโลยีหรือภูมิปญญาอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมสอดคลองกับบริบทพื้นที่ ดานเศรษฐกิจควรมีปราชญชาวบานเขาไปใหความรูในดาน
การจัดการปาเพื่อพัฒนาไปเปนผลิตภัณฑ สรางเอกลักษณ สรางความโดดเดนใหกับชุมชน ชุมชนอื่น ๆ หรือ
นักทองเที่ยวก็จะใหความสนใจเขามาศึกษา เปนการสรางรายไดภายในชุมชน ดานทรัพยากรควรมีการสงเสริมให
มีการนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีการฟนฟูทรัพยากรไปดวยในตัว ดานสังคมคนใน
ชุมชนตองมีความเปนหนึ่งเดียวกัน ผูนําในชุมชนตองมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีการสรางเครือขาย
วนเกษตรเพื่อปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ดานจิตใจควรใชโอกาสมีการประชุมประจําเดือน
เพื่อพูดคุยกันของคนในชุมชน ใหกําลังใจกันสรางเสริมคนในชุมชนใหมีสภาพจิตใจที่เขมแข็งในการตอสูกับ
ปญหาอุปสรรค สรางความตระหนักใหคนในชุมชนเห็นวาการทําวนเกษตรสามารถพึ่งตนเองได
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การเสริมปลากะตักผงและแป้ งข้ าวกล้ องในผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนรสนา้ พริกเผา
The Fortification of Ground Anchovy and Brown Rice Flour in Kanom Tong Muan
Flavored with Chilli Paste
บุษกร สุทธิประภา1* ภาณุพงศ์ เกิดรี 1 และ สัมฤทธิ์ พุทธิปัญญาภรณ์1
Bussakorn Suttiprapa1*, Panupong Koedree1 and Samrit Putthipanyaporn1

บทคัดย่ อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้ วนรสน ้าพริ กเผาที่มีการเสริ มแคลเซียมจากปลากะตักและใยอาหารจาก
แป้งข้ าวกล้ อง มีจดุ มุง่ หมายเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการลงในผลิตภัณฑ์ โดยการเสริ มแคลเซียมจากปลากะตัก
ใยอาหารจากแป้งข้ าวกล้ อง และปรั บปรุ งรสชาติรสนา้ พริ กเผาลงในผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วน โดยคัดเลือกสูตร
ของรัมภา (2552) เป็ นสูตรพื ้นฐาน ผลการศึกษาปริ มาณการเสริ มปลากะตักผงทอดกรอบในขนมทองม้ วนพบว่า
ผู้บริ โภคให้ การยอมรั บปริ มาณปลากะตักผงทอดกรอบที่เสริ มลงในผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนที่ร้อยละ 20 และ
ปริ มาณแป้งข้ าวกล้ องทดแทนแป้งสาลีอตั ราส่วน 25:75 มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วน
และผู้บริ โภคให้ การยอมรับปริ มาณนา้ พริ กเผาที่ร้อยละ 10 ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมประกอบด้ วย แป้งสาลี
13.66% แป้งข้ าวกล้ อง 4.56% แป้งมัน 1.70% ไข่ไก่ 11.50% กะทิ 36.53% นา้ ตาลมะพร้ าว 14.54% เกลือ
0.04% น า้ 6.35% งาด า2.67% ปลากะตัก ผงทอดกรอบ 3.64% และน า้ พริ ก เผา 4.76% ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค่ า
ความชื ้น 5.32% โปรตีน 12.79% ไขมัน 21.43 เถ้ า 2.74% คาร์ โบไฮเดรต 57.72% พลังงานทังหมด
้
474.91 กิโล
แคลอรี พลังงานจากไขมัน 192.87 กิโลแคลอรี แคลเซียม 226.76 มก/100 กรัม ปริ มาณจุลินทรี ย์ทงหมด
ั้
<10
cfu/g และยีสต์และรา <10 cfu/g ตามลาดับ โดยได้ รับคะแนนความชอบรวมของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับชอบมาก
(4.24 คะแนน)

ABSTRACT

Development of Kanom Tong Muan of supplemented calcium with chilli paste was aimed to
value added of calcium from anchovy fish, dietary fiber from brown rice flour and flavor from chilli
paste. To selected basic recipe from Rumpha, 2552. The study showed that 20% of fried anchovy fish
powder and ratio of brown rice flour partial substitution of wheat flour (25 : 75) suitable for the formula
and consumer accepted 10% of chilli paste. The formulation composed of wheat flour 13.66%, brown
rice flour 4.56%, tapioca flour 1.70%, egg 11.50%, coconut milk 36.53%, coconut sugar 14.54%, salt
0.04%, water 6.35%, black sesames seeds 2.67%, ground anchovy 3.64% and chilli paste 4.76%.
The product contained of moisture 5. 32% , protein of 12. 79% , fat of 21. 43, ash of 2. 74% ,
carbohydrate of 57.72% , total calories 474.91 kcal, calories from fat 192.87 kcal, calcium 226.76
mg/100g , aerobic plate count <10 cfu/g, yeasts and molds <10 cfu/g respectively. The overall liking
score was rated as like extremely (score = 4.24)
Key words : Kanom Tong Muan, Calcium
*Corresponding author ; s.bussakorn@gmail.com
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คานา
ในปั จจุบันคนไทยยังได้ รับปริ มาณแคลเซียมจากอาหารไม่พอเพี ยงต่อความต้ องการของร่ างกาย ซึ่ง
แคลเซียมเป็ น สารอาหารที่ สาคัญ ต่อร่ างกายช่วยเสริ มสร้ างกระดู กและฟั น ให้ แข็งแรง อีกทัง้ ยังมีส่วนในการ
พัฒนาการทางานของอวัยวะที่สาคัญต่างๆ ในร่ างกาย เช่น กล้ ามเนื ้อหัวใจ หลอดเลือด และระบบประสาท เป็ น
ต้ น โดยส่วนใหญ่ได้ รับจากการกินอาหารเพียง 1 ใน 3 ของค่าแนะนา (800 มก.) ถ้ าร่ างกายขาดแคลเซียมตังแต่
้
ในเด็กจะพบว่า ภาวการณ์ เจริ ญเติบโตของกระดูกผิดปกติ และยังส่งผลต่อเนื่องถึงในวัยผู้ใหญ่ทาให้ กระดูกบาง
และเป็ นโรคกระดูกพรุ นได้ ง่ายโดยเฉพาะผู้หญิ งในช่วงวัยหมดประจาเดือน และผู้สูงอายุ (สถาบันโภชนาการ,
2554) แต่พบว่าในอาหารประเภทปลาเล็กปลาน้ อย หรื อ ปลากะตักที่ในประเทศไทยสกุล Encrasicholina มีอยู่
6 ชนิดเรี ยกชื่อตามท้ องถิ่น ได้ แก่ ปลากะตักหัวแหลม ปลามะลิ ปลาจิ ้งจัง้ ปลาหัวอ่อน ปลายิ่วเกี๊ยะ โดยลักษณะ
เด่น คือ ลาตัวค่อนข้ างกลม เห็นกระดูกชัดเจนครี บก้ น มีจดุ เริ่ มอยู่หลังบริ เวณด้ านท้ ายฐานครี บหลัง และมีแถบสี
นา้ เงินข้ างตัวชัดเจนในการจาแนกปลากะตักสกุล Encrasicholina และ Stolephorus (นิศานาถ, 2561) จาก
การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของปลากะตักแห้ ง 100 กรัม ประกอบไปด้ วยสารอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ร่ างกาย คือ โปรตีน 70.1 กรัม แคลเซียม 1333.26 มิลลิกรัม และไอโอดีน 304.85 ไมโครกรัม (สานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2551) นอกจากนีย้ งั มีพืชที่มีประโยชน์ และให้ แคลเซียมสูงอีกหลายชนิด เช่น งาดา
ซึง่ มีชื่อสามัญ black sesame seed หรื อวิทยาศาสตร์ คือ Sesamum indicum L. ในข้ าวกล้ องยังมีโปรตีนร้ อย
ละ 6-12 วิตามิน เช่น บี1 บี2 บี 6 อี ไนอะซิน แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรั ส และทองแดง ซึ่งจะช่วยให้ ส่วนต่างๆ
ของร่ างกายทางานอย่างมีประสิทธิ ภาพ มี ใยอาหาร (dietary fiber) มากซึง่ จะทาให้ ท้องไม่ผูก และช่วยป้องกัน
มะเร็ งในลาไส้ ใหญ่ มีผลทาให้ สขุ ภาพดีขึ ้น เมื่อรับประทานข้ าวกล้ องเป็ นประจาทุกวัน (พิมพ์ เพ็ญ และ นิธิยา,
2558) การใช้ ประโยชน์จากแป้งข้ าวเพื่อทดแทนแป้งสาลี เนื่องจากในแป้งข้ าวประกอบด้ วยโปรตีนที่ไม่ก่อให้ เกิด
อาการแพ้ และย่อยง่าย มีคาร์ โบไฮเดรตที่ย่อยง่ายเช่นเดียวกัน ดังนันการใช้
้
แป้งข้ าวจึงมักทาเป็ นแป้งผสม โดย
แป้งข้ าวที่เหมาะสมสาหรับ การนามาทาขนมประเภทคุกกี ้ควรมีประมาณอมิโลสปานกลางและสูง จะช่วยรักษา
สภาพการเปราะ หักของชิน้ ขนม เนื่องจากภายในเมล็ดข้ าวจะมีแป้งเป็ นองค์ประกอบหลักอยู่ประมาณ 80-90
เปอร์ เซ็นต์โดยน ้าหนักและมีโปรตีนประมาณ 5-14 เปอร์ เซ็นต์ (สานักวิจยั และพัฒนาข้ าว, 2561) ดังนันแป้
้ งข้ าว
จึงเหมาะสมที่จะนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับผู้บริ โภคทุกช่วงวัย
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนซึง่ เป็ นขนมประเภทขบเคี ้ยวที่มีรสชาติกรอบ
หวาน มัน และหารับประทานได้ ทั่วไปโดยการเสริ มแคลเซียมจากปลากะตัก การนาแป้งข้ าวกล้ องทดแทนแป้ง
สาลีเพื่อเพิ่มใยอาหารอีกทัง้ ยังเป็ นทางเลือกเพื่อสุขภาพสาหรับผู้บริ โภค และปรับปรุ งรสชาติของขนมทองม้ วน
โดยการเติมน ้าพริ กเผาซึง่ น ้าพริ กเผาจัดเป็ นอาหารพื ้นบ้ านภาคกลางที่เหมาะสาหรับนาไปเป็ นส่วนผสมในขนม
ประเภทขบเคี ้ยวลงในผลิตภัณฑ์เพื่อเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ แก่ผ้ บู ริ โภคมีทางเลือกที่หลากหลาย

อุปกรณ์ และวิธีการ
การคัดเลือกสูตรพืน้ ฐานขนมทองม้ วน
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คัดเลือกสูตรพื น้ ฐานของขนมทองม้ วนจานวน 3 สูตรจาก รั มภา (2552), กัญญา (2551) และ ปราณี
(2548) (Table 1)โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่ ดีทางกายภาพของขนมทองม้ วนในด้ านลักษณะปรากฏ ความ
กรอบ และสี เพื่อคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมสาหรับการทดลองในขันต่
้ อไป
Table 1 Basic Formula of Kanom Tong Muan
Ingredients
Formula 1
Wheat Flour
19.80
Tapioca flour
1.90
Rice flour
Egg
12.50
Coconut milk
39.70
Coconut sugar
15.80
Salt
0.50
Water
6.90
Black sesames
2.90
Note

Content (%)
Formula 2
23
12.1
45.90
15.60
0.50
2.90

Formula 3
1.40
3.50
6.10
15
47.90
22.10
0.50
3.50

Formula 1 = Rumpha, 2552
Formula 2 = Kanya, 2551
Formula 3 = Pranee, 2548

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนเสริมปลากะตักผงและแป้ งข้ าวกล้ องรสนา้ พริกเผา
1. การศึกษาปริ มาณปลากะตักผงทอดกรอบในขนมทองม้ วน
โดยทาการเสริ มปริ มาณปลากะตักลงในขนมทองม้ วน ในปริ มาณร้ อยละ 15, 20 และ 25 ของปริ มาณ
น ้าหนักแป้งสาลีทงหมดและน
ั้
าผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบกับผู้บริ โภค
จานวน 50 คน ด้ านลักษณะปรากฏ ความกรอบ ความหวาน สี กลิ่น และความชอบโดยรวม ด้ วยการให้ คะแนน
ความชอบแบบ 5-point hedonic scale
2. การศึกษาปริ มาณแป้งข้ าวกล้ องทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมทองม้ วนเสริ มแคลเซียมจากปลา
กะตัก
โดยทาการศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้ าวกล้ องทดแทนแป้งสาลี 4 ระดับ คือ 25:75, 50:50, 75:25 และ
100:0 โดยน ้าหนักตามลาดับ และนาผลิตภัณฑ์ ที่ได้ มาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบกับ
ผู้บริ โภคจานวน 30 คน ด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม ด้ วยการให้
คะแนนความชอบแบบ 5-point hedonic scale
3. การศึกษาปริ มาณน ้าพริ กเผาในผลิตภัณฑ์ขนมทองม้ วน
โดยการคัดเลือกผลิตภัณ ฑ์ นา้ พริ กเผา A, B และ C ที่ วางจาหน่ายในท้ องตลาดในปั จจุบัน โดยการ
ทดสอบความชอบกับผู้บริ โภคจานวน 30 คน ด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื อ้ สัมผัส และความชอบ
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โดยรวม ด้ วยการให้ ค ะแนนความชอบ 5-point hedonic scale จากนัน้ น าน า้ พริ ก เผาที่ ได้ ม าท าการศึก ษา
ปริ ม าณน า้ พริ ก เผาที่ เสริ ม ลงในขนมทองม้ ว นที่ ร้อยละ 5, 10 และ 15 ต่ อปริ มาณส่ วนผสมทัง้ หมด และน า
ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้ วนที่ได้ มาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการทดสอบความชอบกับผู้บริ โภคจานวน
50 คน ด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม ด้ วยการให้ คะแนนความชอบ
แบบ 5-point hedonic scale

การวิเคราะห์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนเสริมแคลเซียมรสนา้ พริกเผา
คัด เลื อกผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ได้ รับ คะแนนจากการทดสอบทางประสาทสัม ผัส สูงสูด มาวิ เคราะห์ คุณ ภาพ
ผลิตภัณ ฑ์ ขัน้ สุดท้ ายโดยวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมี ปริ มาณแคลเซียม และคุณ ภาพทางจุลินทรี ย์ ได้ แก่
ปริ มาณจุลินทรี ย์ทงหมด
ั้
ปริ มาณยีสต์และรา (AOAC, 2016)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการคัดเลือกสูตรพืน้ ฐานขนมทองม้ วน
จากการคัดเลือกสูตรพื น้ ฐานของขนมทองม้ วน โดยพิ จารณาจากคุณ ลักษณะที่ ดีทางกายภาพ และ
ขัน้ ตอนในการผลิ ต ของขนมทองม้ วนพบว่า ขนมทองม้ วนที่ ดี ค วรมี ลัก ษณะปรากฏของแผ่ น แป้ ง ที่ มี ค วาม
สม่าเสมอ ไม่หนาหรื อบาง เนื อ้ ขนมมีความมันเงาจากกะทิ ไม่แข็งหรื อมีปริ มาณแป้ง ที่ หนาจนเกินไปทาให้ ไม่
สามารถม้ วนขนมได้ ซึ่งจะมีผลต่อความกรอบ และขนมควรมีสีเหลืองทองสวย โดยสูตรของกัญญา (2551) มี
ลักษณะแป้งด้ านไม่มนั เงา และในสูตรของปราณี (2548) ลักษณะแป้งของขนมทองม้ วนมีความหนา ไม่กรอบ แต่
สูตรของรัมภา (2552) ลักษณะแป้งขนมทองม้ วนที่ได้ มีความมันเงา กรอบ และมีสีเหลืองทองจึงมีความเหมาะสม
ในการพัฒนาสูตรต่อไป
ผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนเสริมปลากะตักผงและแป้ งข้ าวกล้ องรสนา้ พริกเผา
1. ผลการศึกษาปริ มาณปลากะตักผงทอดกรอบในขนมทองม้ วน
จากการศึก ษาปริ ม าณการเสริ มปริ มาณปลากะตัก ผงทอดกรอบในขนมทองม้ วน (Table 2) พบว่า
ผู้บริ โภคให้ การยอมรับปริ มาณปลากะตักผงทอดกรอบที่เสริ มลงในผลิตภัณฑ์ขนมทองม้ วนที่ร้อยละ 20 สูงที่สดุ
ในด้ านคุณลักษณะปรากฎ ความกรอบ รสหวาน สี และความชอบโดยรวม ปริ มาณผงปลากะตักที่เพิ่มขึ ้นมีผลต่อ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยคะแนนความชอบอยู่ในระดับชอบมาก
เนื่องจากตัวขนมทองม้ วนมีลกั ษณะแป้งบางกรอบ สีน ้าตาลทอง รสชาติหวานปานกลาง และมีกลิ่นปลาเล็กน้ อย
เนื่องจากเมื่อผสมปลากะตักผงทอดกรอบลงในขนมทองม้ วนจะส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์มีสีออกโทนน ้าตาล (ภัทรานี
และคณะ, 2544)

Table 2 Sensory characteristics of Kanom Tong Muan supplemented calcium from ground

anchovy.
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Anchovy fish
Powder (%)
15
20
25
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Appearance

Crispness

Sweet

Color

Odour

Overall
liking

3.56b
3.88a
3.46b

3.26b
3.78a
3.70a

3.40b
3.62a
3.46b

3.82b
3.96a
3.86b

3.24b
3.24b
3.42a

3.70c
4.06a
3.94b

Note (a-c) Means with in the same column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)

2. ผลการศึกษาปริ มาณแป้งข้ าวกล้ องทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนเสริ มแคลเซียมจาก
ปลากะตัก
จากการศึกษาปริ มาณแป้งข้ าวกล้ องทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมทองม้ วนเสริ มแคลเซียมจากปลา
กะตัก (Table 3) ในอัตราส่วนแป้ งข้ าวกล้ องที่ ร้อยละ 25 คุณ ลักษณะทางกายภาพของขนมทองม้ วนที่ ได้ มี
ลักษณะแผ่นกรอบสีเหลือง แผ่นแป้งเรี ยบสม่าเสมอ แป้งข้ าวกล้ องร้ อยละ 50 ขนมทองม้ วนมีลกั ษณะแผ่นกรอบ
สีเหลือง แผ่นแป้งขรุ ขระไม่สม่าเสมอ แป้งข้ าวกล้ องร้ อยละ 75 ขนมทองม้ วนมีลกั ษณะแผ่นกรอบเล็กน้ อย สี
เหลือง แผ่นแป้งขรุ ขระ และแป้งข้ าวกล้ องร้ อยละ 100 ขนมทองม้ วนมีลกั ษณะแผ่นนิ่มเหนียว สีเหลืองอ่อน แผ่น
แป้งขรุ ขระ และจากจากการประเมินทางประสาทสัมผัส ปริ มาณของแป้งข้ าวกล้ องทดแทนแป้งสาลี พบว่า ที่
อัตราส่วน 25:75 มีความเหมาะสมสาหรับการนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป โดยปริ มาณแป้งข้ าวกล้ องที่เพิ่มขึ ้นมี
ผลต่ อ ความชอบในด้ านความกรอบ รสชาติ และความชอบโดยรวมของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างสถิ ติ (p ≤ 0.05)
เนื่องจากขนมที่ได้ มีลกั ษณะแผ่นแป้งบางกรอบสม่าเสมอ สามารถม้ วนงอได้ มีสีเหลืองทอง (Fig 1) โดยคะแนน
ความชอบอยู่ในระดับ ชอบมาก แต่ป ริ มาณแป้งข้ าวกล้ องที่ เพิ่ มขึน้ ไม่มีผ ลต่อความชอบในคุณ ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ทางสถิติ(p>0.05)ด้ าน ลักษณะปรากฏ สี ความกรอบของขนมทองม้ วน ซึ่งพบว่าเมื่อเพิ่มระดับการ
ทดแทนแป้งข้ าวกล้ องสีนิลมากขึน้ ส่งผลให้ ผลิตภัณ ฑ์ สุดท้ ายของเค้ กแครอทงาดามีปริ มาตรลดลง แต่ความ
หนาแน่นเพิ่มขึ ้น โดยมีผลต่อความอ่อนนุ่ม ความแน่นเนือ้ และการเกาะตัวของผลิตภัณฑ์ (ธิดารัตน์ และคณะ,
2557) และเมื่อเพิ่ มปริ มาณของแป้งข้ าวกล้ องเริ่ มงอกมีผลทาให้ ผลิตภัณ ฑ์ มีความแข็งลดลง ร่ วนมากขึน้ ใน
ผลิตภัณฑ์คกุ กี ้ไส้ สบั ปะรด (รสพร และคณะ, 2551)

Table 3 Sensory characteristics of brown rice flour to substituted wheat flour in Kanom Tong Muan
supplemented calcium
Brown rice flour
Appearancens Crispness Flavour Colorns Odourns Overall
:
liking
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3.90
3.97
3.77
3.67

3.97a
3.50b
2.90c
2.70c

3.77a
3.30b
3.50ab
3.40b

3.73
3.60
3.60
3.53

3.67
3.50
3.50
3.40

3.87a
3.67ab
3.50b
3.30c

Note (a-c) Means with in the same column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)
(ns) not significant

25 : 75

50 : 50

75 : 25

100 : 0

Figure 1 Characteristics of brown rice flour to substituted wheat flour in Kanom Tong Muan

supplemented calcium
3. ผลการศึกษาปริ มาณน ้าพริ กเผาในผลิตภัณฑ์ขนมทองม้ วน
จากการคัดเลือกผลิตภัณ ฑ์ นา้ พริ กเผาที่วางจาหน่ายในท้ องตลาดจานวน 3 ชนิด (Table 4) โดยการ
ประเมินคุณ ภาพทางประสาทสัมผัสพบว่า นา้ พริ กเผายี่ ห้อ B ผู้บริ โภคให้ การยอมรั บมากที่ สุด โดยมีคะแนน
ความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบมาก และมีคุณลักษณะทางกายภาพของนา้ พริ กเผามีส้ม เนื ้อเหลว มีน ้ามัน
ลอยหน้ าเป็ นส่วนผสม จึงนาน ้าพริ กเผายี่ห้อ B มาทาการเสริ มลงในขนมทองม้ วนเสริ มแคลเซียม
จากนัน้ น ามาพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เป็ น ขนมทองม้ วนเสริ ม แคลเซี ย มรสน า้ พริ ก เผา โดยเสริ ม ปริ ม าณ
น ้าพริ กเผาที่ร้อยละ 5, 10 และ 15 ของปริ มาณส่วนผสมทังหมด
้
(Fig 2) พบว่า ปริ มาณน ้าพริ กเผาที่เพิ่มขึ ้นส่งผล
ต่อสี ความกรอบ และลักษณะปรากฏ โดยมีสีน ้าตาลเข้ ม เพิ่มขึ ้น ความกรอบลดลง และลักษณะแผ่นแป้งขรุ ขระ
เพิ่ มขึน้ ดังนัน้ ปริ มาณนา้ พริ ก เผาที่ ร้อยละ 10 มีผลต่อคุณ ลักษณะของผลิตภัณ ฑ์ ทางสถิ ติ (p ≤ 0.05) โดย
คะแนนในด้ านความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบมาก (Table 5) แต่ปริ มาณน ้าพริ กเผาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ความชอบทางประสาทสัมผัส ด้ านกลิ่นที่ผ้ บู ริ โภคมีต่อผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนเสริ มแคลเซียมรส
น ้าพริ กเผามีลกั ษณะสีน ้าตาลส้ ม กรอบ และแผ่นทองม้ วนมีความสม่าเสมอ ทาให้ ม้วนได้ ง่าย
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Table 4 Sensory Characteristics of chilli paste
Brand
Appearance Texture
A
3.20b
3.10b
B
4.07a
3.90a
C
3.33b
3.30b

Flavor
3.00b
4.03a
3.37b

Color
3.23b
3.80a
3.13b

Odor ns Overall
3.13 2.90c
3.50 4.03a
3.17 3.43b

Note (a-c) Means with in the same column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)
(ns) not significant

Table 5 Sensory characteristics of Kanom Tong Muan supplemented calcium with different

content of chilli paste
Chilli paste (%)
5
10
15

Appearance Crispness
3.84b
4.12a
4.12a
4.22a
4.12a
3.26b

Flavor
3.58b
4.08a
3.82b

Color
3.56a
3.94a
3.78ab

Odourns Overall
3.68
3.80b
3.88
4.24a
3.90
3.92b

Note (a-c) Means with in the same column with different letters are significantly different (p ≤ 0.05)
(ns) not significant

5%

10%

15%

Figure 2 Kanom Tong Muan supplemented calcium with different content of chilli paste

ผลการวิเคราะห์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ขนั ้ สุดท้ ายวิเคราะห์ ขนมทองม้ วนที่มี ปริ มาณปลากะตักผงทอด
กรอบที่เสริ มลงในผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนที่ร้อยละ 20 และปริ มาณแป้งข้ าวกล้ องทดแทนแป้งสาลีอัตราส่วน
25:75 และปริ มาณนา้ พริ กเผาที่ร้อยละ 10 โดยการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี พบว่าขนมทองม้ วนที่ ได้ มี
ปริ มาณแคลเซียมจากปลากะตักและงา 226.76 มก./100 กรัม ลักษณะทางกายภาพเป็ นชิ ้นอาหารสีนา้ ตาล มี
เม็ด งาสีดาปน ซึ่งเป็ น ไปตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เรื่ อง เกณฑ์ คุณ ภาพทางจุลชี ววิท ยาของ
อาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 (Table 6) อาหารพร้ อมบริ โภค
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Table 6 The chemical composition (gram per 100 g) and microbiological properties of Kanom Tong

Muan Supplemented Calcium with Chilli paste.
Chemical composition
Moisture (%)
Protein (%; factor 6.25%)
Fat (%)
Ash (%)
Total Carbohydrate
( % ; by difference include crude
fiber)
Total Calories (Kcal/100 g)
Calories from fat (Kcal/100 g)
Calcium (mg/100g)

Values
5.32
12.79
21.43
2.74
57.72

Microbiological properties
Aerobic Plate Count (cfu/g)
Yeasts and Molds (cfu <10/g)

Values
<10
<10

474.91
192.87
226.76

สรุป
จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนเสริ มแคลเซียมรสน ้าพริ กเผาพบว่า ปริ มาณปลากระตักผงมีผล
ต่อคุณลักษณะของขนมทองม้ วนโดยจะทาให้ ทาให้ ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นปลาเพิ่มขึ ้น ปริ มาณแป้งข้ าวกล้ องมีผลต่อ
ความกรอบ และสีของผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนนอกจากนี ย้ ังทาให้ แป้งไม่เกาะตัวเป็ นแผ่น ปริ มาณความชื ้นใน
น ้าพริ กเผาส่งผลให้ ความกรอบของขนมลดลง ผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้ วนเสริ มแคลเซียมรสน ้าพริ กเผาจึงเป็ นขนม
ไทยที่ มีคุณ ค่าทางโภชนาการ โดยได้ รับแคลเซียมจากปลากะตัก งาดา และมีใยอาหารจากแป้งข้ าวกล้ องจึง
เหมาะสาหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย
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สมบัตทิ างกายภาพ และเคมีของแป้ งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่ ผ่านการเพาะงอก
จากวิธีการโม่ ท่ แี ตกต่ างกัน
Physical and Chemical Properties of Germinated and Non-germinated Luem Pua Glutinous
Rice Flour from Different Milling Methods
วชิรพงศ์ เยาว์ฤทธิกร1 ปาริ สทุ ธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์1* และ อบเชย วงศ์ทอง1
Vachirapong Yaoridthikorn1, Parisut Chalermchaiwat1* and Obcheuy Wongtong1

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะงอก ร่ วมกับ วิธีการโม่
แป้งที่แตกต่างกัน ต่อสมบัติทางกายภาพ และเคมี โดยจัดสิ่งทดลองแบบแฟกทอเรี ยลในแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (2x3 Factorial in CRD) ศึกษาแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก (GLPF) และไม่ผ่านการเพาะงอก (NGLPF))
ร่ วมกับวิธีการโม่แป้ง 3 วิธี (การโม่แห้ ง การโม่เปี ยก และการโม่ผสม) ผลการศึกษาพบว่า ข้ าวเหนียวลืมผัวที่ผ่าน
การงอกมีปริ มาณสารแกมมาอะมิโนบิวทีริกแอซิด หรื อ สารกาบา (GABA) (15.84 มก./100 ก.) เพิ่มขึ ้น 8.5 เท่า
ของข้ าวเหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการเพาะงอก (1.86 มก./100 ก.) GLPF และ NGLPF ที่ได้ จากวิธีการโม่เปี ยก มีค่า
a* สูงสุด แต่มีคา่ L* และ b* ต่าสุด NGLPF จากวิธีการโม่เปี ยกมีคา่ ความหนืดสูงสุด ในขณะที่ GLPF จากวิธีการ
โม่ทัง้ 3 แบบมีค่าความหนื ดต่าสุด GLPF จากวิธีการโม่แห้ ง มีปริ มาณ โปรตีน (ร้ อยละ 18.12) ไขมัน (ร้ อยละ
4.23) สารกาบา (21.69 มก./100 ก.) สารประกอบฟี นอลิกทังหมด
้
(501.81 มก.สมมูลของกรดแกลลิก/100 ก.)
์
และสารออกฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระที่วิเคราะห์ ด้วยวิธี 2,2-diphenyl-picryhydrazyl radical scavenging assay
(DPPH) (109.49 มก.สมมู ล ของโทรลอกซ์ /100 ก.) และวิ ธี ferric ion reducing antioxidant power assay
(FRAP) (1,596.09 มก.สมมูลของเฟอร์ รัชซัลเฟต/100 ก.) สูงสุด อย่างไรก็ตาม NGLPF ที่ได้ จากวิธีการโม่แห้ ง มี
ปริ ม าณแอนโทไซยานิ น (13.28 มก./100 ก.) สู งสุ ด ดัง นั น้ การน าแป้ งข้ า วเหนี ย วลื ม ผั ว ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใน
ผลิตภัณ ฑ์ อาหารเพื่ อสุขภาพ จึงควรคานึงถึงชนิ ดของแป้ งและวิธีการโม่ด้วย เพื่ อให้ ได้ แป้ งที่ มีคุณ ภาพและ
คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม
ABSTRACT
The present study was aimed to investigate the germinated and non-germinated of Luem Pua
glutinous rice flour with different milling methods on the physical and chemical properties. A 2x3
factorial arrangement in CRD with germinated Luem Pua glutinous rice flour ( GLPF) and nongerminated Luem Pua glutinous rice flour (NGLPF) and three milling methods (dry milling, wet milling
and mix milling) was used. The results showed that the GABA content in the germinated Luem Pua
glutinous rice ( 15. 84 mg/ 100g) increased 8. 5 fold compared to the non-germinated Luem Pua
glutinous rice (1.86 mg/100g). GLPF and NGLPF from wet milling method had the highest a*, but the
lowest L* and b* . NGLPF from wet milling method had the highest viscosity, while GLPF had the
lowest viscosity. GLPF from dry milling method had the highest protein (18.12%), fat (4.23%), GABA
( 21. 69 mg/ 100g) , total phenolic content ( 501. 8 mg GAE/ 100g) and antioxidant activity i. e. 2,2diphenyl-picryhydrazyl radical scavenging assay ( DPPH) ( 109. 49 mg TE/ 100g) and ferric ion
reducing antioxidant power assay (FRAP) (1,596.09 mg FeSO4 /100g) . However, NGLPF from dry
milling method had the highest anthocyanin content (13.28 mg/100g). Therefore, utilization of Luem
Pua glutinous rice flour in healthy food products should be considered the types of flour and milling
methods for the appropriate their quality and nutrition.

Key Words: Milling methods, Germinated Luem Pua glutinous rice flour,Physical properties, Chemical properties.
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คานา

แป้ง เป็ นแหล่งอาหารสาคัญที่ให้ พลังงานแก่ร่างกาย และเป็ นวัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตอาหารหลาย
ชนิด ทังในระดั
้
บครัวเรื อน และระดับอุตสาหกรรม มีสมบัติเชิงหน้ าที่ที่ส่งผลต่อสมบัติของอาหารในด้ านลักษณะ
ปรากฏ เนือ้ สัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการ (กล้ าณรงค์ และ เกือ้ กูล , 2550) สาหรับประเทศไทยมีการใช้ แป้ง
หลายชนิดเป็ นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะแป้งข้ าวเหนี ยว ซึ่งนิยมนามาใช้ ในการผลิตขนมไทย
(อบเชย และขนิษฐา, 2558) งานวิจยั นี ้สนใจศึกษาข้ าวเหนียวลืมผัว ซึง่ เป็ นข้ าวเหนียวพันธุ์พื ้นเมืองของกลุม่ ชาติ
พันธุ์เผ่าม้ ง อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่มคี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะสารออกฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ และ
เป็ นพืชในโครงการอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์ จากข้ าวพันธุ์พืน้ เมือง ของสานักวิจัยและพัฒนาข้ าว กรมการข้ าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมการข้ าว, 2555) อย่ างไรก็ตามการน าข้ าวเหนี ย วลืมผัวมาใช้ ป ระโยชน์ ใน
ปั จจุบนั ยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะการนามาใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ประกอบกับเมื่อนาข้ าวเหนียวลืม
ผัวมาผ่านกระบวนการเพาะงอก เป็ นข้ าวกล้ องงอกจะพบว่าข้ าวนัน้ มีสารอาหารเพิ่มมากขึ ้น เช่น โปรตีน ไขมัน
(วัฒนา และคณะ, 2550) และสารประกอบฟี นอลิก (วรัมพร และคณะ, 2555) จากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ทางเคมีภายในเมล็ดข้ าวในระหว่างการงอก โดยมีสารที่สาคัญคือ Gamma-aminobutyric acid หรื อสารกาบา
(GABA) ซึ่งเป็ นสารที่มีประโยชน์ ต่อสุขภาพ ทาหน้ าที่เป็ นสารสื่อประสาทประเภทยับยัง้ ช่วยในการทางานของ
ระบบประสาทและสมอง ลดความวิตกกังวล และควบคุม ความดันในกระแสโลหิ ต (Kayahara et al., 2001)
ดังนันการน
้
าข้ าวเหนียวลืมผัวมาผลิตเป็ นแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก เพื่อใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหารจึงมีความน่าสนใจ
เพราะนอกจากจะเป็ นการเพิ่ มคุณค่าทางโภชนาการให้ กับผลิตภัณฑ์ แล้ ว ยังเป็ นการเพิ่ มความหลากหลายใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพให้ กบั ผู้บริ โภค และสามารถตอบสนองโครงการของภาครัฐในการใช้ ประโยชน์จาก
ข้ าวพันธุ์พืน้ เมืองได้ อีกทางหนึ่ง โดยวิธีการผลิตแป้งของไทย มี 3 วิธีการ คือ การโม่แห้ ง โม่เปี ยก และโม่ผสม
(งามชื่น, 2541) ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้ านกรรมวิธีการผลิต โดยมีรายงานว่าวิธีการโม่แป้งมีผลต่อโครงสร้ าง
ของเซลล์แป้ง และส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพ และเคมีของแป้ง ได้ แก่ ค่าความหนืด ปริ มาณโปรตีน และไขมัน
(Leewatchararongjaroen et al., 2016) ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้ าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่
ผ่านการเพาะงอก ร่ วมกับ วิธีการโม่แป้งที่แตกต่างกัน ต่อสมบัติทางกายภาพ และเคมี รวมทัง้ ปริ มาณสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพของแป้งข้ าวเหนียวลืมผัว เพื่อเป็ นองค์ความรู้ ในการผลิ ตแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่มีคุณ ลักษณะ
เหมาะสาหรับนาไปใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ

การเตรี ยมข้ าวเหนียวลืมผัว และการศึกษาวิธีการโม่ แป้ งข้ าวเหนียวลืมผัวที่แตกต่ างกัน
เตรี ยมข้ าวเหนียวลืมผัว โดยนาข้ าวเปลือกข้ าวเหนียวลืมผัว จากจังหวัดเลย มากะเทาะเปลือกเป็ นข้ าว
กล้ อ ง ได้ เป็ น ข้ าวเหนี ย วลื ม ผัวที่ ไม่ ผ่ า นการเพาะงอก จากนัน้ เตรี ย มข้ าวเหนี ย วลื ม ผั วงอก โดยท าการฆ่ า
เชื ้อจุลินทรี ย์ด้วยการแช่ข้าวในสารละลายคลอรี น ความเข้ มข้ น ร้ อยละ 1.25 ในอัตราส่วนข้ าว:สารละลายคลอรี น
เท่ากับ 1:5 โดยน ้าหนักเป็ นเวลา 30 นาที และล้ างทาความสะอาดด้ วยน ้า ตามวิธีการของ Donkor et al. (2012)
และนาเมล็ดข้ าวเหนียวลืมผัวแช่ในนา้ เป็ นเวลา 3 ชั่วโมง ก่อนนามาเพาะงอกบนผ้ าขาวบางเปี ยกนา้ เป็ นเวลา
40 ชัว่ โมง และนาไปอบแห้ งด้ วยตู้อบลมร้ อนแบบถาด ที่อณ
ุ หภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง 30 นาที
ตามวิ ธี ก ารของ วชิ ร พงศ์ และคณะ (2559) และน าตัวอย่ างไปวิ เคราะห์ ป ริ มาณสารกาบา ตามวิ ธี ก ารของ
Varanyanond et al. (2005)
นาข้ าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะงอก มาผ่านวิธีการโม่ที่แตกต่างกัน 3 วิธี โดยจัดสิ่งทดลอง
แบบ แฟกทอเรี ยลในแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (2x3 factorial in CRD) โดยการศึกษา 2 ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ ปั จจัยที่ 1 คือ แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก (GLPF) และไม่ผ่านการเพาะงอก (NGLPF) ปั จจัยที่ 2 คือ
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วิธีการผลิตแป้งข้ าวเหนียวลืมผัว 3 วิธี ได้ แก่ การโม่แห้ ง การโม่เปี ยก และการโม่ผสม โดยดัดแปลงตามวิธีการ
ของ งามชื่น (2541) ดังนี ้
1) วิธีการโม่แห้ ง นาข้ าวเหนียวลืมผัว บดด้ วยเครื่ องบด Pin mill ให้ มีขนาดแป้ง 149 ไมครอน
2) วิธีการโม่เปี ยก นาข้ าวเหนี ยวลืมผัว แช่นา้ ในอัตราส่วนเมล็ดข้ าวต่อนา้ เท่ากับ 1:1.5 (โดยนา้ หนัก
W/W)เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง แล้ วโม่ด้วยเครื่ องโม่แบบหิน นาน ้าแป้งที่ได้ อบแห้ งด้ วยตู้อบลมร้ อนแบบถาด ที่อณ
ุ หภูมิ
60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง บดด้ วยเครื่ องบด Pin mill ให้ มีขนาดแป้ง 149 ไมครอน
3) วิธีการโม่ผสม นาข้ าวเหนี ยวลืมผัว แช่นา้ ในอัตราส่วนเมล็ดข้ าวต่อนา้ เท่ากับ 1:1.5 (โดยนา้ หนัก
W/W) เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง อบแห้ งด้ วยตู้อบลมร้ อนแบบถาด ที่อณ
ุ หภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง 30
นาที บดด้ วยเครื่ องบด Pin mill ให้ มีขนาดแป้ง 149 ไมครอน โดยได้ แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวทัง้ หมด 6 สิ่งทดลอง
ดังนี ้
T1 = แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกและผลิตด้ วยวิธีการโม่แห้ ง
T2 = แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกและผลิตด้ วยวิธีการโม่เปี ยก
T3 = แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกและผลิตด้ วยวิธีการโม่ผสม
T4 = แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการเพาะงอกและผลิตด้ วยวิธีการโม่แห้ ง
T5 = แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการเพาะงอกและผลิตด้ วยวิธีการโม่เปี ยก
T6 = แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการเพาะงอกและผลิตด้ วยวิธีการโม่ผสม
จากนัน้ น าแป้ งข้ าวเหนี ย วลื มผัวที่ ได้ จ ากวิ ธี ก ารโม่แ บบต่ างๆ บรรจุในถุงอลูมิ เนี ย มฟอยด์ ปิ ด ผนึ ก
สุญญากาศ เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง (27±2 องศาเซลเซียส) และนาไปวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ และเคมี ดังนี ้
สมบัตทิ างกายภาพ
วัดค่าสี โดยใช้ เครื่ องวัดค่าสี รุ่ น Colourflex ยี่ห้อ Hunter lab ประเทศสหรัฐอเมริ กา แสดงค่า
ความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสีแดง (a*) และค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) จานวน 10 ซ ้า และวัดคุณภาพด้ านความ
หนื ด ของแป้ ง อย่ า งรวดเร็ ว Rapid visco amylograph (RVA) รุ่ น RVA 4D บริ ษั ท Scientific newport, ltd
ประเทศออสเตรเลีย ตามวิธีการของ Newport scientific (1997) โดยรายงาน ค่าความหนืดสูงสุด ค่าความหนืด
ต่าสุด ค่าความหนืดสุดท้ าย และค่าการคืนตัว มีหน่วยเป็ น RVU
สมบัตทิ างเคมี
วิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี ได้ แก่ ปริ มาณความชืน้ โปรตีน ไขมัน เถ้ า และใยอาหาร ตาม
วิธีการของ AOAC (2010) วิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ แก่ สารกาบา ตามวิธีการของ Varanyanond et
al. (2005) ปริ ม าณ แอนโทไซยานิ น ทั ง้ หมด ด้ วยวิ ธี pH differential ตามวิ ธี ก ารของ Lee et al. (2005)
สารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมด และสารออกฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ ด้ วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl radical
scavenging assay (DPPH) และวิ ธี Ferric ion reducing antioxidant power assay (FRAP) ดัด แปลงตาม
วิธีการของ Chalermchaiwat et al. (2015) โดยทาการวิเคราะห์ทงสิ
ั ้ ้น 3 ซ ้า
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
จัดสิ่งทดลองแบบ 2x3 Factorial in CRD สาหรั บการศึกษาสมบัติทางกายภาพ และเคมีของแป้งข้ าว
เหนียวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะงอก ร่ วมกับวิธีการโม่แป้งแบบโม่แห้ ง โม่เปี ยก และโม่ผสม และนาข้ อมูลที่
ได้ จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม IMB SPSS® version 23 หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of variance : ANOVA) โดยหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้ อมูลด้ วย
วิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ผลการเตรี ยมข้ าวเหนียวลืมผัว
จากผลการศึกษาการเตรี ยมวัตถุดิบ พบว่า การเพาะงอกส่งผลให้ ข้าวเหนียวลืมผัวงอกมีปริ มาณสาร
กาบาเท่ากับ 15.84±0.10 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ซึง่ เพิ่มขึ ้น 8.5 เท่าของข้ าวเหนียวลืมผัวที่ไม่ผ่านการเพาะงอกที่
มีปริ มาณสารกาบาเท่ากับ 1.86±0.13 มิลลิกรั มต่อ 100 กรั ม โดยการเพิ่ มขึน้ ของปริ มาณสารกาบา เกิ ดจาก
กระบวนการดีคาร์ บอกซิเลชัน ในระหว่างการงอกของเมล็ดข้ าว สังเคราะห์กรดกลูตามิคเป็ นสารกาบา (ชนิษฎา,
2553) โดยปริ มาณสารกาบาในข้ าวเหนียวลืมผัวงอกเป็ นไปตามกาหนดมาตรฐานสินค้ าเกษตร ที่กาหนดปริ มาณ
สารกาบาในข้ าวกล้ องงอก ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรั มต่อ 100 กรั ม โดยนา้ หนักแห้ ง (สานักงานมาตรฐานสินค้ า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2555)
ผลการศึกษาวิธีการโม่ แป้ งข้ าวเหนียวลืมผัวที่แตกต่ างกัน
จากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ GLPF และ NGLPF ที่ได้ จากวิธีการโม่ที่แตกต่างกัน พบว่า ค่า
L* ค่า a* และค่า b* ของ GLPF เปรี ยบเทียบกับ NGLPF แสดงดัง Table 1 มีความแตกต่างกัน โดย T1 และ T3
มีคา่ L* และ b* สูงกว่า T4 และ T6 ในขณะที่ ค่า a* มีคา่ ต่ากว่า ส่วน T2 มีคา่ L* สูงกว่า T5 เนื่องจากข้ าวเหนียว
ลืมผัวที่ผ่านการเพาะงอก เกิ ดการสูญเสียรงควัตถุสีม่วง หรื อ แอนโทไซยานิน ส่วนหนึ่งไปในกระบวนการเพาะ
งอก จึงทาให้ คา่ L* เพิ่มขึ ้น และค่า a* ลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับ NGLPF โดยค่า a* และค่า b* ของ GLPF และ
NGLPF จากวิธีการโม่เปี ยก ไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากวิธีการผลิตแป้งด้ วยวิธีการโม่เปี ยก ข้ าวที่นามาใช้
เป็ นวัตถุดิบจะผ่านการแช่น ้า และนาไปบดด้ วยเครื่ องโม่ รงควัตถุสีม่วง หรื อแอนโทไซยานิน ซึง่ เป็ นองค์ประกอบ
ในข้ าวเหนียวลืมผัว จึงละลายออกมากับน ้า เนื่องจากแอนโทไซยานิน สามารถละลายได้ ดีในตัวทาละลายที่มีขวั ้
เช่น น ้า เมทานอล (พัชราภรณ์ และคณะ, 2556) และซึมเข้ าสู่เซลล์ของแป้งในระหว่างการบดก่อนนาไปอบให้
แห้ ง จึงเป็ นสาเหตุทาให้ GLPF และ NGLPF จากวิธีการโม่ที่ต่างกันมีคณ
ุ ภาพด้ านสีที่แตกต่างกัน ผลการศึกษา
แสดงให้ เห็นว่าปั จจัยของแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะงอก และวิธีการโม่แป้งที่แตกต่างกันล้ วน
มีอิทธิพลต่อค่าสี และยังพบว่ามีอิทธิพลร่ วมระหว่างแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวกับวิธีการโม่แป้งเช่นเดียวกัน
Table 1 Color of germinated and non-germinated Luem Pua glutinous rice flour from different
milling methods.
Treatments
Color
Lightness (L*)
Redness (a*)
Yellowness (b*)
a
f
T1
61.00±0.01
1.36±0.04
5.65±0.03a
T2
36.45±0.04d
5.56±0.43b
0.61±0.05e
T3
60.26±0.04b
1.45±0.05e
5.36±0.06b
T4
51.10±0.16f
2.21±0.04d
2.25±0.03d
T5
35.93±0.09e
5.60±0.14a
0.64±0.10e
T6
59.67±0.06c
2.53±0.08c
2.91±0.04c
P-value
LPF
0.00
0.00
0.00
MM
0.00
0.00
0.00
LPF*MM
0.00
0.00
0.00
a-f

Means within the same column with different letters are significant difference (p≤0.05), LPF = Luem Pua glutinous rice flour,
MM = Milling methods.
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การวิเคราะห์ คุณ ภาพด้ านความหนื ด แสดงดัง Fig 1 และ Table 2 พบว่า GLPF มีค่าความหนื ดลดลง เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับ NGLPF จากวิธีการโม่แบบเดียวกัน เนื่องจากการทางานของเอมไซม์อะไมเลส ซึง่ เกิดขึ ้นภายใน
กระบวนการงอกของเมล็ดข้ าว เป็ น เอนไซม์ สาคัญ ในการย่อยคาร์ โบไฮเดรตให้ มีโมเลกุล เล็กลง ซึ่งส่งผลให้
คุณภาพด้ านความหนืดของแป้งลดลง (ศุรัฐนันท์ และคณะ, 2554) โดยผลทดลองในครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับ
จักรพงษ์ และคณะ (2554) และอุบลรัตน์ และคณะ (2556) ที่รายงานว่าแป้งข้ าวกล้ องงอกมีค่าความหนืด และ
ค่าการคืนตัวลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับแป้งข้ าวกล้ องที่ ไม่ผ่านกระบวนการเพาะงอก โดยเมื่อเปรี ยบเที ยบค่า
ความหนืดของ GLPF จากวิธีการโม่ที่แตกต่างกัน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ในขณะที่ค่า
ความหนื ดของ NGLPF จากวิธีการโม่ที่แตกต่างกัน พบว่า T5 ให้ ค่าความหนื ดสูงสุด เนื่องจากโครงสร้ างของ
เซลล์แป้งที่ได้ จากวิธีการโม่เปี ยกจะมีความเสียหายมากกว่าวิธีการโม่แห้ ง ซึง่ ส่งผลต่อโครงสร้ างของแอมิโลส
แอมิโลเพกทิน และไขมัน ที่เป็ นองค์ประกอบภายในเซลล์แป้งให้ มีอนุภาคเล็กลง ซึง่ ส่งผลให้ แป้งเกิดการ
เจลลาติไนซ์ได้ ดี และมีคา่ ความหนืดที่สงู (Leewatchararongjaroen et al., 2016)
a)

c)

b)

Fig 1 Pasting profile of germinated and non-germinated Luem Pua glutinous rice flour
from dry milling (a) wet milling (b) and mix milling (c)
ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า วิธีการผลิตแป้งที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อคุณภาพด้ านความหนืดของ GLPF ที่ผลิตได้
แต่มีผ ลต่อคุณ ภาพด้ านความหนื ดของ NGLPF โดยสมบัติด้านความหนื ดมีความสัมพันธ์ กับ เนื อ้ สัมผัส ของ
ผลิตภัณฑ์ เป็ นดัชนีบ่งชี ้ถึงความคงตัวของเจล และความสามารถในการเกิดรี โทรเกรเดชัน ซึง่ GLPF ที่มีสมบัติ
ด้ านความหนืดต่า เมื่อนาไปใช้ ในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นนจะมี
ั้
การเกิดรี โทรเกรเดชันได้ น้อย และมีแนวโน้ มทาให้
เนือ้ สัมผัสของผลิตภัณฑ์ มีความแข็งลดลง จึงเหมาะกับผลิตภัณฑ์ อาหารที่ไม่ต้องการเนือ้ สัมผัสที่ มีความแข็ง
และความข้ นหนืดมาก (ชนิษฎา, 2553) เช่น ขนมไทยประเภทนึง่ ขนมอบ และขนมขบเคี ้ยว ในขณะที่ NGLPF
ที่มีสมบัติด้านความหนืดสูงกว่า GLPF นันสามารถน
้
าไปประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการเนื ้อสัมผัสที่มี
ความเหนียว และความกรอบ เช่น เส้ นก๋วยเตี๋ยว เส้ นพาสต้ า อาหารเช้ าสาเร็ จรู ป และขนมพองกรอบ เป็ นต้ น อีก
ทังยั
้ งเป็ นการใช้ ประโยชน์จากสีม่วงของแป้งข้ าว เพื่อเพิ่มสีสนั ในผลิตภัณฑ์อาหาร และลดการใช้ สีสงั เคราะห์ได้
อีกทางหนึ่ง แสดงให้ เห็นว่าปั จจัยของแป้ งข้ าวเหนี ยวลื มผัวงอกและไม่ผ่านการเพาะงอก กับวิธีการโม่แป้ งที่
แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อค่าความหนืด และยังพบว่าอิทธิพลร่ วมระหว่างแป้งข้ าวเหนียวลืม ผัวกับวิธีการโม่แป้งมี
ผลต่อค่าความหนืดของแป้งข้ าวเหนียวลืมผัว
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Table 2 Pasting characteristics of germinated and non-germinated Luem Pua glutinous rice flour
from different milling methods.
Treatments
Viscosity (RVU)
Peak viscosity
Trough
Final viscosity Setback from trough
d
e
T1
1.54±0.05
1.08±0.00
1.66±0.00e
0.58±0.00e
T2
1.41±0.00f
1.04±0.05f
1.62±0.05e
0.58±0.11e
T3
1.50±0.11e
1.12±0.05d
1.75±0.00d
0.62±0.05d
T4
50.79±1.00c
35.29±0.29a
47.16±0.35a
11.87±0.05a
T5
74.33±0.35a
32.91±1.29b
43.12±1.94b
10.20±0.64c
T6
52.25±0.58b
31.41±1.06c
42.75±1.53c
11.33±0.47b
P-value
LPF
0.00
0.00
0.00
0.00
MM
0.00
0.00
0.00
0.00
LPF*MM
0.00
0.00
0.00
0.00
a-f

Means within the same column with different letters are significant difference (p≤0.05), LPF = Luem Pua glutinous rice flour,
MM = Milling methods.

การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ได้ จากวิธีการโม่ที่แตกต่างกัน แสดงดัง Table 3
และ Table 4 พบว่า กระบวนการโม่แป้ งมีผลต่อสมบัติทางเคมีของแป้งข้ าวเหนี ย วลืมผัว โดย T1 มีป ริ มาณ
โปรตีน ไขมัน สารกาบา แอนโทไซยานิน สารประกอบฟี นอลิกทังหมด
้
และสารออกฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระด้ วยวิธี
DPPH และวิธี FRAP สูงสุด ซึง่ เป็ นผลมาจากวิธีการโม่แห้ ง เป็ นวิธีการผลิตที่มีขนตอนน้
ั้
อยที่สดุ ซึง่ แตกต่างจาก
T2 และ T3 ที่มีการใช้ นา้ ในกระบวนการแช่ข้าว จึงอาจทาให้ โปรตีน ไขมัน สารกาบา แอนโทไซยานิน และสาร
ออกฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระส่วนหนึ่งสูญเสียไปกับน ้าในระหว่างกระบวนการโม่แป้ง โดยเฉพาะ T2 ที่มีการใช้ น ้าใน
การโม่แป้ง และผ่านการอบด้ วยตู้อบลมร้ อนแบบถาด ที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง เพื่อให้ ได้
แป้งที่มีลกั ษณะเป็ นผงแห้ ง จึงทาให้ เกิดการสูญเสียสมบัติทางเคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมากกว่า T1 และ
T3 ซึ่งสอดคล้ องกับ ธัญญาภรณ์ และคณะ (2556) และ Leewatchararongjaroen et al. (2016) ที่รายงานว่า
แป้งข้ าวจากวิธีการโม่แห้ งมีปริ มาณโปรตีน และไขมัน สูงกว่า แป้งข้ าวจากวิธีการโม่เปี ยก และเมื่อพิ จารณา
สมบัติทางเคมีของ NGLPF จากวิธีการโม่ที่แตกต่างกัน พบว่า T4 มีปริ มาณแอนโทไซยานิน สูงสุด ในขณะที่ T6
มีปริ มาณสารกาบา สารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมด และสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้ วยวิธี DPPH และ FRAP
สูงสุด เนื่องจากวิธีการโม่ผสม ต้ องนาข้ าวไปผ่านการแช่นา้ เป็ นระยะเวลา 4 ชั่วโมง ซึ่งในระหว่างการแช่นา้ มี
ความเป็ นไปได้ ว่าภายในเมล็ดข้ าวมีการสังเคราะห์สารกาบา และสารประกอบฟี นอลิกทังหมดขึ
้
้น เนื่องจากการ
งอกของเมล็ดจะเริ่ มตังแต่
้ การพองตัวของเมล็ดข้ าวเมื่อนาไปแช่น ้าโดยไม่จาเป็ นต้ องเห็นรากอ่อนแทงทะลุออกมา
(ทัศนีย์, 2553) จึงอาจส่งผลให้ T6 มีปริ มาณสารกาบา สารประกอบฟี นอลิก และสารออกฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ
สูงขึ ้นด้ วย โดย T5 มีสมบัติทางเคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าที่สดุ ซึง่ สอดคล้ องกับผลสมบัติทางเคมี และ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ T2 ที่มีสมบัติทางเคมี และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่ากว่า T1 และ T3 แสดงให้ เห็น
ว่าปั จจัยของแป้งข้ าวเหนี ยวลื มผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะงอก กับ ปั จ จัยของวิธีการโม่แป้ งที่ แตกต่างกัน มี
อิทธิ พลต่อคุณ ภาพทางเคมี และปริ มาณสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพ และยังพบว่าอิทธิ พลร่ วมระหว่างแป้ งข้ าว
เหนียวลืมผัวกับวิธีการโม่แป้งมีผลต่อคุณภาพทางเคมีและปริ มาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของแป้งข้ าวเหนียว
ลืมผัวเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามปริ มาณความชื น้ ของแป้งข้ าวเหนียวลืมผัว นัน้ ยังคงมีปริ มาณความชืน้ เป็ นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรม ที่ กาหนดปริ มาณความชื น้ ไว้ ไม่เกิ น ร้ อยละ 13 (สานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, 2548)
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Table 3 Chemical properties of germinated and non-germinated Luem Pua glutinous rice flour
from different milling methods.
Treatments
Chemical properties
Moisture
Protein
Fat
Ashns
Fiberns Carbohydrate
(%)

(% Dry basis)
c

T1
T2
T3
T4
T5
T6

7.16±0.02
5.34±0.01d
7.27±0.04c
11.42±0.01a
5.60±0.04d
8.14±0.03b

LPF
MM
LPF*MM

0.00
0.00
0.00

(% Dry basis)

(% Dry basis)

(% Dry basis)

(% Dry basis)

a

1.43±0.02
1.42±0.07
1.45±0.16
1.55±0.11
1.42±0.01
1.48±0.13

1.41±0.02
1.51±0.05
1.48±0.04
1.43±0.18
1.42±0.05
1.41±0.05

74.81±0.09e
77.01±0.12b
75.17±0.14d
76.68±0.23c
79.58±0.18a
77.49±0.24b

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

a

18.12±0.05 4.23±0.08
15.96±0.10d 4.10±0.13b
17.75±0.02b 4.15±0.08b
16.43±0.05c 4.01±0.01c
14.66±0.10e 3.07±0.14e
16.41±0.02c 3.21±0.27d
P-value
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

a-f

Means within the same column with different letters are significant difference (p≤0.05), ns Means within the same column are
not significantly difference (p>0.05).LPF = Luem Pua glutinous rice flour, MM = Milling methods.

Table 4 Bioactive compound contents and antioxidant activities of germinated and non-germinated
Luem Pua glutinous rice flour from different milling methods.
Bioactive compounds
Total
Total phenolic
Antioxidant activity
GABA content
Treatments (mg/100g sample,db) anthocyanin
content
DPPH assay FRAP assay
(mg TE/100g,db)
(mg FeSO /100g,db)
(mgGAE/100g,db)
content
4

(mg/100g sample,db)
a

T1
T2
T3
T4
T5
T6

21.69±0.42
12.19±0.13b
21.44±0.84a
7.29±0.36d
1.62±0.16e
10.06±0.23c

LPF
MM
LPF*MM

0.00
0.00
0.00

2.45±0.16d
501.81±1.40a
0.89±0.08f
323.99±1.67c
1.36±0.17e
380.46±1.58b
13.28±0.19a 226.36±0.71e
6.15±0.24c
178.61±3.44f
9.52±0.20b
288.64±1.04d
P-value
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

a-f

109.49±0.14a 1,596.09±2.03a
105.10±0.21c 1,162.53±0.91c
107.62±0.36b 1,279.96±5.61b
101.90±0.25e 522.23±0.89e
95.25±0.52f
358.23±2.30f
102.01±0.13d 844.07±3.13d
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Means within the same column with different letters are significant difference (p≤0.05), GAE = Gallic acid equivalent,
TE = Trolox equivalent, FeSO4 = Ferrous sulfate, LPF = Luem Pua glutinous rice flour, MM = Milling methods, db= Dry basis.
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สรุป

งานวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นว่า แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกและไม่ผ่านการเพาะงอก ร่ วมกับวิธีการโม่แป้งแบบ
โม่แห้ ง โม่เปี ยก และโม่ผสม มีผลต่อสมบัติทางกายภาพ และเคมีของแป้ง โดยแป้งข้ าวเหนียวลืมผัวงอกมีสารกา
บา สารประกอบฟี นอลิกทังหมด
้
และสารออกฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระสูงสุด ในขณะที่แป้งข้ าวเหนียวลืมผัวที่ ไม่ผ่าน
การเพาะงอกมีแอนโทไซยานินสูงสุด ซึง่ ทังแป้
้ งข้ าวเหนียวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะงอก ที่ผลิตด้ วยวิธีการ
โม่แห้ ง ให้ คณ
ุ ภาพด้ านความหนืดที่ไม่แตกต่างจากวิธีการผลิตแบบอื่น และสามารถรักษาคุณค่าทางโภชนาการ
ไว้ ได้ มากกว่า อีกทัง้ มีขนั ้ ตอนในการผลิตน้ อยกว่า ซึ่งช่วยลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการผลิตแป้งมากกว่า
วิธี การโม่เปี ยก และโม่ผ สม โดยสามารถนาแป้ งข้ าวเหนี ยวลืมผัวงอก และไม่ผ่านการเพาะงอกไปใช้ ในการ
ทดแทนหรื อเสริ มในผลิตภัณฑ์ อาหาร ทังในระดั
้
บครัวเรื อน เช่น ขนมไทยที่ใช้ แป้งข้ าวเหนียวเป็ นวัตถุดิบในการ
ผลิต เช่น ขนมเทียน ขนมบัวลอย ขนมบ้ าบิ่น ขนมถัว่ แปบ และในระดับอุตสาหกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ หรื อ
ผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี ้ยว เพื่อสร้ างความหลากหลายให้ กบั ผลิตภัณฑ์ อาหารจากแป้งข้ าวเหนียวลืมผัว และเป็ น
ทางเลือกสาหรับผู้บริ โภคที่ใส่ใจในสุขภาพ
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การพัฒนาศูนย์ เรี ยนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร (ศพก.) จังหวัดกระบี่
Development of Agricultural Learning Center (ALC), Krabi
ธนิษฐา ปานนิล1* บำเพ็ญ เขียวหวำน1 และเบญจมำศ อยูป่ ระเสริ ฐ1
TanittaPannil 1*, Bumpen Keawwan1 and BenchamasYooprasert1

บทคัดย่ อ
งำนวิจยั เรื่ องนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ ำ
เกษตร (ศพก.) จังหวัดกระบี่ ประชำกรในกำรศึกษำ จำนวน 240 รำย เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภำษณ์ และกำร
สนทนำกลุม่ ผลกำรวิจยั พบว่ำ เกษตรกร ร้ อยละ 30.8 จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ได้ รับควำมรู้ ในกำรผลิต
ปำล์มนำ้ มัน จำกสื่อแบบต่ำงๆ ระดับปำนกลำง มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ ยวกับ ศพก. มำก ควำมคิดเห็นต่อกำร
ดำเนินงำนของ ศพก. มีควำมพอใจมำก ควำมสำคัญของ ศพก. มีควำมสำคัญมำกที่สุด ประโยชน์ ที่ได้ รับจำก
ศพก.มีมำก ระดับ ควำมพึงพอใจและควำมต้ องกำรของเกษตรกรต่อกำรดำเนิ น งำน มี มำก และมีกิจ กรรมที่
ต้ องกำรให้ เกิดเพิ่ มขึน้ ใน ศพก. มำก ส่วนปั ญหำกำรดำเนินงำนมีแนวทำงในกำรพัฒนำ 2 ด้ ำน 1) ด้ ำน ศพก.
ควรมีกำรดำเนินงำนของ ศพก. ที่ชัดเจน โดยสอดคล้ องต่อควำมต้ องกำรของเกษตรกรในชุมชน และบูรณำกำร
ร่ วมกั บ หน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ 2) ด้ ำ นกำรผลิ ต และตลำดปำล์ ม น ำ้ มัน ควรพั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ ของปำล์ ม น ำ้ มัน
กระบวนกำรผลิตปำล์มน ้ำมันที่มีคุณภำพ และตลำดปำล์มนำ้ มันที่สำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรต่อรอง
รำคำ โดยกำรส่งเสริ มกำรเป็ นแปลงใหญ่ปำล์มน ้ำมัน และส่งเสริ มกำรจัดตังเป็
้ นวิสำหกิจชุมชนเพื่อกำรพัฒนำที่
ยัง่ ยืนต่อไป

ABSTRACT
The objective of this study was to study the development of the Agricultural Learning Center
(ALC), Krabi. There are 240 people in this study which are collected the information by the interview
and focus group. From the study, 30.8% graduated from primary. The level of knowledge in palm oil
production from various media of agricultures is Moderate. The level of the understanding and
acknowledgment of ALC is High and highly agree with the operation of ALC. The significant of ALC to
agriculturists is Very High. The benefit of ALC is High. The satisfaction and demands of agriculturists
to the operation is High. The requirement of additional activities from ALC is High. For the operational
problems, there are 2 development guidelines, 1) ALC should have the clear operation in line with the
needs of farmers in the community. and integrates with other agencies and 2) for the production and
market of oil palm, the knowledge should be developed for the quality of oil palm production and the
oil palm market which can increase the capability in bargaining by supporting to be the big plot and
the foundation of the Community Enterprise for the sustainable development.
Key Words: Development , Agricultural Learning Center, Krabi
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คานา
จำกนโยบำยคณะรั ก ษำควำมสงบแห่ งชำติ (คสช.) และรั ฐ บำลได้ ใ ห้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตร โดยเน้ นให้ มีศนู ย์เรี ยนรู้ ด้ำนกำรเกษตรในชุมชน เพื่อ ตอบโจทย์ชมุ ชน ให้ เป็ น
จุด ถ่ำยทอดควำมรู้ ด้ ำนกำรเกษตรของชุมชน และเป็ น ที่ ให้ บ ริ กำรข้ อมูล ข่ำวสำรและบริ กำรด้ ำนกำรเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริ มกำรเกษตร จึงได้ จัดตังศู
้ นย์ เรี ยนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิ ภำพกำรผลิต
สิน ค้ ำเกษตร (ศพก.) ขึน้ เพื่ อให้ เป็ น แหล่งเรี ย นรู้ ด้ ำนกำรเกษตรของชุมชนที่ เกิ ดจำก ปั ญ หำของชุมชนและ
สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรด้ ำนกำรเกษตรของชุมชนได้ และเป็ นเครื่ องมือในกำรส่งเสริ มกำรเกษตร โดย
เรี ยนรู้ จำกเกษตรกรต้ นแบบที่ ป ระสบควำมสำเร็ จในกำรเพิ่ มประสิทธิ ภำพกำรผลิตสิน ค้ ำเกษตรเพื่ อกำรเพิ่ ม
ผลผลิตกำรลดต้ นทุนกำรผลิตกำรพัฒนำคุณภำพและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรโดยยึดหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง มำใช้ ในกระบวนกำรเรี ยนรู้ แบบมีสว่ นร่ วมอย่ำงต่อเนื่องตลอดฤดูกำลกำรผลิต เกษตรกรมี
กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กบั เกษตรกรต้ นแบบในรู ปแบบของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพื่อให้ เกษตรกรที่มำเรี ยนรู้ เกิด
ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ และเกิดจิตสำนึกในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตร ที่มีกำรใช้ ปัจจัย กำรผลิตได้
อย่ำงเหมำะสม และนำควำมรู้ ที่ได้ รับจำก ศพก. ไปประยุกต์ใช้ เพื่อลดต้ นทุนกำรผลิต เพิ่มปริ มำณและคุณภำพ
ของผลผลิตของตนเอง ผลิตสินค้ ำโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้ อม และสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ อย่ำงยัง่ ยืน รวมทังยั
้ งเป็ น
จุดที่ให้ บริ กำรข้ อมูลข่ำวสำรและบริ กำรด้ ำนกำรเกษตรต่ำงๆ กับเกษตรกร อีกทังยั
้ งใช้ เป็ นจุดนัดพบในกำรพบปะ
พูดคุยของเจ้ ำหน้ ำที่กับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรด้ วยกันเอง สนับสนุนจำกภำครั ฐ ด้ ำนกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ และอื่นๆอีกมำกมำย (กรมส่งเสริ มกำรเกษตร, 2559)
ในจังหวัดกระบี่ เป็ นพื ้นที่หนึง่ ในที่มีศนู ย์เรี ยนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตรจำนวน 8
ศูนย์ โดยมีสินค้ ำเกษตรหลักคือ ปำล์ มนำ้ มัน (สำนักงำนเกษตรจังหวัด กระบี่ , 2560) เพื่ อใช้ เป็ นจุดถ่ำยทอด
ควำมรู้ ด้ ำนกำรเกษตรของชุมชน และเป็ นที่ ให้ บริ กำรข้ อมูลข่ำวสำรและบริ กำรด้ ำนกำรเกษตร แต่สภำพกำร
ดำเนิ นงำน ศพก.ในจังหวัดกระบี่ แต่ละแห่งมีควำมพร้ อมแตกต่ำงกันทัง้ ในด้ ำนสภำพแปลงเรี ยนรู้ ฐำนเรี ยนรู้
หลักสูตรเรี ยนรู้ เกษตรกรต้ นแบบ รวมถึงกำรให้ บริ กำรแก่เกษตรกรในพื ้นที่ที่แตกต่ำงกัน จึงมีควำมสนใจศึกษำ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนศูนย์เรี ยนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตร จังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษำ
สภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ทัง้ 8 อำเภอ ในจังหวัดกระบี่ ควำมพึงพอใจ ควำมต้ องกำรและ
ควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อกำรดำเนินงำนของศูนย์ เรี ยนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตรจังหวัด
กระบี่ปัญหำข้ อเสนอแนะ และแนวทำงในกำรพัฒนำ ศพก. จังหวัดกระบี่ เพื่อนำข้ อมูลที่ได้ จำกกำรศึกษำครัง้ นี ้
มำใช้ ในกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนของ ศพก. จังหวัดกระบี่ ให้ มีควำมชัดเจนโดยเป็ นไปตำมควำมต้ องกำรของ
เกษตรกร และนำไปปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของงำนวิจยั
1. เพื่อศึกษำสภำพทำงเศรษฐกิจสังคมควำมรู้ และแหล่งควำมรู้ ของเกษตรกรจังหวัดกระบี่
2.เพื่ อศึกษำควำมคิดเห็นต่อ กำรดำเนิ นงำนของศูนย์ เรี ย นรู้ กำรเพิ่ มประสิท ธิ ภำพกำรผลิตสินค้ ำ
เกษตรจังหวัดกระบี่
3. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจ และควำมต้ องกำรของเกษตรกรต่อกำรดำเนินงำนของศูนย์ เรี ยนรู้ กำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตรจังหวัดกระบี่
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4. เพื่อศึกษำปั ญ หำข้ อเสนอแนะ และแนวทำงในกำรพัฒ นำศูนย์ เรี ยนรู้ กำรเพิ่ มประสิทธิ ภำพกำร
ผลิตสินค้ ำเกษตรจังหวัดกระบี่

วิธีการศึกษา
กำรศึกษำเรื่ องกำรพัฒนำศูนย์เรี ยนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตร(ศพก.) จังหวัดกระบี่
เป็ นงำนวิจยั แบบผสม โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มำณ ร่ วมกับระเบียบวิจยั เชิงคุณภำพ
ประชำกรในกำรศึกษำ คือ คณะกรรมกำรศูนย์ เรี ยนรู้ กำรเพิ่ มประสิทธิ ภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตร
จำนวน 8 แห่ ง และเกษตรกรผู้ใช้ บริ กำรศูนย์ เรี ยนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิ ภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตรทัง้ 8 แห่ง ซึ่งมี
ประชำกรทัง้ สิ ้น 240 รำย ทำกำรเก็บข้ อมูลจำกประชำกรทัง้ หมด เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ แบบสัมภำษณ์
(เชิงปริ มำณ) และกำรสนทนำกลุม่ ย่อย (เชิงคุณภำพ) โดยคัดเลือกจำนวน 3 แห่ง จำนวน 30 รำย
ขันตอนในกำรศึ
้
กษำ
ขันที
้ ่ 1 ศึกษำข้ อมูลได้ แก่ สภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรผู้ใช้ บริ กำร และคณะกรรมกำรฯ
ทัง้ 8 อำเภอ ในจังหวัดกระบี่ ควำมพึงพอใจ ควำมต้ องกำร และควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อกำรดำเนินงำน
ของศูนย์เรี ยนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตรจังหวัดกระบี่ ปั ญหำ ข้ อเสนอแนะ และแนวทำงในกำร
พัฒ นำศูนย์ เรี ย นรู้ กำรเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิ ตสิน ค้ ำเกษตรจังหวัดกระบี่ โดยใช้ แบบสัมภำษณ์ เกษตรกร
จำนวน 240 รำย กำรวิเครำะห์ ข้อมูล ใช้ สถิติค่ำควำมถี่ ค่ำร้ อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ส่วนระดับ
กำรได้ รับ ควำมรู้ ควำมพอใจ กำรได้ รับ ประโยชน์ ควำมพึ งพอใจ ควำมต้ องกำร และปั ญ หำของเกษตรกร
ผู้ใช้ บริ กำร และคณะกรรมกำรฯของศูนย์ เรี ยนรู้ กำรเพิ่ มประสิทธิ ภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตร (ศพก.) โดยใช้ ค่ำ
น ้ำหนักเฉลี่ย
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมำยถึง น้ อยที่สดุ
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมำยถึง น้ อย
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมำยถึง ปำนกลำง
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมำยถึง มำก
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมำยถึง มำกที่สดุ
ขันที
้ ่ 2 จัดกำรสนทนำกลุ่มย่อย ซึง่ มีเป็ นคณะกรรมกำร จำนวน 10 รำย จำนวน 3 อำเภอ คือ เกำะ
ลันตำ เขำพนม และอ่ำวลึก อำเภอละ 1 ครัง้ รวมทังสิ
้ ้นจำนวน 3 ครัง้ จำนวน 30 รำย ในประเด็นจำกแบบสรุ ป
จำกบทสัมภำษณ์ ในด้ ำนศพก. ด้ ำนพัฒ นำคณะกรรมกำร/เกษตรกร และด้ ำนกำรผลิตและตลำดของปำล์ ม
น ้ำมัน เพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำศูนย์ฯ ต่อไป
ผู้วิจยั ทำกำรศึกษำประชำกรระหว่ำงเดือนธันวำคม 2560 ถึง มิถนุ ำยน 2561

ผลและอภิปรายผล
ผลกำรวิจัยเรื่ อง กำรพัฒนำศูนย์ เรี ยนรู้ กำรเพิ่ มประสิทธิ ภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตร(ศพก.)จังหวัด
กระบี่แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 สภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรผู้ใช้ บริ กำร และคณะกรรมกำรฯ
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พบว่ำ เกษตรกรผู้ใช้ บริ กำร และคณะกรรมกำรฯ ร้ อยละ 75.0 เป็ นเพศชำย และร้ อยละ 25.0 เป็ นเพศหญิ ง มี
อำยุเฉลี่ ย 54 ปี ร้ อยละ 76.3 นับ ถื อ ศำสนำพุท ธ และร้ อยละ 23.8 นับ ถื อ ศำสนำอิส ลำม ร้ อยละ 30.8 จบ
กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ รองลงมำ ร้ อยละ 26.3 จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้ น มีจำนวนสมำชิกใน
ครัวเรื อนเฉลี่ย 3.80 คน/ครัวเรื อนมีจำนวนแรงงำนในภำคกำรเกษตรเป็ นแรงงำนภำยในครัวเรื อนเฉลี่ย 4.85 คน/
ครั วเรื อนมีกำรจ้ ำงแรงงำนเฉลี่ย 3.22 คน/ครัวเรื อน ร้ อยละ 81.3 ประกอบอำชีพหลัก ทำกำรเกษตร รองลงมำ
ร้ อยละ 7.1 ประกอบอำชีพรับจ้ ำงทัว่ ไป ร้ อยละ 43.3 ไม่มีอำชีพรอง รองลงมำ ร้ อยละ 29.6 อำชีพรอง ประกอบ
อำชีพรั บจ้ ำงทั่วไป ร้ อยละ 32.9 มีประสบกำรณ์ ในกำรประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรทำสวนปำล์ม เฉลี่ย 18 ปี มี
จำนวนที่ดินเฉลี่ย 15.66 ไร่ ร้ อยละ 49.2 มีสภำวะกำรกู้ยืมกู้ยืมเงินจำก ธกส.รองลงมำ ร้ อยละ 22.5 มีสภำวะ
กำรกู้ยืมเงินจำกกองทุนหมู่บ้ำน/กลุม่ ออมทรัพย์ ส่วน ร้ อยละ 40.5 เป็ นสมำชิกสถำบันเกษตรกร นอกจำก(ศพก.)
โดยเป็ นกลุม่ ลูกค้ ำ ธกส. รองลงมำ ร้ อยละ 23.9 เป็ นกลุม่ เกษตรกร
ภำพรวมแหล่ งควำมรู้ ที่ ได้ รับ ด้ ำนกำรผลิ ต ปำล์ ม น ำ้ มัน พบว่ำ เกษตรกรผู้ ใช้ บ ริ ก ำร และคณะ
กรรมกำรฯได้ รับควำมรู้ ในด้ ำนกำรผลิตปำล์มน ้ำมันอยู่ในระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 2.74) และเมื่อพิจำรณำในแต่
ละประเด็น พบว่ำ แหล่งเรี ยนรู้ ที่ ได้ รับด้ ำนกำรผลิตปำล์ มน ำ้ มัน อยู่ในระดับ มำกมี 2 ประเด็น คือ แบบกลุ่ม
(ค่ำเฉลี่ย 3.84) และแบบบุคคล (ค่ำเฉลี่ย 3.41) อยู่ในระดับปำนกลำงมี 1 ประเด็น คือ แบบสื่อมวลชน (ค่ำเฉลี่ย
2.79) อยู่ในระดับน้ อย มี 1 ประเด็น คือ แบบสื่อสิ่งพิมพ์ (ค่ำเฉลี่ย 2.25) และอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ มี 1 ประเด็น
คือแบบสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ค่ำเฉลี่ย 1.41)
ระดับควำมรู้ เกี่ยวกับ ศพก. พบว่ำ เกษตรกรผู้ใช้ บริ กำร และคณะกรรมกำรฯ จำนวนข้ อที่ตอบถูก
เฉลี่ย 11.64 โดยเกษตรกรผู้ใช้ บริ กำร และคณะกรรมกำรฯร้ อยละ 57.8 ตอบถูก 10-12 ข้ อ มีควำมรู้ ระดับมำก
รองลงมำ ร้ อยละ 24.9 ตอบถูก 13-15 ข้ อ มีควำมรู้ ระดับมำกที่สดุ
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อกำรดำเนินงำนและประโยชน์ที่ได้ รับจำกศูนย์เรี ยนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตสินค้ ำเกษตร (ศพก.) พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.39) โดยแยกประเด็น คือ อยู่ใน
ระดับมำกที่ สุด มี 4 ประเด็น คือ กำรคมนำคม ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 4.74) ประธำน ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 4.41) กำรใช้
ประโยชน์ ของ ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 4.30) และฐำนเรี ยนรู้ แต่ละฐำนใน ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 4.28) อยู่ในระดับมำก มี 4
ประเด็ น คื อ สภำพพื น้ ที่ ข องศพก. (ค่ ำ เฉลี่ ย 3.98) กำรท ำงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ รั บ ผิ ด ชอบ(ค่ ำ เฉลี่ ย 3.86)
คณะกรรมกำร ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 3.72) และสิ่งอำนวยควำมสะดวกใน ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 3.39) อยู่ในระดับปำนกลำง
มี 5 ประเด็น คือกำรประชำสัมพันธ์ของ ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 3.03) แผนกำรปฏิบตั ิงำนของ ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 2.94) องค์
ควำมรู้ ภำยใน ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 2.93) สื่อแผ่นพับภำยใน ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 2.75) และกำรให้ ควำมสำคัญของคนใน
ชุมชน (ค่ำเฉลี่ย 2.63) และอยู่ในระดับน้ อย มี 2 ประเด็น คือ กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ (ค่ำเฉลี่ย 2.01)
และกำรบูรณำกำรกับ อบต. ในพื ้นที่ (ค่ำเฉลี่ย 1.94)
ประโยชน์ ที่ ได้ รับ จำกศูน ย์ เรี ยนรู้ กำรเพิ่ มประสิท ธิ ภำพกำรผลิตสิ นค้ ำเกษตร (ศพก.) พบว่ำ โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.51) โดยแยกประเด็น คือ อยู่ในระดับมำกที่สดุ มี 4 ประเด็น คือ สำมำรถ
จัด กำรสวนปำล์ ม น ำ้ มัน อย่ ำงถูก วิ ธี (ค่ ำเฉลี่ ย 4.35) สำมำรถเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ตปำล์ ม น ำ้ มัน ให้ ได้ คุณ ภำพ
(ค่ำเฉลี่ย 4.35) สำมำรถผลิตปำล์มน ้ำมันให้ ได้ คณ
ุ ภำพ (ค่ำเฉลี่ย 4.33) และเข้ ำใจในกำรทำเศรษฐกิจพอเพียง/
ทฤษฎีใหม่ (ค่ำเฉลี่ย 4.26) อยู่ในระดับมำก มี 8 ประเด็น คือ สำมำรถผลิตปุ๋ ยอินทรี ย์ และน ้ำหมักชีวภำพใช้ เอง
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ได้ (ค่ำเฉลี่ย 4.13) เป็ นแหล่งข่ำวสำรด้ ำนกำรเกษตรในชุมชน (ค่ำเฉลี่ย 3.95) เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ในชุมชน (ค่ำเฉลี่ย
3.90) เป็ นแหล่งอบรมเกษตรกรผู้นำ (ค่ำเฉลี่ย 3.76) เป็ นแหล่งพบปะของเกษตรกรกับเจ้ ำหน้ ำที่ (ค่ำเฉลี่ย 3.52)
เป็ นสถำนที่สร้ ำงเกษตรกรรุ่ นใหม่ (ค่ำเฉลี่ย 3.45) สำมำรถใช้ ปยตำมค่
ุ๋
ำวิเครำะห์ดินและใบ (ค่ำเฉลี่ย 3.43) และ
สร้ ำงกิจกรรมในชุมชน ให้ ทกุ คนมีสว่ นร่ วม (ค่ำเฉลี่ย 3.43) อยู่ในระดับปำนกลำง มี 7 ประเด็น คือ สร้ ำงชื่อเสียง
กับคนในชุมชน (ค่ำเฉลี่ย 3.38) มีควำมรู้ ในด้ ำนประมงเช่น เลี ้ยงปลำ เป็ นต้ น (ค่ำเฉลี่ย 3.24) สำมำรถจัดกำรโรค
และแมลงในสวนปำล์มนำ้ มันได้ เอง (ค่ำเฉลี่ย 3.10) มีควำมรู้ ในด้ ำนกำรปลูกฝรั่งเบื ้องต้ น (ค่ำเฉลี่ย 3.00) เป็ น
สถำนที่ของกำรบูรณำกำรของทุกหน่วยงำน (ค่ำเฉลี่ย 2.82) มีควำมรู้ ในด้ ำนปศุสตั ว์ เช่น เลี ้ยงไก่ เลี ้ยงโค เป็ นต้ น
(ค่ำเฉลี่ย 2.72) และสำมำรถจัดกำรระบบนำ้ ในสวนปำล์มนำ้ มันอย่ำงยัง่ ยืน (ค่ำเฉลี่ย 2.66) และอยู่ในระดับ
น้ อย มี 1 ประเด็น คือ สำมำรถทำบัญชีครัวเรื อน/ฟำร์ มได้ (ค่ำเฉลี่ย 2.37)
ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจและควำมต้ องกำรของเกษตรกรผู้ใช้ บริ กำร และคณะกรรมกำรฯ พบว่ำ
ภำพรวมควำมพึงพอใจกับ สภำพกำรดำเนิ น งำนของศูน ย์ เรี ย นรู้ กำรเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพกำรผลิ ตสิ นค้ ำเกษตร
(ศพก.) แต่ละด้ ำน อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.75) โดยแยกประเด็น คือ อยู่ในระดับมำกที่สดุ มี 1 ประเด็น คือ
ด้ ำนกิจกรรมของ ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 4.30) อยู่ในระดับมำก มี 1 ประเด็น คือ ด้ ำนองค์ประกอบของ ศพก. (ค่ำเฉลี่ย
3.82) และอยู่ในระดับปำนกลำง มี 1 ประเด็น คือ ด้ ำนกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครั ฐ/เอกชน/ท้ องถิ่ น
(ค่ำเฉลี่ย 3.14) ส่วนกิจกรรมที่ต้องกำรให้ เกิดขึ ้นในศูนย์เรี ยนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตร (ศพก.)
พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ ในระดับ มำก (ค่ ำเฉลี่ ย 4.16) โดยแยกประเด็ น คื อ เกษตรกรผู้ ใช้ บ ริ ก ำร และคณะ
กรรมกำรฯที่ ต้องกำรกิจกรรมให้ เกิ ดขึน้ ในศูนย์ เรี ยนรู้ กำรเพิ่ มประสิทธิ ภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตร(ศพก.)อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด มี 13 ประเด็น คือ เจ้ ำหน้ ำที่ นักวิชำกำรดูแลอย่ำงต่อเนื่ อง ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 4.38) กำรส่งเสริ ม
สร้ ำงอำชี พเสริ ม (ค่ำเฉลี่ย 4.36) ส่งเสริ มกำรตลำดให้ ดีขึน้ (ค่ำเฉลี่ย 4.35) กำรพัฒ นำเกษตรกรอื่นๆในพื น้ ที่
ใกล้ เคี ยง ศพก. (ค่ำเฉลี่ ย 4.35) กำรสนับ สนุนปั จจัย กำรผลิต (ค่ำเฉลี่ย 4.35) กำรเชิ ญ หน่ วยงำนต่ำงๆ มำ
ให้ บริ กำรที่ ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 4.35) กำรมีมมุ หัวข้ อด้ ำนต่ำงๆ เพื่อแนะนำเกษตรกร (ค่ำเฉลี่ย 4.34) สื่อต่ำงๆภำยใน
ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 4.31) กำรทำแผนพัฒนำของ ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 4.31) กำรศึกษำดูงำนต่ำงจังหวัด (ค่ำเฉลี่ย 4.33)
กำรจัดงำนวันถ่ำยทอดและสำธิ ตของ ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 4.33) จัดทำป้ำยบอกทำงและเส้ นทำง ศพก.(ค่ำเฉลี่ย
4.30) และกำรจัดอบรมถ่ำยทอดองค์ค วำมรู้ ด้ำนต่ำงๆ (ค่ำเฉลี่ย 4.29)อยู่ในระดับมำกมี 6 ประเด็นคืออุปกรณ์
ในอ ำนวยควำมสะดวกภำยใน ศพก.(ค่ ำ เฉลี่ ย 4.14) กำรพั ฒ นำ ศพก.เครื อ ข่ ำ ย (ค่ ำ เฉลี่ ย 4.14)กำร
ประชำสัมพันธ์ (ค่ำเฉลี่ย 4.12) กำรปรับปรุ งพัฒนำ สถำนที่ ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 4.10) กำรสร้ ำงเครื อข่ำยและกำร
ประสำนงำนกับเกษตรกร (ค่ำเฉลี่ย 3.53) และกำรเพิ่ มฐำนเรี ยนรู้ (ค่ำเฉลี่ย 3.51) วัสดุ และอยู่ในระดับปำน
กลำง มี 1 ประเด็น คือ กำรส่งเสริ มกำรทำบัญชีต้นทุน (ค่ำเฉลี่ย 3.32)
ตารางที่ 1 สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจกับสภาพการดาเนินงานฯ
ควำมพึงพอใจ
1. ด้ ำนกิจกรรมของ ศพก.
2. ด้ ำนองค์ประกอบของ ศพก.
3. ด้ ำนกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ/
เอกชน/ท้ องถิ่น

ค่ำเฉลีย่
4.30
3.82
3.14

ค่ำเฉลีย่ รวมทังหมด
้

3.75
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ควำมหมำย
มำกที่สดุ
มำก
ปำนกลำง
มำก
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ตอนที่ 4 ปั ญหำและข้ อเสนอแนะในกำรด ำเนิ น กำรในด้ ำนต่ ำ งๆของศู น ย์ เรี ย นรู้ กำรเพิ่ ม
ประสิทธิ ภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตร (ศพก.) และกำรผลิตและตลำดปำล์มนำ้ มัน พบว่ำ ภำพรวมปั ญหำในกำร
ด ำเนิ น กำรของศูน ย์ เรี ย นรู้ กำรเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ตสิ น ค้ ำเกษตร (ศพก.) ด้ ำนศพก. อยู่ ในระดับ น้ อ ย
(ค่ำเฉลี่ย 2.15) โดยแยกประเด็น คือ อยู่ในระดับปำนกลำง มี 1 ประเด็น คือ ด้ ำนกำรพัฒ นำเกษตรกร/คณะ
กรรมกำรฯ (ค่ำเฉลี่ย 3.07) อยู่ในระดับน้ อย มี 1 ประเด็น คือ ด้ ำนกำรดำเนินงำนของ ศพก. (ค่ำเฉลี่ย 1.88) และ
อยู่ในระดับน้ อยที่สดุ มี 1 ประเด็น คือ ด้ ำนอื่นๆ (ค่ำเฉลี่ย 1.27)
แนวทางการพัฒนา
จำกกำรสนทนำกลุ่ม (Focus group) โดยนำประเด็นจำกแบบสรุ ปจำกแบบสัมภำษณ์ มำประยุกต์
ทำให้ ได้ แนวทำงในกำรพัฒนำ ดังนี ้
ด้ าน ศพก. พบว่ำ มีแนวทำงในกำรพัฒนำทังหมด
้
2 ด้ ำน คือ 1) ด้ ำนกำรดำเนินงำนของ ศพก. พบ
ประเด็น ปั ญ หำคือ 1. ขำดกำรแก้ ไขปั ญ หำเรื่ องร้ องเรี ยนขำดกำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรเกษตรต่ำงๆ ไม่มีแผนและ
เป้ ำหมำยในกำรดำเนิ น งำน และ 2. ขำดกำรบริ ห ำรจัดกำรในกำรดำเนิ น งำนร่ วมกับ หน่ วยงำนต่ำง ๆ ด้ ำน
กำรเกษตรต่ำงๆ จึงควรมีแนวทำงกำรพัฒนำแก้ ไขปั ญหำเรื่ องร้ องเรี ยนด้ ำนกำรเกษตรต่ำงๆ โดยกำรกำหนดแผน
และเป้ ำหมำยในกำรดำเนิ นงำนให้ ชัดเจน มีกำรกำหนดแผนกำรดำเนิ น งำนแบบบูรณำกำรทัง้ หน่ วยงำนใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงำนภำคีต่ำงๆ โดยมีแผนกำรแก้ ไขปั ญหำเรื่ องร้ องเรี ยนอย่ำงต่อเนื่องมี
แผนกำรให้ บริ กำรด้ ำนกำรเกษตรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องกำหนดแผนและเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนให้ ชดั เจน และ
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมแผน และขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนร่ วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ แบบบูรณำกำรอย่ำง
ต่อเนื่องส่วน 2) ด้ ำนกำรพัฒนำคณะกรรมกำร/เกษตรกร พบประเด็นปั ญหำคือ 1. ขำดทีมงำนและครื อข่ำยใน
กำรทำงำน 2. ขำดเทคนิควิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ที่ง่ำยต่อกำรเข้ ำใจ กำรประสำนงำน กำรเชื่อมโยงเครื อข่ำยไม่มี
กำรประยุกต์ใช้ องค์ควำมรู้ และเทคโนโลยี 3. ขำดควำมรู้ จริ งในเชิงลึกผลงำนไม่เป็ นที่ประจักษ์ ไม่โดดเด่นและไม่
เป็ นที่ยอมรับของชุมชน และเกษตรกรที่เข้ ำร่ วมมีอำยุมำก จึงควรมีแนวทำงกำรพัฒนำโดยกำรสร้ ำงทีมงำนและ
ครื อข่ำยในกำรท ำงำน ทำงำนแบบมีส่วนร่ วมควรมีเทคนิ ค วิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควรมีกำรประยุกต์ ใช้ องค์
ควำมรู้ และเทคโนโลยี ควรมีควำมรู้ จริ ง และเหมำะสมกับพื ้นที่ควรมีผลงำนเป็ นที่ประจักษ์ โดดเด่นและควรเป็ น
ที่ยอมรับของชุมชน และควรสร้ ำงทำยำทเกษตรกร โดยกำรบูรณำกำรกำรทำงำน สร้ ำงทีมงำนอบรมให้ ควำมรู้
เทคนิ คกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ เกษตรกรต้ น แบบ กำรประสำนงำน เชื่ อมโยงเครื อข่ำยเพิ่ มเติมควำมรู้ และฝึ ก
ปฏิบัติกำรใช้ เทคโนโลยีให้ กับเกษตรกรต้ นแบบและศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรี ยนเรี ยนรู้ ให้ ควำมรู้ ในกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพแก่เกษตรกรต้ นแบบ และอบรมพัฒ นำศักยภำพ และพัฒ นำเยำวชนรุ่ นใหม่ เพื่ อให้ มำเป็ นทำยำท
เกษตรกร
ด้ านการผลิตและตลาดปาล์ มนา้ มัน พบว่ำ มีแนวทำงในกำรพัฒนำทัง้ หมด 3 ด้ ำน คือ 1) ด้ ำน
องค์ ควำมรู้ ของปำล์ มนำ้ มัน พบประเด็น ปั ญ หำคือ 1. ขำดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ที่ ชัดเจนของปำล์ มนำ้ มันไม่มี
หลักสูตรในกำรสำธิตและฝึ กปฏิบตั ิที่ตอบโจทย์ชมุ ชนในพื ้นที่ 2. ขำดควำมชัดเจนเรื่ องปำล์มน ้ำมัน จึงควรมีแนว
ทำงกำรพัฒนำโดยวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ที่หลำกหลำยและควรมีหลักสูตรในกำรสำธิตและฝึ กปฏิบตั ิที่ตอบโจทย์
ชุมชนในพืน้ ที่โดยกำรสร้ ำงสื่อในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ มีควำมหลำกหลำยและถอดองค์ควำมรู้ เพื่ อจัดทำเป็ น
484
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หลักสูตรเรี ยนรู้ ให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ อง พัฒนำหลักสูตรให้ ตอบโจทย์ชมุ ชน 2) ด้ ำนกำรผลิตปำล์มน ้ำมัน พบประเด็น
ปั ญหำคือ 1.ต้ นทุนกำรผลิตปำล์มน ้ำมันสูงมำกพันธุ์ปำล์มน ้ำมันไม่มีคุณภำพและนวัตกรรมกำรผลิตไม่ทนั สมัย
จึงควรมีแนวทำงกำรพัฒ นำโดยวิธีกำรลดต้ นทุนกำรผลิตปำล์ มนำ้ มัน ควรหำแหล่งต้ น พัน ธุ์ปำล์ มนำ้ มันที่ มี
คุณภำพ และควรหำนวัตกรรมใหม่ๆมำใช้ ในกำรผลิตปำล์มนำ้ มัน โดยกำรส่งเสริ มกำรปฏิบตั ิทำงกำรเกษตรที่ดี
สำหรับกำรปลูกปำล์มน ้ำมันต้ นพันธุ์ปำล์มน ้ำมันที่ปลูก แหล่งเพำะปลูกมีกำรรับรองจำกกรมวิชำกำรเกษตร และ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่ทนั สมัยควบคู่กบั กำรใช้ องค์ควำมรู้ 3) ด้ ำนกำรตลำดปำล์มน ้ำมัน พบประเด็นปั ญหำคือ 1.
รำคำผลผลิตปำล์มน ้ำมันตกต่ำ และ 2. แหล่งรับซื ้อผลผลิตปำล์มน ้ำมันมีน้อย จึงควรมีแนวทำงกำรพัฒนำโดยมี
กำรรวมกลุม่ เป็ นแปลงใหญ่ปำล์มน ้ำมัน และควรหำช่องทำงในกำรจัดตังกลุ
้ ม่ ในกำรรวบรวมผลผลิตปำล์มน ้ำมัน
โดยกำรส่งเสริ มกำรเป็ นแปลงใหญ่ ปำล์มนำ้ มัน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรต่อรองรำคำ และส่งเสริ มกำร
จัดตังเป็
้ นวิสำหกิจชุมชนในพื ้นที่เพื่อรองรับผลผลิตปำล์มน ้ำมัน
อภิปรายผลการศึกษา
ศูนย์ เรี ยนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิ ภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตร (ศพก.) จังหวัดกระบี่ เกษตรกรผู้ใช้ บริ กำร
และคณะกรรมกำรฯ ร้ อยละ 30.8 จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ สอดคล้ องกับ สมพร แสนมณี (2555)
ศึกษำกำรดำเนิ นงำนของศูนย์ บ ริ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ก ำรเกษตรประจำตำบลของจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่ำ
เกษตรกรผู้ใช้ บ ริ ก ำรศูน ย์ บ ริ ก ำรถ่ ำยทอดเทคโนโลยี ก ำรเกษตรประจำตำบลส่วนใหญ่ มีระดับ กำรศึกษำชัน้
ประถมศึกษำปี ที่ 4 รองลงมำชันประถมศึ
้
กษำปี ที่ 6 ซึง่ เกษตรกรส่วนมำกมีระดับกำรศึกษำที่น้อย ในกำรส่งเสริ ม
ให้ ศพก. มีพฒ
ั นำจะต้ องคำนึงถึงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของเกษตรกรอย่ำงเหมำะสม โดยเน้ นกำรเรี ยนรู้
จำกกำรปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้ เกษตรกรสำมำรถนำไปใช้ ในกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนของ ศพก. ได้ อย่ำงแท้ จริ ง ร้ อย
ละ 81.3 มีอำชี พหลักทำกำรเกษตร สอดคล้ องกับ อังคณำ สุวำนิ ช (2555) ศึกษำกำรพัฒ นำศูนย์ ข้ำวชุมชน
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนำทพบว่ำเกษตรกรทำกำรเกษตรเป็ นอำชีพหลัก กำรส่งเสริ มให้ เกษตรกรมีกำรพัฒนำ
ศพก.จะต้ องมีกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ ของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็ จในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร โดยมีกำร
จัดกระบวนกำรเรี ยนรู้ ให้ กบั เกษตรกรที่เข้ ำมำเรี ยนรู้ ที่ ศพก. โดยยึดเกษตรกรเป็ นศูนย์กลำงในกำรเรี ยนรู้ ให้ เกิด
กำรประยุกต์องค์ควำมรู้ ในกำรประกอบอำชีพ โดยเน้ นกำรทำสวนปำล์มน ้ำมัน เกษตรผสมผสำน เพื่อกระตุ้นให้
เกิ ด เครื อ ข่ ำ ยกำรเรี ย นรู้ ของ ศพก. ขึ น้ ควำมคิ ด เห็ น ต่ อ กำรด ำเนิ น งำน ศพก. เกษตรกรผู้ ใช้ บริ ก ำร และ
คณะกรรมกำรศพก. จังหวัดกระบี่ มีควำมพอใจระดับมำก โดยอยู่ในระดับมำกที่ สุด คือ ประธำน ศพก. กำร
คมนำคมของ ศพก. กำรใช้ ประโยชน์ของ ศพก. และฐำนเรี ยนรู้ แต่ละฐำนใน ศพก. ซึง่ สอดคล้ องกับ พรนิภำ จิก
แหล่ม (2555) ศึกษำควำมต้ องกำรและควำมพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อศูนย์ข้ำวชุมชน พบว่ำ ควำมพึงพอใจ
ของเกษตรกรที่มีต่อศูนย์ ข้ำวชุมชน มีผลมำจำกเจ้ ำของศูนย์ องค์ประกอบในศูนย์ ในระดับมำก ดังนัน้ ประธำน
ศพก. กำรคมนำคมของ ศพก. กำรใช้ ป ระโยชน์ ข อง ศพก. และฐำนเรี ย นรู้ แต่ล ะฐำนใน ศพก. มีผ ล ต่ อกำร
ดำเนินงำนของศูนย์เรี ยนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตร (ศพก.) จังหวัดกระบี่ เป็ นอย่ำงมำกควำม
พึงพอใจ และควำมต้ องกำรของเกษตรกรต่อกำรดำเนินงำนของ ศพก. อยู่ในระดับมำก กิจกรรมที่ต้องกำรให้ เกิด
เพิ่ม ศพก. มีควำมต้ องกำรมำก และปั ญหำกำรดำเนินงำนมีอยู่ในระดับน้ อย ซึง่ มีแนวทำงในกำรพัฒนำในลำดับ
ต่อไป
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สรุปผลการศึกษา
ศูนย์เรี ยนรู้ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ ำเกษตร (ศพก.) ของจังหวัดกระบี่ มีกำรพัฒนำทัง้ 8 ศูนย์
ทังในด้
้ ำน ศพก. ด้ ำนกำรผลิตและตลำดปำล์มน ้ำมัน และด้ ำนอื่นๆ แต่ ในพืน้ ที่ที่แตกต่ำงกันทำให้ ภำพรวมยังมี
ปั ญหำ ซึ่งทำให้ เกิดแนวทำงกำรพัฒนำศูนย์ ฯ ดังนี ้ ด้ ำนศพก. ในด้ ำนกำรดำเนินงำนของ ศพก.ควรมีกำรแก้ ไข
ปั ญ หำเรื่ องร้ องเรี ยน กำรให้ บ ริ กำรด้ ำนกำรเกษตรต่ำงๆ กำรกำหนดแผนและเป้ำหมำยในกำรดำเนิ นงำนให้
ชัดเจน และมีกำรกำหนดแผนกำรดำเนินงำนแบบบูรณำกำรทัง้ หน่วยงำนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
หน่วยงำนภำคีต่ำงๆ เพื่อกำรดำเนินงำนของ ศพก. ที่สมบูรณ์ แบบ ด้ ำนกำรพัฒนำคณะกรรมกำร/เกษตรกร ควร
มีที มงำนและครื อข่ำยในกำรท ำงำน ท ำงำนแบบมีส่วนร่ วม ควรมีเทคนิ ค วิธี กำรถ่ ำยทอดควำมรู้ ควรมีกำร
ประยุกต์ใช้ องค์ควำมรู้ และเทคโนโลยี ควรมีควำมรู้ จริ ง และเหมำะสมกับพื ้นที่ ควรมีผลงำนเป็ นที่ประจักษ์ โดด
เด่นและควรเป็ นที่ยอมรับของชุมชน และควรสร้ ำงทำยำทเกษตรกร เพื่อสร้ ำงองค์กรที่เข้ มแข็งและยัง่ ยืน ด้ ำนกำร
ผลิตและตลำดปำล์มน ้ำมัน ในด้ ำนองค์ควำมรู้ ของปำล์มน ้ำมัน ควรมีวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ที่ หลำกหลำย และ
ควรมีหลักสูตรในกำรสำธิตและฝึ กปฏิบตั ิที่ตอบโจทย์ชุมชนในพื ้นที่ โดยกำรสร้ ำงสื่อในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ให้ มี
ควำมหลำกหลำย และถอดองค์ควำมรู้ เพื่อนำมำจัดทำเป็ นหลักสูตร ให้ ตอบโจทย์ชุมชนได้ อย่ำงดี ด้ ำนกำรผลิต
ปำล์มน ้ำมันควรหำวิธีกำรลดต้ นทุนกำรผลิ ตปำล์มน ้ำมันควรหำแหล่งต้ นพันธุ์ปำล์มน ้ำมันที่มีคณ
ุ ภำพ และควร
หำนวัตกรรมใหม่ๆมำใช้ ในกำรผลิตปำล์ มนำ้ มัน เพื่ อให้ ได้ ปำล์ มนำ้ มันที่ มีคุณ ภำพส่วนด้ ำนกำรตลำดปำล์ ม
น ้ำมัน ควรมีกำรรวมกลุ่มเป็ นแปลงใหญ่ปำล์มน ้ำมัน และควรหำช่องทำงในกำรจัดตังกลุ
้ ม่ ในกำรรวบรวมผลผลิต
ปำล์มน ้ำมัน โดยกำรส่งเสริ มกำรเป็ นแปลงใหญ่ปำล์มน ้ำมัน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรต่อรองรำคำ และ
ส่งเสริ มกำรจัดตังเป็
้ นวิสำหกิจชุมชนในพื ้นที่เพื่อรองรับผลผลิตปำล์มน ้ำมันได้ อีกด้ วย
ข้ อเสนอแนะต่อกำรพัฒ นำของศพก. ทำงด้ ำน ศพก. ควรมีเปิ ดรั บข้ อมูลข่ำวสำรด้ ำนกำรผลิตปำล์ ม
น ้ำมันที่มีคณ
ุ ภำพ จำกสื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ศพก. ควรเพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ ให้ มีควำมหลำกหลำย
มำกขึ ้นเพื่อสร้ ำงโอกำสในกำรพัฒนำ ศพก. ควรสร้ ำงเครื อข่ำยและกำรประสำนงำนระหว่ำง ศพก. ภำยในและ
ภำยนอก เพื่ อ กำรแลกเปลี่ ย นองค์ ค วำมรู้ และทำง ศพก. ควรก ำหนดแนวทำงกำรส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น
งบประมำณ ด้ ำนปั จจัยกำรผลิต ด้ ำนเครื่ องจักรกล และด้ ำนกำรศึกษำดูงำน จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ด้ ำนสมำชิก
ของ ศพก. ควรตระหนักและให้ ควำมสำคัญกับกำรเข้ ำร่ วมประชุม อบรมถ่ำยทอดควำมรู้ เกี่ยวกับกำรผลิตปำล์ม
น ้ำมันที่มีคณ
ุ ภำพ เพื่อพัฒนำเทคนิคและวิธีกำรผลิตปำล์มน ้ำมันให้ ได้ คณ
ุ ภำพ มำตรฐำน ตำมหลักวิชำกำรด้ ำน
เจ้ ำหน้ ำที่ส่งเสริ มกำรเกษตรควรให้ คำแนะนำ ติดตำม และเยี่ยมเยียนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ เกษตรกรได้ ปฏิบัติ
ตำมขันตอนกำรผลิ
้
ตปำล์มนำ้ มันที่มีคณ
ุ ภำพอย่ำงเคร่ งครั ด ด้ ำนกรมส่งเริ มกำรเกษตร ควรร่ วมมือกับ ศพก.ใน
กำรพัฒนำเยำวชนรุ่ นใหม่ ขึ ้นมำทดแทนเกษตรกรที่มีอำยุสงู ขึ ้นและกรมส่งเสริ มกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร
กรมพัฒนำที่ดิน ควรเข้ ำไปถ่ำยทอดเทคโนโลยีและควำมรู้ ให้ กบั ศพก. เพื่อให้ สมำชิกสำมำรถผลิตปำล์มน ้ำมันมี
คุณภำพและมำตรฐำนตรงกับควำมต้ องกำรของตลำดอย่ำงแท้ จริ ง
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การพัฒนาศูนย์ เรี ยนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ าเกษตร(ศพก.) จังหวัดกระบี่
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ผลของอุณหภูมิและเวลาการอบ และการย่ างของกล้ วยนา้ ว้ าห่ ามต่ อสมบัตทิ างเคมีและกายภาพ
Effect of Baking and Roasting Temperatures and Times of Unripe Banana on their Chemical
and Physical Properties
นิกรสุวรรณโชติ1 อาภัสรา แสงนาค2 และ น้ องนุช ศิริวงศ์1*
Nikorn Suwannachot1, Arpathsra Sangnark2 and Nongnuch Siriwong1*

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่ อศึกษาผลของอุณ หภูมิและเวลาในการให้ ความร้ อนด้ วยการย่างและอบ
กล้ วยนา้ ว้ าต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพ โดยใช้ กล้ วยนา้ ว้ าห่าม ที่มีอายุ 110 วัน (นับตังแต่
้ วนั ที่ เริ่ มแทงปลี)
เป็ นวัตถุดิบ ซึง่ แปรอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบที่ 90,135 และ180 องศาเซลเซียส (°C) ระยะเวลาที่ 30, 45
และ60 นาที ตามลาดับ ส่วนการย่างจะกาหนดอุณหภูมิที่ 180 °C แปรระยะเวลาการย่างเป็ น 30, 45 และ60
นาที พบว่าการเพิ่ มอุณ หภูมิอบกล้ วยนา้ ว้ าห่ าม และการเพิ่ มระยะเวลาการย่าง ส่งผลให้ ก ล้ วยนา้ ว้ าที่ ได้ มี
ปริ มาณเถ้ าและโปรตีนเพิ่มขึ ้น แต่ไขมันลดลง (P<0.05) ส่วนของเนื ้อกล้ วยจะมีคา่ ความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี
เหลือง (b*) ลดลง และมีค่าความแข็งลดลงอย่างชัดเจนจาก 37.52N เป็ น 25.37N (P<0.05) นอกจากนี ้การให้
ความร้ อนทัง้ สองวิธีส่งผลให้ ป ริ มาณแป้ งที่ ท นต่อการย่ อยลดลงจากร้ อยละ56.60 เป็ น ร้ อยละ11.25และค่า
ความสามารถของสารต้ านอนุมลู อิสระ(สารประกอบ phenolic)ในกล้ วยที่ผ่านการย่าง และอบมีค่าเพิ่มขึ ้นอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)

ABSTRACT
The objective of this research aimed to study the effectof temperature and time on their chemical and
physical properties of whole banana, KluaiNamwaLuang, using the roasting and baking method. The 110-day-old
banana (starting from the date of tapping) was used. The temperature and time of baking method were tested at
90, 135 and 180 ◦C and 30, 45 and 60 minutes, respectively. The roasting will set the temperature to 180 °C with a
time vary to 30, 45 and 60 minutes.The results showed that the increasing of baking temperature and roasting time
caused the increasing of ash and protein contents but fat content was reduced (P < 0.05). In addition, the
brightness (L * ) and yellowness (b * ) of bananas flesh decreased while the value of hardness was clearly
decreased from 37.52 N to 25.37 N (P < 0.05). Moreover, the heating of both methods affected on the decreased
resistantstarch content from 56.60% to 11.25%.Whereas, the antioxidant’s performance (phenolic compound) of
bananas using baking and roasting method was significantly increased (P < 0.05)
Keywords: Baking, Roasting, Unripe Banana, Chemical, Physical
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คานา
กล้ วย เป็ นผลไม้ ที่มีหลากหลายพันธุ์ และมีคณ
ุ ค่า ทางอาหาร ซึ่งกล้ วยที่นิยมบริ โภคมากอีกชนิดหนึง่ คือ
กล้ วยน ้าว้ า เพราะมีผลผลิตตลอดทัง้ ปี เป็ นแหล่งของสารอาหารที่สาคัญ เช่น คาร์ โบไฮเดรต วิตามินและแร่ ธาตุ
การนามารับประทานนันสามารถใช้
้
กล้ วยได้ ในเกือบทุกระยะ เช่น ดิบ ห่าม สุก และสุกงอม หรื อนามาประกอบ
อาหาร เช่น ทอด ย่าง ต้ ม นึง่ เชื่อม กวน และตากแดดการให้ ความร้ อนด้ วยวิธีการที่แตกต่างกันเป็ นปั จจัยที่สง่ ผล
ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพซึ่งธนัชชา และคณะ (2561) ศึกษาการให้ ความร้ อนด้ วยวิธีการต้ มและการนึ่งกล้ วย
น ้าว้ าพันธุ์ไส้ เหลืองห่ามต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพ พบว่าผลกล้ วยที่ผ่านการให้ ค วามร้ อนทังสองวิ
้
ธีส่งผลให้
ค่าความแข็ง และค่าความสว่างลดลง ปริ มาณเถ้ า โปรตีน ไขมัน และปริ มาณแป้งที่ทนต่อการย่อยลดลง แต่ค่า
ความเป็ นสีแดง ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมดเพิ่มขึ ้น และความสามารถในการต้ านออกซิเดชัน (FRAP)
เพิ่มขึ ้นนอกจากนี ้Adegunwa et al, (2012) ได้ ศกึ ษาผลของกระบวนการให้ ความร้ อนแก่กล้ วยกล้ าย (Plantain)
ที่ระยะความสุกและวิธีการให้ ความร้ อนที่แตกต่างกันซึง่ ส่งผลต่อแป้งกล้ วยกล้ ายที่ได้ ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพ
สมบัติเชิงหน้ าที่ สมบัติด้านความหนืดและคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติด้ วย
เช่นกัน และSulaiman et al, (2011) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ของเนื ้อกล้ วยและเปลือกกล้ วยแปดสายพันธุ์ พบว่า
ในเนือ้ และเปลือกล้ วยแต่ละชนิดมีสารต้ านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ในกลุ่มสารประกอบฟี นอลิก (Phenolic
compounds) ได้ แก่คาเทซิน (Catechin) อี-พิ คาเทชิ น (Epicatechin) ลิกนิ น (Lignin) และแทนนิ น (Tannins)
อย่างไรก็ตามการรับประทานกล้ วย ในระยะที่กล้ วยดิบหรื อห่าม ซึง่ มีสารต้ านอนุมูลอิสระ และแป้งที่ทนต่อการ
ย่อยอยู่ในปริ มาณสูง แต่เมื่อจะน ามารั บ ประทาน หรื อน าไปประกอบอาหารชนิ ดอื่น ต่อ จ าเป็ น จะต้ องผ่ าน
กระบวนการให้ ความร้ อนก่ อน ซึง่ อาจจะมีผลต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพของกล้ วยน ้าว้ า ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้
จึงศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการให้ ความร้ อนด้ วยการอบและการย่างต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของ
กล้ วยน ้าว้ าห่าม

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การเตรี ยมวัตถุดบิ
วัตถุดิบที่ใช้ ในการทดลองนี ค้ ื อกล้ วยนา้ ว้ าไส้ เหลือง (Musa X paradisiaca) จากสวนกล้ วยนา้ ว้ า ใน
พื ้นที่ตาบลคลองหก อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีโดยใช้ กล้ วยห่ามที่มรี ะยะอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยที่ 110 วัน นับตังแต่
้
วันที่เริ่ มแทงปลี ที่มีลกั ษณะผลสีเขียวนวลอ่อน อวบ ไม่มีเหลี่ยม ล้ างทาความสะอาด หัน่ แยกกล้ วยออกจากหวี
เป็ นผล ที่ผ่านการชัง่ น ้าหนัก ซึง่ มีน ้าหนักเฉลี่ย 90 กรัมต่อผล วัดขนาดความยาวและเส้ นรอบวง ของกล้ วยน ้าว้ า
2. ศึกษาผลของการให้ ความร้ อนด้ วยวิธีการย่ างและการอบ
ศึกษาผลของอุณหภูมิระยะเวลาการให้ ความร้ อนด้ วยวิธีการอบและการย่างดังนี ้
(1)การย่าง นาตัวอย่างกล้ วยน ้าว้ าห่าม มาย่างทังผลพร้
้
อมเปลือก ด้ วยเตาย่างไฟฟ้าซึง่ ใช้ อณ
ุ หภูมิความ
ร้ อนที่แผ่ลงมาสัมผัสกับผิวของผลกล้ วย ที่อณ
ุ หภูมิ 180◦C และ แปรระยะเวลาการย่างเป็ น 3 ระยะเวลา 30, 45
และ 60 นาทีผลของระยะเวลาในการย่างวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)
(2) การอบนาตัวอย่างกล้ วยนา้ ว้ าห่าม มาอบด้ วยเตาอบไฟฟ้า ใช้ อุณหภูมิในการอบเป็ น 3ระดับ คือ
90,135 และ 180◦Cตามลาดับและแปรระยะเวลาการอบเป็ น 3ระยะเวลา 30, 45 และ 60นาที ผลของอุณหภูมิ
และเวลาการอบวางแผนการทดลองแบบ 3×3 factorial experiments in CRDซึ่งทัง้ สองวิธี ก ารให้ ความร้ อน
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เปรี ยบเที ย บความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยโดยใช้ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ ระดับ ความ
เชื่อมัน่ 95% ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
จากนันน
้ าตัวอย่างกล้ วยที่ให้ ความร้ อนทัง้ 2 วิธีไปทาให้ เย็นทันทีโดย นาไปแช่ในน ้าเย็นที่อณ
ุ หภูมิที่ 0◦C
เป็ นเวลา 30นาที มาทาการปอกเปลือกจากนัน้ นาไปบรรจุถุง อลูมิเนี ยมฟอยด์เก็บตัวอย่างแช่แข็งที่ อุณหภูมิ 20◦Cเพื่อนาไปทาแห้ งแบบแช่เยือกแข็งเก็บตัวอย่างสาหรับวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางเคมีและกายภาพและตัวอย่างที่
ไม่ผ่านความร้ อนเป็ นชุดควบคุม
3. การวิเคราะห์ สมบัตทิ างเคมีและกายภาพของกล้ วยนา้ ว้ าที่ผ่านการให้ ความร้ อน
3.1. วิเคราะห์สมบัติทางเคมี
3.1.1. ปริ มาณความชื ้น เถ้ า โปรตีน และไขมันตามวิธี AOAC (2000)
3.1.2. ปริ มาณแป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ (Resistant starch, RS) โดยใช้ ชดุ วิเคราะห์
Resistant starch assay procedure K-RSTAR 10/15 (Megazyme international, Ireland) ตามวิธี AOAC
(2000) วิธีที่ 2202.02 และ AACC (2002) วิธีที่ 32-40.01 ปริ มาณแป้งที่ทนต่อการย่อยด้ วยเอนไซม์ เป็ นกรัมต่อ
100 กรัมตัวอย่างแห้ ง
3.1.3. ความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระ (Antioxidant activity) ดัดแปลงวิธีการเตรี ยมตัวอย่าง
จากสุภาษิ ตและคณะ (2556) และประทุมแก้ ว (2558) โดยนาตัวอย่างกล้ วย 2 กรัม มาสกัดด้ วยตัวทาละลายเอ
ทานอล80% (v/v) 50 มิลลิลิตร นาเข้ าเครื่ อง Ultrasonic bath นาน 1 ชัว่ โมง จากนันแยกสารสกั
้
ดส่วนใสเก็บใน
ขวดสีชาที่อณ
ุ หภูมิ 4◦C เพื่อวิเคราะห์ดงั นี ้
(1) วิเคราะห์ ความสามารถในการต้ านอนุมู ลอิสระ โดยวิธี 2,2-Diphenyl-1- picrylhydrazyl radical
scavenging capacity assay (DPPH) ดัดแปลงตามวิ ธี ก ารของ Fatemehet al. (2012) รายงานผลเป็ น mg
Ascorbic acid equivalent/g sample
(2) วิ เคราะห์ ค วามสามารถในการต้ า น ออกซิ เดชั่ น โดยวิ ธี Ferric reducing antioxidant power
(FRAP) ซึ่งดัดแปลงตามวิธี ก ารของ Benzie and Strain (1996) รายงานผลเป็ น mmol FeSO4 equivalent/g
sample และ (3) วิเคราะห์ ป ริ มาณสารประกอบฟี นอลิก ทัง้ หมด (Total phenolic compound) ด้ วยวิธี FolinCiocalteu procedure power ซึ่งดัดแปลงตาม วิธีการของ Veliogluet al. (1998) รายงานผลเป็ น mg Gallic
acid equivalent/g sample
3.2. สมบัติทางกายภาพ
(1) ค่ า ความแข็ ง (Hardness) ด้ ว ยเครื่ อ งวัด ลั ก ษณะเนื อ้ สั ม ผั ส (TA.XT Plus texture analyser,
Stable Micro Systems LTD., UK) ใช้ หัววัด สแตนเลสรู ป ทรงกระบอกขนาดเส้ น ผ่ านศูน ย์ ก ลาง 6 มิล ลิ เมตร
(P/6) ตังค่
้ าความเร็ วของหัววัดก่อนการทดลอง (Pre-test speed) ขณะทดลอง (Test speed) และหลังทดลอง
(Post-test speed) เท่ ากับ 5, 2 และ 5 มิ ล ลิ เมตรต่อ วิน าที ตามล าดับ ส่วนระยะที่ หัววัด กดลงบนตัว อย่ าง
(Strain) เป็ น 50 % ของความสูงของตัวอย่าง
(2) ค่าสี ด้ วยเครื่ องวัดสี Hunter lab digital colorimeter รุ่ น Color Flex 4510 (Hunter Association
Laboratory, USA)
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ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ผลการให้ ความร้ อนด้ วยวิธีการย่ างต่ อสมบัติทางเคมีและกายภาพของกล้ วยนา้ ว้ าห่ าม
ผลจากการย่างกล้ วยนา้ ว้ าห่ามที่ เวลา 30,45 และ 60 นาที (Table 1) พบว่าความชื น้ ของกล้ วยที่ ผ่านเวลา
การย่าง 30 และ 45 นาที ไม่แตกต่างจากชุดควบคุม (P>0.05) ในขณะที่ เวลาย่าง 60 นาที จะมีค่าความชื น้ ที่ ลดลง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (P≤0.05) เนื่ องจากการให้ ความร้ อนที่ นานจะทาให้ ความดันไอภายในกล้ วยจะสูงกว่า
ภายนอก ความชื ้นจึงเคลื่อนที่จากด้ านในของกล้ วยออกมาภายนอกจึงสูญเสียน ้าไปได้ มาก (วิไล, 2547) ปริ มาณเถ้ า
ของกล้ วยน า้ ว้ าห่ ามย่ างที่ เวลานานขึน้ มี ค่ าเพิ่ มขึน้ (P≤0.05) ในขณะที่ ปริ มาณไขมันมี ค่าลดลง (P≤0.05) โดยที่
ปริ มาณไขมันมี ค่ าต่ าสุดที่ เวลาในการย่ าง 30 และ45 นาที อาจเนื่ องจากกระบวนการความร้ อนท าให้ เกิ ดเป็ น
สารประกอบเชิ งซ้ อนของอะไมโลส และลิ ปิ ด(Amylose lipid complexes; ALCs) และการที่ เม็ดแป้ งถูกท าลายอาจ
ส่งผลให้ ไขมันในแป้งเกิดการสลายตัว (นิธิยา,2553) ปริ มาณโปรตีนของกล้ วยที่ย่างที่ 30 นาที มีค่าเพิ่ มขึน้ จากชุด
ควบคุมเนื่องจากเกิดการละลายของแทนนินในเปลือกกล้ วยรวมตัวกับโปรตีน ทาให้ เกิดเป็ นสารประกอบเชิงซ้ อนของ
โปรตี นที่ มี โครงสร้ างความคงตัวและแข็ งแรงมากขึ น้ ท าให้ โปรตี นเกิ ดการเสี ยสภาพเนื่ องจากความร้ อนลดลง
(ปราโมทย์, 2545) ปริ มาณ RS มีค่าลดลงตามเวลาย่างที่เพิ่มขึน้ โดยเมื่อย่างที่เวลา 30,45 และ60 นาที จะมีปริ มาณ
RS ลดลงคิดเป็ น 49, 36, และ30% ตามลาดับ เนื่องจากความร้ อนจากการย่างมีผลต่อกล้ วยน ้าว้ าห่าม ทาให้ แป้งที่ทน
ต่อการย่อย ที่มีโครงสร้ างแข็งแรงนันลดลง
้
จึงสามารถถูกย่อยด้ วยเอนไซม์ได้ ทาให้ กล้ วยที่ผ่านการย่างมีปริ มาณ RS
ลดลง (อริ ญา, 2555)นอกจากนี ก้ ารย่างที่ เวลานานขึน้ ยังส่งผลต่อปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมด(TPC) ของ
กล้ วยที่ผ่านการย่างมีค่าเพิ่มขึ ้น (P≤0.05) เป็ นผลให้ ความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระ (DPPH) และความสามารถ
ในการต้ านออกซิเดชั่น (FRAP) สูงขึน้ ทัง้ นีเ้ นื่ องจากการย่างกล้ วยทัง้ เปลือกในเปลือกกล้ วยมีสารสาคัญหลายชนิ ด
เช่น คาเทชินอีพิคาเทชินลิกนินและแทนนิน (Sulaiman et al. , 2011) จึงทาให้ ในเนือ้ กล้ วยมีค่า TPC สูงขึ ้นเมื่อเทียบ
กับกล้ วยที่ ชุดควบคุมและความร้ อนยังส่งผลทาให้ ค่าความแข็งของกล้ วยลดลง (P≤0.05) แตกต่างจากชุดควบคุม
ตังแต่
้ ระยะเวลาย่างที่ 45 และ60 นาที เนื่องจากโครงสร้ างของกล้ วยจะประกอบด้ วยโปรโตเพกทินซึง่ เมื่อให้ ความร้ อน
นานขึน้ จะทาให้ สลายเป็ นเพคติน (กมลทิ พย์ , 2553) ค่าความสว่าง (L*) ของกล้ วยที่ ย่างที่ เวลาเพิ่ มขึน้ มีค่าลดลง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ส่วนค่าความเป็ นสีแดง (a*) มีค่าไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ในขณะที่ค่าความเป็ น
สีเหลือง (b*) มีค่าลดลงอย่างมากที่เวลา 60 นาที เนื่ องจากเนือ้ กล้ วย มีสารประกอบฟี นอลและเอนไซม์ Polyphenol
oxidases โดยการสัมผัสกับอากาศจะส่งผลให้ เกิดปฏิกิริยาสีน ้าตาลในเนื ้อกล้ วย ด้ วยเนือ้ กล้ วยสัมผัสกับอากาศ จึง
เกิดปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้ องกับเอนไซม์ และในเนื ้อกล้ วยน ้าว้ ายังมีโปรตีน และน ้าตาล ซึง่ สามารถเกิดปฏิกิริยาสีน ้าตาลที่
ไม่เกี่ยวข้ องกับ เอนไซม์ ที่เรี ยกว่า Maillard reaction (สุดาทิพย์, 2545)
2. การให้ ความร้ อนด้ วยวิธีการอบต่ อคุณภาพทางเคมีและกายภาพของกล้ วยนา้ ว้ าห่ าม
ผลจากการศึกษาการให้ ความร้ อนด้ วยวิธีการอบกล้ วยน ้าว้ าห่ามโดยจัดสิ่งทดลองแบบ 3×3factorial in CRD
โดยปั จจัยที่ 1 คืออุณหภูมิการอบและปั จจัยที่ 2 คือระยะเวลาในการอบแสดงดัง Table 2 และ Table 3 พบว่ามีปฎิ
สัมพันธ์ ระหว่างอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบต่อคุภาพทางเคมีและกายภาพของกล้ วยน ้าว้ า โดยปริ มาณความชื ้น
ของกล้ วยที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิ90 และ135 ºC ระยะเวลาการอบ 30,45 และ60 นาที มีค่าเพิ่ มขึน้ แตกต่างจากชุด
ควบคุม (P≤0.05) เนื่ องจากในระหว่างการอบความชื น้ จากเปลื อกซึมเข้ าสู่เนื อ้ กล้ วยในขณะที่ อุณหภู มิที่ 180◦C
ระยะเวลา30,45 และ60 นาที มีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (P≤0.05) เนื่ องจากการให้ ความร้ อนที่ อุณหภูมิ
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สูงขึน้ จะทาให้ กล้ วยสูญเสียนา้ ไปมาก ปริ มาณเถ้ าที่อุณหภูมิการอบ 90, 135 และ180 ◦C ระยะเวลาการอบ 30, 45
และ 60 นาที มีค่าเพิ่ มขึน้ แตกต่างจากชุดควบคุม (P≤0.05) เช่นเดียวกับการย่าง ปริ มาณไขมันที่ อุณหภูมิการอบ
90,135และ 180 ◦C ระยะเวลา30,45 และ60 นาที มีค่าลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (P≤0.05) ตามลาดับ ปริ มาณ
โปรตีนที่ อุณหภูมิการอบ 90 และ135 ºC ระยะเวลาที่ 30,45 และ60 นาที มีค่าไม่แตกต่างจากชุดควบคุม (P>0.05)
ในขณะที่อณ
ุ หภูมิที่ 180 ºC ระยะเวลา30 และ45 นาที ค่าเพิ่มขึน้ แต่นาทีที่ 60มีค่าลดลง (P≤0.05) และปริ มาณ RS
ที่อุณหภูมิการอบ 90 ºC ระยะเวลาการอบ30 นาที มีค่าลดลงจากชุดควบคุมเล็กน้ อย แต่เมื่ออบนานขึน้ จะลดลงไป
อย่ างมาก ในขณะที่ การอบที่ อุ ณ หภู มิ 135 และ 180◦C ทุ กระยะเวลาในการอบ มี ค่ าRS ลดลงจากชุ ดควบคุ ม
(P≤0.05) เนื่ องจากความร้ อนที่ สูงสามารถท าลายโครงสร้ างของ RSท าให้ สามารถถูกย่ อยด้ วยเอนไซม์ ได้ มากขึน้
ปริ มาณ RS จึงลดลง นอกจากนีก้ ารเพิ่มขึ ้นของอุณหภูมิและเวลายังส่งผลต่อปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทัง้ หมด
(TPC) ของกล้ วยที่ผ่านการอบมีค่าเพิ่มขึ ้น (P≤0.05) โดยเฉพาะที่อณ
ุ หภูมิ 135 และ 180◦Cเป็ นผลให้ ความสามารถใน
การต้ านอนุ มูลอิสระ (DPPH) และความสามารถในการต้ านออกซิเดชั่น (FRAP) สูงขึน้ เนื่ องด้ วยการอบกล้ วยทั ง้
เปลือก เพราะในเปลือกกล้ วยมีสารประกอบฟี นอลิกเมื่อให้ ความร้ อนที่สงู จะทาให้ ปลดปล่อย cell wall phenolicsหรื อ
bound phenolicsออกมาและอาจรวมตัวกับเนื อ้ กล้ วย(Sulaiman et al.,2011. Toor and Savage ,2006 )จึงทาให้ ใน
เนือ้ กล้ วยมีค่า TPC สูงขึน้ เมื่อเทียบกับกล้ วยที่ชุดควบคุม อย่างไรก็ตามการให้ ความร้ อนยังส่งผลต่อค่าความแข็ง มี
ค่าลดลงจากชุดควบคุม (P≤0.05) โดยเฉพาะที่ อุณหภูมิ 135 และ180 ◦Cทุกระยะเวลาในการอบจะมีค่าลดลงอย่าง
มาก ส่งผลให้ กล้ วยน ้าว้ าที่ได้ มีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสีเหลือง (b*) ที่ลดลงเช่นเดียวกับการย่างแต่ค่าความ
เป็ นสีแดง (a*) เพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) เนื่องจากในเนือ้ กล้ วยมีความเป็ นกรด เมื่อนากล้ วยนา้ ว้ า
ไปให้ ความร้ อน สารประกอบกลุ่ ม คอนเดนส์ แท นนิ น (Condensed tannins) หรื อโปรแอนโทรไซยานิ น
(Proanthrocyanin) จะทาให้ เกิดสารประกอบแทนนินเรด (Tannin red) ทาให้ เกิดสีแดงในกล้ วยน ้าว้ า (นิธิยา,2553)
Table 1 Chemical and physical properties of the roasted unripe banana using different time
Properties
Moisture (% wb)
Ash (% db)
Fat (% db)
Protein (% db)
RS (g/100 g db)
TPC (mgGAE/g db)
DPPH (mgAAE/g db)
FRAP (mmol FeSO4/g db)
Hardness (N)
Color L* value
a* value
b* value

Time (minutes)
Control(0)
66.87a±0.62
2.87d±0.06
0.49a±0.02
2.45b±0.11
56.60a±0.92
2.12 c±0.40
3.61 c±0.19
5.80c±0.73
37.52a±0.93
85.92a±0.26
1.49 ns±0.18
17.95a±0.54

a b… mean within a row with different letters are different
ns

30
67.98a±0.71
3.50c±0.06
0.12c±0.01
2.76a±0.14
27.96b±0.80
3.04 b±0.41
3.94 b±0.17
7.99c±1.35
33.49ab±4.59
79.30b±2.79
1.36 ns±0.66
17.02ab±1.38

(P<0.05)

mean non significant
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45
66.86a±0.46
3.67b±0.10
0.12c±0.01
2.60ab ±0.19
20.49c±1.57
3.51ab±0.16
4.25 a±0.17
11.11b±1.92
30.93b±1.66
75.16bc±0.60
1.31 ns±0.65
16.95ab±1.58

60
64.43b±0.73
3.88a±0.07
0.18b±0.00
2.58ab±0.05
17.21d±0.64
3.91 a±0.07
4.45 a±0.08
15.58a±0.28
28.84b±1.59
74.56c±2.02
1.83 ns±0.90
15.19b±0.92

a b…
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0
30
45
60
30
45
60
30
45
60

Ash
(% db)
2.87e±0.05
2.97de±0.03
3.28cd±0.12
3.63bc±0.37
3.57bc±0.23
3.50bc±0.51
4.12a±0.06
3.66b±0.07
3.60bc±0.01
3.57bc±0.08

Moisture
(% wb)

66.87cd±0.53
66.27de±0.22
67.50bc±0.15
68.39a±0.66
67.99ab±0.78
67.85ab±0.45
67.32bc±0.29
65.89e±0.13
63.56f±0.02
62.71g±0.21

mean within a row with different letters are different (P<0.05)

180

135

90

control

Temperature
Time
(°c)
(minutes)
0.49a±0.02
0.19cd±0.01
0.05f±0.00
0.04f±0.00
0.14e±0.00
0.04f±0.00
0.04f±0.00
0.23b±0.00
0.18d±0.02
0.21bc±0.02

Fat
(% db)
2.45b±0.09
2.48b±0.10
2.45b±0.06
2.46b±0.07
2.47b±0.03
2.55ab±0.00
2.50b±0.02
2.64a±0.00
2.62a±0.01
2.50b±0.02

Protein
(% db)

Table 2 Chemical properties of the baked unripe banana using different time and temperature

56.60a±0.79
51.34b±0.35
17.50c±1.03
11.25f±0.05
12.04ef±0.39
12.49de±0.34
12.37def±0.76
12.82de±0.99
13.37d±0.33
12.94de±0.41

RS
(g/100gdb)
2.12cd±0.62
1.55d±0.17
1.73d±4.30
2.35cd±4.41
3.23c±0.81
5.89ab±1.59
6.60a±1.44
4.98b±1.55
5.87ab±0.24
5.54ab±6.13

TPC
(mgGAE/gdb)
3.61c±0.34
1.73d±0.05
1.87d±0.20
2.49d±0.39
3.84bc±0.09
4.67ab±0.67
4.73ab±0.85
4.36abc±0.87
4.79a±0.12
4.79a±1.91

DPPH
(mgAAE/gdb)

5.80d±0.16
3.46d±0.03
6.32d±0.19
15.94c±0.56
18.75abc±0.17
20.85ab±0.29
22.88a±0.25
20.03abc±0.16
20.37abc±0.06
17.84bc±1.64

(mmolFeso4/g db)

FRAP
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a b…

0
30
45
60
30
45
60
30
45
60

control
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mean within a row with different letters are different (P<0.05)

180

135

90

Time(minutes)

Temperature(°c)
37.52a±0.80
33.24b±1.85
29.91c±1.76
32.56b±0.61
30.32c±1.91
26.73de±1.06
25.56e±0.33
26.91de±0.31
28.01d±0.56
25.36e±0.41

Hardness(N)
L* value
85.92a±0.23
78.83b±1.62
81.18b±0.23
79.22b±0.96
70.92e±1.01
71.66de±1.68
71.49de±1.12
74.68c±3.68
73.68cd±0.92
70.25e±1.43

Table 3 physical properties of the baked unripe banana using different time and temperature

Color
a* value
1.49cd±0.18
1.58cd±0.41
0.56d±0.10
0.68d±0.07
0.59d±0.14
2.27c±0.69
3.21b±1.25
1.50cd±0.64
2.18c±0.37
4.29a±1.16
b* value
17.95a±0.47
17.42ab±1.67
13.27ef±0.06
12.24f±0.51
14.14de±0.96
15.54cd±0.62
16.01bc±0.92
16.12bc±1.87
16.44abc±0.77
17.85a±0.30
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สรุปผลการทดลอง
การให้ ความร้ อนด้ วยการย่างและอบกล้ วยน ้าว้ าห่ามที่อณ
ุ หภูมิและเวลาที่แตกต่างกันส่งผลต่อสมบัติ
ทางเคมีและกายภาพของกล้ วยที่ได้ โดยผลกล้ วยที่ผ่านการให้ ความร้ อนทังสองวิ
้
ธีมีคา่ ความแข็งลดลง และค่าสี
มีคา่ ความสว่าง ค่าความเป็ นสีเหลืองลดลง แต่คา่ ความเป็ นสีแดงเพิ่มขึ ้น ในขณะเดียวกันส่งผลให้ ปริ มาณโปรตีน
ไขมัน และปริ มาณแป้งที่ทนต่อการย่อยลดลงแต่ปริ มาณเถ้ า และสารประกอบฟี นอลิกทังหมดเพิ
้
่มขึ ้น ส่งผลให้ มี
ความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระเพิ่มขึ ้นด้ วย
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมเปี ยกปูนจากแป้งข้ าว
Development of Thai Dessert Pudding (Kanom Piakpoon) from Rice Flour
ข่ ายทอง ชุนหสุวรรรณ1* รัชนี สินภาษา1 ปั ทมพร บรรเทิงใจ1และศศิอาภา บุญคง1
Khaithong Chunhasuwan1*, Ratchanee Sinpasa,1Pattamaporn Banthoengchai1 and Sasiapa Boonkong1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี ยกปูนจากแป้งข้ าว โดยการใช้ แป้ง
ข้ าวสังข์หยดหรื อแป้งข้ าวไรซ์เบอรี่ โดยการแปรผันปริ มาณการทดแทนที่แตกต่างกันในแต่ละชนิด ได้ แก่ ปริ มาณ
ข้ าวสังข์หยด ร้ อยละ20, 25 และ30 ของปริ มาณแป้งข้ าวเจ้ าและแป้งข้ าวไรซ์เบอร์ รี่ร้อยละ 80, 90 และ100 ของ
ปริ มาณแป้งข้ าวเจ้ า ตามลาดับ จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 5-Point hedonic scale พบว่า ผู้บริ โภค
ให้ การยอมรับขนมเปี ยกปูนจากแป้งข้ าวสังข์หยดร้ อยละ 20 มากที่สดุ อยู่ในระดับความชอบเล็กน้ อย ( x = 3.90)
และขนมเปี ยกปูนจากแป้งข้ าวไรซ์เบอรี่ ร้อยละ 90 มากที่สดุ อยู่ในระดับเฉยๆ ( x = 3.46) (p ≤0.05) จาก
การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคขนมไทย พบว่า ผู้บริ โภคตัดสินใจ เลือกซื ้อขนมไทยผู้บริ โภคโดยคานึงถึงรสชาติ
และซื ้อจากตลาดมากที่สดุ โดยจะเลือกที่จะซื ้อขนมเปี ยกปูนในปริ มาณ 8 ชิ ้น/กล่อง ราคา 16 บาท

ABSTRACT
The objective of this study was to develop the Thai dessert pudding (kanom piakpoon) from
rice flour using song yod flour or riceberry flour. Kanom piakpoon was prepared using 20, 25 and
30% (flour basis) of rice flour as song yod rice substitution and using 80, 90 and 100% (flour basis) of
rice flour as riceberry flour substitution. The result of sensory evaluation using 5 –Point hedonic scale
shown that consumer acceptability of overall linking of kanom piakpoon substitution of 20% song yod
rice flour as like slightly ( x = 3.90) and kanom piakpoon substitution of 90% riceberry flour as like
moderately ( x = 3.46). Consumer behavior of Thai dessert the results shown that the affective in
purchase of Thai dessert was taste and most consumer was purchased a Thai dessert at local
market. Consumers would make decision to purchase kanom piakpoon for 16 baht/8pieces.

Key Words: KanomPiakpoon, Sung Yod Rice Flour, Riceberry Flour
*Corresponding author; e-mail address:chunhasuwan.k@gmail.com
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คานา
ขนมไทยเป็ นขนมหวานที่เป็ นเอกลักษณ์ประจาชาติ มีความละเอียดอ่อน ประณีต เริ่ มตังแต่
้ การ
เลือกสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รสชาติ สีสนั อันสวยงามและรู ปลักษณ์ที่ชวนรับประทาน ซึง่ ขนมเปี ยกปูนเป็ น
ขนมไทยประเภทกวนชนิดหนึง่ ประกอบด้ วย แป้งข้ าวเจ้ า แป้งท้ าวยายม่อม น ้าตาลมะพร้ าว น ้าปูนใส สีผสม
อาหารจากธรรมชาติ มะพร้ าวทึนทึกขูดฝอยและเกลือป่ น (จริ ยา, 2549) นิยมทากันหลายลักษณะและมีหลายสี
ทาให้ ขนมเปี ยกปูนมีชื่อเรี ยกแตกต่างกัน เช่น ขนมเปี ยกปูนสีดาจากกาบมะพร้ าวเผา ขนมเปี ยกปูนใบเตยจาก
ใบเตย ลักษณะของขนมเปี ยกปูนที่ดี จะทรงตัวดี ผิวเป็ นเงามัน เนื ้อขนมเหนียวนุ่ม มีรสหวานและมีกลิ่นหอมของ
ใบเตยหรื อกาบมะพร้ าวเผาไฟ และน ้าตาลมะพร้ าว เมื่อกวนขนมได้ ที่เนื ้อขนมไม่ติดภาชนะ เมื่อเป็ นขนมแล้ ว
เนื ้อขนมจะร่ อนจากภาชนะ (อบเชย, 2558)
ข้ าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเป็ นข้ าวพันธุ์ท้องถิ่นที่ได้ รับรองเป็ นสินค้ าบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ หรื อข้ าว
GI
(geographical indications) ในปี พ.ศ. 2549ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองสิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 เพื่อ
แสดงที่มาและแหล่งผลิตที่เป็ นเอกลักษณ์ โดยใช้ ชื่อว่า “ข้ าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” ถือเป็ นข้ าว GI พันธุ์แรกของ
ประเทศไทย และเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของประเทศไทย ลักษณะของข้ าวมีสีแดง หรื อม่วงปนแดงเมล็ดเรี ยว
และมีปริ มาณอะไมโลสร้ อยละ 13.80 ซึง่ มีปริ มาณอะไมโลสต่าสุดในข้ าวพันธุ์พื ้นเมือง นอกจากนี ้มีปริ มาณ
สารต้ านอนุมลู อิสระ จาพวกแกมมาออริ ซานอล ( gamma oryzanol) และกรดแกมมา-อะมิโนบิวไทริ ก (gamma
aminobutyric acid; GABA) ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็ นมะเร็ ง (ปานทิพย์ และคณะ, 2555) รวมถึงป้องกัน
โรคเหน็บชาและช่วยชะลอความแก่ (อุไรวรรณ และคณะ, 2554) ซึง่ ข้ าวสังข์หยดสามารถนามาทาขนมได้ หลาย
ชนิด เช่น ขนมเกลียว (ปานทิพย์ และคณะ, 2555) และผลิตภัณฑ์เพสตรี ช้ โู รส (นันทพร และคณะ, มปป.) เป็ นต้ น
ข้ าวไรซ์เบอรี่ ( riceberry) เกิดจากการผสมข้ าวข้ ามสายพันธุ์ระหว่างข้ าวหอมนิลกับข้ าวขาวดอกมะลิ
105 ลักษณะข้ าวเป็ นข้ าวเจ้ ามี สีมว่ งเข้ ม รู ปร่ างเมล็ดเรี ยวยาว มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการได้ แก่ ธาตุเหล็กและ
ใยอาหารสูงมีสารสีมว่ งจากสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) และสารต้ านอนุมลู อิสระสูง ได้ แก่ เบต้ าแคโรทีน
แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสูงข้ าวไรซ์เบอร์ รี่ มีคา่ ดัชนีน ้าตาลต่า – ปานกลาง ซึง่ มี
ค่าดัชนีน ้าตาล 62 นอกจากนี ้ข้ าวไรซ์เบอรี่ ยงั มีโอเมก้ า 3 ปริ มาณ 25.51 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีกรดไขมันจาเป็ น
ปริ มาณ 31.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึง่ มีบทบาทต่อโครงสร้ างและการทางานของสมอง ตับและระบบประสาท
และช่วยลดระดับคลอเลสเตอรอลที่ดีตอ่ สุขภาพมากมาย (รัชนิกร, 2554) ซึง่ ข้ าวไรซ์เบอรี่ สามารถนามาทาขนม
ได้ หลายชนิด เช่น ขนมหม้ อแกงเสริ มข้ าวไรซ์เบอร์ รี่งอกสูตรลดน ้าตาล (สุคนธา, 2558) ขนมปั งแซนด์วิชจากรา
ข้ าวไรซ์เบอร์ รี่ (สุจิตตา และคณะ, 2560) และข้ าวตูเสริ มข้ าวไรซ์เบอร์ รี่ (เกษรา และพงษ์ ศกั ดิ์, 2560) เป็ นต้ น
ขนมเปี ยกปูนมีการพัฒนาโดยใช้ สว่ นผสมต่างๆ ที่ดีตอ่ สุขภาพมากมาย เช่น ขนมเปี ยกปูนเสริ ม
ใบย่านาง (เอกพล และคณะ, 2558) และขนมเปี ยกปูนมะลินิลสุรินทร์ (ศูนย์วิจยั ข้ าวสุรินทร์ , 2561) เป็ นต้ น ซึง่
ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของขนมเปี ยกปูน งานวิจยั นี ้ จงึ มีวตั ถุประสงค์ในการนาแป้งข้ าวสังข์หยดและ
แป้งข้ าวไรซ์เบอร์ รี่ ซึง่ เป็ นข้ าวที่มีปริ มาณสารต้ านอนุมลู อิสระสูง มาใช้ ในการทาขนมเปี ยกปูน โดยการศึกษา
ปริ มาณแป้งข้ าวแต่ละชนิดที่เหมาะสมต่อการทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าในการทาขนมเปี ยกปูน ประเมินการยอมรับของ
ผู้บริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมเปี ยกปูนที่พฒ
ั นาขึ ้นตลอดจนศึกษาพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ขนม
เปี ยกปูนจากแป้งข้ าว อันจะเป็ นการเพิ่มทางเลือกผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่อสุขภาพให้ กบั ผู้บริ โภคได้
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อุปกรณ์ และวิธีการ
วิธีการ
1. ศึกษาปริมาณแป้งข้ าวสังข์ หยดและแป้งข้ าวไรซ์ เบอร์ ร่ ี ทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าที่เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์ ขนมเปี ยกปูน
1.1 การศึกษาปริ มาณแป้งข้ าวสังข์หยดในการทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าในผลิตภัณฑ์ขนมเปี ยกปูน โดย
แปรผันระดับการใช้ ที่ร้อยละ 20, 25 และ 30 ตามลาดับซึง่ ใช้ สตู รพื ้นฐานของ พัชรลักษณ์ (2548) (Table 1)
1.2 การศึกษาปริ มาณแป้งข้ าวไรซ์เบอร์ รี่ทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าในผลิตภัณฑ์ขนมเปี ยกปูน โดยแปรผัน
ระดับการใช้ ที่ร้อยละ 80, 90, และ 100 ตามลาดับ ซึง่ ใช้ สตู รพื ้นฐานของ พัชรลักษณ์ (2548) (Table 1)
Table 1 Formulation of Thai dessert pudding (Kanom piakpoon)

Treatment 1

Treatment2

Treatment3

9.35
2.40
18.40
18.40
9.65

Treatment 3

Rice flour
Song yod rice flour
Riceberry flour
Arrowroot flour
Coconut sugar
Limewater
Pandan juice

Treatment2

Ingredient

Riceberry Flour

Treatment1

Basic formula

Content (%)
Song Yod rice flour

1/

20
2.40
18.40
18.40
9.65

25
2.40
18.40
18.40
9.65

30
2.40
18.40
18.40
9.65

80
2.40
18.40
18.40
9.65

90
2.40
18.40
18.40
9.65

100
2.40
18.40
18.40
9.65

1/ Basic formula from Patchalarak (2548)
2. ศึกษาคุณภาพด้ านประสาทสัมผัสของขนมเปี ยกปูนจากแป้งข้ าว
การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมเปี ยกปูนจากแป้งข้ าวด้ วยวิธี 5 –Point hedonic
scale โดยผู้ทดสอบชิมที่ไม่ได้ ผ่านการฝึ กฝนจานวน 3050 คน คุณลักษณะที่ทาการทดสอบ ได้ แก่
ลักษณะปรากฏ ความหวาน กลิ่น สี เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม จากนันน
้ าข้ อมูลมา วิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) และเปรี ยบเทียบ ความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Duncan’s
New Multiple’s Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS
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3. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมเปี ยกปูนจากแป้งข้ าว
ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ขนมเปี ยกปูน โดยทาการสารวจจากตัวแทนผู้บริ โภคที่
มีช่วงอายุ ระหว่าง1 9-23 ปี จานวน 50 คน จากนันวิ
้ เคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติพรรณนา ค่าความถี่ และ
ค่าร้ อยละ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS

ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาปริมาณแป้งข้ าวสังข์ หยดและแป้งข้ าวไรซ์ เบอร์ ร่ ี ทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าที่เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์ ขนมเปี ยกปูน
ผลการศึกษาปริ มาณแป้งข้ าวสังข์หยดทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ขนมเปี ยกปูน พบว่า
ขนมเปี ยกปูนทัง้ 3 สูตร มีสีน ้าตาลอ่อน และมีกลิ่นหอมของแป้งข้ าวสังข์หยด มีลกั ษณะเนื ้อมีความเป็ นเงา
เล็กน้ อยถึงปานกลาง ซึง่ การเพิ่มปริ มาณแป้งข้ าวสังข์หยดทาให้ ความเป็ นเงาลดลง ( Figure 1) ซึง่ จากการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัสด้ วยวิธี 5 –Point Hedonic Scale กับผู้บริ โภค จานวน 30 คน พบว่า ผู้บริ โภคให้ การ
ยอมรับโดยรวมขนมเปี ยกปูนข้ าวสังข์หยดร้ อยละ 20 มากที่สดุ ( x =3.90) อยู่ในระดับชอบเล็กน้ อย โดยมีความ
แตกต่างกันในด้ านลักษณะปรากฏ ความหวาน กลิ่น สี เนื ้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ( p<0.05) (Table 2)
ขนมเปี ยกปูนสามารถทดแทนแป้งสังข์หยดได้ ปริ มาณน้ อยกว่าผลิตภัณฑ์เพสตรี ซ้ ูโรส โดยผลิตภัณฑ์เพสตรี ซ้ ูโรส
สามารถทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้ าวกล้ องสังข์หยดได้ ร้ อยละ 75 ทาให้ ผลิตภัณฑ์มีเนื ้อสัมผัสที่กรอบและ
แข็งมาก (นันทพร และคณะ, มปป.) และขนมเกลียวสามารถทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าด้ วยแป้งข้ าวสังข์หยด ร้ อยละ
50 (ปานทิพย์ และคณะ, 2555) ซึง่ ขนมประเภทอบสามารถใช้ แป้งข้ าวสังข์หยดได้ มากกว่าขนมประเภทกวน
เนื่องจากการใช้ แป้งข้ าวสังข์หยดทดแทนแป้งสาลีจะทาให้ การรวมตัวของโปรตีนกลูเตนินและไกลอะดีนมีปริ มาณ
ลดลง ทาให้ โครงสร้ างเนื ้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของโดลดลง ความสามารถใน
การอุ้มน ้าและเก็บกักก๊ าซต่า ส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์มีความกรอบแข็งเพิ่มขึ ้น (นันทพร และคณะ, มปป.)

20% SY1/ : 80% RF/2

25% SY1/ : 75% RF2/

30% SY1/ : 70% RF2/

Figure 1 Kanom Piakpoon from song yod rice flour at different of song yod rice flour
1/ Song yod rice flour
2/ Rice flour
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Table 2 Sensory evaluation of Kanom Piakpoon from song yod rice flourwith different levels of
song yod rice flour
Content (%)
SY1/ RF2/
20
25
30

80
75
70

ns

Appearance

Color

4.03 ± 0.81a
3.73 ± 0.91b
3.70 ± 0.99c

4.00 ± 0.83
3.27 ± 0.91
3.27 ± 0.91

Attributes
Flavor
Sweet
ns

3.73 ± 0.74
3.63 ± 0.89
3.37 ± 1.00

3.77 ± 0.78a
3.47 ± 0.97a
3.37 ± 0.96b

Texturens
3.80 ± 1.19
3.20 ± 1.03
3.20 ± 1.03

Overall
likingns
3.90 ± 1.03
3.40 ± 0.93
3.13 ± 0.90

a-c

Mean within the same column with different letters are significantly different (p0.05)
1/ Song yod rice flour
2/ Rice flour
Ns Notsignificant
ผลการศึกษาปริมาณแป้งข้ าวไรซ์ เบอรี่ ทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ ขนมเปี ยกปูน
ผลจากการศึกษา ปริ มาณแป้งข้ าวไรซ์เบอรี่ ทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ขนมเปี ยกปูน
พบว่า ขนมเปี ยกปูนทัง้ 3 ทรี ตเม้ นต์ มีลกั ษณะเหนียวข้ น สีคอ่ นข้ างน ้าตาลเข้ ม มีความเงาเล็กน้ อยถึงปานกลาง
การเพิ่มความระดับของแป้งข้ าวไรซ์เบอรี่ ทาให้ ความเงาลดลง โดยการทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าด้ วยแป้งข้ าวไรซ์เบอรี่
ร้ อยละ 100 ทาให้ การจับตัวระหว่างแป้งกับน ้าปูนใสช้ ากว่าทรี ตเม้ นท์ที่มีแป้งข้ าวเจ้ าผสมอยู่ โดยแป้งข้ าว
ไรซ์เบอรี่ ไม่มีโปรตีนกลิแอดิน ( Glutenin) และกลูเตนิน ( Gliadin) ที่มีคณ
ุ สมบัติในการรวมตัวเป็ นร่ างแหและ
เก็บกักก๊ าซไว้ ได้ ทาให้ ขนมมีเนื ้อสัมผัสนุ่มและมีปริ มาตรเพิ่มขึ ้น (พรรัตน์ และคณะ,
2559) และมีคา่ ความ
แตกต่างระหว่างความหนืดสูงสุดกับความหนืดต่าสุดมาก ทาให้ แป้งข้ าวไรซ์เบอรี่ มีความสามารถในการคงทนต่อ
อุณหภูมิและการกวนต่ามาก (นันท์ชนก และคณะ, 2561) (Figure 2) ซึง่ จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้ วย
วิธี 5 –Point hedonic scale กับผู้บริ โภค จานวน 50 คน พบว่า ผู้บริ โภคยอมรับขนมเปี ยกปูนแป้งข้ าวไรซ์เบอรี่
ทัง้ 3 สูตร ในระดับเฉยๆ ถึงชอบ ไม่มีความแตกต่างกันในด้ านลักษณะปรากฏ สี และกลิ่น ( p0.05) (Table 2)
ซึง่ ขนมเปี ยกปูนสามารถทดแทนแป้งข้ าวไรซ์เบอร์ รี่ปริ มาณเท่ากับมากกว่าขนมแซนด์วิซ (สุจิตรา และคณะ,
2560) และข้ าวตู (เกษราและพงศ์ศกั ดิ์, 2560)

80% RBF1/ : 20 % RF2/
90% RBF1/ : 10 % RF2/
100% RBF1/
Figure 2 Kanom Piakpoon from Riceberry Flour at different of riceberry flour
1/ Riceberry Flour
2/ Rice flour
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Table 2 Sensory evaluation of treatment on Kanom Piakpoon from riceberry flourat different of
riceberry flour
Content (%)
RBF1/ RF2/
80 20
90 10
100 -

Attributes
ns

ns

Appearancen

Color

3.38 ± 0.92
3.65 ± 1.18
3.32 ± 1.25

3.12 ± 1.34
3.40 ± 1.21
3.04 ± 1.05

Flavor

ns

3.08 ± 1.18
3.08 ± 1.18
3.24 ± 1.10

Tastens

Texturens

Overall likingns

3.32 ± 1.00
3.30 ± 1.06
3.18 ± 1.06

3.38 ± 1.77
3.34 ± 1.06
3.14 ± 0.98

3.42 ± 0.86
3.46 ± 1.83
3.38 ± 1.17

Mean within a column under each factor, means followed by a same letter are not significantly
different (p0.05)
1/ Riceberry flour
2/ Rice flour
ns Not significant
ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ขนมเปี ยกปูนจากแป้งข้ าว
ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์ขนมเปี ยกปูนจากแป้งข้ าว จานวน 50 คน พบว่า ผู้ทดสอบ
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 58) มากกว่าเพศชาย (ร้ อยละ 42) และมีอายุระหว่าง 1 9-23 ปี ร้ อยละ 52
รองลงมาอายุระหว่าง 24 - 28 ปี ร้ อยละ 20 และอายุต่ากว่า 18 ปี ร้ อยละ 20 ตามลาดับ ซึง่ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่
นิยมรับประทานขนมไทย 5 –8 ครัง้ /เดือน (ร้ อยละ 46) การตัดสินใจเลือกซื ้อขนมไทยจากรสชาติและความอร่ อย
มากที่สดุ (ร้ อยละ 88) และนิยมซื ้อขนมไทยจากร้ านค้ าในตลาด (ร้ อยละ 25) รวมทังซื
้ ้อขนมเปี ยกปูนจากแป้งข้ าว
ปริ มาณ 8 ชิ ้นต่อกล่องในราคา 16 บาท (Table 3)
Table 3 Consumption behavior on Kanom piakpoon by 50 consumers
Consumer behavior
Reason for purchase decision of Kanom Piakpoon
Good Taste
Packaging
Inexpensive price
Souvenir
Consumption frequency of eating kanom piakpoon
Less than 2 times permonth
2 – 4 times per month
5 - 8 times per month
More than 9 times per month

502

Frequency

n=50
Percentage (%)

44
1
3
2

88.0
2.0
6.0
4.0

4
5
23
18

8.0
10.0
46.0
36.0
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Table3(Continued)
Consumer behavior
Place for Purchase Thai desert
Souvenir laden
Production source
Local market
Shopping mall
Supermarket
Street hawker
Street food
OptimalPrice of kanompiakpoonfor 8pieces/box
16 Baht
20 Baht
32 Baht
40 Baht

Frequency

n=50
Percentage (%)

1
2
25
1
2
8
11

2.0
4.0
50.0
2.0
4.0
16.0
22.0

16
8
11
15

32.0
22.0
30.0
16.0

สรุป
การพัฒนาขนมเปี ยกปูนจากแป้งข้ าวสังข์หยด ผู้บริ โภคให้ การยอมรับขนมเปี ยกปูนจากแป้งข้ าวสังข์หยด
ทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าร้ อยละ 20 มากที่สดุ อยู่ในระดับความชอบเล็กน้ อย โดยมีสว่ นผสม ดังนี ้ แป้งข้ าวเจ้ า
แป้งข้ าวสังข์หยด แป้งท้ าวยายม่อม น ้าตาลมะพร้ าว น ้าปูนใส น ้า และใบเตย เท่ากับร้ อยละ 7.1, 1.8, 2.7, 18.2,
57.2, 9.5 และ 3.5 ตามลาดับ ส่วนขนมเปี ยกปูนจากแป้งข้ าวไรซ์เบอรี่ ทดแทนแป้งข้ าวเจ้ า ร้ อยละ 90 มากที่สดุ
อยู่ในระดับเฉยๆ ที่ผ้ บู ริ โภคให้ การยอมรับมากที่สดุ มีสว่ นผสมของแป้งข้ าวเจ้ า แป้งข้ าวไรซ์เบอร์ รี่
แป้งท้ าวยายม่อม น ้าตาลมะพร้ าว น ้าปูนใส และน ้าใบเตย เท่ากับร้ อยละ 1.8, 2.1, 16.2, 16.2, 47.3 และ 16.5
ตามลาดับ ซึง่ การเพิ่มปริ มาณแป้งข้ าวสังข์หยดและปริ มาณแป้งข้ าวไรซ์เบอรี่ ทาให้ ความเงาลดลง แต่การทดแทน
แป้งข้ าวสังข์หยดสามารถทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าในขนมเปี ยกปูนน้ อยกว่าแป้งข้ าวไรซ์เบอร์ รี่
ซึง่ ในการเลือกซื ้อ
ขนมไทยผู้บริ โภคคานึงถึงรสชาติมากที่สดุ และเลือกที่จะซื ้อขนมเปี ยกปูนในปริ มาณ 8 ชิ ้น/กล่อง ราคา 16 บาท
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เยลลี่มะนาวโห่ พร้ อมดื่ม
Development of Karanda (Carissa carandas) drinking jelly
ศศิอาภา บุญคง1*และรักชนก ปั น้ อินทร์ 1
Sasiapa Boonkong1* and Rukchanok Panin1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณสารคาราจีแนน (ร้ อยละ 0.5 และร้ อยละ 0.7) ที่เหมาะสม
ในผลิตภัณฑ์ เยลลี่มะนาวโห่ ชนิ ดอ่อนตัว ปริ มาณนา้ มะนาวโห่ (ร้ อยละ 10 และร้ อยละ 15) ที่ เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑ์เยลลี่มะนาวโห่ชนิดเหลว และศึกษาการยอมรับของผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้ อมดื่ม พบว่า ผู้บริ โภค
ให้ การยอมรั บเยลลี่ มะนาวโห่พร้ อมดื่มที่มีส่วนผสม ดังนี ้ เยลลี่มะนาวโห่ชนิดอ่อนตัวที่มีส่วนผสมร้ อยละของ
น ้าตาลทราย คาราจีแนน น ้ามะนาวโห่ น ้าสะอาด โปตัสเซียมซิเตรท และกรดซิตริ กเท่ากับร้ อยละ 18.8, 0.5, 40,
40, 0.5 และ 0.2 ตามล าดับ และเยลลี่ ม ะนาวโห่ ช นิ ด เหลวที่ มี ส่ ว นผสมของ น า้ ตาลทราย คาราจี แ นน
น ้ามะนาวโห่ น ้าสะอาด โปตัสเซียมซิเตรท และกรดซิตริ กเท่ากับร้ อยละ19, 0.3, 10, 70, 0.5 และ 0.2 ตามลาดับ
ผู้ทดสอบชิมให้ การยอมรับความชอบโดยรวมของเยลลี่มะนาวโห่พร้ อมดื่มที่ระดับชอบมาก ( x = 4.10) ซึง่ ในการ
เลือกซื ้อเยลลี่พร้ อมดื่มผู้บริ โภคคานึงถึงรสชาติมากที่สดุ และเลือกที่จะซื ้อเยลลี่มะนาวโห่พร้ อมดื่มในปริ มาณ 220
กรัม ที่ราคา 10 บาท

ABSTRACT
The objective of this study was to appropriate of carrageenan (0.5% and 0.7%) in soft jelly,
karanda juice (10% and 15%) in liquid jelly and consumer behavior of drinking jelly. The results showed
that the consumer were karanda drinking jelly, karanda soft jelly consists of sugar, carrageenan, karada
juice, water, potassium citrate and citric acid were 18.8, 0.5, 40, 40, 0.5 and 0.2%, respectively and
karanda liquid jelly consists of sugar, carrageenan, karada juice, water, potassium citrate and citric
acid were 19, 0.3, 10, 70, 0.5 and 0.2%, respectively. Panalist acceptability of overall linking of karanda
drinking jelly as like moderately ( x = 4.10). The affective in purchase of drinking jelly was taste and
consumers would make decision to purchase karanda drinking jelly for 10 baht/220 g.

Key Words: Karanda, drinking jelly
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คานา
ผลิตภัณฑ์เยลลี่เป็ นผลิตภัณฑ์ของหวานที่ได้ รับความนิยม โดยทัว่ ไปนิยมนาผักหรื อผลไม้ มาคันหรื
้ อ
สกัดแล้ วผสมกับสารให้ ความหวานและสารที่ทาให้ เกิดเจลในปริ มาณที่เหมาะสมทาให้ ผลิตภัณฑ์อยู่ในลักษณะ
กึ่งแข็งหรื อลักษณะเหลว อาจผสมกรดผลไม้ และส่วนประกอบอื่นๆ เคี่ยวที่อณ
ุ หภูมิเหมาะสมให้ มีความข้ นเหนียว
พอเหมาะ อาจแต่งสีและกลิ่นรสชาติ บรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดได้ (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม,
2521; สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน, 2547) จากการสารวจพฤติกรรมการบริ โภคเยลลี่ส่วนใหญ่นิยม
รับประทานเยลลี่ชนิดอ่อนมากที่สดุ และผู้บริ โภคให้ ความสนใจผลิตภัณฑ์เยลลี่เพื่อสุขภาพร้ อยละ 96 (ลดาวรรณ์
หทัยรัตน์ และพิสิฏฐ์ , 2558) ในปั จจุบนั มีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่จากผักหรื อผลไม้ ในหลายรู ปแบบ
เช่น เยลลี่มะม่วง (วิภาพร, 2548) เยลลี่คาราจีแนนสูตรนา้ ผัก (สุทธิ วัฒน์ ณัฐพัฒน์ ผาณิต และเบญจวรรณ,
2554) เยลลี่เม่า (ศุกกฤชชญา และกรรณิการ์ , 2558) เยลลี่ธัญพืชเพื่อสุขภาพ (กุสมุ า และ นัทมน, 2559) และ
เยลลี่รางจืด (ธีรวรรณ และคณะ, 2561) เป็ นต้ น
มะนาวโห่หรื อมะนาวโห่ (Carissa carandas) เป็ นผลไม้ โบราณพื ้นเมืองชนิดหนึง่ มีผลเป็ นรูปทรงกลมรี
ผิวเรี ยบ ผลอ่อนสีขาวผลแก่ เป็ นสีชมพูจนเป็ นสีแ ดงเข้ มจนเกื อบดาเมล็ดแบน จัดเป็ นผลไม้ ประเภทเบอร์ รี่
ผลมะนาวโห่มีธาตุเหล็ก วิตามินซี และเพคตินจานวนมาก รวมทังมี
้ สารแอนโทไซยานินที่เป็ นสารประกอบฟี นอล
คือ cyaniding-3-O-rhamnoside, pelargonidin-3-Oglucoside และ cyaniding-3-O-glucoside ซึ่งมี ฤทธิ์ ทาง
ชีวภาพคือเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระสามารถป้องกันหรื อยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อราบางชนิดได้ ช่วยในการ
ป้องกันการเกิดโรคเรื อ้ รังต่างๆ เช่น ช่วยขยายหลอดเลือด บรรเทาอาการไอ เจ็บคอแบบเรื อ้ รัง ฯลฯ และต้ านการ
เกิดมะเร็ ง ซึ่งเป็ นที่ร้ ู จักอย่างแพร่ หลาย (จุฑามาส และคณะ, 2556) ผลสุกมีรสเปรี ย้ ว คล้ ายมะนาว ใช้ แก้ ไอ
แก้ โรคลักปิ ดลักเปิ ด แก้ ท้องเสีย และช่วยในเรื่ องระบบหมุนเวียนของเลือดให้ เป็ นปกติ สามารถนามาดอง ทาเป็ น
เยลลี่ แยม และน ้าผลไม้ เข้ มข้ น รวมทังมี
้ การใช้ เป็ นอาหารเสริ มสาหรับผู้ขาดวิตามินซี ผู้ป่วยที่เป็ นโรคโลหิตจาง
งานวิจยั นี ้จึงนาผลไม้ สมุนไพร “มะนาวโห่” ที่มีเพคติน และสารกลุ่มฟิ นอลิกที่มีฤทธิ์เป็ นสารต้ านอนุมลู
อิ ส ระ มาท าการแปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ยลลี่ ม ะนาวโห่ พ ร้ อมดื่ ม โดยศึก ษาปริ ม าณที่ เ หมาะสมของการใช้
คาราจีแนนและปริ มาณน ้ามะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์เยลลี่มะนาวโห่พร้ อมดื่ม ศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคที่มีต่อการ
ยอมรับของผู้บริ โภคในผลิตภัณฑ์เยลลี่มะนาวโห่พร้ อมดื่ม ซึง่ เป็ นการสร้ างทางเลือกใหม่ให้ กบั ผู้บริ โภคที่จะเลือก
รับประทานเยลลี่พร้ อมดื่มที่มีสว่ นผสมของผลไม้ สมุนไพร และผู้รักสุขภาพ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การผลิตเยลลี่มะนาวโห่
ผสมน ้าตาลทรายและโปแตสเซียมซิเตรทให้ เข้ ากัน แล้ วเทส่วนผสมลงในน ้า ที่มีอณ
ุ หภูมิ 70 ± 5 องศา
เซลเซียส คนตลอดเวลาเมื่อส่วนผสมละลายจนหมดให้ เติมน ้ามะนาวโห่ที่คนไว้
ั ้ (นามะนาวโห่ 500 กรัม ผสมกับ
นา้ 100 กรั ม ปั่ นและกรองด้ วยผ้ าขาวบาง จะได้ นา้ มะนาวโห่) ให้ ความร้ อนจนมีอุณหภูมิประมาณ 80 องศา
เซลเซี ย ส นาน 3 - 5 นาที แล้ ว เติม กรดซิ ต ริ ก จะได้ เยลลี่ม ะนาวโห่ บรรจุใ ส่ภ าชนะตัง้ ทิง้ ไว้ ที่อุณ หภูมิ ห้ อ ง
จนกระทัง่ เซ็ตตัว สาหรับเยลลี่มะนาวโห่ชนิดอ่อนจะนามาหัน่ เป็ นชิ ้นเล็กๆ นามาใส่ในเยลลี่มะนาวโห่ชนิดเหลว
ซึง่ ใช้ สตู รตังต้
้ นดัดแปลงจาก ญาดา และคณะ (2555) (Table 1)
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ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการใช้ คาราจีแนนและนา้ มะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ เยลลี่มะนาวโห่ พร้ อมดื่ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มะนาวโห่พร้ อมดื่ม โดยมีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (complete
randomize design; CRD) โดยศึกษาปริ มาณสารคาราจีแนน (ร้ อยละ 0.5 และร้ อยละ 0.7) ของเยลลี่มะนาวโห่
ชนิดอ่อน และนา้ มะนาวโห่ (ร้ อยละ 10 และร้ อยละ 15) ที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ เยลลี่มะนาวโห่ชนิด เหลว
จากนัน้ ทดสอบทางประสาทสัม ผัส แบบ 5 –point hedonics scale ด้ า นสี กลิ่ น รสชาติ ความยื ด หยุ่น และ
ความชอบโดยรวม กับ ผู้ท ดสอบชิ ม จ านวน 60 คน จากนัน้ วิ เ คราะห์ ห าค่ า ความแปรปรวน (Analysis of
Variance; ANOVA) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Duncan’s New Multiple’s Range Test (DMRT) ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
Table 1 Formulation of karanda drinking jelly product.
Ingredient
Soft jelly
sugar
carrageenan
karanda juice
water
potassium citrate
citric acid
Liquid jelly
sugar
carrageenan
karanda juice
water
potassium citrate
citric acid

Basic formula

Content (%)
Treatment 1 Treatment 2

Treatment 3 Treatment 4

19
0.3
40
40
0.5
0.2

18.8
0.5
40
40
0.5
0.2

18.8
0.7
40
40
0.5
0.2

19.1
0.5
40
40
0.5
0.2

19.1
0.7
40
40
0.5
0.2

19
0.3
40
40
0.5
0.2

19
0.3
10
70
0.5
0.2

19
0.3
10
70
0.5
0.2

19
0.3
15
65
0.5
0.2

19
0.3
15
65
0.5
0.2

ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ เยลลี่พร้ อมดื่ม
การศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้ อมดื่ม โดยใช้ แบบสอบถาม ประกอบด้ วย ข้ อมูลด้ าน
พฤติกรรมการบริ โภคเยลลี่ และการยอมรับที่มีต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่มะนาวโห่พร้ อมดื่ม ซึ่งทาการสารวจผู้บริ โภค
จานวน 60 คน ซึง่ เป็ นผู้บริ โภคที่เคยรับประทานเยลลี่พร้ อมดื่ม จากนันวิ
้ เคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่
และร้ อยละของความถี่ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป SPSS
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ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของการใช้ คาราจีแนนและปริ มาณนา้ มะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ เยลลี่
มะนาวโห่ พร้ อมดื่ม
ผลจากการศึกษาปริ มาณสารให้ ความคงตัวและปริ มาณนา้ มะนาวโห่ที่เหมาะสมของเยลลี่อ่อนใน
ผลิตภัณฑ์เยลลี่มะนาวโห่พร้ อมดื่ม พบว่า เยลลี่น ้ามะนาวโห่ มีลกั ษณะสีแดงใส มีกลิ่นน ้ามะนาวโห่ มีรสเปรี ย้ ว
เล็กน้ อยถึงปานกลาง เจลมี ความคงตัวปานกลาง เนื อ้ สัมผัสอ่อนนุ่ม และสามารถดูดได้ ง่าย หากมี ปริ มาณ
นา้ มะนาวโห่เพิ่มขึน้ (ร้ อยละ 15) จะทาให้ มีกลิ่น สี และความเปรี ย้ วเพิ่มขึน้ ด้ วย ส่วนเยลลี่ที่มีส่วนผสมของ
คาราจีแนน ร้ อยละ 0.7 จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าเยลลี่ที่มีส่วนผสมของคาราจีแนน ร้ อยละ 0.5 (Figure 2) ซึ่ง
คาราจี แ นนจัด เป็ น คาร์ โ บไฮเดรตจ าพวกพอลี แ ซกคาไรด์ ที่ มี ค วามสามารถในการอุ้ม น า้ สูง หากปริ ม าณ
คาราจีแนนเพิ่มขึ ้นทาให้ คา่ ความสว่างของสีลดลง (นิธิยา, 2545 และ Piculell, 1995) และช่วยให้ น ้าตาลละลาย
ได้ ง่ายขึ ้น (บัณฑิตา และสร้ อยสุริยา, 2547 อ้ างถึงใน ญาดา และคณะ, 2555) หากเพิ่มปริ มาณคาราจีแนนซึ่ง
เป็ นสารให้ ความคงตัว ทาให้ โครงสร้ างของเจลทาหน้ าที่ประสานกันเป็ นร่ างแหมีความแข็งแรง ความคงตัว และ
ความยืดหยุ่นมากขึ ้น (กุสุมา และนัทมน, 2559) รวมทัง้ มีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างนา้ ตาลและคาราจีแนนมีผลต่อ
รสชาติและความชอบโดยรวม (ธีรวรรณ และคณะ, 2561) นอกจากนี ้ทาให้ เจลมีโครงสร้ างแข็งแรงขึ ้น (Nishinari
et al, 1990) จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เยลลี่มะนาวโห่พร้ อมดื่มกับผู้บริ โภค 60 คน พบว่า
ผลิตภัณฑ์เยลลี่มะนาวโห่พร้ อมดื่มทัง้ 4 ทรี ตเม้ นต์ ไม่มีความแตกต่างกันในด้ านสี และความยืดหยุน่ (p  0.05)
แต่มีความแตกต่างกันในด้ านกลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม (p  0.05) (Table 3) ซึ่งผู้บริ โภคให้ คะแนน
ความชอบโดยรวมเยลลี่มะนาวโห่พร้ อมดื่ม ทรี ตเม้ นต์ที่ 1 คาราจีแนน ร้ อยละ 0.5 และน ้ามะนาวโห่ ร้ อยละ 10
มากที่สดุ ในระดับชอบมาก (𝑥̅ = 4.10) โดยใช้ ปริ มาณคาราจีแนนใกล้ เคียงกับเยลลี่มะม่วง (วิภาพร, 2548)

0.5% CSJ1/ and 10% KLJ2/

0.5% CSJ1/ and 15% KLJ2/

0.7% CSJ1/ and 10% KLJ2/

0.7% CSJ1/ and 15% KLJ2/

Figure 2 Karanda drinking jelly at different contents of carageenan and karanda juice
1/carrageenan in soft jelly
2/karanda juice in liuid jelly
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Table 3 Means of liking scores (5-point hedonic score) for sensory attributes of Karanda drinking jelly
at different levels of carrageenan and karanda juice.
Treatment
Carrageenan
(%)

Sensory attributes
KJ1/
(%)

ns

color

flavor

ns

taste

springiness

a

0.5

10

3.750.77

3.430.81

0.5

15

3.880.69

3.170.85

0.7

10

3.850.80

3.320.81

a

4.130.83

b

0.7

15

3.730.71

3.470.79

3.820.91

4.100.84

3.730.86

3.580.98

3.680.75

3.800.73

c

cb

3.720.90
a

a

c

3.550.96

ab

overall linking

bc

ab

3.920.81

ab

3.650.95

3.980.70

a-c

Mean within the same column with different letters are significantly different (p0.05)
1/Karanda juice
ns Not significant
ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเยลลี่พร้ อมดื่ม
ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคเยลลี่พร้ อมดื่ม กับตัวแทนผู้บริ โภคจานวน 60 คน พบว่า ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 70) มากกว่าเพศชาย (ร้ อยละ 30) มากกว่า 2 เท่า และมีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี ร้ อยละ 52
รองลงมาอายุระหว่าง 26 - 30 ปี ร้ อยละ 20 และอายุต่ากว่า 18 ปี ร้ อยละ 8 ตามลาดับ ซึ่งผู้บริ โภคส่วนใหญ่
เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์เยลลี่จากรสชาติ ที่อร่ อย (ร้ อยละ 52) รองลงมาเป็ นคุณค่าทางด้ านโภชนาการ (ร้ อยละ 38)
นอกจากนี ส้ ่วนใหญ่ รับประทานเยลลี่พร้ อมดื่ม 1 ครั ง้ /วัน (ร้ อยละ 42) รองลงมารั บประทานเยลลี่พร้ อมดื่ม
อย่างน้ อย 1 ครัง้ /สัปดาห์ (ร้ อยละ 38) และปริ มาณที่เหลือซื ้อ 1 ถ้ วย/ถุง (ร้ อยละ 55) เกือบเท่ากับปริ มาณ 2-3
ถ้ วย/ถุง (ร้ อยละ 42) อย่างไรก็ตามผู้บริ โภคเลือกที่จะซื ้อเยลลี่มะนาวโห่พร้ อมดื่มในปริ มาณ 220 กรัม/ถ้ วย ราคา
10 บาท (Table 4) ซึ่งสอดคล้ องกับการสารวจพฤติกรรมการบริ โ ภคผลิตภัณฑ์เยลลี่ที่ผ้ บู ริ โภคเยลลี่ชนิดเหลว
ร้ อยละ 39.5 และส่วนใหญ่มีการรับประทานเยลลี่ 1 – 2 ครัง้ ต่อเดือน (ลดาวรรณ และคณะ, 2558)
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Table 4 Consumer consumption behavior of drinking jelly
Consumer behavior
Reason for purchase decision on drinking jelly
Good Taste
Nutrition value
Easy purchase
Inexpensive price
Frequency of eating a drinking jelly
More than 1 times per day
1 times per day
Less than once per week
Less than once per month
Purchase decision of volume for each times
1 cups/bags
2-3 cups/bags
More than 3 cups/bags
Price of karanda drinking jelly for 220 g/cups
10 Baht
12 Baht
15 Baht

Frequency

Percent (%)

31
23
4
2

52
38
7
3

5
25
23
7

8
42
38
12

33
25
2

55
42
3

29
24
7

48
40
12

สรุ ป
เยลลี่มะนาวโห่พร้ อมดื่ม มีสว่ นผสมของเยลลี่มะนาวโห่ชนิดอ่อนของ น ้าตาลทราย คาราจีแนน น ้ามะนาวโห่
น ้าสะอาด โปตัสเซียมซิเตรท และกรดซิตริ กเท่ ากับร้ อยละ 18.8, 0.5, 40, 40, 0.5 และ 0.2 ตามลาดับ ส่วนผสม
ของเยลลี่มะนาวโห่ชนิดเหลวของน ้าตาลทราย คาราจีแนน น ้ามะนาวโห่ น ้าสะอาด โปตัสเซียมซิเตรท และกรด
ซิตริ กเท่ากับร้ อยละ 19, 0.3, 10, 70, 0.5 และ 0.2 ตามลาดับ ผู้บริ โภคให้ การยอมรับความชอบโดยรวมของเยลลี่
มะนาวโห่พร้ อมดื่มมากที่สดุ ซึ่งปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อของผู้บริ โภคคานึงถึงรสชาติมากที่สดุ และเลือกที่จะ
ซื ้อเยลลี่มะนาวโห่พร้ อมดื่มในปริ มาณ 220 กรัม ที่ราคา 10 บาท

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ที่สนับสนุนเครื่ องมือและสถานที่ทางานวิจยั
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
สาขาพืช : ผูทรงคุณวุฒิภายใน
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ดร.จารุวัฒน เถาธรรมพิทักษ
ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น
ผศ.ดร.อัศเลข รัตนวรรณี
ดร.เพชรดา ปนใจ
ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ
ผศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย
ดร.ดํารงวุฒิ ออนวิมล
รศ.ดร.ธานี ศรีวงศชัย
ผศ.ดร.ภัศจี คงศีล
ผศ.ดร.สราวุธ รุงเมฆารัตน
ดร.สุจินต เจนวีรวัฒน
ดร.กาญจนา บุญเรือง
ดร.จรีรัตน ฉันทวุฒิพร
ดร.จุติภรณ ทัสสกุลพนิช
ผศ.ดร.เจนจิรา ชุมภูคํา
ผศ.ดร.เฌอมาลย วงศชาวจันท
ดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ
ผศ.ดร.เบญญา มะโนชัย
ดร.ปริยานุช จุลกะ
ผศ.ดร.พิจิตรา แกวสอน
ผศ.ดร.อัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ
ผศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ
ผศ.ดร.อนงคนุช สาสนรักกิจ
ผศ.ดร.อรอุมา เพียซาย

ภาควิชากีฏวิทยา
ภาควิชากีฏวิทยา
ภาควิชากีฏวิทยา
ภาควิชาปฐพีวิทยา
ภาควิชาปฐพีวิทยา
ภาควิชาพืชไรนา
ภาควิชาพืชไรนา
ภาควิชาพืชไรนา
ภาควิชาพืชไรนา
ภาควิชาพืชไรนา
ภาควิชาพืชไรนา
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาโรคพืช
ภาควิชาโรคพืช
ภาควิชาโรคพืช

คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร

สาขาพืช : ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ศ.ดร.จริยา จันทรไพแสง
2. รศ.ดร.จวงจันทร ดวงพัตรา

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. รศ.ดร.เฉลิมชัย วงษอารี
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รศ.ดร.นิพนธ ทวีชัย
รศ.ดร.ประภา ศรีพิจิตต
ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ
รศ.ดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
รศ.ดร.รังสฤษดิ์ กาวีตะ
รศ.ดร.วันชัย จันทรประเสริฐ
รศ.ดร.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล
รศ.ดร.สมศิริ แสงโชติ
ศ.ดร.สายัณห ทัดศรี
ผศ.ดร.สุเทพ ทองแพ
รศ.ดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ
รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

17. รศ.ดร.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน
18. ศ.เกียรติคุณ ดร.อํานาจ สุวรรณฤทธิ์

สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สาขาเกษตรศาสตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
สาขาสัตว : ผูทรงคุณวุฒิภายใน
1.
2.
3.
4.

ผศ.น.สพ.ดร.ชัยวัฒน บุญแกววรรณ
ผศ.ดร.อัจฉรา ขยัน
น.สพ.ดร.สโรช แกวมณี
ผศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ

5. น.สพ.ดร.ศิรินทร ธีระวัฒนศิริกุล

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคมุ กัน
คณะสัตวแพทยศาสตร
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร

สาขาสัตว : ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย
2. น.สพ.ดร.กิตติชัย อุนจิต
3. ดร.ถิรนันท ศรีกัญชัย
4. ดร.พิลาสลักษณ ปานประเสริฐ
5. ดร.ซารีนา สือแม

หนวยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หนวยปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
สาขาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
สาขาสัตวแพทยศาสตร : ผูทรงคุณวุฒิภายใน
1. ผศ.น.สพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ
2. รศ.สพ.ญ.ดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฏ
3. ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข
4. ผศ.ดร.จันทิมา พฤกษากร
5. สพ.ญ.ดร.ชมพูเนกข ยุรญาติ
6. น.สพ.แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล
7. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล
8. น.สพ.ดร.อรรถวิทย โกวิทวที
9. น.สพ.ดร.เทวินทร อินปนแกว
10. ผศ.ดร.ปรีดา เลิศวัชระสาระกุล
11. น.สพ.ดร.รุงเรือง ยอดชีวัน
12. ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข
13. ผศ.น.สพ.ดร.ชัยเทพ พูลเขตต
14. รศ.น.สพ.อดิศร ยะวงศา
15. ผศ.สพ.ญ.ดร.วันดี เที่ยงธรรม
16. ผศ.น.สพ.ดร.เมธา จันดา
17. ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม
18. รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน อรุณวิภาส
19. น.สพ.ดร.มานะกร สุขมาก

ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเลี้ยง
ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวใหญและสัตวปา
ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ

สาขาสัตวแพทยศาสตร : ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
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น.สพ.ดร.นรสุทธิ์ บางภูมิ
สพ.ญ.ดร.มนตรัตน จุลเนตร
น.สพ.ดร.ศิษฎ เปรมัษเฐียร
น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย
น.สพ.ดร.อติกันต ทองทาบ

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายสัตวแพทยชํานาญการ กรมปุสัตว
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
รศ.น.สพ.ดร.ณรงค จึงสมานญาติ
ดร.วรธา กลิ่นสวาท

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นักวิชาการอิสระ
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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สาขาประมง : ผูทรงคุณวุฒิภายใน
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ผศ.ดร.เมธี แกวเนิน
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ผศ.ดร.มณฑล อนงคพรยศกุล
ผศ.ดร.กังสดาล เชาววัฒนกุล
ผศ.ดร.วิกรม รังสินธุ
ผศ.ดร.แสงสรรค ภูมิสถาน
ผศ.ดร.สุภาภรณ ประสงคทัน

ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร
ภาควิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร

สาขาประมง : ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. นายทวีป บุญวานิช

2. นายวีระ โภคาพันธ
3. นางสุมิตรา เรืองสิวะกุล
4. นางสาวจินตนา นักระนาด
5. นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม
6. นางสาวสุพิศ ทองรอด
7. รศ.ดร.พรศิลป ผลพันธิน
8. รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
9. อาจารยศุภณัฐ ไพโรหกุล
10. รศ.ดร.เจริญ นิติธรรมยง

ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือประมง
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ขาราชการบํานาญ)
ผูเชี่ยวชาญดานการประมงทะเลกรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ขาราชการบํานาญ)
หัวหนาแผนกเศรษฐกิจสังคม กองการจัดการประมงขนาดเล็ก
ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต
ผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง กรมประมง
ผูอํานวยการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
บริษัท ไทยยูเนียนฟดมิลล จํากัด
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

11. รศ.ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ
12. ผศ.ดร.เพ็ญใจ สมพงษชัยกุล
13. ผศ.ดร.ไตรเทพ วิชยโกวิทเทน
14. นายสุเมตต ปุจฉาการ
15. ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ
16. นายอนุวัฒน นทีวัฒนา

ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผูอํานวยการสํานักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
สํานักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง (ขาราชการบํานาญ)

Editorial Board
Subject : Fisheries (internal)
1.
3.
5.
7.

Asst.Prof.Dr.Methee Kaewnern
Assoc.Prof.Dr.Orapint Jintasataporn
Asst.Prof.Dr.Kangsadan Chwathanakun
Asst.Prof.Dr.Sangsan Phumsathan

2.
4.
6.
8.

Lecturer Soranuth Sirisuay
Asst.Prof.Dr.Monton Anongponyoskun
Asst.Prof.Dr.Wikrom Rungsin
Asst.Prof.Dr.Supaporn Prasongthan

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.

Subject : Fisheries (external)
Mr.Taweep Boonwanich
Mrs.Sumitra Ruangsivakul
Mr.Suttichai Rittitum
Assoc.Prof.Dr.Pornsilp Pholpunthin
Lecturer Supanut Pairohakul
Assoc.Prof.Dr.Thaithaworn Lirdwitayaprasit
Asst.Prof. Dr.Tritep Vichkovitten
Prof.Dr.Tuanthong Jutagate

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.

Mr.Weera Pokapunt
Miss Jintana Nugranad
Dr.Supit Thongrod
Assoc.Prof.Dr.Nongnud Tangkrock-olan
Assoc.Prof.Dr.Charoen Nitithamyong
Asst.Prof.Dr.Penjai Sompongchaiyakul
Mr.Sumaitt Putchakarn
Dr.Arnuwat nateewathana

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร : ผูทรงคุณวุฒิภายใน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผศ.ดร.ศิริพร เรียบรอย คิม
รศ.ดร.ณรงค สมพงษ
รศ.ดร.พัฒนา สุขประเสริฐ
รศ.ดร.พิชัย ทองดีเลิศ
รศ.ดร.สาวิตรี รังสิภัทร
ผศ.ดร.ธานินทร คงศิลา
ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล
ผศ.ดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง
ผศ.ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ
ผศ.ดร.สุภาภรณ เลิศสิริ
ดร.ชลาธร จูเจริญ
ดร.เมตตา เรงขวนขวาย

ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร

สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร : ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1. รศ.ดร.นาถ พันธุมนาวิน
2. ศ.ดร.ดิเรก ฤกษหราย
3. รศ.สิริพันธุ จุกรังคะ
4. ผศ.ดร.อัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ
5. ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรคเวช

6. รศ.ดร.จํานงรักษ อุดมเศรษฐ
7. ดร.กฤตลักษณ ปะสะกวี
8. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร

สํานักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม
สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยเชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

Editorial Board
Subject : Agricultural Extension and Home Economics (internal)
1. Asst.Prof.Dr.Siriporn Riebroy Kim
3. Assoc.Prof.Dr.Patana Sukprasert
5. Assoc.Prof.Dr.Savitree Rangsipath
7. Asst.Prof.Dr.Panamas Treewannakul
9. Asst.Prof.Dr.Supattra Srisuwan
11. Dr.Chalathon Choocharoen

2. Assoc.Prof.Dr.Narong Sompong
4. Assoc.Prof.Dr.Pichai Thongdeelert
6. Asst.Prof.Dr.Tanin Kongsila
8. Asst.Prof.Dr.Patcharavadee Sriboonruang
10. Asst.Prof.Dr.Supaporn Lertsiri
12. Dr.Metta Rengkounkway

Subject : Agricultural Extension and Home Economics (external)
1. Assoc.Prof.Dr.Nath Bhanthumnavin
2. Prof.Dr.Direk Rerkrai
3. Assoc.Prof. Siripun Chulakarungka
4. Asst.Prof.Dr.Anchanee Utaipattanacheep
5. Asst.Prof.Dr.Somsak Kuhasawanwatch
6. Assoc.Prof.Dr.Jumnongruk Udomsade
7. Dr.Krittalak Pasakawee
8. Assoc.Prof.Dr.Manat Chaijan

คณะกรรมการฝายจัดพิมพเอกสาร
ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย
ที่ปรึกษา
นายปญญา ซื่อตรง
ประธานกรรมการ
นายจรูญศักดิ์ สวนสวรรค
รองประธานกรรมการ

นางมัลลิกา เกตุชรารัตน
รองประธานกรรมการ
นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล
รองประธานกรรมการ

นางวัชรี ทองทิพย
กรรมการ
นายวิทยา วงษเอี่ยม
กรรมการ
นางปนัดดา ดีหะริง
กรรมการ
นางสาวจิราวรรณ สุริยกุล ณ อยุธยา
กรรมการ
นางสาวธิดา จันทาพูน
กรรมการ

นางสาวศลิษา หวานวาจา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางนฤมล อินถา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นางสาวยลรวิวรร วิบรู ณวงศ
กรรมการ
นายภานุวัฒน บุญชัยกมลอากร
กรรมการ
นายวัชระ นิลประพันธ
กรรมการ
นางสาวอุดมลักษณ พลอยสุวรรณ
กรรมการ
นางสาวสุดธิดา มีสวัสดิ์
กรรมการ

นางสาวกฤษฎี ปริวัตรกุล
กรรมการและเลขานุการ

นางสุฌานี ศรีดี
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางสาวธัญญนฐั ดา กุนอก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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