คํานํา
รายงานเล ม นี้ ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ รายงานผลการนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการจาก
ที่ประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ สํานักวิจัยและสงเสริม
วิ ช าการการเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ เชี ยงใหม โดยมี เป าหมายในการนํ าเสนอความก าวหน า
ดานการวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเคลื่อนไหวทางดานวิชาการทั้งในปจจุบัน
และอนาคต เนื้อหาของรายงานประกอบดวยภาคบรรยายและภาคโปสเตอรรวมทั้งสิ้น 126 เรื่อง
มีสาขาวิชาตางๆ ไดแก สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร และสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการอภิปรายและเสวนา
4 เรื่อง คือ “ความมั่นคงดานอาหาร ความยั่งยืนของเกษตรไทย” “ความยั่งยืนของการจัดการศึกษา
ดานการเกษตร” “ชาวสวนลําไยมืออาชีพทําสวนอยางไรจึงจะประสบผลสําเร็จ” และ ”ความมั่นคงดาน
อาหารระดับชุมชน” ซึ่งทั้ง 2 หัวขอหลังไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) และศูนยวิจัยและพัฒนาลําไยแมโจ
สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตรขอขอบคุณวิทยากร นักวิจัย นักวิชาการ
และผู เ ข า ร ว มประชุ ม และขอขอบคุ ณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ สี ย สละเวลาในการตรวจผลงานและให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตองานวิจัย ตลอดจนคณะผูจัดทําและแหลงทุนที่ใหการสนับสนุนการประชุม
ทางวิชาการในครั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานเลมนี้จะเปนประโยชนตอวงการวิจัยของไทยและ
ผูสนใจทั่วไป

(ผูชวยศาสตราจารยพาวิน มะโนชัย)
ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
การประชุมทางวิชาการประจําป 2553

สารบัญ
หนา

ผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร
สาขาเกษตรศาสตร: พืชศาสตร

1-148

การพัฒนาลําไยพันธุเศรษฐกิจของภาคเหนือ
ทวีสิน แกวศรีนวม ประสิทธิ์ โนรี พาวิน มะโนชัย และสห ตุลพงศ

1

ปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอปริมาณผลผลิตลําไยในจังหวัดเชียงใหม
อดิศักดิ์ จูมวงษ จินตนา จูมวงษ ฉัตรลดา วงคสถาน และพาวิน มะโนชัย

9

อิทธิพลของระยะปลูกและขนาดทรงตนที่มีผลตอผลผลิตและคุณภาพของลําไยพันธุดอ
นพดล จรัสสัมฤทธิ์ และสุขใจ จีนออน

17

การศึกษาคุณภาพผลผลิตลําไยพันธุดอที่ไดจากตนลําไยที่มีทรงพุมชิดกัน
และมีการตัดแตงกิ่งตางระดับกัน
สุขใจ จีนออน และนพดล จรัสสัมฤทธิ์

24

อิทธิพลของระดับไนโตรเจนที่ตางกันตอปริมาณคลอโรฟลลและไนโตรเจนในใบของลําไย
ชิติ ศรีตนทิพย ยุทธนา เขาสุเมรุ และสันติ ชางเจรจา

30

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตตอการหลุดรวงของชอลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
ประพิณพร แตสกุล และจริงแท ศิริพานิช

36

ผลของกรดจิบเบอเรลลิคตอคุณภาพของผลมะเกี๋ยง
ศิริศักดิ์ บุตรกระจาง อภินันท เมฆบังวัน และนัฐพร ศิริรัตนดํารงกุล

44

ผลของกาซเอทธิลีนในการเก็บเกี่ยวตอคุณภาพผลมะเกี๋ยง
ศิริศักดิ์ บุตรกระจาง ปุณณภา เผาพงศวนา และอภินันท เมฆบังวัน

52

การตกคางของโซเดียมเมตาไบซัลไฟตในผลมะพราวออน
กิรนันท เหมาะประมาณ และจริงแท ศิริพานิช

60

จํานวนโครโมโซมของกลวยเทพรส (Musa spp.)
นลินี รุงเรืองศรี และอุทัย รุงเรืองศรี

66

การศึกษาโครโมโซมของแคลลัสแตงกวาโดยการหยดโปรโตพลาสต
สิริรักษ สําเภาแกว ชลิต พงศศุภสมิทธิ์ และนลินี รุงเรืองศรี

72

สารบัญ (ตอ)
หนา
อิทธิพลของไมรมเงาตออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของตนผักหวานปา
วินัย โสมณวัตร

76

ผลกระทบของการเสื่อมสภาพทางชีววิทยาตอคุณภาพเชิงกลของไมยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส
ยศนันท พรหมโชติกุล อรุณี วีณิน และกิตติพัฒน ลิขิตวรโชติ

84

การสะสมปริมาณน้ําตาล (%บริกซ) ในขาวฟางหวานพันธุตางกัน
บรรลือ ลังการัตน เศรษฐา ศิริพินทุ อนันต ปนตารักษ และอภิชาติ สวนคํากอง

92

การตอบสนองของผลผลิตและปริมาณแปงของพันธุมันสําปะหลังตอฤดูปลูก
บนดินชุดรอยเอ็ดในเขตจังหวัดอุทัยธานี
อารดา มาสริ วันชัย ถนอมทรัพย จิราลักษณ ภูมิไธสง และเชาวนาถ พฤทธิเทพ

99

ศึกษาความสัมพันธระหวางการสังเคราะหแสงและการสรางมวลชีวภาพ
ในถั่วเหลืองฝกสดพันธุตางกัน
ปวีณ โภชนา เศรษฐา ศิริพินทุ อนันต ปนตารักษ และดนุวัต เพ็งอน

107

การศึกษาการเจริญเติบโต การพัฒนา และศักยภาพการใหผลผลิตของพันธุถั่วอะซูกิ
ที่เหมาะสมสําหรับปลูกในพืน้ ที่สภาพไร
ชัยพฤกษ รัตนไตรแกว เศรษฐา ศิริพินทุ สุรัตน นักหลอ และดนุวัต เพ็งอน

116

ผลของเอทิลีนตอการซีดจางของกลีบดอกกลวยไมสกุลหวาย
วีรณัฐ ศักดิ์สิงห อัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ และสายชล เกตุษา

125

การประเมินความเสียหายเนื่องจากโรคของกลวยไมเอื้องแซะหอม
ประพันธ โอสถาพันธุ

132

ประสิทธิภาพของสารเคมีปองกันกําจัดราบางชนิดตอรา Alternaria solani
และ Phytophthora infestans สาเหตุโรคใบจุดวงและใบไหมของมันฝรัง่ ในหองปฏิบัติการ
พิภัทร เจียมพิริยะกุล จิรพรรณ โสภี จิรพรรณ กุลยะสอน อัมพิกา สายน้ําเย็น
และฐาปนี เมฆหมอก

140

สารบัญ (ตอ)
หนา
สาขาเกษตรศาสตร: ทรัพยากรและสิง่ แวดลอม

149-166

ความสัมพันธระหวางคารบอนที่ถูกออกซิไดสดวยเพอรแมงกาเนต
และอินทรียคารบอนทั้งหมดในดินชนิดตางๆ
ศุภธิดา อ่ําทอง พิทวัส สุสิงสา และกนกกาญจณ กันทะวงษ

149

ความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัสของดินและฟอสฟอรัสซอรพชันไฮโซเทอรม
ศุภธิดา อ่ําทอง และวริช แคนคอง

156

สาขาเกษตรศาสตร: สัตวศาสตร

167-190

ระดับแอนติบอดีในโคนมที่ติดเชื้อ Streptococcus uberis เขาเตานมและโคนม
ที่ไดรับการกระตุนดวยเชื้อ Streptococcus uberis ที่เปนสาเหตุเตานมอักเสบ
อาภาภรณ เทพสิทธิ์ สิริวรรณศิลป และกิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร

167

ความสัมพันธระหวางจํานวนวันใหนมและองคประกอบน้ํานมของโคนมลูกผสม
โฮลสไตนฟรีเชียนในอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
ศุภสานต วาวแวว และณัฐพล จงกสิกิจ

175

การเลี้ยงแพะนมดวยพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใชทางดานการเกษตร
ฉัตรชัย โรจนเบญจวงศ ปราโมช ศีตะโกเศศ สมชาย องคประเสริฐ
และปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร

สาขาเกษตรศาสตร: เทคโนโลยีการประมง

182

191-253

การสํารวจสัตวน้ําในบริเวณแนวหญาทะเลบริเวณอาวมะขามปอม จังหวัดระยอง
อริยวรรฒน รัตนพันธ ชัชรี แกวสุรลิขิต และอิสริยา วุฒิสินธุ

191

การใชเทคนิคชีววิถีเพื่อลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเนือ้ ปลาบึก
บัญญัติ มนเทียรอาสน และขจรเกียรติ ศรีนวลสม

199

การเลี้ยงปลาเผาะรวมกับปลาบึกดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนตางกัน
สุดาพร ตงศิริ วีรภัทร ผองศรี และอัศวพงศ มะปอ

208

การศึกษาหาเชื้อแบคทีเรียทีเ่ ปนสาเหตุของอาการตับอักเสบในกุงขาว
จากฟารมเลี้ยงกุงในประเทศไทย
นุชนาฏ ตาดมี คมศิลป พลแดง ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล และวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย

218

สารบัญ (ตอ)
หนา
สถานการณการเลี้ยงกุงกามกรามตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี
ของเกษตรกรในอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
นพดล จันทรมณี

230

ศึกษาความเต็มใจที่จะจายตอการซื้อกุงกุลาดําอินทรียของผูประกอบการคาสง
และปลีกอาหารทะเลในเขตกรุงเทพมหานคร
กษมา วัชรินทรชัย และวรัณทัต ดุลยพฤกษ

240

การดําเนินงานและความตองการของโรงเรียนในโครงการสนับสนุนดานการประมง
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม
สิริยา หนูแดง ชนกันต จิตตมนัส และประจวบ ฉายบุ

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

246

255-336

การเตรียมผาฝายและไหมดวยสารประจุบวกกอนพิมพดวยสีธรรมชาติครั่งและดาวเรือง
มณฑล นาคปฐม นุชศรา นฤมลต และบุปผา สมบูรณ

255

ศึกษาสมบัติของแปงมันสําปะหลังเพื่อผลิตพอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพ
พันธฐิณี สมวงศษา วราภรณ ตันรัตนกุล เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร
และชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

261

การแยกสารบริสุทธิ์และพิสูจนเอกลักษณของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ
รุงทิพย กาวารี

271

Ar-turmerone และ 1,8-cineole ในน้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยจากจังหวัดเชียงราย
พิษณุโลก เลย และสุราษฎรธานี
ทรรศนีย พัฒนเสรี ชานนท วงศจําปา และวรินทร ชวศิริ

281

เออาร-เทอรเมอรโรนในน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันจากจังหวัดเชียงราย พิษณุโลก เลย
และสุราษฎรธานี
ทรรศนีย พัฒนเสรี กมลวรรณ สมออด และวรินทร ชวศิริ

289

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการพรีทรีทและไฮโดรไลซิสใบหญาแฝกหอม
สมคิด ดีจริง และอาภาพร บุญทา

297

สารบัญ (ตอ)
หนา
ผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน
มยุรา ศรีกัลยานุกูล และธเนศ พึ่งเกิดผล

305

การหมักลําไยอบแหงปราศจากน้ําตาลโดยใชรา 5 สายพันธุเพื่อผลิตเอนไซมเซลลูเลส
ไซลาเนส แมนนาเนส และเพกติเนส
ชนาวุธ แกวคําปา นพพล เล็กสวัสดิ์ และรณชัย ปรารถนาผล

312

การคัดแยกและการผลิตไลเพสของจุลินทรียไ ลโปไลติกจากดินบนเกาะสีชัง
ธนธร วิทิตศานต เอนก โสภณ สุภางค จุฬาลักษณานุกูล กัลยา วัฒยากร
และวรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล

320

การโคลนยีนและการแสดงออกของเอนไซมไพรูเวทดีคารบอกไซเลส
จาก Saccharomyces cerevisiae ใน Pichia pastoris
จักรพันธ กัลยา นพพล เล็กสวัสดิ์ และรณชัย ปรารถนาผล
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บทคัดยอ
การพัฒนาลําไยโดยวิธีการผสมพันธุในป 2551 และ 2552 ณ หมู 3 ตําบลเหมืองงา อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน โดยป 2551 ทําการผสมพันธุจํานวน 19 คูผสม จากจํานวน 6 สายพันธุ ไดแก พันธุอีดอ
ดอหลวง แหว สีชมพู หยก เบี้ยวเขียว และแมโจทะวาย และป 2552 จํานวน 23 คูผสม จาก 7 สายพันธุ
เมื่ อ นํ า เมล็ ด ที่ ไ ด จ ากการผสมทั้ ง สองป ไ ปเพาะเมล็ ด พบว า ได ต น กล า 254 และ 562 ต น ตามลํ า ดั บ
การผสมติดของลําไยแตละคูผสม เทากับ 30.03 และ 43.56% ตามลําดับ ดอกที่ผสมติดและพัฒนาไปเปนผล
21.16 และ 31.91% การร วงของผลลําไยในแตละคูผสม 33.86 และ 29.00% ตามลําดั บ ส วนความงอก
ของเมล็ดลําไยทั้งสองปมี 54.50 และ 83.60% ตามลําดับ หลังจากนั้นนํายอดตนกลาป 2551 ไปเสียบบนตน
ลํ า ไยที่ ใ ห ผ ลผลิ ต แล ว ณ หมู 5 ตํ า บลยางเนิ้ ง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี จํ า นวนกิ่ ง ที่ เ สี ย บติ ด
16 คูผสม (55กิ่ง) ขณะนี้กําลังใหสารโพแทสเซียมคลอเรตเพื่อชักนําใหออกดอกติดผลตอไป
คําสําคัญ: การปรับปรุงพันธุ ลําไย การเสียบยอด

Abstract
This experiment was conducted at longan orchard, moo 3, Mueang Nga sub-district,
Muang district, Lamphun province in 2008 and 2009. Six cultivars were used for 19 crosses in
2008 and seven cultivars were used for 23 crosses in 2009. There were 254 and 562 seedlings
from each year. 30.03% in 2008 and 43.56% in 2009 of fruit sets flower were found. And 21.16%
of seeds among crosses in 2008 as well as 31.91% of seeds in 2009 were harvested. According to
collecting data, fail to fruit setting were recorded as 33.86% in 2008 but 29.00% in 2009. The seed
germinations were 54.50 and 83.60%, respectively because day of sowing was not the same. The
seedlings from 19 crosses of 2008 were sown for one year. After one year, this one seedlings were
grafted with mature longan plants at moo 5, Yang Noeng sub-district, Saraphi district, Chiang Mai
in 2009. Among 19 crosses,
Keywords: breeding, longan, grafting
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คํานํา
ลําไย (Longan) จัดเปนพืชที่อยูในตระกูล Sapindaceae มีชื่อวิทยาศาสตรวา Dimocarpus longan
Lour. (พาวิน และคณะ, 2547) เปนไมผลเขตกึ่งรอน (subtropical) จัดไดวาเปนไมผลที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย พาวิน (2543) ในอดีตการผลิตลําไยสวนใหญจํากัดอยูเฉพาะทางเขต
ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดเชียงใหมและลําพูน ซึ่งเปนแหลงที่มีอากาศหนาวเย็น ทั้งนี้เนื่องจาก
ลําไยจะออกดอกไดดีนั้นตองผานอากาศหนาวเย็นชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการปรับปรุงพันธุพืชในปจจุบันนั้น
มีการพัฒนาที่ไมตอเนื่องและเปนไปอยางลาชาโดยเฉพาะในไมผลชนิดตางๆ ที่มีระยะเยาวยาวนานไม
สามารถตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตไดในระยะเวลาสั้น ซึ่งในไมผลบางชนิดไดมีการศึกษาถึงวิธีการลด
ระยะเยาวของสายพันธุที่ไดจากการปรับปรุงพันธุ เชน การปลูกแอปเปลในโรงเรือน พบวา สามารถลดระยะ
เยาวไดโดยตนแอปเปลสามารถออกดอกไดเมื่อตน มีอายุ 16-20 เดือน หลังจากการงอกของเมล็ด แต
ปจจุบันนี้ยังมีสารโพแทสเซียมคลอเรตที่สามารถกระตุนใหลําไยออกดอกได โดยที่ไมไดรับอุณหภูมิต่ํา
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสายพันธุลําไยลูกผสมโดยการผสมพันธุ เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการ
ปรับปรุงพันธุลําไยจากสายพันธุตางๆ และเพื่อศึกษาระยะเวลาการออกดอกลูกผสมโดยการเสียบกิ่ง

อุปกรณและวิธีการ
เลือกตนพันธุลําไยทั้ง 7 สายพันธุ ไดแก อีดอ ดอหลวง แหว สีชมพู หยก เบี้ยวเขียว และแมโจ
ทะวาย เมื่อลําไยออกดอกทําการสุมชอดอกในแตละพันธุเพื่อทําการผสมเกสร โดยทําการเก็บละอองเกสร
ลําไยใสในหลอดแกว แลวนําไปเก็บไวในตูเย็น ชวงเวลาที่เก็บละอองเกสร 11.00-13.00 น. เมื่อไดละออง
เกสรแลว เวลา 14.00-17.00 น. ทําการคลุมดอกตัวเมียที่กําลังจะบานในวันตอไปไว โดยใชถุงกระดาษที่ทํา
จากกระดาษลอกลาย เพื่อไมใหเกิดการผสมกับเกสรไมพึงประสงค ในวันถัดมาเวลา 7.30-10.30 น. นํา
ละอองเกสรที่เตรียมไวในแตละสายพันธุมาทําการผสมกับดอกที่คลุมไว โดยใชพูกันแตะละอองเกสรที่เตรียม
ไวแลวไปแตะที่ยอดเกสรตัวเมียซึ่งจะปรากฏน้ําเยิ้มๆ อยู ทําการคลุมดอกที่ผสมเสร็จไวเหมือนเดิม เพื่อ
ปองกันการผสมซ้ํา ทิ้งไว 4 สัปดาห จะเริ่มติดผลออน ทําการแกะถุงที่คลุมดอกออก ดูแลผลออนจนถึงผลแก
(สามารถเก็บผลผลิตได) ทําการเก็บผล เมื่อไดผลลําไยมาแลวนําเมล็ดลําไยที่ไดมาเพาะเมล็ดโดยใชดินผสม
และบันทึกผล ดูแลใหตนกลามีอายุประมาณ 8-10 เดือนจากนั้นนํายอดของตนกลาที่เพาะไวไปเสียบยอดตน
ตอ ทําการคัดเลือกตนลําไยพันธุอีดอที่จะใชเปนตนตอในการเสียบยอดของตนกลาลําไยที่เพาะไวแลวในแต
ละคูผสม โดยทําการตอกิ่งแบบเสียบลิ่ม (cleft grafting) ขั้นตอนในการเสียบยอดเมื่อนํารอยแผลมาประกบ
กันเรียบรอยแลวจึงพันดวยพลาสติกใหแนนหลังจากนั้นประมาณ 3-4 สัปดาห ยอดก็จะเริ่มเจริญ ชวงที่ทํา
การเสียบยอดคือ ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม-ตนเดือนมิถุนายน จดบันทึกจํานวนยอดที่เสียบติด ดูแล
และบํารุงกิ่งเสียบใหสมบูรณจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนจึงทําการใหสารโพแทสเซียมคลอเรตทางดิน
อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตร เพื่อชวยกระตุนใหกิ่งเสียบลําไยออกดอกในฤดูกาลเมื่อลําไยออกดอก
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ผลการทดลอง
การผสมเกสรและพัฒนาการของผล
การพัฒนาลําไยโดยการผสมพันธุที่มีการบันทึกขอมูลตั้งแตเริ่มผสมพันธุ จนถึงการเสียบยอด
ตามลําดับ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 ถึงเดือน สิงหาคม 2552 พบวา การผสมติดของลําไยแตละคูผสม
เทากับ 30.03% โดยมีการผสมติดตั้งแต 14.00-53.33% จํานวนดอกที่ผสมติดและพัฒนาไปเปนผล 21.16%
โดยคูผสมที่มีการผสมติดนอยที่สุด คือ (5.00%) ไดแกลําไยพันธุแหวผสมพันธุสีชมพู สวนคูผสมที่ติดผล
มากที่สุด (45.33%) ไดแก ลําไยพันธุดอหลวงผสมพันธุแหว (Table 1) การรวงของผลลําไยในแตละคูผสม
33.86% หรือตั้งแต 15.00-80.00% และทําใหไดตนกลาทั้งหมด 254 ตน
การผสมพันธุลําไยในป 2552 พบวา จํานวนดอกที่ผสมติดเฉลี่ย 43.56% โดยมีการผสมติดตั้งแต
12.00-78.00% การผสมติดของดอกและเจริญไปเปนผล 31.91% โดยมีตั้งแต 11.00-64.00% จํานวนผลที่
รวง 29.00% โดยมีผลรวงตั้งแต 8.33-47.82% และทําใหไดตนกลาทั้งหมด 562 ตน
ความงอกของเมล็ดลําไย
ป 2551 การงอกของเมล็ดลําไยในแตละคูผสม พบวา มีความงอกเฉลี่ย 54.50% โดยมีความงอก
ตั้งแต 17.85-88.88% คูผสมที่มีความงอกมากที่สุด (88.88%) ไดแก แหวผสมอีดอ คูผสมที่มีความงอกนอย
ที่สุด (17.85%) ไดแก หยกผสมแหว สวนในป 2552 ความงอกของเมล็ดในแตละคูผสม พบวา มีความงอก
เฉลี่ย 83.60% โดยมีความงอกตั้งแต 69.99-100% คูผสมที่มีความงอกมากที่สุด ไดแก หยกผสมสีชมพู,
เบี้ยวเขียวผสมสีชมพู และทะวายผสมเบี้ยวเขียว 100% คูผสมที่มีความงอกนอยที่สุด ไดแก อีดอผสมแหว
69.99%
การเสียบยอดลําไย
การเสียบยอดของตนกลาลําไยในแตละคูผสม จํานวน 19 คูผสม พบวา มี 3 คูผสมที่เสียบยอดไม
ติด (แหวผสมหยก หยกผสมดอหลวง และหยกผสมสีชมพู) โดยไดจํานวนยอดที่เสียบ 222 ยอด มีการเจริญ
และพัฒนา 55 ยอด โดยมีการเสียบติ ดในแตละคูผ สม ตั้งแต 0.00-66.66% คูผสมที่เสียบติดมากที่สุ ด
(66.66%) ไดแก แหวผสมสีชมพู สวนคูผสมที่ติดนอยที่สุด (6.25%) ไดแก ดอหลวงผสมหยก ขณะนี้กําลังให
สารโพแทสเซียมคลอเรตเพื่อกระตุนใหกิ่งเสียบออกดอก

วิจารณผลการทดลอง
การพัฒนาลําไยโดยการผสมพันธุ คือ การผสมดวยมือ (hand pollination) การผสมแบบนี้จะตองมี
การทําลายหรือตัดเอาดอกตัวผูที่ไมตองการออกเสียกอนที่จะทําการผสมเกิดขึ้นและพรอมกับการคลุมดอก
ตัวเมียเพื่อไมใหเกสรจากตนอื่นที่ไมตองการมาผสม และเมื่อดอกตัวเมียที่คลุมไวพรอมที่จะผสมได ก็จะนํา
เกสรตัวผูจากตนพันธุที่ตองการมาผสมดวยมือ วิธีการนี้เปนวิธีการที่ตองใชเวลาและเสียคาใชจายสูง ไม
เหมาะสมที่จะทําเปนงานใหญๆ แตเปนวิธีที่ใชกันในการทําไมดอกลูกผสม (สนั่น, 2526) สวนการถาย
ละอองเกสร ก็ มี ค วามจํ าเป น มากหากมี ก ารถ า ยละอองเกสรมากก็ จ ะทํ า ให มี จํ า นวนลู ก ติ ด มากไปด ว ย
(Furusato, 1953) สําหรับลําไยมีดอกอยู 3 ชนิด คือ ดอกเพศผู ดอกเพศเมีย และดอกสมบูรณเพศ ละออง
เกสรจากดอกเพศผูมีเปอรเซ็นตการงอกสูงกวาละอองเกสรของดอกสมบูรณเพศ สวนละอองเกสรที่เปน
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สวนประกอบในดอกเพศเมียจะไมมีการงอกเลย เมื่อนําละอองเกสรของไมผลมาตรวจสอบการงอก พบวา มี
เปอรเซ็นตการงอกสูงหลังจากอับละอองแตกแลวไมเกิน 6 ชั่วโมง ความมีชีวิตของละอองเกสรมะมวงจะดี
ที่สุด เมื่อเก็บรักษาภายใตอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ระดับความชื้นสูง สวนละอองเกสรของเกสรลิ้นจี่และ
ลําไยจะเก็บรักษาไดดีที่ 4 องศาเซลเซียส ระดับความชื้นต่ําลําไยมีเปอรเซ็นตการติดผลสูงที่สุด รองลงมา
ไดแก มะมวง และลิ้นจี่ ตามลําดับ (เรืองยศ, 2531) สวนการออกดอก ลําไยที่ปลูกดวยกิ่งตอนที่มีสภาพของ
ตนสมบูรณจะเริ่มออกดอกในปที่สอง โดยการผลิชอดอกสวนใหญเกิดที่สวนยอดของแตละยอดอาจผลิดอก
ไมพรอมกันทั้งตน โดยเริ่มมีการแทงชอดอกราวปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพันธุ
พื้นที่ปลูก และสภาพแวดลอมแตละป สําหรับการออกดอกของตนลําไยนั้นมักออกดอกไมสม่ําเสมอ บางป
ออกดอกมาก บางปออกดอกนอย (พาวิน, 2543) สาเหตุเกิดจากความสมบูรณของตน และปจจัยภายนอก
ไดแก ความหนาวเย็น ความชื้นในดิน น้ําฝน แสงแดด เปนตน (วิรัตน, 2543)
มนตรี และคณะ (2535) ได ทํ า การทดสอบสายต น พั น ธุ (clones) ของลํ า ไยพั น ธุ ด อที่ ผ า นการ
คัดเลือกแลววามีความสามารถใหผลผลิตดกติดตอกัน 3 ป โดยปลูกเปรียบเทียบกับสายตนพันธุดอทั่วไป
ไดดําเนินการที่ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย ระหวางป 2529-2535 หลังจากปลูกได 6 ป พบวา สายตนพันธุที่
คัดเลือกไวนั้นยังคงมีความสามารถใหผลผลิตไดติดตอกันทุกปเหมือนเดิม แมวาเปอรเซ็นตการติดผลจะไม
สูงเทากันทุกปแตก็ไมแตกตางกับสายพันธุที่ใชเปรียบเทียบ โดยลําไยดอทุกสายตนพันธุเริ่มใหผลผลิตเมื่อ
อายุ 3 ป และใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดในปที่ 4 มนตรี และบุญแถม (2541) กลาววา ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย
ไดดําเนินการคัดเลือกพันธุลําไยรวมกับศูนยเกษตรภาคเหนือ สํานักงานสงเสริมเกษตรภาคเหนือ สํานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมโจ ตั้งแต
ป 2523-2525 โดยศูนยวิจัยพืชสวนเชียงรายไดผสมพันธุลําไย และทดสอบผลผลิตและคุณภาพลูกผสมตั้งแตป
พ.ศ.2529-2533 จํานวน 6 คูผสม จากการดําเนินการไดลูกผสมทั้งหมด 542 ตน และนํายอดลูกผสมไปตอกิ่ง
บนตนลําไยพันธุดอกิ่งตอน พบวา ลําไยลูกผสมเริ่มออกดอกจากตนเสียบยอดเพียง 3 คูผสม
Subhadrabanhu (1990) กลาววา ตนที่ไดจากการเพาะเมล็ดจะมีความแปรปรวนคอนขางสูง แตมี
ขอเสียที่มักจะใหผลที่มีขนาดเล็ก โดยลักษณะดังกลาวถูกควบคุมโดยยีนเดน สวนเมล็ดลําไยจัดเปน
recalcitrant seeds ดังนั้นเมื่อแกะเอาเนื้อออกควรรีบนําไปเพาะทันที หากเก็บเมล็ดไวนานเมล็ดจะสูญเสีย
ความงอกเร็ว มีการศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดลําไย พบวา เมล็ดที่แกะออกจากผลแลวนําไปเก็บไวที่
อุณหภูมิหอง พบวา เพียง 10 วัน เมล็ดลําไยจะไมงอกเลย ในกรณีที่จะเก็บเมล็ดไวนานๆ ควรเก็บไวทั้งผล
โดยแชในยากันราพวกเบนโนมิล ความเขมขน 0.05 กรัม สามารถเก็บไวไดนาน 30 วัน โดยมีเปอรเซ็นต
การงอกถึง 85 เปอรเซ็นต (Choo, 1992) การเพาะอาจเพาะลงในถุงพลาสติกหรือในกระบะ ฝงเมล็ดใหลึก
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร รดน้ําใหชุมประมาณ 2 สัปดาห เมล็ดจะเริ่มงอก
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สรุปผลการทดลอง
การพัฒนาลําไยโดยการผสมพันธุ ป 2551 พบวา การผสมติดเฉลี่ย 30.03% การผสมติดและ
พัฒนาไปเปนผลเฉลี่ย 21.16% ผลเล็กที่รวงเฉลี่ย 33.86% โดยมีการรวงของผลตั้งแต 15.00-80.00% และ
ความงอกของเมล็ดเฉลี่ย 45.50%
การเสียบยอด พบวา เสียบไมติด 3 คูผสม ติด 16 คูผสม ยอดที่เสียบติดแตละคูผสมเฉลี่ย 26.36%
โดยมีการเสียบติดในแตละคูผสมตั้งแต 0-66.66% ขณะนี้กําลังใหสารโพแทสเซียมคลอเรตเพื่อเรงใหกิ่ง
เสียบออกดอก
การพัฒนาลําไยโดยการผสมพันธุ ป 2552 พบวา การผสมติดเฉลี่ย 43.56% การผสมติดและ
พัฒนาไปเปนผล เฉลี่ย 31.91% จํานวนผลของลําไยที่รวง 29.00% และความงอกของเมล็ดเฉลี่ย 83.60%

กิตติกรรมประกาศ
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Table 1 Number of crossing, of fruit sets flower, of fail to fruit setting, of seed germinated in 2008
Crossing

6

Number of
Crosses

Fruit sets flower
(%)

Fail to fruit setting
(%)

Seeds
(%)

Edor × Dorloang

50

11(22.00)

4(36.00)

7(14.00)

Edor × Haew

115

35(30.43)

11(31.42)

24(20.87)

Edor × Seechompoo

50

15(30.00)

6(40.00)

9(18.00)

Edor × Yok

100

20(20.00)

3(15.00)

17(17.00)

Dorloang × Edor

100

14(14.00)

4(28.57)

10(10.00)

Dorloang × Haew

75

40(53.33)

6(15.00)

34(45.33)

Dorloang×Seechompoo

85

35(41.17)

11(31.42)

24(28.23)

Dorloang × Yok

150

62(41.33)

12(19.35)

50(33.33)

Biew Kiew × Edor

250

84(33.60)

9(10.71)

75(30.00)

Biew Kiew × Dorloang

200

38(19.00)

9(23.68)

29(14.50)

Biew Kiew × Haew

150

52(34.66)

18(31.03)

34(22.66)

Haew × Edor

50

17(34.00)

8(47.05)

9(18.00)

Haew × Dorloang

75

17(22.66)

6(35.29)

11(14.66)

Haew × Seechompoo

100

25(25.00)

20(80.00)

5(5.00)

Haew × Yok

80

21(26.25)

10(47.61)

11(13.75)

Yok × Edor

80

41(51.25)

9(21.95)

32(40.00)

Yok × Dorloang

100

32(32.00)

6(18.75)

26(26.00)

Yok × Haew

120

54(19.99)

26(48.14)

28(23.33)

Yok × Seechompoo

40

8(20.00)

5(62.50)

3(7.50)

Total

1970

621(570.67)

183(643.47)

438(402.16)

Average

103.68

32.68(30.03)

9.63(33.86)

23.05(21.16)
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Table 2 Number of seed germinated, number of grafting and number of survival in shoot grafted
in 2008
Crossing

Number of
Seed germinated
(%)
4(57.14)

Grafted
4

Shoot grafted
(%)
1(25.00)

Edor × Haew

12(50.00)

11

5(45.45)

Edor × Seechompoo

5(55.00)

5

3(60.00)

Edor × Yok

10(58.82)

10

4(40.00)

Dorloang × Edor

8(80.00)

8

1(12.50)

Dorloang × Haew

13(38.23)

12

5(41.66)

Dorloang×Seechompoo

19(79.16)

15

3(20.00)

Dorloang × Yok

40(80.00)

32

2(6.25)

Biew Kiew × Edor

59(78.66)

49

10(20.40)

Biew Kiew × Dorloang

21(72.41)

18

5(27.77)

Biew Kiew × Haew

16(47.05)

14

5(35.71)

Haew × Edor

8(88.88)

7

1(14.28)

Haew × Dorloang

4(36.36)

4

1(25.00)

Haew × Seechompoo

3(60.00)

3

2(66.66)

Haew × Yok

3(27.27)

3

0(0.00)

Yok × Edor

18(56.25)

17

6(35.29)

Yok × Dorloang

5(19.23)

5

0(0.00)

Yok × Haew

5(17.85)

4

1(25.00)

Yok × Seechompoo

1(33.33)

1

0(0.00)

Total

254(1305.60)

222

55(505.97)

Average

13.36(54.5)

11.68

2.89(26.36)

Edor × Dorloang
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Table 3 Number of crossing, of fruit sets flower, of fail to fruit setting, of seed germinated in 2009
Crossing
Crosses
Yok x Edor
Yok x Seechompoo
Yok x Biew Kiew
Yok x Tawaii
Yok x Haew
HaewxSeechompoo
Haew x Yok
Haew x Edor
Haew x Biew Kiew
BiewKiewxChompoo
Biew Kiew xTawaii
Biew Kiew x Yok
Biew Kiew x Haew
Biew Kiew x Edor
Edor x Yok
Edor x Haew
Edor xSeechompoo
Edor x Biew Kiew
Edor x Tawaii
Seechompoox Edor
SeechompooxHaew
Tawaii x Edor
Tawaii x Biew Kiew
Total
Average
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100
50
25
40
45
120
50
180
70
100
60
50
100
150
50
50
85
50
50
280
30
70
80
1885
81.95

Number of
Fruit sets
Seeds
flower (%)
(%)
45(45.00)
36(36.00)
13(26.00)
7(14.00)
10(40.00)
6(24.00)
12(30.00)
10(25.00)
26(57.77)
15(33.33)
59(49.16)
40(33.33)
11(22.00)
7(14.00)
96(53.33)
74(41.11)
23(32.85)
12(17.14)
12(12.00)
11(11.00)
20(33.33)
13(21.66)
15(30.00)
9(18.00)
40(40.00)
30(30.00)
101(67.33)
76(50.66)
28(56.00)
22(44.00)
38(76.00)
30(60.00)
51(60.00)
40(47.06)
39(78.00)
32(64.00)
18(36.00)
13(36.00)
181(64.64) 148(52.85)
12(40.00)
8(26.66)
22(31.42)
16(22.85)
17(21.25)
10(12.50)
889(1002.08) 665(735.15)
38.65(43.56) 28.91(31.96)

Fail to fruit
setting (%)
9(20.00)
6(46.15)
4(40.00)
2(16.66)
11(42.30)
19(32.20)
4(36.36)
22(22.91)
11(47.82)
1(8.33)
7(35.00)
6(40.00)
10(25.00)
25(24.75)
6(21.42)
8(21.05)
11(21.56)
7(17.94)
5(27.77)
33(18.23)
4(33.33)
6(27.27)
7(41.17)
224(667.22)
9.73(29.00)

Seed
germinated (%)
29(80.55)
7(100.00)
5(83.33)
8(80.00)
11(73.33)
33(82.50)
5(71.42)
65(87.83)
10(83.33)
11(100.00)
10(76.92)
7(77.77)
25(83.33)
58(76.31)
18(81.81)
21(69.99)
30(75.00)
30(93.75)
10(76.92)
139(93.91)
8(100.00)
12(75.00)
10(100.00)
562(1923.00)
24.43(83.60)
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บทคัดยอ
การศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอปริมาณผลผลิตลําไยในจังหวัดเชียงใหม ในชวง 10 ป
ระหวาง พ.ศ. 2541 ถึง 2550 โดยการใชเทคนิควิเคราะหเสนทาง (Path analysis) ผลการศึกษา พบวา ปจจัย
สภาพแวดลอมที่มีผลตอปริมาณผลผลิตลําไย คือ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย โดยที่อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมีผลตอปริมาณผลผลิตลําไยทางตรง
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยมีผลตอปริมาณผลผลิตลําไยทางออม เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยและอุณหภูมิ
ต่ําสุดเฉลี่ยมีผลตอปริมาณผลผลิตลําไยทั้งทางตรงและทางออม
คําสําคัญ: ลําไย สภาพแวดลอม ผลผลิต

Abstract
Effect of environmental factors on longan yield was studied in Chiang Mai during year 1998
to 2007. The technique path analysis was using. The results showed that environmental factor that
effected longan yield were maximum temperature, average RH, minimum temperature and average
rainfall. The maximum temperature directly affected on longan production. The average rainfall
indirectly effect on longan production. The RH and minimum temperature were both directly and
indirectly effected to longan production.
Keywords: longan, environmental factors, production
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คํานํา
ลําไยเปนผลไมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สามารถทํารายไดจากการสงออกไมต่ํากวา
ปละ 5,000 ลานบาท แหลงผลิตที่สําคัญอยูในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงใหม ลําพูน เชียงราย และพะเยา
(พาวิน, 2552) การผลิตลําไยนั้นเกษตรกรตองรับภาระความเสี่ยงเกี่ยวกับการใหผลิตของลําไย เนื่องจากการออก
ดอก และการติด ผลนั้นมีผ ลจากป จจั ยสภาพแวดลอมหลายประการ เชน อุณหภูมิ ความชื้น สัม พั ทธในอากาศ
ปริมาณแสงและความเขมแสง และปริมาณน้ําฝน นอกจากนี้ยังรวมถึงสภาพแวดลอมของพื้นที่ในการเพาะปลูก
ประสบการณในการผลิตลําไยของเกษตรกรที่แตกตางกันอีกดวย คณะผูวิจัยสนใจสาเหตุที่นาสนใจและคาดวามีผล
ตอปริมาณผลผลิตลําไย คือ สภาพภูมิอากาศในพื้นที่การเพาะปลูก เพื่อทราบเปนขอมูลของสภาพแวดลอมที่มีผล
ตอปริมาณผลผลิตลําไยในจังหวัดเชียงใหม
วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลผลผลิตลําไยและขอมูลของสภาพภูมิอากาศในจังหวัดเชียงใหมยอนหลัง 10 ป
ตั้งแตป พ.ศ. 2541 ถึงป พ.ศ. 2550 จากขอมูลของสํานักงานเขตเศรษฐกิจเกษตร (ศูนยสารสนเทศการเกษตร,
2551) และขอมูลของสถานีตรวจอากาศเกษตรเชียงใหม (สถานตรวจอากาศเกษตรเชียงใหม, 2551)
การวิเคราะหขอมูล
นํา ขอมูล ของปริม าณผลผลิตลําไยและสภาพของภูมิ อ ากาศมาวิเ คราะหโ ดยใชโ ปรแกรมทางสถิ ติ SPSS
Version 14.1
ผลการวิจัย
ในการศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอปริมาณผลผลิตลําไยในจังหวัดเชียงใหม ครั้งนี้ตัวแปรที่ใชใน
การศึกษามี 6 ตัวแปรซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภทคือตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ดังนี้
ตัวแปรตาม :
Y คือปริมาณผลผลิตลําไย (หนวย: ตัน)
ตัวแปรอิสระ :
Tmax คือ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
Tmin คือ อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย
Taver คือ อุณหภูมิเฉลี่ย
RH
คือ เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย
Rain คือ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
ขอมูลที่นํามาใชในการวิจัยเปนขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งไดทําการรวบรวมยอนหลัง 10 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2541 ถึง
ป พ.ศ. 2550 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอปริมาณผลผลิตลําไยในจังหวัดเชียงใหม
ป
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550

Y
14,000
56,200
126,500
65,200
172,100
136,700
202,300
220,200
140,900
160,900

Tmax
36.72
35.06
34.37
34.62
32.43
31.70
31.86
32.66
32.43
31.91

Tmin
17.59
17.84
17.91
18.29
20.47
20.92
20.62
20.97
20.47
20.68

Taver
26.48
26.34
26.09
26.08
25.59
25.57
25.60
25.92
25.59
25.57

RH
68.4
70.7
71.0
73.1
77.4
74.8
72.8
75.6
77.4
74.8

Rain
62.99
95.13
94.13
101.68
4.08
2.66
3.40
4.07
4.08
3.06

การวิเคราะหขอมูล
จากขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS Version 14.1 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1) หาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ตารางที่ 2) และตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชใน
การวิจัย พบวา ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ตารางที่ 3) แสดงวาคาความ
คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกัน ซึ่งไมสอดคลองกับเงื่อนไขของการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ ที่วาตัวแปร
อิสระตองไมมีความสัมพันธกัน

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร
Y
TMAX
TMIN
TAVER
RH
RAIN

Mean
129500.00
33.3770
19.5760
25.8830
73.6000
33.9280

Std. Deviation
66135.786
1.70240
1.45465
.34897
2.96011
41.13682

N
10
10
10
10
10
10
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ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร
Y
Y

TMAX

TMIN

TAVER

RH

RAIN

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

TMAX

TMIN

TAVER

RH

RAIN

1

-0.865(**)

0.854(**)

-0.775(**)

0.697(*)

-0.714(*)

.
10

0.001
10

0.002
10

0.009
10

0.025
10

0.020
10

-0.865(**)

1

-0.940(**)

0.964(**)

-0.808(**)

0.802(**)

0.001
10

.
10

0.000
10

0.000
10

0.005
10

0.005
10

0.854(**)

-0.940(**)

1

-0.900(**)

0.826(**)

-0.913(**)

0.002
10

0.000
10

.
10

0.000
10

0.003
10

0.000
10

-0.775(**)

0.964(**)

-0.900(**)

1

-0.833(**)

0.767(**)

0.009
10

0.000
10

0.000
10

.
10

0.003
10

0.010
10

0.697(*)

-0.808(**)

0.826(**)

-0.833(**)

1

-0.686(*)

0.025
10

0.005
10

0.003
10

0.003
10

.
10

0.029
10

-0.714(*)

0.802(**)

-0.913(**)

0.767(**)

-0.686(*)

1

0.020
10

0.005
10

0.000
10

0.010
10

0.029
10

.
10

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

2) เนื่องจากขอมูลมีคุณสมบัติไมเปนไปตามเงื่อนไขของการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอปริมาณผลผลิตลําไย ผูวิจัยไดแนวความคิดวา ปริมาณ
ผลผลิตลําไยในแตละปจะมีมากนอยเพียงใดนั้นจะขึ้นอยูกับ
2.1) อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (Tmax) ถาปใดอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมีคาสูง (รอนมาก) ปริมาณผลผลิตจะต่ํา
2.2) อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย (Tmin) ถาปใดอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยมีคาต่ํา (หนาวมาก) ปริมาณผลผลิตจะสูง
2.3) เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย (RH) ถาปใดมีเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยสูง ปริมาณผลผลิตจะสูง
2.4) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย (Rain) ถาปใดปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยมาก ปริมาณผลผลิตจะสูง
นอกจากนี้แลวผูวิจัยยังมีแนวคิดวาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย เปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย
และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย นาจะมีความสัมพันธกัน ดังแสดงในภาพที่ 1
12
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RH
+
-

-

+

Tmax

-

Y

+
-

+

+
-

Tmin

-

+

Rain

ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ กับปริมาณผลผลิต (Y)
จากภาพที่ 1 เขียนเปนสมการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ที่ตองทําการวิเคราะหไดดังนี้

Y
T max
T min
RH
Rain

=
=
=
=
=

β1 T max + β 2 RH + β3 T min + β 4 Rain
β5 T min + β6 RH + β7 Rain
β8 Rain
β9 T max + β10 T min + β11 Rain
β12 RH

………. (1)
………. (2)
………. (3)
………. (4)
………. (5)

3) ผลจากการวิเคราะหเปนดังนี้
จากสมการ (1) พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอปริมาณผลผลิตทางตรง คือ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย และ
เปอร เซ็ น ตค วามชื้น สัม พัทธเฉลี่ย โดยมีคา สัม ประสิทธิ์การถดถอยเทา กับ -0.871 และ -0.007 ตามลํา ดับ ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.865 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเทากับ 0.749 และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการประมาณเทากับ 37,587.906 ดังแสดงในสมการที่ (6)

Y

= − 0.871 T max − 0.007 RH

………. (6)

R = 0.865, R 2 = 0.749, SEE = 37,587.906, F = 10.431, Sig of F = 0.008

จากสมการ (2) พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตออุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทางตรง คือ อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย
และเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ -0.859 และ -0.098 ตามลําดับ คา
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.942 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเทากับ 0.887 และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ของการประมาณเทากับ 0.649 ดังแสดงในสมการที่ (7)

T max = − 0.859 T min − 0.098 RH
R 2 = 0.887,

R = 0.942,

SEE = 0.649,

F=

27.438,

………. (7)
Sig of F = 0.000

จากสมการ (3) พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตออุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยทางตรง คือ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ -0.913 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.913 คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
เทากับ 0.834 และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณเทากับ 0.628 ดังแสดงในสมการที่ (8)

T min = − 0.913 Rain
R = 0.913,

R 2 = 0.834,

SEE = 0.628,

………. (8)
F=

40.220,

Sig of F = 0.000

จากสมการ (4) พบวา ป จ จั ย สภาพแวดล อมที่ มี ผ ลต อ เปอร เซ็ น ต ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ เ ฉลี่ ย ทางตรง คื อ
อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย และ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเทากับ 1.207 และ 0.416 ตามลําดับ
คา สัม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พัน ธเทา กับ 0.844 คา สัม ประสิทธิ์ ก ารตั ดสิน ใจเทา กับ 0.712 และค า ความคลาดเคลื่อ น
มาตรฐานของการประมาณเทากับ 1.803 ดังแสดงในสมการที่ (9)

RH

= 1.207 T min + 0.416 Rain

R = 0.844,

R 2 = 0.712,

SEE = 1.803,

F = 8.632,

………. (9)
Sig of F = 0.013

จากสมการ (5) พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทางตรง คือ เปอรเซ็นตความชื้น
สั ม พั ท ธ เ ฉลี่ ย โดยมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยเท า กั บ -0.686 ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ เ ท า กั บ 0.686 ค า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเทากับ 0.470 และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณเทากับ 31.765 ดังแสดง
ในสมการที่ (10)

Rain

= − 0.686 RH

R = 0.686,

R 2 = 0.470,

SEE = 31.765,

………. (10)
F = 7.094,

Sig of F = 0.029

4) จากผลการวิ เ คราะห ส มการและการอ า นผลการวิ เ คราะห ใ นขั้ น ตอนที่ 3) สามารถแสดงเส น ทาง
ความสัมพันธตามผลที่ไดจากการวิเคราะหสมการทั้ง 5 สมการ ดังภาพที่ 2
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RH
0.697
-0.098
Tmax

0.675
-0.686

-0.821

-0.865

Y

0.854

Tmin
-0.913
Rain

ภาพที่ 2 เสนทางความความสัมพันธระหวางปริมาณผลผลิต (Y) กับตัวแปรตางๆ ที่ไดจากการวิเคราะห
จากภาพที่ 2 พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอปริมาณผลผลิตทางตรงเพียงอยางเดียว คือ อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย สวนเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย มีผลทั้งทางตรงและทางออม และปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยมีผลทางออมเทานั้น ซึ่งผลของปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอปริมาณผลผลิตทั้งทางตรงและทางออม
แสดงไดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลของปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอปริมาณผลผลิตทั้งทางตรงและทางออม

ปจจัยสภาพแวดลอม
Tmax
Tmin
RH
Rain

ผลเชิงสาเหตุ
ทางตรง
-0.865
0.854
0.697
-

รวม
ทางออม
1.237
0.084
2.014

-0.865
2.09
0.781
2.014
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สรุปผลการวิจัย และวิจารณ
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว า ป จ จั ย สภาพแวดล อ มที่ มี ผ ลทางตรงเพี ย งอย า งเดี ย วต อ ปริ ม าณผลผลิ ต คื อ
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย สวนเปอรเซ็นตความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย มีผลทั้งทางตรงและทางออม
และ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยมีผลทางออมเทานั้น ซึ่งหากพิจารณาถึงสภาพของพื้นที่การเพาะปลูกจริงนั้น ทุกปจจัย
สภาพแวดลอมตองมีผลตอปริมาณผลผลิตลําไย และตองเปนผลจากปจจัยรวมกัน แตในกรณีศึกษาไดแสดงใหเห็น
ถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลทางตรงและทางออมอยางใดอยางหนึ่ง หรือมีผลทั้งทางตรงและทางออมรวมกัน โดย
กรณีที่มีผลทางตรงหรือทางออมกรณีเดียวนั้น คาของสหสัมพันธของสัมประสิทธิ์เมื่อแทนคาในสมการจะมีคาเทากับ
หรือใกลเคียงกับคาการคํานวณ สวนกรณีที่มีผลทั้งทางตรงและทางออมคาของสหสัมพันธของสัมประสิทธิ์เมื่อแทน
คาในสมการจะมีคามากกวาคาการคํานวณ คาดวานาจะเกิดจากการนําคาสหสัมพันธของสัมประสิทธิ์ของสมการ
รวมกันของปจจัยมาแทนคาอีกครั้ง ทําใหผลรวมของสมการมีคามากกวาจริง
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ
การศึกษาระยะปลูกและขนาดทรงตนที่มีผลตอคุณภาพของผลผลิตลําไยพันธุดอ ณ สวนเกษตรกร
ในบริเวณบานสันนาเม็ง ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ประกอบดวย 1) แปลงลําไยที่มีระยะปลูก 3X5 เมตร 2) แปลงลําไยที่มีระยะ
ปลูก 5X6 เมตร และ 3) แปลงลําไยที่มีระยะปลูก 8X8 เมตร ที่มีอายุตน 8 ปเทากัน ซึ่งมีขนาดทรงตนที่
แตกตางกัน จากผลการทดลองพบวา สวนลําไยที่มีระยะปลูก 3X5 เมตรและมีขนาดทรงตนกวาง 4 เมตร มี
น้ําหนักผลผลิตตอตนต่ําสุดเทากับ 16.9 กิโลกรัมตอตน แตมีน้ําหนักผลผลิตตอไรและตอผลสูงสุด คือ 1,645
กิโลกรัมตอไรและ 11.96 กรัมตอผลตามลําดับ จึงสงผลใหสามารถจําหนายผลผลิตตอพื้นที่ 1 ไรไดสูงสุด คือ
16,975.74 บาทตอไร ถึงแมวาจะมีรายไดตอตนนอยสุดเพียง 174.40 บาทตอตนก็ตาม โดยคาดัชนีพื้นที่ใบ
ที่วัดไดจากเครื่องวัดพื้นที่ใบเทากับ 4.69 และมีเปอรเซ็นตการสองผานของแสงเทากับ 24.91 เปอรเซ็นต
ซึ่งตางจากกรรมวิธีอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
คําสําคัญ: ลําไย จํานวนผล ดัชนีพื้นที่ใบ คุณภาพผลผลิต

Abstract
The study of tree spacing and sizes on “Daw” longan fruit quality at the commercial orchard
in Ban San Na Meng, Mae Hor Pra Subdistrict, Mae Tang District, Chiang Mai Province, during
October 2008 to September 2009. The study included three different longan plots with the spacing
of 3X5 m., 5X6 m. and 8X8 m., all the trees were at the same age of 8 years old with different tree
canopy sizes. The results showed that the longan trees at the spacing of 3X5 m. with the tree
canopy size of 4 m. in diameter, produced significantly higher yield per rai, lower yield per tree and
higher fruit weight of 1,645 kg/rai, 16.9 kg/tree, and 11.96 g/fruit, respectively, when compared to
other spacing and tree sizes. Therefore, the significantly larger fruit size made the higher income
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per rai at 16,975.74 baht/rai, though the income per tree was only 174.40 baht/tree which was the
lowest. In addition, the longan trees of 3x5 m. also gave significantly different leaf area index of
4.69 and light penetration of 24.91%, when compared to other treatments.
Keywords: longan (Dimocarpus longan Lour.), fruit number, leaf area index, fruit quality

คํานํา
ในปจจุบันพื้นที่ทําการเกษตรตอจํานวนประชากรเริ่มลดลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรแต
พื้นที่ยังคงมีเทาเดิม จึงจําเปนตองมีการจัดการการใชพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
การปลูกลําไยก็เชนเดียวกัน ถึงแมวาปจจุบันจะมีการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไดจากการศึกษาวิจัยจากหนวย
งานตางๆ มาใช เชน การจัดทรงตน การปลิดผล การตัดชอผล เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตก็ตาม แตสิ่ง
เหลานี้ก็ยังไมเพียงพอที่จะทําใหกระบวนการผลิตลําไยมีความยั่งยืนหรือเทียบเทากับประเทศที่มีการพัฒนา
ได จึงจําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาวิธีการจัดการสวนลําไยใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ในไมผลหลาย
ชนิดจะใชคาดัชนีพื้นที่ใบมาเปนตัวกําหนดความเหมาะสมตางๆ ในการจัดการสวน จนทําใหไดผลผลิตตอ
พื้นที่เพาะปลูกสูงสุด จากการศึกษาในเบื้องตนของนพดล (2550) และสุขใจ (2550) พบวา ถามีการจัดการ
คาดัชนีพื้นที่ใบใหเหมาะสมกับรูปทรงของลําไย จะสามารถเพิ่มปริมาณและพัฒนาคุณภาพผลผลิตลําไยใหดี
ยิ่งขึ้น และยังเปนการลดตนทุนการผลิตเกี่ยวกับการใชสารกําจัดศัตรูพืชไดเปนอยางดี เพราะคาดัชนีพื้นที่
ใบ จะเปนตัวบงบอกถึงประสิทธิภาพการทํางานของใบที่สามารถรับแสงเอาไวได เนื่องจากแสงเปนปจจัย
หนึ่งที่มีความสําคัญตอกระบวนการสังเคราะหแสงของพืช (ประวิตร และคณะ, 2535; เฉลิมพล, 2542;
นพดล, 2547) ซึ่งถาใบพืชสามารถรับแสงไดทั่วถึงอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหตนพืชมีการสะสมอาหารได
สูงสุด
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพื้นที่ปลูกลําไยใหมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงควรใชคา
ดัชนีพื้นที่ใบ มาเปนตัวกําหนดความเหมาะสมของจํานวนตนตอพื้นที่ปลูก ขนาดของทรงตน ระยะปลูกที่
เหมาะสม และการจัดทรงตน รวมถึงการจัดการดานอื่นๆ ใหเหมาะสม เพื่อความยั่งยืนในอาชีพการผลิต
ลําไยไดตอไปในอนาคต

อุปกรณและวิธีการ
ทําการศึกษาโดยการคัดเลือกแปลงลําไยจํานวน 3 แปลงที่มีระยะปลูก 3X5, 5X6 และ 8X8 เมตร ที่
ตนลําไยมีอายุ 8 ปเทากัน (มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 4, 5 และ 7 เมตรตามลําดับ) โดยมีการดูแลและ
จัดการสวนในเรื่องของการใหน้ําและปุยที่เหมือนกัน ยกเวนการคุมขนาดทรงตนที่ไมเทากัน ณ แปลงลําไย
เกษตรกรบริเวณหมูบานสันนาเม็ง ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เริ่มทําการทดลองตั้งแต
เดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2551 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2552 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ ม สมบู ร ณ
(completely randomized design) มี 3 กรรมวิธี 5 ซ้ําๆ ละ 1 ตน รวมเปน 15 หนวยทดลอง ดังตอไปนี้
กรรมวิธีที่ 1 มีระยะปลูก 3X5 เมตร กรรมวิธีที่ 2 มีระยะปลูก 5X6 เมตร กรรมวิธีที่ 3 มีระยะปลูก 8X8 เมตร
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การทดลองเริ่มจากการกระตุนใหลําไยออกดอกในฤดูกาลปกติ ชวงเดือนมกราคม 2552 และทําการ
คัดเลือกตนลําไยที่เปนตัวอยางในแตละแปลง จํานวนแปลงละ 5 ตนตอพื้นที่ 1 ไร จํานวน 3 แปลงตอกรรมวิธี
แลวจึงทําการเก็บขอมูลปริมาณผลผลิตตอตน ตอไร ขนาดของผล และคุณภาพ รวมถึงการคัดเกรดผลผลิต
รายไดจากการจําหนายผลผลิต เปอรเซ็นตการสองผานของแสงและคาดัชนีพื้นที่ใบ (เครื่องวัดความเขมแสง
รุน Accu PAR ยี่หอ Decacon® ผลิตจากสหรัฐอเมริกา) และนําขอมูลไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

Spacing of 8 X 8 m

Spacing of 5 X 6 m

Spacing of 3 X 5 m

Figure 1 Fruit, aril and seed of the longan harvested from 8-year-old longan trees
at different spacing

ผลการทดลอง
น้ําหนักผลผลิต
จากการศึกษา พบวา น้ําหนักผลผลิตตอตนระยะที่ปลูกระยะ 8X8 เมตร มีน้ําหนักตอตนสูงที่สุด
รองลงมาคือ ระยะปลูก 5X6 และ 3X5 เมตร ซึ่งมีผลผลิตตอตนเทากับ 61.6, 30.4 และ 16.9 กิโลกรัมตอตน
ตามลําดับ แตเมื่อเปรียบเทียบตอไรกับพบวา ในระยะปลูก 3X5 เมตร มีน้ําหนักตอพื้นที่สูงสุด รองลงมาคือ
ระยะปลูก 5X6 และ 8X8 เมตร มีผลผลิตเทากับ 1,645, 1,373 และ 1,237 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สวน
ระยะปลูก 3X5 เมตรมีน้ําหนักตอผล (11.96 กรัม/ผล) น้ําหนักเนื้อ (8.48 กรัม/ผล) และน้ําหนักเปลือก (1.91
กรัม/ผล) มากกวาระยะปลูก 5X6 และ 8X8 เมตร ยกเวนในสวนของน้ําหนักเมล็ด (อยูในชวง 1.49-1.57 กรัม
ตอผล) และสัดสวนของเนื้อ (อยูในชวง 68.99-70.88 เปอรเซ็นต) ที่ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Table 1)
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Table 1 Yield as weight per rai, weight per tree, fruit, aril, pericarp and seed weight, and aril
recovery percentage of longan harvested from 8-year-old longan trees at different
spacing
Treatments
Spacing of 3X5 m.
Spacing of 5X6 m.
Spacing of 8X8 m.
F-test

Yield (kg)
Per rai Per tree
1,645a 16.9c
1,373b 30.4b
1,237b 61.6a
*
**

Fruit
11.96a
10.78b
10.34b
**

Weight (g)
Aril
Pericarp
a
8.48
1.91a
7.49b
1.79ab
7.14b
1.71b
**
*

Seed
1.57
1.50
1.49
ns

Aril recovery
percentage
70.88
69.39
68.99
ns

Means in the same column followed by the different alphabet show significant differences using Least Significant Difference,
** = significant difference at p= 0.01, * = significant difference at p= 0.05, ns = non significant

ขนาดและคุณภาพของผลผลิต
จากการศึกษาพบวา ระยะปลูกมีผลตอคุณภาพผลผลิตลําไยอยางเห็นไดชัด จากตนลําไยที่มีระยะ
ปลูก 3X5 เมตร มีผลใหขนาดของผลผลิตใหญกวาระยะปลูก 5X6 และ 8X8 เมตร ตามลําดับ โดยมีขนาดผล
เทากับ 28.34, 26.90 และ 26.06 มิลลิเมตรตามลําดับ สวนความหนาเนื้อและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
ทุกระยะปลูกไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาเทากับ 7.24-7.39 มิลลิเมตรและ 20.72-21.00
องศาบริกซ สวนความหนาเปลือก พบวา ระยะปลูก 3X5 เมตร มีความหนาเปลือกหนากวาระยะปลูก 8X8
เมตร (Table 2)
คาดัชนีพื้นที่ใบ เปอรเซ็นตการสองผานของแสงในทรงพุม และสัดสวนจํานวนผลตอพื้นที่ใบ 1 ม2
คาดัชนีพื้นที่ใบที่วัดไดมีความสัมพันธกับปริมาณแสงที่สองผานไดอยางชัดเจน โดยคาดัชนีพื้นที่ใบ
ที่เพิ่มขึ้นจะทําใหปริมาณแสงที่สองผานลดลง จากการปลูกตนลําไยระยะ 3X5 เมตรมีคาดัชนีพื้นที่ใบนอย
ที่สุดคือ 4.69 แตมีปริมาณแสงที่สองผานสูงที่สุดคือ 24.91 เปอรเซ็นต สอดคลองกันเชนเดียวกับการปลูก
ระยะอื่นๆ สวนจํานวนผลตอพื้นที่ใบไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีจํานวนผลในชวง 10.8-20.1 ผล
ตอพื้นที่ใบ 1 ตารางเมตร (Table 3)
Table 2 Sizes of fruit and seed, thickness of aril and pericarp and total soluble solids of longan
harvested from 8-year-old longan trees at different spacing.
Treatments
Spacing of 3X5 m.
Spacing of 5X6 m.
Spacing of 8X8 m.
F-test

Sizes (mm)
Fruit
Seed
a
28.34
13.03a
26.90b
12.15b
26.06c
12.98a
**
**

Thickness (mm)
Aril
Pericarp
7.34
0.89a
7.39
0.84ab
7.24
0.81b
ns
*

Total Soluble Solids
(0Brix)
21.00
20.72
20.82
ns

Means in the same column followed by the different alphabet show significant differences using Least Significant Difference, **
= significant difference at p= 0.01, * = significant difference at p= 0.05, ns = non significant
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Table 3 Leaf area indices (LAI), light penetration percentages, and fruit number per leaf area
(1 m2) of 8-year-old longan trees at different spacing
Treatments
Spacing of 3X5 m
Spacing of 5X6 m
Spacing of 8X8 m

F-test

Leaf area index

Light penetration
percentage

Fruit number per leaf
area (1 m2)

4.69c
6.29b
8.67a
**

24.91a
17.15b
10.70c
**

20.1
15.1
10.8
ns

Means in the same column followed by the different alphabet show significant differences using Least Significant Difference,
** = significant difference at p= 0.01, ns = non significant

Table 4 Return per rai and per tree of the longan harvested from 8-year-old longan trees
at different spacing.
Treatments
Spacing of 3X5 m
Spacing of 5X6 m
Spacing of 8X8 m

F-test

Return per tree (Baht)

Return per rai (Baht)

174.40c
299.22b
595.48a
**

16,975.74a
13,517.45ab
11,954.73b
*

Means in the same column followed by the different alphabet show significant differences using Least Significant Difference,
** = significant difference at p= 0.01, * = significant difference at p= 0.05
Longan fruit price on 15 September 2009; Class AA at 12 Baht/kg, Class A at 8 Baht/Kg
Class B at 3 Baht/kg,
Class C at 0.5 Baht/kg

ตนทุนและผลตอบแทน
เมื่อนําผลผลิตไปจําหนายในลักษณะเปนผลเดี่ยวสําหรับอบแหง มีการคัดขนาดดวยเครื่องคัดลําไย
รุนยิ่งรวย ของบริษัทลิขิตชีวัน และไดจําหนายผลผลิตเปนไปตามขนาดที่กําหนด ณ วันที่ 25 กรกฎาคม
พ.ศ. 2552 พบวา รายไดเฉลี่ยตอตนของระยะปลูก 8X8 เมตร สูงที่สุดรองลงมา คือ ระยะ 5X6 และ 3X5
เมตร โดยมีรายไดตอตนเทากับ 595.48, 299.22 และ 174.40 บาทตอตน ตามลําดับ แตเมื่อคิดเปนตอพื้นที่
1 ไรกลับพบวา ระยะปลูก 3X5 เมตร สามารถสรางรายไดสูงสุดรองลงมา คือ ระยะปลูก 5X6 และ 8x8 เมตร
โดยมีรายไดตอไร เทากับ 16,975.74, 13,517.45 และ 11,954.73 บาทตอไร ตามลําดับ (Table 4)
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เปอรเซ็นตของชั้นผล
ระยะปลูกมีผลตอคุณภาพของผลผลิตอยางเห็นไดชัด จากระยะปลูก 3X5 เมตร มีผลทําใหลําไย
เกรด 1 เพิ่มมากขึ้นมากกวาผลของลําไยที่ปลูกในระยะปลูก 8X8 เมตร จึงทําใหมูลคาการจําหนายที่ไดเพิ่มขึ้น
ตามไปดวย (Figure 2)

Figure 2 Class percentage of the longan harvested from 8-year-old longan trees at
different spacing
หมายเหตุ: คัดขนาดดวยเครื่องคัดของบริษัทลิขิตชีวัน รุนยิ่งรวย
การคัดแยกขนาดของชั้นผลไมไดทําการคัดแยกเปนซ้ํา จึงไมสามารถวิเคราะหผลได

วิจารณผลการทดลอง
การพัฒนาศักยภาพการผลิตลําไยใหถึงจุดสูงสุดนั้น จําเปนตองใชหลายปจจัยรวมกัน แตปจจัยหลัก
ที่สําคัญ คือ ประสิทธิของตนลําไยที่สามารถสรางและสะสมอาหารสุทธิไดสูงสุด ดวยการจัดขนาดทรงตน
และระยะปลูกใหเหมาะสมกับการจัดการ จากการศึกษาเกี่ยวกับระยะปลูกที่แตกตางกัน 3 แปลง พบวา ขนาด
ทรงตนมีผลทําใหปริมาณและคุณภาพของผลผลิตดียิ่งขึ้น จากสวนลําไยที่มีระยะปลูก 3X5 เมตร (มีเสนผาน
ศูนยกลางทรงพุม 4 เมตร) สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดสูงสุดคือ 1,645 กิโลกรัมตอไร และยังมีขนาดและ
คุณภาพของผลผลิตที่ไดดีกวาสวนลําไยที่มีระยะปลูก 5X6 และ 8X8 เมตร โดยมีน้ําหนักตอผลเทากับ
11.96 กรั ม มากกว าน้ํ า หนั ก ผลของลํ า ไยเกรด 1 (จั ม โบ ) ที่ จ ะต อ งมี น้ํ า หนั ก ต อ ผลมากกว า 11.7 กรั ม
(กรมวิชาการ, มปป) จึงสงผลใหรายไดจากการจําหนายผลผลิตแบบรวงโดยใชเครื่องคัดลําไยของบริษัทลิขิต
ชีวัน (รุนยิ่งรวย) ในสวนลําไยที่มีระยะปลูก 3X5 เมตรมีรายไดเทากับ 16,975.74 บาทตอไร มากกวาสวน
ลําไยที่มีระยะปลูก 5X6 และ 8x8 เมตร โดยมีรายได 13,517.45 และ 11,954.73 บาทตอไร ตามลําดับ ซึ่ง
ขัดแยงกับการศึกษาของนพดล (2552) ที่ไดทําการศึกษาขนาดของทรงตนลําไยที่มีขนาดเทากันแตมีระยะ
ปลูกที่ตางกันตอคุณภาพผลผลิตลําไย พบวา ตนลําไยที่มีระยะปลูก 6X6 และ 8X8 เมตร สงผลใหมีปริมาณ
ผลผลิต และรายไดจากการจําหนายสูงกวาตนลําไยที่มีระยะปลูก 4X4 เมตร โดยมีปริมาณผลผลิตตอไร
เทากับ 2,022, 1,927 และ 1,542 กิโลกรัมตอไร และมีรายไดเทากับ 19,768.13, 19,588.56 และ 14,867.14
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บาทตอไร ตามลําดับ ซึ่งนาจะมีผลมาจากขนาดทรงตนที่แตกตางกัน จึงทําใหความสามารถในการสองผาน
ของแสงสูใบไดไมทั่วถึง จึงทําใหความสามารถในการสรางผลผลิตของตนลําไยไมถึงจุดสูงสุด
ดังนั้นในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลําไยจึงจําเปนตองคํานึงถึงความสามารถในการรับแสงของใบ
ภายในตนลําไยเปนสิ่งสําคัญ เพราะถาใบสามารถรับแสงไดทั่วถึงอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหตนพืชมีการ
สะสมอาหารไดสูงสุด (ประวิตร และคณะ, 2535; เฉลิมพล, 2542; นพดล, 2547) โดยเปอรเซ็นตการสอง
ผานของแสงควรเทากับ 24.91 เปอรเซ็นต ในสวนลําไยที่มีระยะปลูก 3X5 เมตร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของนพดล (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพื้นที่ปลูกลําไยโดยใชคาดัชนีพื้นที่ใบ
พบวา การที่จะไดผลตอบแทนสูงสุดนั้นควรมีการจัดทรงตนใหมีเปอรเซ็นตการสองผานของแสงประมาณ 25
เปอรเซ็นต เชนเดียวกับ สุขใจ (2550) ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตลําไยพันธุดอที่ไดจากการตัดแตง
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ที่เหมาะสมในการผลิตลําไยใหไดคุณภาพควรอยูในชวง 25-30 เปอรเซ็นต
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บทคัดยอ
ศึกษาคุณภาพผลผลิตลําไยที่ไดหลังจากการตัดแตงกิ่งในสวนลําไยที่มีทรงพุมชิดกัน ในสวน
เกษตรกร บริเวณหมูบานสันนาเม็ง ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2551 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2552 โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ ม สมบู ร ณ (completely
randomized design) มี 3 กรรมวิธี 4 ซ้ําๆ ละ 1 ตนรวมเปน 12 หนวยทดลอง โดยมีกรรมวิธีดังตอไปนี้ คือ
ตัดแตงกิ่งออก 0, 25 และ 50 เปอรเซ็นตของจํานวนกิ่ง จากผลการทดลอง พบวา คาดัชนีพื้นที่ใบกอนการ
ตัดแตงกิ่งไมมีความแตกตางกันอยูในชวง 6.27-6.52 แตเมื่อตัดแตงกิ่งทําใหคาดัชนีพื้นที่ใบลดลงตามระดับ
การตัดแตงกิ่งออกที่เพิ่มขึ้น คือ 6.31, 4.76 และ 3.49 ตามลําดับ สวนคาดัชนีพื้นที่ใบชวงการออกดอกใน
กรรมวิธีที่ตัดแตงกิ่งออก 50 เปอรเซ็นต มีคานอยที่สุด คือ 5.93 จึงทําใหมีน้ําหนักตอตนสูงสุด คือ 40.44
กิโลกรัมตอตน แตเมื่อชั่งน้ําหนักผล เนื้อ เปลือก และเมล็ดนั้นไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตเมื่อวัด
ขนาดผลในตนที่ตัดแตงกิ่ง 50 เปอรเซ็นต เทากับ 27.32 มิลลิเมตร มีขนาดใหญกวาตนที่ตัดแตงกิ่ง 0 และ
25 เปอรเซ็นต และยังสามารถทําใหมีรายไดจากการขายผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 237.65 บาทตอตน (ตัดแตงกิ่ง
ออก 0 เปอรเซ็นต) เปน 365.64 บาทตอตน
คําสําคัญ: ลําไย จํานวนผล พืน้ ที่ผิวทรงพุม คุณภาพผลผลิต

Abstract
Longan fruit quality harvested from the closed canopy trees after shoot pruning at the
longan orchard in Moo Ban San Na Meng, Mae Hor Phra sub-district, Mae Tang district, Chiang
Mai province, was determined during October 2008 to September 2009. The experimental design
was completely randomized design with three treatments, four single tree replications. The
treatments were shoot pruning the longan trees at 0, 25 and 50% of the shoot number. The results
showed that the leaf area index (LAI) prior shoot pruning gave no significant differences ranging
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from 6.27-6.52 but after shoot pruning found that the LAI significantly reduced according to the
levels of shoot pruning, i.e., 6.31, 4.76 and 3.49, respectively. The LAI during anthesis of the 50%
shoot pruning was 5.95, with significant differences to the other treatments. The yield of the 50%
shoot pruned trees also showed significant differences at 40.49 kg/tree, but other parameters of
fruit, aril, pericarp and seed weights showed no significant differences. The fruit size harvested from
the 50% shoot pruned trees was 27.32 mm which was significantly larger than of the unpruned or
the 25% shoot pruned trees. The returns from the unpruned trees was 237.65 Baht/tree, but the
50% pruned trees gave up to 365.64 Baht/tree.
Keywords: longan (Dimocarpus longan Lour.), fruit quality, fruit number, canopy surface area

คํานํา
การผลิ ตลํ าไยในปจ จุ บัน มุ ง เนน การปลู ก ในรู ปแบบใหม โดยการเพิ่ม จํ านวนต นต อพื้ น ที่ป ลู ก
เพื่อใหไดปริมาณผลผลิตตอบแทนตอพื้นในจํานวนมากและรวดเร็วที่สุด ซึ่งเปนสิ่งที่ดีและเห็นผลไดชัดเจน
ในชวงปแรกๆ แตเมื่อระยะเวลาผานไปนานขึ้น เกษตรกรสวนใหญที่ปลูกลําไยระยะชิดมักพบกับปญหา
เรื่องการออกดอก ติดผล รวมถึงการสะสมของโรคและแมลง เพราะตนลําไยที่มีทรงพุมชิดกันจะทําใหเกิด
การบังแสงซึ่งกันและกัน เปอรเซ็นตการออกดอกจึงลดลงตามไปดวย และยังเปนแหลงสะสมของโรคและ
แมลงภายในทรงพุม เพราะไมสามารถใชสารกําจัดแมลงไดอยางทั่วถึง ปญหาเหลานี้จึงเปนสิ่งสําคัญ ที่
เกษตรกรสวนใหญใหความสนใจเปนพิเศษ เพราะถาสามารถแกไขปญหาเหลานี้ไดจะทําใหการผลิตลําไยใน
อนาคตมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาในครั้งนี้จึงมุงเนนศึกษาระดับการตัดแตงกิ่งที่จะมีผลทําใหคุณภาพ
และปริมาณผลผลิตที่ไดมีศักยภาพสูงสุด และสามารถลดภาระคาใชจายเกี่ยวกับการใชสารปองกันกําจัด
แมลงในปริมาณที่ลดนอยลง เพื่อลดตนทุนและเสริมสรางสุขภาพของเกษตรกรใหมีความปลอดภัยจาก
สารเคมีมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพสวนลําไยที่ปลูกระยะชิดใหไดผลดีที่สุด คือการตัดแตง
กิ่งใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อใหคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่ไดสามารถแขงขันกับผูผลิตรายอื่นได
ตอไป และยังเปนความยั่งยืนของตัวเกษตรกรเอง

อุปกรณและวิธีการ
ทําการศึกษาโดยการคัดเลือกสวนลําไยที่มีขนาดทรงพุมชิดกัน (มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 6
เมตร) ที่มีระยะปลูก 6X6 เมตร ทําการตัดแตงกิ่งออก 0, 25 และ 50 เปอรเซ็นตของจํานวนกิ่ง หลังจากเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ในชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 และชักนําใหออกดอกในชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 โดย
มีการแตกใบ 2 ชุด กอนออกดอก ณ แปลงลําไยของเกษตรกร บริเวณหมูบานสันนาเม็ง ตําบลแมหอพระ
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยเริ่มทําการทดลองตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนกันยายน
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พ.ศ. 2552 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized design) มี 3 กรรมวิธี 4 ซ้ําๆ ละ
1 ตน รวมเปน 12 หนวยทดลอง ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ตัดแตงกิ่งออก 0 เปอรเซ็นต
กรรมวิธีที่ 2 ตัดแตงกิ่งออก 25 เปอรเซ็นต
กรรมวิธีที่ 3 ตัดแตงกิ่งออก 50 เปอรเซ็นต
การทดลองเริ่มจากการตัดแตงกิ่งตนลําไยทรงปกติ โดยทําการตัดแตงกิ่งออกตามที่กําหนด
ขางตน ทําการวัดคาดัชนีพื้นที่ใบ เปอรเซ็นตการสองผานของแสง (เครื่องวัดความเขมแสง รุน Accu PAR
ยี่หอ Decacon® ผลิตจากสหรัฐอเมริกา) กอนและหลังตัดแตงกิ่ง ทําการสุมยอดจํานวน 20 ยอดเพื่อบันทึก
น้ําหนักตอตน ขนาดและคุณภาพของผลผลิตภายหลังทําการทดลอง รวมถึงการคัดเกรดผลผลิตและรายได
จากการจําหนายผลผลิต

ผลการทดลอง
คาดัชนีพื้นที่ใบและเปอรเซ็นตการสองผานของแสง
จากการศึกษาคุณภาพผลผลิตลําไยพันธุดอที่ไดจากลําไยที่มีทรงพุมชิดกันและมีการตัดแตงกิ่ง
ตางระดับกัน พบวา กอนการตัดแตงกิ่งคาดัชนีพื้นที่ใบและปริมาณแสงที่สองผานไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ คือ 6.27-6.52 และ 3.75-4.47 เปอรเซ็นต ตามลําดับ แตเมื่อทําการตัดแตงกิ่งทําใหคาดัชนีพื้นที่ใบ
ลดลงตามระดับการตัดแตงกิ่งออกที่เพิ่มขึ้น และสงผลใหปริมาณแสงที่สงผานเพิ่มมากขึ้นตามคาดัชนีพื้นที่
ใบที่ลดลง จนถึงในชวงการออกดอกของตนลําไยที่มีการแตกใบแลว 2 ชุดใบ พบวา คาดัชนีพื้นที่ใบของตน
ลําไยที่ตัดแตงกิ่ง 0 และ 25 เปอรเซ็นต (อยูในชวง 6.78-6.96) ไมมีความแตกตางกันซึ่งมากกวาในตนที่มี
การตัดแตงกิ่งออก 50 เปอรเซ็นต เทากับ 5.93 จึงทําใหเปอรเซ็นตการสองผานของแสงในตนที่ตัดแตงกิ่ง
50 เปอรเซ็นต ในชวงที่ออกดอกมีคามากกวาตนที่ตัดแตงกิ่ง 0 เปอรเซ็นต (Table 1)
น้ําหนักผลผลิต
จากการทดลองเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต พบวา น้ําหนักผลผลิตรวมตอตนที่ไดจากการตัดแตงกิ่ง 50
เปอรเซ็นต มีนา้ํ หนักสูงสุดเทากับ 40.44 กิโลกรัมตอตน มากกวาตนลําไยที่ตัดแตงกิ่ง 25 และ 0 เปอรเซ็นต
ที่มีน้ําหนักตอตน 34.21 และ 30.43 กิโลกรัมตอตน และเมื่อแยกสวนเพือ่ หาน้ําหนักกลับพบวา น้ําหนักตอ
ผล (อยูในชวง 10.50-11.85 กรัมตอผล) น้ําหนักเนือ้ (อยูในชวง 7.11-8.78 กรัมตอผล) น้ําหนักเปลือก (อยู
ในชวง 1.55-1.62 กรัมตอผล) และน้ําหนักเมล็ด (อยูในชวง 1.44-1.57 กรัมตอผล) ไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ แตเมื่อคิดสัดสวนเนื้อในตนลําไยที่ตัดแตงกิ่งออก 50 เปอรเซ็นต มีสัดสวนเนื้อมากที่สุด คือ 74.00
เปอรเซ็นตมากกวาการตัดแตงกิ่ง 25 และ 0 เปอรเซ็นต คือ 70.23 และ 67.68 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
(Table 2)
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Table 1 Leaf area indices and light penetration percentages prior and after shoot pruning of the
closed canopy longan trees at different shoot pruning levels
Treatment
Pruning at 0%
Pruning at 25%
Pruning at 50%
F-test

Leaf Area Indices
Light penetration percentages
Prior
After Flowering Prior
After Flowering
pruning pruning
pruning pruning
a
a
6.27
6.31
6.78
3.84
14.16c
3.08b
6.36
4.76b
6.96a
3.75
12.05b
3.96ab
6.52
3.49c
5.93b
4.47
29.69a
4.85a
ns
**
**
ns
**
**

Means in the same column followed by the different alphabet show significant differences using Least Significant Difference,
** = significant difference at p= 0.01, ns = non significant

Table 2 Yield as weight per rai, weight per tree, fruit, aril, pericarp and seed weight, and aril
recovery percentage of longan harvested from the closed canopy longan trees at
different shoot pruning levels
Treatment
Pruning at 0%
Pruning at 25%
Pruning at 50%
F-test

Yield (kg)
Per tree
30.43b
34.21ab
40.44a
*

Fruit
10.50
11.03
11.85
ns

Yield (g)
Aril Pericarp
7.11
1.55
7.76
1.62
8.78
1.55
Ns
ns

Seed
1.44
1.51
1.57
ns

Aril recovery
percentage
67.68b
70.23ab
74.00a
*

Means in the same column followed by the different alphabet show significant differences using Least Significant Difference,
* = significant difference at p= 0.05, ns = non significant

Table 3 Fruit and seed sizes, aril and pericarp thickness, and total soluble solids of longan
harvested from the closed canopy longan trees at different shoot pruning levels
Treatment
Pruning at 0%
Pruning at 25%
Pruning at 50%
F-test

Sizes (mm)
Fruit
Seed
b
25.12 12.38b
26.39ab 12.76a
27.32a 12.76a
*
*

Thickness (mm)
Aril
Pericarp
5.50
0.67
5.25
0.68
5.62
0.65
ns
ns

Total Soluble Solids
(oBrix)
19.20
19.98
19.98
ns

Means in the same column followed by the different alphabet show significant differences using Least Significant Difference,
* = significant difference at p= 0.05, ns = non significant
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ขนาดและคุณภาพของผลผลิต
ขนาดผลเฉลี่ยของตนลําไยที่ตัดแตงกิ่งออก 50 เปอรเซ็นต มีขนาดผล 27.32 มิลลิเมตร ใหญกวา
ตนที่ตัดแตงกิ่ง 25 และ 0 เปอรเซ็นต ที่มีขนาดผลเทากับ 26.39 และ 25.12 มิลลิเมตร ตามลําดับ สวนขนาด
ของเมล็ดเฉลี่ยในตนที่ตัดแตงกิ่งออก 0 เปอรเซ็นต (12.38 มิลลิเมตร) เล็กกวาตนที่ตัดแตงกิ่งออก 25 และ
50 เปอรเซ็นต (12.76 มิลลิเมตร) แตในสวนความหนาเนื้อ (อยูในชวง 5.25-5.62 มิลลิเมตร) และเปลือก
(อยูในชวง 0.65-0.68 มิลลิเมตร) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เชนเดียวกับ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา
ไดที่ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ อยูในชวง 19.20-19.98 องศาบริกซ (Table 3)
น้ําหนักและรายได
จากการศึกษาน้ําหนักโดยรวมของน้ําหนักตอพื้นที่ใตทรงพุม พบวา การตัดแตงกิ่งออก 50
เปอรเซ็นต มีน้ําหนักตอพื้นที่ใตทรงพุมสูงสุด คือ 1.12 กิโลกรัมตอตารางเมตร รองลงมา คือ การตัดแตงกิ่ง
ออก 25 และ 0 เปอรเซ็นต คือ 0.95 และ 0.85 กิโลกรัมตอตารางเมตร และเมื่อนําผลผลิตไปจําหนายแบบ
ผลรวง โดยการคัดแยกดวยเครื่องคัดลําไยรุนยิ่งรวยของบริษัทลิขิตชีวัน พบวา รายไดจากตนลําไยที่มีการ
ตัดแตงกิ่งออก 50 เปอรเซ็นต มีรายไดตอตนเทากับ 365.64 บาทตอตน รองลงมา คือ การตัดแตงกิ่ง 25
และ 0 เปอรเซ็นต ที่มีรายไดตอตน 298.86 และ 237.65 บาทตอตน (Table 4)
Table 4 Yield per ground cover area and returns of longan harvested from the closed canopy
longan trees at different shoot pruning levels.
Treatments
Pruning at 0%
Pruning at 25%
Pruning at 50%
F-test

Yield per ground cover area
(kg/m2)

Returns
(Baht)

0.85b
0.95ab
1.12a
*

237.65b
293.86ab
365.64a
**

Means in the same column followed by the different alphabet show significant differences using Least Significant Difference,
** = significant difference at p= 0.01, * = significant difference at p= 0.05, ns = non significant
Longan fruit price on 15 September 2009; Class AA at 12 Baht/kg; Class A at 8 Baht/kg; Class B at 3 Baht/kg; Class C at 0.5 Baht/kg
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วิจารณผลการทดลอง
ในปจจุบันมีเกษตรกรจํานวนมากที่นิยมปลูกลําไยระยะชิด เพราะคิดวาจะไดผลตอบแทนตอพื้นที่
เพิ่มขึ้น แตในความเปนจริงแลวในชวงระยะปแรกๆ เกษตรกรสวนใหญมักจะไดเก็บเกี่ยวผลผลิตอยางที่คิด
แตเมื่อเวลาผานไปกลับพบกับปญหาที่สําคัญ คือ ลําไยไมใหผลผลิตตามที่ตองการ ซึ่งเกิดจากทรงพุมที่แนน
ทึบจนแสงไมสามารถสองผานไดทั่วทั้งตน ในการศึกษาครั้งนี้จึงแสดงใหเห็นวา เมื่อทําการปลุกลําไยระยะ
ชิด จะตองมีการตัดแตงกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุมและทําใหแสงสามารถสองผานไดอยางทั่วบริเวณตน เพราะ
การตัดแตงกิ่งออก 50 เปอรเซ็นต มีผลทําใหน้ําหนักผลผลิตตอตนเพิ่มขึ้นจาก 30.43 กิโลกรัม (ตนที่ไมตัด
แตงกิ่ง) เปน 40.44 กิโลกรัมตอตน ทําใหผลผลิตตอพื้นที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย และยังสามารถจําหนายผลผลิต
ตอตนไดราคาดีกวาตนที่ไมไดตัดแตงกิ่งอยางชัดเจน โดยเพิ่มจาก 237.65 บาทตอตน เปน 365.64 บาทตอตน
ซึ่งนาจะมีผลมาจากความสามารถในการรับแสงของใบลําไยที่ดียิ่งขึ้น ทําใหใบที่จะมาเปนภาระกับตนถูก
กําจัดออก อาหารสะสมภายในตนจึงถูกสงไปยังผลผลิตไดอยางเต็มที่
เชนเดียวกับการศึกษาของสุขใจ (2550) ที่ศึกษาเกี่ยวกับคาดัชนีพื้นที่ใบที่เหมาะสมตอการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตลําไยที่พบวา ควรจะตองมีการจัดการทรงตนใหมีแสงสองผานไดประมาณ 25-30 เปอรเซ็นต
และยังสอดคลองกับงานทดลองของ นพดล (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพื้นที่
ปลูกลําไยโดยการใชคาดัชนีพื้นที่ใบเปนตัวกําหนด ก็พบวา การจัดทรงตนและการตัดแตงกิ่งที่แสงสามารถ
สองผานไดไมนอยกวา 17 เปอรเซ็นต สามารถทําใหคุณภาพของผลผลิตดียิ่งขึ้น เพราะการตัดแตงกิ่งจะเปน
การกํ า จั ด ภาระของต น โดยเฉพาะใบที่ เ สื่ อ มศั ก ยภาพในการสั ง เคราะห แ สงออก ทํ า ให เ กิ ด ใบใหม ที่ มี
ศักยภาพในการสังเคราะหแสงที่ดีกวา (กวิศร, 2546) โดยคาดัชนีพื้นที่ใบที่เหมาะสมควรจะใหตนพืชมี
ความสามารถในการรับแสงไดประมาณ 95 เปอรเซ็นต (เฉลิมพล, 2542)
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อิทธิพลของระดับไนโตรเจนที่ตางกันตอปริมาณคลอโรฟลลและไนโตรเจน
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บทคัดยอ
ทําการทดลองกับลําไยพันธุดอที่ปลูกในชุดศึกษาการใชน้ําและธาตุอาหารพืช ใชทรายละเอียดเปน
วัสดุปลูก ใหสารละลายธาตุอาหารโดยดัดแปลงสูตรของ Hoagland and Arnon (1938) มีกรรมวิธีในการ
ทดลองคือ 0, 56, 112, 224 และ 448 มก.ไนโตรเจน/ล. ในการทดลองทําการบันทึกขอมูลดัชนีคาความเขียว
ของใบ (SPAD value) ปริมาณไนโตรเจนในใบ ปริมาณคลอโรฟลลเอและบีในใบ และการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนซ ผลการทดลองการหาความสัมพันธของดัชนีคาความเขียวของใบกับ
ปริมาณไนโตรเจน คลอโรฟลลเอและบี และคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนส ปรากฏวา มีความสัมพันธกันโดยมี
สมการเชิงเสนตรงเปนปริมาณ Y = 0.066x-1.669, R2 = 0.666*, Y=0.014x-0.064, R2 = 0.840**,
Y = 0.006x-0.008, R2 = 0.763** and Y = 0.010x-0.183, R2 = 0.501** ตามลําดับ เครื่องมือ SPAD-502
สามารถใชประเมินเบื้องตนของปริมาณคลอโรฟลลและไนโตรเจนในใบของลําไยได
คําสําคัญ: ลําไย คลอโรฟลล ไนโตรเจน คลอโรฟลลฟลูออเรสเซนซ

Abstract
The longan tree cv. Daw grown in lysimeter tank filled with find sand. The experiment was
different nitrogen concentration (0, 56, 112, 224 and 448 ppm) of nutrient solution in modified from
Hoagland and Arnon (1938). Chlorophyll content, nitrogen status and chlorophyll fluorescence were
evaluated by using chlorophyll meter (SPAD value). The result revealed that leaf nitrogen
concentration and SPAD value, chlorophyll a and b content and SPAD value, and SPAD value and
chlorophyll fluorescence and SPAD value were linearly related a positive manner. They were
Y = 0.066x-1.669, R2 = 0.666*, Y = 0.014x-0.064, R2 = 0.840**, Y = 0.006x-0.008, R2 = 0.763** and Y
= 0.010x- 0.183, R2 = 0.501**, respectively. The SPAD-502 meter could evaluate the chlorophyll
and nitrogen status in longan leaves.

Keywords: longan, chlorophyll, nitrogen, chlorophyll fluorescence
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คํานํา
การจัดการธาตุอาหารมีสวนสําคัญในการจัดการสวนลําไย เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและทําใหลด
คาใชจายถามีการจัดการดินและปุยอยางเหมาะสม ไมสิ้นเปลืองในการลงทุน การประเมินใบพืชมีสวนสําคัญ
การจัดการธาตุอาหาร โดยเฉพาะธาตุไนโตเจนที่มีความสัมพันธกับปริมาณคลอโรฟลลและความเขียวของ
ใบไม ผ ล โดยธาตุ ไ นโตรเจนมี ส ว นสํ าคั ญ ต อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช การแบ ง เซลล ซึ่ ง ไนโตรเจนเป น
องคประกอบของกรดนิวคลีอิก กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซมและคลอโรฟลลในพืช และถาพืชขาดไนโตรเจน
หรือไดรับไมเพียงพอจะแสดงอาการเริ่มจากใบลางมีสีเหลืองซีดทั้งแผน ใบตอมากลายเปนสีน้ําตาลแลวรวง
หลน (Marschner, 1995; Dietz and Harris, 1997) การวัดหาปริมาณไนโตรเจนและคลอโรฟลลในใบ
สามารถหาไดจากการวิเคราะหใบพืช แตมีวิธีการวัดปริมาณคลอโรฟลลที่รวดเร็วและไมทําลายใบพืชคือการ
ใชเครื่องคลอโรฟลลมิเตอร รุน SPAD-502 (Konica Minolta, 2009) มีการใชประเมินคาความเขียวของสีใบ
มีการใชกันอยางประสบผลสําเร็จและแพรหลายในขาว ขาวสาลี ขาวโพดและฝาย นอกจากนี้ยังมีการทดลอง
ในไมผลบางชนิด ซึ่ง Li et al. (1998) ทําการทดลองกับเกรฟฟรุต พบวา ปริมาณไนโตรเจนและปริมาณ
คลอโรฟลลในใบที่วัดไดจากเครื่องคลอโรฟลลมิเตอรมีความสัมพันธกันและเปนดัชนีบงชี้ไนโตรเจนในใบและ
ผลผลิต เชนเดียวกับในแอปเปล (Neilsen et al., 1995) ลองกองและเงาะ (สุภาณี และสายัณห, 2545) สวน
ในดานการวัดคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนซเปนวิธีการหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพของการสังเคราะหแสง
ของพืชได (Krause and Weis, 1991) แตในลําไยยังไมมีรายงานการทดลองที่ใชคลอโรฟลลมิเตอรหา
ความสัมพันธดังกลาว ดังนั้นการทดลองในครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของไนโตรเจนตอความสัมพันธของปริมาณ
คลอโรฟลล คาความเขียวของสีใบ (SPAD) ปริมาณไนโตรเจนในใบและคาคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนสของ
ลําไยเพื่อประเมินปริมาณธาตุอาหารอยางรวดเร็วในใบของลําไย
อุปกรณและวิธีการ
ทําการทดลองกับตนลําไยกิ่งเสียบยอดพันธุดอ อายุ 3 ป ระหวาง เดือนมกราคมถึงกันยายน 2547
โดยปลูกตนลําไยในชุดการศึกษาการใชน้ําและธาตุอาหารพืช (Lysimeter tank) ซึ่งเปนทอซีเมนตขนาด
ความจุ 80 ลิตร ใชทรายละเอียดเปนวัสดุปลูก โดยดัดแปลงสูตรสารละลายธาตุอาหารของ Hoagland and
Arnon (1938) ซึ่งใหสารละลายธาตุอาหาร 3 ครั้งตอสัปดาห ในอัตราครั้งละ 10 ลิตรตอตน สลับกับการรด
ดวยน้ําเปลา โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) มี 5 กรรมวิธี 6 ซ้ําๆ ละ 1 ตน กรรมวิธีการทดลอง
ประกอบดวย 0, 56, 112, 224 และ 448 มิลลิกรัม ไนโตรเจน/ลิตร
การบันทึกขอมูลในดานการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ไดแก การวัดปริมาณคลอโรฟลลในใบโดยใช
เครื่อง chlorophyll meter รุน SPAD-502, Minolta Co. Ltd., Japan การวัดคลอโรฟลลฟูออเรสเซนสดวย
เครื่อง plant efficiency analyzer, Hansatech Instrument Ltd., UK การวิเคราะหหาปริมาณคลอโรฟลลในใบ
โดยสกัดดวยอะซิโตนความเขมขน 80 % และทําการวัดการสองผานของแสงดวยเครื่อง spectrophotometer
ชวงความยาวคลื่น 663 และ 665 นาโนเมตร โดยคํานวณหาปริมาณคลอโรฟลล เอและบี ตามวิธีการของ
Witham et al. (1971) และวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจนโดยวิธีการโดยการทําใหเกิดสี (นันทรัตน, 2542)
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ทําการวัดและเก็บตัวอยางใบประกอบที่ 3 (นับจากปลายยอด) อายุใบ 6 สัปดาห จํานวน 3 ครั้งในเดือน
มกราคม เมษายนและมิถุนายน 2547 และคาที่ไดจะนําไปวิเคราะหหาความสัมพันธของสมการเชิงเสนตรง
(linear regression relationship) ดวยโปรแกรม SPSS
ผลการทดลอง
ความสัมพันธระหวางปริมาณไนโตรเจนและคา SPAD ในใบลําไย
จากการหาความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนในใบและคาดัชนีความเขียวของใบ
ที่อานไดจากเครื่อง SPAD ของการบันทึกขอมูล 3 ครั้ง พบวา การกระจายตัวที่คอนขางกวาง ไดสมการเชิง
เสนตรงที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งมีคา Y=0.066x – 1.669, R2 = 0.666** โดยแสดงใหเห็นวาถา
ดัชนีความเขียวของใบที่อานไดจากเครื่อง SPAD มีคาเพิ่มขึ้นมีผลทําใหปริมาณไนโตรเจนในใบเพิ่มขึ้น
(Figure 1)

Figure 1 Relationship between leaf nitrogen concentration and SPAD value of longan leaf after treatment

ความสัมพันธระหวางปริมาณคลอโรฟลล เอและคา SPAD ในใบลําไย
การหาความความสัมพันธระหวางปริมาณคลอโรฟลล เอและคาดัชนีความเขียวของใบลําไยที่ แสดง
คาหนวย SPAD พบวา การกระจายตัวที่คอนขางแคบและไดสมการเชิงเสนตรงที่มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญยิ่งมีคา Y=0.014x – 0.064, R2 = 0.840** ซึ่งแสดงใหเห็นวาถาคาดัชนีความเขียวของใบลําไย
เพิ่มขึ้นมีผลทําใหปริมาณคลอโรฟลล เอ ในใบเพิ่มขึ้น (Figure 2)
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Figure 2 Relationship between chlorophyll a and SPAD value of longan leaf after nitrogen application

ความสัมพันธระหวางปริมาณคลอโรฟลล บีและคา SPAD ในใบลําไย
การหาความความสัมพันธระหวางปริมาณคลอโรฟลล บีและคาดัชนีความเขียวของใบลําไยที่แสดง
คาหนวย SPAD พบวา การกระจายตัวที่คอนขางแคบและไดสมการเชิงเสนตรงที่มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญยิ่งมีคา Y=0.006x – 0.008, R2 = 0.763** สามารถอธิบายไดวาคาดัชนีความเขียวของใบลําไย
เพิ่มขึ้นมีผลทําใหปริมาณคลอโรฟลล บี ในใบเพิ่มขึ้น (Figure 3)

Figure 3 Relationship between chlorophyll b and SPAD value of longan leaf after treatment

ความสัมพันธระหวางปริมาณคลอโรฟลลฟลูออเสเซนตและคา SPAD ในใบลําไย
การหาความความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงปริมาณคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนตและคาดัชนี
ความเขียวของใบลําไยที่แสดงคาหนวย SPAD พบวา การกระจายตัวที่คอนขางกวางและไดสมการเชิง
เสนตรงที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญยิ่งมีคา Y=0.010x – 0.183, R2 = 0.501** โดยคาดัชนีความเขียว
ของใบลําไยเพิ่มขึ้นมีผลทําใหปริมาณคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนตในใบเพิ่มขึ้นเชนกัน (Figure 4)
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Figure 4 Relationship between chlorophyll fluorescence and SPAD value of longan leaf after nitrogen
application

วิจารณและสรุปผลการวิจยั
จากผลการทดลองการวัดคาดังกลาวแสดงใหเห็นวาเครื่องคลอโรฟลลมิเตอรสามารถใชประเมิน
ปริมาณไนโตรเจนและคลอโรฟลลในใบของตนลําไยได ซึ่งเปนวิธีการการประเมินอยางรวดเร็วและไมทําลาย
ใบลําไยดวย โดยผลการการทดลองไดผลเชนเดียวกับการทดลองในลองกองและเงาะ โดยคาคลอโรฟลล
มิเตอรสามารถใชประเมินคาไนโตรเจนและคลอโรฟลลในใบได (สุภาณี และสายัณห, 2544; พรทิพย และ
สายัณห, 2548) และดัชนีคาความเขียวของใบกับปริมาณคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนซก็มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน คือ ปริมาณคาความเขียวของใบเพิ่มขึ้นตามคาคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนซ ซึ่งสอดคลองกับ
การทดลองของ Netto et al. (2002) โดยทดลองกับมะละกอ พบวา คาคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนซ (Fv/Fm)
ใบมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อคาความเขียวของใบ (SPAD-502) เพิ่มขึ้น คามาตรฐานปริมาณไนโตรเจนในใบที่เหมาะสม
ในประเทศไทยอยูระหวาง 1.88 ถึง 2.42 % และถามีการใหไนโตรเจนทีสูงเกินไปจะสงผลตอการออกดอก
ของตนลําไย โดยเฉพาะการผลิตลําไยนอกฤดู ซึ่งมีผลทําใหตนลําไยมีการออกดอกนอย (พาวิน และคณะ,
2547) แตการที่ตนลําไยไดรับไนโตรเจนไมเพียงพอมีผลทําใหปริมาณคลอโรฟลลในใบและคลอโรฟลล
ฟูออเรสเซนซในใบลดลง โดย Dietz and Harris (1997) รายงานวาถาพืชไดรับไนโตรเจนที่นอยเกินไปหรือ
ขาดไนโตรเจนมี ผ ลทํ า ให ป ริ ม าณคลอโรฟ ล ล การสั ง เคราะห โ ปรตี น การถ า ยทอดอิ เ ลคตรอนและการ
สังเคราะหแสงของพืชลดลง (Marschner, 1995) ถึงแมวาเครื่องคลอโรฟลลมิเตอรสามารถประเมินปริมาณ
ไนโตรเจนและคลอโรฟลลในใบของตนลําไยได แตปจจัยที่ความการเจริญเติบโตของตนลําไยยังมีปจจัยดาน
อื่นๆ ที่สงผลเชนกัน ไดแกปริมาณธาตุอาหารอื่นๆ นอกจากไนโตรเจน การจัดการน้ํา การตัดแตงกิ่งและการ
ปองกันกําจัดโรคและแมลง
ผลการศึกษาความสัมพันธของปริมาณไนโตรเจน คลอโรฟลล และคลอโรฟลลฟลูออเรสเซนสในใบ
ลําไยมีความเปนไปไดในการประเมินดัชนีความเขียวของใบลําไยในการประเมินคาปริมาณไนโตรเจนและ
คลอโรฟลลในใบแบบไมทําลายใบ แตการจัดการธาตุอาหารที่มากเกินก็จะทําใหคาคลอโรฟลลและไนโตรเจน
ในใบสูงจะทําใหเพิ่มตนทุนการผลิต ดังนั้นการจัดการธาตุอาหารที่ดีนอกจากใชวิธีดังกลาวแลวควรมีการ
วิเคราะหธาตุอาหารในดินและใบอยางนอยปละ 1 ครั้งควบคูกันไปดวย
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บทคัดยอ
การหลุดรวงของผลเปนปญหาสําคัญของลองกองหลังการเก็บเกี่ยว จึงศึกษาผลของสารควบคุม
การเจริญเติบโตควบคุมการหลุดรวงของผลลองกอง โดยนําชอลองกองระยะเหลืองทั้งชอจุมในสาร NAA
ความเขมขน 200, 400 และ 800 µll-1 นาน 3 นาที แลวเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง พบวา การจุมในสาร NAA
200 µll-1 ลดการหลุดรวงของผลลองกองได 50% ในวันที่ 8 ของการเก็บรักษา สอดคลองกับอัตราการผลิต
เอทิลีน พบวา มีอัตราต่ํากวาชุดควบคุมเล็กนอยในวันสุดทายของการเก็บรักษา สวนชอลองกองที่รมสาร
1-MCP ความเขมขน 1,000 nll-1 นาน 3, 6 และ 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง พบวา การรมสาร 1-MCP ความ
เขมขน 1,000 nll-1 นาน 6 ชั่วโมง ลดการหลุดรวงไดดีที่สุดประมาณ 50% ในวันที่ 6 ของการเก็บรักษา
หลังจากนั้นไมชวยลดการหลุดรวง สอดคลองกับอัตราการผลิตเอทิลีน ซึ่งพบวามีอัตราต่ํากวาชุดควบคุม
นอกจากนี้หากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 18°ซ พบวา NAA สามารถชะลอการหลุดรวงได 50% ตลอด 10 วัน
หลังจากนั้น NAA ไมชวยลดการหลุดรวงอีกตอไป ขณะที่การรม 1-MCP ยังสามารถชะลอการหลุดรวงตอไปได
คําสําคัญ: หลุดรวง NAA, 1-MCP ลองกอง
Abstract
Abscission is an important problem in longkong after harvest. This research was
conducted to study the effect of plant growth regulators on abscission of longkong at full-yellow
stages. Bunches of longkong were dipped in 200 to 800 µll-1 NAA solutions for 3 minutes and
stored at ambient condition. It was found that dipping longkong in 200 µll-1 NAA solution reduced
fruit abscission by 50% at 8 day, and coincided with the decrease in ethylene production. The
application of 1,000 nll-1 1-MCP for 3 6 and 12 hr showed that 1,000 nll-1 1-MCP for 6 hr reduced
fruit abscission by 50% on day 6. After that 1-MCP treatment was not effective. 1-MCP application
also reduced ethylene production. Moreover, storage at 18°C, together with NAA treatments
reduced fruit abscission by 50% for 10 days. After that NAA treatment was not effective, while
1-MCP treatment remained effective.
Keywords: abscission, NAA, 1-MCP, longkong
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คํานํา
ลองกอง (Aglaia dookoo Griff.) เปนไมผลที่เกษตรกรมีความสนใจ และปลูกกันเปนจํานวนมากใน
ภาคตะวันออกและภาคใต เนื่องจากเปนไมผลที่มีรสชาติดี และมีราคาจําหนายคอนขางสูง (ศูนยสารสนเทศ,
กรมสงเสริมการเกษตร, 2546) แตยังมีขอจํากัดในการสงออกเนื่องจากไมสามารถเก็บรักษาไดนานจนถึงมือ
ผูบริโภคโดยเฉพาะการหลุดรวงของผลลองกอง หลังการเก็บเกี่ยวลองกองภายใตสภาพบรรยากาศปกติ ผล
ลองกองเริ่มมีการหลุดรวงตั้งแตการเก็บเกี่ยวจากสวนของเกษตรกรจนกระทั่งขนสงสูตลาดและมีปริมาณการ
หลุดรวงมากที่สุดในวันที่ 7 หลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (เย็นจิตต และคณะ, 2540) ทําใหเกษตรกร
และพอคาสูญเสียรายได ซึ่งปจจัยสําคัญตอการหลุดรวงของลองกองหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งจํากัดการสงออก
คือ เอทิลีน (Lichanporn et al., 2009)
การลดการหลุดรวงของลองกองหลังการเก็บเกี่ยวในอดีต ไดแก การเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิต่ํา
การเก็บรักษาภายใตสภาพที่มีออกซิเจนต่ําและคารบอนไดออกไซดสูง (อภิตา และคณะ, 2546) การรมสาร
1-methylcyclopropene (1-MCP) (จริงแท และจารุวัฒน, 2547) อยางไรก็ตามในทางการคายังพบปญหา
การหลุดรวงของลองกองหลังการเก็บเกี่ยวอยูมาก มีรายงานการฉีดพน NAA 400 µlL-1 ในชอลางสาด
ระหวางการพัฒนาของผล (ปราโมช, 2526) หรือการฉีดพน NAA 150 µlL-1ในชอลิ้นจี่พันธุฮงฮวยกอนการ
เก็บเกี่ยว (บุญแถม และคณะ, 2537) เพื่อลดการหลุดรวงขณะขนสงและหลังการเก็บรักษาได ดังนั้นการใช
NAA และ 1-MCP หลังการเก็บเกี่ยวนาจะควบคุมการหลุดรวงของผลลองกองได

อุปกรณและวิธีการ
ผลของสาร NAA ตอการหลุดรวงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวชอลองกองระยะที่ผิวเปลือกเปนสีเหลืองทั้งชอ เนื้อยังมีสีขาวขุน และยังมีรสชาติเปรี้ยว
ทําการคัดเลือกชอผลลองกองใหมีขนาดสม่ําเสมอ 450-550 กรัม ปราศจากตําหนิ แลวนําไปจุมในสารละลาย
NAA ความเขมขน 200, 400 และ 800 µlL-1 นาน 3 นาที โดยจัดสิ่งทดลองละ 8 ชอ ชอละ 1 ซ้ํา ผึ่งใหแหง
และเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)
บันทึกผลการทดลองดังนี้ เปอรเซ็นตการหลุดรวงของผล โดยทําการนับจํานวนผลที่หลุดรวงทุกๆ วัน
คํานวณเปนเปอรเซ็นตจากจํานวนผลทั้งหมด การหายใจและการผลิตเอทิลีน โดยนําชอลองกองหลังจากการ
ปฏิบัติตางๆ แลว บรรจุในโหลพลาสติกขนาด 8 ลิตร โดยจัดสิ่งทดลองละ 3 ซ้ําๆ ละ 1 ชอ โดยไมปดฝา
เมื่อตองการเก็บกาชตัวอยาง ทําโดยปดฝาโหลเปนเวลา 60 นาที หลังจากนั้นใชเข็มฉีดยาแทงผานสายยาง
ที่ ป ด สนิ ท ก อ น แล ว ดู ด อากาศเข า ออก 10-15 ครั้ ง แล ว เก็ บ ตั ว อย า งของอากาศภายในโหลปริ ม าตร
1 มิลลิลิตร นํามาตรวจสอบดวยเครื่อง gas chromatograph ของ Shimadzu รุน GC-8A ใช column
porapak Q 80/100 บรรจุอยูในทอเหล็กไรสนิมยาว 1.93 เมตร และ detector ชนิด thermal conductivity
detector (TCD) นําคาที่ไดมาคํานวณเทียบกับน้ําหนักสดเปนหนวยมิลลิกรัมของคารบอนไดออกไซดตอ
กรัมของชอลองกองตอชั่วโมง (mgCO2 g-1hr-1) เมื่อเก็บตัวอยางกาชแลวจึงเปดฝาออก เก็บกาชทุกๆ 2 วัน
จนกระทั่งชอลองกองมีการหลุดรวงมากกวา 50%
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ส ว นการวั ด อั ต ราการผลิ ต เอทิ ลี น เก็ บ ตั ว อย า งก า ชเช น เดี ย วกั บ การวั ด อั ต ราการหายใจ โดย
ตรวจสอบดวยเครื่อง gas chromatograph ของ Shimadzu รุน GC-8A ใช column porapak Q 80/100 และ
detector ชนิด flame ionization detector (FID) นําคาที่ไดมาคํานวณเทียบกับน้ําหนักสดเปนหนวยนาโน
ลิตรตอกรัมของชอลองกองตอชั่วโมง (nlC2H4 g-1hr-1)
ผลของสาร 1-MCP ตอการหลุดรวงของผลลองกองหลังการเก็บเกีย่ ว
นําลองกองระยะเริ่มเหลืองทั้งชอ คัดขนาดชอเชนเดียวกับการทดลองแรก จัดเรียงในตะกราโปรง
ขนาด 10 กิโลกรัม และปดฝาตะกรา บรรจุลงในถังสังกะสีขนาด 0.151 ลูกบาศกเมตร จํานวน 3 ตะกรา
จากนั้นนํา 1-MCP (EthylBloc®) น้ําหนัก 0.24 กรัม บรรจุลงในขวดรูปชมพู แลววางไวในถังสังกะสี สวนฝง
ตรงขามติดพัดลมขนาดเล็กและเปดพัดลม ตอจากนั้นนําน้ําปริมาตร 25 มล. ใสลงในขวดรูปชมพูที่มีสาร
1-MCP และรีบปดฝาถังใหสนิท เพื่อใหไดความเขมขนของ 1-MCP ที่ 1,000 nlL-1 ใชเวลาในการรมนาน 0,
3, 6 และ 12 ชั่วโมง โดยจัดสิ่งทดลองละ 8 ชอๆ ละ 1 ซ้ํา แลวเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง วางแผนการทดลอง
แบบ Completely Randomized Design (CRD) บันทึกผลการทดลองเชนเดียวกับการทดลองแรก
ผลของสาร NAA และ 1-MCP ตอการหลุดรวงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยวที่อุณหภูมิตา่ํ
นําลองกองระยะเริ่มเหลืองทั้งชอ คัดขนาดชอเชนเดียวกับการทดลองแรก แลวนําไปจุมในสาร
ละลาย NAA ความเขมขน 200 µlL-1 นาน 3 นาที หรือรมสาร 1-MCP ความเขมขน 1,000 nlL-1 นาน 6
ชั่วโมง โดยจัดสิ่งทดลองละ 5 ชอๆ ละ 1 ซ้ํา และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 18°ซ วางแผนการทดลองแบบ
Completely Randomized Design (CRD) บันทึกผลการหลุดรวงทุกๆ 2 วัน

ผลการวิจัยและวิจารณ
ผลของสาร NAA ตอการหลุดรวงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
ลองกองระยะเริ่มเหลืองทั้งชอเริ่มมีการหลุดรวงในวันที่ 2 ของการเก็บรักษาประมาณ 6% หลังจาก
เก็บรักษาตอไปมีการหลุดรวงเพิ่มมากขึ้นจนรวงหมดชอภายในวันที่ 8 ของการเก็บรักษา (Figure 1) เมื่อจุม
ชอลองกองใน NAA พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติตั้งแตวันที่ 4 ของการเก็บรักษา
จนสิ้นสุดการเก็บรักษา โดยเฉพาะลองกองที่จุมใน NAA ความเขมขน 200 µlL-1 นาน 3 นาที พบวาไมมีการ
หลุดรวงเลยตลอด 3 วันแรกของการเก็บรักษา หลังจากนั้นเริ่มมีการหลุดรวงเพิ่มขึ้นอยางชาๆ แตหลุดรวง
นอยกวาชุดควบคุมประมาณ 50% ในวันสุดทายของการเก็บรักษา สวนการจุม NAA ความเขมขน 400 และ
800 µlL-1 ไมสามารถชะลอการหลุดรวงได สอดคลองกับเบญจวรรณ (2548) ที่พบการหลุดรวงมากขึ้นเมื่อ
ฉีดพน NAA ที่ความเขมขนสูงขึ้น เนื่องจากสารในกลุมออกซินสามารถชักนําใหมีการผลิตเอทิลีนเพิ่มขึ้นได
ตามความเข ม ข น ของออกซิ น แต ห ากปริ ม าณออกซิ น อยู ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมจะไม มี ก ารผลิ ต เอทิ ลี น
(Moore, 1989)
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Figure 1 Effect of NAA at 200, 400 and 800 µlL-1 on dipping fruit drop of longkong at full-yellow stage
during storage at room temperature (29±2°C) (I; Standard error)
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เมื่อตรวจวัดการผลิตเอทิลีนของชอลองกองที่จุมใน NAA 200 µlL-1 พบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตลอดการเก็บรักษา โดยลองกองที่จุม NAA 200 µlL-1 มีการผลิตเอทิลีนเริ่มตน
ประมาณ 0.12 nlC2H4 g-1hr-1 หรือต่ํากวาชุดควบคุมประมาณ 0.03 nlC2H4 g-1hr-1 หลังจากนั้นมีการผลิต
เอทิลีนเพิ่มสูงขึ้นแตยังคงต่ํากวาชุดควบคุมตลอดการเก็บรักษา (Figure 2a) อาจเนื่องมาจากในบริเวณ
abscission zone มีปริมาณออกซินสูงขึ้น จึงทําใหมีการผลิตเอทิลีนต่ํากวาชุดควบคุม และมีปริมาณไมเพียง
พอที่จะไปกระตุนการหายใจใหสูงขึ้นได (Tian et al., 2000) สอดคลองกับผลการทดลองที่พบวาการหายใจ
ของลองกองที่จุม NAA 200 µlL-1 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตลอดการเก็บรักษา โดยมี
การหายใจเริ่มตนประมาณ 6.62 mgCO2 g-1hr-1 หรือต่ํากวาชุดควบคุมประมาณ 2.09 mgCO2 g-1hr-1
หลังจากนั้นมีการหายใจลดลงและต่ํากวาชุดควบคุมตลอดการเก็บรักษา (Fig. 2b)
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Figure 2 Effect of NAA at 200 µlL-1 ethylene production (a) and respiration rate (b) of longkong at fullyellow stage during storage at room temperature (29±2°C) (I; Standard error)

ผลของสาร 1-MCP ตอการหลุดรวงของผลลองกองหลังการเก็บเกีย่ ว
ลองกองในชุดควบคุมมีการหลุดรวงอยางรวดเร็วตั้งแตวันแรกของการเก็บรักษา และหลุดรวง 75%
หลังจากเก็บรักษาได 4 วัน หลังจากนั้นมีการหลุดรวงเพิ่มขึ้นอยางชาๆจนถึง 86% ในวันสุดทายของการ
เก็บรักษา ขณะที่ชอลองกองที่รม 1-MCP พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติตั้งแตวันที่
3 ของการเก็บรักษาจนสิ้นสุดการเก็บรักษา โดยชอลองกองที่รม 1-MCP 1,000 nlL-1 นาน 3 ชั่วโมง เริ่มมี
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การหลุดรวงตั้งแตวันแรกเชนเดียวกับชุดควบคุม แตหลุดรวงนอยกวาชุดควบคุมในระหวาง 3 วันแรกของ
การเก็บรักษา หลังจากนั้นหลุดรวงเพิ่มขึ้นจนเกิน 50% ในวันที่ 4 ของการเก็บรักษา และมีการหลุดรวง
เพิ่มขึ้นจนเทากับชุดควบคุมในวันสุดทายของการเก็บรักษา (Figure 3) สวนการรม 1-MCP 1,000 nlL-1 นาน
6 ชั่วโมง มีการหลุดรวงนอยกวาลองกองที่รมสารนาน 3 ชั่วโมง ตลอด 4 วันแรกของการเก็บรักษา หลังจากนั้น
มีการหลุดรวงเพิ่มขึ้นและยังคงต่ําที่สุดตลอดการเก็บ สวนการรม 1-MCP 1,000 nlL-1 นาน 12 ชั่วโมง เริ่มมี
การหลุดรวงในวันที่ 3 ของการเก็บรักษา หลังจากนั้นมีการหลุดรวงสูงกวาการรม 1-MCP ที่เวลา 6 ชั่วโมง
ตลอดการเก็บรักษา อาจเนื่องจาก 1-MCP เขาไปจับกับตัวรับของเอทิลีน (Serek et al., 1995) จึงไปขัดขวาง
การทํางานของเอทิลีน จนไมสามารถกระตุนการเปลี่ยนแปลงของเซลลบริเวณ abscission zone และยัง
สามารถลดการสังเคราะหเอทิลีนภายในไดอีกดวย (Khan and Singh, 2009)
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Figure 3 Effect of 1-MCP at 1,000 nlL-1 for 3, 6 and 12 hr on fruit drop of longkong at full-yellow stage
during storage at room temperature (29±2°C) (I; Standard error)

เมื่อตรวจวัดการผลิตเอทิลีนในลองกองที่รม 1-MCP พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางนัยสําคัญ
ทางสถิติตลอดการเก็บรักษา โดยลองกองที่รม 1-MCP ความเขมขน 1,000 nlL-1 นาน 6 ชั่วโมง มีการผลิตเอทิลีน
เริ่มตนประมาณ 0.09 nlC2H4 g-1hr-1 ซึ่งต่ํากวาชุดควบคุมประมาณ 0.06 nlC2H4 g-1 hr-1 หลังจากนั้น
ยังคงมีการผลิตเอทิลีนต่ํากวาชุดควบคุมตลอดการเก็บรักษา (Figure 4a) อาจเนื่องจากเกิดการสะสมของ
เอทิลีนในบริเวณ abscission zone ที่ไมสามารถจับกับตัวรับของเอทิลีน จึงเกิดปฏิกิริยายอนกลับ (ethylene
feedback) ทําใหมีการสังเคราะหเอทิลีนลดลง (Atta-Aly et al., 2000) ปริมาณเอทิลีนที่ต่ํากวาชุดควบคุมนี้
สงผลใหการหายใจของลองกองที่รม 1-MCP ลดลงต่ํากวาชุดควบคุมตลอดการเก็บรักษา สอดคลองกับการ
ทดลองที่พบวา การหายใจมีความแตกตางอยางนัยสําคัญยิ่งทางสถิตตลอดการเก็บรักษา โดยการหายใจ
เริ่มตนของลองกองที่รม 1-MCP 1,000 nlL-1 นาน 6 ชั่วโมง ประมาณ 6.64 mgCO2 g-1hr-1 หรือต่ํากวาชุด
ควบคุมประมาณ 2.07 mgCO2 g-1hr-1 หลังจากนั้นการหายใจลดลงและต่ํากวาชุดควบคุมตลอดการเก็บ
รักษา (Figure 4b) เนื่องจาก 1-MCP ไปขัดขวางการทํางานของเอทิลีนและลดการสังเคราะหเอทิลีน ทําใหมี
ปริมาณเอทิลีนไมเพียงพอในการไปกระตุนการหายใจ (Tian et al., 2000)
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Figure 4 Effect of 1-MCP at 1,000 nlL-1 for 6 hr ethylene production (a) and respiration rate (b) of
longkong at full-yellow stage during storage at room temperature (29±2°C) (I; Standard error)

% fruit drop

ผลของสาร NAA และ 1-MCP ตอการหลุดรวงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยวที่อุณหภูมิตา่ํ
ลองกองในชุดควบคุมที่อุณหภูมิ 18°ซ มีการหลุดรวงประมาณ 28% ในวันที่ 4 ของการเก็บรักษา
หลังจากนั้นมีการหลุดรวงเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว โดยพบวามีการหลุดรวงมากกวา 50% หลังจากเก็บ
รักษาเปนระยะเวลา 6 วัน และรวงหมดชอภายใน 14 วัน สวนลองกองที่จุม NAA ความเขมขน 200 µlL-1
นาน 3 นาที หรือการรม 1-MCP ความเขมขน 1,000 nlL-1 นาน 6 ชั่วโมงมีความแตกตางอยางนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติหลังวันที่ 6 ของการเก็บรักษาจนสิ้นสุดการเก็บรักษา โดยสามารถชะลอการหลุดรวงไดดีในชวง 10
วันแรกของการเก็บรักษา แตหลังจากนั้นลองกองที่จุม NAA ไมสามารถชะลอการหลุดรวงตอไปได เนื่องจาก
NAA มีผลเพียงควบคุมสมดุลฮอรโมนโดยเฉพาะเอทิลีน แตไมสามรถยับยั้งการทํางานของ เอทิลีนได
เหมือน 1-MCP นอกจากนี้การเก็บรักษาลองกองที่อุณหภูมิ 18°ซ สามารถชะลอการหลุดรวงไดนานออกไป
อีก 6 วัน เมื่อเทียบกับการทดลองแรกที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (Figure 5)
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Figure 5 Effect of NAA 200 µlL-1 dipping for 3 min and 1-MCP fumigation at 1,000 nlL-1 for 6 hr on fruit
drop of longkong at full-yellow stage during storage at 18°C (I; Standard error)
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สรุปผลการวิจัย
ลองกองระยะเริ่มเหลืองทั้งชอที่จุม NAA ความเขมขน 200 µlL-1 นาน 3 นาที หรือการรม 1-MCP
ความเขมขน 1,000 nlL-1 นาน 6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง สามารถชะลอการหลุดรวงเนื่องจากสามารถลดการ
ผลิตเอทิลีนและการหายใจได แตการจุม NAA เหมาะกับเกษตรกรมากกวาเนื่องจากปฏิบัติงาย ประหยัดเวลา
และตนทุน นอกจากนี้หากเก็บรักษาลองกองไวที่ 18°ซ สามารถชะลอการหลุดรวงไดนานเพิ่มขึ้นอีก 6 วัน
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ผลของกรดจิบเบอเรลลิกตอคุณภาพของผลมะเกี๋ยง
Effects of Gibberellic Acid on Quality of Makiang Fruits
(Cleistocalyx nervosum var. Paniala)
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของกรดจิบเบอเรลลิกตอคุณภาพของของผลมะเกี๋ยง
โดยทําการฉีดพนกรดจิบเบอเรลลิกที่ระดับความเขมขน 0, 7.5,15, และ 30 ppm กับผลมะเกี๋ยงบนตนพืช
ในแปลงมะเกี๋ยงโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี สถาบันสถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนาลําปาง ทําการตรวจสอบคุณภาพผลมะเกี๋ยงหลังการฉีดพนสารกรดจิบเบอเรลลิก ในวันที่ 3, 6, 9,
12 และ 15 พบวา การใชกรดจิบเบอเรลลิกที่ระดับความเขมขน 30 ppm ชวยยืดระยะการสุกแกของผล
มะเกี๋ยงมากกวา 20 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับมะเกี๋ยงชุดควบคุมที่ไมไดฉีดพนสารกรดจิบเบอเรลลิก ผล
มะเกี๋ยงระยะที่ 5 หรือ 6 ของการพัฒนาการของผลที่ถูกพนดวยกรดจิบเบอเรลลิกความเขมขน 30 ppm
(21 วันหลังพน) ถูกเก็บเกี่ยว นํามาเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง และอุณหภูมิต่ํา 10±2°ซ ทําการตรวจสอบ
คุณภาพผล พบวา ผลมะเกี๋ยงที่เก็บอุณหภูมิต่ํา 10±2°ซ มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและเคมี
บางประการ ไดแก คา L*, a*, b*, คาของแข็งที่ละลายน้ําได ปริมาณกรดทั้งหมด สัดสวนระหวางคา
ของแข็งที่ละลายน้ําไดกับปริมาณกรด คาวิตามินซี และความเปนกรดดาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับมะเกี๋ยงที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง
คําสําคัญ: มะเกี๋ยง จิบเบอเรลลิน

Abstract
The objective of this study were accessment on some effects of gibberellic acid (GA) on
qualities of Makiang fruits (Cleistocalyx nervosum var. paniala). The makiang fruits (85-90 days after
full-bloom flowering) on Makiang trees in the Orchard of the Plant Genetic Conservation Project
under the Royal initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Lampang
Agricultural Research and Training Centre, Rajamangala University of Technology, Lanna,
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Lampang district were sprayed with 0, 7.5, 15, and 30 ppm of gibberellic acid solution and following
fruit qualities accessment 3, 6, 9, 12, and 15 day. The results show that the fruits, sprayed with 30
ppm of gibberellic acid, were extended the ripening time more than 20 days (compared with
untreated fruits). Some physical and chemical qualities of Makiang fruits (5th or 6th ripening stage)
which were treated with 30 ppm GA, storage at RT (25) and 10 C, were significance (p<0.05) of
L*, a*, b*, total soluble solid, total acidity, total soluble solid/total acidity, vitamin C and pH.
Keywords: Makiang, gibberelic acid

คํานํา
มะเกี๋ยง (Cleistocalyx nervosum var. paniala) เปนไมผลยืนตนพื้นเมืองที่พบมากในแถบภาคเหนือ
ของประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน และเชียงราย มีปญหาหลังการเก็บเกี่ยว
เนื่องจากมีระยะการสุกแกของผลมะเกี๋ยงสด สุกแกไมพรอมกัน เปนปญหาในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ทําใหภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑจากผลมะเกี๋ยงไดรับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพไมสม่ําเสมอ วัตถุดิบไม
เพียงพอในการปอนในกระบวนการผลิตเนื่องจากระยะสุกแกไมเทากัน ซึ่งมีผลในแงการจัดการ การรวบรวม
ผลิตผลสด ซึ่งมีความแตกตางกันของความแนนเนื้อผลมะเกี๋ยงในแตระยะการสุกแก มีผลตอการกดทับของ
ผลิตผล ทําใหผลมะเกี๋ยงชอกซ้ํางาย กลายเปนชองทางในการเขาทําลายของจุลินทรีย กอใหเกิดการเสื่อม
เสียของผลิตผลสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพของผลิตผล และทําใหมีคุณภาพผลมะเกี๋ยงที่ไมเหมาะสม
ในการนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ นอกจากนี้ระยะการสุกแกที่ไมพรอมกันของผลมะเกี๋ยงมีผลตอ
การเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลมะเกี๋ยง ดังนั้นการคนหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการ
ใช ก รดจิ บ เบอเรลลิ ก (Gibberallic acid) ร ว มในกระบวนการผลิ ต พืช มะเกี๋ ย งสํา หรับ การแปรรูป เชิ ง
อุตสาหกรรม นาจะเปนทางออกที่ดีในการแกไขปญหาดังกลาวขางตน โดยอาศัยหลักการที่สารจิบเบอเรลลิน
มีคุณสมบัติในการชลอการเสื่อมสภาพ และยืดอายุของผลิตผลทางการเกษตร และสารดังกลาวอยูในกลุม
ฮอรโมนพืชที่มีความปลอดภัยสูง และไมมีการตกคางในผลิตผลมะเกี๋ยง

อุปกรณและวิธีการ
วัตถุดิบ
1. ผลมะเกี๋ยงสด จากสถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง
2. กรดจิบเบอเรลลิก (Gibberellic acid, GA3 )
วิธีการ
ทําการพนสาร GA3 ที่ระดับความเขมขน 7.5, 15 และ 30 ppm โดยฉีดพนที่ความเขมขนละ 2 ตน
บนตนมะเกี๋ยงในแปลงปลูกของสถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เก็บเกี่ยงผลมะเกี๋ยงในชวงวันที่ 0, 3, 6, 9,12 และ 15 วันหลังฉีดพน นําไปตรวจสอบคุณภาพทาง
กายภาพและทางเคมีบางประการ
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1. ผลของกรดจิบเบอเรลลิกกอนเก็บเกีย่ วตอคุณภาพบางประการผลมะเกี๋ยง
ทําการเก็บเกี่ยวผลมะเกี๋ยงจากตนมะเกี๋ยงที่ไดรับการฉีดพนกรดจิบเบอเรลลิก ในระดับความ
เขมขนตางๆ ในแตละระยะของการสุกแกของผลมะเกี๋ยง ในชวงเวลา 0, 3, 6, 9, 12, และ 15 วันหลังการฉีด
พน โดยนําไปวัดคุณภาพผลทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัส (น้ําหนักตอผล ความหนาแนนโดยการ
แทนที่น้ํา สีของเปลือกและเนื้อ สัดสวนของเปลือกตอเนื้อ ปริมาณกรดอินทรียทั้งหมด ปริมาณของแข็งที่
ละลายไดทั้งหมด และวิตามินซี เปนตน วางแผนการทดลองแบบ Completly Randomized Design (CRD)
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชวิธี Duncan's multiple range tests (DMRT)
2. ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาตอคุณภาพผลมะเกีย๋ งที่ฉีดพนดวยกรดจิบเบอเรลลิก
โดยเปรี ย บเที ย บระหว า งผลมะเกี๋ ย งที่ ผ า นการฉี ด พ น ด ว ยกรดจิ บ เบอเรลริ ค มี ผ ลชะลอการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของผล แบงการทดลองออกเปน 2 ชุดการทดลอง ชุดแรกเเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง
25-30°ซ ชุดการทดลองที่ 2 นําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง 10±2°ซ วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ
(completely randomized design, CRD) ทําการตรวจคุณภาพผลในชวงการเก็บรักษา โดยการตรวจสอบ
ดังนี้
การตรวจสอบดานกายภาพ
- การเปลี่ยนแปลงสีผิวเปลือก และเนื้อ โดยการวัดสีผิวของผลโดยใชเครื่องวัดสี วัดบริเวณกึ่งกลาง
ผลทั้ง 2 ดาน ทําการวัดทุกๆ 3 วัน คาที่แสดงเปนคา L* a* b*
- น้ําหนักตอผล โดยการนําผลมะเกี๋ยงมาชั่งน้ําหนัก
- ความหนาแนนโดยการแทนที่น้ํา นําผลมะเกี๋ยงไปแทนที่น้ํา โดยการชั่งน้ําหนัก และวัดปริมาตร
ผลมะเกี๋ยง และหาคาเฉลี่ย
- สัดสวนของเปลือกตอเนื้อ นําผลมะเกี๋ยงมาแกะเปลือก แยกเมล็ด เนื้อ ชั่งน้ําหนักหาสัดสวน
การตรวจสอบดานเคมี
- ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ําได (Total soluble solids, TSS) โดยใช hand refractometer
อานคาที่ไดเปน oBrix
- ปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทได (Titratable acidity, TA) ในรูปของกรดมาลิก คาที่ไดเปนรอยละ
- อัตราสวนระหวางปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดตอปริมาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทได (TSS/TA
ratio)
- ปริมาณวิตามินซี คาที่ไดเปนเปอรเซ็นต (AOAC, 1990)

ผลการทดลอง
ในการทดลองนี้ไดประเมินผลของสารจิบเบอเรลลิคที่มีตอการการสุกแกของผลมะเกี๋ยง และหา
ระดับความเขมขนที่สามารถชะลอการสุกแกของผลมะเกี๋ยงบนตนมะเกี๋ยง ทําการเก็บเกี่ยวผลมะเกี๋ยงจาก
ตนมะเกี๋ยงที่ไดรับการฉีดพนกรดจิบเบอเรลลิก ในระดับความเขมขน 0, 7.5, 15, และ 30 ppm ในแตละ
ระยะของการสุกแกของผลมะเกี๋ยง ทําการเก็บเกี่ยวผลมะเกี๋ยงในชวงเวลา 0, 3, 6, 9, 12 และ 15 วัน หลัง
การฉีดพน โดยนําไปวัดคุณภาพผลทางกายภาพ เคมี บางประการ
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Table 1 Comparison of some physical and chemical properties of Makiang fruits, which were
sprayed with 0, 7.5, 15, and 30 ppm
Some physical/chemical
properties
Maturity stage
Weight of fruit (g)
Density (g/cm3)*
Peel color /RHS color chart

Flesh color /RHS color chart
Total acidity (%)*
Total soluble soid (%)*
Vitamin C (%)*
pH *

Gibberellic acid (ppm)
0
7.5
15
stage 6
stage 4
stage 2
1.45
2.33
2.28
c
b
0.22 ± 0.01 0.26 ± 0.01 0.30 b ± 0.01
Red/dark
red
Green/red
violet
RP-61-B
G-143-D/
GP-187-A
RP-61-B
White / violet White / pink
White / pink
W-155-B
W-155-B
W-155-B
a
a
0.18 ± 0.01 0.15 ± 0.01 0.14 b ± 0.01
4.3 b ± 0.06
4.4 b ± 0.09 4.64 a ± 0.12
0.11 c ± 0.01 0.10 c ± 0.01 0.15 b ± 0.01
3.0 a ± 0.17
2.8 a ± 0.13
2.3 b ± 0.12

30
stage 1
2.57
0.40 a ± 0.02
Green/red
G-143-C/
RP61-B
White / pink
W-155-B
0.12 b ± 0.01
4.70 a ± 0.14
0.16 a ± 0.01
2.2 b ± 0.36

Alphabet a b c d which difference in the vertical, meaning significant as (p ≤ 0.05)

ผลกระทบของกรดจิบเบอเรลลิกกอนเก็บเกี่ยวตอคุณภาพบางประการผลมะเกี๋ยง
จากตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของมะเกี๋ยงที่ไดรับการฉีดพนกรดจิบเบอเรลลิก
เก็บเกี่ยวในวันที่ 7 หลังการพนกรดจิบเบอเรลลิก พบวา คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของ
ผลมะเกี๋ ยงบนตนพืชที่มีอายุผลนับจากดอกบานอยูในชวง 85-90 วัน ไดรับการฉีดพนกรดจิบเบอเรลลิ ก
ที่ระดับความเขมขน 0, 7.5, 15 และ 30 ppm ทําการเก็บเกี่ยว ในวันที่ 7 หลังการพนกรดจิบเบอเรลลิก
พบวา ในวันเริ่มการพนกรดจิบเบอเรลลิก ผลมะเกี๋ยงชุดควบคุมพนดวยกรดจิบเบอเรลลิก 0 ppm มีระยะ
ของการพัฒนาการสุกแกอยูในระยะที่ 1 เมื่อทําการเก็บเกี่ยวหลังการฉีดพนในวันที่ 7 มีการเจริญและ
พัฒนาการของระยะสุกแกเปนระยะที่ 6 สําหรับผลมะเกี๋ยงที่พนดวยสารกรดจิบเบอเรลลิก ความเขมขน
7.5, 15 และ 30 ppm ซึ่งขณะนั้นมีระยะการสุกแก อยูในระยะที่ 4, 2 และ 1 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
น้ําหนักเฉลี่ยตอผล (กรัม) ของผลมะเกี๋ยงที่ที่พนดวยกรดจิบเบอเรลลิกเขมขน 0, 7.5, 15 และ 30 ppm
พบว า มี แ นวโน ม ของค า น้ํ าหนั ก เพิ่ ม ขึ้ น เช น เดี ย วกั น กั บ ความหนาแน น ในการแทนที่ น้ํ า มี ค า เพิ่ ม ขึ้ น
เมื่อระดับของกรดจิบเบอเรลลิกเพิ่มขึ้น โดยมีคาสูง 0.40 เมื่อเทียบกับชุดควบคุมมีคา 0.22 เชนเดียวกันกับ
คาของสีของเปลือกและเนื้อผล ที่ประเมินคาสีโดยการวัดเทียบกับ RHS color chart ซึ่งมีคาสีสอดคลองกับ
ระยะการพัฒนาการสุกแกของผลดังกลาวขางตน ซึ่งกลาวไดวาเมื่อความเขมขนของกรดจิบเบอเรลลิก
เพิ่มขึ้น มีผลตอการชะลอการสุกแกของผลหรือการเปลี่ยนแปลงสีผิวผลจากเขียวเปนแดงในระยะเวลาที่ชากวา
เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่ไมพนกรดจิบเบอเรลลิก สําหรับปริมาณกรดอินทรียและ pH มีแนวโนมใหคาเฉลี่ย
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ลดลงเมื่อเทียบชุดควบคุม ในขณะที่ปริมาณของของที่ละลายน้ําไดและปริมาณวิตามินซี มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่ไมพนกรดจิบเบอเรลลิก
ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาตอคุณภาพผลมะเกี๋ยงที่ฉีดพนดวยกรดจิบเบอเรลลิก
จากการศึกษาผลของกรดจิบเบอเรลลิกตอคุณภาพผลมะเกี๋ยงหลังการเก็บเกี่ยว พบวา ความ
คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและทางเคมี ของผลมะเกี๋ ย งที่ เ ก็ บ เกี่ ย วจากต น มะเกี๋ ย งที่ ไ ด รั บ การฉี ด พ น กรด
จิบเบอเรลลิก ทําการสุมตัวอยางผลมะเกี๋ยงสดนํามาวิเคราะหคุณภาพผลทางกายภาพและเคมีบางประการ
ในวันที่ 0, 3, 6, 9, 12, และ 15 วัน นําไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิปกติ (ผลมะเกี๋ยงแกเต็มที่มีสีเขียวมีอายุดอก
ประมาณ 90 วัน) พบวา น้ําหนักของผลมะเกี๋ยงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามเวลาหลังการพนกรดจิบเบอเรลลิก
ค า เฉลี่ ย ของความหนาแน น ในการแทนที่ น้ํ า ก็ มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น แปรตามเวลาเช น เดี ย วกั น สํ า หรั บ สี
ของเปลือกและเนื้อผลมะเกี๋ยงที่ไดรับการฉีดพนกรดจิบเบอเรลลิกพัฒนาการของสีผิวจากเขียวปนแดง และ
เนื้อสีขาวอมชมพู ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงในชวง 15 วัน หลังจากการพนกรดจิบเบอเรลลิก เมื่อประเมิน
ระยะสุกแกของผลมะเกี๋ยง พบวา ในวันที่ 0, 3, 6, 9, 12, และ 15 มีระยะสุกแกอยูในชวง ระยะที่ 1, 2,
3, 3, 3, และ 3 วันตามลําดับ สําหรับการศึกษาคุณสมบัติทางเคมี พบวา ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา
ไดทั้งหมด สัดสวนของ TSS/TA มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตามแปรตามระยะเวลา สําหรับปริมาณกรดทั้งหมด
มีคาคอนขางคงที่อยูในชวงรอยละ 0.20-0.23 ซึ่งในรูปของกรดมาลิก สวนคาวิตามินซีมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ในชวง 3-9 วัน หลังจากการฉีดพนกรดจิบเบอเรลลิก หลังจากนั้นจึงมีคาลดลงเล็กนอย
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลมะเกี๋ยงสดที่ไดจากตนมะเกี๋ยงที่ไดรับการผานฉีดการ
พนกรดจิบเบอเรลลิก ที่ระดับความเขมขน 30 ppm ทําการเก็บเกี่ยวผลมะเกี๋ยงในวันที่ 21 หลังการพนสาร
มีผลดังรายละเอียด (Table 2 ) มะเกี๋ยงที่นํามาใชในการศึกษาครั้งนี้มีน้ําหนักเฉลี่ยตอผลในชุดการทดลองที่
เก็บเกี่ยวในวันเริ่มตนของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองในวันที่ 0 วันที่ 7 และชุดที่เก็บรักษาในอุณหภูมิ
10°C มีคาเฉลี่ยน้ําหนักตอผล 2.55 2.61 และ 2.52 กรัม ตามลําดับ เมื่อเปรียบผลของอุณหภูมิในการ
เก็บรักษาตอการเปลี่ยนแปลงสีผิวพบวา ผลมะเกี๋ยงที่เก็บที่อุณหภูมิหอง มีการเปลี่ยนแปลงสีเขาสูระยะที่ 6
ของการสุกแกอยางรวดเร็วและมีสีคล้ํา จากคา L* ที่ลดลง ขณะที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10°C มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางชาๆ (23.84) ในทํานองเดียวกันคา a* ที่บงบอกการเปลี่ยนแปลงจากสีเขียวเปนแดง
พบวา ที่อุณหภูมิ 10°C มีคา a* ต่ํากวา หรือมีการเปลี่ยนแปลงผิวผลเปนสีแดงเขมชากวาผลมะเกี๋ยงที่
เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง อยางไรก็ตามคา L*, a*, b* ทั้งสามชุดการทดลองมีคาเฉลี่ยที่มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p ≤ 0.05
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Table 2 Comparison of some physical and chemical properties of Makiang fruits, which storage
at room temperature and 10°C, after gibberellic acid spraying 7 days
Some physical / chemical properties
Weight of fruit (gram)
Peel color
L* /*
a* /*
b* /*
Total soluble solid (%)*
Total acidity (as malic acid / %)*
Total soluble solid / total acidity (TSS / TA)*
Vitamin C (%)*
pH *

Storage
Room temperature
0 day
7 day
2.55
2.61
a
28.73 ± 0.66 19.60 c ± 1.00
17.20 a ± 0.56 19.12 a ± 0.39
6.96 a ± 0.16 3.34 b ± 0.32
3.69 b ± 0.16 4.08 a ± 0.36
0.19 a ± 0.1
0.16 b ± 0.01
19.19 c ± 2.08 25.53 a ± 3.18
0.12 a ± 0.01 0.11 b ± 0.01
2.7 b ± 0.07
3.0 a ± 0.19

10°C
7 day
2.52
23.79 b ± 0.43
15.85 b ± 0.76
2.60 c ± 0.19
3.79 b ± 0.09
0.17 a ± 0.01
21.75 b ± 1.47
0.13 a ± 0.01
2.8 b ± 0.09

a, b, c, d means the letters different in vertical showed significant differences(p ≤ 0.05)

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (%) ปริมาณกรดทั้งหมด(ในรูปของกรดมาลิก) TSS / TA วิตามินซี
และความเปนกรด-ดางในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองและที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10°C มีคาเฉลี่ยแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยคาเฉลี่ยของปจจัยที่ศึกษาดังกลาวขางตนของผลมะเกี๋ยงที่เก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 10°C จะมีแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงคอนขางชากวาการเก็บรักษาที่อุณหภูมิปกติ (30-32°C)

วิจารณผลการวิจัย
จากการศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาเพื่อหาระดับความเขมขนของกรดจิบเบอเรลลิกที่เหมาะสม เพื่อ
นําไปใชในการฉีดพนผลมะเกี๋ยงเพื่อใหชวยในการชะลอการสุกแกของผลมะเกี๋ยง และมีผลทําใหชะลอการ
เนาเสียของผลมะเกี๋ยงที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อเพิ่มน้ําหนักและขนาดของผลมะเกี๋ยงใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยที่วาดวยผลของกรดจิบเบอเรลลิก ที่มีผลตอการพัฒนาของเมล็ดและผลองุนพันธุไวทมาละกา
ที่ปลูกบนยอดดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม ที่ไดกลาวไววา กรดจิบเบอเรลลิก 50 ppm พนบนชอดอกองุน
ในระยะดอกบาน ทําใหองุนที่ไดรับกรดมีการพัฒนาเปนผลไมมีเม็ด เพิ่มขนาดของชอผลโตขึ้น นอกจากนี้
ยังทําใหปริมาณของน้ําตาลสูงขึ้นและปริมาณของกรดลดลง (สุรศักดิ์ และคณะ, 2539)
จากการศึกษาผลของการใชกรดจิบเบอเรลลิกที่มีตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะเกี๋ยงหลังการ
เก็บเกี่ยวโดยการฉีดพนกรดจิบเบอเรลลิกที่ระดับความเขมขน 7.5, 15 และ 30 ppm ฉีดพนมะเกี๋ยงที่อยูบน
ตนมะเกี๋ยง และทําการเก็บเกี่ยวในวันที่ 21 หลังการฉีดพนกรด พบวาที่ระดับความเขมขนของกรดยิ่งมาก
จะชวยชะลอการสุกของมะเกี๋ยงมากขึ้นไปดวย ซึ่งทีร่ ะดับความเขมขนของกรดที่ 7.5 และ 15 ppm ที่ฉีดพน
บนมะเกี๋ยงสงผลใหมะเกี๋ยงสุกเร็วกวามะเกี๋ยงที่ฉีดพนทีร่ ะดับความเขมขน 30 ppm
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ
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อยางไรก็ตามจากการศึกษาถึงผลกระทบของกรดจิบเบอเรลลิกที่มีผลตอการชะลอการเจริญเติบโต
ของผลมะเกี๋ยงใหมีระยะของการสุกชาลง ซึ่งจากการทดลอง พบวา ในการฉีดพนกรดจิบเบอเรลลิกที่
ระดับความเขมขน 30 ppm สามารถชลอการเปลี่ยนแปลงสีผิวผลจากเขียวเปนแดงชาลง ทําใหยืดระยะเวลา
ในการสุกแกของมะเกี๋ยง เปนผลดีตอการเก็บเกี่ยวผลมะเกี๋ยง สามารถทําการเก็บเกี่ยวมะเกี๋ยงนอกฤดูเก็บ
เกี่ยวได นอกจากนี้ยังมีผลตอการพัฒนาการของสีผิวผลมะเกี๋ยงมีสม่ําเสมอใกลเคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยเรื่อง ผลของกรดจิบเบอเรลลิค ทีมีตอการพัฒนาของเมล็ดและผลองุนพันธุไวทมาละกา ที่ปลูกบน
ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้จะใชกรดจิบเบอเรลลิกที่ระดับความเขมขน 50 ppm
ทําใหองุนมีชอผลที่มีลักษณะสมบูรณ สามารถผลิตองุนที่ไมมีเมล็ดและเพิ่มขนาดของผลองุนได อีกทั้งยัง
สามารถทําใหผลองุนมีการสุกชาลงและเพิ่มผลผลิตขององุนได (สุรศักดิ์ และคณะ, 2539)

สรุปผลการวิจัย
ผลกระทบของกรดจิบเบอเรลลิกกอนเก็บเกี่ยวตอคุณภาพบางประการผลมะเกี๋ยง
กรดจิบเบอเรลลิกมีผลในการชะลอการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงใหพัฒนาเขาสูระยะของการสุกแกชา
ลงได โดยมะเกี๋ยงที่ไดรับการฉีดพนสารกรดจิบเบอเรลลิกที่ระดับความเขมขน 30 ppm จะมีการสุกชากวา
มะเกี๋ยงที่ไดรับการฉีดพนสารในระดับความเขมขน 7.5 และ 15 ppm และมีผลทําใหน้ําหนักเฉลี่ยตอผล
เพิ่มขึ้น แตมีปริมาณกรดอินทรียและคา pH ลดลง ในขณะที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดและปริมาณ
วิตามินซีมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาตอคุณภาพผลมะเกี๋ยงที่ฉีดพนดวยกรดจิบเบอเรลลิก
ผลของกรดจิบเบอเรลลิก ที่ระดับความเขมขน 30 ppm ทีมีตอคุณภาพผลมะเกี๋ยงหลังการเก็บเกี่ยว
ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา (10°ซ) มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได ปริมาณกรดอินทรียทั้งหมด วิตามินซี
และคา pH มีคาเฉลี่ยต่ํากวาผลมะเกี๋ยงที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิปกติ และมีคาเฉลี่ยของคุณภาพดังกลาว
ขางตน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ผลของกาซเอทิลีนในการเก็บเกี่ยวตอคุณภาพผลมะเกี๋ยง
Effect of Ethylene for Harvesting on Quality of Makiang Fruits
(Cleistocalyx nervosum var. Paniala)
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของความเขมขนของกาซเอทิลีน 0-48% ที่ใชพนกอนเก็บ
เกี่ยวตอคุณภาพทางกายภาพ และทางเคมีบางประการของผลมะเกี๋ยง โดยทําการพนกาซเอทิลีนใหผล
มะเกี๋ยงที่มีระยะการสุกแก (85-90 วันหลังดอกบาน) บนตนมะเกี๋ยง ทําการติดตามประเมินผลหลังการ
พนสาร พบวา การพนกาซเอทิลีนเขมขน 0.06-48% ทําใหผลมะเกี๋ยงหลุดรวงจากกานขั้วผล และมีอาการ
ผิดปกติที่ผิวผล เปลี่ยนแปลงจากสีเขียวเปนสีน้ําตาล ในเวลา 24-48 ชั่วโมง การพนกาซเอทิลีนความเขมขน
0.01, 0.02 และ 0.05% เรงการพัฒนาสีผิวผลจากสีเขียวไปเปนสีแดงปนมวงอยางสม่ําเสมอ และเรง
ระยะเวลาการสุกแกเร็วขึ้น (2-3 วัน) ไมพบอาการผิดปกติที่ผิวผลมะเกี๋ยงมีคุณภาพกายภาพและเคมีบาง
ประการ ไดแก ความถวงจําเพาะ เปอรเซ็นตกรดทั้งหมด วิตามินซี และการประเมินโรคไมแตกตางทางสถิติ
(p>0.05) จากผลมะเกี๋ยงชุดควบคุมที่ไมผานการพนกาซเอทิลีน (0%) แตคาความแนนเนื้อ คา L*, a*, b*
และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
คําสําคัญ: มะเกี๋ยง เอทิลีน การเก็บเกี่ยว

Abstract
The objective of this research was to determine the effects of 0-48% ethylene concentration
for pre-harvest spraying which were effected to some physical and chemical properties of Makiang
fruits (Cleistocalyx nervosum var. paniala). The Makiang fruits, 85-90 days after full-bloom flowering,
on the tree were sprayed with ethylene solution and followed with fruit qualities accessment. The
results show that 0.06-48% of ethylene solution were caused fruit dropping within 24-48 hours
after spraying and ethylene injuries (burning at the peel of fruits by changing color peel from green
to brown). The 0.01 0.02 and 0.05% of ethylene were enhanced developing of peel color from
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green to purple as uniformity, reduced ripening time of fruits (2-3 day) and no appear peel
disorder. Some physical and chemical qualities of Makiang fruits were no significance (p>0.05) of
specific gravity, total acidity, Vitamin C and disease accessment but there were significance
(p<0.05) of firmness, L*, a*, b*, and total soluble solid.
Keywords: Makiang, ethylene, harvesting

คํานํา
มะเกี๋ ย ง (Cleistocalyx nervosum var. paniala) เป น ไม ผ ลยื น ต น พื้ น เมื อ งที่ พ บมากในแถบ
ภาคเหนือของประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน และเชียงราย ปจจุบันนํามา
แปรรูปเปนผลิตภัณฑ อาทิเชน น้ํามะเกี๋ยงพรอมดื่ม ไวนมะกี๋ยง แยมมะเกี๋ยง เนคตามะเกี๋ยง มะเกี๋ยงดอง
และมะเกี๋ยงแชอิ่มเปนตน อยางไรก็ตามในกระบวนการผลิตมักประสบปญหาผลมะเกี๋ยงสดเนาเสียไดงายใน
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว และการรวบรวมผลผลิตมีการกดทับของผลิตผลสดทําใหเกิดการช้ํา และแตกทําให
เชื้อจุลินทรียเขาทําลายไดงาย อีกทั้งการสุกแกไมสม่ําเสมอ มีผลทําใหการเก็บเกี่ยว และการรวบรวม
ผลิตผลตองใชเวลานาน ทําใหเปนอุปสรรคตอกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งกาซดังกลาวนิยมใช
ในการเก็บเกี่ยวผลองุนในตางประเทศ ทําใหผลองุน มีการพัฒนาการสุกแกสม่ําเสมอ และผลรวงหลนไดงาย
เปนผลดีตอการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวมะเกี๋ยงตามวิธีที่เกษตรกรใชในปจจุบัน ผลมะเกี๋ยงในตนเดียวกันมี
การสุกแกไมพรอมกัน เนื่องจากการออกดอก และการพัฒนาของผลไมพรอมกัน ผลมะเกี๋ยงทยอยสุก และ
สามารถเก็บเกี่ยวไดตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน วีธีการเก็บผลมะเกี๋ยงที่เหมาะสมคือ
ใหผลสุกรวงหลนจากตนแมตามธรรมชาติ โดยดานลางของตนจะขึงตาขายพลาสติกรองรับเพื่อปองกันไม
ใหผลช้ํา เสียหาย และทําใหสะดวกตอการเก็บรวบรวมผลบรรจุในตะกรา เพื่อนําไปแปรรูปตอไป (สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล, สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง, 2545)
จากการศึกษาเบื้องตนของผูวิจัย พบวา การปลอยใหผลมะเกี๋ยงรวงจากตนแม ตกลงบนตาขาย
พรางแสงซึ่งใชเปนภาชนะรองรับเพื่อรวบรวมผลิตผลใตตนพืช ซึ่งทําใหผลมะเกี๋ยงที่รวงกอน ไดรับการ
กระแทกจากผลมะเกี๋ยงที่ตกทีหลัง มีน้ําหนักมะเกี๋ยงกดทับบนผลมะเกี๋ยงที่หลนกอน เกิดอาการช้ํา แตกของ
ผลมะเกี๋ยง งายตอการเขาทําลายของจุลินทรีย ทําใหเกิดการเนาเสีย ไมเหมาะสมกับการนําไปทําผลิตภัณฑตางๆ
ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดหากระบวนการหรือวิธีการพัฒนากระบวนการเรงการสุกของผลมะเกี๋ยงเพื่อใหผล
มะเกี๋ยงพัฒนาระยะสุกแกที่สม่ําเสมอพรอมๆ กัน จากการศึกษาเชิงเอกสาร พบวา สารเคมีที่นิยมนํามาใช
แพรหลายในองุน คือสารที่ใหกาซเอทิลีน จึงนําสารดังกลาวมาใชกับการเก็บเกี่ยวผลมะเกี๋ยงบนตนพืช
โดยใชกาซเอทิลีนพนผลมะเกี๋ยงเริ่มนับจากการออกดอกของมะเกี๋ยงในชวงเดือนมกราคม 2552 ถึงระยะ
การเก็บเกี่ยวในชวงมิถุนายนถึงกันยายน 2552 ผูวิจัยคาดวาผลจากการศึกษาจะสามารถแกไขปญหา
ดังกลาวได โดยคาดวาเอทิลีนอาจมีผลตอการเรงการพัฒนาสีผิวผล หรือการขจัดสีเขียว เรงใหผิวผลมีสีแดง
อยางสม่ําเสมอทั่วทั้งผลพรอมกันในตนพืช และเรงการหลุดรวงจากกานขั้วผลในระยะเวลาที่ใกลเคียงกันเปน
ผลดีตอการเก็บเกี่ยว และคาดวาเอทิลีนมีผลตอคุณภาพผลมะเกี๋ยงไมแตกตางจากผลมะเกี๋ยงที่ไดจากตน
มะเกี๋ยงที่ไมไดรับการฉีดพนเอทิลีน
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อุปกรณและวิธีการ
วัตถุดิบ
1. มะเกี๋ยงจากสถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง
2. กาซเอทิลีน (อีเทเลท)
วิธีการทดลอง
ผลของกาชเอทิลีนที่ใชในการเก็บเกี่ยวทีม่ ีตอคุณภาพผลมะเกี๋ยงสด
ในการศึกษาผลของกาซเอทิลีนที่มีตอคุณภาพผลมะเกี๋ยงใชมะเกี๋ยงที่ปลูกในพื้นที่ในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง โดยการฉีดพนกาซเอทิลีนที่มีความ
เขมขนระดับตางๆ (0, 10, 20, 30, 40 และ 48% v/v) ในตนที่มีผลมะเกี๋ยงระยะตางๆ ของการเจริญและ
พัฒนาการ (ตนละ 1 ระดับความเขมขน) ติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลง คุณภาพบางประการทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพ ของผลมะเกี๋ยงโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การตรวจสอบทางกายภาพ
ในการศึกษาผลของกาซเอทิลีนที่มีตอผลมะเกี๋ยงที่ปลูกในพื้นที่ในสถาบันวิจัยและฝกอบรบเกษตร
ลําปาง ที่ระยะความแกแตกตางกันโดยการนับวันเก็บเกี่ยว ตรวจสอบคุณภาพเปรียบเทียบกัน ไดแก การ
สูญเสียน้ําหนัก ความหนาแนนโดยการแทนที่น้ํา คาความแนนเนื้อ การเปลี่ยนแปลงสีผิว แสดงเปนคา
L*, a*, b* ขนาดของผลมะเกี๋ยง การประเมินการเกิดโรค (คะแนนการประเมินโรค (1-4)) การประเมิน
อาการเสียหายจากกาซเอทิลีน (คะแนนการประเมินอาการเสียหายที่ผิวผล ระดับ 1-5)
2. การตรวจสอบทางเคมี
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ําได (Total soluble solids, TSS) ปริมาณกรดทั้งหมด
(Titratable acidity, TA) ในรูปของกรดมาลิก ปริมาณวิตามินซี คาที่ไดเปนเปอรเซ็นตวิตามินซี (AOAC, 1990)
ในการทดสอบ กายภาพ เคมี ทําการวางแผนการทดลองแบบ Completly Randomized Design
(CRD) เปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยใชวิธี Duncan's multiple Range Tests (DMRT)

ผลการวิจัย
ในการศึกษาผลของกาซเอทิลีนที่มีตอคุณภาพผลมะเกี๋ยงใชผลมะเกี๋ยงที่ปลูกในพื้นที่สถาบันวิจัย
และฝกอบรมการเกษตรลําปาง ทําการศึกษาโดยเริ่มจากการนับเวลาออกดอกของมะเกี๋ยงในชวงเดือน
มกราคม 2552 ถึงระยะการเก็บเกี่ยวในชวงมิถุนายนถึงกันยายน 2552 (80-95 วันหลังดอกบาน) ทําการ
ฉีดพนกาซเอทิลีนที่มีความเขมขนระดับตางๆ (0, 10, 20, 30, 40 และ 48% v/v) ในตนที่มีผลมะเกี๋ยงระยะ
แกเต็มที่ (ตนละ1ระดับความเขมขน) ทําการสุมชอผลที่มีระยะสุกแกในระดับ 1-6 นํามาทําการประเมิน
การเปลี่ยนสีผิวผลมะเกี๋ยงเนื่องจากกาซเอทิลีน จากการศึกษาพบวา ทุกระดับความเขมขนดังกลาวขางตน
กอใหเกิดอาการผิดปกติที่ผิวผล หรือมีอาการเสียหายเนื่องกาซเอทิลีน จากผลการทดลองที่ได ผูวิจัยจึงได
ลดปริมาณความเขมขนของกาซเอทิลีน อยูในชวง 0.06-5% พบวา ที่ระดับความเขมขน 0.06-5 % ยัง
พบวามีอาการผิดปกติที่ผิวผลมะเกี๋ยง และไดลดปริมาณความเขมขนของกาซเอทิลีนต่ํากวา 0.06% พบวา
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คาความเขมขนที่เหมาะสมสําหรับใชในการพนผลมะเกี๋ยงอยูในชวง 0.01-0.05% โดยที่ผลมะเกี๋ยงไมมี
อาการผิดปกติที่ผิวผลมะเกี๋ยงที่สามารถสังเกตไดดวยตาเปลา โดยการประเมินอาการเสียหายจากกาซเอ
ทิลีนที่ผิวผลมะเกี๋ยง และไดใชความเขมขนที่เหมาะสมดังกลาวในการศึกษาผลของกาซเอทิลีนที่มีตอระยะ
สุกแกที่เหมาะสมตอการเก็บเกี่ยวคุณภาพทางกายภาพ และทางเคมีบางประการของผลมะเกี๋ยง
ในการพนเอทิลีนในที่ระดับความเขมขน 0.01, 0.02, และ 0.05% ระยะที่ 1, 2 ของการเจริญ
พัฒนาการของผลมะเกี๋ยง พบวาหลังจากการพนกาซเอทิลีนในความเขมขนดังกลาวจะมีแนวโนมของระยะ
การพัฒนาการการสุกแกไปเปนระยะที่ 6 ใชเวลานอยกวา 3 วันในการพัฒนาการของผลเขาสูระยะที่ 6 ซึ่ง
สวนใหญจะมีการเปลี่ยนแปลงสีที่ผิวผลมะเกี๋ยงผิดปกติกลาวคือจะมีพัฒนาการถึงระยะที่ 4 จากนั้นจะเกิด
การหลุดรวงของผลมะเกี๋ยงในระยะที่ 3 และ 4 หลังการพนดวยกาซเอทิลีนในความเขมขนดังกลาว พบวา
ในการพัฒนาของการสุกแกไปเปนระยะที่ 6 นั้นใชเวลานอยกวา 3 วัน และมีพัฒนาการที่ปกติ สําหรับระยะที่
5 และ 6 ของการสุกแก พบวา หลังการพนกาซเอทิลีนในความเขมขนดังกลาว พบวา ผลมะเกี๋ยงมีอาการ
เสียหาย และผลนิ่ม เสื่อมสภาพอยางรวดเร็ว ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเลือกระยะการสุกแกในระยะที่ 3 และ 4 เปน
ระยะที่เหมาะสมสําหรับใชในการศึกษาคุณภาพผลมะเกี๋ยงที่ผานการพนกาซเอทิลีน
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของผลมะเกี๋ยงบนตนพืชที่มีอายุผลนับจากดอกบานอยู
ในชวง 85-90 วัน ไดรับการฉีดพนกาซเอทิลีนที่ระดับความเขมขน 0, 0.01, 0.02 และ 0.05% (Table 1)
ทําการเก็บเกี่ยว ในวันที่ 2 หลังการพนกาซเอทิลีน พบวาในวันเริ่มการพนกาซเอทิลีน ผลมะเกี๋ยงชุด
ควบคุม กาซเอทิลีน 0 % มีระยะของการพัฒนาการสุกแกอยูในระยะที่ 3 และ 4 เมื่อทําการเก็บเกี่ยวในวันที่
2 จะมีระยะสุกแกเปนระยะที่ 4 และ 5 ตามลําดับ สําหรับผลมะเกี๋ยงที่พนดวยกาซเอทิลีนความเขมขน
0.01, 0.02 และ 0.05% มีระยะการสุกแกอยูในระยะที่ 3 และ 4 เมื่อทําการเก็บเกี่ยวในวันที่ 2 จะมีระยะสุก
แกเปนระยะที่ 5 และ 6 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาน้ําหนักเฉลี่ยตอผล (กรัม) ของผลมะเกี๋ยงที่ที่พนดวย
กาซเอทิลีน เขมขน 0, 0.01, 0.02 และ 0.05% พบวา มีแนวโนมของคาน้ําหนักเพิ่มขึ้น เชนเดียวกันกับ
ความหนาแนนในการแทนที่น้ํา มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อระดับของกาซเอทิลีนเพิ่มขึ้น เชนเดียวกันกับคาของสีของ
เปลือก และเนื้อผลที่ประเมินคาสีโดยการวัดเทียบกับ RHS color chart ซึ่งมีคาสีสอดคลองกับระยะการ
พัฒนาการสุกแกของผลดังกลาวขางตน ซึ่งกลาวไดวาเมื่อความเขมขนของกาซเอทิลีน มีความเขมขน
เพิ่มขึ้นมีผลตอการเรงการสุกแกของผลหรือการเปลี่ยนแปลงสีผิวผลจากเขียวเปนแดงในระยะเวลาที่เร็วกวา
เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่ไมพนกาซเอทิลีน สําหรับปริมาณกรดอินทรียมีคาเฉลี่ยที่ไมแตกตางกันเมื่อเทียบ
กับชุดควบคุม ในขณะที่ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และปริมาณวิตามินซีมีแนวโนม
ลดลงเมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่ไมพนกาซเอทิลีน
จาก Table 2 การสูญเสียน้ําหนักสดของผลมะเกี๋ยงที่พนกาซเอทิลีนเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่
ไมไดพนกาซเอทิลีน พบวา การพนกาซเอทิลีนกับตนมะเกี๋ยงที่ติดผลมีอายุผลนับจากดอกมะเกี๋ยงบาน
ประมาณ 90 วัน พบวา ผลมะเกี๋ยงที่เก็บเกี่ยวไดมีระยะการสุกแกของผลที่แตกตางกันโดยมะเกี๋ยงที่ไมได
พนกาซเอทิลีนจะมีระยะสุกแกจัดอยูในระยะที่ 4 และ 5 ตามลําดับ มะเกี๋ยงที่ไดรับการฉีดพนดวยกาซเอทิลีน
ความเขมขน 0.01 0.02 และ 0.05% มีระยะสุกแกอยูในระยะที่ 5 และ 6 ตามลําดับ ดังนั้นหลังจากการพน
กาซเอทิลีน 2 วัน ทําการเก็บเกี่ยวนําไปวัดการสูญเสียน้ําหนักสดในวันที่ 3, 5 และ 7 วัน พบวา ในแตละวัน
ที่ทําการวัดการสูญเสียน้ําหนักสดของผลมะเกี๋ยงที่พนดวยกาซเอทิลีน ที่ความเขมขน 0.01, 0.02, และ
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0.05% มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยมะเกี๋ยงที่ผานการพนดวยกาซเอทิลีน
ความเขมขน 0.01% จะมีการสูญเสียน้ําหนักสดสูงกวาทุกชุดการทดลอง ในวันที่ 3, 5 และ 7 ของการเก็บเกี่ยว
ที่สภาพบรรยากาศปกติ
Table 1 Some physical and chemical properties of Makiang fruits (stage 3 and 4 of fruit
development stage ) were sprayed with 0.00, 0.01, 0.02, and 0.05% of ethylene.
Fruit qualities accessment were done after treated with ethylene 2 days.
Some physical
/chemical properties
Weigh of fruits(gram)
Fruit dimention: width
: length
Specific gravity ns
Firmness (lb/inch2)*

Peel color /RHS color chart
Flesh color /RHS color chart
L*
a*
b*
Total acidity (%) ns
Total soluble solid (%)*
Vitamin C (%) ns
Disease accessment
Ethylene injuries accessment

0
1.31-1.77
0.78-1.10
13.4-1.60
0.84
3.43 ab
GP-185-A
W-155-B
30.96+6.23 a
22.85+9.21 b
5.42+4.55 a
0.18
3.80 c
0.14
1
-

Ethylene concentration (%)
0.01
0.02
1.25-2.42
1.33-2.45
0.92-1.26
1.12-1.38
1.55-1.82
1.48-1.82
0.86
0.86
3.32 a
3.55 b
GP-187-A
GP-187-A
W-155-B
W-155-B
30.28+7.87 a 28.92+8.35 a
29.2+4.35 b 39.28+11.9 a
4.47+1.86 a
7.68+6.04 a
0.18
0.17
4.0 b
4.2 ab
0.12
0.13
1
1
-

0.05
1.92-2.69
1.10-1.42
1.84-2.12
0.85
3.46 ab
GP-187-A
W-155-B
16.73+9.15 b
8.02+3.95 c
-5.38+7.29 b
0.17
4.4 a
0.11
1
-

a, b, c, d means the letters different in horizontal showed significant differences (p ≤ 0.05)
- = no ethylene injuries

ผลของการศึกษาการใชกาซเอทิลีนที่มีตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลมะเกี๋ยงหลังการเก็บ
เกี่ยว เมื่อทําการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส กลิ่น รสชาติ และความชอบรวม ไมแตกตางกันในทาง
สถิติ สวนคาสีของมะเกี๋ยงและลักษณะปรากฏมีความแตกตางกันในทางสถิติ อาจเนื่องมาจากความสุกแก
ของผลมะเกี๋ยงในแตละระยะมีความสุกที่ไมเทากัน โดยมะเกี๋ยงที่ไดรับการฉีดพนกาซเอทิลีนที่มีความ
เขมขนสูงจะทําใหเกิดการเรงการสุกของมะเกี๋ยงทําใหสุกเร็ว จึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดานเคมี
ของมะเกี๋ยงไปดวย ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานปริมาณกรดที่เพิ่มขึ้นและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
ทั้งหมดมีเพิ่มขึ้น ในสวนของวิตามินซี พบวา มีแนวโนมลดลงเมื่อมะเกี๋ยงเริ่มเขาสูระยะที่ 6 สวนคาสีของ
มะเกี๋ยงจะมีสีที่เขมขนมากขึ้น
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Table 2 Weigh loss of Makiang fruits which treated with ethylene (harvested in 2 days after ethylene
spraying and storage at RT, 30-37°C)
Ethylene concentration
%
0
0.01
0.02
0.05
F-test

1
2.85
2.87
2.87
2.90
ns

3
4.64 b
5.44 a
5.46 a
5.54 a
*

Times (days)
5
8.28 b
8.42 a
8.38 a
8.73 a
*

7
12.17 b
12.37 b
12.55 b
13.54 a
*

9
14.94
14.71
14.63
14.86
*

a, b means the letters different in vertical showed significant differences (p ≤ 0.05)
ns = no significant

วิจารณผลการวิจัย
ภายหลังการพนกาซเอทิลีนในรูปของเอทิฟอนใหกับผลมะเกี๋ยง พบวา การสูญเสียน้ําหนักสดมี
ความสัมพันธโดยตรงกับความเขมขนของสารเอทิลีนที่เพิ่มขึ้น การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการรายงาน
ของวิกันดา (2541) ซึ่งรายงานวา ความเขมขนของสารเอทิฟอนไมมีผลตออาการสูญเสียน้ําหนักของผลสม
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานของ Cohen (1978) ซึ่งกลาววาการสูญเสียน้ําหนักของผลสม Shamouti ที่
ไดรับสารเอธิลีนความเขมขนตางๆ ในระหวางการขจัดสีเขียวไมมีความแตกตางกัน
การเปลี่ยนสีผิวของผลมะเกี๋ยงภายหลังการพนสารเอทิลีน จากการศึกษาพบวา การพนสารเอทิฟอน
มีผลตอการเปลี่ยนสีผิวของผลมะเกี๋ยงจากสีเขียวเปนสีแดงเร็วขึ้น ขึ้นอยูกับระยะความสุกแก และระดับ
ความเขมขนที่เหมาะสม สอดคลองกับผลงานของ Cohen (1978) ซึ่งกลาววาการขจัดสีเขียวของผลสม
Shamouti ที่ไดรับสารเอธิลีนความเขมขนตางๆ ในระหวางการขจัดสีเขียวมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับความ
เขมขนของสารเอทิลีน ถามีความเขมขนสูงจะทําใหสีเขียวขจัดไดเร็วขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้ยังพบวา ระยะ
สุกแกของผลมะเกี๋ยงมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงสีผิว ถามะเกี๋ยงอยูในระยะความสุกแก ระยะที่ 1, 2
มีสีเขียว ไดรับสารเอทิลีนในระดับ 0.1-0.5 สามารถพัฒนาสีผิวจากเขียวเปนแดงไดใชเวลานานกวา ระยะ
3-4 ใชเวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลงสีผิวจากแดง มวงแดง ระยะ 5-6 ใชเวลานอยกวา 6 ชั่วโมง
ผิวผลจะเปลี่ยนจากสีแดงเปนแดงปนมวงอยางรวดเร็ว ผลจะรวงจากตนแมหมด
องคประกอบทางเคมี พบวา สารเอทิฟอน ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งทั้งหมดที่
สามารถละลายน้ําได ปริมาณกรดทั้งหมดที่สามารถไตเตรทไดของผลมะเกี๋ยง ในระหวางการพัฒนาสีผิว
สอดคลองกับการวิจัยของ Wheaton and Stewart (1973) ซึ่งกลาววา การขจัดสีเขียวในผลสมไมมีผลกระทบ
ตอเปอรเซ็นตของแข็งที่ละลายน้ําได ปริมาณกรด และคุณภาพภายในผลสม การเก็บรักษาผลมะเกี๋ยงที่ผาน
การพนดวยสารเอทิลีนในสภาพการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํามีผลตอ การชะลอการสูญเสียน้ําหนักสด การ
ชะลอการเปลี่ยนแปลงสีผิวผล คา L*, a*, b* คาความแนนเนื้อ ปริมาณกรด ปริมาณวิตามินซี มีคาคะแนน
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การยอมรับทางดานประสาทสัมผัสทางดานสี และลักษณะปรากฎที่สูงกวามะเกี๋ยงที่เก็บรักษาในสภาพ
อุณหภูมิหอง สอดคลองกับการศึกษาของวิกันดา (2541)
สําหรับคุณภาพในการบริโภค พิจารณาโดยการประเมินคุณภาพภายนอก คือ สีผิว และการชิม
พบวา สารเอทิฟอน ความเขมขนมีผลตอคะแนนการประเมินสีผิว ผลโดยความเขมขนของสารเอทิฟอนที่
0.05% มีผลทําใหมะเกี๋ยงเปลี่ยนสีผิวผลเปนสีแดง และรวงอยางรวดเร็วสอดคลองกับการศึกษาของวิกันดา
(2541) ทําการศึกษาคุณภาพในการบริโภค โดยการประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินสีผิวผล และ
การชิม ไดใหขอสรุปวา สารเอทิฟอน และอุณหภูมิมีผลตอคาคะแนนการประเมินสีผิว โดยกลาววาผลสมที่
เก็บไวในสภาพอุณหภูมิหอง มีคาคะแนนประเมินสีผิวสูงกวาการเก็บที่อุณหภูมิ 20 และ 15°ซ ตามลําดับ
ทําใหผลสมเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลืองไดเร็วขึ้น และไมมีผลกระทบตอคุณภาพภายในผลสม (Barmore
et al., 1976) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ความเขมขนของเอทิลีน 0.05 % เหมาะสมสําหรับใชในการเก็บเกี่ยว
ผลมะเกี๋ยง

สรุปผลการวิจัย
1. การพนกาซเอทิลีนเขมขน 0.06-48% ทําใหผลมะเกี๋ยงหลุดรวงจากกานขั้วผล และมีอาการ
ผิดปกติที่ผิวผล เปลี่ยนแปลงจากสีเขียวเปนสีน้ําตาล ในเวลา 3-24 ชั่วโมง
2. การพนกาซเอทิลีนความเขมขน 0.01, 0.02 และ 0.05 % เหมาะสมสําหรับใชในการเก็บเกี่ยวผล
มะเกี๋ยงเนื่องจากมีผลตอการเรงกระบวนการพัฒนาการของสีผิวผล จากสีเขียวไปเปนสีแดงปนมวงอยาง
สม่ําเสมอ ใหกับผลมะเกี๋ยงทุกระยะของการสุกแก และเรงระยะเวลาในการสุกแกเร็วขึ้น (2-3 วัน) ไมพบ
อาการผิดปกติที่ผิวผลมะเกี๋ยง มีคุณภาพ กายภาพ เคมี บางประการไมแตกตางจากมะเกี๋ยงที่ไมพนกาซ
เอทิลีน (0%)
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
- ควรมีการศึกษาอาการผิดปกติในระดับโครงสรางของเซลลหรือเนื้อเยื่อผลมะเกี๋ยง
- การนําผลมะเกี๋ยงที่ผานการฉีดพนสารเอทิลีนในความเขมขนที่เหมาะสมในการทําผลิตภัณฑ
ประเภทตางๆ
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บทคัดยอ
การปอกเปลือกสีเขียวของมะพราวออนออกทําใหเกิดสีน้ําตาลและเชื้อราสามารถเขาทําลายไดงาย
จึงนิยมใชสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตแชผลมะพราวออนภายหลังการตัดแตง ซึ่งอาจทําใหมีสารโซเดียม
เมตาไบซัลไฟตตกคางและเปนอันตรายตอผูบริโภค การทดสอบการซึมของสารผานเปลือกภายหลังการแชผล
ดวยสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต 3 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 5 นาที พบวา สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต
สามารถซึมผานเปลือกบริเวณขั้วผล (stem end หรือดานที่มีตา) ไดมากที่สุด 5.5 มิลลิเมตร รองลงมา คือ
ดานขาง และปลายผล (stylar end) ตามลําดับ สําหรับการศึกษาผลของความเขมขนของสารโซเดียม
เมตาไบซัลไฟตและระยะเวลาในการแชผลมะพราวออนปอกเปลือกตอปริมาณสารตกคางในสวนที่บริโภคได
พบวา ผลที่แชในสารละลายความเขมขนสูงและระยะเวลานานมีโอกาสพบสารตกคางสูงกวาผลที่แชใน
สารละลายความเขมขนต่ําและแชในระยะเวลาสั้น ในทางปฏิบัติจึงควรแชผลดวยสารละลายความเขมขน
ไมเกิน 5 เปอรเซ็นต และระยะเวลาแชไมเกิน 5 นาที รวมถึงตัดแตงเปลือกเพียงเล็กนอย จะปองกันการ
ตกคางของสารดังกลาวได
คําสําคัญ: มะพราวออน สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต สารตกคาง

Abstract
Trimmed young coconuts turn an unattractive brown color and are highly susceptible to
mold growth. The use of sodium metabisulfite (SMS) can remedy these problems. However, SMS
residues in coconut kernel may be harmful to the consumer. The studied on SMS residue in the
husk at different site showed that SMS (3% of concentration for 5 minutes) penetrated the husk on
the stem end (eye site) of the young coconut deeper (5.5 mm) than that on the other sites. The
effect of SMS concentrations and dipping durations were also studied. The result showed that
those dipped in high concentrations and longer duration of SMS solution had a higher chance to
have SMS residue. It is recommended from the experiment that young coconut should be minimally
peeled, and dipped in ≤ 5 percent and ≤ 5 minutes of SMS
Keywords: young coconut, sodium metabisulfite, residues
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คํานํา
มะพราวน้ําหอมเปนพันธุมะพราวที่สําคัญของประเทศไทยในปจจุบันเนื่องจากมีลักษณะพิเศษคือ
น้ํามี กลิ่ น หอมคล ายใบเตยอี กทั้ งยั งมี รสหวาน ความตอ งการมะพร าวออ นทั้ งภายในและต างประเทศมี
แนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบันมูลคาการสงออกมีมูลคาสูงถึง 401 ลานบาท (กรมศุลกากร, 2552) โดยรูปแบบ
การจําหนายมะพราวออนมักทําการปอกเปลือกสีเขียวออก แตงผลใหสวยงามเพื่อดึงดูดใจผูซื้อ แตผล
มะพราวที่ทําการแตงผลเชนนี้จะเกิดสีน้ําตาลอยางรวดเร็วและเชื้อจุลินทรียตางๆ สามารถเขาทําลายไดงาย
จึงมักจุมผลมะพราวออนลงในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟตทันทีหลังการตัดแตง Tongdee et al. (1991)
เสนอวา สารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟตไมสามารถผานเขาไปในผลมะพราวออนเนื่องจากผลมีเปลือกหนา
แตจากการสุมตรวจสารตกคางในผลมะพราวรูปแบบตางๆ ไดแก รูปแบบควั่นหรือเจียน รูปแบบกลึงหรือเจีย
และมะพราวเผา จากตลาดไทของไพลิน (2550) พบวา สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตมีโอกาสตกคางในสวนที่
ใชบริโภค สวนการศึกษาสารตกคางในผลมะพราวออนจากตลาดปฐมมงคลของอานนท (2551) กลับไมพบวา
มีสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตตกคาง อยางไรก็ตามยังคงมีการรายงานสารตกคางในผลมะพราวสงออกอยู
การศึกษาในครั้งนี้จึงมีจุดประสงคเพื่อทราบใหแนชัดวา โซเดียมเมตาไบซัลไฟตสามารถซึมผานเขาไปใน
ผลมะพร าวออ นไดหรือ ไมอยางไรและปจจัยใดมีผลตอ ปริมาณโซเดียมเมตาไบซัลไฟต ตกคางเพื่อเป น
แนวทางในการหาวิธีปองกันการตกคางของสารดังกลาว

อุปกรณและวิธีการ
ระยะทางที่สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตสามารถซึมผานเปลือกมะพราวออนที่ผานการตัดแตงแลว
นํามะพราวออนพันธุน้ําหอมความหนาเนื้อหนึ่งชั้นครึ่ง (อายุประมาณ 180-185 วันหลังจั่นบาน) ที่
ผานการตัดแตงรูปทรงใหสวยงาม ดานทายเรียบดานบนมียอดแหลม (มะพราวควั่น) มาจุมในสารละลาย
โซเดียมเมตาไบซัลไฟตความเขมขน 3 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 นาที ผึ่งใหผิวมะพราวแหง จากนั้นจึงทําการ
หุมดวยฟลมพลาสติก (PVC) แลวนําไปเก็บรักษาในหองเย็นที่มีอุณหภูมิ 5±1ºซ นํามาตรวจวัดปริมาณสาร
โซเดียมเมตาไบซัลไฟตตกคางในรูปของ SO2 ตกคาง ดวยวิธีมาตรฐาน Monier-Williams Method (AOAC,
1984; จักรพงษ, 2542) ในตําแหนงตางๆ ของเปลือก คือ ดานบน (ปลายผล) ดานขางและดานลาง (ขั้วผล)
ครั้งละ 4 ผล โดยตรวจวัดทุกๆ 2 มิลลิเมตร ของชั้นเปลือกภายหลังจากการเก็บรักษาเปนระยะเวลา 1 วัน
ผลของความเขมขนและระยะเวลาในการจุมผลตอปริมาณสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตตกคาง
นํามะพราวออนพันธุน้ําหอมความหนาเนื้อหนึ่งชั้นครึ่งที่ผานการปอกเปลือกออกทั้งหมดจนถึง
กะลา มาจุมในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟตที่ระดับความเขมขน 2 ระดับความเขมขน ไดแก 5 และ 10
เปอรเซ็นต เปนระยะเวลาจุมผลตางๆ กัน 3 ระดับ คือ 5, 10 และ 15 นาที แลวผึ่งใหผิวมะพราวแหงทําการ
ทดลองทรีตเมนตละ 7 ซ้ําๆ ละ 1 ผล จากนั้นจึงนําไปเก็บรักษาในหองเย็นที่มีอุณหภูมิ 5±1ºซ นํามา
ตรวจหาสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตตกคางในน้ําและเนื้อมะพราวออนดวยวิธีมาตรฐาน Monier-Williams
Method (AOAC, 1984; จักรพงษ, 2542) ภายหลังการเก็บรักษาเปนระยะเวลา 1 วัน
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ผลการวิจัย

distance (mm)

ระยะทางที่สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตสามารถซึมผานเปลือกมะพราวออนที่ผานการตัดแตงแลว
จากการศึกษาระยะทางที่สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตซึมผานเขาไปในผลมะพราวออนได พบวา
สารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟตสามารถซึมผานเขาไปทางดานลางของผล (ขั้วผล) ไดลึกกวาทางดานขาง
และดานบน (ปลายผล) ตามลําดับ (Figure 1) เนื่องจากมีปริมาณสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตตกคางที่ตรวจ
พบในสวนดานลางของผลสูงที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา ผิวดานนอกสุดมีสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตตกคาง
สูงที่สุดและลดลงเมื่อฝานเปลือกลึกเขาไป อยางไรก็ตามไมพบสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตตกคางในสวนที่
ใชบริโภคในทุกตัวอยาง (Figure 2)
7
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top (stylar end)
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bottom (stem end)

Figure 1 Depth of the husk on different side of fresh cut coconut that sodium metabisulfite residues could
still be found after 1 day storage (n=4). Means followed by the same letter are not significantly
different by DMRT (P = 0.05).

ผลของความเขมขนและระยะเวลาในการจุมผลตอปริมาณสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตตกคาง
จากการศึกษาปจจัยของความเขมขนและระยะเวลาในการจุมผล พบวา ปริมาณสารโซเดียมเมตาไบ
ซัลไฟตตกคางที่ตรวจพบในสวนของเนื้อ ภายหลังจากการเก็บรักษาของผลที่จุมลงในสารละลายโซเดียม
เมตาไบซัลไฟตความเขมขน 10 เปอรเซ็นต มีปริมาณสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตตกคางสูงกวาการจุมผล
ในระดับความเขมขน 5 เปอรเซ็นต โดยการจุมผลในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟตความเขมขน 10
เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 นาที พบสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตตกคางเฉลี่ย 39.4 มก./กก. และผลที่มีการจุม
ผลนานขึ้นเปน 10 และ 15 นาที ตรวจพบสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตตกคาง 67.7 และ 109.0 มก./กก.
ตามลําดับ สําหรับผลที่จุมลงในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟตความเขมขน 5 เปอรเซ็นต พบสาร
โซเดียมเมตาไบซัลไฟตตกคางในระดับความเขมขนที่ต่ํามาก โดยจะเริ่มพบสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต
ตกคางเมื่อจุมผลนาน 10 นาที และพบโซเดียมเมตาไบซัลไฟตตกคางสูงสุดเฉลี่ย 8.1 มก./กก. เมื่อจุมผล
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นานขึ้นเปนเวลา 15 นาที สวนปริมาณโซเดียมเมตาไบซัลไฟตตกคางที่ตรวจพบในสวนของน้ํานั้นพบวา มี
แนวโนมเชนเดียวกับสวนของเนื้อแตพบวาปริมาณนอยกวาประมาณ 20 เทา (Figure 3)
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Figure 2 Sodium metabisulfite residues in husk at different site at 5±1 ºC after 1 day storage (n=4)
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Figure 3 Sodium metabisulfite residues in solid and liquid endosperm of de-husk young coconut dipped
in different SMS concentrations and durations after 1 day in storage (n=7)
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วิจารณและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาสารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตสามารถซึมผานเปลือกมะพราวออน
ทางดานลาง (ขั้วผล) ไดลึกที่สุดอาจเนื่องจากตําแหนงนี้ภายหลังจากการตัดแตงแลวมักพบโพรงขนาดเล็ก
แทรกอยูทั่วไป โซเดียมเมตาไบซัลไฟตจึงอาจเคลื่อนที่ผานสวนนี้เขาไปไดงายกวาตําแหนงอื่นๆ นอกจากนี้
ยังพบวา การจุมผลมะพราวออนจุมลงในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟตความเขมขนสูง และจุมเปนระยะ
เวลานานมีโอกาสพบสารตกคางไดสูงกวาการจุมผลในสารละลายที่มีความเขมขนต่ํา และระยะเวลาในการจุม
ผลสั้น อีกทั้งยังพบวา สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตสามารถซึมผานสวนของกะลาเขาไปในผลได ดังนั้น จึงมี
โอกาสที่สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟตจะตกคางภายในสวนที่ใชบริโภคไดหากเปนผลที่มีการตัดแตงเอาเปลือก
ออกไปมากและจุม ผลลงในสารละลายความเข ม ข นสู ง เป น เวลานาน ผลการทดลองนี้ แ ตกต างจากข อ
สันนิษฐานของ Tongdee et al. (1991) ที่กลาววาสารไมสามารถผานเขาไปในผลมะพราวออนได เนื่องจาก
ทําการวิเคราะหปริมาณสารตกคางแตเพียงสวนของผิวเปลือกดานนอกเทานั้น อนึ่งการศึกษาของไพลิน (2550)
และอานนท (2551) ที่พบวาขัดแยงกันอาจอธิบายไดจากการปฏิบัติที่แตกตางกันของผูประกอบการในแตละ
แหงที่อาจมีการตัดแตงเปลือกหนาบางไมเทากันและการจุมสารในระยะเวลาและความเขมขนที่แตกตางกัน
อยางไรก็ตามปริมาณสารตกคางที่ตรวจพบในผลมะพราวออนสดรูปแบบเจียนและกลึงของไพลิน (2550)
พบวา มีโอกาสพบสารตกคางต่ําและมีปริมาณสารตกคางนอยกวา 50 มก./กก. ซึ่งเปนปริมาณสารตกคาง
สูงสุดที่ยอมใหมีไดในผลไมที่ใชสารประกอบซัลไฟตภายหลังการเก็บเกี่ยวตามที่ Codex Alimentarius
Commission (2009) ไดกําหนดไว นอกจากนั้นปริมาณสารตกคางที่ตรวจพบนั้นยังต่ํากวา 10 มก./กก.
ตามที่กําหนดใหมีไดในผลองุนสดอีกดวย (Anonymous, 1986) ดังนั้นในทางปฏิบัติเพื่อปองกันไมใหมีการ
ตกคางของสารดังกลาวจึงควรแชผลดวยสารละลายความเขมขนไมเกิน 5 เปอรเซ็นต และระยะเวลาแช
ไมเกิน 5 นาที รวมถึงตัดแตงเปลือกออกเพียงเล็กนอย โดยเฉพาะดานขั้วผล (stem end)
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บทคัดยอ
กล ว ยเทพรสเป น กล ว ยชนิ ด กิ น ได ที่ มี ถิ่ น กํ า เนิ ด ในไทย และได รั บ การจํ า แนกให มี จี โ นมเป น
เททราพลอยด ช นิ ด ABBB จากรู ป ร า งและลั ก ษณะภายนอก งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ร ายงานการศึ ก ษาจํ า นวน
โครโมโซมจากปลายรากของตนกลวยที่ปลูกไว โดยเทคนิคการแยกโปรโตพลาสตแลวหยดบนแผนสไลด
ตามดวยการยอมดวยสี Giemsa และสีฟลูออเรสเซนส DAPI ที่เปนสารจําเพาะตอดีเอ็นเอ ผลปรากฏวา
กลวยชนิดนี้มีโครโมโซมจํานวน 33 แทง เชนเดียวกับรายงานการศึกษาโครโมโซมของกลวยเทพรสโดยวิธี
ยอมสี Feulgen ที่ไดจากแหลงอื่นและยังสอดคลองกับรายงานในตางประเทศที่ใชเทคนิคอื่น ดังนั้น กลวย
เทพรสจึงนาจะเปนกลวยชนิดทริพลอยดหรือมีโครโมโซม 3 ชุด ความคลาดเคลื่อนระหวางการจําแนกดวย
หลักสัณฐานวิทยากับการศึกษาโครโมโซมในกลวยชนิดนี้ ถือเปนกรณีตัวอยางที่ควรศึกษาในรายละเอียด
ตอไป
คําสําคัญ: กลวยเทพรส จํานวนโครโมโซม เทคนิคการหยดโปรโตพลาสต

Abstract
‘Kluai Teparot’ (Musa spp.) which is an indigenous hybrid banana of Thailand has been
classified as having the ABBB genome constitution, based on its key morphological characteristics.
This study reports chromosome examination from root tip material from nature-grown tree using
the protoplast dropping technique followed by Giemsa and fluorochrome DAPI staining. Results
indicate that ‘Kluai Teparot’ has the 33 chromosomal complement, as previously shown with
Feulgen staining method, which is in agreement with other reports. Thus, ‘Kluai Teparot’ is more
likely to have the triploid genome while the incongruence between morphology and chromosome
study in this banana represents a case study to be investigated.
Keywords: ‘Kluai Teparot’, chromosome number, protoplast dropping technique
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คํานํา
กลวยในสกุล Musa เปนกลวยชนิดที่แตกกอหรือแตกหนอซึ่งพบมากมายหลายชนิดในประเทศไทย
กลวยเทพรสหรือที่คนทางภาคเหนือ เรียกวา “กลวยปลีหาย” เปนกลวยที่มีถิ่นกําเนิดในไทย และไดรับการ
จําแนกจากรูปรางลักษณะตามวิธีการของ Simmonds และ Shepherd วามีจีโนมเปน ABBB (เบญมาศ
2545) คือ เปนลูกผสมระหวางกลวยปา Musa acuminata AA กับกลวยตานี Musa balbisiana BB ซึ่งมี
ความเหมือนกับกลวยตานีมากกวา จึงถูกระบุวามีจีโนม B ถึง 3 ชุด กลวยชนิดนี้มีลําตนเทียมสูง แผนใบ
กวางหนา ผลขนาดใหญ แตละเครือมีจํานวนหวีและผลนอย เมื่อสุกมีรสหวาน ลักษณะพิเศษของกลวย
ชนิดนี้ คือมักจะไมมีปลีหรือดอกตัวผู แตนานๆ ครั้งอาจมีปลีไดและจะทําใหผลมีขนาดเล็กลง
เบญจมาศ และประวัติ (2534) ไดศึกษาจํานวนและรูปรางของโครโมโซมในไมโทซิสของกลวยบาง
ชนิดในประเทศไทยโดยใชวิธีการกดเนื้อเยื่อจากปลายรากถึง 30 พันธุ และพบวา กลวยเทพรสเปนพันธุเดียว
ที่เปนเททราพลอยด คือ มีจํานวนโครโมโซม 4 ชุด หรือ 2n = 4X = 44 (X = 11) ซึ่งสอดคลองกับผลสรุปวา
มีจีโนมเปน ABBB กลวยเทพรสจากไทยเปนตัวอยางอางอิงวาเปนลูกผสม acuminata x balbisiana ตาม
ธรรมชาติ และมีเชื้อพันธุหรือโคลนเก็บไวที่องคกรนานาชาติ INIBAP (International Network for the
Improvement of Banana and Plantain) เนื่องจากโครโมโซมกลวยมีขนาดเล็กมาก ไมสามารถเห็นจุดเซน
โทรเมี ย ร ไ ด ชั ด เจนและยั ง มี ไ ซโตพลาซึ ม ที่ ห นาแน น จึ ง ยากต อ การศึ ก ษาทั้ ง จํ า นวนและคาริ โ อไทป
ตอมาเมื่อมีการศึกษาปริมาณดีเอ็นเอในนิวเคลียสโดยเทคนิค flow cytometry ที่ใชสาร DAPI ซึ่งยอมติด
ดีเอ็นเออยางจําเพาะ พบวา โคลนกลวยเทพรสที่อยูในตางประเทศมีจํานวนโครโมโซมโดยประมาณเปน
ทริพลอยด (Doleel et al., 2007)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการทดลองใชเทคนิคใหม ในการศึกษาจํานวนและรูปรางโครโมโซมของ
กลวยเทพรส ที่เก็บไดจากการสํารวจในจังหวัดเชียงใหม เพื่อยืนยันวาเปนทริพลอยดหรือเททราพลอยด

Figure 1 A bunch of ‘Kluai Teparot’ without male flower (left), ‘Kluai Teparot’ compared with a diploid
variety (right)
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อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมเนือ้ เยื่อ
ตัวอยางกลวยเทพรส ไดมาจากการสํารวจพื้นที่ในเขตอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม นําหนอมา
ปลู ก จนเป น กอใหญ รดน้ํ า ต น กล ว ยที่ บ ริ เ วณโคนทุ ก วั น หรื อ ขุ ด เหง า ในสภาพเป ย กชื้ น มาเก็ บ ไว ใ น
ถุงพลาสติกเพื่อใหไดปลายรากที่มีการเจริญและแบงเซลลแบบไมโทซิส ตัดรากสะอาดยาวประมาณ 2 ซม.
แลวทํา pretreatment ดวยความเย็นจัด (cold shock) โดยแชรากไวในหลอดน้ําเย็นจัดขามคืนที่ 4๐ซ และ/
หรือสารละลาย 8-hydroxyquinoline 0.05% (w/v) 3 ชม. เพื่อใหเซลลเขาสูระยะการแบงเซลลพรอมๆ กัน
โดยคาดหมายวาเซลลจะอยูในระยะเมทาเฟสเปนจํานวนมาก ซึ่งระยะนี้โครโมโซมจะขดตัวมากที่สุด ทําให
สามารถนับจํานวนและสังเกตรูปรางโครโมโซมได ตอจากนั้นจึงนํารากใสในน้ํายาตรึง (fixative) ที่ประกอบ
ดวย ethanol : acetic acid = 3 : 1 เพื่อรักษาสภาพ วางไวที่อุณหภูมิหองอยางนอย 1 ชม. และเก็บไวที่ -20๐ ซ
จนกวาจะเตรียมสไลด
การเตรียมสไลดตัวอยางโดยหยดโปรโตพลาสต (protoplast dropping method)
การเตรียมสไลดตัวอยางโดยหยดโปรโตพลาสตโดยวิธีของ Anamthawat-JonssÓn (2001) มี
ขั้นตอนดังนี้ ลางรากที่ตรึงแลวดวยน้ํากลั่น 30 นาที ระหวางนี้เปลี่ยนน้ําลาง 1 ครั้ง ตัดรากใหสั้นแลวผา
ตามความยาวใตกลองสเตอริโอ เขี่ยเอากลุมเซลลที่อยูเหนือ root cap เล็กนอย แชชิ้นตัวอยาง 2-3 ชิ้น ใน
สวนผสมเอนไซม 100 ไมโครลิตร บมที่อุณหภูมิหองประมาณ 2 ชม. หรือขามคืนที่ 4๐ซ ในตูเย็น ในการ
เตรียมสวนผสมของเอนไซม 10 มล. ใช cellulase (Sigma C-1184 จาก Aspergillus niger ) 800-1000
units และ pectinase (Sigma P-4716, จาก A. niger) 500-650 units รวมกันใน 0.1 M citrate buffer,
pH 4.6 บี้เนื้อเยื่อตัวอยางในเอนไซมผสมดวย pipette tip แลวกรองผานแผนกรองเหล็กขนาด 60 ไมครอน
ยายลงไมโครทิวบ เติม hypotonic solution 0.075 M KCl ที่เย็นจัด 1.5 มล. ขยับกรอกเบาๆ แลววางทิ้งไว
ที่อุณหภูมิหองนานประมาณ 30 นาที ปนเหวี่ยงที่ 7000 RPM 5 นาที เททิ้งน้ําใสสวนบน เติมน้ํายาตรึงที่
เพิ่งเตรียมและเย็นจัด 1 มล. ผสมเบาๆ วางไวที่อุณหภูมิหองอยางนอย 5 นาที ปนเหวี่ยงที่ 7,000 RPM
5 นาที เททิ้งน้ําใสสวนบน ทําซ้ําอีกอยางนอย 2 ครั้ง เพื่อลางไซโทพลาซึมใหสะอาด เติมน้ํายาตรึงเย็นจัด
50 ไมโครลิตร และผสมเบาๆ ถาตัวอยางขุนมากอาจเพิ่มน้ํายาตรึงอีก หยดโปรโตพลาสตลงบนสไลด
สะอาดที่เปยกและเย็นจัด หางจากสไลดอยางนอย 20 ซม. เมื่อสไลดเกือบแหงจุมลงแอลกอฮอลสัมบูรณ
แลวผึ่งใหแหง
การยอมสีโครโมโซม
ยอมสีสไลดที่แหงแลว โดยใชสี Giemsa 5% ใน 0.1 M phosphate buffer, pH 6.9 ในขวด Coplin
jar นาน 15 นาที แลวลางในบัฟเฟอร 2 ครั้ง ตามดวยน้ํา 1 ครั้ง แลวผึ่งใหแหง หรือยอมดวย fluorochrome
DAPI โดยหยดสารละลาย DAPI 100 ไมโครลิตร บนสไลดแลวปดดวยกระจกปดสไลด เตรียมสียอม DAPI
(4,6-diamidino-2-phenylidole) โดยเตรียม stock solution 100 ไมโครกรัม/มล. ในน้ํา เมื่อจะใชเจือจางให
เปน 1 ไมโครกรัม/มล. ดวย McIlvaine’s citrate buffer pH 7 (Singh, 1993)
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การศึกษาใตกลองจุลทรรศน
วิเคราะหโดยกลองจุลทรรศนพื้นสวางภายหลังการยอมสี Giemsa เพื่อศึกษาจํานวนและรูปรางของ
โครโมโซม การนับจํานวนโครโมโซมยืนยันไดโดย DAPI ที่ยอมติดดีเอ็นเอเฉพาะในกลองจุลทรรศน
ฟลูออเรสเซ็นส (Olympus รุน BX 50) บันทึกภาพโดยกลองดิจิตอล (Moticam 2,000, China Group) ที่มี
โปรแกรมบันทึก Motic Images Plus 2.0

ผลการวิจัยและวิจารณ
การศึ ก ษาโครโมโซมกล ว ยด ว ยเทคนิ ค การหยดโปรโตพลาสต ล งบนแผ น สไลด โ ดยวิ ธี ข อง
Anamthawat-JonssÓn (2001) ทําใหทราบจํานวนโครโมโซมของกลวยเทพรส 2n = 33 บนแผนสไลดที่ดีจะ
พบเซลล หรือโปรโตพลาสตในระยะที่ตองการหลายเซลล ในการนับจํานวนโครโมโซมจําเปนตองเลือกระยะ
เมทาเฟสที่โครโมโซมยังอยูภายในเซลล มิฉะนั้นจะไดโครโมโซมกระจายปนกัน เนื่องจากเซลลกลวยมีผนัง
เซลลที่หนาและมีไซโทพลาซึมขน ซึ่งเปนอุปสรรคทําใหมองเห็นโครโมโซมไมชัดเจน จึงยืนยันโดยการยอม
สไลดดวย DAPI ซึ่งเปนสารที่ติดดีเอ็นเอบริเวณที่มีคูเบส A-T ผลปรากฏวาการยอมดวยสาร fluorochrome
ใหผลเชนเดียวกัน ดํารงรัตน (2550) ไดศึกษากลวยเทพรสที่ไดจากอําเภอแมแฝก จังหวัดเชียงใหมดวยวิธี
ย อ มปลายรากด ว ยสี Feulgen แล ว กดและได จํ า นวนโครโมโซม 2n = 33 ดั ง นั้ น จึ ง เป น ที่ น า สั ง เกตว า
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิเคราะหจํานวนโครโมโซมกลวยเทพรสโดย flow cytometry (Doleel
et al., 2007) ซึ่งเปนวิธีการประมาณปริมาณดีเอ็นเอในนิวเคลียสเพื่อคนหาจํานวนชุดโครโมโซม ดังนั้น
จํานวนโครโมโซมของกลวยบางชนิดแมพบในจํานวนนอยอาจคลาดเคลื่อนจากขอมูลตามเกณฑของลักษณะ
ภายนอก (Pillay et al., 2006) จึงเปนเหตุที่ตองมีการศึกษาเรื่องการจําแนกชนิดของกลวยตอไปอีก

Figure 2 Chromosome number of ‘Kluai Teparot’, 2n = 33 as prepared by protoplast dropping technique
and Giemsa staining of root tip cells
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Figure 3 Chromosome number of ‘Kluai Teparot’, 2n = 33 as prepared by protoplast dropping technique
and DAPI fluorochrome staining of root tip cells

ในการวิจัยนี้ยังพบวา โครโมโซมในจีโนมของกลวยมีขนาดแตกตางกัน โดยสังเกตโครโมโซมระยะ
prometaphase ที่หลุดออกจากโปรโตพลาสต คือ มีโครโมโซมเมทาเซ็นทริกขนาดใหญ ขนาดกลางและเล็ก
โครโมโซมซับเมทาเซ็นทริกขนาดใหญ และยังพบโครโมโซมทีโลเซ็นทริกขนาดเล็กดวย หากปรับปรุง
วิธีการ เชน ในขั้นตอนการทํา hypotonic treatment จะสามารถจัดทําคาริโอไทปได ปญหาในการทําคาริโอ
ไทปกลวยคือโครโมโซมขนาดเล็กที่ไมเห็นจุดเซ็นโทรเมียร ทําใหยากแกการวัดขนาดแขนโครโมโซมและได
ภาพที่ไมชัด ดัง Figure 4

Figure 4 Some prometaphase chromosomes of ‘Kluai Teparot’ prepared by protoplast dropping technique
and Giemsa staining of root tip cells

สรุปผลการวิจัย
การใชเทคนิคการหยดโปรโตพลาสตศึกษาโครโมโซมของกลวยเทพรส ซึ่งเปนกลวยลูกผสมที่มีถิ่น
กําเนิดในประเทศไทย ไดผลวากลวยชนิดนี้มีจํานวนโครโมโซม 2n = 33 ซึ่งนาจะเปนทริพลอยด ถาปรับปรุง
ขั้นตอนในวิธีการนี้จะสามารถทําคาริโอไทปได
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาวิธีการศึกษาโครโมโซมของแคลลัสแตงกวาที่เพาะเลี้ยงจาก
เนื้อเยื่อของดอกเพศเมีย โดยทดลองวิธีการหยดโปรโตพลาสต ซึ่งตองเริ่มจากการพรีทรีตเมนต 3 แบบ
ไดแก การแชแคลลัสในอาหารเหลวสูตร MS เพียงอยางเดียว อาหาร MS ที่มีโคลชิซิน 0.5 เปอรเซ็นต และ
อาหาร MS ที่มี 8-hydroxyquinoline 0.05 เปอรเซ็นต หลังจากนี้แคลลัสจะถูกยอยดวยสวยผสมเอนไซม
เซลลูเลสและเพคติเนสนาน 1, 2 และ 3 ชั่วโมง เพื่อแยกโปรโตพลาสต จากผลการทดลองสรุปในเบื้องตนได
วาวิธีการที่เหมาะสม คือ การพรีทรีตเมนตลงในอาหาร MS ที่มี 8-hydroxyquinoline 0.05 เปอรเซ็นตและ
ยอยแคลลัสในเอนไซมมิกซนาน 2 ชั่วโมง การตรวจนับจํานวนโครโมโซมบนสไลดที่ยอมดวยสีกิมซา (Giemsa)
พบวา มีโปรโตพลาสตที่มีจํานวนโครโมโซม 2n=14 และ n = 7
คําสําคัญ: แตงกวา แคลลัส โปรโตพลาสต จํานวนโครโมโซม

Abstract
The objective of this study was to determine the chromosome complement of
cucumber calli cultured from female flowers by protoplast dropping technique. The attempted
pretreatment were: growing calli in MS medium alone, MS liquid medium + 0.5% colchicine or MS
medium + 0.05% 8-hydroxyquinoline. Protoplast isolation was done by digestion in enzyme mixture
of cellulase + pectinase for the duration of 1, 2 and 3 hours. Preliminary results indicate that
pretreatment with MS medium + 0.05% 8-hydroxyquinoline and a 2-hour enzyme digestion can
generate satisfactory metaphase spreads. Chromosome counts from slides stained with Giemsa
gave the likely complements of cucumber calli to be 2n=14 and 2n=7.
Keywords: cucumber, callus, protoplast, chromosome
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คํานํา
แตงกวา (cucumber) มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร ว า Cucumis sativus L. เป น พื ช ฤดู เ ดี ย วอยู ใ นวงศ
Cucurbitaceae ซึ่งเปนพืชวงศเดียวกันกับแตงโม ฟกทอง มะระ น้ําเตาและบวบ ซึ่งมีการปลูกกันอยาง
แพรหลายทั่วทุกภาคของประเทศ มีอายุตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวสั้น โดยใชเวลาเพียง 30-45 วันหลังจาก
ปลูก มีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดียหรือเอเชียใต มีการบันทึกประวัติการปลูกมานานประมาณ 3,000 ป
มาแลว แตงกวาไดแพรกระจายมาทางตะวันตกมายังเอเชียไมเนอรตอนเหนือของทวีปแอฟริกาและทางตอน
ใตของทวีปยุโรป แตงกวาเปนพืชผสมขามตามธรรมชาติโดยอาศัยลมและแมลงแตพบอัตราการผสมตัวเอง
1-47 เปอรเซ็นต โดยธรรมชาติมีดอกเพศผูและดอกเพศเมียแยกดอกแตอยูภายในตนเดียวกัน (monoecious
plant) แตงกวาเปนพืชที่มีจํานวนโครโมโซม 2 ชุด (diploid) โดยมีจํานวนโครโมโซมทั้งหมด 14 แทง
(2n=2x=14) (ปราโมทย, 2540) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจํานวนและลักษณะโครโมโซมของ
แคลลัสแตงกวาที่ไดจากการเลี้ยงดอกเพศเมียที่ยังไมไดรับการผสมเพื่อเปนประโยชนในดานการปรับปรุง
พัน ธุ พืช โดยศึ ก ษาเทคนิค ที่ เ หมาะสมในการเตรีย มโครโมโซมโดยการหยดโปรโตพลาสต ข องแคลลั ส
แตงกวา

อุปกรณและวิธีการ
แคลลัสแตงกวาที่นํามาใชในการทดลอง (plant material)
แคลลัสที่นํามาใชในการทดลองชักนําจากดอกแตงกวาเพศเมียกอนบาน 1 วันที่เลี้ยงบนอาหารแข็ง
สูตร MS ดัดแปลง ที่เติม 2,4-D 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับไคเนติน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร น้ําตาล 30 กรัม
ตอลิตรและวุน 10 กรัมตอลิตร ภายใตอุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส แสงจากหลอดฟลูออเรสเซ็นส 36 W
(Osram cool-white florescent tubes) ซึ่งใหแสง 16 ชั่วโมงและมืด 8 ชั่วโมง
การเตรียมโครโมโซมโดยการหยดโปรโตพลาสต (protoplast dropping method)
1. นํากอนแคลลัสขนาด 10-20 มิลลิกรัม ที่ตอพันธุไวกอนหนา 5-7 วัน ใสลงในหลอดน้ําเย็นจัด
(cold shock treatment) นานขามคืน
2. ยายลงในพรีทรีตเมนตวางบนเครื่องเขยานาน 5 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง โดยพรีทรีตเมนต 3 สูตร
คืออาหารเหลวสูตร MS อาหารเหลวสูตร MS ที่มีโคลชิซิน 0.5 เปอรเซ็นต และอาหารเหลวสูตร MS ที่มี
8-hydroxyquinoline 0.05 เปอรเซ็นต
3. ยายลงในน้ํายาตรึงที่เตรียมใหม (ethanol : acetic acid = 3 : 1) ทิ้งไวขามคืนที่อุณหภูมิหอง
ลางดวยน้ํากลั่น 2 ครั้ง
4. เติมเอนไซมมิกซ 100 ไมโครลิตร ปดฝาแนน วางไวที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 1, 2
และ 3 ชั่วโมง (การเตรียมเอนไซมมิกซ 10 มิลลิลิตร ใช 1,000 unit of cellulase (Sigma C-1184 from
Aspergillus niger) และ 650 unit of pectinase (Sigma P-4716 from Aspergillus niger) ลงใน 0.1 M
Citrate Buffer (pH 4.6)
5. ใช yellow tip คนแคลลัสในเอนไซมมิกซ โดยคน 2 รอบ
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6. กรองเอาเซลล/โปรโตพลาสตผานแผนกรอง ขนาด 60 mesh โดยลางดวย Sorbitol 0.6 M วาง
ทิ้งไวที่อุณหภูมิหองนาน 10 นาที ปนเหวี่ยงที่ 70 x g 5 นาที เทสวนบนทิ้ง ทําซ้ํา 2 ครั้ง
7. เติม hypotonic solution 0.075 M KCl ผสมใหทั่ว วางไวที่อุณหภูมิหอง 20 นาที ปนเหวี่ยง
เหมือนเดิม เททิ้งสวนบน
8. คอยๆ เติมน้ํายาตรึงที่เตรียมใหม วางทิ้งไว 10 นาที ปนเหวี่ยง 5 นาที เทสวนบนทิ้ง เติมน้ํายา
ตรึง คนใหเขากันเบาๆ ปนเหวี่ยง ทําซ้ําอยางนอย 2 ครั้ง สุดทายเติมน้ํายาตรึงเพียงเล็กนอย
9. หยดเซลล/โปรโตพลาสตลงบนแผนสไลดเย็นและเปยก เมื่อสไลดเกือบแหงให dehydrate โดย
จุมลงในแอลกอฮอลสัมบูรณ ตากใหแหงแลวยอมสี Giemsa 5 เปอรเซ็นต ใน phosphate buffer

ผลการวิจัย
จากการศึกษาเทคนิคการเตรียมโครโมโซมโดยการหยดโปรโตพลาสตของแคลลัสแตงกวาเพื่อ
ศึกษาโครโมโซม พบวา การพรีทรีตเมนตในอาหารเหลวสูตร MS ที่มี 8-hydroxyquinoline 0.05 เปอรเซ็นต
และและยอยแคลลัสในเอนไซมมิกซ นาน 2 ชั่วโมง ใหผลดีที่สุด คือ สามารถไดโปรโตพลาสตสมบูรณ
(Figure 1B) โครโมโซมที่ไดมีการหดตัวสั้นเปนแทงเห็นไดชัดเจน มีการยอมติดสีดีสามารถตรวจนับจํานวน
โครโมโซมไดชัดเจน มีจํานวนโครโมโซม 2n=14 (Figure 1C) และพบจํานวนโครโมโซมที่เปน haploid มี
จํานวนโครโมโซม 2n=7 (Figure 1D) เนื่องจากแคลลัสที่นํามาศึกษานั้นมาจากการเลี้ยงดอกเพศเมียกอนบาน
1 วัน

A

C

B

D

Figure 1 (A) Callus induction from ovule cultured on MS medium (B) Protoplast from cucumber calli
(C) Protoplast containing 2n=14 chromosomes (D) Protoplast containing n =7 chromosomes
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วิจารณผลการวิจัย
จากผลการทดลองโครโมโซมที่ไดพบทั้งแฮพลอยด (2n=7) และดิพลอยด (2n=14) เนื่องจาก
แคลลั ส ที่ นํ า มาศึ ก ษาโครโมโซมเปน แคลลั ส ที่ ม าจากการเพาะเลี้ ย งดอกแตงกวาที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ การผสม
โครโมโซมที่เปนแฮพลอยดและดิพลอยดจึงเกิดขึ้นไดจากโปรโตพลาสตในแคลลัส (Toriyama et al., 1986)
และจากเทคนิคการหยดโปรโตพลาสต (protoplast dropping method) ทําใหสามารถมองเห็นโครโมโซมได
อยางชัดเจนสามารถนับจํานวนโครโมโซมได อีกทั้งขอดีของเทคนิคดังกลาวคือ เมื่อ pretreatment และแยก
โปรโตพลาสต แ ล ว สามารถเก็ บ รั ก ษาไว ไ ด ใ นตู เ ย็ น และนํ า มาเตรี ย มสไลด ไ ด ทั น ที ต ามต อ งการ ซึ่ ง
ประหยัดเวลาในการเตรียมสไลด (Doležel et al., 1998) จากการทดลองในครั้งนี้โดยใชเทคนิคการหยด
โปรโตพลาสตในเบื้องตนไดประสบความสําเร็จสามารถมองเห็นโครโมโซมของแตงกวาไดชัดเจนซึ่งเปน
ประโยชนในการศึกษาดานเซลลพันธุศาสตรในแคลลัสอื่นๆ ในโครงการวิจัยและการปรับปรุงพันธุของ
แตงกวาตอไป

สรุปผลการวิจัย
วิธีการที่เหมาะสมในเตรียมโครโมโซมโดยการหยดโปรโตพลาสตของแคลลัสแตงกวาเพื่อศึกษา
โครโมโซมพบวาการพรีทรีตเมนตลงในอาหารเหลวสูตร MS ที่มี 8-hydroxyquinoline 0.05 เปอรเซ็นต และ
ยอยแคลลัสในเอนไซมมิกซนาน 2 ชั่วโมง ใหผลดีที่สุด โดยโครโมโซมจากการทดลอง พบวา วิธีการดังกลาว
สามารถแยกโปรโตพลาสตไดดีและจากการตรวจนับจํานวนโครโมโซม พบวา โปรโตพลาสตของแตงกวามี
จํานวนโครโมโซม 2n=14 และ n=7
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบพื้นที่ใตรมเงาของตนไทร ตนมะขามเทศ และพื้นที่
ระหว างเรื อนยอดว ามี อิท ธิพ ลต อ การรอดตาย และการเจริญ เติ บโตของต นผั กหวานป าหรือ ไม อย างไร
ทําการศึกษาโดยปลูกกลาผักหวานปาที่เพาะใหงอกแบบรากถั่ว ปลูกลงในรูดินที่เตรียมไว ระยะปลูก 1x1
เมตร ภายใต 3 สภาพรมเงา รดน้ําเทาที่จําเปนในชวงฤดูแลง กําจัดวัชพืชรอบโคนตน สุมแปลงตัวอยาง
ขนาด 5 แถวๆ ละ 4 ตน เพื่อนับเปอรเซ็นตการรอดตาย วัดขอมูลการเจริญเติบโต และสังเกตสีของใบ ผล
การศึกษา พบวา ในชวง 1-2 ปแรก สภาพรมเงาไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตออัตราการรอดตาย
และการเจริญเติบโตทางดานความสูง ความกวางของใบ จํานวนใบ และจํานวนกิ่ง แตมีอิทธิพลตอความยาว
ของใบผักหวานปาที่ปลูกใตรมไมทั้ง 2 ชนิดมีใบสีเขียว เทียบกับสีเหลืองซีดของตนที่ปลูกในพื้นที่ระหวางเรือนยอด
คําสําคัญ: ผักหวานปา รมเงา พื้นทีร่ ะหวางเรือนยอด การเจริญเติบโต

Abstract
This study aimed to compare shading area under Ficus benjamina Linn., Pithecellobium
dulce Benth and the unshaded area on survival rate and growth of Milientha sauvis Pierre.
seedlings. Sprouts of M. sauvis were planted in holes at 1X1 m spacing under the 3 shading
conditions. Watering was done in dry season when necessary. Weeding was done only around the
base of seedlings. Survival, growth and leaf color were measured and observed from 5x4 sampling
trees. The results showed that there were no significantly differences in survival, height, leaf width
and number and number of branches of M. sauvis. Only leaf length was significantly difference.
M. sauvis seedling grown under the shades had healthy green leaves compared to yellowish leaf
of the seedling grown in the unshaded area.
Keywords: Milientha sauvis Pierre, shade, unshaded area, growth
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คํานํา
ผั ก หวานป า (Milientha sauvis Pierre) เป น พื ช ป า ชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ผู นิ ย มนํ า มาบริ โ ภคกั น อย า ง
กวางขวาง เพราะมีรสชาติหวานอรอย การเก็บยอดผักหวานปาขายในแตละป สรางรายไดใหผูขายเปนกอบ
เปนกํา ทั้งจากผักหวานปลูก และผักหวานที่เก็บจากปา เพราะผักหวานปาหายากจึงมีราคาสูง แมวาจะมี
เกษตรกรบางรายสามารถปลูกผักหวานปาไดผลดี เชน นายประมวล วอนนอก บานดงบัง ตําบลคอนฉิม
อําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน และนายบุญเต็ม ชัยลา บานหมอ จังหวัดสระบุรี (โสมฉาย, 2553) และมี
เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการปลูกผักหวานปาออกมาจํานวนหนึ่ง (ณัฏฐากร และบัณฑิต, 2552;
ศรีพจน, 2553; สวนพัฒนาวนศาสตรชุมชน, 2549) และเผยแพรทางเว็บไซตตางๆ อยางไรก็ตาม การปลูก
ผักหวานปาก็ยังไมเปนที่แพรหลายนัก เพราะคนสวนใหญยังขาดความเขาใจในเรื่องการปลูกผักหวานปา
ผักหวานปาจึงมักจะตายในชวงเริ่มตนของการปลูก จากเอกสารเผยแพรและเว็บไซดดังกลาวขางตน สวน
ใหญสรุปตรงกันวาการปลู กผักหวานปาในระยะเริ่ม ตนนั้น จําเป นจะตองอาศั ยรมเงาไมต างๆ เชน แค
มะขามเทศ สะเดา หรือใหรมโดยใชวัสดุพรางแสงอื่นๆ อยางไรก็ตามถึงแมจะมีคําแนะนําเหลานี้ แตไมมี
รายงานวิจัยถึงอิทธิพลของรมเงาตอการเจริญเติบโต และการรอดตายของผักหวานปาในสภาพรมเงาตางๆ
แตอยางใด ขอมูลที่ไดสวนใหญไดจากการบอกกันตอๆ มา
การศึกษานี้จึงทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดลองเปรียบเทียบรมเงาไม 2 ชนิดคือ ตนไทร ซึ่งมีใบ
คอนขางทึบและไมทิ้งใบในชวงฤดูแลง และตนมะขามเทศที่ใหรมบางๆ และแสงโปรงและทิ้งใบบางสวน
ในชวงฤดูแลง เปรียบเทียบกับการปลูกแบบไมมีรมเงาไมบัง วาสภาพแวดลอมทั้ง 3 แบบ มีอิทธิพลตอการ
รอดตายและการเจริญ เติ บโตของตน ผัก หวานป าหรื อไม อย างไร ซึ่ง จากผลการศึกษาจะสามารถนํ าไป
ประยุกตใชในการสงเสริมเกษตรกรที่สนใจจะปลูกผักหวานปาตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมและการเพาะเมล็ด
เก็บเมล็ดผักหวานปาที่มีสีเขียวอมเหลือง ในชวงตนเดือนพฤษภาคม นํามาขยี้เอาเปลือกและเนื้อ
ออกจากเมล็ดดวยมือและตะแกรงหยาบจนสะอาด ผึ่งเมล็ดไวในรม 3 วัน จากนั้นนํามาเพาะในกระบะบรรจุ
ทรายหยาบ โดยวางเรี ย งเอาขั้ ว เมล็ ด ขึ้ น ด า นบน กดเมล็ ด ให จ มทรายประมาณครึ่ ง เมล็ ด รดน้ํ าทุ ก วั น
ประมาณ 7-10 วัน ใชมือขุดเมล็ดออกจากทราย เลือกเมล็ดที่มีรากงอกแบบถั่วงอก ไปใชในการปลูกทดลอง
การปลูกและการดูแลระหวางการทดลอง
ปลู ก ผั ก หวานป า ในช ว งต น ฤดู ฝ นที่ เ ริ่ ม มี ฝ นตกและดิ น ชุ ม ชื้ น เลื อ กพื้ น ที่ ท ดลองที่ เ ป น ที่ ร าบ
สม่ําเสมอ โดยใชระยะปลูก 1x1 เมตร แทงเหล็กปลายแหลมขนาด 2 หุน ลงในดินตรงจุดที่จะปลูก ใหลึก
อยางนอย 20 เซนติเมตร หยอนรากลงไปในรูอยางระมัดระวังไมใหรากหัก เมล็ดผักหวานปาจะคางอยูบน
ปากรูประมาณครึ่งเมล็ด จากนั้นปลอยใหเจริญเติบโตและรับน้ําฝนตามธรรมชาติในชวงฤดูฝนและใหน้ํา
ในชวงฤดูแลง เดือนละ 2 ครั้งในปที่ 1 สวนในปที่ 2 ใหปุยหมักชีวภาพอัตรา 500 ซีซี ตอน้ํา 200 ลิตร ตน
ละ 1 ลิตร จํานวน 2 ครั้ง และใหน้ําเทาที่จําเปน
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การเก็บขอมูล
วัดความเขมของแสง ในทั้ง 3 สภาพรมเงา โดยใช LM-SS Portable Light Meter for Solar
Sensors รุน E90 Quantum Sensor ตั้งแตเวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ทุกๆ 2 ชั่วโมง ในวันที่แดดจัดเปน
เวลา 2 วัน นํามาหาคํานวณหาคาเฉลี่ย
เก็บขอมูลโดยบันทึกลักษณะการงอก สังเกตพัฒนาการของยอด จากแปลงตัวอยางขนาด 5 แถวๆ
ละ 4 ตน ในบริเวณพื้นที่ทดลอง 3 สภาพรมเงา นับเปอรเซ็นตการรอดตาย และวัดขอมูลการเจริญเติบโต
ทางดานความสูง ในปที่ 1 และปที่ 2 (ที่อายุ 1 ป 9 เดือน) สังเกต ถายภาพบันทึกสีของใบ และเก็บขอมูล
เพิ่มเติมในปที่ 2 ในสวนที่เปน ขนาดความกวางและความยาวของใบที่ใหญที่สุดในตน จํานวนใบและจํานวน
กิ่งตอตน คํานวณหาพื้นที่ใบโดยใชสูตร พื้นที่ใบ = C X กวาง X ยาว
เมื่อ
C
= correction factor ใชแกผลคูณกวางและยาวใหเปนพื้นที่ใบ
กวาง = สวนที่กวางที่สุดของใบ
ยาว = สวนที่ยาวที่สุดของใบ
คา C ใชตาม Richard et al. (1940) (อางตาม นิรนาม, 2553ข) ซึ่งวัดพื้นที่ใบพืชในเขตรอน
จํานวนมาก แลวหาคา correction factor ได = 0.667 เมื่อไดพื้นที่ใบแลว คํานวณหาพื้นที่ใบรวม โดยนํา
พื้นที่ใบมาคูณกับจํานวนใบทั้งตน
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหหาอิทธิพลของสภาพรมเงาตอการรอดตายและการเจริญเติบโตของผักหวานปา โดยใช
โปรแกรม SAS และเปรียบเทียบความแตกตางจากคาเฉลี่ยทางสถิติโดยใช Duncan’s Multiple Range Test

ผลการทดลองและวิจารณ
ความเขมของแสง
ในบริเวณพื้นที่ใตรมมะขามเทศ รมไทร และพื้นที่ไมมีรมเงามีความเขมของแสงใกลเคียงกันในชวง
เชาที่เวลา 8.00 น. อยูที่ 198.5, 350 และ 223.5 µmolm-2s-1 ตามลําดับ แตในชวงสายจนถึงบาย ความเขม
ของแสงในพื้นที่ใตรมเงามะขามเทศ และรมไทร ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก อยูที่ 250, 355, 419.5 และ 207.5
µmolm-2s-1, และ 204, 208, 238.5 และ 340.5 µmolm-2s-1 ที่เวลา 10.00, 12.00, 14.00 และ 16.00 น.
ตามลําดับ ในขณะที่พื้นที่ไมมีรมเงา แสงมีความเขมเพิ่มขึ้นเปน 941.5 µmolm-2s-1 ที่เวลา 10.00 น. และ
เพิ่มขึ้นสูงสุดที่เวลาเที่ยงวัน อยูที่ 1,395.5 µmolm-2s-1 และกลับลดลงอีกครั้งที่เวลา 14.00 น. เปน 933.5
µmolm-2s-1 จนกระทั่งเหลือใกลเคียงกับสภาพใตรมเงาที่เวลา 16.00 น. เปน 248.5 µmolm-2s-1 (Table 1)
เนื่องจากไดรับรมเงาจากตนไมขางเคียง
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Table 1 Light intensity under 2 shading trees and no shading at every 2 hours during
8.00 am to 4.00 pm
Shading trees
P. dulce
F. benjamina
No shading

8.00 am
198.5
350.0
223.5

Light intensity (µmolm-2s-1)
10.00 am
12.00 am
2.00 pm
250.0
355.0
419.5
204.0
208.0
238.5
941.5
1,395.5
933.5

4.00 pm
207.5
340.5
248.5

พัฒนาการของกลาผักหวานปาในชวง 1-2 ป
จากการสังเกตลักษณะการงอกของเมล็ดผักหวานปา พบวา มีการงอกแบบ hypogeal การเจริญ
ของกลาไมในระยะ 1-2 เดือนแรก ยังไมมีการพัฒนาของยอดออน มีการเจริญเฉพาะในสวนของรากเทานั้น
เมล็ดยังมีลักษณะแนนแข็งอยู เมล็ดเริ่มฝอและหลุดไปในเวลา 3-4 เดือน เหลือสวนตายอดเล็กๆ ติดอยูบน
Hypocotyl และมี บ างส ว นพั ฒ นายอดอ อ นขึ้ น มา การเจริ ญ เติ บ โตของผั ก หวานป า ในช ว งป แ รกช า มาก
สอดคลองกับการรายงานของ โสมฉาย (2553) ตนกลาสวนใหญพัฒนาเพียงยอดเดียวและไมแตกยอดใหม
จนกระทั่งฤดูแลงของปถัดไปจึงเริ่มแตกยอดใหมในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ แลวจึงเจริญเติบโตตอไปอีก
ครั้งหนึ่ง
การรอดตายของผักหวานปาในสภาพรมเงาไมตางๆ
หลังการปลูกในสภาพรมเงาไมตางๆ พบวา หลังการปลูก 1-2 ป ผักหวานปามีอัตราการรอดตายสูง
มาก ตั้งแต 85-100 เปอรเซ็นต โดยไมพบวามีความแตกตางกันทางสถิติของการปลูกใตรมเงามะขามเทศ
และตนไทร ตลอดจนการปลูกโดยไมมีรมเงาไมบัง โดยตนที่ปลูกใตรมเงามะขามเทศ มีอัตราการรอดตายที่
85 เปอรเซ็นต ในปที่ 1 และเพิ่มขึ้นเปน 90 เปอรเซ็นต ในปที่ 2 ในขณะที่ตนที่ปลูกใตรมไทรและในที่ไมมี
รมเงามีอัตราการรอดตายสูงถึง 100 และ 95 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในปที่ 1 แตกลับลดลงเหลือ 95 และ
90 เปอรเซ็นตในปที่ 2 ดังแสดงใน Table 2
อยางไรก็ตามจะสังเกตเห็นวา อัตราการรอดตายในปที่ 1 และ 2 มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงประมาณ 5
เปอรเซ็นต ในกรณีที่อัตราการรอดตายเพิ่มขึ้นในปที่ 2 นั้น พบวา เกิดจากในชวงปแรกของการเจริญเติบโต
ยอดผักหวานปาบางตนแหงเหี่ยวและยุบตัวลงในชวงฤดูแลง ในขณะที่ระบบรากที่อยูใตดินยังมีชีวิตอยู ทํา
ใหเขาใจผิดคิดวาตายแลว แตตอมาเมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสมจึงผลิยอดใหมออกมาจากใตดินอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นการตรวจสอบอัตราการรอดตายของตนผักหวานปาจึงควรดําเนินการในฤดูฝน เมื่อผักหวานปามีการ
แตกยอดใหมแลว สวนในกรณีที่การรอดตายลดลงในชวงปที่ 2 นั้น เกิดจากความออนแอของตนผักหวานปา
เองและการดูแลที่ไมถูกตอง เพราะผักหวานปามีการเติบโตชาและออนแอในชวงปแรก ดังนั้นการตายของ
ผักหวานปาในชวงปแรกถึงปที่ 2 เปนสิ่งที่คาดการณได
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Table 2 Survival percentage, the 1st and 2nd year height, leaf sizes, number of leaves and
branches in the 2nd year of Milientha sauvis Pierre planted under 2 shading trees and no
shading
Shading
trees

Avg. survival (%)
1st yr 2nd yr

Avg. Height
1st yr. (cm)

2nd yr height (cm)
highest lowest Avg

Leaf size (cm)
Width Length

No. of
leaves Branches

P. dulce

85

90

9.48

77

6.5

19.42

2.25

6.76 a

29.18

3.6

Total
leaf
area
467.05a

F. benjamina

100

95

9.73

52

5

17.25

2.12

5.45 ab

17.14

2.8

187.22b

No shading

95

90

7.59

22.5

3.1

11.84

1.71

5.27 b

12.91

2.4

107.07c

*

ns

ns

ns

ns

ns

**

ns

ns

**

different alphabets means there is a significant differences among treatments, ns means there is non-significant difference.

การเจริญเติบโตของผักหวานปาในสภาพรมเงาตางๆ
ความสูง
ผักหวานปาที่ปลูกใตรมเงาตนมะขามเทศ และตนไทร และไมมีรมเงามีการเจริญดานความสูงหลัง
การปลูก 1 ป และ 2 ป ดังแสดงใน Table 2 ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนวา ผักหวานปาเปนพืชที่มีการเจริญเติบโต
ที่ชามาก โดยในชวงปแรกมีความสูงไมถึง 10 ซม. โดยผักหวานปามีความสูงมากที่สุดเมื่อปลูกในรมไทร
ที่ 9.73 ซม. รองลงมาเปน รมมะขามเทศที่ 9.48 ซม. ในขณะที่ ตน ที่ป ลูก ในที่ ไม มีร มเงาโตค อ นขางช า
เพียง 7.59 ซม. และไมมีความแตกตางกันทางสถิติทั้ง 3 สภาพรมเงาที่ทําการทดลอง สวนในปที่ 2 เริ่มเห็น
ความแตกตางของความสูงของผักหวานปาที่ปลูกในรมเงาตางๆ แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เนื่องจาก
ขอมูล มีความผัน แปรที่สู งมากของตนที่สู งที่สุดและเตี้ยที่สุ ด ในแปลงที่ปลู กใตร มมะขามเทศมีความสู ง
77 ซม. และ 6.5 ซม. ตามลําดับ ในแปลงที่ปลูกใตรมไทร และในแปลงที่ไมมีรมเงา มีความสูงของตน 52
และ 5 ซม., และ 22.5 ซม. และ 3.1 ซม. ตามลําดับ ความผันแปรในเรื่องความสูงนี้อาจเปนผลจากลักษณะ
ทางพันธุกรรมก็ได เพราะการทดลองนี้ใชเมล็ดในการปลูก อยางไรก็ตามการทดลองในเรื่องอิทธิพลของ
ลักษณะทางพันธุกรรมเปนเรื่องที่ตองศึกษาตอไป
ขนาดและจํานวนของใบ
สิ่งที่สามารถสังเกตไดถึงลักษณะการเจริญเติบโตที่แตกตางกันของผักหวานปา ที่ปลูกในสภาพรม
เงาตางๆ และที่ไมมีรมเงา คือ ขนาดของใบ จากการวัดขนาดของใบที่มีขนาดใหญที่สุดในแตละตนขณะที่ใบ
พัฒนาเต็มที่แลว เมื่อผักหวานปามีอายุ 1 ป 9 เดือน พบวา คาเฉลี่ยความกวางของใบใหญที่สุดเปนของตน
ผักหวานปาที่ปลูกในรมมะขามเทศ ที่ 2.25 ซม. รองลงมาเปนตนที่ปลูกในรมไทร ที่ 2.12 ซม.และแคบที่สุด
เมื่อปลูกในที่ไมมีรมเงา ที่ 1.71 ซม. ดังแสดงใน Table 2 เมื่อวิเคราะหทางสถิติ พบวา ไมมีความแตกตางทาง
สถิติ แตพบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในความยาวของใบ โดยคาเฉลี่ยความยาวใบที่ยาว
ที่สุดเปนของตนผักหวานปาในรมมะขามเทศ ที่มีความยาวถึง 6.76 ซม.รองลงมาเปนตนที่ปลูกในรมไทร ที่
มีความยาว 5.45 ซม. และคาเฉลี่ยความยาวใบที่สั้นที่สุดพบในผักหวานปาที่ปลูกในที่ไมมีรมเงา เปน 5.27 ซม.
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จะเห็นไดวาขนาดใบทั้งหมดมีขนาดเล็กกวาประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดใบที่รายงานไวโดย โสมฉาย (2553)
และณัฏฐากรและบัณฑิต (2552) ที่พบวา มีขนาดถึง 2.5-5 ซม. X 6-12 ซม. ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอายุ
ที่แตกตางกันก็ได
จํานวนใบ
นอกจากขนาดใบแล ว จํา นวนใบน า จะเป น ตั ว ชี้วั ด ที่ ดี ตัว หนึ่ ง ที่จ ะบอกถึง การเจริ ญ เติบ โตและ
พั ฒ นาการของต น ผั ก หวานป า ในอนาคต เพราะจะบอกถึ ง ศั ก ยภาพในการสั ง เคราะห แ สง อั น เป น
ขบวนการผลิตอาหารไปเลี้ยงสวนตางๆ ของพืช นอกจากขนาดใบที่แตกตางกันแลวการศึกษานี้ยังพบวา
จํานวนใบของตนผักหวานปาที่ปลูกของตนผักหวานปาในรมมะขามเทศมีจํานวนใบมากที่สุดถึง 29.18 ใบ
รองลงมาเปนตนที่ปลูกในรมไทร ที่มีจํานวนใบ 17.14 ใบ และจํานวนใบที่นอยที่สุดพบในผักหวานปาที่ปลูก
ในที่ไมมีรมเงาเพียง 12.91 ใบ (Table 2)
พื้นที่ใบ
เมื่อพิจารณาถึงพื้นที่ใบซึ่งเปนสวนที่ใชในการสังเคราะหแสงของพืช ผลจากการคํานวณ พบวา พื้นที่ใบ
ของตนผักหวานปาที่ปลูกใตรมมะขามเทศมากกวาของตนที่ปลูกในรมไทร และในที่ไมมีรมเงาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยมีพื้นที่ใบเปน 467.05, 187.22 และ 107.07 ตร.ซม. ตามลําดับ (Table 2) การมีพื้นที่ใบรวมที่มากกวาเปน
ตัวชี้วัดไดวาในอนาคตตนผักหวานปาที่ปลูกใตรมมะขามเทศจะเจริญดีกวาตนที่ปลูกในรมไทร และตนที่ปลูกในรม
ไทรก็จะเจริญดีกวาตนที่ปลูกในที่ไมมีรมเงา แสดงใหเห็นวาผักหวานปาเปนไมที่ตองการรมเงาในการเจริญเติบโต
การไดรับแสงแดดจัดเกินไปที่ความเขมแสง 900-1,400 µmolm-2s-1 เมื่อปลูกในที่ไมมีรมเงามีผลทําใหการเจริญลดลง
เมื่อปลูกในที่ที่มีแสงแดดที่เหมาะสมภายใตรมเงาไมที่ความเขมแสงประมาณ 200-400 µmolm-2s-1 ทําใหตนผักหวาน
เจริญเติบโตไดดีกวา สอดคลองกับการวิธีการปลูกของเกษตรกรอําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน ที่ใชตนแคเปน
รมเงา (โสมฉาย, 2553) แตไมไดวัดความเขมแสงไว
จํานวนกิ่ง
การพั ฒ นาลํ าต น ของผั ก หวานป า ในส ว นของการแตกกิ่ ง ก าน เป น ส ว นที่ แ สดงถึ ง ผลผลิ ต ยอด
ผักหวานปาและการเจริญเติบโตของตนผักหวานปาในอนาคต พบวา ผักหวานปาที่ปลูกในสภาพรมเงาทั้ง 3
สภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยของจํานวนกิ่งที่แตกนอยมากเพียง 3.6, 2.8 และ 2.6 กิ่ง เมื่อปลูกใตรมมะขามเทศ
ใตรมไทร และปลูกในที่ไมมีรมเงา ตามลําดับ ดัง Table 2 จํานวนกิ่งที่แตกออกมานี้ ยังไมสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได แตตนที่มีกิ่งมากกวานาจะมีโอกาสในการผลิตยอดในปตอไปไดมากกวา ซึ่งยอดที่แตกในปที่ 3
นาจะมีเพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได ซึ่งตรงกับรายงานของ โสมฉาย (2553) ที่นําเสนอไว
สีของใบ
ลั ก ษณะหนึ่ ง ที่ สั ง เกตเห็ น ในเรื่ อ งความแตกต า งของผั ก หวานป า ที่ ป ลู ก ในสภาพร ม เงาต า งๆ
เปรียบเทียบกับที่ไมมีรมเงา คือ สีของใบอันเปนเปนตัวชี้วัดถึงสุขภาพของพืช ซึ่งจากการสังเกตพบวา
ผักหวานปาที่ปลูกในรมไมทั้ง 2 ชนิด สวนใหญมีสีเขียวอันแสดงถึงสุขภาพที่แข็งแรง ในขณะที่ผักหวานปา
ซึ่งปลูกในที่ไมมีรมเงา สวนใหญมีใบสีเหลืองซีดแสดงถึงลักษณะออนแอ ดังแสดงใน Figure 1 ซึ่งจะเห็นได
อยางชัดเจนวาสีของใบผักหวานปาที่ปลูกใตรมมะขามเทศและตนที่ปลูกในรมไทร มีสีเขียวและมีลักษณะ
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แข็งแรงสมบูรณมีแนวโนมที่จะเจริญเติบโตตอไปไดอยางดี ในขณะที่ตนที่ปลูกในที่ไมมีรมเงา ซึ่งนาจะเกิด
จากการไดรับแสงแดดจัดจนเกินไป จึงมีใบที่มีสีเหลืองซีดและมีลักษณะออนแอมาก หากไมรีบจัดการดูแลให
ถูกตองอาจตายในที่สุด

aa

b

c

Figure 1 Leaf colors of M. sauvis planted under P. dulce (a), F. benjamina shades (b) and
unshaded (c)
ในชวง 1-2 ปแรก ถึงแมวาตนผักหวานปาที่ปลูกในสภาพรมเงามะขามเทศและใตรมไทร มีการ
เจริญและรอดตาย ไมแตกตางกับตนที่ปลูกในที่ไมมีรมเงา แตมีสุขภาพที่ดีกวาอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบ
จากสีของใบ การปลู กผักหวานปาภายใต รมเงาจึงนาจะดีกว าสภาพที่ไมมีรมเงา สอดคลองกับขอมูล ที่
นําเสนอในเอกสารเผยแพรและเว็บไซตตางๆ ดังกลาวขางตน การคนพบดังกลาวนี้สามารถนําไปประยุกตใช
เปนแนวทางในการสงเสริมใหชาวบาน ปลูกผักหวานปาใตรมไมในพื้นที่สวนปาตางๆ ของรัฐได โดยไมตอง
บุกรุกทําลายปา จะชวยลดปญหาความขัดแยงในเรื่องการใชประโยชนพื้นที่ไดทางหนึ่ง และยังชวยให
ชาวบานมีรายไดเพิ่มอีกดวย

สรุปผลการทดลอง
จากผลการวิจัยเกี่ยวอิทธิพลของไมรมเงา 2 ชนิด คือ ตนมะขามเทศและตนไทรตอการรอดตายและ
การเจริญเติบโตของตนผักหวานปาเปรียบเทียบกับตนที่ปลูกในที่ไมมีรมเงา ในชวง 1-2 ปแรก สรุปไดวา
1. รมตนมะขามเทศและตนไทรไมมีอิทธิพลตออัตราการรอดตาย การเจริญเติบโตเชิงปริมาณสวน
ใหญของตนผักหวานปา เชน ความสูง ความกวางของใบ จํานวนใบ และจํานวนกิ่ง ยกเวนความยาวของใบ
เทานั้น ของตนผักหวานปาเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ปลูกในที่ไมมีรมเงา
2. รมตนมะขามเทศและตนไทรมีอิทธิพลอยางชัดเจนตอการเจริญเติบโตเชิงคุณภาพ คือ สีของใบ
ของตนผักหวานปา เมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ปลูกในที่ไมมีรมเงา
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บทคัดยอ
การเสื่อมสภาพทางชีววิทยาของไมยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ชั้นอายุ 3, 5, 7 และ 10 ป จากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศตอเชื้อราทําลายไม เพื่อประเมินความทนทานตาม
ธรรมชาติ และผลกระทบตอความแข็งแรงของไม ดวยวิธี Agar block และ Sandwich method เปน
ระยะเวลา 4 เดือน พบวา ไมอายุนอย (3, 5 และ 7 ป) จากทั้งสองภาคออนแอตอเชื้อราทําลายไมในระดับ
“ผุพัง” มีอายุการใชงานนอยกวา 2 ป ไมที่มีอายุมาก (10 ป) มีความทนทานตอเชื้อรา และมีอายุการใชงาน
ประมาณ 10-15 ป การเสื่อมสภาพทางชีววิทยามีผลกระทบตอกลสมบัติไมโดยประเมินจากคาแรงตานทาน
การหัก (MOR) สรุปไดวา เชื้อราทําลายไมมีผลตอความแข็งแรงของไมจากทั้งสองภาคไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส การเสื่อมสภาพทางชีววิทยา เชื้อราทําลายไม กลสมบัติไม

Abstract
The biodeterioration of four different wood aging classes (3, 5, 7 and 10 years) of
Eucalyptus camaldulensis selected from northeastern and eastern parts of Thailand were verified to
establish the impacts of wood durability and mechanical properties. The experiment was carried out
by agar block and sandwich methods. The tested blocks were exposed to wood decay fungi and
maintained in the four month-incubation period. The results showed that the young age of wood
sample (3, 5 and 7 years) from two regions were susceptible to fungi attack as "perishable level”
and manifested less than 2 years of service life. However, the old aged wood samples (10 years)
were more resistant to fungi and upheld about 10-15 years of service life. The impact on wood
mechanical properties was eventually evaluated in term of bending strength (MOR). To summarize,
the results of decay fungi effect indicated that the northeastern timber demonstrated in the same
level strength as eastern timber.
Keywords: Eucalyptus camaldulensis, biodeterioration, wood decay fungi, wood mechanical
property
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คํานํา
ธรรมชาติของไมโตเร็วที่มีอายุนอย จะมีความทนทานตามธรรมชาติต่ํา เนื่องจากเนื้อไมสวนใหญ
เปนกระพี้มากกวาแกน จึงออนแอตอการถูกทําลายจากเชื้อราและแมลงไดงาย ลักษณะของไมที่ถูกทําลาย
จะแสดงอาการผิดปกติใหเห็นอยางชัดเจน เชน ไมที่ถูกเชื้อราเขาทําลายจะมีสีเนื้อไมซีดหรือ เขมขนเนื้อไม
ออนตัว ความหนาแนนเปลี่ยนแปลง ความแข็งแรงลดลง ซึ่งจะสงผลกระทบตอการรับน้ําหนักของไมในดาน
โครงสรางจึงตองระมัดระวังการหักโคนเมื่อไมไดรับแรงกระแทก เปนผลจากไมสูญเสียกลสมบัติ มีนักวิจัย
เกี่ยวกับไมนิยมศึกษาการเปลี่ยนแปลงของไมดานกลสมบัติ เพื่อประเมินความแข็งแรงของไม โดยอาศัย
ปจจัยตางๆ ประกอบ เชน ชนิดของไม ปริมาณความชื้น อุณหภูมิ และอายุของไม นอกจากนั้น ยังศึกษาถึง
ความสัมพันธของการสูญเสียน้ําหนัก และกลสมบัติของไมภายหลังถูกเชื้อราเขาทําลาย ซึ่ง Hennigsson
(1967) ไดทดสอบความแข็งแรงของไม birch ที่ถูกเชื้อรา Fomitopsis pinicola เขาทําลาย ภายหลังจาก
สัมผัสเชื้อราผุสีน้ําตาล ในระยะ เวลา 2 สัปดาห มีการสูญเสียความตานทานการรับน้ําหนักถึง 47% ในขณะ
ที่มีการสูญเสียน้ําหนักเพียง 7% และเมื่อสัมผัสกับราผุออนมีการสูญเสียความแข็งแรง 59% มีการสูญเสีย
น้ําหนักเพียง 6% แสดงวา การเสื่อมสภาพของไมจากเชื้อรามีผลตอคุณสมบัติดานความแข็งแรงของไม
อยางชัดเจน ขณะที่การสูญเสียน้ําหนักของไมระยะแรกของการเสื่อมสภาพ ไมสามารถชี้ถึงสถานภาพการ
เสื่อมสภาพไดเดนชัด ซึ่งเปนปญหาในการประเมิน ความทนทานตามธรรมชาติของไม อายุการใชงาน และ
ความแข็งแรงของไมในการรับแรง
การเสื่อมสภาพของไมภายหลังจากเชื้อราเขาทําลาย สงผลกระทบทางชีววิทยา ทางกลสมบัติ และ
ทางฟสิกส สงผลใหไมมีคุณภาพต่ํากวาไมปกติ โดยเฉพาะไมที่มีอายุนอยหรือไมโตเร็วจากปาปลูกที่มีอายุ
ประมาณ 3-7 ป (Bowyer et al., 2003) เนื้อไมเจริญเติบโตไมเต็มที่ มีสภาพที่เรียกวา ไมติดไส ซึ่งเปน
ปญหาของการใชประโยชน เพราะมีกระพี้มากกวาแกน จึงเปนจุดดอยใหไมอายุนอยออนแอตอการถูก
ทําลายจากศัตรูทําลายไมไดงาย
ดังนั้น การศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการเสื่อมสภาพทางชีววิทยา และทางกลสมบัติของ
ไมในการรับน้ําหนัก สามารถนําขอมูลมาประยุกตใช กอนการตัดสินใจคัดเลือกไมมาใชประโยชนอยางมี
ประสิทธิภาพตอการใชงานตอไป

อุปกรณและวิธีการ
1. การเตรียมตัวอยางไมและเชื้อรา
1.1 ไมยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส อายุ 3, 5, 7 และ 10 ป จากสวนปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออกของประเทศ จํานวน 2 ขนาด คือ
2 x 2 x 1 เซนติเมตร สําหรับทดสอบความทนทานตามธรรมชาติ
2 x 2 x 30 เซนติเมตร สําหรับทดสอบกลสมบัติไม
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1.2 ชนิดเชือ้ ราทําลายไม เชื้อราชนิดราผุสีขาว (white-rot fungi) จํานวน 5 species
- Lentinus squarrosulus
- Lenzites adusta
- Loweporus medullae-panis
- Pycnoporus sanguineus
- Rigidoporopsis amylospora
เชื้อราชนิดราผุสีน้ําตาล (brown-rot fungi) จํานวน 2 species
- Gloeophyllum sepiarium
- Gloeophyllum striatum
2. วิธีการทดลอง
2.1 เพาะเลี้ยงเชื้อราบริสุทธิ์บนอาหารเทียม 2% malt extract agar ในขวดทดลอง จากนั้นนํา
ตัวอยางไมทดลองขนาด 2x2x1 ซม. ชั้นอายุละ 10 ซ้ํา/เชื้อรา อบแหงที่อุณหภูมิ 100±5°ซ เพื่อชั่งน้ําหนัก
คงที่ ทําการทดลองดวยวิธี agar-block ทุกขั้นตอนดําเนินการดวยระบบ aseptic technique บมไวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 4 เดือน ภายหลังสิ้นสุดการทดลอง ทําความสะอาดชิ้นไม และอบแหงที่อุณหภูมิ
100±5°ซ ชั่งหาน้ําหนักคงที่เทียบกับน้ําหนักไมอบแหงกอนทดลอง เพื่อคํานวณเปอรเซ็นตการสูญเสีย
น้ําหนัก และประเมินระดับความทนทานตามธรรมชาติของไมตอเชื้อราทําลายไม
2.2 เตรียมไมทดลองขนาด 2x2x30 ซม. ชั้นอายุละ 10 ซ้ํา/เชื้อรา ทําการทดสอบความแข็งแรง
ในการรับแรงของไมกอนและหลังถูกเชื้อราเขาทําลายดวยวิธี Sandwich method โดยมี feeder strip เปน
แหลงของเชื้อรา วางไวระหวางชิ้นไมทดลองในกระบะทดสอบ ซึ่งมี vermiculite ที่ดูดซึมน้ําจนอิ่มตัวรองพื้น
กระบะ ปดฝากระบะใหสนิท ทุกขั้นตอนการดําเนินงานดวยระบบ aseptic technique บมไวที่อุณหภูมิหอง
เปนเวลา 4 เดือน ภายหลังสิ้นสุดการทดลอง ทําความสะอาดตัวอยางชิ้นไม และผึ่งแหงในกระแสอากาศ
จากนั้นทําการทดสอบความแข็งแรงดวยเครื่องทดสอบกําลังไม
2.3 ระดับความทนทานตามธรรมชาติเปรียบเทียบกับอายุการใชงาน
%การสูญเสียน้ําหนัก
นอยกวา 1%
1-5%
5-10%
10-30%
มากกวา 30%

ระดับความทนทานตามธรรมชาติ
ทนทานมาก (VD)
ทนทาน (D)
ทนทานปานกลาง (MD)
ไมมีความทนทาน (ND)
ผุพัง (P)

ระดับอายุการใชงาน
มากกวา 15 ป
10-15 ป
5-10 ป
2-5 ป
นอยกวา 2 ป

3. วิเคราะหผลทางสถิติ
วิเคราะหความแปรปรวนของความแตกตางคาเฉลี่ยน้ําหนักที่สูญเสีย คาความแข็งแรงในการรับแรง
ดวยวิธี Duncan’s multiple range test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีชนิดของเชื้อรา และชั้นอายุไมเปนตัว
แปรอิสระ น้ําหนักที่สูญเสียและคาความแข็งแรงเปนตัวแปรตาม
86

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

ผลการทดลอง
1. ศึกษาการเสื่อมสภาพของไมยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่ชั้นอายุ 3, 5, 7 และ 10 ป จากทองที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ภายหลังถูกเชื้อราทําลาย
ผลการเสื่อมสภาพของไมยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ภายหลังถูกเชื้อราเขาทําลาย แสดงออกในรูป
เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนัก ซึ่งใชประเมินระดับความทนทานตามธรรมชาติ และอายุการใชงาน (Table 1)
สรุปไดวา การสูญเสียน้ําหนักของไมยูคาลิปตัสจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความแปรปรวนของคาเฉลี่ย
น้ําหนักที่สูญเสียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P=0.023) สวนไมจากภาค
ตะวันออก มีความแปรปรวนของน้ําหนักที่สูญเสียไมแตกตางกันทางสถิติ (P=0.228) ซึ่งไมจากทั้งสองภาคมี
การสูญเสียน้ําหนักในชวง 10-30% จึงไมมีความทนทานตามธรรมชาติตอเชื้อรา และมีอายุการใชงาน
ประมาณ 2-5 ป
จาก Table 2 สรุปผลการวิเคราะหความแปรปรวนของน้ําหนักที่สูญเสีย โดยมีระดับชั้นอายุเปนตัว
แปรจําแนก พบวา ไมจากทั้งสองภาคมีการสูญเสียน้ําหนักแตกตางกันทางสถิติ ( P=0.000) ทั้งนี้ไมจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือชั้นอายุ 3, 5 และ 7 ป และไมจากภาคตะวันออกชั้นอายุ 3 และ 5 ป ออนแอตอการถูก
เชื้อราทําลายในระดับ “ผุพัง” มีการสูญเสียน้ําหนักมากกวา 30% และมีอายุการใชงานนอยกวา 2 ป ในขณะ
ที่ไมอายุมากขึ้น (10 ป) มีความทนทานตอเชื้อรา และอายุการใชงานเพิ่มขึ้น ประมาณ 10-15 ป
Table 1 Compare mean differences of percentage weight loss on eucalyptus after treated with
fungi by Duncan’s new multiple range test at significance different α = 0.05
Fungal Species
Lentinus squarrosulus
Lenzites adusta
Loweporas medullae-panis
Pycnoporus sanguineus
Rigidoporopsis amylospora
Gloeophyllum sepiarium
Gloeophyllum striatum
Average

%Weight loss1/
Northeastern
Eastern
b
35.89
28.48a
22.12a
19.59a
35.36b
30.31a
28.80ab
30.94a
30.94ab
32.27a
25.93ab
22.09a
32.93b
24.38a
30.28
26.87

1/

Means with the same letter are non-significant according to DMRT at 95%.
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Table 2 Compare mean differences of percentage weight loss on eucalyptus after exposed
to fungi with different wood ages by Duncan’s multiple range test at α = 0.05
Age of Wood
10
7
5
3

%Weight losses1/
Northeasthern
Easthern
a
1.28a
3.11
31.30b
8.78b
42.98c
39.60c
43.74c
57.80d

1/

Means with the same letter are non-significant according to DMRT at 95%.

2. ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลและเชิงฟสิกสของไมภายหลังถูกเชื้อราเขาทําลาย
ผลจากการวิเคราะหคุณสมบัติเชิงกลของไมดวยคาแรงตานทานการหัก (MOR) แรงตานทานการเสีย
รูป (MOE) และคุณสมบัติเชิงฟสิกสดวยคาความถวงจําเพาะ (Specific gravity) สรุปผลไดดังนี้ (Table 3)
1. ความแตกตางของคาเฉลี่ยความแข็งแรงในการรับแรง และความถวงจําเพาะของไมยูคาลิปตัส
จําแนกตามชนิดของเชื้อรา พบวา ความแปรปรวนของคาเฉลี่ย MOR, MOE และ Specific gravity ของไมจาก
ทองที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) ในทํานอง
เดี ยวกั นไม จากภาคตะวั นออกให ค าความแปรปรวนของค าเฉลี่ ยดั งกล าวแตกต างกั นทางสถิ ติ (P=0.00)
อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ MOR, MOE และ Specific gravity ของไม
จากทั้งสองภาคดวยวิธี Paired T-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาคา MOR ของไมจากทองที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (42.94Mpa) และไมจากภาคตะวันออก (41.72Mpa) ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
(P=0.702) แตจะใหคา MOE และคา Specific gravity แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P=0.001 และ P=0.009)
2. การสู ญ เสี ย คุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง กลและเชิ ง ฟ สิ ก ส ข องไม จ ากภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาค
ตะวันออกมีการสูญเสียความแข็งแรง ( MOR ) 52.20 และ 58.50% ตามลําดับ ผลดังกลาวสรุปไดวาความ
แข็งแรงของไมจากทั้งสองภาคจะลดลงประมาณ 40-50% ของไมปกติ สวนแรงตานทานการเสียรูปและความ
ถวงจําเพาะเปนผลกระทบจากไมมีการสูญเสียความแข็งแรง
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Table 3 Compare mean differences of modulus of rupture modulus of elasticity and specific gravity
with different fungi by Duncan’ s new multiple range test at α = 0.05
Fungal species
1. Lentinus squarrosulus
2 .Lenzites adusta
3. Loweporus medullae-panis
4. Pycnoporus sanguineus
5.Rigidoporopsis amylospora
6. Gloeophyllum sepiarium
7.Gloeophyllum striatum
Average/S.D
Control/S.D
(%) Strength losses

MOR
41.64ab
52.24c
42.70ab
45.68bc
35.28a
36.92ab
46.09bc

Northeastern1/
MOE
5,778.79bc
6,694.46bc
5,570.03b
5,853.79bc
5,470.15b
4,230.48a
5,289.65b

42.94/20.48 5,555.34/2,989.28
89.70/21.64 8,764.36/3,199.03
52.20
36.7

SG
0.50a
0.56bc
0.53ab
0.55abc
0.52ab
0.58c
0.59c

MOR
40.29a
41.72ab
37.82a
45.50ab
38.45a
50.31 b
38.00a

Eastern1/
MOE
7,017.63ab
7,436.03b
7,050.23ab
7,396.74b
7,370.04b
6,408.47ab
5,788.39a

0.55/0.15 41.72/24.32 6,923.93/3,044.92
0.67/0.12 99.38/19.75 1,1365/1,778.13
17.91
58.50
39.10

SG
0.56ab
0.57ab
0.53a
0.57ab
0.56ab
0.63b
0.63b
0.58/0.18
0.67/0.11
13.50

1/

Means with the same letter are non-significant according to DMRT at 95%.

ผลการวิเคราะหทางสถิติโดยเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยแรงตานทานการหัก แรง
ตานทานการเสียรูป และคาความถวงจําเพาะ ซึ่งมีระดับชั้นอายุของไมเปนตัวจําแนก (Table 4) สรุปไดดังนี้
1. ไมยูคาลิปตัสจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคาเฉลี่ยแรงตานทานการหัก แรงตานทานการเสีย
รูป และคาความถวงจําเพาะแตกตางกันตามชั้นอายุ คือ ไมอายุ 3 ป มีความแข็งแรงและความถวงจําเพาะ
ต่ํากวาไมอายุ 5, 7 และ 10 ป (P=0.000)
2. การสูญเสียคุณสมบัติเชิงกล และเชิงฟสิกส เปรียบเทียบกับไมปกติ พบวา ไมที่มีอายุนอยจะ
สูญเสียความแข็งแรงและคาความถวงจําเพาะมากกวาไมอายุมาก (10 ป) (P=0.001) แตมีขอสังเกตวาไม
ยูคาลิปตัสจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้นอายุ 5 ป มีการสูญเสียความถวงจําเพาะนอยกวาไมที่ชั้นอายุ 7 ป
สวนไมจากภาคตะวันออกที่ชั้นอายุ 3 ป มีการสูญเสียความถวงจําเพาะนอยกวาไมอายุ 5 ป ซึ่งในทาง
ทฤษฎี ไมที่มีอายุนอยจะมีการเสื่อมสภาพทางชีววิทยา ทางกลสมบัติ และทางฟสิกส สูงกวาไมที่มีอายุมาก
ผลจากการทดลองปรากฏวา คุณสมบัติทางฟสิกสไมสอดคลองกับหลักการดังกลาว ทั้งนี้ อาจเกิดจาก
กระบวนการคัดแยกตัวอยางไมทดลอง จึงมีความเปนไปไดวาภายหลังจากไมชั้นอายุนอยถูกเชื้อราทําลาย
จะมีความแปรปรวนสงผลกระทบตอความถวงจําเพาะที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจขึ้นอยูกับวิถีการเจริญเติบโต
ของไมในทองที่ตางๆ มีผลทําใหคุณสมบัติของไมแตกตางกัน
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Table 4 Compare mean differences by of modulus of rupture modulus of elasticity and specific
gravity with different wood aged by Duncan’ s new multiple range test at α = 0.05
Location

Northeastern

Eastern

Wood age
(years)
3
5
7
10
3
5
7
10

MOR
64.69a
83.10b
107.56c
103.43c
86.74a
102.55ab
102.58ab
105.68b

Control 1/
MOE
5,026.36a
8,786.18b
11,692.54c
9,552.35b
11,214.91ab
10,190.33a
12,507.82b
11,546.93ab

SG
0.63ab
0.56a
0.67b
0.82c
0.56a
0.61a
0.73b
0.79c

Treatment 1/
MOR
MOE
a
22.68
3,458.29a
29.11b 4,382.88b
43.24c 5,822.13c
76.71d 8,558.03d
25.05a 5,117.16a
33.02b 6,175.40b
45.52c 8,200.86c
63.32d 8,202.32c

SG
0.45a
0.47a
0.53b
0.73c
0.47a
0.47a
0.67b
0.70b

% Strength loss
MOR
MOE
SG
64.94
31.26
28.6
64.97
50.12
16.08
59.8
50.21
20.9
25.85
10.4
10.98
71.12
54.38
16.08
67.81
39.4
22.95
55.63
34.44
8.22
40.09
28.97
11.4

1/

Means with the same letter are non-significant according to DMRT at 95%.

วิจารณผลการทดลอง
ผลลัพธจากการทดลองการเสื่อมสภาพของไมยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส จากเชื้อราทําลายไมเปนไป
ตามหลักการเจริญเติบโตของไมโตเร็วคือ ไมอายุนอยมีสวนของกระพี้มากกวาแกนซึ่งเปนแหลงเก็บสะสม
อาหารของพืชจึงสงผลใหไมออนแอจากศัตรูทําลายไมไดงายกวาไมอายุมาก นอกจากนั้นแกนเปนเซลลที่ตาย
แลวจึงมีสวนของสารแทรกสะสมอยูบริเวณนี้ Scheffer et al. (1944) รายงานวา ปริมาณสารแทรกเปนตัว
บงชี้ความตานทานการเสื่อมสภาพ Blanchette et al. (1988) พบวา เชื้อราแตละชนิดมีความสามารถในการ
ทําลายไมไดแตกตางกัน จึงเปนเหตุผลที่สอดคลองกับการทดลอง คือ ไมอายุนอย (3 ป และ 5 ป) ออนแอ
ตอการถูกทําลายถึงระดับ ผุพัง แตเมื่อไมมีอายุมากขึ้นระดับความทนทานจะเพิ่มขึ้นเชนกัน
ในสวนของการศึกษาคุณสมบัติเชิงกลและเชิงฟสิกส พบวา ชนิดของเชื้อราและชั้นอายุของไมมี
อิทธิพลตอความแข็งแรงและความถวงจําเพาะของไม เพราะกระบวนการทําลายไมมีผลกระทบตอลักษณะ
โครงสรางเนื้อไม โดยเฉพาะเชื้อราชนิด brown rot จะทําลายสวนของเซลลูโลส ทําใหผนังเซลลฉีกขาดเกิด
การยุบตัวไมสม่ําเสมอตามแนวขวางเสี้ยน เมื่อทดสอบความแข็งแรงจากคา MOR และคา MOE จึงมีคาแรง
ตานทานการหัก แรงตานทานการเสียรูป นอยกวาไมที่ถูกเชื้อราชนิด white rot ทําลายซึ่งยังคงมีสวนของ
เซลลูโลสเหลืออยูในโครงสรางไม นอกจากนั้นคาความถวงจําเพาะมีแนวโนมที่สามารถใชเปนดัชนีวัดความ
แข็งแรงของไมได อยางไรก็ตาม Koch (1972) กลาววา มีปจจัยหลายอยางเชน สถานที่ปลูก สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะพื้นที่ ความเครียดของการเจริญเติบโต และชนิดของไมมีผลตอคาความถวงจําเพาะ ซึ่งปจจัยแตละ
อยางมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน สงผลกระทบตอขนาดและความหนาของเซลลทําใหเกิดความผันแปรของคา
ความถวงจําเพาะและคาความแข็งแรงของไมแตกตางกัน
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สรุปผลการทดลอง
1. ไมยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส จากทั้งสองภาคที่ชั้นอายุนอยจะออนแอตอการทําลายจากเชื้อราใน
ระดั บผุ พั ง มี อายุ การใช งานน อยกว า 2 ป ส วนไม ที่ มี อายุ มากขึ้ น จะทนทานต อเชื้ อรามี อายุ การใช งาน
ประมาณ 10-15 ป
2. ไมจากทั้งสองภาคมีเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักจากเชื้อราทําลายไมในระดับเดียวกันคือ 1030% แสดงวาแหลงปลูกมีความสัมพันธกับความทนทานตามธรรมชาติของไมไมมากนัก เมื่อเปรียบเทียบ
กับชนิดของเชื้อรา
3. เชื้อราทําลายไมมีอิทธิพลตอสมบัติดานความแข็งแรงของไมจากทั้งสองภาคเทาเทียมกัน และ
ความแข็งแรงจะลดลงประมาณ 40-50% จากไมปกติ
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บทคัดยอ
ผลการศึกษาการสะสมความหวานและปริมาณน้ําหวานในขาวฟางหวาน 9 พันธุ ในแตละชวงอายุ
เก็บเกี่ยว พบวา มีความตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติระหวางพันธุ สําหรับคาความหวาน (%บริกซ)
ของน้ําหวานจากลําตนที่อายุ 75 วัน พันธุที่ใหความหวานดีที่สุด คือ พันธุ Keller และ Cowley มีคาเฉลี่ย
%บริกซ 13.1 และ 13.0 ตามลําดับ เมื่อขาวฟางหวานอายุได 90 วัน พันธุที่หวานที่สุด ไดแก Keller และ
Wray มีคาเฉลี่ย %บริกซ 16.3 และ 16.2 ตามลําดับ และเมื่อขาวฟางหวานมีอายุ 105 และ 120 วัน พันธุที่
ใหความหวานสูงสุด คือ พันธุ BS 281 มีคาเฉลี่ย 17.4 และ 17.3 %บริกซ ตามลําดับ สวนปริมาณน้ําหวาน
ที่หีบจากลําตน พันธุ Wray มีปริมาณน้ําหวานเฉลี่ยสูงสุด เมื่อเก็บเกี่ยวระยะ 75 และ 90 วัน ใหปริมาณ
น้ําหวาน 3,126 และ 3,288 ลิตร/ไร พันธุ KKU 40 ใหปริมาณน้ําหวานสูงสุด เมื่อเก็บเกี่ยวที่ 105 วัน เฉลี่ย
4,439 ลิตร/ไร และที่อายุการเก็บเกี่ยว 120 วัน พันธุ Payao ใหปริมาณน้ําหวานสูงที่สุด คือ 3,478 ลิตร/ไร
คําสําคัญ: ขาวฟางหวาน คาความหวาน ปริมาณน้ําหวาน (น้ําในลําตน)

Abstract
The results of juice and sugar accumulation from stalk of nine sweet sorghum cultivars
were significantly different. Keller and Cowley had high %brix (soluble solid) at 75 days (13.1 and
13.0 %brix). Keller and Wray had high %brix at 90 days (16.3 and 16.2 %brix). While BS 281 had
high %brix (17.4 and 17.3 %brix, respectively), when it was harvested at 105 and 120 days. High
juice volumes from stalk of Wray were obtained when harvested at 75 and 90 days (3,126 and
3,288 liters/rai). The KKU 40 produced high juice volume (4,439 liters/rai) when harvested at 105
days. Payao cultivar was high juice volume (3,478 liters/rai) at 120 days.
Keywords: sweet sorghum, %brix, stalk juice
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คํานํา
ขาวฟางหวานเปนพืชที่ใชประโยชนไดแบบอเนกประสงค ทั้งในรูปของอาหาร พลังงาน และเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมตางๆ มากมาย เชน อุตสาหกรรมอาหารสัตว แปง น้ําเชื่อม แอลกอฮอล ในประเทศ
บราซิลและสหรัฐอเมริกา มีการปลูกขาวฟางหวาน เพื่อผลิตน้ําเชื่อม และใชตนเปนอาหารเลี้ยงสัตวมานาน
แลว (ประสิทธิ์, 2548) ในอินเดียมีการใชประโยชนจากน้ําหวานในลําตนเพื่อทําน้ําเชื่อมและน้ําตาล หรือ
หมักทําแอลกอฮอล ชานของตนขาวฟางหวานยังนําไปหมักทําเปนอาหารสัตว เมล็ดนําไปทําเปนแปงที่ใช
เปนอาหารมนุษย เรียกวา จาปาตี (จุฬี, 2536) ในปจจุบันมีการมุงเนนใชประโยชนจากขาวฟางหวานในเรื่อง
ของพลังงานทดแทน โดยการนําน้ําหวานที่ไดจากการบีบหรือหีบจากสวนของลําตน มาใชในการผลิตเอทานอล
Dajue (1997) รายงานวา ขาวฟางหวานสามารถใหผลผลิตตนสดไดสูงถึง 5-15 ตัน/ไร น้ําคั้นจากตนสด
มีความหวานอยูระหวาง 15-24๐บริกซ สามารถผลิตเอทานอลไดสูงถึง 977 ลิตร/ไร/ป ในขณะที่ออยผลิตได
เพียง 749 ลิตร/ไร/ป Mandke and Kapoor (2003) แสดงใหเห็นวา ขาวฟางหวานเปนพืชที่มีศักยภาพใน
การใชเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอลไดดีกวาออย เพราะสามารถปลูกไดปละหลายครั้ง ในขณะที่ออยมีอายุเก็บ
เกี่ยว 1 ป และปริมาณน้ําคั้นและคาความหวานต่ํากวาออยไมมากนัก นอกจากนี้ ยังเปนพืชที่สามารถปลูก
ไดทั้งในดินที่มีสภาพเปนกรด (pH 5.0) ถึงสภาพเปนดาง (pH 8.5) ตองการน้ํา 250-350 ลิตร ตอการผลิต
น้ําหนักแหง 1 กิโลกรัม ในขณะที่ขาวสาลีและถั่วเหลืองตองการน้ําสูงถึง 500-700 ลิตร ตอการผลิตน้ําหนัก
แหง 1 กิโลกรัม น้ําคั้นจากลําตนขาวฟางหวานที่นําไปหมักเปนเอทานอล สามารถคํานวณผลผลิตของ
เอทานอลไดจากสูตร (brix-3) x คาความถวงจําเพาะ x 0.59 (Somani and Taylor, 2003)
ดวยเหตุผลที่กลาวมา ขาวฟางหวานจึงเปนพืชพลังงานทางเลือกใหมอีกชนิดหนึ่งที่นาสนใจ ทําให
มีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางการเกษตร ผลผลิต องคประกอบผลผลิต การสะสมปริมาณน้ําตาล
ความหวาน ตลอดจนช ว งอายุ ใ นการเก็ บ เกี่ ย วที่ เ หมาะสมของข า วฟ า งหวาน 9 พั น ธุ เพื่ อ ให ท ราบถึ ง
ลักษณะเดนของแตละพันธุที่ทําการศึกษา และหาพันธุที่ใหลักษณะทางการเกษตรที่ตองการ ซึ่งใหปริมาณ
น้ําหวานและความหวานที่ดีที่สุด รวมไปถึงชวงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม สําหรับใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตเอทานอล ซึ่งเปนเรื่องที่ทาทายและสมควรทําการศึกษาวิจัย

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1. เครื่องวัด %brix (hand refractometer)
2. ตูอบไฟฟา
3. เครื่องหีบออยขนาดเล็ก
วิธีดําเนินการ
การศึ ก ษาการสะสมปริ ม าณน้ํ า ตาลในข า วฟ า งหวานพั น ธุ ต า งกั น วางแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 9 สิ่งทดลอง (9 Treatment) 4 ซ้ํา (4 replication )
รวม 36 หนวยทดลอง โดยมีพันธุขาวฟางหวานทั้งสิ้น 9 พันธุ คือ Keller , Cowley, Rio, SPB, KKU 40,
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BS 281, Wray, Dale,และ พันธุ Payao วิเคราะหผลทางสถิติโดยโปรแกรม Sirichai Statistics V.6.00 โดย
มีวิธีการดังนี้
1. ปลูกขาวฟางหวาน 9 พันธุๆ ละ 4 ซ้ํา โดยใชระยะปลูก 50×20 ซม. หยอดหลุมละ 5 เมล็ด และ
ใหน้ําหลังวันปลูก 1 วัน ถอนแยกขาวฟางใหเหลือหลุมละ 1 ตน เมื่ออายุได 7 วัน
2. เก็บเกี่ยวขาวฟางหวานตามชวงอายุ 75, 90, 105 และ 120 วัน หลังปลูก โดยการสุมซ้ําละ 5 ตน
เก็บขอมูลลักษณะที่ตองการ เชน ความสูงตน ขนาดลําตน (เสนผานศูนยกลาง) จํานวนใบตอตน น้ําหนักตน
สด แลวเลาะหรือริดใบของขาวฟางหวานออก เพื่อทําการหีบเอาน้ําออกดวยเครื่องหีบออยขนาดเล็ก ตวงวัด
ปริมาณน้ําหวานที่ได จากนั้นวัดคาความหวานของน้ําหวานที่ไดดวยเครื่องวัด Hand Refractometer (% brix)
3. ชานหรือเศษของลําตนที่เหลือหลังจากหีบน้ําออกนั้น นําเขาตูอบไฟฟา อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง แลวนํามาชั่งน้ําหนักแหง

ผลการทดลอง
ความสูงของขาวฟางหวาน 9 พันธุ
ความสูงของขาวฟางหวาน 9 พันธุ ที่อายุ 75, 90, 105 และ 120 วัน หลังปลูก พบวา ตางกันทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง ซึ่งที่อายุ 75 วัน พันธุที่มีความสูงเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พันธุ Wray และ KKU 40 (ซึ่งมี
ความสูงเฉลี่ย 264.3 และ 260.8 เซนติเมตร ตามลําดับ) ความสูงที่อายุ 90, 105 และ 120 วัน พบวา พันธุที่
มีความสูงเฉลี่ยสูงสุด คือ พันธุ Wray (ซึ่งมีความสูงเฉลี่ย 279.8, 278.0 และ 275.3 เซนติเมตร ตามลําดับ)
(Table 1)
ขนาดลําตน (เสนผานศูนยกลาง) ของขาวฟางหวาน 9 พันธุ
ขนาดของลําตนของขาวฟางหวาน 9 พันธุ ที่อายุ 75, 90, 105 และ 120 วัน หลังปลูก แตกตางกัน
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง ที่อายุเก็บเกี่ยว 75 วัน พบวา พันธุที่มีขนาดลําตนใหญที่สุด คือ พันธุ KKU 40
(มีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 2.4 เซนติเมตร) เมื่อเก็บเกี่ยวที่ 90 วัน พันธุที่มีขนาดลําตนใหญที่สุด คือ พันธุ
Keller (มีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 2.3 เซนติเมตร) เมื่ออายุเก็บเกี่ยวได 105 และ 120 วัน พันธุที่มีขนาดลําตน
ใหญที่สุด คือ พันธุ KKU 40 (มีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 2.7 และ 2.7 เซนติเมตร ตามลําดับ) (Table 1)
จํานวนใบตอตนของขาวฟางหวาน 9 พันธุ
จํานวนใบตอตนของขาวฟางหวาน 9 พันธุ ที่อายุ 75, 90, 105 และ 120 วัน หลังปลูก แตกตางกัน
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง พันธุที่มีจํานวนใบมากที่สุด คือ พันธุ Wray ซึ่งมีจํานวนใบตอตนเฉลี่ย 12.3,
11.3, 11.3 และ 11.0 ใบ ตามลําดับ (Table 2)
น้ําหนักตนสดตอตนของขาวฟางหวาน 9 พันธุ
น้ําหนักตนสดของขาวฟางหวาน 9 พันธุ ที่อายุเก็บเกี่ยว 75, 90, 105 และ 120 วัน หลังปลูก
ตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง ทุกชวงอายุที่ทําการศึกษา น้ําหนักตนของขาวฟางหวานที่เก็บเกี่ยวเมื่อ
อายุ 75 วัน เฉลี่ยสูงสุด คือ พันธุ KKU 40 (มีน้ําหนักตนสดตอตนเฉลี่ย 755.3 กรัม) เมื่อเก็บเกี่ยวที่ 90 วัน
พันธุที่มีน้ําหนักตนสดเฉลี่ยสูงสุด คือ พันธุ Wray (เฉลี่ย 750.5 กรัม) และที่อายุเก็บเกี่ยว 105 และ 120 วัน
พันธุที่มีน้ําหนักตนสดเฉลี่ยสูงสุด คือ พันธุ KKU 40 (เฉลี่ย 885.4 และ 737.4 กรัม ตามลําดับ) (Table 2)
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น้ําหนักแหงตอตนของขาวฟางหวาน 9 พันธุ ที่อายุเก็บเกี่ยว 75, 90, 105 และ 120 วัน หลังปลูก
ผลผลิตน้ําหนักตนแหงขาวฟางหวาน 9 พันธุ ที่อายุ 75, 90, 105 และ 120 วัน หลังปลูก ตางกัน
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง ที่อายุเก็บเกี่ยว 75 วัน พันธุที่มีน้ําหนักตนแหงสูงสุด คือ พันธุ Rio และ Wray
(มีน้ําหนักตนตอตนแหงเฉลี่ย 125.3 และ 125.1 กรัม ตามลําดับ) น้ําหนักแหงเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 90 วัน
พันธุ Wray มีน้ําหนักตนแหงตอตนสูงสุด (เฉลี่ย 207.5 กรัม) เมื่อเก็บเกี่ยวที่ 105 วัน พันธุที่มีน้ําหนักตน
แหงตอตนเฉลี่ยมากที่สุด คือ พันธุ KKU 40 (เฉลี่ย 180.4 กรัม) เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 120 วัน พันธุที่มี
น้ําหนักตนแหงสูงสุด คือ พันธุ Wray (มีน้ําหนักตนแหงเฉลี่ย 177.3 กรัม) (Table 2)
คาความหวานของน้ําหวานลําตน (% brix) ของขาวฟางหวาน 9 พันธุ ที่อายุเก็บเกี่ยว 75, 90, 105
และ 120 วัน หลังปลูก
คาความหวานน้ําจากตนของขาวฟางหวานที่ทําการวัดโดยเครื่อง hand refractometer ที่อายุเก็บ
เกี่ยว 75, 90, 105 และ 120 วัน หลังปลูก ตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง เมื่ออายุ 75 วัน พันธุที่มี
ความหวานเฉลี่ยสูงสุด คือ พันธุ Cowley และ Keller (มีคาความหวานเฉลี่ย 13.1 และ 13.0 %brix
ตามลําดับ) เก็บเกี่ยวที่อายุ 90 วัน พันธุที่มีคาความหวานเฉลี่ยสูงสุด คือ พันธุ Keller และ Wray (มีคา
ความหวานเฉลี่ย 16.3 และ 16.2 %brix ตามลําดับ) ที่อายุ 105 และ 120 วัน พันธุที่มีความหวานเฉลี่ย
สูงสุด คือ พันธุ BS 281 (มีคาความหวานเฉลี่ย 17.4 และ 17.3 %brix ตามลําดับ) (Table 3)
ปริมาณน้ําหวานตอตนของขาวฟางหวาน 9 พันธุ ที่อายุเก็บเกี่ยว 75, 90, 105 และ 120 วัน หลังปลูก
ขาวฟางหวาน 9 พันธุ ที่อายุ 75, 90, 105 และ 120 วันหลังปลูก ตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
ยิ่ง (Table 3) ซึ่งที่อายุเก็บเกี่ยว 75 และ 90 วัน พันธุที่มีปริมาณน้ําหวานเฉลี่ยสูงสุด คือ พันธุ Wray
(195.4 และ 205.5 มิลลิลิตร ตามลําดับ) เก็บเกี่ยวที่อายุ 105 วัน พันธุที่มีปริมาณน้ําหวานเฉลี่ยสูงสุด คือ
พันธุ KKU 40 (มีปริมาณน้ําหวานเฉลี่ยตอตน 277.4 มิลลิลิตร) และเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 120 วัน พันธุที่มี
ปริมาณน้ําหวานเฉลี่ยสูงสุด คือ พันธุ Payao (มีปริมาณน้ําหวานเฉลี่ยตอตน 217.4 มิลลิลิตร)
Table 1 Plant high (cm) and stalk size (diameter, cm) of nine sweet sorghum cultivars, harvested at 75,
90, 105 and 120 days after planting.
Cultivars
KKU 40
Wray
SPB
Dale
Payao
Cowley
BS 281
Rio
Keller
CV %

75 days
260.8 a
264.3 a
142.5 d
243.5 ab
197.5 c
191.5 c
193.3 c
258.5 a
225.8 b
4.87

Plant high (cm) at
90 days
105 days
261.3 b
261.3 ab
279.8 a
278.0 a
143.0 e
129.5 e
259.5 b
234.3 c
233.8 c
250.0 bc
195.5 d
197.8 d
227.0 c
197.5 d
250.0 b
230.0 c
254.0 b
244.3 bc
2.39
4.28

120 days
261.3 b
275.3 a
142.5 f
227.8 d
246.8 c
196.8 e
197.0 e
228.8 d
244.5 c
1.18

75 days
2.4 a
2.3 ab
1.7 d
2.0 bcd
2.1 ab
1.7 d
1.6 d
2.1 abc
1.7 cd
8.73

stalk size (cm) at
90 days
105 days
2.0 ab
2.7 a
2.1 ab
2.3 bc
1.5 c
1.5 e
2.1 ab
2.3 bc
2.1 ab
2.4 b
2.0 ab
2.1 cd
2.0 b
2.0 d
2.0 ab
2.0 d
2.3 a
2.0 d
6.44
5.49

120 days
2.4 a
2.3 ab
1.7 d
2.2 ab
2.3 ab
2.1 bc
1.9 c
2.0 c
2.0 c
4.93

** = significantly different at P<0.01
Means in the same column followed by the same letter are not significantly different from compared by DMRT
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Table 2 Leave number per plant, fresh stalk weight (g) and dry stalk weight (g) of nine sweet sorghum cultivars, harvested at 75, 90, 105 and 120 days after
planting
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Cultivars
KKU 40
Wray
SPB
Dale
Payao
Cowley
BS 281
Rio
Keller
CV %

75 days
10.5 b
12.3 a
9.3 b
9.5 b
6.3 c
9.5 b
9.8 b
10.1 b
10.5 b
5.97

Leaves number /plant at
90 days
105 days
9.5 b
6.5 c
11.3 a
11.3 a
4.3 e
5.8 c
8.5 bc
6.5 c
9.5 b
9.8 ab
6.8 d
7.0 c
9.5 b
7.3 c
8.3 c
9.5 b
9.3 b
9.3 b
5.47
9.44

120 days
6.0 d
11.0 a
6.3 cd
6.8 cd
9.3 b
6.5 cd
7.0 c
8.8 b
8.5 b
5.74

75 days
775.3 a
682.2 b
212.1 i
530.1 f
625.1 d
390.3 h
537.2 e
675.2 c
450.1 g
0.05

Fresh stalk weight (g) at
90 days
105 days
507.1 g
885.4 a
750.5 a
682.5 b
250.3 i
200.4 i
567.3 d
625.3 c
565.6 e
615.4 d
485.4 h
335.4 h
597.4 c
385.2 g
527.6 f
457.4 f
702.5 b
532.4 e
0.08
0.08

120 days
737.4 a
700.3 c
252.4 i
650.4 d
705.3 b
337.5 h
385.3 g
455.4 f
532.4 e
0.08

75 days
120.2 b
125.1 a
50.1 h
110.1 c
82.4 e
77.1 f
75.2 g
125.3 a
100.1 d
0.26

Dry stalk weight (g) at
90 days
105 days
100.3 f
180.4 a
207.5 a
177.6 b
67.4 h
50.4 g
125.5 e
125.4 d
80.4 g
110.3 e
100.6 f
100.4 f
130.7 d
110.5 e
150.4 c
132.5 c
172.5 b
125.4 d
0.34
0.33

120 days
160.4 b
177.3 a
75.3 h
127.4 d
127.4 d
100.4 g
110.4 f
131.4 c
125.4 e
0.35

** = significantly different at P<0.01, means in the same column followed by the same letter are not significantly different from compared by DMRT

Table 3 Soluble solid in juice (% brix), juice volume (ml) per plant and juice yield (liter) per rai of nine sweet sorghum cultivars, harvested at 75, 90, 105 and 120
days after planting
Cultivars
KKU 40
Wray
SPB
Dale
Payao
Cowley
BS 281
Rio
Keller
CV %

75 days
10.5 c
10.5 c
12.0 b
12.0 b
8.3 d
13.1 a
11.5 c
10.6 c
13.0 a
3.21

Soluble solid in juice (% brix) at
90 days
105 days
7.0 f
15.0 c
16.2 a
16.0 b
14.3 c
12.0 g
11.1 e
10.0 h
6.1 g
12.2 f
12.1 d
10.0 h
15.1 b
17.4 a
15.1 b
13.0 e
16.3 a
14.1 d
1.10
0.49

120 days
14.3 d
13.2 f
12.0 g
12.0 g
14.0 e
15.0 c
17.3 a
15.3 b
15.2 b
0.69

75 days
192.3 a
195.4 a
45.3 h
150.2 d
182.5 b
62.8 g
85.0 f
175.1 c
90.2 e
2.23

Juice volume (ml) /plant at
90 days
105 days
105.4 g
277.4 a
205.5 a
177.5 c
32.5 i
30.4 h
160.4 d
140.3 d
185.5 b
181.1 b
127.5 f
30.4 h
131.4 e
80.5 g
90.5 h
93.7 f
170.5 c
133.8 e
0.32
1.31

120 days
205.4 b
186.5 c
50.3 h
147.3 d
217.4 a
29.4 i
80.1 g
90.2 f
131.4 e
0.28

75 days
3,076
3,123
724
2,403
2,920
1,004
1,360
2,801
1,443
-

** = significantly different at P<0.01, means in the same column followed by the same letter are not significantly different from compared by DMRT
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Juice yield (liter) /rai at
90 days
105 days
1,686
4,439
3,288
2,840
520
487
2,567
2,245
2,968
2,898
2,040
487
2,103
1,288
1,448
1,499
2,728
2,140
-

120 days
3,287
2,984
805
2,357
3,478
471
1,282
1,443
2,103
-

วิจารณผลการทดลอง
จากการศึกษาเพื่อวัดหาคาความหวานและปริมาณน้ําหวานในลําตนของขาวฟางหวาน 9 พันธุ ที่
อายุการเก็บเกี่ยว 75, 90, 105 และ 120 วัน พบวา ความหวานของขาวฟางหวานทั้ง 9 พันธุ แตกตางกัน
ทางสถิ ติ อ ย า งมี นั ย สํ าคั ญ ยิ่ ง (Table 3) ข า วฟ า งหวานแต ล ะพั น ธุ ใ ห ค า ความหวานที่ ไ ม ค งที่ เช น จาก
การศึกษาพันธุ BS 281 ใหคาความหวานเฉลี่ยสูงที่สุด (17.4 %brix) ที่อายุ 105 วัน สวนพันธุ Wray มี
ความหวานเฉลี่ยสูงสุด ที่อายุ 90 วัน แตพันธุ Payao เปนพันธุที่มีความหวานต่ําสุด (คือ 6.10 %brix)
ปริ ม าณน้ํ า หวานในลํ า ต น ของข า วฟ า งหวาน 9 พั น ธุ ต า งกั น ในแต ล ะอายุ เ ก็ บ เกี่ ย ว สอดคล อ งกั บ ที่
Ratnavathi et al. (2003) รายงานวา ปริมาณน้ําตาลและน้ําหวานของขาวฟางหวานที่ไดทําการศึกษาขาว
ฟางหวาน 5 พันธุ ซึ่งตางกัน และแตกตางกันไปในแตละระยะการเจริญเติบโต โดยชวงที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
เก็บเกี่ยวขาวฟางหวาน คือ ชวงที่เมล็ดสุกแกทางสรีรวิทยาที่อายุ 110-120 วัน ซึ่งในเรื่องของอายุการ
เก็บเกี่ยวนี้ตางจากผลการศึกษาที่ได เนื่องจากระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อผลผลิตน้ําหวานของขาวฟาง
หวานแตละพันธุ แตกตางกันไปในแตละชวงอายุ กลาวคือ พันธุ KKU 40 มีปริมาณน้ําหวานเฉลี่ยสูง (277.4
มิลลิลิตรตอตน) ที่อายุ 105 วัน เมื่ออายุ 120 วัน จะลดลงเหลือ 205.4 มิลลิลิตรตอตน จึงควรเก็บเกี่ยวที่
อายุ 105-110 วัน พันธุ Wray ใหปริมาณน้ําหวานสูงที่สุดเมื่ออายุได 90 วัน 205.5 มิลลิลิตรตอตน และ
ลดลงเหลือ 177.5 มิลลิลิตรตอตน ที่อายุ 105 วัน ฉะนั้นควรเก็บเกี่ยวที่อายุ 90-95 วัน มิฉะนั้นจะทําให
ปริมาณน้ําหวานลดลง เชนเดียวกับขาวฟางหวานพันธุ Cowley ใหปริมาณน้ําหวานสูงสุด 127.5 มิลลิลิตร
ตอตน ที่อายุ 90 วัน ถาเก็บเกี่ยวที่ 105 และ 120 วัน ปริมาณน้ําหวานจะลงเหลือเพียง 30.4 และ 29.4
มิลลิลิตรตอตน จึงควรเก็บเกี่ยวที่อายุ 90 วัน การที่ขาวฟางหวานพันธุ Wray ใหปริมาณน้ําหวานและคา
ความหวาน (% brix) สูงสุดตั้งแตชวงอายุ 90 วัน หลังงอก เนื่องมาจากขาวฟางหวานพันธุ Wray มีลักษณะ
ทางสรีรวิทยาที่ดี กลาวคือ มีจํานวนใบตอตนมาก ลําตนมีขนาดใหญ สูง ตั้งแตอายุ 75-90 วัน ทั้งนี้ การที่
มีจํานวนใบตอตนมาก จะชวยทําใหสามารถสังเคราะหแสงไดดีอยางเต็มประสิทธิภาพ เกิดการสรางและ
สะสมสารอาหารไดสูง (เฉลิมพล, 2535) ทําใหขาวฟางหวานพันธุ Wray มีขนาดลําตนที่สูงใหญ ใหคาความ
หวาน (%brix) และปริมาณน้ําหวานในลําตนสูงในเวลาที่รวดเร็วกวาพันธุอื่นๆ จึงเปนพันธุที่เก็บเกี่ยวไดเร็ว
หากต อ งการผลิ ต ข า วฟ า งหวานเพื่ อ เป น อาหารหยาบสํ า หรั บ สั ต ว เ ลี้ ย งแล ว พั น ธุ Wray ก็ เ หมาะสม
เชนเดียวกับพันธุ KKU 40

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาการสะสมความหวานและปริมาณน้ําหวาน ในขาวฟางหวาน 9 พันธุ รวมกับการ
เจริญเติบโตในแตละชวงอายุ พบวา พันธุ Wray เปนพันธุที่ใหคาเฉลี่ยความสูงตน มีจํานวนใบตอตนสูงสุดที่
อายุ 75, 90, 105 และ 120 วัน พันธุ KKU 40 มีขนาดลําตน (เสนผานศูนยกลาง) เฉลี่ยและน้ําหนักตนสด
ตอตนสูงสุดที่อายุเก็บเกี่ยว 75, 105 และ 120 วัน เมื่อเก็บเกี่ยวที่ 90 วัน พันธุ Wray มีขนาดลําตน (เสน
ผานศูนยกลาง) และน้ําหนักตนสดตอตนสูงสุด พันธุ Wray ใหคาเฉลี่ยน้ําหนักตนแหงตอตนสูงสุด (กวาพันธุ
อื่นๆ) เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 75, 90 และ 120 วัน สวนพันธุ KKU 40 ใหคาเฉลี่ยน้ําหนักแหงสูงสุดเมื่อเก็บ
เกี่ยวที่ 105 วัน คาความหวาน (% brix) ของน้ําหวานจากลําตนที่อายุ 75 วัน พันธุที่ใหความหวานดีที่สุด
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คือ พันธุ Keller และ Cowley ที่อายุเก็บเกี่ยว 90 วัน พันธุที่ใหความหวานดีที่สุด ไดแกพันธุ Keller และ
Wray และเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 105 และ 120 วัน พันธุที่ใหความหวานสูงสุด คือ พันธุ BS 281 สวนปริมาณ
น้ําหวานที่หีบจากลําตน ขาวฟางหวานพันธุ Wray มีปริมาณน้ําหวานเฉลี่ยตอตนสูงสุด เมื่อเก็บเกี่ยวอายุ
75 และ 90 วัน พันธุ KKU 40 ใหปริมาณน้ําหวานเฉลี่ยตอตนสูงสุด เมื่อเก็บเกี่ยวที่ 105 วัน และที่อายุการ
เก็บเกี่ยว 120 วัน พันธุ Payao ใหปริมาณน้ําหวานจากลําตนเฉลี่ยตอตนสูงที่สุด
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อศึกษาผลของฤดูปลูก ตนฤดูฝน ปลายฤดูฝน และฤดูแลงตอผลผลิต
และปริมาณแปงของมันสําปะหลัง 4 พันธุ บนดินชุดรอยเอ็ดในไรเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี ระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2548-ถึงเดือนพฤศจิกายน 2551 ป 2548-2551 พบวา ไมมีปฏิสัมพันธระหวางพันธุและฤดู
ปลู ก ในส ว นของผลผลิ ต หัว สด ผลผลิ ตหั ว แห ง เปอร เ ซ็ น ต แ ปง และผลผลิต แป ง ฤดู ป ลูก มี ผ ลอย า งมี
นัยสําคัญตอทุกปจจัยที่ตรวจสอบ ขณะที่มีความแตกตางทางสถิติระหวางพันธุมันสําปะหลังเฉพาะในสวน
ของเปอรเซ็นตและผลผลิตแปง การปลูกในฤดูแลงใหผลผลิตหัวสด (5,701 กก./ไร) และผลผลิตหัวแหง
(2,435 กก./ไร) สูงกวาการปลูกในตนฤดูฝนและปลายฤดูฝนที่ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ โดยเฉลี่ย
18.71 และ 28.89% ตามลําดับ การปลูกในฤดูแลงใหเปอรเซ็นตแปง ไมแตกตางทางสถิติกับการปลูกในตน
ฤดูฝน แตสูงกวาการปลูกปลายฤดูฝน 23.33% การปลูกในฤดูแลงใหผลผลิตแปงสูงกวาการปลูกในปลาย
และตนฤดูฝน 37.01 และ 32.01% ตามลําดับ ขณะที่ การปลูกในปลายและตนฤดูฝนใหคาดังกลาวไม
แตกตางกันทางสถิติ พันธุระยอง 9 มีเปอรเซ็นตแปงสูงสุด ตามดวยพันธุเกษตรศาสตร 50 ระยอง 5 และ
ระยอง 72 ตามลําดับ ในสวนของผลผลิตแปง พบวา พันธุระยอง 9 ใหผลผลิตแปงไมแตกตางทางสถิติกับ
พันธุเกษตรศาสตร 50 และระยอง 5 แตสูงกวาระยอง 72 เทากับ 15.21% มันสําปะหลังทุกพันธุ มีคาดัชนี
การเก็บเกี่ยวสูงสุดในฤดูแลง และพันธุระยอง 72 มีคาดัชนีการเก็บเกี่ยวสูงกวาพันธุอื่นๆ
คําสําคัญ: พันธุมันสําปะหลัง ผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแหง เปอรเซ็นตแปง ผลผลิตแปง
ดัชนีการเก็บเกี่ยว
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Abstract
The objectives of the research were to study the effects of growing seasons; early rainy
season, late rainy season and dry season on yield and starch content of 4 cassava varieties on
Roi Et soil series in a farmer field of Uthai Thani province during November 2005 to November
2008. There were no interactions between growing seasons and varieties in fresh and dry weight
yields, percent starch content and starch yields. Dry season growing produced 18.71 and 28.89%
fresh and dry weight yields greater than the rainy season growing, respectively. Dry season.
growing showed no significant difference in percent starch to early rainy season, but had 23.33%
starch higher than the late rainy season. Dry season, was also attained 37.01 and 32.01% starch
yields greater than late and early season, respectively. Rayong 9 had significantly higher percent
starch content than the others. It also produced 15.21% starch yield greater than Rayong 72 but
showed no significant differences in starch yields than the others. Each variety attained a greater
harvest index with dry season growing.
Keywords: cassava varieties, growing season, fresh yield, dry yield, starch, harvest index

คํานํา
มันสําปะหลังเปนพืชไรเศรษฐกิจที่มีความสําคัญของประเทศไทย ป 2551 มีพื้นที่ปลูกประมาณ
7.75. ลานไร ผลผลิตหัวสด 25.16 ลานตัน ผลผลิตฉลี่ย 3.40 ตันตอไร มันสําปะหลังมีการปลูกทุกภาคของ
ประเทศไทย (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการหาแหลง
พลังงานอื่นในประเทศทดแทนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง เชน การผลิตแกสโซฮอลล โดยการผสมเอทานอลกับ
น้ํามันเบนซิน ซึ่งมันสําปะหลัง มีศักยภาพในการนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล เนื่องจากมีพื้นที่
ปลูก และผลผลิตมาก และมีตนทุนต่ํา (สุทธิพร, 2547) การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของมันสําปะหลัง ตอง
อาศัยเทคโนโลยีการผลิตดานพันธุ การเขตกรรมดานตางๆ การดูแลรักษาดานอารักขาพืช และมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม (ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค, 2549)
กรมวิชาการเกษตรและหนวยงานอื่น รับรองพันธุและแนะนําพันธุมันสําปะหลังที่ใหผลผลิตสูง ไดแก
พันธุระยอง 90 ระยอง 5 ระยอง 9 และระยอง 72 เกษตรศาสตร 50 ซึ่งในแตละมีพันธุลักษณะเดนที่แตกตางกัน
และมีความเหมาะสมในแตละพื้นที่ เชน พันธุระยอง 90 เปนพันธุที่ใหผลผลิตเฉลี่ยสูง 4 ตันตอไร มีเปอรเซ็นต
แปงสูง อยูระหวาง 23-30 เปอรเซ็นต และตอบสนองตอปุยและสภาพแวดลอมดี สวนพันธุระยอง 5 เปนพันธุที่
ใหผลผลิตเฉลี่ยสูง 4.4 ตันตอไร มีเปอรเซ็นตแปงสูง อยูระหวาง 23-28 เปอรเซ็นต ปรับตัวกับสภาพแวดลอม
ไดดี ปลูกไดทั้งตนและปลายฤดูฝน และตนพันธุเก็บไดนานถึง 30 วันหลังจากตัดตน ในขณะที่พันธุระยอง 9
เปนพันธุที่ใหผลผลิตเฉลี่ยสูง 4.9 ตันตอไร มีเปอรเซ็นตแปงสูง อยูระหวาง 25-30 เปอรเซ็นต ปลูกไดดีใน
ทุกแหลงปลูกมันสําปะหลัง สําหรับพันธุระยอง 72 เปนพันธุที่ใหผลผลิตเฉลี่ยสูง 4.9 ตันตอไร เหมาะสําหรับ
ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเปอรเซ็นตแปงสูงอยูระหวาง 22-28 เปอรเซ็นต และตนพันธุเก็บไดนาน
100

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

ถึง 30 วันหลังจากตัดตน ในขณะที่พันธุเกษตรศาสตร 50 ซึ่งเปนพันธุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน
พันธุที่ใหผลผลิตเฉลี่ยสูง 4.4 ตันตอไร มีเปอรเซ็นตแปงสูง อยูระหวาง 23-28 เปอรเซ็นต และตนพันธุเก็บ
ไดนานถึง 30 วันหลังจากตัดตน (ศูนยวิจัยนครสวรรค, 2549)
อยางไรก็ตามในปจจุบันมีพันธุที่นิยมปลูก คือ ระยอง 9 เกษตรศาสตร 50 ระยอง 5 และระยอง 72
ซึ่งสามารถเจริญเติบโตไดดีในทุกแหลงปลูกมันสําปะหลัง สามารถปลูกไดเกือบตลอดป โดยผลผลิตและ
เปอรเซ็นตแปงจะแตกตางกันไปตามชุดดินและสภาพอากาศ แตมีรายงานวิจัยมีนอยมากเกี่ยวกับผลผลิต
และคุณภาพแปงของพันธุมันสําปะหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตภาคกลาง การทดลองนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลผลิตและคุณภาพแปงของมันสําปะหลัง 4 พันธุ เมื่อปลูกในฤดูกาลตางกัน บนดินชุดรอยเอ็ด
จังหวัดอุทัยธานี เพื่อใชเปนขอมูลประกอบคําแนะนําตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ทําการศึกษาในไรเกษตรกร บนดินชุดรอยเอ็ด จังหวัดอุทัยธานี ป 2548-2551 ซึ่งมีคาวิเคราะหดิน
ดังนี้ pH = 5.87 (วิธี test kit.), O.M. = 1.06% (วิธี.Walkley and Black, 1934), available P = 13.75 ppm
(วิธี Bray 2) และ exchangeable K = 21.81 ppm (วิธี Na4OAc, pH7) วางแผนการทดลองแบบ Split plot
design จํานวน 4 ซ้ํา Main plot ประกอบดวย ฤดูปลูก 3 ฤดู คือปลายฤดูฝน ตนฤดูฝน และฤดูแลง Subplot ประกอบดวย มันสําปะหลัง จํานวน 4 พันธุ คือ ระยอง 5 ระยอง 9 ระยอง 72 และ เกษตรศาสตร 50
ขนาดแปลงยอย 6x8 เมตร ใชระยะปลูก 1x1 เมตร ปลูกและดูแลรักษาโดยไมมีการใหน้ํา มันสําปะหลังทั้ง
3 ฤดูปลูก กําจัดวัชพืช 3 ครั้ง คือ พนสารกําจัดวัชพืชทันทีหลังปลูกกอนวัชพืชงอก ใชจอบกําจัดวัชพืช
ระหวางแถวปลูกเมื่อมันสําปะหลังอายุ 1 เดือน กอนใสปุย และกําจัดวัชพืชอีกครั้งเมื่อมีวัชพืชมากกวา 50
เปอรเซ็นต ของพื้นที่เมื่อมันสําปะหลังอายุ 3 เดือน ใสปุย สูตร 15-7-18 จํานวน 50 กิโลกรัมตอไร เมื่อตน
มันสําปะหลังอายุได 1 เดือน โดยใสสองขางของตนตามแนวกวางของพุมใบ แลวพรวนดินกลบ ปองกัน
กําจัดโรคและแมลงโดยการฉีดพนสารเคมีตามความจําเปนเมื่อพบโรคและแมลงเขาทําลาย เก็บเกี่ยวผลผลิต
3 แถวกลาง โดยมีพื้นที่เก็บเกี่ยว 3x6 เมตร เมื่อมันสําปะหลังอายุ 12 เดือน บันทึกขอมูล ความสูงตนเมื่อ
เก็บเกี่ยว จํานวนตนเก็บเกี่ยว คํานวณหาดัชนีการเก็บเกี่ยว จํานวนหัวตอตน น้ําหนักหัวสดตอตน น้ําหนัก
สดทั้งตน ผลผลิตหัวสดตอไร และนําตัวอยางหัวสดปริมาณ 5 กิโลกรัม ตอแปลงยอย มาวัดเปอรเซ็นตแปง
โดยใชเครื่องวัดแบบ Reimann Scale คํานวณหาผลผลิตแปง ดังนี้โดยนําเปอรเซ็นตแปง x ผลผลิตหัวสด
และผลผลิตหัวแหง คํานวณโดยใชสูตร %Dry matter x ผลผลิตหัวสด
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) และเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยโดยวิธี Dancan, s Multiple Range Test
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ผลการทดลองและวิจารณ
ผลผลิตหัวสด ผลผลิต หัวแหง เปอรเซ็นตแปง และผลผลิตแปง
ไมมีปฏิสัมพันธระหวางพันธุและฤดูปลูก ในสวนของผลผลิตหัวสด ผลผลิตหัวแหง เปอรเซ็นตแปง
และผลผลิตแปง ฤดูปลูกมีผลอยางมีนัยสําคัญตอทุกปจจัยที่ตรวจสอบ ขณะที่มีความแตกตางทางสถิติ
ระหวางพันธุมันสําปะหลังเฉพาะในสวนของเปอรเซ็นตและผลผลิตแปง (Table 1)
การปลูกในฤดูแลงใหผลผลิตหัวสด (5,701 กก./ไร) และผลผลิตหัวแหง (2,435 กก./ไร) สูงกวา
การปลู ก ในต น และปลายฤดู ฝ นที่ ใ ห ผ ลผลิ ต ไม แ ตกต า งกั น ทางสถิ ติ โดยเฉลี่ ย 18.71 และ 28.89%
ตามลําดับ
การปลู ก ในฤดู แ ล ง ให เ ปอร เ ซ็ น ต แ ป ง ไม แ ตกต า งทางสถิ ติ กั บ การปลู ก ในต น ฤดู ฝ น แต สู ง กว า
การปลูกปลายฤดูฝน 23.33% นอกจากนี้ยังพบวา การปลูกในฤดูแลงใหผลผลิตแปงสูงกวาการปลูกในปลาย
และต น ฤดู ฝ น 37.01 และ 32.01% ตามลํ า ดั บ ขณะที่ ก ารปลู ก ในปลายและต น ฤดู ฝ นให ค า ดั ง กล า ว
ไมแตกตางกันทางสถิติ
มันสําปะหลังพันธุระยอง 9 มีเปอรเซ็นตแปงสูงสุด ตามดวยพันธุเกษตรศาสตร 50 ระยอง 5 และ
ระยอง 72 ตามลําดับ ในสวนของผลผลิตแปง พบวา พันธุระยอง 9 ใหผลผลิตไมแตกตางทางสถิติกับ
เกษตรศาสตร 50 และระยอง 5 แต สู ง กว า ระยอง 72 อย า งมี นั ย สํ าคั ญ พั น ธุ ร ะยอง 9 ให ผ ลผลิ ต แป ง
ไมแตกตางกับพันธุอื่นๆ แตสูงกวาพันธุระยอง 72 เทากับ 15.21%
จํานวนหัวตอตน ความสูง และดัชนีเก็บเกี่ยว
มีปฏิสัมพันธระหวางพันธุและฤดูปลูก ในสวนของจํานวนหัวตอตน (Table 2 and Figure 1) ความสูง
(Table 3) และดัชนีการเก็บเกี่ยว (Table 4)
สําหรับพันธุระยอง 5 ใหจํานวนหัวตอตนไมแตกตางกันทางสถิติในแตละฤดูปลูก ขณะที่พันธุ
ระยอง 72 ใหจํานวนหัวตอตนสูงสุด เมื่อปลูกในฤดูแลง สําหรับพันธุระยอง 9 การปลูกในปลายฤดูฝนให
จํานวนหัวตอตนไมแตกตางกับการปลูกในฤดูแลงแตสูงกวาการปลูกในตนฤดูฝน สําหรับพันธุเกษตรศาสตร 50
การปลูกในตนฤดูฝนมีจํานวนหัวตอตนสูงกวาการปลูกในปลายฤดูฝน แตไมแตกตางกับการปลูกในฤดูแลง
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งพั น ธุ มั น สํ า ปะหลั ง ในแต ล ะฤดู ป ลู ก พบว า การปลู ก ในปลายฤดู ฝ น
พันธุระยอง 5 ใหจํานวนหัวตอตน สูงกวาพันธุระยอง 7 แตไมแตกตางกับพันธุอื่นๆ สําหรับการปลูกในตน
ฤดูฝน พบวา พันธุเกษตรศาสตร 50 มีจํานวนหัวตอตน สูงกวาพันธุระยอง 9 และระยอง 72 แตไมแตกตาง
ทางสถิติกับพันธุระยอง 5 อยางไรก็ตาม การปลูกในฤดูแลง ทุกพันธุที่นํามาทดสอบมีจํานวนหัวตอตน
ไมแตกตางกันทางสถิติ
ในส ว นของความสู ง โดยทั่ ว ไป พบว า การปลู ก ในปลายฤดู ฝ น พั น ธุ ร ะยอง 5 และระยอง 72
มีความสูงตนสูงกวาการปลูกในฤดูอื่นๆ ขณะที่การปลูกในตนฤดูฝน พันธุระยอง 9 และเกษตรศาสตร 50
มีความสูงตน สูงกวาการปลูกในฤดูอื่นๆ
มันสําปะหลังทุกพันธุ มีดัชนีการเก็บเกี่ยวสูงสุดเมื่อปลูกในฤดูแลง และพันธุระยอง 72 มีคาดัชนี
การเก็บเกี่ยวสูงกวาพันธุอื่นๆ
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ผลการทดลองครั้งนี้เสนอแนะวาในการปลูกมันสําปะหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งบนดินชุดรอยเอ็ดใน
สภาพแวดลอม จังหวัดอุทัยธานี การปลูกในฤดูแลงใหผลผลิตสูงกวาการปลูกตนฤดูฝน และปลายฤดูฝน
เนื่องจากชวงแรกที่มันมีการเจริญเติบโตมีฝนตกทําใหไดรับปริมาณน้ําฝนเหมาะสมสงผลใหมันสําปะหลังมี
การเจริญเติบโตดีสงผลใหผลผลิตสูง มากกวาตนฤดูฝนและปลายฤดูฝน ซึ่งมีปริมาณน้ําฝนมากทําใหมี
การเจริญทางลําตนและใบมากกวานําไปสรางหัว โดยพันธุระยอง 9 ใหเปอรเซ็นตแปงและผลผลิตแปงสูงสุด
มากกว า ทุ ก พั น ธุ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ เห็ น ได ชั ด เจนว า ความแตกต า งของเปอร เ ซ็ น ต แ ป ง นี้ จ ะขึ้ น กั บ พั น ธุ
สนับสนุนรายงานของ Boonseng et al. 2000 ที่กลาววาความแตกตางของเปอรเซ็นตแปงสวนหนึ่งขึ้นอยู
กับพันธุ อยางไรก็ตามผลการทดลองอาจแตกตางไปจากการทดลองครั้งนี้ เพราะการปลูกมันสําปะหลังนั้น
ปจจัยที่ทําใหเปอรเซ็นตแปงและผลผลิตเปลี่ยนไป นอกจากพันธุแลวอาจมีปจจัยตางๆ เขามาเกี่ยวของ
ไดแก สภาพแวดลอม (Sriroth et al., 2001) ความอุดมสมบูรณของดินฤดูปลูก อายุการเก็บเกี่ยว รวมถึง
ชวงเวลาการเก็บเกี่ยว (สถาบันวิจัยพืชไร, 2537 อางโดย บุญเหลือ, 2548)

สรุปผลการทดลอง
1. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางพันธุและฤดูปลูก ในสวนของผลผลิตหัวสด ผลผลิตมันแหง เปอรเซ็นต
แปง และผลผลิตแปง ฤดูปลูกมีผลอยางมีนัยสําคัญตอทุกปจจัยที่ตรวจสอบ
2. การปลูกในฤดูแลงใหผลผลิตหัวสด (5,701 กก./ไร) และผลผลิตหัวแหง (2,435 กก./ไร) สูงกวา
การปลูกในตนและปลายฤดูฝนที่ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ โดยเฉลี่ย 18.71 และ 28.89% ตามลําดับ
3. การปลูกในฤดูแลงใหเปอรเซ็นตแปงไมแตกตางทางสถิติกับการปลูกในตนฤดูฝน แตสูงกวาการ
ปลูกปลายฤดูฝน 23.33%
4. การปลูกในฤดูแลงใหผลผลิตแปงสูงกวาการปลูกในปลายและตนฤดูฝน 37.01 และ 32.01%
ตามลําดับ ขณะที่การปลูกในปลายและตนฤดูฝนใหคาดังกลาวไมแตกตางกันทางสถิติ
5. พันธุระยอง 9 มีเปอรเซ็นตแปง สูงสุด ตามดวยพันธุเกษตรศาสตร 50 ระยอง 5 และระยอง 72
ตามลําดับ ในสวนของผลผลิตแปง พบวา พันธุระยอง 9 ใหผลผลิตไมแตกตางทางสถิติกับเกษตรศาสตร 50
และระยอง 5 แตสูงกวาระยอง 72 เทากับ 15.21%
6. มันสําปะหลังทุกพันธุ มีดัชนีการเก็บเกี่ยวสูงสุดในฤดูแลง และพันธุระยอง 72 มีคาดัชนีการเก็บ
เกี่ยวสูงกวาพันธุอื่นๆ
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Table 1 Effects of growing season on fresh root yield, dry root yield, starch content and starch
yield of 4 cassava varieties grown on Roiet soil series in 2005-2008
Seasons
Seasons
Late rainy season
Early rainy season
Dry season
Varieties
Rayong 5
Rayong 72
Rayong 9
KU 50
CV. (a) %
CV. (b) %

Fresh root
yield (kg/rai)

Dry root yield
(kg/rai)

Starch percent
(%)

Starch yield
(kg/rai)

4,620 b
4,649 b
5,701 a

1,896 b
1,567 b
2,435 a

15.68 b
16.90 ab
20.45 a

732 b
790 b
1,162 a

5,119 a
5,275 a
4,606 a
4,961 a
20.7
17.4

1,994 a
1,729 a
1,791 a
2,348 a
16.6
20.6

15.86 c
12.71 d
22.31 a
19.82 b
24.7
15.4

850 ab
695 b
1,028 a
1,006 a
31.5
22.7

Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
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Table 2 Effects of growing seasons on number of roots per plant of 4 cassava varieties on grown
on Roiet soil series in 2005-2008
Seasons

Varieties
Rayong 72
Rayong 9
7.50 bc
11.75 a
7.75 b
10.00 b
9.50 a
10.50 ab

Late rainy season
Rainy season
Dry season

Rayong 5
10.75 a
10.50 a
10.50 a

CV(a)

14.0% LSD 0.05 = 2.04

18.9%

CV(b)

KU 50
9.50 b
12.25 a
10.25 ab

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

Table 3 Effects of growing seasons on plant height of 4 cassava varieties grown on Roiet soil
series in 2005-2008
Seasons
Late rainy season
Rainy season
Dry season

Rayong 5
159.57 a
137.25 b
137.45 b

Varieties
Rayong 72
Rayong 5
153.37 a
162.90 a
151.72 a
178.62 a
146.57 b
120.40 b

KU 50
153.17 b
186.50 a
150.72 b

CV(a) = 11.3% CV(b) =9.0% LSD 0.05 = 1.90
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
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Table 4 Effects of growing seasons on harvest index of 4 cassava varieties on Roiet soil series
in a farmer field of Uthaithani in 2005-2008.
Seasons
Late rainy season
Early rainy season
Dry season

Rayong 5
0.61 c
0.67 b
0.77 a

Varieties
Rayong 72
Rayong 5
0.76 ab
0.63 c
0.72 b
0.64 b
0.83 a
0.78 a

KU 50
0.69 b
0.65 c
0.79 a

CV (a) = 5.0% CV (b) =
4.9% LSD 0.05 = 0.051
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT

(A)

(C)

(B)

(D)

Figure 1 Roots per plant of Rayong 5 (A), Rayong 9 (B), Rayong 72 (C) and KU 50 (D) on
Roiet soil series in a farmer field of Uthaithani in 2005-2008
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บทคัดยอ
การศึกษาความสัมพันธระหวางการสังเคราะหแสงและการสรางมวลชีวภาพในถั่วเหลืองฝกสด 5
พันธุ คือ AGS 292, No.75, 16 sweet, MJ 0101-4-6 และ MJ 0108-11-5 พบวา ถั่วเหลืองฝกสดทั้ง 5
พันธุ มีการสังเคราะหแสงเพิ่มขึ้นตั้งแตระยะการเจริญเติบโตดานใบและลําตนจาก V1 ถึง V6 และเพิ่มขึ้นอีก
ในระยะการเจริญเติบโตดานแพรขยายพันธุ จาก R1 ถึง R5 ถั่วเหลืองฝกสดพันธุ AGS 292 มีการ
สังเคราะหแสงสูงสุดทั้งในระยะ Vegetative และ Reproductive growth stages โดยเฉพาะระยะ R5 ซึ่งเปน
ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตฝกสด มีการสังเคราะหแสงเทากับ 39.46 µmolCO2m-2s-1 และมีการสรางมวลชีวภาพ
เพิ่มขึ้นจนถึงระยะการเจริญเติบโตดานแพรขยายพันธุที่ระยะ R6 มีคาเทากับ 106.38 กรัมตอตารางเมตร
หลังจากนั้นจะลดลงในระยะการสุกแกทางเมล็ดพันธุ ถั่วเหลืองฝกสดตางพันธุกันมีการสรางมวลชีวภาพที่
แตกตางกัน และผลการศึกษา พบวา การสังเคราะหแสงและการสรางมวลชีวภาพมีคาสหสัมพันธทางบวก
ถั่วเหลืองฝกสดพันธุ AGS 292 มีการสรางมวลชีวภาพและผลผลิตสูงที่สุด
คําสําคัญ: ถั่วเหลืองฝกสด การสังเคราะหแสง การสรางมวลชีวภาพ

Abstract
The determination on vegetable soybean 5 cultivars: AGS 292, No. 75, 16 sweet, MJ 01014-6 and MJ 0108-11-5 were showed the different in photosynthesis and biomass production during
vegetative and reproductive growth stages, AGS 292 performed the highest photosynthesis in R5
stage 39.46 µmolCO2m-2s-1 and biomass accumulation increased during vegetative and reproductive
growth stages, AGS 292 produced the highest biomass accumulation in reproductive growth stage,
R6, 106.38 g/m2. The results were revealed the positive correlation between photosynthesis and
biomass accumulation, AGS 292 had the highest biomass and yield among the cultivars.
Keywords: vegetable soybean, photosynthesis, biomass accumulation
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คํานํา
ความตองการถั่วเหลืองฝกสดของญี่ปุนจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยสงออกถั่วเหลืองฝกสด
ในรูปฝกแชแข็ง และสามารถสงออกเมล็ดสดที่แกะออกจากเปลือกฝก (Shelled edamame) (Lin and
Cheng, 2001) โดยสงออกไปญี่ปุนประมาณ 10,000 ตันตอป ซึ่งการสงออกของไทยมีแนวทางเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ โดยมากกวา 10,000 ตัน ในป 2548 เพราะผูบริโภคปจจุบันใหความสําคัญกับอาหารสุขภาพมากขึ้น
เนื่องจากถั่วเหลืองฝกสดมีปริมาณสารไฟโตเอสโตรเจน (phytoestrogen) ชนิดไอโซฟลาโวน (isoflavones) สูง
ซึ่งทางการแพทยพบวามีสารแอนติออกซิแดน (antioxidant) ที่มีสวนชวยปองกันการเกิดภาวะหลอดเลือด
แข็งตัว ชวยลดภาวการณเกิดโรคหัวใจ และลดภาวะเสี่ยงในการเปนโรคมะเร็งอีกดวย (Shanmugasundaram
and Yan, 2004) งานวิจัยนี้ไดทําการทดลองเกี่ยวกับการวัดคาการสังเคราะหแสงและการสรางมวลชีวภาพ
ที่มีความสัมพันธกับการสรางผลผลิตถั่วเหลืองฝกสด ซึ่งสามารถนําไปเปนขอมูลสวนหนึ่งในการศึกษา
ทางดานสรีรวิทยาและการปรับปรุงพันธุ เนื่องจากความตองการผลผลิตยังมีอีกมาก จึงสมควรอยางยิ่งที่
จะตองมีการวิจัยและพัฒนา ทั้งดานการปรับปรุงพันธุ การผลิตเมล็ดพันธุและเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง
ฝกสดที่เหมาะสมในการสงออกตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การวัดและเก็บบันทึกขอมูลการสังเคราะหแสง
ทําการเพาะปลูกถั่วเหลืองฝกสดทั้งหมดจํานวน 5 พันธุ ไดแก AGS 292, No.75, 16 sweet, MJ
0101-4-6 และพันธุ MJ 0108-11-5 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 จนถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ณ ฟารม
พืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม โดยเก็บบันทึกขอมูลการสังเคราะหแสงในแตละระยะการเจริญเติบโต
ดวยเทคนิคการศึกษาประสิทธิภาพการสังเคราะหดวยแสงของพืช (Light response curve or A/Q response
curve method) ดวยเครื่อง LCA-4 Portable Photosynthetic measurements ตั้งแตระยะการเจริญเติบโต
ดานลําตนและใบ จนถึงระยะการเจริญเติบโตดานแพรขยายพันธุและระยะสุกแกทางสรีรวิทยา โดยเลือกใบ
ของตนถั่วเหลืองฝกสดที่มีเหมาะสม จํานวน 3 ใบตอตน และสุม 5 ตนตอซ้ําในแตละพันธุ ทําการวัดในเวลา
07.00-10.00 น. ซึ่งมีความแปรปรวนของสภาพอากาศนอย ความเขมแสงไมสูง ความชื้นอากาศเหมาะสม
และปริมาณ CO2 คอนขางคงที่ แลวนําตนถั่วเหลืองฝกสดที่เก็บบันทึกขอมูลการสังเคราะหแสง มาตัดราก
ทําความสะอาด นําไปอบในตูอบลมรอน ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง แลวจึงนําน้ําหนักแหง
ทั้งหมดมาชั่งดวยเครื่องชั่งละเอียดทศนิยมสองตําแหนง ในระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตและองคประกอบ
ผลผลิตถั่วเหลืองฝกสด ทําการวัดขนาดฝกถั่วเหลืองฝกสดดวยเวอรเนียรคาลิปเปอร และนําตนถั่วเหลืองฝกสด
อบแหงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมงดวยตูอบลมรอน นํามาชั่งดวยเครื่องชั่งละเอียด
ทศนิ ย มสองตํ า แหน ง ทํ า การเก็ บ บั น ทึ ก ข อ มู ล และวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั้ ง หมดด ว ยแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design in 3 Replication 5 Treatment และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี
Least Significant Difference ที่ความเชื่อมั่น 95% และหาคาสหสัมพันธ (Correlation) ระหวางการ
สังเคราะหแสงและการสรางมวลชีวภาพ
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ผลการทดลอง
การศึกษาความสัมพันธระหวางการสังเคราะหแสงและการถายเทมวลชีวภาพของถั่วเหลืองฝกสด 5
พันธุ คือ พันธุ AGS 292 พันธุ No.75 พันธุ 16 sweet พันธุ MJ 0101-4-6 และ พันธุ MJ 0108-11-5 พบวา
ในระยะการเจริญเติบโตและพัฒนาดานใบและลําตนของถั่วเหลืองฝกสดทั้ง 5 พันธุ มีการสังเคราะหแสง
เพิ่มขึ้นในระยะ V1, V2, V3, V4, V5 และ V6 มีความแตกตางกันทางสถิติ (Table 1) โดยพันธุ AGS 292 มี
การสังเคราะหแสงเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.04, 4.89, 7.47, 9.50, 15.18, และ 24.19 µmolCO2m-2s-1 ตามลําดับ
และในระยะการเจริญเติบโตดานแพรขยายพันธุพบวา การสังเคราะหแสงเพิ่มขึ้นในระยะ R1, R2, R3, R4
และ R5 ตามลําดับ และมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุ AGS 292 มีการสังเคราะหแสงเฉลี่ยมากที่สุด
เทากับ 25.95, 29.55, 32.30, 33.11 และ 39.46 µmolCO2m-2s-1 ตามลําดับ สวนการสังเคราะหแสงระยะสุก
แกทางดานสรีรวิทยา R6 R7 และ R8 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ พันธุ AGS 292 มีการสังเคราะหแสง
ในชวง R6 R7 และ R8 เฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 28.36, 12.7 และ 2.48 µmolCO2m-2s-1 (Table 1)
ผลการศึกษาการสรางมวลชีวภาพในการเจริญเติบโตและพัฒนาดานใบและลําตน พบวา พันธุ AGS
292 มีการสรางมวลชีวภาพตอไรเฉลี่ยมากที่สุด โดยที่ระยะ V1, V2, V3, V4, V5 และ V6 เทากับ 6.05,
6.49, 7.82, 9.59, 21.11 และ 34.04 กรัมตอตารางเมตร ตามลําดับ และมีการสรางมวลชีวภาพในระยะ R1
R2, R3, R4, R5, R6, R7 และ R8 เทากับ 38.19, 39.27, 42.53, 45.87, 72.22, 106.38, 93.36 และ 92.5 กรัมตอ
ตารางเมตร ตามลําดับ (Table 2)
ความสัมพันธระหวางการสังเคราะหแสงและการสรางมวลชีวภาพ ระยะการเจริญเติบโตและพัฒนา
ใบและลําตน จนถึงการเจริญเติบโตดานแพรขยายพันธุ ของถั่วเหลืองฝกสดทั้ง 5 พันธุ พบวา มีคา
สหสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) และมีคา R2 เทากับ 0.93 โดยความสัมพันธระหวาง
การสะสมมวลชีวภาพ (y) กับ การสังเคราะหแสง (x) เปนสมการ (y = 1.7352(x) + 0.2493) มีมวลชีวภาพ
เพิ่มขึ้นในระยะการเจริญเติบโตและพัฒนาดานใบและลําตน V1 เทากับ 4.76 g/m2 และสูงสุดในระยะการ
เจริญเติบโตดานแพรขยายพันธุ R6 เทากับ 89 g/m2 (Figure 1)
ผลการศึกษาการเจริญเติบโตและการสรางผลผลิตพบวา จํานวนวันออกดอก 50 เปอรเซ็นต ของถั่ว
เหลืองฝกสดพันธุตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติ (Table 3) โดยพันธุ MJ 0101-4-6 มีจํานวนวันออก
ดอก 50 เปอรเซ็นตเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 37.3 วัน ในทํานองเดียวกัน จํานวนกิ่งตอตน มีความแตกตางกัน
ทางสถิติ โดยพันธุ AGS 292 มีจํานวนกิ่งมากที่สุดเทากับ 3.47 กิ่ง จํานวนวันที่สุกแกก็มีความแตกตางกัน
ทางสถิติ โดยพันธุ MJ 0108-11-5 มีจํานวนวันที่สุกแกเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 89.9 วัน ความสูงของตนถั่ว
เหลืองฝกสดพันธุตางกันกอนการเก็บเกี่ยวมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุ MJ 0108-11-5 มีความสูง
เฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 31.05 เซนติเมตร ความยาวฝกถั่วเหลืองฝกสดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวน
ความกวางของฝกถั่วเหลืองฝกสดพันธุตางกันมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุ AGS 292 มีความกวาง
ฝกเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 1.45 เซนติเมตร และสําหรับความหนาของฝกถั่วเหลืองฝกสดพันธุตางกันมีความ
แตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุ 16 sweet มีความหนาฝกเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 1.08 เซนติเมตร อายุเก็บ
เกี่ยวถั่วเหลืองฝกสดพันธุตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุ MJ 0108-11-5 มีอายุเก็บเกี่ยว
เฉลี่ยยาวที่สุดเทากับ 93 วัน จํานวนฝกถั่วเหลืองฝกสดตอแปลง (4 ตร.ม.) มีความแตกตางกันทางสถิติ โดย
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

109

พันธุ AGS 292 มีจํานวนฝกตอแปลง (4ตร.ม.) เฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 212 ฝก (Table 3) จํานวนฝกถั่วเหลือง
ฝกสดตอตนมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุ AGS 292 มีจํานวนฝกตอตนเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 23.17
ฝก จํานวนฝกถั่วเหลือ งฝกสดที่ได มาตรฐานต อตนมีความแตกตางกัน ทางสถิติ โดยพันธุ AGS 292 มี
จํานวนฝกที่ไดมาตรฐานตอตนเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 13.25 ฝก น้ําหนักฝกถั่วเหลืองฝกสดที่ไดมาตรฐานตอ
ตนมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุ AGS 292 มีน้ําหนักฝกที่ไดมาตรฐานตอตนเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ
24.14 กรัม และสําหรับน้ําหนักฝกถั่วเหลืองฝกสดที่ไดมาตรฐานตอไรมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุ
AGS 292 มีน้ําหนักฝกที่ไดมาตรฐานตอไรเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 338.32 กิโลกรัม สวนจํานวนฝกถั่วเหลือง
ฝกสดที่ไดมาตรฐานตอ 0.5 กิโลกรัม มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุ MJ 0108-11-5 มีจํานวนฝกที่ได
มาตรฐานตอ 0.5 กิโลกรัมเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 200.3 ฝก (Table 4)
ผลการสรางมวลชีวภาพตอไร พบวา น้ําหนักแหงตนถั่วเหลืองฝกสดพันธุตางกัน มีความแตกตาง
กันทางสถิติ โดยพันธุ AGS 292 มีน้ําหนักแหงตนตอไรเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 173.54 กิโลกรัม น้ําหนักแหง
ฝกตอไร มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุ AGS 292 มีน้ําหนักแหงฝกทั้งหมดเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ
68.18 กิโลกรัม ในทํานองเดียวกันน้ําหนักแหงใบและตนถั่ว มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุ AGS
292 มีน้ําหนักแหงใบและตนถั่วเฉลี่ยตอไร มากที่สุดเทากับ 105.36 กิโลกรัม (Table 4)
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Figure 1 Correlation between Photosynthesis and Biomass accumulation in vegetable soybean 5 cultivars
during vegetative growth stages to reproductive growth stages. (V1-R6)

110

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

Table 1 Photosynthesis (µmolCO2m-2s-1) of vegetable soybean 5 cultivars growth stage
Cultivar

V1

V2

V3

V4

V5

V6

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

AGS 292
No.75
16 Sweet
MJ 0101-4-6
MJ 0108-11-5
Mean
F-test
CV (%)

4.04 a
2.81 b
1.50 c
1.35 c
1.86 c
2.31
**
14.35

4.89 a
4.11 ab
1.92 c
2.63 bc
2.79 bc
3.27
*
30.48

7.47 a
5.01 b
2.88 c
3.40 c
3.85 bc
4.52
**
18.31

9.50 a
5.48 b
4.77 bc
3.82 c
4.96 bc
5.71
**
14.51

15.18 a
14.48 a
5.43 b
6.70 b
6.39 b
9.64
**
19.43

24.19 a
18.43 b
7.53 c
7.07 c
8.97 c
13.24
**
18.98

25.95 a
21.15 ab
12.87 c
17.07 bc
13.29 c
18.07
*
22.46

29.55 a
25.84 a
14.10 b
18.78 b
18.50 b
21.35
**
12.82

32.30 a
29.56 b
20.24 c
20.33 c
22.82 c
25.05
**
5.64

33.11 a
32.00 a
22.63 c
23.80 bc
25.74 b
27.46
**
5.94

39.46 a
36.79 a
25.07 b
26.20 b
25.03 b
30.51
**
6.59

28.36
21.60
21.46
20.38
17.38
21.84
ns
24.67

12.70
10.77
10.40
7.88
10.97
10.54
ns
23.41

2.48
2.35
1.31
1.48
2.18
1.96
ns
35.74

Means within a column followed by the same letter are not significantly different at 0.05 level by using Least significant different (LSD) test.

Table 2 Biomass (g/m2) of vegetable soybean 5 cultivars growth stage
Cultivars

V1

V2

V3

V4

V5

V6

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

AGS 292
No.75
16 Sweet
MJ 0101-4-6
MJ 0108-11-5
Mean
F-test
CV (%)

6.05 a
5.72 a
4.07 b
3.97 b
4.01 b
4.76
**
9.1

6.49 a
6.57 a
5.00 b
5.17 b
5.22 b
5.69
**
8.77

7.82 a
7.58 a
5.75 b
5.85 b
6.03 b
6.61
*
11.57

9.59 a
8.48 b
7.16 c
7.81 bc
7.24 c
8.06
**
6.57

21.11 a
20.40 a
18.02 b
18.91 b
18.16 b
19.32
**
2.64

34.04 a
30.33 b
24.16 d
26.30 c
27.47 c
28.46
**
3.03

38.19 a
33.53 b
28.68 d
29.82 cd
30.98 c
32.24
**
3.71

39.27 a
36.77 b
32.62 c
32.92 c
34.00 c
35.12
**
2.93

42.53 a
39.63 b
35.68 c
35.70 c
35.73 c
37.86
**
2.93

45.87 a
42.39 b
37.92 c
38.34 c
38.84 c
40.67
**
3.29

72.22 a
66.15 b
59.60 c
58.95 c
59.18 c
63.22
**
1.95

106.38 a
93.34 b
78.98 c
83.71 bc
82.61 bc
89.0
**
6.97

93.36 a
87.96 b
78.14 c
81.68 c
80.24 c
84.28
**
2.94

92.50 a
86.48 b
77.02 c
79.70 c
79.17 c
82.96
**
2.03

Means within a column followed by the same letter are not significantly different at 0.05 level by using Least significant different (LSD) test.
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Table 3 Comparison agronomic characteristic in vegetable soybean 5 cultivars
Cultivars
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AGS 292
No.75
16 Sweet
MJ 0101-4-6
MJ 0108-11-5
Mean
F-test
CV (%)

Day of flowering Number of Physiological Plant Height Pod long
50 %
branch/Plant maturity day
32.8 c
33.8 b
36.7 a
37.3 a
37.0 a
35.5
**
1.73

3.47 a
2.83 b
2.25 c
2.37 c
2.30 c
2.64
**
7.57

82.4 c
83.5 c
86.5 b
88.2 ab
89.9 a
86.2
**
1.33

31.02 a
30.98 a
26.93 b
29.65 a
31.05 a
29.93
**
3.45

4.99
4.98
5.13
4.80
4.87
4.95
ns
2.37

Pod width

Pod thick

Day of
harvesting

Number
Pod/area
(4 m2)

1.45 a
1.31 bc
1.34 b
1.28 c
1.33 b
1.34
**
1.57

0.98 b
0.89 d
1.08 a
0.88 d
0.94 c
0.95
**
2.12

85.6 c
86.6 c
90.2 b
91.8 ab
93.0 a
89.4
**
1.49

212.00 a
192.33 b
176.67 cd
169.67 d
181.00 c
186.33
**
2.64

Total dry
Total dry
pod weight shoot weight
(kg/rai)
(kg/rai)

Number of
standard
pod/0.5kg

Means within a column followed by the same letter are not significantly different at 0.05 level by using Least significant different (LSD) test.

Table 4 Comparison yield and yield component of vegetable soybean 5 cultivars.
Cultivars

Number of
pod/plant

Number of
standard
pod/plant

Standard pod
weight /plant
(g)

Standard pod
weight
(kg/rai)

Total dry
weight
(kg/rai)

AGS 292
No.75
16 Sweet
MJ 0101-4-6
MJ 0108-11-5
Mean
F-test
CV (%)

23.17 a
19.08 b
14.75 d
17.00 c
18.08 bc
18.42
**
5.28

13.25 a
13.08 a
11.92 b
11.92 b
12.75 ab
12.58
*
3.54

21.14 a
19.54 b
15.50 d
16.91 c
17.10 c
18.04
**
3.04

338.32 a
312.59 b
247.99 d
270.60 c
272.24 c
288.35
**
3.10

173.54 a
156.02 b
126.03 c
133.94 c
130.47 c
144.00
**
5.32

Means within a column followed by the same letter are not significantly different at 0.05 level by using Least significant different (LSD) test.
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68.18 a
53.38 b
46.01 c
46.17c
45.70 c
51.89
**
5.42

105.36 a
102.64 a
80.02 b
87.77 b
84.77 b
92.06
**
6.70

185.3 bc
192.7 b
179.3 c
198.7 a
200.3 a
191.3
**
1.34

Figure 2 Photosynthesis (µmolCO2m-2s-1) of vegetable soybean 5 cultivars at different growth stages

Figure 3 Biomass accumulation (g./m2) of vegetable soybean 5 cultivars at different growth stages

วิจารณผลการทดลอง
การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองฝกสดพันธุ AGS 292 มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดและมีการสังเคราะห
แสงสูงที่สุดในทุกระยะการเจริญเติบโต และมีประสิทธิภาพในการสรางมวลชีวภาพไดมากที่สุด ทําใหสราง
ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตไดมากที่สุด โดยถั่วเหลืองฝกสดพันธุ AGS 292 มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น จึง
มีพลวัตในการเจริญเติบโตที่เร็ว สอดคลองกับเฉลิมพล (2542) กลาววา การเจริญเติบโตของพืชในชวง
Exponential phase เปนระยะที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่คอนขางชา แตในพืชอายุสั้นจะมีการเจริญในชวงนี้
ไมเกิน 1-3 สัปดาห และเปนระยะการเจริญเติบโตดานใบและลําตน V1 ถึง V4 เปนชวงที่ถั่วเหลืองฝกสดมี
การสรางสารสังเคราะหที่ source อยางรวดเร็ว และปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนที่สารสังเคราะหจาก Source
ไปสู Sink จะเปนปจจัยที่กําหนดผลผลิตของพืช (เฉลิมพล, 2542) ซึ่งในชวงการเจริญเติบโตดานใบและ
ลําตนระยะ V4 จนถึงระยะการเจริญเติบโตดานแพรขยายพันธุ R5 พบวา พันธุ AGS 292 มีการเจริญเติบโต
ที่รวดเร็วมีลักษณะสหสัมพันธเปนแบบเสนตรง (linear phase) จักรี (2539) กลาววา ระยะการเจริญเติบโต
ที่เปนแบบเสนตรง หรือ Linear phase เปนระยะที่พืชมีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด มีพื้นที่ใบมากที่สุด ซึ่ง
จะมีการเจริญที่รวดเร็ว โดยอัตราการเจริญเติบโตมีความสัมพันธกับการรับแสงของทรงพุมและดัชนีพื้นที่ใบ
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โดยพบวา 95% ของการรับแสง มีอิทธิพลจากความหนาแนนของตนพืชรวมถึงสภาพอากาศ (Shibles and
Weber, 1966) ในชวงระยะการสุกแกทางสรีรวิทยา (Physiological maturity) ตั้งแต R6 จนถึง R8 พบวา
การสังเคราะหแสงของถั่วเหลืองฝกสดทั้ง 5 พันธุมีคาลดลง เนื่องจากใบถั่วเหลืองฝกสดเขาสูระยะการสุกแก
และมีการหลุดรวง สวนการสรางมวลชีวภาพลดลงเล็กนอยจากระยะ R6 ถึง R7 และคงที่ในระยะสุกแกทาง
สรีระเมล็ด ซึ่งถั่วเหลืองฝกสดทั้ง 5 พันธุ มีจํานวนฝก 95% เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลที่ระยะ R7 ถึง R8

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางการสังเคราะหแสงและการสรางมวลชีวภาพถั่วเหลืองฝกสด 5
พันธุ คือ AGS 292, No.75, 16 sweet, MJ 0101-4-6 และ MJ 0108-11-5 ในเดือนตุลาคม 2552 ถึง
มกราคม 2553 พบวา ถั่วเหลืองฝกสด 5 พันธุ มีการสังเคราะหแสงเพิ่มขึ้นในระยะการเจริญเติบโตดานใบ
และลําตนจาก V1 ถึง V6 และเพิ่มขึ้นในระยะการเจริญเติบโตดานแพรขยายพันธุ จากระยะ R1 ถึง R5 แต
ลดลงในระยะการสุกแกทางสรีระเมล็ดระยะ R6 ถึง R8 และพันธุ AGS 292 มีการสังเคราะหแสงสูงที่สุดใน
การเจริญเติบโตดานใบและลําตนที่ระยะ V6 เทากับ 24.19 µmolCO2m-2s-1 และการเจริญเติบโตดานแพร
ขยายพันธุที่ระยะ R5 เทากับ 39.46 µmolCO2m-2s-1 โดยถั่วเหลืองฝกสดทั้ง 5 พันธุ มีการสรางมวลชีวภาพ
เพิ่มขึ้นในระยะการเจริญเติบโตดานใบและลําตน จนถึงระยะการเจริญเติบโตดานแพรขยายพันธุ พันธุ AGS
292 มีการสรางมวลชีวภาพสูงที่สุดเมื่อการเจริญเติบโตดานแพรขยายพันธุระยะ R6 เทากับ 106 กรัมตอ
ตารางเมตร หลังจากนั้นการสรางมวลชีวภาพลดลงเพียงเล็กนอย จากระยะ R6 ถึง R7 และคงที่ในระยะสุก
แกทางสรีระเมล็ด ที่ระยะ R7 ถึง R8 สอดคลองกับการสังเคราะหแสงและการสรางมวลชีวภาพของถั่วเหลือง
ฝกสดทั้ง 5 พันธุ มีคาสหสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) ซึ่งพันธุ AGS 292 มีการสราง
มวลชีวภาพสูงสุดเทากับ 173.54 กิโลกรัมตอไร และมีน้ําหนักฝกที่ไดมาตรฐานตอไรสูงสุดเทากับ 338.32
กิโลกรัม ดังนั้นพันธุ AGS 292 จึงสมควรนําไปเปนฐานขอมูลศึกษาและวิจัยในดานการปรับปรุงพันธุ
การผลิตเมล็ดพันธุ เพื่อพัฒนาการสงออกผลผลิตถั่วเหลืองฝกสดที่มีคุณภาพ
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บทคัดยอ
การศึกษาการเจริญเติบโต การพัฒนา ศักยภาพการใหผลผลิตของพันธุถั่วอะซูกิที่เหมาะสมสําหรับ
ปลูกในพื้นที่สภาพไร 4 พันธุ ไดแก (พันธุปางดะ อิริโมะ ไตหวัน และพื้นเมือง) ไดดําเนินการทดลองใน
แปลงภาควิชาพืชไร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม โดยแบงการทดลองเปน 2 ฤดูปลูก คือ ฤดูปลูกที่ 1 ปลูก
ชวงตนฝน (เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม) ฤดูปลูกที่ 2 ปลูกชวงปลายฝน (เดือนสิงหาคม-ตุลาคม) วางแผน
การทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ํา พบวา ในการปลูกชวงตนฝน การเจริญทางลําตนและใบชากวาการปลูก
ชวงปลายฝน โดยการเจริญเติบโตทางลําตนและใบ (Ve ถึง V6) ในชวงตนฝนมีอายุเฉลี่ย 5.75 ถึง 33.50
วัน หลังปลูก สวนการปลูกชวงปลายฝนมีอายุเฉลี่ย 6.00 ถึง 29.75 วัน หลังปลูก สําหรับการเจริญทางแพร
พันธุ พบวา การปลูกชวงตนฝนการพัฒนา ชวงสรางดอกและเมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยวชากวาการปลูกชวง
ปลายฝน โดยการปลูกชวงตนฝนการเจริญทางแพรพันธุ (R0 ถึง R7) มีอายุเฉลี่ย 38.00 ถึง 66.25 วัน หลัง
ปลูก สวนการปลูกชวงปลายฝนอายุเฉลี่ย 33.00 ถึง 61.50 วัน หลังปลูก ตามลําดับ
ผลการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนรวม พบว า จํ า นวนฝ ก ต อ ต น จํ า นวนเมล็ ด ต อ ฝ ก น้ํ า หนั ก
100 เมล็ด และผลผลิตกิโลกรัมตอไร การปลูกถั่วอะซูกิชวงตนฝนมีคาเฉลี่ยสูงกวาในชวงปลายฝน โดย
ถั่วอะซูกิพันธุอิริโมะ มีจํานวนฝกตอตนสูงสุดทั้งสองฤดูปลูก คือ 25.2 และ 16.4 ฝก ขณะที่ถั่วอะซูกิพันธุ
พื้นเมืองมีจํานวนเมล็ดตอฝกสูงที่สุด คือ 15.5 และ 12.8 เมล็ด ในทํานองเดียวกันถั่วอะซูกิพันธุพื้นเมืองมี
น้ําหนัก 100 เมล็ดสูงสุด คือ 8.5 และ 8.1 กรัม สวนผลผลิตถั่วอะซูกิพันธุพื้นเมืองมีผลผลิตสูงที่สุดทั้ง
สองฤดูปลูก คือ 216.0 และ 206.3 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ
คําสําคัญ: การเจริญและการพัฒนา องคประกอบผลผลิตและผลผลิต ถั่วอะซูกิ พันธุถั่วอะซูกิ

116

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

Abstract
Studies on growth, development and yield production potential on azuki bean cultivars
(Pangdaa, Erimo, Taiwan and Land race cultivars) in field crop area were evaluated at department
of agronomy, Maejo university, Chiang Mai. The experiments were evaluated in 2 season; early
rainy season (May-July) and late rainy season (August-October), which were designed by RCB with
4 replications. The results indicated that vegetative growth period (Ve to V6) in the early rainy
season ranged from 5.7 to 33.5 days, while in the late rainy season ranged from 6.0 to 29.7 days.
However the reproductive growth period (R0 to R7) of azuki bean cultivars in the early rainy
season ranged from 38.0 to 66.2 days, which were delay than late rainy season 33.0 to 61.2 days,
respectively.
A combined analysis of variance showed that yield components comprised of the pod
number per plant, 100 seed weight of azuki bean in early rainy season higher values than in late
rainy season. Erimo cultivar produced the highest number of pod per plant, having 25.2 and 16.4
pod. Land race cultivar showed the highest numbers of seed per pod having 15.5 and 12.8 seed.
One hundred seed weight of Land race cultivar was higher having 8.5 and 8.1 grams. Land race
cultivar had grown in early rainy season and late rainy season produced the highest yield 216.0
and 206.3 kilograms/rai, respectively.
Keywords: growth and development, yield component and yield, azuki bean, azuki bean cultivars

คํานํา
ถั่วอะซูกิเปนพืชวงศถั่วที่มูลนิธิโครงการหลวง โดยงานสงเสริมและพัฒนาพืชไรบนที่สูง สงเสริมให
เกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวงปลูกเปนพืชเพื่อสรางรายได โดยสงเสริมใหปลูกในชวงปลายฤดูฝน ชวง
เดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวชวงปลายเดือนพฤศจิกายน ถั่วอะซูกิตองการสภาพภูมิอากาศคอนขางหนาว
เย็น และขึ้นไดดีในเขตอบอุนจนถึงเขตหนาว เหมาะสมกับบนดอยสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย พื้นที่
ปลูกสวนใหญเปนพื้นที่ดอนอยูบนพื้นที่ดอยสูง อาศัยน้ําฝน พื้นที่ปลูกมีคอนขางจํากัด การขยายพื้นที่ปลูก
ทําไดยาก และผลผลิตตอไรที่ไดไมสูงมากนัก แตความตองการทางดานผลผลิตของถั่วอะซูกิยังคงเปนที่
ตองการมากขึ้น จึงตองมีการศึกษาวิธีการตางๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตของถั่วอะซูกิ การปลูกถั่วอะซูกิในพื้นที่ราบ
สภาพไร เพื่อประเมินศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิต โดยศึกษาชวงเวลาในการปลูกและการจัดการไร
ที่เหมาะสม ซึ่งจะเปนแนวทางในการปลูกถั่วอะซูกิในพื้นที่ราบสภาพไรตอไป และอาจเปนพืชทางเลือกใน
การสรางโอกาสใหแกเกษตรกรในพื้นที่ราบสภาพไร ทางภาคเหนือของประเทศไทยในอนาคต
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อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1. เมล็ดพันธุ ปางดะ (Pangdaa) อิริโมะ (Erimo) ไตหวัน (Taiwan) และพื้นเมือง (Land race)
2. เครื่องชั่งน้ําหนักไฟฟา
3. ตูอบไฟฟา
วิธีการ
ศึกษาฤดูกาลปลูกที่เหมาะสมการพัฒนา การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วอะซูกิในพื้นที่สภาพไร
1. ทําการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) โดยมี 4 สิ่งทดลอง (พันธุ)
สิ่งทดลองละ 4 ซ้ํา ดังนี้ สิ่งทดลองที่ 1 ถั่วอะซูกิพันธุปางดะ สิ่งทดลองที่ 2 ถั่วอะซูกิพันธุอิริโมะ สิ่งทดลอง
ที่ 3 ถั่วอะซูกิพันธุไตหวัน สิ่งทดลองที่ 4 ถั่วอะซูกิพันธุพื้นเมือง
2. แบงการทดลองเปน 2 ฤดูกาลปลูก คือ ฤดูปลูกที่ 1 ปลูกในชวงตนฝน (เดือนพฤษภาคมกรกฎาคม) ฤดูปลูกที่ 2 ปลูกในชวงปลายฝน (เดือนสิงหาคม-ตุลาคม)
3. เก็บขอมูลระยะการเจริญเติบโตทางลําตน (vegetative growth, V-stage) และระยะเจริญพันธุ
(reproductive growth, R-stage) ทุกระยะจนถึงวันที่เก็บเกี่ยว เก็บขอมูลการเจริญเติบโตทุกวัน
4. วิเคราะหความแปรปรวนรวม (combined analysis of variance) ของการทดลอง เพื่อทดสอบ
ความแปรปรวนระหวางฤดูปลูกกับพันธุ

ผลการทดลอง
การเจริญเติบโต องคประกอบผลผลิต และผลผลิตของถั่วอะซูกิ 4 พันธุ
การเจริญเติบโต การพัฒนาของถั่วอะซูกิ 4 พันธุ
ผลการทดลอง พบวา การเจริญทางลําตนและใบ (Vegetative growth) ของถั่วอะซุกิ 4 พันธุ
ตางกัน (Table 1) การปลูกในชวงตนฤดูฝนทําใหถั่วอะซูกิมีการเจริญและพัฒนาชากวาการปลูกในชวงปลาย
ฝน การพัฒนาจาก Vc ถึง V6 ในฤดูตนฝน ใชเวลาโดยเฉลี่ย 33.5 วัน ในขณะที่การปลูกปลายฤดูฝนใชเวลา
สั้นกวาถึง 29.7 วัน สวนการพัฒนาทางดอกและเมล็ด (reproductive growth) พบวา การปลูกในฤดูปลาย
ฝน ถั่วอะซูกิมีชวงการพัฒนาที่สั้นกวาการปลูกฤดูตนฝน โดยในฤดูตนฝน การพัฒนาจาก R0 ถึง R7 ใช
เวลา 38 ถึง 66.2 วัน ซึ่งยาวกวาการปลูกฤดูปลายฝน ซึ่งใชเวลาพัฒนา 33 ถึง 61.2 วัน หลังปลูก (Table 2)
สําหรับพันธุปางดะ อิริโมะ และไตหวัน มีการพัฒนาทางใบและลําตน รวมถึงการพัฒนาดอกและเมล็ด
สั้นกวาพันธุพื้นเมือง โดยเฉลี่ยแลว พันธุไตหวันมีอายุถึงการเก็บเกี่ยวสั้นที่สุด ประมาณ 60 ถึง 61 วัน ทั้ง
ฤดูตนฝนและปลายฝน สวนพันธุพื้นเมืองมีอายุการเก็บเกี่ยว 71-75 วัน (Table 1 และ 2) ดานความสูงของ
ถั่วอะซูกิกอนเก็บเกี่ยว พบวา พันธุปางดะ อิริโมะ และไตหวัน มีคาเฉลี่ยความสูงกอนเก็บเกี่ยวนอยกวา
พันธุพื้นเมืองทั้งในชวงตนฝนและปลายฝน โดยพันธุพื้นเมืองเฉลี่ยความสูงกอนเก็บเกี่ยวในชวงตนฝน 53.0
เซนติเมตร ชวงปลายฝนเฉลี่ย 35.1 ตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Table 3) ดานจํานวนกิ่ง พันธุปางดะ อิริโมะ
และไตหวัน มีคาเฉลี่ยจํานวนกิ่งตอตนนอยกวาพันธุพื้นเมืองในชวงตนฝน พันธุพื้นเมืองมีจํานวนกิ่งตอตน
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เฉลี่ยในชวงตนฝน 9.1 กิ่ง สวนชวงปลายฝนพันธุอิริโมะมีจํานวนกิ่งสูงสุดเฉลี่ย 8.4 กิ่ง ตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง (Table 3) ดานจํานวนขอตอตน พบวา พันธุปางดะ อิริโมะ และไตหวัน มีคาเฉลี่ยจํานวนขอตอ
ตนต่ํากวาพันธุพื้นเมืองทั้งในชวงตนฝนและปลายฝน พันธุพื้นเมืองมีจํานวนขอตอตนเฉลี่ยในชวงตนฝน
7.0 ขอ สวนในชวงปลายฝนทําใหมีจํานวนขอตอตนเฉลี่ย 7.9 ขอ ตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (Table 3)
องคประกอบผลผลิตของถั่วอะซูกิ 4 พันธุ
พันธุปางดะ, ไตหวัน และพื้นเมือง มีคาเฉลี่ยจํานวนฝกในชวงตนฝนและปลายฝนต่ํากวาพันธุ
อิริโมะ โดยพันธุอิริโมะ มีจํานวนฝกตอตนเฉลี่ย 25.2 และ 16.4 ฝก ตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
(Table 4) ดานจํานวนเมล็ดตอฝก พันธุปางดะ อิริโมะ และไตหวัน มีคาเฉลี่ยจํานวนเมล็ดตอฝกต่ํากวาพันธุ
พื้นเมืองทั้งในชวงตนฝนและปลายฝน พันธุพื้นเมืองมีจํานวนเมล็ดตอฝกชวงตนฝนเฉลี่ย 15.5 เมล็ด ชวง
ปลายฝนเฉลี่ย 12.8 เมล็ด ตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (Table 4) สําหรับน้ําหนัก 100 เมล็ด พบวา
พันธุปางดะ อิริโมะ และไตหวัน มีคาเฉลี่ยน้ําหนัก 100 เมล็ด ต่ํากวาพันธุพื้นเมืองทั้งในชวงตนฝนและ
ปลายฝน พันธุพื้นเมืองมีน้ําหนัก 100 เมล็ดชวงตนฝนเฉลี่ย 8.5 กรัม ชวงปลายฝนเฉลี่ย 8.1 กรัม ตางกัน
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (Table 4) ผลการศึกษาผลผลิต พบวา พันธุปางดะ อิริโมะ และไตหวัน มีคาเฉลี่ย
ผลผลิตต่ํากวาพันธุพื้นเมืองทั้งในชวงตนฝนและปลายฝน โดยพันธุพื้นเมืองมีผลผลิตชวงตนฝนเฉลี่ย 216.0
กิโลกรัม/ไร สวนในชวงปลายฝนมีผลผลิตเฉลี่ย 206.3 กิโลกรัม/ไร แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
(Table 4)
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Table 1 Growth and development stages of 4 azuki bean cultivars in early rainy season
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Cultivar
Pangdaa
Erimo
Taiwan
Land race
Mean

Ve
7
6
6
4
5.7

Vc V1
10 15
9
13
9
12
7
12
9.5 12.2

V2
19
17
15
16
16.7

Days after planting date
V3 V4
V5
V6 R0 R1
23
27
30
35 40 45
21
25
29
34 37 42
19
21
25
30 35 38
20
25
30
35 40 47
20.7 24.5 28.5 33.5 38 43

R2
50
46
42
54
48

R3
54
50
46
58
52

R4
58
54
50
63
56.2

R5
62
57
55
67
60.

R6
64
60
58
70
63

R7
66
63
61
75
66.2

Days after planting date
V5
V6
R0
R1 R2
25
28
31
34 38
24
27
30
33 37
25
29
32
35 39
31
35
39
43 47
26.2 29.7 33 36.2 40.2

R3
41
41
43
52
44

R4 R5
45 49
46 48
47 51
56 62
48.5 52.5

R6
53
54
56
66
57.2

R7
57
58
60
71
61.5

Table 2 Growth and development stages of 4 azuki bean cultivars in late rainy season
Cultivar
Pangdaa
Erimo
Taiwan
Land race
Mean

Ve
7
6
7
4
6

Vc
11
10
10
9
10

V1
14
13
13
14
13.5

V2
16
15
16
19
16.5

V3
19
18
19
23
19.7

V4
22
21
22
27
23

Note : (vegetative growth, V-stage) Ve = Emergence, Vc = Cotyledonary node, V1 = Node 1, V2 = Node2
V3 = Node 3, V4 = Node 4, V5 = Node 5, V6 = Node 6
(reproductive growth, R-stage) R0 = Beginning bloom, R1 = Beginning bloomy, R2 = Beginning
Pods, R3 = Beginning seed, R4 = Full pods, R5 = Pod changes color, R7 = Seed maturity
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Table 3 Combined analysis data of agronomic traits 4 azuki bean cultivars planted in 2 seasons (early rainy season and late rainy season,
2008) at Maejo University
Season
Early rainy
2551

Late rainy
2551

F-test
C.V. (%)

Cultivars
Pangdaa
Erimo
Taiwan
Land race
Mean
Pangdaa
Erimo
Taiwan
Land race
Mean

Height
(cm)
26.9 c
31.9 b
36.4 b
53.0 a
37.0
15.9 d
20.2 d
19.5 d
35.1 b
22.6
*
11.0

Branch
per plant
6.6 c
7.1 c
7.0 c
9.1 a
7.4
7.2 c
8.4 ab
8.3 b
7.3 c
7.8
**
6.6

Node
per plant
5.5 f
6.3 de
6.4 cd
7.0 b
6.3
5.8 ef
6.8 bcd
7.0 bc
7.9 a
6.8
**
5.6

1) Different alphabets within rows indicated of significant difference between the characters
2) *, ** indicated p>.05 and p>.01 probability levels respectively.

121
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

121

Dry weight Plant
(gm)
3.0 de
5.5 c
7.2 b
10.7 a
6.6
1.6 e
3.3 d
4.9 c
9.6 a
4.8
**
16.9

Dry weight Root
(gm)
1.0 de
1.6 bc
1.5 bc
2.1 a
1.5
0.6 e
1.4 cd
1.4 cd
2.0 ab
1.3
**
20.2
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Table 4 Combined analysis data of yield components and yields of 4 azuki bean cultivars planted in 2 seasons (early rainy season andlate
rainy season, 2008) at Maejo University
Season
Early rainy
2551

Late rainy
2551

F-test
C.V. (%)

Cultivars
Pangdaa
Erimo
Taiwan
Land race
Mean
Pangdaa
Erimo
Taiwan
Land race
Mean

Pod
per plant

Seed
per pod

100-seed weight
(gm)

Yield
(km)

15.7 b
25.2 a
24.6 a
12.9 b
19.6
10.6 b
16.4 b
14.3 b
11.4 b
13.1
*
23.5

6.4 c
6.9 c
6.9 c
15.5 a
8.9
5.9 c
6.4 c
5.8 c
12.8 b
7.7
**
4.5

7.7 cd
7.6 d
7.6 d
8.5 a
7.8
7.7 cd
7.6 d
8.0 bc
8.1 b
7.8
*
2.8

115.9 f
210.6 ab
200.8 c
216.0 a
185.8
60.4 g
177.7 d
144.4 e
206.3 bc
147.1
**
3.1

1) Different alphabets within rows indicated of significant difference between the characters
2) *, ** indicated p>.05 and p>.01 probability levels respectively.

122

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

วิจารณผลการทดลอง
จากการศึกษาศักยภาพการเจริญเติบโต การพัฒนา ผลผลิต และพันธุของถั่วอะซูกิที่เหมาะสม
สํ า หรั บ ปลู ก ในพื้ น ที่ ส ภาพไร โดยปลู ก ที่ แ ปลงทดลองภายในมหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ ที่ มี ค วามสู ง จาก
ระดับน้ําทะเล 350 เมตร พบวา การพัฒนาจาก VC ถึง V6 การปลูกในชวงตนฤดูฝนถั่วอะซูกิมีการเจริญ
และพัฒนาชากวาการปลูกในฤดูปลายฝน ซึ่งมีผลตอการเจริญทั้งความสูง จํานวนกิ่งตอตน จํานวนขอตอ
ตนและน้ําหนักตนแหง ซึ่งการปลูกในชวงฤดูตนฝนมีปริมาณแสงและอุณหภูมิที่เหมาะสมกวาชวงปลายฝน
สอดคลองกับงานวิจัยของ Narigawa (1973) กลาวคือ ในสภาพที่มีแสงแดดภายใตสภาพแหงและอบอุน จะ
เหมาะสมตอการพัฒนาของถั่วอะซูกิที่สุด ถั่วอะซูกิจะทนตออุณหภูมิสูงแตจะออนแอตอสภาพหนาวเย็นที่มี
น้ําคางแข็ง ซึ่งจะมีผลตอความสูงตน จํานวนขอตอตน และจํานวนกิ่งตอตน สําหรับการพัฒนาจาก R0 ถึง
R7 จากการปลูกในชวงฤดูตนฝนถั่วอะซูกิมีการเจริญและพัฒนาชากวาการปลูกในฤดูปลายฝน ซึ่งมีผลตอ
จํานวนฝก จํานวนเมล็ด น้ําหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตกิโลกรัมตอไร ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการ
พัฒนาทางลําตนและใบ ที่การปลูกในชวงฤดูตนฝนมีปริมาณแสงและอุณหภูมิที่เหมาะสมกวาชวงปลายฝน
สําหรับการปลูกในชวงตนฝนมีการเจริญทางลําตนและใบของถั่วอะซูกิทั้ง 4 พันธุ คือ ปางดะ, อิริโมะ, ไตหวัน
และพื้นเมือง มีความสูงของลําตนเฉลี่ย 7.7-53.0 เซนติเมตร จํานวนกิ่งตอตนเฉลี่ย 1.8-9.1 กิ่ง จํานวนขอ
ตอตนเฉลี่ย 2.3-7.0 ขอ สวนการปลูกในชวงปลายฝนมีความสูงของลําตนเฉลี่ย 5.4-35.1 เซนติเมตร
จํานวนกิ่งตอตนเฉลี่ย 1.5-7.3 กิ่ง จํานวนขอตอตนเฉลี่ย 1.4-7.9 ขอ พันธุปางดะ อิริโมะ และไตหวัน มีการ
เจริญแบบไมทอดยอด (determinate growth type)
สวนพันธุพื้นเมืองมีการเจริญแบบทอดยอด (indeterminate growth type) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุมินทร และคณะ (2546) คือ โดยมีคาความสูงของลําตน จํานวนกิ่ง จํานวนขออยูระหวาง 8.5-30.1
เซนติเมตร 1.7-7.5 กิ่งตอตน 4.2-9.0 ขอตอตน ตามลําดับ การเจริญเติบโตเปนกึ่งทอดยอด โดยถั่วอะซูกิ
พันธุพื้นเมืองเปนพันธุที่มีการปรับตัวเขากับสภาพพื้นที่ไรไดดีกวาถั่วอะซูกิพันธุอื่นๆ ทั้งในเรื่องความสูง
จํานวนกิ่ง จํานวนขอ น้ําหนักตนแหง และน้ําหนักรากแหง สําหรับการปลูกในชวงตนฝนมีองคประกอบ
ผลผลิตและผลผลิตของถั่วอะซูกิทั้ง 4 พันธุ คือ ปางดะ อิริโมะ ไตหวัน และพื้นเมือง มีจํานวนฝกเฉลี่ย
12.9-25.2 ฝก จํานวนเมล็ด 6.4-15.5 เมล็ด น้ําหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 7.4-8.5 กรัม สวนการปลูกในชวง
ปลายฝนมีจํานวนฝกเฉลี่ย 9.68-16.4 ฝก จํานวนเมล็ด 4.1-12.8 เมล็ด น้ําหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 7.6-8.1
กรัม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุมินทร และคณะ (2543) คือ มีจํานวนฝกตอตนอยูระหวาง 3.0-22.6 ฝก
จํานวนเมล็ดตอฝก 2.9-5.7 เมล็ดและน้ําหนัก 100 เมล็ด 11.6-16.1 กรัม การปลูกถั่วอะซูกิในที่สูงใหขนาด
เมล็ดใหญกวาการปลูกในสภาพพื้นที่ไรนาเพราะสภาพแวดลอมโดยเฉพาะความชื้น อุณหภูมิและความอุดม
สมบูรณของดินแตกตางกัน สําหรับผลผลิตการปลูกชวงตนฝนและชวงปลายฝนมีผลผลิตอยูระหวาง 60.4216.0 กิโลกรัม/ไร ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกถั่วอะซูกิบนดอยสูงที่ระดับตั้งแต 1,000 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล พบวา ไดผลผลิตอยูระหวาง 32.0-362.0 กิโลกรัมตอไร (วีรพันธ และคณะ, 2547) ซึ่งมี
แนวโนมของผลผลผลิตเมื่อปลูกในสภาพไรนามีคาผลผลิตกิโลกรัมตอไรที่สูง ดังนั้น จําเปนตองมีการวิจัย
และพัฒนาการจัดการไรใหเหมาะสมกับการเพิ่มปริมาณของผลผลิตมากขึ้น หรือมีชวงเวลาในการปลูกที่
เหมาะสมในชวงตนฝนและปลายฝนที่สามารถปลูกถั่วอะซูกิในพื้นที่สภาพไรนาได
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สรุปผลการทดลอง
การปลูกถั่วอะซูกิในชวงตนฝนและปลายฝนในสภาพไร พบวา จากการทดสอบทั้ง 2 ฤดู อิทธิพล
ของฤดูป ลูก มีผ ลต อ ผลผลิต ของถั่ วอะซู กิทั้ ง 4 พัน ธุ โดยสภาพแวดลอ มในแตละฤดูป ลูก มีผ ลต อ การ
เจริญเติบโตและการเจริญทางแพรพันธุ โดยการปลูกชวงตนฝนมีการเจริญทางลําตนและใบ และการเจริญ
ทางแพรพันธุชากวาการปลูกชวงปลายฝน โดยพันธุพื้นเมืองเปนพันธุที่มีการปรับตัวเขากับสภาพพื้นที่ไรได
ดีกวาถั่วอะซูกิพันธุอื่นๆ สวนผลผลิตที่ไดนั้นมีความใกลเคียงกับการปลูกบนที่สูงแตขนาดของเมล็ด และ
น้ําหนัก 100 เมล็ด ยังมีคานอยกวาการปลูกบนที่สูง ซึ่งเปนสิ่งที่ควรศึกษาและพัฒนางานวิจัยในครั้งตอไป
สวนการเพิ่มองคประกอบผลผลิต เชน จํานวนฝกตอตนและน้ําหนักเมล็ด เปนสิ่งจําเปนในการศึกษาเพื่อให
สอดคลองกับตลาดรับซื้อผลผลิต สําหรับการผลิตถั่วอะซูกิสภาพพื้นที่ไรนาในอนาคต ซึ่งอาจจะเปนพืช
ทางเลือกของเกษตรกรในพื้นที่ราบสภาพไร ทางภาคเหนือของประเทศตอไป
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ผลของเอทิลีนตอการซีดจางของกลีบดอกกลวยไมสกุลหวาย
Effect of Ethylene on Petal Fading in Cut Dendrobium Orchid
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บทคัดยอ
การซีดจางของกลีบดอกเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งที่สงผลกระทบตอคุณภาพและอายุการใชงาน
ของดอกกลวยไม โดยเอทิลีนมีบทบาทสําคัญตอการเสื่อมสภาพดังกลาวนี้ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนน
เพื่อศึกษาถึงผลของเอทิลีนตอการซีดจางและการเสื่อมสลายของแอนโทไซยานินในดอกกลวยไมสกุลหวาย
ผลการศึกษา พบวา สารละลายเอทิฟอนความเขมขน 30 ppm สามารถกระตุนให ดอกกลวยไมเกิดการ
เสื่อมสภาพและเกิดการซีดจางของกลีบดอก ซึ่งการซีดจางของกลีบดอกกลวยไมที่ไดรับสารละลายเอทิฟอน
เปนผลเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของเยื่อหุมเซลลและการเสื่อมสลายของแอนโทไซยานิน นอกจากนี้ยัง
พบวา ดอกกลวยไมที่ไดรับสารยับยั้งการทํางานของเอทิลีน (1-methylcyclopropene;1-MCP) ความเขมขน
500 ppb กอนไดรับสารละลายเอทิฟอนสามารถชะลอการเสื่อมสภาพ การเสื่อมสลายของแอนโทไซยานิน
และการรั่วไหลของประจุได
คําสําคัญ: การเสื่อมสลายของแอนโทไซยานิน การซีดจาง กลวยไม

Abstract
A fading of petal is one of the key issues affecting the quality and vase life of orchids.
Since ethylene plays a role in this senescence. Therefore, this study has focused on the effect of
ethylene on petal fading and anthocyanin degradation in cut Dendrobium orchid. Treatment of
detached Dendrobium orchid with 30 ppm ethephon induced senescence and petal fading. The
fading of ethephon treated flowers was preceded by increase in membrane and anthocyanin
degradations. In addition, treatment of detached flowers with 500 ppb an ethylene inhibitor,
1-methylcyclopropene (1-MCP) before treated with ethephon delayed senescence, anthocyanin
degradation and ion leakage.
Keywords: anthocyanin degradation, fading, orchid
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คํานํา
กลวยไมจัดอยูในกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocotyledoneae) สกุล Orchidaceae (จิตราพรรณ,
2550) ซึ่งเปนไมตัดดอกที่ไดรับความนิยม เนื่องจากมีลักษณะดอกและสีสันลวดลายสวยงาม กลวยไม
สกุลหวาย เปนไมตัดดอกที่มีมูลคาการสงออกและทํารายไดเขาประเทศปละหลายพันลานบาท แตทั้งนี้
กลวยไมตัดดอกที่จําหนายภายในประเทศและสงออกไปยังตลาดตางประเทศมักประสบปญหาดานคุณภาพ
ของดอก กลาวคือ มักมีอายุการใชงานสั้น ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากเกิดการเสื่อมสภาพ (senescence) ตาม
ธรรมชาติหรือเกิดจากการปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวที่ไมเหมาะสม
การเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ หรือการปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวที่ไมเหมาะสมมีผลทําใหดอก
กลวยไมผลิตเอทิลีนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเอทิลีนที่สรางขึ้นนี้มีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหดอกกลวยไมเกิดการ
เสื่อมสภาพ อาทิเชน เกิดอาการดอกคว่ํา การรวงของดอก เกิดอาการเหี่ยว อาการลู และการเปลี่ยนแปลงสี
ของกลี บดอก การเปลี่ ยนแปลงสีข องกลีบ ดอก โดยเฉพาะอยางยิ่ ง การเกิดการซี ดจาง ซึ่ง เกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงของรงควัตถุภายในกลีบดอก นับไดวาเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอการประเมินคุณภาพ
ซึ่งการซีดจางของกลีบดอกจัดเปนดัชนีหนึ่งที่บงชี้การสิ้นสุดอายุการใชงานของดอกกลวยไมที่นํามาปก
แจกัน
ทั้งนี้การศึกษาถึงผลของเอทิลีนที่มีตอการซีดจางของกลีบดอกกลวยไม จะทําใหสามารถเขาใจถึง
กลไกที่เกิดขึ้น อันนําไปสูการหาแนวทางหรือวิธีการในการปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได

อุปกรณและวิธีการ
นําดอกกลวยไมสกุลหวายพันธุ Sonia Bom#17 จากแปลงเกษตรกรที่ปลูกเปนการคาในอําเภอ
สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี มาทําการคัดเลือกชอดอกที่มีดอกบานลักษณะดีสม่ําเสมอ ไมมีตําหนิ จากนั้น
ตัดดอกกลวยไมแตละชอออกเปนดอกเดี่ยว โดยคัดเลือกเฉพาะดอกที่อยูตําแหนงเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
มาทําการทดลองภายใต สภาพแสงธรรมชาติ อุ ณหภู มิ 25 องศาเซลเซียส และความชื้ นสั มพั ทธ 60-65
เปอรเซ็นต
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design) โดยแบงการทดลอง
ออกเปน 3 ทรีทเมนต ในแตละทรีทเมนตมี 5 ซ้ํา (replications) และใชดอกกลวยไม 3 ดอก ดังรายละเอียด
ทรีทเมนตที่ 1 ดอกกลวยไมที่แชในน้ํากลั่น (control)
ทรีทเมนตที่ 2 ดอกกลวยไมที่แชในสารละลายเอทิฟอน ความเขมขน 30 ppm ระยะเวลา 24 ชั่วโมง
ทรีทเมนตที่ 3 ดอกกลวยไมที่ไดรับ 1-MCP ความเขมขน 500 ppb เปนเวลา 3 ชั่วโมงกอนนําไปแช
ในสารละลายเอทิฟอน ความเขมขน 30 ppm ระยะเวลา 24 ชั่วโมง
ภายหลังจากไดรับสารละลายเอทิฟอน 24 ชั่วโมง นําดอกกลวยไมมาแชในน้ํากลั่น วางไวใน
หองควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ทําการบันทึกผลทุก 2 วัน เปนระยะเวลา 14 วัน ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงสีของกลีบดอกกลวยไม ดวยเครื่องวัดสี Minolta CR 300 ในระบบ CIE
รายงานผลเปนคา L* และ C*
2. ปริมาณแอนโทไซยานินในกลีบดอกกลวยไม (Baldoni et al., 2002)
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3. การเสื่อมสภาพของเยื่อหุมเซลลในกลีบดอกกลวยไม โดยพิจารณาจากคาการรั่วไหลของประจุ
(Electrolyte leakage) (Campos et al., 2003)
4. อัตราการหายใจของดอกกลวยไม ดวยเครื่อง gas chromatograph โดยใช detector ชนิด
thermal conductivity detector (TCD)
5. อัตราการผลิตเอทิลีนของดอกกลวยไม ดวยเครื่อง gas chromatograph โดยใช detector ชนิด
flame ionization detector (FID)

ผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของเอทิลี นตอการซีดจางของกลีบดอกกลวยไม พบวา ดอกกลวยไมที่ไดรั บ
สารละลายเอทิฟอนความเขมขน 30 ppm เปนเวลา 24 ชั่วโมง เกิดการเสื่อมสภาพอยางชัดเจนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงสีของกลีบดอก เมื่อเปรียบเทียบกับดอกกลวยไมที่ไมไดรับสารละลายเอทิฟอน
หรือไดรับสารยับยั้งการทํางานของเอทิลีน (1-MCP) กอนไดรับสารละลายเอทิฟอน (Figure 1) ทั้งนี้คาความ
เขมสี (Chroma; C*-value) ของกลีบดอกมีแนวโนมลดลง คาความสวาง (Lightness; L*-value) เพิ่มมากขึ้น
(Figure 2) ซึ่งสอดคลองกับการลดลงของปริมาณแอนโทไซยานินในกลีบดอก (Figure 3) นอกจากนี้ยัง
พบวา ในดอกกลวยไมที่ไดรับสารละลายเอทิฟอนมีคาการรั่วไหลของประจุ (Figure 4) อัตราการหายใจ และ
การผลิตเอทิลีน (Figure 5) เพิ่มสูงขึ้นมากกวาดอกกลวยไมที่ไมไดรับสารละลายเอทิฟอนและดอกกลวยไมที่
ไดรับสาร 1-MCP กอนไดรับสารละลายเอทิฟอน
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Figure 1 Visible petal fading of Dendrobium Sonia Bom#17 after treatment (A) control (B) ethephon
(C) 1-MCP + ethephon
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Figure 2 C*-value and L*-value of Dendrobium Sonia Bom#17 petals

Figure 3 Total anthocyanin content in Dendrobium Sonia Bom#17 petals
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Figure 4 Electrolyte leakage of Dendrobium Sonia Bom#17 petals

Figure 5 Respiration rate and ethylene production of Dendrobium Sonia Bom#17 flowers
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วิจารณและสรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเห็นไดวาเอทิลีนมีบทบาทตอการซีดจางของกลีบดอกกลวยไมสกุลหวายพันธุ
Sonia Bom#17 ทั้ง นี้ ก ารซี ด จางของกลี บดอกที่เ กิ ด ขึ้น เป น ผลเนื่อ งมาจากเอทิ ลี น กระตุน ให เกิ ด การ
เสื่อมสภาพของเยื่อหุมเซลลและทําใหเกิดการรั่วไหลของแอนโทไซยานิน ดังพิจารณาไดจากคาการรั่วไหล
ของประจุที่เพิ่มสูงขึ้น และปริมาณสารแอนโทไซยานินที่ลดลง สอดคลองกับรายงานของ Suttle and Kende
(1978) พบวา ในดอก Tradescantia เอทิลีนกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อหุมเซลลและการรั่วไหล
ของแอนโทไซยานิน ทั้งนี้การใหสารยับยั้งการทํางานของเอทิลีน (1-MCP) สามารถชะลอการเสื่อมสภาพ
และการซีดจางของกลีบดอกได ดังพิจารณาไดจากการเปลี่ยนแปลงสีของกลีบดอก การเสื่อมสลายของ
แอนโทไซยานิน คาการรั่วไหลของประจุ อัตราการหายใจและการผลิตเอทิลีน ซึ่งพบวามีการเปลี่ยนแปลง
นอยกวาในดอกกลวยไมที่ไดรับสารละลายเอทิฟอนเพียงอยางเดียว ทั้งนี้สอดคลองกับรายงานของ Sankhla
et al. (2005) ที่พบวา 1-MCP สามารถชะลอการเสื่อมสภาพของดอกลูพินัท (Lupinus densiflorus) และ
ปองกันการหลุดรวงจากการชักนําของเอทิฟอนได (Sankhla et al., 2001)
ทั้งนี้จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเอทิลีนมีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหเกิดการซีดจางของ
กลีบดอกกลวยไม

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ
จากการศึกษาการแยกและการจําแนกเชื้อราสาเหตุโรคของกลวยไมเอื้องแซะหอม พบวา สามารถ
แยกเชื้อราไดทั้งหมด 42 ไอโซเลท และจํ าแนกออกเปน 7 สกุล และเมื่อนํ าเชื้อราที่แยกได มาทดสอบ
ความสามารถในการกอโรคกับตนเอื้องแซะหอม ไดแก เชื้อรา Colletotrichum sp., Fusarium sp. และ
Alternaria sp. รวมทั้งหมด 13 ไอโซเลท พบวา เชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 3 มีความสามารถใน
การกอความรุนแรงของโรคไดสูงที่สุดเทากับ 90.00 เปอรเซ็นต ที่ 14 วัน ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่ไมไดปลูกเชื้อ จากการประเมินความเสียหาย
เนื่องจากโรคพืช พบวา เปอรเซ็นตการทําลายของเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 3 จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลัง
การปลูกเชื้อรา และหลังจากการปลูกเชื้อ 7 วัน จะมีเปอรเซ็นตการทําลาย เทากับ 66.11
คําสําคัญ: เชื้อรา เชื้อสาเหตุ เอื้องแซะหอม

Abstract
Study on the isolation and identification of fungi causing diseases of Dendrobium scarbrilingue
Lindl. was conducted. Forty two fungi were isolated and these were classified into seven genera.
When pathogenicity test of thirteen isolates of Colletotrichum sp., Fusarium sp. and Alternaria sp.
on the orchid plants was done, the result showed that Alternaria sp. isolate 3 was able to cause
highest disease severity of 90 percent at 14 days which were highly significantly different when
compared with uninoculated treatment. Alternaria sp. isolate 3 was then subjected to assessment of
disease incidence and loss. The result revealed that the percentage of infestation increased
continuously at time after inoculation, the percentage of infestation was 66.11 at 7 days after
inoculation.
Keywords: fungi, pathogent, Dendrobium scarbrilingue Lindl.
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คํานํา
การประเมินความเสียหายของพืชที่เปนโรค (assessment of disease incidence and loss) โดย
หลักการแลวเปนการตัดสินความเสียหายของพื้นที่หรือบริเวณของใบพืชที่เปนโรค ซึ่งวัดความเสียหายออกเปน
ระดับตางๆ กัน แตจากหลักการดังกลาวนี้อาจจะมองไมเห็นความชัดเจน จึงจําเปนที่จะตองประเมินออกมา
ในรูปผลผลิตเปรียบเทียบระหวางพืชปกติกับพืชที่เปนโรค แลวคิดคาเสียหายออกมาเปนมูลคา
ในป ค.ศ. 1950 Chester ไดทําการประเมินความเสียหายของพืชเปนครั้งแรก ตอมาในป ค.ศ.1967
Large ก็ไดเสนอผลการประเมินความเสียหายอีก และในป ค.ศ. 1971 FAO ก็ไดรายงานการประเมินความ
เสียหายของพืชที่เปนโรคเปนครั้งแรก จนกระทั่งในป ค.ศ. 1974 James ไดทําการประเมินความเสียหาย
ของพืชที่เปนโรคโดยการสุมแลวหาคาเฉลี่ย (ชวาลา, 2529)
ชวาลา (2529) กลาววา เหตุที่ตองทําการประเมินความเสียหายของพืชมีดังนี้
1. เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมโรคที่ไมเหมาะสม
2. เพื่อทําใหเกิดความมั่นใจแกผูปลูก
3. เพื่อเปนการเรงเราใหนักวิจัยหาวิธีการที่เหมาะสมมาใช
4. ทําใหโรงงานอุตสาหกรรมหันมาผลิตสารเคมีใหเพียงพอ
5. เพื่อใหรัฐหันมาสนับสนุนงานดานนี้มากขึ้น
Cramer เปนผูที่มองเห็นความสําคัญของการประเมินความเสียหายที่เกิดจากโรคพืชและเปนผูที่
ริเริ่มการสํารวจความเสียหายที่เกิดจากโรคและศัตรูพืชจนเปนที่ยอมรับกันทั่วไปสรุปวา ความเสียหายที่เกิด
จากศัตรูพืชทุกชนิดรวมทั้งโรคพืชมีมากในเขตรอนศูนยสูตรของโลกหรือเขตรอนมากกวาในเขตหนาว และ
มีมากในประเทศที่ดอยพัฒนาหรือประเทศที่กําลังพัฒนา เนื่องจากความรูทางวิชาการเกษตรสมัยใหมและ
การปองกันกําจัดยังมีนอย ประกอบกับสภาพแวดลอมเอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตของศัตรูพืชทุกชนิด
(สืบศักดิ์, 2540)
โดยปกติกลวยไมจะมีโรคและศัตรูอยูจํานวนมาก โรคที่เปนปญหาและพบอยูเสมอมีอยูหลายโรค
สวนมากมีสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส (อนงค, 2520; กุลฉวี, 2526) การทําการเกษตร
ของเกษตรกร มักเนนหนักเรื่องสาเหตุของโรคและการควบคุมหรือการปองกันกําจัดเปนสวนใหญ เมื่อเกิด
โรคพืช เมื่ อใดพื ชย อมต องได รับ ความเสีย หายมากบางน อ ยบาง แตสิ่ งที่ สําคัญ ที่ทุก คนมองข ามไป คื อ
ปริ ม าณของความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากการทํ า ลายของเชื้ อ โรคที่ แ ท จ ริ ง (สื บ ศั ก ดิ์ , 2540) เอื้ อ งแซะก็
เช น เดี ย วกั บ กล ว ยไม ช นิ ด อื่ น ๆ ที่ ต อ งประสบกั บ ป ญ หาเรื่ อ งศั ต รู พื ช อยู ด ว ย ดั ง นั้ น การศึ ก ษาเรื่ อ ง
การประเมินความเสียหายเนื่องจากโรคพืชก็เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่จะตองใชในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ
ในการหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมกับการลงทุนเชิงพาณิชย
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อุปกรณและวิธีการ
วิธีการ
1. การศึกษาการแยกและการจําแนกเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่สําคัญของกลวยไมเอื้องแซะหอม
เก็บตัวอยางโรคที่สําคัญของกลวยไมเชน โรคเนาเขาไส โรคเนาเละ โรคเนาแหง ฯลฯ มาเลี้ยงบน
อาหารเลี้ยงเชื้อพี.ดี.เอ.เพื่อแยกเชื้อใหบริสุทธิ์โดยวิธี Tissue transplanting method และทําการจําแนกชื่อ
เชื้อตอไป
2. การศึกษาการทดสอบความสามารถในการกอโรคของเชื้อราสาเหตุโรคของกลวยไมเอื้องแซะ
หอม (Pathogenicity test)
ฉีดพนสารแขวนลอยสปอร เชื้อรา Colletotrichum sp., Fusarium sp. และ Alternaria sp. ที่แยกได
จากตัวอยางพืชในขอที่ 1 ลงบนใบหรือลําตนของเอื้องแซะหอม จากนั้นตรวจดูความสามารถในการทําให
เกิดโรคทุกวัน โดยแบงการทดลองออกเปน 3 การทดลองดังนี้ คือ
การทดลองที่ 1 ปลูกเชื้อรา Colletotrichum sp. จํานวน 4 ไอโซเลทคือ
กรรมวิธีที่ 1 คือปลูกเชื้อรา Colletotrichum sp. ไอโซเลทที่ 1
กรรมวิธีที่ 2 คือปลูกเชื้อรา Colletotrichum sp. ไอโซเลทที่ 2
กรรมวิธีที่ 3 คือปลูกเชื้อรา Colletotrichum sp. ไอโซเลทที่ 3
กรรมวิธีที่ 4 คือปลูกเชื้อรา Colletotrichum sp. ไอโซเลทที่ 4
กรรมวิธีที่ 5 คือฉีดพนน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม)
การทดลองที่ 2 ปลูกเชื้อรา Fusarium sp. จํานวน 5 ไอโซเลทดังนี้คือ
กรรมวิธีที่ 1 คือปลูกเชื้อรา Fusarium sp. ไอโซเลทที่ 1
กรรมวิธีที่ 2 คือปลูกเชื้อรา Fusarium sp. ไอโซเลทที่ 2
กรรมวิธีที่ 3 คือปลูกเชื้อรา Fusarium sp. ไอโซเลทที่ 3
กรรมวิธีที่ 4 คือปลูกเชื้อรา Fusarium sp. ไอโซเลทที่ 4
กรรมวิธีที่ 5 คือปลูกเชื้อรา Fusarium sp. ไอโซเลทที่ 5
กรรมวิธีที่ 6 คือฉีดพนน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม)
การทดลองที่ 3 ปลูกเชื้อรา Alternaria sp. จํานวน 4 ไอโซเลทดังนี้คือ
กรรมวิธีที่ 1คือปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 1
กรรมวิธีที่ 2 คือปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 2
กรรมวิธีที่ 3 คือปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 3
กรรมวิธีที่ 4 คือปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 4
กรรมวิธีที่ 5 คือฉีดพนน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ (กรรมวิธีควบคุม)
โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) กรรมวิธีละ 4 ซ้ํา ๆ ละ 5 ตน
การบันทึกขอมูล - เปอรเซ็นตของการเกิดโรคโดยมีการใหคะแนนดังนี้ คือ
0 = เชื้อราไมเขาทําลายพื้นที่ใบหรือลําตน
1 = เชื้อราเขาทําลายพื้นที่ใบหรือลําตน 1-25 เปอรเซ็นต
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2 = เชื้อราเขาทําลายพื้นที่ใบหรือลําตน 26-50 เปอรเซ็นต
3 = เชื้อราเขาทําลายพื้นที่ใบหรือลําตน 51-75 เปอรเซ็นต
4 = เชื้อราเขาทําลายพื้นที่ใบหรือลําตน 76-100 เปอรเซ็นต
3. การศึกษาการประเมินความเสียหายเนื่องจากโรคของกลวยไมเอื้องแซะหอม
ทําการปลูกเชื้อเทียมโดยฉีดพนสารแขวนลอยสปอรของเชื้อรา Colletotrichum sp, Fusarium sp.
และ Alternaria sp. ที่ มี ค วามรุ น แรงที่ สุ ด ในข อ ที่ 2 ลงบนใบหรื อ ลํ า ต น เอื้ อ งแซะหอม จากนั้ น ตรวจดู
ความสามารถในการทําใหเกิดโรคทุกวัน ทําการประเมินความเสียหายของตนเอื้องแซะหอมเนื่องจากการ
เขาทําลายของโรค โดยใชสูตรหาคาเปอรเซ็นตการทําลาย (ประเทือง, 2538)
i
เปอรเซ็นตการทําลาย =
∑ 0 (n.v) X 100
iN
v = คาระดับการทําลาย (value of category)
i = คาระดับการทําลายสูงสุด (highest category value)
n = จํานวนตนพืช (สวนของพืช) ในแตละระดับ [number of plants (plant parts) in each category]
N = จํานวนพืชทั้งหมดที่ประเมิน (total number of investigated plants (plant parts)
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จํานวน 3 ซ้ํา ๆ ละ 15 ตน
การบันทึกขอมูล - เปอรเซ็นตการเกิดโรค

ผลการทดลอง
การศึกษาการแยกและการจําแนกเชื้อราสาเหตุโรคที่สําคัญของกลวยไมเอื้องแซะหอม
จากการนําชิ้นสวนของตนและใบเอื้องแซะหอมที่แสดงอาการของโรคมาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ พบวา
สามารถแยกและจําแนกเชื้อราไดคือ Colletotrichum sp., Alternaria sp., Fusarium sp., Pestalotiopsis sp.,
Exserohilum sp., Curvularia sp. และ Nigrospora sp. (Table 1)
Table 1 Kinds and number of isolated and identified fungi from diseased Aung Sae Orchid plants
Genera of fungi
Colletotrichum sp.
Alternaria sp.
Fusarium sp.
Pestalotiopsis sp.
Exserohilum sp.
Curvularia sp.
Nigrospora sp.
total

Number of isolate
4
4
5
25
2
1
1
42
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การศึกษาการทดสอบความสามารถในการกอโรคของเชื้อราสาเหตุโรคของกลวยไมเอื้องแซะหอม
การศึกษาการทดสอบความสามารถในการกอโรคของเชื้อรา Colletotrichum sp., Alternaria sp.
และ Fusarium sp. ใหผลดังตอไปนี้ คือ
การทดลองที่ 1 ปลูกเชื้อรา Colletotrichum sp.
จากการศึกษาการทดสอบความสามารถในการกอโรคของเชื้อรา Colletotrichum sp. จํานวน 4
ไอโซเลท (Figure 1) พบวา เชื้อรา Colletotrichum sp. ทุกไอโซเลทไมสามารถกอใหเกิดโรคหรือความ
รุนแรงของโรคตอตนเอื้องแซะหอมได

A

B

C

D

Figure 1 Characteristic of growth of fungus (Colletotrichum sp.) isolate 1-4 on culture media
การทดลองที่ 2 เชื้อรา Fusarium sp.
จากการศึ ก ษาการทดสอบความสามารถในการก อ โรคของเชื้ อ รา Fusarium sp. จํ า นวน 5
ไอโซเลท (Figure 2) พบวา เชื้อรา Fusarium sp. ทุกไอโซเลทไมสามารถกอใหเกิดโรคหรือความรุนแรงของ
โรคตอตนเอื้องแซะหอมได

A

B

C

D

E

Figure 2 Characteristic of growth of fungus (Fusarium sp.) isolate 1-5 on culture media.
การทดลองที่ 3 เชื้อรา Alternaria sp.
จากการศึกษาการทดสอบความสามารถในการกอโรคของเชื้อรา Alternaria sp. จํานวน 4 ไอโซเลท
(Figure 3) พบวา หลังจากปลูกเชื้อราเปนเวลา 7 วัน กรรมวิธีที่ 3 คือปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 3
มี เ ปอร เ ซ็ น ต ก ารเกิ ด โรคสู ง สุ ด เท า กั บ 76.25 ซึ่ ง มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่ไมไดปลูกเชื้อ รองลงมาไดแก กรรมวิธีที่ 1 คือปลูกเชื้อรา Alternaria sp.
ไอโซเลทที่ 1 และกรรมวิธีที่ 4 คือ ปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลท ที่ 4 มีเปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากัน
คือ 31.25 สําหรับกรรมวิธีที่ 2 คือ ปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 2 จะมีเปอรเซ็นตการเกิดโรคนอยที่สุด
เทากับ 30.00 (Table 2)
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Table 2 Percentage of disease infection after inoculation with different isolate of Alternaria sp. at 7 days
Isolate
1
2
3
4
control

Percentage of disease infection
31.25b*
30.00b
76.25a
31.25b
0.00c

* Any two means having a common letter are not significantly different at the 5% level of significance by DMRT
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Figure 3 Characteristic of growth of fungus (Alternaria sp.) isolate 1-4 on culture media
จาก Table 3 จะพบวา หลังจากการปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทตางๆ กันเปนเวลา 14 วัน
กรรมวิธีที่ 3 คือปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 3 มีเปอรเซ็นตการเกิดโรคสูงสุดเทากับ 90.00 ซึ่งมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่ไมได ปลูกเชื้อ รองลงมา
ไดแก กรรมวิธีที่ 2 คือปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 2 มีเปอรเซ็นต การเกิดโรคเทากับ 72.50 สําหรับ
กรรมวิธีที่ 4 คือปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 4 มีเปอรเซ็นตการเกิดโรคเทากับ 60.00 และกรรมวิธี
ที่ 1 คือปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 1 จะมีเปอรเซ็นตของการเกิดโรคนอยที่สุดเทากับ 56.25
Table 3 Percentage of disease infection after inoculation with different isolate of Alternaria sp.
at 14 days
isolate
1
2
3
4
control

Percentage of disease infection
56.25c*
72.50b
90.00a
60.00c
0.00d

* Any two means having a common letter are not significantly different at the 5 % level of significance by DMRT

เมื่อแยกเชื้อกลับและจําแนกเชื้อราที่สามารถแยกไดทําภายใตกลองจุลทรรศน พบวา กรรมวิธีที่ 3
คือ ปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 3 สามารถแยกเชื้อรา Alternaria sp. กลับไดจํานวน 7 ไอโซเลท
รองลงมา ไดแก กรรมวิธีที่ 1 คือ ปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 1 แยกเชื้อรา Alternaria sp. กลับได
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จํานวน 3 ไอโซเลท กรรมวิธีที่ 2 คือ ปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 2 แยกเชื้อรา Alternaria sp.
กลับไดจํานวน 2 ไอโซเลท และกรรมวิธีที่ 4 คือ ปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 4 ไมสามารถแยก
เชื้อรา Alternaria sp. กลับได

Percentage of infestion

การศึกษาการประเมินความเสียหายเนื่องจากโรคของกลวยไมเอื้องแซะหอม
จากการศึ ก ษาการประเมิ น ความเสี ย หายเนื่ อ งจากโรคของกล ว ยไม เ อื้ อ งแซะหอม โดย
การปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 3 ซึ่งสามารถกอใหเกิดความรุนแรงของโรคมากที่สุด พบวา
เปอรเซ็นตการทําลายของเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 3 จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (Figure 4) โดยพบวา
หลังจากการปลูกเชื้อราเปนเวลา 1 วัน เปอรเซ็นตการทําลายเทากับ 21.67 ที่ 2 วัน เปอรเซ็นตการทําลาย
เทากับ 37.22 ที่ 3 วัน เปอรเซ็นตการทําลายเทากับ 50.00 ที่ 4 วัน เปอรเซ็นตการทําลายเทากับ 57.22
ที่ 5 วัน เปอรเซ็นตการทําลายเทากับ 60.00 ที่ 6 วัน เปอรเซ็นตการทําลายเทากับ 63.33 และที่ 7 วัน
มีเปอรเซ็นตการทําลายเทากับ 66.11 (Figure 5)
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Figure 4 Percentage of infestation after inoculation with Alternaria sp. isolate 3 at 7 days

Figure 5 Symptom of leaf spot caused by Alternaria sp. isolate 3 on Aung Sae orchid plants
วิจารณผลการทดลอง
จากการศึกษาการแยกและจําแนกเชื้อราสาเหตุโรคของกลวยไมเอื้องแซะหอม พบวา สามารถแยก
เชื้อราไดทั้งหมด 42 ไอโซเลท ซึ่งจําแนกเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ไดมากที่สุด 25 ไอโซเลท รองลงมา
ไดแก เชื้อรา Fusarium sp., Colletotrichum sp., Alternaria sp., Exserohilum sp., Curvularia sp. และ
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Nigrospora sp. ซึ่งแยกไดจํานวน 5, 4, 4, 2, 1 และ 1 ไอโซเลท ตามลําดับ และเมื่อนําเชื้อรา 3 สกุล
คือ เชื้อ Colletotrichum sp., Fusarium sp. และ Alternaria sp. มาทดสอบความสามารถในการกอโรคกับ
ตนเอื้องแซะหอมพบวา เชื้อ Colletotrichum sp. และ Fusarium sp. ไมสามารถกอความรุนแรงกับ
ตนเอื้องแซะหอมได อาจเนื่องมาจากเชื้อออนแอ (susceptible inoculum) จนไมสามารถกอความเสียหาย
ใหกับตนเอื้องแซะหอมได มีเพียงเชื้อรา Alternaria sp. เทานั้นที่สามารถกอความเสียหายใหกับตนเอื้องแซะ
หอมหลังจากการปลู กเชื้อราเปนเวลา 7 วัน และ 14 วัน ซึ่ง พบวา เชื้อ Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 3
มีเปอรเซ็นตการเกิดโรคสูงสุดเทากับ 90.00 หลังจากการปลูกเชื้อราเปนเวลา 14 วัน
จากการศึ ก ษาการประเมิ น ความเสี ย หายเนื่ อ งจากโรคของกล ว ยไม เ อื้ อ งแซะหอมโดย
การปลูกเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 3 ซึ่งจะพบวา เปอรเซ็นตการทําลายของโรคจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
หลังการปลูกเชื้อรา และมีเปอรเซ็นตการทําลายเทากับ 66.11 หลังจากปลูกเชื้อ 7 วัน
สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาการแยกและการจําแนกเชื้อราสาเหตุโรคของกลวยไมเอื้องแซะหอม พบวา สามารถ
แยกเชื้อราไดทั้งหมด 42 ไอโซเลท และจําแนกออกเปน 7 สกุล และเมื่อนําเชื้อรา Colletotrichum sp.,
Fusarium sp. และ Alternaria sp. รวมทั้งหมด 13 ไอโซเลท มาทดสอบความสามารถในการกอโรคกับตน
เอื้องแซะหอม พบวา เชื้อรา Colletotrichum sp. และ Fusarium sp. ไมทําใหตนเอื้องแซะหอมเกิดโรคได
สําหรับเชื้อรา Alternaria sp. เมื่อนํามาทดสอบความสามารถในการกอโรคจะพบวา เชื้อรา Alternaria sp.
ไอโซเลทที่ 3 มีเปอรเซ็นตการเกิดโรคสูงสุดเทากับ 90.00 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่ไมไดปลูกเชื้อ
จากการศึกษาการประเมินความเสียหายเนื่องจากโรคของกลวยไมเอื้องแซะหอม พบวา เปอรเซ็นต
การทําลายของเชื้อรา Alternaria sp. ไอโซเลทที่ 3 จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังการปลูกเชื้อราจะมีเปอรเซ็นต
การทําลายเทากับ 66.11 หลังจากปลูกเชื้อ 7 วัน
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ประสิทธิภาพของสารเคมีปองกันกําจัดราบางชนิดตอรา Alternaria solani
และ Phytophthora infestans สาเหตุโรคใบจุดวงและใบไหมของมันฝรั่ง
ในหองปฏิบัติการ
In Vitro Toxicity Testing of Certain Fungicides Against Alternaria solani and
Phytophthora infestans, the Causal Agent of Early and Late Blight of Potato
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บทคัดยอ
การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีปองกันกําจัดราจํานวน 7 ชนิด ที่มีตอรา Alternaria solani และ
จํานวน 5 ชนิด ที่มีตอรา Phytophthora infestans ในหองปฏิบัติการโดยใชวิธีอาหารพิษ ภายหลังการบม
เชื้อในอาหารพิษ 8 วัน พบวา สารเคมีปองกันกําจัดราที่ใหประสิทธิภาพในการควบคุมรา A. solani สูงที่สุด คือ
captan ผสมกับ mancozeb+cymoxanil มีคา ED50 เทากับ 17.38 พีพีเอ็ม และภายหลังการบมเชื้อรา P.
infestans ในอาหารพิษ 10 วัน พบสารเคมีปองกันกําจัดราที่ใหประสิทธิภาพในการควบคุมสูงที่สุด คือ
copper oxychloride มีคา ED50 เทากับ 4.07 พีพีเอ็ม การควบคุมราทั้งสองดวยสารเคมีปองกันกําจัดรา
captan, mancozeb+cymoxanil, copper oxychloride และ chlorothalonil พบวา การควบคุมรา A. solani
ตองใชสารแตละชนิดที่มีความเขมขนสูงกวาที่ใชในการควบคุมรา P. infestans เปนปริมาณ 1.7, 4.6, 6.7
และ 123 เทา ตามลําดับ
คําสําคัญ: สารเคมีปองกันกําจัดรา ED50 โรคใบจุดวง โรคใบไหม มันฝรั่ง

Abstract
The efficacy of 7 and 5 fungicides against Alternaria solani and Phytophthora infestans,
respectively, were toxicological tested and investigated using poisoned food technique. Eight days
after incubation, 17.38 ppm of captan mixed mancozeb+cymoxanil demonstrated to inhibit growth
of A. solani at 50%. Ten days after incubation, 50% inhibition (ED50) of P. infestans growth was
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measured in copper oxychloride at 4.07 ppm. The concentrations of captan, mancozeb+cymoxanil,
copper oxychloride and chlorothalonil using to control A. solani were 1.7, 4.6, 6.7 and 123 foldhigher than P. infestans, respectively.
Keywords: fungicides, ED50, early blight, late blight, potato

คํานํา
มันฝรั่ง (Solanum tuberosum L.) เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่ง และมีการเพาะปลูก
ในหลายประเทศทั่วโลก สําหรับประเทศไทยการเพาะปลูกมันฝรั่งเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในป พ.ศ.2552
พื้นที่เพาะปลูกมันฝรั่งรวมทั้งประเทศมีจํานวน 50,837 ไร ซึ่งมากกวาในป พ.ศ. 2551 ซึ่งมี 47,824 ไร
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกเปนผลใหเกิดการพบปญหาโรคของ
มันฝรั่งตามไปดวย ซึ่งโรคที่สําคัญที่มักพบเสมอ คือ โรคใบไหม (late blight) และโรคใบจุดวง (early blight)
ที่มีสาเหตุมาจากรา Phytophthora infestans และ Alternaria solani ตามลําดับ (Arora and Khurana,
2004) การพัฒนาและแพรกระจายของโรคจะเกิดไดอยางรวดเร็วเมื่อมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม และ
สามารถเขาทําลายสวนที่อยูใตดินไดอีกดวย เปนผลใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตมันฝรั่ง ทําใหผลผลิตลด
ต่ําลงและไมมีคุณภาพ นอกจากนี้ราทั้งสองชนิดยังทําความเสียหายใหกับพืชอื่นๆ ไดอีก ไดแก มะเขือเทศ
พริก และยาสูบ เปนตน (Dillard et al., 1995) ดังนั้นการปองกันกําจัดราทั้งสองชนิดนี้ จึงเปนเรื่องสําคัญ
โดยการปองกันกําจัดราสามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชพันธุตานทาน การใชหัวพันธุปลอดโรค การปลูก
พืชหมุนเวียน การเผาทําลาย และวิธีที่ไดผลเปนที่นิยมวิธีหนึ่ง คือ การใชสารเคมี สารเคมีปองกันกําจัดราที่
ใชทั่วไป เชน metalaxyl-m, mancozeb, cymoxanil, chlorothalonil propamocarb และ dimethomorph ที่
ผสมกับ mancozeb เปนตน (Daayf and Platt, 2003) การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคในการทดสอบการ
ตอบสนองของรา P. infestans และ A. solani ที่แยกไดจากใบมันฝรั่ง ตอสารเคมีปองกันกําจัดราชนิดตางๆ
ที่ระดับความเขมขนตางๆ กัน ภายในหองปฏิบัติการโดยใชวิธีอาหารพิษ (poisoned food technique) เพื่อ
หาระดับความเขมขนที่ยับยั้งการเจริญของราบนอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อไดรอยละ 50 (Effective Dose; ED50)
และเพื่อเปนแนวทางในการเลือกใชสารเคมีปองกันกําจัดราในการควบคุมโรคใบไหมและใบจุดวงอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การแยกและเก็บรักษาราสาเหตุโรค
แยกรา P. infestans ดวยวิธีการแยกราโดยตรง (Fry, 2008) จากเนื้อเยื่อใบมันฝรั่งที่มีการติดเชื้อ
และมีแผลเดี่ยว เพาะเลี้ยงจนไดเชื้อบริสุทธิ์บนอาหาร corn agar เปนเวลา 10 วัน ที่อุณหภูมิ 18°ซ สวนรา
A. solani ที่มีการติดเชื้อและมีแผลเดี่ยวบนใบมันฝรั่ง นํามาแยกดวยวิธี tissue transplanting method
(ประเทือง, 2532) เพาะเลี้ยงจนไดเชื้อบริสุทธิ์บนอาหาร PDA (potato dextrose agar) เปนเวลา 7 วัน ที่
อุณหภูมิหอง เพื่อใชในการศึกษาตอไป
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สารเคมีปองกันกําจัดราที่ใชในการทดลอง
สารปองกันกําจัดรา 7 ชนิด สําหรับทดสอบประสิทธิภาพกับรา A. solani
1. captan (50% WP)
ความเขมขน 20, 40, 60, 80 และ 100 พีพีเอ็ม
2. copper oxychloride (85% WP)
ความเขมขน 100, 200, 300, 400, 500 และ 600 พีพีเอ็ม
3. chlorothalonil (75% WP)
ความเขมขน 100, 200, 300, 400, 500 และ 600 พีพีเอ็ม
4. mancozeb+cymoxzanil (72% WP) ความเขมขน 10, 20, 30, 40 และ 50 พีพีเอ็ม
5. mancozeb (80% WP)
ความเขมขน 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 พีพีเอ็ม
6. captan ผสมกับ mancozeb+cymoxzanil ความเขมขน 10, 20, 30, 40 และ 50 พีพีเอ็ม
7. copper oxychloride ผสมกับ mancozeb ความเขมขน 50, 100, 150, 200, 250 และ 300 พีพีเอ็ม
สารปองกันกําจัดรา 5 ชนิด สําหรับทดสอบประสิทธิภาพกับรา P. infestans
1. captan (50% WP)
ความเขมขน 10, 20, 30 และ 40 พีพีเอ็ม
2. copper oxychloride (85% WP)
ความเขมขน 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 พีพีเอ็ม
3. chlorotalonil (75% WP)
ความเขมขน 2, 4, 6, 8 และ 10 พีพีเอ็ม
4. metalaxyl (25% WP)
ความเขมขน 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 พีพีเอ็ม
5. mancozeb+cymoxzanil (72% WP) ความเขมขน 2, 4, 6, 8 และ 10 พีพีเอ็ม
การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีปอ งกันกําจัดราบางชนิดตอการยับยั้งการเจริญของราโดยวิธี
อาหารพิษ (poisoned food technique) ในหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงรา P. infestans บนอาหาร corn agar และรา A. solani บนอาหาร PDA ที่ผสมสารเคมี
ปองกันกําจัดราแตละชนิด ในระดับความเขมขนตางๆ โดยใชจานเพาะเลี้ยงขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 ซม.
บรรจุอาหารพิษ 10-14 มล. ตอจานอาหารเพาะเลี้ยง
ตัดปลายโคโลนีของราดวย cork borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 ซม. แลววางลงบนอาหารที่
ผสมสารเคมีแตละชนิด ในความเขมขนตางๆ โดยคว่ําชิ้นวุนดานที่มีเสนใยสัมผัสกับผิวหนาอาหาร บมรา P.
infestans ที่อุณหภูมิ 18°ซ นาน 10 วัน สําหรับรา A. solani บมเชื้อที่อุณหภูมิหองนาน 8 วัน จึงบันทึกการ
เจริญ คํานวณหาคารอยละการยับยั้งการเจริญของราโดยเปรียบเทียบกับการเจริญของราบนอาหารที่ไมผสม
สารเคมี ตามวิธีของ Ponmurugan et al. (2006) ดังนี้
รอยละการยับยั้ง (percent inhibition) = A-B x 100
A
โดย A = เสนผานศูนยกลางโคโลนีของราจากชุดการทดลองเปรียบเทียบ
B = เสนผานศูนยกลางโคโลนีของราจากชุดการทดลองสารเคมี
แตละกรรมวิธีแบงออกเปน 7 ซ้ํา วิเคราะหคารอยละการยับยั้งการเจริญของราในแตละกรรมวิธีโดย
ใชโปรแกรม Sirichai Statistics Version 6.00 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีปองกันกําจัดรา
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วิธีการประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีปองกันกําจัดราตอการเจริญของรา
บนอาหารเพาะเลี้ยงโดยใชดีอาร เคิรพ
สรางกราฟโดสเซด-เรดปอนสเคิรพ (dosage-respone curve หรือ DR curve) เพื่อทําใหทราบคา
แอฟเฟกทีฟ โดส (Effective Dose, ED) ของสารเคมีในแตละกรรมวิธี โดยการทดลองนี้ใชระดับการยับยั้งที่
ระดับ 50 เปอรเซ็นต หรือ อีดี50 (ED50) การสรางดีอารเคิรพทําโดยเปลี่ยนคาเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญ
ของเสนใยราเปนคาโพรบิท (probit) กอน โดยใชตารางโพรบิทของ Finney (1952) จากนั้นสรางกราฟโดย
ใหแกนวาย (Y) เปนคาของโพรบิท และแกนเอ็กซ (X) เปนคาของความเขมขนสารเคมีที่เปลี่ยนเปนคา
ล็อกการิทึมแลว กราฟที่ไดจะเปนดีอารเคิรพของสารเคมีในแตละกรรมวิธี ลากเสนจากจุดบนแกนวายที่ระดับ
การยับยั้ง 50 เปอรเซ็นต ออกมาตัดกับดีอารเคิรพ ตรงจุดนี้จะทําการเปลี่ยนคาล็อกกาลิทึมเปนคาแอนตี้
ล็อกกาลิทึม เพื่อจะไดทราบคาเปนตัวเลขหนวยพีพีเอ็ม (ppm)

ผลการทดลอง
ประสิทธิภาพของสารเคมีปองกันกําจัดราบางชนิดตอการยับยั้งการเจริญของรา
การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีปองกันกําจัดราจํานวน 7 ชนิดในการควบคุมรา A. solani
และจํานวน 5 ชนิดสําหรับรา P. infestans ดวยเทคนิคอาหารพิษ ภายหลังการบมเชื้อบนอาหารที่ผสม
สารเคมีเปนเวลา 8 และ 10 วัน ตามลําดับ พบวา สารเคมีแตละชนิดเมื่อมีความเขมขนที่สูงขึ้นสามารถยับยั้ง
การเจริญของราไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (Table 1 and 2) เมื่อพิจารณาคา ED50
ของสารเคมีตางๆ ที่ใชทดสอบกับ A. solani พบวา สาร captan ผสมกับ mancozeb + cymoxanil มีคา ED50
ต่ําที่สุด คือ 17.38 พีพีเอ็ม สวนสาร chlorothalonil มีคา ED50 (524.81 พีพีเอ็ม) สูงกวาสารเคมีทุกชนิด
การผสมสาร captan และ mancozeb + cymoxanil รวมกันและเปรียบเทียบกับการใชสารดังกลาวแตละ
ชนิดนั้น พบวา การผสมของสารทั้งสามใหผลยับยั้งการเจริญของราไดดีกวา และแสดงคา ED50 ที่ต่ํากวา
การใช captan หรือ mancozeb เพียงชนิดเดียว แตการผสมของสาร copper oxychloride และ mancozeb
ใหผลไมดีกวาการใชสารเดี่ยว (Table 1)
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Table 1 Mean inhibition of growth and application doses of fungicides on Alternaria solani
growth inhibitiona
ppmb
%c
ED50d
copper
0
0.00 f
275.42
oxychloride 100
26.53 e
200
35.12 d
300
49.39 c
400
58.42 b
500
73.47 a
600
75.14 a
mancozeb 0
0.00 g
24.00
5
5.84 f
10
18.93 e
15
33.53 d
20
41.36 c
25
51.99 b
30
62.85 a
captan
0
0.00 e
17.38
mixed
10
46.86 d
mancozeb + 20
49.30 d
cymoxanil 30
53.49 c
40
60.11 b
50
65.70 a
fungicide

fungicide
chlorothalonil

copper
oxychloride
mixed
mancozeb

growth inhibitiona
ppmb
%c
ED50d
0
0.00 g
524.81
100
30.72 f
200
37.54 e
300
40.33 d
400
44.58 c
500
49.83 b
600
54.63 a
0
0.00 f
>300
50
17.67 e
100
18.49 e
150
22.09 de
200
25.35 cd
250
29.07 b
300
34.65 a

fungicide
captan

mancozeb
+
cymoxanil

growth inhibitiona
ppmb
%c
ED50d
0
0.00 f
44.67
20
25.06 e
40
51.69 d
60
60.50 c
80
66.48 b
100
72.46 a
0
10
20
30
40
50

0.00 f
26.17 e
39.21 d
50.33 c
56.62 b
61.91 a

30.20

a

Results were obtained by measuring radial growth of mycelium from an agar plug on fungicide-amended medium (7 plates)
and measured at 8 days after incubation.
b
Chemical concentration unit; ppm = part per million.
c
Mean percent inhibition of mycelial growth by chemicals. Within columns, means with the same letter (s) were not
significantly different (p≤0.05) according to the DMRT.
d
ED50 value is the effective concentration of fungicide that inhibited mycelial growth by 50% relative to control.

สําหรับคา ED50 ของสารเคมีที่ใชทดสอบกับ P. infestans พบวา สาร chlorothalonil มีคา ED50 ต่ํา
ที่สุด คือ 4.26 พีพีเอ็ม ดังนั้นสารนี้จึงมีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญ สวนสาร metalaxyl มีคา ED50
(45.71 พีพีเอ็ม) สูงกวาสารเคมีชนิดอื่นในการยับยั้งรานี้ (Table 2)
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Table 2 Mean inhibition of growth and application doses of fungicides on Phytophthora infestans
fungicide
copper
oxychloride

chlorothalonil

growth inhibitiona
ppmb
%c
ED50d
0
0.00 d
4.07
1
14.36 cd
2
24.62 c
3
43.37 b
4
43.55 b
5
62.32 a
0
0d
4.26
2
40.57 c
4
50.74 b
6
54.24 ab
8
57.53 a
10
60.37 a

fungicide
mancozeb
+
cymoxanil

captan

growth inhibitiona
ppmb
%c
ED50d
0
0.00 e
6.46
2
31.94 d
4
40.68c d
6
49.65b c
8
54.41a b
10
58.84 a
0
0.00 e
25.12
10
25.31 d
20
42.35 c
30
54.97 b
40
65.15 a

fungicide
metalaxyl

growth inhibitiona
ppmb
%c
ED50d
0
0f
45.71
10
17.51 e
20
24.69 d
30
36.46 c
40
46.26 b
50
53.43 ab
60
58.64 a

a

Results were obtained by measuring radial growth of mycelium from an agar plug on fungicide-amended medium (7 plates)
and measured at 8 days after incubation.
b
Chemical concentration unit; ppm = part per million.
c
Mean percent inhibition of mycelial growth by chemicals. Within columns, means with the same letter (s) were not
significantly different (p≤0.05) according to the DMRT.
d
ED50 value is the effective concentration of fungicide that inhibited mycelial growth by 50% relative to control.

ประสิทธิภาพของสารเคมีปองกันกําจัดราตอการเจริญของราบนอาหารเพาะเลี้ยงโดยใชดีอาร เคิรพ
จากการเปรียบเทียบคา ED50 ของสารเคมี 4 ชนิด ไดแก captan, chlorothalonil, copper
oxychloride และ mancozeb + cymoxanil ที่นํามาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของราทั้งสอง
พบวา คา ED50 ของสารเคมีดังกลาวในการยับยั้งรา A. solani สูงกวารา P. infestans โดยมีคามากกวา 1.7,
123, 67 และ 4.6 เทา ตามลําดับ (Figure 1) จากการทดสอบระดับหองปฏิบัติการชี้ใหเห็นวาการนําสารเคมี
มาควบคุมรา A. solani จะตองใชความเขมขนที่สูงกวารา P. infestans

วิจารณและสรุปผลการทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีในการยับยั้งการเจริญของรา P. infestans จํานวน 5 ชนิด
และจํานวน 7 ชนิดสําหรับรา A. solani โดยใชสารเคมีปองกันกําจัดราแตละชนิดที่มีความเขมขนตางๆ โดย
วิธีอาหารพิษ ผลการทดลอง พบวา สารเคมีปองกันกําจัดราที่ความเขมขนตางกัน จะใหผลในการยับยั้งการ
เจริญของราแตกตางกัน โดยคารอยละการยับยั้งของเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามความเขมขนของสารเคมีปองกัน
กําจัดรา (Ashraf and Shabeer, 2001; Daayf and Platt, 2003) เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมี
ปองกันกําจัดราตอการยับยั้งการเจริญของรา P. infestans พบสารเคมีปองกันกําจัดราที่ใหประสิทธิภาพใน
การควบคุมราที่สูงไปหาต่ํา ดังนี้ copper oxychloride, chlorothalonil, mancozeb+cymoxanil, captan และ
metalaxyl สาร copper oxychloride จัดอยูในกลุมสารประกอบทองแดง สารกลุมนี้จะยับยั้งสปอรและซูโอสปอร
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Figure 1 Comparison on effective of fungicides to Alternaria solani (A, C, E, G) and Phytophthora
infestans (B, D, F, H) using dosage-response curve at ED50 value. A and B) captan, C and D)
chlorothalonil, E and F) copper oxychloride and G and H) mancozeb + cymoxanil.

โดยเขาทําลายเอ็นไซมที่เกี่ยวของกับ respiratory chain นํามาใชเพื่อการควบคุมโรคใบไหมมานานและ
ยังคงใหประสิทธิภาพในการควบคุมโรคไดดี แตพบวาสารนี้มีแนวโนมที่จะชะลอการเจริญของมันฝรั่งดังนั้น
ควรนํามาใชภายหลังการออกดอก โดยทั่วไป metalaxyl เปนที่นิยมในการนํามาควบคุมโรคใบไหมของ
มันฝรั่ง แตในชวงป ค.ศ. 1980 ภายหลังจากการใช metalaxyl 3 ป พบวารา P. infestans ตานทานตอ
metalaxyl เพิ่มขึ้น และมีรายงานจากหลายประเทศที่พบวา รานี้แสดงความตานทานตอสารเคมีชนิดดังกลาว
(Fernández-Northcote et al., 2000) อาจเปนเพราะราไดพัฒนาใหมีความตานทานตอสารเคมีตั้งแตใน
แปลงปลูก การใช metalaxyl ในการศึกษานี้จึงมีประสิทธิภาพดอยกวาสารชนิดอื่นในการยับยั้ง P. infestans
สวนสารเคมีปองกันกําจัดราตอการยับยั้งการเจริญของรา A. solani พบสารเคมีปองกันกําจัดราที่ให
ประสิทธิภาพในการควบคุมราที่สูงไปหาต่ํา ดังนี้ captan ผสมรวมกับ mancozeb+cymoxanil, mancozeb,
mancozeb+cymoxanil, captan, copper oxychloride, chlorothalonil และ copper oxychloride ผสมรวมกับ
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mancozeb พบวา สาร mancozeb และสารปองกันกําจัดราที่ผสม mancozeb มีประสิทธิภาพที่ดีในการ
ยับยั้งการเจริญของรา A. solani Sivapalan (1993) รายงานถึงผลของ mancozeb ในการลดการงอกของ
สปอรรา A. brassicicola captan และ mancozeb จัดอยูในกลุมสารเพื่อการปองกันโรคพืช และไมดูดซึม
ดังนั้นฤทธิ์ของสารนี้จะมีผลยับยั้งราที่อยูสวนผิวพืชได (Smith et al., 1999) โดยทั่วไป mancozeb, captan
และ triforine เปนสารที่ถูกแนะนําใหใชในการควบคุมโรคของพืชผัก ไมผล และไมดอก ที่มีสาเหตุจาก
Alternaria spp. (Van den Berg et al., 2000) ดังนั้นความสามารถในการควบคุมราสาเหตุโรคของสารเคมี
ปองกันกําจัดราจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ของสาร และความไวหรือความตานทานตอสารเคมี
ของราแตละสายพันธุ
คา ED50 ของสารปองกันกําจัดราแตละชนิดในการควบคุมราทั้งสอง พบวา คา ED50 ของรา P.
infestans มีคาต่ํากวา A. solani ดังนั้นการยับยั้งการเจริญของราในหองปฏิบัติการนี้จึงแสดงใหเห็นแนวโนม
ของการควบคุมโรคทั้งสองซึ่งมีพืชอาศัยเดียวกัน หากโรคเกิดขึ้นในเวลาที่สอดคลองกัน การใชสารเคมีชนิด
เดียวในขณะนั้นจะตองใชสารเคมีความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้ง A. solani ไดและจะมีผลควบคุม P.
infestans เชนกัน cymoxanil มีฤทธิ์ทําลายการสังเคราะหดีเอ็นเอ สามารถยับยั้งการเจริญของ A. solani
ไดดี สารนี้อยูในกลุมดูดซึมแตมีความคงทนต่ําเมื่ออยูในพืช ดังนั้นการนําสารนี้ไปใชจึงมีชวงระยะเวลาฉีดพน
คลายสารกลุมสัมผัส ในทางการคามีการผสม mancozeb รวมดวยและมีผลใหฤทธิ์ในการควบคุมโรคได
ดีกวาการใชสารเดี่ยว (Fernández-Northcote et al., 2000) chlorothalonil ออกฤทธิ์ที่เซลลของราโดยเขา
ทําลายกลูตาไธโอน และลดกิจกรรมเอ็นไซมกลีเซอโรแอลดีไฮ-3-ฟอสเฟต ดีไฮดรอกซีจีเนส สามารถยับยั้ง
การเจริญของ P. infestans ไดดี สารนี้อยูในกลุมสัมผัส และมีความคงตัวบนพืชดี แตการควบคุม A. solani
ดวยสารเคมีชนิดนี้จะตองใชความเขมขนมากกวา P. infestans หลายเทาจึงจะมีประสิทธิภาพ การนําสาร
ปองกันกําจัดโรคไปใชจึงขึ้นอยูกับประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์ ความคงทนในสภาพแวดลอม และผลของสาร
ที่มีผลตอราแตละชนิด
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บทคัดยอ
สวนของอินทรียวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไดงายของอินทรียคารบอน (soil organic carbon, SOC) ที่อยู
ในรูปของ permanganate oxidizable carbon (POC) เปนสวนที่มีการตอบสนองที่ไวตอการจัดการของดิน
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณ POC และ SOC โดยตัวอยางดินมาจากพื้นที่การใช
ที่ดินตางๆ โดยมีทั้งทําการเกษตรและไมทําการเกษตรแลวทําการวิเคราะห POC และ SOC ผลการศึกษา
พบวา ความสัมพันธระหวาง SOC และ POC ในดินตัวอยางจากพื้นที่ที่มีความหลากหลายทั้งที่เปนพื้นที่
การเกษตรและไมทําการเกษตรมีสหสัมสัมพันธกันทางตรงอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ดังนั้น POC มี
ศักยภาพเพื่อใชเปนดัชนีวัดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพดินและการจัดการดิน
คําสําคัญ: คารบอนที่ออกซิไดสดวยเพอรแมงกาเนต อินทรียคารบอน คุณภาพของดิน ดัชนี

Abstract
Labile carbon fraction of soil organic carbon (SOC) as permanganate oxidizable carbon
(POC) may provide an sensitive indication of soil quality in respond to management practices. The
study was to investigate the relationships between POC and SOC from type of various land use
that including agricultural and non-agricultural soils. The results showed a close relationship
between POC and SOC in most soils used in the study. Therefore, the POC could be an indicator
for soil quality changes and soil managements.
Keywords: permanganate oxidizable carbon (POC), soil organic carbon, soil quality, indicator
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คํานํา
การใชที่ดินแบบตางๆ เพื่อกิจกรรมการเกษตรสําหรับประเทศไทยนั้น ควรไดรับการสนใจและ
เฝาติดตามผลที่เกิดขึ้นตามมาเปนอยางยิ่ง เพราะนับวันการใชที่ดินเพื่อการเกษตรยิ่งจะมีการใชกันอยาง
เขมขน คือ ในรอบระยะเวลา 1 ปของการเพาะปลูกพืช เกษตรกรจะใชพื้นที่ปลูกพืชเพียงชนิดเดียว และใช
กันอยางตอเนื่องตลอดเวลา และเพื่อใหไดผลผลิตสูงและมีคุณภาพเปนที่ตองการของผูบริโภค จึงมีการใช
ปจจัยการผลิตตางๆ นอกจากนี้การจัดการดินนั้นอีกหลากหลายรูปแบบ เชน การไถสําหรับการเตรียมดิน
การทําเทือกสําหรับการทํานาดํา การเผาเพื่อกําจัดวัชพืช สิ่งเหลานี้เปนการเรงทําลายโครงสรางของเม็ดดิน
และเปน การเรงการสลายตั วของอิน ทรียวั ตถุใ หเร็ วขึ้น จะเห็น ไดวาการจั ดการแบบตางๆ ที่ มีตอ ดิน มี
มากมายหลายวิธีการ และสงผลการเสื่อมสภาพของดินในที่สุด
การประเมินความอุดมสมบูรณของดินที่ใชโดยทั่วไปนั้นคือปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (soil organic
matter (SOC by wet acid dichromate oxidation) นั้นอาจไมสามารถประเมินความอุดมสมบูรณที่เปลี่ยนแปลง
ไปเนื่องมาจากการใชที่ดินไดในระยะเวลาสั้นๆ การที่วัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณอินทรียวัตถุจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงยาก เพราะปริมาณอินทรียวัตถุที่เปนสวนที่คงที่หรือยากตอการเปลี่ยนแปลงแลว (stable soil
organic matter) ยังคงอยูในดินกอนหนานี้และมีปริมาณที่มากดวย (Gregorich et al., 1994) แตเหมาะ
สําหรับอาจจะใชไดในกรณีที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะยาว (Chan et al., 2002) แตยังมี
องคประกอบของอินทรียวัตถุอีกกลุมหนึ่งที่มีลักษณะตรงกันขามกับประเภทแรกเนื่องจากลักษณะของ
อินทรียวัตถุประเภทนี้มีงายตอการเปลี่ยนแปลง (labile fraction of organic matter) เชน จุลินทรีย (microbial
biomass) ซากอินทรียสวนเบา (light fraction) หรือสารอินทรียที่ละลายน้ํา (dissolved organic matter)
(Ghani et al., 2003) สวนของอินทรียวัตถุตางๆ เหลานี้มีการตอบสนองอยางรวดเร็ว เมื่อจัดการหรือการใช
ที่ดินที่เปลี่ยนแปลง
Permanganate oxidizable carbon (POC) สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงปริมาณอินทรียวัตถุ
อันเนื่องมาจากการใชที่ดิน และเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาสั้นคือประมาณ 1-5 ป ได
เชนเดียวกับ labile fraction of organic matter ชนิดอื่นๆ ดังที่กลาวมาแลว (Blair et al., 1995) ดังนั้น
อาจจะกลาวไดวาอินทรียวัตถุสวนนี้มีศักยภาพที่จะใชเพื่อการประเมินปริมาณอินทรียวัตถุที่มีเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการใชที่ดิน เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น POC เปนอินทรียวัตถุในสวนที่
เรียกวา ปริมาณอินทรียวัตถุที่อยูในรูปที่ยอยสลายงาย (labile fraction of organic matter) เชน พวกคาร
โบไฮเดรท กรดอะมิโน กรดอินทรีย เปนตน การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน POC จึงอาจจะใชเปน
ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงในขั้นเริ่มตนของการเสื่อมโทรมของดิน (soil degradation) หรือตัวชี้วัดในเรื่องการ
ปรับปรุงบํารุงดิน (soil improvement) เพราะเปนวิธีงายและสะดวกและมีศักยภาพที่ไว (sensitivity) ตอการ
เปลี่ยนแปลงของใชที่ดิน (Weil et al., 2003) และมีคาใชจายในการวิเคราะหที่ถูกกวาเพื่อเปนดัชนีวัดผล
กระทบที่มีตอคุณภาพและตลอดจนปริมาณของอินทรียวัตถุในดินอันเนื่องมาจากการใชดินและที่ดินและ
รูปแบบการเกษตรแบบตางๆ
ดังนั้นวัตถุประสงคในการเสนอสัมมนาครั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณ POC และ
ปริมาณอินทรียคารบอนโดยวิธี wet acid dichromate oxidation เพื่อเสนอศักยภาพของอินทรียคารบอนสวน
ที่เรียกวา POC เปนดัชนีประเมินคุณภาพดิน
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อุปกรณและวิธีการ
การเก็บตัวอยางดินและเตรียมตัวอยาง
ทําการเก็บตัวอยางดินตามการใชที่ดินในรูปแบบตางๆ ไดแก ปาใชสอย ปาปลูก ปาสักปลูก พื้นที่
ไมผล พื้นที่รกราง และพื้นที่พืชไร และแยกเก็บตัวอยางดินที่ทําการเกษตรและไมทําการเกษตรโดยเก็บดิน
ที่ระดับความลึก 0-15 ซม. โดยสุมเก็บตัวอยางใหทั่วทั้งพื้นที่ จากนั้นนําตัวอยางมารวมเปน 1 ตัวอยาง โดย
มีจํานวนซ้ําเทากับ 10, 4, 4, 12, 4 และ 10 ซ้ํา ตามลําดับ นอกจากนี้ยังเก็บดินชุดสันทรายที่ผานการทํา
การเกษตรและไมผานทําการเกษตร มีตัวอยางละ 4 ซ้ํา แลวนําไปบดและผานตะแกรงรอนขนาดตางๆ ดังนี้
0.5 และ 2.0 มม.
การวิเคราะห POC :
ชั่งดิน 2 กรัม ลงในหลอดเซนติฟวสขนาด 50 มล. เติมสาร KMnO4 หรือดางทับทิมที่ความเขมขน
0.033 โมลาร ปริมาตร 20 มล. จากนั้นนําไปเขยา 1 ชม. แลวนําไปเซนติฟวส 10 นาที ทําการดูดสารละลาย
สวนที่ใสมา 0.2 มล. เจือจางดวยน้ํากลั่น 9.8 มล. แลวนําไปอานคาการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาว
คลื่น 525 nm โดยใชเครื่อง spectrophotometer (Weil et al., 2003; Tirol-Padre and Ladha, 2004;
Aumtong et al., 2009)
การคํานวณปริมาณ POC
โดยใชสมการจาก (Weil et al., 2003) คือ POC (g/kg) = {(M – (a+b *abs)}*9*V/SM
โดย POC คือ ปริมาณคารบอนที่ถูกออกซิไดซโดย MnO4- มีหนวยเปนกรัมตอกก. M คือความ
เขมขนของ MnO4- ที่ใช มีหนวยเปนโมลาร a และ b เปนคา intercept และ slope ของกราฟเสนมาตรฐาน
ตามลําดับ abs (absorbance) คือ คาการดูดกลืนแสงที่วัดไดจากเครื่อง spectrophotometer, 9 เปนน้ําหนัก
(กรัม) ของคารบอนที่ถูกออกซิไดซใน 1 โมลารของ MnO4- V (volume) คือ ปริมาตรของ MnO4- ที่ใชในการ
ทดลอง SM (soil mass) คือน้ําหนักของตัวอยางดินที่ใชหนวยเปนกรัม
การวิเคราะหอินทรียคารบอน (soil organic carbon, SOC)
ปริมาณอินทรียคารบอนทั้งหมดวิเคราะห โดยการออกซิไดซอินทรียคารบอนดวยโพแทสเซียมได
โครเมต แลวหาปริมาณปริมาณโพแทสเซียมไดโครเมตที่เหลือโดยไตรเตรตยอนกลับดวยเฟอรรัสซัลเฟต
หลังจากนั้นก็คํานวณหาอินทรียคารบอนทั้งหมดในดิน โดยถือวาวิธีนี้ออกซิไดซอินทรียคารบอนได 77%
(Walkley and Black, 1934)
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
หาความสัมพันธระหวาง POC และอินทรียคารบอนในดินโดยสัมประสิทธิสหสัมสัมพันธ (correlation
coefficient, r2) คาสหสัมพันธ (correlation) และสมการทดถอย
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ผลการศึกษาและวิจารณ
ความสัมพันธระหวางปริมาณอินทรียคารบอน (soil organic carbon, SOC) กับวิธี POC
อินทรียคารบอนทั้งหมดในดินเปนสวนประกอบหลักของอินทรียวัตถุ โดยทั่วไปแลวดินที่มีปริมาณ
อินทรียวัตถุสูงถือวาเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของพืช
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง SOC และ POC ในดินตัวอยางจากพื้นที่ที่มีความหลากหลายประเภท
ของการใชที่ดิน เชน ตัวอยางดินดินเปนพื้นที่การเกษตรและไมทําการเกษตรพบวามีสหสัมสัมพันธกัน
ทางตรงอยางนัยยิ่งสําคัญทางสถิติ แสดงวา เมื่อปริมาณ SOC เพิ่มขึ้น ปริมาณ POC ก็เพิ่มขึ้นดวย Figure
1A และเมื่อนําคา SOC ไปหาความสัมพันธกับคา POC พบวา ดินที่ทําการเกษตรเพียงอยางเดียวนั้น พบวา
SOC มีสหสัมพันธทางตรงกับ POC (p<0.0001) โดยมีคา r เทากับ 0.9539 (ภาพที่ 1B) สวนดินที่ไมทํา
การเกษตรพบวา SOC มีสหสัมพันธเชิงบวกกับ POC (p<0.0001) โดยมีคา r เทากับ 0.9709 Figure 1B จะ
เห็นไดวา POC มีสหสัมพันธทางตรงกับ SOC ทั้งในดินที่ทําการเกษตรและไมทําการเกษตรเนื่องจากคา
POC นั้นเปนสวนประกอบของอินทรียวัตถุในดินเมื่อปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นจึงทําใหคา POC เพิ่มขึ้น
ดวย
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B
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Figure 1 The relationship between POC and SOC in soils (A) from various land use types of Northern
Thailand (B) from San Sai soil with agricultural practices (agricultural soil) and without agricultural
practices (Non-agricultural soil).

จากการศึกษาเพื่อหาคาสหสัมพันธระหวาง SOC กับ POC พบวา มีคาสหสัมพันธในสภาพพื้นที่
ปาปลูก พื้นที่วางเปลา พื้นที่ปาสัก พื้นที่ไมผล พืน้ ที่พชื ไรและพืน้ ที่ปาทุติยภูมิ มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ
0.92, 0.90, 0.70, 0.65, 0.60, 0.59 ตามลําดับ Figure 2
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Figure 2 The relationships between POC and SOC in soils from various land use types ,and shown by
correlation (r) of Afforestation (A), Fallow Area (B), Teak Plantation (C), Fruit Plantation (D),
Field Crop(E), and Secondary Forest (F).

จากการศึกษาของ Tirol-Padre and Ladha (2004) ไดแสดงใหเห็นวาการวิเคราะหคารบอนดวย
วิธีการ POC กับปริมาณ labile carbon ในรูปของ WSC (water soluble carbon) มีคาสหสัมพันธกันต่ํา แต
ปริมาณคารบอนที่วิเคราะหโดยวิธี POC กับอินทรียวัตถุทั้งหมดในดิน (SOC) มีคาสหสัมพันธกันสูง สําหรับ
Weil et al. (2003) ศึกษาความสัมพันธระหวาง POC และตัวชี้วัดคุณภาพของดินอื่นๆ ใน 18 ฟารมใน
แอตแลนติกตอนกลาง พบวา POC มีความสัมพันธทางสถิติกับกิจกรรมทางชีววิทยาทั้ง 4 ของดิน (substrateinduced respiration, basal respiration, มวลจุลินทรียดิน และคารโบไฮเดรทที่ละลายได) สูงกวา SOC
และ Tirol-Padre and Ladha (2004) ยังศึกษาความสัมพันธระหวาง POC กับ SOC ใน 10 ตัวอยางดิน
จากประเทศฟ ลิ ป ป น ส ที่ มี ก ารใส อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นอั ต ราที่ แ ตกต า งกั น เป น เวลานานและติ ด ต อ กั น พบว า
ทั้งสองตัวชี้วัด (POC และ SOC) มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีคา r2 (coefficient of
determination) เทากับ 0.96 (p<0.01) และจากการศึกษาความสัมพันธระหวาง POC กับ SOC ในดิน 8
ตัวอยาง จากประเทศอินเดียพบวา POC มีความสัมพันธกับ SOC อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) และ
การศึกษาความสัมพันธระหวาง POC กับ SOC ในดินปา ดินทุงหญา และดินเกษตรที่มีการบม 96 วัน
พบวาทั้งสองวิธีนั้นมี r2 เทากับ 0.94 และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณอินทรียคารบอนของทั้งสองที่เทากัน
(10%) (Mendham et al., 2003)
สําหรับการศึกษาครั้งนี้พบแนวโนมวาการจัดดินตางๆ (ดินทําเกษตร) มีผลทําใหปริมาณ POC และ
SOC ลดลง (เปรียบเทียบดินที่ไมไดทําการเกษตรและดินที่ทําเกษตร) เชน การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา
ธรรมชาติมาทําการเกษตรในประเทศบังกลาเทศ เนื่องจากการทําการเกษตรจะทําใหผิวหนาดินมีการลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติของปริมาณ silt clay ความพรุนของดิน โครงสรางของดิน ปริมาณไนโตรเจน
ฟลูวิก ปริมาณอินทรียคารบอนที่สลายตัวงาย (labile C) และมวลคารบอนของจุลินทรียดินอันเปนผลมาจาก
การใชประโยชนที่ดินทางการเกษตร (Islam and Weil, 2000) นอกจากนี้ การจัดการดินมีผลตอปริมาณ
POC และ SOC ในพื้นที่เกษตรหลังจากถางปามาทําเกษตรนาน 18 ป POC และ SOC ลดลง 79 และ 73%
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ตามลําดับ (Whitbread et al., 2003) หรือการศึกษาอินทรียคารบอนในแบบตางๆ ในพื้นที่ที่มีการทํา
การเกษตร พบวา POC, non-active C และ SOC ลดลงหลังจากพื้นที่นั้นไดถูกเปลี่ยนสภาพใหเปนพื้นที่
เกษตร คือ -63.3,-39.3 และ -44.9% ตามลําดับ แตหลังจากที่นําพืชตระกูลถั่วเขาไปปลูกหมุนเวียนกับพืช
หลักเปนระยะเวลา 2 ป พบวา อินทรียคารบอนตางๆ ดังกลาวขางตน กลับมีคาเพิ่มขึ้น คือ +58.8, +15.7
และ +21.6% ตามลําดับ พวกเขายังกลาวอีกวา POC เปนตัวชี้วัดที่ไวตอ labile C สูงกวา non-active C
และ SOC (Blair et al., 1995)
จากผลการศึกษารายงานวา POC มีศักยภาพในการชี้วัดคุณภาพดินเทากับปริมาณ SOC ดังนั้น
อาจจะกลาวไดวา POC สามารถที่จะใชเปนดัชนีชี้วัดถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพดินเชนเดียวกับปริมาณ
ของ SOC และจากวิธีการและสารเคมีที่ใชถือวาเปนวิธีงายและไมเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานและตกคางใน
สิ่งแวดลอม จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเชนเกี่ยวปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการวิเคราะหและความสัมพันธกับ
สมบัติของดินอื่นๆ และการเจริญเติบโตของพืช และอาจจะพัฒนาตอไปใหมีวิธีการที่งายและสะดวกตอการ
ใชในภาคสนามสําหรับเกษตรกรและเจาหนาที่ในการนําไปใชในการบํารุงรักษาที่ดินและดิน

สรุปผลการศึกษา
ความสัมพันธระหวาง POC ในดินที่ทําการเกษตรและไมทําการเกษตรมีความสัมพันธกับ SOC
โดยดินที่ไมทําการเกษตรมีความสัมพันธสูงกวาดินที่ทําการเกษตร สวนปริมาณ POC และ SOC มีแนวโนม
ต่ําในดินที่ใชทําการเกษตรเมื่อเปรียบเทียบกับดินที่ไมทําการเกษตร อาจกลาวไดวา POC สามารถที่จะใช
เปนดัชนีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพดินเชนเดียวกับปริมาณของ SOC
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บทคัดยอ
ความสามารถในการดูดซับฟอสเฟตแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสมบัติของดิน การศึกษาครั้งนี้ไดใช
ฟอสฟอรัสซอรพชันไอโซเทอรมในการประเมินความสามารถในการดูดซับฟอสเฟตของดิน 11 ชุดดิน
โดยพบว า ความสามารถในการดู ดซั บฟอสเฟตในดิ น 11 ชุ ดดิ น แตกต างกั นอย างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ
(P<0.05) โดยชุดดินปากชองมีความสามารถในการดูดซับฟอสเฟตสูงสุดและชุดดินน้ําพองมีความสามารถ
ดูดซับฟอสเฟตต่ําสุด ซึ่งความสามารถในการดูดซับฟอสเฟตของดินมีความสัมพันธอยางยิ่งกับคาการนํา
ไฟฟ า ปริ ม าณแคลเซี ย มและแมกนี เ ซี ย มที่ ส กั ด ได ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น และ pH ดิ น แต ไ ม มี
ความสัมพันธกับปริมาณอนุภาคดินเหนียว
คําสําคัญ: การดูดซับฟอสเฟต ฟอสฟอรัสซอรพชันไฮโซเทอรม คาการนําไฟฟา อินทรียวัตถุ pH

Abstract
Phosphate adsorption capacity (PAC) of soils is related to soil properties. The experiment
was conducted utilizing phosphorus sorption isotherms to evaluate the PAC of eleven soil series
and the relationship between PAC and some soil properties was examined. Results obtained from
the study showed significant differences (p<0.05) of PAC among the eleven soil samples, and in
which Pak Chong series showed the highest PAC while Numpong indicated the lowest PAC. The
PAC was closely related to electrical conductivity, extractable calcium and magnesium, soil organic
matter and soil pH but no relationship with clay content was noted.
Keywords: phosphorus adsorption capacity, phosphorus adsorption isotherms, electrical conductivity
soil organic matter, pH
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คํานํา
ฟอสฟอรัสเปนธาตุอาหารที่จําเปนของพืชทั่วไป และมักจะมีปญหามีปริมาณต่ําจนอยูในระดับที่
ไมเพียงพอตอพืช สําหรับประเทศไทยนั้นทรัพยากรดินสวนใหญเปนชุดดินอุลติโซลหรือเอนติโซล เปนตน
ซึ่งดินเหลานี้อาจมีปญหาการขาดฟอสฟอรัสของพืชเนื่องจากเกิดการดูดซับ (phosphorus adsorption) และ
ดูดซึมฟอสฟอรัสในดิน (phosphorus absorption) และอาจจะเกิดจากตกตะกอน (precipitation reaction)
ความสามารถในการดูดซับฟอสเฟตของดินแตละชนิดจะแตกตางกันไป โดยขึ้นกับปจจัยตางๆ ที่มีบทบาท
สําคัญในการดูดซับฟอสเฟต เชน เหล็กออกไซด (Fe oxide) และอะลูมินัมออกไซด (Al oxide) (Fontes and
Weed, 1996) การดูดซับฟอสเฟตยังเกิดที่บริเวณขอบแรดินเหนียว (clay mineral) (Borggaard et al.,
2004) และปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีบทบาทสําคัญในการลดการดูดซับฟอสเฟตในดินและเพิ่มความเปน
ประโยชนของฟอสฟอรัสในดิน (Litaor et al., 2003)
การอธิบายการตกคางของปุยฟอสฟอรัสในดินนั้นสามารถอธิบายไดหลายรูปแบบทั้งในแงการดูด
ยึดและการปลดปลอย หรือการตกตะกอนและการละลาย (Barrow, 1980) โดยชวงแรกของการใสปุย
ฟอสฟอรัส สวนที่เปนอนินทรียฟอสฟอรัสอาจจะถูกดูดยึดพันธะดวยพันธะทางกายภาพ (Physisorption) คือ
สามารถดูดยึดอยูบนอนุภาคดวยความแตกตางกันทางไฟฟา ในขณะที่การดูดยึดทางเคมี (Chemisorption)
เปนการดูดซับฟอสเฟตไวบนอนุภาคดินดวยพันธะโควาเลนท (Lindsay, 1979)
Phosphorus sorption isotherm เปนสมการทางคณิตศาสตร (Model) ถูกนํามาใชในการศึกษา
พฤติกรรมฟอสฟอรัสและการจัดการปุยฟอสฟอรัสกันอยางกวางขวาง สําหรับการผลิตพืชนั้นมีหลักวา
ปริมาณฟอสฟอรัสที่อยูในสารละลายดินภายหลังการใสปุยฟอสฟอรัส ซึ่งปริมาณฟอสฟอรัสดังกลาวนี้มี
ความสําคัญตอปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชดูดใช (uptake) คาความเขมขนของฟอสฟอรัสในสารละลายดินอยูใน
ระดับ 0.2-0.4 mg L-1 (Juo and Fox, 1977) ปริมาณดังกลาวนี้จะถูกนําไปใชเปนเกณฑการแนะนําการใส
ปุยฟอสฟอรัสเพื่อใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอความตองการของพืช ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมิน
ความสามารถในการดูดซับฟอสเฟตของดิน 11 ชุดดิน ที่ใชทําการเกษตรของประเทศไทยโดยการใชเทคนิค
Phosphorus sorption isotherm เพื่อเปนแนวทางในการจัดการดินตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเก็บตัวอยางและเตรียมตัวอยางดิน
ดินที่ใชศึกษาจํานวน 11 ชุดดิน ซึ่งเก็บจากพื้นที่ตางๆ ในการเก็บตัวอยางดินในแตละพื้นที่จะเก็บ
ในระดับความลึก 0-15 ซม. โดยเก็บตัวอยางยอย (sub sample) อยางสุมจาก 4 จุดของพื้นที่มารวมเปน
1 ตัวอยาง (composite sample) ตากแหงและรอนผานตะแกรง 0.5 และ 2 มม. นํามาวิเคราะหสมบัติทาง
กายภาพและเคมี (Table 1)
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Table 1 Analysis of soil sample
Soil properties
Clay ,Silt and Sand content
pH
Electrical conductivity
Soil organic matter
Total Phosphorus

Available Phosphorus
CEC, Extractable Ca , Mg and K
Ca-phosphate

Fe-phosphate

Al-phosphate

Method
Hydrometer method (Gee and Bauder, 1986)
Glass electrode (soil:water 1:1)
Glass electrode (soil:water 1:5)
Walkley and Black titration
(Walkley and Black, 1934)
Soil was digested with HClO4 and HNO3 acid and phosphate
was determined using the molybdenum blue complex
method (Murphy and Riley, 1962)
Bray II extractable P determined by the molybdenum blue
complex method (Murphy and Riley, 1962)
1 N NH4OAC,pH7 Replacement method (Peech, 1945)
Extracted by 0.5 N H2SO4 (Chang and Jackson, 1957) and
extractable P determined by the molybdenum blue complex
method (Murphy and Riley, 1962)
Extracted by 0.1 N NaOH (Chang and Jackson, 1957) and
extractable P determined by the molybdenum blue complex
method (Murphy and Riley, 1962)
Extracted by neutral 0.5 N NH4F (Chang and Jackson,
1957) and extractable P determined by the molybdenum
blue complex method (Murphy and Riley, 1962)

การศึกษาการดูดซับฟอสเฟตของดินชุดตางๆ
ใชตัวอยางดิน 11 ตัวอยางๆ ละ 3 ซ้ํา ดังรายละเอียดใน Table 1 โดยชั่งดิน 3 กรัม แลวนํามาเติม
สารละลาย 0.01 M CaCl2 จํานวน 30 มล. (อัตราสวนดินตอสารละลาย1:10) จากนั้นหยด toluene ซึ่งมีปริมาณ
ของฟอสฟอรัสในอัตรา 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 มก./กก. โดยใชฟอสฟอรัสในรูปของ Ca(H2PO4)2 แลว
เขยาวันละ 2 ครั้ง (เชาและเย็น) ครั้งละประมาณ 30 นาที เปนเวลา 6 วัน (Okalebo et al., 1993) เมื่อครบ
กําหนดนําตัวอยางไปเขาเครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) ใหดินตกตะกอนแลวดูดเอาสารละลายสวนใสไป
วิเคราะหหาปริมาณฟอสฟอรัสที่เหลืออยูโดยวิธีทําใหเกิดสี (Murphy and Riley, 1962) โดยใชความยาว
คลื่น 820 นาโนเมตร ปริมาณการดูดซับฟอสเฟตในดินคํานวณจากปริมาณฟอสเฟตเมื่อ ตั้งตนลบกับปริมาณ
ฟอสเฟตในน้ําใสหลังจากบมดินไว 6 วัน (Kanabo et al., 1978) แลวเขียนกราฟการ ดูดซับฟอสเฟตที่อุณหภูมิ
คงที่ (phosphate adsorption isotherm) พรอมคํานวณการดูดซับฟอสเฟตที่ระดับความเขมขนของฟอสเฟต
ในสารละลายใส โดยกําหนดเทากับ 0.2 มก.ตอลิตร ซึ่งเปนความเขมขนที่เปนดรรชนีที่พืชมีการตอบสนอง
ตอปุยฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Juo and Fox, 1977) และหาความสัมพันธระหวางสมบัติของดินกับ
ปริมาณการดูดซับฟอสเฟตที่ระดับความเขมขนของฟอสเฟตในสารละลายเทากับ 0.2 มก.ตอลิตร โดยใช
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สมการถดถอย (regression equation) Y = ax+b แลวหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation coefficient,
r) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความความสามารถในการดูดซับฟอสเฟตของดินโดยใช One Way ANOVA ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 %

ผลการศึกษาและวิจารณ
การศึกษาสมบัติพื้นฐานของดินที่ทดลองทั้ง 11 ชุดดิน (Table 4) พบวา ดินแตละชุดมีสมบัติที่
แตกตางกัน สําหรับสมบัติทางดานเนื้อดิน พบวา ชุดดินปากชองมีปริมาณอนุภาคขนาดดินเหนียวสูงสุด คือ
56.2% สวนชุดดินน้ําพองมีปริมาณอนุภาคขนาดดินเหนียวต่ําสุด เทากับ 11.2% และเมื่อแบงกลุมตาม
ปริ ม าณของอนุ ภ าคขนาดดิ น เหนี ย วของดิ น ทั้ ง 11 ชุ ด ดิ น ออกเป น 3 กลุ ม คื อ กลุ ม ดิ น ทรายหรื อ ดิ น
เนื้อหยาบ (11.2-16.6%) ประกอบดวยชุดดินน้ําพอง ชุดดินสันทราย และชุดดินหางฉัตร กลุมดินรวน (24.935.2%) ประกอบดวยชุดดินตาคลี ชุดดิน Alluvial complex ชุดดินแมแตง ชุดดินสรรพยา ชุดดินหางดง และ
ชุดดินราชบุรี สวนกลุมดินเนื้อละเอียดหรือดินเหนียว (40.6-56.2%) ประกอบดวยชุดดิน Slope complex
และชุดดินปากชอง
ในการศึกษาครั้งนี้จําเปนตองพิจารณาบทบาทดาน pH ของดินดวยโดยดินที่มี pH ต่ําสุด คือ ชุดดิน
Slope complex มีคาเทากับ 4.25 สวนดินที่มี pH สูงสุด คือ ชุดดินตาคลี มีคาเทากับ 7.73 เมื่อแบงเปน
กลุมตามระดับ pH ออกเปน 3 กลุม ดังนี้ กลุมที่มี pH ต่ํา (4.25-5.34) ประกอบดวยชุดดิน slope complex
ชุดดินสรรพยา ชุดดินแมแตง และชุดดินหางดง กลุมที่มีคา pH ระดับปานกลาง (5.26-6.05) ประกอบดวย
ชุดดิน alluvial complex ชุดดินหางฉัตร ชุดดินน้ําพอง ชุดดินราชบุรี และชุดดินปากชอง และกลุมดินที่มีคา
pH ในระดับสูง (6.70-7.73) ประกอบดวยชุดดินสันทรายและชุดดินตาคลี
ปริมาณอินทรียวัตถุในชุดดินน้ําพองมีคานอยที่สุด คือ 0.39% ดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงสุด คือ
ชุดดินตาคลีมีคาเทากับ 4.68% เมื่อแบงกลุมตามปริมาณอินทรียวัตถุออกเปน 3 กลุม ไดดังนี้ กลุมดินที่มี
ปริมาณอินทรียวัตถุต่ํา (0.39-1.17%) ประกอบดวยชุดดินน้ําพอง ชุดดินสันทราย ชุดดินหางฉัตร ชุดดิน
หางดง และชุดดินสรรพยา กลุมดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุในระดับปานกลาง (1.63-1.95%) ประกอบดวย
ชุดดินแมแตง ชุดดินราชบุรี และชุดดิน alluvial complex และกลุมที่มีปริมาณอินทรียวัตถุในระดับสูง (3.464.68%) ประกอบดวยชุดดิน slope complex ชุดดินปากชองและชุดดินตาคลี
การดูดซับฟอสเฟตของดินตางๆ
ผลการศึกษาไอโซเทอรมการดูดซับฟอสเฟตของดิน 11 ชุดดิน พบวา แตละชุดดินมีความสามารถ
ในการดูดซับฟอสเฟตที่แตกตางกันไป โดยชุดดินปากชองมีปริมาณการดูดซับฟอสเฟตสูงสุด รองลงมา คือ
ชุดดิน Slope Complex ชุดดินตาคลี ชุดดินแมแตง ชุดดินราชบุรี ชุดดินสรรพยา ชุดดิน Alluvial Complex
ชุดดินหางดง ชุดดินหางฉัตร ชุดดินสันทราย และชุดดินน้ําพอง ตามลําดับ (Table 2 and Figure 1)
สํ า หรั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การดู ด ซั บ ฟอสเฟตของดิ น นั้ น มี ห ลายป จ จั ย เช น ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ
ปริมาณของ เหล็กและอะลูมินัมออกไซด แคลเซียมในดิน คาการนําไฟฟา pH ของดิน ปริมาณของอนุภาค
ดินเหนียว ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) เปนตน จากผลการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางการดูดซับฟอสเฟตกับสมบัติของดินบางประการ พบวา การดูดซับฟอสเฟตของตัวอยางชุดดินที่นํา
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มาศึกษาในครั้งนี้มีความสัมพันธกับคาการนําไฟฟา ปริมาณแคลเซียมที่สกัดได CEC ปริมาณแมกนีเซียมที่
สกัดได ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน pH และปริมาณอนุภาคดินเหนียว ตามลําดับ (Table 3)
คาปฏิกิริยาของชุดดิน slope complex เปนกรด (pH = 4.25) ซึ่งอาจมีเหล็กและอะลูมินัมจะละลาย
ออกมาอยูในสารละลายดินมาก และอาจจะตกตะกอนเปนสารประกอบอะลูมินัมฟอสเฟต (Al-P) และเหล็ก
ฟอสเฟต (Fe-P) ในชุดดิน slope complex และปากชอง (Table 2) ผลของปฏิกิริยาของดินตอปริมาณ
ฟอสฟอรัสในรูปตางๆ ของดินบนที่สูง ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกันกับชุดดิน slope complex และรายงานวา
เมื่อคาปฏิกิริยาของดินเพิ่มขึ้นปริมาณสารประกอบอะลูมินัมฟอสเฟต (Al-P) และเหล็กฟอสเฟต (Fe-P) มี
แนวโนมลดลง ในขณะที่เมื่อปฏิกิริยาของดินเพิ่มขึ้นปริมาณแคลเซียมฟอสเฟต (Ca-P) เพิ่มขึ้น (บุญเลิศ, 2537)
ซึ่งสอดคลองกับชุดดินตาคลีที่มีปฏิกิริยาของดินเปนดาง (pH= 7.73) และในดินชุดตาคลีมีปริมาณแคลเซียม
และแมกนีเซียมที่สกัดไดสูง และมีปริมาณแคลเซียมฟอสเฟต(Ca-P) สูงมาก (Table 2) ซึ่งอาจจะกลาวไดวา
เปนสาเหตุที่ทําใหชุดดินตาคลีมีความสามารถในการดูดซับฟอสเฟตที่สูง เปนผลมาจาก pH ที่ประกอบกับ
การมีอิออนบวก (cation) ไดแก Ca2+ และ Mg2+ เปนตน โดยสอดคลองกับความสัมพันธระหวางการดูดซับ
ฟอสเฟตของดินเพิ่มพรอมกับการเพิ่มขึ้นของคานําไฟฟาของดิน (electrical conductivity) เชนกัน (Table 3)
ซึ่งสอดคลองรายงานของ (Cho-Ruk, 2007) ผลการศึกษานี้อาจจะนําไปใชในการจัดการธาตุอาหารฟอสฟอรัส
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดนั้น อาจตองนําผลการคาวิเคราะหคาการนําไฟฟา ตลอดจนปริมาณแคลเซียม
และแมกนีเซียมประกอบดวยนอกเหนือจาก pH ของดินเปนหลัก
นอกจากนี้ การดู ดซับฟอสเฟตของดิ นอาจเกิ ดจากผลของเหล็ กและอะลูมิ นั มไฮดรอกไซด จาก
การศึกษาครั้งนี้ พบวา ชุดดินมีสัดสวนของสารประกอบ Ca-P, Fe-P และ Al-P แตกตางกันตามชุดดิน และ
เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนระหวางสารประกอบ Ca-P, Fe-P, Al-P โดยคิดจากฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total P) พบวา
ชุดดิน slope complex จะมี Al-P สูง (19.3%) ในขณะที่ชุดดินตาคลีและชุดดินปากชองจะมี Ca-P สูง (37.1
และ 11.9%) ขณะที่กลุมเนื้อดินรวน ไดแก ชุดดินราชบุรี ชุดดิน Alluvial complex ชุดดินสรรพยา และชุดดิน
หางดงมี Fe-P สูงกวา Ca-P และ Al-P และกลุมดินเนื้อหยาบ เชน ชุดดินสันทราย ชุดดินน้ําพองและชุดดิน
หางฉัตรมี Al-P สูงกวา Ca-P และ Fe-P อาจเกิดจากเหล็กและอะลูมินัมไฮดรอกไซดเกิดขึ้นจากการ
สลายตัวของแรปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยจะเคลือบอยูบนแรดินเหนียว (Lair et al., 2009) หรืออาจอยูอยาง
อิสระ(Makris et al., 2005) และรูปของเหล็กและอะลูมินัมอาจจะอยูในรูปอสัญฐานและสัญฐาน (Crystalline
Fe and Al oxide) (Singh and Gilkes, 1991) ในดินที่ผานการผุพังสลายตัวอยางยาวนาน เชน ดินของ
ประเทศไทยรูปของเหล็กและอะลูมินัมออกไซดอยูในรูปสัญฐาน (Agbenin, 2003) ซึ่งปจจัยที่สําคัญการดูด
ซับฟอสเฟตในดินเนื้อหยาบ (Borggaard et al., 2004)
บทบาทของปริมาณอนุภาคดินเหนียวนั้น พบวา ปริมาณการดูดซับฟอสเฟตของดินชุดดินปากชอง
และชุดดิน slope complex สูงสุด เพราะชุดดินทั้งสองนี้เปนดินที่จัดไดวามีปริมาณอนุภาคดินเหนียวสูง
(Table 2 and Figure 1) ในขณะที่ชุดดินสันทรายและดินน้ําพองซึ่งมีปริมาณการดูดซับฟอสเฟตต่ําอาจมี
สาเหตุมาจากมีปริมาณอนุภาคขนาดดินเหนียวมีต่ํา (15.20%) ทําใหมีผลตอปริมาณพื้นที่ผิวจําเพาะในการ
ดูดซับฟอสเฟตของดินเนื้อหยาบอันเนื่องอนุภาคขนาดดินเหนียวมีคาต่ํา ดินเนื้อหยาบจึงมีความสามารถใน
การดูดซับฟอสเฟตซึ่งเกิดบริเวณขอบโครงสรางของแรดินเหนียวกับ H2PO4- ที่อยูในสารละลายดินต่ําดวย
จากการศึกษาครั้งนี้อาจจะกลาวไดวาการดูดซับฟอสเฟตเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณอนุภาคขนาดดินเหนียวเพิ่มขึ้น
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(Table 4) อยางไรก็ตามปริมาณของอนุภาคดินเหนียวมีสวนเกี่ยวของมาจากชนิดหรือประเภทของอนุภาค
ดินเหนียวซึ่งถือวาบทบาทสําคัญในการดูดซับฟอสเฟตดวย (Fontes and Weed, 1996) นอกจากนี้ชวงเวลา
ระหวางอนุภาคดินเหนียวผุพังสลายตัวนั้นอะลูมินัมไฮดรอกไซดที่อยูในรูปอสัญฐานและมีประจุไฟฟาเปน
บวกจะเคลือบอยูบนอนุภาคดินเหนียว ซึ่งทําใหดินที่มีอนุภาคดินเหนียวสูงมีความสามารถในการดูดซับ
ฟอสเฟตสูงขึ้นดวย สําหรับบทบาทของอนุภาคดินเหนียวเองอาจจะใชประจุบวกบริเวณขอบแรดินเหนียวที่
เกิดจากเปลี่ยนแปลงของ pH (pH dependent charge) (Lookman et al., 1996) และจากการศึกษาครั้งนี้
พบความสัมพันธระหวางความสามารถในการดูดซับฟอสเฟตกับคา CEC ของดิน (คา CEC นี้จะขึ้นอยูกับ
ปริมาณอนุภาคดินเหนียว) โดยกลไกดังกลาวนี้อาจเกิดจากฟอสเฟตทําปฎิกิริยากับแคตอิออน ซึ่งแคตอิออน
เหลานี้ยังอยูเกาะอยูบนประจุลบของพื้นผิวของอนุภาคดินเหนียว (Ulen and Snall, 2007) นั้นหมายความวา
เมื่อดินมีคา CEC สูงและมีแคตอิออนมาเกาะอยูก็อาจจะเกิดการรวมตัวกับอนุมูลฟอสเฟตสูงขึ้นดวย จาก
เหตุผลที่กลาวมาแลวนี้จึงเปนเหตุผลอธิบายวากลุมดินเนื้อหยาบ ไดแก ชุดดินน้ําพอง ชุดดินสันทราย และ
ชุดดินหางฉัตร มีความสามารถการดูดซับฟอสเฟตต่ํากวาชุดดินที่มีกลุมดินเนื้อดินละเอียด และถาชุดดิน
ดังกลาวถูกนําไปใชทําการเกษตรและใสปุยฟอสฟอรัสในอัตราสูงอยางตอเนื่อง ก็อาจจะเกิดการชะลาง
ฟอสเฟตลงสูดินชั้นลางหรือนอกอาณาบริเวณรากพืชซึ่งจะเปนการสูญเสียปุยฟอสฟอรัส นอกจากนี้อาจจะ
เกิดสรางมลพิษใหกับแหลงน้ําที่อยูใกลเคียง
สําหรับบทบาทของอินทรียวัตถุในการดูดซับฟอสเฟตนั้น จะเห็นไดวาชุดดินสามอันดับแรกที่มี
ความสามารถในการดูดซับฟอสเฟตสูงสุด (ปากชอง slope complex และตาคลี) และมีปริมาณอินทรียวัตถุ
สูงเชนเดียวกัน (Table 4) โดยอินทรียวัตถุมีสวนทําใหการดูดซับฟอสเฟตเพิ่มขึ้นในตะกอนดิน (Wang et al.,
2009) หรือฟอสฟอรัสอาจจะดูดซับโดยเหล็กและอะลูมินัมที่อยูรวมกับอินทรียวัตถุ (Metal-OM complex)
(Lookman et al., 1996) แตก็ควรนําสมบัติดินอื่นๆ มาประกอบการพิจารณาดวย อยางไรก็ตามสําหรับ
บทบาทของอิน ทรียวัต ถุยังชวยปองกั นการดู ดซับฟอสเฟต โดยอิ นทรียวั ตถุมีประจุลบเชนเดียวกันกั บ
ฟอสเฟตจึงเกิดการแกงแยงอิออนบวกในสารละลายดิน ซึ่งเปนเหตุผลที่ทําใหการดูดซับฟอสเฟตลดลงเมื่อ
ปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อินทรียวัตถุยังทําใหเกิดกรดอินทรีย เชน กรดทารทาลิก (tartaric)
ซิตริก (citric) มาลิก (malic) และมาโลนิก (malonic) อนุมูลของกรดเหลานี้จะจับกับอะลูมินัมและเหล็กโดย
การเกิดคีเลต (chelated) ปองกันการตกตะกอนของอะลูมินัมและฟอสเฟต ดังนั้นการดูดซับฟอสเฟตจึง
ลดลงเมื่อปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น (Hu et al., 2001) แตขึ้นอยูกับเวลาการใสปุย (กอนหรือหลังการเกิด
กรดเหลานี้) และ pH ของดินดวย

สรุปผลการทดลอง
ชุดดินปากชองมีปริมาณการดูดซับฟอสเฟตสูงสุด รองลงมา คือ ชุดดิน slope complex ชุดดิน
ตาคลี ชุดดินแมแตง ชุดดินราชบุรี ชุดดินสรรพยา ชุดดิน alluvial complex ชุดดินหางดง ชุดดินหางฉัตร
ชุดดินสันทราย และชุดดินน้ําพอง ตามลําดับ และการดูดซับฟอสเฟตของดินมีความสัมพันธกับคาการ
นําไฟฟา ปริมาณแคลเซียมที่สกัดได CEC ปริมาณแมกนีเซียมที่สกัดได ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และ pH
ตามลําดับ
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ผูทรงคุณวุฒิในคําแนะนําตางๆ
Table 2 Phosphorus adsorption of 11 soil series by linear regression equation (Y = ax+b) that phosphorus
in soil solution (x) is 0.2 mg L-1. The correlation coefficient (r) shown from relation of phosphorus
adsorption and phosphorus in soil solution from various soils.
Soil type

Correlation
coefficient (r)

P adsorbed
(mg kg-1)

Intercept

Slope

Numpong

0.9787

000.8683 H *

00.4545

02.0692

Takli

0.8993

23.8827 C

14.3431

47.9776

SanSai

0.9524

04.8375 G

04.3753

02.3109

Rajburee

0.7701

015.6107 DE

15.2098

02.0047

Maetang

0.9095

17.4384 D

13.9978

17.2031

Pak Chong

0.9336

45.3277 A

18.3202

135.0375

Allulium Complex

0.9437

12.0443 F

10.5073

7.6850

Sanphaya

0.9468

013.2333 EF

11.4227

9.0530

Hangdong

0.9491

11.0289 F

10.1038

4.6254

Slope Complex

0.7214

33.6798 B

20.6877

64.9604

Hangchat

0.9822

05.5957 G

05.1214

02.3717

*significant at the 0.05 level
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Figure 1 Adsorption isotherm of various soils
Table 3 Models and coefficients description for relation of phosphorus adsorption and soil properties
of various soils
Soil properties

Correlation

R2

Model

Probability

Coefficient ( r)
Electrical Conductivity

0.8031

0.6450

Y = 014.7579 + 1.1091x

<0.0001

Extractable Ca

0.7160

0.5127

Y = 185.0454 + 0.454x

<0.0001

Extractable Mg

0.4200

0.1764

Y = 222.2835 + 3.1546x

<0.0150

Cation Exchange
Capacity(CEC)

0.5979

0.4939

Y = 004.7224 + 0.3715x

<0.0001

Soil Organic Matter

0.5595

0.3130

Y = 001.8921 + 0.1407x

<0.0007

pH

0.5045

0.2545

Y = 005.4119 + 0.0231

<0.0028

Clay Content

0.1635

0.0267

Y = 028.9348 + 0.1733

<0.3631
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Table 4 Soil properties of eleven Thai soils at topsoil (0-15 cm)
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Slope
complex

Hang Chat

5.34

4.25

5.63

84.3

83.7

164

34

1.95

1.17

0.94

3.46

0.74

1827.0

1479.7

458.3

275.3

551.3

120.7

94.0

68.5

517.3

296.5

22.0

97.5

18.5

287.3

265.5

885.0

704.5

327.5

128.3

508.3

126.8

1349.0

3098.5

655.3

2849.0

1528.3

916.5

374.8

117.0

132.5

357.0

83.5

243.0

117.5

251.8

202.0

71.5

127.8

72.3

57.3

0.001

463

24

102

69

190

118

22

15

35

4

Fe-phosphate (mg kg-1)

11

0.001

9

172

63

267

448

177

29

89

8

Al-phosphate (mg kg-1)

17

5

37

59

90

98

98

33

2

106

9

CEC (cmol kg )

2.3

26.7

3.9

15.1

10.2

23.0

12.9

7.1

6.3

11.7

2.7

Sand (%)

77.5

37.5

61.5

29.5

49.5

21.5

31.5

46.5

45.4

49.4

67.4

Silt (%)

11.3

37.3

23.3

35.3

23.3

21.3

43.3

28.6

24.0

10.0

16.0

Clay (%)

11.2

24.9

15.2

35.2

27.2

56.2

24.9

29.9

30.6

40.6

16.6

Nun Pong

Takli

Soil pH (1:1)

5.77

7.73

6.70

5.99

4.94

6.05

5.62

4.91

Electrical conductivity
µS/m (1:5)

37.7

158

62.7

100

29.7

61.3

58.3

SOM (%)

0.39

4.68

0.66

1.80

1.63

4.01

Total Phosphorus (mg kg-1)

110.3

1249.0

237.3

769.3

505.0

Available phosphorus (mg kg-1)

50.8

228.8

134.8

344.3

Extractable potassium (mg kg-1)

125.0

569.3

76.0

Extractable Ca (mg kg-1)

451.8

6452.5

Extractable Mg (mg kg-1)

62.0

Ca-phosphate (mg kg-1)

-1
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ระดับแอนติบอดีในโคนมที่ติดเชื้อ Streptococcus uberis เขาเตานม และโคนม
ที่ไดรับการกระตุนดวยเชื้อ Streptococcus uberis ที่เปนสาเหตุเตานมอักเสบ
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บทคัดยอ
ระดับแอนติบอดีในน้ํานม และซีรั่มของโคนมที่มีการติดเชื้อ Streptococcus uberis เขาเตานม และโคนมที่
มีเตานมปกติ และโคนมที่ไดรับการกระตุนดวยเชื้อ S. uberis ที่เปนสาเหตุเตานมอักเสบ พบวา ระดับแอนติบอดี
ของเตาที่มีการติดเชื้อมีความแตกตางกับเตานมของโคที่มีเตานมปกติ นอกจากนี้ยังพบความแตกตางของระดับ
แอนติบอดีในซีรั่มของโคทั้ง 2 กลุม กับน้ํานมของเตานมที่มีการติดเชื้อและเตานมของโคที่มีเตานมปกติ การตรวจ
ดวยวิธี ELISA ที่มีแอนติเจนเคลือบผิวเพลท CM isolate พบระดับแอนติบอดีในซีรั่มที่ไดรับการกระตุนดวยเชื้อ
CM isolate ของวันที่ 28 และ 35 ของการกระตุนมีความแตกตางกับวันที่ 0 และพบความแตกตางของระดับ
แอนติบอดีในวันที่ 28 ระหวางกลุมที่ไดรับการกระตุนดวยเชื้อ SCM isolate และในวันที่ 28 และ 35 ระหวางกลุมที่
ไดรับการกระตุนดวยเชื้อ CM isolate กับกลุมควบคุม การตรวจดวยวิธี ELISA ที่มีแอนติเจนเคลือบผิวเพลท SCM
isolate พบระดับแอนติบอดีในวันที่ 14 และ 28 มีความแตกตางระหวางกลุมที่ไดรับการกระตุนดวยเชื้อ SCM
isolate กับกลุมควบคุม

คําสําคัญ: แอนติบอดี Streptococcus uberis การติดเชื้อเขาเตานม เตานมอักเสบ โคนม

Abstract
Antibody level in milk and serum of Streptococcus uberis intramammary infections and healthy
cows and immunized S. uberis causing mastitis in cattle showed Ab level in milk of infected quarters
significantly differed from non-infected quarters of healthy cows. Moreover, there was significantly
difference between Ab level in serum of 2 groups of cows and in milk of quarters of infected and healthy
cows. Ab level in day 28 and 35 of immunization with CM isolate S. uberis significantly differed from day 0
and control, and Ab level in day 28 of immunization from hyperimmune serum with SCM isolate S. uberis
significantly differed from control when detected with CM isolate coated-plate. Ab level in day 14 and 28 of
immunization with SCM isolate S. uberis significantly differed from control when detected with SCM isolate
coated-plate.

Keywords: antibody, Streptococcus uberis, intramammary infections, mastitis, dairy cattle
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คํานํา
เตานมอักเสบ (mastitis) เปนปญหาสุขภาพที่สําคัญกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจของฟารม
ผูเลี้ยงโคนม โดยพบวาเปนปญหาสุขภาพสูงถึง 21.01 เปอรเซ็นตของปญหาสุขภาพในโคทั้งหมด (ชัยเทพ
และคณะ, 2544) ผลกระทบตอการลดลงของปริมาณผลผลิตและคุณภาพของน้ํานม ทําใหตนทุนการผลิต
น้ํานมสูงขึ้นจากการเสียคาใชจายในการรักษา การทิ้งน้ํานมที่มีการปนเปอนสารปฏิชีวนะ และการคัดทิ้งโค
กอนเวลาอันสมควรเพิ่มขึ้น (Lightner et al., 1988; Miller et al., 1993) การอักเสบของเตานมโคสวนใหญมี
สาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียที่มาจากสิ่งแวดลอม ไดแก Streptococcus uberis
และ Escherichia coli (Barkema et al., 1999) จากรายงานของ Jayarao et al. (1999) พบโคที่มีเตานม
อักเสบเกิดจากการติดเชื้อ S. uberis เทากับ 12-16 เปอรเซ็นตตอตัวตอปซึ่งมากกวา 95 เปอรเซ็นตเปน
แบบไมแสดงอาการ การศึกษาในประเทศไทย พบวา S. uberis เปนเชื้อแบคทีเรียที่เพาะแยกไดมากที่สุด
จากเตานมอักเสบ (กิตติศักดิ์ และสุกุมา, 2547) โดยมักพบการติดเชื้อในชวงระยะพักการรีดนม ชวงใกล
คลอด และระยะรีดนมชวงตน (Smith et al., 1985; Oliver et al., 2004) การพบการติดเชื้อสูงในชวงระยะ
การรีดนมชวงตนทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจของฟารมสูงขึ้นมาก
ปจจุบันแมวาฟารมโคนมจะพยายามปองกันปญหาเตานมอักเสบโดยการใชมาตรการตางๆ แลวก็
ตาม แตก็ยังพบโคที่มีการติดเชื้อจากสิ่งแวดลอมเขาเตานมมากขึ้น ในขณะที่การแพรเชื้อจากเตานมที่ติดเชื้อ
ไปสูเตาอื่นๆ มีอัตราลดลงนั้น ชี้ใหเห็นไดวามาตรการดังกลาวยังไมมีประสิทธิภาพในการปองกันเตานม
อักเสบที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอมได (Smith et al., 1985; Jayarao et al., 1999) จากมาตรการการ
ควบคุมปองกันเตานมอักเสบในปจจุบันตลอดจนการรักษาดวยสารปฏิชีวนะยังไมสามารถลดปญหาเตานม
อักเสบที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ S. uberis ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีแนวโนมเปนการอักเสบอยางเรื้อรัง
เนื่องจากมีการติดเชื้อดังกลาวเปนระยะเวลายาวนาน ดังนั้นการศึกษาขอมูลดานผลของระดับของ IgG ใน
แมโคที่มีการติดเชื้อ S. uberis เขาเตานม และโคที่ไดรับการกระตุนดวยเชื้อ S. uberis ที่แยกไดจากเชื้อที่
เปนสาเหตุเตานมอักเสบในฟารมจึงนาจะเปนแนวทางการพัฒนาการใช IgG ในการรักษาเตานมอักเสบจาก
เชื้อ S. uberis ได

อุปกรณและวิธีการ
การคัดเลือกแมโคที่ติดเชื้อ S. uberis เขาเตานม
เก็บตัวอยางน้ํานมดวยเทคนิคปลอดเชื้อในแมโคจํานวน 7 ตัวทั้ง 4 เตา จํานวน 2 ครั้ง มีระยะเวลา
หางกัน 7 วัน ในฟารมโคนมที่มีประวัติการติดเชื้อ S. uberis เขาเตานม เพื่อนํามาตรวจเพาะแยกเชื้อตาม
การแนะนําของ National Mastitis council (NMC, 1999) และตรวจยืนยันการติดเชื้อ S. uberis เขาเตานม
ดวยชุดตรวจชีวเคมีจําแนกชนิดเชื้อ API 20 STREP® (bioMérieux, France) และมีอยางนอย 1 เตาที่ตรวจ
ไมพบการติดเชื้อเขาเตานม และตองมีแมโครีดนมที่มีผลการตรวจไมพบเชื้อทั้ง 4 เตา ในฟารมเดียวกันหรือ
แมโครีดนมที่มีเตานมปกติ จํานวน 6 ตัว เก็บตัวอยางน้ํานม และเลือดที่เสนเลือดดําที่หาง (coccygeal vein)
ดวยวิธีปลอดเชื้อ ตัวละ 20 มล. ในแมโคที่คัดเลือกแลว
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การกระตุนภูมิคุมกัน
สัตวทดลอง
ลูกโคเพศผูพันธขาวดํา อายุ 1-3 เดือน ที่มีสุขภาพดี จํานวน 9 ตัว ทําการแบงออกเปน 3 กลุม
กลุมละ 3 ตัว ดังนี้ กลุมที่ 1 ไดรับเชื้อ S. uberis สายพันธุเตานมอักเสบแบบแสดงอาการ (clinical mastitis;
CM) กลุมที่ 2 ไดรับเชื้อ S. uberis สายพันธุเตานมอักเสบแบบไมแสดงอาการ (subclinical mastitis; SCM)
และกลุมที่ 3 ไดรับน้ําเกลือเปนกลุมควบคุม
การเตรียมวัคซีน
ทําการเพาะเลี้ยงเชื้อ S. uberis ที่มีรูปแบบปฏิกิริยาทางชีวเคมีตางกัน จํานวน 2 isolate คือ CM
isolate และ SCM isolate ที่แยกไดจากแมโคที่มีการติดเชื้อ S. uberis เขาเตานมใหมีปริมาณเชื้อ 1010 cfu
ตอมล. ในการเตรียมวัคซีนเชื้อตายที่ใชในการกระตุนภูมิคุมกัน 1 โดส ประยุกตตามวิธีของ Leigh and Field
(1994) และ Finch et al. (1994) ประกอบดวยเชื้อ S. uberis ที่มีปริมาณเชื้อ 1010 cfu ตอมล. ปริมาตร 1 มล.
ในสารละลายที่ประกอบดวย Freund’s incomplete adjuvant ปริมาตร 1 มล. และ Tween20 ปริมาตร 2 มล.
การกระตุนภูมิคุมกันตอเชื้อ S. uberis และการเก็บตัวอยางเลือด
ทําการกระตุนภูมิคุมกันแกลูกโคทั้ง 3 กลุม โดยฉีดเชื้อหรือน้ําเกลือเขาใตผิวหนัง (subcutaneous
route) ดวยวิธีปลอดเชื้อที่บริเวณหลังกระดูก scapula จํานวน 4 ครั้ง โดยฉีดสลับขางกัน ในการกระตุน
ภูมิคุมกันแตละครั้งจะมีระยะเวลาของการฉีดหางกัน 7 วัน
เก็บตัวอยางเลือดลูกโคทั้ง 3 กลุมที่เสนเลือดดําที่คอ (jugular vein) ดวยวิธีปลอดเชื้อ ตัวละ 20 มล.
โดยเก็บตัวอยางเลือดกอนกระตุนภูมิคุมกันครั้งแรก (วันที่ 0) วันที่ 1, 14, 28 และ 35 ของการกระตุน
ภูมิคุมกัน
การเตรียมตัวอยางน้ํานม และตัวอยางซีรั่มสําหรับการวิเคราะห
ประยุกตตามวิธีของ Grant and Finch (1996) และ Guidry et al. (1980) จากนั้นตัวอยางน้ํานมที่
เก็บไดนํามาเตรียมใหเปนน้ํานมที่ไมมีไขมันและเคซีน (whey) และตัวอยางซีรั่มนํามาใหความรอนที่อุณหภูมิ
56 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที เพื่อทําลาย complement ที่อยูในน้ํานมและซีรั่ม เก็บรักษาตัวอยางที่
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
การตรวจวัดระดับแอนติบอดีที่จําเพาะตอเชื้อ S. uberis
นําเพลท ชนิด 96 หลุม กนแบน (Sterilin, U.K.) มาเตรียมผิวเพลทดวยสารกลูตารอัลดีไฮดทื่
มีความเขมขน 0.025 เปอรเซ็นต แลวจึงเคลือบผิวเพลทดวยเชื้อ S. uberis ที่เจือจางใน carbonate-bicarbonate
buffer (0.05 M, pH 9.6) ที่ความเขมขน 105 cfu ตอหลุม ทิ้งไวขามคืนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ลางเพลท
ดวย ELISA buffer (Sigma-aldrich, USA) และ block เพลทดวย skimmed milk (Merck, Germany) 1
เปอรเซ็นต เปนเวลา 30 นาทีที่อุณหภูมิหอง นําตัวอยางซีรั่มจากลูกโคที่เจือจางในอัตราสวน 1:4
และตัวอยางซีรั่มจากแมโครีดนมที่เจือจางในอัตราสวน 1:8 และตัวอยางน้ํานมที่เจือจางในอัตราสวน 1:8 มา
ตรวจสอบ ทํา 2 ครั้ง (duplicate) โดยมีตัวอยางควบคุมสําหรับตัวอยางซีรั่มที่ตรวจเปน fetal bovine serum
และตัวอยางน้ํานมที่ตรวจเปนน้ํานม UHT ที่แยกไขมันและเคซีนแลว ปริมาตร 100 ไมโครลิตรตอหลุม บมทิ้ง
ไว 1 ชม. ที่อุณหภูมิหอง จากนั้นจึงใส peroxidase conjugated rabbit anti-bovine IgG (Sigma-aldrich,
USA) ที่เจือจางใน PBS (0.01 M, pH 7.4) อัตราสวน 1:2000 ปริมาตร 100 ไมโครลิตรตอหลุม ทิ้งไวที่
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อุณหภูมิหอง และเติมสาร O-phenylenediamine (Sigma-aldrich, USA) (0.34 มก.ตอมล.) ใน citrate
buffer ที่มีไฮโดรเจนเพอรออกไซด 0.03 เปอรเซ็นตลงไปปริมาตร 75 ไมโครลิตรตอหลุม และหยุดปฏิกิริยา
ดวย H2SO4 (1.0 M) ปริมาตร 150 ไมโครลิตรตอหลุม ทิ้งไว 5 นาที อานคาดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
492 นาโนเมตรดวยเครื่อง Anthos ELISA plate reader 2010 ตัวอยางซีรั่มและตัวอยางน้ํานมที่ใหคา OD
สูงกวาคา OD ของตัวอยางควบคุมมากกวาหรือเทากับ 1.5 เทา ถือวาตัวอยางนั้นใหผลบวก
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ระดับแอนติบอดีที่จําเพาะตอเชื้อ S. uberis ที่ตรวจดวยวิธี ELISA คิดจากคาดูดกลืนแสงที่ไดจาก
การทดสอบ 2 ครั้งตอตัวอยาง ทุกตัวอยางนํามาหาคาเฉลี่ยแลวลบดวยคาดูดกลืนแสงเฉลี่ยของตัวอยาง
ควบคุม และการตรวจสวนควบคุมการทดลอง (blank) วิเคราะหความแตกตางระหวางคาดูดกลืนแสงของ
น้ํานมและซีรั่มของแมโครีดนมที่มีการติดเชื้อ S. uberis เขาเตานม และแมโคปกติ และวิเคราะหความ
แตกตางระหวางคาดูดกลืนแสงของซีรั่มของกลุมลูกโคที่ไดรับการกระตุนภูมิคุมกัน และวันที่ไดรับการ
กระตุนภูมิคุมกันดวยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) โดยใชโปรแกรม Statistix® version 8.0 กําหนด
ระดับนัยสําคัญที่ p<0.05

ผลการทดลอง
การตรวจเพาะแยกเชื้อ และตรวจยืนยันชนิดเชื้อ S. uberis ที่มีการติดเชื้อเขาเตานม พบวา เชื้อ
S. uberis ที่มีรูปแบบของปฏิกิริยาทางชีวเคมีเหมือนกันไดมากที่สุด คือ API-profile 7443710 แยกได
5 isolate ซึ่งพบวา เปนสายพันธุที่ทําใหเกิดเตานมอักเสบทั้งแบบแสดงอาการและแบบไมแสดงอาการ
รองลงมา คือ เชื้อ S. uberis ที่มี API-profile 7543710 จํานวน 2 isolate ที่มาจากเตานมอักเสบแบบไมแสดง
อาการ ดังนั้นจึงเลือก API-profile 7443710 เปนตัวแทนของสายพันธุของ S. uberis ที่แยกไดจากแมโคที่
เปนเตานมอักเสบแบบแสดงอาการ และ API-profile 7543710 เปนตัวแทนของสายพันธุที่แยกไดจากแมโค
ที่ เ ป น เต า นมอั ก เสบแบบไม แ สดงอาการมาเป น แอนติ เ จนของวั ค ซี น ที่ ใ ช ใ นการกระตุ น ภู มิ คุ ม กั น และ
แอนติเจนเคลือบผิวเพลท
ระดับแอนติบอดีในน้ํานมทั้งหมดที่จําเพาะตอแอนติเจนเคลือบผิวเพลทเชื้อ S. uberis ทั้ง 2 สายพันธุ
มีคามากกวา 1.5 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับระดับแอนติบอดีในน้ํานม UHT เชนเดียวกับระดับแอนติบอดีใน
ซีรั่มทั้งหมดที่มาจากแมโครีดนมที่ติดเชื้อ S. uberis เขาเตานม และแมโครีดนมที่มีเตานมปกติที่จําเพาะตอ
แอนติเจนเคลือบผิวเพลทเชื้อ S. uberis ทั้ง 2 สายพันธุ มีคามากกวา 1.5 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
แอนติบอดีใน fetal bovine serum ระดับแอนติบอดีในน้ํานมและซีรั่มของแมโครีดนมที่มีการติดเชื้อ S. uberis
เขาเตานม และแมโครีดนมที่มีเตานมปกติที่จําเพาะตอแอนติเจนเคลือบผิวเพลทดวยเชื้อ S. uberis สายพันธุ
CM isolate และ SCM isolate (Table 1) พบวา ระดับแอนติบอดีในน้ํานมของเตานมที่มีการติดเชื้อ S. uberis
เขาเตานมไม มีความแตกตางจากระดับแอนติ บอดี ในน้ํา นมของเตานมที่ไ มมีการติดเชื้อ ในแมโ ครีดนม
ตัวเดียวกัน แตกลับพบความแตกตางของระดับแอนติบอดีในน้ํานมของเตานมที่มีการติดเชื้อ S. uberis เขา
เตานมกับเตานมที่ไมมีการติดเชื้อของแมโครีดนมที่มีเตานมปกติ (p<0.05) ระดับแอนติบอดีในซีรั่มของ
แมโครีดนมที่มีการติดเชื้อ S. uberis เขาเตานมไมมีความแตกตางจากระดับแอนติบอดีในซีรั่มของแมโครีดนม
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ที่มีเตานมปกติ แตกลับพบวาระดับแอนติบอดีในซีรั่มของแมโครีดนมทั้ง 2 กลุมมีความแตกตางกับระดับ
แอนติบอดีที่ตรวจวัดไดในน้ํานมของเตานมที่มีการติดเชื้อ S. uberis เขาเตานมของแมโครีดนมที่มีการติด
เชื้อ S. uberis เขาเตานม และในน้ํานมของแมโครีดนมที่มีเตานมปกติ (p<0.05)
Table 1 Level of Ab in milk and serum of lactating cows in different coated antigen
Source of Ab
Milk

1. S. uberis IMI cows
2. Healthy cows

Serum

1. Infected quarters
2. Non-infected quarters
Healthy quarters

1. S. uberis IMI cows
2. Healthy cows

Coated antigen
CM isolate SCM isolate
1.59b
1.18b
1.32b
0.91bc
0.75c
0.60c
2.22a
2.19a

2.21a
2.12a

a bc

Significant difference between source of Ab (p<0.05)
The data represented in OD value

ระดับแอนติบอดีใน hyperimmune serum ทั้งหมดตอบสนองตอแอนติเจนเคลือบผิวเพลททั้ง 2
สายพันธุมากกวา 1.5 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับระดับแอนติบอดีใน fetal bovine serum ซึ่งเปนซีรั่มตัวอยาง
ควบคุมทางหองปฏิบัติการ การตรวจวัดระดับแอนติบอดีดวยแอนติเจนเคลือบผิวเพลทดวยเชื้อ S. uberis
สายพันธุ CM isolate พบความแตกตางของระดับแอนติบอดีใน hyperimmune serum ที่ไดรับการกระตุน
ดวยเชื้อ S. uberis สายพันธุ CM isolate ระหวางวันที่ไดรับการกระตุน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 28 และ 35 ของ
การไดรับการกระตุนเปรียบเทียบกับวันที่ยังไมไดรับการกระตุน (วันที่ 0) (p<0.05) การตรวจวัดแอนติบอดี
ดวยแอนติเจนเคลือบผิวเพลทดวยเชื้อ S. uberis สายพันธุ CM isolate พบความแตกตางของระดับ
แอนติบอดีในวันที่ 28 ระหวางกลุมที่ไดรับการกระตุนดวยเชื้อ S. uberis สายพันธุ SCM isolate กับกลุมที่
ไดรับน้ําเกลือ (p<0.05) และพบความแตกตางของระดับแอนติบอดีในวันที่ 28 และ 35 ระหวางกลุมที่ไดรับ
การกระตุนดวยเชื้อ S. uberis สายพันธุ CM isolate กับกลุมที่ไดรับน้ําเกลือ (p<0.05) ในขณะที่ตรวจไมพบ
ความแตกตางของระดับแอนติบอดีระหวางกลุมที่ไดรับการกระตุนดวยเชื้อ S. uberis สายพันธุ CM isolate
และ SCM isolate (Table 2) อยางไรก็ตามการตรวจวัดระดับแอนติบอดีที่จําเพาะตอแอนติเจนเคลือบผิว
เพลทดวยเชื้อ S. uberis สายพันธุ SCM isolate พบความแตกตางของระดับแอนติบอดีในวันที่ 14 และ 28
ระหวางกลุมที่ไดรับเชื้อ S. uberis สายพันธุ SCM isolate กับกลุมที่ไดรับน้ําเกลือ (p<0.05) และตรวจไม
พบความแตกตางของระดับแอนติบอดีระหวางกลุมที่ไดรับการกระตุนดวยเชื้อ CM isolate กับกลุมที่ไดรับ
การกระตุนดวยเชื้อ S. uberis และกลุมที่ไดรับน้ําเกลือ
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Table 2 Level of Ab in hyperimmune serum in different coated antigen
Day of Immunization
0
1
14
28
35

CM isolate coated-antigen
SCM
CM
saline
1
01.82
01.73
01.65
1
01.75
01.94
01.68
12
02.06 002.11
01.77
a
a2
002.23 002.44
001.85 b
02.16 ab 002.40a 2 001.72 b

SCM isolate coated-antigen
SCM
CM
saline
00.84
0.60
0.56
00.84
0.79
0.60
a
ab
001.00
0.71
0.67 b
001.31 a
0.93 ab 0.72 b
01.24
1.06
0.64

a bc

Significant difference between treatment (p<0.05)
Significant difference between day of immunization (p<0.05)
The data represented in OD value
12

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
น้ํานมของเตานมที่มีการติดเชื้อ S. uberis เขาเตานมมีระดับแอนติบอดีที่จําเพาะตอเชื้อ S. uberis
สูงกวาน้ํานมจากเตานมของแมโครีดนมที่มีเตานมปกติ การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาระดับแอนติบอดีใน
แมโคที่มีการติดเชื้อธรรมชาติ ในขณะที่การศึกษาทดลองกอนหนานี้พบวา การใหวัคซีนเชื้อ S. uberis ชนิด
เชื้อตายเขาเตานมในแมโคทําใหในน้ํานมมีระดับ IgG1 และ IgG2 เพิ่มขึ้น และใหผลคุมกันตอการฉีดเชื้อ
S. uberis สายพันธุเดียวกันเขาเตานมได โดยลดปริมาณเชื้อในน้ํานม (Finch et al., 1994) เชนเดียวกับการ
ไดรับวัคซีนเชื้อ S. uberis ชนิดเชื้อเปนเขาใตผิวหนังสามารถทําใหมีระดับ IgG1 และ IgG2 ในซีรั่มเพิ่มขึ้น
แตไมพบการเพิ่มขึ้นของ IgG1 และ IgG2 ในน้ํานม (Hill et al., 1994) ซึ่งไมวาจะเปนการติดเชื้อธรรมชาติ
การไดรับการกระตุนดวยวัคซีนเชื้อตายหรือเชื้อเปน ตลอดจนรูปแบบการใหวัคซีนทั้งการฉีดเขาใตผิวหนัง
และใหเขาเตานมสงผลตอการเพิ่มขึ้นของแอนติบอดีในซีรั่มมากกวาในน้ํานมแอนติบอดีในซีรั่มของแมโคที่มี
การติดเชื้อ S. uberis เขาเตานมมีระดับสูงกวาในน้ํานมทั้งจากเตานมที่มีการติดเชื้อ S. uberis เขาเตานม
และเตานมที่ไมมีการติดเชื้อในแมโคตัวเดียวกัน และเตานมของแมโคที่มีเตานมปกติ โดยปกติแลวระดับ
แอนติบอดีในซีรั่มจะมีมากกวาในน้ํานม (Farrell et al., 2004)
การเพิ่มขึ้นของระดับแอนติบอดีที่จําเพาะตอเชื้อ S. uberis สายพันธุ CM isolate และ SCM isolate
ในซีรั่มของลูกโคภายหลังจากกระตุนไปแลว 3 ครั้งแสดงใหเห็นวา การฉีดกระตุนดวยเชื้อทั้ง 2 สายพันธุ
สามารถกระตุนใหลูกโคมีการตอบสนองตอการสรางแอนติบอดีและตรวจวัดระดับแอนติบอดีในซีรั่มของ
ลูกโคเหลานี้ไดแตกตางกันเมื่อตรวจดวยแอนติเจนเคลือบผิวเพลทดวยเชื้อ S. uberis สายพันธุเดียวกัน
ชี้ใหเห็นวา การกระตุนดวยเชื้อ S. uberis สามารถตรวจวัดระดับแอนติบอดีไดดีเมื่อตรวจดวยวิธี ELISA ที่
ใชแอนติเจนเคลือบผิวเพลทที่เปนเชื้อ S. uberis สายพันธุเดียวกัน โดยเชื้อ S. uberis มีลักษณะของ
homologous strain ในการเลือกลูกโคเพื่อนํามากระตุนภูมิคุมกันของการศึกษานี้เนื่องจากลูกโคเปนลูกโค
เพศผูที่ไมมีการติดเชื้อเขาเตานมมากอน ดังนั้นจึงไมเกิดการสรางแอนติบอดีมากอนที่จะทําการกระตุน
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การศึกษานี้สรุปวาระดับแอนติบอดีในน้ํานมจากเตานมที่มีการติดเชื้อ S. uberis สูงกวาในน้ํานม
ของเตานมที่ไมมีการติดเชื้อของแมโครีดนมที่มีเตานมปกติ นอกจากนี้ระดับแอนติบอดีในซีรั่มของแมโครีด
นมที่ติดเชื้อ S. uberis เขาเตานมและแมโครีดนมที่มีเตานมปกติมีระดับสูงกวาทั้งในน้ํานมของแมโคทั้ง 2
กลุม บงบอกวาน้ํานมจากเตานมที่มีภาวะเตานมอักเสบมีระดับแอนติบอดีสูงกวาในน้ํานมจากเตานมที่ไมมี
การติ ด เชื้ อ และแอนติ บ อดี ที่ พ บในน้ํ า นมมั ก มี ร ะดั บ ต่ํ า กว า ที่ พ บในซี รั่ ม เสมอ การกระตุ น การสร า ง
hyperimmune serum ดวยเชื้อ S. uberis สายพันธุ CM isolate และ SCM isolate พบวา สามารถกระตุน
ใหมีการสรางแอนติบอดีที่จําเพาะตอเชื้อ S. uberis ทั้ง 2 สายพันธุได โดยพบระดับแอนติบอดีสูงขึ้นในวันที่
28 ของการกระตุน อยางไรก็ดีการตรวจวัดระดับแอนติบอดีจะใหผลชัดเจนก็ตอเมื่อตรวจวัดดวยแอนติเจน
เคลือบผิวเพลทที่เปนเชื้อ S. uberis สายพันธุเดียวกันกับสายพันธุที่ใชในการกระตุนชี้ใหเห็นวาเชื้อ S. uberis
มีลักษณะการเปน homologous strain
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางจํานวนวันใหนมและองคประกอบน้ํานมของโคนมลูกผสม
โฮลสไตนฟรีเชียนในอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม โดยใชขอมูลระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง
ธันวาคม 2552 จํานวน 88 ฟารม รวม 254 ตัวอยาง พบวา คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเปอรเซ็นต
ไขมัน โปรตีน แล็กโทส ธาตุน้ํานมไมรวมไขมัน และธาตุน้ํานมทั้งหมด เทากับ 3.38 ± 0.42, 2.95 ± 0.32, 4.85
± 0.20, 8.51 ± 0.34 และ 11.90 ± 0.53 ตามลําดับ คาสหสัมพันธระหวางจํานวนวันใหนมกับเปอรเซ็นตไขมัน
โปรตีน แล็กโทส ธาตุน้ํานมไมรวมไขมัน และธาตุน้ํานมทั้งหมด เทากับ 0.082, 0.426, -0.324, 0.202 และ
0.201 ตามลํ าดั บ เมื่ อนํ าจํ านวนวั นใหนมและองค ประกอบน้ํานมมาวิ เคราะห ด วยสมการถดถอยเชิ งเส น
อย างง าย พบว า ค าสั มประสิ ทธิ์ การตั ดสิ นใจ ของจํ านวนวั นให นมต อเปอร เซ็ นต ไขมั น โปรตี น แล็ กโทส
ธาตุน้ํานมไมรวมไขมัน และธาตุน้ํานมทั้งหมด มีคาต่ํา โดยมีคาเทากับ 0.007, 0.182, 0.105, 0.041 และ
0.040 ตามลําดับ
คําสําคัญ: จํานวนวันใหนม องคประกอบน้ํานม โคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชียน

Abstract
In this study were to investigate the relationship between milk components and days in milk
of crossbred Holstein Friesian cattle in Chai Prakan district, Chiang Mai during November 2007 to
December 2009. A total of 254 milk samples from 88 farms were collected. Means and standard
deviations of percentage of fat, protein, lactose, solid not fat and total solid were 3.38±0.42,
2.95±0.32, 4.85±0.20, 8.51±0.34 and 11.90±0.53, respectively. The correlations between days in
milk and fat, protein, lactose, solid not fat and total solid were 0.082, 0.426, -0.324, 0.202 and
0.709, respectively. A simple linear regression of days in milk and milk components showed a low
coefficient of determination (R2) of fat, protein, lactose, solid not fat and total solid to days in milks
which were 0.007, 0.182, 0.105, 0.041 and 0.040, respectively.
Keywords: days in milk, milk components, crossbred Holstein Friesian cattle
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คํานํา
จากสถิติการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2545-2551 พบวา การเลี้ยงโคนมมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นนอย กลาวคือ ในป พ.ศ. 2545 มีโคนมจํานวน 358,440 ตัว เพิ่มขึ้นเปน 469,937 ตัว ในป 2551
(กรมปศุ สั ต ว , 2552) ทํ า ให ต อ งสั่ ง เข านมผงจากต างประเทศ ไม มี ก ารนํ าเข าน้ํ า นมดิ บ มี แต น มผง และ
ผลิตภัณฑนมแปรรูปอื่นๆ สาเหตุที่การผลิตโคนม และน้ํานมดิบในประเทศไมเพียงพอตอความตองการ
เนื่องจากการผลิตโคนมของเกษตรกรไทยอยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (bottom line) โดยปญหาหลัก
ของการเลี้ยงโคนมไมไดอยูที่ตัวโคนมแตอยูที่เกษตรกรขาดความรูในดานการจัดการใหมีประสิทธิภาพทํา
ใหผลผลิตน้ํานมที่ไดมีคุณภาพที่ต่ํา (ดํารง และคณะ, 2551)
น้ํานมจัดเปนแหลงอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง ราคาถูก สวนประกอบน้ํานมดิบประกอบดวย
ไขมัน (fat; F) โปรตีน (protein; P) แล็กโทส (lactose; L) ธาตุน้ํานมทั้งหมด (total solid; TS) และธาตุน้ํานม
ไมรวมไขมัน (solid not fat; SNF) (เกรียงศักดิ์ และสุรจิต, 2548) ซึ่งองคประกอบและคุณภาพของน้ํานม
ดิบมี ความสําคัญ เนื่องจากศู นย รวมน้ํ านมดิ บ เช น สหกรณ โคนมฯ และโรงงานแปรรู ปผลิตภัณฑต างๆ
รวมทั้งผูบริโภครายยอยตางตองการน้ํานมดิบที่มีคุณภาพ มีความสะอาด รสชาติดี และปราศจากสิ่งปนเปอน
ทั้งจุลินทรียและสารตกคางตางๆ การผลิตน้ํานมของโคนมเพื่อใหไดน้ํานมที่มีคุณภาพสูงนั้นโคนมตองมี
สุขภาพสมบูรณ ไดรับอาหารหยาบและอาหาขนที่มีคุณคาทางโภชนะสูง นอกจากนั้นสิ่งแวดลอม โรงเรือน
ตลอดจนอุปกรณในการรีดนมตองสะอาดถูกสุขอนามัย เพราะน้ํานมมีคุณสมบัติดูดซับกลิ่นไดดีสิ่งปนเปอน
จะทําใหคุณภาพของน้ํานมลดลง (วีรพล และภักดี, 2548) ปริมาณน้ํานมจึงเปนลักษณะทางพันธุกรรมที่
สําคัญที่สุด ปกติจะวัดเปนปริมาณน้ํานมที่โคผลิตตอระยะการใหนม (kg/lactation) โคจะใหนมมากนอยขึ้นอยู
กับปจจัยหลายอยาง เชน พันธุ อาหาร ระยะการใหนม จํานวนครั้งในการรีดนมตอวัน อายุของโค และสภาพอากาศ
(จีรสิทธิ์, 2549)
จํานวนวันใหนม (days in milk) ของโคนมโดยเฉลี่ย 318.99±37.89 วัน ต่ําสุด 255 วัน สูงสุด 438 วัน
โดยธรรมชาติเซลลที่สรางน้ํานมจะมีการสิ้นสุดและสลายตัวเองออกมาในน้ํานม เพียงแตในชวงแรกของการให
น้ํานม อัตราการเจริญของเซลลใหมขึ้นมาทดแทนเซลลเกาที่หลุดไปนั้นสูงกวา แตอัตราเจริญขึ้นทดแทนจะต่ํา
ในระยะปลายใหนม โคที่ใหน้ํานมติดตอกันโดยไมมีระยะพักการรีดน้ํานมเลยจะสงผลใหการใหน้ํานมในชวง
ถัดไปลดต่ําลงมาก ซึ่งปริมาณน้ํานมในแตละระยะของการใหนมมีปริมาณแตกตางกันไป (ชาญณรงค, 2551)
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนวันใหนมและองคประกอบน้ํานม โดยใช
โคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชียนในอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหมเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาเพื่อใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ํานมใหดียิ่งขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย
แหลงที่มาและขอมูลที่ใชในการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ง นี้ ใ ช ขอ มู ล โคจากฟาร ม โคนม ซึ่ ง เลี้ย งโดยเกษตรกรในพื้ น ที่ อํา เภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม ขอมูลที่ใชประกอบดวยหมายเลขโค วันคลอด ประวัติการใหลูก วันคลอดลูก จํานวนวันทองวาง
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ระยะหางการใหลูก จํานวนวันหยุดใหนม และระยะใหนม โดยใชขอมูลระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550
ถึงธันวาคม 2552 สุมเก็บตัวอยางน้ํานมแบบรายตัวทั้งหมด 88 ฟารม จํานวน 254 ตัวอยาง จากนั้นนํา
น้ํานมดิบสงตรวจวิเคราะหหาองคประกอบน้ํานมที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนบน
จังหวัดลําปาง
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
วิธีการวิเคราะหขอมูลตางๆ เปนดังนี้
1. คาเฉลี่ยของคาสังเกตตางๆ ที่ไดจากการสํารวจ คํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
2. วิเคราะหคาสหสัมพันธระหวาง จํานวนวันใหนมและองคประกอบน้ํานม ดวยวิธี Correlation โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
3. สมการทํานายองคประกอบน้ํานมจากจํานวนวันใหนม ดวยสมการถดถอย (linear regression)
- สมการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (simple linear regression)
จาก
เมื่อ
เมื่อ
เมื่อ
เมื่อ

Y

=

b0 + b1X

Y
X
b0
bi

คือ
คือ
คือ
คือ

คาประมาณขององคประกอบน้ํานม
จํานวนวันใหนม
คาคงที่ของสมการถดถอย
คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของ Y บน Xi

ผลและวิจารณผลการวิจยั
คาเฉลี่ยองคประกอบน้ํานม
จากผลการวิ เคราะหค า เฉลี่ย ของรอ ยละองค ป ระกอบน้ํ านมจากตั ว อย างน้ํ านมดิ บ ฟารม โคนม
ลูกผสมอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม พบวา คาเฉลี่ยของรอยละไขมัน (fat) โปรตีน (protein) แล็กโทส
(lactose) ธาตุน้ํานมไมรวมไขมัน (solid not fat) และธาตุน้ํานมทั้งหมด (total solid ) เทากับ 3.38±0.42,
2.95±0.32, 4.85±0.20, 8.51±0.34 และ 11.90±0.53 ตามลําดับ (table 1) จะเห็นไดวาคาเฉลี่ยองคประกอบ
น้ํานมส วนใหญ อยู ในเกณฑม าตรฐานคุ ณภาพน้ํานมดิ บ ของศูน ยวิจั ยและพัฒนาการสัตวแพทย ภาคใต
(มปป.) และเกณฑม าตรฐานของสํานัก งานมาตรฐานสิ น คาเกษตรและอาหารแห ง ชาติ (2548) ซึ่ งมี ค า
ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยรอยละขององคประกอบน้ํานมดิบจากถังนมรวมฟารมโคนมในจังหวัดลําปาง (วีรพล และ
ภักดี, 2548) และคาเฉลี่ยรอยละขององคประกอบน้ํานมของฟารมโคนมในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
(นุชา และคณะ, 2546) แตมีคานอยกวาคาเฉลี่ยรอยละขององคประกอบน้ํานมดิบในจังหวัดเชียงราย (เกรียงศักดิ์
และสุรจิต, 2548) (table 2) ซึ่งนอกจากพันธุกรรมที่สงผลตอรอยละองคประกอบน้ํานมแลว อาหารและการ
จัดการสิ่งแวดลอมก็สงผลตอผลผลิตและคุณภาพขององคประกอบน้ํานม (บุญลอม, 2547 และ Schroeder,
1996) ซึ่งจะเห็นไดวาในแตละพื้นที่การจัดการสิ่งแสดลอม เชน การใหอาหาร น้ํา สภาพภูมิอากาศ เปนตน
สงผลตอองคประกอบน้ํานมดวย
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Table 1 Means and standard deviation of milk components in Chai Prakan district, Chiang Mai
Milk components (%)

Total
254 samples

Fat

Protein

Lactose

Solid not fat

Total solid

Mean ± SD

3.38 ± 0.42

2.95 ± 0.32

4.85 ± 0.20

8.51 ± 0.34

11.90 ± 0.53

Minimum

2.25

2.34

3.92

7.29

10.49

Maximum

4.31

4.20

5.42

9.88

13.38

≥ 3.20*

≥ 2.80*

≥ 4.50*

≥ 8.25**

≥ 12.0*

Standard value

* standard value by veterinary research and development center (southern region) (no date)
** standard value by the national bureau of agricultural commodity and food standards (2005)

Table 2 Means of milk components in Chai Prakan, Lampang, Mae Wang and Chiang Rai
Mean of milk components (%)
Source

Fat

Chaiprakan
Lampang
Maewang
Chiangrai

3.38
3.62
2.89
4.13

Protein Lactose
2.95
3.12
3.07
3.10

4.85
4.70
4.66
4.93

Solid
not fat
8.51
8.52
8.37
8.74

Total
solid
11.90
12.13
11.3
12.87

Reference
Weerapol and Phakde (2005)
Nucha et al. (2003)
Kriangsak and Surajit (2005)

สหสัมพันธระหวางจํานวนวันใหนมกับองคประกอบน้าํ นม
จากผลการศึกษา สหสัมพันธระหวางจํานวนวันใหนมกับองคประกอบน้ํานม ของโคนมลูกผสม
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม พบวา คาสหสัมพันธระหวางจํานวนวันใหนมกับรอยละของโปรตีน
ธาตุน้ํานมไมรวมไขมัน และธาตุน้ํานมทั้งหมด มีคาความสัมพันธเปนบวก เทากับ 0.426, 0.202 และ 0.201
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ตามลําดับ สวนรอยละของไขมัน มีคาเทากับ 0.082 แตกตางอยางไม
มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p>0.05) และค า สหสั ม พั น ธ ข องจํ า นวนวั น ให น มกั บ ร อ ยละของแล็ ก โทส มี ค า
ความสัมพันธเปนลบ โดยมีคาเทากับ -0.324 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) นอกจากนี้คาสหสัมพันธ
ระหวา งรอ ยละของไขมัน กับ โปรตีน และธาตุน้ํ า นมทั ้ง หมดมีค า สหสัม พัน ธท างบวก ในขณะที ่ร อ ยละ
ของไขมันกับแล็กโทสและธาตุน้ํานมไมรวมไขมัน มีคาสหสัมพันธเปนลบ (table 3) ใกลเคียงกับจีรสิทธิ์
(2549) รายงานวา ค า สหสั ม พั น ธ ร ะหว า งร อ ยละไขมั น กั บ โปรตี น ธาตุ น้ํ า นมไม ร วมไขมั น และเถ า มี
สหสัมพันธเปนบวก สวนน้ําตาลแล็กโทสมีคาสหสัมพันธเปนลบ แสดงใหเห็นวา อาหารอาจจะสงผลตอการ
ผลิตน้ํานมของโคดวย
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Table 3 The correlations between days in milk and milk components in Chai Prakan district, Chiang Mai
Fat
Protein
Lactose
SNF
TS
DIM

Fat

Protein

Lactose

SNF

TS

0.005ns
-0.040ns
-0.015ns
0.758**
0.082ns

-0.276**
0.792**
0.489**
0.426**

0.352**
0.166**
-0.324**

0.593**
0.202**

0.201**

DIM

SNF = solid not fat; TS = total solid; DIM = day in milk
ns
= non significant, ** = p<0.01

สมการรีเกรสชันระหวางจํานวนวันใหนมกับองคประกอบน้ํานม
เมื่อนําจํานวนวันใหนมและรอยละขององคประกอบน้ํานมมาวิเคราะหดวยสมการถดถอยเชิงเสน
อยางงาย (simple linear regression) พบวา คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ของจํานวนวันใหนมตอรอยละ
ของไขมัน โปรตีน แล็กโทส ธาตุน้ํานมไมรวมไขมันและธาตุน้ํานมทั้งหมด เทากับ 0.007, 0.182, 0.105,
0.041 และ 0.040 ตามลําดับ (table 4) เห็นวาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) มีคาต่ํา ทําใหไมสามารถ
ประมาณองค ป ระกอบน้ํ า นมจากจํ า นวนวั น ให น มได สอดคล อ งกั บ กั ล ยา (2547) ที่ ไ ด ร ายงานว า
คาสัมประสิทธิ์ก ารตั ดสิน ใจยิ่ง สูง เทาใดความแม นยําของการนํ าสมการไปใชเ พื่อทํ านายหรือ คาดคะเน
ผลลัพธยอมมีสูงมากยิ่งขึ้น สามารถอธิบายความผันแปรไดดี แตถาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจมีคาเขาใกล
ศูนย แสดงวาสัดสวนที่ X สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ Y มีคานอย ดังนั้นการเพิ่มจํานวนขอมูลใน
การวิจัย จึงนาจะเปนวิธีหนึ่งที่ชวยใหคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เพิ่มขึ้น และมีความเปนไปไดในการ
ประมาณองคประกอบน้ํานมจากจํานวนวันใหนมได
Table 4 Coefficient of determination (R2) between days in milk and milk components
Milk Components
Fat
Protein
Lactose
SNF
TS

b0
078.851
-230.421
881.806
-351.760
-292.286

Simple Linear Regression
b1
018.985
126.566
-152.052
058.107
036.575

R2
0.007
0.182
0.105
0.041
0.040
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนวันใหนมกับองคประกอบน้ํานมของโคนมลูกผสมใน
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม สรุปไดดังนี้
1. คาเฉลี่ยของรอยละของไขมัน โปรตีน แล็กโทส ธาตุน้ํานมไมรวมไขมัน และธาตุน้ํานมทั้งหมด
เทา กับ 3.38±0.42, 2.95±0.32, 4.85±0.20, 8.51±0.34 และ 11.90±0.53 ตามลําดับ ซึ่งคาเฉลี่ยของ
องคประกอบน้ํานมอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํานมดิบ
2. คาสหสัมพันธระหวางจํานวนวันใหนมกับรอยละของไขมัน โปรตีน ธาตุน้ํานมไมรวมไขมัน และ
ธาตุน้ํานมทั้งหมด มีคาความสัมพันธเชิงบวก แตคา สหสัม พัน ธข องจํา นวนวัน ใหน มกับ รอ ยละของ
แล็กโทส มีคาความสัมพันธเปนลบ
ของสมการรีเกรสชันระหวางจํานวนวันใหนมและรอย
3. คาสัมประสิทธิ์ก ารตัด สิน ใจ (R2)
องคประกอบน้ํานม มีคาต่ํา ทําใหไมสามารถประมาณองคประกอบน้ํานมจากจํานวนวันใหนมได
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บทคัดยอ
เปนการวิจัยแบบมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย 4 ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม คือ ขั้นที่ 1
การศึกษาบริบทของชุมชน และขอมูลดานการปลูกพืชในรอบปของชุมชน ผลที่ได คือ มีผูสนใจรวมโครงการ
จํานวน 10 คน ขั้นที่ 2 ศึกษาชนิด ปริมาณ ฤดูกาล และคุณคาทางอาหารของพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรของชุมชน ขั้นที่ 3 ศึกษาวิธีการเลี้ยงแพะนมดวยพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใช
ทางดานการเกษตรรวมกับผูรวมโครงการ โดยจัด 6 กิจกรรม คือ 1) การเรียนรูจากการเลี้ยงแพะจริง 2) ผูรวม
โครงการสรุปผลการเลี้ยง เพื่อวางแผนการเลี้ยงแพะ 3) ผูรวมโครงการกําหนดรูปแบบงานวิจัยเอง โดย
ประสงคจะเปรียบเทียบการเลี้ยงแพะนม 4 รูปแบบ 4) การศึกษาดูงานการเลี้ยงแพะนมที่โครงการฟารม
ตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาพระราชินีนาถ 5) การสรางโรงเรือนเลี้ยงแพะนม โดยผูรวมโครงการทํางาน
รวมกันในการสรางคอกแพะนมที่บานของผูรวมโครงการแตละคน 6) การสงมอบแพะนมจํานวน 21 ตัว ให
ผูรวมโครงการ ทําความเขาใจในเงื่อนไขและการรับผิดชอบดูแลแพะนมที่ไดรับมอบ ขั้นที่ 4 แสดงผล
การศึกษาปริมาณ คุณภาพ และตนทุนการผลิตนมแพะตามรูปแบบที่ผูรวมโครงการตัดสินใจเลือก ผลจาก
การเลี้ยงแพะในรูปแบบตางๆ เปนเวลานาน 30 สัปดาห ใหผูรวมโครงการรับทราบผล
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Abstract
This Thesis was a participatory action research comprised of 4 steps of activities. The first
step was to investigate community’s context and annual plant production activities. There were ten
farmers participated in this research. The second step was to study sources of roughage feeds
availability in community and their feeding quality. The third step was to perform learning process
for participants with 6 sub-activities including: 1) learned from practical goat rearing 2) concluded
from what learned 3) set their own regimes for goat rearing 4) learned from goat farming at HM the
Queen Demonstration farm at Dong Yen 5) cooperated in construction for goat house 6) received
goats with terms and conditions. The forth step was to demonstrate the results from 30 weeks of
rearing regimes including: quantity and quality of goat milk, cost of production to the participants.

คํานํา
ชุมชนบานปาไมแดง ตั้งอยู หมูที่ 2 ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม มีเนื้อ ที่
ทั้งหมดประมาณ 2,200 ไร ประชากรจํานวน 238 ครัวเรือน ลักษณะเปนชุมชนขนาดกลาง กลุมอาชีพที่ถือ
วาเปนอาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรมทํานา อาชีพรับจางทั่วไป และอาชีพสวนตัว ไดแก รานขายของชํา
รานขายอาหาร รานตัดผม เปนตน ปญหาที่สําคัญสําหรับคนในชุมชนบานปาไมแดงทุกวันนี้ คือ ปญหาเรื่อง
หนี้สิ น ในปจจุ บัน ผลจากสํารวจข อมู ล พบว า เกื อบทุ ก ครัวเรื อ นโดยเฉพาะครอบครั วที่ ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเปนหนี้ ธ.ก.ส. ไมต่ํากวาหนึ่งหมื่นบาท และบางครอบครัวมีหนี้ถึงระดับแสนบาท เมื่อมีการ
ประชุมระดมความคิดเพื่อแกไขสถานการณปญหาหนี้สิน และชุมชนไดจัดทําแผนแมบทชุมชนขึ้น โดย
กิจกรรมหนึ่งในป 2551 คือ การเลี้ยงแพะนม เนื่องจากสภาพพื้นที่ของชุมชนเอื้ออํานวยตอการเลี้ยง และมี
ความหลากหลายของพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร รวมทั้งอยูใกลแหลงความรู คือ
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษา
ชนิด ปริมาณ ฤดูกาล และคุณคาทางอาหารของพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของ
ชุมชนบานปาไมแดง เพื่อใหไดวิธีการเลี้ยงแพะนมที่ชุมชนเลือก รวมทั้งปริมาณ คุณภาพ และตนทุนการ
ผลิตนมแพะจากวิธีการเลี้ยงแบบตางๆ
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วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยแบบมีสวนรวมของชุมชน โดยดําเนินการวิจัยดังนี้
1. การศึกษาบริบทของชุมชน ขอมูลดานการเกษตรในรอบปของชุมชน
นําเอาขอมูลทุติยภูมิดานการเลี้ยงแพะนมที่มีอยูมาวิเคราะหรวมกัน เพื่อหากลุมเกษตรกรที่มีความ
พรอมในการทดลองเลี้ยงแพะนมมาเปนผูรวมโครงการ โดยการจัดประชุมชาวบานในชุมชน
2. การศึกษาชนิด ปริมาณ ฤดูกาล และคุณคาทางอาหารของพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรของชุมชนบานปาไมแดง
เพื่อทราบศักยภาพในการมาใชเปนอาหารแพะในโครงการเลี้ยงแพะนม โดยการเดินสํารวจใน
ชุมชนรวมกับผูรวมโครงการ
3. การศึกษาวิธีการเลี้ยงแพะนมดวยพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใชทางดานการเกษตรกับ
เกษตรกรบานปาไมแดง โดยจัด 6 กิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ คือ
3.1 กิจกรรมการเรียนรูเรื่องแพะจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อใหผูรวมโครงการเรียนรูทักษะใน
การเลี้ยงแพะในขั้นพื้นฐาน สรางคอกเลี้ยงแพะในพื้นที่สาธารณะของชุมชน ประชุมวางแผนการเลี้ยงแพะ
ที่ไดมา นําแพะมาเลี้ยง และนัดประชุมผลการทดลองเลี้ยงแพะ
3.2 กิจกรรมสรุปผลการเลี้ยงแพะในขั้นทดลอง เพื่อใหผูรวมโครงการสรุปผลการเลี้ยงเพื่อวาง
แผนการเลี้ยงแพะ และกําหนดรูปแบบในการเลี้ยงแพะในกลุมใหมีความชัดเจน
3.3 กิจกรรมสรางความเขาใจในการดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยชี้แจงแกผูรวมโครงการ เพื่อทํา
ความเขาใจกับทีมวิจัยชุมชนถึงเปาหมายของงานวิจัย และการเก็บขอมูลที่ใชในงานวิจัย
3.4 กิจกรรมการศึกษาดูงานการเลี้ยงแพะนม เพื่อใหผูรวมโครงการกําหนดสถานที่ดูงาน
กําหนดแผนงานของกิจกรรม เตรียมหัวขอเรื่องที่จะการศึกษาดูงาน และการเตรียมคําถามกอนการไปดูงาน
3.5 กิจกรรมการสรางโรงเรือนเลี้ยงแพะนม เพื่อใหผูรวมโครงการทํางานรวมกันในการสราง
คอกแพะนมที่บานของผูรวมโครงการแตละคน โดยการใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูในชุมชน และเลือกรูปแบบ
โรงเรือนในลักษณะที่แตกตางกันตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
3.6 กิจกรรมการรับมอบแพะนมของทีมงานวิจัยชุมชน เพื่อมอบแพะนมใหผูรวมโครงการ และ
ทําความเขาใจในเงื่อนไขและการรับผิดชอบดูแลแพะนมที่ไดรับมอบ
4. การศึกษาปริมาณ คุณภาพ และตนทุนการผลิตนมแพะ ตามวิธีที่ผูรวมโครงการตัดสินใจเลือก เพื่อ
เปนการสาธิตใหเห็นผลจากการเลี้ยงแพะในรูปแบบตางๆ ทั้ง 4 ประเภท ระหวางวันที่ 19 ตุลาคม 2551- วันที่
10 พฤษภาคม 2552 โดยบันทึกปริมาณผลผลิตน้ํานมทุกสัปดาห รวม 30 ครั้ง มาวิเคราะห วาเรียนซ และ
สุมตัวอยางน้ํานมไปวิเคราะหคุณภาพ จํานวน 1 ครั้ง มีการบันทึกขอมูลดานตนทุนการผลิตตั้งแตเริ่มตนเลี้ยง
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ผลการวิจัย
1. ดานบริบทของชุมชน ขอมูลดานการเกษตรในรอบปของชุมชน พรอมทั้งนําเอาขอมูลทุติยภูมิ
ดานการเลี้ยงแพะนมที่มีอยูมาวิเคราะหรวมกัน เพื่อหากลุมเกษตรกรที่มีความพรอมในการทดลองเลี้ยงแพะ
นมมาเปนผูรวมโครงการ โดยการจัดประชุมชาวบานในชุมชน ในอดีตที่ผานมาบานปาไมแดงเปนหมูบานที่
อยูในพื้นที่ปาเขา มีปาละเมาะ มีไมตึง ไมแงะ ไมเปา ไมประดู ไมสัก ไมแดง หนาทึบมาก ไมมีผูคนอาศัยอยู
เลย จนกระทั่งเวลาตอมาไดมีผูคนไดอพยพมาจากบานขันแกววัวลาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ปจจุบัน
มีเนื้อที่ประมาณ 2,200 ไร มีครอบครัวทั้งหมด 236 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 809 คน ประกอบดวย
ประชากรชาย 406 คน ประชากรหญิง 403 คน ชุมชนปาไมแดงตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันในแตละปทาง
ชุมชนจะมีวัฒนธรรมประเพณีที่ไดทําสืบทอดตอๆ กันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษจนกระทั่งทุกวันนี้อยูหลายเรื่อง
เชน ประเพณีสงกรานต แหไมสลี ประเพณีดําหัวผูใหญ ตลอดจนการทําบุญตางๆ เชน การทําบุญตักบาตร
พระอุปคุต เปนตน อาชีพที่ทํากันในหมูบานจะมีหลากหลายมาก ไดแก 1) อาชีพรับจาง 2) อาชีพเกษตรกรรม
ทํานา-ทําสวน 3) อาชีพคาขาย 4) อาชีพรับราชการหรืออาชีพสวนตัว
อาชีพการเกษตรเปนพื้นฐานของชุมชนที่มีคนเกี่ยวของมากที่สุด และในป 2551 ไดมีการกําหนด
กิจกรรมการเลี้ยงแพะนมไวในแผนแมบทชุมชน ผลจากการรวมประชุมกับชาวบาน ทําใหทราบขอมูลดาน
การผลิตพืชในรอบปของชุมชน ซึ่งผลที่ตามมา คือ ทราบศักยภาพวาจะมีวัสดุอาหารแพะนมอยางไร ผลการ
รวมกันวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิดานการเลี้ยงแพะนม เพื่อหากลุมเกษตรกรที่มีความพรอมในการทดลองเลี้ยง
แพะนมมาเปนผูรวมโครงการ ไดผูรวมโครงการ จํานวน 10 คน
2. ชนิ ด ปริ ม าณ ฤดู ก าล และคุ ณ ค า ทางอาหารของพื ช อาหารสั ต ว แ ละเศษวั ส ดุ เ หลื อ ใช ท าง
การเกษตรของชุมชนบานปาไมแดง พบวา พืชอาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของชุมชนปา
ไมแดง จําแนกออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
2.1 พืชอาหารสัตวในธรรมชาติ
2.2 วัสดุเหลือใชทางดานการเกษตร
2.3 ใบพืชผลไมที่ปลูกในบาน
2.4 วัสดุเหลือใชจากตลาดสดและโรงงาน
วิเคราะหคุณคาทางอาหารของพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร คือ วัตถุแหง
โปรตีนหยาบ และเยื่อไย เพื่อทราบแนวทางการนํามาใชรวมกันเปนอาหารแพะนม
3. ผลการศึกษาวิธีการเลี้ยงแพะนมดวยพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใชทางดานการเกษตรกับ
เกษตรกรบานปาไมแดง โดยจัด 6 กิจกรรม มีผลการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ คือ
3.1 กิจกรรม การเรียนรูเรื่องแพะจากการปฏิบัติงานจริง ไดผลการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ คือ
ก) ผูรวมโครงการ จํานวน 10 คน เรียนรูทักษะในการเลี้ยงแพะในขั้นพื้นฐาน จาก
ผูเชี่ยวชาญดานการเลี้ยงแพะมาใหความรู
ข) สรางคอกเลี้ยงแพะในพื้นที่สาธารณะของชุมชน จํานวน 1 คอก ในพื้นที่สาธารณะของ
ชุมชน บริเวณสถานีอนามัย
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ค) การประชุมวางแผนการเลี้ยงแพะ ผลคือ ไดแพะเพศผูจํานวน 3 ตัว มาเลี้ยงโดยให
ชาวบานชวยกันดู แลเอาพื ชอาหารสัตวที่มีอ ยูในบริ เวณบานหรือหาไดมาใหแ พะกิน โดยแบงการเลี้ย ง
วันละ 2 คน วันจันทรถึงวันศุกร หัวหนากลุมจะเปนผูดูแลเองในวันเสาร และอาทิตย
ง) นําแพะมาเลี้ยง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 - 13 สิงหาคม 2551 เปนเวลา 90 วัน
จ) การประชุมสรุปผลการทดลองเลี้ยงแพะ สรุปไดวา แพะที่นํามาทดลองมีน้ําหนักโดยเฉลี่ย
16 กิโลกรัม หลังการทดลองแพะมีน้ําหนักเฉลี่ย 31 กิโลกรัม ชาวบานทุกคนมีความมั่นใจที่จะเลี้ยงแพะนม
เพราะจากผลการทดลอง พบวา แพะนมเปนสัตวที่เลี้ยงงาย หาอาหารเกง มีภูมิตานทานสูงใหลูกดก มีตนทุน
ในการเลี้ยงที่ต่ําและเหมาะกับลักษณะของทองถิ่น
3.2 กิจกรรม สรุปผลการเลี้ยงแพะในขั้นทดลอง เพื่อใหผูรวมโครงการสรุปผลการเลี้ยงเพื่อวาง
แผนการเลี้ยงแพะ และกําหนดรูปแบบในการเลี้ยงแพะในกลุมใหมีความชัดเจน ไดผลสรุป คือ
ก) ชาวบานไดเรียนรูวา แพะกินอาหารที่เปนใบมากกวาการกินหญาแพะเปนสัตวที่เลือก
กินอาหารไปเรื่อยๆ ไมจําเจ เมื่อพืชอาหารสัตวถูกเหยียบแพะก็จะไมกินอาหารนั้นอีก ดังนั้นการเลี้ยงแพะ
จึงควรเลี้ยงแบบปลอย ใหกินอาหารที่ซ้ําซาก แพะก็จะไมกิน แพะชอบกินกลวยสุก ใบกลวย และกระถิน
ข) กําหนดรูปแบบในการเลี้ยงแพะในกลุมใหมีความชัดเจน ในขอบเขตการเลี้ยงที่เปนไป
ได 3 แบบ คือ 1) การเลี้ยงแบบผูกลาม การเลี้ยงแบบผูกลามนั้นจะใชเชือกผูกหลักไวเหมือนกับการเลี้ยงวัว
ในบริเวณที่มีพืชอาหารสัตว 2) การเลี้ยงแบบปลอย โดยปลอยใหแพะหากินเองตามถนนและที่สาธารณะ
3) การเลี้ยงแบบขังคอก โดยการขังแพะไวในคอกแลวหาอาหารมาใหกิน
ค) สรุปไดวากลุมชาวบานจะเลี้ยงแพะ ทั้งการเลี้ยงแบบผูกลาม และการเลี้ยงแบบปลอย
3.3 กิจกรรม สรางความเขาใจในการดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยชี้แจงแกผูรวมโครงการ เพื่อทําความ
เขาใจกับทีมวิจัยชุมชนถึงเปาหมายของงานวิจัย และการเก็บขอมูลที่ใชในงานวิจัย
ก) ผูวิจัยประสงคจะเปรียบเทียบการเลี้ยงแพะนม 1) แบบฟารมโดยการใชหญาแหงและ
อาหารสําเร็จรูปที่ซื้อมาจากบริษัทโดยวิธีการเลี้ยงแบบขังคอก เปรียบเทียบกับ 2) การเลี้ยงแบบใชพืช
อาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใชโดยการนําเอาพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใชในธรรมชาติ โดยจะ
เปรียบเทียบลักษณะดาน ปริมาณ คุณภาพและตนทุนการผลิตน้ํานมแตผูรวมโครงการกําหนดรูปแบบ
งานวิจัยเอง โดยประสงคจะเปรียบเทียบการเลี้ยงแพะนม 4 รูปแบบ ดังตอไปนี้
แบบที่ 1 การเลี้ยงดวยพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใชกับอาหารสําเร็จรูป
แบบที่ 2 การเลี้ยงแบบพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติเสริมดวยขาวเปลือก
แบบที่ 3 เลี้ยงดวยพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติเสริมดวยขาวเปลือก
แบบที่ 4 เลี้ยงดวยพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุตามธรรมชาติ
ข) ผูวิจัยทําความเขาใจกับทีมวิจัยชุมชนถึงเปาหมาย และการเก็บขอมูลงานวิจัยที่ยังคง
เดิม คือ ลักษณะดาน ปริมาณ คุณภาพและตนทุนการผลิตน้ํานม
3.4 กิจกรรมการศึกษาดูงานการเลี้ยงแพะนม ผูรวมโครงการกําหนดสถานที่ดูงาน คือ โครงการ
ฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาพระราชินีนารถ หมูบานดงเย็น อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ทํา
กิจกรรมตามแผนงานที่กําหนด ศึกษาดูงานตามหัวขอเรื่องและสอบถามตามคําถามที่เตรียมไวกอนการไป
ดูงาน พบวา โครงการฟารมตัวอยางฯ ใชเศษวัสดุเหลือใชทางดานการเกษตรที่เหลือจากการตกแตงพืชผัก
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ผลไมมาเปนอาหารแพะ และเสริมดวยอาหารแพะที่ผลิตขึ้นเองในโครงการ การเก็บเกี่ยวความรูของผูรวม
โครงการ ดังนี้ 1) ไดเห็นสถานที่เลี้ยงแพะนมที่เปนระบบฟารม 2) เพิ่มพูนประสบการณการเลี้ยงแพะนม
จากผูที่เชี่ยวชาญและมีความรูในการเลี้ยงแพะนม 3) ความรูในดานการจัดการดานสถานที่เลี้ยง โรงเรือน
และอุปกรณในการใหอาหารการจัดการเกี่ยวกับอาหารของแพะนม การดูแลรักษาสุขภาพ
3.5 กิจกรรมการสรางโรงเรือนเลี้ยงแพะนม เพื่อใหผูรวมโครงการทํางานรวมกันในการสรางคอก
แพะนมที่บานของผูรวมโครงการแตละคน โดยการใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูในชุมชน โดยเลือกรูปแบบโรงเรือน
ในลักษณะที่แตกตางกันตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
วันที่ 1-3 มิถุนายน 2551 จํานวน 7 คอก และวันที่ 4 มิถุนายน 2551 จํานวน 3 คอก รวมเปน 10 คอก ครบ
ตามผูรวมโครงการทุกคน
3.6 กิจกรรมสงมอบแพะนมใหผูรวมโครงการ และทําความเขาใจในเงื่อนไขและการรับผิดชอบ
ดูแลแพะนมที่ไดรับมอบ
1) วันที่ 15 มิถุนายน 2551 โดยการจับฉลากผูเลี้ยงจํานวน 10 ตัว คือ นายสุวัฒน เกอาภัย
นายอินสอน พันธุราษฎร นายดวงคํา ศรีออน นายทวี ศรีออน นายเฉลิม จิระกันต รายละ 2 ตัว
2) วั นที่ 15 กรกฎาคม 2551 โดยการจับ ฉลากผู เลี้ ย งจํ านวน 11 ตั ว คือ นายทองสุ ก
ดาวเคียงกัน นายเชา ทองสุข นายประวัติ มหาวรรณ นายสุนทร พิลัยหลา รายละ 2 ตัว และนายประเวศ
พิลัยหลา จํานวน 3 ตัว วิธีการเลี้ยงดูแพะผูรวมโครงการไดเลือก เปน 4 แบบ ตามขั้นตอนที่ 3.3 ดังนี้
แบบที่ 1 การเลี้ยงดวยพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใชกับอาหารสําเร็จรูป โดยนายเฉลิม จินะกันต
แบบที่ 2 การเลี้ยงแบบพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติเสริมดวยขาวเปลือก โดยนายสุวัฒน แกอาภัย
แบบที่ 3 เลี้ยงดวยพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติเสริมดวยขาวเปลือก โดยนายทวี ศรีออน
แบบที่ 4 เลี้ยงดวยพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุตามธรรมชาติ โดยนายอินสอน พันธุราษฎร
4. ผลการศึกษาปริมาณ คุณภาพ และตนทุนการผลิตนมแพะตามวิธีที่ผูรวมโครงการตัดสินใจเลือก
ผลจากการเลี้ยงแพะในรูปแบบตางๆ แสดงไวในตารางที่ 1 2 และ 3 ผูวิจัยไดนําเสนอผลใหผูรวมโครงการ
รับทราบ
ตารางที่ 1 ปริมาณน้ํานมเฉลี่ยของแพะที่ไดจากการศึกษา
ลักษณะที่ศึกษา/เจาของแพะ
จํานวนแพะที่เลี้ยง และเก็บขอมูล (ตัว)
จํานวนครั้งที่บนั ทึกขอมูล
ปริมาณน้ํานมเฉลี่ย (กก./วัน)

แบบที่ 1
2
30
1.78a

แบบที่ 2
1
30
1.90a

แบบที่ 3
2
30
1.18b

แบบที่ 4
2
30
1.16b

หมายเหตุ: คาเฉลีย่ ปริมาณน้ํานมที่มีอักษรกํากับตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
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ตารางที่ 2 คุณภาพน้ํานมแพะจากการเลี้ยงทั้ง 4 แบบ
แบบที่
1
2
3
4
ซาแนน

โปรตีน
(%)
3.20
3.34
3.22
3.20
3.56

ไขมัน
(%)
3.38
3.55
3.45
4.03
4.14

แคลเซียม
(%)
120.45
125.72
121.20
120.45
134

ฟอสฟอรัส
(%)
99
104
100
99
111

เหล็ก
(%)
0.045
0.047
0.045
0.045
0.05

ตารางที่ 3 ตนทุนของการเลี้ยงแพะนมทั้ง 4 แบบ
รายการ
คาอาหาร
คาแรง
คาใชจาย
คาเสื่อมโรงเรือน
คาเสื่อมพันธุ
ระยะรีดนม
ปริมาณนม
จํานวนลูกแพะ
รายได
รวมรายจาย
รายจายสุทธิ
ตนทุนนม/กก.

นายเฉลิม
2,590
12,950
2,590
500
187.5
259
667.1
2
3,000
18,817.5
15,817.5
23.71

นายสุวัฒน
1,120
11,200
2,240
500
187.5
224
408.8
2
3,000
15,247.5
12,247.5
29.95

นายทวี
441
11,025
2,205
500
187.5
220
525.7
3
4,500
14,358.5
9,858.5
18.75

นายอินสอน
0
11,025
2,170
500
187.5
217
476
4
6,000
13,882.5
7,882.5
16.56

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
1. ดานบริบทของชุมชน และขอมูลดานการเกษตรในรอบปของชุมชน โดยการจัดประชุมชาวบาน
ในชุมชน ทราบวา อาชีพการเกษตรเปนพื้นฐานของชุมชนที่มีคนเกี่ยวของมากที่สุด และในป 2551 ไดมีการ
กําหนดกิจกรรมการเลี้ยงแพะนมไวในแผนแมบทชุมชน ผลจากการรวมประชุมกับชาวบาน ไดขอมูลดาน
การผลิตพืชในรอบปของชุมชน ซึ่งผลที่ตามมา คือ ทราบศักยภาพวามีวัสดุอาหารแพะนมอยางไร ไดผูรวม
โครงการ จํานวน 10 คน
2. ชนิ ด ปริ ม าณ ฤดู ก าล และคุ ณ ค า ทางอาหารของพื ช อาหารสั ต ว แ ละเศษวั ส ดุ เ หลื อ ใช ท าง
การเกษตรของชุมชนบานปาไมแดง พบวา พืชอาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของชุมชนปา
ไมแดง จําแนกออกเปน 4 ประเภท คือ 1) พืชอาหารสัตวในธรรมชาติ 2) วัสดุเหลือใชทางดานการเกษตร
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3) ใบพืชผลไมที่ปลูกในบาน 4) วัสดุเหลือใชจากตลาดสดและโรงงาน การวิเคราะหคุณคาทางอาหารของพืช
อาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ทําใหทราบแนวทางการนํามาใชรวมกันเปนอาหารแพะนม
3. การศึกษาวิธีการเลี้ยงแพะนมดวยพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใชทางดานการเกษตรกับ
เกษตรกรบานปาไมแดง โดยจัด 6 กิจกรรม มีผลการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ คือ
3.1 การเรียนรูเรื่องแพะจากการปฏิบัติงานจริง ไดผลการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ คือ นําแพะมา
เลี้ยง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 - 13 สิงหาคม 2551 เปนเวลา 90 วัน
3.2 สรุปผลการเลี้ยงแพะในขั้นทดลอง เพื่อใหผูรวมโครงการสรุปผลการเลี้ยงเพื่อวาง
แผนการเลี้ยงแพะ คือ จะเลี้ยงแพะแบบการเลี้ยงแบบผูกลาม และ การเลี้ยงแบบปลอย
3.3 การสรางความเขาใจในการดําเนินงานวิจัย ผูรวมโครงการกําหนดรูปแบบงานวิจัยเอง
โดยประสงคจะเปรียบเทียบการเลี้ยงแพะนม 4 รูปแบบ ดังตอไปนี้
แบบที่ 1 การเลี้ยงดวยพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุเหลือใชกับอาหารสําเร็จรูป
แบบที่ 2 การเลี้ยงแบบพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติเสริมดวยขาวเปลือก
แบบที่ 3 เลี้ยงดวยพืชอาหารสัตวตามธรรมชาติเสริมดวยขาวเปลือก
แบบที่ 4 เลี้ยงดวยพืชอาหารสัตวและเศษวัสดุตามธรรมชาติ
3.4 การศึกษาดูงานการเลี้ยงแพะนมที่โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาพระราชินี
นารถ หมูบานดงเย็น อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
3.5 กิจกรรม การสรางโรงเรือนเลี้ยงแพะนม เพื่อใหผูรวมโครงการทํางานรวมกันในการสราง
คอกแพะนมที่บานของผูรวมโครงการแตละคน โดยการใชวัสดุอุปกรณที่มีอยูในชุมชน โดยเลือกรูปแบบ
โรงเรือนในลักษณะที่แตกตางกันตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศจํานวนรวมเปน 10 คอก ครบตาม
ผูรวมโครงการทุกคน
3.6 การสงมอบแพะนมใหผูรวมโครงการ และทําความเขาใจในเงื่อนไขและการรับผิดชอบ
ดูแลแพะนมที่ไดรับมอบ จํานวน 21 ตัว โดยการจับฉลากรายละ 2 ตัว และมีหนึ่งรายไดรับแพะ จํานวน 3
ตัว
4. แสดงผลการศึกษาปริมาณ คุณภาพ และตนทุนการผลิตนมแพะที่ผูรวมโครงการตัดสินใจ
เลือกเลี้ยงแพะในรูปแบบตางๆ ใหผูรวมโครงการรับทราบ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ ที่ไดใหคําปรึกษาแนะนําในการแกไข
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และชี้แนะวิธีการทําวิจัยรวมกับชาวบานจนงานวิจัยนี้ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอขอบคุณหัวหนาผูนําชุมชน
บานปาไมแดงและคณะผูวิจัยที่ใหความรวมมืออยางดีตลอดเวลาของระยะการทํางานวิจัย

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

189

เอกสารอางอิง
ธีรพงค ธีรภัทรกุล. 2525. การเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจ. ใน Wilkinson, J.N. and A.S. Barbara (eds.) Commercial
Goat Production. 197 p.
เชาวลิต พาณิชอัตรา ศุภสิน สุริยะ และชาญชัย มณีดุลย. 2529. การศึกษาเปรียบเทียบการใชหญาซอกั้มแดง
สด แหง และหมักในการขุนแกะ รายงานการประชุมทางวิชาการสาขาสัตว. ครั้งที่ 24 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร: กรุงเทพฯ. น 36-41.
ธรรมโชติ ชื่นนิรันดร. 2525. การศึกษาคุณคาทางอาหารของวัสดุทิ้งเปลาบางอยางในการใชเปน
โปรตีนของสัตวเคี้ยวเอื้อง. วิทยานิพนธปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: กรุงเทพฯ. 92 น.
บุญเสริม ชีวอิสระกุล. 2546. การเลี้ยงและการจัดการแพะ. ภาควิชาสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม:
เชียใหม. 145 น.
ปญญา ธรรมศาล ประเสริฐ โพธิจันทร และสุมน โพธิจันทร. 2540. การใชใบกระถินแหงเปนอาหารหยาบขุนแกะ.
วารสารสัตวบาล. 7(39): 79-85.
พรศรี ชัยรัตนฤทธิ์. 2531. อาหารและการใหอาหารแพะ-แกะ. เอกสารการฝกอบรมการเลี้ยงแพะ-แกะ
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: กรุงเทพฯ. น 92-112.

190

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

สาขาเกษตรศาสตร:
เทคโนโลยีการประมง

การสํารวจสัตวน้ําในบริเวณแนวหญาทะเลอาวมะขามปอม จังหวัดระยอง
Survey on Aquatic Animals in Seagrass Beds of Makhampom Bay
Rayong Province
อริยวรรฒน รัตนพันธ1* ชัชรี แกวสุรลิขิต2 และอิสริยา วุฒิสินธุ1
Ariyawat rattanaphun1*, Chatcharee Keawsuralikit2 and Idsariya Wudtisin1
1

ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900
2
ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 10900
1
Department of Fisheries Management, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok, Thailand 10900
2
Department of Fisheries Biology, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok, Thailand 10900
*Corresponding author: ariyawat_99@hotmail.com

บทคัดยอ
การเก็บตัวอยางสัตวน้ําในแนวหญาทะเลบริเวณอาวมะขามปอมตามแนวชายฝงโดยใชอวนทับตลิ่ง
ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 เปนประจําทุก 2 เดือน ไดตัวอยางสัตวน้ํา 773 ตัว
จําแนกออกเปน 19 วงศ 22 ชนิด พบวา ในชวงเดือนมกราคมมีความหลากหลายของชนิดสูงสุด คือ 10
ชนิดและมีปริมาณสัตวน้ํา คือ 127 ตัว มีคาผลผลิตสูงสุด คือ 0.68 กรัมตอตารางเมตร เนื่องจากในชวง
ฤดูหนาวจะมีการเจริญเติบโตของหญาทะเลคอนขางสูงเนื่องจากคลื่นลมทะเลสงบ ทําใหหญาทะเลสามารถ
ดักตะกอนสารอินทรียที่ไหลจากฝงลงสูทะเลจํานวนมากจึงมีการเขามาอาศัยของสัตวน้ําเปนจํานวนมาก และ
ทําการศึกษาองคประกอบอาหารในกระเพาะอาหารสัตวน้ํา พบวา มีสัดสวนของปลากินพืชตอปลากินเนื้อ
คือ 1:2 ปลากินพืชตอปลาทั้งหมด คือ 1:4 ปลากินเนื้อตอปลาทั้งหมดคือ 1:1 เปนดัชนีแสดงความสมบูรณ
ของอาวมะขามปอม
คําสําคัญ: การสํารวจ สัตวน้ํา หญาทะเล อาวมะขามปอม

Abstract
This study investigate fishery activity in seagrass beds at Makhampom bay. It was done by
using beach seine to cath fish conducting from November 2007 to December 2008. Datacollection was
done six times per year (every 2 mouth). There were 773 fishes that classified sections into 19
families, and 22 species in this bay. The standing crop and diversity was high in January, funding 127
fishes and 10 species of fish. Standing crop was found to be 0.68 g/m2. This riled result from winter
seasonal. Seagrass was rapid growth in this season because of calm wind. In addition, Seagrass can
capture nutrient from ground resulting to a large amount of fish in seagrass bed. This paper study
composing of food in stomach fish. It funds that proportion of herbivorous fishes per carnivorous fishes
(1:2), herbivorous fishes per total fishes (1:4), and carnivorous fishes per total fishes (1:1). These
proportion are shown as index of fertility of Makhampom Bay
Keywords: survey, aquatic, seagrass, Makhampom bay
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คํานํา
ระบบนิเวศหญาทะเล เปนระบบนิเวศที่มีความสําคัญระบบหนึ่ง ซึ่งเปนพืชมีดอกที่ปรับตัวให
ดํารงชีวิตอยูตามพื้นทองทะเลที่เปนโคลนละเอียดถึงทรายหยาบ พบบริเวณน้ํากรอยจนถึงเขตแนวปะการัง
ทั้งฝงอาวไทยและอันดามัน แหลงหญาทะเลทําหนาที่เสมือนระบบนิเวศที่เชื่อมโยงระหวาง ระบบนิเวศปา
ชายเลนและแนวปะการัง มีสัตวน้ําบางชนิดที่อพยพหากินไปมาระหวางหญาทะเลกับปาชายเลน และหญา
ทะเลกับแนวปะการัง และแหลงหญาทะเลยังเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํานานาชนิด ที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ เชน ลูกปลาเกา ปูมา ปลิงทะเล และที่สําคัญเปนแหลงอาหารของพะยูน สัตวที่ใกลสูญพันธุ
ของโลก นอกจากนี้แหลงหญาทะเลยังทําหนาที่ลดความรุนแรงของคลื่น กระแสน้ํา ที่พัดเขาสูชายฝงและ
สามารถลดอัตราการกัดเซาะของชายฝงทะเลได และเปนบริเวณที่มีการสะสมของตะกอนและสารอินทรียตางๆ
จํานวนมากที่ไหลมาจากพื้นที่บนบกลงสูทะเล สงผลใหแนวหญาทะเลเปนบริเวณที่มีสารอาหารจํานวนมาก เหมาะ
แกการเจริญเติบโตของพืชและหญาทะเล ทําใหผลผลิตเบื้องตนบริเวณแนวหญาทะเลมีปริมาณสูง รากของหญา
ทะเลชวยเพิ่มออกซิเจนในดินตะกอนชายฝง นอกจากนี้แนวหญาทะเลยังทําหนาที่รับสงแรธาตุกับระบบ
นิเวศใกลเคียง (สมบัติ, 2531; สมหมาย, 2538)
อาวมะขามปอม ตั้งอยูในพื้นที่ ตําบลกร่ํา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง แนวหญาทะเลของอาวมะขามปอม
มีพื้นที่ 9.7 ตารางกิโลเมตร มีหญาทะเลทั้งหมด 5 ชนิดคือ Halophila ovalis, Halophila decipiens,
Halophila beccarii, Halodule uninervis, Halodule pinifolia (ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
อาวไทยฝงตะวั นออก, 2546) สถาบันวิจัยและพัฒ นาทรัพยากรทางทะเล ชายฝง ทะเล และปาชายเลน
(2549) รายงานวา บริเวณอาวมะขามปอมมีความสําคัญทางนิเวศในการเปนแหลงอนุบาลลูกปูมา ลูกปลา
ซอนทราย ลูกปลาหมูสี และลูกกุง เปนแหลงประมงสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มากมาย ทั้งกุงทะเล
ไดแก กุงกุลาดํา หอยทะเล ไดแก หอยเสียบ หอยคราง ปูทะเล ไดแก ปูมา ปูดํา และปลาทะเล ไดแก
ปลากะพง ปลากะรัง รวมทั้งเปนที่อยูอาศัยของปลิงทะเล ฯลฯ และมีรายงานการพบพะยูนเขามาหาอาหาร
ทุกป (pollution control department, 2003) ในแนวหญาทะเลของพื้นที่ดังกลาวจึงมีการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรตางๆ อยางมากมาย ไดแก การทําประมงอวนลาก อวนทับตลิ่ง และอวนรุนขนาดเล็ก โดยมี
ชาวประมงในทองถิ่นและชาวประมงจากพื้นที่ใกลเคียงเขาไปทําการประมง ซึ่งอาจจะเสี่ยงตอการเสื่อมโทรม
ของทรั พ ยากรสั ต ว น้ํ า และแนวหญ า ทะเลบริ เ วณชายฝ ง อ า วมะขามป อ ม จึ ง ทํ า การศึ ก ษาในส ว นของ
นิเวศวิทยาของสัตวน้ําในบริเวณแนวหญาทะเลบริเวณอาวมะขามปอม และหวังวาขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้
สามารถนําไปใชเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการและแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรใหมีความ
สมบูรณและสามารถใชประโยชนสูงสุดและเกิดความยั่งยืนตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
พื้นที่ศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดสถานที่เก็บตัวอยางจากบริเวณอาวมะขามปอม และจากชาวประมงที่ทํา
การประมงในพื้นที่ (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 อาวมะขามปอม จังหวัดระยอง (ชิษณุพงศ และคณะ, 2547)
การเก็บตัวอยาง
เก็บตัวอยางโดยการใชเครื่องมือประมงอวนทับตลิ่ง และเก็บตัวอยางสัตวน้ําบริเวณแนวหญาทะเล
ทุก 2 เดือน เปนเวลา 1 ป ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 ตามวิธีการของสมหมาย
(2538)
การวิเคราะหตัวอยาง
นําสัตวน้ําที่จับแยกชนิด ชั่งน้ําหนัก วัดความยาว ผาทองเพื่อแยกชนิดอาหารในกระเพาะอาหาร
ตามวิธีการของ สมหมาย (2538)
การวิเคราะหขอมูล
การจําแนกชนิดสัตวน้ําสามารถแยกไดดวยสายตาตามคูมือการจําแนกชนิดสัตวน้ําและการจําแนก
อาหารที่พบในกระเพาะอาหาร โดยการประมาณดวยสายตา ตามชนิดและปริมาณอาหารที่พบในกระเพาะ
เพื่อแบงประเภทการกินอาหารของปลาทะเลในแตละกลุม และดูถึงแหลงที่มาของอาหารที่มีในกระเพาะ
รวมทั้งแหลงที่อยูอาศัยของปลาแตละชนิด และพฤติกรรมการกินอาหารของสัตวน้ํา จําแนกชนิดของอาหาร
เปน 12 ประเภท ตามวิธีการของ Hynes (1950) โดยมีรูปแบบการจําแนกดังนี้
- ปลา ไดแก ปลาทั้งตัว รวมถึงชิ้นสวนของกระดูก เกล็ด และกานครีบ
- หอย ไดแก หอยฝาเดียว หอยสองฝา อาจเปนทั้งตัวหรือเปลือก
- แมลง ไดแก แมลงบก แมลงนํ้าทั้งตัวรวมไปถึงเศษขา ปก หัว
- กุงฝอย ไดแก กุงทั้งตัว เปลือกกุง หัว ตลอดจนระยางคในการวายนํ้า
- โอลิโกคีต ไดแก ใสเดือนนํ้า
- แพลงกตอนสัตว ไดแก โรติเฟอร (rotifer) โคพีพอด (copepod) ไรนํ้า (cladoceran)
- แพลงกตอนพืช ไดแก สาหรายสีเขียว ไดอะตอมและแพลงกตอนพืชกลุมอื่นๆ
- เบนทิค แอลจี ไดแก สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินและเบนทิคไดอะตอม (benthic diatom)
- พืช ไดแก ชิน้ สวนตางๆ ของพืชซึง่ รวมถึงใบ ดอก ลําตน และราก
- เศษซาก ไดแก เศษดิน ทรายที่มีอนุภาคเล็กละเอียด
- ไมสามารถจําแนกได ไดแก อาหารที่ผานการยอยและไมสามารถจําแนกกลุมได
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

193

- อื่นๆ ไดแก สิ่งที่พบนอกเหนือจากกลุมอาหารที่ไดกลาวมาขางตน
แบงชนิดของอาหารที่พบเปน 5 ระดับคะแนน โดยการประมาณดวยสายตามีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ชนิดของอาหารที่พบในสัดสวน 0-5%
ระดับคะแนน 1 คะแนน
ชนิดของอาหารที่พบในสัดสวน 5-10%
ระดับคะแนน 2 คะแนน
ชนิดของอาหารที่พบในสัดสวน 10-20%
ระดับคะแนน 3 คะแนน
ชนิดของอาหารที่พบในสัดสวน 20-50%
ระดับคะแนน 4 คะแนน
ชนิดของอาหารที่พบในสัดสวน 50% ขึ้นไป
ระดับคะแนน 5 คะแนน

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาชนิดและปริมาณของสัตวน้ําที่อาศัยอยูในแนวหญาทะเล
ทําการการเก็บตัวอยางสัตวน้ําตามแนวชายฝงจํานวน 6 ครั้ง ระยะเวลา 1 ป พบวา มีสัตวน้ําทั้งสิ้น
19 วงศ 22 ชนิด แบงเปนปลา 14 วงศ 17 ชนิด ปู 3 วงศ 3 ชนิด หอย 2 วงศ 2 ชนิด ที่อาศัยในแนวหญา
ทะเล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วงศและชนิดของสัตวน้ําที่พบในแนวหญาทะเลพื้นที่อาวมะขามปอม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วงศ
Family Arcidae
Family Belonidae
Family Bothidea
Family Clupeiformes
Family Hemirhamphidae
Family Leiognathidae

7. Family Lutjanidae
8. Family Matutidae
9. Family Mugilidae
10. Family Platycephalidae
11. Family Porcellanidae
12. Family Portunidae
13. Family Pinnidae
14. Family Rachycentridae
15. Family Scatophagidae
16. Family Scombridae
17. Family Siganidae
18. Family Sillaginidae
19. Family Sphyraenidae
20. Family Theraponidae
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ชนิด
Anadara granosa (หอยแครง)
Tylosurus annulatus (ปลากระทุงเหว)
Pseudorhombus arsiu (Ham.&Buch.) (ปลาใบขนุน)
Clupea (Harengula) bulan (Valenciennes) (ปลาหลังเขียว)
Hemirhamphus gaimardi (ปลากระทุงเหวปากแดง)
Gerres oyena (ปลาเกล็ดขาวเมา)
Leiognathus elongates (ปลาแปนแกว)
Lutyjanus russelli (Bleeker) (ปลากะพงขางปาน)
Matuta lunaris (ปูหนุมาน)
Mugil vaigiensis (ปลากะบอกทอนใต)
Platycephalus speculator (ปลาหางควาย)
Portunus pelagicus (ปูมา)
Scylla serrata (ปูทะเล)
Antrina (Fan shell) (หอยจอบ)
Rachycentron canadus (ปลาชอนทะเล)
Scatophagus argus (ปลาตะกรับ)
Rastrelliger kanagurta (Cuvier) (ปลาลัง)
Short-bodied mackerel (ปลาทู)
Siganus oramin (ปลาสลิดหินจุดขาว)
Sillago sihama (ปลาเห็ดโคน)
Sphyraena obstsata (Cuvier & Valenciennes) (ปลาสากเหลือง)
Therapon jarbua (ปลาออดแอด)
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ในสวนของจํานวนชนิดและน้ําหนักของสัตวน้ําในแตละเดือนจะมีคาไมคงที่ เนื่องจาก มีความผัน
แปรตามฤดูกาล พบวา ในชวงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม) เปนชวงฤดูฝนจึงมีการชะลาง
สารอาหารจากฝงลงสูทะเลจึงมีการะสะสมตัวอยูบริเวณแนวหญาทะเลทําใหมีสัตวน้ําเขามาใชประโยชนเปน
จํานวนมาก สวนในชวงในชวงฤดูรอน เริ่มในเดือนกุมภาพันธถึงปลายเดือนเมษายน จะมีคาไมแตกตางกัน
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวน น้ําหนัก คาผลผลิต (standing crop) ของสัตวน้ําที่พบในแนวหญาทะเล
บริเวณอาวมะขามปอม จังหวัดระยอง
ป/ เดือน
2550 พ.ย.
2551 ม.ค.
มี.ค.
พ.ค.
ก.ค.
ก.ย.

จํานวน (ตัว)
095
127
084
106
218
143

น้ําหนัก (กรัม)
1,427.9
1,844.7
0 465.9
0 596.6
1,456.3
1,355.4

คาผลผลิต (กรัม/ตร.ม)
0.55
0.68
0.18
0.23
0.56
0.53

สัต วน้ํ าที่ มีจํ า นวนสู งสุ ด ในแนวหญ าทะเลของพื้ นที่ อาวมะขามป อม คือ ปลาเห็ด โคน ( Sillago
sihama) จํานวน 147 ตัว ซึ่งเปนปลาที่พบทุกรอบของการเก็บตัวอยาง โดยจะพบจํานวนมากแตน้ําหนักไม
มาก เนื่องจากเปนปลาที่โตเต็มวัยมีขนาดปานกลาง (น้ําหนักไมเกิน 5 กรัม) คิดเปน 29 เปอรเซ็นตของสัตว
น้ําทั้งหมดและปลากระทุงเหวปากแดง (Hemirhamphus gaimardi) ซึ่งเปนปลาที่พบทุกเดือนของการเก็บ
ตัวอยาง โดยจะพบจํานวนมากแตน้ําหนักไมมาก เนื่องจากเปนปลาที่โตเต็มวัยมีขนาดปานกลาง (น้ําหนัก
ไมเกิน 40 กรัม) คิดเปน 19 เปอรเซ็นตของสัตวน้ําทั้งหมด
สั ต ว น้ํ า ที่ มี จํ า นวนรองลงมาในแนวหญ า ทะเลของพื้ น ที่ อ า วมะขามป อ ม คื อ ปลาแป น แก ว
(Leiognathus decorus) ซึ่งเปนปลาที่พบทุกเดือนของการเก็บตัวอยาง โดยจะพบจํานวนมากแตน้ําหนัก
ไมมาก เนื่องจากเปนปลาที่โตเต็มวัยมีขนาดปานกลาง (น้ําหนักไมเกิน 2 กรัม) คิดเปน 15.2 เปอรเซ็นตของ
สัตวน้ําทั้งหมด โดยมีสัดสวนของ ปลากินพืชตอปลากินเนื้อคือ (1:3) ปลากินพืชตอปลาทั้งหมดคือ (1:4)
ปลากินเนื้อตอปลาทั้งหมดคือ (4:1) คิดจากปลาที่จับได 17 ชนิด
สัตวน้ําที่พบแตไมบอยครั้งในแนวหญาทะเล หอยจอบ (Antrina Fan shell) หอยแครง (Anadara
granosa) หอยตลับ (Meretrix meretrix) ปูมา (Portunus pelagicus) เนื่องจากเครื่องมือประมงที่ใชจับสัตว
น้ํา คือ อวนทับตลิ่ง จึงไมสามารถที่จะจับหอยที่ฝงอยูในทรายได
การศึกษาชนิดของอาหารที่พบในกระเพาะอาหารสามารถจัดแบงกลุมตามประเภทของอาหารที่
ปลากินดังนี้
1. ปลาที่กินพืชเปนอาหาร (herbivorous) ไดแก ปลากระทุงเหวปากแดง (Hemirhamphus gaimardi)
ปลาสลิดหินจุดขาว (Siganus oramin)
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2. ปลาที่กินสัตวเปนอาหาร (carnivorous) ไดแก ปลากะพงขางปาน (Lutyjanus russelli Bleeker)
และปลาขางตะเภา (Therapon jarbua)
3. ปลาที่กินเศษซากเปนอาหาร (detritivorous) ไดแก ปลาหางควาย (Platycephalus speculator)
4. ปลาที่กินทั้งพืชและสัตว (omnivorous) ไดแก ปลาแปนแกว (Leiognathus decorus) และปลา
ขางลาย (Pelates sexlineatus)
ผลการศึกษาชนิดของอาหารที่สัตวน้ํากิน
ทําการแบงกลุมของอาหารทีส่ ัตวน้ํากินตามชนิดที่เจอมากที่สุด คือ
1. ปลาเห็ดโคน (Sillago sihama) เมื่อผาทอง พบวา ในกระเพาะอาหารมีเศษกุงคิดเปน 45%
หนอนคิดเปน 15% เศษปลาคิดเปน 10% และที่ไมสามารถแยกไดคิดเปน 30%
2. ปลากระทุงเหวปากแดง (Hemirhamphus gaimardi) เมื่อผาทอง พบวา ในกระเพาะอาหารมี
เศษหญาทะเลและใบไม คิดเปน 65% ลูกกุงคิดเปน 5% และเศษซากอาหารที่ไมสามารถแยกไดคิดเปน
30%
3. ปลาแปนแกว (Leiognathus decorus) เมื่อผาทอง พบวา ในกระเพาะอาหารมีเศษปลาคิดเปน
30% เศษกุงคิดเปน 20% เศษหญาทะเลและสาหรายคิดเปน 10% และที่ไมสามารถแยกไดคิดเปน 40%
4. ปลาสลิดหินจุดขาว (Siganus oramin) เมื่อผาทอง พบวา ในกระเพาะอาหารมีหญาทะเลคิดเปน
55% และเศษซากอาหารที่ไมสามารถแยกไดคิดเปน 45%
5. ปลาออดแอด (Therapon jarbua) เมื่อผาทอง พบวา ในกระเพาะอาหารมีเศษปลาคิดเปน 55%
กุงคิดเปน 20% ไสเดือนทะเลคิดเปน 10% และเศษซากอาหารที่ไมสามารถแยกไดคิดเปน 15%

วิจารณผลการวิจัย
จากการศึกษา พบวา จํานวนวงศและชนิดของสัตวน้ําที่พบในครั้งนี้คือ 19 วงศ 22 ชนิด ในแนว
หญาทะเลบริเวณอาวมะขามปอม โดยมีคาผลผลิต (standing crop) อยูระหวาง 0.18-0.66 เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกับวงศจํานวนชนิดของสัตวน้ําในแนวหญาทะเลในพื้นที่อื่นๆ พบวา มีคานอยเมื่อเทียบกับ
สมหมาย (2538) ที่พบปลาจํานวน 46 วงศ 78 ชนิด ในพื้นที่อุยานแหงชาติหาดเจาไหม จังหวัดตรัง ซึ่งมีคา
ผลผลิต (standing crop) อยูระหวาง 2.78-9.96 อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้
1. พื้นที่แนวหญาทะเลที่ทําการศึกษาบริเวณอาวมะขามปอมนั้น มีขนาดของพื้นที่ขนาดใหญ คือ
9.7 ตารางกิโลเมตร จึงไดรับการจัดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติในทะเบียนพื้นที่ชุมน้ํา
ของเอเซีย และพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติ (ชิษณุพงศ และคณะ, 2547; สํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดลอม, 2542) จึงทําใหมีสัตวน้ําเขามาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก แตความหนาแนนของหญาทะเลมี
ปริมาณนอยกวาในพื้นที่ของหาดเจาไหม ซึ่งมีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร
2. ชนิดของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมตัวอยางสัตวน้ํา คือ อวนทับตลิ่งซึ่งมีขนาดตาเล็ก
ทํ า ให ส ามารถรวบรวมสั ต ว น้ํ า ได ม ากทั้ ง ชนิ ด และจํ า นวนเนื่ อ งจากเป น การล อ มจั บ สั ต ว น้ํ า ในบริ เ วณที่
ทําการศึกษา แตเครื่องมือชนิดนี้มีขอเสีย คือ ไมสามารถจับสัตวน้ําที่อาศัยอยูบริเวณหนาดินไดดี เนื่องจาก
ความเร็วในการจับไมสูงทําใหสัตวน้ําหลบหนีออกจากอวนโดยการมุดทรายหรือหลบซอนในโคนของหญา
ทะเลและจับไดตอนน้ําลงต่ําสุด
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3. ชนิดของสัตวน้ําที่จํานวนมากในแนวหญาทะเลของพื้นที่ทําการศึกษา คือ ปลาเห็ดโคน (Sillago
sihama) คิดเปน 29 เปอรเซ็นตของสัตวน้ําที่จับได เนื่องจากปลาเห็ดโคนจะกินสัตวน้ําขนาดเล็กซึ่งจะพบ
มากในแนวหญาทะเลและชายฝง ไดแก หอยขนาดเล็ก กุงและลูกปลา รองลงมา คือ ปลากระทุงเหวปากแดง
(Hemirhamphus gaimardi) คิดเปน 19 เปอรเซ็นตของสัตวน้ําที่จับได ปลาแปนแกว (Leiognathus decorus)
คิดเปน 13 เปอรเซ็นตของสัตวน้ําที่จับได และปลาสลิดหินจุดขาว (Siganus oramin) คิดเปน 7 เปอรเซ็นต
ของสัตวน้ําที่จับได และสัตวน้ําอื่นๆ คิดเปน 32 เปอรเซ็นตของสัตวน้ําที่จับได

สรุปผลการวิจัย
1. มีสัตวน้ําทั้งสิ้น 19 วงศ 22 ชนิด แบงเปนปลา 14 วงศ 17 ชนิด ปู 3 วงศ 3 ชนิด หอย 2 วงศ
2 ชนิด ที่จับดวยเครี่องมือประมงอวนทับตลิ่งในแนวหญาทะเลบริเวณอาวมะขามปอม อําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง ซึ่งสามาถแบงกลุมตาม Kikuchi (1966) โดยใชจุดประสงคของการเขามาอาศัยในแนวหญาทะเล
ก) สัตวน้ําที่อาศัยอยูประจําในแนวหญาทะเล ไดแก ปลากระทุงเหวปากแดง (Hemirhamphus gaimardi)
ปลาสลิดหินจุดขาว (Siganus oramin) ข) สัตวน้ําที่อาศัยอยูในแนวหญาทะเลเฉพาะฤดูกาลจํานวน ไดแก
ปลาหลังเขียว (Clupea (Harengula) bulan (Valenciennes)) ค) สัตวน้ําที่อาศัยอยูในแนวหญาทะเลเปนการ
ชั่วคราว ไดแก ปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier) ปลาทู (Short-bodied mackerel) ง) สัตวน้ําที่
อพยพเขามาในแนวหญาทะเลเปนบางโอกาส ไดแก ปลาชอนทะเล (Rachycentron canadus) และสัตวหนา
ดิน ไดแก Matuta lunaris (ปูหนุมาน) Scylla serrata (ปูทะเล) Portunus pelagicus (ปูมา) Anadara granosa
(หอยแครง) Antrina (Fan shell) (หอยจอบ)
2. ชนิดและปริมาณของสัตวน้ําในแนวหญาทะเลมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยจะพบความ
แตกตางกันในระหวางชวงฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม มีจํานวน 562 ตัว และ
ฤดูรอนมีจํานวน 211 ตัว พบวา ปลาเห็ดโคน (Sillago sihama) ในชวงฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึง
ปลายเดือนเมษายนที่ไมมีมรสุมจะมีจํานวนมากวาในชวงฤดูฝน และในฤดูฝนจะพบสัตวน้ําที่อยูในบริเวณปา
ชายเลน เขามาหากินในแนวหญาทะเลเชนกัน เชน ปลาตะกรับ (Scatophagus argus)
3. จากการศึกษาองคประกอบของอาหารในปลาจํานวน 16 ชนิด สามารถจําแนกกลุมของสัตวน้ําใน
หญาทะเล ตามชนิดของอาหารที่ปลากินออกเปน 4กลุมคือ ก) ปลาที่กินพืชเปนอาหารจํานวน 4 ชนิด ข)
ปลากินเนื้อเปนอาหารจํานวน 9 ชนิด ค) ปลาที่กินเศษซากเปนอาหารจํานวน 1 ชนิด ง) ปลาที่กินทั้งพืช
และสัตวจํานวน 3 ชนิด โดยเฉลี่ยสัตวน้ําที่มีการเขามาในพื้นที่ศึกษาคือปลากินเนื้อเปนอาหาร โดยมีสัดสวน
ของ ปลากินพืชตอปลากินเนื้อ (1:2) ปลากินพืชตอปลาทั้งหมด (1:4) ปลากินเนื้อตอปลาทั้งหมด (1:1)
4. แนวหญาทะเลเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญตอสัตวน้ําเนื่องจากแหลงหญาทะเลเปนทั้งแหลงสืบพันธุ
วางไข อนุบาลสัตวน้ํา ที่อยูอาศัยและแหลงหาอาหารจากการศึกษาองคประกอบของอาหารในกระเพาะ
พบวา อาหารที่สําคัญของสัตวน้ํา คือ พวกครัสเตเซียน ไดแก กุง ปู และกลุมของแพลงกตอนและเปนสัตว
เกาะติดบนใบหญาทะเลและหอยขนาดเล็ก และพบวาสัตวน้ําที่มีมากที่สุดในแนวหญาทะเล คือ สัตวน้ําที่กิน
เนื้อและสัตวกินเศษซากเปนอาหาร เนื่องจากแนวหญาทะเลเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ําขนาดเล็กจึงทําให
ปริมาณของสัตวน้ําที่กินพืชมีนอยกวาสัตวน้ําที่กินเนื้อ
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บทคัดยอ
การใชเทคนิคชีววิถีเพื่อลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาบึกนี้ ทําการศึกษานาน 24 เดือน
ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2551 โดยใชบอดินของคณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ โดยแบงกลุมทดลองออกเปน 3 กลุมๆ ละ 2 ซ้ํา ดังนี้ กลุมที่ 1 บอดิน
ที่ไมใชเทคนิคชีววิถี (บอควบคุม) กลุมที่ 2 บอดินใชเทคนิคชีววิถีผักตบชวา 30 เปอรเซ็นต และกลุมที่ 3
บอดินใชเทคนิคชีววิถีผักตบชวา 50 เปอรเซ็นต ผลการศึกษา พบวา บอดินที่ใชเทคนิคชีววิถีทั้งสองกลุม
ทดลอง สามารถชวยลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนชนิด Geosmin ไดอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติวิจัย
(F=19.68**) ปริมาณสาร Geosmin ที่พบในเนื้อปลาบึกในบอชีววิถีพบเฉลี่ยระหวาง 15.70-15.75 ไมโครกรัม
ตอกิโลกรัม เมื่อเทียบกับปริมาณเฉลี่ย 41.88 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ของบอที่ไมใชเทคนิคชีววิถี ในทาง
ตรงกันขามกับปริมาณสาร 2-Methyl-Lisoborneol ซึ่งเปนสารกอเกิดกลิ่น สาบโคลนอีกชนิดหนึ่งนั้นจาก
การศึกษาครั้งนี้ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติวิจัยใดๆ ระหวางบอควบคุมและบอที่ใชเทคนิค
ชีววิถีทั้งสองกลุม แตกลับเปนที่นาสังเกตวา เฉพาะบอที่ใชเทคนิคชีววิถีผักตบชวา 50 เปอรเซ็นต (กลุมที่
3) เทานั้นที่พบปริมาณสาร 2-Methyl-Lisoborneol เฉลี่ยนอยที่สุด คือ 0.14 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ในขณะที่
บอควบคุม (กลุมที่ 1) และบอที่ใชเทคนิคชีววิถีผักตบชวา 30 เปอรเซ็นต (กลุมที่ 2) พบปริมาณเฉลี่ย 0.78
และ 0.73 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ
คําสําคัญ: เทคนิคชีววิถี ปลาบึก กลิ่นสาบโคลน Geosmin 2-Methyl-Lisoborneol

Abstract
Use of the “Biological-Way-of-Life” technique (BWL) for off-flavors reducing in the giant
catfish meat was conducted 24 months between November 2006 and November 2008 at the
faculty of fisheries technology and aquatic resource, Maejo university. The study was divided in 3
treatments and 2 replications; treatment 1 (control) was designed by without the BLW technique;
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treatment 2 (BLW technique) was designed by 30 percentages of water hyacinth; and treatment 3
(BLW technique) was also designed by 50 percentages of water hyacinth; respectively. The highly
significance (F=19.68**) was showed between both of the BLW techniques and control. The BLW
technique clearly reduced Geosmin in giant catfish meat, 15.70-15.75 micrograms per kilograms,
which compared with 41.88 micrograms per kilograms in the control. In contrast to the 2-methyllisoborneol concentration of this study showed non-significance. However, we noted that the
minimum concentration of 2-methyl-lisoborneol was found in treatment 3 only (0.14 micrograms per
kilograms) while 0.78 and 0.73 micrograms per kilograms were found in treatment 1 and 2,
respectively.
Keywords: biological way of life technique, giant catfish, off-flavors, geosmin, 2-methyl-lisoborneol

คํานํา
ปลาบึกมีชื่อวิทยาศาสตรวา Pangasianodon gigas (Chevey, 1930) จัดอยูในวงศเดียวกับปลา
สวาย เทโพ สังกะวาดเหลือง (Family Pangasiidae) พบเฉพาะในเขตอนุทวีปอินเดียและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ตั้งแตลุมแมน้ําสินธุ คงคา จนถึงลุมแมน้ําโขง ปลาในครอบครัวนี้มีหลายชนิดและอาจมากถึง 13
ชนิด ปลาบึกจัดเปนปลาหนัง (catfish) ที่ใหญที่สุด เคยมีรายงานวา พบปลาบึกขนาดลําตัวยาวที่สุด 2.5
เมตร หนั ก มากกว า 300 กิ โ ลกรั ม ในน้ํ า โขง อ า งถึ ง รายงานของ ชวลิ ต (2548) ว า จากรายงานของ
Humphrey and Baim (1990) ปลาบึกจัดเปนปลาในบัญชีรายชื่อสัตวใกลสูญพันธุของ IUCN และมติการ
ประชุมการจัดสถานภาพของสัตวใกลสูญพันธุโดยผูเชี่ยวชาญและสํานักนโยบายและสิ่งแวดลอมป 2539 อยู
ในบัญชี CITES Appendix I. (ชวลิต, 2548)
ปลาบึกมีโอกาสทางการตลาดคอนขางสูง สามารถทําเปนสินคาได 4 รูปแบบ คือ (1) ในรูปปลาบึก
ดั้งเดิมและปลาบึกเผือกขนาดเล็กเลี้ยงเปนปลาสวยงาม 2) ปลาบึกขนาดใหญเลี้ยงเปนปลาสวยงาม เปนอีก
ตลาดหนึ่งที่มีผูตองการเลี้ยงปลาขนาดใหญๆ ไวประดับสระ ประดับบารมี โดยไมตองการเลี้ยงมาจากลูก
ปลาขนาดเล็กๆ กลาวคือ จะสั่งซื้อปลาบึกขนาดใหญมาปลอยเลี้ยงโดยตรง ซึ่งปลาบึกก็เหมาะสมเพราะ
เปนปลาที่ชอบโชวตัวเหนือน้ํา ผิดกับปลาใหญชนิดอื่นๆ ที่ชอบอยูนิ่งๆ ในน้ํา 3) ปลาบึกจําหนายในรูปเนื้อ
ปลาสดและเนื้อปลาแปรรูป ปลาในกลุม catfish นี้เปนที่นิยมบริโภคในสหรัฐอเมริกาและยุโรป บริโภคเปน
ปลาชุบเกล็ดขนมปงทอด เนื้อไสกลางแซนวิช สเต็คปลา และ fillet ปลาไรกางในการประกอบอาหารอื่นๆ
โดยมีเวียดนามเปนผูสงออกรายใหญไปอเมริกามากกวา 7 ลานปอนด/ป และในยุโรปประมาณ 8 ลานปอนด/ป
(USDA) ซึ่งเวียตนามอางวา ตัวเลขดังกลาวเปนเพียง 2% ของการบริโภคเทานั้น (ไชยณรงค, 2548)
ซึ่งปจจุบันประเด็นนี้ไดกลายเปนประเด็นขอขัดแยงทางการคาระหวางประเทศไปแลว โดยทางสหรัฐอเมริกา
หามปลาอื่นๆ นอกจากปลาที่เพาะเลี้ยงในอเมริกาใชชื่อทางการคาในประเทศอเมริกาวา “catfish” ปลาที่เปน
ตนเหตุแหงการพิพาทนี้ คือ ปลาในตระกูลใกลเคียงกับปลายสวายและปลาบึก ที่มีชื่อวา Pangasius bocourti
ที่ประเทศไทยเรียกวา ปลาเผาะ หรือปลายาง ซึ่งคุณภาพเนื้อและราคาในทองตลาดเมืองไทย จัดอยูใน
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ลําดับที่เหนือกวาปลาสวายแตต่ํากวาปลาบึก ดวยแนวทางนี้ก็พอจะเห็นเปนชองทางของไทย ที่ปลาบึก
มีคุณภาพเหนือกวาปลาเผาะ 4) ปลาบึกเปนปลาที่มีอุปนิสัยสูเบ็ดไดดี มีขนาดใหญ จึงมีความเปนไปไดสูง
ในการเลี้ยงเพื่อกีฬาทางน้ําไดในอนาคต (ไชยณรงค, 2548) ปลาบึกที่มีการเลี้ยงและจับขายในขณะนี้นั้น
สวนหนึ่งยังดอยคุณภาพเนื่องจากมีกลิ่นสาบโคลน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการจัดการบอเลี้ยงในบอดินไมดี
ทํ า ให มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตหนาแน น ของสาหร า ยสี เ ขี ย วแกมน้ํ า เงิ น บางชนิ ด และแบคที เ รี ย บางชนิ ด ที่
สรางสารประกอบใหกลิ่นโคลนออกมา ซึ่งก็คือสาร จีออสมิน (geosmin) และสาร 2-เมทธิลไอโซบอนิออล
(2-methylisoborneol)
โดยทั่วไปการที่แหลงน้ําจะพบสาหรายพิษและแบคทีเรียชนิดที่เปนโทษมากผิดปกตินั้น สวนใหญ
มักเกิดจากการตกคางของเศษอาหารภายในบอเลี้ยงปลาและน้ําที่ใชเลี้ยงปลามีคุณภาพไมดี ขาดการ
บํารุงรักษาตามระยะเวลา ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้สามารถแกไขไดโดยการใชเทคนิคชีววิถีอยางงายๆ โดยการ
นําผักตบชวาจํานวนที่เหมาะสมเขามาใช (บัญญัติ และคณะ, 2547; บัญญัติ และดนุวัต, 2548) จึงเปนที่มา
ของงานวิจัยชิ้นนี้

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการใชเทคนิคชีววิถีโดยใชผักตบชวาในการชวยลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนชนิด
geosmin ในเนื้อปลาบึก
2. เพื่อศึกษาการใชเทคนิคชีววิถีโดยใชผักตบชวาในการชวยลดปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนชนิด
2-methylisoborneol ในเนื้อปลาบึก

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมบอทดลอง
ใชบ อดิ นของคณะเทคโนโลยี การประมงและทรัพยากรทางน้ํ า มหาวิทยาลั ยแม โจ ขนาดพื้น ที่
ประมาณ 20 ตารางเมตร (4.0x5.0 เมตร) จํานวน 3 บอ เลี้ยงลูกปลาบึกในกระชังขนาด 12 ตารางเมตร
(3.0x4.0 เมตร) ขนาดตากวางประมาณ 1 เซนติเมตร จํานวน 2 กระชังตอบอ รวมทั้งสิ้น 6 กระชัง กอนใช
บอทดลองจะเปดระบายน้ําทิ้งทั้งบอและตากบอใหแหงเปนเวลาอยางนอย 3 วัน เพื่อกําจัดปลาชนิดอื่นที่
ปะปนอาศัยภายในบอนี้มากอน หลังจากนั้นจึงเปดน้ําเขาสูบอและควบคุมระดับน้ําในบอไวที่ระดับความลึก
ประมาณ 80 เซนติเมตร ตลอดการทดลองโดยไมมีการเปลี่ยนถายน้ําอีก (Figure 1) สําหรับการวางกระชัง
นั้นใหกนกระชังอยูสูงจากพื้นกนบอประมาณ 10-20 เซนติเมตร โดยตัวกระชังใหจมอยูในน้ําไดประมาณ
60-70 เซนติเมตร

Figure 1 Fish cages without aquatic plant in the control pond at Maejo University, Chiang Mai, Thailand
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การเตรียมพืชทดลองตามเทคนิคชีววิถี (ผักตบชวา)
เตรียมผักตบชวาขนาดความสูงประมาณ 30-60 เซนติเมตร จากอางเก็บน้ําหวยโจหรือแหลงน้ํา
ใกลเคียง ซึ่งเปนแหลงน้ําสะอาดและหางไกลชุมชน นําผักตบชวาที่ไดมาพักในบอดินเก็บน้ําสะอาดสําหรับ
ฟารมของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ําเปนเวลา 7 วัน มีการตัดแตงผักตบชวาเพื่อเรง
การดูดซึมสิ่งตางๆ ขางตนออกจากน้ํา โดยการงอกเนื้อเยื่อใหมทุกๆ 14 วัน กําหนดใหพื้นที่ปลูกผักตบชวา
ในบอเลี้ยงปลาบึกเปน 3 กลุมทดลองคือ 0, 30 และ 50 เปอรเซ็นตของกระชังเลี้ยง ตามลําดับ ตลอดการ
ทดลอง โดยกั้นคอกรูปสี่เหลี่ยมผืนผาวางตามความกวางของกระชังทดลอง โดยดานลางเปดวางเพื่อให
ลูกปลาบึกสามารถวายเขาไปหลบซอนอาศัยได (Figure 2)

Figure 2 Fish cages with aquatic plant in the “Biological Way of Life Technique” ponds
at Maejo University, Chiang Mai, Thailand

การเตรียมสัตวทดลอง
ลูกปลาบึก:
ลู ก ปลาบึ ก ที่ ใ ช ท ดลองเป น ลู ก ปลาบึ ก ขนาดความยาวประมาณ 5-15 เซนติ เ มตร โดยซื้ อ จาก
โรงเพาะฟกกรมประมง นําลูกปลาบึกมาพักใหปรับตัวในกระชังขนาด 20 ตารางเมตร ที่ขึงวางในบอคอนกรีต
ระบบน้ําหมุนเวียนในโรงเพาะฟกของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา ดวยความหนาแนน
5-10 ตัวตอตารางเมตร เปนเวลา 1 วัน กอนทําการสุมชั่งน้ําหนักตัวลูกปลาบึกเริ่มตนกอนปลอยเลี้ยงใน
กระชังที่ตั้งในบอทดลองจํานวน 60 ตัวตอกระชัง ตามกําหนดในระเบียบวิธีวิจัยในแผนการทดลองตางๆ
(Figure 3)

Figure 3 Giant catfish which used in this study

อาหารทดลองสําหรับลูกปลาบึก
ใชอาหารสําเร็จรูปปลากินพืชรวมกับอาหารตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในบอเลี้ยงตามระบบชีววิถี
โดยอาหารสําเร็จรูปจะใชเลี้ยง 5% ของน้ําหนักตัวปลาในชวง 1 เดือนแรก เดือนที่สองให 3% และตั้งแต
เดือนที่สามเปนตนไปจะใหอาหารสําเร็จ 1% ของน้ําหนักตัวลูกปลาบึกตลอดการทดลอง การใหอาหารจะให
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วันละครั้งที่เวลาประมาณ 17.00 น. ทําการวิเคราะหหาองคประกอบของสารอาหารในอาหารทดลอง โดย
วิธีการดังตอไปนี้ วิเคราะหหาโปรตีนโดย micro-Kjeldahl ไขมันโดยวิธี dichloromethane extraction ตาม
Soxlhet method เยื่อใย โดยวิธี fritted glass crucible เถา โดยการเผาใน muffle furnace 550๐ซ 12 ชม.
และความชื้น โดยการอบแหงในตูอบ 105๐ซ 24 ชม. ตามวิธีการของ AOAC (1990) และวิเคราะหหา
ปริมาณสารจีออสมิน และ 2-เมทธิลไอโซบอนิออล โดย Headspace Gas Chromatography (SPME-GC/MS)
ตามวิธีของวรพงษ และคณะ (2548)
การวางแผนการทดลอง
การวางแผนวิจัย
กลุมทดลอง และจํานวนซ้ํา (Treatments and replications) แบงกลุมทดลองเปน 3 กลุม (treatments;
T-1, T-2 และ T-3) กลุมละ 2 ซ้ํา (replications; R-1 และ R-2) ทําการทดลองในกระชังที่ตั้งอยูในบอดิน
ทั้งหมด โดยมีกระชังควบคุม 2 กระชังตั้งอยูในในบอที่ 1 เปนกลุมทดลองที่หนึ่ง (T-1) สรุปไดดังนี้
1. บอทดลองกลุมที่ 1 (T-1) จํานวน 2 กระชังตั้งในบอทดลองที่ 1 เปนกระชังเลี้ยงลูกปลาบึกเชิง
พาณิชยทั่วไป ไมมีผักตบชวาภายในบอ (0 เปอรเซ็นต) (ภาพที่ 4)
2. บอทดลองกลุมที่ 2 (T-2) จํานวน 2 กระชัง (T2R1 และ T2R2) เปนกระชังเลี้ยงลูกปลาบึก
รวมกับผักตบชวาพื้นที่ปลูก 30 เปอรเซ็นต/บอ ตั้งอยูในบอทดลองที่ 2 (ภาพที่ 5)
3. บอทดลองกลุมที่ 3 (T-3) จํานวน 2 กระชัง (T3R1 และ T3R2) เปนกระชังเลี้ยงลูกปลาบึก
รวมกับผักตบชวาพื้นที่ปลูก 50 เปอรเซ็นต/บอ ตั้งอยูในบอทดลองที่ 3 (ภาพที่ 6)
4. การวิเคราะหคุณภาพน้ํา (water quality analysis) วิเคราะหคุณภาพน้ําทุกบอทดลอง วันเวนวัน
ที่เวลาประมาณ 10.00 น. โดยแบงจุดเก็บตัวอยางน้ําออกเปน 2 จุด/บอ การควบคุมระดับน้ําในบอทดลอง
จะรักษาระดับน้ําใหใกลเคียงกันมากที่สุดโดยไมมีการเปลี่ยนถายน้ําตลอดการทดลอง คุณภาพน้ําที่จะ
วิเคราะหไดแก ไนโตรเจน (inorganic nitrogen; NH3-N, NO2-N และ NO3-N) ฟอสฟอรัส (orthophosphate,
PO4-P) pH ความโปรงแสงของน้ํา (water transparency) ความขุนน้ําจากสารแขวนลอย (total suspended
solids, TSS) ความขุนน้ําจากสารละลายในน้ํา (total dissolved solids, TDS) ออกซิเจนละลายน้ํา
(dissolved oxygen, DO) ตามวิธีของ American Public Health Association (1989) การวิเคราะหขอมูล
คุณภาพน้ําของบอทดลองเลี้ยงลูกปลาบึก ทําโดยการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาความ
แตกตางของแตละทรีตเมนต จากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทรีตเมนต โดยวิธี Duncan’s new multiple
range test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Sirichai Statistics 6.00 ซึ่งจะแยก
นําเสนอผลการวิจัยคุณภาพน้ําเหลานี้ในการรายงานผลการวิจัยยอยฉบับอื่นๆ อีกตอไป สําหรับขอมูลการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําดานชีวภาพ เชน แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว และปริมาณชนิดและปริมาณ
แบคทีเรียในน้ํานั้น มีการดําเนินการวิจัยยอยแยกออกไปจากรายงานการวิจัยฉบับนี้อีกเชนกัน
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Figure 4 pond of treatment 1

Figure 5 pond of treatment 2

Figure 6 pond of treatment 3

การวิเคราะหคุณภาพเนื้อปลาบึกทางดานกลิ่นสาบโคลน (ปริมาณ geosmin และ 2-methyl- lisoborneol):
ดําเนินการดังนี้
สุมตรวจลูกปลาบึก 1 ตัว/กระชัง เมื่อเลี้ยงลูกปลาไดครบ 12 และ 24 เดือน ตามลําดับ (หมายเหตุ:
ตามแผนการวิจัยเดิมตองการกําหนดการทดลองไวที่ 36 เดือน เนื่องจากเปนชวงเวลาที่เร็วที่สุดที่จะสามารถ
ผลิตปลาบึกไดขนาดตามที่ตลาดตองการ เมื่อเลี้ยงโดยใชอาหารเรงขุนทั่วไปได เพราะปลาจะมีน้ําหนัก
ประมาณ 15 กิโ ลกรัม /ตัว ตามข อมูลจริงของการเลี้ยงปลาบึ กในขณะนี้ ) แต เพื่อใหสอดคลอ งกับ แผน
ยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยแมโจ จึงขอดําเนินการกอน 1-2 ป ซึ่งในรายงานวิจัยฉบับนี้จะแยก
นําผลเฉพาะในเวลา 24 เดือน มารายงานเทานั้น สําหรับผลการวิจัยในเวลา 12 เดือน ทางคณะผูวิจัยขอ
สงวนสิทธิเปนความลับทางการคา
การวิเคราะหปริมาณ Geosmin และ 2-Methyl-lisoborneol ในเนือ้ ปลาบึก และน้ําเลี้ยงปลาบึก
ทําการวิเคราะหปริมาณสารจีออสมิน และ 2-เมทธิลไอโซบอนิออล ในเนื้อเยื่อลูกปลาบึกจํานวน 1
ตัว/กระชัง เมื่อเลี้ยงลูกปลาไดครบ 12 เดือน (6 ตัวอยาง) และ 24 เดือน(6 ตัวอยาง) เฉลี่ย 6 ตัวอยางเนื้อ
ปลาบึก/ป โดยวิธีของ Casey et al. (2004) นําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ โดยวิเคราะหความแปรปรวน
(ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกตางของแตละทรีตเมนต จากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของทรีตเมนต โดยวิธี
Duncan’s new multiple range test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Sirichai
statistics 6.00 หรือเทียบเทา
ระยะเวลาที่ทําการวิจัยและสถานที่ทําการทดลอง
ระยะเวลาที่ทําการวิจัย ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2551 รวมเวลาวิจัย 2 ป
สถานที่ ทํ า การทดลอง คณะเทคโนโลยี ก ารประมงและทรั พ ยากรทางน้ํ า และภาควิ ช าเคมี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

ผลการทดลองและวิจารณ
การหาแนวทางพัฒนาคุณภาพเนื้อปลาบึกที่ดีขนึ้ โดยการลดปริมาณสารกอใหเกิดกลิ่นสาบโคลนใน
เนื้อปลาบึกใหลดลง
การทดลองครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค ต อ งการหาแนวทางลดสารกลิ่ น สาบโคลนในเนื้ อ ปลาบึ ก จาก
การศึกษาของนักวิชาการประมงจากอดีตจนถึงปจจุบันตางยืนยันตรงกันวา สารที่เปนสาเหตุทําใหเนื้อปลา
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น้ําจืดมีกลิ่นสาบโคลนนั้น คือ สาร geosmin และสาร 2-methyl-lisoborneol ซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้เกิดจาก
แพลงกตอนพืชบางชนิดและแบคทีเรียบางกลุมที่อาศัยอยูในน้ํา ดังนั้นจากสมมุติฐานของงานวิจัยนี้ที่คาดวา
หากระบบชีววิถีโดยการใชผักตบชวาสามารถลดปริมาณธาตุอาหารบางชนิดที่จําเปนตอการดํารงชีพของทั้ง
แพลงกตอนพืชและแบคทีเรียบางกลุมในน้ําได อีกทั้งหากผักตบชวาสามารถลดปริมาณความเขมขนของ
แสงสวางที่จะสองลงสูมวลน้ําไดในระดับที่ไมเปนอุปสรรคตอการอยูอาศัยของปลาบึกแลวนั้น ก็จะสามารถ
ลดปริมาณสารที่กอใหเกิดกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาบึกดังกลาวไดเชนกัน
จาก Table 1 และ 2 แสดงผลการศึกษาปริมาณสาร geosmin ในเนื้อปลาบึกที่เลี้ยงนาน 2 ปของ
การศึกษาในครั้งนี้ พบอยางชัดเจนวา เนื้อปลาบึกที่เลี้ยงโดยใชระบบชีววิถีมีปริมาณสาร geosmin แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (F = 19.68**) กับเนื้อปลาบึกที่เลี้ยงโดยไมใชระบบชีววิถี และหากพิจารณาขอมูลเฉลี่ย
ปริมาณสาร geosmin ของเนื้อปลาบึกในบอเลี้ยงที่ใชระบบชีววิถีนั้น พบวา ปริมาณสาร geosmin พบใน
ปริมาณต่ํามากประมาณ 15.70-15.75 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับ 41.88 ไมโครกรัมตอ
กิโลกรัม ที่พบเฉลี่ยในเนื้อปลาบึกที่เลี้ยงในบอซึ่งไมใชระบบชีววิถีในชวงเวลาเดียวกัน (Table 3)
แตอยางไรก็ตามจาก Table 4 และ 5 ที่แสดงผลการวิเคราะหความแตกตางของปริมาณสาร
2-methyl-lisoborneol ในเนื้อปลาบึกที่เลี้ยงนาน 2 ป ในทุกกลุมทดลองครั้งนี้ พบวา ไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติวิจัยใดๆ เลยระหวางบอที่เลี้ยงทั้งที่ใชและไมใชระบบชีววิถี แตเมื่อพิจารณาขอมูล
เฉลี่ยใน Table 5 นั้นเปนที่นาสังเกตวา ปริมาณสาร 2-methyl-lisoborneol ในเนื้อปลาบึกกลุมทดลองที่ 3
(ผักตบชวา 50 เปอรเซ็นต) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 0.14 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ทดลองที่ 1 (ไมมีผักตบชวา) และกลุมทดลองที่ 2 (ผักตบชวา 30 เปอรเซ็นต) ที่มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.78 และ
0.73 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ ควรมีการศึกษาตอเนื่อง หรือมีการศึกษาซ้ําอีกครั้งเพื่อวิเคราะห
ปริมาณ 2-methyl-lisoborneol ที่พบในบอระบบชีววิถีและบอที่เปนระบบทั่วๆ ไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยัน
ขอมูลที่แนนอนตอไป
Table 1 Analysis variation (ANOVA) of geosmin concentrations in the Giant cat fish meat analysis
of variance:sirichai statistics version 6.00
Source
Treatments
Ex.Error
Total

df
2
6
8

SS
MS
1160.0661 580.0330
176.8236 29.4706
1336.8897 167.1112

Grand Mean = 23.2322218153212,
LSD 0.05 = 10.8463310499691,

F
19.68**

F(0.05)
5.14

F(0.01)
10.92

F-prob
0.0030

CV = 23.3670 %
LSD 0.01 = 16.4312828779058
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Table 2 Differentiation analysis of geosmin concentrations in Giant cat fish meat
Duncan’s multiple- range test:Ranked at probability level 0.01
Name ID
T-1
T-3
T-2

Mean
39.2867 A
15.3933 B
15.0167 B

Number of Mean = 3,
Error Degree of Freedom = 6
Error Mean Square = 29.4706036662636,
Standard Error of Mean = 3.13425183343987

Table 3 Analysis variation (ANOVA) of 2-Methyl-lisoborneol concentrations in the Giant cat fish meat
analysis of variance:Sirichai statistics version 6.00
Source
Treatments
Ex.Error
Total

df
2
6
8

SS
1.3358
2.1831
3.5188

Grand Mean = 0.57555,
LSD 0.05 = 1.20516412535578,

MS
0.3379
0.3638
0.4399

F
1.84ns

F (0.05)
5.14

F(0.01)
10.92

F-Prob
0.2385

CV = 104.8023 %
LSD 0.01 = 1.8257226860212

Table 4 Differentiation analysis of 2-Methyl-lisoborneol concentrations in Giant cat fish meat
Duncan’s multiple-range test:Ranked at Probability Level 0.05
Name ID
T-1
T-3
T-2

Mean
1.0400 A
0.5900 A
0.0967 A

Number of Mean = 3,
Error Degree of Freedom = 6
Error Mean Square = 0.363844413468574, Standard Error of Mean = 0.348254893944351

Figure 5 Average concentrations of geosmin and 2-methyl-lisoborneol;MIB in 2 years old
of the giant catfish meat
Treatments
Treatment 1 (without aquatic plant)
Treatment 2 (with 30% aquatic plant)
Treatment 3 (with 50% aquatic plant)
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Geosmin ( ug/kg )
41.88
15.75
15.70

MIB ( ug/kg )
0.780
0.735
0.140

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

สรุปการวิจัย
1. บ อ ดิ น ที่ ใ ช เ ทคนิ ค ชี ว วิ ถี ทั้ ง สองกลุ ม ทดลองสามารถช ว ยลดปริ ม าณสารกลิ่ น สาบโคลนชนิ ด
Geosmin ไดอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติวิจัย (F = 19.68**) ปริมาณสาร Geosmin ที่พบในเนื้อปลาบึกใน
บอชีววิถีพบเฉลี่ยระหวาง 15.70-15.75 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม เมื่อเทียบกับปริมาณเฉลี่ย 41.88 ไมโครกรัม
ตอกิโลกรัม ของบอที่ไมใชเทคนิคชีววิถี
2. ปริมาณสาร 2-Methyl-Lisoborneol ซึ่งเปนสารกอเกิดกลิ่นสาบโคลนอีกชนิดหนึ่งนั้น จากการศึกษา
ครั้งนี้ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติวิจัยใดๆ ระหวางบอควบคุมและบอที่ใชเทคนิคชีววิถีทั้ง
สองกลุม แตก ลับเปน ที่นาสังเกตวา เฉพาะบอที่ใช เทคนิค ชีววิถีผั กตบชวา 50 เปอรเซ็ นต (กลุมที่ 3)
เทานั้นที่พบปริมาณสาร 2-Methyl-lisoborneol เฉลี่ยนอยที่สุดคือ 0.14 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ในขณะที่บอ
ควบคุม (กลุมที่ 1) และบอที่ใชเทคนิคชีววิถีผักตบชวา 30 เปอรเซ็นต (กลุมที่ 2) พบปริมาณเฉลี่ย 0.78
และ 0.73 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ
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การเลี้ยงปลาเผาะรวมกับปลาบึกดวยอาหารที่มีระดับโปรตีนตางกัน
The Integrated Culture Basa Fish (Pangasius bocourti ) and Mekong Giant Catfish
(Pangasianodon gigas) with Different Protein Diets
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บทคัดยอ
การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาเผาะที่เลี้ยงรวมกับปลาบึกดวยอาหารสูตรที่ระดับโปรตีนที่ตางกัน
3 ระดับ คือ 25, 30 และ 35% โดยที่มีปลาปน รํา กากถั่วเหลือง และปลายขาว เปนสวนประกอบ ปลาเผาะ
ที่ใชทดลองถูกเลี้ยงในกระชัง ขนาด 4x2x1.5 เมตร โดยมีอัตราการปลอย 1 ตัวตอตร.ม. ทั้งปลาเผาะและ
ปลาบึก ใหอาหารวันละ 5% ของน้ําหนักตัว โดยใหวันละ 2 ครั้ง ในเวลา 9.00 และ 18.00 น. ใชระยะเวลา
ทดลอง 120 วั น เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดลอง พบว า ปลาเผาะมี ค วามแตกต างกั น ทางสถิ ติ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ
(p<0.05) ของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ แตพบวา สูตรอาหารที่เหมาะสมในการ
เลี้ยงปลาเผาะ คือ อาหารที่มีระดับโปรตีน 30% เพราะน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
มีคาสูงที่สุด สวนปลาบึกไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ จากการทดลองนี้สรุปวา การเลี้ยงปลาเผาะรวมกันกับปลาบึกนั้นสามารถ
ใชสูตรอาหารที่มีระดับโปรตีน 30% เลี้ยงปลาทั้งสองชนิดได
คําสําคัญ: ปลาเผาะ ปลาบึก การเจริญเติบโต การเลีย้ งปลารวมกัน

Abstract
The study on the integrated cultivation system of Basa fish (Pangasius bocourti) and
Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas) was done by using the different protein feed formulas.
The 3 protein diets; 25, 30 and 35% were composed in feed diets; fishmeal, rice bran, soybean
meal and broken-milled rice. The 4x2x1.5 meter of net cages were used. Density of Basa fish and
Mekong giant catfish were 1 fish /m2. Each diet was fed 5% of body weight and 2 times a day on
9.00 am and 6.00 pm. This experiment was conducted for 120 days. The results showed that Basa
fish were found that there were significant differences (p<0.05) in mean weight gain and specific
growth rate. The feed containing 30% protein had the highest mean weight gain and specific
growth rate. There were no significant differences (p>0.05) in mean weight gain and specific growth
rate of Mekong giant catfish. The conclusion of this experiment could be integrated cultivation Basa
fish and Mekong giant catfish by using the feed contains 30% protein.
Keywords: Basa fish (Pangasius bocourti,) Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas), growth
integrated culture
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คํานํา
ปลาบึกเปนปลาขนาดใหญ มีระยะเวลาการเลี้ยงนาน 5-6 ป เพื่อใหไดขนาดจําหนายตามที่ตลาด
ตองการ ซึ่งการเลี้ยงปลาบึกในระยะเวลาที่ยาวนานนั้นมีผลตอตนทุนคาอาหารในการเลี้ยงปลาเปนอยาง
มาก เพราะประมาณ 60% ของตนทุนสวนใหญ คือ คาอาหารเลี้ยงปลา เพื่อใหการเลี้ยงปลาบึกมีตนทุนการ
ผลิตที่ต่ําลง จึงมีแนวคิดที่วาหากสามารถเลี้ยงปลาบึกภายในระยะเวลา 1-3 ป ใหไดปลาขนาดเล็กลงแต
สามารถขายไดในทองตลาด ถือวาเปนการลดตนทุนไดทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันหากในบอเลี้ยงปลาบึก
มีการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจที่เปนที่ตองการของทองตลาดรวมดวย เพราะระหวางที่รอใหปลาบึกที่
เลี้ยงมีขนาดตามตองการก็สามารถจับปลาดังกลาวออกจําหนายเปนรายไดไดอีกทางหนึ่ง ปลา
เศรษฐกิจที่มีการสงเสริมใหเลี้ยงในปจจุบัน คือ ปลาเผาะ เนื่องจากเปนปลาเนื้อขาวและมีรสชาติดี ปลาบึก
และปลาเผาะเป น ปลากิ น พื ช มี นิ สั ย การกิ น อาหารใกล เ คี ย งกั น รวมทั้ ง ความต อ งการโปรตี น ในการ
เจริญเติบโตใกลเคียงกัน (Lovell, 1989) จึงสามารถเลี้ยงรวมกันได โดยเฉพาะอยางยิ่งปลาเผาะหากมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาสูตรอาหาร เทคนิคการเลี้ยงเพื่อใหไดปลาที่มีสุขภาพดี มีความปลอดภัยตอผูบริโภค
มีระยะเวลาการเลี้ยงสั้นลง โดยไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการ และยังเปนการสงเสริมใหปลาเผาะเปนปลา
เศรษฐกิจตัวใหมไดมากขึ้น ดังนั้น หากสามารถหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาเผาะรวมกับปลา
บึกได ถือวาเปนแนวทางที่สําคัญที่นําไปสูการสงเสริมการเลี้ยงปลาเผาะรวมกับปลาบึกตอไปในอนาคตได
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลของอาหารที่มีระดับโปรตีนที่แตกตางกัน 3 ระดับ คือ 25, 30 และ 35% ของน้ําหนัก
ทั้งหมดตอการเจริญเติบโตของปลาเผาะและปลาบึกที่เลี้ยงรวมกัน

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมกระชังทดลองและสัตวทดลอง
การทดลองใชวิธีการเลี้ยงในกระชังขนาด กวางxยาวxสูง เทากับ 2x4x1.5 ม. จํานวน 9 กระชัง
บริเวณบอทดลอง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ โดยใหแตละกระชัง
หางจากกัน 4 ม. และใหขอบกระชังสูงพนน้ํา 30 ซม.
ลูกปลาเผาะและปลาบึกขนาดความยาวประมาณ 6 ซม. ที่ซื้อมาจากศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืด จังหวัดเชียงใหม และพะเยา นํามาพักใหลูกปลาปรับตัวในกระชังขนาด 1 ตร.ม. ที่ความหนาแนน 40 ตัว
ตอตร.ม เปนเวลา 18 ชม. กอนทําการสุมนับและชั่งน้ําหนักลูกปลาเริ่มตนกอนทําการปลอยลงเลี้ยงในกระชัง
ใหอาหารดวยอาหารสําเร็จรูปปลากินพืชเปนเวลา 7 วัน เพื่อใหปลาปรับสภาพกอนทําการเริ่มใหอาหาร
ทดลอง คัดเลือกปลาเผาะและปลาบึกปลอยลงในกระชัง ความหนาแนน 1 ตัวตอตร.ม ปลอยใหปลาปรับตัว
และงดใหอาหารเดิม 1 วัน กอนใหอาหารทดลอง
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อาหารทดลอง
เตรียมอาหารทดลองจํานวน 3 สูตร คือ อาหารที่ระดับโปรตีน 25, 30 และ 35% ของน้ําหนักทั้งหมด
โดยวัตถุดิบอาหาร ดังนี้ ปลาปน มีโปรตีน 55% กากถั่วเหลือง มีโปรตีน 47% รํา มีโปรตีน 12% และปลายขาว
มีโปรตีน 8% นํามาผสมตามอัตราสวน จากนั้นนํามาอัดเม็ดดวยเครื่องบดเนื้อ เมื่อผสมเปนเม็ดเสร็จแลว
นําออกไปตากใหแหงในรม เพื่อปองกันการเกิดเชื้อรา แลวจึงนําไปเก็บไวในถุงดําที่ใสไวในถังดําปองกัน
แสงแดดที่จะทําใหสูญเสียวิตามินและแรธาตุอีกชั้นหนึ่ง วิเคราะหองคประกอบของอาหารทั้งสามสูตร ใหคา
ดัง Table 1
Table 1 Ingredients and proximate compositions of 3 diet formulas used in the experiment
Ingredients (kilogram)
Fishmeal
Soy bean meal
Rice bran
Broken-milled rice
Vitamin and mineral
Total

Formula 1 (25%)
15
21
50
13
1
100

Proximate composition (% dry weight)
Crude protein
25.08±0.03a
Crude fat
10.45±0.68a
Ash
11.64±0.3057a
Moisture
8.14±0.09c

Formula 2 (30%)
20
29
40
10
1
100

Formula 3 (35%)
35
25
25
15
1
100

30.04±0.03b
10.21±0.22b
8.23±0.36b
9.11±0.10b

35.00±0.05c
8.06±0.48c
11.34±0.36b
9.28±0.02a

means ± S.E. with superscript in the same line were significantly different (P<0.05)

ใหอาหาร 5% ของน้ําหนักตัว/วัน วันละ 2 ครั้ง (9.00 และ 18.00 น.) ปรับการใหอาหารทุกๆ 21
วัน ตามน้ําหนักของปลาที่เจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ตรวจวัดความยาวน้ําหนักของปลา เมื่อครบ 120 วันจับปลา
เผาะและปลาบึกออกตรวจวัดประสิทธิภาพการเจริญเติบโต เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองทําการคํานวณคาตางๆ
ดังนี้
ก. น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (mean weight gain) (กรัม)
= น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม) – น้ําหนักปลาเมื่อเริ่มการทดลอง (กรัม)
ข. อัตราการรอด (survival) (%)
= (จํานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ÷ จํานวนปลาเมื่อเริ่มการทดลอง) × 100
ค. อัตราแลกเนื้อ (food conversion ratio)
= น้ําหนักของอาหารปลาที่กิน (กรัม) ÷ น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น (กรัม)
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ง. การเจริญเติบโตจําเพาะ (specific growth rate, SGR) (%/Day)
= 100× ( ln น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง – ln น้ําหนักปลาเมื่อเริ่มการทดลอง) ÷ จํานวน
วันที่ทําการทดลอง
จ. อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (average daily gain) (กรัม/วัน)
= (น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (กรัม) – น้ําหนักปลาเมื่อเริ่มการทดลอง (กรัม)) ÷
จํานวนวันที่ทําการทดลอง
การวิเคราะหสวนประกอบของอาหารและคุณภาพน้ํา
การวิเคราะหสวนประกอบของอาหาร
ทําการวิเคราะหอาหารโดยหาโปรตีน ดวยวิธี micro-Kjeldahl ทําการวิเคราะหหาไขมันดวยวิธี
dichloromethane extraction ตาม Soxhlet method ทําการวิเคราะหหาเยื่อใยดวยวิธี fritted glass crucible
ทําการวิเคราะหหาเถาดวยวิธีเผาใน muffle furnace 550 องศาเซลเซียส 12 ชั่วโมง และทําการวิเคราะหหา
ความชื้น ดวยวิธีการอบแหงในตูอบ 105 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง ตามวิธีของ AOAC (1995)
การตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ตรวจวัดคุณภาพน้ําในบอทดลองเพื่อศึกษาผลของคุณภาพน้ําตอการเจริญเติบโต โดยตรวจวัด
เฉพาะพารามิเตอรที่มีความสําคัญตอสัตวน้ํา คือ ความเปนกรด-ดาง คาการนําไฟฟา คาความขุนใสของน้ํา
คาความเปนดาง แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน และออรโธฟอสเฟส และเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
ของกรมควบคุมมลพิษ
แผนการทดลองและวิเคราะหทางสถิติ
การทดลองใชการวางแผนการทดลองแบบสุมโดยใชอาหาร 3 สูตร แตละสูตรแบงเปน 3 ซ้ํา ทําการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบ One-way analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี
Tukey ใชโปรแกรมวิเคราะห SPSS 11.5 for windows

ผลการทดลอง
คุณภาพน้ําของบอทดลอง
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําในกระชังตลอดการทดลอง พบวา คุณภาพน้ําในกระชังที่ 1 ที่เลี้ยงดวย
สูตรอาหารที่ระดับโปรตีน 25% มีคา pH ของน้ําอยูในชวง 7.89-8.15 คาการนําไฟฟาอยูระหวาง 284-326
µs.cm-1 แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 0.18-0.26 mg.l-1 ไนเตรท-ไนโตรเจน 0-0.9 mg.l-1 ออรโธฟอสเฟส 0.027.8 mg.l-1 คาความขุนใสของน้ํา 59-63 mg.l-1 และคาความเปนดางของน้ํา 75-98 mg.l-1 สวนในกระชังที่ 2
ที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่ระดับโปรตีน 25% มีคา pH ของน้ําอยูในชวง 7.7-7.86 คาการนําไฟฟาอยูระหวาง
294-305 µs.cm-1 แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 0.23-0.37 mg.l-1 ไนเตรท-ไนโตรเจน 0.1.-0.2 mg.l-1 ออรโธ
ฟอสเฟส 0.04-0.11 mg.l-1 คาความขุนใสของน้ํา 53-59 mg.l-1 และคาความเปนดางของน้ํา 84-95 mg.l-1
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และในกระชังที่ 3 ที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารที่ระดับโปรตีน 35% มีคา pH ของน้ําอยูในชวง 7.42-7.77 คาการ
นําไฟฟาอยูระหวาง 269-309 µs.cm-1 แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 0.23-0.36 mg.l-1 ไนเตรท-ไนโตรเจน 0.1-0.2
mg.l-1 ออรโธฟอสเฟส 0.03-0.13 mg.l-1 คาความขุนใสของน้ํา 73-82 mg.l-1 และคาความเปนดางของน้ํา
93-96 mg.l-1 ซึ่งคุณภาพของน้ําในกระชังเพาะเลี้ยงอยูในระดับของน้ําประเภทที่ 2 ซึ่งเหมาะสมตอการ
ประมง ตามมาตรฐานคุ ณภาพน้ํ าในแหลง น้ําผิวดิ น ตามพระราชบั ญญั ติส งเสริม และรัก ษาสิ่งแวดลอ ม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 ของกรมควบคุมมลพิษ
การเจริญเติบโตของปลาเผาะ
ผลของน้ําหนักและความยาวของปลาเผาะที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีโปรตีนแตกตางกันดังนี้ สวนของ
น้ําหนักของปลาเผาะ ในทุกชวงการเก็บตัวอยาง 6 ครั้ง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% (Table 2) โดยในชวงการเก็บตัวอยางครั้งที่ 1-3 พบวา กระชังที่ 3 ใหอาหารที่มีโปรตีน
35% มีน้ําหนักเพิ่มสูงกวากระชังอื่น แตในชวงการเก็บขอมูลครั้งที่ 4-6 น้ําหนักของปลาเผาะในกระชังที่ให
อาหารที่มีโปรตีน 30% มีน้ําหนักเพิ่มมากกวากระชังอื่น คือ มีน้ําหนัก 171.42±9.36 กรัม สวนของความยาว
ของปลาเผาะ ในทุกชวงการเก็บตัวอยาง 6 ครั้ง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (Table 2) พบวา ความยาวของปลาในกระชังที่ใหอาหารที่มีโปรตีน 30 และ 35% มีความ
ใกลเคียงกัน คือ 22.71±0.35 และ 22.42±0.38 ซม. และกระชังที่ใหอาหารที่มีโปรตีน 25% มีความยาวนอย
ที่สุด คือ 20.85±0.45 ซม.
Table 2 Weight and length of Pangasius Bocourti obtained at the end of the experiment
Data collection

Weight
(g)

Length
(cm)

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Formula 1
41.42±1.42b
42.14±3.75b
45.00±6.63b
69.28±6.40b
100.71±7.02b
137.14±10.62b
10.57±0.48b
11.42±0.42b
15.50±0.44b
17.57±0.52b
20.35±0.38b
20.85±0.45b

Experimental diets
Formula 2
30.71±2.02c
60.00±3.08a
80.71±2.97a
92.85±9.11a
140.00±10.23a
171.42±9.36a
12.85±0.26a
13.85±0.91a
18.28±0.35a
20.21±0.37a
22.35±0.23a
22.71±0.35a

Formula 3
044.78±2.97a
063.57±4.84a
087.85±6.62a
088.57±4.04ab
110.71±7.35b
145.71±6.85b
14.14±0.55a
14.64±0.41a
18.07±0.49a
18.85±0.34b
21.92±0.39a
22.42±0.38a

Means ± S.E. with superscript in the same line were significantly different (P<0.05).
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ผลของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตราการ
เปลี่ ยนอาหารเป นเนื้ อ ของปลาเผาะที่เลี้ ยงด วยอาหารที่มี โ ปรตีนแตกต างกั นตลอดการทดลอง พบว า
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตตอวัน และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยกระชังที่ 2 ที่ใหอาหารที่มีโปรตีน 30% มีคาสูงที่สุด สวน
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อทั้ง 3 การทดลอง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 5)
Table 3 The mean weight gain, average daily gain, specific growth rate, food conversion ratio and
survival rate of Pangasius bocourti in the experiment
Composition
Mean weight gain
Average daily gain
Specific growth rate
Food conversion ratio
Survival

Formula 1

Experimental diets
Formula 2

Formula 3

127.14±10.62b
01.05±0.08b
03.30±0.08b
2.63±0.26
100%

161.43±9.36a
001.34±0.07a
003.52±0.52a
02.89±0.15
100%

135.71±6.85b
001.13±0.05b
003.36±0.04b
03.18±0.13
100%

Means ± S.E. with superscript in the same line were significantly different (P<0.05).

การเจริญเติบโตของปลาบึก
การเจริญเติบโตในสวนของน้ําหนักและความยาวของปลาบึกที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารโปรตีน 25, 30
และ 35% ตลอดการทดลอง พบวา น้ําหนักของปลาที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารแตกตางกันไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แตขอมูลในสวนของความยาว พบวา ชวงการเก็บ
ขอมูลในครั้งที่ 3 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้ ความยาวของ
ปลาบึกในกระชังที่ 1 ที่เลี้ยงดวยอาหารที่มีระดับโปรตีน 25% มีความยาว 24.07±0.41 เซนติเมตร ซึ่งมี
ความยาวมากที่สุด (Table 4) แตเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ไมมีความแตกตางทางสถิติในสวนของความ
ยาวของปลาบึก
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Table 4 Weight and length of Pangasianodon gigas obtained at the end of the experiment
Data collection

Weight
(g)

Length
(cm)

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Formula 1
093.57±7.99
102.85±4.72
100.00±4.87
110.00±5.00
129.28±5.05
160.00±6.54
22.57±0.36
22.57±0.36
24.07±0.41a
24.14±0.28
24.71±0.46
25.00±0.30

Diets
Formula 2
104.28±5.91
111.42±1.42
110.00±5.00
111.42±1.42
119.28±7.19
152.85±7.14
23.00±3.93
23.00±0.00
23.00±0.00b
24.42±0.64
23.71±0.86
24.42±0.48

Formula 3
95.00±4.22
107.14±6.80
111.42±1.42
104.28±4.49
130.71±6.58
148.57±7.37
23.00±0.39
23.00±0.34
23.71±0.57a
24.42±0.36
24.78±0.40
24.85±0.32

Means ± S.E. with superscript in the same line were significantly different (P<0.05).

อัตรารอด น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น อัตราแลกเนื้อ และอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาบึก
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเนื้อของปลาบึกตลอดการทดลอง พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% (Table 5) แตจากขอมูลที่ได พบวา น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลาบึกในกระชังที่ 1 มีแนวโนม
เพิ่มมากกวา กระชังที่ 2 และ 3 ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อมีคาสูงอยูในชวง 5.10+0.305.72+0.439 ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมีคาอยูในชวง 1.88±0.049-1.97±0.04 และพบวาทุก
กระชังที่ทดลองมีอัตราการรอดตาย 100%
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Table 5 Mean weight gain, average daily gain, specific growth rate, food conversion ratio and
survival rate of Pangasianodon gigas
Proximate composition

Experimental diets
Formula 1
Formula 2
Formula 3
110.00±6.54
102.86±7.14
98.57±7.37
0.91±0.05
0.85±0.05
0.82±0.06
1.97±0.04
1.93±0.04
1.88±0.04
5.10±0.30
5.60±0.34
5.72±0.43
100
100
100

Mean weight gain (g)
Average daily gain (g.d-1)
Specific Growth Rate
Food Conversion Ratio
Survival (%)
Values are means ± S.E. in the same line.

วิจารณและสรุปผลการทดลอง
จากการทดลองเลี้ ย งปลาเผาะร ว มกั บ ปลาบึ ก ดว ยสู ต รอาหารที่ มี ร ะดั บ โปรตี นที่ ต า งกั น พบว า
สูตรอาหารที่ผลิตเพื่อใชในการเลี้ยงปลาครั้งนี้มีปริมาณโปรตีน เทากับ 25.08±0.03, 30.04±0.03 และ
35.00±0.05 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับปริมาณโปรตีนที่กําหนด คือ 25, 30 และ 35% ตามลําดับ ดานคุณภาพน้ํา
ของทุกกระชังที่ใชในการทดลอง พบวา คุณภาพของน้ําในกระชังเพาะเลี้ยงอยูในระดับของน้ําประเภทที่ 2
ซึ่งเหมาะสมตอการประมง ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ของกรมควบคุมมลพิษ
ในขณะที่การเจริญเติบโตของปลาเผาะตลอดการทดลอง พบวา ทุกกระชังทดลองมีอัตรารอด 100%
เชนกัน สวนน้ําหนัก ความยาว น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตตอวัน อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) ยกเวน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ ไม
มีความแตกตางทางสถิติ (p>0.05) โดยพบวา น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของปลาเผาะในกระชังที่ใหอาหารที่มีโปรตีน
30% มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นสูงที่สุด คือ 161.43±9.36 กรัม และมีอัตราการเพิ่มขึ้น 1.34±0.07 กรัมตอวัน สวนผล
ของการเจริญเติบโตของปลาบึกตลอดการทดลอง พบวา ทุกกระชังทดลองมีอัตรารอด 100% สวนน้ําหนัก
น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตตอวัน อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและอัตราการเปลี่ยนอาหาร
เปนเนื้อ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลการทดลองในครั้งนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Li et al. (2006) การเปรียบเทียบสูตรอาหารที่มีปลาปน 0, 4 และ 8% ในการเลี้ยงปลา channel
catfish วัยออน พบวา มีคาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ อยูในชวง 3.38-4.37 เปอรเซ็นตตอวัน โดยอาหาร
ที่มีปริมาณปลาปน 4 และ 8% ไมมีความแตกตางกัน และพบวา สายพันธุของปลาและอาหารที่มีสวนผสม
ของโปรตีนจากพืชมีผลตออัตราการเจริญเติบโตจําเพาะอยางมาก ใกลเคียงกับการศึกษาของ Toko et al.
(2008) ที่ศึกษาสูตรอาหารที่ใชถั่วเหลือง และเมล็ดฝาย ทดแทนปลาปน พบวา คาอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ อยูในชวง 3.85±0.20-4.35±0.13 เปอรเซ็นตตอวัน ใกลเคียงกับงานวิจัยในครั้งนี้ คือ คาอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะในปลาเผาะ อยูระหวาง 3.30±0.08-3.52±0.52 เปอรเซ็นตตอวัน และสูงสุดในปลาเผาะที่
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ใหอาหารที่มีโปรตีน 30% ในขณะที่คาอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะในปลาบึก อยูระหวาง 1.88±0.041.97±0.04 เปอรเซ็นตตอวัน มีคาคอนขางต่ําสงผลใหปลาบึกมีการเจริญเติบโตนอยกวาปลาเผาะ
ในสวนของเกษตรกร พบวา มีการสงเสริมใหทําอาหารหรือซื้ออาหารสําหรับใชเลี้ยงปลาบึก โดยใช
อาหารที่มีระดับของโปรตีนตั้งแต 20-35% ขึ้นอยูกับความสามารถในการเลี้ยงหรือตนทุนที่สามารถจายได
ของเกษตรกรที่ตองการเลี้ยง หรือ ถาหากเปนการทําอาหารที่ทําขึ้นเองโดยมีสวนประกอบของ ปลาปน รํา
กากถั่วเหลือง และปลาขาว และ สวนผสมอื่นที่ใชเปนตัวเพิ่มคุณคาทางโภชนาการใหกับตัวอาหาร ควรใหมี
ระดับของโปรตีนอยูในชวง 20-30% ก็สามารถใชเลี้ยงปลาบึกได (เกรียงศักดิ์ และคณะ, 2547; เสนห และคณะ,
2535) ถึงอยางไรก็ตามก็ควรเลือกสูตรอาหารเพียงสูตรเดียวที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงปลาบึก โดยเนน
อาหารที่ใชการเลี้ยงปลาบึกในระยะยาว เพราะการเลี้ยงปลาบึกนั้นตองใชระยะเวลานานกวาจะสามารถจับ
ออกจําหนายได (เสนห และคณะ, 2535) สวนของปลาเผาะ พบวา Cacot (1999) ไดวิจัยเรื่องการใหอาหาร
ลูกปลาเผาะแรกฟกดวย ไรแดง อารทีเมีย และไสเดือนน้ํา ที่มีระดับโปรตีนอยูในชวง 36-40% ที่จําเปนตอ
การเจริญเติบโตของตัวออนแรกฟก พบวา ไรแดงทําใหอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดต่ํา สวนอารทีเมีย
และไสเดือนน้ําทําใหการเจริญเติบโตและมีอัตราการรอดใกลเคียงกัน ผลจากการประเมินคาการเจริญเติบโต
พบวา สามารถเลี้ยงปลาเผาะใหรอดชีวิตทั้งหมดไดดวยอาหารที่ระดับโปรตีนไมต่ํากวา 30% ซึ่งสอดคลอง
กับ Lovell (1989) กลาววา ปลาจะเจริญเติบโตไดรวดเร็วที่สุด ก็ตอเมื่อไดรับพลังงานพอดีกับความตองการ
หากปลาไดรับพลังงานต่ํากวาความตองการจะสงผลใหการเจริญเติบโตลดลง และถาไดรับพลังงานมาก
เกินไป ก็อาจทําใหการเจริญเติบโตของปลาลดลงดวย จากขอมูลการเลี้ยงปลาเผาะของจังหวัดนครพนมที่ให
เกษตรกรเลี้ยงปลาเผาะในกระชังในลําน้ําโขง โดยการเปรียบเทียบการเลี้ยงปลาเผาะดวยอาหารที่มีระดับ
โปรตีน 25 และ 30% พบวา อาหารที่มีระดับโปรตีน 30% ปลาเผาะมีการเจริญเติบโตที่ดีกวา (อรรณพ, 2549)
ดวยเชนกัน
จากการทดลองในครั้งนี้สามารถสรุปไดวา สามารถเลี้ยงปลาเผาะรวมกับปลาบึกได โดยใชอาหารที่
มีโปรตีน 30% เปนอาหารที่ใชในการเลี้ยงตลอดการทดลอง
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จากฟารมเลี้ยงกุงในประเทศไทย
The Study of Bacteria Associated with Necrotizing Hepatopancreatitis
of Cultivated White Shrimp in Thailand
นุชนาฏ ตาดมี1 คมศิลป พลแดง1 ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล1 และวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย1,2*
Nuchanart Tardmee1, Komsil Pholdaeng1, Timothy W. Flegel1 and Wansika Kiatpathomchai1,2*
1

หนวยวิจัยเพื่อความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 10400
2
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ สวทช. ปทุมธานี 12120
1
Centex Shrimp, Faculty of Science, Mahidol University, Rama 6 Road, Bangkok, Thailand 10400
2
National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, NSTDA, Bangkok, Thailand 10400
*Corresponding author: wansika@biotec.or.th

บทคัดยอ
ไดทําการศึกษาหาวาแบคทีเรียชนิดใดที่เปนสาเหตุของอาการตับอักเสบที่ระบาดในกุงขาวที่เลี้ยง
ในประเทศไทยโดยใช เ ทคนิ ค PCR จากชุ ด ตรวจที่ มี จํ า หน า ย หรื อ จากไพรเมอร ที่ ถู ก รายงานไว ใ น
วารสารวิ ช าการนานาชาติ แม ว า อาการของโรคดั ง กล า วมี ลั ก ษณะคล า ยโรคตั บ อั ก เสบ (Necrotizing
hepaptopancreatitis; NHP) ที่ระบาดในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (TNHP) แตเมื่อนําชุดตรวจ PCR
ที่ออกแบบอยางจําเพาะกับ TNHP จากบริษัท Intelligene กลับใหผลลบ ในขณะที่ใชชุดตรวจสําหรับ NHP
ทั่วไปจาก DiagXotic kit และไพรเมอรที่ออกแบบโดย Brinez et al. (2003) ใหผลบวก แตลําดับเบสของ
ผลผลิต PCR ที่ไดกลับเหมือนกันกับ TNHP เพียง 35-75% แสดงใหเห็นวา เชื้อที่กอใหเกิดอาการตับ
อักเสบที่ระบาดในกุงขาวที่เลี้ยงในประเทศไทยนั้นเปนเชื้อคนละสายพันธุกันกับเชื้อ TNHP จากเท็กซัส และ
เมื่อตรวจดวยไพรเมอรที่ใชตรวจเชื้อแบคทีเรียในกลุมริกเก็ตเซีย (RLB) จากรายงานของ Nunan et al.
(2003) พบวา ใหผลบวกที่มีลําดับเบสเหมือนกันกับแบคทีเรียในกลุมนี้ถึง 90-98% แตเมื่อทําการยืนยันผล
ดวยเทคนิค in situ hybridization กลับใหผลลบในเนื้อเยื่อตับที่มีการอักเสบ ในขณะเดียวกันใหผลบวก
กั บ epicommensal protozoa แสดงว า ผลบวกที่ ได จาก PCR อาจไม เกี่ ยวข องกั บเชื้ อก อโรคตั บอั กเสบ
ตอจากนั้นไดทําการออกแบบไพรเมอรเพื่อศึกษาลําดับเบสในสวน 16s rRNA ใหไดลําดับเบสที่ยาวขึ้น
ถึง 1,200 bp พบวา ลําดับเบสที่ไดมีสวนที่เหมือนกับเชื้อ Vibrio sp. เปนอยางมาก จึงยืนยันผลดวยการทํา
Immunohistochemistry ซึ่ ง เทคนิ ค ดั ง กล า วให ผ ลบวกกั บ ตั บ ของกุ ง ขาวที่ มี อ าการตั บ อั ก เสบด ว ย ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวา อาการของโรคตับอักเสบในกุงขาวที่ระบาดในประเทศไทยสวนใหญนาจะมีสาเหตุ
มาจากเชื้อ Vibrio sp. มากกวาที่จะเปนเชื้อ RLB หรือ TNHP
คําสําคัญ: โรคตับอักเสบ แบคทีเรีย ริกเก็ตเซีย วิบริโอ
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Abstract
Since 2005, severe mortalities of P. vannamei have occurred in some grow-out ponds in
Thailand. Gross signs of hepatopancreatic necrosis were displayed similar to that seen in shrimp
exhibiting Texas necrotizing hepatopancreatitis (TNHP), a severe disease originally reported in
Texas, USA. However, a PCR assay of the affected Thai shrimp gave negative results using a
commercial kit designed for specific detection of TNHP. In addition, the use of published PCR
methods with some of these shrimp gave amplicons with sequences that shared only 35 to 75%
identity with TNHP bacteria. This indicated that the organism(s) causing hepatopancreatic necrosis
in Thailand were distinct from those causing TNHP in the Americas. However, the sequences of
amplicons obtained using the nested PCR primers standard for the 16S rRNA gene of RLB showed
90-98% sequence identity with some sequences of the alpha-proteobacteria (rickettsia) group. This
probe did not bind with lesions in the hepatopancreatic tissue of diseased shrimp by in situ
hybridization assay, but some did bind with epicommensal protozoa. The nucleotide sequences
obtained in this study were analyzed and grouped as derived from 21 putative species of
alphaproteobacteria. Thus, Rick-6 primers were developed to study more length of these
sequences. So, these shared high sequence identity with Vibrio species. The use of monoclonal
antibodies (MAbs) for immunohistochemical analysis revealed that hepatopancreatic lesions found
in the Thai specimens were most often associated with Vibrio species such as V. harveyi and V.
parahaemolyticus and not with RLB.
Keywords: hepatopancreatic necrosis, Rickettsia-like bacteria (RLB), Vibrio sp.

คํานํา
โรคตับอักเสบในกุงขาวหรือ necrotizing hepatopancreatitis (NHP) ถูกพบครั้งแรกที่มลรัฐเท็กซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงถูกเรียกวา Texas necrotizing hepatopancreatitis (TNHP) (Frelier et al., 1992)
แบคทีเรียชนิดนี้ จัดอยูในกลุม alpha-proteobacteria มีขนาดเล็ก ยอมติดสีแกรมลบ มีรูปรางไมแนนอน
และพบอยูภายในเซลลเทานั้น ซึ่งพบไดในเซลลเยื่อบุผิวของ hepatopancreas มีรูปราง 2 แบบ คือ เปน
ทอน (rod shape form) และเปนเกลียว (helical form) (Figure 1) สําหรับกุงที่แสดงอาการของโรคจากการ
ติดเชื้อ TNHP คือ จะไมกินอาหาร ลําไสวาง ไมมีอาหาร การเจริญเติบโตลดลง ลําตัวออนนิ่ม เหงือกและขา
วายน้ําเปนสีดํา ตับซีดฝอลีบ มีอาการบวมน้ํา (Figure 2) และอัตราการตายของกุงอาจเพิ่มขึ้นมากถึง 99%
ในเวลา 30 วัน มักพบการระบาดเมื่ออุณหภูมิและความเค็มสูงคือ 26°ซ และ 16 ppt ตามลําดับ ตอมาในป
2536 มีรายงานการระบาดของโรคตับอักเสบกับกุงขาวในฟารมที่ประเทศเปรู ซึ่งลักษณะอาการของโรคมี
อาการคลายโรค NHP ที่เคยระบาดในรัฐเท็กซัส จากการศึกษา RFLP ของลําดับเบสในสวน 16S rRNA
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และยืนยันการติดเชื้อดวยเทคนิค in situ hybridization พบวา เชื้อที่ระบาดในเปรูนี้เปนเชื้อเดียวกันกับที่
ระบาดในเท็กซัส (TNHP) (Brinez et al., 2003) นอกจากนี้ในป 2542 ที่ประเทศเมกซิโก ก็มีรายงานวากุงที่
เลี้ยงในฟารมมีอัตราการตายที่ผิดปกติคือ 20-80% ซึ่งสวนใหญเกิดขึ้นในฟารมที่มีความเค็มและอุณหภูมิ
ของน้ําสูงกวา 45 ppt และ 34°ซ ตามลําดับ เมื่อศึกษาระดับเนื้อเยื่อ พบวา ตับและเหงือกกุงมีอาการ
ผิดปกติคลายกับโรคตับอักเสบที่เกิดจาก TNHPB และเมื่อตรวจดวยเทคนิค PCR พบวา เปนเชื้อชนิด
เดียวกัน (Rio-Rodriguez et al., 2006) นอกจากนี้ยังมีรายงานการระบาดของโรคตับอักเสบในอีกหลายๆ
ประเทศอาทิ เอกวาดอร บราซิล ปานามา และคอสตาริกาอีกดวย (Lightner, 1996)
นอกจากนี้ในป 2542 ยังมีรายงานการตายของกุงกุลาดําแพรระบาดในประเทศมาดากาสการ โดย
กุงที่ตายมักมีอาการตับอักเสบ และลักษณะอื่นๆ ที่คลายโรค NHP แตเมื่อศึกษาในระดับเนื้อเยื่อกลับพบวา
อาการของโรคดังกลาวนั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีรูปรางเปนทอนคลายริกเก็ตเซีย (ricketsia-like bacteria;
RLB) (Figure 4) ซึ่งแตกตางจากโรคตับอักเสบที่ระบาดในอเมริกา ซึ่งในปจจุบันนี้ยังไมมีการจัดจําแนกและ
รายงานลําดับเบสที่แนนอนของแบคทีเรียชนิดนี้เลย สําหรับเทคนิคที่ใชในการตรวจเชื้อนี้ในปจจุบันคือ PCR
และ in situ hybridization (Nunan et al., 2003) ซึ่งยังถือวาใหผลที่ไมจําเพาะมากนัก

Figure 1 TEM of hepatopancreatocyte from a juvenile P. vannamei with TNHP. Profiles of
intracellular rod shaped forms (large arrow) and helical forms (small arrow) of the TNHP
bacterium are abundant in the cytoplasm (Lightner, 1996)

Figure 2 P. vannamei with TNHP showing the reduction in size of the hepatopancreas
(Lightner, 1996)
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Figure 3 H&E staining of the hepatopancreas of a juvenile P. vannamei with severe,
chronic NHP

Figure 4 TEM of a hepatopancreatocyte from a juvenile P. vannamei with NHP
สําหรับการระบาดของโรคตับอักเสบในกุงขาวที่เลี้ยงในประเทศไทยนั้นเริ่มตรวจพบไดในฟารม
เลี้ยงกุงขาวในป 2548 โดยอาการของกุงเปนโรคจะมีลักษณะคลายกุงที่ติดเชื้อแบคทีเรียในกลุมริกเก็ตเซีย
และ NHP เชน กินอาหารลดลง เฉื่อย ลําตัวซีด ตับฝอ ลีบ หรืออาจพบอาการตับบวมน้ํา (Limsuwan &
Chuchird, 2006) นอกจากนี้เปลือกกุงจะบางในขณะที่เหงือกและขาวายน้ําจะมีสีเขม

Figure 5 Infected shrimp showing gross signs of black melanized lesions
จุดประสงคของงานวิจัยนี้ คือ การศึกษาหาสาเหตุของโรคตับอักเสบที่ระบาดในกุงขาวทีเลี้ยงใน
ประเทศไทยดวยเทคนิค PCR โดยใชชุดตรวจ PCR สําเร็จรูป (IQ2000TM for NHP จากบริษัท Intelligene
ประเทศไตหวัน และชุดตรวจ DiagXotics kit จากประเทศอเมริกา USA) หรือใช primer ที่ไดตีพิมพแลวใน
วารสารวิชาการนานาชาติ ไดแก รายงานของ Brinez et al. (2003) และ Nunan et al. (2003) เมื่อไดผลผลิต
PCR แลวจะนําไปหาลําดับเบสของผลผลิต PCR ดังกลาว อีกทั้งจะทําการยืนยันผลดวยเทคนิค in situ
hybridization หรือ immunohistochemistry และเมื่อรูสาเหตุของโรคแลวจะไดมีการปองกันอยางถูกวิธีใน
ลําดับตอไป
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อุปกรณและวิธีการ
1. การหาสาเหตุของโรคตับอักเสบในกุง ขาวที่ระบาดในประเทศไทยดวยเทคนิค PCR
การศึกษาเริ่มจากการนําตัวอยางขาวายน้ําและตับของกุงที่มีอาการของโรคตับอักเสบและตายอยาง
ตอเนื่องจาก จังหวัดสมุทรสาคร ตราด ระยอง และสุราษฎรธานี มาสกัด DNA โดยใชชุดสกัด DNA สําเร็จรูป
จาก บริษัท Fermentus ตามวิธีที่กําหนด จากนั้นทําการวัดปริมาณและตรวจสอบคุณภาพของ DNA ดวยการ
ตรวจวัดการดูดกลืนคลื่นแสงที่ 260/280 nm ดวยเครื่อง spectrophotometer และเจือจาง DNA ใหไดความ
เข็มขน 50 ng/µl เพื่อนําไปใชเปน template ในการทํา PCR โดยใช primer 4 ชุด
1.1 การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียดวยชุดตรวจที่จําเพาะกับเชื้อกอโรคตับอักเสบที่ระบาดใน
รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (TNHP) โดยใชชุดตรวจ IQ2000TM จากบริษัท Farming IntelliGene
นํา DNA ที่สกัดไดปริมาณ 100 ng (2 µl) ผสมใน first PCR premix 7.5 µl และ IQzyme DNA
polymerase 0.5 µl จากนั้นทําปฏิกิริยาโดยใชเครื่อง thermal cycler ที่ 94ºซ 20 วินาที 62ºซ 20 วินาที
72ºซ 30 วินาที จํานวน 20 รอบ ตามดวย 72ºซ 30 วินาที จากนั้นเติม nested PCR premix และ IQzyme
DNA polymerase อีก 14 µl และ 1 µl ตามลําดับ แลวทําปฏิกิริยา nested ที่ 94ºซ 20 วินาที 62ºซ 20 วินาที
72ºซ 30 วินาที จํานวน 30 รอบ ตามดวย 72ºซ 30 วินาที เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลงทําการตรวจสอบผลผลิต
PCR ดวย 1.5% agarose gel electrophoresis
1.2 การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียดวยชุดตรวจ DiagXotics kit สําหรับเชื้อกอโรคตับอักเสบที่
ระบาดทั่วไป (NHP)
เตรียม PCR reaction ตามวิธีที่ชุดตรวจกําหนดโดยใช DNA ที่สกัดไดปริมาณ 100 ng เปนสารตั้ง
ตน จากนั้นทําปฏิกิริยาโดยใชเครื่อง thermal cycler ที่ 95ºซ 1 นาที ตามดวย 90 ºซ 20 วินาที 55ºซ 30
วินาที และ 72ºซ 45 วินาที จํานวน 35 รอบ และ 72ºซ 7 นาที เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลงทําการตรวจสอบ
ผลผลิต PCR ดวย 1.5% agarose gel electrophoresis ซึ่งขนาดของผลผลิต PCR ที่ถูกตองคือ 321 bp
1.3 การตรวจหาเชื้อกอโรคตับอักเสบที่ระบาดทั่วไป (NHP) โดยใช primer pf-1 และ pf-2
จากรายงานของ Brinez et al. (2003)
Primer ชุดนี้ ไดถูกออกแบบในสวน consensus sequence ของ 16S rRNA ของ เชื้อแบคทีเรียซึ่ง
สามารถใชตรวจเชื้อ NHPB สายพันธุเท็กซัส (TNHPB) สายพันธุเปรู (PNHPB) และสายพันธุโคลัมเบีย
(CNHPB) ได สําหรับการทําปฏิกิริยา PCR นั้น ใน reaction ประกอบดวย DNA 100 ng, 10 mM Tris-HCl
(pH 8.3), 50 mM KCl, 1.5 mM MgCl2, 125 µM dNTPs, 2.5 U Taq polymerase และ 5 pmol ของ
forward pf-1/ reverse pr-2 primers ลําดับเบสของ primer ชุดนี้แสดงใน Table 1
สําหรับสภาวะที่ใชในการทําปฏิกิริยาคือ 95ºซ 1 นาที ตามดวย 90 ºซ 20 วินาที 52ºซ 30 วินาที
และ 72ºซ 45 วินาที จํานวน 35 รอบ และตอดวย 72ºซ 7 นาที (Briñez et al., 2003) เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลง
ทําการตรวจสอบผลผลิต PCR ดวย gel electrophoresis ซึ่งขนาดของผลผลิต PCR ที่ถูกตอง คือ 440 bp
และเพื่อเปนการยืนยันวา DNA ตั้งตนของทุกตัวอยางที่ตรวจสอบนั้นมีปริมาณที่เทาๆ กัน ผูวิจัยจึงไดใช
primer อีกหนึ่งคู คือ forward BAF และ reverse BAR (Table 2) ซึ่งเปน primer ที่ใชในการตรวจสอบ
actin gene ของกุง (internal control) ดวย ซึ่งองคประกอบของ PCR และสภาวะที่ใช รวมถึงวิธีการ
ตรวจสอบผลนั้น ใชวิธีการเชนเดียวกันกับที่ใชกับ primer pf-1และ pr-2
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Table 1 Sequences of primers forward pf-1 and reverse pr-2.
Primer
forward pf-1
reverse pr-2

Sequence
5’-ACG TTG GAG GTT CGT CCT TCA G-3’
5’-TCA CCC CCT TGC TTC TCA TTG T-3’

Table 2 Sequences of primers forward BAF and reverse BAR
Primer
foward BA F
reverse BA R

Sequence
5’ CGA GGT ATC CTC ACC CTG AA 3’
5’ TGG TCG TGA AGG TGT AAC CA 3’

1.4 การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกลุมริกเก็ตเซีย (RLB) ดวยเทคนิค nested PCR จาก
รายงานของ Nunan et al. (2003)
นํา DNA ที่สกัดไดปริมาณ 100 ng (2 µl) ผสมใน first PCR premix ปริมาตร 23 µl ซึ่งประกอบดวย
10 mM PCR buffer (Tris-HCl,50 mM KCl, pH 8.3) (invitrogen), 2 mM dNTPs, 88 pmol ของ outer
primer (16S rRNAF/16S rRNAR) (Table 3), 2.5 U Taq polymerase, 2 mM MgCl2 และน้ํากลั่น จากนั้น
ทําปฏิกิริยาโดยใชเครื่อง thermal cycler ที่ 95ºซ 2 นาที ตามดวย 95 ºซ 30 วินาที 45ºซ 30 วินาที และ
72ºซ 2 นาที จํานวน 30 รอบ และตอดวย 72ºซ อีก 7 นาที จากนั้นเติม nested PCR premix อีก 15 µl ที่มี
องคประกอบตางๆ เชนเดียวกับ first PCR premix ยกเวนการเพิ่ม 88 pmol ของ inner primer (Rick-1)
แลวทําปฏิกิริยาตอที่ 95ºซ 1 นาที ตามดวย 95 ºซ 30 วินาที 60ºซ 30 วินาที และ 72ºซ 30 วินาที จํานวน 30
รอบ ตามดวย 72ºซ อีก 7 นาที จากนั้นทําการตรวจสอบผลผลิต PCR ที่ไดดวย agarose gel electrophoresis
สําหรับรายละเอียดและลําดับเบสของ outer primers (16S rRNA) และ inner primers (Rick-1) แสดงใน
Table 3
Table 3 Sequences of nested PCR primers designed by Nunan et al. (2003)
Primer name

16S rRNA

Rick1

Primers/Sequences

Product
size (bp)

16S rRNA forward
CCG AAT TCG TCG ACA ACA GAG TTT GAT CCT GGC TCA G
16S rRNA reverse
CCC GGG ATC CAA GCT TAC GGC TAC CTT GTT ACG ACT T
Rickettsia 2 forward
GCG TAG GCG GAT TAG TTA GTC AGA G
Rickettsia 5 reverse
GTT GCG CTC GTT ACA GGA CT
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2. การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด (DNA sequencing)
เพื่อตรวจสอบลําดับเบสของผลผลิต PCR ที่ได ผูวิจัยจึงไดทําการ ligate ชิ้นสวน PCR ดังกลาว
เขาสู plasmid vector โดยใชชุด pGEMT-easy vector kit (promega) จากนั้น transform เขาสู E. coli
competent cell สายพันธุ JM109 (promega) ตามวิธีที่กําหนด และตรวจสอบดวย blue-white colony
selection และ colony PCR แลวทําการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย colony ที่ใหผลบวกในอาหารเลี้ยงเชื้อ LB-broth
ที่ผสมดวยสารปฏิชีวนะ ampicillin ตออีก 18 ชั่วโมง บนเครื่องเขยา โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 37ºซ จากนั้นทํา
การสกัดเอา plasmid DNA โดยใชชุดสกัด plasmid สําเร็จรูป (fermentas) ตามวิธีการที่กําหนด เมื่อได
plasmid DNA แลว ทําการวัดปริมาณและคุณภาพดวยเครื่อง spectrophotometer จากนั้นสงหาลําดับเบส
(sequencing) ที่ บริษัท Macrogen ประเทศเกาหลีใต
3. การยืนยันผลดวยเทคนิค In situ hybridization และ H&E staining
เพื่อเปนการยืนยันผลการทดลองและพิสูจนวาอวัยวะเปาหมายของเชื้อที่ใหผลบวกนั้น คือ ตับจริง
หรือไม ผูวิจัยจึงไดสังเคราะห DNA probe จากผลผลิต PCR ที่ไดจากการใช primer ตางๆ ติดฉลากดวยสาร
Digoxigenin โดยใชชุด (DIG)-PCR labeling kit (Roche) จากนั้นทํา in situ hybridization เปรียบเทียบกับ
การทํา H&E staining Lightner (1996)
4. การออกแบบ primer เพื่อศึกษาลําดับเบสที่ยาวขึน้ ของเชื้อที่ได
นําผลผลิต PCR ที่ไดจากการทํา PCR ดวย primer Rick 1 โดยใชตัวอยางกุงขาวที่มีอาการตับ
อักเสบมาเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด โดยใช program clustralW (www.ncbi.nlm.gov/BLAST/) จากนั้น
ทําการออกแบบ primer Rick6 จากบริเวณ conserve region ของ 16S rRNA gene ของเชื้อที่ได แลวนํามา
ทํา PCR โดยผลผลิต PCR ที่ไดจะมีขนาด 1,200 bp

ผลการวิจัย
1. การตรวจหาเชื้อกอโรคตับอักเสบในกุงขาวทีร่ ะบาดในประเทศไทยดวยเทคนิค PCR
จากการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโดยใชตัวอยางกุงขาวที่มีลักษณะอาการตับอักเสบจํานวน 120 ตัว
จากฟารมตางๆ ในประเทศไทย พบวา ตัวอยางทั้งหมดใหผลลบโดยชุดตรวจ IQ2000TM สําหรับ NHP จาก
เท็กซัสจากขอ 1.1 (Figure 7) ในขณะที่การใชชุดตรวจ DiagXotics kit จากขอ 1.2 ซึ่งเปนชุดตรวจที่ใช
ตรวจเชื้อ NHP ทั่วๆ ไป ไมไดเจาะจงสําหรับ NHP สายพันธุ Texas (TNHPB) พบวา จากจํานวนกุงทั้งหมด
97 มีเพียง 19 ตัวอยาง หรือ 20% เทานั้นที่ใหผลบวก (Figure 8) แตเมื่อนําผลผลิต PCR ดังกลาวไปหา
ลําดับนิวคลีโอไทด (sequence) กลับพบวามีความเหมือนกับเชื้อ TNHPB (Genbank accesssion number
U66509) เพียงแค 75% เทานั้น (ขอมูลไมไดแสดง) สวนการใช primer pf-1 และ pf-2 (Brinez et al., 2003)
จากขอ 1.3 ที่นิยมใชตรวจเชื้อแบคทีเรีย NHP สายพันธุเปรู (PNHPB) ก็ใหผลที่สอดคลองกัน คือ มีเพียง
20% ของกุงทั้งหมด 35 ตัวที่ใหผลบวก (Figure 9) ในขณะที่ลําดับนิวคลีโอไทด ก็มีความเหมือนกับเชื้อ
TNHPB (Genbank accesssion number U66509) เพียงแค 35% (ขอมูลไมไดแสดง) จากขอมูลดังกลาว
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ชี้ ให เห็ นว าเชื้ อแบคที เรี ยที่ ตรวจพบในประเทศไทยมี ความใกล ชิ ดทางสายพั นธุ กั บเชื้ อแบคที เรี ย NHP
สายพันธุ Texas นอยมาก ซึ่งอนุมานไดวาอาการตับอักเสบของกุงขาวที่พบระบาดในประเทศไทยนี้ไมได
เกิดมาจากเชื้อ NHP สายพันธุ Texas (TNHPB)

Figure 7 Typical diagnostic results generated by the IQ2000TM NHPB Detection. Lanes 1-4:
Example of results for specimens showing only the 848 bp amplicon for house keeping
gene included in the kit to verify the integrity of the extracted DNA

Figure 8 Example electrophoresis gel showing PCR products of 321 bp using DiagXotic kit

Figure 9 Example electrophoresis gel showing PCR products of 440 bp using primer pf-1 and pr-2
(Brinez et al., 2003)
2. ผลการตรวจหาแบคทีเรียกลุม rickettsia (RLB) โดยเทคนิค nested PCR (Nunan et al., 2003)
และยืนยันผลดวยเทคนิค sequencing
เมื่อนําตัวอยางกุงที่มีอาการตับอักเสบทั้งหมด 160 ตัว มาตรวจดวยเทคนิค nested PCR โดยใช
primer ที่ออกแบบโดย Nunan et al. (2003) จากขอ 1.4 พบวา 50% ใหผลบวกโดยการใช 16S rRNA
outer primer (1500 bp) และ 85% ใหผลบวกโดยการใช Rick-1 inner primer (532 bp) และเมื่อนําเอา
ผลผลิต PCR ขนาด 532 bp ดังกลาว ไปหาลําดับนิวคลีโอไทด และทํา blastn พบวา มีความเหมือนกัน αproteobacteria และแบคทีเรียอื่นๆ ถึง 96-98%
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3. In situ hybridization และ H&E staining
เมื่อนําตัวอยางที่ใหผลบวกดวย primer Rick-1 มาดูพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อตับดวยเทคนิค H&E
staining พบวา ในบางตัวอยางมีลักษณะของการติดเชื้อแบคทีเรียอยู กลาวคือ มีการเกาะกลุมกันของเซลล
เม็ดเลือด (haemocyte) อยูรอบๆ hepatopancreatic tubules (Figure 10) แตอยางไรก็ตามเมื่อทํา in situ
hybridization กับเนื้อเยื่อในบริเวณดังกลาวโดยใช probe ที่สังเคราะหจาก Rick-1 primer กลับไมพบ
ผลบวกแตอยางใด ในขณะที่จะพบผลบวกปลอม (false positive) เกิดขึ้นใน nucleus ของกุงทั้งที่มีอาการ
ของโรคตับอักเสบและกุงปกติแทนดังแสดงใน (Figure 11) แตกลับใหผลบวกกับ stalked protozoans
(zoothamnium) ซึ่งเปนเชื้อที่พบไดทั่วไปในตัวกุง (Figure 12)

Figure 10 Examples of hepatopancreatic histopaghology suggestive of bacterial infection in H&E
stained sections

Figure 11 H&E (A) compared with in situ hybridization (B) histological section from hepatopancreas
of affected shrimp. Rick1 probe gave false positive signal in the nucleus of
hepatopancreatic cell (B)

Figure 12 Positive in situ hybridization test results for the Rick-2 probe with Zoothamnium
4. ผลการตรวจหาเชือ้ Vibrio sp.ในกุงที่พบอาการตับอักเสบโดย Rick-6 primer และ immunohistochemistry
เพื่อศึกษาลําดับเบสที่ยาวขึ้นของเชื้อที่ได จึงไดทําการออกแบบ Rick-6 primer ซึ่งออกแบบในสวน
consensus sequence ของ RLB 16S rRNA ในบริเวณที่ใกลกับตําแหนงของ Rick-1 primer แตสามารถ
amplify RLB 16S rRNA gene ไดยาวขึ้นคือประมาณ 1,200 bp ในขณะที่ primer Rick-1 สามารถ amplify
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ไดเพียง 532 bp เทานั้น ลําดับเบสของ Rick-6 primer แสดงใน Table 4 เมื่อนํา primer ดังกลาวไปใชทํา
PCR โดยใชสภาวะเชนเดียวกับที่ใชกับ Rick-1 โดยใช DNA ที่สกัดไดจากตัวอยางกุงที่มีอาการตับอักเสบ
และหาลําดับนิวคลีโอไทด กลับพบวาลําดับนิวคลีโอไทดของตัวอยางเหลานั้นมีความเหมือนกับเชื้อ Vibrio sp.
(ข อ มู ล ไม ไ ด แ สดง) จากผลการทดลองดั ง กล า ว ผู วิ จั ย จึ ง ได ท ดลองทํ า immunohistochemistry โดยใช
primary antibody ที่จําเพาะตอเชื้อ vibrio กับเนื้อเยื่อตับของกุงที่มีอาการอักเสบ ซึ่งผลการทดลองแสดงใน
Figure 13 จากผลการทดลอง พบวา ตัวอยางหลายๆ ตัวใหผลบวกกับ monoclonal antibody ที่จําเพาะตอ
V. harveyi และ V. parahaemolyticus จึงสรุปไดวา สาเหตุของการเกิดภาวะตับอักเสบของกุงที่พบระบาดใน
ประเทศไทยนั้นนาจะมีสาเหตุมาจากเชื้อ Vibrio sp. มากกวาที่จะเปนเชื้อ Ricketsia-like bacteria
Table 4 Sequences of Rick-6 primers designed from 16S rRNA of RLB
Rick-6 primer
Rick-6 forward
Rick-6 reverse

Length
21 bp
24 bp

Sequence
5’ CAG CAA CAC TGG GAC TGA GAC 3'
5’ TAC GGC TAC CTT GTT ACG ACT TCA 3'

Figure 13 Photomicrographs of hepatopancreatic lesions of a moribund shrimp from the stress
group showing a positive reaction (brown) by immunohistochemistry with a specific
MAb for Vibrio parahaemolyticus (A) and negative reaction with a specific MAb for V.
harveyi (B). (D) histological section stained with H&E; (C) negative control without
probe

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
จากผลการตรวจตัวอยางกุงที่มีอาการตับอักเสบดวยชุดตรวจที่จําเพาะกับเชื้อกอโรคตับอักเสบที่
ระบาดในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (IQ2000TM for NHPB; Farming IntelliGene, Taiwan) พบวา
ตัวอยางทั้งหมดใหผลเปนลบ ในขณะที่ชุดตรวจที่ใหตรวจโรคตับอักเสบที่ระบาดทั่วไป (DiagXotic และ
primer pf-1 และ pf-2; Brinez et al., 2003) แมจะใหผลบวกบางในบางตัวอยาง แตเมื่อวิเคราะหลําดับ
นิวคลีโอไทด (DNA sequencing) และเปรียบเทียบกับฐานขอมูล NCBI พบวา มีความเหมือน (identity) กับ
เชื้อ NHPB สายพันธุ Texas (TNHPB) (Genbank accession number U66509) เพียง 75% และ 35%
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ตามลําดับ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ มีความใกลชิดทางสายพันธุกับ TNHPB นอยมาก จากขอมูลดังกลาว
สรุปไดวาเชื้อแบคทีเรียที่สงสัยวาจะเปนสาเหตุของโรคตับอักเสบในกุงขาวที่พบระบาดในประเทศไทยนั้น
ไมใชสายพันธุเดียวกันกับที่พบการระบาดใน Texas (TNHPB)
เมื่อใช Rick-1 primer ที่มีความจําเพาะตอการตรวจเชื้อ ricketsia-like bacteria (RLB) (Nunan et
el., 2003) ตรวจตัวอยางกุงที่มีอาการตับอักเสบและวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดที่ไดเทียบกับฐานขอมูล
NCBI พบวา มีความเหมือนกับ α-proteobacteria ถึง 90-98% อยางไรก็ตามตัวอยางกุงปกติก็ใหผลบวก
ดวยเปอรเซ็นความเหมือนกับ α-proteobacteria ที่สูงเชนกัน ดังนั้นอาจเปนไปไดวาเชื้อแบคทีเรียที่สงสัยวา
เปนสาเหตุของการเกิดโรคตับอักเสบนั้นแทจริงแลวคือเชื้อแบคทีเรียในกลุม α-proteobacteria ที่เปนเชื้อที่
พบไดทั่วไปในกุง (normal flora) แตจากการทํา H&E staining และ in situ hybridization พบวา แมกุงจะมี
อาการตับอักเสบและพยาธิสภาพของการติดเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงใหผลบวกโดย Rick-1 nested PCR
primer ก็ตาม แตผลการทํา in situ hybridization กลับเปนลบ (Figure 11) เมื่อผนวกกับผลการทํา nested
PCR จึงสรุปไดวา Rick-1 primer ไมมีความจําเพาะเพียงพอที่จะใชตรวจหาเชื้อกอโรคตับอักเสบที่พบ
ระบาดกับกุงในประเทศไทย อีกทั้งเมื่อทําการยืนยันผลดวยเทคนิค in situ hybridization โดยใช probe จาก
เชื้อในกลุมริกเก็ตเซีย พบวา ใหผลบวกกับ epicommensal stalked protozoa (Zoothamnium sp.) ดวย ซึ่ง
อาจเปนไปไดวา primer นี้ออกแบบในสวน consensus sequence ที่พบไดทั้งใน RLB และ stalked
protozoa และเนื่องจากมีรายงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวามี protozoa บางชนิดที่มักอยูรวมกับแบคทีเรียที่เปน
สาเหตุของโรคตับอักเสบในกุง (Loy et al., 1996) ดังนั้นเชื้อ protozoa ที่พบในการทดลองนี้อาจจะอยูรวมกัน
กับแบคทีเรียและมีสวนเกี่ยวของกับการเกิดภาวะตับอักเสบในกุงก็เปนได
จากการใช Rick-6 primer ในการตรวจกุงที่มีอาการของโรคตับอักเสบและเปรียบเทียบลําดับ
นิวคลีโอไทดขนาด 1,200 bp ที่ได กับฐานขอมูล NCBI พบวา มีสวนที่เหมือนกันกับเชื้อ Vibrio sp. เปน
อยางมาก และเมื่อทดลองทํา immunohistochemistry โดยใช primary antibody ที่จําเพาะตอ vibrio พบวา
กุงใหผลบวกกับ monoclonal antibody ที่จําเพาะตอ V. harveyi และ V. parahaemolyticus จึงสรุปไดวา
สาเหตุของการเกิดภาวะตับอักเสบของกุงที่พบระบาดในประเทศไทยนั้นนาจะมีสาเหตุมาจากเชื้อ vibrio
มากกวาที่จะเปนเชื้อ Ricketsia-like bacteria (RLB) หรือ TNHPB ขอสรุปดังกลาวสอดคลองกับรายงาน
ที่วาเชื้อ vibrio นั้นเปนเชื้อประจําถิ่น (normal flora) และเชื้อฉวยโอกาส (opportunistic pathogen) ของกุง
ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการระบาดของโรคกุงหลายๆ โรคที่ทําใหกุงตายภายใตสภาวะที่ไมเหมาะสม (Liu and
Chen, 2004)
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบสภาพสังคมเศรษฐกิจและสถานการณการปฏิบัติของเกษตรกร
ผูเลี้ยงกุงกามกราม ในพื้นที่อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ในการเลี้ยงกุงกามกรามตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการประมงที่ดี กลุ มตั วอย างที่ ใช ในการศึกษา จํานวนทั้ งสิ้ น 123 ราย ใชแ บบสอบถามในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2552 วิเคราะหและประมวลผลขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา
ไดแก คาต่ําสุด สูงสุด ความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา เกษตรกร
ร อ ยละ 69.9 เป น ชาย มี อ ายุ เ ฉลี่ ย อยู ใ นช ว ง 40-49 ป มี ส ถานภาพสมรส ร อ ยละ 57.7 ส ว นใหญ จ บ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา รอยละ 39.8 เกษตรกร มีประสบการณในการเลี้ยงกุงกามกรามไมนอยกวา
10 ป โดยมีพื้นที่ในการเลี้ยง อยูระหวาง 10-20 ไร รอยละ 54.5 มีจํานวนบอเลี้ยงโดยเฉลี่ย 4.2 บอ ความลึก
เฉลี่ยของบอลึกมากกวา 1 เมตร เกษตรกรซื้อลูกพันธุกุงกามกรามจากจังหวัดสุพรรณบุรีมากที่สุด รอยละ
38.2 รองลงไป ไดแก จังหวัดเพชรบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม และราชบุรี คิดเปนรอยละ 22.0, 18.7, 12.5 และ
8.9 ตามลําดับ
ในการรักษามาตรฐานฟารม GAP เกษตรกรสวนใหญยังคงปฏิบัติตามแนวทางที่กรมประมงกําหนด
โดยมีการจัดการในการเลี้ยงกุงกามกราม ดังนี้ การเตรียมบอ พบวา เกษตรกรทําการตากบอหลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิต มีการหวานปูนขาวเพื่อปรับคุณภาพดินและน้ํา และมีการกรองน้ําดวยมุงเขียวตาถี่กอนนําน้ําเขาบอ
มีเพียงรอยละ 3.3 ไมมีการจัดการในกิจกรรมที่กลาวมา เกษตรกรสวนใหญใชอาหารสําเร็จรูปในการเลี้ยง
มีการปลอยลูกกุง ขนาดมากกวา 2 เซนติเมตร คิดเปน รอยละ 79.3 ความหนาแนนในการเลี้ยง นอยกวา
10,000 ตัว/ไร คิดเปน รอยละ 84.6 และในอัตรา 10,000-20,000 ตัว/ไร รอยละ 15.4 ระยะเวลาในการเลี้ยงไม
นอยกวา 5 เดือน เกษตรกรสวนใหญรอยละ 92.7 เก็บเกี่ยวผลผลิตในครั้งเดียวหมด ขนาดของกุงที่จับอยู
ระหวาง 10-12 ตัว/กก. ผลผลิตที่ได อยูระหวาง 200-400 กิโลกรัม/ไร ผลผลิตของเกษตรกรทั้งหมดขายใหแก
พอคาที่มารับซื้อถึงฟารมเลี้ยง สภาพปญหาในการเลี้ยงกุงกามกรามของเกษตรกรระดับมากที่สุด คือ ปญหา
เรื่องอาหารกุงมีราคาแพง ระดับความตองการที่มากที่สุดของเกษตรกรในการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
เพื่อรักษามาตรฐาน GAP มี 3 ดาน ไดแก 1) การสนับสนุนงบประมาณใหกลุมผูเลี้ยงกุง 2) การแนะนํา
แหลงจําหนายลูกกุงที่มีคุณภาพ และ 3) การประกันราคาผลผลิต ความคาดหวังผลประโยชนของเกษตรกร
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ในการเลี้ยงกุงกามกรามตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี พบวา เกษตรกรทั้งหมดจํานวน 123
ราย มีความคาดหวังมากที่สุดใหกุงที่เลี้ยงไมเปนโรคและมีผลผลิตสูงขึ้น สามารถขายกุงไดในราคาที่สูงขึ้น
เกษตรกร รอยละ 75.6 คาดหวังมากที่จะซื้อลูกกุงจากโรงเพาะพันธุของทางราชการในราคาพิเศษ และ
เกษตรกรรอยละ 69.1 มีความคาดหวังมากที่จะสงผลผลิตกุงกามกรามตรวจสอบสารตกคางในหนวยงาน
ของรัฐโดยไมตองเสียคาใชจาย
คําสําคัญ: กุงกามกราม ราชบุรี มาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี

Abstract
This study aimed to determine social and economic conditions to learn the practical
situation of farmers raising giant freshwater prawn in Bangphae district, Ratchaburi province.
Population were 123 farmers on giant freswater prawn under Good Aquaculture Practice (GAP).
Data collected from July-October 2551 by using questionnaires. Statistical analysis using the
frequency, average, percent, maximum, minimum and standard deviation. The results showed
farmers are men 69.9 percent, age in the range of 40-49 years is 57.7 percent, marriage status,
most graduate were primary education, 39.8 percent. Experienced in shrimp aquaculture at least
10 years. Area of shrimp ponds was 10-20 rais, 54.5 percent there are ponds on average 4.2
ponds. The average depth of more than a meter deep pond. Source of fry are Suphanburi most,
38.2 percent to include. Phetchaburi, Chachoengsao, Nakhon Pathom and Ratchaburi 22.0, 18.7,
12.5 and 8.9 percent, respectively, to maintain farm standards.
GAP, most farmers still follow the guidelines set by the department of fisheries. The
management of culture as shrimp. Farmers were preparing to ponds after harvest. Sowing the lime
to adjust soil and water quality. And a filter head with green net frequently before the pond water.
Only 3.3 percent of management activities not mentioned. Size of larvae are released more than 2
cm accounted for 79.3 the density in the less than 10,000/rai and 84.6 percent drop in rates. The
10,000-20,000/rai and fed with commercial shrimp food from 15.4 percent rearing not less than five
months. Most farmers harvested all at once. Size of shrimp caught, most are between 10-12
prawns/kg. Yield to be between 200-400 kg/rai. All product sold to traders at the farm to purchase.
Problems in the culture of giant freshwater prawn farmers the highest level. Shrimp is a problem is
expensive. High level of demand most of the farmers in obtaining support from the government.
GAP standards to maintain the three areas 1) budget to support groups shrimp 2) where to sell
quality larvae, and 3) the insurance product price. The expected benefits of the farmers in raising
standards of practice shrimp fishery was a good total of 123 more farmers are most anticipated.
For shrimp culture is not a disease and a higher yield. You can buy shrimp at the farmers a higher
price 75.6 percent expect to buy a lot of plant breeding larvae of the official price. Farmers and
69.1 percent expect a lot of shrimp will yield monitor residues in the government without cost.
Keywords: giant freshwater prawn, Ratchaburi, Good Aquaculture Practice (GAP)
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คํานํา
ในปจจุบันราคากุงกามกรามมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรมีความ
สนใจและเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทําเกษตรอยางอื่นหันมาเพาะเลี้ยงกุงกามกรามเพิ่มขึ้น และมีการขยาย
พื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตใหไดปริมาณผลผลิตมากขึ้น แตการใชพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้น จะสงผลใหการใช
น้ําเพิ่มขึ้น การขับถายของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงกุงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดปญหานานาประการตามมาใน
ภายหลัง เชน ปญหาการปลอยน้ําเสีย ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาการจัดสรรน้ํา
กรมประมงมีมาตรการตางๆ ในการวางแผนใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตกุงกามกรามจากเดิม
ใหเปนการผลิตกุงกามกรามที่ปลอดจากสารปฏิชีวนะและสารเคมีตกคาง ขณะเดียวกันก็ใหมีสุขอนามัย
ฟารมที่ดี ภายใต โครงการการปฏิ บัติทางการประมงที่ดีสําหรับการเพาะเลี้ย งกุงกามกราม โดยมุงเน น
สงเสริมใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงกามกรามหันมาจัดการฟารมเพาะเลี้ยงใหเขาสูมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการประมงที่ดีสําหรับการเพาะเลี้ยงกุงกามกราม (Good Aquaculture Practice: GAP) แตปรากฏวา
ในระหวางเดือน มกราคม-ตุลาคม พ.ศ. 2548 ประเทศไทยก็ไดประสบปญหาโรคระบาดในกุงกามกราม ทํา
ใหกุงกามกรามจากโรงเพาะฟกและในบอดินตายเปนจํานวนมาก ซึ่งสาเหตุการตายเนื่องจาการติดเชื้อไวรัส
Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) Extra Small Virus (XSV) (จารีย และคณะ, 2549) จาก
เหตุการณดังกลาวแสดงใหเห็นวาโครงการตางๆ ที่กรมประมงไดดําเนินการเพื่อจัดทํามาตรฐานฟารม
กุงกามกรามแทบจะไมมีประโยชน หากเกษตรกรในพื้นที่ไมมีความรับผิดชอบ ไมมีการกําหนดจรรยาบรรณ
ในการเลี้ยงรวมกัน ดังนั้นกรมประมงจะตองรวมมือกับเกษตรกรและผูเกี่ยวของในการกําหนดแนวทางการ
มีสวนรวมและการรับรูในการผลิตกุงกามกรามอยางมีความรับผิดชอบ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทราบข อ มู ล ลั ก ษณะพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
สถานการณการเลี้ยงกุงกามกรามของเกษตรกรในพื้นที่อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และมีรูปแบบการ
ปฏิบัติอยางไรในการผลิตกุงกามกรามอยางมีความรับผิดชอบตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี
ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนขอมูลสําคัญในการกําหนดนโยบายแผนปฏิบัติและแนวทางแกไขใหการเลี้ยงกุง
กามกรามในพื้นที่ อีกทั้งยังเปนการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมดานการเลี้ยงกุง
กามกราม รวมถึงประโยชนของผูบริโภค และผูใชทรัพยากรอื่นๆ ไปพรอมกัน

อุปกรณและวิธีการ
ประชากรที่ศึกษา ไดแก เกษตรกรที่เขารวมโครงการมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดีในการ
เลี้ยงกุงกามกราม ในพื้นที่อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ที่มีรายชื่อในทะเบียนผูเขารวมโครงการของสถานี
ประมงน้ําจืดจังหวัดราชบุรี จํานวนทั้งสิ้น 490 ราย ใชจํานวนตัวอยาง 25% ไดเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 123 ราย ขนาดตัวอยาง (sample size) ไดคํานวณทางสถิติตามแบบของฉัตร (2525 อางโดย นําชัย, 2538)
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ เนื้อที่ศึกษา ไดแก ขอมูลลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
สภาพการเลี้ยงและปญหาของเกษตรกรในการเลี้ยงกุงกามกราม ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี
วิเคราะหลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของผูเลี้ยงกุงกามกราม สภาพการเลี้ยงและปญหา
ของเกษตรกรในการเลี้ ย งกุ งก ามกราม ความต อ งการและความคาดหวัง ผลประโยชนข องเกษตรกร
ใช คาความถี่ (frequencies) คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาสถานการณการเลี้ยงกุงกามกรามตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี ของ
เกษตรกร ในอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไดผลการศึกษา 4 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
กลุมตัวอยางผูเลี้ยงกุงกามกราม รอยละ 69.9 เปนชาย และเพศหญิงรอยละ 30.1 มีอายุ อยูในชวง
40-49 ป รอยละ 37.4 รองลงมา 50-59 ป รอยละ 24.4 สถานภาพสมรส รอยละ 57.7 รองลงมามีสถานภาพ
อยารางคิดเปนรอยละ 28.5 ระดับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษา รอยละ 39.8 รองลงมาจบการศึกษาชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีเกษตรกรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 8.1 เกษตรกร รอยละ 43.1 มี
รายได มากกว า 600,00 บาท/ป รองลงมามี รายได อยู ระหว าง 500,001-600,000 บาท/ป ร อยละ 36.6
เกษตรกรรอยละ 94.3 กูยืมเงินมาใชในการเลี้ยงกุงกามกราม เกษตรกรเชาพื้นที่ในการเลี้ยงกุงคิดเปนรอยละ
62.6 มีสวนที่เหลือจํานวน 46 ราย ใชที่ดินของตนเอง เกษตรกรรอยละ 89.4 ไมมีตําแหนงใดๆ ทางสังคม แต
มีจํานวน 13 ราย มีตําแหนงตางๆ ทางสังคมคิดเปนรอยละ 10.6
Table 1 Personal information
Variable
1. sex
2. age

3. marital status
4. education

5. income

6. source of investment

Factor
male
female
20-29 year
30-39 year
40-49 year
50-59 year
60-69 year
>70 year
single
marriage together
marriage separated
primary
lower secondary school
high school
vocational certificate
bachelor
100,000-200,000 baht/year
200,001-300,000 baht/year
300,001-400,000 baht/year
400,001-500,000 baht/year
500,001-600,000 baht/year
>600,000 baht/year
own funds
capital loans

Number
86
37
8
13
46
30
14
12
17
71
35
49
9
8
47
10
2
3
5
15
45
53
7
116

n = 123
Percent
69.9
30.1
6.5
10.6
37.4
24.4
11.4
9.8
13.8
57.7
28.5
39.8
7.3
6.5
38.2
8.1
1.6
2.4
4.1
12.2
36.6
43.1
5.7
94.3
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Table 1 (continued)
Variable
7. possession of agriculture land
8. positions of the social

Factor
own land
rent land
have
no

Number
46
77
13
110

Percent
37.4
62.6
10.6
89.4

ตอนที่ 2 สภาพการเลี้ยงและปญหาของเกษตรกรผูเลีย้ งกุงกามกราม
เกษตรกรที่ มี ประสบการณ ในการเลี้ ยงกุ งก ามกราม 16-20 ป คิ ดเป นร อยละ 42.3 รองลงมามี
ประสบการณ 10-15 ป คิดเปนรอยละ 29.3 ที่มีประสบการณนอยกวา 10 ป มีเพียง 12 รายคิดเปนรอยละ 9.8
เกษตรกรจํานวน 71 ราย ใชแรงงานในครัวเรือนและจางผูอื่นคิดเปนรอยละ 57.7 สําหรับเกษตรที่เลี้ยงกุงโดย
จางผูอื่นทั้งหมดและใชแรงงานในครัวเรือนทั้งหมด รอยละ 25.5 และ 17.1 ตามลําดับ เกษตรกรรอยละ 45.5 มี
บอเลี้ยงกุงจํานวน 3-5 บอ รองลงไป มีบอเลี้ยง 1-2 บอ สวนเกษตรกรที่มีบอเลี้ยงมากกวา 5 บอ คิดเปนรอยละ
20.3 ความลึกเฉลี่ยของบอสวนใหญลึกมากกวา 1 เมตร คิดเปนรอยละ 62.6 การจัดการบอกอนการเลี้ยง
รอยละ 96.7 ทําการตากบอหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต หวานปูนขาวเพื่อปรับคุณภาพดินและน้ําและมีการกรองน้ํา
เขาบอดวยมุงเขียวตาถี่ มีเพียงรอยละ 3.3 ไมมีการจัดการในกิจกรรมที่กลาวมา จังหวัดสุพรรณบุรี เปนแหลง
ที่เกษตรกรซื้อลูกพันธุกุงกามกรามมากที่สุด รอยละ 38.2 รองลงไป ไดแก จังหวัดเพชรบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม
และราชบุรี คิดเปนรอยละ 22.0, 18.7, 12.5 และ 8.9 ตามลําดับ เกษตรกรทั้งหมดใชอาหารสําเร็จรูปในการเลี้ยง
ในปจจุบันเกษตรกรนิยมปลอยลูกกุง ขนาดมากกวา 2 เซนติเมตร คิดเปน รอยละ 79.3 เกษตรกร รอยละ 95.9
แช กุ งก อนปล อย 15 นาที ความหนาแน นในการปล อยอน อยกว า 10,000 ตั ว/ไร คิ ดเป น ร อยละ 84.6
รองลงมาจะปลอยในอัตรา 10,000-20,000 ตัว/ไร คิดเปนรอย 15.4 ระยะเวลาในการเลี้ยงรอยละ 76.4 ใชเวลา
ในการเลี้ยงนอยกวาหรือเทากับ 5 เดือน สวนที่เลี้ยงมากกวา 5 เดือน มีจํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 23.6
การเก็บเกี่ยวผลผลิตมีทั้งทยอยจับและจับผลผลิตครั้งเดียวแตเกษตรกรสวนใหญรอยละ 92.7 จับผลผลิตในครั้ง
เดียวหมด ขนาดของกุงที่จับสวนใหญอยูระหวาง 10-12 ตัว/กก. คิดเปนรอยละ 60.4 รองลงมาเปนขนาด
13-15 ตัว/กก.รอยละ 41.5 โดยมีเกษตรกรเพียงรอยละ 1.6 ที่จับกุง ขนาดนอยกวา10 ตัว/กก. ผลผลิตที่ไดตอ
รอบการเลี้ยงอยูระหวาง 200-400 กิโลกรัม/ไร คิดเปน รอยละ 52.8 รองลงมามีผลิต/ไรมากกวา 400 กิโลกรัม มี
จํานวนรอยละ 26 และเกษตรกรที่ผลิตได นอยกวา 200 กิโลกรัมตอไร มีจํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 21.1
ผลผลิตของเกษตรกรทั้งหมด ขายใหแกพอคาที่มารับซื้อถึงฟารมเลี้ยง สภาพปญหาในการเลี้ยงกุงกามกราม
รอยละ 90.2 มีปญหาเรื่องอาหารกุงมีราคาแพง สวนปญหาเรื่องคุณภาพดิน คุณภาพน้ํา ปญหาลูกพันธุ และ
ปญหาดานโรค มีนอย คิดเปนรอยละ 11.4, 4.1, 9.8 และ 9.8 ตามลําดับ
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Table 2 Information on farming condition and problems of culture on Giant freshwater Prawn of farmers
n = 123
Variable
1. experience

2. labor

3. number of ponds

4. depth of pond
5. leave the pond dry after the harvest
6. sowing the lime to adjust soil and
7. filtered water
8. source of larvae

9. type of food in culture
10. how to release shrimp culture
11. size larvae rearing
12. density rearing
13. rearing period
14 .the harvested

Factor
<10 year
10-15 year
16-20 year
>20 year
worker in all households
households labor and employment
all other employment
1-2 ponds
3-5 ponds
> 5 ponds
<1 meter
>1 meter
do
Not do
do
Not do
do
Not do
Nakhon pathom provice
Suphan buri province
Ratchaburi province
Petchaburi province
Chachoengsao province
delicatessen
Leave it
Soak 15 minute before releasing
<2 centimeters
>2 centimeters
<10,000 larvae/rai
>10,000-20,000 larvae/rai
≤ 5 mount
>5 mount
Gradually catch
Catch one

Number
12
36
52
23
21
71
31
42
56
25
46
77
119
4
119
4
119
4
15
47
11
27
23
123
5
118
25
98
104
19
94
29
9
114
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Percent
9.8
29.3
42.3
18.7
17.1
57.7
25.2
34.1
45.5
20.3
37.4
62.6
96.7
3.3
96.7
3.3
96.7
3.3
12.5
38.2
8.9
22.0
18.7
100
4.1
95.9
20.3
79.3
84.6
15.4
76.4
23.6
7.3
92.7
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Table 2 (continued)
Variable
15. yield

16. catch size

17. distribution

Factor
<200 kg./rai
200-400 kg./rai
>400 kg./rai
< 10 prawn/kg
10-12 prawn/kg
13-15 prawn/kg
> 15 prawn/kg
traders come to buy from their farms

Number
26
69
32
2
62
51
32
123

Percent
21.1
52.8
26
1.6
50.4
41.5
6.5
100

จํานวน (ราย)

120
100
80
60
40
20
0

มีปญหา
ไมมีปญหา
งุ
พก
ภา
สุข
ดาน
ง
แพ
าคา
ารร
อาห
ธุ
พัน
ลูก
ดาน
้ํา
พน
ภา
คณุ
ดาน
ิน
พด
ภา
คุณ
ดาน

ภาพที่ 1 สภาพปญหาในการเลี้ยงกุงกามกรามของเกษตรกร
ตอนที่ 3 คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ําในฟารมเลี้ยงกุงของเกษตรกรที่รับน้ําจากคลองดอนใหญ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต
บริเวณตนคลอง กลางคลองและปลายคลอง ดัชนีคุณภาพน้ํามีคาดังนี้ ความเปนกรดเปนดาง อยูในชวง 7.5-8.0,
7.5-8.5 และ 7.0-8.0 ตามลําดับ คาความเปนดางของน้ําอยูในชวง 90-136, 108-135 และ115-157 มิลลิกรัม/ลิตร
ตามลําดับ คาความกระดางของน้ําในฟารมบริเวณตนคลองอยูในชวง 90-200 มิลลิกรัม/ลิตร กลางคลอง อยูในชวง
110-205 มิลลิกรัม/ลิตร ปลายคลองมีคาอยูในชวง 80-270 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายที่วัดจากบริเวณ
ที่ตั้งฟารม จากตนคลอง กลางคลอง และปลายคลอง มีคาเทากับ 5.4, 4.7 และ 4.2 มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับ
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ตอนที่ 4 ความตองการและความคาดหวังผลประโยชนของเกษตรกร ในการรักษามาตรฐาน GAP
จากการศึกษา พบวา เกษตรกรทั้งหมด จํานวน 123 ราย มีความตองการ 3 ดาน ที่อยากไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ในการรักษามาตรฐาน GAP ไดแก 1) การสนับสนุนงบประมาณใหกลุมผูเลี้ยงกุง 2) การ
แนะนําแหลงจําหนายลูกกุงที่มีคุณภาพ และ 3) การประกันราคาผลผลิต สวนความตองการเรื่อง การตรวจสอบ
คุณภาพน้ําในบอเลี้ยง การติดตั้งอุปกรณบําบัดน้ําในคลองสายหลัก และการจัดตั้งตลาดกลาง เกษตรกรมีความ
ตองการนอย คิดเปนรอยละ 69.9, 50.4 และรอยละ 43.9 สวนความตองการแนะนําแหลงรับซื้อผลผลิตและการ
จัดตั้งตลาดกลางเกษตรกรไมมีความตองการ คิดเปน รอยละ 56.9 และ 56.1 ตามลําดับ
ความคาดหวังของเกษตรกรในรักษามาตรฐาน GAP พบวา เกษตรกรทั้งหมด มีความคาดหวังใหกุงที่เลี้ยง
ไมเปนโรค มีผลผลิตสูงขึ้น และสามารถขายกุงไดในราคาที่สูงขึ้น เกษตรกรรอยละ 75.6 คาดหวังมากที่จะซื้อลูกกุง
จากโรงเพาะพันธุของทางราชการในราคาพิเศษ และเกษตรกรรอยละ 69.1 มีความคาดหวังมากที่จะสงผลผลิตกุง
กามกรามตรวจสอบสารตกคางในหนวยงานของรัฐโดยไมตองเสียคาใชจาย สําหรับความคาดหวังที่เกษตรกรจะ
ไดรับการยอมรับจากหนวยงาน/องคกรตางๆ เกษตรกรมีความคาดหวังนอย คิดเปนรอยละ 61.0

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาสถานการณการเลี้ยงกุงกามกราม ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี ของ
เกษตรกรในอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จํานวน 123 ราย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลลักษณะ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อทราบการปฏิบัติของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกราม ความตองการ
และความคาดหวังผลประโยชน ของเกษตรกรในการเลี้ยงกุงกามกรามตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการ
ประมงที่ดีผลการศึกษา มีดังนี้
สภาพการเลี้ยงกุงกามกราม เกษตรกร มีประสบการณในการเลี้ยงกุงกามกรามไมนอยกวา 10 ป
โดยมีเกษตรกรรอยละ 42.3 มีประสบการณ 16-20 ป เกษตรกรที่มีประสบการณนอยกวา 10 ป เกษตรกรสวน
ใหญใชแรงงานในครัวเรือนและจางผูอื่น บอเลี้ยงกุงกามกรามมีจํานวนบอโดยเฉลี่ย 4.2 บอ มีความลึกเฉลี่ย
ของบอสวนใหญลึกมากกวา 1 เมตร สภาพการเตรียมบอ พบวา เกษตรกรทําการตากบอหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
หวานปูนขาวเพื่อปรับคุณภาพดินและน้ําและมีการกรองน้ําเขาบอดวยมุงเขียวตาถี่ มีเพียงรอยละ 3.3 ไมมีการ
จัดการในกิจกรรมที่กลาวมา จังหวัดสุพรรณบุรี เปนแหลงที่เกษตรกรซื้อลูกพันธุกุงกามกรามมากที่สุด รอยละ
38.2 รองลงไป ไดแก จังหวัดเพชรบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม และราชบุรี คิดเปนรอยละ 22.0, 18.7, 12.5 และ
8.9 ตามลําดับ เกษตรกรสวนใหญใชอาหารสําเร็จรูปในการเลี้ยง ในปจจุบันเกษตรกรยังปฏิบัติตามขอกําหนด
ของมาตรฐาน GAP โดยนิยมปลอยลูกกุงขนาดมากกวา 2 เซนติเมตร คิดเปน รอยละ 79.3 เกษตรกรรอยละ
95.9 แชกุงกอนปลอย 15 นาที สําหรับอัตราการปลอยลงเลี้ยงในบอเลี้ยง ความหนาแนนในการปลอยนอยกวา
10,000 ตัว/ไร คิดเปน รอยละ 84.6 และปลอยในอัตรา 10,000-20,000 ตัว/ไร รอยละ 15.4 ระยะเวลาในการเลี้ยง
ไมนอยกวา 5 เดือน การเก็บเกี่ยวผลผลิตมีทั้งทยอยจับและจับผลผลิตครั้งเดียวแตเกษตรกรสวนใหญรอยละ
92.7 ปลอยน้ําแหงและจับผลผลิตในครั้งเดียวหมด ขนาดของกุงที่จับสวนใหญอยูระหวาง 10-12 ตัว/กก. และ
ขนาด 13-15 ตัว/กก. ผลผลิตที่ไดตอรอบการเลี้ยง อยูระหวาง 200-400 กิโลกรัม/ไร คิดเปน รอยละ 52.8
รองลงมามีผลิต/ไรมากกวา 400 กิโลกรัม มีจํานวนรอยละ 26 และเกษตรกรที่ผลิตได นอยกวา 200 กิโลกรัมตอ
ไร มีจํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 21.1 ผลผลิตของเกษตรกรทั้งหมด ขายใหแกพอคาที่มารับซื้อถึงฟารม
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เลี้ยง สภาพปญหาในการเลี้ยงกุงกามกรามของเกษตรกรที่มีระดับมากมี 1 เรื่อง คือ ปญหาเรื่องอาหารกุงมี
ราคาแพง สวนสภาพปญหาการเลี้ยงกุงกามกรามของเกษตรกร ที่มีระดับนอย จํานวน 3 เรื่อง ไดแก 1) เรื่อง
คุณภาพดิน 2) ปญหาลูกพันธุ และ 3) ปญหาดานโรค
คุณภาพน้ําในฟารมเลี้ยงกุงของเกษตรกรมีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรฐานที่กําหนดไว ดังนี้
คาความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 6.5-8.5 คาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําไมต่ํากวา 4 มิลลิกรัมตอลิตร
คาความเปนดาง ไมต่ํากวา 50 สวนในลานสวน และคาความกระดาง ไมต่ํากวา 100 สวนในลานสวน
เกษตรกรทั้งหมด มีความตองการ 3 ดาน ที่อยากไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการรักษา
มาตรฐาน GAP ไดแก 1) การสนับสนุนงบประมาณใหกลุมผูเลี้ยงกุง 2) การแนะนําแหลงจําหนายลูกกุงที่มี
คุณภาพ และ 3) การประกันราคาผลผลิต สวนความตองการเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ําในบอเลี้ยง
การติดตั้งอุปกรณบําบัดน้ําในคลองสายหลัก และการจัดตั้งตลาดกลาง เกษตรกรมีความตองการนอย สวน
ความตองการแนะนําแหลงรับซื้อผลผลิตและการจัดตั้งตลาดกลาง เกษตรกรสวนใหญไมมีความตองการ
ความคาดหวังผลประโยชนของเกษตรกรในการเลี้ยงกุงกามกรามตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการ
ประมงที่ดี พบวา เกษตรกรทั้งหมดจํานวน 123 ราย มีความคาดหวังมาก ใหกุงที่เลี้ยงไมเปนโรคและมี
ผลผลิต สูง ขึ้น สามารถขายกุ งได ในราคาที่สู งขึ้น เกษตรกรร อยละ 75.6 คาดหวั งมากที่จะซื้อ ลูก กุง จาก
โรงเพาะพันธุของทางราชการในราคาพิเศษ และเกษตรกรรอยละ 69.1 มีความคาดหวังมากที่จะสงผลผลิต
กุงกามกรามตรวจสอบสารตกคางในหนวยงานของรัฐโดยไมตองเสียคาใชจาย สําหรับความคาดหวังที่
เกษตรกรจะไดรับการยอมรับจากหนวยงาน/องคกรตางๆ เกษตรกรมีความคาดหวังนอย คิดเปนรอยละ
61.0
จากการศึ ก ษาสามารถคาดคะเนได ว า เกษตรกรที่ เ ลี้ ย งกุ ง ก า มกรามมี ค วามพึ ง พอใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี (GAP) ถึงแมจะมีตนทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้นในการที่จะรักษามาตรฐาน สังเกต
ได จ ากการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ที่ ก รมประมงกํ า หนดในมาตรฐาน เช น การจั ด การบ อ เลี้ ย ง การเตรี ย มน้ํ า
การซื้อลูกพันธุกุงกามกรามที่มีใบกํากับการขายลูกพันธุสัตวน้ํา การปลอยกุงลงเลี้ยงในอัตราความหนาแนนที่
เหมาะสม เพื่อใหผลผลิตและรายไดเพิ่มขึ้น มีการวางแผนการจับและการจําหนาย มีการจัดการสุขภาพและแกไข
ปญหาโรคกุง มีการจดบันทึกการจัดการฟารม ทําใหปญหาในการเลี้ยงกุงกามกรามตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการประมงที่ดี (GAP) มีนอยมาก ตลอดจนน้ําที่ใชในการเลี้ยงมีคุณสมบัติของน้ําอยูในชวงที่มีความเหมาะสม
ตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา ตามที่ ไมตรี (2530); ภาณุ และคณะ (2539); มั่นสิน และไพพรรณ (2544) และ
กรมควบคุมมลพิษ (2546) รายงานไว
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ไ ด ทํ า การศึ ก ษาความเต็ ม ใจที่ จะจ า ยส ว นต างต อ การซื้ อ กุ ง กุ ลาดํ าอิ น ทรี ย ข อง
ผูประกอบการคาสงและคาปลีกอาหารทะเล การศึกษาสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบพฤติกรรมของผูประกอบการ
คากุงที่มีตอสินคากุงกุลาดําอินทรีย และความคิดเห็นที่มีตอสินคากุงกุลาดําอินทรีย การศึกษา พบวา คา
ความเต็มใจที่จะจายระดับราคาสวนตางระหวางกุงกุลาดําอินทรียกับกุงกุลาดําธรรมดา 1 กิโลกรัม (mean of
MWTP) มีคาประมาณ 15 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งหมายความวา ผูผลิตกุงกุลาดําอินทรียสามารถตั้งราคาสูงกวา
กุงกุลาดําธรรมดา 15 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งจะทําใหผูผลิตสามารถประเมินศักยภาพของตนไดวาจะเลือกผลิต
สินคากุงกุลาดําอินทรียหรือไม เมื่อเทียบระหวางผลตอบแทนที่คาดวาไดรับกับตนทุนการผลิตกุงกุลาดํา
อินทรีย
คําสําคัญ: กุงกุลาดําอินทรีย ความเต็มใจที่จะจาย ผูประกอบการคาปลีก ผูประกอบการคาสง

Abstract
This study aimed the willingness to pay the price difference on purchasing organic prawn
by the operators of wholesale and retailed seafood. The study reflects the behavior patterns and
comments of merchant shrimp with organic prawn products. The study found that the willingness to
pay for price difference between organic black tiger prawns with normal standard 1 kg (mean of
MWTP) value approximately 15 baht/kg. This means that the organic shrimp production can be
priced higher than the normal 15 shrimp per kilogram. This will allow manufacturers to assess their
in choosing organic prawn or not when comparison between the expected returns are the costs of
organic shrimp production.
Keywords: organic tiger shrimp's, willingness to pay, retail operators, wholesale operators
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คํานํา
ปจจุบันคนไทยถูกคุกคามดวยโรครายหลายโรคไมวาจะเปนโรคมะเร็ง โรคหัวใจ เปนตน สาเหตุเกิด
จากการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไปของคนไทย และการบริโภคอาหารที่ไมปลอดภัย ในขณะเดียวกัน
ผูบริโภคเริ่มตระหนักถึงโทษของสินคาที่ปนเปอนสารเคมี รวมทั้งเชื้อโรคตางๆ ที่ปนเปอนมาสินคาที่บริโภค
พรอมทั้งผูประกอบอาชีพยังตระหนักถึงระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมที่ขาดความสมดุลไป สงผลใหอาชีพ
เพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยงสงผลกระทบและไมยั่งยืน ดังนั้น แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิตสินคาเกษตรและ
อาหารที่ปราศจากโรคภัยและสารพิษหรือสินคาเกษตรอินทรียจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาว
การเลี้ยงกุงระบบอินทรีย นอกจากจะแกปญหายาและสารเคมีตกคาง ยังชวยลดตนทุนลดการ
นําเขาสารเคมีและยา อีกทั้งการเลี้ยงระบบอินทรียยังชวยฟนฟูสภาพแวดลอม คือ สิ่งมีชีวิตในดินและน้ําใหมี
ความหลากหลายและสมดุล การปลูกพืชดวยระบบอินทรียไดดําเนินการมาเปนเวลานานแลว แตการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําดวยระบบอินทรียเพิ่งเริ่มดําเนินการไดไมนานนัก และกําลังไดรับความมั่นใจของตลาดผูบริโภค
เพิ่มขึ้นตามลําดับ ดวยศักยภาพการเพาะเลี้ยงกุงทะเลของประเทศไทยที่สามารถสงออกไดเปนอันดับหนึ่ง
ของโลกในป 2534 แตเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย ไมวาจะเปนปญหาดานการจัดการ ปญหาโรคกุง
ปญหาลูกกุงแคระแกรนเลี้ยงไมโต การขาดแคลนพอแมพันธุ รวมไปถึงปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งในป พ.ศ. 2546
ประเทศไทยมีกําลังการผลิตกุงอินทรียต่ํา ซึ่งไมสามารถสงออกจําหนายตางประเทศได เนื่องจากสินคา
กุงอินทรียไมเต็มตูคอนเทนเนอร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่รัฐบาลจะเขาไปสงเสริมใหเกษตรกรหันมาผลิต
สิ น ค า เกษตรอิ น ทรี ย ท ดแทนสิ น ค า เกษตรธรรมดา ควรมี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู จั ด จํ าหน ายสิ น ค า
เสียกอน เพื่อปองกันปญหาการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตสินคาเกษตรอินทรียแตไมมีตลาดมารองรับ
ดังนั้นการศึกษาถึงคาความเต็มใจที่จะจายสวนตางราคาโดยเฉลี่ยของผูประกอบการคากุง และ
ปจจัยสําคัญที่กําหนดคาความเต็มใจที่จะจายสวนตางราคาโดยเฉลี่ยของผูประกอบการคากุงจึงมีสวนสําคัญ
ภายในระบบโซอุปทาน เพราะผูประกอบการคากุงเปนผูดําเนินการซื้อขายสินคาเกษตร และเปนผูกระจาย
สินคาจากผูผลิตไปสูผูบริโภค ดังนั้นหากผูผลิตทราบถึงคาความเต็มใจที่จะจายสวนตางราคาโดยเฉลี่ยของ
ผูประกอบการคากุงจะชวยใหผูผลิตตัดสินใจไดวาควรหันมาผลิตสินคาเกษตรอินทรียหรือไม ควรขายสินคา
ผานชองทางใด ทําใหผูผลิตสามารถบริหารจัดการจําหนายสินคาไดงายขึ้น ซึ่งผูผลิตจะมีศักยภาพในการ
ผลิตเพียงพอตอการตัดสินใจในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย

อุปกรณและวิธีการ
การออกแบบสอบถาม
การออกแบบสอบถามในงานศึกษานี้แบงออกเปน 2 รอบ คือ รอบแรก (pre-survey) จะใชการถาม
แบบปลายเปด (open-ended) ซึ่งจะใชจํานวนตัวอยางเทากับ 30 ตัวอยาง ผลที่ไดจาก pre-survey
(Table 1) จะถูกนําไปใชในการออกแบบระดับราคา (bid) ใหเหมาะสมเพื่อใชในการถามรอบที่สอง คือ finalsurvey (จํานวน 521 ตัวอยาง) แตกรณีของการศึกษาครั้งนี้ ไมทราบจํานวนผูประกอบการคากุงที่แนนอน
จึงจําเปนตองหากลุมตัวอยางของผูประกอบการคากุง จากตารางสําเร็จรูปของ Taro (1973) ที่ระดับความ
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เชื่อมั่น 95% และยอมใหมีความคลาดเคลื่อนของการประมาณคาสัดสวนเกิดขึ้นไดไมเกินในระดับรอยละ 5
จากการเปดตารางไดตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง
Table 1 Open-ended MWTP Pre-survey and determine the appropriate price level
MWTP
4
5
10
13
15
20
22
25
30
40
50
Mean (บาทตอ 1 กิโลกรัม)
เปอรเซ็นไทลที่ 25 (บาทตอ 1 กิโลกรัม)
เปอรเซ็นไทลที่ 50 (บาทตอ 1 กิโลกรัม)
เปอรเซ็นไทลที่ 75 (บาทตอ 1 กิโลกรัม)

ความถี่
1
3
8
2
4
7
1
1
1
1
1

ความถี่สะสม
1
4
12
14
18
25
26
27
28
29
30
16.4
10 = lower bid
20 = initial bid
30 = higher bid

จาก table 1 พบวา คา MWTP ของผูบริโภคมีคาเฉลี่ย (mean) เทากับ 16.4 บาทตอกิโลกรัม
ดังนั้น จะได initial bid เทากับ 20 บาทตอกิโลกรัม รวมทั้ง lower bid และ higher bid เทากับ 10 และ 30
บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ
เครื่องมือการวิเคราะห
ในการศึกษานี้ผูทําการศึกษาเลือกวิธีการศึกษาแบบ double bounded closed-ended contingent
valuation method (CVM) เนื่องจาก closed-ended contingent valuation method สามารถแกปญหา
strategic bias ได เพราะคําถามสอดคลองกับสถานการณจริงที่ผูประกอบการคากุงเผชิญมากกวา และเลือก
วิธีการศึกษาแบบ double bounded approach ประมาณคาแบบ logit model เนื่องจากเมื่อเทียบ ณ จํานวน
ตัวอยางที่เทากันจะมีคาความแปรปรวนของ mean of MWTP ต่ํากวา ประกอบกับมีชวงความเชื่อมั่นที่
ถูกตองและแมนยํามากกวาแบบ single bounded approach
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ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเห็นไดวาคา mean of MWTP หรือคาความเต็มใจที่จะจายราคาสวนตางสูงสุดโดย
เฉลี่ยระหวางกุงกุลาดําอินทรียและกุงกุลาดําธรรมดา 1 กิโลกรัม ของผูประกอบการ 521 คน มีคาประมาณ
15 บาทตอกิโลกรัม
นอกจากนี้เมื่อเผชิญกับราคาสวนตาง 15 บาทตอกิโลกรัม (initial bid) จะมีผูประกอบการคากุงเต็ม
ใจที่จะจายสําหรับการซื้อกุงกุลาดําอินทรีย 115 คน หรือคิดเปนสัดสวน 22.07% และมีผูประกอบการคากุง
ไมเต็มใจที่จะจายสําหรับราคาสวนตางดังกลาว 406 คน หรือคิดเปนสัดสวน 77.93% และพบวา ผูประกอบการ
กุงเต็มใจที่จะจายนอยกวา 10 บาทตอกิโลกรัม 79 คน คิดเปนสัดสวน 15.17% ผูประกอบการกุงเต็มใจที่จะ
จายระหวาง 10-19 บาทตอกิโลกรัม 327 คน คิดเปนสัดสวน 62.76% ผูประกอบการกุงเต็มใจที่จะจาย
ระหวาง 20-29 บาทตอ กิ โ ลกรั ม 78 คน คิ ด เปน สั ด สว น 14.97% และผู ป ระกอบการกุง เต็ ม ใจที่ จะจ า ย
มากกวา 30 บาทตอกิโลกรัม 37 คน คิดเปนสัดสวน 7.10%

14.97%

7.10%

62.76%

15.17%

<10 Baht

≥10<20Baht

≥20<30 Baht

≥30 Baht

Figure 1 Proportion of MWTP of seafood wholesale and retailer in Bangkok area
สัดสวน MWTP ของผูประกอบการคากุง จากการ Run regression แบบจําลอง Double Bounded
Logit Model สามารถนํามาเขียนในรูปของสมการในแบบจําลอง ไดดังนี้
WTP = −15.059 − 0.332 B − 0.804 FIT + 0.804 KNOW1 − 0.2 KNOW2 + 0.408SELL
− 1.091CON + 0.694 ATT − 3.237 STA + ε

เมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธคาสัมประสิทธิ์ตัวแปร กลาวคือ เมื่อระดับราคาสวนตาง (B)
รายไดของครอบครัวตอเดือน (FIT) ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินคาเกษตรอินทรียที่ไดจากการประเมิน
จากแบบสอบถาม (KNOW1) ระดับความเชื่อมั่นในระบบสินคาและอาหารเกษตรในประเทศ (CON) และ
สถานะของครอบครัว (STA) เพิ่มขึ้นจะทําใหผูประกอบการคากุงมีความเต็มใจที่จะจายลดลง ในทางตรงกัน
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ขามเมื่อ ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินคาเกษตรอินทรียที่ไดจากการประเมินตนเอง (KNOW2) ระดับ
ความบอยในการขายสินคาเกษตรอินทรีย (SELL) และทัศนคติของผูประกอบการคากุงที่มีตอสินคาเกษตร
อินทรีย (ATT) เพิ่มขึ้นจะทําใหผูประกอบการคากุงมีความเต็มใจที่จะจายเพิ่มมากขึ้น

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา พบวา ผูประกอบการคากุงกุลาดําเต็มใจที่จะจายตอการซื้อ 15 บาทตอกิโลกรัม ทํา
ใหผูผลิตกุงกุลาดําอินทรียสามารถตั้งราคาสูงกวากุงกุลาดําธรรมดา 15 บาทตอกิโลกรัม ภายใตราคาเริ่มตน
ของกุงกุลาดําธรรมดาขนาด 40-50 ตัวตอกิโลกรัม จะทําใหผูผลิตสามารถประเมินศักยภาพของตนไดวาจะ
เลือกผลิตสินคากุงกุลาดําอินทรียหรือไม
จากการศึกษา ผูประกอบการคากุงคิดวาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย (UNDER) มีไม
เพียงพอ และคิดวาตนเองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินคาเกษตรอินทรีย (KNOW2) คอนขางนอย แตมี
ทัศนคติตอสินคาเกษตรอินทรีย (ATT) คอนขางดี
ในขณะที่ปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการคากุง ไดแก ระดับ
ราคาสวนตางระหวางกุงกุลาดําอินทรียและกุงกุลาดําธรรมดา (B) รายไดของครอบครัวตอเดือน (FIT) และ
ระดับความเชื่อมั่นในระบบสินคาและอาหารเกษตรในประเทศ (CON) ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามกับความเต็มใจที่จะจาย ในขณะที่ระดับความบอยในการขายสินคาเกษตรอินทรีย (SELL) และทัศนคติ
ของผูประกอบการคากุงที่มีตอสินคาเกษตรอินทรีย (ATT) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความเต็มใจ
ที่จะจาย ผลการศึกษาดังกลาวจะชวยเปนพื้นฐานในการประกอบของการวางแผนงาน เปนแนวทางของ
นโยบาย และมาตรการในการสงเสริมสินคาเกษตรอินทรียของรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยาง
เหมาะสมเพื่อตอสนองตอผูบริโภคตอไป
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บทคัดยอ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาการดํ า เนิ น งานและความต อ งการของโรงเรี ย นที่ เ ข าร ว ม
โครงการสนับสนุนดานการประมงตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอ
อมกอย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 102 โรงเรียน ประชากรที่ใช คือ โรงเรียนศูนยการศึกษาเพื่อชุมชนชาวไทย
ภูเขา (ศศช.) สังกัดสํานักงานการศึกษานอกระบบ (กศน.) รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิ ติรอ ยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุ ด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มี ครูผูสอนไมเกิ น 2 คน
นักเรียนทุกชั้นปเฉลี่ย 45.43 คน เปดสอนถึงระดับประถมศึกษา โรงเรียนรอยละ 58.8 มีพื้นที่ 1-5 ไร พื้นที่
ทําการเกษตรของโรงเรียน รอยละ 48.0 มีพื้นที่ทําการเกษตรไมเกิน 0.5 ไร พื้นที่สําหรับเลี้ยงปลา รอยละ
40.2 มีพื้นที่เลี้ยงปลานอยกวา 8 ตารางเมตร ประเภทของบอเลี้ยงปลารอยละ 62.7 เปนบอดิน โรงเรียน
สามารถขยายพื้นที่เลี้ยงปลาไดอีก 1 บอ รอยละ 66.7 ใชระบบประปาภูเขาเปนแหลงน้ําหลัก ราษฎรใน
ชุมชน รอยละ 77.5 ทํานาและเลี้ยงสัตว วัตถุประสงคหลักในการเลี้ยงปลาเพื่อใชในโครงการอาหารกลางวัน
ความรูดานการเลี้ยงปลาไดจากการฝกอบรมรอยละ 91.2 นักเรียนที่ดําเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลา คือ ชั้น
ประถม 1-4 โรงเรียนสวนใหญมีการเตรียมบอปลา และจัดทําแผนกิจกรรมการเลี้ยงปลาที่ตอเนื่องทุกป พื้น
ที่ตั้งบอปลาของโรงเรียน รอยละ 69.5 ตั้งอยูที่ดอน บอปลารอยละ 81.4 สามารถกักเก็บน้ําไดดี การจับ
ผลผลิตใชวิธีทยอยจับโดยใชสวิงและมือ ผลผลิตที่จับไดเฉลี่ย 34.61 กิโลกรัม ปญหาการดําเนินงานที่
ประสบมากที่สุด คือ ปลาโตชาและโตไมเทากัน รองลงมา คือ ปลาออนแอและบอบช้ําจากการขนสง โรงเรียน
มีความตองการมากดานความรูเรื่องการสรางอาหารธรรมชาติ รองลงมา คือ การขยายพันธุปลา สวนดาน
การสง เสริม โรงเรียนตอ งการการฝ กอบรม ด านสื่อ ที่ใ ชโ รงเรีย นต อ งการเยี่ย มชมโรงเรีย นอื่ นที่ ประสบ
ผลสําเร็จ สวนดานปจจัยการผลิตโรงเรียนตองการอาหารปลามากที่สุด
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Abstract
This study aimed to examine the operations and needs of schools participating in the
fisheries project under the initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Omkoi
district, Chiang Mai province. Population were teachers in 102 schools were community education
center school of Thai hill under the office of non-rormal education (NFE). Data collected using
questionnaires. Statistical analysis using percentage, mean, maximum, minimum and standard
deviation. Teachers have no more than two. Students average 45.43 school have primary. 58.8
percent of the area of 1-5 rai, agriculture area 48.0 percent not exceeding 0.5 rai, Fish farming less
than 8 square meter 40.2 percent. Schools have ponds 62.7 percent. Schools can be expanded to
other oen fish pond 66.7 percent. Main water system is a water mountain people 77.5 percent in
the community were farmer and livestock farming. The main objective of raising fish for the lunch
program. Knowledge of fish from 91.2 percent from training activities for students grade 1-4 fish is
most schools are well prepared fish. And plan activities fish continued every year. The fish pond
area of 69.5 percent schools are located inland fish ponds is 81.4 percent water storage well.
Production catch by fishing net and by hands. The average yield of 34.61 kg. Most common
problems in fish farming are slow growth and size variation. Another problems are the weakness of
the fish due to transportation. School needs more knowledge about a natural food, fish breeding.
Part of the promotion, schools need training. Part of media, school need to visit other success
schools. Part of items for supported, schools need fish diet.

คํานํา
โครงการสนั บ สนุ น ด า นการประมงตามพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรม
ราชกุมารี เปนโครงการหลักโครงการหนึ่งของกรมประมง โดยมีที่มาของโครงการจากประสบการณที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงไดรับในระหวางตามเสด็จพระราชดําเนินพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ทรงพบเห็น
ปญหาความยากจน ความขาดแคลนอาหาร ประชาชนสุขภาพออนแอ เจ็บปวยไมแข็งแรง ไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดดี โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด ทําใหสนพระทัยและมุงมั่น
ที่จะชวยเหลือประชาชนเหลานั้นใหมีความเปนอยูดีขึ้น จึงทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยูในทองถิ่น
โดยทรงทดลองทําในโรงเรีย นตํารวจตระเวนชายแดน เรียกกันในเริ่มแรกวา โครงการอาหารกลางวั น
ผักสวนครัว ตอมาจึงเปลี่ยนเปนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมุงเนนใหนักเรียน ครู และ
ผูปกครองรวมกันทําการเกษตรภายในโรงเรียน โดยสงเสริมใหมีการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว และการประมง
เพื่อนําผลผลิตที่ไดมาประกอบเปนอาหารกลางวัน ทําใหเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีภาวะโภชนาการที่ดี
มีความรูและทักษะเพิ่มขึ้น นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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กรมประมง โดยสํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม เปนหนวยงานหนึ่งที่ไดสนองงานโครงการ
เกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น ในชื่ อ โครงการสนั บ สนุ น ด า นการประมงตามพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกิจกรรมหลายกิจกรรมตามความเหมาะสมของพื้นที่ เชน กิจกรรม
ปรับปรุงบอดิน สนับสนุนบอพลาสติก และสนับสนุนพันธุปลาพรอมปจจัยการผลิต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
ฝกอบรมใหความรูดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และดานโภชนาการใหกับครูและนักเรียนในโครงการอีกดวย มี
โรงเรียนในโครงการ จํานวน 157 โรงเรียน ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่อําเภออมกอยถึง 102 โรงเรียน อยูในถิ่น
ทุรกันดาร เสนทางการคมนาคมลําบาก การทํางานของเจาหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนปจจัยการ
ผลิตทําไดยาก ทั้งยังขาดขอมูลที่สมบูรณและถูกตองพอที่จะนํามาเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
โครงการ ทําใหผูวิจัยตองการศึกษาสภาพพื้นที่ สภาพการดําเนินงาน และปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ
ความตองการที่แทจริงของโรงเรียน ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จของโครงการ เพื่อเสนอเปนแนวทางที่ถูกตอง
เหมาะสมในการดําเนินงานตอไป

วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทั่วไปของโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ
เพื่อศึกษาการดําเนินงานและปญหาในการดําเนินงานของโครงการฯ
เพื่อศึกษาความตองการของโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการ
เพื่อเสนอแนวทางที่จะสงผลตอความสําเร็จ ในการดําเนินงานของโครงการฯ

วิธีดําเนินการวิจัย
ใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล สอบถามจากกลุมประชากรครูผูสอน
โรงเรีย นศู นยก ารศึกษาเพื่อชุ มชนชาวไทยภู เ ขา (ศศช.) สั งกัด สํานักงานการศึก ษานอกระบบ (กศน.)
จํานวน 102 โรงเรียน ในอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม โดยใชเวลาการศึกษาเดือน ม.ค.-มี.ค. 2553 เมื่อ
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลว นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะหสภาพพื้นฐานทั่วไปของโรงเรียน สภาพการดําเนินงานของโครงการสนับสนุนดาน
การประมงฯ ใชสถิติคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด และคาสูงสุด
2. การวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินงานใชสถิติคารอยละและคาความถี่
3. การวิเคราะหขอมูลความตองการของโรงเรียนใชสถิติคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
การนําคาเฉลี่ยระดับความตองการไปเปรียบเทียบกับเกณฑที่ไดจากการคํานวณความแตกตางของคาสูงสุด
ต่ําสุดในสวนที่เปนมาตรประมาณคา แลวหารดวยจํานวนชั้นของความตองการ ดังนี้
มีความตองการมาก
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.26-3.00
มีความตองการปานกลาง คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.51-2.25
มีความตองการนอย
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.76-1.50
ไมมีความตองการ
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.00-0.75
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ผลการวิจัยและวิจารณ
ผลจากการศึกษานี้สามารถสรุปเปนประเด็นตางๆ ได ดังตอไปนี้
สภาพพื้นฐานทั่วไปของโรงเรียนรอยละ 100 มีครูผูสอนไมเกิน 2 คน รอยละ 57.8 มีจํานวน
นักเรียนรวมทุกชั้นป 31-60 คน รองลงมารอยละ 21.6 มีจํานวนนักเรียนทุกชั้นปนอยกวา 30 คน ที่เหลือ
รอยละ 19.6 และ 1.0 มีจํานวนนักเรียนทุกชั้นป 61-90 คน และมากกวา 90 คน ตามลําดับ สวนจํานวน
นักเรียนทุกชั้นปเฉลี่ยโรงเรียนละ 45.43 คน โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนนอยที่สุด คือ 13 คน โรงเรียนที่มี
จํานวนนักเรียนมากที่สุด คือ 94 คน ระดับชั้นเรียนที่เปดสอนสวนใหญรอยละ 88.2 เปดสอนถึงระดับ
ประถมศึกษา ที่เหลือรอยละ 6.9 เปดสอนในระดับต่ํากวาประถมศึกษา สวนโรงเรียนที่เปดสอนถึงระดับ
มัธยมศึกษามีเพียงรอยละ 4.9 พื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน โรงเรียนรอยละ 58.8 มีพื้นที่ 1-5 ไร รองลงมา
รอยละ 37.3 มีพื้นที่นอยกวา 1 ไร สวนโรงเรียนที่มีพื้นที่มากกวา 5 ไร มีเพียงรอยละ 3.9 เทานั้น ในสวน
พื้นที่ทําการเกษตรของโรงเรียน โรงเรียนรอยละ 48.0 มีพื้นที่ทําการเกษตรไมเกิน 0.5 ไร รองลงมารอยละ
36.3 มีพื้นที่ทําการเกษตร 0.5-1 ไร สวนโรงเรียนที่มีพื้นที่ทําการเกษตรมากกวา 1 ไร มีรอยละ 15.7 พื้นที่
สําหรับเลี้ยงปลา โรงเรียนรอยละ 40.2 มีพื้นที่เลี้ยงปลานอยกวา 8 ตารางเมตร ซึ่งนับวานอยกวาเกณฑที่
กรมประมงตองการ รองลงมารอยละ 34.3 มีพื้นที่เลี้ยงปลา 9-16 ตารางเมตร รอยละ 10.8 มีพื้นที่เลี้ยงปลา
17-24 ตารางเมตร ที่เหลือรอยละ 14.7 มีพื้นที่เลี้ยงปลามากกวา 24 ตารางเมตร ประเภทของบอเลี้ยงปลา
รอยละ 62.7 เปนบอดิน รองลงมารอยละ 36.3 เปนบอพลาสติก รอยละ 1.0 เปนบอซีเมนต การขยายพื้นที่
เลี้ยงปลา โรงเรียนรอยละ 66.7 สามารถขยายพื้นที่เลี้ยงปลาไดอีก 1 บอ รอยละ 98.4 ขยายไดอีก 2 บอ
รอยละ 21.6 แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตรของโรงเรียน พบวา รอยละ 48.0 ใชระบบประปาภูเขา ที่เหลือรอยละ
37.3 ใชน้ําจากลําธาร รอยละ 13.7 ใชน้ําฝน และรอยละ 2.0 ใชน้ําจากอางเก็บน้ํา ในดานการประกอบ
อาชีพของราษฎรในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู รอยละ 77.5 ทํานาและเลี้ยงสัตว รองลงมารอยละ 74.5 ปลูก
พืชไร รอยละ 47.1 ปลูกพืชสวนครัว และรอยละ 15.7 ปลูกไมผล
สภาพการดําเนินงานของโครงการสนับสนุนดานการประมงฯ ครูผูสอนระบุวาวัตถุประสงคหลักใน
การเลี้ยงปลาของโครงการสนับสนุนดานการประมงฯ นี้เพื่อใชในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ครูผูสอนไดรับความรูดานการเลี้ยงปลาจากการฝกอบรมถึงรอยละ 91.2 รองลงมา คือ การอานจากเอกสาร
รอยละ 80.4 และพูดคุยซักถามผูรู รอยละ 71.6 ระดับชั้นของนักเรียนที่ดําเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลา คือ
ชั้นประถม 1-4 รอยละ 69.6 ชั้นประถม 5-6 รอยละ 26.5 และชั้นมัธยม 1-3 รอยละ 3.9 โรงเรียนสวนใหญ
มีการจัดทําแผนกิจกรรมการเลี้ยงปลาถึงรอยละ 89.2 ที่เหลือรอยละ 10.8 ไมมีการจัดทําแผนกิจกรรมการ
เลี้ยงปลา ในดานความตอเนื่องของกิจกรรมการเลี้ยงปลา สวนใหญรอยละ 83.3 มีความตอเนื่องทุกป ที่
เหลื อ ร อ ยละ 16.7 ไม มี ค วามต อ เนื่ อ ง ในส ว นพื้ น ที่ ตั้ ง บ อ ปลาของโรงเรี ย น ร อ ยละ 69.5 ตั้ ง อยู ที่ ด อน
รองลงมารอยละ 26.5 ตั้งอยูที่ราบลุม รอยละ 4 ตั้งอยูที่น้ําทวมขัง ในเรื่องสภาพดินบริเวณที่ขุดบอปลา
โรงเรียนรอยละ 39.2 เปนดินรวนปนทราย รองลงมารอยละ 29.4 เปนดินเหนียวปนทราย สวนที่เหลือรอยละ
25.5 และ 5.9 เปนดินเหนียวและดินอื่นๆ ตามลําดับ ดินที่เหมาะสมในการขุดบอเลี้ยงปลาที่จะทําใหบอกัก
เก็บน้ําไดดี คือ ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย ซึ่งมีปริมาณรวมรอยละ 54.9 อยางไรก็ตามในเรื่อง
ระยะเวลากักเก็บน้ําของบอปลา พบวา โรงเรียนรอยละ 59.8 มีบอที่สามารถกักเก็บน้ําไดตลอดป บอเหลานี้
นาจะสามารถใหผลผลิตไดอยางตอเนื่องหากมีการจัดการที่เหมาะสม สวนบอที่กักเก็บน้ําได 9-10 เดือนมี
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รอยละ 4.9 บอที่กักเก็บน้ําได 6-8 เดือนมีรอยละ 16.7 บอเหลานี้นาจะใหผลผลิตไดอยางนอยปละ 1 ครั้ง
สวนบอปลาที่กักเก็บน้ําได 3-5 เดือน เปนบอปลาที่มีประสิทธิภาพต่ํา มีรอยละ 18.6 เมื่อรวมโรงเรียนที่มี
ระยะเวลากักเก็บน้ํามากกวา 6 เดือน ขึ้นไป พบวา มีถึงรอยละ 81.4 แสดงวา บอปลาสวนมากในโครงการ
สามารถกักเก็บน้ําไดดี นาที่จะใหผลผลิตไดอยางนอยปละ 1 ครั้งขึ้นไป หากมีการพัฒนารูปแบบวิธีการเลี้ยง
ใหเหมาะสม เนื่องจากมีความพรอมของบอที่มีน้ําตลอดป การเตรียมบอปลาของโรงเรียน โรงเรียนสวนใหญ
รอยละ 96.1 มีการเตรียมบอปลา ในขณะที่อีกรอยละ 3.9 ไมมีการเตรียมบอปลา ในเรื่องของการจับผลผลิต
พบวา โรงเรียนรอยละ 79.4 มักจับปลาแบบทยอยจับในรอบป สวนที่เหลืออีกรอยละ 20.6 ใชวิธีจับหมดใน
ครั้งเดียว สวนเครื่องมือในการจับปลารอยละ 38.2 ใชสวิง รอยละ 36.3 ใชการลงจับดวยมือ รอยละ 22.5 ใช
แห และรอยละ 3 ใชอุปกรณอื่นๆ ตามที่หาไดในขณะนั้น สาเหตุที่โรงเรียนสวนใหญมักจับปลาแบบทยอย
จับในรอบปอาจเนื่องจากสามารถนําผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวันไดหลายครั้ง แตละครั้งสามารถ
กําหนดปริมาณที่จะจับขึ้นมาประกอบอาหารได ในสวนผลผลิตปลาที่จับได โรงเรียนรอยละ 41.2 มีผลผลิต
ปลาที่จับไดไมเกิน 30 กิโลกรัม/ป รองลงมารอยละ 38.2 มีผลผลิตปลาที่จับได 31-60 กิโลกรัม รอยละ 5.9
มีผลผลิตปลาที่จับได 61-90 กิโลกรัม ที่เหลือรอยละ 3.9 มีผลผลิตปลาที่จับไดมากกวา 90 กิโลกรัม โดยมี
ผลผลิตปลาที่จับไดเฉลี่ย 34.61 กิโลกรัม นอยที่สุด คือ 0 กิโลกรัม มากที่สุด คือ 100 กิโลกรัม สําหรับ
โรงเรียนที่ไมมีผลผลิตปลา มีรอยละ 10.8 ทั้งนี้เนื่องจากปลาตายตั้งแตการขนสง ปลาตายในระหวางเลี้ยง
โดยไมทราบสาเหตุ อยางไรก็ตาม พบวา ผลผลิตปลาที่จับไดในรอบปของโรงเรียนอยูในระดับต่ํา เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑของสํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ซึ่งตั้งไววาแตละโรงเรียนควรมีผลผลิตปลาที่จับ
ไดไมนอยกวา 49 กิโลกรัม
สภาพปญหาการดําเนินงานโครงการสนับสนุนดานการประมงฯ ปญหาที่โรงเรียนประสบมากที่สุด
คือ ปลาโตชาและโตไมเทากัน มากถึงรอยละ 79.4 ซึ่งสอดคลองกับที่ ถาวร (2550) กลาวไววาการเลี้ยง
ปลาในโรงเรียนที่ตั้งอยูบนพื้นที่สูง เชน ในเขตภาคเหนือของประเทศมักจะประสบปญหา เนื่องจากอุณหภูมิ
ของน้ําต่ําสงผลใหปลาไมกินอาหาร เจริญเติบโตชา สวนปญหารองลงมา คือ ปลาออนแอและบอบช้ําจาก
การขนสง รอยละ 68.6 เนื่องจากพื้นที่ตั้งของโรงเรียนอยูในถิ่นทุรกันดาร เสนทางการคมนาคมลําบาก
ใชระยะเวลาในการขนสงนานกวาจะถึงโรงเรียนแตละแหง ทําใหเกิดปญหาปลาออนแอและบอบช้ําจากการ
ขนสง สวนเรื่องที่ไมพบปญหาเลย คือ การที่ผูบริหารใหความสําคัญนอย
ความตองการของโรงเรียนในโครงการสนับสนุนดานการประมงฯ แบงเปน 4 ดาน คือ 1) ดาน
ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา 2) ดานการสงเสริม 3) ดานสื่อที่ใช และ 4) ดานความตองการปจจัยการผลิต
ในดานความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานั้น ในภาพรวมโรงเรียนมีความตองการมาก โดยเฉพาะเรื่องการสราง
อาหารธรรมชาติ รองลงมา คือ การขยายพันธุปลา การใหอาหารปลา และการรักษาคุณภาพน้ํา โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 2.59, 2.51, 2.45 และ 2.41 ตามลําดับ สวนความรูที่โรงเรียนตองการปานกลาง คือ การแปรรูป
ปลาที่เลี้ยง การกําจัดศัตรูปลา การเตรียมบอ และวิธีการจับปลา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.18, 2.12, 1.97
และ 1.79 ตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องจากครูผูสอนที่จบการศึกษาดานการเกษตรมีเพียงรอยละ 15.7 ทําใหมี
ความรูและประสบการณทางดานการเกษตร ทางดานกิจกรรมการเลี้ยงปลานอย จึงมีความตองการดาน
ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลามาก เพื่อที่จะไดนําไปปรับปรุงรูปแบบและวิธีการเลี้ยงใหดีขึ้น สวนความ
ตองการดานการสงเสริม ในภาพรวมโรงเรียนมีความตองการปานกลาง โดยตองการเรื่องการฝกอบรมมาก
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ที่สุด รองลงมา คือ การติดตอกับเจาหนาที่ และการติดตามงาน มีคะแนนเฉลี่ย 2.22, 2.21 และ 2.20
ตามลําดับ ดานสื่อที่ใช ในภาพรวมโรงเรียนมีความตองการปานกลาง โดยตองการเยี่ยมชมโรงเรียนอื่นที่
ประสบผลสําเร็จมากที่สุด รองลงมา คือ ความตองการโปสเตอร และเอกสารความรู มีคะแนนเฉลี่ย 2.24,
2.23 และ 2.16 ตามลําดับ ดานความตองการปจจัยการผลิต ในภาพรวมโรงเรียนมีความตองการปานกลาง
โดยตองการอาหารปลามากที่สุด รองลงมา คือ พันธุปลาดุก และพันธุปลานิล มีคะแนนเฉลี่ย 2.72, 2.46
และ 2.35 ตามลําดับ สวนปจจัยที่โรงเรียนตองการปานกลางคือปูนขาว ตาขาย แห และพันธุปลาตะเพียน
มีคะแนนเฉลี่ย 1.93, 1.89, 1.66 และ 1.59 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของยอดรักษ (2548) ที่
กลาววากรรมการครูเกษตรมีความตองการอาหารปลาในระดับมาก ซึ่งอาจเนื่องมาจากโรงเรียนขาดแคลน
งบประมาณในสวนนี้ที่จะจัดซื้อปจจัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย องคการบริหารสวนทองถิ่น ตองใหการสนับสนุน
มากขึ้น หรืออาจรวมกับบริษัทเอกชนในการทําโครงการเพื่อสังคม เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัท
อีกทางหนึ่ง สวนสํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหมจากเดิมที่ใหการสนับสนุนอาหารปลาอยูแลวควรเพิ่มใน
เรื่องของการใหความรูเกี่ยวกับอาหารธรรมชาติ เชน ปลวก รําขาว น้ําเขียว

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
สภาพพื้นฐานทั่วไปของโรงเรียน พบวา โรงเรียนศูนยการศึกษาเพื่อชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.)
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 102 โรงเรียน ที่รวมโครงการสนับสนุนดานการประมงฯ มีครูผูสอน
ไมเกิน 2 คน นักเรียนทุกชั้นปเฉลี่ย 45.43 คน ระดับชั้นเรียนที่เปดสอนรอยละ 88.2 เปดสอนถึงระดับ
ประถมศึกษา พื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน โรงเรียนรอยละ 58.8 มีพื้นที่ 1-5 ไร รองลงมารอยละ 37.3 มีพื้นที่
นอยกวา 1 ไร โรงเรียนที่มีพื้นที่มากกวา 5 ไร มีเพียงรอยละ 3.9 พื้นที่ทําการเกษตรของโรงเรียน รอยละ
48.0 มีพื้นที่ทําการเกษตรไมเกิน 0.5 ไร รองลงมารอยละ 36.3 มีพื้นที่ทําการเกษตร 0.5-1 ไร สวนโรงเรียน
ที่มีพื้นที่ทําการเกษตรมากกวา 1 ไร มีรอยละ 15.7 พื้นที่สําหรับเลี้ยงปลา รอยละ 40.2 มีพื้นที่เลี้ยงปลา
นอยกวา 8 ตารางเมตร รอยละ 34.3 มีพื้นที่เลี้ยงปลา 9-16 ตารางเมตร รอยละ 10.8 มีพื้นที่เลี้ยงปลา 1724 ตารางเมตร ที่เหลือรอยละ 14.7 มีพื้นที่เลี้ยงปลามากกวา 24 ตารางเมตร ประเภทของบอเลี้ยงปลารอย
ละ 62.7 เปนบอดิน การขยายพื้นที่เลี้ยงปลา รอยละ 66.7 สามารถขยายพื้นที่เลี้ยงปลาไดอีก 1 บอ รอยละ
98.4 ขยายไดอีก 2 บอ รอยละ 21.6 แหลงน้ําที่ใชทําการเกษตรของโรงเรียน พบวา รอยละ 48.0 ใชระบบ
ประปาภูเขา ที่เหลือรอยละ 37.3 ใชน้ําจากลําธาร ในดานการประกอบอาชีพของราษฎรในชุมชนที่โรงเรียน
ตั้งอยู รอยละ 77.5 ทํานาและเลี้ยงสัตว รองลงมารอยละ 74.5 ปลูกพืชไร รอยละ 47.1 ปลูกพืชสวนครัว
และรอยละ 15.7 ปลูกไมผล
สภาพการดําเนินงานของโครงการสนับสนุนดานการประมงฯ วัตถุประสงคหลักในการเลี้ยงปลาของ
โครงการสนับสนุนดานการประมงฯ ใชในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ความรูดานการเลี้ยงปลาได
จากการฝกอบรมรอยละ 91.2 ระดับชั้นของนักเรียนที่ดําเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลา คือ ชั้นประถม 1-4
รอยละ 69.6 โรงเรียนสวนใหญมีการจัดทําแผนกิจกรรมการเลี้ยงปลาและมีความตอเนื่องทุกป พื้นที่ตั้งบอ
ปลาของโรงเรียน รอยละ 69.5 ตั้งอยูที่ดอน รองลงมารอยละ 26.5 ตั้งอยูที่ราบลุม สภาพดินบริเวณที่ขุดบอ
ปลา โรงเรียนรอยละ 39.2 เปนดินรวนปนทราย รองลงมารอยละ 29.4 เปนดินเหนียวปนทราย โรงเรียนสวน
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

251

ใหญรอยละ 96.1 มีการเตรียมบอปลา การจับผลผลิต รอยละ 79.4 จับปลาแบบทยอยจับ เครื่องมือที่ใชใน
การจับปลารอยละ 38.2 ใชสวิง รอยละ 36.3 ใชการลงจับดวยมือ ผลผลิตปลาที่จับไดเฉลี่ย 34.61 กิโลกรัม
ปญหาการดําเนินงานโครงการสนับสนุนดานการประมงฯ ที่โรงเรียนประสบมากที่สุด คือ ปลาโตชาและโต
ไมเทากัน ปญหารองลงมา คือ ปลาออนแอและบอบช้ําจากการขนสง รอยละ 68.6 สวนเรื่องที่ไมพบปญหาเลย
คือ การที่ผูบริหารใหความสําคัญนอย
ความตองการของโรงเรียนในโครงการสนับสนุนดานการประมงฯ แบงเปน 4 ดาน คือ 1) ดาน
ความรูเ กี่ยวกั บการเลี้ ยงปลา โรงเรีย นมี ความตอ งการมาก โดยเฉพาะเรื่อ งการสร า งอาหารธรรมชาติ
รองลงมา คือ การขยายพันธุปลา การใหอาหารปลา และการรักษาคุณภาพน้ํา สวนความรูที่โรงเรียน
ตองการปานกลาง คือ การแปรรูปปลาที่เลี้ยง การกําจัดศัตรูปลา การเตรียมบอ และวิธีการจับปลา 2)
ความตองการดานการสงเสริม โรงเรียนมีความตองการปานกลาง โดยตองการเรื่องการฝกอบรมมากที่สุด
รองลงมา คือ การติดตอกับเจาหนาที่และการติดตามงาน 3) ดานสื่อที่ใชโรงเรียนมีความตองการปานกลาง
โดยตองการเยี่ยมชมโรงเรียนอื่นที่ประสบผลสําเร็จมากที่สุด รองลงมา คือ ความตองการโปสเตอร และ
เอกสารความรู 4) ดานความตองการปจจัยการผลิต โรงเรียนมีความตองการปานกลาง โดยตองการอาหาร
ปลามากที่สุด รองลงมา คือ พันธุปลาดุกและพันธุปลานิล สวนปจจัยที่ตองการปานกลาง คือ ปูนขาว ตาขายแห
และพันธุปลาตะเพียน
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนดานการประมงฯ ของครูผูสอน มีดังนี้
1) ดานระยะเวลาการสนับสนุนโครงการที่เหมาะสม รอยละ 78.43 เห็นวากรมประมงควรใหการ
สนับสนุนตลอดไป
2) ดานครูผูดําเนินกิจกรรม ครูควรมีการหาความรูดานประมงเพิ่มขึ้น รอยละ 28.43 มีความเอา
ใจใสในกิจกรรมการเลี้ยงปลามากขึ้น รอยละ 26.47
3) ดานผูบริหาร ผูบริหารควรสนับสนุนโครงการอยางตอเนื่อง รอยละ 46.08 ผูบริหารควรหา
ปจจัยและงบประมาณสนับสนุนเพิ่ม รอยละ 9.80
4) ดานนักเรียน นักเรียนควรเอาใจใสดูแล รับผิดชอบหนาที่ในการเลี้ยงปลาสม่ําเสมอ รอยละ
52.94
5) ดานปจจัยการผลิต การสนับสนุนปจจัยควรใหตรงตามความตองการของโรงเรียน และสง
ปจจัยในชวงเวลาที่เหมาะสม รอยละ 28.43
6) ดานเจาหนาที่ ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการอยางตอเนื่อง รอยละ 42.16
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนดานการประมงฯ ของผูศึกษา มีดังนี้
1) ดานความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา เจาหนาที่ควรใหความรูเรื่องอาหารปลาและการใหอาหาร
ปลา เชน การเสริมอาหารธรรมชาติ การทําอาหารพื้นบานโดยใชวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถิ่น วิธีการให
อาหารปลาที่ถูกตอง เพื่อลดการสูญเสีย
2) ดานการสงเสริม เจาหนาที่ควรกําหนดแผนการออกติดตามเปนระยะอยางสม่ําเสมอ อาจใชวิธี
การบูรณาการรวมกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และหนวยงาน
สนับสนุนอื่นๆ ในการเขาพื้นที่ เพื่อเปนการลดภาระและปญหาดานงบประมาณ บุคลากรที่มีไมเพียงพอ

252

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

3) ดานสื่อเพื่อใชในกิจกรรม กรมประมงควรจัดหาสื่อประเภทวีดีทัศน หรือ powerpoint เกี่ยวกับ
การเลี้ยงปลาแบบงาย การขยายพันธุปลา การทําน้ําเขียว รวมถึงรูปแบบการเลี้ยงของโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จหรือไดผลผลิตเปนที่นาพอใจดวย เพื่อใหครูผูสอนและนักเรียนไดเห็นภาพจริง กระตุนใหเกิด
การนําไปปฏิบัติ
4) ดานการสนับสนุนการดําเนินงาน โรงเรียนที่มีศักยภาพเลี้ยงปลานิลในบอดินได กรมประมง
ควรใหการสนับสนุน เนื่องจากปลานิลสามารถแพรขยายพันธุไดเองตามธรรมชาติ จะเปนการลดตนทุนการ
ผลิ ต และลดป ญ หาปลาอ อ นแอ บอบช้ํ า จากการขนส ง ได และยั ง เป น การพั ฒ นาศั ก ยภาพให โ รงเรี ย น
สามารถพึ่งตนเองไดในอนาคต
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บทคัดยอ
จากการที่ในปจจุบันทั่วโลกมีการตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมกันมากขึ้น อันเนื่องจากการผลิตและ
ใชสีสังเคราะหในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทําใหเกิดความสนใจอยางแพรหลายเกี่ยวกับการใชสีธรรมชาติ ในงาน
วิจัยนี้ไดทําการศึกษาผลของการเตรียมผาฝายและไหมดวยสารประจุบวก กอนการพิมพดวยสีธรรมชาติจาก
ครั่งและดาวเรือง การเตรียมผาดวยสารประจุบวกนี้สามารถใชเพิ่มความเขมของสีไดระดับหนึ่ง อันเนื่อง
มาจากการทําปฏิกิริยาไออนิกระหวางผาที่มีประจุบวกกับโมเลกุลของสี ความคงทนของสีตอการซัก ตอแสง
และตอการขัดถู ของผาที่ผานการเตรียมดวยสารประจุบวก โดยสวนใหญ พบวา มีคาใกลเคียงกับผาที่ไมได
ผานการเตรียม
คําสําคัญ: สีธรรมชาติ การพิมพ การเตรียมดวยสารประจุบวก ครัง่ ดาวเรือง

Abstract
With the increasing worldwide environmental awareness of the manufacture and application
of synthetic dyes in textile industry, there has been recently growing interest in natural dyes. In this
research, the effect of cationic pretreatment of cotton and silk fabrics before printing with natural lac
and marigold dyes was investigated. As a result of ionic interaction between the cationized fabric
and dye molecules, cationic pretreatment could be used to enhance color strength to a certain
extent. Comparable color fastness to washing, light and rubbing properties were mostly observed
between the cationized and untreated fabrics.
Keywords: natural dyes, printing, cationic pretreatment, lac, marigold
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คํานํา
ปจจุบันนี้ทั่วโลกมีการตระหนักถึงผลเสียของการใชสีสังเคราะหในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึง่ รวมไปถึง
ผลกระทบตอผูผลิต ผูบริโภค และสิ่งแวดลอม ในระหวางขัน้ ตอนการผลิตสี การยอมและพิมพสี และการนํา
ผลิตภัณฑที่ไดไปใช ดังนั้นจึงเกิดความสนใจในการนําเอาสีธรรมชาติมาใชแทนสีสังเคราะหกันมากขึ้น ซึ่ง
ยืนยันไดจากการมีงานวิจัยทางดานนี้ออกมาอยางตอเนื่อง (Lakhande et al., 1998)
ขณะเดียวกันการยอมหรือพิมพผาดวยสีธรรมชาติจะมีขอดอย คือ การติดสีต่ํา (low color yield) เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใชสีสังเคราะห และยังมีปญหาสีซีด สีตกระหวางการนําไปใชงาน มีความคงทนของสีตอ
การซักและตอแสงต่ํา ไมสามารถสนองความตองการของผูใชได อันเปนสาเหตุของการที่ตองใชสารชวยติดสี
หรือมอรแดนท (mordants) จําพวกเกลือของโลหะ เชน สารสม (alum, aluminum potassium sulfate) จุนสี
(copper sulfate) เหล็ก (ferrous sulfate) โครม (chrome, potassium dichromate) และดีบุก (stannous
chloride) เปนตน แตการใชโลหะเหลานี้ โดยเฉพาะโลหะหนักที่เปนพิษ เชน จุนสี โครม ในปริมาณมากจะ
กอใหเกิดปญหาตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอมตามมา
สารเคมีประจุบวก (cationic agent) ถูกนํามาใชหลังจากกระบวนการยอมเสนดายหรือผา เพื่อชวย
ในการยึดโมเลกุลของสีที่ประกอบไปดวยหมูที่มีประจุลบใหติดบนเสนใยไดดีขึ้น ทําใหสีมีความคงทนเพิ่มขึ้น
ซึ่งตอมามีการนําสารเคมีประจุบวกบางตัวมาใชในการเตรียมผากอนการยอมหรือพิมพ เพื่อเพิ่มประจุบวก
บนผาจากเสนใยเซลลูโลสที่มีประจุรวมเปนลบ ทําใหเพิ่มตําแหนงที่โมเลกุลของสีสามารถสรางพันธะกับเสนใย
อันเปนสาเหตุใหยอมหรือพิมพสีไดเขมขึ้น ตัวอยางงานวิจัย ไดแก การเตรียมผาฝายดวยสารประจุบวก
ของ 3-chloro-2-hydroxypropyltrimethylammonium chloride (CHTAC) กอนการยอมสีสังเคราะห ไดแก สี
ไดเร็กท (direct dyes) สีรีแอกทีฟ (reactive dyes) และสีแอซิด (acid dyes) ซึ่งพบวา ผายอมติดสีไดเร็กท
และรีแอกทีฟไดดีกวาผาที่ไมไดผานการเตรียมโดยที่ไมตองใชเกลือในการยอม และยังมีความคงทนของสี
ตอการซักและตอแสงดีกวาหรือเทียบเทากับผาที่ไมไดผานเตรียมดวยสารประจุบวก (Hauser and Tabba,
2001) และยังมีการใชสารตัวนี้ในการพิมพผาฝายดวยสีรีแอกทีฟ ซึ่งพบวา สารประจุบวกชวยเพิ่มคาความเขม
ของสีที่ได ชวยลดเวลาที่ใชในการอบไอน้ํา และลดขั้นตอนการลางหลังการพิมพ (Kanik and Hauser, 2002)
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการเพิ่มความสามารถในการติดสีของกระบวนการพิมพสีไดเร็กท สีแอซิด และ
พิกเมนต (pigments) บนผาฝาย โดยการทําการเตรียมผากอนการพิมพดวยสารประจุบวกทางการคา
Solfix E ซึ่งเปนสารประกอบของ polyaminochlorohydrin quarternary ammonium salt พบวา สีที่พิมพ
บนผาฝายที่ผานการเตรียมดวยสารประจุบวกมีความคงทนตอการซักมากกวาผาที่ไมไดผานการเตรียม
(El-Shishtawy and Nassar, 2002)
ในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษากระบวนการพิมพสีธรรมชาติสองชนิด คือ สีจากครั่งและดอกดาวเรือง
บนผาฝายและไหมในแงของผลการเตรียมผากอนการพิมพดวยสารเคมีประจุบวกเชิงการคาที่เปนผลิตภัณฑ
โพลิเมอรจากปฎิกิริยาควบแนน (condensation reaction) ระหวางสารอนุพันธของไซยานามิด (cyanamide
derivative) และโพลีเอมีน (polyamine) รวมกับการทํามอรแดนทสารสมตอคาความเขมของสีและความคงทน
ของสีที่ได
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อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมผากอนการพิมพดวยสารประจุบวก
การเตรียมผากอนการพิมพดว ยสารประจุบวก โดยกระบวนการจุมอัด-อบแหง (pad-dry process)
เริ่มจากจุมผาในสารละลายของสารประจุบวก (เขมขน 5, 10 และ 20 กรัม/ล) และโซเดียมไฮดรอกไซด
(NaOH, 5 กรัม/ล) สําหรับผาฝาย หรือโซเดียมคารบอเนต (Na2CO3, 5 กรัม/ล) สําหรับผาไหม นาน 5 นาที
รีดผานลูกกลิ้งของเครือ่ งจุมอัด โดยใหมีคา % wpu (% wet pick up) เทากับ 80% จากนั้นนําผาที่ไดไป
อบแหงในตูอบที่อุณหภูมิ 100°ซ นาน 3 นาที ลางดวยสารละลายกรดแอซิติก (CH3COOH, 1 กรัม/ล) ลาง
ดวยน้ํา และตากใหแหงทีอ่ ุณหภูมิหอง
การทํามอรแดนทกอนและหลังการพิมพดวยสารสม
สําหรับผาไหมที่พิมพดวยสีดอกดาวเรืองจะทํามอรแดนทกอ นการพิมพดว ยสารสม เริ่มจากการนํา
ผาที่ผานการเตรียมดวยสารประจุบวกมาจุมอัดดวยสารละลายสารสมเขมขน 10 กรัม/ล ที่ 80% wpu อบแหง
ที่อุณหภูมิ 100°ซ นาน 3 นาที สวนที่เหลือจะทํามอรแดนทหลังการพิมพ โดยใชวิธีการเชนเดียวกับการทํา
มอรแดนทกอ นการพิมพ แตทําหลังจากที่ผาพิมพผานการผนึกสีดวยไอน้าํ แลว
การเตรียมน้ําสีครั่งและดอกดาวเรือง
ทําการตมครั่งดิบและดอกดาวเรืองในน้ําใหเดือด โดยใชอัตราสวนโดยน้ําหนักของครั่งดิบตอน้ํา เทากับ
1:5 และอัตราสวนโดยน้ําหนักของดอกดาวเรืองอบแหงตอน้ําเทากับ 1:10 เมื่อเดือดแลวจับเวลาตออีก 1
ชั่วโมง เมื่อครบเวลาแลวทําการกรองแยกเอาสารละลายน้ําสีไวใชในการเตรียมแปงพิมพ
การพิมพสีครั่งและดอกดาวเรือง
เริ่มจากการเตรียมแปงพิมพ โดยใชอัตราสวนโดยน้ําหนักของสารขนโซเดียมอัลจีเนต (เขมขน 10%
น้ําหนัก/ปริมาตร) : น้ําสี : penetrating agent : dispersing agent เทากับ 37.9 : 60 : 2 : 0.1 ทําการพิมพผา
ดวยแปงพิมพที่เตรียมขึ้นโดยใชโตะพิมพผาตัวอยาง (รุน K00/0081-1 Kidd+Zigrino Co., Ltd.) แลวนําผา
มาอบแหงที่อณ
ุ หภูมิ 100°ซ นาน 5 และ 3 นาที สําหรับผาฝายและไหม ตามลําดับ และทําการผนึกสีดวย
ไอน้ําที่อุณหภูมิประมาณ 105°ซ นาน 40 นาที จากนั้นนําผาไปลางดวยน้ําเย็น ทําการตมผาพิมพในน้ําสบู
(soaping) ที่อุณหภูมิ 60°ซ นาน 10 นาที ลางดวยน้ําเย็นอีกครัง้ ตากใหแหง
การทดสอบ
นําผาพิมพที่ไดไปวัดคาความเขมสี (K/S values) โดยใชเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร (Gretag-Macbeth,
Color i5 spectrophotometer with illuminant D65 at 10 degree observer) และทําการทดสอบความคงทน
ของสีตอการซัก ตอแสง และตอการขัดถู (color fastness to washing, light, and rubbing) ตามมาตรฐาน
ของ ISO105-C01, ISO105-B02 และ AATCC 8 ตามลําดับ โดยประเมินความคงทนของสีตามระดับเกรยสเกล
(gray scale) แบงเปน 5 ระดับ คือ 1 (ต่ํามาก) 2 (ต่ํา) 3 (ปานกลาง) 4 (ดี) และ 5 (ดีมาก)
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ผลการทดลอง
ผลการเตรียมผากอนการพิมพดวยสารประจุบวก
จากผลการทดลองที่ได พบวา การเตรียมผาฝายและไหมดวยสารประจุบวกกอนการพิมพดวยสีครั่ง
และดอกดาวเรืองนั้นชวยเพิ่มความเขมของสีอยางชัดเจน (Table 1-2) อันเนื่องมาจากการเตรียมผาฝายและ
ไหมดวยสารประจุบวกกอนการพิมพ เปนการเพิ่มประจุบวกบนเสนใยดังกลาว ทําใหมีตําแหนงที่ประจุลบ
ของโมเลกุลสีจะไปเกาะติดโดยการสรางพันธะไออนิก (ionic bonding) จํานวนมากขึ้น สําหรับผาฝาย พบวา
คา K/S เพิ่มขึ้นถึง 16-58% เมื่อพิมพดวยสีครั่ง และเพิ่มขึ้น 4-9% เมื่อพิมพดวยสีดอกดาวเรือง ตรงขาม
กับกรณีของผาไหม คา K/S เพิ่มขึ้นถึง 144-251% เมื่อพิมพดวยสีดาวเรือง และเพิ่มขึ้น 32-50% เมื่อพิมพ
ดวยสีครั่ง
การเพิ่มความเขมขนของสารประจุบวกจาก 5 เปน 10 และ 20 กรัม/ล ไมไดทําใหคา K/S ของผา
พิมพสูงขึ้นอยางที่คาดไว ที่นาแปลกใจคือ ในกรณีของการพิมพผาไหมดวยสีดอกดาวเรือง พบวา คา K/S
กลับลดลงเมื่อเพิ่มความเขมขนของสารประจุบวก ซึ่งแสดงวาสารประจุบวกบางสวนเกาะอยูบนเสนใยอยาง
หลวมๆ ทําใหมีสีหลุดออกมามาก ในระหวางขั้นตอนการลางดวยน้ําสบูภายหลังการพิมพ
ตารางที่ 1 ผลของการพิมพผาฝายดวยสีครั่งและดอกดาวเรือง
สี

สาร
ประจุบวก
(กรัม/ล)

K/S

ครั่ง

0

1.90

1

1-2

4

5

5

2.44

1

1

4

5

10

2.21

1

1

4

5

20

3.01

1

1

3

5

0

6.63

2

2-3

4-5

5

5

6.94

1-2

2

4-5

5

10

7.24

2

2

4-5

5

20

7.06

2

1-2

4

5

ดาวเรือง
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ตัวอยางผา

ความคงทนของสีตอ
การซัก แสง
การขัดถู
แหง
เปยก
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ตารางที่ 2 ผลของการพิมพผาไหมดวยสีครั่งและดอกดาวเรือง
สี

สาร
ประจุบวก
(กรัม/ล)

K/S

ครั่ง

0

1.16

1-2

2

2

5

5

1.54

2

2

3-4

5

10

1.55

2

1-2

4-5

5

20

1.75

2-3

1-2

4

5

0

1.39

2

3

5

5

5

4.89

3

1

4-5

5

10

4.24

3

1

4-5

5

20

4.09

2-3

1

4-5

5

ดาวเรือง

ตัวอยางผา

ความคงทนของสีตอ
การซัก แสง
การขัดถู
แหง
เปยก

ผลการทดสอบความคงทนของสี
จากผลการทดสอบ พบวา โดยสวนใหญคาความคงทนของสีตอการซัก ตอแสง และตอการขัดถูของ
ผาที่ผานการเตรียมดวยสารประจุบวกใกลเคียงกับผาที่ไมไดผานการเตรียมดวยสารประจุบวก นอกจากนี้
จะเห็นไดวา ความคงทนของสีตอการซักของผาไหมที่ผานการเตรียมดวยสารประจุบวกและพิมพดวยสีครั่ง และ
ดอกดาวเรืองดีขึ้นเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับผาที่ไมไดผานการเตรียมดวยสารประจุบวก อยางไรก็ตาม
ความคงทนของสี ต อ แสงของผ า ฝ า ยและไหมที่ ผ า นการเตรี ย มด ว ยสารประจุ บ วกมี ค า ลดลงเล็ ก น อ ย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพิมพผาไหมดวยสีดอกดาวเรือง คือ ลดลงจากระดับปานกลาง (ระดับ 3) เปนต่ํามาก
(ระดับ 1)

วิจารณและสรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองนี้สามารถใชวิธีการเตรียมผาดวยสารประจุบวกกอนการพิมพ รวมกับการทํามอรแดนท
ดวยสารสม เพื่อเพิ่มความเขมของสีในการพิมพผาฝายและไหมดวยสีธรรมชาติจากครั่งและดอกดาวเรืองได
ในระดับหนึ่ง โดยที่สวนใหญไมมีผลกระทบตอความคงทนของสีที่ได สําหรับงานวิจัยที่ควรศึกษาตอไป คือ
การหาความเขมขนของสารประจุบวกที่เหมาะสม ศึกษาความเปนไปไดของการเตรียมผาดวยสารประจุบวก
กอนการพิมพในการชวยลดเวลาของขั้นตอนการผนึกสีดวยไอน้ํา อีกทั้งลองใชเทคนิคการเตรียมผาดวยสาร
ประจุบวกดังกลาวกับสีธรรมชาติชนิดอื่น
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กิตติกรรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณโปรแกรมสิ่งทอเทคนิคและสิ่งทอสมบัติพิเศษเฉพาะทาง ฝายบริหารจัดการ
คลัสเตอรและโปรแกรมวิจัย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ที่สนับสนุน
งบประมาณในงานวิจัยชิ้นนี้ และขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่
ชวยสนับสนุนในดานเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปน อันทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จดวยดี
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ศึกษาสมบัติของแปงมันสําปะหลังเพื่อผลิตพอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพ
Characterization of the Cassava Starch to from Biodegradable Polymers
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ตองการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของการใชแปงมันสําปะหลังเพื่อผลิต
เปนพอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพ โดยการใชแปงมันสําปะหลัง 3 ชนิด คือ แปงมันสําปะหลังดิบ แปง
มันสําปะหลังดัดแปรดวยหมูอะซิเตรทและแปงมันสําปะหลังดัดแปรดวยหมูออคทินิลซัคซินิค แอนดไฮไดรด
ทําการผสมแปงมันสําปะหลังกับกลีเซอรีนที่อัตราสวน 77:23 ดวยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู โดยใชกลีเซอรีน
เปนพลาสติไซเซอร ผงแปงและแปงคอมปาวดถูกวิเคราะห ทดสอบ ลักษณะโครงสราง องคประกอบทาง
เคมี ฟสิกส และสมบัติเชิงกลดวยเทคนิค SEM, XRD, FTIR และการทนตอแรงดึงขาด ผลของ SEM แสดง
ใหเห็นถึงความเปนเนื้อเดียวกันของแปงกับกลีเซอรีน จากการวิเคราะหดวยเทคนิค XRD แสดงใหเห็นถึง
โครงสรางของผลึกแปงทั้งสามชนิดถูกทําลายหลังจากการผสมกับกลีเซอรีน ยิ่งไปกวานั้นการวิเคราะห
ทดสอบดวยเทคนิค FTIR แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความเขมและรูปรางของพีคเนื่องจากแปงทํา
ปฏิกิริยากับกลีเซอรีน ผลของการทดสอบการทนตอแรงดึงขาด พบวา แปงมันสําปะหลังดัดแปรดวยหมู
ออคทินิลซัคซินิค แอนดไฮไดรดใหคา stress peak load และ extension at break สูงที่สุด คือ 11.0 MPa
และ 3.5% ตามลําดับ
คําสําคัญ: พอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพ แปงมันสําปะหลัง กระบวนการอัดรีดแบบสกรูคู

Abstract
This research was studied about the effects of various starches on the physical and
mechanical properties for biodegradable polymers. Three different types of starches were used
including native cassava starch, acetate cassava starch and octenyl succinic anhydride cassava
starch. The twin screw extruder was used to mix the starch and glycerin served as plasticizer. The
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mix ratio of starch/glycerin at 77:23 (%wt) was studies. The morphological, physical, chemical and
mechanical properties of cassava starch and starch/glycerine compound were investigated by X-ray
diffraction (XRD), Scanning Electron Microscope (SEM), Fourier transform Infrared (FTIR)
spectroscopy and tensile testing. SEM showed the homogenous starch/glycerine compound. XRD
results indicated that less crystallinity of all three starches obtained after mixing with glycerine.
Moreover, the change in intensity and shape of the peaks by FTIR were found due to the reaction
of glycerine and starch. By using octenyl succinic anhydride cassava starch, the highest stress
peak load and extension at break were obtained at 11 MPa and 3.5%, respectively.
Keywords: Biodegradable, Cassava Starch, Twin Screw Extruder

คํานํา
ปจจุบันทั่วโลกกําลังประสบปญหาภาวะโลกรอน ทําใหอุตสาหกรรมตางๆ ใหความสนใจตอสภาวะที่
เกิดขึ้น จึงมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมรวมทั้งอุตสาหกรรมพลาสติก นอกจาก
ภาวะโลกรอนแลวชวง 4-5 ปที่ผานมาอุตสาหกรรมพลาสติกยังพบกับภาวะตนทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากราคา
น้ํามันปรับตัวสูงขึ้น และปญหาการกําจัดขยะ จึงทําใหอุตสาหกรรมพลาสติกตองมองหาวัตถุดิบทดแทน
น้ํามันปโตรเคมี ซึ่งวัตถุดิบใหมจะตองมีราคาถูก หาทดแทนไดงาย ดังนั้นแปงจากพืช เชน ขาวโพด และ
มันสําปะหลัง จึงไดรับความสนใจในการนํามาผลิตพลาสติกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสามารถยอยสลาย
ไดเองจากธรรมชาติ หรือที่เรียกกันวา พอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพ (Fengwei et al., 2006; Isabelle
and Lan., 2009)
ประเทศไทยมีการปลูกมันสําปะหลังมากเปนอันดับสองรองจากขาว ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงตองการศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและสมบัติเชิงกลเบื้องตนของแปง
มันสําปะหลังและแปงมันสําปะหลังดัดแปร โดยใชกลีเซอรีนเปนพลาสติไซเซอรทําการผสมแปงมันสําปะหลัง
และกลีเซอรีนดวยกระบวนการอัดรีดดวยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู เพื่อเปนแนวทางในการนําไปเปนวัตถุดิบใน
การผลิ ต เป น พอลิเ มอร ย อ ยสลายได ท างชี ว ภาพ และเป น การเพิ่ ม มูล ค ากั บ แป ง มั น สํา ปะหลั ง ที่ เ ป น พื ช
เศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง

อุปกรณและวิธีการ
วัสดุและอุปกรณ
แป ง มั น สํ า ปะหลั ง ดิ บ (Native Starch, NST) แป ง มั น สํ า ปะหลั ง ดั ด แปรด ว ยหมู อ ะซิ เ ตรท
(Kreation@NE)TM และแปงมันสําปะหลังดัดแปรดวยหมูออคทินิลซัคซินิคแอนดไฮไดรด (Kreation@OP)TM
(บริษัทสยามโมดิฟายด จํากัด) ใชกลีเซอรีนเกรดการคาเปนพลาสติไซเซอร (บริษัทอิตัลมาร ประเทศไทย
จํากัด) เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู พรอมเครื่องตัดเม็ดพอลิเมอร (บริษัท เอ็นแมท จํากัด) และเครื่องผสมสาร
(บริษัท เอส บี ที จํากัด) เครื่องขึ้นรูปแบบอัดรอน (บริษัท ชัยเจริญการชาง)
262

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

การเตรียมแปงคอมปาวด
การเตรียมแปงคอมปาวดเริ่มจากชั่งน้ําหนักของแปงมันสําปะหลัง และกลีเซอรีน อัตราสวนแปงมัน
สําปะหลังตอกลีเซอรีนแสดงในตารางที่ 1 หลังจากนั้นนําไปผสมใหเปนเนื้อเดียวกันดวยเครื่องผสมสาร โดย
ใชเวลา 30 นาที นําไปเขาเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู โดยใชสภาวะเครื่องอัดรีด ดังนี้ อุณหภูมิกระบอกที่ 1-3,
50°C, อุณหภูมิกระบอกที่ 4, 60°C, อุณหภูมิกระบอกที่ 5, 80°C, อุณหภูมิกระบอกที่ 6, 100°C, อุณหภูมิ
กระบอกที่ 7-9, 160-175°C และอุ ณ หภู มิ หั ว รี ด 160-175°C เมื่ อ ผ า นกระบวนการอั ด รี ด ออกมาเป น
เสนปลอยใหเย็นที่อุณหภูมิหองและนําไปตัดเปนเม็ดดวยเครื่องตัดเม็ด เก็บตัวอยางไวในถุงพลาสติก

ตารางที่ 1 แสดงอัตราสวนของแปงกับกลีเซอรีน ปริมาณโดยน้ําหนัก
ชื่อตัวอยาง

ปริมาณแปง

ปริมาณกลีเซอรีน

NST 1
NST 2
NST 3
NE 1
NE 2

70
75
77
70
75

30
25
23
30
25

NE 3
OP 1
OP2
OP3

77
70
75
77

23
30
25
23

วิธีวิเคราะห/ทดสอบ
การวิเคราะหลักษณะสัณฐานวิทยาดวยกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองกราด (Field Emission
Scanning Electron Microscope, FESEM)
การเตรียมตัวอยางสําหรับวิเคราะหดวยเครื่อง FESEM นําผงแปงตัวอยางผสมกับอะซิโตน นําไป
สั่นดวยเครื่องอัลตราโซนิกส 10 นาที ใชหลอดหยดดูดสารแขวนลอยหยดลงบนแทนใสตัวอยาง ปลอยให
แหง นําไปอบที่อุณหภูมิ 105°C ปลอยใหเย็นในเดซิเคเตอร สําหรับแปงคอมปาวดนําสวนที่เหลือจากการ
ทดสอบการทนตอแรงดึงใชคัตเตอรกรีดนําจากนั้นหักใหเปนสองทอน นําสวนภาคตัดขวางติดบนแทนใส
ตัวอยาง นําตัวอยางที่เตรียมไดทั้งหมดไปเคลือบทองเพื่อใหนําไฟฟา นําตัวอยางไปเขาเครื่อง FESEM เพื่อ
ถายภาพโครงสรางจุลภาคของตัวอยาง
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การวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีดวยเทคนิคฟูเรียรทรานฟอรมอินฟาเรดสเปกโทรมิเตอร
(Fourier Transform Infrared Spectrophotometer, FTIR)
เครื่อง FTIR รุน IR Prestige-21 ยี่หอ shimadzu ประเทศญี่ปุน ใชโพแทสเซียมโบรไมดเปนเบสไลน
จํานวนครั้งที่ใชสแกน 45 คาความละเอียดในการสแกนเทากับ 2 เตรียมตัวอยางโดยนําตัวอยางมาบดผสม
กับโพแทสเซียมโบรไมดจากนั้นอัดเปนเม็ดนําเขาเครื่องเพื่อวิเคราะห
วิ เ คราะห โ ครงสร า งของแป ง และแป ง คอมปาวด ด ว ยเทคนิ ค การเลี้ ย วเบนของรั ง สี เ อกซ (X-ray
diffractometer, XRD)
ผลิตโดยบริษัท Shimudzu รุน XRD-6000 ประเทศญี่ปุน วิเคราะหโดยใชรังสีเอ็กซของ Cu Kα
(λ= 1.54 Å) ปรับแรงดันไฟฟาหลอดรังสีเอ็กซเทากับ 40 kV และกระแสไฟฟาเทากับ 40 mA ทําการวัด
ในชวง 2Ө ตั้งแต 5˚ ถึง 40˚ อัตราการสแกนเทากับ 2 องศาตอนาที วิเคราะหโดยนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบ
กับ JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards)
การทดสอบสมบัติการทนตอแรงดึงยืดดวยเครื่อง Instron
ผลิตโดยบริษัท Instron รุน1123 ประเทศอเมริกา การเตรียมตัวอยางดวยการอัดขึ้นรูปตัวอยางเปน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผาดวยเครื่องอัดขึ้นรูปดวยความรอนใหมีขนาดกวาง 25 mm ยาว 110 mm หนา 1.2 mm ใช
ทั้งหมด 5 แผนสําหรับการทดสอบ สภาวะการทดสอบที่อุณหภูมิ 27°C ความชื้นสัมพัทธ 65% การตั้งคา
เครื่อง Instron ระยะหางระหวางหัวจับ 50 mm ความเร็วในการดึงยืด 50.00 mm/min บันทึกคาความเคน
(Stress, Peak load) และความเครียด (Strain, extension at break) ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM B882

ผลการทดลอง
ผลการอัดรีดแบบสกรูคูที่อัตราสวนตามตารางที่ 1 พบวา ที่อัตราสวนแปงตอกลีเซอรีนเทากับ 77
ตอ 23 เมื่ออัดรีดออกมาเปนเสนแลวนําไปเขาเครื่องตัดเม็ด จะไดเม็ดแปงคอมปาวดที่ไมเหนียวติดกัน จึงนํา
เม็ดแปงคอมปาวดที่อัตราสวนนี้ไปทําการวิเคราะห/ทดสอบสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพตอไป
การวิเคราะหหมูฟงกชันของแปงมันสําปะหลังและแปงคอมปาวดดวยเทคนิค FTIR
โครงสรางทางเคมีของแปงมันสําปะหลังดิบ (NST) มี 2 แบบ คือ อะไมโลสมีลักษณะเปนเสนตรง
ไมมีกิ่งกานสาขาและอะไมโลเปคติน มีลักษณะไมเปนเสนตรงมีการตอกันเปนกิ่งกานสาขา สวนแปงดัดแปร
ดวยหมูอะซิเตรท (NE) จะมีหมูอะซิเตรทเขามาตอที่ตําแหนง 6 และแปงดัดแปรดวยหมูออคทินิลซัคซินิค
แอนดไฮไดรด (OP) จะมีหมูออคทินิล เขาตอที่ตําแหนง 4 (ภาพที่ 1) แสดงใหเห็นโครงสรางทางเคมีของ
แปงทั้งสามชนิดและความแตกตางของหมูฟงกชันที่เติมเขาไปในแปง NST ซึ่งความแตกตางนี้ยืนยันดวย
การวิเคราะหดวยเทคนิค FTIR (ภาพที่ 2)
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Octenyl succinic
anhydride

Acetate starch
Amylopectin

Amylose
Native starch

Modified Starch

ภาพที่ 1 โครงสรางทางเคมีของแปงมันสําปะหลังดิบและแปงมันสําปะหลังดัดแปร
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ภาพที่ 2 FTIR สเปคตรัมของตัวอยางแปงสามชนิด คือ NST, NE และ OP
จากกราฟ FTIR ไดสรุปแถบการสั่นของหมูฟงกชันของแปงดิบ แปงดัดแปรดวยอะซิเตรท และแปง
ดัดแปรดวยหมูออคทินิลซัคซินิคแอนดไฮไดรดพบพีคที่เหมือนกัน คือ ที่ความยาวคลื่น 3,400 cm-1 เปนหมู
OH-stretching, 2,945 cm-1 เปนหมู C-H stretching, 1,656 cm-1 เปนหมู OH bending, 1,170 cm-1 เปนหมู
C-O stretching และที่ความยาวคลื่น 1,049 cm-1 เปนหมู C-O-C สําหรับแปงดัดแปรดวยหมูอะซิเตรท จะมี
พีคที่แตกตางจากแปงดิบคือที่ความยาวคลื่น 1,722 cm-1 เปนหมู C=O stretching และที่ 1,240 cm-1 เปน
C-O stretching (Viviana P et al., 2006) สวนแปงดัดแปรดวยหมูออคทินิลซัคซินิคแอนดไฮไดรด (OP)
จะมีพีคที่เดนคือที่ 1,668 cm-1, 2,899 cm-1 และ 2,946 cm-1 เปนหมู C=O stretching ของหมูเอสเทอร
คารบอนิล (Xiaoyan et al., 2006) ที่ความยาวคลื่น 1,730 cm-1 เปนหมู C=O stretching และที่ความยาวคลื่น
1,240 cm-1 เป น C-O stretching เหมื อนในแป งดั ดแปรด วยหมู อะซิ เ ตรท โดยใช โปรแกรม Derivative
(ภาพที่ 2b) ชวยในการแยกพีคที่มีการซอนทับกันเพื่อใหเห็นความแตกตางระหวางแปงดิบและแปงดัดแปร
ดวยหมูออคทินิลซัคซินิคแอนดไฮไดรด
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ภาพที่ 3 FTIR สเปคตรัมของแปงผสมกลีเซอรีน (a) NST-Gly, NE-Gly และ OP-Gly (b) Gly
จาก FTIR สเปคตรัมของแปงคอมปาวดทั้งสามชนิด (ภาพที่ 3) แสดงใหเห็นถึงกลีเซอรีนเขาไป
ผสมในเนื้อของแปงทั้งสามชนิดพิจารณาจากความเขมของพีคที่ความยาวคลื่น 3,200 cm-1 เปนหมู OH
stretching มีความเขมของพีคลดลงและที่ความยาวคลื่น 2,907 cm-1 เปนหมู C-H stretching พบวา รูปราง
ของพีคเปลี่ยนแปลงจากพีคเดี่ยวเปนพีคคูเนื่องจากความแตกตางของการ stretching บนโมเลกุลของแปง
และโมเลกุลของกลีเซอรีน นอกจากนี้ที่ความยาวคลื่น 1,200 cm-1 มีความเขมของพีคเพิ่มขึ้นนั่นแสดงวา
สภาวะแวดลอมระดับไมโครรอบๆ หมู O-C มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเติมกลีเซอรีนและเกิดการเชื่อมตอ
พันธะระหวางโมเลกุลของแปงและกลีเซอรีน และที่ความยาวคลื่น 940 cm-1 มีความเขมของพีคเพิ่มขึ้นเมื่อมี
การผสมกับกลีเซอรีนซึ่งที่ความยาวคลื่นนี้มีความสัมพันธกับพันธะไฮโดนเจนที่เชื่อมระหวางโมเลกุลของ
หมูไฮดรอกซิล ที่คารบอนตําแหนงที่ 6 ซึ่งมีความไวตอน้ํา (Rui et al., 2007)
ผลการวิเคราะหลักษณะสัณฐานวิทยาของแปงและแปงคอมปาวด
ผลการวิเคราะหลักษณะสัณฐานวิทยาของแปงทั้งสามชนิดกอนผสมกับกลีเซอรีน ภาพที่ 4 (คอลัมน 1)
พบวา แปงทั้งสามชนิดมีลักษณะทรงกลม มีขนาดอนุภาค 5-20 µm โดยแปงดิบมีขนาดอนุภาคเล็กที่สุด
สวนแปงดัดแปรดวยหมูอะซิเตรทและแปงดัดแปรดวยหมูออคทินิลซัคซินิค แอนไฮไดรด มีขนาดอนุภาค
ใกลเคียงกันคือ 5-35 µm ซึ่งขนาดอนุภาคที่ใหญขึ้นเนื่องจากการดัดแปรทําเฉพาะที่พื้นผิวภายนอกของแปง
ไม ไ ด เ ข า ไปดั ด แปรภายในโครงสร า งภายในทํ า ให ลั ก ษณะผิ ว เรี ย บเหมื อ นแป ง ดิ บ (Doungjai and
Sanguansri, 2006) เมื่ อทํ า การผสมแปง กับ กลีเ ซอรี นด วยเครื่ อ งอัด รี ดแบบสกรู คู ดัง แสดงในภาพที่ 4
(คอลัมน 2) ซึ่งเปนภาพภาคตัดขวางของแปงคอมปาวดที่นําไปขึ้นรูปเปนแผนสําหรับทดสอบการทนตอแรง
ดึงขาด พบวา โครงสรางผลึกของแปงถูกทําลายและแสดงใหเห็นวาแปงทั้งสามชนิดผสมเปนเนื้อเดียวกันกับ
กลีเซอรีนเพราะไมพบโครงสรางผลึกในเนื้อแปงคอมปาวด
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ผงแปงมันสําปะหลัง (1)

a)

แปงคอมปาวด
ภาพพื้นที่ภาคตัดขวาง (2)

d)

b)

e)

c)

f)

ภาพที่ 4 ภาพถายลักษณะสัณฐานวิทยาของผงแปงมันสําปะหลัง a) NST b) NE c) OP
และแปงคอมปาวด d) NST-Gly e) NE-Gly f) OP-Gly
ผลการตรวจสอบโครงสรางของแปงและแปงคอมปาวดดวยเทคนิค XRD
ผลการวิเคราะหโครงสรางของผงแปงทั้งสามชนิดดวยเทคนิค XRD พบวา มี 2Ө เทากับ 15˚ 17˚
18˚ และที่ 23˚ (ภาพที่ 5) แสดงวา โครงสรางมีลักษณะเปนสัณฐาน สวนสเปกตรัมของผงแปงแสดงลักษณะที่
เปนผลึกชนิด A (Norman and Leping, 1998) การเติมหมูอะซิเตรท และหมูออคทินิลซัคซินิคแอนดไฮไดรด
ไมมีผลตอความเปนผลึกของแปง (Xiaoyan et al., 2006; Yixiang et al., 2004) เนื่องจากไมไดเขาไปทําให
โครงสรางของผลึกแป งถูกทํ าลาย แต เขาไปเกาะบนพื้ นผิวหนาของเม็ ดแปง เทานั้ น ซึ่งยื นยัน ไดดว ย
ภาพถาย FESEM (ภาพที่ 4) เมื่อนําแปงผสมกลีเซอรีนไปผานกระบวนการอัดรีด พบวา โครงสรางของผลึก
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Intensity

Intensity

แปงทั้งสามชนิดถูกทําลายไดอยางสมบูรณเมื่อเปรียบเทียบกับแปงกอนเขาเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู การเติม
กลีเซอรีนจะเขาไปทําใหการยึดเกาะกันระหวางสายโซของแปงกับแปง (intra and intermolecular) ลดลง
เนื่ อ งจากความแรงของพั น ธะไฮโดรเจนของหมู ไ ฮดรอกซิ ล ของแป ง และโมเลกุ ล ของกลี เ ซอรี น ทํ า ให
โครงสรางของผลึกแปงลดลงเมื่อถูกผสมกับกลีเซอรีน โดยเฉพาะแปง NE โครงสรางของผลึกถูกทําลายได
สมบูรณมากที่สุด สวนแปง NST และแปง OP จะมีบางสวนที่เปลี่ยนโครงสรางของผลึกเปนชนิด Vh ที่ 2Ө
มีพีคที่ 12.6° และ19.4° เกิดขึ้นเนื่องจากผลึกอะไมโลสของแปงชนิดเกลียวเดี่ยวมีกลีเซอรีนละลายอยูขางใน
เกิดขึ้นขณะที่มีการอัดรีด (Jeroen et al., 1996)
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ภาพที่ 5 XRD pattern ของ a) ผงแปงมันสําปะหลัง และ b) แปงคอมปาวด
ผลการทดสอบการทนตอแรงดึงยืดของแปงคอมปาวด
ผลการทดสอบการทนตอแรงดึงยืดดวยเครื่องทดสอบการทนตอแรงดึงยืดของแปงดิบ และแปงดัดแปร
ที่ผสมกับกลีเซอรีน อัตราสวนแปงตอกลีเซอรีน 77 ตอ 23 พบวา แปงดัดแปรดวยออคทินิลอะซินิค แอซิด
มีคา Stress peak load (MPa) และคา Extension at break (%) สูง คือ 11 MPa และ 3.5% รองลงมาคือ
แปงดัดแปร NE สวนแปงดิบมีคา Stress peak load (MPa) และคา Extension at break (%) ต่ําที่สุด คือ
7 MPa และ 2% (ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 6 กราฟแสดง (a) คาStress peak load และ (b) คา Extension at break ของแปงคอมปาวดทั้งสามชนิด
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วิจารณและสรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองนี้พบวา กระบวนการอัดรีดดวยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู โดยใชกลีเซอรีนเปนพลาสติ
ไซเซอรสามารถผสมแปงมันสําปะหลังทั้งสามชนิดกับกลีเซอรีนเปนเนื้อเดียวกัน ผลการวิเคราะห ทดสอบ
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแปงมันสําปะหลังทั้งสามชนิด พบวา โครงสรางของผลึกแปงถูกทําลาย
และสามารถผสมเปนเนื้อเดียวกับกลีเซอรีน เมื่อทดสอบการทนตอแรงดึงขาด พบวา แปงดัดแปร OP จะใหคา
Stress peak load และคา Extension at break สูงที่สุด คือ 11 MPa และ 3.5% แตไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ อยางไรก็ตาม การนําแปงมันสําปะหลังดิบหรือแปงมันสําปะหลังดัดแปรมาเปนวัตถุดิบสําหรับผลิต
เปนพอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพจะตองมีการวิจัยตอเพื่อปรับปรุงสมบัติเชิงกลของแปงคอมปาวดใหดี
ขึ้นเพื่อนําไปใชงานไดอยางกวางขวางขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษาองคประกอบของสารเคมีในเปลือกมังคุด โดยใชจุลเทคนิคดานพืชและเทคนิคโครมาโทกราฟ สกัดเปลือกมังคุดดวยเอทานอล 95% ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง (EC) และสกัดดวย
เอทานอล 50% ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง (EH) ตรวจสอบองคประกอบเบื้องตนทาง พฤกษเคมี
ของสารสกัด EC และ EH กลุมแอลคาลอยด กลัยโคไซด (แอนทราควิโนน คูมาริน สเตอรอล หรือไตรเทอรปน
,คารดิแอคกลัยโคไซด ซาโปนิน ฟลาโวนอยด แอนโทรไซยานิน) กลุมแทนนินและสารฟนอลิค โดยใชวิธี
ตกตะกอนและทินเลเยอรโครมาโทกราฟ แยกสารใหบริสุทธิ์ดวยเทคนิคคอลัมโครมาโทกราฟ ชะคอลัมน
ดวยไดคลอโรมีเทน:เมทานอล = 96:4 และ 95:5 ตามลําดับ โดยใชซิลิกาเจล 60 สําหรับคอลัมน โครมาโท
กราฟ เ ป น เฟสอยู กั บ ที่ นํ า มาพิ สู จ น เ อกลั ก ษณ ข องสารบริ สุ ท ธิ์ นั้ น ด ว ยเครื่ อ งแก ส โครมาโทกราฟ/
แมสสเปกโทรมิเตอร เทียบกับฐานขอมูล WILEY และ NIST พบวา องคประกอบสําคัญที่ระเหยไดในสาร
สกัด EC ไดแก 1,2-Benzedicarboxylic acid, diethyl ester (1) Hexadecanoic acid/Palmitic acid (2) Bis
(2-ethylhexyl) phthalate (3) 1,2-Benzenedicarboxylic acid, Bis(2-ethylhexyl) ester (4) และสาร
unidentified (5-9) องคประกอบสําคัญในสารสกัด EH ไดแก 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)
(1) ethyl alpha-d-glucopyranoside (2) 1,2-Benzenedicarboxilic acid, diisooctyl ester (3) 1,2Benzenedicarboxylic acid, Bis(2-ethylhexyl) ester (4) และสาร unidentified (5-6)
คําสําคัญ: สารสกัด เปลือกมังคุด คอลัมนโครมาโทกราฟ จีซ-ี เอ็มเอส

Abstract
Study the chemical compounds of the mangosteen pericarp by plant micro technique and
chromatography technique. The mangosteen pericarp was successively extracted by 95% ethanol
at temperature 25 degree for 24 hours (EC) and 50% ethanol at temperature 50 degree for 2 hours
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(EH). Phytochemical Screening of EC and EH extract, including alkaloid, glycoside (antraquinone,
cumarin, sterol or triterpene, cardiac glycoside, saponin, flavonoid, antrocyanin) tannin and phenolic
group using precipitation method and thin layer chromatography. Column chromatography was
used to purify crude extract. The appropriate solvent system were dichloromethane: methanol =
96:4 and 95:5, respectively. Using silica gel 60 as a stationary phase for column chromatography.
Identification of pure substances by gas chromatograph/mass spectrometer and compared data
with WILEY and NIST database. The results found that EC extract contains 1,2-Benzedicarboxylic
acid, diethyl ester (1) Hexadecanoic acid/Palmitic acid (2) Bis (2-ethylhexyl) phthalate (3)
1,2-Benzenedicarboxylic acid, Bis(2-ethylhexyl) ester (4) and unidentified (5-9), EH extract contains
2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl) (1) ethyl alpha-d-glucopyranoside (2) 1,2- Benzenedicarboxilic
acid, diisooctyl ester (3) 1,2-Benzenedicarboxylic acid, Bis(2-ethylhexyl) ester (4) and unidentified
(5-6).

Keywords: crude extract, mangosteen pericarp, column chromatography, GC-MS
คํานํา
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพแหงหนึ่งของโลก นอกจากพื้นที่ที่อุดมไป
ดว ยทรัพ ยากรทางธรรมชาติ และสถานที่ ท อ งเที่ ย ว ยั งมี ผ ลไมที่ มี ชื่ อ เสี ย งไปทั่ ว โลก มัง คุ ด (Garcinia
mangostana Linn.) เปนผลไมที่รูจักกันในนามของราชินีผลไม และมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย มีมูลคาทางการตลาดสูงทั้งตลาดภายในและตลาดสงออก นอกจากนี้ยังมีสารที่มีคุณประโยชนกับ
รางกาย เชน mangostin สารในกลุม xanthone ที่มีความสามารถออกฤทธิ์ลดการอักเสบ (Nakatani et al.,
2002a, Nakatani et al., 2002b) สารแอนโธไซยานิน และแทนนิน ซึ่งเปนสารในกลุม ฟนอลิค (phenolics)
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส ามารถกํ าจั ด อนุ มู ล อิ ส ระที่ ส ามารถป อ งกั น การเกิ ด ของโรคเรื้ อ รั ง ต า งๆ เช น โรคมะเร็ ง
โรคหัวใจ โรคเสนเลือดอุดตัน โรคชรา และโรค parkinson เปนตน (Ames et al., 1993, Lambert and
Yang, 2003, Robards et al., 1999) การบริโภคจะรับประทานเฉพาะสวนของเนื้อผล โดยผลสดมีสวนที่
บริโภคไดประมาณ 30% และอีก 70% เปนสวนของเปลือก ผูบริโภคสวนใหญมักจะทิ้งเปนขยะ สวนเปลือก
ที่ตองทิ้งไปนั้นมีสรรพคุณเปนยาสมุนไพร ใชรักษาโรคทองเสียเรื้อรัง บิด แผลหนอง แผลพุพอง น้ํากัดเทา
จากการวิจัย พบวา สารประกอบในเปลือกผลมังคุดมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและที่สําคัญมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย
การทิ้งเปลือกผลมังคุดเปนขยะไปนั้นนับเปนการสูญเสียประโยชนทางยา จึงควรหาวิธีนําเปลือกผลมังคุดมา
ใชใหเกิดประโยชนตอไป
ดวยเหตุผลดังกลาวเหลานี้ การจะนําสารสกัดจากเปลือกมังคุดมาเพื่อกอใหเกิดประโยชนอยาง
แทจริง การศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนที่จะหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแยกสารจากเปลือกมังคุดเพื่อใหได
สาระสํ า คั ญ ปริ ม าณสู ง พร อ มทั้ ง วิ เ คราะห ห าองค ป ระกอบทางเคมี ข องสารสกั ด ที่ ไ ด โดยเทคนิ ค ทาง
โครมาโทกราฟเพื่อใชเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยคนหาสารชนิดใหมจากธรรมชาติที่ไมเปนอันตราย สามารถ
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นํามาประยุกตใชประโยชนในดานขอมูลทางวิทยาศาสตรของพืชสมุนไพรในการพัฒนาสารสกัดและเพื่อผลิต
เปนผลิตภัณฑตอไป อีกทั้งยังสามารถนําผลที่ไดมาประยุกตใชในงานวิจัยและประกอบการเรียนการสอนได

อุปกรณและวิธีการ
คัดเลือกมังคุดที่มีขนาดผลและสีที่สม่ําเสมอจากตลาดสดแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมิถุนายน
2552 นํามาลางแกะเอาแตเปลือกและแยกขั้วออกมา ชั่งน้ําหนักสด นํามาตัดใหมีขนาดเล็กประมาณ 0.5
เซนติเมตร แลวอบใหแหงที่ 45 องศาเซลเซียส เมื่อแหงแลวนําไปบดดวยเครื่องปนจนไดผงละเอียดเหมือน
แปงกอนนําไปสกัดและวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหปริมาณความชื้น
ตรวจวิเคราะหปริมาณความชื้นโดยวิธี AOAC หมายเลข 925.10 (AOAC, 1995) ผลที่ไดนํามา
คํานวณรอยละของปริมาณความชื้นตัวอยาง โดยคํานวณจาก
1) รอยละของปริมาณความชื้นตัวอยาง
= (น้ําหนักของแข็งที่เหลือจากการอบ/น้ําหนักสด) x 100
2) รอยละความชื้นโดยน้ําหนักเปยก
= [(น้ําหนักตัวอยางกอนอบ – น้ําหนักตัวอยางหลังอบ)/น้ําหนักตัวอยางกอนอบ] x 100
3) รอยละความชื้น (โดยน้ําหนักแหง)
= [รอยละความชื้นโดยน้ําหนักเปยก/ (100 – รอยละความชื้นโดยน้ําหนักเปยก)] x 100
การสกัดสาร
นําผงบดละเอียดของเปลือกมังคุดนํามาชั่งน้ําหนักที่แนนอนใสขวดแกว 2 ขวดๆ ละ 200 กรัม ขวด
ที่ 1 สกัดดวย เอทานอล 95% 500 มล. ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง (EC) ขวดที่ 2 สกัดดวย
เอทานอล 50% 500 มล. ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง (EH) จากนั้นนําไปกรองดวยกระดาษ
กรองเบอร 1 แลวระเหยเอทานอลดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ (rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียส และระเหยแหงดวยเครื่อง Freeze dryer ไดผงสกัดแหงเก็บที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส เพื่อรอ
การวิเคราะหตอไป
การตรวจสอบเบื้องตนทางพฤกษเคมี (Phytochemical Screening) ของสารสกัด
การตรวจสอบเบื้องตนทางพฤกษเคมี (Sofowora, 1993, Trease, 1989) เปนการตรวจสอบโดย
เบื้ อ งต น เพื่ อ ให ทราบว า ในตั ว อย างพื ช นั้ น ๆ มีอ งค ป ระกอบทางเคมี เ ป น สารในกลุ ม ใดบ าง ตรวจสอบ
องคประกอบทางเคมีเบื้องตนของสารสกัด โดยการตรวจสารเคมีกลุมตางๆ ดังนี้
1. Alkaloid
2. glycoside
2.1 Antraquinone glycoside
2.2 Cumarin
2.3 Sterol glycoside หรือ Triterpene glycoside
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2.4 Cardiac glycoside
2.5 Saponin
2.6 Flavonoid
2.7 Antrocyanin
3. Tannin and phenolic
1. การทดสอบหา Alkaloid นําสารสกัด 0.5 กรัม เติม 2 N HCl 25 มล. คนบนหมออังไอน้ําประมาณ
10 นาที เติม NaCl 0.5 กรัม คนตอจนละลายแลวกรองเก็บน้ํายากรด แบงน้ํายากรดสกัดใสหลอดทดลอง
0.5 มล. 4 หลอด เติมน้ํายา Dragendroff’s reagent, Mayer’s reagent, Wagner’s reagent และไมเติมน้ํายาใดๆ
(เปนหลอด control) ตามลําดับ สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งสีของน้ํายาและตะกอน ถาเกิดการขุน
หรือมีตะกอนเกิดขึ้นแสดงวา นาจะมีสาร Alkaloids อยู แตถาไมมีการขุนเกิดขึ้น แสดงวาไมมีสาร Alkaloids
2. การทดสอบหา Glycoside นําสารสกัดมา 1.0 กรัม เติมเอทานอล 25 มล. เติม 10% HCl จํานวน
15 มล. ทําการ Reflux เปนเวลา 30 นาที น้ํายาที่ไดนํามาทําใหเย็นลง แลวสกัดในกรวยแยกดวย ether
3 ครั้งๆละ 15 มล. รวมน้ํายาสกัด ether ที่ไดเติม Na2SO4 Anhydrous เพื่อดูดน้ําออกจากชั้น ether นําน้ํายา
สกัดชั้น ether และชั้นน้ํายากรดสกัด นํามาทดสอบเพื่อหาสารประกอบ glycoside กลุมตางๆ ตอไปดังนี้
2.1 Antraquinone glycoside test การทดสอบ Anthracene หรือ Antraquinone glycoside ทําโดย
ระเหยน้ํายาสกัดชั้น ether ปริมาตร 4 มล. ใหเขมขนเหลือ 2 มล. เติม 25% Ammonia จํานวน 2 มล. เขยา
ใหเขากัน สังเกตสีที่เปลี่ยนแปลงในชั้นน้ํายา Ammonia ถาเกิดสีแดงในชั้นของน้ํายา Ammonia แสดงวามี
กลุม emodol ซึ่งเปนสวนของโมเลกุลที่ไมใชน้ําตาลของสารประกอบ Antraquinone glycoside
2.2 Cumarin test ระเหยน้ํายาสกัดชั้น ether ปริมาตร 5 มล. จนแหง ละลายตะกอนในน้ํารอน
2 มล. (ใชความรอนชวยในการละลายถาจําเปน) แบงน้ํายาสกัดที่ได ใสหลอดทดลอง 2 หลอด หลอดที่ 1
เติมน้ํายา 10% Ammonia จํานวน 0.5 มล. หลอดที่ 2 ใชเปนตัวเปรียบเทียบ นําไปสองดูภายใตแสง
อัลตราไวโอเลต สังเกตการเรืองแสงของน้ํายา ถาน้ํายาสกัดเรืองแสงสีฟาหรือเขียว แสดงวามี Curmarin
2.3 Sterol glycoside หรือ Triterpene glycoside Liebermann Burchard’s reaction ระเหย
น้ํายาสกัดชั้น ether ปริมาตร 10 มล. จนแหง ละลายตะกอนที่เหลือดวย Acetic anhydride 0.5 มล. และ
Chloroform 0.5 มล. ถายใสหลอดทดลองที่แหงและสะอาด เติมกรด H2SO4 เขมขน 2 มล. โดยใชหลอดหยด
แตะขางหลอดทดลองใหกรดไหลลงไปขางหลอดชาๆ สังเกตสีที่เกิดขึ้นระหวางชั้นของน้ํายาทั้งสองทันที
และสังเกตการณเปลี่ยนแปลงของสีในระยะเวลา 5, 15 และ 30 นาที ถาปรากฏวาเริ่มแรกมีสีแดงหรือน้ําตาล
แดง แลวเปลี่ยนเปนสีมวงจนสุดทายเปลี่ยนเปนสีเขียวหรือเขียวปนฟา แสดงวามีกลุม Sterol ถาสีเปลี่ยน
จากสีแดงหรือน้ําตาลแดงเปนสีมวงและคงอยู แสดงวามีกลุม Triterpine
2.4 Cardiac glycoside test ระเหยน้ํายาสกัดชั้น ether ปริมาตร 4 มล. จนแหง ละลายตะกอน
ที่เหลือใน Methanol 2 มล. เติมน้ํายา 1N KOH/Ethanol ปริมาณ 2 มล. เติมน้ํายา 1% 3,5-dinitrobenzoic
acid/Ethanol ปริมาณ 5 หยด ตมบนหมออังไอน้ํา สังเกตสีของน้ํายา ถาเกิดสีมวงขึ้นแสดงวามี Cardiac
glycoside
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2.5 Saponin test ระเหยน้ํายาสกัดชั้น ether ปริมาตร 4 มล. จนแหง ละลายตะกอนที่เหลือ
ดวยน้ํากลั่น ถายใสหลอดทดลอง เขยาแรงๆ สังเกตผล ถามีฟองเกิดขึ้นชัดเจน แสดงวามี Saponin
glycoside
2.6 Flavonoid test การทดสอบ Flavonoid glycoside ดวย Shibata’s reaction ระเหยน้ํายา
สกัดชั้น ether ปริมาตร 5 มล. จนแหง ละลายตะกอนที่เหลือใน 50% Methanol จํานวน 1-2 มล. โดยใช
ความรอนชวย เติมโลหะ Magnesium ชิ้นเล็กๆ 1 ชิ้น และ HCl เขมขน 5-6 หยด สังเกตการณเกิดสี ถา
น้ํายามีสีแดง แสดงวามีกลุม Flavonol แตถามีสีสม แสดงวามี Flavone
2.7 Anthocyanin test นําสวนชั้นน้ํายากรดสกัด (หลังจากแยกชั้น ether ออกไปแลว) นํามา
เติม 25% Ammonia จนน้ํายามีฤทธิ์เปนกลางและเปนดางตามลําดับ สังเกตสีของน้ํายาที่เปลี่ยนไป ถา
ปรากฏวาในน้ํายากรดมีสีแดง แลวเปลี่ยนเปนสีมวงในน้ํายาที่เปนกลาง และเปลี่ยนเปนสีเขียวหรือน้ําเงิน
เมื่อน้ํายามีฤทธิ์เปนดาง แสดงวามีกลุม Anthocyanin
3. การทดสอบหา Tannin and phenolic นําสารสกัด 0.5 กรัม เติมน้ํากลั่นรอน 25 มล. คน
จนกระทั่งเย็น เติม 10% NaCl 2-3 หยด เพื่อ salt out สารที่ไมใช Tannin ใหตกตะกอนแยกออก กรองดวย
กระดาษกรองเบอร 1 จนไดสารละลายใส แบงเปน 4 สวน สวนละ 2 มล. ทดสอบดังนี้
สวนที่ 1 เติม 1% gelatin solution 5 หยด สังเกตการเกิดตะกอน
สวนที่ 2 เติม 1% gelatin solution + 10% NaCl 5 หยด สังเกตการเกิดตะกอน
สวนที่ 3 เติม 1% Ferric chloride 5 หยด สังเกตสีและตะกอนที่เกิดขึ้น
สวนที่ 4 ไมเติมน้ํายาใดๆ (ใชเปนตัวเปรียบเทียบ)
ทิ้งใหตกตะกอนสักครู สังเกตการเปลี่ยนแปลง ถาไมเกิดปฏิกิริยากับ Ferric chloride แสดงวาไมมี
Tannin หรือ Phenolic ถาเกิดปฏิกิริยากับ Ferric chloride โดยเกิดสีเขียวอมฟา หรือสีเขียวเขมเกือบดํา
เมื่อเติม Ferric chloride ตกตะกอน เมื่อเติม gelatin + NaCl และตกตะกอน gelatin ในน้ําเกลือดวย แสดงวามี
Tannin กลุม Catechol เกิดสีน้ําเงินเขม เมื่อเติม Ferric chloride ตกตะกอน เมื่อเติม gelatin ตกตะกอน
เมื่อเติม gelatin + NaCl แสดงวามี Tannin กลุม Pyrogallol หรือ gallic tannin และหากเกิดสีเขียวหรือ
น้ําเงิน เมื่อเติม Ferric chloride และไมตกตะกอน เมื่อเติม gelatin แสดงวาไมมี Tannin แตมีสารประกอบ
Phenolic ชนิดอื่น
การแยกสารบริสุทธิ์และพิสูจนเอกลักษณของสารบริสุทธิ์ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ
1. แยกสารสกัดใหบริสุทธิ์ดวยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ (Column Chromatography: CC)
ใสตัวอยางสารสกัดลงคอลัมนแลวปลอยใหสารสกัดคอยๆ ซึมลงไปในชั้น silica gel เติม eluting
solvent (ไดคลอโรมีเทน:เมทานอล = 96:4) ลงไปครั้งละนอยๆ โดยเปด stop cock ไปดวย เพื่อให eluting
solvent พาเอาสารสกัดเคลื่อนตัวลงไปตามคอลัมน เก็บ eluate เปนสวนๆ แยกตามสี และเก็บเปนสวนๆ
ตามปริมาตรที่ตองการ (20 ml) นํา eluate ที่เก็บไดแตละสวน (fraction) ไประเหยใหเขมขน แลวนํามาจุด
บนแผน TLC แลวทําการ develop ใน chromatographic chamber ดวย developing solvent (ไดคลอโร
มีเทน:เมทานอล = 96:4)
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2. พิสูจนเอกลักษณดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ/แมสสเปกโทรเมตรี
พิสูจนเอกลักษณโดยใชเครื่อง Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) โดยเครื่อง
GC ยี่หอ Agilent รุน 6890 เครื่องตรวจวิเคราะห (Detector) ใชยี่หอ HP รุน 5973 mass selective
detector (MSD) ชนิด electron impact (EI, 70 eV) ใช capillary column (HP-5MSI) และวิเคราะห
องคประกอบโดยเปรียบเทียบกับ mass spectra database (WILEY&NIST) และ spectroscopic data

ผลการทดลองและวิจารณ
ปริมาณความชื้น
นําเปลือกสดของมังคุดหาปริมาณความชื้น โดยอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง
พบวามีรอยละปริมาณความชื้นตัวอยาง 61.56 ± 0.59 รอยละความชื้นโดยน้ําหนักเปยก 38.44 ± 0.59
และรอยละความชื้น (โดยน้ําหนักแหง) 62.45 ± 1.54
สารสกัดจากเปลือกมังคุด
การสกัดเปลือกมังคุดดวย เอทานอล 95% และเอทานอล 50% พบวา มีเปอรเซ็นตการสกัด 7.035
และ 6.425% ตามลําดับ ไดสารสกัดมีลักษณะเปนผงสีเหลือง และสีชมพูอมน้ําตาล
การตรวจสอบองคประกอบทางเคมีเบื้องตนของสารสกัด
ผลของการตรวจสอบองคประกอบทางเคมีเบื้องตน เมื่อสกัด EC พบวา ประกอบดวยสาร Emodol
Curmarin Triterpine Anthocyanin Tannin สวนสารสกัด EH พบวา ประกอบดวยสาร Emodol Curmarin
Triterpine Saponin Anthocyanin Phenolic (Table 1)
การแยกสารบริสุทธิ์และการพิสูจนเอกลักษณดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ
สารที่สกัดดวย เอทานอล 95% 1.9419 กรัม แยกดวย eluting solvent (ไดคลอโรมีเทน:เมทานอล
= 96:4) เก็บ eluate เปนสวนๆ ละ 20 มล. ไดจํานวน 70 fraction ระเหยใหเขมขนแลวนํามา spot บนแผน
TLC แลวทําการ develop ใน chromatographic chamber ดวยไดคลอโรมีเทน:เมทานอล = 96:4 พบวา
สามารถรวม fraction เหลือ 4 fraction สวนสารที่สกัดดวย เอทานอล 50% 2.0497 กรัม แยกดวย eluting
solvent (ไดคลอโรมีเทน:เมทานอล = 95:5) เก็บ eluate เปนสวนๆ ละ 20 มล. ไดจํานวน 69 fraction
พบวาสามารถรวม fraction เหลือ 5 fraction (Table 2)
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Table 1 Phytochemical screening of mangosteen pericarp crude extract
Sample

Constituents
Alkaloids
i. Dragendroff’s test
ii. Mayer’s test
iii. Wagner’s test
Glycoside
i. Antraquinone glycoside test
- Emodol
ii. Curmarin test
iii. Liebermann Burchard’s test
- Triterpine
iv. Cardiac glycoside test
v. Saponin test
vi. Flavonoid test
vii. Anthocyanin test
Tannin and phenolic test
i. gelatin solution
ii. gelatin solution + NaCl
iii. Ferric chloride

EC

EH

-

-

++
+

+
+

++++
+++

+++
+
++

+ green

+
+
+ dark blue

- = Negative (absent); + = Positive (slightly present); ++ = Positive (moderately present)

Table 2 Fraction of purified by CC
Sample

Ratio

Fraction

EC

Dry weight
(g)
1.9419

96:4

EH

2.0497

95:5

E95-1
E95-2
E95-3
E95-4
E50-1
E50-2
E50-3
E50-4
E50-5

Sum
fractions
f1-f2
f3-f11
f12-f43
f44-f70
f1-f14
f15-f43
f44
f45-f58
f59-f69
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Weight
(g)
0.3759
0.1944
0.0766
1.0979
0.1026
0.4837
0.2710
0.6610
0.3399
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การพิสูจนเอกลักษณโดยใชเครื่อง Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) พบวา
องคประกอบที่พบในสารที่สกัดดวย เอทานอล 95% ไดแก 1,2-Benzedicarboxylic acid, diethyl ester
(8.275) Hexadecanoic acid/Palmitic acid (10.879) Bis (2-ethylhexyl) phthalate (18.902) 1,2Benzenedicarboxylic acid, Bis(2-ethylhexyl) ester (18.916) และสาร unidentified อีก 5 ตัว (23.054,
33.126, 33.940, 34.341 และ 34.852 ตามลําดับ) องคประกอบที่พบในสารที่สกัดดวย เอทานอล 50%
ไดแก 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl) (6.708) ethyl alpha-d-glucopyranoside (8.731) 1,2Benzenedicarboxilic acid, diisooctyl ester (18.910) 1,2-Benzenedicarboxylic acid, Bis(2-ethylhexyl)
ester (18.926) และสาร unidentified อีก 2 ตัว (RT 23.045 และ 34.251) ซึ่งเปนองคประกอบที่มีอยูใน
เปลือกมังคุดที่ระเหยได ดังแสดงใน Figure 1 and 2 และ Table 3 and 4

Figure 1 GC chromatogram of EC

Figure 2 GC chromatogram of EH
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Table 3 Chemical compounds of Mangosteen pericarp crude extract (EC)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

RT (min)
8.275
10.879
18.902
18.916
23.054
33.126
33.940
34.341
34.852

Chemical compounds
1,2-Benzedicarboxylic acid, diethyl ester
Hexadecanoic acid / Palmitic acid
Bis(2-ethylhexyl) phthalate
1,2-Benzenedicarboxylic acid, Bis(2-ethylhexyl) ester
unidentified
unidentified
unidentified
unidentified
unidentified

Table 4 Chemical compounds of mangosteen pericarp crude extract (EH)
No.
1
2
3
4
5
6

RT(min)
6.708
8.731
18.910
18.926
23.045
34.251

Chemical compounds
2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)
ethyl alpha-d-glucopyranoside
1,2-Benzenedicarboxilic acid, diisooctyl ester
1,2-Benzenedicarboxylic acid, Bis(2-ethylhexyl) ester
unidentified
unidentified

สรุปผลการทดลอง
สารสกัดจากเปลือกมังคุดประกอบดวยแซนโทนหลายชนิด เชน alpha-, beta-, gamma-mangostin,
gartinin, 1- และ 3-isomangostin เปนตน (Mahabusarakarn et al., 1987) องคประกอบทางเคมีของสารสกัด
ขึ้นอยูกับวิธีการในการสกัด เชน เมื่อสกัดดวยเอทานอล 40% พบสาร alpha-mangostin 10% และ gammamangostin 12% เมื่อเพิ่มความเขมขนของเอทานอลจนถึง 100% ปริมาณของสาร gamma-mangostin
เพิ่มขึ้นเปน 55% (Nakatani et al., 2002) การศึกษาครั้งนี้พบสาร 1,2-Benzenedicarboxylic acid, Bis(2ethylhexyl) ester เปนองคประกอบหลัก สกัดดวยเอทานอลและควบคุมอุณหภูมิในการสกัด จากผลของการ
ตรวจสอบองคประกอบทางเคมีเบื้องตน พบวา ปริมาณ Emodol Triterpine Anthocyanin ในสารสกัด EC
มีปริมาณสูงกวาสารสกัด EH แสดงใหเห็นวาความรอนเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหสารบางชนิดเกิดการสลายตัว
(Markakis, 1974, Kirca et al., 2007) ในการศึกษานี้หากมีการศึกษาตอถึงคุณสมบัติการมีฤทธิ์ตานเชื้อรา
หรือแบคทีเรียของสารสกัดดวย จะเปนประโยชนทางดานเภสัชวิทยาตอไป
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Ar-turmerone และ 1,8-cineole ในน้ํามันหอมระเหยขมิ้นออย
จากจังหวัดเชียงราย พิษณุโลก เลย และสุราษฎรธานี
Ar-turmerone and 1,8-cineole in Essential Oils of Curcuma zedoaria (Berg.)
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บทคัดยอ
น้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยจากจังหวัดเชียงราย พิษณุโลก เลย และสุราษฎรธานี มีลักษณะใส
สีเหลืองออน มีคาความถวงจําเพาะของน้ํามันหอมระเหยเปน 0.9332, 0.9446, 0.9302 และ 0.9288 และ
เปอรเซ็นตน้ํามันหอมระเหยเปน 2.6, 6.07, 4.80 และ 4.19 ตามลําดับ องคประกอบทางเคมีที่สําคัญของ
น้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยไดแก ar-turmerone และ 1,8-cineole โดยน้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยจากเชียงราย
พิษณุโลก เลย และสุราษฎรธานี มี ar-turmerone 16.02, 30.13, 18.04 และ 13.26% และมี 1,8-cineole
4.50, 31.18, 29.25 และ 68.50% ตามลําดับ
คําสําคัญ: ar-turmerone, 1,8-cineole น้าํ มันหอมระเหย ขมิ้นออย

Abstract
Essential oils of Curcuma zedoaria from Chiang Rai, Pitsanuloke, Lei and Surathani were
yellow and clear. Specific gravity were 0.9332, 0.9446, 0.9302 and 0.9288 and percent yields were
2.61, 6.07, 4.80 and 4.19, respectively. Major chemical constituents in essential oils of Curcuma
zedoaria were ar-turmerone and 1,8-cineole. The results found that essential oils from Chiang Rai,
Pitsanuloke, Lei and Surathani had ar-turmerone 16.02, 30.13, 18.04 and 13.26% and 1,8-cineole
4.50, 31.18, 29.25 and 68.50%, respectively.
Keywords: ar-turmerone, 1,8-cineole, essential oils, Curcuma zedoaria
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คํานํา
ขมิ้นออย มีชื่อวิทยาศาสตรวา Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe ชื่อสามัญ คือ Zedoary และ
เรียกกันอยางหลากหลายตามแตละท องที่ เชน ขมิ้นขึ้น (เหนือ) ละเมี ยด (เขมร) แฮวดํา (เชียงใหม )
วานเหลือง (กลาง) สากกะเบือ (ละวา) เปนพืชลมลุกขนาดเล็ก มีลักษณะโดยทั่วไปคลายขมิ้นชันมาก แต
ตนสูงกวา ขนาดเหงาและใบใหญกวา เหงามักโผลขึ้นมาเหนือดินเล็กนอยและมีเนื้อในสีเหลือง ใบเปนใบ
เดี่ยว แทงขึ้นจากเหงา เรียงเปนวงซอนทับกัน แผนใบเปนรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน ดาน
ทองใบจะมีขนนิ่มๆ ดอกออกเปนชอรูปทรงกระบอก กานดอกจะยาวและพุงออกจากเหงาที่อยูใตดิน
ดอกมีสีขาว กลีบดอกสีนวล ใบประดับที่อยูสวนลางของชอมีสีเขียวปลายแกมชมพู ที่อยูสวนบนรูปใบหอก
สีแดงเขม (ไชยยง และคณะ, 2548)
การใชประโยชนเหงาของขมิ้นออยเปนสมุนไพร ใชไดทั้งเหงาสดและเหงาแหง มีการใชเปนยา
ภายนอกและเปนยารับประทาน ตัวอยางของการใชเปนยาภายนอก เชน ใชหุงกับน้ํามันมะพราว นํามา
ใสแผล ชวยใหแผลหายเร็วขึ้น เพราะหัวของขมิ้นออยมีแทนนินเปนองคประกอบอยู ใชรักษาอาการปวด
บวมฟกช้ําได โดยตําเหงาสดๆ พอกบริเวณที่บวม เปนตน ตัวอยางของการใชเปนยารับประทาน เชน
รักษาอาการเปนหวัด โดยนําหัวขมิ้นออยตมกับอบเชยเทศผสมน้ําผึ้งรับประทาน เหงาสดบดกับน้ําปูนใส
ดื่ ม แก ท อ งร ว ง แก ริ ด สี ด วงทวาร โดยเอาเข า เครื่ อ งยาป น เป น ลู ก กลอนรั บ ประทานเช า -เย็ น ผสมใน
ยาระบายเพื่อใหมีฤทธิ์ระบายนอยลง (วิทย, 2542) มีฤทธิ์ฆาเชื้อราและหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อรา
เชื้อราที่ฆาไดสวนใหญเปนเชื้อราที่ทําใหเกิดโรคผิวหนัง เชน ขี้กลากบนหนังศีรษะ ชันนะตุ เชื้อราที่เล็บ
ผิวหนัง เชื้อราที่ทําใหเกิดฝาขาว และเกิดแผลปากเปอยภายในปาก เปนตน นอกจากนี้ เหงาของขมิ้นออย
ยังใหสีเหลือง ใชเปนสีแตงอาหารใหสีเหลืองดอกบวบ ใชกับขนมเบื้องญวน ขาวเหนียวเหลือง และยัง
นํามายอมผาใหเปนสีเหลืองได
น้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยประกอบดวยองคประกอบทางเคมีหลายชนิด เชน 1,8-cineole, α-terpinolene,
α-humulene, ar-curcumene, ar-turmerones, turmerone, curlone เปนตน สารเคมีที่นาสนใจในน้ํามันหอมระเหย
คือ ar-turmerone และ 1,8-cineole ซึ่งการจะใชสารเคมีตัวใดเปนสารมาตรฐานในการกําหนดคุณภาพ
ของขมิ้นออยจะขึ้นกับวัตถุประสงคของการใชประโยชนจากน้ํามันหอมระเหยเปนสําคัญ
Ar-turmerone หรือ 2-methyl-6-(4-methylphenyl)-2-hepten-4-one มีสูตรโมเลกุลเปน C15H26O เปน
sesquiterpene ketone มีฤทธิ์ในการปองกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร (วุฒิชัย, 2537) มีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเซลลมะเร็ง (Baik et al., 1993 และสาลิกา, 2546) ตานการอักเสบ ตานแบคทีเรีย (Raina et al., 2005)
และยังมีฤทธิ์ทําลายเชื้อราโรคพืชหลายชนิด (Lee, 2002)
1,8-cineole หรือ 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane มีสูตรโมเลกุลเปน C10H18O เปน
monoterpenoid กลุม terpene ether มีประโยชนในอุตสาหกรรมยา เชน ใชเปนสวนประกอบในยาแกไอ
ขับเสมหะ ทําน้ํายาบวนฆาเชื้อในชองปาก มีฤทธิ์ฆาเชื้อและแกปวด เปนตน (Santos et al.,2000) ใชแตงกลิ่นและ
ใชในอุตสาหกรรมน้ําหอม ใชไลและกําจัดยุงและแมลง (Klocke et al., 1987; Sfara et al., 2009)
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อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1.
2.
3.
วัตถุดิบ
1.
2.
3.
4.
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

ชุดกลั่นน้ํามันหอมระเหยแบบแกว
เครื่องหาความถวงจําเพาะของน้ํามันหอมระเหย
เครื่องแกสโครมาโตกราฟฟ
ขมิน้ ออยจากอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
ขมิ้นออยจากอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ขมิ้นออยจากอําเภอนาแหว จังหวัดเลย
ขมิ้นออยจากอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี
ลางหัวขมิ้นออยใหสะอาด ปอกเปลือก และหัน่ เปนแวนบาง ๆ
นําขมิ้นออยจากขอ 1 ชัง่ หาความชื้น ตัวอยางละ 2 ซ้ํา และชั่งตัวอยางสําหรับกลั่นน้ํามันหอม
ระเหยจังหวัดละ 3 ซ้ํา ตัวอยางละ 1 กิโลกรัม
กลั่นน้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยจากขอ 2 ดวยชุดกลั่นน้ํามันหอมระเหย
เก็บน้ํามันหอมระเหยที่ได แยกเอาน้ําที่ปนอยูออกดวยคอลัมนของโซเดียมซัลเฟตแอนไฮดรัส
แลวลางคอลัมนดวยเพนเทน
ชั่งหาน้ําหนักคงที่ของน้ํามันหอมระเหยที่ไดของแตละตัวอยาง โดยคิดเทียบเปนเปอรเซ็นต
น้ําหนักตอน้ําหนักอบแหงของแตละตัวอยาง แลวหาคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตของน้ํามันหอม
ระเหยของแตละจังหวัด
ทําการศึกษาหาลักษณะทางกายภาพ และหาความถวงจําเพาะของน้ํามันหอมระเหย
วิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยที่ไดดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟโดย
เจือจางน้ํามันหอมระเหยดวยไดเอทธิลอีเทอรใหเปน 1 เปอรเซ็นต ฉีดเขาเครื่องโครมาโตกราฟฟ
ตัวอยางละ 1 µl โดยใชคอลัมน CP-sil 5
อุณหภูมิสวนเตาเริ่มตนที่ 80°ซ เปนเวลา 0 นาที เพิม่ อุณหภูมิ 3°ซ/นาที
อุณหภูมิระยะที่สองเปน 100°ซ เปนเวลา 0 นาที เพิ่มอุณหภูมิ 5°ซ/นาที
อุณหภูมิระยะที่สามเปน 150°ซ เปนเวลา 3 นาที เพิ่มอุณหภูมิ 15°ซ/นาที
อุณหภูมิสุดทายเปน
280°ซ

บันทึกผลเปนโครมาโตแกรม ตรวจพิสูจนองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยโดยการ
เปรียบเทียบ retention times ของสารที่ไดกับคามาตรฐานที่มีการบันทึกไว
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ผลการทดลองและวิจารณ
ลักษณะทางกายภาพของน้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยจากแตละพื้นที่ไมแตกตางกัน คือ มีลักษณะใส
และมีสีเหลืองออน คาความถวงจําเพาะของน้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยจากอําเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก มีคาความถวงจําเพาะมากที่สุด คือ 0.9446 น้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยจากอําเภอพนม จังหวัด
สุราษฎรธานีมีคาความถวงจําเพาะนอยที่สุด คือ 0.9288 สวนน้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยจากอําเภอปาแดด
จังหวัดเชียงรายและจากอําเภอนาแหว จังหวัดเลย มีคาความถวงจําเพาะเปน 0.9332 และ 0.9302 ซึ่งคา
ความถวงจําเพาะของน้ํามันหอมระเหยจะมีผลตอการนําน้ํามันหอมระเหยไปใชเปนสวนประกอบในครีม
โลชั่น ผลิตภัณฑสําหรับบํารุงผิวพรรณ โดยน้ํามันหอมระเหยที่มีคาความถวงจําเพาะมาก จะทําใหเกิด
ความรูสึกเหนอะหนะมากกวาน้ํามันหอมระเหยที่มีคาความถวงจําเพาะนอย

Essential oils content (%)

8

6

4

2

Essential oils
content(%)

Padad
Chiangrai

Chattagarn
Pitsanuloke

Nahaew
Lei

Phanon
Surathani

2.61

6.07

4.80

4.19

Figure 1 Essential oils content of Curcuma zedoaria at various sites
ปริมาณน้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยแสดงไวใน Figure 1 จะเห็นวา น้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยจาก
อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกใหปริมาณน้ํามันหอมระเหยมากที่สุด 6.07% รองลงมา คือ ขมิ้นออย
จากอําเภอนาแหว จังหวัดเลย และอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี มีปริมาณน้ํามันหอมระเหยเปน 4.80%
และ 4.19% สวนขมิ้นออยจากอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงรายใหปริมาณน้ํามันหอมระเหยนอยที่สุด 2.61%
ถาพิจารณาจากขอมูลเพียงเทานี้จะเห็นวา น้ํามันหอมระเหยจากอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกมี
ความนาสนใจมากที่สุด เนื่ องจากใหปริ มาณน้ํามั นหอมระเหยมากที่ สุด แตก ารจะนําไปใชงาน จะตอ ง
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พิ จ ารณาถึ ง องค ป ระกอบทางเคมี ที่ มี อ ยู ด ว ย เนื่ อ งจากคุ ณ สมบั ติ ข องสารเคมี ที่ มี อ ยู จ ะมี ผ ลต อ การใช
ประโยชนของน้ํามันหอมระเหย
ใน Table 1 แสดงองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยจากแหลงตางๆ ที่ทําการ
ทดลอง จะเห็นวาน้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยจากทุกพื้นที่มี Turmerones และ 1,8-cineole เปนองคประกอบ
โดย turmerone จะมี อ ยู ทั้ ง ในรู ป Ar-turmerone และ β-turmerone แต เ นื่ อ งจาก Ar-turmerone และ
1,8-cineole เปนองคประกอบทางเคมีที่มีผลตอการใชประโยชนน้ํามันหอมระเหยขมิ้นออย เราจึงสามารถ
ใช Ar-turmerones หรือ 1,8-cineole เปนตัวกําหนดคุณภาพทางเคมีของขมิ้นออยได ขึ้นกับวัตถุประสงค
ของการนําไปใชประโยชน กลาวคือ หากนําไปใชในดานการปองกันและรักษาโรคในกระเพาะอาหาร หรือ
ปองกันโรคมะเร็ง จะใช Ar-turmerone เปนตัวกําหนดคุณภาพของขมิ้นออย แตหากตองการนําน้ํามันหอม
ระเหยขมิ้นออยไปใชประโยชนดานการใชเปนยาแกไอ ขับเสมหะ ใชในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง กําจัด
แมลง จะใช 1,8-cineole เปนตัวกําหนดคุณภาพของขมิ้นออย
Table 1 Chemical compositions of essential oils from Curcuma zedoaria at various sites
ArChemicals 1,8αcineole terpino- curcumene
Site
lene
Padad
4.50 0.00
3.99
Chiangrai
Chattagarn
31.18 0.00
6.03
Pitsanuloke
Nahaew
29.25 0.00
0.00
Lei
Phanon
68.50 7.31
0.00
Surathani

Arturmerone

βturmerone

Curlone

16.83

β-sesquiphellan
drene
11.83

16.02

35.84

11.44

0.00

6.23

30.13

17.09

9.34

10.55

8.04

18.04

25.47

8.65

0.00

0.00

13.26

10.93

0.00

Zingiberene

พิจารณาปริมาณ Ar-turmerone พบวา มีมากที่สุดในน้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยจากอําเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก คือ 30.13% ดังแสดงไวใน Figure 2 สวนน้ํามันหอมระเหยจากอําเภอ นาแหว
จังหวัดเลย อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย และ อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี มีปริมาณ Ar-turmerone
นอยกวามาก คือ มีคาเปน 18.04, 16.02 และ 13.26 % ตามลําดับ จากที่กลาวมา จะเห็นวา น้ํามันหอม
ระเหยขมิ้นออยจากอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ใหปริมาณของน้ํามันหอมระเหยมากที่สุด และมี
ปริมาณ Ar-turmerone มากที่สุดจากขมิ้นออยทั้ง 4 แหลงที่ทําการทดลอง จึงเหมาะที่จะสงเสริมใหปลูกขมิ้น
ออยในพื้นที่นี้เพื่อใชเปนอาหารเสริมปองกันและรักษาโรคกระเพาะอาหารและโรคมะเร็ง
ในกรณีของ 1,8-cineole ไดแสดงไวใน Figure 3 จะเห็นวา น้ํามันหอมระเหยขมิ้นออยจาก อําเภอพนม
จังหวัดสุราษฎรธานี มี 1,8-cineole มากที่สุด คือ 68.50% ซึ่งมี่คาใกลเคียงกับที่พบในน้ํามันยูคาลิปตัส
น้ํามันหอมระเหยที่ไดจากขมิ้นออยในพื้นที่นี้จะมีศักยภาพอยางมากในการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
เชนเดียวกับน้ํามันหอมระเหยยูคาลิปตัส เช น ใชเปนสวนประกอบในการทํายาสูดดมแก หวัด คัดจมู ก
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ยาทาแก แ มลงกั ด ต อ ย สเปรย หรื อ โลชั่ น กั น ยุ ง เป น ต น (ทรรศนี ย และวริ น ทร, 2550) ส ว นขมิ้ น อ อ ย
จากแหล ง อื่ น ๆ จะมี 1,8-cineole น อ ยกว า มาก คื อ น้ํ ามั น หอมระเหยขมิ้ น อ อ ยจากอํา เภอชาติ ต ระการ
จังหวัดพิ ษณุโ ลก มีคาเปน 31.18% อํ าเภอนาแหว จั งหวั ดเลย มี คาเปน 29.25% และอําเภอ ปา แดด
จังหวัดเชียงราย มีคาเปน 4.50%

40

Ar-turmerone (%)

30

20
10

0

Ar-turmerone

Padad
Chiangrai

Chattagarn
Pitsanuloke

Nahaew
Lei

16.02

30.13

18.04

Phanon
Surathani
13.26

Figure 2 Ar- turmerones in essential oils from Curcuma zedoaria at various sites
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Figure 3 1,8-cineole in essential oils from Curcuma zedoaria at various sites
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องคประกอบทางเคมีอื่นๆ ที่พบในขมิ้นออยตามที่แสดงไวใน Table 1 พบวามี β-turmerone, curlone,
β-sesquiphellandrene, zingiberene, ar-curcumene และ α-terpinilene โดยพบ β-turmerone ในทุกตัวอยาง
ของขมิ้นออยที่ทําการทดลอง ไมพบ curlone, β-sesquiphellandrene, zingiberene และ Ar-curcumene
ในน้ํามันหอมระเหยจากขมิ้นออยจากอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี พบ zingiberene เฉพาะในน้ํามัน
หอมระเหยขมิ้นออยจากอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย และอําเภอนาแหว จังหวัดเลย พบ ar- curcumene
เฉพาะในน้ํ า มั น หอมระเหยขมิ้ น อ อ ยจากอํ า เภอป า แดด จั ง หวั ด เชี ย งราย และอํ า เภอชาติ ต ระการ
จังหวัดพิษณุโลก พบ α-terpinolene เฉพาะในน้ํามันหอมระเหย ขมิ้นออยจากอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี

สรุปผลการทดลอง
จากที่กลาวมาทั้งหมด ทําใหทราบวา องคประกอบทางเคมีที่สําคัญและมีศักยภาพในขมิ้นออย คือ
Ar-turmerone
และ 1,8-cineole เนื่องจากมีบทบาทอยางมากตอการใชประโยชน เราจึงสามารถใช
Ar-turmerone และ 1,8-cineole เปนตัวกําหนดคุณภาพของขมิ้นออยได กลาวคือ หากวัตถุประสงคเพื่อใช
ขมิ้นออยเปนยารักษาโรคกระเพาะอาหารและปองกันโรคมะเร็งควรเลือกใชขมิ้นออยจากอําเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากมีปริมาณ Ar-turmerone ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์อยูมากกวาพื้นที่อื่นๆ แตหาก
ตองการใชเพื่อกําจัดแมลง ปองกันโรคหวัด ใชนวดแกปวดเมื่อย ควรเลือกใชขมิ้นออยจากอําเภอพนม
จังหวัดสุราษฎรธานี เพราะวามี 1,8-cineole ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์อยูมากกวาพื้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ ขอมูล
ที่ไดยังใชประกอบการสงเสริมใหมีการปลูกขมิ้นออยเชิงพาณิชย โดยเลือกพื้นที่ปลูกใหตรงกับวัตถุประสงค
ที่ตองการใชงานไดอีกดวย
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เออาร-เทอรเมอรโรนในน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชัน
จากจังหวัดเชียงราย พิษณุโลก เลย และสุราษฎรธานี
Ar-turmerone in essential oils of Curcuma longa L. from Chiang Rai
Pitsanuloke Lei and Surathani Provinces
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บทคัดยอ
น้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันจากจังหวัดเชียงราย พิษณุโลก เลย และสุราษฎรธานี มีสีเหลืองใส มีคา
ความถวงจําเพาะของน้ํามันหอมระเหยเทากับ 0.9437 , 0.9459 , 0.9456 และ 0.9536 มีปริมาณน้ํามันหอม
ระเหยเท า กั บ 3.40, 6.10, 6.32 และ 6.58% ขณะที่ ป ริ ม าณ Ar-turmerone ในน้ํ า มั น หอมระเหย
เทากับ 43.60, 29.70, 38.59 และ 28.09% ตามลําดับ
คําสําคัญ: เออาร-เทอรเมอรโรน น้ํามันหอมระเหย ขมิ้นชัน

Abstract
Essential oils of Curcuma longa L. from Chiang Rai, Pitsanuloke, Lei and Surathani
provinces were yellow color and clear. Specific gravity were 0.9437, 0.9459, 0.9456, 0.9536,
essential oils content were 3.40, 6.10, 6.32 and 6.58% and Ar-turmerone content were 43.60,
29.70, 38.59, 28.09%, respectively.
Keywords: Ar-turmerone, essential oils, Curcuma longa L.
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คํานํา
ขมิ้นชัน มีชื่อวิทยาศาสตรวา Curcuma longa L. มีชื่อทางการคาวา Turmeric อยูในวงศ Zingiberaceae
เปนพืชที่มีลําตนใตดินเหมือนขิงและไพล เรามักเรียกลําตนนี้วา เหงา ซึ่งมีรูปทรงกระบอก แตกแขนง
ดานขาง 2 ขางตรงขามกัน มีสีเหลืองอมสมมีกลิ่นเฉพาะ ลําตนเหนือดินเปนลําตนเทียม มักขึ้นอยูเปนกอ
ลําตนสูงประมาณ 1 เมตร ดอกออกเปนชอที่ปลายลําตนเทียม รูปทรงกระบอก มีใบประดับสีเขียวออน
เรียงเวียน ผลรูปทรงกลม แตกเปน 3 พู (เพ็ญนภา, 2549) เปนพืชพื้นเมืองของประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ในปจจุบัน มีการปลูกขมิ้นชันอยางมากในอินเดีย ลังกา จีน อินโดนีเชีย ฟลิปปนส เปรู
ซึ่งแตละปประเทศตางๆ ปลูกขมิ้นชันไดประมาณ 160,000 ตัน ในจํานวนนี้ปลูกในประเทศอินเดียถึง 90%
ในประเทศไทยมีปลูกเปนพืชเศรษฐกิจในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ขมิ้นชัน เปนเครื่องเทศที่ใชกันมาก สวนใหญใชแตงกลิ่น รส และสีในอาหารหลายชนิด เชน
แกงเหลื อ ง แกงกะหรี่ นอกจากนี้ ยั ง ใช เ ป น ยาได อี ก ด ว ย โดยใช ไ ด ทั้ ง ยาภายนอกและยารั บ ประทาน
ตัวอยางของการใชภายนอก เชน ตําพอกแกปวดตามขอและแกปวดเมื่อย ใชในการรักษาพิษแมลงสัตว
กัดตอย รักษาแผลสดและชวยสมานแผล (Walter et al., 2003) ในการอุปสมบทหลังจากปลงผมนาคแลว
มักทาศีรษะนาคดวยขมิ้นชันเพื่อรักษาบาดแผลที่อาจเกิดขึ้นระหวางปลงผมนาค (ไชยยง และคณะ, 2548)
น้ําคั้นที่ไดจากขมิ้นชันนํามารักษาโรคผิวหนัง ในบางพื้นที่มีการนําขมิ้นชันผสมกับน้ํามันมะพราวเพื่อใช
รักษาแผลสดและแผลแหง และเรียกยานี้วายาเหลือง เปนตน การใชเปนยารับประทานมีสรรพคุณชวย
บรรเทาอาการทองอืด ชวยยอยอาหาร ลดกรดในกระเพาะอาหาร และสามารถรักษาโรคกระเพาะอาหารได
(Rafatullah, et al.,1999) ดังกรณีศึกษาของโรงพยาบาลศิริราช ใชขมิ้นชันรักษาโรคกระเพาะอาหารใน
คนไขไดผลดีมาก (สุภาภรณ, 2551) มีสรรพคุณลดอาการเกร็งของกลามเนื้อ ทําใหการบีบตัวของลําไส
ลดลง มีฤทธิ์ฆาเชื้อ พบวา การรับประทานอาหารที่มีขมิ้นชันเปนสวนประกอบจะสามารถทําลายเชื้อไวรัส
ที่มาพรอมกับอาหารได
มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณของขมิ้นชันตีพิมพเผยแพรแลวไมนอยกวา 400 เรื่องในชวง 5 ป ที่
ผานมาวามีฤทธิ์ตานมะเร็งหลายชนิด ตานการอักเสบ ตานอนุมูลอิสระ ตานการแข็งตัวของเลือด เพิ่ม HDL
นอกจากนี้ ขมิ้นชันยังใชเปนสียอมและเครื่องสําอางไดอีกดวย การใชเปนสียอมจะพบในอินเดียและจีน
สวนการใชเปนเครื่องสําอางจะพบมากทางตอนใตของเอเชีย โดยใชขมิ้นชันทาผิวหนาเพื่อใหผิวนุมนวล
ในมาเลเซียใชขมิ้นชันผสมน้ําอาบ ในอินเดียใชทาผิวหนังเพื่อปองกันไมใหขนงอก และในปจจุบันประเทศ
ไทยก็มีการใชขมิ้นชันเปนสวนประกอบในเครื่องสําอางกันมากมาย เชน เจลอาบน้ําขมิ้นชัน แชมพูขมิ้นชัน
ครีมบํารุงหนา เปนตน อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของขมิ้นชันตามที่ไดกลาวมาแลว และยังมีรายงานการวิจัย
พบวา ขมิ้นชันมีคุณสมบัติเปน neuroprotective agent จากที่กลาวมา จะเห็นไดวา ขมิ้นชันเปนพืชเศรษฐกิจ
ที่นาสนใจ สามารถใชประโยชนไดอยางหลากหลายและมีสรรพคุณที่ดีทั้งในดานอาหารเสริมสุขภาพ ใชเปนยา
เปนเครื่องสําอาง ดังนั้น การศึกษาถึงสารเคมีที่สําคัญที่มีอยูในขมิ้นชันที่ปลูกในทองที่ตางๆ จะเปนขอมูล
สําคัญที่ทําใหทราบวา ขมิ้นชันจากแหลงใดเมื่อนํามาใชประโยชนแลวจะเกิดประสิทธิภาพสูง และยังเปน
ขอมูลที่จะนําไปสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆ ปลูกเปนพืชเศรษฐกิจตอไปดวย
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องคประกอบทางเคมีที่สําคัญที่พบในน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชัน เปน sesquiterpenes ที่เรียกวา
Turmerones มีประมาณ 60% โดยอาจอยูในรูปของ ar-turmerone และ β-turmerone นอกจากนั้นยังพบ
Ar-curcumene, α-Phellandrene, Caryophyllene , curlone ฯลฯ (Padua et al., 1999) ปริมาณของสาร
แตละชนิดจะแตกตางกันในแตละทองที่
Ar-turmerone หรือ 2-methyl-6-(4-methylphenyl)-2-hepten-4-one มีสูตรโมเลกุลเปน C15H26O
เปน sesquiterpene ketone มีฤทธิ์ในการปองกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร (วุฒิชัย, 2537 ) มี
ฤทธิ์ในการยับยั้งเซลลมะเร็ง (Baik et al., 1993 และสาลิกา, 2546) ตานการอักเสบ ตานแบคทีเรีย
(Rainaetal, 2005) และยังมีฤทธิ์ทําลายเชื้อราโรคพืชหลายชนิด (Lee, 2002)

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1.
2.
3.
วัตถุดิบ
1.
2.
3.
4.
วิธีการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชุดกลั่นน้ํามันหอมระเหยแบบแกว
เครื่องหาความถวงจําเพาะของสาร
เครื่องแกสโครมาโตกราฟฟ
ขมิ้นชันจากอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
ขมิ้นชันจากอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ขมิ้นชันจากอําเภอนาแหว จังหวัดเลย
ขมิ้นชันจากอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี
ลางหัวขมิ้นชันใหสะอาด ปอกเปลือกและหั่นเปนแวนบางๆ
นําขมิ้นชันจากขอ 1 ชั่งหาความชื้น ตัวอยางละ 2 ซ้ํา และชั่งสําหรับกลั่นน้ํามันหอมระเหย
จังหวัดละ 3 ซ้ํา ตัวอยางละ 1 กิโลกรัม
กลั่นน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันจากขอ 2 ดวยชุดกลั่นน้ํามันหอมระเหย
เก็บน้ํามันหอมระเหยที่ได แยกเอาน้ําที่ปนอยูออกดวยคอลัมนของโซเดียมซัลเฟตแอนไฮดรัส
แลวลางคอลัมนดวยเพนเทน
ชั่งหาน้ําหนักคงที่ของน้ํามันหอมระเหยแตละตัวอยาง โดยคิดเทียบเปนเปอรเซ็นตน้ําหนักตอ
น้ําหนักอบแหง แลวหาคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตน้ํามันหอมระเหยของแตละจังหวัด
ทําการศึกษาหาลักษณะทางกายภาพ และหาความถวงจําเพาะของน้ํามันหอมระเหยที่ 20°ซ
วิเคราะหหาองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยที่ไดดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
โดยใชคอลัมน CP-sil 5
อุณหภูมิเริ่มตน
80°ซ เวลา 0 นาที เพิ่มอุณหภูมิ 3°ซ/นาที
อุณหภูมิระยะที่ 2 100°ซ เวลา 0 นาที เพิ่มอุณหภูมิ 5°ซ/นาที
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อุณหภูมิระยะที่ 3 150°ซ เวลา 3 นาที เพิ่มอุณหภูมิ 15°ซ/นาที
อุณหภูมิสุดทาย 280°ซ
ละลายน้ํ ามั น หอมระเหยด วยไดเอทธิ ล อี เทอร ใ ห เ ป น 1 % ฉี ด เข า เครื่ อ งแกสโครมาโตกราฟฟ
ตัวอยางละ 1 µ บันทึกผลเปนโครมาโตแกรม ตรวจพิสูจนองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหย
ขมิ้นชันโดยการเปรียบเทียบ retention times ของสารที่ไดเทียบกับคามาตรฐานที่มีการบันทึกไว

ผลการทดลองและวิจารณ
น้ํามันหอมระเหยของขมิ้นชันจากอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย อําเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย และอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี มีลักษณะทางกายภาพไม
แตกตา งกัน มากนั ก คือ มีลั ก ษณะใส และมีสี เ หลื อ ง โดยน้ํ ามัน หอมระเหยจากอํ า เภอปาแดด จัง หวั ด
เชียงรายจะมีสีออนที่สุด น้ํามันหอมระเหยจากอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกและอําเภอนาแหว
จังหวัดเลย มีสีเหลืองลักษณะเดียวกัน และน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันจากอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี
จะมีสีเหลืองเขม
คาของความถวงจําเพาะของน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันไดแสดงไวใน Figure 1 พบวา น้ํามันหอม
ระเหยจากอําเภอพนม จังหวัดสุราษฏรธานี มีคาความถวงจําเพาะมากที่สุด คือ 0.9536 น้ํามันหอมระเหย
จากอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย มีคาความถวงจําเพาะนอยที่สุด คือ 0.9437 สวนน้ํามันหอมระเหยจาก
อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และอําเภอนาแหว จังหวัดเลย มีคาความถวงจําเพาะใกลเคียงกันคือ
0.9459 และ 0.9456 ตามลําดับ ซึ่งน้ํามันหอมระเหยที่มีความถวงจําเพาะมากจะมีความหนืดมากกวาน้ํามัน
หอมระเหยที่มีความถวงจําเพาะนอย
0.955

Specific gravity 20 °C

0.95

0.945

0.94

0.935

Specific gravity 20 °C

Padad
Chiangrai

Chattagarn
Pitsanuloke

Nahaew
Lei

Phanon
Surathani

0.9437

0.9459

0.9456

0.9536

Figure 1 Specific gravity of essential oils from Curcuma longa at various sites
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ปริมาณน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันที่กลั่นไดจากพื้นที่ตาง ๆ แสดงไวใน Figure 2 จะเห็นวาขมิ้นชัน
จากอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานีใหปริมาณน้ํามันหอมระเหยมากที่สุด คือ 6.58% รองลงมา คือ ขมิ้นชัน
จากอําเภอนาแหว จังหวัดเลย และอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีคาเทากับ 6.32 และ 6.10%
ขมิ้นชันจากอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงรายใหปริมาณน้ํามันหอมระเหยนอยที่สุด คือ 3.40% ถาพิจารณา
จากขอมูลเพียงเทานี้จะเห็นวา น้ํามันหอมระเหยจากอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานีมีความนาสนใจมาก
ที่สุด เนื่องจากใหปริมาณน้ํามันหอมระเหยมากที่สุด แตการจะนําน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันไปใชประโยชน
จะตองพิจารณาถึงองคประกอบทางเคมีที่มีอยูดวย เนื่องจากสารเคมีจะเปนตัวกําหนดคุณสมบัติและการใช
ประโยชนของน้ํามันหอมระเหย
7
Essential oils content (%)

6
5
4
3
2
1
0

Essential oils content(%)

Padad
Chiangrai

Chattagarn
Pitsanuloke

Nahaew
Lei

Phanon
Surathani

3.4

6.1

6.32

6.58

Figure 2 Essential oils content of Curcuma longa at various sites
Table 1 Chemical compositions of essential oils from Curcuma longa L. at various sites
arChemicals Peak
αsites
Area
Phellan curcumene
(%)
-drene
Padad
100.00
2.85
3.57
Chiangrai
Chattagarn
92.30 12.84
0.00
Pitsanuloke
Nahaew
92.79
7.46
0.00
Lei
Phanon
84.55
0.00
0.00
Surathani

β-sesquiphellandrene

arturmerone

4.11

43.60

28.23

17.64

0.00

29.70

36.29

21.17

0.00

38.59

31.12

22.83

0.00

28.09

46.09

25.82

curlone
βturmerone
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ใน Table 1 แสดงองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันจากแหลงตางๆ ที่ทําการ
ทดลอง จะเห็นวาน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันจากทุกพื้นที่มี Turmerones เปนองคประกอบหลัก ซึ่งจะมีอยู
ทั้งในรูป Ar-turmerone และ β-turmerone จากที่ไดกลาวมาแลววา Ar-turmerone เปนสารที่มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพและเภสัช มีสรรพคุณในการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ยับยั้งเซลลมะเร็ง ตานการอักเสบ
ตานแบคทีเรีย และมีฤทธิ์ทําลายเชื้อราโรคพืชหลายชนิด เราจึงพิจารณาใช Ar-turmerone เปนตัวกําหนด
คุณภาพของขมิ้นชัน ผลการทดลองหาปริมาณ Ar-turmerone ไดแสดงไวใน Figure 3 พบวา น้ํามันหอมระเหย
ขมิ้ น ชั น จากอํ า เภอป า แดด จั ง หวั ด เชี ย งราย มี Ar-turmerone มากที่ สุ ด เท า กั บ 43.60% รองลงมาคื อ
น้ํามันหอมระเหยจากอําเภอนาแหว จังหวัดเลย มีคาเทากับ 38.59% อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
มีคาเทากับ 29.70% และอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี มีนอยที่สุดเทากับ 28.09% ดังนั้น หากตองการ
ใชประโยชนจากขมิ้นชันเพื่อวัตถุประสงคที่กลาวขางตน ควรเลือกขมิ้นที่ปลูกในพื้นที่อําเภอปาแดด จังหวัด
เชียงราย ซึ่งแมจะใหปริมาณน้ํามันหอมระเหยนอยกวาที่อื่นๆ แตมีปริมาณสาระสําคัญอยูมากกวา และ
ขมิ้นชันจากอําเภอนาแหว จังหวัดเลย ใหปริมาณน้ํามันมากและมีปริมาณสารสําคัญมากดวย
50

Ar-turmerone(%)
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0

ar-turmerone
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Nahaew
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29.70
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28.09

Figure 3 ar-turmerone contents in essential oils of Curcuma longa at various sites

องคประกอบทางเคมีที่สําคัญอื่น ๆ ที่พบในน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันที่แสดงไวใน Table 1 ไดแก
β-turmerone, curlone, α-Phellandrene โดยพบ β-turmerone มากที่สุดในน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชัน
จากอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี 46.09% รองลงมาคือน้ํามันหอมระเหยจากอําเภอชาติตระการจังหวัด
พิษณุโลก และอําเภอนาแหว จังหวัดเลย มีคาเทากับ 36.29 และ 31.12% ตามลําดับ น้ํามันหอมระเหย
ขมิ้นชันจากอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย มี β-turmerone นอยที่สุด คือ 28.23% องคประกอบทางเคมี
ที่พบมากรองลงมาคือ curlone พบวาน้ํามันหอมระเหยจากอําเภอพนม มีมากที่สุดคือ 25.82% รองลงมาคือ
น้ํามันหอมระเหยจากอําเภอนาแหว อําเภอชาติตระการ และอําเภอปาแดด มี curlone 22.83, 21.17 และ
17.64% ตามลําดับ พบ α-Phellandrene ในน้ํามันหอมระเหยจากอําเภอชาติตระการ อําเภอนาแหว และ
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อําเภอปาแดด เปน 12.84, 7.46 และ 2.85% ไมพบในน้ํามันหอมระเหยจาก อําเภอพนม พบ Ar-curcumene
และ β-sesquiphellandrene เฉพาะน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันจากอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงรายเทานั้น

สรุปผลการทดลอง
จากที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นวาน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชันจากอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย มี
ปริมาณ Ar-turmerones มากที่สุด คือ 43.60% รองลงมาคือ ขมิ้นชันจากอําเภอนาแหว จังหวัดเลย ซึ่งมี
ปริมาณของ Ar-turmerone เปน 38.59% และใหปริมาณน้ํามันหอมระเหยเปน 3.40 และ 6.32% ตามลําดับ
ในขณะที่น้ํามันหอมระเหยขมิ้นชั นจากอําเภอพนม จั งหวัดสุราษฎรธานี และอําเภอชาติตระการ จังหวั ด
พิษณุโลก มี Ar-turmerone 28.09 และ 29.70% และมีปริมาณน้ํามันหอมระเหยเปน 6.58 และ 6.10%
จะเห็นวา การที่ขมิ้นชันใหปริมาณของน้ํามันหอมระเหยมาก ปริมาณสารสําคัญที่มีอยูไมไดมากตามไปดวย
ดังนั้น การใชประโยชนขมิ้นชันจะตองมีการศึกษาสารสําคัญที่มีอยูใหตรงกับตองการของการใชงาน ซึ่ง
สามารถใช Ar-turmerones เปนกําหนดคุณภาพของขมิ้นชันได จากกรณีศึกษาครั้งนี้สรุปไดวาการปลูก
ขมิ้ น ชั น เพื่ อ ทํ า เป น อาหารเสริ ม และเครื่ อ งสํ า อาง ควรเลื อ กใช ข มิ้ น ชั น ที่ ป ลู ก ในท อ งที่ อํ า เภอป า แดด
จังหวัดเชียงรายและอําเภอนาแหว จังหวัดเลย เนื่องจากมีสารสําคัญอยูมาก

ขอเสนอแนะ
เนื่องจากมีรายงานการวิจัยวา ปริมาณ Ar-turmerone จะมีมากขึ้นเมื่อเหงาแกขึ้น แตปริมาณของ
1,8-cineole และ α-phellandrene จะมีคาลดลง (Raina, 2005) ควรที่จะมีการศึกษาถึงปริมาณ Ar-tumerone
ในเหงาของขมิ้นชันที่ชั้นอายุตางๆ ตอไป
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บทคัดยอ
การพรีทรีทใบหญาแฝกหอม Vetiveria zizanioides ดวยน้ํากลั่น กรดซัลฟุริกความเขมขน 0.25,
0.5 และ 1.0 %(v/v) ที่อุณหภูมิหอง (12 ชั่วโมง) 100, 110 และ 121 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที
โดยใชหมอนึ่งความดันไอน้ํา แลวไฮโดรไลซิสอีกครั้งดวยกรดซัลฟุริกความเขมขน 1.0 %(v/v) ที่อุณหภูมิ
110 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที โดยใชหมอนึ่งความดันไอน้ํา พบวา การพรีทรีทใบหญาแฝกหอม
โดยแชในกรดซัลฟุริกความเขมขน 1.0 %(v/v) ที่อุณหภูมิหอง ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ไดความเขมขนของ
น้ํ า ตาลรี ดิ ว ซ ม ากที่ สุ ด และทํ า การเตรี ย มใบหญ า แฝกหอมที่ ผ า นการพรี ท รี ท ก อ นนํ า ไปไฮโดรไลซิ ส
แบงเปน 2 วิธี คือวิธีที่ 1 ลางและอบแหงที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 12 ชั่วโมง และวิธีที่ 2
ไฮโดรไลซิสตอเนื่องโดยไมลางและไมอบแหง พบวา วิธีที่ 1 ไดความเขมขนน้ําตาลรีดิวซสูงกวาวิธีที่ 2
เมื่อศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิสใบหญาแฝกหอม พบวา สภาวะที่เหมาะสม
ในการไฮโดรไลซิสใบหญาแฝกหอม คือ อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 20 นาที
คําสําคัญ: หาสภาวะที่เหมาะสม พรีทรีทเมนต ไฮโดรไลซิส Vetiveria zizanioides

Abstract
The pretreatment of Vetiveria zizanioides leaves with distilled water, 0.25, 0.5 and 1.0%
(v/v) sulfuric acid at ambient temperature (12 h) 100, 110 and 121oC for 30 min by autoclaving
were investigated. The hydrolysis condition was 1.0%(v/v) sulfuric acid at 110oC for 30 min by
autoclaving. The maximum reducing sugar concentration was obtained after pretreated with 1.0%
(v/v) sulfuric acid at ambient temperature for 12 h. The preparation method of pretreated Vetiveria
zizanioide leaves before hydrolysis was seperated into two methods. Treatment I washed and dried
heat at 55oC for 12 h and Treatment II continued hydrolysis (not washed and not dried heat). It was
found that treatment I showed higher reducing sugar concentration than treatment II. The optimization of
temperature and period time for hydrolysis of Vetiveria zizanioides leaves were also examined. It
was found that the optimal condition for hydrolysis of Vetiveria zizanioides leaves were at 121oC for
20 min.
Keywords: optimization, pretreatment, hydrolysis, Vetiveria zizanioides
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คํานํา
จากขาวภัยพิบัติ น้ําปาไหลหลาก และดินถลม ไดทําลายชีวิตและทรัพยสิน สรางความเสียหาย
มากมายโดยประมาณคาไมได ตามพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหาวิธีแกปญหาดินและน้ํา
โดยให ห น ว ยงานต า งๆ เร ง ส ง เสริ ม การปลู ก หญ า แฝกเพื่ อ ช ว ยอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ํ า เนื่ อ งจากหญ า แฝก
เปนพืชตระกูลหญาขึ้นเปนกอหนาแนน มีระบบรากลึกแผกระจายลงไปในดินตรงๆ และประสานกันแนน
เหมือนเปนกําแพงใตดินจึงชวยดูดซับน้ํา ชวยกรองสารเคมีที่เปนปญหาตอสิ่งแวดลอม และชวยลดปญหา
การพั ง ทลายของดิ น เนื่ อ งจากการกั ด เซาะของน้ํ า ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ส ว นรากหญ า
แฝกหอมนํามาสกัดทําน้ําหอม ใชเปนสมุนไพรรักษาโรค มีน้ํามันหอมระเหยที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อโรค
บางชนิดได มีสารไลแมลงและปลวก และยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนทอีกดวย
สวนของลําตนและใบหญาแฝกหอมมีปริมาณของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ประมาณ
40, 38 และ 5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เนื่องจากในการปลูกหญาแฝกจะตองมีการตัดใบหญาแฝกทิ้งตลอดเวลา
เพื่อไมใหเกิดดอก และชวยใหหญาแฝกแตกกอมากขึ้น สวนของใบหญาแฝกหอม หากนํามายอยสลาย
โมเลกุลของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสโดยวิธีการทางเคมี เชน ใชกรด และวิธีการทางชีวภาพโดยใชเอนไซม
จากจุลินทรียจะทําใหไดน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว ซึ่งมีจุลินทรียบางชนิด เชน ยีสต สามารถเจริญและหมักน้ําตาล
ใหเปนเอทานอลได นอกจากนี้น้ําตาลที่ไดจากการยอยสลายเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส สามารถนําไปใช
เปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑโดยใชจุลินทรีย ไดแก กรดอินทรีย สารโพลีแซคคาไรด โปรตีนเซลลดียว
มีเทน เอนไซม สารปฏิชีวนะ ฮอรโมน ซึ่งเปนสารที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจสูง จากที่กลาวขางตน เพื่อนํา
ใบหญาแฝกหอมมาใชประโยชนและเพิ่มมูลคาใหเห็นเดนชัดมากขึ้นในเชิงพาณิชย ซึ่งอาจสงผลกระตุนให
เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป หันมาใหความสําคัญและรวมใจปลูกหญาแฝกอยางจริงจังเพื่อสนองตามแนว
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และชวยลดปญหาการพังทลายของดิน เพื่อบรรเทาและปองกัน
ไมใหเกิดโศกนาฏกรรมจากภัยน้ําทวมที่กอใหเกิดความเสียหายอยางประเมินคามิได
ในงานทดลองนี้ ทํ า การหาสภาวะที่ เ หมาะสมในการพรี ท รี ท และไฮโดรไลซิ ส ใบหญ า แฝกหอม
เพื่อใหไดปริมาณน้ําตาลรีดิวซมากที่สุด เพื่อนําไปประยุกตใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑที่มีคาทาง
เศรษฐกิจตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการพรีทรีทใบหญาแฝกหอม
เตรียมใบหญาแฝกหอมแหงโดยหั่นขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร บรรจุลงในขวดรูปชมพูขนาด
250 มิลลิลิตร ทําพรีทรีทใบหญาแฝกหอมดวยน้ํากลั่น กรดซัลฟุริกความเขมขน 0.25, 0.5 และ 1.0% (v/v)
โดยทําการพรีทรีทที่อุณหภูมิหอง (12 ชั่วโมง) ที่ 100, 110 และ 121 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที
ดวยหมอนึ่งความดันไอน้ํา โดยใชอัตราสวนใบหญาแฝกหอม : สารละลาย เทากับ 1 : 10 หลังจากนั้นนําใบ
หญาแฝกหอมที่ผานการพรีทรีทตามสภาวะขางตน มาลางดวยน้ําจนกระทั่งหมดความเปนกรด แลวนําไป
อบใหแหงที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นนําใบหญาแฝกหอมที่ผานการ
พรีทรีทแลวไปไฮโดรไลซิสอีกครั้งโดยสภาวะเดียว คือ ใชกรดซัลฟุริกความเขมขน 1.0 %(v/v) ในอัตราสวน
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ใบหญาแฝกหอม : สารละลายกรด เทากับ 1 : 10 ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที โดย
ใชหมอนึ่งความดันไอน้ํา นําไปกรองไดสวนใสแลวปรับสารละลายใหเปนกลาง และวิเคราะหความเขมขน
ของน้ําตาลรีดิวซโดยวิธี Somogyi (1952) เลือกสภาวะที่เหมาะสมในการพรีทรีทที่ไดความเขมขนของ
น้ําตาลรีดิวซมากที่สุดไวศึกษาตอไป
การหาวิธีการเตรียมใบหญาแฝกหอมกอนนําไปไฮโดรไลซิส
นําใบหญาแฝกหอมแหงมาพรีทรีทตามสภาวะที่เหมาะสมขางตน หลังจากไดใบหญาแฝกหอมที่
ผานการพรีทรีทแลว แบงการเตรียมใบหญาแฝกหอมเปน 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 นําใบหญาแฝกหอมที่ผานการ
พรีทรีทแลวไปลางและอบใหแหงที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 12 ชั่วโมง และวิธีที่ 2 ไฮโดรไลซิสตอเนื่องโดยไมลางและไมอบแหง และไฮโดรไลซิสอีกครั้งโดยใชกรดซัลฟุริกความเขมขน 1.0 %(v/v)
ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที โดยใชหมอนึ่งความดันไอน้ํา และวิเคราะหความเขมขน
ของน้ําตาลรีดิวซตามวิธีของ Somogyi (1952) เลือกวิธีการเตรียมใบหญาแฝกหอมกอนการไฮโดรไลซิส
ที่ไดความเขมขนของน้ําตาลรีดิวซมากที่สุดไวทดลองตอไป
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิสใบหญาแฝกหอม
ในการทดลองนี้ ทําการหาสภาวะที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิสใบหญาแฝกหอม โดยหาอุณหภูมิ
และระยะเวลาที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิสใบหญาแฝกหอม โดยนําใบหญาแฝกหอมที่ผานการพรีทรีท
และผานการเตรียมตามสภาวะที่เหมาะสมแลว บรรจุในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร ทําการไฮโดร
ไลซิสอีกครั้งดวยกรดซัลฟุริกความเขมขน 1.0 %(v/v) โดยใชหมอนึ่งความดันไอน้ํา ที่อุณหภูมิ 100, 110
และ 121 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที และหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิสตามอุณหภูมิที่
เหมาะสม ระยะเวลา 10, 20 และ 30 นาที เลือกอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิสที่ได
ความเขมขนของน้ําตาลรีดิวซมากที่สุด ไวศึกษาตอไป

ผลการทดลอง
ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมในการพรีทรีทใบหญาแฝกหอม
จากการนําใบหญาแฝกหอมมาพรีทรีทดวยกรดซัลฟุริกความเขมขน 0.25, 0.5 และ 1.0%(v/v)
โดยพรีทรีทที่อุณหภูมิหอง (12 ชั่วโมง) ที่อุณหภูมิ 100, 110 และ 121 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที
ดวยหมอนึ่งความดันไอน้ํา จากผลการทดลองในภาพที่ 1 จะเห็นไดวา เมื่อพรีทรีทดวยกรดซัลฟุริกความ
เขมขน 1.0 %(v/v) ที่อุณหภูมิหอง ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ไดความเขมขนของน้ําตาลรีดิวซมากที่สุดเทากับ
19.82 กรัมตอลิตร ซึ่งแตกตางจากสภาวะในการพรีทรีทอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และไดความเขมขน
ของน้ําตาลรีดิวซลดลงเมื่อทําการพรีทรีทที่อุณภูมิสูงขึ้น ในการทดลองนี้ เลือกการพรีทรีทใบหญาแฝกหอม
โดยแชในกรดซัลฟุริกเขมขน 1.0 %(v/v) ที่อุณหภูมิหองระยะเวลา 12 ชั่วโมง เปนสภาวะที่ใชในการทดลอง
ตอไป
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Figure 1 The reducing sugar concentration after the pretreatment of Vetiveria zizanioides leaves
with distilled water, 0.25, 0.5 and 1.0 %(v/v) sulfuric acid at ambient temperature (12 h),
100, 110 and 121 oC for 30 min and hydrolyzed with 1.0 %(v/v) sulfuric acid at 110 oC for
30 min; distilled water ( ) 0.25 %(v/v) sulfuric acid ( ) 0.5 %(v/v) sulfuric acid ( )
1.0 %(v/v) sulfuric acid ( )
ผลการหาวิธีการเตรียมใบหญาแฝกหอมกอนนําไปไฮโดรไลซิส
จากการนําใบหญาแฝกหอมแหง มาพรีทรีทโดยแชในกรดซัลฟุริกความเขมขน 1.0% (v/v) ที่
อุณหภูมิหอง ระยะเวลา 12 ชั่วโมง และแบงการเตรียมใบหญาแฝกหอมเปน 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 นําใบหญา
แฝกหอมที่ผานการพรีทรีทเมนตแลวไปลางและอบใหแหงที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ระยะ 12 ชั่วโมง
และวิธีที่ 2 ไฮโดรไลซิสตอเนื่อง โดยไมลางและไมอบแหง ไฮโดรไลซิสอีกครั้งดวยกรดซัลฟุริกความเขมขน
1.0 %(v/v) ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที พบวา ใบหญาแฝกหอมที่ผานการพรีทรีท
แลวลางและอบใหแหงตามวิธีที่ 1 และไฮโดรไลซิสตอเนื่องโดยไมลางและอบแหง ตามวิธีที่ 2 ไดความ
เขมขนของน้ําตาลรีดิวซเทากับ 20.34 และ 12.67 กรัมตอลิตร ตามลําดับ (Figure 2) ซึ่งแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ การทดลองนี้เลือกการเตรียมใบหญาแฝกหอมกอนนําไปไฮโดรไลซิส ตามวิธีที่ 1
Reducing sugar concentration (g/l)

25
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15
10
5
0
T re a tm e n t 1

T re a t m e n t 2
T re a tm e n t

Figure 2 The reducing sugar concentration of preparation methods of Vetiveria zizanioides
leaves: Treatment I washed and dried heat at 55oC for 12 h ( ) and
Treatment II continued hydrolysis (not washed and not dried heat) ( ).
The hydrolysis conditions was 1.0 %(v/v) sulfuric acid at 110oC for 30 min.
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ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิสใบหญาแฝกหอม
เมื่อพรีทรีทใบหญาแฝกหอมดวยกรดซัลฟุริกความเขมขน 1.0 %(v/v) ที่อุณหภูมิหอง ระยะเวลา 12
ชั่วโมง แลวนําไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นไฮโดรไลซิสดวย
กรดซัลฟุริกเขมขน 1.0 %(v/v) ที่อุณหภูมิ 100, 110 และ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที ผลการ
ทดลองแสดงใน Figure 3 จะเห็นไดวา ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ไดความเขมขนของน้ําตาลรีดิวซ
มากที่สุดเทากับ 21.39 กรัมตอลิตร
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Figure 3 The reducing sugar concentration of Vetiveria zizanioides leaves after hydrolyzed
with 1.0 %(v/v) sulfuric acid at 100, 110 and 121 oC for 30 min 100 oC ( ( )
110 oC ( ) 121 oC ( )
เมื่อนําใบหญาแฝกหอมที่ผานการพรีทรีทแลว มาไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟุริกความเขมขน 1.0 %
(v/v) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10, 20 และ 30 นาที จากผลการทดลองดัง Figure 4 จะเห็นได
วา เมื่อไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟุริกเขมขน 1.0 %(v/v) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 และ 30
นาที ไดความเขมขนของน้ําตาลรีดิวซมากที่สุดเทากับ 20.10 และ 21.18 กรัมตอลิตร ตามลําดับ ในการ
ทดลองนี้ เลื อ กใช ส ภาวะในการไฮโดรไลซิ ส ใบหญ า แฝกหอมด ว ยกรดซั ล ฟุ ริ ก เข ม ข น 1.0 %(v/v) ที่
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 20 นาที ซึ่งการใชระยะเวลาในการไฮโดรไลซิสสั้นกวานาจะชวย
ลดตนทุนในการผลิตได
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Figure 4 The reducing sugar concentration of Vetiveria zizanioides leaves after hydrolyzed
with 1.0 %(v/v) sulfuric acid at 121oC for 10, 20 and 30 min 10 min ( )
20 min ( ) 30 min ( )

วิจารณและสรุปผลการทดลอง
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการพรีทรีทใบหญาแฝกหอม
เมื่อ พรีท รีท ใบหญา แฝกหอมที่อุ ณหภู มิสู งขึ้น จะมีผ ลทําใหน้ํ าตาลรี ดิวซ ลดลง ทั้งนี้ อาจเป น ผล
มาจากน้ําตาลรีดิวซที่ไดเกิดการเสียสภาพ หรือถูกไฮโดรไลซเปนสารอื่นที่อุณหภูมิสูง (Hinman et al.,
1992) ซึ่ง Esteghlalian et al. (1997) อธิบายวา อุณหภูมิเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการพรีทรีทวัสดุที่มี
เซลลูโลสมากกวาความเขมขนของกรดที่ใช และ Sun and Cheng (2002) รายงานวา ความเขมขนของ
กรดซัลฟุริกและระยะเวลาในการพรีทรีทฟางขาวไรนไมมีผลตอความเขมขนของกลูโคสที่ไดแตมีผลอยางยิ่ง
ตอความเขมขนของน้ําตาลกลูโคสในการพรีทรีทหญา และเมื่อใชความเขมขนของกรดซัลฟุริกและใชระยะ
เวลานานขึ้นจะมีผลทําใหไดความเขมขนน้ําตาลไซโลสมากขึ้น ซึ่ง William et al. (1986) อธิบายวา การ
พรีทรีทเซลลูโลสดวยความดันไอน้ํามีผลทําใหขนาดของรูในบริเวณพื้นผิวของวัตถุ และมีผลเพิ่มการทําให
ไฮโดรไลซิสไดดียิ่งขึ้น โดยมีผลตอโครงสรางสวนที่เปนผลึก (crystalline) ของเซลลูโลส (Carrasco et al., 1994)
ซึ่งในการทดลองนี้คลายกับการไฮโดรไลซิส 2 ขั้นตอนของ Sanchez et al. (2004) คือ ขั้นตอนแรก
ใชสภาวะที่นุมนวลเพื่อไฮโดรไลซเฮมิเซลลูโลส สวนขั้นตอนที่ 2 เมื่อไฮโดรไลซดวยเอนไซมหรือกรด
เจือจางที่อุณหภูมิสูงจะมีผลทําใหสามารถไฮโดรไลซเซลลูโลสไดดีขึ้น
การหาวิธีการเตรียมใบหญาแฝกหอมกอนนําไปไฮโดรไลซิส
การเตรียมใบหญาแฝกหอม ตามวิ ธีที่ 1 คือ นําไปอบใหแหงที่ อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซีย ส
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง กอนนําไปไฮโดรไลซิส ไดความเขมขนของน้ําตาลรีดิวซมากกวาวิธีที่ 2 อาจเปนผล
มาจากความรอนแหงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเซลลูโลสคือมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
บริเวณที่ไมเปนรูปราง (amorphous region) ของเซลลูโลสมากกวาบริเวณที่เปนผลึก (crystalline regions)
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ซึ่งเปนบริเวณที่ถูกยอยสลายไดยาก (Shimazu and Sterling, 2006) จากงานทดลองของ Nguyen et al.
(2000) พบวา การพรีทรีทไมเนื้อออนดวยกรดซัลฟุริกเจือจาง 2 ครั้ง มีผลทําใหไดผลผลิตของน้ําตาลรีดิวซ
มากกวาการพรีทรีทเพียงครั้งเดียว ถึงรอยละ 10 นอกจากนี้ Nagle et al. (2002) พบวา การลางวัตถุดิบ
ดวยน้ํารอนที่อุณหภูมิระหวาง 130-150 องศาเซลเซียส กอนการนําไปไฮโดรไลซิสมีผลทําใหไดความเขมขน
ของน้ําตาลรีดิวซมากกวาการไมไดลางเชนกัน ซึ่ง Soderstrom et al. (2004) อธิบายวา การลางวัตถุดิบ
ดวยน้ําเปนการแยกสวนที่เปนพิษและสวนที่เปนลิกนินและเฮมิเซลลูโลสออกไป และผลของการพรีทรีท
วัตถุดิบดวยกรดเจือจาง มีผลทําใหเกิดการขยายขนาดของบริเวณสัมผัสกับกรด หรือเอนไซมในขั้นตอนของ
การไฮโดรไลซิสไดอีกดวย (William et al., 1986)
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิสใบหญาแฝกหอม
การใชกรดซัลฟุริกเจือจางมีผลอยางยิ่งที่ชวยเพิ่มอัตราการไฮโดรไลซีสใหสูงขึ้น (Lloyd and
Wyman, 2005) และวุฒิชัย (2549) พบวา การไฮโดรไลซิสใบหญาแฝกหอมที่ผานการพรีทรีทเมนตแลว
ดวยกรดซัลฟุริกความเขมขน 1.0 %(v/v) ที่อุณหภูมิ 111 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที เปนสภาวะที่
เหมาะสมในการไฮโดรไลซิส นอกจากนี้ Wu and Lee (1997) ใชกรดซัลฟุริกความเขมขน 0.078 %(w/w)
ในการพรีทรีท 2 ขั้นตอน มีผลทําใหแยกเฮมิเซลลูโลสออกไดเกือบ 100 เปอรเซ็นต
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ผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน
Bioethanol Production from Molasses for Alternative Energy
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บทคัดยอ
การศึ กษาหาปริม าณคารบอนที่เ หมาะสมในการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลโดยใชเ ชื้อยีส ต
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5020 โดยการหมักแบบเบ็ดเสร็จ (batch fermentation) มีการทดลอง
ใชกากน้ําตาลที่ความเขมขน 24, 26 และ 28 เปอรเซ็นตบริกซ พบวาปริมาณคารบอนที่ 26 เปอรเซ็นตบ
ริกซ ใหปริมาณเอทานอลสูงที่สุด จากนั้นทําการหา pH ที่เหมาะสมโดยใช pH 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8
และ 5.0 ซึ่งทําการเปรียบเทียบแหลงไนโตรเจนจากแอมโมเนียมซัลเฟตและยูเรีย พบวาที่ pH 4.6 และการ
ใชเแอมโมเนียมซัลเฟตใหผลผลิตเอทานอลสูงสุด เมื่อทําการขยายขนาดในการหมักเปน 5 ลิตร โดยการ
หมักแบบเบ็ดเสร็จ (batch fermentation) พบวาวิธีการหมักแบบเบ็ดเสร็จปริมาณเอทานอล 56.25 กรัมตอ
ลิตร
คําสําคัญ: เอทานอล กากน้ําตาล เชื้อยีสต Saccharomyces cerevisiae TISTR 5020
การหมักแบบเบ็ดเสร็จ
Abstract
The amount of carbon content in ethanol production from molasses by Saccharomyces
cerevisiae TISTR 5020 using batch fermentation was studied. The experiments were done with 24,
26 and 28 % Brix of molasses concentration. The result showed that the amount of carbon at 26 %
Brix produced the highest ethanol of 48.68 g/l. To find out the optimizied pH to ethanol product, pH
at 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 and 5.0, respectively were determined. Nitrogen sources from ammonium
sulphate and urea were compared. It was found that, the use of ammonium sulphate at pH 4.6
produced the highest ethanol of 52.74 g/l. After the fermentation process had been upscale to 5
liters, the batch fermentation was studied. The Production of ethanol from batch fermentation was
found at 56.25 g/l.
Keywords: ethanol, Saccharomyces cerevisiae TISTR 5020, molasses, batch fermentation
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คํานํา
ความตองการใชพลังงานโดยเฉพาะน้ํามันของโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป ประกอบกับกลุมประเทศ
ผูผลิตน้ํามันมีการควบคุมกําลังการผลิต สงผลใหราคาของน้ํามันมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นตลอด สวนประเทศ
ไทยยังไมมีแหลงน้ํามันเปนของตนเองตองนําเขาน้ํามันจากตางประเทศซึ่งมีราคาสูง จึงกอใหเกิดผลกระทบ
ตออุตสาหกรรมตางๆ ของประเทศ ทําใหคาครองชีพในประเทศมีแนวโนมที่จะสูงขึ้น ดังนั้นการหาพลังงาน
ใหมเพื่อนํามาใชเปนพลังงานทดแทนจะสามารถชวยบรรเทาปญหาราคาน้ํามันได ปจจุบันรัฐบาลมีการ
รณรงคใหแกสโซฮอล ซึ่งมีการผสมเอทานอลลงไปในน้ํามันเบนซินแทนน้ํามันเบนซิน 95 และ 91 และ
ประชาชนในประเทศใหความรวมมือเปนอยางดีในการใช ทําใหการผลิตเอทานอลในประเทศจะตองเพิ่มขึ้น
จากเดิม 1 ลานลิตรตอวัน เปน 3 ลานตอวัน ปจจุบันมีการผลิตเอทานอลเพียง 150,000 ลิตรตอวัน ดังนั้น
การผลิตเอทานอลจะตองไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่องและพืชที่สามารถนํามาผลิตเอทานอลไดคือ มัน
สําปะหลัง ขาวโพด ขาวและออย (Yoosin and Sorapipatana, 2007) ทําใหความตองการพืชอาหารเหลานี้
เพื่อมาใชผลิตเอทานอลมีปริมาณเพิ่มขึ้นเกษตรกรสวนใหญในประเทศจึงหันมาปลูกพืชเหลานี้กันมากขึ้น
สงผลใหราคาอาหารโดยเฉพาะขาวในปจจุบันมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากมีหลายปจจัย เชน เกษตรกรสวนใหญ
ปลู ก พื ช พลั ง งานทดแทนแทนข า ว และป ญ หาเรื่ อ งสภาวะโลกร อ นส ง ผลให ส ภาพภู มิ อ ากาศของโลก
เปลี่ยนแปลง ทําใหบางประเทศไมสามารถปลูกขาวไดจึงทําใหขาวมีราคาแพง ดังนั้นการหาวัตถุดิบใหมเพื่อ
มาใชผลิตเปนเอทานอลจึงจะสามารถแกปญหาเหลานี้ได
เอทานอลเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการหมักของเชื้อยีสต โดยยีสตจะเปลี่ยนวัตถุดิบที่มีน้ําตาลใหเปน
เอทานอลไดถึง 51% ซึ่งมีวัตถุดิบหลายชนิดที่สามารถนําใชผลิตเปนเอทานอลได เชนแปง กากน้ําตาล
เซลลูโลส (Sun and Cheng, 2002) โดยกากน้ําตาลเปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลซึ่งเปน
วัตถุดิบที่นาสนใจที่จะนํามาใชในการผลิตเอทานอล เนื่องจากมีราคาถูกและใหประสิทธิภาพสูง
ในการผลิตเอทานอลนั้นจําเปนตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ ดานในการผลิตเพื่อใหไดปริมาณเอทานอล
ที่สูงและมีคุณภาพ เชน รูปแบบในกระบวนการหมัก สภาวะที่เหมาะสมในการหมัก และกระบวนการกลั่นที่มี
คุณภาพ เปนตน นอกจากนี้จําเปนตองคัดเลือกเชื้อที่ใชในกระบวนการผลิตเพื่อใหไดปริมาณเอทานอลที่สูง
และมีคุณภาพซึ่งโดยทั่วไปจะใชเชื้อ Saccharomyces cerevisiae ในกระบวนการหมักเอทานอล งานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ในการผลิตเอทานอลไดแก ปริมาณคารบอน pH และแหลง
ไนโตรเจน รวมถึงกระบวนการหมักที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล โดยเชื้อ S. cerevisiae
TISTR 5020 ซึ่งสามารถผลิตเอทานอลไดสูงมาประยุกตใชในกระบวนการหมัก และเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเอทานอลตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมเชือ้ เริ่มตน
ถายเชื้อ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5020 จาก stock เชื้อ 1 loop ลงในอาหาร (Yeast
Peptone Dextrose: YPD) pH 4.5 ที่ผานการฆาเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส 15 นาทีแลว นําไปเลี้ยงบน
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เครื่องเขยาที่ 200 รอบตอนาที เปนเวลา 12 ชั่วโมง ณ อุณหภูมิหอง (ทําการทดลองเดือนสิงหาคมกันยายน 2552 อุณหภูมิ 28-30oC)
การศึกษาปริมาณคารบอนที่เหมาะสมตอการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล
เจือจางกากน้ําตาลปริมาตร 100 มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่นที่ระดับความหวาน 3 ระดับ คือ 24, 26 และ
28 เปอรเซ็นตบริกซ (Morimura และคณะม 1997) ปรับ pH เปน 4.5 นําไปฆาเชื้อที่ 110 องศาเซลเซียส 15
นาที ถายเชื้อเริ่มตนปริมาตร 5% (v/v) เติมลงในกากน้ําตาลที่ฆาเชื้อแลว ทําการหมักที่อุณหภูมิหอง เปน
เวลา 48 ชั่วโมง โดยเก็บตัวอยางทุก 12 ชั่วโมง นํามาวิเคราะหน้ําตาลโดยใช refractometer และเมื่อครบ
เวลา 48 ชั่วโมง ทําการกลั่นเพื่อเปรียบเทียบปริมาณเอทานอลที่ได
การศึกษา pH ที่เหมาะสมตอการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล
หลังจากศึกษาหาปริมาณคารบอนที่เหมาะสมแลวทําการหาสภาวะของ pH ที่เหมาะสมโดยใช
เตรียมกากน้ําตาลที่เหมาะสมและปรับ pH ที่ 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 และ 5.0 และทําการศึกษาเชนเดียวกับ
การศึกษาปริมาณคารบอนที่เหมาะสมตอการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล
การศึกษาแหลงไนโตรเจนที่เหมาะสมตอการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล
เตรียมแหลงไนโตรเจน 3 แหลง ไดแก yeast extract แอมโมเนียซัลเฟต และยูเรีย ปริมาตร 0.1% (w/v)
เติมลงในกากน้ําตาลที่มีการปรับ pH ใหเหมาะสม และทําการศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาปริมาณคารบอน
ที่เหมาะสมตอการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล
การหมักเอทานอลจากกากน้ําตาลแบบเบ็ดเสร็จ (batch fermentation) ในถังหมักขนาด 5 ลิตร
เตรียมอาหารกากน้ําตาลโดยใชความระดับความหวาน แหลงไนโตรเจน และคา pH ที่เหมาะสมที่
ทดลองไดปริมาตร 5 ลิตร ในถังหมักขนาด 7 ลิตร ทําการหมักแบบเบ็ดเสร็จ ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 48
ชั่วโมง โดยเก็บตัวอยางทุก 12 ชั่วโมง นํามาหาคาปริมาณน้ําตาล cell count และ pH เมื่อครบเวลา 48
ชั่วโมง นําน้ําหมักที่ไดมาทําการกลั่นเอทานอล
ผลการวิจัยและวิจารณ
การศึกษาปริมาณคารบอนที่เหมาะสมตอการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล
การหาปริมาณคารบอนที่เหมาะสม โดยการเจือจางกากน้ําตาลที่แตกตางกันตามเปอรเซ็นตบริกซ
คือ 24, 26 และ 28 เปอรเซ็นตบริกซ พบวาที่กากน้ําตาล 26 เปอรเซ็นตบริกซ ไดปริมาณเอทานอลที่ได
สูงสุดคือ 48.68 กรัมตอลิตร (ตารางที่ 1) ซึ่งการเจือจางของกากน้ําตาลที่แตกตางกัน ทําใหมีปริมาณน้ําตาล
ที่ใชเปนแหลงพลังงานที่จําเปนตอการเจริญของเชื้อยีสตนั้นตางกัน และยังสงผลใหเกิดแรงดันออสโมติกที่มี
ผลตอการเจริญของยีสต โดยการเจือจางที่ 26 เปอรเซ็นตบริกซนั้นมีปริมาณน้ําตาลและแรงดันออสโมติกที่
เหมาะสมตอการเจริญของยีสต
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ตารางที่ 1 คาพารามิเตอรในการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลที่ปริมาณคารบอนแตกตางกัน
Molasses Initial sugar
(% Brix) concentration
(g l-1)
24
125.50
26
135.50
28
148.00

Final sugar
Ethanol Volumetric ethanol Ethanol yield
concentration production
productivity
(g g-1)
(g l-1)
(g l -1)
(g l-1 h-1)
4.00
41.17
0.85
0.33
8.25
48.68
1.01
0.38
31.25
47.57
0.99
0.40

การศึกษา pH ที่เหมาะสมตอการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล
การหมักเอทานอลจากกากน้ําตาลโดยใชเชื้อ S. cerevisiae TISTR 5020 ที่ระดับ pH ตางๆ คือ
4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 และ 5.0 ใหปริมาณเอทานอลที่ 41.10, 46.43, 49.71, 52.74, 46.81 และ
46.56 กรัมตอลิตร ตามลําดับ (ตารางที่ 2) พบวา ที่ pH 4.6 นั้น เชื้อ S. cerevisiae TISTR 5020 สามารถ
ผลิตเอทานอลไดสูงที่สุด จึงเลือก pH ที่ 4.6 เพื่อทําการทดลองในขั้นตอไป ซึ่งโดยทั่วไปในการผลิตเอทานอล
ในปจจุบันจะใชคา pH ในชวง 4.0-5.0
ตารางที่ 2 คาพารามิเตอรในการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลที่ pH ตางๆ
pH

4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
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Initial sugar
concentration
(g l-1)
149.75
147.25
144.75
148.50
151.00
145.25

Final sugar
concentration
(g l-1)
42.75
27.75
36.50
36.75
32.00
31.50

Ethanol
production
(g l -1)
41.10
46.43
49.71
52.74
46.81
46.56

Volumetric ethanol
productivity
(g l-1 h-1)
0.85
0.96
1.03
1.09
0.97
0.97

Ethanol
yield
(g g-1)
0.38
0.38
0.45
0.47
0.39
0.40
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การศึกษาแหลงไนโตรเจนที่เหมาะสมตอการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาล
การศึกษาแหลงไนโตรเจนระหวาง yeast extract แอมโมเนียซัลเฟต และยูเรีย เพื่อหาแหลง
ไนโตรเจนที่เหมาะสมตอการผลิตเอทานอล พบวา การเติมแอมโมเนียมซัลเฟตนั้นใหผลผลิตเอทานอลสูง
กวาการเติมยูเรีย คือ 54.10 และ 53.34 กรัมตอลิตร ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 สวนในการเติม yeast extract
นั้นสามารถใหปริมาณเอทานอลสูงสุดคือ 58.17 กรัมตอลิตร เมื่อพิจารณาคา ethanol yield พบวาการใช
yeast extract ใหคาสูงสุดคือ 0.60 ขณะที่การใชแอมโมเนียมซัลเฟตใหคารองลงมา คือ 0.56 ซึ่งเทียบกับการ
นําไปใชในระดับอุตสาหกรรมจริงนั้นโดยทําการเปรียบเทียบทางดานคาใชจายหรือตนทุนการผลิตพบวา
yeast extract เปนแหลงไนโตรเจนมีราคาสูง ไมคุมคาตอการลงทุนเมื่อเทียบกับแอมโมเนียซัลเฟต ดังนั้นใน
จึงเลือกใชแอมโมเนียซัลเฟตเปนแหลงไนโตรเจนสําหรับในการทดลองขั้นตอนตอไป
ตารางที่ 3 คาพารามิเตอรในการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลเมื่อมีการใชแหลงไนโตรเจน
Nitrogen
source
control
yeast
extract
(NH4)2SO4
urea

Initial sugar
Final sugar
Ethanol Volumetric ethanol
concentration concentration production
productivity
(g l-1)
(g l-1)
(g l -1)
(g l-1 h-1)
134.50
29.25
51.69
1.07
122.75
26.75
58.17
1.21
122.75
127.75

27.00
27.00

54.10
53.34

1.12
1.11

Ethanol
yield
(g g-1)
0.49
0.60
0.56
0.52

การหมักเอทานอลจากกากน้ําตาลแบบเบ็ดเสร็จ (batch fermentation) ในถังหมักขนาด 5 ลิตร
การหมักเอทานอลแบบเบ็ดเสร็จ (batch fermentation) ในถังหมักขนาด 5 ลิตร โดยใชสภาวะที่
เหมาะสมตอการเจริญของเชื้อยีสต S. cerevisiae TISTR 5020 ที่ใชกากน้ําตาลในการหมักจากการผลการ
ทดลองขางตน ไดปริมาณเอทานอล 56.25 กรัมตอลิตร ดังภาพที่ 1 จะเห็นไดวาเซลลเริ่มเจริญคงที่ชั่วโมงที่
24 และเริ่มลดลงที่ชั่วโมงที่ 36 ปริมาณน้ําตาลเริ่มลดลงอยางคงที่เชนเดียวกัน สวนปริมาณเอทานอลที่
เพิ่ ม ขึ้ น มี ผ ลทํ า ให เ ชื้ อ ลดปริ ม าณลงเนื่ อ งจาก ความเข ม ข น ของเอทานอลมี ผ ลในการยั บ ยั้ ง ในการ
เจริญเติบโตเชนกัน พบวาปริมาณเอทานอลที่ไดนั้นมีคาใกลเคียงกับการทดลองที่ยังไมมีการขยายขนาด คือ
54.10 กรัมตอลิตร เมื่อทําการเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Wu et al. (2006) ที่ไดทําการหมักเอทานอล
โดยสามารถผลิตเอทานอล 51.10 กรัม โดยใชน้ําตาลกลูโคส 100 กรัม ซึ่งใหคาใกลเคียงกัน
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําตาล เอทานอลและจํานวนเซลลในการหมักแบบครั้งคราวขนาด 5 ลิตร

สรุปผลการวิจัย
การทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากกากน้ําตาลโดยใชเชื้อ S. cerevisiae
TISTR 5020 ทําใหทราบถึงสภาวะที่เหมาะสมในการหมักเอทานอล คือ ปริมาณคารบอนที่ 26 เปอรเซ็นตบริกซ
pH 4.6 โดยใชแอมโมเนียมซัลเฟตแหลงไนโตรเจน และเมื่อไดสภาวะที่เหมาะสมแลวจึงทําการขยายขนาด
ในการหมักที่ปริมาตร 5 ลิตร โดยทําการหมักแบบเบ็ดเสร็จ (batch fermentation) ใหปริมาณเอทานอล
ที่ 56.25 กรัมตอลิตร
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การหมักลําไยอบแหงปราศจากน้ําตาลโดยใชรา 5 สายพันธุ
เพื่อผลิตเอนไซมเซลลูเลส ไซลาเนส แมนนาเนส และเพกติเนส
Fermentation of Sugar Depleted Dried Longan by 5 Strains of Fungi
to Produce Cellulase, Xylanase, Mannanase and Pectinase
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดนําลําไยอบแหงปราศจากน้ําตาลมาเลี้ยงรา จํานวน 5 สายพันธุ เพื่อศึกษาการผลิต
เอนไซม เซลลูเลส ไซลาเนส แมนนาเนส และเพกติเนส รวมถึงปริมาณน้ําตาลรีดิวสที่เกิดขึ้น จากการ
ทดลอง พบวา Aspergillus niger TISTR 3089 มีคากิจกรรมเอนไซมเซลลูเลส และแมนนาเนสสูงที่สุด และ
A. foetidus TISTR 3461 มีคากิจกรรมเอนไซมไซลาเนส และเพกติเนสสูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับปริมาณ
น้ําตาลรีดิวสที่วัดไดจากราทั้งสองสายพันธุ ดังนั้นราทั้งสองสายพันธุจึงเหมาะสมที่จะนําไปใชเพื่อผลิต
เอนไซม และน้ําตาลรีดิวสจากกากลําไยอบแหงหมดอายุปราศจากน้ําตาล
คําสําคัญ: เซลลูเลส ไซลาเนส แมนนาเนส เพกติเนส น้ําตาลรีดิวส

Abstract
Sugar depleted dried longan was used to cultivated 5 strains of fungus in order to produce
cellulase, xylanase, mannanase and pectinase as well as reducing sugar. The results showed that
Aspergillus niger TISTR 3089 had maximum cellulase and mannanase activity. Whilst, A. foetidus
TISTR 3063 had maximum xylanase and pectinase activity which were correlated with the amount
of reducing sugar produced. Therefore, both fungal strains are suitable to produce enzyme and
reducing sugar from sugar depleted dried longan.
Keywords: cellulase, xylanase, mannanase, pectinase, reducing sugar
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คํานํา
ลําไย (Dimocarpus longan Lour.) เปนผลไมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย โดยที่ไทย
เปนผูผลิตและผูสงออกลําไยรายใหญของโลก ตลาดหลักของไทย ไดแก จีน อินโดนีเซีย และฮองกง การสงออก
สวนใหญจะสงออกในรูปลําไยสดและลําไยอบแหง (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) ผลผลิตของลําไย
ในแตละปจะมีความแปรปรวนมาก ถาปใดมีผลผลิตมากกวา 480,000 ตัน ลําไยจะลนตลาดและมีราคาตกต่ํา
(โชคชัย, 2547) ดังนั้นตองมีการแปรรูปลําไยใหเปนผลิตภัณฑในลักษณะตางๆ โดยเฉพาะลําไยอบแหง
(โชคชัย, 2547; จารุพรรณ, 2548) เนื่องจากลําไยอบแหงเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศซึ่งทํารายได
สูประเทศเปนอยางมาก (โชคชัย, 2547) ถามีการเก็บลําไยอบแหงไวนานเกินไปก็จะทําใหลําไยไมมีคุณภาพ
เมื่อมีการนําลําไยที่หมดอายุแลวสงออกไปก็ยอมจะเกิดผลกระทบตอการสงออกของไทยอยางรุนแรงได
(จารุพรรณ, 2548) ดังนั้นจึงควรทําลายลําไยอบแหงเกาทิ้งเสีย โดยการกําจัดสวนมากนิยมทําโดยวิธีการบด
อัดแลวทําเปนปุยอินทรีย ซึ่งเปนการเสียงบประมาณมาก (ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี, 2548) หรือทําลายทิ้งโดย
การเผา ซึ่งในการเผานี้พบปญหาหลายอยาง เชน ไมมีที่เผา และเกิดปญหาตอสภาพแวดลอม (พรชัย, 2548)
องคประกอบหลักของลําไยทั้งเนื้อลําไยสดและอบแหง คือ คารโบไฮเดรต (จารุพรรณ, 2548; พงษศักดิ์
และคณะ, 2542) นอกจากนี้ยังมีองคประกอบอื่นๆ คือ ไขมัน เสนใย โปรตีน และเถา เปนตน (พงษศักดิ์
และคณะ, 2542) Sumphanwanich (2006) ไดรายงานวากากลําไยมีองคประกอบหลัก คือ เซลลูโลส สวน
เมล็ดลําไยมีองคประกอบเปนเสนใย ถึง 54.30% ของน้ําหนักแหง (วิรัน, 2551)
มีรายงานวามีการใชลําไยอบแหงหมดอายุที่ยังมีน้ําตาลอยูในการผลิตเอทานอล (ตติยา และคณะ, 2551)
นอกจากนี้ยังมีการใชกากลําไยที่เหลือจากการทําน้ําลําไยมายอยดวยกรดหรือเอนไซม เพื่อผลิตน้ําตาลรีดิวส
(วนิดา, 2552; Sumphanwanich, 2006) แตยังไมมีการนําลําไยอบแหงที่ปราศจากน้ําตาลมาใชในการเลี้ยงจุลินทรีย
จากหลายๆ งานวิจัยไดใชจุลินทรียเชน Aspergillus niger, Trichoderma reesei ฯลฯ ในการยอยวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรเชน ฟางขาว ชานออย ซังขาวโพด กากขาวโพด กากเนื้อปาลมน้ํามัน (Ja’afaru and Fagade,
2007; Kang et al., 2004; Sae-lee, 2007; Xia and Shen, 2003)
จุดประสงคของงานวิจัยนี้ คือ หาความเปนไปไดในการใชลําไยอบแหงปราศจากน้ําตาลในการเลี้ยง
เชื้อราเพื่อผลิตเอนไซมเซลลูเลส ไซลาเนส แมนนาเนส และเพกติเนส รวมไปถึงผลิตน้ําตาลรีดิวส และหา
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซมสูงที่สุด

อุปกรณและวิธีการ
วัตถุดิบที่ใช
นําลําไยอบแหงคางสต็อคป 2547
ตะแกรงกวาง 1 มม.

ทั้งลูกมาปนดวย blender แลวรอนดวยตะแกรงที่มีขนาดรู
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สายพันธุเชื้อราที่ใช และการเตรียมสารละลายสปอร
เชื้อราที่ใชในงานวิจัยนี้ไดสุมเลือกมาจาก Thailand Institute of Scientific and Technological
Research (TISTR) จํานวน 5 สายพันธุ ไดแก A. niger TISTR 3063 และ 3089 A. foetidus TISTR 3461
และ T. reesei TISTR 3080 และ 3081 เตรียมสารละลายสปอรในสารละลาย tween 80 ความเขมขน 0.1%
(v/v) ปรับความเขมขนของสารละลายสปอรราใหมีคาประมาณ 5 x 107 สปอร/มล แลวเติม glycerol ลงไปให
มีความเขมขน 10% (v/v) แบงเก็บใน microcentrifuge tube แลวเก็บไวที่ 20oซ
การหมัก
วัดความชื้นลําไยอบแหงปราศจากน้ําตาลบดละเอียดโดยใชเครื่อง moisture analyzer ปรับใหมี
ความชื้นประมาณ 70% จากนั้นแบงลงใน flask ขนาด 250 มล flask ละ 50 กรัม แลวนําไปนึ่งฆาเชื้อ โดย
จะตองเติมสารละลายสปอรลงไป 1 มล ตอ 1 flask จากนั้นเลี้ยงเชื้อที่ 30oซ เปนเวลา 10 วัน ทํา 3 ซ้ําโดย
จะเก็บตัวอยางทุกวัน เพื่อนําไปวิเคราะหเอนไซม และน้ําตาลรีดิวส
การเตรียมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหเอนไซม และน้ําตาลรีดิวส
ตัวอยางจะถูกสกัดดวย acetate buffer คาพีเอช 5.0 ความเขมขน 0.05 โมลาร ปริมาตร 50 มล
แลวนําไปเขยาบนเครื่องเขยาที่ความเร็วรอบ 200 รอบตอนาที เปนเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นกรองผานผาขาว
บาง แลวนําไปเหวี่ยงที่ 6,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที แลวนําสวนใสที่ไดไปกรองดวยกระดาษกรอง
whatman เบอร 1 ตัวอยางที่ไดนี้จะใช ในการวิเคราะหเอนไซม และน้ําตาลรีดิวสตอไป
การวิเคราะห
วิเคราะหคากิจกรรมเอนไซมเซลลูเลสตามวิธีของ Mendels et al. (1976) สวนการวิเคราะหคา
กิจกรรมเอนไซมไซลาเนส แมนนาเนส และเพกติเนสใชตามวิธี JECFA (2006a) และ JECFA (2006b) คา
กิจกรรมเอนไซมที่ไดจะวัดจากปริมาณน้ําตาลรีดิวสที่เกิดขึ้นโดยวิธี DNS โดยใชกราฟมาตรฐานน้ําตาล
กลูโคส ไซโลส แมนโนส และกรดกาแลคทูโรนิค โดยคากิจกรรมเอนไซมที่ไดจะถูกแสดงเปน ยูนิต/กรัม
น้ําหนักแหงของสารตั้งตน
ปริมาณน้ําตาลรีดิวสจะวัดโดยวิธี DNS โดยใชกราฟมาตรฐานน้ําตาลกลูโคส และจะแสดงผลเปน
มก/กรัมน้ําหนักแหงของสารตั้งตน และทําการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลที่เกิดขึ้นโดยใช high performance
liquid chromatography (HPLC) โดยเลือกใชน้ําตาลซูโครส มอลโตส กลูโคส ไซโลส แมนโนส ฟรุคโตส
และกรดกาแลคทูโรนิก เปนน้ําตาลมาตรฐาน

ผลการทดลอง
คากิจกรรมเอนไซมเซลลูเลส ไซลาเนส แมนนาเนส และเพกตินเนส
จากผลการวิเคราะหปริมาณเอนไซมเซลลูเลส ไซลาเนส แมนนาเนส และเพกติเนส (Table 1)
พบวา A. niger TISTR 3089 มีคากิจกรรมเอนไซมเซลลูเลสและแมนนาเนสสูงที่สุด คือ 4.66 และ 2.70 ยูนิต/
กรัมน้ําหนักแหงของสารตั้งตน ตามลําดับโดยจะผลิตสูงสุดในวันที่ 9 ของการเลี้ยงเชื้อ และ A. foetidus
TISTR 3461 มีคากิจกรรมเอนไซมไซลาเนส และเพกติเนสสูงที่สุด คือ 7.35 และ 4.76 ยูนิต/กรัมน้ําหนัก
แหงของสารตั้งตน โดยจะผลิตสูงสุดในวันที่ 9 และ 10 ของการเลี้ยงเชื้อ ตามลําดับ
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Table 1 Maximum cellulase, xylanase, mannanase and pectinase activity of 5 strains of fungi
Enzyme
Cellulase
Xylanase
Mannanase
Pectinase

Fungi
A. niger TISTR 3089
A. foetidus TISTR 3461
A. niger TISTR 3089
A. foetidus TISTR 3461

Activity (U/g dry substrate)
4.66
7.35
2.70
4.76

Culturing (day)
9
7
9
10

จากการทดลองหาปริมาณน้ําตาลรีดิวส (Figure 1) พบวา A. niger TISTR 3089, A. niger TISTR
3063, A. foetidus TISTR 3461, T. reesei TISTR 3080 และ T. reesei TISTR 3081 ผลิตน้ําตาลรีดิวสสูง
ที่สุดในที่ 9, 10, 8, 6 และ 10 ของการเลี้ยงเชื้อ โดยผลิตได 81.01, 31.96, 93.55, 53.07 และ 31.96 มก/
กรัมน้ําหนักแหงของสารตั้งตน ตามลําดับ โดย A. foetidus TISTR 3461 ผลิตน้ําตาลรีดิวสไดสูงที่สุด

Figure 1 Reducing sugar contents along 10 days cultivation: () A. niger TISTR 3089; ( ) A.
niger TISTR 3063; (U) A. foetidus TISTR 3461; (¯) T. reesei TISTR 3080; ({) T.
reesei TISTR 3081.

เมื่อนําตัวอยางไปวิเคราะหปริมาณน้ําตาลกลูโคสโดยวิธี HPLC พบวา A. niger TISTR 3089 ผลิต
น้ําตาลกลูโคสสูงที่สุด คือ 35.33 กรัม/ลิตร (Table 2)
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Table 2 Maximum concentration of glucose of fungi culture
Strain
A. niger TISTR 3089
A. niger TISTR 3089
A. foetidus TISTR 3461
T. reesei TISTR 3080
T. reesei TISTR 3081

Glucose concentration (g/l)
35.33
6.45
30.28*
20.37
05.60

Culturing (day)
9
10
8
6
10

*See discussion

วิจารณและสรุปผลการทดลอง
งานวิจั ยนี้ พ บวาเชื้ อราทั้ ง 5 ชนิด สามารถเจริญ เติ บโตบนกากลํา ไยอบแห งปราศจากน้ําตาล
บดละเอียดได จากการทดลอง A. niger TISTR 3089 มีคากิจกรรมเอนไซมเซลลูเลสและแมนนาเนสสูงที่สุด
และ A. foetidus TISTR 3461 มีคากิจกรรมเอนไซมไซลาเนสและเพกติเนสสูงที่สุด จากคากิจกรรมเอนไซม
ที่วัดได พบวา เอนไซมเซลลูเลส ไซลาเนส แมนนาเนส และเพกติเนสที่ผลิตไดมีคาใกลเคียงกับงานวิจัยอื่น
ที่ใชรายอยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อผลิตเอนไซมโดยไมมีการเติมแหลงอาหารอื่นๆ (Sae-lee 2007;
Vintila et al., 2009) แตอยางไรก็ตามถาเปรียบเทียบคากิจกรรมเอนไซมที่ไดกับงานวิจัยอื่นๆ ที่มีการเติม
แหลงไนโตรเจนลงไปจะมีคานอยกวาคอนขางมาก (Ja’afaru and Fagade, 2007; Lin and Chen, 2003;
Patil and Dayanand, 2006; Xia and Shen, 2004, Yuan et al., 2005) ดังนั้นถาตองการผลิตเอนไซมให
มากขึ้นจึงตองมีการเติมไนโตรเจนลงไปผสมในสารตั้งตนก็จะทําใหปริมาณเอนไซมเพิ่มขึ้นได (Bakir et al., 2001)
สวนปริมาณน้ําตาลรีดิวสที่ผลิตไดมีคาเพิ่มขึ้นสอดคลองกับคากิจกรรมของเอนไซม ซึ่งน้ําตาลรีดิวส
ที่เกิดขึ้น นี้ถูกนําไปวิเคราะหปริมาณน้ําตาลดวยวิธี HPLC จากการวิเคราะห พบวา น้ําตาลที่เกิดขึ้ น
ประกอบดวยน้ําตาลกลูโคสเปนสวนมาก แตจากผลการทดลองที่ได A. foetidus TISTR 3461 และ T. reesei
TISTR 3080 และ 3081 ไมพบคากิจกรรมเอนไซมเซลลูเลส โดย A. foetidus มีรายงานวาราชนิดนี้ผลิต
เอนไซมเซลลูเลสไดนอยมาก (Shah and Madamwar, 2005) จากงานวิจัยอื่นๆ มีรายงานวา A. niger,
A. foetidus และ T. reesei สามารถผลิตเอนไซมในกลุมอะไมโลไลติกและ/หรือแทนเนสได (จุฑารัตน และ
คณะ, 2551; วิรัน, 2551; Aehle, 2007; Michelena and Castillo, 1984; Mukherjee and Banerjee, 2004;
Rose and Guerra, 2009) ดังนั้นน้ําตาลกลูโคสที่เกิดขึ้นนี้นาจะมาจากการยอยแปงและแทนนินซึ่งเปน
องคประกอบภายในเม็ดลําไย (วิรัน, 2551; Oates and Powell, 1996) อยางไรก็ตามน้ําตาลกลูโคสที่เกิดขึ้น
นี้โดยเฉพาะจาก A. niger TISTR 3089 จึงเหมาะสมที่จะนําไปใชในการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces
cerevisiae (จุฑารัตน และคณะ, 2551; Vintila et al., 2009) ยกเวนน้ําตาลจาก A. foetidus TISTR 3461
เนื่องจากมีน้ําตาลรีดิวสเกิดขึ้นในปริมาณสูง (30.28 กรัมตอลิตร) และไมพบคากิจกรรมเอนไซมเซลลูเลส
แตในการทดลองพบคากิจกรรมเอนไซมไซลาเนสมากที่สุด อีกทั้งพีคที่เกิดขึ้นก็อยูในชวงคาบเกี่ยวกับพีค
มาตรฐานกลูโคสและไซโลส ดังนั้นปริมาณน้ําตาลกลูโคสที่วัดไดอาจไมไดประกอบดวยน้ําตาลกลูโคสเพียง
อยางเดียว ดังนั้นจึงตองเลือกใชคอลัมน HPLC ที่เหมาะสมในการแยกน้ําตาลกลูโคสกับไซโลสออกจากกัน
จึงจะสามารถสรุปผลได แตถึงอยางไรก็ตามถึงแมจะประกอบไปดวยน้ําตาลไซโลสก็ยังสามารถนําไปผลิต
เอทานอลไดโดยใช Pichia stipitis (Okur and Saracoglu, 2006)
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การคัดแยกและการผลิตไลเพสของจุลินทรียไลโปไลติกจากดินบนเกาะสีชัง
Selection and Lipase Production of Lipolytic Microorganisms
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บทคัดยอ
การคัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่มีความสามารถผลิตเอนไซมไลเพสจากดินในบริเวณตางๆ ของเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี ไดแก ทาบน ทาลาง ทาเรือประมง และอูตอเรือ จํานวนทั้งสิ้น 21 ตัวอยาง สามารถคัดแยก
จุ ลิ น ทรี ย ที่ ส ามารถผลิ ต เอนไซม ไ ลเพสได ทั้ ง สิ้ น 80 ไอโซเลต ซึ่ ง แบ ง ตามกลุ ม ของจุ ลิ น ทรี ย ไ ด ดั ง นี้
แบคทีเรีย 34 ไอโซเลต ยีสต 17 ไอโซเลต และรา 29 ไอโซเลต หลังจากนั้นนําจุลินทรียที่คัดเลือกได
ทั้งหมดมาทดสอบความสามารถในการเรงปฏิกิริยาของไลเพส พบวา แบคทีเรียชนิด Stenotrophomonas
maltophilia SRB19-5 มีแ อคทีวิ ตี สูง สุดเท ากั บ 0.255+0.019 ยู นิต ตอ มิ ลลิ ลิต ร ยีส ตไ อโซเลต SRY14-3
(Unidentified yeast) มีแอคทีวิตีสูงสุดเทากับ 2.304+0.104 ยูนิตตอมิลลิลิตร และรา Aspergillus flavus
SRM21-4 มีแอคทีวิตีสูงสุดเทากับ 0.950+0.125 ยูนิตตอมิลลิลิตร จากนั้นทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
การเจริญและการปลดปลอยเอนไซมไลเพสของจุลินทรีย พบวา แบคทีเรียและยีสตมีการเจริญและสามารถ
ปลดปลอยเอนไซมไลเพสออกมาในชั่วโมงที่ 6-7 ขณะที่ราปลดปลอยเอนไซมไลเพสในชั่วโมงที่ 24 สําหรับ
การศึ ก ษาผลของความเค็ ม ต อ การปลดปล อ ยเอนไซม ไ ลเพสของจุ ลิ น ทรี ย ที่ คั ด เลื อ กได พบว า เชื้ อ รา
Penicillium citrinum SRM 2-1 เปนจุลินทรียชนิดเดียวที่สามารถปลดปลอยเอนไซมไลเพสออกมาไดที่ระดับ
ความเขมขนของโซเดียมคลอไรด 3 โมลาร โดยคงเหลือแอคทีวิตี 17.5 เปอรเซ็นต สวนอุณหภูมิที่เหมาะสม
ตอการเรงปฏิกิริยาของเอนไซมไลเพส พบวา แบคทีเรียมีชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเรงปฏิกิริยาของ
เอนไซมไลเพสในชวง 37-50 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนชวงอุณหภูมิที่กวางกวาจุลินทรียกลุมยีสตและรา
แตเมื่อศึกษาความคงตัวของเอนไซมไลเพสที่เวลา 30 นาที พบวา ยีสตจะมีชวงของอุณหภูมิที่ทําใหเอนไซม
ไลเพสคงตัวไดกวางกวาแบคทีเรียและรา คือ 50-70 องศาเซลเซียส
คําสําคัญ: ไลโปไลติก ไลเพส เกาะสีชัง
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Abstract
Twenty-one soil samples from Tha Bon, Tha Lang, fishing pier and shipyard at Sichang
Island, Chonburi province were collected for detection of lipolytic microorganisms. Eighty isolates of
lipolytic microorganisms were obtained by using enrichment culture technique. Of these 80 isolates,
34 were bacterial isolates, 17 were yeast isolates and 29 were fungal isolates. The results from
lipase activity determination revealed that Stenotrophomonas maltophilia SRB19-5, SRY 14-3
(Unidentified yeast) and Aspergillus flavus SRM 21-4 gave the highest specific activity which
equaled to 0.255+0.019 U/ml, 2.304+0.104 U/ml and 0.950+0.125 U/ml, respectively. The
relationship between growth rate and microbial lipase secretion showed that bacteria and yeast
secreted lipase within 6-7 hours, while fungi secreted lipase after 24 hours. The effect of salinity on
lipase secretion of lipolytic microorganism was also determined. The promising fungal species of
Penicillium citrinum SRM 2-1 was the only species that able to secrete lipase in 3 M NaCl, with
remaining lipase activity of 17.5%. In addition, the optimum temperature to accelerate lipase
activities was found to be at 37-50°C for bacterial lipase, which was in a wider range of
temperatures than yeast and fungal lipase. Contrastly, the yeast lipase stability at 30 min. was from
50 to 70°C which was better than that of bacteria and fungi.
Keywords: lipolytic lipase, Sichang Island

คํานํา
จุ ลิ น ทรี ย ก ลุ ม ไลโปไลติ ก สามารถผลิ ต เอนไซม ย อ ยน้ํ า มั น และไขมั น ได โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
เอนไซมไลเพส ซึ่งจัดเปนเอนไซมประเภท Triacylglycerol acylhydrolases ทําหนาที่ในการเรงการยอย
สลายพันธะเอสเทอร (ester bonds) ของโมเลกุลน้ํามันและไขมัน (Triacyglycerol) ซึ่งปฏิกิริยาการยอย
สลายนี้สามารถผันกลับไดในระบบของตัวทําละลายอินทรีย(organic solvent) คือ ปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน
(Esterification) และทรานซเอสเทอริฟเคชัน (Transesterification) (Rathi et al. 2001; Jaeger and Reetz.,
1998) ด ว ยความสามารถในการเร ง ปฏิ กิ ริ ย าที่ ห ลากหลายจึ ง สามารถนํ า มาประยุ ก ต ใ ช ไ ด ใ นหลาย
อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอาหารในการปรับแตงกลิ่นรส อุตสาหกรรมผงซักฟอก อุตสาหกรรมยา
เครื่องสําอาง อุตสาหกรรมกระดาษและเครื่องหนัง ตลอดจนการนํามาใชในกระบวนการกําจัดน้ําเสีย เปนตน
ไลเพสสามารถพบไดทั้งใน พืช สัตว และจุลินทรีย แตไลเพสจากพืชและสัตวมีความเสถียร (stability) ตํ่า
กวาจุลินทรีย ซึ่งสามารถพบจุลินทรียผลิตไลเพสไดตามแหลงตางๆ ที่มีการปนเปอนน้ํามัน เชน ดินบริเวณ
ทะเล (Potumarthi et al. 2008) ตะกอนของเสียจากโรงงานสกัดน้ํามัน (Kumar and Gupta. 2008) เมล็ด
พืชน้ํามัน (Ciafardini et al. 2006)
เกาะสีชังเปนเกาะที่มีทําเลที่ตั้งโดดเดนอยูบริเวณอาวไทย มีสภาวะแวดลอมที่โดดเดนและแตกตาง
จากแผนดินอีกทั้งมีการปนเปอนของน้ํามันและไขมันทั้งจากบานเรือนและเรือขนถายสินคากลางทะเลตลอด
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ทั้งป งานวิจัยนี้จึงมุงเนนคัดแยกจุลินทรียที่มีความสามารถในการผลิตไลเพสจากเกาะสีชัง และศึกษา
คุณสมบัติเบื้องตนที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเก็บตัวอยาง
เก็บตัวอยางที่ปนเปอนน้ํามันตามบริเวณตางๆ ของเกาะสีชังจํานวน 4 บริเวณ ไดแก ทาบน ทาลาง
ทาเรือประมงและอูตอเรือ จํานวนทั้งสิ้น 21 ตัวอยาง โดยเก็บตัวอยางใสถุงพลาสติกที่ใหมและสะอาด แลว
นําไปแชเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสจนกวาจะนํามาใช
การแยกจุลินทรียและทําใหบริสุทธิ์
นําตัวอยางที่เก็บจากแหลงตาง ๆ มาทําเปนสารละลายเจือจางลดความเขมขนลงตามลําดับดูด
สารละลายเกลี่ย (spread) บนอาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งแข็ง Potato Dextrose Agar (มันฝรั่ง 200 กรัมตอลิตร
น้ําตาลเดสโทรส 20 กรัมตอลิตร วุนผง 15 กรัมตอลิตร) ที่ผสมสารปฏิชีวนะ Streptomycin ความเขมขน 50
มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับแยกยีสตและเชื้อรา นําไปบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน จากนั้น
ทําการแยกเสนใยราและโคโลนีของยีสตดังกลาวใหบริสุทธิ์โดยเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อกึ่งแข็ง Potato
Dextrose Agar ที่เตรียมใหม สวนแบคทีเรียนํามาเกลี่ยบนอาหารแข็งไตรบิวไทริน (เปปโตน 5 กรัมตอลิตร
ยีสตสกัด 3 กรัมตอลิตร ไตรบิวไทริน 10 กรัมตอลิตร วุนผง 15 กรัมตอลิตร) นําไปบมที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 3 วัน จากนั้นเลือกโคโลนีที่สามารถสรางโซนใส มาทําการเลี้ยงบนอาหารแข็งไตรบิวไทรินใหม เพื่อแยกเชื้อใหบริสุทธิ์ เก็บแบคทีเรียที่แยกไดไวใชในการศึกษาขั้นตอไป
การคัดเชื้อที่มีความสามารถในการผลิตไลเพส
นําจุลินทรียที่คัดเลือกมาทดสอบความสามารถในการผลิตไลเพส โดยทํามาเลี้ยงบนอาหารที่ผสมโร
ดามีน บี (Rhodamine B)และน้ํามันปาลม (แบคโต-ทริบโตน 10 กรัมตอลิตร ยีสตสกัด 3 กรัมตอลิตร เนื้อสกัด 5 กรัมตอลิตร โซเดียมคลอไรด 5 กรัมตอลิตร โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟส 7 กรัมตอลิตร
น้ํามันปาลม 10 กรัมตอลิตร โรดามีน บี 0.01 กรัมตอลิตร) (ดัดแปลงจากวิธีการของ Schmidt-Dannert และ
คณะ, 1994) บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4-7 วันสําหรับยีสตและรา ในขณะที่แบคทีเรียบม
เปนเวลา 2 วัน สังเกตการเจริญและคัดเลือกจุลินทรียที่มีความสามารถในการเรืองแสงสีสม ภายใตรังสี
อัลตราไวโอเลต (UV) ความยาวคลื่น 350 นาโนเมตร
การเปรียบเทียบความสามารถในการเรงปฏิกิริยาดวยเอนไซมไลเพสของจุลินทรียคัดเลือกได
เลือกโคโลนีเดี่ยวจากจุลินทรียที่คัดเลือกมาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวสําหรับการผลิตไลเพส
(สําหรับเชื้อราสูตรอาหารประกอบดัวย ผงแปงถั่วเหลือง 75 กรัมตอลิตร น้ําตาลกลูโคส 20 กรัมตอลิตร
โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟส 1 กรัมตอลิตร โซเดียมไนเตรต 1 กรัมตอลิตร แมกนีเซียมซัลเฟต 0.5
กรัมตอลิตร น้ํามันปาลม 10 กรัมตอลิตร สําหรับยีสตและแบคทีเรียสูตรอาหารประกอบดวย เปปโตน 5 กรัม
ตอลิตร ยีสตสกัด 1 กรัมตอลิตร แมกนีเซียมซัลเฟต 1 กรัมตอลิตร โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟส 5
กรัมตอลิตร น้ํามันปาลม 10 กรัมตอลิตร) (Gao et al., 2000) แลวบมบนเครื่องเขยาความเร็ว 200 รอบตอ
นาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน จากนั้นนําอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไดมาทําการปนเหวี่ยงดวย
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ความเร็ว 10,000 รอบตอนาที ที่ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที นําเอาของเหลวสวนบนไปกรองผาน
กระดาษกรองเบอร 1 แลวนําสวนของเหลวที่ไดไปทําการวิเคราะหความสามารถในการเรงปฏิกิริยาของ
ไลเพสโดยวัดคาแอกทิวิตีของไลเพสทั้งหมด ดวยวิธีสเปกโตรโฟโตมิทรี โดยใชสารละลายตั้งตน คือ พาราไนโตรฟ นิล ปาล มมิเ ตท (p-NPP:p-nitrophenyl palmitate) วัด คาการดู ดกลื นแสงที่ 410 นาโนเมตร
เปรียบเทียบปริมาณพารา-ไนโตรฟนอลที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาจากกราฟมาตรฐานที่ใชสารละลายพารา-ไนโตร
ฟนอลความเขมขนตั้งแต 0-10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร กําหนดให 1 หนวยเอนไซม (U:Unit) มีคาเทากับ
ปริมาณของเอนไซมที่สามารถเปลี่ยนพารา-ไนโตรฟนิล ปาลมมิเตทแลวใหพารา-ไนโตรฟนอล ปริมาณ 1
ไมโครโมลตอนาที อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที จากนั้นวัดปริมาณโปรตีนทั้งหมดดวยวิธี
Lowry’s assay และหาคาแอกทิวิตีจําเพาะ
การจัดจําแนกชนิดของจุลินทรียที่ปลดปลอยเอนไซมไลเพสสูง
ทําการจัดจําแนกชนิด เชื้อรา ยีสต และแบคทีเรียที่สามารถปลดปลอยเอนไซมไลเพสสูง โดย
แบคที เ รี ย ทดสอบการติ ด สี ย อ มแบบแกรมของเซลล และทดสอบสมบั ติ ท างชี ว เคมี เ บื้ อ งต น
(Catalase/Oxidase test, TSI/H2S production, SIM(H2S/indole/motile), Simmon’s citrate, Urease test,
Nitrate reduction, Gelatinase, DNase, Fermentation test(glucose, maltose, lactose, mannitol, Dxylose, Rhamnose, sucrose OF(staph), Mannose, Fructose, lysine decarboxylase, arginine
dihydrolase, ornithine decarboxylase) เชื้อราใชการทดสอบดวยวิธีการดูลักษณะรูปรางทางกลอง
จุลทรรศน การทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยา สําหรับยีสตใชการทดสอบดวยวิธีการดูลักษณะรูปรางทาง
กลองจุลทรรศน และการทดสอบดวยชุดตรวจสอบ API 20C AUX
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการเจริ ญ กั บ การผลิ ต เอนไซม ไ ลเพสของจุ ลิ น ทรี ย ที่ คั ด เลื อ ก
นําเชื้อจุลินทรียที่คัดเลือก มาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวสําหรับการผลิตไลเพส ปริมาตร 50
มิลลิลิตรในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร นําไปบมบนเครื่องเขยาความเร็ว 200 รอบตอนาที อุณหภูมิ 30
องศาเซลเซียส โดยทําการเก็บตัวอยางครั้งละ 500 ไมโครลิตร สําหรับแบคทีเรียทําการเก็บน้ําเชื้อมาวัดคา
การดูดกลืนแสงที่ 660 นาโนเมตร และคาแอกทิวิตีของไลเพสทั้งหมดทุก 1 ชั่วโมง ใน 24 ชั่วโมงแรก
จากนั้นวัดทุก 12 ชั่วโมง จนครบ 120 ชั่วโมง ยีสตทําการเก็บน้ําเชื้อมาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 600 นาโนเมตร และคาแอกทิวิตีของไลเพสทั้งหมด ทุก 2 ชั่วโมง ใน 24 ชั่วโมงแรก จากนั้นวัดทุก 12 ชั่วโมง จนครบ
144 ชั่วโมง และเชื้อราทําการลงเชื้อเริ่มตนที่ 107 สปอรตอมิลลิลิตร แลวทําการวัดคาน้ําหนักแหงและคา
แอกทิวิตีของไลเพสทั้งหมดทุก 1 วัน จนครบ 7 วัน
การศึกษาผลของความเค็มตอการเอนไซมไลเพสจากจุลินทรียที่คัดเลือก
นําเชื้อจุลินทรียที่คัดเลือกมาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวสําหรับการผลิตไลเพส โดยผสม
NaCl ตามระดับความเขมขนดังนี้ 0, 0.6, 1, 2, 3, 4, 5 โมลาร จากนั้นทําการทําการวิเคราะหความสามารถ
ในการเรงปฏิกิริยาของไลเพสโดยวัดคาแอกทิวิตีของไลเพสทั้งหมด
การศึกษาสมบัติบางประการของไลเพสที่ผลิตจากจุลินทรียที่คัดเลือก
การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเรงปฏิกิริยาของไลเพส ทําการทดสอบหาอุณหภูมิที่เหมาะสม
การเรงปฏิกิริยาของไลเพส โดยทดสอบดวยการบมไลเพส(crude enzyme) กับพารา-ไนโตรฟนิล ปาลมมิ
เตท ที่อุณหภูมิดังตอไปนี้ 25, 37, 40, 50, 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที
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การศึกษาความเสถียร (stability) ของไลเพสที่อุณหภูมิตางๆ ทําการทดสอบความคงตัวของไลเพส
ที่อุณหภุมิตางๆ โดยการบมไลเพส ที่อุณหภูมิดังตอไปนี้ 50, 60, 70, 80, 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที
กอนที่จะนําไปวัดคาแอกทิวิตีของไลเพสทั้งหมดคงเหลือ ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม
ผลการทดลอง
การคัดแยกเชื้อที่สามารถผลิตเอนไซมไลเพส
การแยกเชื้อจุลินทรียผลิตไลเพส จากตัวอยางที่มีการปนเปอนน้ํามัน บริเวณเกาะสีชัง ไดแก ทราย
บริเวณครัวเรือน น้ําทะเล บริเวณทาบนและทาลาง ดินใตทองเรือ คราบดินบริเวณซอมเครื่อง คราบดิน
บริเวณถังน้ํามัน และคราบโฟมที่ปนเปอนน้ํามันที่อูตอเรือ เปนตน รวมทั้งสิ้น 21 ตัวอยาง พบวา สามารถ
คัดแยกแบคทีเรียที่สามารถสรางโซนใสบนอาหารไตรบิวไทรินไดทั้งสิ้น 97 ไอโซเลต และสามารถคัดแยก
ยีสตและเชื้อราที่สามารถขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อผสมสารปฏิชีวนะไดทั้งสิ้น 47 ไอโซเลตและ 67 ไอโซเลต
ตามลํ า ดั บ จากนั้ น นํ า มาเลี้ ย งบนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ กึ่ ง แข็ ง ที่ ผ สมเติ ม โรดามี น บี และน้ํ า มั น ปาล ม เป น
สวนประกอบ ซึ่งจุลินทรียที่มีความผลิตไลเพสไดจะเรืองแสงสีสม ภายใตรังสีอัตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น
350 นาโนเมตร (Figure 1) พบวาสามารถคัดเลือกจุลินทรียที่สามารถผลิตไลเพสไดดังนี้ แบคทีเรีย 34
ไอโซเลต เชื้อรา 29 ไอโซเลตและยีสต 17 ไอโซเลต (Table 1)

A

C

E

G

B

D

F

H

Figure 1 Bacteria A and C show the positive clear zone on tributyrin and the positive orange
fluorescent halo when observed under UV light ,respectively, while bacteria B and D
show the negative result. Yeast E and Fungi G show the positive orange fluorescent
halo when observed under UV light, but Yeast F and Fungi H show the negative result
on the same medium.
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Table 1 Isolation of lipase producing microorganism from samples
Tributyrin
agar
(isolate)

Bacteria
Rhodamine
B agar
(isolate)

Highest
activity
(U/ml)
0.121±0.021
0.019±0.001
0.003 ±0.0003
0.255±0.019

Source

sample

Tha Lang
Tha Bon
Fishery pier
Shipyard
Total

5
3
5
8

35
19
12
31

12
8
5
9

21

97

34

Yeast
Rhodamine
Highest
B agar
activity
(isolate)
(U/ml)
5
1
2
9

17

0.023±0.0015
0.014±0.0005
0.029±0.0026
2.304±0.104

Fungi
Rhodamine
Highest
B agar
activity
(isolate)
(U/ml)
3
9
1
16

0.889±0.150
0.012±0.0028
0.0059±0.0011
0.950±0.125

29

การเปรียบเทียบความสามารถในการเรงปฏิกิริยาดวยเอนไซมไลเพสของจุลินทรียคัดเลือกได
จากการตรวจวัดความสามารถในการเรงปฏิกิริยาของเอนไซมไลเพสดวยวิธีสเปกโตรโฟโตมิทรี
สามารถคัดเลือกจุลินทรียที่มีความสามารถในการเรงปฏิกิริยามากกวา 0.1 ยูนิตตอมิลลิลิตร โดยแบงเปน
กลุมตามชนิดของจุลินทรียไดดังนี้แบคทีเรีย SRB 19-5 มีแอกทิวิตีสูงสุดเทากับ 0.255±0.019 ยูนิตตอ
มิลลิลิตร ยีสต SRB14-3 มีแอกทิวิตีสูงสุดเทากับ 2.304±0.104 ยูนิตตอมิลลิลิตร และเชื้อรา SRB 21-4 มี
แอกทิวิตีสูงสุดเทากับ 0.950±0.125 ยูนิตตอมิลลิลิตร
การจัดจําแนกชนิดของจุลินทรียที่ปลดปลอยเอนไซมไลเพสสูง
นําจุลินทรียที่คัดเลือกมาทําการจัดจําแนกชนิด โดยแบคทีเรีย ทดสอบการติดสียอมแบบแกรมของ
เซลล และทดสอบสมบัติทางชีวเคมีเบื้องตน สําหรับยีสตและเชื้อรา ใชการทดสอบดวยวิธีการดูลักษณะ
รูปรางทางกลองจุลทรรศน การทดสอบคุณสมบัติทางสรีรวิทยา และการทดสอบดวยชุดตรวจสอบ API 20C
AUX (Table 2)
Table 2 Identification of microorganism producing lipase
Isolate
SRB19-5
SRB19-4
SRB12-5
SRY14-3
SRY19-3
SRM21-4
SRM2-1

Identification
Stenotrophomonas maltophilia
Stenotrophomonas maltophilia
Pseudomonas aeruginosa
Unidentified yeast
Aureobasidium pullulans
Aspergillus flavus
Penicillium citrinum

Activity(U/ml)
0.255±0.019
0.222±0.021
0.128±0.032
2.304±0.104
0.938±0.071
0.950±0.125
0.889±0.150
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การศึกษาความสัมพันธระหวางการเจริญกับการผลิตเอนไซมไลเพสของจุลินทรียที่คัดเลือก
กลุมแบคทีเรียพบวา Stenotrophomonas maltophilia SRB 19-5 และ Stenotrophomonas maltophilia
SRB 19-4 เริ่มปลดปลอยเอนไซมไลเพสออกสูอาหารเลี้ยงเชื้ออยางรวดเร็วในระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน คือ
ในชวง 7-12 ชั่วโมงแรก และสูงสุดในชั่วโมงที่ 73 กลุมยีสต พบวา SRY14-3 (Unidentified yeast) และ
Aureobasidium pullulans SRY 19-3 เริ่มปลดปลอยเอนไซมไลเพสสูอาหารเลี้ยงเชื้อในชวงตนของชั่วโมงที่
6 โดย Aureobasidium pullulans SRY19-3 จะมีแอกทิวิตีสูงสุดในชั่วโมงที่ 73 และ SRY14-3 (Unidentified
yeast) มีแอกทิวิตีสูงสุดในชั่วโมงที่ 117 กลุมรา Aspergillus flavus SRM21-4 และ Penicillium citrinum
SRM2-1 เริ่ ม ปลดปล อ ยไลเพสในชั่ ว โมงที่ 24 และจะเพิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว ในชั่ ว โมงที่ 48 สํ า หรั บ
Aspergillus flavus SRM21-4 และชั่วโมงที่ 96-168 สําหรับ Penicillium citrinum SRM2-1
การศึกษาผลของความเค็มตอการผลิตเอนไซมไลเพสจากจุลินทรียที่คัดเลือก
เชื้อรา Penicillium citrinum SRM2-1 ยังคงสามารถปลดปลอยเอนไซมไลเพสไดที่ระดับความ
เข ม ข น โซเดี ย มคลอไรด 3 โมลาร เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ จุ ลิ น ทรี ย ไ อโซเลตอื่ น ที่ ไ ม ส ามารถปลดปล อ ย
เอนไซมไลเพสไดเลย (Figure 2) โดยคงเหลือแอกทิวิตี 17.5% เปรียบเทียบกับอาหารที่ไมไดผสมโซเดียม
คลอไรด (คาแอกทิวิตีสูงสุด)

Figure 2 The effect of NaCl on lipase releas
การศึกษาสมบัติบางประการของไลเพสที่ผลิตจากจุลินทรียที่คัดเลือก
Stenotrophomonas maltophilia SRB19-5 และ Stenotrophomonas maltophilia SRB19-4 มี
อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเรงปฏิกิริยาเทากับ 50 องศาเซลเซียส โดยมีความคงตัวที่อุณหภูมิ 50 และ 55
องศาเซลเซียส ตามลําดับ เปนเวลา 30 นาที ในขณะที่ Pseudomonas auruginosa SRB12-5 มีอุณหภูมิที่
เหมาะสมตอการเรงปฏิกิริยาเทากับ 37 องศาเซลเซียส และแอกทิวิตีเหลือเพียง 50% เมื่อบมเอนไซมที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที ยีสต Unidentified yeast SRY14-3 และ Aureobasidium
pullulans SRY19-3 มีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเรงปฏิกิริยาเทากับ 37 และ 40 องศาเซลเซียส และมี
ความคงตัวที่อุณหภูมิ 70 และ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที เชื้อรา Aspergillus flavus SRM21-4
และ Penicillium citrinum SRM2-1 มีอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเรงปฏิกิริยาเทากับ 40 องศาเซลเซียส และ
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มีความคงตัวที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาทีสําหรับ Aspergillus flavus SRM21-4 ในขณะที่
Penicillium citrinum SRM2-1 เกือบจะไมมีแอกทิวิตีคงเหลือที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

วิจารณและสรุปผลการทดลอง
พบจุลินทรียไลโปไลติกบนเกาะสีชังดังนี้แบคทีเรีย 34 ไอโซเลต ยีสต 17 ไอโซเลต และเชื้อรา 29
ไอโซเลต จากนั้นทําการคัดเลือกจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไลเพสสูงทั้งสิ้น 7 ไอโซเลต ไดแก
Stenotrophomonas maltophilia SRB 19-5, Stenotrophomonas maltophilia SRB 19-4, Pseudomonas
aeruginosa SRB12-5, Unidentified yeast SRY14-3, Aureobasidium pullulans SRY19-3, Aspergillus
flavus SRM21-4, Penicillium citrinum SRM2-1 โดย Lambit Kanwar et al. (2002) ไดทําการคัดแยก
แบคทีเรียทั้งสิ้น 57 ไอโซเลต จากดินบริเวณทะเล พบวามีเพียง 37 % ที่สามารถสังเกตุเห็นโซนใสบน
อาหารที่ผสมไตรบิวไทริน และ Pseudomonas MSI057 สามารถสรางโซนใสไดกวางที่สุด Kumar and
Gupta (2008) ทําการคัดแยกยีสตจํานวน 15 ไอโซเลต จากกากของเสียของโรงงานผลิตน้ํามันปโตรเลียม
พบวา Trichosporon ashii มีการสรางโซนใสกวางที่สุดบนอาหารที่ผสมไตรบิวไทริน 1 %ซึ่งจากผลการวิจัย
พบวาเชื่อยีสตไอโซเลต Unidentified yeast SRY14-3 มีความนาสนใจเนื่องจากใหคาแอกทิวิตีสูง มีความคง
ตัวที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และแนวโนวจะเปนเชื้อที่ยังไมไดรับการรายงานกอนหนานี้ ทั้งนี้ตองทํา
การจั ด จํ า แนกโดยใช เ ทคนิ ค ทางชี ว โมเลกุ ล ในการระบุ ส ายพั น ธุ ต อ ไป จากงานวิ จั ย นี้ จึ ง สามารถนํ า
เชื้อจุลินทรียที่คัดเลือกไดไปผลิตไลเพสเพื่อประยุกตใชในอุตสาหกรรมตางๆ ตอไป
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บทคัดยอ
เอนไซม pyruvate decarboxylase1 (PDC1) เปนเอนไซมที่ชวยเรงปฏิกิริยาในการเปลี่ยน pyruvate
และ benzaldehyde เปน (R)-phenylacetylcarbinol (R-PAC) ในกระบวนการ biotransformation ซึ่ง RPAC เปนสารตั้งตนในการผลิตยา ephedrine ที่ใชในการรักษาโรคหอบหืดและยา pseudoephedrine
สําหรับบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด ในการทดลองไดทําการเพิ่มปริมาณยีน PDC1 จากยีสต
Saccharomyces cerevisiae TISTR5606 และเชื่อมกับพลาสมิด pPICZ A ไดพลาสมิดสายผสม pPICZ
A-PDC1 หลังจากนั้น ถายพลาสมิดสายผสมเสนตรงเขาสู P. pastoris X-33 จากการทดลองพบวาไดโคลน
P. pastoris ที่มี pPICZ A-PDC1 3 โคลน ขึ้นบนอาหารที่ประกอบดวย zeozin 500 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
เมื่อนําไปเลี้ยงและกระตุนการแสดงออกดวยเมทานอล พบวา มีการแสดงออกของยีนใกลเคียงกับยีสต
S. cerevisiae TISTR5606 และ C. utilis TISTR5198 ในการศึกษาในอนาคตจะตองมีการหาสภาวะ
กระตุนใหเกิดการแสดงออกของยีนแบบสูงสุดตอไป
คําสําคัญ: gene expression, pyruvate decarboxylase1, Pichia pastoris, (R)-phenylacetylcarbinol
(R-PAC), pPICZ A

Abstract
Pyruvate decarboxylase1 (PDC1) converts benzaldehyde and pyruvate into (R)-phenyl
acetylcarbinol (RPAC) in enzymatic biotransformation. R-PAC is the precursor for the production of
ephedrine and pseudoephedrine, used as anti-asthmatic and nasal decongestants, respectively. In
this study the PDC1 gene was amplified from Saccharomyces cerevisiae 5606. The amplicon was
ligated into pPICZ A. The resulting pPICZ A-PDC1 was transformed into P. pastoris X-33. Three
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clones of recombinant P. pastoris found on selective media containing 500 ug/ml zeozin were
cultured and induced with methanol. The activities of PDC1 expressed from P. pastoris were similar
to S. cerevisiae TISTR5606 and C. utilis TISTR5198. Further studies are needed in order to
optimize the PDC1 expression.
Keywords: gene expression, pyruvate decarboxylase1, Pichia pastoris, (R)-phenylacetylcarbinol
(R-PAC), pPICZ A

คํานํา
Pyruvate decarboxylase1 (PDC1; EC 4.1.1.1) เปนเอนไซมที่มีประโยชนในกระบวนการ
สรางสารเคมีทางเภสัชวิทยา โดยชวยเรงปฏิกิริยาในการเปลี่ยน pyruvate และ benzaldehyde ใหกลายเปน
(R)-phenylacetylcarbinol (R-PAC) โดยกระบวนการ biotransformation (Iwan et al., 2001; Leksawasdi
et al., 2003; 2004; 2007) ซึ่งเปนสารเคมีตั้งตน (precursor) ในการผลิตยา ephedrine สําหรับรักษาโรค
หอบหืดและยา pseudoephedrine สําหรับบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด โดยอาศัยกระบวนการ
สังเคราะหทางเคมี (chemical synthesis) (Iwan et al., 2001; Rosche et al., 2002a; 2002b; Leksawasdi
et al., 2004) นอกจากนี้ PDC ยังมีบทบาทในการผลิตเอทานอลโดยเปลี่ยน pyruvate ใหกลายเปน
acetaldehyde โดยอาศัย thiamine pyrophosphate (TPP) และ Mg2+ เปนโคแฟคเตอร (Leksawasdi et al.,
2004; Talarico, 2001; Iwan et al., 2001; Tripathi, 1997) และถูกเปลี่ยนเปนเอทานอลโดยเอนไซม
alcohol dehydrogenase (ADH) (Tripathi, 1997) ทําใหจุลินทรียที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอลได
มียีน PDC1 อยู (Iwan et al., 2001; Raj et al., 2002; Lockimhto et al., 1996; Talarico et al., 2001)
ในงานวิจัยนี้จึงไดทําการโคลนยีน PDC1 จาก Saccharomyces cerevisiae ซึ่งมียีน PDC1 อยู
(Oliver, 1999; Rosche et al., 2002a; 2002b) ลงในยีสต Pichia pastoris ซึ่งเปนยีสตที่สามารถใช
เมทานอลเปนแหลงอาหารได (methylotrophic yeast) สามารถเลี้ยงไดงาย เติบโตไว ไดความเขมขนของ
เซลล สูง ในการหมั ก (Porro et al., 2005) และเนื่อ งจากยี สต เป น ยูแ ครี โ อตทําให มีค วามสามารถใน
การดัดแปลงโปรตีนภายหลังการสังเคราะห ซึ่งเปนกระบวนการเดียวกับที่พบในสัตวชั้นสูงโดยทั่วไป โปรตีน
ที่ผลิตไดจาก P. pastoris มีความถูกตองคลายกับที่ผลิตจากเซลลสัตวชั้นสูง ประกอบกับ P. pastopris
มีโปรโมเตอรที่มีความสามารถในการกระตุนการแสดงออกสูงมาก (Cereghino et al., 2000; 2002; Daly
and Hearn, 2004; Macauley et al., 2005) ทําให P. pastoris เปนเซลลเจาบานที่เหมาะสมในการผลิต
เอนไซม PDC1 จาก S. cerevisiae เพื่อใชในกระบวนการผลิต R-PAC ดวยวิธี biotransformation

อุปกรณและวิธีการ
การแยกจีโนมิคดีเอ็นเอ
นํายีสต Saccharomyces cerevisiae TISTR5606 มาแยกจีโนมิคดีเอ็นเอดวยวิธีที่ดัดแปลงมาจาก
วิธีของ Sambrook et al. (2001) และวิธีของ Invitrogen Corp. (1999)
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การหาความเปนไปไดในการเพิ่มปริมาณยีน PDC1 จากจีโนมิคดีเอ็นเอดวยวิธี PCR
หาความเปนไปไดในการเพิ่มปริมาณยีน PDC1 จากจีโนมิคดีเอ็นเอของ S. cerevisiae TISTR5606
โดยใช เ อนไซม Taq DNA polymerase (Vivantis, Poland) และไพรเมอร ที่ จํ า เพาะกั บ ทั้ ง ชิ้ น ยี น
(F_PDC1_SC; 5’‐ATGTCTGAAATTACTTTGGGTAAATATTTG‐3’, R_PDC1_SC; 5’‐TTATTGCTTAGCGTT
GGTAGCAGCAGTCAA‐3’) โดยปฏิกิริยา PCR และมีการหาสภาวะที่ดีที่สุดในการเกิดปฏิกิริยา PCR ควบคู
กันไปดวย
การเพิ่มปริมาณยีน PDC1 โดยใช Hi-fidelity PCR
เพิ่มปริมาณยีน PDC1 จาก จีโนมิคดีเอ็นเอของ S. cerevisiae TISTR5606 ดวยวิธี Hi-fidelity
polymerase โดยใชเอนไซม Phusion DNA polymerase (Finnzyme, Finland) และไพรเมอรที่จําเพาะกับ
ทั้งชิ้นยีนและมีการเติมสวนตัดจําเพาะของเอนไซม Xho I และ Not I เขาไปที่ตําแหนง 5’ และ 3’ ตามลําดับ
(F_PDC1_SC_X; 5’-AGTCGTCCTCGAGAAAAGAGAGGCTGAAGCTATGTCTGAAATT-3’, R_PDC1
_SC_N; 5’-ATATGCGGCCGCTTATTGCTTAGCGTTGGTAGCAGC-3’) และยีน PDC1 ที่ไดจะตรวจสอบ
ดวยการตัดโดยใชเอนไซมตัดจําเพาะ Eco RI
การโคลนยีน PDC1 เขาเวคเตอร pPICZ A
ตัดชิ้นสวนยีน PDC1 ที่ไดและเวคเตอร pPICZ A (Invitrogen, USA) จะถูกตัดดวยเอนไซมตัด
จําเพาะ Xho I และ Not I ที่ 37oซ 16 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะทําบริสุทธิ์โดยใช Nucleospin Extration II
(Clonetech, USA) และนํามาเชื่อมตอกันดวย T4 ligase (Fermentas, Lithuania) ที่ 4oซ 16 ชั่วโมง แลว
สงถายพลาสมิดสายผสมเขาสูแบคทีเรีย E. coli XL1-blue โดยอาศัยเทคนิค heat shock ตามวิธีของ
Sambrook et al. (2001) คัดเลือกโคโลนีบนอาหาร LB low salt ที่ประกอบดวย zeozin 200 มิลลิกรัมตอ
มิ ล ลิ ลิ ต ร จากนั้ น ตรวจสอบโคโลนี ที่ ขึ้ น ขั้ น แรกเพื่ อ หาพลาสมิ ด ที่ มี ข นาดใหญ ก ว า ปกติ ด ว ยวิ ธี size
screening หลังจากนั้นจะตรวจสอบการมีอยูของยีน PDC1 จาก transformant ที่มีพลาสมิดขนาดใหญ
การสงถายเวคเตอร pPICZ A-PDC1 เขาสู P. pastoris
เตรียม pPICZ A-PDC1 แลวตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ Sac I หลังจากนั้นจะสงถายพลาสมิดสาย
ผสมสายตรงเขาสูยีสต P. pastoris สายพันธุ X-33 ดวยวิธี electroporation คัดเลือกโคโลนีบนอาหาร
YPDS ที่ประกอบดวย zeozin 100, 200 และ 500 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
การทดสอบการแสดงออกของยีน PDC1
นํา positive transformant P. pastoris และ P. pastoris ที่มีเฉพาะพลาสมิด pPICZ A (negative
control) มาเลี้ยงในอาหาร BMGY 25 มิลลิลิตร ใน baffled flask ในสภาวะเขยา 250 รอบตอนาที ที่ 30oซ
เติมเมทานอลเขมขน 0.5 เปอรเซ็นตของปริมาตรทั้งหมด เพื่อกระตุนการแสดงออกของยีนที่ชั่วโมงที่ 12
และ 24 และเติมเมทานอล 1 เปอรเซ็นต ในชั่วโมงที่ 36, 48 และ 60 สวน S. cerevisiae TISTR 5606 และ
Candida utillis TISTR5198 (control) จะเลี้ยงในอาหาร YM 25 มิลลิลิตรในสภาวะเขยา 250 รอบตอนาที ที่
30oซ เปนเวลา 24 ชั่วโมง เซลลตัวอยางจะเหวี่ยงเก็บจาก culture broth 10 มิลลิลิตร และนํามาทดสอบหา
PDC carboligase activity ดวยวิธี carboligase assay (Forlani, 1999, Roche et al., 2001; Leksawasdi,
2003; 2004) ตรวจวัดปริมาณ R-PAC ที่เกิดขึ้นดวย High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
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(Agilent technologies, Germany) โดยใชคอลัมน C8 (Bio-Rad, USA) ในการวิเคราะหตัวอยางที่ retention time
20 นาที

ผลการทดลอง
การแยกจีโนมิคดีเอ็นเอ
จากการทดลองสามารถแยกจีโนมิคดีเอ็นเอของ S. cerevisiae TISTR5606 ได 1250 นาโนกรัมตอ
ไมโครลิตร
การหาความเปนไปไดในการแยกยีน PDC1 จากจีโนมิคดีเอ็นเอ
สามารถแยกยีน PDC1 ไดจากจีโนมิคดีเอ็นเอของ S. cerevisiae TISTR5606 (Figure 1a) และ
สภาวะที่ดีที่สุดของการเกิดปฏิกิริยา PCR คือ ใหความรอนเริ่มตนที่ 95oซ นาน 10 นาที ตามมาดวย 95oซ
นาน 50 วินาที 58oซ 50 วินาที และ 72oซ 1 นาที จํานวน 35 รอบ สามารถแยกยีนไดปริมาณ 15.14 นาโนกรัม
ตอไมโครลิตร ยีนที่แยกไดมีขนาดประมาณ 1,700 คูเบส ซึ่งตรงตามฐานขอมูลของ NCBI (Assessing
Number: Z73216.1)
การเพิ่มปริมาณยีน PDC1 โดยใช Hi-fidility PCR
เมื่อทํา PCR โดยใช เอนไซม Phusion DNA polymerase พบวาสามารถเพิ่มปริมาณยีน PDC1
ที่มีบริเวณตัดจําเพาะของเอนไซม Xho I และ Not I เพื่อใชในการโคลนยีนได (Figure 1b) และสภาวะ
ในการเกิดปฏิกิริยาที่ดีที่สุด คือ ใหความรอนเริ่มตนที่ 98oซ นาน 30 วินาที ตามมาดวย 98oซ นาน 10
วินาที 58oซ 30 วินาที และ 72oซ 10 วินาที จํานวน 35 รอบ และ 72oซ อีก 10 นาที เมื่อนําไปตัดดวย
เอนไซม Eco RI พบวายีน PDC1 ถูกตัดเปน 2 สวนโดยมีขนาดประมาณ 900 คูเบสและ 800 คูเบส ซึ่งตรง
ตามฐานขอมูลของ NCBI (Figure 1c)
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(a)

(b)

(c)

Figure 1 (a) PCR product of PDC1 gene amplified from yeast’s genomic DNA (lane 1 100bp
ladder plus, lane 2 negative control, lane 3 PCR product from S. cerecisiae 5606
genomic DNA), (b) PCR product of PDC1 gene amplified with Phusion DNA
polymerase (lane 1 100bp ladder plus, lane 2 Negative control (dH20), lane 3 PCR
product amplified with specific primers, lane 4 PCR product amplified with hanging
primers (add Xho I and Not I site), (c) The restriction analysis of PDC1 gene (lane 1
1kb DNA ladder, lane 2 PDC1 gene cut with Eco RI).
การโคลนยีน PDC1 เขาเวคเตอร pPICZ A
จากการโคลนพลาสมิดสายผสม (pPICZ A-PDC1) เขาสู E. coli XL1-blue พบวา ในการวิเคราะห
ดวยวิธี size screening พบ transformant ที่มีพลาสมิดขนาดใหญกวาปกติ 1 โคโลนี จากทั้งหมด 28
โคโลนี (lane 4 Top, Figure 2a) เมื่อนํา transformant นี้ไปทํา PCR พบวา มียีน PDC1 อยู (Figure 2b)
การสงถายเวคเตอร pPICZ A-PDC1 เขาสู P. pastoris
จากการโคลนพลาสมิดสายผสมสายตรง (linear pPICZ A-PDC1) เขาสู P. pastoris X-33 พบวา มี
โคโลนีที่ขึ้นบนอาหารที่ประกอบดวย zeozin ความเขมขน 100, 200, 500 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เทากับ
54, 28, 3 โคโลนี ตามลําดับ จึงเลือกโคโลนีที่ขึ้นบนอาหารที่ประกอบไปดวย zeozin 500 ไมโครกรัมตอ
ไมโครลิตรทั้ง 3 โคโลนี มาทํา PCR เนื่องจากจุลินทรียที่ขึ้นบนอาหารที่มียาปฏิชีวนะความเขมขนสูงยอมมี
จํานวน copy number สูง (Mansur, 2005) จากผลการทํา PCR พบวา ทุกโคลนที่เลือกมามียีน PDC1 อยู
(Figure 2c)
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(a)

(b)

(c)

Figure 2 (a) The size screening analysis (Top; lane 1 1kb DNA ladder, lane 2 pPICZ A (control),
lane 3-17 transformant E. coli XL1-blue colony 1-15, bottom; lane 1 1kb DNA ladder,
lane 2 pPICZ A (control), lane 3-15 transformant E. coli XL1-blue colony 16-28.
(b) Amplified PDC1 from transformant E. coli XL1-blue (lane 1 1kb DNA ladder, lane
2 Negative control (dH2O), lane 3 PDC1 amplified from positive transformant).
(c) Amplified PDC1 from recombinant P. pastoris grew on LB low salt media
containing zeozin 500 ug/ml (lane 1 100bp ladder plus, lane 2 Negative control
(dH2O), lane 3-5 PDC1 amplified from positive transformant colony 1-3, respectively).
การทดสอบการแสดงออกของยีน PDC1
จากงานวิจัยของ Agustina (2009) ไดทําการทดลองหาคา PDC carboligase activity จากจุลินทรีย
สายพันธุธรรมชาติ 15 สายพันธุ พบวา Candida utillis TISTR 5198 มี PDC carboligase activity สูงที่สุด
รองลงมา คือ S. cerevisiae TISTR 5606 ซึ่งตรงกับผลการทดลองในงานวิจัยนี้คือ PDC carboligase
activity ของ C. utillis TISTR 5198 และ S. cerevisiae TISTR 5606 มีคา 0.20 และ 0.19 ยูนิตตอมิลลิลิตร
(Table 1) สวน transformant P. pastoris X-33 pPICZ A-PDC1 ทั้งสามโคลนมี PDC carboligase activity
ใกลเคียงกับ C. utillis TISTR 5198 และ S. cerevisiae TISTR 5606
Table 1 Comparison of R-PAC production (mM) and PDC carboligase activity (U/ml) from positive
transformant P. pastoris X-33 pPICZ A-PDC1 with other control and negative control
Microbe
P. pastoris X-33 pPICZ A-PDC1 clone 1
P. pastoris X-33 pPICZ A-PDC1 clone 2
P. pastoris X-33 pPICZ A-PDC1 clone 3
P. pastoris X-33 empty pPICZ A (negative control)
S. cerevisiae TISTR5606 (control)
C. utillis TISTR5339 (control)
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R-PAC production
(mM)
1.04
1.46
1.07
0
1.73
1.82

PDC carboligase activity
(U/ml)
0.11
0.16
0.12
0
0.19
0.20
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วิจารณและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้ไดโคลนยีน PDC1 จาก S. cerevisiae TISTR5606 พบวา PDC1 มีความยาว 1,700
คูเบสและมีตําแหนงตัดจําเพาะของ Eco RI ซึ่งตรงตามฐานขอมูลของ NCBI และในการโคลนยีน PDC1 เขา
ไปใน E. coli XL1-blue เพื่อเพิ่มจํานวนพลาสมิดสายผสม พบวา ไดจํานวนโคลน 1 โคลน จากทั้งหมด 28
โคโลนี หลังจากนั้นไดทําการสงถายพลาสมิดสายผสมเสนตรงลงใน P. pastoris พบวา ได P. pastoris
ทั้งหมด 3 โคลน ที่สามารถขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่ประกอบไปดวย zeozin 500 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่ง
มีจํานวนเวคเตอรที่มี PDC1 มากกวา P. pastoris ที่ขึ้นบนอาหารที่มี zeozin ความเขมขนต่ํากวา (Mansur
และคณะ, 2005) เมื่อนําโคลนดังกลาวไปทดสอบ PDC carboligase activity พบวา มี activity ใกลเคียงกับ
S. cerevisiae TISTR5606 และ C. utillis TISTR5198 ซึ่งเปนสายพันธุธรรมชาติ อยางไรก็ตาม P. pastoris
ที่มียีน PDC1 อยูสามารถหาสภาวะในการกระตุนใหเกิดการแสดงออกของยีนแบบสูงสุด (over expression)
ไดซึ่งจะตองศึกษาตอไปในอนาคต (Invitrogen Corp., 1999, Cereghino et al., 2002)
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บทคัดยอ
การศึกษานี้ไดประยุกตใชโปรแกรม HACCP สําหรับกระบวนการผลิตนมยูเอชที เพื่อประกัน
คุ ณ ภาพความปลอดภั ย ในการบริ โ ภคนมยู เ อชที ข องโครงการส ว นพระองค สวนจิ ต รลดา โดยมี ลํ าดั บ
การศึกษา ไดแก ศึกษาขอมูลเบื้องตนของระบบประกันคุณภาพของโรงงานนมยูเอชที ศึกษาคุณภาพดาน
กายภาพ เคมี และจุ ล ชี ว วิ ท ยาของน้ํ า นมดิ บ โดยแบ ง ตามแหล ง จั ด ส ง น้ํ านมดิ บ จั ด ทํ า และประยุ ก ต ใ ช
โปรแกรม HACCP ตรวจสอบประสิทธิภาพโปรแกรม HACCP พบวา โรงงานยูเอชทีมีความพรอมจัดทํา
โปรแกรม HACCP ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบ พบวา น้ํานมดิบของทั้ง 4 แหลง มีคุณภาพอยูใน
เกณฑมาตรฐาน ของน้ํานมดิบของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา จากการวิเคราะหอันตรายและกําหนด
จุดวิกฤตของกระบวนการผลิตนมยูเอชที พบวา มีขั้นตอนที่เปนจุดวิกฤตที่ตองควบคุมจํานวน 3 ขั้นตอน
ไดแก การรับน้ํานมดิบ การฆาเชื้อแบบยูเอชที และการบรรจุแบบปลอดเชื้อ โดยนํามากําหนดมาตรการ
ตรวจติดตามมาตรการการแกไขทั้งกับผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต และมาตรการทวนสอบโปรแกรม
HACCP ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม HACCP พบวา โรงงานสามารถนําระบบควบคุมจุด
วิกฤตอันตรายมาใชในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของอาหารอยางมีระบบเปนหลักประกันความ
ปลอดภัยใหกับผูบริโภค
คําสําคัญ: นมยูเอชที การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม

Abstract
This study aims to establish a HACCP program for Royal Chitralada projects’s UHT milk
process. The study composed of a preliminary study for quality assurance system, determination of
raw milk quality as classified by raw milk supplier, application and implementation of the HACCP
program and also evaluation an efficiency of the HACCP program. The result shows that Royal
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Chitralada Projects UHT milk plant is applicable for HACCP program. The results also show that
quality of raw milk from all supplier met the regulatory standard. Three critical control point were
identified in the production line. The CCPs compose of raw milk reception, UHT process and
aseptic filling process. Establishment of critical limits for each CCP, corrective action and record
keeping procedures are implement including validation and verification plan. An efficiency
Keywords: UHT milk, HACC

คํานํา
เนื่องจากในปจจุบันกระแสความตองการของผูบริโภคและกระแสตลาดโลกที่ตองการความปลอดภัย
ดานอาหาร (food safety) เปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนมาก ดังนั้นการผลิตอาหารในรูปแบบของอุตสาหกรรม
จะตองมีระบบการจัดการที่ดี คือ ทุกขั้นตอนการผลิตจะตองมีมาตรฐานที่ดี มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
ปจจุบัน HACCP (hazard analysis and critical control points) เปนระบบที่ไดรับการยอมรับจาก
ทั่วโลกอยางแพรหลาย สามารถนําไปใชเปนระบบประกันคุณภาพ ปองกันอันตรายของผลิตภัณฑอาหารที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งระบบ HACCP เปนระบบประกันคุณภาพระบบหนึ่งที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
อาศัยหลักการประเมินอันตรายที่จะเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนการผลิต โดยพิจารณาจากความรุนแรงและความ
เสี่ยง จากนั้นจะใชวิธีการเฝาระวังและการตรวจสอบเพื่อควบคุมปองกันอันตรายดังกลาว เพื่อใหผูผลิตและ
ผูบริโภคมั่นใจวาอาหารที่ผลิตนั้นปลอดภัย (http://www.fda.moph.go.th., 2008)
งานวิจัยนี้เปนการประยุกตใชโปรแกรม HACCP สําหรับกระบวนการผลิตนมยูเอชที ของโครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดา เนื่องจากนมและผลิตภัณฑนมเปนอาหารประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญ เพราะเปน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ สื่ อ มเสี ย ได ง า ยและเหมาะสมต อ การเจริ ญ เติ บ โตสํ า หรั บ จุ ลิ น ทรี ย ทุ ก ชนิ ด และในป จ จุ บั น
ผลิตภัณฑนมยูเอชทีที่ผลิตจําหนายในประเทศไทย เปนที่นิยมของผูบริโภคกันมากเพราะมีความสะดวกใน
การบริโภค และสามารถเก็บไวไดนานที่อุณหภูมิหอง (สุเพ็ญ, 2542)
เนื่องจากปจจุบันโรงงานนมยูเอชที ของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพ คือ GMP สากล (GMP codex) ดังนั้นจึงมีความตองการและความพรอมที่จะพัฒนาระบบคุณภาพ
ใหสูงขึ้น โดยนําหลักการของโปรแกรม HACCP มาใชเพื่อประกันคุณภาพดานความปลอดภัยในการบริโภค
ผลิตภัณฑนมยูเอชที ของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา

วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลเบื้องตนของโรงงานนมยูเอชที
1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนของระบบประกันคุณภาพของโรงงานนมยูเอชที
2) การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบในแตละครั้งที่นําเขากระบวนการผลิต ตั้งแตเดือนมกราคมมิถุนายน 2552 โดยแบงตามตามแหลงจัดสงน้ํานมดิบที่สงใหโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาทั้งหมด 4
แหลง
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การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบเบื้องตน
- ตรวจวัดอุณหภูมิน้ํานมดิบที่สงมาถึงโรงงาน
- การทดสอบดวยน้ํายาแอลกอฮอล (APHA, 1967)
- ตรวจ clot on boiling (APHA, 1967)
- ตรวจหา antibiotic residues (AMTEST, Eclipse 50)
- ตรวจ methylene blue reduction test (AOAC, 1995)
ศึกษาคุณภาพดานกายภาพ
- การตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
- ตรวจหาความถวงจําเพาะ (APHA, 1967)
ศึกษาคุณภาพดานเคมี
- ตรวจคาความเปนกรด-ดาง (APHA, 1967)
- ตรวจหาเปอรเซ็นตกรด (APHA, 1967)
- ตรวจหาองคประกอบของน้าํ นม Miko scan รุน FT120 ไดแก คาไขมัน โปรตีน ธาตุน้ํานม
ไมรวมมันเนย ธาตุน้ํานมทั้งหมด
ศึกษาคุณภาพดานจุลชีววิทยา
- ตรวจหาจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด (standard plate count) โดยวิธีการ pour plate (AOAC, 1995)
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาการจัดทําเอกสารควบคุมดวยระบบ HACCP ซึ่งแยกรายละเอียด ไดแก
1. จัดตั้งทีมงาน HACCP
2. การบรรยายรายละเอียดของผลิตภัณฑและการกําหนดวัตถุประสงคในการใชผลิตภัณฑ
3. การจัดทําแผนภูมิหรือแผนผังกระบวนการผลิตโดยทีมงาน เพื่อแสดงสวนที่จะเฝาระวัง และ
ตรวจสอบในแตละขั้นตอนการผลิต
4. การตรวจสอบยืนยันความถู กตอ งของแผนผังหรื อแผนภู มิ กับการผลิ ตในขั้น ตอนและเวลา
ปฏิบัติงานจริง
5. จัดทําเอกสารระบบการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารตามหลักการ 7 ประการของ
HACCP ดังนี้
1) วิเคราะหอนั ตรายที่มีแนวโนมจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการผลิต
2) กําหนดจุดควบคุมวิกฤต (CCP) ตามตําแหนง วิธีการ และขั้นตอนการผลิตที่หากสามารถ
ควบคุมไดจะขจัดอันตราย หรือลดอัตราการเกิดอันตรายในกระบวนการผลิต
3) กําหนดคาควบคุมวิกฤต ณ จุดวิกฤตสําหรับวิธีการปองกันที่กําหนด
4) กําหนดกระบวนการเฝาระวังติดตาม ณ จุดวิกฤต
5) วิธีการแกไขเมื่อมีการเบี่ยงเบนไปจากคาควบคุมวิกฤตที่กําหนดไว
6) กําหนดกระบวนการเก็บขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
7) กําหนดวิธีการทวนสอบเพื่อใหแนใจวาระบบ HACCP ที่จัดทําขึ้น สามารถทําไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม HACCP ทั้งกอนและหลังการนําโปรแกรม HACCP
มาใช
1. เปรียบเทียบขอมูลดานจุลชีววิทยาเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม HACCP ทั้งกอน
และหลังการนําโปรแกรม HACCP มาใช โดยใชผลวิเคราะหคุณภาพดานจุลชีววิทยาของตัวอยางบมใน
หองปฏิบัติการของนมยูเอชทีแตละ lot การผลิต ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2552-มิถุนายน
พ.ศ. 2552
การตรวจสอบคุณภาพดานจุลชีววิทยานมยูเอชที โดยใชวิธี streak plate (AOAC, 1995) คือ ตอง
ตรวจไมพบแบคทีเรียในน้ํานมดิบที่ผานกรรมวิธีผานกรรมวิธียู เอช ที 0.1 มิลลิลิตร (มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 265 เรื่องนมโค)
2. ประเมินระดับคุณภาพที่ยอมรับได (acceptable quality level: AQL) ของผลิตภัณฑนมยูเอชที
กอนและหลังการทําระบบ HACCP โดยคํานวณ Defective rate จากขอมูลผลตรวจคุณภาพดานจุล
ชีววิทยาของตัวอยางบมนมยูเอชทีแตละ lot การผลิตระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตมกราคม- มิถุนายน 2552

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลเบื้องตนของโรงงานนมยูเอชทีกอนการจัดทําระบบ HACCP
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนของโรงงานนมยูเอชทีกอนการจัดทําระบบ HACCP พบวา มีความ
พรอมที่จะจัดทําโปรแกรม HACCP เนื่องจากการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต GMP
codex ซึ่งเปนโปรแกรมพื้นฐานของการพัฒนาระบบ HACCP ใหเกิดขึ้นและประสบความสําเร็จไดงายขึ้น
จากการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของน้ํานมดิบในแตละครั้งกอนนําเขา
กระบวนการผลิต กอนการจัดทําโปรแกรม HACCP ตั้งแตเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2552
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํานมดิบเบื้องตน Table 1 พบวา น้ํานมดิบของทั้ง 4 แหลง มี
อุณหภูมิน้ํานมเมื่อมาถึงโรงงานนมยูเอชที มีคาอยูในชวง 2.7-5.1oซ ซึ่งคาอุณภูมิที่ยอมรับได คือ ไมเกิน 8 oซ
พบวา มีการเปลี่ยนแปลงสีของเมทิลีนบลู ภายหลัง 4 ชั่วโมง แสดงวา น้ํานมดิบมีคุณภาพที่ดีมีจุลินทรียอยู
ในเกณฑมาตรฐานน้ํานมดิบของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ใชชุดตรวจสอบสารปฏิชีวนะในนม
(Eclipse 50) ไมพบสารปฏิชีวนะตกคางในน้ํานม
น้ํานมดิบทั้งหมด มีสีขาว-สีขาวอมเหลือง มีกลิ่นปกติ มีรสชาติปกติ คือ มีรสหวานเล็กนอยเนื่องจาก
น้ํานมมีน้ําตาลแลคโตส ลักษณะปรากฏที่สามารถมองเห็นไดตาเปลา คือ ไมพบเศษสิ่งสกปรก และสิ่งผิดปกติ
ที่เกิดจากการปฏิบัติตอน้ํานมไมถูกตอง เชน น้ํานมมีลักษณะเปนลิ่ม เปนตน
คุณภาพองคประกอบ มีคาไขมันนม 3.91-4.06% โปรตีนนม 3.10-3.15% ธาตุน้ํานมไมรวมมัน
เนย 8.51-8.60% และคาธาตุน้ํานมทั้งหมด 12.46-12.60% คุณภาพองคประกอบทางเคมีของน้ํานมดิบ
เปนไปตามมาตรฐานน้ํ านมดิบ ของโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดาที่ อางอิง ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 265) เรื่องนมโค
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพดานจุลชีววิทยาของน้ํานมดิบ พบวา มีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดเฉลี่ย
4.62+0.44, 5.27+0.04, 5.11+0.16 และ 4.95+0.54 CFU/ml ตามลําดับ
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Table 1 Physical, chemical and microbial properties of raw milk as classified by raw milk supplier

Parameters
No. Samples
Temperature*
MBRT
Antibiotic
Coiour
Smell
Flavor
Texture
Specific gravity*
Chemical
Acidity*
pH*
Fat * (%)
Protein* (%)
Solid not fat* (%)
Total solid*
Log TPC
(CFU/ml) *

Supplier 1

Raw milk supplier
Supplier 2
Supplier 3

Supplier 4

28
4.1 ± 1.0
more than 4 hour
Negative
Yellowish white
Normal
Normal
Normal
Normal
1.030 ± 0.001

13
2.7 ± 1.0
more than 4 hour
Negative
Yellowish white
Normal
Normal
Normal
Normal
1.030 ± 0.000

25
5.1 ± 1.1
more than 4 hour
Negative
Yellowish white
Normal
Normal
Normal
Normal
1.030 ± 0.000

177
4.1 ± 1.0
more than 4 hour
Negative
Yellowish white
Normal
Normal
Normal
Normal
1.032 ± 0.020

0.16 ± 0.00
6.71 ± 0.04
4.06 ± 0.22
3.14 ± 0.05
8.55 ± 0.10
12.60 ± 0.20
4.62 ± 0.44

0.16 ± 0.00
6.71 ± 0.03
3.91 ± 0.37
3.10 ± 0.06
8.55 ± 0.10
12.48 ± 0.32
5.27 ± 0.04

0.15 ± 0.01
6.72 ± 0.03
3.93 ± 0.27
3.14 ± 0.07
8.51 ± 0.10
12.46 ± 0.26
5.11 ± 0.16

0.16 ± 0.00
6.71 ± 0.04
3.91 ± 0.24
3.15 ± 0.06
8.60 ± 0.12
12.52 ± 0.24
4.95 ± 0.54

TPC= Total plate counts,* = Mean ± SD (standard deviation)

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาและการจัดทําเอกสารควบคุมดวยระบบ HACCP

2.1 จัดตั้งทีมงาน HACCP โดยคัดเลือกมาจากหนวยตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตนมยูเอชที
และคณะทํางานทุกทานมีประสบการณการทํางาน และไดรับการอบรมใหมีความรูทางดานระบบ GMP,
HACCP,สุขาภิบาลอาหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูและเขาใจในการดําเนินงานตามระบบ เพื่อ
มุงหวังที่จะสามารถบงชี้อันตรายที่จะเกิดขึ้นไดอยางถูกตอง รูระดับความเสี่ยงและความรุนแรงของอันตราย
รวมถึงแนะนําวิธีการควบคุม เฝาระวัง ติดตามผลและทวนสอบระบบ HACCP
2.2 กําหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑนมยูเอชที (Table 2)
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Table 2 Product description
Chitralada UHT milk
Product name
whole milk
Ingredients
General Product Description homogenized and ultra high temperature (UHT) treatment at
137oC for 4 seconds followed by aseptic packaging in packages
protecting the product against light and asmospheric oxygen.
Ambient storage.
How to product will be used Ready to eat
paper board carton, plastic pouch
Packaging Type
- 8 month for paper board (ambient temperature)
Shelf life
- 3 month for plastic (ambient temperature)
- once UHT package is opened it should keep under
refrigeneration.
wholesale, retail
Where it will be sold
2.3 กําหนดวัตถุประสงคของผลิตภัณฑ และกําหนดกลุมผูบริโภคที่เปนเปาหมาย
วัตถุประสงคในการใชผลิตภัณฑกําหนดกลุมผูบริโภคเปนบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งสวนใหญ
จะเปนกลุมในวัยเรียน ไดแก นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งเปนวัยที่ตองการสารอาหารเพื่อการ
เจริญเติบโต กลุมรองลงมา ไดแก กลุมวัยรุนหรือระดับมัธยมศึกษาถึงมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ก็มีกลุมสตรี
ตั้งครรภซึ่งตองการสารอาหาร เพื่อการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ อยางไรก็ตามวัตถุประสงคหลักในการ
ผลิตนมยูเอชที โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดานั้น เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม และเปนการ
สาธิตการผลิตนมยูเอชทีจากนมสดแทแทนการนํานมผงมาละลายน้ํา
2.4 การตรวจสอบแผนภูมิการผลิต (flow diagram) ของกระบวนการผลิตนมยูเอชทีโดยทีมงาน
เพื่อแสดงสวนที่จะตองเฝาระวัง และการตรวจสอบในแตละขั้นตอนการผลิต ดังแสดงใน Figure 1
2.5 การตรวจสอบยืนยันความถูกตองของผังหรือแผนภูมิ กับการผลิตในขั้นตอนและเวลาปฏิบัติจริง
2.6 จัดทําเอกสารระบบการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารตามหลักการ 7 ประการ ของ
HACCP การวิเคราะหอันตรายโดยใช decision tree โดยพบวา จุดวิกฤตที่ตองควบคุมมีจํานวนทั้งหมด 3
จุด คือ
จุดวิกฤตที่ 1 ขั้นตอนการผลิตที่ 1 การรับน้ํานมดิบ คาวิกฤต คือ ตองตรวจไมพบสารปฏิชีวนะ
ตกคาง (antibiotic) ในน้ํานมดิบ
จุดวิกฤตที่ 2 ขั้นตอนการผลิตที่ 10 ขั้นตอน การฆาเชื้อแบบยูเอชที คาวิกฤต คือ อุณหภูมิฆาเชื้อ
ตองไมต่ํากวา 133oC เวลา 4 วินาที
จุดวิกฤตที่ 3 ขั้นตอนการผลิตที่ 11 ขั้นตอนการบรรจุแบบปลอดเชื้อ คือ ผลิตภัณฑนมยูเอชที
ตองบรรจุในบรรจุภัณฑ (กลองหรือถุง) ที่แนนเหนียวไมรั่ว (tight package) โดยพนักงานควบคุมเครื่องบรรจุ
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และพนักงานควบคุมคุณภาพ ตองทําใหตรวจสอบความแนนเหนียวไมรั่วของบรรจุภัณฑอยางสม่ําเสมอ
ขณะทําการผลิต โดยทุกจุดวิกฤตมีการจัดทําเอกสารแผนการควบคุมอันตรายที่มีการตรวจติดตาม และ
มาตรฐานการแกไขเมื่อมีการเบี่ยงเบนจากคาวิกฤติ พรอมทั้งจัดทําเอกสารแผนการทวนสอบระบบ HACCP
เพื่ อยื นยั น โปรแกรม HACCP ที่จั ดทํ าขึ้ น เปน ไปอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยมี เอกสารขั้น ตอนปฏิบั ติง าน
(procedure) เรื่องการจัดทําโปรแกรม HACCP เปนเอกสารที่ใชควบคุมเอกสารตางๆ ที่จัดทําขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับโปรแกรม HACCP
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมHACCP
3.1 เปรียบเทียบขอมูลดานจุลชีววิทยาเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม HACCP
ทั้งกอนและหลังการนําโปรแกรม HACCP มาใช
จาก Table 3 กอนการจัดทําโปรแกรม HACCP (มกราคม-มีนาคม 2552) ในเดือนมีนาคมตรวจพบ
ปญหาการปนเปอนเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑนมยูเอชทีทั้งหมด 19 กลอง โดยกลองนมมีลักษณะบวมน้ํานม
ตกตะกอนเปนลิ่ม pH ลดต่ําลงประมาณ 4.53-5.50 จากผลการวิเคราะหเชื้อทางจุลชีววิทยาตาม Rough
Indentification Scheme (Tetra Pak Processing Systems AB, 1998) พบวา เกิดการปนเปอนเชื้อพวก
Enterobacteriaceae การปนเปอนเชื้อในกลุมดังกลาวสาเหตุหลักนาจะมาจากความสะอาด และสุขลักษณะ
สวนบุคคลของเจาหนาที่ควบคุมเครื่องบรรจุ (operator) ที่ไมดีพอ
การปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ํา คือ เจาหนาที่ควบคุมเครื่องบรรจุตองตระหนักถึงความสะอาดของ
สุขลักษณะสวนบุคคลที่ดีตามหลักการ GMP และมีการจัดอบรมเรื่องหลักการ GMP รวมทั้งมีการตรวจสอบ
ความสะอาดลักษณะสวนบุคคลโดยวิธีการ swab test อยางเครงครัดโดยเฉพาะกับเจาหนาที่ควบคุมเครื่อง
บรรจุซึ่งเปนกลุมคนที่มีความเสี่ยงตอการทําใหเกิดการปนเปอนขาม (cross contamination) ในผลิตภัณฑ
นมยูเอชที
ผลการตรวจสอบคุณภาพดานจุลินทรียหลังการจัดทําโปรแกรม HACCP คือ ไมพบการปนเปอน
ของจุลินทรียในผลิตภัณฑนมยูเอชที เพราะโรงงานไดดําเนินการตามโปรแกรม HACCP คือ มีการตรวจ
ติดตาม มาตรการแกไขเมื่อมีการเบี่ยงเบนและมีการทวนสอบ โดยเขมงวดเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย
สวนบุคคลจึงทําใหลดความเสี่ยงการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย และเจาหนาที่มีความรูความเขาใจพื้นฐานดาน
การประกันคุณภาพของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑนม แสดงวาโรงงานสามารถนําระบบควบคุมจุดวิกฤต
อันตรายมาใชใหเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นวานมยูเอชทีมีความปลอดภัยจากอันตรายดานจุลินทรียอยางแน
3.2 ประเมินระดับคุณภาพที่ยอมรับได (acceptable quality level: AQL) โดยรวมของผลิตภัณฑ
นมยูเอชที
จาก Table 4 พบวา คุณภาพดานจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑนมยูเอชที กอนการจัดทําระบบ HACCP
(ตั้งแตเดือนมกราคม-มีนาคม 2552) พบวา มีคา defective rate < 1:5,266 จากตัวอยางยอดรวมที่บมใน
หองปฏิบัติการ 42,637 ตัวอยาง ซึ่งหมายความวามีอัตราการเสียที่ต่ํากวาเกณฑที่โรงงานตั้งไว โรงงาน
นมยูเอชทีกําหนด AQL = 1:1,000 คือ ในการผลิตนมยูเอชที 1,000 กลอง/ถุง โรงงานยอมรับใหมีของเสีย
หรือผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ได 0.1% จากจํานวนยอดผลิตในแตละชุดการผลิต จึงเปนการ
บงชี้วา การจัดการคุณภาพตั้งแตวัตถุดิบ (น้ํานมดิบ) การดูแลกระบวนการผลิต ความสะอาดของโรงงาน
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และการควบคุมคุ ณภาพผลิ ตภัณ ฑน มยู เอชทีมี การจั ดการที่ดีที่ อยู แล ว มีความพร อ มที่จะนํา โปรแกรม
HACCP มาใชเพื่อสรางความมั่นใจตอความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑนมยูเอชที ของโครงการสวน
พระองคสวนจิตรลดา
คุณภาพของผลิตภัณฑนมยูเอชทีหลังการจัดทําระบบ HACCP (ตั้งแตเดือนเมษายน-มิถุนายน 2552)
ประเมินโดยภาพรวม พบวา มีคา defective rate < 1:3,836 จากตัวอยางยอดรวมที่บมในหองปฏิบัติการ
34,699 ตัวอยาง ซึ่งมีอัตราการเสียที่ต่ํากวาเกณฑที่โรงงานตั้งไวไมแตกตางจากกอนการจัดทําระบบ
HACCP คือ AQL = 1:1,000 จึงเปนการบงชี้วา โรงงานนมยูเอชทีโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดามีการ
จัดการคุณภาพที่ดีและสม่ําเสมอตั้งแตวัตถุดิบ (น้ํานมดิบ) การดูแลกระบวนการผลิต ความสะอาดของโรงงาน
และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑนมยูเอชที
Table 3 Microbial properties of UHT milk
Pre- HACCP
January
February
March
Post- HACCP
April
May
June

No. samples

Total defect

12,962
14,217
17,186

not found
not found
19

10,893
12,202
12,009

not found
not found
not found

Table 4 Defective rate (95% confidence) of UHTmilk

Pre- HACCP
January
February
March
Post- HACCP
April
May
June
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Machine 1

Machine 2

Machine 3

Sumary of
evaluation

< 1 : 593
< 1 : 1,537
< 1 : 2,251

< 1 : 559
< 1 : 1,417
< 1 : 2179

< 1: 280
< 1 : 605
< 1 : 836

< 1 : 1432
< 1 : 3559
< 1 : 5266

< 1 : 543
< 1 : 975
< 1 : 1,322

< 1 : 513
< 1 : 1,053
< 1 : 1,571

< 1 : 120
< 1 : 486
< 1 : 943

< 1 : 1,176
< 1 : 2,514
< 1 : 3,836
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สรุปผลการวิจัย
1. จากการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของน้ํานมดิบในแตละครั้งกอนนําเขา
กระบวนการผลิต โดยแบงตามแหลงจัดสงน้ํานมดิบ ตั้งแตเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2552 พบวา น้ํานม
ดิบที่รับเขามาผลิตเปนผลิตภัณฑนมยูเอชที ไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ํานมดิบ ของโรงงานนมยูเอชที
โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา โดยอางอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) เรื่องนมโค
2. จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนของโรงงานนมยูเอชที กอนการจัดทําโปรแกรม HACCP พบวา มี
ความพรอมที่จะจัดทําโปรแกรม HACCP เนื่องจากการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
GMP codex ซึ่งเปนโปรแกรมพื้นฐานของการพัฒนาระบบ HACCP ใหเกิดขึ้นและประสบความสําเร็จได
งายขึ้น
3. การจัดทําโปรแกรม HACCP ของกระบวนการผลิตภัณฑนมยูเอชที โครงการสวนพระองคสวน
จิตรลดา การวิเคราะหอันตราย พบวา มีจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการรับน้ํานมดิบ
ขั้นตอนการฆาเชื้อแบบยูเอชที และขั้นตอนการบรรจุแบบปลอดเชื้อ จึงไดนํามาจัดทําแผนการควบคุมจุด
วิกฤต โดยกําหนดวิธีการติดตามคาวิกฤต วิธีการแกไขเมื่อการควบคุมเกิดการเบี่ยงเบนไปจากคาวิกฤตที่
กําหนด และกําหนดมาตรการการทวนสอบโปรแกรม HACCP ที่จัดทําขึ้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. จากการตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม HACCP พบวา หลังการนําโปรแกรม HACCP มาใช
ไมพบการปนเปอนของจุลินทรียในผลิตภัณฑนมยูเอชที แสดงวา โรงงานสามารถนําระบบควบคุมจุดวิกฤต
อันตรายมาใชใหเกิดความมั่นใจดานความปลอดภัยแกผูบริโภคได
5. จากการประเมินระดับคุณภาพที่ยอมรับได (acceptable quality level: AQL) โดยรวมของ
ผลิตภัณฑนมยูเอชที พบวา มีคา defective rate นอยกวาเกณฑที่โรงงานตั้งไวคือ AQL = 1:1,000 จึงเปน
การบงชี้วา การจัดการคุณภาพที่ดีและสม่ําเสมอตั้งแตวัตถุดิบ (น้ํานมดิบ) การดูแลกระบวนการผลิต ความ
สะอาดของโรงงาน และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑนมยูเอชที อีกทั้งยกระดับมาตรฐานการผลิตใหกับ
โรงงาน โดยมีการนําโปรแกรม HACCP มาใชควบคุมการผลิตนมยูเอชที ชวยใหสามารถบริหารจัดการดาน
ความปลอดภัยของอาหารไดอยางมีระบบมากขึ้น ซึ่งเปนการเพิ่มความมั่นใจในดานความปลอดภัยแก
ผูบริโภคได

ขอเสนอแนะ
1. การผลิตนมยูเอชทีของโครงการสวนพระองคฯ ใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบหลักที่สําคัญจึงควรมี
การตรวจประเมินและคัดเลือก supplier ที่จัดสงน้ํานมดิบ โดยพิจารณา supplier ที่ไดรับมาตรฐาน GMP
ศูนยรับน้ํานมดิบหรือมีการจัดการน้ํานมดิบที่ถูกตองและเหมาะสม
2. การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑนมยูเอชที โดยใชตัวอยางบมในหองปฏิบัติการ เปนการประเมิน
คุณภาพผลิตภัณฑนมยูเอชทีภายในโรงงาน ซึ่งเปนเพียงหนึ่งในฐานขอมูลที่ใชในการประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑนมยูเอชที ควรมีการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑนมยูเอชทีจากขอมูลรองเรียนของผูบริโภคเพื่อวัด
ระดับคุณภาพผลิตภัณฑนมยูเอชทีในทองตลาด
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3. บุคลากรที่อยูในสายการผลิตจะตองตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในอาหาร และผลักดัน
กิจกรรมดาน HACCP ใหดําเนินตอไป เพื่อประโยชนตอผูบริโภคและองคกร
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1. Milk reception
2. Filter
3. Cooling
4. Storage tank
5. Thermization
6.Cooling
7. Blending tank
8. Filter
9. Homogenization

11.1A Sterilization of
machine (TBA19/10V)

10. UHT Sterilisation
temperature 137๐C
holding time 4 sec

11.1B Sterilization of
machine (EA5000 LL)

11. Aseptic Filling

11.2A Sterilization of
package (paperboard)

12. Distribution

11.2B Sterilization of
package
(film)

Figure 1 Flow chart of Royal Chitralada projects UHT milk process
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ระบบการคัดแยกเมล็ดพันธุขาวโดยใชแรงสนามไฟฟา
Rice Grain Separation System Using Electric Field Force
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้นําเสนอระบบการคัดแยกเมล็ดพันธุขาวโดยใชแรงสนามไฟฟา ซึ่งอาศัยทฤษฎีทางดาน
วิศวกรรมไฟฟาแรงสูงและฟสิกส สรางชุดอิเล็กโตรดเปนแบบแผนเพลทระนาบ เพื่อ สรางสนามไฟฟ า
เมื่อนําเมล็ดพันธุขาวที่ตองการคัดแยกผานเขาไปในสนามไฟฟาระหวางชุดแผนเพลท แรงของสนามไฟฟา
จะทําการคัดแยกเมล็ดพันธุขาวที่ไมสมบูรณและเมล็ดพันธุขาวที่สมบูรณใหลอยขึ้นที่ความสูงตางกัน และ
ถูกผลักแยกออกจากกันไปคนละทิศทาง สวนแหลงจายไฟฟากระแสตรงแรงสูงแบบสวิตชิ่งที่ใชสรางแรง
สนามไฟฟาจะออกแบบวงจรการทํางานเปนแบบฟลายแบคคอนเวอรเตอร และควบคุมการทํางานของ
เพาเวอรมอสเฟตเบอร IRFP460 ดวยไอซีเบอร 555 ที่มีความถี่สวิตชิ่ง 15 กิโลเฮิรต และใชหมอแปลง
ฟลายแบคเบอร TLF14649 เปนตัวเพิ่มระดับแรงดันไฟฟาจาก 24 โวลตเปน 5 กิโลโวลต เพื่อจายใหกับ
แผนเพลทระนาบในระบบการคัดแยกเมล็ดพันธุขาว
คําสําคัญ: เมล็ดพันธุขาว สนามไฟฟา ฟลายแบคคอนเวอรเตอร

Abstract
This research presents rice grain separation system using electric field force. High voltage
theory, physics and also principle of static electricity are applied. The designed and implemented
equipment are composed to generate an electric field. When rice grains are taken and passed
through electric field between two plate electrodes, force of electric field can drift imperfect rice
grains having less weight via breaking up plate. DC high voltage source making electric field force
comprises of a flyback converter and controlling of the switching by IC # 555 at switching frequency
15 kHz and a flyback transformer # TLF14649. They are used to build up a voltage from 24 Vdc to
5 kVdc for plane electrode plates.
Keywords: rice grain, electric field, flyback converter
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คํานํา
ในปจจุบันการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุขาวไดมีความกาวหนาพัฒนาเปนแบบใชเครื่องจักรชวยในการ
เก็บเกี่ยว ซึ่งการเก็บเกี่ยวดวยวิธีนี้จะมีการเจือปนระหวางเมล็ดพันธุขาวที่สมบูรณกับเมล็ดพันธุขาวที่ไม
สมบูรณจึงตองมีการคัดแยกเมล็ดพันธุขาว โดยเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุขาวที่ใชในปจจุบันนั้นใชเครื่องคัด
แยกแบบตะแกรง และแบบลมเปาแยกเมล็ดพันธุขาวที่ทําใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนละอองเปนมลภาวะ
ทางอากาศ จึงไดจัดทํางานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลกระทบของสนามไฟฟาตอเมล็ดพันธุขาว โดยการประยุกตใช
แรงของสนามไฟฟา ซึ่งนําไฟฟากระแสตรงแรงสูงมาปอนเขาแผนอะลูมิเนียมเพื่อสรางสนามไฟฟา และเมื่อ
นําเมล็ดพันธุขาวที่ตองการแยกวางในระหวางแผนอะลูมิเนียม แรงของสนามไฟฟาจะยกเมล็ดขาวที่ไม
สมบูรณลอยขึ้นและกระเด็นออกไป

อุปกรณและวิธีการ
การออกแบบระบบการคัดแยกเมล็ดพันธุขาว ไดแบงวิธีการดําเนินงานออกเปน 2 สวน คือ ชุดสราง
สนามไฟฟา และระบบการทํางานของการคัดแยกเมล็ดพันธุขาว
1. ชุดสรางสนามไฟฟา โดยใชแผนเพลทอะลูมิเนียม

Figure 1 The Structure of rice grain separation system
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Figure 2 High voltage switching power supply circuit

2. ระบบการทํางานของการคัดแยกเมล็ดพันธุขาว
ระบบคัดแยกเมล็ดพันธุขาวใชการแยกดวยสนามไฟฟา โดยปอนแรงดันไฟฟากระแสตรงแรงสูง
ให กั บ แผ น อะลู มิ เ นี ย ม จะทํ า ให เ กิ ด สนามไฟฟ า ระหว า งแผ น อะลู มิ เ นี ย ม เมื่ อ ใส ข า วลงไประหว า งแผ น
อะลูมิเนียม จะทําใหเมล็ดพันธุขาวที่ไมสมบูรณที่มีน้ําหนักเบากวาเมล็ดพันธุขาวที่สมบูรณ ถูกแรงของ
สนามไฟฟาผลักใหลอยขึ้นและกระเด็นออกไป

Figure 3 Rice grain separation system for testing

สวนแหลงจายไฟฟากระแสตรงแรงสูงแบบสวิตชิ่ง ไดนําไอซีเบอร 555 เปนตัวสรางพัลสโดยตอ
กับออปแอมปเบอร LM432N แลวขยายสัญญาณโดยใชไอซีเบอร CD4049 เพื่อนําไปขับมอสเฟต ซึ่งความถี่
ในการสวิตชิ่ง 15 กิโลเฮิรต สุดทายผานหมอแปลงฟลายแบคเบอร TLF14649 เพื่อทําใหไดแรงดันไฟฟา
กระแสตรงแรงสูงขนาด 5 กิโลโวลต ในการจายใหกับแผนอะลูมิเนียมดัง Figure 3
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ผลการทดลอง
1. การหาแรงดันไฟฟากระแสตรงแรงสูงเริ่มตนเฉลี่ย
เนื่องจากไมทราบแรงดันไฟฟาที่จะทําใหเมล็ดพันธุขาวที่ไมสมบูรณลอยขึ้นหรือกระเด็นออกไป จึง
ตองหาคาแรงดันไฟฟาเริ่มตนที่ทําใหเมล็ดขาวลอยขึ้น เพื่อใชสําหรับการออกแบบการทดลอง และใชในการ
พิจารณาเลือกฉนวนใหเหมาะสม โดยมีขั้นตอนในการทดลองดังนี้
1. ตอวงจรดัง Figure 4 โดยมีระยะหางระหวางแผนอะลูมิเนียม 6 เซนติเมตร
2. ใชแหลงจายไฟฟากระแสตรงแรงสูง เปนแหลงจายไฟฟาเพื่อสรางสนามไฟฟา
3. นําเมล็ดพันธุขาวไปวางไวระหวางแผนอะลูมิเนียม แลวจายแรงดันไฟฟากระแสตรงแรงสูงเขาไป
และสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของเมล็ดพันธุขาวที่อยูในสนามไฟฟา เมื่อเมล็ดพันธุขาวเริ่มลอยตัวขึ้นจาก
แผนอะลูมิเนียมดานลางประมาณ 1 มิลลิเมตร แลวบันทึกคาแรงดันไฟฟาในขณะนั้นลงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แรงดันไฟฟาเริ่มตนเฉลี่ย
ระยะหางแผน
อะลูมิเนียม ครั้งที่ 1
(ซม.)

6

4.4

แรงดันไฟฟาที่ทําใหเมล็ดพันธุขาวลอย (กิโลโวลต)
ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

เฉลี่ย

3.9

4.5

3.8

4.2

4.9

4.5

4.32

Figure 4 The testing of find of initial DC high voltage

จากตารางที่ 1 พบวา เมื่อปอนแรงดันไฟฟากระแสตรงแรงสูงเริ่มตนเฉลี่ยที่ 4.32 กิโลโวลต จะทํา
ใหเมล็ดพันธุลอยขึ้น และไมทําใหเกิดการเบรคดาวนระหวางแผนอะลูมิเนียม แตในการใชงานจริงไดเลือกใช
ไฟฟากระแสตรงแรงสูงขนาด 5 กิโลโวลต เพราะทําใหเกิดแรงของสนามไฟฟาสูงขึ้น ซึ่งจะทําใหเมล็ดพันธุ
ขาวที่ไมสมบูรณจะกระเด็นออกไปไดดีกวา
2. การหาปริมาณเมล็ดพันธุขาวที่ไมสมบูรณที่เจือปนอยูในเมล็ดพันธุขาว
ทํา การทดลองหาปริ มาณขา วที่ไ มส มบูร ณ ที่เ จื อ ปนกับ เมล็ ด พัน ธุข าว โดยการนํ าตั วอย า งจาก
สถานที่ตางๆ มาจํานวน 5 ตัวอยาง ซึ่งมีขั้นตอนการทดลองดังนี้
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1. ทําการสุมตัวอยางของเมล็ดพันธุขาวจากสถานที่เพาะปลูกตางกัน ที่ยังไมผานการคัดมา 5
ตัวอยาง โดยใชตัวอยางละ 1 กิโลกรัม
2. ทําการทดลองคัดแยกเมล็ดพันธุขาวที่ไมสมบูรณออกจากเมล็ดพันธุขาวที่สมบูรณ
3. นําเมล็ดพันธุขาวที่ไมสมบูรณที่คัดแยกมาได นําไปชั่งน้ําหนัก
4. ทําการคัดแยกเมล็ดพันธุขาวจนครบตัวอยาง และบันทึกในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการหาปริมาณเมล็ดพันธุขาวไมสมบูรณที่เจือปนในเมล็ดพันธุขาว
ที่มาของเมล็ด
พันธุขาว
ตลาดแหงที่ 1
ตลาดแหงที่ 2
ตลาดแหงที่ 3
ตลาดแหงที่ 4
ตลาดแหงที่ 5

เมล็ดพันธุขาวที่นํามา
คัดแยก (กิโลกรัม)
1
1
1
1
1

เมล็ดพันธุขาวไมสมบูรณ เมล็ดพันธุขาวสมบูรณ
ที่คัดได (กรัม)
ที่คัดได (กรัม)
150.5
848.5
145.0
853.0
146.0
854.5
140.5
858.4
144.5
855.5

3. การหาอัตราการคัดแยกเมล็ดพันธุขาวของชุดการทดลองตออัตราการเจือปนของเมล็ดพันธุ
ขาวที่ไมสมบูรณ
ตารางที่ 3 ผลการหาอัตราการคัดแยกเมล็ดพันธุขาวกับระยะหางระหวางแผนอะลูมิเนียม
เมล็ดพันธุ
ขาวสมบูรณ

เมล็ดพันธุ
ขาว
ไมสมบูรณ

(กรัม)
50
50
50
50
50

(กรัม)
5
5
5
5
5
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เมล็ดพันธุข าว
สมบูรณรวมกับ
เมล็ดพันธุข าว
ไมสมบูรณ
(กรัม)
55
55
55
55
55

ระยะหาง
แผน
อะลูมิเนียม
คูขนาน
(ซม.)
3
4
5
6
7

เมล็ดพันธุ เมล็ดพันธุ เปอรเซ็นตใน
การคัด
ขาว
ขาว
สมบูรณที่ ไมสมบูรณที่ แยกเมล็ด
พันธุขาว
คัดแยกได คัดแยกได
(เปอรเซ็นต)
(กรัม)
(กรัม)
50.2
4.8
96
50.6
4.4
88
51.3
3.7
74
51.9
3.1
62
52.2
2.8
56
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สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองพบวา ระบบคัดแยกเมล็ดพันธุขาวดวยแรงสนามไฟฟา สามารถคัดแยกเมล็ดพันธุ
ขาวที่ไมสมบูรณออกจากเมล็ดพันธุขาวที่สมบูรณไดตามตองการ ซึ่งในการทดลองไดปรับแรงดันไฟฟา
กระแสตรงแรงสูงใหมี ขนาด 5 กิโลโวลตค งที่ ที่ร ะยะหางระหวางแผนเพลทอะลู มิเนียมตั้งแต 3 ถึง 7
เซนติเมตร ผลที่ได คือ ระยะหางระหวางแผนเพลทที่ 3 เซนติเมตร เปอรเซ็นตในการคัดแยกเมล็ดพันธุขาว
สูงที่สุด เพราะแรงของสนามไฟฟามีคาสูง เพราะฉะนั้นจะสงผลใหอัตราการคัดแยกมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย
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การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดมะเยาหินดวยคลื่นไมโครเวฟ
Biodiesel Production from Tung Seed Oil by Using Microwave Irradiation
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดประยุกตใชเตาอบไมโครเวฟขนาดกําลังไฟ 800 วัตต ความถี่ 2,450 เมกกะเฮิรตช มาใช
ในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดมะเยาหิน ภายใตกระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชัน โดยศึกษา
ปจจัยของตัวเรงปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 0.50-1.50 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก อัตราสวนโดยโมลของ
น้ํามันเมล็ดมะเยาหินตอเมทานอล 1:4-1:10 ตามลําดับ กําลังไมโครเวฟ 80-800 วัตต เวลา 3-5 นาที พบวา
เมื่อใชตัวเรงปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 1.25 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก อัตราสวนโดยโมลของน้ํามัน
เมล็ดมะเยาหินตอเมทานอล 1:8 ระดับไมโครเวฟ 80 วัตต และเวลา 5 นาที ไดปริมาณผลผลิตไบโอดีเซลสูง
ถึง 97.04 เปอรเซ็นต และการทดสอบคุณสมบัติทางเชื้อเพลิง พบวา ไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดมะเยาหินมี
คุณสมบัติทางเชื้อเพลิงอยูในเกณฑมาตรฐาน
คําสําคัญ: ไบโอดีเซล ไมโครเวฟ น้ํามันเมล็ดมะเยาหิน ทรานสเอสเทอริฟเคชัน

Abstract
This research, a household microwave (800 W, 2450 MHz) has been modified as in batch
biodiesel reactor for transesterification of Tung seed oil. The series of experiment were carried out
by using of 0.50-1.50%weight of potassium hydroxide as catalyst, Tung oil to methanol ratio of 1:41:10, respectively, microwave power 80-800 W, reaction time of 3-5 min. The result showed that
1.25%weight of potassium hydroxide, Tung oil to methanol ratio 1:8 microwave power 80 W for 5
minutes, gave the highest percentage biodiesel for 97.04. The fuel property of from Tung seed oil
by experiment was in the standard level of biodiesel.
Keywords: biodiesel, microwave, Tung seed oil, transesterification
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คํานํา
ปจจุบันสภาวะวิกฤตการณขาดแคลนน้ํามันสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยเปน
อยางมาก การที่ราคาน้ํามันปโตรเลียมปรับตัวสูงขึ้นถึง 130 ดอลลารตอบาเรล สงผลใหราคาปลีกของน้ํามัน
แต ล ะประเภทถี บ ตั ว สู ง ขึ้ น ไปเกื อ บลิ ต รละ 40 บาท เนื่ อ งจากประเทศไทยต อ งพึ่ ง พาการนํ า เข าน้ํ ามั น
ปโตรเลียม เพื่อใชในการพัฒนาประเทศทั้งดานการคมนาคมขนสง อุตสาหกรรม และการผลิตกระแสไฟฟา
ดวยเหตุนี้จึงไดมีการศึกษาคนควาวิจัยทางดานพลังงานทางเลือกใหมเพื่อทดแทนน้ํามันปโตรเลียมที่ลดลง
โดยเชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel) เปนเชื้อเพลิงที่ไดจากสิ่งมีชีวิต ซึ่งการเลือกใชน้ํามันที่ไดจากพืชหรือไขมัน
สัตวเปนเชื้อเพลิง เปนทางเลือกหนึ่งในการแกปญหาผลผลิตทางการเกษตรลนตลาด การนําวัตถุดิบเหลือใช
หรือที่ไมไดใช นํามาใชใหเกิดประโยชนโดยการผลิตเปนไบโอดีเซล
การผลิตไบโอดีเซลสวนใหญนิยมใชกระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชัน (Marchetti et al., 2005)
คือ กระบวนการทางเคมีที่เกิดจาก Alkoxy group (-OR) ของเอสเทอรของไตรกลีเซอไรดทําปฏิกิริยากับ
แอลกอฮอล โดยใชกรดหรือดางเปนตัวเรงปฏิกิริยา จะไดเอสเทอรในรูปอื่นตามชนิดแอลกอฮอลที่ใชในการ
ทําปฏิกิริยาหรือที่เรียกวากระบวนการแลกเปลี่ยน Alkoxy group ระหวางเอสเทอรกับแอลกอฮอล ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กระบวนการทรานสเอสเทอริฟเคชั่น
มะเยาหิน (Tung oil) จัดอยูในสกุล Vernicia มีชื่อวิทยาศาสตร Aleurtes moluccana (L.) Wild. อยู
ในวงศ Euphorbiaeae เปนไมยืนตนขนาดกลางประเภทใบเลี้ยงคู ลําตนตรง แตกกิ่งเปนชั้นคลายตนหูกวาง
จะขึ้นตามธรรมชาติในจีนตอนใต บริเวณปาทางภาคเหนือของประเทศไทย รวมทั้งพมา ลาว ชอบดินรวนที่มี
ฤทธิ์เปนกลาง pH 5.5-6.0 เปนไมปาโตเร็ว ทนตอสภาพภูมิอากาศ ชอบแสงแดด เปนไมอวบน้ํา ถามีน้ํา
สม่ําเสมอจะโตเร็ว เปลือกผลมีน้ํามันหอมระเหย (essential oil) อยูเล็กนอย ในเมล็ดมี hydrocyanic acid ให
น้ํามันถึง 60 เปอรเซ็นต ซึ่งน้ํามันจะมีสีเหลืองประกอบดวย กรดอีเลโอสเตียริก (eleostearic acid) กรด
ลิโนเลนิก (linolenic acid) กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) และกรดโอเลอิก (oleic acid) (Dermarderosian,
2001; Harbome et al., 1999) นอกจากนี้แลวน้ํามันมะเยาหินมีคาความรอน (heating value) เหมาะสมกับ
การใชงานในเครื่องยนตดีเซล (ณัฐวุฒิ และคณะ, 2550)
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น้ํามันเมล็ดมะเยาหินเปนวัตถุดิบจากพืชที่ไมใชสําหรับบริโภค ทําใหการผลิตไบโอดีเซลมีตนทุนต่ํา
และจากการรวบรวมและสืบคนขอมูล พบวา การผลิตไบโอดีเซลดวยกระบวนการแบบดั้งเดิมจะใชเวลาในการ
ทําปฏิกิริยาดวยการใชการถายโอนความรอนปกติ คอนขางใชเวลานานในการเกิดปฏิกิริยา อีกทั้งยังใช
พลังงานไฟฟาในการผลิตคอนขางสูง การเรงปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันในการผลิตไบโอดีเซลดวย
คลื่นไมโครเวฟ สามารถทําใหลดการใชเวลาในการเกิดปฏิกิริยา และสงผลใหสามารถลดการใชพลังงาน
โดยคลื่นไมโครเวฟจะเหนี่ยวนําโมเลกุลที่มีขั้วของสารละลายที่เปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล ทําใหเกิด
การสั่น เนื่องจากปฏิกิริยาภายใน (dipole-dipole interactions) ระหวางขั้วของโมเลกุลและสนามแมเหล็ก
ไฟฟา ทําใหเกิดการกระจายตัวของพลังงาน นําไปสูพลังงานความรอนและเรงการเกิดปฏิกิริยาได (Azcan
and Danisman, 2007)
ดังนั้น การวิจัยนี้ไดพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดมะเยาหินดวยเทคนิคคลื่น
ไมโครเวฟ เพื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการดั้งเดิม ในดานระยะเวลาในการผลิต ปริมาณผลผลิต และ
คุณสมบัติน้ํามัน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันมะเยาหินตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมอุปกรณผลิตไบโอดีเซล
นําไมโครเวฟ (800 วัตต) มาประยุกตเปนอุปกรณในการผลิตไบโอดีเซล โดยเจาะดานบนของ
ไมโครเวฟเพื่อตอ condenser และเจาะดานลางเพื่อตอ hot plate stirrer สวนที่เกิดชองวางใชเทปกาวที่เปน
อลูมิเนียมปดเพื่อปองกันการรั่วไหลของคลื่นไมโครเวฟ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การจัดตั้งอุปกรณในการผลิตไบโอดีเซลดวยรังสีไมโครเวฟ

356

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันมะเยาหิน
นําน้ํามันเมล็ดมะเยาหิน (Gemon, China*) มาผลิตไบโอดีเซล โดยศึกษาปจจัยในการเกิดปฏิกิริยา
ทรานส-เอสเทอริฟเคชัน ที่สภาวะของอัตราสวนโดยโมลของน้ํามันตอเมทานอล (Fisher chemicals, England*)
1:4-1:10 ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (Merck, Germany*) 0.5-1.5 เปอรเซ็นต โดยน้ําหนัก
น้ํามัน กําลังไมโครเวฟ 80-800 วัตต เวลาที่ใช 3-5 นาที และใชอัตราการกวนของ Hot plate stirrer ที่ 700 รอบ
ตอนาที เมื่อทําปฏิกิริยาเสร็จแลวเทผลิตภัณฑที่ไดลงกรวยแยกทิ้งใหเกิดการแยกชั้นเปนเวลา 24 ชั่วโมง
นําผลิ ตภัณฑ สวนบนที่ ได จากการแยกชั้นล างด วยน้ํ า 3-4 ครั้ ง และต มเพื่ อไล น้ําออก จากนั้ นคํานวณหา
รอยละผลผลิต
(หมายเหตุ * คือ บริษัทผูผลิต, ประเทศ)
การศึกษาสมบัติทางเชื้อเพลิงของไบโอดีเซล
นําไปทดสอบสมบัติทางเชื้อเพลิงของไบโอดีเซล ดังนี้ จุดวาบไฟ (flash point) ความหนาแนน (density)
ปริมาณกากถาน (ash) จุดเทไหล (pour point) คาความเปนกรด (acid value) คาความหนืด (viscosity)
และคาความรอน (heating value)

ผลการทดลองและวิจารณ
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดมะเยาหิน
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดมะเยาหินแบงออกเปน 2 สวน คือ ศึกษาถึงอัตราสวนโดยโมลของ
น้ํามันเมล็ดมะเยาหินตอเมทานอลที่เหมาะสมและรอยละโดยน้ําหนักของตัวเรงปฏิกิริยาที่เหมาะสมดังนี้
ตารางที่ 1 อัตราสวนโดยโมลของน้ํามันเมล็ดมะเยาหินตอเมทานอลที่เหมาะสม
Ratio

Catalyst (%wt of oil)

%Yield

Acid value (mg KOH/g)

%FFA

1:4
1:6
1:8
1:10

1.25
1.25
1.25
1.25

88.23
89.49
97.04
90.67

0.11
0.11
0.11
0.11

0.05
0.05
0.05
0.05

ตารางที่ 2 รอยละโดยน้ําหนักของตัวเรงปฏิกิริยาที่เหมาะสม
Ratio

Catalyst (%wt of oil)

%Yield

Acid value (mg KOH/g)

%FFA

1:8
1:8
1:8
1:8
1:8

0.50
0.75
1.00
1.25
1.50

90.12
93.93
95.21
97.04
90.98

0.34
0.18
0.11
0.11
0.11

0.16
0.09
0.05
0.05
0.05
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ผลการทดลอง พบวา อัตราสวนโดยโมลของน้ํามันเมล็ดมะเยาหินตอเมทานอล 1:8 และใชปริมาณ
ตัวเรงปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซดที่ 1.25 เปอรเซ็นตของน้ําหนักน้ํามัน ไดผลผลิตรอยละของ
ไบโอดีเซลสูงสุดเทากับรอยละ 97.04

(ก)

(ข)
ภาพที่ 3 อัตราสวนที่เหมาะสมของการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดมะเยาหิน
(ก) อัตราสวนโดยโมลของน้ํามันเมล็ดมะเยาหินตอเมทานอล
(ข) รอยละโดยน้ําหนักน้ํามันของตัวเรงปฏิกิริยา KOH
จากผลการทดลองเมื่ออัตราสวนโดยโมลของเมทานอลเพิ่มขึ้นผลผลิตรอยละของไบโอดีเซลมีแนวโนม
เพิ่ มขึ้ น แต เมื่ อเพิ่ มปริ มาณเมทานอลเกิ นพอมากกว า 1:10 พบว า ไม มี ผลต อการเพิ่ มขึ้ นของปริ มาณ
ไบโอดีเซล อาจเนื่องมาจากไตรกลีเซอไรดถูกทําปฏิกิริยากับเมทานอลหมด (วิสุทธิ์ และคณะ, 2549) และ
เมื่อปริมาณของตัวเรงปฏิกิริยาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด เพิ่มขึ้นผลผลิตรอยละของไบโอดีเซลมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น และจากผลการทดลอง พบวา เมื่อใชปริมาณตัวเรงปฏิกิริยามากกวา 1.25 เปอรเซ็นตของน้ําหนัก
น้ํามัน จะเกิดผลขางเคียงของปฏิกิริยาสปอนนิฟเคชันหรือสบูในขั้นตอนการลางไบโอดีเซล ทําใหเปอรเซ็นต
ผลผลิตไบโอดีเซลลดลง
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การศึกษาสภาวะของการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดมะเยาหินดวยคลื่นไมโครเวฟ
จากการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดมะเยาหินดวยคลื่นไมโครเวฟ ในทุกชวงกําลังไมโครเวฟ คือ
ตั้งแต 80-800 วัตต และใชเวลาตั้งแต 3-5 นาที ผลการทดลอง พบวา ที่กําลังไมโครเวฟที่ 80 วัตต เวลา
5 นาที ไดผลผลิตไบโอดีเซลสูงสุดเทากับรอยละ 97.04 ความสั มพันธระหวางผลผลิตรอยละและกําลั ง
ไมโครเวฟที่เวลาตางๆ ดังภาพที่ 4

ผลผลิตรอยละ
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ภาพที่ 4 ผลของความสัมพันธระหวางกําลังไมโครเวฟและเวลา
คุณสมบัติทางเชื้อเพลิงของไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดมะเยาหิน
จากการทดลอง พบว า ไบโอดี เ ซลจากน้ํ า มั น เมล็ ด มะเยาหิ น มี ค า ความร อ นสู ง ใกล เ คี ย งกั บ
ไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว มีจุดวาบไฟและคาความหนืดสูงกวา แตมีคุณสมบัติที่ดีเมื่อใชงานที่อุณหภูมิ
ต่ํา ซึ่งสังเกตจากจุดเทไหลที่มีคาต่ํา เทากับ 1 องศาเซลเซียส และมีคาความเปนกรดอยูในเกณฑมาตรฐาน
กําหนด ดังตารางที่ 3 และเนื่องจากคาความหนืดที่สูงกวามาตรฐานไบโอดีเซลชุมชน เมื่อมีการใชงานควร
ปรับปรุงคุณสมบัติดานคาความหนืดโดยการผสมกับน้ํามันดีเซล เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต
ตาราง 3 สมบัติทางเชื้อเพลิงของไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดมะเยาหิน
Properties
Flash point (°C)
Density @ 25°C (Kg/m3)
Pour point
Acid Value(mg KOH/g)
Viscosity @ 40°C (cSt)
Ash (%wt.)
Heating value (MJ/kg)

Tung oil biodiesel
218
875
1
0.12
9.17
0.0097
40.73

Standard
>120
860-900
<3.1
<0.50
3.5-5.0
0.02
45.62-46.48

Method
ASTM D93
ASTM D1298
ASTM D97
ASTM D664
ASTM D445
ASTM D482
ASTM D240
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สรุปผลการทดลอง
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดมะเยาหิน ดวยปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน โดยใชคลื่น
ไมโครเวฟในการเรงปฏิกิริยา ใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยา 1.25 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก
อัตราสวนโดยโมลของน้ํามันเมล็ดมะเยาหินตอเมทานอล 1:8 กําลังไมโครเวฟ 80 W เวลา 5 นาที พบวา ได
รอยละผลผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดมะเยาหินสูงสุด รอยละ 97.04 และการผลิตไบโอดีเซลแบบกะ
ภายใตการเรงปฏิกิริยาดวยคลื่นไมโครเวฟ สามารถลดระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน
ประมาณ 12 เท า เมื่อ เที ย บกั บ การทํ า ปฏิ กิ ริย าแบบดั้ ง เดิ ม ที่ ใ ช ร ะยะเวลาในการทํ า ปฏิ กิ ริย าประมาณ
1 ชั่วโมง
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กระดาษตกแตงจากเห็ดทําลายไม
Decorated Paper of Wood Decay Mushrooms
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บทคัดยอ
การผลิตกระดาษตกแตงจากเห็ดทําลายไม เปนการหาแหลงเสนใยธรรมชาติที่มีตนทุนต่ํา ทดแทน
เสนใยจากพืช โดยการคัดเลือกเห็ดที่มีลักษณะแข็งคลายไม นํามาปนในเครื่องตีซึ่งมีน้ําเปนตัวกระจายเยื่อ
เทเยื่อเห็ดบนตะแกรงละเอียด เมื่อเยื่อเห็ดแหงดึงออกจากตะแกรงเพื่อทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกส พบวา
แผนทดสอบจากเนื้อเห็ด Garnoderma applanatum ไมสามารถวัดคา burst factor ได กระดาษจึงเปราะฉีกขาด
งาย สวนแผนทดสอบจากเนื้อเห็ด Coriolopsis sp. และแผนทดสอบจากเสนใย Loweporus medullaepanis ใหคา burst factor ไมแตกตางกันทางสถิติกับแผนทดสอบจากเยื่อสา และมีคุณสมบัติไมแตกตาง
จากแผนเยื่อสา สวนแผนทดสอบจากเสนใยเห็ด Gloeophyllum sepiarium มีคา burst factor สูงกวาแผน
ทดสอบชนิดอื่น กระดาษตกแตงจากเสนใยเห็ดจึงมีคุณภาพเพียงพอตอความทนทานการฉีกขาด
คําสําคัญ: กระดาษจากเห็ด กระดาษตกแตง ความตานทานการกดทะลุ

Abstract
Decorated papermaking of wood decay fungi shows a simple smart utilization of
mushrooms as a substitute for wood fiber from natural sources. Papermaking from selected bracket
fungi were conducted in the experiment. The tested mushroom was beated in the blender and
added to the suitable quanitity of water. Mushrooms pulp samples were poured on to the wooden
frame with fine mesh and removed drying tested handsheets carefully from the frame. The analysis
results of physical properties in term of burst factor showed that tested handsheets from G.
applanatum were brustle and could not recorded the burst testing. The tested handsheet from,
however, Coriolopsis sp. had the same burst factor quality as mulberry paper. Similarly, mycelium
tested handsheets from L. medullae-panis and G. sepiarium showed higher burst factor than those
of mulberry paper and flesh mushrooms. The promised result indicated that using fungi mycelium
as pulp source for decorating paper could have high enough paper quality and resisted to rupture.
Keywords: mushroom paper, decorated paper, burst factor
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คํานํา
การผลิตกระดาษจากเห็ด เปนแนวทางการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพอีกดานหนึ่งที่มีความ
คลายคลึงกับการใชเสนใยจากพืช ซึ่งประกอบดวย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน แตลักษณะโครงสราง
ทางเคมีของเห็ดแตกตางจากโครงสรางของไมโดยสิ้นเชิง ลักษณะโครงสรางของเห็ดราเปนกลุมของเสนใย
ผนั ง เซลล ข องเส น ใยเห็ ด ห อ หุ ม ด ว ยสารประกอบไคติ น (chitin) เชื่ อ มต อ กั น เรี ย งตั ว เป น เส น ขนาน
เชนเดียวกับเซลลูโลสในเนื้อไม ดังนั้นแนวทางที่จะใชเห็ดเปนแหลงของเสนใยในกระบวนการผลิตเยื่อเพื่อ
ทํากระดาษจึงมีความเปนไปไดสูง Rice (1991); King and Watling (1997) ใหความเห็นวาเห็ดที่มีคุณสมบัติ
ในการทําเปนแผนกระดาษไดดี เปนเห็ดในกลุม Polyporus ซึ่งเห็ดกลุมนี้มักมีรูปรางแข็งคลายหนังและ
คลายไม
ความแข็งแรงของเสนใยแตละเสน และความแข็งแรงระหวางเสนใย ที่จับยึดติดกันเปนคุณสมบัติที่
บงบอกถึงคุณภาพของกระดาษ เยื่อที่ไมมีการบดใหแตกกระจายจะทําใหการเชื่อมระหวางเสนใยไมดี สวน
เยื่อที่มีการบดมากเกินไป ทําใหการยึดติดของเสนใยไมดีเชนกัน (Biermann,1993) ซึ่งเปนปจจัยทําใหความ
แข็งแรงของกระดาษลดลง ในกระดาษเสนใยอยูรวมกันไดดวยพันธะไฮโดรเจน ในสวนของ hydroxyl group
ของเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ดังนั้น การใชน้ําในการทํากระดาษจึงมีความสําคัญมาก เพื่อใหเสนใยเขามา
รวมกัน กระดาษจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
ขั้นตอนการใชเห็ดราเปนแหลงเยื่อเพื่อผลิตกระดาษ โดยมีน้ําเปนปจจัยหลัก พบวา ใหผลลัพธดาน
ความแข็งแรงเทียบเทากระดาษสา แตการใชปอสาเปนวัตถุดิบ จําเปนตองใชขบวนการทางเคมี ตมให
เปลือกปอสาออนตัว ในทางกลับกันถาใชเห็ดราเปนวัตถุดิบจะลดระยะเวลาและลดคาใชจายในสวนสารเคมี
ลงไปอยางสิ้นเชิง อีกทั้งผลผลิตที่ไดสูงสุดเกือบ 100% ดังนั้น ผลิตกระดาษตกแตงจากเห็ดจึงเปนแนว
ทางการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติที่มีตนทุนต่ําผลผลิตสูงและสามารถใชทดแทนเสนใยจากพืช อีกทั้ง
ยังเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนภายใตการพึ่งพาระหวางสังคมมนุษยและธรรมชาติ โดย
อาศัยภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อปรับเอาทรัพยากรทางชีวภาพมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมเยื่อ
คัดเลือกดอกเห็ดที่มีความแข็งคลายไมจํานวน 2 species (Ganoderma applanatum และ Coriolopsis
sp.) ลางน้ํ าให สะอาดเพื่ อชะล างเศษดิน ทราย หรือเศษซากพื ชออกใหหมด ตั ดเป นชิ้ นเล็กๆ นํ าไปตี ใน
เครื่องปน เติมน้ําใหพอเหมาะ เพื่อใหเนื้อเยื่อของดอกเห็ดแยกออกเปนเยื่อ จนกระทั่งมีลักษณะ พองฟู
สําหรับเสนใยของเห็ด (Loweporus medullae-panis และ Gloeophyllum sepiarium) ดําเนินการทํานองเดียวกัน
การทําแผนเยื่อทดสอบ
นําเยื่อเห็ดที่ไดผสมกับน้ํา กวนใหเยื่อแขวนลอยในน้ําอยางสม่ําเสมอ เทลงบนตะแกรง ขณะที่รอน
เยื่อเห็ด ตะแกรงตองแชในน้ํา เขยาตะแกรงในแนวระนาบเบาๆ เพื่อใหเยื่อกระจายอยางสม่ําเสมอ ยก
ตะแกรงขึ้น นําไปผึ่งแดดหรือวางในที่โลงโดยเอียงทํามุมประมาณ 50-60 องศา แผนเยื่อทดสอบจะแหงเร็ว
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ขึ้น ลอกแผนเยื่อออกจากตะแกรง นําไปทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกสจากแรงกดทะลุ (burst testing) ดวย
เครื่องทดสอบของ Mullen bursting tester
วิเคราะหผลการทดสอบดานแรงตานทานการกดทะลุ โดยคํานวณหาคา burst factor จากสูตร
burst factor
=
burst strength X 1,000 g.cm-2/ g.m-2
basis weight

ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการทดลองทําแผนเยื่อจากดอกเห็ดและจากเสนใยของเห็ดกลุม Basidiomyces โดยใชเนื้อเยื่อ
จากเห็ด Ganoderma applanatum และ Coriolopsis sp. และเสนใยจากเห็ด Loweporus medullae-panis
และ Gloeophyllum sepiarium เมื่อวิเคราะหความตานทานการฉีกขาดจากแรงกดทะลุ (burst factor) ของ
แผนเยื่อทดสอบ เปรียบเทียบกับแผนทดสอบเยื่อสา ใหคาเฉลี่ยของ burst factor แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05
Table 1 Comparison of mean differences of burst factor on mushroom and mulberry paper
handsheet by Duncan’s multiple range test at α = 0.05
Testing Paper
Ganoderma applanatum
Coriolopsis sp.
Coriolopsis sp.
Mulberry pulp
L. medullae-panis
G. sepiarium
G. sepiarium
1/

Basis weight ( g/m2 )
86.78
90.91
56.82
88.64
52.02
28.49
32.66

Burst factor (g.cm-2/ g .m-2) 1/
3.90 a
5.84 a
8.15 ab
12.69 b
17.99 ce
20.18 e

Means with the same letter are non-significant according to DMRT at 95%.

จาก Table 1 สรุปไดวา แผนเยื่อทดสอบจากเห็ด G. applanatum ไมสามารถตรวจวัดคา burst
factor ได เนื่องจากผลของการตีเยื่อใหแตก อาจยังไมเพียงพอใหเนื้อเยื่อเห็ดยึดติดระหวางกันดวยพันธะ
ไฮโดรเจน จึงทําใหแผนทดสอบมีความเปราะ หากมีการปรับปรุงคุณภาพดานความเหนียว โดยการใชเยื่อ
ชนิดอื่น หรืออาจใชเยื่อเห็ดชนิดที่มีลักษณะเสนใยเปน trimitic คือ มีเสนใยผสมของ generative hyphae,
skeleton hyphae และ binding hyphae เขามาผสมผสาน และเพิ่มความหนาขึ้นจะทําใหแผนทดสอบมี
คุณภาพดีขึ้น
แผนทดสอบที่ไดจากเยื่อเห็ด Coriolopsis sp. พบวา ผลการวิเคราะหทางสถิติใหคา burst factor
ไมมีความแตกตางจากแผนทดสอบเยื่อสาและแผนทดสอบจากเสนใย L. medullae-panis แสดงวา การยึด
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ติดระหวางเนื้อเยื่อของเห็ดภายหลังจากการตีจนพองฟู สามารถยึดติดกันดวยพันธะไฮโดรเจนไดระดับ
เดียวกับเยื่อสาและเสนใยเห็ด
ในกรณีของแผนทดสอบจากเสนใยเห็ด (mycelium) พบวา มีคา burst factor มากกวาแผนทดสอบ
จากเยื่อสา เปนที่นาสังเกตวาแผนทดสอบจากเสนใยของเห็ด Gloeophyllum sepiarium มีคุณภาพดีที่สุด
โดยให มี ค า burst factor สู ง ถึ ง 20.18 g.cm-2/g.m-2 รองลงมา คื อ แผ น ทดสอบจากเส น ใยของเห็ ด
L. medullae-panis 12.69 g.cm-2/ g.m-2 อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหทางสถิติใหคา burst factor แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ จึงสรุปไดวา การใชสวนของเสนใยเห็ดเปนแหลงเยื่อจะทําใหมีการสอดประสานกันของเสนใย
แนบชิดกันคลายสวนของเซลลูโลสในพืช เนื่องจากโครงสรางของเสนใยเห็ดมีองคประกอบทางเคมี คือ
ไคติน ซึ่งมีลักษณะโครงสรางคลายเซลลูโลส ทําใหการยึดติดระหวางเสนใยดวยพันธะไฮโดรเจนแข็งแรงขึ้น
เชนเดียวกับการยึดติดของ microfibril ในเซลลูโลส ทําใหกระดาษมีความแข็งแรงและเหนียวขึ้น นอกจากนั้น
คุณสมบัติของเห็ดมีขอจํากัด คือ ขนาดความยาวของเสนใยจะนอยกวาพืชเสนใยโดยทั่วไป โดยเฉพาะเยื่อสา
มีความยาวของเสนใยประมาณ 6-12 มิลลิเมตร (ปรีชา, 2537) แตผลการทดลองเมื่อมีการประยุกตโดยการ
นําสวนของเสนใย (mycelium) มาทดแทนเนื้อเยื่อเห็ด พบวา ใหความแข็งแรงเปนที่นาพอใจเกินความ
คาดหมาย คือ แผนทดสอบมีคุณภาพดีกวาการใชเยื่อสา และมีสีสันโดยธรรมชาติซึ่งไมสามารถพบไดจาก
เยื่อสา
จากการวัดคุณสมบัติทางฟสิกสดาน burst factor เพียงปจจัยเดียวก็ดวยเหตุผลที่กระดาษจากเห็ด
ซึ่ง ผลิต ดวยมื อ และเน น เฉพาะงานดานการใชป ระโยชนใ นแงข องการตกแต ง และงานด านศิ ลปะ เช น
กระดาษ การดอวยพร กระดาษคั่นหนังสือ กระดาษหอผลิตภัณฑ กระดาษทํากรอบรูป เปนตน จึงไม
จําเปนตองใชคุณสมบัติทางฟสิกสทางดานอื่น เชน แรงดึง แรงฉีก หรือแรงหักพับ เพื่อประเมินคุณภาพ อีก
ทั้งยังเปนเพียงแนวคิดเพื่อสรางนวัตกรรมของชิ้นงานที่แปลกใหม ทั้งในดานรูปลักษณและสีสันที่เปนไปโดย
ธรรมชาติ ปราศจากการใชสารเคมีทุกชนิดในขบวนการผลิต ซึ่งแตกตางจากกระบวนการผลิตกระดาษโดย
ปกติอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้นผลผลิตของกระดาษที่ไดมี yield สูงเกือบ 100% จากการคํานวณในเบื้องตน
ของการใชเยื่อเห็ด Coriolopsis sp. เปนแหลงเพื่อผลิตกระดาษ พบวา ใหผลผลิตสูงเกือบ 100% เนื่องจาก
เยื่อของเห็ดไมผานกระบวนการทางเคมี การสูญเสียของเยื่อจึงเกิดนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเยื่อจาก
เสนใยพืช อีกทั้งยังสามารถเปนแหลงวัตถุดิบใหม สามารถใชทดแทนเยื่อสา และลดปริมาณการใชเยื่อสาใน
การผลิตกระดาษเพื่อประดิษฐกรรมไดบาง จึงกลาวไดวากระดาษจากเห็ดเปนผลิตภัณฑที่เรียกวา green
products อยางแทจริง

a

b

Figure 1 Comparision of mushroom and mulberry pulp color
(a) brown color of mushroom pulp and (b) white color of mulberry pulp
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Figure 2 Comparision of microstructure of fungi mycelia (a-b) and mulberry fiber (c)
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b
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Figure 3 Comparision of handsheet paper characteristics. (a-b) texture and color of mycelium
handsheets, (c,f) mulberry handsheets and (d-e) flesh mushroom handsheets
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c

d
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e

f

Figure 4 The electronic burst tester (a-b) insert a sample handsheet, (c-f) the broken samples
during the test
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Figure 5 Products of handmade mushroom paper

สรุปผลการทดลอง
การผลิตกระดาษตกแตงจากเห็ดทําลายไม โดยใชสวนของเนื้อเยื่อเห็ด Ganoderma applanatum,
Coriolopsis sp. และสวนของเสนใย (mycelium) เห็ด Loweporus medullae-panis และ Gloeophyllum
sepiarium ภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติทางฟสิกส เปรียบเทียบกับแผนทดสอบเยื่อสา
1. แผนทดสอบที่ผลิตจากสวนของเนื้อเยื่อเห็ด Ganoderma applanatum ไมสามารถตรวจสอบคา
burst factor ได เนื่องจากแผนทดสอบไมมีความเหนียวและเปราะ
2. แผนทดสอบจากเนื้อเยื่อเห็ด Coriolopsis sp. มีความแข็งแรงเทียบเทาแผนทดสอบเยื่อสา ใหคา
burst factor ไมแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
3. แผนทดสอบที่ผลิตจากสวนของเสนใยเห็ด G. sepiarium มีความแข็งแรงตอแรงตานทานการกด
ทะลุสูงสุด และมีสีน้ําตาลเขมโดยธรรมชาติ สวนแผนทดสอบจากเสนใย L. medullae-panis มีสีขาวและมี
ความแข็งแรงเทียบเทาแผนทดสอบเยื่อสา
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บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ งกระบวนการพั ฒ นาการจั ด การระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในอย า งมี ส ว นร ว ม:
กรณีศึกษา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรัปปาปอรต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยแบบมี
สวนรวมของผูที่เกี่ยวของ มีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพบริบทของ
โรงเรียน ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ โดยใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร เชน รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรกของโรงเรียน การเดินสํารวจสภาพชุมชน การสนทนากลุม ขั้นตอนที่ 2 การสรางความ
ตระหนัก สรางความรูความเขาใจ และกําหนดพันธกิจรวมกันในระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 27 คน
โดยใชวิธีการจัดการฝกอบรมความรูเรื่องการประกันคุณภาพภายใน การวิเคราะหองคกร กําหนดแนวทาง
การทําแผนปฏิบัติการโครงการและกิจกรรม และกําหนดพันธกิจรวมกันดวยการจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551 โดยใชการประชุมกลุมยอย ขั้นตอนที่ 4 การ
นําแผนไปสูขั้นตอนการดําเนินการโดยผูมีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย ชุมชน ราษฎร ครู และนักเรียน
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน โดยวิธีการตรวจจากเอกสารแผนปฏิบัติงานประจําป และ
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการดําเนินงาน และปญหาขอขัดของ โดยวิธีการประชุม
รวมกัน และการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของที่รวมดําเนินงานรายบุคคล ผลการวิจัย พบวา รูปแบบของการมี
สวนรวมในระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตชด. ที่ตั้งอยูในถิ่นทุรกันดาร ประชาชนสวนใหญยังมีฐานะ
ยากจนและมีการศึกษานอยนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับระบบการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปนจริงใหเปนไปโดยธรรมชาติใหมากที่สุด เชน ภาคสวนที่เขามีสวนเกี่ยวของใกลชิด ควรเปนภาค
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สวนที่อยูในพื้นที่เปนหลัก โดยเนนที่ภาคสวนประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียเปนสําคัญ สวนภาคสวนอื่นๆ
ที่อยูนอกพื้นที่มีขอจํากัดในการมีสวนรวมมาก จึงใหมีบทบาทในการสนับสนุนเทานั้น ปจจัยของความสําเร็จ
ประการแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูตองมีความเขาใจ และมีความตระหนักถึงความสําคัญใน
ระบบประกันคุณภาพภายในอยางมีสวนรวม รวมถึงตองตั้งใจที่จะดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและปฏิทินที่
กําหนดรวมกันอยางจริงจังและจริงใจในทุกขั้นตอน เพราะจะเปนสวนที่สรางความศรัทธาจากภาคประชาชน
ในการเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง ทั้งการคิด การวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ทั้งแบบเปนทางการในรูปคณะกรรมการตางๆ เชน กรรมการสถานศึกษา และแบบไมเปนทางการในทุก
โอกาส เชน การประชุมประจําเดือนของหมูบาน ประการที่สอง คือ หนวยตนสังกัดทุกระดับตองกําหนดเปน
นโยบายสําคัญและกํากับดูแลใหสถานศึกษาดําเนินการอยางจริงจัง

Abstract
The develoment of participatory process management of internal evaluation system: A
case study of ruppaport border patrol police school, Samoeng district, Chiang Mai was a participatory
action research with 6 steps of activities. The first step was to investigate contexts of school,
community and stakeholders by secondary data e.g. self assessment report, survey and group
discussion. The second step was to create awareness, knowledge and understanding and set
common targets of 27 participants by workshop on quality assessment, SWOT analysis and project
planning. The third step was brain-storming for quality assessment working procedures for year
2551. The forth step was implementation of the plan to those stakeholders including: community,
people, teachers and students. The fifth step was evaluation of working procedures by checking
activities and group discussion. The sixth step was to summarize the results and threats by group
discussion and 27 participants interview. Results from participation process showed that the school
is in remote area where people are in low standard of living and education. It is necessary to adjust
procedures of quality development and assessment to the condition. Main participated sectors
should be the local sectors especially people in community and other stakeholders. Other allied
sectors should take part in support and facilitation. Key success factors for internal quality
assessment are: 1) administrative staff and teachers 2) higher hierarchal units. Administrative staff
and teachers should be aware to build participatory process and attempt to follow action plans that
were set on the process. These would create more enthusiastic from community and other
stakeholders to participatory process. Channels of the action are 1) formal such as board of the
school or 2) informal such as community monthly meeting. Higher hierarchal units should create
empowerment to the school by prioritization of quality assessment and regular surveillance.
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คํานํา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรัปปาปอรต ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จัดตั้งขึ้น
โดย มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหางไกลคมนาคม เปนปจจัยใหประชาชน
ไกลคมนาคมไดหลุดพนจากความโงเขลา โรคภัยไขเจ็บและความยากจน เปนพลเมืองดีและเปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติ โดยมุงหวังจะสอนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ใหสามารถพูดและฟงภาษาไทย
ได เ ข า ใจ สามารถติ ด ต อ กั บ เจ าหน า ที่ ข องรั ฐ ได เพื่ อ สร า งเสริ ม ความมั่ น คงของชาติ ต ามแนวชายแดน
เปนสําคัญ ทางดานคุณภาพการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติแนวทางการจัดการศึกษาในหมวดที่ 6 มาตรา 48 “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยสถานศึกษาตองมีการประเมิน ที่
อิงโรงเรียน (school–based evaluation) และเปนระบบที่ยึดติดกับการทํางานปกติ (built–in evaluation)
ทั้งนี้ สถานศึกษาตองคิดหาแนวทางกํากับ ติดตาม และสนับสนุนการทํางานดานการประเมินผลภายในให
สําเร็จดวยดี โดยตองมีการวางแผน การเตรียมพัฒนาบุคลากร และการกําหนดโครงสรางของคณะกรรมการ
ประเมินผลที่ประกอบดวยบุคคลทุกฝาย ไมวาจะเปนผูบริหาร ครูอาจารย ชุมชน พอแมผูปกครอง และ
นักเรียน และตองมีการบริหารจัดการใหเกิดการทํางานแบบมีสวนรวม อยางแทจริงในทุกขั้นตอนของการ
ประเมิน แตจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรอบแรก
เรื่องที่ตองปรับปรุงแกไขสวนใหญเปนเรื่องของการดําเนินงานที่ขาดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และการ
ดําเนินงานที่ไมครบวงจรคุณภาพ ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนในภาพรวมทุกดาน การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนา
ปญหาและอุปสรรค ในการจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในอยางมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกภาค
สวน ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรัปปาปอรต ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาการจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในอยางมีสวนรวม
ของผูเกี่ยวของทุกภาคสวน ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรัปปาปอรต ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในอยางมี
สวนรวมของผูเกี่ยวของทุกภาคสวน ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรัปปาปอรต ตําบลบอแกว อําเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม
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อุปกรณและวิธีการ
การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียน ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ
โดยใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร ไดแก ขอมูลโรงเรียน ขอมูลหมูบาน รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรกของ โรงเรียนตชด.รัปปาปอรต การเดินสํารวจสภาพชุมชน จัดทําแผนที่สังเขปของชุมชน
การสนทนากลุม เชน การรวมประชุมกับชุมชน การจัดเวทีครู ตชด.
ขั้นตอนที่ 2 การสรางความตระหนัก สรางความรูความเขาใจ และกําหนดพันธกิจรวมกัน
โดยใชวิธีการ ดังตอไปนี้
2.1 จัดการฝกอบรมความรูเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
2.2 วิเคราะหองคกร (SWOT Analysis)
2.3 กําหนดแนวทางการทําแผนปฏิบัติการ โครงการ และกิจกรรม
2.4 กําหนดพันธกิจรวมกันดวยการจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ดวยการประชุมกลุมยอย
3.1 จัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรัปปา
ปอรต โดยจัดการประชุมคณะครูตํารวจตระเวนชายแดนเพื่อตรวจสอบและยืนยัน
3.2 นําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551 แจงใหที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และที่
ประชุมผูปกครองนักเรียนไดรับทราบอีกครั้งหนึ่ง
3.3 จัดทําเปนรูปเลมแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551 สงใหภาคสวนที่เกี่ยวของรับทราบ
อยางเปนทางการ
ขั้นตอนที่ 4 นําแผนไปดําเนินการ
โดยมีผูเกี่ยวของ ประกอบดวย ชุมชน ราษฎร ครู และนักเรียนรวมกันดําเนินการงานจัดการประชุม
ชี้แจง ปรึกษาหารือ เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามแผนปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ โดยในขั้นตอนนี้
ผูวิจัยพยายามที่จะใหเปนการปฏิบัติที่เปนธรรมชาติ จากขอเท็จจริงและขีดความสามารถของโรงเรียนและ
ชุมชนเปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนไดมีโอกาสเรียนรูตาม
สภาพความเปนจริง ปราศจากปจจัยเกื้อหนุนใดๆ ที่ไมใชปจจัยพื้นฐานที่มีอยู เพื่อใหการพัฒนาในทุกเรื่อง
ทุกขั้นตอน เกิดขึ้นจากการเรียนรูของชุมชนเอง และลงมือแกไขจากองคกรและชุมชน โดยคนและปจจัยที่มี
อยูในองคกรและชุมชนเอง ซึ่งผูศึกษาวิจัยคาดคิดวา จะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ดวยวิธีการ
5.1 ตรวจจากเอกสารแผนปฏิบัติงานประจําป
5.2 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติ
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ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการดําเนินงาน และปญหาขอขัดของ ดวยวิธีการ
6.1 ประชุมรวมกันเพื่อตรวจสอบและสรุปผลการดําเนินงาน ปญหาขอขัดของ
6.2 สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของที่รวมดําเนินงานรายบุคคล

SWOT

P

ปรับแผนระยะปานกลาง
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

D

นําแผนสูการปฏิบัติ
นิเทศติดตามผล

C

ประเมินผลครึ่งป

ปรับแผนปฏิบัติการ

ดําเนินการตอ

ประเมินผลปลายป

A

สรุปผล
จัดทํารายงานประจําป

ภาพที่ 1 รูปแบบของระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนตชด.รัปปาปอรต ปการศึกษา 2551
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ผลการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียน ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรับปาปอรต มีพื้นที่ทั้งหมด 8 ไร สถานภาพ/กรรมสิทธิ์ที่ดินเปน
ป า สงวนแห ง ชาติ สภาพที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร มี ลั ก ษณะเป น ภู เ ขา มี ร.ต.ต.มั ง กร มั น ทะนา เป น ครู ใ หญ
ครูตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 6 นาย ครูพลเรือน 1 คน ผูดูแลเด็กเล็ก 2 คน นักเรียนทั้งหมด 225 คน
เปนชาย 118 คน หญิง 107 คน ดานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2548
โรงเรียนตชด.รัปปาปอรต ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวม
ตามรายมาตรฐานทั้ง 3 ดาน คือ ดานผูบริหาร ดานครู และดานผูเรียน ดังตอไปนี้ ชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ
กับโรงเรียนมากที่สุด คือ บานปาเกี๊ยะนอก หมูที่ 1 ตําบลบอแกว และบานปาเกี๊ยะใน หมูที่ 8 ตําบลบอแกว
ดานผูมีสวนเกี่ยวของ จากการรวมประชุมกับชุมชน การพบปะผูนําชุมชน ผูนํากลุมประชาชน บุคคลสําคัญ
ในชุมชน และคณะครูโรงเรียนตชด.รัปปาปอรต จํานวนรวม 27 คน ที่จะเขามารวมวิจัยในครั้งนี้ พบวา ผูที่มี
สวนเกี่ยวของสามารถเขามามีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนตชด.รับปาปอรต ได
อยางตอเนื่อง และบุคคลเหลานี้มีความรูสึกถึงการมีสวนรวมในกระบวนการคิด การลงมือทํา และผลที่จะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะราษฎรที่คํานึงถึงบุตรหลานของตนเอง จึงปรารถนาที่จะเขามารับรูการทํางานของคณะครู และ
ยังอยากจะมีสวนรวมในการทําใหคุณภาพการศึกษาดีขึ้น หากสามารถทําได ดังนั้นเมื่อทราบวา ผูวิจัยไดมา
ทํางานที่หมูบานและเปดโอกาสใหราษฎรไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และทราบวาจะมีการประชุม ก็จะ
หาโอกาสเขามารวมประชุม เชน ตัวแทนของกลุมเยาวชนในหมูบาน ซึ่งที่ประชุมไดรับขอคิดเห็นที่สะทอน
จากตัวแทนกลุมเยาวชนในมุมมองของคนหนุมสาวที่ดีๆ มากมาย ผูวิจัยไดสรุปผลการสํารวจความรูความ
เข า ใจเรื่ อ งระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน และความต อ งการเบื้ อ งตน ของคณะครู แสดงเป น ภาพแผนที่
ความคิด เพื่อเปนพื้นฐานการดําเนินกิจกรรมในขั้นตอนตอไป ในการศึกษาบริบทมีคณะครู ตชด. และ
คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งมีตัวแทนของภาคประชาชนทุกภาคสวนในพื้นที่รวมศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ผลจากการสรางความตระหนัก สรางความรูความเขาใจ และกําหนดพันธกิจรวมกัน
ขั้นตอนนี้เปนการเตรียมความพรอมใหแกผูเขารวมวิจัยทุกคน เพื่อใหมีทั้งความรูความเขาใจ เปน
การสรางโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมคิด และรวมวางแผน ดวยวิธีการจัดการอบรมและสัมมนา
เรื่องการประกันคุณภาพภายในใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 27 คน ประกอบดวย ราษฎรบานปา
เกี๊ยะนอก บานปาเกี๊ยะใน ผูนําหมูบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูดูแลเด็กเล็กของศูนยเด็กเล็ก
ประจําหมูบาน ผูแทนผูปกครองนักเรียน นักการศึกษาจากองคการบริหารสวนตําบลบอแกว คณะครู
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กก.ตชด.33 ไดผลการดําเนินกิจกรรม
คือ
2.1 ผลการสัมมนาเพื่อทบทวนอดีต และสิ่งที่คาดหวังในอนาคต
2.2 ผลการวิเคราะหองคกร โดย SWOT Analysis เพื่อจัดการสัมมนาวิเคราะหชุมชน และองคกร
เพื่อนําไปเปนขอมูลในการวางแผนการปฏิบัติ
2.3 ผลการกําหนดแนวทางการทําแผนปฏิบัติการ
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2.4 ผลจากการกําหนดพันธกิจรวมกัน ไดเปนปฏิทินการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ผูเขารวมศึกษาวิจัยไดกําหนดรูปแบบของระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนตชด. รัปปาปอรต
ปการศึกษา 2551 ดังแสดงในภาพ 1
ขั้นตอนที่ 3 ผลการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
เริ่มจากการนําผลจากการอบรมและสัมมนาไปจัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551
ของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรัปปาปอรต จัดการประชุมคณะครูตํารวจตระเวนชายแดนเพื่อตรวจสอบ
และยืนยันแผน ประชุมเพื่อนําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551 ติดตามผลการจัดทําแผนงาน/
โครงการของผูรับผิดชอบในแตละมาตรฐานการศึกษา รวบรวมเปนรูปเลม แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
2551 และ นําเสนอแผนตอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และที่ประชุมผูปกครองนักเรียนไดรับทราบ
อีกครั้งหนึ่งกอนนําไปจัดทําเปนรูปเลมแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551 เผยแพรใหผูเกี่ยวของ
รับทราบตอไป
ขั้นตอนที่ 4 ผลจากนําแผนไปดําเนินการในปการศึกษา 2551
โดยไดมีการจัดการประชุมชี้แจง ปรึกษาหารือ เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามแผนปฏิบัติการอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยพยายามที่จะใหเปนการปฏิบัติที่เปนธรรมชาติ จากขอเท็จจริงและขีดความสามารถของ
โรงเรียนและชุมชนเปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อใหโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนไดมีโอกาส
เรียนรูตามสภาพความเปนจริง ปราศจากปจจัยเกื้อหนุนใดๆ ที่ไมใชปจจัยพื้นฐานที่มีอยู เพื่อใหการพัฒนา
ในทุกเรื่องทุกขั้นตอน เกิดขึ้นจากการเรียนรูของชุมชนเอง และลงมือแกไขจากองคกรและชุมชน โดยคนและ
ปจจัยที่มีอยูในองคกรและชุมชนเอง ซึ่งผูศึกษาวิจัยคาดคิดวา จะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขั้นตอนที่ 5 ผลจากการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
โดยใช วิ ธี ก ารผลการตรวจจากเอกสารแผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป และสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง าน
จัดใหมีการประชุมผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 21 คน ประกอบดวย 1) คณะครูโรงเรียนตชด.รัปปาปอรต
2) บุคลากรทางการศึกษา สังกัด กก.ตชด.33 3) คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนําทองถิ่น และตัวแทน
ประชาชน เพื่อรายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2551 ใหทราบ และรวมกันทบทวนผลการ
ดําเนินงานและปญหาขอขัดของ โดยการทบทวน แผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่รวมกันคิดและกําหนด
เปนแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เปรียบเทียบกับแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ไดรับการ
บรรจุไวในแผนปฏิบัติการ และผลการปฏิบัติจริง โดยการตรวจเช็ความีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมใด ที่
กําหนดไว มีหรือไมมีในแผนปฏิบัติการ และมีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมใด ที่ไดทํา หรือไมทําจริง
ขั้นตอนที่ 6 ผลการสรุปผลการดําเนินงานและปญหาขอขัดของ
6.1 ประชุมรวมกันเพื่อตรวจสอบและสรุปผลการดําเนินงาน ปญหาขอขัดของ
มีผูเขารวมประชุม ทั้งหมด 21 คน ประกอบดวย บุคลากรทางการศึกษา (นายตํารวจผูนิเทศงาน
โรงเรียน) 1 คน คณะครู 10 คน และประชาชนฝายตางๆ 10 คน การประชุมครั้งนี้ โรงเรียนไดเสนอราง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 ใหที่ประชุมรวมกันประเมินผลการ
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ดําเนินงาน ผลการประชุม สรุปไดวามีพัฒนาการดานการมีสวนรวมในกระบวนการคิดของผูเกี่ยวของ เมื่อ
เทียบกับการประชุมสัมมนาครั้งแรกๆ จะพบวา ผูเกี่ยวของโดยเฉพาะภาคประชาชน จะมีพัฒนาการในทาง
ที่ดีขึ้นมาก โดยสังเกตจากการที่ประชาชน โดยเฉพาะคนหนุมสาว มีความสนใจ และแสดงความตองการที่
จะเขามามีสวนรวมอยางชัดเจน บรรยากาศในการเขารวมประชุมมีความเปนกันเอง และมีความกลาที่จะ
แสดงความเห็นมากยิ่งขึ้น สังเกตเห็นวา ประชาชนมีความรูสึกวาเปนพวกเดียวกันกับคณะครู มีความ
รับผิดชอบรวมกัน มีเปาหมายเดียวกันคือ นักเรียนอันเปนบุตรหลานของตนเอง มีความรูสึกที่ดีตอครูมาก
ขึ้ น ดั ง จะเห็ น ได จ ากความคิ ด เห็ น ที่ แ สดงออกมาในรู ป ของข อ เสนอแนะต า งๆ ทุ ก มาตรฐานที่ มี อ ย า ง
หลากหลาย
ปญหา และอุปสรรค ในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่ผานมา สรุปไดวา
1. กลุมประชาชน
1.1 ประชาชนมีฐานะยากจน ไมมีเวลารวมกิจกรรมกับโรงเรียนไดอยางครบถวน และทั่วถึง
1.2 ผูปกครองสวนใหญ ยังไมเขาใจเรื่องระบบประกันคุณภาพภายใน และคิดวาเปนหนาที่ของ
ครูเทานั้น
1.3 ขาดโอกาสในการมีสวนรวมอยางจริงจัง สวนใหญไดเขามามีสวนรวมตามธรรมชาติ เปน
ปกติทั่วไป อยากใหกําหนดใหชัดเจนยิ่งขึ้น
2. กลุมครู
2.1 คณะครูสวนใหญ ขาดความรูเรื่องระบบการประกันคุณภาพอยางแทจริง ทําใหไมสามารถ
เชื่อมโยงการปฏิบัติในขั้นตอนตางๆ ใหเปนแนวทางเดียวกัน
2.2 ครูบางคน ไมมีพื้นฐานความรูทางการศึกษาที่จะใชในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
โดยเฉพาะการประเมินผลที่ถูกตอง
2.3 จํานวนครูไมเพียงพอ ทําใหงานในหนาที่ประจํามาก จึงไมมีเวลาดําเนินการตามแผนได
อยางจริงจัง
2.4 ผูบริหารยังขาดความเขาใจในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ
2.5 ครูขาดขวัญกําลังใจ และขาดความตระหนักในหนาที่ความเปนครู จึงไมไดใหความสําคัญ
ตอการปฏิบัติที่มีผลตอเด็กนักเรียน
2.6 ขาดการสนั บ สนุ น งบประมาณที่ แ น น อน จึ ง ไม ส ามารถกํ า หนดแผนงาน/โครงการที่
จําเปนตองใชงบประมาณได
3. กลุมบุคลากรทางการศึกษา
3.1 มีโรงเรียนที่รับผิดชอบจํานวนมาก และมีงานในหนาที่รับผิดชอบหลายดาน จึงไมสามารถ
เขารวมกิจกรรมในระบบประกันคุณภาพภายในไดอยางตอเนื่อง
3.2 ยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการระบบประกันคุณภาพเพียงพอ
3.3 หนวยยังไมเห็นความสําคัญในการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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6.2 ผลการสัมภาษณสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของที่รวมดําเนินงานรายบุคคล จํานวน 27 คน
ซึ่งพอสรุปจากความเห็นควรพัฒนาดานตางๆ ไดดังนี้
1. เสนอใหโรงเรียนหรือคณะครูเขารวมกิจกรรมชุมชนใหมากขึ้น
2. ครูทุกคนควรมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรและเขียนแผนใหมากขึ้น
3. อยากใหครูใหญมีอํานาจในการบริหารสถานศึกษาอยางครอบคลุมทุกดาน
4. การจัดทําหลักสูตรและแผนปฏิบัติการควรสอดคลองการสภาพของชุมชน
5. เปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมมากขึ้น ซึ่งสวนใหญสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้เปน
อยางยิ่ง
6. เสนอใหนําปราชญชาวบานมามีสวนรวมในการศึกษา และการแกไขปญหาตางๆ
7. การพัฒนาที่ไมตอเนื่อง เปนอุปสรรคการพัฒนาของโรงเรียน
8. จัดตั้งกฎระเบียบระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อแกไขปญหาความขัดแยง และตองปฏิบัติ
และติดตามผลอยางจริงจัง
9. เสนอใหมีการประชุมแบบมีสวนรวม เดือนละ 1 ครั้ง
10. ใหพัฒนาทักษะการสอนของครูบางคนที่ยังขาดทักษะการสอน
11. เนนภาคปฏิบัติดานคุณธรรม จริยธรรม และความสะอาดเรียบรอยในการแตงกายของเด็ก
ใหมากขึ้น โดยโรงเรียนตองชี้แจงและรวมมือกับผูปกครองอยางจริงจัง
12. ผูบริหารควรมีคุณธรรม จริยธรรม โปรงใส ไมควรลอยตัว ใจกวาง ไมเลือกปฏิบัติ มี
วิสัยทัศน
13. ครูควรสรางฝนใหเด็ก เด็กจะเปนผูสานฝน เพื่ออนาคตที่ดีของเด็ก และจะไดมีชีวิตอนาคต
ที่ดี และสมบูรณ ไมควรสรางความกดดันใหเด็ก ใชวาจาที่เปนมิตรตอเด็ก ไมกาวราว หยาบคาย
14. ผูบริหารจะเปนผูที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาศักยภาพของครูใน
โรงเรียนตลอดจนการสรางความสัมพันธกับชุมชนในภาพรวม ผูบริหารเปนที่บริหารจัดการในทุกสวน โดย
เปดโอกาสใหครู นักเรียน และชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
15. ผูบริหารควรสอดสองและดูแล นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนในโรงเรียน วาไดดําเนินการ
สอนตามแผนที่กําหนดหรือไม และสรางขวัญกําลังใจแกครูทุกคน

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
การวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนา ปญหาและอุปสรรค ในการจัดการระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอยางมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกภาคสวน แบงออกเปน 6 ขั้นตอน คือ
1. ศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียน ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ โดยใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร
เชน รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของโรงเรียน การเดินสํารวจสภาพชุมชน การสนทนากลุม
2. การสรางความตระหนัก สรางความรูความเขาใจ และกําหนดพันธกิจรวมกันในระหวางผูมีสวน
เกี่ยวของ จํานวน 27 คน โดยใชวิธีการจัดการฝกอบรมความรูเรื่องการประกันคุณภาพภายใน การวิเคราะห
องคกร กําหนดแนวทางการทําแผนปฏิบัติการโครงการและกิจกรรม และ กําหนดพันธกิจรวมกัน ดวยการ
จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน
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3. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2551 โดยใชการประชุมกลุมยอย
4. การนําแผนไปสูขั้นตอนการดําเนินการ โดยผูมีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย ชุมชน ราษฎร ครู
และนักเรียน
5. การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน โดยวิธีการตรวจจากเอกสารแผนปฏิบัติงานประจําป และ
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติ
6. การสรุปผลการดําเนินงาน และปญหาขอขัดของ โดยวิธีการประชุมรวมกัน และ การสัมภาษณผู
มีสวนเกี่ยวของที่รวมดําเนินงานรายบุคคล
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการรับรู ระดับความเขาใจในกระบวนการ
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และระดับความคิดเห็นของการนํากระบวนการการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญไปปฏิบัติของผูสอนในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตรและสาขาวิชาสถิติ และเพื่อ
ศึกษาปญหา และอุปสรรค ของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของนักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตรและสาขาวิชาสถิติ กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาของ
สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ ในปการศึกษา 1/2551 ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (stratified
random sampling) โดยใชการเรียนในรายวิชาพื้นฐาน และการเรียนในรายวิชาเอก เปนเกณฑในการแบง
ประชากรเปนชั้นภูมิ จํานวน 400 คน จากประชากรจํานวน 3,692 คน โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่เรียน
ในรายวิชาพื้นฐาน รอยละ 69.5 สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 66.5 กําลังเรียนชั้นปที่ 2 รอยละ 45.0
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรู และมีความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับนอย และมีความคิดเห็นวาผูสอนนํากระบวนการเรียนการสอนไปปฏิบัติ และ
การสนับสนุนการเรียนการสอนอยูในระดับนอย สวนดานการประเมินผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง
ในสวนประเด็นของปญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของกลุมตัวอยาง
พบวา ดานวิธีการสอน กลุมตัวอยางเห็นวาผูสอนควรมีเทคนิคการสอนใหมๆ เพื่อกระตุนความสนใจ
เนนฝกทําแบบฝกหัด ทบทวนบทเรียนที่ผานมากอนขึ้นเรื่องใหม และทดสอบความเขาใจหลังการเรียน
ในแตละหัวขอ ดานการจัดชั่วโมงเรียน กลุมตัวอยางเห็นวา จํานวนชั่วโมงการเรียนนอยเกินไป ทําให
ผูสอนเรงสอน ดานการจัดหองเรียน กลุมตัวอยางเห็นวาบางวิชาใชหองเรียนที่คับแคบเกินไป และสภาพ
หองเรียนทรุดโทรม
คําสําคัญ: ผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนการสอน คุณภาพการศึกษา
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Abstract
The aims of this study were to study the level of perception, understanding and implementation
of Student Centered Approach on aspect of students enrolling in Mathematics and Statistics
courses in the Faculty of Science, Maejo University; and to study the problems and obstacles in
class management of Student Centered Approach. The samples were students who studied in
Mathematics and Statistics courses in the first semester of 2008. The data was collected by
questionnaire using stratified random sampling of 400 cases from 3,692 of students taking
fundamental courses and major courses. Most of the respondents were studying fundamental
courses (69.5%). They were female (66.5%) and 45% of the students were second year students.
Results of the study showed that students had low level of perception and understanding in
Student Centered Approach. For implementation of Student Centered Approach such as teaching
methodology and teaching facility were in the low level. However, the teaching evaluation was in
the moderate level. The problems and obstacles in class management of Student Centered
Approach were as the following results; Teaching method, students gave respond that teacher
should use new teaching method to stimulate students’ interest. They also needed teacher to
focus on doing exercises, reviewing past topic, and having post test for each topic they studied.
Course Timing, they gave comment that having not enough class hours made teacher to go
through each unit very fast. Finally, Classroom Management they commented that for some
courses the room was too small and untidy.
Keywords: student centered approaches, class management, education quality

คํานํา
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นับเปนการปฏิรูปทางวัฒนธรรมของระบบการศึกษา
ครั้งยิ่งใหญของประเทศไทย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 แนวทาง
การจัดการศึกษา มาตรา 22 ซึ่งไดกลาวไววา
“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ” ซึ่งเปนการปฏิรูปจากระบบการเรียนการสอนแบบเดิมที่ผูสอนเปนพระเอกอยูหนาหองเรียน
ในรูปแบบที่คุนเคยกัน ไดแก การฟงคําบรรยายและอานตํารา ทองจํา แลวนําไปสอบ ซึ่งเปนการวัดผลเพื่อ
ตัดสินความเกงของผูเรียนจากคะแนนสอบ โดยที่ไมไดวัดผลเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของผูเรียนซึ่งเปน
ระบบการเรียนการสอนที่ไดสั่งสมมาเปนเวลานาน จะเห็นไดวาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติได
เนนผูเรียนใหพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและรอบดาน การเรียนรูเกิดไดทุกที่ ทุกเวลา และตอเนื่อง
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ตลอดชีวิต การเรียนรูในสิ่งที่มีความหมายและสามารถนําไปใชประโยชนไดในการดํารงชีวิต การเรียนรูตอง
ได จ ากการได ล งมื อ ปฏิ บั ติ เน น ให ผู เ รี ย นได ส ร า งความรู ผ า นการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คม โดยการใช
กระบวนการเรียนรูดวยความกระตือรือรนตื่นตัวตลอดเวลา และการมีโอกาสนําความรูไปประยุกตใช ทั้งนี้ก็
เพื่อเตรียมความพรอมของประชากรไทยใหมีคุณภาพในการแขงขันระดับนานาชาติได
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามความหมายของคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู
(2543) หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยวิธีตางๆ อยางหลากหลายที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
เกิดการพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติตอไป
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียน จึงตองใชเทคนิควิธีการเรียนรูรูปแบบการสอนหรือ
กระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายวิธี
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยแมโจ อีกทั้งยังเปน
มาตรฐานการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนรู ตัวบงชี้ที่ 2.20 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และในฐานะที่ผูวิจัยเปนอาจารยผูสอนในสาขาวิชาคณิตศาสตรและสาขาวิชาสถิติ จึงตองการทราบวาการ
จัดการเรียนโดยใชกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปปฏิบัติของผูสอนในทั้ง 2 สาขาเปน
อยางไรบาง โดยอาศัยผลสะทอนจากนักศึกษา ซึ่งจะทําใหทราบขอมูล ขอเท็จจริง ในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของสาขาวิชาทั้ง 2 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนใหดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรูและระดับความเขาใจ ในกระบวนการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน เปน
สําคัญของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นในการนํากระบวนการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไป
ปฏิบัติของผูสอนในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ ในดานผูสอน การประเมินผลการเรียน และ
การสนับสนุนการเรียนการสอน
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค ของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของนักศึกษา
ที่เรียนในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร คื อ นัก ศึก ษาที่ล งทะเบีย นเรีย นในรายวิช าของสาขาวิช าคณิตศาสตรแ ละสถิ ติ ในป
การศึกษา 1/2551 จํานวน 3,692 คน
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ ในป
การศึกษา 1/2551 ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (stratified random sampling) โดยใชการเรียน
ในรายวิชาพื้นฐาน และการเรียนในรายวิชาเอก เปนเกณฑในการแบงประชากรเปนชั้นภูมิ และการจัดสรร
ขนาดตั ว อย า งในแต ล ะชั้ น ภู มิ ใ ช วิ ธี จั ด สรรขนาดตั ว อย า งให เ ป น สั ด ส ว นกั บ ประชากรในแต ล ะชั้ น ภู มิ
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(proportion allocation) การกําหนดขนาดตัวอยางในครั้งนี้ใชวิธีการของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชแบบสอบถาม (questionnaire)
ประกอบไปดวย 3 สวน คือ ขอมูลทั่วไป มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรูกระบวนการการเรียนการสอน ความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอน การนําไปใช
ในการเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอนที่ไดรับจากผูสอน มีลักษณะเปนแบบมาตราประเมินคา (rating
scale) ชนิด 5 ชวง (Likert scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนขอมูลที่ตรงกับผูตอบแบบสอบถาม โดยถา
คําถามขอนั้นตรงกับผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด จะได 5 คะแนน ตรงกับผูตอบแบบสอบถามมาก จะได 4
คะแนน ตรงกับผูตอบแบบสอบถามปานกลาง จะได 3 คะแนน ตรงกับผูตอบแบบสอบถามนอย จะได 2
คะแนน ตรงกับผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด จะได 1 คะแนน และแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
ปญหา และอุปสรรค ของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของผูตอบแบบสอบถาม

ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 66.5 และเปนเพศชาย รอยละ 33.5 เรียนในรายวิชาพื้นฐาน
รอยละ 69.5 และเรียนในรายวิชาเอก รอยละ 30.5 โดยกําลังเรียนอยูในชั้นปที่ 1 รอยละ 14.0 ชั้นปที่ 2
รอยละ 45.0 ชั้นปที่ 3 รอยละ 29.0 และ ชั้นปที่ 4 รอยละ 12.0
การรับรูและระดับความเขาใจในกระบวนการการเรียนการสอน พบวา นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
ของสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ มีการรับรู และเขาใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีความเชื่อวาผูเรียนทุกคนมีศักยภาพสามารถพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน และเปนการ
เรียนรูรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน อยูในระดับนอย ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับการรับรูและระดับความเขาใจของนักศึกษา
รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

1. ทราบวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
2. มีความเขาใจวิธีการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
3. เชื่อวาผูเรียนทุกคนมีศักยภาพ สามารถ
พัฒนาตนเอง โดยวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน
4. เชื่อวาการเรียนการสอนเปนการเรียนรู
รวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน

1
(0.3)
2
(0.5)
1
(0.3)
1
(0.3)

2
(0.5)
7
(1.8)
8
(2.0)
9
(2.3)

125
(31.3)
155
(38.8)
121
(30.3)
86
(21.5)

222
(55.5)
199
(49.8)
211
(52.8)
224
(56.0)

นอย
ที่สุด
50
(12.5)
37
(9.3)
59
(14.8)
80
(20.0)
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สําหรับการนํากระบวนการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปปฏิบัติ พบวา ในดาน
ผูสอน นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติมีความคิดเห็นตอการนําไปปฏิบัติของ
ผูสอนทั้ง 5 ประเด็น ไดแก 1) อาจารยมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดการเรียนการสอน 2) มีการจัด
สภาพแวดลอมบรรยากาศ รวมทั้งความสะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรู 3) มีวิธีการกระตุนเราความสนใจ
ผูเรียนแตละคนอยางเหมาะสม 4) มีวิธีเนนใหฝกปฏิบัติ ทํากิจกรรมดวยตนเองมากกวาฟงบรรยาย 5) มีการ
ฝกใหผูเรียนทํางานอยางเปนระบบทั้งแบบคนเดียวและเปนกลุม ซึ่งทุกประเด็นอยูในระดับนอย
ดานการประเมินผลการเรียน นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติมี
ความคิดเห็นตอการนําไปปฏิบัติของผูสอน ในดานการประเมินผลการเรียนทั้ง 4 ประเด็น ไดแก 1) การ
ประเมินผลการเรียนควบคูในระหวางการเรียนการสอน 2) การประเมินผลเปนรายบุคคลและเปนกลุมดวย
วิธีการหลากหลายนอกเหนือจากการทดสอบ 3) การฝกใหประเมินตนเองและยอมรับผลการประเมินจาก
เพื่อน 4) นักศึกษามีสวนรวมในการจัดแผนการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรวมกับอาจารย
ซึ่งทุกประเด็นอยูในระดับปานกลาง
ดานการสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาของสาขาวิชาคณิตศาสตรและ
สถิติมีความคิดเห็นตอการนําไปปฏิบัติของผูสอน ในดานการสนับสนุนการเรียนการสอนทั้ง 2 ประเด็น
ไดแก อาจารยใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษา และสาขาวิชามีสถานที่ที่สรางบรรยากาศการเรียนรู
ตลอดจนมีอุปกรณที่เอื้อความสะดวกตอการคนควาเพิ่มเติมอยูในระดับนอย ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดับการนํากระบวนการการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญไปปฏิบัติ
รายการ
ดานผูสอน
1. อาจารยมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดการ
เรียนการสอน
2. อาจารยไดจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ
รวมทั้งความสะดวกเพื่อใหทานเกิดการเรียนรู
3. อาจารยไดใชวิธีการกระตุน เราความสนใจ
ผูเรียนแตละคนอยางเหมาะสม
4. อาจารยเนนใหทานไดฝกปฏิบัติ ทํากิจกรรม
ดวยตนเองมากกวาฟงบรรยาย
5. อาจารยฝกใหทานทํางานอยางเปนระบบ
ทั้งแบบคนเดียวและเปนกลุม
ดานการประเมินผลการเรียน
6. มีการประเมินผลการเรียนควบคูในระหวาง
การเรียนการสอน
7. มีการประเมินผลเปนรายบุคคลและเปนกลุม
ดวยวิธีการหลากหลายนอกเหนือจากการ
ทดสอบ
8. มีการฝกใหทานประเมินตนเองและยอมรับ
ผลการประเมินจากเพื่อน
9. ทานไดมีสวนรวมในการจัดแผนการเรียนการ
สอนและการประเมินผลการเรียนรวมกับ
อาจารย
ดานการสนับสนุนการเรียนการสอน
10. อาจารยสามารถใหคําปรึกษาและแนะแนว
แกทานได
11. สาขาวิชามีสถานที่ ที่สรางบรรยากาศ
การเรียนรู มีอุปกรณที่เอื้อความสะดวกตอ
การคนควาเพิ่มเติม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

1
(0.3)
4
(1.0)
2
(0.5)
4
(1.0)
4
(1.0)

17
(4.3)
23
(5.8)
18
(4.5)
22
(5.5)
23
(5.8)

129
(32.3)
165
(41.3)
144
(36.0)
152
(38.0)
146
(36.5)

194
(48.5)
166
(41.5)
186
(46.5)
154
(38.5)
188
(47.0)

59
(14.8)
42
(10.5)
50
(12.5)
68
(17.0)
39
(9.8)

3
(0.8)
4
(1.0)

24
(6.0)
36
(9.0)

174
(43.5)
184
(46.0)

169
(42.3)
152
(38.0)

30
(7.5)
24
(6.0)

6
(1.5)
6
(1.5)

41
(10.3)
45
(11.3)

179
(44.8)
175
(43.8)

150
(37.5)
144
(36.0)

24
(6.0)
30
(7.5)

3
(0.8)
5
(1.3)

10
(2.5)
23
(5.8)

92
(23.0)
159
(39.8)

203
(50.8)
173
(43.3)

92
(23.0)
40
(10.0)
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ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาในทุกดานนักศึกษาจะมีความคิดเห็นวาผูสอนนําไปปฏิบัติในทุกประเด็นใน
ระดับนอยและนอยที่สุดรวมกัน อยูในชวงรอยละ 43.5-73.8 โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นอาจารยสามารถ
ใหคําปรึกษาและแนะแนว นักศึกษามีความคิดเห็นวาผูสอนนําไปปฏิบัติในระดับ นอยและนอยที่สุดรวมกัน
ถึงรอยละ 73.8 นั่นแสดงใหเห็นวา การนําวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร
เมื่อเปรียบเทียบระดับการรับรูและระดับความเขาใจในกระบวนการการเรียนการสอนของนักศึกษา
ที่เรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเอก พบวา นักศึกษาทั้งสองกลุมมีการรับรูและความเขาใจอยูในระดับนอย ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับการรับรูและระดับความเขาใจของนักศึกษาที่เรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเอก
1.
2.
3.
4.

รายการ
ทราบวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีความเขาใจวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เชื่อวาผูเรียนทุกคนมีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเอง
โดยวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน
เชื่อวาการเรียนการสอนเปนการเรียนรูร วมกันระหวางผูสอน
และผูเรียน

วิชาพื้นฐาน
ระดับนอย
ระดับนอย
ระดับนอย

วิชาเอก
ระดับนอย
ระดับนอย
ระดับนอย

ระดับนอย

ระดับนอย

เมื่อเปรียบเทียบการนํากระบวนการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปปฏิบัติ พบวา ใน
ดานผูสอน นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพื้นฐานมีความคิดเห็นวาผูสอนนําไปปฏิบัติในระดับนอย สวน
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาเอกมีความคิดเห็นวาผูสอนนําไปปฏิบัติในระดับปานกลาง ยกเวนประเด็นการ
ฝกใหผูเรียนทํางานอยางเปนระบบทั้งแบบคนเดียวและเปนกลุม ที่ผูสอนนําไปปฏิบัติในระดับนอย
ดานการประเมินผลการเรียน นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพื้นฐานมีความคิดเห็นวาผูสอนนํา
วิธีการประเมินผลการเรียนไปปฏิบัติในระดับปานกลาง ยกเวน ประเด็นนักศึกษามีสวนรวมในการจัด
แผนการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรวมกับอาจารย ที่ผูสอนนําไปปฏิบัติในระดับนอย สวน
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาวิชาเอก มีความคิดเห็นวาผูสอนนําวิธีการประเมินผลการเรียนไปปฏิบัติ ในระดับ
ปานกลาง ยกเวน ประเด็นการประเมินผลการเรียนควบคูในระหวางการเรียนการสอน ที่ผูสอนนําไปปฏิบัติ
อยูในระดับนอย
ดานการสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพื้นฐานและวิชาเอก มีความ
คิดเห็นวาผูสอนมีการปฏิบัติดานการสนับสนุนการเรียนการสอน อยูในระดับนอย ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบ ระดับการนํากระบวนการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปปฏิบัติ
ของนักศึกษาที่เรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเอก
รายการ

วิชาพื้นฐาน

วิชาเอก

ระดับนอย
ระดับนอย

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

ระดับนอย

ระดับปานกลาง

ระดับนอย

ระดับปานกลาง

5. อาจารยฝกใหทํางานอยางเปนระบบทั้งแบบคนเดียวและเปนกลุม
ดานการประเมินผลการเรียน

ระดับนอย

ระดับนอย

6. มีการประเมินผลการเรียนควบคูในระหวางการเรียนการสอน
7. มีการประเมินผลเปนรายบุคคลและเปนกลุม ดวยวิธีการ
หลากหลายนอกเหนือจากการทดสอบ
8. ฝกใหทานประเมินตนเองและยอมรับผลการประเมินจากเพื่อน
9. ทานไดมีสวนรวมในการจัดแผนการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรวมกับอาจารย

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

ระดับนอย
ระดับปานกลาง

ระดับปานกลาง
ระดับนอย

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

ระดับนอย
ระดับนอย

ระดับนอย
ระดับนอย

ดานผูสอน
1. อาจารยมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัดการเรียนการสอน
2. อาจารยไดจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ รวมทั้งความสะดวก
เพื่อใหทานเกิดการเรียนรู
3. อาจารยใชวิธีการกระตุนเราความสนใจผูเรียนแตละคนอยาง
เหมาะสม
4. อาจารยเนนใหทานไดฝกปฏิบัติ ทํากิจกรรม ดวยตนเอง
มากกวาฟงบรรยาย

ดานการสนับสนุนการเรียนการสอน

10. อาจารยสามารถใหคําปรึกษาและแนะแนวแกทานได
11. สาขาวิชามีสถานที่ ที่สรางบรรยากาศการเรียนรู มีอุปกรณที่
เอื้อความสะดวกตอการคนควาเพิ่มเติม

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร และสถิติ มีดังนี้
ดานวิธีการสอน
ผูสอนควรมีเทคนิคการสอนใหมๆ เพื่อกระตุนความสนใจ และควรมีเอกสารประกอบการสอน ควร
เนนการฝกทําแบบฝกหัด และเพิ่มโจทยประยุกตในเวลาเรียนใหมากขึ้น และควรทบทวนบทเรียนที่ผานมา
กอนขึ้นเรื่องใหม และทดสอบความเขาใจหลังการเรียนในแตละหัวขอ
ดานการจัดชั่วโมงเรียน
จํานวนชั่วโมงการเรียนนอยเกินไป ทําใหอาจารยเรงสอน จึงตามไมคอยทัน
ดานการจัดหองเรียน
หองเรียนคับแคบเกินไป สภาพในหองเรียนทรุดโทรมควรมีการปรับปรุง
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วิจารณและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรู และมีความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับนอย ดังนั้นผูบริหารของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ควรตระหนักใหมี
การใหความรูแกนักศึกษาใหมากขึ้น ผูสอนควรเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อให
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในประเด็นการนํากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปปฏิบัติ กลุมตัวอยางยังมี
ความคิดเห็นวาผูสอนยังนํากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง
และระดับนอย เมื่อพิจารณาแยกเปนรายวิชาที่เรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเอก ผลการวิจัยยังพบวา กลุม
ตัวอยางมีการรับรู มีความเขาใจ และมีความคิดเห็นวาผูสอนนําเอากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญไปปฏิบัติอยูในระดับนอย
นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบวาหองเรียนที่คับแคบเกินไป และทรุดโทรม ก็เปนสาเหตุหนึ่งของ
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในมุมมองของนักศึกษา ดังนั้นผูบริหารของ
สาขาวิ ช า คณะ และมหาวิ ท ยาลั ย ควรให ค วามสนใจกั บ สภาพห อ งเรี ย น และขนาดของห อ งเรี ย น ให
เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา และปญหา อุปสรรคที่สําคัญที่สุด ของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ คือ จํานวนชั่วโมงการเรียนนอยเกินไปและวิธีการสอนของผูสอน ซึ่งยังใชเทคนิคเดิมๆ อยู ดังนั้น
ผูบริหารทุกระดับ ควรตระหนักใหมีการอบรมใหความรูแกคณาจารยทุกทานใหมากขึ้น สวนคณาจารยควร
เขารับการฝกอบรม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน เพราะการที่จะนํากระบวนการการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปปฏิบัติใหบรรลุผลควรเริ่มที่อาจารยผูสอนเปนลําดับแรก สวนผูเรียนเปนเพียง
ผลผลิตของกระบวนการดังกลาว ดังนั้นผูสอนจึงควรตระหนักและทุมเททั้งทรัพยากร และเวลาเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อันจะนําไปสูการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให
ดียิ่งขึ้นตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการรับรู ระดับความเขาใจในกระบวนการ
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และระดับการนํากระบวนการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญไปปฏิบัติของคณาจารย คณะวิทยาศาสตร และเพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรค ของการจัดการเรียน
การสอนที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ าคั ญ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช ข อ มู ล จากประชากร คื อ อาจารย ผู ส อนทั้ ง หมดของ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ทําการสอนในภาคเรียนที่ 1/2551 จํานวน 78 คน โดยการสง
แบบสอบถามใหอาจารย แตไดรับคืนเพียง 30 ฉบับ คิดเปนรอยละ 36.14 โดยเปนเพศหญิง รอยละ 63.3
สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 53.3 โดยมีตําแหนงวิชาการเปนอาจารยมากที่สุด รอยละ
73.4 สวนใหญมีประสบการณในการสอนนอยกวา 10 ป รอยละ 63.3 และสอนในรายวิชาพื้นฐาน รอยละ
76.7 สวนใหญสอนในรายวิชาเอก รอยละ 73.3 นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามเคยเขารวมกิจกรรมอบรม
ความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน 1-3 ครั้ง รอยละ 80.0
ผลการวิจัย พบวา คณาจารยมีการรับรู และความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ อยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก และการนํากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ไปปฏิบัติของกลุมตัวอยาง ไดแก ดานวิธีการสอน ดานการประเมินผลการเรียน และดานการสนับสนุนการ
เรียนการสอน สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ในสวนประเด็นของปญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวา เวลาในการจัดการเรียนการสอนมีนอยเนื่องมาจากตรงกับวันหยุด
หรือ มีกิ จ กรรมของมหาวิท ยาลัย และนั กศึ กษาเรีย นหลายวิช ามากเกิน ไป ทํ าใหไ มสนใจกับ กิจ กรรมที่
มอบหมายใหทํา หรือทําโดยไมมีคุณภาพ และที่สําคัญคณาจารยประสบกับปญหากลุมเรียนที่ใหญเกินไป
การขาดแคลนอุปกรณและสื่อการสอน รวมทั้งภาระงานของอาจารยมีมากเกินไป
คําสําคัญ: ผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนการสอน คุณภาพการศึกษา
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Abstract
The aims of this study were to study the level of perception, understanding and
implementation of Student Centered Approach on aspect of teachers in the Faculty of Science,
Maejo University; and to study the problems and obstacles in class management of Student
Centered Approach. The data was collected by using questionnaires interviewing every teacher in
the Faculty of Science (78 cases). However, only 30 questionnaires (36.14%) were returned. The
data showed that 63.3% of the respondents were female, 53.3% were holding a doctoral degree,
and 73.4 % were lectures. In additions, most of the respondents were having less than 10 years
experience in teaching, 63.3% of them were teaching fundamental subjects and 76.7% were
teaching major courses. Moreover, 80% of them had attended in practice of Student Centered
Approach activities up to 1-3 times in prior.
The data showed that most teachers had a moderate to high level of perception and
understanding in the Student Centered Approach. For implementation such as teaching methodology,
teaching evaluation, and teaching facility were in the moderate level. In case of the problems and
obstacles in class management of Student Centered Approach, we found that class timing was
limited due to holidays, university activities and enrolling too many classes of students which
affected concentration in studying and working quality. Finally, the main problems were handling
too large class of teacher, insufficient teaching facility, and highly working loads.
Keywords: student centered approaches, class management, education quality

คํานํา
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นับเปนการปฏิรูปทางวัฒนธรรมของระบบการศึกษาครั้ง
ยิ่งใหญของประเทศไทย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 แนวทางการจัด
การศึกษา มาตรา 22 ซึ่งไดกลาวไววา
“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มศักยภาพ” ซึ่งเปนการปฏิรูปจากระบบการเรียนการสอนแบบเดิมที่ผูสอนเปนพระเอกอยูหนาหองเรียน
ในรูปแบบที่คุนเคยกันไดแก การฟงคําบรรยายและอานตํารา ทองจํา แลวนําไปสอบ ซึ่งเปนการวัดผลเพื่อ
ตัดสินความเกงของผูเรียนจากคะแนนสอบ โดยที่ไมไดวัดผลเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของผูเรียนซึ่งเปน
ระบบการเรียนการสอนที่ไดสั่งสมมาเปนเวลานาน จะเห็นไดวาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติได
เนนผูเรียนใหพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ และรอบดาน การเรียนรูเกิดไดทุกที่ ทุกเวลา และตอเนื่อง
ตลอดชีวิต การเรียนรูในสิ่งที่มีความหมายและสามารถนําไปใชประโยชนไดในการดํารงชีวิต การเรียนรูตอง
ได จ ากการได ล งมื อ ปฏิ บั ติ เน น ให ผู เ รี ย นได ส ร า งความรู ผ า นการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ท างสั ง คม โดยการใช
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กระบวนการเรียนรูดวยความกระตือรือรนตื่นตัวตลอดเวลา และการมีโอกาสนําความรูไปประยุกตใช ทั้งนี้ก็
เพื่อเตรียมความพรอมของประชากรไทยใหมีคุณภาพในการแขงขันระดับนานาชาติได
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตามความหมายของคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู
(2543) หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยวิธีตางๆ อยางหลากหลายที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
เกิดการพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติตอไป
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียน จึงตองใชเทคนิควิธีการเรียนรูรูปแบบการสอนหรือ
กระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายวิธี
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยแมโจ อีกทั้งยังเปน
มาตรฐานการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนรู ตัวบงชี้ที่ 2.20 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และคณะวิทยาศาสตร ซึ่งเปนหนวยงานดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการตามแนวพันธกิจนี้
แตจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสมศ. ประจําปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรไดรับ
คะแนนการประเมินผลในสวนนี้เพียง 1 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 3 คะแนน นั่นแสดงใหเห็นวาการนํา
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปปฏิบัติยังไมประสบผลเทาที่ควร ซึ่งการนํากระบวนการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จําเปนตองเปลี่ยนแปลงทั้งกรอบความคิด
ทัศนคติ และการกระบวนการเรียนการสอนทั้งผูเรียนและผูสอน อันเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับคณาจารยของ
คณะวิทยาศาสตร ผูวิจัยจึงสนใจที่จะแสวงหาขอมูล ขอเท็จจริง ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
คณาจารย คณะวิทยาศาสตร เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรูและระดับความเขาใจ ในกระบวนการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของคณาจารยในคณะวิทยาศาสตร
2. เพื่อศึกษาระดับการนํากระบวนการการเรี ยนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปปฏิบัติข อง
คณาจารยในคณะวิทยาศาสตร ดานวิธีการสอน การประเมินผลการเรียน และการสนับสนุนจากคณะฯ
3. เพื่ อศึ กษาปญ หา และอุป สรรค ของการจั ด การเรีย นการสอนที่ เ นน ผูเ รี ยนเปน สําคั ญ ของ
คณาจารย ในคณะวิทยาศาสตร

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลจากประชากร คือ อาจารยผูสอนทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
แมโจ ที่ทําการสอนในภาคเรียนที่ 1/2551 จํานวน 78 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชแบบสอบถาม (questionnaire)
ประกอบไปดวย 3 สวน คือ ขอมูลทั่วไป มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรูกระบวนการการเรียนการสอน ความเขาใจในกระบวนการเรียนการสอน การนําไปใช
ในการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนการสอน มีลักษณะเปนแบบมาตราประเมินคา (Rating
scale) ชนิด 5 ชวง (Likert scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนขอมูลที่ตรงกับผูตอบแบบสอบถาม โดยถา
คําถามขอนั้นตรงกับผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดจะได 5 คะแนน ตรงกับผูตอบแบบสอบถามมาก จะได
4 คะแนน ตรงกับผูตอบแบบสอบถามปานกลางจะได 3 คะแนน ตรงกับผูตอบแบบสอบถามนอย จะได
2 คะแนน ตรงกับผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุดจะได 1 คะแนน และแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
ปญหา และอุปสรรค ของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของผูตอบแบบสอบถาม

ผลการวิจัย
จากการสงแบบสอบถามใหอาจารยผูสอนทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ทํา
การสอนในภาคเรียนที่ 1/2551 จํานวน 78 ฉบับ ผูวิจัยไดรับคืนเพียง 30 ฉบับ คิดเปนรอยละ 36.14 โดยมี
ผลการวิจัย ดังนี้ ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิง รอยละ 63.3 และเปนเพศชาย รอยละ 36.7 มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 46.7 ระดับปริญญาเอก รอยละ 53.3 โดยมีตําแหนงวิชาการเปนอาจารย
รอยละ 73.4 ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย รอยละ 13.3 เทากัน มีประสบการณในการสอน
นอยกวา 10 ป รอ ยละ 63.3 ประสบการณสอน 10-20 ป รอ ยละ 16.7 และ ประสบการณ สอนมากกว า
20 ป รอยละ 20.0 ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามที่สอนในรายวิชาพื้นฐาน รอยละ 76.7 สอนในรายวิชาเลือกเสรี
รอยละ 23.3 สอนในรายวิชาเอก รอยละ 73.3 และ สอนในรายวิชาเอกเลือก รอยละ 63.3
โดยมีผูที่เคยเขารวมกิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวน 1-3 ครั้ง รอยละ 80.0 สวนผูที่ไมเคยเขารวมกิจกรรมเลย และเขารวมกิจกรรมมากกวา 3 ครั้ง
รอยละ 10.0 เทากัน และมีผูที่ตองการใหคณะจัดอบรมความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ รอยละ 56.7
การรับรูและระดับความเขาใจในกระบวนการการเรียนการสอน พบวา คณาจารยมีการรับรู และ
ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับปานกลาง แตมีความเชื่อวา
นักศึกษาทุกคนมีศักยภาพสามารถพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน และเปนการเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน อยูในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับการรับรูและระดับความเขาใจของคณาจารย
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. ทราบวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
15
3
10
2
0
(10.0) ( 33.3) (50.0)
(6.7)
(0.0)
2. มีความเขาใจวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
17
4
7
2
0
เปนสําคัญ
(56.7)
(13.3)
(23.3)
(6.7)
(0.0)
3. เชื่อวานักศึกษาทุกคนมีศักยภาพ สามารถพัฒนา
17
5
4
3
1
ตนเอง โดยวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน
(56.7)
(16.7)
(13.3)
(10.0)
(3.3)
4. เชื่อวาการเรียนการสอนเปนการเรียนรูรวมกัน
14
8
6
2
0
ระหวางผูสอนและผูเรียน
(46.7)
(26.7)
(20.0)
(6.7)
(0.0)
หมายเหตุ: คาในตาราง คือ รอยละตามแถว

สําหรับการนํากระบวนการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป นสําคัญไปปฏิบัติ พบวา ในดา น
วิธีการสอน คณาจารยของคณะวิทยาศาสตร มีทัศนะคติตอวิธีการสอน 3 ประเด็น ไดแก 1) มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคในการจัดการเรียนการสอน 2) ใชวิธีการกระตุนเราความสนใจผูเรียนแตละคนอยางเหมาะสม
3) เนนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ทํากิจกรรมดวยตนเองมากกวาฟงบรรยายอยูในระดับปานกลาง สวน 4) การ
ฝกใหนักศึกษาทํางานอยางเปนระบบทั้งแบบคนเดียวและเปนกลุมอยูในระดับมาก
ดานการประเมินผลการเรียน คณาจารยของคณะวิทยาศาสตร มีทัศนะคติตอวิธีการประเมินผล
ทั้ง 4 ประเด็น ไดแก 1) มีการประเมินผลการเรียนควบคูในระหวางการเรียนการสอน 2) มีการประเมินผล
เปนรายบุคคลและเปนกลุมดวยวิธีการหลากหลายนอกเหนือจากการทดสอบ 3) ฝกใหนักศึกษาประเมิน
ตนเองและยอมรับผลการประเมินจากเพื่อน 4) ใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดแผนการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการเรียนรวมกับอาจารย ซึ่งทุกประเด็น อยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาใน
ประเด็นการฝกใหนักศึกษาประเมินตนเองและยอมรับผลการประเมินจากเพื่อน มีคณาจารยถึงรอยละ 43.3
ที่ยังปฏิบัติในระดับนอย และนอยที่สุด และประเด็นการใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดแผนการเรียนการ
สอนและการประเมินผลการเรียนรวมกับอาจารย มีคณาจารย รอยละ 30 ที่ยังปฏิบัติในระดับนอย และนอย
ที่สุด
ด า นการสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน คณาจารย ข องคณะวิ ท ยาศาสตร มี ทั ศ นะคติ ต อ การ
สนับสนุนการเรียนการสอนทั้ง 3 ประเด็น ไดแก สามารถใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษา อยูในระดับ
มาก สวนคณะฯ ไดจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ รวมทั้งความสะดวกเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและ
คณะฯ มีสถานที่ที่สรางบรรยากาศการเรียนรู ตลอดจนมีอุปกรณที่เอื้อความสะดวกตอการคนควาเพิ่มเติม
อยูในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดับการนํากระบวนการการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญไปปฏิบัติ
รายการ
ดานวิธีการสอน
1. มีความคิดริเริม่ สรางสรรคในการจัดการเรียนการสอน
2. ใชวิธีการกระตุน เราความสนใจผูเรียนแตละคน
อยางเหมาะสม
3. เนนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ทํากิจกรรม ดวยตนเอง
มากกวาฟงบรรยาย
4. ฝกใหนักศึกษาทํางานอยางเปนระบบ ทั้งแบบ
คนเดียวและเปนกลุม
ดานการประเมินผลการเรียน
5. มีการประเมินผลการเรียนควบคูในระหวาง
การเรียนการสอน
6. มีการประเมินผลเปนรายบุคคลและเปนกลุม
ดวยวิธีการหลากหลายนอกเหนือจากการทดสอบ
7. ฝกใหนักศึกษาประเมินตนเองและยอมรับผลการ
ประเมินจากเพื่อน
8. ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดแผนการเรียน
การสอนและการประเมินผลการเรียนรวมกับ
อาจารย
ดานการสนับสนุนการเรียนการสอน
9. สามารถใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาได
10. คณะฯ ไดจดั สภาพแวดลอม บรรยากาศ รวมทั้ง
ความสะดวกเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
11. คณะฯ มีสถานที่ ที่สรางบรรยากาศการเรียนรู มี
อุปกรณที่เอื้อความสะดวกตอการคนควาเพิ่มเติม

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

4
(13.3)
3
(10.0)
3
(10.0)
5
(16.7)

10
(33.3)
9
(30.0)
12
(40.0)
12
(40.0)

13
(43.3)
15
(50.0)
13
(43.3)
11
(36.7)

2
(6.7)
3
(10.0)
2
(6.7)
2
(6.7)

1
(3.3)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

2
(6.7)
2
(6.7)
3
(10.0)
3
(10.0)

11
(36.7)
9
(30.0)
3
(10.0)
7
(23.3)

13
(43.3)
15
(50.0)
11
(36.7)
11
(36.7)

4
(13.3)
3
(10.0)
9
(30.0)
7
(23.3)

0
(0.0)
1
(3.3)
4
(13.3)
2
(6.7)

9
(30.0)
1
(3.3)
1
(3.3)

15
(50.0)
8
(26.7)
10
(33.3)

5
(16.7)
15
(50.0)
13
(43.3)

1
(3.3)
3
(10.0)
4
(13.3)

0
(0.0)
3
(10.0)
2
(6.7)

หมายเหตุ: คาในตาราง คือ รอยละตามแถว
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ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีดังนี้
1. กลุมเรียนใหญเกินไปทําใหดูแลเปนรายบุคคล หรือพบปะจัดกลุมยอยไดไมมาก ทําใหไม
สามารถประเมินปญหาของนักศึกษาแตละคนไดทันเวลา มีความยุงยากในการติดตามประเมินผล และ
ลําบากในการใหทํากิจกรรมกลุม และการที่มีจํานวนนักศึกษามาก ทําใหไมสามารถตรวจความถูกตองของ
ชิ้นงานไดเต็มที่ ทั้งนี้คณะควรหางบประมาณจาง TA เพื่อใหเกิดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งเดี่ยว และกลุม
รวมทั้งควรมีการจัดคาบติว พรอมคาตอบแทนใหกับผูติว ในบางวิชา โดยจัดไวในหลักสูตร แทนการศึกษา
คนควาดวยตนเอง และคณะควรเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดกลุมเรียนใหมีจํานวนนักศึกษาประมาณ 50 คน
2. ขาดแคลนอุปกรณและสื่อการสอน เชน ไมโครโฟน LCD projector เอกสารภาษาไทยมีเนื้อหา
ไมเพียงพอ รวมทั้งสถานที่ไมเอื้ออํานวย คณะควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ และสื่อการสอน
ในทุกๆ หองเรียน พรอมทั้งเจาหนาที่ดูแลอุปกรณตางๆ ใหพรอมใชงาน รวมทั้งสมัคร digital library ให
มากกวานี้ เชน IEEE ACM
3. ภาระงานของอาจารยมีมาก รวมทั้งยังไมเขาใจวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ จึงไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายได ในประเด็นนี้คณะควรจัดหางบประมาณ
ในการจัดหาบุคลากรเพิ่ม เพื่อลดภาระงานสอนใหนอยลง และมีการเกลี่ยจํานวนชั่วโมงสอนใหกับอาจารย
ทุกๆ คน ในปริมาณใกลเคียงกัน รวมทั้งจัดหาวิทยากรที่มีประสบการณมาใหความรูโดยวิธีจัดเปนกิจกรรม
แทนการบรรยายหรืออบรม มีตัวอยางการจัดกิจกรรมที่สามารถนํามาประยุกตใชไดจริง ครอบคลุมหลายๆ
วิชาโดยวิทยากรควรเปนอาจารยสายวิทยาศาสตร จะไดทราบลักษณะของรายวิชาในคณะวิทยาศาสตร และ
ควรจัดอบรมบอยๆ
4. เวลาในการจั ด การเรี ย นการสอนมี น อ ย บางครั้ ง ก็ ต รงกั บ วั น หยุ ด หรื อ มี กิ จ กรรมของ
มหาวิทยาลัย ทําใหเวลาเรียนมีนอยแตเนื้อหาในวิชาเรียนมีมาก ทําใหจัดกิจกรรมไดนอย หรือบางครั้งไม
สามารถเสริมกิจกรรมไดเลย ซึ่งบางครั้งอาจเปนเพราะรายวิชาไมเหมาะสมที่จะใชวิธีจัดการเรียนการสอน
แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในประเด็นนี้คณะควรมีการเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมในชวงปฐมนิเทศ
หรือชวงเวลาที่ไมกระทบการการเรียนการสอน
5. นั ก ศึก ษาเรี ย นหลายวิ ช ามากเกิ น ไป (19-21 หน วยกิต ) ทํ าใหเ กิดความร วมมื อน อย และ
ไมสนใจกับกิจกรรมที่มอบหมายใหทํา โดยทําไปตามที่ไดรับมอบหมายโดยไมมีคุณภาพ นักศึกษาใน
หองเรียนยังมีความรูความสามารถพื้นฐานที่ตางกันมาก ทําใหการใชเทคนิคเดียวในการสอนไมเหมาะสม
รวมทั้งนักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียน ทําใหไมมีความอยากรู แตตองการไดแตเกรดดีๆ ซึ่งบางครั้งใช
เอกสารของรุนพี่ทําใหไมมีความคิดที่จะทําสิ่งใหมๆ ซึ่งคณะควรเสนอใหมหาวิทยาลัยจัดกลุมนักศึกษาที่มี
พื้นฐานเดียวกัน เรียนหองเดียวกัน เชน แยกนักศึกษา 2 ป และ 4 ป และอาจารยที่สอนแตละวิชาควรมีการ
เก็บเอกสารประกอบการสอนคืนทุกภาคเรียน เพื่อไมใหเกิดการสงตอใหรุนนอง
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วิจารณและสรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบวา ในมุมมองของคณาจารยที่มีตอการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ยังมีการรับรู และเขาใจในระดับปานกลาง ดังนั้นผูบริหารของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ควรตระหนักใหมี
การจัดอบรมใหความรูแกคณาจารยทุกทานใหมากขึ้น ตลอดจนมีการประเมินผลการสอนของคณาจารยที่
เปนรูปธรรม สวนคณาจารยควรเขารับการฝกอบรมและนําความรู และกระบวนวิธีที่ไดรับจากการฝกอบรม
มาปฏิบัติ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในประเด็นการนํากระบวนการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปปฏิบัติของคณาจารย
พบวา ดานวิธีการสอน การประเมินผลการเรียน ไปปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
ฝกใหนักศึกษาประเมินตนเองและยอมรับผลการประเมินจากเพื่อน และ การใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
จัดแผนการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรวมกับอาจารย ซึ่งมีอาจารยประมาณรอยละ 30-40 ที่
ยังปฏิบัติในระดับนอย และนอยที่สุด อันเนื่องมาจากคณาจารยยังมีความเขาใจในการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปานกลาง ตลอดจนอุปกรณไมเอื้ออํานวย ดังนั้นคณะฯ และ มหาวิทยาลัยฯ ควรที่จะจัดหาอุปกรณที่
จําเปนใหแกคณาจารย และใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบวาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยังมีอุปสรรคจาก
ภาระงานที่มากเกินไป จํานวนชั่วโมงเรียนนอย มีกิจกรรมนักศึกษาในชวงเวลาการเรียนการสอน ดังนั้น สิ่งที่
คณะฯ ควรสนั บสนุ น ใหก ารเรี ย นการสอนที่ เ นน ผู เ รีย นเป น สํ าคั ญ บรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ ควรจั ด ภาระงานให
เหมาะสม โดยกําหนดชั่วโมงสอน และจํานวนนักศึกษาตอกลุมเรียน หากเกินในระดับที่กําหนดอาจมีความ
จําเปนตองสรรหาบุคคลากรภายนอกเพิ่มเติมเปนครั้งคราวไป หรือมีผูชวยสอนในแตละกลุมเรียน และชวงที่
มีการเรียนการสอนตองประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่จะมีผลกระทบตอการเรียน
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษา ลักษณะพื้นฐานของผูรับฟงรายการละครวิทยุ ความรูที่ไดรับ
จากรายการละครวิ ท ยุ ความพึ ง พอใจของผู รั บ ฟ ง ที่ มี ต อ รายการละครวิ ท ยุ ป ญ หาและข อ เสนอแนะ
ผลการวิจัย พบวา ผูรับฟงเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป สวนใหญจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือปวช. รับฟงรายการละครวิทยุทางวิทยุมากกวาทางอินเตอรเน็ต และรับฟงรายการ
ละครวิทยุที่บานมากกวาสถานที่ทํางาน สวนใหญมีอาชีพทํานา มีสมาชิกจํานวน 4-6 คน ผูรับฟงไดรับ
ความรูและมีความพึงพอใจจากรายการละครวิทยุในระดับมาก ปญหามีเพียงเล็กนอย คือ บางครั้งดนตรี
ประกอบดังเกินไป ขอเสนอแนะอยากใหมีรายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ออกอากาศอยางตอเนื่อง และควรเพิ่มเวลาออกอากาศ
คําสําคัญ: รายการละครวิทยุ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
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Abstract
The objectives of this research were to study: 1) socio-economic background of the audience
2) the audience’s level of knowledge gained from listening 3) the audience’s degree of satisfaction
towards the two radio dramas, and 4) problems and suggestions. The findings were as follows:
1) The surveyed audience were more female than male, aged 31-40 years, mostly with secondary
school or high-school professional certificates of education and have 4-6 members in each household.
The surveyed audience listen to the radio dramas on radio more than the internet, and listen at
home more than at their work place. 2) The audience’s level of knowledge gained from listening to
the radio dramas and their degree of satisfaction towards the dramas were high. 3) The audience
cite few minor problems in listening to the radio dramas being firstly, the background music was
sometimes kept under too loud. Their suggestions were that there should be continuing radio
dramas in honour of His Majesty the King, and that more airtime should be allocated to broadcast
such programmes.
Keywords: Radio Dramas, Tribute , His Majesty the King

คํานํา
ปญหาสารเสพติดเปนปญหาใหญและสําคัญมาก ซึ่งตองการการรวมมือกันหลายๆ ฝาย เพื่อแกไข
เปนปญหาระดับประเทศ และระดับโลก เพราะสารเสพติด นอกจากจะมีผลเสียโดยตรงตอรางกายและจิตใจ
ของผูเสพเองแลว ยังกระทบไปถึงจิตใจของคนในครอบครัว หรือผูใกลชิดของผูเสพ และนํามาซึ่งปญหา
อาชญากรรม อันเปนผลเสียหายตอสังคมและประเทศชาติดวย ปจจุบันการแพรระบาดของการเสพสารเสพ
ติดไดเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ในเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชน พบวาเด็กนักเรียน มีการดมสาระ
เหยกันมากขึ้น และเยาวชนทั่วๆไป ใชสารเสพติด โดยเฉพาะยาบา เพิ่มมากขึ้น ที่เปนเชนนื้ เพราะปจจัย
เสริมจากภาวะเศรษฐกิจ สภาพสังคม สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การขาดความรัก ความอบอุน ใน
ครอบครัว พอแมไมมีเวลาใหลูก การแตกแยกของครอบครัว คนสวนหนึ่งจะนิยมและพยายามแสวงหา
ความสุข ทางวัตถุนิยม พรอมทั้งขาดจริยธรรม ศีลธรรม อันดีงาม
สังคมไทยกําลังประสบปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทุกฝายตองชวยกัน
แกไขปญหาใหลุลวงไป การเริ่มตนดวยวิธีปองกันกอนปญหาจะเกิดขึ้นนับเปนการสรางภูมิคุมกันภัยยาเสพ
ติด ซึ่งสื่อที่ใชเผยแพร สําหรับการปองกันยาเสพติด ไมวาจะเปน เอกสาร โปสเตอร แผนพับ นิทรรศการ วีดิ
ทัศน เทปเสียง วิทยุกระจายเสียง
รายการละครวิทยุ เปนการแสดงออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง ซึ่งผูฟงไมเห็นตัวผูแสดง ไดยิน
แตเสียงผานทางเครื่องรับฟงวิทยุ ผูฟงไมเห็นบทบาทของตัวละครแตสามารถเห็นทุกอยางจากมโนภาพ
หรือจินตนาการจากเสียงตางๆ ไดแก บทเจรจา บทบรรยาย เสียงเพลง เสียงประกอบ โดยสวนใหญละคร
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วิ ท ยุ จ ะมุ ง เน น ให ค วามรู ส ลั บ กั บ ความบั น เทิ ง และสอนใจ นอกจากนี้ ยั ง เป น การรณรงค เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธดวย
สถานีวิทยุ ม.ก.ไดนํารายการละครวิทยุ ชุดเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่อง ยิ่ง
ดวยบิตุรงค และ หมอกสลายที่ปลายฟาออกอากาศทางสถานีวิทยุ เพื่อเผยแพรความรู เกี่ยวกับการปองกัน
และตอตานยาเสพติด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ลักษณะพื้นฐานทางสังคม และเศรษฐกิจ ของผูรับฟง
รายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่อง ยิ่งดวยบิตุรงค และหมอกสลายที่
ปลายฟา ความรูที่ไดรับจากรายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่อง ยิ่งดวย
บิตุรงค และ หมอกสลายที่ปลายฟา ความพึงพอใจของผูรับฟงที่มีตอรายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่อง ยิ่งดวยบิตุรงค และ หมอกสลายที่ปลายฟา ปญหาและขอเสนอแนะ
ของผูรับฟงที่มีตอรายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่อง ยิ่งดวยบิตุรงค และ
หมอกสลายที่ ป ลายฟ า ประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ ทํ า ให ป ระชาชนได รั บ ความรู ถึ ง ภั ย จากยาเสพติ ด
วิธีปองกัน และเห็นความสําคัญของ กองทุนเพื่อแม สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชเปนแนวทางในการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ได อ ย า งถู ก ต อ ง ประชาชนมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ใ นพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวฯและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อุปกรณและวิธีการ
ประชากร เปนผูรับฟงรายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่องยิ่งดวยบิตุรงค
และหมอกสลายที่ ป ลายฟ า ของสถานี วิ ท ยุ ม.ก. บางเขน สถานี วิ ท ยุ ม.ก. เชี ย งใหม สถานี วิ ท ยุ ม.ก.
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บิตุรงค และหมอกสลายที่ปลายฟา ของสถานีวิทยุ ม.ก. โดยเลือกเฉพาะเจาะจงผูรับฟงที่รับฟงรายการละคร
วิทยุที่สามารถติดตอกับทางสถานีวิทยุไดทั้ง 4 แหง จํานวน 1,000 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งมี 2 ลักษณะ ไดแก คําถาม
แบบปด (closed-question) และคําถามแบบเปด (open-ended question) ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนที่รับฟงรายการละครวิทยุ
ตอนที่ 2 ความรูที่ไดรับจากรับฟงรายการละครวิทยุ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เรื่องยิ่งดวยบิตุรงค และหมอกสลายที่ปลายฟา
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของรายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่อง
ยิ่งดวยบิตุรงค และหมอกสลายที่ปลายฟา
ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะของผูรับฟงที่มีตอรายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ เรื่องยิ่งดวยบิตุรงค และหมอกสลายที่ปลายฟา
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยและผูชวยวิจัย รวมประชุม แบงกลุมรับผิดชอบงาน แตละสถานีวิทยุในการ
ดําเนินการเก็บขอมูล จากสถานีวิทยุ ม.ก. ทั้ง 4 แหง ไดดําเนินการดังนี้ ผูวิจัยและผูชวยวิจัยเดินทางไปสง
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และรับแบบสอบถามดวยตนเอง โดยดําเนินการเก็บขอมูลในระหวางเดือน พฤศจิกายน 2550-กุมภาพันธ
2551
การวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการหา คารอยละ ( percentage ) คาเฉลี่ย (Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation)

ผลการวิจัย
ผูรับฟงรายการละครวิทยุ เปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 52.1 และ 47.9 ตามลําดับ
มีอายุระหวาง 31-40 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.1 รองลงมา อายุระหวาง 21-30 และ อายุระหวาง
41-50 ป จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือ ปวช. มากที่สุด รองลงมา คือระดับชั้นประถมศึกษาป
ชองทางการฟงรายการละครวิทยุจากทางวิทยุมากกวาทางอินเทอรเน็ต สถานที่รับฟงรายการละครวิทยุจาก
ที่บานมากกวาสถานที่ทํางาน อาชีพของผูรับฟง คือ การทํานามากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพรับจาง จํานวน
สมาชิกในครอบครัว พบวา สวนใหญ มีสมาชิกจํานวน 4-6 คน มากที่สุด รองลงมา มีสมาชิกนอยกวา 4 คน
ระดับความรูที่ไดรับจากรายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่องยิ่ง
ดวยบิตุรงค และหมอกสลายที่ปลายฟา ในภาพรวมผูรับฟงมีความรูที่ไดรับจากรายการละครวิทยุอยูใน
ระดับมาก
ความพึงพอใจของผูรับฟงที่มีตอรายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เรื่องยิ่งดวยบิตุรงค และหมอกสลายที่ปลายฟา ซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา วิธีเสนอ ความยาว
ของรายการ โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน มีความพึงพอใจในระดับมาก ปญหามีเพียงเล็กนอยคือ เสียงดนตรี
ประกอบดัง
โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ อยากใหมีรายการละครวิทยุหรือละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯอีก อยางตอเนื่อง ไดรับความรูเรื่องยาเสพติดมาก และเปนประโยชนตอประชาชนและ
เยาวชนมาก เหมาะสมกั บ สถานการณ ใ นปจ จุ บั น ควรมี ก ารส ง เสริ ม และเผยแพร ท างสถานี วิ ทยุ อ ย า ง
ตอเนื่อง ควรใชหลายๆ ภาษา ควรเพิ่มเวลาที่ออกอากาศ เพราะเนื้อหาของละครดีมากใหขอคิดแกนักเรียน
และประชาชน อยากใหทํารายการละครวิทยุตอไป

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษา ลักษณะพื้นฐานทางสังคม พบวา ผูรับฟงเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อาจเปน
เพราะ ผูหญิงชอบฟงละครวิทยุมากกวาเพศชาย และผูรับฟงมีอายุระหวาง 31-40 ป ซึ่งวัยนี้ จะเปนกําลัง
สําคัญในการทํางาน เพื่อหารายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช.
เพราะการศึกษาในปจจุบันมีการกระจายทางการศึกษาอยางทั่วถึง ผูรับฟงรายการละครวิทยุที่บานมากกวา
ที่ทํางาน อาจเปนเพราะผูรับฟงสวนใหญจะใชเวลาพักผอนอยูที่บานในการฟงรายการวิทยุ ฟงรายการวิทยุ
ทางวิทยุ มากกวาการฟงรายการละครวิทยุทางอินเตอรเน็ต ซึ่งสอดคลองกับอาชีพ เพราะสวนใหญผูรับฟงมี
อาชีพเปนเกษตรกร วิทยุถือวาเปนสิ่งที่ผูรับฟงใชงายและเปนสิ่งที่ใชไดกับทุกวัย สวนใหญมีอาชีพเปน
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เกษตรกร ทํานา สมาชิกในครอบครัว มี 4-6 คน ซึ่งปจจุบันจะเปนครอบครัวเดียว จะมีแนวโนมครอบครัวมี
ขนาดเล็กลง
ความรูที่ไดรับจากรายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่องยิ่งดวย
บิตุรงค และหมอกสลายที่ปลายฟา พบวา ผูรับฟงมีความรูที่ไดรับจากรายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่องยิ่งดวยบิตุรงค และหมอกสลายที่ปลายฟาอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ
67.7 รองลงมาเปนระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 30.7 และระดับนอยคิดเปนรอยละ 1.6 ตามลําดับ อาจ
เปนเพราะ ผูรับฟงมีความรูเบื้องตนในเรื่องของยาเสพติดมาบาง และเมื่อไดรับฟงรายการละครวิทยุเกี่ยวกับ
เรื่องยาเสพติดจึงทําใหมีความเขาใจมากขึ้นถึงโทษที่มีตอรางกายและจิตใจ และในเรื่องเกาคําสอนของพอ
ผูฟงจะมีความรูเ ปนอยางดี อาจเนื่องมาจากสื่อตางๆ ก็มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งสื่อทาง
สิ่งพิมพ โทรทัศน การบอกเลา เปนตน จึงทําใหสามารถทราบเกี่ยวกับเกาคําสอนของพอเปนอยางดี วาเปน
คําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึ่งประกอบไปดวยความพอดี ความเพียร ความรูตน ตองรูจัก
การรับและรูจักการใหออนโยนแตไมออนแอ พูดจริงทําจริง ความซื่อสัตย หนังสือเปนออมสิน การเอาชนะใจ
ตนเอง ซึ่งเปนคําสอนในเกาคําสอนของพอ และการแกไขปญหายาเสพติดของหมูบานปลายฟา ซึ่งตองใช
ความสามัคคีของชุมชนในทองถิ่นชวยกันดูแล และสรางความเขมแข็งกับหมูบานของตนเอง จะเปนวิธีที่
เปนเกราะปองกันภัยจากยาเสพติดที่จะเขามาอยูในหมูบานได การใชวิธีการปองกันจะเปนวิธีที่ดี การให
โอกาสกั บผู ติดยาเสพติ ดไปแลวให กลั บมาทํ าความดี ได และกองทุ น แมข องแผ นดิ นซึ่ ง เปน เงิ น ขวัญ ถุ ง
พระราชทานของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถใหกับหมูบาน ผูฟงก็ทราบเปนอยางดี ในรายการ
ละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่องยิ่งดวยบิตุรงคและหมอกสลายที่ปลายฟา ก็ได
สอดแทรกเนื้อหาลงไปละครไดอยางเขาใจ ทําใหผูฟงทราบเนื้อหาเปนอยางดี รวมทั้งวิธีการเสนอ ที่เปน
รูปแบบของรายการละคร ที่มีวิธีเสนอในดานของภาษา พูดเปนภาษาที่เขาใจงาย น้ําเสียงเหมาะสมกับตัว
ละครและมี บ รรยากาศสมจริ ง และเรื่ อ งราวต า งๆ ได จึ ง ทํ า ให ค วามรู ที่ ไ ด รั บ จากรายการละครวิ ท ยุ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่องยิ่งดวยบิตุรงคและหมอกสลายที่ปลายฟา ผูรับฟงจึงมี
ความรูในระดับมาก
ความพึงพอใจของผูรับฟงที่มีตอรายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เรื่องยิ่งดวยบิตุรงคและหมอกสลายที่ปลายฟา ผูรับฟงมีความพึงพอใจตอรายการละครวิทยุในระดับมาก
อาจเปนเพราะเนื้อหาของละครวิทยุ มีเนื้อหาที่นาฟง เขาใจงาย เนื้อเรื่องชวนใหติดตามและทําใหเขาใจ
เนื้อหาไดงาย วิธีการเสนอในเรื่องราวของภาษาพูดก็เขาใจไดงาย น้ําเสียงของตัวละคร และเสียงประกอบใน
ละครมีความสมจริง ชวยใหผูรับฟงไดมีจินตนาการตามละครไปดวย และรายการละครวิทยุก็มีใหรับฟงได
นอยลงในปจจุบัน เมื่อไดมีรายการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่องยิ่งดวย
บิตุรงคและหมอกสลายที่ปลายฟากลับมาอีกจึงทําใหผูรับฟงสวนหนึ่งกลับมารับฟงอยางตั้งใจ และนึกถึงใน
อดีตที่เคยรับฟ งรายการละครวิทยุในสมัยก อนจึงทํ าใหผูรั บฟงกลุ มนี้ มีค วามพึง พอใจอยางมากในการ
กลับมารับฟงรายการวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่องยิ่งดวยบิตุรงคและหมอก สลาย
ที่ ป ลายฟ า อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ป ญ หาและข อ เสนอแนะ ของผู รั บ ฟ ง ที่ มี ต อ รายการละครวิ ท ยุ เ ทิ ด พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่องยิ่งดวยบิตุรงคและหมอกสลายที่ปลายฟา ซึ่งพบปญหาเพียงเล็กนอย
เทานั้น เชน เสียงดนตรีประกอบดังเกินไป ขอเสนอแนะ อยากใหมีรายการละครวิทยุอยางตอเนื่อง เพิ่ม
เวลาออกอากาศ และใชหลายๆ ภาษา
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จากผลการวิจัย พบวา รายการละครวิทยุ ยังเปนรายการที่มีผูรับฟงใหความสนใจและชอบรูปแบบ
ในการเผยแพรความรู ในลักษณะรายการละครวิทยุ เนื้อหาของบทละครวิทยุควรเปนเนื้อหาที่มี ประโยชน
และใหความรู การนําเสนอเรื่องราว น้ําเสียงของผูแสดงโดยเฉพาะเสียงผูแสดงที่ผูรับฟงเคยไดยินมากอน
และชอบเสียงเพลงหรือเสียงดนตรี และเสียงประกอบละคร นับวามีความสําคัญมากในการที่จะจูงใจใหผูรับ
ฟงติดตามอยางตอเนื่อง ตองสามารถสรางสถานการณใหดูสมจริง จะทําใหผูรับฟงรูสึก สนุก และอยาก
ติดตามตอไป การจะใหรายการละครวิทยุ เปนที่รูจักและเผยแพรความรูกับผูรับฟงนั้นคงจะตองจัดใหมีการ
เผยแพรจากสถานีวิทยุอยางตอเนื่อง
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรตอการใชพลังงานไฟฟาในอาคารสํานักงาน
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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ ไ ด ทํ า การศึ ก ษาการใช พ ลั ง งานไฟฟ า ของบุ ค ลากรเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม และ
กําหนดมาตรการทางดานเศรษฐศาสตรที่เปนไปไดตอการปฏิบัติ โดยทําการสอบถามบุคลากรและอาจารย
ของมหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 152 คน จาก 5 คณะ คือ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร และคณะศิลปศาสตร
พบวา บุคลากรมีการปดไฟฟาชวงเวลาพักเที่ยง ใชโทรศัพทภายในเพื่อการติดตองานเปนประจํา ใชระบบ
สนทนาผานเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อติดตองานทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย และปดเครื่องถายเอกสารไว
เมื่อยังไมไดใชงาน บุคลากรสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องใชไฟฟาประจําสํานักงาน และเห็นดวย
ตอแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟา มีคาคะแนนความเห็นเฉลี่ยเทากับ 4.06 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
คือ เปดหนาตางเพื่อรับแสงสวางและเปดไฟฟาเฉพาะที่จําเปน มาตรการทางเศรษฐศาสตรที่ควรนํามาใช
คือ การสรางแรงจูงใจ
คําสําคัญ: การใชพลังงานไฟฟา พฤติกรรม ความคิดเห็น มาตรการทางเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

Abstract
This research was conducted to study the guidelines on the use of electrical power by
university personnel to change the behavior and determine the feasible economic criteria through
questionnaires provided to 152 staff and lecturers from five units in Maejo University, namely:
Faculty of Agricultural Production, Faculty of Science, Faculty of Engineering and Agro-Industry,
Office of Agricultural Research and Extension, and Faculty of Liberal Arts. Results showed that
most of the respondents shut down their electricity during lunch hours, utilized internal phones for
regular work, conducted their conversation through computers for internal and external working
transactions and turned off copying machines when not in use. Majority of the university personnel
have knowledge about the use of electrical power in their respective offices and obtained an
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average opinion score of 4.06 or agreed to the saving guidelines of electricity. Opening windows to
allow sunlight and turning off electricity when in actual use should be done. Economic instruments
which should be used are incentive-based policies.
Keywords: electrical power usage, behavior, opinion, economic instrument, Maejo university

คํานํา
จากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทย ไมวาจะเปนดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การคมนาคมขนสง เปนตน ที่นับวันจะมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ สงผลตอปริมาณการใชพลังงานเพิ่ม
สู ง ขึ้ น ป ญ หาความขาดแคลนพลั ง งานกํ า ลั ง เป น ป ญ หาที่ ทั่ ว โลกให ค วามสนใจ รวมถึ ง ทิ ศ ทางการ
เปลี่ ย นแปลงของทรั พ ยากรพลั ง งานในอนาคต ป จ จุ บั น ประเทศไทยต อ งเผชิ ญ กั บ วิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ
ตลอดจนวิกฤตการขาดแคลนพลังงานควบคูไปดวย ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นไดจากราคาเชื้อเพลิง เชน
ราคาน้ํามัน ราคาถานหินลิกไนต และราคาคาไฟฟา ไดมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลกระทบ
ตอประชาชน หนวยงาน หางราน สถานประกอบการขนาดใหญที่จําเปนจะตองใชพลังงานในปริมาณมาก
ตลอดเวลา
มหาวิทยาลัยในฐานะเปนสวนหนึ่งของภาครัฐ และเปนอีกหนวยงานที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูความสามารถ ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม รวมทั้งการใหบริการ
วิชาการแกชุมชน เนื่องดวยภาระคาใชจายดานสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในขณะที่งบประมาณมี
จํากัด อาจทําใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคกรลดลง ซึ่งเปนเรื่องที่ผูบริหารควรตระหนักและให
ความสําคัญอยางเรงดวน ใหมีการกําหนดแผนงาน กิจกรรม การติดตามและตรวจสอบการใชพลังงาน
ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชพลังงานไฟฟาของบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ไมวา
จะเปนอาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางของมหาวิทยาลัย จะทําใหทราบแนวทางการลดปริมาณการใช
ไฟฟา และหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสงผลไปถึงการ
ปรับลดการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ ศึกษาพฤติกรรม
การใชพลังงานไฟฟาของบุคลากร มหาวิทยาลัยแมโจ และมาตรการทางดานเศรษฐศาสตรที่เปนไปไดตอ
การปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ในการลดการใชพลังงานในอาคารสํานักงาน
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร เปนวิธีการทางเศรษฐศาสตรที่รัฐบาลนํามาใชแทรกแซงตลาด เพื่อ
พิทัก ษทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยเครื่อ งมือดั งกล าวอาจแบง เปน กลุม ดัง นี้ 1) เครื่อ งมื อ
ทางดานการเงิน การคลัง 2) เครื่องมือทางการตลาด และ 3) เครื่องมือเสริมสรางแรงจูงใจในการจัดการ
สิ่งแวดลอม เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร ไดมีการนํามาใชกันเปนระยะเวลานานพอสมควรแลวในตางประเทศ
โดยจากการทบทวนเอกสารพบวา สวนใหญเปนการนํามาใชในประเทศพัฒนาแลว โดยเฉพาะประเทศใน
กลุม Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2546)
ขณะที่การนํามาใชในกลุมประเทศกําลังพัฒนาพบวา มีนอยมาก สําหรับรูปแบบและลักษณะการนําใชจะเปน
การใช ร ว มกั น ระหว า งวิ ธี ก ารบั ง คั บ และควบคุ ม โดยตรงกั บ เครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ และการใช เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เศรษฐศาสตร เนื่องจากเครื่องมือตางๆ จะมีความเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม สังคมและโครงสรางของสถาบันที่
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แตกตางกัน นอกจากนี้เนื่องจากวัตถุประสงคในการจัดการปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไมไดเกี่ยวกับเฉพาะปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมในปจจุบันแตเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงปญหาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตดวย ดังนั้นการใชมาตรการรวมหลายๆ อยาง เพื่อจัดการดานพลังงานจึงเปนสิ่งที่จําเปน

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ง นี้ ใ ช ส ถานดํ าเนิ น การศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย แมโ จ 63 หมู 4 ตํ า บลหนองหาร
อําเภอสันทราย จ.เชียงใหม 50290 ประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรและอาจารย ในมหาวิทยาลัยแมโจ
จังหวัดเชียงใหม โดยกําหนดหนวยงานและคณะที่มีสถิติการใชไฟฟาสูงสุดในรอบป 2549 อยางเจาะจงมา 5
หนวยงาน ไดแก คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร และคณะศิลปศาสตร ซึ่งมีจํานวนประชากรเทากับ 554 คน (กอง
แผนงาน, 2549) แลวใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย เลือกตัวแทนบุคลากรของแตละคณะมา จํานวน 152 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยศึกษาสรางขึ้นซึ่งเปนคําถาม
ปลายเปด (open-ended question) และคําถามปลายปด (close-ended question) นําขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (statistical package for
the social sciences: SPSS for windows) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่
รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย (weight mean score: WMS) เพื่อวิเคราะหแนวทาง
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาของบุคลากร โดยใชหลักเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง
ใหคะแนน 5
เห็นดวย
ใหคะแนน 4
ไมแนใจ
ใหคะแนน 3
ไมเห็นดวย
ใหคะแนน 2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ใหคะแนน 1
นํามาคิดคํานวณตามสูตร WMS = 5f1+4f2+3f3+2f4+1f5
TRN
WMS
f1
f2
f3
f4
f5
TRN
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=
=
=
=
=
=
=

น้ําหนักคะแนนเฉลี่ย
จํานวนความถี่ที่เห็นดวยอยางยิ่ง
จํานวนความถี่ที่เห็นดวย
จํานวนความถี่ที่ไมมีความเห็น
จํานวนความถี่ที่ไมเห็นดวย
จํานวนความถี่ที่ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
จํานวนผูตอบคําถามทั้งหมด
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เกณฑในการวิเคราะหน้ําหนักคะแนนเฉลี่ย (weight mean score: WMS) แบงเปน 5 กลุม ดังนี้
ระดับชวงคะแนน 4.21-5.00
ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง
ระดับชวงคะแนน 3.41-4.20
ระดับเห็นดวย
ระดับชวงคะแนน 2.61-3.41
ระดับไมแนใจ
ระดับชวงคะแนน 1.81-2.60
ระดับไมเห็นดวย
ระดับชวงคะแนน 1.00-1.80
ระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ผลการวิจัย
โดยทั่วไปในหนวยงานตางๆ ทํางานในเวลาราชการ ใชอุปกรณไฟฟา ไดแก หลอดไฟฟลูออเรสเซนต
เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร โทรศัพท โทรสาร เครื่องพิมพเอกสาร
เปนตน พบวา บุคลากรสวนใหญ เปนเพศหญิง 92 คน คิดเปนรอยละ 60.5 และอยูในชวงอายุ 20-30 ป
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 40.1 ชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 34.2 และอายุ 41 ปขึ้น
ไปมีรอยละ 15.1 อยูในตําแหนงลูกจางชั่วคราว จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาเปนพนักงาน
ของรัฐ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 26.3 เปนขาราชการ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 16.4 เปน
ลูกจางประจํา จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 19.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวน 80 คน คิดเปน
รอยละ 52.6 รองลงมาสําเร็จศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 26.3 สวนระดับ
ปริญญาเอก มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.6 มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,000-10,000 บาทจํานวน
65 คน คิดเปนรอยละ 42.8 รองลงมารายได 10,001-15,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 23.7
จํานวนชั่วโมงในการใชไฟฟาในสถานที่ทํางาน พบวา บุคลากรสวนใหญมีจํานวนชั่วโมงในการใช
ไฟฟาในสถานที่ทํางาน 6-8 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 68.4 จํานวนวันที่ทํางานในรอบสัปดาห อยูที่
4-5 วัน ตอสัปดาห มีรอยละ 30.9 บุคลากรรอยละ 94.1 ใชพลังงานไฟฟามากที่สุดในชวงฤดูรอน จํานวน
เครื่องใชไฟฟาที่ใชประจําตอคน พบวา มีจํานวน 1-3 ชิ้น (รอยละ 78.3) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการการใช
พลังงานไฟฟา บุคลากรทราบวาควรเปดและปดไฟฟาเฉพาะเวลาใชงาน ถึงรอยละ 92.1 แสดงวา บุคลากรมี
ความตระหนั ก ต อ การใช ไ ฟฟ า ในอาคารสํานั ก งาน และเลือ กใช ฉ ลากประหยั ด ไฟเบอร 5 รอ ยละ 78.3
บุคลากรทราบวาเมื่อไมตองการใชงานคอมพิวเตอรเปนเวลานาน ควรตั้งโปรแกรมพักเครื่อง รอยละ 71.7
บุคลากรสวนใหญทราบวาการเปดพัดลมควรเปดที่ระดับความแรงที่เลข 2 รอยละ 65.8 แตบุคลากรเพียง
รอยละ 50.7 ที่ทราบวาเมื่อเลิกใชหองเรียนหรือหองทํางาน ควรปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลา 30 นาที จะ
ชวยประหยัดพลังงาน เนื่องอุณหภูมิภายในหองยังมีความเย็นอยู บุคลากรยังไมทราบวาควรใชหลอดไฟฟา
60 วัตต ควรเลือกซื้อเครื่องถายเอกสารพรอมโทรสาร ควรตรวจเช็คอุปกรณไฟฟาเดือนละ 1 ครั้ง ควรเลือก
ซื้อตูเย็นแบบ 2 ประตู และควรเลือกซื้อจอภาพคอมพิวเตอรขนาด 17 นิ้ว
พฤติกรรมในการใชไฟฟาของบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ พบไดดังนี้ บุคลากรรอยละ 48.0 ไมไดใช
ลิฟตสําหรับการขึ้น-ลงในอาคารสํานักงาน สําหรับผูที่ใชลิฟตมีการใช 1-4 ครั้งตอวัน คิดเปนรอยละ 44.7 มี
การปดไฟฟาชวงเวลาพักเที่ยงสูงถึงรอยละ 82.2 และบุคลากรรอยละ 48.0 ใชแสงสวางจากภายนอกอาคาร
ทดแทนแสงจากไฟฟา ไมเปดเครื่องปรับอากาศ รอยละ 63.8 ใชลมจากธรรมชาติแทนการเปดพัดลม รอยละ
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50.0 มีการปดหนาจอคอมพิวเตอรระหวางประมวลผล รอยละ 57.3 ใชคอมพิวเตอรตอวันประมาณ 1-4
ชั่วโมง มีการใชโทรศัพทภายในเพื่อการติดตองานเปนประจํา รอยละ 84.2 ใชระบบสนทนาผานเครื่อง
คอมพิ ว เตอร เ พื่ อ ติ ด ต อ งานทั้ ง ภายใน-นอกมหาวิ ท ยาลั ย ร อ ยละ 78.9 ใช ก ารจดบั น ทึ ก ร อ ยละ 78.9
ภายในหนวยงานมีการเสียบปลั๊กเครื่องถายเอกสารตั้งแตเวลาทํางานจนเลิก รอยละ 70.4 และปดเครื่อง
ถายเอกสารไวเมื่อยังไมใชงานรอยละ 77.6 แตบุคลากรการใชเครื่องพิมพเอกสาร รวมกันรอยละ 83.6
จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในดานตางๆ 18 ขอคําถาม บุคลากรแสดงความคิดเห็นตอ
แนวทางที่กําหนดดังนี้ การเปดหนาตางเพื่อรับแสงจากดวงอาทิตยทําใหหองสวางขึ้น มีผูเห็นดวยอยางยิ่ง
รอยละ 73.0 ควรเปดไฟฟาเฉพาะที่จําเปนจะสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาได มีผูเห็นดวยอยางยิ่ง
รอยละ 69.7 การเปดหนาตางเพื่อรับลมจากภายนอกแทนการใชเครื่องปรับอากาศ สามารถลดการใช
พลังงานไฟฟาได มีผูเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 61.8 และที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่ง ควรมีการ
ปลูกตนไมรอบๆ อาคารจะสามารถลดความรอนภายในอาคาร และชวยประหยัดไฟฟาได คิดเปนรอยละ
58.6 การติดตั้งเครื่องใชไฟฟาภายในสํานักงาน ชวยเอื้อใหการทํางานของเจาหนาที่ และบุคลากรทํางาน
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการจัดหองทํางานไมใหมีสิ่งกีดขวางแสงสวางจากภายนอกชวยให
หองทํางานสวางเพียงพอโดยที่ไมตองเปดไฟฟา หรือลดการเปดไฟฟาลงได มีความเห็นดวยอยางยิ่งรอยละ
52.0 และรอยละ 50.7 ตามลําดับ
มาตรการรณรงคการประหยัดพลังงานไฟฟาตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ
ขึ้ น มาอย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารตรวจสอบเครื่ อ งใช ไ ฟฟ า เป น ประจํ า บุ ค ลากรร อ ยละ 46.7
เห็นดวยอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมการรณรงค และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
รอยละ 44.1 เห็นดวย การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใชพลังงานไฟฟาเปนวิธีลดการใชพลังงานไฟฟา
ไดดี รอยละ 46.1 เห็นดวย การจัดการประกวดโครงการอนุรักษพลังงานไฟฟา เปนการลดการใชพลังงาน
ไฟฟาลงได รอยละ 36.8 เห็นดวย การเขียนตําแหนงของไฟฟาติดที่สวิทซไฟชวยลดการใชไฟฟาได รอย
ละ 36.8 เห็นดวย การใชลิฟตชวยประหยัดเวลา และอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่และบุคลากร รอยละ
40.8 เห็นดวย กิจกรรม 5 ส. ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทุกหนวยงานตองดําเนินการ บุคลากรเห็นดวยวาเปนการ
ชวยประหยัดพลังงาน รอยละ 36.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการติดตามผล เปนวิธีลดการใชพลังงาน
ไฟฟาไดดี รอยละ 45.4 เห็นดวย การติดตั้งสวิทซไฟแบบแผง หรือปลั๊กแบบพวงทําใหการเปดใชไฟฟามาก
เกินความจําเปน มีผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย รอยละ 32.9 หากจะมีการจัดตั้งองคกรที่เกี่ยวของกับการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาของมหาวิทยาลัย จะสามารถลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยได
รอยละ 39.5 เห็นดวย มหาวิทยาลัยควรมีการเก็บรวบรวมเงิน เพื่อชวยเหลือกิจกรรมการอนุรักษพลังงาน
รอยละ 44.7 ไมมีความคิดเห็น และมหาวิทยาลัยควรมีการเก็บคาธรรมเนียมการใชไฟฟาที่เกินความจําเปน
รอยละ 38.2 ไมมีความคิดเห็น และคาน้ําหนักเฉลี่ยรวม คือ 4.06 ซึ่งบุคลากรเห็นดวยกับแนวทางลดการใช
และการรณรงคการประหยัดพลังงานไฟฟามหาวิทยาลัยแมโจ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ยของแนวทางลดการใชและการรณรงคการประหยัดพลังงานไฟฟา
มหาวิทยาลัยแมโจ
รายการ

เห็นดวย เห็นดวย ไมมี
อยางยิ่ง
ความ
คิดเห็น
1.การเปดหนาตางเพื่อรับแสงจาก 111
33
8
ดวงอาทิตยทําใหหองสวางขึ้น (73.0) (21.7)
(5.3)
2.การเปดไฟฟาเฉพาะเทาที่
106
35
9
จําเปนสามารถลดการใช
(69.7) (23.0)
(5.9)
พลังงานไฟฟาได
3.การเปดหนาตางเพื่อรับลมจาก
96
46
12
ภายนอกแทนการใชแอร
(61.8) (30.3)
(7.9)
สามารถลดการใชพลังงาน
ไฟฟาได
4.การปลูกตนไมรอบๆ อาคาร
89
42
15
สามารถลดความรอนภายใน
(58.6) (27.6)
(9.9)
อาคารและชวยประหยัดไฟฟา
ได
5.การติดตั้งเครื่องใชไฟฟา
79
55
18
ภายในสํานักงานชวยเอื้อให
(52.0) (36.2) (11.8)
การทํางานของเจาหนาที่และ
บุลากรสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
6.การจัดหองทํางานไมใหมีสิ่ง
77
53
22
กีดขวางแสงสวางจากภายนอก (50.7) (34.9) (14.5)
ชวยใหหองทํางานสวางเพียงพอ
โดยที่ไมตองเปดไฟฟาหรือลด
การเปดไฟฟาลงได
7.มหาวิทยาลัยควรมีการ
71
50
26
ตรวจสอบเครื่องใชไฟฟาเปน
(46.7) (32.9) (17.1)
ประจํา
8.มหาวิทยาลัยควรมีการจัด
55
67
23
กิจกรรมการรณรงคและ
(36.2) (44.1) (15.1)
ติดตามผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
9.การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
43
70
34
การใชพลังงานไฟฟาเปนวิธีลด (28.3) (46.1) (22.4)
ใชพลังงานไฟฟาไดดี
10.การจัดการประกวดโครงการ
48
56
40
อนุรักษพลังงานไฟฟาเปน
(31.6) (36.8) (26.3)
การลดการใชพลังงานไฟฟาลง

ไม
เห็น
ดวย
0
(0)
2
(1.3)

ไม
ไมตอบ
เห็นดวย
อยางยิ่ง
0
0
(0)
(0)
0
0
(0)
(0)

WMS

4.68
4.61

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นดวย
อยางยิง่
เห็นดวย
อยางยิง่

0
(0)

0
(0)

0
(0)

4.54

3
(2.0)

0
(0)

3
(2.0)

4.46

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

4.36

เห็นดวย
อยางยิง่

2
(1.3)

0
(0)

3
(2.0)

4.28

เห็นดวย
อยางยิง่

3
(2.0)

0
(0)

4
(2.6)

4.18

เห็นดวย

2
(1.3)

0
(0)

3
(2.0)

4.03

เห็นดวย

5
(3.3)

0
(0)

3
(2.0)

3.99

4.40

เห็นดวย
อยางยิง่

เห็นดวย
อยางยิง่

เห็นดวย
อยางยิง่

เห็นดวย
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ตารางที่ 1 (ตอ)
รายการ

11.การเขียนตําแหนงของไฟฟา
ติดที่สวิทซไฟชวยลดการใช
ไฟฟาได
12.การใชลิฟตชวยประหยัดเวลา
และอํานวยความสะดวกแก
เจาหนาที่และบุคลากร
13.กิจกรรม 5 ส. เปนการชวย
ประหยัดพลังงาน
14.การอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การติดตามผล เปนวิธีลดใช
พลังงานไฟฟาไดดี
15.การติดตั้งสวิทซไฟแบบแผง
หรือปลั๊กแบบพวงทําใหการ
เปดใชไฟฟามากเกินความ
จําเปน
16.หากจะมีการจัดตั้งองคกรที่
เกี่ยวของกับการประหยัด
พลังงานไฟฟาของ
มหาวิทยาลัยจะสามารถลด
ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา
ภายในมหาวิทยาลัยได
17.มหาวิทยาลัยควรมีการเก็บ
รวบรวมเงินเพื่อชวยเหลือ
กิจกรรมการอนุรักษพลังงาน
18.มหาวิทยาลัยควรมีการเก็บ
คาธรรมเนียมการใชไฟฟา
ที่เกินความจําเปน

เห็นดวย เห็นดวย ไมมี
อยางยิ่ง
ความ
คิดเห็น
45
59
42
(29.6) (38.8) (27.6)

ไม
เห็น
ดวย
3
(2.0)

ไม
ไมตอบ
เห็นดวย
อยางยิ่ง
0
3
(0)
(2.0)

WMS

ระดับความ
คิดเห็น

3.98

เห็นดวย

47
(30.9)
43
(28.3)
36
(23.7)

62
(40.8)
56
(36.8)
69
(45.4)

30
(19.7)
42
(27.6)
37
(24.3)

7
(4.6)
5
(3.3)
4
(2.6)

6
(3.9)
2
(1.3)
3
(2.0)

0
(0)
4
(2.6)
3
(2.0)

3.90

เห็นดวย

3.90

เห็นดวย

3.88

เห็นดวย

45
(29.6)

50
(32.9)

41
(27.0)

11
(7.2)

3
(2.0)

2
(1.3)

3.82

เห็นดวย

35
(23.0)

60
(39.5)

45
(29.6)

5
(3.3)

3
(2.0)

4
(2.6)

3.80

เห็นดวย

19
(12.5)

32
(21.1)

68
(44.7)

18
(11.8)

12
(7.9)

3
(2.0)

3.19

ไมมีความ
คิดเห็น

16
(10.5)

35
(23.0)

58
(38.2)

22
(14.5)

18
(11.8)

3
(2.0)

3.06

ไมมีความ
คิดเห็น

4.06

เห็นดวย

คาคะแนนเฉลี่ยรวม
หมายเหตุ: คาในวงเล็บ หมายถึง คารอยละ

จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร พบวา บุคลากรไมแสดงความคิดเห็นตอมาตรการที่วา
มหาวิทยาลัยควรมีการเก็บรวบรวมเงิน เพื่อชวยเหลือกิจกรรมการอนุรักษพลังงาน และมหาวิทยาลัยควรมี
การเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการใช ไ ฟฟ า ที่ เ กิ น ความจํ า เป น แสดงให เ ห็ น ว า หากจะใช ม าตรการทางด า น
เศรษฐศาสตร โดยการเก็บคาธรรมเนียมการใชไฟฟา ยังเปนประเด็นที่บุคลากรยังกังวลตอภาระคาใชจายที่
เกิดขึ้นวาจะมากหรือนอยเพียงใด หากจะนํามาตรการนี้มาใช มหาวิทยาลัยควรที่จะตองแสดงคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง และสามารถตรวจสอบไดชัดเจน รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมลดใชพลังงานตางๆ อยางตอเนื่องก็
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จะทําใหบุคลากรยอมรับกับคาใชจายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะสงผลทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอการใช
พลังงานไฟฟาไดหากคาธรรมเนียมมีราคาสูงขึ้นตามการใชพลังงานไฟฟาขอหนวยงาน การปรับ กรณีนี้
หากมหาวิทยาลัยจะเลือกนําการเรียกเก็บคาปรับมาใช จะมีคําถามวาเงินที่ไดจากคาปรับจะนําไปดําเนินการ
อยางไรและคาปรับที่ยุติธรรมควรเปนเทาไร เพื่อรณรงคใหเกิดการประหยัดพลังงานอยางเปนรูปธรรม
รวมถึงการออกระเบียบเพื่อรองรับการกําหนดคาปรับ และระเบียบการใชจายเงินรายไดที่เกิดขึ้นจากคาปรับ
มหาวิทยาลัยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ สวนการ
สรางแรงจูงใจ มาตรการนี้ถือวาเปนมาตรการที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูใชพลังงานไฟฟาในหนวยงาน
ตางๆ มากที่สุด เพราะบุคลากรสวนใหญเห็นดวยกับแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟา โดยการเปด
หนาตางเพื่อทําใหแสงสวางในหองเพิ่มขึ้น และยังทําใหลมพัด อากาศเย็นสบาย ในบริเวณที่ทํางาน การสราง
แรงจูงใจแกบุคลากรโดยการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ มีการดูแลตนไม ปลูกตนไมใหญ
เพื่อใหรมเงารอบๆ อาคาร หากหนวยงานใดสามารถดําเนินการไดเปนอยางดี สามารถลดการใชพลังงาน
ไฟฟาลงได มหาวิทยาลัยควรมอบรางวัลใหกับหนวยงานนั้นๆ จะทําใหบุคลากรเกิดกําลังใจที่จะปฏิบัติ
ตอไป

สรุปผลการวิจัย
การใชเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องถายเอกสาร และเครื่องพิมพเอกสาร
เปนสวนใหญ ใชแสงสวางจากหลอดไฟฟา เปนอุปกรณที่จําเปนในหนวยงาน บุคลากรมีความรูในเรื่องการ
ใชอุปกรณไฟฟาเปนอยางดี ความคิดเห็นของบุคลากร เห็นดวยอยางยิ่งตอการเปดหนาตางเพื่อรับแสงจาก
ดวงอาทิ ต ย และควรเป ด ไฟฟ า เฉพาะที่ จํ า เป น ควรเป ด หน า ต า งเพื่ อ รั บ ลมจากภายนอกแทนการใช
เครื่องปรับอากาศ และควรปลูกตนไมรอบๆ อาคาร ดังนั้น หากจะใชมาตรการสรางแรงจูงใจ โดยการ
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดูแลตนไมใหญ การจัดสวนหยอม เพื่อใหเกิดรมเงารอบๆ บริเวณอาคาร จะ
สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงได

ขอเสนอแนะ
1. ควรจั ด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให แ ก เ จ า หน าที่ ที่ ดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ประจํ า
สํานักงานอยางสม่ําเสมอ
2. เนื่องจากโครงสรางมหาวิทยาลัยมีหนวยงานตางๆหลายหนวยงาน ทําใหมีการใชพลังงานไฟฟา
เปนจํานวนมากที่แตกตางกันหรือไมเทากัน ดังนั้นจึงควรมีการรณรงคหรือจัดกิจกรรมที่ชวยในการสงเสริม
การประหยัดพลังงานไฟฟา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟาไดดีขึ้น เชนการสนับสนุน
ดานงบประมาณ การจัดหาวิทยากร รวมถึงการกําหนดนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว
3. ควรมีการจัดอบรมหรือใหความรูแกบุคลากรในรูปแบบตางๆ เพื่อจะทําใหบุคลากรไดมีจิตสํานึก
ในคุณคาของการใชพลังงานไฟฟา
4. ควรมีการเผยแพรผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชพลังงานไฟฟาที่มากเกินไป เพื่อสราง
ความตระหนักแกบุคลากร ตอปญหาสิ่งแวดลอมและปญหาโลกรอน
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดทําการประเมินความเสี่ยงสนทางการขนสงเอทิลีนไดคลอไรด ในจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเปรียบเทียบเสนทางที่ใชในการขนสง 3 เสนทาง คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ทางหลวง
หมายเลข 34 (บางนา-ตราด) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอรเวย) โดยพิจารณาจากคาความนาจะเปน
ที่จะเกิดอุบัติเหตุและความรุน แรงที่เกิดขึ้น รวมถึงอางอิงจากแบบจําลองที่ไดพัฒนาขึ้นโดยหนวยงาน
Federal Highway Administration (FHWA) Department of Transport (DOT) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
สําหรับคาความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นไดจากสมการของ TNO (1980); Crossthwaite et al. (1988) ในการ
คํานวณหาพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุจะใชโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร โดยการหา
buffer zone
จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา คาความเสี่ยงของเสนทางในการขนสงสินคาอันตรายของทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอรเวย) ทางหลวงหมายเลข 34 (บางนาตราด) คือ 68,539,545.59, 51,068,466.86, 21,785,773.27 ตามลําดับ เสนทางที่มีความเสี่ยงของเสนทาง
การขนสงเอทิลีนไดคลอไรดมากที่สุด คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) โดยมีคาที่ไดจากการ
คํา นวณดัง นี้ พื้ น ที่ที่ ไ ดรั บ ผลกระทบจากรั งสี ค วามรอ นนั้น มี พื้น ที่ เท ากับ 6.44 ตารางกิ โ ลเมตร และมี
ผลกระทบตอประชาชนที่อยูในรัศมีมีคาเทากับ 36,038.32 คน เปนเพศชาย 17,417.09 คน เพศหญิง
18,620 คน ครอบคลุมพื้นที่ 6.44 ตารางกิโลเมตร มีผลกระทบกับ 2 อําเภอ 10 ตําบล ครอบคลุมสถานที่
สําคัญ ดังนี้ โรงเรียน 18 แหง หมูบาน 2 แหง วัด 5 แหง โรงพยาบาล 1 แหง
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากแรงระเบิดนั้นครอบคลุมพื้นที่เทากับ 9.22 ตารางกิโลเมตร และมี
ประชาชนที่อยูในรัศมีที่ไดรับผลกระทบจากแรงระเบิดนั้นเทากับ 51,524.97 คน เปนเพศชาย 24,901.44 คน
เพศหญิง 26,622.55 คน มีผลกระทบกับ 2 อําเภอ 10 ตําบล ครอบคลุมสถานที่สําคัญ คือ โรงเรียน 22 แหง
หมูบาน 3 แหง วัด 6 แหง โรงพยาบาล 2 แหง
คําสําคัญ: ความเสี่ยง ระยะหาง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
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Abstract
This research has been assessing the risks heel official transport the ethylene chloride in
Samut Prakan province. The comparison routes used to transport three routes is National Highway
No. 3 (Sukhumvit), Highway 34 (Bangna-Trad), National Highway No. 7 (motor) based on the
probability that accidents and violence happened. Including the reference model developed by the
agency Federal Highway Administration (FHWA), Department of Transport (DOT) of the United
States. For the severity of the result from the equation of TNO (1980), Crossthwaite et al. (1988) to
calculate the area affected by the accident will use GIS to find the Buffer Zone.
The results of this research found that the risk of the route to transport dangerous goods of
National Highway No. 3 (Sukhumvit), National Highway No. 7 (motorway), Highway 34 (Bangna-Trad)
is 68,539,545.59, 51,068,466.86, 21,785,773.27 route at risk of transportation routes ethylene
chloride has the highest National Highway No. 3 (Sukhumvit) with that calculated as follows. Areas
affected by infrared rays that the area was 6.44 square kilometers and affecting more people in the
radius is equal to 36,038.32 person is male 17,417.09 person female 18,620 people covering 6.44
square kilometers, affecting the second. District, 10th District includes the following 18 schools, two
villages, five of the temple, one of the hospital.
Areas affected by strong explosions that coverage was 9.22 square kilometers and the
affected people in the radius to be affected by the strong explosion are equal to 51524.97 people
are male 24,901.44 person female 26,622.55 people. Covering 9.22 square kilometers, affecting
the second district, the 10th district covering 22 important sites of the following school, three
illages, six temples and two hospitals.
Keywords: risk, buffer, geo-informatics system

คํานํา
ปจจุบันการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตรายทางถนนในประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัว ตามความ
เจริญเติบโตและการพัฒนาซึ่งมีความหลากหลายในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ เพื่อลดความเสี่ยง
ของอุบัติภัยที่เกิดจากการขนสงจึงไดทําการประเมินความเสี่ยงตอการขนสงเอทิลีนไดคลอไรด เพื่อใชเปน
แนวทางในการปองกันอันตายจากการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตรายทางถนน และเพื่อลดความเสี่ยงของ
การเกิดอุบัติภัยทางถนนอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ในการประเมินระดับความเสี่ยง พบวา ประเทศไทยยังไมมีเกณฑระดับความเสี่ยง
สําหรับใชในการเปรียบเทียบความรุนแรงวา คาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประเมินความเสี่ยงมีความรุนแรง
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เพียงใด ยอมรับไดหรือไม โดยปจจุบันใชเกณฑระดับความเสี่ยงที่มีการกําหนดไวในบางประเทศ เชน
ออสเตรเลีย ฮองกง มาเลเซีย อังกฤษ เนเธอรแลนด เปนตน มาใชเปนเกณฑตัดสินใจ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด เ ลื อ กจั ง หวั ด สมุ ท รปราการเป น พื้ น ที่ ศึ ก ษา เนื่ อ งจากป จ จุ บั น จั ง หวั ด
สมุทรปราการเปนสถานที่ที่มีการเก็บ การขนถายสารเคมี การใชสารเคมี เปนจํานวนมากในแตละป โดย
ปริมาณการนําเขา ครอบครอง เอทิลีน ไดคลอไรดมีปริมาณ 303,873.5 ตัน/ป และมีมูลคา 4,701.87 ลาน
บาท (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2548)
อาจกลาวไดวาจังหวัดสมุทรปราการมีความเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัยจาก
สารเคมี ทั้งจากการเกิดไฟไหม การระเบิด โดยในปจจุบันยังไมมีการประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงหรือ
อันตรายจากอุบัติภัยรายแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ ทําใหไมสามารถวางแผน ควบคุม และจัดการ
กับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยหวังวางานวิจัยนี้จะมีสวนในการ
วางแผน ควบคุม และจัดการกับอุบัติภัยที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีดําเนินการวิจัย
1. อุปกรณและขอมูล
1.1 อุปกรณ (hardware) เครื่องคอมพิวเตอรหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 2.26 GH หนวยความจํา
512 MB
1.2 โปรแกรม (software) Microsoft Office Word และ Excel 2007 และโปรแกรมทางดานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9.2
2. คาตัวแปรที่ใชในการคํานวณ
ทางหลวงหมายเลข 3
A
= 41,764 ครั้ง
T
V
= 43,002 (คันตอวัน)
L
P (SPILL)
= 0.50
I
= 109.56 (m) ระเบิด Impact Area (i)
Impact Area (i)
M
= 15,000 กิโลกรัม
Hc
= 0.35
C(n)

= 1 (ป)
= 41.91 (กิโลเมตร)
= 37.5 (kw/m2)
=76.63 (m) รังสีความรอน
= 12,570 จูล/กิโลกรัม
= 0.4 (kw/m2)

(สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม ป พ .ศ.2551)
3. วิธีการศึกษา
- การประเมินความเสี่ยงตอการขนสง ethylene dichloride
- ความเสี่ยงเสนทางการขนสงสินคาอันตราย
- โอกาสเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกสินคาอันตราย
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ
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- ความรุนแรงและผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
- การประเมินพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
3.1 ความเสี่ยงเสนทางขนสงสินคาอันตราย
การประเมินความเสี่ยงของเสนทางจากการขนสงสินคาอันตรายในการศึกษาครั้งนี้อางอิงจาก
แบบจําลองที่ไดพัฒนาขึ้นโดยหนวยงาน Federal Highway Administration (FHWA) Department of
Transport (DOT) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไดกลาวไววา ความเสี่ยงของเสนทางสามารถคํานวณไดจาก
โอกาสเกิดอุบัติเหตุของรถขนสงสินคาอันตราย (probability) คูณดวยความเสียหายที่เกิดขึ้นตอประชากร
(consequence) โดยมีรูปแบบสมการดังนี้
RISK = P (ACCIDENT) x CONSEQUENCE
โดยที่

RISK
= คาความเสี่ยงของเสนทางทีข่ นสงสินคาอันตราย
P (ACCIDENT) = โอกาสเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุก
CONSEQUENCE = คาความรุนแรงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

3.2 โดยมีสมการสําหรับการหาโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
P (ACCIDENT) = (ACCIDENT RATE) x P (SPILL) x L
โดยที่

P (ACCIDENT) = โอกาสการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกสินคาอันตราย
ACCIDENT RATE = อัตราการเกิดอุบัติเหตุ มีหนวยเปน จํานวนอุบัติเหตุ/ลาน
ยานพาหนะ-กิโลเมตร บนเสนทางที่ประเมิน
P (SPILL)
= โอกาสเกิดการรั่วไหล
L
= ความยาวของชวงถนนที่ประเมิน (กิโลเมตร)

3.3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (accident rate)
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (accident rate) คํานวณจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดบนถนนที่ประเมิน
หารดวยปริมาณจราจรบนถนนเสนดังกลาว ตามสมการ ดังนี้
ACCIDENT RATE = A x 1,000,000 / (365 x T x V x L)
โดยที่

A
T
V
L
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= จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนชวงถนนที่ประเมินในชวงเวลา
ที่ประเมิน
= ชวงเวลาที่ใชในการประเมิน (ป)
= ปริมาณการจราจรใน 1 วัน เฉลี่ยทั้งป, AADT (คันตอวัน)
= ความยาวชวงถนนที่ประเมิน (กิโลเมตร)
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4. พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ (impact area or buffer zone)
นําเสนทางที่มีระดับความเสี่ยงมากมาหาพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ ในการศึกษาในครั้งนี้ พิจารณา
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากอันตราย 2 ลักษณะ ดังนี้
(พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากรังสีความรอน) ระยะทางที่ไดรับผลกระทบจากรังสีความรอนที่ความ
เขมของรังสีความรอน (heat intensity) หาไดจากสมการ ดังนี้
RI=
เมื่อ

I = ความเขมของรังสีความรอน

(การประเมินอันตรายจากการระเบิด) โดยระยะทางที่ไดรับที่กอใหเกิดความเสียหาย (maximum
damage of explosion) สามารถคํานวณไดจากสมการของ TNO (1980)
R(n) = C(n)( E)1/3
โดยที่
เมื่อ

E = Hcm
= สัมประสิทธิ์ของการระเบิดมีคาเทากับ 0.109
Hc = คาความรอนจากการเผาไหม, จูล/กิโลกรัม
M = มวลของกาซที่ติดไฟ, กิโลกรัม

5. การวิเคราะหขอมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
การศึกษาการประเมินความเสี่ยงตอการขนสง เอทิลีนไดคลอไรดใน จังหวัดสมุทรปราการ หลังจาก
ไดผลลัพธจากการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรแลว ไดทําการวิเคราะหการทําระยะหางที่กําหนดดวย
ชุดคําสั่ง buffer จากโปรแกรม ArcGIS Desktop 9.2 โดยการนําเสนทางที่มีความเสี่ยงมากที่สุด ปานกลาง
และนอย มาทําการหาระยะหางตามขอมูลทั่วไปของเอทิลีนไดคลอไรด ซึ่งผลลัพธที่ไดจะเปนความเสียหาย
ตอชีวิตและทรัพยสิน

ผลการวิจัย
เสนทางที่มีความเสี่ยงในการขนสงสินคาอันตราย คือ ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิทเดิม) จาก
การศึกษา พบวา ระยะทางที่ไดรับผลกระทบจากอันตรายจากรังสีความรอนมีคาเทากับ 76.63 เมตร สงผล
กระทบกับประชาชน 36,038.32 คน เปนเพศชาย 17,417.09 คน เพศหญิง 18,620 คน ครอบคลุมพื้นที่
6.44 ตารางกิโลเมตร มีผลกระทบกับ 2 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอบางบอ 10 ตําบล
คือ ตําบลคลองดาน ตําบลบางปู ตําบลบางปูใหม ตําบลทายบาน ตําบลทายบานใหม ตําบลปากน้ํา
ตําบลบางดวน ตําบลบางเมืองใหม ตําบลเทพารักษ และตําบลสําโรงเหนือ
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ครอบคลุมสถานที่สําคัญ คือ โรงเรียน 18 แหง คือ โรงเรียนเสริมวิทยธุรกิจสําโรง เกริกวิทยาลัย
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน(สมุทรปราการ) โรงเรียนพรานิลวัชระ วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ
โรงเรียนนพคุณวิทยา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนอนุบาลสุมานัน และโรงเรียนปราณีเนาวบุตร
โรงเรียนพิบูลประชาบาล โรงเรียนวัดตําหรุมิตรภาพที่ 65 โรงเรียนมนตเสรี โรงเรียนเสงี่ยมพิทยานุกูล
โรงเรี ย นสมุ ท รปราการ โรงเรี ย นบ า นคลองหลวง โรงเรี ย นคลองบางปู และโรงเรี ย นไทยรั ฐ วิ ท ยา 71
(กอสรางคลองดาน) หมูบาน 2 แหง คือ หมูบานนครหลวง และบานคลองสีลัง วัด 5 แหง คือ วัดราษฎร
บํ า รุ ง วั ด ด า นสํ า โรง วั ด แสงธรรมบุ ร าราม คริ ส ตจั ก รพระสั ญ ญา และวั ด แจ ม ราษฎร ศ รั ท ธาธรรม
โรงพยาบาล 1 แหง คือ โรงพยาบาลสําโรง (สาขาบางปู)
ระยะทางที่ ไ ด รั บ อั น ตรายจากแรงดั น ระเบิ ด เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ ร ะเบิ ด จากการศึ ก ษา พบว า
ระยะทางที่ไดรับผลกระทบของอันตรายจากแรงดันจากการระเบิด มีคาเทากับ 109.56 เมตร สงผลกระทบ
กับประชาชน 51,524.97 คน เปนเพศชาย 24,901.44 คน เพศหญิง 26,622.55 คน ครอบคลุมพื้นที่ 9.22
ตารางกิโลเมตร มีผลกระทบกับ 2 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอบางบอ 10 ตําบล คือ
ตําบลคลองดาน ตําบลบางปู ตําบลบางปูใหม ตําบลทายบาน ตําบลทายบานใหม ตําบลปากน้ํา ตําบล
บางดวน ตําบลบางเมืองใหม ตําบลเทพารักษ และตําบลสําโรงเหนือ
ครอบคลุมสถานที่สําคัญดังนี้ โรงเรียน 22 แหง คือ โรงเรียนเสริมวิทยธุรกิจสําโรง เกริกวิทยาลัย
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน(สมุทรปราการ) โรงเรียนพรานิลวัชระ วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ
โรงเรีย นอนุ บาลสุ มานัน โรงเรีย นสตรีส มุท รปราการ โรงเรี ย นนพคุ ณวิ ทยา โรงเรี ยนอนุบ าลเทพดรุ ณ
โรงเรียนปราณีเนาวบุตร โรงเรียนพิบูลประชาบาล และโรงเรียนวัดตําหรุมิตรภาที่ 65 โรงเรียนมนตเสรี
โรงเรี ย นนายเรื อ โรงเรี ย นเสงี่ ย มพิ ท ยานุ กู ล โรงเรี ย นสมุ ท รปราการ ภั ก ดี พิ ม พ ดี ด และคอมพิ ว เตอร
โรงเรียนบานคลองหลวง โรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนคลองบางปู โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 71 (กอสรางคลองดาน) และโรงเรียนหลวงพอปานดานอนุสรณ หมูบาน 3 แหง คือ หมูบาน
นครหลวง หมู บ านปากคลองบางพระครู และบ านคลองสี ลั ง วัด 6 แห ง คื อ วั ดด านสํ าโรง วัดแสงธรรม
บุราราม วัดราษฎรบํารุง คริสตจักรพระสัญญา วัดหัวลําภูทอง และวัดแจมราษฎรศรัทราธรรม โรงพยาบาล
2 แหง คือ โรงพยาบาลสําโรง (สาขาบางปู) และโรงพยาบาลยุวประสารทโยปถัมภ ดังแสดงไวในภาพที่ 1
และ 2
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ภาพที่ 1 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากแรงระเบิด

ภาพที่ 2 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากรังสีความรอน
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วิจารณและสรุปผลการวิจัย
1. ควรมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายไวที่หนวยงานเดียวแบบ one stop
service เพื่อที่จะสามารถจัดเก็บขอมูลประเภทเดียวกันไดอยางเปนระบบ เขาถึงขอมูลไดโดยงาย ครอบคลุม
ขอมูลที่ตองการและสะดวกตอการปรับปรุงแกไข รวมทั้งการเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูล
2. ควรมีการจัดระบบการขนสงสินคาอันตราย เชน การกําหนดรายชื่อวัตถุอันตรายที่ถูกควบคุมใน
การขนสง การเตรียมการกอนการขนสง กําหนดเกณฑมาตรฐานวิธีการปองกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
3. ควรมีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับสถิติอุบัติเหตุ สถิติการขนสงสินคาอันตราย แยกตามประเภท
สินคาอันตราย
4. ควรมีการศึกษาเพื่อทําการบงชี้หรือแนะนําเสนทางที่เหมาะสมในการขนสงสินคาอันตราย ใน
การบ ง ชี้เ ส น ทางที่ เ หมาะสมในการขนส ง สิน ค าอั น ตรายนั้ นๆ จะเป น การกํา หนดหรื อ แนะนํ าเส น ทางที่
เหมาะสมในการขนสงสินคาอันตราย โดยกําหนดเสนทางที่มีความเสี่ยงนอยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและ
ความสูญเสีย ในการวิเคราะหจะอาศัยหลักการของการวิเคราะหโครงขาย (network analysis) โดยมีวิธีการ
วิเ คราะห คื อ ต อ งกํ าหนดเสน ทางเริ่ ม ต น ของการขนส ง และกํ าหนดจุ ดหมายปลายทางของการขนส ง
หลังจากนั้นระบบจะทําการวิเคราะหเสนทางทั้งหมดที่จะสามารถใชเปนเสนทางในการขนสง แลวทําการ
เลือกเสนทางที่มีคาความเสี่ยงโดยรวมตลอดเสนทางนอยที่สุดออกมาเพียง 1 เสน ที่เปนเสนทางที่เหมาะสม
ในการขนสงสินคาอันตรายนั้นๆ โดยพิจารณาเสนทางที่เหมาะสมที่จะใชในการขนสงสินคาอันตรายตองมี
ความเสี่ยงนอยที่สุดและมีความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจดวย
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ พบวา ประชากรสวนใหญเปนชาวเขาเผาลีซอ มีอาชีพทางการเกษตรและมีการดํารงชีวิต
ที่ใหความเชื่อถือผีและเคารพนับถือบรรพบุรุษที่เรียกวา ผีหลวงประจําหมูบานหรืออาปาหมู ประชากรมี
รูปแบบการจัดการและดูแลปาชุมชนดวยภูมิปญญาชุมชนมี 4 รูปแบบ คือ 1) การใชขอหามตามประเพณี
และความเชื่อของชาวเขาเผาลีซอ 2) การใชกฎระเบียบของชุมชนหรือหมูบานเปนผูออกกฎระเบียบ 3) การ
ใชกฎระเบียบและกฎหมายขอบังคับของภาครัฐ และ 4) การฟนฟูสภาพปาและการดูแลรักษาโดยวิธีการจัด
กิจกรรมปลูกปาไมทุกป ปญหา/อุปสรรค พบวามี 3 ประการ คือ 1) ดานนโยบายและแผนการดําเนินงาน
ของหนวยงาน 2) ดานการไดรับขาวสารขอมูลการจัดการปาไม 3) ดานการจัดตั้งกลุมองคกรภายในชุมชน
คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถิน่ การจัดการปาไมชุมชน

Abstract
This study found that majority of the members of the population belonged to the Lisu
hill tribe. The people were mostly farmers and they believed and respected the ghosts and
their ancestors called Pee Loung or Apha Moo in their villages. The people managed and
conserved the community forests with local wisdom as four models as follows; 1) prohibiting
following the believes and traditions of Lisu hill tribe 2) following the rules and regulations
formed be the village 3) following the rules and regulations of the government and 4) revival
and conservation of the forests through activities such as reforestation, problems and
difficulties accoding to community leaders were as follows; 1) policies and implementation
plans 2) receiving news and information about forest management and 3) setting up an
organization.
Keywords: indigenous knowledge, community forest management
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คํานํา
นโยบายและแนวทางในการจัดการทรัพยากรปาไมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 6 นั้น จะเห็นไดวานโยบายดังกลาวไดเนนการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรในทองถิ่นใหมีสวน
รวมในการจัดการทรัพยากรปาไมใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนทั้งในเศรษฐกิจและการอนุรักษ
ปจจุบันจึงจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินนโยบายพัฒนาทรัพยากรปาไมของชาติ
จะตองรับรูเพื่อจะไดทราบถึงศักยภาพและปญหาของชุมชนในการจัดการทรัพยากรปาไม ซึ่งสามารถใชเปน
พื้นฐานในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานรวมกับชุมชน หมูบานขุนแจและหมูบานสามลี่ก็เปนชุมชน
หนึ่งที่มีการจัดการปาไม จากการศึกษาสภาพปาไมบริเวณดังกลาว เชื่อไดวาปาแหงนี้คงสภาพเหมือน
สภาพปจจุบันมาไมนอยกวา 60 ปเศษ และถึงแมวาพื้นที่ปาดังกลาวจะอยูใกลบาน แตก็ไมมีบุคคลใดเขาไป
ทําลายหรือตัดฟนตนไมแตอยางใด ซึ่งชาวบานจะชวยกันจัดการดูแลรักษาเปนอยางดีตลอดมา โดยทาง
ราชการมิไดเขาไปชวยเหลือแตอยางใด
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษาหาความจริงเกี่ยวกับการจัดการปาชุมชนจาก
ภูมิปญญาของชาวบานในหมูบานขุนแจและหมูบานสามลี่ ตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

วัตถุประสงค
1. ทราบลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน
2. ศึกษารูปแบบการจัดการและการดูแลรักษาปาชุมชนของชาวบานและทัศนคติของชาวบานที่มี
ตอการอนุรักษปา
3. ระบุปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอนุรักษปาชุมชนในทรรศนะของผูนําหมูบาน

ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
1. เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนดําเนินงานบริหารและจัดการปาชุมชน ใหมีประสิทธิภาพของ
หนวยงานปาไมในทองถิ่น
2. ผูสนใจสามารถนําขอมูลไปศึกษา วิเคราะห หรือวิจัย และพัฒนารูปแบบปาชุมชนในพื้นที่อื่น
ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
สถานที่ดําเนินการวิจัย หมูบานขุนแจ และหมูบานสามลี่ ตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ผูใหขอมูล คือ ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน หัวหนาครอบครัวซึ่งอาศัยและประกอบ
อาชีพในชุมชน
2. ขอมูลการวิจัยไดมาจากการใชแบบสัมภาษณตอผูใหขอมูลและวิธีการสังเกตในการเขารวม
ดําเนินกิจกรรมกลุมภายในชุมชนเกี่ยวกับดานปาไมชุมชนตามแผนงานวิจัย
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วิธีการรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสัมภาษณสอบถามตอผูใหขอมูล และจัดทําแบบของการ
บันทึกขอมูล โดยใชวิธีการสังเกตเมื่อดําเนินกิจกรรมปาชุมชน
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ 12 เดือน คือ ตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2546

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ นําเสนอผลการวิจัยจากการวิจัยโดยการใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารและการเขาไปศึกษาขอมูลในชุมชนโดยวิธีการสัมภาษณ การสนทนากลุมยอยและการ
สังเกตอยางมีสวนรวม ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
สถานภาพสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน
ประชากรสวนใหญเปนชาวเขาเผาลีซอ จะเคารพนับถือผูนําและใหความสําคัญทางสายสัมพันธทาง
เครือญาติ หรือสายตระกูล และใหความเคารพ ผูอาวุโสในหมูบานเปนอันดับแรก และใหความเคารพนับถือ
ผูนําที่ไดรับการแตงตั้งแบบทางการ คือ ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน จึงทําใหทั้งสองหมูบานอยู
รวมกันแบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอด หมูบานขุนแจมีประชากรจํานวน 695 คน แยกเปนชาย
308 คน หญิง 287 คน มี 125 ครัวเรือน หมูบานสามลี่ มีประชากร 287 คน แยกเปนชาย 132 คน หญิง
155 คน มี 63 ครั ว เรื อ น สมาชิ ก ในครั ว เรื อ นเฉลี่ ย 5 คน ชาวเขาเผ าลี ซ อส ว นใหญ จ ะอยู ร วมกั น แบบ
ครอบครัวใหญ หัวหนาครอบครัวสวนมาก อายุระหวาง 35-50 ป ประชากรนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 54.88
และนับถือศาสนาคริสต รอยละ 45.12 ระดับการศึกษา รอยละ 75.50 ไมไดเรียนหนังสือ อีกรอยละ 24.50
ไดรับการศึกษาเพียงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประชากรสวนใหญมีรายไดจากการทําอาชีพการเกษตร มีรายได
ตอปต่ําสุด คือ 2,000 บาทตอป และมีรายไดสูงสุด 150,000 บาท รายไดเฉลี่ย 20,560 บาทตอปตอ
ครอบครัว ที่มีรายไดสูงขึ้นเพราะไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพจากมูลนิธิโครงการหลวง
รูปแบบการจัดการและการดูแลรักษาปาชุมชนของชาวบานรวมทั้งการไดรับประโยชนจากปาชุมชน
จากการวิจัย พบว า ชาวบานไดใชภู มิปญญาที่มีอยู ดั้งเดิ มเพื่อ การจั ดการป า และการอนุรัก ษ
ทรัพยากรปาไมในรูปแบบตางๆ จํานวน 4 รูปแบบ คือ 1) การใชขอหามตามประเพณีและความเชื่อ กลาวคือ
ชาวเขาเผาลีซอใหความเคารพนับถือผีหลวงประจําหมูบานหรืออาปาหมูมากที่สุด ซึ่งศาลผีหลวงจะตั้งอยู
บริ เ วณพื้น ที่ เ หนือ หมู บ าน ซึ่ ง ผลการวิ จัย ยั ง ไดส อดคล อ งกั บ รายงานการศึ ก ษาของประคอง ยอดหอม
(2544) กลาววา ชาวลีซอจะตั้งบานเรือนอยูใกลกับแหลงน้ําเพื่อเอาไวใชบริโภค ดังนั้นการเลือกที่ตั้งของศาล
อาปาหมูใหอยูเหนือบาน นอกจากความเชื่อเพื่อใหคอยคุมครองหมูบานแลวยังเพื่อใหเปนปาที่สมบูรณเปน
แหลงตนน้ําสําหรับใชบริโภคโดยใชความเชื่อมาปกปองรักษาปานี้ไว 2) การใชกฎระเบียบของชุมชนหรือ
หมูบาน ในการออกกฎระเบียบเพื่อการอนุรักษปาหมูบานจะมีผูใหญบานเปนประธานและมีคณะกรรมการ
ฝายตางๆ ปฏิบัติงานรวมกัน สาเหตุที่ทําใหเกิดความรวมมือและการยอมรับกันอาจจะเนื่องมาจากสาเหตุ
2 ประการ คือ 1) เกิดการขาดแคลนน้ําเพื่อการบริโภคและการเกษตรของหมูบาน 2) เกิดจากการกดดันของ
ชุมชนพื้นที่ราบหรือทางราชการ เพราะพื้นที่หมูบานทั้ง 2 หมูบาน อยูในพื้นที่ปาไมตนน้ําชั้น 1A ผลการวิจัย
นี้ไดสอดคลองกับ นําชัย (2529) กลาววา รูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชนและผูบริหารงานพัฒนา
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หากผูบริหารงานพัฒนาและตัวแทนประชาชนมีการวางแผน มีการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาแกปญหา
ตางๆ จะทําใหผูนําชุมชนและประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจ รูปแบบดังกลาวเปนรูปแบบการมีสวนรวม
ของผูนําชุมชนอยางแทจริงและยั่งยืนในอนาคต
การใชกฎระเบียบและขอบังคับของหนวยงานของรัฐ
พื้นที่หมูบานขุนแจและหมูบานสามลี่ ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติและอุทยานแหงชาติ และบริเวณ
พื้นที่นี้ยังอยูในเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A และ 1B เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่โดยไดมีการยอมรับจากชาวบาน
และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอกฎหมาย เหตุผลในการยอมรับและการปฏิบัติตามกฎหมาย คือ การ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ าหน าที่จ ะมี สว นร วมกั บ ผูนํ า หมูบ า นพร อ มคณะกรรมการ หากพบวามี ก ารกระทํ าผิ ด
เจาหนาที่จะใชวิธีการกลาวตักเตือนกอนและใหขอแนะนํา หรือมีขอพิพาทดานพื้นที่ทํากิน เจาหนาที่ก็ จะ
แบงพื้นที่ทํากินใหอยางเหมาะสมจึงทําใหเกิดการยอมรับเจาหนาที่และยอมรับขอกฎหมายปาไม
การฟนฟูสภาพปาและดูแลรักษาปาโดยชุมชน
ชุมชนชาวเขาเผาลีซ อบ านขุน แจ และบ านสามลี่ ได ดําเนิ นการตามกฎระเบียบของทางราชการ
มาตลอด นอกจากนั้นยังไดมีการอนุรักษดวยวิธีการหามตัดตนไม และแผวถางปาไมทั้งพื้นที่ปาศักดิ์สิทธิ์ และ
ปาอนุรักษของหมูบาน โดยการดําเนินกิจกรรมที่เปนสวนรวมของหมูบาน เชน งานพัฒนาหมูบาน งานปลูก
ตนไมและการทําแนวปองกันไฟปา ผูนําชุมชนไดวางกฎระเบียบของหมูบานไววา หากมีงานหรือกิจกรรม
สวนรวมที่จําเปนตองขอความรวมมือจากชาวบานทุกครอบครัวจะตองสงสมาชิกในครอบครัวมารวมงานหรือ
กิจกรรม 1 คน หากไมไดสงมารวมงานจะดําเนินการปรับครั้งละ 100 บาทตอครอบครัว และนําเงินคาปรับนี้
เขากองทุนหมูบาน ผลการวิจัยนี้ยังสอดคลอง กับพินิจ (2529) กลาววา ตราบใดที่ประชาชนสามารถพัฒนา
ชุมชนของตนและสามารถเขาไปมีสวนรวมไดในทุกขั้นตอนก็เทากับวาประชาชน สามารถเปลี่ยนแปลง
บทบาทของการพัฒนา จากการเปนผูรับการพัฒนากฎมาเปนผูกระทําการพัฒนาดวยตนเอง ยอมสามารถ
ไดรับผลของการพัฒนาตามที่ตนเองตองการ
ผลประโยชนที่ไดรับจากการจัดการปาและการอนุรักษปาไมชุมชน
จากการศึกษา พบวา ชุมชนไดรับผลประโยชนจากการอนุรักษปาไมใน 3 รูปแบบ คือ 1) ระบบ
นิเวศปาในชุมชนมีสภาพดีขึ้น ดวยการดําเนินงานการอนุรักษปาไมและการจัดการปาชุมชนบริเวณตนน้ํา
ตลอดระยะเวลา 5 ป สงผลใหปริมาณน้ําในแหลงน้ํามีเพิ่มมากขึ้น นํามาใชในการเกษตรและเพื่อการบริโภค
ในชุมชน จึงทําใหชาวบานไดรับรูและยอมรับการจัดการและการอนุรักษปาไมบริเวณพื้นที่ตนน้ํา 2) ระบบ
เศรษฐกิจภายในชุมชนมีสภาพดีขึ้น วิถีชีวิตของชาวเขาเผาลีซอแบบดั้งเดิม จะทําการเกษตรแบบการทําไร
เลื่อนลอยและปลูกพืชเสพติด แตปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนมาทําการเกษตรแบบเชิงพาณิชย คือ ปลูก
พืชผัก ไมผล ไมดอกเมืองหนาวตามคําแนะนําของหนวยงานพัฒนาอาชีพในทองถิ่น มีผลทําใหชาวบานเกิด
รายไดตอครอบครัวมากขึ้น จึงทําใหเกิดการบุกรุกทําลายปาไมลดลง ผลทางออมจึงเกิดขึ้นตอการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมในชุมชนตามมาอยางมาก 3) แหลงของปาไมใชสอยและพันธุพืชสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น
ชาวบานที่อยูในชนบทปาไมใชสอยมีความสําคัญตอการดํารงชีพ คือ การใชไมฟนเพื่อหุงตมอาหารภายใน
ครัวเรือน โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวมีอากาศเย็น ชาวบานจะกอกองไฟไวภายในบานพักเพื่อเพิ่มความ
อบอุน อีกทั้งประเพณีชาวลีซอนิยมดื่มน้ําชาเปนประจํา และชาวบานยังใชปาไมเปนแหลงสมุนไพรเพื่อรักษา
โรคหรือใชรักษาอาการเจ็บปวยในเบื้องตน เชน ตนจะคานแดง ตนพญาเสือโครง
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ปญหาและอุปสมบทในการดําเนินงานการจัดการและการอนุรักษปาชุมชน
การอนุรักษปาไมของชุมชน ผูนําหมูบานแบบเปนทางการทั้งหมูบานขุนแจและบานสามลี่ไดรับ
ความไววางใจและความเชื่อถือ ดังนั้นการออกกฎระเบียบของหมูบานจึงไดรับความรวมมือจากชาวบานเปน
อยางดี แตอยางไรก็ตามการทํางานเพื่อสวนรวมนั้นจะตองไปเกี่ยวของกับหนวยงานราชการและขอบังคับ
กฎหมายตางๆ ดังนั้นพื้นที่บริเวณหมูบานจึงถูกควบคุมดานกฎหมายปาไม บางครั้งเกิดความขัดแยงกันเอง
ในแนวทางปฏิบัติ ซึ่งผูนําชุมชนของหมูบานไดใหแนวความคิดหรือมุมมองในฐานะเปนผูที่อยูในพื้นที่ แยก
ออกเปนดานตางๆ ดังนี้
1. ด า นนโยบายและแผนการดํ า เนิ น งานหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การอนุ รั ก ษ คณะกรรมการ
หมูบานไดใหความเห็นวา ระยะเวลาที่ผานมากรมปาไมไดดําเนินการปลูกปาไมมีความเหมาะสมและความ
สอดคลองกับสภาพพื้นที่ คือ การเลือกชนิดตนไมเพื่อใชทําเปนแหลงตนน้ํา คณะกรรมการเห็นวาควรใช
พันธุไมเดิมที่มีอยูในทองถิ่นปลูก เพราะมีความเหมาะสมกวาพันธุไมสนสามใบ ที่กรมปาไมนํามาปลูก
ทดแทนปาเดิม อีกประการหนึ่ง คือ การปลูกปาไมเสื่อมโทรมในพื้นที่ คณะกรรมการเห็นวากรมปาไมควร
จะใหชุมชนมีสวนรวมในการปลูกปาไมและการดูแลรักษาตนไมไปจนกวาตนไมจะโต และปญหาเรื่องไฟไหม
ปาก็จะหมดหายไปดวย เพราะชุมชนเกิดความสํานึกและหวงแหนปาไมของเขาอยางไมรูตัว
2. ดานการไดรับขาวสารขอมูลดานการจัดการปาชุมชนและการอนุรักษปาไม แหลงขอมูลขาวสาร
ที่ชุมชนไดรับเกี่ยวกับการอนุรักษปาไมนั้นประกอบดวยวิทยุ และโทรทัศน เปนแหลงขาวที่สามารถเขาถึง
และมีอิทธิพลตอชาวเขาเผาลีซอมากที่สุด คือ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการลอกเลียนแบบ
โดยเฉพาะคนหนุมสาว แตมีผลตอการอนุรักษปาไมของชุมชนนอย คณะกรรมการหมูบานจึงมีความเห็นวา
หนวยงานทางราชการ ควรใหการสนับสนุนและใหโอกาสชุมชนไดรับการฝกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อไดรับ
ขาวสารทางดานการอนุรักษปาไมใหมากกวาเดิมและมีความตอเนื่อง
3. การจัดตั้งกลุมองคกรภายในชุมชน สวนมากชุมชนมีอาชีพทางการเกษตรและมีการจัดตั้งกลุม
ภายในชุมชน และผลกระทบของกลุมตางๆ จะทําใหมีความสัมพันธหรือการถายทอดความรูก็จะเปนการ
สื่อสารกันภายในกลุมของชุมชนหรือการแกปญหาของชุมชน ดังนั้นคณะกรรมการหมูบานจึงมีความตองการ
ที่จะขอรับการสนับสนุนกิจกรรมกลุมอนุรักษปาไมเพื่อการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม เพราะกลุมขนาด
เล็กในชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาและทําใหชุมชนมีการทํางานสวนรวมของหมูบานดวยการเรียนรูรวมกัน
อยางจริงใจ

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ พบวา ลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ประชากรสวนใหญเปนชาวเขาเผาลีซอ
ที่ยายมากอตั้งหมูบานเมื่อประมาณ 62 ป จากหมูบานดอยชาง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย และอําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีอาชีพทางการเกษตรและมีการดํารงชีวิตที่ใหความเชื่อถือผีและเคารพนับถือ
บรรพบุรุษที่เรียกวา ผีหลวงประจําหมูบานหรืออาปาหมู ประชากรมีรูปแบบการจัดการและดูแลปาชุมชน
ดวยภูมิปญญาชุมชน คือ การใชขอหามตามประเพณีและความเชื่อของชาวเขาเผาลีซอ รวมกับการใช
กฎ ระเบียบของชุมชนหรือหมูบานเปนผูออกกฎระเบียบ และไดใชกฎระเบียบและกฎหมายขอบังคับของ
ภาครัฐ ดําเนินการแบบมีสวนรวมระหวางชุมชนกับหนวยงานภาครัฐในการฟนฟูสภาพปาและการดูแลรักษา
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โดยชุมชน ดวยวิธีการหามตัดไมและปองกันไฟปาพรอมทั้งจัดกิจกรรมปลูกปาไมทุกป ปญหา/อุปสรรค
พบวา ผูนําชุมชนมีแนวคิด 3 ประการ คือ 1) ปญหาดานนโยบายและแผนการดําเนินงานของหนวยงาน
2) ปญหาดานการไดรับขาวสารขอมูลการจัดการปาไม และ 3) ปญหาดานการจัดตั้งกลุมองคกรภายในชุมชน
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คณะผูวิจัยขอขอบคุณฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ที่สนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนิน
งานวิจัย รวมทั้งเจาหนาที่และหัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง ที่ชวยอํานวยความสะดวกแก
งานวิจัยในครั้งนี้ดวยดีตลอดป
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รายนามตามรายการเอกสารอางอิงแนบทายเลมทุกทาน
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แนวคิดการทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศในทัศนะของประชาชนบานแมสาใหม
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บทคัดยอ
การวิจัย สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 1) แนวคิดของประชาชนหมูบานแมสาใหม ใหเนนทางดานการ
ปฏิบัติ เชน การจัดทํากิจกรรมการฝกอบรมใหความรูแกเยาวชนหรือประชาชน การปลูกปาไมทดแทนพื้นที่
ปาตนน้ําลําธาร และควรใชศิลปวัฒนธรรมของชาวมงแบบดั้งเดิมมานําเสนออยางมีแบบแผน เพื่อเตรียม
ความพรอมใหบริการ 2) ศักยภาพของหมูบานที่มีตอการทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ พบวา สภาพของชุมชน
มีความเหมาะสมกับการทองเที่ยว และมีศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ และ 3) ความตองการดานการมี
สวนรวม ความตองการรับการฝกอบรมดานการทองเที่ยวอยางถูกตอง การจัดสรรผลประโยชนที่สําคัญ คือ
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว ตองการความชวยเหลือในดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
และการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: แนวคิด การทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ

Abstract
The results of research are as follows; 1) The Maesamai’s villager’s perspective focuses on
actual and performance such as organizing events to educate the youth and the population,
replanting the forestry to compensate for the deforestation along the streams and use the villagers’
own arts and cultures to present the plans in an organized and educated manner to prepare them
for service; 2) The potential of this village in ecotourism is that the general state of the population
is appropriate for tourism and that their arts and culture are unique as a whole. and 3) The
population’s need in cooperation is that it greatly needs assistance in training regarding the proper
matters of tourism, to equally allocate the benefits to all those involved, and most importantly, to
ensure safety to the tourists. Asides from these statements, this village also requires assistance
from federal and private groups in managing product distribution and further public relations.
Keywords: viewed, agro-ecotourism
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คํานํา
การพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวในปจจุบัน นอกจากจะกอใหเกิดประโยชนตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การสรางอาชีพ การพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงรวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ แลว
ยั ง ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบในเชิ ง ลบ ผลกระทบของอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วที่ สํ า คั ญ สามารถแยกแยะได
2 ประเภท คือ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (natural environment) และสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (cultural
environment) ที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น
ผลกระทบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่สําคัญและกอใหเกิด
ปญหานานัปการในปจจุบัน ไดแก ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยวและปญหามลภาวะ เชน น้ําเสีย
ขยะ และมลภาวะทางอากาศ ปญหาการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน การปลูกสรางอาคารและสิ่งปลูกสราง
อื่นๆ ที่ทําลายธรรมชาติดั้งเดิมของพื้นที่และปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยไมคํานึงถึง
สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความเสื่อมโทรมหรือความเสียหายของทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีมาแตดั้งเดิม
รวมทั้งคุณภาพของทรัพยากรเหลานั้นดอยลง เกิดความสูญเสียของพันธุพืช พันธุสัตวปาในทองถิ่น และเกิด
การทําลายสภาพภูมิศาสตรทางธรรมชาติดั้งเดิม ขณะเดียวกันผลกระทบของการทองเที่ยวที่มีตอสิ่งแวดลอม
ทางวัฒนธรรมและสังคมเชิงลบไดเกิดขึ้นมากมายและตอเนื่อง เชน ปญหาบริการทางเพศ อาชญากรรม
ความไมเสมอภาคในการพัฒนาที่มุงเนนเฉพาะพื้นที่ ประชาชนไทยเริ่มมีคานิยมในทางลอกเลียนวัฒนธรรม
ตะวันตก ละทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณี และคานิยมของคนไทยเรา นอกจากนั้นอุตสาหกรรมทองเที่ยวยัง
ใชวัฒนธรรมประเพณีมาเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยว บางพื้นที่มีผลใหวัฒนธรรมบางอยางเปลี่ยนรูปแบบไป
จากเดิม และขาดการแสดงออกถึงสาระที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่น รวมทั้งคุณคาที่แทจริงของ
สังคมทองถิ่นอีกดวย
การทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ (agro ecotourism) นาจะเปนรูปแบบที่ควรสงเสริมในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวของประเทศไทยในปจจุบัน เนื่องจากหลายๆ ประเทศทั่วโลกตางก็นําแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน
(sustainable) และการอนุรักษปกปองสิ่งแวดลอม (environmental protection) มาประยุกตใชในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวยุคใหมโดยมุงสงเสริมการทองเที่ยวที่ปราศจากการทําลาย สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ดั้งเดิมของ
ประชาชน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษใหทรัพยากรสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศน และวัฒนธรรมทองถิ่นสามารถคงอยูได
อยางสมบูรณ เพื่อใชเปนทรัพยากรพื้นฐานของการทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวที่
ยั่งยืนและอยูบนพื้นฐานของชุมชน (นําชัย, 2538)
หมูบานแมสาใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนหมูบานที่ตั้งอยูในโครงการ
หลวงแมสาใหม ประกอบดวยภูมิประเทศที่เปนปาไมและขุนเขา อากาศบริสุทธิ์ ตลอดจนสภาพโดยทั่วไป
ของหมู บาน และวิถี ชีวิตวั ฒนธรรมแบบดั้งเดิ มของชาวไทยภูเขาเผาม งเปน ที่รูจัก กันดีทั้ง ชาวไทยและ
ชาวตางชาติ มีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสถานที่ดังกลาวเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติใหความสนใจเดินทางเขาไปสัมผัสกับธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมที่ดูเรียบงายของชาวไทยภูเขาเผามงในหมูบานแมสาใหมอยูเสมอ และในโอกาสตอไปบานแมสาใหม
นาจะเปนสถานที่ทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งที่มีนักทองเที่ยวใหความสนใจเดินทางไปเที่ยวชมศึกษาวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชาวไทยภูเขาเผามงมากขึ้น ถาไมมีการวางแผนการจัดการกับการทองเที่ยวที่กําลังจะเกิดขึ้นกับ
ชุมชนบานแมสาใหมอยางมีระบบและถูกทิศทางแลว ปญหาตางๆ ในทางลบจะสงผลกระทบในระยะยาวอยาง
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ตอเนื่องกับชุมชนบานแมสาใหมอยางหลีกเลี่ยงไดยาก เชน ปญหาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติถูกทําลายและการ
เกิดมลภาวะตางๆ ซึ่งเกิดจากธุรกิจการทองเที่ยว รวมทั้งนักทองเที่ยวและประชาชนในชุมชนเอง โดยเฉพาะ
ปญหาที่จะเกิดกับสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของชุมชนบานแมสาใหม คือ ปญหาเพศพาณิชย อาชญากรรม
ประชาชนจะเกิ ด ค า นิ ย มลอกเลี ย นวั ฒ นธรรมของสั ง คมนอกชุ ม ชนท อ งถิ่ น มาใช จ นทํ า ให มี ก ารละทิ้ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนทองถิ่น ซึ่งเปนทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่มี
คุณคาที่แทจริงของชุมชนบานแมสาใหมเอง จากปญหาและสาเหตุดังกลาวผูวิจัยตองการศึกษาวาประชาชน
บานแมสาใหมมีแนวคิดและทัศนะอยางไรที่จะชวยกันพัฒนาชุมชนใหเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มี
ศักยภาพแบบยั่งยืนตอไป ตลอดจนทราบถึงความตองการในดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการกําหนดแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวใหสอดคลองกับทรัพยากรและศักยภาพที่
มีอยู

วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสัมภาษณ และดําเนินกิจกรรมกลุมเพื่อเสริมสรางการเรียนรูใน
ดานการทองเที่ยวและการเตรียมความพรอมใหชุมชน ตลอดจนการสังเกตในการรวมกิจกรรม รวบรวม
ขอมูลจากหัวหนาครอบครัว ผูนําชุมชน และสมาชิกกลุมทองเที่ยวที่อาศัยในชุมชนบานแมสาใหม ใน ป พ.ศ.
2546 ขอมูลที่ไดนํามาตรวจสอบความสมบูรณ และนํามาวิเคราะหหาคาสถิติจากโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป
เพื่อการวิจัยทางสังคม แลวนําเสนอในรูปแบบของการพรรณนา

ผลการวิจัย
การศึกษาแนวคิดการทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศของประชาชนบานแมสาใหม ผลวิจัยแบงออกเปน
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดการทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศในทัศนะของประชาชนบานแมสาใหมที่มีตอกิจกรรม
ผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิดใหประชาชนบานแมสาใหมตอกิจกรรมการทองเที่ยว 4 แนวคิด ดังนี้ 1)
แนวคิดการทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 2) แนวคิดการทองเที่ยวเชิง
นิเวศเพื่ อการอนุ รัก ษศิลปวัฒ นธรรม 3) แนวคิ ดการท อ งเที่ยวเชิง นิเ วศเพื่อ ประโยชนของชุม ชน และ
4) แนวคิดการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการศึกษาถึงสิ่งแวดลอม ทั้ง 4 หัวขอนี้ ชุมชนหมูบานแมสาใหมได
แสดงความคิดเห็นวาทุก หัวขอมีความสําคัญเหมือ นกันแตจะตองมีการปฏิบั ติกิจกรรมภายในชุมชนให
บอยครั้ง เชน ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมก็เห็นควรใหจัดทํากิจกรรมดานการฝกอบรมใหความรูแกเยาวชน
หรือประชาชนในหมูบานเกี่ยวกับการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา กิจกรรมการปลูกปาทดแทนในพื้นที่ตนน้ํา
ลําธารและประเด็นการดําเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนใหมีการยอมรับหลักการทฤษฎีการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางถูกตอง ในดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประชาชนมีความเห็นวา ควรนําเอา
ศิลปวัฒนธรรมของชาวมงที่มีอยูในชุมชนแบบดั้งเดิมมานําเสนอตอนักทองเที่ยว กลาวคือ ควรมีการเรียบเรียง
และจัดรูปแบบประเพณีใหเปนเอกสารหรือเปนรายการแสดงอยางละเอียดและชัดเจน สวนดานเพื่อประโยชน
ของชุมชน ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นวาการทองเที่ยวมีประโยชนตอสวนรวม และผูนําชุมชนหรือ
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หนวยงานควรจะมีบทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวใหชุมชนไดรับรูและนําไป
ปฏิบัติตอไป และดานการศึกษาสิ่งแวดลอม ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นวาควรเปนการทองเที่ยวใน
ลักษณะที่ผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทุกฝาย รวมทั้งประชาชนในชุมชนมีความจําเปนที่
จะตองมีความรูและความพรอมในการที่จะใหบริการแกนักทองเที่ยวอยางเต็มที่และจะตองคํานึงถึงการจัดทํา
สื่อความหมายประกอบการทองเที่ยวทั้งในแงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรอีกดวย
ตอนที่ 2 ศักยภาพของหมูบานที่มีตอการทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
ศักยภาพการทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ หมายถึง ความสามารถในการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ในสวนประกอบ 2 ดาน คือ 1) ดานสภาพทางกายภาพและสิ่งแวดลอม เชน สภาพทั่วไปของชุมชน สภาพ
ทางสังคมของชุมชน สภาพแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ และ 2) ดานประเพณีและวัฒนธรรมประจําเผามงที่
สําคัญ ดังนั้นการวิจัยสรุปไดวา ศักยภาพในสวนสภาพทั่วไปของชุมชนหมูบานแมสาใหมนั้น มีพื้นที่ตั้งอยูใน
บริเวณ ที่เหมาะสมกับการทองเที่ยวธรรมชาติเปนอยางมาก กลาวคือ หมูบานตั้งอยูในพื้นที่ปาไมมีความอุดม
สมบูรณทางธรรมชาติ ซึ่งประกอบดวยหวยน้ําลําธาร อากาศเย็นสบาย เสนทางคมนาคมที่มีความสะดวก
และใชเวลาในการเดินทางไปกลับนอย อีกทั้งชุมชนมีศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาวเขาเผามงที่เปนเอกลักษณ คือ พิธีการไหวปาดงเซง เทศกาลกินวอหรือปใหมของชาวมง ซึ่งจะเปน
ปจจัยสําคัญที่สรางความประทับใจกับนักทองเที่ยว
ตอนที่ 3 ความตองการของประชาชนในดานการมีสวนรวมดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว ที่มี
ศักยภาพและยั่งยืน
ในประเด็นความตองการในการมีสวนรวมของประชาชนในการใหความรวมมือและเขารวมดําเนิน
กิจกรรมทองเที่ยวนั้น ชุมชนบานแมสาใหมไดมีการดําเนินงานกลุมการทองเที่ยวมากอนแลว พรอมกับได
จัดทําแผนงานและจัดตั้งคณะกรรมการทองเที่ยวในแตละฝายไดอยางมีโครงสราง แตอยางไรก็ตามผูวิจัยได
จัดทําหัวขอความตองการมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศจํานวน 6 กิจกรรม ไดแก การ
เปนมัคคุเทศกนําเที่ยว การจัดบริการดานยานพาหนะรับสง การจัดบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม การ
จัดบริการดานการจําหนายผลิตภัณฑและของที่ระลึก กิจกรรมดานการแสดงประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น และ
การจัดบริการดานที่พัก ในทัศนะของประชาชนหมูบานแมสาใหมนั้น มีความตองการใหหนวยงานของ
ภาครัฐมาชวยสนับสนุนดานการฝกอบรมใหความรูในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวพรอมกับ
ชวยเสริมดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับนักทองเที่ยวไดรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของหมูบาน
แมสาใหม

วิจารณผลการวิจัย
ชุ ม ชนหมู บ า นแม ส าใหม มี แ นวความคิ ด ด า นการท อ งเที่ ย วเกษตรเชิ ง นิ เ วศว า ควรมี ก ารนํ า เอา
ศิลปวัฒนธรรมที่ชาวมงหรือชุมชนในหมูบานที่มีอยูแบบดั้งเดิมมานําเสนอตอนักทองเที่ยว กลาวคือ ควรมี
การเรียบเรียงและจัดทํารูปแบบประเพณีใหเปนรายการแสดงเพื่อนําเสนอตอนักทองเที่ยว ซึ่งชาวมงมี
กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่นาสนใจ เชน เทศกาลกินวอ การเลนลูกชวง การรําดาบ การเลน
ดนตรีประจําเผา การเตนรําสาวมง และการเลนละครนิทานพื้นบาน ฯลฯ นายเกษม ผูใหขอมูลซึ่งเปนผูนํา
ชุมชนของหมูบานไดใหความคิดเห็นวา การดําเนินงานการทองเที่ยวเพียงลําพังของชุมชนอาจจะทําให
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ประสบผลสําเร็จลาชา เพราะในการจัดกิจกรรมนี้ตองมีปจจัยเกื้อหนุนในดานงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณดานตางๆ อีก บริเวณสถานที่และอาคารจัดแสดงกิจกรรม เครื่องแตงกายของนักแสดง และอื่นๆ ที่
จําเปน ทั้งนี้ผูนําชุมชนของหมูบานยังไดขอรับการสนับสนุนตอหนวยงานที่เกี่ยวของทางดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและดานการทองเที่ยว ใหการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเปดโอกาสใหชุมชนไดแสดงศักยภาพอยาง
เต็มที่ แนวคิดที่สอดคลองกับกิจกรรมการทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ มีประโยชนตอสวนรวม ผูนําชุมชนหรือ
หนวยงานควรจะมีบทบาทในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวใหชุมชนไดรับรูและนําไป
ปฏิบัติตอไป ซึ่งผลวิจัยนี้ไดไปสอดคลองกับผลการวิจัยของอํานวย (2542) ระบุวาประชาชนไดยอมรับหรือ
ยืนยันวาทางเลือกที่จะใชแกปญหาดานอาชีพของชุมชนไดอีกทางหนึ่ง ไดแก การสนับสนุนใหมีกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศขึ้นในชุมชน ซึ่งชุมชนมีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติงานไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้
หากมีการผลักดันและสงเสริมจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางจริงจัง

สรุปผลการวิจัย
ชุมชนหมูบานแมสาใหมตองการมีสวนรวมในการเขาฝกอบรมดานการทองเที่ยวอยางถูกตอง เพื่อ
เปนแนวทางใหเกิดการแบงปนและการจัดสรรผลประโยชนจากการเปนมัคคุเทศกนําเที่ยว การจัดบริการ
ดานการแสดงประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น เพราะเห็นวาเปนการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคาประจําเผามง
ใหนักทองเที่ยวไดชม การบริการยานพาหนะก็เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูรวมงานไดใชเวลาวางใหเกิดมี
รายไดเสริมแกครอบครัว สวนดานการจัดบริการบานพักก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ชุมชนใหความสําคัญ เพราะ
สามารถสรางพลังความเขมแข็งใหกับชุมชนได อีกทั้งยังเปนจุดบริการที่ตองมีความปลอดภัยตอนักทองเที่ยว
ในดานกิจกรรมการจัดบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม ชุมชนตองการฝกอบรมหรือการเตรียมความพรอม
เพื่อใหดําเนินกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพและกิจกรรมการจําหนายผลิตภัณฑและของที่ระลึก ชุมชนบาน
แมสาใหมมีความรูทางดานชางฝมือการทําเครื่องเงินและหัตถกรรมผาพื้นบานเปนอยางดี แตอยางไรก็ตาม
ชุ ม ชนก็ ยั ง มี ค วามต อ งการความช ว ยเหลื อ จากทุ ก ภาครั ฐ ในด า นการจั ด จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ และการ
ประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวไดรับรูขอมูลขาวสารดานตางๆ ของชุมชนหมูบานแมสาใหมอยางตอเนื่อง
ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดคนพบขอบกพรองที่ควรจะแกไขและมีขอเสนอแนะดังนี้ 1) เจาหนาที่
และหนวยงานที่รับผิดชอบงานทองเที่ยวควรมีการวางแผนการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหมีความ
ต อ เนื่ อ งกั น พร อ มกั บ เพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ ใ ห บุ ค คลเป า หมายได รั บ ทราบข อ มู ล เพิ่ ม มากขึ้ น และ
2) คณะกรรมการกลุมชุมชนและสมาชิกควรพัฒนาพื้นที่ภาพรวมในหมูบานใหมีความถูกตองตามสุขอนามัย
เพื่อสรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยวในการบริโภคและซื้อผลผลิตจากหมูบาน พรอมกับการประสานงาน
กับองคกรบริหารสวนตําบลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความออนตัวที่เหมาะสม
สําหรับผูสูงวัยไทย โดยใชเทคนิคเดลฟายในการคัดเลือกรายการทดสอบ จากผูเชี่ยวชาญในดานการแพทย
สาธารณสุข และวิทยาศาสตรการกีฬา จํานวน 18 ทาน และนําขอสรุปที่ไดไปทดลองใชเพื่อหาคาความ
เชื่อถือไดและความเปนปรนัย ในกลุมตัวอยางผูสูงวัย จํานวน 408 คน ผลการวิจัยจากกระบวนการเดลฟาย
พบวา รายการทดสอบความออนตัวที่เหมาะสมสําหรับกลุมผูสูงวัยไทย คือ รายการทดสอบนั่งงอตัวไป
ขางหนา รายการทดสอบแตะมือดานหลัง และรายการทดสอบนั่งเกาอี้แตะปลายเทา ซึ่งมีคาดัชนีความ
สอดคลอง เทากับ 0.88 ทุกรายการทดสอบ และจากผลการทดลองสรุปไดวา รายการทดสอบแตะมือ
ดานหลัง และรายการทดสอบนั่งเกาอี้แตะปลายเทา สามารถใชเพื่อทดสอบความออนตัวในกลุมผูสูงวัยไทย
ไดอยางเหมาะสม โดยมีคาความเชื่อถือไดเทากับ 0.76 และ 0.88 ตามลําดับ และคาความเปนปรนัยเทากับ
0.80 และ 0.87 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความออนตัว ผูส ูงวัย เทคนิคเดลฟาย
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Abstract
The purpose of this study is to study the testing method of flexibility for the Thai elderly.
Delphi futures research technique was used to select the most appropriate testing protocol for the
elderly by eighteen experts working in the fields of medicals, public health and sport sciences. The
result from the experts shows that sit and reach test, back scratch test and chair sit and reach test
are the most appropriate flexibility test for Thai elderly where the three tests have the same index
of congruency of 0.88. The three flexibility tests were later used with 408 elderly to check for its
reliability and objectivity. The results show that the back scratch test and chair sit and reach test
are suitable for testing flexibility of Thai elderly. The results show that the reliability index of the
back scratch test and chair sit and reach test are 0.76 and 0.88, respectively, while the objectivity
index of the three tests are 0.80 and 0.87, respectively.
Keywords: flexibility, elderly, Delphi technique

คํานํา
ในปจจุบัน อัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรผูสูงวัยไทยมีอัตราที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับในอดีต
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551) นอกจากจํานวนประชากรผูสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นแลวยังพบวา อายุขัยเฉลี่ย
ของผูสูงวัยไทยยังยืนยาวมากขึ้นดวย ซึ่งเหตุผลประการสําคัญนั้นนาจะมาจากความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีทางการแพทยและการสาธารณสุขที่มีระบบการปองกัน การตรวจวินิจฉัย การบําบัดรักษา การ
ฟนฟู และการติดตามผูปวยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตการที่ผูสูงวัยไทยมีอายุที่ยืนยาวขึ้นนั้น ก็ไมได
หมายความวาผูสูงวัยจะมีสุขภาพ และสมรรถภาพทางดานรางกายที่ดีที่จะสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวย
ตนเองโดยไมตองพึ่งพาผูอื่น
ความออนตัวหรือความยืดหยุน ถือเปนองคประกอบทางดานรางกายที่สําคัญประการหนึ่งสําหรับผู
สูงวัย โดยพบวา เมื่ออายุมากขึ้นผูสูงวัยจะมีความออนตัวลดนอยลง ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาขอยึด ขอติด หรือ
เกิ ด การบาดเจ็ บ บริ เ วณข อ ต อ ได ง า ยกว า คนปกติ ตลอดจนอาจเกิ ด ภาวะทุ พ พลภาพจากการขาดการ
เคลื่อนไหวไดดวย ดังนั้นเพื่อปองกันปญหาดังกลาวผูสูงวัยควรหมั่นยืดเหยียดกลามเนื้อ หรือฝกออกกําลัง
กายเพื่อเพิ่มความออนตัวอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากบุคคลที่มีความออนตัวที่ดีจะสามารถเคลื่อนไหวสวน
ตางๆ ของรางกายไดอยางสะดวก คลองตัว และสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่สําคัญในชีวิตไดดวยตนเอง เชน
การเดิน การขึ้นบันได หรือลงบันได การหยิบจับสิ่งของ เปนตน
การทดสอบสมรรถภาพทางกายด า นความอ อ นตั ว ถื อ เป น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ เป น
มาตรฐานวาสามารถใชเพื่อประเมินความออนตัวในสวนตางๆ ของรางกาย และชวยประเมินภาวะการพัฒนา
ของรางกายจากการออกกําลังกายหรือการเลนกีฬาได ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความออนตัว
ในปจจุบันมีวิธีการทดสอบทั้งในหองปฏิบัติการ (laboratory test) และการทดสอบภาคสนาม (filed test) ซึ่ง
วิ ธี ก ารทดสอบทั้ ง 2 แบบ ล ว นมี ทั้ ง ข อ ดี แ ละข อ เสี ย ที่ แ ตกต า งกั น ดั ง นั้ น ในการเลื อ กวิ ธี ก ารทดสอบ
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สมรรถภาพทางกายเพื่อการใชงานดานการสงเสริมสมรรถภาพและสุขภาพหรือเพื่อการวิจัย ปจจัยที่ผูใชงาน
หรือหนวยงานที่ใหบริการทดสอบสมรรถภาพทางกายจําเปนตองคํานึงอยูเสมอ คือ ความแมนตรง (validity)
ความเชื่อถือได (reliability) เกณฑ (norms) และเทคนิคการทดสอบที่เปนมาตรฐาน (technical standard)
ของแบบทดสอบและอุปกรณทดสอบสมรรถภาพทางกายนั้น และนอกจากปจจัยขางตนแลว ยังตองคํานึงถึง
ความประหยัด (economy) ความปลอดภัย (safety) และเวลา (time) ในการทดสอบอีกดวย
จากการศึ ก ษารายงานการวิ จั ย ที่ ผ า นมา พบว า แบบทดสอบความอ อ นตั ว สํ า หรั บ ผู สู ง วั ย ใน
ตางประเทศมีหลายแบบทดสอบ (Dwyer and Davis, 2008; Varela et al., 2008; Lemmink et al., 2001;
Rikli and Jones,1999; Suni et al., 1996 ; Osness et al., 1900) แตในประเทศไทยยังไมมีแบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกายดานความออนตัวสําหรับทดสอบในกลุมผูสูงวัยไทยที่กําหนดไวใชอยางชัดเจน และเมื่อ
พิจารณาวิธีการที่ใชในการวัดผลในแบบทดสอบของตางประเทศดังกลาว พบวา แบบทดสอบสวนใหญเนน
ความสะดวกและประหยัดในการทดสอบ โดยใชสายตาของผูทดสอบในการอานผลการทดสอบ ซึ่งวิธีการ
ดังกลาวนี้อาจลดคาความเที่ยงและคาความเชื่อถือไดของแบบทดสอบลงไปอยางมาก ดังนั้นจากเหตุผล
ดังกลาว และจากการที่ผูวิจัยไดมีโอกาสทํางานดานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทําใหผูวิจัยเล็งเห็น
ความสําคัญของการมีแบบทดสอบ และอุปกรณทดสอบสมรรถภาพทางกายที่มีความเที่ยงและความเชื่อถือ
ไดที่ดี มีความสะดวกในการใชงาน และมีความปลอดภัยในการทดสอบ เพื่อใหการออกกําลังกายในกลุมผู
สูงวัยไทยมีความหมายมากยิ่งขึ้นในแงของการมีดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคในการวิจัย
ครั้งนี้เพื่อหาวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความออนตัวที่เหมาะสมสําหรับผูสูงวัยไทย และผูวิจัย
จะทําการสรางอุปกรณทดสอบความออนตัวสําหรับผูสูงวัยขึ้นในการศึกษาตอไป โดยใชวงจรอิเล็กทรอนิกส
เข า มาเป น ตั ว ประกอบในการวั ด และประเมิ น ผลของการวั ด เพื่ อ ให ห น ว ยงานทางด า นการการแพทย
สาธารณสุข และการกีฬาของไทยมีรูปแบบการวัดและประเมินผลที่ถูกตอง ใชงานงาย ราคาถูก และลดการ
นําเขาอุปกรณทดสอบสมรรถภาพทางกายจากตางประเทศได

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูสูงวัยที่มีสําเนาทะเบียนบานอยูในประเทศไทย หรืออาศัยอยูใน
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2553 ประมาณ 7.02 ลานคน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551)
กลุมตัวอยาง
กําหนดกลุมตัวอยางดวยการเปดตารางสําเร็จรูปของ ศิริชัย และคณะ (2551) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% และความคลาดเคลื่อน ±10% พบวาเมื่อประชากรมีขนาดเกิน 100,000 ควรใชกลุมตัวอยางขั้นต่ํา
จํานวน 400 คน ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 408 คน จากตัวอยางผูสูงวัยใน
จังหวัดอํานาจเจริญ สระบุรี กําแพงเพชร ระนอง และกรุงเทพมหานคร ดังนี้
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Table 1 Characteristics of participants
Age
60 – 69
70 – 79
80 up
Total

N
66
42
11
119

Male
Mean
64.82
74.02
83.09
69.76

SD
2.41
2.96
4.74
6.70

N
185
99
5
289

Female
Mean
63.86
73.23
84.2
67.48

SD
2.81
2.59
4.38
5.72

N
251
141
16
408

Total
Mean
64.11
73.47
83.44
69.76

SD
2.74
2.72
4.52
6.70

N: Number, SD: Standard deviation

จาก Table 1 สรุปไดวากลุมตัวอยางผูสูงวัยที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีอายุสูงสุด 94 ป และมีอายุต่ําสุด
60 ป เปนผูสูงวัยเพศชาย จํานวน 119 คน อายุเฉลี่ย 69.76 ป และผูสูงวัยเพศหญิง จํานวน 289 คน อายุ
เฉลี่ย 67.48 ป
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความออนตัวที่ได
จากขอสรุปของผูเชี่ยวชาญ (กระบวนการเดลฟาย) ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห และสังเคราะหรายการทดสอบความออนตัวมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ
เพื่อกําหนดขอคําถามในการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย (Delphi futures research: DFR)
ขั้นที่ 2 คัดเลือกผูเชี่ยวชาญเพื่อตอบแบบสอบถาม จํานวน 18 ทาน ดังนี้
กลุม ก กลุมผูเชี่ยวชาญระดับนโยบาย และวางแผนงานดานผูสูงวัย จํานวน 6 ทาน กําหนดเกณฑ
คัดเลือกเขา ดังนี้
1. มีวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือเทียบเทา
2. มีประสบการณการทํางานในดานนโยบายและการวางแผนงานดานผูสูงวัย ไมนอยกวา 3 ป
3. ปจจุบันมีหนาที่รับผิดชอบหรือมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย หรือการวางแผนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในหนวยงานในแผนงานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย
กลุม ข กลุมเวชปฏิบัติดานผูสูงวัย เชน นักสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตรการ
กีฬา นักกายภาพบําบัด พยาบาล เปนตน จํานวน 6 ทาน กําหนดเกณฑคัดเลือกเขา ดังนี้
1. มีวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือเทียบเทา
2. มีประสบการณการทํางานในตําแหนงหนาที่ที่เกี่ยวกับผูสูงวัย ไมนอยกวา 3 ป
3. ปจจุบันมีหนาที่รับผิดชอบ หรือมีสวนรวมในการดําเนินงานดานผูสูงวัย
กลุม ค. กลุมนักวิชาการดานผูสูงวัยในสถาบันการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญในดานการออกกําลัง
กายในผูสูงวัย เวชศาสตรฟนฟูในผูสูงวัย เวชศาสตรผูสูงวัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน 6 ทาน
กําหนดเกณฑคัดเลือกเขา ดังนี้
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1. มีวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือเทียบเทา
2. มีประสบการณการทํางานในตําแหนงดานวิชาการ ไมนอยกวา 3 ป
3. มีผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย ที่เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
การคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ นอกจากคัดเลือกโดยใชวิธีการกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญแลว
ผูวิจัยยังไดใช networking technique รวมดวยเพื่อใหไดผูเชี่ยวชาญในเรื่องที่ศึกษามากที่สุด
ขั้นที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยใชเทคนิคเดลฟายเพื่อหารายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดานความออนตัวที่เหมาะสมสําหรับทดสอบในกลุมผูสูงวัยไทย
ขั้นที่ 4 สรุปรายการทดสอบความออนตัวที่เหมาะสมสําหรับผูสูงวัยไทยโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of congruency: IOC) (Revinelli and Hambleton, 1977: 49-60) โดยคัดเลือกรายการ
ทดสอบที่มีคาความสอดคลองระหวาง 0.80 - 1.00
ขั้นที่ 5 นําขอสรุปที่ไดไปทดลองใช (try out) ในกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน (เพศชาย 15 คน และเพศหญิง
15 คน)
ขั้นที่ 6 พัฒนารูปแบบการทดสอบใหมีความเหมาะสมกับการวัดในกลุมผูสูงวัยไทย หลังจากนั้นนํารูปแบบ
รายการทดสอบความออนตัวนี้ไปทําการทดลองกับกลุมตัวอยางผูสูงวัยทั้งเพศชายและเพศหญิง
ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 408 คน เพื่อหา
- ความเชื่อถือได (reliability) หรือ (intra-observer) ของรายการทดสอบโดยการทดสอบซ้ํา (testretest reliability) และนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation coefficient) ที่ไดจากการทดสอบทั้งสองครั้ง
มาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานการประเมินผลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของ Kirkendall et al. (1980)
- ความเปนปรนัย (objectivity) หรือ (inter-observer) ของรายการทดสอบโดยทดสอบความเชื่อถือ
ไดของผูทดสอบ (tester) จํานวน 2 คน และนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation coefficient) ที่ไดจาก
การทดสอบของผู ท ดสอบทั้ ง สองคน มาเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ ม าตรฐานการประเมิ น ผลสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ ของ Kirkendall et al. (1980)
ขั้นที่ 7 สรุปและวิเคราะหผลการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 408 คน ดวยตนเองทุกจังหวัด
การวิเคราะหขอมูล
หาค า สถิ ติ พื้ น ฐาน ได แ ก ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของอายุ และหาค า สั ม ประสิ ท ธ
สหสัมพันธความเชื่อถือได และความเปนปรนัยของรายการทดสอบ โดยหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient)
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ผลการวิจัย
รายการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความออนตัวที่ผานการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) จากผูเชี่ยวชาญมีคาดัชนีความสอดคลอง (index of congruency) ดังนี้
Table 2 The index of congruency of flexibility test for Thai elderly
Test
Sit and reach test
Back scratch test
Chair sit and reach test
Hamstring and hip flexor flexibility
Sit and Reach wall test
Trunk rotation

IOC
0.88
0.88
0.88
0.76
0.76
0.76

Mean
4.19
4.19
4.25
3.27
3.27
2.93

SD
0.73
0.73
1.09
0.68
0.44
0.59

IOC: index of congruency, SD: standard deviation

จากการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายดาน
ความออนตัวสําหรับผูสูงวัย โดยใชเทคนิคเดลฟายนั้น (Table 2) แสดงใหเห็นไดวารายการทดสอบทั้งหก
รายการ มีความตรงเชิงเนื้อหา อยูในเกณฑระดับดีขึ้นไป (0.70 ขึ้นไป) ซึ่งสามารถกลาวไดวา รายการ
ทดสอบทั้งหกรายการมีความถูกตองในการวัด สามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการวัด และเปนที่
ยอมรับของคนทั่วไป และจากผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดเลือกรายการทดสอบที่มีคาดัชนีความสอคลอง
ระดับดีมาก (0.80 ขึ้นไป) จํานวน 3 รายการทดสอบ คือ รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา (sit and
reach test) รายการทดสอบแตะมือดานหลัง (Back scratch test) และรายการทดสอบนั่งเกาอี้แตะปลายเทา
(Chair sit and reach test) ไปทดลองใชในกลุมตัวอยางผูสูงวัย 408 คน เพื่อหาคาความเชื่อถือได
(reliability) และความเปนปรนัย (objectivity) ของรายการทดสอบ ซึ่งไดผลการวิจัย ดังนี้
Table 3 The reliability and objectivity of flexibility test
Test
Sit and reach test
Back scratch test
- right hand is on the left hand
- left hand is on the right hand
Chair sit and reach test
- touch the tip of right foot
- touch the tip of left foot

Reliability (r)
0.83

objectivity (r)
0.83

0.86
0.71

0.88
0.72

0.88
0.88

0.89
0.84

r: Pearson product-moment correlation coefficient
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การหาความเชื่อ ถื อ ได (reliability) ของรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายดา นความอ อ นตั ว
สําหรับผูสูงวัย ใชวิธีการวัดซ้ํา (test-retest reliability) ไดผลการทดลอง ดัง Table 3 ซึ่งเมื่อนําคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธความเชื่อถือได (r) ไปพิจาณากับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเชื่อถือไดของ Kirkendall et al.
พบวา รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา (0.83) และนั่งเกาอี้แตะปลายเทา (0.88, 0.88) มีคาความเชื่อถือ
ไดในภาพรวมอยูในเกณฑดี และรายการทดสอบแตะมือดานหลัง (0.86, 0.71) มีคาความเชื่อถือไดใน
ภาพรวมอยูในเกณฑยอมรับได
การหาคาความเปนปรนัย (objectivity) ของรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานความออนตัว
สําหรับผูสูงวัย โดยใชวิธีทดสอบความเชื่อถือไดของผูทดสอบ (tester) จํานวน 2 คน ไดผลการทดลองดัง
Table 3 ซึ่งเมื่อนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความเปนปรนัย (r) ไปพิจาณากับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ความเปนปรนัยของ Kirkendall et al. (1980) พบวา รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา (0.83) และนั่งเกาอี้
แตะปลายเทา (0.89, 0.84) มีคาความเปนปรนัยในภาพรวมอยูในเกณฑดี สวนรายการทดสอบแตะมือ
ดานหลัง (0.88, 0.72) มีคาความเปนปรนัยในภาพรวมอยูในเกณฑยอมรับได ซึ่งสามารถกลาวไดวา
รายการทดสอบทั้งสามนี้ มีการวัดผลที่แนนอนสม่ําเสมอไมเปลี่ยนแปลง (consistency) เปนที่เชื่อมั่นในผล
การวัดนั้นได

วิจารณผลการวิจัย
จากการทดลองใชรายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา รายการทดสอบแตะมือดานหลัง และรายการ
ทดสอบนั่งเกาอี้แตะปลายเทาในกลุมผูสูงวัยไทย พบวา รายการทดสอบนั่งงอตัวไปขางหนา เปนรายการ
ทดสอบที่สามารถปฏิบัติไดสะดวกและรวดเร็ว และเปนที่นิยมสําหรับใชทดสอบทั้งในกลุมเด็ก เยาวชน หรือ
แมกระทั่งในกลุมนักกีฬา ซึ่งนอกจากความสะดวกแลว รายการทดสอบนี้ยังมีคาความเชื่อถือได และความ
เปนปรนัยอยูในเกณฑดี ซึ่งอาจเนื่องมาจากมีอุปกรณการวัด sit and reach box ที่ผูวัดสามารถอานคาได
อยางแนนอน ซึ่งปจจุบันมีอุปกรณจําหนายทั้งแบบตัวเลข และแบบดิจิตอล โดยมีแบบทดสอบ AAHPERD
functional fitness test (Clark, 1989) และ Groningen Fitness Test (Lemmink et al., 2001) ไดแนะนําใหใช
วิธีนี้ในการวัดความออนตัวในกลุมผูสูงวัย แตผูวิจัยเห็นไมสอดคลองเนื่องจากลักษณะการทดสอบที่ตองมี
การนั่งและลุกจากพื้นราบ ซึ่งการลุก-นั่ง จากพื้นราบนี้อาจจะทําใหผูสูงวัยเกิดอาการหนามืด เสียการทรงตัว
และอาจเกิดการหกลมได นอกจากนี้อาจจะมีผลตอผูสูงวัยที่มีภาวะกระดูกพรุน ดังนั้นจึงถือวารายการ
ทดสอบนี้เปนรายการทดสอบที่ไมปลอดภัยสําหรับผูสูงวัยไทย
รายการทดสอบแตะมือดานหลัง เปนรายการทดสอบที่สามารถทําไดงาย และใชอุปกรณทดสอบนอย
แตการอานคาผลการทดสอบจะทําไดยาก และมีความคลาดเคลื่อนสูง โดยมีแบบทดสอบ functional fitness
tests (Netz and Argov, 1997) และ senior fitness test (Jones and Rikli, 2002) ไดแนะนําใหใชรายการ
ทดสอบนี้ในการประเมินความออนตัวของขอไหลในกลุมผูสูงวัย ซึ่งผูวิจัยเห็นสอดคลองวา รายการทดสอบนี้
เหมาะแกการประเมินปญหาขอยึด ขอติดของรางกายสวนบนสําหรับผูสูงวัย เนื่องจากเปนรายการทดสอบที่
ทําไดงาย สะดวก และประหยัด แตผูวิจัยขอแนะนําวา ผูจะทําการวัดสมควรจะตองไดรับการฝก (training)
ใหมีความชํานาญในการวัด จนสามารถอานคาไดอยางถูกตองและเที่ยงตรงกอนการทดสอบจริงเสมอ
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รายการทดสอบนั่งเกาอี้แตะปลาย ถือเปนรายการทดสอบที่งาย ประหยัด เนื่องจากไมตองใชอุปกรณ
มากเชนเดียวกันและมีคาความเชื่อถือได และความเปนปรนัยอยูในเกณฑดี แตถาไมควบคุมทาทางการ
ปฏิบัติอยางเครงครัด ผลที่ไดจากการวัดก็อาจจะคลาดเคลื่อนไดเชนเดียวกัน ซึ่งมีแบบทดสอบ senior
fitness test (Jones and Rikli, 2002) ไดแนะนําใหใชรายการทดสอบนี้ในการประเมินความออนตัวของ
รางกายสวนลางในกลุมผูสูงวัย ซึ่งผูวิจัยเห็นสอดคลองวา รายการทดสอบนี้เหมาะสมสําหรับทดสอบในกลุม
ผูสูงอายุไทย แตผูวิจัยขอแนะนําวา ในการทดสอบผูวัดควรระวังในเรื่องตําแหนงของการนั่งของผูถูกวัด ชวง
การเหยียดของขาที่ทําการวัด ตองอยูในลักษณะขาตึงและการกระดกขอเทาใหงอ 90 องศา ขณะทําการวัด
เพราะถาไมคํานึงถึงรูปแบบการวัดที่ถูกตองก็จะทําใหผลการวัดที่ไดไมถูกตองดวยเชนกัน

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
รายการทดสอบแตะมือดานหลัง และรายการทดสอบนั่งเกาอี้แตะปลายเทา ถือเปนรายการทดสอบที่มี
ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) มีความเชื่อถือได (reliability) และมีความเปนปรนัย (objectivity) ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา รายการทดสอบทั้งสองสามารถนํามาประยุกตใชทดสอบในกลุมผูสูงวัยไทยได (Figure
1 and 2)

Figure 1 Back scratch test

Figure 2 Chair sit and reach test

แตผูวิจัยเห็นวา รายการทดสอบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการประเมินความออนตัวของรางกายผูสูง
วัยไทย คือ รายการทดสอบนั่งเกาอี้แตะปลายเทา เนื่องจากรายการทดสอบดังกลาวมีคาความเชื่อถือได และ
ความเปนปรนัยอยูในเกณฑดี และมีความปลอดภัยสําหรับทดสอบในกลุมผูสูงวัย ซึ่งทาทางการปฏิบัติ
ในรายการทดสอบนี้นอกจากสามารถวัดความออนตัวของรางกายสวนลาง (hamstring flexibility) และหลัง
สวนลาง (lower back flexibility) แลว ผูวิจัยยังเห็นวารายการทดสอบนี้ยังสามารถประเมินความออนตัวของ
ข อ ต อ บริ เ วณสะโพก ลํ า ตั ว และไหล ไ ด อี ก ด ว ย ซึ่ ง การศึ ก ษาต อ ไปผู วิ จั ย จะทํ า การประดิ ษ ฐ เ ครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อวัดความออนตัวสําหรับผูสูงวัยขึ้น โดยใชวงจรอิเล็กทรอนิกสเขามาเปนตัวประกอบในการ
วัดและประเมินผลของการวัด ซึ่งผูวิจัยคาดวาผูใชงานจะสามารถอานคาผลการทดสอบไดถูกตอง แมนยํา
มากขึ้นดวย
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โครงการประชุมทางวิชาการประจําป 2553
สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
---------------------------------------------หลักการและเหตุผล
การเผยแพรและถายทอดผลงานวิจัยเปนภารกิจหนึ่งของงานบริหารการวิจัย ภายใต
ยุทธศาสตรดานความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแมโจ โดยสํานักวิจัยและ
สงเสริมวิชาการการเกษตรเปนผูรับผิดชอบการจัดการประชุมทางวิชาการประจําป เปนการสงเสริมให
อาจารย นักวิจัย นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาตางๆ ที่มหาวิทยาลัยไดเปดการเรียนการสอนไดมีโอกาสพบปะ นําเสนอผลงานวิจัย ซึ่งไดขอคนพบ
ใหม มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และความชํานาญ
ระหวางนักวิจัย นักวิชาการ และผูสนใจ ซึ่งจะนําไปสูแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและแกไข
ปญหาไดอยางสัมฤทธิ์ผล ความรูและวิทยาการใหมๆ ดังกลาว ยังเปนโอกาสที่ไดถายทอดและนําออก
เผยแพรสูสาธารณชนสามารถนําความรูและเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพใหเกิดประโยชน อันจะสงผลดี
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือเปนโอกาสใหนักวิจัยได
พบปะอภิปรายรวมกับภาคเอกชน ทําใหเขาใจปญหาและสามารถทํางานวิจัยเพื่อเอื้อประโยชนตอกัน
และไดผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชปฏิบัติไดและเปนประโยชนตอผูประกอบการอยางแทจริง ทั้งนี้
การประชุ ม ทางวิ ช าการที่ ไ ด มี ก ารพั ฒ นาให เ ข า สู เ กณฑ ม าตรฐาน ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ยอมจะเปนการยกระดับตัวชี้วัดดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดวย
การจัดประชุมทางวิชาการประจําป ยังเปนกิจกรรมที่สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือ
ทางดานวิชาการระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเปนการสงเสริมให
มีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการอภิปรายหรือเสวนาในเรื่องที่สอดคลองกับสภาวการณของชาติ เพื่อสรางความ
เขาใจในปญหาทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศรวมกัน
2. เพื่อเป นการบรรยายหรือสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรูและพบปะแลกเปลี่ย น
ขอคิดเห็นหรือประสบการณระหวางนัก วิจัยและนัก วิชาการรวมทั้ งผูที่เ กี่ยวข อง อั นจะ
กอใหเกิดความรวมมือและสนับสนุนระหวางกันในการหาแนวทางการวิจัย เพื่อแกไขปญหา
สําคัญของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. เพื่อเปนการเผยแพรความรู ความกาวหนาทางวิชาการแกผูสนใจทั่วไป
4. เพื่อใหเกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานราชการ และหนวยงาน
เอกชนในการคนควาและพัฒนางานวิจัยตอไป โดยสามารถกอใหเกิดผลในเชิงพาณิชย
5. เพื่อกอใหเกิดการใชทรัพยากรในเชิงวิชาการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รูปแบบของการประชุม
การประชุมแบงออกเปน 3 สวน คือ
1. การอภิปราย เสวนา และประชุมกลุมยอย โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและผูชํานาญการจาก
องคกร หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1.1 การอภิปราย เรื่อง “ความมั่นคงดานอาหาร ความยั่งยืนของเกษตรไทย”
1.2 การเสวนา เรื่อง “ความยั่งยืนของการจัดการศึกษาดานการเกษตร”
1.3 การประชุมกลุมยอย ดานลําไย และงานวิจัยทองถิ่นในมิติของความมั่นคงดานอาหาร
2. การประชุมวิชาการเปนการนําเสนอผลงานวิจัยจากหัวหนาโครงการหรือผูแทนโดยแบง
การนําเสนอออกเปนภาคบรรยายและภาคโปสเตอร
3. การแสดงนิทรรศการทางวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ และองคกรตางๆ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ

หนวยงานผูสนับสนุน
1. มหาวิทยาลัยแมโจ
2. ศูนยวจิ ัยและพัฒนาลําไยแมโจ
3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

ระยะเวลาการจัดประชุมวิชาการ
วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2553

สถานที่จัดประชุมวิชาการ
หองประชุมศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ

ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวยอาจารย นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัย และ
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูเกี่ยวของและผูสนใจทั่วไป จํานวน 250 คน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ได ท ราบถึ ง ป ญ หา ผลกระทบ และแนวทางในการแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ซึ่ ง เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. ทําใหไดทราบถึงความกาวหนาในการวิจัยในสาขาวิชาการตางๆทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศตลอดจนถึงปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ตลอดจนการนําไปปรับใช
ประโยชน และเกิดการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. สามารถเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
และหนวยงานอื่นๆ
4. เกิดความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย องคกร และภาคเอกชนในการคนควา
และพัฒนางานวิจัย โดยสามารถกอใหเกิดผลในเชิงพาณิชย
5. เปนการเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในดานวิชาการ

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร ขอที่ 2
เปาประสงค
ขอที่ 2.1

กลยุทธ

ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย สามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ และเปนที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ
ขอที่ 2.1.1 สรางใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู

รูปแบบการประชาสัมพันธงานประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553
มีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ อาทิ สปอตวิทยุ ปายคัดเอาท แผนโปสเตอร เว็ปไซดของ
มหาวิทยาลัยแมโจ

กําหนดการ
การประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553
วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2553
ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
---------------------------------------------วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553
- ลงทะเบียน
08.15 – 09.00 น.
- พิธีเปดการประชุม
09.00 – 09.15 น.
09.15 – 09.45 น.
09.45 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.

13.00 - 17.00 น.
14.30 – 14.45 น.

- ชมผลงานภาคโปสเตอร
- พักรับประทานอาหารวาง
- การอภิปราย เรื่อง “ความมั่นคงดานอาหาร ความยั่งยืนของเกษตรไทย”
ผูดําเนินรายการ: รศ. ดร.อานัฐ ตันโช ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
วิทยากรโดย: 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ รองผูอํานวยการ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
2. รศ.ดร.จันทรจรัส เรี่ยวเดชะ ผูอํานวยการฝายเกษตร
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3. คุณดํารงชัย เดชาธิคม รองผูอํานวยการฝายกิจการภาคเหนือตอนบน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- การเสวนาเรื่อง “ชาวสวนมืออาชีพทําลําไยอยางไรจึงประสบผลสําเร็จ”
ผูดําเนินรายการ: ผศ.พาวิน มะโนชัย
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และคุณขวัญชัย สกุลทอง
วิทยากรโดย: 1. คุณณัฐวัชต เพิ่มพูนไชยกุล
เกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม
2. คุณอุดม รังสรรค
เกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม
3. คุณกัญกร ชนนทรดากุล
เกษตรกรจากจังหวัดจันทบุรี
4. พ.จ.ต.พลยุทธ นามณรงค
เกษตรกรจากจังหวัดจันทบุรี
5. คุณประเทือง คงรอด
เกษตรกรจากจังหวัดลําพูน
6. คุณวินัย หวันชัยศรี
เกษตรกรจากจังหวัดลําพูน
- นําเสนอผลงานภาคบรรยาย
- พักรับประทานอาหารวาง

กําหนดการ
การประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553
วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2553
ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
---------------------------------------------วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553
- นําเสนอผลงานภาคบรรยาย
08.30 – 10.00 น.
- พักรับประทานอาหารวาง
10.00 – 10.15 น.
10.15 – 12.00 น.
- เสวนาเรื่อง “ความยั่งยืนของการจัดการศึกษาดานการเกษตร ”
ผูดําเนินรายการ: คุณอภิชัย มัทวพันธุ สถานีวิทยุ อสมท. เชียงใหม
วิทยากรโดย: 1. รศ.ดร.วรวิทย สิริพลวัฒน ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตร
คณบดีคณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. รศ.ดร.ประสงค ตันพิชัย คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
3. อาจารยเอกชัย ยุทธชัยวรกุล และคุณไพรัช แดนกะไสย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
- เสวนา เรื่อง “มิติความมั่นคงทางอาหาร...ทามกลางวิกฤติ”
โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น
ผูดําเนินรายการ: คุณกชกร ชิณะวงศ สกว.ฝายวิจัยเพือ่ ทองถิ่น
วิทยากรโดย: 1. คุณสุเมธ ปานจําลอง ผูประสานงานชุดประเด็นเกษตรอินทรีย
จังหวัดมหาสารคาม
2. คุณไกรศรี กลาณรงคขวัญ โครงการวิจัยการใชภูมิปญญาชาวบาน
ในการจัดการหนอนไมไผ (คีเบาะ) และกบ (เดบือ) ใหมีความยั่งยืน
บานแมยางสาน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
3. คุณประสิทธิ์ เชื้อเอี่ยม โครงการวิจัย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี
4. คุณกนกนาถ โพธิ์สัย หัวหนาโครงการวิจัย “สวนหลังบาน”
วิธีการพึ่งพาตนเองของคนผูไท จังหวัดกาฬสินธุ
- นําเสนอผลงานภาคบรรยาย
13.00 – 17.00 น.
ปดการประชุม
- พักรับประทานอาหารวาง
14.30 – 14.45 น.
---------------------------------------------------------------------------
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คณะกรรมการฝายเอกสารการพิมพ
รองศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ ขามสี่
นางสมจิตต
กิจรุงเรือง
นางสาวรังสิมา
อัมพวัน
นายภาณุลักษณ
ศรีรินทร
นายปริญญา
เพียรอุตสาห
นางจิรนันท
เสนานาญ
นางสาวสกาวรัตน แกววิเศษ
นางสาวพรสวรรค ดวงจันทร
นางปณกานต
ภูเอี่ยม
นางทิพยสุดา
ปุกมณี
นางไพรรินทร
กองจันทร
นางสาวสุนทรี
ทับทิมทอง

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

