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

ผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย
สาขาเกษตรศาสตร: พืชศาสตร

1-154

การพัฒนาวิธี Reverse Transcription-PCR เพื่อการตรวจสอบ Potato virus Y
ในมันฝรัง่ ที่มีการติดเชื้อ
พิภัทร เจียมพิริยะกุล และอุษณีย แสนสบาย

1

ความสามารถในการผสมและการตานทานโรคแอนแทรคโนสของลูกผสมขามชนิดของพริก
นงนุช คูสันเทียะ วรวรรณ ชาลีพรหม และเฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี

9

สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และแคริโอไทปของผักนางแลว
พิชัย ใจกลา พรรัตน ศิริคํา และฉันทนา สุวรรณธาดา

17

พัฒนาการของดอกของเอื้องกลีบมวน
อภิชัย ทหารไทย และฉันทนา สุวรรณธาดา

25

Production of Triploid Seedling Progenies from Sweet and Sour Calamondin
(x Citrofortunella mitis Ingram & Moore) by Chemical Applications
Arbind Mani Tripathi, Sahha Toolapong, Sureeporn Jariangprasert
and Settha Siripin

32

Land Use Efficiency Study on Different Types of Intercrop in Young Longan
(Dimocarpus longan Lour.) Orchard
Saw Hto Lwe Htoo, Nopadol Jarassamrit, Nipon Jayamangkala
Pawin Manochai and Ratana Pothisuwan

44

ผลของปจจัยสภาพแวดลอมตอการออกดอกและการติดผลสําหรับการผลิตลําไย
พันธุอีดอนอกฤดูในสภาพพื้นที่ดอน
ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ ธีรนุช เจริญกิจ พาวิน มะโนชัย และอดิศักดิ์ จูมวงษ

53

การควบคุมทรงพุมลําไยที่ปลูกระยะชิดโดยการตัดแตงกิ่งและการใชสารพาโคลบิวทราโซล
เฉลิมชัย แสงอรุณ พาวิน มะโนชัย เสกสันต อุสสหตานนท มนัส กัมพุกุล
และจิรนันท เสนานาญ

62

ผลของการตัดแตง 4 รูปแบบตอการผลิใบ การออกดอก ผลผลิต ตนทุน และผลตอบแทน
ของลําไยพันธุด อ
จิรนันท เสนานาญ พาวิน มะโนชัย วรินทร สุทนต เสกสันต อุสสหตานนท
และจํานงค ศรีจันทร

72

สารบัญ (ตอ)
หนา
ผลของวัสดุหอชอผลตอคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลิ้นจี่พันธุฮงฮวย
จิรนันท เสนานาญ ยงยุทธ ขามสี่ พาวิน มะโนชัย พิชัย สมบูรณวงศ
และนิคม วงศนันตา

84

พันธุขาวโพดหวานสองสีลูกผสมคุณภาพดี "หวานแมโจ 84"
ประวิตร พุทธานนท ศิริชัย อุนศรีสง สุรินทร ดีสีปาน เศรษฐา ศิริพินทุ จินดา จันทรออน
และเสกสรร สงจันทึก

94

การอาศัยเทคนิคกาซโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) เพือ่ ตรวจหาสารความหอม
ในขาวโพดหวานพันธุตางกัน
102

นภดล หอมหวาน เศรษฐา ศิริพินทุ ประวิตร พุทธานนท และดนุวัต เพ็งอน

Indentification of Myanmar Landraces Soybean by SSR Marker
111

Nang Hmwe Hmwe and Pornpan Pooprompan

การประเมินคาอัตราพันธุกรรมแบบแคบและการวิเคราะหเครื่องหมายโมเลกุล
ของอายุวันออกดอกในถั่วเหลืองฝกสด
119

ศุกระกาญจน ศรีบุญ และพรพันธ ภูพรอมพันธุ

ผลของการตมตอสารหอมในเมล็ดถั่วเหลืองฝกสดพันธุตางกัน
เศรษฐา ศิริพินทุ สุทธิรักษ ผลเจริญ และมัลลิกา จินดาซิงห

127

การประเมินการเจริญเติบโต การพัฒนา ศักยภาพการใหผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ
ของงาขี้มอนและคาเมลีนา
136

วิสิทธิศักดิ์ วโรรส เศรษฐา ศิริพินทุ ประวิตร พุทธานนท และวราภรณ จําปา

การระบุชนิดของ Cannabinoids ในเฮมพ (Canabis sativa L.) พันธุไทย
146

สุทธิรักษ ผลเจริญ เศรษฐา ศิริพินทุ ดนุวัต เพ็งอน และวีรชัย พุทธวงศ

สาขาเกษตรศาสตร: ทรัพยากรและสิง่ แวดลอม

155-193

ความหลากชนิดของนกในพืน้ ที่มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
ประภากร ธาราฉาย

155

ความสัมพันธระหวางกลูมาลินและอินทรียคารบอนกับเสถียรภาพเม็ดดินภายใตการใชที่ดินแบบตางๆ
ศุภธิดา อ่ําทอง พงษสุดา ศิรินิกร พิทวัส สุสิงสา และนงลักษณ เมืองใจ

167

สารบัญ (ตอ)
หนา
ผลกระทบของลักษณะกับการขยายตัวของเมืองเชิงพื้นที่ตอ ปรากฏการณเกาะความรอนเมือง
ในเขตเมืองเชียงใหม
มานัส ศรีวณิช

176

การประเมินการสัมผัสสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน ในผูข ายอาหารปงยาง
เขตกรุงเทพมหานคร
อัญชุลี การดี พรพิมล กองทิพย วิทยา อยูสุข สุทธินันท ฉันทธนกุล
และดุสิต สุจิรารัตน

สาขาเกษตรศาสตร: สัตวศาสตร

186

195-257

ระบบฐานขอมูลการจัดการฟารมโคนม
เพ็ญพิมล นิรานนท สุพัตร ฟารุงสาง ศุภพร ไทยภักดี และศิริภัทรา เหมือนมาลัย

195

คาพารามิเตอรทางพันธุกรรมและปจจัยที่มีผลตอความสมบูรณพันธุของโคนมลูกผสม
โฮลสไตนฟรีเชียนในฟารมโคนม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อังควรา ศรีวิชัย และณัฐพล จงกสิกิจ

203

การประเมินคุณคาการผสมพันธุของลักษณะการใหนมในฟารมโคนม ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาคภูมิ กิติเงิน และณัฐพล จงกสิกิจ

212

อิทธิพลของเดือนและระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียนตอองคประกอบน้าํ นม
ของโคนมลูกผสมในอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
จิตติกาญจน สมพงศนวกิจ และณัฐพล จงกสิกิจ

220

ผลการเสริมซารซาโปนินตอการเจริญเติบโตของโคนมรุน เพศเมีย
ทิวาวรรณ ญาณตาล และโชค มิเกล็ด

228

ไขมันและองคประกอบกรดไขมันในกลามเนื้อสันนอกของโคลูกผสม
บราหมัน x พื้นเมืองไทย และชารโรเลส x พื้นเมืองไทย
อําพล วริทธิธรรม คริสเตียน ลัมแบซ ฮานส-เยอรเกน ลางโฮลซ โวลฟกัง บรันชายด
มิชาเอล วิคเคอ และมัธทีอัส เกาลี

233

การใชเศษเสนกวยเตี๋ยวในสูตรอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต-ขุน
อภิชัย เมฆบังวัน ปณิตา ศศิภัทรกุล รัตติกาล พันธุหลง สุชาติ ปานกล่ํา
และอัมธิกา หลวงติ๊บ

241

สารบัญ (ตอ)
หนา
ความหนาแนนที่เหมาะสมของสุกรและคุณภาพปุยหมักในระบบการเลี้ยงสุกรหลุม
รําไพพรรณ กันยะมูล สุชน ตั้งทวีวิพัฒน สมพร ชุนหลือชานนท
และบุญลอม ชีวะอิสระกุล

สาขาเกษตรศาสตร: เทคโนโลยีการประมง

249

259-294

การศึกษาคัพภวิทยาปลาเลียหิน (Garra cambodgiensis Tirant, 1884)
ณัฏฐกานต มุกดาจตุรพักตร และอภินันท สุวรรณรักษ

259

สหสัมพันธของการใชปุยมูลไกตอประสิทธิภาพการเติบโตของปลาบึก
องคประกอบชนิดของแพลงกตอนพืช และคุณภาพน้ําที่เลี้ยงในคอกแบบพัฒนา
ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม บัญญัติ มนเทียรอาสน นิวุฒิ หวังชัย และจงกล พรมยะ

266

ผลของการใชมันสําปะหลังตอสมรรถภาพการผลิตและระบบภูมิคุมกันในกุงขาวแวนนาไม
(Litopenaeus vannamei)
กมลเนตร ทรงลักษณ อุทัย คันโธ สุกัญญา จัตตุพรพงษ และอรพินท จินตสถาพร

278

การมีสวนรวมของประมงอาสาที่มีตองานอนุรักษทรัพยากรประมงในแมน้ําปง จังหวัดเชียงใหม
เกษตร กันธิยะวงค ประจวบ ฉายบุ และชนกันต จิตตมนัส

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

286

295-375

การพัฒนาเครือ่ งหมายดีเอ็นเอสําหรับความตานทานโรคไหมในขาวไทย
แสงทอง พงษเจริญกิต วราภรณ แสงทอง สายนที คําบุญสูง และอภิศักดิ์ หลักฐาน

295

ผลของความเขมขนของอะโกรแบคทีเรียมตอประสิทธิภาพการถายยีนในใบสบูดํา
ชมนาด เจนจิตรศิลป ชอทิพา สกูลสิงหาโรจน วารุณี เหิมหาญ วราภรณ แสงทอง
และนลินี รุงเรืองศรี

303

ฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสวนสกัดจากพืชในวงศขิงขาตอ Staphyllococcus aureus
สายพันธุที่ดื้อตอยาและสายพันธุที่ไวตอยาเมทิซิลลิน
ภาวิณี อุนกอง เอกรัฐ ศรีสุข กลาวขวัญ ศรีสุข และกาญจนา หริ่มเพ็ง

311

การทนตอกรด เกลือน้ําดี และสภาวะในระบบทางเดินอาหารของเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรีย
ที่มีถิ่นกําเนิดจากมนุษย
วิรัชนีย แกนแสนดี สมพร มูลมั่งมี และปริยาภรณ อิศรานุวัฒน

320

สารบัญ (ตอ)
หนา
การคัดแยกเชือ้ แบคทีเรียที่สามารถกําจัดสีในน้ําเสียที่มีสีอะโซเปนองคประกอบ
สุภาพร แปนสุวรรณ ศิราภรณ ชื่นบาล และฐปน ชื่นบาล

328

วิธีการสกัดและสมบัติของน้ํามันมะเยาหิน
อุกฤต สมัครสมาน ณัฐวุฒิ ดุษฎี นิกราน หอมดวง กิตติกร สาสุจิตต
และอัจฉรา แกลวกลา

335

การหาสภาวะที่เหมาะสมโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง สําหรับการยอยสลายสียอม
ดวยปฏิกิริยาการเรงดวยแสงบน TiO2/GAC ภายใตการฉายแสงยูวี
สุฌานี หวันตาหลา นุรักษ กฤษดานุรักษ และปติ พูนไชยศรี

343

การตรวจวิเคราะหโคตินินในปสสาวะดวยเครื่องไฮเพอรฟอรแมนซลิควิด
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการพัฒนาการตรวจสอบ Potato virus Y (PVY) โดยเทคนิค
วิธีการ reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) ดวยคูของดีเอ็นเอไพรเมอรที่มี
ความจําเพาะเจาะจงตอไวรัส ซึ่งไดมีการออกแบบในการวิจัยนี้โดยอาศัยลําดับนิวคลีโอไทดของไวรัสจาก
ฐานข อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรม GenBank คู ข องดี เ อ็ น เอไพร เ มอร มี ร ะดั บ อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมของการเกิ ด
annealing กับดีเอ็นเอแมแบบ ที่ 64.5 Oซ ผลการตรวจสอบ PVY จากตัวอยางเนื้อเยื่อใบของมันฝรั่งที่มีการ
ติดเชื้อไวรัส โดยวิธี RT-PCR แสดงใหเห็นถึงความจําเพาะเจาะจงที่มีตอ PVY ดวยการปรากฏแถบดีเอ็นเอ
ขนาด 313 คูเบส แตไมพบการปรากฏของแถบดีเอ็นเอขนาดดังกลาว เมื่อตรวจสอบกับตัวอยางเนื้อเยื่อใบ
ของมันฝรั่งที่มีการติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น (PVA, PVS และ PVX) และตัวอยางเนื้อเยื่อใบของมันฝรั่งปกติ
คําสําคัญ: การตรวจสอบไวรัส มันฝรั่ง โรคไวรัสของมันฝรั่ง

Abstract
The purpose of this research was to develop the detection of Potato virus Y by reverse
transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) using virus-specific primers. One specific primer
pair was designed on aligned PVY sequences available in the GenBank database. The optimum
annealing temperature for PVY amplification was 64.5oC. The specificity of the primers was first
examined by RT-PCR with a large number of virus-infected potato leaf tissue samples. Only one
fragment of 313 base pairs was amplified for PVY but no fragments were amplified with samples
infected by other potato viruses (PVA, PVS and PVX), as well as with samples from healthy potato
plants.
Keywords: Potato virus Y, PVY, detection, RT-PCR, potato
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

1

คํานํา
Potato virus Y (PVY) เปนไวรัสสาเหตุโรคของพืชที่จัดอยูในวงค Potyviridae ซึ่งมีลักษณะรูปราง
ของอนุภาคแบบทอนยาวคด (filamentous) ขนาดความยาว 740 นาโนเมตร และมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
11 นาโนเมตร โดยมีสารพันธุกรรมชนิดอารเอ็นเอสายเดี่ยว (ssRNA) อยูภายในอนุภาคซึ่งหอหุมไวดวย
โปรตีน PVY จัดเปนไวรัสที่มีความสําคัญเนื่องจากสามารถติดเชื้อกอโรคและสรางความเสียหายตอผลผลิต
ของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดในวงศ Solanaceae ไดแก มะเขือเทศ พริก ยาสูบ และมันฝรั่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กับการเปนสาเหตุและการแพรระบาดของโรคสรางความเสียหายตอการผลิตทั่วทุกพื้นที่ของโลกที่มีการ
เพาะปลูกมันฝรั่ง ทั้งในการผลิตมันฝรั่งเพื่อการบริโภคและการผลิตหัวพันธุมันฝรั่งทางการคาเพื่อใชในการ
เพาะปลูก ซึ่งสงผลใหเกิดความสูญเสียของผลผลิตไดตั้งแตรอยละ 10 จนถึงระดับที่รุนแรงโดยสูญเสีย
ผลผลิตทั้งหมด (Hull, 2002) ทั้งนี้ เนื่องจากไวรัสชนิดนี้มีการถายทอดเชื้อและการแพรระบาดของโรค
ในธรรมชาติไดหลายวิธี ไดแก การถายทอดผานทางเพลี้ยออนแมลงพาหะ ผานทางการสัมผัสหรือวิธีกล
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติของมนุษย อีกทั้งยังสามารถอาศัยอยูในหัวมันฝรั่งซึ่งนับเปนแหลงที่สําคัญของ
เชื้อไวรัส ในการติดเชื้อและกอใหเกิดโรคกับมันฝรั่ง ตลอดจนการแพรระบาดในระดับแปลงปลูก
การวินิจฉัยโรคและการตรวจสอบสาเหตุโรคของพืชที่มีประสิทธิภาพซึ่งใหผลที่ถูกตองแมนยําและ
รวดเร็วนับวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการผลิตพืช เนื่องจากทําใหทราบถึงสาเหตุของโรค
ที่แทจริงและใชเปนขอมูลที่สําคัญในการพิจารณากําหนดแนวทางวิธีการในการจัดการหรือควบคุมโรคได
อย า งเหมาะสมและให ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ในขณะที่ ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรคและการตรวจสอบไวรั ส นั้ น
มักจําเปนตองอาศัยเทคนิควิธีการที่มีขั้นตอนปฏิบัติที่ยุงยากซับซอน (Singh et al., 1996) เชน วิธีการทาง
เซรุมวิทยา วิธีการดีเอ็นเอไฮบริไดเซชั่น หรือวิธีการตรวจภายใตกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอน เปนตน
การวินิจฉัยโรคและการตรวจสอบไวรัส โดยอาศัยเทคนิควิธีการระดับโมเลกุลที่เรียกวา reverse
transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) (Nie and Singh, 2000) เปนปฏิกิริยาการเพิ่ม
ปริมาณชิ้นสวนดีเอ็นเอเปาหมายที่มีความจําเพาะในลําดับนิวคลีโอไทดและขนาดของชิ้นดีเอ็นเอในหลอด
ทดลอง โดยใชแมแบบซึ่งเปนโมเลกุลดีเอ็นเอที่ไดจากการถอดรหัสแบบยอนกลับจากโมเลกุลอารเอ็นเอ
สายเดี่ ย ว ซึ่ ง เป น สารพั น ธุ ก รรมของไวรั ส ชนิ ด นั้ น ๆ ซึ่ ง การที่ จ ะสามารถตรวจสอบไวรั ส ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองมีการวิจัยและพัฒนา ในความถูกตองแมนยํา ความจําเพาะเจาะจงตอเปาหมาย
และความไวในการตรวจสอบ ตลอดจนสามารถปฏิบัติไดโดยสะดวก ใหผลการตรวจในเวลาอันรวดเร็ว
เพื่อใหไดวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบไวรัสเปาหมาย ในการวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ PVY ในมันฝรั่งโดยอาศัยเทคนิควิธีการของ RT-PCR

อุปกรณและวิธีการ
การสกัดแยกอารเอ็นเอจากใบมันฝรั่ง
บดเนื้อเยื่อใบมันฝรั่งน้ําหนัก 150 มก. ในสารละลายบัฟเฟอรที่ใชสําหรับการสกัด ปริมาตร 1,500
ไมโครลิตร ซึ่งมีสวนผสมของ Tris-Cl, ที่ pH 8.0 ความเขมขน 150 มิลลิโมลาร NaCl ความเขมขน 500
มิลลิโมลาร EDTA ความเขมขน 100 มิลลิโมลาร และ SDS ความเขมขนรอยละ 1 โดยน้ําหนักตอปริมาตร
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จนละเอียด แลวนําน้ําคั้นบดที่ไดหมุนเหวี่ยงที่ระดับ 10,000 xg เปนเวลา 10 นาที เก็บสวนน้ําใสแลวเติม
ดวยคลอโรฟอรมปริมาตร 1 เทาของน้ําใส ผสมใหเขากันแลวนําไปหมุนเหวี่ยงที่ระดับ 16,000 xg เปนเวลา
10 นาที ตกตะกอนจากน้ําใสสวนบนดวยการเติมไอโซโพรพานอล ปริมาตร 1 เทาของน้ําใส (สวนบน) โดย
เก็บตะกอนที่ไดหลังจากการหมุนเหวี่ยงที่ระดับ 16,000 xg เปนเวลา 20 นาที แลวผึ่งใหแหงในอากาศกอน
ละลายตะกอนที่ไดดวยสารละลายบัฟเฟอร TE ซึ่งมีสวนผสมของ Tris-Cl, ที่ pH 8.0 ความเขมขน 10
มิลลิโมลาร และ EDTA ความเขมขน 1 มิลลิโมลาร ปริมาตร 200 ไมโครลิตร เพื่อใชเปนอารเอ็นเอแมแบบ
ในขั้ น ตอนต อ ไปของการตรวจสอบไวรั ส โดยเทคนิ ค วิ ธี ก ารของปฏิ กิ ริ ย าการถอดรหั ส แบบย อ นกลั บ
(reverse transcription: RT) และ การเพิ่มปริมาณชิ้น DNA ในหลอดทดลอง โดยเทคนิควิธีการของปฏิกิริยา
ลูกโซของเอนไซมดีเอ็นเอโพลีเมอเรส (polymerase chain reaction: PCR) ตามลําดับ
ปฏิกิริยาการถอดรหัสแบบยอนกลับ (reverse transcription: RT)
RT เปนปฏิกิริยาการสังเคราะห first – strand cDNA ซึ่งจะนําไปใชใน PCR ขั้นตอนตอไป โดยที่
ปฏิกิริยา RT มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห first – stand cDNA ที่ 42Oซ เปนเวลา 60 นาที โดยใช
oligo (dT)24 เปน DNA primer (reverse) ซึ่งสวนผสมของสารละลายของปฏิกิริยา มีดังนี้ อารเอ็นเอแมแบบ
(template RNA: total RNA) ปริมาณ 0.1-1.0 ไมโครกรัม ดีเอ็นเอไพรเมอร (poly (dT)24 primer) ปริมาณ
100 พิโคโมล สารละลายบัฟเฟอร (ความเขมขน 5 เทา) ปริมาตร 4 ไมโครลิตร สารยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม RNase ปริมาณ 20 หนวย สารละลายผสมรวมของดีออกซีนิวคลีโอไทดไตรฟอสเฟต (ความเขมขน
10 ไมโครโมลาร ของ A, G, C และ T แตละเบส) ปริมาตร 2 ไมโครลิตร เอนไซม M-MuLV reverse
transcriptase ปริมาณ 200 หนวย และปรับปริมาตรของสารละลายดวยน้ําใหไดปริมาตรสุทธิ 20 ไมโครลิตร
ปฏิกิริยาลูกโซของเอนไซมดีเอ็นเอโพลีเมอเรส (polymerase chain reaction: PCR)
PCR เปนปฏิกิริยาที่สามารถเพิ่มปริมาณชิ้นสวนดีเอ็นเอบริเวณที่ตองการในหลอดทดลอง โดยใช
cDNA ที่สังเคราะหไดจากปฏิกิริยา RT ซึ่งไดอธิบายไวขางตนเปนแมแบบดีเอ็นเอ ความจําเพาะเจาะจงใน
ชิ้นสวนดีเอ็นเอที่มีการเพิ่มปริมาณในปฏิกิริยา ไดจากการกําหนดและออกแบบลําดับเบสในความยาวที่
ตองการของแตละเสนของคูดีเอ็นเอไพรเมอร ใหมีความจําเพาะตอลําดับเบสบนดีเอ็นเอแมแบบ โดยอาศัย
การทํางานของเอนไซม DNA polymerase ภายใตสภาพการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเปนรอบ ซึ่งหมุนเวียน
ตามระดับอุณหภูมิเปนลําดับในแตละรอบ ซึ่งประกอบดวย ระดับอุณหภูมิที่ 94Oซ เปนเวลา 60 วินาที ระดับ
อุณหภูมิที่ 55-68Oซ เปนเวลา 60 วินาที และ ระดับอุณหภูมิที่ 72Oซ เปนเวลา 60 วินาที ตามลําดับ เปน
จํานวน 35 รอบ โดยที่กอนและหลังสภาพการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเปนรอบจํานวน 35 รอบนี้ มีการปรับ
ระดับอุณหภูมิที่ 94Oซ เปนเวลา 2 นาที และระดับอุณหภูมิที่ 72Oซ เปนเวลา 5 นาที ตามลําดับ
สวนผสมของสารละลายของปฏิกิริยา มีดังนี้ ดีเอ็นเอแมแบบ (cDNA) ปริมาตร 2 ไมโครลิตร
สารละลายผสมรวมของดีออกซีนิวคลีโอไทดไตรฟอสเฟต (ความเขมขน 2.5 มิลลิโมลาร ของ A, G, C และ
T แตละเบส) ปริมาตร 4 ไมโครลิตร สารละลายบัฟเฟอร (ความเขมขน 10 เทา) ปริมาตร 5 ไมโครลิตร
เอนไซม Taq DNA polymerase ปริมาณ 0.25 หนวย ดีเอ็นเอไพรเมอร สําหรับเริ่มตนการจําลองชิ้นสวน
ดีเอ็นเอในทิศทางไปขางหนาและยอนกลับที่ความเขมขน 10 ไมโครโมลาร ปริมาตร 2 ไมโครลิตรของแตละ
ไพรเมอร และปรับปริมาตรของสารละลายดวยน้ําใหไดปริมาตรสุทธิ 50 ไมโครลิตร
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การออกแบบดีเอ็นเอไพรเมอรที่มีความจําเพาะเจาะจงกับ Potato virus Y (PVY)
คูของดีเอ็นเอไพรเมอร ‘Y02F’: 5’-GCTGCGGCGTTTACCTGA-3’ และ ‘Y03R’: 5’-ATCCTCGG
TGGTGTGCCTC-3’ สําหรับเริ่มตนการจําลองชิ้นสวนดีเอ็นเอในทิศทางไปขางหนาและยอนกลับ มี
ความจําเพาะเจาะจงกับนิวคลีโอไทดของ Potato virus Y (PVY) ที่ตําแหนง 9014-9036 และ 9308-9326
ตามลําดับ ซึ่งใหผลผลิตของปฏิกิริยา (PCR products) ในการเพิ่มปริมาณเปนชิ้นสวนดีเอ็นเอขนาด 313 คู
เบส ซึ่งมีการพัฒนาและออกแบบในการศึกษาวิจัยนี้ จากขอมูลลําดับนิวคลีโอไทด (nucleotide sequence)
ของพันธุกรรม PVY ที่ไดจากการสืบคนและรวบรวมจากฐานขอมูลออนไลน GenBank: National Center
for Biotechnology Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank) โดยโปรแกรม PrimerSelect และ
MegAlign ใน DNAStar biocomputing software (DNAStar, Inc.) และวิเคราะหเปรียบเทียบความจําเพาะ
ตอ PVY ในลําดับนิวคลีโอไทดของดีเอ็นเอไพรเมอร ดวยโปรแกรม Basic Local Alignment Search Tool
(BLAST) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)
เจลอิเล็คโตรโฟรีซีส (Agarose gel electrophoresis)
การวิเคราะหประเมินผลของปฏิกิริยา RT-PCR ปฏิบัติไดโดยอาศัยเทคนิควิธีการอิเล็คโตรโฟรีซีส
ในแผนเจลอะกาโรส (2% ในสารละลายบัฟเฟอร TAE) ขนาดความยาว 6 ซม. อิเล็คโตรโฟรีซีสทํางาน
ภายใตการใหไฟฟากระแสตรงที่ 100 โวลต เปนเวลา 50 นาที โดยยอมแถบดีเอ็นเอดวยสารละลาย
เอธิเดียมโบรไมด ภายหลังอิเล็คโตรโฟรีซีส จากนั้นลางสียอมสวนเกินบนแผนเจลออกดวยน้ําสะอาด และทํา
การวิเคราะหประเมินผลการแสดงรูปแบบของแถบดีเอ็นเอที่ไดจากปฏิกิริยาซึ่งปรากฎในแผนเจลบน UV
transiluminator (302 nm)

ผลการวิจัย
สภาพอุณหภูมิที่เหมาะสมของปฏิกิริยาลูกโซของเอนไซมดีเอ็นเอโพลีเมอเรส
สภาพอุณหภูมิ (temperature profile) ของการเกิดปฏิกิริยาซึ่งประกอบดวยการปรับเปลี่ยน
อุณหภูมิ สามระดับเป น รอบอยางตอ เนื่ อง กอ ให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของดี เอ็ น เอ ไดแ ก denaturation,
annealing และ extension ตามลําดับในแตละรอบ ซึ่งในการทดลองนี้ไดกําหนดระดับอุณหภูมิสําหรับการ
denature และ extension ดีเอ็นเอในปฏิกิริยาที่ 94Oซ เปนเวลา 1 นาที และ 72Oซ เปนเวลา 1 นาที
ตามลําดับ ในแตละรอบ จํานวน 35 รอบ
ประสิทธิภาพของการเกิดปฏิกิริยาของ PCR ในสารละลายผสมรวมของสารตางๆ และเอนไซม
ที่จําเปนในการเกิดปฏิกิริยาที่ครบถวนในปริมาณและสัดสวนที่เหมาะสมนั้น จําเปนตองใชคูของดีเอ็นเอ
ไพรเมอรที่มีความจําเพาะเจาะจงตอเปาหมายตามวัตถุประสงค และเกิดปฏิกิริยาภายใตสภาพของระดับ
อุณหภูมิของการเกิด annealing ที่เหมาะสมตอคูดีเอ็นเอไพรเมอรนั้น ในการทดลองนี้ไดทําการวิเคราะห
เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ผ ลของปฏิ กิ ริ ย าที่ ใ ช ร ะดั บ อุ ณ หภู มิ ข องการเกิ ด annealing ที่ แ ตกต า งกั น ในช ว ง
อุณหภูมิ 55-68Oซ จํานวน 7 ระดับ ไดแก 55.8, 58.1, 60.0, 61.9, 64.5, 65.9 และ 68.0Oซ ที่ใหระยะเวลา
1 นาทีเทากัน ในทุกระดับอุณหภูมิ ดวย MultiGene Gradient Thermal Cycler (Labnet, USA) โดย
พิจารณาเปรียบเทียบ ความจําเพาะเจาะจงของการใหผลผลิตดีเอ็นเอ ปริมาณความเขมของแถบดีเอ็นเอ
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และคุณภาพการแสดงรูปแบบของแถบดีเอ็นเอบนแผนเจลอะกาโรส ภายใตแสง UV ที่ความยาวคลื่น 302
นาโนเมตร
ผลของการทดลองซึ่งแสดงรูปแบบของแถบผลผลิตดีเอ็นเอบนแผนเจลดังแสดงใน Figure 1
ปรากฎแถบดีเอ็นเอจํานวน 1 แถบ ที่ขนาดความยาว 313 คูเบส ในทุกระดับอุณหภูมิของปฏิกิริยา เมื่อ
เทียบกับขนาดความยาวของโมเลกุลดีเอ็นเอมาตรฐาน (GeneRulerTM 100 bp Plus DNA Ladder,
Fermentas Life Sciences) โดยมีความเขมของแถบดีเอ็นเอที่สูงมากในทุกระดับอุณหภูมิของปฏิกิริยา (เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณความเขมของโมเลกุลดีเอ็นเอมาตรฐาน ที่ขนาดความยาว 300 คูเบสซึ่งมีปริมาณ 6
นาโนกรัม) โดยใหผลในความเขมของแถบดีเอ็นเอสูงสุดที่ระดับอุณหภูมิ 64.5Oซ ของปฏิกิริยา และแสดง
รูปแบบของแถบดีเอ็นเอที่มีคุณภาพ ที่ระดับอุณหภูมิ 64.5, 65.9 และ 68.0Oซ ของปฏิกิริยา ซึ่งใหพื้นหลัง
ของแตละชองเจลที่สะอาดชัดเจนและปราศจากปน (smear) จากการติดสียอมของดีเอ็นเอที่ไมจําเพาะ เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลของระดับอุณหภูมิที่ 55.8, 58.1, 60.0 และ 61.9Oซ และพบการปรากฏไดเมอรของ
ไพรเมอรในทุกระดับอุณหภูมิของปฏิกิริยา แตพบมีปริมาณที่ลดต่ําลงเมื่อระดับอุณหภูมิสูงขึ้น และปรากฏ
แถบไดเมอรของไพรเมอรที่จางที่สุดที่ระดับอุณหภูมิ 68.0Oซ เมื่อเปรียบเทียบกับทุกระดับอุณหภูมิของ
ปฏิกิริยา
Size
(base pairs)
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Figure 1 Optimization of PCR experiment conditions. Gradient of 55 to 68oC in PCR was set and
used in the experiment in order to determine the optimal annealing temperature. The
results of reactions were determined by 2.0% agarose gel electrophoresis with ethidium
bromide staining. Seven samples, Lane 1 to 7, were loaded across the block in well 2, 4,
5, 6, 8, 9 and 12 (of the cycler) where the temperature were 55.8, 58.1, 60.0, 61.9, 64.5,
65.9 and 68.0oC respectively. The annealing temperature (oC) for each condition is
shown below each lane. Size of each DNA fragment of standard marker (in base pair) is
shown in the left of figure (Lane M). The PCR product, DNA fragment of 313 base pairs,
is depicted by an arrow with size at the right of the figure.
ความจําเพาะเจาะจง (specificity) ในการตรวจสอบ Potato virus Y จากเนื้อเยื่อใบของมันฝรั่ง
การประเมินวิเคราะหความจําเพาะเจาะจงตอไวรัสเปาหมายในการตรวจสอบซึ่งไดแก Potato
virus Y (PVY) ที่มีการติดเชื้อบนมันฝรั่งโดยธรรมชาติในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกร โดยการตรวจสอบ
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ไวรัสจากตัวอยางเนื้อเยื่อใบของมันฝรั่ง ซึ่งทําการศึกษาตรวจสอบควบคูไปกับการตรวจสอบไวรัสที่สําคัญ
ของมันฝรั่งอีก 3 ชนิด ไดแก Potato virus A (PVA), Potato virus S (PVS) และ Potato virus X (PVX)
(Figure 2) โดยผลการตรวจสอบการติดเชื้อ PVY โดยวิธี RT-PCR ดวยคูของดีเอ็นเอไพรเมอร ‘Y02F’: 5’GCT GCGGCGTTTACCTGA-3’ และ ‘Y03R’: 5’-ATCCTCGGTGGTGTGCCTC-3’ แสดงใหเห็นถึง
ความจําเพาะเจาะจงตอไวรัส โดยการปรากฏแถบดีเอ็นเอจํานวน 1 แถบ ที่มีขนาด 313 คูเบส ซึ่งจําเพาะตอ
PVY และไมพบแถบดีเอ็นเอที่มีขนาดอื่น ในตัวอยาง S109 (Figure 2A, Lane 3) ผลการตรวจสอบ PVY
กับตัวอยางมันฝรั่งที่ปราศจากการติดเชื้อ PVY ไมพบการปรากฏของแถบดีเอ็นเอใดๆ แมวาตัวอยาง
เหลานั้นมีการติดเชื้อ PVA, PVS และ PVX ก็ตาม (Figure 2A) ตัวอยาง S109 ที่มีการติดเชื้อ PVY (Figure
2A, Lane 3) แตปราศจากการติดเชื้อ PVA (Figure 2B, Lane 3) ในขณะที่ ตัวอยาง S107 S108 S110
S111 และ S112 ไมพบการติดเชื้อ PVY (ไมปรากฏแถบดีเอ็นเอที่มีขนาด 313 คูเบส) (Figure 2A) แตพบ
การติดเชื้อ PVA จากการตรวจสอบดวยคูของดีเอ็นเอไพรเมอรที่มีความจําเพาะเจาะจงตอ PVA โดยปรากฏ
แถบดีเอ็นเอที่มีขนาด 447 คูเบส (Figure 2B) นอกจากนี้ การตรวจสอบไวรัสอีก 2 ชนิด ไดแก PVS และ
PVX ด ว ยคู ข องดี เ อ็ น เอไพร เ มอร ที่ มี ค วามจํ า เพาะเจาะจงต อ ไวรั ส แต ล ะชนิ ด โดยให ผ ลการตรวจสอบ
การติดเชื้อไวรัสดวยการปรากฏแถบดีเอ็นเอที่มีขนาด 683 คูเบส และขนาด 801 คูเบส ซึ่งจําเพาะตอ PVS
และ PVX ตามลําดับ (Figure 2C and 2D) พบการติดเชื้อ PVS ในตัวอยาง S112 (Figure 2C, Lane 6)
และตรวจสอบพบการติดเชื้อ PVX ซึ่งปรากฏแถบดีเอ็นเอที่มีขนาด 801 คูเบส ในตัวอยาง S108 และ S111
(Figure 2D, Lane 2 and 5)
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Figure 2 Detection of four different potato viruses from potato leave extracts by RT-PCR using virus
specific primers. The specificity of amplification and detection of viral target ‘PVY’ was
confirmed in RT-PCR. The primer pair of ‘Y02F’ and ‘Y03R’ was used to amplify and
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detect specific sequence of the PVY (homologous target) and not those of others or host
plant (A). Detection of Potato virus A (PVA), Potato virus S (PVS) and Potato virus X
(PVX) by separate RT-PCR using virus-specific primers amplify the virus-specific DNA
fragments of 447, 683 and 801 base pairs, respectively (B, C and D). The results of
reactions were determined by 2.0% agarose gel electrophoresis with ethidium bromide
staining. Size of each DNA fragment of standard marker (in base pair) is shown in the
left of each figure (Lane M). Lane 1-6: Six different samples of potato leaf tissues, S107,
S108, S109, S110, S111 and S112, used for detection of the four potato viruses in the
separated RT-PCRs, respectively.
ความไว (sensitivity) ในการตรวจสอบ Potato virus Y จากเนื้อเยื่อใบของมันฝรั่ง
การประเมินความไวในการตรวจสอบ PVY ที่มุงเนนการพัฒนาใหสามารถนําไปสูการใชตรวจสอบ
ไวรัสไดอยางมีประสิทธิภาพในสภาพการปฏิบัติการจริงสําหรับมันฝรั่งที่มีการเพาะปลูกในสภาพแปลง
เพาะปลูกของเกษตรกรและการเพาะปลูกแบบควบคุมภายใตสภาพเรือนกระจกเพาะปลูกพืชทดลอง ดังนั้น
ความไวในการตรวจสอบไวรัส จึงทําการประเมินจากการตรวจสอบไวรัสที่มีการติดเชื้อในมันฝรั่งโดยใช
ตัวอยางจากเนื้อเยื่อใบของมันฝรั่งในสภาพธรรมชาติ และการปลูกเชื้อไวรัสบนมันฝรั่งที่เพาะปลูกภายใต
สภาพเรือนกระจกเพาะปลูกพืชทดลอง จากปริมาณเนื้อเยื่อใบมันฝรั่งน้ําหนัก 60 มก. ผานการสกัดแยกจน
ไดสารละลายอารเอ็นเอจากใบมันฝรั่งปริมาตร 400 ไมโครลิตร กอนการตรวจสอบไวรัสโดยวิธี RT-PCR ใน
RT ปริมาตร 20 ไมโครลิตร มีการใชสารละลายอารเอ็นเอจากใบมันฝรั่งปริมาตร 4 ไมโครลิตร และมีการใช
สวนผสมที่ไดจากสวนผสมของ RT สัดสวนปริมาตร 1 ไมโครลิตร ในทุก 10 ไมโครลิตร ของสวนผสม PCR
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Figure 3 Dilution end-point of PCR product amplified by using the PVY-specific primers ‘Y02F’ and
‘Y03R’. The results of reactions were determined by 2.0% agarose gel electrophoresis
with ethidium bromide staining. Size of each DNA fragment of standard marker (in base
pair) is shown in the left of figure (Lane M). The volume of PCR product mixture (µl)
loaded for each condition is shown below each lane (Lane 1-11). The PCR product, DNA
fragment of 313 base pairs, is depicted by an arrow with size at the right of the figure.
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ผลการประเมินความไวในการตรวจสอบ PVY โดยการศึกษาเปรียบเทียบหาจุดสุดทายของปริมาตร
ต่ําสุดของผลผลิตจาก PCR ที่ไดจากการใชคูของดีเอ็นเอไพรเมอร ‘Y02F’ และ ‘Y03R’ ในปฏิกิริยาของ
PCR ที่ปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาด 313 คูเบส บนแผนเจลอะกาโรส ภายใตแสง UV ที่ความยาวคลื่น 302
นาโนเมตร ในการตรวจสอบ PVY จากเนื้อเยื่อใบของพืช พบวา ที่ระดับปริมาตรต่ําสุดของผลผลิตจาก PCR
ซึ่งสามารถตรวจสอบไดเทากับ 0.016 ไมโครลิตร (Figure 3)

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบ Potato virus Y ในมันฝรั่งที่มีการติดเชื้อ โดยวิธี RT-PCR ดวยคู
ของดีเอ็นเอไพรเมอร ‘Y02F’ และ ‘Y03R’ ที่ไดออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพในการศึกษาวิจัยนี้ พบวา
ใหผลในการตรวจสอบ PVY จากตัวอยางเนื้อเยื่อใบของมันฝรั่งไดอยางถูกตองแมนยําและมีความจําเพาะ
เจาะจง (specificity) สูงตอ PVY ดวยการปรากฎแถบดีเอ็นเอขนาด 313 คูเบสเทานั้น และไมพบแถบดีเอ็นเอ
ขนาดอื่นซึ่งอาจเกิดจากสารพันธุกรรมของมันฝรั่ง หรือไวรัสชนิดอื่นที่มีการติดเชื้อในมันฝรั่ง ไดแก PVA,
PVS และ PVX แสดงวาไมเกิดปฏิกิริยาขามกับไวรัสชนิดอื่น โดยเฉพาะกับ PVA ซึ่งมีความสัมพันธใกลชิด
ทางพันธุกรรมกับ PVY (จัดอยูในสกุลเดียวกัน) โดยการตรวจสอบ PVY วิธีนี้มีความไว (sensitivity) สูง โดย
สามารถตรวจสอบไวรัสไดจากปริมาณเนื้อเยื่อใบมันฝรั่งเพียง 48 นาโนกรัม โดยการคํานวณเปรียบเทียบ
จากปริมาณเนื้อเยื่อใบที่ใชในการเตรียมเพื่อแยกสกัดอารเอ็นเอ การตรวจสอบโดยวิธีนี้ใชเวลาในการปฏิบัติ
ตั้งแตขั้นตอนการแยกสกัดอารเอ็นเอจากใบมันฝรั่ง จนแสดงผลการตรวจสอบอยูในชวงเวลา 5-6 ชั่วโมง
การตรวจสอบ PVY จากเนื้อเยื่อใบของมันฝรั่ง โดยวิธี RT-PCR ดวยคูของดีเอ็นเอไพรเมอร ‘Y02F’
และ ‘Y03R’ ที่ไ ด ทํ า การวิ จั ย และพั ฒ นานี้ เป น วิ ธีก ารตรวจสอบที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ และควรมี การพั ฒ นา
ตอยอด เพื่อการตรวจสอบไวรัสที่สําคัญชนิดอื่นของมันฝรั่งในลักษณะ multiplex RT-PCR หรือการพัฒนา
ใหไดวิธีการตรวจสอบที่มีความสะดวกมากขึ้นในขั้นตอนการเตรียม RNA กอนปฏิกิริยาของ RT-PCR
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ความสามารถในการผสมและการตานทานโรคแอนแทรคโนส
ของลูกผสมขามชนิดของพริก
Cross Ability and Anthracnose Resistance
in F1 Hybrid of Interspecific Capsicum
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บทคัดยอ
การศึกษาความสามารถในการผสมขามชนิดระหวางพริกพันธุการคาของไทยกับพริก PBC932
(Capsicum chinense) และพริก PBC80 (Capsicum baccatum) พบวา พริก PBC932 สามารถผสมกับ
พริกพันธุการคาของไทยไดดีกวาพริก PBC80 นอกจากนี้การสรางลูกผสมชั่วที่ 2 (F2) และลูกผสมกลับ
ชั่วตางๆ นั้นสามารถผสมไดดีกวาพริก PBC80 อีกดวย สวนการศึกษาความสามารถในการตานทานโรค
แอนแทรคโนส หรือโรคกุงแหง พบวา ลูกผสมชั่วที่ 2 (F2) และลูกผสมชั่วที่ 2 ของการผสมกลับครั้งที่ 1
BC1F2 บางตนแสดงความสามารถในการตานทานโรคโดยตนตานทานจะไมแสดงอาการของโรคเลย หรือ
แสดงอาการของโรคนอยมากหลังจากที่ทําการปลูกเชื้อ 3-7 วัน
คําสําคัญ: Capsicum chinense, Capsicum baccatum, โรคแอนแทรคโนส โรคกุงแหง พริก

Abstract
A study on cross ability of interspecific hybridization of commercial varieties of Thai
capsicum with PBC932 (Capsicum chinense) and PBC80 (Capsicum baccatum),found that PBC932
could crosses with commercial varieties of Thai capsicum better than PBC80. In addition the
production of F2 and Backcross population of PBC932 with commercial varieties of Thai capsicum
were better than PBC80. The study on anthracnose resistance ability found that some plants of the
F2 and BC1F2 generation showed resistance to anthracnose (not showed any symptoms or only few
symptoms) after inoculation 3 - 7 day.
Keywords: Capsicum chinense, Capsicum baccatum, anthracnose disease,Chili
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คํานํา
พริก (Capsicum spp.) เปนพืชผักที่ใชในการปรุงแตงรสชาติอาหารที่สําคัญยิ่งพืชหนึ่ง สําหรับ
อาหารไทยพริกเปนตัวเสริมกลิ่น สีสันและรสชาติของอาหาร พริกที่นิยมปลูกมากที่สุด คือ พริกขี้หนูใหญ
พริกชี้ฟา พริกขี้หนูเล็ก พริกหยวก และพริกหวาน ตามลําดับ นอกจากนี้มีการนําเขาและสงออกเมล็ดพันธุ
พริกเพื่อการคา โดยมีมูลคาการนําเขาพริกกวาปละ 6.75 ลานบาท และสงออกพริกปละกวา 181.43 ลานบาท
(กฤษฎา, 2535) พริกเปนพืชที่มีความสําคัญและมีการปลูกจํานวนมากโรคที่สําคัญของพริกมีหลายโรค เชน
โรคเหี่ยวจากสาเหตุของเชื้อรา Fusarium oxysporum และเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum
โรคแอนแทรคโนส สาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum capsici และ C. acutatum เปนตน โรคแอนแทรคโนส
หรือโรคกุงแหง มักจะแสดงอาการบนผลพริกเปนแผลบุมอาจมีเมือกเยิ้มสีสมออนบริเวณบาดแผล ซึ่งเปน
โรคที่ มี ป ญ หารุ น แรงและมั ก พบอยู เ สมอ (สุ ชี ล า, 2549) และในการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ใ ห ต า นทานต อ โรค
แอนแทรคโนสนั้นสามารถทําไดยาก เนื่องจากลักษณะตานทานตอโรคนี้ไมมีในพันธุพริกของไทย ทําใหไมมี
แหลงตานทานในการปรับปรุงพันธุพริก โดยลักษณะความตานทานของโรคนี้พบในพริกบางสปชีส เชน
Capsicum chinense และ C. baccatum
งานวิจัยนี้จะมุงศึกษา ความสามารถในการผสมขามชนิด ความสามารถในการผสมของลูกผสม
ชั่วที่ 1 (F1) และความสามารถในการตานทานโรคแอนแทรคโนส เพื่อชวยลดปญหาโรคแอนแทรคโนส หรือ
โรคกุงแหง ในพริกใหแกเกษตรกร และเพื่อใชเปนพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุพืชที่ตองการตอไป

การตรวจเอกสาร
พริกมีแหลงกําเนิดในเขตรอนของทวีปอเมริกา ไดแก อเมริกาใตและอเมริกากลาง จากการสํารวจ
พันธุพริกในเขตรอนทวีปเอเชีย พบวาพริกถูกนําเขาไปเผยแพรในประเทศสเปน สําหรับประเทศไทยเขาใจ
วาพริกถูกนําเขาโดยชาวโปรตุเกสเปนเวลาหลายรอยปและไดรับการยอมรับอยางมากวาเปนอาหารชูรส
ที่ สํ า คั ญ ของประชากรในประเทศ (มณี ฉั ต ร, 2541) สารชู ร สที่ สํ า คั ญ ของพริ ก ได แ ก รสชาติ ที่ เ ผ็ ด
อันเนื่องมาจากสาร capsaicin ในรูป vanillylamide ของ isodecyanic acid ที่อยูในไสพริกเผ็ด เชน พริก
ขี้หนู พริกชี้ฟา พริกกลาง และพริก Tabasco พริกมีแหลงปลูกในเขตรอน มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมาก
ใชในการบริโภคภายในประเทศและแปรรูปสงออกไปยังประเทศเขตอบอุนเปนพริกแหงหรือสดบรรจุกระปอง
สวนพริกหวาน (sweet pepper) ปลูกในประเทศเขตอบอุน และเขตรอนในทวีปอัฟริกาตอนเหนือ ปลูก
พริกหวานเพื่อสงออกไปยังประเทศในทวีปยุโรป คุณคาทางอาหารของพริกมีคอนขางสูง พริกเปนแหลง
วิตามิน A วิตามิน C และวิตามินอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางยาและเปนไมประดับอีกดวย (สุชีลา,
2549)

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)
โรคนี้สรางความเสียหายแกพริก ทั้งในแปลงปลูกและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเปนโรคที่มี
ความสําคัญมากในทางเศรษฐกิจโดย Kim et al. (2008b) ไดทําการศึกษาพบวา ยีน recessive เปนยีน
สําคัญในการตานทานโรค anthracnose ที่เกิดจากเชื้อ C. capsici และไดพบสายพันธุพริก C. annuum
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var. Daepoong-Cho ซึ่งมีความตานทานตอเชื้อ C. capsici ไดจากการทดสอบ allelism ในรุนลูก F1 และ F2
จากการผสมระหวางพริกพันธุ Daepoong-Cho X AR Kim et al. (2008a) พบวา พริกพันธุ C. baccatum
PI594137 มีความตานทานตอเชื้อ C. acutatum ซึ่งความตานทานตอโรคแอนแทรคโนสของ PI594137
นั้นมีการควบคุมโดย single dominant gene Montri et al. (2009) ไดทําการปลูกเชื้อ C. capsici ที่ pericarp
ของผลพริกสุกสายพันธุ C. annuum, C. baccatum, C. chinense และ C. frutescens พบวา เปอรเซ็นต
การติดเชื้อของผลพริกมีความแตกตางกัน โดยพริกสายพันธุ C. annuum, C. frutescens มีเปอรเซ็นตการ
ติดเชื้อสูงที่สุด ในขณะที่พริกสายพันธุ C.baccatum ไมมีการติดเชื้อ และสรุปวาพริก C. baccatum มีความ
ตานทานตอโรคแอนแทรคโนสที่เกิดจากเชื้อ C. capsici Kim et al. (2004) พบวา สายพันธุ C. annuum
(cv. Jejujaerae) ออนแอตอเชื้อ C. goeosporioides สวน C. baccatum cv. PBC80 ตานทานตอเชื้อ C. acutatum

อุปกรณและวิธีการวิจัย
อุปกรณ
1. พริกที่ใชในการทดลองเปนพริกพันธุการคาของไทยซึ่งออนแอตอโรคแอนแทรคโนส ไดแก
พริกขี้หนู พริกชี้ฟา C. frutescens CA155 และ C. annuum CA 365, CA 398, CA758 และ
พริกพันธุที่ตานทานตอโรคแอนแทรคโนส คือ พริก C. chinense cv. PBC932 และ C. baccatum
cv. PBC80
2. อุปกรณที่ใชในการผสมเกสรพริก, อุปกรณในการเพาะเมล็ด, อุปกรณในการทดสอบความมีชีวิต
และความสามารถในการงอกของ pollen และสารเคมีที่ใชในการปองกันกําจัดโรคพืชและแมลง
3. อุปกรณที่ใชในการเลี้ยงเชื้อแอนแทรคโนส และอุปกรณในการปลูกเชื้อแอนแทรคโนส
วิธีการวิจัย
การทดลองที่ 1 การศึกษาความสามารถในการผสมขามชนิดของพริก
ทําการผสมขามระหวางพริกพันธุการคาของไทยที่ออนแอตอโรคแอนแทรคโนส กับพริกพันธุที่มี
ความตานทานตอโรคแอนแทรคโนส PBC932 และ PBC80 โดยเลือกดอกที่พรอมผสมในวันรุงขึ้น แลวตอน
ดอกพริก (emasculation) ในตอนเย็น ในการตอนทุกครั้งจะตองทําความสะอาดปากคีบดวยแอลกอฮอลเพื่อ
ฆาละอองเกสรที่ติดมา คลุมดอกพริกดวยสําลี เพื่อปองกันการเขามาผสมของแมลง ทําการผสมเกสรใน
วันรุงขึ้นโดยใชพูกันแตะเกสรตัวผูของพริกตนที่ตองการวางบนยอดเกสรตัวเมีย (stigma) ติดปายชื่อ คูผสม
ที่ทําการผสมไวที่ดอก บันทึกการติดผล จํานวนเมล็ดตอผล และเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ด
การทดสอบความมีชีวิตและความสามารถในการงอกของละอองเกสรของลูกผสมชั่วที่ 1 ผสมแบบ
สลับพอแม (reciprocal cross)
นําละอองเกสรของพริกลูกผสม F1 มาเคาะลงบนสไลด ยอมสีดวย acetocarmine ทิ้งไวประมาณ 20
นาที ปดดวยแผนปดสไลด นําไปสองดูใตกลองจุลทรรศน บันทึกเปอรเซ็นตความมีชีวิต จากการติดสีของ
ละอองเกสร การตรวจสอบความสามารถในการงอกหลอดของละอองเกสร โดยทําการเพาะเลี้ยงละออง
เกสร ในอาหารเพาะเลี้ยงสูตร GS (Germination Solution) ซึ่งประกอบดวย H3BO3 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร,
Ca (NO3) 4H2O 0.03 มิลลิกรัมตอลิตร และน้ําตาล 100 กรัมตอลิตร หยดอาหารเพาะเลี้ยงละอองเกสรลง
บนแผนสไลด และเคาะละอองเกสรลงบนแผนสไลด จากนั้นคว่ําแผนสไลดลงใหอาหารเพาะเลี้ยงละอองเกสร
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

11

ห อ ยติ ด อยู กั บ แผ น สไลด แล ว เก็ บ ไว ใ นกล อ งที่ มี ค วามชื้ น ทิ้ ง ไว ป ระมาณ 4-5 ชั่ ว โมง ทํ า การบั น ทึ ก
ความสามารถในการงอกของละอองเกสร
การทดลองที่ 2 การศึกษาความสามารถในการตานทานโรคแอนแทรคโนส
ทําการตรวจสอบความตานทานโรคของพริกลูกผสมชั่วที่ 2 (F2) และ BC1F2 โดยนําผลระยะตางๆ
4 ระยะ คือ ระยะสีแดง ระยะสีเหลืองแดง ระยะสีเขียวเขม และระยะสีเขียวออน มาทําความสะอาด โดยแช
ดวยสารละลาย 1% sodium hypochlorite เปนเวลา 5 นาที ลางดวยน้ําที่ผานการฆาเชื้อจํานวน 2 ครั้งและ
ซับใหแหง เรียงผลพริกตามระยะตางๆ ในกลองที่มีน้ํา (เพื่อชวยเพิ่มความชื้นภายในกลอง) จากนั้นทํา
การปลูกเชื้อ C. capsici ที่มีอายุ 21 วัน และ C. acutatum ที่มีอายุ 14 วัน โดยใชเครื่อง microinjection ดูด
spore suspension ของเชื้ อ ที่ มี ค วามเข ม ข น ของเชื้ อ ประมาณ 10 6 สปอร ต อ มิ ล ลิ ลิ ต ร (นั บ สปอร ด ว ย
Haemacytometer) จํานวน 1 ไมโครลิตร ฉีดลงบริเวณกลางผลลึก 1 มิลลิเมตร ทิ้งไวประมาณ 3-7 วัน
บันทึกการเกิดโรคในแตละผล และคัดเลือกพริกที่มีความตานทานตอโรคแอนแทรคโนส
บันทึกขอมูล
มีการประเมินความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนส ดังนี้
0
มีความตานทานสูง
คือ ไมมีการติดเชื้อ
1
มีความตานทาน
คือ 1-2% ของผลที่มีการเกิดโรค
3
มีความตานทานขนาดกลาง
คือ 3-5% ของผลที่มีการเกิดโรค
5
มีความออนแอขนาดกลาง
คือ 6-15% ของผลที่มีการเกิดโรค
7
มีความออนแอ
คือ 15-25% ของผลที่มีการเกิดโรค
9
มีความออนแอสูง
คือ > 25% ของผลที่มีการเกิดโรค

ผลการทดลองและวิจารณ
การศึกษาความสามารถในการผสมขามชนิด F1 ของพริกพันธุการคาของไทย (พันธุออนแอ) กับ
พริกพันธุที่มีความตานทานโรคแอนแทรคโนส (PBC932 และ PBC80) พบวา คูผสมของพริกพันธุการคา
ของไทยกับ PBC932 มีเปอรเซ็นตการผสมติด จํานวนเมล็ดตอผล และเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดสูงกวา
การผสมระหวางพริกพันธุการคาของไทยกับ PBC80 (Table 1) ซึ่งสอดคลองกับ มงคล (2531) ที่ได
รายงานวาการผสมขามชนิดของพริก 3 สายพันธุ คือ C. annuum, C. chinense และ C. bcacatum พบวามี
การผสมติ ด น อ ย เนื่ อ งจากเกิ ด อุ ป สรรคในขั้ น ตอนการปฎิ ส นธิ คื อ การเข า กั น ไม ไ ด (incompatibility)
ระหวางเกสรตัวเมียและละอองเกสรตัวผู อุณหภูมิที่สูงหรือต่ําเกินไปอาจทําใหการติดผลลดลง และมีผลทําให
การงอกของละอองเกสรตัวผูลดลง และบางกรณีทําใหเกสรตัวผูตาย (นิตยศรี, 2542) จานุลักษณ (2541)
กลาววาอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับระยะออกดอกและผสมเกสรของพริก ควรต่ํากวา 18-25 องศาเซลเซียส
ซึ่งตลอดระยะเวลาในการผสมเกสร อุณหภูมิสูงทําใหดอกรวง การติดเมล็ดนอย ลักษณะเมล็ดลีบหรือมีสีดํา
ที่ผนังรังไขมาก และตลอดระยะเวลาการผสมเกสรไมควรมีฝนตก
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Table 1 Number of pollinated flowers, number of fruits setting, fruit setting percentage, number of seeds per fruit
and seed germination percentage of interspecific hybridization Capsicum
Parents’ generation
Crosses

Number of
pollinated
flowers

Number of
fruits setting

Fruit setting
percentage

Number of
seeds per
fruit

Seed
germination
percentage

169
330
400
300
300
300
300
300

39
40
60
200
5
2
3
4

23.08
12.12
15.00
66.67
1.67
0.66
1.00
1.30

15.00
11.00
16.00
42.00
28.00
2.50
1.66
1.50

86.87
89.19
88.89
96.77
77.72
40.00
0.20
0.33

CA155XPBC932
CA365XPBC932
CA398XPBC932
CA758XPBC932
CA155XPBC80
CA365XPBC80
CA398XPBC80
CA758XPBC80

การตรวจสอบความสามารถในการผสมเกสรของลูกผสมชั่วที่1 (F1) โดยศึกษาความมีชีวิตของ
pollen และเปอรเซ็นตความงอกของ pollen พบวา ลูกผสมระหวางพริกพันธุการคาของไทยกับ PBC932
pollen สามารถติดสีและงอกไดดีกวาตนลูกผสมชั่วที่1 (F1) ของพริกพันธุการคาของไทยกับ PBC80
(Table 2)
Table 2 Pollen viability and pollen germination of F1 chili plants
Pollen viability (%)

Pollen germination at sucrose
concentrations 10 (%)

55.05
31.19
65.23
20.25
15.36
2.50
5.75
5.25

49.51
20.83
61.54
7.89
3.28
0.00
0.00
1.18

F1
F1CA155XPBC932
F1CA365XPBC932
F1CA398XPBC932
F1CA758XPBC932
F1CA155XPBC80
F1CA398XPBC80
F1CA365XPBC80
F1CA758XPBC80

เมื่อทําการผสมตัวเองลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) เพื่อสรางประชากรชั่วที่ 2 (F2) พบวา ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1)
ของพริกพันธุการคาของไทยกับ PBC932 มีเปอรเซ็นตการผสมติด จํานวนเมล็ดตอผล และเปอรเซ็นตการ
งอกของเมล็ดที่สูงกวาลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) ของพริกพันธุการคาของไทยกับ PBC80 ซึ่งผสมตัวเองไมติดเลย
(Table 3) การผสมตัวเองไมติดของลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) ของพริกพันธุการคาของไทยกับ PBC80 อาจเกิด
เนื่องจากความหางไกลทางพันธุกรรม การมีจํานวน pollen ที่นอยของลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) หรืออุปสรรค
ความเขากันไมไดของโครโมโซม ทําใหไมสามารถสรางเมล็ดได ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ไมสามารถสราง
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ
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ประชากรชั่วที่ 2 (F2) จากลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) ของพริกพันธุการคาของไทยกับ PBC80 จึงแกปญหาการผสม
ตัวเองไมติดของลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) โดยทําการผสมกลับไปยังสายพันธุการคาของไทยเพื่อสรางประชากร
ลูกผสมกลับชั่วที่ 1 (BC1F1) แลวทําการผสมตัวเองเพื่อสรางประชากรลูกผสมกลับชั่วที่ 2 (BC1F2) และ
ตรวจสอบความตานทานโรคตอไป
Table 3 Number of pollinated flowers, number of fruits setting, fruit setting percentage, number of seeds per fruit
and seed germination percentage of F1 generation chili plants
Crosses
F1CA155XPBC932
F1CA365XPBC932
F1CA398XPBC932
F1CA758XPBC932
F1CA155XBCP80
F1CA365XPBC80
F1CA398XPBC80
F1CA758XPBC80

Number of
pollinated
flowers
30
33
62
126
66
85
60
90

Number of Fruit setting
fruits setting percentage
11
4
6
7
0
0
0
0

36.67
12.12
9.68
5.56
0.00
0.00
0.00
0.00

Number of
seeds per
fruit
12.00
9.00
5.00
1.57
0.00
0.00
0.00
0.00

Seed germination
percentage
83.33
89.19
91.88
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00

การศึกษาความสามารถในการตานทานโรคแอนแทรคโนส โดยทดสอบกับลูกผสมของพริกพันธุ
การคาของไทยกับ PBC932 ในลูกผสมชั่วที่ 2 (F2) จํานวน 205 ตน พบตนตานทาน 11 ตน ลูกผสมกลับ
ชั่วที่ 2 คือ BC1F2CA758XPBC932 จํานวน 7 ตน พบตนตานทาน 1 ตน สวนตนลูกผสม BC1F2 คูอื่นๆ จะทํา
การทดสอบความตานทานโรคตอไป เมื่อตนมีขนาดใหญ และมีจํานวนผลและขนาดผลที่จะทําการทดสอบ
โรคได สวนการทดสอบความตานทานโรคแอนแทรคโนสของลูกผสมพริกพันธุการคาของไทยกับ PBC80
ในลู ก ผสมชั่ ว ที่ BC1F2 คื อ BC1F2CA758XPBC80 จํ า นวน 26 ต น พบต น ต า นทาน 2 ต น ส ว นลู ก ผสม
BC1F2CA155XPBC80, BC1F2CA365XPBC80 และ BC1F2CA398XPBC80 จะทําการทดสอบความตานทาน
ตอไป เมื่อตนลูกผสมเหลานี้เติบโตและผลมีขนาดและปริมาณมากพอ ถึงแมวาการทดสอบประชากรลูกผสม
กลั บ ชั่ ว ที่ 2 (BC1F2) นั้ น ยั ง ทํ าไม ค รบทุ ก คู ผ สม แต จ ากการศึ ก ษานี้ ก็ ส ามารถพบต น ต า นทาน โดยต น
ตานทานจะมีเปอรเซ็นตการเกิดโรคที่ต่ํา คือ ต่ํากวา 1.63 เปอรเซ็นต และมีระดับคะแนนการเกิดโรคต่ํากวา 1
ซึ่งแสดงวาไมเกิดอาการของโรคเลย หรือเกิดอาการของโรคนอยมาก (Table 4)
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Table 4 Anthracnose resistance ability in F2 and BC1F2 hybrid of some interspecific Capsicum
No. of lines
1. F2CA155XPBC932
2. F2CA398XPBC932
3. F2CA365XPBC932
4. F2CA758XPBC932
5. BC1F2CA758XPBC932
6. BC1F2CA758XPBC80

Screen Plants
Number
15
14
14
12
7
7

Resistant Plants
Number
2
1
6
2
1
2

% Disease
anthracnose
0.44, 0
0.00
0.00
0.63, 0.15
1.63
1.05, 0.23

Scores
degree
0, 0
0
0
0, 0
1
1, 0

การตรวจสอบความตานทานของลูกผสมชั่วที่ 2 (F2) และ BC1F2 ของพริกพันธุการคาของไทยกับ
PBC932 และลูกผสมชั่วที่ BC1F2 ของพริกพันธุการคาของไทยกับ PBC80 พบตนที่ไมเปนโรคเลย หรือมี
การแสดงอาการของโรคนอยมาก (Figure 1) ซึ่งสามารถนําไปปรับปรุงพันธุโดยการผสมกลับกับพริกพันธุการคา
ของไทยและคั ด เลื อ กต น ต า นทาน จนได ต น พริ ก ที่ มี ลั ก ษณะทางการค า ที่ ดี และมี ค วามต า นทานต อ
โรคแอนแทรคโนสตอไป

A

C

B

D

Figure 1 Anthracnose resistance of chili fruits in F2 and BC1F2 hybrid after inoculated by Colletotrichum
acutatum and Colletotrichum capsici
A F2
(CA365XPBC932) showed resistance to anthracnose (C. capsici)
B BC1F2 (CA758XPBC80) showed resistance to anthracnose (C. acutatum)
(CA365XPBC932) showed susceptible to anthracnose (C. capsici)
C F2
D BC1F2 (CA758XPBC80) showed susceptible to anthracnose (C. acutatum)
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สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาความสามารถในการผสมและความสามารถในการตานทานโรคแอนแทรคโนสของ
ลูกผสมขามชนิดของพริก พบวา การผสมขามระหวางพริกพันธุการคาของไทยกับ PBC932 สามารถผสม
ติดไดดี สามารถสรางประชากรชั่วที่ 2 (F2) และประชากรผสมกลับไดงายกวาการผสมขามระหวางพริกพันธุ
การคาของไทยกับ PBC80 เมื่อตรวจสอบความสามารถในการตานทานโรค พบวา สามารถพบตนตานทาน
โรค ที่ไมแสดงอาการของโรคเลยหรือแสดงอาการของโรคที่นอยมากหลังจากการทดสอบความตานทานโรค
โดยการปลูกเชื้อ
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สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และแคริโอไทปของผักนางแลว
Morphological, Anatomic and Karyotypic Characteristics
of Peliosanthes teta Andr.
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บทคัดยอ
นางแลว (Peliosanthes teta Andr.) พืชผักพื้นบานชนิดหนึ่งซึ่งมีศักยภาพสูงในทางการคา เปนพืช
ปาที่มีการนําออกมาปลูกเลี้ยงและใชประโยชน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ไดสํารวจและรวบรวมพันธุของพืชชนิดนี้จากพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนบางสวน
แลวนํามาปลูกเลี้ยงไวในแปลงรวบรวมพันธุภายในศูนยฯ นําตัวอยางของตนนางแลวรวม 73 ตัวอยางที่
แตกตางกันมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางกายวิภาควิทยาของ ราก ลําตน ใบ ดอก
รวมทั้งศึกษาโครโมโซมของนางแลวจาก 16 ตัวอยางที่แตกตางกัน พบวาตนนางแลวในตัวอยางตางๆ ที่
ศึกษามีโครงสรางทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาควิทยาคลายคลึงกันมาก ตนพืชจากตัวอยางที่แตกตาง
กัน 16 ตัวอยาง มีจํานวนโครโมโซม 2n เทากัน คือ 54 มีสูตรแคริโอไทปเปน L2m + L2a + L2sm + M2a + S4a
+ S36m + S6sm
คําสําคัญ: นางแลว การศึกษาลักษณะ สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา แคริโอไทป

Abstract
Peliosanthes teta Andr., domesticated indigenous vegetable, obtains high potential for
commercial production. Huai Hong Khrai Royal Development Study Center, Doi Saket, Chiang Mai
carried out surveys and collections of the plants in the areas of the upper north. The plants were
then grown in the collection plots inside the center. Samples of 73 accessions were taken for
characterization, morphologically and anatomically. Plant parts studies included roots, stems,
leaves and flowers. The chromosomes were also investigated. Studies showed that the plant
accessions shared similar morphological and anatomical structures. Chromosome number checked
from 16 accessions were the same, i.e. 2n = 54. Karyotypic formula was L2m + L2a + L2sm + M2a +
S4a + S36m + S6sm.
Keywords: Peliosanthes teta Andr., characterization, morphological, anatomic, karyotypic
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คํานํา
นางแลว (Peliosanthes teta Andr.) อยูในวงศ Liliaceae (Jessop, 1979) เปนพืชปาซึ่งชาวบาน
นําออกมาปลูกเพื่อใชประโยชน โดยการนําชอดอกออนไปประกอบอาหาร (ปริทรรศน และชูศรี, 2542;
เพ็ญนภา, 2548) ปจจุบันไดรับความนิยมจึงมีการปลูกเลี้ยงมากขึ้นตามชนบทบางแหงในภาคเหนือ ดวยเหตุที่
นางแลวออกดอกตามฤดูกาลและชอดอกจําหนายไดราคาดี จึงควรที่จะตองมีการศึกษาขอมูลพื้นฐานของพืช
ชนิดนี้เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาตอเนื่องหากจะมีการผลิตเพื่อการคาตอไปในอนาคต
ในป พ.ศ. 2552 พรรัตน และคณะ ไดสํารวจแหลงพันธุกรรมของนางแลวในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
เชียงราย แมฮองสอน นาน พะเยา แพร ลําปาง และลําพูน และไดนําตนพืชตัวอยางรวม 73 ตัวอยางที่
แตกตางกันไปปลูกเลี้ยงไวที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และแคริโอไทปของตัวอยางดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตอเนื่อง โดยมีจุดประสงคในการรวบรวมขอมูลพื้นฐานของลักษณะของนางแลวซึ่ง
กระจายอยูตามพื้นที่ตางๆ ที่มีนิเวศวิทยาแตกตางกัน ขอมูลที่บันทึกไดจากการศึกษานี้อาจจะมีประโยชน
ในการใชประกอบขอมูลดานอื่นๆ เพื่อการจําแนกพันธุตลอดจนการวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมของ
พืชชนิดนี้ไดหากจะมีการปรับปรุงพันธุนางแลวในอนาคต

อุปกรณและวิธีการ
ในการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสวนประกอบของตนนางแลวอันไดแก ราก ลําตน ใบ
ดอก และผลนั้นใชตนพืชจากแปลงปลูกนางแลว 73 ตัวอยางที่แตกตางกันเปนตัวอยางเพื่อการศึกษา แปลง
ปลูกเหลานั้นอยูในบริเวณพื้นที่รวบรวมพันธุพืชผักพื้นบานภายในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ การบันทึกขอมูลทําในระยะที่สวนประกอบของตนพืชเจริญเติบโตเต็มที่
ลักษณะทางกายวิภาควิทยาของ ราก ลําตน ใบ และดอกของพืชตัวอยางนั้นศึกษาจากเนื้อเยื่อที่ตัด
ตามยาวและตัดตามขวาง โดยใชตัวอยางจากตนนางแลวซึ่งเปนตัวอยางที่มีความแตกตางกันทางสัณฐาน
วิทยา เตรียมเนื้อเยื่อตัวอยางดวยเทคนิคการฝงเนื้อเยื่อในพาราฟนและยอมเนื้อเยื่อที่ตัดแลวดวยสี hematoxylin
ตามวิธีการที่บรรยายโดย Johansen (1940)
การศึกษาโครโมโซมของนางแลวเปนการศึกษาจากเนื้อเยื่อปลายรากดวยวิธีขยี้เซลลตามวิธีการ
ของ Dyer (1979) ซึ่งดัดแปลงโดยดวงทิพย (2539) ใชตัวอยางปลายรากจากตนพืช 16 ตน

ผลการวิจัย
การศึกษาลักษณะของตนนางแลวโดยใชตัวอยางที่แตกตางกันจํานวน 73 ตัวอยาง ซึ่งตนพืชดังกลาว
ไดมาจากการขยายพันธุจากตนพืชที่มาจากแหลงปลูกเลี้ยงและแหลงกระจายพันธุแตกตางกัน ผลการศึกษา
มีดังนี้
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1. ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
นางแลวเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ราก มีลักษณะอวบ มีขนาดใหญ เสนผาศูนยกลางของราก คือ 0.220.30 เซนติเมตร (ซม.) รากยาว 12.1-24.0 ซม. มี 9-12 รากตอกอ ลําตน เปนไรโซมมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
1.01-1.46 ซม. ใบ เปนใบเดี่ยว สีเขียว ใบเรียวยาว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ขนาดกวาง 3.3-4.0 ซม.
ยาว 17.8-25.3 ซม. มีแกนกลางใบชัดเจน เสนใบมี 7-10 เสน ชอดอก เปนชอแบบชอกระจะ กานชอดอกสีขาว
ตั้งตรง ดอก เปนดอกสมบูรณเพศมีสมมาตร สีขาวอมมวง กลีบเลี้ยงมี 3 กลีบ กลีบดอกมี 3 กลีบ อับเรณู
สีเหลืองมี 6 อัน เกสรเพศเมียมี 1 อัน เปนแบบมีกาน ยอดเกสรเพศเมียมีลักษณะกลม รังไขอยูใตวงกลีบ มี
3 คารเพล ผล เปนผลเดี่ยว มีสีน้ําเงิน (Figure 1)

(D)
(B)

(E)

(A)
(C)

Figure 1 Peliosanthes teta Andr.: whole plant (A), leaves (B), inflorescence (C), flower (D) and fruits (E)

2. ลักษณะทางกายวิภาควิทยา
จากเนื้อ เยื่อ ของสว นประกอบของตน นางแลวซึ่ง ตัด ตามยาวและตามขวางพบวาลัก ษณะทาง
กายวิภาควิทยาของสวนประกอบของตนพืชมีดังนี้
2.1 ราก เนื้อเยื่อผิวประกอบดวยเซลลชั้นเดียว เซลลผิวในภาคตัดขวางมีลักษณะยาวเรียว
ในแนวตั้ง ผนังเซลลดานนอกไมหนามาก มีชั้นใตผิวใบเปนเซลลรูปรางคอนขางกลมและมีขนาดเล็ก ผนังเซลล
คอนขางหนา มี 1 ชั้นเซลล เนื้อเยื่อคอรเท็กซเปนเซลลพาเรงคิมาที่มีรูปรางและขนาดไมแนนอน เซลลคอนขาง
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ
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กลม เนื้อเยื่อระบบนี้ครอบคลุมพื้นที่คอนขางมาก ในขณะที่กระบอกทอลําเลียงมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับพื้นที่
ของเนื้อเยื่อคอรเท็กซ รอบนอกของกระบอกทอลําเลียงมีชั้นของเซลลเอ็นโดเดอรมิสที่มีแถบคาสพาเรียน
กระบอกทอลําเลียงมีเนื้อเยื่อโฟลเอ็มอยูดานนอกของเนื้อเยื่อไซเล็ม (Figure 2)
2.2 ลําตน จากภาคตัดขวางพบวาผิวนอกของลําตนมีลักษณะเปนคลื่น เนื้อเยื่อผิวมี 1 ชั้น
เซลลผิวมีรูปรางสี่เหลี่ยมและมีขนาดไมแตกตางจากเซลลในชั้นถัดเขาไปมากนัก เปนเซลลพาเรงคิมามีรูปราง
สี่เหลี่ยม ผนังเซลลดานนอกมีคิวทินเคลือบบางๆ เนื้อเยื่อใตชั้นเซลลผิวมีประมาณ 3-4 ชั้นเซลลเรียงตัวกัน
แนน เซลลมีรูปรางกลมและมีผนังเซลลหนา เนื้อเยื่อพื้นประกอบดวยเซลลพาเรงคิมารูปรางไมแนนอน จาก
รูปรางกลมจนถึงรูปหลายเหลี่ยม มัดทอลําเลียงกระจายอยูเฉพาะในเนื้อเยื่อพื้นดานใน โดยที่เนื้อเยื่อพื้นดาน
นอกซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในแนวรัศมีของภาคตัดขวางของลําตนในปริมาณที่ใกลเคียงกับเนื้อเยื่อพื้นดานในนั้น
แยกออกจากเนื้อเยื่อพื้นดานในเห็นเปนขอบเขตชัดเจน เนื่องจากมีชั้นของเซลลพื้นที่มีขนาดเล็กกวาเซลล
พื้นอื่นๆ คอนขางมากเรียงตัวคั่นอยู 3-4 ชั้น (Figure 2)
2.3 ใบ ภาคตัดขวางของเนื้อเยื่อใบแสดงชัดเจนวาใบของนางแลวเปนแบบใบพับจีบ ประกอบ
ดวยเนื้อเยื่อผิวดานบนใบและดานใตใบดานละ 1 ชั้น เซลลผิวเหลานั้นมีรูปรางคอนขางกลมจนถึงสี่เหลี่ยม
มีคิวทินเคลือบหนา ชั้นของมีโซฟลลเปนเนื้อเยื่อของเซลลพาเรงคิมาเรียงตัวกันคอนขางแนน เซลลมีขนาดและ
รูปรางไมแนนอน ไมแบงเปนชั้นแพลิเซดและสปอนจี พบผลึกรูปเข็มในเนื้อเยื่อชั้นนี้ ปากใบปรากฏเฉพาะที่
ผิวใบดานใตใบ เซลลขางมีขนาดใหญกวาเซลลคุม ทอลําเลียงเปนแบบทอลําเลียงเคียงขาง มีเซลลไซเล็มอยู
ดานผิวใบดานบน (Figure 2)
2.4 ดอก มีสมมาตร จากภาคตัดตามขวางพบวาอับเรณูของดอกตูมมีเซลลที่ใหกําเนิดเรณู
บรรจุอยูเต็มและในดอกบานที่อยูในระยะปลดปลอยเรณูนั้นในอับเรณูมีเรณูที่สมบูรณเปนสวนใหญ รังไขที่เห็น
จากภาคตัดขวางของดอกตูมนั้นมีออวุลที่พัฒนาเต็มที่แลวและออวุลอยูในลักษณะที่สมบูรณ บางอันเกิดโพรง
รังไขแลว (Figure 3)
3. แคริโอไทป
นางแลวมีโครโมโซม 2n = 54 ประกอบดวยโครโมโซม 3 ขนาด คือ โครโมโซมขนาดใหญ ซึ่งมี
ความยาว 7.395-4.413 ไมครอน มี 3 คู คูที่ 1 เปน metacentric chromosome คูที่ 2 เปน acrocentric
chromosome และคูที่ 3 เปน submetacentric chromosome โครโมโซมขนาดกลาง มีความยาว 4.4123.698 ไมครอน เปน acrocentric chromosome มีเพียง 1 คู คือ คูที่ 4 นอกจากนั้นเปนโครโมโซมขนาดเล็ก
ซึ่งมีความยาว 3.697-1.430 ไมครอน มี 23 คู เปน acrocentric chromosome 2 คู คือ โครโมโซมคูที่ 5 และ
8 เปน submetacentric chromosome 3 คู คือ โครโมโซมคูที่ 7, 9 และ 15 สวนที่เหลือเปน metacentric
chromosome คือ คูที่ 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 และ 27
(Figure 4A และ Table 1)
เมื่อจัดเรียงขนาดของโครโมโซมจากขนาดใหญไปหาขนาดเล็กสามารถเขียนสูตรแคริโอไทปคือ
m
a
L2 + L2 + L2sm + M2a + S4a + S36m + S6sm
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Figure 2 Cross sections of root, stem and leaf
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Figure 4 Somatic chromosomes (2n = 54) and idiogram of Peliosanthes teta Andr.
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Table 1 Chromosome length and centromeric index
Number

Short arm length
(Ls)

Long arm length
(Ll)

Total length
(LT)

Relative length
(RL)

Centromeric index
(CI)

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

3.668
1.448
1.758
1.080
0.833
1.353
0.838
0.718
0.893
0.980
0.903
0.833
0.863
0.815
0.678
0.785
0.698
0.705
0.700
0.710
0.735
0.723
0.675
0.693
0.608
0.625
0.618

3.728
3.380
2.670
2.983
2.560
1.870
1.843
1.733
1.550
1.205
1.150
1.200
1.070
1.075
1.188
0.918
0.955
0.905
0.895
0.870
0.838
0.825
0.810
0.775
0.850
0.825
0.813

7.395
4.828
4.428
4.063
3.393
3.223
2.680
2.450
2.443
2.185
2.053
2.033
1.933
1.890
1.865
1.703
1.653
1.610
1.595
1.580
1.573
1.548
1.485
1.468
1.458
1.450
1.430

0.113
0.074
0.068
0.062
0.052
0.049
0.041
0.037
0.037
0.033
0.031
0.031
0.030
0.029
0.029
0.026
0.025
0.025
0.024
0.024
0.024
0.024
0.023
0.022
0.022
0.022
0.022

0.504
0.700
0.603
0.734
0.755
0.580
0.688
0.707
0.635
0.551
0.560
0.590
0.554
0.569
0.637
0.539
0.578
0.562
0.561
0.551
0.533
0.533
0.545
0.528
0.583
0.569
0.568

วิจารณผลการวิจัย
จากการสํารวจแหลงปลูกเลี้ยงและแหลงกระจายพันธุของนางแลวในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน
พบวานางแลวเปนผักพื้นเมืองที่มีการบริโภคในทองที่ตางๆ ของภาคเหนือมากและนอยแตกตางกันไป เชน
ในจังหวัดเชียงราย ลําปาง แพร และพะเยา มีการปลูกเลี้ยงและจําหนายตามตลาดทองถิ่นคอนขางมาก สวน
ในจังหวัดนาน เชียงใหม แมฮองสอน และลําพูน ปลูกเลี้ยงกันคอนขางนอยเมื่อเทียบกับสี่จังหวัดแรก แตมี
ความตองการผักชนิดนี้ในตลาดในเมืองคอนขางสูงและราคาดี ดวยเหตุที่นางแลวเปนพืชพื้นเมืองที่มีศักยภาพ
สูงในทางการคาและสามารถใชเปนพืชผักทางเลือกใหกับผูบริโภคอีกทั้งการปลูกเลี้ยงยังไมแพรหลาย ดังนั้น
การศึกษาเกี่ยวกับแหลงกระจายพันธุ การรวบรวมพันธุ และการศึกษาพันธุกรรมของพืชชนิดนี้จึงมีประโยชน
สําหรับการศึกษาตอเนื่องเพื่อผลักดันใหเปนพืชผักเศรษฐกิจทางเลือกในอนาคต
ผลการศึกษาลักษณะของนางแลว 73 ตัวอยางที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ พบวานางแลวที่รวบรวม
ตัวอยางมาจากปามีสวนประกอบของตนที่มีขนาดใหญกวากลุมที่มีการนําออกจากปาไปปลูกเลี้ยงโดยเฉพาะ
ใบมีขนาดใหญกวา กานใบยาวกวา และมีสีเขียวเขมกวา เนื่องจากมีสภาพทางนิเวศที่เอื้อตอการเจริญเติบโต
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มากกวา แตสิ่งที่นาสนใจที่พบจากการศึกษาและสังเกตไดจากนางแลวกลุมที่มีการนําออกจากปาไปปลูกเลี้ยง
เมื่อเทียบกับกลุมที่เก็บตัวอยางมาจากปาในจังหวัดเดียวกัน คือ ตนที่นํามาปลูกเลี้ยงมีการปรับตัวใหทนกับ
สภาพแหงแลงไดมากขึ้นและออกดอกดีกวา ทําใหควรจะตองมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยของสภาพปลูกเลี้ยง
ที่จะมีผลในการเพิ่มผลผลิตของชอดอก
สําหรับลักษณะทางกายวิภาคนั้นเทาที่สรุปไดในขั้นตนจากการศึกษาครั้งนี้ พบวาลักษณะของกลุม
ทอลําเลียงนาจะสามารถใชแยกกลุมของพันธุนางแลวไดในระดับหนึ่ง ในขณะที่การศึกษาโครโมโซมของตัวอยาง
ที่เปนตัวแทนกลุมยังไมสามารถแยกความแตกตางได อยางไรก็ตามยังคงตองมีการศึกษาในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
อีกตอไปเพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่มีรายละเอียดมากขึ้น

สรุปผลการวิจัย
นางแลวเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว รากมีลักษณะอวบขนาดใหญ ใบเรียวยาว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ
ชอดอกแบบชอกระจะ ผลเปนผลเดี่ยวสีน้ําเงิน โครงสรางทางกายวิภาควิทยามีลักษณะเชนเดียวกับพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยวทั่วไป ลักษณะที่นาจะถือไดวาเปนลักษณะจําเพาะคือเนื้อเยื่อรากมีแถบคาสพาเรียนที่เอ็นโดเดอรมีส
และลักษณะที่กลุมทอลําเลียงของลําตนกระจายอยูเฉพาะที่บริเวณของเนื้อเยื่อพื้นดานใน โครโมโซมจากเนื้อเยื่อ
ปลายรากมี 2n = 54 สูตรแคริโอไทป คือ L2m + L2a + L2sm + M2a + S4a + S36m + S6sm
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บทคัดยอ
ศึกษาพัฒนาการของดอกของกลวยไมดินชนิดเอื้องกลีบมวน {Liparis paradoxa (Lindl.) Rchb. f.}
ในฤดูกาลเจริญเติบโตของป พ.ศ. 2552 จากเนื้อเยื่อของตายอดของตนพืชและจากตาดอกที่มีพัฒนาการ
ในระยะตางๆ ดวยเทคนิคการฝงเนื้อเยื่อในพาราฟน พบวา ตนเอื้องกลีบมวนเริ่มสรางดอกโดยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดซึ่งเปนเนื้อเยื่อเจริญทางใบไปเปนจุดกําเนิดชอดอกในสัปดาหที่ สามของ
เดือนเมษายน จุดกําเนิดดอกยอยดอกแรกเกิดในสัปดาหแรกของเดือนพฤษภาคม เปนสวนประกอบของดอกเกิด
เปนลําดับจากวงนอกสุดของกลีบเลี้ยงเขาไปดานในสุดจนถึงเกสรเพศเมีย ดอกยอยเกิดจากโคนชอดอก
ไปหาปลาย พัฒนาการของชอดอกเกิดจากการยืดตัวของเนื้อเยื่อปลายยอดเปนแกนชอดอกไปจนถึงระยะที่เกิด
จุดกําเนิดของดอกยอยดอกสุดทายบนแกนชอดอกนั้น ใชเวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห
คําสําคัญ: พัฒนาการของดอก เอือ้ งกลีบมวน

Abstract
Floral development of a terrestrial orchid species, Liparis paradoxa (Lindl.) Rchb. f. was
studied during the growing season of the year 2009. Histology of apical buds and floral buds at
different stages of floral development was investigated via paraffin embedding technique for plant
tissue. It revealed that floral development started in the third week of April. The first floral
primordium occurred in the first week of May. Development of floral parts took place in order from
the outermost whorl of sepals inwards that of pistil. Development of an inflorescence from initiation
to the rachis to that of the terminal floret took the whole four weeks.
Keywords: floral development, Liparis paradoxa (Lindl.) Rchb. f.
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คํานํา
กลวยไมดินในสกุลลิพาริสมีหลายชนิดที่มีลักษณะของทรงตนตลอดจนชอดอกและดอกเหมาะสม
ในการใชเปนไมดอกกระถาง เชน เอื้องกลีบมวน {Liparis paradoxa (Lindl.) Rchb. f.} เอื้องหางกระรอก
(L. regnieri Finet) เอื้องฉัตรมรกต (L. siamensis Rolfe ex Downie) เอื้องมรกต (L. sutepensis Rolfe ex
Downie) สําหรับเอื้องกลีบมวนนั้นในธรรมชาติพบขึ้นเปนกอตามพื้นดิน แตละตนมีใบ 3-4 ใบ (สลิล, 2549;
อบฉันท, 2544) ใบมีสีเขียวและมีแถบสีมวงที่บริเวณเสนกลางใบเปนแถบขนาดเล็กหรือขนาดใหญแตกตางกันไป
ชอดอกเกิดที่ปลายยอด ดอกเกิดคอนไปทางปลายชอ กานดอกยาว 6-7 มิลลิเมตร (มม.) ดอกยาว 7 มม.
สี เ ขี ย วนวล (White and Sharma, 2000) หรื อ สี แ ดงอมม ว ง (Seidenfaden, 1976) เอื้ อ งกลี บ ม ว นนี้
เมื่อทดสอบคุณสมบัติในการประดับในลักษณะของไมกระถางในรมพบวาดอกบานอยูกับตนไดนาน จึงนาจะมี
ศักยภาพในการนํามาใชประโยชนเพื่อการคา แตอ ยา งไรก็ตามการผลักดันใหกลวยไมชนิดใดชนิดหนึ่ง
เปนไมดอกกระถางไดอยางครบวงจรนั้น จะตองมีการศึกษาเกี่ยวกับการเจริญและพัฒนาการของดอกควบคู
ไปดวย อันเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญที่จะสามารถชวยใหการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของกลวยไมเหลานั้น
สําเร็จลุลวงไปดวยดี การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาพัฒนาการของดอกเอื้องกลีบมวนตั้งแตการเริ่มสรางชอดอก
จนกระทั่งดอกบานเพื่อเปนขอมูลสําหรับการศึกษาตอเนื่องที่จะตามมา

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาพัฒนาการของดอกของเอื้องกลีบมวนดําเนินการในฤดูกาลเจริญเติบโตของป พ.ศ. 2552
โดยเก็บตัวอยางของตายอดทุกๆ 2 สัปดาหจากตนพืชที่กําลังมีการเจริญเติบโต นําตัวอยางลงแชในน้ํายา
FAA (formalin-acetic acid-alcohol) เพื่อตรึงเซลลและรักษาเนื้อเยื่อ ในระยะที่ตนพืชมีการเจริญเติบโตของ
ชอดอกออนนัน้ เก็บตัวอยางของดอกออนที่มีระยะการเจริญและพัฒนาของดอกที่แตกตางกันโดยเก็บตัวอยาง
ดอกอ อ นที่ มี ข นาดเล็ ก มากไปจนถึ ง ดอกอ อ นมี ข นาดใหญ ที่ สุ ด นํา ตั ว อย า งลงแช ใ น FAA เช น กั น
การศึกษาเนื้อเยื่อของตายอดและดอกออนขนาดตางๆ ทําโดยการนําตัวอยางของเนื้อเยื่อเหลานั้นไป
ตัดตามยาวและตามขวาง โดยใชวิธีการเตรียมเนื้อเยื่อถาวรแบบฝงในพาราฟนตามวิธีการของ Johansen (1940)
เมื่อตัดเนือ้ เยือ่ ที่ตองการศึกษาใหมีความหนา 13-15 ไมครอน แลวจึงนํามายอมดวยสี safranin และ fast green
ตามวิธีการของ Johansen (1940) เชนกัน กอนที่จะปดสไลดอยางถาวร จากนั้นนําสไลดที่เตรียมไวไปศึกษาเนื้อเยื่อ
ภายใตกลองจุลทรรศนพรอมบันทึกภาพ

ผลการวิจัย
การศึกษาการเจริญและพัฒนาของดอกของเอื้องกลีบมวนจากเนื้อเยื่อของตายอดและดอกออน
ซึ่งอยูในระยะการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน พบวาในสัปดาหที่สามของเดือนเมษายนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ของเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดจากจุดเจริญที่ใหกําเนิดใบไปเปนเนื้อเยื่อเจริญทางดอก โดยพบวามีการแบงเซลล
ในสวนของเนื้อเยื่อเจริญแนวตั้ง ทําใหเนื้อเยื่อมีการยืดตัวสูงขึ้นเพื่อพัฒนาไปเปนแกนชอดอก (r) (Figure 1A, 1B)
ในสัปดาหแรกของเดือนพฤษภาคม เนื้อเยื่อดานนอกของแกนชอดอกเกิดจุดเจริญเปนตุมเล็กๆ ขึ้นมา 2 ตุม
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ในลักษณะสลับ ตุมทั้ง 2 นี้เปนจุดกําเนิดของกาบรองดอก (bp) (Figure 1C) ซึ่งตอมายืดตัวไดอยางรวดเร็ว
และมีการเกิดจุดกําเนิด (fp) ขึ้นมา 1 อัน ที่ซอกของกาบรองดอกนี้ (Figure 1D) การเกิดจุดกําเนิดดอกเกิดขึ้น
ทยอยกั น ไปจากโคนของแกนช อ ดอกไปทางปลายในลั ก ษณะสลั บ การเกิ ด ของจุ ด กํา เนิ ด ดอกเกิ ด ขึ้ น
ตั้งแตสัปดาหแรกของเดือนพฤษภาคมเปนตนไปจนกระทั่งถึงจุดกําเนิดดอกสุดทายที่ปลายของแกนชอดอก
ในสั ป ดาห ที่ ส ามของเดื อ นพฤษภาคม (Figure 1E)
พัฒนาการของดอกจากจุดกําเนิดดอกแตละอัน มีขั้นตอนของการเกิดสวนประกอบของดอกเปนลําดับ
จากวงดอกวงนอกสุดเขาไปดานใน กลาวคือ มีการสรางวงของกลีบเลี้ยง (calyx) ขึ้นกอนจากจุดกําเนิด
ของกลีบเลี้ยง (sp) (Figure 2B) แลวจึงมีการสรางวงของกลีบดอก (corolla) จากจุดกําเนิดกลีบดอก (pp) ซึ่งอยู
ดานในของจุดกําเนิดของกลีบเลี้ยง (Figure 2C) ตอมามีการเกิดจุดกําเนิดของเสาเกสร (cp) ซึ่งเปนจุดกําเนิดรวม
ของเกสรเพศผูแ ละเกสรเพศเมีย (Figure 2D) การเจริญและพัฒนาของสวนประกอบของวงตางๆ นั้นเกิดขึ้น
ตามกันไปเปนลําดับ ทําใหตาดอกมีการขยายขนาดออกเรื่อยๆ ทั้งทางดานกวางและดานยาวไปพรอมๆ กัน
การเกิดเกสรเพศผูและเพศเมียสังเกตไดเมื่อเสาเกสรมีการยืดตัวควบคูไปกับการยืดตัวของกลีบ
ดอกกลีบที่แปรรูปเปนกลีบปาก (l) ซึ่งเจริญรวดเร็วกวากลีบดอกอีก 2 กลีบ (Figure 2E) จากนั้นเสาเกสรจะเริ่ม
สรางจุดกําเนิดของเกสรเพศผูและเกสรเพศเมีย โดยที่เนื้อเยื่อสวนบนของเสาเกสรมีการเกิดตุมนูนซึ่ง
เปนจุดกําเนิดเกสรเพศผู (ap) ในขณะที่เนื้อเยื่อสวนลางซึ่งเชื่อมกับเนื้อเยื้อสวนโคนของกลีบดอกมีการเจริญ
และพัฒนาไปเปนจุดกําเนิดของจงอย (rp) (Figure 2F) ซึ่งตอมาพัฒนาเปนสวนที่กั้นระหวางเกสรเพศผูและ
เกสรเพศเมีย (ro) (Figure 2G) ในขณะที่เกสรเพศผูมีการเจริญและขยายยืดตัวสูงขึ้นไปนั้นบริเวณโคนของกลีบปาก
และกลีบดอกอีก 2 กลีบ มีการสรางเนื้อเยื่อนูนออกมาเปนจุดกําเนิดเกสรเพศเมีย (ptp) (Figure 2F, 4B)
ตอมาเนื้อเยื่อบริเวณนี้ขยายตัวและเชื่อมเขากับเนื้อเยื่อของจงอยแลวเจริญขยายขนาดยืดยาวขึ้น โดยมีสวนปลาย
แยกออกกลายเปนยอดเกสรเพศเมีย (st) (Figure 2G, 2H) เมื่อดอกมีพัฒนาการมากขึ้น จึงมีการสราง
เซลลสืบพันธุขึ้นในเกสรทั้ง 2 เพศ โดยที่เกสรเพศผูมีการสรางอับเรณู (a) ซึ่งตอมามีเรณู (p) เกิดขึ้นอยู
ภายใน (Figure 3A-3D) สวนเกสรเพศเมียมีการสรางรังไข (o) ซึ่งมีออวุล (ov) บรรจุอยูภายใน (Figure 4)
การพัฒนาของชอดอกจากการเกิดจุดกําเนิดดอกแรกจนถึงดอกสุดทายที่ปลายแกนชอดอกนัน้ ใชเวลา
ทั้งสิ้น 4 สัปดาห โดยที่ดอกแรกของชอดอกเริ่มบานในสัปดาหที่สามของเดือนมิถุนายนและดอกสุดทาย
บานในสัปดาหแรกของเดือนสิงหาคม

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
เอื้องกลีบมวนออกดอกเปนชอจากปลายยอดของตนดอกยอยทยอยกันบานจากดอกที่อยูโคนชอไปหาปลายชอ
(Figure 5) เอื้องกลีบมวนที่เจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติอ อกดอกในชว งเดือ นมิถุน ายนถึง สิง หาคม
ตนเอื้องกลีบมวนตนหนึ่งๆ ใชเวลาในการสรางดอกจากการเริ่มกําเนิดชอดอกจากเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดของตนพืช
ไปจนกระทั่งดอกยอยดอกสุดทายที่ปลายชออยูในระยะเริ่มกําเนิดดอกเปนเวลา 4 สัป ดาห จากระยะนี้
จนถึงชวงการแทงชอดอกขึ้นมาเหนือดินใชเวลาอีก 3 สัปดาห และดอกแรกของชอบานในเวลาอีก 1 สัปดาหตอมา
การพัฒนาของดอกยอยปรากฏวามีการสรางสวนประกอบของดอกเกิดเปนลําดับตั้งแตวงนอกสุดเขาไป คือ
จากวงของกลีบเลี้ยง วงของกลีบดอก ไปถึงวงของเกสรเพศผู เชนเดียวกับการพัฒนาตาดอกของกลวยไม
Cattleya labiata Lindl. ดังรายงานไวโดย Rotor and MacDaniels (1951) สวนการพัฒนาของชอดอกจาก
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ระยะเริ่มกําเนิดชอดอกไปจนถึงระยะที่เกิดชอดอกออนที่ดอกมีสวนประกอบของวงตางๆ ครบแลวนั้น วัชราภรณ
(2550) ซึ่งศึกษาในกลวยไมดิน 4 ชนิด คือ เอื้องพราว {Phaius tankervil eae (Banks ex L’ Heritier) Blume} ชางผสมโขลง
(Eulophia andamanensis Rchb. f.) ลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila Hance) และอั้วสุเทพ {H. malintana
(Blanco) Merrill} กลาววาใชเวลาแตกตางกัน คือ 12, 5, 14 และ 17 สัปดาห ตามลําดับ
ข อ มู ล ที่ ศึ ก ษาได ใ นครั้ ง นี้ ทํา ให ท ราบถึ ง ขั้ น ตอนในการสร า งดอกของเอื้ อ งกลี บ ม ว น ตลอดจน
ระยะเวลาของการพัฒนาของชอดอกและดอกยอย โดยมีชวงเวลาของฤดูกาลกํากับทําใหเกิดประโยชนใน
การศึกษาการบังคับการออกดอกตลอดจนปจจัยที่คาดไดวาจะมีผลตอการสรางและเจริญของดอก
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Figure 1 Long sections of apical buds and young inflorescences of Liparis paradoxa (Lindl.) Rchb. f.
a = anther; am = apical meristem; bp = bract primordium; br = bract; ca = calyx; co = corolla;
fb = floral bud; fp = floral primordium; ib = inflorescence bract; ibp = inflorescence bract primordium;
lp = leaf primordium; r = rachis; ro = rostellum; st = stigma
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ro = rostellum; rp = rostellum primordium; se = sepal; sp = sepal primordium; st = stigma
br
ca
a
co
ca

br
ca
a
co

A

205 µm

B

p

p
co

C

220 µm

ca
co

ca
a

ca

235 µm

ps

p

p
co

D

ca

310 µm

Figure 3 Cross sections of floral buds showing stamen development of Liparis paradoxa (Lindl.) Rchb. f.
a = anther; br = bract; ca = calyx; co = corolla; p = pollinia; ps = pollinia sac
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Figure 5 Liparis paradoxa (Lindl.) Rchb. f. in bloom
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Abstract
Triploid cultivars have great economic value, and can be produced through somatic
polyploidization. In this study, five doses, 0, 0.01, 0.03, 0.05, 0.07% of colchicine and trifluralin
were applied to meristematic buds of sweet and sour calamondin. Statistically significant
differences were found in stomata guard cell length and stomata guard cell width in sweet
calamondin as well as length of shoots, number of leaf, thickness of leaf, area of leaf and stomata
guard cell length in sour calamondin. In addition, 34.38% of seedlings were found from embryos
and observed 0.33% triploid seedlings and others remain diploid. Two seedlings from 0.03% and
one seedling from 0.05% concentration of colchicine treatments successfully produced triploid
seedlings in sweet calamondin. Moreover, triploid seedlings were not found in sour calamondin and
other concentrations from observed seedlings, but indicated vegetative and reproductive growth
differences were found among all the treatments. However, colchicine was effective in triploid
seedling production but in order to determine the exact number of ploidy levels, all embryos
germination is necessary.
Keywords: colchicine, trifluraline, chromosomes, polyploidy, calamondin

Introduction
Calamondin (x Citrofortunella mitis Ingram & Moore) is one of the dwarf natural hybrid
citrus variety which is widely distributed in Southeast Asia and related to family Rutaceae. The fruit
looks like Kumquat and its flesh is juicy, sweet and sours (Takeuchi et al., 2005).
The world citrus market scenario and consumers’ willingness, seedless citrus varieties have
a distinct commercial advantage. Seedy cultivars are accepted only if seedless cultivars are not
present or they are much superior in fruit characteristics than seedless cultivars. Now a days seedy
citrus fruits are becoming unacceptable on international fresh markets. However, seediness is
32
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considered as an obstacle in releasing newly selected high quality mandarins (Vardi, 1996). There
are a number of cultivars with desirable horticultural characteristics which have not attained
commercial importance because of their seediness (Fatta et al., 1992). Moreover, presence of a
large number of seeds in calamondin fruits is a big obstacle in consumer acceptability even fruit
posse’s high good quality. Therefore, production of seedless (triploid) citrus fruits could lead to the
improvement of quality of fresh fruits.
Seedless fruits derived from polyploidy breeding that the combination of two or more
differentiated genomes (Stebbins, 1971). The triploid citrus (2n=3x=27) are possible between the
crosses of diploid (2n=2x=18) and tetraploid (2n=4x=36) citrus. The diploids plants before crossing
with diploids needs to become tetraploids that allows to produce triploid progeny. The use of mitotic
inhibitors (colchicine, trifluralin etc.) on shoot meristems is a way to produce tetraploid plant and
has been the primary method to produce somatic polyploidization in citrus (Barrett, 1974).
Since 1930s, colchicine has been widely used for polyploidization in plants (Blakeslee and
Avery, 1937). Moreover, it gives the highest rate of polyploid induction such as tetraploids (Adaniya
and Shirai, 2001). In addition, trifluralin (anti-microtuble herbicides) has shown greater affinity for
binding to plant microtubules than animal microtubules and produce polyploidization in plants
(Bayer et al., 1967). Furthermore, in this study, colchicine and trifluralin chemicals were used to the
meristematic buds of shoots in order to produce triploid seedling progenies, triploid seedlings from
sweet and sour calamondin, and find out effective chemicals and their optimum concentrations.

Materials and Methods
The experiment was carried out at the orchard of pomology division, Maejo University.
Twenty six sweet and seventeen sour calamondin pot plant of approximately 2.5 feet height were
selected for experiment. The plants were grown under natural daylight condition. Moreover,
experiment was done in two factor completely randomized design (CRD) with four replications.
Factor one was colchicine and trifluralin chemicals, and factor two was five levels (0.00, 0.01, 0.03,
0.05 and 0.07%) of chemical concentrations. So, 40 (2x5x4) healthy branches of sweet and same
number of sour calamondin were selected, and removed the apex part of the selected branches
except three axillary buds that had approximately 2 inches height. The cotton wool soaked with
0.00, 0.01, 0.03, 0.05 and 0.07% of colchicine and trifluralin were applied to the axillary buds,
wrapped with plastic sheet and tied with thread, then covered with aluminium foil. The treatments
were done during 4.00-5.00pm. After six days, all the wrapping materials were removed then the
buds were started to immerge slowly.
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Treated shoots started to initiate flower buds, and those matured flower buds were
emasculated in evening and covered with small paraffin paper bag. Emasculated flowers’ pollen
grains were put under the artificial light for full blooming at least for 12 hours. Next day morning at
9.00-10.00 am. the treated emasculated flower was pollinated by untreated emasculated pollen
grains and vice versa. Then, again the pollinated flowers were covered with small paraffin paper
bag to control unwanted pollination. After pollination, the fertilized flower started fruit setting, then
removed the paraffin paper bag completely and fruits became mature. The vegetative and
reproductive phase data were collected according to objectives.
Mature fruits were obtained from the treatments, extracted seeds, and removed the outer
and inner coat of seeds. After removing the outer and inner seed coats, the embryos were checked
and germinated on moistened double thickness filter papers in petri dishes at room temperature
and eliminated very small embryos which could not germinate. Meristematic root of well germinated
embryos were examined for the ploidy level.
Chromosomes number count was carried out in meristematic cells of root tips of seedlings
from sweet and sour calamondin. For pretreatment root tips were cut between 9.00-10.00 am. and
treated with 0.002 M 8-hydroxyquinoline solution and kept at 150C for 18 hours. Then specimens
were fixed in 3:1 mixture of 99% of ethyl alcohol and acetic acid for 24 hours at room temperature.
After fixation, root tips were hydrolyzed for 3-4 times with distilled water, the specimens were cut in
very small pieces as we could then immersed in 1% lacto propionic-orcein solution at least for 5
minutes and used squashing techniques to break the material according to Love and Love (1975).
Data were collected at fixed intervals, analyzed using excel programs and also statistically
by using analysis of variance and mean comparisons from computer program of ‘Statistical
Analysis System’ (SAS).
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Results and Discussion
A. Result
1. Vegetative phase

After removing the chemically soaked cotton wool from treatments, treated axillary buds
new growth delayed emerging in comparisons with control. Moreover, the shoot lengths revealed
different height (Table 1 and 2). Additionally, the height of treated shoot showed negative
relationship with chemical concentrations in sweet calamondin except 0.03% of colchicine and
0.01% of trifluralin treatment while in sour calamondin; treated shoots height showed mix
relationship among treatments and they were less than control. Moreover, colchicine and trifluralin
treated shoots showed 25% and 75% mortality rate in sweet calamondin respectively while 25%
shoot mortality rate was found from trifluralin treatment in sour calamondin. In sweet calamondin,
shoot length did not show statistically significant differences (p > 0.05) (Table 1), however, it was
significantly less than control from colchicine treatment. Furthermore, statistically highly significant
difference was found from treated shoot length in sour calamondin (p < 0.01) (Table 2).
The statistically significant differences were found in stomata guard cell length and stomata
guard cell width from sweet calamondin as well as length of shoots, number of leaf, thickness of
leaf, leaf area and stomata guard cell length in sour calamondin. No statistically significant
difference was seen in the length of shoots, number of leaf, thickness of leaf and leaf area from the
treatment of sweet calamondin as well as the chlorophyll content and number of stomata from the
treatment of sweet and sour calamondin, and stomata guard cell width from sour calamondin.
However, some indicative features were showed differences among the treatments (Table 1 and 2).

2. Reproductive phase
In reproductive phase, chemicals showed the negative relationships between number of
flowers and chemical concentrations in sweet and sour calamondin. The percentage of fruit setting
showed positive relationships among treatments in sweet calamondin but in sour calamondin fruit
set showed negative relationship except in 0.07% of colchicine and 0.03% trifluralin treatments.
However, the seed number, embryos and seedlings revealed variations among the treatment but
not found positive and negative relationship with chemical concentrations. Moreover, 1.34-6.08
numbers of seeds per fruit was found in sweet calamondin while the sour calamondin showed 1.002.50 numbers of seeds per fruit (Table 3 and 4). In addition, the total number of 902 (34.38%)
seedlings were observed from embryos (2623) and found three (0.33%) triploid seedlings and
others remain diploid seedlings (Table 3 and 4, Figure 1 and 2). In the case of triploid seedlings,
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two seedlings (3.7%) were recovered from 0.03% and one seedling (1.12%) from 0.05% of
colchicine concentrations in sweet calamondin (Table 3, Figure 2).

B. Discussion
Phenotypically, the effect of polyploidization on vegetative and reproductive parts of plants
is difficult to predict. Kermani et al. (2003) found significantly shorter or longer internodes within
induced polyploids. However, the first evidence for chemicals activity in calamondin was delayed in
emerging of new growth from the treated buds in comparisons with untreated; probably this is why
the shoot lengths showed different height. Moreover, the slow growth may be due to a
physiological disturbance caused by colchicine, resulting in a reduced rate of cell division
(Swanson, 1957). The mortality rate of treated shoots showed probably the chemicals effectiveness
in sweet and sour calamondin, and the trifluralin treated shoots mortality rate was high due to
herbicidal nature of trifluralin. Zlesak et al. (2005) found 65% mortality rate in trifluralin-mediated
polyploidization of Rosa chinensis minima (Sims) Voss seedlings. Moreover, in sour calamondin,
the statistically significant differences were seen in thickness of leaf from colchicine but not in
positive way as ploidy level. However, statistically non significant results from thickness of leaf
among the treatments revealed some inductive features in sweet and sour calamondin might be
related with ploidy levels (Table 1 and 2). Barrett (1974) had showed that the thickness of leaves
related with polyplodization in Citrus. The stomata guard cell length from sweet and sour
calamondin as well as stomata guard cell width from sweet calamondin showed statistically
significant differences, as stomatal frequency can be predicted with 83 and 87% accuracy by
measuring stomatal guard cell length in coffee (Mishra, 1997). However, the size and number of
stomata perhaps varied due to chemicals and environmental effect. Hence, only the stomata
counting are not an effective method to find out the ploidy level in calamondin. Madon (2005)
found, as stomata counting are not an effective method to assess the ploidy level in oil palm. The
only sure way to determine whether chromosome doubling has occurred is to make chromosome
counts (Ray, 2002).
The relationships between the physiological processes of plants and their productivity are
not well understood, although some cultural techniques (irrigation, fertilization, etc.) can improve it
(Marini and Trout, 1984). Nevertheless, the ability of colchicine and trifluralin has common effects to
induce polyploids in plants, with unexpected numbers of chromosomes.
However, citrus exhibits polyembryonic seed development, (1–40 adventive embryos)
(Fusurato, 1957) and the ratio deviates from other crosses depending on the species involved. But
the nucellar embryony does not prevent normal sexual reproduction in citrus (Esen and Soost,
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1977). The number of embryos per seed varies greatly even on one tree, variety, and also the
average number of seedlings produced per seed is commonly much smaller than the total number
of embryos. Moreover, the highest number of seeds were found in Bitter sweet orange (27.9)
followed by Sour orange (14.8) (Jaskani et al., 2006). Hence, the similar result is indicating in table
3, 4 among the treatments in sweet and sour calamondin.
From colchicine treated shoots, three triploids seedlings were found from root meristems,
suggesting chromosome polyploidization (Figure 2-2) induced by colchicine, and probably the
seedling being inherently triploid through the union of an n and 2n gamete. However, the 2n
gamete occurs widely, though sporadically, due to environmental and genetic factors (Sanford,
1983). Nevertheless, Kuntad (2005) found two triploid seedlings one from Lime and one from
Meiwa Kumquat by using colchicine. Additionally, the lateral buds treated with colchicine in citrus
cultivars and grafted onto monoembryonic citrus cultivars, and found 7.68 triploids per fruit when
the tetraploid Kiyomi was used as the seed parent (Kaneyoshi et al., 2008). Moreover, colchicine
treatment at concentrations of 0.05–0.2% produced 40–76% tetraploid seedlings and was superior
to 0.02% colchicine in Japanese Barberry (Lehrer et al., 2008).

C. Conclusion
In this study, 2138 embryos were found from seeds, and 686 (32.09%) seedlings were
found from embryos in sweet calamondin (Table 3) while in sour calamondin, 485 numbers of
embryos were found from seeds and 216 (44.54%) seedlings were found from embryos (Table 4).
In addition, 902 seedlings were observed from 2623 embryos and found three (0.33%) triploid
seedlings and others remain diploid seedlings (Table 3 and 4). In case of triploid seedlings, two
seedlings (3.7%) were recovered from 0.03% and one seedling (1.12%) from 0.05% of colchicine
concentrations in sweet calamondin (Table 3, Figure 1 and 2). Furthermore, colchicine was effective
in triploid seedling production, but the high considerations needed to germinate all the embryos, to
check the chromosomes, and to address the issue of induced ploidy mutation breeding by
colchicine and trifluralin in calamondin.
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.Figure 2 Chromosome number of sweet calamondin

Figure 1 Seedlings of sweet calamondin
(1) Diploid seedling and
(2) Triploid seedling

from root tip cells, (1) Diploid [2n=2x=18 and
(2) Triploid [2n=3x=27]

Table 1 Shoot length, leaves, chlorophyll and stomata numbers after chemical application of sweet calamondin
Chemicals (%) Length of
shoots
(cm)

No of
leaf

Thickness Leaf
of leaf area
(mm) (cm2)

Chlorophyll No. of
content stomata

Stomata
length
(µ)

Stomata
width
(µ)

Colchicine 0.01

9.09
5.46

14.81
10.67

0.27
0.36

11.53
11.01

69.25
65.82

65.29
69.78

6.42bc
7.31ab

4.29ab
4.31ab

0.03

5.73

12.22

0.31

10.63

64.89

80.11

5.54c

3.54b

3.47
11.65
ns

9.83
14.37
ns

0.26
0.36
ns

9.97
13.12
ns

66.47
69.99
ns

75.37
66.64
ns

6.87ab
7.48a
**

5.09a
3.73b
*

77.59

50.64

30.63

35.61

12.15

10.39

9.07

14.95

Control

0.05
0.07
Trifluralin 0.01
0.03
0.05
0.07
F-Test
CV (%)

Means with in columns followed by different letters differ significant by the DMRT
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Table 2 Shoot length, leaves, chlorophyll and stomata numbers after chemical application of sour calamondin
Chemicals

Length of
shoots
(cm)

No of
leaf

Trifluralin

Leaf area

Control

11.42a

19.87a

0.22a

13.15ab

56.53

0.01

03.80bc

06.76ab

0.19ab

08.46bc

0.03

1.13c

4.13b

0.15b

0.05
0.07

03.18bc

8.08ab

1.55c

0.01

Stomata
length
(µ)

Stomata width

90.60

5.65bc

3.99

52.58

102.36

5.31bc

3.56

6.99c

51.22

103.95

5.51c

3.48

0.21a

8.53bc

43.42

90.94

6.06ab

4.56

3.89b

0.15b

2.29d

51.80

87.63

6.76a

3.98

9.25ab

11.96ab

0.21a

13.62ab

61.56

89.09

5.73bc

4.06

0.03

11.60a

18.04ab

0.18ab

15.79a

62.92

85.25

5.48bc

4.23

0.05

9.82ab

14.42ab

0.18ab

11.05abc

58.09

93.92

5.56bc

3.81

**
60.52

*
70.90

**
15.23

**
28.89

ns
18.07

ns
11.24

**
7.99

ns
11.77

(%)
Colchicine

Thickness of
leaf
(mm)

0.07
F-Test
CV (%)

Chlorophyll content

No. of
stomata

(cm2)

Means with in columns followed by different letters differ significant by the DMRT
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(µ)
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Table 3 Flowers, fruits, seeds, embryos and triploid seedlings' numbers after chemical application of sour calamondin
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Chemicals

pollinated fruit sets
flowers
(%)

seeds

seeds/ fruit

Number of
embryos embryos/ seed

seedlings
(%)

seedlings/ seed 3X seedlings (%)

Control

347

58(16.71)

303

5.22

1061

3.5

343(32.32)

1.13

Colchicine 0.01
0.03
0.05
0.07
Total

71
46
42
159
53
129
129
129

29(40.85)
12(26.08)
12(28.57)
53(33.33)
17.66(33.33)
30(23.25)
30(23.25)
30(23.25)

39
48
73
160
53.33
132
132
132

1.34
4.00
6.08
11.42
3.80
4.40
4.40
4.40

154
217
214
585
195.00
492
492
492

3.94
4.52
2.93
11.39
3.79
3.72
3.72
3.72

50(32.46)
54(24.88)
89(41.58)
193(32.99)
64.33(32.99)
150(30.48)
150(30.48)
150(30.48)

1.28
1.13
1.22
3.63
1.21
1.14
1.14
1.14

Trifluralin 0.01
0.03
0.05
0.07
Total

40

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

2(3.7)
1(1.12)
3(1.55)
1.5(2.33)
-
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Table 4 Flowers, fruits, seeds, embryos and triploid seedlings' numbers after chemical application of sweet calamondin

Chemicals

pollinated fruit sets
flowers
(%)

seeds

seeds/ fruit

Number of
embryos embryos/ seed

seedlings
(%)

Control

100

37(37.00)

37

1.00

143

3.86

74(51.74)

Colchicine 0.01
0.03
0.05
0.07
Total

25
10
14
15
64
16.00
54
62
40
156
52.0

5(20.00)
2(20.00)
2(14.28)
9(36.36)
18(28.13)
4.5(28.13)
17(31.48)
25(40.32)
11(27.50)
53(33.97)
17.66(33.97)

5
5
2
14
26
6.5
18
29
14
61
20

1.00
2.50
2.00
1.55
7
1.75
1.06
1.16
1.27
3.49
1.16

16
18
5
55
94
23.50
76
104
68
248
82.7

3.20
3.60
2.50
3.92
13
3.25
4.22
3.58
4.86
12.66
4.22

6(37.50)
9(50.00)
2(40.00)
25(45.45)
42(44.68)
10.5(44.68)
31(40.78)
44(42.30)
25(36.76)
100(40.32)
33.33(40.32)

Trifluralin 0.01
0.03
0.05
0.07
Total
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seedlings/ seed 3X seedlings (%)
2
1.20
1.80
1.00
1.78
5.78
5.78
1.72
1.52
1.78
5.02
1.67

-
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Abstract
A two seasons (July, 2008- Dec, 2009) intercropping experiment involving papaya, banana,
soybean after sweetcorn, shallot after pumpkin and lemongrass as intercrops in young longan
orchard was done in Ban Mae Hor Phra, Phrao district. In each study, the experimental design was
CRD with 4 replications. The objectives were to make use of the available space between young
longan trees in terms of soil and light resources, to generate income from intercrops when longan
plants produce no fruit and to study soil fertility level and the growth of longan plants in response to
intercrops. The study indicated that even though there was difference in mean values in plant
height and number of branches of main crop, longan, among the treatments, no statistical
significant difference for all the morphological characters was analyzed. Net return for each
intercrop in the first season was negative since returns from almost all intercrops were just about
half of the input spent except in lemongrass which gave the least negative net return of 10 bahts
on 100 m2 basis. In second season, there were positive net returns from all intercrops but higher in
banana and papaya intercrops which yielded better than the first season. Using lemongrass as
intercrop in the early stage of young longan orchard is justified economically. pH level of the area
increased making macro nutrient like N, P, K, Ca and Mg more available after intercropping
experiments.
Keywords: intercropping, intercrop, land use efficiency, net return
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Introduction
Intercropping is the agricultural practice of cultivating two or more crops in the same space
at the same time (Andrew and Kassan, 1976). A practice often associated with sustainable
agriculture and organic farming and is one form of polyculture using comparison planting principles.
It is commonly used in tropical parts of the world where sunshine is abundant by various
indigenous peoples (Altieri, 1991). Small-acreage orchard operators just entering the business may
wish to consider a soil management system of growing cultivated crops between the tree rows to
derive cash income from the land while the trees are coming into bearing. While the orchard is
young and non bearing, the trees of course will not need all the ground. In such cases, intercrops
can be grown profitably between the trees. Such crops should consist of any cultivated crop from
which money can be made (Childers, 1978).
Longan, Dimocarpus longan Lour. is one of the most important fruit crops in Thailand,
which is currently the biggest exporter in the world. The area under longan has increased from
17,757 ha in 1989 to 52,971 ha in 2000, reflecting strong demand created by exports with
production increased from 44,661 to 358,420 metric tons (Subhadrabandhu and Yapwattanaphun,
2001). Average productivity is greater in Chiang Mai and Lamphun province than the other areas
and even though there are more than 15 popular longan cultivars such as ‘E-Daw’ (‘Daw’),
Chompoo, Biew Khiew and Haew, Daw is the most popular cultivar and accounts for 73% of
plantings.
Intercropping benefits crop yield or the control of some kind of pest or may have other
agronomic benefits. The most common goal of intercropping is to produce a greater yield on a
given piece of land by making use of resources that would otherwise not be utilized by a single
crop. It involves the use of rapidly maturing crops between the rows of one which is slower-starting
but utilizes the land for a large part of the season. By securing two crops from the land during the
same period, the high fertilizer and labour costs involved may be more than justified. Intercropping
is not a major cropping system for longan cultivation in Thailand but there was found an experiment
done for producing pesticide-free vegetables by intercropping them in longan orchard (Gypmantasiri
et al.,2000). In China, intercropping in young longan orchard was done as part of soil conservation
and soil fertility improvement (Cai and Yang, 2004). In connection of the main crops and the fillers,
the intercrops should be removed promptly so as not to cause any dwarfing of the main crop.
Planting legumes and non-legumes, deep-rooted crop with a shallow- rooted crops or planting a tall
crop with a shorter crop that requires partial shade are some examples for intercropping (Auchter
and Knapp, 1949).
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In orchard, short duration intercrops provide some income from the land before the
orchards start producing fruit. Hence, it is crucial to develop sustainable intercropping options in
fruit orchards (Pohlan et al., 2000). But in reality, there are only a few studies that have been
integrating analyses of intercropped fruit orchards and that have been assessing the multiple
effects of intercrops. With the aim to take the advantage of available space between the young
longan rows, to earn some early income from the alley crops while longan plants are still young
and to observe the soil fertility level and longan plants development as the effect of different
intercrops, the experiment was carried out.

Materials and Methods
Study sites and experimental design
The first experiment was started in July, 2008 in the rainy season till the end of April, 2009
and the second experiment was resumed in May, 2009 to December, 2009 with the same
treatments and procedure. The experiments were carried out in a young longan (Dimocarpus
longan Lour.) orchard in Mae Hor Phra village, Phrao district, in the east of Chiang Mai city. There
were five intercropped treatments between young longan plants and no-intercrop arranged as
Completely Randomized Design (CRD). The intercrops included fruit crop, annual crop and field
crops like papaya, banana, sweet corn followed by soybean, pumpkin followed by shallot and
lemongrass. The experiment had 4 replications for each treatment and each treatment unit is 135
m2 and there were 9 longan plants in each treatment.
Longan planting: The young marcotted ‘E-Daw’ longan plants were grown on June 21, 2008 at
the spacing of 3x5 m2. The closely spaced longan plants were fertilized with (46-0-0) and (15-1515) fertilizers monthly at 25 g/plant (2.5 kg/rai) and at the end of the rainy season, irrigation was
given using mini sprinklers to each plant during the dry season. Intercrops took the advantage of
water from mini sprinklers given for individual longan plant all through the dry season. All the
flowers flushed during the study were pruned.
Papaya and Banana intercrops: Papaya (‘Kak Dum’) was planted at the spacing of 2x2 m2and
there were 2 rows of 5 papaya plants between the rows of longan plants. For banana intercrop, the
spacing was 2.5x2 m2 and 4 banana plants are in 2 rows between longan plants. They were fertilized
together with the main crop, longan at the same rate using the same fertilizer. For banana, all the
suckers emerged were cut leaving only the main stem.
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Sweetcorn and Soybean intercrops: Commercial sweet corn (super sweet ARGO) was used as
intercrop and 15 DAS (days after sowing), the plots were fertilized with (46-0-0) and (15-15-15) in
the ratio of 1:5 at 24 kg/rai rate. Earthen up was done after 30 days together with (15-15-15)
fertilizer application at the rate of 60 kg/rai and 45 DAS (15-15-15) fertilizer was applied again at
the same rate. The ears were harvested 70 DAS and 65 DAS in each experiment and the stubs
were chopped down and placed at the base of longan plants. After sweet corn, CM 60 soybean
variety was grown in the same plot as sequential intercrop and 15 DAS, the plots were fertilized
with (46-0-0) and (15-15-15) in the ratio of 1:1 at 24 kg/rai rate and thinning out was done.
(15-15-15) fertilizer was again applied at the rate of 35 kg/rai 45 DAS. Soybean was harvested 106
DAS and 100 DAS respectively.
Pumpkin and Shallot intercrops: Pumpkin (‘Nan Kang Kog’) was planted in the spacing of
2.5x2 m2 between the longan rows and the shoots were pruned weekly starting from 20 days after
transplanting to help flowering as well as for selling. The plants were fertilized at the same time
with longan plants at 25 g/plant (2.5 kg/rai). Shallot (‘Hom Dang’) sets were sown after pumpkin
was harvested 90 DAP (days after planting). Two 1 meter wide beds were prepared between
longan rows and the sets were treated with fungicide to prevent fungal diseases before grown at
15x10 cm2. 15 DAS, the beds were fertilized with (46-0-0) and (15-15-15) in the ratio of 1:1 at
24 kg/rai rate and thinning out was done. (15-15-15) fertilizer was again applied at the rate of
35 kg/rai 45 DAS. The emerged shallot buds were cut and the bulbs were harvested 100 and 98
DAP in each experiment.
Lemongrass: They were grown from division at the spacing of 0.5x0.3 m2 and (46-0-0) fertilizer
was applied monthly at the rate of 60 kg/rai. The crop was let grown for 298 days before harvest in
the first experiment but harvested 180 DAP in the second experiment.
Data collection: Since July, 2008 different intercropping systems were evaluated monthly till
December, 2009, as to their effects on growth parameters of the component crops. Growth of
young longan plants was assessed by girth measurement, plant height, number of branches, leaf
flushing rate and leaf count. Yield and yield components of the intercrops were determined too.
Soils were sampled before the study and after the studies for analysis in the laboratory. Soil
samples were taken at 0-30 cm depth. Expenditure and return from each intercropping were
recorded in order to make economical analysis.
Statistical analysis: Data were analyzed by analysis of variance (ANOVA), using the general
linear model (GLM) procedure of SAS.
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Results and Discussion
Growth of young longan plants: There was no significant difference in plant height, stem
diameter, number of leaves, number of branches and canopy of the main crop longan in response
to different intercrops (Table 1). Plant height of main crop in each treatment increased with time
while that of sweetcorn/soybean intercropped was highest in mean (Figure 1). Mean number of
branches of each plant was found highest also in sweetcorn/soybean intercropping and
pumpkin/onion intercropping (Figure 2). This may be due to the higher fertilizer rate applied in those
treatments with crop requirements. According to Nissen (1999), it was also found that farmers in
the Philippines often intercrop young timber species with well-fertilized annuals in expectation that
inter- species competition for nutrients and light will be minimal while the trees are small, and that
the trees will benefit from intensive nutrient and weed management of the intercrop. Leaf flushing
of the longan was low in the first experiment but gradually increasing in second experiment when
the crops established itself (Figure 3).
Soil analysis: According to the laboratory test results, there were some alterations in soil
properties after the experiment (Table 2). Soil pH level increased after first experiment but seem to
be stable after second experiment due to the original high level of Ca in the soil. The condition led
to the availability of macronutrients like N, P, K, Ca and Mg but bound metals like Zn, Mn, Fe and
Cu to the soil (McCauley et al., 2009). Jones et al., (2002) also found that fertilized/ cultivated soils,
practices such as crop removal during harvest and tilling decrease organic matter levels and
subsequently acid production. These operations increases surface and sub-surface soil mixing,
moving CaCO3 from the sub-surface closer to the soil surface.
Cost and return:
First experiment: With the fact that income can be obtained early (two years after planting) and
the investment can be completely recovered in the first two to three years in intercropping
(Mantang, 1998), there was found no positive net return in each intercropped treatment during first
experiment as it was just the early stage both the main crop, longan and all the intercrops which
needed input both in terms of energy and monetary (Table 3). Even though all treatments show
negative net return in the first experiment, lemongrass intercrop was the least per unit area among
the treatments followed by sweet corn/soybean intercropping. That is because of the less input and
higher return in the treatment for both crops (Table 3). Pumpkin followed by shallot showed the
highest negative return because of higher cost for shallot sets. Papaya and banana contributed
some returns since it gave out flower bunches 7 months after growing.
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Second experiment: There was found positive net return in the second experiment in contrast to
the first except for no intercrop which needed cultural practices. It was sadful that even though they
should provide positive return, because of lodging due to heavy rain and wind, sweetcorn could not
give much return but for shallot, due to poor keeping condition before planting they still caused
negative return in second experiment.

Conclusion
From the experiments, it can be concluded that intercropping of different kinds of crop will
not have much effect on main crop growth and development in the early season but in terms of
cost and return, intercrops like lemongrass and sweet corn followed by soybean can help in
reducing the production cost comparing with other intercrops in the first season but for there can be
positive return in the second season. For intercrops like banana, shallot and lemongrass, planting
materials can be saved and the cost for the next cycle of intercropping reduced. So intercropping
crops in longan young orchard is cost effective way of cropping. Soil pH increased mainly because
of the soil fertility status of the area.
Table 1 Means of different characters of longan plants in response to different intercrops.
Characters of longan plant

Intercrops

Papaya
Banana
Sweetcorn/Soybean
Pumpkin/Shallot
Lemongrass
No intercrop
F-value
CV%

Plant height
(cm)
150.25
135.50
171.75
160.75
136.75
110.00
1.19ns
27.68

Stem diameter
(mm)
26.51
24.48
33.32
32.58
28.46
22.11
1.28ns
28.19

No. of leaves
165.75
165.75
322.00
247.50
240.00
159.25
1.34ns
51.66

No. of
branches
9.00
7.75
11.50
12.25
7.25
8.25
0.78ns
50.00

Canopy
diameter (cm)
134.75
117.88
144.88
129.50
108.63
93.75
1.06ns
29.79

*= significant at 5% level, ns= non significant
Means within the column followed by the same letter are not significantly different according to Duncan’s Multiple Range
Test (P=0.05)
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Table 2 Soil fertility level of the experimental plots
Before

pH
OM %
N%
Av. P
K
Ca
Mg
Zn
Mn
Fe
Cu

Control

Papaya

Banana

Experiment
(0-30cm.)

After
1st

After
2nd

After
1st

After
2nd

After
1st

After
2nd

Sweetcorn/
Soybean
After
After
1st
2nd

6.44
0.85
0.042
18.54
70
1644
52
1.8
26.32
74.18
2.09

7.06
1.27
0.063
19
94
3,604
90
1
23
31
2

7.15
1.46
0.073
37
131
3,428
101
1
18
32
2

6.78
0.55
0.028
4
52
3,508
21
0.7
15
38
2.1

6.99
1.08
0.054
28
95
4080
98
1
18
32
2

6.68
0.59
0.030
7
43
2668
41
0.3
14
37
1.5

6.53
1.52
0.076
38
128
1928
83
2
15
37
2

6.94
0.87
0.043
7
75
3832
25
0.1
13
26
1.3

7
1.75
0.088
122
133
4216
93
1
17
32
2

Pumpkin/
Shallot
After
After
1st
2nd

After
1st

After
2nd

7.17
0.62
0.031
24
88
2508
18
0.6
14
36
1.6

6.5
0.76
0.038
21
62
1208
10
0.1
16
31
1.2

6.74
1.78
0.089
49
103
1900
100
1
23
30
2

7.05
1.89
0.094
108
179
3956
115
1
18
27
2

Lemongrass

Table 3 Cost and return of each intercrop (Baht/100m2)
Expense
362
410

1st season
Income
175
215

Net return
-187
-195

500
1 260
158
147

434
656
148
-

-66
-604
-10
-147

Intercrops
Papaya
Banana
Sweetcorn/soybean
Pumpkin/shallot
Lemongrass
No intercrop
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Expense
32
32

2nd season
Income
468
1 007

Net return
436
975

505
591
87
178

173
212
148
-

-332
-379
61
-178
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Intercrop: treatment1= papaya, 2= banana, 3= sweet corn/soybean, 4= pumpkin/shallot, 5= lemongrass, 6= control

Figure 3. Formation of new shoots of longan plants

References
Figure 1 Height of main crop during intercropping (cm)

Figure 2 Number of branches of each main crop
during intercropping

Intercrop: treatment 1= papaya, 2= banana, 3= sweet corn/soybean, 4= pumpkin/shallot, 5= lemongrass, 6= control

Figure 3 Formation of new shoots of longan plants

References
Altieri, M.A. 1991. Traditional farming in Latin America. The Ecologist. 21: 93-96.
Andrews, D.J. and A.H. Kassam. 1976. The importance of multiple cropping in increasing world
food supplies. In Papendick, R. I., A. Sanchez and G.B. Triplett (eds.), Multiple Cropping. ASA
Special Publication 27. American Society of Agronomy, Madison, WI. pp. 1-10.

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

51

Auchter, E. C. and H. B. Knapp. 1949. Orchard and Small fruit Culture. 3rded., John Wiley and
Sons, Inc: New York.
Zhifa, C. and Y. Xuezhen. 2004. Soil Conservation Farming System Practices on Sloping Land on
The South-Eastern Coast of China ISCO 2004. 13th International Soil Conservation
Organization Conference- Brisbane.
Childers, N. F. 1978. Modern Fruit Science: Orchard and Small Fruit Culture. 8thed. U.S library
of Congress. Hort Publication: New Jersey.
Gypmantasiri, P., Jaturong Paungmanee, Kuson Thong-ngam, Niwat Chowsilpa and Budsara
Limnirankul. 2000. Development Process of Pesticide-free Vegetable Production System in
Chiang Mai Province. Health Systems Research Institute: Nonthaburi.
Jones, C. A., J. Jacobsen and S. Lorgeer. 2002. Metal concentrations in three Montana soils
following 20 years of fertilization and cropping. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 33 (9&10):
1401-1414.
McCauley, A., C. Jones and J. Jacobsen. 2009. Soil pH and Organic Matter: Nutrient Management
Module no. 8. Montana State University.
Mantang, C. and Z. Haishui. 1998. Intercropping Pineapple under Eucalyptus plantation and the
Economic Benefits. Research Institute of Tropical Forestry, CAF, P. R.: China.
Nissen, T. M., D. J. Midmore and M. L. Caabrera. 1999. Aboveground and belowground competition
between intercropped cabbage and young Eucalyptus torelliana. Agroforestry Systems.
46(1): 83-93.
Pohlan, J., J. Borgman and M.R. Gehrke Velez. 2000. Perspectives of Sapotaceae species for fruit
production in the Soconusco region, Chiapas, Mexico. Acta Horticulturae. 531: 45-52.
Subhadrabandhu, S. and C. Yapwattanaphun. 2001. Lychee and longan production in Thailand.
Acta Horticulturae. 558: 49-57.

52

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

ผลของปจจัยสภาพแวดลอมตอการออกดอกและการติดผลสําหรับ
การผลิตลําไยพันธุอีดอนอกฤดูในสภาพพื้นที่ดอน
Effect of Environmental Factors on Flower Induction and Fruit Setting
for Off-season Longan (Dimocarpus longan Lour.) cv. “E-Daw”
in Upland Area
ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ1* ธีรนุช เจริญกิจ1 พาวิน มะโนชัย1 และอดิศักดิ์ จูมวงษ2
Natthawan Thamsuwan1*, Theeranuch Jaroenkit1, Pawin Manochai1 and Adisak Joomwong2
1

ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290
2
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290
1
Department of Horticulture, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
2
Department of Biology, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*
Corresponding auther: natthawan04@gmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอมตอการออกดอกและการติดผลสําหรับการผลิตลําไยพันธุอีดอ
นอกฤดูในสภาพพื้นที่ดอน ณ อุทยานและฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ โดยราดสารโพแทสเซียมคลอเรตใน
เดือนธันวาคม 2551 พบวา ปจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธตอเปอรเซ็นตการออกดอก คือ อุณหภูมิต่ําสุดของ
วันและความเขมแสงต่ําสุดของวัน ถาอุณหภูมิต่ําสุดของวันลดลง และความเขมแสงต่ําสุดของวันเพิ่มขึ้น จะ
สงผลใหเปอรเซ็นตการออกดอกเพิ่มมากขึ้น ปจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธตอจํานวนดอกเพศเมียและ
จํานวนดอกเพศผู คือ อุณหภูมิสูงสุดของวันกับความเขมแสงกลางคืนและอุณหภูมิเฉลี่ยตอวัน ตามลําดับ
ถาอุณหภูมิสูงสุดของวันเพิ่มสูงขึ้น และความเขมแสงกลางคืนลดลง จะสงผลใหจํานวนดอกเพศเมียเพิ่มมาก
ขึ้น สวนจํานวนดอกเพศผูนั้น ถาอุณหภูมิเฉลี่ยตอวันเพิ่มสูงขึ้น จะสงผลใหจํานวนดอกเพศผูเพิ่มมากขึ้น
สําหรับปจจัยสภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธตอเปอรเซ็นตการติดผล มี 8 ลักษณะ ไดแก อุณหภูมิต่ําสุด
ของวัน อุณหภูมิเฉลี่ยของวัน อุณหภูมิกลางคืน ความชื้นสัมพัทธในอากาศต่ําสุดของวัน ความชื้นสัมพัทธ
ในอากาศกลางวัน ความชื้นสัมพัทธในอากาศกลางคืน ความเขมแสงสูงสุดของวัน และความเขมแสง
กลางคืน ซึ่งมีความสัมพันธกับเปอรเซ็นตการติดผลในระดับต่ําหรือกลาวไดวาปจจัยสภาพแวดลอมทั้ง 8
ลักษณะที่กลาวมาแทบไมมีความสัมพันธตอเปอรเซ็นตการติดผลเลย
คําสําคัญ: ลําไย ปจจัยสภาพแวดลอม
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Abtract
The study on effect of environmental factors on flower induction and fruit setting
for off-season longan (Dimocarpus longan Lour.) cv. “E-Daw” in upland area was done at
the park and farm of Maejo University. Longan trees were induced to flower by KClO3 in
December 2008. It was found that main environmental factors that correlate with
percentage of flowering are minimum temperature and minimum light intensity; reducing
minimum temperature and increasing minimum light intensity increased percentage of
flowering. The main environmental factors that correlate with number of female flowers and
number of male flowers are maximum temperature with night light intensity and average
temperature respectively; increasing maximum temperature and reducing night light intensity
increased number of female flowers. Increasing average temperature increased number of
male flowers. There were found eight environmental factors that have low correlation with
percentage of fruit setting, i.e., minimum temperature, average temperature, night temperature,
minimum humidity, day humidity, night humidity, maximum light intensity and night light
intensity but they do not correlate with percentage of fruit setting.
Keywords: longan, environmental factors

คํานํา
ลํ า ไยจั ด เป น ไม ผ ลที่ มี ค วามสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ อั น ดั บ หนึ่ ง ของภาคเหนื อ โดยเฉพาะจั ง หวั ด
เชียงใหมและลําพูน ผลผลิตของลําไยสามารถสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ทํารายไดปละหลายพันลาน
บาทและมีแนวโนมวาจะมีการสงออกเพิ่มขึ้น จนกระทั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชยได
จัดใหลําไยเปนไมผลที่สําคัญของประเทศ (Product Champion) (พาวิน, 2545)
ปจ จุบั น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได มี น โยบายใหป รับ โครงสร างการผลิ ตลํ าไย โดยให
กระจายฤดูกาลผลิตลําไยใหออกนอกฤดูกาลผลิตปกติ โดยมีสัดสวนการผลิตลําไยในฤดูและการผลิตลําไย
นอกฤดู เปนสัดสวน 60:40 แตการผลิตลําไยนอกฤดูพบวามีทั้งรายที่ประสบความสําเร็จและไมประสบ
ความสําเร็จ จากการสํารวจของศูนยวิจัยและพัฒนาลําไยแมโจ รวมกับ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 6 (2550) พบวา มีเกษตรกรจังหวัดเชียงใหมจากการสํารวจเพียงรอยละ 27.64 เทานั้นที่
ประสบความสําเร็จในการผลิตลําไยนอกฤดู และสภาพพื้นที่ปลูกลําไยนอกฤดูที่ประสบความสําเร็จรอยละ
53 เป น ที่ ด อน ซึ่ ง การผลิ ต ลํ า ไยนอกฤดู ใ ห ป ระสบความสํ าเร็ จ นั้ น มี ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งหลายป จ จั ย เช น
ประสบการณการผลิตลําไยของเกษตรกร สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอมของพื้นที่ที่แตกตางกัน เปนตน
นอกจากนี้ พาวิน และคณะ (2550) ยังกลาววา สาเหตุที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ สภาพภูมิอากาศในแปลงของ
เกษตรกรแตกตางกัน ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาทดลอง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม
(อุณหภูมิ, ความชื้นสัมพัทธในอากาศ, ความเขมแสง และปริมาณน้ําฝนสะสม) ที่เหมาะสมตอการผลิตลําไย
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นอกฤดูในสภาพพื้นที่ดอน จังหวัดเชียงใหม ซึ่งขอมูลที่ไดจากงานวิจัยนี้จะนําไปใชในการประเมินการ
ตัดสินใจเพื่อผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรในสภาพพื้นที่ดอน จังหวัดเชียงใหมตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ทําการทดลอง ณ อุทยานและฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ โดยเลือกตนลําไยพันธุอีดอขนาดทรงพุม
ประมาณ 5-8 เมตร จํานวน 30 ตน แบงราดสาร 3 ครั้ง ดังนี้ ธ.ค. 51, มิ.ย. 52 และ พ.ย. 52 จากนั้น
ดําเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศในแปลงทดลอง เพื่อเก็บขอมูลสภาพแวดลอม ไดแก อุณหภูมิ (°C),
ความชื้นสัมพัทธในอากาศ (%) ความเขมแสง (µmol/m2/s) และปริมาณน้ําฝนสะสม (มม.) เก็บบันทึกขอมูล
เปอรเซ็นตการออกดอก จํานวนดอกเพศเมีย จํานวนดอกเพศผู และเปอรเซ็นตการติดผลจากการประเมิน
โดยภาพรวม
วิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย สภาพแวดล อ มต อ เปอร เ ซ็ น ต ก ารออกดอก
จํ า นวนดอกเพศเมี ย จํ า นวนดอกเพศผู และเปอร เ ซ็ น ต ก ารติ ด ผล ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป Statistical
Package for the Social Science for Windows (SPSS)

ผลการวิจัย
ในการศึกษาอิทธิพลของปจจัยสภาพแวดลอมตอเปอรเซ็นตการออกดอก จํานวนดอกเพศเมีย
จํานวนดอกเพศผู และเปอรเซ็นตการติดผล ไดมีการกําหนดตัวแปรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ไว 20 ตัวแปร
โดยแบงเปน
ตัวแปรตาม จํานวน 4 ลักษณะ ไดแก เปอรเซ็นตการออกดอก (Y1), จํานวนดอกเพศเมีย (Y2),
จํานวนดอกเพศผู (Y3) และเปอรเซ็นตการติดผล (Y4)
ตัวแปรอิสระ จํานวน 16 ลักษณะ ไดแก อุณหภูมิสูงสุด (Tmax), อุณหภูมิต่ําสุด (Tmin), อุณหภูมิ
เฉลี่ย (Taverage), อุณหภูมิกลางวัน (Tday), อุณหภูมิกลางคืน (Tnight), ความชื้นสัมพัทธในอากาศสูงสุด
(RHmax), ความชื้ น สัม พัท ธ ในอากาศต่ําสุ ด (RHmin), ความชื้น สั มพั ทธ ในอากาศเฉลี่ ย (RHaverage),
ความชื้นสัมพัทธในอากาศกลางวัน (RHday), ความชื้นสัมพัทธในอากาศกลางคืน (RHnight), ความเขมแสง
สูงสุด (PARmax), ความเขมแสงต่ําสุด (PARmin), ความเขมแสงเฉลี่ย (PARaverage), ความเขมแสงกลางวัน
(PARday), ความเขมแสงกลางคืน (PARnight) และปริมาณน้ําฝนสะสม (Rain)
หมายเหตุ
max หมายถึง คาสูงสุดของวันนั้น, min หมายถึง คาต่ําสุดของวันนัน้
average หมายถึง คาเฉลี่ยของวันนั้น
day หมายถึง คาเฉลี่ยของชวงเวลา 6.01–18.00 น.
night หมายถึง คาเฉลี่ยของชวงเวลา 18.01–06.00 น.

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

55

ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมตอเปอรเซ็นตการออกดอก (Y1)
ผลการวิ เ คราะห ขอ มูล สภาพแวดล อ มต อ เปอร เซ็ นต ก ารออกดอก โดยกํา หนดตัว แปรตาม คื อ
เปอรเซ็นตการออกดอก (Y1) และตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ ทั้ง 16 ลักษณะ ดังที่กลาว
มาแลวขางตน ทําการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรนั้นๆ วามีความสัมพันธกันหรือไมในทางสถิติ
โดยการวิเคราะห Regression ทีละสัปดาห นําผลที่ไดมาเขียนสมการความสัมพันธ และแทนคาสมการ
แตละสมการ พบวา สภาพแวดลอมที่มีผลตอเปอรเซ็นตการออกดอก คือ สภาพแวดลอมในสัปดาหที่ 5 กอน
การแทงชอดอก (ตารางที่ 1) โดยมีปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอเปอรเซ็นตการออกดอก 10 ลักษณะ คา
Sig ของแตละปจจัย อยูที่ α = 0.01 จากนั้นทําการทดสอบระดับความสัมพันธของแตละปจจัยวามี
ความสัมพันธกันในทิศทางใดและมีความสัมพันธกันมากนอยแคไหน ดวยการวิเคราะห Correlate เพื่อหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Coefficient of Correlation: γ ) ซึ่งไดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 2 และไดสมการ
ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทั้ง 10 ลักษณะตอเปอรเซ็นตการออกดอก ดังนี้
Y1 = – 287.921 – 4.386 (Tmax) + 0.528 (Tmin) + 5.582 (RHmax) – 3.414 (RHnight)
– 2.464 (Rain) + 0.000 (PARmax) + 18.695 (PARmin) + 0.245 (PARaverage)
– 0.076 (PARday) + 20.833 (PARnight)
Table 1 Environmental factors 5 week before flowering on percentage of flowering (Y1)
T
Max
Min
Average
Day
Night

Period
34.16-42.64
11.97-19.14
20.13-28.68
24.63-32.75
15.68-24.75

Mean
37.81
16.01
24.03
28.26
19.78

SD
2.75
1.92
2.33
2.35
2.39

Period
79.47-92.91
22.37-37.71
50.90-72.01
45.34-63.00
55.31-81.14

RH
Mean
88.55
27.64
62.50
53.04
71.87

SD
4.50
4.77
6.72
5.36
8.68

Period
1561.92-1864.80
0-1.64
366.23-464.30
724.69-920.71
7.51-8.30

PAR
Mean
1685.04
0.30
416.36
822.55
7.78

Rain
SD
86.64
0.55
26.60
51.63
0.23

0

หมายเหตุ ขอมูลสภาพแวดลอมขางตนสงผลตอเปอรเซ็นตการออกดอกในสัปดาหที่ 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 หลังสารราด รวม 98.60 %

Table 2 Coefficient of Correlation of environmental factors 5 week before flowering on percentage
of flowering (Y1)
γ

Tmax
-0.20

Tmin
-0.62*

RHmax
0.19

RHnight
-0.01

Rain
-0.18

PARmax
-0.22

PARmin
0.95**

PARaverage
0.29

PARday
0.33

PARnight
-0.25

หมายเหตุ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( γ ) อยูระหวาง -1.0 ถึง 1.00 ถามีคามากกวา 0 จะเปนความสัมพันธทางบวก ถาคานอยกวา
0 เปนความสัมพันธทางลบ ซึ่งจะมีความสัมพันธกันมากหรือนอยมีเกณฑการพิจารณา คือ ถา γ ≥ 0.80 หรือ γ ≤
-0.80 (ความสั ม พั น ธ กั น สู ง ), 0.50 < γ < 0.80 หรื อ -0.80 < γ < -0.50 (ความสั ม พั น ธ กั น ปานกลาง) และ
-0.50 ≤ γ ≤ 0.50 (ความสัมพันธกันต่ํา) (นิรนาม, มปป.)

จากผลของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( γ ) ในตารางที่ 2 พบวา Tmin และ PARmin มีความสัมพันธ
กับเปอรเซ็นตการออกดอกในระดับปานกลางและระดับสูง โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามและ
ในทิศทางเดียวกันกับเปอรเซ็นตการออกดอก ตามลําดับ กลาวคือ ถา Tmin ลดลง และ PARmin เพิ่มสูงขึ้น
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จะสงผลใหเปอรเซ็นตการออกดอกเพิ่มขึ้น สวนปจจัยสภาพแวดลอมอื่น ๆ อีก 8 ลักษณะนั้น พบวา มี
ความสัมพันธกับเปอรเซ็นตการออกดอกในระดับต่ํา
ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมตอจํานวนดอกเพศเมีย (Y2)
ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมชวงออกดอก 35 วัน (16 ก.พ.-22 มี.ค. 52) ตอจํานวนดอก
เพศเมีย โดยกําหนดตัวแปรตาม คือ จํานวนดอกเพศเมีย (Y2) และตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสภาพแวดลอม
ตางๆ 16 ลักษณะ (ตารางที่ 3) พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอจํานวนดอกเพศเมียมี 4 ลักษณะ คา
Sig ของแตละปจจัย อยูที่ α = 0.01 และไดผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังตารางที่ 4 ซึ่ง
สามารถเขียนสมการความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทั้ง 4 ลักษณะตอจํานวนดอกเพศเมียไดดังนี้
Y2 = 9466.569 – 67.577 (Tmax) – 180.285 (Taverage) + 1.808 (PARday) – 344.66 (PARnight)
Table 3 Environmental factors of flowering period 35 days (16 February - 22 March 2009) on
number of female flowers and number of male flowers (Y2,Y3)
T
Max
Min
Average
Day
Night

Period
32.80-44.10
16.00-24.30
23.45-33.91
24.27-39.25
21.73-26.90

Mean
40.98
19.52
28.26
32.04
24.52

SD
2.85
1.88
1.85
2.49
1.35

Period
40.60-91.90
11.20-47.60
29.38-77.57
25.37-74.89
35.24-81.32

RH
Mean SD
72.05 10.98
23.91 8.48
48.20 9.78
43.42 9.25
53.03 10.57

PAR
Period
1135.60-1810.44
0-5.73
288.61-487.92
569.56-967.97
7.35-8.97

Rain

Mean
1635.74
0.37
422.27
836.68
7.87

SD
131.02
1.19
44.22
88.46
0.31

0

หมายเหตุ ขอมูลสภาพแวดลอมขางตนสงผลตอจํานวนดอกเพศเมียเฉลี่ย 404.20 ดอก/ชอ และจํานวนดอกเพศผูเฉลี่ย 3,306.40
ดอก/ชอ (สัดสวนดอกเพศผู:ดอกเพศเมีย คือ 8.18:1)

Table 4 Coefficient of Correlation of environmental factors of flowering period 35 days
(16 February - 22 March 2009) on number of female flowers (Y2)
γ

Tmax
0.61

Taverage
-0.14

PARday
0.39

PARnight
-0.65

จากผลของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( γ ) ในตารางที่ 4 พบวา Tmax และ PARnight มีความสัมพันธ
กับจํานวนดอกเพศเมียในระดับปานกลาง โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันและในทิศทางเดียว
ตรงขามกับจํานวนดอกเพศเมีย ตามลําดับ กลาวคือ ถา Tmax เพิ่มสูงขึ้น และ PARnight ลดลง จะสงผลให
จํานวนดอกเพศเมียเพิ่มมากขึ้น สวน Taverage และ PARday นั้น พบวา มีความสัมพันธกับจํานวนดอก
เพศเมียในระดับต่ํา
ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมตอจํานวนดอกเพศผู (Y3)
ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมชวงออกดอก 35 วัน (16 ก.พ.-22 มี.ค. 52) ตอจํานวนดอก
เพศผู โดยกําหนดตัวแปรตาม คือ จํานวนดอกเพศผู (Y3) และตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสภาพแวดลอมตางๆ
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16 ลักษณะ (ตารางที่ 3) พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอจํานวนดอกเพศผูมี 4 ลักษณะ คา Sig ของ
แตละปจจัย อยูที่ α = 0.01 และไดผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังตารางที่ 5 ซึ่งสามารถเขียน
สมการความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทั้ง 4 ลักษณะตอจํานวนดอกเพศผูไดดังนี้
Y3 = 10431.598 – 465.882 (Tmax) + 750.315 (Taverage) + 9.809 (PARday) – 2305.173 (PARnight)
Table 5 Coefficient of Correlation of environmental factors of flowering period 35 days
(16 February - 22 March 2009) on number of male flowers (Y3)
γ

Tmax
0.18

Taverage
0.82

PARday
0.49

PARnight
-0.41

จากผลของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( γ ) ในตารางที่ 5 พบวา Taverage มีความสัมพันธกับ
จํานวนดอกเพศผูในระดับสูงและมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับจํานวนดอกเพศผู กลาวคือ ถา
Taverage เพิ่มสูงขึ้น จะสงผลใหจํานวนดอกเพศผูเพิ่มมากขึ้น สวน Tmax, PARday และ PARnight นั้น
พบวา มีความสัมพันธกับจํานวนดอกเพศผูในระดับต่ํา
ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมตอเปอรเซ็นตการติดผล (Y4)
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล สภาพแวดล อ มต อ เปอร เ ซ็ น ต ก ารติ ด ผล โดยกํ า หนดตั ว แปรตาม คื อ
เปอร เ ซ็ น ต ก ารติ ด ผล (Y4) และตั ว แปรอิ ส ระ คื อ ป จ จั ย สภาพแวดล อ มต า งๆ 16 ลั ก ษณะ พบว า
สภาพแวดลอมที่มีผลตอเปอรเซ็นตการติดผล คือ สภาพแวดลอมในวันที่ 8 กอนการประเมินเปอรเซ็นต
การติดผลโดยภาพรวม (ตารางที่ 6) โดยมีปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอเปอรเซ็นตการติดผล 8 ลักษณะ
คา Sig ของแตละปจจัย อยูที่ α = 0.01 และไดผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังตารางที่ 7
ซึ่งสามารถเขียนสมการความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทั้ง 8 ลักษณะตอเปอรเซ็นตการติดผลไดดังนี้
Y4 = – 78.156 – 5.364 (Tmin) + 5.833 (Taverage) + 8.675 (Tnight) – 16.901 (RHmin)
+ 7.473 (RHday) + 7.823 (RHnight) – 0.154 (PARmax) – 32.658 (PARnight)
Table 6 Environmental factors 8 day before assessment organizations of fruit setting on
percentage of fruit setting (Y4)
T
RH
PAR
RAIN

Max
43.90
64.90
1,787.51

Min
20.10
11.20
0.00

Average
29.83
37.25
441.55
0

Day
34.27
34.78
874.72

night
25.80
35.24
8.64

หมายเหตุ ขอมูลสภาพแวดลอมขางตนสงผลตอเปอรเซ็นตการติดผลโดยภาพรวม 85%
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Table 7 Coefficient of Correlation of environmental factors 8 day before assessment
organizations of fruit setting on percentage of fruit setting (Y4)
γ

Tmin
-0.15

Taverage Tnight RHmin
0.28
0.06
-0.18

RHday
-0.02

RHnight PARmax PARnight
0.21
0.31
0.32

จากผลของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( γ ) ในตารางที่ 7 พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมทั้ง 8 ลักษณะ
มีระดับความสัมพันธกับเปอรเซ็นตการติดผลใกลเคียงกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตอเปอรเซ็นตการ
ติดผลอยูในระดับต่ํา

วิจารณผลการวิจัย
จากผลการทดลอง พบวา ถาอุณหภูมิต่ําสุดของวันลดลงเปอรเซ็นตการออกดอกจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ตรงกับ พาวินและคณะ (2547) กลาวไววา กิ่งตอนลําไยพันธุอีดอที่ไดรับอุณหภูมิ 18/10 องศาเซลเซียส
ประมาณ 30 วัน สามารถออกดอกได นอกจากนี้จากรายงานของกรมสงเสริมการเกษตร (2542) ยังกลาวไว
วาลําไยตองการอุณหภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส ติดตอกันประมาณ 10-15 วัน เพื่อสรางตาดอก
นอกจากอุณหภูมิที่มีผลตอเปอรเซ็นตการออกดอกแลวยังพบวา ความเขมแสงก็มีผลตอเปอรเซ็นต
การออกดอกเชนกัน โดย สมบุญ (2536) ไดกลาววา พืชสวนใหญตองการความเขมของแสงในปริมาณที่สูง
ในการออกดอก และรวี (2540) กลาววา ตนลิ้นจี่และลําไยที่มีสภาพตนทึบจะมีการออกดอกนอยกวาตนที่มี
พุมโปรง จากรายงานการศึกษาคนควาของสุภาวดี (2544) พบวา ลําไยที่ไมพรางแสงหรือพรางแสง 50%
ออกดอกมากกวาตนที่พรางแสง 90% ซึ่งจากผลการทดลอง พบวา ถาความเขมแสงต่ําสุดของวันเพิ่มมาก
ขึ้นจะสงผลใหเปอรเซ็นตการออกดอกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคาความเขมแสงต่ําสุดที่อานไดจากสถานีวัด
อากาศเปนคาความเขมแสงชวงกลางคืนซึ่งมีคาเปนศูนย อาจทําการเพิ่มความเขมแสงไดโดยการเพิ่มแสง
ชวงกลางคืน ซึ่งในที่นี้ตองทําการศึกษาเพิ่มเติมตอไป
พาวินและคณะ (2547) ไดกลาวถึงสัดสวนเพศดอกลําไยไววา ชอดอกหนึ่งๆ จะประกอบดวยดอก
เพศผูและดอกเพศเมีย โดยปกติแลวจะมีดอกเพศผูมากกวาดอกเพศเมีย แตสัดสวนเพศดอกจะผันแปรตาม
พันธุ การปฏิบัติดูแลและสภาพแวดลอมแตละป ลําไยพันธุอีดอและสีชมพูที่ปลูกดวยกิ่งตอนมีสัดสวนดอก
เพศผู:ดอกเพศเมีย คือ 9:1 ซึ่งใกลเคียงกับผลการทดลองที่ได โดยพบวามีสัดสวนดอกเพศผู:ดอกเพศเมีย
คือ 8.18:1 และพบปจจัยสภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธกับจํานวนดอกเพศผูและจํานวนดอกเพศเมีย คือ
อุณหภูมิเฉลี่ยตอวัน และอุณหภูมิสูงสุดของวันกับความเขมแสงกลางคืน ตามลําดับ
สําหรับผลของสภาพแวดลอมตอเปอรเซ็นตการติดผลนั้น พบวา มีปจจัยสภาพแวดลอม 8 ลักษณะ
ที่มีความสัมพันธกับเปอรเซ็นตการติดผลโดยมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา พาวินและคณะ (2547) ไดกลาว
ไววา สภาพภูมิอากาศจัดเปนตัวแปรสําคัญตอการติดผล แตก็ยังมีปจจัยอื่นๆ รวมดวย เชน ความสมบูรณ
ของตน เพศดอกและสัดสวนเพศดอก ลําดับการบานของดอก และแมลงผสมเกสร เปนตน
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดลอง พบวา สภาพแวดลอมที่มีผลตอเปอรเซ็นตการออกดอก (Y1) มี 10 ปจจัย ไดแก
อุณหภูมิสูงสุดของวัน (Tmax), อุณหภูมิต่ําสุดของวัน (Tmin), ความชื้นสัมพัทธในอากาศสูงสุดของวัน
(RHmax), ความชื้นสัมพัทธในอากาศเฉลี่ยกลางคืน (RHnight), ปริมาณน้ําฝนสะสม (Rain), ความเขมแสง
สูงสุดของวัน (PARmax), ความเขมแสงต่ําสุดของวัน (PARmin), ความเขมแสงเฉลี่ยของวัน (PARaverage),
ความเขมแสงเฉลี่ยกลางวัน (PARday) และความเขมแสงเฉลี่ยกลางคืน (PARnight) สามารถเขียนเปน
สมการความสัมพันธได ดังนี้
Y1 = – 287.921 – 4.386 (Tmax) + 0.528 (Tmin) + 5.582 (RHmax) – 3.414 (RHnight)
– 2.464 (Rain) + 0.000 (PARmax) + 18.695 (PARmin) + 0.245 (PARaverage)
– 0.076 (PARday) + 20.833 (PARnight)
สภาพแวดลอมที่มีผลตอจํานวนดอกเพศเมีย (Y2) มี 4 ปจจัย ไดแก อุณหภูมิสูงสุดของวัน (Tmax),
อุณหภูมิเฉลี่ยของวัน (Taverage), ความเขมแสงกลางวัน (PARday) และความเขมแสงกลางคืน (PARnight)
สามารถเขียนเปนสมการความสัมพันธได ดังนี้
Y2 = 9466.569 – 67.577 (Tmax) – 180.285 (Taverage) + 1.808 (PARday) – 344.66 (PARnight)
สภาพแวดลอมที่มีผลตอจํานวนดอกเพศผู (Y3) มี 4 ปจจัย ไดแก อุณหภูมิสูงสุดของวัน (Tmax),
อุณหภูมิเฉลี่ยของวัน (Taverage), ความเขมแสงกลางวัน (PARday) และเขมแสงกลางคืน (PARnight)
สามารถเขียนเปนสมการความสัมพันธได ดังนี้
Y3 = 10431.598 – 465.882 (Tmax) + 750.315 (Taverage) + 9.809 (PARday) – 2305.173 (PARnight)
และสภาพแวดลอมที่มีผลตอเปอรเซ็นตการติดผล (Y4) มี 8 ปจจัย ไดแก อุณหภูมิต่ําสุดของวัน
(Tmin), อุณหภูมิเฉลี่ยของวัน (Taverage), อุณหภูมิกลางคืน (Tnight), ความชื้นสัมพัทธในอากาศต่ําสุดของ
วัน (RHmin), ความชื้นสัมพัทธในอากาศกลางวัน (RHday), ความชื้นสัมพัทธในอากาศกลางคืน (RHnight),
ความเขมแสงสูงสุดของวัน (PARmax) และความเขมแสงกลางคืน (PARnight) สามารถเขียนเปนสมการ
ความสัมพันธได ดังนี้
Y4 = – 78.156 – 5.364 (Tmin) + 5.833 (Taverage) + 8.675 (Tnight) – 16.901 (RHmin)
+ 7.473 (RHday) + 7.823 (RHnight) – 0.154 (PARmax) – 32.658 (PARnight)
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การควบคุมทรงพุมลําไยที่ปลูกระยะชิดโดยการตัดแตงกิ่ง
และการใชสารพาโคลบิวทราโซล
Controlling the Canopy of High Density Planting Longan Trees
(Dimocarpus longan Lour.) by Pruning and Paclobutrazol Application
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บทคัดยอ
การควบคุมทรงพุมลําไยอายุ 5 ป พันธุอีดอที่ปลูกระยะชิด 4x4 เมตร บนที่ดอน โดยการตัดแตงกิ่ง
3 รูปทรง คือ ทรงครึ่งวงกลม ทรงฝาชีหงาย (ทรงแบน) และทรงสี่เหลี่ยม และการใหสารพาโคลบิวทราโซล
3 ระดับคือ 0, 1,000 และ 2,000 มก./ล. ผลปรากฏวา รูปทรงการตัดแตงและความเขมขนของสารพาโคลบิวทราโซลไมมีผลตอเปอรเซ็นตการผลิใบ สารพาโคลบิวทราโซล ที่ระดับความเขมขน 2,000 มก./ล. ทําให
ความยาวของยอดลดลงประมาณ 1 เทา เมื่อเทียบกับตนที่ไมไดใชสารทําใหอัตราการเพิ่มความกวางและ
ความสูงของตนลดลง การตัดแตงทรงฝาชีหงายมีความยาวของยอดใหมลดลง สวนทรงสี่เหลี่ยมทําให
การออกดอกลดลง ในขณะที่ สารพาโคลบิวทราโซลไมมีผลตอเปอรเซ็นตการออกดอกและสัดสวนเพศดอก
โดยมีการออกดอกอยูในชวง 91.7-99.0% ตนลําไยที่ไดสารพาโคลบิวทราโซลระดับ 2,000 มก./ล. มีจํานวน
ผลตอชอมากที่สุด อัตราการสังเคราะหแสงของตนลําไยเพิ่มตามความเขมขนของสารพาโคลบิวทราโซล
ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการคายน้ําลดลง
คําสําคัญ: ทรงพุมของตนลําไย สารพาโคลบิวทราโซล การตัดแตงกิ่ง
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Abstract
Controlling canopy size of 5 years old longan trees cv. E-Daw planting at 4×4 m. was
studied employing a 3×3 factorial experiment design. The 3 pruning shape were half sphere, flat
and cube-like shape and the concentration of paclobutrazol were 0, 1,000 and 2,000 mg/l. Pruning
shape and paclobutrazol had no effects on the percentage of vegetative flushing. However,
paclobutrazol specially at 2,000 mg/l produced half of the new shoot length of the control, trees
resulting in a more compacting tree size with lower canopy width and height. Flat shape trees had
shorter length of new shoot. Moreover, cube-like trees had lower flowering, percentage.
Paclobutrazol application did not effect flowering and sex ratio. The flowering was 91.7 to 99.0%.
Paclobutrazol at 2,000 mg/l. had the highest fruit set. Photosynthesis rate increased as the
concentration of paclobutrazol increased. However, transpiration rate was decreased.
Keywords: longan (Dimocarpus longan Lour.), canopy, paclobutrazol, pruning

คํานํา
การปลูกลําไยแบบดั้งเดิม (traditional system) จะปลูกระยะหาง ระหวางตนและแถวตั้งแต 8 -12
เมตร จะไดจํานวนตนตอไรอยูในชวง 11-25 ตน การปลูกระยะหางกวาจะไดผลผลิตตอไรที่คุมคากับการ
ลงทุนตองใชเวลานาน นอกจากนี้หากปลอยใหลําไยมีทรงพุมสูงใหญยิ่งทําใหไมสะดวกตอการดูแลรักษาและ
เก็บเกี่ยวผลผลิต ขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวเพราะลําไยตนสูงตองใชแรงงานที่มีความชํานาญในการปนเก็บ
ผลผลิต สงผลทําใหตนทุนโดยรวมสูงขึ้น การผลิตไมผลในตางประเทศ เชน ญี่ปุน ไตหวัน ยุโรปและอเมริกา
นิยมปลูกไมผลในระยะชิด (closed spacing) หรือการปลูกถี่ (high density) เพื่อลดตนทุนการผลิตเพราะ
การปลูกระยะชิดจะชวยลดตนทุนดานแรงงานสามารถควบคุมการออกดอกติดผลไดงาย คืนทุนในระยะสั้น
ลดความเสียหายจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตและความเสียหายจากลมพายุ (กวิศร, 2546; Jackson, 1976)
อยางไรก็ตามการปลูกระยะชิดก็เปนระบบใหม (modern system) จะตองควบคุมทรงพุมดวยการจัด
โครงสรางตน การตัดแตงกิ่ง การใชตนตอแคระหรือการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตรวมดวยเพื่อใหตน
ไมผลออกผลเร็ว ใหผลผลิตตอไรสูงและสม่ําเสมอใชแรงงานนอยลง (กวิศร, 2546) ดังนั้นการปลูกลําไยระยะ
ชิดใหประสบผลสําเร็จจําเปนตองควบคุมทรงพุม ซึ่งจากการศึกษาที่ผานมาพบวา ทรงฝาชีหงายสามารถ
ควบคุมทรงพุมไมใหสูงไดดีกวาทรงพุมอื่นๆ แตทรงสี่เหลี่ยมมีแนวโนมจะใหผลผลิตสูง (จํานงค, 2549;
จิรนันท, 2551) การใชสารควบคุมการเจริญเติบโต เชน การใชสารพาโคลบิวทราโซลชวยลดความยาวของ
ยอดลําไย (Diszbalis and Drinnan, 2007) และลองกอง (เพ็ญศิริ, 2545) จากขอมูลดังกลาว จึงนาจะศึกษา
การใชสารพาโคลบิวทราโซลรวมกับการตัดแตงกิ่งรูปทรงตางๆ ตอการควบคุมทรงพุม การออกดอก ติดผล
และผลกระทบทางดานสรีรวิทยา เชน การสังเคราะหแสง การคายน้ํา และปริมาณคลอโรฟลลในใบของลําไย
ที่ปลูกในระยะชิด
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อุปกรณและวิธีการ
คัดเลือกตนลําไยพันธุอีดออายุ 5 ป ความกวางทรงพุมประมาณ 2 เมตร ความสูง 2 เมตร ที่ปลูก
ระยะชิด 4x4 เมตร สวนเกษตรกร ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย จ.เชียงใหม ทําการทดลองระหวางเดือน
กุมภาพันธ 2552-เมษายน 2553 วางแผนการทดลองแบบ Factorial in Completely Randomize Design มี
5 ซ้ําๆ ละ 1 ตน ประกอบดวย 2 ปจจัย ดังนี้
ปจจัยที่ 1 ความเขมขนของสารพาโคลบิวทราโซล 3 ระดับ คือ 0, 1,000 และ 2,000 มก/ล.
ปจจัยที่ 2 การตัดแตงทรงพุม 3 รูปทรง คื อ ทรงครึ่งวงกลม ทรงฝาชีห งาย และทรงสี่เหลี่ย ม
วิธีการตัดแตงกิ่งดังนี้
1. ทรงครึ่งวงกลม เปนรูปทรงตามธรรมชาติของลําไย ทําการตัดแตงเฉพาะกิ่งขนาดเล็กที่อยูใน
ทรงพุม ซึ่งที่ไมไดรับแสงออกเพื่อใหทรงพุมโปรง
2. ทรงสี่เหลี่ยม ตัดแตงทรงพุมที่ความสูง 1.7 เมตร ทําโดยใชไมสูง 1.7 เมตร ทาบกับตนลําไย
แลวตัดกิ่งลําไยที่สูงกวาระดับความสูงของไมออกใหหมด ตัดปลายกิ่งดานขางของทรงพุมทั้งสี่ดานลึก 30
เซนติเมตร หรือใหแตละดานจะหางจากลําตน 1.7 เมตร รูปทรงที่ไดจะเปนทรงลูกบาศก
3. ทรงฝาชีหงายหรือทรงแบน ตัดกิ่งแขนงใหญที่ตั้งตรงทํามุมประมาณ 45 องศาขึ้นไป ออก
เหลือแตกิ่งแขนงใหญในแนวราบและกิ่งเล็กตามความเหมาะสม สวนกิ่งบริเวณปลายทรงพุมใชกรรไกร
ตัดแตงกิ่งใหลึกประมาณ 20 เซนติเมตร นํากิ่งและใบที่ตัดแตงออกไปคลุมไวที่โคนตนเพื่อคืนธาตุอาหารที่
ติดไปกับใบและกิ่งใหกับตนลําไย สวนการใหสารพาโคลบิวทราโซลจะใหเมื่อตนลําไยแตละรูปทรงผลิใบครั้ง
ที่ 2 โดยใหระยะใบโตเต็มที่
การบันทึกขอมูลโดยการสุมยอดรอบทรงพุม 20 ยอด เพื่อหาเปอรเซ็นตการผลิใบ ความกวางของ
ยอดใหมและความยาวของยอดที่ผลิใหม โดยวัดเมื่อใบเริ่มแกมีขนาดใบโตเต็มที่หรือหลังแตกใบประมาณ 1
เดือน วัดขนาด ความกวางและความสูงของตนลําไย กอนและหลังการพนสารพาโคลบิวทราโซล นํามาหา
อัตราการเจริญเติบโตโดยใชสูตรของ Shabana et al. (1981) เก็บขอมูลการออกดอก ขนาดของชอดอก
สัดสวนเพศดอก จํานวนผลตอชอ และศึกษาขอมูลทางสรีรวิทยา ไดแก คลอโรฟลลในใบ โดยใชเครื่อง
Chlorophyll meter รุน SPAD-502 ของบริษัท Minolta camera Co., LTD. Japan วัดอัตราการ
สังเคราะหแสงและการคายน้ําโดยใชเครื่องมือ LCA-4 Leaf Chamber Analysis (Advanced Portable
Photosynthesis and Transpiration Measurement System) รุน LCA- 4 System ยี่หอ ADC ในประเทศ
อังกฤษ วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม Sirichai Statistics 6.0 เปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติ
ดวย Duncan, s New Multiple Range Test (DMRT.)
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ผลการวิจัย
การผลิใบและขนาดของยอดใหม
การตัดแตงกิ่ง 3 รูปทรงรวมกับการใหสารพาโคลบิวทราโซลในระยะที่ตนลําไยผลิใบครั้งที่ 2 พบวา
ไมมีผลตอเปอรเซ็นตการผลิใบครั้งถัดไป (ครั้งที่ 3) แตความกวางและยาวของยอดใหมพบวา มีความ
แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง ตนลําไยที่ใหสารพาโคลบิวทราโซลความเขมขน 1,000 และ 2,000
มก/ล. มีความกวางของยอดใหมลดลง สวนความยาวของยอดใหมที่ไดรับ สารพาโคลบิวทราโซลความ
เขมขน 2,000 มก/ล. ลดลงประมาณ 1 เทา เมื่อเทียบกับตนที่ไมไดรับสาร (ตารางที่ 1) สวนการที่ตัดแตงทรง
ฝาชีหงายทําใหตนลําไยมีขนาดความยาวของยอดลดลง การศึกษาครั้งนี้ไมพบความสัมพันธระหวางรูปทรง
กับความเขมขนของสารพาโคลบิวทราโซลตอการผลิใบและขนาดของยอดใหม
ตารางที่ 1 ผลของรูปทรงที่ตัดแตงรวมกับสารพาโคลบิวทราโซลตอการผลิใบและความกวางและยาว
ของยอดใหม
สิ่งทดลอง

การผลิใบ
(%)

ขนาดของยอดใหม (เซนติเมตร)
กวาง
ยาว

รูปทรง
ครึ่งวงกลม
ฝาชีหงาย
สี่เหลี่ยม
F-test
พาโคลบิวทราโซล
0 มก/ล.
1,000 มก/ล.
2,000 มก/ล.
F-test
Interaction (รูปทรงxความเขมขน)

92.33
90.33
93.67
ns

30.60
31.82
31.09
ns

11.96b
11.35c
12.11a
**

95.00
90.00
91.33

37.18a
30.28b
26.05b

16.02a
11.13b
8.27c

ns
ns

**
ns

**
**

ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ ** แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % ตามลําดับ เปรียบโดยใชวิธี Duncan,s New Multiple
Range Test (DMRT.)

การเจริญเติบโตของตนลําไย
นับตั้งแตใหสารพาโคลบิวทราโซลถึงระยะกอนออกดอกวัดอัตราการเจริญเติบโตของลําไยพบวา
รูปทรงที่ตัดแตงใหผลไมแตกตางกันในดานอัตราความกวาง ความสูงและเสนผาศูนยกลางของลําตน แตสาร
พาโคลบิวทราโซลความเขมขน 2,000 มก/ล. มีผลทําใหอัตราการเจริญเติบโตดานความกวางของทรงพุม
ลดลง การใชสารพาโคลบิวทราโซลทั้ง 2 ระดับ มีผลทําใหความสูงของตนลําไยลดลง (ตารางที่ 2) สําหรับ
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รูปทรงที่ตัดแตงนั้นมีแนวโนมวาทรงฝาชีหงายจะมีอัตราการเจริญเติบโตของความกวางและสูงลดลง แตไม
พบความสัมพันธระหวางรูปทรงของการตัดแตงกิ่งกับสารพาโคลบิวทราโซล
ตารางที่ 2 ผลของรูปทรงทีต่ ัดแตงรวมกับสารพาโคลบิวทราโซลตอการเจริญเติบโตดานความกวาง
ความสูงของทรงพุมและเสนผาศูนยกลางของตน
สิ่งทดลอง

ความสูงของ
ทรงพุม (%)

ความกวางของ
ทรงพุม (%)

เสนผาศูนยกลาง
ของลําตน (%)

30.96
26.38
31.97
ns

43.03
37.10
48.71
ns

10.12
11.56
9.45
ns

37.72a
29.73b
21.86b
**
ns

45.22ab
49.25a
34.37b
*
ns

9.00
10.47
11.66
ns
ns

รูปทรง
ครึ่งวงกลม
ฝาชีหงาย
สี่เหลี่ยม
F-test
พาโคลบิวทราโซล
0 มก/ล.
1,000 มก/ล.
2,000 มก/ล.
F-test
Interaction (รูปทรงxความเขมขน)

ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ * แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ตามลําดับ เปรียบโดยใชวิธี Duncan,s New Multiple
Range Test (DMRT.)

การออกดอกและขนาดของชอดอก
ตนลําไยที่ไดรับสารพาโคลบิวทราโซลมีเปอรเซ็นตการออกดอกไมแตกตางทางสถิติ คือ มีการ
ออกดอกอยูในชวง 91.67- 99.0% แตชอดอกของตนลําไยที่ไมใหสารมีความกวางและยาวนอยกวาการให
สารพาโคลบิวทราโซล สวนที่ตนลําไยที่ตัดแตงทรงสี่เหลี่ยมมีเปอรเซ็นตการออกดอกนอยกวาทรงครึ่ง
วงกลมและทรงฝาชีหงายโดยมีการออกดอกเทากับ 89.00, 97.67 และ 100.0% ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
การศึกษาครั้งนี้พบความสัมพันธของรูปทรงที่ตัดแตงกับสารพาโคลบิวทราโซลในดานความกวางของชอดอก
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ตารางที่ 3 ผลของรูปทรงทีต่ ัดแตงรวมกับสารพาโคลบิวทราโซลตอการออกดอก และขนาดของชอดอก
สิ่งทดลอง

การออกดอก
(%)

ขนาดชอดอก (เซนติเมตร)
กวาง
ยาว

รูปทรง
ครึ่งวงกลม
ฝาชีหงาย
สี่เหลี่ยม
F-test
พาโคลบิวทราโซล
0 มก/ล.
1,000 มก/ล.
2,000 มก/ล.
F-test
Interaction (รูปทรงxความเขมขน)

97.67a
100.00a
89.00b
*

27.15
26.09
25.46
ns

35.27
35.14
32.14
ns

91.67
96.00
99.00
ns
ns

24.17b
26.55ab
27.97a
**
**

31.41b
36.71a
34.43ab
*
ns

ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ * ** แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99% ตามลําดับ เปรียบโดยใชวิธี Duncan,s New
Multiple Range Test (DMRT.)

จํานวนดอกเพศผู ดอกเพศเมียและจํานวนผลตอชอ
พบวา ต น ลํา ไยที่ตั ด แต งรู ปทรงต างๆ และสารพาโคลบิ ว ทราโซลมี จํา นวนดอกเพศผู แ ละดอก
เพศเมียไมแตกตางกันทางสถิติ แตจํานวนผลตอชอของตนลําไยที่ตัดแตงทรงครึ่งวงกลมมีจํานวนผลตอชอ
มากที่สุด รองลงมา คือ ทรงฝาชีหงายและทรงสี่เหลี่ยมโดยมีจํานวนผลตอชอเทากับ 27.9, 25.3 และ 22.7
ตามลําดับ สวนการใหสารพาโคลบิวทราโซลมีผลทําใหจํานวนผลตอชอมากขึ้น โดยเฉพาะความเขมขนที่
2,000 มก/ล. เพิ่มขึ้นเกือบ 1 เทา (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ผลของรูปทรงที่ตัดแตงรวมกับสารพาโคลบิวทราโซลตอจํานวนดอก สัดสวนเพศดอก
และจํานวนผลตอชอ
สิ่งทดลอง

จํานวนดอก
เพศผู
เพศเมีย

สัดสวนเพศ
ดอก

จํานวนผลตอ
ชอ

รูปทรง
ครึ่งวงกลม
ฝาชีหงาย
สี่เหลี่ยม
F-test
พาโคลบิวทราโซล
0 มก/ล.
1,000 มก/ล.
2,000 มก/ล.
F-test
Interaction (รูปทรงxความเขมขน)

1,949.50
1,837.25
1,740.86
ns

162.61
125.11
179.66
ns

11.98:1
14.68:1
9.69:1
-

27.96a
25.34b
22.67c
**

1,725.50
2,117.55
1,684.44
ns
ns

103.22
196.75
167.41
ns
ns

16.71:1
10.76:1
10.06:1
-

17.91c
24.45b
33.60a
**
**

ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ * **แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99% ตามลําดับ เปรียบโดยใชวิธี Duncan,s New
Multiple Range Test (DMRT.)

ปริมาณคลอโรฟลล อัตราการสังเคราะหแสงและอัตราการคายน้ํา
ปริมาณคลอโรฟลลในใบของตนลําไยที่ไดรับสารพาโคลบิวทราโซลความเขมขน 2,000 มก/ล.
เพิ่มขึ้นในขณะที่ตนลําไยที่ไดรับสารพาโคลบิวทราโซล 1,000 และ 2,000 มก/ล มีอัตราการสังเคราะหแสง
สุทธิ (Net photosynthesis rate) สูงกวาตนที่ไมไดใหสาร แตมีอัตราการคายน้ําลดลง ปริมาณคลอโรฟลล
ของตนลําไยที่ตัดแตงรูปทรงตางๆ ไมแตกตางกันแตตนลําไยที่ตัดแตงทรงฝาชีหงายมีอัตราการสังเคราะห
แสงลดลง (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ผลของรูปทรงที่ตัดแตงรวมกับสารพาโคลบิวทราโซลตอปริมาณคลอโรฟลล อัตราการสังเคราะหแสง
และอัตราการคายน้ํา
อัตราการ
ปริมาณ
อัตราการคายน้ํา
สังเคราะหแสง
สิ่งทดลอง
คลอโรฟลส
(µmol/m-2s-1)
-2 -1
(Spad unit)
(µmol/m s )
รูปทรง
ครึ่งวงกลม
49.86
12.50a
7.71
ฝาชีหงาย
48.50
10.13b
7.14
สี่เหลี่ยม
49.50
12.95a
6.32
F-test
ns
*
ns
พาโคลบิวทราโซล
0 มก/ล.
47.36b
9.95b
8.47a
1,000 มก/ล.
49.67ab
12.26a
6.34b
2,000 มก/ล.
52.36a
13.36a
6.35b
F-test
**
*
*
Interaction (รูปทรงxความเขมขน)
ns
ns
*
ns ไมมีความแตกตางทางสถิติ * **แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99% ตามลําดับ เปรียบโดยใชวิธี Duncan,s New
Multiple Range Test (DMRT.)

วิจารณผลการวิจัย
การศึกษาผลของรูปทรงตนรวมกับการใชสารพาโคลบิวทราโซล พบวาสารพาโคลบิวทราโซลทุก
ความเขมขนไมมีผลตอเปอรเซ็นตการผลิใบ สอดคลองกับผลการศึกษาของ Diszbalis and Drinnan (2007)
แตมีผลตอความกวางและยาวของยอดใหม เชนเดียวกับการศึกษาในลองกอง (เพ็ญศิริ, 2545) และลําไย
(Diszbalis and Drinnan, 2007) ทั้งนี้เนื่องจากสารพาโคลบิวทราโซลมีผลยับยั้งการสังเคราะหจิบเบอเรลลิน
ทําใหการแบงเซลลและขยายขนาดของเซลลลดลง (หิรัญ และคณะ, 2541; Kamountsis and ChronopoulonSereli, 1999) การลดลงของความกวางและยาวของยอดใหมสงผลทําใหอัตราการเจริญเติบโตดานความสูง
และความกวางของทรงพุมลดลงเมื่อเทียบกับตนลําไยที่ไมใหสาร การใหสารพาโคลบิวทราโซลไมมีผลตอ
เปอรเซ็นตการออกดอกของลําไยที่ใหสารโพแทสเซียมคลอเรตเชนเดียวกับการศึกษาของบุญชาติ (2551)
สวนรูปทรงตนที่ตัดแตงกิ่งพบวาไมมีผลตอเปอรเซ็นตการผลิใบ สอดคลองกับผลการศึกษาของจํานงค
(2549) แตพาวิน และคณะ (2550) รายงานวาการตัดแตงรูปทรงตางๆ 4 ทรงมีเปอรเซ็นตการผลิใบไม
แตกตางกันในปแรก แตในปที่สองกลับพบวาการตัดแตงกิ่งทรงฝาชีหงายและสี่เหลี่ยมมีเปอรเซ็นตการผลิใบ
มากกวาทรงครึ่งวงกลม ดังนั้นคงตองมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไปในประเด็นดังกลาว จากตารางที่ 3 พบวา
การตัดแตงกิ่งรูปทรงสี่เหลี่ยมมีเปอรเซ็นตการออกดอกลดลง สอดคลองกับการศึกษาของนพดล (2551)
อาจเนื่องจากมีการตัดปลายกิ่งลึกมากเกินไป ซึ่งพาวิน และคณะ (2549) รายงานวาการตัดปลายกิ่งลึก 30
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เซนติเมตร มีผลทําใหการออกดอกลดลง ตนลําไยที่ไดรับสารพาโคลบิวทราโซลมีชอดอกกวางและยาวกวา
ตนที่ไมไดรับสาร อาจเปนเพราะวาสารพาโคลบิวทราโซลมีผลทําใหลําไยมีชอดอกลวนมากขึ้น (ขอมูลไมได
นํามาแสดง) จึงทําใหชอดอกยาวและมีการติดผลตอชอมากขึ้น เมื่อพิจารณาภาพรวมของการศึกษาครั้งนี้จะ
เห็นไดวาการใชสารพาโคลบิวทราโซลที่ระดับความเขมขน 1,000-2,000 มก/ล. สามารถควบคุมทรงพุม
ลําไยระยะชิดได แตทั้งนี้จะตองศึกษาผลกระทบที่มีตอผลผลิตและการเจริญเติบโตของตนในปถัดไป สวน
การตัดแตงกิ่งรูปทรงตางๆ ถึงแมจะใหผลในการควบคุมไมเดนชัดเนื่องจากเปนการศึกษาในปแรกแตมี
แนวโนมวาทรงฝาชีหงายจะชวยควบคุมความสูงของตนไดดี แตคงตองมีการประเมินผลภายหลังจากการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตและมีการตัดแตงกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุมในปถัดไป สวนการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
ไดแก ปริมาณคลอโรฟลลของตนลําไยที่ใหสารพาโคลบิวทาโซลเพิ่มขึ้น และมีอัตราการสังเคราะหแสง
เพิ่มขึ้น แตอัตราการคายน้ําลดลงสอดคลองกับ Jaleel et al. (2007) รายงานวาสารพาโคลบิวทราโซล ทําให
การสังเคราะหแสงเพิ่มขึ้น และลดอัตราการคายน้ําลดลงเชนเดียวกับ De Jong (1986 อางโดยเพ็ญศิริ,
2545) เมื่อใหสารพาโคลบิวทราโซลในเนคทารีน พบวาปริมาณคลอโรฟลลเพิ่มขึ้น มีผลใหอัตราการ
สังเคราะหแสงเพิ่มขึ้น

สรุปผลการวิจัย
การใหสารพาโคลบิวทราโซลสามารถควบคุมขนาดของทรงพุมลําไยไดโดยมีผลทําใหขนาดของ
ยอดที่แตกใบลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ระดับความเขมขน 2,000 มิลลิกรัมตอลิตร แตไมมีผลตอการ
ออกดอกของลําไย นอกจากนี้ยังมีชอดอกกวางและยาวมากขึ้น สงผลทําใหจํานวนผลตอชอมากขึ้น สวน
รูปทรงของการตัดแตงกิ่งในการศึกษาครั้งนี้ยังแสดงผลไมชัดเจนในดานการควบคุมทรงพุม เนื่องจากเปน
การศึกษาในปแรก แตมีแนวโนมวาทรงฝาชีหงายจะควบคุมความสูงของทรงพุมไดดีกวาทรงอื่นๆ

กิตติกรรมประกาศ
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ผลของการตัดแตง 4 รูปแบบตอการผลิใบ การออกดอก ผลผลิต ตนทุน
และผลตอบแทนของลําไยพันธุด อ
Effect of 4 Pruning Pattern on Leaf Flushing, Flowering, Yield, Cost and Profit
of Longan Trees cv. Daw
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บทคัดยอ
การศึกษาการตัดแตงตนลําไยพันธุดออายุ 12 ป ปลูกบนพื้นที่ดอน ดวยระยะปลูก 6x6 เมตร
แบงเปน 4 รูปแบบ คือ ทรงครึ่งวงกลม ทรงเปดกลางทรงพุม ทรงสี่เหลี่ยม และทรงแบนหรือฝาชีหงาย
ระยะเวลาที่ศึกษา 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2545-2548 พบวา การตัดแตงกิ่งรูปทรงแบนและทรงสี่เหลี่ยม กระตุน
การผลิใบออนเร็วขึ้นและมีจํานวนครั้งของการผลิใบออนในรอบปมากกวาทรงครึ่งวงกลมและเปดกลาง
ทรงพุม นอกจากนี้ยังมีกิ่งกระโดงตามกิ่งและลําตนมากที่สุด การตัดแตงทุกรูปทรงไมมีผลตอการออกดอก
ที่ ชักนําโดยการใชสารโพแทสเซียมคลอเรต ปริมาณผลผลิตของทุกรูปทรงไมแตกตางกันในปที่หนึ่งและ
สาม แตในปที่สองพบวาทรงแบนใหผลผลิตนอยกวาทรงอื่นๆ แตมีน้ําหนักผลมากกวาทรงอื่นๆ นอกจากนี้
ทรงแบนมี แ นวโน ม ต น ทุ น การผลิ ต โดยรวมทั้ ง 3 ป ต่ํ าสุ ด ขณะที่ ท รงสี่ เ หลี่ ย มมี แ นวโน ม ให ร ายได แ ละ
ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปสูงสุด
คําสําคัญ: การตัดแตงกิ่ง การออกดอก ผลผลิต ลําไย
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Abstract
The response of longan trees to the 4 pruning pattern were studied for 3 years from 20022005. The 4 pruning pattern were; half sphere, open canopy, cube like and flat shape. The study
was conducted on the 12 year-old longan trees cv.“Daw” grown on upland area with a 6x6 m.
spacing. The results showed that the flat and cube like shape trees had earlier and more frequent
leaf flushing than the others. However, in all 3 years, there were no significant difference in the
percentage of flowering induced by KClO3 in all pruning pattern. For the second years, flat shaped
had lower yield but larger fruit size than other shapes. Average from 3-year production, the
potential of the production cost for flat shape was the lowest, whereas the income or revenue of
the cube like shape was the highest.
Keywords: pruning, flowering, yield, longan

คํานํา
ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นประกอบกับผลผลิตที่ดอยคุณภาพ สงผลใหเกษตรกรจําหนายผลผลิตไดใน
ราคาที่ต่ํา และประสบกับการขาดทุน ลําไยที่มีทรงพุมสูงใหญไมสะดวกตอการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต นอกจากนี้การปรับปรุงคุณภาพยังทําไดยากกวาลําไยตนเล็กอีกดวย (พาวิน และคณะ, 2547) การ
จัดทรงพุมลําไยใหเตี้ยและมีรูปทรงที่เหมาะสม จึงนาจะสามารถลดตนทุนได (นิทยา, 2546) และอาจมีผลตอ
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เชน ฝรั่งพันธุ JP 1 ที่ตัดแตงกิ่งปานกลาง (medium pruning) และตัด
แตงกิ่งอยางหนัก (heavy pruning) ใหจํานวนผลและปริมาณผลผลิตสูงกวาตนที่ไมไดตัดแตงกิ่ง (Yunus,
1992 ) ในแอบเปลการตัดแตงทรง Spindle ใหปริมาณผลผลิตสูงกวาทรง Palmette (Sansavini and
Corelli,1992) ในลิ้นจี่ที่มีอายุมากถาควบคุมความสูงใหอยูที่ประมาณ 2.5 เมตร จะใหผลผลิตสม่ําเสมอทุกป
ดังนั้นการปลูกลิ้นจี่ระบบใหมควรใชระยะปลูก 3x5 เมตร และควบคุมความสูง เพื่อใหสะดวกตอการดูแลรักษา
อีกทั้งยังลดคาใชจายในดานแรงงาน (Goren and Gazit, 1993) ในอะโวกาโดพันธุ Hass ที่ไมตัดแตงกิ่ง
และตัดแตง ควบคุมความสูงที่ 4 และ 6 เมตร พบวาการตัดที่ความสูง 4 เมตร ใหผลผลิตลดลง ในขณะที่ตน
ที่ตัดแตงที่ความสูง 6 เมตร ใหผลผลิตใกลเคียงกับตนที่ไมตัดแตง การตัดแตงกิ่งทําใหขนาดตนลดลง ลด
คาใชจายในการดูแลรักษา และทําใหเครื่องทุนแรงทํางานไดสะดวก (Thorp and Stowell, 2001) จากขอมูล
ดังกลาวจะเห็นไดวาการตัดแตงกิ่งและการจัดทรงตนมีผลตอปริมาณผลผลิต ดังนั้นการทดลองนี้จึงมุงศึกษา
ถึงผลกระทบของการตัดแตงกิ่งรูปทรงตางๆ 4 รูปแบบตอการผลิใบ การออกดอก ติดผล ตลอดจนตนทุน
การผลิตและผลตอบแทนของลําไย
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อุปกรณและวิธีการ
คัดเลือกตนลําไยพันธุดอ อายุ 12 ป ที่ปลูกบนที่ดอน ระยะปลูก 6x6 เมตร (44 ตน/ไร) ทรงพุมสูง
2.56-2.81 เมตร กวาง 3.54-3.98 เมตร ในบริเวณสํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชี ย งใหม ทํ า การศึ ก ษาทดลอง 3 ป ติ ด ต อ กั น ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2545-2548 วางแผนการทดลองแบบ
Completely Randomized Design (CRD) มี 5 ซ้ําๆ ละ 1 ตน ประกอบดวย การตัดแตงตนลําไย 4 รูปทรง
ดังนี้ คือ
1. ทรงครึ่งวงกลม เปนรูปทรงตามธรรมชาติของตนลําไย ดังนั้นจึงตัดแตงเอาเฉพาะกิ่งขนาดเล็ก
ที่อยูในทรงพุม ซึ่งไมไดรับแสงออกเพื่อใหทรงพุมโปรง เมื่อตัดแลวมีความสูงจากพื้นดิน 2.7 เมตร
2. ทรงเปดกลางทรงพุม ตัดกิ่งหลักที่เจริญในแนวตั้งกลางทรงพุมออก 2-3 กิ่ง เพื่อควบคุมความ
สูง และใหแสงสองเขาไปในทรงพุม จากนั้นตัดแตงกิ่งที่อยูดานในทรงพุมที่ไมไดรับแสงออก ความสูงจาก
พื้นดิน 2.6 เมตร
3. ทรงเหลี่ยม ตัดเรือนยอดของทรงพุมออกที่ความสูง 1.7 เมตร ตัดปลายกิ่งดานขางของทรงพุม
ทั้งสี่ดาน ใหไดทรงตนเปนรูปลูกบาศกกวางดานละ 3 เมตร ทุกป
4. ทรงแบนหรือทรงฝาชีหงาย ตัดกิ่งใหญกลางทรงพุมที่ทํามุมนอยกวา 45 องศาออก เหลือกิ่ง
แขนงใหญในแนวราบ 1 ชั้น สวนกิ่งบริเวณปลายทรงพุมใชกรรไกรตัดใหสั้นหรือบางลง สวนการตัดแตงกิ่ง
ในปที่ 2 และ 3 ตัดกิ่งกระโดงออกเหลือตอยาวประมาณ 2-5 นิ้ว เพื่อกระตุนใหเกิดกิ่งกระโดงจํานวนมากบน
ตอที่เหลือ และคงความสูงของทรงพุมใหคงที่ (ภาพที่ 1) เริ่มตัดแตงวันที่ 1 กันยายน 2545 ชักนําการ
ออกดอกนอกฤดูดวยสารโพแทสเซียมคลอเรต อัตรา 20 กรัมตอตารางเมตรของพื้นที่ทรงพุม ในปแรกให
สารวันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2546 ปที่สองใหสารวันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 สวนปที่สาม ใหสารวันที่
16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนการทดลองติดตอกัน 3 ป
สุมยอดรอบทรงพุมจํานวน 40 ยอดตอตน เพื่อบันทึกเปอรเซ็นตการผลิใบ การออกดอก จํานวน
ครั้งของการผลิใบและระยะเวลาที่ใชในการผลิใบนับจากวันที่ตัดแตงกิ่ง ผลผลิตของแตละตนนํามาคัดเกรด
และบรรจุตะกราโดยใชแรงงานที่มีประสบการณและความชํานาญ จากนั้นนําไปจําหนายใหผูรับซื้อระดับ
ทองถิ่นในราคาตลาด เก็บขอมูลตนทุนการผลิตคิดเฉพาะตนทุนที่เปนตัวเงิน ไดแก คาปจจัยการผลิต
คาแรงเก็บเกี่ยวผลผลิต และเก็บขอมูลผลตอบแทนจากการจําหนายผลผลิตในแตละรูปทรง การวิเคราะห
ทางสถิติโดยใชโปรแกรม Sirichai Statistics 6.0 เปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติดวย Least Significant
Difference (LSD.)
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2.7 m

1.31 m

a) Half sphere

b) Flat
3.0 m

1.7 m

2.6 m.

c) Open canopy

d ) Cube like

Figure 1 Longan tree pruning pattern to a) Half sphere, b) Flat, c) Open canopy and d) Cube like shape.

ผลการวิจัยและวิจารณ
การผลิใบ
ปแรกของการตัดแตงกิ่งตนลําไยทุกรูปทรงมีการผลิใบ 2 ครั้งและมีเปอรเซ็นตการผลิใบไมแตกตาง
กันทางสถิติ แตในปที่สองพบความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งในการผลิใบครั้งที่สอง เกิดขึ้นเฉพาะ
ตนลําไยที่ตัดแตงรูปทรงแบน (ฝาชีหงาย) และทรงสี่เหลี่ยมเทานั้น สวนในปที่สาม ตนลําไยที่ตัดแตงรูป
ทรงแบนมีการผลิใบถึง 4 ครั้ง สวนทรงอื่นๆ ผลิใบ 3 ครั้ง แตไมพบความแตกตางของเปอรเซ็นตการผลิใบ
ทั้งสามครั้ง (Table 1 ) สําหรับระยะเวลาที่ใชในการผลิใบนับจากวันที่ตัดแตงกิ่งโดยภาพรวมทั้ง 3 ป พบวา
การตัดแตงทรงแบนมีการผลิใบเร็วกวาทรงอื่นๆ รองลงมา คือ ทรงสี่เหลี่ยม ในขณะที่ทรงครึ่งวงกลมและ
ทรงเปดกลางทรงพุมใชระยะเวลาการผลิใบหลังการตัดแตงนานใกลเคียงกัน (Table 2)
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Table 1 Effects of pruning patterns on percentage of leaf flushing of longan cv. Daw in three
consecutive years
Pruning
patterns
Half sphere

First year
1
2nd
98.7
80.0

Second year
1
2nd
3rd
90.0
0.0c
0.0

Open canopy

98.7

82.0

86.0

0.0c

Cube like

98.0

86.0

98.0

44.0b

Flat
F-test

97.7

99.0

100.0

ns

ns

ns

st

1
100.0

Third year
2nd
3rd
98.5 100.0

4th
0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

0.0

100.0a 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

ns

ns

ns

-

st

**

st

-

Means within the column followed by the same letter were no significantly difference at p= 0.01 by the Least Significant
Difference (LSD.)

Table 2 Effects of pruning patterns on average day for leaf flushing of longan cv. Daw in three
consecutive years
Pruning
patterns
Half sphere

First year
1
2nd
24.1 113.7a

Second year
1
2nd
3rd
47.5ab 132.5 0.0

Open canopy

22.6

110.5a

60.1a

131.6

Cube like

20.0

98.9b

46.5ab

Flat
F-test

19.4

84.4c

ns

**

st

1
23.8

Third year
2
3rd
71.2a 180.4a

4th
0.0

0.0

21.3

70.8a

184.7a

0.0

123.2

0.0

18.4

62.4b

136.7a

0.0

31.2b

93.0

124.4

16.5

59.4b

74.6b

173.8

**

ns

-

ns

**

**

-

st

st

nd

Means within the column followed by the same letter were no significantly difference at p= 0.01 by the Least Significant
Difference (LSD.)

การออกดอก
การชักนําการออกดอกนอกฤดูของตนลําไยทั้ง 4 รูปทรงดวยสารโพแทสเซียมคลอเรตพบวาทุก
รูปทรงออกดอกไมแตกตางกันทางสถิติทั้ง 3 ป ที่ศึกษา โดยมีการออกดอกตั้งแต 98-100 เปอรเซ็นต
(Table 3 )
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Table 3 Effects of pruning patterns on flowering of longan cv. Daw
Pruning patterns
Half sphere
Open canopy
Cube like
Flat
F-test

First year
98.2
98.2
96.8
98.0
ns

Flowering (%)
Second year
100.0
100.0
100.0
98.0
ns

Third year
100.0
100.0
100.0
100.0
ns

Average
flowering(%)
99.40
99.40
98.94
98.67
ns

ns = no significant

ปริมาณผลผลิต น้ําหนักผลและปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
ปริมาณผลผลิตปที่หนึ่งและสามพบวาผลผลิตรวมของทุกรูปทรงไมแตกตางกันทางสถิติ แตในปที่
สอง พบวารูปทรงแบนมีปริมาณผลผลิตที่ต่ํากวาทุกรูปทรงโดยมีผลผลิตต่ําที่สุดเพียง 13.2 กิโลกรัมตอตน
สวนทรงสี่เหลี่ยม ทรงเปดกลางทรงพุม และครึ่งวงกลมมีปริมาณผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติคือ อยูในชวง
33.5-44.5 กิโลกรัมตอตน (Table 4 และ Figure 2) ตนลําไยที่ตัดแตงทรงแบนในปที่หนึ่งและสามมีน้ําหนัก
เฉลี่ยตอผลมากกวาทรงอื่นๆ สวนปที่สองการตัดแตงทุกรูปทรงมีน้ําหนักผลไมแตกตางทางสถิติ ตนลําไย
ที่ตัดแตงทรงครึ่งวงกลมในปที่สามมีขนาดผลเล็กที่สุด (Table 5) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งสามป
ไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 6)
Table 4 Effects of pruning patterns on yield of longan cv. Daw

Pruning patterns
Half sphere
Open canopy
Cube like
Flat
F-test

First year

Yield (kgs./tree)
Second year

Third year

55.4
59.8
73.2
51.1
ns

33.5a
44.5a
42.5a
13.2b
**

56.7
62.7
59.1
38.7
ns

Average
yield
(kgs/tree)
48.5
55.7
58.3
34.3
ns

Means within the column followed by the same letter were no significantly difference at p= 0.01by the Least Significant
Difference (LSD.)
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Table 5 Effects of pruning patterns on fruit weight of longan cv. Daw
Pruning patterns
Half sphere
Open canopy
Cube-like
Flat
F-test

First year

6.92b
7.74b
7.76b
9.87a
**

Fruit weight (g)
Second year
9.15
9.10
9.11
9.17
ns

Third year
10.70c
11.86b
12.18b
13.68a
**

Means within the column followed by the same letter were no significantly difference at p= 0.01 by the Least Significant
Difference (LSD.)

Table 6 Effects pruning patterns on total soluble solid of longan cv. Daw
Pruning patterns
Half sphere
Open canopy
Cube-like
Flat
F-test

First year
23.08
23.63
23.47
22.66
ns

Total soluble solid (๐Brix)
Second year
Third year
21.15
22.10
21.64
21.39
21.23
21.07
20.15
21.61
ns
ns

ns = no significant

ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน
ตนทุนที่เกิดจากคาใชจายจริงอันเกิดจากปจจัยการผลิตตางๆ ไดแก การตัดแตงกิ่ง คาสารเคมี
ป อ งกั น กํ า จั ด โรคและแมลง ค าปุ ย ค า สารโพแทสเซี ย มคลอเรต ค า แรงงานดู แ ลรั ก ษา และค า แรงงาน
เก็บเกี่ยวผลผลิต ในปที่หนึ่งตนที่ตัดแตงรูปทรงครึ่งวงกลมมีตนทุนการผลิตต่ํากวารูปทรงอื่นๆ แตในปที่
สองและสามกลับพบวาทรงแบนมีตนทุนรวมต่ําที่สุด (Table 7) สําหรับรายไดรวมเฉลี่ยทั้งสามปที่ยังไมหัก
ตนทุนการผลิต พบวา รูปทรงสี่เหลี่ยมมีแนวโนมใหผลตอบแทนรวมเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 1,038.9 บาทตอตน
สวนทรงครึ่งวงกลมใหผลตอบแทนรวมเฉลี่ย 655.3 บาทตอตน ปที่สองทรงแบนมีรายไดรวมต่ํากวาทุก
รูปทรง (Table 8) เมื่อนํารายไดรวมมาหักลบดวยตนทุนการผลิต พบวา รายไดสุทธิรวม 3 ป รูปทรงเหลี่ยม
ยังคงเปนรูปทรงที่มีรายไดสูงกวารูปทรงอื่นๆ รองลงมา คือ ทรงเปดกลางทรงพุม ทรงแบน และครึ่งวงกลม
(Table 9) ตามลําดับ
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Table 7 Effects of pruning patterns on production cost of longan cv. Daw
Pruning patterns
First year
293.1b
318.7ab
351.0a
311.5ab
*

Half sphere
Open canopy
Cube-like
Flat
F-test

Production cost (baht)
Second year
237.2a
276.7a
266.0a
165.1b
**

3 years
average
279.8
306.5
291.8
222.3
ns

Third year
309.0a
324.2a
258.3ab
190.2b
**

Means within the column followed by the same letter were no significantly difference at * ** p= 0.05, 0.01 by the Least
Significant Difference (LSD.)

Table 8 Effects of pruning patterns on income of longan cv. Daw
Pruning patterns
First year
296.5b
512.4ab
1,064.1ab
1,184.3a
**

Half sphere
Open canopy
Cube-like
Flat
F-test

Production cost (baht)
Second year
453.6a
762.7a
774.0a
132.3b
*

3 years
average
655.3
873.0
1038.9
701.8
ns

Third year
1,215.8
1,343.9
1,278.6
789.0
ns

Means within the column followed by the same letter were no significantly difference at * ** p= 0.05, 0.01 by the Least
Significant Difference (LSD.)

Table 9 Effects of pruning pattern on income and net profit, in Baht of longan cv. Daw
1st year
income/tree
net
profit
3.4
Half sphere 296.5b
193.7
Open canopy 512.4ab
Pruning
patterns

2nd year
income/tree
net
profit
453.6ab
216.4

3 rd year
3 years
average
income/tree
net
profit net profit
1,215.8
906.8
375.5

762.7ab

484.0

1,343.9

1,019.7

565.8

Cube-like

1,064.1ab

713.1

744.0a

508.0

1,278.6

1,020.3

747.1

Flat
F-test

1,184.3a

872.8

132.3b

-32.0

789.0

598.8

479.9

**

-

*

-

ns

-

-

Means within the column followed by the same letter were no significantly difference at * ** p= 0.05,0.01 by the Least
Significant Difference (LSD.)
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วิจารณผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้พบวารูปทรงของการตัดแตงกิ่งมีผลตอจํานวนครั้งและระยะเวลาการผลิใบ การ
ตัดแตงกิ่งทรงแบนและทรงสี่เหลี่ยมมีการผลิใบไดมากกวาทรงอื่นๆ ทั้งนี้เกิดจากทั้ง 2 รูปทรง มีปริมาณกิ่งที่
ตัดออกปริมาณมากและมีการตัดปลายกิ่งออก การตัดแตงกิ่งไปลดอิทธิพลของปรากฏการณตายอดขมตา
ขาง (apical dominance) ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของฮอรโมนออกซินที่สรางที่ยอดและถูกสงมาสวนลางควบคุม
การแตกตาขาง (กวิศร, 2546) การตัดปลายกิ่งจึงมีผลตอสมดุลของฮอรโมนดังกลาว (Westwood, 1993)
นอกจากนี้การตัดแตงกิ่งยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสัดสวนของยอดตอราก (Root/Shoot ratio) (กวิศร,
2546; Saure, 1992) เชนเดียวกับการตัดแตงทรงแบนโดยการลดความสูงจาก 4.2 เมตร ใหเหลือ 2 และ 3
เมตร กระตุนการผลิใบออนรอบทรงพุมไดเร็วขึ้น (พาวิน และคณะ, 2551) การชักนําการออกดอกของตน
ลําไยทั้ง 4 ทรง ดวยสารโพแทสเซียมคลอเรตไมแตกตางกันทางสถิติทั้ง 3 ป สอดคลองกับรายงานของ
พาวิน และคณะ(2551) ที่พบวารูปทรงไมมีผลตอเปอรเซ็นตการออกดอก
ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยรวมปที่หนึ่งและสามไมแตกตางกันแตในปที่สองทรงแบนมีผลผลิตต่ําที่สุด
ซึ่งสาเหตุที่ผลผลิตของทรงแบนลดลงเกิดจากกิ่งกลางพุมและกิ่งดานขางถูกตัดออกในปริมาณมาก กิ่งที่
เกิดขึ้นใหมไมสามารถชดเชยพื้นที่ที่ใหผลผลิตที่ถูกตัดออกไป มีผลทําใหผลผลิตลดลงเชนเดียวกับการศึกษา
ของพาวิน และคณะ (2551) และชัยพร (2547) รายงานวา ถาลดความสูงของตนลําไยมากกวา 30 เปอรเซ็นต
มีผลทําใหผลผลิตลดลง เชนเดียวกับการศึกษาในอะโวกาโดพันธุ Hass ที่พบวาถาลดความสูงลงมาก ทําให
ผลผลิตลดลง แตถาลดความสูงพอเหมาะจะไมมีผลกระทบตอผลผลิต (Thop and Stowell, 2001) อยางไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวทรงแบนใหน้ําหนักเฉลี่ยตอผลลําไยมากกวาทรงอื่นๆ ทั้งนี้นาจะเกิดจากกิ่งที่
เกิดขึ้นตามลําตนเปนกิ่งที่มีขนาดของยอดใหญสมบูรณ จึงนาจะสงผลใหมีขนาดของผลใหญขึ้น นอกจากนี้
ปริมาณผลผลิตตอตนที่มีแนวโนมที่จะนอยกวาทรงอื่นๆ ก็นาจะมีผลทําใหน้ําหนักผลมากกวาทรงครึ่ ง
วงกลม สอดคลองกับการศึกษาของพาวิน และคณะ (2551) ที่พบวาคุณภาพผลของลําไยทรงแบนมีผล
ขนาดใหญกวาทรงครึ่งวงกลม
ตนทุนการผลิตทรงแบนมีตนทุนรวมมีแนวโนมต่ําสาเหตุเนื่องจากทรงแบนมีผลผลิตที่ต่ํา ทําให
ตนทุนการคัดเกรดและบรรจุตะกราลดลง ประกอบกับการเก็บเกี่ยวไมตองใชบันไดปนขึ้นเก็บ จึงทําใหเก็บ
ผลผลิตไดรวดเร็ว ตนทุนจึงต่ํา พาวิน และคณะ (2551) รายงานวาการตัดแตงลําไยที่ความสูง 2 เมตร มี
ผลทําใหตนทุนการผลิตลดลงถึง 38 เปอรเซ็นต และที่ความสูง 3 เมตร ลดตนทุนการผลิตลง 13 เปอรเซ็นต
เมื่อเปรียบเทียบกับตนไมควบคุมความสูง สําหรับผลตอบแทนทั้งสามปโดยภาพรวมนั้นทรงสี่เหลี่ยมมี
ผลตอบแทนสูงสุด ทั้งนี้อาจเกิดจากทรงสี่เหลี่ยมใหผลผลิตสูงสม่ําเสมอทุกปและมีน้ําหนักของผลลําไยรอง
จากทรงแบน จึงทําใหจําหนายผลผลิตในราคาสูง สงผลใหไดรับผลตอบแทนสูงตาม
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สรุปผลการวิจัย
การตัดแตงตนลําไยรูปทรงแบนและรูปทรงเหลี่ยมกระตุนการแตกใบออนไดเร็วขึ้นและมีจํานวนครั้ง
ของการแตกใบมากกวารูปทรงเปดกลางทรงพุมและทรงครึ่งทรงกลม การตัดแตงทุกรูปทรงไมมีผลตอการ
ออกดอกและคุณภาพผลผลิต ปริมาณผลผลิตในปที่สองของการตัดแตงกิ่งลําไยทรงแบนมีปริมาณผลผลิต
นอยกวารูปทรงอื่นๆ สวนรูปทรงเหลี่ยมและทรงเปดกลางทรงพุมมีแนวโนมใหผลผลิตรวมสามปมากที่สุด
ตนลําไยรูปทรงแบนมีตนทุนการผลิตต่ําที่สุด สวนรายไดรวมและรายไดสุทธิพบวาทรงเหลี่ยมให
ผลตอบแทนเฉลี่ยสามปมากที่สุด
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a) Half sphere

c) Open canopy

b) Flat

d ) Cube like

Figure 2 Longan trees pruning to difference shapes before harvesting a) Half sphere,
b) Flat, c) Open canopy and d) Cube like
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บทคัดยอ
ทําการหอชอผลลิ้นจี่พันธุฮงฮวยของสวนเกษตรกรที่อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ดวยกระดาษ
หนังสือพิมพ กระดาษสีน้ําตาล ถุงซุนฟง ถุงรีเมย ถุงพลาสติกใส และถุงพลาสติกสีขาวขุน เปรียบเทียบกับ
ไมหอชอผล โดยทําการหอกอนเก็บเกี่ยว 1 เดือน เมื่อครบกําหนด ทําการเก็บเกี่ยวผลลิ้นจี่มาวิเคราะห
คุณภาพตางๆ ไดแก การถูกทําลายจากหนอนเจาะขั้วผล น้ําหนักและขนาดของผล เปลือก เนื้อ และเมล็ด สี
ผิวเปลือก (คา L*, C* และ Hº) ของแข็งที่ละลายน้ําได (TSS) กรดที่ไทเทรตได (TA) อัตราสวน TSS/TA
และวิตามินซี พบวา การใชวัสดุหอชอผลชวยลดการถูกทําลายจากหนอนเจาะขั้วผลไดดีกวาการไมหอ และ
ยั ง พบว า การห อ ด ว ยกระดาษสี น้ํ า ตาลและหนั ง สื อ พิ ม พ ช ว ยปรั บ ปรุ ง สี ผิ ว เปลื อ กได ดี ก ว าไม ห อ ช อ ผล
อยางไรก็ตามการใชวัสดุหอผลไมมีผลตอน้ําหนักและขนาดของผล เปลือก เนื้อ และเมล็ด ปริมาณ TSS,
TA, อัตราสวน TSS/TA และวิตามินซีของผลลิ้นจี่
คําสําคัญ: ลิ้นจี่ วัสดุหอชอผล คุณภาพ ฮงฮวย
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Abstract
Bagging litchi fruit experiment was conducted at Mae Jai district, Pa Yao province. Litchi
fruit were bagged by newsprint paper, Kraft paper, Soon Fong bag, Re May bag, transparent
plastic bag and unclear plastic bag whereas, non-bagging fruit was used as control. Bagged was
started at 1 month before normal harvest. After harvest postharvest quality characteristics were
determined such as, The damaged by fruit borer, weight and size of whole fruit, peel, pulp and
seed, color of peel (L*, C* and Hº), total soluble solids (TSS), titratable acidity (TA), TSS/TA ratio
and vitamin C content. The result showed that the bagging fruit had less damaged from fruit borer
compared to non-bagging fruit. Bagging materials made from Kraft and newsprint papers were
effective in improving peel color of litchi fruits. However, the bagging materials did not affect on the
fruit weight and size, peel, pulp and seed, TSS, TA, TSS/TA ratio and vitamin C content of litchi
fruits.
Keywords: litchi, bagging materials, quality, Hong Huay

คํานํา
ลิ้นจี่ (Litchi chinensis Sonn.) เปนไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย
ปลูกมากในแถบภาคเหนือของประเทศ เชน จังหวัดพะเยา เชียงราย และเชียงใหม โดยลิ้นจี่เปนผลไมที่มี
การปลูกเพื่อรับประทานทั้งภายในประเทศ และสงออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศ ทํารายไดใหแก
ประเทศปละหลายรอยลานบาท อยางไรก็ตาม ในการสงออกลิ้นจี่พบวา มีปญหาคุณภาพไมเปนที่ตองการ
ของตลาดตางประเทศ อีกทั้งมีขอกีดกันการคาระหวางประเทศในเรื่องสารเคมีตกคางในผลิตผล ที่มีขอจํากัด
มากขึ้นโดยเฉพาะประเทศในกลุมสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน (ฐานเศรษฐกิจ, 2552) ซึ่งพบวา
เกิดจากใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลงในสวน ปจจุบันการผลิตพืชดวยระบบการเกษตรปลอดภัยและ/
หรือเกษตรอินทรียนั้นเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ การปลูกลิ้นจี่นั้นมีกลุมเกษตรกร บาน
หวยเจริญราษฎร อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา รวมตัวกันตั้งเปนกลุมลิ้นจี่ปลอดภัย สําหรับพันธุที่นิยมปลูกคือ
พันธุฮงฮวย ซึ่งใหผลผลิตสูง ผลขนาดใหญ ความกวาง 3.44 เซนติเมตร ยาว 3.83 เซนติเมตร ผลหนัก
ประมาณ 25-35 กรัม เปลือกบาง มีสีแดงอมชมพู เนื้อผลสีขาวขุน และมีรสหวานอมเปรี้ยว ในการผลิตลิ้นจี่
ของเกษตรกรจะใชวิธีการหอชอผลดวยกระดาษหนังสือพิมพกอนเก็บเกี่ยวประมาณ 30 วัน ซึ่งชวยลดการ
ระบาดของหนอนเจาะขั้วผล ลดสารเคมีตกคางบนผลลิ้นจี่ ชวยใหสีผิวสวยงาม และยังสามารถจําหนายลิ้นจี่
ที่หอชอผลไดถึง 23 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ลิ้นจี่ที่ไมไดหอชอผลมีราคาจําหนายประมาณเทากับ 10 บาท/
กิโลกรัม (สมคิด, 2552 ติดตอสวนตัว) อาจเพราะวาการหอผลหรือชอผลดวยวัสดุหอ นอกจากจะชวย
ปองกันความเสียหายที่เกิดจากโรคและแมลงแลว (มนตรี และคณะ, 2552, Hofman et al., 1997) ยังมีผลตอ
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การเจริญและคุณภาพของผลดวย (Thorp et al., 2007; Son and Lee, 2008; Li et al., 2008) โดยทําให
ผลไมหลายชนิดมีผิวสวยงาม และเปนที่ตองการของตลาด เชน ลิ้นจี่ (มนตรี และคณะ, 2552; Hu et al.,
2001) สาลี่ (Hong et al., 1999) และทอ (Jia et al., 2005) ชวยปองกันผลแตกในลิ้นจี่ (มนตรี และคณะ,
2552) เนคทารีน (Ding et al., 2004) และองุน (Son and Lee, 2008) ตลอดจนอาการจุดสีน้ําตาลบนผลสาลี่
(Han et al., 2002) และแอปเปล (Li et al., 2008) ได อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีการผลิตวัสดุหอชอผลไม
ออกมามากมายหลายชนิด โดยแตละชนิดจะมีคุณสมบัติดานการผานไดของแสง การซึมผานไดของไอน้ํา
และการนําความรอน ซึ่งสงผลถึงสภาพแวดลอมรอบๆ ผลิตผลที่มีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผล (Han
et al., 2002; Kim et al., 2003; Son and Lee, 2008) ดังนั้นจึงไดการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของวัสดุที่
เหมาะสมในการหอชอผลลิ้นจี่ ที่มีตอคุณภาพของผลผลิตและการลดการระบาดของแมลงโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนอนเจาะขั้วผล

อุปกรณและวิธีการ
ทําการศึกษา ณ สวนของเกษตรกรบานเจริญราษฎร อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา โดยใชตนลิ้นจี่อายุ
ประมาณ 5 ป ทําการศึกษาทดลองระหวางวันที่ 9 เมษายน -13 พฤษภาคม 2553 วางแผนการทดลองแบบ
Completely Randomized Design (CRD) มี 7 กรรมวิธี ดังนี้คือ กรรมวิธีที่ 1 ไมหอชอผล (ชุดควบคุม)
กรรมวิธีที่ 2 หอกระดาษหนังสือพิมพ กรรมวิธีที่ 3 หอกระดาษสีน้ําตาล กรรมวิธีที่ 4 หอถุงซุนฟง กรรมวิธี
ที่ 5 หอถุงรีเมย กรรมวิธีที่ 6 หอถุงพลาสติกใส กรรมวิธีที่ 7 หอถุงพลาสติกสีขาวขุน แตละกรรมวิธีทํา 4
ซ้ําๆ ละ 4 ชอ ทําการหอชอผลกอนเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ 1 เดือน การหอชอผลจะหอในลักษณะปลายชอเปดใหแสง
เขาได ยกเวนการหอดวยถุงซุนฟงและถุงรีเมยจะหอชอลิ้นจี่ปดหมดทั้งชอ เมื่อครบกําหนด 1 เดือน ทําการ
เก็บเกี่ยวผลิตผลเพื่อวิเคราะหคุณภาพผลลิ้นจี่ดานตางๆ ไดแก การถูกทําลายจากหนอนเจาะขั้วผล น้ําหนัก
และขนาดของผล น้ําหนักและขนาดสวนประกอบผล สีผิวเปลือก (คา L*, C* and Hº) โดย L* = คาความ
สวางโดย L* เทากับ 100 เมื่อวัตถุมีสีขาว และเทากับ 0 เมื่อวัตถุมีสีดําคา C* = คาความอิ่มตัวของสี ซึ่งคา
เขาใกล 0 หมายถึง วัตถุมีสีซีดจาง (สีเทา) ถาเขาใกล 60 หมายถึง วัตถุมีสีเขม สวนคา Hº เปนคาแสดงสี
แทจริงของวัตถุ โดยคา 0-45 องศา แสดงสีมวงแดงถึงสีสมแดง คา 45-90 แสดงสีสมแดงถึงสีเหลือง) โดยใช
เครื่องวัดสี (Chroma meter, Minolta CR–10) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได (TSS) โดยใชเครื่อง Digital
refractometer ATAGO PR-101 ปริมาณกรดที่ไทเทรตได (TA) ตามวิธีของ AOAC. (2002) อัตราสวน
ระหวาง TSS/TA และปริมาณวิตามินซี ตามวิธีของ AOAC. (2002)

ผลการทดลองและวิจารณ
จากผลการทดลอง พบวา การหอชอผลลิ้นจี่ดวยวัสดุตางๆ ชวยลดการเขาทําลายจากหนอนเจาะขั้ว
ผลได โดยมีการถูกทําลายจากหนอนเจาะขั้วผลอยูในชวง 3.75-7.50 เปอรเซ็นต ซึ่งมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการไมหอผลที่มีการถูกทําลายจากหนอนเจาะขั้วผล 13.25 เปอรเซ็นต (Table 1) ซึ่ง
มนตรี และคณะ (2552); Kitagawa et al. (1992); Hofman et al. (1997) และ Guzman et al. (2004) ได
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รายงานวา การใชวัสดุหอชอชวยลดการเขาทําลายของโรคและแมลงศัตรูของผลไมได อยางไรก็ตามการใช
วัสดุหอชอผลไมมีผลตอน้ําหนักและขนาดของผลลิ้นจี่เมื่อเปรียบเทียบกับการไมหอ ซึ่งใหผลการศึกษาที่
แตกตางจากลิ้นจี่พันธุ Tai So (John et al., 1998) และพันธุ Feizixiao (Xu et al., 2003) การศึกษาครั้งนี้
ผลลิ้นจี่พันธุฮงฮวยมีน้ําหนักอยูระหวาง 19.60-21.23 กรัม ขนาดความกวางผล 29.78-31.13 มิลลิเมตร
ความยาวผล 34.95-35.88 มิลลิเมตร และความสูงผล 34.95-35.88 มิลลิเมตร (Table 2) และไมมีผลตอ
น้ําหนักและขนาดของเปลือก เนื้อ และเมล็ดของผลลิ้นจี่ ผลลิ้นจี่มีน้ําหนักเปลือกอยูระหวาง 1.95-2.44 กรัม
น้ําหนักเนื้อ 12.88-14.90 กรัม และน้ําหนักเมล็ด 3.19-3.50 กรัม ความหนาเปลือก 0.71-0.93 มิลลิเมตร
ความหนาเนื้อ 5.34-5.88 มิลลิเมตร ความหนาเมล็ด 13.06-14.30 มิลลิเมตร (Table 3) ซึ่ง ธีรนุชและพาวิน
(2548) ไดรายงานวาการใชวัสดุหอชอผลลําไย ไมมีผลตอขนาดของผลและสวนประกอบของผลเชนกัน Thorp
et al. (2007) รายงานวา การหอผลจะสามารถชวยปรับปรุงคุณภาพในดานขนาดและน้ําหนักของผลนั้นจะ
เกี่ยวของกับอุณหภูมิและความชื้นบริเวณรอบๆ ผลไมนั้น การใชวัสดุหอที่ทําใหปจจัยทั้งสองเหมาะสม จึงจะ
สามารถปรับปรุงคุณภาพในดานดังกลาวของผลไมได
สําหรับคาสีผลของเปลือกผลลิ้นจี่พบวา การใชกระดาษสีน้ําตาลและกระดาษหนังสือพิมพ ทําใหมีคา
ความสวาง (คา L*) (Figure 1 และ 2) ของเปลือกผลลิ้นจี่มากกวาชุดควบคุมและการใชวัสดุหอชอผลชนิดอื่นๆ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การใชกระดาษสีน้ําตาลและกระดาษหนังสือพิมพ มีคา L* เทากับ 48.98 และ
43.71 ตามลําดับ ขณะที่ชุดควบคุมและการใชวัสดุหอชอผลชนิดอื่นๆ มีคา L* อยูในชวง 32.92 - 35.50 ซึ่ง
ใหผลเชนเดียวกันกับการใชวัสดุหอชอผลลิ้นจี่จากสวนเกษตรกรบานแมสาใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
(การศึกษาเบื้องตน ไมไดตีพิมพ) แสดงวาผลลิ้นจี่มีคาสวางของสีมากกวา จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการ
ไมหอชอผล ทําใหผลลิ้นจี่มีเปลือกสีคอนขางคล้ํา (มีสีน้ําตาล) มากกวาการใชวัสดุหอชอผล นอกจากนี้ การใช
กระดาษสีน้ําตาล ยังชวยทําใหผลลิ้นจี่มีคา C* และคา Hº ของเปลือกสูงกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยมีคาเทากับ 35.52 และ 50.05 ตามลําดับ ขณะที่ชุดควบคุม มีคาเทากับ 31.08 และ 39.40
ตามลําดับ (Table 4) อาจเนื่องจากวัสดุหอชอผลทั้งสองชนิดมีความเหมาะสมในการยอมใหแสงผานในระดับที่
เหมาะสมในการพัฒนาของสีเปลือกของลิ้นจี่ในการศึกษาครั้งนี้มากกวาวัสดุอื่น ซึ่งใหผลการศึกษาคลายคลึง
กับการใชถุงกระดาษสีน้ําตาลหอชอผลลําไย (ธีรนุช และคณะ, 2546) และการใชกระดาษแกวหอชอผลลิ้นจี่
(Hue et al., 2001) โดยคา C* หรือคาความอิ่มตัวของสีที่สูงกวาแสดงถึงวัตถุมีสีเขม ขณะที่คา Hº ซึ่งเปนคา
แสดงสีแทจริงของวัตถุที่อยูในชวง 40-50 องศา แสดงถึงวัตถุมีสีสมแดง ซึ่งเปนสีเปลือกของผลลิ้นจี่ที่มีความ
สวยงาม ซึ่ง Shu (2002) และ Golding et al. (2003) รายงานวา การเปลี่ยนแปลงสีผิวผลไมที่มีสีแดง เชน
ลิ้นจี่ ขึ้นอยูกับการสะสมของรงควัตถุชนิดแอนโทไซยานิน ที่ปริมาณการสังเคราะหจะแปรผันโดยตรงกับ
ปริมาณแสงแดดที่ไดรับ นอกจากนี้ยังพบวา การใชวัสดุหอชอผลลิ้นจี่ ไมมีผลตอปริมาณของแข็งที่ละลายน้ํา
ได ปริมาณกรดที่ไทเทรตได อัตราสวนของ TSS/TA และปริมาณวิตามินซี โดยผลลิ้นจี่มีปริมาณของแข็ง
ที่ละลายน้ําได อยูในชวง 16.59-18.04 เปอรเซ็นต ปริมาณกรดที่ไทเทรตได อยูในชวง 0.31-0.35 เปอรเซ็นต
อัตราสวนของ TSS/TA อยูในชวง 50.43-56.38 และปริมาณวิตามินซี อยูในชวง 33.40-43.13 มิลลิกรัม/100
มิลลิลิตรน้ําคั้น (Table 5) ซึ่งก็พบวาใหผลการศึกษาคลายคลึงกับการใชวัสดุหอชอผลลิ้นจี่ (YueMing et al.,
2005) และลําไย (ธีรนุช และพาวิน, 2548)
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สรุปผลการทดลอง
1. การใชวัสดุชนิดตางๆ หอชอผล ชวยลดเปอรเซ็นตหนอนเจาะขั้วผลลิ้นจี่ไดดีกวาการไมหอชอผล
2. การใชกระดาษสีน้ําตาลและกระดาษหนังสือพิมพหอชอผล ชวยทําใหสีผิวเปลือกของผลลิ้นจี่มีสี
สวยงามกวาการไมหอชอผล
3. การใชวัสดุชนิดตางๆ หอชอผล ไมมีผลตอน้ําหนักและขนาดของผลลิ้นจี่ น้ําหนักและขนาดของ
เปลือก เนื้อ และเมล็ดของผลลิ้นจี่ TSS, TA อัตราสวนของ TSS/TA และปริมาณวิตามินซีของผลลิ้นจี่
Table 1 The fruit borer damage of litchi fruit cv. Hong Huay which bagged by
different bagging materials
Treatment

Damaged by fruit borer (%)

No bagging (control)
Newsprint paper
Kraft paper
Soon Fong bag
Re May bag
Transparent plastic bag

13.25a
7.50 b
7.50 b
5.00 b
6.25 b
5.00 b

Unclear plastic bag

3.75 b

F-test

**

Values within a column followed by different letters differ significantly at p < 0.01

Table 2 The fruit weight and size of litchi fruit cv. Hong Huay which bagged by different
bagging materials
Treatment

Fruit weight
(gm)

width

No bagging (control)
Newsprint paper
Kraft paper
Soon Fong bag
Re May bag
Transparent plastic bag

20.75
20.06
20.42
19.98
21.23
19.73

30.45
30.19
30.35
30.42
31.13
29.78

32.19
31.86
32.22
32.25
32.51
31.69

35.67
34.95
35.59
35.19
35.88
35.63

Unclear plastic bag

19.60

29.95

32.62

35.63

ns

ns

ns

ns

F-test

Fruit size (mm)
length
height

ns mean no differ significantly at p < 0.05 by DMRT.
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Table 3 The peel, pulp and seed weight and size of litchi fruit cv. Hong Huay which bagged
by different bagging materials
Treatment

Weight (mg.)
peel
pulp
seed

Size (mm.)
peel
pulp
seed

No bagging (control)
Newsprint paper
Kraft paper
Soon Fong bag
Re May bag
Transparent plastic bag

2.10
1.95
2.44
2.06
2.12
2.13

14.22
13.68
13.84
12.88
14.90
14.54

3.42
3.40
3.32
3.19
3.43
3.33

0.71
0.82
0.93
0.79
0.77
0.85

5.68
5.50
5.74
5.34
5.88
5.46

13.69
13.06
13.09
13.36
13.80
13.93

Unclear plastic bag

2.31

13.32

3.50

0.81

5.38

14.30

F-test

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns mean no differ significantly at p < 0.05 by DMRT.

Table 4 The peel color value (L*, C* and Hº) of litchi fruit cv. Hong Huay which bagged
by different bagging materials
Treatment
L*

Peel color
C*

Hº

No bagging (control)
Newsprint paper
Kraft paper
Soon Fong bag
Re May bag
Transparent plastic bag

34.86 b
43.71 a
48.98 a
35.50 b
34.00 b
32.92 b

31.08 b
35.86 a
35.52 a
34.05 ab
32.07 b
32.26 b

39.40 ab
41.09 ab
50.05 a
35.06 b
33.60 b
33.32 b

Unclear plastic bag

35.34 b

33.89 ab

34.79 b

**

**

*

F-test

Values within a column followed by different letters differ significantly at p < 0.01 (**) and 0.05 (*) by DMRT.
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Table 5 The TSS and TA content, TSS/TA ratio and vitamin C content of litchi fruit cv. Hong Huay
which bagged by different bagging materials
Treatment

TSS
(%)

TA
(%)

TSS/TA ratio

Vitamin C
(mg/100ml)

No bagging (control)
Newsprint paper
Kraft paper
Soon Fong bag
Re May bag
Transparent plastic bag

17.54
17.32
17.65
17.73
18.04
16.59

0.32
0.32
0.35
0.33
0.32
0.31

54.82
54.13
50.43
53.73
56.38
53.52

34.66
38.47
43.13
39.99
42.02
41.39

Unclear plastic bag

17.15

0.32

53.60

33.40

ns

ns

ns

ns

F-test

ns mean no differ significantly at p < 0.05 by DMRT.
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Figure 1 No bagging (control) (a) and Newsprint paper (b)

a

b

Figure 2 No bagging (control) (a) and Kraft paper (b)
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บทคัดยอ
การสรางพันธุขาวโพดหวานสองสีลูกผสมคุณภาพสูง เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรแชแข็ง เปน
โครงการวิจัยประยุกตดานการปรับปรุงพันธุพืช เพื่อพัฒนาพันธุขาวโพดหวานสองสีลูกผสมที่ดี ไวรองรับ
การขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมการเกษตรและการสงออก ไดดําเนินการติดตอกันกวา 10 ป (22 ฤดู
ปลูก) ระหวางป 2543-2553 ทั้งในแปลงของมหาวิทยาลัยแมโจและไรเกษตรกร โดยมีขั้นตอนดังนี้ การสกัด
สายพันธุพอ-แม และการประเมินเชื้อพันธุกรรมคุณภาพจากภายในและตางประเทศ การสรางพันธุลูกผสม
(เบื้องตน) ที่ควบคุมดวยยีน sh2 และการเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพกับพันธุมาตรฐาน NT 58 พบ
ความดีเดนเหนือพอแมของลูกผสม จากการผสมขามระหวางเชื้อพันธุกรรมที่ตางกันในชั่วแรกๆ ของสาย
พันธุ (S2) จากนั้นจึงเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดและคัดเลือกสายพันธุพอ-แม และสรางพันธุลูกผสมจนได
พันธุขาวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวหมายเลข 4058 F1 ที่มีความสม่ําเสมอของทรงตน ออกดอกและออกไหม
เมื่ออายุ 42 และ 43 วัน อายุสั้น เก็บเกี่ยวไดภายใน 59-68 วัน หลังปลูก ฝกมีคุณภาพดี มีทั้งเมล็ดสีเหลือง
และเมล็ดสีขาว ออนนุม หวาน มีคาบริกซ 15.3% (15.3% Brix) น้ําหนักฝกสดทั้งเปลือกและปอกเปลือก
เฉลี่ย 384 และ 247 กรัม น้ําหนักฝกสดทั้งเปลือกและปอกเปลือกเฉลี่ย 3 การทดลอง เทากับ 3,051 และ
1,964 กก./ไร เหมาะสําหรับตลาดฝกสดและอุตสาหกรรมขาวโพดหวานแชแข็งคุณภาพสูง ไดแนะนํา
ลูกผสมพันธุหมายเลข 4058 หรือ (Inbred no. 40-7-1 x NT 58WS3 #4-4)F1 ใหเกษตรกรทดลองปลูกสง
ตลาดฝกสดอยางตอเนื่องตั้งแตป 2546 จนถึงปจจุบัน และจะเสนอใหพิจารณารับรองเปนพันธุขาวโพด
หวานของมหาวิทยาลัยแมโจ ชื่อ “หวานแมโจ 84”
คําสําคัญ: ขาวโพดหวานลูกผสม หวานแมโจ 84 ยีนชรังเคน-2
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Abstract
The development of a high quality sweet corn hybrid for agro-industry was carried out
during 2000-2010, covering 22 cropping seasons at Maejo University and in farmer fields. The
procedures consisted of sweet corn (sh2 gene) germplasm evaluation, extraction of S1-S3 lines,
crossing of S2 lines to develop F1 hybrids, yield and quality trials (with standard check NT 58), and
selection of elite sweet corn hybrid cultivar. The results indicate that heterosis measured in hybrid
was high in crossing lines derived from different genetic backgrounds. Hybrid no. 4058 or (Inbred
no. 40-7-1 x NT 58WS3 #4-4) F1 was promising with 42 and 43 days to tasseling and silking, 59-68
days to harvest. It had bicolor (yellow and white) kernels with tender fresh kernel quality (15.3%
brix). The green (with husk covering kerkels) and fresh yellow ear weights were approximately 384
and 247 grams and the mean fresh ear yields (from three experiments) were 3,051 และ 1,964
kg/rai. This hybrid is suitable for fresh ear market and has been growing in farmer fields since
2003. The hybrid will be registered as a Maejo University sweet corn cultivar in the name of Wan
Maejo 84.
Keywords: sweet corn hybrid, Wan Maejo 84, shrunken-2 gene (sh2)

คํานํา
ขาวโพดหวาน (Zea mays L. saccharata) เปนพืชอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาเพื่อสงออกอยาง
ตอเนื่องมานานกวา 10 ป ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ใชขาวโพดเปนวัตถุดิบ ไดแก เมล็ดขาวโพดหวานบรรจุ
กระปอง (canned whole kernel) ครีมขาวโพด (cream style corn) และขาวโพดหวานแชแข็ง (frozen
sweet corn) ซึ่งมีการสงออกโดยรวมถึงปละ 6,436 ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) เพื่อใหการ
พัฒนาอุตสาหกรรมขาวโพดหวานของประเทศเปนไปอยางยั่งยืน หนวยงานรัฐบาลและบริษัทเอกชนจึงวิจัย
เพื่อสรางพันธุขาวโพดหวานลูกผสมพันธุใหมๆ เพื่อเตรียมไวสําหรับเปนทางเลือกของโรงงานอุตสาหกรรม
และเกษตรกรผู ป ลู ก ได ใ ช ป ระโยชน อ ย า งเหมาะสม มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
อุตสาหกรรมขาวโพดหวาน จึงใชประโยชนจากสภาพแวดลอมที่เฉพาะเจาะจงทางภาคเหนือ ซึ่งมีชวง
อุณหภูมิและชวงแสงที่เหมาะสมในชวงปลายฤดูฝน พัฒนาขาวโพดพันธุลูกผสมคุณภาพสูง ที่มีทรงตนดี
และคุณภาพฝกดี (premium grade) ผลผลิตสูงกวาหรือเทียบเทากับพันธุมาตรฐาน NT 58 ซึ่งมีการปลูกใน
ขณะนี้ ไวรองรับอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขาวโพดหวานแชแข็ง ขาวโพดหวานบรรจุ
กระปอง และผลิตภัณฑใหม ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาและขยายการผลิตเพื่อดาน
อุตสาหกรรมเกษตร
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อุปกรณและวิธีการ
พันธุขาวโพดหวานลูกผสมคุณภาพสูงจากตางประเทศ คือ Sure Gold F1 (Sg) และ NT 58 สายพันธุแท
(Inbred) ขาวโพดหวานที่สรางในประเทศ คือ หมายเลข (no.) 40 และสายพันธุผสมตัวเอง 1-3 ชั่วรุน (S1-S3) ที่
ควบคุมดวยยีน sh2 ไดจากการสกัด (extraction) โดยวิธีการผสมตัวเอง (selfing) ปุยเคมีสูตร 15-15-15, 46-0-0
และ 13-13-21 สารเคมีปองกันและกําจัดวัชพืช อลาคลอรและพาราควอต อุปกรณสําหรับการผสมพันธุขาวโพด
ถุงคลุมเกสรตัวผูและเกสรตัวเมียตลอดจนวัสดุอื่นๆ ที่ใชในการปลูกคัดเลือกและทดสอบขาวโพดหวาน เริ่มจาก
การปลูกขาวโพดหวานพันธุดีที่มียีน sh2 ควบคุมความหวาน เพื่อสกัดสายพันธุผสมตัวเองชั่วที่ 1 (S1) ชั่วที่ 2 (S2)
และชั่วที่ 3 (S3) โดยใชขาวโพดหวานคุณภาพสูงจากตางประเทศ แลวทําการผสมขามสายพันธุดังกลาวกับสาย
พันธุแทที่สรางในประเทศ คือ หมายเลข (no.) 40 และสรางพันธุลูกผสมจากการผสมขามสายพันธุ (S1 x S1), (S2 x
S2) และ (S3 x S3) นําไปทดลองปลูกเปรียบเทียบ แลวคัดเลือกลูกผสมโดยดูความดีเดนเหนือพอหรือแมและ
เปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพกับพันธุลูกผสมมาตรฐาน NT 58 ในการทดลองที่มีแผนการทดลองแบบ RCB มี
พันธุจํานวน 10-22 พันธุ 2 ซ้ํา ใชขนาดแปลงยอย 3 x 5 เมตร จํานวน 8 การทดลอง ใน 8 ป ทั้งในมหาวิทยาลัย
แมโจ และไรเกษตรกร ระหวางฤดูแลงป 2543 ถึงฤดูฝนป 2551 เก็บขอมูลเกี่ยวกับ อายุถึงวันออกดอกออกไหม
50% ความสูงตนและฝก ความยาวฝก เสนผานศูนยกลางฝก จํานวนและเปอรเซ็นตฝกมาตรฐาน ซึ่งยาว 16.5
ซม. กวาง 4.5 ซม. ดัชนีหรือคาเปอรเซ็นตความหวาน (% brix) ความนุมของเมล็ดสด จํานวนฝกที่หัวเปด ผลผลิต
ฝกสดทั้งเปลือกและปอกเปลือก ตามการประเมินคุณคาของพันธุพืช (Flowchart 1)

ผลการทดลองและวิจารณ
ฤดูแลงป 2543 การสกัดสายพันธุโดยการผสมตัวเอง จากพันธุขาวโพดหวานตางประเทศ คือ Sure Gold และ NT
58 ไดสายพันธุผสมตัวเองเบื้องตน Sg S2 จํานวน 13 ฝก สายพันธุผสมตัวเอง NT 58W (white) S2 ที่ผสม
ตัวเองเปนชั่วที่ 3 และผสมระหวางสายพันธุพี่นองจํานวน 30 และ 10 ฝก กับสายพันธุ NT 58Y (yellow) S2
จํานวน 3 และ 1 ฝก จากการผสมขามระหวางสายพันธุผสมตัวเอง สรางเปนขาวโพดหวานลูกผสมเบื้องตน ได
(NT 58WS2 x Inbred no. 40) จํานวน 4 คู กับ (SgS1 x NT 58WS2)F1 และ (SgS1 x NT 58YS2)F1 อีกอยางละ
3 คู โดยอาศั ย หลั ก การที่ ว า ความดี เ ด น ของลู ก ผสมได จ ากการผสมระหว า งสายพั น ธุ ที่ มี ค วามแตกต า งหรื อ
หลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) จากทั้งในและตางประเทศ (Moll et al., 1965)
ฤดูปลายฝนป 2544 จากการเปรียบเทียบพันธุขาวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว ที่ไดจากการผสมขามสายพันธุผสม
ตัวเอง 2 ชั่ว (S2 x S2) ดังผลการทดลองในตารางที่ 1 (Table 1) พบวา พันธุที่นํามาทดลองมีความแตกตางกัน
(P<0.05) ของคาเฉลี่ยความสูงตน ความสูงฝก เปอรเซ็นตฝกมาตรฐาน ตลอดจนผลผลิตฝกสดทั้งเปลือกและ
ปอกเปลือก จึงไดทําการคัดเลือกพันธุที่ดีไว 2 พันธุ ที่ใหผลผลิตฝกสดสูง ไดแก พันธุ (No. 40 x NT 58WS2)F1
และพันธุ (SgS1#1 x No. 40)F1 ซึ่งใหผลผลิตฝกสดทั้งเปลือกเฉลี่ยเทากับ 3,302 และ 2,893 กก./ไร และให
ผลผลิตฝกสดปอกเปลือกเฉลี่ยเทากับ 2,176 และ 2,095 กก./ไร ซึ่งสูงกวาพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน (NT 58)
ซึ่งใหผลผลิตฝกสดทั้งเปลือกและปอกเปลือกเทากับ 2,692 และ 1,911 กก./ไร ถึง 13% และ 9% (ประวิตร และ
คณะ, 2549)
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ฤดูฝนป 2545 จากการเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพพันธุขาวโพดหวานลูกผสม (S3 x S3) ในระดับมาตรฐาน
ในไรเกษตรกร บานทาเกวียน ต. หนองจอม อ. สันทราย วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 10 พันธุ 2
ซ้ํา ใชพันธุ NT 58 เปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน ใหผลที่ยืนยันความดีเดนเหนือพอหรือแมของพันธุลูกผสม
และสมรรถนะการผสมเฉพาะ (specific combining ability; SCA) ของสายพันธุ (Sprague and Tatum, 1942)
ที่ไดจากการผสมขามสายพันธุตัวเองครั้งที่ 3 ที่ใชเปนพอจากพันธุตางประเทศกับสายพันธุแท (Inbred) ของไทย
และพบวา (Inbred no. 40-7#1 x NT 58WS3#4-4)F1 เปนพันธุขาวโพดดีเดนหลายประการ เชน ฝกยาว 18.2 ซม.
ฝกมีความกวาง 4.6 ซม. คุณภาพความหวานของเมล็ดสดดีเชนเดียวกับพันธุมาตรฐาน (NT 58) แตใหผลผลิตสูง
กวาประมาณ 7% มีอายุถึงเก็บเกี่ยวฝกสดสั้น จึงพิจารณาคัดเลือกพันธุ (Inbred no. 40-7#1 x NT 58WS3#4-4)F1
เปนพันธุขาวโพดหวานลูกผสมสองสีดีเดน คือ ใหผลผลิตฝกสดทั้งเปลือกและปอกเปลือกแลวเทากับ 3,328 และ
2,044 กก./ไร ซึ่งสูงกวาพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน (NT 58) ซึ่งใหผลผลิตฝกสดทั้งเปลือกและปอกเปลือกแลว
เทากับ 2,842 และ 1,899 กก./ไร และมีคุณภาพความหวานของเมล็ดสดดีดังขอมูลในตาราง ที่ 2 (Table 2)
ฤดูแลงป 2546-2553 (ระยะเวลา 8 ป) จากการเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพพันธุขาวโพดหวานลูกผสมระดับ
มาตรฐาน ที่แปลงเกษตรกรบานทาเกวียน พันธุลูกผสมหมายเลข 4058 F1 มีความยาวฝก 19.5 ซม. ความกวางฝก
5.2 ซม. คุณภาพความหวานของเมล็ดสดดีเชนเดียวกับพันธุมาตรฐาน (NT 58) ใหผลผลิตฝกสดทั้งเปลือกและ
ปอกเปลือกแลว 3,303 และ 2,252 กก./ไร ซึ่งใหผลผลิตใกลเคียงกับพันธุมาตรฐาน (NT 58) ซึ่งใหผลผลิต
ฝกสดทั้งเปลือกและปอกเปลือกแลว 3,217 และ 2,279 กก./ไร ที่แปลงเกษตรกรบานวังปลอง พันธุลูกผสมหมายเลข
4058 F1 ใหฝกยาว 17.9 ซม. กวาง 5.0 ซม. คุณภาพความหวานของเมล็ดสดดีเชนเดียวกับพันธุมาตรฐาน
(NT 58) ใหผลผลิตฝกสดทั้งเปลือกและปอกเปลือกแลว 2,570 และ 1,673 กก./ไร ซึ่งใหผลผลิตใกลเคียงกับ
พันธุมาตรฐาน (NT 58) ที่ใหผลผลิตฝกสดทั้งเปลือกและปอกเปลือกแลว 2,526 และ 1,679 กก./ไร (ประวิตร
และคณะ, 2551)
ไดคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุพอแมที่ใชสรางลูกผสม 4058 อยางตอเนื่อง โดยปลูกในฤดูปลายฝนและ
ฤดูแลง มีวิธีการผสมพันธุภายในพี่นอง (sibbing) และผสมตัวเอง (selfing) คัดเลือกลักษณะทางพืชไรที่ดี เชน
สายพันธุแม 40-7-1#1 คัดเลือกฝกใหมีทรงกระบอก มีเปลือกหุมฝกที่มิดชิด และมีเมล็ดเรียงแถวที่ดี สวนสาย
พันธุพอ NT 58WS3#4 ผสมตัวเองจาก S3 เปน S4 คัดเลือกสายพันธุที่สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี
คัดเลือกลักษณะที่ดี เชน มีชอดอกตัวผูขนาดใหญ มีละอองเกสรมาก ฝกมีใบที่ฝก มีเปลือกหุมฝกที่มิดชิด เมล็ด
เรียงแถวดี จนไดเปนสายพันธุแม 40-7-1#1#B#B#2#B#1#1#1 และสายพันธุพอ NT 58WS4#4-2#B#B#B-1#1
สําหรับใชในการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวานสองสี 4058 F1 ใชอัตราสวนแถวตัวผูตอแถวตัวเมีย 1:3 โดยปลูก
แถวตัวเมียกอน 5-7 วัน แลวจึงปลูกแถวตัวผูตาม ฝกแหงเพื่อเก็บเมล็ดพันธุจากแถวตัวเมียมีเปอรเซ็นตการกะเทาะ
58% ไดผลผลิตน้ําหนักเมล็ดพันธุแหง 91 กก./ไร

สรุปผลการทดลอง
จากการดําเนินการสรางพันธุขาวโพดหวานลูกผสมที่มีคุณภาพสูง ตั้งแตป 2543 ถึง 2553 ไดสรางพันธุ
ขาวโพดหวานลูกผสมที่มีคุณภาพดี จากสายพันธุขาวโพดหวานของไทย ผสมขามกับสายพันธุขาวโพดหวาน
ตางประเทศ คือ (40-7-1#1#B#B#2#B#1#1#1 x NT 58WS4#4-2#B#B#B-1#1)F1 ซึ่งมีเมล็ดสีเหลืองสลับสีขาว
เมล็ดสดออนนุม อายุเก็บเกี่ยวฝกสดสั้น ผลผลิตไมตางจากพันธุมาตรฐาน (NT 58) ที่นิยมปลูกกัน และปรับตัวได
ดีในสภาพแวดลอมของภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงปลายฤดูฝน ฤดูแลง และฤดูฝน (ภราดร
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และคณะ, 2550) มีศักยภาพในการผลิตเปนขาวโพดบริโภคฝกสดและโรงงานอุตสาหกรรมขาวโพดแชแข็ง ซึ่งจะ
เสนอขอขึ้นทะเบียนเปนพันธุขาวโพดหวานลูกผสมของมหาวิทยาลัยแมโจ และตั้งชื่อวา “หวานแมโจ 84” ตอไป ดัง
ขอมูลในตารางที่ 3 (Table 3)
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Table 1 Agronomic traits of sweet corn single cross hybrids, from standard yield trial (SYT)
at San Sai farmer fields Chiang Mai in the 2001 late rain season
Entry
Cultivar
no.
18 (No. 40 x NT 58WS2)F1
19 (SgS1 #1 x No. 40 )F1
17 NT 58 (check)
Grand mean
F-test
C.V. (%)
LSD. (0.05)

Height (cm)
Plant Ear
169.4 85.8
186.9 83.8
153.4 49.3
150.3 53.6
*
*
6.1
7.4
90.0 8.3

Ears
% Std.
90.0
80.0
65.0
52.0
*
34.2
3.7

Yield (kg/rai)
Green Yellow
3302
2176
2893
2095
2692
1911
2565
1633
*
*
6.0
9.0
318
303

% Rel. to check
(yellow yield)
113
109
100

Notes: * = significant at 0.05 probability, Standard ear (std. ear) ≥ 16.5 x 4.5 cm
Table 2 Mean fresh ear yield and quality of sweet corn hybrids with sh2 gene, tested at San Sai farmer
fields, Chiang Mai in the 2002 rainy season
Entry
no.
2
3
8
10

Ear (cm)
Cultivar
NT 58WS3 #4-4 x inbred no. 40-7-1
NT 58WS3 #6-4 x inbred no. 40-9-2
Inbred no. 40-7#1 x NT 58WS3 #4-4
NT 58 (check)
Grand mean
F - test
C.V. (%)
LSD. (0.05)

Length Dia.
17.9
18.0
18.2
17.2
17.9
*
2.9
1.2

4.7
4.5
4.6
4.5
4.5
ns
3.8
0.4

Ears
%
Std.
8.0
9.5
9.5
7.5
8.4
ns
18.5
3.5

Yield (kg/rai)
%
brix green yellow
11.8
12.9
12.8
11.7
12.9
ns
10.3
3.0

3166
3102
3328
2842
2973
*
8.6
576

2078
1894
2044
1899
1912
ns
9.1
393

% Rel.
to check
(yellow yield)
109
99
107
100

Notes: * = significant at 0.05 probability, Standard ear (std. ear) ≥ 16.5 x 4.5 cm
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Table 3 Summary of yield and quality characteristics of sweet corn hybrid 4058 and standard check
hybrid (NT 58), from three farmer fields in the 2005 rainy season, 2006 dry season and 2007
dry season

Yield/quality characteristics
1. 50% tasseling age (days) after germination
2. 50% silking age (days) after germination
3. Plant height (cm.)
4. Ear height (cm.)
5. Days to harvest (days after germination)
6. Open husk ears (%)
7. Ears with husk leaf (%)
8. Green ear weight (g)
9. Yellow ear weight (g)
10. Ear length (cm.)
11. Ear diameter (cm.)
12. Soluble solid percentage (% brix)
13. Sweetness and tenderness quality score (1-5)
14. Green ear yield (kg/rai)
15. Yellow ear yield (kg/rai)
Notes 1 = poor , 5 = good

NT 58
41
42
149
43
62
10
100
374
240
17.3
4.9
15.3
5.0
2,951
1,951

Cultivar
Wan Maejo 84
42
43
177
81
63
45
31
384
247
18.7
5.0
15.3
4.5
3,051
1,964

NT 58 F1

Wan Maejo 84 F1
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Flowchart 1 Breeding Program for Development of Bicolor Sweet corn hybrid "Wan Maejo 84"
ระยะเวลา

กิจกรรม

ป 2543 ฤดูแลง
ที่มหาวิทยาลัยแมโจ
MJU 2000 D

Extraction of S2-S3 lines by selfed pollination
การสกัดสายพันธุผสมตัวเองโดยการถายละอองภายในตนเดียวกัน
Preliminary crossing between quality sweet corn germplasm
การผสมขามระหวางขาวโพดหวานพันธุดี ไดสายพันธุ S2, S3 จํานวน 13 และ 33 สายพันธุ
ไดพันธุลูกผสม S1 x S2 จํานวน 36 พันธุ

ป 2543 ฤดูฝน
MJU 2000 R

Preliminary trial of S1 x S2 hybrids: RCB 14 trs, 2 reps การเปรียบเทียบเบื้องตน พบความดีเดนเหนือพอแม
(Sg x NT 58W) F1, (Sg x NT 58Y) F1 ดานความยาวฝก และ Sure Gold เปนแมที่ดี

ป 2544 ฤดูแลง
MJU 2001 D

Development of S2 x S2 hybrids by crossing
พัฒนาหรือสรางลูกผสม ไดพันธุลูกผสม S2 x S2 จํานวน 17 พันธุ

ป 2544 ฤดูฝน
MJU 2001 R
ป 2544 ฤดูปลายฝน
MJU 2001 LR

Preliminary trial no. 1: S2 x S2 hybrids for heterosis; RCB 22 trs, 2 reps การเปรียบเทียบพันธุเบื้องตน
พบความดีเดนเหนือพอแม (No. 40-7 x NT 58WS2#6) F1, (NT 58WS2#9 x 40-9) F1
Standard trial No.2: S2 x S2 hybrids; RCB 22 trs, 2 reps in farmer field การเปรียบเทียบมาตรฐาน
เพื่อยืนยันความดีเดนเหนือพอแม ครั้งที่ 2 ระหวาง (No.40 x NT 58WS2) F1 (Table 1)

ป 2545 ฤดูแลง
MJU 2002 D

Selfed and sibbed pollination of the elite S2 lines การถายละอองผสมตัวเองหรือระหวางตนพี่นอง
ของสายพันธุผสมตัวเอง 2 ชั่ว ที่ดี Development of S3 x S3 hybrids by crossing ไดสายพันธุ NT 58WS3
จํานวน 82 สายพันธุ ไดพันธุลูกผสม S3 x S3 จํานวน 58 พันธุ

ป 2545 ฤดูฝน
MJU 2002 R

Standard trial No. 3: S3 x S3 hybrids; RCB 10 trs, 2 reps in farmer field การเปรียบเทียบมาตรฐาน
คัดเลือกสายพันธุ (Inbred no. 40-7#1 x NT 58WS3#4-4) F1 ผลผลิตฝกสดทั้งเปลือกและปอกเปลือก
3,328 กับ 2,044 กก./ไร และมีคุณภาพความหวานและออนนุมไมแตกตางจากพันธุสองสี NT 58
ไดพันธุขาวโพดหวานสองสี 4058 F1 (Table 2)

ป 2546-2553 ฤดูแลง
MJU 2003-2010D

การผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดหวานสองสี 4058 F1 เพื่อใชทดสอบในไรเกษตรกรและจําหนายจายแจก
การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุพอและสายพันธุแมจนเปนสายพันธุแทที่มีความสม่ําเสมอ
การทดสอบผลผลิตในไรเกษตรกรในฤดูฝนและปลายฝน การทดสอบความนิยมของผูบริโภคภายใน
มหาวิทยาลัยแมโจ ในระยะเวลา 10 ป ไดคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ ทดสอบพันธุในไรเกษตรกรอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนผลิตเมล็ดพันธุเพื่อจําหนาย และทดลองผลิตฝกสดเพื่อจําหนายภายในมหาวิทยาลัยแมโจ
จนทําใหมั่นใจวา 4058 F1 เปนพันธุด ีเดนและจะเสนอเปนพันธุในชื่อวา “หวานแมโจ 84”
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การอาศัยเทคนิคกาซโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS)
เพื่อตรวจหาสารความหอมในขาวโพดหวานพันธุต างกัน
The Investigation on the Flavor Compounds in Sweet Corn Cultivars
by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC-MS) Technique
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1

บทคัดยอ
การวิเคราะหหาสารความหอมในเมล็ดขาวโพดหวาน 8 พันธุ ดวยเทคนิคกาซโครมาโทกราฟ/
แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) ผลการศึกษาพบสารความหอมในกลุม alcohols, aldehyde, ester, ketone
และ alkenes ไดแก phenylethyl alcohol, 1-hexanol, phenol, 1-propanol, 8-quinolinol, pentanal, 2pentanone, 2-butanone, dibutyl phthalate, 1-propene, 1-hexene, 3-hexene, และ 1-pentene
ตามลําดับในขาวโพดหวานพันธุ Golden Sweeter พบสารความหอมมากที่สุดถึง 6 ชนิด คือ phenylethyl
alcohol, 1-hexanol, 3-hexene, 1-propene, phenol และ 8-quinolinol สวนพันธุ 5840, 4058, ATS 8, Ex
30442689, WIN 999, Insee 2 และ Wan Maejo 72 พบสารความหอม 5, 5, 4, 3, 3, 2 และ 1 ชนิด
ตามลําดับ ทําใหทราบวา ขาวโพดหวานพันธุ Ex 30442689 มีสารความหอมสูงที่สุด 63.7% ของ
สารอินทรียทั้งหมดที่สกัดได รองลงมาคือ พันธุ 4058, ATS 8, Golden Sweeter, 5840, Wan Maejo 72,
Insee 2, และ WIN 999 ซึ่งพบปริมาณสารความหอมเทากับ 63.5, 55.7, 47.5, 32.4, 31.6, 28.9 และ
10.7% ตามลําดับ
คําสําคัญ: ขาวโพดหวาน กาซโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) สารความหอม
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Abstract
The flavor compounds in 8 sweet corn cultivars were identified by using Gas
Chromatography/Mass Spectrometry (GC-MS) technique. The results were phenylethyl alcohol,
1-hexanol, phenol, 1-propanol, 8-quinolinol, pentanal, 2-pentanone, 2-butanone, dibutyl phthalate,
1-propene, 1-hexene, 3-hexene, and 1-pentene. Golden Sweeter cultivar had the highest number of
flavor compounds which were 6 types: phenylethyl alcohol, 1-hexanol, 3-hexene, 1-propene, phenol
and 8-quinolinol. The cultivars 5840, 4058, ATS 8, Ex 30442689, WIN 999, Insee 2 and Wan
Maejo 72 produced 5, 5, 4, 3, 3, 2 and 1 flavor compounds types, respectively. However, Sweet
Corn cultivars Ex 30442689 produced the strongest amount of flavor compound, 63.7% of total
organic chemical compounds extraction, while 4058, ATS 8, Golden Sweeter, 5840, Wan Maejo 72,
Insee 2, and WIN 999 had 63.5, 55.7, 47.5, 32.4, 31.6, 28.9 and 10.7%, respectively.
Keywords: sweet corn, gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS), flavor compounds

บทนํา
ขาวโพดหวานเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ทั้งในดานการบริโภคภายในประเทศและ
อุตสาหกรรมการสงออก จากสถิติการสงออกที่ผานมาธุรกิจดานขาวโพดหวานมีการขยายตัวขึ้นอยาง
รวดเร็ว การพัฒนาพันธุใหมีผลผลิตและคุณภาพในการบริโภคตรงกับความตองการของตลาด ใหมีความ
หอม ความหวาน และความนุม เปนสิ่งสําคัญ การวิเคราะหหาปริมาณสารความหอม ดวยเทคนิคกาซโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) รวมทั้งวิเคราะหหากลุมของสารความหอม นาจะเปนวิธีการชวยใน
การปรับปรุงและคัดเลือกพันธุขาวโพดหวานที่มีความหอมมาก เปนที่ตองการของตลาด และเปนที่พึงพอใจ
ของผูบริโภค ดังนั้นในการวิจัยนี้ จึงไดศึกษาเพื่อใหทราบชนิดของสารความหอม โดยอาศัยเทคนิค GC-MS
เพื่อประโยชนในการคัดเลือกพันธุขาวโพดหวานที่มีความหอมมาก มาพัฒนาปรับปรุงพันธุใหมีคุณภาพใน
การบริโภค และผลผลิตที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาชนิดสารความหอมดวยเทคนิคกาซโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทเมตรี (GC-MS) ใน
ขาวโพดหวาน 8 พันธุ
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วิธีการวิจัย
อุปกรณและวิธีการทดลอง
อุปกรณ
1) ขาวโพดหวานการคา 8 พันธุ ไดแก ATS 8, 4058, 5840, Wan Maejo 72, Insee 2, Ex
30442689, Golden Sweeter, และ WIN 999
2) สารเคมีที่ใชเพื่อตรวจวัดความหอม ไดแก กรด hydrochloric (เขมขน), sodium hydroxide,
dichloromethane, sodium sulfate anhydrous, helium gas
3) อุปกรณที่ใชเพื่อการตรวจวัดสารความหอมไดแก เครื่องชั่ง, ขวดชมพูขนาด 250 มล., ลูกโปง
ยาง, เครื่องกวนแมเหล็ก, กระดาษกรอง, กระดาษกรอง 0.45 ไมครอน, บีกเกอรขนาด 250 และ 500 มล.,
ขวดแกวขนาดเล็ก (vial), เครื่องกลั่นระบบสุญญากาศ (rotary vacuum Evaporator) เครื่องแกสโครมาโทรกราฟ
(Gas Chromatography) รุน GC System 6890m เครื่องแมสสเปคโตรเมตรี (Mass Spectrometry) รุน MS
5973 ใชคอลัมน (Column) HP-5 MS (30.0 m x 250 µm x i.d.,0.25 µm)
วิธีการ
1) ปลูกขาวโพดหวานพันธุการคา จํานวน 8 พันธุ
2) นําเมล็ดขาวโพดหวานสดมาสกัดสารหอม โดยใชวิธีการสกัดดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
เพื่อตรวจสอบหาชนิดของสารความหอม ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ นําเมล็ดขาวโพดหวานบดละเอียดดวยเครื่องบด
แลวนําตัวอยางที่บดแลวน้ําหนัก 100 กรัม ใสลงในขวดชมพูขนาด 250 มล. เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
เขมขน 0.1 โมลตอลิตร ปริมาตร 200 มล. คนอยางสม่ําเสมอดวยเครื่องกวนแมเหล็ก นาน 90 นาที แลว
ตั้งทิ้งไวใหตัวอยางเมล็ดขาวโพดหวานตกตะกอนจนไดสารละลายใส แลวนําสารละลายปริมาตร 50 มล.มา
ทําใหเปนดางดวยสารละลาย sodium hydroxide เขมขน 5.0 โมลตอลิตร แลวสกัดตอทันทีดวยตัวทําละลาย
อินทรีย dichloromethane ปริมาตร 150 มล. สองครั้ง แยกเก็บชั้นของตัวทําละลาย dichloromethane มา
รวมกัน แลวจึงเติม sodium sulfate anhydrous เพื่อกําจัดน้ําและนําสารละลายมากรองผานกระดาษกรอง
เพื่อกรองเอา sodium sulfate anhydrous ออก ทํา 8 ซ้ํา แลวจึงนําสารละลายมารวมกันและนํามาระเหยเอา
ตัวทําละลายออก โดยใชเครื่องหมุนระเหยความดันต่ําที่อุณหภูมิ 45๐ซ ความเร็ว 70 รอบตอนาที จนเหลือ
ปริ ม าตร 1.00 มล. แล ว จึ ง นํ า สารละลายมาบรรจุ เ ก็ บ ในขวดเก็ บ ตั ว อย า งโดยไม ป ด ฝา และตั้ ง ทิ้ ง ไว ที่
อุ ณ หภู มิ ห อ งจนเหลื อ ปริ ม าตร 0.25 มล. จึ ง นํ า ไปวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบในสารสกั ด ด ว ยเทคนิ ค ก า ซ
โครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี เครื่อง GC System 6890m / แมสสเปคโทรเมตรี MS 5973 ใชคอลัมน
HP-5 MS (30.0 m. x 250 µm. x i.d.,0.25 µm.) และเปรียบเทียบกับแมสสเปคตรัมของสารมาตรฐานที่เก็บ
ไวในเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช Public library; National Institute of Standards and Technology, NIST
และ Public library; G1035A Wiley Library (Wiley7)
มีสภาวะที่ใชในการทดลองเปนดังนี้: เครื่องกาซโครมาโทกราฟ อุณหภูมินําเขา 250๐ซ โปรแกรม
อุณหภูมิของคอลัมน อุณหภูมิเริ่มตน 45๐ซ, อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ 5๐ซ/นาที, อัตราอุณหภูมิคงที่ 1
เวลา 3 นาที อุณหภูมิที่ 2 60๐ซ, อัตราอุณหภูมิคงที่ 2 เวลา 3 นาที อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 10๐ซ/นาที,
อุณหภูมิสุดทาย 250๐ซ, คงที่ที่อุณหภูมิสุดทาย 10 นาที, อัตราการไหลของกาซฮีเลี่ยม 1 มล./นาที,
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ปริมาณสารที่ฉีด 1 ไมโครลิตร เครื่องแมสสเปคโทรมิเตอร อุณหภูมิของสวนเชื่อมตอ 250 ๐ซ ในวิธีการผลิต
ไอออน electron impact ionization (EI) พลังงานเฉลี่ยของอิเล็กตรอน 70 อิเล็กตรอนโวลต, อุณหภูมิของ
ตัวผลิตไอออน 250๐ซ

ผลการวิจัย
ในการศึกษาวิเคราะหหาสารความหอมในเมล็ดขาวโพดหวานพันธุการคา 8 พันธุ ไดพัฒนาวิธีการ
ตรวจวัดสารความหอมดวยเทคนิคกาซโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) พบวา ขาวโพดหวาน
8 พันธุ มีสารความหอมตางกัน ทั้ งปริมาณและองคประกอบทางเคมี พบสารความหอมอยู ในกลุมของ
alcohols, aldehyde, ketone, acid & ester และ alkenes ซึ่งไดแก phenylethyl alcohol, 1-hexanol,
phenol, 1-propanol, 8-quinolinol, pentanal, 2-pentanone, 2-butanone, dibutyl phthalate, 1-propene,
1-hexene, 3-hexene, และ 1-pentene ชนิดและปริมาณสารความหอมในขาวโพดหวานพันธุ Golden
Sweeter ไดแสดงในภาพที่ 1 พบสารหอม 6 ชนิด สวนการพิสูจนยืนยันวาสารหอมเปนชนิดใดนั้น ไดอาศัย
ผลของคาแมสสเปคตรัมโดยใชเครื่อง mass spectrometer เปรียบเทียบกับฐานขอมูลมาตรฐานของ Wiley
7 ดังภาพที่ 2 แสดงแมสสเปคตรัมของ phenylethyl alcohol และภาพที่ 3 แสดงแมสสเปคตรัมของ
phenylethyl alcohol เปรียบเทียบกับฐานขอมูลมาตรฐาน Wiley 7 ซึ่งมีเปอรเซ็นตความเหมือนระหวางแมสสเปคตรัมของสารตัวอยางกับฐานขอมูล (Quality) ถึง 95% (ตารางที่ 1) ชนิดของสารความหอมที่ตรวจพบ
ในขาวโพดหวาน 8 พันธุ มีความแตกตางกันในตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณของสารความหอมที่พบในเมล็ด
ขาวโพดหวานพันธุการคาแตละพันธุ มีดังนี้ 1) ขาวโพดหวานพันธุ Golden Sweeter มีชนิดของสารความ
หอมมากที่สุด จํานวน 6 ชนิด ไดแก phenylethyl alcohol 18.9%, 1-hexanol 4.6%, phenol 2.1%, 8quinolinol 19.7%, 1-propene 3.5% และ 3-hexene 0.7% พื้นที่ใตพีคหรือสารอินทรียทั้งหมดที่สกัดไดใน
ขาวโพดหวาน 2) ในพันธุ 5840 พบสารความหอมจํานวน 5 ชนิด ไดแก phenylethyl alcohol 1.7%, 1hexanol 4.7%, phenol 1.2%, 1-propanol 1.8% และ dibutyl phthalate 23.0% พื้นที่ใตพีค 3) ในพันธุ
4058 พบสารความหอมจํานวน 5 ชนิด ไดแก phenylethyl alcohol 35.7%, 1-hexanol 6.7%, 1-propanol
2.5%, 2-butanone 1.4% และ dibutyl phthalate 2.84% พื้นที่ใตพีค 4) ในพันธุ ATS 8 พบสารความหอม
จํานวน 4 ชนิด ไดแก phenylethyl alcohol 44.7%, 1-propanol 6.8%, 2-butanone 1.4% และ dibutyl
phthalate 3.8% พื้นที่ใตพีค 5) ในพันธุ Ex 30442689 พบสารความหอมจํานวน 3 ชนิด ไดแก phenylethyl
alcohol 7.3%, phenol 31.7% และ dibutyl phthalate 24.7% พื้นที่ใตพีค 6) ในพันธุ WIN 999 พบสาร
ความหอมจํานวน 3 ชนิด ไดแก 2-pentanone 2.0%, dibutyl phthalate 7.7% และ 1-hexene 1.0% พื้นที่
ใตพีค 7) ในพันธุ Insee 2 พบสารความหอมจํานวน 2 ชนิด ไดแก 2-pentanone 25.2% และ 1-pentene
3.7% พื้นที่ใตพีค และ 8) ในพันธุ Wan Maejo 72 พบสารความหอมเพียงชนิดเดียวคือ dibutyl phthalate
31.6% พื้นที่ใตพีค ดังใน Table 1
ปริมาณสารความหอมที่พบในขาวโพดหวาน 8 พันธุแตกตางกัน ซึ่งในพันธุ Ex 30442689 มี
ปริมาณสารความหอมมากที่สุด รวมกันเทากับ 63.7% พื้นที่ใตพีคหรือสารอินทรียทั้งหมดที่สกัดไดใน
ขาวโพดหวาน รองลงมาคือ ขาวโพดหวานพันธุ 4058, ATS 8, Golden Sweeter, 5840, Wan Maejo 72,
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Insee 2, และ WIN 999 ซึ่งพบปริมาณสารความหอมรวมกันเทากับ 63.5, 55.7, 47.5, 32.4, 31.6, 28.9
และ 10.7% พื้นที่ใตพีค ตามลําดับ

Figure 1 Chromatogram of flavor compounds from Seed Sweet Corn: Golden Sweeter cultivar

Figure 2 Mass spectrum of Phenylethyl Alcohol in Sweet Corn: Golden Sweeter cultivar
Retention Time (RT) 12.158 min.
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Figure 3 Mass spectrum of phenylethyl alcohol RT= 12.158 min. of Sweet Corn: Golden Sweeter cultivar
Compared mass spectrum of Public library: G1035A Wiley Library (Wiley7)

Table 1 Show quantity and quality flavor compounds in Sweet Corn 8 cultivars
Flavor
compounds
Phenylethyl
alcohol
1-Hexanol
Phenol
1-Propanol
8-Quinolinol
Pentanal

% Total
flavor
compound
% of total
Quality (%)
% of total
Quality (%)
% of total
Quality (%)
% of total
Quality (%)
% of total
Quality (%)
% of total
Quality (%)

Sweet Corn cultivars
Golden
Ex 3044 WIN Insee
5840 4058 ATS 8
2689 999
2
Sweeter
18.9
1.7 35.7 44.7
7.3
95
86
95
95
95
4.6
4.7 6.7
72
43
37
0.6
1.2
31.7
35
93
99
1.8 2.5
6.8
58
64
90
19.2
70
14.8
9
-
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Wan
Maejo 72
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Table 1 (Continued)
Flavor
compounds
2-Pentanone
2-Butanone
Dibutyl
phthalate
1-Propene
1-Hexene
3-Hexene
1-Pentene

% Total
flavor
compound
% of total
Quality (%)
% of total
Quality (%)
% of total
Quality (%)
% of total
Quality (%)
% of total
Quality (%)
% of total
Quality (%)
% of total
Quality (%)

% Total Flavor Compounds
Note:

Sweet Corn cultivars
Golden
5840 4058
Sweeter
23 3.8
95
93
3.5
33
0.7
58
47.5

32.4 63.5

ATS
8
1.4
50
2.8
94
-

Ex 3044
2689
24.7
95
-

WIN Insee
999
2
2.0 25.2
47
56
7.7
92
1.0
40
3.7
58

Wan
Maejo 72
31.6
95
-

55.7

63.7

10.7 28.9

31.6

- Not found Flavor Compounds

วิจารณผลการวิจัย
จากการวิเคราะหหาสารความหอมในเมล็ดขาวโพดหวาน 8 พันธุ โดยอาศัยเทคนิค GC-MS ซึ่ง

เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหสารประกอบอินทรียหลายประเภท เปนที่นิยมใชกันมากในการวิเคราะห
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (สุณี, 2537) ผลการทดลองหาปริมาณสารหอมในผลิตภัณฑขาวโพดหวานโดย
Buttery et al.(1994) พบวา มี 2-acetyl-1-pyrroline และ 2-acetyl-2-thiazoline เปนสารหอมหลักที่พบ
นอกจากนี้ ไดแก dimethyl sulfide, 1-hydroxy-2-propanone, 2-hydroxy-3-butanone, 2,3-butanediol,
pyridine, pyrazine, alkylpyrazines, และ 2-acetylthiazole คลายกับผลการทดลองของ Flora and Wiley
(1974) ไดรายงานสารหอมในขาวโพดหวานที่ตมสุกแลว พบวามี Dimethyl sulfide (DMS) เปนสารหอม
หลัก นอกจากนี้ยังพบ ethanol, acetaldehyde, hydrogen sulfide (H2S), ethanethiol, methanethiol และ
สารประกอบอื่นๆ ในกลุมเดียวกัน เชนเดียวกับการทดลองในพืชอื่นๆ ของ Buttery et al. (1988) ได
รายงานวา สารที่ใหกลิ่นหอมในขาวนั้นประกอบดวยสาร 17 ชนิด โดยมีสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline เปน
สารสําคัญ ผลการศึกษาสารหอมในขาวโพดหวานครั้งนี้ใหผลสอดคลองกับการศึกษาของสุทธิรักษ (2549)
ที่ไดรายงานวา สารหอมที่พบในเมล็ดของถั่วเหลืองฝกสด ไดแก 1-hexanal, 2-hexanal, 3-hexanal,
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1-octen-3-ol, 2-hexen-1-ol, 3-hexen-1-ol และ n-patanal สวน Masuda (1988) ไดรายงานวา สารหอม
หลักที่พบในถั่วเหลืองฝกสดบางพันธุประกอบดวย 1-octen-3-ol, 1-hexanal, hexanal, 1-pentanol, (E)-3hexen-1-ol, 2-hepta-none และ 2-pentylfuran ขณะที่ Tsou and Hong (1988) รายงานวาในถั่วเหลือง
ฝกสดพันธุ Kaohsiung no.1, Tzurunoko, Ryokkoh พบสารหอม 1-hexanal, 2-hexanal, 1-octen-3-ol
และ 2-pentylfuran ผลการศึกษาสารความหอมในเมล็ดขาวโพดหวาน 8 พันธุ มีชนิดของสารความหอมอยู
ในกลุมเดียวกันกับผลงานวิจัยอื่นๆ ที่พบในขาว, ขาวโพดหวาน และถั่วเหลืองฝกสด แตจากการศึกษาใน
ครั้งนี้ไมพบสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline และ Dimethyl sulfide เลย
การอาศัยขอมูลจากเทคนิคโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) โดยการเปรียบเทียบ
กับแมสสเปคตรัมของฐานขอมูลมาตรฐาน Wiley7 จึงเปนเทคนิคที่มีความเที่ยงตรงแมนยําอยางยิ่ง ขาวโพด
หวานตางพันธุกันมีชนิดและปริมาณสารหอมที่แตกตางกัน ซึ่งลักษณะที่แสดงออกนั้น เปนผลอันเกิดมาจาก
อิทธิพลและความหลากหลายทางพันธุกรรม เชน พันธุ Ex 30442689 มีปริมาณสารหอม phenol และ
dibutyl phthalate มากถึง 31.7% และ 24.7% ของสารอินทรียทั้งหมดที่สกัดได ตางจากพันธุ Golden
Sweeter ซึ่งมี 8-quinolinol 19.2% ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนําไปใชเปนขอมูลเบื้องตน ในการ
คัดเลือกและพัฒนาปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานใหมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้น เพื่อใหตรงตอความตองการของ
ตลาดและผู บ ริ โ ภค อย า งไรก็ ต าม อิ ท ธิพ ลของสภาพแวดลอ มก็ มี ผ ลต อ ชนิ ด และปริ ม าณสารหอมของ
ขาวโพดหวาน

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหหาชนิดของสารความหอมในเมล็ดขาวโพดหวานพันธุการคาทั้งหมด 8 พันธุ ดวย
เทคนิ ค ก า ซโครมาโทกราฟ / แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) พบสารความหอมในกลุ ม ของ alcohols,
aldehyde, ketone, acid & ester และ alkenes ขาวโพดหวานที่พบชนิดสารความหอมมากที่สุด 6 ชนิดคือ
พันธุ Golden Sweeter รองลงมาพันธุ 5840, 4058, ATS8, Ex30442689, WIN 999, Insee 2 และ Wan
Maejo 72 พบชนิดของสารความหอม 5, 5, 4, 3, 3, 2 และ 1 ชนิด ตามลําดับ ผลการศึกษายังแสดง
ใหทราบวา ขาวโพดหวานพันธุ Ex 30442689 มีปริมาณสารความหอมสูงสุดเทากับ 63.7% พื้นที่ใตพีค
รองลงมาคือ พันธุ 4058, ATS 8, Golden Sweeter, 5840, Wan Maejo 72, Insee 2, และ WIN 999 พบ
ปริมาณสารความหอมเทากับ 63.5%, 55.7%, 47.5%, 32.4%, 31.6%, 28.9% และ 10.7% พื้นที่ใตพีค
ตามลําดับ สารความหอมในขาวโพดหวาน 8 พันธุ ที่พบสวนใหญ dibutyl phthalate และ phenylethyl
alcohol ในเวลารีเทนชั่น (RT) ใกลเคียงกันแตมีปริมาณที่ตางกันออกไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย

ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี สํ า นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ใ ห ก าร
สนับสนุนงบประมาณในโครงการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
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คําปรึกษาเทคนิควิธีในการใชเครื่อง GC-MS
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Abstract
Myanmar landrace soybean has been established as a result of adaptation to different
environments and in order to identify the genetic structure of population. We analyzed allelic
profiles of simple-sequence repeat (SSR) loci of 14 accessions from different geographic area of
Myanmar and three vegetable soybean cultivars. The objective was to compare genetic variation of
Myanmar landraces with introduced vegetable soybean cultivars. The SSR markers could detect
174 alleles with 53 primers of 20 molecular linkage groups (MLGs). Genetic similarity was
calculated by Dice’s coefficient which could separate soybean cultivars into three distinct groups
with genetic similarity range at 0.27. A dendrogram generated from the SHAN clustering using the
unweighted pair group method of arithemetic average (UPGMA) by NTSYSpc (version 2) clearly
separated the ‘Southern Shan’ cultivar from the ‘Northern Shan’, and that of ‘Morbi’ was in
vegetable soybean group. One of the vegetable soybean varieties ‘Chamamae’ was fell into
Northern Shan group, while two cultivars of Northern Shan, ‘Hto Kai Lyan’ and ‘Hto Phoshe’ were
clustered in vegetable soybean group. The tree plot suggested that all the populations formed were
from different germplasm pools. The result observed can be served as basic information for
vegetable soybean breeding program in Myanmar.
Keywords: Landraces soybean, SSR marker

Introduction
The national area production and productivity of soybean in Myanmar are reported to be
over 0.116 million hectares. The potential to increase national production of soybeans, both
horizontally as well as vertically can be harness through systemic research and development to
identify appropriate varieties and production technology for different eco regions of the country.
Most of the area is under local varieties. In the absence of data of the varietals performance in
different regions and for the minimum number of three crop seasons, identification of varieties for
stable superior performance over the local cultivars would not be reliable at this stage.

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

111

However, on the basis of the available information and the latitude of the three ecoregions, some varieties are likely to have promised in the respective regions in Hilly, Central and
lower part of Myanmar.
Nowadays, vegetable soybean has been introduced to Myanmar and researches have
been done for varietals improvement. The strategy for making available promising soybean
varieties for cultivation could be short term and long term. In long term strategy domestic breeding
program of soybean varieties should be initiated with collection of germplasm, identifying breeding
objectives using existing and induced heritable varieties for selection by different breeding
procedures. Success in plant breeding depends on the selection of parents which are highly
diverse for the genes controlling productivity, but which can provide a reasonable high proportion of
descendants with adequate product quality.
Developing a better understanding of the diversity of these important genetic resources is
critical for effective management and utilization of soybean germplasm. Knowing the range and
distribution of the genetic diversity of a specific variety can affect acquisition priorities for a
germplasm collection and sampling strategies for germplasm screening research or for establishing
a core collection. It is also allows breeders to better understand the evolutionary relationships
among accessions and to develop strategies to integrate useful diversity into their breeding
programs. Morphological differences usually are determined by a small number of genes and may
not be representative of genetic divergence in the entire genome. Geographic origin also may not
be an adequate indicator of genetic diversity. An understanding of the relationship of soybean
introductions with ancestors cultivars based on selectively neutral DNA markers could be useful to
breeding programs for selection of diverse parents.
Simple sequence repeats (SSRs) are useful molecular markers in various fields of soybean
genetic and breeding research. SSR markers were employed as the primary approach to detect
genetic diversity and or important agronomic traits in soybean (Akkaya et al., 1992; Cregan et al.,
1999; Brown Guedira et al., 2000) because of their polymorphic rate and multiple alleles and
codominance. It can be easily detected with PCR and have known positions in the genome. In
soybeans SSRs detected the higher expected heterozygosity compare to other genetic markers
such as RFLP, AFLP, and SSR generated high variable polymorphisms (Rongwen et al., 1995).
More than 600 SSRs have been developed and mapped in 20 molecular linkage groups in soybean
to-date (Cregan et al., 1999). These SSRs mostly represent polymorphism at single locus and there
is no ambiguity in scoring genotypes, in contrast with analyses with RFLP probes that often
hybridize to two or more positions in the soybean genome. High levels of polymorphism at SSRs
have been reported for both the numbers of alleles per locus and the gene diversity (Maughan
et al., 1995; Powell et al., 1996; Diwan and Cregan, 1997; Song et al., 1999; Narvel et al., 2000).
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The purpose of this study is to obtain a better understanding of the genetic relationships
among populations of different geographical regions in Myanmar and introduced vegetable soybean
varieties. The genetic diversity and pattern of genetic variation in Myanmar cultivated soybeans are
evaluated by examining the length polymorphism of alleles found in 53 SSR loci from different
linkage groups.

Materials and Methods
Plant materials
Fourteen landrace soybean accessions which are commercially produced for local market
consumption from different places of Myanmar especially from traditionally soybean growing area of
Southern Shan State, Northern Shan State and from the lower Myanmar ‘Morbi’ (Table 1) and
introduced cultivars ‘AGS292’, ‘Chamamae’, and ‘No.75’ were sown in field of the Orchid Center,
Maejo University, Chiang Mai, Thailand to examine the morphological characters. These are mostly
landraces or pure-line selections. Compared varieties are ‘AGS292’, ‘Chamamae’ and ‘No.75’ of
vegetable soybean. Cultivars identity and purity confirmation were done by using the testa color,
hilum color, and seed size (Chowdhury et al., 2000). Concerning agricultural characters were
collected and analyzed with SAS program.
Laboratory detection
DNA extraction
Genomic DNA was extracted from the first trifoliate fresh leaves according to the rapid
isolation protocol of Doyle and Doyle (1987), a modified CTAB (hexadecyltrimetyl ammonium
bromide) method. The extracted DNA were air dried and dissolved in Tris- EDTA buffer. The final
concentration of DNA sample was adjusted to 10 ng/µl for SSR detection. DNA amplifications were
carried out with 130 random SSR primers of 20 molecular linkage groups. The PCR amplification
reactions contained 2 µl of 10 x PCR buffer, 0.6 µl 50 mM MgCl2, 4 µl of 1mM each dNTPs, 0.4
µM forward and reverse primers, 30 ng of template DNA, and 0.08 µl of 1.25 units/µl taq DNA
polymerase in 20 µl. The PCR amplification reaction cycling were run with 1 minute denaturation at
94°C, 1 minute annealing at 48°C and 2 minute extension at 68°C for 32 cycles. The amplification
products were seperated on 3% agarose gel electrophoresis at the electric potential of 100 volts for
one hour and visualized by ethidium bromide staining under UV light and the images were took
photographs.
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Diversity Analysis
Polymorphic DNA fragments amplified with microsatellite primer pairs were assigned a
letter and each band were scored as present (1) or absent (0). All bands were visually counted
twice and genetic similarity was calculated by Dice coefficient of similarity ‘S = 2p / (2p + q + d)’
where p is the band present in both compared genotypes, q is the total number of polymorphic
bands and d is the band absent in both compared genotypes. A dendrogram was generated from
the SHAN clustering method using the unweighted pair group method of arithemetic average
(UPGMA) by NTSYSpc (version 2) for regional group of cultivars based on average genetic
distances between accessions of different regions.

Results and Discussion
Out of the 130 random primers, 53 SSR primers from 20 MLG groups could detect total of
174 polymorphic alleles (Table 2). The average similarity of estimation was 0.23-0.89 within all
cultivars with three distinct groups. Genetic similarity ranged 0.27 between landraces and vegetable
soybean and. 0.31 to 0.89 among landraces. Two cultivars, NS9 and NS10 were the most similar
at the coefficient of 0.89 based on the SSRs.
The dendrogram produced by SHAN clustering is shown in figure (1). The analyzed result
with the UPGMA also clearly separated into three groups. All southern cultivars ‘SS1’, ‘SS2’, ‘SS3’,
‘SS4’ and ‘SS5’ were fell into the same cluster. The Northern Shan cultivars were scattered in two
clusters of Northern Shan and in vegetable soybean group. One vegetable soybean ‘Chamamae’
was grouped with the Northern Shan while landraces ’Hto Kyai Lyan’ and ‘Hto Phoshe’ and ‘Morbi’
were clustered into vegetable soybean group. The accession separated from the hilum colors was
closely similar at coefficient of 0.84 and 0.87. Among the eleven Nothern Shan accessions, two of
‘NS9 and NS10’ were mostly similar. ‘SS 1’ stood far among cultivars. The relationship of the three
regional populations is reflected in a UPGMA dendrogram based on the coefficient of similarity
between accessions of the different populations. A similar result reported by (Abe et al., 2003) of
soybean germplasm pool in Asia revealed by nuclear SSRs, this result indicated that, the vegetable
soybean ‘AGS292’ and ‘No.75’ represent for Japanese population while Myanmar landraces
soybean cultivars derived from Chinese populations.
The present analysis detected a high level of length polymorphism at 53 SSR loci in the
Myanmar landrace soybean accessions tested. The analyses of the 53 SSR loci clearly allocated
the observed diversity into three major groups The observed diversity among the accessions is
thus sufficient to evaluate their genetic relatedness, although the variation among individuals within
accessions was not evaluated in this study.
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Table 1 The collection site of Myanmar landrace soybean cultivar
Entry

Southern Shan1
Southern Shan 2
Southern Shan 3
Southern Shan 4
Southern Shan 5
Northern Shan 1
Northern Shan 2
Northern Shan 3
Northern Shan 4
Northern Shan 5
Hto Nauk Alan
Hto Kai Lyan
Hto Pho She
Morbi

Part of
Myanmar

Original
District

Latitude

Altitude

Temperatur
e Max/Min

(meter)
1300

31°C/15ºC

Rainfall
10 years
average
(inches/days)
26.31

Southern Taunggyi
Shan

20° 39′ 0″ N,
96° 56′ 0″ E

Northern
Shan

Kyaukme

22° 56′ 0″ N,
97° 45′ 0″ E

836

37°C/10°C

45.44/91

Lower
Region

Morbi

16° 48′ 0″ N,
96° 9′ 0″ E

100

36°C/21°C

40

Relatively high genetic distance from Southern Shan with that of vegetable soybean
suggest that soybean in these areas could be introduced as genetic resources to enlarge the
genetic bases.
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Table 2 SSR primers and number of alleles at 20 MLGS
Locus
Satt545
Satt211
Satt480
Sat-232
Satt332
Sct-064
Satt399
Satt682
Satt460
Satt681
Satt357
Sat346
Sat-160
Satt701
Satt604
Satt372
Satt514
Satt082
Satt268
Satt720
Satt403
Satt117
Sat-381
Satt425
Satt039
Satt595
Sat-120

Linkage
group
A1
A1
A2
A2
B1
B2
C1
C1
C2
C2
C2
D1a+Q
D1a+Q
D1b+W
D1b+W
D2
D2
D2
E
E
E
E
E
F
F
F
F

No. of
alleles
6
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
4
2
2
2
5
3
3
3
3
2
4
5
2
2
2

Locus
Satt569
Sat-262
Satt663
Satt313
Satt656
Satt199
Sat-210
Sat-038
Sat-185
Sat-541
Satt700
Satt562
Satt529
Sat-396
Satt555
Satt326
Satt499
Sat-293
Sat-408
Satt652
Sat-286
Sat-244
Satt323
Sat-422
Satt255
Sat038
Total
Average
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Linkage
group
F
F
F
F
F
G
G
G
G
G
I
I
J
J
K
K
K
K
K
K
L
M
M
M
N
0

No. of alleles
2
4
4
3
2
5
4
6
3
3
4
2
3
6
2
7
3
3
4
3
5
9
4
2
5
2
174
3.28
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0.27 (coefficient of similarity)

I

II

III

Figure 1 A UPGMA dendrogram representing relationships among three regional populations in
Myanmar landraces and three vegetable soybeans. The dendrogram was constructed
based on the Dice’s similarity coefficient between accessions of different populations by
NTSYSpc (version 2)
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บทคัดยอ
การถายทอดลักษณะอายุวันออกดอกในประชากรถั่วเหลืองฝกสดสายพันธุแท จํานวน 92 สายพันธุ
ที่ไดจากการผสมระหวางถั่วเหลืองฝกสดพันธุที่ใชปลูกเปนการคาพันธุ AGS292 ที่มีอายุวันออกดอกแรกสั้น
กับสายพันธุปรับปรุงกาวหนา (advanced breeding line) (G8891 x G7945) 31-3-5-5 หรือ K3 มีอายุวัน
ออกดอกแรกยาว วัตถุประสงคของงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการถายทอดลักษณะและจําแนกเครื่องหมาย
โมเลกุลแบบเอสเอสอารที่เชื่อมโยงกับลักษณะอายุวันออกดอกในถั่วเหลืองฝกสด โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุมในบลอคสมบูรณ 2 ซ้ํา ปลูกทดสอบสายพันธุดังกลาวรวมกับพันธุพอแมในสภาพแปลงปลูก 2 ฤดู
พบวา การกระจายตัวของอายุออกดอกแรกของประชากรอยูระหวาง 30 ถึง 54 วัน ในฤดูฝนป 2551 และ
26 ถึง 47 วัน ในฤดูแลงป 2552 และ 28 ถึง 50 วัน ในการวิเคราะหรวมสองฤดู การประเมินคาอัตรา
พันธุกรรมแบบแคบของอายุวันออกดอกแรกทั้งสองฤดู และการวิเคราะหรวมสองฤดูเทากับรอยละ 81.3, 97
และ 70.8 ตามลําดับ การวิเคราะหเครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอาร เพื่อสํารวจความแตกตางของพอแม
จํานวน 323 เครื่องหมาย บน 20 กลุมลิงเกจ พบวามี 143 เครื่องหมายที่แสดงความแตกตางระหวางพันธุ
พอแม นําเครื่องหมายโมเลกุลเหลานี้ไปวิเคราะหความเชื่อมโยงกับลักษณะอายุวันออกดอกกับประชากร
สายพันธุแท 92 สายพันธุ การวิเคราะหสมการถดถอยหลายตําแหนงของเครื่องหมายที่เชื่อมโยงกับลักษณะ
จากการวิเคราะหปจจัยเดียวรวมสองฤดูในประชากรสายพันธุแท พบวามี QTL อยางนอย 6 ตําแหนงที่
ควบคุมลักษณะอายุวันออกดอกซึ่งอยูใกลกับเครื่องหมายโมเลกุล Satt431 บนกลุมลิงคเกจ J ที่ควบคุม
ลักษณะอายุวันออกดอกและมีอิทธิพลมากที่สุดตอการแสดงออกของลักษณะ แสดงใหเห็นวา QTL ที่พบใน
การศึกษาครั้งนี้นาจะเปน QTL หลัก
คําสําคัญ: ถั่วเหลืองฝกสด วันออกดอก การถายทอดลักษณะ เครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอาร
ลักษณะทางปริมาณ
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Abstract
Inheritance of days to flowering in 92 recombinant inbred lines (RIL) of vegetable soybean
derived from a cross between commercial vegetable soybean cultivar ‘AGS292’, which has short
flowering time and advanced breeding line ‘(G8891xG7945) 31-3-5-5’ or ‘K3’ with long flowering
time was examined. The objectives of this study were to investigate the inheritance of days to
flowering and identify simple sequence repeat (SSR) markers associated with this trait in vegetable
soybean. The RIL population and their parents were evaluated in the filed during rainy season
(2008) and dry season (2009). The treatments were arranged in a randomized complete block
design with 2 replications. The result found that the range of days to flowering in RIL population
was from 30 to 54 days in rainy season of 2008, from 26 to 47 days in dry season of 2009 and 28
to 50 days in combined over two environments. The estimates of narrow-sense heritability of days
to flowering in two environments and combined were 81.3%, 97% and 70.8% respectively. Analysis
of SSR marker to survey polymorphisms of parents with 323 SSR markers on 20 molecular linkage
group (MLG) revealed that 143 markers were polymorphismic and can be used to analyse the
association of the markers in 92 individual RILs with day to flowering. Multiple-locus regression was
analysed for significant markers in RIL population over two environments that revealed at least 6
QTLs controlling days to flowering. The QTL near SSR marker locus Satt431 located in MLG J
gave the highest effect to the trait, suggested that the QTL found in this study might be the major
one.
Keywords: vegetable soybean, days to flowering, heritability, simple sequence repeat (SSR)
marker, quantitative trait loci (QTL)
คํานํา
ถั่วเหลืองฝกสด (vegetable soybean or green soybean) มีชื่อวิทยาศาสตร Glycine max (L.)
Merr. เปนพืชชนิดเดียวกับถั่วเหลืองไร (grain soybean) แตกตางกันที่ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตและ
ลักษณะของผลผลิต กลาวคือ ถั่วเหลืองฝกสด ตลาดตองการผลผลิตทั้งฝก เก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่เมล็ด
เตงเต็มที่ (full seed stage; R6) กอนที่จะเขาสูระยะที่เมล็ดในฝกใดฝกหนึ่งจะสุกแก ฝกจะเปลี่ยนเปนสี
ฟางขาว (beginning maturity stage; R7) ถั่วเหลืองฝกสดนิยมบริโภคในลักษณะเชนเดียวกับพืชผัก เมล็ด
จะตองมีขนาดใหญ เนื้อนุม รสหวานเล็กนอย ในขณะที่ถั่วเหลืองไรตลาดตองการเฉพาะเมล็ดที่กะเทาะออก
จากฝกแลวเทานั้น ถั่วเหลืองเปนพืชที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง มีโปรตีนเปนองคประกอบ ซึ่งโปรตีนจาก
ถั่วเหลืองมีปริมาณกรดอะมิโนที่จําเปนบางชนิด เชน lysine tryptophan เปนองคประกอบสูงกวาโปรตีนจาก
เนื้อสัตว นอกจากนี้ถั่วเหลืองฝกสดยังมีแรธาตุและวิตามินที่จําเปนตอมนุษยอีกหลายชนิด เชน แคลเซียม
ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินบี 1 และบี 2 ถั่วเหลืองฝกสดมีเมล็ดขนาดใหญ เมล็ดแหงมีน้ําหนักมากกวา 250
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มิลลิกรัม/เมล็ด สามารถใชประกอบอาหารและเมล็ดใชรับประทานเปนอาหารวางเหมือนถั่วลิสง (Arachis
hypogeae) ( Mentreddy et al., 2001) จึงเปนพืชที่ควรสงเสริมใหมีการผลิตและบริโภคภายในประเทศ
มากขึ้น นอกจากนี้ในอนาคตถั่วเหลืองฝกสดจะเปนสินคาออกที่สําคัญโดยเฉพาะตลาดในประเทศญี่ปุนและ
ไตหวัน ซึ่งมีความตองการมากและมีกําลังซื้อสูง
อายุ วัน ออกดอกเปน ลักษณะที่มีค วามสําคัญ ซึ่งถั่ วเหลือ งฝก สดแตละพัน ธุมีอ ายุ การออกดอก
ที่ตางกัน เชน พันธุ AGS292 มีอายุวันออกดอก 26-30 วัน พันธุนัมเบอร 75 มีอายุการออกดอก 28-32 วัน
และพันธุเชียงใหม 1 มีอายุการออกดอก 30-40 วัน ( กรมวิชาการเกษตร, 2545 )
เครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอาร (simple sequence repeat) หรือ microsatellite เปน
เครื่องหมายโมเลกุลที่ตรวจสอบความแตกตางของขนาดชิ้นดีเอ็นเอที่เกิดจากความแตกตางของจํานวนชุด
ของลําดับเบสซ้ํา (simple sequence repeat) ซึ่งพบกระจายตัวอยูภายในจีโนม ชนิดของเบสซ้ํา ไดแก ซ้ํา
สองเบส (di-nucleotide repeat) เชน AT, ซ้ําสามเบส (tri- nucleotide repeat) เชน AAC, และ ซ้ําสี่เบส
(tetra-nucleotide repeat) เชน GTAC เปนตน (อรรัตน, 2548)
อายุวันออกดอกแรกในถั่วเหลืองฝกสดเปนลักษณะเชิงปริมาณ (quantitative trait loci, QTL) ที่
ควบคุมดวยยีนหลายคู (polygene) และสภาพแวดลอมจะมีผลตอการแสดงออกสูง Tasma et al. (2003)
ศึกษาถึงอายุการออกดอกในถั่วเหลืองจากประชากรถั่วเหลืองจํานวน 3 ประชากร ซึ่งประกอบดวยประชากร
สายพันธุแท คือ IX132 (PI317.336 X ‘Corsoy’), IX136 (PI317.334B X ‘Corsoy’) และประชากร F2
ที่ไดพัฒนามาจากการผสมกันระหวางถั่วเหลืองพันธุปลูก G. max (สายพันธุ A81-356022) และถั่วเหลือง
พันธุปา G. soja (PI468.916) พบวา ในแผนที่โครโมโซมประกอบดวยกลุมลิงเกจและยีนที่เกี่ยวของกับการ
ออกดอก ไดแก กลุมลิงเกจ A2 (CRY2), B1 และ H (COL1), A1 และ A2 (PHYA), C1 (DET1 และ LD),
D2 (AP2), E และ K (PHYB), F (COL 2), L(FCA) และ Q (CCA1)
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาการถายทอดลักษณะและสืบคนเครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยง
กับอายุวันออกดอกในถั่วเหลืองฝกสดและเปนขอมูลพื้นฐานที่ใชในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุถั่วเหลือง
ฝกสดที่สามารถปรับตัวไดดีในสภาพแวดลอมของประเทศไทย
อุปกรณและวิธีการ
ตัวอยางถั่วเหลือง
ประชากรที่ใชทําแผนที่ยีน (mapping population) ใชประชากรสายพันธุแท (recombinant inbred
lines, RILs) ที่ พั ฒ นาจากคู ผ สมระหว า งถั่ ว เหลื อ งฝ ก สดพั น ธุ ที่ ใ ช ป ลู ก เป น การค า ซึ่ ง ปรั บ ตั ว เข า กั บ
สภาพแวดลอมของประเทศไทยไดดี ไดแก พันธุ AGS292 มีอายุวันออกดอกแรกสั้น กับสายพันธุปรับปรุง
กาวหนา (advanced breeding line) (G8891 x G7945) สายพันธุ 31-3-5-5 หรือ K3 มีอายุวันออกดอกแรกยาว
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การตรวจหาเครื่องหมายเอสเอสอารที่แยกความแตกตางของสายพันธุพอแม
สํารวจความแตกตางของสายพันธุพอแมโดยใชเครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอารที่กระจายทั่วทั้ง
จีโนม จํานวน 323 เครื่องหมาย จากแผนที่โครโมโซมของ Cregan et al. (1999) โดยสกัดดีเอ็นเอดวย
วิธีการของ Doyle and Doyle (1987) ใชเครื่องหมายโมเลกุลที่แสดงความแตกตางมาวิเคราะหลักษณะทาง
พันธุกรรมกับประชากรลักษณะอายุวันออกดอกแรกที่ปลูกทดสอบ 2 ฤดู เพื่อจําแนกเครื่องหมายโมเลกุลที่
เชื่อมโยงกับลักษณะ
การวิเคราะหลักษณะอายุดอกแรกบาน
วิ เ คราะห ลั ก ษณะอายุ ด อกแรกบาน ใช แ ผนการทดลองแบบสุ ม ในบลอคสมบู ร ณ randomized
complete block design (RCBD) จํานวน 2 ซ้ํา ใชประชากรถั่วเหลืองฝกสดสายพันธุแท จํานวน 92 สายพันธุ
ปลูกทดสอบใน 2 สภาพแวดลอมรวมกับพันธุพอแม
การวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางเครื่องหมายเอสเอสอารและอายุวันออกดอกแรก
วิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางเครื่องหมายเอสเอสอารและอายุวันออกดอกแรก โดยวิเคราะห
ข อ มู ล การกระจายตั ว ของประชากร จากการปลู ก ทดสอบใน 2 ฤดู และนํ า เครื่ อ งหมายโมเลกุ ล แบบ
เอสเอสอารที่แสดงความแตกตางกันในพันธุพอแมมาตรวจสอบกับประชากรสายพันธุแทที่ใชในการทําแผนที่
(mapping population) เพื่อพิจารณาอิทธิพลของเครื่องหมายโมเลกุลในแตละตําแหนงตอลักษณะ โดยใชวิธี
single factor analysis (SF-ANOVA) และ multiple factor regression
การวิเคราะหอัตราพันธุกรรม
ประเมินคาอัตราพันธุกรรมแบบแคบ (narrow - sense heritability, h2) จากสมการ h2 = σ2g /
[σ2g+ (σ2ge /e) + ( σ2e /re) ] (Fehr,1987) เมื่อ σ2g และ σ2e คือ องคประกอบของความแปรปรวน
เนื่องจากพันธุกรรมและสภาพแวดลอม ตามลําดับ r คือ จํานวนซ้ํา σ2ge คือ อิทธิพลรวมขององคประกอบ
ความแปรปรวนของพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม และ e คือ จํานวนของสภาพแวดลอม วิเคราะหหาคาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะและการกระจายตัวของลักษณะในประชากร
การสืบคนความเชื่อมโยงของเครื่องหมายโมเลกุลกับลักษณะที่สนใจ วิเคราะหความสัมพันธของ
ลักษณะ (correlation) และความเชื่อมโยงระหวางลักษณะกับเครื่องหมายโมเลกุล
ผลการวิจัยและวิจารณ
จากการวิเคราะหความแปรปรวนของลักษณะวันออกดอกแรกในประชากรสายพันธุแท พบความ
แตกตางทางสถิติในทั้งสองฤดู เมื่อทดสอบความเปนเอกภาพ (homogeneity of variance) ของการทดลอง
ทั้งสองการทดลอง พบวา ไมเปนเอกภาพ การปลูกในฤดูฝนป 2551 ทําใหคาเฉลี่ยของประชากรมีอายุ
ออกดอก 37 วัน ยาวนานกวาการปลูกในฤดูแลงป 2552 มีอายุการออกดอก 33 วัน การกระจายตัวของ
ลักษณะอายุวันออกดอกแรกของประชากรในฤดูฝนป 2551 มีคาพิสัยอยูระหวาง 30 ถึง 54 วัน พันธุ
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AGS292 มีคาเฉลี่ย 28 วัน และพันธุ K3 มีคาเฉลี่ย 47 วัน ในฤดูแลงป 2552 มีคาพิสัยอยูระหวาง 26 ถึง
47 วัน พันธุ AGS292 มีคาเฉลี่ย 26 วัน และพันธุ K3 มีคาเฉลี่ย 47 วัน และเมื่อวิเคราะหรวมสองฤดู พบวา
มีคาพิสัยอยูระหวาง 28 ถึง 50 วัน ประชากรมีคาเฉลี่ย 35 วัน พันธุ AGS292 มีคาเฉลี่ย 27 วัน และพันธุ
K3 มีคาเฉลี่ย 47 วัน ดังแสดงใน Table 1 การกระจายตัวของลักษณะในทั้งสองฤดูและการวิเคราะหรวม
เอียงไปทางดานขวาโดยมีความถี่ของสายพันธุแทที่มีอายุออกดอกนานกวาสายพันธุ K3 ดังแสดงใน Figure 1
การประเมินคาอัตราพันธุกรรมแบบแคบ (narrow-sense heritability, h2) ลักษณะอายุวันออกดอก
แรก ในประชากรสายพันธุแท ดังแสดงใน Table 1 พบวา ในฤดูฝนป 2551 มีคารอยละ 81.3 และในฤดูแลง
ป 2552 รอยละ 97 วิเคราะหรวมในสองฤดูมีคาเทากับรอยละ 70.8 จากรายงานของ Pooprompan et al.
(2006) ทําการศึกษาคาอัตราพันธุกรรมแบบแคบของลักษณะวันออกดอกแรกในถั่วเหลืองฝกสดประชากร
สายพันธุแท (RIL population) จํานวน 190 สายพันธุ ปลูกทดสอบ 2 ฤดู พบวา คาอัตราพันธุกรรมแบบแคบ
ในฤดูฝนและฤดูแลง มีคาเทากับ 94.2 และ 91.6 ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหรวมทั้งสองฤดูมีคาที่ต่ํา คือ
29.1 สาเหตุเนื่องมาจากอิทธิพลรวมระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม ในขณะที่ Niessl et al. (1995)
ศึกษาคาอัตราพันธุกรรมแบบกวางของลักษณะวันออกดอกแรกในถั่วเหลืองที่ไดจากการผสมกันระหวางสาย
พันธุ Dom x Apache, Dom x B152, Dom X Silvia, Dunajka x Apache และ Evans x Birka มีคาอัตรา
พันธุกรรมแบบกวางรอยละ 76, 76, 91, 76, 75 ตามลําดับ และ Graef et al. (1996) ไดทําการศึกษาคา
อัตราพันธุกรรมแบบแคบของลักษณะวันออกดอกแรกในถั่วเหลืองฝกสดจํานวน 2 ประชากร ที่ไดจากคูผสม
ระหวางถั่วเหลืองฝกสดพันธุ U91-3516 x ‘Mikawashima’, denoted UX704 และ U91-3516 x ‘Gion
Fuuki’, denoted UX704 ทําการปลูกทดสอบใน 3 ฤดู พบวา คาอัตราพันธุกรรมแบบแคบแตละประชากรมี
คาที่สูง คือ รอยละ 96±0.16 และ รอยละ 93±0.16 ตามลําดับ
การวิเคราะหความแตกตางของพอแม โดยใชเครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอารที่เลือกใหกระจาย
ทั่วทั้งจีโนม 323 เครื่องหมาย พบวามี 143 เครื่องหมายที่แสดงความแตกตางระหวางพอแม นําเครื่องหมาย
โมเลกุ ล เหล า นี้ ไ ปวิ เ คราะห ลั ก ษณะอายุ วั น ออกดอกแรกกั บ ประชากรย อ ย และประชากรสายพั น ธุ แ ท
92 สายพันธุ
การวิเคราะหสมการถดถอยหลายตําแหนง ของขอมูลที่รวมสองฤดูของเครื่องหมายโมเลกุลที่แสดง
ความแตกตางหรือเชื่อมโยงกับลักษณะวันออกดอกแรก (Table 2) พบวามี QTL อยางนอย 6 ตําแหนงที่
ควบคุมลักษณะอายุวันออกดอกซึ่งอยูใกลกับเครื่องหมายโมเลกุล Satt431 บนกลุมลิงคเกจ J และเปน
เครื่องหมายที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอการแสดงออกของลักษณะดังกลาว, Satt187 บนกลุมลิงเกจ A2,
Sat_415 บนกลุมลิงเกจ D1b+W, Satt568 บนกลุมลิงเกจ H, Sat_105 บนกลุมลิงเกจ I, Satt166 บนกลุม
ลิงคเกจ L ซึ่งสอดคลองกับ Tasma et al. (2003) ศึกษาถึงอายุการออกดอกในถั่วเหลืองจากประชากร
ถั่วเหลืองจํานวน 3 ประชากร ซึ่งประกอบดวย ประชากรสายพันธุแท คือ IX132 (PI317.336 X ‘Corsoy’),
IX136 (PI317.334B X ‘Corsoy’) และประชากร F2 ที่ไดพัฒนามาจากการผสมกันระหวางถั่วเหลืองพันธุ
ปลูก G.max (สายพันธุปรับปรุงกาวหนา A81-356022) และถั่วเหลืองพันธุปา G. soja (PI468.916) พบวา
ในแผนที่ พั น ธุ ก รรมประกอบด ว ยกลุ ม ลิ ง เกจและยี น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การออกดอก ได แ ก กลุ ม ลิ ง เกจ
A2 (CRY2), H (COL1), A2 (PHYA), และ L(FCA) และสอดคลองกับ Pooprompan et al. (2006) ทําการศึกษา
ลั ก ษณะเชิ ง ปริ ม าณที่ ค วบคุ ม ลั ก ษณะวั น ออกดอกแรกในถั่ ว เหลื อ งฝ ก สดประชากรสายพั น ธุ แ ท
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(RIL population) จํานวน 190 สายพันธุ ปลูกทดสอบ 2 ฤดู พบวาในแผนที่พันธุกรรมประกอบดวยกลุม
ลิงเกจและยีนที่เกี่ยวของกับการออกดอก ไดแก เครื่องหมายโมเลกุล Satt187 บนกลุมลิงเกจ A2, Satt568
บนกลุมลิงเกจ H, Sat_105 บนกลุมลิงเกจ I และ Satt431 บนกลุมลิงคเกจ J
สรุปผลการวิจัย
การกระจายตัวอายุวันออกดอกแรกในประชากรสายพันธุแท ที่ไดจากคูผสมเดี่ยวระหวางพันธุ
AGS292 กับสายพันธุ K3 ประชากรสายพันธุแทในฤดูฝนป 2551 มีคาอยูระหวาง 30 ถึง 54 วัน ในฤดูแลง
ป 2552 มีคาอยูระหวาง 26 ถึง 47 วัน และในการวิเคราะหรวมสองฤดู มีคาอยูระหวาง 28 ถึง 50 วัน พันธุ
AGS292 และสายพันธุ K3 ในฤดูฝนป 2551 มีคาเฉลี่ย 28 และ 47 วัน และในฤดูแลงป 2552 มีคาเฉลี่ย 26
และ 47 วัน ตามลําดับ และวิเคราะหรวมทั้งสองฤดูมีคาเฉลี่ย 27 และ 47 วัน ตามลําดับ การประเมินคา
อัตราพันธุกรรมแบบแคบ พบวา ในฤดูฝนป 2551 มีคารอยละ 81.3 และในฤดูแลงป 2552 มีคารอยละ 97
ในขณะที่วิเคราะหรวมในสองฤดูมีคาเทากับรอยละ 70.8 ซึ่งการประเมินคาอัตราพันธุกรรมแบบแคบทั้ง 2
ฤดูพบวามีคาที่สูง แสดงถึงพันธุกรรมจากพอแมสามารถถายทอดไปสูประชากรสายพันธุแท การวิเคราะห
ความแตกตางของพอแมโดยใชเครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอารที่เลือกใหกระจายทั่วทั้งจีโนม 323
เครื่องหมาย พบวามี 143 เครื่องหมายที่แสดงความแตกตางระหวางพอแม และมี QTL อยางนอย 6 ตําแหนง
ที่ควบคุมลักษณะอายุวันออกดอกโดยเครื่องหมายโมเลกุล Satt431 บนกลุมลิงคเกจ J มีอิทธิพลตอการ
แสดงออกของลักษณะมากที่สุด
Table 1 Range and Mean±SD of days of flowering in 92 vegetable soybean RILs and their parents
grown in rainy season of 2008 and dry season of 2009 and combined over seasons. The
narrow-sense heritabilities were presented in the right column
Season

a

RILs

h2 a

Parents

Range

Mean

‘AGS292’

‘K3’

(%)

Rainy season 2008

30-54

37±4

28

47

81.3

Dry season 2009

26-47

33±4

26

47

97

Combined

28-50

35±4

27

47

70.8

Heritability in the narrow-sense
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Table 2 Marker loci significantly associated with day to flowering of 92 vegetable soybean RILs
from the cross between ‘AGS292’ and ‘K3’ grown in rainy season of 2008 and dry season
of 2009 and combined over seasons using multiple-locus regression
Combined

Environment
Rainy 2008

Dry 2009

Locus

MLG1

P

Partial R2 (%)

P

Partial R2(%)

P

Partial R2 (%)

Satt431

J

<0.0001

20.8

0.0002

16.9

<0.0001

25

Sat_105

I

0.0041

9.1

NS

0.008

7.9

Satt049

I

NS2

Satt568

H

0.0021

Satt166

L

Satt187

A2

0.0103

5.2

NS

9.3

0.0101

5.6

0.0059

0.0164

5.1

0.0038

8.6

NS

0.0163

4.8

0.0024

8.6

0.0255

Sat_415 D1b+W 0.0487

3

0.0463

2.8

NS

4.5

NS

Satt403

E

NS

0.013

Satt477

O

NS

NS

Total variation
explained

52.1

0.0476
52.2

7.7
4.6

3.4
48.6

1/ Molecular linkage group
2/ Non-significant
20

MAEN = 35

18

P = 0.0003

NUMBER OF LINES

16
14
12
10
8
6

K3 = 47

4

AGS292 = 27
2
0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
DAYS OF FLOWERING

Figure 1 Frequency distribution of days of flowering in RIL population averaged across seasons
Mean parental values of ‘AGS292’ and ‘K3’ are indicated by arrows
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

125

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
เอกสารอางอิง
กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรที่ดีเหมาะสมสําหรับถั่วเหลืองฝกสด. กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
กรุงเทพ ฯ. 26 หนา.
อรรัตน มงคลพร. 2546. เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุพืช. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพืชสวน,
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. 95 น.
Cregan, P.B., Jarvik, T., Bush, A.L., Shoemaker, R.C., Lark, K.G., Kahler, A.L., Kaya, N., Van Toai,
T.T., Lohnes, D.G., Chung, J., and J.E. Specht. 1999. An integrated genetic linkage map of
the soybean genome. Crop Sci. 39: 1464-1490.
Doyle, J.J. and J.L. Doyle. 1987. A rapid DNA isolation procedure from small quantities of fresh
leaf tissues. Phytochem. Bull. 19: 11-15.
Fehr, W.R. 1987. Principles of cultivar development. Vol.1: Theory and Technique, Macmillan,
NY.
Graef, G.L., L.G. Joson, and E.S. James. 1996. Heritability and Relationships Among Traits for
Edamame Production in Two Soybean Populations. Department of agronomy and
horticulture. University of Nebraska, Lincoln. USA.
Mentreddy, S.R., A.I. Mohamed, N. Joshee and A.K. Yadov. 2002. Edamame a nutritious
vegetable crop. pp. 432-438. Trend in new crops and new uses.
Niessl, H., J. Vollmann and P. Ruckenbauer. 1995. Selection for time to maturity in soybean
(Glycine max (L.) Merrill) and seed protein content of early maturing genotypes.
Universitat fur Bodenkultur Wien, Vorstand.: 311-320.
Pooprompan, P., S. Wasee, T. Toojinda, J. Abe, S. Chanprame and P. Srinives. 2006. Molecular
marker analysis of days to flowering in vegetable soybean (Glycine max (L.) Merrill).
Kasetsart J. (Nat.Sci.). 40: 573-581.
Tasma, I.M., L.L. Lorenzen, D.E. Green and R.C. Shoemaker. 2001. Mapping genetic loci for
flowering time, maturity and photoperiod insensitivity in soybean. Molecular Breeding.
8: 25-35.
Tasma, I.M. and. R.C. Shoemaker. 2003. Mapping flowering time gene homolog in soybean and
their association with maturity (E) loci. Crop Sci. 43: 319-328.

126

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

ผลของการตมตอสารหอมในเมล็ดถั่วเหลืองฝกสดพันธุต างกัน
Effect of Boiling on Flavor Compounds in the Vegetable Soybean Seed
Different Cultivars
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1

บทคัดยอ
สิ่งที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของคุณภาพเมล็ดและฝกถั่วเหลืองฝกสดคือ ลักษณะความหอม ดังนั้น
การศึกษาผลของการตมตอสารหอมในเมล็ดถั่วเหลืองฝกสดพันธุตางกัน จึงไดอาศัยเทคนิคการระบุชนิดและ
ปริมาณของสารหอมดวยเครื่องกาซโครมาโทรกราฟแมสสเปคโทรเมตรี (GCMS) จากผลการศึกษานี้ไดแสดง
ใหเห็นวา การตมมีผลตอชนิดและประมาณของสารหอมในเมล็ดถั่วเหลืองฝกสด เชน สารหอม 3-Hexen-1-ol
และ 1-Hexanol ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นมีคาเทากับ 0.652 และ 8.359% ตามลําดับ โดยถั่วเหลืองฝกสดพันธุ
KAORI มีกลิ่นหอมมากกวาพันธุ DATACHAMAME เพราะถั่วเหลืองฝกสดพันธุ KAORI มีปริมาณของสาร
3-Hexen-1-ol, n-Hexanal และ 1-Hexanol ในเมล็ดที่สูงกวา ผลการวิเคราะหของสารหอมครั้งนี้ไมพบสาร
2-acetyl-1-pyroline ในถั่วเหลืองฝกสดทั้งสองพันธุ
คําสําคัญ: ถั่วเหลืองฝกสด องคประกอบของสารหอม เครื่องกาซโครมาโทรกราฟแมสสเปคโทรเมตรี
(GCMS)

Abstract
One of the best qualities requirements of consumer is the flavor characteristic in the
Edamame seed and pod, among cultivars. So, the determination of the hot water boiling effect to
flavor compounds in the vegetable soybean seed were identified the types and quantities of the
compounds by using GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry). The results showed that the
hot water boiling had effected to the numbers of flavor compounds in the vegetable soybean seeds,
especially, 3-Hexen-1-ol and 1-Hexanol were increased 0.652 and 8.359%, respectively. The Edamame
cultivar “KAORI” had been stronger smell of aromatic flavor compounds than DATACHAMAME
cultivar, because of KAORI gave the high levels of 3-Hexen-1-ol, n-Hexanal and 1-Hexanol in the
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seeds. The results of flavor compounds analysis were not detected the 2-acetyl-1-pyroline in both
vegetable soybean seed cultivars.
Keywords:
Spectrometry)

vegetable soybean, Flavor compounds, GCMS (Gas Chromatography Mass

Introduction
Vegetable soybean or Edamame (Japanese) or Mao Dou (Chinese) is a traditionally special
soybean (Glycine max (L.) Merr.) harvested as a vegetable while the pods are still green and the
seeds have developed to fill 80 to 90 percent of the pod width, between R6 and before R7 growth
stages. The seed of vegetable soybean cultivars are rich levels in protein, fat (with no cholesterol),
minerals and vitamin A,C and E. Historically, vegetable soybean, mao-dou or edamame is
recognized in China and Japan for its medicinal values.
Traditionally, vegetable soybeans are used in Japan as a snack during tea time or eaten with
beer in summer. However, tradition has changed, now there is year-round demands for vegetable
soybean. Domestic production in Japan cannot meet the demand. As a result, Japan has to import
vegetable soybean. China, Taiwan and Thailand has rapidly developed the know-how and knowledge
in vegetable soybean production, and exported most of its products to Japan as frozen edamame.
Qualities requirements of vegetable soybean are into five major categories including appearance,
taste, flavor, texture and nutritional value. The pod color is important, and bright-green is most
desirable. Sensory evaluation of stored vegetable soybean showed that the taste of seeds is mainly
determined by sucrose, glutamic acid and alanine. Saponins, which give bitter taste, are found in the
seed and are rich in hypocotyls. Flavor and texture of boiled vegetable soybean are also highly
correlated to their sensory scores (Masuda,1991). The boiled soybean contained a characteristic
sweet flower-like and beany flavor. The objectives of this study were to determine the effect of boiling
on the flavor compounds in the different vegetable soybean seed cultivars by using GCMS.
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Materials and Methods
1. Materials
The vegetable soybean 2 cultivars namely, DATACHAMAME and KAORI were studied to the
flavor compounds in fresh and boiled seeds. Samples were boiled in hot water, 100ºC, 4 min. and
dept quick freezer, 0˚C in cool water immediately. All samples were packed and kept in sealed
plastic bags at - 20˚C for analysis the flavor compounds to acid-phase solvent extraction.
2. Acid-phase solvent extraction of aroma compounds methods
Fresh and boiled vegetable soybean seeds, 100 g, were milled, 200 ml. of 0.1M HCl was
added and mixture was stirred for 60 min. before filtration. The filtrate,~200 ml, was divided into two
equal parts and transferred to 250 ml. separatory funnels. This was followed by the addition of 3 ml
of 5 M NaOH to make the solution slightly basic. The aqueous phase was then extracted with
dichloromethane (3x100 ml). After drying the combined extracts with anhydrous sodium sulfate, the
solution was concentrated to 1 ml using a rotary evaporator under reduced pressure and at
temperature of 40˚C. The concentrated extract was further processed under a flow of nitrogen prior
to GCMS analysis.
3. Capillary GCMS conditions
GCMS analysis was performed on an Agilent 6890(GC)/HP 5975(MS). Separation was
achieved using Helium as the carrier gas(ca.1ml/min) with a fused silica capillary column(HP-5MS),
30 m length, 0.25 mm i.d., and 0.25 µm film thickness. The GC injector was in a splitless mode.
Injector and detector temperature were 250˚C and 260˚C, respectively. The oven temperature was
programmed starting at 45˚C, 3 min. isothermal, then at 3˚C/min. to 60˚C (3 min. isothermal), then
at 10˚C/min. to 250˚C (10 min. isothermal). The effluent from the capillary column went directly into
the mass spectrometer, MS. The MS instrument was operated in the full scan and electron impact
ionization mode with an ionization voltage of 70 eV and an acceleration voltage of 3,000 V. the ion
source temperature was 230˚C and the GCMS transfer line was set to 250˚C.
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Results and Discussion
The results of the GCMS analysis are shown in Figure 1, 2, 3 and 4 the chromatograms
show a great number of components that may contribute to the flavor compounds in fresh and boiled
seeds or pods, of DATACHAMAME and KAORI vegetable soybean cultivars. Compounds
corresponding to the peaks and the major ions from mass spectra are listed in Table 1 the
compounds were identified mainly by the comparing their mass spectra with those of the standard
compounds in the NIST and Wiley library, together with the comparison of their GC retention times
with those of standard compounds and were confirmed by the standard addition technique.
Tentatively identified components based only on a comparison of the mass spectra with the
reference spectra of the NIST and Wiley library that yielded <90% matches were identified as
unknown in Table 1. (Siripin et. al., 2008)
The results in tables and figures were shown that approximately 27 to 29 prominent pecks
had been identify. Of these, there appeared the presence of alcohols, aldehydes, ketones, hydrocarbons
and others. The major peaks comprise those of n-Hexanal, 1-Hexanol, methyl ester of Hexadecanoic
acid, 4-methyl-6-phenyl-2-pyrimidinamine, n-eicosane, n-tricosan, n-tetracosan, n-octacosan, diisooctyl
1,2-benzenedicarboxylic acid, n-Hexacosane, and n-Heptacosane, 4-methyl-2-Pentanol, 2-Hexanal,
3-Hexene-1-ol, phenylethyl alcohol, nebirinane 6,7-dihydro, lapachone, n-eicosane, and 1,7-trimethyl-2,
3-dimethylindole, the results were similar to Plonjaraen et. al. (2007). Many of these compounds have
been shown to be the products of lipid oxidation such as aldehydes, n-Hexanal and 2-Hexanal, the
important products metabolized by oxidative cleavage of lipids, however, those results were not
showed the 2-acetyl-1-pyroline presentation in both fresh or boiled seeds of vegetable soybean
cultivars, which were different from Masuda (2001). The hot water boiling was effected on the
numbers of flavor compound in vegetable soybean seeds, especially, 3-Hexen-1-ol and 1-Hexanol
were increased the levels 0.652 and 8.359% in KAORI seeds, respectively. And hot water boiling
effect had decreased the quantity of n-Hexanal in the fresh seeds of the both cultivars. The vegetable
soybean cultivar KAORI had been stronger smells of an aromatic flavor compounds than DATACHAMAME
cultivars (Table 2).
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Figure 1 The chromatograms showed the flavor compounds and a great number of components in
boiled seeds , DATACHAMAME cultivar

Figure 2 The chromatograms showed the flavor compounds and a great number of components in
fresh seeds , DATACHAMAME cultivar
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Figure 3 The chromatograms showed the flavor compounds and a great number of components in
boiled seeds , KAORI cultivar
Abundance
TIC: CAORI45H.D

Flavor compounds in fresh seeds,
KAORI cultivar

1200000
1100000
1000000
900000
800000
700000

n-Hexanal, Tr = 4.859

600000

3- Hexene-1-ol. Tr = 6.365

500000
400000

1- Hexanol, Tr = 6.762

300000
200000
100000

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Time-->

Figure 4 The chromatograms showed the flavor compounds and a great number of components in fresh
seeds, KAORI cultivar
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Table 1 The components of flavor compounds in fresh seeds, KAORI cultivar

a

molecular weight from GC-MS (EI) data

b

MS quality comparison with database
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Table 2 The Flavor compounds in the Boiled and Fresh Vegetable Soybean Seeds cultivars
Line

Time

Compounds

m/z c% relative abundance

MWa Quanlityb (% Total (%)

Boiled seed , DATACHAMAME
Chamame 4.641
Chamame 14.104

n-Hexanal
n-Nanonal

82 , 72 , 69 , 58 , 57 , 56 , 55 , 45 , 44 (100),43,41 100
114 , 98 , 95 , 82 , 72 , 70 , 67 , 57 (100) , 55
142

90
91

1.188 %
1.239 %

100
100
102

80
79
85

1.681 %
3.916 %
6.809 %

82 , 72 , 67 , 58 , 56 , 44 , 43 , 41
100
100 , 82 , 79 , 72 , 67 (100) , 65 , 57 , 55 , 53 , 51 100
101 , 89 , 73 , 69 , 65 , 59 , 56 (100) , 53 , 43
102

72
97
83

0.708 %
1.137 %
10.145%

100, 82, 72, 67, 56, 51, 49(100), 39
100, 97, 82, 72, 67(100), 55, 50, 41
84, 69, 56(100), 51, 43, 38

90
94
91

0.907 %
0.485 %
1.786 %

Fresh seed , DATACHAMAME
Chamame 4.653
Chamame 6.195
Chamame 6.568

n-Hexanal
3-Hexen-1-ol
n-Hexanol

82 , 72 , 67 , 56 , 45 , 44 (100) , 43 , 41
82 , 69 , 67 (100) , 55 , 44 , 43 , 41 , 39
84 , 69 (100) , 44 , 43 , 41 , 39

Boiled seed , KAORI
Kaori
Kaori
Kaori

4.649
6.161
6.529

n-Hexanal
3-Hexen-1-ol
n-Hexanol

Fresh seed , KAORI
Kaori
Kaori
Kaori
a

4.859
6.365
6.762

n-Hexanal
3-Hexene-1-ol
1-Hexanol

molecular weight from GC-MS (EI) data ,

b

100
100
100

MS quality comparison with database
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บทคัดยอ
การประเมินการเจริญเติบโต การพัฒนาศักยภาพการใหผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุของงาขี้มอน
และคาเมลีนา ผลการศึกษาพบวาการเจริญเติบโตและการพัฒนางาขี้มอน แบงออกเปน 6 ระยะ เรียงลําดับ
ดังนี้ ระยะ sowing-emergence, primary leaf, beginning bloom, full bloom, beginning seed และ
maturity ตามลําดับ และมีระยะเมล็ดสุกแกพรอมเก็บเกี่ยว 118 วันหลังปลูก สวนคาเมลีนาแบงการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาออกเปน 7 ระยะ เรียงลําดับดังนี้ ระยะ sowing-emergence, primary leaf,
beginning bloom, beginning pods, full bloom, full pods และ maturity ตามลําดับ และมีระยะเมล็ดสุกแก
พรอมเก็บเกี่ยว 79 วันหลังปลูก ผลผลิตทั้งสองพืชไมมีความแตกตางกัน คาเมลีนาใหผลผลิตตอไรเฉลี่ย
202.39 กิโลกรัมตอไร สวนงาขี้มอนใหผลผลิตเฉลี่ย 192.59 กิโลกรัมตอไร ผลการศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ
ของงาขี้ มอนและคาเมลีน า ความบริสุ ทธิ์ท างกายภาพของเมล็ ด (pure seed) ไมมี ความแตกตางกั น
ความชื้นของเมล็ดคาเมลีนามีคาเฉลี่ย 7.95% ซึ่งสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ จากงาขี้มอนที่มีคาเฉลี่ยความชื้น
ของเมล็ด 7.42% การทดสอบความงอกพบวาคาเมลีนามีเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเฉลี่ย 78.75% ซึ่ง
สูงกวาอยางมีนัยสําคัญ จากงาขี้มอนที่มีเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเฉลี่ย 48.08% การเรงอายุเมล็ดพันธุ
คาเมลีนามีเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเฉลี่ย 56.58% ซึ่งสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ จากงาขี้มอนที่มี
เปอรเซ็นตความงอกหลังการเรงอายุเฉลี่ย 15.14% และการทดสอบคาการนําไฟฟา คาเมลีนามีคาการนํา
ไฟฟาของเมล็ดเฉลี่ย 90.7 µS.cm-1g-1 ซึ่งสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ จากงาขี้มอนที่มีคาการนําไฟฟาของเมล็ด
เฉลี่ย 23.3 µS.cm-1g-1
คําสําคัญ: งาขี้มอน คาเมลีนา คุณภาพเมล็ดพันธุ ศักยภาพการใหผลผลิต
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Abstract
Evaluation on the growth, development, yield potential and seed quality of perilla (Perilla
frutescens) and camelina (Camelina sativa), results showed that growth and development of
perilla performed 6 stages included sowing-emergence, primary leaf, beginning bloom, full bloom,
beginning seed and maturity, respectively. Harveting maturity of perilla was 118 days after sowing
date. The growth and development of camelina performed 7 stages included sowing-emergence,
primary leaf, beginning bloom, beginning pods, full bloom, full pods and maturity, respectively.
Harvesting maturity of camelina was 79 days after sowing date. The grain yield per rai of these two
crops were not significant difference, camelina gave 202.39 kg./rai compared to perilla which
yielded 192.59 kg./rai (1,600 m2). Study on the seed quality of perilla and camelina, found that
physical purity analysis (pure seed) of both crops were not significant difference. Camelina seed
moisture test was 7.95%, which was higher significantly than perilla seed moisture content which
was 7.42%. Germination test indicated that camelina gave 78.75% germination, which was higher
significantly than perilla, which had 48.08% germination. Accelerated Ageing (AA) test also indicated
that camelina had 56.58% germination, which was higher significantly than perilla, which had
15.14% of germination after accelerated ageing. As well electrical conductivity test, showed that
camelina had electrical conductivity 90.7 µS.cm-1g-1, which was higher significantly than perilla,
which performed electrical conductivity 23.3 µS.cm-1g-1.
Keywords: Perilla, Camelina, seed quality, yield potential

คํานํา
งาขี้มอน (Perilla frutescens) พืชน้ํามันชนิดนี้พบมากในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนพืชตระกูลมิ้นทใชประกอบอาหารหลากหลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศญี่ปุน (ชื่อญี่ปุน: shiso) เกาหลี และจีน เมล็ดมีขนาดเล็กเหมือนเมล็ดงา มีน้ํามันในเมล็ดสูงถึง
31-51% สารสกัดจากเมล็ดเปนแหลงของกรดไขมันจําเปน (นัย, 2525)
คาเมลีนา (Camelina sativa) เปนพืชน้ํามันอีกชนิดหนึ่งที่มีความเปนไปไดตอการพัฒนาการผลิต
ในประเทศไทย เนื่องจากเปนพืชที่ใหน้ํามันในเมล็ดสูงถึง 30-40% น้ํามันจากเมล็ดคาเมลีนาสามารถใชใน
อุตสาหกรรมเคมี ยารักษาโรค เครื่องสําอาง และชวยลดคลอเลสเตอรอล ลดความเสี่ยงจากการเปนโรคหัวใจ
เมล็ดคาเมลีนาหาซื้อไดในประเทศไทย แตไมมีผูใดใหความสนใจและยังไมมีการศึกษาถึงประโยชนอยาง
จริงจัง คาเมลีนาในประเทศไทยจึงเปรียบเสมือนวัชพืชตัวหนึ่งเทานั้น (ไทยโพสต, 2551)
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนา การใหผลผลิต และคุณภาพเมล็ด
พันธุของงาขี้มอนและคาเมลีนาที่ผลิตขึ้นในสภาพแวดลอมในจังหวัดเชียงใหมเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
งาขี้มอนและคาเมลีนาใหเปนพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหมใหเกษตรกร
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อุปกรณและวิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. เมล็ดพันธุงาขี้มอนและคาเมลีนา
2. เครื่องชั่งน้ําหนักไฟฟา
วิธีการ

4. ตูเพาะ
3. ตูอบไฟฟา

5. เครื่องวัดคาการนําไฟฟา
6. เครื่องวัดความชื้นไฟฟา

การทดลองที่ 1 ศึกษาการเจริญเติบโต การพัฒนาและศักยภาพการใหผลผลิตของงาขี้มอนและ
คาเมลีนา วางแผนการทดลองแบบ RCBD 2 สิ่งทดลอง 3 ซ้ํา ณ แปลงวิจัยภาควิชาพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม โดยปลูกเปนแถว งาขี้มอนระยะระหวางตน 25 ถึง เซนติเมตร
ระหวางแถว 50 เซนติเมตร คาเมลีนาระยะระหวางตน 20 ถึง 25 เซนติเมตร ระหวางแถว 40 เซนติเมตร แลว
กลบบางๆ
การทดลองที่ 2 การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ วางแผนการทดลองแบบ CRD 2 สิ่งทดลอง 3 ซ้ํา
มีดังนี้ การตรวจสอบความชื้นของเมล็ดพันธุ โดยวิธีการอบดวยความรอน ใชตัวอยางซ้ําละ 5 กรัม
อุณหภูมิ 103+2 องศาเซลเซียส นาน 2-3 ชั่วโมง
การทดสอบความงอก เพาะบนกระดาษแบงเสนเปนตาราง 10x10 ชอง ใช 2 ชั้น งาขี้มอนใช
อุณหภูมิ 20 ถึง 30 องศาเซลเซียส เวลาในการเพาะ 14 วัน (first count วันที่ 5 และ final count วันที่ 14)
สวนคาเมลีนาใชอุณหภูมิ 20 ถึง 30 องศาเซลเซียส เวลาในการเพาะ 10 วัน (first count วันที่ 4 และ final
count วันที่ 10)
การเรงอายุ โดยจัดใหเมล็ดไดรับสภาพความเครียด (stress condition) หรือสภาพแวดลอมที่ไม
เหมาะสมชวงสั้นๆ โดยนําเมล็ดไปไวในที่อุณหภูมิอุณหภูมิ 40-45+0.3 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง
(ISTA, 2003) แลวทดสอบความงอก
การทดสอบคาการนําไฟฟา ใชเมล็ด 1 กรัม ตอน้ํา 100 มิลลิลิตร เก็บที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 24 ชั่วโมง

ผลการวิจัย
การทดลองที่ 1 ผลศึกษาการเจริญเติบโต การพัฒนาและศักยภาพการใหผลผลิตของงาขี้มอนและ
คาเมลีนา พบวางาขี้มอนแบงออกไดเปน 6 ระยะ เรียงลําดับดังนี้ sowing-emergence ใชเวลา 6 วัน,
primary leaf ใชเวลา 10 วัน, beginning bloom ใชเวลา 70 วัน, full bloom ใชเวลา 79 วัน, beginning
seed ใชเวลา 88 วัน และ maturity ใชเวลา 118 วัน ตามลําดับ ซึ่งแตละระยะการเจริญเติบโตใชเวลา
แตกตางกัน และมีระยะเวลาเมล็ดสุกแกพรอมเก็บเกี่ยวหลังปลูก 118 วัน (Table 1) สวนคาเมลีนาแบง
ออกเปน 7 ระยะ ดังนี้ sowing-emergence ใชเวลา 4 วัน, primary leaf ใชเวลา 9 วัน, beginning bloom
ใชเวลา 41 วัน, beginning pods ใชเวลา 47 วัน, full bloom ใชเวลา 58 วัน, full pods ใชเวลา 65 วัน และ
maturity ใชเวลา 79 วัน ตามลําดับ ซึ่งแตละระยะการเจริญเติบโตใชเวลาแตกตางกัน และมีระยะเวลาเมล็ด
สุกแกพรอมเก็บเกี่ยวหลังปลูก 79 วัน (Table 2) งาขี้มอนมีน้ําหนัก 1,000 เมล็ดเฉลี่ย 1.686 กรัม ซึ่งสูง
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กวาอยางมีนัยสําคัญ จากคาเมลีนาที่มีน้ําหนัก 1,000 เมล็ดเฉลี่ย 0.983 กรัม ผลผลิตตอไรไมมีความ
แตกตางกัน คาเมลีนาใหผลผลิตตอไรเฉลี่ย 202.39 กิโลกรัมตอไร สวนงาขี้มอนใหผลผลิตตอไรเฉลี่ย
192.59 กิโลกรัมตอไร (Table 3)
การทดลองที่ 2 ผลการศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุของงาขี้มอนและคาเมลีนา พบวาความบริสุทธิ์
ทางกายภาพของเมล็ด (pure seed) ไมมีความแตกตางกัน งาขี้มอนมีความบริสุทธิ์ทางกายภาพเฉลี่ย
98.63% สวนคาเมลีนามีความบริสุทธิ์ทางกายภาพเฉลี่ย 97.94% (Table 4)
ความชื้นของเมล็ดพันธุที่อายุเก็บรักษา 1 สัปดาหของคาเมลีนาและงาขี้มอน พบวาคาเมลีนามี
ความชื้นของเมล็ดเฉลี่ย 8.19% ซึ่งสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ จากงาขี้มอนที่มีความชื้นของเมล็ดเฉลี่ย 7.45%
ความชื้นของเมล็ดพันธุที่อายุเก็บรักษา 5 สัปดาห พบวาไมมีความแตกตางกัน คาเมลีนามีความชื้นของ
เมล็ดเฉลี่ย 7.97% สวนงาขี้มอนมีความชื้นของเมล็ดเฉลี่ย 7.34% ความชื้นของเมล็ดพันธุที่อายุเก็บรักษา
9 สัปดาห พบวาคาเมลีนามีความชื้นของเมล็ดเฉลี่ย 7.95% ซึ่งสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ จากงาขี้มอนที่มี
ความชื้นของเมล็ดเฉลี่ย 7.42% (Table 4)
ความงอกของเมล็ดพันธุที่อายุเก็บรักษา 1 สัปดาห พบวาคาเมลีนามีความงอกเฉลี่ย 95.92% ซึ่ง
สูงกวาอยางมีนัยสําคัญ จากงาขี้มอนที่มีความงอกเฉลี่ย 36.83% ความงอกของเมล็ดพันธุที่อายุเก็บรักษา
5 สัปดาห พบวาไมมีความแตกตางกัน คาเมลีนามีความงอกเฉลี่ย 91.67% สวนงาขี้มอนมีความงอกเฉลี่ย
90.08% ความงอกของเมล็ดพันธุที่อายุเก็บรักษา 9 สัปดาหคาเมลีนามีความงอกเฉลี่ย 78.75% ซึ่งสูงกวา
อยางมีนัยสําคัญ จากงาขี้มอนที่มีความงอกเฉลี่ย 48.08% (Table 4)
การเรงอายุเมล็ดพันธุหลังเก็บรักษา 1 สัปดาห พบวาคาเมลีนามีความงอกเฉลี่ย 68.71% ซึ่งสูงกวา
อยางมีนัยสําคัญ จากงาขี้มอนที่มีความงอกเฉลี่ย 48.04% การเรงอายุเมล็ดพันธุหลังเก็บรักษา 5 สัปดาห
พบวางาขี้มอนมีความงอกเฉลี่ย 81.75% ซึ่งสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ จากคาเมลีนาที่มีความงอกเฉลี่ย
64.63% การเรงอายุเมล็ดพันธุหลังเก็บรักษา 9 สัปดาห พบวาคาเมลีนามีความงอกเฉลี่ย 56.58% ซึ่งสูง
กวาอยางมีนัยสําคัญ จากงาขี้มอนที่มีความงอกเฉลี่ย 15.14% (Table 4)
คาการนําไฟฟาเมล็ดพันธุหลังเก็บรักษา 1 สัปดาห พบวาคาเมลีนามีคาการนําไฟฟาเฉลี่ย 75.9
-1 -1
µS.cm g ซึ่งสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ จากงาขี้มอนที่มีคาการนําไฟฟาเฉลี่ย 19.1 µS.cm-1g-1 คาการนํา
ไฟฟาเมล็ดพันธุหลังเก็บรักษา 5 สัปดาห พบวาคาเมลีนามีคาการนําไฟฟาเฉลี่ย 90.7 µS.cm-1 g-1 ซึ่ง
สูงกวาอยางมีนัยสําคัญ จากงาขี้มอนที่มีคาการนําไฟฟาเฉลี่ย 20.0 µS.cm-1g-1 คาการนําไฟฟาเมล็ดพันธุ
หลังเก็บรักษา 9 สัปดาห พบวาคาเมลีนามีคาการนําไฟฟาเฉลี่ย 99.7 µS.cm-1g-1 ซึ่งสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ
จากงาขี้มอนที่มีคาการนําไฟฟาเฉลี่ย 23.3 µS.cm-1g-1 (Table 4)
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Table 1 Duration stage of the growth and development of perilla (Perilla frutescencs)
Stages of the growth and development
Sowing-Emergence
Primary leaf
Beginning bloom
Full bloom
Beginning seed
Seed maturity

Days after sowing
6
10
70
79
88
118

Table 2 Duration stage of the growth and development of camelina (Camelina sativa)
Stages of the growth and development
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Days after sowing

Sowing-Emergence

4

Primary leaf

9

Beginning bloom

41

Beginning pods

47

Full bloom

58

Full pods

65

Seed maturity

79
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Table 3 Yields and yield components of perilla (Perilla frutescencs.) and camelina (Camelina sativa)
Yields and yield components

Camelina Perilla

F-test

LSD .05

LSD .01

CV. (%)

Pod per plant

902.8b

4169.6a

*

2980.7

6875

33.50

Seed per pod

9.6a

3.8b

**

1.1

2.6

4.70

Seed wieght 1,000 (g.)

0.983b

1.686a

*

0.345

0.796

7.36

Seed wieght per plant (g.)

10.120

15.046

ns

5.616

12.954

12.70

Bio mass (g./plant)

25.188b

65.617a

**

5.928

13.674

3.72

Harvesting Index (%)

40.53a

23.00b

*

11.54

26.62

10.34

Seed yield (kg./rai)

202.39

192.59

ns

138.44

319.31

11.17

Note : 1) Different alphabets within rows indicated of significant difference between the characters
2) *, ** indicated p>.05 and p>.01 probability levels respectively
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Table 4 Seed quality of perilla (Perilla frutescencs.) and camelina (Camelina sativa.)
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Seed character testing

Storage
(week)

Camelina

Perilla

F-test

LSD .05

LSD .01

CV. (%)

97.9

98.6

ns

3.55

8.19

1.03

1
5
9

8.19a
7.97
7.95a

7.45b
7.34
7.42b

*
ns
*

0.49
0.7
0.47

1.12
1.62
1.08

1.77
2.62
1.73

1

95.92a

36.83b

**

13.06

30.13

5.6

5
9

91.67
78.75a

90.08
48.08b

ns
**

6.03
10.94

13.91
25.24

1.89
4.91

1
5
9
1
5
9

68.71a
64.63b
56.58a
75.9a
90.7a
99.7a

48.04b
81.75a
15.14b
19.1b
21.0b
23.3b

**
*
**
**
**
**

6.64
8.25
5.31
8.55
11.99
13.48

15.32
19.02
12.24
19.73
27.66
31.09

3.24
3.21
4.22
5.13
6.11
6.24

Physical purity analysis (%)
Seed moisture test (%)

Germination test (%)

Accelerated Ageing (AA) test (%)

Electrical Conductivity test
(µS.cm -1 g -1)

Note : 1) Different alphabets within rows indicated of significant difference between the characters
2) *, ** indicated p>.05 and p>.01 probability levels respectively
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วิจารณผลการวิจัย
การเจริญเติบโตและการพัฒนาของงาขี้มอนแบงออกเปน 6 ระยะ เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 70 วัน
หลังปลูก และเมล็ดสุกแกพรอมเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 118 วันหลังปลูก สวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของ
คาเมลีนาแบงออกเปน 7 ระยะ เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 41 วันหลังปลูก และเมล็ดสุกแกพรอมเก็บเกี่ยวเมื่อ
อายุ 79 วันหลังปลูก เมื่อปลูกในฤดูปลายฝน (สิงหาคม-พฤศจิกายน) ซึ่งพบวามีความสอดคลองกับ
คาเมลีนาที่ปลูกในสหรัฐอเมริกาก็จะออกดอกเมื่ออายุ 42-46 วันหลังปลูก และเมล็ดสุกแกพรอมเก็บเกี่ยว
77-81 วันหลังปลูก (Putnam et al., 1993)
คาเมลีนามีผลผลิตตอไรมากที่สุดเฉลี่ย 202.39 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตสูงกวาคาเมลีนาที่ปลูกใน
Rosemount, Minnesota, U.S.A. มีผลผลิต 1,218 กิโลกรัมตอเฮกตาร หรือ 194.88 กิโลกรัมตอไร
(Putnam et al., 1993) สวนงาขี้มอนมีผลผลิตตอไรเฉลี่ย 192.59 กิโลกรัมตอไร สูงกวาผลผลิตงาขี้มอนที่
ปลูกในประเทศเกาหลีใตมีผลผลิตเมล็ดที่ผลิตเปนการคาเฉลี่ย 770 กิโลกรัมตอเฮกตาร หรือ 123.2 กิโลกรัม
ตอไรเทานั้น (Lee et al., 1989)
ความบริสุทธิ์ทางกายภาพของเมล็ดพันธุ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับความบริสุทธิ์ทางกายภาพของ
เมล็ดพันธุพืชไรตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ พบวาเมล็ดพันธุของงาขี้มอนและคาเมลีนามีความบริสุทธิ์ทาง
กายภาพ 98.63 และ 97.94% ตามลําดับ อยูในเกณฑมาตรฐานของเมล็ดพันธุพืชไร ทํานองเดียวกับเมล็ด
พันธุงามีมาตรฐานความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุอยูที่ 97% (นิตย, 2551) เนื่องจากยังไมมีการกําหนด
มาตรฐานของเมล็ดพันธุของงาขี้มอนและคาเมลีนา ดังนั้นจึงนํางามาใชเปรียบเทียบเพราะวาเปนพืชน้ํามัน
เหมือนกัน
งาขี้มอนและคาเมลีนามีความชื้นของเมล็ดพันธุเฉลี่ย 7.4 และ 8.0% ตามลําดับ มีความใกลเคียง
กับความชื้นของเมล็ดพันธุงา ทานตะวัน และคําฝอย ตามมาตรฐานคุณภาพของเมล็ดพันธุ คือ มีความชื้น
8, 9.5 และ 8% ตามลําดับ (สํานักเมล็ดพันธุขาวกรมการขาว, 2547) ซึ่งเปนระดับความชื้นที่ทําใหอายุการ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุไดนานขึ้น
ความงอกของเมล็ดพันธุหลังเก็บรักษา 1, 5 และ 9 สัปดาห พบวาคาเมลีนามีความงอกของเมล็ด
พันธุลดลงจาก 95.92, 91.67 และ 78.75% ตามลําดับ สวนงาขี้มอนมีความงอกของเมล็ดพันธุ 36.83,
90.08 และ 48.08% ตามลําดับ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุถั่วเหลืองและ
งาตามมาตรฐานเมล็ดพันธุจําหนาย มีเปอรเซ็นตความงอก 65 และ 70% ตามลําดับ (สํานักเมล็ดพันธุขาว
กรมการขาว, 2547) พบวาเมล็ดพันธุของคาเมลีนาหลังเก็บรักษา 1, 5 และ 9 สัปดาห มีเปอรเซ็นตความ
งอกสูงกวาเกณฑมาตรฐานเมล็ดพันธุอยางชัดเจน สวนงาขี้มอนในการเก็บรักษาสัปดาหแรกมีเปอรเซ็นต
ความงอกต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเมล็ดพันธุ เมื่อทดสอบความงอกหลังเก็บรักษา 5 สัปดาห พบวามี
เปอรเซ็นตความงอกสูงกวาเกณฑมาตรฐานเมล็ดพันธุ แสดงวาเมล็ดพันธุงาขี้มอนอาจจะพักตัว สอดคลอง
กับการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุงาขี้มอนจาก 4 แหลงปลูกในประเทศญี่ปุน มีความงอกเพียง
0-14% ในชวง 2 เดือนแรกหลังการเก็บเกี่ยว (Tominaga and Nitta, 1998)
การเรงอายุเมล็ดพันธุหลังเก็บรักษา 1 สัปดาห พบวาคาเมลีนามีความงอกของเมล็ดพันธุมากเฉลี่ย
68.71% หลังเก็บรักษา 5 สัปดาห พบวางาขี้มอนมีความงอกของเมล็ดมากเฉลี่ย 81.75% และการเรงอายุ
เมล็ดพันธุหลังเก็บรักษา 9 สัปดาห พบวา คาเมลีนามีความงอกของเมล็ดมากเฉลี่ย 56.58% ผลจากการเรง
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อายุเมล็ดพันธุเปอรเซ็นตความงอกมีความสอดคลองกับเปอรเซ็นตความงอกจากการทดสอบความงอกของ
เมล็ดพันธุ จึงเปนวิธีหนึ่งที่สามารถใชตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุของงาขี้มอนและคาเมลีนาได
คาการนําไฟฟาเมล็ดพันธุหลังเก็บรักษา 1, 5 และ 9 สัปดาห พบวาคาเมลีนามีคาการนําไฟฟาของ
เมล็ดพันธุมากเฉลี่ย 75.9, 90.7 และ 99.7 µS.cm-1g-1 ตามลําดับ ผลจากการวัดคาการนําไฟฟาไมมีความ
สอดคล อ งกั บ เปอร เ ซ็ น ต ค วามงอกของเมล็ ด พั น ธุ เพราะคาเมลี น า มี ค า การนํ า ไฟฟ า ของเมล็ ด สู ง กว า
งาขี้มอนมากเปอรเซ็นตความงอกจะตองต่ํากวางาขี้มอน เนื่องจากเมล็ดพันธุที่มีสารอินทรียรั่วมาก จะมีคา
การนําไฟฟาสูง จึงจัดวาเปนเมล็ดพันธุที่มีความแข็งแรงต่ํา ขณะที่เมล็ดพันธุที่มีสารรั่วนอย จัดวาเปนเมล็ด
พันธุที่มีความแข็งแรงสูง (นิตย, 2551)

สรุปผลการวิจัย
การประเมิ น ศั ก ยภาพการพั ฒ นาการเจริ ญ เติ บ โต การให ผ ลผลิ ต และคุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ ข อง
งาขี้มอนและคาเมลีนา ผลการศึกษาพบวางาขี้มอนมีอายุสุกแกเก็บเกี่ยวยาวกวาคาเมลีนา และเมื่อ
เปรียบเทียบผลผลิตที่ไดจากการทดลองกับผลผลิตจากตางประเทศ พบวาผลผลิตที่ไดนั้นสูงเทียบเทาหรือ
มากกวาตางประเทศ แตอยางไรก็ตามการเพิ่มองคประกอบผลผลิตโดยเฉพาะจํานวนฝกตอตนใหมากยิ่งขึ้น
โดยการจัดการไรและธาตุอาหารในชวงการพัฒนาทางใบและลําตนที่ดี นาจะสงผลตอผลผลิตตอไรเพิ่มสูงขึ้น
ในทํานองเดียวกันการเพิ่มขนาดเมล็ดหรือน้ําหนัก 1,000 เมล็ด ใหมากขึ้นก็นาจะสงผลโดยตรงตอผลผลิต
และคุณภาพเมล็ดพันธุของพืชน้ํามันทั้ง 2 ชนิด ซึ่งผลที่ไดเปนแนวโนมที่ดีและสามารถพัฒนาใหเปนพืช
เศรษฐกิจทางเลือกใหม ใหเกษตรกรไดในอนาคตอันใกล
การศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุของงาขี้มอนและคาเมลีนา ผลการศึกษาพบวาคาเมลีนามีคุณภาพ
เมล็ดพันธุสูงกวางาขี้มอนหลังจากเก็บรักษา 9 สัปดาห ภายใตสภาพอุณหภูมิหอง การทดสอบคาการนํา
ไฟฟาของเมล็ดพันธุนั้นไมเหมาะสมที่จะนํามาใชตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุของคาเมลีนาได เพราะมีคา
EC สูงมาก
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Figure 1 Agricultural characteristic of perilla (Perilla frutescencs.)

Figure 2 Agricultural characteristic of camelina (Camelina sativa.)
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การระบุชนิดของ Cannabinoids ในเฮมพ (Cannabis sativa L.) พันธุไทย
Identification Types of Cannabinoids in Hemp (Cannabis sativa L.) Thai Cultivars
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บทคัดยอ
การระบุชนิดของสารเสพติด cannabinoids ในเฮมพ (กัญชง) มีวิธีการวิเคราะหหลายวิธี ใน
การศึ ก ษานี้ ไ ด วิ เ คราะห โ ดยเครื่ อ งก า ซโครมาโทกราฟ / แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) ซึ่ ง เป น วิ ธี ก ารที่
สามารถวิเคราะหชนิดของสารเสพติด cannabinoids ในเฮมพพันธุไทยทั้ง 9 พันธุได โดยพบวา มีสารเสพติด
cannabinoids 4 ชนิด และมีปริมาณที่แตกตางกัน ไดแก THC, CBN, CBC และ CBD มีคาอยูระหวาง
6.520-59.377, 1.292-5.154, 0-2.858 และ 9.584-39.714% ของพื้นที่ใตพีค ตามลําดับ โดยพันธุปางตองมี
สาร THC มากที่สุด พันธุเวียดนาม มีสาร CBN มากที่สุด พันธุปางอุงมีสาร CBC มากที่สุด และพันธุเวียดนาม
มีสาร CBD มากที่สุด ผลการศึกษานี้สามารถยืนยันไดวาวิธีการวิเคราะหดวยเครื่อง GC-MS เปนวิธีที่
รวดเร็ ว และไม ยุ ง ยากสํ า หรั บ ตรวจหาชนิ ด และปริ ม าณของสารเสพติ ด ของสารกลุ ม cannabinoids ใน
เฮมพพันธุไทย
คําสําคัญ: สารเสพติดกลุม cannabinoids เทคนิคกาซโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS)
เฮมพ (กัญชง)

Abstract
Identification types of cannabinoids in Hemp (Cannabis sativa L.) has been analyzed of
several methods. In this study, A gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) was detected
4 types of cannabinoids in 9 Cannabis sativa L. cultivars in Thailand. The results were revealed
that the different Cannabis sativa L. cultivars showed the different levels of cannabinoids such as:
THC, CBN, CBC and CBD, in the range 6.520-59.377, 1.292-5.154, 0-2.858 and 9.584-39.714% of
peak area, respectively. Pang-Thong had produced the highest THC content, Vietnam had
performed the highest CBN content, Pang-Oung had performed the highest CBC content and
Vietnam had showed the highest CBD content. We confirmed GC-MS technique was rapidly and
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simplify detected for evaluation the quantitative analysis and types of cannabinoids in Cannabis
sativa L. Thailand cultivars.
Keywords: cannabinoids, gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS),
Hemp (Cannabis sativa L.)

คํานํา
เฮมพ (กัญชง) จัดเปนพืชเสนใยที่มีความสําคัญ 1 ใน 13 ของโลก และจัดเปนพืชเศรษฐกิจชนิด
หนึ่งของประเทศ มีประโยชนในการผลิตปจจัยสี่ของมนุษย เชน สามารถนําไปถักทอเสื้อผา เชือก กระสอบ
ทํากระดาษ หรือเครื่องใชตางๆ เมล็ดสามารถนํามาเปนอาหารคน สัตวเลี้ยง และยังใหน้ํามัน โปรตีน ซึ่ง
สามารถนําไปผลิตเปนน้ํามันซักแหง สบู เครื่องสําอาง หรือแมกระทั่งเปนน้ํามันเชื้อเพลิง De Zeeuw et al.
(1972)
เฮมพสามารถสังเคราะหสารที่เรียกวา cannabinoids ชนิดตางๆ ที่มีโครงสรางทางเคมีแตกตางกัน
ไดแก 1) tetrahydrocannabinol (THC) ประกอบดวยสารสองชนิดที่เปน isomer กัน คือ Delta-9tetrahydrocannabinol (∆9-THC) มีฤทธิ์ทางดานจิตใจ ทําใหเกิดอารมณเคลิบเคลิ้มและเปนสุข ถาเสพโดย
การสูบจะออกฤทธิ์แรงกวารับประทาน และ Delta-8-tetrahydrocannabinol (∆8-THC) ไมมีฤทธิ์ตอจิตใจจึง
ไมจัดเปนสารเสพติด ทําใหเกิดอารมณเคลิบเคลิ้ม (Devane, 1992) 2) cannabidiol (CBD) 3) cannabinol
(CBN) เปนสารที่ไดจากการออกซิเดชันของ Delta-9-tetrahydrocannabinol มีฤทธิ์ทําใหเกิดการเสพติด
4) cannabicyclol (CBC) 5) cannabichromine (CBCh) 6) cannabinolic acid (CBNA) มีฤทธิ์ทําให
จิตใจสงบจัดเปนยานอนหลับ 7) cannabichromenic acid (CBCHA) และ 8) cannabidivarol (Hazekamp
et al.,2004) โดยปริมาณของสารแตละพันธุจะแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม เชน ภูมิอากาศ ดิน และ
น้ํา ฯลฯ (Etienne et al., 2003)
ปจจุบันเฮมพจัดเปนพืชเสพติดประเภทที่ 5 เนื่องจากมีสารสารเสพติดประเภท tetrahydrocannabinol (THC) มากกวา 0.3% ซึ่งไมสามารถปลูกได ยกเวนเพื่อการศึกษาคนควาวิจัยที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ในการศึกษาคนควาวิจัยตองขออนุญาตพิเศษ จึงจําเปนตองมีการศึกษาขอมูลดานตางๆ ทั้ง
ทางดานเขตกรรมและขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพในดานสารเคมี น้ํามันในเมล็ด การใหเสนใยและเยื่อหรือ
ประโยชนในลักษณะอื่นๆ ของกัญชงที่ปลูกในประเทศไวโดยละเอียด อันจะเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญสําหรับ
รองรับการพัฒนาใหกัญชงเปนพืชเศรษฐกิจ จึงจําเปนที่จะตองหาวิธีวิเคราะหเพื่อใหสามารถแยกสาร THC
ซึ่งมีทั้ง ∆8-THC และ ∆9-THC ปนอยู ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการศึกษาขณะนี้ คือ การวิเคราะหเพื่อระบุ
สารเสพติดกลุม cannabinoids โดยเทคนิคกาซโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) ในกัญชงจึง
นับเปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนําขอมูลมาใชในการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุเพื่อใชในการปรับปรุง
พันธุ รวมถึงการตรวจสอบพันธุเฮมพที่ปลูกในประเทศไทยโดยไมเปนพืชเสพติด
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อุปกรณและวิธีการ
ตัวอยางสายพันธุกัญชง
พันธุปางอุง, สองแคว, ปางแก, พบพระ, ปางตอง, แมตะละ, หวยหอย, หวยแลง และพันธุ
เวียดนาม
สารเคมีและอุปกรณที่ใชในการวิเคราะหสารเสพติด
เมทานอล analytical grade (Merck, USA), Sodium sulfate anhydrous (Na2So4) Ajax;, เครื่อง
แกสโครมาโตกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) Agilent; U.S., Column Capillary (HP-5MS)/30.0 m x
250 µm i.d.,0.25 µm และเครื่องกลั่นระบบสุญญากาศ (Rotary vacuum Evaporator) Buchi/R-114;
Switzerlan, Membrane 0.45 micron และ Microsyringe 50 ml
การเปรียบเทียบแมสสเปคโทรเมตรีกับฐานขอมูล
Public library: G1035A Wiley Library (Wiley7) และ National Institute of Standards and
Technology, NIST NIST02 Mass Spectral Library
วิธีการทดลอง ทําการสกัดใบเฮมพโดยมีขั้นตอนการสกัด ดังนี้
1. วิธีการสกัด นําใบเฮมพสดมาอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส บดใหเปนผงละเอียด ชั่งใบ กัญ
ชงที่อบ 5 g มาสกัดดวย Methanol (CH3OH) 60 ml และเขยาใชระยะเวลาในการสกัด 24 ชั่วโมง กรองเอา
สารละลายที่ใชในการสกัดออกมาดวยกระดาษกรอง จากนั้นขจัดน้ําออกดวยการเติม Sodium sulfate
anhydrous (Na2SO4) และกรองเอา Sodium sulfate anhydrous (Na2SO4) ออกดวยกระดาษกรอง
2. การวิเ คราะหหาองคประกอบทางเคมี นําสารละลายใบของเฮมพที่ สกัดไดมาวิ เคราะหห า
องคประกอบ โดยเทคนิควิเคราะหสารตัวอยางและพิสูจนเอกลักษณของสารเปนการยืนยันโครงสรางและ
น้ําหนักโมเลกุลของสารโดยใชเครื่องแก็สโครมาโตกราฟ [(Gas Chromatography/Mass Spectrometry
(GC/MS)] ใชวิธีอิเล็กตรอนอิมแพค [Electron Impact (EI) mode]
รายละเอียดและสภาวะการทํางานของเครื่องกาซโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS)
Model Agilent mobile phase He (1.0 ml/min) Column Capillary (HP-5MS)/30.0 m x 250 µm
i.d.,0.25 µm Injector temperature 110ºC Detector temperature 300ºC/MS (EI) Oven temperature
Program 1 min isothermal at 110ºC, then 20ºC/min to 300ºC ปริมาณการฉีด 1.0 µl เทคนิคการทําใหเกิด
ไอออน Electron Impact (EI), 70 eV
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ผลการวิจัย
การวิเคราะหผลดวยการแตกตัวของแมสสเปคตรัมและตรวจสอบโดยฐานขอมูล
ผลการวิเคราะหการแยกชนิดของสารเสพติด cannabinoilds ในเฮมพทงั้ 9 พันธุ ไดแก ปางอุง,
สองแคว, ปางแก, พบพระ, ปางตอง, แมตะละ, หวยหอย, หวยแลง และพันธุเวียดนาม ดวยเทคนิคกาซ
โครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) พบวา
พันธุปางอุง สามารถตรวจพบสารเสพติด cannabinoilds 4 ชนิด ไดแก THC, CBC, CBD และ
CBN มีคาเทากับ 22.482, 2.858, 38.112 และ 4.659% ของพื้นที่ใตพีค (ตารางที่ 1)
พันธุสองแคว สามารถตรวจพบสารเสพติด cannabinoilds 3 ชนิด ไดแก THC, CBC และ CBN มี
คาเทากับ 54.257, 2.191 และ 3.244% ของพื้นที่ใตพีค แตไมพบสารในกลุมของ CBD (ตารางที่ 1)
พันธุปางแก สามารถตรวจพบสารเสพติด cannabinoilds 2 ชนิด ไดแก THC และ CBD มีคา
เทากับ 14.770 และ 9.584% ของพื้นที่ใตพีค แตไมพบสารในกลุมของ CBC และ CBN (ตารางที่ 1)
พันธุพบพระ สามารถตรวจพบสารเสพติด cannabinoilds 3 ชนิด ไดแก THC, CBN และ CBD มี
คาเทากับ 42.203, 3.039 และ 31.899% ของพื้นที่ใตพีค แตไมพบสารในกลุมของ CBC (ตารางที่ 1)
พันธุปางตอง สามารถตรวจพบสารเสพติด cannabinoilds 3 ชนิด ไดแก THC, CBN และ CBC มี
คาเทากับ 59.377, 2.183 และ 2.137% ของพื้นที่ใตพีค แตไมพบสารในกลุมของ CBD (ตารางที่ 1)
พันธุแมตะละ สามารถตรวจพบสามารถตรวจพบสารเสพติด cannabinoilds 4 ชนิด ไดแก THC,
CBC, CBD และ CBN มีคาเทากับ 42.100, 1.424, 1.344 และ 22.734% ของพื้นที่ใตพีค (ตารางที่ 1)
พันธุหวยหอย สามารถตรวจพบสารเสพติด cannabinoilds 4 ชนิด ไดแก THC, CBC, CBD และ
CBN มีคาเทากับ 41.948, 1.292, 1.055 และ 27.734% ของพื้นที่ใตพีค (ตารางที่ 1)
พันธุหวยแลง สามารถตรวจพบสารเสพติด cannabinoilds 3 ชนิด ไดแก THC, CBN และ CBC มี
คาเทากับ 34.113, 1.292 และ 1.055% ของพื้นที่ใตพีค แตไมพบสารในกลุมของ CBD (ตารางที่ 1)
พันธุเวียดนาม สามารถตรวจพบสารเสพติด cannabinoilds 3 ชนิด ไดแก THC, CBN และ CBD มี
คาเทากับ 6.520, 5.154 และ 39.714% ของพื้นที่ใตพีค แตไมพบสารในกลุมของ CBC (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ผลของการวิเคราะหสารเสพติด cannabinoids ในเฮมพ 9 พันธุ ดวยเทคนิคกาซ
โครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS)
พันธุ

ชนิดของสารกลุม cannabinoids (% พื้นที่ใตพีค)
THC
CBN
CBC
CBD
22.482
4.659
2.858
38.112
54.257
3.244
2.191
14.77
9.584
42.203
3.039
31.899
59.377
2.183
2.137
42.1
1.492
1.344
22.734
41.948
1.292
1.055
27.643
34.113
1.292
1.055
6.52
5.154
39.714

ปางอุง
สองแคว
ปางแก
พบพระ
ปางตอง
แมตะละ
หวยหอย
หวยแลง
เวียดนาม

หมายเหตุ 1. % of Total เปอรเซ็นตรวมของพื้นที่ใตพีคของสารแตละชนิด เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ใตพีคทั้งหมด

การเปรียบเทียบแมสสเปคโทรเมตรีกับฐานขอมูล
ผลการวิเคราะหเพื่อระบุชนิดของสารเสพติด cannabinoids ในกัญชงสายพันธุไทย ดวยเทคนิค
กาซโครมาโทกราฟ/แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) โดยการเปรียบเทียบแมสสเปคโทรเมตรีกับฐานขอมูลใน
Public library: G1035A Wiley Library (Wiley7) และ National Institute of Standards and Technology,
NIST NIST02 Mass Spectral Library พบวา สามารถตรวจพบสารเสพติด cannabinoids ที่สําคัญ ไดแก
∆8-THC, ∆9-THC, CBC, CBD และ CBN ซึ่งมีปริมาณเวลารีเทนชั่นที่แตกตางกัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
18.350, 18.385, 17.080, 17.553 และ 18.930 นาที ตามลําดับ ดังภาพที่ 1-6
A bunda nc e
T IC :

0 0 1.D

1.3 e +0 7

1.2 e +0 7

1.1e +0 7

cannabidiol (CBD)

1e +0 7

9000000

8000000

7000000

∆8-THC and ∆9-THC tetrahydrocannabinol

6000000

5000000

4000000

cannabicyclol (CBC)

cannabinol (CBN)

3000000

2000000

10 0 0 0 0 0

10 .0 0

15 .0 0

2 0 .0 0

2 5 .0 0

3 0 .0 0

3 5 .0 0

4 0 .0 0

4 5 .0 0

T ime -->

ภาพที่ 1 พีคโครมาโทรแกรมเฮมพพันธุปางอุง
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A bunda nc e
S c a n

2 3 2 0

(18 .3 5 4
23 1

12 0 0 0 0

min ): 0 0 1.D
2 9 9

110 0 0 0
10 0 0 0 0
9 0 0 0 0
8 0 0 0 0
2 7 1

7 0 0 0 0
6 0 0 0 0
5 0 0 0 0
4 0 0 0 0
3 0 0 0 0
91

2 0 0 0 0

19 3
17 4

69

115

10 0 0 0

14 7

2 13

0
40

3 16

25 3

5 1
60

3 5 5

4 0 3

4 4 3

8 0 10 0
12 0
14 0
16 0
18 0
20 0
22 0
2 4 0
2 6 0
2 8 0
3 0 0
3 2 0
34 0
36 0
38 0
4 0 0
4 2 0
4 4 0

m/ z -->

ภาพที่ 2 แมสสเปกตรัม ∆9-THC ของเฮมพพันธุปางอุง ที่รีเทนชัน 18.354 นาที
A bunda nc e
S c a n

2325

450000

(18 .3 8 3
min ):
299

0 0 1.D

400000
231
350000
300000
250000

271

200000
15 0 0 0 0
10 0 0 0 0
50000
0

69

91

115

19 3
17 4
14 7
2 12

50
50

10 0

15 0

200

251

341

250

300

401 429

350

400

479

450

m/ z -->

ภาพที่ 3 แมสสเปกตรัม ∆8-THC ของเฮมพพันธุปางอุง ที่รีเทนชัน 18.383 นาที
Abundanc e
S c an
90000

2099 (
1
7.089
231

m
in)
: 001
.D

85000
80000
75000
70000
65000
60000
55000
50000
45000
40000
35000
30000
25000
1
76

20000
1
5000
1
0000
69

5000
0

207

91

1
1
5

31
4

1
49

253

50
50

1
00

1
50

200

281

250

359
339
377

300

350

429
400

477

450

m
/ z>

ภาพที่ 4 แมสสเปกตรัม CBC ของเฮมพพันธุปางอุง ที่รีเทนชัน 17.089 นาที
A bunda nc e
S c a n

2 17 6
231

(17 .5 3 0

min ):

0 0 1.D

400000
350000
300000
250000
200000
15 0 0 0 0
10 0 0 0 0
50000
55
0

50

91

17 4

12 1

10 0

14 7
15 0

207
200

271
251
250

3 14
355
300

350

389
400

429
450

503
500

m/ z -->

ภาพที่ 5 แมสสเปกตรัม CBD ของเฮมพพนั ธุปางอุง ที่รเี ทนชัน 17.530 นาที

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

151

A b u n d a n c

e
S

c

a n

2 4 2 1

(18 .9 3 2
2 9 5

m in ):

0 0 1. D

3 8 0 0 0 0
3 6 0 0 0 0
3 4 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
2 8 0 0 0 0
2 6 0 0 0 0
2 4 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0
16 0 0 0 0
14 0 0 0 0
12 0 0 0 0
10 0 0 0 0
8 0 0 0 0
6 0 0 0 0

2 3 8

4 0 0 0 0
2 0 0 0 0
0

5 3 7 3
5 0

9 5

2 0 7
16 5
119
14 1
18 7

10 0

15 0

2 0 0

2 6 7
2 5 0

3 16
3 0 0

3 5 5
3 5 0

4 0 5
4 2 9
4 0 0

4 5 0

5 2 2
5 0 0

m / z -->

ภาพที่ 6 แมสสเปกตรัม CBN ของเฮมพพันธุปางอุง ที่รีเทนชัน 18.932 นาที

สรุปและวิจารณผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหการแยกชนิดของสารเสพติดในเฮมพทั้ง 9 พันธุ ไดแก ปางอุง, สองแคว, ปางแก,
พบพระ, ปางตอง, แมตะละ, หวยหอย, หวยแลง และพันธุเวียดนาม ดวยเทคนิคกาซโครมาโทกราฟ/
แมสสเปคโทรเมตรี (GC-MS) มีสาร THC มีคาอยูในชวง 6.520-59.377% ของพื้นที่ใตพีค พันธุเวียดนาม
มีสาร THC นอยที่สุด มีคาเทากับ 6.520% ของพื้นที่ใตพีค สวนพันธุที่มีสาร THC มากที่สุดคือ พันธุ
ปางตอง มีคาเทากับ 59.377% ของพื้นที่ใตพีค, CBD มีคาอยูในชวง 9.584-39.714% ของพื้นที่ใตพีค,
CBC มีคาอยูในชวง 1.05-2.8585% ของพื้นที่ใตพีค และ CBN มีคาอยูในชวง 1.292-5.154% ของพื้นที่
ใตพีค ปริมาณและชนิดของสารเสพติด cannabinoids แตกตางกันเนื่องจากอิทธิพลของพันธุกรรมที่ใชที่เปน
พันธุตางกัน และสภาพแวดลอม เชน ภูมิอากาศ ดิน น้ํา ฯลฯ ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Etienne et al.,
2003
การตรวจหาหาชนิดของสารเสพติดกลุม cannabinoids ในเฮมพพันธุตางกันทั้ง 9 พันธุ สามารถ
ตรวจพบสาร THC และยังพบสาร CBD, CBN และ CBC ซึ่งสารทั้ง 4 ชนิดเปน Biosynthesis ของ THC
ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Hildebert and Sabine (1996) สารออกฤทธิ์ที่มีอยูในเฮมพมีหลายชนิด
แตสารที่สําคัญที่สุดที่มีฤทธิ์ตอสมอง และทําใหรางกาย อารมณ และจิตใจเปลี่ยนแปลงไปคือ สารในกลุม
THC มีสองชนิดที่เปนสารออกฤทธิ์คือ ∆ 9-THC และ CBD สวน ∆8-THC ไมมีฤทธิ์ตอจิตใจจึงไมจัดเปน
สารเสพติด ทําใหเกิดอารมณเคลิบเคลิ้ม CBN
เปนสารที่ไดจากการออกซิเดชันของ ∆9-THC แต
∆9-THC จัดเปนสารประกอบสวนใหญในกัญชงที่สงผลกระทบตอจิตและประสาทมากที่สุด โดยสารนี้มี
ลักษณะเปนของเหลวคลายน้ํามัน ไมคอยละลายน้ํา (Chadi, 2006) การเรียกชื่อสารเสพติดชนิดนี้
โดยทั่วไปนิยมเรียกชื่อสั้นๆ วาสาร THC สารเสพติดที่พบในเฮมพมีอยู 2 สารที่เปน Isomer กัน คือ
∆8-THC และ ∆9-THC โดย THC ที่พบนี้สามารถแยกและวิเคราะหผลดวยการแตกตัวของแมสสเปคตรัม
ที่เกิด และตรวจสอบโดยฐานขอมูลของแมสสเปคตรัม ซึ่งฐานขอมูลที่ใชคือ NIST และ Wiley7 โดยสาร
THC มีสูตรโครงสรางโมเลกุลเปน C21H30O2 มีน้ําหนักมวลโมเลกุลเทากับ 314.46 สอดคลองกับรายงาน
ของ Elsohly and Slade (2005) นอกจากนั้นยังพบกลุมของสารอื่นที่มีความใกลเคียงกับ THC เชน
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Hexadecanoic acid, Cannabispirenone A, Cannabichromene, Cannabivarin เปนตน สอดคลองกับ
รายงานของสุทธิรักษ และคณะ (2552)
ผลการทดลองที่ไดนี้สามารถบอกกลุมของสาร tetrahydrocannabinol (THC) cannabidiol (CBD)
cannabinol (CBN) มีความเกี่ยวของกัน เนื่องจากในเฮมพที่มีปริมาณ tetrahydrocannabinol (THC) สูงจะ
มีผลทําให cannabidiol (CBD) สูงตามไปดวย จึงทําใหเฮมพมีฤทธิ์ที่เปนสารเสพติดมาก และในอีกดาน
ถาผลการวิเคราะหตรวจพบมีสาร cannabinol (CBN) สูงจะทําใหตรวจพบกลุมของ tetrahydrocannabinol
(THC) cannabidiol (CBD) ในปริมาณที่ต่ํา ซึ่งเปนสิ่งดีที่จะทําใหเฮมพพันธุนั้นมีฤทธิ์ที่เปนสารเสพติด
นอย ขอมูลที่ไดกลาวมาขางตนเปนผลมาจาก Biosynthesis parthway ของสาร THC ในกลุม
cannabinoids ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Bruce and John (1973) ขอมูลจากการทดลองนี้สามารถนําไป
เปนขอมูลพื้นฐานในการใชคัดเลือกพันธุเฮมพที่มีสาร THC นอยและสงเสริมใหเกษตรกรปลูกในอนาคต
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บทคัดยอ
การศึกษาความหลากชนิดของนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ระหวางเดือนสิงหาคม 2551 - กรกฎาคม 2552 โดยใชวิธี Line transect ใน 4 พื้นที่สํารวจ ดังนี้ พื้นที่
สํารวจที่ 1 บริเวณคณะพัฒนาการทองเที่ยว พื้นที่สํารวจที่ 2 บริเวณภาควิชาพืชไร คณะผลิตกรรม
การเกษตร พื้นที่สํารวจที่ 3 บริเวณคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา และพื้นที่สํารวจที่
4 บริเวณคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ผลปรากฏวา พบนกจํานวนทั้งสิ้น 94 ชนิด ใน 12 อันดับ 33 วงศ
โดยแบ ง ออกเป น นกประจํ า ถิ่ น จํ า นวน 64 ชนิ ด และนกอพยพย า ยถิ่ น จํ า นวน 30 ชนิ ด ค า ดั ช นี
ความหลากหลายของชนิดนก หรือ Shannon index ของพื้นที่สํารวจที่ 3 มีคามากที่สุด คือ 3.46 สวนพื้นที่
สํ า รวจที่ 1 มี ค า น อ ยที่ สุ ด คื อ 3.13 ค า ดั ช นี ค วามคล า ยคลึ ง ของชนิ ด นกที่ พ บในแต ล ะสภาพถิ่ น อาศั ย
(Community similarity) หรือ Sorensen index ปรากฏวา พื้นที่สํารวจที่ 2 และ 3 มีคาดัชนีความคลายคลึงกัน
ของชนิดนกที่พบมากที่สุด คือ 0.87 ในขณะที่พื้นที่สํารวจที่ 1 และ 4 มีคานอยที่สุด คือ 0.61
คําสําคัญ: มหาวิทยาลัยแมโจ ความหลากชนิดของนก

Abstract
Species diversity of birds at Maejo University, Chiang Mai province was studied during Aug08 – Jul-09. A line transect method was used at 4 sampling sites, sampling site 1: school of tourism
management, sampling site 2: department of Agronomy, faculty of Agricultural Production, sampling site
3: faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources and sampling site 4: faculty of Animal Science
and Technology. A total number of bird species was 94 species in 33 families. There were divided
to 64 resident and 30 winter visitor. A comparison of species diversity using Shannon index
showed that, the highest species diversity index value was a sampling site 3, whereas the lowest
value was a sampling site 1. Community similarity between sampling site using Sorensen index
showed that the highest value of Sorensen index was sampling site 2 and 3 whereas sampling site
1 and 4 was the lowest index value.
Keywords: Maejo University, species diversity of bird
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คํานํา
นกเปนสัตวมีกระดูกสันหลังจัดอยูใน Class Aves ซึ่งมีความหลากหลายของชนิดมาก มีรายงานวา
ทั่วโลกพบนกจํานวนทั้งสิ้น 9,672 ชนิด (Sibley and Monroe, 1990) สําหรับประเทศไทย มีรายงานการ
พบนกจํานวนทั้งสิ้น 986 ชนิด (จารุจินต และคณะ, 2550) ประเภทของปา การกระจายของพืชที่เปนอาหาร
ความสู งของพื้ นที่ จากระดั บน้ํ าทะเล ฤดู กาล และการรบกวนจากมนุ ษย มี ผลต อการกระจายตั วของนก
(บุญรวม, 2529) ความซับซอนของปาไมก็เปนปจจัยหนึ่งที่กําหนดจํานวนและจํานวนชนิดนก (อูแกว, 2531)
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงจํานวนชนิดนกในแตละพื้นที่ยังขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของอาหารบริเวณ
ที่อยูอาศัย (โกเศศ และกําพล, 2542) กิจกรรมบางอยางของมนุษยจะมีผลตอจํานวนชนิดของนก เชน
การลาสัตว การเผาปา และการตัดไมเปนปญหาสําคัญที่ทําใหชนิดของนกบนดอยสุเทพและดอยปุยมีจํานวน
ลดลง (Round, 1984) ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมจะมีผลทําใหชนิดและปริมาณของนกลดลง (โกเศศ
และกําพล, 2542) ซึ่ง ทวี (2527) ไดกลาวถึงวิธีการจําแนกคุณภาพของสิ่งแวดลอมโดยใชชนิดนกที่พบเปน
ตัวแสดง โดยแบงตามลักษณะและคุณภาพสิ่งแวดลอมออกเปน 4 ระดับ คือ
1. คุณภาพสิ่งแวดลอมไมดี สภาพแวดลอมโดยทั่วไปเปนตึกรามบานชองและสิ่งกอสรางตางๆ ไมมี
ตนไมหรือพืชชนิดอื่นๆ มีประชากรมนุษยหนาแนนมาก มีมลพิษของเสียงและอากาศ นกที่พบสวนมาก
ไดแก นกกระจอกบาน นกพิราบปา
2. คุณภาพสิ่งแวดลอมพอใช สภาพแวดลอมโดยทั่วไปมีตนไมปลูกอยูอยางกระจายเล็กนอย มี
สนามหญาเล็กๆ มีประชากรมนุษยหนาแนนพอสมควร มีเสียงรบกวนและอากาศเปนพิษเปนครั้งคราว นกที่
พบสวนมาก ไดแก นกเอี้ยง นกนางแอนบาน นกเขาใหญ
3. คุณภาพสิ่งแวดลอมดี สภาพแวดลอมโดยทั่วไปมีตนไม ไมพุม และสนามหญามาก มีที่อยูอาศัย
ที่หากินของนกมาก มีประชากรมนุษยนอยไมหนาแนน ไมคอยจะมีเสียงรบกวน อากาศดีและน้ําในแหลงน้ํา
สะอาด นกที่พบสวนมาก ไดแก นกอีแพรด นกกางเขนบาน นกกิ้งโครง นกกวัก นกอัญชัน และนกน้ําอื่นๆ
4. คุณภาพสิ่งแวดลอมดีมาก สภาพที่อยูอาศัยและที่หากินของนกดีมาก สามารถใชเปนที่สรางรัง
วางไขและเลี้ยงลูก มีที่คุมกันภัย มีประชากรมนุษยอาศัยอยูนอยมาก ไมมีเสียงรบกวนและมีแหลงน้ําสะอาด
นกที่พบสวนมาก ไดแก นกขมิ้น นกกินปลี นกกาฝาก นกกะรางหัวหงอก อีกา นกยาง นกแซงแซว นก
ปรอด นกเปดน้ํา นกกระจิบ
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีทั้งอาคารสํานักงาน อาคาร
เรียน สวนปา แปลงรวบรวมพันธุไม แปลงเพาะปลูกพืชไร บอเพาะเลี้ยงปลา แปลงหญาเลี้ยงสัตว และคอก
เลี้ยงสัตว สงผลใหมีความหลากหลายของระบบนิเวศถิ่นอาศัยของนกมาก อยางไรก็ตามมีนกบางชนิดที่ไว
ตอการเปลี่ยนแปลง ถาหากสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือมีกิจกรรมจากมนุษยบางอยาง
ก็อาจจะสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและการพบเห็นของนกชนิดนั้นๆ ได
ปจจุบันยังไมมีขอมูลดานความหลากชนิดของนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ จึงไมมีฐานขอมูลที่จะ
ใชวางแผนทํางานดานอนุรักษและการจัดการสิ่งแวดลอม ดังนั้น การวิจัยนี้จึงทําการศึกษาความหลากชนิด
ของนกในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนฐานขอมูลสําหรับการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงจํานวน
ประชากรของนกที่พบในพื้นที่มหาวิทยาลัยตอไป
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อุปกรณและวิธีการ
พื้นที่สํารวจ
ทําการสํารวจชนิดนกที่อาศัยอยูในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ระหวางเดือนสิงหาคม 2551 - กรกฎาคม 2552 โดยแบงพื้นที่สํารวจออกเปน 4 สวน ดังนี้
พื้นที่สํารวจที่ 1 บริเวณคณะพัฒนาการทองเที่ยวและพื้นที่โดยรอบ ประกอบดวย สํานักงาน
อธิการบดี และอุทยานกลวยไม มีสภาพแวดลอมเปนอาคารเรียนและอาคารสํานักงาน สวนปาลม ไมยืนตน
ขนาดใหญและไมพุม เชน ตนจามจุรี ตนนนทรี ตนไทร เปนตน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของมนุษยทั้งวัน
โดยเฉพาะในวันและเวลาราชการ
พื้นที่สํารวจที่ 2 บริเวณภาควิชาพืชไร คณะผลิตกรรมการเกษตร ในพื้นที่ประกอบดวย นาขาว
แปลงพืชไร มีการเพาะปลูกพืชไรหมุนเวียนหลายชนิด เชน ขาว ขาวโพด ปอ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เปนตน
พื้นที่สํารวจที่ 3 บริเวณคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา ในพื้นที่ประกอบดวยบอ
เพาะเลี้ยงปลา อาคารเรียน และอาคารอนุบาลสัตวน้ํา สภาพพื้นที่คอนขางโลง บริเวณริมถนนและขอบบอ
เพาะเลี้ยงปลาจะมีหญาขึ้นปกคลุม
พื้นที่สํารวจที่ 4 บริเวณคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ในพื้นที่ประกอบดวย อาคารเรียน โรงชําแหละ
คอกเลี้ยงสัตว และทุงหญาเลี้ยงสัตว มีสภาพพื้นที่สวนใหญคอนขางโลง และแหงแลง มีไมพุมขึ้นกระจัด
กระจาย ไมยืนตนขนาดใหญ เชน ตนจามจุรี ตนสัก ตนไทร เปนตน
วิธีการสํารวจ
ทําการสํารวจนกโดยวิธี Line transect โดยการเดินสํารวจตามแนวถนนในพื้นที่สํารวจที่ไดกําหนด
ไวแลวเปนประจําทุกเดือน ในแตละเสนทางสํารวจจะใชเวลาประมาณ 45 นาที โดยใชกลองสองทางไกล
ขนาดกําลังขยาย 8 เทา และกลองเทเลสโคปขนาดกําลังขยาย 25 เทา สํารวจนกจนทั่วทั้งพื้นที่ เมื่อพบนก
จะทําการบันทึกชนิดและจํานวนนกที่พบในระยะที่หางจากตัวผูสํารวจหรือแนวเสนทางสํารวจไมเกิน 60
เมตร
การรายงานผลการสํารวจชนิดนก
ชนิดและจํานวนนกที่พบในแตครั้งของการสํารวจจะนํามาคํานวณหาคาดัชนีความหลากหลายของ
ชนิดนก (Species diversity index) หรือ Shannon index คาความสม่ําเสมอของการพบนก (Evenness) คา
ดัชนีความคลายคลึงของชนิดนก (Community similarity) หรือ Sorensen index ตามที่อธิบายไวใน โอภาส
(2542)
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ผลการวิจัย
การศึกษาความหลากชนิดของนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ระหวางเดือนสิงหาคม 2551 - กรกฎาคม 2552 ปรากฏวา พบนกจํานวนทั้งสิ้น 94 ชนิด ใน 12 อันดับ 33
วงศ โดยแบงออกเปนนกประจําถิ่นจํานวน 64 ชนิด และนกอพยพเขามาในชวงฤดูหนาวจํานวน 30 ชนิด
รายชื่อนกที่พบในมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหมทั้งหมดแสดงในตารางภาคผนวกที่ 1 นกที่พบใน
พื้นที่สํารวจที่มีการกําหนดไวลวงหนาแลวนั้นมีจํานวนทั้งสิ้น 77 ชนิด ใน 31 วงศ แบงออกเปนนกประจําถิ่น
จํานวน 52 ชนิด และนกอพยพเขามาในชวงฤดูหนาวจํานวน 25 ชนิด จํานวนชนิดนกที่พบพื้นที่สํารวจแสดง
ใน ตารางที่ 1 พบวา พื้นที่สํารวจที่ 4 มีจํานวนชนิดมากที่สุดคือ มีจํานวนทั้งสิ้น 64 ชนิด สวนพื้นที่สํารวจที่
พบจํานวนชนิดนกนอยที่สุดคือ พื้นที่สํารวจที่ 1 มีจํานวนชนิดนกทั้งสิ้นเทากับ 31 ชนิด
คาดัชนีความหลากหลายของชนิดนก หรือ Shannon index ในแตละพื้นที่สํารวจแสดงในตารางที่ 2
จากการสํารวจทั้งป ปรากฏวาพื้นที่สํารวจที่ 3 มีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดนกมากที่สุด คือ 3.46
สวนพื้นที่สํารวจที่ 1 มีคานอยที่สุด คือ 3.13 เมื่อพิจารณาคาดัชนีความหลากหลายของชนิดนกในแตละ
ฤดูกาลจะพบวา ในชวงฤดูรอนพื้นที่สํารวจที่ 2 มีคาดัชนีมากที่สุด คือ 3.35 สวนฤดูฝนและฤดูหนาว พื้นที่
สํารวจที่ 3 มีคาดัชนีมากที่สุด คือ 3.32 และ 3.34 ตามลําดับ
คาความสม่ําเสมอในการพบนก (Evenness) ในพื้นที่สํารวจแสดงในตารางที่ 3 จากการสํารวจตลอด
ทั้งปปรากฏวา พื้นที่สํารวจที่ 1 มีคาความสม่ําเสมอในการพบนกมากที่สุด คือ 0.91 สวนพื้นที่สํารวจที่ 4 มี
คานอยที่สุด คือ 0.78 เมื่อพิจารณาแตละฤดูกาลปรากฏวา ในชวงฤดูรอนพื้นที่สํารวจที่ 2 มีคาดัชนีความ
สม่ําเสมอในการพบนกมากที่สุด คือ 0.92 สวนในฤดูฝนและฤดูหนาว พื้นที่สํารวจที่ 3 มีคาความสม่ําเสมอ
ในการพบนกมากที่สุด คือ 0.91
คาดัชนีความคลายคลึงของชนิดนกในแตละสภาพถิ่นอาศัย (Community similarity) หรือ
Sorensen index ของพื้นที่สํารวจแสดงในตารางที่ 4 จากการสํารวจนกตลอดทั้งปปรากฏวา พื้นที่สํารวจที่
2 และ 3 มีคาดัชนีความคลายคลึงกันของชนิดนกที่พบมากที่สุด คือ 0.87 ในขณะที่พื้นที่สํารวจที่ 1 และ 4 มี
คาดัชนีความคลายคลึงกันของชนิดนกนอยที่สุด คือ 0.61 แสดงใหเห็นวา ชนิดนกที่พบในทั้งสองพื้นที่นั้นมี
ความแตกตางกันมาก เมื่อพิจารณาคาดัชนีความคลายคลึงของชนิดนกที่พบในแตละฤดูกาล พบวา ในชวง
ฤดูรอน พื้นที่สํารวจที่ 2 และ 4 มีคามากที่สุด คือ 0.67 ในที่ขณะในชวงฤดูฝนและฤดูหนาวพื้นที่สํารวจที่ 2
และ 3 มีคามากที่สุด คือ 0.81 และ 0.83 ตามลําดับ

วิจารณผลการวิจัย
จากการศึกษาความหลากชนิดของนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ระหวางเดือนสิงหาคม 2551 - กรกฎาคม 2552 พบวา พื้นที่สํารวจที่พบจํานวนชนิดนกมากที่สุด คือ พื้นที่
สํารวจที่ 4 รองลงมา คือ พื้นที่สํารวจที่ 2, 3 และ 1 ตามลําดับ แตเมื่อคํานวณเปนคาดัชนีความหลากหลาย
ของชนิดนก หรือ Shannon index แลวกลับพบวา พื้นที่สํารวจที่ 3 มีคาความหลากหลายของชนิดนกมากที่สุด
รองลงมา คือ พื้นที่สํารวจที่ 2, 4 และ 1 ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในพื้นที่สํารวจที่ 4 นั้น พบนกหลาย
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ชนิดที่หากินรวมกันเปนฝูงใหญมากในพื้นที่เดียวกัน เชน นกนางแอนบาน นกเอี้ยงหงอน และนกกระจอก
บาน ซึ่งพบหากินรวมกันเปนจํานวนมากถึง 125, 64 และ 36 ตัว ตามลําดับ จึงทําใหเมื่อคํานวณเปนคา
Shannon index แลวทําใหไดคาที่ลดลง เนื่องจากนกหลายชนิดจะใช Niche รวมกันในหลายๆ ดาน เชน
การระวังภัยจากศัตรู การแลกเปลี่ยนขอมูลดานอาหาร โดยเฉพาะนกขนาดเล็ก (เอกลักษณ, 2548) เมื่อ
พิจารณาคาดัชนีความหลากหลายของชนิดนกในแตละพื้นที่สํารวจ พบวา พื้นที่สํารวจที่ 3 มีคามากที่สุด ใน
ฤดูฝนและฤดูหนาว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาพื้นที่สํารวจที่ 3 ประกอบดวยบอเพาะเลี้ยงปลา อาคารเรียน พื้นที่
สวนใหญมีสภาพคอนขางโลง บริเวณริมถนน และคันบอเพาะเลี้ยงปลาจะมีหญาขึ้นปกคลุม สงผลใหพบนก
ที่อาศัยและหากินในบริเวณทุงหญา ชายน้ํา พื้นที่น้ําทวมขัง และนกที่อาศัยตามอาคารบานเรือนอยูใน
บริเวณเดียวกัน แตเมื่อถึงฤดูรอนกลับมีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดนกต่ําที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
บอเพาะเลี้ยงปลาสวนใหญจะมีการพักบอ ไมมีน้ําขัง และพื้นที่สวนใหญมีตนไมขึ้นอยูนอยจึงสงผลใหในชวง
นี้มีความหลากหลายของชนิดนกที่พบนอยตามไปดวย
ค า ความสม่ํ า เสมอของการพบนก หรื อ ความสม่ํ า เสมอของการกระจายจํ า นวนตั ว ของนก
(Evenness) ตลอดทั้งปปรากฏวา พื้นที่สํารวจที่ 1 มีคามากที่สุด ในขณะที่พื้นที่สํารวจที่ 4 มีคานอยที่สุด
ซึ่งสอดคลองกับ เอกลักษณ (2548) ที่พบวา ในพื้นที่ที่มีจํานวนชนิดนกนอยจะมีคาความสม่ําเสมอของการ
พบนกสูง คือ จะมีความใกลเคียงกันของจํานวนตัวของนกแตละชนิดที่พบในแตละครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากมี
จํานวนชนิดและจํานวนตัวของนกที่พบคอนขางนอยจึงทําใหเกิดการกระจายตัวในการใช Niche ในขณะที่
พื้นที่สํารวจที่ 4 มีคาความสม่ําเสมอของการพบนกนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในบางชวงเวลาจะมีนก
นางแอนบาน นกเอี้ยงหงอน และนกกระจอกบานมาหากินรวมกันเปนฝูงใหญ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค า ดั ช นี ค วามคล า ยคลึ ง กั น ของชนิ ด นกที่ พ บในแต ล ะสภาพถิ่ น อาศั ย หรื อ
Sorensen index ตลอดทั้งป พบวา พื้นที่สํารวจที่ 2 และ 3 มีคามากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะวา พื้นที่สํารวจที่ 2
มีสภาพแวดลอมโดยทั่วไปเปนนาขาว แปลงเพาะปลูกพืชไร พืชไรที่ปลูกมีความหลากหลายของชนิดมากใน
บริเวณเดียวกัน เชน ขาว ขาวโพด ปอ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ขาวบารเลย กระเจี๊ยบ ทานตะวัน เปนตน ริมถนน
มีคลองสงน้ําและไมยืนตน จึงทําใหพบชนิดนกคลายคลึงกับพื้นที่สํารวจที่ 3 มากที่สุด นอกจากนี้ทั้งสอง
พื้นที่สํารวจ ยังพบนกอพยพยายถิ่นเขามาในฤดูหนาวคลายคลึงกันอีกดวย เชน นกยางกรอกพันธุจีน
นกชายเลนน้ําจืด และนกยอดหญาหัวดํา เปนตน
จากการบันทึกขอมูล พบวา ชนิดนกที่มีจํานวนตัวในการพบแตละครั้งมากที่สุด 3 อันดับแรกของ
แตละพื้นที่สํารวจ มีดังนี้ พื้นที่สํารวจที่ 1 พบนกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา และนกแอนบาน จํานวน 24, 23
และ 20 ตัว ตามลําตับ พื้นที่สํารวจที่ 2 พบนกกระติ๊ดขี้หมู นกเอี้ยงหงอน และนกพิราบปา จํานวน 40, 36
และ 30 ตัว ตามลําดับ พื้นที่สํารวจที่ 3 พบนกเอี้ยงหงอน นกแอนบาน และนกยางกรอกพันธุจีน จํานวน
36, 13 และ 12 ตัว ตามลําดับ และพื้นที่สํารวจที่ 4 พบนกนางแอนบาน นกเอี้ยงหงอน และนกกระจอกบาน
จํานวน 125, 64 และ 36 ตัว ตามลําดับ เมื่อนําชนิดนกที่พบมากที่สุดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแมโจมาใช
เปนดัชนีในการตัดสินคุณภาพของสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑที่เสนอโดย ทวี (2527) พบวา คุณภาพของ
สิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยแมโจจะอยูในระดับพอใช
นอกจากนี้ จากการสังเกตการพบนกในแตละครั้งของการสํารวจสรุปไดวา นกกลุมที่กินแมลงเปน
อาหารหลัก เชน นกกางเขนบาน นกยอดหญาสีดํา นกจาบคาเล็ก นกกระจิบธรรมดา นกกระจิบหญาสีเรียบ
มักพบในปริมาณนอยและพบกระจายตัวอยูหางๆ ในขณะที่นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา และนกกระจอก
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ
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บาน ซึ่งจัดเปนนกกลุมที่กินอาหารไดหลายอยางทั้งพืชและสัตว และสามารถทํารังตามอาคารและสิ่งปลูกสราง
(โอภาส, 2544) พบในปริมาณมากกวาและมักจะหากินรวมกันเปนฝูง โดยพบนกเอี้ยงสาริกาในพื้นที่ที่มี
ตน ไม แ ละมี สิ่ง ปลู ก สร า งมากกว า นกเอี้ ย งหงอน ในขณะที่ น กเอี้ ย งหงอนจะพบมากในพื้น ที่ ที่ เ ป น พื้ น ที่
เกษตรกรรม ทุงหญาเลี้ยงสัตว และนาขาว สวนนกกระจอกบานนั้นพบในทุกพื้นที่ศึกษาในปริมาณเทาๆ กัน
ในขณะที่นกที่กินผลไมเปนอาหารหลักและทํารังบนตนไม เชน นกปรอดสวน นกปรอดหัวสีเขมา และนก
ตีทอง พบวา มีจํานวนตัวและการกระจายตัวที่สัมพันธกับการมีอยูของตนไมในพื้นที่โดยเฉพาะตนไมที่ออก
ผลเปนอาหารสําหรับนกได

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความหลากชนิดของนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ระหวางเดือนสิงหาคม 2551 - กรกฎาคม 2552 ปรากฏวา พบนกจํานวนทั้งสิ้น 94 ชนิด ใน 12 อันดับ 33
วงศ โดยแบงออกเปนนกประจําถิ่นจํานวน 64 ชนิด และนกอพยพยายถิ่นจํานวน 30 ชนิด เมื่อนําชนิดนกที่
พบมากที่ สุ ด ในพื้ น ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ ม าใช เ ป น ดั ช นี ใ นการตั ด สิ น คุ ณ ภาพของสิ่ ง แวดล อ มใน
มหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑที่เสนอโดย ทวี (2527) พบวา คุณภาพของสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยแมโจ
จะอยูในระดับพอใช
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ตารางที่ 1 จํานวนชนิดนกที่พบในมหาวิทยาลัยแมโจในแตละพื้นที่สาํ รวจ
พื้นที่สํารวจ
พื้นที่สํารวจที่ 1
พื้นที่สํารวจที่ 2
พื้นที่สํารวจที่ 3
พื้นที่สํารวจที่ 4

นกประจําถิ่น
27
38
36
49

นกอพยพยายถิ่น
4
17
12
15

รวม
31
55
48
64

ตารางที่ 2 คาดัชนีความหลากหลายของชนิดนก (species diversity index) หรือ Shannon index ที่
พบในแตละพื้นที่สํารวจ
พื้นที่สํารวจ
พื้นที่สํารวจที่ 1
พื้นที่สํารวจที่ 2
พื้นที่สํารวจที่ 3
พื้นที่สํารวจที่ 4

ฤดูรอน
2.81
3.35
2.68
2.92

ฤดูฝน
2.98
3.20
3.32
3.26

ฤดูหนาว
2.76
3.13
3.34
3.04

ตลอดทั้งป
3.13
3.43
3.46
3.25

ตารางที่ 3 คาความสม่ําเสมอของการพบนก (Evenness) ที่พบในแตละพื้นที่สํารวจ
พื้นที่สํารวจ
พื้นที่สํารวจที่ 1
พื้นที่สํารวจที่ 2
พื้นที่สํารวจที่ 3
พื้นที่สํารวจที่ 4

ฤดูรอน
0.88
0.92
0.81
0.78

ฤดูฝน
0.90
0.83
0.91
0.85

ฤดูหนาว
0.87
0.83
0.91
0.77

ตลอดทั้งป
0.91
0.86
0.89
0.78

ตารางที่ 4 คาดัชนีความคลายคลึงของชุมชน (Community similarity) หรือ Sorensen index ของนกที่
พบในแตละพื้นที่สํารวจ
พื้นที่สํารวจ
พื้นที่สํารวจที่ 1&2
พื้นที่สํารวจที่ 1&3
พื้นที่สํารวจที่ 1&4
พื้นที่สํารวจที่ 2&3
พื้นที่สํารวจที่ 2&4
พื้นที่สํารวจที่ 3&4
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ฤดูรอน
0.51
0.63
0.61
0.61
0.67
0.64

ฤดูฝน
0.61
0.71
0.62
0.81
0.75
0.73

ฤดูหนาว
0.64
0.63
0.63
0.83
0.76
0.73

ตลอดทั้งป
0.65
0.71
0.61
0.87
0.74
0.73
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ตารางภาคผนวกที่ 1 ชนิดนกที่พบในพืน้ ที่มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
ลําดับที่

ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อสามัญ

ชื่อไทย

สถานภาพ

1

Acridotheres grandis

White-vented Myna

นกเอี้ยงหงอน

ประจําถิ่น

2

Acridotheres tristis

Common Myna

นกเอี้ยงสาริกา

ประจําถิ่น

3

Aegithina tiphia

Common Iora

นกขมิ้นนอยธรรมดา

ประจําถิ่น

4

Alcedo atthis

Common Kingfisher

นกกะเต็นนอยธรรมดา

อพยพ

5

Amaurornis phoenicurus

White-breasted Waterhen

นกกวัก

ประจําถิ่น

6

Anthus hodgsoni

Olive-backed Pipit

นกเดาดินสวน *

อพยพ

7

Anthus rufulus

Paddyfield Pipit

นกเดาดินทุงเล็ก

ประจําถิ่น

8

Apus nipalensis

House Swift

นกแอนบาน

ประจําถิ่น

9

Ardeola bacchus

Chinese Pond Heron

นกยางกรอกพันธุจีน

อพยพ

10

Artamus fuscus

Ashy Woodswallow

นกแอนพง

ประจําถิ่น

11

Bubulcus ibis

Cattle Egret

นกยางควาย

อพยพ

12

Butastur liventer

Rufous-winged Buzzard

เหยี่ยวปกแดง *

ประจําถิ่น

13

Buteo buteo

Common Buzzard

เหยี่ยวทะเลทราย *

อพยพ

14

Cacomantis merulinus

Plaintive Cuckoo

นกอีวาบตั๊กแตน

ประจําถิ่น

15

Cecropis daurica

Red-rumped Swallow

นกนางแอนตะโพกแดง * อพยพ

16

Cecropis striolata

Striated Swallow

นกนางแอนลาย

ประจําถิ่น

17

Centropus bengalensis

Lesser Coucal

นกกะปูดเล็ก

ประจําถิ่น

18

Centropus sinensis

Greater Coucal

นกกะปูดใหญ

ประจําถิ่น

19

Charadrius dubius

Little Ringed Plover

นกหัวโตเล็กขาเหลือง

อพยพ

20

Cisticola exilis

Bright-capped Cisticola

นกยอดขาวหางแพนหัวแดง

ประจําถิ่น

21

Cisticola juncidis

Zitting Cisticola

นกยอดขาวหางแพนลาย ประจําถิ่น

22

Columba livia

Rock Pigeon

นกพิราบปา

ประจําถิ่น

23

Copsychus malabaricus

White-rumped Shama

นกกางเขนดง *

ประจําถิ่น

24

Copsychus saularis

Oriental Magpie Robin

นกกางเขนบาน

ประจําถิ่น

25

Coracias benghalensis

Indian Roller

นกตะขาบทุง

ประจําถิ่น

26

Corvus macrorhynchos

Large-billed Crow

อีกา

ประจําถิ่น

27

Culicicapa ceylonensis

Grey-headed Flycatcher

นกจับแมลงหัวเทา *

ประจําถิ่น
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ)
ลําดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร
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ชื่อสามัญ

ชื่อไทย

สถานภาพ

28

Cyornis tickelliae

Tickell's Blue Flycatcher

นกจับแมลงอกสมทองขาว

ประจําถิ่น

29

Cypsiurus balasiensis

Asian Palm Swift

นกแอนตาล

ประจําถิ่น

30

Dendrocopos canicapillus

Grey-capped Woodpecker นกหัวขวานดางแคระ

ประจําถิ่น

31

Dendrocygna javanica

Lesser Whistling-duck

เปดแดง

อพยพ

32

Dicaeum cruentatum

Scarlet-backed Flowerpecker

นกสีชมพูสวน

ประจําถิ่น

33

Dicrurus macrocercus

Black Drongo

นกแซงแซวหางปลา

ประจําถิ่น

34

Dicrurus paradiseus

Greater Racket-tailed Drongo

นกแซงแซวหางบวงใหญ ประจําถิ่น

35

Egretta garzetta

Little Egret

นกยางเปย

อพยพ

36

Elanus caeruleus

Black-shouldered Kite

เหยี่ยวขาว *

ประจําถิ่น

37

Eudynamys scolopacea

Asian Koel

นกกาเหวา

ประจําถิ่น

38

Falco tinnunculus

Common Kestrel

เหยี่ยวเคสเตรล *

อพยพ

39

Ficedula albicilla

Red-throated Flycatcher

นกจับแมลงคอแดง

อพยพ

40

Francolinus pintadeanus Chinese Francolin

นกกระทาทุง

ประจําถิ่น

41

Gallinago gallinago

Common Snipe

นกปากซอมหางพัด

อพยพ

42

Geopelia striata

Zebra Dove

นกเขาชวา

ประจําถิ่น

43

Glaucidium cuculoides

Asian Barred Owlet

นกเคาโมง, นกเคาแมว * ประจําถิ่น

44

Gracupica contra

Asian Pied Myna

นกเอี้ยงดาง

ประจําถิ่น

45

Gracupica nigricollis

Black-collared Myna

นกกิ้งโครงคอดํา

ประจําถิ่น

46

Halcyon pileata

Black-capped Kingfisher

นกกะเต็นหัวดํา

อพยพผาน

47

Halcyon smyrnensis

White-throated Kingfisher

นกกะเต็นอกขาว

ประจําถิ่น

48

Hemiprocne coronata

Crested Treeswift

นกแอนฟาหงอน

ประจําถิ่น

49

Hirundo rustica

Barn Swallow

นกนางแอนบาน

อพยพ

50

Hirundo smithii

Wire-tailed Swallow

นกนางแอนหางลวด

ประจําถิ่น

51

Hypothymis azurea

Black-naped Monarch

นกจับแมลงจุกดํา *

ประจําถิ่น

52

Ixobrychus cinnamomeus

Cinnamon Bittern

นกยางไฟธรรมดา

ประจําถิ่น

53

Lanius collurioides

Burmese Shrike

นกอีเสือหลังแดง

อพยพ

54

Lanius cristatus

Brown Shrike

นกอีเสือสีน้ําตาล

อพยพ

55

Lanius schach

Long-tailed Shrike

นกอีเสือหัวดํา

อพยพ
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ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ)
ลําดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อสามัญ

ชื่อไทย

สถานภาพ

56

Lonchura punctulata

Scaly-breasted Munia

นกกระติ๊ดขี้หมู

ประจําถิ่น

57

Lonchura striata

White-rumped Munia

นกกระติ๊ดตะโพกขาว

ประจําถิ่น

58

Luscinia calliope

Siberian Rubythroat

นกคอทับทิม *

อพยพ

59

Megalaima haemacephala

Coppersmith Barbet

นกตีทอง

ประจําถิ่น

60

Merops orientalis

Green Bee-eater

นกจาบคาเล็ก

ประจําถิ่น

61

Merops philippinus

Blue-tailed Bee-eater

นกจาบคาหัวเขียว *

อพยพ

62

Mirafra erythrocephala

Indochinese Bushlark

นกจาบฝนปกแดง

ประจําถิ่น

63

Monticola solitarius

Blue Rock Thrush

นกกระเบื้องผา

อพยพ

64

Motacilla alba

White Wagtail

นกอุมบาตร

อพยพ

65

Motacilla cinerea

Grey Wagtail

นกเดาลมหลังเทา

อพยพ

66

Nectarinia asiatica

Purple Sunbird

นกกินปลีดํามวง *

ประจําถิ่น

67

Nectarinia jugularis

Olive-backed Sunbird

นกกินปลีอกเหลือง

ประจําถิ่น

68

Orthotomus sutorius

Common Tailorbird

นกกระจิบธรรมดา

ประจําถิ่น

69

Passer domesticus

House Sparrow

นกกระจอกใหญ

ประจําถิ่น

70

Passer flaveolus

Plain-backed Sparrow

นกกระจอกตาล

ประจําถิ่น

71

Passer montanus

Eurasian Tree Sparrow

นกกระจอกบาน

ประจําถิ่น

72

Pernis ptilorhyncus

Oriental Honey-buzzard

เหยี่ยวผึ้ง

ประจําถิ่น

73

Phaenicophaeus tristis

Green-billed Malkoha

นกบั้งรอกใหญ

ประจําถิ่น

74

Phoenicurus ochruros

Black Redstart

นกเขนสีดํา *

อพยพ

75

Phragmaticola aedon

Thick-billed Warbler

นกพงปากหนา

อพยพ

76

Phylloscopus fuscatus

Dusky Warbler

นกกระจิ๊ดสีคล้ํา

อพยพ

77

Phylloscopus inornatus

Yellow-browed Warbler

นกกระจิ๊ดธรรมดา

อพยพ

78

Ploceus philippinus

Baya Weaver

นกกระจาบธรรมดา

ประจําถิ่น

79

Prinia hodgsonii

Grey-breasted Prinia

นกกระจิบหญาอกเทา

ประจําถิ่น

80

Prinia inornata

Plain Prinia

นกกระจิบหญาสีเรียบ

ประจําถิ่น

81

Pycnonotus aurigaster

Sooty-headed Bulbul

นกปรอดหัวสีเขมา

ประจําถิ่น

82

Pycnonotus blanfordi

Streak-eared Bulbul

นกปรอดสวน

ประจําถิ่น

83

Pycnonotus jocosus

Red-whiskered Bulbul

นกปรอดหัวโขน

ประจําถิ่น
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ชื่อสามัญ

ชื่อไทย

สถานภาพ

84

Saxicola caprata

Pied Bushchat

นกยอดหญาสีดํา

ประจําถิ่น

85

Saxicola maurus

Eastern Stonechat

นกยอดหญาหัวดํา

อพยพ

86

Streptopelia chinensis

Spotted Dove

นกเขาใหญ

ประจําถิ่น

87

Streptopelia tranquebarica

Red Collared Dove

นกเขาไฟ *

ประจําถิ่น

88

Sturnia malabarica

Chestnut-tailed Starling

นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา *

อพยพ

89

Tachybaptus ruficollis

Little Grebe

นกเปดผีเล็ก *

ประจําถิ่น

90

Tringa glareola

Wood Sandpiper

นกชายเลนน้ําจืด

อพยพ

91

Tringa ochropus

Green Sandpiper

นกชายเลนเขียว

อพยพ

92

Turnix suscitator

Barred Buttonquail

นกคุมอกลาย

ประจําถิ่น

93

Upupa epops

Common Hoopoe

นกกะรางหัวขวาน

ประจําถิ่น

94

Vanellus indicus

Red-wattled Lapwing

นกกระแตแตแวด

ประจําถิ่น

หมายเหตุ * หมายถึงนกที่พบนอกพื้นที่สํารวจหรือนอกวันและเวลาที่สํารวจ
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Abstract
Types of land use and soil cultivation are important to maintain soil fertility. This study
aimed to know the relationships between glomalin-related soil protein contents and amount of
permagante oxidizable carbon (POC) and aggregate stability of various land uses from
mountainous areas in northern Thailand. Soil aggregate, glomalin-related soil protein component
and POC responded to land use intensity and landscape characteristic. Land use type with shifting
cultivation that occurred in mountainous area showed the highest aggregate stability, and amount
of glomalin-related soil protein, due to lack of tillage and least disturbed managements. This study
found positive relationship between soil aggregate stability and easily extractable glomalin content
and permanganate oxidizable carbon content.
Keywords: glomalin-related soil protein, permanganate oxidizable carbon, soil aggregate stability

Introduction
The mountain areas of northern Thailand are considered the origin of important natural
resources. The prevailing land management practices of the ethnic tribes in the sloping areas,
mainly shifting cultivation and zero tillage made it appear that the land was undisturbed (Aumtong
et al., 2009). Glomalin-related soil protein component is produced by arbuscular mychorrrihza
(Rillig, 2004) and as stably glue hyphae (Wright and Upadhyaya, 1998) has an important role in
soil aggregate stabilization and indicated that glomalin produced from some crop rotation cropping
system could promote aggregate stability (Wright and Anderson, 2000). The quantification of
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glomalin can be divided into two fractions; first, easily extractable glomalin and second, total
glomalin. Both of them show different responses to land use change (Wright and Upadhyaya,
1998). Wright et al. (1999) indicated that arbuscular mycorrhiza (AM) fungi have been related to
aggregate formation and stability. Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) occur in the soil of most
ecosystems, including polluted soils. AMF form symbiotic networks with host plant roots. The fungi
scavenge nutrients from soils and transfer these nutrients to the host plant in exchange for
carbohydrates. Host plants rely upon mycorrhizal fungi to acquire nutrients such as phosphorus
and nitrogen for growth. The screening of native host plants e.g. weed, shrub and tree in various
ecosystems could be done. The benefit from plant hosts at practical level could then be as cover
crop in agro-ecosystems or agro-forestry systems.
Because AMF settle on about 80% of vascular host plant species and are found in almost
every soil type, glomalin is detected in large amounts in numerous soils. Glomalin is defined as
organic substance glycoprotein copiously produced by all AMF, measured operationally in soils as
glomalin-related soil protein (GRSP) (Rillig, 2004). Glomalin is firmly incorporated into the hyphae
and spore wall in large amounts (Driver et al., 2005) and are highly positively correlated with soil
aggregate stability (Wright and Upadhyaya, 1998). However, the relationship between the content
of glomalin and other soil properties should be studied. (Blair et al., 1995) defined the fraction that
was oxidized by permanganate as labile fraction. But when integrated the labile fractions, which
seemed to be permanganate oxidizable carbon (POC), did not reflect the land use type similar to
another labile soil organic fraction (Aumtong et al., 2009).This active soil C fractions showed more
sensitive to management effects than total organic C (Weil et al.,2003).
The objective of this study is to know the relationships between glomalin-related soil
protein contents and permanganate oxidizable carbon and aggregate stability of various land uses
from mountainous area of northern Thailand.

Methods
The study was carried out in Khiud Chang Watershed (KCW), Ban Pong and Maejo in
Chiang Mai province, northern Thailand. The mean annual rainfall of this area from 1998 to 2009
was about 1200 mm. The mean monthly air temperature was about 29°C, being mountainous, has
an undulating landscape. KCW is a tributary of Mae Nam Mae Rim watershed and is located in an
area that has an elevation of 300 to 1,100 meters above sea level (ASL).
Land uses
From each site, a composite soil sample of 8-10 subsamples were collected from each
land-use. Samples were taken at depth 0-15 cm at 39 sites (Table 1).
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Glomalin related soil protein analysis
Easily-extractable and total glomalin related soil protein were extracted by adjusted
procedure from (Wright and Upadhyaya, 1998). One gram of air dried soil was placed into a 50 ml
centrifuge tube and mixed with 8 ml of 50 mM sodium citrate buffer (pH = 8), then samples were
autoclaved for 30 minutes. The supernatant was collected by centrifugation 2,510 g for 15 minutes.
Total glomalin related soil protein was extracted with 8 ml of 50 mM sodium citrate buffer (pH = 8),
then samples were autoclaved for 90 minutes. The supernatant was determined for related-soil
protein as glomalin by the Bradford assay with bovine serum albumin standard.
Table 1 The characteristics of the main land uses in the area
Land uses
Secondary
conservation
forests
Fruit tree
plantations
Fallow areas

Abbrevation,
Symbol
(SCF),

Number of
replications
4

(FTP) ,

12

(FA),

4

Afforestated
areas
Wetland rice
(Paddy soil)

(Teak),

4

(PAD),

4

Upland rice

(UPR),

3

Vegetable

(VEC),

8

Characteristics
15 years old, much of the plant cover is
bamboo and have nearly 50 % closed
canopies. Some villagers harvest nontimber
forest products (NTFP’s).
mostly longan, mango and lychee (Litchi
chinensis), which are now 7 to 30 years old.
covered with bush and grass; free of
agricultural activities for 1- 4 years.
young 15 year old teak (Tectona grandis)
areas.
a practice that started about 30-years ago,
wetland rice is grown by machine for tillage
in soil preparation.
planted upland rice for home consumption,
and maize for livestock feed, annually or
rotated.
planted vegetable and ornamental crop for
selling consumption, and high input of
chemical fertilizer and frequency of land use.

Aggregate stability
The soil was transferred along with the filter paper into an aluminum can and dried at
105°C for 24 hours. The oven-dry soil aggregates (5 g) were transferred into the dispersion wet
sieving apparatus. The dispersing agent of 10 ml of 5 percent solution of sodium hexametaphosphate
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and enough distilled water were added to fill the cup to within 4 cm of the rim, and then the
suspension was stirred for 5 minutes. Aggregate stability is the amount of aggregated soil > 0.25
mm remaining after 5 min of wet sieving (Kemper and Rosenau, 1986).
Permanganate Oxidized Carbon (POC)
Permanganate oxidized carbon was determined by permanganate oxidation, according to
(Weil et al., 2003): 2-3 g of air-dried soil and passed through the sieve 0.5 mm with 20 ml 0.02 M
KMnO4. The soil-KMnO4 suspensions were shaken at 200 rpm for 15 min at room temperature in
screw cap polycarbonate centrifuge tubes. After shaking, the tubes were centrifuged at 5,000 rpm
for 15 min to separate the soil particles from the solution. Subsequently 0.20 ml of the clear
solution was transferred into a glass tube, diluted with 10.0 ml of deionizer water, using a vortex for
complete mixing. The absorbance was measured with a spectrometer at 550 nm of light and
compared to an absorbance reading on a standard curve.
Soil organic carbon (SOC)
Soil organic carbon content was determined after sieving (0.5 mm) by the wet combustion
method described in (Nelson and Sommers, 1986).
Statistical analysis
The degree of glomalin, SOC, aggregate stability that differed among land-use types were
determined by one way ANOVA. Evaluation of the relationship between glomalin and other soil
indicators was determined by regression analysis.

Results and Discussion
The results showed that the amount of total glomalin and aggregates stability were lowest
in paddy soils or soils that were intensively disturbed soil by tillage (Table 2). The tillage practice
caused loss of soil organic matter leading to low soil biological activity. Microbial activity could
include mychorrhizal fungi activity. Meanwhile, the upland soil planted with rice or less cultivated
and disturbed than other arable soils, showed high amounts of easily extractable glomalin , total
glomalin. Wright and Anderson (2000) indicated that glomalin changes quickly in response to tillage
practices and crop rotation. The basic method for planting field crops such as corn for animal feed
and upland rice, involved dropping seeds directly into a hole in the soil. These practices seen as
economical in terms of seeds, convenient in terms of the sloping land characteristics, were an
important local wisdom to manage production factors, and may be a means to protect and maintain
soil resources besides preventing soil erosion. From the high content glomalin in upland rice, the
upland rice plantation could be considered as a non-tillage practice from mountainous area in
Northern Thailand, and could be included in shifting cultivation cropping system. Crop rotation and
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non-tillage could be found in this area. Land use change, the transformation of agricultural land
(e.g. upland rice) to fallow area and secondary forest is the pattern of land use change in shifting
cultivation. This pattern agrees with the diversity of host plants that produced glomalin also. The
Secondary forest areas had the highest content of total glomalin, POC, SOC and aggregate stability
(Table 2). These soils (SCF, FT and FA )were generally highest easily glomalin, total glomalin, POC, SOC
and aggregate stability in the less disturbed cultivated or recently cultivated soils (Table 2.). Addition of
moderate amounts of fertilizer to the utilized land (FT) may contribute to increased productivity and
increased formation of organic matter (Aumtong et al. 2009). For the vegetable plantation (VEC) and teak
plantation showed rather low of all parameters it may be that frequent crop cycles and teak plantation
areas were established from poor land. This study found positive relationship between soil aggregate

stability and easily extractable glomalin content (r2=0.3159) (Figure 1F) and showed that the
relationship between the water aggregate stability and POC were positively correlated (r2=0.3832)
also (Figure 4B). From this study could be suggested that aggregate stability affected by POC the
as glomalin.
Table 2 Land use types affected on amount of easily-extractable glomalin and total glomalin related soil
protein, permanganate oxidizable carbon (POC), soil organic carbon (SOC) and aggregate
stability from mountainous area northern Thailand
Land use
(see Table 1)
VEC
PAD
UR
FT
Teak
FA
SCF

Number of
samples
8
4
3
12
4
4
4

Easily-extractable
Total
glomalin
glomalin
(mg/kg)
6.16 cd
07.16 b
5.70 cd
6.30 b
8.77 a
11.22 a
7.31 b
10.37 a
5.65 cd
07.63 b
6.81 bc
08.19 b
7.96 ab
10.81 a

POC

SOC

(g/kg)
2.07 c
1.92 c
2.48 bc
2.50 bc
1.71 c
3.29 b
6.93 a

(%)
1.36 cd
1.55 bcd
1.73 bc
1.62 bc
1.11 d
2.04 b
4.31 a

Aggregate
Stability
(%)
29.69 cde
21.35 e
51.75 b
35.51 c
28.13 cde
34.20 cd
78.16 a

For each variable letters are indicative of statistical differences (P<0.05).
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Figure 1 Relationship between easily extractable and stability of 1-2 mm-size aggregates in 0-15 cm
soil samples of variety land uses in Chiang Mai province, northern Thailand
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Figure 2 Relationship between total glomalin and stability of 1-2 mm-size aggregates in 0-15 cm soil samples
of variety land uses in Chiang Mai province, northern Thailand
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Figure 3 Relationship between easily extractable glomalin (A), total glomalin (B) and SOC in 0-15 cm soil
samples of variety land uses in Chiang Mai province , northern Thailand
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Figure 4 Relationship between (A) SOC and (B) POC and stability of 1-2 mm-size aggregates in 0-15 cm
soil samples of variety land uses in Chiang Mai province, northern Thailand
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Conclusion
The level of disturbed land uses and landscape affected the soil quality due to the
decreasing soil organic carbon, permanganate oxidizable carbon and amount of glomalin related
soil protein. These fractions could be related with soil aggregate stability. The land use types
minimally disturbed, like upland rice cultivation in mountainous landscape, had the highest amount
of easily extractable and total glomalin. Meanwhile, the land use types from highly accessible use
of lowland had the lowest of amount of glomalin contents and POC and showed positive
relationship between soil aggregate stability and easily extractable glomalin content and POC
content.
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ผลกระทบของลักษณะการขยายตัวของเมืองเชิงพื้นที่ตอ ปรากฏการณ
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บทคัดยอ
เมืองเชียงใหมเปนพื้นที่หนึ่งที่ประสบปญหาการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็วและไดรับผลกระทบ
จากปรากฏการณ ค วามร อ นเมื อ ง ป ญ หานี้ ไ ด ส ง ผลต อ สภาวะภู มิ อ ากาศในระดั บ ภู มิ ภ าค ตลอดจน
สภาพแวดลอมเมือง และการพัฒนาทางดานสังคมและเศรษฐกิจ บทความนี้ไดเลือกใชภาพถายดาวเทียม
แลนดแซท ระบบอีทีเอ็มพลัส ในป ค.ศ. 2000 และ 2006 ครอบคลุมพื้นที่เมืองเชียงใหมที่สามารถบงบอก
ถึงอุณหภูมิพื้นผิว (LST) และการขยายตัวของสิ่งปลูกสราง ผลลัพทที่ไดแสดงใหเห็นถึงรูปแบบการกระจาย
ตัวเชิงพื้นที่ของอุณหภูมิพื้นผิวที่สูงซึ่งสัมพันธกับประเภทของสิ่งปกคลุมพื้นดิน ตลอดจนถึงการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับดัชนีอื่น ไดแก ดัชนีผลตางพืชพรรณ (NDVI) ดัชนีผลตางน้ํา (NDWI)
ความหนาแนนอาคาร อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (FAR) และอัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดิน
ตอพื้นที่ดิน (BCR) ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อนํามาสูการกําหนดมาตรการลดอุณหภูมิ
พื้นผิวและการวางแผนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของเมืองเชียงใหมตอไป

Abstract
Chiang Mai Metropolitan Area (CMMA) is one of the regions experiencing rapid
urbanization that has resulted in remarkable Urban Heat Island (UHI) effect, which will be sure to
influence the regional climate, environment, and socio-economic development. In this study,
Landsat ETM+ images from 2000 and 2006 in the CMMA were selected to retrieve the land
surface temperature (LST) and built-up area. The analysis showed that higher temperature in the
UHI was located with a scattered pattern, which was related to certain land-cover types. In order to
analyze the relationship between UHI and land-cover changes, this study attempted to employ a
quantitative approach in exploring the relationship between temperature and several indices,
including the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Normalized Difference Water Index
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(NDWI), Density of Building, Floor Area Ratio (FAR) and Building Coverage Ratio (BCR). In
conclusion, the results of this study can provide methods and basic information for the reduction of
urban LST and the establishment of environmentally friendly urban planning.
Keywords: Urban heat island (UHI), Land surface temperature (LST), Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI), Normalized Difference Water Index (NDWI), Floor Area
Ratio (FAR), Building Coverage Ratio (BCR)

คํานํา
การขยายตัวของเมืองจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นไมเฉพาะแตกรุงเทพมหานครเทานั้น รวมถึงเมืองขนาดใหญ
ที่อยูตามภาคตางๆ เชน เชียงใหม นครราชสีมา ขอนแกน ฯลฯ ก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเชนกัน การ
ขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะการกอสรางอาคารบานเรือนและสิ่งกอสรางตางๆ อยางไมมีแบบแผน รวมถึง
การที่อาคารที่มีความสูงและขนาดตางๆ ไดเขามาแทนพื้นที่สีเขียวในเมือง สงผลใหพื้นที่เมืองขาดพืชพรรณ
ในพื้นที่ในเมืองที่จะชวยใหเย็นลงจากการระเหยคายน้ํา (evaporation) ของตนไม ประกอบกับลมพัดประจําป
ไมสามารถพัดพาอากาศเสียในเมืองที่เกิดจากฝุนและมลพิษในอากาศออกไปจากเมืองได ทําใหเกิดเปนกลุม
ของหมอกควันปกคลุมอยูเหนือเมือง สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและเปนผลมาจากปญหาตางๆ ขางตน คือ
การมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและสะสมอยูเหนือเมือง (ธนกฤต, 2545) มีปจจัยตางๆ ที่กอใหเกิดปรากฏการณนี้
เชน การที่พื้นผิวของสิ่งกอสรางโดนแสงแดดตลอดเวลา ในชวงเวลากลางวัน ทําใหมีการ ดูดซับและสะสม
ความรอนเปนจํานวนมากและมีการคายความรอนนั้นสูบรรยากาศทําใหอุณหภูมิของเมืองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ความรอนจากการเผาไหมตางๆ และความรอนจากเครื่องปรับอากาศ ที่ใชอยูทั่วไปก็สงผลตอการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิอยางหลีกเลี่ยงไมได และมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวันและสุขภาพของผูคนที่พักอาศัย
อยูในเมืองอีกดวย
การขยายตัวของเมืองที่เพิ่มมากขึ้นและปญหานี้จะเพิ่มขึ้นตามมาอยางแนนนอน การเพิ่มความรอน
ของเมืองเปนปรากฏการณปกติในพื้นที่เมือง สภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองที่มีลักษณะที่
ซับซอนทางดานรูปทรงวัสดุกอสรางและกิจกรรมมนุษยการเพิ่มขึ้นของสารกอมลพิษในอากาศและการลดลง
ของความชื้นสัมพัทธ มลภาวะทางความรอนที่เกิดจากกิจกรรมมนุษยเปนปรากฏการณที่อุณหภูมิในเมืองสูง
กวาชนบท ปรากฏการณนี้รูจักในนามของ ปรากฏการณเกาะความรอน (Urban heat island) และเปน
ปรากฏการณที่สัมพันธกับสภาวะโลกรอน (Oke, 1987; Nakagawa, 1996; Rizwan et al., 2008) ในขณะที่
พื้นที่สีเขียวและแหลงน้ํามีสวนชวยในการลดความรอนที่ถูกกักไวในเมือง เรียกพื้นที่ดังกลาววา บริเวณ
อุณหภูมิต่ํา (Cool island) ในเวลากลางวันความรอนจะถูกนํามาใชในการระเหยน้ําผิวดินและในดินไปเปน
ความชื้ น ในบรรยากาศ รวมทั้ ง ใช แ สงแดดไปในการสั ง เคราะห แ สงและการหายใจของพื ช แทนที่ จ ะ
เปลี่ยนเปนความรอน ดังนั้นการลดลงของพื้นที่สีเขียวภายในเมืองยอมสงผลใหเมืองรอนขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสราง (Built-up area) ที่มีพืชพันธุนอยกวาบริเวณโดยรอบหรือพื้นที่เปดโลง
(Pichakum, 1995)
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จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูทําการศึกษาสนใจศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการขยายตัวของ
เมื อ งเชี ย งใหม ต อ อุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว ด ว ยวิ ธี ก ารประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ด า นการสํ า รวจระยะไกล (Remote
sensing) รวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ Geographic Information System (GIS) และการหา
ความสัมพันธระหวางดัชนีผลตางพืชพรรณ ดัชนีผลตางน้ํา ความหนาแนนอาคาร อัตราสวนพื้นที่อาคาร
รวมตอพื้นที่ดิน และอัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอพื้นที่ดิน กับอุณหภูมิพื้นผิวในเขตเมืองเชียงใหม
เพื่อนํามาสูการกําหนดมาตรการลดอุณหภูมิในตัวเมืองตอไป ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่นาสนใจอีกเรื่องหนึ่งและ
สําคัญไปไมนอยกวาปญหาภาวะโลกรอนที่พบอยูในปจจุบันนี้

วิธีดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อศึกษาความสัมพันธของปรากฏการณความรอนเมืองของเมือง
เชียงใหม ดวยวิธีการประยุกตใชเทคโนโลยีดานการสํารวจระยะไกล (Remote sensing) จากขอมูลดาวเทียม
แลนดแซท (LANDSAT) ระบบ Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) ในชวงเดือนตุลาคมถึง
ธันวาคม และเดือนมกราคมถึงมีนาคม ซึ่งเปนชวงที่มีปรากฏการณเกาะความรอนเมืองมีความรุนแรง
(Urban Heat Island Intensity: UHII) (Pathathai, 2006) ไดแก วันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543)
และวันที่ 18 กุมภาพันธ ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) เพื่อตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิพื้นผิวระหวาง
พื้นที่ที่มีการใชที่ดินเปนอาคารและสิ่งปลูกสราง (Built-up area) กับพื้นที่เปดโลง (Open space) ในเขต
เมื อ งเชี ย งใหม
ตลอดจนศึ กษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งอุ ณหภู มิ พื้ น ผิว กั บ ค าดัช นี ผ ลต างพื ช พรรณ
(Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) ดัชนีผลตางน้ํา (Normalized Difference Water Index:
NDWI) ความหนาแนนอาคาร อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio: FAR) และ
อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอพื้นที่ดิน (Building Coverage Ratio: BCR)
วิธีการ
1. การศึกษาความสมบูรณของน้ําที่เปนองคประกอบของพืชพรรณและดิน จากการคํานวณหาดัชนี
ผลตางน้ํา (Normalized Difference Water Index: NDWI) อัตราสวนคาการสะทอนแสงเฉลี่ยในชวง
อินฟราเรดใกล และชวงอินฟราเรดกลาง คา NDWI จะแปรผันอยูระหวาง -1 และ 1 โดยคา 0 หมายถึง ไมมี
องคประกอบของน้ําอยูในพื้นที่สํารวจ ในขณะที่เขาใกลคา 1 หมายถึง มีองคประกอบของน้ําอยูหนาแนน
มากในพื้นที่ดังกลาว ซึ่งมีสูตรการคํานวณหาดังสมการที่ 1
NDWI =

RNIR − RMIR
RNIR + RMIR

[1]

เมื่อ NDWI คือ ดัชนีผลตางพืชพรรณ RNIR และ RMIR คือ คาการสะทอนแสงในชวงคลื่นอินฟราเรด
ใกล (Near-infrared band) หรือ แบนด 4 และชวงคลื่นอินฟราเรดกลาง (Mid-infrared band) หรือแบนด 5
ความยาวชวงคลื่นระหวาง 0.75-0.90 ߤm และ 1.55-1.75 ߤm ตามลําดับ (Maki et al., 2004)
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2. การศึกษาความสมบูรณของพืชพรรณจากการคํานวณหาดัชนีผลตางพืชพรรณ (Normalized
Difference Vegetation Index: NDVI) อัตราสวนคาการสะทอนแสงเฉลี่ยในชวงสีแดงและชวงอินฟราเรด
ใกล คา NDVI จะแปรผันอยูระหวาง -1 และ 1 โดยคา 0 หมายถึง ไมมีพวกพืชพรรณใบเขียวอยูในพื้นที่
สํารวจในขณะที่คา 0.8 หรือ 0.9 หมายถึง มีพวกพืชพรรณใบเขียวอยูหนาแนนมากในพื้นที่ดังกลาว ทั้งนี้
โดยปกติคานี้จะอยูระหวาง 0.1 ถึง 0.7 เทานั้น ซึ่งมีสูตรการคํานวณหาดังสมการที่ 2
NDVI =

R NIR − Rred
R NIR + Rred

[2]

เมื่อ NDVI คือ ดัชนีผลตางพืชพรรณ RNIR และ Rred คือ คาการสะทอนแสงในชวงคลื่นอินฟราเรด
ใกล (Near-infrared band) หรือแบนด 4 และชวงคลื่นสีแดง (Red band) หรือแบนด 3 ที่มีความยาวชวง
คลื่นระหวาง 0.63-0.69 ߤm ตามลําดับ (Purevdorj et al., 1998)
3. การศึกษาอุณหภูมิพื้นผิว (Land Surface Temperature: LST) จะใชคาการสะทอนแสงในชวง
คลื่นอินฟราเรดความรอน (Thermal infrared band) หรือแบนด 6 ดาวเทียม LANDSAT ระบบ ETM+ ที่มี
ความยาวชวงคลื่นระหวาง 10.40-12.50 ߤm โดยแบงเปน 2 ขั้นตอน (Chen et al., 2006) ดังนี้
3.1. ขั้นตอนที่ 1 การแปลงคาความสวาง (Digital Numbers: DNs) เปนคาการแผรังสีเชิงคลื่น
(Spectral radiance) ซึ่งมีสูตรการคํานวณหาดังสมการที่ 3
Lλ =

( Lmax − Lmin )
× ( DN − QCALmin ) + Lmin
QCALmax − QCALmin

[3]

เมื่อ Lλ คือ คาการแผรังสีเชิงคลื่นที่วัดไดจากเซ็นเซอร (Spectral radiance at the sensor's
aperture) (W/(m2 sr.µm)) DN คือ คาความสวาง (Digital Numbers: DNs) ในชวงคลื่นอินฟราเรด
ความรอน QCALmax คือ คาความสวางสูงสุดของแบนด 6 ดาวเทียม LANDSAT ระบบ ETM+ เทากับ
255 QCALmin คือ คาความสวางต่ําสุดของแบนด 6 ดาวเทียม LANDSAT ระบบ ETM+ เทากับ 1 Lmin
คือ คาการแผรังสีเชิงคลื่นต่ําสุดที่วัดไดจากเซ็นเซอรระบบ ETM+ เทากับ 3.20 (W/(m2 sr.µm)) Lmax
คือ คาการแผรังสีเชิงคลื่นสูงสุดที่วัดไดจากเซ็นเซอรระบบ ETM+ เทากับ 12.65 (W/(m2 sr.µm))
3.2. ขั้นตอนที่ 2 การแปลงแผรังสีเชิงคลื่นที่วัดไดจากเซ็นเซอรใหเปนอุณหภูมิพื้นผิว (Land
Surface Temperature: LST) ซึ่งมีสูตรการคํานวณหาดังสมการที่ 4
Tk =

K2
 K1 
In
+ 1
L

 λ

[4]

เมื่อ Tk คือ อุณหภูมิพื้นผิว (เคลวิน) K1 และ K 2 คือ คา pre-launch calibration constants
ของดาวเทียม LANDSAT ระบบ ETM+ โดย K1 เทากับ 666.09 (W/(m2 sr.µm)) และ K 2 เทากับ
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1,282.71 เคลวิน Lλ คือ คาการแผรังสีเชิงคลื่นที่วัดไดจากเซ็นเซอร (W/(m2 sr.µm)) (Chander and
Markham, 2003)
3.3. ขั้นตอนที่ 3 การแปลงอุณหภูมิพื้นผิวจากหนวยเคลวิน ( Tk ) เปนองศาเซลเซียส ( Tc ) ซึ่งมี
สูตรการคํานวณหาดังสมการที่ 5
Tc = Tk − 273.15

[5]

4. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมืองจากขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการวางผังเมือง
มาตราสวน 1:4,000 กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยแบงพื้นที่ออกเปนกริดขนาด 500 เมตร จํานวนทั้งสิ้น
1,773 กริด ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาเพื่อศึกษาลักษณะเชิงพื้นที่ของเมือง ไดแก ความหนาแนนอาคาร
(Density of building) หมายถึง จํานวนอาคารในกริด อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (Floor Area
Ratio: FAR) หมายถึง อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นที่กริดที่เปนที่ตั้งอาคาร
และอัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอพื้นที่ดิน (Building Coverage Ratio: BCR) หมายถึง อัตราสวน
พื้นที่อาคารและสวนที่มีหลังคาปกคลุมถึงทั้งหมดตอพื้นที่กริดที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร
ในการศึกษานี้ใชการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย (Simple linear regression and
correlation analysis) ใชในการตรวจสอบลักษณะของความสัมพันธระหวางตัวแปร ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป โดย
แบงเปนตัวแปรอิสระ (Independent variable) ในที่นี้คือคาดัชนีผลตางพืชพรรณ และดัชนีผลตางสิ่งปลูก
สราง สวนอุณหภูมิพื้นผิวเปนตัวแปรตาม (Dependent variable) ผลของการศึกษาจะใหทราบถึง (1) ขนาด
ของความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม และ (2) แบบจําลองความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม เพื่อที่จะสามารถคาดการณไดวาตัวแปรอิสระตัวใดมีอิทธิพลตอตัวแปรตามมากที่สุด
จากสัมประสิทธิ์ความถดถอย (regression coefficient) และแสดงเปนแผนภาพการกระจาย (scatter
diagram หรือ scatter plot ) ตลอดจนการวิเคราะหการถดถอยจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรทั้งสอง
(Correlation coefficient)

ผลการวิจัย
การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการใชที่ดินเปนอาคารและสิ่งปลูกสราง ดวยวิธีการประยุกตใช
ขอมูลดาวเทียมแลนดแซท ในป ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 2006 ทําการจําแนกประเภทภาพแบบกํากับดูแล
(Supervised classification) เพื่อจําแนกพื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสรางในเขตเมืองเชียงใหมและปริมณฑล มี
พื้นที่ประมาณ 410 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอแมริม อําเภอ
สันทราย อําเภอดอนสะเก็ด อําเภอสันกําแพง อําเภอสารภี และอําเภอหางดง โดยพบวา ในป ค.ศ. 2000
มีพื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสรางประมาณ 43 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 10 ของพื้นที่ศึกษา โดยรอยละ
53 หรือประมาณ 23 ตารางกิโลเมตร ของพื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสรางในป ค.ศ.2000 กระจายอยูในเขต
อําเภอเมืองเชียงใหม และในป ค.ศ. 2006 ขยายตัวของพื้นที่อาคารและสิ่งปลูกสรางเพิ่มขึ้นเปน 49 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 12 ของพื้นที่ศึกษา โดยกระจายตัวอยูในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมมากที่สุด
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ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร (รอยละ 53) รองลงมา ไดแก อําเภอสารภี (รอยละ 11.6) อําเภอหางดง
(รอยละ 10.1) อําเภอสันทราย (รอยละ 9.7) อําเภอแมริม (รอยละ 7.6) อําเภอสันกําแพง (รอยละ 6.3)
และอําเภอดอยสะเก็ด (รอยละ 1.7) ตามลําดับ (ภาพที่ 1, a และ b) การขยายสูพื้นที่ชานเมืองของเมือง
เชียงใหมมากขึ้นจึงสงผลใหพื้นที่โลงที่เปนพื้นที่เกษตรกรรมถูกรุกล้ําเพื่อนําไปใชกอสรางสิ่งปลูกสรางตางๆ
เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วอยางไมมีแบบแผน สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและเปนผลมาจากปญหาดังกลาว คือ
การมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและสะสมอยูเหนือเมืองที่เรียกวา ปรากฏการณเกาะความรอนเมือง
การศึกษาอุณหภูมิพื้นผิว (LST) (ภาพที่ 1, c และ d) จะใชคาการสะทอนแสงในชวงคลื่นอินฟราเรด
ความรอน ดาวเทียม LANDSAT ระบบ ETM+ พบวา ป ค.ศ. 2000 เมืองเชียงใหมมีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ย
ประมาณ 20.73 องศาเซลเซียส เพิ่มขึ้นเปน 26.80 องศาเซลเซียส ในป ค.ศ. 2006 ตามลําดับ โดยในป
ค.ศ. 2006 เขตอําเภอเมืองเชียงใหมมีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยสูงที่สุดประมาณ 27.68 องศาเซลเซียส มากกวา
อําเภอรอบนอกประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส โดยอําเภอที่มีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยสูงรองลงมา ไดแก อําเภอ
หางดง (26.94 องศาเซลเซียส) อําเภอสันกําแพง (26.83 องศาเซลเซียส) อําเภอแมริม (26.82 องศา
เซลเซียส) อําเภอดอยสะเก็ด (26.30 องศาเซลเซียส) อําเภอสารภี (26.20 องศาเซลเซียส) และอําเภอ
สันทราย (26.18 องศาเซลเซียส) ตามลําดับ

(a) 2000

2

0

2

(b) 2006

2

0

2

Kilometers

Kilometers

LST 2000 (Centigrade)
Less than 26
26 - 28
28 - 29
29 - 30
More than 30

LST 2006 (Centigrade)
Less than 26
26 - 28
28 - 29
29 - 30
30 - 32
More than 32

Retrieved from Thermal Infrared Band (Band6)
LANDSAT (ETM+) Date: 2000/03/05

Retrieved from Thermal Infrared Band (Band6)
LANDSAT (ETM+) Date: 2006/02/18

(c) LST 2000
(d) LST 2006
ภาพที่ 1 การขยายตัวของอาคารและสิ่งปลูกสราง (Built-up area) (a) 2000 และ (b) 2006
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิว (LSTs) (c) 2000 และ (d) 2006
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จากการศึกษาวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธอยางงาย โดยอุณหภูมิพื้นผิว (LST) เปนตัวแปรตาม
คาดัชนีผลตางพืชพรรณ (NDVI) ดัชนีผลตางน้ํา (NDWI) ความหนาแนนอาคาร อัตราสวนพื้นที่อาคารรวม
ตอพื้นที่ดิน (FAR) และอัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอพื้นที่ดิน (BCR) เปนตัวแปรอิสระ ความสัมพันธ
ของตัวแปรทั้งหาแสดงออกมาเปนแผนภาพกระจัดกระจาย (ภาพที่ 2 และ 3)
จากคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยที่แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิพื้นผิวกับคาดัชนีผลตางพืช
พรรณและคาดัชนีผลตางน้ํา พบวา ดัชนีผลตางพืชพรรณและคาดัชนีผลตางน้ํา มีความสัมพันธกันในทิศทาง
ตรงกันขามอุณหภูมิพื้นผิว โดยคาดัชนีผลตางน้ํามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient) หรือ
R2 เท า กั บ 0.7565 มากกว า ดั ช นี ผ ลต า งพื ช พรรณที่ เ ท า กั บ 0.3230 นั่ น แสดงว า ค า ดั ช นี ผ ลต า งน้ํ า มี
ความสัมพันธตออุณหภูมิพื้นผิวที่ลดลงมากกวาคาดัชนีพืชพรรณ อัตราการลดลงเฉลี่ยประมาณ 16.65
องศาเซลเซียส พื้นที่ที่มีความสัมพันธอยูในระดับความเชื่อมั่นสูงสวนใหญจะเปนพื้นที่อําเภอรอบนอกที่เปน
พื้นที่เกษตรกรรมและมีแหลงน้ําที่อุดมสมบูรณ
32.95900

32.95900
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Y = 23.8166632 - 16.6466089X
R-Squared = 0.7565
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระจัดกระจาย (Scatter Plots) แสดงความสัมพันธระหวาง (a) LST กับ NDVI, (b)
LST กับ NDWI, (c) LST กับ FAR, (d) LST กับ BCR และ (e) LST กับความหนาแนนอาคาร
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ภาพที่ 3 ลักษณะขอมูลเชิงพื้นที่ของเมืองเชียงใหม (a) LST, (b) NDVI, (c) NDWI,
(d) density of building, (e) FAR และ (f) BCR
สวนความสัมพั นธร ะหว างอุ ณหภู มิพื้น ผิวกับ ความหนาแน นอาคาร FAR และ BCR พบวา มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน โดยอัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินตอพื้นที่ดิน (BCR) มีความสัมพันธกับ
อุณหภูมิพื้นผิวที่เพิ่มขึ้นมากกวาอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (FAR) และความหนาแนนอาคาร
โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่เทากับ 0.3097, 0.2525 และ 0.2250 ตามลําดับ โดยพื้นที่ที่มี
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อัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดินสัมพันธกับอุณหภูมิพื้นผิวสูง ไดแก บริเวณยานศูนยกลางพาณิชยกรรมใน
เขตอํา เภอเมื อง ยา นตลาดตน ลํ าไย ยา นไนท บ าซ าร ถนนช า งคลาน ย านช างเผื อก ถนนโชตนา ย าน
วิทยาลัยครูเชียงใหม ยานประตูเชียงใหม ถนนวัวลาย เปนตน

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาที่ไดจากการประเมินคาดัชนีผลตางพืชพรรณ (NDVI) ดัชนีผลตางน้ํา (NDWI)
ความหนาแนนอาคาร อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน (FAR) และอัตราสวนพื้นที่อาคารปกคลุมดิน
ตอพื้นที่ดิน (BCR) รวมกับอุณหภูมิพื้นผิวที่เปนตัวแปรตามและถือเปนปจจัยหลักของลดและเพิ่มความ
รุนแรงของการเกิดปรากฏการณเกาะความรอนภายในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม ที่ไดรับอิทธิพลจากการ
ขยายตัวของเมืองในชวงเวลาที่ตางกัน โดยพบวา แนวโนมการขยายตัวของอาคารสิ่งปลูกสรางจากป ค.ศ.
2000 และ ค.ศ. 2006 เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่อําเภอขางเคียงกับอําเภอเมืองเชียงใหม การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวสงผลตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเมืองที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น จากป ค.ศ. 2000 อุณหภูมิพื้นผิว
เฉลี่ยประมาณ 20.73 องศาเซลเซียส เพิ่มขึ้นประมาณ 6 องศาเซลเซียส เปน 26.80 องศาเซลเซียส ในป
ค.ศ. 2006 โดยในป ค.ศ. 2006 เขตอําเภอเมืองเชียงใหมมีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยสูงที่สุดประมาณ 27.68
องศาเซลเซียส มากกวาอําเภอรอบนอกประมาณ 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิพื้นผิว
ดั ง กล า วสั ม พั น ธ กั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร า ง ทั้ ง ในเรื่ อ งของขนาดและความหนาแน น
ตลอดจนการลดลงของพืชพรรณ ตนไมใหญ และภาวะความแหงแลงในชวงหนาแลงที่ทําใหสูญเสียความชุม
ชื้นของดิน ซึ่งอาจจะมีสาเหตุหรือปจจัยที่เปนตัวแปรที่สงผลตอความรุนแรงของปรากฏการณเกาะความรอน
ของพื้นที่เมืองเชียงใหม
การศึกษาปรากฏการณเกาะความรอนในการศึกษานี้ไดประยุกตใชประยุกตใชเทคโนโลยีดานการ
สํารวจระยะไกล หรือ Remote sensing จากการวิเคราะหขอมูลดาวเทียมแลนดแซท (LANDSAT) ระบบ
ETM+ ในชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม โดยใชชวงคลื่นอินฟราเรดความรอนประเมินคาอุณหภูมิพื้นผิวใน
ชวงเวลากลางวัน หากจะมีการศึกษาผลกระทบของปรากฏการณเกาะความรอนเมืองในชวงเวลาคืนที่เกิด
จากการปลดปลอยรังสีความรอนของพื้นผิวอาจจะตองเลือกใชขอมูลดาวเทียมที่มีระบบบันทึกภาพชวงเวลา
กลางคืน เชน MODIS, AVHRR, MTSAT เปนตน
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บทคัดยอ
การศึกษานี้ไดทําการประเมินการสัมผัสสารกลุมสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน (พีเอเอช) ใน
ผูขายหมูปงบริเวณริมถนน เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 23 คน โดยเก็บตัวอยางสารโพลีไซคลิก อะโรมาติก
ไฮโดรคารบอนในอากาศ ที่ระดับหายใจของผูขาย ตามขั้นตอนที่ดัดแปลงจาก NIOSH Method 5515 (1994)
จากนั้นนํามาวิเคราะหดวยเทคนิคแกสโครมาโตกราฟฟ แมสสเปกโตรเมตรี กราฟมาตรฐานพีเอเอชความเขมขน 12
- 600 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความเปนเสนตรง อยูในชวง 0.949-0.997 คาความ
ถูกตองของวิธีวิเคราะหที่ความเขมขน 6,000 และ 12,000 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร อยูในชวง 78.15-90.74% และคา
ประสิทธิภาพการสกัดสารจากตัวดูดซับที่ความเขมขน 6,000 นาโนกรัมตอมิลลิตร อยูในชวง 65.98-102.69% ผล
พบวาผูขายหมูปงบริเวณริมถนนในเขตกรุงเทพฯ มีการสัมผัสสารโพลีไซคลิก อะไรมาติก ไฮโดรคารบอนประเภท
ไอระเหย 8 ชนิด คือ Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene,
Fluoranthene และ Pyrene โดยค าความเข มข นเฉลี่ ยอยู ในช วง 0.29-3.52 ไมโครกรั มต อลู กบาศก เมตร ซึ่ ง
Phenanthrene มีคาความเขมขนสูงสุดสวน Naphthalene และ Acenaphthene มีความเขมขนนอยที่สุด

คําสําคัญ: โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน (พีเอเอช) การสัมผัส การปงยาง
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Abstract
This study is to assess the exposure of polycyclic aromatic hydrocarbons in twenty three grilled
meat vendors in Bangkok area by using Gas Chromatography/Mass spectrometry technique. Air samples
were collected in breathing zone of study subjects following the modified NIOSH Method 5515 (1994). The
validated method found linearity range of calibration curve from 12 to 600 ng/ml with R2 0.949 - 0.997.
The accuracy of analytical method at concentrations 6,000 and 12,000 ng/ml in the range of 78.15 to
90.74% and the desorption efficiency at concentration 6,000 ng/ml were 65.98 to 102.69%. Results of this
study found 8 gaseous PAHs including Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene,
Anthracene, Fluoranthene and Pyrene. The measured average exposed concentrations of each gaseous
PAHs range from 0.29 to 3.52 µg/m3. The Phenanthrene concentration found was the highest, Naphthalene
and Acenaphthene were the lowest.
Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), exposure, grilling

คํานํา
สารโพลีไซคลิก อะไรมาติก ไฮโดรคารบอน (Polycyclic aromatic hydrocarbons; พีเอเอช) เปน
กลุมสารเคมีที่มีมากกวา 100 ชนิด พบในเขมาควันไฟ ไอเสียของเครื่องยนต น้ํามันดิบ และยังเกิดจากการ
เผาไหมไมสมบูรณของสารอินทรีย เชน ไขมันที่อยูในเนื้อสัตว น้ํามัน และไฮโดรคารบอนชนิดอื่นๆ ดังนั้นจึง
พบสารชนิดนี้ในสวนที่ไหมเกรียมของอาหาร ปง ยาง อาหารทอดกรอบ อาหารรมควัน นอกจากนี้ยังพบสาร
PAHs คลายคลึงกับการเผาไหม ในควันจากเครื่องยนต ควันบุหรี่ และควันจากเตาเผาเชื้อเพลิงในโรงงาน
อุตสาหกรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2543) สารพีเอเอชมีลักษณะโครงสรางโมเลกุลเปนวงอะโรมาติกเชื่อมตอ
กันตั้งแต 2 วงขึ้นไป การศึกษาของ Laowagul et al. (2005) พบวา 99% ของสารพีเอเอชที่มีวงแหวน 2-3
วงจะอยูในสถานะแกส และมากกวา 90% ของสารพีเอเอชที่มีวงแหวน 5-7 วงจะอยูในสถานะของแข็งในรูป
ของฝุนละออง สวนพีเอเอชที่มีวงแหวน 4-5 วงพบวาอยูทั้งสองสถานะ และจากรายงานการประเมินการ
สั ม ผั ส ทางการหายใจของสารพี เ อเอชที่ ผ า นมากล า วตรงกั น ว า ความเข ม ข น ในสถานะแก็ ส มี สู ง กว า
ความเขมขนในสถานะอนุภาคมากกวา 4-5 เทา (Liu et al., 2007; Chen et al., 2008) สารพีเอเอชสวนใหญ
เปนสารเริ่มตนของสารกลายพันธุ (Premutagen) และเปนสารสารกอมะเร็ง (Carcinogen) ดวยเหตุนี้
จึ ง ถู ก จั ด เข า อยู ใ นกลุ ม สารที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งมลพิ ษ ในอากาศโดยหน ว ยงาน Environmental
Protection Agency (EPA) ซึ่ง EPA ไดกําหนดใหสาร PAHs 16 ตัว ไดแก Naphthalene, Acenaphthylene,
Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benz[a]anthracene,
Chrysene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[a]pyrene, Dibenz[a,h]anthracene,
Benzo[g,h,i]pyrene, and Indeno[1,2,3-cd]pyrene เปนสารที่แนะนําใหรายงานในผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ (USEPA, 1984)
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ในปจจุบันการประกอบอาชีพขายอาหารปงยางบริเวณริมถนนเปนอาชีพที่มีผูดําเนินกิจการมากใน
เขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากการลงทุนที่ไมสูงมากและเหมาะกับลักษณะของกลุมลูกคาที่เปนผูอยูอาศัยใน
เมืองซึ่งดํารงชีวิตอยางเรงรีบ อุปกรณที่ใชในการปงยางประกอบไปดวย รถเข็น เตา ตะแกรงสําหรับปงยาง
และวัตถุดิบที่ใชปงยาง ไดแก เนื้อไก เนื้อหมู เปนตน และใชถานไมเปนเชื้อเพลิง จะเห็นไดวาผูประกอบ
อาชีพขายอาหารปงบริเวณริมถนนนั้นเปนกลุมที่มีการสัมผัสกับสารกอมะเร็งชนิดนี้อยูตลอดเวลาการทํางาน
ผลการศึกษาของ Ruchirawat et al. (2005) รายงานวา พบสารพีเอเอชในรูปฝุนละออง 10 ชนิดในอากาศ
ระดับหายใจที่เก็บจากกลุมตัวอยางซึ่งประกอบอาชีพขายอาหารปงยางริมถนนเขตกรุงเทพฯ สูงกวากลุม
อาชีพที่ขายเสื้อผาในพื้นที่เดียวกัน (37.24 ng/m3 และ 16.07 ng/m3) และยังสูงกวาในกลุมเปรียบเทียบที่
เปนพระและแมชีซึ่งอยูหางจากถนน 500 เมตร (5.34 ng/m3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) จาก
เอกสารงานวิจัยที่ผานมายังไมมีก ารศึกษาที่ครอบคลุมการสัมผัสสารพีเอเอชทั้ งในรูปอนุภาคและแก ส
ทางการหายใจของผูขายอาหารปงยาง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อทราบถึงระดับการสัมผัสสารพีเอเอช 16 ชนิดในทั้งสองสถานะรวมถึงปจจัยการทํางานที่เกี่ยวของกับการสัมผัส ซึ่งจะใชเปนแนวทางใน
ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการสัมผัสสารพีเอเอชและการดูแลปองกันสุขภาพของผูขายอาหารปง
ยางตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การศึกษานี้เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
ระดับการสัมผัสสารกลุม โพลีไซคลิก อะไรมาติก ไฮโดรคารบอน (พีเอเอช) ในรูปของไอระเหยที่ผูขายหมูปง
บริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานครสัมผัสขณะประกอบอาชีพ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษานี้คือผูขายหมูปง ในเขตกรุงเทพมหานคร คัดเลือกตัวอยางโดยเลือก
ผูขายหมูปงที่เต็มใจเขารวมการศึกษา โดยตองมีอายุ 20-59 ป สุขภาพแข็งแรง ไมสูบบุหรี่ในระหวางการ
เก็บตัวอยางอากาศ ทําเลคาขายอยูในบริเวณริมถนนยานที่มีการจราจรคับคั่ง เชน อนุสาวรียชัยสมรภูมิ
ประตูน้ํา ปทุมวัน ดินแดง และสะพานควายเปนตน โดยผูขายอาหารปงยางตองเปนเจาของกิจการเอง และ
ใชถานไมเปนเชื้อเพลิงในการปงยางเทานั้น
การเก็บตัวอยางอากาศ
การศึกษานี้ทําการเก็บตัวอยางในชวงฤดูหนาวของประเทศไทย (พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2552)
ซึ่งลักษณะทางภูมิอากาศในชวงการเก็บตัวอยางอากาศ มีคาเฉลี่ยอุณหภูมิสิ่งแวดลอมเทากับ 29 องศา
เซลเซียส (27.70-30.60 องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธในอากาศมีคาเฉลี่ยเทากับ 76.7% (61.9-84.0%)
และคาเฉลี่ยความเร็วลมเทากับ 0.68 เมตรตอนาที (0.24-1.15 เมตรตอนาที) ทําการเก็บตัวอยางอากาศใน
บริเวณหายใจของผูขายหมูปง โดยใชปมเก็บตัวอยางอากาศสวนบุคคล (Model 224/PCXR-8, SKC
Inc.US) ที่ตอกับตลับบรรจุกระดาษกรองชนิด Glass fiber (ø 37 mm ,SKC Inc.US) และหลอดดูดซับชนิด
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XAD-2 (Supelco, US) ประยุกตจาก NIOSH method no.5515 (NIOSH,1994) โดยปรับอัตราการไหลที่ 2
ลิตรตอนาที ทําการเก็บตัวอยางตลอดระยะเวลาการทํางานของผูขายหมูปง และเก็บขอมูลทั่วไป ลักษณะ
การทํางาน โดยการสังเกตและการสอบถามขอมูลโดยตรงจากผูขายหมูปงตามแบบสัมภาษณ
การสกัดและวิเคราะหตัวอยางอากาศ
การสกัดและวิเคราะหในการศึกษานี้พัฒนาเทคนิควิธีการสกัดและวิเคราะหสารพีเอเอชดวยเครื่อง
แกสโครมาโตกราฟฟ แมสสเปกโตรมิเตอร (GC/MS)
การเตรียมกราฟมาตรฐาน (Standard curve) ของสารพีเอเอชทําโดยนําสารละลายมาตรฐานสารพี
เอเอช 16 ชนิด (SV Calibration Mix #5 cat. 31011, Restek Cor., US) มาเจือจางดวยตัวทําละลาย
เฮกเซน (Merck, Germany) ที่คาความเขมขน 12, 24, 60, 96, 240 และ 600 นาโนกรัมตอมิลลิลติ ร แลว
สรางกราฟมาตรฐานระหวางพื้นที่ใตกราฟและความเขมขนของสารละลายพีเอเอช
คาประสิทธิภาพการสกัดสารจากตัวดูดซับ (Desorption efficiency) ไดถูกทดสอบโดยการเตรียม
สารละลายมาตรฐานความเขมขน 6,000 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร ฉีดเขาไปในตัวดูดซับชนิด XAD-2 ใน
ปริมาตร 5 ไมโครลิตร แลวปดฝาทันที หุมดวยกระดาษฟอยด นําไปแชที่อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส ทิ้งไว
ขามคืน จากนั้นนํามาสกัดดวยสารละลายเฮกเซน 500 ไมโครลิตร และใสเครื่องอัลตราโซนิคที่ควบคุม
อุณหภูมิใหต่ําประมาณ 4 องศาเซลเซียสเปนเวลานาน 30 นาที แลวจึงดูดแยกสารละลายออกจากตัวดูดซับ
และนําไปวิเคราะหดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟฟ แมสสเปกโตรมิเตอร (GC/MS Series 6890N, Agilent,
US) โดยเตรียมทั้งหมด 3 ซ้ํา แลวนํามาคํานวณหาคาประสิทธิภาพการสกัด
คาความถูกตองของวิธีการวิเคราะห (Accuracy) คํานวณจากคา %recovery ซึ่งถูกทดสอบโดยการ
เตรียมสารละลายมาตรฐานความเขมขน 6,000 และ 12,000 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร ความเขมขนละ 3 ซ้ํา
โดยเริ่มจากการแยกหลอดเก็บตัวอยาง XAD-2 สวนหนาและหลังออกจากกัน นําสารละลายมาตรฐานความ
เขมขน 6,000 และ 12,000 นาโนกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร 5 ไมโครลิตร ฉีดเขาไปในตัวดูดซับชนิด XAD-2
สวนหนา จากนั้นปดฝาทันที หุมดวยกระดาษฟอยด นําไปแชที่อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส ทิ้งไวขามคืน
แลวนําไปสกัดดวยสารละลายเฮกเซนปริมาตร 500 ไมโครลิตร ใสเครื่องอัลตราโซนิคที่ควบคุมอุณหภูมิให
ต่ําประมาณ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 30 นาที แลวจึงดูดแยกสารละลายออกจากตัวดูดซับและนําไป
วิเคราะหดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟฟ แมสสเปกโตรมิเตอร (GC/MS)

ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางแสดงในตารางที่ 1 ผูขายหมูปงทั้งหมด 23 คน แบงเปนชาย 15 คน
หญิง 8 คน มีอายุเฉลี่ย 41.5 ป (24-60 ป) ทํางานปงหมูขาย 6-7 วันตอสัปดาห ระยะเวลาในการทํางาน
5-8 ชั่วโมง/วัน อายุการทํางานเฉลี่ย 7.1 ป (1-20 ป) 82.6% ของกลุมตัวอยางทราบวาควันจากการปงยาง
เปนอันตรายตอสุขภาพ แตมีเพียง 13% ที่ใสผาปดจมูกทุกครั้งขณะปงยาง
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Table 1 General characteristics of grilled meat vonders
Characteristics
Age group (years)
≤ 30
31-40
41-50
> 50
Duration of work as grilled meat vendor (years)
≤5
6-10
11-15
16-20
Knowledge of toxicity of grilled meat smokes
yes
no
Cotton mask used
yes
no
sometime

Number

Percentage

1
10
7
5

4.3
43.5
30.4
21.7

10
8
4
1

43.5
34.8
17.4
4.3

19
4

82.6
17.4

3
9
11

13
39.1
47.8

จากการวิเคราะหปริมาณสารละลายมาตรฐานพีเอเอช 16 ชนิด ดวยเครื่อง GC/MS ไดโครมาโตแกรม
ดัง Figure 1 โดยสารพีเอเอชแตละชนิดมีคา Retention time และคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธของกราฟ
มาตรฐาน (Correlation coefficient of calibration curve, R2) ในชวงความเขมขน 12-600 นาโนกรัมตอ
มิลลิลิตร อยูในชวง 0.949-0.997 ดังแสดงใน Table 2

Figure 1 Chromatograms of 16 standard PAHs [600 ng/ml] by GC/MS analysis. GCparameters: Column; injection temp. of 280°C, injection volume of 2 µl, split less
mode with carrier gas (helium) by flow rate at 0.8 ml/min, Oven temperature
program; 80°C heated to 185°C at 15°C /min for 5 min, then heated to 240°C at
10°C /min for 10 min after that heated to 276°C at 3 °C /min for 5.5 min, MSparameters: ionization energy 70 eV.
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Table 2 Retention time and Correlation coefficient of Calibration curve (R2) for the analysis of Polycyclic
Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
PAHs
(conc. 12 – 600 ng/ml)

Retention time
(min)
4.849
7.275
7.600
8.635
11.773
11.989
16.441
17.121
22.147
22.340
30.397
30.549
32.904
41.016
41.457
42.572

Naphthalene
Acenaphthylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
Benzo(a)anthracene
Chrysene
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(a)pyrene
Indeno(1,2,3–cd)pyrene
Dibenz(a,h)anthracene
Benzo(g,h,i)pyrene

Correlation coefficient of
Calibration curve,R2
0.997
0.983
0.993
0.990
0.983
0.968
0.981
0.981
0.964
0.968
0.957
0.949
0.958
0.962
0.953
0.957

คาประสิทธิภาพการสกัดสารจากตัวดูดซับ (Desorption efficiency) อยูในชวง 65.98-102.69%
คาความถูกตองของวิธีการวิเคราะห (%Recovery) มีคาอยูในชวง 78.15-90.74 % ดังแสดงใน Table 3
Table 3 Desorption concentration, desorption efficiency, recoverd concentration and average recovery for
the analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
PAHs

1. Naphthalene
2. Acenaphthylene
3. Acenaphthene
4. Fluorene
5. Phenanthrene
6. Anthracene
7. Fluoranthene
8. Pyrene
a

Desorption
Concentration
(ng/ml)
60
120
60
120
60
120
60
120
60
120
60
120
60
120
60
120

Desorption
efficiency
(%)
102.69
88.46
95.34
88.70
72.34
71.82
66.63
65.98

Recovered
Concentration a
(ng/ml)
47.21
108.89
47.57
104.13
47.19
107.38
47.11
105.58
48.68
101.10
51.06
93.78
49.73
102.04
49.34
99.99

Average
Recovery a
(%)
78.69
90.74
79.28
86.78
78.66
89.49
78.52
87.99
81.13
84.25
85.11
78.15
82.88
85.03
82.24
83.33

3 times average
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ผลการวิเคราะหความเขมขนของสารพีเอเอชรูปไอระเหยในบรรยากาศจากผูขายหมูปง จํานวน
23 คน พบวา เปนสารพีเอเอช 8 ชนิด คือ naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene,
phenanthrene, anthracene, fluoranthene และ pyrene ดังโครมาโตแกรมที่แสดงใน Figure 2 ซึ่งสารพีเอเอชที่พบทั้ง 8 ชนิด เปนชนิดที่มีขนาดเล็ก วงอะโรมาติก 2-4 วง คาความเขมขนเฉลี่ยอยูในชวง 0.29-3.52
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ดัง Table 4

Figure 2 Chromatograms of air samples analysis by GC/MS; GC-parameters: Column; injection
temp. of 280°C, injection volume of 2 µl, split less mode with carrier gas (helium) by
flow rate at 0.8 ml/min, Oven temperature program; 80°C heated to 185°C at 15°C /min
for 5 min, then heated to 240°C at 10°C /min for 10 min after that heated to 276°C at
3°C /min for 5.5 min, MS-parameters: ionization energy 70 eV.
Table 4 Concentrations of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in breathing zone of Grilled meat vendors
PAHs
Naphthalene
Acenaphthylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
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Concentration (µg/m3)
X ± SD (n=23)
0.27 ± 0.56
0.57 ± 0.76
0.29 ± 0.42
0.72 ± 1.25
3.52 ± 3.84
0.73 ± 0.78
0.63 ± 0.59
0.31 ± 0.35
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วิจารณและสรุปผลการวิจัย
คาความเขมขนของสารพีเอเอช 8 ชนิด คือ naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene,
fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene และ pyrene ที่พบในการศึกษานี้เฉลี่ยอยูในชวง
0.29-3.52 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งผลการวิเคราะหความเขมขนของการสัมผัสสาร PAHs ในสถานะ
แกสจากบรรยากาศการหายของผูขายหมูปงนี้ เปนสวนหนึ่งของงานการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ
(Health risk assessment) ของผูขายหมูปงริมถนน โดยผลการศึกษานี้สอดคลองกับรายงานของ Laowagul
et al. (2005) ที่พบวาสาร PAHs ขนาดเล็กที่มีวงอะโรมาติก 2-4 วงจะอยูในสถานะแกส
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บทคัดยอ
การพั ฒ นาระบบฐานข อ มูล การจั ดการฟาร ม โคนมมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อ ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟารมโคนม การพัฒนาโปรแกรมมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้คือ
มีการออกแบบแฟมขอมูลทั้งหมด 10 แฟม ประกอบไปดวยขอมูลโคนม ขอมูลพันธุประวัติโคนม ขอมูลการ
ใหผลผลิต ขอมูลประชากรโคนม ขอมูลอัตราการเจริญเติบโต ขอมูลการตรวจสุขภาพ ขอมูลการผสมพันธุ
ขอมูลการใหอาหาร ขอมูลการซื้อ ขอมูลการซื้อขาย ขอมูลพนักงาน โดยใชโปรแกรม MySQL สราง
ฐานขอมูล และใชโปรแกรม PHP เชื่อมตอฐานขอมูล เพื่อใหผูใชสามารถบันทึก แกไข ลบ คํานวณและ
การแสดงขอมูลดานตางๆ ในการจัดการฟารม เชน คํานวณประชากรโคนมภายในฟารม สรุปการใหน้ํานม
ภายในฟารมได เปนตน ในสวนของการปฏิบัติงานของเกษตรกรหรือเจาของฟารมสามารถใชงานไดจริง
สามารถนํ า ข อ มู ล มาประมวลผลได ง า ยและสะดวกขึ้ น และสามารถใช เ ป น แนวทางไปสู ก ารปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงการจัดการภายในฟารมโคนมใหผลผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต
คําสําคัญ: การจัดการฟารมโคนม ฐานขอมูล
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Abstract
The objective of Database System of Dairy Farming (DSDF) to use the information
technology for increasing an efficiency of Dairy farm management. The process of program
development was the style of 10 files which covered daily record, dairy product, dairy cattle
population, growthrate, health, feeding, breeding, expense accounts, revenue accounts and
employee information by using MySQL program to create database. Then, the PHP program was
used to connect database, record, delete, update, calculate and illustrate farm management data,
for example, dairy farm population of calculation, summary of product. The information was easy to
access and also practical for agriculturist or farmer to evaluate their operation in order to improve
the efficiency of cattle farm management in the future.
Keywords: dairy farm management, database

คํานํา
ปจจุบันมีการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวมากขึ้น ทําใหผูประกอบการหรือเกษตรกร
ไดนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตวใหดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่
คอมพิ ว เตอร เ ข า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ผู ป ระกอบการสามารถนํ า คอมพิ ว เตอร เ ข า มา
ประยุกตใชงานเพื่อการเลี้ยงสัตวในรูปแบบตางๆ ได โดยคอมพิวเตอรสามารถจัดเก็บขอมูลเพื่อใชในการ
จัดการฟารม การคํานวณสูตรอาหาร เปนตน อยางไรก็ตามโปรแกรมเหลานี้สวนใหญเปนของตางประเทศ
เมื่อนํามาใชในประเทศไทย โปรแกรมการจัดการบางสวนไมเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงสัตวในประเทศไทย
(จีระชัย, 2549) และมีคาใชจายสูง ทําใหการใชโปรแกรมในดานการจัดการฟารมไมไดรับความนิยม และมี
การเผยแพรนอยมาก
ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมการจัดการฟารมโคนมอยางเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงสัตวในประเทศ
ไทยจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งเนื่องจากเปนการพัฒนาโปรแกรมโดยอาศัยตนทุนที่ต่ํากวาโดย
ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมการจัดการฟารมโคนมเพื่อจัดเก็บขอมูลตางๆ ภายในฟารม ซึ่งการจัดเก็บขอมูล
อย า งเป น ระบบจะส ง ผลต อ การจั ด การภายในฟาร ม และช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในขณะดํ า เนิ น งาน
(วิโรจน, 2546) เนื่องจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจะชวยลดเวลาในการสืบคนขอมูล สามารถประมวลผลขอมูล
จัดทํารายงานตางๆ ภายในฟารมไดอยางถูกตองรวดเร็ว แมนยํามากยิ่งขึ้นทําใหประหยัดเวลาและแรงงาน
รวมไปถึงชวยในการวางแผนระบบงานประจําวัน ประจําเดือน และประจําป ออกมาเปนรายงานในรูปแบบ
ตางๆ สามารถเก็บรักษาขอมูล และเรียกดูขอมูลยอนหลังได ลดความซ้ําซอน การผิดพลาด ทําใหเห็นถึง
ปจจัยเสี่ยงและแนวโนมของปญหาที่อาจเกิดขึ้น สามารถหาแนวทางในการปองกันหรือแกไขปญหาได
ทันทวงที นอกจากนี้แลวในการจัดทําโปรแกรมที่ดีนั้นจะตองสามารถปรับใชไดกับทุกสาขาอาชีพมิใชเฉพาะ
เพื่อปศุสัตวเทานั้น
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อุปกรณและวิธีการ
วัสดุและอุปกรณ
1. ฮารดแวร (Hardware) ประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอร ที่มีรายละเอียดดังนี้
1.1 หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit: CPU)
1.2 หนวยความจําสํารอง ประกอบดวย ฮารดดิสก (Hard disk)
และแผนจานซีดี-รอม (CD-ROM DISC)
1.3. หนวยความจําหลัก (RAM)
1.4. จอภาพ (Monitor)
1.5. ความละเอียดในการแสดงสี 16-32 ลานสี
2. ซอฟตแวร (Software) มีรายละเอียด ดังนี้
2.1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window XP
2.2. โปรแกรม Microsoft Internet Explorer
2.3. โปรแกรม สําหรับทําฐานขอมูล
- โปรแกรม Apache Web Server
- โปรแกรม PHP (Personal Home Page Tool)
- โปรแกรม MySQL
2.4. โปรแกรม Microsoft Word 2003
2.5. โปรแกรม สรางเว็บไซต
2.6. โปรแกรม Edit plus 2
วิธีการ
ในการศึกษาแบงวิธีการดําเนินงานออกเปนขั้นตอนตางๆ ไดทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมแผนดําเนินงาน
2. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลทําฐานขอมูลการจัดการฟารมโคนม เพื่อกําหนดรูปแบบโครงสราง
ของฐานขอมูลโคนมโดยมีตัวอยางฐานขอมูลโคนมจากฟารมโคนมชินดนัย-ไรวินทรฟารม บานเลขที่ 99/9
หมู 1 บานเดน ตําบลสนามแย อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
3. ขั้นตอนการออกแบบโครงสราง ฐานขอมูล และองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก ข อ มู ล
พั น ธุ ป ระวั ติ โ คนม ข อ มู ล การให ผ ลผลิ ต ข อ มู ล ประชากรโคนม ขอมูลอัตราการเจริญเติบโต ขอมูล
การตรวจสุขภาพ ขอมูลการผสมพันธุ ขอมูลการใหอาหาร ขอมูลการซื้อขาย ขอมูลบัญชีฟารม ขอมูลการ
บริหารฟารม
4. ขั้นตอนการสรางระบบฐานขอมูลโคนมที่ไดออกแบบ โดยใชโปรแกรม MySQL สรางฐานขอมูล
โดยใชคําสั่ง SQL ในการจัดการฐานขอมูลหลังจากนั้นใชโปรแกรมภาษา PHP เขียน script บนฝงเซิรฟเวอร
(server – side script) ดวยโปรแกรม Edit Plus 2 เพื่อแสดงขอมูลใน web browser และมีการแสดงผล หนา
เว็บเพจ (Web page) ดวยภาษา HTML โดยโปรแกรมสรางเว็บไซต สรางสวนติดตอผูใช(user interface)
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เพื่อสะดวกรวดเร็วของผูใช รวมถึงงายตอการแกไขของผูดูแลระบบ มีกลไกการคนหาคําตอบ (inference
engine) รวมถึงแกไขขอบกพรองตลอดจนเพิ่มเติมสวนที่ขาด การใชงานของระบบสามารถเลือกคําสั่งตางๆ
เชน ข อ มู ล พั น ธุ ป ระวั ติ โ คนม ข อ มู ล การให ผ ลผลิ ต
5. ขั้นตอนการทดสอบการใชงานโดยทดสอบกลุมตัวอยางในฟารมโคนมในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให
ระบบฐานขอมูลแสดงขอมูลทําใหสามารถใชงานไดดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. ขั้นตอนของการแกไขขอบกพรอง เพิ่มเติมรายละเอียดหลังทดสอบการใชงาน
7. ขั้นตอนการติดตั้งฐานขอมูลโดยผูใชสามารถเขาใชงานโดยผานเครือขาย Internet Explorer บน
เว็บไซต
8. ขั้นตอนการติดตาม ประเมินผล และสรุปผลรายงาน

ผลการวิจัย
การพัฒนาระบบฐานขอมูลโคนม
1. ระบบฐานขอมูลโคนมไดนําเสนอไวบนเว็บไชต http://agri.kps.ku.ac.th/daily/home.php ซึ่งมี
ขั้นตอนและคูมือการใชงานของฐานขอมูลโคนมในการใชงานซึ่งไดแสดงไวในเว็บเพจ สามารถทําการ
ดาวนโหลดได ภายในคูมือจะบอกรายละเอียดถึงสวนตางๆ ในโปรแกรมนี้และวิธีการใชตางๆ วาเขาใชงานได
ที่ตรงไหน มีขั้นตอนในการทํางานและความสามารถของโปรแกรม ดัง Figure 1

Figure 1 Dairy index database page
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2. ฐานขอมูลแบงการใชงานออกเปนและกําหนดสิทธิใชซึ่งแบงออกเปน 3 สวนคือ
ผูใชที่ 1 สามารถบันทึกขอมูลและและสามารถแสดงผลแบบรวมได
ผูใชที่ 2 สามารถบันทึกขอมูล แกไข ลบ ขอมูล
ผูใชที่ 3 สามารถดูสรุปขอมูลการเลี้ยง รายงานตางๆ และพิมพขอมูลได
3. ในการเขาใชฐานขอมูลการจัดการฟารมโคนมเริ่มจากหนาโฮมเพจของเว็บไซต (Figure 1)
อันดับแรกผูใชตองเลือกการใชงานวาตองการเขาไปใชเมนูใด ไดซึ่งมีขอมูลทั้งหมด 10 ขอมูล ประกอบไปดวย
ขอมูลพันธุประวัติโคนม ขอมูลการใหผลผลิต ขอมูลประชากรโคนม ขอมูลอัตราการเจริญเติบโต ขอมูลการ
ตรวจสุขภาพ ขอมูลการผสมพันธุ ขอมูลการใหอาหาร ขอมูลการซื้อ ขอมูลการขาย ขอมูลพนักงาน ซึ่ง
ในแตละเมนูนั้นสามารถเขาไปบันทึกขอมูล แกไข ลบ แสดงขอมูล และสรุปการเลี้ยงโคนมได ดัง Figure 2,
3, 4, 5, 6, 7 ตามลําดับ

Figure 2 Dairy menu page

Figure 3 Dairy data entry page
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Figure 4 Dairy data ethered

Figure 5 Report of growing-finish dairy

Figure 6 Dairy data correction page
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Figure 7 Data deletion page
ในแตละเมนูของขอมูลนั้นจะมีคําอธิบายและสามารถเขาสูหนาตางๆ ไดอยางสะดวก การพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาใชในการจัดการฟารมสามารถชวยแบงเบาภาระการปฏิบัติงานประจําวัน
ไดแก การบันทึกขอมูล การประมวลผล การปรับปรุงขอมูลพรอมทั้งออกรายงานไดเปนอยางดี ชวยประหยัด
เนื้อที่ในการเก็บระเบียน เมื่อตองการหาขอมูลบางอยางเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการจัดการฟารม
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ และรองรับปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังชวยลดปญหาการ
ปฏิบัติงานโดยใชบุคคลได โดยโปรแกรมนี้สามารถนํามาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจเพื่อวิเคราะหใหเห็นถึง
ผลประกอบการรวมถึงความผิดพลาดของการจัดการฟารม และการวางแผนการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
จากการทดลองใช ร ะบบฐานขอ มู ลการจั ดการฟาร ม โคนม ในฟาร มโคนมต างๆ ภายในอํ าเภอ
ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ในการทดสอบการใชงานเบื้องตนเปนที่นาพอใจ โดยฐานขอมูลสามารถ
ใชงานไดตามความตองการของผูใช อาจเกิดปญหาบางในกรณีของ การประกอบสูตรอาหารซึ่งแตละฟารมมี
การประกอบสูตรอาหารที่แตกตางกันไป รวมไปถึงในบางฟารมที่ไมสามารถเขาใชงานอินเตอรเน็ตได
เนื่องจากอยูนอกพื้นที่โทรคมนาคมหรือยังไมไดติดตั้งการใชงาน ผูวิจัยจึงไดนําโปรแกรมระบบฐานขอมูล
การจัดการฟารมโคนมไปติดตั้งใหทดลองใชพรอมคูมือในการทํางาน นอกจากนี้อยูในระหวางดําเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของผูทดสอบใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณา
โปรแกรมใหสอดคลองกับความตองการของผูใชโปรแกรมในการจัดการฟารมโคนม
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมและปจจัยที่มีผลตอความ
สมบูรณพันธุของโคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชียนในฟารมโคนม มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชขอมูลระหวาง
ป พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2551 ซึ่งลักษณะที่ศึกษา ไดแก จํานวนครั้งตอการผสมติด (number of service per
conception; NSC) จํานวนวันทองวาง (day open; DO) และชวงหางการใหลูก (calving interval; CI) พบวา
ระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียนมีผลตอ DO และ CI (p<0.01) โดยโคมีความสมบูรณพันธุมากที่สุดที่ระดับ
สายเลือดเทากับ 75-87.5 เปอรเซ็นต ฤดูกาลมีผลตอ DO และ CI (p<0.01) ซึ่งโคมีความสมบูรณพันธุ
มากที่สุดในฤดูฝน (ก.ค-ต.ค) ลําดับลูกที่คลอดมีผลตอลักษณะความสมบูรณพันธุทั้ง 3 ลักษณะ (p<0.05)
โดยความสมบูรณพันธุจะเพิ่มขึ้นเมื่อลําดับลูกที่คลอดเพิ่มขึ้น สําหรับคาพารามิเตอรทางพันธุกรรม พบวา
คาอัตราพันธุกรรมของความสมบูรณพันธุเทากับ 0.01±0.13, 0.21±0.09 และ 0.23±0.09 ตามลําดับ
นอกจากนี้ยังพบวา คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมและลักษณะปรากฏ ระหวางลักษณะความสมบูรณพันธุ
ทุกลักษณะมีคาเปนบวก
คําสําคัญ: ความสมบูรณพันธุ คาพารามิเตอรทางพันธุกรรม โคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชียน

Abstract
The objectives of this study were to find out the genetic parameters and the factors
affecting to fertility traits (number of service per conception: NSC, day open: DO, calving interval:
CI). The data of crossbred Holstein Friesian Cattle in Chiang Mai University Dairy Cattle Farm
during year 1986 to 2003 were used. The results showed percentage of Holstein and seasons were
highly significant affected to DO and CI (p<0.01). The cows had highest fertility at 75-87.5% HF
and in rainy season. Parity was affected on whole fertility traits significantly (p<0.05). So the fertility
tended to increase with parity number. Estimated heritability were 0.01±0.13, 0.21±0.09 and
0.23±0.09, respectively. In addition, genotypic and phenotypic correlations were positive.
Keywords: fertility traits, genetic parameters, crossbred Holstein Friesian cattle
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คํานํา
การคัดเลือกสัตวถือวาเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการปรับปรุงพันธุสัตว เนื่องจากการคัดเลือก
สัตวมีผลโดยตรงตอความกาวหนาทางพันธุกรรม การคัดเลือกโคนมสวนใหญมุงเนนที่ปริมาณน้ํานมเปน
สําคัญ ซึ่งการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยสวนใหญเปนโคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชียนที่ระดับสายเลือด
ตางกันตามโปรแกรมการผสมพันธุแบบยกระดับสายเลือด ซึ่งจากรายงานการศึกษาดานสมรรถภาพทางการ
สืบพันธุ พบวา แมโคมีความสมบูรณพันธุลดลงเมื่อปริมาณน้ํานมและระดับสายเลือดเพิ่มสูงขึ้น โดยลักษณะ
ความสมบูรณพันธุที่สําคัญ ไดแก จํานวนครั้งตอการผสมติด จํานวนวันทองวาง และชวงหางการใหลูก ซึ่ง
ผลกระทบจากความสมบูรณพันธุนั้นเปนปจจัยสําคัญที่สงผลทั้งทางตรงและทางออมตอผลกําไรที่เกิดขึ้นใน
ธุรกิจการเลี้ยงโคนม (วิชัย และคณะ, 2546) เนื่องจากความสมบูรณต่ําเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอโอกาสใน
การแสดงความสามารถในการใหผลผลิตหรือการคัดแมโคทิ้งออกจากฝูง นอกจากนี้ความสมบูรณพันธุต่ํายัง
นําไปสูการเพิ่มตนทุนในการผลิตเนื่องจากการเพิ่มการจัดการ ดังนั้นในการคัดเลือกสัตวจะตองพิจารณาถึง
ผลที่จะเกิดขึ้นจากการเนนคัดเลือกเพียงลักษณะเดียว ซึ่งการคัดเลือกโคนมในประเทศไทย ลักษณะปริมาณ
น้ํานมจะคัดเลือกจากลักษณะทางพันธุกรรม แตสําหรับลักษณะความสมบูรณพันธุใชการคัดเลือกจาก
ลักษณะปรากฏ ซึ่งการคัดเลือกเชนนี้จะสงผลตอความกาวหนาทางพันธุกรรมไดชากวาการคัดเลือกจาก
ลักษณะทางพันธุกรรม ดังเชน กรมปศุสัตวจะพิจารณาคัดเลือกลักษณะความสมบูรณพันธุในโคนมโดย
กําหนดหลักเกณฑการคัดในแตละลักษณะ โคตัวใดอยูในหลักเกณฑที่กําหนดจะถูกพิจารณาคัดออกจากฝูง
เชน จํานวนครั้งผสมตอการผสมติดมากกวา 3 ครั้ง หรืออายุเมื่อผสมติดในโคสาวมากกวา 24 เดือนเปนตน
โดยยังไมมีการนําคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมมาใชในการคัดเลือกอยางชัดเจน (วิชัย และคณะ, 2546)
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาถึงคาพารามิเตอรทางพันธุกรรมและปจจัยที่มีผลตอความสมบูรณพันธุ
เพื่อใชในการคัดเลือก โดยจะทําใหเกิดการคัดเลือกที่แมนยําและเกิดความกาวหนาทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้น

อุปกรณและวิธีการ
รวบรวมขอมูลพันธุประวัติและประวัติการผสมของโคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชียนของฟารมโคนม
ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งหมดจํานวน 140 บันทึก
ระหวางป พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2551 โดยขอมูลที่ใชประกอบดวย ระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียน ฤดูกาล
และปที่เกิดและที่คลอดลูก ลําดับลูกที่คลอด จํานวนครั้งตอการผสมติด จํานวนวันทองวาง และชวงหางการ
ใหลูก นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอความสมบูรณพันธุและทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ดวย LSD วิเคราะหหาคาอัตราพันธุกรรมและคาสหสัมพันธทางพันธุกรรม ดวยวิธี Restricted Maximum
Likelihood (REML) ภายใต Animal model (BLUP) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป VCE 4 (Eildert, 1998) โดยมี
แบบหุนจําลองเชิงเสนผสม (ตอตระกูล, 2551) ดังนี้
Y = Xb + Zu + e
โดย Y = เวคเตอรของจํานวนครัง้ ตอการผสมติด จํานวนวันทองวาง และชวงหางการใหลูก
X = เมตริกซที่แสดงความสมัมพันธระหวางคาสังเกตกับปจจัยคงที่
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b = เวคเตอรของปจจัยคงทีเ่ นื่องจากระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียน เดือนที่คลอด
ฤดูกาลที่คลอด ป-ฤดูกาลที่คลอด และลําดับลูกที่คลอด
Z = เมตริกซที่แสดงความสัมพันธระหวางคาสังเกตกับปจจัยสุม
u = เวคเตอรของปจจัยสุมเนื่องจากตัวสัตว
e = เวคเตอรของความคลาดเคลื่อน
และวิเคราะหหาคาสหสัมพันธลักษณะปรากฏ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

ผลการวิจัยและวิจารณ
คาสถิติเบื้องตนของลักษณะความสมบูรณพันธุ
ความสมบูรณพันธุของฝูงโคนมลูกผสมพันธุโฮลสไตนฟรีเชียนของฟารมภาควิชาสัตวศาสตรและ
สัตวน้ํา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะ
จํานวนครั้งตอการผสมติด จํานวนวันทองวาง และชวงหางการใหลูกเทากับ 2.19±1.64 ครั้ง 165.34±121.47
วัน และ 444.50±122.09 วัน ตามลําดับ (Table 1) ซึ่งมีคาใกลเคียงกับรายงานของ วิชัย และคณะ (2548) ที่
ศึกษาในโคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชียน ตามโครงการปรับปรุงพันธุโคนมไทยฟรีเชียน ซึ่งรายงานไวเทากับ
1.8±1.2 ครั้ง 171.2±106.2 วัน และ 451.1±108.2 วัน ตามลําดับ แตทุกลักษณะที่ศึกษามีคาสูงกวารายงาน
ของ Grosshans et al. (1997) ที่รายงานไวเทากับ 1.50 ครั้ง 99.0 วัน และ 374.5 วัน ตามลําดับ
Table 1 Number observation (N), mean (M), standard deviation (SD), minimum (Min) and maximum (Max)
of fertility traits in crossbred Holstein Friesian
Traits1
NSC (times)
DO (days)
CI (days)
1

N
140
140
140

M
2.19
165.34
444.50

SD
1.64
121.47
122.09

Min
1
19
299

Max
9
592
874

NSC = number of service per conception; DO = day open; CI = calving interval

ปจจัยที่มีผลตอลักษณะความสมบูรณพันธุ
ระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียน
ระดั บ สายเลื อ ดโฮลสไตน ฟ รี เ ชี ย นมี ผ ลต อ ลั ก ษณะจํ า นวนวั น ท อ งว า งและช ว งห า งการให ลู ก
(p<0.01) แตไมมีอิทธิพลในลักษณะจํานวนครั้งตอการผสมติด (p>0.05)(Table 2) ขัดแยงกับการศึกษาของ
Ngodigha et al. (2009) ที่รายงานวาระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียนมีอิทธิพลตอจํานวนครั้งตอการผสม
ติด (p<0.05) และรายงานของวิชัย และคณะ (2548) ซึ่งพบวา ระดับสายเลือดมีผลตอทุกลักษณะของความ
สมบูรณพันธุ (p<0.05)
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Table 2 Factors on fertility traits
Traits
% of Holstein Friesian
Calving season
Calving year-season
Parity

NSC
ns
ns
ns
*

DO
**
**
**
*

CI
**
**
**
*

* = p<0.05; ** = p<0.01; ns = not significant (p>0.05)

คาเฉลี่ยของลักษณะจํานวนครั้งตอการผสมติด มีคานอยที่สุดในโคกลุมที่มีระดับสายเลือดระหวาง
75-87.5 เปอรเซ็นต เทากับ 2.02±0.21 ครั้ง และมีคามากที่สุดในโคกลุมที่มีระดับสายเลือดไมเกิน 75
เปอรเซ็นต เทากับ 2.45±0.34 ครั้ง เชนเดียวกันในลักษณะจํานวนวันทองวาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในโค
กลุมที่มีระดับสายเลือดระหวาง 75-87.5 เปอรเซ็นต เทากับ 148.52±15.84 วัน และมีคามากที่สุดในโคกลุม
ที่มีระดับสายเลือดไมเกิน 75 เปอรเซ็นต เทากับ 188.52±23.28 วัน แตสําหรับลักษณะชวงหางการให
ลู ก พบว า ค าเฉลี่ ย ที่ น อ ยที่ สุ ด อยู ใ นโคกลุ ม ที่ มี ร ะดั บ สายเลื อดมากกว า
93.75 เปอร เ ซ็ น ต เท ากั บ
427.92±35.11 วั น และมี ค า มากที่ สุ ด ในโคกลุ ม ที่ มี ร ะดั บ สายเลื อ ดไม เ กิ น 75
เปอร เ ซ็ น ต เท า กั บ
470.97±23.25 วัน (Table 3) ดังนั้นจึงกลาวไดวาโคกลุมที่มีระดับสายเลือดไมเกิน 75 เปอรเซ็นต มีความ
สมบูรณพันธุนอยที่สุด ในขณะที่โคกลุมที่มีระดับสายเลือดระหวาง 75-87.5 เปอรเซ็นต มีความสมบูรณพันธุ
มากที่สุด สอดคลองกับรายงานของ Ngodigha et al. (2009) วาที่ระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียนไมเกิน
75 เปอรเซ็นต โคจะมีคาเฉลี่ยของจํานวนครั้งตอการผสมติดสูงที่สุด แตขัดแยงกับการศึกษาของ วิชัย และ
คณะ (2548) และสดใส และคณะ (2549) ซึ่งรายงานวา ความสมบูรณพันธุจะต่ําลง เมื่อระดับสายเลือด
โฮลสไตนฟรีเชี่ยนเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวาโคที่มีระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียนสูง มักจะมีความสมบูรณ
พันธุต่ํา เมื่อมาอยูในสภาพอากาศรอนชื้น
Table 3 Average and standard error of fertility traits separate by percentage of Holstein Friesian
% of Holstein Friesian

N

≤ 75%
75 – 87.5%
87.5 – 93.75%
≥ 93.75%

33
58
36
13

NSC (times)
2.45±0.34
2.02±0.21
2.25±0.24
2.15±0.47

Traits
DO (days)
188.52±23.28
148.52±15.84
176.61±18.05
150.38±35.52

CI (days)
470.97±23.25
428.21±16.16
452.47±17.84
427.92±35.11

ฤดูกาลที่คลอดและผสม
ฤดูกาลที่คลอดมีผลตอลักษณะจํานวนวันทองวาง และชวงหางการใหลูก (p<0.01) แตไมมีผลตอ
ลักษณะจํานวนครั้งตอการผสมติด (p>0.05) (Table 2) โดยโคกลุมที่มีความสมบูรณพันธุสูงสุด คือ โคกลุมที่
คลอดในฤดูรอน (มี.ค-มิ.ย) ซึ่งมีคาเฉลี่ยของจํานวนครั้งตอการผสมติด จํานวนวันทองวาง และชวงหางการ
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ใหลูก เทากับ 1.80±0.23 ครั้ง, 119.62±13.66 วัน และ 399.51±13.67 วัน ตามลําดับ และโคกลุมที่มีความ
สมบูรณพันธุต่ําสุด คือ โคกลุมที่คลอดในฤดูหนาว (พ.ย-ก.พ) โดยมีคาเฉลี่ยของลักษณะความสมบูรณพันธุ
ทั้ง 3 เทากับ 2.50±0.20 ครั้ง 194.65±15.80 วัน และ 472.86±16.05 วัน ตามลําดับ แมวาโคกลุมที่คลอดใน
ฤดู ห นาวจะมี ค า เฉลี่ ย ของความสมบู ร ณ พั น ธุ สู ง แต ไ ม แ ตกต า งจากโคกลุ ม ที่ เ กิ ด ในฤดู ฝ น (ก.ค-ต.ค)
(p<0.05) (Table 4) แสดงใหเห็นวาเมื่อคลอดใหฤดูรอน แมโคจะกลับมาเปนสัดอีกครั้งในฤดูฝน ทําใหอัตรา
การผสมติดดีกวาในฤดูอื่นๆ
Table 4 Average and standard error of fertility traits separate by birth season
Calving season

N

Summer
Rain
Winter

45
38
57

a,b

NSC (times)
1.80±0.23
2.30±0.31
2.50±0.20

Traits
DO (days)
119.62±13.66a
175.53±22.90b
194.65±15.80b

CI (days)
399.51±13.67a
455.24±22.92b
472.86±16.05b

Values on the same column with different superscripts differ significantly (p<0.05)

เมื่อวิเคราะหปจจัยเนื่องจากฤดูกาลที่ผสม (Table 5) พบวา โคมีความสมบูรณพันธุดีที่สุดในชวง
ฤดู ฝ น (ก.ค-ต.ค) โดยมี จํ า นวนครั้ ง ต อ การผสมติ ด จํ า นวนวั น ท อ งว า ง และช ว งห า งการให ลู ก เท า กั บ
1.50±0.30 ครั้ง 117.31±18.41 วัน และ 395.69±18.45 วัน ตามลําดับ และโคมีความสมบูรณพันธุต่ําสุด
ในชวงฤดูรอน (มี.ค-มิ.ย) โดยมีคาความสมบูรณพันธุทั้ง 3 ลักษณะเทากับ 2.32±0.31 ครั้ง 158.73±18.64 วัน
และ 438.73±18.68 วัน ตามลําดับ สอดคลองกับวิชัย และคณะ (2548) ที่รายงานวาลักษณะทั้ง 3 จะมีความ
สมบูรณพันธุต่ําสุดในชวงฤดูรอน แสดงวา ในฤดูรอนแมโคเกิดความเครียด สงผลใหความสมบูรณพันธุลดลง
Table 5 Average and standard error of fertility traits separate by insemination season
Insemination
season
Summer
Rain
Winter

N
37
16
60

NSC (times)
2.32±0.31
1.50±0.30
2.13±0.22

Traits
DO (days)
158.73±18.64
117.31±18.41
166.22±17.88

CI (days)
438.73±18.68
395.69±18.45
446.43±17.94

ลําดับลูกที่คลอด
ลําดับลูกที่คลอดมีผลตอความสมบูรณพันธุทั้ง 3 ลักษณะ (p<0.05) (Table 2) สอดคลองกับรายงาน
ของ Gebeyehu et al. (2007) ที่พบวา ลําดับที่คลอดลูกมีอิทธิพลตอจํานวนครั้งตอการผสมติด (p<0.05)
และมีผลตอลักษณะจํานวนวันทองวางและชวงหางการใหลูก (p<0.01) แตขัดแยงกับ Asseged et al.
(2001) อางโดย Gebeyehu et al. (2007) ที่รายงานวา ลําดับลูกที่คลอดไมมีผลตอลักษณะจํานวนครั้งตอ
การผสมติด และ Yohannes et al. (2001) อางโดย Gebeyehu et al. (2007) ที่รายงานวา ลําดับลูกที่คลอดไมมี
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ผลตอลักษณะจํานวนวันทองวางและชวงหางการใหลูก
ซึ่งคาเฉลี่ยของลักษณะจํานวนครั้งตอการ
ผสมติดที่นอยที่สุด เทากับ 1.42±0.900 ครั้ง ในลําดับลูกที่คลอดที่ 11 และคาเฉลี่ยที่มากที่สุดเทากับ
3.38±1.938 ครั้ง ในลําดับลูกที่คลอดที่ 6 สําหรับลักษณะจํานวนวันทองวางและชวงหางการใหลูก คาเฉลี่ยที่
นอยที่สุดเทากับ 109.80±115.094 วัน และ 392.00±114.298 วัน ตามลําดับ ในลําดับลูกที่คลอดที่ 8 และ
คาเฉลี่ยที่มากที่สุดเทากับ 256.63±124.650 วัน และ 528.13±120.344 วัน ตามลําดับ ในลําดับลูกที่คลอดที่
3 (Table 6) ดังนั้นจึงกลาวไดวาโคมีความสมบูรณพันธุมากที่สุดเมื่ออยูในลําดับลูกที่คลอดที่ 8 และ
นอยที่สุดเมื่ออยูในลําดับลูกที่คลอดที่ 3 แตขัดแยงกับ Gebeyehu et al. (2007) ที่รายงานวาจํานวนครั้ง
ตอการผสมติดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อลําดับลูกที่คลอดเพิ่มขึ้น แสดงใหเห็นวา
หลังจากลําดับลูกที่คลอดที่ 3 แมโคจะมีความสมบูรณพันธุดีขึ้น และจะต่ําลงหลังจากลําดับที่ 12 เนื่องจาก
แมโคมีอายุมากขึ้น
Table 6 Average and error of fertility traits separate by parity

a,b

Parity

N

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8
11
16
13
18
15
14
11
12
8
7
5
2

NSC (times)
3.00±0.57ab
2.00±0.43ab
1.75±0.31ab
3.38±0.54b
2.00±0.39ab
1.60±0.19ab
2.57±0.60ab
2.36±0.73ab
1.42±0.26a
2.50±0.71ab
1.86±0.26ab
2.20±0.49ab
3.00±1.00ab

Traits
DO (days)
256.63±44.07b
132.09±28.26ab
150.06±26.46ab
246.31±31.98ab
161.11±25.70ab
109.80±29.72a
171.21±38.89ab
149.18±28.16ab
166.83±39.23ab
181.88±69.34ab
117.86±15.78ab
169.80±53.47ab
161.50±20.50ab

CI (days)
528.13±42.55
412.00±28.88
427.19±27.57
523.08±32.76
439.28±26.32
392.00±29.51
452.21±39.29
429.73±28.17
446.17±39.49
463.25±70.22
398.71±16.25
449.80±53.29
446.50±13.50

Values on the same column with different superscripts differ significantly (p<0.05)

คาพารามิเตอรทางพันธุกรรม
ค า อั ต ราพั น ธุ ก รรมของลั ก ษณะความสมบู ร ณ พั น ธุ ที่ ศึ ก ษาพบว า อยู ใ นระดั บ ต่ํ า โดยค า อั ต รา
พันธุกรรมของลักษณะจํานวนครั้งตอการผสมติด จํานวนวันทองวาง และชวงหางการใหลูกมีคาเทากับ
0.01±0.13, 0.21±0.09 และ 0.23±0.09 ตามลําดับ (Table 7) สําหรับคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะจํานวน
ครั้งตอการผสมติดนั้น มีผลใกลเคียงกับรายงานของ Veerkamp et al. (2001) และ Gonzalez-Recio and
Alenda (2005) ที่รายงานไวเทากับ 0.034 และ 0.02 ตามลําดับ แตในลักษณะจํานวนวันทองวางและชวง
หางการใหลูก พบวา ผลที่ไดสูงกวา Campos et al. (1994) ที่รายงานไวเทากับ 0.052 และ 0.098 ตามลําดับ
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แสดงใหเห็นวา สิ่งแวดลอมมีบทบาทสําคัญตอลักษณะความสมบูรณพันธุอยางมาก ดังนั้นการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและการจัดการจะชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุใหสูงขึ้นได
คาสหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางทุกลักษณะมีคาเปนบวก (Table 7) โดยคาสหสัมพันธทาง
พันธุกรรมระหวางลักษณะจํานวนครั้งตอการผสมติดกับจํานวนวันทองวางเทากับ 0.20 ซึ่งมีคานอยกวาใน
รายงานอื่นๆ โดย Grosshans et al. (1997) และ Dematawewa and Berger (1998) พบวามีคาเทากับ
0.44 และ 0.514 ตามลําดับ สําหรับคาสหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางลักษณะจํานวนครั้งตอการผสมติด
กับชวงหางการใหลูกมีคาเทากับ 0.23 ใกลเคียงกับรายงานของ Grosshans et al. (1997) ที่มีคาเทากับ
0.36 และคาสหสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางลักษณะจํานวนวันทองวางกับชวงหางการใหลูกเทากับ 0.21
ซึ่งมีคาต่ํากวาในรายงานอื่นๆ โดย Grosshans et al. (1997) และ Gonzalez-Recio and Alenda (2005)
รายงานไวเทากับ 0.98 และ 0.99 ตามลําดับ แสดงวาสามารถคัดเลือกเพียงลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพื่อใช
ในการคัดเลือกได
คาสหสัมพันธระหวางลักษณะปรากฏของทุกลักษณะมีคาเปนบวกทั้งหมด (Table 7) โดยคา
สหสัมพันธระหวางลักษณะปรากฎของลักษณะจํานวนครั้งตอการผสมติดกับจํานวนวันทองวางมีคาเทากับ
0.66 ซึ่งสูงกวาในรายงานของ Grosshans et al. (1997) ที่รายงานไวเทากับ 0.43 แตมีคาใกลเคียงกับ
Dematawewa and Berger (1998) และ Gonzalez-Recio and Alenda (2005) ที่รายงานไวเทากับ 0.664
และ 0.68 ตามลําดับ สําหรับคาสหสัมพันธระหวางลักษณะปรากฏของลักษณะจํานวนครั้งตอการผสมติดกับ
ชวงหางการใหลูกมีคาเทากับ 0.66 ใกลเคียงกับผลของ Wall et al. (2003) และ Biffani et al. (2005) ที่
รายงานไวเทากับ 0.67 และ 0.684 ตามลําดับ และคาสหสัมพันธระหวางลักษณะปรากฏของลักษณะจํานวน
วันทองวางและชวงหางการใหลูกมีคาเทากับ 0.99 ซึ่งในหลายรายงานไดแสดงไววามีคาสูงเชนเดียวกัน คือ
Grosshans et al. (1997) รายงานไวเทากับ 0.90 และ Dematawewa et al. (2003) รายงานไวเทากับ 0.95
แสดงใหเห็นวาการปรับปรุงลักษณะหนึ่งใหดีขึ้น จะสงผลตอลักษณะอื่นๆ ใหดีขึ้นเชนกัน
Table 7 Estimated heritability (on diagonal), genotypic correlation (above diagonal) and phenotypic
correlation (below diagonal) for fertility traits
Traits
NSC
DO
CI

NSC
0.01±0.13
0.66
0.66

DO
0.20
0.21±0.09
0.99

CI
0.23
0.21
0.23±0.09

สรุปผลการวิจัย
1. ระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียนมีผลตอลักษณะจํานวนวันทองวางและชางหางการใหลูก
(p<0.01) โดยที่ระดับ 75-87.5 เปอรเซ็นต โคมีความสมบูรณพันธุมากที่สุด
2. ฤดูกาลมีผลตอลักษณะจํานวนวันทองวางและชางหางการใหลูก (p<0.01) ซึ่งโคมีความสมบูรณ
พันธุมากที่สุดเมื่อใหลูกในฤดูรอน และผสมในฤดูฝน
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3. ลําดับลูกที่คลอดมีผลตอลักษณะความสมบูรณพันธุทั้ง 3 ลักษณะ (p<0.05) โดยความสมบูรณ
พันธุจะเพิ่มขึ้นเมื่อลําดับลูกที่คลอดเพิ่มขึ้น
4. คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะจํานวนครั้งตอการผสมติด จํานวนวันทองวาง และชวงหางการ
ใหลูก เทากับ 0.01±0.13, 0.21±0.09 และ 0.23±0.09 ตามลําดับ
5. คาสหสัมพันธทางพันธุกรรม และสหสัมพันธของลักษณะปรากฏ ระหวางลักษณะความสมบูรณ
พันธุทุกลักษณะมีคาเปนบวก

เอกสารอางอิง
ตอตระกูล วัณณะสิริ. 2551. การประเมินแผนการผสมพันธุของประชากรโคนมในจังหวัดใหม. วิทยานิพนธ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม: เชียงใหม.
วิชัย ทิพยวงค, มนตชัย ดวงจินดา, เทวินทร วงษพระลับ, วิโรจน ภัทรจินดา และจินตนา วงศนากนากร. 2548.
ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ลั ก ษณะความสมบู ร ณ พั น ธุ ใ นโคนมลู ก ผสมโฮลสไตน ฟ รี เ ชี ย น. รายงาน
ผลงานวิจัยการปศุสัตว สาขาปรับปรุงพันธุสัตวและการจัดการฟารม. กรมปศุสัตว: กรุงเทพฯ.
สดใส ยิ่งสงา, ยอด ศรีสันต และจินตนา วงศนากนากร. 2549. สมรรถภาพการสืบพันธุชองโคนมทีเอฟ โคนม
ทีเอ็มแซท และโคฟรีบราห. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว กองบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว.
Berger, P.J., R.D. Shanks, A.E. Freeman, and R.C. Laben. 1981. Genetic aspects of milk yield and
reproductive performance. J. Dairy Sci. 64: 114–122.
Biffani, S., R. Canavesi, and A.B. Samore. 2005. Estimates of genetic parameters for fertility traits of
Italian Holstein-Friesian cattle. Stocarstvo. 59(2): 145-153.
Campos, M.S., C.J. Wilcox, C.M. Becerril, and A. Diz. 1994. Genetic parameter for yield and reproductive
traits of Holstien and Jersey cattle in Florida. J. Dairy Sci. 77: 867-873.
Dematawewa, C.M.B., and P.J. Berger. 1998. Genetic and phenotypic parameter for 305-day yield, fertility
and survival in Holsteins. J. Dairy Sci. 81: 2700-2709.
Eildert, G. 1998. VCE 4 User’s Guide and Reference Manual. Available: http://www.tzv.fal.de./~ed/vce4/
manual/manual.html [August 16, 2007].
Gebeyehu G., B. Kelay and B. Abebe 2007. Effect of parity, season and year on reproductive performance
and herd life of Friesian cows at Stella private dairy farm, Ethiopia. Livestock Research for
Rural Development. 19(7).
Gonzalez-Recio, O., and R. Alenda. 2005. Genetic parameters for female fertility traits and a fertility index
in Spanish dairy cattle. J. Dairy Sci. 88: 3282-3289
Grosshans, T., Z.Z. Xu, L.J. Burton, D.L. Johnson, and K.L. Macmillan. 1997. Performance and Genetic
parameters for fertility of seasonal dairy cows in New Zealand. Livest. Prod. Sci. 55: 41-51.
Ngodigha, E.M., E. Etokeren, and O. Mgbere. 2009. Evaluation of age at first calving and number of
service per conception traits on milk yield potentials of Holstien Friesian x Bunaji crossbred cows.
J. Anim. Sci. 3(1): 6-9.

210

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

Veerkamp, R.F., E.P. Koenen, and G. De Jong. 2001. Genetic correlations among body condition score,
yield and fertility in first-parity cows estimated by random regression models. J. Dairy Sci. 84:
2327-2335.
Wall, E., S. Brotherstone, and J.A. Wolliams. 2003. Genetic evaluation of fertility using direct and
correlated traits. J. Dairy Sci. 86: 4093-4102.

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

211

การประเมินคุณคาการผสมพันธุข องลักษณะการใหนมในฟารมโคนม
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
Estimation of Breeding Value for Lactation Yield in Dairy Cattle Farm
of Chiang Mai University
ภาคภูมิ กิติเงิน* และณัฐพล จงกสิกิจ
Pakpoom Kitingern* and Nattaphon Chongkasikit
ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 50200
Department of Animal Science and Aquaculture, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 50200
*Corresponding author: twin_swords@hotmail.com

บทคัดยอ
การประเมินคุณคาการผสมพันธุโคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชียน ของภาควิชาสัตวศาสตรและ
สัตวน้ํา มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 123 ขอมูล จากแมโค 40 ตัว รวมกับพันธุประวัติโคจํานวน 72 ตัว
ประเมินคุณคาการผสมพันธุดวยเทคนิค Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) พบวา คาอัตรา
พันธุกรรมและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของลักษณะปริมาณน้ํานมปรับที่ 100 วัน 305 วัน และน้ํานมรวม
มีคาเทากับ 0.527±0.086, 0.527±0.086 และ 0.458±0.10 ตามลําดับ คุณคาการผสมพันธุของพอโคจํานวน
14 ตัว ในลักษณะปริมาณน้ํานม 100 วัน 305 วัน และน้ํานมรวมอยูในชวง +463.80 ถึง -442.49 กิโลกรัม
+463.79 ถึง -442.43 กิโลกรัม และ +358.15 ถึง -253.97 กิโลกรัม ตามลําดับ คุณคาการผสมพันธุของ
แมโคจํานวน 58 ตัว ในลักษณะปริมาณน้ํานม 100 วัน 305 วัน และน้ํานมรวมอยูในชวง +927.61 ถึง
-561.74 กิโลกรัม +927.57 ถึง -560.95 กิโลกรัม และ +716.29 ถึง -507.94 กิโลกรัม ตามลําดับ
คําสําคัญ: คุณคาการผสมพันธุ อัตราพันธุกรรม ลักษณะปริมาณน้ํานม

Abstract
Breeding value estimation of crossbred Holstein Friesian cows in department of animal science
and aquaculture Chiang Mai University were used for genetic evaluation in this study. 123 milk records
from 40 cows including with 72 animals in pedigree were used in the analysis. The predictions of
breeding value by Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) were performed. The result showed that
heritability and standard error of 100-d milk yield, 305-d milk yield and total milk yield was 0.527±0.086,
0.527±0.086 and 0.458±0.10 respectively. Breeding value of 14 sires of 100-d milk yield, 305-d milk
yield and total milk yield were ranged from +463.80 to -442.49 kilograms, +463.79 to -442.43 kilograms
and +358.15 to -253.97 kilograms respectively. And breeding value of 58 cows of 100-d milk yield,
305-d milk yield and total milk yield were ranged from +927.61 to -561.74 kilograms, +927.57 to -560.95
kilograms and +716.29 to -507.94 kilograms respectively.
Keywords: breeding value, heritability, milk yield
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คํานํา
ป จ จุ บั น การเลี้ ย งโคนมในประเทศอุ ป สรรคที่ สํ า คั ญ ก็ คื อ การขาดแคลนพั น ธุ ที่ เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดลอม ดังนั้นจึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการนําเขาโคนมจากตางประเทศ ซึ่งนอกจาก
ปญหาราคาแพงแลว โคนมที่นําเขามายังไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพอากาศทําใหไมสามารถใหผลผลิต
ไดตามความสามารถของตัวโคเอง การจัดการที่ดีโดยเฉพาะการใหอาหารและการปรับสภาพแวดลอม
สามารถจะชวยได แตทําใหตนทุนการผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนการยากตอเกษตรกรรายยอย การปรับปรุง
พันธุเพื่อพัฒนาโคนมใหมีประสิทธิภาพการผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นจึงเปนวิธีการลดตนทุนการผลผลิต ขอมูล
ความสามารถในการใหผลผลิตน้ํานม เชน ปริมาณน้ํานมปรับที่ 100 วัน ปริมาณน้ํานมปรับที่ 305 วัน
ปริมาณน้ํานมรวม และระยะการใหนม เปนตน มักถูกนํามาใชในการพิจารณาคัดเลือก พอ-แมพันธุโคนม
สําหรับการผลิตโคนม ทดแทน (อมีนา และคณะ, 2551) การจับคูผสมนั้นควรมีการศึกษาถึงการถายทอด
ลักษณะทางพั นธุกรรมที่จะสงไปยังลูกหลานด วย แตการที่จะทราบได วาโคตัวไหนสามารถสง ลักษณะ
ดังกลาวไปยังรุนลูกไดดีมากนอยเพียงใด จะตองมีเครื่องมือในการชี้วัดที่มีความถูกตองแมนยํา เพื่อใหสัตวที่
มีพันธุกรรมดีเดนสามารถถายทอดพันธุกรรมสูลูกหลาน นับวามีสวนสําคัญอยางสูงตอความกาวหนาทาง
พั น ธุ ก รรมของประชากรสั ต ว ที่ จ ะทํ า การปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ชี้ วั ด ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ของนั ก ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ
โดยทั่วไปคือ คุณคาการผสมพันธุ (Estimated breeding value) ซึ่งเปนคาอิทธิพลของยีนแบบบวกสะสม
ที่ประมาณออกมาในรูปตัวเลข ใชเปรียบเทียบระหวางตัวสัตว หรือใชในการคัดเลือก (วิชัย และคณะ, 2548)
ซึ่งมีประโยชนทําใหการคัดเลือกสัตวเกิดความแมนยําสูงสามารถคัดเลือกกลุมพอพันธุ แมพันธุชั้นเยี่ยมของ
โคนม เพื่อใชขยายพันธุไดถูกตอง สงผลใหสามารถลดระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุลงได และเพิ่มผลผลิต
ของลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้น (ทวี และสมเพชร, 2544)
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณคาการผสมพันธุของลักษณะการใหผลผลิตน้ํานม
อันจะเปนประโยชนในการคัดเลือกใหไดพอพันธุและแมพันธุ ที่มีความสามารถในการใหผลผลิตน้ํานมสูง
หรือมีคุณคาการผสมพันธุสูงไดอยางถูกตอง เพื่อประโยชนในการคัดเลือกในประชากรตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูลผลผลิตน้ํานมที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ ไดมาจากการเก็บรวบรวมผลผลิตน้ํานม ซึ่งอยูในชวงป
พ.ศ. 2544 ถึง 2552 จากแมโคนมจํานวน 40 ตัว ขอมูลประกอบไปดวย พันธุประวัติ (เบอรสัตว เบอรพอ
และเบอรแม) ป-ฤดูกาลที่คลอด ขอมูลผลผลิตน้ํานมเปนรายตัวทั้งหมดจํานวน 123 ขอมูล จากระยะการให
นม (lactation) ที่ 1 ถึง 9 แบงเปน 29, 24, 19, 15, 12, 11, 6, 5 และ 2 บันทึกในแตละระยะการใหนม
ตามลําดับ จํานวนวันใหนม และกลุมสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียน โดยแบงเปน 5 กลุมดังนี้ กลุมที่ 1 (≤50%)
กลุมที่ 2 (50-75%) กลุมที่ 3 (75-87.5%) กลุมที่ 4 (87.5-93.75%) และกลุมที่ 5 (≤100%) ดังแสดงใน
Table 1 และ Table 2 จากนั้นนําขอมูลปริมาณน้ํานมรวมที่ไดมาทําการปรับเปนปริมาณน้ํานมปรับที่ 100
วัน และปริมาณน้ํานมปรับที่ 305 วัน โดยใชรีเกรซชั่น (regression) ในการปรับ
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Table 1 Characteristics of milk production data used in the analysis
Data
No. of records
No. of animals with records
No. of lactations
No. of level HF breed groups

N
123
40
9
5

Table 2 Means±standard deviation of milk production data used in the analysis
Traits
Day in milk (days)
100-d milk yield (kg)
305-d milk yield (kg)
Total milk yield (kg)

Means ± S.D.
336.21 ± 69.72
1,184.23 ± 651.39
3,083.35 ± 651.39
3,372.49 ± 932.65

คาความแปรปรวนที่ไดจะนํามาใชในการคํานวณหาคุณคาการผสมพันธุดวยวิธี Best Linear
Unbiased Prediction (BLUP) ดวยแบบหุนตัวสัตว (animal model) จากโปรแกรมสําเร็จรูป VCE 4.2.5
(Groeneveld, 1998) โดยมีแบบหุนจําลองเชิงเสนผสม (mixed model) (ตอตระกูล, 2551) ดังนี้
Y = Xb + Za + e

โดยมีขอกําหนดวา
a 
 e  ~ NID (0, V )
 
Y

=

b

=

a

=
=
=
=

e
X
Z
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 Aσ 2
V = a
 0

0 

Iσ e2 

เวคเตอรของลักษณะปริมาณน้ํานมปรับที่ 100 วัน ปริมาณน้ํานมปรับที่ 305 วัน
และปริมาณน้ํานมรวม
เวคเตอรของปจจัยคงที่ เนือ่ งจาก ระยะการใหนม ป-ฤดูกาลที่คลอด จํานวนวันให
นม และกลุมระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียน
เวคเตอรของปจจัยสุม เนื่องจากตัวสัตว
เวคเตอรของความคลาดเคลื่อน (error)
เมตริกซที่แสดงความสัมพันธระหวางคาสังเกตกับปจจัยคงที่
เมตริกซที่แสดงความสัมพันธระหวางคาสังเกตกับปจจัยสุม
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ผลการศึกษาและวิจารณ
การทดสอบปจจัยที่มีผลตอลักษณะปริมาณน้ํานม
ในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอลักษณะปริมาณน้ํานมปรับที่ 100 วัน ปริมาณน้ํานมปรับที่ 305 วัน
และปริมาณน้ํานมรวม พบวา ในลักษณะปริมาณน้ํานมปรับที่ 100 วัน และปริมาณน้ํานมปรับที่ 305 วัน มี
ปจจัยคงที่คือ ระยะการใหนม (lactation) กลุมระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียน (level of HF breed groups)
ในลักษณะปริมาณน้ํานมรวมมีปจจัยคงที่คือ ระยะการใหนม (lactation) กลุมระดับสายเลือดโฮลสไตน
ฟรีเชียน (level of HF breed groups) ป-ฤดูกาลที่คลอด (calving year-season) และมีตัวแปรรวมคือ จํานวน
วันใหนม (day in milk) (Table 3) โดยปจจัยที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับรายงานของ ทวี และ
สมเพชร (2544) ถึงปจจัยคงที่ที่มีผลตอลักษณะปริมาณน้ํานม คือ ระยะการใหนม ระดับสายเลือดของ โคนม
และเดือน-ปที่คลอด ยอด และวิชัย (2549) ไดรายงานถึงการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใหผลผลิตนม พบวา
ระดับสายเลือดโฮลสไตน ลําดับการใหนม และปที่คลอดมีผลตอการใหผลผลิตน้ํานม ในขณะที่ฤดูกาลที่
คลอดไมมีผลตอการใหนม และตอตระกูล (2551) รายงานวาปจจัยคงที่ที่มีอิทธิพลตอลักษณะปริมาณน้ํานม
รวม คือ ฝูง-ป-ฤดูกาลคลอด กลุมระดับสายเลือด และลําดับการใหนม และมีตัวแปรรวม คือ จํานวนวันใหนม
และอายุเมื่อคลอดลูกตัวแรก จากการศึกษาครั้งนี้ ป-ฤดูกาลที่คลอดไมมีผลตอลักษณะปริมาณน้ํานมปรับที่
100 วัน และปริมาณน้ํานมปรับที่ 305 วัน แตมีผลตอลักษณะปริมาณน้ํานมรวม ซึ่งเปนผลมาจากจํานวนวัน
ใหนม
Table 3 Fixed effects and co-variable
Effects
Fixed effects
Lactation
Level of HF breed groups
Calving year-season
Co-variable
Days in milk

Milk yield
100 days

Milk yield
305 days

Total milk yield

**
**
ns

**
**
ns

**
**
**

-

-

**

ns

p>0.05, *p<0.05, **p<0.01

คาอัตราพันธุกรรม (Heritability)
จากคาองคประกอบความแปรปรวนของอิทธิพลของยีนแบบรวมสะสม และองคประกอบความ
แปรปรวนของความคลาดเคลื่อน นํามาวิเคราะหคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ํานมปรับที่ 100
วัน ปริมาณน้ํานมปรับที่ 305 วัน และปริมาณน้ํานมรวม พบวา คาอัตราพันธุกรรมและความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน อยูในระดับสูง มีคาเทากับ 0.527±0.086, 0.527±0.086 และ 0.458±0.10 ตามลําดับ (Table 4)
ซึ่งมีคาสูงกวารายงานของ Dematawewa and Berger (1998) รายงานคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะ
ปริมาณน้ํานมปรับที่ 305 วันในโคพันธุโฮลสไตนฟรีเชียน ที่มีลําดับการใหนมตั้งแตลําดับที่ 3 เปนตนไปมีคา
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เทากับ 0.44 จินตนา และวิสุทธิ์ (2542) รายงานคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะการใหผลผลิตน้ํานมตลอด
ระยะการรีดนมที่คํานวณจากคาองคประกอบของความแปรปรวนที่ไดจากการวิเคราะหโดย Animal model
มีคาเทากับ 0.31 ในรายงานของประพฤทธิ์ และวัชระ (2547) พบวา คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะปริมาณ
น้ํานมรวมและปริมาณน้ํานมปรับที่ 305 วันของโคนม AFS APPENDIX 3 มีคาเทากับ 0.31 และ 0.10 ซึ่ง
โดยทางทฤษฏีแลวอัตราพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ํานมจะอยูในชวง 0.25-0.40 และเปนลักษณะที่มีคา
อัตราพันธุกรรมคอนขางสูง (จินตนา และวิสุทธิ์, 2542) อีกทั้ง Legates and Warwicks (1990) และ
Bourdon (1997) รายงานวา คาอัตราพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ํานมควรมีคาอยูระหวาง 0.2-0.3
Table 4 Genetic variance, residual variance and heritability of milk yield 100 days, milk yield 305
days and total milk yield respectively
Traits
Milk yield 100 days
Milk yield 305 days
Milk yield

variance
2

σa

σe

214102.048
214137.735
145838.295

191981.593
192277.749
172853.125

2

h2± S.E.
0.527 ± 0.086
0.527 ± 0.086
0.458 ± 0.100

S.E = Standard error, σ2a = additive genetic variance, σ2e = residual variance

จะเห็นวาคาอัตราพันธุกรรมที่มีคาคอนขางสูงนี้เนื่องจากประชากรมีขนาดเล็ก ชนิดของโมเดล และ
วิธีที่ใชในการประมาณคาองคประกอบของความแปรปรวน เมื่อพิจารณาคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะ
ปริมาณน้ํานมที่มีคาคอนขางสูงนี้ จึงสามารถปรับปรุงพันธุโดยใชการคัดเลือกจากลักษณะปริมาณน้ํานม
รวมกับการเลือกใชระบบการผสมพันธุที่เหมาะสม
การประเมินคุณคาการผสมพันธุ (Estimated breeding value)
สัตวทั้งหมดที่ประเมินคุณคาการผสมพันธุ มีจํานวน 72 ตัว แยกเปนพอโคจํานวน 14 ตัว และแมโค
จํานวน 33 ตัว คุณคาการผสมพันธุของพอโคจํานวน 14 ตัว ในลักษณะปริมาณน้ํานมปรับที่ 100 วัน
ปริมาณน้ํานมปรับที่ 305 วัน และปริมาณน้ํานมรวมอยูในชวง +463.80 ถึง -442.49 กิโลกรัม +463.79 ถึง
-442.43 กิโลกรัม และ +358.15 ถึง -253.97 กิโลกรัม ตามลําดับ คุณคาการผสมพันธุของโคนมเพศเมีย
จํานวน 58 ตัว ในลักษณะปริมาณน้ํานมปรับที่ 100 วัน ปริมาณน้ํานมปรับที่ 305 วัน และปริมาณน้ํานม
รวมอยูในชวง +927.61 ถึง -561.74 กิโลกรัม +927.57 ถึง -560.95 กิโลกรัม และ +716.29 ถึง -507.94
กิโลกรัม ตามลําดับ พอโคและแมโคที่มีคุณคาการผสมพันธุสูงที่สุด คือ พอโคหมายเลข 768OF และแมโค
หมายเลข 53 และจากคุณคาการผสมพันธุของลักษณะปริมาณน้ํานมที่ประมาณคาได พบวา มีลําดับคุณคา
การผสมพันธุของตัวสัตว และพอ-แมโค สอดคลองกัน ดังนั้นหากจะคัดเลือกลักษณะปริมาณน้ํานม สามารถ
ใชคุณคาการผสมพันธุของลักษณะปริมาณน้ํานมปรับที่ 100 วัน และปริมาณน้ํานมปรับที่ 305 วัน และ
ปริมาณน้ํานมรวมลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนตัวแทนเพื่อใชในการคัดเลือกได รายละเอียดของคุณคาการ
ผสมพันธุของตัวสัตวแสดงใน Table 5 และ Table 6
216

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

Table 5 Breeding value for milk yield of dairy cows
No.
30
33
35
49
50
53
58
64
65
68
71
74
76
78
79
83
88
95
100
103
104
106

Breeding values
100 days
total milk
305 days
yield
-280.87
-280.48
-189.79
463.80
463.79
358.15
132.21
132.84
147.90
105.86
104.61
-86.90
-240.77
-241.41
-253.97
927.61
927.57
716.29
-11.48
-12.25
-69.82
-129.79
-128.86
-144.82
-72.44
-73.22
89.88
304.52
303.74
271.21
51.96
52.21
48.39
-21.14
-20.16
92.79
-561.74
-560.96
-379.59
32.77
32.88
125.71
-481.55
-482.82
-507.95
206.20
206.12
151.94
-199.94
-199.86
358.15
-145.33
-145.06
-148.59
236.05
236.79
34.03
-7.56
-8.40
-277.85
-16.57
-15.39
11.29
-3.78
-4.20
-138.92

No.
134
135
137
140
141
143
145
146
147
150
152
153
157
158
160
172
175
184
198
205
206
210

Breeding values
100 days
305 days total milk
yield
148.39
146.46
159.59
3.60
2.15
233.06
657.49
657.72
456.69
162.25
160.48
138.68
-109.86
-110.79
-122.97
-23.38
-22.94
5.70
129.73
129.40
116.22
-23.50
-23.82
-67.02
363.50
363.32
141.70
-418.41
-418.68
-331.43
-43.50
-42.22
-180.06
-237.52
-234.80
38.58
-81.17
-81.08
-191.96
-89.32
-87.76
-5.51
16.38
16.44
62.85
-118.38
-116.38
131.02
288.65
289.81
295.24
-77.79
-77.81
-153.89
-127.65
-125.95
-80.09
-401.11
-400.83
-214.81
-304.74
-302.87
-302.05
-230.67
-227.64
-83.66
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Table 6 Breeding value for milk yield of dairy sires
Breeding values
No.
HF013
92G
C151
AENG71
S-MAGIC
BAT
EDIFICE
MARVEX
HFX
70HO022
MARVEX55
BOM
73HO1256
768OF

100 days
-442.49
-411.62
-335.33
-280.87
-240.77
-29.98
-3.78
16.38
52.93
66.11
183.3
224.52
384.27
463.8

305 days
-442.43
-409.13
-336.21
-280.48
-241.41
-30.79
-4.2
16.44
52.3
66.42
183.79
223.98
383.14
463.79

total milk
yield
0
-201.2
-113.96
-189.79
-253.97
-107.24
-138.92
62.85
-43.45
73.95
73.98
196.47
251.08
358.15

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาการประเมินคาการผสมพันธุของลักษณะการใหผลผลิตของโคนม ในฟารมโคนม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา
1. คาอัตราพันธุกรรมในลักษณะปริมาณน้ํานมปรับที่ 100 วัน ปริมาณน้ํานมปรับที่ 305 วัน และ
ปริมาณน้ํานมรวม พบวา คาอัตราพันธุกรรมและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน มีคาเทากับ 0.527±0.086,
0.527±0.086 และ 0.458±0.10 ตามลําดับ ซึ่งมีคาอยูในระดับสูงแสดงใหเห็นวาลักษณะดังกลาวสามารถที่
จะปรับปรุงใหสูงขึ้นไดโดยการคัดเลือกพันธุ
2. คุณคาการผสมพันธุของพอโคจํานวน 14 ตัว ในลักษณะปริมาณน้ํานมปรับที่ 100 วัน ปริมาณ
น้ํานมปรับที่ 305 วัน และปริมาณน้ํานมรวมอยูในชวง +463.80 ถึง -442.49 กิโลกรัม +463.79 ถึง -442.43
กิโลกรัม และ +358.15 ถึง -253.97 กิโลกรัม ตามลําดับ
3. คุณคาการผสมพันธุของโคนมเพศเมียจํานวน 58 ตัว ในลักษณะปริมาณน้ํานมปรับที่ 100 วัน
ปริมาณน้ํานมปรับที่ 305 วัน และปริมาณน้ํานมรวมอยูในชวง +927.61 ถึง -561.74 กิโลกรัม +927.57 ถึง
-560.95 กิโลกรัม และ +716.29 ถึง -507.94 กิโลกรัม ตามลําดับ
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4. พอและแมโคที่มีคุณคาการผสมพันธุสูงที่สุด คือพอโคหมายเลข 768OF และแมโคหมายเลข 53
ซึ่งควรคัดเลือกแมพันธุที่มีคุณคาการผสมพันธุสูง ไวใชในการผสมพันธุเพื่อใหไดผลประโยชนสูงสุดจาก
คุณคาการผสมพันธุของพอและแมพันธุเพื่อใชทําพันธุตอไป

เอกสารอางอิง
จินตนา วงศนากนากร และวิสุทธิ์ หิมารัตน. 2542. การประมาณคาอัตราพันธุกรรมของลักษณะการใหผล
ผลิตน้ํานมโคนมขาว-ดําที่ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม. วารสารสัตวบาล. 49: 26-38.
ตอตระกูล วัณณะสิริ. 2551. การประเมินแผนการผสมพันธุของประชากรโคนมในจังหวัดเชียงใหม.
วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม: เชียงใหม.
ทวี อบอุน และสมเพชร ตุยคัมภีร. 2544. การประเมินคุณคาการผสมพันธุในโคนมพันธุ เอ เอฟ เอส.
รายงานผลงานวิจัยการปศุสัตว สาขาปรับปรุงพันธุ และการจัดการฟารม ประจําป 2544. กรมปศุสัตว.
กรุงเทพฯ.
ประพฤทธิ์ จงใจภักดิ์ และวัชระ ศิริกุล. 2547. การประเมินคุณคาการผสมพันธุและการประมาณคา
ทางพันธุกรรม ในโคนมพันธุ Australian Friesian Sahiwal. รายงานผลงานวิจัยการปศุสัตว
สาขาปรับปรุงพันธุและการจัดการฟารม ประจําป 2547. กรมปศุสัตว: กรุงเทพฯ.
ยอด ศรีสันต และวิชัย ทิพยวงค. 2549. ปจจัยที่มีอิทธิพลต อการใหผลผลิตน้ํานมในโคนมไทย
ฟรีเชียน. รายงานผลการวิจัยโคนม กองบํารุงพันธุสัตว กรมปศุสัตว: กรุงเทพฯ.
วิชัย ทิพยวงค สุธิดา ออนสองชั้น จินตนา วงศนากนากร และยวงยศ จินดาทะจักร, 2548. ผลตอบสนอง
ทางพันธุกรรมของลักษณะผลผลิตน้ํานม ในโคนม ที เอ็ม แซด. รายงานผลการวิจัยโคนม.
กองบํารุงพันธุสัตว, กรมปศุสัตว: กรุงเทพฯ.
อามีนา แสงจันทร ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ Mauricio A. Elzo และอภิญญา หิรัญวงษ. 2551. รูปแบบการ
ผลผลิตน้ํานมของโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย (ตอนที่ 1). เมืองปศุสัตว. 3(41): 66-68.
Bourdon, R. 1997. Understanding Animal Breeding. Prentice Hall, Inc., NJ.
Dematawewa C.M.B. and P.J. Berger. 1998. Genetic and Phenotypic Parameters for 305-Day
Yield, Fertility, and Survival in Holsteins. Journal of Dairy Science. 81(10): 2700-2709.
Legates, J.E. and E.J. Warwicks 1990. Breeding and Improvement of Farm Animals. McGrawHill Publishing Company, NY.

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

219

อิทธิพลของเดือนและระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียนตอองคประกอบน้ํานม
ของโคนมลูกผสม ในอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
Effect of Months and Holstein Friesian Breed Fraction on Milk Component
of Crossbred Dairy Cows in Chaiprakarn District of Chiangmai Province
จิตติกาญจน สมพงศนวกิจ* และณัฐพล จงกสิกิจ
Jittikarn Sompongnawakit* and Nattaphon Chongkasikit
ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 50200
Department of Animal Science and Aquaculture, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 50200
*Corresponding: sompongnawakit3@hotmail.com

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบอิทธิพลของเดือนและระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียนตอ
องคประกอบน้ํานมของโคนม อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม โดยใชขอมูลตั้งแตเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2550- กันยายน 2552 พบวา คาเฉลี่ยขององคประกอบน้ํานมในดานเปอรเซ็นตไขมันนม เปอรเซ็นต
โปรตี น เปอร เ ซ็น ต แ ลคโตส เปอร เซ็ น ตข องแข็ ง ไม ร วมไขมั น เปอรเ ซ็ นต ข องแข็ง ทั้ ง หมด และจํ านวน
โซมาติกเซลล รายฟารม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76±0.39, 2.99±0.17, 4.81±0.12, 8.50±0.18, 12.26±0.47%
และ 210.56±229.99×103 เซลล/มิลลิลิตร คาเฉลี่ยของรายตัวมีคาเทากับ 3.40±0.49, 2.97±0.34, 4.85±0.22,
8.51±0.44, 11.94±0.62% และ 263.53±906.80×103 เซลล/มิลลิลิตร ตามลําดับ และยังพบวา อิทธิพลของ
เดือนมีผลตอลักษณะเปอรเซ็นตโปรตีน เปอรเซ็นตแลคโตส เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมัน เปอรเซ็นต
ของแข็งทั้งหมดและจํานวนโซมาติกเซลล (p<0.05) อิทธิพลของระดับสายเลือดไมมีผลตอองคประกอบ
น้ํานม (p>0.05)
คําสําคัญ: องคประกอบน้ํานม เดือน โคนมลูกผสมโฮลสไตนฟรีเชียน

Abstract
The objective of this study was to determine the effect of month and Holstein Friesian breed
fraction on milk component of crossbreed dairy cows in Chaiprakarn district, Chiang Mai province. The
record were use in this study between July 2007–September 2009. An average percentage of fat,
protein, lactose, solid not fat, total solid and somatic cell count for each farm and each cow were
3.76±0.39, 2.99±0.17, 4.81±0.12, 8.50±0.18, 12.26±0.47% and 210.56±229.99×103cells/ml., 3.40±0.49%,
2.97±0.34, 4.85±0.22, 8.51±0.44 and 11.94±0.62% and 263.53±906.80×103 cells/ml., respectively. Months
of production affects on protein percent, lactose percent, solid not fat percent, total solid percent and
somatic cell count.(p<0.05) In addition, no affects of HF breed fraction on milk component (p>0.05).
Keywords: milk components, months, crossbred Holstein Friesian
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คํานํา
น้ํานมมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีพของมนุษย เนื่องจากนมเปนแหลงอาหาร
โปรตีนที่ยอยไดงาย มีราคาถูก และหาไดงาย ในปจจุบันแมมีการเลี้ยงโคนมอยางแพรหลายแตปริมาณการ
ผลิ ต น้ํ า นมดิ บ ในประเทศไทยยั ง ไม เ พี ย งพอต อ การบริ โ ภค ทั้ ง นี้ อ าจมาจากสภาวะการเลี้ ย งโคนมของ
เกษตรกรในปจจุบันยังมีรายไดไมแนนอนเนื่องจากตนทุนในการเลี้ยงโคนมที่สูงขึ้น โดยเฉพาะตนทุนดาน
อาหาร และสหกรณโคนมหรือศูนยรับน้ํานมดิบประเทศไทยไดนําคุณภาพของน้ํานมดิบในดานตางๆ มาใช
ประกอบการพิจารณากําหนดราคาน้ํานมดิบ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, มมป.) เพื่อประโยชนตอการ
ปรับปรุงคุณภาพ อํานวยความสะดวกทางการคา และการคุมครองผูบริโภค ทําใหคุณภาพของน้ํานมจึงมี
ความสําคัญตอรายไดในการจําหนายน้ํานมดิบของเกษตรกรดวย นอกจากนี้ยังสงผลตออุตสาหกรรมนม
โรงงานแปรรูป รวมทั้งสามารถบงบอกถึงสุขภาพเตานมและคุณภาพน้ํานมที่แทจริงได (ธีรพงศ, 2550)
การศึกษาอิทธิพลที่สงผลตอคุณภาพน้ํานมที่ผลิตไดโดยเกษตรกร สามารถชวยในการวางแผนและการ
สงเสริมการผลิตน้ํานมดิบที่มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงตอปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในการผลิต และการไดกําไร
จากการเลี้ ยงโคนม ดั งนั้นผลของการวิ จัยเพื่ อเปน การหาคาเฉลี่ยขององคประกอบน้ํ านม และทดสอบ
อิทธิพลของเดือนและระดับสายเลือดตอองคประกอบน้ํานมในดาน เปอรเซ็นตไขมันนม เปอรเซ็นตโปรตีน
เปอรเซ็นตแลคโตส เปอรเซ็นตของแข็งทั้งหมด เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมัน และจํานวนโซมาติกเซลล
ที่ผลิตโดยเกษตรกรในพื้นที่อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ในครั้งนี้จะเปนประโยชนหากมีการนํามาใช
ในการวางแผน การจัดการฟารม และการเลี้ยงโคนมลูกผสมที่ใหไดผลผลิตน้ํานมที่มีคุณภาพตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาครั้งนี้ใชขอ มูลโคนมลู กผสมโฮลสไตนฟรีเ ชียนที่ไดจากการเก็ บขอมูลรายฟารมของ
สมาชิกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมโดยสหกรณโคนมอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3,673 ขอมูล
และสุมเก็บขอมูลรายตัว 306 ขอมูล ตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550-กันยายน 2552 ศึกษาองคประกอบ
น้ํานมในดานเปอรเซ็นตไขมันนม (fat, %) เปอรเซ็นตโปรตีน (protein, %) เปอรเซ็นตแลคโตส (lactose, %)
เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมัน (solid not fat, %) เปอรเซ็นตของแข็งทั้งหมด (total solid, %) และจํานวน
โซมาติกเซลล (somatic cell count) เพื่อวิเคราะหคาเฉลี่ยรายฟารม จํานวน 3,673 ขอมูล และคาเฉลี่ยราย
ตัว จํานวน 306 ขอมูล ทดสอบอิทธิพลของเดือนโดยแบงเปน 12 เดือน จากเดือนมกราคม-ธันวาคม และ
ระดับสายเลือดโดยแบงเปน 3 กลุม คือ ระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียน 75-87.5%, 87.6-93.75% และ
93.76-100% ตอองคประกอบน้ํานมจํานวน 306 ขอมูล ดวยวิธี General Linear Model และเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยโดยวิธี Least Square Difference
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ผลการวิจัยและวิจารณ
คาเฉลี่ยและคาสถิติเบื้องตนขององคประกอบน้ํานม
องคประกอบน้ํานมดานตางๆ ที่วิเคราะห ไดแก เปอรเซ็นตไขมันนม เปอรเซ็นตโปรตีน เปอรเซ็นต
แลคโตส เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมัน เปอรเซ็นตของแข็งทั้งหมด และจํานวนโซมาติกเซลลรายฟารม
พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76±0.39, 2.99±0.17, 4.81±0.12, 8.50±0.18, 12.26±0.47% และ 210.56±229.99×103
เซลล/มล. ตามลําดับ (Table 1)
Table 1 Minimum, maximum, means and standard deviation of milk component for each farm
Milk component
Fat (%)
Protein (%)
Lactose (%)
Solid not fat (%)
Total solid (%)
Somatic cell count (×103 cells/ml)

Minimum
2.25
2.27
4.30
7.67
10.49
10.00

Maximum
5.93
3.58
5.33
9.20
14.49
4640.00

Means
3.76
2.99
4.81
8.50
12.26
210.56

SD
0.39
0.17
0.12
0.18
0.47
229.99

คาเฉลี่ยและคาสถิติขององคประกอบน้ํานมรายตัว (Table 2) พบวา เปอรเซ็นตไขมันนม เปอรเซ็นต
โปรตีน เปอรเซ็นตแลคโตส เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมัน เปอรเซ็นตของแข็งทั้งหมด และจํานวน
โซมาติกเซลล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40±0.49, 2.97±0.34, 4.85±0.22, 8.51±0.44, 11.94±0.62% และ
263.53±906.80×103 เซลล/มล. ตามลําดับ ถาพิจารณาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา น้ํานมดิบรายตัวมีคา
ความผันแปรขององคประกอบน้ํานมสูงกวารายฟารม
Table 2 Minimum, maximum, means and standard deviation of milk components for each cow
Milk component
Fat (%)
Protein (%)
Lactose (%)
Solid not fat (%)
Total solid (%)
Somatic cell count (×103 cells/ml)

Minimum
2.07
2.34
3.92
7.29
10.49
3

Maximum
5.18
4.20
5.42
9.88
14.38
13150

Means
3.40
2.97
4.85
8.51
11.94
263.53

SD
0.49
0.34
0.22
0.41
0.62
906.80

จากการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยขององคประกอบน้ํานมในดานตางๆ พบวา มีคาใกลเคียงกับ สุภาวดี
และคณะ (2545) ที่ ร ายงานค า เฉลี่ ย ของเปอร เ ซ็ น ต ไ ขมั น นม เปอร เ ซ็ น ต โ ปรตี น เปอร เ ซ็ น ต แ ลคโตส
เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมัน และเปอรเซ็นตของแข็งทั้งหมดเทากับ 3.37±0.44, 3.00±0.22, 4.45±0.38,
8.21±0.38 และ 11.49±0.82% ตามลําดับ สวนจํานวนโซมาติกเซลลที่รายงานมีคาสูงกวา คือ มีคาเทากับ
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629.86×103 เซลล/มล. แตกตางจากการศึกษาของศุภนิดา และคณะ (2548) ที่พบวา จํานวนโซมาติกเซลล
มีคาเฉลี่ย 66.80×103 เซลล/มล. จากการรายงานของประวีร และคณะ (2546) พบวาเปอรเซ็นตไขมันนม
และเปอรเซ็นตโปรตีน รายฟารมและรายตัวมีคาสูงกวา ซึ่งมีคาเทากับ 4.07±1.10, 3.20±0.50, 3.95±0.30
และ 3.9±0.30% ตามลําดับ แตเปอรเซ็นตแลคโตส เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมัน และเปอรเซ็นตของแข็ง
ทั้งหมดของโคนมรายตัวและรายฟารม มีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือมีคาเทากับ 4.56±0.32, 8.81±0.67,
12.49±1.63, 4.51±0.32, 8.76±0.52 และ 12.68±1.05% ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาคาเฉลี่ยของ
เปอรเซ็นตไขมัน และเปอรเซ็นตโปรตีน มีคาใกลเคียงกับการรายงานของ Compos et al. (1994) และ
Wolfová et al. (2007) พบวา มีคา 3.47, 3.14, 3.85 และ 3.26% ตามลําดับ ลักษณะของความผันแปรของ
องคประกอบน้ํานมที่แตกตางกันนั้น อาจมีสาเหตุมาจากปจจัยหลายประการ เชน ความแตกตางของสภาพ
อากาศ สภาพแวดลอม คุณภาพและปริมาณอาหารที่โครีดนมไดรับ การแพรระบาดของโรค และสถานการณ
อื่นๆ ที่สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและการใหผลผลิตของโคนม เปนตน (สุภาวดี และคณะ, 2545)
เมื่อเทียบกับองคประกอบน้ํานมที่กําหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ หรือ มกอช. (2548) โดยมีการแบงคุณภาพของน้ํานมดิบเปน 3 ชั้นคุณภาพ ตามองคประกอบ
น้ํานม (Table 3) พบวา น้ํานมดิบรายฟารมและรายตัวสวนใหญจะผานชั้นมาตรฐาน ยกเวน เปอรเซ็นต
โปรตีน (2.97%) และเปอรเซ็นตของแข็งรวมที่ไดจากรายตัวมีคาต่ํากวามาตรฐาน (11.94%) อาจเนื่องมาจาก
การจัดการทางดานอาหารที่ไมเพียงพอกับความตองการของโคนมในแตละชวงของการใหนม ซึ่งจะมีการ
ปรับเฉพาะปริมาณอาหารตามระดับปริมาณน้ํานมเทานั้นไมมีการปรับระดับโภชนะใหเพียงพอตอความ
ตองการของโครีดนม
Table 3 Quality classification of raw milk by Thai Agricultural Commodity and Food Standards (TACFS)
Fat(%)
Protein(%)
Total Solid(%)
Somatic cell (cells/ml.)

Premium
>4
>3.4
>12.7
<200,000

Good
3.6-4
3.2-3.4
12.5-12.7
200,000-350,000

Standard
3.2-3.6
3.0-3.2
12.3-12.5
350,000-500,000

อิทธิพลของเดือนตอองคประกอบน้ํานม
จากการศึกษาโดยแบงเปน 12 เดือน จากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม (Table 4) พบวา
เปอรเซ็นตไขมัน ไมตางกันในแตละเดือน มากที่สุดเดือนธันวาคม คือ มีคาเทากับ 3.62±0.32% และนอยสุด
ในเดือนกันยายน คือมีคาเทากับ 3.23±0.42% ซึ่งสอดคลองกับการรายงานของ อามีนา และศกร (2550) ที่
พบวาฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ) มีคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตไขมันสูงที่สุด และจากการรายงานของ
สุ ภ าวดี และคณะ (2551) ที่ ศึ ก ษาในป 2550 พบว า มี ค า เฉลี่ ย เปอร เ ซ็ น ต ไ ขมั น มี ค า สู ง ในฤดู ห นาว
(พฤศจิกายน-กุมภาพันธ) ในฤดูหนาวถึงแมจะเริ่มขาดแคลนอาหารหยาบสดและมีการใชฟางขาวเปนอาหาร
หยาบรวมดวย แตแมโคยังใหน้ํานมที่มีองคประกอบน้ํานมสูง เนื่องจากฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย โคจึงกิน
อาหารไดมากขึ้น และไมตองสูญเสียพลังงานในการระบายความรอน (สุทธิศักดิ์ และคณะ, 2544)
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สวนเปอรเซ็นตโปรตีน เปอรเซ็นตแลคโตส เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมัน เปอรเซ็นตของแข็ง
รวมและจํานวนโซมาติกเซลล มีคาเฉลี่ยแตกตางกัน (p<0.05) พบวา เปอรเซ็นตโปรตีนมีคามากสุดในเดือน
เมษายน คือมีคา 3.30±0.41% มีคานอยสุดในเดือนกันยายน คือมีคา 2.77±0.2% เปอรเซ็นตแลคโตสมี
ค า สู ง สุ ด ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน คื อ มี ค า 4.93±0.17% มี ค าน อ ยสุ ด ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ มี ค า 4.67±0.21%
เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมันมีคาสูงสุดในเดือนเมษายน คือมีคา 8.85±0.50% มีคานอยสุดเดือนกันยายน
คือมีคา 8.53±0.30% เปอรเซ็นตของแข็งรวมมีคาสูงสุดในเดือนเมษายน คือมีคา 12.33±0.57% มีคานอยสุด
เดือนกันยายน คือมีคา 11.59±0.51% (Figure 1) และจํานวนโซมาติกเซลลมีคาต่ําสุดเดือนมกราคม คือมีคา
81±101.81×103 เซลล /มล. สู งสุ ดในเดือ นเมษายน คื อมี คา 843.32±2995.34×103 เซลล/ มล. ซึ่ง พบวาทั้ ง
คาเฉลี่ยและการกระจายของขอมูลมีคามาก และจาก Figure 2 พบวา ในเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมขอมูล
ที่ไดมีความแตกตางในแตละเดือนสูง ในขณะที่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมขอมูลมีความแตกตางกัน
ต่ํา แสดงใหเห็นวาแมจะอยูในสภาพการจัดการฟารมเดียวกันแตสิ่งแวดลอมในแตละเดือนที่ตางกัน เชน
อุณหภูมิ อาหารที่โคไดรับในแตละเดือนแตกตางกันนั้นสงผลตอคุณภาพน้ํานมแตกตางกันดวย
Table 4 Effect of months to milk component
Month
Fat
Protein
Lactose
(%)
(%)
(%)
a
c
1
3.28±0.44 3.25±0.48 4.81±0.11ab
2
3.38±0.65a 3.02±0.28b 4.67±0.21a
3
3.57±0.68a 3.28±0.38c 4.68±0.26a
4
3.45±0.42a 3.30±0.41c 4.84±0.21b
5
3.48±0.49a 3.00±0.31ab 4.85±0.19b
6
3.26±0.48a 2.96±0.28ab 4.87±0.16b
7
3.35±0.44a 3.00±0.31ab 4.82±0.14ab
8
3.38±0.32a 2.92±0.28ab 4.92±0.20b
9
3.23±0.42a 2.77±0.21a 4.88±0.23b
10
3.37±0.41a 2.90±0.34ab 4.85±0.21b
11
3.45±0.34a 2.83±0.17ab 4.93±0.17b
12
3.62±0.32a 2.94±0.30ab 4.89±0.21b
a,b,c,d,e

Solid not fat
(%)
8.77±0.41cd
8.39±0.52a
8.66±0.37bcd
8.85±0.50d
8.54±0.33abc
8.53±0.30abc
8.52a±0.32bc
8.55±0.31abc
8.35±0.29a
8.47±0.32ab
8.46±0.20ab
8.53±0.34abc

Total solid
Somatic cell count
(%)
(×103 cells/ml)
12.20±0.26de
81.00±101.81ab
11.77±0.58ab
82.67±57.82a
12.24±0.70de
122.29±217.02a
12.33±0.57e
843.32±2995.34b
12.02±0.54bcde 192.04±500.07a
11.79±0.63abc
508.58±940.72ab
11.88±0.47abcd
71.29±86.05a
11.91±0.41abcd 139.77±255.43 a
11.59±0.51a
252.26±572.52a
11.84±0.55abcd 142.65±265.73a
11.91±0.32abcd 265.58±629.87a
12.15±0.45bcde 264.58±694.49ab

Values on the same column with different superscripts differ significantly (p<0.05)

Figure 1 Means of milk component per month
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Figure 2 Means of somatic cell count per month
จากการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับจากการรายงานของ สุภาวดี และคณะ (2551) ที่รายงานคาเฉลี่ย
ขององคประกอบน้ํ านมในป พ.ศ. 2550 พบวา เปอรเซ็ นตแ ลคโตส มี คาสู งในฤดูหนาว (พฤศจิกายนกุมภาพัน ธ) และเปอรเ ซ็นตข องแข็งไม รวมไขมั น และจํานวนโซมาติกเซลลสูง สุดในฤดูรอน (มีนาคมมิถุนายน) แตแตกตางกับเปอรเซ็นตของแข็งรวม พบวา มีคาสูงในฤดูหนาว และการศึกษาของ วีรพลและ
ภักดี (2548) พบวา เปอรเซ็นตแลคโตสในฤดูฝนและหนาวแตกตางจากฤดูฝน สวนเปอรเซ็นตไขมันนม
เปอรเซ็นตโปรตีน เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมัน เปอรเซ็นตของแข็งทั้งหมด และจํานวนโซมาติกเซลลมี
ค า เฉลี่ ย ไม ต า งกั น ซึ่ ง ความแตกต า งขององค ป ระกอบน้ํ า นม อาจมี ส าเหตุ จ ากป จ จั ย หลายอย า ง เช น
สิ่งแวดลอม คุณภาพและปริมาณอาหารที่ไดรับ การแพรระบาดของโรค และการจัดการอื่นๆ
อิทธิพลของระดับสายเลือดตอองคประกอบน้ํานม
ทดสอบอิทธิพลของระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียนที่แบงออกเปน 3 กลุม ตอองคประกอบน้ํานม
พบวาในแตละระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียน ไมมีผลตอคาเฉลี่ยขององคประกอบน้ํานม (p<0.05) (Table
5) โดยกลุมที่ 1 มีคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตโปรตีน และเปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมัน สูงกวากลุมอื่นๆ ซึ่ง
สอดคลองกับสุทธิศักดิ์และคณะ (2546) ที่พบวาเปอรเซ็นตโปรตีน และเปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมันสูง
ตามระดับสายเลือดโฮลสไตนที่สูงขึ้นดวย กลุมที่ 2 มีคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตแลคโตส สูงกวากลุมอื่นๆ และ
จํานวนโซมาติกเซลลมีคาเฉลี่ยต่ํากวากลุมอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับการรายงานของ กัลยา และคณะ (2549) ที่
พบวาโคที่มีระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียน 87.5-93.75% มีจํานวนโซมาติกเซลลต่ํากวากลุม โคที่มีระดับ
สายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียน 75-87.5% และ ≥ 93.75% และกลุมที่ 3 มีคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตไขมันและ
เปอรเซ็นตของแข็งรวม สูงกวากลุมอื่นๆ แตต่ํากวาการรายงายของ ไพโรจนและคณะ (2538) ที่พบวาโคที่
ระดั บ สายเลื อ ดโฮลสไตน สู ง มี ค า เฉลี่ ย ของเปอร เ ซ็ น ต ไ ขมั น ในระยะการให น้ํ า นมที่ 1 และ 2 เท า กั บ
4.15±0.648 และ 3.76±1.154 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ความผันแปรขององคประกอบอาจเนื่องจากปริมาณ
น้ํ า นมที่ รี ด ได โดยพบว า โคนมโฮลสไตน ที่ มี ส ายเลื อ ดสู ง ขึ้ น จะให ผ ลผลิ ต น้ํ า นมที่ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง จะส ง ผลต อ
องคประกอบน้ํานม นอกจากนี้ยังขึ้นกับคุณภาพอาหารที่โคไดรับดวย จากการศึกษาพบวาผลกระทบตอการ
ปรับปรุงพันธุตอองคประกอบน้ํานมตองใชเวลานานพอสมควร (สุทธิศักดิ์ และคณะ, 2544)
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Table 5 Effect of HF breed fraction to milk component
HF
Fat
Protein
(%)
(%)
(%)
75-87.5 3.35±0.54 3.00±0.40
87.6-93.75 3.41±0.48 2.970.32±
93.76-100 3.45±0.42 2.95±0.31

Lactose
(%)
4.85±0.20
4.86±0.20
4.83±0.20

Solid not fat
(%)
8.55±0.40
8.53±0.33
8.47±0.30

Total solid Somatic cell count
(%)
(×103 cells/ml)
11.90±0.71
301.49±614.27
11.94±0.57 285.04±1084.77
144.44±471.16
11.97±0.49

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยองคประกอบในดานเปอรเซ็นตไขมันนม เปอรเซ็นตโปรตีน เปอรเซ็นต
แลคโตส เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมัน เปอรเซ็นตของแข็งทั้งหมด และจํานวนโซมาติกเซลลรายฟารม
พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76±0.39, 2.99±0.17, 4.81±0.12, 8.50±0.18, 12.26±0.47% และ 210.56±229.99×103
เซลล/มล. และรายตัวมีคาเทากับ 3.40±0.49, 2.97±0.34, 4.85±0.22, 8.51±0.44, 11.94±0.62% และ
263.53±906.80×103 เซลล/มล. ตามลําดับ
จากการศึกษาอิทธิพลของเดือนและระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียน พบวา อิทธิพลของเดือนไมมี
ผลตอเปอรเซ็นตไขมัน แตมีผลตอเปอรเซ็นตโปรตีน เปอรเซ็นตแลคโตส เปอรเซ็นตของแข็งไมรวมไขมัน
เปอรเซ็นตของแข็งรวมและจํานวนโซมาติกเซลล (p<0.05) แสดงใหเห็นวาสิ่งแวดลอมมีผลตอน้ํานมคุณภาพ
น้ํานมโดยเฉพาะดานโซมาติกเซลลที่เปนตัวกําหนดราคารับซื้อน้ํานม เดือนเมษายนมีคาโซมาติกเซลลสูง
และพระดับสายเลือดโฮลสไตนฟรีเชียน ไมมีผลตอคาเฉลี่ยขององคประกอบน้ํานม (p>0.05)
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บทคัดยอ
ใชโคนมรุนเพศเมียลูกผสมพันธุพื้นเมือง×โฮลสไตนฟรีเชี่ยน จํานวน 12 ตัว อายุเฉลี่ย 1.5 ป แบง
ออกเปน 2 กลุมๆ ละ 6 ตัว คือ กลุมที่ 1 ไมเสริมซารซาโปนินลงในอาหารขนและกลุมที่ 2 เสริมซารซาโปนิน
ลงในอาหารขน 10 กรัม/ตัว /วัน ผลการทดลองพบวา น้ําหนักสุดทายของโคกลุมที่ 1 และ 2 คือ 242.08±
27.96 และ 224.50±35.51 กก. ตามลําดับ ซึ่งไมมีคาแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของโค
กลุมที่ 1 และ 2 คือ 78.58±9.22 และ 61.00±19.36 กก. ตามลําดับ ซึ่งไมมีคาแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
เชนเดียวกับน้ําหนักที่เพิ่มตอวันของโคกลุมที่ 1 และ 2 คือ 0.85±0.10 และ 0.66±0.21 กก. ตามลําดับ ซึ่ง
ไมมีคาแตกตางทางสถิติ (P>0.05) แตอยางไรก็ตาม พบวาน้ําหนักที่เพิ่มตอวัน ในเดือนที่ 1 ของโคกลุมที่ 1
คื อ 0.71±0.15 กก. มี ค าน อ ยกว าโคกลุ ม ที่ 2 คื อ 0.84±0.38 กก. อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (P<0.05)
น้ําหนักที่เพิ่มตอวันในเดือนที่ 2 และ 3 ของโคกลุมที่ 1 คือ 0.86+0.29 และ 1.00±0.14 กก. มีคามากกวา
โคกลุมที่ 2 คือ 0.50±0.19 และ 0.65±0.20 กก. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
คําสําคัญ: โคนมรุนเพศเมีย ซารซาโปนิน การเจริญเติบโต สารเสริมอาหาร

Abstract
The 12 crossbred native x Holstein Friesian heifers with average age 1.8 years were
used as experimental animals. The animals were randomly allocated into treatment 1; fed concentrate
without sarsaponin and treatment 2; fed concentrate with sarsaponin 10 g/head/day. There were no
significant differences in final weight (242.08±27.96 and 224.50±35.51 kg, respectively), weight gain
(78.58±9.22 and 61.00±19.36 kg, respectively) and average daily gain (78.58±9.22 and 61.00±19.36 kg,
respectively) (P>0.05). However, average daily gain in the first month of treatment 1 was significantly
lower than treatment 2 (0.71±0.15 and 0.84±0.38 kg, respectively) (P<0.05). Average daily gain in the
second and third months of treatment 1 were significantly higher than treatment 2 (0.86±0.29, 1.00±0.14
and 0.50±0.19, 0.65±0.20 kg, respectively) (P<0.05).
Keywords: dairy heifers, sarsaponin, growth performance, feed additives
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คํานํา
สารเสริมในอาหาร (feed additives) โดยทั่วไปเปนสารที่ไมมีคุณคาทางอาหารตามธรรมชาติ (ไมใช
สารอาหารโดยตรง) แตใชเติมลงในอาหารปริมาณเล็กนอย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชอาหาร การให
ผลผลิต และควบคุมหรือปองกันโรคสัตว (Ensminger, 1990)
ซารซาโปนิน (sarsaponin) เปนซาโปนินที่มีบทบาทสําคัญชนิดหนึ่งที่ถูกนํามาใชประโยชนในทาง
ปศุสัตวอยางกวางขวาง โดยซารซาโปนินเปนซาโปนินประเภทสเตียรอยด ไกลโคไซด ที่สกัดจากลําตนของ
พืชสกุล Yucca ที่มีชื่อวา Yucca schidigera โดยเปนพืชที่ขึ้นในบริเวณแหงแลงของประเทศสหรัฐอเมริกา
และเม็กซิโก ซารซาโปนินถูกนํามาผสมลงในอาหารโคเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพการผลิต โดยซารซาโปนินมี
ความสามารถในการจับกับกาซแอมโมเนียในกระเพาะหมักของโคเมื่อมีความเขมขนของกาซแอมโมเนียสูง
และปลอยกาซแอมโมเนียออกมาเมื่อมีความเขมขนของกาซแอมโมเนียต่ําเกินไป (Lyons, 1992) ทําใหการ
ใชกาซแอมโมเนียในกระเพาะหมักของโคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โคมีการเจริญเติบโตดีขึ้น ผลการเสริม
ซารซาโปนินลงในอาหารโคขุนเพศผูพบวาสามารถลดระดับกาซแอมโมเนียในกระเพาะหมักลงไดหลังจาก
กินอาหารไปแลว 2 ชั่วโมง (Hristov et al., 1999) ลดปริมาณโปรโตซัวในกระเพาะหมัก (Wallace et al.,
1994) และเพิ่มปริมาณโปรตีนจุลินทรีย (Microbial protein) ที่ถูกสงผานไปยังลําไสเล็ก (Williams and
Coleman, 1991)
ในปจจุบันการเลี้ยงโคนม การผลิตโคสาวทดแทนในฝูงโครีดนมเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่ชวย
เพิ่มผลผลิตภายในฟารม โดยถาเลี้ยงโคสาวใหเจริญเติบโตไดรวดเร็วก็จะสงผลใหถึงวัยเจริญพันธุไดรวดเร็ว
ขึ้น ทําใหสามารถผสมพันธุ และคลอดลูก ไดเร็ว ขึ้น ซึ่ง เปนการเพิ่มผลผลิตภายในฟารม ใหเพิ่มมากขึ้ น
ในปจจุบัน จึงมีการผลิตสารกระตุนสมรรถนะ (performance stimulants) เพื่อชวยปรับปรุงผลผลิตสัตวให
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตัวอยางหนึ่งของสารกระตุนสมรรถนะ คือ สารเสริมในอาหาร (feed additives)
เชน ซารซาโปนิน (sarsaponin) ใชเสริมลงในอาหารเล็กนอยเพื่อชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการใชอาหาร
ทําใหสัตวมีการเจริญเติบโตไดเต็มที่

อุปกรณและวิธีการ
ทําการศึกษาการเลี้ยงโคนมเพศเมีย โดยแบงการทดลองออกเปน 2 กลุมทดลอง คือ กลุมที่ 1 ไม
เสริมซารซาโปนินลงในอาหารขน และกลุมที่ 2 เสริมซารซาโปนินลงในอาหารขน 10 กรัม/ตัว/วัน โดยใช
โคนมรุนเพศเมียลูกผสมพันธุพื้นเมือง × โฮลสไตนฟรีเชี่ยน น้ําหนักเฉลี่ย 163.50 กก. อายุเฉลี่ย 1.5 ป
จํานวน 12 ตัว แบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 6 ตัว เลี้ยงโคโดยปลอยใหแทะเล็มในแปลงหญาตลอดเวลา (หญา
กินนีสีมวงและหญารูซี่) แบงโคทั้งสองกลุมออกจากกันดวยการใชลวดไฟฟากั้น โคทั้งสองกลุมไดกินอาหาร
หยาบอยางเต็มที่ตลอดเวลา และใหอาหารขนโปรตีน 16% วันละ 1 กก./ตัว มีน้ําสะอาดใหกินตลอดเวลา ทํา
การถายพยาธิ พนเห็บ และชั่งน้ําหนักกอนเริ่มการทดลองและชั่งน้ําหนักทุกเดือนจนสิ้นสุดการทดลอง เปน
เวลา 3 เดือน นําขอมูลน้ําหนักที่ไดมาเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยดวยวิธีการทดลองแบบ
student’s t-test (Steel and Torrie, 1960) ทําการวิเคราะหหาสวนประกอบทางเคมีในตัวอยางอาหาร โดย
ใชวิธีการ Proximate Analysis (AOAC, 2000)
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ผลการทดลอง
องคประกอบทางเคมีของอาหาร
จากผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของหญาและอาหารขน พบวา องคประกอบทางเคมีของ
หญากลุมที่ 1 ประกอบดวยวัตถุแหง (DM) เทากับ 96.75 % โปรตีนหยาบ (CP) เยื่อใยหยาบ (CF) เถา
(Ash) และไขมัน (EE) เทากับ 5.03, 33.37, 7.44 และ 2.41% ตามลําดับ สวนองคประกอบทางเคมีของ
หญา กลุมที่ 2 ประกอบดวยวัตถุแหง (DM) เทากับ 96.47% โปรตีนหยาบ (CP) เยื่อใยหยาบ (CF) เถา
(Ash) และไขมัน (EE) เทากับ 3.93, 34.94, 5.80 และ 2.31% ตามลําดับ
องคประกอบทางเคมีของอาหารขนกลุมที่ 1 ประกอบดวยวัตถุแหง (DM) เทากับ 84.35% โปรตีน
หยาบ (CP) เยื่อใยหยาบ (CF) เถา (Ash) และไขมัน (EE) เทากับ 16.25, 6.99, 7.84 และ 2.31% ตามลําดับ
สวนองคประกอบทางเคมีของอาหารขนกลุมที่ 2 ประกอบดวยวัตถุแหง (DM) เทากับ 85.48% โปรตีน
หยาบ (CP) เยื่อใยหยาบ (CF) เถา (Ash) และไขมัน (EE) เทากับ 16.16, 6.96, 6.26 และ 2.00%
ตามลําดับ (Table 1)
Table 1 Chemical composition of the experimental roughage and concentrate
Item
DM
CP
CF
Ash
EE

roughage
Treatment 1
Treatment 2
96.75
5.03
33.37
7.44
2.41

96.47
3.93
34.94
5.80
2.31

concentrate
Treatment 1 Treatment 2
84.35
16.25
6.99
7.84
2.31

85.48
16.16
6.96
6.26
2.00

อัตราการเจริญเติบโต
จากผลการทดลองพบว า น้ํ า หนั ก เริ่ ม ต น ของโคกลุ ม ที่ เ สริ ม ซาร ซ าโปนิ น และกลุ ม ที่ ไ ม เ สริ ม
ซารซาโปนินไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) น้ําหนักสุดทายของโคที่ไมเสริมซารซาโปนิน คือ
242.08±27.96 กก. และน้ําหนักสุดทายของโคที่เสริมซารซาโปนิน คือ 224.50±35.51 กก. ซึ่งไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของโคที่ไมเสริมซารซาโปนิน คือ 78.58±9.22 กก.และ
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นของโคที่เสริมซารซาโปนิน คือ 61.00±19.36 กก. ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05)
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น/วันของโคที่ไมเสริมซารซาโปนิน คือ 0.85±0.10 กก. และน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น/วันของโคที่
เสริมซารซาโปนิน คือ 0.66±0.21 กก. ซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) นอกจากนี้ พบวา น้ําหนัก
ที่เพิ่มขึ้น/วัน ในเดือนที่ 1 ของโคกลุมที่ไมเสริมซารซาโปนิน คือ 0.71±0.15 กก. มีคานอยกวาน้ําหนักที่
เพิ่มขึ้น/วันของโคกลุมที่เสริมซารซาโปนิน คือ 0.84±0.38 กก. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แต
อยางไรก็ตาม พบวาน้ําหนักที่เพิ่ม/วันในเดือนที่ 2 และ 3 ของโคกลุมที่ไมเสริมซารซาโปนิน คือ 0.86±0.29
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และ 1.00±0.14 กก. มีคามากกวาน้ําหนักที่เพิ่ม/วันของโคกลุมเสริมซารซาโปนิน คือ 0.50±0.19 และ
0.65±0.20 กก. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) (Table 2)
Table 2 Effects of sarsaponin supplementation on dairy heifers growth performance
Body weight

Sarsaponin

Sig.

Treatment 1 ( 0 g)

Treatment 2 (10 g)

Initial weight

163.50 ± 23.22

163.50 ± 31.80

ns

Final weight

242.08 ± 27.96

224.50 ± 35.51

ns

Weight gain

78.58 ± 9.22

61.00 ± 19.36

ns

Average daily gain

0.85 ± 0.10

0.66 ± 0.21

ns

Average daily gain (1stmonth)

0.71 ± 0.15

0.84 ± 0.38

*

Average daily gain (2ndmonth)

0.86 ± 0.29

0.50 ± 0.19

*

Average daily gain (3rdmonth)

1.00 ± 0.14

0.65 ± 0.20

*

ns = no significant differences between treatments
* = within a row and factor, means without a common superscript differ, P < 0.05

วิจารณผลการทดลอง
จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา น้ําหนักเริ่มตนของโคทั้งสองกลุมการทดลองไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง 90 วัน พบวา น้ําหนักสุดทาย น้ําหนักที่เพิ่มและน้ําหนักที่เพิ่ม/วัน ของ
โคทั้งสองกลุมไมมีคาแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) เชนเดียวกับผลการทดลองของ Mader and Brumm
(1987) ไดทําการศึกษาการเสริมซารซาโปนินจํานวน 150 มก./ตัว/วัน รวมกับยูเรียในโคตอนเพศผูเปนเวลา
62 วัน ไมพบความแตกตางของน้ําหนักสุดทาย น้ําหนักที่เพิ่มและน้ําหนักที่เพิ่ม/วัน
นอกจากนี้ พบวา น้ําหนักที่เพิ่ม/วันในแตละเดือนของโคทั้ง 2 กลุม พบวา ในเดือนที่ 1 โคกลุมที่ไม
เสริมซารซาโปนินมีคานอยกวาโคกลุมที่เสริมซารซาโปนินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) น้ําหนักตัวที่
เพิ่มขึ้นมากกวาของโคกลุมที่ 2 อาจจะมีผลมาจากการเสริมซารซาโปนิน แตอยางไรก็ตาม พบวาน้ําหนักที่
เพิ่ม/วัน ในเดือนที่ 2 และ 3 ของโคกลุมที่ไมเสริมซารซาโปนินมีคามากกวากลุมที่เสริมซารซาโปนินอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) อาจเนื่องมาจากปริมาณโปรตีนของหญาในโคกลุมที่ไมเสริมซารซาโปนิน คือ
5.03 % มีคามากกวาโปรตีนของหญาในโคกลุมที่เสริมซารซาโปนิน คือ 3.93% ดังนั้นน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
มากของโคกลุมที่ 1 อาจเกิดมาจากไดรับหญาที่มีโปรตีนมากกวาโคกลุมที่ 2 (Table 1)
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สรุปผลการทดลอง
1. โคทั้งสองกลุมการทดลองมีน้ําหนักสุดทาย น้ําหนักที่เพิ่มและน้ําหนักที่เพิ่ม/วัน ไมแตกตางกัน
2. น้ําหนักที่เพิ่ม/วัน ในเดือนที่ 1 ของโคกลุมที่ไมเสริมซารซาโปนินมีคานอยกวาโคกลุมที่เสริม
ซารซาโปนิน โดยน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมากกวาของโคกลุมที่เสริมซารซาโปนิน อาจจะมีผลมาจากการเสริม
ซารซาโปนินลงในอาหารขน
3. น้ําหนักที่เพิ่ม/วัน ในเดือนที่ 2 และ 3 ของโคกลุมที่ไมเสริมซารซาโปนินมีคามากกวากลุมที่เสริม
ซารซาโปนิน อาจเนื่องมาจากปริมาณโปรตีนของหญาในโคกลุมที่ไมเสริมซารซาโปนิน มีคามากกวาโปรตีน
ของหญาในโคกลุมที่เสริมซารซาโปนิน
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ไขมันและองคประกอบกรดไขมันในกลามเนื้อสันนอกของโคลูกผสม
บราหมัน × พื้นเมืองไทย และชารโรเลส × พื้นเมืองไทย
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของพันธุและน้ําหนักฆาตอไขมันและองคประกอบกรดไขมันใน
กลามเนื้อสันนอกของโคขุน โดยใชโคเพศผูพันธุลูกผสมบราหมัน × พื้นเมืองไทย และชารโรเลส × พื้นเมืองไทย
ที่มีเลือดบราหมันและชารโรเลสไมต่ํากวา 75 เปอรเซ็นต จํานวนพันธุละ 34 ตัว มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 320 กก.
ถูกขุนภายใตสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม จนกระทั่งถึงน้ําหนักฆาที่กําหนดไว คือ 500, 550
และ 600 กก. นําตัวอยางกลามเนือ้ สันนอกไปวิเคราะหไขมันและองคประกอบกรดไขมัน ผลการทดลอง พบวา
เนื้อโคลูกผสมชารโรเลสมีคะแนนระดับไขมันแทรกและปริมาณไขมันในกลามเนื้อมากกวาโคลูกผสมบราหมัน
(P<0.01) การมีไขมันดังกลาวในปริมาณมากจะสงผลใหเนื้อโคลูกผสมชารโรเลสมีคุณภาพที่ดีกวาในดาน
ความนุม ความชุมฉ่ํา และกลิ่น สวนเนื้อโคลูกผสมบราหมันมีไตรกลีเซอไรดและโคเลสเตอรอลในปริมาณที่
นอยกวาเนื้อโคลูกผสมชารโรเลส นอกจากนี้เนื้อโคลูกผสมบราหมันยังมีกรดไลโนเลนิก (C18:3 (n-3)) กรด
โดโคสะเพนตะอีโนอิก (C22:5 (n-3)) และปริมาณรวมของกรดไขมันชนิดโอเมกา 3 มากกวาเนื้อโคลูกผสม
ชารโรเลส สงผลใหสัดสวนกรดไขมันชนิดโอเมกา 6 ตอโอเมกา 3 ของเนื้อโคลูกผสมบราหมันต่ํากวาเนื้อโค
ลูกผสมชาโรเลส (P<0.01) การมีไขมันและองคประกอบกรดไขมันดังกลาวของเนื้อโคลูกผสมบราหมันนั้น
สงผลดีตอสุขภาพผูบริโภค สวนน้ําหนักฆาไมมีผลตอไขมันและองคประกอบของกรดไขมันในกลามเนื้อสันนอก
คําสําคัญ: โคพันธุลูกผสม บราหมัน ชารโรเลส ไขมัน กรดไขมัน
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Abstract
The objective of the present study was to determine the effects of genotype and slaughter
weight on fat and intramuscular (i.m.) fatty acid composition of Longissimus dorsi of fattening
bulls. A total of 34 Brahman × Thai native (BRA) and 34 Charolais × Thai native (CHA) crossbred
bulls (at least 75% Brahman and Charolais blood) were fattened under practical farm conditions
and randomly selected to slaughter at either 500, 550 or 600 kg live weight. The results showed
that CHA meat exhibited higher marbling scores and contained higher i.m. fat compared to BRA.
Therefore, CHA may result in a better meat quality, especially with regard to tenderness, juiciness
and flavour. However, BRA meat contained lower triglyceride and cholesterol. C18:3 (n-3), C22:5
(n-3) and total n-3 PUFA contents were higher in BRA meat resulting in lower ratio of n-6/n-3
PUFA. The fat and fatty acid composition of BRA meat will benefit consumer health. Increasing
slaughter weight from 500 to 600 kg had an effect neither on fat nor on i.m. fatty acid composition.
Keywords: crossbred cattle, Brahman, Charolais, fat, fatty acid

คํานํา
ไขมันในเนื้อมีผลตอคุณภาพเนื้อในดานความนุม ความชุมฉ่ํา และกลิ่น โดยเนื้อที่มีไขมันแทรกมาก
จะมีความนุม ความชุมฉ่ํา และมีกลิ่นหอมมากกวาเนื้อที่มีไขมันนอย (Enser, 2001) ดังนั้นปริมาณไขมัน
แทรกในกลามเนื้อจึงเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการกําหนดราคาเนื้อ (Pitchford et al., 2002) สวนในแงสุขภาพ
ปริมาณไขมันในเนื้อและกรดไขมันที่เปนองคประกอบลวนมีผลตอสุขภาพของผูบริโภค โดยเฉพาะไขมันสัตว
เคี้ยวเอื้องซึ่งประกอบไปดวยกรดไขมันอิ่มตัวจํานวนมาก และมีสัดสวนกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนตอกรด
ไขมันอิ่มตัว (PUFA/SFA) ต่ํากวาสัตวกระเพาะเดี่ยว การบริโภคกรดไขมันอิ่มตัวจะทําใหความเขมขนของ
low-density-lipoprotein cholesterol ในซีรั่มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจ (French et al., 2000) ในทางตรงกันขามเนื้อที่มีกรดไขมันชนิดโอเมกา 3 เปนกรดไขมันที่มีผลดี
ตอสุขภาพผูบริโภคในแงการปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจและมะเร็ง (Simopoulus, 1991; Moreno et al.,
2008) มีปจจัยหลายอยางที่มีอิทธิพลตอชนิดและปริมาณของกรดไขมันในกลามเนื้อ เชน พันธุ เพศ อายุ
การใหอาหาร และชนิดของเสนใยกลามเนื้อ เปนตน (Monteiro et al., 2006; Latimori et al., 2008) ดังนั้น
แนวความคิดเกี่ยวกับโภชนการและสุขภาพมีบทบาทสําคัญในการเลือกซื้อเนื้อของผูบริโภค (Warren et al.,
2008)
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของพันธุและน้ําหนักฆาตอไขมันและองคประกอบกรดไขมัน
ในกลามเนือ้ สันนอกของโคขุนเพื่อคัดเลือกพันธุโคและน้ําหนักฆาที่เหมาะสมในการขุนโคของเกษตรกรในพื้นที่
ภาคเหนือของประเทศไทย
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อุปกรณและวิธีการ
สัตวทดลองและอาหาร
โคเพศผูพันธุลูกผสมบราหมัน × พื้นเมืองไทย และชารโรเลส × พื้นเมืองไทย ที่มีเลือดบราหมัน
และชารโรเลสไมต่ํากวา 75 เปอรเซ็นต พันธุละ 34 ตัว มีน้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 320 กก. ถูกขุนภายใตสภาพ
การเลี้ยงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม จนถึงน้ําหนักฆาที่กําหนดไว คือ 500, 550 และ 600 กก. โดยวาง
แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2 (พันธุ) × 3 (น้ําหนักฆา) โคไดรับอาหารหยาบเต็มที่ ประกอบดวย หญาสด
ฟางขาว ขาวโพดสับ ขาวโพดหมัก เศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร และเสริมดวยอาหารขนที่มี
ระดับโปรตีน 12 เปอรเซ็นตในอัตราสวน 1 กก. ตอน้ําหนัก 100 กก.
การวิเคราะหคุณภาพไขมันและองคประกอบกรดไขมัน
นําโคที่มีน้ําหนักตามแผนที่กําหนดไวสงโรงฆาสัตว ในจังหวัดเชียงใหม โดยพักโค 1 คืนกอนการ
ฆาและทําการฆาตามวิธีการของโรงฆาสัตว หลังจากการฆาทําการแชเย็นซากเปนเวลา 24 ชม. และเก็บ
ตัวอยางกลามเนื้อสันนอกจากซากซีกขวาบริเวณซี่โครงซี่ที่ 10-12 เพื่อใชในการตรวจวิเคราะหตางๆ ทําการ
ประเมินระดับไขมันแทรกบริเวณหนาตัดกลามเนื้อสันนอกโดยการเทียบกับภาพไขมันแทรกมาตรฐานของ
AMSA (2001) โดยระดับไขมันแทรกแบงออกเปน 6 ระดับ คือ จาก 1 คะแนน คือ นอยมาก (slight) ถึง 6
คะแนน คือ มากปานกลาง (moderate abundant) หลังจากนั้นทําการสุมตัวอยางเนื้อเพื่อวิเคราะหปริมาณ
ไขมันในเนื้อตามวิธีการของ AOAC (1997) วิเคราะหปริมาณไตรกลีเซอไรดตามวิธีการของ Biggs et al.
(1975) วิเคราะหปริมาณโคเลสเตอรอลตามวิธีการของ Abell et al. (1952) และ Jung et al. (1975) และ
วิเคราะหองคประกอบกรดไขมันโดยการสกัดและเตรียมในรูป fatty acid methyl ester และวิเคราะหดวย
เครื่อง gas-liquid chromatography ตามวิธีของ Schulte and Weber (1989)
การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหความแปรปรวนคาเฉลี่ยทางดานไขมันและองคประกอบกรดไขมันจากปจจัยทางสายพันธุ
(ลูกผสมบราหมัน × พื้นเมืองไทยและชารโรเลส × พื้นเมืองไทย) และน้ําหนักฆา (500, 550 และ 600 กก.)
และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Tukey’s test ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SAS (SAS, 2003)

ผลการวิจัย
ไขมันในกลามเนื้อสันนอก
กลามเนื้อสันนอกของโคลูกผสมชารโรเลสมีคะแนนระดับไขมันแทรกมากกวากลามเนื้อของโคลูกผสม
บราหมัน (P<0.01) ดังแสดงใน table 1 เนื้อโคลูกผสมชารโรเลสมีไขมันมากกวาเนื้อโคลูกผสมบราหมัน
(P<0.01) นอกจากนี้ยังพบวา เนื้อโคลูกผสมชารโรเลสมีไตรกลีเซอรไรด (P<0.01) และโคเลสเตอรอล (P<0.05)
สูงกวาเนื้อโคลูกผสมบราหมันอีกดวย สวนน้ําหนักฆาไมมีอิทธิพลตอระดับไขมันแทรกในกลามเนื้อ ปริมาณ
ไขมัน ไตรกลีเซอไรด และโคเลสเตอรอลในเนื้อโค
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Table 1 Effects of genotype and slaughter weight on fat of Longissimus dorsi muscle of Brahman × Thai
native (BRA) and Charolais × Thai native (CHA) bulls
Fatness parameter
No. of cattle
Marbling score1
I.m. fat, % fresh meat
I.m. triglyceride,
g/100g fresh meat
I.m. cholesterol,
mg/100g fresh meat

Genotype (G) PSE
BRA CHA
34
34
b
1.15 1.50a 0.088
1.66b 2.36a 0.167

Slaughter weight (W)
PSE Significance
500 kg 550 kg 600 kg
G W G×W
23
23
22
1.34
1.36
1.27
0.109 ** ns ns
2.27
1.95
1.81
0.207 ** ns ns

0.54b

0.86a

0.084 0.79

0.73

0.59

0.105

**

ns

ns

79.1b

97.7a

5.581 99.6

88.5

76.9

6.938

*

ns

ns

Values across each row with different superscripts (a, b) differ significantly between genotypes
*P<0.05, **P<0.01; ns = no significance
1
marbling score (1 = slight, 2 = small, 3 = modest, 4 = moderate, 5 = slightly abundant and 6 = moderate abundant)

องคประกอบกรดไขมันในกลามเนื้อสันนอก
กรดไขมันหลักของเนื้อโคทั้งสองพันธุ คือ กรดโอเลอิก (C18:1) กรดปาลมมิติก (C16:0) และกรด
สเตียริก (C18:0) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 38.8, 27.2 และ 14.6%FAME ตามลําดับ ดังแสดงใน table 2
ปริมาณรวมกรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid) ในเนื้อโคทั้งสองพันธุไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)
เนื้อโคลูกผสมชารโรเลสมีปริมาณรวมของกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว (monounsaturated fatty acid) กรด
ไมริสโตเลอิก (C14:1) และกรดปาลมมิโตเลอิก (C16:1) มากกวาเนื้อโคลูกผสมบราหมัน (P<0.05) เนื้อโค
ทั้งสองพันธุมีปริมาณรวมของกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน (polyunsaturated fatty acid) ไมแตกตางกันทาง
สถิติ (P>0.05) แตเนื้อโคลูกผสมบราหมันมีกรดไลโนเลนิก (C18:3 (n-3)) และกรดโดโคสะเพนตะอีโนอิก
(C22:5 (n-3)) มากกวาเนื้อโคลูกผสมชารโรเลส เนื้อโคลูกผสมบราหมันมีปริมาณรวมของกรดไขมันชนิด
โอเมกา 3 มากกวา เนื้อโคลูกผสมชารโรเลส (P<0.01) แตปริมาณรวมของกรดไขมันชนิดโอเมกา 6 ไม
แตกตางกันระหวางเนื้อของทั้งสองพันธุ (P>0.05) สัดสวนระหวางกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนตอกรดไขมัน
อิ่มตัว (PUFA/SFA) ของไขมันในเนื้อโคทั้งสองพันธุไมแตกตางกันทางสถิติ แตไขมันในเนื้อโคลูกผสมบราหมัน
มีสัดสวนของกรดไขมันชนิดโอเมกา 6 ตอโอเมกา 3 (n-6/n-3 PUFA) ต่ํากวาในเนื้อโคลูกผสมชารโรเลส
สวนการเพิ่มน้ําหนักฆาจาก 500 กก. เปน 600 กก. ไมมีตอการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบกรดไขมันใน
กลามเนื้อสันนอก (P<0.05) แตพบวา มีอิทธิพลรวมระหวางพันธุและน้ําหนักฆาตอองคประกอบกรดไขมัน
บางชนิด ไดแก กรดเพนตะเดคาโนอิก (C15:0) กรดไอโคไดอีโนอิก (C20:2 (n-6)) กรดอะราชิโดนิก
(C20:2 (n-6)) กรดโดโคสะเพนตะอีโนอิก (C22:5 (n-3)) และปริมาณรวมของกรดไขมันชนิดโอเมกา 3
(P<0.05) โดยกรดไขมันดังกลาวมีปริมาณเพิ่มขึ้นในเนื้อโคลูกผสมชารโรเลสที่ฆาที่น้ําหนัก 600 กก. แต
ไมพบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวในเนื้อโคลูกผสมบราหมัน
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Table 2 Effects of genotype and slaughter weight on fatty acid composition of Longissimus dorsi muscle
of Brahman × Thai native (BRA) and Charolais × Thai native (CHA) bulls
Fatty acid, % FAME

Genotype (G)
BRA CHA
C14:0
3.52 3.32
C14:1
1.94b 2.28a
C15:0
0.51 0.48
C16:0
27.3 27.1
C16:1
3.27b 3.60a
C17:0
1.50a 1.38b
C17:1
0.60 0.56
C18:0
14.9 14.3
C18:1
38.4 39.3
C18:2 (n-6)
3.46 3.58
C18:2 c-9, t-11 (CLA) 0.31 0.28
C18:3 (n-3)
0.56a 0.35b
C20:0
0.29 0.26
C20:1
0.18 0.17
C20:2 (n-6)
0.13 0.13
C20:3 (n-6)
0.19 0.21
C20:4 (n-6)
1.08 1.00
C20:5 (n-3)
0.13 0.12
C22:5 (n-3)
0.55a 0.40b
Total SFA
48.1 46.9
Total MUFA
44.4b 45.9a
Total PUFA
6.50 6.13
Total n-6 PUFA
4.90 4.96
Total n-3 PUFA
1.29a 0.90b
PUFA/SAF
0.14 0.13
n-6/n-3 PUFA
4.10b 6.00a

PSE
0.108
0.102
0.036
0.300
0.107
0.034
0.016
0.286
0.368
0.182
0.014
0.031
0.018
0.022
0.014
0.015
0.070
0.016
0.034
0.421
0.395
0.302
0.259
0.073
0.007
0.277

Slaughter weight (W)
500 kg 550 kg 600 kg
3.61 3.39
3.26
1.92
2.23
2.19
0.55
0.45
0.48
27.6
27.2
26.8
3.52
3.46
3.33
1.44
1.45
1.43
0.56
0.59
0.57
14.6
14.4
14.7
38.7
38.9
39.0
3.35
3.44
3.77
0.30
0.28
0.31
0.43
0.46
0.47
0.27
0.28
0.27
0.20
0.14
0.17
0.11
0.14
0.14
0.16
0.22
0.21
0.90
1.12
1.10
0.11
0.15
0.12
0.42
0.52
0.49
48.2
47.2
47.1
44.9
45.3
45.3
5.89
6.38
6.67
4.58
4.95
5.26
1.02
1.15
1.11
0.12
0.14
0.14
4.94
5.02
5.19

PSE
0.134
0.127
0.045
0.373
0.133
0.043
0.020
0.356
0.457
0.227
0.017
0.038
0.022
0.028
0.018
0.019
0.087
0.020
0.042
0.524
0.490
0.376
0.322
0.091
0.009
0.344

Significance
G W G×W
ns ns ns
*
ns ns
ns ns *
ns ns ns
*
ns ns
*
ns ns
ns ns ns
ns ns ns
ns ns ns
ns ns ns
ns ns ns
** ns ns
ns ns ns
ns ns ns
ns ns *
ns ns ns
ns ns *
ns ns ns
** ns *
ns ns ns
** ns ns
ns ns *
ns ns *
** ns ns
ns ns ns
** ns ns

Values across each row with different superscripts (a, b) differ significantly between genotypes
*P < 0.05, **P < 0.01, ns = no significant, PSE = pooled standard error
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วิจารณผลการวิจัย
ไขมันในกลามเนื้อสันนอก
พันธุมีผลตอความแตกตางของปริมาณไขมันในเนื้อ (Preziuso et al., 2004; Padre et al., 2007)
โคในตระกูล Bos indicus มีการสะสมไขมันในเนื้อเพียงเล็กนอยเทานั้น (Valin et al., 1992) และมีระดับ
ไขมันแทรกและปริมาณไขมันในเนื้อนอยกวาโคในตระกูล Bos Taurus (Moreira et al., 2003) การที่น้ําหนัก
ฆาไมมีผลตอปริมาณไขมันในเนื้อนั้นอาจเปนผลมาจากความแตกตางของระยะเวลาในการเลี้ยงเพื่อที่จะเพิ่ม
น้ําหนักของโคจาก 500 กก. เปน 600 กก. ที่นอยเกินไปจนไมเกิดความแตกตางของไขมันที่สะสมในเนื้อ
ซึ่งปริมาณไขมันที่สะสมในเนื้อนั้นขึ้นอยูกับระยะเวลาและปริมาณอาหารขนที่สัตวกิน (Valin et al., 1992)
ปริมาณไตรกลีเซอไรดและโคเลสเตอรอลสัมพันธกับปริมาณไขมันในเนื้อ โดยเนื้อโคลูกผสมชารโรเลสมี
ไขมันปริมาณมากจึงสงผลใหมีปริมาณไตรกลีเซอไรดและโคเลสเตอรอลสูงตามไปดวย การที่เนื้อโคลูกผสม
บราหมันมีปริมาณไตรกลีเซอไรดและโคเลสเตอรอลต่ํานั้นจะสงผลดีตอผูบริโภค เนื่องจากมีรายงานวา การมี
ไตรกลีเซอไรดและโคเลสเตอรอลในพลาสมาปริมาณมากมีความสัมพันธกับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
(อุษณีย, 2547; American Heart Association, 2009).
องคประกอบกรดไขมันในกลามเนื้อสันนอก
มีการรายงานความแตกตางของปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยวและเชิงซอนในเนื้อระหวางพันธุ
โคตางๆ โดยการศึกษาสวนใหญ พบวา โคที่มีระยะเต็มวัยเร็วและประเภทโคนมมีปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัว
เชิงเดี่ยวในเนื้อสูง ในทางตรงกันขามโคที่มีระยะเต็มวัยชาและโคเนื้อมีปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนใน
เนื้อสูง (Padre et al., 2007; Latimori et al., 2008; Moreno et al., 2008) การที่เนื้อโคลูกผสมบราหมันมี
กรดไลโนเลนิก (C18:3 (n-3)) และกรดโดโคสะเพนตะอีโนอิก (C22:5 (n-3)) มากสงผลใหปริมาณรวมของ
กรดไขมันชนิดโอเมกา 3 มากกวาเนื้อโคลูกผสมชารโรเลสตามไปดวย สาเหตุของความแตกตางของ
องคประกอบกรดไขมันในเนื้อประการหนึ่งนั้นเกิดจากปริมาณไขมันในเนื้อ โดยถามีไขมันในเนื้อนอยจะมี
เซลลไขมันนอย ทําใหมีไตรกลีเซอรไรดหรือไขมันเปนกลาง (neutral lipid) ซึ่งเปนองคประกอบหลักของ
เซลลไขมันนอยตามไปดวย สงผลใหสัดสวนของฟอสโฟไลปดซึ่งเปนแหลงสําคัญของกรดไขมันไมอิ่มตัว
เชิงซอนเพิ่มมากขึ้น (Marmer et al., 1984) สัดสวนของกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนตอกรดไขมันอิ่มตัว (PUFA/SFA)
ของเนื้อโคทั้งสองพันธุต่ํากวาระดับที่แนะนําไววาเปนประโยชนตอรางกาย คือ มากกวา 0.45 สัดสวนของ
กรดไขมันชนิดโอเมกา 6 ตอโอเมกา 3 (n-6/n-3 PUFA) ของเนื้อโคลูกผสมบราหมันใกลเคียงกับระดับที่
แนะนําไว คือ นอยกวา 4.0 สวนสัดสวนดังกลาวในเนื้อโคลูกผสมชารโรเลสนั้นสูงกวาระดับที่แนะนํา
(Department of Health, 1994) อาหารเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอองคประกอบกรดไขมันในเนื้อ และเปนที่
ทราบกันดีวาการเลี้ยงโคดวยหญาซึ่งมีกรดไขมันชนิดโอเมกา 3 อยูมากจะทําใหไดเนื้อที่มีกรดไขมันชนิด
โอเมกา 3 มากตามไปดวย แตการขุนโคดวยอาหารขนประเภทธัญพืชจะเพิ่มปริมาณกรดไขมันชนิดโอเมกา 6
ในเนื้อ (Camfield et al., 1997; French et al., 2000; Warren et al., 2008) ดวยเหตุที่เนื้อโคลูกผสม
บราหมันมีปริมาณไตรกลีเซอไรดและโคเลสเตอรอลต่ํากวา และกรดไขมันชนิดโอเมกา 3 สูงกวาโคลูกผสม
ชารโรเลส ดังนั้นการเลี้ยงโคลูกผสมบราหมันโดยเฉพาะการเลี้ยงแบบปลอยแทะเล็มแปลงหญาหรือเลี้ยง
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ดวยหญาเปนหลักซึ่งจะทําใหมีกรดไขมันดังกลาวเพิ่มมากขึ้น จึงเปนแนวทางการผลิต “เนื้อโคสุขภาพ” เพื่อ
เปนทางเลือกใหมของตลาดเนื้อโค สวนโคลูกผสมชารโรเลสเหมาะสําหรับขุนในระบบการขุนของเกษตรกร
ในพื้นที่และสามารถขุนไดจนถึงน้ําหนัก 600 กก. โดยโคจะใหเนื้อที่มีไขมันสะสมมากกวาโคลูกผสมบราหมัน
ซึ่งเปนลักษณะที่ตองการของตลาดเนื้อโคขุน
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บทคัดยอ
เศษเสนกวยเตี๋ยวเปนผลพลอยไดจากการผลิตกวยเตี๋ยว ซึ่งเปนการนําขาวมาผานขบวนการความรอน
จนแปงกลายเปนเจลลาตินแลวจึงทําใหแหง นํามาศึกษาเปนอาหารสุกร แบงการทดลองออกเปน 2 การทดลอง
ยอย คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาการยอยไดของโภชนะในเศษเสนกวยเตี๋ยวโดยแบงสุกรทดลองออกเปน 2 กลุม
ทดลอง (Treatment) ทํากลุมละ 8 ซ้ํา ใชสุกรเพศผูตอนจํานวน 1 ตัว ตอ 1 หนวยการทดลอง เริ่มทดลองเมื่อ
สุกรน้ําหนัก 25±0.26 กิโลกรัม กลุมทดลองที่ 1 ไดรับอาหารเปนเศษเสนกวยเตี๋ยว 100% และกลุมทดลองที่ 2
ไดรับอาหารเปนเศษเสนกวยเตี๋ยว 97% และไวตามิน-แรธาตุ 3% พบวา สัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหง
ไขมัน และพลังงานไมตางกันทางสถิติ (P>0.05) ระหวางกลุมทดลอง สวนสัมประสิทธิ์การยอยไดของเถาและ
โปรตีนของกลุมที่เสริมไวตามิน-แรธาตุมีคาสูงกวากลุมที่กินเศษเสนกวยเตี๋ยว 100% อยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) แตมีสัมประสิทธิ์การยอยไดของเยื่อใยต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) พบวา
เศษเสนกวยเตี๋ยวมีการยอยไดของวัตถุแหง พลังงานรวม เยื่อใย และโปรตีนคอนขางสูง แตการยอยไดของไขมัน
และเถามีคาคอนขางต่ํา การเสริมไวตามิน-แรธาตุในสูตรอาหาร ทําใหการยอยไดของโปรตีนและเถามีคาเพิ่มขึ้น
แตไปลดการยอยไดของเยื่อใยลง ในการทดลองที่ 2 ทําการศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตเมื่อใช เศษเสน
กวยเตี๋ยวทดแทนขาวโพดที่ระดับ 0, 25, 50, และ 75% ในสูตรอาหารสุกรระยะเจริญเติบโต-ขุน โดยปรับให
อาหารทดลองแกสุกรตามขนาดน้ําหนักสุกร 3 ระยะ คือ สุกรเล็ก (15-30 กก.) สุกรรุน (30-60 กก.) และสุกรขุน
(60-90 กก.) ใชลูกสุกรพันธุผสมสามสายพันธุ (ลารจไวท-แลนดเรซ x ดูรอค) จํานวนรวม 32 ตัว วางแผน
การทดลองแบบสุมตลอด (CRD) แบงการทดลองออกเปน 4 กลุม (treatment) ตามสูตรอาหาร ทํากลุมละ 4
ซ้ําๆ ละ 2 ตัว (เพศผูตอนและเพศเมีย) มีน้ําและอาหารใหกินอยางเต็มที่ พบวา ในสุกรทั้งสามระยะมีอัตราการ
เจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหาร (F:G) และอัตราการการกินอาหารตอวัน ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>
0.05) สวนตนทุนคาอาหารที่ใชในการเพิ่มน้ําหนักตัวตอ 1 กิโลกรัมของสุกรทดลอง พบวา กลุมที่ใชเศษเสน
กวยเตี๋ยวในสูตรอาหารมีแนวโนมของตนทุนคาอาหารที่ต่ํากวา (P>0.09) กลุมที่ไมใชเศษเสนกวยเตี๋ยว (กลุม
ควบคุม) ทั้งนี้เนื่องมาจากราคาวัตถุดิบเศษเสนกวยเตี๋ยวมีคาราคาที่ต่ํากวาขาวโพด แสดงวาสามารถใชเศษ
เสนกวยเตี๋ยวเปนแหลงพลังงานในอาหารสุกรเล็ก-ขุนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่ไมมีผลตอการเจริญเติบโต
ของสุกร
คําสําคัญ: เศษเสนกวยเตี๋ยว อาหารสุกร สมรรถภาพการเจริญเติบโต และการยอยไดของโภชนะ
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Abstract
Rice noodle by-product (RNB) is a surplus residual from noodle factory, make from rice
pass trough the stream and dried in the final stage. Some of it starch changed to gelatins, easy to
digest and absorb by animal digestive tract. This experiment tried to use RNB for replace corn in
pig feed, conducted to 2 experiments. The first experiment was investigated the digestibility of
RNB. Sixteen castrated male pigs, initial weight of 25±0.26 kgs BW, were allotted into 2 groups,
each of 8, as followed; 1) fed with RNB 100% and 2) fed with RNB 97% plus vitamin-mineral
premix 3%. The result reviewed that the digestibility of dry matter, lipid and energy were not
different between groups of pigs (P>0.05). The digestibility of protein and ash were increased
(P<0.01) but crude fiber digestibility was decreased (P<0.01) when vitamin-mineral premix was
supplemented to RNB. The digestibility of dry matter, fiber and energy rather be high, but low in
lipid and ash digestibility. The second experiment was investigated growth performance of growing
–finishing pig (15-90 kg BW). Thirty-two three crass bred (Lw-LR x D) pigs were assigned into 4
treatments, each of 4 replications which consist of 2 pigs (castrate male and female), fed dietary
RNB replaced of corn at 0, 25, 50 and 75% in rations. This experiment divided experimental pigs to
3 stages of BW for appropriate feeds; piglets (15-30 kg BW), grower (30-60 kg BW) and finisher
(60-90 kg BW). Feed and water were given ad libitum. The result showed that average daily gain,
feed efficiency ratio (F:G), and average daily feed intake were not different (P>0.05) among groups
of pig. Feed cost per kg. BW gain were decreased when RNB was replaced to the rations, but
there was significant difference (P<0.05) only in grower stage of pigs. This was due to the lower
price of RNB (5.00 Baht/kg) compared to corn (7.00 Baht/kg). It is suggested that RNB can be
used as energy source in pig feed effectively.
Keywords: rice noodle by-product, pig feed, growth performance, nutrients digestibility

คํานํา
ปจจุบันเกษตรกรสวนใหญนิยมเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้น ทําใหวัตถุดิบที่จะนํามาเปนอาหารเลี้ยงสุกรไม
พอเพียงและมีแนวโนมที่สูงขึ้น เปนผลทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น จึงจําเปนที่ตองหาแหลงวัตถุดิบอาหาร
สัตวที่มีคุณภาพดีราคาถูกและหาไดงายในทองถิ่น มาใชทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตวที่มีราคาแพง เพื่อลด
ตนทุนการผลิต เศษเสนกวยเตี๋ยวเปนวัตถุดิบที่เปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมการผลิตเสนกวยเตี๋ยว มี
คุณคาทางโภชนะใกลเคียงกับปลายขาวและขาวโพด จึงนาจะศึกษาถึงผลของการใชเศษเสนกวยเตี๋ยวเปน
อาหารสุกร และผลที่มีตอสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสุกร
การผลิตเสนกวยเตี๋ยว (rice noodle) ใชปลายขาวเปนวัตถุดิบ กระบวนการผลิตเริ่มโดยการลางขาว
ใหสะอาด และแยกสิ่งสกปรกออกแลวจึงแชขาวใหออนตัว ตอมาจึงทําการโมกับน้ําเมื่อไดน้ําแปงแลว จึงทิ้ง
แป ง ให น อนก น แล ว เทน้ํ า ออกบางส ว น เพื่ อ ให ค วามเข ม ข น ของแป ง พอเหมาะแล ว จึ ง เกลี่ ย น้ํ า แป ง ให มี
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ความหนาพอเหมาะและนึ่งดวยไอน้ํา เมื่อแปงสุกจึงทาดวยน้ํามัน เพื่อปองกันมิใหแผนแปงที่วางซอนกัน
แบบพับผา เหนียวติดกัน นําแผนแปงไปตัดเปนเสนจะไดเสนกวยเตี๋ยวสด ในการทําเสนแหงจะงดเวนการ
ทาน้ํ า มั น เพื่ อ มิ ใ ห เ กิ ด กลิ่ น หื น เมื่ อ เก็ บ รั ก ษา แต จ ะนํ า เส น ผึ่ ง ลมให เ ย็ น และตั ด เส น แล ว จึ ง อบแห ง เส น
กวยเตี๋ยวสดนั้นมักจําหนายหมดภายในวันเดียว มิฉะนั้นเสนกวยเตี๋ยวจะเกิดกลิ่นบูดไดงายหรืออาจมีเชื้อรา
ขึ้นหากเก็บเสนกวยเตี๋ยวในสภาพที่อบ สําหรับเสนกวยเตี๋ยวแหงมักจะนําเสนมาพับเปน 2 ตอน และอบแหง
แลวจึงบรรจุในถุงพลาสติก (มยุรา, 2549) สวนปราณี (2536) กลาววาในการทําแหง เสนกวยเตี๋ยวที่ถูก
ทําแหงจะนํามาจัดมวนพับเปนกองๆ วางบนตะแกรงไมไผขัดแตะแลวนําไปตากแดด 4-6 ชั่วโมง หรืออาจ
นํามามวนพับตามน้ําหนักที่ตองการแลวใสตะกราอบในตูอบที่อุณหภูมิ 50-60 องศาเซลเซียส นานประมาณ
1 ชั่วโมง กวยเตี๋ยวจะแหงพอดีเหลือความชื้นประมาณ 12-13% องคประกอบทางโภชนะของเศษเสนกวยเตี๋ยว
แสดงใน Table 1 งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการใชเศษเสนกวยเตี๋ยวเปนแหลงพลังงานทดแทนขาวโพดในอาหารสุกร
Table 1 The composition of nutrients in rice noodle by-product (100 g)
Nutrients
Gross energy, kcal
Total carbohydrate, g
Fiber, g
Amino acids, mg
- lysine
- methionine
- tryptophan
- threonine
Mineral, mg
- calcium
- phosphorus
- potassium

Amount
367
83.9
1.78
124.9
81.7
40.3
123.9
18.2
154.3
30.3

Source: adapted from Anonymous (2005)

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณการทดลอง
1. สุกรพันธุผสมสามสายพันธุ (ลารจไวท +แลนดเรซ + ดูรอค) เพศผูตอน จํานวน 8 ตัว น้ําหนัก
เริ่มตนเฉลี่ย 25±0.26 กิโลกรัม (สําหรับงานทดลองที่ 1) และเพศผูตอน จํานวน 16 ตัว และเพศเมีย 16 ตัว
รวม 32 ตัว น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 15 กิโลกรัม (สําหรับงานทดลองที่ 2)
2. กรงหาการยอยได (metabolic cages) พรอมที่ใหอาหารและน้ําอัตโนมัติ จํานวน 16 คอก
3. คอกเลี้ยงสุกรขนาด 1.5 × 2.0 ตารางเมตร พรอมที่ใหน้ําและอาหารอัตโนมัติ จํานวน 16 คอก
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4. เครื่องชั่งน้ําหนัก ขนาดชั่งไดสูงสุด 500 กก. ละเอียด 0.2 กก. 1 ชุด
5. เครื่องชั่งน้ําหนักขนาดชั่งไดสูงสุด 60 กก. ละเอียด 0.1 กก. 1 ชุด
6. อาหารทดลองสําหรับสุกร 3 ระยะๆ ละ 4 สูตร (treatment) จํานวนรวม 7,000 กก.
7. อุปกรณในการเลี้ยงสุกร 1 ชุด
วิธีการดําเนินงาน
1. การทดลองหาการยอยไดของเศษเสนกวยเตี๋ยว วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) โดย
ใชอาหาร 2 สูตร คือ 1) เศษเสนกวยเตี๋ยว 100% และ 2) เศษเสนกวยเตี๋ยว 97% +ไวตามิน-แรธาตุรวม
3% ทํากลุมละ 8 ซ้ํา สุกรทดลองเมื่อขึ้นกรงหาการยอยไดมีน้ําหนักตัวประมาณ 25 กิโลกรัม อาหารทดลอง
แตละสูตรใชเวลาในการทดลอง 10 วัน โดยใหอาหารทดลองกอนประมาณ 7 วัน เพื่อปรับสภาพระบบ
ทางเดินอาหารสุกร ในชวง 3 วันสุดทายจะใหอาหารทดลองที่มี chromic oxide 1% ในอาหารเปนตัวบงชี้ ใน
การใหอาหารสุกร สุกรจะไดรับอาหารวันละ 2 ครั้ง เวลา (เวลา 07:00-08:00 น. และ 16:00-17:00 น.) โดย
การไดรับอาหารอยางเพียงพอตลอดเวลาและทําการเก็บอาหารในรางกอนใหอาหารทุกมื้อ เพื่อคํานวณหา
ปริมาณอาหารที่สุกรกินจริงในแตละวัน สุกรจะไดรับน้ําจากที่ใหน้ําอัตโนมัติตลอดเวลา ทําการเก็บมูลของ
สุกรทุกตัว โดยจะเก็บมูลที่มีตัวชี้วัด (chromic oxide) ทั้งหมดชั่งน้ําหนัก แลวเก็บตัวอยางมูล 10% ถุงปดให
สนิทนําเขาเก็บแชแข็งไวในตูที่ควบคุมอุณหภูมิ -5°ซ เพื่อรอการวิเคราะหทางเคมีพรอมอาหารทดลอง โดย
วิธี Proximate analysis นําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาการยอยไดของโภชนะตางๆ
2. การทดลองศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต ใชแผนการทดลองแบบสุมตลอด (CRD) โดยแบง
การทดลองออกเปน 4 กลุม (treatment) ตามสูตรอาหารใชเศษเสนกวยเตี๋ยวแทนขาวโพดบด 0, 25, 50
และ 75% ตามลําดับ กระทํากลุมละ 4 ซ้ําๆ ละ 2 ตัว (เพศผูตอน และเพศเมีย) น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย
15±1.25 กก. เลี้ยงจนสิ้นสุดที่น้ําหนัก 90 กก. ในคอกทดลองขนาด 1.5×2.0 ตารางเมตร รวมทั้งหมด 16
หนวยทดลอง โดยแบงใหอาหารตามระยะการเจริญเติบโต 3 ระยะ คือ สุกรเล็ก (15-30 กก.) สุกรรุน (30-60
กก.) และสุกรขุน (60-90±2.60 กก.) อาหารแตละระยะมีโภชนะไมต่ํากวาที่แนะนําโดย NRC (1998) ซึ่ง
ราคาเศษเสนกวยเตี๋ยว 5.00 บาท/กก. เทียบกับขาวโพดราคา 7.00 บาท/กก. ทําการบันทึกน้ําหนักตัวเมื่อ
เริ่มการทดลองและทําการชั่งน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อาหารที่กินทุกสัปดาห นําขอมูลการเลี้ยงมาวิเคราะหความ
แปรปรวนของลักษณะทดลอง ถาพบวามีความแตกตางกันทางสถิติที่ P<0.05 จะหาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยทรีทเมนตทดลองโดยวิธี Duncan New Multiple Range Test (DMRT)

ผลการทดลองและวิจารณ
ผลตอการยอยไดของโภชนะในอาหาร
การทดลองหาการยอยไดของเศษเสนกวยเตี๋ยว (100%) และเศษเสนกวยเตี๋ยวผสมไวตามินแรธาตุรวม (97+3% ตามลําดับ) ในสุกรเพศผูตอน ที่น้ําหนักตัว 25 กก. พบวา สุกรที่กินเศษเสนกวยเตี๋ยว
และเศษเสนกวยเตี๋ยวผสมไวตามิน-แรธาตุรวม มีคาสัมประสิทธิ์การยอยไดของวัตถุแหงเฉลี่ยเทากับ 94.86
และ 94.74% ตามลําดับ คาสัมประสิทธิ์การยอยไดของไขมัน มีคาเทากับ 29.21 และ 15.85% ตามลําดับ
คาสัมประสิทธิ์การยอยไดของพลังงาน มีคาเทากับ 95.02 และ 95.07% ตามลําดับ ซึ่งไมมีความแตกตางกัน
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ทางสถิติ (P>0.05) แตคาสัมประสิทธิ์การยอยไดของเถา (เทากับ 14.37 และ 41.33% ตามลําดับ) และ
โปรตีน (เทากับ 76.11 และ 84.61% ตามลําดับ) พบวา สุกรที่กินเศษเสนกวยเตี๋ยว มีคาต่ํากวาสุกรที่กิน
เศษเสนกวยเตี๋ยวผสมไวตามิน-แรธาตุรวม อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) คาสัมประสิทธิ์การยอยได
ของเยื่อใย พบวา สุกรที่กินเศษเสนกวยเตี๋ยว มีคาสูงกวาสุกรที่กินเศษเสนกวยเตี๋ยว ผสมไวตามิน-แรธาตุ
รวม (93.25 และ 72.34% ตามลําดับ) อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ดังแสดงใน Table 2 การที่สุกร
กินเศษเสนกวยเตี๋ยวมีคาสัมประสิทธิ์การยอยไดของเถาและโปรตีน ต่ํากวาสุกรที่กินเศษเสนกวยเตี๋ยวผสม
ไวตามิน-แรธาตุ อาจเนื่องจากการเสริมไวตามินและแรธาตุที่เสริมในเศษเสนกวยเตี๋ยวทําใหสมดุลของ
โภชนะในอาหารดีขึ้น มีผลทําใหสุกรสามารถยอยเศษเสนกวยเตี๋ยวไดดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับบุญลอม (2541)
ที่กลาววา องคประกอบของอาหารมีผลตอการยอยไดของโภชนะ แสดงใหเห็นวาการใชเศษเสนกวยเตี๋ยว
เปนอาหารในการเลี้ยงสุกร สุกรมีความสามารถในการยอยยอยวัตถุแหง โปรตีน เยื่อใยและพลังงานสูง แต
การยอยไดของไขมันและเถาต่ํา เปนเพราะวาเศษเสนกวยเตี๋ยวไดผานกระบวนการใหความรอนมากอนและ
เศษเสนกวยเตี๋ยวมีแปงและพลังงานคอนขางสูง (3,801 kcal GE./kg) จึงเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนแหลง
พลังงานในอาหารสุกร
Table 2 Digestibility of nutrients in experimental feeds, (%)
Item
Dry matter
Protein
Ether extract
Crude fiber
Ash
Energy

Experimental feeds
RNB (100%) RNB + Vit.-Min. premix
(97+3%, respectively)
94.86
94.74
a
76.11
84.61b
29.21
15.85
a
93.25
72.34b
14.37a
41.33b
94.57
95.07

sem

P-value

0.06
1.62
3.65
2.77
4.54
0.10

0.35
0.004
0.065
0.001
0.001
0.07

a, b

within a row, means without a common superscript letter significantly difference (P<0.05)
RNB: rice noodle by-products

ผลตอสมรรถภาพการเจริญเติบโต
การศึกษาการใชเศษเสนกวยเตี๋ยวทดแทนขาวโพดที่ระดับ 0, 25, 50 และ 75% ในอาหารสุกรเล็กขุน ที่น้ําหนักตัวเริ่มตนเฉลี่ย 17.44±1.25 กิโลกรัม เลี้ยงจนน้ําหนักตัวเมื่อสิ้นสุดเฉลี่ย 89.79±2.60 กิโลกรัม
ใชเวลาในการเลี้ยงเฉลี่ยรวม 99.92±5.34 วัน เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโต ผลการทดลอง
แสดงไวใน Table 3 พบวา น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย/ตัว อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย/วัน ประสิทธิภาพในการ
เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (F:G) และปริมาณอาหารที่สุกรกินเฉลี่ย/ตัว/วัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
(P>0.05) ระหวางกลุ มการทดลอง ในทุกระยะน้ํ าหนั กทดลอง ส วนต นทุนอาหารในการเพิ่ มน้ําหนักตั ว
1 กก. มีแนวโนมลดลงเมื่อใชเศษเสนกวยเตี๋ยวในสูตรอาหารเพิ่มขึ้น โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ (P<0.05) ในระยะสุกรรุน เนื่องจากเศษเสนกวยเตี๋ยวมีราคาที่ถูกกวาขาวโพดจึงทําใหตนทุนในการ
ผลิตต่ํากวาทั้งที่อัตราการเจริญเติบโตไมมีความแตกตางกัน
Table 3 Growth performances and feed cost per body weight gain of the experimental pigs
Items
Number of pigs.
Initiated body weight, kg.
Final body weight, kg.
Body weight gain, kg.
Feeding period, d.
Total feed intake, kg/pig.
Average daily gain, ADG; kg.
piglets
grower
finisher
overall
Average daily feed intake, kg.
piglets
grower
finisher
overall
Feed conversion ratio, F:G
piglets
grower
finisher
overall
Feed cost per body weight gain,
Baht/kg.
piglets
grower
finisher
overall
a, b

RNB supplemented to corn dietary, (%)
0
25
50
75
8
8
8
8
17.06
17.87
17.22
17.08
90.63
89.56
89.30
89.69
73.56
71.70
72.08
72.64
99.50
101.50
96.00
101.10
222.17
220.66
217.50
221.61

sem

P-value

-

-

0.54
0.74
0.83
0.74

0.65
0.70
0.82
0.71

0.56
0.70
0.86
0.75

0.61
0.68
0.82
0.72

0.020
0.017
0.017
0.018

0.24
0.75
0.56
0.52

1.18
2.05
2.73
2.23

1.18
1.99
2.71
2.17

1.23
1.91
2.77
2.26

1.20
1.92
2.70
2.19

0.024
0.005
0.020
0.016

0.90
0.93
0.63
0.82

2.15
2.78
3.29
3.02

1.98
2.84
3.30
3.07

2.15
2.73
3.22
3.01

1.99
2.83
3.29
3.05

0.083
0.059
0.052
0.064

0.82
0.93
0.69
0.81

20.21
26.1a
30.59
28.26

18.13
24.85ab
28.54
27.17

19.21
22.19bc
25.76
24.74

17.31
20.91c
24.18
23.82

0.773
0.733
1.010
0.838

0.61
0.016
0.84
0.48

Within a row, means without a common superscript letter significantly difference (P<0.05)

จากการที่พบวาอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อของสุกรทั้ง 4
กลุม ไม มีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แสดงวาการใชเศษเสนกวยเตี๋ยวมี ประสิทธิ ภาพของโภชนะ
เทียบเทากับขาวโพด ซึ่งขัดแยงกับสงกรานต (2549) ที่กลาววาการเสริมเศษเสนบะหมี่แทนขาวโพดใน
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ระดับ 0 เปอรเซ็นต มีแนวโนมของอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพดีกวาการใชอาหารการเสริมที่
เศษเสนบะหมี่ในระดับ 50 และ 100 เปอรเซ็นต อาจเปนเพราะเศษเสนบะหมี่ใชขาวสาลีเปนวัตถุดิบในการ
ทํา ซึ่งขาวสาลีจะมีโปรตีน (11%) สูงกวาปลายขาว (8% โปรตีน) และขาวโพด (8% โปรตีน) สวนปริมาณ
อาหารที่สุกรกินตอวันไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ระหวางกลุมทดลอง แสดงวาเศษเสนกวยเตี๋ยวมี
ความนากินเทียบเทากับขาวโพด
ตนทุนคาอาหารที่ใชในการเพิ่มน้ําหนักตัวตอ 1 กิโลกรัม ของสุกร พบวาการใชเศษเสนกวยเตี๋ยวมี
แนวโนมตนทุนนี้ลดลง ในระยะสุกรเล็กและสุกรขุนความแตกตางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แตใน
ระยะสุกรรุน กลุมที่ใชเศษเสนกวยเตี๋ยวทดแทนขาวโพดในสูตรอาหารระดับ 75% มีคาต่ําสุด แตกตางจาก
กลุมที่ใชเศษเสนกวยเตี๋ยวทดแทนขาวโพดในสูตรอาหารระดับ 0 และ 25% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) เพราะราคาของเศษเสนกวยเตี๋ยว (5.00 บาท/กก.) มีราคาถูกกวาขาวโพด (7.00 บาท/กก.) ทําให
ตนทุนคาอาหารผสมตอกิโลกรัมของกลุมที่เสริมเสนกวยเตี๋ยวในสูตรอาหารมีต่ําลง ในขณะที่ประสิทธิภาพ
การใช อ าหารมี ค า ใกล เ คี ย งกั น แสดงว า เราสามารถใช เ ศษเส น ก ว ยเตี๋ ย วทดแทนข า วโพดได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและสามารถลดตนทุนคาอาหารลงได

สรุปผลการทดลอง
การศึกษาการใชเศษเสนกวยเตี๋ยวทดแทนขาวโพดในอาหารสุกร มีผลทําใหคาสัมประสิทธิ์การยอยได
ของวัตถุแหง โปรตีน เยื่อใย และพลังงานมีคาสูง และการเสริม ไวตามิน-แรธาตุ (3%) ลงในอาหารเศษเสน
กวยเตี๋ยวการยอยไดของโปรตีน และเถาสูงขึ้น แตทําใหการยอยไดของเยื่อใยลดลง ในการใชเศษเสน
กวยเตี๋ยวในสูตรอาหารสุกรระยะเติบโต (15-90 กิโลกรัม) ทดแทนขาวโพดที่ระดับ 0, 25, 50 และ 75% ผล
พบวา อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ และปริมาณการกินอาหารตอวัน
ของสุ ก รทั้ ง 4 กลุ ม ไม มี ค วามแตกต า งกั น ทางสถิ ติ ส ว นต น ทุ น ค า อาหารที่ ใ ช ใ นการเพิ่ ม น้ํ า หนั ก ตั ว
1 กิโลกรัมของสุกรทั้ง 4 กลุม มีแนวโนมวากลุมที่ใชเศษเสนกวยเตี๋ยวในสูตรอาหารสุกรมีตนทุนคาอาหาร
ถูกลง โดยความแตกตางทางสถิติจะพบในระยะสุกรรุนเทานั้น เพราะราคาของเศษเสนกวยเตี๋ยวมีราคา
ถูก กว าข า วโพด ดั งนั้ น ใชเ ศษเสน ก ว ยเตี๋ ย วในสู ต รอาหารจะทํ าให ร าคาอาหารถู ก ลงและมี ส มรรถภาพ
การเจริญเติบโต เทียบเทากลุมที่ไมใชเศษเสนกวยเตี๋ยวในสูตรอาหาร จึงควรใชเปนแหลงพลังงานในอาหาร
สุกรไดเมื่อราคาต่ํากวาหรือเทากับวัตถุดิบที่เปนแหลงพลังงานอื่น
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ความหนาแนนที่เหมาะสมของสุกรและคุณภาพปุยหมักในระบบการเลี้ยงสุกรหลุม
Optimum Stocking Density of Swine and Quality of Compost from Swine Deep
Pit Litter System
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บทคัดยอ
ใชสุกรลูกผสม 3 สายเลือด (ดูรอค x ลารจไวท-แลนดเรซ) จํานวน 60 ตัว แบงเปน 3 กลุมๆ ละ 4
ซ้ํา แตละซ้ําเลี้ยงในคอก 2 x 3 ตร.ม. คอกละ 3, 5 และ 7 ตัว หรือเทากับ 2.0, 1.2 และ 0.8 ตร.ม./ตัว สุกร
ทุกกลุมไดรับอาหารที่มีโปรตีน 18, 16 และ 14% ในชวงน้ําหนัก 15-30, 30-60 และ 60-90 กก. ปรากฏวา
การเลี้ยงแบบใชพื้นที่ตอตัวนอย (0.8 ตร.ม./ตัว) ใหสมรรถภาพการผลิตดอยกวาการเลี้ยงแบบ 2.0 และ1.2
ตร.ม./ตัว อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) สําหรับปริมาณปุยหมักเมื่อใชวัสดุรองพื้นซึ่งประกอบดวยใบลําไยแหง
กานยาสูบ และวัสดุเพาะเห็ดที่ผานการใชแลวใสในหลุมเปนชั้นๆ ละ ประมาณ 30 ซม. แลวใสมูลวัวแหงและ
รําละเอียดโรยบนแตละชั้นเพื่อเปนหัวเชื้อและแหลงอาหารของจุลินทรียตามธรรมชาติเพื่อการหมักนั้น
ปรากฏวา ไดปุยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อเพิ่มความหนาแนนจาก 2.0 เปน 1.2 และ 0.8 ตร.ม./ตัว (1,127
vs. 1,160 และ 1,286 กก.น้ําหนักแหง/คอก ตามลําดับ) โดยปุยหมักที่ไดมีความชื้น 46-52% และมีคุณสมบัติ
ทางเคมีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05)
คําสําคัญ: สุกร ความหนาแนน วัสดุรองพื้น ปุยหมัก ระบบการเลี้ยงสุกรหลุม
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Abstract
Sixty heads of 3 crossbred swine (Duroc x Large White-Landrace), raised in a deep pit
litter system of 1 meter dept, were divided into 3 groups of different stocking density. They were 3,
5 and 7 heads/pit (2x3 m2) which were equal to 2.0, 1.2 and 0.8 m2/head, each with 4 replicates.
All pigs were fed with the same diet of 18, 16 and 14% CP during 15-30, 30-60 and 60-90 kg BW,
respectively. The result revealed that the group of 0.8 m2/head gave significantly lowest
performance than the groups of 2.0 and 0.8 m2/head (P<0.05). The litter composed of longan
leaves, tobacco stem and mushroom media after harvesting, each was put in the pit as a layer of
30 cm dept. Fine rice bran and cattle manure were added on top of each layer to provide media
and natural microbes for fermentation. It was found that the compost significantly increased with
the increasing stock density (1,127, 1,160 and 1,286 kg DM/pit, respectively). Compost from all
groups had 46-52% moisture and had no significantly difference on their chemical properties.
Keywords: swine, stocking density, litter, compost, swine deep pit litter system

คํานํา
การเลี้ยงสุกรมักจะมีปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม โดยมีกลิ่นและน้ําเสียเปนมลภาวะตอชุมชน และอาจ
มีผลเสียตอแหลงน้ําได การเลี้ยงสุกรบนวัสดุรองพื้นที่มีความหนาเปนพิเศษโดยอาจขุดพื้นคอกใหเปนบอลึก
ประมาณ 1 เมตร สุกรที่เลี้ยงในระบบนี้นิยมเรียกกันโดยทั่วไปวาหมูหลุมนั้น พบวา สามารถแกปญหา
ดังกลาวได (อานัฐ, 2548) อีกทั้งมูลสุกรที่ไดยังสามารถนําไปใชทดแทนปุยเคมีไดดวย แตขอมูลทางวิชาการ
เกี่ยวกับความหนาแนนของจํานวนสุกรที่เหมาะสมตอหนวยพื้นที่และปริมาณรวมทั้งคุณภาพของปุยที่ได
จากระบบนี้ ยังไมมีผูใดรายงานไวชัดเจน โดยทั่วไปความตองการพื้นที่ของสุกรที่เลี้ยงในแตละคอกนั้นขึ้นอยู
กับปจจัยตางๆ เชน ชวงอายุ ลักษณะพื้นคอก และรูปแบบของโรงเรือน เปนตน Gonyou and Stricklin
(1998) รายงานวา ในระบบการเลี้ยงแบบการคา น้ําหนักตัวเพิ่มของสุกรในระยะขุนจะลดลงเมื่อมีจํานวน
สุกรตอหนวยพื้นที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสุกรมีอัตราการกินอาหารลดลงตามจํานวนสุกรที่เพิ่มขึ้น Schmolke
et al. (2003) จึงแนะนําวา ถามีจํานวนสุกรตอคอกมากขึ้น ควรเพิ่มพื้นที่ใหอาหารและขนาดของคอกใหมาก
ขึ้น เพื่อมิใหเกิดความสูญเสีย สําหรับปุยหมักสุกรหลุม ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการหมักมูลและน้ําปสสาวะ
ของสุกรรวมกับวัสดุรองพื้นที่เปนเศษเหลือทางการเกษตร สุชน และคณะ (2550) รายงานวา ไดผลผลิตปุย
ประมาณ 80% ของวัสดุเริ่มตน การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหาความหนาแนนตอหนวยพื้นที่ของ
สุกรที่เลี้ยงในระบบหลุม รวมทั้งปริมาณและคุณภาพของปุย สําหรับใชเปนแนวทางในการจัดการระบบ
การเลี้ยงใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
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อุปกรณและวิธีการ
ใชสุกรลูกผสม 3 สายเลือด (ดูรอค x ลารจไวท- แลนดเรซ) ที่มีน้ําหนักตัว 15 กก. จํานวน 60 ตัว
เปนเพศผูตอนและเพศเมียอยางละครึ่ง แบงออกโดยสุมเปน 3 กลุมๆ ละ 4 ซ้ํา เพศละ 2 ซ้ํา ดังนี้
กลุมที่ 1 ใชสุกรจํานวน 3 ตัว/คอก (ความหนาแนน 2.0 ตร.ม./ตัว)
กลุมที่ 2 ใชสุกรจํานวน 5 ตัว/คอก (ความหนาแนน 1.2 ตร.ม./ตัว)
กลุมที่ 3 ใชสุกรจํานวน 7 ตัว/คอก (ความหนาแนน 0.8 ตร.ม./ตัว)
คอกสุกรแตละคอกมีขนาด 2x3 เมตร มีที่ใหน้ําอัตโนมัติคอกละ 2 จุด มีที่ใหอาหารซึ่งเปนรางยาว
คอกละ 1 ชุด สุกรสามารถกินไดอยางเต็มที่ อาหารที่ใหสุกรทุกกลุมเปนแบบผงผสมเอง แบงเปน 3 ระยะ
คือ ระยะสุกรเล็ก (15-30 กก.) สุกรรุน (30-60 กก.) และสุกรขุน (60-90 กก.) มีโปรตีนระดับ 18, 16 และ
14% ตามลําดับ โดยแตละระดับมี ME 3.2 กิโลแคลอรี่/กรัม (kcal/g) เทากันทุกระยะ
พื้นคอกเปนบอซีเมนตความลึก 1 เมตร ใสวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรเปนชั้นๆ ละ 30 ซม. โดย
ชั้นลางสุดเปนใบลําไยแหง ชั้นกลางเปนกานยาสูบ ชั้นบนเปนวัสดุเพาะเห็ดที่ผานการใชแลว ระหวางชั้นโรย
ดวยรําละเอียดและมูลวัวแหงปริมาณ 1 และ 10% ของน้ําหนักวัสดุรองพื้นแตละชั้นตามลําดับ เพื่อเปน
อาหารและแหลงจุลินทรียเพื่อการหมักตามธรรมชาติ จากนั้นปดหนาดานบนดวยแกลบใหมีความหนา
10 ซม.
การบั น ทึ ก ข อ มู ล ทํ า การบั น ทึ ก น้ํ า หนั ก ตั ว สุ ก รเมื่ อ เริ่ ม ทดลองและเมื่ อ เปลี่ ย นสู ต รอาหาร คื อ
ที่น้ําหนักตัว 30, 60 และ 90 กก. สวนปริมาณอาหารที่ใหและที่เหลือจากการกินในแตละระยะของสุกร
บันทึกเปนรายคอก (ซ้ํา) บันทึกจํานวนวันที่เลี้ยงตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นการทดลอง บันทึกอุณหภูมิวัสดุ
รองพื้นทุกวัน โดยวัดที่ความลึก 30 ซม. จํานวน 5 จุด คือ ที่มุมคอกทั้ง 4 มุม หางจากผนังคอก 30 ซม.
และตรงกลางคอก บันทึกน้ําหนักวัสดุรองพื้นเมื่อเริ่มตน ใสเพิ่มเมื่อมีการยุบตัว และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
รวมทั้งสุมเก็บตัวอยางวัสดุรองพื้นที่อายุการเลี้ยง 45 และ 90 วัน เพื่อนําไปวิเคราะหองคประกอบของปุย
วางแผนการทดลองแบบ Randomized completely block design โดยมีเพศเปน block สําหรับการ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมใชวิธี Duncan’s new multiple range test ตามที่แบงไวโดย
กัลยา (2542) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ผลการทดลองและวิจารณ
สมรรถภาพการผลิตสุกรหลุม
ผลการเลี้ยงสุกรตั้งแตเริ่มตนที่น้ําหนักตัว 15 กก. จนถึงน้ําหนักสงตลาด (90 กก.) แสดงไวใน
Table 1 ปรากฏวา สมรรถภาพการผลิต (น้ําหนักตัวเพิ่มตอวัน ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยตอวัน อัตราแลก
น้ําหนัก และระยะเวลาในการเลี้ยง) ของสุกรที่เลี้ยงแบบ 3 ตัว/คอก (ความหนาแนน 2.0 ตร.ม.) ใหผลดีกวา
การเลี้ยงแบบ 5 และ 7 ตัว/คอก หรือเทากับ 1.2 และ 0.8 ตร.ม./ตัว อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05, 554.2 vs.
514.1 และ 474.5 กรัม/วัน, 1.36 vs. 1.32 และ 1.25 กก./วัน, 2.47 vs. 2.57 และ 2.65, และ 137.5 vs.
148.0 และ 161.0 วัน ตามลําดับ) สวนอัตราการตาย พบวา มีสุกรตายเฉลี่ยจํานวน 0.25 และ 1.25 ตัว หรือ
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คิดเปน 5 และ 17.85% ในคอกที่เลี้ยงแบบ 5 และ 7 ตัว ตามลําดับ ในขณะที่การเลี้ยงแบบ 3 ตัว/คอก
ไมพบวามีสุกรตายแตอยางใด
สําหรับผลการเลี้ยงสุกรในแตละชวงน้ําหนักตัว คือ 15-30, 30-60 และ 60-90 กก. ปรากฏวา มี
สมรรถภาพการผลิ ตเช นเดี ยวกั บผลตลอดระยะการเลี้ ยง (15-90 กก.) กล าวคื อ การเลี้ ยงแบบใช ความ
หนาแนนตอหนวยพื้นที่ต่ํา (แบบ 3 ตัว/คอก) ใหผลดีกวาแบบใชความหนาแนนสูง (แบบ 5 และ 7 ตัว/คอก)
ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากการเลี้ยงแบบใชพื้นที่ตอตัวนอย สุกรมีพื้นที่ในการกินอาหารลดลง รวมทั้งตองอยู
กันอยางแออัด จึงใหผลดานน้ําหนักตัวเพิ่มตอวัน อาหารที่กินไดเฉลี่ยตอวัน และอัตราแลกน้ําหนักดอยกวา
การเลี้ยงแบบใชพื้นที่ตอตัวมาก สอดคลองกับรายงานของ Brumm and Miller (1996) ที่ระบุวาเมื่อเลี้ยงสุกร
โดยมีพื้นที่ตอตัวนอย (0.56 ตร.ม./ตัว) จะทําใหอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหาร
ดอยกวาการเลี้ยงที่มีพื้นที่ตอตัวมากกวา (0.78 ตร.ม./ตัว) ในการทดลองนี้มีพื้นที่เลี้ยงตอตัวของกลุมที่เลี้ยง
แบบ 5 และ 7 ตัว/คอก ต่ํากวาที่สุชีพ (2522) และธํารงศักดิ์ (2539) รายงานวาการเลี้ยงบนพื้นปูนซีเมนต
ควรมีพื้นที่ 1.2-1.5 ตร.ม./ตัว ประกอบกับการเลี้ยงสุกรในระบบหลุมมีความรอนจากการหมักวัสดุรองพื้น
โดยในชวง 10 สัปดาหแรก มีอุณหภูมิ 40-50Oซ (Figure 1) ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการกินอาหารไดและการ
เจริญเติบโตของสุกร จึงทําใหไดผลดอยลง เมื่อเพิ่มจํานวนสุกรตอคอกมากขึ้น
สําหรับผลของเพศซึ่งเปน block ตามการวางแผนการทดลองในครั้งนี้ ปรากฏวา มีความแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญ (P>0.05) ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากชวงฤดูกาลที่เลี้ยงสุกรทั้งสองเพศเปนคนละ
ชวงเวลา เนื่องจากขอจํากัดของคอก จึงตองแบงสุกรเลี้ยงเปนชุดๆ ไมสามารถเลี้ยงพรอมกันไดทั้ง 4 ซ้ํา
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Table 1 Production performance of swine on deep pit litter system
No. swine (h/pit)
Sex
Overall (15-90 kg)
ADG (g)
ADFI (kg)
FCR
Mortality (%)2/
Running day
15-30 kg
ADG (g)
ADFI (kg)
FCR
Running day
30-60 kg
ADG (g)
ADFI (kg)
FCR
Mortality (%)2/
Running day
60-90 kg
ADG (g)
ADFI (kg)
FCR
Mortality (%)2/
Running day

3

5

7

Male1/ Female Average Male1/ Female Average Male1/ Female Average
552.17 556.20
1.36
1.36
2.47
2.46
0.00
0.00
138.00 137.00

554.19a
1.36a
2.47a
0.00
137.50a

510.62 517.67
1.27
1.36
2.50
2.64
10
0.00
146.00 150.00

514.14b 477.33 471.74
1.27
1.24
1.32a
b
2.67
2.64
2.57
14.28 21.43
5.00
b
148.00 161.00 161.00

474.53c
1.25b
2.65c
17.85
161.00c

467.19 508.33
0.96
1.08
2.06
2.13
32.00 30.00

487.76a
1.02a
2.10
31.00a

450.00 412.86
1.00
0.89
2.22
2.17
33.00 35.00

430.88b 379.49 384.21
0.86
0.82
0.94ab
2.19
2.27
2.12
b
34.00
39.00 38.00

381.82c
0.84b
2.20
38.50c

532.46 547.32
1.31
1.33
2.47
2.45
0.00
0.00
57.00 56.00

539.89a
1.32a
2.46
0.00
56.50a

489.52 533.33
1.18
1.35
2.42
2.55
0.00
0.00
62.00 60.00

511.42b 466.92 520.62
1.27b
1.29
1.17
2.61
2.26
2.48
0.00
7.14
0.00
b
61.00
65.00 65.00

493.77c
1.23b
2.44
3.57
65.00c

630.61 594.12
1.68
1.56
2.67
2.64
0.00
0.00
49.00 51.00

612.36a
1.62
2.66a
0.00
50.00a

575.49 567.27
1.57
1.67
2.73
2.95
1/10
0.00
51.00 55.00

571.38b 556.14 506.03
1.62
1.61
1.60
b
2.84
2.91
3.17
14.28 14.28
5.00
a
53.00
57.00 58.00

531.09c
1.61
3.04c
14.28
57.50b

a,b,c

Value on the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).
ADG = Average daily gain, ADFI = Average daily feed intake, FCR = Feed conversion ratio.
1/
Castrate male
2/
No. of swine dead per group was 0.25 and 1.25 heads in the group of 5 and 7 heads/pit, respectively.

ปริมาณการใชวัสดุรองพื้นและปุยหมักที่ไดจากสุกรหลุม
จากขนาดของพื้นคอกสุกร 2 x 3 ตร.ม. ลึก 1 เมตร (6 ลบ.ม.) โดยแบงเปนชั้นๆ ละ 30 ซม.
ปรากฏวา ใชใบลําใยแหงจํานวน 200 กก. กานยาสูบที่สับเปนทอนแลวจํานวน 300 กก. และวัสดุเพาะเห็ดที่
ผานการใชแลวจํานวน 300 กก. สวนรําละเอียดและมูลวัวแหงใสในอัตราสวน 1 และ 10% ของวัสดุรองพื้น
แต ล ะชั้ น เพื่ อ ใช เ ป น แหล ง ธาตุ อ าหาร (คาร บ อน และไนโตรเจน) และเป น หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย Cellulose
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decomposer สําหรับการหมักตามธรรมชาติ เมื่อรวมทั้ง 3 ชั้นคิดเปนจํานวน 8 และ 80 กก. ตามลําดับ
จากนั้นนําแกลบ มาใสปดหนาหลุมใหมีความหนา 10 ซม. อีกจํานวน 160 กก. รวมปริมาณวัสดุรองพื้นที่ใสใน
ครั้งแรกนี้ทั้งหมดเทากับ 1,048 กก. เมื่อเลี้ยงสุกรบนวัสดุรองพื้นขางตนไประยะหนึ่ง ปรากฏวาวัสดุรองพื้น
ดังกลาวไดยุบตัวลงไป จึงไดนําแกลบมาใสเพิ่มอีก 3 ครั้ง จํานวน 330 กก. รวมใชวัสดุรองพื้นกนหลุมทั้งหมด
1,378 กก./คอก (Table 2)
หลังจากเสร็จสิ้นการเลี้ยง ซึ่งเทากับไดผานการหมัก รวมทั้งยังไดสวนของมูลและปสสาวะจากสุกร
ปนลงไปดวยแลว ปรากฏวา ไดปุยหมักในคอกที่เลี้ยงจํานวน 7 ตัวมากที่สุด (1,286 กก. น้ําหนักแหง ) ตางจาก
การเลี้ยงแบบ 3 และ 5 ตัว/คอก (1,127 vs. 1,160 กก. น้ําหนักแหง) อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) โดยปุย
ที่ไดดังกลาวขางตนมีความชื้นอยูในชวง 46-52% (Table 2)
Table 2 The amount of materials being used as a litter and the compost obtained from each pit.
No. of swine per pit (head)
Litter at the onset of the experiment (kg)1/
Compost (at the end of the experiment)
- Kg. fresh wt.
- DM (%)
- kg. DM
- % of the litter

3
1,378

5
1,378

7
1,378

2,100a
46.3a
1,127a
81.8

2,350b
50.6b
1,160a
84.2

2,680c
52.0b
1,286b
93.3

a,b,c

Value on the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05)
Each pit composed of 200 kg dry longan leaves, 300 kg tobacco petiole, 300 kg of mushroom media after harvesting,
490 kg rice husk, 80 kg dry cattle manure and 8 kg fine rice bran

1/

อุณหภูมิวัสดุรองพื้นคอกสุกร
จากการสุมวัดอุณหภูมิของวัสดุรองพื้นในแตละคอกจํานวน 5 จุด เมื่อนํามาเฉลี่ยเปนรายสัปดาห
ปรากฏวา ในชวง 3-4 สัปดาหแรก มีอุณหภูมิสูงถึง 50๐ซ (Figure 1) แสดงวา ในชวงแรกนี้เกิดกระบวน
การหมัก จนเมื่อวัสดุเกิดการยอยสลายแลวอุณหภูมิจึงลดลง โดยลดลงอยางรวดเร็วมากในคอกที่เลี้ยงแบบ
5 และ 7 ตัว สวนคอกที่เลี้ยงแบบ 3 ตัวอุณหภูมิจะลดลงชากวา ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีจํานวนมูลและปสสาวะ
นอยกวาแบบ 5 และ 7 ตัว กระบวนการยอยสลายจึงเกิดไดชากวา
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Week
Figure 1 Litter temperature of swine deep pit system
คุณสมบัติทางเคมีของปุยหมัก
คุณสมบัติทางเคมีของปุยหมักที่อายุ 45 วันของการเลี้ยงสุกรทั้ง 3 ขนาดพื้นที่มีความแตกตางอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 3) โดยมีคาเฉลี่ยของความเปนกรด-ดางอยูที่ 8.22 คาการนําไฟฟา 3.76
dS/m อิ น ทรี ย ค าร บ อน 30.38% ไนโตรเจนทั้ ง หมด 2.15% อั ต ราส ว นคาร บ อนต อ ไนโตรเจน 14.13
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.97% โพแทสเซียมทั้งหมด 2.97% แคลเซียม 2.89% แมกนีเซียม 0.75% และมีคาดัชนี
การงอก (Germination index, GI) อยูที่ 41.8% ซึ่งมีคาต่ํากวาคามาตรฐานการเปนปุยหมักที่ยอยสลาย
สมบูรณที่กําหนดไวไมนอยกวา 80% (กรมวิชาการเกษตร, 2548) โดยคา GI ดังกลาวสอดคลองกับอุณหภูมิ
ที่เกิดขึ้นในชวงการทดลองที่ระยะ 45 วัน ของการเลี้ยงสุกรหลุมที่มีคาสูงถึง 47.4๐ซ (Figure 1) ซึ่งเปนตัวชี้ให
เห็นวา ยังมีกิจกรรมการยอยสลายสารอินทรียคารบอนที่ใชรองพื้นคอกดังกลาว ขณะที่คุณสมบัติของปุย
หมักที่อายุ 90 วัน พบวา มีเพียงคาแคลเซียม และ GI ที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการ
เลี้ยงแบบ 7 ตัวตอคอก มีคาทั้งสองสูงกวาการเลี้ยงแบบ 5 และ 3 ตัว/คอก อยางมีนัยสําคัญ คา GI ของทั้ง
3 กลุมมีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานปุยหมักที่กําหนดไววาไมนอยกวา 80% เชนกัน แตอยางไรก็ตาม การ
เลี้ยงสุกรแบบ 5-7 ตัว/คอก (หนาแนนมาก) มีแนวโนมทําใหคาการนําไฟฟา อินทรียคารบอน ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และแคลเซียมสูงกวาแบบ 3 ตัว/คอก ทั้งนี้อาจเปนเพราะจํานวนสุกรที่เลี้ยงตอคอกเพิ่มขึ้น ทําให
มีจํานวนมูลและปสสาวะมากกวา จึงเกิดกระบวนการยอยสลายอินทรียคารบอนไดเร็ว สงผลใหมีธาตุอาหาร
ของปุยเพิ่มมากขึ้น
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Table 3 Chemical properties of compost from swine deep pit litter system
No. swine
(head/pit)
At 45 days
3
5
7
average
At 90 days
3
5
7
average
a,b,c

pH

EC
(ds/m)

OC
(%)

N
(%)

C/N
ratio

P2O5
(%)

K2 O
(%)

Ca
(%)

Mg
(%)

GI
(%)

8.12a
8.44a
8.11a
8.22

2.91a
3.77a
4.60a
3.76

30.36 a
30.33a
30.46a
30.38

1.70a
2.11a
2.63a
2.15

17.85a
14.37a
11.58a
14.13

0.76a
0.92a
1.23a
0.97

2.60a
3.26a
3.06a
2.97

2.22a
2.54a
3.92a
2.89

0.59a
0.73a
0.93a
0.75

42.72a
39.35a
43.37a
41.81

8.14a
8.34a
8.29a
8.26

2.79a
2.86a
2.97a
2.87

28.28a
28.93a
29.52a
28.91

2.12a
2.24a
2.39a
2.25

13.33a
16.78a
12.35a
12.84

0.44a
0.51a
0.58a
0.51

3.31a
3.01a
2.89a
3.01

2.65c
3.11b
3.40a
3.05

0.76a
0.74a
0.88a
0.79

56.19b
61.90b
69.07a
62.38

Value on the same row with different superscripts differ significantly (P<0.05)

สรุปผลการทดลอง
จํานวนสุกรที่เหมาะสมตอคอกขนาด 2x3 เมตร คือ 3 และ 5 ตัว/คอก หรือเทากับ 2.0 และ 1.2
ตร.ม./ตัว หากใช 0.8 ตร.ม./ตัว (7 ตัว/คอก) จะมีผลทําใหสมรรถภาพการผลิต (อัตราการเจริญเติบโต
การกินอาหารได อัตราแลกน้ําหนัก และระยะเวลาในการเลี้ยง) ดอยลงอยางมีนัยสําคัญ การเลี้ยงโดยใช
ความหนาแนนมาก จะไดปริมาณปุยหมักมากกวาแบบใชความหนาแนนนอย สําหรับคุณสมบัติทางเคมีของ
ปุยหมักของทั้ง 3 กลุมมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
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บทคัดยอ
การศึกษาคัพภวิทยาปลาเลียหิน จากการผสมเทียมพอแมพันธุที่ไดจากน้ําแมแจม อําเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม โดยการฉีดฮอรโมนสังเคราะห Buserelin acetate รวมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone ใน
บอซีเมนต ที่อุณหภูมิน้ํา 26.5-27.5 องศาเซลเซียส พบวา ไขปลาเลียหินเปนไขครึ่งจมครึ่งลอย มีขนาดไข
เฉลี่ย 0.50-0.55 มิลลิเมตร มีการเจริญของคัพภะ 5 ระยะ คือ 1) ระยะ Cleavage stage เริ่มเมื่อเวลาผานไป
3 นาที และเสร็จสิ้นใน 2 ชั่วโมง 25 นาที 2) ระยะ Blastula เมื่อเวลา 3 ชั่วโมง 10 นาที 3) ระยะ Gastrula
เมื่อเวลา 4 ชั่วโมง 15 นาที 4) ระยะ Organ formation เมื่อเวลา 10 ชั่วโมง 50 นาที และ 5) Hatch-out
ฟกออกเปนตัวเมื่อเวลา 21 ชั่วโมง 5 นาที หลังการผสม
คําสําคัญ: ปลาเลียหิน คัพภวิทยา

Abstract
Study on Embryonic of Lapping’s Stone Fish (Garra cambodgiensis Tirant,1884) Eggs
from artificial propagation of wild broodstock,Mae-cham river Chiang-mai province of thailand, were
studied, water temperature was 26.5-27.5°C. The eggs are semi-bouyance type and the fertilized
eggs started to cleavage stage within 3 minutes after fertilization,. The egg developed to 5 stages
are 1) cleavage stage 2) blastula stage 3) gastrula stage 4) organ formation stage and
5) hatching out within 2 hr 25 min, 3 hr 10 min, 4 hr 15 min, 10 hr 50 min and 21 hr 5 min after
fertilization.
Keywords: Lapping’s stone fish (Garra cambodgiensis Tirant,1884), embryonic
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คํานํา
ปลาเลียหิน (Garra cambodgiensis Tirant, 1884) เปนสัตวน้ําที่อยูในกลุมปลาที่มีความเสี่ยงตอ
การสูญพันธุในธรรมชาติเนื่องจากการจับมาเพื่อบริโภค และการขยายธุรกิจปลาสวยงามเพื่อการคา ซึ่งจาก
ขอมูลการสํารวจชนิดพันธุและเก็บตัวอยางปลาในอดีตโดย ชวลิต และคณะ (2541) รายงานวา พบปลาเลียหิน
ในแมน้ําภาคใต ภาคตะวันออก แมน้ําเจาพระยา และแมน้ําโขง แตจะไมพบในแมน้ํากลองและแมน้ําสาละวิน
ต อ มาจากการศึ ก ษาของ สมโภชน และคณะ (2545) พบว า ปลาเลี ย หิ น มี ก ารแพร ก ระจายในแม น้ํ า
เจาพระยา แมน้ําโขง แมน้ําปตตานี เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนจุฬาภรณ และแมน้ํากลอง แตในปจจุบันมีรายงาน
การพบปลาเลียหินในแหลงน้ําที่ยังมีสภาพสมบูรณและเปนตนน้ําเทานั้น (วิวัฒน และคณะ, 2545) ดังนั้น
การเพาะขยายพันธุปลาเลียหิน และการปลอยลูกพันธุกลับสูถิ่นอาศัยตามธรรมชาตินับเปนแนวทางที่จะชวย
ฟนฟูทรัพยากรปลาชนิดนี้ได โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตลูกปลาเลียหินจากพอ แมพันธุที่เพาะพันธุและ
เลี้ยงขึ้นเองในบอดิน โดยมีการอนุบาลลูกปลาดวยวิธีการที่เหมาะสม จนกระทั่งลูกปลามีขนาดที่สามารถ
ดํารงชีวิตไดเองในธรรมชาติ แลวปลอยพันธุปลานี้กลับสูถิ่นอาศัยที่เหมาะสมจะเปนการฟนฟูทรัพยากรสัตว
น้ําที่หายากและเสี่ยงตอการสูญพันธุชนิดนี้ไดตอไป ในปจจุบันสามารถเพาะขยายพันธุปลาเลียหินจากพอ
แมพันธุที่จับจากธรรมชาติไดเปนผลสําเร็จ โดยวิวัฒน และคณะ (2545) สามารถผสมเทียมปลาเลียหิน
(Garra parvifilum) ไดโดยใชฮอรโมนสังเคราะห และดําเนินการอนุบาลลูกปลาวัยออนดวยไขตุนผสมปลา
ปนโดยใชความหนาแนนแตกตางกันจนกระทั่งถึงระยะปลานิ้วโดยมีการรอดตายสูง อยางไรก็ตามการศึกษา
ทางดานชีววิทยา และเทคโนโลยีในการขยายพันธุปลาเลียหินยังคงมีอยูนอยมากในปจจุบัน
การวิจัยนี้จึงไดจัดทําขึ้นเพื่อทราบถึงระยะพัฒนาการของตัวออนตามระยะเวลาตางๆ ของปลาเลีย
หินซึ่งจะเปนขอมูลสวนหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาเลียหินทั้งเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากรพันธุปลาในธรรมชาติและนําไปสูการเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาการเลี้ยงเปนปลาสวยงาม
ตัวใหมในตลาดปลาสวยงามตอไป

วิธีการทดลอง
การเพาะพันธุปลาเลียหิน
คัดเลือกพอแมพันธุปลาเลียหินที่จับจากธรรมชาติซึ่งเลี้ยงไวในอาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน้ํา ตรวจสอบสุขภาพ ตรวจสอบความสมบูรณเพศ แลวจึงเพาะขยายพันธุดวย
วิ ธี การปล อยให พ อแม พั นธุ ปลาผสมกั นเอง โดยการกระตุ นด วยฮอร โมนสั งเคราะห LH-RH ร วมกั บ
domperidone ตามวิธีการของ วิวัฒน และคณะ (2545) และวีรพงศ (2536) โดยใชฮอรโมนสังเคราะหที่ระดับ
ความเขมขน 15 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ภายหลังการฉีดฮอรโมน เปนเวลา 4 ชั่วโมง เมื่อปลาเพศเมียปลอย
ไขออกมาและปลาเพศผูปลอยน้ําเชื้อสีขาวขุนออกมาผสม จึงรวบรวมไขจากการผสมพันธุเพื่อศึกษาการ
พัฒนาของคัพภวิทยา
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การศึกษาทางดานคัพภวิทยา
สุมตัวอยางไขปลาเลียหินที่ไดรับการปฏิสนธิจากบอฟกไข เพื่อตรวจสอบและติดตามพัฒนาการ
ของตัวออนตามขั้นตอนตางๆ จนกระทั่งไขปลาฟกเปนตัว ตามวิธีการของ Shirota (1970) และอภิชาต
(2546) บันทึกระยะเวลาและถายภาพ โดยการสองดูดวยกลองจุลทรรศนและกลองสเตอริโอ กําลังขยาย 40 เทา

ผลการศึกษา
ปลาเลียหิน
ปลาเลียหิน (Garra cambodgiensis Tirant, 1884) ที่พบในน้ําแมแจม เปนปลาที่มีรูปรางลําตัว
เรียวยาวคอนขางกลม พื้นลําตัวสวนลางสีเงินยวง สวนดานบนสีน้ําตาลอมเขียวหรือน้ําตาลเทากลางลําตัวมี
แถบสีดําขนาดใหญพาดผานลําตัว จํานวน 1 แถบ ความกวางของแถบสีจํานวน 2 แถวของเกล็ด โดยเริ่ม
จากสวนปลายสุดของสวนหัวถึงบริเวณโคนกานครีบครีบหาง มีหนวดจํานวน 1 คู ที่ปลายจะงอยปาก และมี
ตุมสิวเจริญดี ครีบหลังมีจุดเริ่มตนคอนไปทางดานหนาของครีบทอง กานครีบเดี่ยวมีจํานวน 3 กาน กาน
ครี บ หลั ง ไม มี ก า นครี บ แข็ ง มี ก า นครี บ อ อ นที่ แ ตกปลาย 6-9 ก า น ครี บ หางเว า เล็ ก น อ ย เกล็ ด มี ข นาด
ปานกลาง เกล็ดบนเสนขางตัว จํานวน 28-32 เกล็ด ครีบกนสีเหลืองสด ริมฝปากมีลักษณะเปนแผนกลม
คลายจาน (sucking disc) ขอบดานหนาเรียบ มีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ย 0.5±0.01 เซนติเมตร ความยาวตัว
โดยเฉลี่ย 5.67±0.38 เซนติเมตร และน้ําหนักตัวเฉลี่ย 2.42±0.41 กรัม (Figure 1)

Figure 1 Garra cambodgiensis Tirant, 1884
ลักษณะไขปลา
ไขปลาเลียหินที่ไดรับการผสมมีลักษณะกลม สีขาวออกเหลือง เปนไขประเภทครึ่งจมครึ่งลอย
ขนาดเสนผาศูนยกลางเฉลี่ย 0.50-0.55 มิลลิเมตร มองเห็นชั้น perivitelline space ชัดเจน ถุงไขแดง (yolk)
มีปริมาตรเกือบเต็มปริมาตรของเม็ดไข
การพัฒนาคัพภวิทยา
ผลการศึกษาการพัฒนาของคัพภะที่อุณหภูมิน้ํา 26.5-27.5 องศาเซลเซียส มีดังตอไปนี้
ระยะ fertilized egg เวลา 3 นาที หลังการผสม พบวา ดาน animal pole เกิดการโปงออกของ
cytoplasm กลายเปน cytoplasmic cap มีลักษณะใสและนูนขึ้นเปนรูปครึ่งวงกลมเห็นไดชัดเจนเพื่อพัฒนา
เปนเปนไซโกต (zygote) ระยะ 1 เซลล (Figure 2a)
ระยะ cleavage stage เวลา 2 ชั่วโมง 25 นาที หลังการผสม ไซโกต (zygote) เริ่มมีการแบงเซลล
(cleavage stage) ครั้งที่ 1 (first cleavage) เปนระยะ 2 เซลล แตละเซลลมีขนาดเทาๆ กัน การแบงเซลล
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เกิดที่ดาน animal pole เทานั้น (meroblastic clevage) สวนทางดาน vegetal pole ไมมีการแบงเซลล
ตอมาทุกๆ 3-4 นาที เกิดการแบงเซลลเปนระยะ ทิศทางการแบงเซลลตรงขามกับการแบงเซลลครั้งที่ 1 แต
ละเซลลมีขนาดเล็กลงประมาณครึ่งหนึ่งของระยะ 2 เซลล รูปรางลักษณะของแตละเซลลยังมีลักษณะ
คลายกัน จนไดจํานวนเซลล 64 เซลล ซึ่งรวมกลุมเซลล เรียกวา บลาสโตเมียร เขาสูระยะ morula ซึ่งเปน
ขั้นตอนสุดทายของระยะ cleavage (Figure 2b-c)
ระยะ blastula stage เวลา 3 ชั่วโมง 10 นาที หลังการผสม เซลลมีการเคลื่อนที่ลงมาคลุมไขแดง
ทําใหเกิดชองวางขึ้นระหวางกลุมบาสโตเดอรม โดยกลุมบลาสโตเดอรมชั้นบนเจริญไปเปนคัพภะตอไป
(Figure 3a)
ระยะ gastrula stage เวลา 4 ชั่วโมง 15 นาที หลังการผสม เริ่มมีการมวนตัวของบลาสโตเดอรม
เขาภายในทําใหมีลักษณะคลายวงแหวนลอมไขแดง (germ ring) เพื่อเตรียมพัฒนาเปนจุดกําเนิดของคัพภะ
(embryonic shield) ซึ่งโดยรวมใชเวลาในระยะ gastrula stage 1 ชั่วโมง 45 นาที (Figure 3b)
ระยะ organ formation stage เวลา 10 ชั่วโมง 50 นาที หลังการผสม เกิดการแบงตัวของเซลลตาม
แนว embryonic shield จนสวนของเนื้อเยื่อชั้นนอก (ectoderm) ยกตัวสูงขึ้นจากผิวไขทั้งในตําแหนงสวนหัว
และหาง (head bud and tail bud เวลา 6 ชั่วโมง 25 นาที) เนื้อเยื่อชั้นกลาง (mesoderm) เริ่มจัดเรียงตัว
เปนมัดกลามเนื้อตามแกนกลางของคัพภะติดกับผนังของไขแดง (somite เวลา 7 ชั่วโมง 10 นาที) หลังจาก
นั้นเริ่มมีการพัฒนาปุมหาง กลามเนื้อ ตา หู และระบบไหลเวียนโลหิต ลําตัวเริ่มเกิดปลอง (body segment
appearance stage) ปุมหางนูนมากขึ้นและเริ่มยกตัวขึ้นเล็กนอย กลามเนื้อเริ่มทํางาน สวนหางที่ยกขึ้นพน
ไขแดงยาวมากขึ้น มองเห็นแกนกลางของรางกายชัดเจนขึ้น เห็นตาชัดเจนและเริ่มเห็นเลนสตา กระดิกตัว
แรงขึ้นและถี่ขึ้น ปุมหางยกขึ้นและยาวมากขึ้น ความยาวลําตัวเพิ่มขึ้นมาก เห็นเลนสตาชัดเจน หัวใจเตน
เปนจังหวะคอนขางสม่ําเสมอ ดิ้นแรง ซึ่งในระยะนี้ใชเวลาในการพัฒนาเนื้อเยื่อและอวัยวะ 8 ชั่วโมง 45 นาที
(Figure 3c)
เวลา 21 ชั่วโมง 5 นาที หลังการผสม เริ่มฟกออกเปนตัว ตัวออนพยายามยืดตัวเอาหัวกระทุง และ
เอาหางตีเปลือกไขดานหัวปลาใหแตกออก เมื่อปลาดิ้นอีกครั้ง ทําใหตัวปลาหลุดออกจากเปลือกไข และใน
ระยะแรกที่ออกมาจากเปลือกไขลูกปลาจะอยูนิ่งๆ อาศัยการลองลอยตามมวลน้ําแทนการวายน้ํา (Figure 4a-c)
การพัฒนาลูกปลาวัยออน
จากการศึกษาตัวออนของปลาตอ เนื่องจนกระทั่งมีระบบโครงรางสมบูรณ พบว า ลูกปลาที่ฟ ก
ออกมาใหมๆ จะมีความยาวประมาณ 5.0 มิลลิเมตร ระบบทางเดินอาหารยังไมสมบูรณ ลําตัวมีสีใส ถุงไข
แดงมีขนาดใหญ และสามารถมองเห็นการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตไดชัดเจน เมื่อลูกปลามีอายุครบ
3 วัน ลูกปลาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง โดยสวนหัวพัฒนาใหญขึ้นและเรียวเล็กไปทางสวนทายของลําตัว
ปากและรู ท วารมี ก ารพั ฒ นาสมบู ร ณ และมี พ ฤติ ก รรมการว า ยน้ํ า อยู ใ กล บ ริ เ วณหั ว ทรายที่ ใ ห อ ากาศ
ตลอดเวลา เมื่ออายุครบ 7 วัน มีการพัฒนารูปรางเปนปลาสมบูรณ มีเสนขางตัวและเริ่มปรากฏรงควัตถุสีดํา
ที่โคนครีบหางมากขึ้น แตตําแหนงปากยังคงอยูในตําแหนงตัดตรงซึ่งยังไมใชลักษณะเฉพาะของปลาเลียหิน
และการพัฒนาโครงรางและสัดสวนใหเหมือนตัวโตเต็มวัยใชเวลาประมาณ 40 วัน โดยมีความยาว 25.5
มิลลิเมตร
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Figure 2 1. Fertilized egg 3 นาที (40X) 2. 2 cells 5 นาที (40X)
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Figure 3 1. Blastula 3.15 ชั่วโมง
(40X)

3. 64 cells 52 นาที (40X)

2. Late Gastrula 4.15 ชั่วโมง 3. Organ formation 6.25 ชั่วโมง
(40X)
(40X)

2

Figure 4 1. Somite stage 7.10 ชั่วโมง 2. Hatch-out 20.05 ชั่วโมง
(40X)
(40X)

3
3. ตัวออน 20.35 ชั่วโมง
(40X)

วิจารณผลการวิจัย
ผลของฮอรโมนตอการเพาะพันธุปลาเลียหิน
ปลาเลียหินที่จับจากธรรมชาติสามารถเพาะและผสมพันธุ โดยใชฮอรโมนสังเคราะห buserelin
acetate ร วมกั บยาเสริ มฤทธิ์ domperidone ในความเข มข น 15 ไมโครกรั มต อกิ โลกรั ม ซึ่ งผลการศึ กษา
สอดคลองกับวิธีการศึกษาในปลามัน ซึ่งเปนปลาชนิดหนึ่งในสกุล Garra ที่พบไดเฉพาะในแหลงน้ําธรรมชาติ
สามารถเพาะและอนุบาลไดในบอซีเมนตโดยใชฮอรโมนสังเคราะห buserelin acetate รวมกับยาเสริมฤทธิ์
domperidone ในความเขมขนตางกัน 5 ระดับ (วิวัฒน และคณะ, 2545)
พัฒนาการของคัพภะและลูกปลาวัยออน
ไขปลาเลียหินเมื่อไดรับการผสมมีลักษณะกลม สีขาวออกเหลือง มีการพัฒนาและแบงเซลลในระยะ
clevage ที่รวดเร็ว โดยใชเวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 25 นาที และพัฒนาผานขั้นตอนตางๆ จนฝกเปนตัวในเวลา
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21 ชั่วโมง 5 นาที ซึ่งสอดคลองกับระยะเวลาในการวางไขปลาในธรรมชาติอยางยิ่ง คือ พอแมปลาจะขึ้นไป
วางไขบริเวณตนน้ําแลวไขจะไหลมาตามลําหวยและฟกออกเปนตัวบริเวณทายลําหวยซึ่งใชเวลาใกลเคียง
กันกับผลการทดลอง (เกียรติคุณ และวิวัฒน, 2543) และมีชวงเวลาปกติเชนเดียวกับกลุมปลาตะเพียน เชน
ปลาแกมช้ํา (เชิดศักดิ์ และธนวัฒน, 2538) และปลาตะเพียนน้ําตก (วิวัฒน และคณะ, 2551) สําหรับการ
พัฒนาของตัวออนมีลักษณะคลายปลาทั่วไปแตที่แตกตาง คือ ลูกปลาเลียหินสามารถที่จะวายน้ําลงสูพื้นและ
เกาะพื้นผิวกระจกไดในระยะเวลา 3-4 วัน และสามารถกินอาหารตามพื้นตูได ซึ่งอาจเนื่องมาจากธรรมชาติ
ของปลาเลียหินที่อาศัยในแหลงน้ําไหลเชี่ยวจึงมีการปรับตัวใหสามารถเกาะติดวัสดุใตทองน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งลักษณะโครงสรางของปากที่เปนแบบปากดูด (sucking disc mouth) และมีฟนเปน
ตุมเล็กๆ ที่ริมฝปากบนและลาง ซึ่งจากลักษณะของฟนดังกลาวแสดงใหเห็นวา ปลาเลียหินมีแนวโนมที่จะ
เปนปลาที่สามารถขูดกินอาหารบนวัสดุไดเปนอยางดี (จินดา, 2530)

สรุปผลการวิจัย
ไขปลาเลียหินเปนไขแบบครึ่งจมครึ่งลอย มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.50-0.55 มิลลิเมตรลักษณะ
การแบงเซลลของไขปลาเลียหินเปนแบบ meroblastic cleavage คือ มีการแบงเซลลไขเฉพาะทางดาน
animal pole เทานั้น สวนทางดาน vetetal pole ซึ่งมีไขแดงอยู ไมมีการแบงเซลล (วีรพงศ, 2536) ไขปลา
ใชเวลาในการฟกเปนตัวประมาณ 21 ชั่วโมง 5 นาที ที่อุณหภูมิน้ํา 26.5-27.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเปน
ระยะเวลาที่ใกลเคียงกับรายงานของ วิวัฒน และคณะ (2545) ที่ไดรายงานวาลูกปลามัน (Garra pavifilum)
ฟกออกจากไขในระยะเวลา 18-19 ชั่วโมง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสหสัมพันธของการใชปุยมูลไกตอประสิทธิภาพการเติบโต
ของปลาบึก องคประกอบชนิดของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ํา โดยนําลูกปลาบึกมาเลี้ยงในบอ จํานวน 3
บอ คือ บอที่ 1 ไมมีการสรางอาหารธรรมชาติ บอที่ 2 มีการสรางอาหารธรรมชาติโดยใสปุยมูลไกแหงใน
อัตรา 40 กก./ไร/สัปดาห ตลอดการทดลอง และบอที่ 3 มีการสรางอาหารธรรมชาติโดยใสปุยมูลไกแหงใน
อัตรา 20 กก./ไร/สัปดาห ภายหลังเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน และทําการเลี้ยงปลาบึก เปนระยะเวลา 7
เดือน ผลการศึกษา พบวา การใชปุยมูลไกมีสหสัมพันธเชิงบวกตอน้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น SGR,
ADG ปริมาณแพลงกตอนพืช pH TDS และคา EC นอกจากนี้การใชปุยมูลไกจะสงเสริมใหองคประกอบ
ชนิดของแพลงกตอนพืชสวนใหญเปนกลุมดิวิชัน Cyanophyta, Chrysophyta และ Euglenophyta ตามลําดับ
คําสําคัญ: ปุยมูลไก ปลาบึก แพลงกตอนพืช คุณภาพน้ํา

Abstract
The objectives of this research were to investigate the correlation of chicken manure
application on the growth performance of Pla Buk (Pangasianodon gigas), species composition of
phytoplankton and water quality in intensive fish-farming ponds. The experiment was divided into 3
treatments; non natural food establishment (T1), natural food establishment (T2) and mix system (T3).
The experiment had been conducted for 7 months. The result showed that chicken manure
application positive effects on average weight, weight gain, SGR, ADG, density of phytoplankton,
pH, TDS and EC. In addition of chicken manure application showed positive effects on most of the
species composition of phytoplankton belong to division Cyanophyta, Chrysophyta and Euglenophyta,
respectively.
Keywords: chicken manure, Pla Buk (Pangasianodon gigas), phytoplankton, water quality
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คํานํา
การวิจัยครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา ระบบการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
ปลาบึกและการเกิดกลิ่นโคลนในเนื้อปลาบึก (ขจรเกียรติ์ และคณะ, 2551) ที่ไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัย
ประจําป 2550 จากสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสหสัมพันธของการใชปุยมูลไกตอประสิทธิภาพการเติบโตของ
ปลาบึก องคประกอบชนิดของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงเชิงพาณิชย
สืบเนื่องจากพื้นฐานความคิดของการปรับเปลี่ยนการเพาะเลี้ยงปลาบึกเชิงพาณิชยดวยการให
อาหารเม็ดสําเร็จรูปเพียงอยางเดียว เปน “การเพาะเลี้ยงปลาบึกเชิงพาณิชยผสมผสานกับเชิงนิเวศน หรือ
การเพาะเลี้ยงปลาบึกเชิงนิเวศน” เพื่อลดตนทุนการผลิตโดยเฉพาะคาอาหารเม็ดสําเร็จรูป ดวยการสราง
อาหารธรรมชาติ “น้ําเขียว” ใหเกิดขึ้นในบอเลี้ยง ทั้งนี้การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําถามีการสรางอาหารธรรมชาติ
ภายในบอ จะเปนการเพิ่มระบบหวงโซอาหาร (Food chain) ขึ้นภายในบอ ซึ่งเชื่อวาปจจัยตางๆ ไมวาจะเปน
ปจจัยทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ในระบบหวงโซอาหารที่เพิ่มขึ้นนั้นจะสงเสริมเกื้อกูลตอผลผลิตสัตวน้ํา
ที่เพาะเลี้ยง ประกอบกับดูดซับสารอาหารสวนเกินที่จะมีผลตอคุณภาพน้ําและการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา
(Mischke and Paul, 2004) และโดยทั่วไปผลผลิตของสัตวน้ํามีความสัมพันธกับปริมาณอาหารธรรมชาติที่มี
ในน้ําหรือที่เรียกวาผลผลิตขั้นปฐมภูมิ ซึ่งมีความสัมพันธกับปริมาณสารอาหารที่มีอยูในน้ํา รวมเรียกวา
ความอุดมสมบูรณของแหลงน้ํา (เกรียงศักดิ์, 2547)
ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนขอพิสูจนสมมุติฐานดังกลาววา การสรางอาหารธรรมชาติภายใน
บอเลี้ยงปลาบึก โดยการใสปุยมูลไกแหงนั้นสามารถสงเสริมผลผลิตปลาบึกไดหรือไมอยางไร อาหารธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธอยางไรตอการเปลี่ยนแปลงองคประกอบชนิดของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ํา
ตลอดจนเปรียบเทียบความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอผลผลิตปลาบึกระหวางบอเลี้ยงที่ไมมีการสราง
อาหารธรรมชาติ กับบอที่มีการสรางอาหารธรรมชาติบางชวงของการเลี้ยงหรือตลอดระยะเวลาที่ทําการเลี้ยง
จะมีความสัมพันธที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการศึกษายังใชเปนขอมูลเบื้องตนในการจัดระบบการเพาะเลี้ยงปลาบึกให
มีประสิทธิภาพ เกิดความตอเนื่องและมีทิศทางที่ถูกตอง เปนประโยชนตอการนําไปใชไดกับเกษตรกรและ
ผูสนใจ เพื่อพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาบึกที่ยั่งยืนตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมลูกปลาบึก
นํ าลู ก ปลาบึ ก ที่ มี ข นาดความยาวประมาณ 4-5 นิ้ ว น้ํ า หนั ก เฉลี่ ย ประมาณ 43-45 กรั ม /ตั ว มา
พักใหปรับตัวในกระชังขนาด 5 ตร.ม. เปนเวลา 3 วัน กอนทําการสุมนับและชั่งน้ําหนักลูกปลาเริ่มตน เพื่อ
ปลอยลงเลี้ยงในบอ (คอก) ทดลอง ใหอาหารสําเร็จรูปปลากินพืชเพื่อใหปลาปรับสภาพกอนเริ่มทําการ
ทดลอง
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การวางแผนการทดลอง
1. วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design; CRD) โดยสุมปลอยลูก
ปลาบึกที่มีขนาดความยาวประมาณ 4-5 นิ้ว น้ําหนักเฉลี่ยประมาณ 43-45 กรัม/ตัว ลงคอกพลาสติก ขนาด
5 ตร.ม. ที่อยูในบอทดลองขนาด 200 ตร.ม. บอละ 3 คอก (3 ซ้ํา) จํานวน 5 ตัว/คอก ในบอทดลองทั้ง 3 บอ
(ชุดการทดลอง) โดยไมมีการเปลี่ยนถายน้ําตลอดการทดลอง ดังนี้
บอที่ 1 ไมมีการสรางอาหารธรรมชาติ (บอควบคุม)
บอที่ 2 มีการสรางอาหารธรรมชาติ: โดยใสปุยมูลไกแหง ในอัตรา 40 กก./ไร/สัปดาห
บอที่ 3 มีการสรางอาหารธรรมชาติภายหลังเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน: โดยใสปุยมูลไกแหง
ในอัตรา 20 กก./ไร/สัปดาห
2. ทําการเลี้ยงปลาบึกตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2550 – มกราคม 2551 เปนระยะเวลา 7 เดือน โดยให
อาหารเม็ดสําเร็จรูปปลากินพืชระดับโปรตีน 15% แกลูกปลาบึก ในอัตรา 5% ของน้ําหนักตัว/วัน วันละ 2
ครั้ง (08.00-09.00 น. และ 15.00-16.00 น.) ตลอดการทดลอง ปรับปริมาณอาหารที่ใหทุก 1 เดือน
3. สุมจับปลาบึกมาตรวจวัดการเติบโตทุก 1 เดือน โดยนําขอมูลมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพการ
เติบโต แลวนําขอมูลที่ไดไปปรับปริมาณการใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปตอไป
การตรวจสอบประสิทธิภาพการเติบโตของปลาบึก
นับจํานวนและชั่งน้ําหนักปลาในแตละคอกพลาสติก ทุก 1 เดือน นําขอมูลที่ไดไปคํานวณหาคา
ประสิทธิภาพการเติบโตตางๆ ดังนี้
1. น้ําหนักเฉลีย่ (Average weight)
= (น้ําหนักปลาทั้งหมด/จํานวนปลาทั้งหมด)
2. น้ําหนักที่เพิม่ ขึ้น (Weight gain)
= น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง (ก.) – น้ําหนักปลาเริ่มตน (ก.)
3. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth Rate; SGR) (%/วัน)
= 100 x (ln น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง – ln น้ําหนักปลาเมื่อเริ่มตนการเลี้ยง) / จํานวนวันที่เลี้ยง
4. น้ําหนักเพิ่มตอวัน (Average daily growth; ADG)
= (น้ําหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง – น้ําหนักปลาเริ่มตน) / จํานวนวันที่เลี้ยง
5. อัตราแลกเนื้อ (Feed conversion ratio; FCR)
= น้ําหนักของอาหารที่ปลากิน (ก.) / น้ําหนักปลาที่เพิ่มขึ้น (ก.)
6. อัตราการรอด (Survival rate) %
= (จํานวนปลาที่เหลือเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง / จํานวนปลาเมื่อเริ่มตนการเลีย้ ง) x 100
วิเคราะหความหลากหลายของชนิดและองคประกอบของแพลงกตอนพืช
เก็ บ ตั ว อย า งแพลงก ต อนพื ช ทุ ก 15 วั น ในบ อ ทดลองทั้ ง 3 บ อ โดยทํ า การสุ ม เก็ บ ตั ว อย า ง
แพลงกตอนพืชที่ระดับผิวน้ํา ใชถังน้ําขนาด 5 ลิตร ตักน้ําปริมาตร 30 ลิตร กรองผานถุงกรองแพลงกตอน
(Plankton net) ขนาดตา 10 ไมโครเมตร แลวเก็บตัวอยางน้ําที่เหลือปลายกระบอกของถุงกรองแพลงกตอน
เทใสในขวดพลาสติกเก็บตัวอยาง เติมน้ํายาดอง Lugol’s solution (อัตรา 1:100) แลวนําไปตรวจวิเคราะห
จัดจําแนกชนิดและนับปริมาณภายใตกลองจุลทรรศนตอไป (ลัดดา, 2542; ยุวดี, 2546)
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การตรวจวิเคราะหปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพ และเคมี (ขจรเกียรติ์ และคณะ, 2552)
ทําการวิเคราะหปจจัยคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี ในบอทดลองทั้ง 3 บอ ทุก 15 วัน จนเสร็จ
สิ้นการทดลอง ไดแก
- ระดับความลึกของน้ํา โดยใชไมเมตร
- ปริ ม าณออกซิ เ จนละลายน้ํ า โดยวิ ธี Azide
- อุณหภูมิอากาศและน้ํา โดยใช Thermometer
modification หรือ Winkler method
- คาความโปรงแสงของน้ํา โดยใช Secchi disc
- ป ริ ม า ณ แ อ ม โ ม เ นี ย ไ น โ ต ร เ จ น โ ด ย วิ ธี
- คาความเปนกรด-ดางโดยใช pH meter
Indophenol method หรือ Phenate method
- ปริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายน้ํ า ทั้ ง หมด โดยใช
- ปริ ม าณไนเตรทไนโตรเจน โดยวิ ธี CopperTDS meter
cadmium reduction column method
- คาความนําไฟฟา โดยใช Conductivity meter
- ปริ ม าณออร โ ธฟอสเฟตฟอสฟอรั ส โดยวิ ธี
Stannous chloride
การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหคาเฉลี่ยของประสิทธิภาพการเติบโตของปลาบึก จํานวนชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืช
โดยวิเคราะหหาความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกตางของแตละบอ
(ชุดการทดลอง) จากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของบอ โดยวิธีของ Duncan Multiple Range Test (DMRT)
และวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient) เพื่อศึกษาสหสัมพันธของการใชปุยมูลไก
ตอประสิทธิภาพการเติบโตของปลาบึก องคประกอบชนิดของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 และ 99% โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 11.5.0

ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพการเติบโตของปลาบึก
ผลการศึ กษาตรวจวั ดประสิ ทธิ ภาพการเติ บโตของปลาบึ กที่ เลี้ ยงในบ อทดลองทั้ ง 3 บ อ ตลอด
ระยะเวลาการทดลอง แสดงใน Table 1
Table 1 Average values of the growth performance of Pla Buk (Pangasianodon gigas) in each
ponds during the study period (July 2007-January 2008) (mean+SD)(n = 15)
Ponds

Average weight
Weight gain
(g)
(g)
c
1
88.57 + 29.90
44.90 + 9.94 c
2
219.64 + 36.56 a 174.98 + 36.87 a
93.77 + 26.28 b
3
137.77+ 26.25 b
P-value
0.000
0.000

Growth performance
SGR
ADG
Survival rate
FCR
( %/day )
( /day )
(%)
c
c
a
0.80 + 0.21 0.52 + 0.10 11.25 + 1.77
100
a
a
a
1.84 + 0.59 2.02 + 0.34 15.88 + 1.53
100
b
b
a
1.59 + 0.75 1.33 + 0.49
5.97 + 3.54
100
0.000
0.000
0.202
-

Remark: Values within same column not followed by the same letter are significantly different (P<0.05)
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2. จํานวนชนิดและปริมาณแพลงกตอนพืช
ผลการศึกษาความหลากหลายของชนิดและองคประกอบของแพลงกตอนพืชในบอเลี้ยงปลาบึก
ในแตละบอตลอดระยะเวลาการทดลอง พบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 6 ดิวิชัน 22 ชนิด คือ ดิวิชัน Cyanophyta
9 ชนิด (รอยละ 20%) ดิวิชัน Chlorophyta 17 ชนิด (รอยละ 37.78%) ดิวิชัน Chrysophyta 13 ชนิด (รอยละ
28.89%) ดิวิชัน Pyrrophyta 1 ชนิด (รอยละ 2.22%) ดิวิชัน Euglenophyta 4 ชนิด (รอยละ 8.89%) และดิวิชัน
Cryptophyta 1 ชนิด (รอยละ 2.22%) โดยตลอดการศึกษา พบวา แพลงกตอนพืชที่เปนชนิดเดนในบอเลี้ยง
ปลาบึก ทั้ง 3 บอ คือ Scenedesmus sp. (ดิวิชัน Chlorophyta) และ Euglena sp. (ดิวิชัน Euglenophyta)
ทั้งนี้คาเฉลี่ยจํานวนชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในแตละบอ แสดงใน Table 2
Table 2 Average values of the number of species and density of phytoplankton in each ponds
during the study period (July 2007-January 2008) (mean+SD)(n = 7)
Ponds
Parameters

1

2

3

(non natural food establishment) (natural food establishment)
a

Number of species
Density of phytoplankton (cell.ml-1)

a

24.57 + 3.55
14.31 + 3.98 b

(mix system)

27.43 + 3.36 a
19.69 + 3.93 a

27.57 + 3.91
22.66 + 6.08 a

Values within same row not followed by the same letter are significantly different (P<0.05)

3. คุณภาพน้ําทางดานกายภาพและเคมี
ผลการศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมีในบอเลี้ยงปลาบึกปรากฏผลการศึกษาดัง Table 3

Table 3 Average values of physical and chemical parameters in each ponds during the study
period (July 2007-January 2008) (mean+SD)(n = 7) ab
Ponds
Parameters

1

2

3

(non natural food establishment) (natural food establishment)

Water depth (m)
Air temp. (OC)
Water temp. (OC)
Transparency (m)
pH
TDS (mg.L-1)
Conductivity (µs.cm-1)
DO (mg.L-1)
NH3-N (mg.L-1)
NO3-N (mg.L-1)
PO4-P (mg.L-1)

c

0.56 + 0.04
25.71 + 3.65a
24.36 + 3.39a
0.22 + 0.07a
7.41 + 0.18b
38.57 + 8.35b
83.57 + 10.38b
3.57 + 0.67a
0.7032 + 1.58a
0.0286 + 0.04a
0.6685 + 0.68a

b

0.68 + 0.08
25.71 + 3.65a
24.50 + 3.72a
0.28 + 0.04a
7.98 + 0.59a
95.07 + 12.53a
199.29 + 39.52a
4.42 + 1.39a
0.2016 + 1.40a
0.0458 + 0.06a
0.9122 + 0.97a

(mix system)

0.78 + 0.06a
25.71 + 3.65a
24.29 + 3.86a
0.26 + 0.04a
7.93 + 0.49a
81.43 + 9.88a
175.00 + 25.82a
3.85 + 1.22a
0.4484 + 1.01a
0.0565 + 0.07a
0.5273 + 0.58a

Values within same row not followed by the same letter are significantly different (P<0.05)
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สหสั ม พั น ธ ข องการใช ปุ ย มู ล ไก ต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการเติ บ โตของปลาบึ ก องค ป ระกอบชนิ ด ของ
แพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงเชิงพาณิชย
บอที่ 1 ไมมีการสรางอาหารธรรมชาติ
จากการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการเติบโตของปลาบึกกับปจจัยตางๆ
ในสภาพที่ไมมีการสรางอาหารธรรมชาติ พบวา ชวงระยะเวลาการเลี้ยงมีความสัมพันธเชิงบวกตอน้ําหนัก
เฉลี่ย (r = 0.957**) น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (r = 0.955**) แตมีความสัมพันธเชิงลบตออัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ (r = -0.847**) อุณหภูมิอากาศ (r = -0.888**) และอุณหภูมิน้ํา (r = -0.900**)
นอกจากนี้ยังพบวา ประสิทธิภาพการเติบโตของปลาบึกมีสหสัมพันธกับปจจัยแวดลอมตางๆ ในบอ
ไดแก น้ําหนักเฉลี่ยมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนชนิดของแพลงกตอนพืช (r = 0.933**) และคาความ
โปรงแสงของน้ํา (r = 0.820*) และมีความสัมพันธเชิงลบกับอุณหภูมิอากาศ (r = -0.891**) อุณหภูมิน้ํา (r =
-0.912**) และปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (r = -0.822*)
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนชนิดของแพลงกตอนพืช (r = 0.933**) และมี
ความสัมพันธเชิงลบกับอุณหภูมิอากาศ (r = -0.891**) อุณหภูมิน้ํา (r = -0.912**) และปริมาณแอมโมเนีย
ไนโตรเจน (r = -0.822*)
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมีความสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณแพลงกตอนพืช (r = 0.847*)
อุณหภูมิอากาศ (r = 0.953**) และอุณหภูมิน้ํา (r = 0.918**) และมีความสัมพันธเชิงลบกับจํานวนชนิดของ
แพลงกตอนพืช (r = -0.924**)
สํ า หรั บ จํ า นวนชนิ ด และปริ ม าณของแพลงก ต อนพื ช ซึ่ ง เป น ป จ จั ย ที่ ส ะท อ นถึ ง ปริ ม าณอาหาร
ธรรมชาติในบอนั้น พบวา จํานวนชนิดของแพลงกตอนพืชมีความสัมพันธเชิงบวกกับชวงระยะเวลาการเลี้ยง
(r = 0.934**) และมีความสัมพันธเชิงลบกับอุณหภูมิอากาศ (r = -0.789*) และอุณหภูมิน้ํา (r = -0.892**)
ปริมาณของแพลงกตอนพืชมีความสัมพันธเชิงบวกกับอุณหภูมิอากาศ (r = 0.806*)
The culture period of Pla Buk (Pangasianodon gigas)
r = +0.934** (Number of species)

Phyto
plankton

r = +0.957** (Average weight)
r = +0.955** (Weight gain)
r = -0.847** (SGR)

Growth
performance
of Pla Buk

r = +0.933** (Average weight)
r = +0.933** (Weight gain)
r = +0.847* (SGR)

r = -0.888** (Air temp.)
r = -0.900** (Water temp.)

Water
quality

r = +0.820* (average weight) ~ Transparency
r = -0.891** (average weight, Weight gain) ~ Air temp.
r = -0.912** (average weight, Weight gain) ~ Water temp.
r = -0.822** (average weight, Weight gain) ~ NH3-N
r = +0.953** / +0.918** (SGR) ~ Air temp. / Water temp.

Figure 1 The correlation diagram in the first pond (non natural food establishment)
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บอที่ 2 มีการสรางอาหารธรรมชาติโดยใสปุยมูลไกแหงในอัตรา 40 กก./ไร/สัปดาห ตลอด
การทดลอง
จากการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการใชปุยมูลไกกับประสิทธิภาพการเติบโตของ
ปลาบึก องคประกอบชนิดของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําในบอที่ 2 ซึ่งมีการสรางอาหารธรรมชาติโดย
ใสปุยมูลไกแหงในอัตรา 40 กก./ไร/สัปดาห ตลอดการทดลอง พบวาการใชปุยมูลไกเปนระยะเวลานานและ
ตอเนื่องมีความสัมพันธเชิงบวกตอน้ําหนักเฉลี่ย (r = 0.958**) น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (r = 0.958**) อัตราแลก
เนื้อ (r = 0.672**) และจํานวนชนิดของแพลงกตอนพืช (r = 0.789*) แตมีความสัมพันธเชิงลบตออัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะ (r = -0.987**) น้ําหนักเพิ่มตอวัน (r = -0.499*) และคาความเปนกรด-ดาง (r = -0.826*)
นอกจากนี้ยังพบวา ประสิทธิภาพการเติบโตของปลาบึกมีสหสัมพันธกับปจจัยแวดลอมตางๆ ในบอ
ไดแก น้ําหนักเฉลี่ยมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนชนิดของแพลงกตอนพืช (r = 0.841*) และระดับความ
ลึกของน้ํา (r = 0.850*) และมีความสัมพันธเชิงลบกับอุณหภูมิอากาศ (r = -0.836*) อุณหภูมิน้ํา (r = -0.834*)
และคาความเปนกรด-ดาง (r = -0.857*)
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนชนิดของแพลงกตอนพืช (r = 0.841*) และระดับ
ความลึกของน้ํา (r = 0.850*) และมีความสัมพันธเชิงลบกับอุณหภูมิอากาศ (r = -0.836*) อุณหภูมิน้ํา (r = -0.834*)
และคาความเปนกรด-ดาง (r = -0.857*)
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมีความสัมพันธเชิงบวกกับอุณหภูมิอากาศ (r = 0.989**) อุณหภูมิน้ํา
(r = 0.945**) และปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (r = 0.833*) และมีความสัมพันธเชิงลบกับระดับความลึก
ของน้ํา (r = -0.929**)
อัตราแลกเนื้อมีความสัมพันธเชิงลบกับอุณหภูมิอากาศ (r = -0.921**) อุณหภูมิน้ํา (r = -0.893**)
และปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (r = -0.840*)
สําหรับจํานวนชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในบอที่ 2 ซึ่งมีการสรางอาหารธรรมชาติตลอด
การทดลอง พบวา จํานวนชนิดของแพลงกตอนพืชมีความสัมพันธเชิงลบกับคาความเปนกรด-ดาง (r = -0.941**)
และปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (r = -0.792*)
ปริ ม าณของแพลงก ต อนพื ช มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ ปริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายน้ํ า ทั้ ง หมด
(r = 0.757*) และมีความสัมพันธเชิงลบกับคาความเปนกรด-ดาง (r = -0.770*) และปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา
(r = -0.893**)
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The chicken manure application periods
r = +0.789* (Number of species)

Phyto
plankton
r = +0.841* (Average weight)
r = +0.841* (Weight gain)

r = +0.958** (Average weight)
r = +0.958** (Weight gain)
r = +0.672** (FCR)
r = -0.987** (SGR)
r = -0.499* (ADG)

Growth
performance
of Pla Buk

r = -0.826* (pH)

Water
quality

r = -0.836* (average weight, Weight gain) ~ Air temp.
r = -0.834* (average weight, Weight gain) ~ Water temp.
r = -0.857* (average weight, Weight gain) ~ pH
r = +0.989** / +0.945** (SGR) ~ Air temp. / Water temp.
r = -0.921** / -0.893** (FCR) ~ Air temp. / Water temp.

Figure 2 The correlation diagram in the second pond (natural food establishment)
บอที่ 3 มีการสรางอาหารธรรมชาติโดยใสปุยมูลไกแหงในอัตรา 20 กก./ไร/สัปดาห ภายหลัง
เลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน
ชวงระยะเวลาที่ไมมีการสรางอาหารธรรมชาติ; กอนใสปุยมูลไก
จากการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการใชปุยมูลไกกับประสิทธิภาพการเติบโตของปลา
บึก องคประกอบชนิดของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําในบอที่ 3 ซึ่งมีการสรางอาหารธรรมชาติโดยใสปุย
มูลไกแหงในอัตรา 20 กก./ไร/สัปดาห ภายหลังเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน พบวา ชวงระยะเวลาที่ยังไมไดมี
การสรางอาหารธรรมชาติ ปรากฏสหสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการเติบโตของปลาบึกกับปจจัยตางๆ คือ
ชวงระยะเวลาการเลี้ยงมีความสัมพันธเชิงบวกตอน้ําหนักเฉลี่ย (r = 0.888**) น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (r = 0.887**)
และจํานวนชนิดของแพลงกตอนพืช (r = 0.990**) แตมีความสัมพันธเชิงลบตออัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
(r = -0.967**) น้ําหนักเพิ่มตอวัน (r = -0.839**) และอัตราแลกเนื้อ (r = -0.802**)
น้ําหนักเฉลี่ยมีความสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําทั้งหมด (r = 0.962*) และมี
ความสัมพันธเชิงลบกับปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (r = -0.973*)
น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําทั้งหมด (r = 0.962*) และมี
ความสัมพันธเชิงลบกับปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (r = -0.973*)
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมีความสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณของแพลงกตอนพืช (r = 0.997*)
และคาความเปนกรด-ดาง (r = 0.998*)
น้ําหนักเพิ่มตอวันมีความสัมพันธเชิงบวกกับอุณหภูมิน้ํา (r = 0.998*)
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The culture period of Pla Buk (Pangasianodon gigas)
r = +0.990** (Number of species)

Phyto
plankton
r = +0.997* (SGR)

r = +0.888** (Average weight)
r = +0.887** (Weight gain)
r = -0.967** (SGR)
r = -0.839** (ADG)
r = -0.802** (FCR)

Growth
performance
of Pla Buk

Water
quality

r = +0.962* (average weight) ~ TDS
r = +0.962* (Weight gain) ~ TDS
r = +0.998* (SGR) ~ pH
r = +0.998* (ADG) ~ Water temp.

Figure 3 The correlation diagram in the third pond (mix system)
(before the chicken manure application periods)
ชวงระยะเวลาที่มีการสรางอาหารธรรมชาติ; หลังใสปุยมูลไก
จากการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการใชปุยมูลไกกับประสิทธิภาพการเติบโตของปลา
บึก องคประกอบชนิดของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําในบอที่ 3 ซึ่งมีการสรางอาหารธรรมชาติโดยใสปุย
มูลไกแหงในอัตรา 20 กก./ไร/สัปดาห ภายหลังเลี้ยงเปนระยะเวลา 4 เดือน พบวา การใชปุยมูลไกในชวง
ระยะเวลาดังกลาวมีความสัมพันธเชิงบวกตอน้ําหนักเฉลี่ย (r = 0.956**) น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (r = 0.956**)
และน้ําหนักเพิ่มตอวัน (r = 0.791*) แตมีความสัมพันธเชิงลบตออัตราแลกเนื้อ (r = -0.943**)
The chicken manure application periods
r = +0.956** (Average weight)
r = +0.956** (Weight gain)
r = +0.791* (ADG)
r = -0.943** (FCR)

Phyto
plankton

Growth
performance
of Pla Buk

Water
quality

Figure 4 The correlation diagram in the third pond (mix system)
(after The chicken manure application periods)
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เปรียบเทียบสหสัมพันธของการใชปุยมูลไกตอประสิทธิภาพการเติบโตของปลาบึก องคประกอบ
ชนิดของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําระหวางบอที่ 1 และ 2
ผลการเปรี ย บเที ย บสหสั ม พั น ธ ข องการใช ปุ ย มู ล ไก ต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการเติ บ โตของปลาบึ ก
องคประกอบชนิดของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําระหวางบอที่ไมมีการสรางอาหารธรรมชาติ (บอที่ 1)
กับบอที่มีการสรางอาหารธรรมชาติตลอดการทดลอง (บอที่ 2) พบวา การสรางอาหารธรรมชาติโดยการใช
ปุยมูลไกใหผลชัดเจนในการมีสหสัมพันธเชิงบวกตอน้ําหนักเฉลี่ย (r = 0.950**) น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (r =
0.947**) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (r = 0.770**) น้ําหนักเพิ่มตอวัน (r = 0.952**) ปริมาณแพลงกตอนพืช
(r = 0.959**) คาความเปนกรด-ดาง (r = 0.576*) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําทั้งหมด (r = 0.843**) และคาความ
นําไฟฟา (r = 0.843**)
สํ า หรั บ จํ า นวนชนิ ด และปริ ม าณของแพลงก ต อนพื ช ซึ่ ง เป น ป จ จั ย ที่ ส ะท อ นถึ ง ปริ ม าณอาหาร
ธรรมชาติที่สรางขึ้นในบอนั้น พบวา จํานวนชนิดของแพลงกตอนพืชมีความสัมพันธเชิงบวกกับน้ําหนักเฉลี่ย
(r = 0.797**) น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (r = 0.797**) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําทั้งหมด (r = 0.618*) และคาความ
นําไฟฟา (r = 0.614*)
ปริมาณของแพลงกตอนพืชมีความสัมพันธเชิงบวกกับน้ําหนักเฉลี่ย (r = 0.648*) น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
(r = 0.647*) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (r = 0.710**) น้ําหนักเพิ่มตอวัน (r = 0.800**) ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ําทั้งหมด (r = 0.638*) และคาความนําไฟฟา (r = 0.639*)
ทั้งนี้การใชปุยมูลไกจะสงเสริมใหองคประกอบชนิดของแพลงกตอนพืชสวนใหญเปนกลุมแพลงกตอนพืช ดิวิชัน Cyanophyta (r = 0.561*) Chrysophyta (r = 0.545*) และ Euglenophyta (r = 0.615*)
r = +0.648*
r = +0.647*
r = +0.710**
r = +0.800**

The chicken
manure
application
periods

Growth performance of Pla Buk
r = +0.797**
r = +0.950** (Average weight)
r = +0.797**
r = +0.947** (Weight gain)
r = +0.770** (SGR)
r = +0.952** (ADG)
Phytoplankton
r = +0.959** (Density of phytoplankton)
Positive trend on the number of species

r = +0.638*
r = +0.639*

Water quality
r = +0.576* (pH)
r = +0.843** (TDS)
r = +0.843** (Conductivity)

r = +0.618*
r = +0.614*

Figure 5 The correlation comparison of chicken manure application on the growth performance of
Pla Buk, Species composition of phytoplankton and water quality between ponds 1 and 2
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วิจารณและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาสหสัมพันธของการใชปุยมูลไกตอประสิทธิภาพการเติบโตของปลาบึก องคประกอบ
ชนิดของแพลงกตอนพืชและคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงเชิงพาณิชยพบวาประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ไมวาจะ
เปนน้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเฉลี่ย และน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวันเฉลี่ย
ของปลาบึกที่เลี้ยงในบอที่ 2 มีคาสูงสุด และประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาบึกที่เลี้ยงในบอที่ 1 มีคา
ต่ําสุด ทั้งนี้อาจเนื่องจาก บอที่ 2 มีการสรางอาหารธรรมชาติตลอดการทดลองโดยใสปุยขี้ไกแหง ในอัตรา
40 กก./ไร/สัปดาห ซึ่งอาหารธรรมชาติที่สรางนั้นก็จะเปนการเพิ่มระบบหวงโซอาหารขึ้นในบอ ซึ่งเชื่อวา
ปจจัยตางๆ ไมวาจะเปนปจจัยทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ในระบบหวงโซอาหารที่เพิ่มขึ้นนั้น จะสงเสริม
เกื้อกูลตอผลผลิตสัตวน้ําที่เพาะเลี้ยง (Mischke and Paul, 2004) กลาวคือ เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการใชปุยมูลไกตอประสิทธิภาพการเติบโตของปลาบึก องคประกอบชนิดของ
แพลงก ต อนพื ช และคุ ณ ภาพน้ํ า ในบ อ เลี้ ย งปลาบึ ก ทั้ ง 3 บ อ โดยภาพรวมชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การสร า งอาหาร
ธรรมชาติดวยการใชปุยมูลไกใหผลชัดเจนในการมีสหสัมพันธเชิงบวกตอน้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ น้ําหนักเพิ่มตอวัน ปริมาณแพลงกตอนพืช คาความเปนกรด-ดาง ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ําทั้งหมด และคาความนําไฟฟา ซึ่งอาหารธรรมชาติที่สรางขึ้นนั้น (พิจารณาจากขอมูล
จํานวนชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืช) มีความสัมพันธเชิงบวกตอน้ําหนักเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําทั้งหมด และคาความนําไฟฟา เชนกัน
นอกจากนี้การใชปุยมูลไกจะสงเสริมใหองคประกอบชนิดของแพลงกตอนพืชสวนใหญเปนกลุม
แพลงกตอนพืช ดิวิชัน Cyanophyta, Chrysophyta และ Euglenophyta ตามลําดับ
อยางไรก็ตามขอควรระวังในการเลี้ยงปลาบึกในระบบที่มีการสรางอาหารธรรมชาติโดยการใสปุย
มูลไกแหงในบอนั้น ตองมีการควบคุมปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ําไมใหมีคาสูงเกินไปเพราะจะมีผลตอ
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาบึกได ซึ่งผลการศึกษาแสดงอยางชัดเจนวาน้ําหนักเฉลี่ย น้ําหนัก
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอวันของปลาบึกมีความสัมพันธเชิงลบกับ
ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน
ดังนั้นขอมูลที่ไดจากการศึกษาจึงเปนขอพิสูจนสมมุติฐานวาการสรางอาหารธรรมชาติภายในบอ
เลี้ยงปลาบึก โดยการใสปุยมูลไกแหงนั้นสามารถสงเสริมเกื้อกูลตอผลผลิตปลาบึกไดจริงเมื่อเปรียบเทียบกับ
บอเลี้ยงที่ไมมีการสรางอาหารธรรมชาติ ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลเบื้องตนในการจัดระบบการเพาะเลี้ยง
ปลาบึกใหมีประสิทธิภาพ เกิดความตอเนื่องและมีทิศทางที่ถูกตอง เปนประโยชนตอการนําไปใชไดกับ
เกษตรกรและผูสนใจ เพื่อพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงปลาบึกที่ยั่งยืนตอไป

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก วิ จั ย และส ง เสริ ม วิ ช าการการเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ รวมทั้ ง
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สภาวิจัยแหงชาติ ที่ไดใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จัดสรรงบประมาณ
การวิจัยประจําป 2550 ในการทําวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณคณาจารย บุคลากร คณะเทคโนโลยีการประมงและ
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ทรัพยากรทางน้ํา และนักศึกษาคณะผูรวมทํางานทุกทาน ที่รวมมือรวมใจ ชวยเหลืออยางเต็มที่ จนงานวิจัย
นี้สามารถสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี
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ผลของการใชมันสําปะหลังตอสมรรถภาพการผลิตและระบบภูมิคุมกัน
ในกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
Effect of Cassava Meal on Growth Performance and Immunological System
in White Shrimp (Litopenaeus vannamei)
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บทคัดยอ
กุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) อายุ 2 เดือน ขนาด 4.8+0.3 กรัม ที่กินอาหารใช
มันสําปะหลังบดทดแทนแปงสาลีที่ระดับ 0, 50, 75 และ 100% ในสูตรอาหาร เปนระยะเวลา 12 สัปดาห มี
การเจริญเติบโต อัตราการรอด และ FCR ไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) การใชมันสําปะหลังบดทดแทน
แปงสาลีทั้งหมดในสูตรอาหาร ทําใหกุงมีคาปริมาณเม็ดเลือดรวม มีความวองไวของซีรั่มที่ทําใหเชื้อ
แบคทีเรียลดลง 50% และมีความวองไวของเซลลเม็ดเลือดในการจับกินสิ่งแปลกปลอมดวยกระบวนการ
phagocytosis สูงสุด (p<0.01)
คําสําคัญ: กุงขาวแวนนาไม มันสําปะหลัง สมรรถภาพการผลิต ภูมิคุมกัน

Abstract
White shrimp (Litopenaeus vannamei) aged 2 months weighed 4.8+0.3 g. fed on diet containing
cassava substituted for wheat flour at 0, 50, 75 and 100% had no significant different in growth rate,
survival rate and feed conversion ratio. Shrimps on 100% cassava substitution for wheat flour diet
had the highest total hemocyte count, bactericidal activity and phagocytosis activity (p<0.01).
Keywords: white shrimp (Litopenaeus vannamei), cassava, performance, immune system
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คํานํา
มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย แตละปประเทศไทยผลิตหัวมัน
สําปะหลังสดไดมากกวา 20 ลานตัน ซึ่งมันสําปะหลังประมาณครึ่งหนึ่งที่ผลิตไดถูกแปรรูปไปเปนมันเสน
และมันอัดเม็ดเพื่อสงออกไปขายยังประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย เพื่อใชผลิตเปน
อาหารสัตว ทั้งอาหารสุกร โคเนื้อ โคนมและสัตวปก เปนเวลานานแลว สําหรับประเทศไทยนั้นมีการใชมัน
สําปะหลังในรูปมันเสนหรือมันบดในสูตรอาหารสัตวชนิดตางๆ ปริมาณ 1-2 ลานตันตอป ซึ่งสูงกวาในอดีต
มาก (สุกัญญา และคณะ, 2551) มันสําปะหลังนอกจากมีขอดีที่แปงในมันสําปะหลังเปนแปงออน ยอยไดงาย
แลว มันสําปะหลังมีสารพิษกรดไฮโดรไซยานิคระดับต่ําที่ไมเปนอันตรายตอตัวสัตว แตมีหนาที่ในการ
กระตุนการทํางานของเอ็นไซมเปอรออกซิเดสในกระแสเลือด ซึ่งมีผลในการกระตุนระบบภูมิตานทานโรค
ของตัวสัตว (อุทัย และสุกัญญา, 2547) การใชมันสําปะหลังเปนแหลงของคารโบไฮเดรตทดแทนขาวโพดใน
สูตรอาหารปลาดุกลูกผสมอุยเทศ พบวา สามารถใหสมรรถภาพการผลิตของปลาไมแตกตางจากการใช
ขาวโพดแตประการใด และการใชมันสําปะหลังสงผลดีตอสุขภาพสัตวโดยมีผลทําใหระบบภูมิตานทานโรค
ปลาดีขึ้น (รัฐศาสตร, 2551)
การศึก ษาในครั้ง นี้มุง เนน เปรีย บเทีย บผลของการใชมันสําปะหลังทดแทนแปง สาลี (wheat
flour) ในอาหารตอการตอบสนองของการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุมกันและสุขภาพของกุงขาวแวนนาไม ซึ่ง
นอกจากจะเปนการลดตนทุนการผลิตแลวยังเปนการสงเสริมสุขภาพของกุงใหดีขึ้นและทนตอการเกิดโรค
ดวยอาหาร หรือโภชนะบําบัด (nutraceutical) ซึ่งจะเปนแนวทางทดแทนการใชสารปฏิชีวนะในอุตสาหกรรม
การเลี้ยงกุงไดตอไป

อุปกรณและวิธีการ
สัตวทดลอง
กุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) อายุ 2 เดือน น้ําหนัก 4.8 ± 0.3 กรัม จํานวน 400 ตัว
อาหารทดลอง
อาหารที่ใชทดลอง ไดแก สูตรอาหารกุงขาวแวนนาไมที่ใชแปงสาลี (wheat flour) และมันสําปะหลังบด
เปนวัตถุดิบแหลงพลังงาน โดยสูตรอาหารทดลองมี 4 สูตรดังนี้
สูตรที่ 1 อาหารใชแปงสาลีเปนแหลงพลังงานหลัก
สูตรที่ 2 อาหารใชมันเสนบดบดทดแทนแปงสาลี 50%
สูตรที่ 3 อาหารใชมันเสนบดทดแทนแปงสาลี 75%
สูตรที่ 4 อาหารใชมันเสนบดเปนแหลงพลังงานหลัก
อาหารทดลองทุกสูตรมีคุณคาทางโภชนะครบตามความตองการของกุงขาว แนะนําโดยบุญชัย
(2532); เวียง (2542) และ Deshimaru (1982) องคประกอบวัตถุดิบอาหารสัตวและองคประกอบทางเคมี
ของอาหารทดลองไดแสดงไวใน Table 1
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Table 1 Feed ingredients and chemical composition of the experimental diets fed to white shrimp
(Litopenaeus vannamei)
Wheat flour
100%
Cassava chip (210 µm)
0
Wheat flour
32
Full fat soybean
15
Soybean meal (48 % CP)
23.25
Fish meal (60 % CP)
25
Lipid
2
Monocalcium-phosphate
2
Binder
0.25
2
Premix
0.5
Total (kg)
100
2.00
Expense(baht/kg)
28.83
Cost (baht/kg)
Proximate composition (%)
Moisture
8.09
Protein
38.49
Fat
6.69
Fiber
1.92
Ash
9.35
Calcium
2.022
Phosphorus
1.238
Lysine
2.15
Methionine + Cystine
1.03
Tryptophan
0.36
Threonine
1.33
Energy (kcal/kg)
4766.42

50%
14
14
15
27.25
25
2
2
0.25
0.5
100
2.00
26.59

Cassava chip
75%
19.5
7
15
28.75
25
2
2
0.25
0.5
100
2.00
25.71

7.91
39.27
5.90
2.00
9.74
2.122
1.162
2.25
1.05
0.37
1.36
4708.58

8.22
38.22
5.71
2.06
9.34
1.886
1.011
2.29
1.06
0.38
1.37
4702.42

Ingredients

Cost1
100%
27.25
0
15
30.25
25
2
2
0.25
0.5
100
2.00
24.84

(baht/kg)
4.7
20
20
17.2
42.5
70
26
70
140

8.34
38.74
6.57
1.97
9.82
2.002
1.138
2.34
1.08
0.38
1.38
4793.89

1

Cost Ingredients (August 2009)
Vitamin and mineral mixture provided the following per kg diet: vitaminA 1,130,000 IU, vitaminD3 1,043,170 IU, vitaminE
30,000 IU, vitaminK3 3.25 g, vitaminB1 12 g, vitaminB2 5 g, vitaminB6 30 g, vitaminB12 12 g, vitaminC 30 g,
chollnechloride 5 g, niacin 10 g, pantothenic acid 27 g, selenium 30 mg, calcium 30 g

2
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วิธีการทดลอง
ทําการเลี้ยงกุงขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในตูกระจกขนาด 70 ลิตร ในโรงเรือนปด
ทั้งหมด 28 ตู เพื่อใชศึกษาสมรรถภาพการผลิตจํานวน 16 ตู และใชศึกษาระบบภูมิคุมกัน 12 ตู โดยใสกุง
ทดลองตูละ 10 ตัว เลี้ยงในน้ําความเค็ม 12 สวนในพันสวน เปลี่ยนถายน้ําและดูดตะกอนวันเวนวัน
ประมาณ 50% ใหอากาศตลอดเวลา ปรับสภาพกุงใหคุนเคยกับสภาพตูทดลองเปนเวลา 7 วัน กอนทําการ
ทดลอง จากนั้นสุมแบงกุงทดลองเพื่อศึกษาสมรรถภาพการผลิตออกเปน 4 กลุมๆ ละ 4 ตู สุมใหกุงทดลอง
แตละกลุมกินอาหารทดลองแตละสูตรที่เตรียมไวเปนระยะเวลา 12 สัปดาห โดยใหกินอาหารวันละ 4 ครั้ง
คือ เวลา 7.00, 11.00, 15.00 และ 19.00 น. (ยกเวนวันที่ทําการชั่งน้ําหนักจะงดใหอาหาร) โดยใหอาหาร
2.5% ของน้ําหนักตัว และทําการชั่งน้ําหนักเพื่อปรับอาหารทุก 2 สัปดาห สวนกุงกลุมที่เลี้ยงเพื่อการศึกษา
ระบบภูมิคุมกันก็แบงเปน 4 กลุมๆ ละ 3 ตู และสุมใหกินอาหารทดลองเปนเวลา 12 สัปดาห โดยมีการให
อาหารแบบเดียวกับกลุมที่เลี้ยงเพื่อศึกษาสมรรถภาพการผลิต
การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูลสมรรถภาพการผลิต ไดแก น้ําหนักเริ่มตน น้ําหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลอง น้ําหนัก
ที่เพิ่มขึ้น (weight gain) น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มตอวัน (average daily gain) ประสิทธิภาพการใชอาหาร (feed
conversion ratio) อัตรารอด (survival rate) และตนทุนการผลิต และทําการเก็บขอมูลคุณภาพน้ํา คือ ออกซิเจน
ที่ละลายน้ํา แอมโมเนีย ไนไตรท ความเปนกรดดางของน้ํา ความเค็มของน้ํา และอุณหภูมิของน้ํา
เก็บขอมูลระบบภูมิคุมกัน โดยศึกษาการตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน 2 ครั้ง คือ เมื่อครบสัปดาห
ที่ 4 และ 12 ของการทดลอง โดยการสุมศึกษาครั้งละ 3 ซ้ําของการทดลอง วิเคราะหปริมาณเม็ดเลือดรวม
(total hemocyte count) และความสามารถในการทําลายเชื้อแบคทีเรียในน้ําเลือด (bactericidal activity)
ตามวิธีการของกิจการ และคณะ (2543) และความวองไวของเม็ดเลือดในการจับกินสิ่งแปลกปลอม (phagocytosis)
ดัดแปลงจากวิธีของ Itami et al. (1994)
วิเคราะหคาทางสถิติ
วิเคราะหขอมูลทั้งหมดจากการทดลองทางสถิติ ความแตกตางของขอมูลเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
การทดลองแตละชุดทดลองเพื่อวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) ดวยวิธี Duncan’s multiple
range test ที่ระดับความเชื้อมั่น 95% ดวยโปรแกรม SAS

ผลการทดลอง
ผลของมันสําปะหลังในสูตรอาหารตอสมรรถภาพการผลิตของกุงขาวแวนนาไม
เมื่อใหอาหารที่มีระดับของมันสําปะหลังบดในระดับตางๆ เปนเวลา 4 สัปดาห พบวา กุงที่กินอาหาร
ทดลองทั้ง 4 สูตร มีน้ําหนักที่เพิ่ม น้ําหนักเฉลี่ยที่เพิ่มตอวัน ประสิทธิภาพการใชอาหารและอัตรารอด
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตกุงที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารใชมันสําปะหลังทดแทนแปง
สาลี 75% (สูตรที่ 3) มีแนวโนมตนทุนคาอาหารในการผลิต 1 กก. ต่ําสุด และต่ํากวากุงที่กินอาหารใชแปง
สาลี 100% (สูตรที่ 1) (Table 2) โดยพบวา สาเหตุการตายของกุงสวนใหญมาจากการกินกันเองชวงระหวาง
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การลอกคราบ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการเลี้ยงในตูปลาซึ่งน้ําจะใสและไมมีที่สําหรับพรางตัวกุงขณะลอกคราบสงผล
ใหกุงที่ลอกคราบไมสามารถหนีทันทําใหถูกกุงตัวอื่นกินเปนอาหาร
Table 2 Growth performance of white shrimp (Litopenaeus vannamei) fed dietary treatments for 12 weeks
Performance

Wheat flour
100 %

50

75

100

pValue

Initial weight (g)

4.82 ± 0.20

4.87 ± 0.29

4.80 ± 0.19

4.81 ± 0.28

0.977

Final weight (g)

11.02 ± 0.24

11.42 ± 0.74

11.52 ± 1.29

10.63 ± 0.33

0.3854

Weight gain (g)

6.20 ± 0.23

6.55 ± 0.74

6.72 ± 1.31

5.82 ± 0.44

0.4242

0.069 ± 0.005

0.412

Average daily gain (g)

Cassava chip (%)

0.074 ± 0.003 0.078 ± 0.009 0.080 ± 0.015

FCR

1.73 ± 0.12

1.78 ± 0.19

1.61 ± 0.21

1.75 ± 0.18

0.5394

Survival rate (%)

67.5 ± 5.00

70 ± 0

67.5 ± 5.00

65 ± 5.77

0.5174

Cost (baht/shrimp 1 kg)

49.90 ± 3.60

47.37 ± 5.16

41.22 ± 5.34

43.52 ± 4.53

0.0915

ผลของมันสําปะหลังในสูตรอาหารตอระบบภูมิคุมกันของกุงขาวแวนนาไม
การศึกษาพบวา เมื่อใหอ าหารที่มี มันสําปะหลังบดในระดับ ตางๆ เปนเวลา 4 สัปดาห พบว า
ปริมาณเม็ดเลือดรวมและความวองไวของซีรั่มที่ทําใหเชื้อแบคทีเรียลดลง 50% ของกุงที่กินอาหารทั้ง 4 สูตร
ใหผลไมแตกตางกัน แตเมื่อเลี้ยงครบ 12 สัปดาห พบวา กุงที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรที่ผสมมันสําปะหลังบด
ทดแทนแปงสาลีที่ระดับ 100% มีคาสูงสุด โดยแตกตางจากกลุมที่ทดแทนแปงสาลีที่ระดับ 75 และ 50%
ตามลําดับ และพบวา กลุมที่ไมไดใชมันสําปะหลังมีปริมาณเม็ดเลือดรวมนอยที่สุด (p<0.01) สวนความ
วองไวของเซลลเม็ดเลือดในการจับกินสิ่งแปลกปลอมดวยกระบวนการ phagocytosis ในสัปดาหที่ 4 ของกุง
ทั้ง 4 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่ในสัปดาหที่ 12 ของการทดลอง พบวา กุงที่เลี้ยง
ดวยอาหารสูตรที่ผสมมันสําปะหลังบดทดแทนแปงสาลีที่ระดับ 100, 75 และ 50% มีคาไมแตกตางกันแตสูง
กวากลุมที่ไมใชมันสําปะหลังซึ่งมีคานอยที่สุด (p<0.01) (Table 3)
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Table 3 Immunological system of white shrimp (Litopenaeus vannamei) fed dietary treatments at 4 weeks and 12 weeks
Immunological

Weeks

Wheat flour 100%

Cassava chip (%)

p-Value

50

75

100

Total hemocyte count
(X105 cell/mm3)

4

3.084 ± 0.748

3.678 ± 0.534

3.672 ± 0.200

3.552 ± 0.710

0.5873

12

65.94 ± 7.147 c

79.05 ± 6.036 b

82.32 ± 7.522 b

101.34 ± 4.388a

0.001

% Phagocytosis

4

24.055 ± 0.841

25.895 ± 0.757

25.435 ± 0.615

25.970 ± 0.424

0.1324

12

36.090 ± 0.416 b

41.970 ± 0.813a

41.707 ± 1.675a

42.220 ± 1.595a

0.0008

4

1:04

1:04

1:04

1:04

12

1:04

1:4 - 1:8

1 4 - 1:8

1:08

Bactericidal Activity

a,b

Mean values within a raw with unlike superscripts differ significantly (p<0.01)
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วิจารณและสรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองการใชมันสําปะหลังบดทดแทนแปงสาลีในสูตรอาหารตอสมรรถภาพการผลิตของ
กุงขาว พบวา ไมมีความแตกตางกัน เนื่องจากแปงในมันสําปะหลังเปนแปงออน สัตวสามารถยอยไดงายและ
นําไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่ โดยแปงในมันสําปะหลังมีอะไมโลเพคตินเปนองคประกอบมากกวา 80%
คุณสมบัติของแปงออนจะดูดซับน้ําไวในโมเลกุลไดเร็ว ทําใหเอนไซมอะไมเลสในทางเดินอาหารยอยแปงได
เร็วขึ้นเชนกัน (อุทัย และสุกัญญา, 2547) ซึ่ง Bombeo-Tuburan et al. (1995) อางโดย ประทักษ และคณะ
(2547) ไดศึกษาในกุงกามกราม พบวา เมื่อมีการผสมหอยเชอรี่สดรวมกับมันสําปะหลัง ในสูตรอาหารกุง
กามกรามสงผลใหผลผลิตกุงกามกรามเพิ่มขึ้น และจากผลการทดลองเบื้องตน พบวา อาหารที่มีมันสําปะหลัง
เปนองคประกอบสงเสริมให total hemocyte count, bactericidal activity และ % phagocytosis ที่ดีขึ้นแก
ตัวกุง ทั้งนี้เนื่องจากมันสําปะหลังมีจุลินทรียผลิตกรดแลคติคปนเปอนโดยธรรมชาติ ไดแก แลคโตบาซิลลัส
บิฟโดแบคทีเรียม และเชื้อยีสต ดังนั้นการใชมันสําปะหลังในสูตรอาหารทําใหกุงไดรับจุลินทรียเหลานี้เพิ่มขึ้น
Li et al. (2007) รายงานวา การเสริมจุลินทรียผลิตกรดแลคติค (Bacillus licheniformis) ในอาหารกุงขาว
พบวา ชวยทําใหปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Vibrio spp. ในทางเดินอาหารกุงลดลง นอกจากนี้ยังมีผลทําให total
haemocyte counts, phenoloxidase and superoxide dismutase activities ของกุงสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05)
นอกจากนี้มันสําปะหลังยังมีการปนเปอนของกรดไฮโดรไซยานิคในระดับต่ํา โดยธรรมชาติกรด
ไฮโดรไซยานิ ค เมื่ อ ดู ด ซึ ม เข า ร า งกายจะถู ก เปลี่ ย นเป น สารไทโอไซยาเนต (thiocyanate; SCN-) และ
เกิดปฏิกิริยาลูกโซในการกระตุนเอ็นไซมออกซิเดสในเม็ดเลือดและเอ็นไซมกลูตาไธโอนเปอรออกซิเดส การ
เพิ่มขึ้นของสารไฮโปไทโอไซยาเนต (OSCN-) การเพิ่มขึ้นของสารกลูตาไทโอน และการเพิ่มขึ้นลิมโฟไซทใน
กระแสเลือด (อรอนงค และคณะ, 2548) นั่นคือการเพิ่มขึ้นของระบบภูมิคุนโรคของรางกาย รัฐศาสตร
(2551) รายงานวา มันสําปะหลังสามารถใชทดแทนขาวโพดในการผลิตอาหารปลาดุกลูกผสมได 100% และ
พบวา สูตรอาหารมันสําปะหลังสงผลดีตอสมรรถภาพการผลิตของปลาดุกลูกผสมอุยเทศมากกวาการใช
อาหารสําเร็จรูปลอยน้ําทั่วไปอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) และยังสงผลใหสัตวมีสุขภาพดี ซึ่งมี
แนวโนมวาสัตวที่กินอาหารจากมันสําปะหลังจะมีภูมิคุมกันที่ดีขึ้น โดยมีปริมาณของกลูตาไธโอนรวมซึ่งเปน
สารตานอนุมูลอิสระในรางกายเพิ่มขึ้น สงผลใหสัตวมีความตานทานตอการเกิดอนุมูลอิสระในรางกายมากขึ้น
ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา การใชมันสําปะหลังบดทดแทนแปงสาลีสงผลใหกุงมีสุขภาพและระบบภูมิคุนกัน
โรคสู ง ขึ้ น เช น เดี ย วกั น จึ ง เป น การยื น ยั น ข อ ดี ข องมั น สํ า ปะหลั ง ในการเพิ่ ม ภู มิ คุ ม กั น โรคของกุ ง ขาว
นอกจากนี้ มันสําปะหลังยังถือวาเปนวัตถุดิบอาหารสัตวที่มีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับวัตถุดิบแหลงพลังงาน
ชนิดอื่นจึงทําใหตนทุนการผลิตลดลง สงผลใหมีกําไรจากการเลี้ยงกุงมากกวาอาหารที่ใชแปงสาลีในสูตร
อาหาร ทั้งนี้การทําอาหารใชเองในฟารมตองมีการคํานวณสูตรอาหารใหมีโภชนะตางๆ ที่สมดุลและครบตาม
ความตองการของกุงดวย

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณศูนยคนควาและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อ
คนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว ที่สนับสนุนงบประมาณในงานวิจัยครั้งนี้
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บทคัดยอ
การศึกษาระดับการมีสวนรวมของประมงอาสาที่มีตองานอนุรักษทรัพยากรประมงในแมน้ําปงของ
จังหวัดเชียงใหม สุมตัวอยางประมงอาสาจํานวน 66 คน เก็บรวมรวบขอมูลโดยการใชแบบสัมภาษณแลว
นําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสูงสุดต่ําสุด และทดสอบ
ความสัมพันธโดยใชคาสถิติ Chi-square test สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ ประมงอาสาสวนใหญเปนเพศชาย
รอยละ 92.4 จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายมากที่สุดถึงรอยละ 34.8 ประมงอาสามีรายไดอยูในชวง
50,001-100,000 บาทต อ ป ร อ ยละ 36.4 มี ก ารติ ด ต อ กั บ เจ า หน า ที่ ป ระมง ร อ ยละ 89.4 และเข า รั บ
การฝกอบรมดานประมงถึงรอยละ 83.3 ประมงอาสามีตําแหนงทางสังคม คิดเปนรอยละ 54.5 สําหรับ
การมีสวนรวมของประมงอาสาที่มีตองานอนุรักษทรัพยากรประมงในจังหวัดเชียงใหม มีดังนี้ 1) ดานการมี
ส ว นร ว มในการวางแผนโดยรวมอยู ใ นระดั บ น อ ย มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 1.44 2) ด า นการมี ส ว นร ว มใน
การปฏิ บั ติ ง านโดยรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 1.55 3) ด า นการมี ส ว นร ว มในการ
ประเมินผลโดยรวมอยูในระดับนอยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.46 4) ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.89 ระดับการศึกษามีผลตอการมีสวนรวมในการวางแผน
การอนุรักษทรัพยากรประมงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
คําสําคัญ: ประมงอาสา การมีสวนรวม การอนุรักษทรัพยากรประมง แมน้ําปง
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Abstract
The objective of this research was to study participation level of the fisheries volunteer for
fisheries resources conservation in Ping river, Chiang Mai province. The random samples of 66
people were collected by using questionnaires and evaluated by using SPSS 15.0. The sample
group was 92.4 percentages of males. 34.8 percentages graduated high school. Approximately
36.4 percentages of civilian get 50,001-100,000 baht household incomes. 54.5 percentages of
interviewers hold social leader status. They usually contact with the civil officers (89.4 percentages)
and 83.3 percentages were trained about fisheries. The participation of fisheries volunteers in
fisheries resource conservation in Ping river, Chiang Mai were 1) the average participation in
planning process was 1.44; 2) the average participation in action was 1.55; 3) the average
participation in evaluation practice was 1.46; and 4) the average participation in the benefit gain
was 1.89. The levels of education have affected to the participation (p<0.05)
Keywords: fisheries volunteer, aquatic resource conservation, community participation, Ping river

คํานํา
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดนโยบายใหกรมประมงสรางเกษตรกรทําหนาที่เปนผูนํา
ทองถิ่นดานการประมง ซึ่งในที่นี้เรียกวา ประมงอาสา โดยมุงเนนใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาตนเองและทองถิ่นตามความตองการของชุมชน คํานึงถึงศักยภาพของพื้นที่ สนับสนุนให
เกษตรกรมีความเขมแข็ง โดยกรมประมงลงทุนดานการใหความรูเพื่อพัฒนาทักษะและถายทอดเทคโนโลยี
ดานการประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดานการประมงในชุมชนและผลักดันใหเกิดเครือขายเกษตรกร
ประมง ใหเกิดการพัฒนาการประมงในระดับทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม มีความตอเนื่อง และครอบคลุมทั่ว
ประเทศ สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง (2546) ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของประมงอาสา
ไว 5 ขอดังนี้
1. สามารถเปนเกษตรกรตัวอยาง/เกษตรกรผูนําดานการประมงในระดับตําบล/หมูบาน
2. เปนผูประสานงานในแผนงานโครงการและกิจกรรมของกรมประมง
3. เปนผูชวยเจาหนาที่กรมประมงในการประชาสัมพันธ/การนัดพบระหวางเจาหนาที่กรมประมงกับ
เกษตรกรในพื้นที่รวมทั้งการถายทอดขาวสารความรูและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประมง
4. ชวยสํารวจและบันทึกขอมูลดานการประมงในพื้นที่ตามความตองการของกรมประมง
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากเจาที่หนากรมประมง
ทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําในแมน้ําปงซึ่งอยูในภายใตความดูแลของกรมประมง
มุงไปที่การเพิ่มผลผลิตสัตวน้ําเพื่อใหไดปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยเนนใหราษฎรและชุมชนทองถิ่นได
เขามามีสวนรวมอยางใกลชิด และปลุกกระแสใหราษฎรและชุมชนทองถิ่นรวมทั้งหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนเกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในแมน้ําปงตามหลักการ
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พัฒนาที่ยั่งยืน ประมงอาสาถือวาเปนตัวแทนหรือผูนําที่ทางหนวยงานกรมประมงไดมีการคัดเลือกและจัด
อบรมเพื่อใหเปนแกนนําของชุมชน เปนผูประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐกับชุมชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวน้ําในแมน้ําปง ตั้งแตป 2546-2552 สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม มีประมงอาสาจํานวน
6 รุน รวมทั้งสิ้น 87 คน โดยมีประมงอาสาที่อยูในเขตแมน้ําปง จํานวน 66 คน ซึ่งเปนตัวแทนของกรม
ประมงในการสงเสริมดานการอนุรักษทรัพยากรประมงในแมน้ําปงใหมีความสมบูรณและยั่งยืน
งานวิ จัย นี้มี จุด ประสงคเ พื่อ ศึก ษาระดั บการมีส ว นร วมของประมงอาสาที่ มีต อ งานอนุรั กษ ฯ ใน
จังหวัดเชียงใหม ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมของประมงอาสากับการมี
สวนรวมในการอนุรักษฯ และศึกษาถึงสภาพปญหา ความตองการของประมงอาสาเกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การอนุรักษฯ ในจังหวัดเชียงใหม โดยขอมูลที่ไดจะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานใหประมง
อาสาเขามามีสวนรวมในการอนุรักษฯ เพิ่มมากขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณจากแบบสอบถามเพื่อศึกษาขอมูลปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม การมีสวนรวมของประมงอาสาในการอนุรักษสัตวน้ําของประมงอาสา
ในเขตแมน้ําปง จังหวัดเชียงใหมจํานวน 66 ราย นําขอมูลที่ไดมาทําการตรวจสอบและประมวลผลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 15.0 โดยการแจกแจงความถี่แลวคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และวิเคราะห
ความสัมพันธโดยใชคาสถิติไคสแควร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลการวิจัย
จากการศึกษาการมีสวนรวมของประมงอาสาที่มีตองานอนุรักษทรัพยากรในแมน้ําปงของจังหวัด
เชียงใหม ไดผลการศึกษา 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลทางเศรษฐกิจและสังคม
ประมงอาสาผูใหขอมูล จํานวน 66 ราย เปนเพศชายรอยละ 92.4 เพศหญิงรอยละ 7.6 สมรส
แลวอยูดวยกันรอยละ 94.7 จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายมากที่สุดรอยละ 34.8 รองลงมาจบชั้นมัธยมตน
รอยละ 28.8 จบปริญญาตรี รอยละ 10.6 มีแรงงานในครอบครัว 1-3 คน รอยละ 50.9 มากกวา 3 คน
รอยละ 49.1 รายไดของครอบครัวสวนใหญอยูในชวง 50,001-100,000 บาทตอป คิดเปนรอยละ 36.4
รองลงมาอยูในชวง 150,001-200,000 บาทตอป รอยละ 16.7 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ
72.7 มีการติดตอกับเจาหนาที่ประมง รอยละ 89.4 เคยเขารับการฝกอบรมอื่นนอกจากการฝกอบรมประมง
อาสา รอยละ 83.3 ประมงอาสาสวนใหญมีตําแหนงทางสังคมคิดเปนรอยละ 53.0 สวนการยอมรับจาก
คูครองนั้น รอยละ 65.2 คูครองใหการสนับสนุน ระดับความรูในการอนุรักษทรัพยากรประมงอาสา รอยละ
52.6 อยูในระดับปานกลาง (Table 1)
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Table 1 Basic personal economy and social
Factor
Sex
Age

Status

Education

Number of workers in household
Income

Career

Contact officer
Training other than fishing volunteers
Social status
Acceptance of partner

male
female
≤ 40 year
41-50 year
> 50 year
marriage together
marriage separated
single
primary
lower secondary school
high school
diploma
bachelor
≤ 3 people
≥3 people
<500,000 baht/year
50,001-100,000 baht/year
100,001-150,000 baht/year
150,001-200,000 baht/year
200,001-250,000 baht/year
> 250,001 baht/year
agriculture
trade
employee
ever
never
ever
never
yes
no
support
no comments
impenetrable

Number
61
5
11
32
23
59
2
5
16
19
23
1
7
35
31
9
24
9
11
9
4
48
9
9
59
7
55
11
36
30
43
22
1

Percent
92.4
7.6
16.7
48.5
34.8
89.3
3.0
7.5
24.4
28.7
34.8
1.5
10.6
53.1
46.9
13.6
36.4
13.6
16.7
13.6
6.1
72.8
13.6
13.6
89.4
10.6
83.3
16.7
54.5
45.5
65.2
33.3
1.5

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

289

ตอนที่ 2 ขอมูลการมีสวนรวมของประมงอาสาที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรประมง
การจํ า แนกระดั บ การมี ส ว นร ว มของประมงอาสาที่ มี ต อ งานอนุ รั ก ษ ฯ ในแม น้ํ า ป ง ของจั ง หวั ด
เชียงใหม ซึ่งศึกษาถึงการมีสวนรวมใน 4 เรื่อง คือ การวางแผน การปฏิบัติงาน การประเมินผล และการรับ
ผลประโยชน โดยเกณฑระดับการตีความคาน้ําหนักเฉลี่ยคําตอบของตัวแปร ดังนี้
คะแนน

การตีความ

3
2

มาก
ปานกลาง

คาเฉลี่ย
2.26 - 3.00
1.51 - 2.25

1

นอย

0.76 - 1.50

0

ไมมีสวนรวม

0.00 - 0.75

2.1 การมีสวนรวมในการวางแผน
ประมงอาสามีสวนรวมในการวางแผนอนุรักษฯ ในพื้นที่การกําหนดเขตอนุรักษฯมีสวนรวมในระดับ
ปานกลาง คือ การปลอยพันธุสัตวน้ํา การประชาสัมพันธ การดูแลรักษาเขตอนุรักษฯ การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรประมง โดยมีคะแนนเทากับ 1.52, 1.62, 1.71, 1.71, 1.56 และ 1.62 ตามลําดับ สวนเรื่องที่
ประมงอาสา มีสวนรวมในระดับนอย คือ การวางแผนแกไขปญหาเกี่ยวกับสถานการณของทรัพยากรประมง
การกําหนดชนิดพันธุสัตวน้ําที่ปลอย การจัดหาแหลงเงินทุน การตรวจตราการกระทําผิด พรบ.ประมง โดยมี
คะแนนเทากับ 1.50, 0.98, 0.86 และ 1.39 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.44
2.2 การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
ประมงอาสามีสวนรวมระดับปานกลางในการเลือกสถานที่อนุรักษฯ การกําหนดและดูแลรักษาเขต
อนุรักษฯ การใชประโยชนจากสัตวน้ํานอกเขตอนุรักษฯ การจัดอบรมทางดานการอนุรักษฯ แกประชาชน
ทั่วไป การเผยแพรประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขารวมโครงการอนุรักษฯ การถายทอดขอมูล ขาวสาร
ความรูทางดานการอนุรักษฯ โดยมีคะแนนเทากับ 1.77, 1.80, 1.92, 2.02, 1.58, 1.77 และ 1.74
ตามลําดับ สวนเรื่องที่ประมงอาสามีสวนรวมนอย คือ การจัดหาชนิดและคัดเลือกพันธุสัตวน้ําที่นํามาปลอย
การใหคําแนะนํา ปรึกษา แกไขปญหาในการอนุรักษฯ การตรวจตราผูกระทําผิด พรบ.ประมง การจัดหา
แหลงเงินทุน โดยมีคะแนนเทากับ 1.03, 1.64, 1.00 และ 0.82 ตามลําดับ
2.3 การมีสวนรวมในการประเมินผล
ประมงอาสามีสวนรวมระดับปานกลางในการเสนอปญหาจากการดําเนินการดานอนุรักษฯ และการ
เสนอแนวทางแกไขปญหาจากการดําเนินงานดานการอนุรักษฯ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.65 และ1.68
ประมงอาสามีสวนรวมนอยในการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานดานการอนุรักษฯ การแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นหลังการประเมินผลโครงการสงเสริมดานการอนุรักษฯ และการกําหนดแนวทางในการ
ประเมินผลโครงการอนุรักษฯ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.47, 1.20 และ 1.30
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2.4 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
ประมงอาสามีสวนรวมระดับปานกลางในการรับความรูดานการประมงใหมๆ จากการฝกอบรม
ทัศนศึกษาดูงาน การไดรับความสะดวกจากหนวยงานกรมประมง การไดรับแจกพันธุสัตวน้ํา การไดรับ
สิทธิพิเศษ การบริโภคสัตวน้ําในชุมชน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.24, 2.23, 2.05, 1.67 และ 2.09
ประมงอาสามีสวนรวมนอยในการไดรับเงินคาตอบแทนประมงอาสา(คาเบี้ยเลี้ยงจัดประชุม) มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 1.08 คะแนน
ตอนที่ 3 ขอมูลความสัมพันธของปจจัยตางๆ กับการมีสวนรวม
ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ อาชีพ รายได ของประมงอาสาไมมีความสัมพันธกับการมีสวน
รวมในการวางแผนงานอนุรักษฯ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานอนุรักษฯ การมีสวนรวมในการประเมินผล
การอนุรักษฯ และการมีสวนรวมรับประโยชนจากการอนุรักษฯ ในจังหวัดเชียงใหม แตพบวาปจจัยดาน
การศึกษามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประมงอาสาในทุกดาน (Table 2) สรีรัตน (2546) รายงานวา
กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาสูงจะมีระดับการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรชายฝงสูงกวากลุมตัวอยางที่มี
การศึกษาตํ่า Dungumaro and Madulu (2003) กลาววา ประสบการณและความรูของคนในพื้นที่แมวาจะ
ขาดการอธิบายทางวิทยาศาสตรแตเปนสิ่งสําคัญในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นนั้นๆ
Table 2 The relationship of various factors on the participation of volunteers in fisheries conservation fishing
Participation
in planning
Sex
ns
Age
ns
Education - released fish
(sig=.001)
- publicize
(sig=.002)
- troubleshooting
fishing situation
(sig=.001)
- conservation area
(sig=.019)
Factor

- policing crime
fishing (sig=.001)

career
revenue

- benefit (sig=.002)
ns
ns

Participation
in practice
ns
ns
- conservation area
(sig=.025)
- survey crime
fishing (sig=.034)
- capital source
(sig=.003)

Participation
in estimate
ns
ns
- estimate
(sig=.027)
- problem
(sig=.030)
- problem solution
(sig=.001)

Participation
in benefit
ns
ns
- facilities from officer
(sig=.024)
- to give fry
(sig=.004)
- compensation
(sig=.003)

- benefit
conservation area
(sig=.002)
- training in
conservation
(sig=.004)

- problem solution
after estimate
(sig=.010)

- privileges
(sig=.037)

ns
ns

- fish consumption in
the community
(sig=.003)
ns
ns

ns
ns
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ตอนที่ 4 ปญหา ความตองการ และขอเสนอแนะของประมงอาสา
ความไมเขาใจในภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่นของเจาหนาที่ประมง ทําใหการชักชวนประมงอาสา
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรประมงทํ า ได ย าก การที่ ไ ม มี ง บประมาณในการร ว มดํ า เนิ น กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรประมงเปนอีกปญหาหนึ่งสําหรับการมีสวนรวมในการอนุรักษ เกษตร และคณะ (2552) กลาววา
ปญหาของการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรประมงของแมน้ําปง คือ แมน้ําปงใชเปนเขตในการแบง
พื้นที่จังหวัดลําพูนและเชียงใหม ซึ่งการจัดตั้งเขตอนุรักษทรัพยากรประมงทั้งสองฝงลําน้ําไมตรงกัน ทําให
การบริหารจัดการทําไดยาก ปญหาดานขอมูลขาวสารที่แตกตางกันเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการยุงยากในการ
บริหารทรัพยากรประมง Berghöfer et al. (2008) กลาววา นอกจากความรูดานทรัพยากรประมงแลว ขอมูล
ดานพื้นที่แหลงที่อยูอาศัย การสัญจรทางน้ํา ทิศทางลมก็มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมง โดยเฉพาะในบริเวณแมน้ําปง ปญหาการกัดเซาะชายฝง การดูดทราย ปญหาน้ําทิ้งจากชุมชน
โรงงานและกิจกรรมการเกษตร สภาวะโลกรอนและความแปรปรวนของดินฟาอากาศก็จะตองนํามาใชเปน
ขอมูลในการบริหารจัดการดวย
ดังนั้นการเขาใจถึงความตองการของประมงอาสาทําใหทราบแนวทางในการเพิ่มระดับการมีสวน
รวมของประมงอาสา จากการสํารวจครั้งนี้ พบวา ประมงอาสาตองการทัศนศึกษาดูงานพื้นที่อนุรักษฯ ที่
ประสบความสําเร็จ และตองการคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งคาน้ํามันในการเดินทาง ควรมีการ
คัดเลือกประมงอาสาดีเดนประจําทุกปภายในจังหวัด เพื่อจะไดเปนแบบอยางใหผูอื่นปฏิบัติตาม การพบปะ
ระหวางเจาหนาที่ประมงกับประมงอาสา อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง จะชวยใหมีการติดตามงานอยางตอเนื่อง
สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาพบว า ระดั บ การมี ส ว นร ว มในการวางแผนของประมงอาสาที่ มี ต อ งานอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรประมงในจังหวัดเชียงใหมโดยรวมอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมดเทากับ 1.44 การมี
สวนรวมในการปฏิบัติงานของประมงอาสาที่มีตองานอนุรักษทรัพยากรประมงในจังหวัดเชียงใหมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมดเทากับ 1.55 การมีสวนรวมในการประเมินผลของประมงอาสาที่มีตองาน
อนุรักษทรัพยากรประมงในจังหวัดเชียงใหมอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมดเทากับ 1.46 การมีสวน
รวมในการรับผลประโยชนของประมงอาสาที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรประมงในจังหวัดเชียงใหมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยทั้งหมดเทากับ 1.89 และปจจัยดานการศึกษามีผลตอการมีสวนรวมในดาน
การวางแผน ด า นการปฏิ บั ติ ง าน ด า นการประเมิ น ผลและด า นการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรประมง
มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประมงอาสาที่มีตองานอนุรักษทรัพยากรประมงในแมน้ําปงจังหวัด
เชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<0.05)
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บทคัดยอ
โรคไหม (blast) เป น โรคที่ สํ า คั ญ ของข า ว โดยในข า วพั น ธุ ต า นทานโรคไหม จ ะมี ยี น ต า นทาน
(ยีน Pi) ซึ่งยีน Pi-kh เปนหนึ่งในยีน Pi ที่พบในขาวพันธุตานทานโรคไหม ในการวิจัยนี้ จึงศึกษาความ
หลากหลายของยีน Pi-kh ของขาวไทยดวยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) จากจีโนมของขาว
จํานวน 29 พันธุ พบยีน Pi-kh จํานวน 3 ขนาด คือ ประมาณ 900, 950 และ 1,100 คูเบส โดยคาดวายีน
Pi-kh ขนาด 900 คูเบส จะเปนยีนที่ทําใหตานทานตอโรคไหม และจากการเปรียบเทียบลําดับเบส ยีน Pi-kh
ทั้ง 3 ขนาด พบการแทรกของชิ้นดีเอ็นเอขนาด 37 คูเบส ในยีน Pi-kh ขนาด 950 คูเบส และการแทรกของ
ชิ้นดีเอ็นเอขนาด 37 และ 162 คูเบสในยีน Pi-kh ขนาด 1,100 คูเบส นอกจากนั้น การทดสอบไพรเมอร
Pi-khF และ Pi-khR พบวา สามารถใชเปนเครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกยีน Pi-kh ขนาด 900 คูเบส
จากยีน Pi-kh ขนาด 1,100 คูเบสได ดังนั้นสามารถนําขอมูลความหลากหลายของยีน Pi-kh ของขาวไทยและ
ไพรเมอรไปใชในการปรับปรุงพันธุขาวใหตานทานตอโรคไหมดวยเครื่องหมายโมเลกุลตอไป
คําสําคัญ: โรคไหม ความตานทาน ยีน Pi-kh เครื่องหมายดีเอ็นเอ

Abstract
Blast is an important rice disease. Blast resistance genes (Pi genes) have been reported
such as Pi-1 (t), Pi-2 (t), Pi-ta Pi-1 and Pi-kh. In this study, the Pi-kh gene was amplified from 29 rice
varieties by polymerase chain reaction (PCR). The result showed 3 forms of Pi-kh gene which are
900, 950 and 1,100 bp respectively. The resistance information suggested the 900 bp form of Pi-kh
gene may play a role in blast resistance. Sequence comparison revealed the insertion of 37 bp in
950 bp form and the insertion of 37 and 162 bp in 1,100 bp form of Pi-kh. Moreover, the Pi-khF and
Pi-khR primers were tested as DNA markers. The result showed that these primers could be used
to separate 900 bp from 1,100 bp form of Pi-kh. Therefore, the diversity of Pi-kh gene from Thai rice
and primers (Pi-khF and Pi-khR) from this study will be useful for rice breeding program.
Keywords: blast, resistance, Pi-kh gene, DNA marker
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คํานํา
ขาวเปนพืชที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเปนอาหารหลักและเปนสินคาสงออกที่
สามารถนํารายไดใหกับประเทศ แตในปจจุบันการผลิตขาวตองประสบกับปญหาตางๆ เชน ภัยธรรมชาติ
ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ความไมเหมาะสมของพื้นที่ และปญหาดานโรคและแมลง โดยโรคไหมก็เปน
ปจจัยหนึ่งที่สรางความเสียหายใหกับผลผลิตขาว ซึ่งโรคไหม (blast) เกิดจากเชื้อรา Pyricularia oryzae
(anamorph; Magnaporthe grisea) สามารถทําลายขาวไดทุกระยะ ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โรคไหม
จะเกิดขึ้นและแพรระบาดไดรุนแรง ถามีสภาพแวดลอมเหมาะสม ซึ่งวิธีปองกันและกําจัด คือ การใชสารเคมี
กําจัดเชื้อราคลุกเมล็ดพันธุ พนสารปองกันและกําจัดเชื้อรา หรือปลูกขาวที่มีความความตานทานตอโรคไหม
ทําใหการปลูกขาวที่ไมมีความตานทานแตเปนที่ตองการของตลาดสูงลดลง จึงมีการปรับปรุงพันธุใหขาว
พันธุดังกลาวตานทานตอโรคไหม ทําใหมีการศึกษาและพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ชวยในการคัดเลือก
พันธุขาวที่มียีนตานทานโรคไหม โดยการวิจัยนี้จะศึกษายีน Pi-kh จากขาวพันธุ Tetep (อินดิกา) ที่ทําใหขาว
ดังกลาวตานทานตอโรคไหม (Sharma et al., 2005) โดยจะศึกษาถึงความหลากหลายของยีน Pi-kh ในขาว
ไทย และการทดสอบไพรเมอร Pi-khF/R ในการแยกขนาดของยีน Pi-kh จากขาวลูกผสมชั่วแรก (F1) ระหวาง
กข 6 และน้ํารู เนื่องจากไพรเมอรที่ใชเปนเครื่องหมายดีเอ็นเอจะตองสามารถแยกความแตกตางของยีน
แตละขนาดได ซึ่งสามารถใชขอมูลความหลากหลายของยีน Pi-kh ในการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสําหรับ
การปรับปรุงพันธุในขาวไทยพันธุอื่น สวนไพรเมอรที่ทดสอบไดจะใชในการปรับปรุงพันธุขาว กข 6 หรือ
ขาวดอกมะลิ 105 ใหมีความตานทานตอโรคไหม เชนเดียวกับขาวพันธุน้ํารู เพื่อใหเกษตรกรมีโอกาสปลูกขาว
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีกําไรจากการทํานาเพิ่มขึ้น

อุปกรณและวิธีการ
พันธุขาวที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษานี้ ใชขาวจํานวน 29 พันธุ ดังนี้ ขาวดอกมะลิ 105, ขาวหอมแดง, กข 1, กข 6, กข 33,
กข 39, แพร 1, กข 29 (ชัยนาท 80), ขาวเจาหอมคลองหลวง 1, ปทุมธานี 1, สุพรรณบุรี 60, ขาวเจาหอม
พิษณุโลก 1, สันปาตอง 1, เจกเชยเสาไห (เจกเชย 1), เล็บนกปตตานี, เหลืองประทิว 123, ปราจีนบุรี 2,
นางมล เอส-4, พลายงามปราจีนบุรี, ขาวตาแหง 17, สังขหยดพัทลุง, 65 วัน, อีแล็ป (แมแลบหนัก), หางยี
71, น้ํารู, เจาฮอ, บาสมาติ, ไทชุง 65 และนิปปอนบาเล และลูกผสมชั่วแรก (F1) ระหวาง กข 6 กับน้ํารู
การสกัดดีเอ็นเอจากใบขาว
ในการสกัด Genomic DNA จากใบขาว ใชชุด GenEluteTM Plant Genomic DNA Miniprep Kit
(SIGMA®)
โดยตัดใบออนของขาวตัวอยางประมาณ 100 มิลลิกรัม ใสลงในหลอดทดลอง นําไปแช
ไนโตรเจนเหลว แลวบดใบขาวดวยลูกปนใหเปนผงละเอียด นําลูกปนออก จากนั้นนําผงใบขาวมาสกัดดีเอ็นเอ
ตามวิธีการของชุดสกัด วิเคราะหคุณภาพของดีเอ็นเอที่สกัดไดดวย 1% agarose gel electrophoresis ดีเอ็นเอ
ที่สกัดไดจะเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (°ซ)
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การเพิ่มปริมาณยีน Pi-kh ดวยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR)
การทํา PCR จะใช Go Taq® Green Master Mix (Promega) ดีเอ็นเอตัวอยางที่สกัดได และ
ไพรเมอร Pi-khF (5’-ATGGCAAAACTTCAAGAGAAAG-3’) และ Pi-khR (5’-ATGGTTCTTTAAAATTG
GGGC-3’) ดวยเครื่อง PTC-100 Peltier Thermal Cycler (MJ Research) โดยใชสภาวะที่อุณหภูมิ 95°ซ 5
นาที จากนั้นเขาสู 95°ซ 45 วินาที 54°ซ 45 วินาที และ 72°ซ 90 วินาที เปนจํานวน 35 รอบ สุดทาย
อุณหภูมิ 72°ซ 7 นาที วิเคราะหผลผลิตที่ไดจากการทํา PCR ดวย 1% agarose gel electrophoresis
จากนั้นเก็บผลผลิต PCR ที่ -20°ซ
การโคลนยีน Pi-kh
สําหรับชิ้นยีน Pi-kh ที่ไดจากการทํา PCR จะทําใหบริสุทธิ์ดวย PureLinkTM Quick Gel Extraction
Kit (Invitrogen) แลวเชื่อมชิ้นยีน Pi-kh ที่แยกบริสุทธิ์ได กับดีเอ็นเอพาหะ pGEM®-T Easy โดยชุด pGEM®T Easy Vectors System I (Promoga) ตามวิธีการของชุดการเชื่อม ถายดีเอ็นเอที่ไดจากการเชื่อมเขาสู
เซลล Escherichia coli (E. coli) DH5α ดวยชุด TransformAidTM Bacterial Transformation Kit
(Fermentas) เพาะเลี้ยงเชื้อที่ไดจากการถายดีเอ็นเอบนอาหาร LB ที่มียาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน, x-gal และ
IPTG บมที่ 37°ซ ขามคืน จากนั้นคัดเลือกเฉพาะโคโลนีสีขาว ที่เปนโคโลนีที่มีดีเอ็นเอสายผสม สกัดดีเอ็นเอ
สายผสมดวยวิธีการ CTAB Mini Plasmid Preparation และละลายดีเอ็นเอที่สกัดไดดวย 5 mM Tris-HCl
pH 8.5 ปริมาตร 20-30 ไมโครลิตร (µl) เก็บดีเอ็นเอสายผสมที่สกัดไดที่ -20°ซ
การหาลําดับเบส และการวิเคราะห
ดีเอ็นเอสายผสมของยีน Pi-kh จะสงไปหาลําดับเบสที่บริษัท 1st Base Sequencing (Malaysia)
และผลการหาลําดับเบสจะนําไปเปรียบเทียบกับยีน Pi-kh อื่นๆ ดวยโปรแกรม ClustalX
การทดสอบไพรเมอรเพื่อใชเปนดีเอ็นเอเครื่องหมาย
นําดีเอ็นเอของลูกผสมชั่วแรก (F1) ระหวางขาว กข 6 กับ น้ํารู (Pi-khกข 6/Pi-khน้ํารู) มาเพิ่ม
จํานวนดวยเทคนิค PCR แลววิเคราะหดวย 1% agarose gel electrophoresis เพื่อตรวจสอบวาจะได
ดีเอ็นเอ 2 ขนาดตามที่คาดหมายหรือไม

ผลการวิจัยและวิจารณ
การเพิ่มปริมาณยีน Pi-kh ดวยเทคนิค PCR
การเพิ่มปริมาณยีน Pi-kh ดวยเทคนิค PCR เมื่อวิเคราะหผลดวย 1% agarose gel electrophoresis
(Figure 1) พบ ยีน Pi-kh มี 3 ขนาด คือ 900, 950 และ 1,100 คูเบส โดยที่ยีน Pi-kh ขนาด 1,100 คูเบส ได
จากขาว 15 พันธุ ไดแก ขาวดอกมะลิ 105, ขาวหอมแดง, กข 1, กข 6, กข 39, เจกเชย 1, เล็บนกปตตานี,
เหลื อ งประทิ ว 123, นางมล เอส-4, พลายงามปราจี น บุ รี , ขาวตาแห ง 17, สั ง ข ห ยดพั ท ลุ ง , ข า วหอม
คลองหลวง 1, สุพรรณบุรี 60 และหางยี 71 ยีน Pi-kh ขนาด 950 คูเบส ไดจากขาว 11 พันธุ ไดแก กข 33,
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ปราจีนบุรี 2, แมแลบหนัก, 65 วัน, ปทุมธานี 1, แพร 1, กข 29, ขาวเจาหอมพิษณุโลก 1, สันปาตอง 1,
ไทชุง 65 และนิปปอนบาเล และยีน Pi-kh ขนาด 900 คูเบส ไดจากขาว 3 พันธุ คือ น้ํารู, เจาฮอ และบาสมาติ

Figure 1 PCR analysis of Pi-kh gene from 29 rice varieties. Lanes M1, M2 and M3 are
GeneRuler™ 100 bp DNA ladder (Fermentas), GeneRuler™ 1 kb DNA ladder
(Fermentas) and GeneRuler™ 100 bp Plus DNA ladder (Fermentas) respectively. Lanes
1-29 are PCR products of Pi-kh gene from Nipponbare, RD 39, 65 Day, Nahng Mon S-4,
RD 33, Sangyod Phatthalung, Khao Tah Haeng 17, Prachin Buri 2, RD 1, Leb Nok
Pattani, Jek Chuey 1, Leuang Pratew 123, Khao Dawk Mali 105, Red Hawm Rice,
Basmati, Mae Lab Nhak, Plai Ngahm Prachin Buri, Khao’ Jow Hawm Khlong Luang,
Pathum Thani 1, Nam Roo, Suphan Buri 60, Jow Haw, RD 6, Phrae 1, Hahng Yi 71,
RD 29, Khao' Jow Hawm Phitsanulok 1, Taichung 65 and San-pah-tawng 1,
respectively.
การหาลําดับเบสและผลการวิเคราะหยีน Pi-kh
เลือกยีน Pi-kh จากขาว 7 พันธุ คือ น้ํารู, ขาวหอมคลองหลวง 1, สุพรรณบุรี 60, แมแลบหนัก,
กข 33, บาสมาติ และนิปปอนบาเล ไปทําใหบริสุทธิ์จากเจลและโคลนเขาดีเอ็นเอพาหะ pGEM®-T Easy
แลว ถายเขาสู E. coli DH5α คัดเลือกดีเอ็นเอสายผสม แลวสงไปหาลําดับเบส พบวา ยีน Pi-kh ของขาวพันธุ
แมแลบหนัก, กข 33, นิปปอนบาเล, น้ํารู และบาสมาติ มีขนาด 942, 943, 940, 904 และ 904 คูเบส
ตามลําดับ สวนยีน Pi-kh จากขาวหอมคลองหลวง 1 และสุพรรณบุรี 60 มีขนาด 1,103 และ 1,104 คูเบส
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบลําดับเบสของยีน Pi-kh จากขาวทั้ง 7 พันธุกับยีนจากฐานขอมูล คือ ยีน Pi-kh
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จากขาว Tetep (AY914077) และยีน Pi-kh จากขาว Peiai (EF532592) (Figure 2) พบวา ยีน Pi-kh ของขาว
น้ํารู และบาสมาติ มีลําดับเหมือนกับยีน Pi-kh จากขาว Tetep สวนยีน Pi-kh จากขาวแมแลบหนัก, กข 33,
นิปปอนบาเล มีลําดับเบสเหมือนกับยีน Pi-kh จากขาว Peiai (EF532592) ที่มีลําดับเบสแทรกขนาด 37
คูเบส เมื่อเทียบกับยีน Pi-kh จากขาว Tetep (AY914077) สวนยีน Pi-kh จากขาวหอมคลองหลวง 1 และ
สุพรรณบุรี 60 มีลําดับเบสแทรก 2 บริเวณ คือ ลําดับเบสแทรกขนาด 37 และ 162 คูเบสเมื่อเทียบกับยีน
Pi-kh จากขาว Tetep (AY914077) จากผลการทดสอบที่พบวา ขาวพันธุน้ํารูและเจาฮอสามารถตานทาน
ตอโรคไหมที่แยกไดในประเทศไทย (ไมไดแสดงขอมูล) สวนขาวพันธุ Tetep นั้น มีรายงานวาตานทานตอ
โรคไหมในประเทศอินเดีย (Kumar et al., 2007 และ Sharma et al., 2010) ขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็นวา ยีน
Pi-kh ที่ตานทานตอโรคไหมนาจะมีขนาด 900 คูเบส ซึ่งไดแก ยีน Pi-kh จากขาวพันธุน้ํารู, เจาฮอ, บาสมาติ
และ Tetep ดังนั้น พันธุขาวไทยที่ควรจะใชในการปรับปรุงพันธุขาวอื่นใหตานทานตอโรคไหม คือ พันธุน้ํารู
และเจาฮอ สวนยีน Pi-kh ที่มีขนาดประมาณ 950 และ 1,100 คูเบส อาจจะเปนยีนที่ไมตานทานตอโรคไหม
ซึ่งจะตองศึกษาคนควาตอไป
การทดสอบไพรเมอรเพื่อใชเปนเครื่องหมายดีเอ็นเอ
จากผลการทดสอบที่ยีน Pi-kh ของขาวน้ํารู (ตานทานโรคไหม) มีขนาด 900 คูเบส ใหชื่อวา Pi-kh
น้ํารูและยีน Pi-kh จากขาว กข 6 (ไมตานทานโรคไหม) มีขนาด 1,100 คูเบส ใหชื่อวา Pi-khกข 6 ดังนัน้ เพื่อ
ทดสอบวาไพรเมอร Pi-khF และ Pi-khR จะสามารถแยกความแตกตางของยีน Pi-kh ทั้ง 2 ขนาดไดหรือไม
จึงไดทํา PCR โดยใชดีเอ็นเอจากขาวลูก F1 ระหวาง กข 6 กับน้ํารู, กข 6 และน้ํารู จาก Figure 3 ทีแ่ สดงให
เห็นวาไพรเมอร Pi-khF และ Pi-khR สามารถแยกยีน Pi-khกข 6 และ Pi-khน้ํารู จากตนขาวที่มีจีโนไทปเปน
เฮเทอโรไซกัส (heterozygous) (Pi-khกข 6/Pi-khน้ํารู) ได ทําใหไพรเมอรคูนี้มีประสิทธิภาพในการใชเปน
เครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือกพันธุตานทานตอโรคไหม

สรุปผลการวิจัย
1. จากการศึกษาความหลากหลายของยีน Pi-kh พบวา ยีน Pi-kh มี 3 ขนาด คือ ประมาณ 900,
950 และ 1,100 คูเบส โดยยีน Pi-kh ที่มีขนาด 900 คูเบส ไดจากขาวพันธุน้ํารู เจาฮอ และบาสมาติ สวนยีน
Pi-kh ที่มีขนาด 950 คูเบส ไดจากขาว 11 พันธุ ดังนี้ กข 33, ปราจีนบุรี 2, แมแลบหนัก, 65 วัน, ปทุมธานี 1,
แพร 1, กข 29, ขาวเจาหอมพิษณุโลก 1, สันปาตอง 1, ไทชุง 65 และนิปปอนบาเล และยีน Pi-kh ที่มีขนาด
1,100 คูเบส ไดจากขาว 15 พันธุ ดังนี้ ขาวดอกมะลิ 105, ขาวหอมแดง, กข 1, กข 6, กข 39, เจกเชย 1,
เล็บนกปตตานี, เหลืองประทิว 123, นางมล เอส-4, พลายงามปราจีนบุรี, ขาวตาแหง 17, สังขหยดพัทลุง,
ขาวหอมคลองหลวง 1, สุพรรณบุรี 60 และหางยี 71 และจากขอมูลความตานทานโรคไหม อาจตั้งขอสังเกต
ไดวา ยีน Pi-kh ที่มีขนาด 900 คูเบส นาจะเปนยีนที่ตานทานตอโรคไหม
2. จากการเปรียบเทียบลําดับเบสของยีน Pi-kh ทั้ง 3 ขนาด พบการแทรกของชิ้นดีเอ็นเอขนาด 37
คูเบส ในยีน Pi-kh ขนาด 950 คูเบส และการแทรกของชิ้นดีเอ็นเอขนาด 37 และ 162 คูเบสในยีน Pi-kh
ขนาด 1,100 คูเบส
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3. ไพรเมอร Pi-khF และ Pi-khR สามารถแยกยีน Pi-kh ขนาด 900 และ 1,100 คูเบส ออกจาก
กันได ไพรเมอรนี้จึงสามารถใชคัดเลือกตนขาวที่มีความตานทานตอโรคไหมของขาวได
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Figure 2 Nucleotide sequence comparison of Pi-kh genes from Num Roo, Suphan Buri 60, Mae
Lab Nhak, RD 33, Basmati, Nipponbare, Peiai (EF532592) and Tetep (AY914077),
using ClustalX. The 162 bp and 37 bp are the insertion regions which are 162 and 37
bp in length, respectively.

Figure 3 PCR analysis of Pi-kh gene from F1 of Num Roo and RD 6. Lanes M1 and M2 are
GeneRuler™ 100 bp DNA ladder (Fermentas) and GeneRuler™ 1 kb DNA ladder
(Fermentas). Lanes 1-3 are PCR products of Pi-kh gene from Num Roo, RD 6 and F1 of
Num Roo and RD 6, respectively.
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บทคัดยอ
การปรับปรุงพันธุพืชและการศึกษาหนาที่ของยีนพืชโดยวิธีการถายยีนดวยอะโกรแบคทีเรียมเปน
วิ ธี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และสามารถทํ า ได ใ นพื ช หลายชนิ ด อย า งไรก็ ต ามการถ า ยยี น เข า สู ส บู ดํ า โดย
อะโกรแบคทีเรียมจําเปนตองมีการหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อใชในการถายยีนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ในงานวิจัยนี้จึงไดหาความเขมขนของอะโกรแบคทีเรียมที่เหมาะสมเพื่อใชถายยีนในใบสบูดําพันธุเผชิญ โดย
ใชความเขมขนของอะโกรแบคทีเรียมสายพันธุ LBA4404 ที่มีพลาสมิด pCAMBIA2301 ที่ OD600 มีคา 0.25-1.0
พบวา ความเขมขนของอะโกรแบคทีเรียมที่ OD600 ที่เหมาะสมตอการถายยีน คือ 0.45 เนื่องจากเนื้อเยื่อใบ
มีเปอรเซ็นตการแสดงออกของยีน gusA สูง คิดเปน 69.86 เปอรเซ็นต และมีการรอดของเนื้อเยื่อใบ
บนอาหารคัดเลือกที่มียาปฏิชีวนะกานามัยซินสูงที่สุด คือ 54.10 เปอรเซ็นต เนื้อเยื่อใบที่ตานยาปฏิชีวนะ
สามารถพัฒนาไปเปนตนได ตนสบูดําที่ไดมีการแสดงออกของยีน gusA และเมื่อนํามาตรวจสอบดวยเทคนิค
พีซีอาร พบวา มีการแทรกตัวของยีน gusA ในจีโนมสบูดํา และจะไดทําการวิเคราะหดวยเทคนิค Southern
blot เพื่อยืนยันผลตอไป
คําสําคัญ: อะโกรแบคทีเรียม การถายยีน กานามัยซิน ยีน gus
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Abstract
Agrobacterium-mediated transformation is a highly efficient method for genetic improvement
and functional genomics study of many crop plants. However, the optimization of transformation
system of Jatropha curcas needs to be performed to increase its efficiency. In this study, we
determined the effect of Agrobacterium concentration, an important factor, on efficiency of transformation
into leaf explants of J. curcas. Agrobacterium tumefaciens strain LBA4404 carrying pCAMBIA2301, at
OD600 concentrations ranging 0.25-1.0, was used to transform J. curcas leaf explants. The results
showed that the 0.45 OD600 concentration rendered a high transient GUS expression of 69.86%
and the highest percentage of kanamycin-resistant explants of 54.10. After 2-3 cycles of selection,
the resistant explants developed into transformed plants. PCR analysis of leaf genomic DNA extracted
from transformed plants demonstrated the presence of gusA gene in one transgenic plant. Further
analysis by Southern blot is underway for confirmation of the transgenic J. curcas plant.
Keywords: Agrobacterium tumefaciens, transformation, kanamycin, gus gene

คํานํา
สบูดํา (physic nut หรือ purging nut) เปนพืชที่อยูในวงศ Euphobiaceae มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Jatropha curcas Linn. เปนไมพุมยืนตนขนาดกลาง และอาจมีความสูงกวา 5 เมตร อายุยืนกวา 20 ป เนื้อ
ไมไมมีแกน ระบบรากเปนแบบรากแกว ผลผลิตที่สําคัญของการปลูกสบูดํา คือ เมล็ด ซึ่งมีน้ํามันที่สามารถ
นําไปแปรรูปเปน ethyl หรือ methyl ester เพื่อผสมกับน้ํามันดีเซลเปนไบโอดีเซล หรือใชทดแทนน้ํามัน
ดีเซลกับเครื่องยนตดีเ ซลไดทุกประเภท (ระพีพันธ และคณะ, 2525) ในบรรดาพืชพลังงาน สบูดํามี
คุณสมบัติที่นาสนใจกวาพืชอื่นๆ คือ สามารถเจริญไดในพื้นที่แหงแลง และในดินที่มีธาตุอาหารต่ํา ใน
ประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับสบูดําหลายๆ ดาน เชน การเพิ่มผลผลิต และการเจริญเติบโต โรคและ
แมลง การบีบน้ํามันสบูดําจากเมล็ด การหาองคประกอบทางเคมีของน้ํามันสบูดํา คุณสมบัติในการทํา
เชื้อเพลิงทดแทนน้ํามัน (วราภรณ และคณะ, 2550) อยางไรก็ตามสบูดํายังมีขอเสียอยูหลายประการ เชน
ผลผลิตที่ไดตอไรต่ําเมื่อเทียบกับพืชพลังงานชนิดอื่น เชน ปาลมน้ํามัน ความเปนพิษของสบูดํา และการสุก
ของผลสบูดําที่ไมพรอมกัน (Heller, 1996)
เทคนิคพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) เปนเทคนิคที่ใชการถายยีนเพื่อปรับปรุงพันธุพืชใหเกิด
พันธุใหมที่มีคุณสมบัติที่เปนประโยชน เชน ทําใหพืชมีผลผลิตที่สูงขึ้น ตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช
สามารถทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมได การใชเทคนิคพันธุวิศวกรรมมีขอดีเหนือกวาการปรับปรุง
พันธุแบบดั้งเดิม คือ สามารถถายยีนจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เขาไปในพืชโดยไมจําเปนตองใชยีนที่มาจากพืชชนิด
เดียวกัน ใชเวลาสั้นกวา และไดลักษณะตามที่ตองการ การถายยีนโดยใชอะโกรแบคทีเรียมเปนวิธีการที่
สะดวก ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงในการถายยีนเขาสูพืช แตอยางไรก็ตามการถายยีนโดยใชอะโกรแบคทีเรียมในสบูดํายังจําเปนตองมีการหาสภาวะที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถายยีน เชน ความ
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เขมขนของอะโกรแบคทีเรียม ชนิดเนื้อเยื่อพืชสําหรับการถายยีน การ co-culture ของเนื้อเยื่อพืช
รวมกับอะโกรแบคทีเรียม และการคัดเลือกพืชที่ไดรับยีน เปนตน
ดังนั้น งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาหาความเขมขนของอะโกรแบคทีเรียมที่เหมาะสมสมตอการถายยีน
ในใบสบูดําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถายยีน และสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุสบูดํา
ตอไป

อุปกรณและวิธีการ
พันธุสบูดําและอะโกรแบคทีเรียม
สบูดําพันธุเผชิญ (วราภรณ และคณะ, 2550) เปนพันธุที่นํามาใชสําหรับการถายยีนโดยใช
อะโกรแบคทีเรียมสายพันธุ LBA4404 ที่มีพลาสมิด pCAMBIA2301 ซึ่งเปน binary vector ที่มียีน nptII เปน
ยีนเครื่องหมายสําหรับการคัดเลือกเนื้อเยื่อพืชที่ไดรับยีน และมียีน gusA เปนยีนรายงานผล
การถายยีนในเนื้อเยื่อใบสบูดํา
นําใบสบูดํามาลางและฟอกฆาเชื้อ จากนั้นตัดชิ้นสวนใหมีขนาด 0.5 x 0.5 ซม. แลวแชในสารละลาย
แขวนลอยอะโกรแบคทีเรียมที่เติมอะซิโตไซริงโกน แลวซับอะโกรแบคทีเรียมออก ยายเนื้อเยื่อลงบนอาหาร
สูตร MS ที่มีอะซิโตไซริงโกน เลี้ยงในที่มืด เปนเวลา 3 วัน จากนั้นนําเนื้อเยื่อใบมาลางเพื่อขจัดอะโกรแบคทีเรียมสวนเกินออก สุมเนื้อเยื่อใบมาทดสอบการแสดงออกของยีน gusA โดยวิธี GUS assay โดยแช
ชิ้นสวนพืชในสารละลาย X-gluc บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ขามคืน แลวแชชิ้นสวนใบใน 95%
เอทานอล เพื่อฟอกคลอโรฟลลออก นําเนื้อเยื่อที่ผานการลางยายลงบนอาหารที่มียาปฏิชีวนะไทเมนทิน
150 มก./ล. เพาะเลี้ยงเปนเวลา 1 สัปดาห หลังจากนั้นยายเนื้อเยื่อลงบนอาหารคัดเลือกที่มียาปฏิชีวนะ
กานามัยซิน 50 มก./ล. รวมกับไทเมนทิน 150 มก./ล. เพาะเลี้ยงในที่มีแสง 16 ชั่วโมงตอวัน อุณหภูมิ 28±2
องศาเซลเซียส ยายเนื้อเยื่อลงบนอาหารใหมทุกๆ 2 สัปดาห จนกวาแคลลัสจะพัฒนาเปนตนสบูดํา
การวิเคราะหตนสบูดําโดยเทคนิคพีซีอาร
นําตนสบูดําที่ตานทานตอยาปฏิชีวนะกานามัยซินมาสกัดจีโนมิกดีเอ็นเอ และวิเคราะหดวยเทคนิค
พีซีอาร โดยใชไพรเมอรที่จําเพาะตอยีน gusA หลังจากนั้นนําผลผลิตของพีซีอารมาวิเคราะหดวยเทคนิค
อะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอริซิส

ผลการวิจัย
การถายยีนในใบสบูดําดวยอะโกรแบคทีเรียมสายพันธุ LBA4404 ที่มีพลาสมิด pCAMBIA 2301
โดยใชความเขมขนของอะโกรแบคทีเรียมที่ OD600 เทากับ 0.25, 0.35, 0.45, 0.55 และ 1.0 หลังเพาะเลี้ยง
บนอาหาร co-culture เปนเวลา 3 วัน พบวา เนื้อเยื่อที่ผานการถายยีนโดยใชคา OD600 เทากับ 0.55 และ
1.0 บนเนื้อเยื่อมีการเจริญของอะโกรแบคทีเรียมปริมาณมาก ทําใหเนื้อเยื่อใบมีลักษณะช้ําเปนสีน้ําตาล และ

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

305

เนื้อเยื่อใบบางชิ้นก็ตาย (Figure 1) ดังนั้น คา OD600 ที่ไมทําใหเนื้อเยื่อช้ํามากเกินไปคือ OD600 ตั้งแต
0.25-0.45
จากนั้นนําเนื้อเยื่อใบที่ผานการ co-culture 3 วัน มาทดสอบประสิทธิภาพในการถายยีนดวยเทคนิค
GUS assay พบวา เนื้อเยื่อใบมีเปอรเซ็นตการเกิดสีฟา เพิ่มสูงขึ้นตามคา OD600 ที่สูงขึ้น โดยที่ OD600 มีคา
0.25, 0.35 และ 0.45 ใหเปอรเซ็นตของชิ้นสวนที่เกิดสีฟา คิดเปน 47.14, 65.71 และ 69.86 ตามลําดับ โดย
ใหการเกิดสีฟามากถึง 78.33 เปอรเซ็นต เมื่อใช OD600 เทากับ 0.55 แตเมื่อเพิ่มคา OD600 เปน 1.0 พบวา
การเกิ ด สี ฟ า ลดลงเหลื อ 71.05 เปอรเ ซ็ น ต (Table 1) โดยลั ก ษณะเนื้ อ เยื่ อ ใบสบู ดํ าส วนใหญ เ กิ ด สี ฟ า
ที่บ ริเ วณรอบขอบใบ และมีลั ก ษณะเปน ปน สี ฟาสามารถสั ง เกตไดด วยตาเปล าอยา งชัด เจน (Figure 2)
แสดงวา การถายยีนเขาสูใบสบูดํามีประสิทธิภาพดี เนื่องจากพบการแสดงออกของยีน gus แบบชั่วคราว
(transient gus expression) มีปริมาณสูงในเนื้อเยื่อใบ

a

c

b

d

e

Figure 1 Transformed leaf explants after 3-day co-culture with different concentrations of Agrobacterium
a) OD600 at 0.25; b) OD600 at 0.35; c) OD600 at 0.45; d) OD600 at 0.55; e) OD600 at 1.0
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Table 1 Percentage of transformed leaf explants showing transient gus expression after 3-day co-culture
Agrobacterium
concentrations
(OD600)

Total number of
explants

Number of GUS
positive explants

% GUS positive
explants

0.25
0.35
0.45
0.55
1.00

70
70
73
60
38

33
46
51
47
27

47.14
65.71
69.86
78.33
71.05

b

c

d

a

Figure 2 Different transient expression levels of gusA gene on transformed leaf explants after 3-day
co-culture (a-c) and untransformed explant (d)

หลังการเพาะเลี้ยงรวม นําเนื้อเยื่อใบมาลางเพื่อขจัดอะโกรแบคทีเรียมสวนเกินออก และนํามา
คํานวณเปอรเซ็นตการรอดของเนื้อเยื่อใบ พบวาเนื้อเยื่อใบที่ผานการ co-culture รวมกับอะโกรแบคทีเรียม
ที่มีความเขมขน 0.25, 0.35 และ 0.45 มีเปอรเซ็นตการรอดสูงถึง 93.57, 93.92 และ 92.5 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ แต OD600 ที่เพิ่มขึ้นเปน 0.55 และ 1.0 มีเปอรเซ็นตการรอดของเนื้อเยื่อใบต่ําคือ 72.86 และ
76.15 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ถึงแมวา OD600 เทากับ 0.55 จะทําใหผลของเนื้อเยื่อใบมีเปอรเซ็นตการเกิด
สีฟามากที่สุด แตเนื้อเยื่อช้ําจากอะโกรแบคทีเรียมที่มากเกินไปและเปอรเซ็นตการรอดหลัง co-culture ที่ต่ํา
ทําใหไมเหมาะสําหรับใชในการถายยีนเขาสูใบสบูดํา การเลือกใช OD600 ที่ 0.45 จึงเหมาะสมตอการถายยีน
ในสบูดํามากกวา เนื่องจากเปอรเซ็นตการเกิดสีฟาของใบสบูดําที่สูง รองลงมาคือ 69.86 เปอรเซ็นต และมี
เปอรเซ็นตการรอดของเนื้อเยื่อใบหลัง co-culture สูงถึง 92.5 เปอรเซ็นต (Table 2)
จากนั้นยายเนื้อเยื่อที่รอดลงบนอาหารพักแลวเพาะเลี้ยงเปนเวลา 1 สัปดาห แลวยายลงบนอาหาร
คัดเลือกที่มียาปฏิชีวนะกานามัยซินและไทเมนทิน เพาะเลี้ยงเปนเวลา 4 สัปดาห พบวา เนื้อเยื่อใบที่ผาน
การถายยีนโดยใชความเขมขนของเชื้อที่ OD600 เทากับ 0.45 มีการรอดของเนื้อเยื่อมากที่สุด คิดเปน 54.10
เปอรเซ็นต รองลงมา คือ 41.67 เปอรเซ็นต เมื่อใชความเขมขนของเชื้อที่ OD600 เทากับ 0.55 ในการถายยีน
(Table 2)
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Table 2 Percentage of transformed leaf explants surviving on co-culture medium and selection medium
Agrobacterium
Total number of
concentrations
leaf explants
(OD600 )
0.25
90
0.35
120
0.45
120
0.55
90
1.00
90

Leaf explants
surviving on coculture medium (%)
93.57
93.92
92.5
72.86
76.15

Leaf explants
surviving on
selection medium (%)
24
39.22
54.10
41.67
39.13

เนื้ อ เยื่ อ ใบที่ ร อดตายบนอาหารคั ด เลื อ ก สามารถพัฒ นาเกิ ด แคลลั ส และยอดบนอาหารที่ มี ย า
ปฏิชีวนะกานามัยซิน 50 มก./ล. ได และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของอะโกรแบคทีเรียมไดทั้งหมดดวย
ยาปฏิชีวนะไทเมนทิน 150 มก./ล.
จากนั้นนําตนสบูดําที่ตานทานตอยาปฏิชีวนะกานามัยซินทั้งหมด 4 ตน มาสกัดจีโนมมิกดีเอ็นเอ
และวิเคราะหดวยเทคนิคพีซีอารโดยใชไพรเมอรที่จําเพาะตอยีน gusA พบวา ตนสบูดํา 1 ตน ใหผลผลิตของ
พีซีอาร ขนาด 500 คูเบส (Figure 3) แสดงวามียีน gusA แทรกอยูในจีโนมของสบูดํา นอกจากนี้เมื่อนําใบ
ของตนสบูดํามาตรวจดวยวิธี GUS assay พบวา มีการแสดงออกของยีน gus โดยเกิดเปนสีฟา
1

2

3

4

5

6

7

500 bp
Figure 3 PCR analysis of Jatropha curcas transformed plants for the presence of gusA gene
Lane 1: LambdaHindIII/EcoRI (Fermentas), lane 2: pCAMBIA2301 (positive control),
lane 3: untransformed plants (negative control), lane 4-7: transformed plants
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วิจารณและสรุปผลการวิจัย
การทดสอบความเขมขนของอะโกรแบคทีเรียม LBA4404 ที่มีพลาสมิด pCAMBIA2301 ที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการถายยีนเขาสูเนื้อเยื่อใบสบูดํา โดยวิธี GUS
assay พบวา ความเขมขนของอะโกร
แบคทีเรียม OD600 เทากับ 0.55 ใหประสิทธิภาพในการถายยีนมากที่สุดถึง 78.33 เปอรเซ็นต แตเชื้อมีการ
เจริญปกคลุมเนื้อเยื่อใบสบูดํามากเกินไป ทําใหใบสบูดํามีเปอรเซ็นตรอดต่ําที่สุดหลังการ co-culture ดังนั้น
ความเขมขนของอะโกรแบคทีเรียมที่ OD600 ที่เหมาะสม คือ 0.45 เนื่องจากเนื้อเยื่อใบมีเปอรเซ็นตการเกิด
สีฟาที่สูงรองลงมาคือ 69.86 และมีเปอรเซ็นตการรอดของเนื้อเยื่อใบหลังการ co-culture สูงถึง 92.5 และ
เปอรเซ็นตการรอดบนอาหารคัดเลือกสูงที่สุด คือ 54.10 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Li et al. (2007) ซึ่ง
ไดถายยีนเขาสูใบเลี้ยงสบูดํา โดยใชอะโกรแบคทีเรียมสายพันธุ LBA4404 ที่มีความเขมขนของเชื้อที่ OD600
อยูในชวง 0.4 - 0.5 ปรากฏวาเนื้อเยื่อที่ผานการถายยีนสามารถตานทานตอสารปราบวัชพืชฟอสฟโนทริซิน
(phosphinothricin) ได 55 เปอรเซ็นต และสามารถพัฒนาไปเปนยอดได ในขณะที่การถายยีนเขาสูยางพารา
ซึ่งเปนพืชที่อยูในวงศเดียวกับสบูดํา โดยใชความเขมขนของอะโกรแบคทีเรียมสายพันธุ EHA105 ที่มี พลาส
มิด pCAMBIA2301 ที่ OD600 มีคา 0.6 พบวา เนื้อเยื่อมีการแสดงออกของยีน gus ตานทานตอยาปฏิชีวนะ
และสามารถพัฒนาเกิดเปนตนได (Blanc et al., 2006; Montoro et al., 2003)
งานวิจัยครั้งนี้ไดใชอะโกรแบคทีเรียมสายพันธุ LBA4404 ในการถายยีน และพบวาเมื่อทดสอบ
เนื้อเยื่อใบที่ผานการถายยีนดวยวิธี GUS assay เนื้อเยื่อใบมีการแสดงออกของยีน gus ได แสดงวาอะโกรแบคทีเรียมสามารถสงถายยีนเขาไปยังเซลลของเนื้อเยื่อใบได มีรายงานการวิจัยอื่นๆ ที่ไดศึกษาถึงผลของ
สายพันธุอะโกรแบคทีเรียมตอการถายยีนในสบูดํา Li et al. (2007) ไดใชอะโกรแบคทีเรียมสายพันธุ
LBA4404 และ EHA105 ถายยีนเขาสูใบเลี้ยงของสบูดํา พบวา อะโกรแบคทีเรียมสายพันธุ LBA4404 มี
ประสิทธิภาพในการถายยีนไดดีกวาสายพันธุ EHA105 นอกจากนี้งานวิจัยของ Li et al. (2006) ที่ใชอะโกรแบคทีเรียมสายพันธุ LBA4404 ถายยีนในใบเลี้ยง พบวา เกิดจุดสีฟาบนเนื้อเยื่อที่ผานการถายยีนมากถึง
20 จุดตอชิ้นสวน ในขณะที่สายพันธุ EHA105 เกิดจุดสีฟา 10 จุดตอชิ้นสวน
การเลือ กต น สบู ดํ าที่ต า นยาปฏิ ชี ว นะกานามั ย ซิ น ที่ ไ ดจ ากการถ ายยี น มาตรวจสอบด ว ยเทคนิ ค
พีซีอารจํานวน 4 ตน พบวา ไดตนสบูดําดัดแปลงพันธุกรรมที่มียีน gusA จํานวน 1 ตน โดยในงานวิจัยครั้ง
นี้ การชักนําใหเกิดตนสบูดําจากเนื้อเยื่อใบที่ผานการถายยีน และตานทานตอยาปฏิชีวนะกานามัยซินยังคง
มีประสิทธิภาพที่ต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Li et al. (2007) ซึ่งสามารถชักนําใหเกิดตนสบูดําจาก
แคลลัสของใบเลี้ยงที่ตานฟอสฟโนทริซิน ไดมากถึง 33 เปอรเซ็นต และพบวามี 13 เปอรเซ็นตที่มียีน bar
อยูในจีโนมพืชเมื่อทําการวิเคราะหดวยเทคนิคพีซีอาร แตอยางไรก็ตามการใชชิ้นสวนใบสบูดําในการถายยีน
มีขอไดเปรียบคือ สามารถเก็บใบจากตนสบูดํามาใชเปนเนื้อเยื่อเริ่มตนสําหรับการถายยีนไดโดยตรงใน
ปริมาณมาก แตการใชใบเลี้ยง และ hypocotyl ในการถายยีนจะตองผานขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ
จากเมล็ดสบูดําเพื่อใหไดตนออนกอน นอกจากนี้ เมล็ดสบูดําเมื่อเก็บไวนานจะมีเปอรเซ็นตการงอกต่ําลง
ทําใหเตรียมเนื้อเยื่อไดนอย ดังนั้นการใชเนื้อเยื่อใบสบูดําสําหรับการถายยีนจะชวยใหลดขั้นตอนและเวลา
ของการเตรียมเนื้อเยื่อลงได
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ประสิทธิภาพของการถายยีนในสบูดําดวยอะโกรแบคทีเรียม ขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน สายพันธุ
และความเขมขนของอะโกรแบคทีเรียม เนื้อเยื่อเริ่มตนที่ใชในการถายยีน ซึ่งในงานวิจัยนี้การถายยีนในใบ
สบูดําดวยอะโกรแบคทีเรียมสายพันธุ LBA4404 ที่ความเขมขนของ OD600 ที่ 0.45 ใหประสิทธิภาพในการ
ถายยีนดีที่สุด แตอยางไรก็ตามยังตองมีการศึกษาปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการถายยีนในสบูดําโดย
การใชอะโกรแบคทีเรียมใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ
จากการนําสวนสกัดยอยจากเหงาของกระทือปา ขิงแมโขง และวานริดสีดวง ซึ่งเปนพืชในวงศขิงขา
จํานวน 9 ตัวอยาง มาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus จํานวน 43 ไอโซเลท ไดแก
S. aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC 43300 และ S. aureus ที่แยกไดจากสิ่งสงตรวจของผูปวย
จํานวน 41 ไอโซเลท โดยวิธี disc diffusion พบวา ดิสกของสวนสกัดจากพืชจํานวน 5 ตัวอยาง ไดแก
สวนสกัดเอทิลอะซิเตทจากกระทือปา สวนสกัดเอทิลอะซิเตทจากขิงแมโขง สวนสกัดเอทิลอะซิเตทจากวาน
ริดสีดวง สวนสกัดเฮกเซนจากขิงแมโขง และสวนสกัดเฮกเซนจากวานริดสีดวง ที่ขนาดบรรจุ 1 มก./ดิสก
แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบไดทุกไอโซเลท โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางของพื้นที่
บริเวณยับยั้งอยูในชวง 8.67-14.33 มม. 9.67-12.33 มม.10.33-14.00 มม. 9.33-11.67 มม. และ 7.33-8.33 มม.
ตามลําดับ ในขณะที่ดิสกของสวนสกัดเฮกเซนจากกระทือปาแสดงฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียทดสอบไดเพียง
11 ไอโซเลท โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางของพื้นที่บริเวณยับยั้งอยูในชวง 7.00-7.33 มม. สําหรับดิสก
สวนสกัดน้ําจากพืชทั้ง 3 ตัวอยาง ไมแสดงฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียทดสอบ จากการตรวจสอบคาความเขมขน
ต่ําสุดที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) และคาความเขมขนต่ําสุดที่ฆาเชื้อ (MBC) โดยวิธี modified agar
dilution พบวา สวนสกัดเอทิลอะซิเตทจากกระทือปา ขิงแมโขง และวานริดสีดวง มีคา MIC90 เทากับ 500,
1000 และ 1000 มค.ก./มล. และมีคา MBC90 เทากัน คือ 2000 มค.ก./มล. ตามลําดับ ในขณะที่สวนสกัด
เฮกเซนและสวนสกัดน้ําจากพืชทุกตัวอยางมีคา MIC90 มากกวา 2000 มค.ก./มล.
คําสําคัญ: Staphylococcus aureus กระทือปา ขิงแมโขง วานริดสีดวง
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Abstract
The antibacterial activity of 9 subfraction extracts from the rhizome of three Zingiberaceae
plants including Zingiber thorelii Gagnep, Z. mekongenes Gagnep and Curcuma sp. were tested
against S. aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC 43300 and 41 clinical isolates of S. aureus via
disc diffusion method. Among these extracts, the disc impregnated with 1 mg of each extract, three
ethyl acetate extracts from Z. thorelii Gagnep., Z. mekongenes Gagnep. and Curcuma sp. as well
as two hexane extracts from Z. thorelii Gagnep. and Z. mekongenes Gagnep., demonstrated the
inhibitory effect against all tested microorganisms with the range of inhibition zone of 8.67-14.33
mm, 9.67-12.33 mm, 10.33-14.00 mm, 9.33-11.67 mm and 7.33-8.33 mm, respectively. In addition,
the disc impregnated with 1 mg of the hexane extract from Curcuma sp. revealed antibacterial
activity against 11 isolates of S. aureus with the range of inhibition zone diameter of 7.00-7.33 mm.
whereas the aqueous extract from all Zingiberaceae species could not inhibited all tested bacteria.
The minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum bactericidal concentration
(MBC) of the extracts were tested against all S. aureus isolates through modified agar dilution
method. The MIC90 of the ethyl acetate extract from Z. thorelii Gagnep., Z. mekongenes Gagnep.
and Curcuma sp. were 500, 1000 and 1000 µg/ml and the MBC90 of those extracts were at the
same level of 2000 µg/ml, respectively. Unfortunately, the MIC90 of the hexane and aqueous
extracts from all plants were more than 2000 µg/ml and 4000 µg/ml, respectively.
Keywords: Staphylococcus aureus, Zingiber thorelii Gagnep., Z. mekongenes Gagnep., Curcuma sp.

บทนํา
Staphylococcus aureus เปนแบคทีเรียกอโรคติดเชื้อที่ผิวหนังที่พบไดบอยและมักเปนสาเหตุ
สําคัญของการติดเชื้อในผูปวยที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาล (nosocomial infection) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
S. aureus สายพันธุที่ดื้อยาเมทิซิลลิน (Methicillin-resistant S. aureus; MRSA) ที่มักจะดื้อตอยาปฏิชีวนะ
หลายขนาน ซึ่งพบเปนปญหาสาธารณะสุขที่เกิดขึ้นเกือบทุกประเทศทั่วโลกในปจจุบันเพราะมียานอยชนิด
ที่นํามาใชในการรักษาใหไดผลดีและยาเหลานี้ลวนมีราคาแพง (นงลักษณ, 2544; นลินี และคณะ, 2540;
พรรณพิศ และคณะ, 2549) ทําใหยากตอการรักษาและอาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต จึงจําเปนตองมีการ
คนควาหายาตานจุลชีพชนิดใหมๆ เพื่อใชในการรักษาโรคติดเชื้อนี้ พืชที่อยูในวงศเดียวกับพืชสมุนไพรใน
ครัวเรือนเปนแหลงสารตานจุลชีพจากธรรมชาติที่นาสนใจเพราะมีรายงานวาเปนแหลงสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจากธรรมชาติที่สําคัญและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค เชน ขา เปนพืชสมุนไพรในครัวเรือนที่
สามารถนํามาใชรักษาโรคกลากที่เกิดจากเชื้อรา Microsporum gypseum และ Trichophyto rubrum โดยมี
สารสําคัญในการออกฤทธิ์ฆาเชื้อรา คือ acetoxychavicol acetate และ acetoxyeugenol acetate (จิตรลดา,
2549) น้ํามันหอมระเหยจากเหงาขิงและขมิ้นมีฤทธิ์ตาน S. aureus ซึ่งเปนแบคทีเรียที่ทําใหเกิดหนอง
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ฝตางๆ (จิตรลดา, 2549; พิทยา, 2551) โดยสารสําคัญที่พบในขมิ้นคือ เคอรคูมิน (พิทยา, 2551) ดังนั้นใน
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ S. aureus สายพันธุมาตรฐานและสายพันธุ
ที่แยกไดจากสิ่งสงตรวจของผูปวยของสวนสกัดจากเหงากระทือปา ขิงแมโขง และวานริดสีดวง ซึ่งเปนพืช
ในวงศขิงขาที่ยังไมคอยมีขอมูลเกี่ยวกับฤทธิ์ตานแบคทีเรียดังกลาว

อุปกรณและวิธีการทดลอง
แบคทีเรียที่ใชทดสอบ
S. aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC 43300 (ไดรับความอนุเคราะหจากภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา) และ S. aureus ที่แยกจากสิ่งสงตรวจของผูปวยจํานวน 41 ไอโซเลท
ประกอบดวย Methichillin-resistant S. aureus (MRSA) จํานวน 25 ไอโซเลท และ Methicillin-susceptible
S. aureus (MSSA) จํานวน 16 ไอโซเลท (ไดรับความอนุเคราะหจาก ดวงชีวัน พึ่งสุรินทร และศิริวัฒนา
ลาภหลาย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา)
ตัวอยางพืชและการเตรียมตัวอยางสวนสกัดจากพืช
ตัวอยางพืชสมุนไพรวงศขิงขา จํานวน 3 ชนิด ไดแก เหงากระทือปา เหงาขิงแมโขง และเหงาวาน
ริดสีดวง ไดรับความอนุเคราะหจากสวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก งานสวนพฤกษศาสตร ศูนยการศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ทําการสกัดสารจากเหงาของพืชสมุนไพรดวยตัวทําละลายเอทานอลกอน ตอจากนั้นนํามาสกัด
แยกสวนดวยเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และน้ํา ตามลําดับ จะไดตัวอยางสวนสกัดยอยจากพืชทั้งสิ้น 9 ตัวอยาง
ไดแก สวนสกัดเฮกเซนจากกระทือปา ขิงแมโขง และวานริดสีดวง สวนสกัดเอทิลอะซิเตทจากกระทือปา ขิง
แมโขง และวานริดสีดวง และสวนสกัดน้ําจากกระทือปา ขิงแมโขง และวานริดสีดวง
การทดสอบฤทธิ์ตานจุลชีพเบื้องตนของสวนสกัดจากพืช
นําตัวอยางสวนสกัดจากพืชแตละชนิดบรรจุลงบนแผนดิสกที่ทําจากกระดาษกรอง ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 6 มม. ใหมีขนาดบรรจุ 1 มก./ดิสก และนํามาทดสอบฤทธิ์ตานแบคทีเรียโดยวิธี disc diffusion
ตามวิธีมาตรฐานของ Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (Becton et al., 2006) โดยมี
ขั้นตอนโดยสรุปดังนี้คือ เขี่ยเชื้อทดสอบอายุ 18-24 ชั่วโมง ที่เจริญบนอาหารวุน Tryptic soy agar (TSA)
จํานวน 5-7 โคโลนี เพาะลงในอาหารน้ํา Tryptic soy broth (TSB) นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 ซ๐ เปนเวลา 3-4
ชั่วโมง ปรับความขุนของเชื้อใหเทากับสารละลายมาตรฐาน McFarland เบอร 0.5 จากนั้นใช sterile swab
จุมเชื้อพอหมาดปายลงบน Mueller-Hinton agar (MHA)+4%NaCl และวางดิสกสวนสกัดจากพืชแตละชนิด
ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มม. ลงบนผิวหนาจานเพาะเชื้อ โดยมีดิสกยา Cefoxitin (30 มค.ก./ดิสก)
เปนชุดควบคุมผลบวกและดิสกเอทานอล เปนชุดควบคุมผลลบ นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 ซ๐ เปนเวลา 18-24
ชั่วโมง วัดขนาดเสนผานศูนยกลางของพื้นที่ยับยั้ง (ทําการทดสอบ 3 ซ้ํา)
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การหาคาความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบ (MIC) ของยาปฏิชีวนะ oxacillin
การหาคา MIC ของยาปฏิชีวนะ oxacillin ในการยับยั้ง S. aureus ทั้ง 43 ไอโซเลท โดยใชวิธี Agar
dilution (Sridhar, 2009) ทํ าได โดยเตรี ยม MHA+4%NaCl ผสมยาปฏิ ชี วนะ oxacillin (อั ตราส วนยา
ปฏิชีวนะ:MHA+4%NaCl เทากับ 1:19) ใหไดความเขมขนสุดทายของยาปฏิชีวนะเทากับ 512, 256, 128,
64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 และ 0.25 มค.ก./มล. จากนั้นหยดแบคทีเรียทดสอบแตละชนิด อายุ 3-4 ชั่วโมง
ลงบนผิวหนาอาหารที่เตรียมไว 1 หยด (104 เซลลตอหยด) นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 ซ๐ เปนเวลา 18-24 ชม.
ชุดควบคุมผลลบใชอาหาร MHA+4%NaCl ที่ปราศจาก oxacillin และควบคุมคุณภาพของการทดสอบโดยใช
S. aureus ATCC 25923 เปนแบคทีเรียมาตรฐานสําหรับการทดสอบ
การหาคาความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบ (MIC) และความเขมขนต่ําสุดในการ
ฆาแบคทีเรียทดสอบ (MBC) ของตัวอยางสวนสกัดจากพืช
การหาคา MIC ของสวนสกัดจากพืชทั้ง 9 ตัวอยาง ในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบ ใชวิธี Modified
agar dilution ซึ่งดัดแปลงจากวิธีมาตรฐานของ CLSI (Sridhar, 2009) ทําไดโดยเตรียม MHA+4%NaCl
ผสมส วนสกัด ยอ ยจากพื ช ทดสอบ โดยให ค วามเขม ขน สุ ดท ายของสว นสกัด เฮกเซนและเอทิ ล อะซิเ ตท
เทากับ 2, 1, 0.5 และ 0.25 มก./มล. ตามลําดับ สวนสกัดน้ําใหเตรียมความเขมขนสุดทาย เทากับ 4, 2 และ
1 มก./มล. ตอจากนั้นนําแผนเยื่อกรอง cellulose acetate ที่ปราศจากเชื้อขนาด 1X1 ซม. วางบนผิวหนา
อาหาร ตรงตําแหนงที่ตองการทดสอบ หยดเชื้อทดสอบลงบนแผนเยื่อกรอง จํานวน 1 หยด (104 เซลลตอหยด)
ทิ้งไวสักครู นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 ซ๐ เปนเวลา 24 ชม. ชุดควบคุมผลลบใชอาหารเลี้ยงเชื้อ MHA+4%NaCl
ที่ปราศจากสวนสกัดจากพืช และอาหารเลี้ยงเชื้อ MHA+4%NaCl + solvent ที่ปราศจากสวนสกัดจากพืช
และควบคุมคุณภาพของการทดสอบโดยหาคา MIC ของ oxacillin ที่ใชยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียมาตรฐาน
S. aureus ATCC 25923 ควบคูกับการทดลองทุกครั้ง ตรวจสอบการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ โดย
คาความเขมขนที่ต่ําที่สุดของสวนสกัดจากพืชที่ไมมีเชื้อเจริญบนแผนเยื่อกรองเปนคา MIC
การหาคา MBC ของสวนสกัดจากพืชทั้ง 9 ตัวอยาง ทําไดโดยนําแผนเยื่อกรองที่หยดเชื้อไว
บนจานอาหารที่ ต รวจหาค า MIC ทุ ก จานที่ ไ ม มี เ ชื้ อ เจริ ญ ใส ล งในอาหารเหลว Muller-Hinton broth
(MHB)+4%NaCl นําไปบมที่อุณหภูมิ 35๐ซ เปนระยะเวลา 18-24 ชม. ตรวจสอบการเจริญของแบคทีเรีย
ทดสอบ โดยคาความเขมขนที่ต่ําที่สุดของสวนสกัดจากพืชที่ไมมีเชื้อเจริญบนแผนเยื่อกรองและไมมีเชื้อ
เจริญเมื่อถายแผนเยื่อกรองลงใน MHB+4%NaCl เปนคา MBC
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ผลการวิจัย
ฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสวนสกัดจากพืชในวงศขิงขา
จากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง S. aureus ของสวนสกัดยอยจากพืชในวงศขิงขา โดยวิธี disc diffusion
พบวา ดิสกสวนสกัดยอยจากพืชจํานวน 5 ตัวอยาง ไดแก สวนสกัดเอทิลอะซิเตทจากกระทือปา สวนสกัด
เอทิลอะซิเตทจากขิงแมโขง สวนสกัดเอทิลอะซิเตทจากวานริดสีดวง สวนสกัดเฮกเซนจากขิงแมโขง และ
สวนสกัดเฮกเซนจากวานริดสีดวง ที่ขนาดบรรจุ 1 มก./ดิสก แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ
ไดทุกไอโซเลท ในขณะที่ดิสกของสวนสกัดเฮกเซนจากกระทือปาแสดงฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได
เพียง 11 ไอโซเลท คิดเปนรอยละ 25.58 ของแบคทีเรียทดสอบทั้งหมด สําหรับดิสกสวนสกัดน้ําจากพืชทั้ง
3 ตัวอยาง ไมแสดงฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียทดสอบทุกไอโซเลท และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งแบคทีเรียทดสอบระหวางสวนสกัดที่ไดจากตัวทําละลายที่แตกตางกัน พบวาสวนสกัดเอทิลอะซิเตท
จากพืชทุกชนิดจะมีขนาดเสนผานศูนยกลางของพื้นที่บริเวณยับยั้งกวางกวาสวนสกัดเฮกเซน (Table 1)
Table 1 Antibacterial activity of the subfraction extracts from rhizome of Zingiber thorelii Gagnep.,
Z. mekongenes Gagnep. and Curcuma sp. against 43 isolates of S. aureus (n=43)
rhizome of Zingiberaceae
plants
กระทือปา
Zingiber thorelii Gagnep.
ขิงแมโขง
Z. mekongenes Gagnep.
วานริดสีดวง
Curcuma sp.

subfraction extracts
(1 mg/disc)
Ethyl acetate
Hexane
Aqueous
Ethyl acetate
Hexane
Aqueous
Ethyl acetate
Hexane
Aqueous

Number of
inhibited isolatea
43
11
0
43
43
0
43
43
0

Range of inhibition
zone diameter (mm)
8.67-14.33
7.00-7.33
NZ
9.67-12.33
9.33-11.67
NZ
10.33-14.00
7.33-8.33
NZ

a, number of tested isolates of S. aureus be inhibited by various subfraction extracts;
NZ, no inhibition zone
การวิเคราะหคา MIC และ MBC ของตัวอยางสวนสกัดจากพืช
จากการตรวจสอบคา MIC และคา MBC ของสวนสกัดยอยจากพืชในวงศขิงขา โดยวิธี Modified
agar dilution พบวา สวนสกัดเอทิลอะซิเตทจากกระทือปา ขิงแมโขง และวานริดสีดวง มีคา MIC90 เทากับ
500, 1000 และ 1000 มค.ก./มล. และมีคา MBC90 เทากัน คือ 2000 มค.ก./มล. ตามลําดับ ในขณะที่สวน
สกัดเฮกเซนและสวนสกัดน้ําจากพืชทุกตัวอยางมีคา MIC90 มากกวา 2000 มค.ก./มล. (Table 2) สําหรับ
การทดสอบยา oxacillin มีคา MIC50 และ MIC90 เทากับ 256 และ 512 มค.ก./มล. ตามลําดับ (Table 3)
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Table 2 MIC required to inhibit the growth of 90% of organisms (MIC90) and MBC required to
bactericidal growth of 90% of organisms (MBC90) of the subfraction extracts from rhizome
of some Zingiberaceae plant against 2 standard strains and 41 clinical isolates of
S. aureus
Type of plant and
antibiotic
กระทือปา
Zingiber thorelii Gagnep.
ขิงแมโขง
Z. mekongenes Gagnep.
วานริดสีดวง
Curcuma sp.

subfraction extracts
Ethyl acetate
Hexane
Aqueous
Ethyl acetate
Hexane
Aqueous
Ethyl acetate
Hexane
Aqueous

MIC 90
(µg/ml)
500
>2000
>4000
1000
>2000
>4000
1000
>2000
>4000

MBC90
(µg/ml)
2000
>2000
>4000
2000
>2000
>4000
2000
>2000
>4000

Table 3 MIC required to inhibit the growth of 50% of organisms (MIC50) and MIC required to inhibit
the growth of 90% of organisms (MIC90) of oxacillin against 2 standard strains and 41
clinical Isolates of S. aureus
Antibiotic
Oxacillin

Bacteria strain
Clinical isolated of S. aureus

MIC50 (µg/ml)
256

MIC90 (µg/ml)
512

ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของยา Oxacillin กับสวนสกัดจากพืชในวงศขิงขาบางชนิด
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับคา MIC ของยา oxacillin และตัวอยางจากสวนสกัดยอย
จากพืชในวงศขิงขา จํานวน 9 ตัวอยาง ที่ใชในการตานเชื้อ S. aureus จํานวน 43 ไอโซเลท พบวา ระดับคา
MIC ของสวนสกัดยอยทั้ง 9 ตัวอยาง ไมแปรผันตามระดับคา MIC ของยา oxacillin คา coefficient of
determination (R-Square; r2) ระหวาง MIC ของ oxacillin กับสวนสกัดยอยของพืชมีคาอยูระหวาง 0-0.145
(Figure 1) แสดงใหเห็นวาสวนสกัดที่ใชในการทดสอบนาจะมีกลไกการออกฤทธิ์ตอเชื้อทดสอบแตกตาง
กลไกการออกฤทธิ์ของยา oxacillin
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(fig.1a)

(fig. 1b)

(fig. 1c)

Figure 1 Relationship between MIC of oxacillin (µg/ml) and various subfraction extract, including
ethyl acetate (◆), hexane (■) and aqueous (▲) extracts, from Z. thorelii Gagnep. (fig.
1a), Z. mekongenes Gagnep. (fig. 1b) and Curcuma sp. (fig. 1c) against S. aureus
ATCC 25923, S. aureus ATCC 43300 and 41 clinical isolated of S. aureus.
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วิจารณและสรุปผลการวิจัย
จากการนําสวนสกัดเอทิลอะซิเตท สวนสกัดเฮกเซน และสวนสกัดน้ําจากพืชในวงศ Zingiberaceae
จํานวน 3 ชนิด มาศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus จํานวน 43 ไอโซเลท พบวาสวนสกัด
เอทิลอะซิเตทจากกระทือปา ขิงแมโขง และวานริดสีดวง มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ
ไดดีที่สุด โดยมีคา MIC90 เทากับ 500, 1000 และ 1000 มค.ก./มล. สําหรับสวนสกัดเฮกเซนและสวนสกัดน้ํา
ไมแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบเมื่อใชความเขมขนสูงสุด 2000 และ 4000 มค.ก./มล.
ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาชนิดของตัวทําละลายที่ใชในการสกัดสารที่แตกตางกันจะสกัดสารพฤกษเคมีที่เปน
สารสําคัญไดแตกตางกัน จากผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาเมื่อใชเอทิลอะซิเตทเปนตัวทําละลายสารสําคัญที่
ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ S. aureus นาจะถูกสกัดออกมาไดมากชนิดและหรือปริมาณมากกวาเมื่อใช
เฮกเซนและน้ําเปนตัวทําละลายในการสกัดสารพฤกษเคมีจากเหงาพืชเหลานี้ นอกจากนี้ยังพบวา ในการ
ยับยั้งการเจริญของ S. aureus สายพันธุเดียวกัน คา MIC ของสวนสกัดยอยจากพืชที่ศึกษาไมแปรผันตาม
คา MIC ของยา oxacillin ชี้ใหเห็นวาสารสําคัญในสวนสกัดจากพืชเหลานี้นาจะมีกลไกในการยับยั้งการเจริญ
ของ S. aureus แตกตางจากยาปฏิชีวนะในกลุมเมทิซิลลิน และกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียทดสอบ
ไมนาจะเกี่ยวของกับโปรตีน PbP2a (กาญจนา หริ่มเพ็ง และคณะ, 2552) อาจเปนไปไดวาสวนสกัดเอทิล
อะซิเตทจากพืชทั้งสามชนิดที่นํามาศึกษานี้นาจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียคลายกับพืชสกุล
เดียวกันคือ ขิง (Z. officinale Roscoe.) และขมิ้น (C. longa L.) ซึ่งมีรายงานวาสวนสกัดจากขิงและขมิ้นมี
เคอรคิวมินเปนองคประกอบซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้ง FtsZ (Dipti et al., 2008) และระบบ efflux pump
(Kamyar et al., 2009)
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การทนตอกรด เกลือน้ําดี และสภาวะในระบบทางเดินอาหาร
ของเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่มีถิ่นกําเนิดจากมนุษย
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อคัดเลือกเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่มีถิ่นกําเนิดมาจากมนุษย โดย
ศึกษาคุณสมบัติการทนกรด (pH 2.5) เกลือน้ําดี (0.3%) สภาวะคลายน้ํายอยในกระเพาะอาหาร และสภาวะ
คลายน้ํายอยในลําไสเล็กของเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่แยกจากน้ํานมเหลืองและผิวหนังบริเวณเตานม
ของแมสุขภาพดี จากการทดสอบคุณสมบัติเบื้องตนของเชื้อที่คัดแยกมา 210 ไอโซเลท พบวา มีจํานวน
61 ไอโซเลท ที่ยอมติดสีแกรมบวกและใหผลการทดสอบการสรางเอนไซมคะตาเลสเปนลบ และมีเพียง
28 ไอโซเลท สามารถทนตอสภาวะที่เปนกรด เกลือน้ําดี สภาวะคลายน้ํายอยในกระเพาะอาหาร และ
สภาวะคลายน้ํายอยในลําไสเล็ก จากคุณสมบัติขางตน เชื้อ 9 ไอโซเลท ไดแก DM068 VM095 VM096
UM054 UM055 YM122 YM126 JM085 และ JM0812 มีศักยภาพในการเปนเชื้อโพรไบโอติคที่ดี เนื่องจาก
มีจํานวนการรอดชีวิตสูงกวาไอโซเลทอื่นๆ
คําสําคัญ: แลคติคแอสิดแบคทีเรีย โพรไบโอติค น้ํานมเหลือง

Abstract
This study aims to isolate lactic acid bacteria (LAB) from human origin and investigate for
acid (pH 2.5), bile salt (0.3%) and gastrointestinal tract tolerance. A total of 210 isolates was first
screened by catalase test and Gram staining. Sixty-one isolates showed catalase-negative and
Gram-positive results. Only twenty-eight LAB showed good tolerance to acid at pH 2.5, bile salts at
0.3%, simulated small intestinal juice, and simulated gastric juice. DM068, VM095, VM096, UM054,
UM055, YM122, YM126, JM085 and JM0812 showed good potential to be used as probiotics,
since they gave higher survival numbers than other.
Keywords: lactic acid bacteria, probiotic, colostrum milk
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คํานํา
ปจจุบันพบวามนุษยมีปญหาดานสุขภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากการบริโภคอาหาร
ที่ไมถูกสุขลักษณะ หรือการที่รางกายมีสภาพที่ออนแอขาดภูมิคุมกัน การรักษาโรคสวนใหญเปนการรักษาดวยยา
แผนปจจุบันหรือยาปฏิชีวนะ สงผลใหรางกายมนุษยขาดความสมดุล ดังนั้นการนําแบคทีเรียโพรไบโอติคมาชวย
สงเสริมสุขภาพจึงเปนเรื่องที่นาสนใจ เนื่องจากเชื้อดังกลาวสามารถปรับสมดุลภายในลําไส มีประโยชนตอระบบ
ทางเดินอาหาร และสรางภูมิคุมกันภายในรางกาย (Mourad and Eddine, 2006)
โพรไบโอติค (Probiotic) มีรากศัพทดั้งเดิมมาจากภาษากรีก แปลวา “for life” หรือ “เพื่อชีวิต” หมายถึง
แบคทีเรียที่มีประโยชนตอรางกาย ชวยปรับสมดุลของจุลินทรียในระบบทางเดินอาหาร รักษาอาการทองรวง และมี
คุณสมบัติทางอายุรเวท (Therapeutic properties) เชน ชวยกระตุนระบบภูมิคุมกันโรค ลดปริมาณคอเลสเตอรอลใน
เสนเลือด ปองกันการเกิดโรคมะเร็ง เปนตน (Fooks et al., 1999; Kaur et al., 2002; Itsaranuwat et al., 2003)
โพรไบโอติคที่จัดอยูในกลุมของแลคติคแอซิดแบคทีเรีย (Lactic Acid Bacteria; LAB) เชน Lactobacillus acidophilus,
L. casei, Bifidobacterium infantis, B. lactis และ Enterococcus faecalis (Holzapfel and Schillinger, 2002; Vinderola
and Reinheimer, 2003) ซึ่งเปนจุลินทรียโพรไบโอติคที่มีคุณสมบัติดีที่สุด (Rial, 2000) เนื่องจากแบคทีเรียเหลานี้
สามารถทนต อกรด และเกลื อน้ํ าดี ทําให สามารถรอดชี วิ ตในระบบทางเดิ นอาหาร ซึ่ งคุ ณสมบั ติ ดั งกล าวเป น
คุณสมบัติที่สําคัญในการเปนโพรไบโอติค (Kos et al., 2000) นักวิทยาศาสตรพยายามที่จะคัดแยกแบคทีเรีย
โพรไบโอติคจากแหลงตางๆ เพื่อใชในอุตสาหกรรม เชน คัดแยกจากมนุษย (Vinderola et al., 2008) อาหาร
ผลิตภัณฑนม และอาหารหมัก (Mathara et al., 2008) การคัดแยกเชื้อโพรไบโอติคที่มีถิ่นกําเนิดจากมนุษยไดรับ
ความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเชื้อเหลานี้มีความจําเพาะ และเปนสายพันธุใกลเคียงกับเชื้อดั้งเดิมที่พบในมนุษย
แหลงที่คัดแยกเชื้อสวนใหญ ไดแก อุจจาระเด็ก
น้ํานมเหลือง (Colostrum milk) เปนน้ํานมที่มีประโยชนตอทารก โดยจะเริ่มผลิตใน 2-3 วันแรกหลังคลอด มี
สีเหลืองเขมขน เปนน้ํานมที่หลั่งออกมากอนที่จะมีน้ํานมจริง (Mature milk) มีโปรตีนมากกวา แตน้ําตาลและไขมัน
นอยกวาน้ํานมจริง น้ํานมเหลืองมี antibody โดยเฉพาะ IgA ซึ่งชวยปองกันการติดเชื้อในทางเดินอาหารของทารก
แรกเกิด นอกจากนี้ยังชวยกระตุนการทํางานของลําไส (Uruakpa et al., 2002) ดังนั้นการคัดเลือกแบคทีเรีย
โพรไบโอติคจากน้ํานมเหลืองคนจึงมีความสําคัญ เนื่องจากน้ํานมเหลืองเปนแหลงอาหารแหลงแรกที่ทารกไดรับจาก
มารดา เชื้อที่ไดก็มีถิ่นกําเนิดจากมนุษยและมีศักยภาพในการนํามาใชเปนแบคทีเรียโพรไบโอติค
จากคุณสมบัติสําคัญของแบคทีเรียที่จัดวาเปนโพรไบโอติค คือ ตองสามารถรอดชีวิตไปจนถึงลําไสตอน
ปลาย ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาคุณสมบัติการทนตอกรด เกลือน้ําดี และสภาวะในระบบทางเดิน
อาหารของแลคติ คแอซิ ดแบคที เรี ยที่ แยกจากน้ํ านมเหลื องและผิ วหนั งบริ เวณเต านมของแม ที่ มี สุ ขภาพดี
เพื่อคัดเลือกเชื้อที่มีศักยภาพในการนํามาใชเปนแบคทีเรียโพรไบโอติคตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การคัดแยกเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียและทดสอบคุณสมบัติเบื้องตนของเชื้อ
คัดแยกเชื้อแลคติคแอซิดแบคทีเรียจากแมที่มีสุขภาพดี จํานวน 23 คน จากโรงพยาบาลมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม การเก็บตัวอยางแบงเปน 2 ลักษณะ คือ การเก็บตัวอยางน้ํานมเหลืองในภาชนะปลอดเชื้อ และ
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การใช cotton swab ปลอดเชื้อใน 0.85% NaCl swab ผิวหนังบริเวณเตานม (Skin swab) ทําการเจือจางตัวอยาง
น้ํานมเหลืองใหไดความเจือจาง 10-1 10-2 และ 10-3 สําหรับตัวอยางที่ไดจากการ swab ไมตองทําการเจือจาง จากนั้น
นําไปเลี้ยงเชื้อโดยวิธี Spread Plate Technique บนอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS agar บมที่อุณหภูมิ 37 °ซ 24 ชม. ในตูบม
CO2 (5%CO2) สุมโคโลนีเดี่ยวที่มีลักษณะแตกตางกัน ทําใหบริสุทธิ์โดยวิธี Cross Streak บนอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS
agar นําเชื้อบริสุทธิ์ที่ไดมาทดสอบคุณสมบัติเบื้องตน โดยตรวจสอบการสรางเอนไซมคะตาเลส และศึกษาลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา ลักษณะรูปราง การจัดเรียงตัว การติดสีแกรมของเซลลภายใตกลองจุลทรรศน
การทดสอบการทนตอกรด (Acid tolerance test)
ทดสอบการทนตอกรด โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Mathara et al. (2008) เลี้ยงเชื้อแลคติคแอซิด
แบคทีเรียที่คัดแยกได ใน MRS broth เปนเวลา 18 ชม. ที่อุณหภูมิ 37°ซ ในตูบม CO2 จากนั้นนําไปปนเหวี่ยงที่
ความเร็วรอบ 9,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 4°ซ เปนเวลา 5 นาที ลางตะกอนเซลลดวยสารละลาย 0.85% NaCl
แลวทําใหเปนสารละลายแขวนลอยเซลลคืนดวยสารละลายชนิดเดิม (ปริมาณเชื้อ 108 CFU/ml) ถายเชื้อปริมาตร
1 มล. ในอาหาร MRS broth ปริมาตร 10 มล. ที่ปรับ pH เปน 2.5 นําไปบมที่อุณหภูมิ 37°ซ เปนเวลา 90 นาที ในตูบม
CO2 ตรวจนับจํานวนแบคทีเรียที่มีชีวิต โดยวิธี Drop plate บน MRS agar บมที่ 37°ซ เปนเวลา 24 ชม. คํานวณ
% Survival หลังการทดสอบเทียบกับปริมาณเซลลเริ่มตน
การทดสอบการทนตอเกลือน้ําดี (Bile salt tolerance test)
ทดสอบการทนตอเกลือน้ําดี โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Prasad et al. (1999) ถายเชื้อแลคติคแอซิด
แบคทีเรีย (ปริมาณเชื้อ 108 CFU/ml) ปริมาตร 1 มล. ในอาหาร MRS broth ปริมาตร 10 มล. ที่มีความเขมขนของ
เกลือน้ําดี (Ox Gall, Sigma Chemical, U.K.) 0.3% นําไปบมที่อุณหภูมิ 37°ซ ในตูบม CO2 เปนเวลา 24 ชม.
จากนั้นตรวจนับจํานวนแบคทีเรียที่มีชีวิต คํานวณ % Survival
การทดสอบการทนตอสภาวะคลายน้ํายอยในกระเพาะอาหาร (Simulated gastric juice test)
ทดสอบการทนตอสารละลายคลายน้ํายอยในกระเพาะอาหาร โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Kos et al. (2000)
เลี้ยงเชื้อแลคติคแอซิดแบคทีเรียในอาหาร MRS broth ปริมาตร 10 มล. บมที่อุณหภูมิ 37°ซ เวลา 24 ชม. จากนั้น
นําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 9,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 4 °ซ เปนเวลา 5 นาที ลางตะกอนเซลลดวยสารละลาย
0.85% NaCl แลวทําใหเปนสารละลายแขวนลอยคืนดวยสารละลายตัวเดิม ปริมาตร 0.5 มล. ถายเชื้อปริมาตร
0.2 มล. ในสารละลายคลายน้ํายอย (Pepsin 0.3% และ NaCl 0.5% pH 2.5) ปริมาตร 5 มล. ผสมใหเขากัน นําไปบม
ในตูบม CO2 ที่อุณหภูมิ 37 °ซ ตรวจนับจํานวนเซลลหลังระยะเวลาสัมผัส ที่ 90 นาที คํานวณ % Survival
การทดสอบการทนตอสภาวะคลายน้ํายอยในลําไสเล็ก (Simulated small intestine juice test)
ทดสอบการทนตอสภาวะคลายน้ํายอยในลําไสเล็กโดยดัดแปลงจากวิธีการของ Kos et al. (2000) เตรียม
เชื้อแลคติคแอซิดแบคทีเรียเหมือนการทดสอบการทนตอสารละลายคลายน้ํายอยในกระเพาะอาหาร ถายเชื้อปริมาตร
0.2 มล. เติมลงในสารละลายคลายน้ํายอยในลําไสเล็ก (Pancreatin 0.1% Bile salt 0.3% และ NaCl 0.5% pH 8.0)
ปริมาตร 5 มล. ผสมใหเขากันนําไปบมในตูบม CO2 ที่อุณหภูมิ 37°ซ เปนเวลา 24 ชม. เก็บตัวอยางที่เวลา 2 และ
4 ชม. จากนั้นตรวจนับจํานวนแบคทีเรียที่มีชีวิต คํานวณคา Log reduction ที่ 2 และ 4 ชม. (เทียบกับ 0 ชั่วโมง)
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ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการคัดแยกเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียและทดสอบคุณสมบัติเบื้องตนของเชื้อ
จากการแยกเชื้อแลคติคแอซิดแบคทีเรียจากน้ํานมเหลืองของแมที่มีสุขภาพดีทั้งหมด 23 คน จํานวน
46 ตัวอยาง (จากน้ํานมเหลือง 23 ตัวอยาง และจากการ swab ผิวหนังบริเวณเตานม 23 ตัวอยาง) พบวาสามารถ
แยกเชื้อแบคทีเรียไดทั้งหมด 210 ไอโซเลท โดย 79 ไอโซเลท ไดจากการ swab และ 131 ไอโซเลท จากน้ํานมเหลือง
เมื่อนํามาทดสอบคุณสมบัติเบื้องตน พบวามีเพียง 61 ไอโซเลท ที่ใหผลการยอมแกรมเปนบวกและผลการทดสอบ
การสรางเอนไซมคะตาเลสเปนลบ ทั้งนี้เปนตัวอยางจากน้ํานมเหลือง 49 ไอโซเลท และจากการ swab 12 ไอโซเลท
(Table 1) เชื้อที่แยกไดที่มีลักษณะเปน rod คิดเปน 13.11% และ cocci คิดเปน 86.89% (data not shown) เมื่อ
ค.ศ. 2003 Martin et al. ไดตรวจหาแลคติคแอซิดแบคทีเรียในน้ํานมคน พบวา มีทั้งชนิดที่เปน cocci และ rod เชน
Lactobacillus gasseri แตไมมีการตรวจพบแลคติคแอซิดแบคทีเรียในตัวอยางจากการ swab ผิวหนังบริเวณเตานม
(breast skin) Novak et al. (2001) ไดทําการศึกษาคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของน้ํานมเหลืองคน เพื่อดู
ความสัมพันธและความเปนไปไดที่น้ํานมเหลืองจะเปนแหลงที่ถายทอดเชื้อโพรไบโอติคจากมารดาสูทารกในระหวาง
การใหนม พบวามีจุลินทรียหลายกลุมที่พบในน้ํานมเหลือง เชน กลุม mesophylic (68.6%) thermoduric (38.6%)
psychrotrophic (8.6%) proteolytic (15.7%) proteolytic-psychrotrophic (1.4%) lipolytic (4.3%) moulds และ yeasts
(11.4%) Staphylococcus aureus (44.3%) total coliforms (7.2%) และ lactic acid bacteria (37.2%)
Table 1 Isolates of LAB
Sources
Colostrum milk

Skin swab

Isolates
PRM181 PRM182 PRM185 PRM186 PRM189 DM061 DM065 DM068 DM069 PCM102 AM131 AM132 NMM076
JRM151 JRM152 JRM153 JRM154 JRM155 JRM156 JRM157 VM095 VM096 VM099 UM051 UM052 UM054
UM055 UM056 UM058 UM059 YM121 YM122 YM123 YM124 YM125 YM126 JM085 JM0812 JM0814 JM0815
JM0816 ANM191 ANM192 ANM193 ANM194 ANM195 NCM141 NCM142 NCM143
PRS181 JRS151 JRS152 JRS154 US051 US052 US053 US054 ANS191 ANS192 NCS141 NCS142

ผลการทดสอบการทนกรด เกลือน้ําดี สภาวะคลายน้ํายอยในกระเพาะอาหาร และสภาวะคลายน้ํายอยใน
ลําไสเล็ก
คุณสมบัติการทนตอกรดในกระเพาะอาหารของแบคทีเรียโพรไบโอติคมีความสําคัญ เนื่องจาก
กระเพาะอาหารจะมีระดับ pH ประมาณ 2-4 ในขณะรับประทานอาหารเขาไป (Erkkila and Petaja, 2000)
จากการทดสอบการทนตอกรด ที่ pH 2.5 เวลา 90 นาที พบวาแลคติคแอซิดแบคทีเรียทุกไอโซเลตสามารถ
รอดชีวิตในสภาวะดังกลาวไดดี ซึ่งเปอรเซ็นตการรอดชีวิตของเชื้อโดยทั่วไปคอนขางสูง จํานวนเชื้อที่มี
%Survival สูงกวา 70% มีทั้งหมด 28 ไอโซเลท และเชื้อที่มี %Survival สูงสุด 5 ไอโซเลต ซึ่งมีแหลงมาจาก
น้ํานมเหลือง ไดแก YM126 (99.15%) VM095 (92.61%) JM085 (92.58%) DM068 (90.57%) และ JM0812
(92.02%) ตามลําดับ (Table 2) การที่เชื้อสามารถรอดชีวิตไดมาก อาจเนื่องจากเปนเชื้อที่แยกไดจากแหลง
ที่มีสภาพเปนกรด โดยปกติน้ํานมเหลืองจะมีคา pH ประมาณ 4.5 (Otterby et al., 1980) ทําใหเชื้อมี
คุณสมบัติที่ทนตอสภาวะที่เปนกรดไดดี
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Table 2 %Survival of LAB under acid (pH 2.5, within 90 min) bile salt (0.3% bile salt, within 24 h) and simulated gastric
juice (within 90 min) conditions and Log reduction of LAB under simulated small intestine juice after 2 and 4 h.
% Survival
Isolate
Acid
PRM181
PRM182
PRM185
PRM186
PRM189
DM061
DM065
DM068
DM069
PCM102
AM131
AM132
NMM076
JRM151
JRM152
JRM153
JRM154
JRM155
JRM156
JRM157
VM095
VM096
VM099
UM051
UM052
UM054
UM055
UM056
UM058
UM059

73.88
75.17
73.56
72.21
64.45
48.55
44.05
90.57
33.32
76.11
77.16
76.10
76.91
73.41
66.79
57.47
68.01
69.20
67.62
74.06
92.61
88.49
60.13
67.23
52.81
89.66
88.49
61.92
19.75
65.81

Simulated
Bile salt gastric
juice
89.00
49.30
84.28
52.93
88.61
54.10
87.71
45.58
90.03
64.59
89.00
44.16
87.71
41.07
71.78
60.58
88.18
45.24
85.94
49.70
87.71
36.06
84.28
41.55
86.60
47.68
84.28
42.68
87.71
47.15
87.71
52.62
88.18
35.05
88.61
54.49
85.18
36.09
86.60
33.80
70.36
56.51
74.55
53.06
88.61
45.85
85.94
37.98
87.18
47.31
89.00
57.50
90.61
49.70
87.71
56.69
87.71
38.43
89.37
41.97

Log reduction*
(CFU/ml)
Isolate
2h

4h

9.02
9.02
6.78
9.08
7.16
8.30
5.37
1.24
3.40
9.27
9.06
9.00
9.18
5.24
8.90
9.26
9.24
5.90
5.95
5.33
2.11
1.52
0.78
7.00
8.40
1.37
1.40
5.47
3.20
5.81

9.02
9.02
9.18
9.08
9.16
8.30
9.02
1.42
9.00
9.27
9.06
9.00
9.18
8.85
8.90
9.26
9.24
6.60
6.63
6.40
3.41
2.06
5.48
8.70
8.40
1.49
1.88
6.52
4.12
8.81

Log reduction*
(CFU/ml)

% Survival

YM121
YM122
YM123
YM124
YM125
YM126
JM085
JM0812
JM0814
JM0815
JM0816
ANM191
ANM192
ANM193
ANM194
ANM195
NCM141
NCM142
NCM143
PRS181
JRS151
JRS152
JRS154
US051
US052
US053
US054
ANS191
ANS192
NCS141
NCS142

Acid

Bile salt

66.56
87.11
8.10
67.69
65.54
99.15
92.58
92.02
83.04
62.43
80.59
60.26
69.55
55.42
60.04
63.80
62.69
48.88
53.86
69.72
38.03
77.00
72.45
70.41
73.32
67.41
76.10
73.44
70.49
56.61
66.47

88.61
74.55
89.37
87.18
88.61
85.94
72.88
68.35
88.61
93.14
90.03
90.03
87.71
90.88
89.71
87.71
88.18
89.00
89.37
88.18
73.79
85.18
89.00
88.18
87.18
85.18
88.18
89.00
88.18
89.37
91.14

Simulated
gastric
juice
67.47
63.27
55.43
53.79
41.79
66.26
58.52
52.37
48.92
44.30
48.19
30.41
48.26
59.20
47.39
42.75
35.47
54.63
52.09
68.08
64.09
56.32
43.76
47.57
48.46
67.51
49.78
37.95
58.27
44.03
34.55

2h

4h

8.30
3.03
9.00
6.85
7.28
2.00
1.28
0.95
4.27
4.11
3.43
5.00
7.41
7.43
9.11
5.00
3.75
4.60
4.54
9.15
7.78
8.48
9.04
8.60
9.00
8.70
8.78
8.65
4.78
4.60
9.15

8.30
3.60
9.00
9.15
8.98
2.88
1.92
1.90
6.64
6.81
8.60
8.70
9.11
9.13
9.11
7.04
6.23
8.60
8.85
9.15
7.78
8.48
9.04
8.60
9.00
8.70
8.78
8.65
8.78
8.60
9.51

* คา Log reduction (CFU/ml) คือ คาการลดลงของเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรีย เมื่อทดสอบกับสภาวะคลายน้ํายอยในสําไสเล็ก
ซึ่งคาที่เทากันที่ 2 และ 4 ชม. หมายถึง ไมพบการเหลือรอดของเซลลตั้งแต 2 ชม. แรกของการทดสอบ (เทียบกับ 0 ชม.)
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จากการทดสอบการทนตอเกลือน้ําดี 0.3% พบวาทุกไอโซเลตสามารถรอดชีวิตไดในอาหารที่มีเกลือน้ําดี
0.3% ซึ่งสอดคลองกับการรายงานของ Vinderola และ Reinheimer (2003) ที่พบวา เชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติคและ
หัวเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียในอุตสาหกรรมนมสามารถเจริญเติบโตไดที่สภาวะที่มีเกลือน้ําดี 0.3% ในการทดสอบ
นี้ พบวาเชื้อที่มี % Survival สูงที่สุดคือ มากกวา 90% มี 7 ไอโซเลท ไดแก JM0815 (93.14%) NCS142 (91.14%)
ANM193 (90.88%) UM055 (90.61%) PRM189 (90.03%) JM0816 (90.03%) และ ANM191 (90.03%) ดังแสดงใน
Table 2
ผลการทดสอบการทนตอสภาวะคลายน้ํายอยในกระเพาะอาหารที่ pH 2.5 เวลา 90 นาที พบวาเปอรเซ็นต
การรอดชีวิตสูงสุดที่ไดไมเกิน 70% ซึ่งโดยปกติภายในกระเพาะอาหารจะมี pH ประมาณ 2-4 และมีปริมาณเกลือ
โซเดียมคลอไรดไมต่ํากวา 0.5% และจะเปลี่ยนแปลงไปตามอาหารที่บริโภคเขาไป (Charteris et al., 1998) จากผล
การทดลองแสดงวา สภาวะที่เปนกรดในกระเพาะอาหารที่มีเอนไซมเปปซิน สามารถทําลายเซลลแลคติคแอซิด
แบคทีเรียได ทําใหเปอรเซ็นตการรอดชีวิตลดลงเมื่อมีการเติมเอนไซมเปปซิน (Kos et al., 2000) ซึ่งเชื้อที่ทนตอ
สภาวะคลายน้ํายอยในกระเพาะอาหารไดดีที่สุดมี 8 ไอโซเลท ไดแก PRS181 (68.08%) US053 (67.51%) YM121
(67.47%) YM126 (66.26%) PRM189 (64.59%) JRS151 (64.09%) YM122 (63.27%) และ DM068 (60.58%) ซึ่งให
เปอรเซ็นตการรอดชีวิตมากกวา 60% (Table 2)
การทดสอบการทนตอสภาวะคลายน้ํายอยในลําไสเล็กที่ pH 8.0 พบวา หลังเวลาการบม 2 ชม. เชื้อที่มีการ
รอดชีวิตดีที่สุด 6 ไอโซเลท ไดแก DM068 VM096 UM054 UM055 JM085 และ JM0812 ซึ่งมีการลดลงของเชื้อต่ํา
กวา 2 log cycle และใน ชม.ที่ 4 มีเชื้อเพียง 5 ไอโซเลท ที่มีการลดลงของเชื้อต่ํากวา 2 log cycle ไดแก DM068
UM054 UM055 JM085 และ JM0812 ดังแสดง ใน Table 2
มีรายงานการศึกษาคุณลักษณะของโพรไบโอติค การทนตอกรด น้ํายอย และเกลือน้ําดี ของเชื้อ
แลคติคแอซิดแบคทีเรีย และแบคทีเรียโพรไบโอติคสายพันธุทางการคา พบวา Lactobacillus acidophilus
เปนเชื้อกลุมโพรไบโอติคที่มีความทนตอน้ํายอย และเกลือน้ําดีไดดี (Prasad et al., 1999; Vinderola and
Reinheimer, 2003)

สรุปผลการทดลอง
จากการคัดแยกเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียจากแมที่มีสุขภาพดี ทั้งหมด 23 คน พบเชื้อแบคทีเรียที่แยกได
ทั้งหมด 210 ไอโซเลท มีเพียง 61 ไอโซเลท ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานของการเปนเชื้อแลคติคแอซิดแบคทีเรีย
เมื่อนํามาทดสอบคุณสมบัติการทนตอสภาวะที่เปนกรด (pH 2.5) เกลือน้ําดี 0.3 % สภาวะคลายน้ํายอยในกระเพาะ
อาหาร (pH 2.5) และสภาวะคลายน้ํายอยในลําไสเล็ก (pH 8.0) พบวามีเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรีย 28 ไอโซเลท
ที่ทนตอสภาวะตางๆ ดังกลาว จากคุณสมบัติขางตนที่ศึกษา พบวาเชื้อที่มีศักยภาพในการเปนเชื้อแบคทีเรีย
โพรไบโอติคที่ดีที่สุดมีทั้งหมด 9 ไอโชเลท ไดแก DM068 VM095 VM096 UM054 UM055 YM122 YM126 JM085
และ JM0812 ซึ่งทั้งหมดเปนแบคทีเรียที่แยกไดจากน้ํานมเหลือง
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถกําจัดสีในน้ําเสียที่มีสีอะโซเปน
องคประกอบ โดยทําการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากน้ําที่ผานกระบวนการยอมผา น้ําจากถังพักน้ําเสียรวม
และดินบริเวณโรงงานฟอกยอม ดวยเทคนิค Spread Plate โดยใชอาหารแข็งสูตร Nutrient Agar ที่มีสีอะโซ
ความเขมขน 0.2 กรัมตอลิตร เปนองคประกอบ จากผลการทดลองพบวามีเชื้อแบคทีเรียจํานวน 15 ไอโซเลท
ที่ทําใหเกิดบริเวณวงใสรอบโคโลนี เมื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกําจัดสีในน้ําเสียสังเคราะหที่มี
สีอะโซเปนองคประกอบ พบวา แบคทีเรียไอโซเลท SP-L1 มีประสิทธิภาพในการกําจัดสีสูงสุดรอยละ 85.2
และเมื่อศึกษาการกําจัดสีที่ความเขมขนสีเริ่มตนตางกัน 100-500 มิลลิกรัมตอลิตร แบคทีเรียไอโซเลท SP-L1
มีประสิทธิภาพในการกําจัดสีที่ความเขมขนของสีอะโซ 100-250 มิลลิกรัมตอลิตร
คําสําคัญ: สีอะโซ การกําจัดสี แบคทีเรียกําจัดสี

Abstract
The purpose of this study was to isolate of bacteria for removing color in wastewater
containing azo dye. The decolorizing bacteria were isolated from dying process water, soil and
wastewater storage tank of a dying factory using spread plate technique with nutrient agar containing
azo dye 0.2 g/l. The result showed that fifteen isolates showed clear zone around colony. The
comparison of all isolates on azo dye synthetic wastewater decolorization efficiency was studied. The
finding showed that the SP-L1 isolate had a highest azo dye decolorizing efficiency at 85.2%. The
decolorization with different initial azo dye concentration ranging from 100-500 mg/l was studied. The
finding showed that the SP-L1 isolate had azo dye decolorizing efficiency at concentration 100-250
mg/l.
Keywords: azo dye, decolorization, decolorizing bacterial
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คํานํา
ปจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมฟอกยอมเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชน้ําใน
กระบวนการผลิตแลวปลอยน้ําทิ้งออกมา โดยน้ําที่ปลอยออกมาจะปนเปอนสีและสารเคมีที่ใชในกระบวนการ
ฟอกยอมซึ่งจะสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน สภาพน้ําเนาเสียกอใหเกิดความรําคาญหรือเปน
มลภาวะทางสายตาแก ผู อ ยู อ าศั ย เกิ ด อั น ตรายต อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ ม เช น สี ที่ ใ ช ใ น
อุตสาหกรรมฟอกยอมสวนใหญรอยละ 60-70 (Carliell et al.,1995) จะใชสีกลุมอะโซ สีเหลานี้หากปลอยลง
สูแหลงน้ําโดยไมมีการบําบัด อนุภาคของสียอมจะไปขัดขวางการกระจายของแสงในน้ําทําใหสาหรายสีเขียว
ในน้ําไมสามารถสังเคราะหแสงได นอกจากนี้เมื่อสีกลุมอะโซถูกปลอยลงสูแหลงน้ําจะกอใหเกิดความเปนพิษ
ตอสิ่งมีชีวิตในน้ํารวมถึงเปนสารกอใหเกิดการกลายพันธุของสิ่งมีชีวิต (Brown and Devito,1993) ดังนั้นจึงมี
ความจําเปนที่จะตองกําจัดสีจากน้ําทิ้งกอนปลอยลงสูแหลงน้ําตามธรรมชาติ
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ ผ า นมา พบว ามี ก ารค น พบจุ ลิ น ทรี ย ที่ ส ามารถกํ าจั ด สี ข องน้ํ า เสี ย จาก
อุตสาหกรรมฟอกยอมได ซึ่งมีทั้งแบคทีเรียสายพันธุ Pseudomonas KF46, Bacillus cereus, Pseudomonasn
sp. (Sani and Benegjee, 1999) เชื้อราชนิด White Rot Fungi, Ligninolytic Fungi, Pleurotus ostreatus
และ Phanerochaete chrysosporium (Guimaraes et al., 2002) ยีสตและสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินบางชนิด
(Direk et al., 1999) แตสวนใหญงานวิจัยทั้งหลายจะศึกษาการกําจัดหรือยอยสลายสียอมสิ่งทอชนิดอะโซ
จากแบคทีเรียและเชื้อรามากกวาจุลินทรียชนิดอื่นๆ ซึ่งโดยสวนใหญสีอะโซจะลดลงภายใตสภาวะแอนแอโรบิค
โดยเอนไซม azoreductase ของแบคทีเรีย สวนเชื้อราจะใชเอนไซม lignin peroxidase, manganese peroxidase
และ laccase ในการลดความเขมสี แตการใชเชื้อราในอุตสาหกรรมขนาดใหญจะมีขอจํากัดตางๆ เชน ตองการ
pH ต่ําเพื่อใหเหมาะสมกับการทํางานของเอนไซม ใชเวลาในการกําจัดสีนาน นอกจากนี้อาจยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรียที่มีประโยชนชนิดอื่นอีกดวย (Kua et al., 2003) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจคัดแยกเชื้อ
แบคทีเรียที่สามารถกําจัดสีในน้ําเสียที่มีสีอะโซเปนองคประกอบซึ่งเปนวิธีการบําบัดทางชีวภาพวิธีการหนึ่ง
มาประยุกตใชในการบําบัดน้ําเสียที่มีสีอะโซเปนองคประกอบ

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมน้ําเสียสังเคราะหกลุมอะโซ
สี ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาจะเป น สี ย อ มกลุ ม ไดเร็ ก ท ป ระเภทสี อ ะโซ สี ก รมท า ตราสํ า เภา ของบริ ษั ท
ศิวะสัมพันธ จํากัด โดยนําสีอะโซความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร ละลายในน้ําเสียสังเคราะหปริมาตร 1,000
มิลลิลิตร ซึ่งมีคาซีโอดี 1,450 มิลลิกรัมตอลิตร
ขั้นการทดลอง
1. การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย
คั ด แยกเชื้ อ แบคที เ รี ย จากตั ว อย า งน้ํ าที่ ผ า นกระบวนการย อ มผ า น้ํ า จากถั ง พั ก น้ํ า เสี ย รวมและ
ดินบริเวณโรงงานฟอกยอม โดยนําตัวอยางมาทําการคัดแยกดวยเทคนิค Spread Plate โดยใชอาหารแข็ง
สูตร Nutrient Agar (NA) ที่มีสีอะโซความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร เปนองคประกอบ บมที่อุณหภูมิ
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37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เลือกโคโลนีที่ปรากฏวงใสรอบโคโลนีและทําใหบริสุทธิ์ จากนั้นเก็บเปน
เชื้อทดสอบในอาหารแข็งวุนเอียง
2. ทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียในการกําจัดสีในน้ําเสียสังเคราะหที่มีสีอะโซเปนองคประกอบ
ความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร
เลือกโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียที่ปรากฏวงใสจากขอ 1 นํามาเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร Nutrient Broth
(NB) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา
24 ชั่ วโมง จากนั้ นใส เชื้ อแบคที เรี ยลงในน้ํ าเสี ยสั งเคราะห ที่ มี สี อะโซเป นองค ประกอบร อยละ 5 ปริ มาตร
100 มิลลิลิตร ในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
แยกเซลลแบคทีเรียออกโดยการปนเหวี่ยง (centrifuge) ที่ 5,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที แลวนํามา
วิเคราะหความสามารถในการกําจัดสี โดยนําสวนใสมาวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง UV Spectrophotometer
(ยี่หอ HACH รุน DR/2500) ที่ความยาวคลื่น 563 นาโนเมตร ซึ่งไดจากการสแกนหาคาการดูดกลืนแสงสูงสุด
ของสี แลวคํานวณรอยละการกําจัดสีดังนี้
(คาการดูดกลืนแสงของตัวอยางกอนกําจัดสี – คาการดูดกลืนแสงของตัวอยางหลังกําจัดสี) x 100
คาการดูดกลืนแสงของตัวอยางกอนกําจัดสี
3. ทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียในการกําจัดสีที่ความเขมขนสีเริ่มตนตางกัน
การทดสอบจะใชขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร โดยเติมน้ําเสียสังเคราะหปริมาตร 100 มิลลิลิตร
โดยใชสีไดเร็กทซึ่งเปนสีอะโซเปนองคประกอบที่ความเขมขนสีเริ่มตนตางกันคือ 100, 150, 200 250, 300,
350, 400, 450 และ 500 มิลลิกรัมตอลิตร จากนั้นวิเคราะหความสามารถในการกําจัดสีของเชื้อแบคทีเรีย
โดยวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 563 นาโนเมตร ดวยเครื่อง UV Spectrophotometer

ผลการวิจัยและวิจารณ
การคัดแยกเชื้อ
จากการทดลองคัดแยกเชื้อแบคทีเรียจากตัวอยางน้ําที่ผานกระบวนการยอมผา น้ําจากถังพักน้ําเสียรวม
และดินบริเวณโรงงานฟอกยอม พบวามีเชื้อแบคทีเรียจํานวน 15 ไอโซเลท ที่สามารถกําจัดสีได (Table 1)
โดยเกิดบริเวณวงใสรอบโคโลนีบนอาหารแข็งสูตร NA ที่มีสีอะโซเปนองคประกอบ ดังนี้
น้ําที่ผานกระบวนการยอมผา น้ําจากถังพักน้ําเสียรวม และดินบริเวณโรงงานฟอกยอมมีเชื้อ
แบคทีเรียที่สามารถกําจัดสีได 7, 5 และ 3 ไอโซเลท ตามลําดับ
จากการคั ด แยกพบว า ตั ว อย า งน้ํ า ที่ ผ า นกระบวนการย อ มผ า จะพบจํ า นวนของเชื้ อ แบคที เ รี ย
ที่ ส ามารถกํ า จั ด สี ไ ด ม ากที่ สุ ด รองลงมาคื อ น้ํ า จากถั ง พั ก น้ํ า เสี ย รวมและดิ น บริ เ วณโรงงานฟอกย อ ม
ตามลําดับ
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Table 1 Isolation of bacteria capable of color removal from different sources
source
dying process water
wastewater storage tank

Bacterial isolates
SP-L1, SP-L2, SP-L3, SP-L4, SP-L5, SP-L6, SP-L7

soil

SP-D1, SP-D2, SP-D3

SP-M1, SP-M2, SP-M3, SP-M4, SP-M5

decolorization (%)

การทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียในการกําจัดสีในน้ําเสียสังเคราะหที่มีสีอะโซ
เปนองคประกอบ
หลังจากคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถกําจัดสีไดจํานวน 15 ไอโซเลท จากนั้นนําเชื้อแบคทีเรีย
ที่คัดแยกไดทั้งหมดมาทดสอบความสามารถในการกําจัดสีในน้ําเสียสังเคราะหที่มีสีอะโซเปนองคประกอบ
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร โดยจากผลการทดลอง พบวาเชื้อแบคทีเรีย
ที่คัดแยกไดจากน้ําที่ผานกระบวนการยอมผามีประสิทธิภาพในการกําจัดสีในน้ําเสียสังเคราะหที่มีสีอะโซเปน
องคประกอบสูงกวาเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกไดจากตัวอยางน้ําจากถังพักน้ําเสียรวมและในตัวอยางดิน ซึ่งเชื้อ
แบคทีเรียไอโซเลท SP-L1 เปนเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกไดจากน้ําที่ผานกระบวนการยอมผามีประสิทธิภาพใน
การกําจัดสีสูงสุดรอยละ 85.2 ที่ระยะเวลา 6 วัน คาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 563 นาโนเมตร ลดลง
จาก 3.27 เหลื อ 0.48 (Figure 1 และ 2) โดยให ค า แตกต า งกั น ทางสถิ ติ อ ย า งมี นั ย สํ าคั ญ p≤0.05 กั บ
ไอโซเลทอื่นๆ รองลงมาคือ ไอโซเลท SP-L5 และ SP-M1 มีประสิทธิภาพในการกําจัดสีรอยละ 64.5 และ
45.2 ตามลําดับ สวนไอโซเลทอื่นๆ มีประสิทธิภาพในการกําจัดสีนอยกวารอยละ 40 ที่ระยะเวลา 6 วัน
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Figure 1 Percentaged decolorization by isolated bacterial strains
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A
B
Figure 2 Synthetic azo dye wastewater decolorization at 6 day
A : Control
B : SP-L1
การทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียในการกําจัดสีที่ความเขมขนสีเริ่มตนตางกัน
นําเชื้อแบคทีเรียไอโซเลท SP-L1 ที่คัดแยกไดจากน้ําที่ผานกระบวนการยอมผา ซึ่งจากการทดลอง
พบวามีความสามารถในการกําจัดสีสูงสุดมาทําการทดสอบความสามารถในการกําจัดสีในน้ําเสียสังเคราะหที่
มีสีอะโซเปนองคประกอบที่ความเขมขนสีเริ่มตน 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 และ 500
มิลลิกรัมตอลิตร จากผลการศึกษาพบวาความเขมขนสีเริ่มตนที่ 100-250 มิลลิกรัมตอลิตร เชื้อแบคทีเรีย
ไอโซเลท SP-L1 มีความสามารถในการกําจัดสีโดยในวันสุดทายของการทดลองใหคาการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 563 นาโนเมตร ลดลงอยูในชวง 0.18-0.68 สวนที่ความเขมขน 300-500 มิลลิกรัมตอลิตร
เชื้อแบคทีเรียไอโซเลท SP-L1 มีความสามารถในการกําจัดสีโดยในวันสุดทายของการทดลองใหคาการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 563 นาโนเมตร ลดลงอยูในชวง 0.90-2.07 (Table 2) จากผลการศึกษาความ
เขมขนของสีเริ่มตน พบวา คาการดูดกลืนแสงในแตละวันที่ทําการทดลองยังมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอยู ซึ่ง
อาจมีการขึ้นลงของคาการดูดกลืนแสงเปนผลมาจากการที่แบคทีเรียอาจมีการดูดซับสารสีเขาสูภายในเซลล
บางสวนจึงทําใหคาการดูดกลืนแสงมีคาลดลงและเมื่อเซลลแบคทีเรียมีการปลอยสารสีที่ดูดซับออกมาคาการ
ดูดกลืนแสงก็มีคาเพิ่มขึ้น (ธิติณัฏฐ, 2552) ซึ่งสอดคลองกับ Pearce et al. (2003) ที่กลาววากลไกในการกําจัด
สีอะโซโดยแบคทีเรียอยางงาย คือ การที่แบคทีเรียนั้นดูดซับสีเขาสูชีวมวลเซลลของตัวแบคทีเรียนั้นเอง ซึ่ง
การกําจัดสีดวยกระบวนการนี้มีความคลายคลึงกับกระบวนการทางกายภาพ คือ จะไมมีความคงตัวในการ
กํ า จั ด สี ใ นระยะยาวเพราะว า เมื่ อ เวลาผ า นไปภายในตั ว เซลล แ บคที เ รี ย จะอิ่ ม ตั ว ไปด ว ยสี เช นเดี ยวกั บ
Robinson et al. (2001) ที่กลาววาการดูดซับสีจะเกิดขึ้นเมื่อสภาวะไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
ทําใหมีการดูดซับสีเขาไปในชีวมวลเซลล
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Table 2 Absorbance at 563 nm of synthetic wastewater after decolorization by isolate SP-L1 in
presence of different initial dye concentrations
Dye
concentrations
100 mg/l
150 mg/l
200 mg/l
250 mg/l
300 mg/l
350 mg/l
400 mg/l
450 mg/l
500 mg/l

Initial
absorbance
1.92
2.74
3.35
4.80
5.68
7.16
7.22
8.98
9.63

2 day
0.26
0.28
1.13
1.32
1.44
2.19
1.93
2.00
3.11

Observed absorbance at 563 nm
4 day
6 day
8 day
0.21
0.20
0.19
0.19
0.20
0.22
0.55
0.47
0.48
0.73
0.69
0.70
1.10
0.96
0.96
2.05
1.78
1.64
1.42
1.35
1.35
1.04
0.94
1.00
2.12
2.06
2.13

10 day
0.18
0.20
0.47
0.68
0.90
1.58
1.47
0.98
2.07

สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองคัดแยกเชื้อจากตัวอยางน้ําที่ผานกระบวนการยอมผา น้ําจากถังพักน้ําเสียรวม และ
ดิ น บริ เ วณโรงงานฟอกย อ ม พบว า มี เ ชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ ส ามารถกํ าจั ด สี ไ ด จํ า นวน 15 ไอโซเลท โดยเชื้ อ
แบคทีเรีย ไอโซเลท SP-L1 ซึ่งเปนเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกไดจากตัวอยางน้ําที่ผานกระบวนการยอมผามี
ประสิทธิภาพในการกําจัดสีสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับไอโซเลทอื่นๆ ที่คัดแยกไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
p≤0.05 สวนการทดสอบความสามารถในการกําจัดสีที่ความเขมขนสีเริ่มตนตางกันคือ 100, 150, 200,
250, 300, 350, 400, 450 และ 500 มิลลิกรัมตอลิตร พบวาเชื้อแบคทีเรียไอโซเลท SP-L1 มีประสิทธิภาพ
ในการกําจัดสีที่ความเขมขนสีในน้ําเสียสังเคราะหที่มีสีอะโซเปนองคประกอบในชวง 100-250 มิลลิกรัมตอ
ลิตร
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วิธีการสกัดและสมบัติของน้ํามันมะเยาหิน
Extraction Methods and Properties of Tung Oil
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการสกัดน้ํามันมะเยาหินที่เหมาะสม และศึกษาสมบัติทางเคมี
และกายภาพ โดยศึกษาวิธีการสกัดดวยตัวทําละลายเฮกเซน พบวาไดปริมาณผลผลิตน้ํามันสูงสุด 37.24%
และการหี บ สกั ด เชิ ง กล ได แ ก การหี บ สกั ด แบบสกรู แ ละแบบไฮครอลิ ค พบว า ได ป ริ ม าณผลผลิ ต น้ํ ามั น
อยู ใ นช ว ง 17.79-25.35% และมี น้ํ า มั น เหลื อ อยู ใ นกากประมาณ 5.99-14.65% น้ํ า มั น มะเยาหิ น มี ค า
ความเป น กรดอยู ใ นช ว ง 1.09-3.62 mgKOH/g ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ ม าตรฐานการส ง ออกน้ํ า มั น มะเยาหิ น
ของประเทศจี น น้ํ า มั น มะเยาหิ น มี ค า ความร อ นเท า กั บ 40.73 MJ/kg ซึ่ ง ใกล เ คี ย งกั บ น้ํ า มั น ดี เ ซล
แตความหนืดมีคาสูงกวา การใชงานดานเชื้อเพลิงทดแทนจําเปนตองมีการใชงานในรูปไบโอดีเซลบริสุทธิ์
หรือไบโอดีเซลผสม การศึกษาองคประกอบกรดไขมันดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟแมสสเปกโทรเมทรี
พบวาองคประกอบหลักเปนกรดไขมันชนิดแอลฟา-อีลิโอสเตียริค 74.97%, กรดไขมันชนิดอื่นรวม 22.95%
และสารอินทรียชนิดอื่น 1.17%

คําสําคัญ: มะเยาหิน การสกัดน้ํามัน กรดไขมัน แอลฟา-อีลิโอสเตียริค
Abstract
The aims of this study were to study the physical properties of Tung oil and to determine
the most suitable conditions and appropriate methods for its extraction. The mechanical processes
including screw press and hydraulic press and solvent extraction using n-hexane were used for oil
extraction. The solvent extraction procedure yielded 37.24%, the highest recorded in this
experiment. The mechanical processes yielded 17.79-25.35 %. Residual oil in the pressed cake
was determined to be 5.99-14.65% and acid value was 1.09-3.62 mgKOH/g. These results are
within the China’s export standards. A heating value of 40.73 MJ/kg was obtained for Tung oil,
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which is close to the heating value of diesel. However, Tung oil has a higher kinematic viscosity
than diesel. The stability of Tung oil can be improved by blending Tung oil biodiesel with diesel or
B100. The lipid content of Tung oil was deteremined by gas chromatography-mass spectometry.
The major fatty acid identified was α-eleostearic acid (74.97%), other fatty acids totaled 22.95%
while unknowns composed 1.17%.
Keywords: tung oil, oil extraction, fatty acid, α-eleostearic acid

คํานํา
สภาวการณปจจุบัน ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประเทศไทยใน
ฐานะที่ตองนําเขาน้ํามันเพื่อการพัฒนาประเทศ ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณดานพลังงานโดยตรง
โดยเฉพาะผลกระทบดานราคาน้ํามันที่ผันผวน รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงาน
ทดแทน เชน การผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานน้ํา เปนตน รวมทั้งการสนับสนุนใหมี
การเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชน้ํามัน เชน ปาลมน้ํามัน และสบูดํา เพื่อรองรับปญหาดานการขาดแคลนวัตถุดิบในการ
ผลิตไบโอดีเซลในอนาคต
ตนมะเยาหิน (Tung oil trees) เปนพืชน้ํามันชนิดใหมสําหรับประเทศไทย ปจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูก
อยู ใ นเขตภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได แ ก จั ง หวั ด เชี ย งใหม เชี ย งราย หนองคาย และ
นครพนม เปนตน มีชื่อทางวิทยาศาสตร คือ Aleurtes montana ซึ่งเปนพันธุที่นิยมปลูกเพื่อการคาใน
ตอนบนของประเทศลาวและเวียดนาม (ณัฐวุฒิ และคณะ, 2552) มีตนกําเนิดอยูในประเทศจีน จึงนิยม
เรียกวา China wood oil ลําตนมีลักษณะคลายตนหูกวาง ใบมี 3-5 แฉก ดอกมีสีขาวปนชมพู ผลออนจะมี
ลักษณะคลายมะนาว แตเมื่อแกจะมีเสนนูนเกิดขึ้นรอบผล ผลแบงออกเปน 3-4 พู ภายในมีเมล็ดที่มีเปลือก
แข็ง เนื้อมีสีขาวปนเหลือง และมีปริมาณน้ํามัน 30-40% โดยน้ําหนักเมล็ด ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 มะเยาหินพืชน้ํามันชนิดใหม
น้ํามันมะเยาหินเปนวัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมสี น้ํามันเคลือบเงา และหมึกพิมพ โดยมีประวัติการ
ใชงานมาชานานตั้งแต 400 ปกอนคริสตกาล และมีการกลาวถึงการใชงานน้ํามันมะเยาหินในงานเขียนของ
ขงจื้อ เมื่อกวา 2,400 ป โดยใชน้ํามันสําหรับการเคลือบอิฐในการกอสรางพระราชวัง และในป ค.ศ. 1905
มะเยาหินเปนที่รูจักโดยทั่วไป เมื่อมีการปลูกพืชชนิดนี้ในมลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการใช
งานอยางแพรหลายในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปอเมริกา (Duke, 1983)
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นอกจากการใชงานดานอุตสาหกรรมสีและน้ํามันเคลือบเงาแลว น้ํามันมะเยาหินมีคุณสมบัติที่ดีใน
การใชงานกับเครื่องยนตดีเซล (ณัฐวุฒิ และคณะ, 2552) และประเทศจีนไดสงเสริมใหใชน้ํามันมะเยาหินเปน
วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล เนื่องจากมีการเพาะปลูกกันมากในพื้นที่ทางตอนใต (Shang et al., 2009)
การศึกษาปริมาณน้ํามันที่มีอยูในเมล็ดมะเยาหิน (Aleurtes fordii) ดวยการหีบสกัดเชิงกลแบบไฮดรอลิค
พบวามะเยาหินมีปริมาณน้ํามันสูงสุด 48.7% (Mckinney et al., 1942) และการศึกษาองคประกอบของกรด
ไขมันของน้ํามันมะเยาหิน พบวามีกรดไขมันชนิดกรด α-eleostearic เปนองคประกอบหลักประมาณ 80%
ซึ่งเปนกรดไขมันที่มีสายโซคารบอน เทากับ C18:3 (Park. et al., 2008)
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับมะเยาหินมีรายงานอยางตอเนื่อง ในชวงตน ค.ศ. 1900 สวนในชวง 30 ปที่
ผานมาไมมีรายงานวิจัยโดยเฉพาะในประเทศไทยยังไมมีการศึกษาในเรื่องนี้ งานวิจัยนี้จึงเปนการศึกษาใน
เบื้องตนที่จะไดมาซึ่งน้ํามันมะเยาหิน โดยศึกษาวิธีการสกัดน้ํามันและสมบัติของน้ํามันมะเยาหิน เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาน้ํามันมะเยาหินดานพลังงานทดแทนและดานอื่นตอไป

อุปกรณและวิธีการวิจัย
การศึกษานี้แบงออกเปน 2 สวน คือ วิธีการสกัดน้ํามัน และการศึกษาสมบัติของน้ํามันมะเยาหิน
โดยมีรูปแบบดังนี้
การสกัดน้ํามันจากเมล็ดมะเยาหิน

(1) เครื่องหีบสกัดแบบสกรู (2) เครื่องหีบสกัดแบบไฮดรอลิค

(3) ชุดสกัดแบบซอคเลต

ภาพที่ 2 อุปกรณการสกัดน้ํามันที่ใชในการทดลอง
การศึกษาการหีบสกัดน้ํามันจากเมล็ดมะเยาหินดวยเครื่องหีบสกัดแบบสกรู (Screw press) จะได
น้ํามันมะเยาหินดิบทิ้งไวขามคืนใหตกตะกอน แลวนําสวนที่เปนน้ํามันมากรองและชั่งน้ําหนัก เพื่อหาปริมาณ
เปอรเซ็นตผลผลิตที่ไดและนําสวนที่เปนกากไปสกัดดวยตัวทําละลาย เพื่อคํานวณหาปริมาณเปอรเซ็นต
ผลผลิตทั้งหมด
และการศึกษาการหีบสกัดน้ํามันจากเมล็ดมะเยาหินดวยเครื่องหีบสกัดแบบไฮดรอลิค (Hydraulic
press) โดยการศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิของการอบกอนการหีบ ตั้งแตอุณหภูมิ 28-120oC กําหนดเวลา
ในการอบ 30 นาที คาความดันของกระบอกอัดสูงสุด (3,200 Psi) และเวลาที่ในการกดทับประมาณ 10 นาที
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จะไดน้ํามันมะเยาหินดิบทิ้งไวขามคืนใหตกตะกอน แลวนําสวนที่เปนน้ํามันไปกรองและชั่งน้ําหนัก เพื่อหา
ปริมาณเปอรเซ็นตผลผลิตที่ได นําสวนที่เปนกากไปสกัดดวยตัวทําละลาย เพื่อหาปริมาณเปอรเซ็นตผลผลิต
ทั้งหมด
จากนั้นทําการศึกษาการสกัดน้ํามันดวยตัวทําละลาย สภาวะที่ศึกษา ไดแก อุณหภูมิในการอบกอน
การสกัด ตั้งแต 80–100oC เวลาในการสกัด ตั้งแต 2-10 ชั่วโมง และอัตราสวนตัวอยางตอตัวทําละลาย
ตั้งแต 1:6–1:16 (น้ําหนักตอปริมาตร) โดยกําหนดอุณหภูมิของตัวทําละลายขณะสกัด 65oC ในเบื้องตน
น้ํามันมะเยาหินที่ไดจะตองวิเคราะหคาความเปนกรด ปริมาณกรดไขมันอิสระ สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ตามมาตรฐานของการทดสอบตอไป
การศึกษาสมบัติของน้ํามันมะเยาหิน
การศึกษาสมบัติทางกายภาพตามมาตรฐาน ไดแก ความหนาแนน, คาความเปนกรด, คาความ
หนืดที่อุณหภูมิ 40oC, จุดวาบไฟ, คาความรอน, และปริมาณเถา เปนตน จากนั้นทําการวิเคราะหทางเคมี
ดวยเทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโคป และการวิเคราะหองคประกอบของกรดไขมันดวย
เทคนิคแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมทรีตอไป
ผลการวิจัยและวิจารณ
ในเบื้องตนศึกษาการอบเมล็ดมะเยาหินในหองอบลมรอนที่อุณหภูมิคงที่ 80°C (Mckinney et. al.,
1942) จากการทดลองพบวาน้ําหนักของเมล็ดมะเยาหินลดลงอยางตอเนื่องในชวงอุณหภูมิเริ่มตนจนถึง 4
ชั่วโมง แลวลดลงอยางชาๆ ในชวง 4 ถึง 5 ชั่วโมง หลังจากนั้นน้ําหนักของเมล็ดมะเยาหินจะลดลงและคงที่
ในชวงหลังจากอบแหงผานไปแลว 5 ชั่วโมง ซึ่งน้ําหนักสุดทายของมะเยาหินในชั่วโมงที่ 5 ถึง 12 อยูในชวง
98.08–93.12 กรัม เมื่อคิดเปนคาความชื้นเริ่มตนและความชื้นสุดทาย พบวามีคาเทากับ 6.45%wb. และ
0.04%wb. ตามลําดับ ดังนั้นระยะเวลาอบแหงเมล็ดมะเยาหินในชวง 4-5 ชั่วโมง เปนชวงเวลาที่เหมาะสมซึ่ง
ทําใหคาความชื้นในเมล็ดมะเยาหินอยูในชวงลดลงจนเริ่มคงที่ ทั้งนี้เนื่องจากเมล็ดมะเยาหินมีลักษณะของผิว
ที่มีความหนาและแข็ง ทําใหความชื้นจากอากาศภายนอกมีผลตอเมล็ดมะเยาหินนอยมาก ซึ่งเปนผลดีตอ
การเก็บรักษาเมล็ดมะเยาหินไวไดนาน
ผลการสกัดน้ํามันจากเมล็ดมะเยาหิน
ผลการสกัดน้ํามันจากเมล็ดมะเยาหินดวยเครื่องหีบสกัดแบบสกรู
ผลการหีบสกัดน้ํามันจากเมล็ดมะเยาหินดวยเครื่องหีบสกัดแบบสกรู พบวา น้ํามันที่หีบ
สกัดไดมีปริมาณสูงสุด 22.16% ของน้ําหนักตัวอยาง ขณะเดียวกันเมื่อนํากากตะกอน (Press Cake) ที่เหลือ
จากกระบวนการไปสกัดดวยตัวทําละลายเฮกเซน (n-Haxane) พบวาไดปริมาณน้ํามัน 14.65% ของน้ําหนัก
ตัวอยาง และเมื่อนําน้ํามันมะเยาหินที่หีบสกัดไดไปวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี พบวามีคาความเปนกรด
เฉลี่ย 3.62 mgKOH/g คิดเปนกรดไขมันอิสระได 1.82%
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ผลการสกัดน้ํามันจากเมล็ดมะเยาหินดวยเครื่องหีบสกัดแบบไฮดรอลิค
ผลการหีบสกัดน้ํามันจากเมล็ดมะเยาหินดวยเครื่องหีบสกัดแบบไฮดรอลิค พบวา อุณหภูมิ
ที่ใชในการอบเมล็ดมะเยาหินมีผลตอปริมาณน้ํามันที่หีบสกัดได เนื่องจากความรอนจะทําใหคาความหนืด
ของน้ํามันลดลง และทําใหน้ํามันไหลออกมาจากเมล็ดไดดีกวา เมื่อเปรียบเทียบการหีบเมล็ดมะเยาหินที่
อุณหภูมิอบแหงเมล็ดในชวง 28oC ถึง 120oC พบวา ไดปริมาณน้ํามันจากการหีบสกัดอยูในชวง 17.7925.35% โดยที่อุณหภูมิอบแหง 120 oC จะไดปริมาณน้ํามันจากการหีบสกัดไดสูงสุด และเมื่อนํากากที่เหลือ
จากกระบวนการไปสกัดดวยตัวทําละลาย พบวาไดปริมาณน้ํามันในชวง 5.99-13.19% ของน้ําหนักตัวอยาง
จากนั้นนําน้ํามันที่หีบสกัดไดเมื่อนําไปวิเคราะหทางเคมี พบวามีคาความเปนกรดอยูในชวง 1.09-2.83
mgKOH/g คิดเปนกรดไขมันอิสระอยูในชวง 0.55-1.42% แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การสกัดน้ํามันมะเยาหินดวยเครื่องหีบสกัดแบบสกรูและแบบไฮดรอลิค
Crude oil
(1)
(g)
(%)

Cake oil
(2)
(g)
(%)

Oil
Extraction

Temp.
(oC)

Screw
press

28

105.66

23.41

22.16

15.48

Hydraulic
press

28
60
80
90
100
120

100.34
100.59
100.81
102.13
102.36
100.24

17.85
18.03
19.89
21.84
23.37
25.45

17.79
17.92
19.73
21.38
22.83
25.39

13.23
13.2
12.24
10.68
8.69
6.00

Time
(min)

30

Sample
(g)

Total oil
(1)+(2)
(g)

Yield
(%)

Acid Value
(mgKOH/g)

FFA
(%)

14.65

38.88

36.8

3.62

1.82

13.19
13.12
12.14
10.46
8.49
5.99

31.08
31.31
32.23
32.71
32.27
31.46

30.97
31.13
31.97
32.13
31.53
31.58

2.83
1.65
1.09
2.64
1.66
1.87

1.42
0.83
0.55
1.33
0.83
0.94

จากการหีบสกัดน้ํามันจากเมล็ดมะเยาหินดวยวิธีทางกลทั้ง 2 วิธี พบวาอุณหภูมิอบแหงมี
ผลตอปริมาณน้ํามันที่หีบสกัดไดเมื่ออุณหภูมิอบแหงเพิ่มสูงขึ้นแนวโนมปริมาณน้ํามันที่สกัดไดจะมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อนําปริมาณน้ํามันรวมที่ไดจากการหีบสกัดแบบสกรู ไดปริมาณผลผลิตน้ํามันเฉลี่ย 36.80%
และจากการหีบสกัดแบบไฮดรอลิค ไดปริมาณผลผลิตน้ํามันรวมเฉลี่ย 30.97% ที่อุณหภูมิอบแหง 28°C
เปนเวลา 30 นาที และการหีบสกัดแบบไฮดรอลิคที่อุณหภูมิ 90°C จะใหปริมาณผลผลิตน้ํามันรวมสูงสุด
32.13% ลักษณะน้ํามันมะเยาหิน แสดงดังภาพที่ 3

28°C

120°C

100°C

ภาพที่ 3 ลักษณะของน้ํามันที่สกัดไดที่ชวงอุณหภูมิอบแหงตางๆ
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ผลการทดสอบการสกัดน้ํามันดวยตัวทําละลาย
การสกัดน้ํามันมะเยาหินดวยวิธีการสกัดดวยตัวทําละลายเฮกเซน (n-Haxane) โดยศึกษา
เปรียบเทียบระหวางอุณหภูมิของการอบกอนการสกัดและระยะเวลาในการสกัด โดยใชปริมาณผลผลิตน้ํามัน
และค า ความเปน กรดของน้ํามัน เปน ตัว ชี้ วัด โดยศึ ก ษาสภาวะที่เ หมาะสมดว ยวิธี Response Surface
Methodology หรือ RSM ซึ่งในขั้นตนนั้นไดทําการทดสอบการสกัดดวยตัวทําละลาย เพื่อศึกษาระยะเวลาใน
การสกัดทางเคมีที่ใหปริมาณผลผลิตสูง ซึ่งพบวาที่อัตราสวนผลผลิตตอตัวทําละลาย 1:6 ที่ระยะเวลาการ
สกัดน้ํามัน 6-10 ชั่วโมง จะใหผลผลิตน้ํามันเฉลี่ย 37.24% ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้เลือกใชระยะเวลาการสกัดน้ํามัน
ที่ 6 ชั่วโมง เนื่องจากใหปริมาณผลผลิตที่ไดเมื่อเทียบกับการสกัด 10 ชั่วโมง มีคาใกลเคียงกัน ซึ่งแตกตาง
กัน 1.30% แตใชระยะเวลาการสกัดนอยกวา ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2
จากผลการทดสอบการสกัดเบื้องตนเมื่อไดระยะเวลาการสกัดที่เหมาะสมแลว จึงทําการ
ทดสอบการสกัดดวยตัวทําละลายที่อัตราสวน ตัวอยาง : ตัวทําละลาย ที่สัดสวนตาง ๆ พบวา อัตราสวน
น้ําหนักตัวอยางตอปริมาตรตัวทําละลาย เทากับ 1:12 (w/v) จะใหปริมาณน้ํามันสูงสุดเฉลี่ย เทากับ 37.24%
มีคาความเปนกรด 2.06 mgKOH/mg และมีปริมาณกรดไขมันอิสระ เทากับ 1.03% แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 2 การศึกษาเวลาที่เหมาะสมของการสกัดน้ํามันมะเยาหินดวยตัวทําละลาย
Ratio (w/v)

Solvent
(ml.)

Times
(hr)

Yields
(%)

Acid Value

150
150
150
150
150

2
4
6
8
10

22.23
36.00
37.06
37.12
37.54

1.59
1.72
1.47
1.37
1.25

1:6

%FFA
0.80
0.86
0.74
0.69
0.63

ตารางที่ 3 การศึกษาสัดสวนที่เหมาะสมของการสกัดน้ํามันมะเยาหินดวยตัวทําละลาย
Ratio
(w/v)

Solvent
(ml.)

Time
(hr)

1:6
1:8
1:10
1:12
1:14
1:16

150
200
250
300
350
400

6
6
6
6
6
6

Sample (g)
1
25.02
25.03
25.00
25.16
25.03
25.00

2
25.00
25.13
25.04
25.13
25.21
25.26

Crude Oil (g)
1
7.71
7.19
8.45
9.69
9.74
7.68

2
6.52
6.88
8.76
9.04
8.51
8.35

Yield (%)
1
30.82
28.73
33.80
38.51
38.91
30.72

2
26.08
27.38
34.98
35.97
33.76
33.06

Yield Avg.
(%)

Acid Value
(mgKOH/g)

%FFA

28.45
28.05
34.39
37.24
36.33
31.89

1.96
2.94
1.47
2.06
3.38
3.23

0.98
1.48
0.74
1.03
1.70
1.62

การศึกษาสมบัติของน้ํามันมะเยาหิน
น้ํามันมะเยาหินที่ใชในการศึกษาสมบัติเปนน้ํามันที่ไดจากเครื่องหีบสกัดแบบสกรู จากการทดลอง
พบวา น้ํามันมะเยาหินมีคาความรอน เทากับ 40.73 MJ/kg มีจุดวาบไฟ 252oC มีคาความหนืดที่อุณหภูมิ
40 o C เท า กั บ 87.06 เซนติ ส โตกส (cSt) ซึ่ ง น้ํ ามั น มะเยาหิ น มี ค า ความร อ นเหมาะสมกั บ การใช ง านใน
เครื่องยนตดีเซลแตมีคาความหนืดสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันพืชชนิดอื่น ดังนั้นการพัฒนาน้ํามัน
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มะเยาหินใหเหมาะสมกับการใชงานดานพลังงานทดแทน จําเปนตองมีการปรับปรุงคุณสมบัติของน้ํามัน โดย
แปรรูปใหเปนไบโอดีเซลหรือใชเปนน้ํามันผสมระหวางน้ํามันมะเยาหินกับน้ํามันดีเซล ซึ่งสมบัติของน้ํามัน
มะเยาหินดานตางๆ แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คุณสมบัติทางกายภาพของน้ํามันมะเยาหิน
Properties
Viscosity @ 40oC (cSt)
Density @ 15oC (kg/m3)
Flash point (oC)
Heating Value (MJ/kg)
Acid Value (mgKOH/g)
Ash (%wt.)

Tung oil
87.06
938.7
252
40.73
3.82
0.03

Method
ASTM D445
ASTM D4052
ASTM D93
ASTM D240
ASTM D664
ASTM D482

การวิเคราะหหมูฟงกชันของน้ํามันมะเยาหินที่ผลิตได เปรียบเทียบกับน้ํามันมะเยาหินที่นําเขาจาก
ประเทศจีน (Tung oil, Gemon) ดวยเทคนิคฟูเรียรทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรสโคป ดังภาพที่ 4
พบวา น้ํามันมะเยาหินทั้งสองมีหมูฟงกชันสอดคลองกัน ซึ่งตอบสนองความถี่ของคลื่นอินฟราเรดในชวง
2850-2950 cm -1 (CH 2 , CH 3 stretching), 1735 cm -1 (C=O stretching) และ 1160-1195 cm -1 (C-O
stretching) แสดงวาเปนสารประกอบอินทรียจําพวกเอสเทอรของกรดไขมัน

ภาพที่ 4 สเปกตรัมของน้ํามันมะเยาหินที่ผลิตไดเทียบกับน้ํามันที่นําเขาจากประเทศจีน
การวิเคราะหองคประกอบของกรดไขมันของน้ํามันมะเยาหิน ดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟแมสสเปกโทรเมทรี พบวาไบโอดีเซลจากน้ํามันมะเยาหิน มีคาความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร 98.83% ซึ่ง
ชนิ ด ของเมทิ ล เอสเทอร ข องกรดไขมั น สามารถระบุ ช นิ ด ของกรดไขมั น ที่ มี อ ยู ใ นน้ํ ามั น ตั้ ง ต น ได น้ํ ามั น
มะเยาหิ น ที่ ร วบรวมได จ ากพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ของประเทศไทย มี ก รดไขมั น ไม อิ่ ม ตั ว จํ า พวก 9,11,13Octadecatrienoic acid หรือ α-Eleostearic acid เทากับ 74.97% มีกรดไขมันชนิดอื่น เทากับ 22.95%
และสารประกอบอินทรียชนิดอื่น เทากับ 1.17%
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สรุปผลการวิจัย
การหีบสกัดน้ํามันจากเมล็ดมะเยาหินดวยเครื่องหีบสกัดแบบสกรูเปนวิธีการสกัดที่เหมาะสมที่สุด
ซึ่งจะไดปริมาณน้ํามันมะเยาหินประมาณ 22% ของน้ําหนักตัวอยาง และที่สําคัญกระบวนการหีบสกัด
สามารถทําไดอยางตอเนื่อง แตจะมีน้ํามันสวนหนึ่งตกคางอยูในกาก จําเปนตองใชการสกัดดวยตัวทําละลาย
นอกจากนั้นสมบัติของน้ํามันมะเยาหินดานคาความรอนและจุดวาบไฟเหมาะสมกับการใชงานในเครื่องยนต
ดีเซล อีกทั้งน้ํามันมะเยาหินสามารถผลิตใหเปนไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเทอรที่มีความบริสุทธิ์ประมาณ
99% ซึ่งเหมาะสําหรับการพัฒนาใหเปนพืชน้ํามันเพื่อผลิตเปนไบโอดีเซลและใชทดแทนน้ํามันดีเซลได
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ดวยปฏิกิริยาการเรงดวยแสงบน TiO2/GAC ภายใตการฉายแสงยูวี
The Optimization by Response Surface Methodology for Photocatalytic
Degradation of Dyes over TiO2/GAC under UV Irradiation
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บทคัดยอ
งานวิจั ย นี้ไ ด ศึก ษาการสลายเมทิ ลี น บลู (MB) โดยปฏิกิ ริ ยาการเรง ด วยแสงโดยมี ไ ททาเนี ย ม
ไดออกไซด/ถานกัมมันต (TiO2/GAC) เปนตัวเรงปฏิกิริยา ภายใตการฉายแสงยูวีที่เตรียมโดยวิธีเอิบชุม ได
ออกแบบการทดลองดวยวิธีพื้นผิวตอบสนองไดถูกนํามาใชในการออกแบบการทดลองในปจจัยตางดังนี้ ผล
ของความเขมขนของสารละลายสียอมเริ่มตน ปริมาณของ TiO2/GAC และคา pH ของสารละลายเริ่มตน
ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการสลายสียอมขึ้นอยูกับปริมาณของ TiO2/GAC และความเขมขนเริ่มตน
ของสียอม โดยพบวาประสิทธิภาพการสลายสียอม MB เพิ่มมากขึ้นเมื่อปริมาณของ TiO2/GAC มีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น และประสิทธิภาพการสลายสียอมลดลงเมื่อปริมาณความเขมขนของสียอมมากขึ้น พบวาคา pH
ของสารละลายไมมีผลตอประสิทธิภาพของปฏิกิริยาการสลายสียอม โดยปฏิกิริยาการเรงดวยแสง
คําสําคัญ: ปฏิกิริยาการเรงดวยแสง ไททาเนียมไดออกไซด/ถานกัมมันต สียอม

Abstract
In this work, the degradation of methylene blue (MB) by photocatalytic process over
TiO2/GAC catalyst under ultraviolet irradiation was studied. The TiO2 loaded on GAC was prepared
by impregnation method. The Response Surface Methodology was used to design experiment on
the effect of initial MB concentration, catalytyst loading and initial pH solution. The results were
found that the removal efficiency depended on initial MB concentration, and catalytyst loading.
Removal efficiency increased with increasing of catalyst loading and decreased with increasing
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initial MB concentrations. The pH of solution did not effect on removal efficiency of MB by
photocatalytic reaction.
Keywords: photocatalytic, TiO2/GAC, dyes

คํานํา
อุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมฟอกยอมเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย โดยมี
มูลคาการสงออกเปนอันดับตนๆ ของการสงออกทั้งหมด แตเนื่องจากอุตสาหกรรมดังกลาวปลอยน้ําเสียที่
ประกอบดวยสารประกอบที่ยากตอการบําบัด คือ สีสังเคราะหที่ใชในกระบวนการยอมผา ทําใหเกิดผล
กระทบตางๆ ตอสิ่งแวดลอมมากมาย ดังนั้นการบําบัดสียอมดังกลาว จําเปนจะตองใชระบบการบําบัดขั้นสูง
เชน การตกตะกอนดวยสารเคมี การดูดซับดวยถานกํามันต (กิติโรจน และคณะ, 2550; ปรางศิริ, 2551 ) ซึ่ง
ระบบบําบัดการดูดซับดวยถานกํามันต หรือ Activated Carbon สามารถใชกําจัดสียอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
แตมีขอจํากัดของระบบคือ การกําจัดสียอมดวยกระบวนการดูดซับบนถานกัมมันต เปนกระบวนการที่ทําให
โมเลกุลของสียอมดูดติดบนผิวของถานกัมมันต ดังนั้นประสิทธิภาพการดูดซับสียอมจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณรู
พรุนของถานกัมมันตเพราะพื้นที่ผิวมีความจําเพาะมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมีกระบวนการกําจัด
ถานกัมมันตที่ใชแลวอีกตอหนึ่ง สวนการใชตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงในระบบบําบัดนั้น (วิไลวรรณ, 2548;
สวนีย, 2551) ผลที่ไดจากผลิตภัณฑ คือ คารบอนไดออกไซดกับน้ํา แตมีขอจํากัดคือ การแยกตัวเรงออก
หลังจากทําปฏิกิริยาเสร็จ โดยในปจจุบันไดมีการศึกษาโดยการนํา ตัวเรง TiO2 อัดลงบนถานกัมมันตเพื่อใช
ในการยอยสารมลพิษตางๆ (Tsukasa et al., 1997; Rusheng et al., 2005a,b; Merabet et al., 2008)
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจจะนําตัวเรงทางการคา (TiO2 P25) ไปอัดลงบนเม็ดถานกัมมันต ซึ่งสามารถเพิ่มการ
ดูดซับและสามารถแยกออกไดงาย หลังจากเสร็จสิ้นการยอยสลาย รวมถึงการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม
ของการทําปฏิกิริยา และผลของปจจัยตางๆ ตอประสิทธิภาพของปฏิกิริยาโดยใช Response Surface
Methodology (RSM) ซึ่งเปนวิธีที่สามารถลดจํานวนการทดลองลงได
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเปนไปไดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ขอจํากัดของระบบการบําบัดสียอมโดยใชการดูดซับดวยถานกัมมันต ทําการศึกษาการกําจัดสียอมออกจาก
จากถานกัมมันต โดยใชไททาเนียมออกไซด ในปฏิกิริยาการเรงดวยแสง (Photocatalytic) เพื่อเปลี่ยนสาร
มลพิษไปเปน คารบอนไดออกไซดและน้ํา ซึ่งเปนสารผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการยืดอายุ
การใชงานของถานกัมมันตอีกดวย

อุปกรณและวิธีการ
สารเคมี
Tinanium dioxide P25 ของบริษัท Degussa ประเทศญี่ปุน Methylene Blue (MB) ของบริษัท Merck
ประเทศเยอรมันนี นําไปละลายในน้ํากลั่น ถานกัมมันตชนิดเม็ด
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วิธีวิจัย
การเตรียมตัวเรงปฏิกริ ิยา และวิเคราะหคุณลักษณะของตัวเรงปฏิกยิ า
การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา TiO2/GAC ใชวิธีจุมชุบ (Impregnation Technique) ซึ่งไดทําการพัฒนา
จากงานของ Rusheng et al. (2005a,b) โดยการนําไทเทเนียม (TiO2 P25) (TiO2/GAC mass ratio = 0.1)
ใสในอะซีโตน (Acetone) และเติม Epoxy resin ซึ่งเปนสารเชื่อมประสาน คนใหเขากันใชเวลาประมาณ
15 นาที เติมถานกัมมันต คนตออีก 2 ชั่วโมง นําไปอบแหงในตูอบ ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา
24 ชั่วโมง นําไปเผาที่อุณหภูมิ 460 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง ในบรรยากาศไนโตรเจน
นําไปวิเคราะหคุณลักษณะของตัวเรงปฏิกิริยา โดยใชเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสียอมเอ็กซ โดย
ใชเครื่อง X-ray diffraction (XRD, Bruker D8) และเครื่อง UV-visible diffuse reflectance spectrophotometer
(UV-DRs, Hitachi 3501) วิเคราะหหาปริมาณการดูดซับแสงเพื่อคํานวณหาแถบพลังงาน (band gap energy)
การทดสอบประสิทธิภาพการสลายสียอม ภายใตแสงยูวี (แบลคไลท 18 วัตต)
การทดสอบการยอยสลายดวยปฏิกิริยาการเรงดวยแสง ชุดทดลองประกอบดวย หลอดไฟแบลค
ไลท 18 วัตต เปนแหลงกําเนิดแสง ให 0.12 มว./ซ3 ดังแสดงใน Figure 1 ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ปฏิกิริยาการสลายสียอมโดยใชความเขมขนเริ่มตนของสารละลายสียอม 20 มก./ล. ปริมาณ TiO2/GAC
เทากับ 8 มก./ล. pH 8 ภายใตแสงยูวี (Black light 18 W) ปริมาตรสารละลายสียอม 200 มล. คนสารละลาย
ใหเขากันในที่มืด เปนเวลา 60 นาที เพื่อใหเกิดการดูดซับกอน จากนั้นเปดแสงเพื่อใหเกิดการยอยสลาย
ดวยปฏิกิริยาการเรงดวยแสง เปนเวลา
หลอดไฟ

สารละลายสียอม

Figure 1 The schematic of photoreactor (Merabet et al., 2008)

ในการทดลอง 60 นาที สารละลายสียอมที่เหลือจากการทําปฏิกิยา ทําการแยกตัวเรงออกดวยการหมุนเหวี่ยง
วัดความเขมขนสียอม ดวยเครื่อง UV-visible spectrophotometer (UV/vis, Jusco 608) ที่คาความยาวคลื่น
แสง 460 นาโนเมตร
การศึกษาโดยเปรียบเทียบความสามารถการสลายสียอม MB ดวยวิธีการดูดซับ กับวิธีการดูดซับ
รวมกับปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติค โดยออกแบบการทดลองดวยวิธีพื้นผิวตอบสนอง (RSM) แบบ Central
composite และสามารถคํานวณ %ยอยสลาย MB ดวยสมการที่ 1
%ยอยสลาย MB = (ความเขมขนเวลาเริ่มตน – ความเขมขนเวลาสุดทาย) (มก./ล.) × 100
ความเขมขนเริ่มตน (มก./ล.)

(1)

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

345

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหคุณสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา
สมบัติของตัวเรงปฏิกิริยาที่ใชในการยอยสลายสียอม คือ ไททาเนียมไดออกไซด (TiO2 P25)
ที่เคลือบอยูบนถานกัมมันต ผลวิเคราะหโครงสรางผลึกดวยวิธี XRD พบวา ไททาเนียมไดออกไซด (TiO2 P25)
เฟสของรูไทล (Rutile) ไดหายไป พบเพียงเฟสอนาเทสเพียงอยางเดียว หลังจากที่ทําการอัดลงบนถาน
กัมมันตแลว ดังแสดงใน Figure 2 และเมื่อวิเคราะหหาปริมาณการดูดซับแสงโดยวิธี UV-DRs ดังแสดงใน
Figure 3
Table 1 Band edge wavelength and band gap energy of photocatalysts
ชื่อ
GAC
TiO2 P25
TiO2/GAC

Band egde wavelength (nm)
ND
385
380

Band gap energy (eV)
ND
3.18
3.2

1.4
1.2
1.0

GAC

R

R A

A

R
AA

A

Absorption

Intensity

A

TiO2/GAC

.8
GAC
TiO2 P25
TiO2 P25/GAC

.6
.4
.2

TiO2 P25

0.0
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2 Theta
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Figure 2 XRD patterns of GAC, TiO2 P25 and
TiO2/GAC

Figure 3 UV-DR spectra of GAC, TiO2 P25 and
TiO2/GAC

พบวาตัวเรงปฏิกิริยาที่อัด TiO2/GAC มีการกระตุนของอิเล็กตรอน จากแถบชั้นวาเลนไปสูแถบชั้นคอนดัก
ชัน ซึ่งมีคา Band Egde Wavelength ที่ 380 นาโนเมตร สามารถคํานวณหาชองของพลังงาน (band gap
energy) ไดเทากับ 3.2 eV ซึ่งมีคาเทากับ เฟสอนาเทสของไททาเนียมไดออกไซด ซึ่งมีคามากกวา TiO2 P25
(Anatase:Rutile = 0.75:0.25) คํานวณไดจากสมการที่ 2 และแสดงผลใน Table 1
bandgap ( EG ) =

hc
−9
λ × 10

(2)

เมื่อ EG: the band gap energy (อิเล็กตรอน โวลต), h: คาคงที่ของ Planck (4.13566733×10-15
อิเล็กตรอน โวลต/ วินาที), c: ความเร็วแสง (3×108 เมตร/วินาที) และ λ: the band edge wavelength
(นาโนเมตร)
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ผลการทดสอบความสามารถในการสลายสียอม
เมื่อนําตัวเรงปฏิกิริยาที่เตรียมในขั้นตอนที่ 1 มาเปรียบเทียบความสามารถในการสลายสียอม MB
ที่ความเขมขน 20 มก./ล. pH 8 โดยเปรียบเทียบระหวาง TiO2/GAC แบบใชแสง ไมใชแสง และการสลายสี
ยอมโดยใชแสงเพียงอยางเดียว พบวา TiO2/GAC ภายในแสงมีประสิทธิภาพในการสลายสียอม MB ได
ดีกวา TiO2/GAC ที่ไมใชแสง สวนแสงแบลคไลทไมมีประสิทธิภาพในการสลายสียอมได คา %การยอย
สลายสียอมที่ 120 นาที เทากับ 77, 61, และ 0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดังแสดง Figure 4
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Figure 4 Degradation of MB by adsorption, photolysis and photocatalysis

ดังนั้นการใชตัวเรงปฏิกิริยาดวยแสงสามารถยอยสลาย MB ไดเร็วกวาและสูงกวาอีกดวย เปนผล
ของการดูดซับเขามาที่ผิวของถานกัมมันต จากนั้นตัวเรงปฏิกิริยายอยสลายทําใหสามารถที่จะดูดซับเขามา
ไดอีก เหตุผลดังกลาวนั้นสามารถยืนยันไดวาการใช TiO2/GAC ในปฏิกิริยาการยอยสลายดวยแสงสามารถ
ใชไดนานกวาการดูดซับดวยถานกัมมันตเพียงอยางเดียว
ผลการศึกษาสภาวะการยอยสลายสียอม
การออกแบบการศึ ก ษาสภาวะการย อ ยสลายสี ย อม MB ของตั วเร ง ปฏิ กิริ ย าโดยออกแบบการ
ทดลองดวยวิธี Response Surface Methodology (RSM) แบบ Central composite สามารถคํานวณดวย
สมการที่ 1 ผลดังแสดงใน Table 2 ศึกษาโดยทําการศึกษาตัวแปร 3 ปจจัย คือ ปริมาณของ TiO2/GAC
ความเขมขนของสียอม และคา pH โดยควบคุมความเร็วในการกวน (stirring speed) และแหลงกําเนิดแสง
คือ แบลคไลน 18 วัตต ผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพการสลายสียอมมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณของ
TiO2/GAC และความเขมขนเริ่มตนของสียอม (Pvalue < 0.05) โดยพบวาประสิทธิภาพการสลายสียอมจะมาก
ขึ้นเมื่อปริมาณของ TiO2/GAC มากขึ้น และประสิทธิภาพการสลายสียอมจะลดลงเมื่อปริมาณความเขมขน
ของสียอมมากขึ้น สวนคา pH พบวาไมมีผลตอประสิทธิภาพการสลายสียอม แสดงขอมูลดัง Table 3
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Table 2 Respond surface design for combinatorial optimization for the photocatalytic degradation of MB
using TiO2/GAC photocatalysts
Obs
No.

TiO2/GAC loading
(ก./ล.)

initial MB
concentrations (มก./ล.)

pH

%Removal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9.36
6
6
6
8
6
4
6
4
8
8
8
6
4
4
2.64
6
6
6
6

30
13.18
30
30
20
30
40
30
20
20
40
40
30
20
40
30
30
46.8
30
30

6
6
6
9.36
4
6
8
6
4
8
4
8
2.6
8
4
6
6
6
6
6

98.890
98.330
76.440
93.320
96.860
76.000
34.420
72.910
80.990
97.310
97.700
74.750
89.130
77.030
18.420
94.760
82.350
69.500
66.840
75.200

การศึกษาประสิทธิภาพของปจจัยในการสลายสียอม ศึกษาไดโดยการใช Pvalue พบวาปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการสลายสียอม คือ ปริมาณของ TiO2/GAC (Pvalue = 0.027) และความเขมขนของสียอม (Pvalue =
0.019) สวนคา pH ที่แตกตางไมมีผลตอประสิทธิภาพการสลายสียอม MB (Pvalue = 0.958) แสดงผลดัง Table 3
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Table 3 Screening the factors by statistical significance test
Factore
Constant
Amount TiO2/GAC
Conc MB
pH
Amount TiO2/AC *amount TiO2/GAC
Conc MB*Conc MB
pH*pH
Amount TiO2/GAC *Conc MB
Amount TiO2/GAC *pH
Conc MB*pH

S = 16.9362 PRESS = 21310.9

Facter effecs
75.5838
11.9139
-12.8423
-0.2499
3.6331
-0.9313
1.6532
10.4325
-4.3175
-0.4300

Standard error
6.907
4.583
4.583
4.583
4.461
4.461
4.461
5.988
5.988
5.988

Tvalue
10.942
2.600
-2.802
-0.055
0.814
-0.209
0.371
1.742
-0.721
-0.072

Pvalue
0.000
0.027
0.019
0.958
0.434
0.839
0.719
0.112
0.487
0.944

R-Sq = 65.55%, R-Sq(adj) = 34.54%

คา R-sq (adj) (0.35) มีคาต่ํากวาคา R-sq (0.66) เนื่องจากเทอมของ pH, ปริมาณ TiO2/GAC กับ
ปริมาณ TiO2/GAC, ความเขมขน MB กับ ความเขมขน MB, pH×pH, ปริมาณ TiO2/GAC กับ ความเขมขน
MB, ปริมาณ TiO2/GAC กับ pH, และ ความเขมขน MB กับ pH ซึ่งมีคา Pvalue > 0.05 เปนผลใหสมการที่ได
สงผลตอคา R-sq (adj) ใหมีคาต่ําลง เมื่อดูรูปพื้นผิวแสดงรอยละของการสลายสียอมโดยกระบวนการ
โฟโตคะตะไลติค แสดงดังFigure 5a-5f โดย Figure 5a และ 5b แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณของ
TiO2/GAC กับความเขมขนของสียอม MB ที่มีผลตอรอยละการสลายสียอม MB โดยกําหนดคา pH 6 พบวา
เมื่อเพิ่มปริมาณ TiO2/GAC การยอยสลาย MB เพิ่มขึ้นและสามารถยอยสลายไดหมดรอยเปอรเซ็นต และ
พบวาความเขมขนของสียอม MB ที่ < 18 มก./ล. ปริมาณ TiO2/GAC 4 ก./ล. สามารถยอสลาย MB ได
100% เมื่อเพิ่มความเขมขนของสียอม MB > 20 มก./ล. การจะสลายสียอมใหได 100% จะตองเพิ่มปริมาณ
TiO2/GAC เปน 9 ก./ล. และเมื่อกําหนดคาความเขมขนของสียอม MB ที่ 30 มก./ล. ดัง Figure 5c และ 5d
แสดงถึงประสิทธิภาพการสลายสียอมขึ้นอยูกับปริมาณของ TiO2/GAC เพียงอยางเดียว pH ของสารละลาย
สียอม ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการยอยสลาย Figure 5e และ 5f แสดงความสัมพันธระหวางความเขมขน
ของสียอม MB กับ pH เมื่อกําหนดปริมาณของ TiO2/GAC ที่ 6 ก./ล. พบวา ประสิทธิภาพการยอยสลาย
MB จะขึ้นกับความเขมขนเริ่มตน คือ เมื่อความเขมขนเริ่มตนเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพ การยอยสลายลดลง
และยืนยันไดวาคา pH ไมมีผลตอประสิทธิภาพการสลายสียอม MB
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Figure 5 Photocatalytic degradation over TiO2/GAC surface and contour plots grapth
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วิจารณและสรุปผลการวิจัย
การย อยสลาย MB ด วยขบวนการตั วเรง ปฏิ กิ ริย าด วยแสงบน TiO2/GAC มี ความสามารถใน
การย อ ยสลายได สู ง กว า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปฏิ กิ ริ ย าการดู ด ซั บ เพี ย งอย า งเดี ย ว ส ว นป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพของการสลาย MB คือ ปริมาณของ TiO2/GAC และความเขมขนของ MB เริ่มตนสวนคา pH
พบวาไมมีผลตอการยอยสลาย ซึ่งเปนขอดีของการนําไปใชจริงในโรงงานเนื่องจากทําใหลดขั้นตอนของ
การปรับคา pH ของน้ําเสียกอนเขาสูระบบ แตอยางไรก็ตามการศึกษานี่เปนเพียงการศึกษาแบบกะ และใช
น้ําเสียสังเคราะห ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มในสวนของระบบตอเนื่อง และควรศึกษาโดยใชน้ําเสียจริงจาก
โรงงานฟอกยอม รวมถึงวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐศาสตรของคาใชจายของระบบ
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การตรวจวิเคราะหโคตินินในปสสาวะ
ดวยเครื่องไฮเพอรฟอรแมนซลิควิด โครมาโตกราฟฟ ไดโอดแอเรยดีเทคเตอร
The Determination of Cotinine in Urine
by High-Performance Liquid Chromatography – Diode Array Detector
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บทคัดยอ
การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารโคตินินในปสสาวะของผูที่ไดรับสัมผัสควันบุหรี่ โดยการปรับปสสาวะ
ให เ ป น ด า งด ว ยโปแตสเซี่ ย มไฮดรอกไซด แ ล ว สกั ด ด ว ยไดคลอโรมี เ ทน ฉี ด สารตั ว อย า งเข า สู เ ครื่ อ ง
ไฮเพอรฟอรแมนซ ลิควิดโครมาโตกราฟฟ ไดโอดแอเรยดีเทคเตอร โดยใชคอลัมน Platinum C18, 5 µm,
150 mm x 4.6 mm ID จากการทดลองพบวา กราฟมาตรฐานมีความเปนเสนตรงในชวงความเขมขน ระหวาง
0.05-3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.9998 คาความถูกตองและความแมนยํา
ของวิธีวิเคราะหอยูในชวง 91-101% และ 2.06-7.43% ตามลําดับ ระดับความเขมขนของโคตินินในปสสาวะ
ต่ําสุดที่ตรวจวัดไดคือ 0.02 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สามารถนําวิธีนี้มาวิเคราะหหาความเขมขนของโคตินินใน
ปสสาวะของผูที่ไดรับสัมผัสควันบุหรี่พบวามีความเขมขนอยูในชวง 0.19-2.14 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
คําสําคัญ: โคตินิน ไฮเพอรฟอรแมนซลิควิด โครมาโตกราฟฟ ไดโอดแอเรยดีเทคเตอร

Abstract
The development of analysis method for urinary cotinine to measure exposure of tobacco
smoke by adjusting pH of urine to 9 with potassium hydroxide and extracting cotinine with
dichloromethane and injecting the sample into High-Performance Liquid Chromatography- Diode
Array Detector with Platinum C18, 5 µm, 150 mm x 4.6 mm ID column. Results of this study indicated
that the coefficient of correlation obtained for urinary standard cotinine concentration ranging from
0.05 to 3 µg/mL was 0.9998. The percentage recoveries and coefficients of variations of urinary
cotinine analysis method were 91-101% and 2.06-7.43%, respectively. The detection limit was
found to be 0.02 µg/mL cotinine in urine. Urinary cotinine concentrations detected by this method
among the tobacco smokers were 0.19-2.14 µg/mL.
Keywords: cotinine, High performance liquid chromatography-diode array detector
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คํานํา
สารโคตินิน (สูตรโครงสรางดัง Figure 1) เปนตัวบงชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) ของการสัมผัสควันบุหรี่
ในสิ่งแวดลอม (Environmental Tobacco Smoke Exposure ) ที่แสดงถึงการไดรับสัมผัสสารนิโคตินในบุหรี่
เนื่องจากนิโคตินกวา 80% จะถูกเปลี่ยนใหกลายเปนโคตินินที่บริเวณตับ สารโคตินินมีคาครึ่งชีวิต 17 ชั่วโมง
ซึ่งยาวนานกวาสารนิโคตินที่มีคาครึ่งชีวิตประมาณ 2 ชั่วโมง (Benowitz,1996) สารโคตินินสามารถตรวจพบ
ไดทั้งในเลือด (Perkins et al., 1991) และปสสาวะ (Ceppa et al., 2000) เปนตน จากรายงานการศึกษาของ
Vine et al., (1993) ไดทําการศึกษาระดับโคตินินในของเหลวในรางกาย (Body fluid) เชน อสุจิ เลือด และ
ปสสาวะ ในกลุมประชากรเพศชายอายุระหวาง 18-35 ป ทั้งกลุมที่สูบบุหรี่และกลุมที่ไมไดสูบบุหรี่พบวา
ระดับโคตินินในปสสาวะที่ตรวจพบมีคาสูงกวาในเลือดและในอสุจิ ดังนั้นการตรวจวัดระดับสารโคตินินใน
ปสสาวะ จึงเปนการบงชี้การสัมผัสควันบุหรี่ไดเปนอยางดี

Figure 1 Cotinine Structure
การตรวจโคตินินในปสสาวะสามารถทําไดหลายวิธี เชน RIA (Vine et al., 1993), HPLC-UV
(Ceppa et al., 2000), HPLC-tandam mass spectrometry (Meger et al., 2002) หรือ GC-MS (อมรชัย
และคณะ, 2552) เครื่องมือดังกลาวมีคาใชจายคอนขางสูง และวิธีการเตรียมตัวอยางซับซอน ผูวิจัยจึงพัฒนา
วิธีการที่เหมาะสมในการตรวจวัดสารโคตินินในปสสาวะดวยเครื่อง HPLC-DAD วิธีที่ศึกษานี้สามารถนําไป
ประยุกตใชในการวิเคราะหสารโคตินินในปสสาวะได

อุปกรณและวิธีการ
สารเคมีที่ใชในการทดลอง
สารเคมีที่ใช ไดแก สารมาตรฐาน Cotinine และ 2-phenylimidazole (Internal Standard) (Sigma,
St. Louis, MO, USA) สารเคมีที่ใชสําหรับเตรียมตัวอยางปสสาวะ Dichloromethane, Potassium
hydroxide (Merck, Darmstadt, Germany) สารเคมีที่ใชสําหรับเตรียม Mobile Phase ไดแก Acetronitrile
และ Methanol (Merck, Darmstadt, Germany), 1- Octanesulfonic acid sodium salt 98% (Sigma, St.
Louis, MO, USA) Potassium dihydrogen phosphate, Citric acid (Merck, Darmstadt, Germany),
Triethylamine (Merck, Schuchrdt, Germany) และน้ําที่ไมมีประจุไฟฟา (Deionized water)
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เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลอง
เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวที่มีสมรรถนะสูง (High performance liquid chromatography,
HPLC-DAD) ชนิดระบบฉีดอัตโนมัติ รุน Agilent 1100 series ประกอบดวย HP G1315A DAD-detector,
HP G1312A Quaternary pump, HP G1313A Autosampler, HP G1322A Vacuum Degasser, HP
Chemstation Software คอลัมนที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้เปนแบบคอลัมน Platinum C18, 5 µm, 150 mm
x 4.6 mm ID (Altech) และ Guard Column C18 (Part NO.WAT044380, Waters)
การเตรียมสารละลาย Mobile phase
นํา Citric acid จํานวน 7.92 กรัม มาผสมกับ triethylamine 5 มิลลิลิตร ละลายดวยน้ําเล็กนอย
จากนั้นเติม 1- Octanesulfonic acid sodium salt จํานวน 0.372 กรัม และเติม KH2PO4 จํานวน 5.15 กรัม
ลงในสารละลายขางตน ละลายและปรับปริมาตรดวยน้ําใหได 810 มิลลิลิตร นําสารละลายดังกลาวไปวัด
ระดับ pH (ปรับ pH ใหไดเทากับ 3.4 ดวย Citric acid ) จากนั้นเติม Methanol 100 มิลลิลิตร และ
Acetronitrile 90 มิลลิลิตร แลวผสมใหเขากัน กรองสารละลาย Mobile phase ผานกระดาษกรองชนิด
Cellulose acetate ขนาด 0.45 µm ดวยระบบสุญญากาศ จากนั้นไลฟองอากาศในสารละลาย Mobile
phase ดวยเครื่อง Ultrasonic bath เปนเวลาอยางนอย 30 นาที กอนนําไปใชงาน
การเตรียมสารละลายมาตรฐาน
เตรียมสารมาตรฐาน Cotinine โดยนําสารมาตรฐาน Cotinine เขมขน 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรไปเจือ
จางดวย Methanol ใหไดความเขมขน 50 และ 10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ เตรียมสารมาตรฐาน
2-phenylimidazole (Internal Standard) โดยนําสารมาตรฐาน 2-phenylimidazole เขมขน 1 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร นําไปเจือจางดวย Methanol ใหไดความเขมขน 200 และ 20 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ

วิธีการทดลอง
การทดสอบความเชื่อถือไดของวิธีวเิ คราะห
การทดสอบ Linearity and Range
เตรียมสารละลายโคตินินมาตรฐานที่ระดับความเขมขน 0.05, 0.25, 0.75, 1.5, 2.0 และ 3
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร โดยทําการเตรียมและวิเคราะหเชนเดียวกับการวิเคราะหตัวอยางปสสาวะ 3 ซ้ํา เพื่อ
สรางกราฟมาตรฐาน หาความสัมพันธระหวางระดับความเขมขนของโคตินินมาตรฐานกับอัตราสวนระหวาง
พื้นที่ใตกราฟของสารโคตินินและพื้นที่ใตกราฟของสาร 2-ฟนิลอิมมิดาโซล (Internal Standard) คํานวณหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r2)
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การทดสอบความถูกตอง (Accuracy) และความแมนยําของวิธีวิเคราะห (Precision)
เตรียมสารละลายโคตินินมาตรฐานใหมีความเขมขนเทากับ 0.15, 0.75 และ 2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
ในปสสาวะ เตรียมความเขมขนละ 5 ซ้ํา ภายในวันเดียวกัน นําไปวิเคราะหหาโคตินินตามวิธีการวิเคราะห
โคตินินในตัวอยางปสสาวะ คํานวณหาคาความถูกตอง (%Recovery) และ ความแมนยํา (%CV) ของวิธี
วิเคราะหภายในวันเดียวกัน (Within-day) และคํานวณคาดังกลาวระหวางวัน (Between-day) ที่ไดจากการ
เตรียมสารละลายโคตินินมาตรฐานจํานวน 2 วัน วันละ 5 ซ้ํา คาความถูกตองและแมนยําของวิธีการวิเคราะห
สามารถคํานวณไดจากคา %Recovery และคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (%CV) ตามลําดับ
การทดสอบ Limit of Detection ของวิธวี ิเคราะห
เตรียมสารละลายตัวอยางใหมีความเขมขนเทากับ 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 และ 0.05 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร โดยเตรียมแตละความเขมขนซ้ํา 3 ครั้ง เพื่อทํากราฟมาตรฐานและหาความสัมพันธระหวางระดับ
ความเข ม ข น ของสารโคติ นิ น และอั ต ราส ว นพื้ น ที่ ใ ต ก ราฟของสารโคติ นิ น และพื้ น ที่ ใ ต ก ราฟของสาร
2-phenylimidazole (Internal Standard) ไดสมการ Y = mX + b คํานวณคา Standard error of estimate
ดังสูตรตอไปนี้คือ
(Y
S= ∑

obs

− Yest ) 2

n−2

; n = จํานวนขอมูลที่ใชสรางกราฟ เพื่อหาความสัมพันธ Y = mX + b

คา LOD = 3 x Standard error of the regression / slope
วิธีการเก็บตัวอยางปสสาวะ
เก็บตัวอยางปสสาวะในตอนเชา (Morning urine) จํานวน 15 มิลลิลิตร จากอาสาสมัครเพศชายที่มี
สุขภาพดี จํานวน 8 ราย และเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยการสอบถามขอมูลโดยตรงจาก
อาสาสมัครตามแบบสัมภาษณ
วิธีการวิเคราะหตัวอยางปสสาวะ
การเตรียมตัวอยางปสสาวะตามวิธีของ Ceppa et al. (2000) ประกอบดวย การเติม 20 µg/mL ของ
2-phenylimidazole (Internal Standard) จํานวน 125 ไมโครลิตร ลงในตัวอยางปสสาวะ 5 มิลลิลิตร จากนั้น
ปรับ pH ของปสสาวะโดยเติม 5M KOH จํานวน 1 มิลลิลิตร และเติม Dichloromethane จํานวน 5 มิลลิลิตร
ลงในปสสาวะดังกลาว แลวนําไปเขยาดวย vortex เปนเวลา 2 นาที นําไปปนดวยเครื่องปนเหวี่ยงที่ระดับ
2500 รอบตอนาที นาน 15 นาที ดูดสารละลายชั้นปสสาวะทิ้ง และดูดสารละลาย Dichloromethan ประมาณ
3 มิลลิลิตร เพื่อนําไประเหยแหงดวยกาซไนโตรเจน นํามาละลายกลับดวย Mobile Phase 300 ไมโครลิตร
และผสมดวย Vortex mixer ประมาณ 15 วินาที จากนั้นนําสารละลายที่ไดไปกรองดวย syringe filter nylon
ขนาด 0.45 µm, 13 mm ลงใน vial ขนาด 2 มิลลิลิตร แลวนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง HPLC-DAD
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สภาวะการวิเคราะหดวยเครื่อง HPLC-DAD
การวิ เคราะหปริ มาณสารโคตินิน ในปสสาวะโดยเครื่อ ง HPLC-DAD ประกอบดวยคอลัม นชนิ ด
Reversed Phase Column Platinum C18 5 µm, 150 mm x 4.6 mm ID สวนสารละลาย Mobile phase
ประกอบดวยสารละลาย Potassium Dihydrogen Phosphate Buffer: Methanol: Acetronitrile ในอัตราสวน
81:10:9 โดยใชอัตราการไหลของ Mobile phase 1 มิลลิลิตรตอนาที อุณหภูมิคอลัมน 25 องศาเซลเซียส
ฉีดสารละลายโคตินิน 30 ไมโครลิตร เขาเครื่อง HPLC โดยใชเครื่องฉีดแบบอัตโนมัติ ใชระยะเวลาในการ
วิเคราะหประมาณ 10 นาที และทําการตรวจวัดดวยเครื่องไดโอดอาเรยดีเทคเตอรที่ความยาวคลื่น 260
นาโนเมตร

ผลการวิจัย

Absorbance(mAU)

โครมาโตแกรมของโคตินินในปสสาวะ
จากการวิเคราะหสารละลายโคตินินมาตรฐาน ใชระยะเวลาในการวิเคราะห 10 นาที พบวา พีค
Cotinine จะถูกชะออกมากอนพีค 2-phenylimidazole (Internal Standard) ซึ่งมีคา Retaintion time เทากับ
3.369 และ 5.531 นาที ตามลําดับ พีคของ Cotinine และพีคของ 2-phenylimidazole (Internal Standard)
มีลักษณะสมมาตร และปราศจากสารอื่นรบกวน ดัง Figure 2

(1)

(2)

Time(min)

Figure 2 Chromatogram showing cotinine (1) and 2-phenylimidazoline (2)
กราฟมาตรฐานของโคตินินในปสสาวะความเขมขน 0.05-3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ไดสมการเสนตรง
y = 0.7002X + 0.0099 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.9998
ความถูกตองของวิธีวิเคราะหโคตินินในปสสาวะความเขมขนเทากับ 0.15, 0.75 และ 2 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร มีคาความถูกตองคิดเปน %Recovery อยูระหวาง 91.98-101.33% และมีคา %CV อยูระหวาง
2.06-7.43% เมื่อทําการวิเคราะหเปนเวลา 2 วัน ไดคา %Recovery อยูระหวาง 95.03-99.02% และมีคา
%CV อยูในชวง 2.30-8.99%
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จากการวิเคราะหสารละลายโคตินินมาตรฐานที่มีความเขมขนเทากับ 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 และ
0.05 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร พบวา มีความสัมพันธดังสมการ y = 0.844x - 0.04 และมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ เทากับ 0.993 คํานวณคา Standard Error แลวนําไปคํานวณคา LOD คาต่ําสุดที่วิเคราะหได
ของโคตินิน มีคาเทากับ 0.02 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
จากการศึกษาอาสาสมัครเพศชายที่สูบบุหรี่จํานวน 8 ราย พบวา มีอายุเฉลี่ยประมาณ 33 ป
ระยะเวลาที่สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยเทากับ 18.4 ป มีผูสูบบุหรี่เปนประจําทุกวันประมาณ 87.5% ของอาสาสมัครที่
สูบบุหรี่ทั้งหมด โดยสูบบุหรี่ประมาณ 14.5 มวนตอวัน ระดับความเขมขนของโคตินินในปสสาวะเฉลี่ย
1.055 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (ระหวาง 0.19-2.14 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
การพัฒนาวิธีวิเคราะหสารโคตินินในปสสาวะโดยใชคอลัมน Reversed Phase Column Platinum
C18 5 µm, 150 mm x 4.6 mm ID และใชสารละลาย Potassium Dihydrogen Phosphate Buffer:
Methanol:Acetronitrile ในอัตราสวน 81:10:9 เปน Mobile phase โดยใชอัตราการไหล 1 มิลลิลิตรตอนาที
ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร สารโคตินินมีคา Retention time เทากับ 3.369 นาที การ
ตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหพบวา ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารโคตินินกับพื้นที่
ใตพีคเปนเสนตรงในชวงความเขมขน 0.05-3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ
0.9998 คา %Recovery อยูในชวง 91.98-101.33% การทดสอบความแมนยําของวิธีวิเคราะหใน
วันเดียวกัน (Within-Day) มีคารอยละสัมประสิทธความแปรปรวนอยูในชวง 2.06-7.43% และความแมนยํา
ของวิธีวิเคราะหระหวางวัน (Between-Day) มีคารอยละสัมประสิทธความแปรปรวนอยูในชวง 2.30-8.99%
ระดับความเขมขนต่ําสุดที่ตรวจวัดไดคือ 0.02 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองของ
Ceppa et al. (2000) ซึ่งมีการทดลองคลายคลึงกันแตมีการใชคอลัมนที่แตกตางกัน เมื่อนํามาวิเคราะห
หาสารโคตินินในปสสาวะของอาสาสมัครที่สูบบุหรี่เปนประจํามาเปนระยะเวลานานโดยสูบบุหรี่ประมาณ
14 มวนตอวัน พบวาระดับความเขมขนของโคตินินในปสสาวะคอนขางสูง โดยเฉลี่ย 1.06 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร (ระหวาง 0.19-2.14 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ดังนั้น วิธีการดังกลาวจึงเปนอีกทางเลือกที่เหมาะตอการ
นํามาใชวิเคราะหหาปริมาณโคตินินในปสสาวะได
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1-hydroxypyrene ในปสสาวะเปนตัวชี้วัดทางชีวภาพของการสัมผัสสาร
โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (PAHs) ในพนักงานเก็บคาผานทางพิเศษ
Urinary 1-hydroxypyrene as a Biomarker of Exposure to Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons (PAHs) among Toll Booth Workers
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บทคัดยอ
การศึกษาระดับสาร 1-hydroxypyrene ในปสสาวะ เพื่อเปนตัวชี้วัดทางชีวภาพของการสัมผัสสาร
PAHs โดยเก็บปสสาวะหลังทํางานของพนักงานเก็บคาผานทางพิเศษจํานวน 30 คน และพนักงานที่ทํางาน
อยูในสํานักงานภายในดานเก็บคาผานทางจํานวน 15 คน ในสายศรีรัช ทําการวิเคราะหสาร 1-hydroxypyrene
ดวยเทคนิคไฮเพอรฟอรแมนลิควิดโครมาโตกราฟ โดยใชฟลูออเรสเซนตเปนเครื่องตรวจวัด ผลการศึกษา
พบวา ระดับสาร 1-hydroxypyrene ในปสสาวะพนั กงานเก็ บค าผา นทางพิเ ศษและพนัก งานสํ านั ก งาน
มีคาเฉลี่ย 50.05 และ 18.54 นาโนกรัม/กรัมครีเอตินิน ตามลําดับ ซึ่งระดับสาร 1-hydroxypyrene ในปสสาวะ
พนักงานเก็บคาผานทางพิเศษมีคาสูงกวาพนักงานสํานักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.01)
คําสําคัญ: 1-ไฮดรอกซีไพรีน ตัวชี้วัดทางชีวภาพ

Abstract
A study of urinary 1-hydroxypyrene as a biomarker of exposure to Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons (PAHs) was performed by collecting post-shift urine of 30 toll booth workers and 15
office workers at Sri Rat Expressway. The 1-hydroxypyrene in urine was determined by using High
Performance Liquid Chromatography (HPLC) with fluorescence detector. The average of urinary
1-hydroxypyrene of toll booth workers and office workers were 50.05 and 18.54 ng/g creatinine,
respectively. The concentrations of urinary 1-hydroxypyrene of toll booth workers were significantly
higher than those of office workers (p<0.01).
Keywords: 1-hydroxypyrene, biological monitoring
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คํานํา
สารโพลี ไ ซคลิ ก อะโรมาติ ก ไฮโดรคาร บ อน (PAHs)เป น กลุ ม สารเคมี ที่ มี โ ครงสร า งโมเลกุ ล
ประกอบดวยวงอะโรมาติก ตั้งแต 2 วงเชื่อมตอกัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) สารในกลุมนี้มีความสําคัญ
ตอสุขภาพ เนื่องจากมีสารบางชนิดจัดเปนสารกอมะเร็งในมนุษย คือ Benzo(a)pyrene โดย International
Agency for Research on Cancer (International Agency for Research on Cancer, 2009) สามารถเขาสู
รางกายไดทางการหายใจ ทางผิวหนัง และทางการรับประทานอาหาร สาร PAHs ที่แพรกระจายอยูใน
สิ่ง แวดลอ มมีแ หลง กํา เนิด มาจากการเผาไหมที่ไ มส มบูร ณข องเชื้อ เพลิง จากยานพาหนะ และโรงงาน
อุตสาหกรรม จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา ปริมาณสาร PAHs ที่มาจากยานพาหนะ
คิดเปน 36% ของปริมาณสาร PAHs จากทุกแหลงกําเนิด (Benner et al.,1989) สอดคลองกับหลายประเทศ
ในแถบเอเชียที่แหลงกําเนิดหลักของสาร PAHs มาจากไอเสียของยานพาหนะเชนเดียวกัน (Chang et al.,
2006) การศึกษาในประเทศไทยพบวาปริมาณสาร PAHs ในฝุนจากบรรยากาศเขตกรุงเทพมหานคร 24
ชั่วโมง มีคาเฉลี่ย 53.39 ng/ml และพบวามี BghiP และ BeP เปนสวนใหญ ซึ่งเปนสารประกอบที่เกิดจาก
การเผาไหมของเชื้อเพลิงรถยนต (วนิดา, 2547) โดยระดับความเขมขนของสาร PAHs จะมีปริมาณสูงสุดใน
บริเวณที่มีการจราจรหนาแนนในเขตเมือง และต่ําสุดในชนบท (Chang et al., 2006) ปริมาณสาร PAHs ที่
ปลอยออกมาจากรถยนตนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน ชนิดและขนาดเครื่องยนต อายุเครื่องยนต รูปแบบ
การขับขี่ (Drive cycle) สภาพอากาศ ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการปลอยไอเสียมากที่สุด คือ รูปแบบการขับขี่
และอายุของเครื่องยนต (Bayarsurena et al., 2008; สุทธิชาน, 2548)
ปญหาการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานคร ทางรัฐบาลจึงไดสนับสนุนใหมีการกอสรางทางพิเศษ
เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง จากรายงานประจําป 2551 ของการทางพิเศษแหงประเทศ
ไทยแสดงใหเห็นวาทางพิเศษศรีรัชเปนทางพิเศษที่มีผูใชบริการมากที่สุด และมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากป
2547 มีจํานวนรถยนตใชบริการ 177 ลานคัน เพิ่มเปน 208 ลานคันในป 2550 (การทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย, 2551) พนักงานเก็บคาผานทางพิเศษจึงเปนกลุมคนที่มีความเสี่ยงตอการไดรับอันตรายจากสารกลุมนี้
เพราะตองสัมผัสกับไอเสียตลอดเวลาการทํางาน ประกอบกับรูปแบบการขับขี่ของรถยนตผานที่ชองจาย
คาผานทางที่มีการผอนและเรงเครื่องสูงขึ้นลงเร็ว ทําใหเครื่องยนตเผาไหมไมสมบูรณ
สาร 1-hydroxypyrene เปนสารเมตาบอไลซของ Pyrene ซึ่งสาร Pyrene เปนองคประกอบของสาร
กลุม PAHs หลายๆ ชนิด จากงานวิจัยหลายงานพบวา ระดับการสัมผัสสาร PAHs มีความสัมพันธกับระดับ
สาร 1-hydroxypyrene ในปสสาวะอยางมีนัยสําคัญ จึงแนะนําใหใชสาร1-hydroxypyrene เปนตัวชี้วัดทาง
ชีวภาพของสาร PAHs (Levin et al., 1995; Tsai et al., 2004; Chuang and Chang, 2007) เพื่อเปนการ
เฝาระวังทางชีวภาพ งานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษาระดับสาร 1-hydroxypyrene ในปสสาวะ เพื่อเปนตัวแทนการ
รับสัมผัสสาร PAHs ของพนักงาน
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อุปกรณและวิธีการ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบระดับสาร 1- hydroxypyrene ในปสสาวะของพนักงาน
เก็บคาผานทางพิเศษ และพนักงานสํานักงาน-สายศรีรัช งานวิจัยนี้ไดรับการอนุมัติรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม
1. กลุมศึกษา คือ พนักงานเก็บคาผานทางพิเศษ จํานวน 30 คน
2. กลุมเปรียบเทียบ คือ พนักงานสํานักงานที่ทํางาน ณ ดานเก็บคาผานทางพิเศษ จํานวน 15 คน
การเก็บตัวอยาง
การเก็บตัวอยางปสสาวะทําในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดยจะเก็บตัวอยางปสสาวะเพียง
ครั้งเดียวหลังจากที่พนักงานเลิกปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานเก็บคาผานทางพิเศษกะเชาจะเริ่มปฏิบัติงานเวลา
5.30-14.30 น. สวนพนักงานสํานักงานจะเริ่มปฏิบัติงานเวลา 7.00-15.00 น. หลังเก็บตัวอยางปสสาวะ
จะทําการสัมภาษณพนักงานดวยแบบสัมภาษณที่ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล ขอมูลประวัติการทํางาน
และขอมูลการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ตัวอยางปสสาวะปริมาณ 30 มล.บรรจุลงในกลองพลาสติกหุมดวยอะลูมิเนียมฟอลย เก็บไวในตูเย็น
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ระหวางรอการวิเคราะห
สารมาตรฐานและสารเคมี
1-hydroxypyrene ผลิตภัณฑของ Aldrich โซเดียมคลอไรด กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮดรอกไซด
กรดอะซิติก ไดคลอโรมีเทนและเมทานอล ผลิตภัณฑของ Merck ประเทศเยอรมนี
การเตรียมสารละลายมาตรฐาน
เตรี ย มสารละลายมาตรฐาน 1-hydroxypyrene ความเข ม ข น 0.01 มิ ล ลิ ก รั ม /มล. โดยชั่ ง สาร
1-hydroxypyrene 1 มก. ละลายดวยเมทานอล 100 มล. จากนั้นปเปตสารละลายมาตรฐาน 25, 75, 125,
175 และ 250 µl เจือจางดวยปสสาวะในขวดปรับปริมาตรขนาด 500 มล.ไดความเขมขน 0.5,1.5 ,2.5 ,3.5
และ 5.0 นาโนกรัม/มล.
การตรวจสอบความถูกตองของวิธวี ิเคราะห
ทํ า โดยการเติ ม สารละลายมาตรฐาน 1-hydroxypyrene ลงในป ส สาวะให ไ ด ค วามเข ม ข น ของ
1-hydroxypyrene 2.5 และ 4.0 นาโนกรัม/มล. นําไปวิเคราะหดวยวิธีเดียวกับการวิเคราะหตัวอยาง จํานวน
3 ซ้ํา เปนเวลา 3 วันติดตอกัน จากนั้นคํานวณหาคา %recovery และ %CV
การวิเคราะหตัวอยางปสสาวะ
นําตัวอยางปสสาวะ 10 มล. ใสลงในหลอดทดลองจากนั้นเติมโซเดียมคลอไรด 2 มก. และกรด
ไฮโดรคลอริก 2 มล. นําไปตมที่อุณหภูมิ 60oC เปนเวลา 1 ชม. จากนั้นทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง แลวปรับ
คา pH เปน 5 ดวยโซเดียมไฮดรอกไซด 15 โมล/ลิตร และกรดอะซิติก 1 โมล/ลิตร จากนั้นเติมไดคลอโรมีเทน
20 มล. นําไปเขยาดวยเครื่อง Vortex เปนเวลา 1 นาที แลวดูดชั้นไดคลอโรมีเทนออก 18 มล. นําไประเหย
แหงดวยกาซไนโตรเจนตอจากนั้นปรับปริมาตรดวย 75% เมทานอล 0.5 มล. แลวนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง HPLC
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สภาวะเครื่อง HPLC Agilent 1100 series ใชคอลัมน ชนิด Inertsil ODS-3 C18 ขนาด 4.6 x 250
มม. ขนาดอนุภาค 5 ไมครอน สารละลายตัวพา (mobile phase) อัตราสวนเมทานอลตอน้ําเปน 80:20 อัตรา
การไหล 0.9 มล./นาที เครื่องตรวจวัดชนิด fluorescence ตั้งคาความยาวคลื่น excitation 344 นาโนเมตร
และ emission 400 นาโนเมตร ฉีดสารละลายตัวอยาง 30 ไมโครลิตร เขาเครื่อง HPLC

ผลการวิจัย
ผลการทดสอบความถูกตองของวิธวี ิเคราะห
ผลการทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห ความเขมขน 1-hydroxypyrene 2.5 และ 4.0 นาโนกรัม/มล.
ไดคา %recovery เทากับ 112.02 และ 100.7 และคา %CV เทากับ 3.99 และ 5.66 ตามลําดับ
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
1. กลุมศึกษา คือ พนักงานเก็บคาผานทางพิเศษ จํานวน 30คน เปนเพศชายรอยละ 70 และหญิง
รอยละ 30 อายุอยูในชวง 21-43 ป คาเฉลี่ยอายุ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคา 33.3 ± 6.66 ป
2. กลุมเปรียบเทียบ คือ พนักงานสํานักงาน จํานวน 15 คน เปนเพศชายรอยละ 40 และเพศหญิง
รอยละ 60 อายุอยูในชวง 34-53 ป คาเฉลี่ยอายุ ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคา 44.3 ± 6.63 ป
Table 1 Subject characteristics of exposure group and reference group
Characteristics

Exposure group
N
%

Reference group
N
%

Age (years)
21-30

9

30

-

-

31-40

17

56.67

6

40

4

13.33

9

60

8
22

26.67
73.33

15

100

8
14
8

26.67
46.66
26.67

1
14

6.66
93.34

>41
Education
High school
College or above
Work experience (years)
<1
1-10
>10
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ขอมูลการสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลของกลุมศึกษา
ผลการศึกษาพบวามีพนักงานที่ไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล คือ หนากากปองกัน
ฝุน มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40 สวนพนักงานที่สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในบาง
ชวงเวลาที่ปฏิบัติงานจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 และพนักงานที่สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานมีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50
ผลการศึกษาระดับสาร 1-hydroxypyrene ในปสสาวะของพนักงานกลุมศึกษาและกลุมเปรียบเทียบ
โครมาโตแกรมของสารมาตรฐาน 1-hydroxypyrene และตัวอยางปสสาวะที่ไดจากการวิเคราะหดวย
เครื่อง HPLC แสดงในภาพที่ 1 ตามลําดับ

a) standard 1-hydroxypyrene in urine

b) urine sample
Figure 1 Chromatogram of 1-hydroxypyrene a) standard 1-hydroxypyrene in urine and b) urine
sample
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ระดับสาร 1-hydroxypyrene ในปสสาวะของพนักงานกลุมศึกษา จํานวน 30 คน มีคาอยูในชวง
16.75-106.02 นาโนกรัม/กรัมครีเอตินิน คาเฉลี่ยเทากับ 50.05 ± 23.45 กรัม/กรัมครีเอตินิน (เปอรเซนไทล
ที่ 25 มีคา 32.08 และเปอรเซนไทลที่ 75 มีคา 64.57) สวนระดับสาร 1-hydroxypyrene ในปสสาวะของ
พนักงานกลุมเปรียบเทียบ มีคาอยูในชวง 10.4-27.36 นาโนกรัม/กรัมครีเอตินิน คาเฉลี่ย 18.54±4.74
นาโนกรัม/กรัมครีเอตินิน (เปอรเซนไทลที่ 25 มีคา 14.83 และเปอรเซนไทลที่ 75 มีคา 21.29) ดังแสดงใน
Table 2 และ Figure 2 เมื่อนําคาเฉลี่ยของทั้งสองกลุมมาเปรียบเทียบกัน พบวาระดับสาร 1-hydroxypyrene
ในปสสาวะของพนักงานทั้งสองกลุมมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.01, t-test)
Table 2 The urinary 1-hydroxypyrene concentrations of study and comparative groups
N
30
15

Study group
Comparative group

Urinary 1-hydroxypyrene concentration (ng/g creatinine)
Mean
SD
Range
50.05
23.45
16.75-106.02
18.54
04.74
10.4-27.36

120

1-hydroxypyrene (ng/g creatinine)

100

80

60

40

20

0

Referent group

Exposure group

Figure 2 Urinary 1-hydroxypyrene after work shift of referent group and exposure group. For each
box, the middle lines represents median; the box encompasses the 25th through 75th
percentile

364

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา คาเฉลี่ยระดับสาร 1-hydroxypyrene ในปสสาวะพนักงานเก็บคาผาน
ทางพิเศษสูงกวาพนักงานสํานักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.01, t-test) ดวยมีคาสูงเปน 2.7 เทา
พนักงานเก็บคาผานทางพิเศษมีความเสี่ยงที่จะไดรับอันตรายทางสุขภาพจากการสัมผัสสารโพลีไซคลิกอะโรมาติก
ไฮโดรคารบอนที่มาจากไอเสียของยานพาหนะในระหวางปฏิบัติงาน จึงควรเฝาระวังทางชีวภาพและสนับสนุน
ใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรบั ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธบางสวนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
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การวิเคราะหสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอนในอากาศ
โดยแกสโครมาโทกราฟ แมสสเปกโทรเมตรี
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บทคัดยอ
การศึกษาวิธีวิเคราะหสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน ดวยเทคนิคแกสโครมาโทรกราฟฟ
แมสสเปกโทรเมตรี ใชคอลัมนชนิดแคปลลารี่ โดยมีเฮกเซนเปนตัวทําละลาย สกัดสารพีเอเอชดวยเครื่อง
อัลตราโซนิคเปนเวลา 30 นาที จากการตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห พบวากราฟมาตรฐานมี
ความเปนเสนตรงในชวง 12–240 นาโนกรัม/มล. (r2=0.986-0.999) คารอยละการวิเคราะหกลับคืนและความ
แมนยําของวิธีวิเคราะห อยูในชวง 76.6–103% และ 1.6-10% ตามลําดับ คาความเขมขนของสารพีเอเอช
ต่ําสุดที่วิเคราะหไดคือ 1.2–4.8 นาโนกรัม/มล. วิธีนี้ใชหาความเขมขนของสารพีเอเอชในตัวอยางอากาศที่
เก็บจากแมคาทอดปาทองโก พบสารพีเอเอช 8 ชนิดในสถานะกาซในชวง 103-1166 นาโนกรัม/ลบ.ม.
คําสําคัญ: โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบอน (พีเอเอช) แกสโครมาโตกราฟฟ แมสสเปกโตรเมตรี

Abstract
Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) by using Gas ChromatographyMass spectrometry with HP5-MS capillary column was studied. The air samples were extracted by
hexane using ultrasonic bath for 30 min. The validated method found linearity range of calibration
curve from 12 to 240 ng/ml (r2=0.986-0.999). The percentage recovery and precision of each PAH
were from 76.6-103% and 1.6-10%, respectively. The limits of detection for each PAH ranged from
1.2 to 4.8 ng/ml. This method was applied for determining PAH concentrations in air collected from
deep fried doughstick venders and found 8 average PAHs in gaseous phase concentrations
ranging from 103 to 1166 ng/m3.
Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), gas Chromatography-mass spectrometry
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คํานํา
สารโพลี ไ ซคลิ ก อะโรมาติ ก ไฮโดรคาร บ อน หรื อ เรี ย กย อ ๆ ว า พี เ อเอช เป น สารประกอบ
ไฮโดรคารบอน เกิดจากกระบวนการเผาไหมที่ไมสมบูรณ หรือกระบวนการไพโรไลซิสของสารอินทรีย เชน
ไขมันในเนื้อสัตว ถานไม เชื้อเพลิง เปนตน (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) สามารถพบสารพีเอเอชไดทั่วไป
ทุกหนทุกแหง เชน ในอาหารประเภทปง ยางหรือทอด ควันหรือเขมาจากการเผาสารอินทรียตางๆ ควันบุหรี่
ในทองถนนซึ่งมาจากไอเสียของยานพาหนะ และในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ สารพีเอเอชมีมากกวา 100
ชนิด ซึ่งแตละชนิดจะออกฤทธิ์แตกตางกัน มีทั้งที่เปนและไมเปนสารกอมะเร็งในมนุษย (IARC, 2009) มี
ผลการวิจัยรายงานวา ในกลุมผูหญิงจีน และไตหวัน มีการสัมผัสสารกลุมพีเอเอชจากการประกอบอาหาร
ซึ่ ง มาจากการเผาไหม ข องเชื้ อ เพลิ ง และน้ํ า มั น ที่ ใ ช ป ระกอบอาหาร มี ผ ลทํ า ให เ กิ ด โรคมะเร็ ง ปอดใน
ผูประกอบอาหารเพิ่มมากขึ้นจากการหายใจเอาละอองน้ํามันเขาไป ทั้งที่ไมไดสูบบุหรี่ (Ko et al., 2000;
Metayer et al., 2002)
ในประเทศไทยมีผูประกอบอาชีพขายอาหารทอดจํานวนมาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ทําการสํารวจคุณภาพของน้ํามันทอดซ้ํา พบวาน้ํามันทอดปาทองโก มีการเสื่อมสภาพมากกวาน้ํามัน
ทอดอาหารชนิดอื่นๆ (พรศิริ, 2549) ในน้ํามันที่ผานการทอดมาแลวจะมีสารโพลีเมอร สารโพลาร สาร
กลุมอะโรมาติกเอมีน และสารพีเอเอช เปนตน ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพของน้ํามัน โดยสารที่มีโมเลกุล
ใหญจะอยูในน้ํามันทอด หรือดูดซับเขาไปในอาหาร สวนสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กจะระเหยเปนไอขณะทอด
หรือผัดที่อุณหภูมิสูง ในการศึกษานี้เลือกศึกษาสารพีเอเอช 16 ชนิด ตาม USEPA เนื่องจากเปนชนิดที่พบ
บอยและความเปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งมีทั้งในสถานะกาซ และอนุภาค ฉะนั้นในการเก็บตัวอยางจึงตองใช
ทั้งกระดาษกรองชนิดเทฟลอน (PTFE) เพื่อเก็บสารพีเอเอชที่มีมวลโมเลกุลขนาดใหญ มีวงอะโรมาติกตั้งแต
4 วงขึ้นไป และใชหลอดดูดซับชนิดโพลี่สไตรีนโคพอลิเมอร (XAD-2) เพื่อเก็บสารพีเอเอชที่มีโมเลกุลขนาด
เล็ก มีวงอะโรมาติก 2-4 วง จากงานวิจัยพบวา พีเอเอชที่เกิดจากการทําอาหารโดยเฉพาะการทอดเปนพีเอเอช
ที่มีวงอะโรมาติก 2-4 วง (Liu et al., 2006) ในการวิเคราะหตัวอยางจึงสนใจศึกษาเฉพาะพีเอเอชในหลอด
ดูดซับชนิด XAD-2
การวิเคราะหสารพีเอเอช สามารถวิเคราะหไดหลายเทคนิค เชน ไฮเพอรฟอรมแมนซลิควิดโครมาโทรกราฟฟ ชนิดยูวีและฟลูออเรสเซนสดีเทคเตอร แกสโครมาโทรกราฟฟ ดีเทคเตอรชนิดเฟรมไอออไนซ
(GC-FID) และแมสสเปกโทรมิเตอร (GC-MS) ปจจุบันมีการใชเทคนิคแกสโครมาโทกราฟฟ แมสสเปกโทรเมตรีกันอยางแพรหลายเนื่องจากมีความไว (sensitivity) ความเฉพาะเจาะจง (selectivity) ความสามารถใน
การวัดสารไดอยางถูกตอง (Chiu et al., 1997; Jira, 2004) อีกทั้ง GC-MS เปนเทคนิคที่วิเคราะหไดงายและ
สะดวก สวนวิธีการสกัดตัวอยาง สกัดโดยใชเครื่องอัลตราโซนิค ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วกวาการสกัดวิธีอื่น
ที่ใช Soxhlet (Fang et al., 2004; Bhargava et al., 2004) หรือ Microwave irradiation (See et al., 2006)
งานวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาวิธีการหาปริมาณสารพีเอเอช ดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ แมสสเปกโทรเมตรี และตรวจสอบความถูกตองของวิธีการวิเคราะหเพื่อนําไปใชหาปริมาณสารพีเอเอชในตัวอยางอากาศ
ไดจริง
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อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณและสารเคมีที่ใชดําเนินการวิจัย
เครื่องแกสโครมาโทกราฟ ยี่หอ Agilent รุน 6890N (USA) ใชดีเทคเตอรชนิดแมสสเปกโตรมิเตอร
ยี่หอ Agilent รุน 5975 (USA) ติดตั้งคอลัมนชนิดแคปลลารี่ รุนเอชพีไฟวเอ็มเอส (HP-5MS) ยาว 30 เมตร
เสนผานศูนยกลางภายใน 0.25 มิลลิเมตร ความหนาของฟลมเหลว 0.25 ไมโครเมตร
สารละลายมาตรฐานพีเอเอช 16 ชนิด ละลายในเมทิลลีน คลอไรด ความเขมขน 2000 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร (Restek, USA) ประกอบดวย อะซีแนฟทีน (Acenaphthene), อะซีแนฟไทลีน (Acenaphthylene),
แอนทราซีน (Anthracene), เบนโซ(เอ)แอนทราซีน (Benzo(a)anthracene), เบนโซ(เอ)ไพรีน (Benzo(a)pyrene),
เบนโซ(บี)ฟลูออแรนทีน (Benzo(b)fluoranthene), เบนโซ(จี,เอช,ไอ)ไพรีน (Benzo(g,h,i)pyrene), เบนโซ(เค)
ฟลูออแรนทีน (Benzo(k)fluoranthene), ไครซีน (Chrysene), ไดเบนซ (เอ,เอช)แอนทราซีน (Dibenz(a,h)
Anthracene), ฟลูออแรนทีน (Fluoranthene), ฟลูออรีน (Fluorene), อินดีโน (1,2,3-ซีดี) ไพรีน (Indeno
(1,2,3–cd)pyrene), แนฟทาลีน (Naphthalene), ฟแนนทรีน (Phenanthrene), และไพรีน (Pyrene) ตัวทําละลาย
เฮกเซน (Merck, Germany)
อุปกรณเก็บตัวอยางอากาศ: ปมเก็บตัวอยางอากาศสวนบุคคล (Model 224-PCXR8, SKC Inc.,
USA) ตอกับกระดาษกรองชนิดเทฟลอน (37 mm PTFE filters, Cat. No. 225-17-09, SKC Inc., USA)
และหลอดดูดซับชนิดพอลิสไตรีนโคพอลิเมอร (XAD-2: front 100mg; back 50mg, Supelco ORBO-43,
USA)
การเตรียมสารละลายมาตรฐานและกราฟมาตรฐาน (Standard curve)
เตรียมสารละลายมาตรฐานพีเอเอชความเขมขน 12, 24, 60, 96 และ 240 นาโนกรัม/มิลลิลิตร โดย
เตรียมจากสารละลายมาตรฐานพีเอเอชความเขมขน 12 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ดวยตัวทําละลายเฮกเซน แลว
สรางกราฟมาตรฐานระหวางพื้นที่ใตกราฟ และความเขมขนของสารละลายพีเอเอช
แกสโครมาโตกราฟฟ แมสสเปกโตรเมตรี
ตั้งสภาวะเครื่องแกสโครมาโตกราฟ แมสสเปกโตรมิเตอรดังนี้
แกสตัวพา (Carrier gas): ฮีเลียม ที่อัตราการไหลคงที่ 0.8 มิลลิลิตร/นาที
ปริมาตรที่ฉีด (Injection volume): 2 ไมโครลิตร โหมดสปริตเลต (splitless mode)
อุณหภูมิอินเจคเตอร (Injection temperature): 280 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเตาอบ (Oven temperature): เริ่มตนที่ 80 องศาเซลเซียส เพิ่มเปน 185 องศาเซลเซียส
ดวยอัตราการเพิ่ม 15 องศาเซลเซียส/นาที เปนเวลานาน 5 นาที จากนั้นเพิ่มเปน 240 องศาเซลเซียส ดวย
อัตราการเพิ่ม 10 องศาเซลเซียส/นาที เปนเวลานาน 10 นาที แลวเพิ่มเปน 276 องศาเซลเซียส ดวยอัตรา
การเพิ่ม 3 องศาเซลเซียส/นาที เปนเวลานาน 5.5 นาที
พลังงานของอิเล็กตรอนเพื่อทําใหมวลสารแตกตัว: 70 eV
การสแกนมวลแบบเลือกมวลสาร (SIM Mode)
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ประสิทธิภาพการสกัดสารจากตัวดูดซับ (Desorption efficiency)
เตรียมสารละลายมาตรฐานความเขมขน 6 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ฉีดเขาไปใน XAD-2 5 ไมโครลิตร
ปดฝาทันทีแลวหอดวยกระดาษฟอยด นําไปแชที่อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส ทิ้งไวขามคืน โดยเตรียม 3 ซ้ํา
นํา XAD-2 มาสกัดดวยเฮกเซนดวยวิธีเดียวกับการเตรียมตัวอยาง แลววิเคราะหดวยเครื่องแกสโครมาโทรกราฟฟ แมสสเปกโทรมิ เ ตอร นํ า ค า ความเข ม ข น ที่ คํ า นวณได จ ากกราฟมาตรฐานมาคํ า นวณหาค า
ประสิทธิภาพการสกัด สําหรับแบลงค เตรียมเหมือนตัวอยางแตไมตองฉีดสารละลายมาตรฐาน
การหาคารอยละการวิเคราะหกลับคืน และความแมนยําของวิธีการวิเคราะห (%Recovery and
Precision)
เตรียมเชนเดียวกับในขั้นตอนการหาประสิทธิภาพการสกัดสารออกจากตัวดูดซับ แตใชสารละลาย
มาตรฐานความเขมขน 6 และ 12 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร โดยเตรียมความเขมขนละ 3 ซ้ํา ภายในวันเดียวกัน
เพื่อใชคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (%CV) ภายในวันเดียวกัน (Intraday) และคํานวณคาสัมประสิทธิ์
ความแปรปรวนระหวางวัน (Interday) ไดจากการวิเคราะห 3 วัน วันละ 3 ซ้ํา คาความแมนยําของวิธีการ
วิเคราะหสามารถคํานวณไดจากคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (%CV)
คาความเขมขนต่ําสุดที่วิเคราะหได (Limit of Detection)
เตรียมสารละลายมาตรฐานความเขมขนในชวง 1.2-12 นาโนกรัม/มิลลิลิตร จํานวน 3 ซ้ํา แลวนํามา
วิ เ คราะห แ ละสร า งกราฟระหว า งพื้ น ที่ ใ ต ก ราฟ และความเข ม ข น ของสารละลายพี เ อเอช จะได ส มการ
ความสัมพันธ Y=mX + b โดยที่คาความเขมขนต่ําสุด (LOD) สามารถคํานวณไดจากสมการ
LOD = 3Sy/slope
โดยที่ Sy = [∑(Ŷi – Yi)2/(n-2)]½
Ŷi = คาความเขมขนที่คํานวณไดจากสมการความสัมพันธ Y = mX + b
n = จํานวนขอมูลที่ใชสรางกราฟ
วิธีการเก็บตัวอยางอากาศ
เก็ บ ตั ว อย า งอากาศในบริ เ วณหายใจของแม ค า ทอดปาท อ งโก โดยใช ป ม เก็ บ ตั ว อย า งอากาศ
สวนบุคคลที่ตอกับกระดาษกรองชนิดเทฟลอน (PTFE) และหลอดดูดซับ (XAD-2) ตาม NIOSH method
no.5515 (NIOSH, 1994) โดยปรับอัตราการไหลที่ 2 ลิตร/นาที ทําการเก็บตัวอยางตลอดระยะเวลาการ
ทํางานของแมคา และเก็บขอมูลทั่วไป โดยการสอบถามขอมูลโดยตรงจากแมคาตามแบบสัมภาษณ
วิธีการเตรียมและวิเคราะหตัวอยาง
การวิเคราะหตัวอยางจะวิเคราะหในสวนของหลอดเก็บตัวอยาง XAD-2 โดยนําหลอดเก็บตัวอยาง
XAD-2 มาแยกสวนหนาและหลังออกใสในหลอดทดลองที่มีฝาปด เติมตัวทําละลายเฮกเซน 500 ไมโครลิตร
นําไปสกัดดวยเครื่องอัลตราโซนิค เปนเวลานาน 30 นาที ดูดสารละลายใสใน insert vial ซึ่งบรรจุในขวดสีชา
ขนาด 2 มิลลิลิตร แลวนําไปวิเคราะหดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟฟ แมสสเปกโทรมิเตอร
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ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหปริมาณสารพีเอเอชทั้ง 16 ชนิด ดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ แมสสเปกโตรมิเตอร ไดโครมาโตแกรมที่พีคสามารถแยกออกจากกันได ดัง Figure 1 โดยสารพีเอเอชแตละชนิดมีคา
retention time ดังแสดงใน Table 1

Figure 1 The chromatograms of 16 priority Standard PAHs of 240 ng/ml

ความเปนเสนตรงของกราฟมาตรฐานระหวางเขมขนของสารพีเอเอชแตละชนิดกับพื้นที่ใตกราฟ
พบวามีความเปนเสนตรงในชวงความเขมขน 12-240 นาโนกรัม/มิลลิลิตร โดยมีสมการความสัมพันธและ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และคาความเขมขนต่ําสุดที่วิเคราะหไดอยูในชวง 1.2-4.8 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Calibration for the analysis of PAHs, Retention time and Limit of detection
PAHs
(conc. 12 – 240 ng/ml)
1. Naphthalene
2. Acenaphthylene
3. Acenaphthene
4. Fluorene
5. Phenanthrene
6. Anthracene
7. Fluoranthene
8. Pyrene
9. Benzo(a)anthracene
10. Chrysene
11. Benzo(b)fluoranthene
12. Benzo(k)fluoranthene
13. Benzo(a)pyrene
14. Indeno(1,2,3–cd)pyrene
15. Dibenz(a,h)anthracene
16. Benzo(g,h,i)pyrene

Retention time
(min)
4.849
7.275
7.600
8.635
11.773
11.989
16.441
17.121
22.147
22.340
30.397
30.549
32.904
41.016
41.457
42.572

Liner regression
equation
y = 161230x + 964
y = 105961x - 725
y = 212616x - 1034
y = 176209x - 1459
y = 114326x - 2700
y = 72292x - 2824
y = 101460x - 1445
y = 116009x - 1912
y = 56206x - 1879
y = 102192x - 3447
y = 26769x - 852
y = 32239x - 1285
y = 34530x - 796
y = 15246x - 357
y = 20490x - 598
y = 32234x - 941

Limit of
Correlation
detection
coefficient, R2
(ng/ml)
0.999
2.4
0.999
2.4
0.999
2.4
0.999
2.4
0.998
1.2
0.990
1.5
0.999
2.4
0.998
2.4
0.990
2.4
0.992
2.4
0.994
4.8
0.986
4.8
0.997
4.8
0.997
4.8
0.994
4.8
0.995
4.8
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คาประสิทธิภาพการสกัดสารจากตัวดูดซับ (Desorption efficiency) อยูในชวง 66.0-102.7% คา
รอยละการวิเคราะหกลับคืน และความแมนยําของของวิธีการวิเคราะหมีคาอยูในชวง 76.7-103.2% และ
1.6-10.1% ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดใน Table 2
Table 2 Desorption efficiency, Intraday and Interday precision (%Coefficient of variation, %CV)
and %recovery for the analysis of PAHs
Desorption
efficiency, %

PAHs
1. Naphthalene

102.7

2. Acenaphthylene

88.5

3. Acenaphthene

95.3

4. Fluorene

88.7

5. Phenanthrene

72.3

6. Anthracene

71.8

7. Fluoranthene

66.6

8. Pyrene

66.0

Concentration
(ng/ml)
60
120
60
120
60
120
60
120
60
120
60
120
60
120
60
120

%CV
Intraday
Interday
0.8
9.8
0.9
5.4
0.9
10.1
0.6
1.6
0.5
8.1
1.1
5.3
1.3
7.8
0.8
5.9
2.7
7.0
1.8
6.7
4.6
6.6
0.2
3.4
4.6
5.4
0.7
5.3
2.0
6.3
0.7
5.9

Average
Recovery, %
98.1
86.0
95.4
84.5
99.2
85.7
100.4
84.0
101.0
81.4
98.4
76.7
103.2
81.0
100.4
79.3

จากการวิเคราะหความเขมขนของพีเอเอชใน XAD-2 จํานวน 10 ตัวอยาง จากแมคาทอดปาทองโก
พบสารพีเอเอช 8 ชนิด คือ Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene,
Anthracene, Fluoranthene, Pyrene ดังแสดงใน Figure 2 ซึ่งเปนสารพีเอเอชขนาดเล็กที่มีวงอะโรมาติก
2-4 วง มีความเขมขนเฉลี่ย 103-1166 นาโนกรัม/ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ดัง Table 3

Figure 2 The chromatograms of air sample collecting from deep fried doughstick vender
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ขอมูลทั่วไปของแมคามีดังนี้ อายุเฉลี่ย 35.7±11.9 ป น้ําหนักตัวเฉลี่ย 60.2±6.2 กิโลกรัม สวนสูง
เฉลี่ย 162.2±6.9 เซนติเมตร คิดเปนเพศชาย 70% และเพศหญิง 30% โดยมีระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ย
4 ชั่วโมง/วัน และ 6.5 วัน/สัปดาห
Table 3 Concentration of 8 PAHs in breathing zone of deep fried doughstick vendors
PAHs
1. Naphthalene
2. Acenaphthylene
3. Acenaphthene
4. Fluorene
5. Phenanthrene
6. Anthracene
7. Fluoranthene
8. Pyrene

Concentration (ng/m3)
X ± SD
(n=10)
376 ± 675
1166 ± 1383
201 ± 106
115 ± 65
320 ± 301
103 ± 52
132 ± 142
116 ± 168

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
การพัฒนาวิธีการวิเคราะหสารพีเอเอชดวยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ แมสสเปกโทรเมตรี โดยใช
คอลัมนชนิดแคปลลารี่ รุนเอชพีไฟวเอ็มเอส (HP-5MS) จากการตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห
พบวามีความเปนเสนตรงในชวงความเขมขน 12-240 นาโนกรัม/มิลลิลิตร คารอยละการวิเคราะหกลับคืน
(%Recovery) อยูในชวง 76.7-103.2% และคาความแมนยํา (%CV) ภายในวันเดียวกัน (Intraday) และ
ระหวางวัน (Interdayday) อยูในชวง 0.2-4.6% และ 1.6-10.1% ตามลําดับ คาความเขมขนต่ําสุดที่วิเคราะห
ได มีคา 1.2-4.8 นาโนกรัม/มิลลิลิตร การศึกษานี้มีคารอยละการวิเคราะหกลับคืนใกลเคียงกับวิธีการวิเคราะห
ของ Mei-RU Chen (Chen et al., 2008) นอกจากนั้นยังสามารถวิเคราะหคาความเขมขนต่ําสุดไดต่ํากวา
และใชวิธีการสกัดที่สะดวกรวดเร็วกวา ซึ่ง Mei-RU Chen ใชเวลาสกัด 24 ชั่วโมง แตการศึกษานี้สกัดใน
เครื่องอัลตราโซนิค 30 นาที และสามารถนําไปใชเปนวิธีการวิเคราะหหาปริมาณพีเอเอชในบรรยากาศได
วิธีการวิเคราะหนี้สามารถนํามาใชในการหาความเขมขนของสารพีเอเอชในตัวอยางอากาศที่เก็บใน
บริเวณหายใจของแมคาทอดปาทองโก พบวาความเขมขนเฉลี่ยของสารพีเอเอชที่มีมวลโมเลกุลขนาดเล็ก
ในช วง 103-1166 นาโนกรั ม /ลูก บาศก เ มตร ซึ่ง สอดคล อ งกั บ ผลการวิ เ คราะห พี เ อเอชในสถานะกา ซใน
รานอาหารในฮองกงของ Yi Chen (Chen et al., 2006)
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของสมุนไพรที่ใชเติมลงในน้ําสลัด
ชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล ซึ่งสูตรพื้นฐานของน้ําสลัดชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอลที่ใชศึกษา
ประกอบดวย น้ํามันพืช 38.0% ซูคราโลส 0.051% เตาหูถั่วเหลือง 16.1% น้ําสมสายชู 9.8% สารละลาย
สตารชดัดแปร (เขมขน 28.6%) 28.6% นมสดพรองมันเนย 4.0% มัสตารด 1.6% เกลือ 0.9% และ
พริกไทย 0.9% ใชสารสกัดสมุนไพรทดแทนสวนที่เปนน้ํา 20.4% ของสารละลายสตารชดัดแปร (28.6%)
เพื่อใหไดผลิตภัณฑน้ําสลัดสมุนไพรชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอลที่เหมาะสมที่สุด ทําการศึกษาความ
เปนไปไดของสมุนไพรที่เหมาะสมสําหรับเติมลงในน้ําสลัดชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล จํานวน 20 ชนิด
วางแผนการทดลองแบบ Ranking test เลือกสมุนไพรที่ไดรับการยอมรับสูงที่สุด 3 ชนิด และศึกษาหา
ปริมาณของน้ําสกัดสมุนไพรแตละชนิดที่เหมาะสมในการเติมลงในน้ําสลัดชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล
โดยวางแผนการทดลองแบบ Mixture design ทดสอบคุณภาพการยอมรับดานประสาทสัมผัส วิเคราะห
สมบัติทางกายภาพ และทางเคมี ผลการศึกษา พบวา สมุนไพรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผสมกับน้ําสลัดชนิด
ขนปราศจากคอเลสเตอรอล คือ ใบเตย รองลงมา คือ มะตูม และใบบัวบก ตามลําดับ สําหรับการหาสัดสวน
ของน้ําสกัดสมุนไพรแตละชนิดที่เหมาะสมในการเติมลงในน้ําสลัด พบวา เมื่อพิจารณาจากการยอมรับ
ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสแลว น้ําสลัดชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอลที่เสริมสมุนไพรใบเตยไดรับ
คะแนนความชอบสูงที่สุด มีปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด และความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ
ปานกลาง ดั ง นั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ พั ฒ นาได คื อ น้ํ า สลั ด สมุ น ไพรใบเตยชนิ ด ข น ปราศจากคอเลสเตอรอล
ที่ประกอบดวยน้ํา 140.12 กรัม น้ําใบเตย 88.48 กรัม (ตอน้ําหนักน้ําสลัด 1,118 กรัม)
คําสําคัญ: น้ําสลัดสมุนไพรใบเตยชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล การพัฒนา คุณภาพทางเคมี
การยอมรับผลการประเมินทางประสาทสัมผัส
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Abstract
This research aimed to investigate an appropriate type and quantity of herbs mixing with
non-cholesterol salad dressing for processing non-cholesterol herbal salad dressing product. Basic
salad dressing formula used in this study consisted of 38.0% vegetable oil, 0.051% sucralose,
16.1% soybean tofu, 9.8% vinegar, 28.6% modified starch solution (28.6% concentration), 4.0%
low-fat fresh milk, 1.6% mustard, 0.9% salt and 0.9% pepper. Finding the most 3 appropriate herbs
from 20 herbs used in the mixing with non-cholesterol salad dressing product were studied by
ranking test with alternate water part (20.4%) of 28.6% modified starch solution. The appropriate
ratio of each alternative herbal extract was added into basic formula using mixture design. Each
formula was tested and analyzed by sensory evaluation, physical and chemical qualities. The
results revealed that the first rank of three herbs receiving the highest preference scores included
pandan, bael fruits and pennywort leaves, respectively. Non-cholesterol salad dressing added with
pandan gave the highest acceptance from sensory evaluation with the moderate level of total
phenolic content and free radical scavenging value. In conclusion, non-cholesterol pandan herbal
salad dressing product developed in this study consisted of 140.12 g of water and 88.48 g of
pandan extract (from 1,118 g of salad dressing).
Keywords: non-cholesterol pandan herbal salad dressing, development, chemical quality
sensory evaluation

คํานํา
สลัดเปนอาหารที่มีสวนประกอบ 2 สวน คือ ผักและผลไมซึ่งเปนสวนประกอบหลัก อุดมไปดวยสารอาหาร
น้ําสลัดซึ่งมีสวนผสมหลัก คือ น้ํามัน ไขแดง นมขนหวาน และน้ําตาลทราย จึงเปนอาหารที่ใหพลังงาน และ
คอเลสเตอรอลสูง ไมเหมาะกับผูบริโภคที่มีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
และไขมันในเลือดสูง เปนตน น้ําสลัดมีตนกําเนิดมาจากฝรั่งเศสและแพรกระจายไปทั่วโลก ปจจุบันมีหลายรูปแบบ
จุดประสงคหลักของการบริโภคสลัดซึ่งเปนอาหารที่ประกอบดวยผักสดหลายชนิดที่มีเสนใยสูงอุดมไปดวยวิตามิน
และเกลือแร ทําใหผูบริโภคมีสุขภาพแข็งแรง (อภิญญา, 2550) ปจจุบันคนไทยนิยมบริโภคผลิตภัณฑอาหารเพื่อ
สุขภาพซึ่งกําลังไดรับความนิยมสูง เพราะผูบริโภคหันมาสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะผูที่มีปญหาเรื่อง
น้ําหนักตัวไดมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นในการบริโภค เนื่องจากโรคอวนเปนสาเหตุของโรคตางๆ โดยเฉพาะ
โรคหัวใจอันเกิดมาจากการเกาะตัวของคอเลสเตอรอล (เกษมศรี, 2540) ประกอบกับมีงานวิจัยหลัก 2 งานที่เปน
พื้ นฐานสํ าหรั บงานวิ จั ยนี้ ในการต อยอด กล าวคื อ งานวิ จั ยแรกเป นการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ น้ํ าสลั ดชนิ ดข น
คอเลสเตอรอลต่ํ า (วั ลลภ, 2550) ที่ ใช น้ํ าเต าหู ถั่ วเหลื องทดแทนไข ในการผลิ ตน้ํ าสลั ด เพื่ อลดปริ มาณ
คอเลสเตอรอลที่ ผูบริโภคได รับเกิ นความต องการจากไข แดง และลดความเสี่ยงจากการไดรั บเชื้อไข หวั ดนก
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เนื่องจากน้ําสลัดสวนใหญทําจากไขดิบ งานวิจัยที่สองเปนการพัฒนาสารละลายสตารชดัดแปรจากขาวทดแทน
น้ํามันพืช (นิรมล, 2548) ซึ่งไมพบความแตกตางกันจากการทดสอบดานประสาทสัมผัสของผูทดสอบชิมน้ําสลัด
ที่ ใช สารละลายสตาร ชดั ดแปรทดแทนน้ํ ามั นพื ชแต อย างใด คณะผู วิ จั ยได พั ฒนาผลิ ตภั ณฑ น้ํ าสลั ดชนิ ดข น
ปราศจากคอเลสเตอรอลสูตรใหมที่เนนลดปริมาณพลังงานที่ไดรับจากการบริโภคและไดการยอมรับสูง โดยปรับ
สูตรดวยการใชโดยใชสารละลายสตารชดัดแปร 28.6% ผสมน้ํามันถั่วเหลืองทดแทนน้ํามันถั่วเหลือง และนมสด
พรองมันเนยทดแทนนมขนหวานในผลิตภัณฑน้ําสลัด (ศิริพร และคณะ, 2552) และใชซูคราโลส 0.051% เปนสาร
ใหความหวานทดแทนน้ําตาลทราย ใหคาพลังงานที่ไดรับจากการบริโภคของน้ําสลัดเพียง 4,005.28 cal/g (อรพิน
และคณะ, 2552) ซึ่งคณะผูวิจัยไดหาคาพลังงานที่ไดรับจากการบริโภคของน้ําสลัดสูตรดั้งเดิมของวัลลภ (2550) ซึ่ง
เปนสูตรพื้นฐานที่ใชในการพัฒนา (ศิริพร และคณะ, 2552) พบวา ใหคาพลังงานสูงถึง 5,837.48 cal/g จึงถือวา
สามารถลดพลังงานลงไดประมาณ 31% (ศิริพร และคณะ, 2552) เมื่อไดผลิตภัณฑน้ําสลัดชนิดขนปราศจาก
คอเลสเตอรอลสูตรใหมแลว จึงนํามาสูงานวิจัยนี้ที่เนนการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําสลัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพชนิดขน
ปราศจากคอเลสเตอรอลขึ้น โดยศึกษาความเปนไปไดของสมุนไพรที่เหมาะสมกับน้ําสลัดชนิดขน และศึกษาหา
ปริมาณของน้ําสกัดสมุนไพรแตละชนิดที่เหมาะสมในการเติมลงในน้ําสลัดชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล เพื่อให
ไดผลิตภัณฑน้ําสลัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล ที่มีสวนประกอบทางเคมีดานปริมาณ
สารประกอบฟนอลทั้งหมด และความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระสูง และไดรับการยอมรับดานประสาทสัมผัส
สูงดวย

อุปกรณและวิธีการ
วิธีการเตรียมน้ําสลัด
ใชสูตรน้ําสลัดชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอลที่ไดการยอมรับสูงและมีพลังงานที่ไดจากการบริโภคต่ํา
ที่สุดที่คณะผูวิจัยไดพัฒนาชึ้นจากสูตรน้ําสลัดชนิดขนคอเลสเตอรอลต่ําของวัลลภ (2550) ซึ่งประกอบดวย
น้ําสมสายชูกลั่น 10% น้ําตาลทรายขาว 18% นมขนหวาน 8% พริกไทยปน 1% เกลือ 1% มัสตารด 2% เตาหู
ถั่วเหลือง 16% และน้ํามันพืช (น้ํามันถั่วเหลือง) 44% โดยน้ําหนักโดยใชสารละลายสตารชดัดแปร 28.6% ผสม
น้ํามันถั่วเหลืองทดแทนน้ํามันถั่วเหลือง และนมสดพรองมันเนยทดแทนนมขนหวาน (ศิริพร และคณะ, 2552) และ
ใชซูคราโลส 0.051% เปนสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทราย (อรพิน และคณะ, 2552) วิธีการทําน้ําสลัดชนิด
ขนเริ่มจากนําสวนผสมทั้งหมดยกเวนน้ํามันถั่วเหลืองมาปนดวยเครื่องปนน้ําผลไม (Buono 450 W) คอยๆ เติม
น้ํามันถั่วเหลืองจนหมด ปนจนใหสวนผสมเปนเนื้อเดียวกัน นําน้ําสลัดที่เตรียมไดมาศึกษา ดังนี้
1. ศึกษาความเปนไปไดของสมุนไพรที่เหมาะสมกับน้ําสลัดชนิดขน
ทํ าการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ น้ํ าสลั ดสมุ นไพรเพื่ อสุ ขภาพชนิ ดข นคอเลสเตอรอลต่ํ า โดยเตรี ยมน้ํ าสกั ด
สมุนไพร จํานวน 20 ชนิด ดังนี้ สมุนไพรสด ไดแก ผักเซียงดา ใบชะพลู ใบหมอน สะระแหนญี่ปุน เหงาไพล
โหรพาชาง (ยี่หรา) ผักชีลอม กระถิน บัวบก คึ่นฉาย ผักแวน ใบเตย ใบสะเดา ยอดมะระ ผักหนามปูยา ผักชีฝรั่ง
และสะระแหน โดยนําสมุนไพรแตละชนิดมาลาง หั่นเปนชิ้นเล็กๆ และบดผสมกับน้ําสัดสวน 1 ตอ 2 โดยน้ําหนัก
แลวไปบดดวยเครื่องปนน้ําผลไม บีบคั้นกรองแยกดวยผาขาวบาง บรรจุขวดแกว เก็บไวในอุณหภูมิตูเย็น 4+2°ซ
สวนสมุนไพรแหง ไดแก หญาหวาน รางจืด และมะตูม นําไปตมกับน้ําเดือดสัดสวน 1 ตอ 100 โดยน้ําหนัก
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กรองดวยผาขาวบาง บรรจุขวดพรอมกับพาสเจอรไรสสมุนไพรทั้ง 20 ชนิดที่อุณหภูมิ 95°ซ เปนเวลา 5 นาที เก็บ
ไว ในอุ ณหภู มิ ตู เย็ น 4+2°ซ จากนั้ นนํ าไปทดสอบความเป นไปได ในการผสมกั บน้ํ าสลั ดชนิ ดข นปราศจาก
คอเลสเตอรอลที่ไดพัฒนาขึ้น (อรพิน และคณะ, 2552) ใชผูทดสอบชิมซึ่งเปนบุคคลที่เคยรับประทานสลัดเปน
ประจํา และไดรับการฝกฝนเปนอยางดี จํานวน 35 คน ใหผูทดสอบชิมทดลองผสมน้ําสกัดสมุนไพรกับน้ําสลัดชนิด
ขนสูตรพื้นฐาน ผูทดสอบชิมสามารถใชสมุนไพรเดี่ยวหรือผสมก็ไดในการผสมกับน้ําสลัดชนิดขน ผูทดสอบชิมแต
ละรายตองเลือกชนิดสมุนไพรเพียง 3 อันดับแรก ที่มีความเปนไปไดสูงในการผสมกับน้ําสลัดชนิดขน ทําการ
รวบรวมผล นําผลรวมของลําดับของสมุนไพรที่ไดรับการยอมรับ 3 อันดับแรก เพื่อใชในการศึกษาขั้นตอไป
2. ศึกษาปริมาณของน้ําสกัดสมุนไพรแตละชนิดที่เหมาะสมในการเติมลงในน้ําสลัดชนิดขน
ทําการเตรียมน้ําสมุนไพร แตละชนิด ดังนี้
2.1 มะตูมแหง นํามะตูมแชน้ําดวยสัดสวนมะตูมแหงตอน้ํา 1:3 สวนโดยน้ําหนัก แชน้ํา 8 ชั่วโมง
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จากนั้นนําไปบดใหละเอียดดวยเครื่องบดเนื้อแลว บีบคั้นน้ําดวยเครื่องอัดไฮโดรลิก
ไดเปนน้ํามะตูม เก็บไวตูแชแข็ง
2.2 ใบเตยและใบบัวบก เตรียมโดยการมาลางทําความสะอาด หั่นเปนชิ้นเล็กๆ นําไปบดใหละเอียด
ดวยเครื่องบดเนื้อ บีบคั้นน้ําดวยเครื่องอัดไฮโดรลิกไดเปนน้ําใบเตย เก็บไวตูแชแข็งจนกวาจะนํามาใช
วางแผนการทดลองแบบ Mixture design เพื่อแปรระดับน้ําสกัดสมุนไพรทดแทนสวนน้ํา (20.4% หรือ
228.6 กรัม) ของสารละลายสตารชดัดแปร 28.6% โดยแปงเปนปจจัยคงที่ คือ 8.2% หรือ 91.4 กรัม กําหนดให
ปจจัย A คือ น้ําสะอาดที่ใชเตรียมสารละลายแปงดัดแปร 28.6% ใหคาต่ําสุดเปน 0 กรัม และคาสูงสุดเปน 228.6
กรัม หรือ 20.4% ปจจัย B คือ น้ําสกัดสมุนไพร โดยใหคาต่ําสุดเปน 0 กรัม และคาสูงสุดเปน 228.6 กรัม หรือ
20.4% (Table 1) ทําการเตรียม และทดสอบผลิตภัณฑ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมนําผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีทั้งแปดไปศึกษา ดังนี้ 1) ทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม ใชผูทดสอบชิมซึ่ง
เปนบุคคลที่เคยรับประทานสลัดเปนประจํา จํานวน 50 คน ใหคะแนนแบบ 9-point hedonic scale กําหนดให
1 เปนคะแนนที่ไมชอบมากที่สุด จนถึง 9 เปนคะแนนที่ชอบมากที่สุด
วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design (RCBD) นําคะแนนที่ไดจากผูทดสอบชิม
ไปวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple
range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 2) วิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพ ดานสี โดยวัดคา L* a*
และ b* ดวยเครื่อง Minolta chroma meter วัดคาความขนหนืด ดวยเครื่อง Brookfield-programmable viscometer
รุน LVDV-II+ และคาความคงตัวของอิมัลชัน โดยนําน้ําสลัดไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 3,500 รอบตอนาที เปนเวลา
15 นาที อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สังเกตลักษณะการแยกชั้นที่เกิดขึ้น (Chun et al., 1997) 3) วิเคราะหคุณภาพ
ทางดานเคมี ดานความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay (Aruoma et al.,
1997) และปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมดโดยวิธี Folin-ciocalteu (รัตติยา, 2544; Zoecklein et al., 1995) ทั้งนี้
จากแผนการทดลองแบบ Mixture design ที่วางไว สามารถทํานายคาความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ และ
ปริ มาณสารประกอบฟ นอลทั้ งหมดของสั ดส วนระหว างน้ํ าและน้ํ าสกั ดสมุ นไพรแต ละชนิ ดที่ เหมาะสมที่ สุ ด
(optimization) จากสมการการทํานาย ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร และภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร คณะอุ ตสาหกรรมเกษตร มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม ดํ าเนิ นการศึ กษาระหว างเดื อนสิ งหาคม ถึ ง
พฤศจิกายน 2552
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Table 1 Mixture ratio treatments between water (factor A) and herbal extract (factor B) instead
water part (20.4%) of 28.6% Modified starch solution
Weight ratio (g)
Percentage ratio
Pseudo
Treatment Water Herbal extract Water Herbal extract Water Herbal extract
(factor A) (factor B)
(factor A) (factor B) (factor A) (factor B)
1 (control)
1
0
228.6
0.0
20.4
0.0
2
0.5
0.5
114.3
114.3
10.2
10.2
0.0
228.6
0.0
20.4
3
0
1
4
0.75
0.25
171.5
57.2
15.3
5.1
5
0.25
0.75
57.2
171.5
5.1
15.3
6
0
1
0.0
228.6
0.0
20.4
7
1
0
228.6
0.0
20.4
0.0
114.3
114.3
10.2
10.2
8
0.5
0.5

ผลการทดลองและวิจารณ
ศึกษาความเปนไปไดของสมุนไพรที่เหมาะสมกับน้ําสลัดชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล
เมื่ อเรี ยงลํ าดั บสมุ นไพรที่ มี คะแนนความชอบโดยรวมที่ จะนํ าไปผสมกั บน้ํ าสลั ดชนิ ดข นปราศจาก
คอเลสเตอรอล จํานวน 20 ชนิด พบวา สมุนไพรที่มีลําดับความชอบสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ใบเตยไดรับคะแนน
ความชอบความชอบสูงสุด เปนลําดับที่ 1 รองลงมา คือ มะตูม และใบบัวบก ตามลําดับ (Table 2) ดังนั้น สมุนไพร
ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผสมกับน้ําสลัดชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล คือ ใบเตย รองลงมา คือ มะตูม และ
ใบบัวบกตามลําดับ จึงนํามาศึกษาหาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางน้ําและน้ําสกัดสมุนไพรทั้งสามชนิด เพื่อเปน
สวนผสมในน้ําสลัดชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอลตอไป
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Table 2 Total preference scores of 20 herbs that used to mix with non-cholesterol salad dressing
and their ranking
Types of herbs
1. Stevia
2. Siang-Da leaves
3. Cha-plu leaves
4. Mulberry leaves
5. Japanese mint leaves
6. Plai rhizomes
7. Perilla leaves
8. Chinese celery leaves
9. Lead tree leaves
10. Asiatic pennywort leaves
11. Celery leaves
12. Water clover leaves
13. Pandan leaves
14. Neem leaves
15. Caril a tips
16. Nham Pu Ya leaves
17. Fitweed Leaves
18. Laurel clock vine leaves
19. Kitchen mint leaves
20. Bael fruits

Scientific name
Stevia rebaudiana Bertoni.
Gymnema inodorum Decne.
Piper sarmentosum Roxb. ex.Hunter.
Morus alba Linn.
Mentha cordifolia Opiz.
Zingiber cassumunar Roxb.
Ocimum gratissimum Linn.
Oenonthe stolonifera Wall.
Leucaena leucocephala de Wit.
Centella asiatica (L.) Urban.
Apium graveolens Linn.
Marsilea crenata Presl.
Pandanus odorus Ridl.
Azadirachta indica A. Juss.
Momordica charantia Linn.
Caesalpinia mimosoides Lamk.
Eryngium foetidum Linn.
Thunbergia laurifolia Linn.
Mentha cordifolia Opiz.
Aegle marmelos (L.) Corr.

Total preference
scores
8.36 + 1.39
2.54 + 1.27
1.13 + 1.13
4.13 + 1.38
5.82 + 1.46
3.67 + 1.22
1.13 + 1.13
0
0
12.21 + 1.36
5.54 + 1.39
1.13 + 1.13
43.54 + 1.67
0
2.54 + 1.27
1.41 + 1.41
0
6.67 + 1.41
3.28 + 1.64
24.79 + 1.46

Preference
ranking
4
11
14
8
6
9
14
17
17
3
7
14
1
17
11
13
17
5
10
2

ศึกษาปริมาณของน้ําสกัดสมุนไพรแตละชนิดที่เหมาะสมในการเติมลงในน้ําสลัดชนิดขน
จากการวางแผนการทดลองแบบ Mixture design เพื่อหาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางน้ําและน้ําสกัด
สมุนไพรทั้งสามชนิด เพื่อเปนสวนผสมในน้ําสลัดชนิดขน ผลการศึกษา พบวา สมุนไพรแตละชนิดมีคาตอบสนอง
ดังนี้
1. น้ําใบบัวบก
สารประกอบฟนอล = 4.54A + 10.75B + 11.68AB + 9.56AB(A-B)
R2 = 0.9973
การกําจัดอนุมูลอิสระ = 19.95A + 36.20B + 17.75AB
R2 = 0.9688
ลักษณะปรากฏ
= 7.03A + 5.00B – 0.58AB + 3.34AB(A-B)
R2 = 0.9068
สี
= 7.08A + 4.92B
R2 = 0.9540
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กลิ่น
= 6.61A + 5.97B – 0.40AB + 0.85AB(A-B)
R2 = 0.9467
รสชาติ
= 6.90A + 5.86B – 1.54AB
R2 = 0.6416
เนื้อสัมผัส
= 6.61A + 6.01B
R2 = 0.5526
ความชอบโดยรวม = 6.81A + 5.56B
R2 = 0.7399
พิจารณาดานการทดสอบทางประสาทสัมผัสรวมกับปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด และความสามารถ
ในการกําจัดอนุมูลอิสระ (Figure 1 and 2) พบวา สูตรที่เหมาะสมของน้ําสลัดชนิดขนเสริมน้ําบัวบก จํานวน 1,118
กรัม ประกอบดวย น้ํา 179.24 กรัม น้ําบัวบก 49.36 กรัม สามารถทํานายคาตอบสนองไดดังนี้
ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด = 8.87 mg GAE/ml
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ = 26.46%
2. น้ํามะตูม
สารประกอบฟนอล = 2.69A + 59.87B + 115.60AB
R2 = 0.9668
การกําจัดอนุมูลอิสระ = 24.41A + 91.11B + 132.62AB
R2 = 0.8966
ลักษณะปรากฏ
= 6.41A + 5.45B – 0.19AB + 1.28AB(A-B)
R2 = 0.8772
สี
= 6.59A + 5.21B – 0.58AB
R2 = 0.9207
กลิ่น
= 6.58A + 6.37B + 0.17AB + 2.43AB(A-B)
R2 = 0.5074
รสชาติ
= 6.11A + 5.73B + 2.16AB + 3.89AB(A-B)
R2 = 0.8369
เนื้อสัมผัส
= 6.14A + 6.10B + 0.17AB + 2.03AB(A-B)
R2 = 0.0163
ความชอบโดยรวม = 6.58A + 5.97B
R2 = 0.6345
พิจารณาดานการทดสอบทางประสาทสัมผัสรวมกับปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด และความสามารถ
ในการกําจัดอนุมูลอิสระ (Figure 1 and 2) พบวา สูตรที่เหมาะสมของน้ําสลัดชนิดขนเสริมน้ํามะตูม จํานวน 1,118
กรัม ประกอบดวย น้ํา 136.92 กรัม น้ํามะตูม 91.68 กรัม สามารถทํานายคาตอบสนองไดดังนี้
ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด
= 53.39 mg GAE/ml
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ
= 83.02%
3. น้ําใบเตย
สารประกอบฟนอล = 4.28A + 18.79B + 32.61AB
R2 = 0.8165
การกําจัดอนุมูลอิสระ = 20.27A + 69.43B + 49.34AB
R2 = 0.9945
ลักษณะปรากฏ
= 6.21A + 5.72B – 1.53AB
R2 = 0.7888
สี
= 6.55A + 6.06B
R2 = 0.4425
กลิ่น
= 6.23A + 6.95B – 0.97AB
R2 = 0.1726
รสชาติ
= 6.51A + 5.95B
R2 = 0.7647
เนื้อสัมผัส
= 5.97A + 6.47B – 1.70AB + 3.24AB(A-B)
R2 = 0.4575
ความชอบโดยรวม = 6.57A + 6.20B – 0.54AB + 1.63AB(A-B)
R2 = 0.8763
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Total phenolic content (mg GAE/ml)

พิจารณาดานการทดสอบทางประสาทสัมผัสรวมกับปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด และความสามารถ
ในการกําจัดอนุมูลอิสระ (Figure 1 and 2) พบวา สูตรที่เหมาะสมของน้ําสลัดชนิดขนเสริมน้ําใบเตย จํานวน 1,118
กรัม ประกอบดวย น้ํา 140.12 กรัม น้ําใบเตย 88.48 กรัม สามารถทํานายคาตอบสนองไดดังนี้
ปริมาณสารประกอบฟนอลทัง้ หมด
= 17.63 mg GAE/ml
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ
= 51.01%
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Figure 1 Total phenolic content (mg GAE/ml) of each ratio of herbal extract : water of the three
non-cholesterol herbal salad dressing
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Figure 2 Free radical scavenging (%) of each ratio of herbal extract : water of the three
non-cholesterol herbal salad dressing
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เมื่อนําน้ําสลัดสูตรที่เหมาะสมที่สุดของสมุนไพรแตละชนิดมาทดสอบเปรียบเทียบกัน (Table 3)
โดยพบวาน้ําสลัดใบเตยมีคา L* สูงที่สุด จึงมีสีออนที่สุด รองลงมา คือ น้ําสลัดบัวบกและน้ําสลัดมะตูม ที่มีคา
L* ต่ําลง จึงมีสีคล้ําลง ตามลําดับ นอกจากนี้ น้ําสลัดใบเตยและน้ําสลัดบัวบกมีคา a* ติดลบ แสดงวามี
แนวโนมสีคอนไปทางสีเขียว ในขณะที่น้ําสลัดมะตูมมีคาสี a* เปนบวก แสดงวา มีแนวโนมสีคอนไปทางสี
แดง คาความหนืดของน้ําสลัดไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาอยูในชวง 4,675-5,140 เซนติพอยส ความ
คงตัวของอิมัลชันของน้ําสลัดมะตูมและบัวบกไมแตกตางกัน (รอยละ 94.19 และ 93.71 ตามลําดับ) โดยสูง
กวาของน้ําสลัดใบเตย (รอยละ 88.94) (p≤0.05)
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบวา น้ําสลัดใบเตยไดคะแนนความชอบรวมสูงที่สุด
อยูในระดับ “ชอบปานกลาง” สูงกวาน้ําสลัดอีกสองชนิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งไดรับคะแนน
ในระดับ “ชอบเล็กนอย” เมื่อพิจารณาคะแนนการยอมรับในดานตางๆ พบวา การยอมรับดานเนื้อสัมผัสของ
น้ําสลัดทั้งสาม (ตามสูตรที่คํานวณได) ไมแตกตางกัน แตคะแนนในดานอื่น คือ ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น และ
รสชาติของน้ําสลัดใบเตยไดรับคะแนนสูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดังนั้น จึงไดคัดเลือกน้ําสลัดใบเตย
เปนน้ําสลัดเสริมสมุนไพร
ผลการวิเคราะหสวนประกอบทางเคมีของน้ําสลัดทั้งสาม เมื่อทํานายคาจากสมการ พบวา น้ําสลัด
มะตู ม มี ป ริ ม าณสารประกอบฟ น อลทั้ ง หมดสู ง ที่ สุ ด รองลงมา คื อ น้ํ า สลั ด ใบเตย และน้ํ า สลั ด ใบบั ว บก
ตามลําดับ สวนความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระสอดคลองกับปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด
กลาวคือ น้ําสลัดมะตูมมีความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระสูงที่สุด รองลงมา คือ น้ําสลัดใบเตย และ
น้ําสลัดบัวบก ตามลําดับ เชนเดียวกัน
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Table 3 Effect of herbal extract mixed in Salad dressing on the physical, chemical and
microbiological qualities of non-cholesterol herbal salad dressing products
Physical attributes
Sensory evaluation attributes (acceptable scores)
Color values
Viscosity Emulsion Appearance Color Odor Taste Texture Total
(cPs) stabilization
preference
L*
a*
b*
(%)
94.19 a
6.04 b 6.10 b 6.02 b 6.12 b 6.60
6.42 a
Bael fruit extract 70.45 c 24.81 a 24.16 a 5,051
93.71 a
6.52 a 6.56 a 6.12 b 6.10 b 6.62
6.56 b
Pennywort extract 72.41 b 18.96 b -18.95 b 5,003
88.94 b
6.84 a 6.82 a 7.18 a 6.90 a 6.78
7.20 a
Pandan extract 74.70 a 18.95 b -18.93 a 4,675
Mean
72.52 1.37 -4.41 4929
93.71
6.47
6.49 6.44 6.37 6.67
6.73
CV (%)
0.20
6.53
5.55
3.91
0.25
18.24
17.66 16.10 21.27 13.69
14.51
Types of noncholesterol herbal
salad dressing

Means within the same column with different common letters differ significantly by DMRT (p<0.05); ns= non-significant

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมโดยเฉพาะคะแนนการยอมรับผลการประเมินทางประสาทสัมผัส
พบวา น้ําสลัดที่เสริมสมุนไพรใบเตยไดคะแนนความชอบสูงที่สุด และมีปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด และ
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระปานกลาง คือ มีคาต่ํากวาน้ําสลัดที่เสริมสมุนไพรน้ํามะตูม แตสูงกวาน้ําสลัดที่
เสริมสมุนไพรใบบัวบก ดังนั้น ชนิดของน้ําสลัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอลที่เหมาะสม คือ
น้ําสลัดสมุนไพรใบเตยชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล
ทั้งนี้ สามารถนําสูตรชนิดน้ําสลัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพชนิดขนคอเลสเตอรอลต่ํา (ปราศจากคอเลสเตอรอล)
ที่พัฒนาไดไปศึกษาขอมูลโภชนาการ และอายุการเก็บรักษาเพื่อนําผลงานวิจัยไปสงเสริมใหแกวิสาหกิจชุมชน
ชมรม กลุมแมบาน กลุมเกษตรกรแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร หรือผูสนใจทั่วไปตอไป

สรุปผลการทดลอง
สมุนไพรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผสมกับน้ําสลัดชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล คือ ใบเตย รองลงมา คือ
มะตูม และใบบัวบก ตามลําดับ ผลการประเมินการยอมรับดานประสาทสัมผัสของน้ําสลัดชนิดขนปราศจาก
คอเลสเตอรอลที่เสริมสมุนไพรใบเตยไดคะแนนความชอบสูงที่สุด และมีปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด และ
ความสามารถในการกํ าจั ดอนุ มู ลอิ สระปานกลาง น้ํ าสลั ดสมุ นไพรใบเตยชนิ ดข นปราศจากคอเลสเตอรอล
ประกอบดวยน้ํา 140.12 กรัม น้ําใบเตย 88.48 กรัม (น้ําหนักน้ําสลัด 1,118 กรัม)
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บทคัดยอ
ศึกษาผลของอายุการเก็บรักษาน้ําสลัดสมุนไพรใบเตยชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล เก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซี ยส เปน เวลา 45 วัน วิเ คราะหคุ ณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และจุลิน ทรี ย
วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการเพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการจัดทําฉลากโภชนาการ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และบริษัทหองปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการศึกษาระหวางเดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม
2552 ผลการศึกษา พบวา คุณภาพสวนใหญทั้งทางกายภาพ และทางเคมีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
(p<0.05) เมื่ออายุเก็บรักษาเพิ่มขึ้น ยกเวนเพียงคารอยละความเปนกรดที่เพิ่มขึ้น ขณะที่คาความหนืด
ค า ความคงตั ว ของอิ มั ล ชั น ค า ความเป น กรดด า ง ปริ ม าณสารประกอบฟ น อลทั้ ง หมด และร อ ยละ
ความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ สําหรับคุณภาพทางจุลินทรีย ทั้งจํานวน
จุลินทรียทั้งหมด ยีสต รา และโคลิฟอรม ทั้ง 4 อายุการเก็บรักษา มีคาไมเกินมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
(มผช.) ของน้ําสลัดแตอยางใด สําหรับองคประกอบโภชนาการของน้ําสลัดสมุนไพรใบเตยชนิดขนปราศจาก
คอเลสเตอรอล พบวา มีคาพลังงานที่ไดรับจากการบริโภคทั้งหมด 405.31 กิโลแคลอรีตอ 100 กรัม ซึ่งสวน
ใหญเปนคาพลังงานจากไขมันสูงถึง 371.43 กิโลแคลอรีตอ 100 กรัม มีปริมาณไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว
โคเลสเตอรอล เทากับ 41.27, 7.35 กรัม และ 1.68 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมตามลําดับ สามารถทําเปนขอมูล
โภชนาการสําหรับผนึกขางภาชนะบรรจุผลิตภัณฑได ดังนั้น สามารถสรุปไดวา สามารถเก็บรักษาน้ําสลัด
สมุนไพรใบเตยชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล ที่อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส นาน 45 วันได โดยยังคง
คุณภาพสวนใหญเชนเดิมและปลอดภัยในการบริโภค แตมีคุณคาทางเภสัชลดลงอยางมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ: น้ําสลัดสมุนไพรใบเตยชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล อายุการเก็บรักษา คุณภาพ
ขอมูลโภชนาการ
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Abstract
The research was conducted to study the effect of storage time on the qualities of NonCholesterol Pandan Herbal Salad Dressing product. The products were stored at 4±2°C for 45
days, then the physically, chemically, microbiologically qualities and nutrition information were
analyzed at the Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro-industry, Chiang Mai
University and Central Laboratory (Thailand) Co. Ltd., Chiang Mai branch, during August to
December 2009. The results revealed that after storage for 45 days, most physical and chemical
qualities were as the same, except only, total acid was increased whereas viscosity, emulsion
stabilization, pH, total phenolic content and free radical scavenging were significantly decreased
(p<0.05). As for microbiological testing, aerobic plate count, yeast and mould, E.coli and coliform of
the 4 storage time studied were lower than the community product standard for salad dressing
product. Moreover, the nutrition analysis was shown that the total calories of non-cholesterol
pandan herbal salad dressing product. was 405.31 kcal/100 g that mostly calories from fat (371.43
kcal/100 g). There were saturated fats, trans fats and cholesterol of 41.27, 7.35 g and 1.68 mg/100
g, respectively. This study can create nutrition label or nutrition information for salad dressing
packages. Therefore, non-cholesterol pandan herbal salad dressing product can keep at 4±2°C for
45 days with mostly the same qualities and safe for consumers, except only Pharmaceutical
qualities that significantly decrease.
Keywords: non-cholesterol herbal salad dressing, storage time, quality, nutrition information

คํานํา
คณะผูวิจัยไดพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑน้ําสลัดชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอลสูตรใหมที่เนนลดปริมาณ
พลังงานที่ไดรับจากการบริโภคและไดการยอมรับสูง โดยปรับสูตรดวยการใชโดยใชสารละลายแปงดัดแปร 40%
ผสมน้ํามันถั่วเหลืองทดแทนน้ํามันถั่วเหลือง และนมสดพรองมันเนยทดแทนนมขนหวานในผลิตภัณฑน้ําสลัด
(ศิริพร และคณะ, 2552) และใชซูคราโลส 0.051% เปนสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทราย (อรพิน และคณะ,
2552) ซึ่งคณะผูวิจัยไดหาคาพลังงานของน้ําสลัดสูตรดั้งเดิมของวัลลภ (2550) ซึ่งเปนที่ใชในการพัฒนา (ศิริพร
และคณะ, 2552) พบวา ใหคาพลังงานสูงถึง 5,837.48 cal/g จึงถือวาสามารถลดพลังงานลงไดประมาณ 31%
(ศิริพร และคณะ, 2552) เมื่อไดผลิตภัณฑน้ําสลัดชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอลสูตรใหม ไดพัฒนาขึ้นโดย
ศึกษาความเปนไปไดของสมุนไพรที่เหมาะสมกับน้ําสลัดชนิดขน และศึกษาหาปริมาณของน้ําสกัดสมุนไพรแตละ
ชนิดที่เหมาะสมในการเติมลงในน้ําสลัดชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล โดยงานวิจัยที่ได คือ น้ําสลัดสมุนไพร
ใบเตยเพื่อสุขภาพชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล (ศิริพร และคณะ, 2553) อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้เนนศึกษา
ผลของอายุการเก็บรักษาน้ําสลัดสมุนไพรใบเตยชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอลที่มีตอคุณภาพทางกายภาพ
ทางเคมี และทางจุลินทรีย รวมถึงขอมูลทางโภชนาการและฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ
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อุปกรณและวิธีการ
ใชสูตรน้ําสลัดสมุนไพรใบเตยชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอลที่ไดการยอมรับสูงและมีพลังงานที่ได
จากการบริโภคต่ําที่สุดที่คณะผูวิจัยไดพัฒนาชึ้นจากสูตรน้ําสลัดชนิดขนคอเลสเตอรอลต่ําของวัลลภ (2550) ซึ่ง
ประกอบดวย น้ําสมสายชู 10% น้ําตาลทราย 18% นมขนหวาน 8% พริกไทยปน 1% เกลือ1% มัสตารด 2%
เตาหูถั่วเหลือง 16% และน้ํามันพืช (น้ํามันถั่วเหลือง) 44% โดยน้ําหนักโดยใชสารละลายแปงดัดแปร 40% ผสม
น้ํามันถั่วเหลืองทดแทนน้ํามันถั่วเหลือง และนมสดพรองมันเนยทดแทนนมขนหวาน (ศิริพร และคณะ, 2552)
และใชซูคราโลส 0.051% เปนสารใหความหวานทดแทนน้ําตาลทราย (อรพิน และคณะ, 2552)
วิธีการทําน้ําสลัดชนิดขนเริ่มจากนําสวนผสมทั้งหมดยกเวนน้ํามันถั่วเหลืองมาปนดวยเครื่องปนน้ํา
ผลไม คอยๆ เติมน้ํามันถั่วเหลืองจนหมด ปนจนใหสวนผสมเปนเนื้อเดียวกัน และเติมน้ําสกัดสมุนไพรใบเตย
ทั้งนี้ สูตรที่เหมาะสมของน้ําสลัดใบเตยชนิดขน จํานวน 1,118 กรัม ประกอบดวย น้ํา 140.12 กรัม น้ําใบเตย
88.48 กรัม (ศิริพร และสมชาย, 2553) ทําการศึกษาอายุการเก็บรักษา และองคประกอบโภชนาการ โดยนําน้ํา
สลัดชนิดขนที่ไดมาผานการทําพาสเจอรไรสที่ 75 องศาเซียลเซส นาน 5 นาที แลวนําไปวิเคราะหคุณคาทาง
โภชนาการเพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการจัดทําฉลากโภชนาการ (nutrition facts) และนําน้ําสลัดไปเก็บรักษาไว
อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 45 วัน วิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และจุลินทรีย ณ เวลา
เริ่มตน และหลังการเก็บรักษาทุก 15 วัน อีก 3 ครั้ง
คาคุณภาพที่วิเคราะหมีดังนี้ 1) วิเคราะหคุณภาพทางดานกายภาพ ดานสี โดยวัดคา L*, a* และ b*
ดวยเครื่อง Minolta chroma meter ความขนหนืด ดวยเครื่อง Brookfield-programmable Viscometer รุน
LVDV-II+ ความคงตัวของอิมัลชัน วิเคราะหโดยนําน้ําสลัดไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 3,500 รอบตอนาที เปนเวลา
15 นาที อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สังเกตลักษณะการแยกชั้นที่เกิดขึ้น (Chun et al., 1997) คาพลังงาน วัด
โดยใชเครื่อง (Bomb calorimeter: Model 1356, USA) และปริมาณน้ําอิสระ (aw) โดยใชเครื่องวัดปริมาณน้ํา
อิสระ (AquaLab Model TE3, Decagon Devices, USA) 2) วิเคราะหคุณภาพทางดานเคมี ดานความเปนกรดดาง (pH) วัดโดยใชเครื่อง pH meter (AOAC, 2000) ปริมาณกรดทั้งหมด วิเคราะหโดยการไตเตรท (AOAC,
2000) และคา Thiobarbituric acid reactive substance (TBARS) (Pegg, 2001) ทําการผลิต และทดสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ทําการ
วิเคราะหความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay (Aruoma et al., 1997)
และปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมดโดยวิธี Folin-Ciocalteu (รัตติยา, 2544; Zoecklein et al., 1995)
ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 3) คุณภาพดานจุลินทรีย ไดแก เชื้อจุลินทรียทั้งหมด
(total plate count) (BAM, 2001) เอสเชอริเชียโคไล โดยวิธี MPN (BAM, 2002) และยีสตและรา (BAM, 2001)
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑดานจุลินทรีย ณ บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาเชียงใหม
ดําเนินการศึกษาระหวางเดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม 2552
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ผลการทดลองและวิจารณ
ศึ ก ษาอายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาที่ มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพของน้ํ า สลั ด ชนิ ด ข น เสริ ม สมุ น ไพรใบเตยปราศจาก
คอเลสเตอรอล
เมื่อพิจารณาน้ําสลัดสมุนไพรใบเตยชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอลที่มีอายุการเก็บรักษา 0, 15, 30
และ 45 วัน พบวา คุณภาพสวนใหญทั้งทางกายภาพ และทางเคมีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05)
ยกเวนเพียงคารอยละความเปนกรดที่เพิ่มขึ้น ขณะที่คาความหนืด คาความคงตัวของอิมัลชัน คาความเปนกรด
ดาง ปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด และรอยละความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระมีคาลดลงอยางมี
นัยสําคัญ (Table 1) โดยเฉพาะปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมดไมแตกตางกันระหวางเริ่มเก็บรักษา (6.34 มก
GAE/มล.) กับ อายุเก็บรักษา 15 วัน (5.62 มกGAE/มล.) แตจะมีคาลดลงอยางรวดเร็วเมื่ออายุเก็บรักษา 30 และ
45 วัน ตามลําดับ (4.77 และ 3.99 มกGAE/มล.) ขณะที่รอยละความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระมีคาลดลง
อยางรวดร็วจาก 66.55% เมื่อเริ่มเก็บรักษา เหลือเพียง 37.89% เมื่ออายุเก็บรักษา 45 วัน สําหรับคุณภาพทาง
จุลินทรีย ทั้งจํานวนจุลินทรียทั้งหมด ยีสต รา และโคลิฟอรม ทั้ง 4 อายุการเก็บรักษา มีคาไมเกินมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน (2547) ที่กําหนดสําหรับน้ําสลัดแตอยางใด ดังนั้น สามารถเก็บรักษาน้ําสลัดชนิดขนเสริม
สมุนไพรใบเตยคอเลสเตอรอลต่ํา ที่อุณหภูมิ 4±2°ซ นาน 45 วันไดโดยยังคงคุณภาพสวนใหญเชนเดิม
ยกเวนปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด และรอยละความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ แตยังคงความ
ปลอดภัยในการบริโภค นั่นคือ มีคุณคาทางเภสัชลดลงอยางมีนัยสําคัญ
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Table 1 Effect of storage time on the physical, chemical and microbiological qualities of noncholesterol pandan herbal salad dressing product
Qualities

0

Storage Time (days after storage)
15
30

45

Physical qualities
Color values
L*
78.65 + 0.35 ns 78.75 + 0.12
79.07 + 0.58
79.28+ 0.41
a*
- 2.97 + 0.05 ns - 2.74 + 0.34
-3.03 + 0.25
- 3.08 + 0.07
b*
19.38 + 0.19 ns 19.50 + 0.05
19.52 + 0.17
19.71+ 0.21
Water activity (Aw)
0.98 ns
0.98
0.98
0.98
Viscosity (cPs)
4662.67+ 60.70 a 4563.25+ 94.93 ab 4461.67 + 86.41 b 4218.00 + 82.46 c
Emulsion stabilization (%)
97.47 + 0.49 a 96.78 + 0.60 a
96.67 + 0.23 a 94.27 + 0.49 b
Chemical qualities
3.99 + 0.12 c
6.34 + 0.49 a
5.62 + 0.12 a
4.77 + 0.60 b
Total Phenolic content
(mg GAE/ml)
Free radical scavenging (%) 66.55 + 0.42 a 55.74 + 0.83 b
50.81 + 0.18 c
37.89 + 0.57 d
Total acidity (%)
0.60 + 0.01 a
0.63 + 0.01 b
0.63 + 0.02 bc
0.65 + 0.00 c
pH
3.80 a
3.85 b
3.90 b
3.90 b
Thiobarbituric acid content
0.20 + 0.02 ns
0.22 + 0.01 ns
0.23 + 0.02 ns 0.23 + 0.02 ns

Qualities
0
Microbiological qualities
Total plate count (CFU/g)
Yeast and mold (CFU/g)
Escherichia Coli (MPN/g)
1/

2.7 x 102
<10
<3.0

Storage Time (days after storage)
15
30
2.5 x 10
<10
<3.0

3 x 10
<10
<3.0

45
2.0 x 102
<10
<3.0

Means within the same row with different common letters differ significantly by DMRT (p<0.05): ns= non-significant
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Table 2 Nutrition information of non-cholesterol pandan herbal salad dressing product
Test items

Nutrition information
Per 100 g Per serving

Calories (Kcal)

405.31

160.00

Calories from Fat
(Kcal)
Tatal Fat (g)
Saturated Fat (g)
Cholesterol (mg)
Protein (g) %Nx6.25)

371.43

150.00

41.27
7.35
1.68
1.11

17.00
3.00
0.00
0.00

Carbohydrate (g)

7.36

3.00

Dietary Fiber (g)
Sugar (g)
Sodium (mg)

0.80
0.47
281.01

0.00
0.00
110.00

Vitamin A (IU)
Vitamin B 1 (mg)
Vitamin B 2 (mg)
Calcium (mg)

none
0.01
0.01
11.95

(0.00)
(0.00)
(0.00)
(4.78)

Iron (mg)

2.13

(0.85)

Ash (g)
Moisture (g)

0.99
49.27

-

Reference methods
% Daily
value
compendium of method for food analysis
(2003), p 2- 18
compendium of method for food analysis
(2003), p 2- 18
26
based on AOAC (2005) 932.06
15
based on AOAC (2005) 996.06
0
based on AOAC (2005) 994.10
modified method based on AOAC (2005)
981.10
1
compendium of methods for food analysis
(2003), p 2-9
0
based on AOAC (2005) 985.29
based on AOAC (2005) 906.03, 925.35
5
in house method based on AOAC (2005),
984.27, by ICP-CES
0
based on AOAC (2005) 992.06
0
Based on AOAC (2005) 942.23
0
Based on AOAC (2005) 970.65
0
In house method based on AOAC (2005),
984.27, by ICP-CES
6
In house method based on AOAC (2005),
999.10, by ICP-OES
AOAC (2005), 920.153
AOAC (2005), 950.46 (B)

สามารถนําสูตรชนิดน้ําสลัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพชนิดขนคอเลสเตอรอลต่ํา (ปราศจากโคเลสเตอรอล) ที่
พัฒนาได พรอมขอมูลโภชนาการ และอายุการเก็บรักษาที่ไดจากงานวิจัยนี้ไปสงเสริมใหแกวิสาหกิจชุมชน
ชมรม กลุมแมบาน กลุมเกษตรกรแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร หรือผูสนใจทั่วไป ซึ่งน้ําสลัดเพื่อสุขภาพที่
พัฒนาและศึกษานี้จะแตกตางจากน้ําสลัดชนิดขนทั่วไปที่ประกอบดวยน้ํามันพืช ไขแดง นมขนหวาน และน้ําตาล
ทราย (ซึ่งเปนอาหารที่ใหพลังงาน และคอเลสเตอรอลสูง ไมเหมาะกับผูบริโภคที่มีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เชน
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง เปนตน)
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Figure 1 Nutrition information of Non-Cholesterol Pandan Herbal Salad Dressing Product
(US Labeling)

สรุปผลการทดลอง
สามารถสรุปไดวา สามารถเก็บรักษาน้ําสลัดสมุนไพรใบเตยชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล ที่อุณหภูมิ 4±2°ซ
นาน 45 วัน ไดโดยยังคงคุณภาพสวนใหญเชนเดิม และปลอดภัยในการบริโภค แตมีคุณคาทางเภสัชลดลงอยางมี
นัยสําคัญ ทั้งนี้มีขอมูลโภชนาการสําหรับผนึกขางภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ ระบุวามีพลังงานทั้งหมด 160 กิโลแคลอรี
ตอหนึ่งหนวยบริโภค 40 กรัม (พลังงานจากไขมัน 150 กิโลแคลอรีตอหนึ่งหนวยบริโภค) โดยปราศจากโคเลสเตอรอล

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ บริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาเชียงใหม ที่กรุณาวิเคราะห
คุณคาทางโภชนาการ จัดทําฉลาก และขอมูลโภชนาการ ตลอดจนวิเคราะหคุณภาพดานจุลินทรียของผลิตภัณฑ
น้ําสลัดสมุนไพรใบเตยชนิดขนปราศจากคอเลสเตอรอล จนงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยดี
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การยอมสีและการยืดอายุการเก็บรักษาเตาหูเหลืองแผน
Coloring Method and Extending Shelf Life of Yellow Tofu
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บทคัดยอ
เตาหูเหลืองแผนมีปญหาการซีดจางของสี และการเสื่อมเสียในระหวางการวางจําหนาย จึงไดศึกษา
การยอมสีของเตาหูโดยใชผงขมิ้น ผงขมิ้นรวมกับสีผสมอาหาร (ทารทราซีน) โดยใสมอลโตเด็กซทรินพรอม
สียอม กอนการยอมสีและหลังการยอมสี ผลการทดลอง พบวา การยอมสีทุกวิธีใหคา L* a* และ b* ไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งสอดคลองกับผลทดสอบทางประสาทสัมผัส จึงเลือกวิธีผสมกับผงขมิ้น
กับมอลโตเด็กซทรินกอนการยอมสี เนื่องจากขมิ้นเปนวัสดุธรรมชาติซึ่งไมมีขอหามเหมือนสีผสมอาหาร
และการใชผงขมิ้นละลายน้ําพรอมมอลโตเด็กซทรินในการยอมสีเปนวิธีที่สะดวก และประหยัดเวลาในการ
ยอมสี สําหรับวิธีลดการเสื่อมเสียของเตาหูไดใชเตาหูเหลืองแผนที่ยอมสีโดยวิธีที่คัดเลือกไดเติมสารกันเสีย
ชนิดที่เปนสารอินทรีย คือ ไคโตซาน สารกันเสียที่เปนสารสังเคราะห คือ โพรพิลพาราเบน และโพแทสเซียม
ซอรเบตในอัตราสวน 2, 0.015 และ 0.1% ของน้ําหนักตะกอนโปรตีน ตามลําดับ โดยเติมกอนการอัดแผน
เตาหู เปรียบเทียบกับชนิดที่ไมมีการเติมสารกันเสีย ผลการทดลอง พบวา ไคโตซานสามารถใชไดดีที่สุด
คําสําคัญ: เตาหูเหลืองแผน มอลโตเด็กซทริน โพรพิลพาราเบน โพแทสเซียมซอรเบต ไคโตซาน

Abstract
Discoloration and deterioration of yellow tofu happen during selling in fresh market. This
study aim to coloring tofu using maltodextrin to fix the color. The color used were curcumin,
curcumin with synthetic color (tartrazine). Coloring methods were adding maltodextrin with coloring
material, adding before, and adding after coloring step. The results showed that all coloring
methods were non significant difference in L*, a* and b* value (p>0.05) which corresponded with
sensory evaluation.To prevent deterioration of tofu this study used chitosan as organic preservative
and synthetic preservative such as propylparaben, potassium sorbate at the rate 2%, 0.015% and
0.1% of curd weight consecutively compared with non using preservative. The preservatives were
added to protein curd before pressing. It was found that chitosan was the best
Keywords: yellow tofu, maltodextrin, propylparaben, potassium sorbate chitosan
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คํานํา
เตาหูเปนแหลงของอาหารโปรตีนที่ผลิตจากถั่วเหลือง เตาหูยังมีสารปองกันอันตรายจากมะเร็ง และ
ลดความเสี่ยงจากการเปนโรคหัวใจ และชวยปองกันโรคไขมันในเลือดสูง (มธุรส, 2549) ในที่นี้จะกลาวถึง
เตาหูเหลืองแผนที่มีการยอมสีดวยขมิ้น แตมีปญหาการซีดจางของสี เนื่องจากแสงและเตาหูเหลืองแผนแข็ง
ที่แมคาจําหนายตามตลาดนั้นไมแชในน้ําแข็ง หรือแชในน้ําเย็นที่เติมน้ําแข็งไมเพียงพอในระหวางการ
จําหนายจึงทําใหเกิดการเนาเสียไดงาย จึงหาวิธีการยอมสีเหลืองดวยขมิ้นชันโดยใชมอลโตเด็กซทรินชวย
ตรึงสี รวมทั้งหาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเตาหูเหลืองแผนโดยใชสารกันเสียตางๆ
ขมิ้นผงเปนแหลงสีธรรมชาติใหความปลอดภัยมากกวาสีสังเคราะห สามารถนํามาใชแตงสี แตง
กลิ่น และรสของอาหารได สารที่สําคัญในขมิ้น คือ เคอรคูมิน (curcumin) มีสีเหลืองสมหรือสีเหลืองแดง
ประกอบดวยสารหลัก 3 ชนิด คือ เคอรคูมิน (curcumin) ดีเมท็อกซี่เคอรคูมิน (demethoxycurcumin) และบิ
สดีเมท็อกซี่เคอรคูมิน (bisdemethoxycurcumin) (บัญญัติ, 2543)
มอลโตเด็กซทริน (Maltodextrin, MD) เปนสารประกอบประเภทพอลีแซคคาไรด และเปนผลิตภัณฑ
ที่ไดจากการยอยโมเลกุลของสตารชใหมีขนาดเล็กลงมีสมบัติในการจับกับสารตางๆ ไดดี (Kearsley and
Dziedzic, 1995)
วัตถุกันเสียสวนใหญเปนสารประกอบเคมี หรือของผสมของสารประกอบเคมีที่ใชเติมลงในอาหาร
เพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรียที่ทําใหอาหารนั้นเกิดการเนาเสีย (ศิวาพร, 2546) มีหลายชนิด ในที่นี้จะ
กลาวถึงชนิดที่สนใจจะใชในการทดลองคือ พาราเบน โพแทสเซียมซอรเบต เนื่องจากใชไดดีในชวงความ
เปนกรด-ดางที่กวาง สวนไคโตซานไดจากสารไคตินซึ่งเปนสารอินทรียจากเปลือกกุงมีสมบัติตานการเจริญ
ของจุลินทรีย (บุญศรี, 2547; ปยะบุตร, 2544)

อุปกรณและวิธีการ
ศึกษาวิธีการยอมสีเตาหูเหลืองแผน
วิธีการยอมสีเตาหูเหลืองแผน โดยใชขมิ้นและสีผสมอาหาร รวมกับการใชมอลโตเด็กซทริน 2%
(ปยนุช, 2545) ซึ่งมีทั้งหมด 7 วิธี ไดแก
วิธีที่ 1 ยอมสีโดยใชสารละลายขมิ้น 0.2% ผสมกับสีผสมอาหารชนิดทารทราซีน 0.2% ผสมกันใน
อัตราสวน 1:1 เปนสิ่งทดลองควบคุม (control)
วิธีที่ 2 ยอมสีโดยใชสารละลายที่มีความเขมขนของขมิ้น 0.4% และมอลโตเด็กซทริน 2%
วิธีที่ 3 ยอมสีโดยใชสารละลายที่มีความเขมขนของขมิ้น 0.4% ผสมกับสีผสมอาหารทารทราซีนที่
ความเขมขน 70 มิลลิกรัมตอลิตร (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2522) และมอลโตเด็กซทริน 2%
วิธีที่ 4 เคลือบดวยสารละลายมอลโตเด็กซทริน เขมขน 2% กอน แลวยอมสีดวยสารละลายขมิ้น 0.4%
วิธีที่ 5 เคลือบดวยสารละลายมอลโตเด็กซทริน เขมขน 2% กอน แลวยอมสีดวยสารละลายขมิ้น 0.4%
ผสมกับสีผสมอาหารชนิดทารทราซีนที่ ความเขมขน 70 มิลลิกรัมตอลิตร
วิธีที่ 6 ยอมสีดวยสารละลายขมิ้นเขมขน 0.4% แลวเคลือบดวยมอลโตเด็กซทริน 2%
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วิธีที่ 7 ยอมสีดวยสารละลายขมิ้นเขมขน 0.4% ผสมกับสีผสมอาหารชนิดทารทราซีนที่ความเขมขน
70 มิลลิกรัมตอลิตร
การยอมสีทั้ง 7 วิธี ใชสารละลาย 3 ลิตรตอเตาหู 4 กิโลกรัม ทําการตรวจสอบคุณสมบัติของเตาหู
เหลืองแผนทุกๆ 5 วัน จนครบ 20 วัน โดยวัดคาสี L* (คาความสวางไมหมองคล้ํา) a* (คาสีแดง) และ b*
(คาสีเหลือง) และการประเมินคุณภาพทางดานประสาทสัมผัส โดยใชผูทดสอบ 7 คนที่ผานการฝกฝน โดย
ประเมินคุณภาพดานสี และลักษณะปรากฏ วางแผนการทดลองแบบแฟกทอเรียลแบบสุมตลอด (Factorial
in CRD)
ศึกษาชนิดและปริมาณสารกันเสียของเตาหูเหลืองแผน
ชนิดและปริมาณสารกันเสียที่ใช ไดแก โพรพิลพาราเบน (Propylparabens, PP) 0.015% (จิราภรณ
และธีรพร, 2550) โพแทสเซียมซอรเบต (Potassium sorbate, KS) 0.1% (สุภณิดา, 2543) และไคโตซาน
(Chitosan, CH) 2% (Chang, 2003) โดยน้ําหนักของตะกอนโปรตีนเปรียบเทียบกับสิ่งทดลองควบคุม
(ไมเติมวัตถุกันเสีย, CT) โดยการเติมสารกันเสียลงในตะกอนโปรตีนกอนการอัดแผนเตาหู ทําการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของเตาหูเหลืองแผนทุกๆ 5 วัน จนครบ 20 วัน โดยวัดคาสี L* a* และ b* และการ
ประเมินคุณภาพทางดานประสาทสัมผัส ใชผูทดสอบ 7 คน ที่ผานการฝกฝน โดยประเมินคุณภาพดานสี และ
ลักษณะปรากฏ หาจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (total plate count) โดยวิธี pour plate และอาหารเลี้ยงเชื้อ
PCA (Plate Count Agar) (AOAC, 2000) และหาจํานวนยีสต และราทั้งหมด (Yeast and Mold) โดยวิธี
spread plate และอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (Potato Dextrose Agar) (AOAC, 2000) วางแผนการทดลองแบบ
แฟกทอเรียลแบบสุมตลอด (Factorial in CRD)

ผลการทดลอง
ศึกษาวิธกี ารยอมสีเตาหูเหลืองแผน
คาสี L* คาสี a* และคาสี b* ของสีเตาหูที่ยอมทั้ง 7 วิธี ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05)
ดังตารางที่ 1-3 นอกจากนี้คะแนนจากผูชิมดานสีเหลือง และคะแนนจากผูชิมดานความสวางไมหมองคล้ํา
ของสีเตาหูที่ยอมทั้ง 7 วิธี ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ดังตารางที่ 4 และ 6 ตามลําดับ และ
เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเก็บรักษา พบวา คาสี L* a* และ b* รวมทั้งคะแนนจากผูชิมดานสีเหลือง
คะแนนผูชิมดานความสม่ําเสมอและ ดานความสวางไมหมองคล้ําของสีเตาหูที่ยอมทั้ง 7 วิธี ในวันที่ 0, 5,
10, 15 และ 20 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ดัง Table 6 ตามลําดับ คะแนนผูชิม ดาน
ความชอบรวมทั้ง 7 วิธีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) และเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเก็บ
รักษาทั้ง 7 วิธี พบวาในวันที่ 0 และ 15 ของวิธีที่ 1 ผูชิมใหคะแนนความชอบโดยรวมต่ําที่สุด และในวันที่
5, 10 และ 20 นั้น คะแนนที่ไดรับไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ดัง Table 7 ดังนั้นจึงเลือกวิธีที่
2 เปนวิธีการยอมในตอนที่ 2 เนื่องจากขมิ้นเปนวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนเตาหูแผนในเรื่องการหามใชสีสังเคราะห (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช., 2547) อีกทั้ง
อภิตา และคณะ (2550) ไดศึกษาการยอมสีละมุดดวยสีธรรมชาติสกัดจากขมิ้นชัน และกระเจี๊ยบแดงเพื่อ
ทดแทนสียอมสังเคราะห พบวา ผลละมุดที่ยอมสีดวยสียอมสกัดจากขมิ้นใหมีคาความสวางไมหมองคล้ํา (L)
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คาสีแดง (+a) และคาสีเหลือง (+b) ไมแตกตางจากผลละมุดที่ยอมสีสังเคราะห แตมีแนวโนมวาคะแนนการ
ยอมสีของสารสกัดขมิ้นมีความมันเงาสูงที่สุด จึงเปนทางเลือกของเกษตรกรที่จะใชขมิ้นแทนสีสังเคราะห
นอกจากนี้ขมิ้นมีสารเคอรคูมินอยด (curcuminoid) ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระ (บัญญัติ, 2543) ซึ่งมี
ประโยชนตอสุขภาพ อีกทั้งยังประหยัดเวลา และสะดวกในการยอม เพราะการยอมสีทําขั้นตอนเดียวโดย
ผสมผงขมิ้นและมอลโตเด็กซตรินเขาดวยกันแลวทําการยอมสี
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Table 1 L* value of 7 coloring methods of yellow tofu during storage for 20 days
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ns

Color

Date

L*

0 ns
5 ns
10 ns
15 ns
20 ns

ns

1
66.96±8.80
61.78±3.83
64.79±4.78
64.26±3.54
64.40±6.53

ns

2
69.05±9.77
62.38±5.85
65.40±3.37
65.91±3.79
66.48±7.37

Coloring methods of yellow tofu
3 ns
4 ns
5 ns
69.04±10.28 66.79±8.71 65.59 ±7.12
61.75±6.29 61.61±4.83 60.54±7.01
65.63±3.41 64.49±4.95 65.34±4.98
63.83±4.11 65.36±4.22 66.15±5.12
64.86±7.52 64.69±7.73 64.80±7.30

6 ns
66.23 ±9.34
62.48±5.22
64.43±4.28
66.01±6.74
64.99±6.18

7 ns
66.07±8.00
61.64±5.92
64.67±4.71
66.29±7.86
64.35±7.86

6 ns
6.61±1.25
6.62±3.04
4.84±2.08
5.36±2.01
6.99±1.67
6.08±0.93

7 ns
6.82 ±1.65
6.57±1.89
5.41±2.58
5.64±1.80
7.19±1.78
6.33±0.77

Average
67.10±1.40
61.74±0.64
64.96±0.48
65.40±0.98
64.94±0.72

Means within each column and within each row are not significantly different (p>0.05).

Table 2 a* value of 7 coloring methods of yellow tofu during storage for 20 days
Color

Date

a*

0 ns
5 ns
10 ns
15 ns
20 ns

Average
ns

402

ns

1
8.40±1.28
8.37±1.97
6.40±2.27
6.04±2.66
8.19±1.31
7.48±1.16

ns

2
7.22±2.09
6.19±3.07
5.37±2.80
4.68±3.17
6.77±1.88
6.05±1.03

Coloring methods of yellow tofu
3 ns
4 ns
5 ns
6.87±1.79
7.22 ±2.11 7.52 ±1.08
6.05±3.17
7.10±3.54 6.66±2.78
4.88±2.21
5.05±2.58 5.21±2.72
4.86±2.40
5.29±1.83 5.57±1.75
7.00±1.82
7.33±1.39 7.41±1.76
5.93±1.03
6.40±1.13 6.48±1.05

Means within each column and within each row are not significantly different (p>0.05).
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Average
7.24±0.60
6.79±0.77
5.31±0.53
5.35±0.46
7.27±0.46

Table 3 b* value of 7 coloring methods of yellow tofu during storage for 20 days
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Color

Date

b*

0 ns
5 ns
10 ns
15 ns
20 ns

Average
ns

ns

1
66.08 ±6.66
61.09±5.24
59.20±5.40
53.03±6.39
52.31±4.91
58.34±5.76

ns

2
65.52±6.97
56.61±9.31
60.21±5.36
58.94±10.92
56.71±10.65
59.60±3.64

Coloring methods of yellow tofu
3
4 ns
5 ns
64.89 ±7.87 63.43±10.93 63.59±10.97
55.79±9.82 59.24±10.22 57.48±9.68
58.14±5.14 58.33±6.32 59.93±7.03
57.31±12.02 60.72±11.94 59.93±13.01
56.75±13.66 60.75±12.09 57.19±14.47
58.57±3.63 60.49±1.94 59.34±2.61
ns

6 ns
60.58±10.69
57.06±11.66
57.88±7.70
57.88±12.98
54.56±14.71
57.32±2.19

7 ns
62.50 ±9.48
56.69±13.00
60.29±9.76
60.29±14.11
56.53±12.27
59.22±2.56

Average
63.80±1.90
57.71±1.83
58.72±1.26
58.30±2.64
56.40±2.58

Means within each column and within each row are not significantly different (p>0.05).

Table 4 sensory evaluation scores from panelists in yellowish of 7 coloring methods of yellow tofu during storage for 20 days
Evaluated
Date
quality
0 ns
5 ns
yellowish 10 ns
15 ns
20 ns
Average
ns

ns

1
5.10±0.88
4.62±0.68
4.76 ±0.76
3.90±0.60
3.48±0.69
4.37±0.66

ns

2
4.57±0.71
3.86±0.47
3.90±0.60
4.00±0.54
3.76±0.42
4.02±0.32

Coloring methods of yellow tofu
3
4 ns
5 ns
4.38±0.52
5.10±0.37
4.48±0.50
3.62 ±0.36
4.14±0.50
4.00±0.75
3.62 ±0.23
4.43±0.42
4.00±0.43
4.52 ±0.42
3.8 ±0.18
3.33 ±0.19
3.43±0.60
4.52±0.50
3.67±0.38
3.68±0.41
4.54±0.35
3.99±0.31
ns

Means within each column and within each row are not significantly different (p>0.05).
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6 ns
4.29±0.71
3.76±0.60
3.90±0.46
3.38 ±0.23
3.38±0.59
3.74±0.38

7 ns
3.76±0.50
3.57±0.46
4.00±0.43
3.86±0.33
3.90±0.60
3.82±0.16

Average
4.52±0.47
3.94±0.36
4.09±0.38
3.83±0.40
3.73±0.40
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Table 5 sensory evaluation scores from panelists in evenly of yellowish of 7 coloring methods of yellow tofu during storage for 20 days
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Evaluated
quality

Date

evenly of
yellowish

0 ns
5 ns
10 ns
15 ns
20 ns

Average
ns

ns

1
4.62 ±0.76
5.10 ±0.81
4.48±0.57
3.62 ±0.62
3.10±0.46
4.18±0.81

ns

2
4.52±0.88
4.48±0.42
4.43±0.42
4.33 ±0.47
4.05 ±0.99
4.42±0.27

Coloring methods of yellow tofu
3
4 ns
5 ns
4.19±0.79
3.86±0.74
4.10±0.81
4.67 ±0.19
4.05±0.40
4.57 ±0.42
4.48±0.50
4.14±0.57
4.62±0.52
4.14±0.74
4.38±0.71
4.43 ±0.46
4.00±0.94
4.05±0.80
4.00±0.72
4.31±จ.26
4.10±0.18
4.36±0.26
ns

6 ns
4.33±1.22
4.38±0.23
4.48±0.63
3.95±0.56
3.86±0.96
4.22±0.29

7 ns
4.00±0.94
4.43±0.42
4.24±0.74
4.43 ±0.53
3.95±0.78
4.22±0.22

Average
4.33±0.32
4.52±0.32
4.41±016
4.18±0.30
3.86±0.34

Means within each column and within each row are not significantly different (p>0.05).

Table 6 sensory evaluation scores from panelists in brightness of color of 7 coloring methods of yellow tofu during storage for 20 days
Evaluated
quality

Date

brightness
of color

0 ns
5 ns
10 ns
15 ns
20 ns

Average
ns

ns

1
4.14±0.88
4.62 ±0.52
4.00±0.54
3.52±1.03
3.19±0.60
3.88±0.55

ns

2
4.95±0.40
4.29±0.52
4.33±0.61
4.29±0.56
3.81±0.54
4.34±0.43

Coloring methods of yellow tofu
3
4 ns
5 ns
4.24±0.76
3.95±0.65
4.67 ±0.38
4.14±0.38
4.10±0.76
4.38 ±0.56
4.00±0.38
3.86±0.57
4.33±0.61
4.00±0.47
4.05±0.68
3.71±0.40
3.90±0.74
3.90±0.63
3.76±0.50
4.07±0.15
3.96±0.10
4.16±0.40
ns

Means within each column and within each row are not significantly different (p>0.05).
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6 ns
4.95 ±0.78
4.14±0.74
4.29±0.23
3.67±0.67
3.43±0.88
4.10±0.61

7 ns
3.95 ±0.76
4.05 ±0.73
4.10±0.42
4.19±0.26
3.57±0.53
3.95±0.25

Average
4.39±0.49
4.24±0.20
4.13±0.19
3.92±0.29
3.65±0.27
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Table 7 sensory evaluation scores from panelists in total preference of 7 coloring methods of yellow tofu during storage for 20 days
Evaluated
quality

Date

total
preference

0
5 ns
10 ns
15
20 ns

Average
x,y
ns

1 ns
2.81±0.54 y
3.14±1.35
3.38±0.65
2.71±0.76 y
3.00±0.77
3.01±0.27

2 ns
3.86 ±0.66 x
3.71±0.73
4.05±0.80
3.76 ±0.46 x
3.67±0.82
3.81±0.15

Coloring methods of yellow tofu
3 ns
4 ns
5 ns
3.71 ±0.65 x 3.81 ±0.33 x 4.00 ±0.51 x
3.48 ±0.74
3.71±0.65
3.38 ±0.56
3.95 ±0.59
3.95±1.08
4.10 ±0.50
4.29 ±0.65 x 4.33 ±0.38 x 3.90 ±0.50 x
3.38±0.65
3.43±0.76
3.19±0.63
3.74±0.39
3.80±0.37
3.78±0.36

Means with different superscript within a row indicate significantly different (p<0.05)
Means within each column are not significant (p>0.05).
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6 ns
3.62 ±0.36 x
3.81±0.63
4.19 ±0.57
4.05±0.68 x
3.52±0.54
3.84±0.28

7 ns
3.67 ±0.67 x
4.10 ±0.46
4.05±0.65
3.67 ±0.54 x
3.14±0.69
3.72±0.38

Average
3.64±0.39
3.62±0.31
3.95±0.27
3.82±0.55
3.33±0.23

ศึกษาชนิด และปริมาณสารกันเสียของเตาหูเหลืองแผน
คาสี L* คะแนนจากผูชิมดานสีเหลือง และคะแนนจากผูชิมดานความสม่ําเสมอของสี และคะแนน
จากผูชิมดานความสวางไมหมองคล้ําของเตาหูที่ใชสารกันเสียชนิด PP, KS, CH และ CT ในวันที่ 0, 5, 10,
15 และ 20 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ดัง Table 8, 11-13 คาสี a* ของเตาหูที่ใชสารกันเสีย
ชนิด PP, KS, CH และ CT ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ทุกระยะการเก็บรักษายกเวนที่
ระยะเวลาการเก็บรักษาในวันที่ 15 พบวา เตาหูที่เติมสารกันเสียชนิด CH มีคาสี a* สูงที่สุดดัง Table 9
สําหรับคาสี b* ของเตาหูที่ใชสารกันเสียชนิด PP, KS, CH และ CT ในวันที่ 0, 15 และ 20 ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ดัง Table 10 ผูชิมใหคะแนนความชอบโดยรวมของเตาหูที่ใชสารกันเสียชนิด
CT, PP และ CH ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) และเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเก็บรักษาใน
วันที่ 0, 5, 15 และ 20 พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) ดัง Table 14 เตาหูที่ใชสารกันเสีย
ชนิด CH มีจํานวนจุลินทรียทั้งหมดต่ําที่สุด เกือบทุกเวลาการเก็บรักษา รวมทั้งมีปริมาณของยีสต และราต่ํา
ที่สุด ดัง Table 16 ดังนั้นสารกันเสียที่สามารถยับยั้งจุลินทรียไดดีที่สุด และไมมีผลกระทบตอสีของเตาหู
เหลืองแผนตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 20 วัน คือ เตาหูเหลืองแผนที่มีการเติมดวยไคโตซาน 2%
เนื่องจากไคโตซานเปนสารกันเสียจากธรรมชาติจึงไมเปนอันตรายตอรางกาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Chang (2003) และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนของเตาหูแผน (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.,
2547) ในเรื่องของการหามใชสารกันเสียสังเคราะห
Table 8 L* value with 3 preservative of yellow tofu compared with control during storage for 20 days
Preservative
Color
Date
Average
CT ns
PPns
KSns
CHns
0ns
73.54±3.79 72.96±2.30 72.52±2.35 72.48±2.23 72.88±0.49
5ns
74.15±1.67 73.90±1.02 72.35±1.17 74.06±1.18 73.61±0.85
L*
10ns
75.42±1.07 74.60±1.27 73.41±1.49 75.38±1.72 74.70±0.94
ns
15
79.18±1.22 78.45±1.80 79.27±1.42 79.11±2.10 79.00±0.37
ns
20
76.89±6.11 78.32±2.44 79.31±2.42 80.69±2.29 78.80±1.60
Average
75.83±2.27 75.65±2.57 75.37±3.60 76.34±3.45
ns

Means within each column and within each row are not significantly different (p>0.05)
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Table 9 a* value with 3 preservative of yellow tofu compared with control during storage for 20 days
Color

Date

a*

0
5
10
15
20

Average
a-c
x,y

CT
4.15±0.42bc
9.18±1.18 a
2.92±0.45 c
4.92±0.55 by
4.36±0. 68 b
5.11±2.39

Preservative
PP
KS
bc
4.79±0.70
5.06±0.78 bc
9.20±0.51 a
9.96±0.73 a
2.97±0.48 d
3.67±0.28 c
5.14±0.46 by 5.28±0.38 by
4.02±0.40 c
5.16±0.32 b
5.23±2.37
5.82±2.40

CH
4.78±0.38 c
10.33±0.88 a
2.71±0.38 d
6.12±0.31 bx
4.91±0.36 c
5.77±2.83

Average
4.69±0.38
9.67±0.57
3.07±0.42
5.37±0.52
4.61±0.52

Means with different superscript within a column indicate significantly different (p≤0.05)
Means with different superscript within a row indicate significantly different (p≤0.05), but non significantly different
superscript with ns (p>0.05)

Table 10 b* value with 3 preservative of yellow tofu compared with control during storage for 20 days
Color

Date

b*

0
5
10
15
20

Average
a-c
x-z

Preservative
CT
51.21±3.20 c
55.30±1.97 abz
51.69±0.96 bcz
59.04±1.48 a
53.46±1.96 bc
54.14±3.18

PP
53.85±4.82 b
60.48±0.94 ax
54.95±1.32 bxy
60.15±1.70 a
57.44±2.71 ab
57.37±2.98

KS
52.15±4.15 c
56.94±2.00 byz
56.98±1.17 bx
61.79±1.28 a
59.39±2.02 ab
57.45±3.58

CH
53.80±4.43 b
58.77±1.13 abxy
53.72±1.37 byz
60.39±1.96 a
57.94±2.86 ab
56.92±3.02

Average
52.75±1.30
57.87±2.24
54.33±2.22
60.34±1.13
57.06±2.54

Means with different superscript within a column indicate significantly different (p≤0.05)
Means with different superscript within a row indicate significantly different (p≤0.05), but non significantly different
superscript with ns (p>0.05)

Table 11 sensory evaluation scores from panelists in yellowish with 3 preservative of yellow tofu
compared with control during storage for 20 days
Evaluated
quality

Date

yellowish

0 ns
5 ns
10 ns
15 ns
20 ns

Average
ns

ns

CT
3.67±1.03
3.81±0.30
3.71±0.52
3.81±0.30
4.00±0.29
3.80±0.13

Preservative
PP
KS ns
4.33±0.54
3.90±0.50
4.10±0.72
4.43±0.62
3.62±0.30
4.24±0.50
4.05±0.22
4.05±0.50
3.76±0.30
4.57±0.43
3.97±0.28
4.24±0.27
ns

CH ns
4.57±0.38
4.24±0.50
3.71±0.29
4.05±0.22
4.24±0.50
4.16±0.31

Average
4.12±0.41
4.14±0.26
3.82±0.28
3.99±0.12
4.14±0.35

Means within each column and within each row are not significantly different (p>0.05)
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Table 12 sensory evaluation scores from panelists in evenly of yellowish with 3 preservative of
yellow tofu compared with control during storage for 20 days
Evaluated
quality

Date

evenly of
yellowish

0 ns
5 ns
10 ns
15 ns
20 ns

Average
ns

ns

CT
5.05±0.36
4.38±0.36
4.86±0.43
4.33±0.36
5.24±0.50
4.77±0.40

Preservative
PP
KS ns
4.43±0.38
5.14±0.43
4.62±0.54
4.43±0.43
5.19±0.36
5.00±0.57
5.24±0.59
4.90±0.36
4.62±0.46
4.57±0.38
4.82±0.37
4.81±0.30
ns

CH ns
4.10±0.44
4.81±0.59
4.90±0.72
5.14±0.65
5.24±0.44
4.84±0.45

Average
4.68±0.50
4.56±0.20
4.99±0.15
4.90±0.41
4.92±0.37

Means within each column and within each row are not significantly different (p>0.05)

Table 13 sensory evaluation scores from panelists in brightness of color with 3 preservative of
yellow tofu compared with control during storage for 20 days
Evaluated
quality

Date

brightness
of color

0 ns
5 ns
10 ns
15 ns
20 ns

Average
ns

ns

CT
4.29±0.43
4.52±0.50
4.67±0.50
4.76±0.44
4.38±0.44
4.52±0.20

Preservative
PP
KS ns
4.19±0.44
4.43±0.43
4.52±0.36
4.05±0.22
5.29±0.43
4.24±0.30
4.19±0.36
4.33±0.36
3.52±0.44
4.19±0.44
4.34±0.64
4.25±0.14
ns

CH ns
4.67±0.59
4.29±0.43
5.00±0.65
4.14±0.38
4.52±0.59
4.52±0.34

Average
4.39±0.21
4.35±0.23
4.80±0.45
4.36±0.28
4.15±0.44

Means within each column and within each row are not significantly different (p>0.05)

Table 14 sensory evaluation scores from panelists in total preference with 3 preservative of yellow
tofu compared with control during storage for 20 days
Evaluated
quality

Date

total
preference

0 ns
5 ns
10
15 ns
20 ns

Average

ns

CT
4.14±0.71
3.67±0.44
3.57±0.38 x
3.95±0.59
4.14±0.65
3.90±0.27

Preservative
PP
KS
4.19±0.79
4.19±0.68 a
3.90±0.68
3.57±0.52 ab
3.62±0.64 x 2.29±0.43 cy
3.62±0.54
2.81±0.54 bc
3.71±0.38
3.14±0.65 bc
3.81±0.24
3.20±0.73
ns

CH ns
2.86±0.52
3.29±0.43
2.95±0.36 xy
3.05±0.54
4.05±0.70
3.24±0.48

Average
3.85±0.66
3.61±0.26
3.11±0.63
3.36±0.52
3.76±0.45

a-c

Means with different superscript within a column indicate significantly different (p≤0.05), but non significantly different
superscript with ns (p>0.05)
x,y
Means with different superscript within a row indicate significantly different (p≤0.05), but non significantly different
superscript
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Table 15 total plate counts with 3 preservative of yellow tofu compared with control during storage
for 20 days
Date
0
5
10
15
20

CT
2.95 × 103
1.78 × 105
7.30 × 106
9.95 × 106
1.63 × 109

Total Plate Counts (CFU/g)
PP
KS
3
4.35 × 10
1.14 × 103
7.30 × 104
1.16 × 105
1.41 × 106
1.95 × 106
1.55 × 106
6.45 × 106
4.50 × 106
6.35 × 106

CH
3.40 × 102
1.46 × 105
1.52 × 106
1.00 × 106
7.20 × 105

Table 16 Yeast and Mold counts with 3 preservative of yellow tofu compared with control during
storage for 20 days
Date
0
5
10
15
20

CT
2.03 × 104
3.35 × 106

Yeast and Mold counts (CFU/g)
PP
KS
7.85 × 105
1.4 × 105

CH
4.5 × 104

สรุปผลการทดลอง
1. การยอมเตาหูเหลืองแผนที่ดีที่สุด คือ ใชสารละลายที่มีขมิ้นความเขมขน 0.4% ผสมมอลโตเด็กซทริน
2% เนื่องจากประหยัดเวลา และสะดวกในการยอม
2. สารกันเสียที่เหมาะสมสําหรับเตาหูเหลืองแผน คือ ไคโตซานความเขมขน 2% สามารถยับยั้งจุลินทรีย
ไดดีที่สุด และไมมีผลกระทบตอสีของเตาหูเหลืองแผนตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 20 วัน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบริษัท
คุณประเสริฐอุตสาหกรรมอาหาร ภายใตโครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว.-อุตสาหกรรม ที่ใหทุน
สนับสนุนงานวิจัยนี้
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การปรับปรุงเนื้อสัมผัสเตาหูหลอดไขไกโดยใชเอนไซม
ไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนส
Improvement of Egg Tofu Texture using Microbial Transglutaminase
พิมพพิชญิ์ สังขแปน* วิจิตรา แดงปรก ฉวีวรรณ พันธไชยศรี และปราณี วราสวัสดิ์
Pimpit Sangpan*, Wichittra Daengprok, Chaveewon Phunchaisri and Pranee Warasawas
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290
Faculty of Engineering and Agro Industry, Maejo University, Chiang Mai, Thailand 50290
*Corresponding author: pimpit_s@hotmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาผลของสารตกตะกอนและผลของเอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนสที่ใชในทาง
การคา (MTGase) ที่มีผลตอคุณภาพของเตาหูหลอดไขไก พบวา การเติมสารตกตะกอน 3 ชนิด ไดแก
แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulphate; MgSO4) แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulphate; CaSO4) และ
กลู โ คโนเดลตาแล็ ก โทน (glucono-δ-lactone;GDL) ร อ ยละ 0.1 โดยน้ํ า หนั ก ของวั ต ถุ ดิ บ ไม ส ามารถ
ทํ า ให เจลของเต าหู หลอดไข ไก แข็ งเพิ่ มขึ้ นได แต กลั บทํ าให เจลอ อนลง (p≤0.05) ส วนการเติ มเอนไซม
ไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนสที่ใชในทางการคา ในสัดสวนรอยละ 0.2, 0.4, 0.6 และ 0.8 โดยน้ําหนัก
มีผลทําใหเจลมีความแข็งเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณเอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนสมากขึ้น (p≤0.05)
และมีผลทําใหลักษณะการเชื่อมโยงของอนุภาคหนาแนนขึ้น ละเอียดขึ้น และมีความเปนเนื้อเดียวกันมากขึ้น
คําสําคัญ: เตาหูหลอดไขไก สารตกตะกอน เอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนส
Abstract
This experiment study on quality of egg tofu effect by coagulants and microbial
transglutaminase enzyme. It was found that 0.1%w/w coagulant of magnesium sulphate (MgSO4),
calcium sulphate (CaSO4), and glucono-δ-lactone (GDL) did not increase gel strength of tofu.
Addition of 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8%w/w of commercial microbial transglutaminase (MTGase)
significantly increased gel hardness (p≤0.05) when the enzyme concentration increased due to their
superior fine-strand and homogeneous of gel.
Keywords: egg tofu, coagulant, microbial transglutaminas
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คํานํา
ไขเปนผลิตภัณฑที่นิยมบริโภคกันทุกครัวเรือน เนื่องจากสามารถนําไปปรุงอาหารไดหลากหลาย
ประเภท โดยนํามาทําเปนอาหารบริโภค เชน ไขเจียว ไขดาว ไขตม หรือทําเปนผลิตภัณฑ เชน ไขเค็ม
ไขเยี่ยวมา และเตาหูหลอด เปนตน
เตาหูเปนอาหารที่ไดรับความนิยมมากในประเทศเอเชียตะวันออก แตอุตสาหกรรมการทําเตาหู
สวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และมีระบบการตลาดเชื่อมโยงกับผูคาในตลาดสดเปนหลัก สําหรับ
เตาหูหลอดไขไกไดรับความนิยมในการบริโภคเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากไมมีกลิ่นถั่วเหมือนเตาหูหลอดถั่ว
เหลือง และยังเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง ยอยงาย ราคาไมแพง แตสิ่งสําคัญสําหรับเตาหูหลอด
ไขไกซึ่งเปนอาหารจําพวกเจลนั้น จะตองมีความแข็งแรง ไมแตกในขณะจับหรือตัด (Blazek, 2008) ซึ่งสาร
ชวยในการตกตะกอนโปรตีนเพื่อใหเกิดเจลที่ใชกันโดยทั่วไป มี 3 ประเภท ไดแก เกลือ กรด และเอนไซม
(Liu, 1997) มีงานวิจัยศึกษาการใชสารตกตะกอนบางชนิดเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเตาหูถั่วเหลือง เชน
Obatolu (2008) ทําการศึกษาผลของสารตกตะกอนชนิดตางๆ ที่มีตอปริมาณผลผลิตและคุณภาพของเตาหู
ถั่วเหลือง โดยเปรียบเทียบระหวางแคลเซียมซัลเฟต สารสม โพแทสเซียมซัลเฟต น้ํามะนาว และน้ําที่ไดจาก
หมักขาวโพด เปนตน
เอนไซมทรานสกลูตามิเนส (transglutaminase; protein-glutamine γ-glutamyltransferase) เปน
เอนไซมชนิดหนึ่งที่มีจําหนายทางการคา มีชื่อเรียกตามระบบตัวเลข คือ EC 2.3.2.13 สามารถเรงปฏิกิริยา
การยายของหมูเอซิลในโมเลกุลของโปรตีน รวมทั้งเปปไทดหรือกรดอะมิโนได ผลจากปฏิกิริยา คือ เกิด
พันธะครอสลิงค (crosslink) ซึ่งเปนพันธะโควาเลนตชนิดหนึ่งที่มีความแข็งแรงขึ้นทั้งภายในและระหวาง
โมเลกุลของโปรตีน ทําใหเกิดเจลหรือโครงสรางรางแหขึ้น เจลที่เกิดขึ้นนี้สามารถกักเก็บน้ําไวในโครงสราง
ไดเปนจํานวนมาก สําหรับเอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนส เปนเอนไซมที่ผลิตไดจากจุลินทรียพวก
Streptoverticillium mobaraense และ Streptomyces spp. จากการที่เอนไซมมีแหลงกําเนิดมาจากธรรมชาติ
จึงไดรับการยอมรับมากขึ้น จึงมีการนําเอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนสซึ่งมีจําหนายในทางการคาไป
ประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิดดวยกัน (สุภาพร และวิจิตรา, 2547) มีงานทดลองของ Motoki
and Seguro (1998) พบวา เตาหูที่ผลิตจากน้ํานมถั่วเหลืองที่ผานการทําปฏิกิริยากับเอนไซมทรานสกลูตา
มิเนสจะมีเนื้อสัมผัสที่แข็งแรงและทนตอความรอนและความดันสูง
ดังนั้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ จึงไดทําการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการผลิตใหผลิตภัณฑมี
คุณภาพดีขึ้น โดยทําการศึกษา 2 แนวทางคือ การใชสารตกตะกอนและการใชเอนไซมไมโครเบียลทรานส
กลูตามิเนสที่มีจําหนายในทางการคา
อุปกรณและวิธีการ
1. วิธีการเตรียมเตาหูหลอดไขไก
1.1 เตรียมเตาหูหลอดไขไก โดยใชอัตราสวนน้ําตอไขไกเปน 55:45 ปรุงรสดวยเกลือแกงรอยละ
0.8 โดยน้ําหนักของวัตถุดิบ และเติมสารอุมน้ําโซเดียมไตรพอลิฟอสเฟต รอยละ 0.3 โดยน้ําหนักของ
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วัตถุดิบ จากนั้นเติมสารตกตะกอนในกรณีศึกษาผลของสารตกตะกอน หรือเติมเอนไซมไมโครเบียลทรานส
กลูตามิเนสในกรณีศึกษาผลของเอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนส
1.2 ขั้นตอนหลังจากเตรียมสวนผสมแลวคือ นําไปปนผสมดวยเครื่องผสมความเร็ว 50-60 รอบ/
วินาที เปนเวลา 2 นาที นําไปกรองดวยผาขาวบางแลวบรรจุถุง นําไปตมใหความรอนที่อุณหภูมิ 87-90
องศาเซลเซียส เปนเวลา 40 นาที สําหรับกรณีศึกษาผลของเอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนสจะตอง
นําไปใหความรอ นที่อุณ หภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เปน เวลา 8 นาที กอ นนําไปตมเพื่อกระตุน ใหเกิ ด
กิจกรรมของเอนไซม โดยอุณหภูมิและเวลาในการทํากิจกรรมของเอนไซม ดัดแปลงจาก Kwan and Easa
(2003) หลังจากนั้นนําไปทําใหเย็นจนถึงอุณหภูมิหองโดยแชในน้ํา แลวเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จึงนําไปวิเคราะหคุณภาพ (ดัดแปลงจากบุญอนันต, 2547)
การศึกษาผลของสารตกตะกอนบางชนิดตอคุณภาพเตาหูหลอดไขไก
เตรียมเตาหูหลอดไขไกดังวิธีที่กลาวในขอ 1 แตเติมสารตกตะกอน 3 ชนิด คือ แมกนีเซียมซัลเฟต
แคลเซียมซัลเฟต และกลูโคโนเดลตาแล็กโทน โดยเติมในปริมาณรอยละ 0.1 โดยน้ําหนักของวัตถุดิบ
(ดัดแปลงจากสมชาย และคณะ, 2525; บุญอนันต, 2547) แลวทําการศึกษาคุณภาพเตาหูหลอดดังขอ 4 และ
ขอ 5 และวิเคราะหผลทางสถิติดังขอ 7
การศึกษาผลของเอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนสตอคุณภาพของเตาหูหลอดไขไก
ซึ่ งคั ดเลื อกตั วอย างเต าหู หลอดไข ไก ที่ ดี ที่ สุ ดจากข อ 2 มาศึ กษาต อ โดยเติ มเอนไซม ไมโคร
เบียลทรานสกลูตามิเนส (กิจกรรมของเอนไซม 36-59 หนวย/กรัม) 4 ระดับเปรียบเทียบกับการไมเติม
เอนไซม คือ รอยละ 0.2, 0.4, 0.6 และ 0.8 โดยน้ําหนักของวัตถุดิบ ทําการศึกษาคุณภาพเตาหูหลอดดัง
ขอ 4 และขอ 5 โดยวิเคราะหผลทางสถิติดังขอ 7 และศึกษาโครงสรางทางจุลภาคดังขอ 6
วิธีการวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑเตาหูหลอดไขไก
4.1 คาสีดวยระบบ CIE (L* a* b*) ดวยเครื่องวัดสี Tri-stimulus colorimeter (Color techno
system corp., model JC 801; Tokyo, Japan)
4.2 รอยละผลผลิตได (%yield) คํานวณจากน้ําหนักของผลิตภัณฑเตาหูหลังจากเก็บรักษา 24
ชั่วโมง หารดวยน้ําหนักเตาหูที่บรรจุ แลวคูณดวย 100
4.3 การแยกตัวของน้ํา (ดัดแปลงจาก Karim et al., 1999)
4.4 ลักษณะเนื้อสัมผัสดวยเครื่องTexture analyzer, TA.XT2i (Stable Micro System, UK) โดย
วิธีทดสอบแบบ Texture profile analysis (TPA) ใชหัวกดทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 100
มิลลิเมตร ตามวิธีของ Bourne (2002)
4.5 ปริมาณน้ําในผลิตภัณฑ (AOAC, 2000)
การวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑเตาหูหลอดไขไก
ประเมิ น ลั ก ษณะทางประสาทสั ม ผั ส ด ว ยวิ ธี วิ เ คราะห เ ชิ ง พรรณนาแบบปริ ม าณ (Quantitative
descriptive analysis; QDA) โดยใชผูทดสอบชิมที่ผานการฝกฝนแลว จํานวน 7 คน ทําการทดลอง 3 ซ้ํา

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

413

โดยจะติดตามผลดานความแข็งแรงของเจล ความยืดหยุนของเจล ความสม่ําเสมอของสี ความเรียบเนียน
ของเจล และความพอใจโดยรวม
ศึกษาโครงสรางจุลภาคของผลิตภัณฑเตาหูหลอดไขไก
ศึกษาโครงสรางจุลภาคของผลิตภัณฑเตาหูหลอดไขไกดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด
(Model JSM-5410LV, JEOL, Japan) โดยดัดแปลงวิธีจาก Liu et al. (2004)
การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ
ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติของคาสี รอยละผลผลิตได รอยละการแยกตัวของน้ํา ลักษณะเนื้อ
สัมผัส ปริมาณน้ําในผลิตภัณฑ โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomize Design:
CRD) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (ANOVA) วิเคราะหความแตกตางของ
คาเฉลี่ยโดย Duncan’s new multiple range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติของลักษณะทางประสาทสัมผัสโดยวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (ANOVA) และวิเคราะห
ความแตกตางของคาเฉลี่ยแบบ Tukey’s test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการศึกษาประสิทธิภาพของสารตกตะกอนแตละชนิดตอคุณภาพของเตาหูหลอดไขไก
ตัวอย างที่ ไมเ ติมสารตกตะกอนมีความแข็ งแรงของเจลมากที่สุ ด รองลงมา คือ ตัวอยางที่เติ ม
แมกนีเซียมซัลเฟต แคลเซียมซัลเฟต และกลูโคโนเดลตาแล็กโทน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจากคา Hardness
(Table 1)
Table 1 Textural properties of egg tofu at different type of coagulants
Coagulant
0% coagulant
0.1% MgSO4
0.1% CaSO4
0.1% GDL

Hardness (g)
472.28±13.32a
416.52±15.04ab
399.26±58.64bc
343.18±9.47c

Springiness
0.94±0.00a
0.93±0.00ab
0.92±0.01bc
0.92±0.00c

Texture
Cohesiveness
0.70±0.00a
0.70±0.00a
0.70±0.01a
0.69±0.03b

Gumminess
332.20±7.56a
292.63±10.04ab
277.95±42.84bc
237.50±7.10c

The values correspond to the mean values ± S.D obtain from three replications
Means with different letter in the same column indicate significant differences (p≤0.05)

เมื่อประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานความแนนเนื้อ พบวา ผูชิมชี้บงถึงตัวอยางเตาหูหลอด
ไขไกที่ไมเติมสารตกตะกอนวามีความแนนเนื้อคอนขางมาก สวนเตาหูหลอดไขไกที่มีการเติม 0.1%
แมกนีเซียมซัลเฟต กับ 0.1% แคลเซียมซัลเฟต มีความแนนเนื้อปานกลาง และเติม 0.1% กลูโคโนเดลตา
แล็กโทน มีความแนนเนื้อคอนขางนอยตามลําดับ (Figure 1)
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Figure 1 QDA profile of egg tofu at different type of coagulants
เมื่อพิจารณาปริมาณการแยกตัวของน้ํา พบวา เตาหูหลอดไขไกที่เติมกลูโคโนเดลตาแล็กโทนมี
ปริมาณการแยกตัวของน้ํามากที่สุด คือ รอยละ 9.54 ในขณะที่ตัวอยางที่ไมเติมสารตกตะกอน ตัวอยางที่เติม
แมกนีเซียมซัลเฟต และตัวอยางที่เติมแคลเซียมซัลเฟตมีปริมาณการแยกตัวของน้ําไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สวนการเติมสารตกตะกอนไมมีผลตอปริมาณน้ําในผลิตภัณฑ รอยละผลผลิต
ที่ไดและคุณสมบัติดานสี (Table 2)
Table 2 Physical properties of egg tofu at different type of coagulants
Coagulant
0%
0.1% MgSO4
0.1% CaSO4
0.1% GDL

Water
Syneresis
(%)
content (%)ns
6.12±0.34b 88.13±0.40
6.59±0.18b 88.47±0.32
7.02±0.32b 88.63±0.87
9.54±1.31a 88.52±0.42

Yield
(%)ns
98.77±0.14
98.11±1.15
98.67±0.39
99.05±0.16

L* ns
84.37±0.26
84.51±0.55
84.30±0.88
85.07±0.82

CIE values
a* ns
2.54±0.07
2.66±0.04
2.47±0.40
2.70±0.08

b* ns
22.56±1.16
22.01±0.73
22.25±0.54
22.22±0.60

The values correspond to the mean values ± S.D obtain from three replications.
Means with different letter in the same column indicate significant differences (p≤0.05).
ns
Indicate non significant differences (p>0.05) in the same column

ผลการทดลองดังกลาวสามารถอธิบายไดโดย กลไกของการเกิดเจลนั้นจะแบงออกเปน 2 ขั้นตอน
คือ เมื่อไดรับความรอนสายโพลิเปปไทดของโมเลกุลโปรตีนจะคลายตัวออก ในขั้นตอนตอมาสายโพลิเปปไทด
ตางโมเลกุลจะมาจับตัวกันสานเปนโครงสรางรางแห 3 มิติ (วิจิตรา, 2548) โดยหากมีการเติมสารชวย
ตกตะกอนลงไปกอนขั้นตอนการใหความรอนจะทําใหสารเหลานั้นไปเปลี่ยนแปลงสภาวะของระบบ ดังนี้ เมื่อ
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

415

เติม GDL จะใหกรดกลูโคนิก เดลตา และแกมมาแล็กโทน ทําใหคาความเปนกรด-เบสลดลง (ศิวาพร,
2546) ซึ่งมีผลตอการกระจายตัวของประจุบนโมเลกุลโปรตีน เกี่ยวของกับการผลักและการจับกันของ
โมเลกุลโปรตีน (วิจิตรา, 2548) สอดคลองกับการวิจัยของ Woodward and Cotterill (1985) พบวา ที่ pH 5
และ 6 นั้นโปรตีนจะจัดเรียงตัวอยางไมเปนระเบียบ และที่ pH 9 โปรตีนจะยืดตัวออกและจัดเรียงตัวอยาง
เปนระเบียบทําใหเจลมีความแข็งแรงมากที่สุด สวนเกลือนั้นจะเรงการรวมตัวกันของโปรตีนทําใหเจลออนลง
และยังพบวาน้ําที่แยกตัวออกมาจากเจลไขขาวจะลดลงเมื่อคาความเปนกรด-เบส เวลา อุณหภูมิ และความ
เขมขนของโปรตีนเพิ่มขึ้น
ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา สารตกตะกอนไมสามารถชวยเพิ่มความแข็งแรงของเจลเตาหูหลอดไขไกได
จึงเลือกตัวอยางที่ไมไดเติมสารตกตะกอนไปศึกษาในแนวทางการใช เอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนส
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเตาหูหลอดไขไกตอไป
การศึกษาผลของเอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนสตอคุณภาพของเตาหูหลอดไขไก
เมื่อเพิ่มปริมาณเอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนส มีผลทําใหลักษณะเนื้อสัมผัสเมื่อพิจารณา
จากคา Hardness cohesiveness และ gumminess เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเทียบ
กับตัวอยางที่ไมเติมเอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนส (Table 3)
Table 3 Textural properties of egg tofu at different concentrations of MTGase
MTGase
concentration (%)
0
0.2
0.4
0.6
0.8

Hardness (g)
398.24±11.04d
425.68±17.15c
443.80±20.02c
474.02±10.04b
503.98±8.87a

Textural properties
Springiness ns Cohesiveness
0.93±0.00
0.71±0.00b
0.93±0.01
0.72±0.00a
0.94±0.00
0.73±0.01a
0.94±0.00
0.73±0.00a
0.94±0.01
0.73±0.00a

Gumminess
282.78±7.69d
307.67±10.88c
323.15±18.42c
345.00±8.04b
366.33±7.38a

The values correspond to the mean values±S.D obtain from three replications
Different letters in the same column indicate significant differences (p≤0.05)
ns
Indicate non significant differences (p>0.05) in the same column

ผลการประเมินคุ ณภาพทางประสาทสั มผัสด านความแนนเนื้ อของตั วอย างที่เติ มเอนไซมไมโคร
เบียลทรานสกลูตามิเนส รอยละ 0, 0.2, 0.4, 0.6 และ 0.8 ซึ่งผูชิมชี้บงวามีความแนนเนื้อปานกลางถึง
คอนขางมาก ตามลําดับ และผูชิมยังมีความพอใจโดยรวมของเตาหูสูตรเติมเอนไซมไมโครเบียลทรานสกลู
ตามิเนส รอยละ 0.8 ในระดับคอนขางมาก (Figure 2) และเมื่อพิจารณาจากภาพถายจุลภาคดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด พบวา เมื่อเติมเอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนสในระดับที่มากขึ้น
จะมีลักษณะการเชื่อมโยงของอนุภาคที่หนาแนนขึ้น ละเอียดขึ้น และมีความเปนเนื้อเดียวกันมากขึ้น (Figure 3)
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Figure 2 QDA profile of egg tofu at different concentrations of MTGase

(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
Figure 3 Microstructure of egg tofu at different concentrations of MTGase (a) without MTGase
(b) 0.2% MTGase (c) 0.4% MTGase (d) 0.6% MTGase (e) 0.8% MTGase
การเพิ่มปริมาณเอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนส มีผลทําใหคา L* และคา a* ลดลง (P≤0.05)
และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณการแยกตัวของน้ําและปริมาณน้ําในผลิตภัณฑ พบวา เมื่อเพิ่มปริมาณเอนไซม
ไมโครเบี ย ลทรานส ก ลู ต ามิ เ นสขึ้ น ทํ า ให ป ริ ม าณการแยกตั ว ของน้ํ า และปริ ม าณน้ํ า ในผลิ ต ภั ณ ฑ ล ดลง
(P≤0.05) อีกทั้งยังเพิ่มปริมาณรอยละผลผลิตไดอีกดวย (Table 4)
จากผลการทดลองสันนิษฐานวาการเติมเอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนสลงในเตาหูหลอดไขไก
สามารถเรงใหเกิดพอลิเมอรไรเซชันของโมเลกุลโปรตีนโดยการสรางพันธะ ε-(γ-glutamyl)lysine ระหวาง
โมเลกุลโปรตีน จึงชวยปรับปรุงการจัดเรียงตัวและการรวมกลุมกันของโปรตีน ทําใหเกิดโครงสรางที่มีเนื้อ
ละเอียดและเปนระเบียบสงผลใหคาความแข็งแรงของเจลมีคาสูงขึ้น (Nonaka et al., 1989; Yasir, 2005)
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Table 4 Physical properties of egg tofu at different concentrations of MTGase
MTGase
concentrations
(%)
0
0.2
0.4
0.6
0.8

Syneresis
(%)
6.65±0.66a
5.42±0.70b
4.66±0.45b
4.21±0.13cd
3.92±0.29d

Water
content
(%)
88.42±0.12ab
88.46±0.21a
88.35±0.29ab
88.08±0.12bc
87.91±0.13c

CIE values

Yield
(%)
98.73±0.41b
99.30±0.08a
99.43±0.11a
99.18±0.13a
99.17±0.20a

L*

a*

b* ns

84.31±0.50a
83.18±0.31b
82.47±0.52bc
82.07±0.30cd
81.67±0.25d

2.56±0.07a
2.08±0.35b
2.04±0.11b
1.92±0.17b
1.53±0.18c

26.82±0.62
26.62±0.58
27.03±0.80
26.60±1.07
25.92±0.95

The values correspond to the mean values±S.D obtain from three replications
Means with different letters in the same column indicate significant differences (p≤0.05)
ns
Indicate non significant differences (p>0.05) in the same column

สรุปผลการทดลอง
สารตกตะกอนไมสามารถชวยปรับปรุงคุณภาพของเตาหูหลอดไขไกได อีกทั้งยังมีผลทําใหเจลของ
เตาหูออนลง และมีการแยกตัวออกของน้ํามากขึ้นดวย
การเติมเอนไซมไมโครเบียลทรานสกลูตามิเนสในปริมาณรอยละ 0.8 โดยน้ําหนัก สามารถปรับปรุง
คุณภาพของเตาหูหลอดไขไกไดดีที่สุด
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาผลของการเติมอินูลินตอคุณภาพทางกายภาพและสมบัติทาง
ประสาทสัมผัสของไสกรอกไกไขมันต่ํา โดยเติมอินูลินที่ผานการละลายน้ําแลวในสูตรไสกรอกไกโดยใชแทน
เนื้อไกในปริมาณ 2.5, 3.75 และ 5.0% โดยเปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งไมเติมอินนูลิน ผลการทดลอง
พบวา ไสกรอกไกไขมันต่ําที่เติมอินูลินมีคาแรงเฉือนและคาความแข็งเพิ่มขึ้น สวนปริมาณความชื้น คา aw
คาสี (L*, a* และ b*) และการยอมรับรวมมีคาไมแตกตางจากตัวอยางควบคุม (p<0.05) ดังนั้นจึงสามารถ
ใชอินูลินในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสรวมทั้งการยอมรับทางประสาทสัมผัสของไสกรอกไกไขมันต่ําได
คําสําคัญ: อินูลิน ใยอาหาร ไสกรอกไกไขมันต่ํา ไสกรอก ไสกรอกไก

Abstract
The objective of this study was to evaluate the effect of inulin addition on physical qualities
and sensory property of low-fat chicken sausage. Rehydrated inulin was added to chicken sausage
formula at the levels of 2.5, 3.75 and 5.0% in comparison with control formula, sample without
inulin. The results showed that products with addition of inulin had higher shear value and
hardness than those control samples while moisture content, aw, colour value (L*, a* and b*) and
total acceptability were not significantly different (p<0.05). Overall inulin is a promising food
ingredient for improving texture and sensory quality of low-fat chicken sauasages.
Keywords: inulin, dietary fiber, low-fat sausage, sausage, chicken sausage
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คํานํา
ไสกรอกไกเปนผลิตภัณฑลดขนาดชนิดบดละเอียดอิมัลชัน โดยเนื้อถูกบดดวยเครื่องสับผสมจน
โครงสรางในระดับเสนใยกลามเนื้อเปลี่ยนแปลง ทําใหโปรตีนไมโอซินละลายออกมาสวนผสมแปรเปลี่ยนเปน
มวลเหนียวเปนเนื้อเดียวกัน (สุภเวท, 2550) ปจจุบันไสกรอกไขมันต่ําเปนที่ตองการของผูบริโภคที่รัก
สุขภาพ แตการลดไขมันในสูตรการทําไสกรอกจะสงผลตอคุณลักษณะที่ดีของไสกรอก โดยเฉพาะลักษณะ
เนื้อสัมผัส มีผลตอการยอมรับของผูบริโภค นอกจากนี้ยังพบวาขอเสียของไสกรอกอีกประการหนึ่งคื อ
ไสกรอกมีใยอาหารนอยมาก
อินูลิน คือใยอาหารที่สกัดจากพืชและสามารถละลายน้ําได ประกอบดวยพอลิเมอรของฟรุคโตส
อาจมีน้ําตาลกลูโคสอยูดวยหรือไมก็ได ถามีน้ําตาลกลูโคสจะมีเพียง 1 โมเลกุล อยูที่ปลายดานใดดานหนึ่ง มี
ระดับการเกิดพอลีเมอร (degree of polymerization, DP) เทากับ 2-60 พืชที่เปนแหลงที่ดีของอินูลินไดแก
กล ว ยหอม หอมหั ว ใหญ กระเที ย ม ต น กระเที ย ม (leek) อาร ติ โ ช ค (artichoke) และชิ ค อรี่ (chicory)
(Williams, 1999 อางโดย วิจิตรา, 2553) ซึ่งยึดเกาะกันดวยพันธะ β-2,1 ที่ไมสามารถยอยไดดวยเอนไซม
ในกระเพาะอาหาร แตสามารถถูกยอยไดโดยแบคทีเรียในลําไสใหญ (Franck, 2006)
ป จ จุ บั น ได มี ก ารนํ า อิ นู ลิ น มาใช ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารหลายประเภท ไม ว า ในผลิ ต ภั ณ ฑ น ม เช น
โยเกิรต ไอศกรีม และเนยแข็ง หรือในขนมอบ เชน เคก รวมทั้งในผลิตภัณฑเนื้อสัตว (วิจิตรา, 2553) มีงาน
ทดลองที่พบวาการเติมอินูลินในผลิตภัณฑไขมันต่ําสามารถชวยปรับปรุงเนื้อสัมผัสและการยอมรับของ
ผูบริโภคได เชน การเติมอินูลินในโยเกิรต (Guggisberg et al., 2009) นมเปรี้ยว (Debon et al., 2010)
เนยแข็ง (Haissa et al., 2008) ไอศกรีม (Devereux, 2003) และไสกรอกหมักแหง (Mendoza, 2001) เปน
ตน Munsombat and Daengprok (2009) ไดทดลองเติมอินูลินในแหนม พบวา อินูลินไมมีผลเสียตอการ
สรางกรด/การลดลงของ pH ในกระบวนการหมักแหนม แมวาจะมีผลทําใหคาความสวาง (L*) เพิ่มขึ้น และ
คาสีแดง (a*) ลดลงก็ตาม แตยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับผลของการเติมอินูลินตอการปรับปรุงเนื้อสัมผัสและการ
ยอมรับของผูบริโภคในไสกรอกไก
งานทดลองนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาผลของการเติมอินูลินตอคุณภาพทางกายภาพและสมบัติทาง
ประสาทสัมผัสของไสกรอกไกไขมันต่ํา

อุปกรณและวิธีการ
วิธีการเตรียมไสกรอกไกไขมันต่ํา
เตรียมตัวอยางไสกรอกไกไขมันต่ํา 4 สูตร คือ ชุดควบคุม (ไมมีการเติมอินูลิน) ตัวอยางที่เติม
อินูลินในปริมาณ 2.5, 3.75 และ 5.0% ของน้ําหนักเนื้อไก โดยอินูลินที่เติมจะเติมในรูปของอินนูลินที่ผาน
การเติมน้ําแลว เพื่อปรับปริมาณความชื้นใหมีคาใกลเคียงกับเนื้อไกซึ่งใชเปนสวนผสมหลัก
สวนผสมและวิธีการทําไสกรอกไขมันต่ําในสูตรดัดแปลงมาจากวิธีของ Andres et al. (2006) ดังนี้
คือ นําเนื้อไกมาสับผสมรวมกับเกลือ โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต และโซเดียมไนไตรท เปนเวลา 3 นาที
จากนั้นใสน้ําแข็งลงไปเล็กนอยแลวจึงใสสวนผสมทั้งหมด คือ เวยโปรตีนคอนเซนเทรต กัวสกัม แซน
แทนกัม พริกไทยขาว ลูกจันทนปน อินูลิน และวิตามินซี จากนั้นสับผสมตออีก 15 นาที แลวจึงนํามาอัด
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ไสคอลลาเจน ตมที่อุณหภูมิ 90°ซ เวลา 50 นาที แชเย็น 20 นาที จึงนํามาบรรจุถุงสุญญากาศ เก็บไวที่
อุณหภูมิ 5°ซ เพื่อทําการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ
วิธีการวิเคราะหคุณภาพของไสกรอกไขมันต่ํา
- ปริมาณความชื้น นําตัวอยางบดละเอียดอบแหงที่ 105°ซ จนมีน้ําหนักคงที่ คํานวณปริมาณ
ความชื้น โดยวัดจากน้ําหนักของตัวอยางที่ลดลง
- คา water activity (aw) วัดดวยเครื่อง AQUA LAB, Series 3 TE
- คาสี นําไสกรอกไกไขมันต่ํา มาทําบด แลวนําไปทําการวัดคาสี CIE (L*, a* และ b*) ดวยเครื่องวัดสี
Tri-stimulus colorimeter (Color Techno System Corp., model JC 801; Tokyo, Japan)
- คาแรงเฉือน (shear value) ทําการวัดแรงเฉือนโดยใชเครื่อง Lloyd Universal Testing Machine
(model LR10k, Lloyd Instruments Ltd., Fareham; Hampshire, UK)
- Texture profile analysis วัดดวยเครื่อง Texture Analyzer, TAXT2i (Stable Micro System, UK)
การวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไสกรอกไขมันต่ํา
ทํ า การวิ เ คราะห คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส โดยใช ผู ท ดสอบชิ ม ที่ ผ า นการฝ ก ฝนมาบ า ง
(partial-trained panel) 40 คน ทําการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสวิธี 9-point hedonic scale
(9 = ชอบมากที่สุด; 1 = ชอบนอยที่สุด) โดยจะติดตามผลทางดานลักษณะทั่วไป กลิ่น สี รสชาติ เนื้อสัมผัส
และการยอมรับรวม
การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ
ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติของปริมาณความชื้นและคา Aw คาสี คาแรงเฉือน และ Texture
Profile Analysis และสมบัติทางประสาทสัมผัส ทําการวางแผนการทดลองแบบ RCBD โดยการวิเคราะห
ความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยวิธี
Duncan’s multiple test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ใชโปรแกรม SPSS version 16 for
Windows

ผลการทดลองและวิจารณ
ปริมาณความชื้นและคา aw
คา aw เปนคาที่บอกปริมาณน้ําอิสระในอาหาร สามารถบงชี้อายุการเก็บรักษาอาหารได ไสกรอกไก
ไขมันต่ําเสริมอินูลินมีความชื้นและคา aw ลดลงเมื่อเทียบกับตวอยางควบคุม (Table 1) การที่อินูลินสามารถ
ลดความชื้นและคา aw ไดอาจเนื่องจากอินูลินเปนเสนใยที่สามารถละลายน้ําและเกิดเจลที่กักเก็บน้ําไวใน
โครงสร า งได อย า งไรก็ ตามไส ก รอกไกเสริ ม อินู ลิน ทุก ตั วอยางยั ง คงมีค า aw ที่เ หมาะกั บการเจริ ญ ของ
จุลินทรียทุกชนิด กลาวคือมีคาอยูในชวง 0.974-0.996 จึงตองเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําตลอดเวลา
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Table 1 Moisture content and water activity of low fat chicken sausages with various inulin addition

Sample
Control
Inulin 2.5%
Inulin 3.75%
Inulin 5.0%

Moisture (g/100g)ns
79.49±0.11
77.37±1.22
77.42±1.29
77.19±1.41

awns
0.998±0.0001
0.996±0.0003
0.977±0.0008
0.974±0.0008

ns = not significant (p<0.05)

คาสี
สีเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการยอมรับของผูบริโภค จากการวัดคาสีดวยระบบ CIE (L*, a* และ b*)
โดยคา L* เปนคาความสวาง มีคาตั้งแต 0 (มืด) ถึง 100 (สวาง) สวนคา a* เปนคาที่บงบอกความเปนสีเขียว
และสีแดง โดยมีคาลบ (สีเขียว) ถึงคาบวก (สีแดง) และคา b* เปนคาที่บงบอกความเปนสีน้ําเงินและสีเหลือง
โดยมีคาลบ (สีน้ําเงิน) ถึงคาบวก (สีเหลือง) พบวา คาสีไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
Table 2 Color value of low fat chicken sausage with various inulin addition

Treatment
Control
Inulin 2.5%
Inulin 3.75%
Inulin 5.0%

L*
90.93±1.11
90.79±0.62
90.89±0.66
91.50±0.20

Color valuens
a*
6.64±0.74
6.47±0.64
6.53±0.16
6.60±0.16

b*
-4.23±0.35
-0.04±0.05
-4.08±0.62
-3.83±0.16

ns = not significant (p<0.05)

คาแรงเฉือนและ Texture profile analysis
คาแรงเฉือนหมายถึงคาแรงสูงสุดที่ใชในการตัดตัวอยางใหขาดออกจากกัน สวนคา TPA หมายถึง
คาพารามิเตอรของเนื้อสัมผัสของอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีแรงมากระทํา โดยมีคาที่ทําการวิเคราะห
ทั้งหมด 5 คา ดังนี้ hardness, cohesiveness, adhesiveness, gumminess และ resilience ซึ่งคาความแข็ง
เปนคาแรงสูงสุดของการกดครั้งแรก
คาแรงเฉือนและคาความแข็ง (hardness) ของไสกรอกไกไขมันต่ําชุดควบคุมมีคาต่ําที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวอยางที่เติมอินูลิน (Table 3) การเกิดเจลของอินูลินทําใหผลิตภัณฑมีความแนนเนื้อ
เพิ่มขึ้น สงผลตอคาแรงเฉือนและคาความแข็งที่วัดได Glibowski (2010) วัดคาความแข็งของเจลอินูลินที่
ความเขมขน 20, 25 และ 30% พบวา เมื่อความเขมขนของอินูลินเพิ่มขึ้นจะทําใหคาความแข็งเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตามพบวาคาความแข็งของไสกรอกไกไขมันต่ําในการทดลองครั้งนี้ไมไดเปนสัดสวนโดยตรงกับ
ความเขมขนของอินูลินที่เติม โดยคาความแข็งของไสกรอกที่เติมอินูลิน 3.75% มีคาสูงสุด สวนคาความแข็ง
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ของไสกรอกที่เติมอินูลิน 5.0% มีคาลดลงโดยมีคาเทากับ 22.56 และ 15.69 นิวตัน ตามลําดับ ถาวัดจํานวน
ตัวอยางมากขึ้นอาจพบผลที่ตางจากนี้
Table 3 Shear value and TPA of low fat chicken sausage with various inulin addition
Treatment
Control
Inulin 2.5%
Inulin 3.75%
Inulin 5.0%

Shear value
(N)
9.279±0.63a
9.820±0.54ab
9.530±0.73b
9.773±0.54b

Texture profile analysis (TPA)
Adhesiveness Cohesiveness Hardness Gumminess
(N)
(N)
(J/J)ns
(Ns)ns
a
-0.02±0.04
2.75±0.04
15.40±0.41
3.43±1.06a
-0.01±1.39
1.51±0.56
19.62±0.00a 5.12±0.87b
-0.01±1.05
2.08±2.93
22.56±0.00b 1.20±0.17c
-0.01±4.46
1.68±0.34
15.69±1.18c 6.25±0.34d

Resilience

(J/J)ns
2.22±0.42
1.82±0.86
1.51±1.35
2.03±0.82

Mean in each column with the same letters are not significantly different (p<0.05).
ns = not significant (p<0.05)

สมบัติทางประสาทสัมผัส
จากการวิเคราะหสมบัติทางประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบชิมที่ผานการฝกฝนมาบางจํานวน 40
คน โดยการประเมินการยอมรับดวยวิธี 9-point hedonic scale โดยคะแนน 9 หมายถึงยอมรับมากที่สุดและ
คะแนน 1 หมายถึงไมยอมรับมากที่สุด ผลการทดลองพบวาไสกรอกไกไขมันต่ําที่มีการเติมอินูลินทุกระดับ
ไดรับการยอมรับรวมจากผูทดสอบ ไมแตกตางจากตัวอยางควบคุม ในทุกคุณลักษณะที่ทําการทดสอบ
ไดแก ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและการยอมรับรวม (Table 4) โดยมีคะแนนอยูในชวง
5.10-6.73 (เฉยๆ-ยอมรับปานกลาง) การที่ไสกรอกไกไขมันต่ําเสริมอินูลินไดรับคะแนนการยอมรับเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานลักษณะปรากฏและสี อาจเนื่องจากการเติมอินูลินทําใหไสกรอกมีลักษณะเลื่อม
มัน และมีความสวางมากขึ้น
Table 4 Sensory value of low fat chicken sausages with various inulin addition
Treatment

Control
Inulin 2.5%
Inulin 3.75%
Inulin 5.0%

Appearance

Odor

5.53±1.72a
5.10±1.97a
6.23±1.61b
6.73±1.79b

5.70±1.64ab
5.33±1.77a
5.53±1.66a
6.18±1.60ab

Sensory value
Color
Tastens
5.50±1.63a
5.53±1.83a
6.05±1.43b
6.05±1.68b

5.60±1.74
5.43±1.43
5.50±1.72
5.80±1.73

Texture
5.63±1.58ab
5.25±1.89a
5.90±1.57a
6.18±1.53ab

Total
acceptabilityns
5.98±1.82
5.40±1.85
5.83±1.57
6.00±1.61

Mean in columm with same letters are not significantly different (p<0.05).
ns = not significant (p<0.05)
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การเติมอินูลินในผลิตภัณฑไสกรอกไกไขมันต่ํา นอกจากสามารถชวยปรับปรุงคุณภาพและคะแนน
การยอมรั บ ทางประสาทสั ม ผั ส ได แ ล ว อิ นู ลิ น ยั ง เป น แหล ง ของใยอาหารที่ ส ามารถละลายน้ํ า ได ช นิ ด
พรีไบโอติกส ซึ่งสงผลดีตอสุขภาพหลายประการ กลาวคือ ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังตางๆ ได
เชน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งบางชนิด เปนตน (Izzo and Franck, 1999) อยางไร
ก็ตามการรับประทานอินูลินมากเกินไปก็จะสงผลเสียตอรางกายไดเชนกันการบริโภคใยอาหารที่มากเกินไป
คือ อาจทําใหเกิดอาการอึดอัด แนนทอง ทองอืด ทองเฟอและปวดทองได (ศศิประภา, 2552) และยังเปน
การเพิ่มตนทุนการผลิตดวย ดังนั้นการเติมอินูลินในอาหารจึงควรเติมในปริมาณที่เหมาะสม โดยทั่วไปการ
เติมอินูลินในอาหารมักเติมในปริมาณ 10% (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2541) งานทดลองที่จะทําตอไป
คือการทดสอบการยอมรับของผูบริโภค เพื่อตองการทราบแนวโนมของผูบริโภคตอความชอบของผลิตภัณฑ
ไสกรอกไกไขมันต่ําที่มีการเติมอินนูลิน

สรุปผลการทดลอง
1. จากการวัดปริมาณความชื้นและคา aw พบวา ปริมาณความชื้นและคา aw ของไสกรอกไกไขมันต่ํา
ทุกตัวอยางมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
2. จากการทดลองวัดคาสีของผลิตภัณฑไสกรอกไกไขมันต่ํา พบวา คา L*, a* และ b* ของไสกรอก
ไกไขมันต่ําทุกตัวอยางมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
3. จากการทดสอบคาแรงเฉือนและTexture Profile Analysis พบวา คาแรงเฉือนและคาความแข็ง
(hardness) ของไสกรอกไกไขมันต่ําตัวอยางควบคุมมีคาต่ําที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางที่เติมอินนูลิน
แตคา adhesiveness, cohesiveness และ resilience ของไสกรอกไกไขมันต่ําทุกตัวอยางมีคาไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
4. จากการทดสอบสมบัติทางประสาทสัมผัส พบวา การยอมรับรวมของไสกรอกไกไขมันต่ําทุก
ตัวอยางมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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การเตรียมใยอาหารกลุมไมละลายน้ําเพื่อใชผสมในโยเกิรต
Preparation of Insoluble Fiber for Incorporating in Yogurt
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บทคัดยอ
เตรียมใยอาหารกลุมที่ไมละลายน้ําจํานวน 5 ชนิด ไดแก วุนน้ํามะพราว กากมะพราว กลวยดิบ
แครอท และฟกทอง โดยการอบแหงจนกระทั่งความชื้นต่ํากวารอยละ 5 จากนั้นตีปนใหเปนผง พบวา วุนน้ํา
มะพราวอบแหงที่อุณหภูมิ 70°ซ จะใหผงที่มีขนาดเล็ก เชนเดียวกับกลวยดิบ แครอท และฟกทอง อบแหงที่
อุณหภูมิ 60°ซ ในขณะที่กากมะพราวอบแหงจะใหผงที่มีขนาดปานกลางเทานั้นและมีกลิ่นหืนซึ่งไมสามารถ
ใชผสมในโยเกิรตได ผงวุนน้ํามะพราวสามารถใชเติมลงในโยเกิรตไดในปริมาณรอยละ 0-4.5 โดยไมทําให
ลักษณะปรากฏ และเนื้อสัมผัสของโยเกิรตแตกตางไปจากเดิม
คําสําคัญ: โยเกิรต ใยอาหาร อบแหง อาหารผง เนือ้ สัมผัส

Abstract
To prepare 5 types of insoluble fibers, Nata de coco, pressed coconut pulp, raw banana,
carrot and pumpkin were dried by hot air oven until their moisture content less than 5% and
subsequently grinded into fine powder. It was found that Nata de coco dried at 70°C gave a good
yield with small particle size similarly to raw banana, carrot and pumpkin dried at 60°C, whereas
dehydrated coconut pulp released rancid odor and presented medium size particle. Overall Nata de
coco powder at the level of 0-4.5% was suitable for the addition into yogurt without changing
appearance and texture from the control.
Keywords: yogurt, dietary fiber, drying, food powder, texture
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คํานํา
โยเกิรตเปนผลิตภัณฑนมชนิดหนึ่งซึ่งเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย เพราะนอกเหนือจากผูบริโภค
จะไดรับประโยชนจากสารอาหารหลายชนิดที่อยูในน้ํานมแลว แบคทีเรียแลคติคในโยเกิรตยังมีบทบาทที่
สําคัญตอการรักษาสุขภาพของผูบริโภคอีกดวย โยเกิรตที่วางจําหนายทั่วไปมีหลายรูปแบบ เชน โยเกิรต
ไขมันต่ํา (low fat yogurt) โยเกิรตโพรไบโอติก (probiotic yogurt) โยเกิรตพรอมดื่ม (drinkable yogurt)
มูสโยเกิรต (yogurt mousse) และไอศกรีมโยเกิรต (yogurt ice-cream) เปนตน คุณลักษณะของโยเกิรตที่
ได รั บ การพั ฒนากั น อย า งตอ เนื่ อ งมี อ ยูด ว ยกั น สองประการคื อ รสชาติแ ละความมี ประโยชน ต อสุ ข ภาพ
(Tamine and Robinson, 1985)
ใยอาหารมีคุณคาตอสุขภาพของมนุษย โดยปริมาณของใยอาหารที่ควรบริโภคในแตละวัน (daily
intake) สําหรับผูใหญ คือ 25-30 กรัมตอวัน (Labell, 1990) โดยสวนประกอบหลักของใยอาหารจะไดมาจาก
เซลลของผัก ผลไม และธัญพืช ซึ่งประกอบไปดวย โพลีแซคคาไรด และลิกนิน ใยอาหารมีทั้งแบบที่ละลาย
น้ํา (soluble fiber) และไมละลายน้ํา (insoluble fiber) ประโยชนของใยอาหารที่มีตอรางกายมีอยูดวยกัน
หลายประการ เชน ชวยควบคุมน้ําหนักตัว ชวยในเรื่องการขับถาย ลดไขมันอุดตันในเสนเลือด ลดการเกิด
โรคเบาหวาน และลดการเกิดมะเร็งลําไส เปนตน
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาชนิดของใยอาหารกลุมที่ไมละลายน้ําและวิธีการเตรียม เพื่อใช
เปนสวนประกอบสําหรับเสริมคุณคางทางโภชนาการใหแกโยเกิรต

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมใยอาหารชนิดไมละลายน้ํา
การทําวุนน้ํามะพราว กากมะพราว กลวยดิบ แครอท และฟกทอง ใหเปนผงแหงที่มีขนาดเล็ก
โดยนําวุนน้ํามะพราวที่บรรจุในน้ําเชื่อมน้ําหนัก 3,000 กรัม แชในน้ําสะอาดเปนเวลา 24 ชั่วโมง สวน
กากมะพราวที่ไดจากการคั้นกะทิชั่ง 500 กรัม แลวนําวัสดุทั้งสองไปอบใหแหงในตูอบลมรอน โดยใช
อุณหภูมิ 70, 80 และ 90°ซ จนมีความชื้นไมเกินรอยละ 5 จากนั้นตีปนดวยเครื่องปนผสม รอนผานชุด
ตะแกรง สวนกลวยดิบ แครอท และฟกทอง นํามาปลอกเปลือกแลวหั่นฝอย ชั่งใหไดน้ําหนักตัวอยางละ
3,000 กรัม อบใหแหงในตูอบลมรอน ที่อุณหภูมิ 60, 65 และ 70°ซ จนมีความชื้นไมเกินรอยละ 6 ตีปนดวย
เครื่องปนผสม รอนผานชุดตะแกรงรอน (retsch) วิเคราะหปริมาณความชื้น (AOAC, 1995) ขนาดและ
ปริมาณของอนุภาค โดยกําหนดใหขนาดอนุภาค >250 - >425, >106 - >180 และ <38 - >75 µm เปน
อนุภาคขนาดใหญ กลาง และเล็กตามลําดับ และวัดคาสีของอนุภาคภายหลังการตีปนโดยระบบ Hunter
(Juki Model JC 801) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา
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การเติมใยอาหารในโยเกิรต
เติมใยอาหารที่ไดลงในโยเกิรตพรอมบริโภครสธรรมชาติในปริมาณรอยละ 0, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 และ
4.5 ผสมทั้งหมดใหเขากัน วิเคราะหความหนืด (Brookfield model DV-III) ปริมาณน้ําอิสระ (Aqua lab
series 3 TE) คาสี (Juki model JC 801) เนื้อสัมผัสและลักษณะปรากฏ ทําการทดลอง 3 ซ้ํา

ผลการทดลอง
Table 1 การอบแหงวุนน้ํามะพราวที่อุณหภูมิ 70, 80 และ 90°ซ พบวา อุณหภูมิในการอบแหง
ดังกลาว ทําใหชิ้นวุนน้ํามะพราวกลายเปนแผนวุนแหงที่มีความชื้นลดลงเหลือรอยละ 2.38, 2.70 และ 2.58
ตามลําดับ มีคา L* (ความสวาง) เทากับ 57.43, 55.50 และ 53.31 ตามลําดับ คา a* (แดง-เขียว) เทากับ
5.51, 6.04 และ 9.15 ตามลําดับ และคา b* (เหลือง-น้ําเงิน) เทากับ 11.09, 14.04 และ 20.96 ตามลําดับ
แผนวุนแหงที่ไดมีสีน้ําตาลออน แตสีจะเขมขึ้นถาอบที่อุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อนําแผนวุนแหงไปตีปน แลวนําไป
รอนจะไดอนุภาควุนที่มีขนาดและปริมาณแตกตางกัน ขนาดของอนุภาคที่ไดจะอยูในชวง <38 - >425 µm
การอบที่อุณหภูมิ 70°ซ จะใหอนุภาคขนาดเล็กปริมาณมากที่สุด คือ รอยละ 24.38 ในขณะที่อุณหภูมิที่ 80
และ 90°ซ จะใหอนุภาคขนาดเล็กในปริมาณที่นอยกวา
การอบแหงกากมะพราวที่อุณหภูมิ 70, 80 และ 90°ซ ไดผลดัง Table 2 พบวา อุณหภูมิในการ
อบแหงดังกลาว ทําใหกากมะพราวมีความชื้นลดลงเหลือรอยละ 2.13, 2.35 และ 2.08 ตามลําดับ มีคา L*
เทากับ 78.74, 77.86 และ 75.21 คา a* เทากับ 6.21, 4.34 และ 3.09 ตามลําดับ และคา b* เทากับ 1.86,
2.93 และ 4.62 ตามลําดับ กากมะพราวที่ไดมีสีน้ําตาลออนปะปนดวยอนุภาคสีคล้ํากระจายตัวอยูทั่วไป
อนุภาคดังกลาวเกิดจากเศษเยื่อกะลามะพราวที่ติดมาพรอมกับวัตถุดิบ แตอยางไรก็ตามสีของกากมะพราว
อบแหงจะเขมขึ้นไปตามอุณหภูมิที่ใชอบ นอกจากนั้นยังมีกลิ่นหืน เมื่อนํากากมะพราวแหงไปตีปน แลว
นําไปรอนจะไดอนุภาคที่มีขนาดและปริมาณแตกตางกัน ขนาดของอนุภาคที่ไดอยูในชวง >106 - >425 µm
การอบที่อุณหภูมิ 70°ซ จะใหอนุภาคขนาดกลางปริมาณมากที่สุด คือ รอยละ 15.34 ในขณะที่อุณหภูมิที่ 80
และ 90°ซ จะใหอนุภาคขนาดกลางในปริมาณที่นอยกวา นอกจากนี้ไมพบอนุภาคขนาดเล็กในทุกอุณหภูมิที่
ทดลอง
การอบแหงกลวยดิบที่อุณหภูมิ 60, 65 และ 70°ซ ไดผลดัง Table 3 พบวา อุณหภูมิในการอบแหง
ดังกลาว ทําใหกลวยดิบมีความชื้นลดลงเหลือรอยละ 4.84, 4.28 และ 3.67 ตามลําดับ มีคา L* เทากับ
80.96, 80.24 และ 81.25 คา a* เทากับ 8.21, 7.60 และ 7.86 ตามลําดับ และคา b* เทากับ 7.48, 6.02
และ 6.72 ตามลําดับ เมื่อนํากลวยดิบแหงไปตีปน แลวนําไปรอนจะไดอนุภาคที่มีขนาดและปริมาณแตกตาง
กัน ขนาดของอนุภาคที่ไดจะอยูในชวง <38 - >425 µm
การอบแหงแครอทที่อุณหภูมิ 60, 65 และ 70°ซ ไดผลดัง Table 4 พบวา อุณหภูมิในการอบแหง
ดังกลาว ทําใหแครอทมีความชื้นลดลงเหลือรอยละ 4.50, 4.29 และ 4.19 ตามลําดับ มีคา L* เทากับ 76.63,
73.38 และ 70.92 คา a* เทากับ 13.67, 17.93 และ 15.12 ตามลําดับ และคา b* เทากับ 17.90, 26.71 และ
25.94 ตามลําดับ เมื่อนําแครอทแหงไปตีปน แลวนําไปรอนจะไดอนุภาคที่มีขนาดและปริมาณแตกตางกัน
ขนาดของอนุภาคที่ไดจะอยูในชวง 38 - >425 µm
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การอบแหงฟกทองที่อุณหภูมิ 60, 65 และ 70°ซ ไดผลดัง Table 5 พบวา อุณหภูมิในการอบแหง
ดังกลาว ทําใหฟกทองมีความชื้นลดลงเหลือรอยละ 4.71, 4.61 และ 4.26 ตามลําดับ มีคา L* เทากับ
73.26, 72.58 และ 66.63 คา a* เทากับ 11.05, 12.52 และ 13.38 ตามลําดับ และคา b* เทากับ 18.12,
24.88 และ 22.44 ตามลําดับ เมื่อนําฟกทองแหงไปตีปน แลวนําไปรอนจะไดอนุภาคที่มีขนาดและปริมาณ
แตกตางกัน ขนาดของอนุภาคที่ไดจะอยูในชวง 38 - >425 µm
จากการศึกษาการเติมผงวุนน้ํามะพราวในโยเกิรตรสธรรมชาติพรอมบริโภค ไดผลดัง Table 6
พบวา การเติมผงวุนน้ํามะพราวในปริมาณรอยละ 0, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 และ 4.5 โยเกิรตที่ไดมีคา L* เทากับ
86.48, 85.23, 84.52, 84.62, 84.30 และ 84.35 ตามลําดับ คา a* เทากับ 2.15, 2.00, 2.05, 1.99, 2.01
และ 1.93 ตามลําดับ และคา b* เทากับ 5.84, 4.18, 4.41, 4.86, 5.70 และ 6.18 ตามลําดับ ซึ่งการเติมผง
วุนน้ํามะพราวลงไปในปริมาณที่แตกตางกัน ไมทําใหสีของโยเกิรตเปลี่ยนแปลงจนสังเกตได เชนเดียวกับ aw
ที่มีคาเทากับ 0.99 แตคาความหนืดกลับเพิ่มขึ้นเล็กนอยตามปริมาณของผงวุนน้ํามะพราวที่เติม คือ
1,912.67, 1,955.22, 2,023.67, 2,016.56, 2,168.44 และ 2,173.11 เซ็นติพอยส (cp) เนื้อสัมผัสที่ไดจาก
การเติมผงวุนน้ํามะพราวลงไปยังคงเปนปกติ ไมหยาบ และไมขนขึ้น
จากการศึกษาการเติมผงกลวยดิบในโยเกิรตรสธรรมชาติพรอมบริโภค ไดผลดัง Table 7 พบวา
การเติมผงกลวยดิบในปริมาณรอยละ 0, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 และ 4.5 โยเกิรตที่ไดมีคา L* เทากับ 85.40,
84.64, 84.01, 82.99, 82.03 และ 81.46 ตามลําดับ คา a* เทากับ 1.97, 2.30, 3.05, 3.58, 3.82 และ 4.38
ตามลําดับ และคา b* เทากับ 7.00, 6.72, 7.08, 7.11, 6.97 และ 7.86 ตามลําดับ ซึ่งการเติมผงกลวยดิบลง
ไปในปริมาณที่แตกตางกัน ไมทําใหสีของโยเกิรตเปลี่ยนแปลงจนสังเกตได เชนเดียวกับ aw ที่มีคาเทากับ
0.99 แตคาความหนืดกลับเพิ่มขึ้นตามปริมาณของผงกลวยดิบที่เติม คือ 1,887.30, 2,071.00, 2,210.30,
2,274.30, 2,305.70 และ 2,385.30 เซ็นติพอยส สวนเนื้อสัมผัสจากการเติมผงกลวยดิบลงไปปริมาณรอยละ
0 และ 0.5 เปนปกติ การเติมผงกลวยดิบลงไปปริมาณรอยละ 1.5, 2.5 และ 3.5 จะหยาบนอยมาก การเติม
ผงกล ว ยดิ บ ลงไปปริ ม าณร อ ยละ 4.5 จะหยาบมาก ลั ก ษณะที่ ป รากฏจากการเติ ม ผงกล ว ยดิ บ ลงไป
เนื้อโยเกิรตจะไมขน
จากการศึกษาการเติมผงแครอทในโยเกิรตพรอมบริโภครสธรรมชาติ ไดผลดัง Table 8 พบวา การ
เติมผงแครอทในปริมาณรอยละ 0, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 และ 4.5 โยเกิรตที่ไดมีคา L* เทากับ 85.37, 84.10,
81.61, 79.84, 77.22 และ 76.13 ตามลําดับ คา a* เทากับ 1.98, 4.35, 6.52, 8.58, 10.41 และ 12.14
ตามลําดับ และคา b* เทากับ 6.87, 9.05, 12.47, 15.52, 19.35 และ 21.32 ตามลําดับ ซึ่งการเติมผง
แครอทลงไปในปริมาณที่แตกตางกัน สีของโยเกิรตเปลี่ยนแปลงจนสังเกตได เชนเดียวกับ aw ที่มีคาเทากับ
0.99 แตคาความหนืดกลับเพิ่มขึ้นเล็กนอยตามปริมาณของผงแครอทที่เติม คือ 1,879.70, 2,029.30,
2,137.30, 2,174.70, 2,241.70 และ 2,292.30 เซ็นติพอยส สวนเนื้อสัมผัสจากการเติมผงแครอทลงไปปริมาณ
รอยละ 0 และ 0.5 เปนปกติ การเติมผงแครอทลงไปปริมาณรอยละ 1.5 จะหยาบปานกลาง การเติมผง
แครอทลงไปปริมาณ รอยละ 2.5, 3.5 และ 4.5 จะหยาบมาก ลักษณะที่ปรากฏจากการเติมผงแครอทลงไป
เนื้อโยเกิรตจะไมขน
จากการศึกษาการเติมผงฟกทองในโยเกิรตพรอมบริโภครสธรรมชาติ ไดผลดัง Table 9 พบวา
การเติมผงฟกทองในปริมาณรอยละ 0, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 และ 4.5 โยเกิรตที่ไดมีคา L* เทากับ 85.07,
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83.26, 80.62, 78.73, 76.53 และ 75.14 ตามลําดับ คา a* เทากับ 1.87, 3.24, 5.07, 6.06, 7.22 และ 7.84
ตามลําดับ และคา b* เทากับ 6.48, 10.37, 15.58, 18.39, 21.47 และ 23.74 ตามลําดับ ซึ่งการเติมผง
ฟกทองลงไปในปริมาณที่แตกตางกัน สีของโยเกิรตเปลี่ยนแปลงจนสังเกตได เชนเดียวกับ aw ที่มีคาเทากับ
0.98, 0.98, 0.98, 0.98, 0.99 และ 0.98 แตคาความหนืดกลับเพิ่มขึ้นเล็กนอยตามปริมาณของผงฟกทองที่
เติม คือ 1,898.30, 1,945.30, 2,002.30, 2,189.30, 2,269.30 และ 2,301.70 เซ็นติพอยส สวนเนื้อสัมผัส
จากการเติมผงฟกทองลงไปปริมาณรอยละ 0 และ 0.5 เปนปกติ การเติมผงฟกทองลงไปปริมาณรอยละ
1.5, 2.5, 3.5 และ 4.5 จะหยาบนอยมากหยาบ ลักษณะที่ปรากฏจากการเติมผงฟกทองลงไปเนื้อโยเกิรตจะ
ไมขน

วิจารณและสรุปผลการทดลอง
การเตรี ย มใยอาหารชนิ ด ไม ล ะลายได แ ก วุ น น้ํ ามะพร าว กากมะพร าว กล ว ยดิบ แครอท และ
ฟกทอง พบวา อุณหภูมิที่เหมะสมในการอบแหงวุนน้ํามะพราวและกากมะพราวคือ 70°ซ ผลิตภัณฑอบแหง
ที่ไดจะมีความชื้น <3% ซึ่งสามารถเก็บรักษาไวไดนาน แตสีของผลิตภัณฑจะเขมขึ้นซึ่งแปรผันตามอุณหภูมิ
ที่ใช คา L* ที่ไดจะอยูในชวง 5.31-57.43 โดยอุณหภูมิที่ 90°ซ จะใหสีของผลิตภัณฑเขมอยางเห็นไดชัดเจน
ซึ่งสวนหนึ่งอาจมาจากปริมาณน้ําตาลบางสวนที่อาจหลงเหลืออยูในวุนน้ํามะพราว เมื่อถูกความรอนเปน
ระยะเวลานานจะกอใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาลได ในขณะที่สีของกากมะพราวอบแหงสังเกตเห็นการ
เปลี่ยนแปลงไดยากกวา เนื่องจากมีสีของเยื่อกะลามะพราวปนอยู อุณหภูมิที่ใชอบแหงทุกระดับทําใหกาก
มะพราวมีกลิ่นหืน เนื่องจากความรอนเปนปจจัยที่เรงปฏิกิริยาการเกิดกลิ่นหืนของไขมันที่ยังคงติดคางอยูใน
กากมะพราว เมื่อนําวุนน้ํามะพราวแหงและกากมะพราวแหงมาตีปนใหเปนผงจะไดอนุภาคขนาดเล็กถึง
ขนาดใหญ และขนาดกลางถึงขนาดใหญ ตามลําดับ
สําหรับกลวยดิบ แครอท และฟกทอง พบวา อุณหภูมิที่เหมะสมในการอบแหงที่ 60°ซ ผลิตภัณฑ
อบแหงที่ไดจะมีความชื้น <5% ซึ่งสามารถเก็บรักษาไวไดนาน ผงกลวยดิบที่ไดมีสีคล้ํากวาผงแครอทและ
ผงฟกทอง ซึ่งสังเกตไดจากคา a* และ b* ของผงกลวยดิบที่มีคามากกวาของแครอทและฟกทอง ทั้งนี้
เนื่องจากกลวยดิบมีแปงและน้ําตาลเปนองคประกอบอยูเปนจํานวนมาก จึงทําใหเกิดปฏิกิริยาการเกิดสี
น้ําตาลไดงาย นอกจากนี้แลวสีของวัตถุดิบทั้งสองชนิดหลังยังชวยปกปดสีที่คล้ําลงของผลิตภัณฑอบแหงได
อีกทางหนึ่ง เมื่อนํามาตีปนใหเปนผงจะไดอนุภาคขนาดเล็กถึงขนาดใหญสําหรับวัตถุดิบทั้งสามชนิด แตมี
ปริมาณของอนุภาคที่มีขนาดแตกตางกัน คือ ไดปริมาณอนุภาคขนาดเล็ก ขนาดใหญ และขนาดใหญมาก
ที่สุด ตามลําดับ
เมื่อนําผงวุนน้ํามะพราว กลวยดิบ แครอท และฟกทอง ยกเวนกากมะพราว มาเติมลงในโยเกิรต
พรอมบริโภครสธรรมชาติ ปริมาณรอยละ 0-4.5 (น้ําหนัก/น้ําหนัก) พบวา ผงวุนน้ํามะพราวจะใหโยเกิรตที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับโยเกิรตชุดควบคุม (ความเขมขนรอยละ 0) มากที่สุดในทุกระดับความเขมขนที่ใช โดย
ไมทําใหคาสี คา aw คาความหนืด และเนื้อสัมผัสเปลี่ยนแปลงไปมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการใชผง
กลวยดิบ แครอท และฟกทอง

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

433

เอกสารอางอิง
นิธิยา รัตนาปนนท. 2549. เคมีอาหาร. โอเดียนสโตร: กรุงเทพฯ. 504 น.
วรภัทร โตชนะเกษม. 2536. นมเปรี้ยว: การขยายตัวการแขงขันเขมขน. วารสารสรุปขาวธุรกิจ. 24: 3-6.
Dello, S.M., N. Bertola, M. Martino and Y.A. Bevilacqua. 2004. Influence of dietary fiber addition on
sensory and rheological properties of yogurt. Int. Dairy J. 14: 263-268.
Kalantzopoulos, G. 1997. Fermented products with probiotic qualities. Anaerobe. 3: 185-190.
Labell, F. 1990. Designer food in cancer prevention. Food Process. 51: 23-32.
Tamime, A.Y. and R.K. Robinson. 1985. Yoghurt Science and Technology. Pergamon Press,
Oxford: U.K.
Table 1 Physical properties of Nata de coco powder
Temperature
(°C )
70

Moisture
content
(%)
2.38±0.01

Color

Particle size (%)

L*

a*

57.43±0.37

5.51±0.03

11.09±0.03

80

2.70±0.02

55.50±0.27

6.04±0.14

90

2.58±0.03

53.31±0.10

9.15±0.03

b*

large

medium

small

44.34

31.28

24.38

14.04±0.06

53.51

29.67

16.82

20.96±0.18

48.78

37.32

13.90

Table 2 Physical properties of pressed coconut pulp powder
Temperature Moisture
content
(%)
(°C )
70
2.13±0.02

Color

Particle size (%)

L*

a*

b*

large

medium

small

78.74±0.17

6.21±0.11

1.86±0.11

84.66

15.34

-

80

2.35±0.07

77.86±0.09

4.34±0.21

2.93±0.12

99.84

0.16

-

90

2.08±0.01

75.21±0.25

3.09±0.50

4.62±0.07

99.282

0.718

-

Table 3 Physical properties of raw banana powder
Temperature
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(°C )
60

Moisture
content
(%)
4.84±0.04

Color

Particle size (%)

L*

a*

b*

large

medium

small

80.96±0.18

8.21±0.31

7.48±0.17

37.09

19.84

43.07

65

4.28±0.03

80.24±0.19

7.60±0.17

6.02±0.37

31.65

20.54

47.81

70

3.67±0.03

81.25±0.30

7.86±0.22

6.72±0.51

25.65

30.62

43.73
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Table 4 Physical properties of carrot powder
Temperature
(°C )
60

Moisture
content
(%)
4.50±0.03

65
70

Color
L*

Particle size (%)

a*

b*

large

medium

small

76.63±0.28 13.67±0.38

17.90±0.85

51.46

26.43

22.11

4.29±0.02

73.38±0.53 17.93±0.52

26.71±0.63

63.88

32.08

4.04

4.19±0.03

70.92±0.51 15.12±0.34

25.94±0.81

63.03

27.33

9.49

Table 5 Physical properties of pumpkin powder
Temperature
(°C )
60

Moisture
content
(%)
4.71±0.02

65
70

Color
L*

a*

Particle size (%)
b*

large

medium

small

73.26±0.50 11.05±0.46

18.12±0.71

61.86

24.75

13.39

4.61±0.02

72.58±0.42 12.52±0.17

24.88±0.30

58.20

33.00

8.80

4.26±0.03

66.63±0.53 13.38±0.30

22.44±0.62

70.76

19.84

9.39

Table 6 Physical properties of yogurt fortified with Nata de coco powder
Level of nata de
coco powder (%)
0
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5

L*
86.48±0.04
85.23±0.15
84.52±0.12
84.62±0.26
84.30±0.02
84.35±0.12

Color
a*
2.15±0.22
2.00±0.19
2.05±0.10
1.99±0.07
2.01±0.05
1.93±0.17

aw
b*
5.84±0.69
4.18±0.47
4.41±0.28
4.86±0.35
5.70±0.01
6.18±0.15

0.99±0.00
0.99±0.00
0.99±0.00
0.99±0.00
0.99±0.00
0.99±0.00

Viscosity
(cP)
1,912.67±34.18
1,955.22±26.12
2,023.67±16.90
2,016.56±316.17
2,168.44±22.75
2,173.11±30.66

Texture

Viscosity
(cP)
1,887.30±20.60
2,071.00±90.27
2,210.30±16.26
2,274.30±37.81
2,305.70±5.86
2,385.30±26.63

Texture

smooth
smooth
smooth
smooth
smooth
smooth

Table 7 Physical properties of yogurt fortified with raw banana powder
Level of raw banana
powder (%)
0
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5

L*
85.40±0.23
84.64±0.29
84.01±0.13
82.99±0.20
82.03±0.36
81.46±0.13

Color
a*
1.97±0.22
2.30±0.26
3.05±0.12
3.58±0.31
3.82±0.27
4.38±0.28

aw
b*
7.00±0.41
6.72±0.52
7.08±0.24
7.11±0.34
6.97±0.50
7.86±0.20

0.99±0.00
0.99±0.00
0.99±0.00
0.99±0.00
0.99±0.00
0.99±0.00

smooth
smooth
less rough
less rough
less rough
rough

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

435

Table 8 Physical properties of yogurt fortified with carrot powder
Level of
carrot powder
(%)
0
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5

L*

Color
a*

b*

85.37±0.36
84.10±0.11
81.61±0.14
79.84±0.05
77.22±0.08
76.13±0.32

1.98±0.23
4.35±0.18
6.52±0.25
8.58±0.31
10.41±0.32
12.14±0.22

6.87±0.54
9.05±0.26
12.47±0.23
15.52±0.19
19.35±0.12
21.32±0.37

aw

Viscosity
(cP)

Texture

0.99±0.00
0.99±0.00
0.99±0.00
0.99±0.00
0.99±0.00
0.99±0.00

1,879.70±41.40
2,029.30±27.43
2,137.30±40.05
2,174.70±31.53
2,241.70±45.65
2,292.30±12.66

smooth
smooth
medium rough
rough
rough
rough

Table 9 Physical properties of yogurt fortified with pumpkin powder
Level of
pumpkin
powder (%)
0
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
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L*
85.07±0.33
83.26±0.32
80.62±0.16
78.73±0.14
76.53±0.24
75.14±0.09

Color
a*
1.87±0.08
3.24±0.25
5.07±0.37
6.06±0.19
7.22±0.26
7.84±0.21

aw

Viscosity
(cP)

Texture

0.98±0.00
0.98±0.00
0.98±0.00
0.98±0.00
0.99±0.00
0.98±0.00

1,898.30±56.08
1,945.30±87.37
2,002.30±124.34
2,189.30±25.70
2,269.30±12.86
2,301.70±14.50

smooth
smooth
less rough
less rough
less rough
less rough

b*
6.48±0.47
10.37±0.51
15.58±0.30
18.39±0.23
21.47±0.09
23.74±0.19
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บทคัดยอ
การศึกษาผลของการใชรําสกัดน้ํามันเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติตอสมบัติการคงรูป การบวม
พอง และสมบัติเชิงกล โดยแปรปริมาณรําสกัดน้ํามันในชวง 0-50 phr ผลที่ได พบวา การเพิ่มปริมาณรําสกัด
น้ํามันในยางธรรมชาติจะทําใหเวลาในการสกอชและคงรูปของยางลดลง สมบัติความตานทานแรงดึง ความ
ตานทานการฉีกขาด และการกระเดงกระดอนมีคาลดลง สวนความแข็ง มอดูลัส ความตานทานการสึกหรอ
คาการเสียรูปหลังการกดอัดมีคาเพิ่มขึ้น และยางธรรมชาติผสมรําสกัดน้ํามันมีความตานทานตอการบวม
พองดีขึ้น
คําสําคัญ: ยางธรรมชาติ รําสกัดน้ํามัน สมบัติเชิงกล

Abstract
Curing characteristics, swelling behavior and mechanical properties of rice bran filled
natural rubber were studied. Defatted rice bran content was varied at 0-50 phr. The results
indicated that scorch time and cure time of natural rubber decreased with increasing filler content.
Swelling, tensile strength, tear strength and rebound resilience also decreased with increasing filler
content. Hardness, modulus, abrasion resistance and compression set increased with increasing
filler content.
Keywords: natural rubber, defatted rice bran, mechanical properties
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คํานํา
ปจจุบันมีการศึกษาการนําวัสดุทางธรรมชาติมาใชเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติมากขึ้น เชน
ผงไม (wood flour) แปง (starch) ชนิดตางๆ และเสนใย (fiber) เปนตน เนื่องจากวัสดุเหลานี้มีขอดี คือ
สามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ นอกจากวัสดุทางธรรมชาติที่กลาวมาขางตนยังมีวัสดุที่นาสนใจอีก
ชนิ ด หนึ่ ง คื อ รํ า สกั ด น้ํ า มั น ซึ่ ง เป น ผลพลอยได จ ากการผลิ ต ข า วในประเทศไทย และยั ง เป น วั ส ดุ ที่ มี
สวนประกอบของพอลิเมอรธรรมชาติหลายชนิด ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน เสนใย เปนตน กระบวนการ
แปรรูปขาวเปลือกใหเปนขาวสารซึ่งเปนผลิตภัณฑขาวหลักที่มีการซื้อขายเพื่อบริโภคเปนอาหารหลักของ
ประชากรกว า ครึ่ ง โลกนั้ น จะมี ผ ลพลอยได จ ากการแปรรู ป คื อ ข า วหั ก ปลายข า ว รํ า ข า ว และแกลบ
ในปริมาณแตกตางกันขึ้นอยูกับขนาดของโรงสีขาวซึ่งโดยทั่วไปจะไดเปนตนขาวสาร (head rice) ประมาณ
48 เปอรเซ็นต ปลายขาว 17 เปอรเซ็นต รําดิบ 10 เปอรเซ็นต และแกลบ 25 เปอรเซ็นต ถาเปนโรงสีขาว
ขนาดใหญจะมีจํานวนผลผลิตจากผลพลอยไดดังกลาวจํานวนมาก (อรอนงค, 2547) รําสกัดน้ํามันเปนผล
พลอยไดจากการนํารําละเอียดไปสกัดเอาน้ํามันออกโดยวิธีทางเคมี น้ํามันรําที่ไดปจจุบันนิยมนํามาบริโภค
ใชเปนสวนประกอบของอาหารเสริม เครื่องสําอางคและผลิตภัณฑสปา ทั้งนี้เนื่องจากน้ํามันรําขาวเปนแหลง
ที่มีกรดไขมันไมอิ่มตัว (Unsaturated fatty acids) สูงถึงประมาณ 80-85 เปอรเซ็นต (วิทธวัช และคณะ,
2545) และยังมีสารปองกันการออกซิไดซในปริมาณที่สูง จึงทําใหในปจจุบันอุตสาหกรรมสกัดน้ํามันจาก
รําขาวไดขยายตัวเพิ่มขึ้นตามความตองการของผูบริโภค และในขบวนการสกัดน้ํามันดังกลาวจึงกอใหเกิด
ผลพลอยได คือ รําสกัดน้ํามันสูงขึ้นตามไปดวย ประเทศไทยมีบริษัทผูผลิตน้ํามันรําขาวดิบและรําสกัดน้ํามัน
มีกําลังการใชวัตถุดิบรําขาวมากกวา 200,000 ตันตอป ซึ่งรําละเอียด 1,000 กิโลกรัม เมื่อนํามาสกัดน้ํามัน
จะไดน้ํามัน 135 กิโลกรัม ไดรําสกัดน้ํามัน 787 กิโลกรัม และสูญเสียไปในรูปของความชื้น 78 กิโลกรัม จะ
เห็นวาปริมาณรําสกัดน้ํามั นที่ผลิตไดในประเทศมีป ริมาณมาก ปจจุบันมีการนํารําสกัดน้ํามันมาใชเป น
สวนผสมของอาหารสัตวไดแตไมเปนที่นิยมเทาการใชรําดิบ เนื่องจากรําสกัดน้ํามันใหระดับพลังงานต่ํากวา
รําดิบ (1,890 เทียบกับ 2,710 kcal/kg) (วิทธวัช และคณะ, 2545) รําสกัดน้ํามันประกอบดวยไขมันนอยมาก
ทําใหสามารถเก็บไดนานขึ้น ลดปญหาการเหม็นหืน และประกอบไปดวยเสนใยในระดับสูง งานวิจัยนี้จึงมี
การใชประโยชนจากรําสกัดน้ํามันเปนสารตัวเติมสําหรับยางธรรมชาติโดยนํารําสกัดน้ํามันมาผสมเขากับยาง
ธรรมชาติที่ปริมาณตางๆ และศึกษาสมบัติเชิงกลทั้งกอนและหลังการบมเรง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ทําจากยางธรรมชาติผสมรําสกัดน้ํามัน

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมยางผสมสารเคมี
นํายางธรรมชาติ STR 5L มาบดในเครื่องผสมแบบปดที่อุณหภูมิ 80oซ เปนเวลา 4 นาที กอนผสม
สารเคมีตางๆ ตามสูตรที่กําหนดใน Table 1 แลวจึงเติมสารทําใหยางคงรูป (sulphur) เปนลําดับสุดทายบน
เครื่องผสมแบบเปด (two-roll mill) เปนเวลา 5 นาที จากนั้นรีดเปนแผน นํายางคอมปาวดเก็บไวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 16 ชั่วโมง กอนนําไปทดสอบสมบัติการคงรูป และขึ้นรูปดวยเครื่องอัดยางดวย
ความดันที่อุณหภูมิ 150oซ กอนนําไปทดสอบสมบัติตางๆ
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Table 1 Compound formulation
Ingredients
Natural rubber
Sulphur
Stearic acid
ZnO
MBTS
TMTD
CPL
Defatted rice bran (150 mesh)

Phr
100
2.5
2
4
1
0.5
1
0-50

การทดสอบสมบัติตางๆ
การทดสอบสมบัติการคงรูป
ทดสอบหาเวลาที่ยางเริ่มคงรูป (ts) เวลาในการคงรูป (t90) คาทอรกต่ําสุด (ML) และคาทอรกสูงสุด
ดวยเครื่อง Moving Die Rheometer (MDR) ที่อุณหภูมิ 150oซ
การทดสอบสมบัติเชิงกล
ทดสอบสมบัติตางๆดังนี้
- ทดสอบแรงดึง (tensile test) โดยใชเครื่องวัดแรงดึงเอนกประสงค (universal testing machine)
ตามมาตรฐาน ISO 37-1
- ทดสอบความตานทานการฉีกขาด (tear strength) ใชเครื่องเดียวกันกับการทดสอบความ
ตานทานแรงดึง แตเตรียมชิ้นทดสอบแบบมุม (angle test piece) ที่ตัดเปนมุม 90 องศา ตามมาตรฐาน ISO
34-1
- การทดสอบความแข็ง (hardness) โดยใชเครื่อง Durometer hardness (shore A) ตามมาตรฐาน
ASTM 2240-97
- การทดสอบการเสียรูปเนื่องจากการกดอัด (compression set) ขึ้นรูปชิ้นทดสอบเปนทรงกระบอก
หนา 1.3 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางขนาด 2.9 เซนติเมตร ทดสอบโดยใชมาตรฐาน ASTM D 395-89
- การทดสอบความตานทานการสึกหรอ (abrasion resistance) ทดสอบตามมาตรฐาน DIN 53516
โดยใชชิ้นตัวอยางรูปทรงกระบอกเสนผาศูนยกลาง 15 มิลลิเมตร และหนาอยางนอย 8 มิลลิเมตร
- การทดสอบการกระเดงกระดอน (rebound resilience) ทดสอบโดยใชมาตรฐาน ASTM D 1054
(Pendulum) ขึ้นรูปชิ้นทดสอบเปนทรงกระบอก หนา 1.3 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางขนาด 2.9 เซนติเมตร
การทดสอบการบวมพอง (swelling behavior)
นําตัวอยางขนาด 1x1 ซม. มาแชในโทลูอีนที่เวลาตางๆ ชั่งจนกระทั่งน้ําหนักชิ้นตัวอยางคงที่ แลว
คํานวณปริมาณการบวมพองโดยใชสมการดังตอไปนี้
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Q=

เมื่อ

100×(Ws -Wu )
Wu

Q = ปริมาณการบวมพอง (เปอรเซ็นต)
Ws = น้ําหนักของตัวอยางหลังแชในโทลูอีน (กรัม)
Wu = น้าํ หนักของตัวอยางกอนแชในทลูอีน (กรัม)
ผลการทดลองและวิจารณ

ผลของปริมาณรําสกัดน้ํามันตอสมบัติการคงรูป
ผลการทดสอบสมบัติการคงรูป (Table 2) พบวา เมื่อปริมาณรําสกัดน้ํามันเพิ่มขึ้นคาทอรกต่ําสุด
และคาทอรกสูงสุดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แสดงวา การเติมรําสกัดน้ํามันลงไปสงผลใหยางมีความแข็งเพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับผลการทดสอบคาความแข็งที่ยางจะมีคาความแข็งเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณรําสกัดน้ํามันเพิ่มขึ้น
สวนคา scorch time และ cure time จะมีคาลดลงเมื่อปริมาณรําสกัดน้ํามันเพิ่มขึ้น แสดงวา รําสกัดน้ํามันมี
ผลทําใหปฏิกิริยาการคงรูปของยางดวยกํามะถันเกิดไดเร็วขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Kuriakose and
Rajendran (1995) ที่ไดศึกษาการเติมน้ํามันรําขาวในสูตรยางคอมปาวดของยางธรรมชาติ พบวา น้ํามันรําขาว
มีผลทําใหเวลาในการคงรูปของยางสั้นลง ดังนั้นอาจเปนเพราะวารําสกัดน้ํามันที่ใชในการทดลองยังคงมี
น้ํามันหลงเหลืออยู จึงมีผลทําใหเวลาในการคงรูปของยางสั้นลงเมื่อเพิ่มปริมาณรําสกัดน้ํามัน
Table 2 Cure characteristics of natural rubber/defatted rice bran blends
Defatted rice bran
(phr)

ML
(dN.m)

MH
(dN.m)

Scorch time,Ts2
(min)

Cure time,T90
(min)

0
10
20
30
40

0.90
1.28
2.12
2.48
2.24

13.49
14.72
17.44
21.03
20.24

3.30
3.06
2.42
2.36
2.11

8.08
6.40
5.40
5.09
4.43

50

2.66

21.44

2.16

4.18

ผลของปริมาณรําสกัดน้ํามันตอสมบัติเชิงกล
จากผลการทดสอบสมบัติเชิงกล (Figure 1) พบวา เมื่อปริมาณรําสกัดน้ํามันเพิ่มขึ้นสงผลใหความ
ตานทานแรงดึงมีคาลดลง แตระยะยืดเมื่อขาดมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ซึ่งการที่ความตานทาน
แรงดึงมีคาลดลงเมื่อปริมาณรําสกัดน้ํามันเพิ่มขึ้น อาจเปนเพราะวารําสกัดน้ํามันไปยับยั้งความสามารถใน
การตกผลึกเมื่อถูกดึงยืด (strain induced crystallization) ของยางธรรมชาติ เนื่องจากปกติยางธรรมชาติ
เปนยางที่สามารถตกผลึกไดเมื่อถูกดึงยืด ทําใหยางธรรมชาติมีความตานทานแรงดึงสูง (พงษธร, 2547)
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สวนผลของปริมาณรําสกัดน้ํามันตอคาความแข็งและคามอดูลัส พบวา คาทั้งสองมีคาเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณรําสกัดน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น แสดงวา รําสกัดนั้นเปนสารตัวเติมที่เพิ่มความแข็งใหกับยาง ซึ่งสอดคลอง
กับผลการทดสอบสมบั ติก ารคงรู ปที่ คาทอร กของยางผสมมีค าสู งขึ้น เมื่ อ เทียบกับ ยางธรรมชาติ เริ่ มต น
จากการทดสอบความตานทานการฉีกขาดมีแนวโนมลดลงตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของรําสกัดน้ํามัน ซึ่ง
โดยทั่วไปยางที่มีความสามารถตกผลึกไดเมื่อถูกดึงยืด (strain induced crystallization) จะทําใหแรงที่ไดรับ
กระจายออกเนื่องจากผลึก ทําใหความตานทานการฉีกขาดสูง (พรพรรณ, 2540) ดังนั้นอาจเปนไปไดวา
รําสกัดน้ํามันไปขัดขวางความสามารถตกผลึก (strain induced crystallization) ของยางธรรมชาติ จึงทําให
ความตานทานการฉีกขาดของยางลดลงเมื่อเติมรําสกัดน้ํามัน ในขณะที่ความตานทานการสึกหรอมีคา
เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถสังเกตไดจากรูปที่แสดงปริมาตรที่หายไปของชิ้นทดสอบหลังการขัดถูมีคาลดลงเมื่อเพิ่ม
ปริมาณรําสกัดน้ํามัน แสดงวา รําสกัดน้ํามันสงผลใหยางมีคาความตานทานการสึกหรอดีขึ้น
สําหรับผลการทดสอบคาการกระเดงกระดอนกับคาการเสียรูปหลังการกดอัด พบวา เมื่อเพิ่มปริมาณ
รําสกัดน้ํามันทําใหการกระเดงกระดอนตัวลดลง สอดคลองกับคาการเสียรูปหลังการกดอัดที่พบวา มีคาสูงขึ้น
ตามปริมาณรําสกัดน้ํามันที่เพิ่มขึ้น แสดงวา รําสกัดน้ํามันที่เติมลงไปไปแทนที่เนื้อยาง ทําใหยางสูญเสีย
สมบั ติ ค วามยื ด หยุ น ทํ า ให ค วามสามารถในการคื น รู ป หลั ง การกดอั ด และความสามารถในการกระเด ง
กระดอนตัวของยางผสมรําสกัดน้ํามันมีคาลดลง
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Figure 1 Mechanical properties of natural rubber/defatted rice bran blends
442

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

ผลของปริมาณรําสกัดน้ํามันตอการบวมพอง
เพื่อศึกษาผลของปริมาณรําสกัดน้ํามันตอพฤติกรรมการบวมพองของยาง ทําโดยนําชิ้นทดสอบไป
แชในโทลูอีนจนน้ําหนักของชิ้นทดสอบคงที่ ซึ่งในงานวิจัยนี้เวลาที่ใชแชชิ้นทดสอบในโทลูอีนจนน้ําหนักคงที่
คือ 48 ชั่วโมง ผลการทดสอบแสดงดัง Figure 2 พบวา เมื่อเพิ่มปริมาณรําสกัดในยางมากขึ้น การบวมพอง
จะมีคาลดลง อาจเปนเพราะวารําสกัดน้ํามันที่ผสมอยูในเนื้อยางไปขัดขวางการแพรผานของโทลูอีน ทําให
ยางมีความตานทานการบวมพองมากขึ้น โดยที่ยางธรรมชาติผสมรําสกัดน้ํามันปริมาณ 50 phr ใหคาการ
บวมพองนอยที่สุด
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Figure 2 Swelling of natural rubber/defatted rice bran blends

สรุปผลการทดลอง
เมื่อเพิ่มปริมาณรําสกัดน้ํามันสงผลใหเวลาในการคงรูปและการบวมพองของยางลดลง จากการ
ทดสอบสมบั ติ เ ชิ ง กล พบว า การเพิ่ ม ปริ ม าณรํ า สกั ด น้ํ า มั น จะทํ า ให ย างมี ค า ความต า นทานแรงดึ ง
ความตานทานการฉีกขาด ความกระเดงกระดอนลดลง ในขณะที่คาความแข็ง มอดูลัส ความตานทานการสึก
หรอ ค า การเสี ย รู ป หลั ง การกดอั ด มี ค า เพิ่ ม มากขึ้ น ส ว นระยะยื ด เมื่ อ ขาดไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งมี
นัยสําคัญ จากผลการทดสอบสมบัติเชิงกล พบวา รําสกัดน้ํามันเปนสารตัวเติมที่ไมเสริมแรง เนื่องจากทําให
สมบัติสวนใหญมีคาลดลง ดังนั้นรําสกัดน้ํามันจึงเหมาะกับการนํามาใชเปนสารตัวเติมในยางธรรมชาติเพื่อ
ลดตนทุนในผลิตภัณฑที่ไมตองการการเสริมแรง ซึ่งถือเปนการนําผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตทางการ
เกษตรมาใชใหเกิดประโยชน และยังเปนการลดมลภาวะไดทางหนึ่งดวยเนื่องจากรําสกัดน้ํามันเปนวัสดุทาง
ธรรมชาติที่ชวยสงเสริมกระบวนการยอยสลายทางธรรมชาติ แตอยางไรก็ตามยางผสมรําสกัดน้ํามันหลัง
คงรูปแลวจะมีสีน้ําตาล จึงไมเหมาะกับผลิตภัณฑที่ตองการสีสวยงาม
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พอลิเมอรนาโนคอมโพสิทระหวางน้ํายางธรรมชาติโปรตีนต่ําที่มีหมูอีพอกซี
กับมอนทมอริลโลไนทที่ปรับปรุงสมบัติเพื่อใชเปนพอลิเมอรอิเล็คโตรไลต
Polymer Nanocomposite based on Deproteinized Natural Rubber having
Epoxy Group and Modified Montmorrillonite as Polymer Electrolytes
ฐิตินันท รัตนพรหม
Tithinun Rattanaplome
หลักสูตรวัสดุศาสตร (อุตสาหกรรมการยาง) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290
Materials Science (Rubber Industry), Faculty of Engineering and Agro-industry, Maejo University, Chiang Mai, Thailand, 50290
Corresponding author: tithinun@mju.ac.th

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีแนวความคิดที่จะพัฒนาวัสดุผสมระหวางยางธรรมชาติโปรตีนต่ําที่มีหมูอีพอกซีกับ
มอนทมอริลโลไนทที่มีการปรับปรุงสมบัติดวยออกตะเดซีลเอมีนและลิเทียมไทรเฟทใหมีการนําไฟฟาจาก
ไอออนสูงและสามารถใชทําเปนพอลิเมอรอิเล็คโตรไลทชนิดของแข็ง การลดโปรตีนในน้ํายางธรรมชาติเริ่ม
จากการเจือจางน้ํายางขน 60% เปนน้ํายางขน 20% ดวยน้ํากลั่น แลวบมกับเอ็นไซมปาเปนเปนเวลา 12
ชั่วโมง หลังจากนั้นเพิ่มหมูอีพอกซีดวยกรดเปอรอะซีติก สวนการปรับปรุงสมบัติมอนทมอริลโลไนทดวย
ออกตะเดซีลเอมีนเพื่อขยายระยะหางระหวางชั้นของมอนทมอริลโลไนทจะไดออรแกโนเคลย ผลการทดลอง
พบวา โมลเปอรเซ็นตของหมูอิพอกไซดมีประมาณ 25% ปริมาณลิเทียมไทรเฟตเทากับ 20% ทําใหคาการ
นําไฟฟาจากไอออนอยูในชวง 10-5S.cm-1 ออรแกโนเคลยไมทําให EDPNR ที่เติม LiTF20% มีคาการนําไฟฟา
จากไอออนเพิ่มขึ้น ออรแกโนเคลยปริมาณเพียง 5% ก็ทําให NR ที่เติม LiTF20% มีคาการนําไฟฟาจาก
ไอออนอยูในชวง 10-5S.cm-1 โดยที่ยางธรรมชาติที่เติมออรแกโนเคลย 5% และลิเทียมไทรเฟต 20% มีคา
การนําไฟฟาจากไอออนสูงกวายางธรรมชาติที่มีโปรตีนต่ําอิพอกไซดกับลิเทียมไทรเฟต 20% เล็กนอย
คําสําคัญ: ยางธรรมชาติโปรตีนต่ํา อิพอกซิเดชั่น ออรแกโนเคลย พอลิเมอรอิเล็กโตรไลท
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Abstract
Polymer nanocomposite films based on deproteinized natural rubber having epoxy group,
modified montmorrillonite and lithiumtriflate were prepared for using as solid polymer electrolytes.
To reduce protein content in natural rubber latex, concentrated latex 60% was diluted to 20% by
using distilled water and then was incubated with papain for 12 hours. This resulted in deproteinized
natural rubber, DPNR. Subsequently, deproteinized natural rubber having epoxy group (EDPNR)
was obtained from DPNR and peracetic acid resulting in 25% of mole epoxy. Montmorrillonite was
modified by octadecylamine to expand the interlayer of montmorrillonite resulting in organoclay. It
was found that the lithiumtriflate (LiTF) content of 20% yielded the ionic conductivity in the range of
10-5S.cm-1. Organoclay had no effect on EDPNR with 20% of LiTF. 5% of organoclay which caused
natural rubber (NR) with 20% of LiTF having the ionic conductivity in the range of 10-5S.cm-1. The
ionic conductivity of NR with 5% organoclay and 20% LiTF was higher than that of the EDPNR with
20% of LiTF.
Keywords: deproteinized natural rubber, epoxidation, organoclay, polymer electrolyte

คํานํา
ปจจุบันไดมีการปลูกยางพาราในภาคเหนือ งานวิจัยดานพัฒนาผลิตภัณฑยางจากน้ํายางจึงเปน
การวางรากฐานการแกไขปญหาเนื่องจากราคาน้ํายางตกต่ําที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากน้ํายางเพื่อเพิ่มมูลคาน้ํายางจึงเปนการรองรับอุตสาหกรรมน้ํายางทางภาคเหนือ งานวิจัยนี้จึง
ไดมีแนวความคิดที่จะพัฒนา nanocomposite ระหวางยางธรรมชาติโปรตีนต่ํากับมอนทมอริลโลไนทที่มี
การปรับปรุงสมบัติดวย octadecylamine ใหมีการนําไฟฟาจากไอออน (ion conductivity) โดยระบบที่มีคา
ion conductivity สูงสามารถใชทําเปน solid polymer electrolytes ในการทําแบตเตอรี่
งานวิจัยที่มีมากอนไดนําเอาพอลิเมอรอิเลคโทรไลทมาทําเปนพอลิเมอรอิเลคโทรไลทในสถานะ
ของแข็ง (Solid polymer electrolytes, SPE) สําหรับ rechargeable batteries เชน polyethyleneoxide
(PEO) ผสมกับเกลือของโลหะอัลคาไลนนเปนระบบที่นาสนใจในการทําเปนพอลิเมอรอิเลคโตรไลทสําหรับ
แบตเตอรี่ที่มีพลังงานสูง (high energy specific energy) (Armand,1990; Gray, 1997; Vaia et al., 1995;
Puatrakul, 2005; Puatrakul and Min, 2005)
พอลิ เ มอร อิ เ ลคโทรไลท มี ข อ เด น สํ าหรั บ การใช ทํ า แบตเตอรี่ คื อ พอลิ เ มอร ส ามารถรั ก ษาพื้ น ที่
ผิวสัมผัสกับอิเลคโทรดไดดีแมไดรับความเคน สามารถทําเปนแผนฟลมดวยวิธี solution casting ไดฟลมที่มี
อัตราสวนระหวางพื้นที่ผิวกับความหนาสูง และเปนทางผานในการเคลื่อนที่ของตัวนําพาประจุ เชน ลิเทียม
ไอออนที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยสวนใหญพยายามเพิ่มคา ionic conductivity ของ SPE ดวยการเพิ่ม
เคลื่อนไหวของสายโซพอลิเมอรเพื่อใหแคทอิออนเคลื่อนไหวไดงาย และการเพิ่มปริมาณของไอออน โดยที่
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ปริมาณของไอออนตองไมมากจนเกินไปจนทําใหการเคลื่อนที่ของประจุลดลง ดังนั้นพอลิเมอรที่มีความเปน
ขั้วสูง อุณหภูมิกลาสทรานซิชันและอุณหภูมิ ณ จุดหลอมเหลวต่ําจึงเหมาะสมในการทํา SPE ยางธรรมชาติ
(natural rubber, NR) เปนวัสดุที่หางาย เปนพอลิเมอรที่มีความยืดหยุนสูงที่อุณหภูมิหอง มีคาอุณหภูมิ
กลาสทรานซิ ชั น ต่ํ า แม ย างพารามี ค วามเป น ขั้ ว ต่ํ าจึ ง ควรเพิ่ ม ความเป น ขั้ ว โดยการเตรี ย ม epoxidized
natural rubber (ENR) ENR จึงเปนวัสดุที่นาสนใจสําหรับการทํา SPE
Idris et al. (2001) พบวา คา ionic conductivity ของระบบ ENR กับเกลือ lithiumtriflate (LiCF3SO3)
เพิ่มขึ้น เมื่อปริมาณเกลือเพิ่มขึ้น เชน คา ionic conductivity มีคาประมาณ 10-4S.cm-1 ที่มีปริมาณเกลือ
LiCF3SO3 ปริมาณ 60% โดยน้ําหนัก การเพิ่มแบบนี้ Klinklai et al. (2003) เสนอวาอาจเกิดเนื่องจาก
น้ําที่มีอยูในระบบอาจทําใหเกิดโครงสรางแบบ dendrite (dendrite formation) และอาจทําใหอิเลคโทรด
ผุกรอนได ปกติยางธรรมชาติจะมีปริมาณโปรตีนประมาณ 2% โดยน้ําหนัก ซึ่งโปรตีนมักจะดึงดูดน้ํา การทํา
polymer electrolytes จึงตองกําจัดโปรตีนออก งานวิจัยนี้ตองกําจัดโปรตีนโดยใช papain ทางการคา
ยาง ENR (epoxidized natural rubber) เปนยางชนิดใหมที่ไดจากการเติมออกซิเจนเขาไปใน
โมเลกุลของยางตรงพันธะคูเกิดเปนวงแหวนอีพอกไซดโดยผานปฏิกิริยาอีพอกซิเดชั่น (epoxidation) โดยมี
ระดับโมเลกุลของการเกิดอีพอกซิเดชั่นตั้งแต 10-50% ยาง ENR จึงมีความเปนขั้วสูงกวายางธรรมชาติ
ทั่วไป ยางจึงทนตอความรอนและน้ํามันไดดี ยาง ENR มีสมบัติเหลานี้ดีกวายางธรรมชาติ นั่นคือ ความ
ทนทานตอสารละลาย การปองกันการซึมผานของกาซได ความแข็งแรงตอแรงดึงสูง สมบัติทนตอการ
ฉีกขาด การทํา epoxidation มักทํากับน้ํายางโดยใช peracetic acid, performic acid หรือสวนผสมของ
hydrogen peroxide กับ formic acid (พงษธร, 2547 และ Klinkai et al., 2004) งานวิจัยนี้จึงจําเปนตองเพิ่ม
ความเปนขั้วของยางโดยการเตรียม ENR จากน้ํายางธรรมชาติที่มีโปรตีนต่ํากับ peracetic acid (hydrogen
peroxide กับ formic acid)
ดินเหนียวประเภทมอนทมอริลโลไนท (montmorillonite, MMT) เปนแรธาตุที่หาไดงายในธรรมชาติ
อนุภาคปฐมภูมิ (primary particles) ของ MMT ประกอบดวยแผนหนาประมาณ 1 nm เรียงซอนตัวกัน
เปนชั้น โดยแตละชั้นประกอบดวยอะตอมอลูมิเนียมที่มีโครงสรางแบบ Octahedral ขนาบดวยอะตอมซิลิ
กาที่มีโครงสรางแบบ tetrahedral บางครั้งเรียกรวมวาแผนซิลิเคท โดยไอออนออกซิเจนจะเปนสวนประกอบ
ของทั้งแผน tetrahedral และแผน octahedral ความสูงของอนุภาคปฐมภูมิมีคาประมาณ 8-10 นาโนเมตร
โดยมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 30 นาโนเมตร พื้นผิวของ MMT เปนประจุลบแบบถาวร และมีแคทอิออน
ที่มีโมเลกุลของน้ําลอมรอบอยูระหวางชั้นของ MMT (MMT interlayer) แคทอิออนเหลานี้ไดแก Na+ และ
Ca+ ลักษณะดังกลาวที่ทําใหเกิดพันธะ van de Waals ดังนั้นอนุภาคปฐมภูมิของ MMT จึงเกิดการรวมตัว
ใหญขึ้นเปนอนุภาคทุติยภูมิ (secondary particles) ขนาดประมาณ 200-300 นาโนเมตร และอนุภาคทุติยภูมิ
เหลานี้มักรวมตัวกันใหญขึ้นไปอีกเปนอนุภาคตติยภูมิ (tertiary particles) ซึ่งมีขนาดตางๆ กันตั้งแต 0.1 ถึง
10 µm ระยะหางระหวางชั้นของ MMT ขึ้นกับความหนาแนนของโมเลกุลน้ํา ความหนาแนนและชนิดของ
แคทอิออน ประจุบนพื้นที่ผิวของ MMT และการกระจายของประจุบนพื้นผิวของ MMT (Grim and Güven,
1978) การเพิ่มระยะหางของชั้นโดยการเติมสารอินทรียประเภทแอมโมเนียจะทําใหพอลิเมอรสามารถเขาไป
แทรกอยูในระหวางชั้นของ MMT ไดในขั้นตอน Intercalation หรือทําให MMT กระจายตัวในขั้นตอน
exfoliation (Arroyo et al., 2003 และ Magaraphan et al., 2003) งานวิจัยที่มีมากอนไดแสดงวาดินเหนียว
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ชนิด layered silicates นี้เปนสารตัวเติม (fillers) ในระบบพอลิเมอรนาโนคอมโพสิท ทําใหไดวัสดุที่มีคา
สัมประสิทธความยืดหยุน (elastic modulus) และความแข็งแรง (strength) สูงขึ้น การปองกัน การซึมผาน
ดีมาก (barrier properties) มีความคงทนตอสารละลายและความรอนสูง (Alexandre et al. 2000; Varghese
and Karger-Kocis, 2003) งานวิจัยนี้จึงไดมีการปรับปรุงสมบัติของ MMT เพื่อใหยางพาราไดสอดแทรกเขาไป
ในระหวางชั้นของ MMT ไดดีขึ้น โดยใช Octadecylamine

อุปกรณและวิธีการ
การเตรียมน้ํายางธรรมชาติที่มีโปรตีนต่ํา (deproteinized natural rubber, DPNR)
นําน้ํายางขน 60% มาเจือจางเปนน้ํายางขน 20% ดวยน้ํากลั่น เติมสารเอนไซมปาเปน (papain)
0.04% w/v บมที่อุณหภูมิ 37oซ เปนเวลา 12 ชั่วโมง แลวนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 20,000 เปนเวลา
30 นาทีจํานวน 2 รอบ นําสารที่ปนไดซึ่งมีลักษณะเปนครีมขนขาว ไปอบใหแหง หลังจากนั้นทําการ
วิเคราะหโปรตีนจากปริมาณไนโตรเจน โดย modified Lowry method จะพบวาน้ํายางขน 20% และเอนไซม
ปาเปนทําปฏิกิริยา 12 ชั่วโมง มีปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ําได 39 µg/g ลดลงจากน้ํายางขน 60% ที่มี
ปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ําได 386 µg/g (Klinpituksa and Wongboontarig, 1997)
การทําอิพอกซิเดชั่นจากน้าํ ยางโปรตีนต่ํา (epoxidation)
นําน้ํายางขนที่มีโปรตีนต่ํามาละลายน้ําอัตราสวน 1:1 เติมสาร stabilizer (polyoxyethylene (12)
tridecyl ether) 5 phr คนใหเขากันเปนเวลา 1 ชั่วโมง เติม 0.75 M of 98% Formic acid (CH2O2) 50
สวนโดยปริมาตร ใหความรอนที่อุณหภูมิ 50oซ เติม 0.75 M of 30% hydrogenperoxide (H2O2) 50 สวน
โดยปริมาตร รอใหเกิดปฏิกิริยาที่เวลา 10 ชั่วโมง โดยคนไวตลอดเวลา เติม methanol 95% เพื่อใหจับตัว
เปนกอน ลางดวยโซเดียมคารบอเนตและน้ําเพื่อทําความสะอาด นําไปรีดเพื่อใหเปนแผนบาง อบใหแหง
ยางพาราที่ไดจากขั้นตอนนี้จะเรียกวา epoxidized deproteinized natural rubber (EDPNR) นําไปวัดหาคา
ปริมาณอีพอกซี่ (epoxy) โดยใชเครื่อง NMR (nuclear magnetic resonance) จากผลของสเปกตรัม
1
H-NMR พบวาโมลเปอรเซ็นตของหมูอิพอกไซด คือ 25% (Chuayjuljit et al., 2006)
การปรับปรุงสมบัติมอนทมอริลโลไนท (MMT)
การขยายระยะหางระหว างชั้น ของ Na+-MMT โดยใช octadecylamine ไดอ อรแ กโนเคลย
(organoclay) เริ่มจากกวน MMT ในน้ําที่อุณหภูมิ 80oซ เปนเวลา 40 นาที แลวเติมสารละลาย octadecylamine
ในกรดไฮโดรคลอริกที่เขมขน กวนตอไปเปนเวลา 15 นาที กรองเอาเนื้อสารที่ได ไปอบในตูอบลมรอนที่
100oซ เปนเวลา 5 ชั่วโมง octadecylamine จะทําใหระยะหางระหวางชั้น (interlayer spacing) ของ MMT
เพิ่มขึ้น พิสูจนโดย X-ray diffraction (XRD)
การเตรียมแผนฟลมพอลิเมอรอิเลคโทรไลท

นํา EDPNR มา 1 กรัมละลายดวยคลอโรฟอรม 200 ml รอจนกวาจะละลายเขากันไดดีใชเวลา
24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 50oซ เติมปริมาณออรแกโนเคลย 5 และ 10% คนใหเขากันเปนเวลา 72 ชั่วโมงที่
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อุณหภูมิ 50oซ รอจนกระทั่งสารละลายเขากันดี แลวเติม lithiumtrifate 10 และ 20% คนใหเขากันเปนเวลา
8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 50oซ นําสารละลายที่ไดเทลงในจานแกวซึ่งมีแผนทองแดงวางอยู นําไปวางไวใน
โถดูดความชื้นเพื่อดูดสารละลายคลอโรฟอรม เปนเวลา 24 ชั่วโมงจนแหง จะไดแผนฟลมซึ่งเคลือบบนแผน
ทองแดงเก็บไวในตูอบสุญญากาศ กอนนําไปวัดหาคาการนําไฟฟา
การตรวจสอบหาคาการนําไฟฟาจากไอออน (ionic conductivity)

Bruce (1995) ไดอธิบายวาเมื่อใหกระแสไฟฟาสลับที่หลายคาความถี่แกพอลิเมอรอิเล็คโตรไลท
จะไดกราฟ complex impedance แสดงถึงจํานวนเชิงซอน Z’ และ Z” หนวย ohm.cm-1 โดยคาความ
ตานทานทั้งหมด (Bulk resistance, Rb) หาจากจุดตัดระหวางรูปครึ่งทรงกลมตัดกับเสนตรงในแนวเฉียง คา
การนําไฟฟาจากไอออนประมาณจากสูตร σ = d/(RbA) เมื่อ d แทนความหนาของฟลม และ A แทนพื้นที่
ของอิเลคโทรด การหาคาการนําไฟฟาตรวจสอบโดยใช impedance analyzer ที่ความถี่ 100Hz-15MHz

ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการทดสอบสมบัติเบื้องตนของฟลมโดย XRD
ถาออกตะเดซิลอะมีนสามารถเพิ่มระยะหางระหวางชั้น (interlayer spacing) ของโซเดียมมอนท
มอริลโลไนทไดจริง ระยะหางของ MMT interlayer จะตองเพิ่มขึ้น ระยะหางของ MMT interlayer สัมพันธ
กับคาระยะหางของระนาบ (001) (d001) อีกนัยหนึ่ง พีคที่เกิดขึ้น ณ คา 2θ นาจะเลื่อนไปปรากฏคา 2θ ที่
นอยลง (Figure 1) (Arroyo et al., 2003)
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Figure 1 XRD pattern (a) Na+-montmorrilonite (b) Organoclay
โซเดี ย มมอนท ม อริ ล โลไนท ป รากฎพี ค ที่ 6.83° แสดงว า ระนาบ (001) มี ร ะยะห า ง 13.06 Å
ออรแกโนเคลยปรากฏพีคที่ 4.38° แสดงวาระนาบ (001) มีระยะหาง 20.29 Å ดังนั้นการปรับปรุงพื้นผิว
โซเดียมมอนทมอริลโลไนทดวยออกตะเดซิลอะมีน จึงสามารถเพิ่มระยะหางระหวางชั้นของโซเดียมมอนท
มอริลโลไนทได ผลการทดลองนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Arroyo et al. (2003) ที่พบพีคของโซเดียมมอนท
มอริลโลไนทที่ 7° (12.6 Å) และพบพีคออรแกโนเคลยที่ 5° (17.6 Å)
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ผลการทดสอบ XRD ของออรแกโนเคลยใน EDPNR สัดสวน 5 และ 10% (Figure 2) ไมปรากฏ
พีคที่ชัดเจนอาจเปนเพราะวา EDPNR ผสมกับออรแกโนเคลยแลวเกิดเปนโครงสรางที่ไมมีระเบียบเกิดเปน
วัสดุผสมแบบอินเตอรคาเลทนาโนคอมโพสิท (intercalated nanocomposite) หรือแบบเอกซโฟลิเอทนาโน
คอมโพสิท (Exfoliated nanocomposite) ก็เปนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Magaraphan et al. (2003)
และ Arroyo et al. (2003)
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Figure 2 XRD pattern (a) EDPNR (b) EDPNR/Organoclay 5% (c) EDPNR/Organoclay 10%
ผลการตรวจสอบหาคาการนําไฟฟาจากไอออน (Ionic conductivity)
ทําโดยวิธี Complex impedance method ไดกราฟ (Figure 3, 4) และคาการนําไฟฟาจากไอออน
แสดงในตาราง (Table 1)
EDPNR+Organoclay0%+LiTF20%
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Figure 3 Complex impedance plot of EDPNR with LiTF 20%
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Figure 4 Complex impedance plot of NR and organoclay 5% with LiTF 20%
Table 1 Ionic conductivity of various samples
Samples
Lithiumtriflate
Ionic conductivity (S.cm-1)
content
EDPNR
20%
1.1x10-5
EDPNR + Organoclay 5%
20%
9.3x10-8
EDPNR + Organoclay 10%
20%
7.8x10-9
NR+ Organoclay 5%
10%
2.0x10-8
NR+ Organoclay 5%
20%
1.2x10-5
จากสมมติฐานงานวิจัยระบบที่นาจะดีที่สุดนาจะเปน EDPNR+Organoclay 5%+LiTF20% หรือ
EDPNR+organoclay 10%+LiTF20% แต ผ ลการทดลองพบว า มี เ พี ย ง EDPNR+LiTF20% และ NR+
organoclay 5%+LiTF20% ที่มีคาการนําไฟฟาจากไอออนอยูในชวง 10-5S.cm-1 ใกลเคียงกับงานวิจัยที่มี มา
กอนอาจเปนเพราะปริมาณ LiTF เหมาะสมที่ 20% (Klinklai et al., 2004; ศรีสุดา, 2548)
NR+Organoclay 5%+LiTF20% มีคาการนําไฟฟาจากไอออนสูงกวา EDPNR+LiTF20% เล็กนอย
อาจเปนเพราะตัวทําละลายที่เลือกใชคลอโรฟอรมไมเหมาะสม ในการศึกษาขั้นตอไปอาจตองพิจารณาตัวทํา
ละลายที่มีคา solubility parameter ที่ใกลเคียงกับ EDPNR มากขึ้น เชน toluene หรือใช tetrahydrofuran
ในการเตรียม ENR กับเกลือลิเทียมเชนเดียวกับ Idris et al. (2001)
ปริมาณ organoclay 10% ทําใหฟลมไมสม่ําเสมอทําใหคาการนําไฟฟาจากไอออนต่ํา นอกจากนี้
การเติม Organoclay ไมทําให EDPNR มีคาการนําไฟฟาจากไอออนเพิ่มขึ้นอาจเปนเพราะ EDPNR ละลาย
ในคลอโรฟอรมยากกวา NR จึงเขาไปแทรกสอดใน organoclay ไดยากกวา
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การทดสอบสมบัติเชิงกล เชน elastic modulus, strength, barrier properties และความทนทานตอ
สารละลาย จะทําใหไดขอมูลเพียงพอวาแผนฟลมนี้เหมาะเปนพอลิเมอรอิเล็คโตรไลต

สรุปผลการทดลอง
1. ปริมาณลิเทียมไทรเฟตที่ 20% ทําใหวัดคาการนําไฟฟาจากไอออนไดอยูในชวง 10-5S.cm-1
2. ออรแกโนเคลยไมทําให EDPNR ที่เติม LiTF20% มีคาการนําไฟฟาจากไอออนเพิ่มขึ้น
3. ออรแกโนเคลยปริมาณเพียง 5% ก็ทําให NR ที่เติม LiTF20% มีคาการนําไฟฟาจากไอออนอยู
ในชวง 10-5S.cm-1
4. ออรแกโนเคลยปริมาณ 10% ทําใหฟลมไมสม่ําเสมอ ทําใหคาการนําไฟฟาจากไอออนต่ํา
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การพัฒนาเครื่องมือวัดความแข็งแรงของบุคคล
โดยใช Load Cell และ Digital Display
Equipment Development for Testing of Human Static Muscle Strength
with Digital Display Load Cell
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและทดสอบเครื่องวัดความแข็งแรงของบุคคล โดยใช
load cell และ digital display เปนเครื่องมือหลัก และสรางฐานขอมูลลักษณะมนุษยในเรื่องเกี่ยวกับกําลัง
สถิตของกลามเนื้อสวนแขนและขา ผลจากการวิจัย สามารถพัฒนาและสรางเครื่องมือวัดที่เสียคาใชจายใน
การสรางต่ําเพื่อนําไปใชในการออกแบบทาทางการทํางานของเกษตรกร และเครื่องมืออุปกรณทางการเกษตร
ที่เหมาะสมกับความแข็งแรงของเกษตรกรตอไป
คําสําคัญ: คุณลักษณะมนุษย เครื่องวัดความแข็งแรงของกลามเนือ้ ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา

Abstract
The objectives of this research were to develop and test static strength device, i.e., a load
cell with digital display and develop human characteristic database such as static muscle strength
of arm and leg muscle. Benefit of this research brings the development of static strength test
device for human. The device is efficiently workable with low-construction costs. Furthermore, these
human data are vital to agriculture equipment design process as criteria for work motions.
Keywords: human characteristics, static muscle strength test device, arms and legs strength
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คํานํา
อาชีพเกษตรกรถือวาเปนอาชีพที่ตองใหความสําคัญดานสุขภาพและความปลอดภัยอาชีพหนึ่งของ
ประเทศ ปจจุบันเกษตรกรประสพปญหาสุขภาพที่สืบเนื่องมาจากทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสมอยาง
ตอเนื่อง การทํางานของเกษตรกรโดยใชแรงมากเกินกวาความแข็งแรงของกลามเนื้อสวนที่ทํางานนั้นจะ
ทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได การประเมินคาความแข็งแรงของกลามเนื้อสวนตางๆ จะชวยใหทราบถึง
ขีดความสามารถ ในการทํางานโดยใชแรงที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย ใชออกแบบทาทางการทํางานที่
เหมาะสมและใชออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับความแข็งแรงของเกษตรกรกลุม
นั้นๆ ซึ่งเปนการลดการใชแรงมากเกินความแข็งแรงของกลามเนื้อสวนที่ใชทํางานได ถาความแข็งแรงของ
กลามเนื้อไมเพียงพอ จะทําใหเกิดอันตรายไดหลายแบบ เชน กลามเนื้อสวนที่ใชฉีกขาด ของที่ยกหรือผลัก
อยูนั้นหลนทับหรือไดรับอันตรายจากเครื่องจักร และเครื่องมือที่ควบคุมหรือใชงานขณะนั้น สิ่งหนึ่งที่แสดง
ถึงความสามารถในการทํางานโดยใชแรงงานคนก็คือ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (static muscle strength)
ซึ่งเปนความสามารถของกลามเนื้อในการสรางแรงหรือกําลังบิด (torque) สูงสุดในเวลาสั้นๆ โดยรางกายไม
เคลื่อนที่ (ชยานนท และวีระวุฒิ, 2538)
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบสรางเครื่องมือวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อแบบระบบ
ดิจิตอลที่มีคาของการวัดอยูในชวง 0-200 กิโลกรัม เพื่อเปนอุปกรณในการทําวิจัยในเชิงการยศาสตรที่
เกี่ยวของกับการประเมินคาความแข็งแรงของกลามเนื้อสวนแขนและขาของเกษตรกรซึ่งอุปกรณนี้จะชวยให
ทราบถึงขีดความสามารถ ในการทํางานโดยใชแรงที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย เพื่อใชออกแบบทาทาง
การทํางานที่เหมาะสมและใชออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตรกรในงานวิจัยตอเนื่องตอไป
งานวิจัยครั้งนี้ไดใชฐานขอมูลสัดสวนรางกายมาตรฐานมาชวยในการออกแบบขนาดของเครื่องมือนี้ กอน
การนําเครื่ อ งมือนี้ ไปใช คณะผูวิ จัยไดทํ าการ ทดสอบการใช เครื่อ งมือ วัดโดยการสอบเทียบกับ อุป กรณ
มาตรฐาน เพื่อทําการวัดและรวบรวมขอมูลความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขา ของชายไทยที่มีอายุ
18-24 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่มีการใชแรงงานเปนสวนมาก และจัดทําคูมือการใชงานเพื่อใหการนําเครื่องมือนี้
ไปใชงานเปนไปอยางมีมาตรฐานเดียวกัน

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณที่ใชในการสรางเครื่องมือ
1. สเตรนเกจแบบเสนลวด
2. โหลดเซลล ชนิด link-type load cell (ใชสําหรับในงานรับแรงดึง ที่อยูในชวงยานวัด 0-200 kgf)
3. จอแสดงผลแบบดิจิตอล (digital indicator) รุน weight controller WC 1-B11
4. ลูกตุมน้ําหนักมาตรฐาน
5. โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการวิจัย ไดแก Minitab 14 for Windows, Auto CAD
6. สวนโครงสราง ประกอบดวยเหล็กแผนฐาน เสา ดามจับ โซ และตะขอ
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การออกแบบและสรางตนแบบ
เครื่องมือวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้ มีสวนที่สําคัญ แบงเปน 3 สวน ใหญๆ
คือ สวนรับแรง (load cell) ตัวแสดงผล (digital Indicator) และสวนโครงสรางหรือตัวเครื่องภายนอกดังนี้
1. สวนรับแรง (load cell) ทําหนาที่รับแรงที่เกิดขึ้น สวนรับแรงที่ใชในงานวิจัยนี้ เปนแบบรับแรงดึง
(tension) สามารถรับแรงหรือเรตคาปาซิตี้ (rete cabacity) 0-200 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อจายแรงดันไฟฟากระแสตรง
ที่ 220 โวลต และเมื่อมีแรงจากภายนอก (แรงดึงจากผูทดสอบ) กระทําตอโหลดเซลล โหลดเซลลจะเกิด
แรงตานจากภายในเนื่องจากมีความเคนและความเครียดเกิดขึ้นภายในตัวโหลดเซลล และในขณะเดียวกัน
สเตรนเกจที่ติดอยูภายในตัวโหลดเซลลจะทําหนาที่รับรูความเคนและความเครียดที่กระทําตอโหลดเซลล
ดังกลาวและความตานทานภายในตัวสเตรนเกจเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนแรงดันทางไฟฟา ซึ่งจะไดเอาทพุต
ที่เปนแรงดันที่แปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทํา จากนั้นจะไดสัญญาณแรงดันทางไฟฟา สงตอไปยังชุด
แสดงผล
2. ตัวแสดงผล (digital indicator) ทําหนาที่ รับสัญญาณแรงดันทางไฟฟาจากโหลดเซลลที่ถูกแรง
กระทํา จากนั้นชุดแสดงผลทําหนาที่แปลงสัญญาณแรงดันทางไฟฟาออกมาในรูปแบบดิจิตอลในหนวย (kgf)
ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อตองการใชชุดแสดงผลดังกลาว ตองจายแรงดันไฟฟากระแสตรง ที่ 220 โวลต เพื่อเปน
ไฟเลี้ยงใหกับชุดแสดงผล ซึง่ การตอโหลดเซลลเขากับชุดแสดงผล จะประกอบดวยสายไฟ 4 เสนของโหลด
เซลล คือ สีแดง สีขาว สีเขียว และสีน้ําเงิน ซึ่ง 2 สายแรกจะเปนสายที่รับสัญญาณแรงดันทางไฟฟาจาก
โหลดเซลลเขาสูชุดแสดงผล คือ สายสีน้ําเงิน จะตอเขาชอง IN (-) สวนสีเขียวจะตอเขาชอง IN (+) สวนอีก
2 สายจะเปนสายไฟที่ปอนแรงดันทางไฟฟากระแสตรงที่ 220 โวลต ใหกลับโหลดเซลล เพื่อเปนไฟเลี้ยง คือ
สายสีแดงตอเขาชอง OVdc สวนสายสีขาวตอเขาชอง Vexac
3. สวนโครงสราง ประกอบดวยแผนฐาน เสา ดามจับ โซ และตะขอ ทําหนาที่ยึดสวนตางๆ ในขณะ
ทําการทดลอง
ในการทดลองนี้การออกแบบสําหรับบุคคลที่มีขนาดใหญสุด (design for the extremes) เนื่องจาก
เปนการออกแบบเพื่อใหครอบคลุมกลุมผูใชทั้งหมดซึ่งตองการใชคาขอมูลที่เปนเปอรเซ็นไทลสูงๆ คือ
เปอรเซ็นไทลที่ 95 ของผูชายในการออกแบบ สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากสัดสวนรางกายมีขนาด
ไมเทากัน ดังนั้น ในการออกแบบจึงใชขอมูลของสัดสวนรางกายแตละสวนของผูที่มีขนาดใหญสุด มาใชใน
การออกแบบ เชน ใชขอมูลความกวาง-ยาวของเทาที่มีขนาดใหญสุดมากําหนดขนาดสําหรับใชในการ
ออกแบบ ซึ่งทําใหคนที่มีขนาดเทาเล็กกวาสามารถใชงานไดโดยไมเปนอุปสรรค
ครั้งนี้ ผูวิจัย ไดใ ชฐ านขอมูล ขนาดความกวาง-ความยาว ของเทา ขนาดความกวาง-ความยาว
ของมือ และความสูงระดับเทาถึงขอศอก ที่คาเปอรเซ็นไทลที่ 95 ของสัดสวนดังกลาว จากกิตติ และคณะ
(2531) มาใชในการออกแบบเครื่องมือ เพื่อใหเครื่องมือวัดมีขนาดเหมาะสมกับผูใชงานมากที่สุด ดังนี้
1. ความกวางเทา (foot breadth) คาที่ใชจริงในการออกแบบ
= 12.00 เซนติเมตร
(คาประมาณที่ใชจากงานวิจัย = 11.29 เซนติเมตร)
2. ความยาวเทา (foot length) คาที่ใชจริงในการออกแบบ
= 27.00 เซนติเมตร
(คาประมาณที่ใชจากงานวิจัย = 26.78 เซนติเมตร)
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3. ความกวางมือ (hand breadth) คาที่ใชจริงในการออกแบบ
(คาประมาณที่ใชจากงานวิจัย = 8.99 เซนติเมตร)
4. ความยาวมือ (hand length) คาที่ใชจริงในการออกแบบ
(คาประมาณที่ใชจากงานวิจัย = 19.22 เซนติเมตร)
5. ความสูงระดับเทา-ขอศอก (shoulder hight) คาที่ใชจริง
(คาประมาณที่ใชจากงานวิจัย = 119.00 เซนติเมตร)

4
6

3
5
1

= 9.00 เซนติเมตร
= 20.00 เซนติเมตร
= 119.00 เซนติเมตร

1. โหลดเซลล
2. ฐาน
3. เสา
4. ตัวแสดงผล
5. โซ
6. ดามจับ

2

ภาพที่ 1 สวนประกอบเครือ่ งมือวัด
การทดสอบและปรับปรุงดานเทคนิค
ในการตั้งคา (set up) เครื่องมือวัดหาคาภาระจําเปนตองมีลูกตุมน้ําหนักที่ทราบขนาดและชุดทดสอบ
ที่ไดมาตรฐานเพื่อใชในการทดสอบเครื่องมือวัดหาคาภาระในสภาวะที่รับแรงดึง สําหรับงานวิจัยครั้งนี้จะทํา
การทดสอบโดยการเพิ่มลูกตุมน้ําหนักจาก 0-40 นิวตัน โดยมีอัตราการเพิ่มครั้งละ 10 นิวตัน เพราะเปน
เพียงการทดสอบวาเครื่องสามารถใชงานไดตามที่ไดทําการชั่งลูกตุมน้ําหนักมาตรฐานไปหรือไม จึงใชที่
น้ําหนักที่คานอยๆ กอนและเปนเพียงการกําหนดคาตัวเลขที่ตองการแสดงผลบนตัวแสดงผลกอน การตั้งคา
เครื่องมือวัด มีขั้นตอนดังนี้
1. เตรียมอุปกรณที่ใชในการทดสอบ ไดแก ลูกตุมน้ําหนัก โหลดเซลล (load cell) และตัวแสดงผล
แบบดิจิตอล (digital indicator) ใหพรอม
2. ยึดโหลดเซลล (load cell) ไวกับตัวยึดดานบนของเครน พรอมกับติดตั้งอุปกรณตางๆ และตอตัว
แสดงผลแบบดิจิตอล (digital Indicator) เขากับโหลดเซลล
3. แขวนลูกตุมน้ําหนักที่ 10 นิวตัน ทําการปอนคาในตัวแสดงผลแบบดิจิตอล
(digital indicator) ใหแสดงหนาจอ เปน 1.02 กิโลกรัม (10 นิวตัน มีคาเทากับ 1.02 กิโลกรัม)
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4. เพิ่มลูกตุมน้ําหนักครั้งละ 10 นิวตัน แลวอานคาที่ไดจากตัวตัวแสดงผลแบบดิจิตอล (Digital
Indicator) พรอมจดบันทึกคาที่ได ทําซ้ํา จนถึง 40 นิวตัน
5. ตรวจสอบคาที่อานไดจริงกับตุมน้ําหนักเพื่อดูวาเครื่องวัดสามารถแสดงผลไดตรงตามคา
มาตรฐานหรือไม ดัง ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาการตั้งคาเครื่องมือวัด
น้ําหนักจริง (นิวตัน)
10 (1.02 กก.)
20 (2.04 กก.)
30 (3.06 กก.)
40 (4.08 กก.)

แสดงที่หนาจอ (กก.)
1.02
2.04
3.06
4.08

ผลสรุป
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

ผลจากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาเครื่องวัดสามารถแสดงผลไดตรงตามคามาตรฐาน
การสอบเทียบ (calibration)
การสอบเทียบเปนการเปรียบเทียบระหวางเครื่องมือวัดที่เราใชกับคามาตรฐานการวัด หรืออุปกรณ
มาตรฐานการวั ด ที่ รู ค า และสอบกลั บ ถึ ง ค า มาตรฐานการวั ด สากลได การสอบเที ย บนี้ จ ะแสดงให เ ห็ น
คาความสัม พันธ ร ะหวางคาอา นของเครื่อ งมือ วัดความแข็ ง แรงของกลามเนื้อ และค ามาตรฐาน เพื่ อใช
ประกอบการตัดสินใจวาเครื่องมือวัดที่เราใชยังคงวัดไดไมผิดไปมากกวาเกณฑที่ยอมรับได การสอบเทียบ
เครื่องมือวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อ ซึ่งมีน้ําหนักสูงสุดที่ 200 กิโลกรัม จะแบงเปน 3 ชวงดังนี้ 50 นิวตัน
100 นิวตัน 150 นิวตัน เหตุผลที่เลือก 3 ชวงน้ําหนักดังกลาว เนื่องจากจํานวนของตุมน้ําหนักที่เปน
มาตรฐานที่นํามาสอบเทียบในงานวิจัยครั้งนี้มีจํานวนนอย จึงเลือกเฉพาะ 3 ชวงดังกลาว เพื่อศึกษาถึงการ
เปลี่ยนแปลงของเครื่องมือวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อ วาในชวงน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นจะมีความคลาดเคลื่อน
มากนอยเพียงใด ซึ่งผลการสอบเทียบจากการชั่งตุมน้ําหนักมาตรฐานที่ 50 นิวตัน 100 นิวตัน 150 นิวตัน
มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.006 ดังนั้น ความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดความแข็งแรงของ
กลามเนื้อจึงเทากับ 0.006 ซึ่งคา repeatability ซึ่งกําหนดมาจากตุมน้ําหนักเทากับ 0.05 ดังนั้น ความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อนี้จึงเทากับ 0.006 ซึ่งเปนคาที่ยอมรับไดสําหรับการ
ทดสอบที่ตองการความถูกตองที่ 0.05 กิโลกรัม การตรวจสอบความถูกตองของคาที่อานไดในการสอบเทียบ
จะเห็นความสัมพันธระหวางคาที่อานไดที่แสดงบนหนาจอแสดงผลกับตุมน้ําหนักจะตองแสดงคาตามตุม
น้ําหนักที่นํามาสอบเทียบ เชนตุมน้ําหนักหนัก 50 นิวตัน ตองแสดงบนจอแสดงผล เปน 5.10 กิโลกรัม เปน
ตน ดังนั้น จึงสามารถตัดสินใจไดวาเครื่องมือวัดที่สรางนี้สามารถวัดไดไมผิดไปมากกวาเกณฑที่ยอมรับได
จึงนาเชื่อถือที่จะนําไปใชวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อไดโดยไมตองมีคา บวก-ลบ จากคาที่อานไดจากการ
แสดงผลของเครื่องมือ ดังแสดงในภาพที่ 2

458

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

ภาพที่ 2 การสอบเทียบเครือ่ งมือวัด

การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ในงานวิจัยครั้งนี้ไดการทําฐานขอมูล ความแข็งแรงของกลามเนื้อซึ่งเก็บขอมูลความแข็งแรงของ
กลามเนื้อสวนแขนและขาโดยการ กําหนดกลุมประชากรเปนนักศึกษาชายระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
อีสเทิรนเอเชีย ที่มีอายุ ระหวาง 18-24 ป จํานวน 100 คน โดยแสดงทาทางการวัดดัง ภาพที่ 3 ผลที่ได
แสดงดัง Table 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด และต่ําสุดของความแข็งแรงของกลามเนื้อ
กลามเนื้อ คาเฉลี่ย SD คาต่ําสุด คาสูงสุด
เปอรเซ็นไทลที่
(kgf) (kgf)
5
10
50
90
95
แขน
33.96 4.95 24.34
47.98 27.24 28.80 32.42 41.89 44.46
ขา
106.05 9.68 72.43 145.55 94.15 95.76 106.10 116.66 119.50
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ภาพที่ 2 ทาทางการวัดกําลังของกลามเนือ้ แขนและขา
การเลือกกลุมประชากรชายที่มีอายุระหวาง 18-24 ป เนื่องจากเปนกลุมตัวอยางที่มีชวงอายุในการ
ใช แ รงงานในภาคอุ ต สาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ซึ่ ง มี อ ยู เ ป น จํ า นวนมาก และประโยชน ข องการทํ า
ฐานขอมูลความแข็งแรงของกลามเนื้อนั้นเพื่อประโยชนในอนาคตของการศึกษาวิจัยทางการยศาสตรโดย
สามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชในการออกแบบ สรางเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานและ
ออกแบบทาทางการปฏิบัติงานทั้งงานในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อลดการบาดเจ็บของหลังและ
แขนในการทํางานลักษณะ งานยก ผลัก หรือลาก เปนตน นอกจากนื้ การนําคาเปอรเช็นไทลไปประยุกตใช
ในการออกแบบทาทางการทํางาน ในชวงคาเปอรเซ็นไทลที่ 50 ของความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน จาก
กลุมนักศึกษาชายจํานวน 100 คน ที่มีอายุ 18-24 ป สามารถยกหรือผลักสิ่งของในหนาที่การปฏิบัติงานโดย
ไมเกิดอาการบาดเจ็บและการฉีกขาดของกลามเนื้อ โดยที่สิ่งของเหลานั้นตองมีน้ําหนักไมเกิน 32 กิโลกรัม
ในลักษณะทายืนตรงขณะยกสิ่งของนั้นๆ และเชนเดียวกับในชวงคาเปอรเช็นไทลที่ 95 สามารถปฏิบัติงาน
เชน ยกหรือผลักสิ่งของโดยไมเกิดอาการบาดเจ็บและการฉีกขาดของกลามเนื้อ โดยที่สิ่งของเหลานั้นตองมี
น้ําหนักไมเกิน 44 กิโลกรัม ในลักษณะทายืนตรงขณะยกสิ่งของนั้นๆ เชนกัน ซึ่ง ลักษณะงานดังกลาว เชน
การยกสิ่งของบนโตะ หรือที่มีความสูงระดับอก และในลักษณะเดียวกันในชวงคาเปอรเซ็นไทลที่ 50 ของ
ความแข็งแรงของกลามเนื้อขา จากกลุมนักศึกษาชายจํานวน 100 คน ที่มีอายุ 18-24 ป สามารถยกสิ่งของ
ในหนาที่การปฏิบัติงานโดยไมเกิดอาการบาดเจ็บและการฉีกขาดของกลามเนื้อ โดยที่สิ่งของเหลานั้นตองมี
น้ําหนักไมเกิน 106 กิโลกรัม ในลักษณะทายืนแบบงอเขาขณะยกสิ่งของนั้นๆ และเชนเดียวกับในชวง
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คาเปอรเช็นไทลที่ 95 สามารถปฏิบัติงาน เชน ยกสิ่งของโดยไมเกิดอาการบาดเจ็บและการฉีกขาดของ
กลามเนื้อ โดยที่สิ่งของเหลานั้นตองมีน้ําหนักไมเกิน 119 กิโลกรัม ในลักษณะทายืนแบบงอเขาขณะยก
สิ่งของนั้นๆ เชนกัน ซึ่ง ลักษณะงานดังกลาว เชน การยกสิ่งของที่วางบนพื้น หรือสิ่งของที่วางบนโตะที่มี
ความสูงระดับเขา เปนตน

ผลการทดลองและวิจารณ
งานวิจัยนี้เปนการออกแบบสรางเครื่องมือวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อแบบระบบดิจิตอลที่มี
คาของการวัดอยูในชวง 0-200 กิโลกรัม เพื่อเปนอุปกรณในการทําวิจัยในเชิงการยศาสตร ที่เกี่ยวของกับ
การประเมินคาความแข็งแรงของกลามเนื้อสวนแขนและขาในการออกแบบเครื่องมือไดใชฐานขอมูลสัดสวน
รางกายมาตรฐานมาชวยในการออกแบบขนาดของเครื่องมือและไดมีการสอบเทียบ (calibration) โดยใช
ลูกตุมน้ําหนักมาตรฐานจากหองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ของทางมหาวิทยาลัย มาเปนอุปกรณ ใชใน
การสอบเทียบ โดยการทดสอบกับตุมน้ําหนักมาตรฐานจํานวน 3 คา คือ ที่น้ําหนัก 50 นิวตัน 100 นิวตัน
และ 150 นิวตัน โดยทําการชั่งซ้ําน้ําหนักละ 10 ครั้ง ซึ่งผลของการสอบเทียบสามารถสอบกลับหาคา
มาตรฐานของตุมน้ําหนักไดจริง
นอกเหนือจากนั้นยังไดทําฐานขอมูล ความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนและขานักศึกษาชาย จํานวน
100 คน ซึ่งอยูในชวงของขอมูลมาตรฐาน โดยความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนมีคาเฉลี่ยเทากับ 33.96±4.95
กิโลกรัม และความแข็งแรงของกลามเนื้อขา 106.05±9.68 กิโลกรัม ตามลําดับ
ปจจัยสําคัญที่ทําใหความแข็งแรงของกลามเนื้อของแตละบุคคลแตกตางกัน คือ ทาทางการทดสอบ
ระยะเวลาการดึง ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ไดกําหนดทาทางและเวลาในการดึงใหเปนมาตรฐานโดยการระบุ
ลงในคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (work instruction) และคูมือการใชเครื่องมือวัด เพื่อควบคุมปจจัยดังกลาว
กลุมประชากรชายที่มีอายุระหวาง 18-24 ป เปนกลุมตัวอยางที่มีชวงอายุในการใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก และประโยชนของการทําฐานขอมูลความแข็งแรงของกลามเนื้อนั้น
เพื่อ ประโยชนในอนาคตของการศึกษาวิจัยทางการยศาสตรโดยสามารถนําข อมูลดั งกลาวมาใช ในการ
ออกแบบ สรางเครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานและออกแบบทาทางการปฏิบัติงานทั้งงาน
ในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อลดการบาดเจ็บของหลังและแขนในการทํางานลักษณะ งานยก ผลัก
หรือลาก

สรุปผลการทดลอง
การศึกษาในครั้งนี้สามารถ พัฒนาเครื่องวัดความแข็งแรงของบุคคลโดยใช load cell และ digital
display ผูวิจัยไดการทดสอบเครื่องวัดความแข็งแรงของบุคคล และสรางฐานขอมูล กําลังสถิตของกลามเนื้อ
สวนแขนและขา ซึ่งเครื่องมือวัดที่ไดมีคาใชจายในการสรางต่ํา และสามารถนําไปใชในการศึกษาวิจัยทาง
กายศาสตรเพื่อออกแบบทาทางการทํางานของเกษตรกรและเครื่องมืออุปกรณทางการเกษตรที่เหมาะสมกับ
ความแข็งแรงของเกษตรกรในการวิจัยอื่นตอไป
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดประยุกตใชเครื่องวัดความขุน HACH รุน 2100N ในการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอย
สําหรับระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรงในน้ําทิ้งที่บําบัดแลว และบอเติมอากาศของโรงพยาบาลมหาราช
จังหวัดนครราชสีมา (ME, MA) โรงพยาบาลศูนยอนามัยที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (PE, PA) และบริษัท
ไทยน้ําทิพย จํากัด(มหาชน) (CE, CA) พบวา ความสัมพันธระหวางคาปริมาณสารแขวนลอยและคาความขุน
ของ ME, PE และ CE มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (R) เทากับ 0.98, 0.87 และ 0.96 ตามลําดับ
สวนที่จุดเก็บน้ําตัวอยางในบอเติมอากาศของ MA, PA และ CA มีคา R เทากับ 0.99, 0.99 และ 0.99
ตามลําดับ การใชเครื่องวัดความขุนนี้สามารถที่จะนํามาประยุกตใชในการตรวจติดตามปริมาณสารแขวนลอย
ไดอยางงาย รวดเร็ว ประหยัด อันจะเปนประโยชนตอการเดินระบบและการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
คําสําคัญ: เครื่องวัดความขุน สารแขวนลอย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ระบบตะกอนเรง

Abstract
This research is using a HACH 2100N turbidimeter for the measurement of suspended
solids (SS) in treatment plant. Performance of activated sludge treating wastewater was studied by
measuring of wastewater treatment pond and aeration pond at Maharath Nakornratchasima
hospital (ME, MA), Central healthy 5 hospital (PE, PA) and Coca-Cola co, Ltd (CE, CA). The
relation between of suspended solid (SS) (mg/L) and nephelometric turbidity units (NTU) of ME, PE
and CE was analyzed using Pearson’s correlation coefficient have R of 0.98, 0.87, and 0.96
respectively. For the MA, PA and CA have R of 0.99, 0.99, and 0.99 respectively. Although, the
turbidity measurement was perform with a SS in water are easier quickly and saving the plant.
However this process are useful monitor sample quality in process environments.
Keywords: turbidimeter, suspended solid, pearson’s correlation coefficient, activated sludge
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คํานํา
ความขุ น เป น ลั ก ษณะสํ าคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ บ ง บอกถึ ง คุ ณ ภาพของน้ํ า ไม ว า จะเป น น้ํ าดื่ ม น้ํ า ใช
น้ําอุปโภคบริโภคไปจนถึงแหลงน้ําธรรมชาติ ความขุนเกิดจากสารแขวนลอยจําพวกคอลลอยดหรือมลทินใน
น้ําที่มีขนาดระหวาง 1-1,000 นาโนเมตร (Brown et al., 2005) สารแขวนลอยเหลานี้ ไดแก อนุภาคดิน
เหนียว สารอินทรีย สารอนินทรีย แพลงกตอน หรือจุลินทรีย ถาในน้ํามีปริมาณสารแขวนลอยอยูในปริมาณ
มากเมื่อแสงสองมากระทบสารแขวนลอยจะทําใหเกิดการหักเหของแสงกระจัดกระจายไปทําใหมองเห็นน้ํา
มีลักษณะขุน ทําใหน้ํานั้นไมนานํามาใชเพื่อการอุปโภคบริโภค ทําใหนารังเกียจและมีผลตอระบบการนําน้ํา
ไปใชประโยชน ความขุน (turbidity) และสารแขวนลอย (suspended solid, SS) สามารถวัดไดในรูปของคา
ความขุนและคาสารแขวนลอย ในการวิเคราะหน้ําธรรมชาตินิยมวัดคาความขุนมากกวาวัดปริมาณสาร
แขวนลอยเนื่องจากสามารถวัดไดงายกวามาก (มั่นสิน, 2543) ตัวอยางน้ําที่มีคาความขุนมากยอมมีคา
ปริมาณสารแขวนลอยสูงดวย ในทางตรงกันขาม น้ําเสียมักมีสารแขวนลอยสูงกวาน้ําธรรมชาติ การนํา
เครื่องวัดความขุนมาใชบอกความสัมพันธของคาปริมาณสารแขวนลอยและคาความขุนนั้น สามารถสราง
ความสัมพันธสําหรับหาคาปริมาณสารแขวนลอยไดในตรวจติดตามปริมาณสารแขวนลอยในน้ําผิวดิน และ
น้ําธรรมชาติ (Packman et al., 2000; Pavelich, 2002) และใชเปนพารามิเตอรสําหรับการประเมินคุณภาพ
น้ําดวยการใชวิธีการวัดความขุน ซึ่งทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและทุนคาใชจายมากกวาการวิเคราะหหา
คาของแข็งแขวนลอยทั่วไป

อุปกรณและวิธีการ
จุดเก็บตัวอยาง
การศึกษาวิจัยนี้ไดเก็บน้ําตัวอยางจากระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรงจากบอเติมอากาศและน้ํา
ทิ้งที่บําบัดแลวของโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา ใชคํายอเรียกวา MA และ ME ตามลําดับ
บอเติมอากาศและน้ําทิ้งที่บําบัดแลวของโรงพยาบาลศูนยอนามัยที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ใชคํายอเรียกวา
PA และ PE และบอเติมอากาศและน้ําทิ้งที่บําบัดแลวของบริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด (มหาชน) ใชคํายอ
เรียกวา CA และ CE น้ําตัวอยางจากแตละสถานที่จะไมนํามาเจือจางและนํามาเจือจางโดยประมาณที่รอยละ
การเจือจางที่ 20, 10, 5, 2 และ 0.1 ตามลําดับ โดยใชหมายเลข 1 ตอทายคํายอแทนน้ําตัวอยางที่ไมมีการ
เจือจางและหมายเลข 2, 3, 4, 5 และ 6 แทนน้ําตัวอยางที่มีการเจือจางโดยประมาณตามลําดับรอยละการ
เจือจางขางตน ในการเก็บขอมูลวิจัยนี้ไดใชระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม 2552
วิธีการวิเคราะหตัวอยาง
การวิ เ คราะห ป ริ ม าณสารแขวนลอยและค า ความขุ น จะใช วิ ธี ก ารกรองด ว ยกระดาษกรองตาม
มาตรฐาน 2540D. Total suspended solids dried at 103-105°ซ และวิเคราะหคาความขุนตามวิธีมาตรฐาน
เนเฟโลเมตริก 2130B. ในหนวยเอนทียู (Nephelometric Turbidity Unit, NTU) ที่สามารถวัดไดสะดวกและ
รวดเร็ว (APHA, 1998) น้ําตัวอยางที่นํามาวิเคราะหนี้จะวัดคาปริมาณสารแขวนลอยและคาความขุนที่ไมได
มีการเจือจางและมีการเจือจางน้ําตัวอยางโดยประมาณที่รอยละการเจือจางที่ 20, 10, 5, 2 และ 0.1 ตามลําดับ
(Sadar, 2002)
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การคํานวณปริมาณสารแขวนลอยในน้ําทิ้งที่ไดรับการบําบัดแลวทําการคํานวณไดจากสมการที่ (1)
( B − A) × 10 6
SS =
V

(1)

โดยที่ SS คือคาปริมาณสารแขวนลอย (มก/ล) A คือน้ําหนักของกระดาษกรองเริ่มตน (กรัม) B คือ
น้ําหนักของกระดาษกรองสุดทาย (กรัม) และ V คือปริมาตรของน้ําตัวอยาง (มล.)
เครื่องวัดความขุน ที่ใชในการศึกษาวิจัยเปนชนิดเครื่องวัดความขุนในหองปฏิบัติการ ยี่หอ HACH
รุน 2100N (Figure 1) ใชหลักการออกแบบตามมาตรฐานของ EPA method 180.1 (Appendix C) (USEPA,
1993) ชนิดการออกแบบดวยอัตราสวนของแสง หรือเรียกวา “ratio design” สามารถวัดความขุนอยูในชวง
ระหวาง 0-4000 NTU เครื่องมือนี้ตองสอบเทียบดวยสารละลายมาตรฐานฟอรมาซิน (formazin standard)
ซึ่งจะนํามาเจือจางใหอยูในชวงคาความขุนที่ตองการวัดเพื่อทําเปนกราฟมาตรฐาน

Figure 1 Bench top turbidimeter (Hach company, 1995)
การวิเคราะหผลทางสถิติ
คัดเลือกตัวอยางโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในแตละจุดเก็บตามวิธีของทาโร ยามาเน (Yamene,
1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สุมจํานวน 30 ตัวอยาง จากแตละสถานที่ โดยกําหนดตัวแปรอิสระ (X) คือ
คาความขุน และตัวแปรตาม (Y) คือ คาปริมาณสารแขวนลอย ใชวิธีทางสถิติในการทดสอบความถูกตอง
โดยการวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรโดยใชสัญลักษณ R แทนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) สามารถหาไดจากสมการที่ (2) และวัดคาการกระจายของคา
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE; Standard Error of Estimate) (กัลยา, 2551) ไดจากสมการที่ (3)
R=

∑ (X − X)(Y - Y )
∑ ( X − X) ∑ ( Y − Y )
2

2

(2)

โดยที่ R คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน X คือตัวแปรอิสระ และ Y คือตัวแปรตาม
SE =

STD
n

(3)

โดยที่ SE คือ คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน STD คือคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ n คือจํานวนตัวอยาง
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ผลการวิจัยและวิจารณ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งปริ ม าณสารแขวนลอยและความขุ น จากหลายงานวิ จั ย ที่ ไ ด มี ก ารศึ ก ษา
นําเครื่องวัดความขุนมาใชเพื่อดูแนวโนมของปริมาณสารแขวนลอยที่มีอยูในน้ําวามีปริมาณสูงหรือต่ํา เพราะ
จะมีผลตอคาความขุนของน้ํา การกัดเซาะ การพังทลายของหนาดิน และความเปนอยูของสิ่งมีชีวิตที่จะอยู
ในน้ําได (Downing, 2008) และความแตกตางของสถานที่และอัตราการไหลของน้ําที่แตกตางกัน ไมมีผลตอ
สมการถดถอย (Randerson et al., 2005) ซึ่งจากงานวิจัยนี้การวิเคราะหปริมาณสารแขวนลอยและคาความ
ขุนจากจุดเก็บน้ําตางๆ ในระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรงและน้ําทิ้งที่บําบัดแลวนํามาวิเคราะหดวยการ
เจื อ จางโดยประมาณและไม มี ก ารเจื อ จางโดยประมาณ พบว า น้ํ า เสี ย ของโรงพยาบาลมหาราช
จังหวัดนครราชสีมา จากบอเติมอากาศที่ MA1 ที่ไมมีการเจือจางโดยประมาณนั้นไมสามารถวัดคาความขุน
ไดในบอเติมอากาศ (Table 1) เนื่องจากมีคาความขุนเกินชวงการวัดไดของเครื่องมือวัด นั่นคือ 0-4,000 NTU
จึงตองวิเคราะหน้ําตัวอยางไดดวยการประมาณการเจือจางกอนที่รอยละการเจือจางที่ 20, 10, 5, 2 และ 0.1
ตามลําดับ ผลการศึกษานี้ MA2, MA3, MA4, MA5 และ MA6 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (R)
เทากับ 0.96, 0.91, 0.90, 0.86 และ 0.83 ตามลําดับ และคาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) เทากับ 19.98,
14.09, 13.53, 7.69 และ 8.27 ตามลําดับ ซึ่ง MA2-MA6 (n=150) สามารถวัดคาปริมาณสารแขวนลอยอยู
ในชวงระหวาง 88.40-1000.00 mg/L และวัดคาความขุนอยูในชวงระหวาง 19.00-1178.00 NTU ผลของคา
R มีคาเทากับ 0.99 คา SE มีคาเทากับ 16.26 โดยมีสมการถดถอยอยางงายคือ SS(mg/L) = 0.73
(Turbidity)+85.26 และน้ําทิ้งที่บําบัดแลวของโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา พบวา ME1, ME2,
ME3, ME4, ME5 และ ME6 มีคา R เทากับ 0.94, 0.94, 0.92, 0.88, 0.85 และ 0.93 ตามลําดับ และคา SE
เทากับ 2.22, 1.69, 1.19, 1.05, 1.05 และ 0.82 ตามลําดับ ซึ่ง ME1-ME6 (n=180) สามารถวัดคาปริมาณ
สารแขวนลอยอยูในชวงระหวาง 14.00-83.00 mg/L และวัดคาความขุนอยูในชวงระหวาง 0.58-66.80 NTU
ผลของคา R มีคาเทากับ 0.98 คา SE มีคาเทากับ 3.56 โดยมีสมการถดถอยอยางงายคือ SS(mg/L) =
0.85(Turbidity) +18.98
สวนน้ําเสียของโรงพยาบาลศูนยอนามัยที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาจากบอเติมอากาศที่ PA1 ที่ไมมี
การเจือจางโดยประมาณนั้นไมสามารถวัดคาความขุนไดในบอเติมอากาศ และ PA2, PA3, PA4, PA5 และ
PA6 มีคา R เทากับ 0.89, 0.86, 0.83, 0.77 และ 0.79 ตามลําดับ และคา SE เทากับ 20.55, 20.53, 10.77,
3.88 และ 3.59 ตามลําดับ ซึ่ง PA2-PA6 (n=150) สามารถวัดคาปริมาณสารแขวนลอยอยูในชวงระหวาง
23.00-1126.00 mg/L และวัดคาความขุนอยูในชวงระหวาง 10.00-396.10 NTU ผลของคา R มีคาเทากับ
0.99 คา SE มีคาเทากับ 33.47 โดยมีสมการถดถอยอยางงายคือ SS(mg/L) = 3.14(Turbidity)-17.69 และน้ํา
ทิ้งที่บําบัดแลวของโรงพยาบาลศูนยอนามัยที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา พบวา PE1, PE2, PE3, PE4, PE5
และ PE6 มีคา R เทากับ 0.91, 0.91, 0.86, 0.79, 0.76 และ 0.47 ตามลําดับ และคา SE เทากับ 1.83,
2.27, 1.16, 0.83, 0.53 และ 1.35 ตามลําดับ ซึ่ง PE1-PE6 (n=180) สามารถวัดคาปริมาณสารแขวนลอยได
อยูในชวงระหวาง 2.00-55.20 mg/L และวัดคาความขุนไดอยูในชวงระหวาง 0.22-7.97 NTU โดยมีผลของ
คา R เทากับ 0.87 และคา SE มีคาเทากับ 7.36 สมการถดถอยอยางงายของโรงพยาบาลอนามัยศูนยที่ 5
คือ สมการถดถอย SS(mg/L) = 5.16(Turbidity) +11.66
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น้ําเสียของบริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด (มหาชน) จากบอเติมอากาศ CA1, CA2, CA3, CA4, CA5
และ CA6 มีคา R เทากับ 0.90, 0.92, 0.89, 0.86, 0.85 และ 0.86 ตามลําดับ และคา SE เทากับ 14.08,
13.17, 12.72, 6.44, 3.97 และ 2.50 ตามลําดับ ซึ่ง CA1-CA6 (n=180) สามารถวัดคาปริมาณสารแขวนลอย
อยูในชวงระหวาง 8.00-1,186.00 mg/L และวัดคาความขุนอยูในชวงระหวาง 4.30-1496.00 NTU ผลของคา
R มีคาเทากับ 0.99 คา SE มีคาเทากับ 39.47 โดยมีสมการถดถอยอยางงายคือ SS(mg/L) = 0.77(turbidity)+
483.42 ในน้ําทิ้งที่บําบัดแลวของบริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด(มหาชน) พบวา CE1, CE2, CE3, CE4, CE5
และ CE6 มีคา R เทากับ 0.89, 0.92, 0.87, 0.82, 0.80 และ 0.78 ตามลําดับ และคา SE เทากับ 2.48,
1.78, 1.60, 1.18, 0.82 และ 0.59 ตามลําดับ ซึ่ง CE1-CE6 (n=180) สามารถวัดคาปริมาณสารแขวนลอย
อยูในชวงระหวาง 1.00-81.00 mg/L และวัดคาความขุนอยูในชวงระหวาง 0.12-5.41 NTU ผลของคา R มีคา
เทากับ 0.96 คา SE มีคาเทากับ 6.47 โดยมีสมการถดถอยอยางงายคือ SS(mg/L) = 12.99 (turbidity)+6.82
การวิเคราะหคาความขุนนี้น้ําตัวอยางที่อยูในหลอดตัวอยาง (cuvett) ตองมีการผสมรวมกันใหเปนเนื้อ
เดียวกัน เมื่อใสลงในชองตัวอยางใหบันทึกในชวงระยะเวลาสั้นๆ ในชวงระยะเวลา 5-15 วินาที (Sadar,
1996) แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเพื่อใชคาเฉลี่ยนั้นเปนคาความขุนของน้ําตัวอยาง แสงจะสองไปยังอนุภาคทําให
เกิดการกระเจิงของแสงที่กระทบกับอนุภาคเปลี่ยนไป แสงที่มาจากแหลงกําเนิดแสงจะใหคาความยาวคลื่นที่
อยูในชวง 400-600 นาโนเมตร (USEPA, 1999) ความขุนนี้นอกจากใชเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ําแลว ยังใช
เพื่อการพัฒนาความสัมพันธระหวางความขุนและการตกตะกอนของสารแขวนลอยในลุมน้ํา โดยประเมินได
ขอมูลการตรวจวัดความขุน (Marquis, 2005) ทั้งนี้ความสัมพันธที่ดีของคาปริมาณสารแขวนลอยและคา
ความขุนมีคา R อยูในชวง 0.716-0.999 (Suk et al., 1998) ความสัมพันธของสมการถดถอยจะมีความ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับชนิดของน้ําและเครื่องวัดความขุนที่ใชในการศึกษาดวย
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Table 1 Analysis of the relationship between suspended solid and turbidity HACH 2100N of turbidimeter in activated sludge wastewater treatment plant
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Code

Sample

ME1
ME2
ME3
ME4
ME5
ME6
ME1-ME6
MA1
MA2
MA3
MA4
MA5
MA6
MA1-MR6
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
PE1-PE6

30
30
30
30
30
30
180
30
30
30
30
30
150
30
30
30
30
30
30
180

Min
(mg/l)
57.00
31.00
22.00
17.00
16.00
14.00
14.00
720.00
380.00
207.00
114.00
88.40
88.40
39.40
19.00
15.00
15.14
6.86
2.00
2.00

SS Concentration
Max
Mean
(mg/l)
(mg/l)
83.00
69.24
49.00
39.25
32.00
26.70
26.00
21.93
24.00
20.80
21.00
16.63
83.00
32.35
1,000.00
8.06E2
523.00
4.41E2
333.00
2.67E2
181.00
1.47E2
139.20
1.09E2
1,000.00
3.53E2
55.20
46.82
42.50
30.97
23.00
19.60
20.04
17.68
10.00
8.49
3.00
2.77
55.20
21.06

STD**
6.35
4.87
3.02
2.18
1.97
2.22
18.39
67.85
34.23
30.76
14.69
14.48
257.14
4.43
5.35
2.23
1.35
0.81
0.43
14.88

Min
(NTU)
52.30
12.08
4.24
2.29
1.11
0.58
0.58
916.00
429.40
201.40
67.80
19.00
19.00
6.78
1.26
0.51
0.46
0.36
0.217
0.22

Turbidity
Max
Mean
(NTU)
(NTU)
66.80
60.60
23.96
17.61
13.65
8.51
5.40
3.79
3.52
2.20
2.12
1.08
66.80
15.57
1,178.00 9.97E2
551.00
4.83E2
305.00
2.46E2
105.10
83.81
56.50
36.80
1,178.00 3.69E2
7.97
7.31
2.18
1.69
0.73
0.62
0.63
0.53
0.58
0.47
0.35
0.29
7.97
1.82

*SS (mg/L) = a x Turbidity(NTU) + b
**STD = standard deviation ***SE = standard error
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STD
3.86
3.37
2.81
0.85
0.65
0.46
21.07
63.23
37.16
28.06
9.56
9.29
353.19
0.33
0.23
0.06
0.05
0.06
0.04
2.51

Slope
(a)
1.54
1.36
0.99
2.25
2.59
4.47
0.85
1.03
0.84
0.98
1.32
1.29
0.73
12.12
21.43
29.79
21.25
10.43
5.59
5.16

Linear Regression*
Interce
Correlation
pt (b) Coefficient (r)
-24.19
0.94
15.34
0.94
18.24
0.92
13.41
0.88
15.09
0.85
11.81
0.93
18.98
0.98
217.48
0.96
33.94
0.91
23.05
0.90
37.28
0.86
61.74
0.83
85.26
0.99
-41.79
0.91
-5.39
0.91
0.89
0.86
6.32
0.79
3.59
0.76
1.15
0.47
11.66
0.87

Standard Error
(SE)***
2.22
1.69
1.19
1.05
1.05
0.82
3.56
19.98
14.09
13.53
7.69
8.27
16.26
1.83
2.27
1.16
0.83
0.53
1.35
7.36
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Table 1 (continued)
Code

*
*

Sample

SS Concentration
Max
Mean
(mg/l)
(mg/l)
1,126.00 1.05E3
597.00
5.20E2
259.10
2.21E2
100.70
91.00
45.20
33.11
1,126.00 3.83E2
81.00
70.73
43.00
32.56
27.00
20.97
16.00
12.37
10.00
7.41
4.00
2.49
81.00
24.42
1,186.00 1.13E3
323.00
2.70E2
190.00
1.48E2
91.00
67.85
41.00
24.93
23.00
15.84
1,186.00 2.76E2

Min
(mg/l)
PA1
PA2
30
973.00
PA3
30
435.00
PA4
30
184.00
PA5
30
77.30
PA6
30
23.00
PA1-PA6
150
23.00
CE1
30
57.00
CE2
30
25.00
CE3
30
14.00
CE4
30
9.00
CE5
30
5.00
CE6
30
1.00
CE1-CE6
180
1.00
CA1
30
1064.00
CA2
30
216.00
CA3
30
97.00
CA4
30
45.00
CA5
30
12.00
CA6
30
8.00
CA1-CA6
180
8.00
SS (mg/L) = a x Turbidity(NTU) + b
STD = standard deviation ***SE = standard error

STD**
45.18
39.22
18.83
5.94
5.72
37.4
5.52
4.42
3.25
2.03
1.34
0.92
23.17
32.36
33.02
27.59
12.59
7.45
4.01
392.35

Turbidity
Min
Max
Mean
STD
(NTU)
(NTU)
(NTU)
289.00 396.18
3.38E2
32.01
135.00 194300 1.69E2
16.04
70.28
96.00
83.56
6.99
25.20
41.30
34.24
4.54
10.00
18.49
14.14
2.71
10.00
396.10
1.28E2
119.78
48.0
5.41
5.10
0.17
1.04
1.51
1.24
0.13
0.48
0.73
0.61
0.07
0.34
0.66
0.52
0.09
0.19
0.58
0.39
0.11
0.12
0.42
0.26
0.08
0.12
5.41
1.35
1.71
1,345.00 196.00
1.42E3
43.17
173.40 240.70
2.07E2
18.91
66.70
102.00
85.88
9.28
30.30
51.70
41.28
6.01
10.30
27.10
15.81
4.19
4.30
10.30
7.42
1.68
4.30
1,496.00 2,9568E2 507.39
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Slope
(a)
1.26
2.09
2.23
1.01
1.66
3.14
28.47
30.51
40.54
18.29
9.99
8.85
12.99
0.67
1.61
2.65
1.81
1.51
2.07
0.77

Linear Regression*
Intercept Correlation
(b)
Coefficient (r)
624.65
0.89
165.77
0.86
34.90
0.83
56.59
0.77
9.64
0.79
-17.69
0.99
-74.48
0.89
-5.28
0.92
-3.80
0.87
2.85
0.82
3.52
0.80
0.156
0.78
6.82
0.96
167.95
0.90
-62.51
0.92
-78.97
0.89
-6.99
0.86
1.03
0.85
0.51
0.86
483.42
0.99

Standard Error
(SE)***
20.55
20.53
10.77
3.88
3.59
33.47
2.48
1.78
1.60
1.18
0.82
0.59
6.47
14.08
13.17
12.72
6.44
3.97
2.50
39.47

Figure 2 The relation between of suspended solid (SS) (mg/L) and nephelometric turbidity units
(NTU) by picture (1) ME1-ME6 wastewater treatment pond at Maharath Nakornratchasima
Hospital (2) MA2-MA6 aeration pond at Maharath Nakornratchasima Hospital (3) PE1PE6 wastewater treatment pond at Central Healthy 5 Hospital (4) PA2-PA6 aeration
pond at Central Healthy 5 Hospital (5) CE1-CE6 wastewater treatment pond at CocaCola co, Ltd (6) CA1-CA6 aeration pond at Coca-Cola co, Ltd
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สรุปผลการวิจัย
ความขุนถือเปนพารามิเตอรที่สําคัญตอการนําไปใชเพื่อตรวจติดตามควบคุมคุณภาพน้ําทั้งในระบบ
ประปา น้ําดี น้ําทิ้งจากระบบบัดน้ําเสียตางๆ และแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งจะใชหลักการตรวจวัดดวยหลักการ
วิธีเนเฟโลเมตริก (Nephelometric method) การใชเครื่องวัดความขุนดวยหลักการเนเฟโลเมตริกนี้เปน
วิธีการที่วัดความขุนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยอาศัยหลักการกระจายของแสงไปยังอนุภาค จากการ
ประยุกตใชเครื่องวัดความขุน HACH รุน 2100N ทั้งนี้ยังตองดูปจจัยอื่นๆ กอนที่จะนําคาความขุนมาใชใน
การประมาณคาปริมาณสารแขวนลอยในระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรง อาทิเชน เวลาในการวัดคาความ
ขุนซึ่งเวลาที่เหมาะสมตอการอานคาจะตองไมชาจนเกินไปที่อนุภาคแขวนลอยที่มีขนาดใหญจะตกตะกอนได
สรุปไดวาการประมาณคาปริมาณสารแขวนลอยสามารถทําไดดวยการสรางความสัมพันธระหวางคาปริมาณ
สารแขวนลอยและคาความขุนดวยเทคนิควิเคราะหความสัมพันธถดถอยอยางงาย (simple regression) ซึ่ง
นําไปสูการนําไปใชประโยชนในการเดินระบบและการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียนั้น ซึ่งชวยใหการตรวจวัด
ปริมาณสารแขวนลอยไดผลการวิเคราะหที่รวดเร็วมากกวาการกรองดวยวิธีวัดดวยกระดาษกรองตามวิธี
มาตรฐานที่ใชกันทั่วไป
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บทคัดยอ
ในการผสมอนุภาคของแข็งจะมีอุปกรณที่ใชในการผสมหลัก คือ ใบกวนผสม ซึ่งในการศึกษานี้จะ
ทําการศึกษาถึงใบกวนผสมอนุภาคของแข็งหรือปุยอินทรียอยูดวยกัน 3 ชนิด คือ ใบกวนผสมแบบเสน
แถบเหล็กเดี่ยว (single ribbon) ใบกวนผสมแบบเสนแถบเหล็กคู (double ribbon) และใบกวนผสมแบบ
กระเปาะตัก (ploughshare) วัตถุประสงคการศึกษา เพื่อที่จะทําการทดสอบหาประสิทธิภาพชนิดของใบกวน
ที่เหมาะสมในการผสมปุยอินทรียในความเร็วรอบที่แตกตางกัน โดยไดผลการทดสอบการหาประสิทธิภาพ
ของใบกวนผสมชนิดตางๆ ดังนี้ ในการทดสอบประสิทธิภาพของใบกวนผสมทั้ง 3 ชนิด ใบกวนผสมแบบ
เสนแถบเหล็กเดี่ยว ไมมีความเร็วรอบที่เหมาะสมในการผสมเนื่องจากใบกวนผสมมีการสัมผัสกับอนุภาคที่
ใชทําปุยอินทรียนอยมาก ทําใหการผสมที่ไดไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สําหรับใบกวนผสมแบบเสนแถบ
เหล็กคู มีความเร็วรอบที่เหมาะสมในการกวนผสมที่ 40 รอบตอนาที โดยมีคาความแปรปรวนที่ 9.42
เนื่องจากมีเนื้อที่ในการสัมผัสกับอนุภาคของปุยอินทรียมาก สงผลใหเกิดการผสมคลุกเคลากันไดดี ใบกวน
ผสมแบบกระเปาะตัก มีความเร็วรอบที่เหมาะสมในการกวนผสมที่ 80 รอบตอนาที โดยมีคาความแปรปรวน
ที่ 8.39 เนื่องจากความเร็วที่ใชในการกวนผสมที่มีคามากทําใหอนุภาคของสวนผสมมีการเคลื่อนที่จาก
แกนกลางของกระเปาะตักและมีความเร็วในการผสมเพิ่มมากขึ้นในสวนทายของแกนใบกวนผสม ทําให
อนุภาคเกิดการสัมผัสกับกระเปาะตักมากขึ้น ทําใหเกิดการผสมที่เหมาะสมที่ความเร็วรอบที่สูงกวา
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ ใบกวนผสม ปุยอินทรีย
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Abstract
For mixing a solid particle, primary equipment used in the mixer was the blade. The 3
types of blade mixing were single ribbon double ribbon and ploughshare and the objective of this
study was to find the efficiency of the blade mixing in the production of organic fertilizer in a
difference of revolution. It was found from the experiments that, there was non appropriated
revolution of single ribbon because the area which to mixing the organic fertilizer was too small so
that the mixing was not effective. The appropriated speed of the mixer in double ribbon blade was
40 rpm and the coefficient of variance is 9.42 because the mixing area the organic fertilizer was
larger that the mixing was to appropriated. The appropriated speed of the ploughshare mixer was
80 rpm and the variance was 8.39 because the high speed of mixer makes the particle of the
mixing moves from the center to the end of a plough and has more high speed for mixing so that a
particle has a lager mixing area. That was making the mixture to be appropriated at higher speed.
Keywords: efficiency, blade mixing, organic fertilizer

คํานํา
ปุยอินทรีย (organic fertilizer) คือ ปุยที่ไดจากอินทรียสารซึ่งผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีตางๆ และจะเปน
ประโยชนตอพืชก็ตองผานขบวนการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางชีวภาพเสียกอน มีวัสดุหลายประเภทที่สามารถ
นํามาทําเปนปุยอินทรียได และผลิตภัณฑที่ไดจะออกมาในรูปแบบซากพืชที่ถูกยอยและนํามาผสมคลุกเคลา
กันไดไมดีเทาที่ควร ซึ่งจะมีผลตอการนํามาใชในการปรับปรุงดิน ดังนั้นจึงมีการผลิตเครื่องผสมปุยและ
เลือกชนิดของใบกวนผสมที่เหมาะสมในการผสมปุยใหสามารถคลุกเคลาผสมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ใบกวนผสมโดยทั่วไปสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ ใบกวนผสมอนุภาคของแข็ง และ
ใบกวนผสมอนุภาคของเหลว ซึ่งขณะที่เพลาหมุนอนุภาคของแข็งจะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันขามทําให
การผสมเกิดขึ้น ลักษณะสําคัญในใบกวนผสมประเภทนี้ คือการแทนที่ของของผสมดวยสวนอื่น สวนใบกวน
ผสมอนุภาคของเหลวจะใชในการผสมของเหลวที่มีความหนืดต่ํา จะตองชักนําใหเกิดการปนปวนใหเกิดขึ้น
ในของเหลวทั้งหมด ทั้งนี้จะแตกตางกันไปเพราะการผสมจะเกิดขึ้นโดยวัสดุจะปะทะกับผนังของเครื่องผสม
หรือวัสดุอื่น เกิดขึ้นจากการผสมสวนของอาหารที่ไมถูกผสมเทากับสวนของอาหารที่ผสมแลว และโดยการ
ยืดวัสดุ โดยที่ใบกวนผสมอนุภาคของเหลวจะมีประสิทธิภาพที่ต่ําเมื่อนํามาใชในการกวนผสมปุยอินทรีย
เนื่องจากลักษณะของอนุภาคที่ใชทําปุยอินทรียนั้นจะเปนของแข็งเปนสวนใหญ และปริมาณความชื้นในตัว
วัสดุมีคาที่ไมสูงมากนัก ดังนั้นการศึกษานี้ จึงเปนการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพของใบกวนผสมที่
เหมาะสมในการผสมปุยอินทรียโดยมีการเปรียบเทียบชนิดของใบกวนผสมอนุภาคของแข็ง อยูดวยกัน 3
ชนิด คือ ใบกวนผสมแบบเสนแถบเหล็ก เดี่ยว ใบกวนผสมแบบเสนแถบเหล็กคู และใบกวนผสมแบบ
กระเปาะตัก เพื่อหาคาความเร็วรอบที่เหมาะสมในการกวนผสมของใบกวนแตละชนิด โดยใชคาความ
แปรปรวนเปนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
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อุปกรณและวิธีการ
การทดสอบนี้ไดใชใบกวนผสมอยูดวยกัน 3 ชนิด เปนอุปกรณหลักที่ใชในการทดสอบ ดังแสดง
(Figure 1) ซึ่งใบกวนแตละชนิดมีรายละเอียด คือ

Single ribbon

Double ribbon
Ploughshare
Figure 1 Schematic diagram of the mixer

- ขนาดของใบกวนผสมแบบ single ribbon และ double ribbon ใชเหล็กเสนขนาดเสนผาศูนยกลาง
3.8 ซม. ยาว 56 ซม. ทําเปนแกนกลาง และใชเหล็กเสนขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 ซม. ยาว 48 ซม. 5 ทอน
เชื่อมกับแกนกลางสรางเปนสวนยึดใบกวน ใชเหล็กแบนกวาง 3 ซม. หนา 2 มม. ดัดใหเปนสวนโคงสําหรับ
ทําใบกวน และแบบ plough share มีกระเปาะของใบกวน กวาง 1.3 ซม. ยาว 5 ซม. ติดที่ปลายแกนใบกวน
มุมระหวางแกนในและใบกวาดมีขนาด 180 องศา และ 120 องศา (Jones and Bridgwater, 1998) (Figure 2)

End view

Side view

Figure 2 End view: the tracer speed increases as it rolls down the surface of the bed
Side view: two mixing zone at each end of the mixer
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- เครื่องผสมปุยมีขนาดความกวาง 49 ซม. มีความยาว 56 ซม. ถังมีสวนโคงครึ่งวงกลม รัศมี
24.5 ซม.
- อุปกรณที่ใชในการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของเครื่องผสมปุย ประกอบดวย
ลูกปดสี 27,000 เม็ด และนาฬิกาจับเวลาแบบตัวเลข เครื่องมือวัดความเร็วรอบ (digital tachometer) เครื่อง
ปรับความเร็วรอบ (inverter 0-60 hZ) เครื่องวัดความชื้นของอาหารแบบ ไลลมรอน เครื่องชั่งน้ําหนัก PACO
Series PD-B-75
- สวนผสมปุยอินทรียในอัตราสวน 2:1:1 โดยปริมาตรถัง 16 ลิตร ประกอบดวย รําละเอียด 2 สวน
ซังขาวสับละเอียด 1 สวน และ มูลวัว 1 สวน
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยและวิธีการทดลอง
- จัดเตรียมสวนผสมปุยอินทรียที่จะนํามาหาคาความแปรปรวนของใบกวนแตละชนิด
- ทําการจัดเตรียมลูกปดสีจํานวน 27,000 เม็ด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 มม. เพื่อนํามาหาคาความ
แปรปรวนโดยทําการทดสอบครั้งละ 1,000 เม็ด ทําการทดสอบ 3 ครั้งในแตละใบกวนผสมและในแตละ
ความเร็วรอบ
- นําสวนผสมปุยอินทรีย (มูลวัว ซังขาว) มาลดขนาดโดยเครื่องหั่นยอย
- นํามูลวัวที่ไดจากเครื่องหั่นยอยมาหาคาความชื้น โดยใหมี ความชื้นไมเกิน 30 เปอรเซ็นต
- ทําการติดตั้งเครื่องปรับความเร็วรอบเขากับเครื่องผสมปุยและทําการวัดความเร็วรอบที่จะใชใน
การผสมที่ 40, 60 และ 80 รอบตอนาที
- ทํ า การผสมส ว นผสมปุ ย อิ น ทรี ย ใ นอั ต ราส ว นที่ กํ า หนดลงในถั ง ผสมโดยผสมลู ก ป ด ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3 มม. ลงไปในถังผสม
- ทําการทดสอบโดยการเปลี่ยนชนิดของใบกวนและทดสอบที่ความเร็วรอบตางๆ สําหรับใบกวนแต
ละชนิดเพื่อหาความเร็วรอบที่เหมาะสมของใบกวน จากการสุมจํานวนลูกปดในแตละตําแหนงเพื่อหาคา
ความแปรปรวนที่เหมาะสมไมเกิน 10 เปอรเซ็นต (พันทิพา, 2539) ที่ความเร็วรอบ 40, 60 และ 80 รอบตอ
นาที ที่เวลาในการกวนผสม 10 นาที ทั้ง 10 ตําแหนง (Figure 3)

Figure 3 Location of bead
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เมื่อกวนผสมภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงทําการสุมการกระจายตัวของลูกปดสีทั้ง 10 ตําแหนง
โดยการตักสุมจํานวนลูกปดในแตละตําแหนง และทําการนับจํานวนลูกปดในแตละตําแหนง จากนั้นทําการ
หาคาความแปรปรวน ทําการเก็บขอมูล วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง

ผลการทดลอง
การทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของใบกวนผสมแตละชนิด ไดผลดังแสดงในตาราง
Table 1 Coefficients of variation, (C.V.) of single ribbon
Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
m
S2

S
C.V.

40 rpm
26
34
25
32
41
25
34
35
36
44
332
33.2
42.0
6.48
19.51

Number of bead
60 rpm
35
27
37
23
34
28
33
37
35
39
328
32.8
26.40
5.14
15.66

80 rpm
33
27
24
33
29
36
34
23
24
28
291
29.1
21.88
4.68
16.07

Table 1 แสดงใหเห็นวา ใบกวนผสมแบบ single ribbon ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในการกวนผสม
เนื่องจากลักษณะของใบกวนผสมนั้นมีพื้นที่ของใบและการสัมผัสกับปุยอินทรียนอย ทําใหมีการเคลื่อนที่ของ
สวนผสมปุยอินทรียนอยกวา สงผลใหคาความแปรปรวนที่ไดจากการทดสอบ มีคาเกินคามาตรฐาน และใบ
กวนชนิดนี้ยังไมเหมาะสมสําหรับทุกๆ ความเร็วรอบนั่นคือทั้ง 40, 60 และ 80 รอบตอนาทีโดยที่ความเร็ว
รอบทั้งหมดนั้น ใหคาความแปรปรวนที่เกิน 10 เปอรเซ็นต
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Table 2 Coefficients of variation, (C.V.) of Double ribbon
Point
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
m
S2

S
C.V.

40 rpm
36
43
41
37
45
40
44
33
40
42
401
40.1
14.3
3.78
9.44

Number of bead
60 rpm
27
23
26
23
29
24
28
21
32
31
264
26.4
13.38
3.66
13.85

80 rpm
36
38
34
27
42
26
32
31
33
46
345
34.5
39.17
6.26
18.14

Table 2 แสดงใหเห็นไดวา คาความเร็วรอบที่เหมาะสมสําหรับใบกวนผสมแบบ double ribbon มี
คาที่ 40 รอบตอนาที ที่คาความแปรปรวนเทากับ 9.44 ซึ่งมีคานอยกวา 10 เปอรเซ็นต ทั้งนี้เนื่องมาจาก
เกิดพื้นที่สัมผัสกันระหวางอนุภาคของปุยอินทรียกับใบกวนผสมไดอยางทั่วถึงเนื่องจากการเคลื่อนที่ของใบ
กวนที่คาความเร็วรอบไมสูงมากนักประกอบกับพื้นที่สัมผัสของใบกวนผสมชนิดนี้สามารถสัมผัสกับอนุภาค
ปุ ย อิ น ทรี ย ไ ด อ ย า งเหมาะสมทํ า ให อ นุ ภ าคปุ ย อิ น ทรี ย เ กิ ด การกระจายตั ว กวนผสมได อ ย างทั่ ว ถึ ง ที่ ค า
ความเร็วรอบ 60 และ 80 รอบตอนาที ใบกวนผสมจะเกิดพื้นที่การสัมผัสกับอนุภาคของปุยอินทรียไดอยาง
ไมทั่วถึงเพราะเกิดการเคลื่อนที่ของอนุภาคของปุยอินทรียที่เร็วเกินไปทําใหการกระจายตัวของอนุภาค
เกิดขึ้นไดนอยจึงใหคาความแปรปรวนในการผสมที่ไมเหมาะสมที่ความเร็วรอบดังกลาว
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Table 3 Coefficients of variation, (C.V.) of Ploughshare
Point

Number of bead
60 rpm
18
20
23
27
19
27
33
30
26
24
247
24.7
23.57
4.85
19.65

40 rpm
21
31
27
24
31
40
41
41
27
49
332
33.2
82.2
9.05
27.27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
m
S2

S
C.V.

80 rpm
35
41
37
42
37
36
39
43
34
42
386
38.6
10.49
3.24
8.39

Table 3 คาความเร็วรอบที่เหมาะสมสําหรับใบกวนแบบ ploughshare คือ 80 รอบตอนาที เนื่องจาก
คาการกวนผสมของใบกวนนั้นจะเริ่มมีคาที่เพิ่มมากขึ้นจากแกนกลางไปยังสวนทายของถังผสม ทําใหอนุภาค
ของปุยอินทรียเกิดการหมุนวนกลับ เกิดการสัมผัสกับพื้นที่ของกระเปาะตักซึ่งทําใหไดคาความแปรปรวนที่
8.39 สวนที่ความเร็วรอบ 40 และ 60 รอบตอนาที คาความเร็วดังกลาวมีคานอยสําหรับใบกวนผสมชนิดนี้

Coefficients of variation (%)

Coefficients of variation of blade mixing
30
25
20
15
10
5
0

Single ribbon

40 rpm

Double ribbon

60 rpm
speed (rpm)

Ploughshare

80 rpm

Figure 4 Appropriate speed and coefficients of variation of blade mixing
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จาก Figure 4 แสดงใหเห็นวา ใบกวนผสมแบบ double ribbon มีความเร็วรอบที่เหมาะสมในการ
กวนผสมอยูที่ 40 รอบตอนาทีเนื่องจากใบกวนเกิดการสัมผัสกับสวนผสมของปุยอินทรียไดมากและทั่วถึง
แตในทํานองเดียวกันที่ความเร็วรอบที่ 60 และ 80 รอบตอนาที ซึ่งสูงกวาความเร็วรอบที่เหมาะสมการสัมผัส
กันของใบกวนและสวนผสมปุยอินทรียไดไมทั่วถึงเพราะความเร็วรอบมีคาสูงเกินไปซึ่งสงผลตอการกระจายตัว
ของการผสม สําหรับใบกวนผสมแบบ ploughshare มีความเร็วรอบที่เหมาะสมในการกวนที่ความเร็วรอบ
80 รอบตอนาที เนื่องจากความเร็วรอบที่เพิ่มขึ้นสงผลตอการกวนเนื่องจากเกิดการเคลื่อนที่จากสวนกลางของ
แกนผสมในความเร็วที่สูงขึ้นไปยังสวนทายของแกนกวน ทําใหสวนผสมปุยอินทรียเกิดการสัมผัสกับกระเปาะ
ตักมากขึ้น ซึ่งสงผลตอการกระจายตัวของอนุภาคสวนผสมปุยอินทรีย สวนที่ความเร็วรอบต่ําจะเกิดผลใน
ทิศทางตรงกันขาม สําหรับใบกวนผสมแบบ single ribbon ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในการกวนผสมเนื่องจาก
ลักษณะของใบกวนสงผลตอการสัมผัสกับอนุภาคของสวนผสมปุยอินทรียไดไมดี และการสัมผัสกับสวนผสม
ปุยอินทรียมีการสัมผัสไดเพียงบางสวน สงผลทําใหประสิทธิภาพในการกวนผสมต่ํา
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ความเร็วรอบ 40 รอบตอนาที ใบกวนผสมแบบ ploughshare ความเร็วรอบที่เหมาะสมในการกวนผสมอยูที่
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บทคัดยอ
ตัวปรับความตึงโซราวลิ้นแบบสปริงขดซึ่งทําหนาที่สรางแรงกดใหกับโซราวลิ้นและตองรับแรงกดที่
มีทิศทางตรงกันขามอันเนื่องมาจากการกระพือของโซ ซึ่งเรียกแรงที่กระทําสลับไปมาแบบนี้วาแรงกระทํา
แบบสลับตอเนื่องและภายหลังจากการใชงานไปไดนานระยะหนึ่ง ความลาที่เกิดขึ้นกับสปริงขดจะสงผลให
ตัวปรับความตึงโซไมสามารถรักษาสภาพความตึงของโซราวลิ้น ทําใหเกิดปญหาเสียงดังผิดปกติและความ
เสียหายเกิดขึ้นกับชิ้นสวนของเครื่องยนต
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ทํ า การทดสอบตั ว ปรั บ ความตึ ง โซ ที่ มี ก ารใช ง านในระยะทางที่ แ ตกต า งกั น
เพื่อหาระยะทางที่ตัวปรับความตึงโซสามารถตานทานตอแรงกดไวไดนานที่สุด โดยผลที่ได คือ ระยะทาง
ระหวาง 0-5,000 กิโลเมตร ซึ่งมีคาที่สัมพันธกับการใชงานจริงที่จํานวนการเกิดปญหาของตัวปรับความ
ตึงโซสวนใหญจะเกิดที่ระยะทาง 5,000 กิโลเมตรขึ้นไป ซึ่งเปนขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการใชงานจริง
นอกจากนี้ยังพบวา ผลของความลาจากการใชงานทําใหความสามารถในการตานทานแรงกดของตัวปรับ
ความตึงโซมีคาลดลง
คําสําคัญ: แรงกระทําสลับแบบตอเนื่อง แผนสปริงขด

Abstract
The tension lifter of timing chain that work as the tensile force and compressive force, due
to the flap of timing chain as an alternating which called the fluctuating load. After some distance
travel, the fatigue occurred in spiral spring which affects to the tension of timing chain lost and the
abnormal noise and engine damage occurred. This study is the testing of tension lifter of timing
chain which was used in different distance. To find the distance that the tension lifter have the best
compressive resistance. The testing results the distance 0-5,000 km was the best endurance. It
relates to the market information that the most symptom occurrence was after using over 5,000 km.
Furthermore, the testing gave us to know the fatigue affects to compressive resistance of tension
lifter is decreasing after using more distance.
Keywords: fluctuating load, spiral spring
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

481

คํานํา
เครื่องยนตของรถจักรยานยนต (Figure 1) แบบ 4 จังหวะที่ผลิตในประเทศไทย ที่มีการใชโซราวลิ้น
ในการสงกําลังจากการหมุนของเพลาขอเหวี่ยง ไปขับชุดกลไกควบคุมการทํางานของวาลวที่ติดตั้งอยูบน
ฝาสูบ ซึ่งสวนใหญเปนการใชตัวปรับความตึงโซราวลิ้นแบบสปริงขด พบวา เมื่อตัวปรับความตึงโซเกิด
ความชํารุดจะสงผลทําใหเกิดเสียงดังผิดปกติขณะที่เครื่องยนตทํางาน และจังหวะการทํางานของวาลว
(valve timing) ที่ผิดพลาดนอกจากนี้ยังสงผลตอประสิทธิภาพของเครื่องยนต และมลภาวะจากไอเสียของ
รถจักรยานยนต (บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด, 2552)

Figure 1 The position of tension lifter in engine
สปริงขด (spiral spring) เปนสวนประกอบสําคัญอันหนึ่งในตัวปรับความตึงโซแบบใชแรงดันของ
สปริง (spring tensioner) ซึ่งเปนแบบที่นิยมติดตั้งในเครื่องยนตเนื่องจากมีความสะดวกในการออกแบบจุด
ติดตั้งและใชพื้นที่ในการติดตั้งนอยกวา เมื่อเปรียบเทียบกับแบบที่ใชแรงดันของน้ํามันเครื่อง (oil pressure
tensioner) ปลายสปริงขดจะเกี่ยวเขากับเรือนสปริง สวนปลายอีกดานของสปริงจะเกี่ยวอยูกับสกรูขับตัวใน
(Figure 2)

Figure 2 The component of tension lifter
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แรงบิดจากการขยายตัวของสปริงขดในตัวปรับตั้งความตึงโซจะบังคับใหสกรูขับตัวใน เกิดการ
เคลื่อนที่หมุนตามเสนรอบวง (ทิศทวนเข็มนาฬิกา) ตามการขยายตัวของสปริง เพลาเลื่อนซึ่งมีเกลียวสวม
เขากับสกรูขับตัวในก็จะเกิดการหมุนเคลื่อนที่ออกไปกดโซราวลิ้น ขณะที่เครื่องยนตหมุนทํางานอยูนั้น
โซราวลิ้นจะเกิดอาการสั่นกระพือ ทําใหเกิดแรงกดในทิศตรงขามกดใหเพลาเลื่อนเคลื่อนที่เขาหาสปริงขด
ซึ่งมีผลใหสกรูขับตัวในเกิดการหมุนตามเสนรอบวง (ทิศทวนเข็มนาฬิกา) (Figure 3) (ฮอนดามอเตอร, 2549)

Figure 3 Force direction when tension to timing chain
แรงที่กระทํากับสริงขดในลักษณะ 2 ทิศทาง คือ แรงที่มีทิศทางตามการขยายตัวของสปริง และแรงที่
ตรงขามกับการขยายตัวของสปริง (Figure 4) กระทําสลับไปมาเชนนี้เรียกวา แรงกระทําแบบสลับตอเนื่อง
(fluctuating load) ซึ่งจะสงผลทําใหเกิดความลา (fatigue) ที่เปนสาเหตุของความเสียหายและลดอายุการ
ทํางานของชิ้นสวน เมื่อความเคนที่สปริงขดไดรับเกิดขึ้นซ้ําๆ กัน (repeated stress) จะมีคาสูงกวาความ
ตานทานแรงทนทาน (endurance strength) ของสปริงขด ทําใหเกิดรอยแตกขึ้นที่สปริง รอยแตกนี้จะคอย
เพิ่มขึ้นจนกระทั่งสปริงขดเกิดการขาดออกจากกัน (Figure 5)

Figure 4 Force direction when compression to spiral spring
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Figure 5 The fracture of spiral spring
(บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด, 2552)
ภายหลังจากที่สปริงขดเกิดการขาดจะสงผลใหแรงบิดที่กระทํากับสกรูขับตัวในเพื่อที่จะไปกดโซ
ราวลิ้นนั้นหายไป การกระพือของโซราวลิ้นจึงเกิดขึ้นไดมากกวาปกติ ซึ่งเปนตนเหตุของอาการปญหา
เครื่องยนตมีเสียงดังผิดปกติ (abnormal noise) และอาจทําใหเกิดการกระโดดขามตําแหนงของเฟองราวลิ้น
ทําใหวาลวเคลื่อนที่ไปชนกับลูกสูบเกิดความเสียหายภายในเครื่องยนต
แสดงจํานวนการเกิดปญหาเนื่องจากความลาของตัวปรับความตึงโซ
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Figure 6 Statistic of symptom due to the tension lifter malfunction, Jun 08-Mar 09
(บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด, 2552)
จากสถิติการเกิดปญหาเครื่องยนตเสียงดังผิดปกติเนื่องจากความชํารุดของตัวปรับความตึงโซราว
ลิ้นชี้ใหเห็นปริมาณความตอเนื่องของปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงาน โดยในเบื้องตน พบวา ความทนทาน
ของตัวปรับความตึงโซเมื่อพิจารณาจากสถิติระยะทางการเกิดปญหาครั้งแรก พบวา ตัวปรับความตึงโซราวลิ้น
สวนใหญจะมีอายุการใชงานอยูในชวงระยะทาง 4,000-12,000 กิโลเมตร
แสดงจํานวนรถที่เกิดปญหาในแตละชวงระยะทาง

จํ า น ว น ร ถ ที่ เ กิ ด ป ญ ห า
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Figure 7 Statistic of symptom first occurrence , Jun 08-Mar 09
(บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด, 2552)
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ดังนั้นการเสริมความคงทนของตัวปรับความตึงโซใหมีระยะการใชงานที่ยาวนานออกไป จึงเปนมี
ความจําเปนเพื่อที่จะชวยยืดอายุการใชงานและลดการสูญเสียคาใชจาย ในการซอมแกปญหาทั้งในกรณีที่
รถอยูในระยะรับประกันและในกรณีที่รถพนจากระยะรับประกันแลว ซึ่งคิดเปนมูลคาประมาณ 300 บาท/
ครั้ง หรือคาใชจายในการเปลี่ยนชิ้นสวนที่ไดรับผลกระทบจากความชํารุด ของตัวปรับความตึงโซ เชน
การชนของวาลวและลูกสูบเนื่องจากโซราวลิ้นทํางานผิดจังหวะซึ่งมีมูลคาประมาณ 4,000 บาท/ครั้ง
ในการศึกษาเพื่อเพิ่มอายุการใชงานของตัวปรับความตึงโซราวลิ้นใชการคํานวณหาอายุตามทฤษฎี
ของปารีส (Paris’s Law) (บริษัท ซิกมารโซลูชั่น จํากัด, 2552)
ac

1
da
n
∆
C
K
ai

N=∫

โดยที่

(1)

N
C

= จํานวนรอบการใชงานของชิ้นงาน
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การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติดานความลาของสปริงขด (helical springs) โดย Kaiser and Berger
(2007) ไดทําการทดสอบความลาของสปริงที่มีความแตกตางกันทางดานวัสดุและขนาดเสนผาศูนยกลาง
ภายใตความเคนเฉลี่ย (mean stress) แบบอยูกับที่ดวยจํานวนรอบการทดสอบที่มากถึง 107 รอบ และนํา
ผลที่ไดไปแปลงเปนไดอะแกรมของกูดแมน (Goodman diagram) แลวเปรียบเทียบกับคามาตรฐานในการ
ทดสอบตอมาไดเพิ่มจํานวนรอบขึ้นไปถึง 1.5x109 รอบ ซึ่งสงผลในการลดความทนทานตอการลาในระยะ
ยาว กับสปริงที่ไดรับการขัดผิวซึ่งผลิตจากเสนลวดที่ผานการอบชุบแข็งดวยน้ํามัน
Seon and Sung (2007) ไดศึกษาวิธีการคาดคะเนการแพรกระจาย ที่นาจะเปนไปไดสําหรับการ
เพิ่มขึ้นของรอยแตกราวจากความลา โดยการจําลองความทนทานตอการเกิดรอยแตกราว ที่เพิ่มขึ้นจาก
ความลาของวัสดุซึ่งผลที่ไดจากการทดสอบคือ คาคงที่ของระดับความเคนแรงดึง R=0.2 จากชิ้นงานทดสอบ
ที่มีความหนา 6, 12 และ 18 มิลลิเมตร โดยวิธีการดังกลาวนี้ชวยลดเวลาและคาใชจายที่จะตองใชในการ
ทดสอบซ้ําหลายครั้ง
อุปกรณและวิธีการ
ขั้นตอนการทดสอบ
ขั้นตอนแรก คือ การสรางเครื่องทดสอบแบบใชโซขับ (chain drive tester) ใหมีลักษณะการทํางานที่
คลายคลึงกับแรงที่กระทํากับตัวปรับความตึงโซ ซึ่งมีตนกําลังเปนมอเตอรขนาด 1/3 HP (0.25 kW) หมุนดวย
ความเร็วรอบ 1,440 รอบตอนาที ทําหนาที่ขับเคลื่อนโซราวลิ้น โดยมีแกนของตัวปรับความตึงโซกด
โซผาน
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รางเลื่อนโซ เพื่อสรางความตึงใหกับโซราวลิ้นและมีเงื่อนไขของการทดลอง คือ การใชตัวปรับความตึงโซ
ราวลิ้นหมายเลขอะไหล 14520-KSS-901 เปนชิ้นงานทดสอบแบบเดียวที่ใชในการวิจัย เพื่อควบคุมขนาด
และคุณสมบัติของชิ้นงานทดสอบใหเหมือนกันทุกชิ้น

Figure 8 Chain drive tester
เมื่อโซราวลิ้นถูกขับดวยมอเตอรเพื่อใหไดการทํางานตามระยะทางที่กําหนดไว หลังจากนั้นจะทํา
การเก็บชิ้นงานมาทดสอบกับเครื่องทดสอบแบบที่ใชแรงสั่นสะเทือน (vibration tester) ดวยมอเตอรที่กําหนด
ความเร็วรอบที่ 1,440 รอบตอนาที หมุนขับหนาแปลนแรงเหวี่ยงเพื่อสรางแรงสั่นสะเทือนที่มีน้ําหนักขนาด
49.50 นิวตัน กดลงบนแกนดันโซราวลิ้นที่ยึดอยูบนฐานเครื่องทดสอบเพื่อทําการเก็บขอมูลเวลาที่ตัวปรับ
ความตึงโซ เกิดการยุบตัวจากตําแหนงเริ่มตนแลวยุบลงถึงตําแหนงต่ําสุด

Figure 9 Vibration tester
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ผลการวิจัย
จากการทดสอบตัวปรับความตึงโซดวยเครื่องทดสอบแบบใชแรงสั่นสะเทือนผลที่ได คือ ระยะเวลา
ที่ตัวปรับความตึงโซสามารถตานทานแรงกดที่แตกตางกัน โดยพบวา เมื่อทดสอบตัวปรับตั้งโซที่ยังไมเคย
ใชงานหรือมีระยะทางใชงาน 0, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 และ 30,000 กิโลเมตร โดยพบวา
ตัวปรับความตึงโซที่มีระยะทางใชงานอยูในชวง 0-5,000 กิโลเมตร สามารถตานทานแรงกดไดนานที่สุด
โดยจะเกิดการยุบตัวลงภายในเวลา 21.89 วินาที (Table 1)
Table 1 Testing result of tension lifter operation and using distance
Distance
(km)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000

Time of tension lifter operation (sec)
1
2
3
22.12
22.34
21.22
18.02
19.03
18.22
16.50
16.24
16.79
14.28
15.11
14.89
13.98
13.77
13.64
12.98
13.21
13.01
12.50
12.60
12.91

Average
21.89
18.42
16.51
14.76
13.80
13.07
12.67

อยางไรก็ตามจากการทดสอบตัวปรับความตึงโซที่มีระยะทางใชงาน 10,000, 15,000, 20,000,
25,000 และ 30,000 กิโลเมตร ก็ทําใหพบวาเมื่อตัวปรับความตึงโซที่มีระยะทางใชงานมากขึ้นความตานทาน
แรงกดก็จะมีคาลดลงโดยในชวงระยะทาง 5,000-15,000 กิโลเมตร ตัวปรับความตึงโซจะมีความสามารถ
ตานทานแรงกดไดดีกวาชวงระยะทาง 15,000-30,000 กิโลเมตร
เวลาเฉลี่ย (sec)
25
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0

0
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Figure 10 Graph of the relationship distance and average time
(สุรเดช และเอกรักษ, 2552)
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วิจารณและสรุปผลการวิจยั
ผลที่ไดจากการทดสอบดวยเครื่องทดสอบชี้ใหเห็นวาความสามารถตานทานแรงกดของตัวปรับ
ความตึงโซราวลิ้นมีคาลดลงไปตามระยะทางการใชงาน กลาวคือ เมื่อระยะทางใชงานมากขึ้นความสามารถ
ในการตานทานแรงกดก็จะลดลงซึ่งสภาพดังกลาวก็จะสงผลต อความสามารถในการสรางแรงตึงใหกั บ
โซราวลิ้นขณะที่เครื่องยนตหมุนทํางานถาแรงกดจากตัวปรับความตึงโซมีคานอยลงโซก็จะเกิดความหยอน
มากขึ้น การสะบัดและกระพือของโซจะทําใหเกิดปญหาเสียงดังและความเสียหายแกชิ้นสวนในเครื่องยนต
การทดสอบครั้งนี้ทําใหไดขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับความสามารถตานทานแรงกดของตัวปรับความ
ตึงโซ ซึ่งสามารถนําไปใชในการเปรียบเทียบเมื่อมีการพัฒนา และปรับปรุงความตานทานของตัวปรับ
ความตึงโซเพื่อใหสามารถใชงานไดยาวนานขึ้น
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สมรรถนะเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟาเมื่อใชน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหิน
Performance of Diesel Generator with Tung Oil Biodiesel
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟา ขนาด 3 kWe เมื่อใช
น้ํามันดีเซล ไบโอดีเซลน้ํามันพืชใชแลวและไบโอดีเซลมะเยาหินเปนเชื้อเพลิงโดยใชเครื่องยนตดีเซลตน
กําลังขนาด 7 hp มีปริมาตรกระบอกสูบ 401 cc ทดสอบการทํางานที่ภาระโหลด 20, 40 และ 60% ของกําลัง
สูงสุด หรือ 600, 1,200 และ 1,800W ตามลําดับ ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต 1500 rpm และประเมินหาอัตรา
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องยนต และมลพิษไอเสียเครื่องยนต
และพบวา การใชน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหินมีอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงกวาน้ํามันดีเซล 18.5% และ
น้ํามันไบโอ-ดีเซล 3% เฉลี่ยทุกภาระโหลด และที่ภาระโหลด 20% น้ํามันทั้ง 3 ชนิดใหอัตราความสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงจําเพาะสูงสุดอยูในชวง 0.779-0.644 kg/kWh และที่ภาระโหลด 60% น้ํามันทั้ง 3 ชนิด ใหอัตรา
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะต่ําสุดอยูในชวง 0.323-0.388 kg/kWh การใชน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหิน
ใหประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุด 21.9% ที่ภาระโหลด 60% ซึ่งต่ํากวาการใชน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซล
ไมเกิน 12 และ 3% ตามลําดับ การใชน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหินมีปริมาณคารบอนมอนอกไซคไฮโดรคารบอน
และควันดําใกลเคียงกับการใชน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซล ซึ่งคามลพิษทั้ง 3 มีคาต่ํากวามาตรฐานเฉลี่ย
ทุกภาระโหลด
คําสําคัญ: เครื่องยนตดีเซล ไบโอดีเซลมะเยาหิน ประสิทธิภาพเชิงความรอน
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Abstract
The objective of the research work was to study performance of 3 kWe diesel generator by
using diesel, waste vegetable biodiesel and Tung oil biodiesel. The 7 hp and 401 cc diesel engine
was tested at 20, 40 and 60% or 600, 1,200 and 1,800 W, respectively of maximum load at 1,500
rpm. The specific fuel consumption, thermal efficiency and exhaust emission were evaluated. The
result show that specific fuel consumption of tung oil biodiesel was higher than average load diesel
and waste vegetable biodiesel 18.48 and 3%, respectively. The specific fuel consumption of rang at
20% of maximum load was 0.779-0.644 kg/kWh. Whereas specific fuel consumption of rang at 60%
of maximum load was 0.323-0.388 kg/kWh after test with three fuel. The high thermal efficiency of
Tung oil biodiesel was 21.94% at load 60% which less than diesel and waste vegetable biodiesel
about 12 and 3%, respectively. The carbon monoxide hydrocarbon and black smoke of Tung oil
biodiesel was less than c average load standard which nearly diesel and waste vegetable biodiesel
Keywords: diesel engine, Tung oil biodiesel, thermal efficiency

คํานํา
วิกฤติการณดานน้ํามันของโลกทําใหตนทุนการผลิตสินคาของประเทศไทยสูงขึ้น สงผลกระทบตอ
การครองชีพและรายไดที่ลดต่ําลงของประชาชน ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ตองนําเขาน้ํามัน เพื่ อ
นํามาใชในการพัฒนาประเทศจึงไดรับผลกระทบเนื่องจากวิกฤตดานพลังงานโดยตรง รัฐบาลจึงไดมีนโยบาย
ที่จะสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทน เชน การผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา รวมทั้ง
การสนับสนุนใหมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชพลังงาน เชน ออย มันสําปะหลัง ปาลม และสบูดํา เพื่อทดแทนการ
ใชเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ตองนําเขาจากตางประเทศ (กระทรวงพลังงาน, 2551) ปจจุบันยังมีพืชน้ํามันอีกชนิด
หนึ่งที่มีการนําเขามาจากทางเหนือของประเทศลาว เรียกวา “มะเยาหิน หรือ สบูดําหิน” ดัง Figure 1 มีชื่อ
ภาษาอังกฤษวา Tung oil tree จัดอยูในสกุล Vernicia มีชื่อวิทยาศาสตร Vernicia fordii (Park et al., 2008)
มีตนกําเนิดจากประเทศจีน จึงมีชื่ออีกอยางหนึ่งวา Chinese wood oil tree หรือ Candlenut tree ซึ่งจากการ
ประเมินเบื้องตนการผลิตในประเทศลาว พบวา ใหผลผลิตสูงกวาสบูดําที่ปลูกในประเทศไทยและมีคาความ
รอนใกลเคียงกับสบูดําและปาลมน้ํามัน การนํามะเยาหินมาผลิตเปนไบโอดีเซลเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะ
สงเสริมดานการใชพลังงานทดแทน ซึ่งปจจุบันยังไมมีผลการทดสอบอยางเปนทางการ ดังนั้นโครงการวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนตดีเซลเมื่อใชไบโอดีเซลจากมะเยาหิน โดยเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบกับน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว
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Figure 1 Tung tree, Tung seed and Tung oil biodiesel
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลมะเยาหิน
กระบวนการผลิตโดยทั่วไปสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ ตามลักษณะการผลิต คือ การผลิต
ไบโอดีเซลแบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่อง โดยแบบไมตอเนื่องเรียกอีกอยางหนึ่งวา กระบวนการผลิตแบบกะ
ซึ่งกระบวนการแบบนี้เปนวิธีการที่งายและเปนที่นิยมใชกันเนื่องจากตนทุนเครื่องจักรต่ําและการดําเนินงาน
ไมซับซอน การผลิตใชถังกวนผสมทําปฏิกิริยาระหวางแอลกอฮอล และไตรกลีเซอไรด สัดสวนประมาณ 6:1
โดยปฏิกิริยาจะดําเนินในถังปดหรือในถังเปดที่มีอุณหภูมิระหวาง 25-85°ซ ตัวเรงปฏิกิริยา คือ NaOH หรือ
KOH การกวนผสมที่ดีตองเกิดในชวงแรกเพื่อใหแอลกอฮอล น้ํามัน และตัวเรงปฏิกิริยาสัมผัสกันอยาง
สมบูรณ สวนชวงทายของปฏิกิริยาการลดแรงกวนจะชวยกลีเซอรอลที่เกิดจากปฏิกิริยาแยกตัวออกไดดี
ผลผลิตอยูในชวง 85-94%
การผลิตไบโอดีเซลมะเยาหินไดใชดางเปนตัวเรงปฏิกิริยาในกระบวนการ transesterification ของ
น้ํามันดวยแอลกอฮอล กลไกการเกิดปฏิกิริยาดังกลาวดัง Figure 2

Figure 2 Transesterification reaction
สมรรถนะเครือ่ งยนตดีเซลกําเนิดไฟฟา
สมรรถนะเครื่องยนตในการทดสอบประกอบดวย อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะและประสิทธิภาพทางความรอน ซึ่งอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
สามารถหาไดโดยการวัดปริมาณของน้ํามันเชื้อเพลิงที่เขาเครื่องยนตในขณะที่เครื่องยนตทํางานภายใตภาระ
โหลดและความเร็วตางๆ ตอเวลา โดยมีสมการดังตอไปนี้ (ณัฐวุฒิ และคณะ, 2550)
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mf =

เมื่อ

mf
Vf

ρ
t

=
=
=
=

3600 × V f × ρ
t

(1)

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (kg/h)
ปริมาตรของน้าํ มัน (m3)
คาความถวงจําเพาะของน้ํามันเชื้อเพลิง (kg/ m3)
เวลา (sec)

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะ
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะ (specific fuel consumption, SFC) คือ การหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องยนตที่สามารถเปลี่ยนพลังงานจากเชื้อเพลิงใหเปนงานที่ทําได (ณัฐวุฒิ และคณะ, 2550)
SFC =

เมื่อ

BP

SFC

=
=

mf
BP

(2)

กําลังเพลาเบรกของเครื่องยนต (kW)
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะ (kg/kWh)

ประสิทธิภาพเชิงความรอน
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องยนต คือ ความสัมพันธระหวางกําลังที่เครื่องยนตสงออกกับ
พลังงานที่เกิดจากการสันดาปน้ํามันเชื้อเพลิง (ณัฐวุฒิ และคณะ, 2550)
η th =

เมือ่ η th
Qh

=
=

BP × 3600 × 100
m f × Qh × 1000

(3)

ประสิทธิภาพเชิงความรอน, (%)
คาความรอนของน้ํามันเชื้อเพลิง, (MJ/kg)

อุปกรณและวิธีการ
การประเมินสมรรถนะเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟาเมื่อใชน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหิน มีเครื่องมือ
และอุปกรณทดสอบประกอบดวย เครื่องยนตดีเซล เครื่องกําเนิดไฟฟา ภาระโหลดทดสอบ และเครื่อง
วิเคราะหไอเสีย โดยรายละเอียดอุปกรณทดสอบแสดงในตารางที่ 1 น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในการทดสอบมี
ทั้งหมด 3 ชนิด ประกอบดวย น้ํามันดีเซล ไบโอดีเซลน้ํามันพืชใชแลว และไบโอดีเซลมะเยาหิน โดย
เชื้อเพลิงแตละชนิดไดนําไปทดสอบเดินเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟาขนาด 3 kWe ดัง Figure 3 ซึ่งแบง
ภาระโหลดทดสอบออกเปน 20, 40 และ 60% และเมื่อคิดเปนกําลังไฟฟาจะมีขนาดเทากับ 600, 1,200 และ
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1,800 W ตามลําดับ ขณะทําการทดสอบไดทําการวัดหาปริมาณอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตอเวลาและ
ปริมาณกําลังไฟฟาที่เครื่องยนตสามารถผลิตได โดยกําหนดระยะเวลาการทดสอบครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยมี
การควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนตไวที่ 1,500 rpm ทุกภาระโหลด การวัดอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
สามารถวัดไดโดยการชั่งน้ําหนักเชื้อเพลิงเริ่มตนและน้ําหนักเชื้อเพลิงสุดทายแลวเปรียบเทียบกับระยะเวลา
การทดสอบ ในสวนของคามลพิษไอเสียเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟามีการวัดปริมาณกาซทั้งหมด 3 คา
ประกอบดวย กาซคารบอนมอนอกไซด ไฮโดรคารบอน และควันดํา โดยทําการวัดทุกภาระโหลดและชนิด
ของเชื้อเพลิงที่ใชกับเครื่องยนต
Table 1 Technical data of performance measuring devices
Measuring devices
Engine type

Generator
Load test
Emission gas analyzer

Technical data
Kubota diesel engine, Model ET70, 7 hp, 1 cylinder, Horizon, 401cc and
water cooling.
generator 3 kWe, 3,000 rpm, 220V, 17.5 A and 50 Hz
incandescent lamp 100W, spotlight 300W and Digital kilowatt hour meter was
show that volt, ampere and kWh
4.1) Koen model KEG 200 measuring carbonmonoxide rang 0.00-9.99%
and resolution 0.01% measuring hydrocarbon rang 0-9999ppm resolution
1 ppm and repeatability less than 2%
4.2) Heshbon model HBN 1500B measuring black smoke rang 0-100% and
resolution 0.1%

Figure 3 Diagram for evaluate performance of 3 kWe diesel generator
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ผลการวิจัย

Specific Fuel Consumption (kg/kWh)

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ
ผลการประเมินอัตราความสิ้นเปลื้องเชื้อเพลิงจําเพาะของชุดทดสอบเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟา
ขนาด 3 kWe พบวา การเพิ่มภาระโหลดทํางานสงผลใหความดันเบรกเฉลี่ยและอัตราความสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงทั้ง 3 ประเภท เพิ่มขึ้น ดัง Figure 4 โดยที่ภาระโหลดทํางาน 60% ความดันเบรกเฉลี่ยและอัตรา
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมีคาสูงสุดอยูในชวง 342.25–346.97 kPa และ 0.561-0.665 kg/hr ดัง Figure 2 ซึ่ง
มีคาสอดคลองกับการทดสอบของ (คมสันติ และอนุตร, 2546) การเพิ่มภาระโหลดทํางานมีผลใหอัตราความ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะลดลง การใชน้ํามันดีเซลมีผลใหอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะลดลงต่ําสุด
และน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหินมีอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะสูงสุดในทุกๆ คาภาระโหลดทํางาน
การใชน้ํามันไบโอดีเซล มะเยาหินมีอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะสูงกวาการใชน้ํามันไบโอดีเซล
น้ํามันพืชใชแลวและน้ํามันดีเซล 3 และ 18.48% ตามลําดับ การใชน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหิน ไบโอดีเซล
น้ํามันพืชใชแลวและน้ํามันดีเซล มีอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะสูงสุดที่โหลดการทํางาน 20%
คิดเปน 0.779, 0.770 และ 0.644 kg/kWh ตามลําดับ และมีอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะต่ําสุดที่
โหลดการทํางาน 60% คิดเปน 0.388, 0.374 และ 0.323 kg/kWh ตามลําดับ สาเหตุที่น้ํามันไบโอดีเซล
มะเยาหินใหอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันทั้ง 2 ชนิด ในทุกสภาวะ
โหลดการทํางาน เกิดจากน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหินมีคาความหนืดสูงกวาน้ํามันดีเซลถึง 48% ซึ่งจะสงผล
ตอลักษณะฉีดน้ํามันที่หัวฉีดซึ่งจะทําใหความเปนฝอยละอองของน้ํามันเชื้อเพลิงของหัวฉีดลดต่ําลง สงผล
ตอประสิทธิภาพการลุกไหมของน้ํามันเชื้อเพลิงในหองเผาไหมซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ
และทําใหเกิดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง โดยน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหินมีความหนืด 9.8 mm2/s (Park et al.,
2008) และน้ํามันดีเซลมีความหนืดไมเกิน 5 mm2/s (กรมธุรกิจพลังงาน, 2550)
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Figure 4 Specific fuel consumption of diesel generator
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ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องยนต
การประเมินประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องยนตสามารถหาไดจากความสัมพันธของกําลัง
งานทางไฟฟาที่ผลิตไดเทียบกับคาพลังงานของเชื้อเพลิงที่ใหกับชุดทดสอบ ซึ่งพบวา การเพิ่มภาระโหลด
ทํางานหรือความดันเบรกเฉลี่ยมีผลใหประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องยนตเมื่อใชน้ํามันทั้ง 3 ชนิด มี
คาเพิ่มขึ้น ดัง Figure 5 การใชน้ํามันดีเซลจะใหประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องยนตสูงสุดทุกคาโหลด
ภาระการทํางาน การใชน้ํามันดีเซลที่ภาระโหลดทํางาน 60% ใหประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุด 24.26%
ถัดมาเปนไบโอดีเซลน้ํามันพืชใชแลว 22.75% และน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหิน 21.94% ดัง Figure 2 การ
ทดสอบใชภาระโหลดทํางานที่ 20% จะใหประสิทธิภาพเชิงความรอนเครื่องยนตต่ําสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ทุกสภาวะโหลดการทํางานของเครื่องยนตซึ่งสอดคลองกับผลการทดสอบของ (Siripol, 2007) โดยน้ํามัน
ดีเซลใหประสิทธิภาพเชิงความรอน 12.16% ถัดมาเปนไบโอดีเซลน้ํามันพืชใชแลว 11.05% และน้ํามัน
ไบโอดีเซลมะเยาหิน 10.91% และเมื่อเปรียบเทียบกับการใชน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหินกับไบโอดีเซลน้ํามัน
พืชใชแลว พบวา มีประสิทธิภาพเชิงความรอนเฉลี่ยใกลเคียงกันโดยการใชน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหินมี
ประสิทธิภาพเชิงความรอนต่ํากวาไมเกิน 3% และเมื่อเปรียบเทียบน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหินกับน้ํามันดีเซล
พบวา ประสิทธิภาพเชิงความรอนเฉลี่ยต่ํากวาทุกภาระโหลดทํางานไมเกิน 12% ซึ่งเมื่อวิเคราะหคุณสมบัติ
น้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหิน พบวา มีความหนืดสูงกวาน้ํามันดีเซลถึง 48% ซึ่งจะมีผลใหประสิทธิภาพการฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิงลดลง ทําใหการเผาไหมไมสมบูรณ และประสิทธิภาพเชิงความรอนลดต่ําลง ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา การนําเอาไบโอดีเซลมะเยาหินสามารถนํามาใชทดแทนน้ํามันดีเซลไดโดยมีอัตราความสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงและประสิทธิภาพเชิงความรอนเฉลี่ยต่ํากวาการใชน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว
ทุกภาระโหลดทํางาน
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Figure 5 Thermal efficiency of diesel generator
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Table 2 Specific fuel consumption and thermal efficiency of diesel generator
Engine Load
(%)

20

40

60

Mode of Operation

Diesel
Biodiesel
Tung Biodiesel
Diesel
Biodiesel
Tung Biodiesel
Diesel
Biodiesel
Tung Biodiesel

BMEP
(kPa)
118.69
115.83
115.72
242.73
238.55
237.64
346.97
342.54
342.25

DCR
(kg/hr)
0.383
0.447
0.452
0.433
0.541
0.552
0.561
0.642
0.665

SFC
kg/kWh
0.644
0.770
0.779
0.364
0.452
0.463
0.323
0.374
0.388

η th

%
12.16
11.05
10.91
21.49
18.80
18.36
24.26
22.75
21.94

มลพิษไอเสียเครื่องยนต
การประเมินมลพิษไอเสียเครื่องยนตดีเซลกําเนิดไฟฟาจากการใชน้ํามันดีเซล ไบโอดีเซลน้ํามันพืช
ใชแลว และไบโอดีเซลมะเยาหิน พบวา การปรับเพิ่มภาระโหลดทํางานเมื่อใชน้ํามันดีเซล ไบโอดีเซลน้ํามัน
พื ช ใช แ ล ว และไบโอดี เ ซลมะเยาหิ น ไม มี ผ ลต อ ปริ ม าณก า ซคาร บ อนมอนอกไซค โดยน้ํ ามั น ดี เ ซลและ
ไบโอดีเซลมีปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซคเฉลี่ย 0.01% และไบโอดีเซลมะเยาหินมีคาเฉลี่ย 0.02% ดัง
Table 3 และในส ว นของก า ซไฮโดรคาร บ อน พบว า การเพิ่ ม ภาระโหลดทํ า งานส ง ผลให ป ริ ม าณก า ซ
ไฮโดรคารบอนของน้ํามันดีเซลและน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหินมีคาเพิ่มขึ้น โดยที่โหลด 20, 40 และ 60% มี
ปริมาณกาซไฮโดรคารบอนเฉลี่ย 1.0, 2.0 และ 3.0 ppm ตามลําดับ และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคา
มาตรฐานไอเสียของเครื่องยนต พบวา ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซคและกาซไฮโดรคารบอนมีคาต่ํากวา
มาตรฐาน โดยกาซคารบอนมอนอกไซคไดกําหนดมาตรฐานการปลอยกาซไดไมเกิน 6% (ระพีพันธุ และ
สุขสันต, 2543) และกาซไฮโดรคารบอนไดกําหนดมาตรฐานการปลอยกาซไดไมเกิน 670 ppm (พูลพร,
2537) และจากการวิเคราะหปริมาณควันดํา พบวา การทดสอบภาระโหลดทั้ง 3 โหลด มีปริมาณควันดําต่ํา
มาก โดยการใชน้ํามันไบโอดีเซลน้ํามันพืชใชแลวและไบโอดีเซลมะเยาหินที่ภาระโหลด 40 และ 60% ไมพบ
ปริมาณควันดํา แตในสวนของน้ํามันพืชใชแลวที่ภาระโหลด 20% มีปริมาณควันดํา 0.4% ดัง Figure 7
การใชน้ํามันดีเซลมีปริมาณควันดําเฉลี่ยไมเกิน 2.4% ซึ่งต่ํากวามาตรฐานไอเสียเครื่องยนตดีเซลที่กําหนด
ไวไมเกิน 40% (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2531) ดังนั้นจึงสรุปไดวา การนําเอาน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหินมา
เดินเครื่องยนตดีเซลขนาด 7 แรงมา คามลพิษไอเสียทั้งคารบอนมอนอกไซค ไฮโดรคารบอน และควันดํา มี
คาไมเกินมาตรฐาน
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Figure 6 Diesel generator black smoke using diesel, waste vegetable biodiesel and tung oil biodiesel
Table 3 Diesel generator emission using diesel, waste vegetable biodiesel and tung oil biodiesel
Fuel
Diesel
Biodiesel
Tung Biodiesel

Load
(%)
20
40
60
20
40
60
20
40
60

CO
(%)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02

HC
(ppm)
1.0
2.0
3.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
3.0

Smoke
(%)
2.0
2.6
NA
0.4
NA
NA
NA
NA
NA

NA: non black smoke

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
การใช น้ํ า มั น ไบโอดี เ ซลมะเยาหิ น ไบโอดี เ ซลน้ํ า มั น พื ช ใช แ ล ว และน้ํ า มั น ดี เ ซล มี อั ต ราความ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะต่ําสุดที่โหลดการทํางาน 60% คิดเปน 0.323, 0.374 และ 0.388 kg/kWh
ตามลําดับ และการใชน้ํามันไบโอดีเซลมะเยาหินมีอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะสูงกวาการใช
น้ํามันไบโอดีเซลและน้ํามันดีเซล 3 และ 18.48% ตามลําดับ
การใช น้ํ า มั น ดี เ ซลที่ ภ าระโหลดทํ า งาน 60% ให ป ระสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร อ นสู ง สุ ด 24.26%
ไบโอดีเซลน้ํามันพืชใชแลว 22.75% และไบโอดีเซลมะเยาหิน 21.94% และเมื่อเปรียบเทียบการใชน้ํามัน
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ไบโอดีเซลมะเยาหินกับไบโอดีเซลน้ํามันพืชใชแลว มีประสิทธิภาพเชิงความรอนเฉลี่ยต่ํากวากันไมเกิน 3%
และเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันดีเซล มีประสิทธิภาพเชิงความรอนเฉลี่ยต่ํากวาไมเกิน 12% และการใชน้ํามัน
ไบโอดีเซลมะเยาหินใหมลพิษไอเสียเครื่องยนตต่ํากวามาตรฐานไอเสียเครื่องยนตทุกโหลดทํางาน
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การผลิตถานและน้ําสมควันไมจากเตาเผาถานแบบเคลื่อนที่ได
Charcoal and Wood Vinegar Product by a Moveable Charcoal Brazier
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้นําเสนอการออกแบบและสรางเตาเผาถานแบบเคลื่อนที่ไดประสิทธิภาพสูง เหมาะสําหรับ
การผลิตถานและน้ําสมควันไม โครงสรางของเตาเผาเปนโลหะสองชั้น ใชดินเหนียวเปนฉนวนกันความรอน
มี ป ล อ งควั น เป น ท อ โลหะซ อ นกั น สองชั้ น ระหว า งชั้ น บรรจุ ด ว ยน้ํ า สํ าหรั บ หล อ เย็ น เพื่ อ ให น้ํ า ส ม ควั น ไม
ควบแนน จากผลการทดสอบพบวา เตาเผาถานแบบเคลื่อนที่ได ผลิตน้ําสมควันไมได 2.5-4.0 ลิตร ตอการ
เผาหนึ่งครั้ง ระยะเวลาในการเผา 5 ชั่วโมง ปริมาณแกสหุงตมที่ใช 2 กิโลกรัม โดยที่ระยะเวลาการเผา
ปริมาณแกสและน้ําสมควันไมขึ้นกับปริมาณไมฟน ความชื้น ชนิด และคุณภาพของไมฟน ประสิทธิภาพการ
เกิดถานเทากับ 25% เมื่อเทียบกับน้ําหนักไมกอนการเผาถาน เตาเผาถานแบบเคลื่อนที่ไดที่ออกแบบและ
สรางขึ้น สามารถชวยลดปริมาณขยะและสรางมูลคาเพิ่มใหแกไมเหลือทิ้งตามอาคารบานเรือนได
คําสําคัญ: เตาเผาถานแบบเคลื่อนที่ได ฟน ถานไม น้ําสมควันไม แกสหุงตม

Abstract
This research describes the design and construction a moveable charcoal brazier for high
efficiency or low heat fuel consumption as produce the charcoal and wood vinegar. A moveable
charcoal brazier was constructed from two shells of metal and inserted by hardened clay for heat
insulator. Chimney constructed from two metal pipes and inserted by cooling water to condense
wood vinegar. From the experiment, the volume of wood vinegar product per one round of burning
was 2.5-4.0 liters Time interval of charcoal burning was about 5 hours. Time interval, quantity of
gas and wood vinegar depend on humidity, kind or quality of wood with 25% of charcoal by weight.
The moveable charcoal brazier can be increase evaluate for waste wood from house or residence.
Keywords: moveable charcoal brazier, firewood, charcoal, wood vinegar, LPG
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คํานํา
ไมยืนตนที่มีตามอาคารบานเรือนทั่วไป ซึ่งเกิดจากการปลูกเพื่อประโยชนใชสอย หรืออาศัยรมเงา
หรือบังแดดเพื่อลดความรอน รวมไปถึงไมยืนตนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อไมเหลานี้มีขนาดโตหรือสูง
เกินความจําเปน และมีแนวโนมจะกอใหเกิดปญหาหรือเปนอันตรายตอทรัพยสิน ภายหลังการตัดทอนกิ่ง
กานหรือลําตนของไมดังกลาว จะทําใหเกิดความยุงยากและเสียคาใชจายในการกําจัดหรือขนยาย การกอง
รวมกันไวเพื่อใหผุพังตามธรรมชาติตองใชระยะเวลานาน ทําใหสูญเสียพื้นที่ใชสอย และอาจเปนที่อยูอาศัย
ของสัตวมีพิษหรือสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอได การแสวงหาแนวทางการใชประโยชนจากไม นอกจาก
จะเปนการสรางมูลคาเพิ่มแลว ยังสามารถลดคาใชจายในการกําจัดหรือการขนยายได การนําไมมาใชเปน
แหลงเชื้อเพลิงพลังงานความรอนในรูปของถานไมดวยเตาเผาถาน ชวยลดอัตราการใชพลังงานความรอน
หรือคาใชจายจากพลังงานไฟฟาในครัวเรือนได
เทคโนโลยีการเผาถานจัดเปนภูมิปญญาทองถิ่นของไทย ซึ่งเตาเผาถานมีหลากหลายชนิดและ
รูปแบบขึ้นกับชนิดและประเภทของไมฟน ตลอดจนวัตถุประสงคของการใชถานไม แตอยางไรก็ตาม เตาเผา
ถานสวนใหญ มักประสบปญหาความคงทนแข็งแรงและเคลื่อนยายไมได ปริมาณเถามาก สัดสวนถาน
คุณภาพดีต่ํา โดยที่ถานไมที่ดีและมีคุณภาพ จะมีเนื้อถานคอนขางแกรง เคาะมีเสียงดังกังวานคลายเสียง
เคาะกระเบื้องดินเผา เนื้อถานเปนสีดํามันวาว ถาลูบผิวนอกของถานไม อาจมีคราบสีดําติดเล็กนอย ขึ้นกับ
สมบัติของเปลือกไมหรือชนิดของไมฟน เมื่อนําไปใชเปนเชื้อเพลิงจะจุดติดไฟคอนขางยาก แตเมื่อติดไฟ
แลวจะใหความรอนสูง สม่ําเสมอ มอดดับชา สีถานเหลืองนวล ถานไมแตกปะทุและเกิดควันนอย การที่จะได
ถ า นที่ ดี นอกจากขึ้ น กั บ ชนิ ด ของไม แ ล ว ยั ง ขึ้ น กั บ กระบวนการเผาถ า น ทั ก ษะและประสบการณ ข อง
ผูปฏิบัติงาน งานวิจัยนี้จะมุงเนนไปที่การออกแบบ และสรางเตาเผาถานแบบเคลื่อนที่ได ใชงานงาย ราคา
ถูกและเคลื่อนยายได แหลงพลังงานความรอนหรือไฟหนาเตาคือแกสหุงตมหรือแอลพีจี ซึ่งแตกตางจาก
เตาเผาถานทั่วไปที่ใชฟนจุดไฟหนาเตา เตาเผาดังกลาว สามารถรองรับการผลิตถานจากไมเนื้อแข็งหรือไม
เนื้อออนที่มีตามอาคารบานเรือนได มีประสิทธิภาพการผลิตถานไมสูง รวมกับการผลิตน้ําสมควันไม สงผล
กระทบตอสภาพแวดลอมนอยเนื่องเกิดควันนอย

อุปกรณและวิธีการ
การออกแบบและสรางเตาเผาถานแบบเคลื่อนที่ได อาศัยหลักการพาความรอนแบบธรรมชาติ การ
ควบแนน และการเกิดถานหรือกระบวนการคารบอนไนเซชัน (carbonization)
หลักการพาความรอนแบบธรรมชาติ
การพาความรอนแบบธรรมชาติ (natural convection) ปรากฏเมื่อไมมีแรงภายนอกมากระทําตอ
การไหลของของไหล และการเคลื่อนที่เปนผลเฉพาะมาจากการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนภายในของไหล
กลาวคือ บริเวณพื้นผิวรอนจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในของไหล เมื่อเทียบกับพื้นผิวที่อยูใกลเคียง เกิด
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การขยายตัวและมีความหนาแนนลดลง (Sears, 1991) การลดลงของความหนาแนนเปนสาเหตุใหเกิดการ
ยกตัวขึ้น ภายใตหลักการลอยตัว (Buoyancy) ของอารคิมีดิส (Archimedes, 278-212 B.C.)
เมื่อวัตถุหรืออนุภาคความหนาแนน ρ ซึ่งนอยกวาของไหลแวดลอมความหนาแนน ρ f จะมีแรง
ลอยตัวหรือแรงพยุง (Buoyant force, Fb ) ทิศทางชี้ขึ้น (Halliday, 1997) ดวยขนาดของแรงลอยตัวเปน
ขนาดน้ําหนักของอนุภาค คือ
(1)
Fb = ρ f Vg
ดังนั้น แรงลัพธกระทําตออนุภาค
ขนาดของแรงลัพธตอหนวยปริมาตร คือ

mg = ρVg
F = ( ρ f − ρ )Vg
F
= (ρ f − ρ )g
V

(2)
(3)

กรณีการพาความรอนแบบธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงความหนาแนนเปนผลมาจากผลตาง
อุณหภูมิภายในของไหล (T − T f ) ถา β แทนสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงปริมาตร (coefficient of volume
expansion) และเขียนแสดงความสัมพันธระหวางความหนาแนนไดเปน (Sherwin and Horsley, 1996)
ρ = ρ f β (T − T f )
(4)
กรณี อากาศสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงปริมาตร β = 0.0033 − 0.0035 0 C −1
จากสมการ (3) และสมการ (4) ถาแทนเทอมผลตางอุณหภูมิ T − T f ดวย ∆T จะเขียนสมการแสดงแรง
ตอหนวยปริมาตร ไดวา
F
= ρ f (1 − β ∆T ) g
V

(5)

สมการ (4) และสมการ (5) เปนสมการหลักสําหรับการวิเคราะหเพื่อการออกแบบและสรางเตาเผา
ถานไมแบบเคลื่อนที่ได ขณะที่การเกิดน้ําสมควันไมจะอาศัยการหลอเย็นดวยน้ําภายใตหลักการควบแนน
การพิจารณาการไหลของอากาศ (ควัน) ซึ่งเปนผลมาจากการพาความรอนแบบธรรมชาติ กรณีการ
ไหลแบบราบเรียบ (laminar) และการไหลแบบปนปวน (turbulent) จะอาศัยการวิเคราะหเชิงทฤษฎี กําหนด
โดยสมการ
N u = 0.55(Gr Pr) 0.25
(6)
เมื่อ N u แทนเลขนัสเซลทเฉลี่ย (average Nusselt number) Gr แทนเลขกราสชอฟ (Grashof
number) และ Pr แทนเลขแพรนดทล (Prandtl number) โดยที่เลขแพรนดทล
βg∆Tρ 2 l 3
Gr =
µ2

(7)

กระบวนการคารบอนไนเซชัน
การเกิดถานหรือกระบวนการคารบอนไนเซชัน หมายถึง กระบวนการที่ทําใหไมสลายกลายเปน
ถาน ดวยพลังงานความรอนในสภาพอับอากาศ กระบวนการคารบอนไนเซชัน แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนการไลความชื้นออกจากไม อุณหภูมิประมาณ 180ºซ ชวงนี้ไมฟนจะคายน้ํา ควันที่
ออกมาจะมีสีขาวปนน้ําเงินออนและมีไอน้ําปนออกมา
2. ขั้นตอนการไลสารระเหิด อุณหภูมิระหวาง 180-270ºซ ขั้นตอนนี้เฮมิเซลลูโลส (hemicelluloses)
จะสลายออกมา ควันในชวงนี้จะเริ่มมีสีจาง มีแกสคารบอนมอนอกไซด (CO) คารบอนไดออกไซด กรดน้ําสม
(acetic acid) และเมธานอล (methanol) เจือปนออกมากับควันแตมีปริมาณต่ํา นําไปใชประโยชนไมได
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3. ขั้นตอนการเปลี่ยนไมเปนถาน อุณหภูมิประมาณ 270-400ºซ ชวงนีไ้ มสลายไดดวยตัวเองจาก
ปฏิกิริยาคายความรอน เนื่องจากความรอนที่สะสมไวในเตาเผา ควันที่ออกมาจะมีสีขาวปนเหลือง มีกลิ่นฉุน
จัด ขั้นตอนนี้สามารถเก็บน้ําสมควันไมได
4. ขั้นตอนการทําใหถานบริสุทธิ์ โดยการอบถานที่อุณหภูมิในชวง 500-600ºซ เพื่อไลน้ํามันดินให
ออกไปจากถานไม
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาออกแบบและสรางเตาเผาถานไมเคลื่อนที่ได ภายใตกระบวนการคารบอน
ไนเซชัน โดยไมพิจารณาหรือดําเนินการในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งเปนขั้นตอนการทําใหถานบริสุทธิ์ เพราะตองการ
ลดตนทุนทางดานพลังงานจากแกสหุงตม รวมกับการผลิตน้ําสมควันไมและลดระยะเวลาที่ใชในการเผาถาน
น้ําสมควันไม
ควันที่เกิดจากการเผาถานในชวงที่ไมกําลังเปลี่ยนเปนถานเมื่อทําใหเย็นลงจนควบแนนแลวกลั่นตัว
เปนหยดน้ํา ของเหลวที่ไดนี้ เรียกวา น้ําสมควันไม มีกลิ่นไหม สวนประกอบสวนใหญเปนกรดอะซิติกที่มี
ความเปนกรดต่ํา มีสีน้ําตาลแกมแดง นําน้ําสมควันไมที่ไดทิ้งไวในภาชนะพลาสติกประมาณ 3 เดือนในที่รม
อยาใหสั่นสะเทือนเพื่อใหน้ําสมควันไมที่ไดตกตะกอนและแยกตัวเปน 3 ชั้น คือ น้ํามันเบา (ลอยอยูผิวน้ํา)
น้ําสมไม และน้ํามันทาร (ตกตะกอนอยูดานลาง) จากนั้นแยกน้ําสมควันไมมาใชประโยชนตอไป
การนําน้ําสมควันไมไปใชประโยชน
น้ําสมควันไมมีสารประกอบตางๆ มากมาย เมื่อนําไปใชประโยชนทางการเกษตรจะมีคุณสมบัติ
เชน เปนสารปรับปรุงดิน สารปองกันกําจัดศัตรูพืช และสารเรงการเติบโตของพืช นอกจากนี้ มีการนําน้ําสม
ควันไมไปใชประโยชนในอุตสาหกรรม เชน ใชผลิตสารดับกลิ่นตัว ผลิตสารปรับผิวนุม ใชผลิตยารักษาโรค
ผิวหนัง เปนตน กอนจะนําน้ําสมควันไมไปใชควรจะนํามาเจือจางใหเกิดสภาวะที่เหมาะสมกับการใชงาน
คณะผูวิ จั ยได รว มกัน ออกแบบเตาเผาถ า นไม เ คลื่ อ นที่ ไ ด โดยมี ปจ จั ย ที่เ ป น เงื่ อ นไขสํ าคัญ คื อ
น้ําหนักเบา สรางดวยวัสดุหางาย ควบคุมความรอนและอากาศไดดี พรอมกับการผลิตน้ําสมควันไม ราคา
ตนทุนในการกอสรางไมสูงและเคลื่อนยายไดสะดวก โดยเฉพาะการอํานวยความสะดวกตอการผลิตน้ําสม
ควันไมขนาดของปริมาตรความจุไมเกิน 0.2 ลูกบาศกเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพื้นที่หรือสิ้นเปลือง
วัสดุในการสราง ผลการวิเคราะหและออกแบบเตาเผาถานภายใตเงื่อนไขดังกลาว แสดงดัง Figure 1
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Figure 1 Sketch of a moveable charcoal brazier for charcoal and wood vinegar production

จาก Figure 1 คณะผูวิจัยไดดําเนินการสรางเตาเผาถานไมแบบเคลื่อนที่ได เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
การผลิตถานและน้ําสมควันไม แสดงดัง Figure 2-5

Figure 2 A moveable charcoal brazier for charcoal and wood vinegar production

Figure 3 Two shells of metal for condensation of wood vinegar
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Figure 4 Wood vinegar

Figure 5 Wood charcoal

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยและทดลองเตาเผาถานไมแบบเคลื่อนที่ได โดยไมฟนทั้งประเภทไมเนื้อแข็งและไม
เนื้อออน ไมฟนความชื้นสูงและความชื้นต่ํา การวัดอุณหภูมิในเตาเผาเฉลี่ยเหนือเตาใชเทอรโมมิเตอรแบบ
เสนลวดรอน (hot-wire thermometer) ชนิด APPA55 การวางไมฟนจะวางเรียงในแนวตั้ง เปนรูปกรวยหรือ
ทรงกระบอก ระยะเวลาที่ใชในการเผาถานดวยแกสหุงตมประมาณ 5-6 ชั่วโมง การเผาแตละครั้งจะใชแกส
หุงตมประมาณ 2 กิโลกรัม (ขึ้นกับชนิด ปริมาณและลักษณะเฉพาะของไมฟน) ตัวอยางกราฟความสัมพันธ
ระหวางอุณหภูมิภายในเตาเผาถานและเวลา แสดงดัง Figure 6 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการทํางาน
ของเตาเผาถ า นที่ อ อกแบบและสร า งขึ้ น มี สั ด ส ว นการเกิ ด ถ า นต อ น้ํ า หนั ก ของไม ก อ นการเผาถ า น
โดยประมาณเท า กั บ 1:0.25 ทั้ ง นี้ ขึ้ น กั บ ป จ จั ย หลายประการ ได แ ก ชนิ ด และความชื้ น ของไม ฟ น
ประสบการณหรือความสามารถของผูเผา ฯลฯ ปริมาณน้ําสมควันไมตอการเผาหนึ่งครั้งอยูในชวงระหวาง
2.5-4.0 ลิตร
จาก Figure 6 เพื่อการประหยัดพลังงานความรอนจากแกสหุงตมหรือปริมาณเชื้อเพลิงความรอน
รวมไปถึงการลดตนทุนการผลิตถานและน้ําสมควันไม ควรควบคุมอุณหภูมิภายในเตาเผาไมใหสูงกวา 400ºซ
ดวยการลดการจายแกสหุงตม เพราะกระบวนการคารบอนไนเซชันหรือการเกิดถานไมมีอุณหภูมิอยูในชวง
ระหวาง 270-400ºซ สําหรับรายละเอียดทั่วไปของเตาเผาถานแบบเคลื่อนที่ได แสดงดัง Table 1
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Figure 6 Relationships between time and average inner temperature of a moveable charcoal brazier
Table 1 General details of moveable charcoal brazier
Detail
Weight
Height
Inner diameter
Outer diameter
Base height
Volume
Insulator (clay thickness)
Diameter of outer chimney
Diameter of inner chimney
Length of chimney (condensation part for wood vinegar)
Volume of cooling water
Diameter of burner

96.0 kilogram
65.0 centimeters
38.0 centimeters
50.0 centimeters
25.0 centimeters
0.074 cubic meters
6.0 centimeters
6.0 centimeters
10.0 centimeters
120.0 centimeters
4.5 liters
18.0 centimeters

อัตราสวนของพลังงานที่ใชและพลังงานที่ผลิตได
การเผาถานใชแกสหุงตม (LPG) น้ําหนัก 2 กิโลกรัมตอรอบ คาความรอน (heating value) ของ
แกสหุงตมเทากับ 26.62 เมกกะจูลตอกิโลกรัม คิดเปนคาพลังงานที่ใชเทากับ 53.24 เมกกะจูล การเผาถาน
1 รอบไดผลผลิตถานไมประมาณ 10 กิโลกรัม คาความรอนของถานไมเทากับ 31.16 เมกกะจูลตอกิโลกรัม
คิดเปนพลังงานที่ผลิตไดเทากับ 3,116 เมกกะจูล ดังนั้นอัตราสวนของคาพลังงานความรอนจากแกสหุงตมที่
ใชในการเผาถาน 1 รอบตอคาพลังงานความรอนของถานไมที่ผลิตไดจึงเทากับ 1 : 58.53 ปจจุบัน (มีนาคม
2553) แกสหุงตมราคากิโลกรัมละ 18.67 บาท ราคาถานไมกิโลกรัมละ 20 บาท ในการเผาถาน 1 รอบตอง
ลงทุนคาแกสประมาณ 37.33 บาท ไดถาน 200 บาท ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวาการเผาถานดวยเตาที่สราง
ขึ้นนี้มีความคุมคาทั้งในดานพลังงานและดานเศรษฐศาสตร
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วิจารณและสรุปผลการวิจัย
ปริมาตรของเตาเผาถานไมที่เหมาะสมสําหรับอาคารบานเรือ น ควรมีขนาดความจุไมเกิน 0.1
ลูกบาศกเมตร ระยะเวลาในการเผาดวยแกสหุงตมประมาณ 5 ชั่วโมง โดยที่ระยะเวลาการเผา และปริมาณ
แกสหุงตมขึ้นกับปริมาณไมฟนและลักษณะเฉพาะของไมฟน เชน ความชื้น ชนิดและคุณภาพของไมฟนที่ใช
ในการเผา เปนตน น้ําหนักของแกสหุงตมที่ใชในการเผาประมาณ 2.0 กิโลกรัม สัดสวนหรืออัตราสวนระหวาง
ไมฟนและถานไมของเตาเผาถานไมที่พัฒนาขึ้นมีสัดสวน 1:0.25 (โดยประมาณน้ําหนัก) ทั้งนี้ขึ้นกับปจจัย
หลายประการ เชน ชนิดและความชื้นของไมฟน ทักษะและความชํานาญของผูเผา เปนตน ปริมาณน้ําสม
ควันไมตอการเผาหนึ่งครั้งประมาณ 2.5-4.0 ลิตร โดยที่ลักษณะทางกายภาพและปริมาณของน้ําสมควันไม
ขึ้นกับชนิด ปริมาณ และความชื้นของไมฟนที่ทําการเผา ตลอดจนปจจัยตางๆ เชน ระยะเวลาการเผา การ
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ การควบคุ ม ปริ ม าณเชื้ อ เพลิ ง ความร อ น ประสบการณ ข องผู เ ผา และการเปลี่ ย นถ า ย
น้ําหลอเย็น เปนตน เตาเผาถานไมที่ออกแบบและสรางขึ้นมีขอดีประการสําคัญ คือ สามารถเคลื่อนยายได
ควบคุมอากาศไดงาย โครงสรางเตาเผาเปนโลหะสองชั้น ระหวางชั้นโลหะแทรกดวยดินเหนียวเปนฉนวน
ความรอน มีความแข็งแรงทนทาน การสรางไมยุงยากซับซอน ราคาตนทุนไมสูงมาก แตทั้งนี้การเผาถานไม
ไมควรผสมไมฟนระหวางไมเนื้อออนและไมเนื้อแข็ง เมื่อไมใชงานควรถอดทอหรือปลองระบายอากาศ (สวน
ควบแน น ของน้ํ าส ม ควั น ไม ) และเททิ้ ง น้ํ า หล อ เย็ น เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเกิ ด สนิ ม เหล็ ก สํ า หรั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตน้ําสมควันไม ควรมีการเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็นใหบอยครั้งยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
น้ํามันชีวภาพมีองคประกอบใกลเคียงกับน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซล สามารถนําไปใชทดแทนกันได
น้ํามันชีวภาพสามารถผลิตไดจากวัสดุหลายประเภท เชน ชีวมวล เศษวัสดุทางการเกษตร รวมถึงขยะจาก
พลาสติก ยางรถยนต และน้ํามันเครื่องใชแลว ในงานวิจัยนี้ไดผลิตน้ํามันชีวภาพดวยกระบวนการไพโรไลซิส
ในเตาปฏิ กรณ แ บบเบดนิ่ ง เศษไม ม ะม ว งและไม ลํ าไย ทดสอบที่ อุ ณ หภู มิ 600, 700 และ 800 oซ ส ว น
เศษถุงพลาสติกทดสอบที่อุณหภูมิ 400, 500 และ 600oซ อัตราการใหความรอน 10 และ 30oซ/นาที ผลการ
ทดสอบ พบวา ไมมะมวง ไมลําไยและถุงพลาสติก จะไดน้ํามันชีวภาพ 33, 28 และ 75% โดยน้ําหนัก
ตามลําดับ และไดปริมาณน้ํามันชีวภาพสูงสุดจากของผสมระหวางไมมะมวงกับพลาสติกที่อัตราสวน 40:60
คําสําคัญ: น้ํามันชีวภาพ ไพโรไลซิส ไมมะมวง ไมลําไย ถุงพลาสติก

Abstract
Bio-fuels have property similar to gasoline and diesel fuel, they can be used instead of
petroleum. They are produced from versatile materials such as biomass, agricultural residues,
plastic, tires and used lubricant oil. In this research, bio-fuels were pyrolysed in a fixed bed reactor.
The study carried out for mango woods and longan woods at the temperatures 600, 700 and 800°C
while plastic bags were performed at 400, 500 and 600°C, with heating rates 10 degree and
30°C.min-1. It was found that the pyrolysis of mango woods, longan woods and plastic bags gave
the liquid fuel of 33, 28 and 75% by weight, respectively. The maximum yields of liquid fuel was
produced from mango woods and plastic bags mix at a ratio 40:60.
Keywords: bio-fuels, pyrolysis, mango wood, longan woods, plastic bags
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คํานํา
ในป จ จุ บั น ลํ า ไยและมะม ว งเป น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารปลู ก เป น จํ า นวนมาก เพื่ อ การบริ โ ภค
ภายในประเทศและสงออกขายตางประเทศ ในการปลูกลําไยเกษตรกรจะมีการตัดแตงกิ่งตนลําไย เพื่อเรงให
แตกใบออนทําใหตนไมฟนตัวไดเร็ว ใบใหมที่เกิดขึ้นจะทําหนาที่สรางอาหารสะสมไวสําหรับการออกดอกติด
ผลในฤดูกาลถัดไป และยังสามารถชวยควบคุมความสูงของทรงพุม การที่ทรงพุมเตี้ยทําใหงายตอการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตและสะดวกตอการดูแลรักษา และชวยลดคาใชจายในเรื่องไมค้ํายันกิ่ง ทําใหตนทุนการผลิต
ลดลง สามารถชวยลดการระบาดของโรคและแมลง การตัดแตงกิ่งใหโปรงทําใหแสงสองเขาไปในทรงพุมได
จะชวยใหตนลําไยตอบสนองตอสารโพแทสเซียมคลอเรตไดดี ทําใหออกดอกมากขึ้น แมวาปริมาณการใช
สารลดลง อีกทั้งยังทําใหผลผลิตมีคุณภาพดี ไดผลขนาดใหญขึ้นและคุณภาพผลผลิตโดยรวมดีขึ้นดวย การ
ตัดแตงกิ่งทําใหมีขยะที่เปนเศษกิ่งไม ใบไมเปนจํานวนมาก ถึงแมวาจะมีการนําไปทําเปนปุยอยูบาง แตยังมี
จํานวนมากที่มีการเผาทิ้ง อีกทั้งปญหาของขยะที่ยอยสลายไดยากเชนถุงพลาสติก ที่มีปริมาณสูงในแตละวัน
ตองเสียคาใชจายในการกําจัด และเสียพื้นที่ในการฝงกลบ หากนํามาเผาทิ้งในที่เปดโลง นอกจากจะกอใหเกิด
มลภาวะทางอากาศและฝุนละอองแลว ยังมีสารกอมะเร็งดวยซึ่งจะเปนอันตรายหากสูดดมเขาไป โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูรอนที่มีการเผาเปนจํานวนมากกอใหเกิดปญหาหมอกควันและฝุนละอองที่มีปริมาณสูงกวาคาเฉลี่ย
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ อีกทั้งจากปญหาในดานราคาที่สูงขึ้นของน้ํามันปโตรเลียม ทําใหตนทุนใน
การดานผลิตและการขนสงสูงขึ้น ดังนั้นหากนําเศษกิ่งไม ใบไมมาผลิตเปนน้ํามันเพื่อใชทดแทนน้ํามันดีเซล
รวมถึงการใชรวมกับน้ํามันดีเซล ก็จะทําใหลดตนทุนดานการขนสงลงไปได
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงไดมีแนวคิดการเปลี่ยนเศษกิ่งไมและขยะพลาสติกที่เปนวัสดุที่ยอยสลายตัวได
ยาก ใชเวลานานและมีจํานวนมากมาผลิตเปนน้ํามันชีวภาพดวยกระบวนการไพโรไลซิส เพื่อนําไปใชเพื่อ
ผลิตเชื้อเพลิงหรือนําไปใชรวมกับน้ํามันดีเซลเพื่อลดปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใชเปนแหลงพลังงาน
ทดแทน และเปนแนวทางที่จะชวยลดปญหาการกําจัดขยะและปญหาดานมลภาวะทางดานสิ่งแวดลอมไดอีกดวย
การเปลี่ยนไมที่เปนของแข็งใหเปนน้ํามันจะนํามาผานกระบวนการไพโรไลซิสที่เปนกระบวนการทางเคมี
ความร อ น เมื่ อ ให ค วามร อ นของแข็ ง จะสลายตั ว ในสภาวะที่ อั บ อากาศหรื อ ปราศจากออกซิ เ จน หรื อ มี
ออกซิเจนอยูในปริมาณที่นอยที่สุด ผลิตภัณฑที่ไดจะประกอบไดดวยกาซ ของเหลว และถาน (Demirbas,
2002) กาซที่ไดจะเปนกาซเชื้อเพลิงจุดติดไฟได (Caglar and Demirbas, 2002) สวนของเหลวจะประกอบ
ไปดวยสารประกอบกลุมไฮโดรคารบอนมีองคประกอบคลายกับน้ํามันปโตรเลียม (Zhang and Wang, 2007;
Zhang et al., 2007; Zhang et al., 2010) สวนถานที่ไดจะเหมือนกับถานที่ไดจากการเผาไมทําถานไม
ทั่วไป แตจะมีขอดีกวา คือ ไมมีควันและไมมีสารกอมะเร็งปนเปอนอยูเหมือนถานไมที่ใชกันอยูทั่วไป
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อุปกรณและวิธีการ
นํากิ่งไมมายอยใหมีขนาดเล็ก และขยะพลาสติกประเภทถุงรอน (polypropylene; PP) มาตัดใหมี
ขนาด 5×5 มม. ในการทดลองแตละครั้งจะใชวัสดุทดสอบ 100 กรัม บรรจุในเตาปฏิกรณที่ทํามาจากสแตนเลส
ที่พันรอบดวยขดลวดไฟฟาเพื่อใหความรอน (Figure 1) เตาปฏิกรณจะตอกับทางออกของกาซที่ตอดวย
ชุดกลั่นตัวและชุดดักน้ํามันดวยสารละลายไอโซโพรพานอลที่บรรจุอยูในหลอดแกวในถังน้ําแข็งที่ควบคุม
อุณหภูมิ 5 และ -20oซ กาซไนโตรเจนเปนกาซเฉื่อยในเตาปฏิกรณจะถูกควบคุมแรงดันและอัตราการไหล
ใหคงที่เพื่อใหไดปริมาณของเหลวสูงสุดจะใชอัตราการไหลของกาซที่ 100-200 ลบ.ซม./นาที หากสูงกวานี้
ปริมาณของเหลวที่ไดไมแตกตางกัน (Ates et al., 2004)
อุปกรณควบคุมอุณหภูมิจะใหใหความรอนที่อัตรา 10 และ 30oซ/นาที สวนอุณหภูมิในการไพโรไลซิส
เศษไม คือ 600, 700 และ 800oซ สําหรับขยะพลาสติกอุณหภูมิที่ใช คือ 400, 500 และ 600oซ (Kim and
Kim, 2004) เมื่อถึงอุณหภูมิที่กําหนดจะทิ้งไวอีก 30 นาที หลังจากนั้นจะวัดปริมาตรน้ํามันที่ได และชั่ง
น้ําหนักของวัสดุที่เหลืออยู หลังจากกระบวนการไพโรไลซิสแลวจะเก็บปริมาณน้ํามันและชั่งน้ําหนักของ
น้ํามันที่ไดจากการไพโรไลซิสเศษไม เพื่อนํามาเปรียบเทียบเงื่อนไขที่ใหปริมาณน้ํามันมากกวากันระหวาง
เศษไมมะมวงกับเศษไมลําไย จากนั้นทดสอบถุงพลาสติก เมื่อไดสภาวะที่ไดปริมาณน้ํามันมากที่สุดแลวจะ
นําสภาวะนั้นมาใชกับของผสมเพื่อหาปริมาณน้ํามันที่ไดจากการผสมระหวางไมตอถุงพลาสติก ที่อัตราสวน
40:60, 50:50 และ 60:40 (กรัม/กรัม) ตามลําดับ

Figure 1 Laboratory pyrolysis apparatus
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ผลการทดลอง
ผลการทดสอบกระบวนการไพโรไลซิสของไมมะมวงและไมลําไย (Figure 2-4) ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น
จากไมม ะมว งได น้ํามัน ชี วภาพมากที่สุ ด ที่อุ ณหภู มิ 600oซ อัตราการใหค วามรอ น 30oซ/นาที ได น้ํามั น
ชีวภาพประมาณ 33% ไดกาซ 39% และถาน 28% โดยน้ําหนัก สวนไมลําไยไดน้ํามันชีวภาพ 28% กาซ
42% และถาน 30% โดยน้ําหนัก ที่อุณหภูมิ 700oซ ที่อัตราใหความรอนเดียวกัน สวนถุงพลาสติก (Figure
5) ที่อุณหภูมิ 600oซ อัตราการใหความรอน 10oซ/นาที จะไดปริมาณน้ํามันมากที่สุดประมาณ 75% กาซ
24% และถาน 1% โดยน้ําหนัก ผลการทดสอบของผสมระหวางเศษไมมะมวงกับถุงพลาสติก ที่อุณหภูมิ
600oซ อัตราการใหความรอน 10oซ/นาที ที่อัตราสวนผสมเศษไมมะมวงตอถุงพลาสติก 40:60, 50:50 และ
60:40 (Figure 6) จากการผสมจะไดวาที่อัตราสวนการผสม 40:60 ไดปริมาณน้ํามันมากที่สุด คือ 69%
กาซ 19% และถาน 12% โดยน้ําหนัก ซึ่งปริมาณน้ํามันที่ไดมากจะมากกวาการไพโรไลซิสเฉพาะเศษไม
มะมวงเพียงอยางเดียว แตนอยกวาการไพโรไลซิสเฉพาะถุงพลาสติกเพียงอยางเดียว หากเพิ่มอัตราสวน
มากขึ้นกาซมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแลวลดลง สวนถานมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น สวนผสมที่มี
ปริมาณของถุงพลาสติกเพิ่มมากขึ้น จะไดปริมาณน้ํามันเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกัน

Figure 2 The product of mango woods at different temperature

Figure 3 The product of longan woods at different temperature

510

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

Figure 4 The liquid product of mango wood and longan woods

Figure 5 The product of plastic bags (polyethylene) at different temperature

Figure 6 The product at different mixing ratio
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วิจารณผลการทดลอง
จากการทดสอบ พบวา น้ํามันชีวภาพมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของเตาปฏิกรณที่เพิ่มขึ้น แต
ปริมาณถานที่ไดจะลดลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (Ates et al., 2004; Demirbas, 2004) ไมมะมวงใหปริมาณ
ของเหลวสูงสุดที่ 600oซ สวนไมลําไยที่ 700oซ ที่อัตราใหความรอน 30oซ/นาที ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่
ผานมา พบวา การผลิตน้ํามันชีวภาพของไมที่อุณหภูมิ 600oซ ไดน้ํามันชีวภาพสูงสุด (Onay, 2007)
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทําใหไดปริมาณกาซเพิ่มขึ้น เพราะที่อุณหภูมิต่ํากวา 600oซ เซลลูโลสสลายตัวเพียง 60%
หากเพิ่มอุณหภูมิมากขึ้นเซลลูโลสจะมีการสลายตัวเกือบทั้งหมด (Lanza et al., 2008)
เมื่อใชอัตราการใหความรอนสูงขึ้นปริมาณน้ํามันชีวภาพที่ไดมีมากขึ้น โดยที่ปริมาณของถานลดลง
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาพบวา หากเพิ่มอัตราการใหความรอนทําใหไดปริมาณน้ํามันชีวภาพและ
คาความรอนของน้ํามันชีวภาพเพิ่มขึ้น ตรงกันขามกับถานที่มีปริมาณลดลง (Ates et al., 2004) แตถาน
มีคาความรอนเพิ่มสูงขึ้นและปริมาณคารบอนคงที่ในถานมีมากกวาในน้ํามันชีวภาพ (Demirbas, 2004)
คาความรอนที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากปริมาณคารบอนคงที่เพิ่มขึ้นและสารระเหยลดลง (Demirbas, 2007)
หากตองการผลิตใหไดน้ํามันชีวภาพปริมาณมากแลวจะใชอัตราการใหความรอนที่ไมสูงก็สามารถทําได หาก
ใชอัตราการใหความรอนสูงจะไดปริมาณถานลดลงแตไดปริมาณกาซเพิ่มขึ้น ในกรณีที่ตองการนํากาซไปใช
เปนเชื้อเพลิงในกระบวนการไพโรไลซิสก็สามารถใชวิธีนี้ได เพื่อลดตนทุนดานเชื้อเพลิงในการใหความรอน
กับกระบวนการ
พลาสติกประเภทถุงรอน (polypropylene; PP) จะสลายตัวสวนใหญที่ 400oซ (Kim and Kim,
2004) และหากใชอุณหภูมิที่สูงขึ้นเวลาที่ใชในการสลายตัวจะลดลง (Bockhorn et al., 1999; Zhou et al.,
2006) จากการทดสอบอุณหภูมิในชวง 400-600°ซ ปริมาณน้ํามันมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ
ส ว นผสมของไม กั บ พลาสติ ก หากเพิ่ ม ส ว นผสมของไม เ พิ่ ม ขึ้ น ปริ ม าณน้ํ า มั น จะลดลง ในทาง
ตรงกันขามหากเพิ่มถุงพลาสติกจะไดปริมาณน้ํามันเพิ่มขึ้น การผสมของไมกับถุงพลาสติก ทําใหไดปริมาณ
น้ํามันนอยกวาใชถุงพลาสติกอยางเดียว แตมากกวาหากเทียบกับไมอยางเดียว การผสมไมกับถุงพลาสติก
ทําใหไดปริมาณน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น และมีกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้นดวย (Sharypov et al., 2002)
สวนน้ํามันชีวภาพที่ผลิตไดจากกระบวนการไพโรไลซิสจะมีองคประกอบคลายกับน้ํามันเบนซินและ
น้ํามันดีเซล (Wang et al., 2007)ผลิตภัณฑกาซที่เกิดขึ้นจะเปนกาซเชื้อเพลิงที่เผาไหมได ประกอบไปดวย
กลุมไฮโดรคารบอนเชน CO, CO2, CH4, C2H2,H2 การนําน้ํามันชีวภาพไปใชสามารถนําไปใชทดแทนน้ํามัน
เตา น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซลไดเนื่องจากมีคุณสมบัติใกลเคียงกัน หากตองการนําไปใชโดยตรงโดยที่ไม
ตองปรับปรุงคุณภาพน้ํามันและเครื่องยนต อาจจะใชวิธีผสมแทน สวนการนําไปใชในเครื่องยนตโดยตรงนั้น
อาจจะตองปรับปรุงคุณภาพภาพน้ํามันกอน เพื่อใหมีสภาพที่เหมาะสมกับการนําไปใชงาน (Demirbas and
Balat, 2006; Zhang et al., 2007; Goyal et al., 2008)
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สรุปผลการทดลอง
น้ํามันชีวภาพที่ผลิตมาจากกระบวนการไพโรไลซิสของไมมะมวงไดปริมาณน้ํามันชีวภาพประมาณ
33% โดยน้ําหนัก สวนไมลําไยไดประมาณ 28% โดยน้ําหนัก และถุงพลาสติกไดประมาณ 75% โดยน้ําหนัก
อัตราสวนที่เหมาะสมสําหรับการผลิตน้ํามันชีวภาพจากไมมะมวงผสมกับถุงพลาสติก ที่ไดปริมาณน้ํามันที่
มากที่สุด ที่อัตราสวน 40:60 (กรัม:กรัม) ไดประมาณ 69% โดยน้ําหนัก
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการใชพลังงานในกระบวนการผลิตเอทานอล (น้ําตาลจาก
แตงโม) โดยทําการเก็บขอมูลการใชพลังงานในอาคารโรงงานนํารองอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในการศึกษาระบบการผลิตเอทานอลแบงออกเปน 2 สวน คือ ศึกษาการใชพลังงานใน
การผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิมโดยอาศัยแรงงานคนเปนหลัก และศึกษาการใชพลังงานในการผลิตเอทานอล
แบบสมัยใหมโดยใชเครื่องกลั่น ที่มีการปรับปรุง และนําขอมูลที่ไดมาเปลี่ยนเปนขอมูลการใชพลังงาน (เมกะจูล)
โดยใชคาพลังงานเทียบเทา จากการศึกษาการใชพลังงานในการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิม พบวา มีการใช
พลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ 1,372.40 เมกะจูล และมีอัตราการใชพลังงานคิดเปน 148.69 เมกะจูล/
ลิตร-เอทานอล และการศึกษาการใชพลังงานในการผลิตเอทานอลแบบสมัยใหม พบวา มีการใชพลังงาน
รวมในทุกขั้นตอนเทากับ 1,306.15 เมกะจูล และมีอัตราการใชพลังงานคิดเปน 124.99 เมกะจูล/ลิตร-เอทานอล
คําสําคัญ: แตงโม พลังงาน เอทานอล

Abstract
This study aimed to analyze the energy consumption in all stages of ethanol production
(sugar watermelon). Data were collected in Agro-industry building of Maejo university Phrae campus.
The studies are divided into two parts; the energy used in an old strategy which is conducted by
human and the energy used in a new strategy which human uses modified distillation in production.
Data collected were calculated in terms of MJ energy equivalent. Study on the energy consumption in
a conventional method which total energy consumed in all stages of Ethanol production was 1,372.40
MJ. The energy rate was 148.69 MJ/l-Ethanol. Study on the energy consumption in a new method
which total energy consumed in all stages of ethanol production was 1,306.15 MJ. The energy rate
was 124.99 MJ/l-ethanol.
Keywords: watermelon, energy, ethanol
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คํานํา
ประเทศไทยจําเปนตองนําเขาพลังงานเชื้อเพลิงที่ใชในภาคขนสงเกือบทั้งหมด ทําใหสูญเสียเงินตราให
ตางประเทศเปนจํานวนมากกวาปละ 2 แสนลานบาท ซึ่งมีมูลคามากกวารายไดจากการสงออกขาว มันสําปะหลัง
ยางพารา น้ํามันปาลม และน้ําตาลทรายรวมกัน ประกอบกับแนวโนมราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมีแตจะสูงขึ้น ประเทศตางๆ
ทั่วโลกจึงแสวงหาแหลงเชื้อเพลิงและพลังงานจากทรัพยากรภายในประเทศเพื่อทดแทนการนําเขา สําหรับประเทศ
ไทยเรามีแหลงพลังงานดังกลาวในปริมาณที่คอนขางจํากัด แหลงพลังงานที่ประเทศไทยสามารถผลิตไดเองคือ
แหลงพลังงานทดแทนจากพืชเกษตร ประกอบกับปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา คําตอบที่จะสามารถชวย
แกปญหาที่กลาวมาขางตน คือ การผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล ซึ่งไดจากการนําเอาพืชผลทางการเกษตรมาแปรรูปดวย
การยอยสลาย การหมัก และกลั่น ใหอยูใ นรูปเอทานอลโดยนําเอทานอลที่ไ ดผ สมกับน้ํ า มันเบนซิน เรี ย กวา
กาซโซฮอล งานวิจัยที่ผานมาที่เกี่ยวกับกาซโซฮอลมีการปรับปรุงพันธุมันสําปะหลัง เพื่อการผลิตเอทานอล
สมรรถนะของเครื่องยนตที่ใช คุณภาพของไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม ฯลฯ แตการศึกษาหรืองานวิจัยที่เกี่ยวการ
ใชพลังงานในการผลิตเอทานอลยังมีนอย
การผลิตเอทานอลนั้น จําเปน ตองใชพลัง งานในขั้นตอนตา งๆ ซึ่ งขอมูล การใช พลังงานเพื่อ การผลิ ต
เอทานอลสําหรับประเทศไทยนั้น นับวาเปนขอมูลที่มีความสําคัญหลายประการอาทิเชน การหามาตรการสําหรับ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอล การเตรียมพลังงานสํารองสําหรับผลิตเอทานอล การเตรียมหามาตรการ
ชวยเหลือการใชพลังงานในภาคการเกษตรหรือควบคุมการใชพลังงานเปนตน สําหรับประเทศไทยแลวขอมูลดาน
การใชพลังงานในภาคเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการผลิตเอทานอลนับวามีนอยมาก หรือมีเฉพาะบางขั้นตอน
ของกระบวนการผลิตไมครบทุกขั้นตอนการผลิต ในการผลิตเอทานอลนั้นประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังแสดงใน
Figure 1 ขอมูลสวนมากจะมีเฉพาะในขั้นตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอลหรือกระบวนการทําใหบริสุทธิ์
และยังไมไดศึกษารวบรวมอยางจริงจัง
Process of preparing materials

Fermentation

Purification

Product separation process Ethanol
Figure 1 The stages of Ethanol production

จากการสํารวจการใชพลังงานในการผลิตพืชน้ํามันหรือพืชอื่นๆ เบื้องตนในประเทศตางๆ มีรายงาน
การศึกษาดังตอไปนี้ Pellizzi et al. (1988) รวบรวมการใชพลังงานในการผลิตขาวในประเทศอิตาลีและสหรัฐอเมริกา
ซึ่งพบวาในประเทศอิตาลีมีการใชพลังงานตอพื้นที่การผลิตขาวเปนจํานวน 11,900-12,600 เมกะจูล/ตัน ซึ่งการ
ประเมินพลังงานดังกลาวเปนการประเมินจากขั้นตอนในการผลิตขาวหลักๆ คือ การใชพลังงานในขั้นตอนการเตรียมดิน
การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวและการลดความชื้น พบวา พลังงานที่ใชในขั้นตอนการเตรียมดินมีสัดสวนการใชมาก
ที่สุดคิดเปน 38% ของพลังงานทั้งหมด จากนั้นยังพบวา ในสหรัฐอเมริกามีการใชพลังงาน 6,800-12,600 เมกะจูล/ตัน
สําหรับในประเทศไทยนั้นเทาที่สํารวจยังมีการศึกษาขอมูลดานการใชพลังงานในขั้นตอนการผลิตพืชน้ํามัน
และการผลิตเอทานอลบางแลว ดังนี้ ธรรมศักดิ์ และภควัต (2551) ไดทําการพัฒนาฐานขอมูลการใชพลังงานเพื่อ
การผลิตถั่วเหลือง: กรณีศึกษาจากแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ พบวา การผลิตถั่วเหลือง
แบบดั้งเดิม มีการใชพลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ 3,180.01 เมกะจูล/ไร และมีอัตราการการใชพลังงานคิดเปน
146.06 เมกะจูล/กิโลกรัม-ถั่วเหลือง สวนการผลิตถั่วเหลืองแบบสมัยใหม มีการใชพลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ
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4,739.09 เมกะจู ล /ไร และมี อั ต ราการการใช พ ลั ง งานคิ ด เป น 47.43 เมกะจู ล /กิ โ ลกรั ม -ถั่ ว เหลื อ ง ต อ มาได
ทําการศึกษาการศึกษาขอมูลการใชพลังงานเพื่อการผลิตทานตะวัน: กรณีศึกษาจากแปลงทดลองของมหาวิทยาลัย
แม โ จ -แพร เฉลิ มพระเกียรติ พบว า การผลิ ตทานตะวั นแบบดั้ งเดิ ม มี การใช พลั งงานรวมในทุ กขั้นตอนเท ากั บ
3,194.07 เมกะจู ล/ไร และมีอั ต ราการใชพ ลัง งานคิ ด เป น 106.47 เมกะจู ล /กิ โ ลกรัม -ทานตะวั น ส ว นการผลิ ต
ทานตะวันแบบสมัยใหม มีการใชพลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ 5,231.73 เมกะจูล/ไร และมีอัตราการใชพลังงาน
คิดเปน 45.10 เมกะจูล/กิโลกรัม-ทานตะวัน และในป 2552 ไดทําการจัดทําฐานขอมูลการใชพลังงานเพื่อการผลิต
เอทานอล (วั ตถุ ดิบ ประเภทแปง) แบบดั้ง เดิม และแบบใหม พบว า มี ก ารใชพลั ง งานรวมในทุก ขั้น ตอนเท า กั บ
2,314.015 เมกะจูล และมีอัตราการใชพลังงานคิดเปน 196.77 เมกะจูล/ลิตร-เอทานอล และการศึกษาการใช
พลังงานในการผลิตเอทานอลแบบสมัยใหม พบวา มีการใชพลังงานรวมในทุกขั้นตอนเทากับ 2,493.201 เมกะจูล
และมีอัตราการใชพลังงานคิดเปน 184.41 เมกะจูล/ลิตร-เอทานอล
ทางผูวิจัยไดเห็นความจําเปนในการศึกษาขอมูลการใชพลังงานในการผลิตเอทานอลสําหรับประเทศไทย
เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ตลอดจนการปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงาน การลด
ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชพลังงาน และการเพิ่มคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ดังนั้นในการศึกษาเรื่องนี้จะเปน
แนวทางหนึ่งที่จะแกปญหาดังกลาวไดและทั้งสามารถเสริมสรางศักยภาพในการผลิตและการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพใหแ กเกษตรกร ซึ่งขอมูล จากการศึก ษานี้ยัง สามารถเปนฐานขอมูล ในการหามาตรการประหยั ด
พลังงาน และการเตรียมพลังงานสํารองไวใชในการผลิตภาคเกษตรกรรม

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณที่ใชในการศึกษา
อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ย แตงโมไม ร วมเปลื อ กจํ า นวน 45 กิ โ ลกรั ม เครื่ อ งกลั่ น
แอลกอฮอล ไมฟน แกสหุงตมพรอมเตา ลูกแปง ยีสต เครื่องชั่งขนาด 60 กิโลกรัม และ 200 กรัม ใชในการชั่ง
วัตถุดิบ เครื่องวัดความเขมขนแอลกอฮอล ถังหมัก กระบอกตวงสแตนเลส และสารเคมี ตามลําดับ
วิธีการศึกษา
ทําการศึกษาการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิมโดยใชลูกแปงในการหมัก กลั่นดวยเครื่องพื้นบาน ใชเชื้อเพลิง
ประเภทฟน สวนการศึกษาการผลิตเอทานอลแบบสมัยใหมจะใชยีสตในการหมัก เครื่องกลั่นสมัยใหม และใช
เชื้อเพลิงประเภทแกสหุงตม โดยทําการตรวจวัดการใชพลังงานในทุกขั้นตอน
การเก็บขอมูล
ในการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ได เ ก็ บ ข อ มู ล ในอาคารโรงงานนํ า ร อ งอุ ต สาหกรรมของมหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ -แพร
เฉลิมพระเกียรติ ดวยการตรวจวัดจริงในทุกขั้นตอน โดยใชกระบวนการผลิตในการศึกษาจํานวน 2 แบบ คือ แยก
เป น การผลิ ต แบบดั้ ง เดิ ม และการผลิ ต แบบป จ จุ บั น ซึ่ ง ข อ มู ล ที่ ทํ า การเก็ บ คื อ เวลา กํ า ลั ง คนที่ ใ ช ข อ มู ล ของ
เครื่องจักรกลที่ใช ปริมาณและชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช ปริมาณและราคาของวัตถุดิบ ปริมาณของสารเคมี ปริมาณการ
ใชน้ํา และปริมาณของผลผลิต
การวิเคราะหพลังงาน
พลังงานเปนองคประกอบสําคัญตอกระบวนการผลิตตางๆ เพราะปจจัยตางๆ เชน สารเคมี แรงงาน
เครื่องทุนแรงหรือเครื่องจักรกล วัตถุดิบในการผลิต ไดถูกผลิตขึ้นมาโดยใชพลังงานทั้งสิ้น และยังมีปจจัยอื่นที่เปน
ปจจัยพลังงานโดยตรง เชน เชื้อเพลิง แรงงานคน ดังนั้นในการผลิตเอทานอล ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
จนถึงขั้นตอนการทําใหบริสุทธิ์ไดผลผลิต เปนขบวนการที่ตองใชพลังงานในรูปแบบตาง ๆ กันไป ดัง Table 1
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Table 1 Energy coefficients used in energy analysis ethanol
Input
Human labor
Watermelon
Fuel
- Benzene
- Diesel
- Electricity
- LPG
- Firewood
Long-pang
Yeast
Chemicals
Water

Energy coefficient/Unit of measure
1.96 MJ/man/hour
1.90 MJ/kg
39.7 MJ/liter
43.3 MJ/liter
14.4 MJ/kW-hour
46.00 MJ/kg
16.50 MJ/kg
6.251 MJ/kg
0.4 MJ/liter
120 MJ/kg
5.06 MJ/m3

Data source
Dispanker De et al. (2001)
M. Karimi et al. (2008)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2538)
ธรรมศักดิ์ (2552)
ธรรมศักดิ์ (2552)
Mandal et al. (2002)
อภิรักษ (2532)

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขั้นตอนกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ
ในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม โดยวัตถุดิบ(แตงโม) จะมีการเตรียมวัตถุดิบ
เชน ปอกเปลือกแตงโม การสับแตงโมและเก็บลางอุปกรณ เปนตน พบวา อัตราการทํางานในขั้นตอนกระบวนการ
เตรียมวัตถุดิบและปริมาณการใชน้ําเทากันคือ 7.0 ชั่วโมง/คน และ 0.180 ลบ.ม. ตามลําดับ
จากอัตราการทํางาน ปริมาณการใชน้ําและเชื้อเพลิงในขั้นตอนกระบวนการเตรียมวัตถุดิบนํามาคิดเปน
พลังงาน พบวา กระบวนการเตรียมวัตถุดิบแบบสมัยใหมและแบบดั้งเดิม มีอัตราการใชพลังงานเทากัน คือ 14.63
เมกะจูล ดัง Table 2
Table 2 Proportion of energy in stage of Process of preparing materials
Process of preparing materials
Conventional
methods
New methods
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- Provide tools and shell
- To ground or small
- Store cleaning equipment
- Provide tools and shell
- To ground or small
- Store cleaning equipment

Labor
5.88
5.88
1.96
5.88
5.88
1.96

Energy (MJ)
Water
Fuel
0.911
0.911
-

Total
5.88
5.88
2.871
5.88
5.88
2.871
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ขั้นตอนกระบวนการหมัก
ในขั้นตอนกระบวนการหมัก นั้น พบวา กระบวนการหมักแบบดั้งเดิมมีอัตราการทํางาน 2 ชั่วโมง/คน
ปริมาณการใชน้ํา 0.180 ลบ.ม. และอัตราการใชเชื้อลูกแปง 0.450 กิโลกรัม สวนกระบวนการหมักแบบสมัยใหม มี
อัตราการทํางาน 3 ชั่วโมง/คน ปริมาณการใชน้ํา 0.225 ลบ.ม. และอัตราการใชเชื้อราและยีสต 2.5 ลิตร สวนแตงโม
จะมีปริมาณการใชที่เทากันคือ 45 กิโลกรัม ไมรวมเปลือก
จากอัตราการทํางาน อัตราการใชน้ํา แตงโมและเชื้อในขั้นตอนกระบวนการหมัก นํามาคิดเปนพลังงาน
พบวา กระบวนการหมักแบบสมัยใหม มีอัตราการใชพลังงานใกลเคียงกับกระบวนการหมักแบบดั้งเดิม คือ 93.52
และ 93.14 เมกะจูล ตามลําดับ ดัง Table 3
Table 3 Proportion of energy in stage of fermentation
Fermentation
Conventional - Preparation of
methods
Long-Pang
- Fermentation
New
- Preparation of Yeast
methods
- Fermentation

Energy (MJ)
Labor Water Watermelon Long-Pang Yeast

Total

1.96
1.96
3.92
1.96

1.96
91.184
4.148
89.371

0.911
0.228
0.911

85.5
85.5

2.813
-

1

ขั้นตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอล
ในกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอลนั้น พบวา กระบวนการหมักแบบดั้งเดิมมีอัตราการทํางาน 4.5
ชั่วโมง/คน ปริมาณการใชน้ํา 4.030 ลบ.ม. และอัตราการใชฟน 45 กิโลกรัม สวนกระบวนการหมักแบบสมัยใหม มี
อัตราการทํางาน 3.5 ชั่วโมง/คน ปริมาณการใชน้ํา 5.598 ลบ.ม. อัตราการใชแกส LPG 14.3 กิโลกรัม และอัตราการ
ใชไฟฟา 3.11 หนวย
ขั้นตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอลแบบดั้งเดิม มีอัตราการใชพลังงานทั้งหมดเฉลี่ย 969.11
เมกะจูล สวนขั้นตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอลแบบสมัยใหมนั้นมี อัตราการใชพลังงานทั้งหมดเฉลี่ย
947.78 เมกะจูล ซึ่งจะเห็นวามีคาใกลเคียงกับแบบดังเดิม ดัง Table 4
Table 4 Proportion of energy in stage of Product separation process Ethanol
Product separation
process Ethanol
Conventional
methods
New methods

Labor

Water

Fuel

Energy (MJ)
Electricity

Distillation 8.82

20.392

907.50

Distillation 6.86

28.326

795.80

-

Alcohol
Distillator
32.4

Total
969.112

51.998

64.8

947.784
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ขั้นตอนกระบวนการทําใหบริสุทธิ์
ในขั้นตอนกระบวนการทําใหบริสุทธิ์ นั้น พบวา กระบวนการทําใหบริสุทธิ์แบบดั้งเดิมมีอัตราการทํางาน
10.25 ชั่วโมง/คน ปริมาณการใชน้ํา 0.789 ลบ.ม. อัตราการใชไฟฟา 14.35 หนวย และไดเอทานอลจํานวน 9.23
ลิตรสวนขั้นตอนกระบวนการหมักแบบสมัยใหม มีอัตราการทํางาน 8.25 ชั่วโมง/คน ปริมาณการใชน้ํา 0.579 ลบ.ม.
และอัตราการใชไฟฟา 11.55 หนวย และไดเอทานอลจํานวน 10.45 ลิตร
ขั้นตอนกระบวนการทําใหบริสุทธิ์แบบดั้งเดิม มีอัตราการใชพลังงานทั้งหมดมากกวาขั้นตอนกระบวนการ
ทําใหบริสุทธิ์แบบสมัยใหม คือ 295.52 และ 250.22 เมกะจูล ตามลําดับ ดัง Table 5
Table 5 Proportion of energy in stage of Purification
Purification
Conventional methods - Purification
New methods
- Purification

Energy (MJ)
Labor Water Electricity Alcohol Distillator Total
20.09 3.992 206.64
64.8
295.522
16.17 2.930 166.32
64.8
250.220

การวิเคราะหพลังงานในขั้นตอนการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิม
จากสั ดสว นการใชพลั ง งานในการผลิ ต เอทานอลแบบดั้ ง เดิม คิ ดเปน พลั ง งานในขั้ น ตอนต างๆ พบว า
ขั้น ตอนการเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ ใช พ ลัง งานเฉลี่ย 14.63 เมกะจู ล ขั้ น ตอนกระบวนการหมั ก ใช พ ลัง งานเฉลี่ ย 93.14
เมกะจูล ขั้นตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอลใชพลังงานเฉลี่ย 969.11 เมกะจูล และขั้นตอนการทําให
บริสุทธิ์ใชพลังงานเฉลี่ย 295.52 เมกะจูล รวมอัตราการใชพลังงานในการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิมใชพลังงานทั้งสิ้น
เฉลี่ย 1,372.40 เมกะจูล อัตราการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต ของระบบการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิม มีอัตราการ
ใชพลังงานเทากับ 148.69 เมกะจูล/ลิตร-เอทานอล ดัง Figure 2

The energy consumption in a conventional method of ethanol production
14.63 MJ (1.07%)
295.52 MJ
(21.53%)

93.14 MJ (6.79%)
Process of preparing materials
Fermentation
Product separation process Ethanol
Purification
969.11 MJ
(70.61%)

Figure 2 The analyze the energy consumption in a conventional method of ethanol production
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การวิเคราะหพลังงานในขั้นตอนการผลิตเอทานอลแบบสมัยใหม
จากสัดสวนการใชพลังงานในการผลิตเอทานอลแบบสมัยใหม คิดเปนพลังงาน ในขั้นตอนตางๆ พบวา
ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบใชพลังงานเฉลี่ย 14.63 เมกกะจูล ขั้นตอนกระบวนการหมักใช พลังงานเฉลี่ย 93.52
เมกะจูล ขั้นตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอลใชพลังงานเฉลี่ย 947.78 เมกะจูล และขั้นตอนการทําให
บริสุทธิ์ใชพลังงานเฉลี่ย 250.22 เมกะจูล รวมอัตราการใชพลังงานในการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิมใชพลังงานทั้งสิ้น
เฉลี่ย 1,306.15 เมกะจูล อัตราการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต ของระบบการผลิตเอทานอลแบบสมัยใหม มีอัตรา
การใชพลังงานเทากับ 124.99 เมกะจูล/ลิตร-เอทานอล ดัง Figure 3

The energy consumption in a new method of ethanol production
250.22 MJ
(19.16%)

14.63 MJ
(1.12%)

93.52 MJ
(7.16%)

Process of preparing materials
Fermentation
Product separation process Ethanol
Purification
947.78 MJ
(72.56%)
Figure 3 The analyze the energy consumption in a new method of ethanol production
จากการศึกษาการใชพลังงานเพื่อการผลิตเอทานอล (น้ําตาลจากแตงโม) ทําใหทราบวาการผลิตเอทานอล
แบบดั้งเดิมมีการใชพลังงานมากกวาการผลิตเอทานอลแบบสมัยใหม คือ 1,372.40 และ 1,306.15 เมกะจูล ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาถึงอัตราการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตแลว จะเห็นวาการผลิตเอทานอลแบบสมัยใหมมีคานอย
กวาระบบการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิม คือ 124.99 และ 148.69 เมกะจูล/ลิตร-เอทานอล ตามลําดับ เนื่องจาก
กระบวนการผลิตเอทานอลแบบสมัยใหมใหผลผลิตที่มากกวาการผลิตแบบดั้งเดิม และทําใหทราบถึงขั้นตอนที่มีการ
ใชพลังงานมากที่สุด คือ ขั้นตอนกระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอล รองลงมาคือ ขั้นตอนกระบวนการทําให
บริสุทธิ์ เพื่อใชขอมูลดังกลาวหาแนวทางหรือมาตรการในการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ใชพลังงาน
มากที่สุด สวนพลังงานในกระบวนการผลิตเอทานอลที่ไดจากการศึกษามีคาประมาณ 1,306.15-1,372.40 เมกะจูล
ซึ่ ง ยั ง ไม ส ามารถบอกได ว า มี ค วามสอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของใคร เนื่ อ งจากยั ง ไม มี ข อ มู ล การศึ ก ษาและใน
การศึกษาของแตบุคคลอาจจะมีการพิจารณาปจจัยในการวิเคราะหที่ตางกัน เชน การศึกษาของพอพงษ และคณะ
(2544) ที่ไมไดศึกษาคาพลังงานของน้ําที่ใชในกระบวนการผลิตเอทานอล
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สรุปผลการทดลอง
1. การใชพลังงานในการผลิตเอทานอล (วัตถุดิบประเภทน้ําตาล) แบบดั้งเดิม มีอัตราการใชพลังงานในการ
ผลิตในทุกขั้นตอนรวมทั้งสิ้น 1,372.40 เมกะจูล โดยมีขั้นตอนที่มีการใชพลังงานมากที่สุด คือ ขั้นตอนกระบวนการ
แยกผลิตภัณฑเอทานอล รองลงมาคือ ขั้นตอนกระบวนการทําใหบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถผลิตเอทานอลไดจํานวน 9.23
ลิตรและมีอัตราการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตเทากับ 148.69 เมกะจูล/ลิตร-เอทานอล
2. การใชพลังงานในการผลิตเอทานอล (วัตถุดิบประเภทน้ําตาล) แบบสมัยใหม มีอัตราการใชพลังงานใน
การผลิต ในทุ ก ขั้น ตอนรวมทั้ งสิ้ น 1,306.15 เมกะจูล โดยมีขั้ นตอนที่ มีก ารใช พลั งงานมากที่สุด คือ ขั้น ตอน
กระบวนการแยกผลิตภัณฑเอทานอล รองลงมา คือ ขั้นตอนกระบวนการทําใหบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถผลิตเอทานอลได
จํานวน 10.45 ลิตร และอัตราการใชพลังงานตอหนวยผลผลิตเทากับ 124.99 เมกะจูล/ลิตร-เอทานอล
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม เพื่อ
ทําความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของศูนยวัฒนธรรมไทยทรงดํา เพื่อใหมีการจัดการที่ดีขึ้นและ
ทําใหเกิดเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีการพัฒนาและสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว ผล
การศึกษา พบวา ปญหาสวนใหญเกิดจากการจัดการที่ไมเปนระบบ การจัดสรรงบประมาณในแตละปไม
เพียงพอ ขาดสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยว ของที่ระลึก ความสามารถในการสื่อสารประชาสัมพันธ ปายบอกทาง
มัคคุเทศกในการถายทอดองคความรูและความสามารถในการเขาถึงสถานที่ ตลอดจนการขาดการวางแผน
ระยะยาวที่เปนรูปธรรม และทัศนคติของคนรุนใหมที่ขาดความใสใจเกี่ยวกับอัตลักษณอันดีงามของชุมชน
คําสําคัญ: การจัดการทรัพยากร การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทยทรงดํา

Abstract
This research is focuses on the problems and obstacles of cultural tourism resources. In
data collection, qualitative research was employed through the use of in-depth interviews and
observations. The objectives of this research were 1) to gain a depth understanding of problems
and obstacles of cultural tourism resource management, and 2) to identify the way to effectively
manage the resource of cultural tourist attractions of Thai Song Dam cultural center. Particularly,
this study aims to improve management system of the organization in order to increase tourist’s
visits and satisfaction. The result show that most of the problems of low number of tourists come
from a variety of sources. It includes mismanaged system, insufficient budget allocations, low level
of site appeals, unattractive souvenirs, inefficient marketing promotional strategies, lack of road
signs, incapable tourist guide of cultural history, and inconvenient location access. In addition, the
center lacks a concrete long-term plan for cultural tourism, incorporated with low interest from
young generation to preserve cultural heritage of local wisdom.
Keywords: resource management, cultural tourism, Thai Song Dam
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คํานํา
ที่มาและความสําคัญ
พิพิธภัณฑไทยทรงดํา โซงเขายอย หรือศูนยศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดํา (ลาวโซง) และภูมิปญญา
ทองถิ่น เปนอีกหนึ่งความพยายามของชุมชนที่ตองการถายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบไทยทรงดําไวให
ลูกหลานรุนหลังไดรูจักและศึกษาคนควา อาคารจัดแสดงคือ "ตึกบรรพตศีลคุณ" อาคารเรียนหลังเกาของ
โรงเรียนเขายอยวิทยา ที่กอสรางมาตั้งแต ป พ.ศ. 2500 โดยพระครูบรรพตศีลคุณ (หลวงปูเอย) เจาคณะ
อําเภอเขายอย เจาอาวาสวัดยางในสมัยนั้น โดยมีพระปลัดเย็น รวมกับชุมชน กํานัน และผูใหญบานได
สรางขึ้นและมอบใหกรมสามัญ เมื่อ พ.ศ. 2502 ในป 2539 วาระฉลองปกาญจนาภิเษกเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระครูโสภณพัชรธรรม เจาคณะอําเภอเขายอย เจาอาวาสวัดยาง ชาวบาน
อาจารย ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเขายอยวิทยา หางบประมาณ รับบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารนี้ โดยซอมเพดาน หลังคา ปรับพื้น ผนังอาคาร ทําการทาสีและติดตั้งไฟฟาใหม เพื่อพัฒนาเปนศูนย
ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดํา (ลาวโซง) และภูมิปญญาทองถิ่น โดยผูบริจาคทุนทรัพยหลัก ไดแก คุณปาคลอจิตต
ฤทธารมย คุณแมบุญรวม เสนาดิสัย และพระครูโสภณพัชรธรรม
ภายในจัดแสดงเครื่องใชในวิถีชีวิต จําลองประเพณีตางๆ ในรูปแบบของนิทรรศการที่บอกเลา
เรื่องราวประเพณีเกี่ยวเนื่องกับชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย มีภาพวาดฝมือครูอาจารย นักการ นักเรียน และคนใน
ชุมชน แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของไทยทรงดํา เชน เด็กหนุมตองฟนเชือกวัวเชือกควาย สานกะเหล็บ
และผูหญิงตองทําเสื้อแสวไดจึงสมควรออกเรือน นอกจากนี้ทางโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน
ไดปฏิบัติจริงโดยเปดเปนวิชาเลือกเสรี และกิจกรรมชุมนุม เชน ชางผลิตภัณฑจากวัสดุทองถิ่น ชางอาหาร
พื้นเมือง การเปาแคน ทอผา หรือการจัดตั้งชุมนุมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ออกเผยแพรตามชุมชน
แหลงทองเที่ยว และงานประจําปของจังหวัดและมีการสาธิตการละเลนของทองถิ่นใหผูมาเยี่ยมชมอีกดวย
(ฐานขอมูลพิพิธภัณฑทองถิ่นในประเทศไทย, ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, ม.ป.ป.)
พิพิธภัณฑไทยทรงดํา เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่กอตั้งมาแลวกวา 50 ป แตไมเปนที่รูจัก
ในหมูนักทองเที่ยวมากนัก เนื่องจากยังขาดรูปแบบที่เหมาะสมในการเผยแพร จึงไมสามารถเพิ่มคุณคาดาน
การทองเที่ยวและดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑไทยทรงดําไดเทาที่ควร ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัย
จึ ง มี ค วามต อ งการในการวิ จั ย ถึ ง สภาพป ญ หาและอุ ป สรรคในการท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมและศึ ก ษา
แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑไทยทรงดํา โดยผลการวิจัยจะทําใหทราบถึง
แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑไทยทรงดํา เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถวางแนวทางในการพัฒนาและนําไปใช
ในการแกไขปญหาได

เอกสารงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
แนวคิดสวนผสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
สวนผสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการประกอบดวย 7 ดาน คือ
1. ดานผลิตภัณฑและบริการ (product and service) ตองมีการพิจารณาออกแบบหรือพัฒนาขึ้นมา
ใหตรงกับความตองการของตลาดและลูกคา
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2. ดานทําเลที่ตั้ง (place) จะเกี่ยวของกับปญหาทั้งหลาย ตลอดจนหนาที่และชนิดของสถาบัน
ตางๆ ที่เขามาเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑและบริการที่ออกแบบแลวไปยังตลาดเปาหมาย
3. การสงเสริมการตลาด (promotion) เปนการแจง การบอกกลาว และการขายความคิดความ
เข า ใจให ลู ก ค า ได รู การประชาสั ม พั น ธ จ ะเกี่ ย วข อ งกั บ วิ ช าการต า งๆ ที่ ใ ช สํ า หรั บ สื่ อ ความหมาย
(communicate) ใหถึง เปาหมาย ใหไดทราบถึ งผลิตภัณฑ และบริการที่ตองการว าไดมีจําหน าย ณ ที่ใ ด
ณ ระดับราคาใด
4. ดานราคา (price) เกี่ยวของกับการกําหนดราคาใหเหมาะสมที่สุดที่จะใชผลักดันผลิตภัณฑและ
บริการที่ดีอยูแลวใหออกไปสูที่ที่มีความตองการ โดยวิธีการประชาสัมพันธหรือสงเสริมการจัดจําหนายที่ดี
เหมาะกับตลาดเปาหมาย
5. ดานบุคลากร (people) การนําเสนอบริการตางๆ ตองใชคนในการบริการใหกับลูกคาโดยตรง
เปนสวนสําคัญในการสรางความประทับใจใหกับลูกคา
6. ดานกระบวนการ (process) ในการบริการตางๆ ตองมีการนําสงไปยังลูกคาที่เปนผูรับ ผาน
กระบวนการหรือขั้นตอนตางๆ ที่มีความรวดเร็ว ถูกตองและมีคุณคาตางกัน
7. ดานความพรอมทางกายภาพ (physical evidence) คือ สวนประกอบทางดานกายภาพของการ
บริ ก าร นั บ ตั้ ง แต ค วามพร อ มของอาคารสถานที่ อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช และบรรยากาศ
สภาพแวดลอมทั่วไป (อารีวรรณ เสริมวิลาสกุล, 2547: 5-7 อางใน Boom, B.H. and Bitner, 1981: 95)
แนวคิดปญหาและอุปสรรคในการทองเที่ยว
จากการรวบรวมความคิดเห็นของผูมาทองเที่ยว และผูนําทางทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวตางๆ
พบวา การทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวตางๆ ในปจจุบัน ผูมาทองเที่ยวมักประสบปญหาดังนี้
1. ขาดการบอกทิศทางในแหลงทองเที่ยว และสวนบริการตางๆ ในแหลงทองเที่ยว
2. ขาดความสะดวกสบายในบริเวณแหลงทองเที่ยว
3. การที่แหลงทองเที่ยวขาดเอกลักษณ
4. ความไมสะดวกในการเขาถึงจุดตางๆ ในแหลงทองเที่ยว
5. แหลงทองเที่ยวมีความแออัด หรือขาดการระบายอากาศที่ดี
6. ขาดความตอเนื่องของเสนทางในแหลงทองเที่ยว
7. อากาศรอน มีฝุนมาก และเสียงดังหนวกหูจากยวดยานพาหนะ
(สมศักดิ์, 2549 อางใน สุนิสา, 2534)
แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของแหลงทองเที่ยว (3 As)
แหลงทองเที่ยวจะตองประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการ หรือ 3’ As คือ
1. สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ (attraction) คื อ ความประทั บ ใจจากการให บ ริ ก ารและความสวยงามของแหล ง
ทองเที่ยว
2. สิ่งอํานวยความสะดวก (amenities) คือ ความสะดวกสบายทําใหนักทองเที่ยวเดินเขาไปถึง
สถานที่ทองเที่ยวไดรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น
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3. การเข า ถึ ง แหล ง ท อ งเที่ ย ว (accessibility) มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ลํ า เลี ย งคนและสิ่ ง ของไปยั ง
จุดหมายปลายทาง สามารถเชื่อมโยงถึงแหลงทองเที่ยวใกลเคียงได และความเปนมิตรไมตรีในการตอนรับ
นักทองเที่ยวจากชุมชนในพื้นที่หรือเจาของแหลงทองเที่ยว (กรกช, 2549 อางใน ชูสิทธิ์, 2544)
แนวคิดดานการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
การพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ ดี ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความปรารถนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว
ความสามารถในการใชบริการของของผูเดินทางทองเที่ยว ความสะดวกในการเดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยว
และความสามารถที่จะรองรับไดของพื้นที่ (กรกช, 2549 อางใน ยุรีพรรณ, 2545)
แนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน
การทองเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การทองเที่ยวที่สามารถสนองตอบความตองการทางเศรษฐกิจ
สังคม และสุนทรียภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความสมบูรณทางวัฒนธรรม กระบวนการที่จําเปน
เชิงนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบสนับสนุนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกใหอยูไดตอไป
จนถึงคนรุนลูกรุนหลาน มีเปาหมายทั้งกลุมใหญและกลุมเล็ก มีการบริหารจัดการทั้งในปจจุบันและอนาคต
โดยตองดําเนินการภายใตขีดความสามารถของธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน ตอง
ตระหนั ก ต อ การมี ส ว นร ว มของประชาชน ชุ ม ชน ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ที่ มี ต อ
ขบวนการทองเที่ยว ยอมรับใหประชาชนทุกสวนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยว
อยางเสมอภาคกัน (กรกช, 2549)

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาพิพิธภัณฑไทยทรงดํา
ตําบลเขายอย อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
สามารถนําเสนอปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ
ไทยทรงดํา ตําบลเขายอย อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) โดยใช
แนวคํ า ถามที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก การพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรม กรณี ศึกษาหมูบ านหวยโป งผาลาด อํ าเภอเวีย งป าเปา จัง หวั ดเชีย งราย (ภู สวั สดิ์ , 2545)
แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอุทยานประวัติศาสตรพิมาย อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (อารีวรรณ,
2547) ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยานเยาวราช ศึกษากรณีเทศกาลกินเจ (สมศักดิ์,
2549) และศักยภาพในการพัฒนาชนเผาลาหู บานจะบูสี ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
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เชียงราย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (กรกช, 2549) รวมถึงวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (nonparticipant observation) เพื่อใชประกอบการวิเคราะหขอมูล
ผูใหขอมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 35 คน คือ นักทองเที่ยวที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑไทยทรงดํา
จํ า นวน 15 คน ชาวบ า นที่ อ าศั ย ในบริ เ วณใกล เ คี ย งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ จํ า นวน 15 คน และเจ า หน า ที่ ที่ ดู แ ล
พิพิธภัณฑไทยทรงดํา จํานวน 5 คน หลังจากสัมภาษณจนไดขอมูลที่อิ่มตัวแลว จึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
และมีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลหลายทาง (triangulation) ตาม
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัย
จากการสั ม ภาษณ ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก พบว า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ไ ทยทรงดํ า มี ป ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ทองเที่ยว ผูวิจัยไดจําแนกปญหาและอุปสรรคตามแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของแหลงทองเที่ยว (3’ As)
(ชูสิทธ, 2544) ไดดังนี้
1. สิ่งดึงดูดใจของพิพิธภัณฑ (attraction) ผลการวิจัย พบวา สิ่งดึงดูดใจของพิพิธภัณฑยังมีไม
มากนัก เนื่องจากพิพิธภัณฑมีขนาดเล็ก อุปกรณที่ใชในการดํารงชีวิตของชาวไทยทรงดําที่จัดแสดงไว ยังไม
เพียงพอ ในอดีตพิพิธภัณฑมีอุปกรณจัดแสดงจํานวนมากกวาที่มีอยู แตไดถูกไฟไหมเสียหาย ปจจุบันยังไม
มีงบประมาณในการซื้ออุปกรณเหลานั้นกลับคืนมา อีกทั้งพิพิธภัณฑยังไมมีการเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยว
ที่ อ ยู ใ กล เ คี ย ง คื อ ถ้ํ า เขาย อ ย อยู ห า งจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ประมาณ 5 กิ โ ลเมตร แต ไ ม มี ร ถโดยสารจาก
ถ้ําเขายอยมายังพิพิธภัณฑ ถนนที่เชื่อมโยงมีขนาดเล็ก สงผลใหนักทองเที่ยวไมสะดวกในการเดินทางเขา
มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑแหงนี้ รวมถึงของที่ระลึกของพิพิธภัณฑยังมีรูปแบบที่ไมหลากหลาย ไมสะดุดตา
ไมตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว
2. สิ่งอํานวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ (amenities) ผลการวิจัย พบวา สิ่งอํานวยความสะดวก
ของพิพิธภัณฑไทยทรงดํายังไมเพียงพอตอนักทองเที่ยวที่มีมากขึ้นในปจจุบัน เนื่องจากทางพิพิธภัณฑมี
บริการบานพักตากอากาศแกนักทองเที่ยวที่ตองการพักผอนกับบรรยากาศที่เปนธรรมชาติ ในปจจุบัน
นักทองเที่ยวมีปริมาณมากขึ้น บานพักที่ใหบริการสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดเพียง 50 คน จึง ไม
เพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว อีกทั้งปญหาแสงสวางบนถนนทางเขาพิพิธภัณฑทั้งดานหนา
และดานหลังของพิพิธภัณฑยังไมเพียงพอ โดยเฉพาะดานหลังของพิพิธภัณฑแทบไมมีแสงสวางเลย ทําให
นักทองเที่ยวเกิดความกลัวอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น เชน การโดนจี้ปลนทรัพยสิน และอันตรายจากสัตว
การเดินทางของนักทองเที่ยวในตอนเชามืดหรือตอนกลางคืน ยังไมสะดวกและไมปลอดภัย
3. การเขาถึงพิพิธภัณฑ (accessibility) ผลการวิจัย พบวา การเขาถึงพิพิธภัณฑไทยทรงดํา
ยังเปนปญหาของพิพิธภัณฑ ตั้งแตปญหาเรื่องปายบอกทางบริเวณถนนเพชรเกษม ที่เปนทางเขาของ
พิพิธภัณฑไทยทรงดํายังไมเดนชัดและไมชัดเจน อีกทั้งปายบอกทางเขาพิพิธภัณฑยังมีขนาดเล็กไมสะดุดตา
ทําใหนักทองเที่ยวที่เดินทางผานไมทราบวามีพิพิธภัณฑแหงนี้ตั้งอยู หรือแมแตนักทองเที่ยวที่ตั้งใจมา
พิพิธภัณฑไทยทรงดํา ยังเกิดความสับสนในการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ ปายประชาสัมพันธที่ไมสะดุดตา
สงผลใหพิพิธภัณฑไมเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง ทั้งๆ ที่มีการประชาสัมพันธตามแหลงทองเที่ยวตางๆ
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ในจังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งถนนทางเขาพิพิธภัณฑเปนถนนขนาดเล็ก ยากตอการเดินทางสําหรับรถโดยสาร
ขนาดใหญ ซึ่งไมสามารถวิ่งสวนกันไดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะในตอนเย็นของวันจันทร
ถึงวันศุกร ที่มีตลาดนัดมาตั้งบนถนนบริเวณทางเขาพิพิธภัณฑ ทําใหรถโดยสารขนาดใหญไมสามารถเดิน
ทางเขาไปถึงตัวพิพิธภัณฑไดอยางสะดวก ตองประสานงานกับเจาหนาที่พิพิธภัณฑลวงหนาเพื่อเปดทางให
รถโดยสารขนาดใหญเขามาได นอกจากนี้ยังไมมีรถโดยสารประจําทางวิ่งผานทางเขาพิพิธภัณฑ สงผลให
นักทองเที่ยวที่เดินทางโดยรถประจําทางไมสามารถเขาถึงตัวพิพิธภัณฑไดอยางสะดวก

แนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทองเที่ยวดังกลาว ผูใหขอมูลหลักไดแนะเสนอแนวทางใน
การพัฒนาพิพิธภัณฑไทยทรงดํา ดังนี้
1. สิ่งดึงดูดใจของพิพิธภัณฑ (attraction) เนื่องจากผลการวิจัย พบวา พิพิธภัณฑยังมีสิ่งดึงดูดใจ
ไมมากนัก แนวทางในการพัฒนา คือ การเพิ่มจํานวนเครื่องมือที่ใชในการดํารงชีวิตของชาวไทยทรงดําที่
นํามาใชในการจัดแสดงใหมากขึ้น โดยขอความรวมมือจากชาวบานใหชวยกันทําเครื่องมือเหลานั้นขึ้นมา
หรือของบประมาณจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดหาเพื่อใหพิพิธภัณฑมีเครื่องมือในการจัด
แสดง เพื่อบงบอกถึงวิถีชีวิตชาวไทยทรงดําที่มีความหลากหลาย และเปนที่นาสนใจในกลุมนักทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมยิ่งขึ้น ดานการเชื่อมโยงพิพิธภัณฑกับถ้ําเขายอย ควรติดปายประชาสัมพันธที่นาสนใจ
หรือจัดบริการรถโดยสารจากถ้ําเขายอยมายังพิพิธภัณฑ เพื่อใหนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวถ้ําเขายอย
รูจักพิพิธภัณฑไทยทรงดํา และเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑไทยทรงดําไดอยางสะดวก ในสวนนี้ตองอาศัย
ความรวมมือจากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหบริการดังกลาว ดานของที่ระลึก ควรมีการพัฒนา
รูปแบบของที่ระลึกใหหลากหลาย สะดุดตายิ่งขึ้น โดยใหชาวบานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ชวยกันคิด
ออกแบบรูปแบบใหมๆ ใหของที่ระลึกมีความทันสมัยตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว นอกจากจะชวย
ใหของที่ระลึกขายดีแลว ยังชวยเพิ่มความสามัคคีใหชาวบานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอีกดวย
2. สิ่งอํานวยความสะดวกของพิพิธภัณฑ (Amenities) เนื่องจากสิ่งอํานวยความสะดวกของ
พิพิธภัณฑ ยังไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยวที่มีมากขึ้น แนวทางในการพัฒนาจึงควรเพิ่ม
จํานวนบานพักใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดอยางเพียงพอ การพัฒนาในดานแสงสวาง
การไฟฟาควรเพิ่มเสาไฟฟาบนถนนทางเขาพิพิธภัณฑทั้งดานหนาและดานหลังของพิพิธภัณฑ ทําใหการ
เดินทางในเวลากลางคืนของนักทองเที่ยวสะดวกยิ่งขึ้น เปนการสรางความมั่นใจในดานความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยว การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกของพิพิธภัณฑนั้น จําเปนตองมีงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งนํารายไดจากพิพิธภัณฑมาใชในการปรับปรุงและแกไขปญหา
3. การเขาถึงพิพิธภัณฑ (accessibility) เนื่องจากการเขาถึงพิพิธภัณฑยังไมสะดวก แนวทางใน
การพัฒนาดานการเขาถึงพิพิธภัณฑ โดยการปรับปรุงเรื่องปายบอกทางใหชัดเจน เพิ่มขนาดใหใหญขึ้น และ
สะดุดตามากขึ้น เพื่อประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวรูจักพิพิธภัณฑมากขึ้น และไมทําใหนักทองเที่ยวเกิด
ความสับสนในการเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ นอกจากนี้ยังตองจัดสถานที่สําหรับตั้งตลาดนัดใหมที่ไมไกลจาก
ที่เดิมมากนัก ไมควรตั้งอยูบนถนนทางเขาพิพิธภัณฑ เพื่อลดปญหาในการเดินทาง ซึ่งในสวนนี้ตองอาศัย
ความรวมมือจากคนในชุมชนในการแกไขปญหา รวมทั้งการจัดการบริการรถโดยสารประจําทางผานหนา
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พิพิธภัณฑ เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว โดยปญหาดังกลาวตองอาศัยความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการ

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
วัฒนธรรมทางชาติพันธุ เปนสิ่งที่แสดงออกถึงความเปนอัตลักษณ และความเปนตัวตนของของแต
ละกลุม ระบบความรู ความเชื่อ และโลกทัศน ภูมิปญญาตางๆ ไดถูกถายทอดผานบรรพบุรุษ การเขาใจซึ่ง
กันและกันยอมทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางกลุม การอยูดวยความเคารพในความแตกตางหลายหลาก
ปราศจากอคติทางชาติพันธุ ยอมทําใหคนสังคมอยูรวมกันอยางมีคุณคา ในขณะที่สังคมกําลังเปลี่ยนแปลง
ไปตามสั ง คมยุ ค ใหม วั ฒ นธรรมทางชาติ พั น ธุ ไ ด ถู ก ละทิ้ ง หรื อ ไม ไ ด รั บ ความสนใจในการธํ า รงรั ก ษา
จนกระทั่งอาจสูญหายไปจากสังคม การทําความเขาใจ ประวัติ ความเปนตัวตน รวมทั้งการรักษาวัฒนธรรม
ทางชาติพันธุจึงเปนเรื่องของทุกภาคสวน และควรมีการสงเสริมใหบุคคลภายนอกไดเขามาศึกษารับใน
รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนอยางยั่งยืนและเปนระบบ โดยหนวยงานภาครัฐ องคกร
ภาคประชาชน สถาบันการศึกษาในทองถิ่น ปราชญชุมชนควรรวมมือกันอยางจริงจังเพื่อสนับสนุนสงเสริม
การอนุรักษทางวัฒนธรรมและนํามาสูการทองเที่ยวชุมชนอยางเปนรูปธรรม
สรุปผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา มีปญหาและอุปสรรคในการทองเที่ยวในดานตางๆ ผูใหขอมูลหลักจาก
การศึกษาไดเสนอแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ดังนี้
ดานสิ่งดึงดูดใจของพิพิธภัณฑที่ยังมีนอย เนื่องจากพิพิธภัณฑมีขนาดเล็กและอุปกรณที่ใชในการ
ดํารงชีวิตของชาวไทยทรงดําที่จัดแสดงไวยังมีไมมากนัก ควรเพิ่มจํานวนอุปกรณที่ใชในการดํารงชีวิตของ
ชาวไทยทรงดําที่ใชในการจัดแสดงใหมากขึ้น โดยขอความรวมมือจากชาวบานใหชวยกันทําอุปกรณเหลานั้น
หรือของบประมาณจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดหาอุปกรณเหลานั้นเพิ่ม ปญหาดานการ
เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวที่อยูใกลเคียง คือ ถ้ําเขายอย ควรติดปายประชาสัมพันธที่นาสนใจ และจัดรถ
โดยสารจากถ้ําเขายอยมายังพิพิธภัณฑ เพื่อใหนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวถ้ําเขายอยรูจักพิพิธภัณฑ
ไทยทรงดําและเดินทางเขามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑแหงนี้ไดอยางสะดวก รวมถึงการพัฒนารูปแบบของที่
ระลึกใหหลากหลายและสะดุดตายิ่งขึ้น โดยใหชาวบานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของชวยกันคิดออกแบบของที่
ระลึกใหทันสมัยตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกของพิพิธภัณฑที่ยังไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว
จึงควรเพิ่มจํานวนบานพักตากอากาศใหมากขึ้น การพัฒนาในดานแสงสวาง ในสวนนี้จําเปนตองอาศัย
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา
ดานการเขาถึงพิพิธภัณฑ มีปญหาเรื่องปายบอกทางบริเวณถนนเพชรเกษม จึงเสนอใหมีการ
ปรับปรุงเรื่องปายบอกทางใหชัดเจน เพิ่มขนาดใหใหญขึ้น และสะดุดตามากขึ้น เพื่อเปนการประชาสัมพันธ
ให นั ก ท อ งเที่ ย วรู จั ก พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ม ากขึ้ น และไม ทํ า ให นั ก ท อ งเที่ ย วเกิ ด ความสั บ สนในการเดิ น ทาง
ถนนทางเขาพิพิธภัณฑเปนถนนขนาดเล็กและมีตลาดนัดมาตั้งบนถนนในตอนเย็น จึงตองจัดสถานที่สําหรับ
ตั้งตลาดนัดใหมที่ไมไกลจากที่เดิมมากนัก เพื่อลดปญหาในการเดินทาง และจัดบริการรถโดยสารประจํา
ทางผานหนาพิพิธภัณฑ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว
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จากการวิจัยครั้งนี้สามารถนําแนวทางการพัฒนาที่เสนอไวในรายงานการวิจัย ไปใชในการศึกษา
แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒธรรมของแหลงทองเที่ยวอื่นๆ และสามารถนําไปใชในการพัฒนา
พิพิธภัณฑไทยทรงดํา ตําบลเขายอย อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรีไดอีกดวย

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
ควรปรับปรุงดานการบริหารพิพิธภัณฑใหมีรายไดมากขึ้น แมวาจุดประสงคในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ
คือ ตองการเผยแพรวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา และไมไดมุงหวังผลกําไรก็ตาม แตพิพิธภัณฑจําเปนตอง
มีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง การรอคอยงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐอยางเดียวไมใชวิธีการที่
ถูกตองนัก พิพิธภัณฑตองมีการบริหารจัดการใหมีรายไดอยางเพียงพอ สําหรับคาใชจายภายในพิพิธภัณฑ
คาจางสําหรับเจาหนาที่ และชาวบานที่มาดูแลพิพิธภัณฑ รวมถึงงบประมาณในการปรับปรุง และพัฒนา
พิพิธภัณฑ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑที่ดี จะทําใหพิพิธภัณฑสามารถพึ่งพาตนเองได อีกทั้งเปนการ
กระจายรายไดใหกับคนในชุมชนอยางเสมอภาคกัน เปนการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (กรกช, 2549)
ลดปญหาการอพยพเขามาทํางานในเมืองหลวง (สมบัติ, 2544) และรณรงคใหทุกฝายชวยกันสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําใหคงอยูสืบไป
ขอเสนอแนะเพื่อการวางนโยบาย
ควรใหภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของของเทศบาลอําเภอเขายอย สนับสนุนนโยบายการพัฒนา
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ โดยการสนั บ สนุ น ด า นการประชาสั ม พั น ธ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ใ ห เ ป น ที่ รู จั ก มากขึ้ น สนั บ สนุ น ด า น
งบประมาณในการพัฒนาพิพิธภัณฑอยางตอเนื่อง ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ไฟฟา บานพัก
ตากอากาศ รวมถึ ง การจั ด บริ ก ารรถโดยสารประจํ า ทางจากถ้ํ า เขาย อ ยมาถึ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ เพื่ อ อํ า นวย
ความสะดวกแกนักทองเที่ยว และเปนการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว ทําใหพิพิธภัณฑเปนที่รูจักมากขึ้น
นอกจากนี้ควรใหงบประมาณสนับสนุนพิพิธภัณฑ ในการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณที่จัด
แสดง และถนนหนทางตางๆ ตามที่เห็นสมควร
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
นักวิจัยที่สนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถตอยอดการทําวิจัย
ครั้งนี้ โดยเก็บขอมูลดานวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวไทยทรงดํามากขึ้น และมีความละเอียดของขอมูลอยาง
ครบถวน ในสวนของนักวิจัยหรือผูที่ตองการพัฒนาพิพิธภัณฑไทยทรงดํา ตําบลเขายอย อําเภอเขายอย
จังหวัดเพชรบุรี สามารถนําแนวทางการพัฒนาที่เสนอไวในการวิจัยนี้ ไปใชในการพัฒนาพิพิธภัณฑไดใน
โอกาสตอไป
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บทคัดยอ
มาตรฐานที่ พั ก สั ม ผั ส วั ฒ นธรรมชนบทชุ ม ชนเกาะพิ ทั ก ษ อํ า เภอหลั ง สวน จั ง หวั ด ชุ ม พร เป น
การศึกษาความพึงพอใจในดานตางๆ ของนักทองเที่ยวที่มีตอการใหบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทของ
ชุมชนเกาะพิทักษ เพื่อสามารถนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทของ
ชุ ม ชนเกาะพิ ทั ก ษ ใ ห มี ม าตรฐานเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทํ า การศึ ก ษาโดยใช แ บบสอบถามวั ด ความพึ ง พอใจของ
นักทองเที่ยวที่มีตอการใหบริการดานตางๆ ประกอบไปดวย 1) มาตรฐานดานที่พัก 2) มาตรฐานดาน
อาหารและโภชนาการ 3) มาตรฐานดานความปลอดภัย 4) มาตรฐานดานการจัดการการทองเที่ยว
5) มาตรฐานดานกิจกรรมการทองเที่ยว 6) มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม 7) มาตรฐานดานมูลคาเพิ่ม
8) มาตรฐานดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งจากการศึกษาไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 จากคะแนนเต็ม 5 จัดอยู
ในระดับดีมาก ตามเกณฑคามาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
คําสําคัญ: มาตรฐาน ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท ชุมชนเกาะพิทักษ

Abstract
The study of home stay standard at Pitak island community in Langsuan district, Chumphon
province is to study tourists’ satisfaction with services at community. Collected data used for an
improvement to higher standard of the community home stay. By using questionnaires, to measure
tourists’ satisfaction with the services. The standards consist of 1) standard of accommodation
2) standard of food and nutrition 3) standard of safety 4) standard of tourism management
5) standard of tourism activity 6) standard of environment 7) standard of value added and
8) standard of marketing promotion. A result of the study shows that its mean value is 3.99 from a
totality of 5.00 which is considered to be in a very good level according to a home stay standard
value set by the ministry of tourism and sport.
Keywords: standard, home stay, Pitak island community
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คํานํา
ชุมชนเกาะพิทักษ ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีลักษณะภูมิประเทศเปนเกาะ
แห ง หนึ่ ง ในอ า วไทย รอบๆ เกาะพิ ทั ก ษ มี ท รั พ ยากรที่ อุ ด มสมบู ร ณ ไม ว า จะเป น ทรั พ ยากรทางทะเล
สัตวน้ํา แนวปะการัง ตลอดจนทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่สมบูรณสวยงาม ทําใหมีนักทองเที่ยวเดินทาง
เขามาเที่ยวในเกาะพิทักษอยูอยางสม่ําเสมอ ในป พ.ศ. 2538 ชุมชนเกาะพิทักษก็ไดพัฒนาที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบท (home stay) ขึ้น ซึ่งก็ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวคอนขางดี แตในปจจุบันเมื่อการ
ทองเที่ยวในลักษณะเชนนี้มีมากขึ้นในหลายพื้นที่ อัตราการแขงขันก็เริ่มสูงขึ้นเพราะนักทองเที่ยวมีโอกาสที่
จะเลือกชุมชนที่จะเดินทางไปประกอบกิจกรรมการทองเที่ยวไดมากขึ้น ซึ่งโดยสวนใหญปญหาของการ
ใหบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทของชุมชนเกาะพิทักษและชุมชนอื่นๆ ในประเทศไทยก็คือมาตรฐานใน
ดานการใหบริการในดานตางๆ นั่นเอง โดยพบวาแตละชุมชนที่มีการจัดการการทองเที่ยวในลักษณะนี้ยัง
ขาดมาตรฐานในการใหบริการและการจัดการในดานตางๆ อยูคอนขางมาก
การศึกษามาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทชุมชนเกาะพิทักษเปนการศึกษาถึงความพึงพอใจ
ในดานตางๆ ของนักทองเที่ยวในการใหบริการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทของชุมชนเกาะพิทักษ ตาม
มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ซึ่งจะเปนเครื่องสะทอนมาตรฐานการใหบริการดานตางๆ ของชุมชนเกาะพิทักษวามีความเหมาะสมอยางไร
ควรพัฒนาและปรับปรุงในดานใดบาง เพื่อสามารถนําขอมูลเหลานี้มาใชในการวางแผนพัฒนาที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบทของชุมชนเกาะพิทักษไปสูความยั่งยืนได

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
อุปกรณในการวิจัยประกอบไปดวย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นนักทองเที่ยว 2) โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (SPSS: Statistics Package for the Social Science) 3) คอมพิวเตอร 4)
กลองถายภาพ
วิธีการเก็บขอมูล
การเก็ บ ข อ มู ล มาตรฐานที่ พั ก สั ม ผั ส วั ฒ นธรรมชนบทชุ ม ชนเกาะพิ ทั ก ษ ใ ช แ บบสอบถาม
(questionnaire) ในการสอบถามความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอการใหบริการในดานตางๆ ของที่พัก
สัมผัสวัฒนธรรมชนบทของชุมชนเกาะพิทักษ ซึ่งประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางมายัง
เกาะพิทักษ ซึ่งใชสถิติของนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะพิทักษในป พ.ศ.2550 จํานวน 10,267 คน
สวนกลุมตัวอยางใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตร Yamane (1973) ซึ่งจากการคํานวณ
ไดนักทองเที่ยวที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 385 คน
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทชุมชนเกาะพิทักษ ประกอบไปดวย
1. การจัดลําดับความสําคัญคามาตรฐาน
จากการวิเคราะหความคิดเห็นของบุคลากรดานการทองเที่ยวในประเทศไทย โดยสํานักพัฒนาการ
ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดจัดลําดับความสําคัญของมาตรฐานทั้ง 8 ดาน ของที่พัก
สัมผัสวัฒนธรรมชนบท สรุปไดดังนี้ ความสําคัญลําดับที่ 1) มาตรฐานดานความปลอดภัย 2) มาตรฐาน
ดานที่พัก 3) มาตรฐานดานอาหารและโภชนาการ 4) มาตรฐานดานการจัดการ 5) มาตรฐานดานกิจกรรม
การทองเที่ยว 6) มาตรฐานดานมูลคาเพิ่ม 7) มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม 8) มาตรฐานดานการสงเสริม
การตลาด
2. การคํานวณหาคาน้ําหนัก
2.1 รวมคาน้ําหนักทั้ง 8 ดาน ดังนี้ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36
2.2 การหาคาน้ําหนักมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
Table 1 Finding accommodation for Home stay standard
มาตรฐานคุณภาพ
1) ที่พัก
2) อาหาร
3) ความปลอดภัย
4) การจัดการ
5) กิจกรรม
6) สภาพแวดลอม
7) มูลคาเพิ่ม
8) สงเสริมการตลาด

ลําดับความสําคัญ
2
3
1
4
5
7
6
8

คะแนน *
7
6
8
5
4
2
3
1

คาน้ําหนัก**
7/36 = 0.19
6/36 = 0.17
8/36 = 0.22
5/36 = 0.14
4/36 = 0.11
2/36 = 0.06
3/36 = 0.08
1/36 = 0.03

* คาน้ําหนักมาตรฐานที่มีความสําคัญลําดับที่ 1 ใหคะแนนสูงสุด คือ 8 สวนลําดับความสําคัญรองลงมาคะแนนก็จะลดลงตามลําดับ
** คาน้ําหนัก = คะแนน/คาน้ําหนักรวมทั้ง 8 ดาน

3. การวิเคราะหมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
นําขอมูลจากตารางมาแทนคาคาเฉลี่ยรวมในมาตรฐานแตละดานแตละดานตามสมการ ดังนี้
X = (0.19 x 4.36) + (0.17 x 4.31) + (0.22 x 3.80) + (0.14 x 3.96) + (0.11 x 3.70) + (0.06 x 3.74) +
(0.08 x 3.84) + (0.03 x 3.34) = 3.99
สําหรับเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยมีวิธีการหา ดังนี้
1) หาพิสัย = 5 – 0 = 5
2) หาชวง = 5/6 = 0.83
3) แบงระดับ (มี 6 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2, 1, 0) โดยเริ่มจากบนลงลางดังนี้
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5.00-0.83 = 4.17 (ได 4.17-5.00) หมายถึงโฮมสเตยมีระดับดีเยี่ยม
4.16-0.83 = 3.33 (ได 3.33-4.16) หมายถึงโฮมสเตยมีระดับดีมาก
3.32-0.83 = 2.49 (ได 2.49-3.32) หมายถึงโฮมสเตยมีระดับดี
2.48-0.83 = 1.65 (ได 1.65-2.48) หมายถึงโฮมสเตยมีระดับตองปรับปรุง
1.64-0.83 = 0.81 (ได 0.81-1.64) หมายถึงโฮมสเตยมีระดับตองปรับปรุงมาก
0.80-0.83 = หมายถึง โฮมสเตยมีระดับตองปรับปรุงมากที่สุด
(เนื่องจากเริ่มจากบนลงลางทําใหคาสุดทาย ชวงจะสั้นกวาเล็กนอย)

Figure 1 Scenery in Pitak island

ผลการวิจัย
การประเมินมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทชุมชนเกาะพิทักษ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
แบงการศึกษาออกเปน 2 ดาน คือ
1. ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว เปนการศึกษาถึงขอมูลทั่วไปในดานตางๆ ของนักทองเที่ยวที่
เดินทางมายังเกาะพิทักษ ซึ่งสามารถนําเสนอผลการศึกษาไดดัง Table 2
Table 2 General data of tourists visiting Pitak Island.
General data of Tourist

Highest value

Sex
Ages
Education level
Occupation
Revenue
Native
Occasion
Information
Transportation
Number in s group of persons

Male
40-49 year old
Bachelor’s degree
Civil servant
16,001-32,000 baht
Bangkok
First time
From friend
Private car
More than 10 persons

Number

%

196
132
199
118
158
118
270
231
232
148

50.4
34.3
51.7
30.6
41
30.6
70.1
60
60.3
38.4
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จาก Table 2 แสดงขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว เห็นไดวานักทองเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะพิทักษ
มากที่สุด คือ เพศชายคิดเปนรอยละ 50.9 นักทองเที่ยวสวนใหญอยูในชวงอายุ 40-49 ป คิดเปนรอยละ
34.3 สวนใหญมีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี อาชีพสวนใหญคือรับราชการ คิดเปนรอยละ 30.6
สวนใหญมีรายไดสูงสุดอยูในระหวาง 16,001-32,000 บาท คิดเปนรอยละ 41 สวนใหญนักทองเที่ยวมี
ภูมิลําเนาอยูกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 30 สวนใหญนักทองเที่ยวเดินทางมายังเกาะพิทักษเปนครั้ง
แรก คิดเปนรอยละ 70.1 สวนใหญรูขอมูลเกี่ยวกับเกาะพิทักษมาจากเพื่อน คิดเปนรอยละ 60 สวนใหญ
เดินทางมายังเกาะพิทักษโดยรถสวนตัวคิดเปนรอยละ 60.3 นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมายังเกาะพิทักษ
เปนกลุมมากกวา 10 คน คิดเปนรอยละ 38.4
2. การประเมินมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทชุมชนเกาะพิทักษ เปนการประเมินความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวที่มีตอการใหบริการในดานตางๆ ของที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทชุมชนเกาะพิทักษ สามารถ
นําเสนอผลการวิจัยไดดังนี้
Table 3 Standard value of home stay at Pitak island
Indicator
Standard of accommodation
Standard of food and nutrition
Standard of safety
Standard of tourism management
Standard of environment
Standard of tourism activity
Standard of value added
Standard of marketing promotion
The standard of home stay at Pitak island

Mean
4.36
4.31
3.80
3.96
3.70
3.74
3.84
3.34
3.99

จาก Table 3 ในการวัดความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอมาตรฐานในดานตางๆ ของที่พัก
สัมผัสวัฒนธรรมชนบทชุมชนเกาะพิทักษ พบวา มาตรฐานในการใหบริการดานที่พักมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.36
คะแนน ซึ่งอยูในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานดานอาหารและโภชนาการมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.31 ซึ่งอยูในระดับดี
เยี่ยม มาตรฐานดานความปลอดภัยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.80 ซึ่งอยูในระดับดีมาก มาตรฐานดานการจัดการการ
ทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.96 ซึ่งอยูในระดับดีมาก มาตรฐานดานกิจกรรมการทองเที่ยวมีคาเฉลี่ยอยูที่
3.70 ซึ่งอยูในระดับดีมาก มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.74 ซึ่งอยูในระดับดีมาก มาตรฐาน
ดานมูลคาเพิ่มมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.84 ซึ่งอยูในระดับดีมาก มาตรฐานดานการสงเสริมการตลาดอยูที่ 3.34 ซึ่ง
อยูในระดับดีมาก ซึ่งจากมาตรฐานการใหบริการทั้ง 8 มาตรฐานของที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทชุมชน
เกาะพิทักษมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.99 ซึ่งอยูในระดับดีมากของเกณฑมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทของ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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Figure 2 Home stay standard in Pitak island community

วิจารณและผลสรุปการวิจัย
การประเมินมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทชุมชนเกาะพิทักษเปนการประเมินความคิดเห็น
ของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวแบบที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทในชุมชนเกาะพิทักษ ซึ่งไดผล
การศึกษาดังนี้
1) ดานขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว สวนใหญนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะพิทักษเปนเพศ
ชาย คิดเปนรอยละ 50.9 ของนักทองเที่ยวทั้งหมด (ซึ่งมีสัดสวนของเพศชายและหญิงที่ใกลเคียงกันมาก)
นั ก ท อ งเที่ ย วส ว นใหญ มี อ ายุ อ ยู ร ะหว า ง 40-49 ป คิ ด เป น ร อ ยละ 34.3 ของนั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง หมด
นักทองเที่ยวสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.7 ของนักทองเที่ยวทั้งหมด
นักทองเที่ยวสวนใหญประกอบอาชีพขาราชการ คิดเปนรอยละ 30.6 ของนักทองเที่ยวทั้งหมด นักทองเที่ยว
สวนใหญมีรายไดอยูระหวาง 16,001-32,000 บาท คิดเปนรอยละ 41 ของนักทองเที่ยวทั้งหมด นักทองเที่ยว
สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 30.6 ของนักทองเที่ยวทั้งหมด นักทองเที่ยว
สวนใหญเดินทางมายังเกาะพิทักษเปนครั้งแรก คิดเปนรอยละ 70.1 นักทองเที่ยวสวนใหญไดขอมูลของเกาะ
พิทักษมาจากเพื่อน คิดเปนรอยละ 60 สวนใหญนักทองเที่ยวเดินทางมายังเกาะพิทักษโดย รถสวนตัว คิดเปน
รอยละ 60.3 และนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมายังเกาะพิทักษดวยกันเปนกลุม มากกวา 10 คน คิดเปน
รอยละ 38.4 ของนักทองเที่ยวทั้งหมด
2) ดานมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท เปนการสอบถามความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่
มีตอที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทชุมชนเกาะพิทักษ ตามตัวชี้วัดมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทของ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2550) ไดผลการศึกษาดังนี้
1) มาตรฐานดานที่พัก มีคาเฉลี่ย 4.36 อยูในมาตรฐานระดับดีเยี่ยม ซึ่งที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
ในชุมชนเกาะพิทักษจะเปนสวนหนึ่งของบานเรือนชาวบานที่ยื่นลงไปในทะเล เดิมจะเปนนอกชานไวเพื่อ
จัดเก็บอุปกรณทางการประมงก็มีการดัดแปลงใหเปนบริเวณที่พักของนักทองเที่ยว ซึ่งเปนบริเวณที่มีอากาศ
ถายเทไดดี มีภูมิทัศนที่สวยงาม อาจจะมีปญหาบางก็คือในชวงที่มีฝนตกหนักอาจจะมีน้ําฝนสาดเขามาใน
บริเวณที่พักของนักทองเที่ยวไดและในชวงหัวค่ําก็อาจจะมียุงละแมลงรบกวนบางแตที่พักของเกาะพิทักษก็
จะมีมุงไวใหบริการแกนักเที่ยวทุกคน
2) มาตรฐานดานอาหารและโภชนาการ มีคาเฉลี่ย 4.31 อยูในมาตรฐานระดับดีเยี่ยม ซึ่งจุดเดนอีก
จุดหนึ่งของการทองเที่ยวบนเกาะพิทักษก็คือ การที่มีอาหารทะเลที่สด สะอาด อรอย ทําใหนักทองเที่ยวที่
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เดินทางมายังเกาะพิทักษติดใจในคุณภาพและรสชาติของอาหารบนเกาะพิทักษ อีกทั้งการประกอบอาหาร
ของเกาะพิทักษยังมุงเนนในดานความสะอาดของภาชนะและบริเวณที่ประกอบอาหารไดเปนอยางดี และ
ชุมชนมีการผลิตน้ํายาลางจานที่มีความปลอดภัยและลดตนทุนการผลิตไวใชในชุมชนเองอีกดวย
3) มาตรฐานดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 3.80 อยูในระดับดีมาก โดยชุมชนเกาะพิทักษซึ่งเปน
เกาะขนาดเล็กมีเพียง 42 ครัวเรือน โดยแทบทุกครัวเรือนตางก็เปนเครือญาติกันทั้งสิ้น อีกทั้งชุมชนเกาะ
พิทักษยังเปนชุมชนที่ปลอดยาเสพติดและการพนัน ทําใหตั้งแตอดีตที่ผานมาชุมชนเกาะพิทักษไมมีปญหา
อาชญากรรมเกิดขึ้น และเนื่องดวยชุมชนเกาะพิทักษมีลักษณะเปนเกาะที่เปนชุมชนปดผูคนจากขางนอกจะ
ผานหรือเขามาในชุมชนไดยากจึงสามารถดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยวได
เปนอยางดี ในขณะเดียวเมื่อกิจกรรมการทองเที่ยวของเกาะพิทักษมีชื่อเสียงมากขึ้น หนวยงานภาครัฐใน
พื้นที่ก็ใหความสําคัญและเอาใจใสในดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะพิทักษเปน
อยางดี โดยในปจจุบันมีการตั้งฐานปฏิบัติการของตํารวจตระเวนชายแดนขึ้นบนเกาะพิทักษเพื่อดูแลความ
สงบเรียบรอยและความปลอดภัยบนเกาะพิทักษตลอด 24 ชั่วโมง
4) มาตรฐานดานการจัดการ มีคาเฉลี่ย 3.96 อยูในมาตรฐานระดับดีมาก ซึ่งในการดําเนินกิจกรรม
การทองเที่ยวบนเกาะพิทักษเปนลักษณะของสหกรณการทองเที่ยว มีการถือหุนของทุกครัวเรือนบนเกาะ
เทาๆ กันทุกครัวเรือน มีการปนผลใหกับสมาชิกอยางเปนธรรม ซึ่งแทบทุกเครือเรือนบนเกาะพิทักษตางก็มี
สวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวแทบทั้งสิ้น ไมวาจะเปนการใหบริการที่พักและอาหาร การบริการเรือรับสง/
เรือนําเที่ยว รานขายของชํา/ของที่ระลึก การขายผลิตภัณฑทางการประมงเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
ทองเที่ยว เปนตน ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้สามารถสรางรายไดเสริมใหกับชุมชนเกาะพิทักษเปนอยางดี
ในแตละปจะมีเงินหมุนเวียนในเกาะพิทักษในดานการทองเที่ยวมากกวาหนึ่งลานบาทและรายไดจากทุก
กิจกรรมในดานการทองเที่ยวจะถูกหักเขาสูชุมชนจํานวน 3% เพื่อนํามาใชในกิจกรรมสาธารณประโยชน
ตางๆ ในชุมชนอีกดวย
5) มาตรฐานดานกิจกรรมการทองเที่ยว มีคาเฉลี่ย 3.70 อยูในมาตรฐานระดับดีมาก ซึ่งแมชุมชน
เกาะพิทักษจะเปนชุมชนขนาดเล็กอยูหางจากฝงประมาณ 1 กิโลเมตร แตก็มีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่มี
ความหลากหลาย ทําใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวไดหลากหลายกิจกรรม ไมวาจะเปนการพักแรมรวมกับ
ชาวบาน การรวมประกอบกิจกรรมดานอาชีพกับชุมชน การศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบาน การเดินเลน
รอบเกาะ การชมวิวทิวทัศน การเลนน้ําทะเล การดําน้ําชมปะการัง การตกหมึก/ตกปลา การพายเรือ
คายัครอบเกาะ ซึ่งนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะพิทักษสามารถเลือกประกอบกิจกรรมไดอยางเต็มที่
6) มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย 3.74 อยูในมาตรฐานระดับดีมาก ซึ่งกอนที่ชุมชนเกาะ
พิทักษจะหันมาประกอบกิจกรรมการทองเที่ยว ชุมชนเกาะพิทักษไดทํากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลมากอน ทําใหเกาะพิทักษมีทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณเอื้อประโยชนตอการ
ทองเที่ยวไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนอาหารทะเลที่มีคุณภาพ แนวปะการังที่อุดมสมบูรณสวยงาม เปนตน
โดยกิจกรรมการทองเที่ยวบนเกาะพิทักษสวนใหญเปนกิจกรรมที่เอื้อใหเกิดกระบวนการเรียนรูและดูแล
รักษาสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี จึงเปนการทองเที่ยวที่คอนขางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แตปญหาที่หนา
เปนหวงดานสิ่งแวดลอมบนเกาะพิทักษในปจจุบันก็คือการเพิ่มจํานวนที่มากขึ้นของนักทองเที่ยว ทําใหเกิด
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ปญหาขยะและของเสียบนเกาะพิทักษเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปจจุบันบนเกาะพิทักษก็ยังไมมีระบบการจัดการขยะ
และของเสียที่มีประสิทธิภาพ
7) มาตรฐานดานมูลคาเพิ่ม มีคาเฉลี่ย 3.84 อยูในมาตรฐานระดับดีมาก ซึ่งเมื่อกิจกรรมการ
ทองเที่ยวบนเกาะพิทักษมีการขยายตัวมากขึ้นในปจจุบัน ภายในชุมชนก็มีการคิดคนและ พัฒนาผลิตภัณฑ
ตางๆ เพื่อตอบสนองนักทองเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นดวย ไมวาจะเปนการผลิตสินคาของที่ระลึก เชน
โมบายเปลือกหอย เสื้อยืด โปสการด หรื อจะเป นการพั ฒนาผลิ ตภัณฑท างการประมงเพื่อจําหนายแก
นักทองเที่ยว เชน การทําปลาทูตมหวานบรรจุกระปอง ปลาเค็ม ปลาหมึกแหง ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้สราง
สรางมูลคาเพิ่มจากการทองเที่ยวไดเปนอยางดี โดยผลิตภัณฑตางๆ ที่มีอยูสวนใหญจะผลิตขึ้นโดยชาวบาน
เองซึ่งอาจจะยังขาดรูปแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑที่นาสนใจ ทําใหตลาดของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นยังไม
กวางขวางมากนัก
8) มาตรฐานดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 3.34 อยูในมาตรฐานระดับดีมาก ซึ่งการ
พัฒนาการตลาดของการทองเที่ยวชุมชนเกาะพิทักษจะเปนการตลาดแบบตั้งรับเพียงอยางเดียว โดยสวนใหญ
นักทองเที่ยวรูจักเกาะพิทั กษผานสื่ อที่เขามายังเกาะพิทักษโ ดยเฉพาะรายการทองเที่ ยวตางๆ และการ
ประชาสั ม พั น ธกั น ปากต อ ปากจากนัก ท อ งเที่ ย วที่เ ดิ น ทางมายัง เกาะพิ ทั ก ษแ ล ว มี ค วามประทั บใจ และ
ปริมาณของนักทองเที่ยวในปจจุบันสัมพันธกับขีดความสามารถในการรองรับ (carrying capacity) ของเกาะ
พิทักษไดเปนอยางดีอยูแลว แตพื้นที่เกาะพิทักษเปนชุมชนและเกาะขนาดเล็กหากมีปริมาณนักทองเที่ยว
และกิจกรรมการทองเที่ยวที่สูงขึ้นมากกวานี้อาจจะสงผลตอความสามารถในการรองรับของพื้นที่และอาจ
กอใหเกิดปญหาในดานตางๆ ตามมาได
เมื่อนําคามาตรฐานทั้ง 8 มาตรฐาน มาหาคาเฉลี่ย พบวา ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทของชุมชน
เกาะพิทักษมีคามาตรฐานเฉลี่ย 3.99 อยูในผลการประเมินมาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทอยูใน
ระดับดีมาก
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บทคัดยอ
งานวิ จัย นี้มี วัต ถุป ระสงคเ พื่อ ศึก ษาถึง ปจ จัย ที่เ กี่ ยวขอ งกั บผู ประกอบการ ที่ส งผลต อการสร า ง
ความสัมพันธระยะยาวระหวางผูประกอบการและผูบริโภคในธุรกิจสปา เพื่อศึกษาการนําทฤษฎีทางดาน
การตลาดสัมพันธ (relationship marketing) มาใชในธุรกิจ SMEs โดยการศึกษาตัวแปรตางๆ ที่สามารถ
อธิ บ ายความสั ม พั น ธ ร ะยะยาวระหว า งผู บ ริ โ ภคกั บ ผู ป ระกอบการในธุ ร กิ จ สปา ยิ่ ง กว า นั้ น ยั ง ศึ ก ษา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร และความสั ม พั น ธ ร ะยะยาวระหว า งผู บ ริ โ ภคกั บ
ผูประกอบการในธุรกิจสปา สําหรับผลการวิจัย พบวา ตัวแปรอิสระ 5 ตัว คือ ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
พนักงานใหบริการ ความคุนเคยของลูกคากับพนักงานที่ใหบริการ ทัศนคติของลูกคาที่มีตอสถานบริการ
ทัศนคติของลูกคาที่มีตอผูประกอบการ ความคุนเคยของลูกคาที่มีตอผูประกอบการสงผลกระทบตอตัวแปร
ตาม คือ คุณภาพสัมพันธภาพอยางมีนัยสําคัญ ขณะที่ตัวแปรอิสระที่เหลืออีก 1 ตัว คือ ทัศนคติของลูกคา
ดานการบริการ ไมไดสงผลกระทบตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญ สําหรับการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยดานประชากรศาสตรตอความสัมพันธระยะยาวระหวางผูบริโภคและผูประกอบการในธุรกิจสปา พบวา
ผูใชบริการเพศหญิงมีระดับของความสัมพันธระยะยาวสูงกวาเพศชาย ระดับของความสัมพันธระยะยาวของ
ผูมีรายไดสูงมากกวาผูมีรายไดต่ํา และกลุมที่มีระยะความสัมพันธกับสถานประกอบการยาวนานกวา ยอมมี
ระดับความสัมพันธระยะยาวที่สูงกวาอยางมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ: ผูประกอบการ ผูบริโภค คุณภาพสัมพันธภาพ ธุรกิจสปา กรุงเทพมหานคร
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Abstract
This research aims to study factors related to entrepreneur that impact to relationships
quality between entrepreneur and consumers in the spa business. This study also focuses on the
implementation of relationship marketing theory adopting to SMEs business by studying the various
theoretical variables that can describe quality relationship between consumer and service provider
in the spa business. Moreover, this research also studies the relationship between demographic
factors and long-term relationship between consumers and service provider in the spa business,
and the behavior of using spa service of consumers.
The findings shows that five independent variables have the significant effect on relationship
quality, they are customer’s satisfaction toward service provider’s employees, customer’s familiarity
with service provider’s employees, customer’s attitude toward service location, customer’s attitude
toward entrepreneur and the customer’s familiarity with entrepreneur. However, another independent
variable, customer’s attitude toward provided service, dose not affect to relationship quality significantly.
The study, the relationship between demographic factors and long-term relationship between
consumers and spa business service provider, is also found that female users have the level of
long-term relationship higher than male users. The level of long-term relationship of people who
have high income are higher than low-income people. It is found that the longer term relationship
with service provider, the higher level of significant relationship.

Keywords: entrepreneur, customer, relationship quality, spa business, Bangkok
คํานํา
ในปจจุบันธุรกิจมีหลายประเภท ซึ่งตางก็คนหากลยุทธที่จะทําใหธุรกิจของตนประสบความสําเร็จ
ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดใหญหรือขนาดเล็กในที่นี้รวมถึงธุรกิจ SMEs ตางก็พยายามหากลยุทธตางๆ มาใช
ในธุรกิจของตนใหประสบความสําเร็จ ซึ่งรวมถึงแนวความคิดดานการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรูป
แบบเดิม จากพื้นฐานสวนผสมทางการตลาด 4P แตเพียงอยางเดียวไดเปลี่ยนไปเปนการตลาดสัมพันธภาพ
(relationships marketing) มากขึ้น ซึ่งมุงสรางความสัมพันธระยะยาวระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค และ
มีการใหความสําคัญถึงประโยชนที่ไดรับจากการรักษาลูกคาเกามากขึ้น
นักวิจัยจํานวนไมนอยไดพยายามศึกษาวา ปจจัยใดที่จะทําใหธุรกิจ SMEs ประสบความสําเร็จ
(Granered, 2005) จากการวิจัยสวนใหญยังพบวา ปจจัยที่ทําใหธุรกิจ SMEs ประสบความสําเร็จไดนั้นจะตอง
ใชการตลาดสัมพันธภาพ (relationships marketing) (priluck, 2003) โดยการตลาดสัมพันธภาพ (relationships
marketing) จะสรางความสัมพันธระยะยาวระหวางผูบริโภคและผูประกอบการ โดยในทฤษฎีการตลาด
สัมพันธภาพ พบวา มีปจจัยสําคัญอยูหลายตัวในการสรางความสัมพันธระยะยาวระหวางผูบริโภคและบริษัท
เชน การลงทุนของผูบริโภคในความสัมพันธ การติดตอสื่อสารระหวางบริษัทและผูบ ริโ ภค (marketing
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communication) และปจจัยที่เกี่ยวกับตัวผูประกอบการและตัวบริษัทเองซึ่งงานวิจัยเหลานี้ สวนใหญจะ
เปนการศึกษาระหวางผูบริโภคและบริษัทขนาดใหญ โดยเฉพาะในธุรกิจบริการ (Garbarino and Johnson,
1999)
สําหรับธุรกิจสปาในฐานะเปนธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาดยอมชนิดหนึ่ง มีขอมูลจากกรม
สงเสริมการสงออก กองการประกอบโรคศิลปะวา ในป พ.ศ.2549 มีรายไดรวมจากธุรกิจนี้และผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของประมาณ 25,000 ลานบาท ซึ่งถือวาเปนแหลงที่ทํารายไดใหกับประเทศไมนอยเมื่อเทียบกับรายได
จากธุรกิจทางการแพทยที่มีเพียง 1,400 ลานบาท และในอนาคตรัฐบาลมีนโยบายที่จะกําหนดมาตรฐาน
ของสปาใหเปนที่ยอมรับกันทั่วโลก สปาโดยทั่วๆ ไปมีหลายประเภท แตที่กําลังขยายตัวอยางมาก คือ day
spa และ resort and hotel spa
จะเห็นไดวาธุรกิจสปาในประเทศไทยกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว กลายเปนจุดขายสําคัญของ
โรงแรมและรี ส อร ท ระดั บ 4-5 ดาว สามารถทํ า รายได จ ากนั ก ท อ งเที่ ย ว ต า งชาติ ป ล ะไม ต่ํ า กว า 2.4
หมื่นลานบาท ขณะที่สปาขนาดเล็กซึ่งเปนตลาดของคนไทย ทํารายไดมากถึงปละ 2,000 ลานบาท ดวยเหตุนี้
การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทยจึ ง ได ป ระกาศให ส ปาเป น แหล ง ท อ งเที่ ย ว และพั ก ผ อ นอั น ดั บ หนึ่ ง ของ
เมืองไทย การกอตัวขึ้นของสถานบริการสปานั้นยังสอดรับกับนโยบายการสนับสนุนใหเกิดวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (small and medium enterprises: SMEs) ของภาครัฐที่ตองการใหประชาชนไทยเปน
เจาของกิจการ เพื่อใหประชาชนมีรายไดและสรางความเขมแข็งใหกับภาคธุรกิจเอกชน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในธุรกิจสปาที่ประสบความสําเร็จได โดยการใชหลักการของการตลาด
สัมพันธภาพ (relationships marketing) และปจจัยเกี่ยวกับตัวผูประกอบการ ซึ่งหมายรวมถึงทัศนคติของ
ผูบริโภคที่มีตอผูประกอบการและความคุนเคยของลูกคาที่มีตอเจาของ ในฐานะเปนปจจัยหลักที่กําหนด
ความสําเร็จในระยะยาวของผูบริโภคและบริษัทในระยะยาว (Zontanos and Anderson, 2004) ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลยุทธในดานการบริการและปญหาตางๆ ของธุรกิจสปาและความ
ตองการของผูบริโภค เพื่อจะไดทราบถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของผูประกอบการ และการใชกลยุทธที่
เหมาะสมกับธุรกิจบริการ

สมมติฐานการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานไวดังนี้
สมมติฐานที่ 1: ยิ่งความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอพนักงานที่ใหบริการมากขึ้น ยิ่งทําใหคุณภาพของ
ความสัมพันธสูงขึ้น
สมมติฐานที่ 2: ยิ่งความคุนเคยของลูกคาทีม่ ีตอพนักงานที่ใหบริการมากขึ้น ยิ่งทําใหคุณภาพของ
ความสัมพันธสูงขึ้น
สมมติฐานที่ 3: ยิ่งทัศนคติทดี่ ีของลูกคาที่มีตอพนักงานที่ใหบริการมากขึน้ ยิ่งทําใหคุณภาพของ
ความสัมพันธสูงขึ้น
สมมติฐานที่ 4: ยิ่งทัศนคติที่ดีของลูกคาที่มีตอสถานบริการมากขึ้น ยิ่งทําใหคุณภาพของความสัมพันธ
สูงขึ้น
สมมติฐานที่ 5: ยิ่งทัศนคติทดี่ ีของลูกคาที่มีตอผูประกอบการมากขึ้น ยิ่งทําใหคุณภาพของความสัมพันธ
สูงขึน้
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สมมติฐานที่ 6 : ยิ่งความคุนเคยของลูกคาที่มีตอผูประกอบการมากขึ้น ยิ่งทําใหคุณภาพของความสัมพันธ
สูงขึ้น
สมมติฐานที่ 7 : คุณภาพของความสัมพันธของผูใชบริการเพศหญิงสูงกวาผูใชบริการเพศชาย
สมมติฐานที่ 8 : คุณภาพของความสัมพันธของผูใชบริการที่มีอายุมากสูงกวาผูใชบริการที่มีอายุนอย
สมมติฐานที่ 9 : คุ ณ ภาพของความสั ม พั น ธ ข องผู ใ ช บ ริ ก ารที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง จะมากกว า ผู ใ ช บ ริ ก ารที่ มี
การศึกษานอย
สมมติฐานที่ 10: คุณภาพของความสัมพันธของผูใชบริการที่มีรายไดสูง ยอมสูงกวาผูใชบริการที่มีรายได
นอย
สมมติฐานที่ 11: คุ ณ ภาพของความสั ม พั น ธ ข องผู ใ ช บ ริ ก ารที่ อ าศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ย อ มสู ง กว า
ผูใชบริการที่อาศัยอยูในพื้นที่นอกเขตเศรษฐกิจ
สมมติฐานที่ 12: คุณภาพของความสัมพันธของผูใชบริการที่มีระยะเวลาของความสัมพันธยาวนาน ยอมสูง
กวาระยะเวลาของความสัมพันธที่สั้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวความคิดในการวิจั ยนี้ตั วแปรอิสระ คื อ ความพึ งพอใจของลู กคาที่ มีตอ พนัก งานที่
ใหบริการ ความคุนเคยของลูกคากับพนักงานที่ใหบริการ ทัศนคติของลูกคาดานการบริการ ทัศนคติของ
ลูกคาที่มีตอสถานบริการ ทัศนคติของลูกคาที่มีตอผูประกอบการ ความคุนเคยของลูกคาที่มีตอเจาของ และ
ตั ว แปรควบคุ ม คื อ ประชากรศาสตร เพศ อายุ การศึ ก ษา รายได สถานที่ ตั้ ง สถานประกอบการ
ประสบการณที่ผูบริโภคที่มีตอธุรกิจสปา ที่สงผลตอตัวแปรตาม คือ คุณภาพสัมพันธภาพ (relationship
quality)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดซึ่งแสดงถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอความสัมพันธของผูประกอบการ
และผูบริโภคในระยะยาว
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นิยามศัพทเฉพาะ ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะเพื่อใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอพนักงานที่ใหบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของผูใชบริการที่
เคยไดรับจากพนักงานที่ใหบริการ แลวสงผลใหผูใชบริการกลับมาใชอีก Garbarino and Johnson (1999);
Thamrongsinthaworn (2008); Udorn (1999)
ความคุนเคยของลูกคากับพนักงานที่ใหบริการ หมายถึง การที่ลูกคาคุนเคยกับผูใหบริการเปน
ปจจัยระหวางบุคคลที่สําคัญที่ลูกคามีประสบการณจากการรับการบริการ Czepiel (1990); Price et al.
(1995)
ทัศนคติของลูกคาดานการบริการ หมายถึง การที่ลูกคารับรูของคุณภาพของตัวบริการเองและ
พนักงานที่ใหบริการ รวมถึงการใหบริการในสถานประกอบการนั้นๆ ที่ลูกคาไดรับ และสงผลตอความนึกคิด
และความผูกพันทําใหลูกคาเกิดความสัมพันธกับสถานประกอบการ (Garbarino and Johnson, 1999)
ทั ศ นคติ ข องลู ก ค า ที่ มี ต อ สถานบริ ก าร หมายถึ ง การรั บ รู ข องคุ ณ ภาพของสถานบริ ก าร
(Parasuraman et al., 1994) และความนึกคิดที่กอตัวขึ้นอาจสะทอนความผูกพันธทางอารมณตอความสัมพันธ
อันไดแก ความไววางใจและการมีพันธกิจที่มีตอองคกร (Morgan and Hunt, 1994)
ทัศนคติของลูกคาที่มีตอผูประกอบการ หมายถึง การรับรูถึงความเอาใจใส ของผูประกอบการ
และสงผลตอความสัมพันธของผูประกอบการและผูใชบริการ (Zontanos and Anderson, 2004)
ความคุนเคยของลูกคาที่มีตอผูประกอบการ หมายถึง การที่เจาของกิจการพยายามทําความรูจัก
กับลูกคาเปนการสวนตัว ทําใหมีความสัมพันธแนบแนน และลูกคามีความจงรักภักดีและมีความพึงพอใจใน
บริษัท (Carson, 1985)
คุณภาพสัมพันธภาพ (relationship quality) หมายความถึง การยอมรับของผูบริโภควาความสัมพันธ
ที่ดีของพวกเขาทั้งหมดเปนอยางไร ที่จะเติมเต็มความคาดหวัง การคาดเดา เปาหมาย ความปรารถนาของ
ผูบริโภค เกี่ยวของกับความสัมพันธทั้งหมด (Jarvelin and Lehtinen, 1996)

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษานี้ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวน
บุคคล ลักษณะการใชสินคาและบริการ การบริหารจัดการ ลูกคาสัมพันธ และการรับรูการบริหารจัดการ
ลูกคาสัมพันธ ประชากรและกลุมตัวอยางที่สนใจ คือ กลุมประชากรที่เปนผูใชบริการรานสปาในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามที่ผานการประเมินความเที่ยงตามเนื้อหา โดยวิธี
สุมตัวอยางแบบ non-probability sampling โดยใชวิธี convenience sampling โดยจะสุมตัวอยางจาก
ประชากร จํานวน 30 คน ซึ่งเปนผูบริโภคคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สวนการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอางอิง
คือ t-test และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และคาสหสัมพันธ (correlation analysis) การวิเคราะหสมการ
ถดถอยชนิดหลายตัวแปร (multiple regression analysis)
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เครื่องมือวัด (measurement items)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ใชแบบสอบถาม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาถึง
ความสัมพันธของตัวแปรแตละตัวที่สงผลกระทบตอคุณภาพสัมพันธภาพ (relationship quality)

1. ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอพนักงานที่ใหบริการ
1. ทานมีความพึงพอใจตอบุคลิกภาพและการแตงกายสะอาดเรียบรอยของพนักงาน
2. ทานมีความพึงพอใจตอพนักงานที่ยิ้มแยมแจมใส ยินดีใหบริการ
3. ทานมีความพึงพอใจตอพนักงานพูดจาสุภาพ
4. ทานมีความพึงพอใจตอพนักงานที่มีความรูสามารถใหคําตอบที่ตองการได
5. ทานมีความพึงพอใจตอพนักงานที่แสดงออกถึงความเปนมิตรและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
6. ทานมีความพึงพอใจกับพนักงานที่ยินดีใหคําแนะนําและความชวยเหลือทานเมื่อมีความตองการ

2. ความคุนเคยของลูกคากับพนักงานที่ใหบริการ
1. ทานชอบเห็นการใหบริการของพนักงานคนเดิมในหลายๆ หนาที่ของสถานบริการ
2. ทานชอบความรูสึกที่เปนกันเองของพนักงานที่ใหบริการของสถานบริการ
3 .ทานรูสึกวาทานไดรูจักพนักงานที่ใหบริการดีขึ้นของสถานบริการ

3. ทัศนคติของลูกคาดานการบริการ
1. โดยปกติแลวทานมีความพึงพอใจกับบริการที่สถานบริการ
2. ทานชอบบริการที่มีอยูหลากหลายในสถานบริการ
3. ทานคิดวาการบริการในสถานบริการนาสนใจมาก
4. ทานคิดวาการบริการในสถานบริการจริงๆ แลวไมคอยดี (R)
5. ทานคิดวาการบริการที่เลือกใชเปนเหตุผลหลักที่ทานมาใชบริการ
6. ทานคิดวาการบริการที่เลือกใชเปนเหตุผลหลักที่ทําใหไมมาใชบริการบอยมากนัก (R)

4. ทัศนคติของลูกคาที่มตี อสถานบริการ
1. ทานมีความพึงพอใจกับสิ่งอํานวยความสะดวกในปจจุบันที่ไดรับจากสถานบริการ
2. ทานรูสึกคุนเคยสนิทสนมกับสถานบริการ
3. ทานเห็นดวยกับสถานบริการมีพนักงานบริการที่เพียงพอ
4. ทานเห็นดวยวาสถานบริการมีทําเลที่งายตอการติดตอ
5. ทานเห็นดวยวาสถานบริการมีสถานที่จอดรถเพียงพอตอความตองการ
6. ทานเห็นดวยวาสถานประกอบการมีพื้นที่สําหรับรับรองลูกคากวางขวาง
7. ทานเห็นดวยวาสถานบริการมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหลูกคาอยางเหมาะสม
8. ทานเห็นดวยวาสถานบริการมีชวงเวลาเปด-ปดบริการเหมาะสม

5. ทัศนคติของลูกคาที่มตี อผูประกอบการ
1. ทานเห็นดวยวาผูประกอบการของสถานบริการเปนผูทคี่ ิดคนสินคาหรือบริการใหมๆ เสมอ
2. ทานเห็นดวยวาผูประกอบการของสถานบริการสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี
3. ทานเห็นดวยวาผูประกอบการของสถานบริการเปนผูมวี าทศิลปที่ดี
548

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

4. ทานเห็นดวยที่ผูประกอบการของสถานบริการเปนผูมีความรับผิดชอบ และเชื่อมั่นในตนเอง
5. ทานเห็นดวยที่ผูประกอบการของสถานบริการมีความกระตือรือรนที่จะดําเนินกิจกรรมใหเปนผลสําเร็จ

6. ความคุนเคยของลูกคาที่มีตอผูประกอบการ

1. ทานชอบเห็นการใหบริการของเจาของในหลายๆ บทบาทในสถานบริการ
2. ทานชอบความรูสึกที่เปนกันเองของเจาของในสถานบริการ
3. ทานรูสึกวาทานไดรูจักเจาของสถานบริการดีขึ้น

7. สถานที่ตั้งสถานประกอบการ
1. สถานบริการสปาแหงนี้ ตั้งอยูในพื้นที่ใด

8. ประสบการณที่ผูบริโภคที่มีตอธุรกิจสปา
1. ทานเคยใชบริการสปาหรือไม
2. ทานรูจักและเคยพบผูประกอบการในรานสปาที่ทานไปใชบริการหรือไม
3. ทานไปใชบริการสปาดังกลาวเปนระยะเวลานานเทาไร...ป....เดือน

9. คุณภาพความสัมพันธภาพ
1. ในฐานะที่ทา นเปนลูกคาปกติ ทานมีความสัมพันธที่มีคุณภาพที่ดีกับสถานบริการ
2. ทานมีความสุขตอการบริการตางๆ ที่สถานบริการไดพยายามทําใหแกทาน
3. ทานรูสึกพอใจกับความสัมพันธที่ทานมีกับสถานบริการ

เครื่องมือวัดความเที่ยงตรง
ผลการวิเคราะหคา ความนาเชื่อถือ (reliability) และคาความเที่ยงตรง (validity)
ผลการวิเคราะหคาความนาเชื่อถือ (reliability) การศึกษาคาความเชื่อถือได (Cronbach’s alpha)
จากการวิ เ คราะห ใ นบรรดาทั ศ นคติ ที่ ก อ ให เ กิ ด ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของข อ มู ล แสดงการแจกที่ ดี ข อง
ตัวแปรแตละอัน ความเชื่อถือไดของเครื่องมือวัดคาโดยอัลฟาของ Cronbach ดัชนีความเชื่อถือไดทั้งหมด
(Cronbach’s alpha) ในอุตสาหกรรมสปาไดกําหนดคาตัวแปรที่สามารถวัดได คาสูงกวา 0.7
จากการเก็ บ ข อ มู ล พบว า ตั ว แปรส ว นใหญ ที่ ทํ า การเก็ บ ข อ มู ล นั้ น มี ค า สู ง กว า 0.7 ซึ่ ง เป น ค า
มาตรฐาน (Nunnally, 1959) คาความเชื่อถือไดควรจะสูงกวา 0.7 ดังเชน การเก็บขอมูลของผูวิจัย จาก
ตัวแปรทั้งหมดในแบบสอบถามมีคายอมรับของอัลฟาของ Cronbach
การหาคาความเที่ยงตรง (validity) ใชการวัดจากโครงสรางวัถตุประสงค โดยผูเชี่ยวชาญในสาขา
วิชานั้นๆ ไดพิจารณาวาแบบสอบถามแตละขอและจํานวนขอของแบบสอบถามที่สรางขึ้นนั้น เปนเครื่องมือที่
สามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ มีเนื้อหาครอบคลุมครบถวนและสามารถวัดไดถูกตองตรงตาม
ความเปนจริง
ผูเชี่ยวชาญไดนําคามาหาดัชนีความสอดคลอง (index of consistency: IOC) IOC = ΣR/N เมื่อ
N คือจํานวนผูเชี่ยวชาญ และ R คือ คาคะแนนความสอดคลอง ถาคา IOC ที่คํานวณไดมีคาตั้งแต 0.50
(ฉัตรศิริ, 2541) ขึ้นไปถือวาแบบสอบถามขอนั้นมีความเที่ยงตรงอยูในเกณฑยอมรับได
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สรุปจากการวิเคราะหจากเครื่องมือของผูวิจัย โดยสวนใหญแลว จากตัวแปรทั้งหมดในการสราง
ความสัมพันธระยะยาวระหวางผูบริการและผูใชบริการสปา มีความเชื่อถือที่ยอมรับได และมีความเที่ยงตรง
ในระดับที่ยอมรับได

ผลการวิจัย
ผลการทดสอบสมมติฐาน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอพนักงานใหบริการ ความคุนเคยของ
ลูกคากับพนักงานที่ใหบริการ ทัศนคติของลูกคาดานการบริการ ทัศนคติของลูกคาที่มีตอสถานบริการ
ทัศนคติของลูกคาที่มีตอผูประกอบการ ความคุนเคยของลูกคาที่มีตอผูประกอบการที่มีผลกระทบตอคุณภาพ
ความสัมพันธ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation)
ตัวแปร

correlation
sig.
correlation
sig.
correlation
sig.
correlation
sig.
correlation
sig.
correlation
sig.
correlation
sig.

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
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คาสถิติ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

X1

X2

X3

1

0.569**
0.000
1

0.090
0.079
0.108*
0.031
1

ตัวแปร
X4
X5
0.565**
0.000
0.464**
0.000
0.111*
0.027
1

0.419**
0.000
0.458**
0.000
0.087
0.083
0.526**
0.000
1

X6

X7

0.420**
0.000
0.485**
0.000
0.161**
0.001
0.552**
0.000
0.569**
0.000
1

0.299*
0.000
0.433*
0.000
0.140*
0.000
0.469*
0.000
0.538*
0.000
0.527*
0.000
1
.

ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอพนักงานใหบริการ
ความคุนเคยของลูกคากับพนักงานที่ใหบริการ
ทัศนคติของลูกคาดานการบริการ
ทัศนคติของลูกคาที่มีตอสถานบริการ
ทัศนคติของลูกคาที่มีตอผูประกอบการ
ความคุนเคยของลูกคาที่มีตอผูประกอบการ
คุณภาพความสัมพันธ
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ผลของค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องความพึ ง พอใจของลู ก ค า ที่ มี ต อ พนั ก งานให บ ริ ก าร
ความคุนเคยของลูกคากับพนักงานที่ใหบริการ ทัศนคติของลูกคาดานการบริการ ทัศนคติของลูกคาที่มีตอ
สถานบริก าร ทัศ นคติข องลูก คาที่มี ตอ ผูประกอบการ ความคุ น เคยของลู กค าที่ มีต อผู ประกอบการที่ มี
ผลกระทบตอคุณภาพสัมพันธภาพ และคาระดับความมีนัยสําคัญ พบวา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
พนั ก งานให บ ริ ก าร ความคุ น เคยของลู ก ค า กั บ พนั ก งานที่ ใ ห บ ริ ก าร ทั ศ นคติ ข องลู ก ค าด า นการบริ ก าร
ทัศนคติของลูกคาที่มีตอสถานบริการ ทัศนคติของลูกคาที่มีตอผูประกอบการ ความคุนเคยของลูกคาที่มีตอ
ผูประกอบการที่มีผลกระทบตอคุณภาพสัมพันธภาพ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธนอยกวา 0.80 ทุกคา แสดง
วาตัวแปรมีความสัมพันธกันในระดับปกติก็ไมมีแนวโนมที่จะไมกอใหเกิดปญหาความสัมพันธเชิงเสนระหวาง
ตัวแปรพยากรณตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป การเกิดความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรพยากรณตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป
เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นเมื่อตัวแปรพยากรณตัวหนึ่ง มีความสัมพันธกับตัวแปรพยากรณอีกตัวหนึ่งสูงมาก
ซึ่ ง จะส ง ผลให ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยเชื่ อ ถื อ ไม ไ ด เครื่ อ งหมายของสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยอาจ
แปรเปลี่ยนไปเปนตรงกันขาม และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการถดถอยมีคาสูงขึ้นผิดปกติ
ผลของสมการถดถอยหลายตั ว แปรในการศึ ก ษาผลกระทบของป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ตั ว
ผูประกอบการไปยังความสัมพันธระยะยาวระหวางผูประกอบการกับผูบริโภคในธุรกิจสปาขนาดกลางและ
ขนาดยอมในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 2 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient analysis)
ตัวแปร
คาคงที่ (a)
X1
X2
X3
X4
X5
X6

β
0.482
-0.118
0.175
0.052
0.177
0.282
0.225

t
1.607
-2.263
3.421
1.310
3.294
5.532
4.286

Sig.
.109
0.024*
0.001*
00.191
0.001*
0.000*
00.000*

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
0.558
1.792
0.584
1.711
0.972
1.029
0.529
1.891
0.589
1.699
0.552
1.812

R2 = 0.401. R2 Adjusted = .392
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient analysis: B) เปนการทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทีละตัว คาสัมประสิทธิ์ถดถอย ไดคาคงที่ 0.482
ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ พบวา มีตัวแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอ
พนั ก งานให บ ริ ก าร ความคุ น เคยของลู ก ค า กั บ พนั ก งานที่ ใ ห บ ริ ก าร ทั ศ นคติ ข องลู ก ค าด า นการบริ ก าร
ทัศนคติของลูกคาที่มีตอสถานบริการ ทัศนคติของลูกคาที่มีตอผูประกอบการ ความคุนเคยของลูกคาที่มีตอ
ผูประกอบการที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ คุณภาพสัมพันธภาพ (Y)
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยการใชสมการถดถอยหลายตัวแปร สรุปไดวา สมมติฐานเรื่อง ความ
พึงพอใจของลูกคาที่มีตอพนักงานใหบริการ ความคุนเคยของลูกคากับพนักงานที่ใหบริการ ทัศนคติของ
ลู ก ค า ที่ มี ต อ สถานบริ ก าร ทั ศ นคติ ข องลู ก ค า ที่ มี ต อ ผู ป ระกอบการ ความคุ น เคยของลู ก ค า ที่ มี ต อ
ผูประกอบการ ในการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้มีคานัยสําคัญทางสถิตนอยกวา 0.05 ทุกตัว ซึ่งทําใหผูวิจัย
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และจะเห็นไดวา คุณภาพความสัมพันธของ
ผูบริโภคยิ่งมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
งานวิจัยที่ไมสอดคลองกับงานวิจัยในครั้งนี้ โดยการใชสมการถดถอยหลายตัวแปร สรุปพบวา
สมมติฐานเรื่องทัศนคติของลูกคาดานการบริการ จะเห็นไดวาสมมติฐานขางตนนี้ถึงจะเพิ่มขึ้น ก็ไมมีผลทํา
ใหคุณภาพความสัมพันธของผูบริโภคเพิ่มขึ้น และในการทดสอบ พบวา นัยสําคัญทางสถิตมากกวา 0.05
ดังนั้น สมมติฐานดังกลาวนี้จึงไมสามารถถูกสนับสนุนได
สรุปผลการวิจัย โดยการหาคา F-test และ t-Test ที่ระดับความแปรปรวนเทากันและความ
แปรปรวนไมเทากัน มีดังนี้ เพศ รายได และระยะเวลา ในการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้จะพบไดวาสมมติฐาน
ที่กลาวมาขางตนนั้นมีคานัยสําคัญทางสถิตนอยกวา 0.05 ทุกตัว ซึ่งทําใหผูวิจัยไมสามารถปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ได หมายความวา คุณภาพความสัมพันธของผูบริโภคยิ่งมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
งานวิจัยที่ไมสอดคลองกับงานวิจัยในครั้งนี้ โดยการหาคา F-test และ t-Test ที่ระดับความ
แปรปรวนเทากันและความแปรปรวนไมเทากัน มีดังนี้ อายุ การศึกษา พื้นที่ จะเห็นไดวา สมมติฐานขางตน
ที่กลาวมานี้มาใชบริ การเพิ่มมากขึ้น ก็ไ มมีผ ลทําใหคุณภาพความสัมพัน ธของผูบริ โภคเพิ่มขึ้ น และใน
การทดสอบ พบวา นัยสําคัญทางสถิตมากกวา 0.05 ดังนั้น สมมติฐานดังกลาวนี้จึงไมสามารถถูกสนับสนุนได

เอกสารอางอิง
ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์. 2547. การวิเคราะหการถดถอย. วารสารปาริชาติ. 17(1): 55-62.
Nunnally, J.C.Jr. 1959. Tests and Measurement. McGraw-Hill: New York.
Carson, D., S. Cromie, P. Mcgawan and J. Hill. 1995. Marketing and Entrepreneurship in SMes:
An Innovative Approach. Englewood Cliffs, Prentice-Hall: NJ.
Czepiel, J.A. 1990. Service encounters and service relationships: Implications for research. Journal
of Business Research. 20(1): 13-21.
Dwyer, F., P. Robert, H. Schurr and O. Sejo. 1987. Developing buyer-seller relationships. Journal
of Marketing. 51(April): 11-27.
Ellen, G. and S.J. Mark. 1999. The different roles of satisfaction, trust, and commitment in customer
relationships. Journal of Marketing. 63: 70-87.

552

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

Grigorios, Z. and R.A. Alistair. 2004. Relationships marketing and small business: an exploration of
links in theory and practice. International Journal Qualitative Market Research. 7(3): 228236.
Jarvelin, A. and U. Lentinen. 1996. Relationship quality in business-to-business service context.
Quis 5 Academy of marketing science. 22 (1): 52-61.
Morgan, R. and H. Shelby. 1994. “The Commitment-trust theory of Relationship Marketing. Journal
of Marketing. 3(July): 20-38.
Parasuraman, A., A.Z. Valerie and L.B. Leonard. 1988. SERVQUAL: A multiple-item scale for
measuring consumer perceptions of service. Journal of Retailing. 64 (Spring): 12-40.
Price, L., I.A. Eric and T. Patrick. 1995. Going to extremes: managing service encounters and
assessing provider performance. Journal of Marketing. 59 (April): 83-97.
Randi, P. 2003. Relationship marketing can mitigate product and service failures. Journal of
Services Marketing. 17(1): 37-52.
Thamrongsinthaworn, S. 2008. Consumer investment in multi-brand service Relationship. Journal
of Business Administration. 117(1): 32-55.
Udorn, P. 1999. Consumer commitment: conceptual franework and Results from a preliminary
study. วารสารบริหารธุรกิจ. 22: 83.

รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

553

ผลของการลงทุนของรานคาปลีกขนาดกลางและขนาดยอมในชุมชน
ตอความสัมพันธทยี่ ั่งยืนระหวางรานคาปลีกและผูบริโภคในจังหวัดชลบุรี
The Investment Effect of the Community’s SMEs Retail Stores
towards the Sustainable Relationships between the Retail Stores
and the Consumers in Chonburi Province
ณัฐิณี แซโงว และสมบัติ ธํารงสินถาวร
คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 20131
Faculty of Management of Tourism, Burapha University, Chonburi, Thailand 20131
Corresponding author: mamyn_28_wow2@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (correlation coefficient) การ
วิเคราะหสมการถดถอยชนิดหลายตัวแปร (multiple regression analysis) ผลการวิจัย พบวา ตัวแปรอิสระ
3 ตัว คือ ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีก การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกไป
ยังชุมชน การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของตัวผูบริโภคมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ความแข็งแกรง
ของความสัมพันธระหวางรานคาปลีกกับผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญ ขณะที่ ตัวแปรอิสระที่เหลืออีก 2 ตัว คือ
การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกไปยังผูบริโภค และคุณภาพของทางเลือกอื่นไมไดสงผล
กระทบตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ: ความสัมพันธที่ยั่งยืน การลงทุนธุรกิจรานคาปลีก รานคาปลีกขนาดกลางและขนาดยอม
ผูบริโภค ชลบุรี

Abstract
The sample was consisted of 400 people. The questionnaire was the instrument to collect
data. The statistical analyses used were correlation coefficient, multiple regression analysis.
The results shows that independent variables; satisfaction of consumers on retailing shop,
perception of consumers on investment of retailing shop toward community and perception of
consumers on own investment, influenced to the dependent variable, the strength of relationship
significantly. While the other two variables, the perception of consumers on investment of retailing
shop toward consumers and quality of alternatives did not influence to the dependent variable
significantly.
Keywords: reciprocity, grocery store’s investment, grocery stores small and medium enterprise,
consumer, Chon Buri
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คํานํา
ธุรกิจรานคาปลีกแบบ SMEs ของประเทศไทยในปจจุบันไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปนโลกาภิวัตนมากขึ้นในปจจุบัน ดังเห็นไดจากการรุกเขามาในตลาดคาปลีกของ
บริษัทยักษใหญขามชาติ เชน เซเวนอีเลฟ-เวน จํากัด บริษัท เทสโก โลตัส จํากัด บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร
มาเก็ต จํากัด บริษัทคารฟูร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งสงผลใหรานคาปลีกของไทยจํานวนมากที่ไมสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมโลกาภิวัตนดังกลาวได จึงตองปดตัวจากธุรกิจคาปลีกตลอดไป (สุเมต, 2546)
ผูวิจัยจึงขอเสนอตัวแปรความแข็งแกรงของความสัมพันธ (strength of relationship) ในการอธิบาย
ความสั ม พั น ธ ร ะยะยาวระหว า งผู บ ริ โ ภคและผู ป ระกอบการร า นค า ปลี ก ซึ่ ง ตั ว แปรความแข็ ง แกร ง ของ
ความสัมพันธ (strength of relationship) เหมาะสมเพราะวา ตัวแปรความแข็งแกรงของความสัมพันธ
สามารถอธิ บ ายความสั ม พั น ธ โ ดยรวมระหว า งผู บ ริ โ ภค และผู ป ระกอบการร า นค า ปลี ก ได ดี นั่ น คื อ
ความสั มพันธร ะยะยาวระหว างผูบ ริโภค และผูประกอบการไม ไดเป นไปในเชิงผูก มัด แต เปนไปในเชิ ง
แข็งแกรง และครอบคลุมหลายๆ ความรูสึกถึงความไววางใจ ความพึงพอใจ และอื่น (Thamrongsinthaworn,
2007)
จากการศึ ก ษาตั ว แปรของการรั บ รู ข องผู บ ริ โ ภคต อ การให แ ละรั บ ของผู ป ระกอบการ พบว า มี
งานวิจัยบางสวนศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใหและรับของบริษัทตอ
สังคมกับความตั้งใจซื้อสินคาในรานคาปลีกในชุมชน โดยศึกษาตัวแปรที่มุงเนนถึงการวัดระดับของแรงจูงใจ
ของผูบริโภคและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคประจํา ซึ่งมีผลตอการวัดความพึงพอใจของผูบริโภค จาก
การแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน สิ่งเหลานี้ คาดวาจะสามารถอธิบายพฤติกรรมการซื้อขายภายใน
ชุมชนของผูบริโภค (Miller and Kean, 1997) ซึ่งการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาความสัมพันธแบบใหและรับกัน
ที่ดีในชุมชนนั้น มีความสําคัญมากนั้น คือ ไมวาจะเปนความสัมพันธแบบใหและรับที่ดี ระหวางรานคาปลีก
กับชุมชน หรือรานคาปลีกกับผูบริโภค หรือผูบริโภคกับชุมชน จะสงผลถึงความสัมพันธที่แข็งแกรง ระหวาง
ผูบริโภคกับรานคาปลีก
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูของผูบริโภคในการลงทุนของรานคา
ปลีกไปยังชุมชนในการสรางความสัมพันธระยะยาวที่แข็งแกรงระหวางผูบริโภคและรานคาปลีกในชุมชนโดย
ใชทฤษฎีโมเดลของการลงทุน (investment model theory) (Rusbult, 1983) เปนกรอบแนวคิดในการ
อธิบายความสัมพันธระยะยาวระหวางผูบริโภคและผูประกอบการรานคาปลีกนี้ ซึ่งมีการศึกษาในแงมุมนี้มี
อยูไมมากนัก

วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาตัวแปรที่ใชอธิบายความสัมพันธระยะยาวระหวางผูบริโภค และรานคาปลีกขนาดกลาง
และขนาดยอม ในชุมชนจังหวัดชลบุรี และปจจัยที่สงผลกระทบตอตัวแปรการรับรูของผูบริโภคในการลงทุน
ของรานคาปลีกตอชุมชนที่สงผลความแข็งแกรงของความสัมพันธระหวางผูบริโภคและรานคาปลีกในระยะยาว
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สมมติฐานการวิจัย
H1 : ยิ่งความไววางใจของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีกมากขึ้น ยิ่งทําใหความแข็งแกรงของความสัมพันธ
ระหวางผูบริโภคและรานคาปลีกสูงขึ้น
H2 : ยิ่งความพึงพอใจของผูบริโภคดีตอรานคาปลีกมากขึ้น ยิ่งทําใหความแข็งแกรงของความสัมพันธ
ระหวางผูบริโภคและรานคาปลีกสูงขึ้น
H3 : ยิ่งการรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกที่มีตอชุมชนมากขึ้น ยิ่งทําใหความแข็งแกรง
ของความสัมพันธระหวางผูบริโภคและรานคาปลีกสูงขึ้น
H4 : ยิ่งการรับรูของผู บริ โภคตอการลงทุนของตัวผูบริโภคเองมากขึ้น ยิ่ งสงผลให ความแข็งแกร งของ
ความสัมพันธระหวางรานคาปลีกและผูบริโภคสูงขึ้น
H5 : ยิ่ งการรั บรู ของผู บริ โภคต อการลงทุ นของร านค าปลี กที่ มี ต อผู บริ โภคมากขึ้ น ยิ่ งทํ าให ความ
แข็งแกรงของความสัมพันธระหวางผูบริโภคและรานคาปลีกสูงขึ้น
H6 : คุณภาพของทางเลือกอื่น สงผลในเชิงลบตอความแข็งแกรงของความสัมพันธระหวางรานคาปลีกกับ
ผูบริโภค

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทฤษฎีการลงทุนระยะยาวของ Rusbult (1983) เพื่ออธิบายความสัมพันธของผูประกอบการและ
ผูบริโภคในชุมชนตางจังหวัด ดังกลาวขางตนทางผูวิจัยจึงขอเสนอกรอบแนวคิด เพื่ออธิบายความสัมพันธ
ดังกลาว
ความไววางใจของผูบริโภคทีม่ ีตอรานคาปลีก
ความพึงพอใจของผูบริโภคทีม่ ีตอรานคาปลีก
การรับรูของผูบ ริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกที่มีตอชุมชน

ความแข็งแกรง
ของความสัมพันธ

การรับรูของผูบ ริโภคตอการลงทุนของผูบริโภคเอง
การรับรูของผูบ ริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกที่มีตอผูบริโภค
คุณภาพของทางเลือกอื่นๆ
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นิยามคําศัพทเฉพาะ
1. ความแข็ง แกรง ของความสั มพั นธ หมายถึ ง รานค าปลีก สร างความสัม พัน ธห รือ มูล คากั บ
ผูบริโภคในทางที่ดี สงผลใหมีก ารผูกมั ดและพึงพอใจมากขึ้นสําหรับการใหบ ริการระหวางผูบริ โภคกั บ
รานคาปลีก (Bove and Johnson, 2000)
2. ความไววางใจ คือ ความสัมพันธระหวางผูบริโภคกับรานคาปลีกที่มีความรูความสามารถในการ
ทําธุรกิจตอกัน (Moornam et al., 1992)
3. คุณภาพของทางเลือกอื่น (quality of alternation) คือ ทางเลือกของผูบริโภคที่ดีที่สุด และมี
คุณภาพมากที่สุดสําหรับผูบริโภค (Rusbult, 1983)
4. ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีก คือ ความพอใจของรานคาปลีก และผูบริโภคที่
จะซื้อสินคาของผูบริโภคตอรานคาปลีก (Anderson and Narus, 1984)
5. การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกที่มีตอชุมชน คือ ผูบริโภครับรูถึงการลงทุน
ของรานคาปลีกซึ่งการลงทุนนั้นไมอยูในรูปของตัวเงิน แตจะมุงไปที่สิ่งตอบแทนจากความสัมพันธ คุณคา
ของความสัมพันธ และประโยชนตอรานคาปลีก (Rusbult, 1983)
6. การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของผูบริโภคเอง คือ ผูบริโภครับรูถึงการลงทุนของตัวเอง
ซึ่งมุงเนนไปยังการสรางความสัมพันธของผูบริโภค (Rusbult, 1983) เชน ผูบริโภคชวยเหลือรานคาปลีกใน
ดานตางๆ อาจจะเปนในรูปของตัวเงิน หรือทรัพยสิน
7. การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกที่มีตอผูบริโภค คือ ผูบริโภครับรูถึงการ
ลงทุนของรานคาปลีกซึ่งการลงทุนนั้นไมอยูในรูปของตัวเงิน แตจะมุงไปที่สิ่งตอบแทนจากความสัมพันธ
คุณคาของความสัมพันธ และประโยชนตอรานคาปลีก (Rusbult, 1983)

ทฤษฎีการลงทุนระยะยาว
การศึกษาความสัมพันธระยะยาวของ Rusbult (1983) ซึ่งจะศึกษาตัวแปรอิสระหลักๆ 3 ตัว คือ
ความพึงพอใจ คุณภาพของทางอื่นๆ และการลงทุน จากการศึกษาผูวิจัยไดเสนอทฤษฎีการลงทุนระยะยาว
ซึ่งจะเห็นไดวาทฤษฎีนี้มีความสอดคลองกับกรอบแนวความคิดของผูวิจัยที่ไดนําเสนอไปแลวนั้น ทฤษฎีการ
ลงทุนระยะยาวจะกลาวถึงตัวแปรหลักๆ อยูสามตัวแปรคือ ความพึงพอใจ คุณภาพของทางเลือกอื่นๆ การ
ลงทุน ทางผูวิจัยไดนําตัวแปรมาใชในการสรางกรอบแนวคิดของผูวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาสําหรับการวิจัยเชิงสํารวจแลวนี้ ทางผูวิจัยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบ non-probability โดยใชวิธี convenience sampling โดยจะสุมตัวอยางจากกลุมตัวอยางจํานวน
400 คน สถานที่เก็บตัวอยาง คือ อําเภอเมือง อําเภอบานบึง และอําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
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ตารางที่ 1 คาความนาเชือ่ ถือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความคิดเห็นตอการใหบริการของรานคาปลีก
ความไววางใจของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีก
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีก
การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกไปยังชุมชน
การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของผูบริโภค
การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกไปยังผูบริโภค
คุณภาพของทางเลือกอื่น
ความแข็งแกรงของความสัมพันธ

α
.931
.885
.818
.822
.530
.625
.889

ผลการวิจัย
ผลของสมการถดถอยเชิงพหุ ในการศึกษาผลของการลงทุนของรานคาปลีกขนาดกลาง และขนาด
ยอม ตอความสัมพันธที่ยั่งยืน ระหวางผูบริโภคและ รานคาปลีกในจังหวัดชลบุรี

ตารางที่ 2 ผลของสมการถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปร

β

คาคงที่ (a)
0.569
X2
0.554
X3
0.188
X4
0.219
X5
-0.043
X6
-0.001
R = 0.854

t

Sig.

03.102 0.002*
12.333 0.000*
04.013 0.000*
04.593 0.000*
-1.193
0.233
-0.31
0.975
2
R = 0.729

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
0.341
2.935
0.315
3.174
0.302
3.315
0.540
1.851
0.748
1.337
2
Adjusted R = 0.726

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
X2 = ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีก
X3 = การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกไปยังชุมชน
X4 = การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของตัวผูบริโภคเอง
X5 = การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกไปยังผูบริโภค
X6 = คุณภาพของทางเลือกอื่น
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จากการศึ ก ษาผลของการลงทุ น ของร า นค า ปลี ก ขนาดกลาง และขนาดย อ มในชุ ม ชนต อ
ความสัมพันธที่ยั่งยืน ระหวางผูบริโภคและรานคาปลีกในเขตจังหวัดชลบุรีนั้น การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
การถดถอย (regression coefficient analysis: B) เปนการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับ
ตัวแปรอิสระทีละตัว คาสัมประสิทธิ์ถดถอย ไดคาคงที่ 0.569 พบวา ตัวแปรตาม คือความแข็งแกรงของ
ความสัมพันธ (Y) มีตัวแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีก การรับรูของผูบริโภค
ตอการลงทุนของรานคาปลีกไปยังชุมชน การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของผูบริโภค การรับรูของ
ผูบริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกไปยังผูบริโภค คุณภาพของทางเลือกอื่น ซึ่งทําใหคา collinearity
statistics VIF มีคาไมเกิน 5.000 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกันในระดับ
ปกติ ก็จะไมกอใหเกิดปญหา multicolinearity
ผลลัพธแสดงใหเห็นไดวามีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ที่สามารถอธิบายตัวแปรตามได ซึ่งก็คือ ตัวแปร
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีก การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกไปยัง
ชุมชน การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของผูบริโภค ที่สามารถอธิบายตัวแปรตาม ซึ่งคือ ความแข็งแกรง
ของความสัมพันธของผูบริโภค นั้นคือ อิทธิพลของความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีก การรับรู
ของผูบริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกไปยังชุมชน การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของผูบริโภคตอ
ตัวแปรความแข็งแกรงของความสัมพันธของผูบริโภค มีคานัยสําคัญนอยกวา 0.05 และตัวแปรอิสระ คือ
คุณภาพของทางเลือกอื่นนั้น จะเห็นไดวามีคานัยสําคัญ 0.97 ซึ่งมีคามากกวานัยสําคัญที่กําหนดไว แตก็
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แตตัวแปรอิสระ คือ การรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกไปยัง
ผูบริโภค มีคานัยสําคัญ 0.23 ซึ่งมีคามากกวานัยสําคัญที่กําหนดไว
ดังนั้นสามารถทดสอบสมมติฐานไดวา ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานที่ H2, H3, H4 และไม
สนับสนุนสมมติฐานที่ H5, H6 สําหรับสมมติฐาน H1 ไมสามารถทดสอบได

วิจารณผลการวิจัยและสรุป
ผลการศึกษาผูวิจัย พบวา ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีก การรับรูของผูบริโภคตอ
การลงทุนของรานคาปลีกไปยังชุมชน และการรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของตัวผูบริโภคเอง สงผลตอ
การสรางความสัมพันธที่แข็งแกรง ระหวางผูบริโภคกับรานคาปลีกอยางมีนัยสําคัญ
สวนการรับรูของผูบริโภคตอการลงทุนของรานคาปลีกไปยังผูบริโภค ไมมีผลกระทบตอ ความ
แข็งแกรงของความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากงานวิจัยมุงสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งที่เปนกลุม
ตั ว อย า งที่ มี ค วามผู ก พั น กั น สู ง กั บ ร า นค า ปลี ก หรื อ กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ เป น กลุ ม คนในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั บ
รานคาปลีก และกลุมตัวอยางที่ไมคอยจะผูกพันกับรานคาปลีก และคุณภาพของทางเลือกอื่น ไมมีผลกระทบ
ตอความแข็งแกรงของความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางผูวิจัยสามารถอธิบายถึงสาเหตุไดดังนี้ คือคําถามที่
ใชในแบบสอบถามนั้น อาจจะเปนการวางลักษณะของคําถามที่สรางความคลุมเครือใหกับกลุมตัวอยางใน
การตอบแบบสอบถาม
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ขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ สามารถนํ า ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด รั บ มาพั ฒ นาร า นค า ปลี ก ให เ ป น ที่ ย อมรั บ
มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจตอผูบริโภค และการรับรูของผูบริโภคตอรานคาปลีกและชุมชนดวย เพื่อให
เกิดการรับรูจากผูบริโภควา รานคาปลีกทําอะไรใหกับผูบริโภค รานคาปลีก และชุมชน ซึ่งหากผูบริโภค
รานคาปลีก และชุมชนเกิดการรับรู ก็จะสงผลใหเกิดความสัมพันธที่ยั่งยืนระหวางผูบริโภค รานคาปลีก และ
ชุมชน โดยจะสงผลดีกับทั้งสามฝายเชนกัน ดังนั้นผูวิจัยขอเสนอขอเสนอแนะบางประการจากผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ ดังนี้
ควรใชกลุมตัวอยางที่เปนกลุมของผูบริโภคที่มีความผูกพันสูง ตอรานคาปลีก หรือกลุม ผูบริโภคใน
พื้นที่เดียวกันกับรานคาปลีก ระหวางการรับรูของผูบริโภค ตอการลงทุนของรานคาปลีกไปยังผูบริโภค
รานคาปลีกตองสรางความ สัมพันธระยะยาวระหวางผูบริโภค และรานคาปลีก เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่
ยั่ง ยื น ระหว า งผูบ ริ โ ภค กั บ ร านค าปลี กในการดํ าเนิ นธุ ร กิ จอย างดี ที่สุ ด แต สํ าหรั บธุ ร กิ จร านค าปลี ก นั้ น
ปจจุบันนี้จะเห็นไดวา มีคูแขงขันทั้งทางตรงและทางออมมากมาย ดังนั้นควรสรางความสัมพันธที่แข็งแกรง
ใหเกิดขึ้น เพื่อธุรกิจของตนเอง ผูบริโภคมีความพึงพอใจกับรานคาปลีกมาก ผูบริโภคเกิดการรับรูเกี่ยวกับ
การให และรับ ของรานคาปลีกที่มีตอชุมชนมากขึ้น ยิ่งทําใหเกิดความสัมพันธระยะยาวระหวางผูบริโภคกับ
รานคาปลีก ก็จะยิ่งทําใหเกิดความสัมพันธที่แข็งแกรงระหวางผูบริโภคกับรานคาปลีกในระยะยาว

ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งตอไป
ควรขยายผลการวิจัยเพื่อไปใชในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศ และขยายผลการวิจัยในธุรกิจอื่นๆ ซึ่ง
มีปญหาเรื่องการรับรูที่แตกต างกัน และรูปแบบการดําเนิ นชีวิตที่แตกตางกัน ทําใหผลการวิจัยมีความ
หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งทําการศึกษาเชิงลึกกับผูบริโภค โดยการใหความรูเกี่ยวกับการรับรูของผูบริโภค
ในดานตางๆ กับผูบริโภคระยะหนึ่งกอน แลวจึงคอยเก็บแบบสอบถามเชิงลึก เชนการสัมภาษณ เปนตน

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
ทางดานการศึกษา: นําเสนอตัวแปรที่เหมาะสม ที่ใชอธิบายความสัมพันธที่แข็งแกรงระหวาง
ผูประกอบการรานคาปลีกขนาดกลางและขนาดยอม ผูบริโภค และปจจัยดานการรับรูของผูบริโภคตอการให
และรับของรานคาปลีกที่มีตอชุมชนในการสรางความสัมพันธระยะยาวระหวางรานคาปลีกและผูบริโภค
รวมถึงการนําทฤษฎีการลงทุนระยะยาว (investment model) มาใชในการอธิบายความสัมพันธที่แข็งแกรง
ระหวางผูประกอบการและผูบริโภคในธุรกิจรานคาปลีกขนาดกลางและขนาดยอม
ทางดานธุรกิจ: สรางความรูและความเขาใจแกผูประกอบการรานคาปลีก ในการสรางความสัมพันธ
ที่ แ ข็ ง แกร ง ของร า นค า ปลี ก ที่ ใ ห บ ริ ก ารและผู บ ริ โ ภค และป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ก อ ให เ กิ ด ความแข็ ง แกร ง ของ
ความสัมพันธ ซึ่งจะนําความสําเร็จมาสูผูประกอบการ สําหรับธุรกิจประเภทรานคาปลีก รวมถึงผูประกอบการ
รานคาปลีกควรจะจัดการทรัพยากรของรานคาปลีกเพื่อลงทุนไปในกิจกรรมตางๆ ในชุมชน และกิจกรรม
ทางการตลาด เพื่อใหเกิดการรับรูของผูบริโภคตอการใหและรับของรานคาปลีก
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะความไววางใจระหวางผูบริโภคและผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอมในธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส ผลกระทบของความรูของผูบริโภค การเปนที่ยอมรับในสังคม
ของธุรกิจและปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอความไววางใจผูประกอบการผักไฮโดรโปนิกส และเพื่อศึกษาผลกระทบ
ของปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอความไววางใจ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคผักไฮโดรโปนิกส
จํานวน 402 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สวนสถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนทางเดียว และความสัมพันธโดยใชสถิติ
สหสัมพันธในการวิเคราะหสมการถดถอย
สําหรับผลการวิจัย พบวา ตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ ความรูเกี่ยวกับบริษัทผูผลิต ความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบริโภคและการเปนที่ยอมรับในสังคมของธุรกิจ สงผลกระทบตอตัวแปรตาม คือ ความไววางใจ
ในผูป ระกอบธุ รกิ จ อย างมีนั ยสํ าคั ญ ขณะที่ตั วแปรอิ สระที่ เหลือ อีก 3 ตัว คื อ ความรู เกี่ ยวกับ สิน คาผั ก
ไฮโดรโปนิกส ความรูเกี่ยวกับการบริหารการจัดการของบริษัท การรับรูของผูบริโภคตอพฤติกรรมการเอารัด
เอาเปรียบผูบริโภคของผูประกอบการไมสงผลกระทบตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ: ความรูของผูบริโภค ผักไฮโดรโปนิกส การเปนที่ยอมรับในสังคมของธุรกิจ ความไววางใจ
ตอผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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Abstract
The purpose of this research is studying the trust between consumers and small and
medium business firm in hydroponics vegetable business, and the effect of consumer’s knowledge
and public acceptance on trust, and the effect of other independent variables to trust. Samples of
this study is 402, which is collected by questionnaire. Statistics for analyzing are percentage, mean,
standard divistion, variance, correlation and multiple regression at 0.05 significance level. Moreover,
computer program was applied for data analyzsis.
For research findings, we find that consumer’s knowledge of organizational identity, consumer
overall of Satisfaction and the firm’s public acceptance have the significant to trust while the other
3 factors, which are consumer’s knowledge of product, consumer’s knowledge of Management and
the consumer perception in firm’s opportunistic behavior have the insignificant effect on trust.
Keywords: consumer’s knowledge, firm’s public acceptance, trust, hydroponics vegetable, small
and medium business

คํานํา
ผักไฮโดรโปนิกส ซึ่งเปนทางเลือกใหมทางหนึ่งของผูบริโภคที่กําลังไดรับความนิยมของผูบริโภคที่
รักสุขภาพและความปลอดภัย โดยปจจุบันมีผลิตภัณฑผักจากการปลูกแบบไฮโดรโพนิกสวางจําหนายในเขต
กรุงเทพมหานครที่เปนตลาดผูบริโภคผักไฮโดรโปนิกสที่ใหญที่สุดในประเทศ ประมาณ 10,000-20,000 กก.
ตอวัน จากปริมาณรวมทั่วประเทศประมาณ 30,000 กิโลกรัมตอวัน แมวาสินคาผักไฮโดรโปนิกสจะเปน
สินคาที่ใหผลตอบแทนดีและเปนที่ตองการของตลาดมากก็ตาม แตกลับไมทําใหตัวผูประกอบการประสบ
ความสํ าเร็จเทาที่ค วรโดยเฉพาะผู ประกอบการรายย อย หรื อผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ ม
ซึ่งพบวา นอกจากเปนเพราะตนทุนในการผลิตที่คอนขางสูงแลว ผูบริโภคสวนใหญยังขาดการไดรับการ
ประชาสัม พัน ธที่ ดีพอ และยัง ขาดความมั่น ใจหรื อ ไววางใจในผู ประกอบการ รวมถึงคุ ณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ
การสรางความนาเชื่อถือและความไววางใจระหวาง บริษัทผูประกอบการและผูบริโภคจึงเปนสิ่ง
สําคัญที่จะทําใหผูบริโภค มั่นใจที่จะซื้อสินคาและบริการมากขึ้น จากการศึกษาการสรางความไววางใจ
ระหวางผูบริโภคกับผูประกอบการ ตามทฤษฎี การตลาดสัมพันธภาพ (relationship marketing) พบวา มี
หลายตัวแปรที่สามารถสงผลตอความไววางใจ เชน คุณคารวม การสื่อสาร และการเอารัดเอาเปรียบ
(Morgan and Hunt, 1994) ความพึงพอใจ (Garbarino and Johnson, 1999) ยิ่งกวานั้นยังพบวา การ
ยอมรับในสังคมของธุรกิจ และความรูของผูบริโภคนั้นเปนตัวแปร อีก 2 ตัว ที่ชวยสรางความสัมพันธระยะ
ยาวที่ดีระหวางผูบริโภค และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Shepherd and Zacharakis, 2003) ดังนั้น
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของความรูของผูบริโภคและการยอมรับในสังคมของธุรกิจ ตอความไววางใจ
ผูประกอบการขนาดกลางกลางและขนาดยอมธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส โดยมีขอสมมุติฐาน 6 ประการดังนี้
รายงานการประชุมทางวิชาการ ประจําป 2553 26-27 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยการศึกษาและฝกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแมโจ

563

1: ยิ่งผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับตัวสินคาผักไฮโดรนิกสมากขึ้น ยิ่งทําใหความไววางใจสูงขึ้น
2: ยิ่งผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับตัวบริษัทมากขึ้น ยิ่งทําใหความไววางใจสูงขึ้น
3: ยิ่งผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับการจัดการบริหารของบริษัทมากขึ้น ยิ่งทําใหความไววางใจสูงขึ้น
4: ยิ่งผูบริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมมากขึ้น ยิ่งทําใหความไววางใจสูงขึ้น
5: ยิ่งธุรกิจไดรบั การยอมรับจากสังคมมากขึ้น ยิ่งทําใหความไววางใจสูงขึ้น
6: ยิ่งผูประกอบการมีพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบมากขึ้น ยิ่งทําใหความไววางใจลดลง
สวนกรอบแนวความคิดในการศึกษาไดแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษานี้ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยกลุมตัวอยางที่สนใจ คือ ผูบริโภค
ผักไฮโดรโปนิกสในเขตกรุงเทพมหานคร การเก็บรวบรวมขอมูลสวนนี้ดําเนินการโดยใชแบบสอบถามนําไป
สัมภาษณผูบริโภคผักไฮโดรโปนิกส โดยวิธีสุมตัวอยางแบบ multi-stage sampling และ convenience
sampling การทดสอบเครื่องมือใชคาความนาเชื่อถือ (reliability) และคาความเที่ยงตรง (validity) สวนการ
วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติ
เชิงปริมาณในการวิเคราะห คาสหสัมพันธ (correlation analysis) และการวิเคราะหสมการถดถอยชนิดหลาย
ตัวแปร (multiple regression analysis)
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เครื่องมือวัด
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ใช แ บบสอบถาม ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธของตัวแปรความรูของผูบริโภคและการเปนที่ยอมรับในสังคมของธุรกิจรวมถึงตัวแปรอื่นๆ ที่
สงผลกระทบตอความไววางใจ
1. ความรูเกี่ยวกับสินคาผักไฮโดรโปนิกส
1. ทานคิดวาผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูมีวิตามินและเกลือแรที่มีประโยชนตอสุขภาพ
2. ทานคิดวาผักไฮโดรโปนิกสของผูผลิตที่ทานทานอยูมีความสดสะอาดกวาผักที่ปลูกในดินแบบ
ปกติทั่วไป
3. ทานทราบวาราคาของผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูนั้นมีราคาสูงกวาผักที่ปลูกในดินทั่วไป
4. ทานคิดวาผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูมีความปลอดภัยเนื่องจากเปนผักที่ปลอดสารพิษและ
ยาฆาแมลง
5. ทานคิดวาผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูนั้นมีรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่บอกไว
ติดอยูอยางชัดเจน
2. ความรูเกี่ยวกับบริษัทผูผลิต
1. ทานคิดวาผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูนั้นเปนบริษัทที่ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
2. ทานรูวาผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูนั้นเปนบริษัทที่ไดรับตรารับรองคุณภาพจาก
กรมวิชาเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
3. ท า นรู ว า ผู ผ ลิ ต ผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส ที่ ท า นทานอยู นั้ น เป น บริ ษั ท ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและมี ค วามรู
ความสามารถในเรื่องของผักไฮโดรโปนิกสเปนอยางดี
4. ทานมีความรูเกี่ยวกับบริษัทที่ผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูในเกณฑที่ดี
3. ความรูเกี่ยวกับการบริหารการจัดการของบริษัท
1. ทานรู วาผูผ ลิต ผั กไฮโดรโปนิก สที่ ทา นทานอยูนั้ นมี กระบวนการในการผลิต ที่ถู กต อ งได
มาตรฐาน
2. ทานรูวาผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูมีกระบวนการการสุมตรวจวัดคุณภาพของสินคา
กอนจัดจําหนายเสมอ
3. ทานรูวาผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูมีกระบวนการเก็บรักษาความสะอาดและเก็บ
ความสดใหมของสินคากอนถึงมือผูบริโภคเสมอ
4. ท า นรู ว า ผู ผ ลิ ต ผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส ที่ ท า นทานอยู มี ก ารจั ด วางจํ า หน า ยโดยแยกออกจากผั ก
ธรรมดาทั่วไปอยางชัดเจน
4. ความพึงพอใจโดยรวม
1. ทานมีความพึงพอใจตอผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูเปนประจํา
2. ทานรูสึกดีตอผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูมากกวารายอื่นๆ
3. ทานไมรูสึกผิดหวังกับผลิตภัณฑผักไฮโดรโปนิกสจากผูผลิตที่ทานทานอยู
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5. การเปนที่ยอมรับในสังคมของธุรกิจ
1. ทานคิดวาผักไฮโดรโปนิกสของผูผลิตที่ทานทานอยูนั้นคนทั่วไปรับรูวามีคุณภาพเหมาะสม
เชื่อถือได
2. ทานคิดวาผักไฮโดรโปนิกสของผูผลิตที่ทานทานอยูนั้นเปนที่ไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไปวา
มีคุณภาพ
3. ทานคิดวาผักไฮโดรโปนิกสของผูผลิตที่ทานทานอยูนั้นมีชื่อเสียงวาผลิตผักไดสด สะอาดและมี
คุณภาพ
4. ทานคิดวาผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูนั้นใชวิธีการปลูกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การรับรูของผูบริโภคตอพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคของผูประกอบการ
1. ทานคิดวาผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูมีการนําผักทั่วไปมากลาวอางวาเปนผักไฮโดร
โปนิกสและจําหนายใหผูบริโภค (R)
2. ทานคิดวาผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูแอบมีการนําผักไฮโดรโปนิกสเกาที่หมดอายุมา
จําหนายใหกับผูบริโภค (R)
3. ทานคิดวาผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูนั้นตั้งราคาขายสูงกวาราคากลางที่มีจําหนาย
ทั่วไปมาก (R)
4. ทานคิดวาผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูมีการปลอมปนผักไฮโดรโปนิกสจริงๆ ผสมกับ
ผักทั่วไปมาจําหนายใหผูบริโภค (R)
5. ทานคิดวาผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยู มีการอวดอางสรรพคุณในการรักษาโรคของ
ผักไฮโดรโปนิกสเกินความเปนจริง (R)
7. ความไววางใจ
1. ทานมั่นใจวาจะไดรับสินคาผักไฮโดรโปนิกสที่สดสะอาดและมีคุณภาพจากผูผลิตรายนี้
2. ทานมั่นใจวาจะไดรับการประกันคุณภาพของสินคาผักไฮโดรโปนิกสจากผูผลิตรายนี้
3. ทานคิดวาขอมูลหรือรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับผักไฮโดรโปนิกสของผูผลิตรายนี้มีความ
นาเชื่อถือ
4. ทานมั่นใจวาผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสรายนี้จะสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพของสินคาผัก
ไฮโดรโปนิกสไวตลอดไปได
5. ผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูมีความรูในสินคาที่เขาจําหนายเปนอยางดี
6. ผูผลิตผักไฮโดรโปนิกสที่ทานทานอยูนั้นไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันหรือสัญญาตางๆ
ที่เขาไดแจงรายละเอียดไว
ผลการทดสอบเครื่องมือวิจัย
ผลการวิเคราะหคาความนาเชื่อถือ (reliability) และคาความเที่ยงตรง (validity)
ผลการวิเคราะหคาความนาเชื่อถือ (reliability) ดัชนีความเชื่อถือไดทั้งหมด (Cronbach’s alpha)
พบวา ตัวแปรสวนใหญที่ทําการเก็บขอมูลนั้น มีคาสูงกวา 0.7 ซึ่งเปนคามาตรฐาน (Nunally, 1959) การหา
คาความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ไดพิจารณาแบบสอบถามที่สามารถวัดไดตรง
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ตามวัตถุประสงคที่ตองการ มีเนื้อหาครอบคลุมครบถวนและสามารถวัดไดถูกตองตรงตามความเปนจริง ผู
เชียวชาญไดนําคามาหาดัชนีความสอดคลอง (index of consistency: IOC) ซึ่งคาที่คํานวณไดมีคาตั้งแต
0.50 (ฉัตรศิริ, 2541) ขึ้นไปถือวาแบบสอบถามขอนั้นมีความเที่ยงตรงอยูในเกณฑยอมรับได สรุปจากการ
วิเคราะหจากเครื่องมือโดยสวนใหญแลวมีความเชื่อถือที่ยอมรับได และมีความเที่ยงตรงในระดับที่ยอมรับได

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation)
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

คาสถิติ
correlation
sig.
correlation
sig.
correlation
sig.
correlation
sig.
correlation
sig.
correlation
sig.
correlation
sig.

X1
1

X2
-0.037
0.004
1

ตัวแปร
X3
X4
0.122* 0.188**
0.014 0.000
0.495** 0.050
0.000 0.314
1
0.064
0.202
1

X5
0.165**
0.001
0.121*
0.015
0.127*
0.011
0.135**
0.007
1

X6
-0.156*
0.002
-0.062
0.212
-0.037
0.465
-0.015
0.767
-0.081
0.103
1

X7
0.119*
0.017
0.225*
0.000
0.048
0.335
0.192*
0.000
0.164*
0.001
-0.058
0.244
1

ผลของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ตารางที่ 1) พบวา ความรูเกี่ยวกับสินคาผักไฮโดรโปนิกส ความรู
เกี่ยวกับบริษัทผูผลิต ความรูเกี่ยวกับการบริหารการจัดการของบริษัท ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค
การเปนที่ยอมรับในสังคมของธุรกิจ การรับรูของผูบริโภคตอการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคของผูประกอบการ
ที่มีผลกระทบตอความไววางใจ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธนอยกวา 0.80 ทุกคา แสดงวาตัวแปรมีความ
สัมพันธกันในระดับปกติก็จะมีแนวโนมที่ไมกอใหเกิดปญหา multicollinearity
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ตารางที่ 2 ผลของคาสัมประสิทธิ์การถดถอย
ตัวแปร
คาคงที่ (a)
X1
X2
X3
X4
X5
X6

β
2.068
0.024
0.248
-0.106
0.162
0.116
-0.028

t
7.358
0.843
4.497
-1.924
3.319
2.379
-0.587

Sig.
0.000
0.399
0.000*
0.055
0.001*
0.018*
0.558

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
0.910
1.099
0.744
1.343
0.748
1.337
0.952
1.050
0.945
1.058
0.971
1.030

R2 = 0.107, R2 Adjusted = 0.094
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 2 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient analysis: B) เปนการ
ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทีละตัว คาสัมประสิทธิ์ถดถอย ไดคาคงที่ 2.068
ผลการวิเคราะหสมการถดถอยหลายตัวแปร พบวา
1. โดยตัวแปรอิสระทั้งหมดมีความสัมพันธทางบวกกับตัวแปรตาม คือ มีคา R2เทากับ 0.107
หมายความวา ความรูเกี่ยวกับสินคาผักไฮโดรโปนิกส ความรูเกี่ยวกับบริษัทผูผลิต ความรูเกี่ยวกับการ
บริหารการจัดการของบริษัท ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค การเปนที่ยอมรับในสังคมของธุรกิจ การ
รับรูของผูบริโภคตอพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคของผูประกอบการ สามารถใชอธิบายไดวามีผล
ตอความไววางใจ 10.7% สวนอีก 89.3% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ ที่ไมไดนํามาพิจารณา
2. คาสถิติที่ใชวัดความสัมพันธของตัวแปรอิสระโดยมีคา Tolerance และคา VIF จากตารางที่ 2
พบวา คา VIF ของทุกตัวแปรอิสระ ซึ่งมีคาต่ํา กวา 5 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา สมการถดถอยนี้ไมมี
ปญหาของ multicollinearity

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
H1 : ยิ่งผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับตัวสินคาผักไฮโดรนิกสมากขึ้น
ยิ่งทําใหความไววางใจสูงขึ้น
H2 : ยิ่งผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับตัวบริษัทมากขึ้น ยิ่งทําใหความไววางใจ
สูงขึ้น
H3 : ยิ่งผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับการจัดการบริหารของบริษัทมากขึ้น
ยิ่งทําใหความไววางใจสูงขึ้น
H4 : ยิ่งผูบริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมมากขึ้น ยิ่งทําใหความไววางใจสูงขึ้น
H5 : ยิ่งธุรกิจไดรับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น ยิ่งทําใหความไววางใจสูงขึ้น
H6 : ยิ่งผูประกอบการมีพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบมากขึ้น
ยิ่งทําใหความไววางใจลดลง
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ไมสนับสนุน
สนับสนุน
ไมสนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
ไมสนับสนุน
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สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานเรื่องความรูเกี่ยวกับบริษัทผูผลิต ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค และการเปนที่
ยอมรับในสังคมของธุรกิจ ถูกสนับสนุนโดยงานวิจัยนี้ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและสมมติฐานเรื่อง
ความรู เ กี่ ยวกั บ สิ น ค าผั ก ไฮโดรโปนิ ก ส ความรู เ กี่ ยวกั บ การบริ ห ารการจั ด การของบริ ษั ท การรั บ รู ข อง
ผูบริโภคตอพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคของผูประกอบการ สมมติฐานดังกลาวนี้ไมสามารถถูก
สนับสนุนไดโดยงานวิจัยนี้

ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย
นําเสนอแนวคิดที่ใชในการอธิบายความสัมพันธระยะยาวระหวางผูบริโภคและผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอม และเปนการศึกษาผลของตัวแปร ความรู และการเปนที่ยอมรับในสังคมของธุรกิจ
ตอการสรางความไววางใจระหวางผูบริโภคและผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส
รวมถึงผูประกอบการสามารถนําผลการวิจัยไปปรับใชเพื่อสรางกลยุทธการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจตอไปได

ขอเสนอแนะ
สํ า หรั บ งานวิ จั ย ในครั้ ง ต อ ไปควรศึ ก ษาถึ ง ตั ว แปรตั ว อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากนี้ ที่ ส ง ผลต อ ความ
ไววางใจรวมถึงขยายขอบงานวิจัยไปยังธุรกิจอื่นๆ
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บทคัดยอ
บทความนี้วัตถุประสงคเพื่อสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของยานการคาใจกลางเมืองที่ทําให
ยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมมีบทบาททางดานการคาลดลง โดยแตละปจจัยจะเปนการวิเคราะหจาก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยทําการทดสอบปจจัยจากการสอบถาม ซึ่งใชแบบสอบถาม
จากกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ กลุมผูใชบริการยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม ผูที่พักอาศัยในยานการคา
ใจกลางเมืองเชียงใหม และผูประกอบการในยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม เพื่อใหไดปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมในปจจุบันและปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม จากการวิเคราะห พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมในปจจุบันมี 4 ดาน ดังนี้ ปจจัยดานกายภาพ ปจจัยดานเศรษฐกิจ
ปจจัยดานสังคม และปจจัยอื่นๆ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและฟนฟูเพื่อคงความเปนศูนยกลาง
การคาใจกลางเมืองของเมืองเชียงใหม
คําสําคัญ: ปจจัย ยานการคาใจกลางเมือง การพัฒนา เชียงใหม

Abstract
The research has the main purpose of this study is the factors that influence the Chiang
Mai Central Business District that make function of the business is down. The research methods
are review of theories and other research. The factors test from question to use the questionnaire.
The questionnaires given to three subject groups, consumers, residents, and entrepreneurs in the
study area. Results of this study found that there are four factors influencing this: 1) Physical
factors; 2) Economics factors; 3) Social factors; 4) Other factors and to propose development
guidelines for the study area.
Keywords: factors, central business district, development, Chiang Mai
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คํานํา
ปจจุบันบริเวณยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมยังคงมีกิจกรรมการคาอยูอยางหนาแนน แตมีการ
ชะลอตัวลงของการลงทุนดานการคาทั้งทางราบและทางดิ่ง เพราะเริ่มมีความแออัดของอาคารพาณิชย
ประกอบกับที่ดินที่มีราคาสูง ซึ่งเปนอุปสรรคตอการลงทุน และยังประสบปญหาที่สําคัญคือ ปญหาการจราจร
เพราะยานการคานี้มีเสนทางสําคัญในการเดินทางไปยังจุดตางๆ ของเมืองผานถนนทาแพ ถนนริมแมน้ําปง
เชื่อมฝงตะวันออกและตะวันตกของแมน้ําปง และโครงสรางถนนเดิมที่คับแคบ เนื่องจากไมมีการวางแผนไว
ลวงหนาในการรองรับปริมาณการสัญจรที่คับคั่งในยานการคาใจกลางเมืองในปจจุบัน นอกจากนี้การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน และการคาการลงทุนดานตางๆ ของเมืองเชียงใหมก็มีการลงทุนในพื้นที่ดานนอกของยาน
การคาใจกลางเมืองอันเนื่องมาจากราคาที่ดิน ความแออัดของพื้นที่ เสนทางการคมนาคม ฯลฯ ทําใหการ
ลงทุนตางๆ เริ่มสนใจพื้นที่ดานนอกของยานการคาใจกลางเมืองมากขึ้น สงผลใหยานการคาใจกลางเมือง
เชียงใหมลดบทบาทลง
ดังนั้นประเด็นในการวิจัยจึงเปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอยานการคาใจกลางเมืองในปจจุบัน
เชน การพัฒนาของโครงขายคมนาคม ราคาที่ดิน ทําเลที่ตั้ง ประชากร ฯลฯ และนําไปสูแนวทางในการ
พัฒนาและฟน ฟูย านการค าใจกลางเมื องเชี ยงใหม เพื่อ คงความเป นย านการคาใจกลางเมื อ งของเมือ ง
เชียงใหม

วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตดานพื้นที่
ดานพื้นที่ที่จะทําการวิจัย คือ พื้นที่ยานการคาใจกลางเมือง จังหวัดเชียงใหมขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ครอบคลุมพื้นที่ดังตอไปนี้ คือ พื้นที่ที่ตั้งอยูระหวางแนวกําแพงเมืองเชียงใหมกับแมน้ําปง ซึ่งอยูทางทิศ
ตะวันออกของคูเมืองชั้นใน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 2 ตําบล คือ ตอนลางของตําบลชางมอย และตอนบนของ
ตําบลชางคลาน โดยมีพื้นที่ศึกษารวมเทากับ 4.1 ตารางกิโลเมตร
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ขอมูลและแหลงขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) คือ เปนขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมจากผูใชบริการ ซึ่งเปนกลุม
ประชากรเปาหมาย เปนการเก็บขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลโดยตรง ดังนี้คือ
1.1 การสํารวจพื้นที่ศึกษา เปนการสํารวจภาคสนามเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา และ
ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมในปจจุบัน
1.2 การสอบถาม และการสั ม ภาษณ จากกลุ ม ประชากรเป า หมายและผูที่ เ กี่ ย วข อ ง โดย
กลุมเปาหมาย คือ ผูที่ใชบริการยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม ผูประกอบการในยานการคาใจกลางเมือง
เชียงใหม ผูที่พักอาศัยในยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม โดยจะใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล
พื้นฐานของกลุมประชากรเปาหมาย และขอมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชบริการ และปญหาที่พบเมื่อมา
ใชบริการยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม เพื่อนํามาวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาและฟนฟูยานการคา
ใจกลางเมืองเชียงใหม เพื่อคงความเปนยานการคาใจกลางเมืองดวย
2. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) คือ ขอมูลที่เกี่ยวของกับหัวขอที่ทําการวิจัยที่ไดจากการศึกษา
คนควารวบรวมจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นอกเหนือจากขอมูลปฐมภูมิ
2.1 ขอมูลสถิติ ไดแก ขอมูลดานประชากร จากสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม
2.2 ขอมูลทางดานวิชาการ คือ ขอมูลที่คนควาไดทางดานเนื้อหาสาระ เอกสาร รายงาน
การศึกษา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ หนังสือ ตําราเรียน ฯลฯ จากแหลงขอมูลตางๆ
2.3 ขอมูลแผนที่ตางๆ เชน ผังเมืองรวมเชียงใหม แผนที่ผังเมือง แผนที่แสดงขอบเขตตําบล
แผนที่การใชที่ดิน แผนที่แสดงเสนทางคมนาคม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จากสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศภูมิศาสตร (ภาคเหนือ)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ไมสามารถที่จะศึกษาจากจํานวนประชากรทั้งหมด
ได เนื่องจากพื้นที่ศึกษานั้นมีจํานวนประชากรมาก จึงไดสุมเลือกกลุมตัวอยางจากจํานวนประชากรทั้งหมด
ในพื้ น ที่ ศึ ก ษา โดยจะเป น การสุ ม ตั ว อย า งจากประชากรที่ ใ ช บ ริ ก ารย า นการค า ใจกลางเมื อ งเชี ย งใหม
เนื่องจากบริเวณนี้มีจํานวนประชากรมาก และยังเปนยานชุมชน ยานการคา และขอจํากัดทางดานเวลาดวย
การสุมตั วอยางที่ใชในการวิจั ย แบง เปน 3 กลุมดวยกัน ผู ที่ใชบริ การยานการค าใจกลางเมือ ง
เชีย งใหม ผูประกอบการในย านการคาใจกลางเมื องเชีย งใหม ผูที่ พักอาศั ยในยานการค าใจกลางเมือ ง
เชียงใหม โดยการกําหนดขนาดประชากรโดยการคํานวณ พบวา จํานวนตัวอยางที่ตองการในการศึกษาครั้ง
นี้ จํานวนทั้งสิ้น 3 กลุมๆ ละ 150 คน รวมเทากับ 450 คน
การกําหนดขนาดตัวอยาง ไดทําการกําหนดขนาดประชากรโดยการคํานวณจากสูตร
n =
n0
โดยที่ n0
=
Z2
1+ n0/N
4d2
n = ขนาดของกลุม ตัวอยาง
N = ประชากรทั้งหมดในพืน้ ที่ศึกษา
Z = คาวิกฤตจากตารางแจกแจงปกติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% = 1.96
d = ความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมใหเกิดขึ้น ซึ่งกําหนดไว 0.05
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2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใช คือ “แบบสอบถาม“ โดยพยายามสราง
แบบสอบถามใหไดขอมูลครอบคลุม และสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย ลักษณะคําถามจะมีคําถามแบบ
กําหนดตอบใหเลือก ซึ่งผูตอบคําถามจะเลือกตัวเลือกที่กําหนดให และคําถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบคําถาม
สามารถแสดงความคิดเห็นสวนตัว หรือขอเสนอแนะ โดยคําถามจะครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
2.1 ขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได
2.2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการ ไดแก เหตุผลในการมาใชบริการ ชวงเวลาที่ใช
บริการ ความถี่ในการใชบริการ กิจกรรมที่ทําในยานการคาใจกลางเมือง ระยะเวลาในการเดินทาง ระยะทาง
จากที่พักอาศัยถึงจุดบริการ ปญหาของการใชบริการยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม และปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของยานการคาใจกลางเมืองในปจจุบัน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาและฟนฟู
ยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลเชิงพื้นที่ คือ ขอมูลที่ไดจากการสํารวจพื้นที่ศึกษาบริเวณยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม
และขอมูลที่ไดจากขอมูลทุติยภูมิตางๆ ดังตอไปนี้ แผนที่ลักษณะการใชที่ดิน แผนที่ถนน แผนที่แสดง
ขอบเขตตําบล และผังเมืองรวมเทศบาลนครเชียงใหม
ขอมูลตางๆ เหลานี้ จะนํามาวิเคราะหเพื่อศึกษาพัฒนาการของยานการคาใจกลางเมือง และหา
ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมในปจจุบัน เพื่อสรุปศักยภาพในการเปนยาน
การคาใจกลางเมืองเชียงใหม
2. ขอมูลเชิงพฤติกรรม คือ ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม โดยขอมูลประเภทนี้จะมีการนํามา
วิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา หาความถี่ อัตราสวน ตลอดจนนําขอเสนอแนะตางๆ มาประยุกตใชใน
การหาแนวทางในการพัฒนาและฟนฟูยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ในการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมในปจจุบัน มีขั้นตอนการ
วิเคราะหดังนี้คือ
1. นําปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของยานการคาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่ไดทําการศึกษามากําหนดปจจัยที่มีอิทธิพลตอยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม โดย
ทําการจําแนกปจจัยตางๆ ออกเปน 3 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม เพื่อใหเห็นประเด็น
ที่ชัดเจนในแตละดาน
2. เปนการนําปจจัยที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะหเพื่อเปนการกําหนดปจจัยที่คาดวามีอิทธิพล
ตอยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมในปจจุบัน
3. ทําการวิเคราะหปจจัยเพื่อทําการทดสอบวาปจจัยที่ไดกําหนดไวนั้นเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอยาน
การคาใจกลางเมืองเชียงใหมในปจจุบันจริงหรือไม โดยทําการทดสอบจากการสอบถามโดยใชแบบสอบถาม
จากประชากร 3 กลุม คือ กลุมผูใชบริการยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม ผูที่พักอาศัยในยานการคา
ใจกลางเมืองเชียงใหม และผูประกอบการในยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม เพื่อใหไดปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมในปจจุบันและปจจัยอื่นๆเพิ่มเติมที่ไดจากความคิดเปนของกลุมตัวอยาง
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการใชบริการของผูใชบริการยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมสวน
ใหญผูที่ เขามาใชบริ การย านการคาใจกลางเมืองจะเปนผู ที่พักอาศัยอยู ในยานการค าใจกลางเมื องและ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติเปนหลัก กิจกรรมหลักที่ผูใชบริการสวนใหญเขามาใชบริการยาน
การคาใจกลางเมืองเชียงใหม คือ การซื้อสินคาและบริการ ทําใหเห็นวาในปจจุบันยานการคาใจกลางเมือง
เชียงใหมยังเปนศูนยกลางของสินคาและการบริการ ซึ่งการวิเคราะหพฤติกรรมในการใชบริการของยาน
การคาใจกลางเมือง มีความสําคัญในสวนของพฤติกรรมที่นํามาวิเคราะหประกอบกับปญหาที่ตางๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในยานการคาใจกลางเมือง เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาเพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอยานการคา
ใจกลงาเมืองในปจจุบัน และนําไปสูการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม
ตอไป
จากการวิ จั ย ที่ ไ ด ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงของย า นการค า จากการศึ ก ษา
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก 1) แนวคิดเกี่ยวกับยานการคาใจกลางเมือง (central
business district: CBD) ประกอบดวย โครงสรางของ CBD ลักษณะการเกิดของ CBD วัฏจักรการพัฒนา
ของ CBD และแนวโนมการพัฒนา 2) แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของยานการคา 3) แนวคิดเกี่ยวกับยาน
การคาใจกลางเมืองของประเทศไทย 4) แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของยาน
การคาใจกลางเมือง และ 5) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและฟนฟูเมือง ทําใหสามารถสรุปปจจัย
ทําใหสามารถวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานการคาของยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม
ในปจจุบันได 4 ดาน คือ ปจจัยดานกายภาพ ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคม และปจจัยอื่นๆ โดย
เรียงลําดับจากการปจจัยที่มีอิทธิพลตอยานการคาใจกลางเมืองในปจจุบันจากมากที่สุดของแตละดาน ไปหา
ปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุดตอยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมในปจจุบัน ไดดังนี้
ปจจัยทางดานกายภาพ
ระบบคมนาคมและการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสง ยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม มี
ถนนที่คับแคบ ทําใหเกิดปญหาในการสัญจรเขาสูยานการคาใจกลางเมือง ซึ่งถนนสวนใหญทําหนาที่คอย
เชื่อมตอการเดินทาง และกระจายการจราจรสูถนนสายอื่นๆ จึงทําใหยานการคาใจกลางเมืองมีการสัญจร
หนาแนนมาก และไมสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่มากได ทําใหตองมีการพัฒนาเสนทางคมนาคม
นอกยานการคาใจกลางเมือง เพื่อลดปริมาณการเดินทางเขาสูยานการคาใจกลางเมืองเพื่อเชื่อมตอไปยัง
บริเวณขางเคียง ทําใหผูคนไมจําเปนตองเดินทางเขามาในเมืองอีกตอไป
การใชรถยนตสวนตัวมากขึ้น การที่ประชาชนที่ใชรถยนตที่จะเขามาใชบริการทั้งซื้อสินคาและ
บริการภายในยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม สวนใหญมักจะไมเขามาใชบริการยานการคาใจกลางเมือง
เนื่องจากเกิดความไมสะดวกจึงทําใหเกิดการเคลื่อนยายของกิจกรรมการคาและบริการตางๆ ออกจาก
ศูนย กลาง หรื อยานการค าใจกลางเมื อง เพื่ อให บริ การแก ประชาชนที่ใช ร ถยนต นั้น จึงส งผลกระทบต อ
ปริมาณการขายในยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมอยางมาก
ความหนาแนน และความแออัดของพื้นที่ใจกลางเมือง ในปจจุบันยานการคาใจกลางเมือง
เชียงใหมมีกิจกรรมการคาตางๆ กระจุกตัวอยูจํานวนมาก และปจจุบันมีความคับแคบไมสามารถรองรับ
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ความตองการพื้นที่ไดอีก ทําใหการลงทุนทางเศรษฐกิจของกิจกรรมหรือธุรกิจตางๆ ที่เกิดขึ้นใหมไมสามารถ
เขามาอยูในยานการคาใจกลางเมืองได จึงตองกระจัดกระจายไปออกไปนอกพื้นที่ยานการคาใจกลางเมือง
ซึ่งทําใหเกิดยานการคาใหมนอกยานการคาใจกลางเมือง ซึ่งเปนคูแขงทางเศรษฐกิจที่สําคัญของยานการคา
ใจกลางเมืองเชียงใหม
การขยายตัวของเมืองออกไปสูชานเมือง พื้นที่ชานเมืองมีการเดินทางเขาถึงไดสะดวกมากขึ้น
ทําใหเกิดการขยายตัวของเมืองไปยังชานเมืองมากขึ้น และจากการขยายตัวของเมืองออกไปบริเวณรอบ
นอกนั้น ทําใหเกิดศูนยการคาและบริการใหมๆ ตามเสนทางคมนาคม เพื่อใหบริการแกประชาชนที่กระจายตัว
ออกไปตามการขยายตัวของเมือง ซึ่งมีผลตอความสําคัญของยานการคาใจกลางเมือง
กิจการของธุรกิจบางประเภทที่ตองการทําเลที่ตั้งที่ใกลถนนสายสําคัญที่พุงออกจากใจกลางเมือง
เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหลานั้นตองการเขาถึงที่สะดวก ยังรวมไปถึงการจราจรที่ไมติดขัดและการมี
ที่จอดรถอยางเพียงพอสําหรับลูกคา ดังนั้นกิจกรรมการคาประเภทนี้จึงมีทําเลที่ตั้งที่อยูนอกยานการคาใจ
กลางเมือง ดังนั้นปจจัยนี้จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหธุรกิจการคาใน CBD มีการขยายตัวไมมากนักและเปน
ปจจัยที่ผลักดันใหธุรกิจการคาเคลื่อนยายออกจาก CBD
ปจจัยดานเศรษฐกิจ
ราคาที่ดินและคาเชาที่ดินที่มีราคาสูง ยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม เปนบริเวณที่มีราคา
ที่ดินสูงของเมือง จึงเปน อุปสรรคในการลงทุนเพราะตองมีการลงทุนที่สูง ซึ่ งเปนอุปสรรคขัดขวางการ
ขยายตัวของธุรกิจการคาใน CBD ทําใหยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมมีการขยายตัวของธุรกิจไมมาก
ธุรกิจการคาอาจเลี่ยงไปตั้งในบริเวณที่มีราคาที่ดินหรือคาเชาที่ดินต่ํากวา
นโยบายรัฐที่สนับสนุนใหเมืองมีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแบบกระจายออกจากศูนยกลาง
ทําใหมีการสนับสนุนใหเมืองมีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจออกจากศูนยกลางออกไปรอบนอกหรือ
ชานเมือง เนื่องจากยานใจกลางเมืองไมสามารถขยายตัวไดอีก และมีปญหาตางๆ เกิดขึ้น จึงทําใหเกิดยาน
การคาและบริการแหงใหมที่เปนคูแขงทางเศรษฐกิจที่สําคัญของยานการคาใจกลางเมือง และสงผลทําให
บทบาทของยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมลดความสําคัญลงอยางมาก
การไดรับความกระทบกระเทือนจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยเฉพาะในระยะที่เศรษฐกิจ
ตกต่ํา ทําใหการลงทุนภายในยานการคาใจกลางเมืองเกิดการชะงักงัน และยังสงผลใหประชาชนมีกําลังซื้อ
ลดลง อาจสงผลกระทบใหมีนักทองเที่ยวเขามาใชบริการในปริมาณที่ลดลง และสงผลกระทบตอกิจกรรม
การคาภายในยานการคาใจกลางเมืองที่ชะลอตัว และทําใหมีผลตอปริมาณการขายของกิจกรรมการคาและ
บริการตางๆ ที่ลดลงดวย
ปจจัยดานสังคม
การเพิ่ม ขึ้น ของจํา นวนประชากร พื้น ที่ยานการค าใจกลางเมือ งเชี ยงใหม ไม สามารถรองรั บ
จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนั้นได เนื่องจากพื้นที่มีความคับแคบ ไมสามารถขยายได ทําใหเกิดการยายถิ่น
ของประชาชนออกมาอยูในพื้นที่ชานเมือง และปญหาตอมาที่สงผลกระทบตอยานการคาใจกลางเมือง คือ
การเกิดยานการคาใหม เพื่อใหบริการแกประชากรที่เพิ่มขึ้นนั้นในชานเมือง
การเปลี่ยนแปลงของกําลังซื้อและรสนิยมของประชาชน ประชาชนไดรับอิทธิพลจากสื่อมวลชน
ประเภทขาวและสันทนาการ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกําลังซื้อและรสนิยมของประชาชนนั้น เชน
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ตองการสินคาและบริการที่มียี่หอและราคาแพง ซึ่งสินคาและบริการเหลานี้จะมีในยานการคาใหมนอกยาน
การคาใจกลางเมือง
ปจจัยอื่นๆ
การใชที่ดินทั้งภายใน CBD และการใชที่ดินในบริเวณขางเคียง ธุรกิจการคาบางประเภทจะมี
แรงดึงดูดทําใหธุรกิจการคาประเภทเดียวกันหรือบางประเภทที่เอื้อประโยชนตอกันมาอยูใกลกัน แตปจจุบัน
ยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมไมมีการเพิ่มขึ้นของธุรกิจการคาและบริการ โดยธุรกิจการคาและบริการ
ตางๆ มักมีทําเลที่ตั้งอยูนอกยานการคาใจกลางเมืองและจะดึงดูดทําใหธุรกิจการคาประเภทเดียวกันหรือ
บางประเภทที่เอื้อประโยชนตอกันไปตั้งอยูรวมกันนอกยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม
พื้นที่วางหรือพื้นที่ของที่อยูอาศัยที่ไมไดใชประโยชน พื้นที่ทางดานใตของยานการคาใจกลางเมือง
เชียงใหมมีพื้นที่วางอยูหลายแหง อาจทําใหมีการขยายตัวของธุรกิจการคามายังดานนี้ของยานการคา
ใจกลางเมืองเชียงใหมมาก ซึ่งอาจทําใหเกิดยานการคาใหมในพื้นที่ดานใตของเมืองเชียงใหมได
การใชประโยชนที่ดินบางประเภท ในยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหมในปจจุบันมีการใชที่ดิน
บางประเภทที่เปนอุปสรรคตอการขยายตัวของยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม เชน วัด โรงเรียน สถานที่
ราชการ โรงพยาบาล เปนจํานวนมากในพื้นที่
ขอเสนอแนะในการพัฒนาและฟนฟูยานการคาใจกลางเมืองเชียงใหม มีดังนี้คือ
แนวทางในการพัฒนาทางดานกายภาพ
- ควรมีมาตรการหรือระเบียบในการควบคุมทัศนะอุจาดตางๆ ภายในยานการคาใจกลางเมือง
เพื่อความสวยงามและความเปนระเบียบเรียบรอย
- รัฐควรจะมีมาตรการการจัดระเบียบใหหาบเรแผงลอยมีที่ตั้งใหเหมาะสม และเปนสวนหนึ่งของ
ยานการคาใจกลางเมือง และคงประสิทธิภาพในการบริการลูกคา เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางเทาใหมีมากขึ้น และยัง
ชวยลดความแออัดวุนวายในพื้นที่ได
- ควรสนับสนุนใหคนใชรถรับจาง รถประจําทาง รถสามลอรับจาง เปนตน เพื่อชวยลดปริมาณ
รถยนตบนทองถนน เพื่อแกไขปญหาการจราจร ที่จอดรถ มลพิษตางๆ
แนวทางในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
- ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการคาของยานการคาใจกลางเมือง เพื่อดึงดูดคนใหเขา
มาใชบริการเปนจํานวนมากและตลอดไป
- รักษาความหลากหลายของสินคาและบริการ รวมทั้งรูปแบบของความเปนยานการคาดั้งเดิมของ
เมืองซึ่งเปนจุดเดนของยานเอาไว เพราะเอกลักษณของยานสามารถดึงดูดใหผูคนเขามาใชบริการเปน
จํานวนมาก
- การประชาสัมพันธและจัดกิจกรรม เพื่อใหเห็นถึงภาพลักษณของยานการคาใจกลางเมือง
- สรางความรวมมือทางธุรกิจในยานการคาใจกลางเมือง เพื่อพัฒนากิจกรรมทางการคาตางๆ ให
มีความกาวหนา
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แนวทางในการพัฒนาทางดานสังคม
- ควรมีการปลูกฝงจิตสํานึกใหเกิดความรูสึกหวงแหนยานการคาใจกลางเมือง เนื่องจากเปนยาน
การคาที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และจิตใจตอผูคน รวมทั้งยังเปนยานที่มีเอกลักษณ
เฉพาะที่นาสนใจ จึงควรชวยกันอนุรักษยานการคาใจกลางเมืองที่สําคัญนี้ไวสืบไป

สรุปผลการวิจัย
ปจ จัย ที่มี อิท ธิพ ลต อย านการค าใจกลางเมือ งเชีย งใหม ในปจ จุบั นมี 4 ด าน ดั งนี้ 1) ป จจั ยด า น
กายภาพ ได แ ก ระบบคมนาคมและการพั ฒ นาโครงข า ยคมนาคมขนส ง การใช ร ถยนต ส ว นตั ว มากขึ้ น
ความหนาแนนและความแออัดของพื้นที่ใจกลางเมือง การขยายตัวของเมืองออกไปสูชานเมือง, กิจการของ
ธุ ร กิ จ บางประเภทที่ ต อ งการทํ า เลที่ ตั้ ง ที่ ใ กล ถ นนสายสํ า คั ญ ที่ พุ ง ออกจากใจกลางเมื อ ง 2) ป จ จั ย ด า น
เศรษฐกิจ ไดแก ราคาที่ดินและคาเชาที่ดินที่มีราคาสูง นโยบายรัฐที่สนับสนุนใหเมืองมีการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจแบบกระจายออกจากศูนยกลาง การไดรับความกระทบ กระเทือนจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
3) ปจจัยดานสังคม ไดแก การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร การเปลี่ยนแปลงของกําลังซื้อ และรสนิยมของ
ประชาชน 4) ปจจัยดานอื่นๆ ไดแก การใชที่ดินทั้งภายในยานการคาใจกลางเมืองและการใชที่ดินในบริเวณ
ขางเคียง พื้นที่วางหรือพื้นที่ของที่อยูอาศัยที่ไมไดใชประโยชน
จากการวิเคราะหปจจัยทําสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อคงความเปนยาน
การคาใจกลางเมืองของเมืองเชียงใหมใน 3 แนวทาง ดังนี้ 1) แนวทางพัฒนาดานกายภาพ ไดแก ควรมี
มาตรการหรือระเบียบในการควบคุมทัศนะอุจาดตางๆ รัฐควรจะมีมาตรการการจัดระเบียบใหหาบเรแผงลอย
ใหเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางเทาใหมีมากขึ้นและยังชวยลดความแออัดวุนวายในพื้นที่ได และควรสนับสนุน
ใหคนใช ระบบขนสงมวลชนเพื่อ แกไขปญหาจราจร ที่จอดรถ และมลพิษตางๆ 2) แนวทางพั ฒนาดา น
เศรษฐกิ จ ได แ ก การสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม กิ จ กรรมการค า ของย า นการค า ใจกลางเมื อ ง รั ก ษาความ
หลากหลายของสินคาและบริการ รวมทั้งรูปแบบของความเปนยานการคาดั้งเดิมของเมืองซึ่งเปนจุดเดนของ
ยานเอาไว ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมเพื่อใหเห็นถึงภาพลักษณของยานการคาใจกลางเมือง และสราง
ความรวมมือทางธุรกิจในยานการคาใจกลางเมือง เพื่อพัฒนากิจกรรมทางการคาตางๆ ใหมีความกาวหนา
3) แนวทางพัฒนาดานสังคม ไดแก ควรปลูกฝงจิตสํานึกใหเกิดความรูสึกหวงแหนยานการคาใจกลางเมือง
เนื่องจากเปนยานการคาที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และจิตใจตอผูคน รวมทั้งยังเปนยาน
ที่มีเอกลักษณเฉพาะที่นาสนใจ จึงควรชวยกันอนุรักษยานการคาใจกลางเมืองที่สําคัญนี้ไวสืบไป
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บทคัดยอ
งานวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) นี้ มีวัตถุประสงคตองการวิเคราะหผลกระทบของโครงการ
“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” ที่มีตอการยกระดับฐานะความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่น ดวยการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ในการเลือกสมาชิกโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”
(OTOP) ตัวอยางจํานวน 1,074 ราย จากทั้ง 14 จังหวัดภาคใต มาทําการสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูล
ผลการวิจัย พบวา รอยละ 91.3 ของผูเขารวมกลุมผลิตผาและเครื่องแตงกาย รอยละ 91.2 ของผูเขารวมกลุม
ผลิตเครื่องใชและเครื่องประดับตกแตง รอยละ 88.6 ของผูเขารวม กลุมผลิตงานศิลปประดิษฐและของที่ระลึก
และรอยละ 82.8 ของกลุมที่ผลิตสมุนไพรที่ไมใชอาหาร และยา มีฐานะความเปนอยูดีขึ้นกวาเดิม
คําสําคัญ: โครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” ระดับฐานะความเปนอยู

Abstract
The objective of this survey research was to analyze the impact of the One Tambon One Product
(OTOP) project on upgrading the standard of living of manufacturers in community. By using the purposive
sampling and gather data by interview from 1,074 selected members of OTOP project in 14 southern
provinces. The results of the study revealed that 91.3% of textile and garment respondents, 91.2% of
respondents in the group of household and decorations, 88.6% of handicrafts and souvenirs respondents,
and 82.8% of respondents in the group of herbal products (non-food) were better well-being.

Keywords: One Tambon One Product (OTOP) project, standard of living
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เอกสารงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
ในชวงที่ประเทศชาติกําลังเผชิญปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และประชาชนทุกระดับประสบปญหา
ตางๆ มากมาย ปญหาหนึ่งที่ประชาชนซึ่งเปนคนกลุมใหญของประเทศถูกรุมเรา คือ ปญหาความยากจน
รัฐบาลสมัยนั้นจึงไดประกาศสงครามกับความยากจน โดยแถลงนโยบายตอรัฐสภาและจัดใหมีโครงการ
“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคา โดยรัฐ
พรอมเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งใน
ประเทศและต า งประเทศด ว ยระบบร า นค า เครื อ ข า ยและอิ น เตอร เ น็ ต เพื่ อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
กระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองได ใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายได
ดวยการนําทรัพยากร ภูมิปญญาในทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและ
มูลคาเพิ่ม เปนที่ตองการของตลาด ทั้งในและตางประเทศ
แนวคิด “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” (กิตติ, 2545) เปนแนวคิดที่ตองการใหแตละหมูบานมีผลิตภัณฑ
(หลัก) 1 ประเภท เปนผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบและทรัพยากรของทองถิ่น เพื่อลดปญหาการอพยพยายถิ่น
ไปสูเมืองใหม ซึ่งถือไดวาเปนการสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเกิดขึ้น อันเปนแนวคิดที่สอดคลองกับการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาวเปน
กลยุทธการพัฒนาที่อาศัยหมูบานเปนหนวยการพัฒนา (unit of development) และรวมกันเปนเครือขาย
ภายใตตําบลที่จะสรางความเจริญใหแกชุมชน และสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดี
ขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพมีจุดเดนและจุดขาย
และสอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น เพื่อใหรูจักแพรหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก โดยมีหลักการ
พื้นฐาน 3 ขอคือ
1. ภูมิปญหาทองถิ่นสูสากล (local yet global) ผลิตสินคาและบริการที่ใชภูมิปญญา และวัฒนธรรม
ทองถิ่นใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
2. พึ่งตนเองและคิดอยางสรางสรรค (self-reliance-creativity) โดยสรางกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพ
ของทองถิ่น
3. การสรางทรัพยากรมนุษย (human resource development)
ทั้งนี้ ปรัชญาประการหนึ่งในการดําเนินโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” ไดเนนการมีสวนรวม
ของประชาชนในทองถิ่นในทุกกิจกรรม และระบุใหมีการจัดประชาคมสําหรับการติดตามประเมินผลโดย
ชุมชน ซึ่งจากแนวคิดดังกลาวไดทําใหกรม/กอง/กระทรวงมีแผนงานตางๆ ลงสูภาคปฏิบัติ จึงควรติดตาม
ประเมินผลวามีการนําแนวคิดโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” ลงสูภาคปฏิบัติหรือไม และประสบกับ
ความสําเร็จหรือลมเหลวมากนอยเพียงไร โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงคตองการวิเคราะหผลกระทบของ
โครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” ที่มีตอการยกระดับฐานะความเปนอยูของประชาชนในชุมชน
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นิยามศัพท
“ชุมชน” หมายถึง การรวมตัวของบุคคล กลุม/องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และประชาชน
ที่อาศัยอยูในขอบเขตพื้นที่หนึ่งๆ ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระดับพื้นฐานที่สุด คือ หมูบาน หรือชุมชนใน
รูปแบบอื่นๆ ที่มีประเด็นของเนื้อหาที่มารวมกันเพื่อแกปญหาเดียวกัน เชน ชุมชนลุมน้ํา ชุมชนวัฒนธรรม
เปนตน
“ระดั บ ฐานะความเป น อยู ” หมายถึ ง ความเป น อยู ด า นเศรษฐกิ จ -สั ง คมที่ ผู ต อบแบบสอบถาม
ประเมิ น ตนเองว า ภายหลั ง การเข า ร ว มเป น สมาชิ ก OTOP แล ว มี ส ภาพดี ขึ้ น หรื อ เลวลงกว า เดิ ม
(คณะกรรมการจัดทําระบบมาตรฐานงานพัฒนาผูนําชุมชนฯ, 2547)

อุปกรณและวิธีการ
การศึกษานี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
(purposive sampling) ในการคัดเลือกสมาชิกโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” (OTOP) ตัวอยางใน
14 จังหวัดภาคใตทุกจังหวัดโดยจําแนกตามประเภทสินคาที่ผลิต (ไดแก กลุมผาและเครื่องแตงกาย กลุม
ของใชและของประดับตกแตง กลุมศิลปประดิษฐและของที่ระลึก และกลุมสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา)
จํานวน 1,074 ราย มาทําการสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน
พ.ศ. 2549 และนํามาทําการวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเขารวมโครงการ และผลกระทบ
โครงการตอการยกฐานะความเปนอยูสมาชิกดวยเทคนิคการวิเคราะหการจําแนกพหุ (multiple classification
analysis) และการวิเคราะหการผันแปร (analysis of variance)

ผลการวิจัยและวิจารณ
สภาพทั่วไปดานเศรษฐกิจ – สังคมของกลุมตัวอยาง (ตารางที่ 1)
กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 72.7) เปนเพศหญิงมากกวาครึ่งหนึ่งหรือคิดเปนรอยละ 64.6 นับถือ
ศาสนาพุ ท ธ อาศั ย อยู ใ นจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชมากที่ สุ ด รองลงมาเป น จั ง หวั ด สตู ล และป ต ตานี
ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 42.38 ป ไดรับการศึกษาเฉลี่ย 8.77 ป หรือเรียนจบประมาณชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 16.6 ของกลุมตัวอยางยังเปนโสด รอยละ 72.9 กําลังอยูกินกับคูสมรส ที่เหลือ
อีกรอยละ 10.5 เปนหมาย หยาราง หรือแยกกันอยูกับคูสมรส สําหรับผูที่ทําการสมรสแลว มีจํานวนบุตร
เฉลี่ย 2.85 คน กลุมตัวอยางประกอบอาชีพทําสวนยางมากที่สุด (รอยละ 33.7) รองลงมาประกอบอาชีพ
คาขาย รับจาง ทํานา และอื่นๆ ตามลําดับ โดยมีรายไดจากอาชีพหลักเฉลี่ย 6,974.76 บาท/เดือน
ลักษณะการเขารวมโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”
รอ ยละ 33.2 ของกลุ ม ตั วอย า งเขาร ว มกลุม ผลิ ต ผ า และเครื่ อ งแต ง กาย ร อ ยละ 28.5 ของกลุ ม
ตัวอยางเขารวมกลุมผลิตเครื่องใชและเครื่องประดับตกแตง รอยละ 23.7 ของกลุมตัวอยางเขารวมกลุมผลิต
ศิลปประดิษฐและของที่ระลึก รอยละ 14.5 ของกลุมตัวอยางเขารวมกลุมผลิตสมุนไพรที่ไมใชอาหารและยา
อยางไรก็ตามรอยละ 65.4 ระบุวาสินคาที่ตนผลิตในการเขารวมโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เปน
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สินคาที่ตนผลิตอยูแตเดิมแลว การผลิตสินคา OTOP สรางรายไดใหผูเขารวมกลุมผลิตสินคาประเภทตางๆ
เฉลี่ยรายละ 3,115.32 บาท/เดือน สมาชิกโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” ใชเวลาทําการผลิตสินคา
OTOP เฉลี่ย 7.78 เดือน/ป 4.37 วัน/สัปดาห และ 5.64 ชั่วโมง/วัน และไดเขารวมเปนสมาชิกกลุมมาเปน
เวลานานเฉลี่ย 36.30 เดือน ทั้งนี้รอยละ 85.4 ของกลุมตัวอยางระบุวาตนมีฐานะความเปนอยูดีขึ้น เมื่อไดเขารวม
โครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”

ผลกระทบของโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” ที่มีตอการยกระดับฐานะความเปนอยู
ของประชาชนในชุมชน
จากการใชเทคนิคการวิเคราะหการจําแนกพหุ (multiple classification analysis) ประกอบกับ
สถิติการวิเคราะหการผันแปร (analysis of variance) ในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการผันแปรของฐานะ
ความเปนอยูของประชาชนในชุมชน โดยกําหนดใหตัวแปรตาม (dependent variable) ไดแก ฐานะความเปนอยู
ความเปนอยูภายหลังเขารวมโครงการ OTOP ตัวแปรอิสระ (independent variables)มี 9 ตัวแปร
ไดแก กลุมประเภทสินคาที่ผลิต เพศ การนับถือศาสนา อายุ ระดับการศึกษา สินคาที่ผลิตเกิดเนื่องจากมี
โครงการ OTOP ใชหรือไม รายไดจากกลุมสินคาที่ผลิต/เดือน จํานวนเดือน/ปที่ใชเวลารวมผลิตสินคา
OTOP และระยะเวลาที่เปนสมาชิกกลุมอาชีพ สวนตัวแปรผันรวม (covariate variables) มี 3 ตัวแปร ไดแก
จํานวนบุตร (คน) รายไดจากอาชีพหลักเฉลี่ย/เดือน (บาท) และคะแนน (score) การนําแนวคิด “หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ” ไปสูการปฏิบัติ ผลการวิเคราะหพบวา รอยละ 91.3 ของกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ
“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” ในการผลิตผาและเครื่องแตงกาย รอยละ 91.2 ของกลุมที่ผลิตเครื่องใชและ
เครื่องประดับตกแตง รอยละ 88.6 ของกลุมที่ผลิตงานศิลปประดิษฐและของที่ระลึก และรอยละ 82.8 ของกลุม
ที่ ผ ลิ ต สมุ น ไพรที่ ไ ม ใ ช อาหารและยามี ฐานะความเป นอยู ดี ขึ้ น ภายหลั งการเข าร วมเป นสมาชิ กโครงการ
“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” โดยเพศ ศาสนา และรายไดจากกลุมสินคาที่ผลิต สามารถอธิบายการผันแปร
ของระดับฐานะความเปนอยูของประชาชนในชุมชนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เพศหญิงที่เขารวม
โครงการ OTOP มีฐานะความเปนอยูดีกวาเพศชาย ไทยพุทธที่เขารวมโครงการ OTOP จะมีฐานะความเปนอยู
ดีกวาไทยมุสลิม และยิ่งมีรายไดเพิ่มมากขึ้นจากกลุมสินคา OTOP ที่ตนเขารวมผลิตยิ่งชวยใหมีฐานะความ
เปนอยูดีขึ้น

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
โครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เปนโครงการที่รัฐบาลกําหนดขึ้นเพื่อตอสูกับความยากจน
เมื่อ พ.ศ. 2544 โดยมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปญญาชาวบาน
วัฒนธรรมประเพณี และการใชทรัพยากรในทองถิ่น เพื่อเสริมสรางความเปนเอกลักษณของชุมชน และ
กระตุนใหเกิดการเรียนรูในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ มาตรฐานตรงกับความตองการของตลาด เพื่อ
กอใหเ กิดรายไดของชุม ชน ดั งนั้นในการดําเนิ นงานโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิ ตภัณฑ ” ใหสามารถ
ยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น จึงควร
1. กลุมเปาหมายที่ควรกระตุนใหเขามาเปนสมาชิก OTOP เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยู ไดแก
เพศชาย และผูที่นับถือศาสนาอิสลาม
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2. ยึดหลักชุมชนเปนศูนยกลางและการมีสวนรวมของชุมชนทุกกระบวนการ ดวยการสนับสนุนให
คนในชุมชนเขารวมโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เพื่อสรางโอกาสในการมีอาชีพเสริม หรือสามารถ
ทําการผลิตใหเปนอาชีพหลัก เปนการเพิ่มรายไดและชวยใหคนในชุมชนมีฐานะความเปนอยูดีขึ้น
3. ควรจั ด ให มี ร า นค า ชุ ม ชนริ ม ถนน เช น ทางหลวงแผ น ดิ น ที่ เ ป น เส น ทางซึ่ ง มี ผู สั ญ จรไป-มา
จํานวนมาก โดยเฉพาะที่เปนจุดผานของนักทองเที่ยว เพื่อจัดจําหนายสินคา OTOP ของชุมชนในละแวกนั้น
และใกลเคียงใหเปนที่รูจักโดยทั่วกัน โดยจัดสถานที่ใหรานคามาตั้งรานเรียงรายริมถนนรวมกันเปนจุดๆ จัด
ใหมีปายโฆษณาและจัดใหมีที่จอดรถริมทาง ใหผูสัญจรไป-มาสามารถจอดและหยุดพักรถเพื่อหาซื้อสินคาได
โดยสะดวก ปลอดภัย ดังเชน จุดขายไขเค็มไชยา ริมถนนเพชรเกษม จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน
4. จัดหาแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนใหกลุมผลิตสินคา OTOP สามารถกูยืมไดในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
และมีวงเงินเพียงพอสําหรับการผลิตสินคา
5. จัดใหมีการฝกอาชีพในประเภทสินคาที่ตรงกับความตองการของคนในชุมชน โดยใชฐานของ
ชุมชนเปนหลัก เชน ฐานองคความรู (ภูมิปญญาทองถิ่น) ฐานวัฒนธรรมของชุมชน (วิถีชีวิต) ฐานทรัพยากร
ทองถิ่นและฐานอาชีพของชุมชน โดยใหความสําคัญกับสินคาและบริการที่ใชวัตถุดิบทรัพยากรของทองถิ่น
เปนสวนใหญ ตลอดจนใชภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นในพื้นที่นั้นๆ
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ตาราง 1 ลักษณะทั่วไปดานเศรษฐกิจ-สังคมของประชาชนในทองถิ่นที่เขารวมกิจกรรม
โครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”
ลักษณะขอมูล

จํานวน

รอยละ

รวม

293
781
1,074

27.3
72.7
100.0

รวม

694
380
1,074

64.6
35.4
100.0

รวม

94
115
102
60
59
76
195
62
90
66
41
36
29
49
1,074

8.8
10.7
9.5
5.6
5.5
7.1
18.2
5.8
8.4
6.1
3.8
3.4
2.7
4.6
100.0

เพศ
ชาย
หญิง
ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
จังหวัดที่อยู
นราธิวาส
สตูล
ปตตานี
ยะลา
สงขลา
พัทลุง
นครศรีธรรมราช
ตรัง
สุราษฎรธานี
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
ชุมพร
อายุเฉลี่ย (ป) x 42.38
จํานวนปที่ไดรับการศึกษาเฉลี่ย(ป) x 8.77
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ตาราง 1 (ตอ)
ลักษณะขอมูล
สถานภาพสมรส
โสด
หมาย
หยาราง
แยกกันอยู
กําลังอยูกินกับคูสมรส
รวม
จํานวนบุตรเฉลี่ย (คน) x 2.85
อาชีพหลัก
จักสาน
รับจาง
ทํานา
ทําสวนยาง
ทําสวนผลไม
ประมง
คาขาย
เย็บผา
ทําหมวกปเยาะ
แมบาน
ทําผาบาติก
แกะสลัก
เลี้ยงสัตว
รับราชการ
ลูกจาง
รวม
รายไดจากอาชีพหลักเฉลี่ย/เดือน (บาท) x 6,974.76
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จํานวน

รอยละ

178
71
20
22
783
1,074

16.6
6.6
1.9
2.0
72.9
100.0

43
146
88
341
19
7
243
56
7
14
18
8
3
15
4
1,012

4.2
14.4
8.7
33.7
1.9
.7
24.0
5.5
.7
1.4
1.8
.8
.3
1.5
.4
100.0
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การจัดการนิคมการเกษตรขาวโพดแบบบูรณาการ
Integrated Management of Agricultural Land Reform Settlement
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการนิคมการเกษตร
ขาวโพดแบบบูรณาการ โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจากหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการนิคมการเกษตรขาวโพดแบบบูรณาการ
ต อ งมี ก ารบู ร ณาการร ว มกั น ทั้ ง หมด 3 กลุ ม คื อ เกษตรกร สหกรณ นิ ค ม และพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ โดย
เกษตรกรตองมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการปฏิรูปที่ดินและน้ํา และการปฏิรูปวิถีชีวิตเกษตรกร
สวนพันธมิตรทางธุรกิจตองมีการวางแผนการตลาดรวมกันกับสหกรณนิคม ในขณะที่สหกรณนิคมจะเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อน ตองทําการปฏิรูปการจัดการโดยการจัดทําแผนธุรกิจที่มีการบูรณาการทั้ง
ทางดานการผลิต การตลาด และดานอื่นๆ ใหมีความสอดคลองและสัมพันธกันเพื่อใหกระบวนการในการ
ขับเคลื่อนการจัดการนิคมการเกษตรขาวโพดแบบบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คําสําคัญ: การจัดการ นิคมการเกษตร สหกรณนิคม

Abstract
The objective of this study was to investigate a guideline for the development and improvement
of the integrated management of agricultural land reform settlement for corn growing. This was
done through participatory action research with the collaboration of both government and private
sectors. Findings showed that the guideline consisted of the following aspects: 1) farmer; 2) land
settlement cooperative; and 3) business alliance. The farmers must develop their potential by using
land reform and farmer reform. Meanwhile, the business alliance must have mutual market planning
with the land settlement cooperative. The land settlement cooperative was considered as an
important mechanism for movement. Thus, management reform must be done by preparing an
integrated business plan on production, marketing, and others. This must conform to one another
for the efficiency and effectiveness of the process of the integrated management of agricultural land
reform settlement for corn growing.
Keywords: management, agricultural land reform settlement, The land settlement cooperative
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คํานํา
นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน เปนนิคมที่เกิดขึ้นภายใตนโยบายของรัฐบาล
ที่แถลงเมื่อ 18 กุมภาพันธ 2551 ในการฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศโดยการจัดที่ดินทํากิน การกระจาย
สิทธิ์ และการกําหนดเขตการใชที่ดิน การปรับโครงสรางภาคการเกษตร ดานการผลิต การสงเสริม การเพิ่ม
มูลคาใหสินคาเกษตร ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การถายทอดเทคโนโลยี
ใหแกเกษตรกร และการสรางเกษตรกรรุนใหม สอดคลองกับแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ที่เนนเกษตรเพื่อเกษตร เกษตรเพื่อประชาชน และเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ กอปรกับสถานการณราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกที่แปรปรวนไป สงผลใหประเทศที่พึ่งพาการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศมีนโยบายสงเสริมการ
ประหยัดพลังงาน และการใชน้ํามันจากพืชพลังงานทดแทน ซึ่งสวนหนึ่งเปนพืชอาหารดวย
กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยความรับผิดชอบของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จึ ง ได กํ า หนดให มี โ ครงการจั ด ตั้ ง นิ ค มการเกษตรพื ช อาหารและพื ช พลั ง งานทดแทนแบบบู ร ณาการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน โดยการบูรณาการรวมกัน
ระหวางเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ในการสรางโอกาสเขาถึงทรัพยากร การจัดการเพื่อลด
ตนทุนและเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการรวมกลุมเพื่อการจัดการแหลงทุนและการใชกลไกการตลาดนําการผลิต
เพิ่มมูลคาผลผลิตและวิสาหกิจชุมชนที่เขมแข็ง อันจะทําใหเกษตรกรเกิดความสมดุลและภูมิคุมกันภาค
การเกษตรที่จะพัฒนาสูความยั่งยืน เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไว จึงไดคัดเลือกนิคมสหกรณแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการ
ปลูกขาวโพดมากที่สุดในจังหวัดตากเปนพื้นที่ที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ และพิจารณาใหมหาวิทยาลัยแมโจ
ดําเนินงานโครงการ “การจัดการนิคมการเกษตรขาวโพดแบบบูรณาการ” รวมกับหนวยงานตางๆ ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ อาทิ กรมสงเสริมสหกรณ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรม
ปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมการขาว กรมสงเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ สํานักมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนตน ในการถายทอดความรูและพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกร และใหการปรึกษาเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานแบบบูรณาการ
ตลอดจนหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการนิคมการเกษตรขาวโพดแบบบูรณาเพื่อใหไดนํามาซึง่
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของนิคมการเกษตรตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การออกแบบการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research) โดยการบูรณาการการ
ทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
สถานที่ดําเนินการวิจัย
พื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบของนิคมสหกรณแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
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ประชากร
การวิจัยครั้งนี้มีเกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. เกษตรกรที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ของนิคมสหกรณแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
2. สหกรณนิคมแมสอด
3. นิคมสหกรณแมสอด
4. มหาวิทยาลัยแมโจ
5. โครงการชลประทานจังหวัดตาก
6. สถานีพัฒนาที่ดินตาก
7. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตาก
8. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตาก
9. ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ (ไรสุวรรณ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้มีครัวเรือนเกษตรกรที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ของนิคมสหกรณแมสอด อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก เขารวมเปนกลุมตัวอยางจํานวน 256 ครัวเรือน โดยนิคมสหกรณแมสอด จะเปนฝายดําเนินการ
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขารวมโครงการและทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางใหไดครบตามจํานวน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บขอมูลของการวิจัยครั้งนี่ คือ การเสวนากลุม และการใชแบบสอบถาม
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย มีทั้งการฝกอบรม การสาธิต และการจัดทําแปลงเรียนรู โดยวิธีดําเนินการวิจัย
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การถายทอดความรูและพัฒนาศักยภาพใหแกเกษตรกรในนิคมสหกรณแมสอด โดยการ
1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเกษตรกรโดยใชแบบสอบถาม เพื่อติดตามในชวงการดําเนินงานเปน
ระยะๆ อยางตอเนื่อง เพื่อดูการใชปจจัยนําเขา กิจกรรมที่กระทํา และผลที่เกิดขึ้น ขอมูลที่ไดจะใชเปนฐาน
ประกอบการตัดสินใจในขั้นประเมินผลตอไป
1.2 เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกร โดยบูรณาการการทํางานรวมกับเจาหนาที่ประจํานิคมฯ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรับทราบปญหาและความตองการของเกษตรกร รวมทั้งการจัดผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี และการแกไขปญหาของเกษตรกร
1.3 ดําเนินการจัดฝกอบรมตามปญหาและความตองการของเกษตรกรทั้งระดับครัวเรือนและ
กลุม เพื่อใหความรูที่ถูกตองตามหลักวิชาการแกเกษตรกรอยางเปนระบบและตอเนื่อง เกิดการเรียนรู การ
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ยอมรับ และการแพรกระจายนวัตกรรมไปยังเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
1.4 จัดงานวันไรนา (field day) โดยการนําเกษตรกรที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร มาสาธิตวิธีการตางๆ ใหกับเกษตรกรรายอื่น ๆ ที่เขารวมโครงการ
1.5 การสรางจุดเรียนรูประจํานิคมสหกรณแมสอด เพื่อเปนตัวอยางใหกับเกษตรกรและผูสนใจ
ไดศึกษารูปแบบและนําไปประยุกตใช
2. ดําเนินการนิเทศการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว โดยการ
2.1 รวมประชุมคณะทํางานและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดราย
ปกษ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและอุปสรรคระหวางการดําเนินงาน
2.2 การประเมินการเขารวมงานวันไรนา โดยการประชุมคณะทํางานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อประเมินการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะในการจัดงานวันไรนาครั้งตอไป
2.3 การให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า และสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานด า นการบริ ห ารจั ด การจาก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานที่ดินและน้ํา (land reform) ดานวิถีชีวิตเกษตรกร (farmer
reform) และดานการจัดการ (management reform) อยางบูรณาการ
2.4 การประชุมประจําเดือนระหวางคณะทํางาน ผูจัดการ ผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่ประจํา
นิคมฯ ของมหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อใหการดําเนินงานโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
3. ทําการประมวลผลและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยการ
3.1 จัดประชุมคณะทํางาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และตัวแทนเกษตรกรที่เกี่ยวของในพื้นที่
เพื่อติดตามความกาวหนา รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและ
ระดับจังหวัดรวมกันพัฒนา ปรับปรุงแกไข หรือปรับแผนใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3.2 ทําการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนเกษตรกร โดยใชวิธีการประเมิน
ตนเอง เพื่อพิจารณาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ
ระยะเวลาที่ทําการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาทั้งสิ้น 10 เดือน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 ถึงเดือนพฤศจิกายน
2552

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
จากการดําเนินการวิจัยโดยการถายทอดความรูและพัฒนาศักยภาพใหแกเกษตรกรในนิคมสหกรณ
แมสอด และดําเนินการนิเทศการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว รวมทั้งทําการประมวลผล
ไดผลสรุป ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลโครงการ
เกษตรกรมีความรูดานการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากขึ้น ตั้งแตการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการนํา
ดินไปตรวจวัดคา pH ของดิน การใสปูนโดโลไมทเพื่อปรับคาความเปนกรดเปนดางของดิน การปลูกพืช
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ตระกูลถั่วเพื่อไถกลบเปนปุยพืชสด การใสปุยคอกเพื่อบํารุงดิน การเตรียมดินเกี่ยวกับการไถผาน 3 การ
ไถผาน 7 การใชเมล็ดพันธุในอัตราที่เหมาะสม ระยะปลูกที่เหมาะสม การใสปุยรองพื้น การถอนแยก การ
กําจัดวัชพืช การใสปุยแตงหนา การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา ซึ่งผลจากการนําความรูที่ไดไปปฏิบัติจริงใน
แปลงเรียนรูของเกษตรกรทั้ง 5 ราย พบวา ผลผลิตเพิ่มขึ้นและตนทุนการผลิตลดลง ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
ทําใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการมีความเชื่อมั่นวาโครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดี มีประโยชนตอตนเอง
และครอบครัว
2. ผลสัมฤทธิ์จากการนําความรูไปปฏิบัติ
2.1 การตรวจสอบคุณภาพดินเพื่อวิเคราะหธาตุอาหาร
เกษตรกรใหความสําคัญการเก็บตัวอยางดินไปวิเคราะหเพื่อหาปริมาณธาตุอาหารที่จําเปน
สําหรับการปลูกพืชที่มีอยูในดิน คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) ซึ่งผลการวิเคราะหดินที่ไดจากกรม
พัฒนาที่ดิน ทําใหเกษตรกรมีแนวทางการปรับปรุงบํารุงดิน การเลือกใชชนิดของปุยและอัตราที่เหมาะสม
สําหรับการปลูกพืชชนิดตางๆ สามารถนําไปใชวางแผนการปลูกพืชไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การลด
การเผาตอซังขาวโพด และการปลูกพืชตระกูลถั่วเปนพืชสลับกับขาวโพดเปนการเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปใน
แปลงปลูกพืชของเกษตรกรอีกทางหนึ่ง
2.2 การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
2.2.1 การปลู ก ข าวโพดโดยใช ร ถปลู ก เกษตรกรได เ รี ย นรูเ รื่ อ งของการเลื อ กจานปลู ก ให
เหมาะสมกับขนาดของเมล็ดพันธุซึ่งจะทําใหประหยัดเมล็ดพันธุ นอกจากนี้การใสปุยรองพื้นพรอมกับการ
ปลูกขาวโพดจะชวยลดคาแรงงานในการใสปุยครั้งที่ 1 และเมื่อขาวโพดงอกขึ้นมาจะมีการเจริญเติบโตที่
ดีกวาแปลงที่ไมไดใสปุยรองพื้น การใชระยะปลูกที่เหมาะสมจะชวยลดคาแรงงานในการถอนแยก การฉีด
สารเคมีปองกันกํ าจัดวัชพืช ตอ งฉีดในขณะที่ดินเป ยกจะทําใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับการปลู ก
ขาวโพดตามคําแนะนําของนักวิชาการจะชวยลดตนทุนการผลิตไรละ 1,000 บาท ซึ่งเกษตรกรไดเล็งเห็นใน
การปฏิบัติจริงจากแปลงเรียนรู ผลจากการทําแปลงเรียนรูเกษตรกรยอมรับและจะนําไปใชในปตอไป
2.2.2 การปลูกขาวโพดโดยใชแรงงานคนปลูก พบวา เกษตรกรมักจะหยอดเมล็ดตอหลุม
คอนขางมาก 3-4 เมล็ดตอหลุม ไมไดใสปุยรองพื้น และไมมีการถอนแยก จากแปลงเรียนรูไดแบงแปลงสวน
หนึ่งใหเกษตรกรทําตามวิธีดั้งเดิม และแบงแปลงอีกสวนหนึ่งใหทําตามคําแนะนําของนักวิชาการเกษตร เชน
การถอนแยกให เ หลื อ 1 ต น ต อ หลุ ม เนื่ อ งจากเกษตรกรมี ค วามเสี ย ดายต น ข า วโพด ไม ก ล า ถอนแยก
นักวิชาการไดแนะนําใหถอนแยกตั้งแตตนขาวโพดอายุได 14 วันหลังปลูก เพราะตนขาวโพดยังเล็กอยูจะทํา
ใหการเสียดายลดลง ผลจากการถอนแยกตนขาวโพดเหลือ 1 ตนตอหลุม ทําใหผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
20 เปอรเซ็นต เกษตรกรยอมรับการถายถอดเทคโนโลยีใหม และจะนําไปใชในปตอไป
2.2.3 การชะลอการเก็บเกี่ยวฝกขาวโพด โดยการลิดยอดขาวโพดทิ้งใหเหลือแตฝกขาวโพด
ติดตนไว กอนจะลิดยอดขาวโพดใหเกษตรกรหวานถั่วเขียวผิวมันหรือถั่วเขียวผิวดําใหทั่วแปลงกอนจึงคอย
ลิดยอดขาวโพด การปลอยฝกขาวโพดติดตนจะทําใหความชื้นของฝกขาวโพดลดลง ชวยลดการไถพรวน
สําหรับการปลูกถั่วเขียว ผลปรากฏวา เกษตรกรยอมรับการถายทอดเทคโนโลยีและนําไปปฏิบัติตาม
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2.3 การจัดทําบัญชีครัวเรือน
เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีการเรียนรูการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อทราบรายไดและรายจาย
ของครัวเรือนที่ไดจากการทําการเกษตร เพื่อทราบสถานะของกําไรหรือขาดทุน ตนทุนหรือรายจายประเภท
ใดที่สูงเกินไปที่ตองดําเนินการแกไข เพื่อใหเกิดการลดตนทุนการผลิตทําใหเกิดการวางแผนการผลิตได
อยางรอบคอบ
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการนิคมการเกษตร
จากการวิเคราะหถึงศักยภาพของชุมชนและเกษตรกรในเขตนิคมสหกรณแมสอด อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก พบวา แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการนิคมการเกษตรขาวโพดในเขตนิคมสหกรณ
แมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จะตองมีการบูรณาการรวมกันทั้งหมด 3 ฝายดวยกัน ดังภาพที่ 1 คือ
1. เกษตรกรที่อาศัยอยูในเขตนิคมสหกรณ
2. สหกรณนิคมแมสอด จํากัด
3. พันธมิตรทางธุรกิจ
ซึ่งทั้ง 3 ฝายจะตองมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และบูรณาการดานตางๆ รวมกัน ดังนี้
เกษตรกรทีอ่ าศัยอยูในเขตนิคมสหกรณ
จากการวิเคราะหศักยภาพของเกษตรกรที่อาศัยอยูในเขตนิคมสหกรณแลว พบวา เกษตรกรมี
ความรูความสามารถในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนอยางดี แตยังตองมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม ดังนี้
1. การปฏิรูปที่ดินและน้ํา ดังนี้
1.1 การจัดการทรัพยากรน้ํา โดยการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก คือ กรมชลประทาน
เขามาชวยในการพัฒนาอางเก็บน้ํา และขุดคลองชลประทาน เพื่อใหมีน้ําสําหรับการเพาะปลูกกระจายไปยัง
พื้นที่ปลูกขาวโพดของเกษตรกรไดอยางทั่วถึง
1.2 การจัดการทรัพยากรดิน โดยการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก คือ กรมพัฒนาที่ดิน
เขามาชวยในการวิเคราะหและปรับปรุงดินใหมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
2. การปฏิรูปวิถีชีวิตเกษตรกร ดังนี้
2.1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวโพด โดยการสนับสนุนองคความรูจากหนวยงานภายนอกที่
เกี่ ยวขอ งเขามาให ความรูเ รื่อ งเทคนิค ใหมๆ เกี่ย วกับ การปลูก ขาวโพดเลี้ ย งสัต ว และการทดลองพั น ธุ
ขาวโพดเพื่อหาพันธุที่เหมาะสําหรับการเพาะปลูกในพื้นที่ของเกษตรกร
2.2 การวิเคราะหสภาพทางการเงิน โดยการสนับสนุนองคความรูจากหนวยงานภายนอก คือ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ เขามาชวยใหความรูเรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือน และการจัดทําบัญชีฟารม
2.3 การสรางจิตสํานึกตออุดมการณของสหกรณ โดยการใหสหกรณนิคมแมสอดเปนผูใหการ
ฝกอบรมเรื่องหลักและความสําคัญของสหกรณ ซึ่งจะทําใหเกษตรกรเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ
สหกรณเพิ่มมากขึ้น และเห็นความสําคัญของสหกรณที่มีตอตนเองและชุมชนตอไป
นอกจากนี้เกษตรกรที่อาศัยอยูในเขตนิคมสหกรณ ยังสามารถพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมไดจากการ
ถายทอดองคความรูหรือการแลกเปลี่ยนความรูจากผูนําเกษตรกรในพื้นที่ไดอีกทางหนึ่งดวย
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สหกรณนิคมแมสอด จํากัด
สหกรณนิคมแมสอด จํากัด มีศักยภาพในการขายปจจัยการผลิต และมีความสัมพันธกับพอคาที่รับ
ซื้อขาวโพดจากสหกรณนิคมเปนอยางดี แตหากจะตองทําการซื้อขายผลผลิตขาวโพดของสมาชิกสหกรณ
ทั้งหมด สหกรณจะตองมีการพัฒนาดังนี้
1. ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน/อุปกรณตลาด เชน เครื่องกะเทาะขาวโพด รถบรรทุกพวง รถตัก
เครื่องอบลดความชื้น ลานตาก ฉาง เปนตน เพื่อใหมีศักยภาพในการรับซื้อผลผลิตขาวโพดของสมาชิก
2. ใหบริการสินเชื่อเพื่อการเกษตร เนื่องจากสหกรณสามารถหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําได ดังนั้น
การใหบริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําแกสมาชิก ก็จะเปนการชวยลดภาระดานดอกเบี้ยเงินกูใหกับสมาชิกได
3. จัดหาปจจัยการผลิต เนื่องจากสหกรณมีการซื้อปจจัยการผลิตในปริมาณมาก ทําใหตนทุนของ
ปจจัยการผลิตที่จะนํามาขายใหแกสมาชิกต่ํากวาทองตลาด ดังนั้นจะทําใหสมาชิกไดซื้อปจจัยการผลิตใน
ราคาที่ต่ํากวาทองตลาดดวย
4. จัดตั้งศูนยบริการเครื่องจักรกล เนื่องจากในการปลูกขาวโพดของเกษตรกรในพื้นที่ สวนใหญ
มักจะจางรถปลูก ซึ่งการปลูกแตละครั้งก็ไมไดมีมาตรฐานที่แนนอน ผูที่ขับรถรับจางปลูกมักจะปลูกเพื่อให
แลวเสร็จเทานั้น โดยไมไดมีการปรับขนาดของรูหยอดเมล็ดใหเหมาะสมกับขนาดของเมล็ดขาวโพดที่ปลูก
ทําใหบางครั้งเมล็ดที่ปลูกลงไปในแตละหลุมมีมากเกินไป เกษตรกรตองมีตนทุนคาเมล็ดพันธุที่เพิ่มสูงขึ้น
5. การสรางองคความรูใหแกเกษตรกร สหกรณจะตองคอยใหความรูเพิ่มเติมแกสมาชิกอยา ง
สม่ําเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหสมาชิกไดความรูที่เปนประโยชนทั้งตอการเกษตร ตอครอบครัว และตอสหกรณตอไป
6. เนนการตลาดนําการผลิต เนื่องจากสหกรณมีความสัมพันธที่ดีอยูแลวกับพอคาคนกลางที่รับซื้อ
รวมทั้งสหกรณก็ทราบปริมาณผลผลิตที่สมาชิกจะนํามาขายใหกับสหกรณ ประกอบกับสหกรณจะตองมีการ
จัดทําแผนธุรกิจเปนประจําทุกป ดังนั้นสหกรณจะตองมี “ปฏิรูปการจัดการ” โดยทําดังนี้
6.1 การวางแผนการตลาดรวมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธที่ดีตอกันอยูแลว ทั้งนี้
เพื่อใหสหกรณมีความมั่นใจไดวาผลผลิตขาวโพดที่รับซื้อจากสมาชิกสามารถขายได และพันธมิตรก็มีความ
มั่นใจเชนเดียวกันวา มีผลผลิตขาวโพดที่จะรับซื้อตรงตามคุณภาพและปริมาณที่ตองการ
6.2 การวางแผนการผลิ ต ร ว มกั บ เกษตรกร เนื่ อ งจากสหกรณ ท ราบถึ ง ความต อ งการของ
พันธมิตรที่รับซื้อ และทราบพื้นที่และปริมาณการเพาะปลูกที่สามารถคาดคะเนผลผลิตขาวโพดที่จะออกมา
ของสมาชิกได ดังนั้นการวางแผนการผลิตรวมกันจะทําใหเกษตรกรมั่นใจไดวา สามารถขายผลผลิตได และ
สหกรณก็มีความมั่นใจวา สามารถรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไดตามความตองการของพันธมิตร
6.3 การวางแผนธุรกิจแบบบูรณาการ การที่สหกรณมีการวางแผนการตลาด รวมกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ และวางแผนการผลิตรวมกับเกษตรกรที่เปนสมาชิกแลว สหกรณจะตองจัดทําแผนธุรกิจ โดย
การบูรณาการงานที่เกี่ยวของใหมีความสอดคลองกัน เพื่อใหการดําเนินงานของแผนธุรกิจเปนไปตาม
เปาหมายที่ไดกําหนดไว
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พันธมิตรทางธุรกิจ
สําหรับพอคาที่รับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวจากสหกรณนิคมแมสอด จะไมมีการทําสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาแตจะอาศัยการไวเนื้อเชื่อใจกัน และการเคยซื้อขายระหวางกันเปนสวนใหญ สําหรับพันธมิตร
ทางธุรกิจของสหกรณนิคมแมสอด จํากัด มีความสัมพันธกันเปนอยางดี มีการซื้อขายกันอยางสม่ําเสมอ
ดังนั้นหากสหกรณและพันธมิตรไดมีการกําหนดแผนการรับซื้อรวมกัน ก็จะทําใหการซื้อขายผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวเปนไปไดอยางราบรื่น

ภาพที่ 1 การจัดการนิคมการเกษตรขาวโพดแบบบูรณาการ

ขอเสนอแนะ
จะเห็นไดวา กลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการนิคมการเกษตรขาวโพดแบบบูรณาการ คือ
“สหกรณนิคมแมสอด จํากัด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก” เนื่องจากจะเปนหนวยงานที่เชื่อมระหวาง
เกษตรกรและพ อ ค า ที่ รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต โดยมี ก ารจั ด ทํ า แผนธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารบู ร ณาการทั้ ง ทางด า นการผลิ ต
การตลาด และดานอื่นๆ ใหมีความสอดคลองและสัมพันธกันเพื่อใหกระบวนการในการขับเคลื่อนการจัดการ
นิคมการเกษตรขาวโพดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสหกรณยังมีศักยภาพในการ
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ชวยเหลือเกษตรกรในหลายๆ ดาน เชน การสนับสนุนแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา การจัดหาปจจัยการผลิต
การใหความรูตางๆ แกเกษตรกรที่เปนสมาชิก
นอกจากนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง สหกรณและเกษตรกรที่เปนสมาชิก จะตองรวมกัน
สรางและถายทอดองคความรูที่เกี่ยวกับการจัดการขาวโพด โดยการจัดตั้ง “ศูนยเรียนรูหรือแปลงเรียนรู
ภายในพื้นที่ของเกษตรกร” เพื่อใหเกษตรกรรายอื่นๆ ไดเขามาศึกษาและแลกเปลี่ยนความรูตางๆ และ
หากเกษตรกรเกิดการยอมรับในองคความรูนั้นๆ แลว ก็จะนําไปปรับใชกับการจัดการขาวโพดของตัวเอง
และบอกตอใหกับเกษตรกรรายอื่นๆ ทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ของนิคมสหกรณตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเกษตรกรในเขตพื้นที่นิคมสหกรณแมสอด สหกรณนิคมแมสอดจํากัด นิคมสหกรณ
แมสอด รวมทั้งหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของที่ไดใหความรวมมือในการบูรณาการทํางานรวมกันเปนอยางดี
และการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
คณะผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ดวย
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการรับรูตนเองของครูสอนภาษาอังกฤษดานการสอนวัฒนธรรม
กลุมตัวอยาง คือ ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2552 เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ ผลการวิจัย
ชี้ใหเห็นวาครูสวนใหญมีจุดมุงหมายในการสงเสริมทักษะการเรียนและความรูทางภาษามากกวาทักษะและ
ความรูดานการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม หากมีการสอนวัฒนธรรม ครูสวนใหญมีแนวโนมใหความรูดาน
วิ ถี ชี วิ ตประจํ าวั นซึ่ งเป นหั วข อทางวั ฒนธรรมที่ ครู มี ความรู มากที่ สุ ด และส งเสริ มทั กษะการเปรี ยบเที ยบ
ความเหมือนและความตางระหวางวัฒนธรรมตางประเทศและวัฒนธรรมไทย
คําสําคัญ: การรับรูตนเอง ครูสอนภาษาอังกฤษ การสอนวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษา

Abstract
This paper was aimed to investigate Thai EFL secondary school teachers’ self-perception
of cultural teaching. The sample consisted of 54 English language teachers teaching at four
government secondary schools in Muang district, Chiang Mai province in the second semester,
academic year 2009. The research tools were questionnaire and interview. Findings showed that
most teachers aimed to promote the learning skills and linguistic knowledge rather than the
intercultural competence knowledge and skills. In terms of culture teaching, they tended to pass on
knowledge about routine foreign daily life activities which was their most familiar topic, and to
promote students to compare and contrast the similarity and difference between foreign culture and
that of Thai.
Keywords: English language, teachers’ perception, culture teaching, secondary schools
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Introduction
Recently, intercultural competence has played an important role in the foreign language
education which Meyer (1991cited in Cortazzi and Jin, 1999) defined it as “the ability of a person to
behave adequately in a flexible manner when confronted with actions, attitudes and expectations of
representatives of foreign cultures”. The widely used communicative competence teaching which
focuses on the four main competences, namely, grammatical, sociolinguistic, discourse and
strategic competence (Canale and Swain, 1980; Canale 1983 cited in Cortazzi and Jin, 1999) may
not be sufficient to encounter with different cultures.
Thailand basic education curriculum 2001 (Ministry of Education, 2002) aims students to
understand the similarity and difference between foreign culture and Thai culture as being the world
citizens. Students will also understand and be proud of the Thai language and culture. Meanwhile,
they will have positive attitude toward foreign language. Furthermore, the curriculum expects
students to understand cultural diversity of the world and be able to creatively disseminate Thai
culture to the world. The fact that this curriculum needs the students to understand their own
culture and also have a positive attitude toward the foreigners can be considered to be intercultural
competence purpose.
As stated in the national curriculum, it is expected that English language teachers should
teach intercultural competence in their teaching practice and they have a vital role to support the
intercultural competence. The researcher thus wants to investigate teachers’ self-perception
concerning cultural dimension since it is believed that teachers’ perception will lead to their teaching
practice (Knowles and Reynolds, 1991; Pajares, 1992; Nespor, 1987; Sercu, 2005).

Methodology
In this study, two methods were used for data collection: a close and open-ended
questionnaire adapted from Sercu (2005)’s web-based questionnaire in international investigation of
foreign language teachers and intercultural competence and semi-structured interview. The
participants in this study are 54 Thai EFL secondary school teachers from 4 government schools in
Muang district, Chiang Mai province.
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Results of the Study
1. Demographic information of participants
Majority of the teachers were female (81.3%). More than one-half of the teachers (55.4%)
were 51-60 years old. Most of them were Bachelor’s degree holders (77.1%), and the rest were
Master’s degree and Ph.D. degree holders (20.8 and 2.1%, respectively). In terms of their discipline
of highest education, the majority majored in English language teaching (52.1%), and the rest were
English (37.5%) and other discipline (10.4%). Most of the teachers had 31-35 years of teaching
experience (31.3%) and followed by 26-30 years (27.1%). The majority (66.7%) had a teaching
load of 16-20 hours per week. Most of them (54.2%) taught higher secondary students. In terms of
the number of students in one class, most of them (60.4%) had 41-50 students in one class.
2. Objectives of English language teaching
It is assumed that teachers’ teaching practice is highly determined by the aims they intend
to achieve. The hypothesis is that teachers who define the objectives of their teaching in terms of
intercultural competence will be more willing to integrate intercultural competence into their
teaching than those who aim at developing linguistic and communicative competence. Teachers
were asked to rank the 8 objectives based on most to least importance (the first rank scored 8 and
the last rank scored 1). The objectives are presented below in Table 1, with the mean scores
obtained for all teachers:
Table 1 Teachers’ views regarding the objectives of English language teaching
Objectives
1. Promote my students’ enthusiasm for learning English language
2. Assist my students to acquire skill that will be useful in other subject areas and in life
(such as memorise, summarise, put into words, formulate accurately, give a presentation, etc.)
3. Promote the acquisition of learning skills that will be useful for learning other foreign
languages.
4. Promote the acquisition of a level of proficiency in English language that will allow the learners
to use English language for practical purposes
5. Promote the acquisition of an open mind and a positive disposition towards unfamiliar cultures
6. Assist my students in developing a better understanding of their own identity and culture
7. Assist my students to acquire a level of proficiency in English language that will allow them
to read English literary works
8. Promote my students’ familiarity with the culture, the civilization of the countries where
English language is spoken
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Mean
6.09
5.31
4.58
4.40
4.16
4.07
3.69
3.64
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The ranking clearly suggests that most of the teachers try to achieve the linguistic and
learning skills goal and consider the promotion of cultural awareness in their students less important
as they are ranked the respective fifth, sixth and eighth (last rank) position of “promote the
acquisition of an open mind and a positive disposition towards unfamiliar cultures”, “assist my
students in developing a better understanding of their own identity and culture” and “promote my
students’ familiarity with the culture, the civilization of the countries where English language is
spoken” presented.
3. Teachers’ conception of culture teaching objectives
Teachers were asked to rank the 9 objectives based on most to least importance (the first
rank scored 9 and the last rank scored 1). These objectives are presented below in table 2, with
the mean scores obtained for all teachers:
Table 2 Teachers’ objectives for culture teaching
Objectives
1. Provide information about daily life and routines (knowledge)
2. Promote increased understanding of students’ own culture (skill on culture comparison)
3. Promote reflection on cultural differences (knowledge and skills)
4. Develop attitudes of openness and tolerance towards other people and cultures (attitudes)
5. Provide information about shared values and beliefs (knowledge)
6. Provide experiences with a rich variety of cultural expressions (literature, music, theatre,
film, etc.) (knowledge)
7. Promote the ability to handle intercultural contact situations (skills)
8. Promote the ability to empathize with people living in other cultures (skills)
9. Provide information about the history, geography and political conditions of the foreign
cultures (knowledge)

Mean
6.32
5.62
5.51
5.38
5.26
4.70
4.35
4.02
3.94

English language teachers appear to perceive culture teaching mainly in terms of passing
on information regarding daily life and routines of the foreign culture(s) associated with the English
language. The skill and attitude components were ranked second, third and fourth, respectively: to
promote understanding of students’ own culture, skills and knowledge to promote reflection on
cultural differences and to develop attitudes of openness and tolerance towards other people and
cultures.
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4. Teachers’ awareness of their sociocultural background knowledge
The assumption is that the more familiar a teacher is with the foreign culture(s) associated
with the English language, the more willing s/he will be to promote the development of intercultural
competence in her/his learners. The teachers were asked to list the countries primarily associated
with the English language as shown in the table below:
Table 3 Countries associated with English language
Countries
United States of America
United Kingdom
Australia
Canada
New Zealand
India
Singapore

Frequency
25
24
18
15
12
4
4

Countries
Philippines
South Africa
Europe
Hong Kong
Zambia
many countries
every country

Frequency
3
3
3
2
1
1
1

Since English is an international language, it is common to see the teachers mentioned
more than one country as being associated with English language. The United States and the
United Kingdom are the countries generally linked with English language. However, there is also
other nations, which are not considered in EFL teaching, begin to play a new role in English
language education: Australia, Canada, New Zealand, India, Singapore and the Philippines. Even a
teacher mentions “many countries” and another one mentions “every country”. This reflects the
international status of the English language.
Moreover, teachers were asked to indicate their degree of familiarity with a number of
cultural topics from very familiar, sufficiently familiar, not sufficiently familiar and not familiar at all.
Table 4 shows the order in which the topics could be listed on the basis of mean scores for all
teachers.
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Table 4 Teachers’ perception of degree of familiarity with a number of cultural topics
Topics
1.Daily life and routines, living conditions, food and drink, etc.
2. Professional life, Education
3. Youth culture
Traditions, folklore, tourist attractions
4. Other cultural expressions (music, drama, art)
5. International relations between Thailand and other countries
6. Different ethnic and social groups
7. Values and beliefs
8. History, geography, political system
9. Literature

Mean
3.23
2.94
2.85
2.85
2.77
2.67
2.49
2.48
2.44
2.33

Meaning
sufficiently familiar
sufficiently familiar
sufficiently familiar
sufficiently familiar
sufficiently familiar
sufficiently familiar
not sufficiently familiar
not sufficiently familiar
not sufficiently familiar
not sufficiently familiar

The aspects of the foreign culture English language teachers appear to be most familiar
with is “daily life and routines”, an aspect which appears prominently in most English language
textbooks used in Thailand and it is only one topic that no teacher stated that she/he considered
him/herself not familiar at all.
Other topics namely youth culture, professional life and education, traditions, folklore,
tourist attractions, other cultural expressions and international relations between Thailand and other
countries are in the middle-ground. On the other hand, teachers appear to not sufficiently familiar in
foreign history, geography, political system, different ethnic and social groups, values and beliefs.
Finally, the least familiar topic is literature which 50% stated that they are not sufficiently familiar
with it.
5. Teachers’ perception of the frequency of their contacts with foreign cultures and countries
It is relevant to investigate to what extent teachers’ cultural knowledge is determined by
their actual contact with the foreign cultural background. Teachers’ contact was viewed from the
two perspectives: while at home and abroad. Table 5 shows teachers’ contacts with the foreign
community/ies in their different visits.
5.1 Direct contact at abroad
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Table 5 Kinds and frequency of teachers’ direct contact to foreign cultures/ countries associated
with English language abroad
Kinds of contact
1. Tourist staying in a foreign country
2. Participation in a teacher training program or a foreign language course in a
country using foreign language
3. Visit relatives or friends
4. School trips
5. Work visits (within the framework of an exchange project)

Mean Description
2.42 seldom
2.23 seldom
2.21
2.10
1.98

seldom
seldom
seldom

As a whole, English language teachers appear to have low frequency of direct contact with
the foreign culture(s)/ countries associated with English language. The highest type of contact is
tourist trips which 45.8% stated that they sometimes go abroad for travel purpose while 25% never.
The second is the participation in a teacher training program or a foreign language course in a
country using foreign language, 41.7% of them sometimes do while 35.4% never.
The remaining contacts occur is visiting relatives or friends the most popular of them.
Lastly, visits to the foreign country other than teachers’ personal purposes are the least frequent
contact: school trips, 35.4% never do, 25% seldom do which seem to be considered by teachers to
not be part of their professional duties and work visit (within the framework of an exchange project)
which most of teachers (45.7%) stated they never do this.
The kind of relationship established with the foreign community and the kind of cultural
knowledge gained differs in both instances. Tourist trip gives a superficial and external intercultural
experience, the opportunities to contact with the members of the foreign country is reduced. On the
other way, a professional type of knowledge is derived from participation in a teacher training
program or a language course.
5.2 Contact at home
Teachers were likewise to specify the frequency of their contact with the foreign cultures
while staying in Thailand
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Table 6 Kinds and frequency of teachers’ direct contact to foreign cultures/ countries associated
with English language at home
Kinds of contact
1. Media contact
2. Contact with foreign language assistants (usually from English
speaking countries) in my school
3. Contact with foreign teachers or students who visit my school
4. Contact with people from the foreign country who live in Thailand
5. Visit the cultural institute representing the foreign country

Mean Description
3.45 sometimes
3.17 sometimes
3.10
2.98
2.46

sometimes
sometimes
seldom

The data presented in table 6 shows that the most popular kind of foreign culture contact is
through the media. While 52.3% of the teachers stated that they have regular media contact. The
second and third positions are contact with the foreign language assistants in school and contacts
with foreign teachers who visit schools. No teacher report that they never do these three contact.
However, when considering on the whole, they appear to only occasionally contact with these three
contacts.
Teachers sometimes contact with people from foreign countries living in Thailand. This is
because there are many foreigners including diverse native English speakers who live in Thailand
especially Chiang Mai. Visit to the cultural institute representing the foreign country in Thailand is
the source of information least drawn upon, in spite of the fact that there are many cultural
institutes in the city of Chiang Mai. Only four teachers acknowledge having additional contacts.
They mentioned “internet via blogs or chatting”, “contact with foreign friend who are English
speaking people”, “tourists” and “conferences”.
In conclusion, when considering both abroad and at home contact data, the kinds of
contact the teachers appear to have most often are media contact, followed by the contact with
native foreign language teachers in school, contact with foreign teachers who visit school, and
contact with people from foreign countries who live in Thailand. These are all contacts while at
home and affect the kind of information teachers will dispose of: media contacts which maybe
biased, but personal contacts with people originating from English-speaking countries provides a
valuable insider view.
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Discussion and Conclusion
Most English language teachers aim to promote the learning skills and linguistic knowledge
for their students rather than to promote the intercultural competence knowledge and skills. This
may due to the fact that most of their learners are high school students who have to be prepared
for their university admission. Therefore, most teachers appear to focus on promoting learning
strategies and linguistic knowledge for their students. However, in terms of culture teaching, they
tend to follow the basic curriculum that is to pass on knowledge about foreign daily life and routines
and those of Thai. Thus students can perceive the similarity and differences of most daily life and
routine aspects without the skills to handle intercultural contact situations.
In terms of teachers’ foreign cultural background knowledge, the countries that they are
familiar with are United States of America and United Kingdom. Teachers are sufficiently familiar
with topics appeared prominently in English language textbooks especially daily life and routine
which corresponds to the culture teaching objective. Literature is the topic which teachers are
familiar least so it tends to have no role in English language education. This may stem from
teachers’ professional training and teacher education curriculum that mainly educated linguistic
teaching.
Moreover, teachers have low frequency of direct contact with the foreign culture/ countries
associated with English language at abroad. Most of the contacts are at home with mostly the
media contacts and native English speaker teachers at schools. This finding indicates that English
language teachers do not have many opportunities to learn the foreign culture abroad. The cultural
knowledge teachers that the teachers receive mostly are media which may be biased. However,
teachers can ask and learn foreign cultures from foreign teachers who are teaching in their school.
Moreover, teachers do not have time to visit the foreign culture institutes in the city because of
their teaching load and the small amount of school budget for teachers and students’ field trips.
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยในชั้นเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอวิชา ศท 344
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1 ในดานเอกสารประกอบการสอน กิจกรรมการเรียน และคุณลักษณะ
ผูสอน ประชากร คือ นักศึกษาสาขาพัฒนาการทองเที่ยว ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ศท 344 จํานวน
48 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช คือ แบบสอบถามความคิดเห็น มีลักษณะเปนแบบประมาณคา (rating scale)
แบง เปน 3 ตอนตามวัตถุป ระสงคการวิจัย ผลการวิจั ยปรากฏ ดังนี้ 1) ดานเอกสารประกอบการสอน
นักศึกษาสวนใหญเห็นวาเอกสารประกอบการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับดี ดานเนื้อหาวิชามีความ
สมบูรณและเหมาะสมกับระดับความรูของนักศึกษา เอกสารประกอบการสอนมีเคาโครงการสอนอธิบาย
รายละเอียดวิชาชัดเจน อีกทั้งมีการระบุกิจกรรมการเรียนชัดเจนสอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของ
แตละบทเรียน 2) ดานกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมในระดับดีมากหลายดาน ไดแก กิจกรรมการเรียน
การสอนเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนสงเสริมใหนักศึกษาไดคิดและแกไขปญหา และให
นักศึกษาไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 3) ดานคุณลักษณะผูสอน นักศึกษาเห็นวาผูสอนมีคุณลักษณะ
เหมาะสมในระดับดีมากหลายดาน คือ ผูสอนเขาสอนสม่ําเสมอและสอนตรงเวลา ผูสอนตั้งใจสอนและ
กระตือรือรน มีความสามารถในการสื่อสารและอธิบายไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในการกิจกรรมการเรียนการสอน
คําสําคัญ: ความคิดเห็น คุณลักษณะ ศท 344

Abstract
The objective of this classroom research was to investigate students’ opinion on the subject
GE 344 (English for Tourism 1) concerning the course book, learning activities and instructor’s
characteristics. The population in this study consisted of 48 second year students in tourism
development, Meajo University, Phrae campus, school year 2008. A set of rating scale questionnaires
was used for data collection. Results of the study revealed the following: 1) most of the respondents
perceived that the course book was appropriate at a high level in terms of content, clear course
outline, and learning activities; 2) classroom activities were suitable for the respondents at a highest
level in terms of problem-solving, and classroom participation; and 3) the respondents agreed that
the instructor had appropriate characteristics at a highest level in terms of punctuality, attention,
enthusiasm, clear explanation, and provision of idea sharing.
Keywords: opinion, characteristics, GE 344
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คํานํา
รายวิชา ศท 344 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1 จัดอยูในกลุมวิชาแกน หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งนักศึกษาตองเรียนภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว ดังนี้ ศท 344
ภาษาอั งกฤษสํ าหรั บการท องเที่ ย ว 1 ศท 345 ภาษาอั งกฤษสํ าหรั บ การท อ งเที่ ย ว 2 และ ศท 346
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 3 ตามลําดับ และนอกจากนี้ยังมีรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่นักศึกษา
จะตองเรียน ดังนั้นจะเห็นไดวาภาษาอังกฤษมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
พัฒนาการทองเที่ยว นอกจากนี้ ยังถือไดวารายวิชา ศท 344 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1 เปน
พื้นฐานสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว เพราะหากนักศึกษาสอบตกในวิชาดังกลาว
แลว จะไมสามารถลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 2 และ 3 ตอไปได และขณะเดียวกัน
อาจสงผลใหนักศึกษาไมสามารถเรียนจบภายในระยะเวลาตามที่กําหนดได จากความสําคัญของรายวิชา
ดังกลาว ทําใหผูวิจัยตองการที่จะศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอองคประกอบที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอนใน 3 ดาน คือ เอกสารประกอบการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และคุณลักษณะผูสอน โดยผลที่
ไดจากการวิจัยจะนําไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอ
ผูสอนและผูเรียน ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงคของรายวิชา
วัตถุประสงค
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอวิชา ศท 344 ภาษาอังกฤษสําหรับ
การทองเที่ยว 1 ในดานเอกสารประกอบการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และคุณลักษณะผูสอน

วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาต อ วิ ช า ศท 344
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1 โดยวัดความคิดเห็นของนักศึกษาตอองคประกอบตางๆ ในรูปแบบของ
ระดับคะแนน มีลักษณะเปนแบบประมาณคา (rating scale) โดยแบงระดับคะแนน ออกเปน 5 ระดับ คือ
เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และ เห็นดวยนอยที่สุด กําหนดคะแนน
เปน 5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดับ แบบสอบถามประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เอกสารประกอบการสอน เปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเคาโครงการสอน การ
กําหนดวัตถุประสงคการเรียน ความเหมาะสม และความหลากหลายของเนื้อหาวิชา ความเหมาะสมของ
จํานวนแบบฝกหัดในแตละบทเรียน ความรูและประโยชนที่ไดรับ เปนตน โดยมีรายการทั้งหมด 10 ขอ
ตอนที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอน เปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการ
ทดสอบยอย ความนาสนในของกิจกรรมการเรียน ความหลากหลายของวิธีสอน การใชสื่อ การมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนของนักศึกษา ความเหมาะสมของการมอบหมายงานแกนักศึกษา เปนตน โดยมีรายการ
ทั้งหมด 8 ขอ
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ตอนที่ 3 คุณลักษณะของผูสอน เปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรงตอเวลา ความตั้งใจ
ในการสอน การเตรียมการสอน การตรวจแกไขงาน ความเอาใจใสตอนักศึกษา การเปดโอกาสใหนักศึกษา
ซักถามและแสดงความคิดเห็น เปนตน โดยมีรายการทั้งหมด 8 ขอ
วิธีการ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชา ศท 344 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1 ซึ่งมีวิธีการวิจัย ดังนี้
1. ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ สาขาพัฒนาการทองเที่ยว ชั้น
ปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศท 344 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2551 จํานวน 48 คน
2. วิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 กําหนดจุ ดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม และรูปแบบของแบบสอบถาม แลวสรา ง
ขอความจากขอมูลที่เกี่ยวของโดยใหครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการทราบ
2.2 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความชัดเจนและความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของขอความ และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
2.3 นําแบบสอบถามไปคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
Cronbach
( α -Coefficient) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 20 คน ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เทากับ 0.785 แลวนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชในการเก็บขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหนักศึกษาตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ผูวิจัยแจกและเก็บแบบสอบถาม
เองในหองเรียน หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาหาคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งขอมูลที่จะ
นําไปประกอบการอภิปรายผล
4. การวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติ เพื่อหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (mean) และ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อหาระดับความคิดเห็นตามมาตราวัดของลิเคริ์ท (Likert
method) ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง
4.51-5.00
หมายความวา
เห็นดวยมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง
3.51-4.50
หมายความวา
เห็นดวยมาก
คาเฉลี่ยระหวาง
2.51-3.50
หมายความวา
เห็นดวยปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง
1.51-2.50
หมายความวา
เห็นดวยนอย
คาเฉลี่ยระหวาง
1.06-1.50
หมายความวา
เห็นดวยนอยที่สุด

ผลการวิจัย
ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาในด า นเอกสารประกอบการสอนมี ป ระเด็ น สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ เอกสาร
ประกอบการสอนที่นักศึกษาเห็นดวยมาก คือ ดานเนื้อหาวิชามีความสมบูรณและเหมาะสมกับระดับความรู
ของนักศึกษา จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 58.3 และเห็นวาเอกสารประกอบการสอนมีเคาโครงการสอน
อธิบายรายละเอียดวิชาชัดเจน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 54.2 นอกจากนี้นักศึกษายังเห็นดวยอยางมาก
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วา เอกสารการสอนมี ก ารระบุกิ จ กรรมการเรี ย นชั ด เจนสอดคล อ งกั บ เนื้ อ หาและวั ต ถุป ระสงค ข องแต ล ะ
บทเรียน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 54.2 สําหรับประเด็นที่นักศึกษาเห็นดวยมากที่สุดคือ เนื้อหาวิชามี
ความหลากหลาย น า สนใจ และเข า ใจง า ย และในประเด็ น การได รั บ ความรู มี ป ระโยชน ใ นการนํ า ไป
ประยุกตใช จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 52.1
ความคิดเห็นของนักศึกษาในดานกิจกรรมการเรียนการสอนมีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน คือ นักศึก ษาส วนใหญเห็ นดวยมากที่สุดว าการจัดการเรียนการสอนเน นให นักศึก ษาได
ฝกปฏิบัติ กิจกรรมการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดคิดและแกไขปญหา จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 56.2
และเห็นดวยมากที่สุดวากิจกรรมการเรียนการสอนทําใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู จํานวน
26 คน คิดเปนรอยละ 54.2 สําหรับความเหมาะสมของการทดสอบยอยในแตละบทเรียนนั้น นักศึกษาเห็น
วาเหมาะสมมาก จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 54.2
ความคิดเห็นของนักศึกษาในดานคุณลักษณะผูสอนมีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะผูสอน คือ
นักศึกษาสวนใหญเห็นดวยมากที่สุดในหลายประเด็น โดยเห็นวาผูสอนเขาสอนสม่ําเสมอและสอนตรงเวลา
จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 70.8 และเห็นวาผูสอนตั้งใจสอนและกระตือรือรน จํานวน 32 คน คิดเปน
รอยละ 66.7 นอกจากนี้ ยังเห็นวาผูสอนเปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถามและแสดงความคิดเห็นนั้น จํานวน
29 คน คิดเปนรอยละ 60.4 และนักศึกษาสวนใหญเห็นดวยมากที่สุดวา ผูสอนสามารถสื่อสารและอธิบายได
อยางชัดเจน จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 58.3

วิจารณผลการวิจัย
1. ดานเอกสารประกอบการสอน จากคาเฉลี่ยรวมนักศึกษาสวนใหญเห็นดวยอยางมากวาเอกสาร
ประกอบการสอนมีความเหมาะสม โดยเฉพาะดานความสมบูรณและความเหมาะสมของเนื้อหาวิชากับระดับ
ความรูของนักศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกเนื้อหาวิชาตามหลักการ โดยศึกษารายละเอียดจากโครงสราง
รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา นอกจากนี้ยังคนควาเอกสารเพิ่มเติมจากหนังสือ ตํารา เว็บไซตที่เกี่ยวของ
และเนื้อหาดานโครงสรางภาษาที่สามารถนําไปใชในบริบทการทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความรูพื้นฐาน และ
ความตองการของผูเรียนจากประสบการณการสอนในวิชาดังกลาวที่ผานมา ดังที่ นิรมล และคณะ (2543)
กลาวไววาการเลือกเนื้อหาวิชาตอ งคํานึง ถึงสมรรถภาพการเรียนรูของผูเรี ยนและวิธีการเรียนรู ความ
เหมาะสมของความรูที่จะนํามาสอน คือ ตองเปนแกนสารของความรูของสาขาวิชา ตองเชื่อถือได และ
ตอบสนองความมุงหมายไดหลายประการ และประการสําคัญความรูเนื้อหาสาระนั้นเปนเปาหมายและ
ความตองการของสังคม คือ สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสังคม และสอดคลองกับความตองการ
ความสนใจของผูเรียน เปนตน นอกจากนี้นักศึกษายังเห็นดวยมาก วาเอกสารประกอบการสอนมีเคาโครง
การสอนอธิบายรายละเอียดวิชาชัดเจน อํานาจ (2532) กลาววาการแจงเคาโครงรายวิชาแกนักศึกษา ถือเปน
ดัชนีชี้วัดหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เคาโครงรายวิชานั้นเปรียบเสมือนแผนการสอน และ
เกณฑการประเมิน ซึ่งผูสอนทุกคนจะใชเปนเข็มทิศในการจัดการเรียนการสอน ทําใหการเรียนการสอนใน
รายวิชาเปนไปอยางมีหลักการและตรวจสอบได ในขณะเดียวกันผูเรียนก็จะไดทราบลวงหนาถึงรายละเอียด
ตางๆ ในเคาโครงรายวิชา ทําใหสามารถวางแผนการเรียนลวงหนาได ดังนั้นเมื่อทั้งผูสอนและผูเรียนไดรับ
ทราบแผนการสอนรวมกันจะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมาย อยางไร
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ก็ตามในดานความเหมาะสมของเนื้อหาไวยากรณในแตละบทเรียน จากขอมูลพบวา มีนักศึกษาจํานวน 10
คน คิดเปนรอยละ 20.8 เห็นวามีความเหมาะสมปานกลาง จากแบบสอบถามที่นักศึกษาไดใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมพบวา นักศึกษาบางสวนเห็นวาเนื้อหาดานไวยากรณในแตละบทเรียนมีมากเกินไป และเห็นวาไมได
นําความรูดานไวยากรณไปประยุกตใชมากนัก ในทางกลับกันหากพิจารณาใหถวนถี่แลวในการใชภาษาให
ถูกตองนั้น ไวยากรณถือวาเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับมัคคุเทศก หากใชโครงสรางภาษา และ
สํานวนที่ถูกตองตามหลักภาษาแลวจะทําใหสามารถอธิบายเรื่องราวไดอยางเขาใจและถูกตอง อีกทั้งทําให
การอธิบายขอมูลตางๆ มีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมแลวนักศึกษาสวนใหญเห็นดวยมาก วากิจกรรม
การเรียนการสอนมีความเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.19 ประเด็นที่นักศึกษาเห็นดวยมากที่สุด คือ
เห็นวากิจกรรมการเรียนการสอนเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ ทําใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกระบวนการ
เรียนรู อีกทั้งเห็นวากิจกรรมการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดคิดและแกไขปญหา จากการเรียนการสอนใน
วิชา ศท 344 ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมการเรียนโดยใหผูเรียนไดฝกลงมือปฏิบัติดวยตนเองมากที่สุด ตั้งแต
กิจกรรมที่งาย เชน การฝกพูดตามโครงสรางภาษา ดวยกิจกรรมงานเดี่ยว และงานคู ตลอดจนกิจกรรมที่
ยาก คือ การนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ เชน การอธิบายขั้นตอนการทําอาหาร และการอธิบายสถานที่
ทองเที่ยวเปนตน นักศึกษาจะเกิดทักษะการเรียนรูจากการทํางาน การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน การคิดริเริ่ม
สรางสรรค ตลอดจนการคิดแกไขปญหา ซึ่งจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) ใหแนวทางการจัดการศึกษาในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียน คือ เนนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน
ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อแกไขปญหา และใหจัดเนื้อหาสาระ
กิจกรรมสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน นอกจากนี้ วัฒนาพร (2542) กลาวถึงหลักการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูวา ใหจัดกิจกรรมโดยเนนใหผูเรียนเปนผูทํากิจกรรม เพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง
การจัดกิจกรรมโดยใชวิธี การทาทายความคิด ความสามารถผูเ รียน ฝกฝนวิ ธีการแสวงหาความรู และ
แกปญหาดวยตนเองจะทําใหผูเรียนเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียน และไดรับประโยชนจากการเรียนที่แทจริง
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ น า สนใจ มี ค วามหลากหลายจะช ว ยให ผู เ รี ย นเกิ ด การใฝ รู ม ากขึ้ น และกิ จ กรรมที่
เหมาะสมกับเนื้อหาจะทําใหผูเรียนไดรับความรูและเขาใจเนื้อหามากขึ้น
3. ดานคุณลักษณะผูสอน นักศึกษาสวนใหญเห็นดวยมากวาผูสอนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม โดยมี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.41 และในหลายประเด็นที่นักศึกษาเห็นดวยมากที่สุดตอคุณลักษณะผูสอน โดยเห็นวา
ผูสอนเขาสอนสม่ําเสมอและสอนตรงเวลา ผูสอนตั้งใจสอนและกระตือรือรน มีความสามารถในการสื่อสาร
และอธิบายไดอยางชัดเจน จากการสังเกตการณผูวิจัยพบวาการที่ผูสอนเขาสอนสม่ําเสมอและตรงตอเวลามี
ผลตอผูเรียนในดานบวกเชนเดียวกัน กลาวคือ ผูเรียนเองก็จะมีพฤติกรรมตามแบบอยางของผูสอน จาก
ขอกําหนดของมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545 อางใน สมหวัง, 2547)
พบวา การตรงตอเวลา และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐาน
และตัวบงชี้ขอหนึ่งสําหรับประเมินคุณภาพครู อีกทั้งในงานวิจัยของมานะ (2550) พบวา ปจจัยที่สงผลตอ
คุณภาพนักเรียนในทางบวก คือ การจัดการชั้นเรียนและความกระตือรือรนของครู นอกจากนี้ Eble (1972
อางใน เตือนใจ, 2532) กลาวถึงลักษณะของครูอาจารยที่ดีวา ตองเปนคนคลองแคลว เปนคนที่อธิบายได
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ชัดเจน มีลักษณะการสอนที่นาสนใจ สอดคลองกับ Wotrubo and Wright (1975 อางใน เตือนใจ, 2532)
กลาวถึงตัวประกอบที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารย คือ เปนผูที่มีความรูในเนื้อหาวิชา
อยางถูกตอง เปนผูมีความกระตือรือรนในเนื้อหาวิชาที่สอน อธิบายเนื้อหาวิชาไดอยางชัดเจน สนับสนุนและ
กระตุ น ให นั ก ศึ ก ษาได คิ ด ด ว ยตนเอง จะเห็ น ได ว า ครู ผู ส อนมี บ ทบาทสํ า คั ญ อย า งมากต อ ผู เ รี ย นและ
ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน อยางไรก็ตามจากแบบสอบถามในประเด็นการตรวจแกไขงานสม่ําเสมอ
การใหคะแนนงานชัดเจนและการตรวจสอบไดนั้น นักศึกษาบางกลุมเห็นวามีความเหมาะสมในระดับปาน
กลาง สาเหตุอาจเนื่องมาจากในการตรวจงานยอยนั้น ผูสอนไดใหนักศึกษาแลกงานกันตรวจจากการเฉลย
คําตอบพรอมคําอธิบายในหองเรียน ซึ่งนักศึกษาบางคนอาจคิดวาเพื่อนตรวจงานผิด และอยากใหครูเปน
ผูตรวจงานเองทั้งหมด อยางไรก็ตามหลังจากที่นักศึกษาตรวจงานแลว ผูสอนจะคืนงานแกเจาของเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้งกอนที่จะกรอกคะแนน ซึ่งการตรวจงานดวยตัวนักศึกษาจะทําใหนักศึกษา
เขาใจมากยิ่งขึ้น แตหากงานไหนมีลักษณะการตรวจที่ซับซอน หรือตอบไดมากกวา 1 คําตอบ ครูผูสอนก็จะ
ตรวจงานชิ้นนั้นเอง ซึ่งในประเด็นการตรวจแกไขงานครูผูสอนเองตองระมัดระวังและตองชี้แจงใหผูเรียน
ทราบ
ขอเสนอแนะ
1. ควรสอบถามขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนทั้งจากคณาจารยและ
นักศึกษาสาขาพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อใหไดขอมูลในการแกไขปรับปรุงเอกสาร ซึ่งจะทําใหไดเนื้อหาที่ตรง
ตามความตองการของทั้งอาจารยและนักศึกษาอยางแทจริง
2. ควรมี การศึกษาและเปรี ยบเทียบลักษณะกิ จกรรมที่นั กศึก ษาชอบและเห็ นวาเปน ประโยชน
ในการทําใหนักศึกษาไดฝกคิด แกปญหา และเกิดการทํางานรวมกันเปนทีม
3. ควรศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของครูที่นักศึกษาชอบและถือวาเปนแรงผลักดานบวกที่สงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
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Abstract
It’s generally known that fiscal administration was involved with the corporate governance
management from private sector in relation with omniscient paradigm so long particularly the digital era
20 century. What’s more, a researcher had operated with the proponent of tentative measurement such as
flawless reengineering procedure, matrix strategy mapping system and impending prerequisite e-budgeting.
Moreover, this procedure had been ever to solve the inertia and archaic fiscal administration in touch with
sluggish outlays bureaucracy system. This paper was aimed toward study an impede belittling & discrepancy
of fiscal administration structure a long way with the unscrupulous & thwarted fiscal cycle into Thai
bureaucracy system. Then, the malfunction was also negligible for fiscal good governance paradigm;
consequently, team research had hypothesized from logical framework throughout CIPPA model synthesis.
This result was pinpointed on the cumbersome mechanistic structure having curbed toward the budgeting
conduction to keep abreast of the ample breakthrough citizen center strategy. At last, it was salable to
combing out the competitive advantage strategy preparation having hinge on area dimension, organic
living simulation and rural sustainable prosperity with a view toward the theory of complex interdependence.

Keywords: fiscal reengineering, matrix strategy mapping system, complex Interdependence

Introduction
Nowadays, reengineering was imposed the business procedure since 1990; nevertheless, the
authentic pragmatic had ever been to total quality development on account of antecede commit breach of
contract proliferation gains of social welfare manipulation. Afterward, the embryonic stage initiated with
reengineer from systematic depreciation’s Michael Hammer and James Champpy in relation with textbook
of Reengineering the Corporation. It stated with business revolution in title of A Manifesto for Business
Revolution since 1993. Then, the best selling book was established with New York Time in which had
submersed on foreign language translation more than 14 languages worldwide. In addition, the correct
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definition was formed the official statement and subsequent function on account of reengineering scrutiny.
Its explanation meant the principle consideration from fundamental business procedure and radical design
and landscape architecture install so as toward attain the ample output of absolute amelioration. It was
application toward tentative update performance measurement and assessment such as cost of
production, quality of services delivery and economy of speed.
Contents of definition was composed of initiative fundamental pillar in which had succeed of
negligible intimidate puzzle and key heart of reengineering conduct. It was such a origination on
fundamental question consideration, hypothesis and regulation toward reserve of business operation and
hidden pragmatic action. This continue had proliferated with sluggish & discrepancy business function on
account of organizational hypothesis and wrong regulation and rules. In regard of modern management, it
was obsolete appropriateness toward puzzle questioning “why did we do this category?” “Why must we
act this kind?” “What did we do” “how did we act in order to be efficiency and effectiveness?” and so on.
In addition, radical dimension had involved with Latin language of radix in which was meant of thinking, redesign term of grass root destination encompassed many things. It was such a change and miniature
things. Nevertheless, conventional materials was related with extremely function including fundamental
simulation, hypothesis, principle and novel regulations.
What’s more, the outlay was inertia analysis of dramatic on vast and gigantic glossary. Moreover,
the emphasis was link of proceeding determination in terms of great reap development progress and
prosperity. Also, the success destiny had informed the titanic fruitful action efficiency proliferating in touch
with performance accrue and quality management absolutely. It was included with fundamental redesign in
which hinged on miniature tasks reengineering toward ameliorate improvement ample. What’s more,
process had important toward procedure of vocabulary of core glossary in touch with cause of confuse
and complexity to conduct reengineering. Also, the executive had been resemble retrogress of business
as well as procedure for a while. A body of task and chore had involved with details, structure and person
officer as equal as process that was set of activities. It was component of a series of action and input
procedure chronologically. In the other word, final activities had taken place of outcome an outcomes
valuable proliferating. On Adam Smith scholar, the business procedure was divided into miniature action
functions so as toward delegation and empowerment toward expert specialization officer. It was toward
pragmatic person officer; consequently, the invisible target had aimed of destiny on account of gigantic
goal. It also was negligible for ultimate goal and performance authentically so as toward impending
scrutiny consideration in which was concentrated on sub unit task from business procedure and function
collaboration empowerment.
Defining management VS management by objective
Accordingly, management paradigm had intervened with parade of set activities in which
embarked of efficiency and effectiveness throughout human capital, budgeting and materials. (Robbins
and DeCenzo, 2004: Certo, 2003) Occasionally, the definition had been agreement of managing
composition such as process, efficiency and effectiveness. Co operationally, it was meant toward other
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function such as planning, leading, and organizing and leading in touch with was interference of details in
the next paragraph.
Efficiency and effectiveness on escalating confrontation
Solidarity, the managing characteristic had involved with organizing throughout efficiency in which
was meant correct procedure methodology and compare between inputs and outputs. In addition, the
productivity resilience was component of less input or equivalences on account of function toward
efficiency. Everyone had explained on input factor in relation with organizational factors of organization
such as man, money, material, machine and capital in which was limited toward unlimited needs for
organizational management. Therefore, good governance had a will of less resource toward ultimate
commitment of maximum productivity.
Actually, effectiveness had concurred into efficiency of managing in which was meant the ultimate
objective and goals escalating paradigm. Moreover, management had involved with efficiency having
concerned on adequate resources and purpose productivity determination. The function was involved with
educational institution and graduate students in touch with education services quality. The enhancing
embarked with material resource factor without a view toward educational quality and so on. In addition,
the working aimed toward mere efficiency in relation with cost of production and effectiveness too.
Obviously, it was such a Hewlett-Packard Company in which had been sold color set of laser printer
having virtual color and long lasting quality. Its cover was achieved with labor, time and materials toward
higher efficiency without a view toward effectiveness due toward higher cost of manufacturing.
Specifically, the settlement instrument had provided with efficiency managing and effectiveness in
which had hinge on comprehension of interdisciplinary such as humanity, economics, philosophy, political
science, psychology and social science so as toward contribute human being behavior. It was reflected
that competitive advantage, free trade area, conflict, authority decentralization and social relationship
application.
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Table 1 Summary of Thai bureaucracy system and resolution of reengineering paradigm
Conventional mechanistic bureaucracy
1. Centralization
2. Power proliferation
3. Up-sizing
4. Power proliferation
5. Monopoly of authority, impose of services
6. Potential & silent crisis
7. Obsolete mechanistic bureaucracy
8. Materialistic system
- Organizational structure
- Finance & fiscal administration
- Line-item budgeting policy
- Decision making & authority
- Accountability of one way commander
- Human resource management
- Assessment and horizontal omniscient
appraisal

Modern reengineering of fiscal administration
1. Delegation & decentralization
2. Privatization
3. Downsizing
4. Deregulation
5. People participation
6. Democratization
7. Continuing administration reform
8. Organic living structure
- Reengineering
- Strategic based management
- Achievement and result innovation management
- Flexible remuneration management
- Out sourcing management
- Supplier & privatization management
- Good corporate governance

source: integration pilot experimental project of province initiatives for development, B.E.2544.
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Supportive
Financial Policy

International Trade

Investment

Knowledge
Based Economy

Contributive
Fiscal Policy

Sustainable Strategic
Agenda

Holistic Approach
of Matrix Strategy
Mapping System

Figure 1 Collaborative synergy model of fiscal administration reengineering
Source: Panaikorn Boonkob’s concept adapted from CIPPA model

Conclusion, Resolution and Suggestion
Regarding, reengineering fiscal administration spent almost the whole first innovation of its
existence progressing and refining the concepts that from fundamental basis of its work and methodology
of cooperation establishment. In those early years its materials and other operation became revolution and
moving forward for fostering and triggering learning and knowledge culture into organization, for
developing the thinking concept of working prosperity of working impelled together informally and openly
as follow.
1) Management was defined that parade of activities of success surrender with a view toward
efficiency and effectiveness of man power planning and organizational resources.
2) Manager was meant that cooperative officer and mutual colleagues so as toward coordination
working on account of objective management success. The organizational change was toward current
organizing status in touch with adaptability adjust manager throughout linear demarcation of executive
both officer and commander obviously.
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3) Efficiency was defined that correct working procedure in which was compared with input and
output so long with potential capacity competence. It was pinpointed that excessive productivity less than
input systematic model or equality proceeding actions. Moreover, efficiency was reflected that working by
effectiveness paradigm. In addition, effectiveness was defined that management by objective and purpose
determination so as toward concentration of efficiency management had been emphasized on working
procedure; nevertheless, the latter was focused on outcomes convictions.
4) Managing process was defined that was composed of 4 activities such as
- Planning was the related activities of objective management, strategy including workshop
practices as long as organizational purpose organization.
- Organizing was envisaged with aggregation of organizational structure and initiative
planning and scheme on account of goal objective.
- Leading /influencing was aggregated with motivation and convincing of leading people and
officer individually and team management toward practices. In addition, its cover was communication and
issue comprehension in which was related with organizational behavior officer.
- Controlling was defined that performance result assessment appraisal in relation with target
management and standard installment. Also, the problem resolution was on procedure as long as
management by objective and engraved standard.
5) Critical skills’ executive had been attained toward technical skills, human asset skills and
conceptual skills and so on. Also, higher executive officer had ever been many perspective aspect
dimensions as well as higher executive manager. The differentiate officer had needed the thinking concept
more intelligent than fundamental executive officer. In addition, technical skills were important for executive
smarter than higher executive no matter human asset skills was crucial toward every status paradigm
absolutely.
6) Executive always had been the authority of organization and enforcement of what was ethics
violation and infringement so as toward public interest. To sum, it was covered with organizational
objective in relation with legitimacy right of sense of belonging on the others.
All the above, the Thai bureaucracy system of reengineering had been the declaration of 2001
exhorted the association to attain its economic, social and cultural aims through “joint endeavors” and
“active collaboration and mutual assistance”. Regarding, its political institution and objectives, it was
covered with holistic strengthening & stability; however, the declaration contained no equivalent
exhortation. It was informed only “organic structure for income allocation and the efficiency rule of
law” and “adherence to the principle of Economic & Social Development Scheme Act of Charter”. It
conducted no impassioned call for the fiscal good governance & civil state to take common institutional
economics throughout CIPPA model analysis position so as toward the Thai fiscal administration
reformation prosperity.
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Abstract
Accordingly, the globe of organization management had involved with future executive with a view
toward variables unexpectedly. These variables were affected with administration illness in touch with
many execution and management policies. In the other words, the paradigm of analysis framework had
found that problem of defect and coincidental executive together with respect toward matrix reporting
system of budgeting procedure administration so long. In addition, the excessive burdens were from the
capacity of adaptation into modern management in which was interpreted on consistency level of
development by means of many reasons of problem resolution. Therefore, the organization development
was formed the satisfaction on account of accrue adjusted functions for strategy formulation correctly and
appropriately. Moreover, the problem resolution was pragmatic to solve and evolve the organization growth
crucially from Miller and Dess’s philosophy (1996: ch 6.). They had ever suggested that the pragmatic
strategy application in which was concerned about the suitable task and tactical chores so long as this
organization had invented into learning organization on key terms of success. In brief, this paper was
aimed toward study the devices of strategic management of result based management system being
affected on budgeting formulation policy into modern age globe.
Keywords: result based management, matrix reporting system, modern management

Introduction
Taking into consideration of result based management system, is was meant of the procedure of
strategy so long as the tactics implementation and pragmatic practices of performance by means of
outputs, outcomes and ultimate outcomes importantly. Moreover, it was led toward result in touch with
indicators obviously and empirical evidently. However, the conceptual framework was constructed with
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result based management system all the above; consequently, an attempt also had been ever an analysis
and critical issue on account of the necessary information scrutiny already as follow.
1.1 The reengineering was a long way with strategy and tactics to build and correction.
1.2 The strategy was formed with performance management concrete and administration.
1.3 The outcome result was from many indicators of many outcomes and outputs in touch with
many levels of matrix structure.
Consequently, the obligation and burden had been ever involved with modern management &
executive into modern organization so as to trigger and foster the evolution organization prosperity both
problem resolution and obstacle. It was encountered the approach obstacles sooner and later in which
was survived and sustained under the principle of efficiency and effectiveness. (Robins and Coulter 1999:
9) They had explained the efficiency of interrelationship between input and output with a view toward
purposive objective and cost production at least being included the effectiveness of management by
purpose.
Body of Knowledge 7 items (7 Knowledge)
Truly, body of knowledge was the key to success of heart architecture by means of result based
management system paradigm. If the administrator was lack off 7 knowledge of content absolutely, it
might state and issue of obviously evidence of self-confidence and constructivist building of building
including result based management system. It was agreement of clause toward failure implementation with
a view toward composition as follow.
1) Body of knowledge by Management
2) Body of knowledge by Marketing
3) Body of knowledge by Accounting
4) Body of knowledge by Finance
5) Body of knowledge by Production
6) Body of knowledge by Human Resource
7) Body of Knowledge by Administrative Environment
Simulation on account of Strengths, Weakness, Opportunities and Threats from SWOT ANALYSIS
organization
Similarly, conceptual framework was from SWOT ANALYSIS such as analysis on account of
explore the point of strengths, weakness, opportunities and threats into organizational environment
including analysis opportunities, obstacles and outsider environment atmosphere and organizing feedback
factoring environment.
Equally important, SWOT ANALYSIS was on the organization positioning structure consumption
in which was strengths, weakness, opportunities and threats itself organization. Also, it was hard to
acknowledge of strategy formulation administration so as toward development organizing. Notwithstanding,
SWOT ANALYSIS was taken place by means of correction, precise and absolute interpretation completely.
If the administrator had not appeared of covering 7 Ks of content of knowledge and absolutely
completeness from organization administration with a view toward 7 Ks of content of knowledge.
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SWOT MATRIX application for strategic management
Coincidentally, content body of knowledge was involved with 7Ks in which were constructed with
explore on account of strengths, weakness, opportunities and threats in light of appropriateness. Later,
they were brought together with brain storming approach with a view toward matrix reporting system
orientation. Given the breakthrough that 4 variables were kept encompassing with S/W/O/T analysis in
order to integrate and acquire the impact factor of potential capacity by means of logical thinking. Its cover
was organizational strategy no matter what was composed of systematic thinking and strategic
management approach increasingly.
Nevertheless, variable integration was constructed with best strategy and suitable paradigm in
which had integrated with pair variables crucial issue such as S-O, S-T, W-O, and W-T and so on.
Moreover, the final result of performance had taken place of strategic tactic management. Consequently, it
was called that SO strategy, ST strategy, WO strategy and WT strategy in light of many perspective
aspects being divided into kinds of strategic management such as SO1, SO2,……… SO n and the others.
In addition, conceptual framework was the same as principle concept obviously by means of matrix table
explanation as follow. (Table 1)
Table 1 Mean of matrix
Insider factor/ Outsider factor
Opportunities (O)
Threats (T)

Strengths (S)
SO strategy
ST strategy

Weakness (W)
WO strategy
WT strategy

Remarkable: 1. SO strategy was implementation being emphasized on empowerment between insider
organization strengths and good opportunities from outsider factors. Therefore, SO strategy was also
grouping from outstanding issue and movement issue to develop organization maximum extremely.
2. ST strategy was applied with being emphasized on integrated between strengths of
organization across from area surrounding area and overcome the obstacle perspective dimensions by
outsider factors. The requirement of strategy was the same as proactive personalities at large.
3. WO strategy was the focus on strategic management to an attempt of lucky fortunate with a
view toward outsider opportunities for assistance the intensifier degree of weakness taking place into
insider organization alright.
4. WT strategy was centralized with escape and without encounter part of battle and competition.
In light of weakness of organization had integrated with weakness and integrated with any other issues.
The limitation was from outsider factor to participate too; consequently, strategic management was
involved with escape and the important orientation from WT strategy management also.
Planning Administration and Strategic Management Composition Procedure
Recently, administrator executives had ever chosen the brain storming approach orientation and
capability of strategic management devices in grouping categories. Moreover, the crucial equipment was
agreement of clause by means of tactic implementation as follow SO strategy, ST strategy, WO strategy
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and WT strategy and so long. In addition, the administrator executive had depended on the focusing of
strategic management enforcement extension toward plan and initiatives including means in which was
being planning procedure construction with concrete performance outcome obviously.
Equally important, Thai bureaucratic organization had many variety strategic management in
which was in terms of plan and initiatives including concrete procedure processing approach. What’s more,
it was affected on uncertainty conditions environment atmosphere without obliquity permanent
interpretation on account of strategic implementation policy. At last, the strategic management result had
encountered the failure impact performance as defined that fundamental executive, middle executive and
senior executive from organization particularly high responsibility executive managers also.
Specifically, the planning mind mapping and procedure was the best practice for each of strategic
management devices. What’s more, the administrator had crucial awareness of importance and concern
about relationship and agreement of clause together between purpose and quality of strategic plan and
initiatives. Its cover was appropriate procedure and process stages and correction of no degree of matter.
Obviously, the executive brain storming approach was from insider expertise officer and managerial
function officer toward managerial advisory official both outsider and insider factor environment. (External
Management Consultant)

SO Strategy
Strategic Purpose

Plan 1

Methods

Plan 2

Methods

Plan 1

Methods

Plan 2

Methods

Plan 3

Methods

Strategy

WT Strategy
Strategic Purpose

Figure 1 Diagram of linkage of tactic strategy, plan and methods
Remarkable: Plan and methods of strategic procedure must have the relationship and agreement of
clause with strategic objective and purpose determination targets.
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Program budgeting and modernity of organization
Recently, modern organization had asserted that was into Asia region already in which had been
started up since 1990 century. Moreover, Thailand itself had broken up lower than the organizational
development toward modern organization. Its explanation was started up since 2000 follow up the Thai
organization had adjusted with systematic thinking and processing concept. Also, it was turned into public
and private including state enterprise alright.
Accordingly, systematic thinking and orientation procedure was component of Thai organization
already in terms of concrete performance result in being indicated that each of items as follows.
1. Thai modern organization had reengineering structure organization of organization management
to satisfy the change of needs.
2. Thai modern organization had formulated with training course syllabus so as toward increasing
body of knowledge for executive managers and insider officer systematically.
3. Thai modern organization had evolved with internal organization management so long as
satisfy the change management to heading a purpose of increasing efficiency reengineering so long.
4. Thai modern organization had started up the objective purpose both success and qualitative
degree and quantitative degree together.
5. Thai modern organization had ever started up interesting and focusing on attitude scrutiny and
consideration in terms of customers needs increasingly.
6. Thai modern organization had been awareness of vigilances in light of financial management
and marketing paradigm approach.
7. Thai modern organization had an attempt of developing paradigm by means of systematic
thinking so long as managerial function implementation for efficiency and effectiveness increasingly.
At present, prone to tendency was the same as direction of Thai modern organization in which
was being toward currency of trend toward development Thai modern organization into transitional change
age and era. It was passed toward Thai organization potential capacity in which was connected with
empowerment of moving forward the financial crisis to decline economic crisis of macro economic system.
In addition, Thai modern organization had insisted with the compass of survival path and prosperity way.
Consequently, modern organization had collaborative with modernity equipment in many aspects
toward development evolution devices. For example, financial management system perspective aspects
had an attempt toward development of traditional budgeting system increasingly. Accordingly, some
organizations had not implemented with attention of budgeting system and endeavor of enforcement
pragmatic practices in which was involved with modernity budgeting system approach by means of causeeffect relationship to Thai executive manager officer as follow.
1. Budgeting was meant the important key heart of Thai financial system management in light of
budgeting system to control and monitoring from possible financial paradigm all organizing structure.
2. Budgeting was actor to movement of fostering and triggering to cash in flow and cash out flow
currency systematically. Moreover, the system and traditional norms were a long way with topic issue for
modern organization.
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3. Budgeting was meant the disciplinary orientation to application of efficiency and effectiveness
for modern organization. Accordingly, pragmatic performance result was successful toward financial result
of what matter to do so.
4. Thai modern organization had an obligation by means of budgeting devices toward monitor
and control orientation of financial function mechanistic structuring. It was involved with department and
division authority and responsibility under the regulation and boundary framework line administration.
5. Modern organization had commitment with a view toward vision in terms of finance &
budgeting paradigm both statement of vision and administrative rules.
6. Modern organization had been the cyber world organization toward the stability of finance
paradigm on account of sustainable development organization. Given the fact, the budgeting system was
in touch with applicable organization so long as cause toward criminal and defect alarming devices of
financial perspective dimensions.
7. Modern organization had a statement of visionary agenda for holistic organization integration in
which was navigated with financial organization at the advance future. Therefore, a tendency of modern
budgeting system was from reengineering paradigm administration so long as holistic integration officers
person had comprehend the same direction correctly.
8. Administrative policy had been in terms of organization in the future in which was relationship
by means of financial policy management agreement of clause to the budgeting consistency of times line.
In addition, administration and finance had the same as relationship between modern organization and
budgeting procedure together.
Truly, the financial truth was the same as logical paradigm all the above in which was referred
that budgeting mechanism had been the equipment for modern organization implementation. Also, some
organization had claimed that the line-items budgeting system already in which was analysis of efficiency
problem and without change satisfaction including several obstacles so long. In conclusion, the modern
devices particularly result based management system was applicable toward reform the budgeting system
toward modernity approach more than the past function presentation activities.
Summary and Recommendation
Presently, development administration had taken into Thai organization so long as satisfy new
environment atmosphere surrounding for cyber world conditions. Afterward, the future possibility had taken
place of national agenda statement of clause in terms of Thai modern organization so much. In addition,
public & private and state enterprise organizing had asserted with many stage line development system of
best organization increasingly.
Coincidentally, the lingering was related with free trade area agreement and free financial
relationship with a view toward Thailand adaptation capability including statement of strategy function.
Also, one of the issues had been involved with Thailand adjustment and prejudices interpretation of tactic
strategy such as financial management and financial devices so excessive quantities orientation.
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Moreover, that was budgeting equipment devices so long as systematic budgeting device in Thai society
bureaucratic system structuring administration management. It was defined that modern budgeting system
which was composed of precise, short meaning framework and being easy toward perception and so long.
In addition, the linkage relationship had comprehension of cooperative learning paradigm of level
executive organizing. Also, the cooperation was involved with forgotten issue to design on satisfaction for
modern management environment at advance together.
In brief, the supporting details had been emphasized on conceptual framework into important
issue topic resolution such as need to focus on Thai administrator both public, private and state enterprise
to understand and perception of modern budgeting system. Also, the increasing efficiency degree had
been pragmatic application implementation enforcement by means of workshop field and practical
paradigm. In addition, the budgeting communication was a long way with budgeting implementation
interactive learning comprehensive course for executive more than for specialist of accounting officer, chief
financial officer. Given the breakthrough of result based management system, budgeting paradigm had
been implied the administrator and organizing officer particularly accountant and chief financial officer
alright.
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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
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