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18. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สุภาภรณ์ เอ่ียมเข่ง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  
19. รองศาสตราจารยด์ร.จตุรงค ์ลงักาพินธ์ุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
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23. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.กฤติมา เสาวกุล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
24. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ส าเนาว ์เสาวกุล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
25. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สุทิศา เขม็ผะกา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
26. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สุภฏา คีรีรัฐนิคม มหาวทิยาลยัทกัษิณ  
27. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เสาวลกัษณ์ วรรธนาภา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
28. ดร.ประภาพร รัตนธ ารง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
29. รองศาสตราจารยด์ร.อศัวิน แสงพิกุล มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
30. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.จงกลณี จงอร่ามเรือง มหาวทิยาลยับูรพา 
31. ดร.องัคณา จนัทรพลพนัธ์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
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32. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
33. ดร.ชินพนัธ์ ธนารุจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
34. ดร.ศุภคัรชา อภิรติกร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
35. ดร.มงคล เทพรัตน์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
36. ดร.รัสรินทร์ ฉตัรทองพิศุทธ์ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 
37. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.พจมาลย ์ สุรนิลพงศ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  
38. ผูช่้วยศาสตราจารยน์.สพ.ดร.พีรศกัด์ิ สุทธิโยธิน  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
39. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.วรางคณา กิจพิพิธ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
40. ศาสตราจารย ์ดร.สมปอง เตชะโต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
41. รองศาสตราจารยด์ร.วนัวศิาข์ งามผอ่งใส มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
42. รองศาสตราจารยด์ร.ป่ิน จนัจุฬา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
43. รองศาสตราจารยด์ร.วฒิุพร พรหมขนุทอง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
44. รองศาสตราจารยด์ร.ปาริชาติ วสุิทธิสมาจาร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
45. รองศาสตราจารยด์ร.ธ ารงค ์อมรสกุล มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
46. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ระพีพร เรืองช่วย มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
47. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.นเรศ ซ่วนยกุ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
48. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ระว ีเจียรวภิา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
49. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.จินดาพร ภูริพฒันาวงษ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
50. ดร.ธญัจิรา เทพรัตน์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
51. ดร.นฤมล พฤกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
52. ดร.ธีญาภรณ์ แกว้ทวี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
53. ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ณฐัธยาน์ ชูสุข สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

54.
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ค าน า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 (10 th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTIC) ระหว่างวนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561 ณ 
โรงแรมเรือรัษฎา อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง เพื่อเป็นเวทีส าหรับนกัวิจยัในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
มุมมองในดา้นวิชาการ เทคโนโลยสีร้างสรรค ์รวมถึงการคน้พบนวตักรรมทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีความส าคญัในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย ั่งยืน 
ทางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงท่ีไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมในปีน้ี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจและ
เวลาอนัมีค่า เพื่อผลกัดนัให้เกิดการประชุมวิชาการคร้ังน้ีข้ึน และหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าพลงัความร่วมมืออย่าง
ต่อเน่ืองจากการประชุมวิชาการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จะพฒันาเติบโตต่อเน่ืองไป
ทุกปี จนกา้วสู่การเป็นมหาวทิยาลยัชั้นน าของประเทศไทย 

ในการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 (10th RMUTNC) และ
การประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTIC) ประกอบไป
ด้วยปาฐกถาพิเศษ การน าเสนอผลงานวิจยัจากนักวิจยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และ
นกัวิจยันกัวิชาการสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการน าเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ
จ านวน 482 ผลงาน  ผลงานวจิยัระดบันานาชาติ 53 ผลงาน และส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมจ านวน  49 ผลงาน 
ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทั้ง 9 แห่ง  

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  (Proceeding) ฉบบัน้ีเป็นของกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ 
ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมจ านวน 82 บทความ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจ 
เพื่อการน าไปแลกเปล่ียนความรู้ทางวชิาการในอนาคต  

   สถาบนัวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
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สารจากอธิการบด ี

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 (10th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTIC) ระหว่างวนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือ
รัษฎา อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง นั้น ดว้ยการวจิยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งละเอียด
ลึกซ้ึง เพื่อให้ไดข้อ้มูลองคค์วามรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม หรือผลงาน ซ่ึงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ทั้ง 9 แห่ง ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาการวิจยั และระบบส่งเสริมและสนบัสนุนการแสวงหา
องค์ความรู้จากการวิจยัในแต่ละศาสตร์เพื่อพฒันาวิชาการ ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และในฐานะท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเนน้ทกัษะความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยี 
และสร้างนวตักรรมเพื่อชุมชนสังคม ได้มุ่งพฒันางานวิจยัท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการในการพฒันาชุมชนทุก
ระดบัอยา่งต่อเน่ือง   

ดงันั้นการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 (10th RMUTNC) 
และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTIC) ประจ าปี 
2561 ภายใตห้ัวขอ้ : ราชมงคลขับเคล่ือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 ซ่ึงเป็นจุดสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ ง 9 แห่ง และภาคีหน่วยงานท่ีสนับสนุนการวิจัย
ระดบัประเทศ ประกอบดว้ย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
(วช.) ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ส านกังาน
พฒันาการวิจยัการเกษตร (สวก.) ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม
แห่งชาติ (สวทน.) และสถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ ท่ีจะน าเสนอผลงานวจิยัอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
สังคมไทยใหเ้กิดความเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ขอขอบคุณหน่วยงานท่ีให้เกียรติเป็นเจา้ภาพร่วม และ
ขอขอบคุณท่านวิทยากรปาฐกถาพิเศษ ผู ้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู ้ร่วมประชุมและน าเสนอผลงานวิจัย 
คณะกรรมการด าเนินการจดัประชุมวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทั้งบุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลทั้ง 9 แห่ง ท่ีมีส่วนร่วมใหก้ารจดัประชุมวชิาการในคร้ังน้ี สัมฤทธ์ิผลตามความมุ่งหมายทุกประการ  

             ผูช่้วยศาสตราจารยย์งยทุธ  หนูเนียม 
รักษาราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
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สารบัญ 
กลุ่มสาขา:  เกษตรศาสตร์ ภาคบรรยาย 

รหสั ช่ือเร่ือง ผูน้ าเสนอ หนา้ท่ี 
NO2-001 นวตักรรมการสกดัผงบุกเน้ือทรายดว้ยวธีิขดัอนุภาคเชิงกล สุภาวดี  แช่ม 2 

NO2-002 
การผลิตน ้ ามังคุดเข้มข้นพร้อมด่ืมโดยเทคนิคการระเหยภายใต้
สูญญากาศ 

พงษเ์ทพ เกิดเนตร 7 

NO2-003 การยอมรับทางประสาทสมัผสัต่อผลิตภณัฑสุ์ราผลไมเ้สาวรสกบัล้ินจ่ี รัตนพล พนมวนั ณ อยธุยยา 17 

NO2-004 
คุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงตม้ขา้วกลอ้งในเขตน ้ าแร่แจ้
ซอ้นล าปาง  ประเทศไทย 

จิรภา พงษจ์นัตา 24 

NO2-005 
ผลของสารฟอกฆ่าเ ช้ือหัวย่อย และอิทธิพลของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตต่อการชักน ายอดของบัวจงกลนี (Nymphaea siamensis 
Puripunyavanich V.) ในสภาพปลอดเช้ือ 

ณฐัวฒิุ  รอดบุตร 36 

N02-006 
กระตุน้การสร้างพฤกเคมีในตน้อ่อนทานตะวนัดว้ยวิตามินซีและไคโต
ซานจากกากเห็ดหลินจือ 

ชุติมา คงจรูญ 46 

NO2-007 
ฤทธ์ิชีวภาพของสารสกดัจากใบทุเรียนเทศ ท่ีมีต่อปลวกใตดิ้นสายพนัธ์ุ 
Coptermes curvignathus 

พชัราภรณ์ วาณิชยป์กรณ์ 56 

N02-009 
การพฒันาเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงดว้ยวธีิท าแหง้แบบพน่ฝอย 

กรรณิการ์ เจริญสุข 68 

NO2-010 เคร่ืองอบสม้แขกดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ ปิยะ ประสงคจ์นัทร์ 80 

NO2-011 
ผลของระยะเวลาในการใหแ้สงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่อการเจริญเติบโต
ของ สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J.Agardh) 

มาโนช  ข าเจริญ 92 

NO2-012 
ผลของระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิต
และการสะสมไขมนั ของสุกรรุ่น ลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท์-
แลนดเ์รซ) น ้ าหนกั 30-65 กิโลกรัม 

พรรณนิภา มุทาลยั 103 

NO2-013 
ผลของระดบัพลงังานในอาหารตอ่ประสิทธิภาพการผลิตและลกัษณะ
ซากของสุกรขนุลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท+์แลนดเ์รซ) น ้าหนกั 
80-105 กิโลกรัม 

ววิธัน์ สงกรานต ์ 117 

NO2-015 การส ารวจพรรณปลาในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 จงัหวดัน่าน อมรชยั ลอ้ทองค า 130 

NO2-017 
การทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและแท็บเล็ต
วเิคราะห์สีของปลาสวยงาม 

โกสินทร์  พฒันมณี 138 

NO2-018 
บทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ต าบลน ้ าตก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

รัตนา อุ่นจนัทร์ 145 

NO2-019 
อัตราพันธุกรรมและความก้าวหน้าในการคัดเลือกของสายพันธ์ุ
ถัว่ฝักยาวลูกชัว่รุ่นท่ี 3 

ธนัวา เกตุโอน 155 
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NO2-020 
การศึกษาตน้ทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในพ้ืนท่ีจงัหวดั
เพชรบุรี 

สุจรรยา แกว้พรายตา 
 

165 
 

NO2-021 
ศกัยภาพของวสัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมน ้ าตาลทรายส าหรับ
ผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละผลของการใชปุ๋้ยอินทรียท่ี์มีต่อการเจริญเติบโตของ
ขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ 
 

176 
 

NO2-022 
ผลของการใชปุ๋้ยอินทรียต์่อองค์ประกอบผลผลิตและผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ของขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ 
 

185 
 

 
กลุ่มสาขา:  เกษตรศาสตร์      ภาคโปสเตอร์  
รหัส ช่ือเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

NP2-001 การเปรียบเทียบพนัธ์ุแตงกวาการคา้ในพ้ืนท่ีบา้นเจดีย ์จงัหวดัน่าน                  บรรจง  อูปแกว้ 194 
NP2-002 ประสิทธิภาพสารสกดัเอก็เซนจากพืชสมุนไพรต่อการป้องกนัจ ากดั

หนอนชอนใบสม้ 
ณฐัชญา สุขประกอบ 

 
204 

NP2-003 ความรู้และการปฏิบติัการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมของเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีโครงการพฒันาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงป่ากลว้ยในต าบล
แม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

วราภรณ์ พรหมศร 
 

211 

NP2-004 ความรู้และการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสหวานตามหลกัการ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสมในพ้ืนท่ีโครงการหลวงจงัหวดั
เชียงใหม่ 

วจิิตรา บุรุษภกัดี 
 

219 

NP2-006 ประสิทธิภาพของสารสกดัสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิต่อเพล้ียไฟขา้ว มนตรี  เอ่ียมเจริญ 228 
NP2-007 คุณภาพชีวติของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในต าบลบางขนั อ าเภอ

บางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
จารีพร เพชรชิต 

 
234 

NP2-008 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นดา้นความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่
พลิกกลบักองของสมาชิกกลุ่มเกษตรท าไร่โป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ศกัดา สุภาธาดา 
 

246 

NP2-009 การพฒันาและการสุกแก่ของเมลด็พนัธ์ุกระเจ๊ียบมอญแดง ภทัรพร ภกัดีฉนวน 255 
NP2-010 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญของแคลลสัและการ

ผลิตสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรดใ์นสภาพเพาะเล้ียงของหนามแดง 
(Carissa carandas Linn.) 

พงศย์ทุธ  นวลบุญเรือง 
 

264 

NP2-011 อิทธิพลของระดบัปุ๋ยฟอสฟอรัสท่ีแตกต่างกนัต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของผกัเชียงดา 

ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย ์
 

271 

NP-012 ความสมัพนัธ์ของความหนาแน่นปากใบกบัฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ
และกรดจิมเนมิคของผกัเชียงดา 

ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย ์
 

278 

NP2-013 เปรียบเทียบผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตของผกัเชียงดา 9 สายพนัธ์ุ
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัล าปาง 

นภา ขนัสุภา 
 

291 

NP2-014 เทคนิคการปลูกเช้ือเพ่ือประเมินความตา้นทานราน ้ าคา้งในขา้วโพด รววีรรณ เด่ือมขนัมณี 299 
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NP2-015 ผลของสายพนัธ์ุองุ่นท าไวน์ต่อการเปล่ียนแปลงทางสรีรวทิยาและการ
สงัเคราะห์แสง 

ชิติ  ศรีตนทิพย ์
 

308 

NP2-016 ประสิทธิภาพของฮอร์โมนชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ขา้วพนัธ์ุ กข.43 

สุจิตรา เรืองเดชาววิฒัน์ 
 

315 

NP2-017 ดชันีเก็บเก่ียวและผลผลิตเน้ือในเมลด็ปาลม์หางกระรอกเพ่ือการบริโภค
ทดแทนตาว 

ศีลศิริ  สง่าจิตร 
 

321 

NP2-018 การใชส้ารละลายธาตุอาหารและน ้ าสกดัมูลสุกรต่อการเจริญเติบโตและ
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นวตักรรมการสกดัผงบุกทรายด้วยวธีิขัดอนุภาคเชิงกล  

Innovation of Extraction Method of Konjac Powder from Amorphophallus Konjac (Amorphophallus 

oncophyllus.) by Mechanical Particles Technique 
 

สุภาวดี  แช่ม1* และ ภทัราภรณ์  ศรีสมรรถการ2 

Supawadee  Cham1* and Pattharaporn Srisamatthakarn2 

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือหาวิธีการใหม่ในการสกดัแยกผงบุกดว้ยวิธีการขดัอนุภาคเชิงกล เพ่ือผลิตผงบุกท่ี
ความบริสุทธ์ิ ไม่ใชส้ารเคมีในการสกดั ซ่ึงเทคนิคการสกดัแยกดว้ยวิธีการขดัอนุภาคเชิงกลน้ีใชร่้วมกบัการสกดัแบบแห้ง 
ผลการศึกษาพบวา่เจลท่ีไดจ้ากผงบุกท่ีผา่นการขดัอนุภาคเชิงกล  มี ค่าความสวา่ง (L*) ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความ
เป็นสีเหลือง (b*) เท่ากบั 46.24 , 1.15 และ 4.03 ตามล าดบั ส าหรับคุณลกัษณะเน้ือสัมผสั คือ ค่าความหนืด แรงตดั และแรง
ดึง เท่ากบั 29,336.6 เซนติพอยด ์, 46.06 นิวตนั และ 1.98 นิวตนั ตามล าดบั ดงันั้นจะเห็นวา่วธีิการขดัอนุภาคเชิงกลไดผ้งบุก
ท่ีมีเจลมีความขน้หนืดท่ีสูง เจลมีความแขง็แรง และมีความหยดืหยุน่ไดดี้มากเม่ือเทียบกบัเจลบุกทางการคา้  
 
ค าส าคญั: บุกผง, กลูโคแมนแนน , การขดัอนุภาคเชิงกล 
 

ABSTRACT 
  

The research proposes a new kind for konjac flour production with purity and chemical free by mechanical particles polish 
technique. This technique combined the traditional dry and separated particles process. The results showed that the gel 
formation of Mechanical Particles Technique had L* (lightness) of 46.24, a* (red color) of 1.15 and b* (yellow color) of 
4.03, respectively. Moreover, the viscosity, cutting and tensile test were 29,336.6 cp, 46.06 N and 1.98 N, respectively. The 
konjac Gel obtained by the technique is characterized by a high viscosity and strength and elastic better than gel formation 
of the commercial konjac flour. 
 
Keywords: konjac power, glucomannan, Mechanical Particle 
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บทน า 
 บุกเป็นพืชหัว อยู่ในวงศ์บุกบอน (Araceae) สกุลบุก (Amorphophallus) เป็นพืชพ้ืนเมืองของไทยท่ีมีความส าคญั 
โดยบุกเน้ือทรายหรือบุกไข่ (Amorphophallus konjac K. Koch) เป็นพนัธ์ุท่ีถูกใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตบุกผง เพ่ือสกดัเอา
สารส าคญั คือ กลูโคแมนแนน (เพ็ญนภาและคณะ ,2555) และน ามาใชป้ระโยชน์เป็นสารให้ความขน้หนืด ท าให้เกิดเจล 
ปรับปรุงเน้ือสัมผสั และใชท้ดแทนไขมนัในอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งสามารถน ามาประยุกต์ใชเ้ป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ 
(Functional food) โดยกลูโคแมนแนนมีคุณสมบติัในการควบคุมความดนัโลหิตสูง โคเลสเตอรอล และลดอตัราเส่ียงต่อการ
เกิดมะเร็ง กลูโคแมนแนนมีในส่วนล าตน้ใตดิ้นของบุกมีสะสมอยูใ่นปริมาณมากจึงสามารถแยกสกดัออกไดง่้ายโดยวิธีทาง
เคมี โดยน าหวับุกมาบดกบัน ้ าหรือเอทธานอล สารละลายของกลูโคแมนแนนจะมีลกัษณะขน้เหนียวและเม่ือปรับใหมี้สภาพ
เป็นด่าง หรือ ผสมกบั K-carageenan  หรือ Xanthan จะเกิดการแขง็ตวัเป็นเจลได ้ท่ีมาของบุกท่ีน ามาสกดัคอนยคักนุั้นชนิดท่ี
ปลูกในประเทศญ่ีปุ่นเป็นชนิดท่ีมีหัวใหญ่ค่อนขา้งกลมเกล้ียง ไม่ปูดเป็นตะปุ่มตะป ่ าเหมือนชนิดท่ีพบในประเทศไทย การ
เพาะปลูกเพ่ือการคา้จะเก็บเม่ือบุกมีอายปุระมาณ 2 ปี โดยผงบุกจะมีปริมาณกลูโคแมนแนนไดถึ้ง 79.5 % แมจ้ะมีโรงงาน
ของไทยผลิตผงบุกเพ่ือเป็นวตัถุดิบผลิตอาหารและขนมต่าง ๆอยูแ่ถบชลบุรี ในปัจจุบนัเทคโนโลยีการสกดัมีความซบัซอ้น
หลายขั้นตอน และไทยส่งออกบุกแห้งไปตลาดต่างประเทศเพ่ือสกดัแยกสารกลูโคแมนแนน และน าเขา้มาในรู้บุกผงสกดั
เพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร แต่ยงัขาดการพฒันาเทคโนโลยผีลิตบุกผงเพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารท่ีสกดัไดด้ว้ยวิธีท่ีไม่
ซบัซอ้น และใหบุ้กผงท่ีมีคุณภาพปรากฏ คุณภาพดา้นความหนืด และเน้ือสมัผสัของเจลท่ีดี สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง
ในผลิตภัณฑ์อาหาร ผงบุกเป็นสารท่ีมีประโยชน์ในการน ามาประยุกต์ใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ( Functional food)                         
มีคุณสมบติัในการควบคุมความดนัโลหิตสูง โคเลสเตอรอล และลดอตัราเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง เน่ืองจาก องคป์ระกอบส่วน
ใหญ่เป็นกลูโคแมนแนน ซ่ึงเป็นสารท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพในเชิงท่ีสามารถลดระดบั คลอเรสเตอรอลและความดนัโลหิต
สูงบ าบดัอาการทอ้งผกู และสามารถใชเ้ป็นสารควบคุมน ้ าหนกัได ้เน่ืองจากโครงสร้างของกลูโคสและแมนโนสเช่ือมต่อกนั
ดว้ยพนัธะเบตา้ 1,4 ไกลโคซิดิค ท าให้เอนไซมใ์นร่างกายไม่สามารถยอ่ยสลายไดจึ้งไม่ให้พลงังานแก่ผูบ้ริโภค กลูโคแมน
แนน เป็นองค์ประกอบหลักท่ีพบในหัวบุก  โดยเฉพาะบุกไข่ (Amorphophallus muelleri blume) กลูโคแมนแนนเป็น
สารประกอบคาร์โบไฮเดรตท่ีประกอบดว้ยแมนโนสและกลูโคสในอตัราส่วน 1.6 : 1 เช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะบีตา้-1.4-กลูโค
สิดิก และมีหมู่แอซีทิลกระจายอยูท่ัว่ไปบนสายโมเลกุลของคอนยกัลูโคแมนแนนประมาณร้อยละ 5-10 ซ่ึงหมู่แอซีทิลจะอยู่
ทุกระยะ 9-19 หน่วยของแมนโนสหรือกลูโคส โดยหมู่แอซีทิลจะอยู่ท่ีคาร์บอนต าแหน่งท่ี 6 ของแมนโนสหรือกลูโคส 
(Jianhua et al,2015)  Melinda และคณะ (2012) ไดท้ าการศึกษาวิธีการสกดักลูโคแมนแนนจากบุกทราย (Amorphophallus 
konjac K. Koch) โดยน าวิธีการสกดัแบบ dry method ร่วมกบัการสกดัดว้ยสารละลายแอลกอฮอล์ 50 % ไดผ้งกลูโคแมน
แนน 92 % วฒิุนนัท์ และคณะ (2556) ไดศึ้กษาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการท าแหง้แป้งบุกดว้ยวิธีการออกแบการทดลอง
แบบพ้ืนผิวตอบสนองและการออกแบบส่วนผสมกลาง โดยการทดลองการผลิตด้วยเคร่ืองอบแห้งฟลูอิไดซ์เบด                   
โดยใชอุ้ณหภูมิอากาศร้อน ระยะเวลาการท าแหง้ และความเร็วอากาศร้อน พบวา่แป้งบุกมีค่าสีมีคุณภาพดีกวา่เคร่ืองอบแห้ง
แบบถาด ขั้นตอนการสกดัผงบุกถือวา่มีความส าคญัต่อคุณภาพของสารกลูโคแมนแนน งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันา
วิธีการสกดัเพ่ือใชเ้ป็นวิธีการตน้แบบ เพ่ือสกดัผงบุกท่ีมีปริมาณกลูโคแมนแนนสูง โดยใชว้ิธีการขดัอนุภาคเชิงกลหรือวิธี
ทางกายภาพ เปรียบเทียบกบับุกผงทางการคา้ โดยมุ่งหวงัใหไ้ดบุ้กผงท่ีมีคุณลกัษณะทางกายภาพท่ีดี 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเตรียมวตัถุดบิ  
 น าหัวบุกสดพนัธ์ุเน้ือทรายท่ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง   25 ถึง 30 เซนติเมตร มาลา้งท าความสะอาด แลว้น ามาปอก
เปลือก และหั่นเป็นช้ินความหนา 1  ถึง 2 มิลลิเมตร น าไปอบดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 + 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
ประมาณ 3 ถึง 5 ชัว่โมง จนมีความช้ืนสุดทา้ยร้อยละ 8 -10 น ามาบรรจุในถุง ส าหรับท าการศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
2. การศึกษากรรมวธีิการผลติบุกผงด้วยเทคนิคการขัดอนุภาคเชิงกล  
 โดยแบ่งปัจจัยในการศึกษาคือการขดัอนุภาคเชิงกลรอบท่ี 1 (Konjac Flour1 ; KF1) และการขดัอนุภาคเชิงกล          
รอบท่ี 2 (Konjac Flour2 ; KF2) เปรียบเทียบกับผงบุกทางการคา้ (Konjac Flour Commercial : KFc)  ท าการวางแผนการ
ทดลองแบบ แบบสุ่มอยา่งสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ท าการทดลอง 3 ซ ้ า มีวธีิท าดงัน้ี 
 2.1 น าบุกผงจากขอ้ 1 มาบดดว้ยเคร่ืองบดละเอียดแบบเข็ม (Pin mill)  รุ่น YPS-102 (FIS) 2 Hp : 1.5 Kw: 6000 
rpm. และน ามาขดัอนุภาคดว้ยตะแกรงร่อน ขนาด 80 mesh. ไดบุ้กผงจากการขดัอนุภาคเชิงกลรอบท่ี 1 (Konjac Flour1 ; 
KF1) บรรจุในถุง ส าหรับท าการศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
 2.2 น าบุกผงท่ีผา่นการขดัอนุภาพรอบท่ี 1 มาบดซ ้ าดว้ยเคร่ืองบดผงละเอียดแบบ Single disc mill รุ่น N-CNX-A4 
ร่อนผ่านตะแกรง 100 mesh. ได้บุกผงจากการขัดอนุภาคเชิงกลรอบท่ี 2 (Konjac Flour2 ; KF2) บรรจุในถุง ส าหรับ
ท าการศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
3. การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของเจลบุก 
 น าผงบุกท่ีผ่านการขดัอนุภาค จากขอ้ 2 ไดแ้ก่ ผงบุกสกดัจากการขดัอนุภาคเชิงกลรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2มาเตรียม
ใหเ้ป็นสารละลายเจลบุกความเขม้ขน้ร้อยละ 2 และแผน่เจลบุกความเขม้ขน้ร้อยละ 7 มาตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ  ดงัน้ี 
  
 3.1 สมบติัการความหนืดของเจลบุกผงโดยใชเ้คร่ืองวดัความหนืด Brookfield viscometer รุ่น DV-II +Pro ใชห้วัวดั
เบอร์S06 ความเร็วรอบในการหมุน 25 RPM ท าการวดั 3 ซ ้ า โดยควบคุมอุณหภูมิของตวัอยา่งท่ีช่วง 25 ± 1 องศาเซลเซียส 
 3.2. สมบติัดา้นเน้ือสมัผสั โดยใชเ้คร่ืองวดัเน้ือสมัผสั Texture Analyzer รุ่น TA-XT plus ใชห้วัวดัแรงดึง (Spaghetti 
tensile grips (A/SPR) และหวัวดัการตดัขาด (Knife probe)  บนัทึกผลเป็น แรงตดั (Cutting) และแรงดึง (Tensile) 
 3.3. การวดัค่าสี ดว้ยเคร่ืองวดัสี colorimeter รุ่น ColorQuest ระบบ Hunter Lab บนัทึกค่า สี L* เป็นค่าความสวา่ง 
ค่าสี a* เป็นบวกแสดงสีแดงและเป็นลบแสดงสีเขียว และค่าสี b* เป็นบวกแสดงสีเหลืองและเป็นลบแสดงสีน ้ าเงินท าการวดั 
3 ซ ้ า    
 

ผลและวจิารณ์ผล 
การศึกษาเทคนิคการขดัอนุภาคเชิงกล ของผงบุกจากบุกแหง้จากการเทคนิคการขดัอนุภาครอบท่ี 1 (Konjac Flour1 

; KF1) และรอบท่ี 2 (Konjac Flour2 ; KF2) เปรียบเทียบกับ ผงบุกทางการคา้ (Konjac Flour Commercial : KFc) ในด้าน
คุณลกัษณะทางกายภาพ คือ ค่าสี  ความขน้หนืด และเน้ือสมัผสั ไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี 
ค่าสี 

ผลของการวดัคุณภาพทางกายภาพของเจลบุกท่ีสกดัดว้ยวิธีเทคนิควิธีการขดัอนุภาคเชิงกลรอบท่ี 1 และการขดั
อนุภาคเชิงกลรอบท่ี 2 ในดา้นค่าสี เปรียบเทียบกบับุกผงทางการคา้โดยท าการวิเคราะห์หาค่า L* a* และ b* ท าการวดั 5 จุด 
3 ซ ้ า แสดงดงัตารางท่ี 1 
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ค่าสีของเจลบุก พบวา่ เจลบุกท่ีผา่นการสกดัดว้ยวธีิเทคนิควธีิการขดัอนุภาคเชิงกลจ านวน 2 รอบมี ค่าสีเหลือง (b*) 
ค่าความสวา่ง (L*) ไม่แตกต่างกบัเจลบุกจากผงบุกทางกคา้ (p<0.05) และ ค่าสีแดง (a*) ซ่ึงท าให้เจลท่ีไดมี้สีเขม้กวา่เจลบุก
ทางการคา้ เน่ืองจากวิธีการขดัอนุภาคเชิงกลรอบท่ี 1 ดว้ยเคร่ืองเป็นการลดขนาดดว้ยเคร่ืองบดละเอียดแบบเข็ม (Pin mill) 
โดยอาศยัแรงการบดหรือการตดั (grinding or cutting ) ท าให้ส่วนผงบุกลดขนาดลงและแยกเอาส่วนผงบุกกลูโคแมนแนนอ
อกส่วนประกอบรวม และเม่ือน ามาผ่านการขดัอนุภาครอบท่ี 2 ดว้ยเคร่ืองบดละเอียดแบบ Single disc mill ท าให้สามารถ
แยกส่วน ผงบุกกลูโคแมนแนนออกส่วนประกอบรวม ไดม้ากข้ึน ส่งผลให้ เม่ือน ามาเตรียมเจลบุกจึงมีค่าสีเหลือง (b*) ค่า
ความสวา่ง (L*) ไม่แตกต่างกบัเจลบุกจากผงบุกทางกคา้ แสดงใหเ้ห็นวา่เจลบุกท่ีสกดัดว้ยวิธีเทคนิควธีิการขดัอนุภาคเชิงกล
รอบท่ี2 ไดเ้จลบุกมีสีเหลืองอ่อนลกัษณะใกลเ้คียงกบัเจลบุกทางการคา้ ซ่ึงค่าสีเป็นลกัษณะปรากฏท่ีบ่งบอกคุณภาพของเจล
ได ้
ตารางที ่1 ค่าสีของเจลบุกท่ีไดจ้ากเตรียมดว้ยเทคนิคการขดัอนุภาคเชิงกล กบั เจลผงบุกทางการคา้ 
เจลแป้งบุก ค่าสี 

∆E L* a* b* 
KFc 5.07a 46.63a -2.14a 4.59a 
KF1 4.19b 37.31b 4.80b 5.83b 
KF2 7.55c 46.24a 1.15c 4.03a 

หมายเหตุ : KFc คือ เจลบุกจากผงบุกทางการคา้ ; KF1 คือ เจลบุกจากเทคนิคการขดัอนุภาครอบท่ี 1 KF2 คือ เจลบุกจาก                 
เทคนิคการขดัอนุภาครอบท่ี 1 อกัษร a,b มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
ความหนืด และลกัษณะเน้ือสัมผสั 

ผลของการวดัคุณภาพทางกายภาพของเจลบุกท่ีสกดัดว้ยวธีิเทคนิควธีิการขดัอนุภาคเชิงกลในดา้นคุณดา้นความขน้
หนืดเจลบุกร้อยละ 5 และการวดัค่าแรงตดั (Cutting) และค่าแรงดึง (Tensile) เปรียบเทียบกบัเจลบุกผงทางการคา้ ท าการวดั
จ านวน 15 ซ ้ า ไดผ้ลแสดงดงัตารางท่ี 2 ความขน้หนืด พบว่า เจลบุกท่ีผ่านการสกดัดว้ยเทคนิควิธีการขดัอนุภาคเชิงกล  2 
รอบ มีค่าความหนืดเท่ากับ 29,336.6±3.9 cP มากกว่าเจลบุกทางการค้า แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (p<0.05) 
คุณลกัษณะทางเน้ือสมัผสัของเจลบุก โดยการวดัค่าแรงตดั (Cutting) และ แรงดึง (Tensile) พบวา่ เจลบุกท่ีผา่นการสกดัดว้ย
เทคนิคการขดัอนุภาค 2 รอบ มีเท่ากบั 46.06±0.12a  นิวตนั และ 1.98±0.09a นิวตนั ตามล าดบั มากกว่าเจลบุกทางการคา้ 
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต (p<0.05) โดยพบวา่ ลกัษณะเน้ือสมัผสัทั้งสอง แสดงถึงลกัษณะเจลท่ีแขง็แรง มีความหยืด
หยุน่ท่ีดีมาก เน่ืองจากบุกผงมีคุณสมบติัดูดซึมน ้ าและเกาะตวัไดดี้ (สอาด, 2551 ) เจลท่ีไดจ้ากผงบุกสกดัดว้ยการขดัอนุภาค
เชิงกลมีขน้หนืด มากวา่เจลจากผงบุกทางการคา้ 5 ถึง 6 เท่า มีความแขง็และหยดืหยุน่ดีกวา่โดยเป็นผลเน่ืองจากวธีิการสกดัท่ี
ไม่ท าลายโครงสร้างของ    กลูโคแมนแนน เป็นวธีิการทางกายภาพท่ีท าใหอ้นุภาคมีขนาดเลก็ลง และสามารถแยกส่วนผงกลู
โคแมนแนสไดดี้  
ตารางที ่2 ค่าความขน้หนืด และลกัษณะเน้ือสมัผสัดว้ยเทคนิคการขดัอนุภาคเชิงกล กบั เจลผงบุกทางการคา้ 

เจลบุก ความขน้หนืด (cP) แรงตดั (N) แรงดึง (N) 
KFc 4646.6±4.49b 30.70±0.79c 0.65±0.05c 
KF1 23,730.0±3.01b 38.83±0.04b 1.71±0.15b 
KF2 29,336.6±3.9a 46.06±0.12a 1.98±0.09a 

หมายเหตุ : KFc  เจลบุกจากผงบุกทางการคา้;KF1 เจลบุกจากเทคนิคการขดัอนุภาครอบท่ี 1 KF2 คือ เจลบุกเทคนิคการขดั
   อนุภาครอบท่ี 1 อกัษร a,b มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
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การศึกษาวิธีการสกดับุกผงดว้ยการขดัอนุภาคเชิงกลจากบุกเน้ือทราย เป็นวิธีการสกดัแหง้ โดยอาศยัการลดขนาด

ดว้ยเคร่ืองบดละเอียดแบบเขม็ (Pin mill) และ เคร่ืองบดผงละเอียดแบบจานเด่ียว (Single disc mill)  และคดัแยกขนาดของผง
บุก ดว้ยตะแกรงร่อนขนาด 80 mesh และ 100 mesh เพ่ือแยกส่วนของกลูโคแมนแนนในบุกผง พบวา่เป็นวิธีทางกายภาพท่ี
สามารถผลิตบุกผงท่ีมีคุณลกัษณะของเจลท่ีมีความขน้หนืดสูง และเจลมีความแข็งแรง และความหยืดหยุ่นไดดี้ สามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นผลิตภณัฑอ์าหารได ้
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เอกสารอ้างองิ 
เพญ็นภา ทรัพยเ์จริญ, นิจศิริ เรืองรังษี และ กญัจนา  ดีวเิศษ. 2555. สมุนไพรในอทุยานแห่งชาติภาคกลาง “บุก”.  
วฒิุนนัท์ โนนล าดวน ณัฐพล ภูมิสะอาด ละมุล วิเศษ และ ชาลีดา บรมพิชยัชาติกุล. 2556. การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุด
 ในการท าแห้งแป้งบุกดว้ยวิธีการออกแบบการทดลองแบบพ้ืนผิวตอบสนองและการออกแบบส่วนผสมกลาง. 
 วารสารวชิาการวศิวกรรมศาสตร์, 2 : 55-63. 
สอาด  บุญเกิด.  2551.  ประโยชน์ของบุก. แหล่งท่ีมา : http://www.thaikasetsart.com/, 2 มิถุนายน 2560. 
Jianhua Liu, Qiuhong Xu, Jingjing Zhang, Xuxia Zhou, Fei Yu, Peicheng Zhao, Yuting Ding, 2015. Preparation, 
composition analysis and antioxidant activities of konjac oligo-glucomannan,  Carbohydrate Polymers 130 (1) : 398–404. 
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การผลติน า้มังคุดเข้มข้นพร้อมด่ืมโดยเทคนิคการระเหยภายใต้สุญญากาศ 
Production of concentrated mangosteen juice by vacuum evaporation 

 
พงษเ์ทพ เกิดเนตร1* และ วชิชุลฎา ถาวโรจน์ 1  

Pongthep Kertnat1* Wichulada Thavaroj 1 

 

บทคัดย่อ 
 

 วตัถุประสงคใ์นการวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือหากรรมวิธีท่ีเหมาะสมในการผลิตน ้ ามงัคุดเขม้ขน้ จากผลสด และผลมงัคุดท่ี
ผ่านการลวกท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 นาที หาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการท าเขม้ขน้โดยระเหยภายใต้
สุญญากาศ ท่ีอุณหภูมิ 3 ระดบั คือ 55, 60 และ 65 องศาเซลเซียส  ทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภค ตรวจสอบลกัษณะทาง
เคมีและกายภาพของน ้ ามงัคุดเขม้ขน้ พบว่าน ้ ามงัคุดเขม้ขน้ท่ีไม่ผ่านการลวกท าให้เขม้ขน้ภายใตสุ้ญญากาศท่ีอุณหภูมิ                 
60 องศาเซลเซียส  มีคะแนนเฉล่ียการยอมรับมากท่ีสุด ดา้นลกัษณะทัว่ไป สี กล่ิน รสชาติ และความชอบรวมท่ีระดบัคะแนน
เฉล่ีย 8.10, 7.67, 7.17, 7.77 และ 7.97 ตามล าดบั มีค่าสี L*, a* และ *b เท่ากบั 39.13, 26.11 และ 29.25 ตามล าดบั ของแขง็ท่ี
ละลายไดท้ั้งหมด 25 องศาบริกซ์ ค่าน ้ าอิสระ 0.95 ความเป็นกรด-ด่าง 3.34 และวิตามินซี 6.20 มิลลิกรัม/100 กรัม น ้ ามงัคุด
เขม้ขน้พร้อมด่ืมมีเน้ือของมงัคุดแขวนลอยอยู่เล็กน้อย สีชมพูออกเขม้มีกล่ินหอมของมงัคุด รสชาติหวานน าอมเปร้ียว
เลก็นอ้ย  
 
ค าส าคญั : มงัคุด, การท าใหเ้ขม้ขน้, การระเหย 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this research is to study the suitable methods for concentrated mangosteen juice production by 
using mangosteen juice from fresh fruit and from blanching fruit at 80 degree celcius for 2 minutes. The optimum 
temperature for vacuum evaporation methods were studied at 3 levels was 55, 60 and 65 degree celcius. The consumers 
acceptance, the chemical and physical characteristics of concentrated mangosteen juice were investigated. It was found that 
the concentrated mangosteen juice from fresh fruit by vacuum evaporated at 60 degree celcius was the highest average 
acceptance score of color, odor, taste and overall acceptance i.e. 8.10, 7.67, 7.77 and 7.97, respectively. The color L* a* b* 
parameters were 39.13, 26.11 and 29.25, respectively. The value of total soluble solid was 25obrix, Aw was 0.95, pH was 
3.34 and vitamin C content was 6.20 mg/100 g. There were small pieces of flesh mangosteen suspended in mangosteen 
juice. It was dark pink with good odor of mangosteen and its taste was slightly sour. 
 
Keyword: : mangosteen, concentration, evaporation  
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บทน า 
มงัคุด (Garcinia mangostana Linn.) เป็นพนัธ์ุไมไ้ม่ผลดัใบเขตร้อนชนิดหน่ึง เช่ือกนัว่ามีถ่ินก าเนิดอยู่ท่ีหมู่เกาะ

ซุนดาและหมู่เกาะโมลุกกะ เป็นผลไมจ้ากเอเชียท่ีไดรั้บความนิยมมาก ไดรั้บขนานนามวา่เป็น "ราชินีของผลไม"้ อาจเป็น
เพราะลกัษณะภายนอกของผลท่ีมีกลีบเล้ียงติดอยู่ท่ีหัวขั้วของผลคลา้ยมงกุฎของพระราชินี ส่วนของเน้ือผลท่ีกินไดข้อง
มงัคุดเป็นชั้นเอนโดคาร์ป (endocarp) ซ่ึงพฒันามาจากเปลือกหุ้มเมล็ดเรียกวา่ aril มีสีขาว มีกล่ินหอม ส่วนเน้ือในก็มีสีขาว
สะอาด มีรสชาติท่ีหวานอร่อย  มีการน ามงัคุดมาประกอบอาหารบา้งทั้งอาหารคาว เช่น แกง ย  า และอาหารหวาน เช่น มงัคุด
ลอยแกว้ แยมมงัคุด มงัคุดกวน มงัคุดแช่อ่ิม ในจงัหวดันครศรีธรรมราชมีการท ามงัคุดคดั ดว้ยการแกะเน้ือมงัคุดห่ามออกมา
เสียบไมรั้บประทาน (วรรณศิริ, 2541) ส่วนใหญ่จะนิยมรับประทานผลมงัคุดสุกเป็นผลไม ้ซ่ึงมีประโยชน์ในการช่วยต่อตา้น
อนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิตา้นทานให้กบัร่างกาย มีส่วนช่วยในการชะลอวยัและการเกิดร้ิวรอย ช่วยบ ารุงผิวพรรณให้
เปล่งปลัง่สดใส นอกจากน้ี ยงัช่วยป้องกนัอาการไข ้(ไขร้ะดบัต ่า) ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันใหแ้ขง็แรง ช่วยเพ่ิมพลงังาน
แก่ร่างกาย เพ่ิมความกระปร้ีกระเปร่า ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียท่ีท าให้เกิดสิว ออกฤทธ์ิตา้นสิวอกัเสบไดดี้ 
และมีส่วนช่วยป้องกนัการเกิดโรคซึมเศร้า ลดความเครียด เน้ือมงัคุด มีเสน้กากใยสูง ช่วยเร่ืองการขบัถ่ายและมีวติามินเกลือ
แร่สูงมาก เช่น กรดอินทรีย ์น ้ าตาล แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหลก็ น ้ ามงัคุดช่วยปรับระดบัภูมิคุม้กนัใหส้มดุล ดว้ยการหลัง่
สาร Interleukin Iและ Tumor Necrosis Factor ช่วยยบัย ั้งการหลัง่สารฮีสตามีน ลดอาการแพภู้มิตนเอง และลดการอกัเสบ        
ในผูป่้วยเบาหวาน ตบัเส่ือม ไตวาย ขอ้เข่าเส่ือม ความดนัโลหิตสูง โรคพาร์กินสนั ไทรอยดเ์ป็นพิษ ความผิดปกติของสมอง
อนัเน่ืองจากการอกัเสบ ในมงัคุด 100 กรัม จะมีคุณค่าทางโภชนาการ ดงัน้ี แคลอร่ี 60-63 กิโลแคลอร่ี น ้ า 80 .20-84.90 กรัม 
โปรตีน 0.50-0.60 กรัม ไขมนั 0.10-0.60 กรัม แคลเซียม 0.01-8.00 มิลลิกรัม เหล็ก 0.20-0.80 มิลลิกรัม กรดแอสคอร์บิก       
1.0-2.00 มิลลิกรัม คาร์โบไฮเดรต 14.30-15.60 กรัม ใยอาหาร 5.00-5.10 กรัม เถา้ 0.20-0.23 กรัม ซูโครส กลูโคส ฟรุกโตส 
16.42-16.62 กรัม ฟอสฟอรัส 0.02-12.00 มิลลิกรัม ไทอามีน 0.03 มิลลิกรัม  (ปิติพร, 2549)   

น ้ าผลไมเ้ขม้ขน้ (concentrated fruit juice) หมายถึง ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผลไม ้ ซ่ึงได้มาจากการน าน ้ าผลไม้                
โดยการระเหย (evaporation) เพ่ือเอาน ้ าซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัของน ้าผลไมอ้อกไปบางส่วน เป็นการถนอมอาหารวธีิหน่ึง 
ซ่ึงมีวตัถุประสงคล์ดน ้ าหนกัของน ้ าผลไม ้เพ่ือสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่ง  เพ่ือยดือายกุารเก็บรักษาน ้ าผลไม ้ 
เพราะการท าให้เขม้ขน้ท าให้ค่า water activity ของน ้ าผลไมล้ดลง ป้องกนัการเจริญของจุลินทรียท่ี์ท าให้น ้ าผลไมเ้ส่ือมเสีย 
รวมทั้งจุลินทรียก่์อโรค (pathogen) และใชเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับการผลิตผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนๆ(รังสาดทอง. 2543.) การน ามงัคุด
มาแปรรูปเป็นน ้ าผลไมจ้ะท าใหส้ามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิตทางการเกษตรใหสู้งข้ึน และลดความเสียหายท่ีเกิดจาก
ขอ้จ ากดัของอายกุารเก็บรักษา แต่ผลของการระเหยต่อคุณภาพอาหารเป็นการระเหยโมเลกุลของของเหลวใหห้ลุดออกจาก
ผิวหนา้ของของเหลว ณ อุณหภูมิท่ีต ่ากวา่จุดเดือดของสารนั้น มีผลกระทบท าให้อาหารมีกล่ินและสีเปล่ียนไป โดยเฉพาะ
การระเหยท่ีอุณหภูมิสูง เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน ้ าตาลทั้งแบบ maillard reaction และ caramellization ท าใหอ้าหารมีสีเขม้ข้ึน 
ท าให้สูญเสียสารให้กล่ินบางชนิดท่ีระเหยไดง่้ายออกไป คุณภาพทางดา้นประสาทสัมผสัของอาหารจะลดลง (ตรังวชัรกุล. 
2541.) ปัญหาอย่างหน่ึงในการท าน ้ าผลไมคื้อการเกิดปฏิกิริยาสีน ้ าตาล ซ่ึงสามารถควบคุมการเกิดสีน ้ าตาลโดยการใช้
สารเคมี เช่น กรดแอสคอร์บิคและกรดซิตริก  พบวา่สามารถยบัย ั้งการเกิดสีน ้ าตาลได ้ (Vamos-Vigyazo, 1995) 

การน าผลมงัคุดสดมาแปรรูปเป็นน ้ าผลไมจ้ะท าให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิตทางการเกษตรให้สูงข้ึน 
และลดความเสียหายท่ีเกิดจากขอ้จ ากดัของอายกุารเก็บรักษาลง โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลมีปริมาณผลผลิตมากจนลน้ตลาด 
ส่งผลให้ราคาตกต ่ามาก ฉะนั้นการท าให้ผลไมส้ด มีราคาสูงข้ึน จึงตอ้งมีการเพ่ิมมูลค่าในตวัผลไมเ้อง โดยการแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑต์่างๆ (วริิยจารี.2535.)  หน่ึงในผลิตภณัฑแ์ปรรูปท่ีน่าจะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศก็
คือ น ้ ามงัคุดเขม้ขน้ ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีใชม้งัคุดตกเกรด (มีขนาดเล็กไม่ไดน้ ้ าหนกั หรือลกัษณะ สุกด า หูฉีก ขั้วหัก)  ท่ีไม่
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สามารถส่งเป็นสินคา้ออกยงัต่างประเทศได ้เป็นวตัถุดิบในการน ามาแปรรูป ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณคุณภาพไดแ้ก่การลวก
เพ่ือท าลายเอนไซม ์การใชอุ้ณหภูมิต ่าภายใตสุ้ญญากาศเพ่ือรักษากล่ิน สี และคุณค่าทางโภชนาการ นบัเป็นการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตผลเกษตรของเกษตรกรไทยไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพ เน่ืองจากน ้ ามงัคุด
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีรสชาติหอมหวานอมเปร้ียวจากธรรมชาติไม่ตอ้งปรุงแต่งรสชาติ  ท าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ไดมี้รสชาติ
กลมกล่อม ลกัษณะของน ้ าเป็นสีม่วงใสชวนรับประทาน  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การวเิคราะห์คุณภาพของวตัถุดบิ 
  น าผลมงัคุดตกเกรดในระยะสุกจดัมาปอกเปลือก แยกเอาเฉพาะเน้ือมาวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีและกายภาพ 
เช่นความช้ืน ค่าสี วิตามินซี เยื่อใย เถา้ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณกรด ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ั้งหมด ตามมาตรฐาน
การวเิคราะห์ ของ A.O.A.C. (2000) และเปอร์เซ็นตผ์ลผลิต (น ้ าหนกัเน้ือ, เปลือก) 
2. การเตรียมน า้มงัคุด 

น าผลมงัคุดระยะสุกจดั แบ่งเป็น 2 ชุดการทดลอง ชุดท่ี 1 เป็นมงัคุดผลสด และชุดท่ี 2 เป็นมงัคุดท่ีผา่นการลวกท่ี
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที ปอกเปลือก แยกเอาเฉพาะเน้ือ ไม่ตอ้งแยกเมลด็ออก แยกน ้ าและเน้ือโดยการบีบคั้น
ดว้ยเคร่ืองบีบอดัแบบไฮดรอลิก บนัทึกผลผลิต และลกัษณะทางกายภาพน ้ ามงัคุด 
3. การท าให้น า้มงัคุดใส 

น าน ้ ามงัคุดท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 มาแยกตะกอนออกเพื่อท าให้ใสโดยใชเ้คร่ืองหมุนเหวี่ยงดว้ยความเร็วสูง  ยี่ห้อ 
Heittichรุ่น Micro 22R  
4. การท าให้เข้มข้นภายใต้สุญญากาศ  
 วางแผนการทดลองการท าน ้ ามงัคุดใหเ้ขม้ขน้แบบสุ่มสมบูรณ์ Completely Randomized Design (CRD) โดยศึกษา 
2 ปัจจยั (2X3) ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ี 1 การลวก 2 ระดบั คือ ผลมงัคุดลวก กบัผลมงัคุดท่ีไม่ลวก  ปัจจยัท่ี 2 อุณหภูมิในการระเหย 3 
ระดบั คือ 50, 55 และ 60 องสาเซลเซียส (ภายใตสุ้ญญากาศ)   จดัชุดการทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial Experiment) ได้
ชุดการทดลองทั้งหมด 6 ชุดการทดลอง ดงัแสดงในตารางท่ี 1 จากนั้นน าน ้ ามงัคุดจากทุกชุดการทดลองมาท าการระเหยโดย
เคร่ืองระเหยแบบสุญญากาศยี่ห้อ Heidolph รุ่น Laborota 4010 digital ตามสภาวะต่างๆของแผนการทดลอง ท าการทดลอง
จ านวน 3 ซ ้ า 
ตารางที ่1 ชุดการทดลองหากรรมวธีิท่ีเหมาะสมใน การท าน ้ ามงัคุดเขม้ขน้ 

ชุดทดลอง น ้ามงัคุด อุณหภูมิ (0ซ.) 
(ภายใตสุ้ญญากาศ) 

1 คั้นสด 55 
2 คั้นสด 60 
3 คั้นสด 65 
4 ผา่นการลวก 55 
5 ผา่นการลวก 60 
6 ผา่นการลวก 65 
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5. วเิคราะห์คุณสมบัตทิางเคม-ีกายภาพผลติภณัฑ์ 
 น าน ้ ามงัคุดเขม้ขน้จากขั้นตอนท่ี 4  มาวเิคราะห์และเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเคมีและกายภาพ ไดแ้ก่ 
  - ค่าสี โดย Color meter ยีห่อ้ Hunter lab รุ่น Color Flex  
  - ค่าบริกซ์ (ของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด) โดยRefractometer ยีห่อ้ Atago รุ่น PR-101 
  - ค่า pH (ความเป็นกรด–ด่าง) โดยpH meter ยีห่อ้ Schott Instruments รุ่น Lab 850 
  - ค่า Aw โดยเคร่ืองวดัค่า Water Activity ยีห่อ้ Decagon Devices รุ่น Aqua Lab Series 4TE 
  - ค่าความช้ืน โดยใชเ้คร่ืองวดัความช้ืนยีห่อ้ Satorius รุ่น M 150 
  - วติามินซี โดยวธีิไตเตรชัน่ (Titration method) (A.O.A.C, 2000) 
  - การวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของขอ้มูลใชว้ธีิ Duncan’s  New Multiple Rang Test 
6. ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสั 

ผลิตภัณฑ์จากขั้นตอนท่ี 5 น ามาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสั แบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ                 
(9-points hedonic scale) ใชผู้ท้ดสอบจ านวน 40 คน วิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม SPSS วิเคราะห์ความแตกต่าง
ทางสถิติ ความแปรปรวนของขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของชุดการทดลองโดยวธีิ DMRT 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. คุณภาพด้านกายภาพของผลมงัคุดสด 
 ลกัษณะผลมงัคุดท่ีน ามาผลิตน ้ ามงัคุดเขม้ขน้พบวา่ดชันีแสดงระดบัสีผิวอยูท่ี่ระดบัสีท่ี 6 และ 7 คือมีลกัษณะสีม่วง
อมแดง สีม่วงเขม้ และสีม่วงด า ตามลกัษณะระดบัสีผิวของมงัคุด ซ่ึงก าหนดโดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย  ลกัษณะดงักล่าวเป็นระยะท่ีเหมาะสมต่อการรับประทานสดมากท่ีสุดและจะคงสภาพท่ีเหมาะสมต่อการ
รับประทานอยูไ่ดป้ระมาณ 10 วนั นอกจากน้ียงัพบวา่ผลมงัคุดในระยะดงักล่าวไม่พบยางในส่วนเปลือก สามารถแยกเน้ือกบั
เปลือกไดง่้ายเม่ือน ามงัคุดมาท าการแยกเปลือกและเน้ือ หลงัจากนั้นน ามาสกดัน ้ ามงัคุดและท าใหใ้สต่อไป พบวา่เน้ือและน ้ า
มงัคุดมีลกัษณะทางกายภาพและผลผลิตต่างๆ ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ค่าสีของน ้ ามงัคุดจากผลมงัคุดสดท่ีลวกและไม่ลวก และผลผลิตของน ้ ามงัคุด 

คุณภาพ ผลมงัคุดสด 
 (ไม่ลวก) (ลวก) 
ค่าสี      L* 
            a* 
            b* 

 59.38       
10.82 
14.73 

37.53 
24.56 
22.62 

เน้ือมงัคุด (%) 27.00 26.80 
เปลือกมงัคุด (%) 73.00 73.20 
น ้ามงัคุดท่ีคั้น (%) 14.60 14.64 
น ้ามงัคุดท าใหใ้ส(%)   13.62 13.55 
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2. ผลผลติน า้มงัคุดเข้มข้นทีผ่่านการระเหยภายใต้สุญญากาศทีอุ่ณหภูมต่ิางกนั 
ตารางที ่3 ผลผลิตน ้ ามงัคุดเขม้ขน้ท่ีผา่นการระเหยภายใตส้ภาวะสุญญากาศท่ีอุณหภูมิแตกต่างกนั 

อุณหภูมิ 
(ภายใตสุ้ญญากาศ) 

ผลผลิตน ้ ามงัคุดเขม้ขน้ (%) 
ผลสด              ผลมงัคุดลวก 

550 ซ.       72.92 70.61 
600ซ.      74.02 76.33 
650ซ.       73.94 74.42 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผลผลิตน ้ ามงัคุดเขม้ขน้ท่ีผา่นการระเหยภายใตส้ภาวะสุญญากาศท่ีไดผ้ลผลิตมากท่ีสุด คือน ้ า
มงัคุดท่ีผ่านการลวกทั้งผลและใชอุ้ณหภูมิในการระเหยท่ี 60 องศาเซลเซียสได ้ผลผลิต 76.33 % และปริมาณผลผลิตท่ีได้
นอ้ยท่ีสุด คือน ้ ามงัคุดท่ีผา่นการลวกทั้งผลและใชอุ้ณหภูมิในการระเหยท่ี 55 องศาเซลเซียส ไดผ้ลผลิต 70.61% 
3. ลกัษณะทางเคมขีองเน้ือและน า้มงัคุดจากผลมงัคุดสดทีผ่่านการลวกและไม่ลวก 
ตารางที ่4 ลกัษณะทางเคมีของน ้ ามงัคุดจากผลมงัคุดสดท่ีผา่นการลวกและไม่ลวก 
ลกัษณะคุณภาพ             ผลสด          ผลมงัคุดลวก 
ความช้ืน (%)   83.35±0.74      80.0± 0.89 
วติามินซี 
(มก./100ก.เน้ือมงัคุด) 

1.3±0.04 1.2±0.06 

ความเป็นกรด-ด่าง         3.34 3.40 
กรดทั้งหมด(ซิตริก,%) 0.57±0.02 0.53±0.07 
ของแขง็ท่ีละลายได ้
ทั้งหมด (บริกซ์)             

15.80±0.21      15.60±0.17 

ปริมาณเถา้ (%)               0.21 0.24 

 
4. ลกัษณะทางเคม-ีกายภาพน า้มงัคุดเข้มข้นผ่านการระเหยภายใต้สุญญากาศทีอ่ณุหภูมต่ิางกนั 
ตารางที ่4 ลกัษณะทางเคมี-กายภาพน ้ ามงัคุดเขม้ขน้ผา่นการระเหยภายใตสุ้ญญากาศท่ีอุณหภูมิต่างกนั 

ชุด*
ทดลอง 

ค่าสี 
L*               a*               b* 

บริกซ์ ** 
(250ซ.) Aw 

วติามิน 
ซี *** 

1 38.20 23.00 24.37 25.00 0.9533 6.2 
2 39.13 26.11 29.25 25.00 0.9537 6.2 
3 42.78 22.89 24.95 25.00 0.9512 6.0 
4 35.14 30.87 35.13 25.00 0.9510 6.0 
5 35.18 29.05 35.72 25.00 0.9428 6.0 
6 33.88 30.49 33.29 25.00 0.9500 5.8 

    *  ชุดทดลองท่ี 1-6 มีความหมายเช่นเดียวกบัตารางท่ี 1 
* *   ของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด         
* **  มก./100ก.เน้ือมงัคุด 
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จากตารางท่ี 4 พบว่า อุณหภูมิสูงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าสี (L* a* b*) ของผลิตภัณฑ์น ้ ามังคุดเข้มข้น                
โดยค่าความสวา่ง (L*) จากชุดการทดลองท่ี 1  มีค่า (L*)38.20  ถึงชุดการทดลองท่ี 6 มีค่า(L*) 33.88 มีแนวโนม้ลดนอ้ยลง
ตามล าดบั ส่วนค่าสีแดง (a*) ชุดการทดลองท่ี 1 มีค่า (a*) 23.00 ถึงชุดการทดลองท่ี 6 มีค่า (a*) 30.49 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
ตามล าดบัส่วนค่าสีเหลือง (b*) ชุดการทดลองท่ี 1 มีค่า (b*) 24.37 ถึงชุดการทดลองท่ี 8 มีค่า (b*) 33.29 มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน
ตามล าดบั 

ค่าของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด ทุกชุดการทดลองท่ี 1 ถึงชุดการทดลองท่ี 6 ท่ีผา่นกระบวนการระเหยสุญญากาศจะ
มีค่าของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดเท่ากนัอยูท่ี่ 25 องศาบริกซ์ 
 ค่าวิตามินซีพบว่าชุดการทดลองท่ีมีค่าวิตามินซีมากท่ีสุดคือชุดการทดลองท่ี 1และ 2 มีค่าวิตามินซี 6.2 มก./100 
กรัมเท่ากนั และชุดการทดลองท่ีมีค่าวิตามินซีนอ้ยท่ีสุดคือชุดการทดลองท่ี 6 มีค่าวิตามินซี5.8 มก./100 กรัม ลดนอ้ยลงอาจ
เน่ืองมาจากการลวกและระเหยภายใตอุ้ณหภูมิท่ีสูง อยา่งไรก็ตามจะเห็นวา่ทุกชุกการทดลองจะมีปริมาณวติามินซีเพ่ิมข้ึนสูง
ใกลเ้คียงกนั โดยอยูใ่นช่วง 5.8 - 6.2 มก./100 กรัม ส่วนค่าน ้ าอิสระ (water activity) ของผลิตภณัฑน์ ้ ามงัคุดเขม้ขน้ทุกชุดการ
ทดลอง พบวา่มีค่าน ้ าอิสระอยูร่ะหวา่ง 0.95-0.96 ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกนั 
5. ผลการยอมรับทางด้านประสาทสัมผสัของผลติภัณฑ์น า้มงัคุดเข้มข้น 

ผลการยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสัของน ้ ามงัคุดเขม้ขน้ ดา้นลกัษณะทัว่ไป สี กล่ิน รสชาติ และความชอบรวม 
โดยวธีิ 9-point hedonic scale พบวา่น ้ ามงัคุดเขม้ขน้ทุกชุดการทดลอง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
ในดา้นลกัษณะทัว่ไป สี กล่ิน รสชาติ และความชอบรวมดงัตารางท่ี 5  
ตารางที่ 5 คะแนนเฉล่ียการยอมรับทางด้านประสาทสัมผสัของน ้ ามังคุดเขม้ขน้ท่ีผ่านการท าให้เขม้ขน้ด้วยวิธีการท่ี            
    แตกต่างกนั 

ชุดทดลอง 
ลกัษณะคุณภาพ 

     ลกัษณะ
ทัว่ไป 

สี กล่ิน รสชาติ ความชอบรวม 

1       6.76±1.07cd 7.00±0.79b 6.70±0.89ab 6.53±1.17bc 7.13±1.04b 
2 8.10±0.96a 7.67±0.61a 7.17±1.02a 7.77±0.68a 7.97±0.49a 
3 6.26±1.28d 6.20±1.19cd 5.40±1.28d 6.43±0.94bc 6.53±0.82c 
4 7.40±1.30b 6.90±1.16b 6.23±1.33bc 6.60±1.04bc 7.30±0.84b 
5 6.76±1.00cd 5.93±1.28d 5.60±1.65d 6.20±1.13c 6.70±1.21c 
6 7.26±1.36bc 6.7± 1.18bc 5.87±1.19cd 6.80±1.09b 7.17±1.02b 

*  ชุดทดลองท่ี 1-6 มีความหมายเช่นเดียวกบัตารางท่ี 1 
หมายเหตุ : ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (p≤ 0.05) 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ผลการยอมรับลกัษณะทัว่ไปน ้ ามงัคุดเขม้ขน้จากชุดทดลองท่ี 2 มีความแตกต่างกนัในทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญั (p≤0.05) กบัทุกชุดการทดลอง ซ่ึงชุดการทดลองท่ีไดก้ารยอมรับมากสุดคือชุดทดลองท่ี 1 และไดรั้บการยอมรับ
ต ่าสุดคือชุดทดลองท่ี 3 (8.10 และ 6.26) 
 ดา้นสี พบวา่น ้ ามงัคุดเขม้ขน้จากชุดทดลองท่ี 2 มีความแตกต่างกนัในทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (p≤0.05) กบัทุกชุด
การทดลอง ซ่ึงชุดทดลองท่ีไดก้ารยอมรับมากสุดคือชุดทดลองท่ี 2 และไดรั้บการยอมรับนอ้ยสุดคือชุดทดลองท่ี 5 (7.67 และ 
5.93) 
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 ดา้นกล่ิน พบวา่ผลิตภณัฑน์ ้ ามงัคุดเขม้ขน้ ท่ีไดจ้ากชุดทดลองท่ี 2 มีความแตกต่างกนัในทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั 
(p≤0.05) กบัทุกชุดการทดลองซ่ึงชุดทดลองท่ีไดก้ารยอมรับมากสุดคือชุดทดลองท่ี 2 และไดรั้บการยอมรับนอ้ยท่ีสุดคือชุด
ทดลอง 3 (7.17 และ 5.40) 
 ดา้นรสชาติ พบว่าผลิตภณัฑ์น ้ ามงัคุดเขม้ขน้ ท่ีไดจ้ากชุดการทดลองท่ี 2 มีความแตกต่างกนัในทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญั (p≤0.05) กบัทุกชุดการทดลองซ่ึงชุดทดลองท่ีไดก้ารยอมรับมากท่ีสุดคือชุดทดลองท่ี 2 และไดรั้บการยอมรับนอ้ย
สุดคือชุดทดลองท่ี 5 (7.77 และ 6.20) 
 ด้านความชอบรวม พบว่าน ้ ามงัคุดเขม้ขน้จากชุดทดลองท่ี 2 มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
(p≤0.05) กบัทุกชุดการทดลอง ซ่ึงชุดการทดลองท่ีไดก้ารยอมรับมากสุดคือชุดทดลองท่ี 2 และไดรั้บการยอมรับนอ้ยสุดคือ
ชุดทดลองท่ี 3 (7.97 และ 6.53) 
6. ลกัษณะทางกายภาพของผลติภัณฑ์น า้มงัคุดเข้มข้นเข้มข้นพร้อมด่ืม  
ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์น ้ ามงัคุดเขม้ขน้พร้อมด่ืมจากชุดการทดลองท่ี 1-6 มีลกัษณะปรากฏมีเน้ือของมงัคุด
แขวนลอยอยูเ่ล็กนอ้ยมีสีชมพูอ่อนๆถึงสีน ้ าตาลแดงเขม้มีกล่ินหอมของมงัคุดอ่อนๆและรสชาติหวานน าอมเปร้ียวเล็กนอ้ย 
ดงัภาพท่ี 1 และตารางท่ี 6  

 
ภาพที ่1 น ้ ามงัคุดเขม้ขน้พร้อมด่ืม 

ตารางที ่6 ลกัษณะทางกายภาพน ้ ามงัคุดเขม้ขน้พร้อมด่ืมท่ีผา่นการท าใหเ้ขม้ขน้ดว้ยวธีิการท่ีแตกต่างกนั 
ชุดทดลอง ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ 

1 มีเน้ือมงัคุดแขวนลอย
เลก็นอ้ย 

สีชมพเูขม้ มีกล่ิน หอมของมงัคุดอ่อนๆ 
รส หวานน าอมเปร้ียว 

เลก็นอ้ย 
2 มีเน้ือมงัคุดแขวนลอย

เลก็นอ้ย 
สีชมพเูขม้
เลก็นอ้ย 

มีกล่ินหอมของมงัคุดอ่อนๆ รสหวานน าอมเปร้ียว   
เลก็นอ้ย 

3 มีเน้ือมงัคุดแขวนลอย
เลก็นอ้ย 

สีชมพเูขม้
เลก็นอ้ย 

มีกล่ินหอมของมงัคุดอ่อนๆ รสหวานน าอมเปร้ียว
เลก็นอ้ย 

4 เน้ือมงัคุดแขวนลอยเลก็นอ้ย สีน ้ าตาลแดง
เขม้ 

กล่ินหอมมงัคุดนอ้ยผสม
กล่ินเปลือกมงัคุด 

รสหวานน าอมเปร้ียว
เลก็นอ้ย 

5 มีเน้ือมงัคุดแขวนลอย
เลก็นอ้ย 

สีน ้ าตาลแดง
เขม้ 

มีกล่ินหอมของมงัคุดนอ้ย
ผสมกล่ินเปลือกมงัคุด 

รสหวานน าอมเปร้ียว
เลก็นอ้ย 

6 มีเน้ือมงัคุดแขวนลอย
เลก็นอ้ย 

สีน ้ าตาลแดง
เขม้ 

กล่ินหอมของมงัคุดนอ้ย
ผสมกล่ินเปลือกมงัคุด 

รสหวานน าอมเปร้ียว
เลก็นอ้ย 
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*  ชุดทดลองท่ี 1-6 มีความหมายเช่นเดียวกบัตารางท่ี 1 
 
7. ผลผลติของมงัคุดแต่ละขั้นตอนการผลติน า้เข้มข้น 
จากผลการวิจยัพบว่าผลผลิตของมงัคุดท่ีไดจ้ากขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอนทั้งผลท่ีผ่านการลวกและไม่ลวกไดผ้ลผลิต
ในช่วงท่ีใกลเ้คียงกนัทั้งในส่วนของเปลือก 73-73.20%  เมล็ด 12.15-12.40%  เน้ือมงัคุด 26.8-27%  น ้ ามงัคุดท่ีคั้นได ้14.60-
14.64%  น ้ามงัคุดหลงัท าใหใ้ส 13.55-13.62% และน ้ ามงัคุดหลงัจากท าใหเ้ขม้ขน้ 10.33-10.48%  (ตารางท่ี 7) 
ตารางที ่7 ผลผลิตมงัคุดจากแต่ละขั้นตอนการผลิต 
องคป์ระกอบ ผลผลิต (%) 

      มงัคุด(ลวก)                    มงัคุด(ไม่ลวก) 
ผลมงัคุด(สด) 100 100 
เปลือก 73 73.20 
เน้ือ 27 26.80 
น ้าท่ีคั้นได ้ 14.60 14.64 
เมลด็ 12.40 12.15 
น ้ามงัคุด(ใส) 13.62 13.55 
น ้าเขม้ขน้ 10.48 10.33 

 

สรุปผลการวจัิย 
จากผลการวิจยัการผลิตน ้ ามงัคุดเขม้ขน้พร้อมด่ืมโดยใชผ้ลมงัคุดตกเกรด ลวกและไม่ลวกผลมงัคุดสดเพ่ือควบคุมคุณภาพ  
คั้นน ้ า และท าใหเ้ขม้ขน้โดยการระเหยน ้ าออกภายใตสุ้ญญากาศ ท่ีอุณหภูมิ 3ระดบัคือ 55, 60 และ 65 องศาเซลเซียส ทั้งหมด 
6 ชุดการทดลอง  พบวา่น ้ ามงัคุดเขม้ขน้จากชุดการทดลองท่ีมีคะแนนเฉล่ียการยอมรับสูงสุดในทุกดา้นไดแ้ก่ ลกัษณะทัว่ไป 
สี กล่ิน รสชาติ และความชอบรวมคือ ชุดการทดลองท่ี 2 (น ้ ามงัคุดท่ีไม่ลวก ผ่านการระเหยภายใตสุ้ญญากาศท่ีอุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส) โดยมีคะแนนเฉล่ียการยอมรับ 8.10 , 7.67, 7.17, 7.77 และ 7.97 ตามล าดบั และมีคุณสมบติัทางเคมีและ
กายภาพของผลิตภณัฑด์งัน้ี ค่าสี L* เท่ากบั 39.13 ค่า a* เท่ากบั 26.11 และ ค่า b* เท่ากบั 29.25 ของแข็งท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
25 องศาบริกซ์ ค่าน ้ าอิสระ 0.95  วิตามินซี 6.2 มก.ต่อ100 กรัม และลกัษณะของผลิตภณัฑน์ ้ ามงัคุดเขม้ขน้พร้อมด่ืมมีเน้ือ
ของมงัคุดแขวนลอยอยูเ่ลก็นอ้ย สีชมพเูขม้เลก็นอ้ยมีกล่ินหอมของมงัคุดอ่อนๆรสหวานน าอมเปร้ียวเลก็นอ้ย ในดา้นปริมาณ
ผลผลิตพบวา่ทั้งการลวกและไม่ลวกมงัคุดไดผ้ลผลิตในช่วงท่ีใกลเ้คียงกนัทั้งในส่วนน ้ ามงัคุดท่ีคั้นได ้ช่วง14.60-14.64 %  
น ้ามงัคุดหลงัท าใหใ้ส ช่วง 13.55-13.62 % และน ้ ามงัคุดหลงัจากท าใหเ้ขม้ขน้ไดผ้ลผลิต 10.33-10.48%   
 

กติติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยัขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ท่ีใหทุ้นสนบัสนุนการวจิยัในคร้ังน้ี 
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การยอมรับทางประสาทสัมผัสต่อผลติภัณฑ์สุราผลไม้เสารสกบัลิน้จ่ี 
Sensory Evaruation of Fruit Spirit from  

Passion Fruit and Lychee 
 

รัตนพล พนมวนั ณ อยธุยา1* และ กญัญารัตน์ โพธิตา2 
Rattanapol Phanomvan Na Ayudhya 1* and Kunyarat Potita 2 

 

บทคัดย่อ 
สุราผลไมเ้ป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ไดรั้บความนิยมและช่วยเพ่ิมมูลค่าของผลไมใ้หมี้มูลค่าสูงข้ึนได ้งานวจิยัน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของเสาวรสกบัล้ินจ่ีต่อการยอมรับของผูบ้ริโภคทางประสาทสัมผสัในสุรา
ผลไมผ้สมระหวา่งเสาวรสกบัล้ินจ่ี โดยศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่งเสาวรสกบัล้ินจ่ี อตัราส่วนการผสมดงัน้ี 1:2, 1:3 
และ 1:4 มีการทดสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมี ในไวน์ พบวา่ ปริมาณกรดในส่ิงทดลองท่ี 1  มีค่าสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 
0.82, ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในส่ิงทดลองท่ี 2 มีค่าสูงท่ีสุด คือ 4.21, ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดใ้นส่ิงทดลองท่ี 3 มีค่าสูง
ท่ีสุด คือ 7.04, ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ ในส่ิงทดลองท่ี 3 มีค่าสูงท่ีสุดคือร้อยละ 0.70 และปริมาณแอลกอฮอลใ์นส่ิงทดลองท่ี 2 
มีค่าสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 15.06 ส่วนสุราผลไมผ้สมเสาวรสกบัล้ินจ่ีวเิคราะห์ทางกายภาพและเคมีพบวา่ ค่าความเป็นกรด–ด่าง
ในส่ิงทดลองท่ี 3 มีค่าสูงท่ีสุด คือ 3.713, ปริมาณแอลกอฮอลใ์นส่ิงทดลองท่ี 1 มีค่าสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 35.66, ค่าการส่อง
ผ่านของแสงในส่ิงทดลองท่ี 3 มีค่าสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 98.76 และมีการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผสัในสุราผลไมผ้สม
เสาวรสกบัล้ินจ่ี พบวา่ในส่ิงทดลองท่ี 3 ไดรั้บคะแนนความชอบจากผูท้ดสอบทางประสาทสัมผสั จ านวน 30 คน มากท่ีสุด 
คือ 7.58 ดงันั้น สุราผลไมผ้สมเสาวรสกบัล้ินจ่ีอตัราส่วน 1:4 มีความเหมาะสมท่ีจะผลิตสุราผลไมผ้สมมากท่ีสุด 

 
ค าส าคญั : การกลัน่, การประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั, สุราผลไม,้ เสาวรสกบัล้ินจ่ี 
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ABSTRACT 
  

The fruit spirit was a popular alcohol beverage and can increase the value of fruit to higher value. In this research 
aimed to study the optimize ratio of passion fruit and lychee to the sensory evaluated by consumer test in mix fruit spirit 
from passion fruit and lychee. The study of optimal ratio between passion fruit and lychee are 1:2, 1:3 and 1:4 on physical 
and chemical properties. In mix fruit wine found that the highest of total acid in experimental 1:2 was 0.82%, pH in 
experimental 1:3 was 4.21, total soluble solid in experimental 1:4 was 7.04 and reducing sugar was 0.70% and the alcohol 
content in experimental 1:3 was 15.06%. In mix fruit spirit on physical and chemical properties to found that the highest of 
pH in experimental 1:4 was 3.713, highest alcohol in experimental 1:2 was 35.66% and the highest of transmittance in 
experimental 1:4 was 98.76%. The sensory analysis of mix fruit spirit in experiment 1:4 showed the scores in the 30 peoples 
was 7.58 in overall acceptability. Thus, the mix fruit spirit from ratio passion fruit and lychee to 1:4 was suitable to produce 
the fruit spirit.           
 
Keyword: distillation, sensory evaluation, fruit spirit, passion fruit, lychee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ลา้นนา 202 หมู1่7 ต.พิชยั อ.เมือง ล าปาง 52000  
1Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, 202 Moo. 17 tumbon pichai amper muang 
province Lampang 52000, Thailand 
2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ลา้นนา ล าปาง 200 หมู1่7 ต.พิชยั อ.เมือง 
ล าปาง 52000 
2Department of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Science and Technology, 200 Moo. 17 tumbon pichai amper muang 
province Lampang 52000, Thailand  
ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : rattanapol_p@yahoo.com 

mailto:rattanapol_p@yahoo.com


Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   19 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

บทน า  

สุราผลไม ้(fruit spirit) เป็นเหลา้ท่ีนิยมกันมากซ่ึงเป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ได้จากการหมกัผลไมใ้ห้เป็นไวน์ 
(Wine) โดยใชจุ้ลินทรีย ์คือ ยีสต ์Saccharomyces cerevisiae ในการหมกั แลว้จึงน ามากลัน่เป็นสุราผลไม ้จากนั้นน าไปเก็บ
บ่มในถงัไมโ้อ๊ก เพ่ือให้ปริมาณแอลกอฮอลล์ดลง และท าใหมี้กล่ินและรสชาติดีข้ึน โดยก าหนดใหมี้แอลกอฮอลไ์ม่เกินร้อย
ละ 40 การกลัน่สุราจากไวน์โดยไวน์ 10 ลิตร จะไดสุ้รา 1 ลิตร โดยประมาณ ท าใหสุ้ราผลไมจึ้งมีราคาค่อนขา้งแพง ใหไ้ด ้สี 
กล่ิน รส ท่ีดี สุราผลไมท่ี้มีขายตามทอ้งตลาดทัว่ๆ ไปมีการผลิตกนัในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิตาลี เปรู
และสเปน มีวตัถุดิบหลกั คือ องุ่น หรือผลไมอ่ื้นๆ การน าเอาเสาวรสและล้ินจ่ีมาท าเป็นสุราผลไมเ้น่ืองมาจาก ในบางปีราคา
เสาวรสและล้ินจ่ีมีราคาตกต ่าท าใหเ้กษตรกรขาดทุนในการผลิตพืชจึงตอ้งมีการน าเอาผลผลิตพืชเหล่านั้นมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า ดงันั้นสุราผลไมจึ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจอีกผลิตภณัฑห์น่ึง  โดยการศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมในกระบวนการ
ผลิตสุราผลไมผ้สมจากเสาวรสผสมล้ินจ่ีและประเมินความชอบของผูบ้ริโภคในการยอมรับต่อสุราผลไมจ้ากเสาวรสผสม
ล้ินจ่ี เพื่อเป็นการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการยอมรับและสามารถเป็นสินคา้ท่ีขายในทอ้งตลาดไดต้่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ศึกษาอตัราส่วนและคุณภาพทางเคมแีละกายภาพของไวน์เสาวรสผสมลิน้จี ่ผลิตไวน์สาวรสผสมล้ินจ่ีตามกระบวนการ

ผลิตไวน์ก าหนดอัตราส่วน เสาวรส:ล้ินจ่ี 3 ระดับ คือ 1:2 ,1:3 และ 1:4 (รูปท่ี 1) ท าการทดลอง 3 ซ ้ า โดยเติม 
Saccharomyces cerevisiae สายพนัธ์ุท่ีถูกคดัเลือก (QA23) ลงไปในน ้ าหมกัท่ีเตรียมไวน้ าไปหมกัท่ีอุณหภูมิห้อง หรือ
อุณหภูมิตามธรรมชาติ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ท าการวดัคุณภาพทางเคมีของไวน์ก่อนน าไปกลัน่เป็นสุราผลไม ้ไดแ้ก่ 
ปริมาณของแขง็ทั้งหมดท่ีละลายได ้(TSS) ปริมาณกรดทั้งหมด (TA) ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ ค่าความเป็นกรด – ด่าง และ
ปริมาณแอลกอฮอล ์ท าการวางแผนการทดลองทางสถิติแบบ CRD 
 

 
ภาพที ่1 การผสมเสาวรสกบัล้ินจ่ีก่อนเขา้สู่กระบวนการหมกั 

 
2. ศึกษาคุณภาพทางเคมแีละกายภาพของสุราผลไม้ น าไวน์ผลไมผ้สมจากขอ้ 1 มากลัน่ใหเ้ป็นสุราผลไม ้ (รูปท่ี 2) ปรับ

ความเขม้ขน้ของแอลกอฮอลเ์ป็น 35 ดีกรี น ามาวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี ไดแ้ก่ปริมาณแอลกอฮอล ์ค่าความ
เป็นกรด – ด่าง ค่าการส่องผา่นของแสง โดยใช ้Spectrophotometer ท่ี 600 นาโนเมตร ท าการวางแผนการทดลองทาง
สถิติแบบ CRD 
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ภาพที ่2 สุราผลไมผ้สมเสาวรสกบัล้ินจ่ีท่ีกลัน่ได ้

 
3. การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยท าการทดสอบความชอบของผูท้ดสอบชิม โดยวิธี Hedonic scaling 9 

point (รูปท่ี 3) เพ่ือท าการตรวจสอบคุณภาพในดา้นสี ลกัษณะปรากฏ กล่ิน รสชาติ ความชอบรวม ในเขต อ. เมือง จ. 
ล าปาง ใชผู้ท้ดสอบชิมจ านวน 30 คน โดยกลุ่มเป้าหมายตอ้งเป็นบุคคลทัว่ไปท่ีด่ืมสุรา โดยใชแ้ผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างส่ิงทดลองโดยใช้วิธี Duncan 
New Multiple Range Test (DMRT) เพ่ือท าการคดัเลือกส่ิงทดลองท่ีดี โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้ งคุณภาพทาง
กายภาพ เคมี และประสาทสมัผสัร่วมกนั 

 

 
ภาพที ่3 การวเิคราะห์คุณภาพทางประสาทสมัผสัสุราผลไมผ้สมเสาวรสกบัล้ินจ่ี 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. อตัราส่วนและคุณภาพทางเคมขีองผลติภัณฑ์ไวน์เสาวรสผสมลิน้จี ่  
  จากวเิคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตภณัฑไ์วน์เสาวรสผสมล้ินจ่ี (รูปท่ี 4) โดยท าการวเิคราะห์ทั้งหมด 3 
ส่ิงทดลอง พบว่า การวิเคราะห์ทางดา้นปริมาณความเป็นกรด (TA) อยู่ในช่วงร้อยละ 0.71 - 0.82 โดยส่ิงทดลองท่ี 1 
(1:2) คือ ใหค้่าปริมาณความเป็นกรดสูงท่ีสุดเป็น ร้อยละ 0.82 เน่ืองจากในส่ิงทดลองท่ี 1 มีส่วนผสมของเสาวรสมากว่า
ส่ิงทดลองอ่ืน ซ่ึงในเสาวรสจะมีปริมาณความเป็นกรดสูง (5.33%), ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) ส่ิงทดลองท่ี 
3 (1:4) มีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 0.70 เน่ืองจากใน ส่ิงทดลองท่ี 3 มีเน้ือล้ินจ่ีปริมาณมาก ซ่ึงในเน้ือ
ล้ินจ่ีมีปริมาณความหวานค่อนขา้งสูง และมีปริมาณเป็นกรดนอ้ยจึงท าให้มีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์มาก ท าให้ไดไ้วน์ไม่
หวานปานกลางเน่ืองจากมีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์สูงกวา่ร้อยละ 0.40 (วนัเพญ็, 2556) ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปริมาณ
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ของท่ีละลายไดท้ั้งหมด (OBirx) และปริมาณแอลกอฮอล์ (%)ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ตารางท่ี 1) 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตภณัฑไ์วน์เสาวรสผสมล้ินจ่ี 
เสาวรส:ล้ินจ่ี TA 

(%) 
pH TSS 

(oBrix) 
Reducing sugar 

(%) 
Alcohol 

(%) 
T1 (1:2) 0.82±0.03a 4.02±0.06ns 6.35±0.44ns 0.43±0.02c 13.50±1.00ns 
T2 (1:3) 0.75±0.04b 4.21±0.23ns 6.54±0.40ns 0.60±0.04b 15.06±0.51ns 
T3 (1:4) 0.71±0.03b 4.03±0.59ns 7.04±0.14ns 0.70±0.04a 14.70±0.17ns 

หมายเหต ุ:  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 หรือ (p>0.05) 
                   a, b, c หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
 

 
ภาพที ่4 การวเิคราะห์คุณภาพทางเคมีของไวน์ผลไมผ้สมเสาวรสกบัล้ินจ่ี 

 
2. คุณภาพทางเคมแีละกายภาพของสุราผลไม้ 

 จากวิเคราะห์คุณภาพทางกายและเคมีภาพของสุราผลไมเ้สาวรสผสมล้ินจ่ี (รูปท่ี 5) โดยท าการวิเคราะห์
ทั้งหมด 3 ส่ิงทดลอง พบวา่ ปริมาณความเป็นกรด-ด่างอยูใ่นช่วง 3.49 - 3.68 แสดงถึงสุราผลไมมี้ค่าความเป็นกรด
ซ่ึงส่ิงทดลองท่ี 3 (1:4)  มีปริมาณความเป็นกรดสูงท่ีสุดคือ 3.71 ปริมาณแอลกอฮอล์ (%) มีค่าอยู่ในช่วง 35.00-
35.66% ค่าการส่องผ่านของแสง (Transmittance) มีค่าอยู่ในช่วง 91.06-98.76% พบว่า ส่ิงทดลองท่ี 3 (1:4)  มีค่า
การส่องผา่นของแสงสูงท่ีสุดคือ 98.76% แสดงถึงความใสวาวและความขุ่นของสุราผลไมท้ าใหมี้ลกัษณะปรากฏท่ี
น่าด่ืม (ตารางท่ี 2) 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์คุณภาพทางกายและเคมีของผลิตภณัฑสุ์ราผลไมผ้สมเสาวรสกบัล้ินจ่ี  
เสาวรส:ล้ินจ่ี pH Alcohol 

(%) 
Transmittance 

(%) 
T1 (1:2) 3.68±0.01b       35.66±0.05ns          91.06±0.80c 
T2 (1:3) 3.49±0.02c       35.00±0.00ns         94.80±0.85b    
T3 (1:4) 3.71±0.01a       35.00±0.00ns         98.76±0.49a 

หมายเหต ุ:  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 หรือ (p>0.05) 
                   a, b, c หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
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ภาพที ่5 การวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีของสุราผลไมผ้สมเสาวรสกบัล้ินจ่ี 

 
3. การวเิคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผสั 

 จากวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผสัของสุราผลไม้ผสมเสาวรสกับล้ินจ่ี (รูปท่ี 6) โดยท าการ
วิ เคราะห์ทั้ งหมด 3 ส่ิงทดลอง โดยใช้แบบทดสอบ 9 Point Hedonic scaling test ซ่ึงมีผู ้ทดสอบในระดับ
หอ้งปฏิบติัการจ านวน 30 คน ซ่ึงจะวเิคราะห์ลกัษณะปรากฏ, ดา้นความใส ,ดา้นกล่ินเสาวรส, ดา้นกล่ินล้ินจ่ี, ดา้น
กล่ินแอลกอฮอล,์ ดา้นรสชาติ, ดา้นความชอบรวม และวางแผนการทดลองทางสถิติแบบ RCBD สามารถสรุปได้
วา่ ส่ิงทดลองท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะปรากฏ 
พบวา่ ส่ิงทดลองท่ี 3 (1:4) มีลกัษณะปรากฏท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุด (7.76) เน่ืองมาจากความขุ่นของสุราผลไมที้เกิด
จากการปรับความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล์ให้เป็น 35% พบเห็นไดน้อ้ยกว่า และมีความใสวาวกว่า, ดา้นความใส 
พบว่า ส่ิงทดลองท่ี 3 (1:4) มีความใสปรากฏท่ีได้คะแนนสูงท่ีสุด  (7.91) เน่ืองจากการปรับความเข้มขน้ของ
แอลกอฮอลท์ าให้เกิดความขุ่นในสุราผลไมไ้ด ้ความใสจึงเกิดจากการมีความขุ่นนอ้ยท่ีสุด และมีความวาวเกิดข้ึน
ดว้ย โดยดูจากค่า transmittance จึงท าให้ลกัษณะปรากฏของสุราผลไมดู้ดีข้ึน ดา้นกล่ินล้ินจ่ี พบวา่ ส่ิงทดลองท่ี 3 
(1:4) มีคะแนนดา้นกล่ินล้ินจ่ีสูงสุด (7.57) เน่ืองดว้ยมีสดัส่วนของปริมาณเน้ือล้ินจ่ีมากท่ีสุด, ดา้นกล่ินแอลกอฮอล ์
พบวา่ ส่ิงทดลองท่ี 3 (1:4) ไดค้ะแนนของกล่ินแอลกอฮอลม์ากท่ีสุด (7.50) เน่ืองมาจาก การท่ีมีเน้ือล้ินจ่ีปริมาณ
มากท าใหค้่า TSS และ ค่า Reducing sugar สูง  จึงไดป้ริมาณแอลกอฮอลท่ี์สูงในน ้ าหมกั (ไวน์ผสม) จึงท าใหสุ้ราท่ี
กลัน่ไดมี้ปริมาณแอลกอฮอลท่ี์สูงตาม ท าใหไ้ดก้ล่ินของแอลกอฮอลช์ดัเจนข้ึน, ดา้นรสชาติ (ความหวาน ความขม 
และความเผด็ร้อน) พบวา่ ส่ิงทดลองท่ี 3 (1:4) มีคะแนนความชอบสูงสุด (7.20) เน่ืองมาจากปริมาณของล้ินจ่ีท่ีมี
มากในส่วนผสม ท าให้สุราผสมท่ีไดมี้รสหวานค่อนขา้งเด่นกวา่รสขม ท าให้ความชอบดา้นรสชาติของสุราผสม
เป็นท่ียอมรับ (Roberto et al., 2010) และดา้นความชอบรวม พบว่า ในส่ิงทดลองท่ี 3 (1:4) มีคะแนนการยอมรับ
สูงสุด (7.58) ในดา้นดา้นกล่ินเสาวรสพบวา่ ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 แสดงให้เห็นวา่อตัราส่วนการใส่เสาวรสไม่มีผลในการลดกล่ินของเสาวรสในผลิตภณัฑ ์ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 3 ซ่ึงผลของการทดสอบทางประสาทสมัผสัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Guichard et al., 2003 ท่ีอธิบายเก่ียวกบั 
การหมกั "ผลไม"้ ท่ีมีคุณภาพดี แลว้น ามากลัน่ ท าให้สุราผลไมท่ี้กลัน่ไดมี้คุณภาพของกล่ินผลไม ้ท าให้ไดสุ้รา
กลัน่ท่ีมีคุณสมบติัทางประสาทสมัผสัดี 
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ตารางที ่3 ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑสุ์ราผลไมผ้สมเสาวรสกบัล้ินจ่ี  
คุณลกัษณะ T1 (1:2) T2 (1:3) T3 (1:4) 

ลกัษณะปรากฏ 7.58±083b 7.66±0.79ab 7.76±0.69a 

ความใส 7.75±0.62ab 7.68±0.59b 7.91±0.62a 

กล่ินเสาวรส 6.80±0.83ns 6.78±0.81ns 7.03±0.89ns 

กล่ินล้ินจ่ี 7.10±0.84b 7.02±0.72b 7.57±0.87a 

กล่ินแอลกอฮอล ์ 7.32±0.88ab 7.17±1.11b 7.50±0.92a 

รสชาติ 6.90±0.89b 6.95±1.06b 7.20±0.87a 

ความชอบรวม 6.85±1.02b 7.00±0.98b 7.58±0.96a 
หมายเหต ุ:  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 หรือ (p>0.05) 
                   a, b หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
 

 
ภาพที ่6 การวเิคราะห์คุณภาพทางดา้นประสาทสมัผสัของสุราผลไมผ้สมเสาวรสกบัล้ินจ่ี 

 

สรุปผลการวจัิย 
การท าสุราผลไมผ้สมท่ีดีเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัสัดส่วนของผลไมท่ี้ผสมจึงจะไดก้ารยอมรับในดา้น

ประสาทสัมผสัท่ีดี รวมไปถึงคุณภาพดา้นเคมี ซ่ึงหมายถึงรสชาติและกล่ินท่ียอมรับได ้และคุณภาพดา้นกายภาพท่ีแสดงถึง
ลกัษณะปรากฏและความใสของสุราผลไม ้ท าให้เกิดความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงในงานน้ีสุราผลไมผ้สมส่ิงทดลองท่ี 3 
(เสาวรส 1 ส่วน ต่อ ล้ินจ่ี 4 ส่วน) เป็นท่ียอมรับและมีคะแนนมากท่ีสุด ดงัคะแนนท่ีปรากฏในตารางท่ี 3  
. 
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คุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มข้าวกล้องใน 
เขตน า้แร่แจ้ซ้อนล าปาง ประเทศไทย 

Nutritive Value and Cooking Quality of Brown Rice from  
Lampang Chae Son Mineral Water Area, Thailand  
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บทคัดย่อ 
 

พ้ืนท่ีปลูกขา้วเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงตม้ขา้วท่ีผูบ้ริโภคสนใจ  ดงันั้น
งานวจิยัจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพการหุงตม้ และคุณค่าทางโภชนาการของขา้วกลอ้งท่ีปลูกในเขตธารน ้ าแร่แจซ้อ้น 
อ าเภอเมืองปาน 3 สายพนัธ์ุ คือ ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วเหนียวลืมผวั และ กข 6 ท่ีเก็บเก่ียวในนาปรังปีเพาะปลูก 2559/2560  
เปรียบเทียบกบัขา้วท่ีปลูกในเขตอ าเภอสบปราบ จงัหวดัล าปาง ผลการวเิคราะห์ปริมาณแร่ธาตุพบวา่ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร่ี และ 
กข 6 ท่ีปลูกในเขตหมู่บา้นสบลี ต าบลแจซ้อ้น มีปริมาณแคดเมียม โครเมียม ปรอท และนิกเกิล ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานอาหาร
ปลอดภยัท่ีก าหนดโดยองคก์ารอนามยัโลก และ European Communities โดยขา้วเหนียวลืมผวั และขา้วไรซ์เบอรร่ี มีปริมาณ
ธาตุ ทองแดง  เหลก็  แมงกานีส  สงักะสี  สูงกวา่ ขา้วกข 6 ส่วนคุณภาพการหุงตม้ขา้ว และส่วนประกอบทางเคมีในตวัอย่าง
ขา้วท่ีทดสอบมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด 
แอนโทไซยานินรวม และฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ พบว่าขา้วเหนียวลืมผวั  และขา้วไรซ์เบอรร่ีท่ีปลูกในเขตน ้ าแร่แจซ้้อนมี
ปริมาณสูงกวา่ขา้วกลอ้งท่ีปลูกนอกเขตธารน ้ าแร่แจซ้อ้นในเขต อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล าปาง 
 
ค าส าคญั : ขา้วกลอ้ง; โลหะหนกั; แร่ธาตุ; ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ 
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ABSTRACT 
 

Rice growing areas are important factors on nutritional values and cooking quality which was interested by 
consumers. Thus the objective of this research was to investigate the nutritional values and cooking quality of 3 varieties of 
brown rice namely Rice-berry, Lumphou, and RD 6, which were harvested in the 2016/17 from Chae Son mineral water 
area in Chae Son sub-district, Muang Pan district and comparative with brown rice from Sob Prap district, Lampang 
province.  Analysis results revealed that both of brown rice samples from Ban Sob Lee Chea Son sub district had cadmium, 
chromium, mercury and nickel lower than the WHO and European Communities on food safety standard. In addition, Rice 
berry and Lumphou variety had higher contain of copper, iron, manganese and zinc than RD 6. The cooking quality and 
chemical composition were significantly different (p<0.05) between the rice samples.  The statistics show that the phenolic 
compound, total anthocyanin and anti-oxidant activity of rice berry and Lumphou varieties from Chae- Son mineral river 
area were significant higher than brown rice from Sob-Prap district, Lampang province. 
 
Keyword: Brown rice; Heavy metals; Minerals; anti-oxidant activity 
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บทน า 
ปัจจุบนัตลาดอาหารสุขภาพเติบโตอยา่งมากและเป็นกระแสท่ีก่อใหเ้กิดการผลิต การวจิยั และการพฒันาผลิตภณัฑ์

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งกวา้งขวาง ประเทศไทยไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งผลิตขา้วท่ีส าคญัของโลกและยงั
เป็นประเทศผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ โดยในปี 2557 มีปริมาณการส่งออก 10.8 ลา้นตนั และในปี 2558 คาดวา่แนวโนม้การคา้
ขา้วทั้งของโลกและของไทยจะขยายตวัมากข้ึนโดยเฉพาะตลาดขา้วเพ่ือสุขภาพท่ีมีสารตา้นการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ใน
กลุ่มขา้วท่ีสีและขา้วขาวท่ีมีลกัษณะพิเศษดา้นกล่ินหอม (Chen et al., 2016; ดวงจนัทร์, 2557)  ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วจงัหวดั
ล าปาง (2559) รายงานผลปริมาณสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและแร่ธาตุในขา้วไรซ์เบอร์ร่ีท่ีเกษตรกรปลูกในเขตธารน ้ าแร่แจ้
ซอ้น จงัหวดัล าปาง พบวา่มีปริมาณสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและแร่ธาตุต่างๆสูงกวา่ท่ีพบในการศึกษาท่ีผ่านมาถึงสองเท่า    
รายงานวิจยั จาก ดวงใจ และคณะ (2556) พบวา่ธาตุอาหารพืช เช่น ซลัเฟอร์ แคลเซียม แมงกานีส และแมกนีเซียมมีผลต่อ
ปริมาณสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline (2-AP) ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของขา้วขาวดอกมะลิ 105 การเติมธาตุแมงกานีส
และซลัเฟอร์มีแนวโนม้ท าใหส้ารหอม 2-AP ในเมล็ดขา้วสูงข้ึน ส่วนการทดสอบในดินชุดร้อยเอ็ด พบวา่การใส่ธาตุอาหาร
ต่างๆ ไม่ท าใหผ้ลผลิตแตกต่างกนั จะเห็นไดว้า่ธาตุอาหารมีความส าคญักบัการเจริญเติบโตของตน้ขา้ว ปริมาณผลผลิต และ
คุณภาพของขา้วทั้งในดา้นรูปร่างลกัษณะเมลด็ สมบติัเชิงหนา้ท่ีในการใชป้ระโยชน์รวมถึงคุณค่าโภชนาการของผลผลิตขา้ว
ท่ีได ้
  พ้ืนท่ีปลูกขา้วของเกษตรกรในเขตอ าเภอเมืองปาน จงัหวดัล าปาง  เป็นนาขา้วท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขา และธรรมชาติ 
สมบูรณ์ลึกลงไปใตผ้ืนดินในบริเวณน้ีจะมีความร้อนสะสมภายใตช้ั้นหินแกรนิต  มีอุณหภูมิสูงถึง 500 – 1,000 องศา
เซลเซียส เคล่ือนตวัผา่นข้ึนมาจนถึงน ้ าใตดิ้น กกัเก็บพลงังานจนถึงจุดเดือด จนก่อใหเ้กิดแรงดนั เผยตวัออกมา ตามรอยแตก
ของเปลือกโลกข้ึนมาท่ีผิวดิน ก่อก าเนิดเป็นน ้ าพุร้อน  โดยน ้ าร้อนจะไหลตามความลาดเอียง ของภูมิประเทศไปสู่ธารน ้ าตก
ท่ีไหลมาจากน ้ าตกแจซ้้อน ไดเ้ป็นธารน ้ าแร่ท่ีไหลตามความลาดเอียงของภูมิประเทศไปสู่แปลงนาของเกษตรกรในเขต
อ าเภอเมืองปานทั้งในรูปธารน ้ าไหลและน ้ าผดุข้ึนมาจากผิวดิน   มีรายงานการศึกษาในดา้นคุณลกัษณะและประเภทของน ้ าพุ
ร้อนในประเทศไทยจ านวน 114 แห่ง พบวา่สามารถแบ่งออกตามอุณหภูมิความร้อนไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ ท่ีอุณหภูมิในช่วง 50-
99 oซ  มีประมาณ 62% และ  อุณหภูมิในช่วง 30-50oซ มีประมาณ 38%  และไดแ้บ่งตามค่าความกรดด่าง ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ีเป็นด่างท่ีมี pH ในช่วง 7.5-9 พบท่ีระดบั 68%   กลุ่มท่ีมี pH ในช่วง 6.0-7.5 ประมาณ 24% และ pH ในช่วง 9.0 -10.0 
พบท่ีระดบั 8%   และมีส่วนประกอบของแร่ธาตุในกลุ่ม  H2S  Ca  Cl  F  Fe  K  Mg   Mn  Na  NH3  SiO2 SO4 และพบว่าท่ี
ผิวหน้าของน ้ าพุร้อน มีอุณหภูมิในช่วง 32-99oซ โดยน ้ าพุร้อนในเขตจงัหวดัภาคเหนือมีปริมาณ SiO2  และ F ค่อนขา้งสูง 
และมีกล่ินซลัเฟอร์ (Pet-hiang et al.,2005) ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตรวจสอบคุณภาพการหุงตม้ สมบติัทางเคมี 
ปริมาณโลหะหนกั  แร่ธาตุสุขภาพ และสารตา้นอนุมูลอิสระในขา้วกลอ้งและขา้วสารท่ีปลูกในเขตธารน ้ าแร่แจซ้อ้น อ าเภอ
เมืองปาน เปรียบเทียบกบัขา้วท่ีปลูกนอกเขตธารน ้ าแร่แจซ้อ้น จงัหวดัล าปาง  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. วตัถุดบิ  

ท าการส ารวจพ้ืนท่ีและสุ่มเก็บตวัอยา่งขา้วเปลือกท่ีปลูกในเขตธารน ้ าแร่แจซ้อ้นในหมู่บา้นศรีดอนมูล และบา้นสบ
ลี  อ าเภอเมืองปาน จ านวน 3 พนัธ์ุ คือ ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วเหนียวด าลืมผวั  และ ขา้ว กข 6 ท่ีเก็บเก่ียวในนาปรังปีเพาะปลูก 
2559/2560 เปรียบเทียบกบัขา้วท่ีปลูกในเขตอ าเภอแม่ทะ และอ าเภอสบปราบ จงัหวดัล าปาง   
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2. อุปกรณ์และวธีิการตรวจสอบคุณภาพข้าวกล้อง 
         1. การตรวจสอบลักษณะเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มตัวอย่างขา้วกลอ้ง ในดา้นอุณหภูมิแป้งสุก ทดสอบโดยวิธีการ
สลายเมล็ดขา้วในด่าง (alkali test) โดยแช่เมล็ดขา้วสารในสารละลายด่างโพแทสเชียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 1.7% นาน 23 
ชัว่โมง และใชค้่าการสลายของเมลด็ขา้วปรากฏมาประเมินระดบัอุณหภูมิแป้งสุก โดย ค่าการสลายของเมลด็ขา้วในด่างมาก
จนเป็นเจลใส ก าหนดค่า 6-7 เป็นขา้วท่ีมีอุณหภูมิแป้งสุก ต ่ากวา่ 70 องศาเซลเซียสใชเ้วลาหุงตม้นาน  12-16 นาที   ถา้ค่าการ
สลายของเมล็ดขา้วในด่างมีลกัษณะเป็นเจลใสบางส่วน ก าหนดค่า 4-5 เป็นขา้วท่ีมีอุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง (70-74 องศา
เซลเซียส) ใชเ้วลาหุงตม้นาน  16-24 นาที  และค่าการสลายของเมลด็ขา้วในด่างเฉพาะขอบนอกของเมลด็ขา้ว ก าหนดค่า 1-3 
เป็นขา้วท่ีมีอุณหภูมิแป้งสุกสูงมากกวา่  75 องศาเซลเซียส  ใชเ้วลาหุงตม้นานกวา่ 24 นาที    อตัราการยดืตวัของเมลด็ขา้ว  ค่า
ความคงตวัของแป้งสุก และกล่ินหอม ตามวธีิการของงามช่ืน  (2546) และ อรอนงค ์(2547)  
2. การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี การเตรียมตวัอยา่งแป้งขา้วกลอ้งโดยวิธีการโม่แห้งโดยใชเ้มล็ดขา้วท่ีมีความช้ืนร้อยละ 12 
โดยประมาณ น าไปบดดว้ยเคร่ืองโม่แห้ง Cycotex sample mill ผ่านตะแกรงร่อนขนาด 80 เมซ น ามาวิเคราะห์ปริมาณแอ
มิโลส  ตามวิธีการ Juliano (1975)   ปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมนั เถา้ เยื่อใย คาร์โบไฮเดรต และค่าพลงังานทั้งหมดตาม
วิธีการใน AOAC (2016) ปริมาณโลหะหนักและแร่ธาตุสุขภาพ ในกลุ่ม ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (AOAC; 990.28, 2016) 
แคดเมียม(AOAC; 990.10,2013.06,2016)   ปริมาณโครเมียม นิกเกิล  แมงกานีส และปรอทโดยวิธี Inductively Couple 
Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES ตาม วิธีการใน AOAC; 999.10, (2016)  และปริมาณ ทองแดง  เหล็ก   
และ สงักะสี โดยวธีิ ICP-MS Technique ตามวธีิการใน AOAC ; 999.10 (2005)  
         3. การวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิทั้งหมดในรูปกรดแกลลิก โดย Folin-Ciocalteu colorimetric โดยดดัแปลง
ตามวิธีการใน Sutharut and Sudarat  (2012) ท าการสกดัตวัอยา่งแป้งขา้วกลอ้งท่ีบดละเอียดผ่านตะแกรงร่อนขนาด 80 เมช  
จ านวน 1 กรัม ดว้ยสารละลาย เมทานอล (60%) จ านวน  10 มิลลิลิตร เขยา่นาน 48  ชัว่โมง  ดูดตวัอยา่งสารละลายส่วนใส
ดา้นบนจ านวน 25 ไมโครลิตร ปรับปริมาตรดว้ยน ้ ากลัน่ให้ 2 มิลลิลิตร เติม Folin-Ciocalteu phenol reagent (10%) จ านวน 
100 ไมโครลิตร พักไว้ 5  นาที และเติม  Na2CO อ่ิมตัว จ านวน  300 ไมโครลิตร  ผสมให้เข้ากัน พักไว้ในท่ี มืด                                
ณ อุณหภูมิห้องนาน 1 ชัว่โมง  แลว้วดัค่าดูดกลืนแสงท่ี 765 นาโนเมตร อ่านค่าเทียบกบัสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก                     
ท่ีความเขม้ขน้ 0 – 100 ไมโครลิตร แลว้แปลงผลค่าท่ีวิเคราะห์ไดมี้หน่วยเป็นมิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อกรัมตวัอยา่งแป้งขา้ว
กลอ้ง 
4. วิเคราะห์ปริมาณ แอนโทไซยานิน โดยวิธี pH differential method ดดัแปลงตามวิธีการของ Sutharut and Sudarat  (2012)   
ท าการสกดัตวัอยา่งแป้งขา้วท่ีบดละเอียดผ่านตะแกรงร่อนขนาด 80 เมช  จ านวน 1 กรัม ดว้ยสารละลาย เมทานอล (60%) 
จ านวน  10 มิลลิลิตร เขย่านาน 48  ชัว่โมง  แลว้ดูดตวัอย่างสารละลายส่วนใส จ านวน  100 ไมโครลิตร  ใส่ลงในหลอด
ทดลองท่ีมี สารละลาย HCL-KCL บฟัเฟอร์ ท่ี pH 1.0 จ านวน 900 ไมโครลิตร   และดูดใส่ในหลอดทดลองท่ีมีสารละลาย  
HCL-KCL บฟัเฟอร์  pH 4.5 จ านวน 900 ไมโครลิตร   จากนั้นน ามาบ่มในท่ีมืดนาน 1 ชัว่โมง น ามาวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ี
ความยาวคล่ืน 510  และ  700 นาโนเมตร  แลว้ค านวณปริมาณแอนโธชยัยานินส์ ในรูปของ  cyanidin-glucoside ดงัน้ี 

A = (A510-A700)pH 1.0 – (A510-A700)pH 4.5   และ 
TA content = (A x Mw x dilution factor x 100)/(ε) 
โดยท่ี ; Mw = 449.2 g mol, 
ε = 26900 M cm, 

  Dilution factor = ความยาวคล่ืน 510 nm ท่ี pH1 และท่ีความยาวคล่ืน 510nm pH 4.5 
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การทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTSº+  ดดัแปลงตามวิธีการของ Sutharut and Sudarat  

(2012)  โดยการเตรียม Stock  ABTS: K2S2O8  solution โดยชัง่ ABTS  จ านวน 0.0384 กรัม ใส่ในขวดวดัปริมาตร และคนให้

ละลายในน ้ ากลัน่และ ปรับปริมาตรใหไ้ด1้0 มิลลิลิตรดว้ยน ้ ากลัน่ แลว้เตรียมชัง่  K2S2O8 จ านวน 0.0384 กรัม ใส่ในขวดวดั

ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรให้ได ้25 มิลลิลิตรดว้ยน ้ ากลัน่  ท าการผสมสารละลาย ABTS: K2S2O8  ในอตัราส่วน 

8:12.15 มิลลิลิตร เก็บในท่ีมืด ณ อุณหภูมิหอ้งนาน 16-24 ชัว่โมง ท าการเจือจางดว้ยน ้ ากลัน่ แลว้วดัค่าการดูดกลืนแสงท่ี 734 

นาโนเมตร ให้ไดค้่าในช่วง 0.7-0.9 นาโนเมตร   การเตรียมสารละลายมาตรฐาน Trolox/Quercetin (ท่ีความเขม้ขน้ 1 มิลลิ

โมล และท าละลายดว้ย สารละลายเมทานอล 80%) ท่ีความเขม้ขน้ 0-100 ไมโครลิตร   ท าการตรวจสอบความสามารถในการ

ตา้นอนุมูลอิสระโดยการปิเปตสารละลาย ABTS: K2S2O8 จ านวน 980 ไมโครลิตร ลงใน cuvette  แลว้  ปิเปตสารละลาย

มาตรฐาน Trolox/Quercetin และสารสกัดข้าวกล้อง (ท่ีเตรียมเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิก)  จ านวน 20 

ไมโครลิตร ลงผสมใหเ้ขา้กนั แลว้บ่มไวใ้นท่ีมืด นาน 30 นาที อ่านค่าการดูดกลืนแสงท่ี 734 นาโนเมตร โดยในหลอด blank 

ใชน้ ้ ากลัน่ปราศจากไอออน จ านวน 1 มิลลิลิตรแทน ABTS solution จากนั้นน าค่าท่ีอ่านไดม้าหา % inhibition แลว้น าไปอ่าน

น ้ าหนกัจากกราฟมาตรฐานของ Trolox เพ่ือหาค่า Trolox Equivalent antioxidant Capacity (TEAC) 

 

     โดย % inhibition = Abs negative control - Abs sample x 100 / Abs negative control 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิน าขอ้มูลผลการตรวจสอบคุณภาพจ านวน 3 ซ ้ า  มาวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ 
ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ และ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธี Duncan multiple range test 
(DMRT) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS version 16 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 1. ผลการตรวจสอบคุณภาพการหุงต้ม 

ลกัษณะปรากฏและคุณภาพการหุงตม้ของขา้วไรซ์เบอร์ร่ี (RBR) กข 6 (KD-6) และขา้วลืมผวั (LP) ท่ีปลูกในเขต
ธารน ้ าแร่แจซ้อ้นท่ีบา้นศรีดอนมูล (SDM)  หมู่บา้นสบลี (SL)  เปรียบเทียบกบัขา้วพนัธ์ุเดียวกนัจากบา้นกลว้ย (BK)  อ าเภอ
แม่ทะ และบา้นดอนแกว้ (BDK)  อ าเภอ สบปราบ จงัหวดัล าปางแสดงในตารางท่ี 1 พบวา่ค่าความคงตวัของแป้งสุก ในช่วง 
71.50 -100 มิลลิเมตร ค่าอุณหภูมิแป้งสุกมีค่า ในช่วง 70 -79 องศาเซลเซียส (ใชว้ิธีการสลายตวัของเมล็ดขา้วในสารละลาย
ด่าง แลว้แปลงค่าอตัราการสลายเมล็ดขา้วเป็นค่าอุณหภูมิแป้งสุกโดยประมาณ)  อตัราการยดืตวัของเมล็ดขา้วกลอ้งสุก ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยมีค่า ตามล าดับ  และ 0.93-1.47 เท่า ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าในช่วง
เดียวกบังานวจิยัอ่ืนๆ ในขา้วพนัธ์ุเดียวกนั (จิรภา และคณะ 2556; Pongjanta et.al., 2016 และ อรอนงค,์ 2547) 
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ตารางที ่1  คุณภาพการหุงตม้รับประทาน และลกัษณะปรากฏเมลด็ขา้ว กลอ้งท่ีปลูกในเขตธารน ้ าแร่แจซ้อ้นและ 
    นอกเขตธารน ้ าแร่แจซ้อ้นในปีเพาะปลูก 2559/2560 

 
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพทางเคม ี

ผลการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของข้าวกล้อง พบว่า ปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใยทั้ งหมด 
คาร์โบไฮเดรต  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดยขา้วกลอ้ง กข 6 บา้นศรีดอนมูล มีความช้ืนมาก
ท่ีสุด (13.32 %) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัขา้วพนัธ์ุลืมผวับา้นศรีดอนมูล และขา้วไรซ์เบอร์ร่ี  อ าเภอเมืองปาน     ขา้วกลอ้ง
ไรซ์เบอร์ร่ี บา้นศรีดอนมูล มีโปรตีนมากท่ีสุด (11.21%)  ส่วนขา้วกลอ้งลืมผวับา้นศรีดอนมูล มีไขมนัมากท่ีสุด (3.40 %)   
ส่วนปริมาณเส้นใยและเถา้ พบว่าขา้วกลอ้งลืมผวับ้านศรีดอนมูล มีปริมาณมากท่ีสุด  (0.94 และ 1.54 %) ด้านปริมาณ
คาร์โบไฮเดรต พบวา่ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ี อ าเภอเมืองปานมีมากท่ีสุด (94.77%)  ส่วนค่าพลงังาน พบวา่ ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์
ร่ีบา้นศรีดอนมูล มีค่าพลงังานมากท่ีสุด คือ 359.63 กิโลแคลอรีต่อ100 ตวัอยา่ง  (ตารางท่ี 2) จากผลการวเิคราะห์ท่ีกล่าวมาน้ี
ช้ีวา่ ปริมาณโปรตีน ไขมนั เสน้ใย เถา้ คาร์โบไฮเดรต  ค่าพลงังาน และ แอมิโลส  นั้นมีความแตกต่างกนัในระหวา่งพนัธ์ุขา้ว
มากกวา่แหล่งท่ีปลูกขา้ว อยา่งไรก็ตามพบวา่ ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีท่ีปลูกในเขตธารน ้ าแร่แจซ้อ้นใน เขตอ าเภอเมืองปานจะมี 
ปริมาณโปรตีน ไขมนั เสน้ใย และเถา้สูงกวา่ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีท่ีปลูกในเขต อ าเภอสบปราบจงัหวดัล าปาง  
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   30 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

 

ตารางที ่2  ส่วนประกอบทางเคมีในขา้วกลอ้งท่ีปลูกในเขตท่ีปลูกในเขตและนอกเขตธารน ้ าแร่อ าเภอเมืองปาน 
                  จงัหวดัล าปาง 

พนัธ์ขา้ว และ 
แหล่งปลูก 

ส่วนประกอบทางเคมี (%)   โดยน ้ าหนกัเปียก ค่า 
พลงังาน

(Kcal/100g) 

แอมิโลส 
(%) ความช้ื

น 
โปรตีน ไขมนั เสน้ใย เถา้ คาร์โบไฮ 

เดรต 
ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ี 
บา้นศรีดอนมูล 

12.0±0
.15 c 

11.21 
±0.00 a 

3.15± 
0.02 b 

0.74±  
0.03 b 

1.29 ± 
0.03 c 

94.30± 
0.03 e 

450.48  
±0.10 a 

12.53 
±0.09 b 

ขา้วกลอ้งกข-6 
บา้นศรีดอนมูล 

13.3± 
0.11 a 

8.80 
±0.00 d 

2.71± 

0.02 d 
0.65± 

0.00 bc 
1.16±  
0.03d 

94.67± 
0.02 b 

438.33  
±0.22 d 

4.48 
±0.45 cd 

ขา้วกลอ้งลืมผวั 
บา้นศรีดอนมูล 

13.08±
0.2 a 

8.92 
±0.03 d 

3.40 ± 
0.02 a 

0.94±  
0.05a 

1.54±  
0.01d 

94.42± 
0.05 d 

443.98  
±0.22 b 

4.22  
±0.09 d 

ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ี 
บา้นสบลี 

12.63±
0.2 b 

9.45 
±0.0 c 

3.06±  
0.01 c 

0.68± 

0.03 bc 
1.33± 
0.02e 

94.57± 
0.04 c 

443.64  
±0.23 b 

14.23 

±0.00 a 
ขา้วกลอ้งกข6 
บา้นสบลี 

12.40±
0.5 b 

10.80 
±0.01b 

2.15± 

0.01 e 
0.57 ± 
0.04 c 

1.43 ± 
0.03 b 

94.52± 0.08 

c 
440.72  
±0.49 c 

5.03  
±0.10 c 

ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ี 
อ.สบปราบ 

13.00±
0.2 a 

8.48 
±0.02 d 

3.02±  
0.02 c 

0.62±  
0.05 c 

0.99± 

0.02 e 
 

94.77 ± 
0.04 a 

440.27  
±0.36 c 

12.43  
±0.50 b 

หมายเหตุ :a, b,.. อกัษรท่ีแตกต่างกนัตามแนวตั้ง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
 
3. ผลการตรวจสอบปริมาณแร่ธาตุ 
          ผลการตรวจสอบปริมาณ แคดเมียม  (Cd) โครเมียม (Cr) ปรอท (Hg) และนิกเกิล (Ni) ในข้าาวกล้อง แสดงใน               
ตารางท่ี  3  พบวา่ ขา้ว กข 6 และขา้วเหนียวลืมผวั บา้นศรีดอนมูล มีแคดเมียมมากท่ีสุด (0.21 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซ่ึงสูง
กวา่ค่ามาตรฐานสูงสุดของแคดเมียมในขา้วท่ีก าหนดโดย European Communities ท่ีก าหนด 0.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ
สูงกว่ามาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (Food Standard Australia-New Zealand) ท่ีก าหนดไวเ้ท่ากับ                 
0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม    ส่วนขา้ว กข.6 จาก หมู่บ้านสบลี มีปริมาณแคดเมียมต ่ากว่าขอ้ก าหนด (0.054 มิลลิกรัม ต่อ
กิโลกรัม) ส่วนขา้วไรซ์เบอร์ร่ีมีแคดเมียม  0.11 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสูงกวา่ค่ามาตรฐาน มาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ เกณฑม์าตรฐานปลอดภยัท่ีก าหนดโดยองคก์ารอนามยัโลก ก าหนดไวว้า่คนปกติไม่ควรไดรั้บแคดเมียมเกิน
สัปดาห์ละ 0.40-0.50 มิลลิกรัม ปริมาณแคดเมียมสูงสุดในอาหารชนิดต่างๆ ท่ีก าหนดโดย EU Srianujata (2002) รายงานวา่ 
ปริมาณแคดเมียมในขา้วของไทยอยูร่ะดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบกบัขา้วของประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย และพบวา่ทั้ง
คนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและในต่างจงัหวดัไดรั้บแคดเมียมจากการกินอาหารและน ้ าด่ืมในแต่ละวนัใกลเ้คียงกนั คือ 
คนกรุงเทพฯไดรั้บเฉล่ีย 0.113 มิลลิกรัมต่อสปัดาห์ ในขณะท่ีคนต่างจงัหวดัไดรั้บเฉล่ีย 0.105 มิลลิกรัมต่อสปัดาห์ 

ส่วนปริมาณปรอท (Hg)  พบว่า ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี จากบา้นศรีดอนมูล มีมากท่ีสุด  (0.030 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม)             
โดยเกินปริมาณท่ีก าหนดจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี 98 (พ.ศ.2529)  ส่วนขา้ว กข-6  ขา้วเหนียวลืมผวัจากบา้น
ศรีดอนมูล ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี และขา้ว กข.6  จากบ้านสบลี มีปริมาณน้อยกว่า 0.018 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม จากประกาศ

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1657/rice-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 98 (พ.ศ.2529) เร่ือง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป้ือนมีขอ้ก าหนดเก่ียวกับการปนเป้ือน
ของ ปรอท ในอาหารไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ส าหรับอาหารทะเล และไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 
กิโลกรัม ส าหรับอาหารทัว่ไป  

ปริมาณนิกเกิล (Ni) พบว่า ขา้วเหนียวลืมผวัจากหมู่บา้นศรีดอนมูล พบในปริมาณมากท่ีสุด (1.21 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) และ ขา้วเหนียว กข 6 ท่ีบา้นสบลี พบในปริมาณนอ้ยท่ีสุด (0.35 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม)  นิกเกิลพบมากในเลือด 
ปอด ตบัอ่อน สมอง กระดูก ไต หลอดเลือดแดง ผิวหนงั นิกเกิลส่วนมากจะขบัออกทางปัสสาวะ และอุจจาระ หนา้ท่ีของ
นิกเกิล เป็นตวักระตุน้ของเอนไซมบ์างชนิด และเก่ียวกบัการเผาผลาญน ้ าตาลในร่างกาย เป็นปัจจยัของฮอร์โมน ไขมนั และ
การเผาผลาญเยื่ออ่อน  อาจท าให้กรดอาร์ เอ็น เอ (RNA) และ ดี เอ็น เอ (DNA) คงสภาพเพราะพบในปริมาณมาก ถา้ขาด
เกลือแร่นิกเกิลท าให้ ตบัแข็ง ไตท างานไม่เต็มท่ี และไม่ท างานในท่ีสุด เหง่ือออกมาก การดูดซึมของล าไส้บกพร่อง เครียด 
ขาดเหล็ก อาจจะท าให้เกิดโรคโลหิตจาง นิกเกิลพบในน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีถูกเผาไหม ้ควนับุหร่ี ควนัด าจากรถ จากภาชนะหุง
ตม้ จากอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฆ่าเช้ือโรคของอาหารบางชนิด เช่น การท าเนยเทียม (margarine) เป็นตน้ นอกจากน้ีพบในอาหาร
ทะเล ธญัพืช ขา้วต่าง ๆ ถัว่เมลด็พืช ไตเป็นอวยัวะท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมปริมาณของนิกเกิลในร่างกาย ถา้มีนิกเกิลมากเกินไปจะ
ท าให้กลา้มเน้ือหวัใจตาย เป็นลม การตรวจค่านิกเกิลในเลือดและในปัสสาวะ ค่าปกติของนิเกิลในเลือดคือ 0.2 ไมโครกรัม/
ลิตร และในปัสสาวะคือ 1 - 3 ไมโครกรัม/ลิตร (Zeng et al., 2015) 
 
ตารางที ่3 ปริมาณแร่ธาตุท่ีในขา้วกลอ้งท่ีปลูกในเขตธารน ้ าแร่แจซ้อ้นหมู่บา้นศรีดอนมูล และหมู่บา้นสบลี  อ าเภอ 
     เมืองปาน  จงัหวดัล าปางในปีเพาะปลูก 2559/2560 

 
ชนิดและปริมาณแร่ธาตุ  

(mg/kg) 

 พนัธ์ุขา้วและแหล่งปลูก  
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี  ขา้วกข 6 ขา้วเหนียวลืมผวั  ขา้วไรซ์เบอร์รี ขา้วกข.6 

หมู่บา้นศรีดอนมูล หมู่บา้นสบลี  

ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
แคดเมียม (Cd) 0.014ns 0.21 0.21 0.11 0.054 
โครเมียม (Cr) 0.27ns  0.00 <0.25 0.00 0.00 

ปรอท (Hg) 0.030ns <0.018 <0.018 <0.018 <0.018 
นิกเกิล (Ni) 1.04ns 0.56 1.21 0.61 0.35 
ทองแดง (Cu) 1.32c 1.80d 4.04a 1.70b 0.71d 

เหลก็ (Fe) 39.25a 7.24c 10.33b 4.58d 5.05d 

แมงกานีส (Mn) 14.42c 18.31b 20.51 a 13.80c 8.52d 

สงักะสี (Zn) 18.32b 16.4d 27.80a 19.58b 17.86c 

หมายเหตุ :  ns   ตามแนวนอน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
a, b,.. อกัษรท่ีแตกต่างกนัตามแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 

ส่วนปริมาณธาตุอาหารสุขภาพในกลุ่มทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe)  แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) พบว่ามีปริมาณ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  โดย ขา้วเหนียวลืมผวั จากบ้านศรีดอนมูล มี  ทองแดงมากท่ีสุด  (4.04 
มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม)  รองลงมาคือ ขา้วกข 62 (1.8 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม)  ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี และขา้วกข 6 จากบา้นสบลี (1.70  
และ 0.71มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)    

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2081/seafood-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%81/
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ปริมาณธาตุเหลก็พบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี จากหมู่บา้นศรีดอนมูล มีมากท่ีสุด (39.25 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม)  รองลงมาคือ กข-แม่
โจ ้2 และขา้วเหนียวลืมผวั  (7.24 และ 10.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)   ส่วนขา้วไรซ์เบอร์ร่ี และ กข.6 จาก บา้นสบลี มีธาตุ
เหล็กในปริมาณ  4.58 และ 5.05 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม ตามล าดบั  ผาณิต และคณะ (2555) พบว่าขา้วหอมอุบล และ ขา้ว
เหนียวด า มีธาตุเหลก็ 19.23 และ 8.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ปริมาณแมงกานีส (Mn) พบวา่ ขา้วเหนียวลืมผวั หมู่บา้นศรีดอนมูลมีมากท่ีสุด (20.51 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม)  และ
ขา้วกข.6 จากบา้นสบลี มีปริมาณน้อยท่ีสุด  ส่วนปริมาณสังกะสี พบในช่วง 16.40-27.80 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม โดยขา้ว
เหนียวลืมผวั บา้นศรีดอนมูลมีมากท่ีสุด (27.80 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม) และขา้ว กข 6 มีนอ้ยสุดในทุกพ้ืนท่ีปลูก  จากรายงาน
วจิยัของศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วล าปาง (2559)  พบวา่ปริมาณแร่ธาตุในขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ขา้วทบัทิมชุมแพ และ ขา้วกข 6 ท่ีปลูกใน
น ้ าพุร้อนบ้านแจ้ซ้อน ต าบลแจ้ซ้อน อ าเภอเมืองปาน จังหวดัล าปาง มีปริมาณ ฟอสฟอรัส โพแตสเซียม  แคลเซียม  
แมกนีเซียม  สังกะสี ทองแดง  และแมงกานีส ในช่วง 1,573.9–6,838.3  1,413.50-6,762.90  124.60-581.60   727.60-3412.5  
15.30-34.06  2.67-6.36  และ 4.97-8.39 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดบั โดย ขา้วทบัทิมชุมแพ มีปริมาณแร่ธาตุ ฟอสฟอรัส  
แมกนีเซียม ทองแดง สูงกวา่ ขา้วพนัธ์ุ กข 6 ท่ีปลูกในเขตพ้ืนท่ีน ้ าแร่ ต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมืองปาน มีปริมาณสูงกวา่ ขา้วท่ี
อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง    

ชลธิราและคณะ(2556) รายงานการศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของขา้วไร่พ้ืนเมืองในจงัหวดักาญจนบุรี 
พบว่าขา้วพนัธ์ุ KYR5 และพนัธ์ุ BBJ มีปริมาณสังกะสีสูงสุด (1.29 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ส่วนพนัธ์ุ HR2 มีปริมาณเหล็ก 
3.56 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พนัธ์ุ SKNSP มีปริมาณแคลเซียม 80.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และพนัธ์ุ UPLRNo 3W มีปริมาณ
โพแทสเซียม 112 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม        

M.A Umar และคณะ (2013) ศึกษาคุณค่าสารอาหารของข้าวป่าจากรัฐกาดูนาในภาคกลาง  ประเทศไนจีเรีย
วิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม พบวา่มีปริมาณ 183.30  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สังกะสี 36.70  มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม เหลก็ 
38.30 0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทองแดง 14.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซ่ึงปริมาณแร่ธาตุในขา้วสารนั้นเป็นผลมาจากพนัธุกรรม
ขา้ว หรือคุณภาพดินและปุ๋ยชีวภาพท่ีใส่ในช่วงขา้วเจริญ   
4. ผลการตรวจสอบปริมาณสารต้านอนุมูลอสิระ 
             ผลการตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน และฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ              
ในขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ี (RBR) กข 6 (KD 6) และขา้วเหนียวกลอ้งลืมผวั (LP) ท่ีปลูกในหมู่บา้นศรีดอนมูล (SDM)  หมู่บา้น
สบลี (SL) อ าเภอเมืองปาน เปรียบเทียบกบัขา้วพนัธ์ุเดียวกนัจากบา้นกลว้ย (BK)  อ าเภอ แม่ทะ และบา้นดอนแกว้ (BDK)  
อ าเภอ สบปราบ จงัหวดัล าปาง  แสดงในตารางท่ี 4 พบว่าสายพนัธ์ุและแหล่งปลูกมีผลต่อปริมาณปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกทั้งหมด สารประกอบแอนโทไซยานินรวม และฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระในขา้วกลอ้งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
โดยขา้วเหนียวกลอ้งพนัธ์ุลืมผวัท่ีปลูกในเขตธารน ้ าแร่แจซ้อ้น มีปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด และแอนโทไซยานินรวม มาก
ท่ีสุด ส่วนฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ พบวา่ ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ี มีฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ ขา้วกลอ้ง
ลืมผวั ส่วนขา้วกลอ้ง กข 6 มีปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด แอนโทไซยานินรวมและฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระน้อยท่ีสุด              
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วจงัหวดัล าปาง (2559) ท่ีพบวา่มีสารประกอบฟีนอลิค รวมสูงกวา่ขา้ว กข 6  
ท่ีปลูกนอกเขตน ้ าแร่แจซ้อ้น   
         นอกจากน้ีพบวา่ขา้วเหนียวลืมผวัจากแปลงปลูกเขตน ้ าแร่แจซ้อ้นมีปริมาณสารประกอบฟินอลิคทั้งหมดและแอนโท
ไซยานินรวมสูงกวา่ขา้วไรซ์เบอร่ีจากแปลงปลูกนอกเขตธารน ้ าแร่แจซ้อ้น  แต่ขา้วไรซ์เบอร่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระผา่นการ
ขจดัอนุมูล ABTS สูงกวา่ (3.37 และ 3.41 มิลลิกรัม trolox equivalent ต่อกรัมตวัอยา่งขา้วท่ีทดสอบ) รองลงมาคือขา้วกลอ้ง
ลืมผวั  มีผลรายงานวจิยัท่ีผา่นมา พบวา่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีท่ีปลูกในภาคกลางมีปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระชนิดละลายในไขมนั 
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3.34 มิลลิกรัม trolox equivalent ต่อกรัมตวัอย่างขา้ว (Sutharut and Sudarat, 2012)    ซ่ึงมีปริมาณท่ีต ่ากว่าขา้วไรซ์เบอร่ีใน
การศึกษาน้ีท่ีปลูกในเขตธารน ้ าแร่แจซ้อ้นท่ีพบ 3.41 มิลลิกรัม trolox equivalent ต่อกรัมตวัอยา่งขา้ว ซ่ึงสารสกดัแอนโธชยั
ยานินส์จากขา้วสีแดงและขา้วสีด ามีฤทธ์ิยบัยงัเซลลม์ะเร็ง และเพ่ิมฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ (Chen et al., 2006)  นอกจากน้ี
ขา้วท่ีมีสีด ายงัช่วยลดภาวะเบาหวาน และโรคหลอดเลือดแขง็ ในกระต่ายทดลองได ้(Heangsawath, 2015) และสารสกดัจาก
ขา้วด าสามารถยบัย ั้งการเกิดอาการหลอดเลือดแขง็ตวั เน่ืองจากลดการสะสมคอเลสเตอรอล และ ลดการเกิดการออกซิเดชนั
ในหนูทดลองได ้  (Xia, 2003) 

ตารางที่ 7 ปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้ งหมด เอนโทไซยานินรวม และการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระผ่านการ                           
ขจดัอนุมูล ABTS  ของขา้วกลอ้งท่ีปลูกในเขตธารน ้ าแร่แจซ้อ้น อ าเภอเมืองปาน และนอกเขตธารน ้ าแร่แจ ้ซอ้น ในอ าเภอ
สบปราบ จงัหวดัล าปาง 

 
สายพนัธ์ุขา้วกลอ้ง 

ปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระและ ฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ ABTS 
สารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด  (มก/กรัม)    

แอนโทไซยานิดินรวม  
(มก/ กรัม)     

ฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ  
(มก. trolox equivalent /กรัม) 

ไรซ์เบอร์ร่ี บ. ศรีดอนมูล  6.81±0.18b 0.13±0.06c 3.41±0.18a 
 กข-6 บ.ศรีดอนมูล 3.53±0.05d 0.05±0.02j 0.61±0.04gh 
ลืมผวั บ. ศรีดอนมูล 6.37±0.35b 0.15±0.05b 2.57±0.01c 
ไรซ์เบอร์ร่ี บ.สบลี  3.17±0.14d 0.36±0.05fg 1.06±0.04ef 
 กข.6 บ. สบลี  1.56±0.02e 0.06±0.02j 0.45±0.03hi 
ขา้วกลอ้งลืมผวั  สบลี   7.16±0.17a 1.84±0.04a 3.07±0.05b 
กข.6 สบปราบ 1.11±0.11e 0.18±0.01i 0.35± 0.04hi 
ไรซ์เบอร์ร่ี อ. สบปราบ 5.50±0.42c 0.90±0.07j 2.01±0.06b 
ลืมผวั อ. สบปราบ 5.60±0.28c 0.52±0.02de 2.91±0.07d 
    

หมายเหตุ         a, b,.. อกัษรท่ีแตกต่างกนัตามแนวตั้ง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
 

สรุปผลการวจัิย 
              จากผลการศึกษาน้ีสรุปไดว้า่แหล่งปลูกขา้ว มีอิทธิพลต่อ ปริมาณแร่ธาตุ และปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระ มากกวา่ 
คุณภาพการหุงตม้ และสมบติัทางเคมี ในขา้วกลอ้ง และขา้วกลุ่มพนัธ์ุมีสีและกลุ่มท่ีมีสีขาว ท่ีปลูกในเขตธารน ้ าแร่แจซ้อ้น 
อ าเภอเมืองปาน  จงัหวดัล าปางมีปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระ  และฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ สูงกวา่ขา้วพนัธ์ุเดียวกนัท่ีปลูก
ในแปลงนอกเขตธารน ้ าแร่แจซ้อ้น  เช่น ในพ้ืนท่ีอ าเภอแม่ทะ และอ าเภอสบปราบ  จงัหวดัล าปางทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสภาพ
พ้ืนท่ีนาในเขตธารน ้ าแร่มีเน้ือดินตะกอนแม่น ้ าท่ีมีหนา้ดินลึก และมี อินทรียวตัถุสูง  ส่งผลใหไ้ดผ้ลผลิตขา้วต่อพ้ืนท่ีสูง และ
เป็นแหล่งผลิตขา้วท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  แต่พบวา่ขา้วกลอ้งเหนียวลืมผวั จากบา้นศรีดอนมูล มีปริมาณ แคดเมียมสูง
กว่าค่ามาตรฐานสูงสุด แคดเมียมในขา้วท่ีก าหนดโดย European Communities (0.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และสูงกว่า
มาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด ์
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บทคดัย่อ  

 
บวัจงกลนี (Nymphaea siamensis Puripunyavanich V.) เป็นบวัผนัพนัธ์ุไทยแท ้ท่ีมีกลีบดอกซอ้นสวยงามปัจจุบนัไม่สามารถ
พบไดใ้นแหล่งน ้ าธรรมชาติ มีสภาพเส่ียงยิ่งต่อการสูญพนัธ์ุ การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการ
ขยายพนัธ์ุบวัจงกลนีดว้ยระบบไบโอรีแอคเตอร์ การฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนหัวยอ่ยบวัจงกลนีโดยงดใชส้ารเมอคิวริคคลอไรด์ 
ซ่ึงเป็นสารเคมีอนัตรายท่ีนิยมใชใ้นการฟอกฆ่าเช้ือไมน้ ้ าทัว่ไป วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จ านวน            7 
วิธีการ 5 ซ ้ า จากการศึกษาพบวา่ การน าหัวยอ่ยของบวัจงกลนีแช่ในเอทิลแอลกอฮอร์ 70 เปอร์เซ็นต ์นาน 1 นาที ตามดว้ย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเขม้ข้น 18 เปอร์เซ็นต์ นาน 5 นาที และคลอร็อกซ์ ความเขม้ขน้ 20 เปอร์เซ็นต ์ท่ีเติม tween 
20 จ านวน 2 หยด นาน 20 นาที แลว้ลา้งดว้ยน ้ ากลัน่น่ึงฆ่าเช้ือ 3 คร้ัง คร้ังละ 5 นาที น าลงเพาะเล้ียงในอาหารเหลวสงัเคราะห์
สูตร MS เป็นเวลา 30 วนั มีผลท าให้ช้ินส่วนหัวย่อยมีอตัราการปลอดเช้ือ 80 เปอร์เซ็นต์ อตัราการรอดชีวิต             60 
เปอร์เซ็นต์ และสามารถงอกได้ภายใน 5 วนั โดยมีลกัษณะการเจริญเติบโตท่ีเป็นปกติ  การศึกษาผลของสูตรอาหารท่ี
เหมาะสมต่อการชกัน ายอดของบวัจงกลนี ท าการศึกษาโดยน าหัวย่อยบวัจงกลนีท่ีปลอดเช้ือลงเพาะเล้ียงในอาหารเหลว
สังเคราะห์สูตร MS ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการชกัน ายอดของบวัผนั 2 สูตร ไดแ้ก่ สูตร BA ความเขม้ขน้ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ร่วมกบั IAA ความเขม้ขน้ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูตร TDZ ความเขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั NAA ความเขม้ขน้         
4 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบกบัอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ท่ีปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโตวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 3 วธีิการ 10 ซ ้ า เม่ือเล้ียงเป็นเวลา 30 วนั พบวา่ อาหารเหลวสูตรสงัเคราะห์ท่ีเติม TDZ ความ
เขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั NAA ความเขม้ขน้ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จ านวนยอดสูงสุด 4.20 ยอด ความสูงยอด 
2.53 เซนติเมตร มีจ านวนใบสูงสุด 9.51 ใบ และมีความยาวก้านใบสูงสุด 6.22 เซนติเมตร พร้อมทั้ งให้ลักษณะการ
เจริญเติบโตท่ีเป็นปกติ มีหน่ออวบสมบูรณ์ มีขนาดใหญ่ และแขง็แรง 
 
ค าส าคญั : การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่, บวัจงกลนี, Nymphaea siamensis Puripunyavanich V. 
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ABSTRACT  
 

 Jongkolnee (Nymphaea siamensis Puripunyavanich V.) is endemic and endanger tropical waterlily specie that had 
been found only in Thailand. N. siamensis had precious flower with softness color and highly double petals. The results of 
these studies will be used as basic information for Jongkolnee propagation on modified temporary immersion bioreactor 
system without the hazardous chemical, Mercuric chloride (HgCl2) , which routinely used as chemical sterilization for 
aquatic plants. The experimental design on surface sterilization was Completely Randomized Design (CRD) 7 treatments 
with 5 replications. The best result for surface sterilization of jongkolnee turion without mercuric chloride was conducted 
by using 70 percent ethyl alcohol for 1 minute, hydrogen peroxide 18 percent for 5 minutes and followed by sodium 
hypochlorite 20 percent with a few drops of tween 20 for 20 minutes. The results found sterilized 80 percent with 60 percent 
survival and the actively apexes on turion germinated in 5 days after sterilizing with normal shoots. The influences of plant 
growth regulators on shoot induction experimental design was CRD 3 treatments with 10 replications. The media used in 
this experiment were modified liquid Murashige and Skoog (MS) with  6-benzylaminopurine (BA) 5 mg./L. combined with 
indole-3-acetic (IAA) 2 mg./L. and N-phenyl-N'-1,2,3-thidiazol-5-yl urea (TDZ) 0.1 mg./L. combined with                                          
1-Naphthaleneacetic acid (NAA) 4 mg./L, whereas the liquid MS medium non plant growth regulator was used as control. 
After 30 days, the results revealed that shoot number, shoot height, number of leaf and length of leaf stalk were highly 
significantly different among the treatments. The maximum average shoot number (4.20 shoots/explant), the highest shoot 
(2.53 cm./shoot), the maximum average leaf number (9.51 leaves per shoot) and the highest length of leaf stalk (6.22 cm./leaf 
stalk) were obtained from liquid MS media with TDZ 0.1 mg./L. combined with NAA 4 mg./L with healthy shoots. 
 
Keywords : In vitro, Jongkolnee, Nymphaea siamensis Puripunyavanich. 
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บทน า 
บัวเป็นพืชน ้ าโบราณท่ีสามารถด ารงค์เผ่าพนัธ์ุและสืบทอดพนัธุกรรมมาได้อย่างยาวนาน ประกอบด้วยกว่า          

58 ชนิด จากทั้งหมด 4 สกุล มีความสวยงามโดดเด่นของดอกมากท่ีสุดในกลุ่มไมน้ ้ าดว้ยกนั บวัจงกลนี หรือ Nymphaea 
siamensis (Puripunyavanich V. et al., 2014) เป็นบวัท่ีไดรั้บการยนืยนัแลว้วา่พบปรากฏเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น จดัอยู่
ในกลุ่มบวัสายเขตร้อนบานกลางวนั ซ่ึงในปัจจุบนัไม่สามารถพบไดต้ามแหล่งน ้ าธรรมชาติ  กนกพรและคณะ (2558) กล่าว
วา่บวัจงกลนีเป็นบวัท่ีมีผูส้ันนิษฐานวา่เกิดจากการกลายพนัธ์ุตามธรรมชาติ (spontaneous mutation) ไม่มีเอกสารบอกเล่าทั้ง
ของไทยและของต่างประเทศ (คุณา, 2546) ทวา่มีการอา้งอิงถึงบวัจงกลนีวา่เป็นบวั 1 ใน 7 สระบวั ท่ีรายลอ้มเขาพระสุเมรุ
บนหลกัศิลาจารึกวรรณกรรมไตรภูมิพระร่วงในสมยัสุโขทยั ทั้งยงัเป็นเคร่ืองยาไทยท่ีตกทอดมาจากสมยัโบราณก่อนถึงช่วง
รัตนโกสินทร์ นอกจากน้ียงัพบปรากฏหลกัฐานทางศิลปะท่ีมีการสลกัเป็นลายไทยตกแต่งรอบโคมฝ้าเพดานในอาคารทาง
ศาสนา เรียกว่า “ดาวจงกล”อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าคนไทยรู้จกับวัจงกลนีมามากกว่า 700 ปี (กนกพรและคณะ, 2558)             
บวัจงกลนีมีล าตน้ใตดิ้นเป็นเหงา้ (rhizome) ดอกมีสีขาวอมชมพูหรืออาจมีสีเขียวแทรก กลีบดอกเรียงตวัซอ้นกนัหนาแน่น 
ทรงดอกเม่ือบานเต็มท่ีคลา้ยคร่ึงวงกลม มีความสวยงามอยา่งยิ่ง ไม่พบทั้งเกสรเพศผูแ้ละเพศเมีย ไม่มีรังไข่และช่องรังไข่  
(สลิสา และคณะ, 2550) ดงันั้นจึงไม่สามารถติดเมลด็เช่นบวัในกลุ่มเดียวกนัได ้การขยายพนัธ์ุสามารถท าไดด้ว้ยการแยกหัว
ย่อยไปปลูกเท่านั้น จึงมีความเส่ียงยิ่งท่ีบวัพนัธ์ุแทข้องไทยในประวติัศาสตร์จะสูญพนัธ์ุ ปัจจุบนัการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อบวั
จงกลนีพบวา่มีการเพ่ิมปริมาณยอดไดค้่อนขา้งนอ้ย  มีการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนดว้ยสารเคมีอนัตราย เช่น เมอร์คิวริคคลอไรด์ 
มีการเพ่ิมปริมาณยอดบวัจงกลนีดว้ยการเพาะเล้ียงในอาหารแข็งเททบัดว้ยอาหารเหลว (สลิสา และคณะ, 2551) และใน
อาหารเหลว (กนกพรและคณะ, 2558). ซ่ึงเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในชนิดและปริมาณต่างๆ กนัท าใหไ้ดจ้ านวนยอด
เฉล่ียสูงสุดเพียง 3.43 ยอดต่อช้ินส่วน ในระยะเวลา 90 วนั ดงันั้นหากสามารถพฒันาวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อบวัจงกลนีให้
เหมาะสมมากข้ึนได ้จะเป็นแนวทางการอนุรักษพ์นัธุกรรมบวัชนิดน้ีอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การทดลองที ่1 ศึกษาวธีิการการฟอกฆ่าเช้ือหวัยอ่ยของบวัจงกลนีท่ีเหมาะสมลา้งท าความสะอาดหวัยอ่ยบวัจงกลนีทนัทีดว้ย
น ้ าประปา ขดัลา้งเศษดินและส่ิงสกปรกต่างๆออก ดว้ยการใชแ้ปรงขดับนพ้ืนผิวและซอกของหัวบวัจนสะอาด ลา้งซ ้ าดว้ย
น ้ ายาลา้งจานซนัไลต ์และปล่อยหวัผา่นน ้ าไหลเป็นเวลา 2 วนั คดัเลือกหวัยอ่ยท่ีไม่มีบาดแผล สภาพปกติ ขนาดประมาณ 1.0 
× 1.0 เซนติเมตร มาฟอกฆ่าเช้ือดว้ยวิธีต่างๆ (ดงัตารางท่ี1)  หลงัจากฟอกฆ่าเช้ือ ท าการเพาะเล้ียงหัวย่อยในอาหารเหลว
สังเคราะห์สูตร MS วางบนเคร่ืองเขยา่ความเร็ว 75 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ภายใตอุ้ณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส 
ไดรั้บแสงสีขาวเป็นเวลา 16 ชัว่โมงต่อวนั โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design, CRD) 
แบ่งออกเป็น 7 ส่ิงทดลองๆ ละ 5 ซ ้ า ท าการบนัทึกภาพการเจริญเติบโตทุกสปัดาห์  

บนัทึกผลการทดลองหลงัการเพาะเล้ียง 30 วนั โดยบนัทึกเปอร์เซ็นตก์ารปลอดเช้ือ เปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวิตและ
จ านวนวนัท่ีงอก พร้อมทั้งบนัทึกลกัษณะทัว่ไป ค านวณเปอร์เซ็นตก์ารปลอดเช้ือและเปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวติไดจ้ากสูตร  
 
เปอร์เซ็นตก์ารปลอดเช้ือ/รอดชีวติ    =  
 
 
 

จ านวนช้ินส่วนท่ีปลอดเช้ือหรือรอดชีวิต 
จ านวนช้ินส่วนท่ีใชฟ้อกทั้งหมดของแต่ละหน่วยทดลอง 

× 100 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   39 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

 

ตารางที ่1 วธีิการฟอกฆ่าเช้ือหวัยอ่ยบวัจงกลนี 

 
การทดลองที ่2 ศึกษาผลของสูตรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการชกัน ายอดบวัจงกลนี 
  ฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนหัวย่อยดว้ยสูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากการทดลองท่ี 1 และท าการเพาะเล้ียงหัวย่อยในอาหาร
เหลวสังเคราะห์ 3 สูตร ไดแ้ก่ อาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม TDZ ความเขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั NAA 
ความเขม้ขน้ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร (รุ่งอรุณ, 2556) และอาหารเหลวสงัเคราะห์สูตร MS  ท่ีเติม BA  ความเขม้ขน้ 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ร่วมกบั IAA ความเขม้ขน้ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร (กนกวรรณ และคณะ, 2558) เปรียบเทียบกบัอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร 
MS ท่ีปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต วางบนเคร่ืองเขยา่ความเร็ว 75 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ภายใตอุ้ณหภูมิ 
25±2 องศาเซลเซียส ไดรั้บแสงสีขาวเป็นเวลา 16 ชัว่โมงต่อวนั วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ประกอบดว้ย              
3 ส่ิงทดลองๆละ 10 ซ ้ า บนัทึกภาพการพฒันาของยอดบวัจงกลนี ทุกสัปดาห์ และบนัทึกค่าเฉล่ีย จ านวนยอด ความสูงยอด 
จ านวนใบ ความยาวกา้นใบ จ านวนวนัท่ีงอก และลกัษณะทัว่ไปของยอดใหม่ท่ีเกิดข้ึนหลงั 30 วนั 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
การทดลองที ่1 ศึกษาวธีิการการฟอกฆ่าเช้ือหัวยอ่ยของบวัจงกลนีท่ีเหมาะสม พบวา่หลงัเพาะเล้ียงช้ินส่วนหัวย่อย

บวัจงกลนีในอาหารเหลวสงัเคราะห์สูตร MS นาน 30 วนั ใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารปลอดเช้ือ และเปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวติ ท่ีมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ นอกจากนั้นยงัมีแนวโนม้ของจ านวนวนัท่ีใชใ้นการงอกและลกัษณะของยอดใหม่ท่ี
ความแตกต่างกนัดว้ย (ตารางท่ี 2)  

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใชว้ิธีฟอกของ กนกพร และคณะ (2558) ซ่ึงใชเ้ป็นวิธีควบคุม ประกอบดว้ย 
เอทิลแอลกอฮอล์ 50% นาน 1 นาที ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 18% นาน 5 นาที เมอร์คิวริกคลอไรด์ 0.2% นาน 15 นาที      
และคลอรอกซ์ 25% นาน 15 นาที ท าใหช้ิ้นส่วนหวัยอ่ยปลอดเช้ือไดสู้งสุดเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต ์มีอตัราการรอดชีวติเท่ากบั 
60 เปอร์เซ็นต ์ลกัษณะยอดมีการเจริญเติบโตค่อนขา้งเป็นปกติ มีอาการใบบิดเบ้ียวเลก็นอ้ย ยอดอวบสมบูรณ์และ ไม่พบการ
เกิดราก (ภาพท่ี 1 ก)  

 เ ม่ือเปรียบเทียบวิธีการฟอกท่ี 1 กับวิธีการฟอกอ่ืนๆซ่ึงปราศจากเมอร์คิวริกคลอไรด์ ประกอบด้วย 
เอทิลแอลกอฮอล ์70% นาน 1 นาที ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 18% นาน 5 นาที คลอรอกซ์ 20% นาน 20 25  และ 30 นาที      
ให้อตัราการปลอดเช้ือเท่ากบั 80 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงต ่ากวา่วิธีควบคุม แต่มีเปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวิตท่ีใกลเ้คียงกนั คือ 60 60 และ 
40 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั ยอดท่ีเกิดข้ึนมกัมีการเจริญเติบโตค่อนขา้งเป็นปกติ ใบบิดเบ้ียวเล็กน้อย (ภาพท่ี1 ข ค และ ง)                 

วธีิการฟอก
ฆ่าเช้ือ 

สารเคมี 

เอทิลแอลกอฮอล ์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ เมอร์คิวริกคลอไรด ์ คลอรอกซ์ 

1 50% นาน 1 นาที 18% นาน 5 นาที 0.2% นาน 15 นาที 25% นาน 15 นาที 
2 70% นาน 1 นาที 18% นาน 5 นาที - 20% นาน 20 นาที 
3 70% นาน 1 นาที 18% นาน 5 นาที - 20% นาน 25 นาที 
4 70% นาน 1 นาที 18% นาน 5 นาที - 20% นาน 30 นาที 
5 50% นาน 1 นาที 18% นาน 5 นาที - 25% นาน 15 นาที 
6 50% นาน 1 นาที 18% นาน 5 นาที - 25% นาน 20 นาที 
7 50% นาน 1 นาที 18% นาน 5 นาที - 25% นาน 25 นาที 
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การใชเ้อทิลแอลกอฮอล ์50% นาน 1 นาที ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์18% นาน 5 นาที และคลอรอกซ์ 25% นาน 15 20 และ 
25 นาที พบวา่ให้เปอร์เซ็นตก์ารปลอดเช้ือเท่ากบั 40 40 และ 60 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และให้อตัราการรอดชีวิต เท่ากบั 60 
40 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั (ตารางท่ี2) ลกัษณะยอดท่ีไดมี้การเจริญเติบโตผิดปกติ ใบบิดเบ้ียว ยอดอวบและกุดสั้น 
(ภาพท่ี1 จ ช และ ญ)  

อัตราการปลอดเช้ือท่ีสูงอาจเป็นผลร่วมกันจากการใช้เมอร์คิวริกคลอไรด์ซ่ึงจัดเป็นสารกลุ่มโลหะหนักท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการก าจดัจุลินทรีย ์ร่วมกับการใช้คลอร็อกซ์ในอตัราความเขม้ขน้สูงท่ีสามารถฆ่าเช้ือรา แบคทีเรีย              
และสปอร์ของจุลินทรียไ์ดเ้ป็นอยา่งดี (วรรณพร, 2558) ทั้งน้ีอตัราการปลอดเช้ือท่ีเพ่ิมข้ึนพบวา่แปรผนัตามความเขม้ขน้และ
ระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึนในการฟอก ขณะท่ีความมีชีวติของช้ินส่วนและการเจริญเติบโตท่ีเป็นปกติแปรผกผนักบัความเขม้ขน้และ
ระยะเวลาในการฟอก  กล่าวคือเม่ือใชค้วามเขม้ขน้ของสารฟอกสูง และใชร้ะยะเวลาในการฟอกนานจะท าให้ช้ินส่วนหัว
ยอ่ยของบวัจงกลนีมีอตัราการปลอดเช้ือท่ีสูง ในขณะเดียวกนัอตัราการรอดชีวิตของช้ินส่วนจะยิง่ลดลงและยอดใหม่มีความ
ผิดปกติมากข้ึน อีกทั้งยงัมีแนวโนม้การใชร้ะยะเวลาในการงอกท่ีนานมากข้ึนดว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภพเกา้ และ
คณะ (2554) ท าการฟอกฆ่าเช้ือเน้ือเยือ่ส่วนหัวของวา่นส่ีทิศ พบวา่ ท่ีความเขม้ขน้ของคลอรอกซ์ 10 เปอร์เซ็นต ์ช้ินส่วนหัว
มีการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย ์100 เปอร์เซ็นต ์เน่ืองจากความเขม้ขน้ไม่เพียงพอต่อการฟอกฆ่าเช้ือ คลอรอกซ์ท่ีความเขม้ขน้ 15 
และ 20 เปอร์เซ็นต ์มีอตัราการปลอดเช้ือ 14.28 และ 57.15 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และความเขม้ขน้สูงข้ึนท่ี 30 เปอร์เซ็นต ์
ช้ินส่วนมีอาการช ้ าเป็นสีน ้ าตาลและตาย วรรณพร (2558) รายงานวา่ การใชเ้อทิลแอลกอฮอล ์70 เปอร์เซ็นต ์(โดยน ้ าหนกั) 
จะออกฤทธ์ิไดเ้ร็วท่ีสุด สามารถฆ่าเช้ือไดดี้ท่ีสุด และมีผลต่อเช้ือทุกชนิด ยกเวน้สปอร์ สามารถออกฤทธ์ิไดใ้นเวลา 1-2 นาที 
การใชเ้อทิลแอลกอฮอลใ์นความเขม้ขน้ท่ีต ่าเพียง 50 เปอร์เซ็นต ์อาจเป็นผลใหมี้เปอร์เซ็นตก์ารปลอดเช้ือท่ีต ่าลงได ้

โดยทัว่ไปการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนบวั และไมน้ ้ าเศรษฐกิจนิยมใชเ้มอร์คิวริกคลอไรด์เป็นส่วนหน่ึงในการฟอกฆ่า
เช้ือ และยงันิยมใชเ้อทิลแอลกอฮอลใ์นระดบัความเขม้ขน้ท่ีไม่ต ่ากวา่ 50 – 70 เปอร์เซ็นต ์ดงัเช่น นภาวรรณ และคณะ (2549) 
ศึกษาวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่บวัประดบัพนัธ์ุไดเร็คเตอร์จีทีมวัร์ในสภาพปลอดเช้ือ โดยท าการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนยอดดว้ย
สารฟอกฆ่าเช้ือชนิดและปริมาณต่างๆ กนั พบวา่ การใชเ้อทิลแอลกอฮอล7์0 เปอร์เซ็นต ์นาน 1 นาที แลว้ฟอกตามดว้ยคลอ
ร็อกซ์ ความเขม้ขน้ 30 เปอร์เซ็นต ์นาน 15 นาที เมอคิวริกคลอไรด ์ความเขม้ขน้ 2 เปอร์เซ็นต ์นาน 10 นาที และลา้งดว้ยน ้ า
กลัน่ 3 คร้ังๆละ 5 นาที มีผลท าใหช้ิ้นส่วนปลอดเช้ือสูงสุด ช้ินส่วนสามารถเจริญเติบโตได ้16.67 เปอร์เซ็นต ์ 
ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตก์ารปลอดเช้ือ เปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวิต จ านวนวนัท่ีงอก และลกัษณะทัว่ไปของยอดใหม่หลงั
   ฟอกฆ่าเช้ือดว้ยวธีิการต่างๆ  และเพาะเล้ียงในอาหารเหลวสงัเคราะห์สูตร MS นาน 30 วนั 

วธีิการฟอกฆ่า
เช้ือ 

เปอร์เซ็นตก์าร
ปลอดเช้ือ 

เปอร์เซ็นตก์าร
รอดชีวติ 

จ านวนวนัท่ี
งอก 

ลกัษณะทัว่ไปของยอดใหม่ 

วธีิท่ี 1 100a 60a 8 การเจริญเติบโตค่อนขา้งปกติ ใบบิดเบ้ียว
เล็กน้อย ยอดอวบสมบูรณ์ ไม่พบการเกิด
ราก 

วธีิท่ี 2 80b 60a 5 การเจริญเติบโตเป็นปกติ มีใบ และยอด
อวบ สมบูรณ์ ไม่พบการเกิดราก 
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หมายเหตุ  
      ค่าเฉล่ียในแนวตั้งท่ีมีอกัษรก ากบัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ                                                                                                        
     **   แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ   ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที ่1 ลกัษณะหวัยอ่ยของบวัจงกลนีท่ีถูกฟอกฆ่าเช้ือดว้ยวธีิการต่างๆ 
การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของสูตรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการชกัน ายอดบวัจงกลนี พบว่า การเพาะเล้ียงหัวยอ่ยบวั

จงกลนีหลงัฟอกฆ่าเช้ือในอาหารเหลวสังเคราะห์ สูตรต่างๆ เป็นระยะเวลานาน 30 วนั ท าให้มีจ านวนยอด ความสูงยอด 
จ านวนใบ และความยาวกา้นใบ ท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (ตารางท่ี 3)  
หัวย่อยท่ีเพาะเล้ียงในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม TDZ ความเขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั NAA ความ
เขม้ขน้ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถเกิดยอดไดสู้งสุด 4.20 ยอด มีความสูงยอด 2.53 เซนติเมตร  มีจ านวนใบต่อยอดสูงสุด 

วธีิท่ี 3 80b 60a 6 การเจริญเติบโตผิดปกติเล็กน้อย ใบบิด
เบ้ียว ยอดกุดสั้ นและอวบ ไม่พบการเกิด
ราก 

วธีิท่ี 4 80b 40b 6 การเจริญเติบโตผิดปกติเล็กน้อย ใบบิด
เบ้ียวเล็กนอ้ย ยอดอวบสมบูรณ์ ไม่พบการ
เกิดราก 

วธีิท่ี 5 40d 60a 8 การเจริญเติบโตผิดปกติ ใบบิดเบ้ียว ยอด
กดุสั้นและอวบ ไม่พบการเกิดราก 

วธีิท่ี 6 40d 40b 9 การเจริญเติบโตผิดปกติ ใบบิดเบ้ียว ยอด
กดุสั้นและอวบ ไม่พบการเกิดราก 

วธีิท่ี 7 60c 20c 9  การเจริญเติบโตผิดปกติ ใบบิดเบ้ียว ยอด
กดุสั้นและอวบ ไม่พบการเกิดราก 

       F - test           **          **          ns  
      C.V.  (%)        32.52          11.07          25.47  

วธีิที่ 7 

 

ช 

วธิีที่ 1 

 

ก 

วธิีที่ 2 
 

ข 
 วธิีที่ 3 

 

ค 

วธีิที่ 5 

 

จ 

 วธิีที่ 4 
 

ง 
 

วธิีที่ 6 

 

ฉ 
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9.51 ใบ และยงัมีความยาวก้านใบสูงท่ีสุด 6.22 เซนติเมตร อีกทั้ งยงัใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการงอกต ่าท่ีสุดเพียง 4.50 วนั 
เท่านั้น การเจริญเติบโตของยอดเป็นปกติ ลกัษณะยอด ใบและกา้นใบอวบสมบูรณ์มาก กา้นใบยาวและแขง็แรง ใบอ่อนและ
กา้นใบสีเขียวเขม้ถึงเขียวปนน ้ าตาล แผน่ใบอวบเลก็นอ้ย มีสีเขียวเขม้   หลงัใบมกัปรากฏกระสีม่วงหรือสีน ้ าตาลเขม้กระจาย
โดยทัว่ บริเวณโคนหน่ออวบมากมีสีขาว ปรากฏตุ่มรากจ านวนเล็กนอ้ย สามารถเจริญเติบโตไดร้วดเร็ว สภาพยอดแข็งแรง
มาก (ภาพท่ี 2 ค)   

การเพาะเล้ียงช้ินส่วนหวัยอ่ยบวัจงกลนีในอาหารเหลวสงัเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้  5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ร่วมกบั IAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จ านวนยอด 1.40 ยอด มีความสูงยอด 0.77 เซนติเมตร มีจ านวนใบ 3.50 ใบ มีความ
ยาวกา้นใบ 2.25 เซนติเมตร ใชร้ะยะเวลาในการงอกนาน 8 วนั ลกัษณะการเจริญเติบโตปกติ ยอด ใบและกา้นใบค่อนขา้งสั้น 
อวบเล็กน้อย แผ่นใบเล็กและมว้นงอ ใบอ่อนมีสีเขียวอ่อนอมชมพู ใบแก่สีเขียวจดั บริเวณโคนหน่อค่อนขา้งอวบมีสีขาว               
ไม่ปรากฏตุ่มราก การเจริญเติบโตค่อนขา้งชา้ สภาพโดยรวมค่อนขา้งแขง็แรง (ภาพท่ี 2 ข)  
ขณะท่ีการเพาะเล้ียงช้ินส่วนหวัยอ่ยบวัจงกลนีในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ท่ีปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโตให้
จ านวนยอด 1.20 ยอด ความสูงยอด 0.93 เซนติเมตร จ านวนใบ 5.50 ใบ ความยาวก้านใบ 3.40 เซนติเมตร   มีค่าเฉล่ีย
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการงอก 5.50 วนั ลกัษณะการเจริญเติบโตเป็นปกติ ยอด ใบและกา้นใบ ค่อนขา้งยาว อวบเลก็นอ้ย แผน่ใบ
ใหญ่ ใบอ่อนมว้นงอ สีน ้ าตาลระเร่ือชมพู ใบแก่สีเขียวเขม้ บริเวณโคนหน่อค่อนขา้งอวบมีสีขาว ปรากฏตุ่มรากจ านวน
เลก็นอ้ย เจริญเติบโตเร็ว  (ภาพท่ี 2 ก)  

ทั้งน้ี TDZ ซ่ึงเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีออกฤทธ์ิใกลเ้คียงกบั cytokinin สามารถแสดงผลกระตุน้ใหพื้ชเกิด
การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา และช่วยให้เกิดการขยายขนาดของเซลลไ์ดดี้ ช้ินส่วนพืชจึงมีลกัษณะอวบสมบูรณ์ แข็งแรง 
และท าใหพื้ชเกิดยอดจ านวนมากได ้(วราภรณ์, 2552). ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปิยะนุช (2556). ศึกษาผลของ TDZ และ BA ต่อการ
เจริญเติบโต และการเกิดยอดของแคลลสักวกัมรกต พบวา่ TDZ ให้ผลดีอยา่งชดัเจนทั้งต่อการเจริญเติบโตและการเกิดยอด
ของแคลลสั โดยสูตรอาหารท่ีเติม TDZ ความเขม้ขน้ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าให้
เกิดยอดไดเ้ฉล่ียสูงสุด 19.6 ยอดต่อช้ินแคลลสั  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ TDZ กบั BA เพ่ือการกระตุน้การเกิดยอดของบวัจงกลนี
นั้น พบวา่บวัจงกลนีสามารถตอบสนองต่อ BA ไดน้อ้ยกวา่ TDZ สอดคลอ้งกบั วราภรณ์ (2552) รายงานวา่ TDZ สามารถชกั
น ายอดไดใ้นจ านวนท่ีมากกวา่ BA ท่ีความเขม้ขน้เท่ากนัในพืชหลายชนิด โดยเฉพาะพืชใบเล้ียงคู่ เช่น Cyclamen pesicumr 
จะเกิดยอดจ านวนมากเม่ือถูกชกัน าดว้ย TDZ เท่านั้น และจะไม่เกิดยอดเม่ือใช ้cytokinin ตวัอ่ืนๆ  

การเติมไซโทไคนินความเขม้ขน้สูง และเติมออกซินความเขม้ขน้ต ่า จะสามารถชกัน าให้ช้ินส่วนพืชเกิดยอดไดดี้  
ไซโทไคนินจะมีผลต่อระดบัการเกิดตายอด และช่วยเพ่ิมการแบ่งเซลล ์ซ่ึงการเพาะเล้ียงช้ินส่วนพืชในอาหารท่ีมีไซโทไคนิ
นความเขม้ขน้ท่ีเพ่ิมข้ึนมกัจะไดจ้ านวนยอดท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย (Pierik et al., 1982) ดงัการศึกษาของสุเมและคณะ (2550) ท าการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่อุบลชาติพนัธ์ุไดเร็คเตอร์จีทีมวัร์ และพนัธ์ุโจอ้ีโทโมคิด ในสภาพปลอดเช้ือ โดยน าส่วนหวัท่ีปลอดเช้ือแลว้
มาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แลว้เล้ียงบนอาหารแข็งสูตร 1/2 MS ท่ีเติม NAA ความเขม้ขน้ 0.5 ไมโครโมลาร์ ร่วมกับ BA                
ความเขม้ขน้ 2 ไมโครโมลาร์  สามารถชกัน าให้เกิดยอดไดม้ากท่ีสุด โดยมีจ านวนยอดเฉล่ีย 2.11 ยอดต่อช้ินส่วน และการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่ออุบลชาติพนัธ์ุโจอ้ี โทโมคิด โดยเพาะเล้ียงช้ินส่วนยอดบนอาหารแข็งสูตร MS ท่ีเติม พบว่า NAA                
ความเขม้ขน้ 6 ไมโครโมลาร์ และ BA ความเขม้ขน้ 7.5 ไมโครโมลาร์ เป็นเวลา 16 สัปดาห์  สามารถชกัน าให้เกิดยอดมาก
ท่ีสุด โดยมีจ านวนยอดเฉล่ีย 1.22 ยอดต่อช้ินส่วน เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั รุ่งอรุณ และคณะ (2560) ซ่ึงศึกษาการชกัน า
ยอดบวัยกัษอ์อสเตรเลีย พบวา่หลงัการเพาะเล้ียงเป็นเวลา 30 วนั สูตรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการชกัน ายอด คือ อาหารเหลว
สูตร MS ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั IAA ความเขม้ขน้ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีแนวโนม้ใหจ้ านวนยอด
มากท่ีสุดคือ 1.83 ยอดต่อช้ินส่วน  
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ตารางที่ 3  ค่าเฉล่ียจ านวนยอด ความสูงยอด จ านวนใบ ความยาวกา้นใบ จ านวนวนัท่ีงอก และลกัษณะทัว่ไปของยอดหลงั
  ฟอกฆ่าเช้ือดว้ยวธีิฟอกท่ี 2 และเพาะเล้ียงในอาหารเหลวสงัเคราะห์  3 สูตร นาน  30 วนั 

หมายเหตุ  
ค่าเฉล่ียในแนวตั้งท่ีมีอกัษรก ากบัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
        **   แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ   *   แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั    
 
 
 
 
 
 
 

 
สูตรอาหาร 

จ านวน
ยอด             
(ยอด) 

ความ
สูงยอด  
(ซม.) 

จ านวน 
ใบ 

 (ใบ) 

ความยาว     
กา้นใบ      
(ซม.) 

จ านวน
วนั 

ท่ีงอก 
    (วนั) 

 
ลกัษณะทัว่ไปของยอดใหม่ 

MS 1.20b 0.93b 5.50b 3.40b 5.50ab ลกัษณะยอด ใบและกา้นใบปกติ กา้นใบค่อนขา้งยาว 
อวบเลก็นอ้ย แผน่ใบใหญ่ ใบอ่อนมว้นงอ สีน ้ าตาลระ
เร่ือชมพู ใบแก่สีเขียวเขม้ บริเวณโคนหน่อค่อนขา้ง
อวบ มี สีข า ว  ป ร ากฏตุ่ ม ร ากจ าน วน เ ล็ กน้ อ ย 
เจริญเติบโตเร็ว 

BA5 + 
IAA2  มก./
ล. 

1.40b 0.77b 3.50c 2.25c 8b ลกัษณะยอด ใบและกา้นใบปกติ กา้นใบค่อนขา้งสั้น 
อวบเลก็นอ้ย แผน่ใบเลก็และมว้นงอ ใบอ่อนมว้นงอสี
เขียวอ่อนอมชมพู ใบแก่สีเขียวเขียวจัด บริเวณโคน
หน่อค่อนข้างอวบมีสีขาว ไม่ปรากฏตุ่มราก การ
เจริญเติบโตค่อนขา้งชา้  

TDZ0.1+N
AA4 มก./ล. 

4.20a 2.53a 9.51a 6.22a 4.50a ลักษณะยอด ใบและก้านใบปกติ ก้านยาวและอวบ
แผ่นใบแผ่กวา้ง ใบอ่อนและกา้นใบสีเขียวเขม้ปนเทา 
แผน่ใบอวบเลก็นอ้ย มีสีเขียวเขม้อมน ้ าตาล หลงัใบมกั
มีกระสีม่วงหรือสีน ้ าตาลเขม้ บริเวณโคนหน่ออวบ
ม าก มี สี ข า ว  ป ร า กฏตุ่ ม ร า ก จ า นวน เ ล็ กน้อ ย 
เจริญเติบโตเร็วมาก 

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

 34.28    30.18  19.06 30.25 20.17  
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ภาพที ่2 ผลของอาหารสูตรต่างๆท่ีมีผลต่อการชกัน ายอดบวัจงกลนี 

 

สรุปผลการวจัิย 
1. วิธีการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนหัวย่อยของบัวจงกลนีโดยไม่ใช้สารเมอร์คิวริกคลอไรด์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือการใช้
เอทิลแอลกอฮอล ์70% นาน 1 นาที ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์18% นาน 5 นาที และคลอรอกซ์ 20% ท่ีเติม tween 20 จ านวน 
2 หยด นาน 20 นาที แล้วล้างด้วยน ้ ากลั่นน่ึงฆ่าเช้ือ 2 คร้ังๆละ 5 นาที เน่ืองจากวิธีน้ีให้อัตราการปลอดเช้ือเท่ากับ                          
80 เปอร์เซ็นต ์มีเปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวติ 60 เปอร์เซ็นต ์ยอดท่ีเกิดข้ึนมีการเจริญเติบโตเป็นปกติ  
2. สูตรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการชกัน ายอดบวัจงกลนีระยะหลงัการฟอกฆ่าเช้ือ คือ TDZ ความเขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ร่วมกบั NAA ความเขม้ขน้ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงจะให้ไดจ้ านวนยอดสูงถึง 4.20 ยอด มีความสูงยอด 2.53 เซนติเมตร  มี
จ านวนใบต่อยอดสูงสุด 9.51 ใบ และยงัมีความยาวกา้นใบสูงท่ีสุด 6.22 เซนติเมตร อีกทั้งยงัใชร้ะยะเวลาเฉล่ียในการงอกต ่า
ท่ีสุดเพียง 4.50 วนั ลกัษณะยอด ใบและกา้นใบปกติ กา้นใบยาว และอวบ แผน่ใบแผก่วา้ง และมีเจริญเติบโตท่ีรวดเร็ว 
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กระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นอ่อนทานตะวนัด้วยวติามินซีและไคโตซานจากกากเห็ดหลนิจือ 
Elicitation of Phytochemical Synthesis in Sunflower Sprout   

by Vitamin C and Lingzhi Waste Chitosan 
 

ชุติมา คงจรูญ1* 
Chutima Kongjaroon1* 

 

บทคัดย่อ 
 

 กระตุน้การสร้างพฤกษเคมีในตน้อ่อนทานตะวนัดว้ยวิตามินซีและสารละลายไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือเพ่ือเร่ง
การเจริญในฤดูหนาวโดยใช้ปริมาณสารฟีนอลิกรวม ความสามารถในการต้านออกซิเดชันโดยวิธี DPPH และปริมาณ
คลอโรฟิลล ์เป็นตวับ่งช้ี พบวา่ สารละลายวติามินซีเขม้ขน้ 25 มก/ลิตร  สามารถกระตุน้ใหต้น้อ่อนทานตะวนัอาย ุ 5  วนั  สร้าง
สารฟีนอลิกรวมสูงสุด 12.73 มก/กรัม น ้ าหนกัสด ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัดว้ยวิธี DPPH สูงสุดพบในตน้อ่อน
ทานตะวนัอาย ุ9 วนั ในชุดควบคุม มีค่าความสามารถในการยบัย ั้งอนุมูลอิสระสูงสุดร้อยละ 16.33 ส่วนปริมาณคลอโรฟิลล์
สูงสุด 1.37 มก/กรัม น ้ าหนกัสด พบในตน้อ่อนอาย ุ5 วนั ท่ีถูกกระตุน้ดว้ยสารละลายวติามินซีเขม้ขน้ 50 มก/ลิตร ส่วนตน้อ่อน
ทานตะวนัท่ีถูกกระตุน้ดว้ยไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ พบวา่ไคโตซานเขม้ขน้ 0.2 มก/ลิตร กระตุน้ให้ตน้อ่อนทานตะวนั
อาย ุ7 วนั มีการสร้างสารฟีนอลิกรวมสูงสุด 4.25 มก/กรัม น ้ าหนกัสด ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัโดยวธีิ DPPH และ
ปริมาณคลอโรฟิลล ์พบในตน้อ่อนอาย ุ9 วนั โดยมีความสามารถในการยบัย ั้งร้อยละ 21.93 ปริมาณคลอโรฟิลล ์1.15 มก/กรัม
น ้ าหนกัสด ตามล าดบั  
 
ค าส าคญั : วติามินซี ไคโตซาน กากเห็ดหลินจือ พฤกษเคมี ตน้อ่อนทานตะวนั 
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ABSTRACT 
 

 Preliminary study on elicitation phytochemical synthesis in sunflower sprout by using vitamin C and  Lingzhi 
waste chitosan solutions was conducted in order to promote growth rate in winter.  Total phenolic contents, DPPH 
scavenging and chlorophyll content were used as indicators. The results showed that 25 mg/L vitamin C was given highest 
phenolic contents of 12.73 mg/g FW in 5 days old sunflower sprout.  The highest percentage DPPH scavenging inhibition 
of 16.33 was found in 9 days old sprout in control treatment.  Five days old sprout which activated by 50 mg/L was given 
the highest chlorophyll of 1.37 mg/gram FW.  However, 0.2 mg/L Lingzhi waste chitosan solution found to be the best 
eliminator for sunflower sprout phytochemical synthesis.  The highest phenolic contents found in 7 days old seedling with 
the concentration of 4.25 mg/gram FW. The highest DPPH free radical scavenging inhibition of 21.93 % and the highest 
chlorophyll content of 1.15 mg/gram FW were found in 9 days old seedling.  
 
Keyword: vitamin C, chitosan, Lingzhi waste, phytochemical, sunflower sprout 
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บทน า 
สารพฤกษเคมี (phytochemical) จดัเป็นผลผลิตทุติยภูมิจากกระบวนการสร้างพลงังาน (secondary metabolite) ของพืช 

เป็นสารชีวโมเลกุลท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ สารในกลุ่มน้ีอาจเป็นสารท่ีท าให้พืชผกัมีสี กล่ิน หรือรสชาติ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั
สารพฤกษเคมีเหล่าน้ีหลายชนิดมีฤทธ์ิต่อตา้นหรือป้องกนัโรคบางชนิด กลไกการท างานของสารพฤกษเคมีเม่ือเขา้สู่ร่างกายอาจ
ช่วยใหเ้อนไซมบ์างกลุ่มท างานไดดี้ข้ึน รวมทั้งเอนไซมบ์างชนิดท่ีท าหนา้ท่ีท าลายสารก่อมะเร็งท่ีเขา้สู่ร่างกาย มีผลท าใหส้ารก่อ
มะเร็งหมดฤทธ์ิ พฤกษเคมีมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นออกซิเดชนั ท าลายฤทธ์ิของอนุมูลอิสระ ลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัดีเอน็
เอ ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัท่ีท าใหส้ารพฤกษเคมีมีฤทธ์ิในการลดการเกิดโรคมะเร็งได ้เพ่ิมภูมิตา้นทานโรค และควบคุมการออกฤทธ์ิ
ของฮอร์โมน (Pisoschi and Pop, 2015)  

สารประกอบฟีนอลิก (phenolic compound) เป็นผลผลิตทุติยภูมิจากกระบวนการสร้างพลงังานของพืชท่ีสร้างข้ึนมา
เพ่ือตอบสนองต่อส่ิงเร้าทั้งชนิดท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวติ ไดรั้บความสนใจในการศึกษากนัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากมีคุณสมบติัใน
การป้องกนัและรักษาโรคไดห้ลายชนิด (Dixon and Paiva, 1995) สารประกอบฟีนอลิกเป็นผลผลิตของวิถี pentose phosphate วิถี 
shikimate และวิถี phenylpropanoid โดยท่ีวิถี pentose phosphate จะให้สารตั้งตน้ erythrose-4-phosphate แก่วิถี shikimate จากนั้น
น ้ าตาลฟอสเฟตท่ีได้รับมาจะถูกเปล่ียนต่อไปเป็นกรดอะมิโนชนิดท่ีมีวงแหวน คือ ไทโรซีน (tyrosine) ฟีนิลอะลานีน 
(phenylalanine) และทริปโทเฟน (tryptophan) โดยท่ีกรดอะมิโนเหล่าน้ีจะถูกใชเ้ป็นสารตั้งตน้ของวิถี phenylpropanoid ซ่ึงเป็น
วถีิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสงัเคราะห์ผลผลิตทุติยภูมิ จากกระบวนการสร้างพลงังานของพืชหลายชนิด เช่น ลิกนิน (lignin) ซาลิไซเลท 
(salicylate) คูมาริน (coumarins) ไฮดรอกซีซินนามิก เอไมด์ (hydroxycinnamic amide) สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavanoid 
phytoalexins) และเมด็สี (Dixon and Paiva, 1995) ซ่ึงสารเหล่าน้ีมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของพืช ท าหนา้ท่ีควบคุมวถีิเมตาบอ
ลิสมของพืช และเก่ียวขอ้งกบัการสร้างลิกนิน (Cervato et al., 2000) มีรายงานวิจยัระบุถึงสรรพคุณทางการแพทยข์องสารใน
กลุ่มฟีนอลิกไวว้า่ ใชป้้องกนัโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองตีบตนั โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ มะเร็งเตา้นม และโรคกระดูกพรุน 
นอกจากน้ี ยงัมีรายงานว่าสารในกลุ่มฟีนอลิกมีคุณสมบติัในทางเภสัชกรรม เช่น เป็นสารท่ีออกฤทธ์ิต่อตา้นเน้ืองอก สารตา้น
ไวรัส ตา้นการอกัเสบ ลดความดนัโลหิตและเป็นสารตา้นออกซิเดชนั (Randhir et al., 2004) 

การเพ่ิมความแข็งแรงของเมล็ดได้มีการพฒันาและถูกน ามาใช้ในการปรับปรุงการงอกของเมล็ดเพ่ือให้ตน้อ่อน
สามารถเจริญเติบโตไดดี้ข้ึนและมีพฒันาการท่ีดี การท า seed priming เป็นวิธีการหน่ึงทางสรีรวิทยาของเมล็ด ท่ีสามารถเพ่ิม
อตัราการงอกของเมลด็ท าให้เมลด็มีการเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กนั (Andarwulan และ Shetty 1999) ทั้งน้ีเน่ืองจาก seed priming 
เป็นการกระตุน้ปฏิกิริยาชีวเคมีเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการงอกก่อนท่ีจะมีการงอกของราก (radical) เกิดข้ึนซ่ึงมีผลต่อการ
งอกและพฒันาการของตน้อ่อนมีผลท าให้เมล็ดมีการงอกท่ีสม ่าเสมอและแข็งแรงมากยิ่งข้ึนซ่ึงส่งผลดีต่อพฒันาการของพืช 
(Bradford, 1986; Taylor และ Harman, 1990) ซ่ึงการท า priming สามารถท าไดท้ั้งในช่วงก่อนการปลูก ก่อนการเก็บและหลงัการ
เก็บผลผลิต (Capanoglu, 2010) 

การท า seed priming สามารถใชส้ารเคมีไดห้ลายชนิดซ่ึงมีช่ือเรียกรวม ๆ  วา่ elicitor ซ่ึงเป็นสารกลุ่มท่ีสามารถกระตุน้
ให้เกิดการสร้างสารในกลุ่มผลผลิตทุติยภูมิจากกระบวนการสร้างพลงังาน เช่น อลัคาลอยด์ เทอพีนอลด์ ฟลาโว-นอยด์และ
สารประกอบในกลุ่มฟีนอลิก (Brader et al., 2001) ซ่ึงสารท่ีใชเ้ป็น elicitor ไดถู้กน ามากระตุน้ใหเ้กิดความตา้นทานต่อเช้ือก าเนิด
โรค (pathogen) หลงัจากการเก็บเก่ียวในพืชหลายชนิดและน ามาประยุกต์ใช้กับการเพ่ิมสารเมตา-บอไลท์บางชนิดในการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช (Wang et al., 2009) สารในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ benzothiadiazole (BTH) กรดซาลิ-ไซลิก กรดจสัมอนิก อซิเบน
โซลาร์ ไคโตซาน ไคโตซานโอลิโกแซกคาร์ไรด์ กรดออกซาลิกและแคลเซ่ียมคลอไรด์ เป็นตน้ (Liu et al., 2007) มีการน า
ประโยชน์จากการท า priming มาใชป้ระโยชน์ในการกระตุน้ใหพ้ืชสร้างสารท่ีมีคุณสมบติัในการตา้นออกซิเดชนั ตา้นการเจริญ
ของเน้ือร้าย phytoestrogenic activity (Battino et al., 2009) Iriti et al. (2004) ให้ BTH กบัตน้องุ่นในช่วงก่อนการเก็บเก่ียวพบว่า
ปริมาณสารในกลุ่มแอนโทไซยานินในผลองุ่นเพ่ิมข้ึน 2 เท่าเม่ือเทียบกบัองุ่นท่ีไม่ไดท้ า priming ก่อนการเก็บผลผลิต ในขณะท่ี
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การให้กรดซาลิไซลิกในตน้ส้ม (navel orange) ก่อนเก็บผลผลิตท าให้ปริมาณของแคโรทีนอยด์ กรดแอสคอร์บิก กลูตา้ไทโอน 
สารประกอบในกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโว-นอยด์ในผลและเปลือกเพ่ิมข้ึนสองถึงสามเท่าในระหวา่งการเก็บรักษา (Huang et al., 
2008) ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของสารทั้งสองกลุ่มน้ียงัพบไดใ้น โสม (Ali et al., 2006) แตงกวา (Cao et al., 2009) และพริกไทย (Elwan 
and El-Hamahmy, 2009) ท่ีไดรั้บกรดซาลิไซลิกก่อนการเก็บเก่ียว นอกจากน้ียงัพบวา่การให้ BTH แก่สตรอเบอรี (Hokkanen et 
al., 2007) องุ่น (Fumagalli et al., 2006) และมะเขือเทศ (Iriti et al., 2007) มีผลท าใหส้ารประกอบในกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16 จนถึง 6 เท่า ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การท า priming ใหก้บัพืชเศรษฐกิจก่อนการเก็บเก่ียวกระตุน้ใหมี้การสะสมสารท่ีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพไม่วา่จะเป็นสารในกลุ่มแอนโทไซยานิน ฟลาวานอยดแ์ละแคโรทีนอยด ์(Capanoglu, 2010)  

ไคโตซานไดถู้กน ามาใชเ้ป็นสารละลายในการท า priming เพ่ือใหพื้ชทนต่อการปลูกในสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม 
เช่น การใชไ้คโตซานความเขม้ขน้ต่าง ๆ ท า seed priming ของ ajowan (Carum copticum) ในภาวะเครียดเค็ม พบว่าไคโตซาน
สามารถกระตุน้ให้เกิดการสร้างสารท่ีท าหนา้ท่ีในการป้องกนัตวัเองของพืชท าให้พืชทดลองสามารถทนต่อภาวะเครียดเค็มได ้
(Mahdavi and Rahimi, 2013) Burguieres et al. (2007) ศึกษาผลของวิตามินซีและกรดโฟลิก ท่ีมีต่อความแข็งแรงของเมล็ดถั่ว
ลนัเตา พบว่าทั้ งวิตามินซีและกรดโฟลิก ในความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมสามารถเหน่ียวน าให้เกิดความแข็งแรงของเมล็ด โดย
พิจารณาจากอตัราการงอก น ้ าหนกัและความสูงของยอด และความยาวของรากเป็นดชันีช้ีวดั และพบวา่ในวนัท่ี 8 และ 10 ใน
ระยะการงอก ตน้อ่อนมีปริมาณสารฟีนอลิกสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัชุดควบคุม 

ปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการผลิตผลผลิตทางเกษตรเพ่ือใชเ้ป็นอาหารคือความปลอดภยัของผลผลิตท่ี
ได้ซ่ึงในปัจจุบันน้ีผลผลิตท่ีมาจากการท าเกษตรอินทรีย์ก าลังเป็นท่ียอมรับทั้ งในกลุ่มผู ้ผลิตและผูบ้ริโภค นอกจากน้ี
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการผลิตพืชอาหารก็มีความส าคญัเช่นกนั ตน้อ่อนเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคญัท่ีใหคุ้ณค่า
ทางโภชนาการทั้งสารในกลุ่มท่ีให้พลงังานและสารท่ีไม่ให้พลงังานท่ีท าหนา้ท่ีส าคญัในวิถีเมตาบอลิสม ดงันั้นตน้อ่อนจึงเป็น
แหล่งอาหารทางเลือกในกลุ่มบุคคลผูใ้ส่ใจในสุขภาพ ตน้อ่อนทานตะวนัเป็นหน่ึงในกลุ่มของตน้อ่อนท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
สูงและเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค แต่ทั้งน้ีในการผลิตตน้อ่อนทานตะวนัจะมีปัญหาอยูบ่า้งในแหล่งผลิตทางภาคเหนือโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในฤดูหนาวซ่ึงตน้อ่อนจะมีอตัราการงอกและการเจริญท่ีชา้กวา่ปกติ วิธีการแกปั้ญหาของเกษตรกรคือการใชค้วามร้อน
จากหลอดไฟช่วยในการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกบัการงอกและการเจริญของตน้อ่อน แต่ทั้งน้ีจะท าให้ตน้ทุนในการผลิต
ตน้อ่อนสูงข้ึน ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงเป็นงานวิจยัเบ้ืองตน้เพ่ือหาสารท่ีใชก้ระตุน้การสร้างพฤกษเคมีในการตน้อ่อนทานตะวนัใน
สภาพอุณหภูมิท่ีไม่เหมาะสมส าหรับการงอกและการเจริญก่อนท่ีจะมีการทดสอบสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืน ๆ โดยเลือกใช้
สารละลายวติามินซีและสารละลายไคโตซานท่ีสกดัจากกากเห็ดหลินจือมาใชเ้ป็น elicitor 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเตรียมเมลด็พนัธ์ุ  

เมลด็พนัธ์ุทานตะวนัไดรั้บความอนุเคราะห์จากสาขาพืชไร่ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ก่อนท่ีจะน ามาเพาะตน้อ่อนตอ้งคดั
เมลด็ท่ีสมบูรณ์ ปราศจากเช้ือโรคต่างๆ ซ่ึงตอ้งน ามาท าความสะอาด โดยแยกเอามาเฉพาะเมล็ดท่ีสมบูรณ์ และเอาเมลด็ท่ีไม่
สมบูรณ์ซ่ึงมีน ้ าหนกัเบากวา่ปกติท้ิงไป การคดัเอาเมลด็ท่ีสมบูรณ์ท าไดโ้ดยเอาเมลด็พนัธ์ุไปใส่ไวใ้นน ้ าเมลด็ท่ีไม่สมบูรณ์จะ
ลอย ส่วนเมลด็ท่ีสมบูรณ์นั้นจมลงไปท่ีกน้ของภาชนะ  
2. ขั้นตอนการท าการกระตุน้การงอกของเมลด็ทานตะวนั  

การเตรียมเมล็ดเพ่ือใช้ในการทดลองน้ีจะใช้วิธีเดียวกับเกษตรกรแต่ต่างกันท่ีเกษตรกรใช้น ้ าในการท า seed 
priming ส่วนในงานวิจยัน้ีใชส้ารละลายวิตามินซีเขม้ขน้ 25 50 75 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใชน้ ้ ากลัน่เป็นชุดควบคุม 
และสารละลายไคโตซานสกดัจากกากเห็ดหลินจือเขม้ขน้ 0.2 0.4 0.6 0.8 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในสารละลายกรดอะ
ซิติกเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ ท่ีปรับ pH ให้เป็น 5 ดว้ย 0.1 โมลาร์ อะซิเตทบฟัเฟอร์ นาน 24 ชัว่โมง โดยใชต้วัท าละลายเป็นชุด
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ควบคุม จากนั้นน ามาผึ่งลมใหแ้หง้ประมาณ 12 ชัว่โมง โดยท าทั้งหมด 3 ซ ้ า ๆ ละ 100 เมล็ด จากนั้นน าไปปลูกในวสัดุปลูก 
เก็บตน้ทานตะวนัอาย ุ5 7 9 และ 12 วนั เพ่ือท าการทดลองในขั้นตอนต่อไป ความแข็งแรงของเมล็ดสามารถตรวจสอบ ได้
โดยการวดัอตัราการงอก ความสูงและน ้ าหนกัยอดของตน้อ่อน รวมทั้งปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถ
ในการตา้นออกซิเดชนัของตน้กลา้ งานวิจยัน้ีด าเนินงานในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 ในช่วงท่ีอุณหภูมิในช่วงกลางวนั
ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส 
3. การสกดัหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ 
 ดดัแปลงจากวิธีของ Burguieres et al. (2007) ตน้อ่อนขา้ว 50 มิลลิกรัมเติมเอทานอลเขม้ขน้ร้อยละ 95 จ านวน       
2.50 มิลลิลิตร โดยแช่เยือกแข็งเป็นเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นน าไปบดโดยใช้เคร่ืองป่ันด้วยความเร็ว 17,000 รอบ/นาที                 
เป็นเวลา 30 วินาที แลว้น าไปป่ันเพ่ือแยกกากด้วยการตกตะกอนโดยการป่ันเหวี่ยงท่ี 10,000 g เป็นเวลา 10 นาที เก็บ
สารละลายส่วนใสเพ่ือใชใ้นการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและสารตา้นอนุมูลอิสระ 
3.1 การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Total phenolics assay) 
 ดัดแปลงจากวิธีของ Burguieres et al. (2007) สารสกัดตวัอย่าง 1.00 มิลลิลิตรเติมเอทานอลเขม้ขน้ร้อยละ 95 
จ านวน 1.00 มิลลิลิตร เติมน ้ ากลัน่ลงไป 5.00 มิลลิลิตร และสารละลาย Folin-Ciocalteu phenol reagent เขม้ขน้ร้อยละ 50 
(ปริมาตรต่อปริมาตร) จ านวน 0.50 มิลลิลิตร ผสมให้เขา้กนัแลว้ท้ิงไว ้5 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต
เขม้ขน้ร้อยละ 5 (น ้ าหนกัต่อปริมาตร) ลงไป 1.00 มิลลิลิตร ผสมให้เขา้กนั ท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งในท่ีมืดเป็นเวลา  1  ชัว่โมง  
จากนั้นน าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ี  725  นาโนเมตร  ค  านวณค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมทั้งหมดเทียบกบักราฟ
มาตรฐานกรดแกลลิก (gallic acid) และค านวณหาปริมาณสารฟี-นอลิกทั้งหมดจากสมการ 

C = c * V/m 
 โดย   C = ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกดั (mg/g ของสารสกดั ) 
   c = ความเขม้ขน้ของกรดแกลลิกท่ีไดจ้ากกราฟของสารสกดั (mg/ml) 
   V = ปริมาตรของสารสกดั (ml) 
   m = น ้ าหนกัของสารสกดั (g) 
3.2 การหาสารตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวธีิ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity  
ดดัแปลงจากวธีิของ Randhir et al. (2004) น าสารสกดัตวัอยา่งมา 100 ไมโครลิตร เติมสารละลาย DPPH เขม้ขน้ 60 ไมโคร
โมลาร์ ลงไป 3.00 มิลลิลิตร ผสมใหเ้ขา้กนั ท้ิงไวใ้นท่ีมืด 10 นาที จากนั้นน าไปวดัค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 517 นาโน
เมตร ตวัอยา่งควบคุมใชเ้อทานอล จ านวน 100 ไมโครลิตร แทนตวัอยา่งสารสกดั ค่าท่ีวดั 
ไดน้ าไปค านวณฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระเป็นร้อยละของการยบัย ั้ง (% inhibition) 

% inhibition = [(A517 control - A517 sample)/A517 control] ×100 
4. การหาปริมาณคลอโรฟิลล ์
 ดัดแปลงจากวิธีของ Horii et al. (2007) น าใบตน้อ่อนทานตะวนั 50 มิลลิกรัม มาบ่มในสารละลายเมทา-นอล
เขม้ขน้ร้อยละ 100 จ านวน 3.00 มิลลิลิตร ในท่ีมืดนาน 2 ชัว่โมง จากนั้นน ามาบดโดยใชเ้คร่ืองป่ันความเร็ว 17,000 รอบต่อ
นาทีเป็นเวลา 30 วินาที และตกตะกอนโดยเคร่ืองเซนติฟิวส์ท่ี 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นน าสารละลาย
ไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ี 650 นาโนเมตรและท่ี 665 นาโนเมตร โดยใชเ้มทานอลเขม้ขน้ร้อยละ 100 เป็นตวัเปรียบเทียบ 
ค านวณหาปริมาณคลอโรฟิลลเ์อ คลอโรฟิลลบี์ และปริมาณคลอโรฟิลลท์ั้งหมด ดงัสมการค านวณ 

คลอโรฟิลลเ์อ (µg/ml) = (16.5 × A665) – (8.3 × A650) 
คลอโรฟิลลบี์ (µg/ml) = (33.8 × A650) – (12.5 × A665) 

ปริมาณคลอโรฟิลลท์ั้งหมด (µg/ml) = (25.8 × A650) – (4.0 × A665) 
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 เปล่ียนปริมาณคลอโรฟิลลใ์หอ้ยูใ่นหน่วย ไมโครกรัมต่อน ้ าหนกัใบ โดยค านวณจาก (µg chlorophyll/ml 
methanol) × 3 ml methanol /g (FW tissue) 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
การกระตุน้การสร้างพฤกษเคมีในตน้อ่อนทานตะวนัในช่วงฤดูหนาวในงานวิจยัน้ีไดใ้ชส้ารละลายวิตามินซีและ

สารละลายไคโตซานท่ีสกดัจากกากเห็ดหลินจือท่ีระดบัความเขม้ขน้ต่างๆ มากระตุน้การด าเนินไปขา้งหนา้ของวิถีเพนโตส
ฟอสเฟตเพื่อใหไ้ด ้erythrose-4-phosphate ซ่ึงเป็นสารตั้งตน้ในการน าเขา้สู่วถีิ shikimate ซ่ึงจะเปล่ียนน ้ าตาลฟอสเฟตใหเ้ป็น
กรดอะมิโนชนิดท่ีมีวงแหวนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการ phenylpropanoid และกระบวนการสร้างสารกลุ่มฟีนอลิกต่อไป 
(Burguieres et al., 2007) ภาพท่ี 1 แสดงผลของสารละลายวิตามินซีและสารละลายไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือท่ีมีต่อการ
สร้างสารฟีนอลิกรวมในตน้อ่อนทานตะวนั ซ่ึงจะเห็นไดว้่าวิตามินซีเขม้ขน้ 25 มก/ลิตร สามารถกระตุน้ให้ตน้อ่อนอายุ                 
5 วนั สร้างสารฟีนอลิกรวมได้สูงสุดในปริมาณ 12.73 มก/กรัม น ้ าหนักสด ส่วนสารละลายไคโตซานจากกากเห็ด                 
หลินจือเข้มข้น 0.2 มก/ลิตร สามารถเหน่ียวน าให้ต้นอ่อนทานตะวนัอายุ 7 วนั มีการสร้างสารฟีนอลิกรวมสูงสุด                                                       
4.25 มก/กรัม น ้ าหนักสด ซ่ึงจะเห็นไดว้่าสารละลายวิตามินซีมีความสามารถในการกระตุน้ให้ตน้อ่อนทานตะวนัสร้าง            
สารฟีนอลิกรวมไดดี้กวา่สารละลายไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ ซ่ึง Pérez-Balibrea et al. (2011) รายงานไวว้า่สารละลาย
ไคโตซานจากเปลือกปูไม่มีผลในการกระตุน้การสร้างฟีนอลิกในตน้อ่อนทานตะวนั แต่ทั้งน้ี Cho et al. (2008) รายงานวา่ไค
โตซานสามารถกระตุน้ให้ตน้อ่อนทานตะวนัสร้างพฤกษเคมีไดสู้งข้ึนมาว่าจะเป็นสารในกลุ่มฟีนอลิก เมลาโทลิน และไอ
โซฟลาโวน การทดสอบความสามารถในการกระตุน้การสร้างพฤกษเคมีในงานวจิยัน้ีจะเห็นไดว้า่ทั้งวติามินซีและไคโตซาน
จากกากเห็ดหลินจือสามารถกระตุน้การสร้างสารประกอบในกลุ่มฟีนอลิกไดดี้กวา่ชุดควบคุม แต่ทั้งน้ีหลงัจากน้ีปริมาณของ
สารในกลุ่มฟีนอลิกจะลดลงทั้งน้ีเน่ืองจากสารในกลุ่มฟีนอลิกไดถู้กเปล่ียนไปเป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด ์(Vogt, 2010) 

 

    
 

ภาพที ่1 ปริมาณฟีนอลิกรวมในตน้อ่อนทานตะวนั (A) กระตุน้ดว้ยวติามินซี (B) ไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือแถบ           
      ค่าความคลาดเคล่ือนแสดงความคาดเคล่ือนมาตรฐาน SE (n=3) 

 
 พฤกษเคมีแสดงคุณสมบติัในการตา้นออกซิเดชนัโดยมีฤทธ์ิในการก าจดัอนุมูลอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารใน
กลุ่มฟีนอลิกและพอลิฟีนอลซ่ึงคุณสมบติัในการตา้นอนุมูลอิสระส่งผลต่อความสามารถในการป้องกนัและรักษาโรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็งบางชนิด และโรคท่ีเกิดจากภาวะเครียดออกซิเดชนั (Capanoglu, 2010) การตรวจวดความสามารถ
ในการตา้นออกซิเดชนัสามารถท าไดห้ลายวิธี แต่ในงานวิจยัน้ีซ่ึงเป็นการศึกษาผลเบ้ืองตน้ของการกระตุน้การสร้างพฤกษ
เคมีในตน้อ่อนทานตะวนัในสภาวะปลูกท่ีไม่เหมาะสมจึงเลือกใชร้้อยละความสามารถในการยบัย ั้ง DPPH เพื่อดูแนวโน้ม
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ของฤทธ์ิการตา้นออกซิเดชนัเท่านั้น จากผลการทดลองพบวา่ตน้อ่อนทานตะวนัอาย ุ9 วนั มีความสามารถในการยบัย ั้งอนุมูล
อิสระไดสู้งสุด นอกจากน้ีพบวา่ตน้อ่อนท่ีกระตุน้ดว้ยน ้ ามีค่าความสามารถในการยบัย ั้งอนุมูลอิสระร้อยละ 16.33 ซ่ึงสูงกวา่
ตน้อ่อนท่ีกระตุน้ดว้ยวิตามินซี ส่วนตน้อ่อนท่ีกระตุน้ดว้ยไคโตซาน 0.2 มก/ลิตร ให้ค่าความสามารถในการยบัย ั้งอนุมูล
อิสระร้อยละ 21.93 (ดงัแสดงในภาพท่ี 2) แต่ทั้งน้ี Cho et al. (2008) ไดใ้ชไ้คโตซานมาเป็น elicitor ในการกระตุน้การสร้าง
พฤกษเคมีในตน้อ่อนทานตะวนัในสภาวะท่ีเหมาะสมพบวา่ไคโตซานท่ีมีน ้ าหนกัโมเลกุล 28 กิโลดาลตนั เขม้ขน้ร้อยละ 1 
ให้ผลร้อยละการยบัย ั้งฤทธ์ิอนุมูล DPPH ไดสู้งถึง 48.93 ซ่ึงยืนยนัให้เห็นว่าไคโตซานสามารถใชเ้ป็น elicitor ได ้แต่ไม่
เหมาะท่ีจะใชใ้นสภาวะทนต่ออุณหภูมิต ่า 
 

     
 
ภาพที ่2 ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระโดยวธีิ DPPH (A) กระตุน้ดว้ยวติามินซี (B) ไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ  

  แถบค่าความคาดเคล่ือน แสดงความคาดเคล่ือนมาตรฐาน SE (n=3) 
 
 ปริมาณคลอโรฟิลลเ์ป็นตวับ่งช้ีความสามารถในการสงัเคราะห์แสง ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการเจริญของพืชและใชเ้ป็น
ดัชนีบ่งบอกถึงการทนต่อสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมเน่ืองจากเม่ือพืชเจริญในสภาพท่ีไม่เหมาะสมจะท าให้ปริมาณ
คลอโรฟิลลซ่ึ์งส่งให้การเจริญของพืชลดลง (Sudhir and Murthy, 2004) งานวิจยัน้ีเก็บตวัอยา่งตน้อ่อนมาวิเคราะห์ปริมาณ
คลอโรฟิลลไ์ดเ้ก็บทั้งส่วนใบและล าตน้รวมกนัเพ่ือเปรียบเทียบกบัน ้ าหนกัสดของตน้อ่อน จากภาพท่ี 3A จะเห็นไดว้า่ตน้
อ่อนท่ีถูกกระตุน้ดว้ยวติามินซีอาย ุ5 วนั จะมีปริมาณสูงสุดหลงัจากนั้นปริมาณคลอโรฟิลลจ์ะลดลงเน่ืองจากส่วนของล าตน้
มีความสูงเพ่ิมข้ึนจึงท าให้น ้ าหนกัรวมของตน้อ่อนเพ่ิมข้ึนท าให้ปริมาณคลอโรฟิลลท่ี์วิเคราะห์ไดมี้ค่าต ่าลง แต่เม่ือพ้ืนท่ีใบ
เพ่ิมข้ึนจึงท าใหค้่าคลอโรฟิลลมี์ปริมาณสูงข้ึน ส่วนภาพท่ี 3B เป็นค่าปริมาณคลอโรฟิลลท่ี์วเิคราะห์จากตน้อ่อนท่ีถูกกระตุน้
ด้วยสารละลายไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ ซ่ึงมีการเจริญไม่ดีเท่าต้นอ่อนท่ีถูกกระตุ ้นด้วยวิตามินซีจึงมีปริมาณ
คลอโรฟิลลน์อ้ยกวา่ และเม่ือตน้อ่อนสามารถเจริญข้ึนมาไดใ้บจะเร่ิมมีขนาดใหญ่ข้ึนในวนัท่ี 9 จึงท าใหป้ริมาณคลอโรฟิลล์
สูงข้ึน หากคลอโรฟิลลส์ามารถเป็นตวับ่งช้ีท่ีดีของการเจริญของตน้อ่อนทานตะวนัในสภาพอุณหภูมิต ่าสารละลายวติามินซี
ท่ีใชใ้นการทดลองน้ีสามารถใชเ้ป็น elicitor เพื่อใหส้ามารถปลูกในสภาพฤดูหนาวของภาคเหนือในประเทศไทยได ้อายกุาร
เก็บเก่ียวทานตะวนัส าหรับบริโภคนิยมเก็บในช่วงอายุ 7 วนั ดงันั้นสารละลายวิตามินซีเขม้ขน้ 25 มก/ลิตร จึงน่าจะเป็น
ตวัเลือกท่ีดีท่ีสุดของเกษตรกร 
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ภาพที ่3 ปริมาณคลอโรฟิลลใ์นตน้อ่อนทานตะวนั (A) กระตุน้ดว้ยวติามินซี (B) ไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ แถบค่า 

    ความคลาดเคล่ือน แสดงความคาดเคล่ือนมาตรฐาน SE (n=3) 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ีแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้ในทางท่ีเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกตน้อ่อน
ทานตะวนัเพ่ือลดตน้ทุนในการผลิตตน้อ่อนในช่วงฤดูหนาวของแถบจงัหวดัทางภาคเหนือของประเทศไทย การเลือกใช้
สารละลายวิตามินซีเป็น elicitor ในการกระตุน้การสร้างพฤกษเคมีซ่ึงท าให้ตน้อ่อนทานตะวนัมีการเจริญไม่แตกต่างจาก
สภาวะปกติมากนกัอีกทั้งยงัคงมีอายกุารเก็บเก่ียวไดใ้นช่วงวนัท่ี 7-9 ไดต้น้อ่อนทานตะวนัท่ีไม่สูงจนท าใหเ้กิดอุปสรรคใน
การบริโภค ส าหรับไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือนั้นไม่เหมาะท่ีจะใชใ้นสภาพปลูกท่ีใชใ้นการทดลองน้ี เน่ืองจากให้ตน้
อ่อนทานตะวนัท่ีการเจริญชา้กวา่ตน้อ่อนท่ีกระตุน้ดว้ยวติามินซี แต่ทั้งน้ีไคโตซานจากกากเห็ดหลินจืออาจจะใชไ้ดดี้ในการ
กระตุน้พฤกษเคมีในตน้อ่อนชนิดอ่ืน และ/หรือในสภาพปลูกท่ีต่างงานวิจยัน้ี แต่ทั้งน้ีงานวิจยัน้ียงัคงตอ้งยืนยนัคุณค่าของ
สารตา้นออกซิเดชนัท่ีไดจ้ากสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพชนิดอ่ืนเพ่ือยนืยนัการเป็น super food ของตน้อ่อนทานตะวนัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 
 ปลวกใตดิ้น Coptotermes curvignathus เป็นศตัรูส าคญัของตน้ยาง ท าลายโดยกดักินส่วนรากและโคนตน้ท่ีอยูใ่ต้
ผิวดิน และกดักินต่อไปภายในล าตน้จนเป็นโพรง ท าให้ยางยนืตน้ตาย การใชส้ารสกดัจากพืชเป็นทางเลือกของการควบคุม
ปลวกท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สามารถช่วยลดการใชส้ารเคมีเกษตร จึงท าการทดสอบพิษทางการกิน 
พิษทางการรม และฤทธ์ิไล่ของสารสกดั 4 ชนิดจากใบทุเรียนเทศ ไดแ้ก่สารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต  อะซิโตน 
และเอทานอล ความเขม้ขน้ 5 % (น ้ าหนกั/ปริมาตร) ท่ีมีต่อปลวกใตดิ้น C. curvignathus รวมทั้งตรวจสอบสารพฤกษเคมีท่ี
เป็นองคป์ระกอบของสารสกดัทั้ง 4 ชนิด ผลการทดสอบพบวา่ สารสกดัอะซิโตนมีพิษทางการกินและพิษทางการรมสูงสุด 
ซ่ึงพบอตัราการตายสะสมของปลวก 98.75 และ 92.50% ตามล าดบั ท่ีเวลา 7 วนัหลงัการทดสอบ ส่วนสารสกดัท่ีเหลือมีพิษ
ทางการกินสูงเช่นกนั (88.75-97.50%) และมีพิษทางการรมปานกลางถึงสูง (63.33-81.25%) นอกจากน้ีสารสกดัทั้ง 4 ชนิดยงั
มีฤทธ์ิไล่ปลวกปานกลาง (56.61-73.95%) โดยสารสกัดเอทานอลมีฤทธ์ิไล่ปลวกสูงสุด ส่วนสารพฤกษเคมีท่ีเป็น
องคป์ระกอบของสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ ไดแ้ก่ สารในกลุ่มฟลาโวนอยด ์เทอร์พีนอยด ์และแอลคาลอยด์ ในขณะท่ีสาร
สกดัอะซิโตน เอทิลอะซิเตต และเอทานอล พบสารท่ีเป็นองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สารในกลุ่มแอนทราควโินน ฟลาโวนอยด ์ ซา
โปนิน และแอลคาลอยด ์จากผลการทดสอบอาจสรุปไดว้า่ทุเรียนเทศเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในการใชเ้ป็นทางเลือกเพื่อควบคุม
ปลวกใตดิ้นสายพนัธ์ุ C. curvignathus  
 
ค าส าคัญ: ฤทธ์ิชีวภาพ, ทุเรียนเทศ, ปลวก Coptotermes curvignathus, สารพฤกษเคมี 
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ABSTRACT   
 

 Subterranean termite, Coptotermes curvignathus is one of the important pests in rubber trees. It feeds on living 
root and trunk of trees and makes tunnel inside the trunk. The infestation of C. curvignathus often makes the trees dead.  
Plant extracts have been suggested as an alternative to synthetic insecticides for controlling termite because they are 
effective to the pests and environmentally safe. The feeding toxicity, fumigant toxicity and repellent effect of petroleum 
ether, ethyl acetate, acetone and ethanol extracts of Annona muricata leaf at 5% (w/v) were evaluated against C. 
curvignathus. The phytochemical screening of all extracts was also investigated. Acetone extract was the most toxic both 
in feeding and fumigant toxicity test with mortalities of 98.75 and 92.50% at 7 days after treatment, respectively. The other 
extracts also showed strong feeding toxicity, ranging from 88.75 to 97.50% and moderate to high fumigant toxicity to the 
pest (63.33-81.25%). All four extracts gave moderate repellent activity (56.61-73.95%). Among them, ethanol extract was 
the most effective. Furthermore, the phytochemical screening indicated the present of flavonoids, terpenoids and alkaloids 
in petroleum ether extract. Ethyl acetate, acetone and ethanol extracts contained anthraquinones, flavonoids, saponins and 
alkaloids. The results revealed that A. muricata has potential to act as a biopesticide to control C. curvignathus. 
 

Keywords: bioactivity, Annona muricata, Coptotermes curvignathus, phytochemicals 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวดันครศรีธรรมราช เร่ิมประสบปัญหาการเข้าท าลายของปลวกใต้ดิน 
Coptotermes curvignathus (Isoptera: Rhinotermitidae)  ซ่ึงเป็นปลวกชนิดเดียวท่ีท าลายตน้ยางท่ีมีชีวิต ปลวกชนิดน้ีกดักิน
ตน้ยางทุกระยะการเจริญเติบโต โดยกดักินรากและโคนตน้ท่ีอยูใ่ตผ้ิวดิน และกดักินต่อไปภายในล าตน้จนเป็นโพรง ท าให้
ตน้ยางยืนตน้ตายในท่ีสุด ปลวกชนิดน้ีเพ่ิมปริมาณอยา่งรวดเร็วในสภาพอากาศร้อนและช้ืน    จึงสร้างความเสียหายต่อตน้
ยางไดม้ากและรวดเร็ว การใชส้ารเคมีเป็นวธีิท่ีเกษตรกรนิยมปฏิบติัในการควบคุมปลวกใตดิ้น เน่ืองจากใหผ้ลในการควบคุม
ปลวกอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการใชส้ารเคมีอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดพิษตกคา้งของสารเคมีในส่ิงแวดลอ้ม   รวมทั้ง
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชน์อ่ืนๆ ดว้ยความตระหนักถึงพิษภยัจากการใช้
สารเคมี จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการหาทางเลือกเพ่ือการควบคุมปลวกท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
  
 การใช้สารธรรมชาติจากพืชในรูปสารสกัด (crude extract) เป็นทางเลือกของการควบคุมแมลงศัตรูพืชท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความปลอดภยัต่อผูใ้ชแ้ละส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากสารสกดัจากพืชมีคุณสมบติัสลายตวัเร็ว จึงมีความเป็นพิษ
ต่อสตัวเ์ลือดอุ่นต ่า สารสกดัจากพืชออกฤทธ์ิต่อแมลงศตัรูพืชในหลายลกัษณะ เช่น มีฤทธ์ิฆ่าแมลง ไล่แมลง ยบัย ั้งการวางไข่ 
หรือยบัย ั้งการกินอาหารของแมลง (Adeyemi, 2010) จากรายงานวจิยัพบวา่สารสกดัจากพืชหลายชนิดมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมปลวกใตดิ้น เช่น นอ้ยหน่า ตะไคร้หอม ผกากรอง (Acda, 2014 ) เป็นตน้ เน่ืองจากประเทศไทยมีความหลากหลาย
ของพนัธุกรรมพืช การคน้หาพืชชนิดใหม่ๆเพ่ือเป็นทางเลือกของการควบคุมปลวกใตดิ้นท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินและมีตน้ทุน
ต ่า จึงเป็นงานวจิยัท่ีน่าสนใจ 
 ทุเรียนเทศ (Annona  muricata L.) เป็นพืชในวงศ ์Annonaceae มีถ่ินก าเนิดอยูใ่นอเมริกากลาง ส าหรับประเทศไทย
มีการปลูกแพร่กระจายในภาคใตเ้พ่ือรับประทานผลสด ทุเรียนเทศมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาหลากหลาย เช่น สารสกดัจากส่วน
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ใบ เมล็ด และ ล าตน้ มีฤทธ์ิในการต่อตา้นไวรัส และเซลลม์ะเร็ง ใบของทุเรียนเทศมีการน ามาใชเ้ป็นยาระงบัประสาท  ราก
และเปลือก น ามาท าเป็นชาชงด่ืมแกอ้าการเครียด ช่วยลดอาการเจ็บปวดและลดการเกร็ง ผลสุกช่วยรักษาโรคเลือดออกตาม
ไรฟัน ผลดิบใชรั้บประทานเพื่อรักษาโรคบิด เมลด็น ามาใชใ้นการสมานแผลและหา้มเลือด (Omena et al., 2007) นอกจากน้ี
สารสกดัจากใบและเมล็ดทุเรียนเทศยงัมีฤทธ์ิควบคุมแมลงศตัรูหลายชนิด เช่น ดว้งถัว่เขียว (Adeoye and Ewete, 2010) ดว้ง
งวงขา้ว (Vanichpakorn et al., 2014) เป็นตน้ เน่ืองจากทุเรียนเทศเป็นพืชท่ีมีการน ามาใช้ประโยชน์น้อย รวมทั้ งยงัไม่มี
รายงานวิจยัเก่ียวกบัฤทธ์ิชีวภาพของสารสกดัจากใบทุเรียนเทศในการควบคุมปลวกใตดิ้น C. curvignathus ดงันั้นในการท า
วิจัยคร้ังน้ี จึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาฤทธ์ิฆ่าแมลงและฤทธ์ิไล่แมลงของสารสกัดจากใบทุเรียนเทศท่ีมีต่อปลวก C. 
curvignathus ในสภาพห้องปฏิบัติการ รวมทั้ งศึกษาชนิดของสารพฤกษเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบของสารสกัด เพื่อเป็น
ฐานขอ้มูลในการน าสารสกดัจากใบทุเรียนเทศไปประยกุตใ์ชค้วบคุมปลวกใตดิ้นในสวนยางต่อไป 
 
วธีิการทดลอง 
1. การเพาะเลีย้งปลวกใต้ดนิ C. curvignathus  
 เก็บรวบรวมปลวกใตดิ้น C. curvignathus โดยใชก้บัดกัถงัน ้ าเจาะรูรอบดา้นพร้อมทั้งใส่ไมย้างลงในถงัเป็นเหยือ่
ล่อปลวก ปิดฝาถงั น ากบัดกัฝังดินในแปลงยางของคณะเกษตรศาสตร์ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นเวลา 2 เดือน ขดุกบั
ดกัท่ีมีปลวกมาเล้ียงในกล่องพลาสติกสีด าขนาด 45 x 65 x 35 เซนติเมตร (กวา้ง x ยาว x สูง) ในหอ้งปฏิบติัการท่ีอุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์ 90% ในสภาพมืด ให้น ้ าเพ่ือรักษาสภาพความช้ืนให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของปลวก
  
2. การเตรียมสารสกดัจากใบทุเรียนเทศ 
 เก็บรวบรวมใบแก่ของทุเรียนเทศ ลา้งท าความสะอาด หัน่เป็นช้ินเลก็ๆ ผึ่งลมจนแหง้ แลว้บดใหเ้ป็นผงละเอียด ท า
การสกัดสารออกฤทธ์ิด้วยวิธีแช่ยุ่ย (maceration)โดยชั่งผงใบทุเรียนเทศ 100 กรัม แช่ในตวัท าละลายปิโตรเลียมอีเทอร์ 
เอทิลอะซิเตต อะซิโตน  หรือเอทานอล ปริมาตร 500 มิลลิลิตร โดยแช่แยกกนัเป็นเวลา 7 วนั เม่ือครบก าหนด กรองสารโดย
ผา่น Buchner funnel น าสารละลายท่ีกรองได ้มาลดปริมาตรจนแหง้ดว้ยเคร่ืองระเหยแหง้สุญญากาศ (rotary evaporator) เก็บ
สารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต อะซิโตน และเอทานอล ท่ีได้ซ่ึงมีน ้ าหนัก 5.25, 9.54, 10.19 และ 20.78 กรัม 
ตามล าดบั ไวใ้นตูเ้ยน็ เพ่ือรอการทดสอบกบัปลวก C. curvignathus ต่อไป  
3. การทดสอบฤทธ์ิฆ่าปลวกของสารสกดัจากใบทุเรียนเทศ 

3.1 พษิทางการกนิ 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) จ านวน 5 ส่ิงทดลองๆละ 4 ซ ้ า 
ทดสอบโดยวิธีบงัคบักิน (force feeding method)  ดดัแปลงจากวิธีของ Sharma and Raina (1998) โดยหยดสารละลายของ
สารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต อะซิโตน และเอทานอล ความเขม้ขน้ 5% (น ้ าหนกั/ปริมาตร) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
ลงบนกระดาษกรองขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 9 เซนติเมตร ท่ีผา่นการอบท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชัว่โมงและชัง่
น ้ าหนกั เม่ือกระดาษกรองแหง้ ใส่กระดาษกรองในจานเพาะเช้ือ แลว้ยา้ยปลวกงานจ านวน 20 ตวั ท่ีผ่านการอดอาหารเป็น
เวลา 4 ชัว่โมง ลงบนกระดาษกรอง กระดาษกรองท่ีหยดดว้ยตวัท าละลายอะซิโตนเพียงอยา่งเดียวคือชุดควบคุม หยดน ้ ากลัน่
ลงในจานเพาะเช้ือท่ีมีสารสกดัและชุดควบคุม 1-2 หยดทุกวนั เพ่ือให้ความช้ืนแก่ปลวก น าจานเพาะเช้ือท่ีมีปลวกทดสอบ
เก็บในท่ีมืด บนัทึกผลการตายของปลวกทุกวนัเป็นเวลา 7 วนั แลว้ค านวณเปอร์เซ็นตก์ารตายของปลวกตามวิธีของ Niber 
(1994) เม่ือเสร็จส้ินการทดสอบน ากระดาษกรองมาอบและชัง่น ้ าหนกั แลว้ค านวณการกินกระดาษของปลวก (%) ตามวิธี
ของ Simmonds et al. (1990) 
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 การตายของแมลง (%) = (จ านวนแมลงท่ีตาย/จ านวนแมลงทั้งหมด) x 100    
การกินกระดาษของปลวก (%) = (W1- W2) x 100 / W2 

 W1 = น ้ าหนกักระดาษก่อนการทดสอบ W2 = น ้ าหนกักระดาษหลงัการทดสอบ 
  3.2 พษิทางการรม 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 5 ส่ิงทดลองๆละ 4 ซ ้ า ใชก้ารทดสอบดดัแปลงจากวิธีของ Raina et 
al. (2007) โดยอบกระดาษกรองขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 5.5 เซนติเมตร และชัง่น ้ าหนกั น ากระดาษกรองท่ีอบแลว้ใส่ในจาน
เพาะเช้ือเพ่ือเป็นอาหารของปลวก แลว้ยา้ยปลวกงานจ านวน 20 ตวัลงบนกระดาษกรอง น าจานเพาะเช้ือท่ีมีปลวกทดสอบใส่
ในกน้ภาชนะพลาสติกปริมาตร 950 มิลลิลิตร หยดสารละลายของสกดัแต่ละชนิดความเขม้ขน้ 5% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลง
บนกระดาษกรองขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 9 เซนติเมตร เม่ือกระดาษกรองแหง้ น ามาติดใตฝ้าภาชนะพลาสติกดว้ยเยือ่กาว แลว้
ปิดฝาใหแ้น่น ใชก้ระดาษกาวยน่พนัรอบฝาภาชนะอีกคร้ัง ชุดควบคุมคือกระดาษกรองท่ีผา่นการหยดดว้ยตวัท าละลายอะซิ
โตนเพียงอยา่งเดียว น าภาชนะพลาสติกท่ีมีปลวกทดสอบเก็บในท่ีมืด หยดน ้ ากลัน่ 1-2 หยดในจานเพาะเช้ือท่ีมีปลวกทุกวนั 
บนัทึกจ านวนปลวกท่ีตายหลงัการทดสอบทุกวนัเป็นเวลา 7 วนั ค านวณเปอร์เซ็นต์การตายของปลวกตามวิธีของ  Niber 
(1994) เม่ือเสร็จส้ินการทดสอบ น ากระดาษกรองมาอบและชัง่น ้ าหนัก แลว้ค านวณการกินกระดาษของปลวก (%) ตาม
สมการดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ 
4. การทดสอบฤทธ์ิไล่ปลวกของสารสกดัจากใบทุเรียนเทศ 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 4 ส่ิงทดลองๆละ 4 ซ ้ า ใชก้ารทดสอบแบบมีตวัเลือก (choice trial) 
ดดัแปลงจากวธีิของ Obeng-Ofori et al. (1998) โดยตดักระดาษกรองเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 9 เซนติเมตรออกเป็นสองส่วนเท่ากนั 
หยดสารสกดัแต่ละชนิดความเขม้ขน้ 5% ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตรลงบนกระดาษกรองส่วนแรก และหยดตวัท าละลายอะซิโตน
บนกระดาษกรองส่วนท่ีสอง (ชุดควบคุม) เม่ือกระดาษกรองแห้ง ใชส้กอตเทปยึดกระดาษกรองทั้งสองส่วนเป็นวงกลม
เหมือนเดิม แลว้ใส่กระดาษกรองในจานเพาะเช้ือ ยา้ยปลวกงานจ านวน 20 ตวั ลงบนตรงกลางของกระดาษกรอง บนัทึก
จ านวนปลวกบนกระดาษกรองทั้งสองส่วน ท่ีเวลา 1, 3, 4, 24 และ 72 หลงัการทดสอบ แลว้ค านวณอตัราการไล่แมลงตามวิธี
ของ Liu el al. (2006) ดงัสมการ    

อตัราการไล่แมลง (%) = (C-E) x 100 /T 
 C = จ านวนแมลงบนกระดาษกรองดา้นท่ีไม่ใชส้าร  
 E = จ านวนแมลงบนกระดาษกรองดา้นท่ีใชส้าร   
 T = จ านวนแมลงทั้งหมด 
5. การตรวจสอบสารพฤกษเคมเีบ้ืองต้น 
 ท าการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบ้ืองตน้ของสารสกดัหยาบจากใบทุเรียนเทศจ านวน 5 กลุ่มโดยใชป้ฏิกิริยาการเกิด
สีหรือตะกอน (รัตนา, 2547; Trease and Evans, 2002) ซ่ึงมีวธีิการตรวจสอบดงัน้ี 
 5.1 การตรวจสอบเทอร์พีนอยด์ ใชก้ารทดสอบซาลโควสกี (Salkowski test) โดยชัง่สารสกดัหนกั 0.2 กรัม เติม
คลอโรฟอร์มปริมาตร  2 มิลลิลิตร จากนั้นค่อยๆเติมกรดซัลฟิวริกเขม้ขน้ปริมาตร 2 มิลลิลิตร หากเกิดสีน ้ าตาลแดงข้ึน
ระหวา่งรอยต่อของสารละลายแสดงวา่พบเทอร์พีนอยด ์
 5.2 การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ ชัง่สารสกดัหนกั 0.2 กรัม แลว้เติมสารละลายเอทานอล 50% ปริมาตร 3 มิลลิลิตร 
ใส่ลวดแมกนีเซียมช้ินเล็กๆลงไป 2-3 ช้ิน น าไปตม้ และหยดกรดไฮโดรคลอริกเขม้ขน้ หากไดส้ารละลายสีเหลือง ส้ม หรือ
แดง แสดงวา่พบฟลาโวนอยด ์
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5.3 การตรวจสอบซาโปนิน ใชก้ารทดสอบฟอง โดยชัง่สารสกดัหนกั 0.2 กรัม เติมน ้ ากลัน่ 5 มิลลิลิตร น าไปตม้ให้
เดือด แลว้กรอง เติมน ้ ากลัน่ปริมาตร 2-3 มิลลิลิตรลงในสารละลายท่ีไดจ้ากการกรอง เขยา่อยา่งแรง หากมีฟองเกิดข้ึนแสดง
วา่พบซาโปนิน 
 5.4 การตรวจสอบแอนทราควิโนน ชัง่สารสกดัหนกั 0.2 กรัม แลว้เติมสารละลายของกรดซลัฟิวริกความเขม้ขน้ 
10% ปริมาตร 10 มิลลิลิตร น าไปอุ่นบนเคร่ืององัน ้ า (water bath) 5 นาที แลว้กรอง ปล่อยใหส้ารละลายเยน็ลงท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
สกดัดว้ยคลอโรฟอร์ม เติมสารละลายแอมโมเนียความเขม้ขน้ 10 % 2-3 หยด สังเกตสีชมพูแดงท่ีเกิดข้ึนแสดงวา่พบแอนท
ราควโินน 
 5.5 การตรวจสอบแอลคาลอยด์ ชัง่สารสกดัหนกั 0.2 กรัม เติมสารละลายกรดซลัฟิวริกความเขม้ขน้ 2% ปริมาตร 
15 มิลลิลิตร น าไปอุ่น 2-3 นาที แลว้กรอง หยดน ้ ายาดราเจนดอร์ฟ (Dragendorff’s reagent) ลงในของเหลวท่ีไดจ้ากการ
กรอง หากมีตะกอนสีสม้แดงแสดงวา่พบแอลคาลอยด ์
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 น าขอ้มูลเปอร์เซ็นตก์ารตาย เปอร์เซ็นตก์ารไล่ปลวก และเปอร์เซ็นตก์ารกินกระดาษของปลวก มาวิเคราะห์ความ
แตกต่างทางสถิติตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan's  Multiple Range Test 
(DMRT) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS (V. 20) 
 
ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
พษิทางการกนิ 
 ในวนัแรกของการทดสอบไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหวา่งส่ิงทดลอง สารสกดัทั้ง 4 ชนิดมีพิษทางการกินต่อ
ปลวก C. curvignathus ต ่า พบการตายของปลวก 6.25–11.25%  ผลการทดสอบในวนัท่ี 3, 5 และ 7 เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
คือ พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติระหวา่งกลุ่มส่ิงทดลองท่ีใชส้ารสกดักบัชุดควบคุม แต่ไม่พบความแตกต่าง
ทางสถิติระหว่างสารสกดั และพิษทางการกินของสารสกดัยงัเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาท่ีใชท้ดสอบ สารสกดัอะซิโตนและ
เอทิลอะซิเตต มีพิษทางการกินสูงสุด พบการตายสะสมของปลวกเท่ากบั 98.75% ในวนัท่ี 7 หลงัการทดสอบ   รองลงมา
ไดแ้ก่ สารสกดัเอทานอล (97.50%) และ ปิโตรเลียมอีเทอร์ (88.75%)  ตามล าดบั นอกจากน้ีไม่พบการตายของปลวก C. 
curvignathus ในชุดควบคุม (Table 1) 
Table 1 Cumulative percentage of mortality of C. curvignathus in force feeding method with filter paper treated with 4 
extracts of A. muricata leaf 

Extract 
Mortality (mean ± SE, %)1 

1 d 3 d 5 d 7 d 

Petroleum ether 8.75±5.43 66.25±6.57a 78.75±9.65a 88.75±5.54a 

Ethyl acetate 6.25±2.39 73.75±7.18a 95.00±3.53a 98.75±1.25a 
Acetone 10.50±4.56 77.50±11.99a 96.25±1.25a 98.75±1.25a 
Ethanol 11.25±4.27 75.00±6.77a 96.25±3.75a 97.50±2.50a 
Control 0.00±0.00 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 

1 Mortality within a column followed by the same letter are not significantly different at P < 0.01 by  DMRT 
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เม่ือพิจารณาการกินกระดาษของปลวกหลงัการทดสอบพิษทางการกิน พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทาง
สถิติระหวา่งกลุ่มส่ิงทดลองท่ีใชส้ารสกดักบัชุดควบคุม   ส่ิงทดลองท่ีใชส้ารสกดัอะซิโตน มีการกินกระดาษของปลวกต ่าสุด 
1.75% รองลงมาไดแ้ก่ ส่ิงทดลองท่ีใช้สารสกัดเอทานอล เอทิลอะซิเตต และปิโตรเลียมอีเทอร์ ตามล าดับ ในขณะท่ีส่ิง
ทดลองชุดควบคุม มีการกินกระดาษของปลวกสูงสุด 9.25% (Table 2) 
Table 2 Paper consumption of C. curvignathus in force feeding method with filter paper treated with 4 extracts of A. 
muricata leaf after 7 days 

Extract Consumption (mean ± SE, %)1 

Petroleum ether 4.00±1.291b 

Ethyl acetate 3.75±1.38b 

Acetone 1.75±0.50b 

Ethanol 2.00±1.00b 

Control 9.25±1.03a 

1 Mortality within a column followed by the same letter are not significantly different at P < 0.01 by  DMRT 
 

พษิทางการรม 
 สารสกดัทั้ง 4 ชนิดมีพิษทางการรมต่อปลวก C. curvignathus ต ่ามาก  (2.50-8.75%) ในวนัแรกของการทดสอบ 
และไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหวา่งส่ิงทดลอง แต่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติระหวา่งกลุ่มส่ิงทดลอง
ท่ีใชส้ารสกดักบัชุดควบคุม ในวนัท่ี 3, 5 และ 7 หลงัการทดสอบ อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างสาร
สกัด และยงัพบว่าพิษทางการรมของสารสกัดทั้ง 4ชนิดเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาท่ีใช้ทดสอบ โดยสารสกัดอะซิโตนมีพิษ
ทางการรมสูงสุด พบการตายสะสมของปลวกเท่ากบั 32.50, 57.50 และ 92.50% ตามล าดบั รองลงมาไดแ้ก่ สารสกดัเอทิลอะ
ซิเตต ปิโตรเลียมอีเทอร์ และ เอทานอล ตามล าดบั นอกจากน้ีไม่พบการตายของปลวกในส่ิงทดลองชุดควบคุม (Table 3) 
Table 3 Cumulative percentage of mortality of C. curvignathus in fumigant toxicity test with 4 extracts of A. muricata leaf 

Extract 
Mortality (mean ± SE, %)1 

1 d 3 d 5 d 7 d 

Petroleum ether 5.00±3.54 23.75±8.99ab 48.75±20.45a 77.50± 6.52a 

Ethyl acetate 8.75±5.15 22.50±9.24ab 51.25±17.12a 81.25±9.66a 
Acetone 2.50±2.50 32.50±3.23a 57.50±8.54a 92.50±4.79a 
Ethanol 3.75±2.39 18.75±8.26ab 33.75±7.47ab 63.33±10.93a 
Control 0.00±0.00 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 

1 Mortality within a column followed by the same letter are not significantly different at P <0.01 by  DMRT 
 

ผลการกินกระดาษของปลวกหลงัเสร็จส้ินการทดสอบพิษทางการรม พบวา่  ส่ิงทดลองท่ีใชส้ารสกดัอะซิโตนพบ
การกินกระดาษของปลวกต ่าสุดเท่ากบั 10.52 % แตกต่างจากส่ิงทดลองชุดควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ ซ่ึงพบการกิน
กระดาษของปลวกสูงสุดเท่ากบั 32.95 % นอกจากน้ีไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหวา่งส่ิงทดลองท่ีใชส้ารสกดั (Table 4) 
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Table 4 Paper consumption of C. curvignathus in fumigant toxicity test with 4 extracts of A. muricata leaf after 7 days 
Extract Consumption (mean ± SE, %)1 

Petroleum ether 21.18±5.52ab 

Ethyl acetate 14.95±2.94b 

Acetone 10.52±3.48b 

Ethanol 17.18±3.93b 

Control 32.95±1.71a 
1 Mortality within a column followed by the same letter are not significantly different at P < 0.01 by  DMRT 
 
ฤทธ์ิไล่ปลวก 
 สารสกดัทั้ง 4 ชนิดจากใบทุเรียนเทศ มีฤทธ์ิไล่ปลวกใตดิ้น C. curvignathus ไม่แตกต่างกนัทางสถิติทุกช่วงเวลาท่ี
ทดสอบ สารสกดัเอทานอล และ ปิโตรเลียมอีเทอร์ มีฤทธ์ิไล่ปลวกสูงสุดในชัว่โมงท่ี 72 ของการทดสอบ โดยมีอตัราการไล่
ปลวก 85.25 และ 76.57% ตามล าดบั ในขณะท่ีสารสกดัเอทิลอะซิเตต และ อะซิโตน มีอตัราไล่ปลวกสูงสุดในชัว่โมงท่ี 24 
ของการทดสอบเท่ากบั 85.62 และ 83.16% ตามล าดบั เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียอตัราการไล่ปลวกในหา้ช่วงเวลาท่ีทดสอบ พบวา่ 
สารสกดัทั้ง 4 ชนิดมีฤทธ์ิไล่ปลวกในระดบัปานกลาง 56.61-73.95% โดยสารสกดัเอทานอลมีฤทธ์ิไล่ปลวกสูงสุด รองลงมา
ไดแ้ก่สารสกดัเอทิลอะซิเตต อะซิโตน และปิโตรเลียมอีเทอร์ ตามล าดบั (Table 5) 
Table 5 Repellent activity of 4 extracts of A. muricata leaf against C. curvignathus in choice bioassay method 

Extract 
Repellency (mean ± SE, %) 

1 h 3 h 4 h 24 h 72 h 
Mean 

Repellency (%) 

Petroleum ether 53.93±18.35 48.10±13.03 30.37±13.03 74.11±11.11 76.57±10.26 56.61±6.88 

Ethyl acetate 50.13±14.76 62.57±3.78 72.67±3.78 85.62±1.89 76.57±10.26 69.51±5.79 

Acetone 62.63±14.92 39.96±5.95 79.69±5.95 83.16±6.05 74.56±10.31 68.00±6.01 

Ethanol 67.81±12.40 59.83±15.76 78.92±15.76 77.93±14.93 85.25±4.25 73.95±5.87 

 
การตรวจสอบสารพฤกษเคม ี

การศึกษาชนิดของสารพฤกษเคมีท่ีเป็นองคป์ระกอบของสารสกดัทั้ง 4 ชนิดจากใบทุเรียนเทศ พบสารในกลุ่มเทอร์
พีนอยด์ ฟลาโวนอยด์ และ แอลคาลอยด์ เป็นองคป์ระกอบของสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ ในขณะท่ีสารพฤกษเคมีท่ีเป็น
องคป์ระกอบของสารสกดัเอทิลอะซิเตต อะซิโตน และเอทานอล ไดแ้ก่ สารในกลุ่มแอนทราควโินน ฟลาโวนอยด ์ซาโปนิน 
และ แอลคาลอยด ์(Table 6) 
 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   63 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

Table 6 Phytochemical screening of 4 extracts of A. muricata leaf  

Components 
Extract 

Petroleum ether Ethyl acetate Acetone Ethanol 
Anthraquinones - + + + 
Terpenoids + - - - 
Flavonoids + + + + 
Saponins - + + + 
Alkaloids + + + + 

+ indicates the presence of components and - indicates the absence of components 
 

การใชส้ารสกดัจากพืชเป็นทางเลือกของการควบคุมแมลงศตัรูพืช ซ่ึงทวีความส าคญัมากข้ึนในปัจจุบนั เน่ืองจาก
เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศตัรูพืช รวมทั้งยงัเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สารสกดัจากพืชประกอบดว้ยสาร
ทุติยภูมิหลายชนิดออกฤทธ์ิควบคุมแมลงศตัรูพืช จึงช่วยชะลอการพฒันาความตา้นทานของแมลงท่ีมีต่อสารสกดัจากพืช 
(Wang et al., 2007) การน าสารสกดัจากพืชมาใชเ้ป็นทางเลือกควบคุมแมลงศตัรูพืช มกัใชพื้ชท่ีหาไดง่้ายและมีปริมาณมาก
ในทอ้งถ่ิน จึงช่วยลดตน้ทุนในการผลิตพืชให้กบัเกษตรกร ขอ้ดีอีกประการหน่ึงของการใชส้ารสกดัจากพืชคือ เกษตรกร
สามารถสกัดสารใช้ได้เองด้วยวิธีง่ายๆ และน าไปประยุกต์ใช้ควบคุมแมลงศตัรูพืชในแปลงปลูกพืชได้ง่ายในลกัษณะ
เดียวกบัการใชส้ารฆ่าแมลงสงัเคราะห์อีกดว้ย 
 การทดสอบพิษทางการกินของสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต อะซิโตน และเอทานอล จากใบทุเรียนเทศ
ความเขม้ขน้ 5% ท่ีมีต่อปลวกใตดิ้น C. curvignathus พบว่าสารสกดัทั้ง 4 ชนิดมีพิษทางการกินต่อปลวกสูงมากในระดบั 
88.75 – 98.75% โดยสารสกดัอะซิโตน และ เอทิลอะซิเตต มีพิษทางการกินสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ สารสกดัเอทานอล และ
ปิโตรเลียมอีเทอร์ ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั Acda (2014)  ไดท้ดสอบพิษทางการกินแบบบงัคบักินของสารสกดัเอทานอลจาก
เมลด็ทุเรียนเทศความเขม้ขน้ 5, 10 และ 20% ท่ีมีต่อปลวกใตดิ้น C. gestroi ผลการทดสอบพบวา่สารสกดัจากเมลด็ทุเรียนเทศ
มีพิษทางการกินต่อปลวกสายพนัธ์ุดงักล่าว โดยพบอตัราการตายของปลวกเท่ากบั 50, 87 และ 100% ตามล าดบัท่ีเวลา 14 วนั
หลงัการทดสอบ Acda (2014) ยงัพบวา่ สารสกดัเอทานอลจากเมล็ดทุเรียนเทศความเขม้ขน้ 20%  มีฤทธ์ิยบัย ั้งการสร้างท่อ
ทางเดินของปลวกดงักล่าวอีกดว้ย  
 นอกจากน้ีสารสกดัจากใบทุเรียนเทศยงัมีพิษทางการกินต่อแมลงศตัรูชนิดอ่ืนๆ เช่น Adeoye and Ewete (2010) 
พบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบทุเรียนเทศความเข้มข้น 1 กรัม/ลิตร มีพิษทางการกินต่อตัวเต็มวยัของด้วงถั่วเขียว 
(Callosobruchus maculatus) ซ่ึงพบอตัราการตายของแมลง 40, 80 และ 98% ท่ีเวลา 24, 48 และ 72 ชัว่โมงหลงัการทดสอบ 
Vanichpakorn et al. (2014) ทดสอบพิษทางการกินและพิษทางสัมผสัของสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต และ เอ
ทานอลจากใบทุเรียนเทศความเขม้ขน้ 5% ท่ีมีต่อตวัเต็มวยัของดว้งงวงขา้ว (Sitophilus oryzae) ดว้ยวิธี grain treatment test 
พบวา่ สารสกดัเอทานอลมีพิษสูงสุด โดยพบอตัราการตายสะสมของแมลง 100% ท่ีเวลา 4 วนัหลงัการทดสอบ รองลงมา
ไดแ้ก่ สารสกดัเอทิลอะซิเตต (97.50%) และ ปิโตรเลียมอีเทอร์ (87.50%) ตามล าดบั Maciel et al. (2015) เปรียบเทียบพิษ
ทางการกินของสารสกดั 3 ชนิดจากเมลด็ทุเรียนเทศท่ีมีต่อไรสองจุด (Tetranychus urticae) ผลการทดสอบพบวา่ สารสกดัเอ
ทานอลมีพิษสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ สารสกดัเฮกเซน และ น ้ า โดยมีค่าความเป็นพิษเท่ากบั 1.77, 3.29 และ 151.74 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ตามล าดบั 
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เม่ือพิจารณาพิษทางการรมของสารสกดัทั้ง 4 ชนิดท่ีมีต่อปลวกใตดิ้น C. curvignathus ยงัคงพบว่าสารสกดัอะซิ
โตนมีพิษต่อปลวกสูง โดยพบอตัราการตายสะสมของปลวก 92.50% รองลงมาไดแ้ก่ สารสกัดเอทิลอะซิเตต (81.25%) 
ในขณะท่ีสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ และ เอทานอล มีพิษทางการรมปานกลาง 63.33–77.50% โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
พชัราภรณ์ และคณะ (2557) รายงานพิษทางการรมของสารสกดัทั้ง 4 ชนิดจากใบทุเรียนเทศท่ีมีต่อตวัเตม็วยัของดว้งถัว่เขียว   
โดยพบวา่สารสกดัเอทานอลมีพิษสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่สารสกดัอะซิโตน เอทิลอะซิเตต และปิโตรเลียมอีเทอร์ ซ่ึงมีค่าความ
เป็นพิษเท่ากบั 0.70, 1.00, 1.11 และ 1.12% ตามล าดบั 
 ส าหรับฤทธ์ิการไล่ของสารสกดัทั้ง 4 ชนิดจากใบทุเรียนเทศ ผลปรากฏว่า สารสกดัทุกชนิดมีฤทธ์ิไล่ปลวก C. 
curvignathus ปานกลาง 56.61-73.95% โดยสารสกัดเอทานอลมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ผลการทดสอบท่ีได้สอดคลอ้งกับ 
Vanichpakorn et al. (2014) รายงานไวว้า่ สารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต และ เอทานอล มีฤทธ์ิไล่ตวัเต็มวยัของ
ดว้งงวงขา้วในอตัราเฉล่ีย 87.95, 83.99 และ 82.28% ตามล าดบั รวมทั้งยงัสอดคลอ้งกบั Maciel et al. (2015) สรุปไดว้า่ สาร
สกดัเอทานอลจากเมลด็ทุเรียนเทศความเขม้ขน้ 3.10, 5.1 และ 12.07 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธ์ิไล่ไรสองจุด  

จากผลการทดสอบช้ีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ตวัท าละลายท่ีใชใ้นการสกดัสารออกฤทธ์ิจากพืช มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของสารสกัดในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ตัวท าละลายท่ีใช้ในการสกัดสารจากพืชเรียงตามล าดับความมีขั้ วดังน้ีคือ 
ปิโตรเลียมอีเทอร์ เป็นสารท่ีมีขั้วต ่า ในขณะท่ีเอทิลอะซิเตต และ อะซิโตนเป็นตวัท าละลายท่ีมีขั้วปานกลาง ส่วนเอทานอล
เป็นตวัท าละลายท่ีมีขั้วสูง (Reichardt, 1994) สารสกดัท่ีไดจ้ากการสกดัดว้ยตวัท าละลายทั้ง 4 ชนิด มีพิษทางการกิน พิษ
ทางการรม และมีฤทธ์ิไล่ปลวก  C. curvignathus ใกลเ้คียงกนั แสดงวา่สารออกฤทธ์ิควบคุมแมลงท่ีสกดัไดจ้ากใบทุเรียนเทศ
ประกอบดว้ยสารออกฤทธ์ิหลายชนิดทั้งชนิดท่ีมีขั้วต ่า มีขั้วปานกลาง และมีขั้วสูง 
 ส าหรับผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีท่ีเป็นองคป์ระกอบของสารสกดัทั้ง 4 ชนิดจากใบทุเรียนเทศ ซ่ึงพบสารใน
กลุ่มเทอร์พีนอยด ์ฟลาโวนอยด ์และ แอลคาลอยด ์เป็นองคป์ระกอบของสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ ส่วนสารสกดัท่ีเหลืออีก 
3 ชนิดพบสารท่ีเป็นองคป์ระกอบเหมือนกนัไดแ้ก่      สารประกอบแอนทราควิโนน ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน และ แอลคา
ลอยด์ แตกต่างจากผลการทดสอบของ Samrot et al. (2016) ไดต้รวจสอบชนิดสารพฤกษเคมีท่ีเป็นองคป์ระกอบของสาร
สกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ อะซิโตน และ เอทานอลจากใบทุเรียนเทศ      ซ่ึงพบสารในกลุ่มควิโนน และ ลิวโคแอนโทไซยานิน
เป็นองคป์ระกอบของสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ ส่วนสารสกดัอะซิโตนพบสารในกลุ่มแอนโทไซยานิน และคาร์ไดแอค 
ไกลโคไซด ์เป็นองคป์ระกอบ ในขณะท่ีพบสารในกลุ่มแอลคาลอยด ์และ แอนโทไซยานินเป็นองคป์ระกอบของสารสกดัเอ
ทานอล นอกจากน้ียงัแตกต่างจากผลการตรวจสอบของ Rarassari and Maftuch (2016) ซ่ึงพบสารในกลุ่มซาโปนิน และ ฟลา
โวนอยด ์เป็นองคป์ระกอบของสารสกดัเอทิลอะซิ-เตตจากใบทุเรียนเทศ ผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีของงานวจิยัในคร้ัง
น้ี แตกต่างจากงานวจิยัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ อาจเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มในการปลูกพืชแตกต่างกนั เช่น สภาพเน้ือดิน ความ
เป็นกรด-ด่างของดิน ฤดูกาล รวมไปถึงช่วงเวลาการเก็บเก่ียวใบพืช และวิธีการสกัดสารออกฤทธ์ิจากพืช ซ่ึงส่งผลต่อ
องคป์ระกอบของสารพฤกษเคมีท่ีพบในพืชดว้ย (Bhuiyan et al., 2010)  

สาเหตุท่ีสารสกดัอะซิโตน เอทิลอะซิเตต เอทานอล และปิโตรเลียมอีเทอร์จากใบทุเรียนเทศ มีฤทธ์ิฆ่าและไล่ปลวก 
C. curvignathus อาจเน่ืองมาจากสารพฤกษเคมีท่ีเป็นองคป์ระกอบในสารสกดัดงักล่าว โดย Boué and  Raina (2003) รายงาน
วา่สารในกลุ่มฟลาโวนอยด ์ไดแ้ก่ biochanin A มีฤทธ์ิยบัย ั้งการกินอาหาร และลดความสามารถในการขยายพนัธ์ุของปลวก
ใตดิ้น C. formosanus  Mao and Henderson (2007) พบวา่ matrine และ oxymatrine ซ่ึงเป็นสารในกลุ่มแอลคาลอยดท่ี์สกดัได้
จากพืชตระกลูถัว่ (Sophona flavescens) มีฤทธ์ิยบัย ั้งการกินอาหารของปลวกใตดิ้น C. formosanus โดยมีค่าความเป็นพิษท่ี
เวลา 1 สปัดาห์ของการทดสอบเท่ากบั 10.1 และ 4.8 ไมโครกรัม/แมลง ตามล าดบั Kamal et al. (2017) รายงานวา่ซาโปนินท่ี
สกดัไดจ้ากตน้ Atriplex laciniata มีฤทธ์ิฆ่าปลวก Heterotermes indicola ตาย 100% ท่ีเวลา 3 วนัหลงัการทดสอบ 
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สรุป 
สารสกดัทั้ง 4 ชนิดจากใบทุเรียนเทศ มีฤทธ์ิชีวภาพต่อปลวกใตดิ้น C. curvignathus  โดยมีพิษทางกินสูงมาก   และ

มีพิษทางการรมสูงมากถึงปานกลาง รวมทั้งมีฤทธ์ิไล่ปลวกปานกลาง ซ่ึงสารสกดัอะซิโตนมีพิษทางการกินและพิษทางการ
รมสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ สารสกดัเอทิลอะซิเตต ปิโตรเลียมอีเทอร์ และ เอทานอล ตามล าดบั ส่วนสารสกดัเอทานอลมีฤทธ์ิ
ไล่ปลวกสูงสุด ดงันั้นสารสกดัจากใบทุเรียนเทศมีศกัยภาพในการใชเ้ป็นทางเลือกควบคุมปลวกใตดิ้น C. curvignathus เพื่อ
ลดปริมาณการใชส้ารเคมีเกษตร อยา่งไรก็ตามควรศึกษาฤทธ์ิชีวภาพดา้นอ่ืนๆ เช่น ฤทธ์ิยบัย ั้งการสร้างท่อทางเดินของปลวก 
การแยกและตรวจสอบเอกลกัษณ์ชนิดของสารออกฤทธ์ิฆ่าและไล่ปลวก การปรุงแต่งสารสกดัให้คงประสิทธิภาพไดน้าน 
รวมถึงการประยกุตใ์ชส้ารสกดัควบคุมปลวกสายพนัธ์ุดงักล่าวในสวนยางดว้ย 
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Development of Instant Salak (Salacca zalacca) Powder Using Spray Dryer 
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บทคัดย่อ 

 
 การพฒันาเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงดว้ยวิธีการท าแห้งแบบพ่นฝอย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการประโยชน์สละ 
(Salacca zalacca) ซ่ึงเป็นผลไมเ้มืองร้อนของประเทศไทยให้เป็นท่ีแพร่หลาย โดยพฒันาจากเคร่ืองด่ืมน ้ าสละสายพนัธ์ุเนิน
วงท่ีระดบัความเขม้ขน้ร้อยละ 40 ผ่านการพลาสเจอร์ไรส์ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส โดยท าการเปรียบเทียบการยอมรับ
ของผูบ้ริโภค และวิเคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย ์กบัเคร่ืองด่ืมน ้ าสละสายพนัธ์ุสุมาลีท่ีระดบัความเขม้ขน้
เดียวกนั ผลการศึกษาพบวา่เคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์สายพนัธ์ุเนินวง มีปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด ความเป็น
กรด-ด่าง และและร้อยละกรดซิตริก คือ14 องศาบริกซ์ 2.97±0.06  และ0.47±0.00 ตามล าดบั ให้ค่าการยอมรับของผูบ้ริโภค
โดยรวมท่ีระดบัชอบค่อนขา้งมากคือ 6.58+0.81 ซ่ึงสูงกวา่เคร่ืองด่ืมน ้ าสละสายพนัธ์ุสุมาลีพลาสเจอร์ไรส์ พฒันาเคร่ืองด่ืม
สละผงพร้อมชงโดยสภาวะท่ีเหมาะสมคือ ผสมมอลโตเดกซ์ตรินร้อยละ 30 โดยน ้ าหนัก ท่ีอุณหภูมิ 110  องศาเซลเซียส 
พบวา่ปริมาณวิตามินซีของเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงลดลง 5-6 เท่า ผลการยอมรับทางประสาทสัมผสั และการทดสอบเชิง
พรรณนาดว้ยวธีิ QDA เปรียบเทียบกบัเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัดา้นสี กล่ิน รสชาติ ความ
ใส และความชอบรวม ทั้งน้ีคุณลกัษณะดา้นกล่ินรสสละ รสเปร้ียว และรสหวานของเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงลดลง เม่ือ
ท านายอายกุารเก็บรักษาเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงบรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยลใ์นสภาวะเร่งท่ีอุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียส 
ดว้ยวธีิ Q10 พบวา่สามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 30 และ 4 องศาเซลเซียส นาน 133 วนั และ 369 วนัตามล าดบั  

 
ค าหลกั:  สละ, สละผงพร้อมชง, การท าแหง้แบบพน่ฝอย   
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ABSTRACT 
 

The purpose of product development of instant Salak (Salacca zalacca) powder using spray dryer technique was to introduce 
the benefits of Thai tropical fruits to be widespread.  Therefore, the formula and the consumer acceptance of 2 Salak 
cultivars; Sumalee and Neonwong cultivars pasteurized juice of 40%  w/ w at 80 oC was investigated.  Physiochemical 
properties were analyzed. As the result, the suitable formula was 40% w/w of Neonwong cultivar which shown its TSS, pH 
and citric acid content of 14 oBrix, 2.97and 0.4, respectively, and received higher acceptance scores than Sumalee cultivar. 
Then, 40%  w/ w of Neonwong cultivar pasteurized juice was chosen for produce instant Salak powder.  From the results, 
the optimum condition for instant Salak was 30%  w/ w maltodextrin as the carrier, and inlet temperature of 110oC.  This 
condition affected to decrease the amount of vitamin C in the product.  Descriptive tests of dissolved instant Salak powder 
was investigated by QDA method with compared to pasteurized Salak juice.  The odor, taste, sourness and sweetness of 
products was reduced. Shelf-life of instant Salak powder in aluminum foil bag was studied by accelerated conditions at 40 
and 50 oC by using Q10 method to predict its shelf-life. The result showed that instant Salak powder could be store at 30 and 
4 oC for 133 days and 369 days, respectively.  

 

Keywords:  Salak instant, Salak powder, spray dry technique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   70 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

บทน า 
สละ (ช่ือวทิยาศาสตร์: Salacca zalacca) เป็นพืชในวงศป์าลม์และอยูใ่นสกลุเดียวกบัระก า ลกัษณะตน้เป็นทรงพุม่คลา้ยระก า 
มีหนามแหลมแข็ง ออกตามกา้นใบ ดอกแยกเพศ สีน ้ าตาล แต่เกสรตวัผูข้องสละมกัไม่แข็งแรง ผสมติดน้อย เกษตรกรจึง
นิยมเอาเกสรตวัผูข้องระก ามาผสม สละออกผลเป็นทะลายเรียกวา่คาน ในแต่ละคานมีทะลายยอ่ยเรียกวา่กระปุก ลกัษณะผล
ของสละเป็นทรงยาวรี ผลอ่อนสีน ้ าตาล เปลือกเป็นเกลด็ซอ้นกนั ผลแก่กลายเป็นสีแดงอมน ้ าตาล บนผลมีขนแขง็ สั้น คลา้ย
หนาม ลกัษณะของผลสละท่ีต่างจากผลระก า คือ มีเมลด็เลก็กวา่ สีเมลด็เป็นสีน ้ าตาลเขม้กวา่ เน้ือสละเป็นสีเหลืองอ่อน ส่วน
เน้ือระก าเป็นสีเหลืองอมส้ม สละมีกล่ินหอมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (นิดดา และทวีทอง, 2550) แหล่งปลูกท่ีเหมาะสมโดยทัว่ไป
สามารถปลูกไดดี้เกือบทุกสภาพพ้ืนท่ี แต่พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมมีความลาดเอียงไม่ควรเกิน 15% ไม่มีน ้ าท่วมขงั ลกัษณะดินควร
เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนเหนียว ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน ้ าดี ชั้นดินลึกไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร ระดบัน ้ าใต้
ดินลึกมากกว่า 50 เซนติเมตร มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 5.0-6.5 อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 20-40 องศาเซลเซียส มี
ปริมาณน ้ าฝนไม่นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี พนัธ์ุท่ีนิยมปลูก 1) พนัธ์ุเนินวง เป็นพนัธ์ุสละท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุด เน้ือมีสี
เหลืองนวลคลา้ยน ้ าผึ้ง หนานุ่ม รสชาติหวานหรือหวานอมเปร้ียว กล่ินหอม เมล็ดเล็ก 2) พนัธ์ุสุมาลี เป็นพนัธ์ุ ผลมีรูปร่าง
ป้อมสั้น สีเน้ือคลา้ยสละสายพนัธ์ุเนินวง 3) พนัธ์ุหมอ้ ผลคลา้ยระก า เปลือกผลสีแดงเขม้ เน้ือสีน ้ าตาลมีลาย เน้ือหนาแต่ไม่
แน่น รสชาติหวาน มีกล่ินเฉพาะ เมลด็เลก็ ทนต่อสภาพแสงแดดจดัไดดี้กวา่พนัธ์ุเนินวง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2553) 
 สละเป็นผลไมท่ี้มีสารตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้กนั ช่วยแกอ้าการกระหายน ้ าและเพ่ิมความชุ่มช้ืนให้กบั
ร่างกาย ช่วยป้องกนัอาการหวดั บรรเทาอาการไอ ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา ป้องกนัอาการตาบอดตอนกลางคืน ช่วยบ ารุง
และลดความเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สละมีโพแทสเซียมและเพคตินช่วยบ ารุงสมองเสริมสร้างความจ า 
แคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยบ ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง ในต่างประเทศมีการน าใบของตน้สละมาท าเป็นชาผสมกบั
น ้ าผึ้ง เพ่ือใชรั้กษาและบรรเทาอาการของโรคริดสีดวง (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2558) โดยคุณค่าทางโภชนาการของสละต่อ 100 
กรัม (นิดดาและทวทีอง, 2550)     

 พลงังาน   368.00  กิโลแคลอร่ี       
 ไขมนั      0.40  กรัม        
 โปรตีน        0.80  กรัม         

  วติามินซี             8.40  มิลลิกรัม          
 ธาตุแคลเซียม     38.00 มิลลิกรัม          
 ธาตุเหลก็         3.90  มิลลิกรัม          
 ธาตุฟอสฟอรัส   18.00 มิลลิกรัม  

เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมเ้ป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผูบ้ริโภคนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั และมีมูลค่าทางการตลาดสูง 
เน่ืองจากผูบ้ริโภครู้ถึงประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะน ้ าผลไมแ้ท ้100% มีอตัราการขยายตวั
เฉล่ียแลว้สูงประมาณร้อยละ 12.9 ต่อปี (สถาบนัอาหาร, 2558) คุณค่าทางโภชนาการท่ีมีในน ้ าผลไมส่้วนใหญ่ ไดแ้ก่ วติามิน
เอ วิตามินบี วิตามินซี และเกลือแร่ ส่วนในดา้นพลงังานจะให้พลงังานจากน ้ าตาลท่ีมีอยู่ร้อยละ 10-14 ซ่ึงจะให้พลงังาน
ทั้งหมดประมาณ 90-130 แคลอรี ต่อน ้ าผลไม ้200 มิลลิลิตร ผลไมท่ี้นิยมน ามาท าน ้ าผลไม ้ไดแ้ก่ สม้ สบัปะรด องุ่น แอปเป้ิล 
มะนาว เป็นตน้ สามารถแยกเป็นประเภทหลกัๆได้ 3 ประเภทดังน้ี 1) เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมแ้ท้พร้อมด่ืมและชนิดเขม้ขน้ 
เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมแ้ทพ้ร้อมด่ืมเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีการเจือจางน ้ า และไม่มีการปรุงรสของวตัถุดิบ และกรรมวิธีการผลิต 
เคร่ืองด่ืมชนิดน้ีไม่สามารถเก็บไวไ้ดน้าน แมว้า่จะเก็บไวใ้นท่ีอุณหภูมิต ่า  ผลไมท่ี้นิยมท าผลิตภณัฑช์นิดน้ี ไดแ้ก่ สับปะรด 
มะเขือเทศ เป็นตน้ ส่วนเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมช้นิดเขม้ขน้เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีความเขม้ขน้สูงตอ้งน ามาผสมน ้ าก่อนบริโภค                      

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B3
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2) เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมผ้สมหรือเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมด้ดัแปลง เป็นเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมท่ี้มีการปรุงรส มีการแต่งสี กล่ิน อาจมีการ
เติมเอนไซมล์งไป ตวัอยา่งน ้ าผลไมช้นิดน้ี ไดแ้ก่ เนกตา้ (nectar) เป็นเคร่ืองด่ืมผลไมท่ี้มีเน้ือของผลไมเ้ป็นส่วนประกอบร้อย
ละ 40 สควอช (squash) มีน ้ าผลไมแ้บบขุ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และมีปริมาณของแข็งท่ีละลายไดม้ากกว่าร้อยละ 40 มี
ปริมาณกรดร้อยละ 1.2-1.5 คอร์เดียล (Cordial) มีลกัษณะคลา้ยสควอชแต่ใส มีปริมาณกรดร้อยละ 2.0 - 2.5 และมีรสเปร้ียว 
น ้ าผลไมด้ดัแปลงเขม้ขน้ (fruit syrup) มีส่วนผสมของน ้ าผลไมม้ากกวา่ร้อยละ 35 มีปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดไ้ม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 65  จะมีความใสหรือขุ่นข้ึนอยูก่บัคนนิยม ซ่ึงก่อนด่ืมตอ้งเจือจางดว้ยน ้ าในอตัราส่วน 1:3 ซ่ึงจะมีปริมาณของแขง็ท่ี
ละลายไดป้ระมาณร้อยละ 13-15 และปริมาณของกรดร้อยละ 0.4-0.6 และ 3) น ้ าผลไมเ้ทียมชนิดพร้อมด่ืมและชนิดเขม้ขน้ 
เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีท าการเลียนแบบน ้ าผลไมแ้ทโ้ดยน าน ้ าผสมกบัน ้ าตาล กรดอินทรีย ์และสีท่ีบริโภคได ้และมีการเติมสารให้
กล่ินท่ีเป็นกล่ินสงัเคราะห์ หรือกล่ินท่ีไดจ้ากการสกดัจากผลไมโ้ดยตรง น ้ าผลไมเ้ทียมน้ีไดแ้ก่ น ้ าเขียว น ้ าแดง น ้ าสม้ ซ่ึงน ้ า
ชนิดน้ีอาจมีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์งไป ไม่จ าเป็นตอ้งเติมกรดอินทรียห์รือสารกนัเสียเพราะความหวานท่ีเขม้ขน้
เป็นการรักษามิใหเ้กิดการเส่ือมเสียได ้(ไพโรจน์, 2535) 

การผลิตเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม ้แบ่งเป็น 8 ขั้นตอนตามล าดบั ดงัน้ี 1) การเตรียมวตัถุดิบ มีขั้นตอนยอ่ยตามล าดบัดงัน้ี 
การคดัเลือกชนิดของวตัถุดิบ สายพนัธ์ุ ความสุก ผลไมท่ี้สุกพอดี มีกล่ิน สี และรสชาติดีเหมาะแก่การน ามาแปรรูป การคดั
ต าหนิ/ตดัแต่ง การท าใหมี้ขนาดเลก็ลง เพ่ือใหเ้ขา้กบัส่วนผสมอ่ืน ๆ ไดดี้ 2) การตีป่นและสกดั เป็นขั้นตอนการท าใหผ้ลไมมี้
ขนาดช้ินเล็กลงเพ่ือง่ายต่อการสกดัหรือคั้นน ้ าออกมา ในระดบัอุตสาหกรรม จะใชเ้คร่ืองบด-แยกกาก (crusher หรือ pulper 
and  refiner) ซ่ึงจะสามารถบดและแยกกากออกไดพ้ร้อมๆกนั อาจมีการเติมเอนไซมย์อ่ยเพคติน ซ่ึงปกติจะแขวนลอยท าให้
น ้ าผลไมขุ้่น การเติมเอนไซมจ์ะท าให้น ้ าผลไมใ้ส 3) การกรอง 4) การปรุงแต่ง น ้ าผลไมบ้างชนิดอาจมีรสชาติไม่กลมกล่อม 
หลงัการกรองจึงตอ้งน ามาปรุงแต่งให้มีรสชาติดีข้ึน โดยอาจเติมน ้ าตาล กรดอินทรีย ์หรือเกลือ ข้ึนกบัชนิดของน ้ าผลไม ้5) 
การบรรจุ ภาชนะท่ีบรรจุตอ้งสะอาด และไม่ท าปฏิกิริยากบัน ้ าผลไม ้ป้องกนัอากาศเขา้ออกได ้ขนส่งและใชง้านสะดวก 6) 
การก าจดัจุลินทรียป์นเป้ือน ดว้ยวิธีพาสเจอร์ไรซ์ (pasteurization) ดว้ยอุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15-30 นาที 
หรือสเตอริไรซ์ (sterillization) โดยใชอุ้ณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสหรือสูงกวา่ เพ่ือท าลายจุลินทรียทุ์กชนิดรวมทั้งสปอร์ท า
ใหส้ามารถเก็บรักษาอาหารไวไ้ดน้าน  และ 7) การเก็บรักษาเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ (ศรีศกัด์ิ, มปป) 
 เคร่ืองด่ืมน ้ าผลไมช้นิดผง ในกระบวนการผลิตน ้ าผลไมผ้งแบบพ่นฝอยเป็นกระบวนการท าแห้งโดยอาศยัอากาศ
ร้อนแบบหน่ึง ซ่ึงตวัอย่างอาหารในรูปของเหลวจะถูกท าให้กระจายเป็นหยดขนาดเล็กและสัมผสักบัอากาศร้อนภายใน
เคร่ืองท าแห้ง มีมอลโตเด็กซ์ตริน ประมาณร้อยละ 20-50 เป็นสารตวัพาโดยการท าแห้ง ซ่ึงใชอุ้ณหภูมิสูงในระยะเวลาสั้น 
หลงัการท าแห้ง กล่ินรส และคุณค่าทางอาหารของผลไมเ้ช่น วิตามินซีจะถูกเก็บรักษาไวใ้นเมทริกซ์อสัญฐาน (amorphous 
matrix) ของมอลโตเด็กซ์ตริน (พิมพเ์พญ็ และนิธิยา, 2557) พรรณจิรา และคณะ (2545) ศึกษากระบวนการผลิตน ้ าผกัผลไม้
รวมผงท่ีมีอตัราส่วนโดยปริมาตรระหวา่งน ้ าส้ม น ้ าแครอท และน ้ ามะนาว เท่ากบั 49: 34: 17 และท่ีระดบัปริมาณของแขง็ท่ี
ละลายไดเ้ท่ากบั 16 องศาบริกซ์ ดว้ยมอลโตเด็กซ์ตริน โดยการอบแห้งดว้ยเคร่ืองอบแห้งแบบพ่นกระจาย และไมโครเวฟ
สุญญากาศ พบวา่เม่ือผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับน ้ าผกัผลไมร้วมผงท่ีมีการเสริมวิตามิน และแร่ธาตุ หรือผสมดว้ยส่วนประกอบ
ของสมุนไพรลงไปในน ้ าผลไมเ้พ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ  
อายุการเก็บรักษาเคร่ืองด่ืมน ้ าผลไม ้ Labuza (1982) กล่าวว่า อายุการเก็บรักษา หมายถึง ช่วงระยะเวลาของการเก็บรักษา
ผลิตภณัฑไ์วต้ั้งแต่เร่ิมผลิตเป็นผลิตภณัฑก์ระทัง่ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นสภาพท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถยอมรับ การเก็บรักษาส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการแปรรูป การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภณัฑ์ โดยการตรวจติดตาม 1) การเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพ 2) การเปล่ียนแปลงทางเคมี 3) การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากจุลินทรีย ์และสามารถศึกษาอายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑโ์ดย
การทดสอบในสภาวะเร่ง) ในห้องปฏิบติัการ (accelerated shelf life test: ASLT) วิธีน้ีตอ้งการหาวา่ส่ิงแวดลอ้มมีผลต่ออายุ
การกักเก็บอย่างไรโดยก าหนดอุณหภูมิท่ีใช้ในสภาวะเร่งของอาหารชนิดต่างๆ อาทิ อาหารชนิดแห้ง อุณหภูมิท่ีใช้ใน



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   72 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

การศึกษาคือ 25-45 องศาเซลเซียส อุณหภูมิท่ีใชใ้นการหาอายุการเก็บตอ้งมีค่าแตกต่างกนัอย่างน้อย 10 องศาเซลเซียส               
โดยการพลอ็ตกราฟการเส่ือมคุณภาพ (Quality Attribute , Q) กบัเวลา  
                                                    Q10 =  อายกุารเก็บท่ีอุณหภูมิ T องศาเซลเซียส  
                                                                อายกุารเก็บท่ีอุณหภูมิ (T+10 องศาเซลเซียส)  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. วตัถุดบิและอุปกรณ์ 
   วตัถุดิบ  
- สละสายพนัธ์ุสมาลี และสายพนัธ์ุเนินวง  
 - น ้ าตาลทราย (มิตรผล) 
 - กรดซิตริก (citric acid)   
 - น ้ าด่ืม 
  อุปกรณ์ และเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์  
    - เคร่ืองวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 
 - เคร่ืองวดัปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Hand refractometer) 
  - เคร่ืองวดัความช้ืนแบบอินฟาเรด 
   - หมอ้น่ึงความดนั (Autoclave)  
   - ตูบ่้ม (Incubator)  
 - เคร่ืองชัง่ 2 ต าแหน่ง        
 - เคร่ืองชัง่ 4 ต าแหน่ง 
 - เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) 
     - เคร่ืองท าแหง้แบบพน่ฝอย (Spray dryer)   
          - อุปกรณ์ครัวเรือน ไดแ้ก่ หมอ้ ทพัพี มีด ถาด เตาแก๊ส เป็นตน้ 
            - อาหารเล้ียงเช้ือ ไดแ้ก่ PCA (Plate count agar) และ PDA (Potato dextrose agar) 
2. วธีิการ 
2.1 สูตรและการคดัเลือกเคร่ืองด่ืมน า้สละพลาสเจอร์ไรส์   
                     ตรวจสอบคุณภาพทางเคมีเน้ือสละสายพนัธ์ุสุมาลี และสายพนัธ์ุเนินวง ดงัน้ี 
  - ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด  
  - ความเป็นกรด-ด่าง  
 - ความช้ืน       
                     เตรียมเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์ น าเน้ือสละมาหั่นเป็นช้ินเล็กๆ บีบคั้นน ้ าและกรองเพ่ือแยกกาก
ออก ปรับปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมดดว้ยน ้ าตาลทรายขาวใหเ้ท่ากบั 13 องศาบริกซ์ และเติมกรดซิตริก ร้อยละ 0.1 
ตม้ท่ีอุณหภูมิ 80 องศา-เซลเซียส นาน 20 นาที บรรจุขวดแกว้ จากนั้นน่ึงฆ่าเช้ือดว้ยอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสนาน 30 นาที 
         ส่ิงทดลองท่ี T1 สละสายพนัธ์ุสุมาลี  ปริมาณเน้ือสละร้อยละ  40   
            ส่ิงทดลองท่ี T2 สละสายพนัธ์ุเนินวง ปริมาณเน้ือสละร้อยละ  40 
 ศึกษาคุณภาพทางดา้นกายภาพ 
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 - ค่าสี (L, a, b)  
           ศึกษาคุณภาพทางดา้นเคมี 
  - ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
   - ความเป็นกรด-ด่าง  
 ศึกษาคุณภาพทางดา้นประสาทสมัผสัโดยใชผู้ท้ดสอบ 50 คน ศึกษาการยอมรับดา้นสี กล่ิน รสชาติ ความใส และการ
ยอมรับรวม โดยการใหค้ะแนนแบบ Hedonic scale (ไพโรจน์, 2535) 
    2.2 การศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการท าแห้งเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชง  
            เตรียมเคร่ืองด่ืมน ้ าสละจากสูตรท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคมากท่ีสุดในขอ้ 2.1 หลงัจากให้ความร้อนท่ี
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสนาน 20 นาทีแลว้มาเติมมอลโตเด็กซ์ตรินร้อยละ 30 โดยน ้ าหนกั และน าไปท าแห้งโดยการใช้
เคร่ืองท าแห้งแบบพ่นฝอยโดยการแปรผนัอุณหภูมิท่ี 110 120 และ 130 องศาเซลเซียส (ส่ิงทดลองท่ี 1 2 และ 3 ตามล าดบั) 
(Mukesh, 2014) เก็บตวัอย่างแห้งท่ีได้ในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ และเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส จากนั้นน า
เคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงทั้ง 3 สูตร มาคืนรูปโดยเติมน ้ าด่ืมในอตัราส่วน 1: 1 วเิคราะห์ค่าต่อไปน้ี 
 ศึกษาคุณภาพทางดา้นกายภาพ 
 - ค่าสี (L, a, b)  
           ศึกษาคุณภาพทางดา้นเคมี 
  - ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
   - ความเป็นกรด-ด่าง  
  - เปอร์เซ็นตก์รด 
  - หาปริมาณความช้ืนดว้ย เคร่ืองหาความช้ืนแบบอินฟาเรด  
           วางแผนการทดลองแบบ Factorial design ท าการทดลอง 3 ซ ้ า วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS และ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ Duncan’s new multiple range test  ศึกษาคุณภาพทางดา้นประสาทสมัผสัโดยใชผู้ท้ดสอบ 50 คน 
ศึกษาการยอมรับดา้นสี กล่ิน รสชาติ ความใส และการยอมรับรวม หลงัการละลายน ้ าอีกคร้ังโดยวิธี 9-point hedonic scale 
โดยคะแนนต ่าสุดคือ 1 คะแนน หมายถึงไม่ชอบมากท่ีสุด และคะแนนสูงสุดเท่ากบั 9 หมายถึงชอบมากท่ีสุด (ไพโรจน์, 
2536) 
 2.3 การทดสอบเชิงพรรณนา  
      น าตวัอยา่งเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงสูตรท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดจากขอ้ 2.2 ท่ีผ่านการละลายกลบั มาทดสอบเชิง
พรรณนาดว้ยวธีิ QDA (Quantitative Descriptive Analysis) เพ่ือใหค้ะแนนความเขม้ในดา้นสี กล่ินรสของสละ รสเปร้ียว รส
เค็ม รสหวาน และลกัษณะเน้ือสัมผสัโดยใชผู้ท้ดสอบชิมท่ีผ่านการฝึกฝนจ านวน 10 คน (ไพโรจน์, 2536) เปรียบเทียบกบั
น ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์สูตรท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดจากขอ้ 2.1  
              2.4 การศึกษาอายุการเกบ็รักษา 
        น าเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงในขอ้ 2.2 บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล ์มาศึกษาอายกุารเก็บรักษาในสภาวะเร่ง (ATSMF, 
1980) โดยเก็บตวัอยา่งท่ีอุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วนั และสุ่มเก็บตวัอยา่งทุก 30 วนั มาวดัค่าสี L*, 
a*, b* ปริมาณวิตามินซี ปริมาณจุลินทรียท์ั้ งหมดและ ยีสต์รา วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design 
(CRD) ท าการทดลอง 2 ซ ้ า วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม SPSS และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Duncan’s new 
multiple range test 
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  2.5 สถานทีใ่นการทดลอง                
             สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพฒันาผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจนัทบุรี ถนนบ าราศนราดูร ต าบลพลวง  อ าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบุรี 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
ผลการพฒันาสูตรและคดัเลือกเคร่ืองด่ืมน า้สละพลาสเจอร์ไรส์  

เม่ือน าเน้ือสละสดทั้ง 2 สายพนัธ์ุมาหั่นเป็นช้ินเล็กๆ บีบคั้นน ้ าและกรองแยกกากออก น าน ้ าสละท่ีไดว้ิเคราะห์
คุณภาพทางเคมีกายภาพ พบวา่สมบติัสละสายพนัธ์ุสุมาลีมีปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด และค่าความเป็นกรด-ด่างสูง
กวา่สละสายพนัธ์ุเนินวง ส่วนความช้ืนของเน้ือสละทั้ง 2 สายพนัธ์ุ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ แสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 คุณภาพทางเคมีกายภาพของสละสายพนัธ์ุสุมาลี และสละสายพนัธ์ุเนินวง 

สายพนัธ์ุ 
TSS 
 (องศาบริกซ์) 

pH 
 

ความช้ืน  
(ร้อยละ) ns 

สุมาลี 3.69±0.01a 3.19±0.08a 89.79±3.70 
เนินวง 3.35±0.13b 2.99±0.01b 87.97±4.19 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรท่ีก ากบัแสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
   ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย 
TSS: ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
pH: ความเป็นกรด-ด่าง  

จากตารางท่ี 1 พบวา่คุณสมบติัของเน้ือสละทั้ง 2 สายพนัธ์ุท่ีต่างกนัมีผลต่อรสชาติ กล่าวคือสละสายพนัธ์ุสุมาลีมี
รสชาติหวาน ส่วนสละสายพนัธ์ุเนินวงมีรสชาติหวานอมเปร้ียวเน่ืองจากมีปริมาณกรดท่ีสูงกว่าเม่ือน าเน้ือสละทั้ง 2 สาย
พนัธ์ุเป็นวตัถุดิบในการผลิตเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์ร้อยละ 40 โดยน ้ าหนกัเพ่ือน าไปพฒันาเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อม
ชง พบวา่เคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์สายพนัธ์ุเนินวง มีค่าความสวา่งมากกวา่สายพนัธ์ุสุมาลี ทั้ง 2 ส่ิงทดลองมีปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายไดท้ั้ งหมดเพ่ิมมากข้ึนจาก 13 องศาบริกซ์ เป็น 14 องศาบริกซ์ แสดงดงัตารางท่ี 2  และผลการทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผสัโดยใชผู้ท้ดสอบ 50 คน และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในแต่ละส่ิงทดลอง แสดงผลดงั
ตารางท่ี 3  
ตารางที ่2 แสดงคุณภาพทางเคมีกายภาพของเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์ 

ส่ิงทดลอง 
ค่าสี TSS 

(องศาบริกซ์)ns 
pH ร้อยละ 

กรดซิตริก L* a* b* 
T1 7.55±0.02b -0.97±0.02  1.50±0.05  14.00±0.00 3.57±0.01 a 0.31±0.01 b 
T2 7.71±0.01 a -0.98±0.08  1.57±0.22  14.00±0.00 2.97±0.06 b 0.47±0.00 a 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรท่ีก ากบัแสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
   ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย 
TSS: ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
pH: ความเป็นกรด-ด่าง  
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ตารางที ่3 คุณภาพทางดา้นประสาทสมัผสัของเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์ 

ส่ิงทดลอง 
ลกัษณะทางประสาทสมัผสั 
สี กล่ิน รสชาติ ความใสns ความชอบรวมns 

T1 6.34±1.66b 5.64±1.68b 6.20±1.40b 6.46±1.40 6.08±1.60 
T2 6.84±1.16a 6.04±1.42a 6.50±1.36a 6.78±1.36 6.58±0.81 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรท่ีก ากบัแสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
   ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย 
   จากตารางท่ี 3 พบว่าผูท้ดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมของทั้ง 2 ส่ิงทดลองไม่แตกต่างกนั และอยู่ในระดบัชอบ
เล็กน้อยคือ 6.08-6.58 ส่วนระดบัคุณภาพดา้นสีและ รสชาติพบว่าเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์สายพนัธ์ุเนินวง ให้ค่า
คะแนนสูงกวา่สายพนัธ์ุสุมาลี จึงเลือกศึกษาล าดบัต่อไป 
 ผลการศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการท าแห้งเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชง 
 จากการศึกษาสภาวะในการท าแห้งเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงโดยการน าเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์ สาย
พนัธ์ุเนินวงร้อยละ 40  มาท าแห้งโดยการใชเ้คร่ืองท าแห้งแบบพ่นฝอยแปรผนัอุณหภูมิท่ี 110 120 และ130 องศาเซลเซียส 
(ส่ิงทดลองท่ี 1 2 และ 3 ตามล าดบั) เม่ือน ามาคืนรูป โดยการละลายดว้ยน ้ าด่ืมอตัราส่วน 1:1 พบวา่ทั้ง 3 ส่ิงทดลองให้ค่าสี 
และปริมาณของแข็งท่ีละลายทั้งหมดไม่แตกต่างกนั ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่างของส่ิงทดลองท่ี 1 ต ่าสุด และมีปริมาณร้อย
ละของกรดซิตริกสูงสุด แสดงผลดงัตารางท่ี 4 และพบวา่ปริมาณวิตามินซีของเคร่ืองด่ืมสละผงคืนรูป และเคร่ืองด่ืมน ้ าสละ
พาสเจอร์ไรส์ก่อนการท าแห้ง มีค่าเท่ากบั  0.98±0.17 และ 6.55±0.99   มิลลิกรัม/200 มิลลิลิตร ตามล าดบั กระบวนการท า
แหง้แบบพน่ฝอยมีผลท าใหป้ริมาณวติามินซีในเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงลดลง 5-6 เท่า แสดงดงัตารางท่ี 5  
ตารางที ่4 แสดงคุณภาพทางเคมีกายภาพของเคร่ืองด่ืมสละผงชงพร้อมชงคืนรูป 

ส่ิงทดลอง 
ค่าสี TSS 

(องศาบริกซ์)ns 
pH ร้อยละ 

กรดซิตริก L* a* b* 
1 (110) 7.12±0.01ab -1.10±0.14 2.94±0.05 b 40.00±0.00 3.25±0.00 b 0.36±0.00 a 
2 (120) 7.18±0.03 a -1.13±0.13 3.19±0.03 a 40.00±0.00 3.35±0.02 a 0.34±0.00 b 
3 (130) 7.07±0.01 b -1.08±0.01 3.22±0.03 a 40.00±0.00 3.35±0.01 a 0.34±0.01 b 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรท่ีก ากบัแสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
   ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย 
TSS: ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด pH: ความเป็นกรด-ด่าง 
ตารางที ่5 แสดงปริมาณวติามินซีในเคร่ืองด่ืมสละผงชงพร้อมชงคืนรูป และเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์  

ส่ิงทดลอง 
ปริมาณวติามินซี 
(มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร) 

เคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงคืนรูป  0.98±0.17b 
เคร่ืองด่ืมน ้ าสละพาสเจอร์ไรส์ 6.55±0.99a 

หมายเหต:ุ ตวัอกัษรท่ีก ากบัแสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัของเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงคืนรูปทั้ ง 3 ส่ิงทดลอง โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Factorial Design ท าการทดลอง 3 ซ ้ า วเิคราะห์ผลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม SPSS และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ย
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วิธี Duncan’s New multiple range test  โดยใช้ผูท้ดสอบ 50 คน ศึกษาการยอมรับด้านสี กล่ิน รสชาติ ความใส และการ
ยอมรับรวม หลงัการละลายน ้ าอีกคร้ังโดยวธีิ 9-point hedonic scale แสดงผลดงัตารางท่ี 6  

ตารางที ่6 คุณภาพทางดา้นประสาทสมัผสัของเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงคืนรูป  

ส่ิงทดลอง 
ลกัษณะทางประสาทสมัผสั 
สีns กล่ินns รสชาติns ความใสns ความชอบรวมns 

1 (110) 6.90±1.09 6.60±1.03 7.02±1.35 6.82±1.29 7.00±1.07 
2 (120) 6.92±0.75 6.72±0.88 6.88±1.29 6.76±1.17 6.88±0.94 
3 (130) 7.06±1.32 6.72±1.16 6.90±1.02 6.88±1.38 7.04±1.11 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรท่ีก ากบัแสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
   ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย 
จากตารางท่ี 6 ผลการศึกษาคุณภาพทางดา้นประสาทสัมผสัของเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงคืนรูป พบวา่ผูท้ดสอบใหค้ะแนน
คุณภาพดา้นสี กล่ิน รสชาติ ความใส และความชอบโดยรวม ของทุกส่ิงทดลองไม่แตกต่างกนั โดยพบวา่ความชอบโดยรวม
อยูใ่นระดบัมากคือ 6.88-7.00 จึงเลือกเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงท่ีท าแหง้ท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ดว้ยเหตุผลเร่ืองของ
การประหยดัพลงังาน และค่าความเป็นกรดด่างต ่าสุด มาศึกษาทดสอบเชิงพรรณนา และอายุการเก็บรักษาในสภาวะเร่ง
ต่อไป  
ผลการทดสอบเชิงพรรณนา 

น าตวัอยา่งเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงผ่านการท าแห้งท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส มาคืนรูปและ มาทดสอบเชิง
พรรณนาดว้ยวิธี QDA เพื่อใหค้ะแนนคุณภาพทางดา้นประสาทสัมผสัในดา้นสี กล่ินรสของสละ รสเปร้ียว รสเคม็ รสหวาน 
และลกัษณะเน้ือสัมผสัโดยใชผู้ท้ดสอบชิมท่ีผ่านการฝึกฝนจ านวน 10 คน เปรียบเทียบกบัเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์
สายพนัธ์ุเนินวงร้อยละ 40  พบวา่คุณลกัษณะดา้นกล่ินรสสละ รสเปร้ียว และรสหวานเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงคืนรูป ลดลง 
แต่ระดบัความเป็นสีน ้ าตาล ความขุ่น และการมีตะกอน ไม่แตกต่างจากเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์ แสดงผลดงัภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงคุณภาพทางดา้นประสาทสัมผสัของเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงคืนรูป เปรียบเทียบกบัเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาส
เจอร์ไรส์ 
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 ผลการศึกษาอายุการเกบ็รักษาเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงในสภาวะเร่ง  
   จากการศึกษาอายกุารเก็บรักษาเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล ์โดยใชส้ภาวะเร่ง ท่ีอุณหภูมิ 40 
และ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วนั โดยท าการเก็บตวัอย่างทุก 30 วนั เม่ือน ามาคืนรูปดว้ยการละลายในน ้ าด่ืมใน
อตัราส่วน 1: 1 พบวา่สามารถท านายอายกุารเก็บรักษาจากการค านวณค่า Q10 แสดงดงัตารางท่ี 7 
ตารางที ่7 แสดงผลการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ และจุลินทรียข์องเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงคืนรูปท่ีเก็บรักษาในสภาวะเร่ง
ท่ีอุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียส 
ปัจจยั ค่าสี 

จุ ลินท รีย์ทั้ งหมด 
(cfu) 

ยสีตร์า (cfu)ns อุณหภูมิ 

(องศาเซลเซียส) 

เวลา  

(วนั) 
L* a* b* 

40 0 7.12±0.01 a -1.10±0.14 a 2.94±0.04 a  <10.00±0.00e <10.00±0.00 

 30 6.57±0.08 b  -1.59±0.28 b 2.63±0.08 b <10.00±0.00c <10.00±0.00 

 60 6.13±0.09 c -1.60±0.08 b 2.46±0.17 b <10.00±0.00c <10.00±0.00 

 90 5.29±0.11d  -1.47±0.14 b  2.44±0.10 b <10.00±0.00c <10.00±0.00 

 120 3.42±0.07f  -1.55±0.11 b  2.56±0.02 b 2.40x102±10.00b <10.00±0.00 

50 0 7.12±0.01 a -1.10±0.14 a 2.94±0.04 a <10.00±0.00c <10.00±0.00 

 30 6.43±0.17b  -1.67±0.28 b 2.44±0.08 b  <10.00±0.00c <10.00±0.00 

 60 5.42±0.03d  -1.52±0.17 b  2.56±0.02 b  <10.00±0.00c <10.00±0.00 

 90 4.11±0.13e  -1.72±0.16 b 2.65±0.20 b  <10.00±0.00c <10.00±0.00 

 120 2.99±0.12g  -1.59±0.15 b  2.48±0.20 b  3.63x102±15.28a <10.00±0.00 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรท่ีก ากบัแสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
   ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย 
 จากตารางท่ี 7 พบวา่ ดว้ยวิธี Q10 สามารถท านายอายกุารเก็บรักษาเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงท่ีอุณหภูมิ 30 และ 4 
องศาเซลเซียส นาน 133 วนั และ 369 วนัตามล าดบั  
 

สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาคุณภาพทางเคมีของเน้ือสละสายพนัธ์ุสุมาลี เปรียบเทียบกบัสายพนัธ์ุเนินวงพบวา่ สายพนัธ์ุสุมาลีมีรส

หวาน มีค่าความเป็นกรดด่างสูงกวา่สายพนัธ์ุเนินวง ท าการคดัเลือกสูตรเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์ความเขม้ขน้ร้อยละ 
40 โดยน ้ าหนกัของสละทั้ง 2 สายพนัธ์ุ โดยผูบ้ริโภคให้คะแนนความชอบรสชาติของเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์สาย
พนัธ์ุเนินวงสูงกวา่ และพฒันาเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงโดยท าแหง้จากเคร่ืองด่ืมน ้ าสละ- 

พลาสเจอร์ไรส์สายพนัธ์ุเนินวงร้อยละ 40 โดยน ้ าหนกัโดยใชเ้คร่ืองท าแห้งแบบพ่นฝอยท่ีอุณหภูมิ 110  120 และ 
130 องศาเซลเซียส พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้ะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผสัต่อเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงคืนรูปดว้ยน ้ าด่ืม 1: 1 
ผ่านการท าแห้งท่ีอุณหภูมิต่างกนั 3 ระดบัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทั้งดา้นสี กล่ิน 
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รสชาติ ความใส และความชอบรวม และพบวา่กระบวนการท าแหง้แบบพน่ฝอยท าใหว้ติามินซีในเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชง
ลดเหลือ 0.98±0.17 มิลลิกรัม/ 200 มิลลิลิตร ขณะท่ีเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพลาสเจอร์ไรส์ก่อนการท าแห้งมีปริมาณ 6.55±0.99 
มิลลิกรัม/ 200 มิลลิลิตร โดยลดลง 5-6 เท่า ทั้งน้ีปริมาณวติามินซี ท่ีกระทรวงสาธารณสุขแนะน าใหบ้ริโภคประจ าวนัคือ 60 
มิลลิกรัมต่อวนั (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2541) เน่ืองดว้ยเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ยงัไม่มีจ าหน่าย
ทางการคา้ จึงไดท้ าการทดสอบเชิงพรรณนา เคร่ืองด่ืมน ้ าสละผงพร้อมชงคืนรูปเปรียบเทียบกบัเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพาสเจอร์
ไรส์ ดว้ยวิธี QDA พบวา่คุณลกัษณะดา้นกล่ินรสสละ รสเปร้ียว และรสหวานลดลง แต่ยงัมีระดบัความเป็นสีน ้ าตาล ความ
ขุ่น และการมีตะกอน ใกลเ้คียงกบัเคร่ืองด่ืมน ้ าสละพาสเจอร์ไรส์ แสดงวา่กระบวนการท าแหง้แบบพน่ฝอยท่ีใชค้วามร้อนสูง
เป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่กระทบกบัคุณลกัษณะดงักล่าวและเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นกระบวนการผลิตเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อม
ชง โดยอายุการเก็บรักษาเคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ ในสภาวะเร่งท่ีอุณหภูมิ 40 และ 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 120 วนั พบวา่ค่าความสวา่งลดลง และไม่พบจุลินทรียทุ์กชนิดภายในเวลา 90 วนัในสภาวะทดลอง และ
เม่ือน ามาค านวณหาค่า Q10 แลว้ท านายไดว้า่เคร่ืองด่ืมสละผงพร้อมชงสามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 30 และ 4 องศาเซลเซียส 
ไดน้าน 133 วนั และ 369 วนั ตามล าดบั  
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เคร่ืองอบส้มแขกด้วยคล่ืนไมโครเวฟ 
Microwave Heating for Garcinia Vulcanization 

 
ปิยะ ประสงคจ์นัทร์1  ไชยยะ ธนพฒัน์ศิริ1 และ กระว ีอนนตรี1 

Piya Prasongch1  Chaiya Tanaphatsiri1 amd Kravee Anontree1 

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัเคร่ืองอบส้มแขกดว้ยคล่ืนไมโครเวฟชนิดสายพานล าเลียงอยา่งต่อเน่ืองและภายในประกอบดว้ย หลอด
แมกนีตรอนก าเนิดคลื่น คลื่นความถี่ 2,450 MHz จ านวน 3 หลอด ส้มแขกที่น ามาทดลองจะตอ้งท าการหั่นเป็นแผ่น
บางๆ ขนาด 2-3 มิลลิเมตร. โดยการเทียบจากส้มแขกในจุดต่างๆหาประสิทธิภาพการท างานในดา้นต่างๆดงัน้ี ขนาด
ก าลงัวตัต์ ระยะเวลาในการอบส้มแขก ในขณะท่ีสายพานล าเลียงเคล่ือนท่ี ความช้ืนของส้มแขก และสีของส้มแขกเม่ือ
ผ่านขบวนการอบ ทั้งน้ีเปรียบเทียบกบัวิธีการตากแดดแบบตามธรรมชาติ 
 จากการศึกษาพบว่าขนาดก าลงัวตัต ์ 800 วตัต ์ และระยะเวลา 180 ว ินาที จะมีประสิทธิภาพดีที่สุดทั้งน้ี
เปอร์เซ็นต์ความช้ืนลดลงถึง 56 เปอร์เซ็นต์ และลกัษณะรูปร่างของส้มแขกไม่ผิดรูป 
  
ค าส าคญั : สม้แขก, ไมโคเวฟ, แมก็นิตรอน 
 

ABSTRACT 
 

 This research a microwave oven garcinia species and contains a continuous conveyor belt. Magnetron tube wave 
generator frequency to 2,450 MHZ at 3 tube Magnetron the garcinia will have to be cut into thin strips 2-3 mm in size. By 
the garcinia in points compared to its performance in the following. Watts of power. A period of garcinia. The conveyor 
belt moves. Humidity of gracinia. And the garcinia through a process. As compared to natural sunlight. 
 The study found that size is 180 second, 800 watts, is a time to have the best performance, the percentage dropped 
to 56 percent moisture content and shape of the garcinia is not distorted. 
 

Keyword: Garcinia, Microwave, Magnetron 
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บทน า 
การรู้จกัถนอมอาหารเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเจริญขั้นหน่ึงของมนุษย ์เพราะก่อให้เกิดการสรรหาวิธีการจดัการ

รู้จกัการสะสมแทนการหาม้ือกินม้ือ รู้จกัหวงถ่ินท่ีอยูแ่ละส่ิงท่ีไดม้ารู้จกัถ่ายทอดความรู้สู่กนัและกนัเป็นตน้เหตุใหเ้กิดการ
แลกเปล่ียนซ้ือขายและให้เกิดวฒันธรรมดา้นอ่ืนๆตามมาวิธีการถนอมอาหาร ช่วยให้สามารถเก็บอาหารไวบ้ริโภคไดน้าน 
โดยท่ีอาหารนั้ นไม่สูญเสียคุณภาพ สามารถหาอาหารบางประเภทบริโภคได้นอกฤดูกาลและเป็นการช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไดท้างหน่ึง การถนอมอาหารดว้ยวธีิตากแหง้เป็นกรรมวธีิท่ีท าใหอ้าหารหมดความช้ืนหรือมีความช้ืนอยู่
เพียงเล็กน้อย เพ่ือไม่ให้จุลินทรียส์ามารถเกาะอาศัยและเจริญเติบโตได้ ท าให้อาหารไม่เกิดการบูดเน่า เป็นกรรมวิธีท่ี
ประหยดัท่ีสุด อาหารท่ีชาวภาคใตนิ้ยมถนอมโดยการตากแหง้ มกัเป็นประเภทผกั ผลไม ้และเน้ือ เช่น ดีปลี พริก (พริกไทย) 
เห็ดบางชนิด (เช่น เห็ดแครงท่ีข้ึนตามตน้ไมม้ะขามท่ีลม้ตาย เป็นตน้) หมากแห้ง กลว้ยตาก (กลว้ยสุกปอกเปลือกแลว้ตาก
แห้ง) ลูกหยี (ปอกเปลือกแลว้ตากแห้ง) ส้มแขก (ผลไมช้นิดหน่ึง ผลกลม หั่นเป็นช้ินบางๆแลว้ตากแห้ง ใชใ้นการปรุง
อาหาร) เน้ือเคม็ ปลาเคม็ เป็นตน้  
ในปัจจุบนัประเทศไทยมีสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเม่ือก่อน ท าให้ผูท่ี้ผลิตสินคา้ทางการเกษตรบางชนิดท่ีตอ้งใช้
กรรมวธีิการผลิตโดยการน าผลผลิตมาตากแหง้ก็เกิดปัญหาตามไปดว้ยเช่นการท าปลาแหง้ ปลาแดดเดียว การท าสม้แขก เป็น
ตน้ 
   ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษาและเล็งเห็นประโยชน์จากการอบแห้งโดยการน าคล่ืนไมโครเวฟมาให้ความร้อนแทน
การตากเพ่ือเป็นแนวทางใหม่ในการใหค้วามร้อนกบัสม้แขกเพ่ือใหส้้มแขกมีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนจากภายในเน้ือของสม้แขกดว้ย
เวลาอนัรวดเร็วซ่ึงคล่ืนไมโครเวฟมีลกัษณะในการท าให้เกิดความร้อนเป็นแบบเชิงปริมาตร(Volumetric Heating) และมี
ความ สามารถในการทะลุทะลวงจึงจะท าให้เกิดความร้อนภายในเน้ือของส้มแขกไดดี้แลว้ ยงัจะท าให้ส้มแขกมีความร้อน
อยา่งรวดเร็วและอุณหภูมิภายในเน้ือส้มกระจายตวัอยา่งทัว่ถึงภายในเวลาอนัรวดเร็ว ซ่ึงจะเป็นการลดเวลาในการให้ความ
ร้อนแก่สม้แขกไดดี้และจะส่งผลต่อการลดเวลาและตน้ทุนในกระบวนการผลิตอีกดว้ย 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
1. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
1.1 เคร่ืองอบแหง้ท่ีนอนยางพารา (latex foam dryer) ดว้ยไมโครเวฟควบคุมโดยคอมพิวเตอร์  
           ปัจจุบันเคร่ืองนอนยางพาราธรรมชาติ  (Natural Latex Products)  เ ช่น หมอน  (Latex pillow) ท่ีนอน  (Latex 
Mattress) เป็นท่ีนิยมใชข้องประชาชนทัว่ไป เน่ืองจากมีขอ้ดีหลายประการ เช่น ท ามาจากยางพารา 100% ไม่ผสมสารเคมี
และสารสังเคราะห์จากยาง ยืดหยุน่และทนทาน ไม่เกิดการทรุดตวั ไม่ก่อใหเ้กิดไฟฟ้าสถิต ดงันั้นในอนาคตอนัใกลน้ี้เคร่ือง
นอนยางพาราจะถูกน ามาใชใ้นทุกหลงัคาเรือนอยา่งแน่นอนบริษทัด๊อกเตร์เอน็เนอร์ยี่ ไดอ้อกแบบและพฒันาระบบอบแหง้
เคร่ืองนอนยางพาราธรรมชาติดว้ยไมโครเวฟควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ จากประสบการณ์อนัยาวนานกวา่ 25 ปี มี 3 รุ่น คือ 1 
Model MWLP-45 ขนาด 45 กิโลวตัต ์ก าลงัการผลิตท่ีนอนประมาณ 5 ใบ ต่อชัว่โมง หรือ หมอนประมาณ 30 ใบ ต่อชัว่โมง 
2 Model MWLP-90 ขนาด 90 กิโลวตัต์ ก าลงัการผลิตท่ีนอนประมาณ 10 ใบ ต่อชั่วโมง หรือ หมอนประมาณ 80 ใบ ต่อ
ชัว่โมง 3 Model MWLP-120 ขนาด 120 กิโลวตัต ์ก าลงัการผลิตท่ีนอนประมาณ 20 ใบ ต่อชัว่โมง หรือ หมอนประมาณ 150 
ใบ ต่อชัว่โมงเคร่ืองจกัรของเราอบแห้งดว้ยไมโครเวฟ ซ่ึงเร็วกว่าอบดว้ยวิธีธรรมดากว่า 20 เท่า ควบคุมการท างานด้วย
คอมพิวเตอร์โดยควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนให้เหมาะสม และสามารถตรวจสอบการท างานของ Magnetron ซ่ึงเป็น
อุปกรณ์ก านิดคล่ืนไมโครเวฟ ไดต้ลอดเวลา ท าให้เคร่ืองนอนยางพาราธรรมชาติท่ีน ามาอบไดคุ้ณภาพ ประหยดัพลงังาน  
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ภาพที ่ 1 เคร่ืองอบแหง้ท่ีนอนยางพารา (Latex Foam Dryer) ดว้ยไมโครเวฟควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ 
1.2 เคร่ืองอบยางพาราแผน่ดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ  
            ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตยางดิบรายใหญ่ของโลก ซ่ึงส่วนมากจะผลิตเพ่ือจ าหน่ายให้กบัต่างประเทศ เน่ืองจาก
ความต้องการใช้ยางในประเทศยงัไม่มากนักเม่ือเทียบกับปริมาณยางดิบท่ีผลิตได้ท าให้รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพฒันา
อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑย์างมากข้ึน ส าหรับขบวนการผลิตผลิตภณัฑย์างในปัจจุบนัพบปัญหาหลกัๆ ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกไดห้ลายประเด็น อาทิ ส่วนผสมของยางกบัสารเคมี  กระบวนการข้ึนรูปยางก่อนอบ  ลกัษณะกระบวนการอุ่นและอบ
ยาง เป็นต้น โดยแต่ละประเด็นต้องการวิธีแก้ไขท่ีแตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามกระบวนการอุ่นและอบยางเป็น
กระบวนการหน่ึงท่ีประสบปัญหาอยา่งมาก 
 ดงันั้นการอบดว้ยความร้อนจากไฟ ซ่ึงถือเป็นวิธีการให้ความร้อนแบบธรรมชาติ (Conventional Heating) โดยเป็น
การให้ความร้อนจากผิวยางดา้นนอกเขา้สู่ภายในเน้ือยางโดยท่ีเรียกว่าการรมควนั และอีกอยา่งหน่ึงท่ีส าคญัคือ ส้ินเปลือง
พลงังานทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงส่งผลใหเ้กิดมลพิษท่ีเกิดจากควนัท่ีออกมาจากการรมควนัหรือน ้ าเสียจากโรงรมซ่ึงจะส่งผล
ให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย  ส าหรับการให้ความร้อนแก่ยางด้วยวิธีน้ีจะท าให้อุณหภูมิบริเวณเน้ือในของยางเพ่ิมข้ึน
ค่อนขา้งชา้ ทั้ งน้ีเน่ืองจากสมบติัความเป็นฉนวนของยาง เน่ืองจากเม่ือผิวยางดา้นนอกมีอุณหภูมิสูงก็จะเปล่ียนยางให้มี
คุณสมบติัความเป็นฉนวนมากข้ึน ซ่ึงท าให้การส่งผ่านความร้อนเขา้สู่เน้ือในของยางด าเนินไปอย่างล่าชา้ ท าให้เน้ือยางมี
อุณหภูมิไม่สม ่าเสมอกนั จึงท าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ผลิตไดมี้คุณภาพไม่ดีเน่ืองจากการกระจายตวัไม่สม ่าเสมอของอุณหภูมิ อีกทั้ง
ยงัส่งผลให้เน้ือยางภายในไม่สุกหรือสุกแต่ไม่สม ่าเสมออีกด้วย จึงได้ศึกษาถึงวิธีการให้ความร้อนแก่ยาง โดยใช้คล่ืน
ไมโครเวฟ เพ่ือเป็นแนวทางใหม่ในการใหค้วามร้อนยางเพ่ือใหย้างมีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนจากภายในเน้ือยางดว้ยเวลาอนัรวดเร็ว 
ซ่ึงคล่ืนไมโครเวฟมีลกัษณะในการท าให้เกิดความร้อนเป็นแบบเชิงปริมาตร(Volumetric Heating) และมีความสามารถใน
การทะลุทะลวงจึงจะท าใหเ้กิดความร้อนภายในเน้ือยางไดดี้จะท าใหย้างมีความร้อนอยา่งรวดเร็ว และอุณหภูมิภายในเน้ือยาง
กระจายตวัอยา่งทัว่ถึงภายในเวลาอนัรวดเร็วอนัเน่ืองมาจากความสามารถในการทะลุทะลวงของคล่ืนไมโครเวฟ ซ่ึงจะเป็น
การลดเวลาในการให้ความร้อนแก่ยางไดดี้และจะส่งผลต่อการลดตน้ทุนในกระบวนการผลิตดว้ยโครงสร้างของเคร่ืองอบ
ยางพาราแผน่ดว้ยไมโครเวฟประกอบดว้ยตวัตู ้(Oven) และส่วนของท่อล าเลียงสายพานจะต่อติดอยูก่บัตวัตูส่้วนวสัดุท่ีใชท้ า
ตวัตูแ้ละท่อล าเลียงสายพานประกอบดว้ยอลูมิเนียมหนา 3 มิลลิเมตร ซ่ึงมีขอ้ดี คือ สามารถป้องกนัความร้อนไดดี้และมี
ความทนทานต่อการเกิดสนิมไดดี้กวา่เหลก็แผน่ ภายในท่อจะมีส่วนของสายพานล าเลียงซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีใชล้ าเลียงวสัดุเขา้
ไปในตวัเคร่ืองดงัภาพ 
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ภาพที ่ 2  โครงสร้างของเคร่ืองอบยางพาราแผน่ดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ 
1.3 การอบแหง้ไมด้ว้ยคล่ืนไมโครเวฟโดยใชเ้ตาไมโครเวฟชนิดสายพานล าเลียงอยา่งต่อเน่ือง (Microwave Drying of Wood 
Using a Continuous Microwave Belt Furnace)  
 เตาไมโครเวฟชนิดสายพานล าเลียงอยา่งต่อเน่ือง กบัวธีิอบโดยใชเ้ตาอบแบบธรรมดาทัว่ไป จากการศึกษาพบว่าการ
ใชค้ล่ืนไมโครเวฟเป็นแหล่งพลงังานนั้นจะสามารถช่วยในการประหยดัพลงังาน ลดระยะเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการไดถึ้ง 15 
เท่า เม่ือเทียบกบัการใชเ้ตาอบแบบธรรมดาทัว่ไป ช้ินงานไดรั้บความร้อนทัว่ทั้งปริมาตร การกระจายความช้ืนเป็นไปอยา่ง
สม ่ า เสมอและท าให้คุณสมบัติทางกลดีข้ึน  ผลประโยชน์ ท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศต่อไป 
 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาทางดา้นการทดลองเก่ียวกบัการอบแห้งไมโ้ดยใชร้ะบบเตาไมโครเวฟชนิดสายพานล าเลียง
อยา่งต่อเน่ือง ภายในระบบประกอบดว้ยแมกนีตรอนท่ีใชก้ าเนิดคล่ืนทั้งหมด จ านวน 14 ตวั ถูกติดตั้งไวบ้ริเวณรอบๆอุโมงค์
เตาไมโครเวฟ มีความถ่ี 2.45 GHz (ก าลงัขนาด 800 วตัต์ต่อแมกนีตรอน 1 ตวั) โดยตวัแปรท่ีศึกษาคือ ก าลงัท่ีป้อนเขา้ไป 
ต าแหน่งของการป้อนไมโครเวฟ และระยะเวลาท่ีใชใ้นการอบ ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพของไมเ้ช่น ความช้ืนสุดทา้ย สีของเน้ือ
ไมร้วมถึงคุณสมบติัทางกล จากนั้นท าการเปรียบเทียบคุณสมบติัของไมท่ี้อบดว้ยระบบเตาไมโครเวฟชนิดสายพานล าเลียง
อยา่งต่อเน่ือง กบัวธีิอบโดยใชเ้ตาอบแบบธรรมดาทัว่ไป จากการศึกษาพบวา่การใชค้ล่ืนไมโครเวฟเป็นแหล่งพลงังานนั้นจะ
สามารถช่วยในการประหยดัพลงังาน ลดระยะเวลาท่ีใชใ้นกระบวนการไดถึ้ง 15 เท่า เม่ือเทียบกบัการใชเ้ตาอบแบบธรรมดา
ทัว่ไปช้ินงานไดรั้บความร้อนทัว่ทั้ งปริมาตร การกระจายความช้ืนเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอและท าให้คุณสมบติัทางกลดีข้ึน 
ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศต่อไป 

 

 
  

ภาพที ่ 3 อุปกรณ์การทดลองเตาอบไมโครเวฟชนิดสายพานล าเลียงอยา่งต่อเน่ือง 
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1.4 ไมโครเวฟ (Microwave)  
         ไมโครเวฟเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) ชนิดหน่ึง ซ่ึงมีอยูแ่ลว้ในธรรมชาติดวงอาทิตยก็์เป็นผูส่้งคล่ืนน้ี
ออกมาคล่ืนไมโครเวฟมีความถ่ีตั้งแต่ 300-3,000 MHz เพ่ือเปรียบเทียบใหเ้ขา้ใจง่ายใหพิ้จารณาตามภาพ 

 

 
 

ภาพที ่ 4  การแบ่งยา่นความถ่ี 
 จากภาพท่ี 4 จะเห็นวา่คล่ืนไมโครเวฟมีความถ่ีอยูร่ะหวา่งคล่ืนวิทยแุละทีวีกบัคล่ืน อินฟราเรด (Infrared) ความถ่ีถดั
ข้ึนไปคือ แสงท่ีเรามองเห็นสูงข้ึนไปถึงรังสีเอ็กซ์ (X-Rays) ท้ายท่ีสุด คือรังสีแกมมา (Gamma-Rays) เน่ืองจากว่าคล่ืน
ไมโครเวฟจัดเป็นคล่ืนท่ีปลอดภยั ไม่มีสารกัมมนัตภาพรังสีตกคา้งอยู่บนอาหารหรือคน หากเกิดอุบัติเหตุได้รับคล่ืน
ไมโครเวฟ แต่อยา่งไรก็ดีแมว้า่คล่ืนไมโครเวฟจะไม่มีสารกมัมนัตภาพรังสีตกคา้งอยู ่คล่ืนไมโครเวฟก็ยงัเป็นอนัตราย เม่ือ
โดนไมโครเวฟมากๆ อวยัวะต่างๆอาจจะสุกและใชก้ารไม่ได ้ถา้โดนดวงตา ตาจะบอดได ้หากไดรั้บคล่ืนไมโครเวฟท่ี
มากกวา่ 5 วตัตต์่อตารางเซนติเมตร คล่ืนความถ่ีไมโครเวฟก่อใหเ้กิดความผิดปกติต่างๆตามร่างกาย เช่น มะเร็งผิวหนงั ตอ้
กระจก ผูห้ญิงมีครรภอ์าจแทง้ได ้ในผูช้ายอาจเป็นหมนัชัว่คราว ปวดศีรษะ ตาลาย ระบบประสาทส่วนกลางถูกท าลาย ระบบ
หมุนเวยีนของเลือดผิดปกติ 
1.5  แมกนีตรอน (Magnetron) [2]  
        แมกนีตรอนมีโครงสร้างคลา้ยหลอดไดโอด ประกอบไปดว้ยไส้หลอด (Filament or Heater) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นแคโทด 
(Cathode) ดว้ยนอกจากน้ียงัมีแอโนด (Anode) ส่วนแพร่กระจายคล่ืนเรียกวา่ สายอากาศ (Antenna)ในการท างานของแมกนีต
รอนนั้นแมกนีตรอนจะถูกจ่ายดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัต ่าประมาณ 3-4 โวลต ์กระแส 10 แอมแปร์ท่ีไสห้ลอด ซ่ึงจะท า
ให้ไส้หลอดร้อนและปล่อยอิเลคตรอนออกมา และเม่ือจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูงมากกวา่ 4,000 โวลตไ์ปท่ีขั้วใดขั้วหน่ึงของไส้
หลอดซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นคาโทดเทียบกบัขั้วอาโนด ก็จะท าใหอิ้เลคตรอนถูกบงัคบัใหเ้คล่ือนท่ีภายใตอิ้ทธิพลของสนามไฟฟ้า
และสนามแม่เหล็กถาวร ซ่ึงจะท าใหแ้มกนีตรอนสามารถปล่อยคล่ืนไมโครเวฟออกมาได ้โดยท่ีความถ่ีของคล่ืนไมโครเวฟ
จะถูกก าหนดดว้ยโครงสร้างภายในช่องสุญญากาศระหวา่งขั้วคาโทดกบัขั้วอาโนดใหเ้ท่ากบั 2.45 GHz เม่ือมีกระแสไฟฟ้า
ไหลเขา้สู่ขั้วลบของแมกนีตรอน ก็จะปล่อยอนุภาคไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนออกมา อิเล็กตรอนจะวิ่งเขา้หาทรงกระบอกกลวง
ซ่ึงภายในเซาะเป็นร่องยาวไว ้ทรงกระบอกน้ีลอ้มอยูร่อบขั้วลบ และท าหนา้ท่ีเป็นขั้วบวก ขณะเดียวกนัสนามแม่เหล็กจาก
ขั้วแม่เหลก็ 
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ภาพที ่ 5  หลอดแมกนีตรอน 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ในการด าเนินงานไดจ้ดัท ารูปแบบในการท างาน โดยการท างานในแต่ละบล็อกจะแสดงผลตามขั้นตอนการ
ท างานดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นแผนผงัการท างาน 
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ภาพที ่ 5  บลอ็กไดอะแกรมเคร่ืองอบสม้แขกดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ 
 

1. โครงสร้างของเคร่ืองอบสม้แขกดว้ยไมโครเวฟ 
 โครงสร้างของเคร่ืองอบส้มแขกดว้ยไมโครเวฟประกอบดว้ยตวัตู ้(Oven) และส่วนของท่อล าเลียงสายพานจะต่อติดอยู่
กบัตวัตูส่้วนวสัดุท่ีใชท้ าตวัตูแ้ละท่อล าเลียงสายพานประกอบดว้ยอลูมิเนียมหนา 3 มิลลิเมตร ซ่ึงมีขอ้ดี คือ สามารถป้องกนั
ความร้อนไดดี้และมีความทนทานต่อการเกิดสนิมไดดี้กวา่เหลก็แผน่ ภายในท่อจะมีส่วนของสายพานล าเลียงซ่ึงจะเป็นส่วน
ท่ีใชล้ าเลียงวสัดุเขา้ไปในตวัเคร่ือง 
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ภาพที ่ 6  โครงสร้างของเคร่ืองอบสม้แขกดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ 
 

 
 

ภาพที ่ 7  เคร่ืองอบสม้แขกดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ 

ผลการศึกษาและวจิารณ์ผล 
 การทดลองอบส้มแขกนั้นจะตอ้งใชผ้ลส้มแขกท่ีใกลสุ้กหรือท่ีสุกก็ไดแ้ลว้ท าการหั่นส้มแขกออกเป็นแผ่นบางๆ
เท่ากบัขนาดท่ีจะน าไปใชง้านหรือใหมี้ขนาดประมาณ 2-3 มิลลิเมตร 
1. การทดลองอบสม้แขกดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ 
 ผลการทดลองอบส้มแขกในตูอ้บไมโครเวฟ การทดลองโดยมีการน าส้มแขกวางลงบนสายพานท่ีล าเลียงส้มแขกเขา้
ไปในตูต้ามความเร็วของมอเตอร์ท่ีมีการปรับความเร็วชา้ของมอเตอร์ในระดบัต่างๆ ซ่ึงมีส้มแขกวางลงบนสายพานล าเลียง
เขา้ไปในตูแ้ละท าการอบส้มแขกตามเวลาและความเร็วท่ีไดก้ าหนดไวใ้นระยะการท างานของเคร่ืองอบส้มแขก ท่ีน ามาอบ
โดยมี ขนาดความหนา 2-3 มิลลิเมตร ความยาว 75-80 มิลลิเมตร และความกวา้ง 40-45 มิลลิเมตร โดยการทดลองจะปรับ
ก าลงัวตัตท่ี์ 180 วตัต ์440 วตัต ์และ 800 วตัต ์จะใชเ้วลาในการอบเร่ิมจาก 30 วนิาที 60 วนิาที 120 วนิาที และ 180 วนิาที เพื่อ
ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนและค่าสีของสม้แขก 
2. การทดลองสม้แขกโดยการตากแดด 
 ผลการทดลองน าส้มแขกท่ีไดห้ัน่เป็นแผ่นบางๆท่ีเตรียมไว ้ท าการทดลองน าส้มแขกไปตากแดดตั้งแต่เวลา 10.00น. 
– 14.00 น. ของทุกวนั โดยสม้แขกท่ีใชท้ดลองตากมี 3 ช้ินและมีการทดลองตากโดยมีระยะเวลาท่ีตากแดดดงัน้ี 1 วนั            2  
วนั  3 วนั และ 4 วนั จากนั้นสงัเกตผลการทดลองสม้แขกแต่ล่ะช้ินและบนัทึกผลการทดลองตากส้มแขกแต่ละช้ินตามเวลาท่ี
ไดก้ าหนดไว ้
 ความช้ืน หมายถึง  น ้ าหรือความช้ืนซ่ึงอยูใ่นสม้แขก โดยค านวณหาค่าเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนไดจ้ากสูตรดงัต่อไปน้ี 
                                              เปอร์เซ็นตค์วามช้ืน   =            (น ้ าหนกัก่อน – น ้าหนกัหลงั) x 100 
                                                                                                  น ้าหนกัก่อน 
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ภาพที ่ 8  แผนภูมิเปรียบเทียบน ้ าหนกัของสม้แขกก่อนอบและหลงัอบท่ีเวลา 180 วนิาที 
 

 
 

ภาพที ่ 9  แผนภูมิเปรียบเทียบความช้ืนของสม้แขกก่อนอบและหลงัอบท่ี 800 วตัต ์
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แผนภูมเิปรียบเทยีบความช้ืนของส้มแขกก่อนอบและหลงัอบที ่800 วตัต์
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ตารางที ่1 น ้ าหนกัของสม้แขกท่ีก าลงัไฟฟ้า 800 วตัต ์
 

 
 

ภาพที ่ 10  การวดัค่าสีของสม้แขกท่ีก าลงัไฟฟ้า 800 วตัต ์
 

 จากภาพท่ี 10 เป็นการวดัค่าสีของช้ินสม้แขกโดยจะน าช้ินสม้แขกมาเปรียบเทียบกบัชุดวดัค่าความแตกต่างของสีทาง
วทิยาศาสตร์ ใหมี้ลกัษณะของสีท่ีมีค่าความแตกต่างของสีใกลเ้คียงท่ีสุด 
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ตารางที ่2 สีของสม้แขกท่ีก าลงัไฟฟ้า 800 วตัต ์
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 สรุปผลการทดลอง จากการทดลองอบส้มแขกโดยใชเ้วลาในการอบตั้งแต่ 30 วินาที 60 วินาที 120 วินาที และ 180 
วินาที ก าลงัวตัต์ท่ีใช้คือ 360 วตัต์ 440 วตัต์ และ 800 วตัต์ จากการทดลองท่ีเวลา 180 วินาที ต่อก าลงั 800 วตัต์ คร้ังท่ี 1 
สามารถท าการอบไดผ้ลการทดลองดีท่ีสุดคือ เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนลดลงมากท่ีสุดคือ 56 % และมีการผิดรูปของส้มแขกนอ้ย
มาก เม่ือเทียบกบัเวลาและก าลงัวตัตอ่ื์นๆและค่าสีของส้มแขกก็มีการเปล่ียนแปลงจากสีเดิมของส้มแขกมากท่ีสุด เม่ือเทียบ
กบัส้มแขกท่ีตากแดดสีของส้มแขกท่ีตากแดดจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีชา้กวา่และสีของส้มแขกท่ีตากแดด จะแตกต่างกนักบั
สม้แขกท่ีผา่นการอบดว้ยเคร่ืองอบสม้แขกดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ 
 

 
 

ภาพที ่11  ขนาดความกวา้งของสม้แขก 
 

 
 

ภาพที ่12  ขนาดความหนาของสม้แขก 
 

 
      ก่อนอบ   หลงัอบ 

     ภาพที ่13  สม้แขกก่อนและหลงัอบ 
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สรุปผลการวจัิย 
 ในการทดลองเคร่ืองอบส้มแขกดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ กบัส้มแขกไดท้ าการทดลองกบัส้มแขกท่ีมีความหนา 2-3 มิลิ
เมตร และขนาดความกวา้ง 28-32 มิลิเมตร โดยน ามาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามช้ืน กบัระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการอบโดยใชช่้วงเวลาในการรับคล่ืนต่อการผ่านหลอดแมกนีตรอนภายในตูอ้บโดยการทดลองแต่ละช่วงเวลาจะท า
การแบ่งการทดลองออกเป็น 3 คร้ัง  
 1. การทดลองท่ี 800 วตัต ์ระยะเวลาในการอบ 180 วนิาที คร้ังท่ี 1 เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะการทดลอง
ท่ีระยะเวลาในการอบ 180 วนิาที คร้ังท่ี 1 ซ่ึงน ้ าหนกัของสม้แขกจะลดลงประมาณ 50 % และจะมีค่าความช้ืนท่ีลดลงจากเน้ือ
ของสม้แขกถึง 56 % คร้ังท่ี 2 น ้าหนกัของสม้แขกจะลดลงประมาณ 30-40 % จะมีค่าความช้ืนลดลง 40.9 % คร้ังท่ี 3 น ้าหนกั
ของสม้แขกจะลดลงประมาณ 10-20 % จะมีค่าความช้ืนลดลง 30.76 %  
 2. การทดลองท่ี 440 วตัต ์ระยะเวลาในการอบ 180 วนิาที คร้ังท่ี 1 น ้าหนกัของสม้แขกจะลดลงประมาณ 40 % จะมี
ค่าความช้ืนท่ีลดลงออกจากเน้ือของส้มแขก 46 % คร้ังท่ี 2 น ้ าหนกัของส้มแขกจะลดลงประมาณ 15-20 % จะมีค่าความช้ืน
ลดลง 25.92 % คร้ังท่ี 3 น ้าหนกัของสม้แขกจะลดลงประมาณ 10-15 % จะมีค่าความช้ืนลดลง 25 %  
 3. การทดลองท่ี 360 วตัต ์ระยะเวลาในการอบ 180 วินาที คร้ังท่ี 1 น ้ าหนกัของส้มแขกจะลดลงประมาณ 30-35 % 
จะมีค่าความช้ืนท่ีลดลงออกจากเน้ือของส้มแขก 36 % คร้ังท่ี 2 น ้ าหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 20-25 % จะมีค่า
ความช้ืนลดลง 25 % คร้ังท่ี 3 น ้าหนกัของสม้แขกจะลดลงประมาณ 10-15 % จะมีค่าความช้ืนลดลงแค่ 16.66 %  
 ซ่ึงจะพบวา่ก าลงัของไมโครเวฟท่ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความช้ืนออกจากเน้ือของส้มแขกไดอ้ย่างชดัเจน เน่ืองจาก
ปริมาณการเกิดความร้อนแปรผนัตรงกบัความเขม้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าซ่ึงจะมีค่าสูงข้ึนเม่ือมีก าลงัวตัตเ์พ่ิมข้ึนและค่าสีของ
ส้มแขกก็มีการเปล่ียนแปลงจากสีเดิมเม่ือเทียบกบัส้มแขกท่ีตากแดด โดยสีของส้มแขกท่ีตากแดดจะมีการเปล่ียนแปลงช้า
กวา่และสีของสม้แขกจะแตกต่างกนั สม้แขกท่ีผา่นการอบดว้ยเคร่ืองอบจะไม่ข้ึนรา เม่ือเทียบกบัการตากแดด เพราะสม้แขก
ท่ีผ่านการอบจะไดรั้บความร้อนท่ีทัว่ถึงจึงท าใหค้วามช้ืนท่ีอยูภ่ายในเน้ือของส้มแขกหมดไปและท าใหส้้มแขกแหง้ไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงอีกดว้ยท าใหมี้โอกาสนอ้ยมากท่ีจะท าใหเ้กิดการข้ึนรา 
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวจิยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากงบประมาณรายไดป้ระจ าปี 2561 
 

เอกสารอ้างองิ 
 ดร.โชคชยั แสงดาว. เคร่ืองอบแหง้เมลด็ขา้วเปลือกอยา่งต่อเน่ืองดว้ยไมโครเวฟร่วมกบัลมร้อน(Fluidized-bed Microwave 
 Heating for Paddy Drying). แหล่งท่ีมา :http://www.pr.mut.ac.th/files/Fluidized-bedMicrowave.pdf 
สมศักด์ิ วงษ์ประดับไชย, ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช, ดวงเดือน อาจองค์, นพวรรณ ดูงาม.การอบแห้งไมด้้วยคล่ืนไมโครเวฟ          
 โดยใช้เตา ไมโครเวฟชนิดสายพานล าเลียงอย่างต่อเน่ือง  (Microwave Drying of Wood Using a Continuous 
 Microwave Belt Furnace) . แหล่งท่ีมา : www.pdffactory.com 
กริช เจียมจิโรจน์, ผดุงศกัด์ิ รัตนเดโช, วชัระ เกาะแกว้ และโศภิดา สงัขสุ์นทร. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการอบแห้ง
 กาแฟและถั่วเหลืองโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟ The Optimum Drying Conditions of Coffee Bean and Soy Bean 
 Using Microwave-Spouted Bed Dryer แหล่ง ท่ีมา  : http://www.me.psu.ac.th/tsme/ ME_NETT20/ article/pdf/ 
 tsf/TSF029.pdf 

http://www.pr.mut.ac.th/files/Fluidized-bedMicrowave.pdf
http://www.pdffactory.com/
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บริษัท ด๊อกเตอร์เอ็นเนอร์ยี่  จ  ากัด . เคร่ืองอบแห้งท่ีนอนยางพารา ( latex foam dryer) ด้วยไมโครเวฟควบคุมโดย
 คอมพิว เตอ ร์ . แหล่ง ท่ีมา  :  http://th.88db.com/th/Services/Post_Detail.page/Business_Services/Engineering/?
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ประวติัไมโครเวฟ. [ออนไลน์] http://dek-d.com/board/view.php?id=945927 
M.Lehne, G.W.Barton and T.A.G.Langrish,1999, “Comparison ofexperimental and modeling studies for the microwave 
 drying of ironbank timber.” Drying technology,2219-2235. (Access date : July  1, 2009). 
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ผลของระยะเวลาในการให้แสงจากหลอดไฟ แอลอดีี ต่อการเจริญเติบโตของ 

สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J.Agardh) 

Effect of Photoperiod by Light Emitting Diode on Growth of 

Sea Grapes (Caulerpa lentillifera J.Agardh) 
 

มาโนช  ข าเจริญ1* ปรีดา เกิดสุข1 ตรีเนตร ม่วงมนตรี1 และสุกญัญา ชอบงาม1  
    Manoch Khamcharoen1* Preeda kerdsuk1 Treenet Moungmontree1 Sukunya Chobngam1  

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาระยะเวลาการให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น โดยให้แสงระยะเวลาท่ี
แตกต่างกนั วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์(Completely Randomized Design ) แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง คือ ไดรั้บ
แสงจากในโรงเรือนปกติ (ชุดควบคุม) ให้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  8  16 และ 24 ชัว่โมง ตามล าดบั แต่ละชุดการทดลองมี 
4 ซ ้ า แต่ละซ ้ าเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น 4 ตะกร้า โดยใส่สาหร่ายพวงองุ่นตะกร้าละ 50 กรัม เล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นในกะละมงั
ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 45 เซนติเมตร ลึก 28 เซนติเมตร เติมน ้ าทะเลความเคม็ 30 ppt. สูง 25 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ 
ซ ้ าละ 5 ppm. หลงัจากการเปล่ียนถ่ายน ้ า 3 วนั/คร้ัง ทดลองเป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ เม่ือส้ินสุดการทดลอง การเจริญเติบโต
ของสาหร่ายพวงองุ่น มีค่าเฉล่ียน ้ าหนกัเท่ากบั 57.42±3.24  69.67±3.07 68.33±0.81 และ 81.08 ± 2.40 กรัม ตามล าดบั เม่ือ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P< 0.05) โดยชุดการทดลองท่ีให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี เป็น
ระยะเวลา 24 ชัว่โมง ใหผ้ลการเจริญเติบโต ค่าน ้ าหนกัเฉล่ียดีท่ีสุด  
 
ค าส าคญั : สาหร่ายพวงองุ่น, หลอดไฟแอลอีดี, ช่วงเวลาการใหแ้สง 
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ABSTRACT  
 

                   Study on photoperiod by light emitting diode on growth of sea grapes. The experiment was divided 4 
treatments were natural light in the building (Control) light by LED 8 , 16 and 24 hours/day respectively each treatment 
had 4 replications , 4 baskets/ replications , 50 grams sea grapes/basket. The experiment was carried out 7 weeks in plastic 
bowls that put 30 ppt. and 25 centimeters height of sea water. The end of experiment found that average weight were 
57.42±3.24 69.67±3.07 68.33±0.81 and 81.08±2.40 grams respectively. When analysis statistic significant different 
showed that significant different (P< 0.05) by growth of treatment light LED 24 hours/day the result showed that on 
growth was the best. 
 
Keywords : sea grapes, Caulerpa lentillifera, LED, photoperiod  
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บทน า 
สาหร่ายสีเขียวสกลุ Caulerpa เป็นสาหร่ายทะเลท่ีมีลกัษณะน่ิมและอวบน ้ า พบแพร่กระจายทัว่ไปทั้งในบริเวณอ่าว

ไทยและชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ในบริเวณพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลภาคใตข้องไทยประชาชนทอ้งถ่ินรู้จกัน าสาหร่าย Caulerpa มาใช้
ประโยชน์กนัเป็นเวลานานมาแลว้ โดยเก็บรวบรวมจากแหล่งน ้ าธรรมชาติมาจ าหน่ายในสภาพสดตามทอ้งถ่ิน และนิยมมา
รับประทานเป็นผกัสลดัหรือผกัจ้ิม นอกจากน าสาหร่าย Caulerpa มาบริโภคเป็นอาหารแลว้ ยงัมีการน าสาหร่ายชนิดน้ีมาใชใ้น
การบ าบดัน ้ าท้ิงจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ก่อนการปล่อยออกสู่ทะเล (สันติ, 2546) ซ่ึงภายหลงัจากการบ าบัดน ้ าท้ิง ท าให้สาหร่าย
ขยายพนัธ์ุอย่างรวดเร็ว และเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้ งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสาหร่าย Caulerpa 
lentillifera ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยพวงองุ่นจึงเรียกสาหร่ายชนิดน้ีวา่ sea grapes หรือ green caviar ทลัลสัประกอบดว้ยสโตลอน 
(stolon) ท่ีคืบคลานไปตามพ้ืนและแตกแขนงได ้ส่วนของแขนงท่ีตั้งตรงสูง 1-6 เซนติเมตร มกัเกิดเด่ียวๆ ไม่ค่อยแตกแขนง 
ประกอบดว้ย รามูลสั (ramulus) เลก็ๆ ลกัษณะกลมเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.5-2.0 มิลลิเมตร มีกา้นสั้นๆ เรียงกนัคลา้ยช่อพริกไทย 
แต่ละรามูลสั ( ramulus )  มีรอยคอดระหวา่งกา้นและส่วนท่ีเป็นเม็ดกลมสีเขียวใส (Lewmanomont  and  Ogawa, 1995)  อย่างไรก็ตามลกัษณะ
ดงักล่าวจะแปรเปล่ียนไปตามปัจจยัสภาวะแวดลอ้มท่ีสาหร่ายอาศยัอยู ่ปัจจุบนัไดน้ ามาเล้ียงเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม มี
การเล้ียงในบ่อดิน ในบ่อซิเมนตห์รือถงัไฟเบอร์ เล้ียงในทะเล บริเวณกระชงัเล้ียงสตัวน์ ้ า ส าหรับบ่อดินและบ่อซิเมนตมี์การ
เพ่ิมปุ๋ยลงไปไดแ้ก่ ปุ๋ยยเูรีย ปุ๋ยนา  เพ่ือเร่งการเจริญเติบโตใหเ้ร็วข้ึน สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) เป็น
พืชชนิดหน่ึง ท่ีเจริญเติบโตโดยการสังเคราะห์แสง ( Photosynthesis) ซ่ึงเป็นกระบวนการสะสมอาหารโดยใชธ้าตุอาหาร
และน ้ า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมี Chlorophyll และแสงเป็นตวัการส าคญัในการแปรเปล่ียนไปเป็น แป้งน ้ าตาล 
ออกซิเจนและน ้ า  โดยเฉพาะแสงหากไดรั้บความเขม้ของแสงมากหรือนอ้ยเกินไปสาหร่ายจะไม่เจริญเติบโต ดงันั้นในการ
เล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นจึงตอ้งให้สาหร่ายไดรั้บแสงท่ีพอเหมาะ (จูนลิฎา และคณะ, 2553) แสงท่ีใชโ้ดยปกติไดจ้ากแสงจาก
ธรรมชาติจากดวงอาทิตย ์และแสงจากหลอดไฟ ซ่ึงการเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นในปัจจุบนัใชแ้สงจากธรรมชาติซ่ึงมีขอ้ดอ้ยคือ
ในช่วงฤดูฝน ความเขม้ของแสงท่ีสาหร่ายพวงองุ่นไดรั้บจะนอ้ยเกินไป ท าใหส้าหร่ายพวงองุ่นเจริญเติบโตไดช้า้หรืออาจท า
ให้สาหร่ายพวงองุ่นตายได ้นอกจากน้ีหากผูท่ี้สนใจเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นภายในอาคารไม่สามารถเล้ียงได ้เน่ืองจากความ
เขม้ของแสงไม่เพียงพอ หากมีการน าแสงจากหลอดไฟมาใชแ้ละประสบผลส าเร็จ เป็นการเพ่ิมศกัยภาพการผลิตสาหร่ายพวง
องุ่นไดม้ากข้ึนโดยไม่ตอ้งพ่ึงพิงแสงจากดวงอาทิตย ์
 ดงันั้นในการทดลองคร้ังน้ีจึงไดใ้ชแ้สงจากหลอดไฟ แอลอีดี ซ่ึงมีสีของแสงคลา้ยกบัแสงจากธรรมชาติ และไดรั้บ
การนิยมน าไปใช้ในการเ ล้ียงพันธ์ุไม้น ้ ามาดัดแปลงเ พ่ือใช้เ ล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น  ในระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน                             
ต่อการเจริญเติบโต และศึกษาผลตอบแทนของการเพาะเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นหลงัจากท่ีเล้ียงจนเสร็จส้ินการทดลอง หากการ
ทดลองคร้ังน้ีประสบผลส าเร็จ จะน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ือประดิษฐ์ตูเ้ล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น ซ่ึงเป็นการต่อยอดสู่นวตักรรม 
Thailand 4.0 ต่อไปในอนาคตต่อไป 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
1.วธีิการทดลอง 
          1.1 การวางแผนการทดลอง 

  การทดลองระยะเวลาในการใหแ้สงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design : CRD) แบ่งออกเป็น 4 ชุดการทดลอง (Treatment) แต่ละชุดการ
ทดลองมี 4 ซ ้ า (Replication) ดงัน้ี 
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ชุดการทดลองท่ี 1 เล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นโดยไดรั้บแสงภายในโรงเรือน (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองท่ี 2 เล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นโดยไดรั้บแสงภายในโรงเรือน และแสงจากหลอดไฟแอลอีดีเป็นเวลา 8 ชัว่โมง 
ชุดการทดลองท่ี 3 เล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นโดยไดรั้บแสงภายในโรงเรือน และแสงจากหลอดไฟแอลอีดีเป็นเวลา 16 ชัว่โมง 
ชุดการทดลองท่ี 4 เล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นโดยไดรั้บแสงภายในโรงเรือน และแสงจากหลอดไฟแอลอีดีเป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
        1.2 การเตรียมภาชนะและน า้ทะเลส าหรับเลีย้งสาหร่าย 

ด าเนินการทดลองเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นในกะละมงัพลาสติกกลมเส้นผา่นศูนยก์ลาง 50 เซนติเมตร จ านวน 16 ใบ 
โดยลา้งท าความสะอาด ท าการฆ่าเช้ือโดยใช ้ฟอร์มาลีน 40 ppm. แช่เป็นระยะเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นลา้งท าความ
สะอาดฟอร์มาลีนออกให้หมด เติมน ้ าทะเลความเค็ม 30 ppt. ท่ีผ่านการฆ่าเช้ือดว้ยคลอรีน 40 ppm.แลว้เติมน ้ าผ่านถุงกรอง 
30 ไมครอน  ใหน้ ้ ามีความสูง 15 เซนติเมตร ท าการสุ่มชุดการทดลองและซ ้ าตามแผนการทดลองแลว้ติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี 
ตามชุดการทดลองท่ีก าหนดไว ้โดยให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี เป็นระยะเวลา 8  6 และ 24 ชัว่โมง ความเขม้ของแสงท่ี
ระดับผิวน ้ ามีค่าเฉล่ีย 870 ลกัซ์ โดยควบคุมการปิดเปิดไฟฟ้าดว้ยอุปกรณ์ Timer  ส่วนชุดควบคุมไดรั้บแสงจากภายใน
โรงเรือน ความเขม้ของแสงท่ีระดบัผิวน ้ าเฉล่ีย 210 ลกัซ์ ในเวลากลางวนัส่วนเวลากลางคืนมืดสนิท  
        1.3 การเตรียมพนัธ์ุสาหร่ายในการทดลอง 
   น าพนัธ์ุสาหร่ายพวงองุ่นจากฟาร์มเล้ียงสาหร่ายมาใชเ้ป็นท่อนพนัธ์ุ ส าหรับการทดลองทั้ง 4 ชุดการทดลอง โดย
ใส่สาหร่ายลงในตะกร้าพลาสติกขนาดเล็กเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 6 น้ิว จ านวน 50 กรัม/ตะกร้า รวมทั้งส้ิน 64 ใบ น าตะกร้าท่ีใส่
สาหร่ายแลว้ใส่ในกะละมงั กะละมงัละ 3 ตะกร้า  
        1.4 การจดัการระหว่างการเลีย้งและการเพิม่ธาตอุาหาร 
ท าการเปล่ียนถ่ายน ้ าสัปดาห์ละ 1 คร้ัง และรักษาความเคม็ของน ้ าทะเลใหอ้ยูใ่นระดบั 30 ppt โดยการเติมน ้ าจืดเพ่ือลดความ
เค็ม ท าการก าจดัสาหร่ายชนิดอ่ืนท่ีข้ึนปะปนไดแ้ก่ สาหร่ายขนนก สาหร่ายไส้ไก่ ฯลฯ และตรวจสอบคุณภาพน ้ าท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง และความเคม็ ทุกๆ 7 วนั บนัทึกผล  
  การใส่ปุ๋ยในการเล้ียงสาหร่าย ปุ๋ยท่ีใชคื้อ น ้ าหมกัชีวภาพ ซ่ึงไดจ้ากการน า เศษปลา:กากน ้ าตาล:น ้ า ในอตัราส่วน 
1:1:1 และเติมจุลินทรียช่์วยเร่งการยอ่ยสลาย ในปริมาณ 25 กรัม/ปริมาตร 50 ลิตร หมกัเป็นเวลา 1 เดือนน ามาใชเ้ป็นปุ๋ยใน
การทดลอง ใส่ในปริมาณเท่ากนัทุกชุดการทดลอง 3 วนั/1 คร้ัง ๆ ละ 5 ppm./กะละมงั 
2. วธีิเกบ็ข้อมูล 
  ชัง่น ้ าหนกัสาหร่ายทุกชุดการทดลอง ดว้ยตาชัง่ขนาดเลก็ โดยก่อนชัง่น ้ าหนกัตอ้งใหมี้น ้ าเหลือนอ้ยท่ีสุด แลว้จึงท า
การชัง่น ้ าหนกั ท าการชัง่ทุกๆ 1 สัปดาห์  จดบนัทึกน ้ าหนกัของสาหร่าย ค านวนค่าไฟฟ้าท่ีใชเ้ล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น ทุกชุด
การทดลองเพ่ือหาตน้ทุนค่าไฟฟ้าในการเล้ียงสาหร่าย  
       สูตรท่ีใชใ้นการค านวณดา้นน ้ าหนกัและตน้ทุน  
  (1) น ้ าหนกัเฉล่ีย (Average weight) 
    น ้าหนกัเฉล่ีย =         น ้ าหนกัรวม 
      จ านวนตะกร้าทั้งหมด 
  (2) น ้าหนกัเพ่ิม (Weight gain) 
    น ้าหนกัเพ่ิม = น ้ าหนกัเม่ือส้ินสุดการเล้ียง – น ้าหนกัเร่ิมตน้ 
  (3) น ้าหนกัเพ่ิมต่อวนั (Average diary growth) 
    ADG =   [(น ้าหนกัเม่ือส้ินสุดการเล้ียง – น ้าหนกัเร่ิมตน้)]  
                            จ านวนวนัท่ีเล้ียง 
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  (4) เปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัท่ีเพ่ิม (% Weight gain % WG) 
WG (%) =   [(น ้าหนกัสุดทา้ย – น ้าหนกัเร่ิมตน้)]  x 100             น ้ า ห นั ก
เร่ิมตน้                                         (วมิล,  2536)  
             (5) ค่ากระแสไฟฟ้า 

  ก าลงัไฟฟ้า (วตัต)์×ชัว่โมงการใชง้าน×จ านวนวนั×ค่าไฟฟ้า(ต่อหน่วย)  = บาท 
1000 
  (6) ผลตอบแทน 
    (น ้าหนกัรวมของชุดการทดลอง × 300)  - ค่ากระแสไฟฟ้า             
4. การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
 น าขอ้มูลน ้ าหนักของสาหร่ายพวงองุ่นมาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized 
Design : CRD) ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี DMRT (Duncan,s New Multiple Range Test) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95 
เปอร์เซ็นตโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ( Snedecor and Cochran, 1967) 
5. สถานทีท่ าการทดลองและระยะเวลาการทดลอง 
ทดลอง ณ สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง     เร่ิมทดลอง
ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ระยะเวลาในการด าเนินการการทดลอง 7 สปัดาห์ 
 

ผลการทดลอง 
การเจริญเตบิโตของสาหร่ายพวงองุ่น 
 น า้หนักเฉลีย่ 
 เม่ือเสร็จส้ินการทดลองเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ายท่ีเล้ียงโดยไม่ให้แสงแอลอีดี             
ให้แสงแอลอีดี 8 ชั่วโมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชั่วโมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชั่วโมง มีน ้ าหนักเฉล่ียเท่ากับ 57.42±3.24 
69.67±3.07 68.33±0.81 และ 81.08±2.40 กรัม ตามล าดับ เม่ือน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ 
(P<0.05)  
 น า้หนักเพิม่ 
 เม่ือเสร็จส้ินการทดลองเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ายท่ีเล้ียงโดยไม่ให้แสงแอลอีดี              
ให้แสงแอลอีดี 8 ชัว่โมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชัว่โมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชัว่โมง มีน ้ าหนักเพ่ิมเฉล่ียเท่ากบั 7.41±3.24  
19.66±0.82  18.33±3.07  และ 31.08 ±2.41 กรัม ตามล าดับ เม่ือน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ 
(P<0.05) 
น า้หนักเพิม่ต่อวนั 
 เม่ือเสร็จส้ินการทดลองเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ายท่ีเล้ียงโดยไม่ให้แสงแอลอีดี             
ให้แสงแอลอีดี 8 ชั่วโมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชั่วโมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชั่วโมง มีน ้ าหนักเพ่ิมต่อวนัเฉล่ียเท่ากับ 
0.15±0.06  0.40±0.02  0.38±0.06 และ 0.63±0.05 กรัม ตามล าดบั เม่ือน ามาวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่มีความแตกต่างทางสถิติ 
(P<0.05) 
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 เปอร์เซ็นต์น า้หนักทีเ่พิม่ 
 เม่ือเสร็จส้ินการทดลองเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ายท่ีเล้ียงโดยไม่ให้แสงแอลอีดี              
ให้แสงแอลอีดี 8 ชัว่โมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชัว่โมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชัว่โมง มีเปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัท่ีเพ่ิมเฉล่ียเท่ากบั 
14.83±6.48  39.33±1.63  36.67±6.15  และ 62.17±4.82 กรัม ตามล าดบั เม่ือน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่าง
ทางสถิติ (P<0.05) 
 ค่ากระแสไฟฟ้า 
 เม่ือเสร็จส้ินการทดลองเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ายท่ีเล้ียงโดยไม่ให้แสงแอลอีดี            
ให้แสงแอลอีดี 8 ชัว่โมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชัว่โมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชัว่โมง มีค่ากระแสไฟฟ้าต่อหลอดเฉล่ียเท่ากบั 
0.00  3.52  7.06 และ 10.58  บาทต่อหลอดตามล าดบั 
ผลตอบแทน 
 เม่ือเสร็จส้ินการทดลองเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ายท่ีเล้ียงโดยไม่ให้แสงแอลอีดี             
ให้แสงแอลอีดี 8 ชัว่โมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชัว่โมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชัว่โมง มีค่าผลก าไรเท่ากบั 51.67  64.80  54.44 
และ 62.39 บาท ตามล าดบั 
ตารางที ่1 การเจริญเติบโตดา้นน ้าหนกัเฉล่ีย (กรัม) ของสาหร่ายพวงองุ่นท่ีใหแ้สงจากหลอดไฟแอลอีดี ในระยะเวลาท่ี  
 ต่างกนั ของการทดลอง เป็นระยะเวลา  7 สปัดาห์ 

สปัดาห์ 
ระยะเวลาในการใหแ้สงจากหลอดไฟ แอลอีดี 

แสงภายในโรงเรือน 8 ชัว่โมง 16 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 
0 50.00±0.000a 50.00±0.000a 50.00±0.000a 50.00±0.000a 
1 55.08±1.930a 56.50±2.470a 54.50±0.957a 59.42±1.931a 
2 54.16±1.324a 55.67±2.147a 54.58±0.946a 57.08±2.088a 
3 58.17±2.145a 61.83±0.569a 60.17±0.568a 62.75±1.781a 
4 55.00±3.910b 62.92±1.423a 63.33±1.178a 65.83±1.596a 
5 46.25±3.359c 55.83±1.076bc 54.16±3.227b 66.50±2.382a 
6 46.08±3.060c 59.50±1.100bc 53.83±5.450b 70.91±1.663a 
7 57.41±3.242c 69.66±0.817b 68.33±3.078b 81.08±2.409a 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบทางสถิติในแนวตั้ง แสดงโดยการใชอ้กัษรตวัยก ท่ีแตกต่างกนั แสดงวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี
    ระดบันยัส าคญั (P<0.05) 
 
ตารางที ่2 น ้าหนกัเฉล่ีย (กรัม±SE) น ้ าหนกัเพ่ิม (กรัม±SE) น ้ าหนกัเพ่ิมต่อวนั (กรัม/วนั±SE)  เปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัท่ีเพ่ิม                
 ค่ากระแสไฟฟ้า และ ผลตอบแทน ของการทดลอง เป็นระยะเวลา  7 สปัดาห์ 
ชุดการ
ทดลอง 

น ้าหนกั(กรัม)
ส้ินสุดการ
ทดลอง 

น ้าหนกัเพ่ิม
(กรัม) 

น ้าหนกัเพ่ิอ
ต่อวนั 

(กรัม/วนั) 

เปอร์เซ็นต์
น ้ าหนกัท่ี
เพ่ิม 

ค่าระแส
ไฟฟ้า
(บาท) 

   ผลตอบ 
แทน (บาท) 

ไดรั้บแสง
ภายใน
โรงเรือน 

 
57.41±3.24c 

 
7.41±3.24c 

 
7.41±3.24c 

 
 15±0.06c   0.00±0.0      51.67 
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แอลอีดี  8 
ชัว่โมง 

69.66±0.82b 19.66±0.82b 19.66±0.82b  40±0.02b 3.52±0.0 64.80 

แอลอีดี  16 
ชัว่โมง 

68.33±3.07b 18.33±3.07b 18.33±3.07b 38±0.06b 7.06±0.0 54.44 

แอลอีดี  24 
ชัว่โมง 

81.08±2.41a 31.08±2.41a 31.08±2.41a 63±0.05a 10.58±0.0 62.39 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบทางสถิติในแนวตั้ง แสดงโดยการใชอ้กัษรตวัยก ท่ีแตกต่างกนั แสดงวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี
   ระดบันยัส าคญั (P<0.05) 
 
 

 
ภาพที ่1 น ้ าหนกัเฉล่ีย (กรัม±SE) เม่ือส้ินสุดการทดลอง เป็นระยะเวลา  7 สปัดาห์ 

                                  หมายเหตุ :  T1 คือ ไดรั้บแสงภายในโรงเรือน 
                                          T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  8 ชัว่โมง 
                                                         T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  16 ชัว่โมง 
                                                          T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  24 ชัว่โมง   
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ภาพที ่2 น ้าหนกัเพ่ิม (กรัม±SE) เม่ือส้ินสุดการทดลอง เป็นระยะเวลา  7 สปัดาห์ 

                                    หมายเหตุ : T1 คือ ไดรั้บแสงภายในโรงเรือน 
                                                   T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 ชัว่โมง 
                                                         T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  16 ชัว่โมง 
                                                         T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  24 ชัว่โมง 
 

 
ภาพที ่3 น ้าหนกัเพ่ิมต่อวนั (กรัม/วนั±SE) เม่ือส้ินสุดการทดลอง เป็นระยะเวลา  7 สปัดาห์ 

                                  หมายเหตุ : T1 คือ ไดรั้บแสงภายในโรงเรือน 
                                                T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  8 ชัว่โมง 
                                                      T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  16 ชัว่โมง 
                                                      T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  24 ชัว่โมง 
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ภาพที ่4 เปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัท่ีเพ่ิม (กรัม±SE) เม่ือส้ินสุดการทดลอง เป็นระยะเวลา  7 สปัดาห์ 

                               หมายเหตุ : T1 คือ ไดรั้บแสงภายในโรงเรือน 
                                                  T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  8 ชัว่โมง 
                                                         T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  16 ชัว่โมง 
                                                         T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  24 ชัว่โมง 

 
ภาพที ่5 ค่ากระแสไฟฟ้า (บาท±SE) เม่ือส้ินสุดการทดลอง เป็นระยะเวลา  7 สปัดาห์ 

                                     หมายเหต ุ: T1 คือ ไดรั้บแสงภายในโรงเรือน 
                                                   T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  8 ชัว่โมง 
                                                         T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  16 ชัว่โมง 
                                                         T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  24 ชัว่โมง 
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วจิารณ์ผล 
1. ผลของการเจริญเตบิโต 
 การศึกษาผลของระยะเวลาในการให้แสง แอลอีดี ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น แบ่งการทดลองเป็น               
4 ชุดการทดลอง คือ ให้แสงภายในโรงเรือน (ชุดควบคุม) ให้แสงจากหลอดแอลอีดี 8  16 และ 24 ชั่วโมง ตามล าดับ                 
ให้ค่าน ้ าหนักเฉล่ีย เท่ากับ 57.41±3.24  69.66±0.82  68.33±3.07 และ 81.08±2.41 กรัม ตามล าดับ ซ่ึงน ้ าหนักเฉล่ียท่ีไดมี้
ความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) และพบวา่ความเขม้แสงของหลอดไฟ แอลอีดี 3 วตัต ์ให้ความเขม้แสงท่ีระดบัผิวน ้ าเฉล่ีย
เท่ากบั 870 ลกัซ์ เพียงพอท่ีจะท าให้สาหร่ายพวงองุ่นเจริญเติบโตได ้โดยแสงภายในโรงเรือนวดัท่ีระดบัผิวน ้ าใหค้วามเขม้
แสงเฉล่ียเท่ากบั  210 ลกัซ์ ในเวลากลางวนั ซ่ึงแสงภายในโรงเรือนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น เห็น
ไดจ้ากการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นในชุดการทดลองท่ี 1 ซ่ึงมีค่านอ้ยท่ีสุด ส าหรับค่าเฉล่ียคุณภาพน ้ าท่ีส าคญัต่อ
การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น จากการตรวจวดัพบวา่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.02 ค่าความเป็นด่าง
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 95.60 อุณหภูมิมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 28.56 องศาเซลเซียส ความเค็มมีเฉล่ียเท่ากบั 30.32 ppt.ออกซิเจนท่ีละลาย
น ้ ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 ppm. ซ่ึงคุณภาพน ้ าท่ีวดัไดอ้ยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสมกบั 
การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น สอดคลอ้งกบัการรายงานของ (นยันา, 2529; เป่ียมศกัด์ิ, 2525; Horstman 1983) 
 ระยะเวลาของการใหแ้สงท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น จากการทดลองใหแ้สง ปกติจากใน
อาคาร  ให้แสงจากหลอดไฟ 8 ชัว่โมง/วนั ตั้งแต่เวลา 6.00-14.00 น. ให้แสงจากหลอดไฟ 16 ชัว่โมง/วนั ตั้งแต่เวลา 6.00-
22.00 น. และให้แสงจากหลอดไฟ 24 ชัว่โมง จากการทดลองพบวา่ สามารถให้แสงไดต้ลอดเวลา เน่ืองจากโดยธรรมชาติ
ของพืช เวลากลางคืน พืชจะไม่มีการสังเคราะห์แสงหรือมีการสังเคราะห์แสงนอ้ยมาก เพราะความเขม้ของแสงนอ้ยท าใหมี้
แต่กระบวนการหายใจ ถา้ใหแ้สงในปริมาณท่ีเพียงพอสาหร่ายก็จะสามารถเกิดกระบวนการสงัเคราะห์แสงไดต้่อเน่ือง ท าให้
สาหร่ายพวงองุ่นเจริญเติบโตไดดี้ จึงท าให้ ชุดการทดลองท่ี 4 มีอตัราการเจริญเติบโตดีท่ีสุด ให้ค่าน ้ าหนักเฉล่ียเท่ากับ 
81.08±2.41 กรัม ซ่ึงสอดคล้องกับการทดลองของ Horstmarnn (1983) ถึงกิจกรรมการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย               
Caulerpa racemose โดยวดัการแลกเปล่ียนออกซิเจน ท่ีระดบัความลึกของน ้ าต่างๆกนั คือ บริเวณผิวน ้ า ลึกจากผิวน ้ า 3 เมตร 
และลึกจากผิวน ้ า 10 เมตร (การส่องผา่นของแสง 100%, 50% และ 10% ตามล าดบั) จากการทดลองพบวา่สาหร่ายมีอตัราการ
แลกเปล่ียนออกซิเจน สูงสุดท่ีระดบัความลึกจากผิวน ้ า 10 เมตร 
2. ผลตอบแทน 
  จากการวเิคราะห์ผลตอบแทนท่ีได ้ชุดการทดลองท่ีใหแ้สงภายในโรงเรือน (ชุดควบคุม) ใหผ้ลตอบแทนมากท่ีสุด 
เท่ากบั 64.80 บาท แต่ในการทดลองคร้ังน้ี ปริมาณท่ีเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นนอ้ยเกินไปยงัมีท่ีวา่งเหลือมากท าใหเ้ปรียบเทียบ
กับชุดการทดลองท่ีให้แสง 24 ชั่วโมง แลว้ ให้ผลตอบแทนไม่ต่างกัน จึงมีแนวโน้มว่าถา้เล้ียงให้ปริมาณท่ีมากกว่าการ
ทดลองจะส่งผลใหผ้ลตอบแทนของชุดการทดลองท่ีใหแ้สง 24 ชัว่โมง ดีท่ีสุด 
 

สรุปผลการวจัิย 
1.เล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น โดยใหแ้สงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 ชัว่โมง/วนั 16 ชัว่โมง/วนั และ 24 ชัว่โมง/วนั พบวา่ชุด

การทดลองท่ีใหแ้สง 24 ชัว่โมง/วนั ท าใหก้ารเจริญเติบโตดีท่ีสุด 
2. ผลตอบแทนในการเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นโดยใหแ้สงจากหลอดไฟแอลอีดี ชุดการทดลองท่ีใหผ้ลก าไรสูงท่ีสุด 

คือชุดการทดลองท่ีใหแ้สง 8 ชัว่โมง/วนั 
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ผลของระดับพลงังานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลติ 
และการสะสมไขมัน ของสุกรรุ่นลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท์ × แลนด์เรซ)น า้หนัก 30-65 กโิลกรัม 
Effects of Dietary Metabolizable Energy Level on Growth Performance and Fat Deposition of 

Growing Pigs (Large White × Landrace)    between 30-65 kg Body Weight 
 

พรรณนิภา มุทาลยั1* ยวุเรศ เรืองพานิช1 และ เสกสม อาตมางกรู1 
Pannipa Mutalai1* Yuwares Ruangpanit1 and Seksom Attamangkune1 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของระดบัพลงังานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิต                   
และการสะสมไขมนั ของสุกรรุ่นลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท ์× แลนดเ์รซ) น ้ าหนกั 30-65 กิโลกรัม วางแผนการทดลอง
แบบ 2 × 3 แฟคทอเรียลใน CRD โดยมีปัจจยัคือเพศ (เพศผูต้อนและเพศเมีย) และระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร             
3 ระดบั (3,150, 3,250 และ 3,350 Kcal/kg) ใชสุ้กรจ านวน 120 ตวั เป็นเพศเมีย 60 ตวั และเพศผูต้อน 60 ตวั แบ่งเป็น 6 กลุ่ม 
กลุ่มละ 2 ซ ้ า ซ ้ าละ 10 ตวั มีอาหารและน ้ าให้กินเต็มท่ี ผลการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองท่ีได้รับอาหารท่ีมีพลงังานใช้
ประโยชน์ได ้3,150 Kcal/kg มีอตัราการกินไดต้่อวนัและปริมาณไลซีนท่ีไดรั้บต่อวนัสูงกวา่กลุ่ม 3,250 และ 3,350 Kcal/kg 
(P < 0.01) ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนัของสุกรกลุ่ม 3,150 และ 3,350 Kcal/kg แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (P > 0.05)  ขณะท่ีกลุ่ม 3,250 Kcal/kg ต ่ากวา่กลุ่ม 3,150 Kcal/kg (P < 0.01) สุกรเพศผูต้อนมีอตัราการกิน
ไดต้่อวนั ปริมาณไลซีนและปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนัสูงกว่าสุกรเพศเมีย (P < 0.01) พบปฏิสัมพนัธ์ 
(interaction) ระหวา่งเพศกบัระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารต่ออตัราการเจริญเติบโตต่อวนัและประสิทธิภาพการใช้
อาหาร โดยปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนัสูงข้ึนในสุกรกลุ่ม 3,150 และ 3,350 Kcal/kg ส่งผลให้อตัราการ
เจริญเติบโตสูงข้ึนในสุกรเพศผูต้อนแต่ไม่พบความแตกต่างในสุกรเพศเมีย ส่วนประสิทธิภาพการใชอ้าหาร พบว่าระดบั
พลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารท่ี 3,350 Kcal/kg ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใชอ้าหารดีข้ึนในสุกรเพศผูต้อน แต่ไม่พบ
ความแตกต่างในสุกรเพศเมีย ท่ีต าแหน่งซ่ีโครงซ่ีท่ี 10 ความลึกเน้ือสนัของสุกรเพศผูต้อนและสุกรเพศเมียแตกต่างอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ  (P > 0.05) ขณะท่ีสุกรเพศผูต้อนมีความหนาไขมนัสนัหลงัสูงกวา่สุกรเพศเมีย (P < 0.01)  และความหนา
ไขมนัสนัหลงัเพ่ิมข้ึนเม่ือระดบัพลงังานท่ีไดรั้บต่อวนัเพ่ิมข้ึนในกลุ่ม 3,150 และ 3,350 Kcal/kg (P < 0.05) 
 
ค าส าคญั : พลงังานใชป้ระโยชนไ์ด,้ ประสิทธิภาพการผลิต, การสะสมไขมนั, สุกรรุ่น, ลูกผสม 
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ABSTRACT 
 

The aims of this research were to study the effects of dietary metabolizable energy level on growth performance 
and fat deposition of growing pigs (Large White × Landrace) between 30-65 kg body weight. The experiment was designed 
as a 2 × 3 factorial in CRD with the factors being sex (barrow and female) and three dietary metabolizable energy (ME) 
levels (3,150, 3,250 and 3,350 Kcal/kg). One hundred and twenty pigs (sixty barrows and sixty females) were arranged into 
6 treatments combination, each treatment consisted of 2 replications (10 pigs per replicate). Feed and water were provided 
ad libitum. The result showed that pigs fed 3,150 Kcal ME/kg diet had higher daily feed intake and daily lysine intake than 
pigs fed 3,250 and 3,350 Kcal ME/kg diets (P < 0.01). No significant differences were found in daily ME intake between 
pigs fed 3,150 and 3,350 Kcal ME/kg diets (P > 0.05), however  pigs fed 3,250 Kcal ME/kg diet had lower daily ME intake 
than pigs fed 3,150 Kcal ME/kg diets (P < 0.01). Barrows had a significantly higher daily feed intake, daily lysine intake 
and daily ME intake than females (P < 0.01). There was interaction between sex and dietary ME levels for average daily 
gain (P < 0.05) by increasing in daily ME intake in pigs fed 3,150 and 3,350 Kcal ME/kg diets improved average daily gain 
of barrows but no significant difference was found in females. There was also interaction between sex and dietary ME levels 
for feed:gain (P < 0.05) by increasing in dietary ME to 3,350 Kcal/kg improved feed:gain of barrows but no significant 
difference was found in females. Carcass trait evaluation showed that no significant difference was found in loin depth at 
the 10th ribs between barrows and females (P > 0.05) but fat depth at the 10 th ribs was higher in barrows (P < 0.01)  and 
higher in pigs fed 3,150 and 3,350 Kcal ME/kg diets (P < 0.05). 
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บทน า 

การปรับปรุงสายพนัธ์ุสุกรมีการพฒันากา้วหนา้ไปอยา่งมากตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา  มีการน าเขา้สาย
พนัธ์ุจากต่างประเทศทั้งจากยโุรป อเมริกา และแคนาดา มีการใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ เขา้มาช่วยในการคดัเลือกและปรับปรุงสาย
พนัธ์ุสุกรใหม่ๆให้มีจ านวนลูกต่อแม่สูงข้ึน การเจริญเติบโตเร็ว ประสิทธิภาพการใช้อาหารดีข้ึน การสร้างเน้ือแดงใน
ระดบัสูง ตลอดจนคุณภาพซากท่ีดีข้ึน (สมชยั , 2532) ส่งผลให้ผูเ้ล้ียงสุกรตอ้งพฒันาและปรับปรุงการประกอบสูตรอาหาร
ใหก้า้วทนักบัพนัธุกรรมของสุกรท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมุ่งหวงัใหสุ้กรไดแ้สดงศกัยภาพทางพนัธุกรรมท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
รูปแบบของฟาร์มสุกรในประเทศไทยแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการเล้ียงออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ฟาร์มผลิตสุกรขุน 
ฟาร์มผลิตสุกรพนัธ์ุ และฟาร์มผลิตสุกรครบวงจร ฟาร์มผลิตสุกรพนัธ์ุเพื่อขยายพนัธ์ุหรือฟาร์มผลิตสุกรครบวงจรบางฟาร์ม 
จะมีการเล้ียงสุกรพนัธ์ุแทเ้พื่อผลิตสุกรพนัธ์ุแทห้รือสุกร 2 สายพนัธ์ุ ท่ีจะน าไปใชเ้ป็นแม่พนัธ์ุเพ่ือผลิตลูกสุกร   3 สายพนัธ์ุ
ต่อไปหรือเพ่ือทดแทนในฟาร์ม (วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยร้ีอยเอด็, ม.ป.ป.) แม่พนัธ์ุท่ีนิยมน ามาผลิตเป็นลูกผสม 2 สาย
พนัธ์ุ ส่วนมากเป็นแม่พนัธ์ุแลนดเ์รซและลาร์จไวท ์เน่ืองจากมีลกัษณะความเป็นแม่ท่ีดี ใหลู้กดก เล้ียงลูกดี  มีน ้ านมมากเป็น
ตน้ (นาม และ สุกญัญา, 2537) ทั้งน้ีผลผลิตลูกในฟาร์มสุกรพอ่แม่พนัธ์ุ มีความน่าจะเป็นในการเกิดลูกสุกรเพศผูแ้ละเพศเมีย
ต่อครอกตามธรรมชาติอยูท่ี่อตัรา 50:50 ลูกสุกรเพศเมียจะถูกน าไปเล้ียงเพ่ือเป็นแม่พนัธ์ุ ขณะท่ีลูกสุกรเพศผูจ้ะถูกตอนเพ่ือ
เล้ียงขายเป็นสุกรขนุ และดว้ยวตัถุประสงคใ์นการเล้ียงท่ีแตกต่างกนัน้ี เป้าหมายดา้นการเจริญเติบโตและการสะสมเน้ือแดง
หรือการสะสมไขมนัจึงไม่เหมือนกนั โดยฟาร์มตอ้งการใหสุ้กรเพศเมียมีอตัราการเจริญเติบโต การสะสมเน้ือแดงและไขมนั
ในระดบั ปานกลาง เพ่ือลดปัญหาขาจากการเพ่ิมน ้ าหนกัตวัใหมี้อายกุารใชง้านไดน้านหลงัจากผสมพนัธ์ุ ตรงกนัขา้มกบัสุกร
เพศผูต้อนท่ีตอ้งการให้มีอตัราการเจริญเติบโตเร็ว มีการสะสมเน้ือแดงมาก และการสะสมไขมนัน้อย เพ่ือให้เป็นไปตาม
ความตอ้งการของตลาดและมีผลก าไรมากท่ีสุด 

การเจริญเติบโตของสุกรหรือน ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือสุกรอายมุากข้ึนเป็นเป็นผลจากการสะสมปริมาณเน้ือเยื่อเน้ือ
แดง เน้ือเยื่อไขมนั และกระดูกท่ีแตกต่างกนั (สมชยั, 2532) ในระยะรุ่นสุกรจะมีการเพ่ิมน ้ าหนกัตวัต่อวนัสูงท่ีสุดและเป็น
การสร้างกลา้มเน้ือเป็นหลกั โดยอตัราการสะสมโปรตีนท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีเกิดจากการไดรั้บพลงังานเพ่ิมข้ึนในช่วงน้ีจะไม่ส่งผลต่อ
ไขมันสะสมท่ีมากเกินหรือสัดส่วนอาหารท่ีใช้ต่อการเพ่ิมน ้ าหนักตวั 1 กิโลกรัมท่ีเพ่ิมข้ึน และเพศมีผลค่อนขา้งน้อย                
(Cole et al. 1993) ความสัมพนัธ์ระหว่างการสะสมโปรตีนในร่างกายกบัโปรตีนและพลงังานท่ีกินประกอบด้วย 2 ระยะ 
ระยะแรกเรียกวา่ protein-dependent phase เป็นระยะท่ีการสะสมโปรตีนเพ่ิมมากข้ึนเป็นเสน้ตรงสมัพนัธ์กบัโปรตีนท่ีกินโดย
ไม่ข้ึนกบัระดบัพลงังานท่ีกินหรือปัจจยัอ่ืนจากตวัสัตวเ์ช่น เพศหรือพนัธุกรรม และระยะท่ี 2 เรียกว่า energy-dependent 
phase ในระยะน้ีการสะสมของโปรตีนจะเพ่ิมข้ึนเม่ือให้พลงังานเพ่ิมข้ึน (Cole et al., 1993) ซ่ึงกราฟความสัมพนัธ์ระหว่าง
การสะสมโปรตีนต่อพลงังานท่ีไดรั้บจากอาหาร linear-plateau model ไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางมากท่ีสุดในการ
อธิบายปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการสะสมโปรตีนและพลงังาน (Van Milgen and Noblet, 2002) โดยเม่ือแกนตั้งคือการสะสม
โปรตีนและแกนนอนคือพลงังานท่ีไดรั้บ การสะสมโปรตีนจะเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นเส้นตรงกบัพลงังานจนถึงจุดสูงสุดของการ
สะสมโปรตีน (PDmax) ในขณะท่ีความชนัของเส้นกราฟจะถูกก าหนดโดยการแบ่งส่วนของพลงังานท่ีไดรั้บไประหว่าง
โปรตีนสะสมและไขมนัสะสม ค่า PDmax น้ีถูกก าหนดโดยพนัธุกรรม และเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยตามอายแุละน ้ าหนักตวัจนถึง     
60-80 กิโลกรัม อยา่งไรก็ตามความไวของการเพ่ิมข้ึนของโปรตีนสะสมกบัการเปล่ียนแปลงระดบัพลงังานท่ีไดรั้บในสัตว์
น ้ าหนักน้อยมีมากกว่าน ้ าหนักมาก การลดปริมาณการกินอาหารของสัตวจ์ะส่งผลต่อทั้งการลดโปรตีนสะสมและไขมนั
สะสมในสตัวน์ ้ าหนกัต ่าขณะท่ีจะมีผลต่อการเพ่ิมไขมนัในสตัวท่ี์โตกวา่ (Halas, 2011) ทั้งน้ี Quiniou et al. (1996) รายงานวา่
ความชนัของกราฟระหว่างการสะสมโปรตีนและพลงังานในสุกรเพศผูสู้งกว่าเพศผูต้อนและสอดคลอ้งกบัรายงานของ 
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Campbell and Taverner (1988) ท่ีว่าความชนัของกราฟระหว่างการสะสมโปรตีนและพลงังานในกลุ่มสุกรชนิดให้เน้ือสูง
กวา่กลุ่มสุกรใหไ้ขมนั  

อยา่งไรก็ตามการศึกษาเก่ียวกบัระดบัพลงังานต่อการเจริญเติบโตในสุกรลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท ์× แลนดเ์รซ)  
เพศเมียและเพศผูต้อนต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไขมนัในระยะรุ่นยงัมีนอ้ย ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งศึกษาระดบั
พลงังานในอาหารท่ีเหมาะสม เพื่อให้ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตเต็มท่ีตามศกัยภาพของสายพนัธ์ุและสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารใชง้าน 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. โรงเรือนทดลอง 

โรงเรือนท่ีใชใ้นการทดลองเป็นโรงเรือนระบบปิด มีการควบคุมสภาพแวดลอ้มในโรงเรือนดว้ยระบบระเหยไอน ้ า 
(evaporative cooling system) พ้ืนคอกเป็นแสลตปูน มีอุปกรณ์ให้อาหารเรียกว่า เคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพของสุกร            
(Pig Performance Testing System) จ านวน 1 เคร่ืองต่อคอก และท่ีใหน้ ้ าแบบหวักดัจ านวน 2 หวัต่อคอก 
2. สัตว์ทดลอง 

ใชสุ้กรลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท ์× แลนดเ์รช) น ้ าหนกัตวัเฉล่ียเร่ิมตน้ประมาณ 30 กิโลกรัม ท่ีอายปุระมาณ 
11 สัปดาห์ จ านวน 120 ตวั วางแผนการทดลองแบบ 2  × 3 แฟคทอเรียลใน CRD (2 × 3 factorial experiments in CRD)           
รวมเป็น 6 ทรีตเมนตค์อมบิเนชัน่ ทรีตเมนตล์ะ 2 ซ ้ า  ซ ้ าละ 10 ตวั และไดรั้บอาหารท่ีมีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้น
ระดบั 3,150 3,250 และ 3,350   กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ตามล าดบัดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 สุกรเพศผูต้อน ไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,150 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม  
กลุ่มท่ี 2 สุกรเพศผูต้อน ไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,250 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม 
กลุ่มท่ี 3 สุกรเพศผูต้อน ไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,350 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม 
กลุ่มท่ี 4 สุกรเพศเมีย ไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,150 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม 
กลุ่มท่ี 5 สุกรเพศเมีย ไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,250 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม  
กลุ่มท่ี 6 สุกรเพศเมีย ไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,350 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม 

เล้ียงสุกรในคอกขนาด 4.5 × 6 เมตร จ านวน 10 ตวัต่อคอก (เพศผูต้อน 6  คอก และเพศเมีย 6 คอก) สุกรทุกตวัไดรั้บน ้ าและ
อาหารแบบกินเตม็ท่ี (ad libitum) ตลอดเวลา สามารถเขา้กินอาหารอยา่งอิสระคร้ังละตวั จากเคร่ือง Pig Performance Testing 
เหมือนกนัทุกกลุ่ม โดยก่อนเร่ิมตน้งานทดลองท าการเล้ียงปรับสภาพดว้ยอาหารสุกรระยะเล็กสูตรเดียวกนัทุกกลุ่มเป็นเวลา 
1 สปัดาห์ จากนั้นท าการเล้ียงสุกรดว้ยอาหารทดลองเป็นระยะเวลา 35 วนั 
3. อาหารทดลอง 
 องคป์ระกอบและปริมาณโภชนะของอาหารทดลองแสดงในตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 
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ตารางที ่1 ส่วนประกอบของอาหารทดลอง 

วตัถุดิบ (กิโลกรัม) 
ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร (กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 

3,150 3,250 3,350 
ขา้วสาลี 15.0 15.0 15.0 
ขา้วโพด 39.2 45.0 49.8 
กากมนัส าปะหลงั - - 3.0 
ร าขา้วสาลี 15.0 11.0 - 
น ้ามนัปาลม์ 2.3 2.3 2.5 
ถัว่เหลืองไขมนัเตม็ 11.0 10.0 11.0 
กากถัว่เหลืองสกดัน ้ ามนั 48% 8.2 9.3 11.4 
เน้ือและกระดูกไก่ป่น 50% 3.5 3.5 3.5 
เกลือ 0.45 0.45 0.45 
โมโนแคลเซ่ียมฟอสเฟต 0.92 0.96 1.03 
แคลเซ่ียมคาร์บอเนต 0.60 0.59 0.48 
ซีโอไลต ์ 1.96 - - 
อะลิเมท 88% 0.35 0.35 0.35 
แอล-ไลซีน 98.5% 0.78 0.78 0.74 
แอล-ทริปโตเฟน 98.0% 0.07 0.07 0.07 
แอล-ทรีโอนีน 98.5% 0.34 0.33 0.32 
โคลีนคลอไรด ์75% 0.12 0.12 0.12 
วติามินและแร่ธาตุพรีมิกซ์* 0.18 0.18 0.18 
รวม 100.00 100.00 100.00 

หมายเหต:ุ * วติามินและแร่ธาตุพรีมิกซ์ 1 กิโลกรัม ประกอบดว้ย วติามินเอ 10,000 IU; วติามิน ดี 3 1,500 IU;   
      วติามินอี 50 มิลลิกรัม; วติามินเค 3 2 มิลลิกรัม; วติามินบี 1 2 มิลลิกรัม; วติามินบี 2 5 มิลลิกรัม;   
      วติามินบี 3 25 มิลลิกรัม; วติามินบี 5 30 มิลลิกรัม; วติามินบี 6 5 มิลลิกรัม; วติามินบี 12 0.02 มิลลิกรัม; 
      กรดโฟลิค 1.5 มิลลิกรัม; ไบโอติน 0.15 มิลลิกรัม; แมงกานีส 40 มิลลิกรัม; สงักะสี 125 มิลลิกรัม;  
      เหลก็ 110 มิลลิกรัม; คอปเปอร์ 12 มิลลิกรัม; ไอโอดีน 0.25 มิลลิกรัม; ซีลีเนียม 0.25 มิลลิกรัม 
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ตารางที ่2 องคป์ระกอบทางโภชนะของอาหารทดลองท่ีไดจ้ากการค านวณ 

องคป์ระกอบทางโภชนะ 
โดยการค านวณ (%) 

ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร (กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 
3,150 3,250 3,350 

พลงังานท่ีใชป้ระโยชน์ได ้(kcal/kg) 3,156 3,254 3,352 
โปรตีน 18.0 18.0 18.0 
ไขมนั 6.81 6.71 6.88 
เยือ่ใย 3.45 3.21 3.00 
เถา้ 7.31 5.34 5.23 
แคลเซียม 0.85 0.85 0.85 
ฟอสฟอรัสรวม 0.76 0.74 0.69 
ฟอสฟอรัสท่ีใชป้ระโยชน์ได ้ 0.45 0.45 0.45 
เกลือ 0.80 0.80 0.79 
ไลซีน 1.41 1.41 1.41 
เมทไธโอนีน+ซีสทีน 0.84 0.84 0.84 
เมทไธโอนีน 0.54 0.54 0.55 
ทรีโอนีน 0.93 0.92 0.92 
ทริปโตเฟน 0.25 0.25 0.25 
โคลีน (mg/kg) 1,700 1,700 1,700 

 
4. การบันทกึข้อมูล 
 ในระหวา่งการศึกษาทดลองมีการบนัทึกและเก็บขอ้มูลของลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ อายสุุกรเม่ือเร่ิมตน้และส้ินสุดการ
ทดลอง น ้ าหนักสุกรทุกตวัเม่ือเร่ิมตน้และส้ินสุดการทดลอง น ้ าหนักสุกรและปริมาณอาหารท่ีกินเป็นรายวนัทุกตวัตลอด
ระยะเวลาการทดลองด้วยเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพของสุกร (Pig Performance Testing) ความหนาไขมันสันหลัง               
(back fat thickness) และความลึกเน้ือสันท่ีต าแหน่งซ่ีโครงคู่ท่ี 10 โดยใชเ้คร่ืองอลัตร้าซาวด์แบบรีลไทม์เม่ือเร่ิมตน้และ
ส้ินสุดการทดลอง บนัทึกการป่วย ลกัษณะอาการ การรักษา และการเสียหายของสุกรตลอดระยะเวลาของการทดลอง บนัทึก
อุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือนทุกวนัตลอดระยะเวลาของการทดลอง 
5. การค านวณลกัษณะทีท่ าการศึกษา 
น าค่าท่ีบนัทึกไวม้าค านวณหาค่าต่างๆ ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั ปริมาณ
อาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนั ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดแ้ละไลซีนท่ีไดรั้บต่อตวัต่อวนั และประสิทธิภาพการใชอ้าหาร โดย
ใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 
อตัราการเจริญเติบโต (กรัม/วนั)           =                       น ้าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน 
        (average daily gain)                                                            จ านวนวนัท่ีท าการทดลอง 
ปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนั (กรัม)      =          ปริมาณอาหารท่ีกินตลอดช่วงการทดลอง  
      (average daily feed intake)                                                          จ านวนวนัท่ีท าการทดลอง 
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ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนั =  ปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนั (กรัม) ×  
     ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร 
 
ปริมาณไลซีนท่ีไดรั้บต่อวนั   =  ปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนั (กรัม) × ระดบัไลซีนในอาหาร 
 
ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร                   =      น ้าหนกัอาหารท่ีกินตลอดช่วงการทดลอง 
(Feed conversion ratio)                                   น ้าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดช่วงการทดลอง 
 
ความหนาไขมนัสนัหลงัท่ีเพ่ิมข้ึน =  ความหนาไขมนัสนัหลงัเม่ือส้ินสุดการทดลอง –  
(∆fat depth)                                              ความหนาไขมนัสนัหลงัเม่ือเร่ิมตน้การทดลอง 
 
ความลึกเน้ือสนัท่ีเพ่ิมข้ึน                       =  ความลึกเน้ือสนัเม่ือส้ินสุดการทดลอง – 
(∆loin depth)                                             ความลึกเน้ือสนัเม่ือเร่ิมตน้การทดลอง 
6. การวเิคราะห์ทางเคมขีองอาหารทดลอง 

สุ่มเก็บตวัอย่างอาหารในระหว่างกระบวนการบรรจุกระสอบ โดยสุ่มจากทุกๆ 5 กระสอบ น าตวัอย่างท่ีได้มา
คลุกเคลา้ให้เขา้กนัแลว้สุ่มโดยวิธีแบ่ง 4 จนกว่าจะไดต้วัอย่างประมาณ 500 กรัม บรรจุในถุงพลาสติกซิป เพื่อวิเคราะห์
ปริมาณโภชนะ ไดแ้ก่ ความช้ืน โปรตีน ไขมนั เยื่อใย และเถา้ โดยวิธี Proximate analysis ตามวิธีของ AOAC (1990) และ
วเิคราะห์พลงังานรวมโดยใช ้Bomb calorimeter ตามวธีิขององัคณา และ ดวงสมร (2532) 
7. การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ 

เม่ือส้ินสุดการทดลองน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดประกอบดว้ย อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั ปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อ
วนั ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนั ปริมาณไลซีนท่ีไดรั้บต่อวนั ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร ความหนาไขมนั
สันหลงั (back fat thickness) และความลึกเน้ือสันท่ีต าแหน่งซ่ีโครงคู่ท่ี 10 มาวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of 
covariance) โดยใช ้General Linear Model (GLM) มีน ้ าหนกัสุกรเร่ิมตน้เป็นตวัแปรร่วมส าหรับอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั 
ปริมาณอาหารท่ีกินต่อตัวต่อวนั ปริมาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ท่ีได้รับต่อวนั ปริมาณไลซีนท่ีได้รับต่อวนั และ
ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร ส่วนความหนาไขมนัสันหลงั (back fat thickness) และความลึกเน้ือสันท่ีต าแหน่งซ่ีโครงคู่ท่ี 10 
มีความลึกเน้ือสันเร่ิมตน้เป็นตวัแปรร่วม โดยวิเคราะห์หาปฏิกิริยาร่วม (interaction) ระหว่างเพศและระดบัพลงังานใช้
ประโยชน์ไดใ้นอาหาร ถา้ไม่พบปฏิกิริยาร่วมดงักล่าวจะน าขอ้มูลทั้งหมดมาทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียทรีตเมนต์
แยกในแต่ละปัจจยั แต่หากพบปฏิกิริยาร่วมจะน าขอ้มูลทั้งหมดมาทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียทรีตเมนตใ์นรูปทรีต
เมนต์คอมบิเนชั่น โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยมีหุ่นสถิติ
ดงัต่อไปน้ี 

Yijk  =  μ  + αi + βj + (α β)ij + b1ST+ εijk 

เม่ือ     Yijk      = ค่าสงัเกตท่ีไดจ้ากปัจจยัท่ี ij ซ ้ าท่ี k ท่ีมีการกระจายแบบปกติเป็นอิสระ มีค่าเฉล่ียเป็น 0 และ 
   ความแปรปรวนเป็น σ2 
 μ       = ค่าเฉล่ียของขอ้มูลทั้งหมดในลกัษณะท่ีศึกษา 
          αi        =  อิทธิพลเน่ืองจากเพศสุกร มี 2 เพศ คือ เพศผูต้อน และเพศเมีย  
          βj       = อิทธิพลเน่ืองจากระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร มี 3 ระดบั คือ 3,150 3,250 และ  
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   3,350 Kcal/Kg 
 (α β)ij = ผลจากอิทธิพลร่วมระหวา่งเพศและระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารท่ี ij 
 b1 = ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย ค่าประมาณการเปล่ียนแปลงของ Y เม่ือ ST เพ่ิมข้ึนหรือลดลง  
        1 หน่วย 
 ST = คือน ้ าหนกัสุกรเร่ิมตน้ส าหรับค่าสงัเกตประกอบดว้ยอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั ปริมาณอาหาร 
ท่ีกินต่อตวัต่อวนั ปริมาณพลงังานใช้ประโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนั ปริมาณไลซีนท่ีไดรั้บต่อวนั และประสิทธิภาพการใช้
อาหาร 
= คือความลึกเน้ือสนัเร่ิมตน้ ส าหรับค่าสงัเกตท่ีประกอบดว้ยความหนาไขมนัสนัหลงั และความ 
   ลึกเน้ือสนัท่ีต าแหน่งซ่ีโครงคู่ท่ี 10 
εijk   = ค่าความคลาดเคล่ือนของหน่วยทดลองท่ี ij ซ ้ าท่ี k (ท่ีมีการกระจายแบบปกติเป็นอิสระมีอิสระมี 
   ค่าเฉล่ียเป็น 0 และความแปรปรวนเป็น σ2) 
8. สถานทีท่ าการทดลอง 
ศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและการสะสมไขมนั ณ ฟาร์มบริษทัเบทาโกร ไฮบริดอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั        (ฟาร์ม 10) 
ต าบลศิลาทิพย ์อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี โรงเรือน 13 
9. ระยะเวลาท าการวจิยั 
 เร่ิมการทดลอง: เดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 
ส้ินสุดการทดลอง: เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

ผลและวจิารณ์ผล 

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะทางเคมใีนอาหารทดลอง 
 ผลการวิเคราะห์ทางเคมีเพ่ือหาองคป์ระกอบของโภชนะต่างๆ ในอาหารแต่ละกลุ่มทดลอง ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
พบวา่อาหารทดลองทุกสูตรมีองคป์ระกอบทางโภชนะท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์มีค่าใกลเ้คียงกบัระดบัของโภชนะท่ีไดจ้ากการ
ค านวณ 
ตารางที ่3  ค่าวเิคราะห์ทางเคมีขององคป์ระกอบของโภชนะต่างๆ ในอาหารทดลอง 

Item 
Metabolizable energy level (Kcal/Kg) 

3,150 3,250 3,350 
Moisture (%) 9.75 9.95 9.95 
Protein (%) 17.91 17.70 17.85 
Fat (%) 7.23 7.13 7.35 
Fiber (%) 3.14 2.90 2.68 
Ash (%) 7.02 5.17 4.97 
Calcium (%) 0.77 0.76 0.75 
Phosphorus (%) 0.78 0.72 0.69 
Salt (%) 0.79 0.80 0.79 
Gross Energy (kcal/kg) 4,334 4,390 4,285 
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2. ผลของระดบัพลงังานใช้ประโยชน์ได้และเพศต่อประสิทธิภาพการผลติ 
ผลของระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารท่ี 3,150, 3,250 และ 3,350 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ต่อประสิทธิภาพ

การผลิตสุกรลูกผสมสองสายพนัธ์ุเพศผูต้อนและเพศเมียระยะรุ่น (น ้ าหนกัระหวา่ง 34.20 + 3.64 ถึง 65.74 + 5.82 กิโลกรัม) 
แสดงในตารางท่ี 4 พบวา่ การเพ่ิมระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารสูงข้ึน ส่งผลใหป้ริมาณการกินอาหารเฉล่ียต่อวนั
ลดลง (1,896, 1,686  และ 1,720 กรัม ตามล าดบั) โดยสุกรกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,150 กิโลแคลอรี           
/กิโลกรัม มีปริมาณอาหารท่ีกินต่อตัวต่อวนัสูงกว่ากลุ่มท่ีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,250 และ 3,350                       
กิโลแคลอรี/กิโลกรัม อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.01)  สอดคลอ้งกบั Campbell and Taverner (1986), Henman (2002) 
และ Beaulieu et al. (2009) ท่ีรายงานวา่ปริมาณอาหารท่ีกินของสุกรจะลดลงเม่ือระดบัพลงังานในอาหารสูงข้ึน  

ปริมาณพลงังานใช้ประโยชน์ได้รวมท่ีได้รับต่อวนั ค  านวณจากปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนัและปริมาณ
พลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร พบวา่สุกรกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใช-้ประโยชน์ไดใ้นอาหารท่ีระดบั 3,150, 3,250 
และ 3,350 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม มีปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมท่ีไดรั้บต่อวนัเท่ากบั 5,973, 5,479 และ 5,763  กิโล
แคลอรีต่อวนั ตามล าดบั โดยพบวา่สุกรกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ระดบั 3,150 และ 3,350 กิโลแคลอรี/
กิโลกรัม มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P > 0.05) แมว้า่กลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ระดบั 
3,350 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม จะมีปริมาณการกินอาหารท่ีต ่ากวา่ ขณะท่ีสุกรกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,250 
กิโลแคลอรี/กิโลกรัม มีปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมท่ีไดรั้บต่อวนัต ่ากวา่กลุ่มไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้
3,150 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.01) ซ่ึงเป็นผลจากปริมาณการกินท่ีลดลง  

ปริมาณไลซีนท่ีไดรั้บต่อตวัต่อวนั ค  านวณจากปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนัและปริมาณไลซีนในอาหารโดย
พบวา่สุกรกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,150 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม มีปริมาณไลซีนท่ีไดรั้บต่อตวัต่อวนัสูง
กว่ากลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,250 และ 3,350  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม อย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ (P < 
0.01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนั เน่ืองจากสูตรอาหารก าหนดให้มีปริมาณไลซีนเท่ากนัในทุกกลุ่ม
ทดลอง 

ผลของเพศในการทดลองน้ีพบวา่ สุกรเพศผูต้อนมีปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนั ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์
ได้รวมท่ีได้รับต่อวนั และปริมาณไลซีนท่ีได้รับต่อตัวต่อวนั สูงกว่าสุกรเพศเมียอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) 
สอดคลอ้งกบัรายงานของ Lange et al. (1994), Henman (2002) และ Beaulieu et al. (2009) 
 ผลต่อน ้ าหนกัสุกรเม่ือส้ินสุดการทดลอง อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และประสิทธิภาพการใชอ้าหาร พบวา่เพศมี
ปฏิสัมพนัธ์ (interaction) กบัระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร โดยปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดสุ้ทธิท่ีไดรั้บต่อ
วนัสูงข้ึนของสุกรกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,150 และ 3,350 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ส่งผลใหน้ ้ าหนกัเม่ือ
ส้ินสุดการทดลองและอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัสูงข้ึนเฉพาะสุกรเพศผูต้อนเท่านั้น แต่ไม่พบความแตกต่างน้ีในสุกรเพศ
เมีย ขณะท่ีระดบัพลงังานใชป้ระโยชไ์ดใ้นอาหารท่ี 3,350 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการใชอ้าหารดีข้ึนใน
สุกรเพศผูต้อน แต่ไม่พบความแตกต่างในสุกรเพศเมีย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสุกรเพศเมียมีความสามารถในการกินไดต้  ่ากวา่
สุกรเพศผู ้(Henman, 2002) Lange et al. (1994) พบว่า สุกรเพศผูต้อนมีอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัสูงกว่าสุกรเพศเมีย           
12 เปอร์เซ็นต ์
3. ผลของระดบัพลงังานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารและเพศต่อการสะสมไขมนัและความลกึเน้ือสัน 

ผลของระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารท่ี 3,150 , 3,250 และ 3,350 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ต่อความหนา
ไขมนัสันหลงั (back fat thickness) และความลึกเน้ือสันท่ีต าแหน่งซ่ีโครงคู่ท่ี 10 ของสุกรลูกผสมสองสายพนัธ์ุเพศผูต้อน
และเพศเมียระยะรุ่น (น ้ าหนกัระหวา่ง 34.20 + 3.64 ถึง 65.74 + 5.82 กิโลกรัม) แสดงในตารางท่ี 5 โดยพบวา่สุกรเพศผูต้อน
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มีความหนาไขมนัสนัหลงัเม่ือส้ินสุดงานทดลองและความหนาไขมนัสนัหลงัท่ีเพ่ิมข้ึนสูงกวา่สุกรเพศเมียอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง
ทางสถิติ (P < 0.01) ขณะท่ีความลึกเน้ือสนัแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ    (P > 0.05) 
สุกรกลุ่มท่ีไดรั้บปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมต่อวนัสูง (กลุ่มท่ีไดรั้บพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร 3,150 และ 
3,350 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) มีความหนาของไขมนัสนัหลงัท่ีเพ่ิมข้ึนสูงกวา่สุกรกลุ่มท่ีไดรั้บพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมต่อ
วนัต ่า (กลุ่มท่ีไดรั้บพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร 3,250 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P < 0.05) ขณะท่ีความลึกเน้ือสนัของทั้งสามกลุ่มทดลองแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P > 0.05) แมว้า่สุกรกลุ่ม
ท่ีไดรั้บพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร 3,150 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม จะมีปริมาณไลซีนท่ีไดรั้บต่อวนัสูงสุด 
ตารางที่ 4 ผลของระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารและเพศต่อประสิทธิภาพการผลิตของสุกรรุ่น ลูกผสมสองสาย-
พนัธ์ุ (ลาร์จไวท์ × แลนด์เรซ) น ้ าหนกั 30-65 กิโลกรัม โดยค่าเฉล่ียท่ีแสดงในตารางเป็นค่าเฉล่ียท่ีปรับ (Adjusted  Means) 
ตามตวัแปรร่วม 

Sex 
ME Starting 

weight 
Final1 
weight 

ADG1 Daily1 
FI 

Daily1 
ME Intake 

Daily1 
Lys Intake FCR1 

  (kcal/kg) (kg) (kg) (g/day) (g) (kcal/kg) (g)   
Barrows 3,150 34.6  68.5x 953x 1,992 6,276 27.9  2.09x 
 3,250 34.0  64.6y 844y 1,693 5,501 23.7  2.02x 
 3,350 31.6  69.2x 972x 1,773 5,938 24.8  1.81y 
Females 3,150 33.7  65.1y 859y 1,800 5,671 25.2  2.10x 
 3,250 34.6  63.6y 816y 1,679 5,457 23.5  2.07x 
 3,350 36.8  63.8y 822y 1,667 5,589 23.3  2.05x 
         
SEM  3.4 5.7 103 215.0 699 3.0 0.18 
         
Main effects                 
Barrows   33.4 67.4a 923a 1,820a 5,905a 25.5a 1.98a 
Females  35.0 64.1b 832b 1,716b 5,573b 24.0b 2.08b 
         
3,150 kcal/kg  34.1  66.8a  906a  1,896a  5,973a  26.5a  2.10a 
3,250 kcal/kg  34.3  64.1b  830b  1,686b  5,479b  23.6b  2.05a 
3,350 kcal/kg   34.2  66.5a  897a  1,720b   5,763ab  24.1b  1.93b 
                  
Source of variation, P-value               
Sex   0.006 <0.001 <0.001 0.009 0.011 0.010 0.005 
ME  0.944 0.002 0.002 <0.001 0.006 <0.001 <0.001 
Sex × ME   <0.001 0.033 0.033 0.165 0.186 0.168 0.028 
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Note:    1Data are the means. All data were analyzed with starting weight as a covariate.   Average starting weight was 34.2 
kg. 
 ADG = average dairy gain, FCR = feed conversion ratio, FI = feed intake, ME = Metabolizable energy, Lys = 
Lysine 
 a,bWithin a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.01). 
x,yWithin a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.05). 
 
ตารางที่ 5 ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารและเพศต่อความหนาไขมันสันหลังและความลึกเน้ือสัน              
 ท่ีต  าแหน่งซ่ีโครงคู่ท่ี 10 ของสุกรรุ่นลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท์ × แลนด์เรซ) น ้ าหนัก 30-65 กิโลกรัม             
 โดยค่าเฉล่ียท่ีแสดงในตารางเป็นค่าเฉล่ียท่ีปรับ (Adjusted Means) ตามตวัแปรร่วม 

Sex ME Starting FD1 Final FD1 ∆ FD1 Starting LD Final LD1 ∆ LD1 
  (kcal/kg) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 
Barrows 3,150 0.59 0.92 0.33 2.95 4.13 1.25 
 3,250 0.64 0.89 0.24 2.82 3.96 1.08 
 3,350 0.67 1.08 0.42 2.59 4.05 1.17 
Females 3,150 0.62 0.85 0.23 2.90 3.98 1.09 
 3,250 0.63 0.82 0.19 3.05 4.10 1.22 
 3,350 0.61 0.85 0.23 3.00 4.10 1.21 

        
SEM  0.12 0.22 0.17 0.31 0.43 0.40 

        
Main effects        
Barrows   0.63 0.96a 0.33a 2.79 4.05 1.17 
Females  0.62 0.84b 0.22b 2.98 4.06 1.17 
        
3,150 kcal/kg 0.61 0.88 0.28xy 2.92 4.05 1.17 
3,250 kcal/kg 0.64 0.85 0.22y 2.93 4.03 1.15 
3,350 kcal/kg 0.64 0.96 0.33x 2.80 4.07 1.19 

        

Source of variation, P-value 

Sex   0.518 0.004 0.001 0.001 0.921 0.921 

ME  0.360 0.076 0.028 0.094 0.888 0.888 

Sex × ME   0.375 0.168 0.233 0.006 0.277 0.277 
Note:  1Data are the means. All data were analyzed with starting loin depth (Starting LD) as a covariate. Average starting 
loin depth (Starting LD) was 2.88 cm. 
 FD = fat depth, ∆ FD = final fat depth - starting fat depth 
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         LD = loin depth, ∆ LD = final loin depth - starting loin depth 
                   a,bWithin a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.01). 
                   x,yWithin a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.05). 
 
4. ผลของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมที่ได้รับต่อวันกับอัตราการเจริญเติบโตในสุกรเพศผู้
ตอนและเพศเมยี 

การวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดสุ้ทธิ
ท่ีไดรั้บต่อวนักบัอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั แบ่งตามเพศ (เพศผูต้อน เพศเมีย) ดงัแสดงในภาพท่ี 1 

ปริมาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมท่ีได้รับต่อวันกับอัตราการเจริญเติบโตต่อวันของสุกรเพศผู ้ตอนมี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง และมีค่า R-Squared เท่ากบั 0.703 ตวัแบบสมการเชิงเส้นของความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณ
พลงังานใชป้ระโยชน์ได้สุทธิท่ีไดรั้บต่อวนัส าหรับสุกรเพศผูต้อน คือ y = -0.00003x2 + 0.42x - 642.01 ส่วนในเพศเมีย 
ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมท่ีไดรั้บต่อวนักบัอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และ
มีค่า R-Squared เท่ากบั 0.437 โดยตวัแบบสมการเชิงเส้นของความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมท่ี
ไดรั้บต่อวนัส าหรับสุกรเพศเมีย คือ y = -0.00004x2 + 0.59x - 1097.40 เม่ือ y คือ อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และ x คือ
ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดสุ้ทธิท่ีไดรั้บต่อวนั สอดคลอ้งกบัรายงานของ Henman (2002) ซ่ึงรายงานความสัมพนัธ์
ระหว่างปริมาณพลงังานย่อยไดร้วมท่ีไดรั้บต่อวนักบัอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของสุกรน ้ าหนกั 65-100 กิโลกรัม โดย
พบวา่สุกรทั้งเพศผูแ้ละเพศเมียมีการตอบสนองในทิศทางเดียวกนัคือ อตัราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณพลงังานยอ่ย
ไดร้วมท่ีไดรั้บต่อวนัเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีเพศผูมี้อตัราการเจริญเติบโตท่ีตอบสนองต่อระดบัพลงังานและมีค่า R-Squared สูงกวา่
สุกรเพศเมีย Bikker et al. (1995) รายงานความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณพลงังานย่อยได้รวมท่ีได้รับต่อวนักับอตัราการ
เจริญเติบโตต่อวนัของสุกรสาวทดแทนน ้ าหนัก 20-45 และ 45-85 กิโลกรัม พบว่ามีการตอบสนองในทิศทางเดียวกนัคือ
อตัราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณพลงังานยอ่ยไดร้วมท่ีไดรั้บต่อวนัเพ่ิมข้ึน 
 

 
ภาพที ่1 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมท่ีไดรั้บต่อวนักบัอตัราการเจริญ 

       เติบโตต่อวนัของสุกรเพศผูต้อนและเพศเมีย 
 

Female
y = -0.00004x2 + 0.59x - 1097.40

R² = 0.437

Barrow
y = -0.00003x2 + 0.42x - 642.01

R² = 0.703

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000

Av
er

ag
e D

ail
y G

ain
 (g

)

Daily ME intake (Kcal)

Female

Barrow



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   115 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

สรุปผลการวจัิย 
1. การเพ่ิมระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารสูงข้ึน 3,150, 3,250 และ 3,350 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ส่งผลให้

ปริมาณการกินอาหารเฉล่ียต่อวนัลดลง (1,896, 1,686 และ 1,720 กรัม ตามล าดบั) โดยสุกรกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใช้
ประโยชน์ไดท่ี้ระดบัต ่าสุด (3,150 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) มีปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนัสูงสุด และสุกรเพศผูต้อนมี
ปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนัสูงกวา่สุกรเพศเมีย 
 2. ปริมาณอาหารท่ีกินต่อวนัส่งผลต่อปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมท่ีไดรั้บต่อวนัไม่แตกต่างกนัในสุกรกลุ่ม
ท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ระดบัต ่าสุด (3,150 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) และท่ีระดบัสูงสุด (3,350 กิโลแคลอรี/
กิโลกรัม) และปริมาณไลซีนท่ีไดรั้บต่อวนัของสุกรกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ระดบัต ่าสุด (3,150 กิโล
แคลอรี/กิโลกรัม) มีปริมาณไลซีนท่ีไดรั้บต่อวนัสูงสุด สุกรเพศผูต้อนมีปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมท่ีไดรั้บต่อวนั
และปริมาณไลซีนท่ีไดรั้บต่อตวัต่อวนั สูงกวา่สุกรเพศเมีย 
 3. มีปฏิสัมพนัธ์ (interaction) ระหวา่งเพศกบัระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารต่ออตัราการเจริญเติบโตต่อ
วนัและประสิทธิภาพการใชอ้าหาร โดยระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนัท่ีสูงข้ึนของสุกรกลุ่มท่ีไดรั้บอาหาร
พลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,150 และ 3,350 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ส่งผลใหอ้ตัราการเจริญเติบโตต่อวนัสูงข้ึนเฉพาะสุกรเพศผู ้
ตอนเท่านั้น แต่ไม่พบความแตกต่างในสุกรเพศเมีย ขณะท่ีผลต่อประสิทธิภาพการใช้อาหาร พบว่าระดับพลงังานใช้
ประโยชน์ไดใ้นอาหารท่ีระดบัสูงสุด (3,350 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใชอ้าหารดีข้ึนในสุกรเพศผู ้
ตอน แต่ไม่พบความแตกต่างในสุกรเพศเมีย  

4. สุกรเพศผูต้อนมีความหนาไขมนัสนัหลงัสูงกวา่สุกรเพศเมีย และเพ่ิมข้ึนเม่ือระดบัพลงังานท่ีไดรั้บต่อวนัเพ่ิมข้ึน 
ขณะท่ีความลึกเน้ือสนัไม่แตกต่างกนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่พลงังานท่ีไดรั้บนั้นถูกน าไปใชใ้นสดัส่วนการสะสมไขมนัท่ีเพ่ิมข้ึน
มากกวา่การสะสมเน้ือแดง 

5. ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมท่ีไดรั้บต่อวนักบัอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของ
สุกรเพศผูต้อนมีความสัมพนัธ์กันในระดับสูง ขณะท่ีสุกรเพศเมียอยู่ในระดับปานกลาง และสุกรเพศผูต้อนมีอตัราการ
เจริญเติบโตท่ีตอบสนองต่อระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมท่ีไดรั้บต่อวนัสูงกวา่สุกรเพศเมีย อยา่งไรก็ตามทั้งสุกรเพศผู ้
ตอนและเพศเมียมีการตอบสนองไปในทิศทางเดียวกนัคืออตัราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ได้
รวมท่ีไดรั้บต่อวนัเพ่ิมข้ึน  
 

กติติกรรมประกาศ 
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ผลของระดับพลงังานในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลติและลกัษณะซาก 
ของสุกรขุนลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท์ × แลนด์เรซ) 

น า้หนัก 80-105 กโิลกรัม 
Effects of Dietary Energy Concentration on Growth Performance and Carcass Traits in Fattening 

Pigs (Large White × Landrace) 
 between 80-105 kg Body Weight. 
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Wiwat Songkran1* Yuwares Ruangpanit1 and Seksom Attamangkune1 

 

บทคัดย่อ 

 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของระดบัพลงังานในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตและลกัษณะซาก
ของสุกรขุนลูกผสม (ลาร์จไวท์× แลนด์เรซ) จ านวน 144 ตวั (เพศผูต้อน 72 ตวัและเพศเมีย 72 ตวั) แบ่งกลุ่มการทดลอง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ตามระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้(ME) ในอาหาร ท่ี3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg แต่ละกลุ่มมี   
3 ซ ้ า เล้ียงคละเพศในคอกเดียวกนั ระยะเวลาทดลอง 35 วนั ผลการทดลองพบวา่ ME ในอาหารมีผลต่อปริมาณการกินไดต้่อ
วนั ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้สุกรไดรั้บต่อวนั อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และประสิทธิภาพการใชอ้าหารของสุกร 
โดยพบวา่สุกรกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารท่ีมี ME เท่ากบั3,200 และ 3,300 Kcal/kg จะมีปริมาณการกินไดต้่อวนัต ่ากวา่กลุ่มท่ีมี ME 
3,000 และ 3,100 Kcal/kg อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) และยงัพบวา่สุกรกลุ่ม ME เท่ากบั 3,300 Kcal/kg จะมีระดบัพลงังานใช้
ประโยชน์ไดท่ี้สุกรไดรั้บต่อวนัและมีอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัสูงกวา่กลุ่ม ME เท่ากบั 3,000, 3,100 และ 3,200 Kcal/kg 
อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) นอกจากน้ียงัพบว่า ระดับของ ME ยงัส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้อาหารของสุกรอย่างมี
นยัส าคญัยิ่ง (p<0.01) โดยกลุ่มท่ีมี ME เท่ากบั 3,000 Kcal/kg จะมีประสิทธิภาพการใชอ้าหารต ่าท่ีสุด ส่วนกลุ่ม ME เท่ากบั 
3,200 และ 3,300 Kcal/kg มีประสิทธิภาพการใชอ้าหารดีท่ีสุด นอกจากน้ีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารท่ีแตกต่าง
กนัยงัส่งผลต่อคุณลกัษณะซากสุกร กลุ่มท่ีไดรั้บอาหารท่ีมี ME ท่ี 3,000 Kcal/kg มีความหนาไขมนัสนัหลงัต ่ากวา่อีก 3 กลุ่ม
ทดลองอย่างมีนัยส าคญั (p<0.05) แต่กลุ่มท่ีได้รับอาหารท่ีมี ME ท่ีระดับต่างๆนั้นไม่ส่งผลต่อความลึกเน้ือสัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 
ค าส าคญั : พลงังานใชป้ระโยชนไ์ด,้ ประสิทธิภาพการผลิต, ลกัษณะซาก, สุกรขนุ 
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ABSTRACT 
 

 This study aimed to investigate the effects of feed energy level on production performance and carcass traits of 
new line cross bred pigs (Large weight × Landrace). A total of 144 pigs (72 males and 72 females) at the average initial 
weight of 82.6 ± 5.9 kg were randomly arranged to four dietary treatments. The treatments were  the four levels of 
metabolizable energy (3,000, 3,100, 3,200 and 3,300 Kcal/kg).Each treatment consisted of 3 replications with 12 pigs each 
(6 males and 6 females). After the 35 days trial period, significant differences among treatments on daily feed intake, daily 
metabolizable energy intake, average daily gain, and feed conversion ratio were observed. Pigs fed 3,200 and 3,300 
Kcal/ME diets had less (p<0.05) daily feed intake compared to those fed 3,000 and 3,100 Kcal/ME diets. The 3,300 Kcal/ME 
pigs were found to have higher (p<0.05 daily daily metabolizable energy intake and average daily gain than the 3,000, 3,100 
and 3,200 Kcal/ME pigs. Feed conversion ratio was poorer (p<0.05) in pigs fed 3,000 Kcal/ME diet were as pigs received 
3,200 and 3,300 Kcal/ME diets showed the best feed conversion ratio. For the carcass traits, 3,000 Kcal/ME diet pigs had 
less (p<0.05) back fat thickness compared to the other groups. No significant differences among treatments were found in 
loin depth. 
 
Keywords : Metabolizable Energy, Growth Performance, Carcass Traits, Fattenings Pigs. 
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บทน า 

การผลิตสุกรมีการพฒันากา้วหนา้ไปอยา่งมาก จากสัตวท่ี์มีแนวโนม้ของการสะสมไขมนัท่ีสูงมาเป็นสัตวท่ี์มีการ
สะสมเน้ือแดงท่ีสูงและมีการสะสมไขมนัในปริมาณท่ีต ่าแทน ผูเ้ล้ียงตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงทั้งในดา้นการจดัการและ
ทางดา้นโภชนาการให้กา้วทนักบัพนัธุกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปทั้งน้ีสุกรตอ้งไดรั้บสารอาหารเพียงพอในปริมาณท่ีร่างกาย
ตอ้งการเพ่ือการเจริญเติบโตใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์พนัธุกรรมของสตัวต์วันั้นๆไดก้ าหนดไว ้ 

ในการผลิตสุกรพนัธ์ุเพ่ือเป็นการคา้นั้นสายพนัธ์ุลาร์จไวท์และแลนด์เรชนิยมเล้ียงเป็นสายแม่พนัธ์ุ โดยผสมขา้ม
พนัธ์ุเป็นลูกสุกรสองสายพนัธ์ุ สุกรสองสายเพนัธ์ุเพศเมียน ามาเล้ียงเพ่ือผลิตเป็นแม่พนัธ์ุ ส่วนสุกรสองสายพนัธ์ุเพศผูจ้ะท า
การตอนเพื่อผลิตเป็นสุกรขนุ ส าหรับสุกรสองสายพนัธ์ุเพศเมียตอ้งการใหมี้การเจริญเติบโตและสะสมไขมนัในระดบัปาน
กลางเพ่ือการเป็นสัดท่ีดีและไม่มีปัญหาเร่ืองสุขภาพกีบและขา ตรงกนัขา้มกบัสุกรสองสายพนัธ์ุเพศผูต้อนท่ีตอ้งการให้มี
อตัราการเจริญเติบโตเร็ว มีการสะสมเน้ือแดงมากและการสะสมไขมนันอ้ยเพ่ือใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาด 

สุกรมีแนวโนม้ท่ีจะกินอาหารเพ่ือให้ไดรั้บพลงังานครบความตอ้งการของร่างกาย ดงันั้นปริมาณอาหารท่ีสุกรกิน
จะมีการปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามความเขม้ขน้ของระดบัพลงังานใน สุกรสามารถปรับปริมาณการกินอาหารต่อวนัเม่ือ
อาหารมีระดบัพลงังานท่ีแตกต่างกนั เพ่ือท่ีจะรักษาปริมาณพลงังานท่ีไดรั้บต่อวนัใหเ้กือบคงท่ี (Quiniou and Noblet, 2015) 
ปัจจยัท่ีเขา้มามีผลต่อปริมาณการกินอาหารต่อวนัของสุกรมีหลายอยา่ง เช่น ปัจจยัเก่ียวกบัตวัสตัว ์ไดแ้ก่ น ้ าหนกัตวั เพศ สาย
พนัธ์ุ สุขภาพ ปัจจยัเก่ียวกบัอาหาร ไดแ้ก่พลงังานในอาหาร ระดบัของสารอาหาร ความน่ากินของอาหาร ชนิดวตัถุดิบท่ีใช ้
ลกัษณะของอาหาร และส่ิงแวตลอ้ม ได้แก่ อุณหภูมิ การขงัรวมหรือคอกเด่ียว ความหนาแน่น เป็นตน้ (De Lange and 
Schreurs, 1995) 

การเพ่ิมระดบัพลงังานในอาหารจะท าให้พลงังานท่ีสุกรไดรั้บต่อวนัเพ่ิมมากข้ึนและท าให้สุกรมีการเจริญเติบโต
ต่อวนัสูงข้ึน (Quiniou et al., 1996)  Apple et al. (2004) ท าการทดลองในสุกรขุนเพศผูต้อนและเพศเมียท่ีน ้ าหนัก 84.3 - 
106.7กิโลกรัม พบวา่การเพ่ิมระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารจาก 3,300 เป็น 3,480 กิโลแคลอร่ีต่อกิโลกรัมส่งผลท า
ให้ประสิทธภาพการเปล่ียนอาหารดีข้ึน Apple et al. (2004) และ Chu et al. (2012) รายงานว่าการเพ่ิมระดับพลงังานใน
อาหารสุกรระยะขนุจะมีผลท าใหไ้ขมนัสนัหลงัหนาข้ึน แต่ไม่มีผลต่อพ้ืนท่ีหนา้ตดัเน้ือสนั  Beaulieu et al. (2009) 

การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัพลงังานในอาหารท่ีเหมาะสมในสุกรลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท ์× แลนดเ์รซ) 
ต่อประสิทธิภาพการผลิตและการสะสมไขมนัยงัมีอยูน่อ้ย จึงไดมี้การวางแผนท่ีจะศึกษาหาระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้น
อาหารสุกรลูกผสมสองสายพนัธ์ุน ้ าหนกั 80-105 กิโลกรัม เพ่ือให้ทราบถึงระดบัพลงังานท่ีเหมาะสมต่อประสิทธิภาพการ
ผลิตตามศกัยภาพทางสายพนัธ์ุและตอบสนองต่อวตัถุประสงคใ์นการผลิตทั้งสุกรเพศเมียท่ีจะถูกน าไปใชเ้ป็นสุกรแม่พนัธ์ุ
และสุกรเพศผูต้อนท่ีจะน าไปขนุขาย 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. โรงเรือนทดลอง 

โรงเรือนท่ีใชใ้นการทดลองเป็นโรงเรือนระบบปิด มีการควบคุมสภาพแวดลอ้มในโรงเรือนดว้ยระบบระเหยไอน ้ า 
(evaporative cooling system) พ้ืนคอกเป็นแสลตปูน มีอุปกรณ์ให้อาหารเรียกว่า เคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพของสุกร             
(Pig Performance Testing System) จ านวน 1 เคร่ืองต่อคอก และท่ีใหน้ ้ าแบบหวักดัจ านวน 2 หวัต่อคอก 
2. อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 
 1. เคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพการผลิตของสุกร (Pig Performance Testing System) โดยเคร่ืองจะท าการจ าแนก 
(Identification) สุกรแต่ละตวัดว้ยระบบอิเลคโทรนิค ท าการบนัทึกปัจจยัส าคญัต่างๆ เก่ียวกบัสุกร โดยท าการชัง่น ้ าหนกัตวั
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สุกรและบนัทึกขอ้มูลน ้ าหนกัตวัสุกรและท าการชัง่และบนัทึกน ้ าหนกัอาหารท่ีสุกรแต่ละตวักินทุกคร้ังท่ีมีการเขา้กินอาหาร 
ซ่ึงขอ้มูลจะถูกบนัทึกไวทุ้กคร้ังท่ีสุกรเขา้ไปในซองใหอ้าหาร  
 2.เคร่ืองรีลไทมอ์ลัตร้าซาวด ์(Real-time Ultrasound) ALOKA ECHO CAMERA Model SSD-500ท างาน          โดย
หลกัการสะทอ้นของคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (ultrasonic) โดยการน า  probe มาทาบลงบนหลงัของสุกรบริเวณกระดูกซ่ีโครงซ่ีท่ี 
10 จนถึงซ่ีโครงซ่ีสุดทา้ย เม่ือภาพของชั้นไขมนัและความลึกเน้ือสนัปรากฎ ใหห้ยดุภาพใหน่ิ้ง เพ่ือวดัความลึกไขมนัสนัหลงั 
(fat depth) และความลึกเน้ือสนั (meat depth) ท าการจดบนัทึกขอ้มูลความลึกไขมนัสนัหลงั (fat depth) และความลึกเน้ือสัน 
(meat depth)  
3. สัตว์ทดลอง 

ใชสุ้กรลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท ์× แลนดเ์รช) น ้ าหนกัตวัเฉล่ียเร่ิมตน้ประมาณ 80 กิโลกรัม ท่ีอายปุระมาณ 
18 สัปดาห์ จ านวน 144 ตวั วางแผนการทดลองแบบบล๊อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD)โดยใช้
ปัจจัยเน่ืองจากเพศเป็นBlock จ านวน 4 ทรีตเมนต์ ทรีตเมนต์ละ 3 ซ ้ า  ซ ้ าละ 12 ตวั และได้รับอาหารทดลองท่ีมีระดบั
พลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นระดบั 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัมตามล าดบัดงัต่อไปน้ี  

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,100 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,200 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,300 กิโลแคลอร่ี/กิโลกรัม 

เล้ียงสุกรในคอกขนาด 4.5 × 6 เมตร จ านวน 12 ตวัต่อคอก (เพศผูต้อน 6 คอก และเพศเมีย 6 คอก) สุกรทุกตวัไดรั้บน ้ าและ
อาหารแบบกินเตม็ท่ี (ad libitum) ตลอดเวลา สามารถเขา้กินอาหารอยา่งอิสระคร้ังละตวั จากเคร่ือง Pig Performance Testing 
เหมือนกันทุกกลุ่ม ปริมาณกินอาหารและน ้ าหนักตวับนัทึกขอ้มูลป็นรายตวั สุกรทุกตวัไดรั้บอาหารพ้ืนฐานเป็นเวลา 1 
สปัดาห์แลว้จึงใหอ้าหารทดลอง เป็นระยะเวลา 35 วนั 
4. การบันทกึข้อมูล 
 ในระหวา่งการศึกษาทดลองมีการบนัทึกและเก็บขอ้มูลของลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ อายสุุกรเม่ือเร่ิมตน้และส้ินสุดการ
ทดลอง น ้ าหนกัสุกรทุกตวัเม่ือเร่ิมตน้และส้ินสุดการทดลอง และปริมาณอาหารท่ีกินเป็นรายวนัทุกตวัตลอดระยะเวลาการ
ทดลองดว้ยเคร่ืองทดสอบประสิทธิภาพของสุกร ความหนาไขมนัสันหลงั (back fat thickness) และความลึกเน้ือสันโดยใช้
เคร่ืองอลัตร้าซาวด์แบบรีลไทมเ์ม่ือส้ินสุดการทดลอง บนัทึกการป่วย  การรักษา และการเสียหายของสุกรตลอดระยะเวลา
ของการทดลอง บนัทึกอุณหภูมิและความช้ืนภายในโรงเรือนทุกวนัตลอดระยะเวลาของการทดลอง ท าการสุ่มเก็บตวัอยา่ง
อาหารทดลองทุกสูตรเพ่ือน าไปวเิคราะห์หาองคป์ระกอบทางโภชนะต่างๆ 
5. อาหารทดลอง 
 องคป์ระกอบและปริมาณโภชนะของอาหารทดลองแสดงในตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2 
ตารางที ่1  ส่วนประกอบของอาหารท่ีใชใ้นการทดลอง 

วตัถุดิบ (กิโลกรัม) 
 สูตรอาหารทดลอง 
สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 สูตรท่ี 4 

ขา้วสาลี 43.34 40.91 33.69 31.58 
ขา้วโพด 5.00 5.00 5.00 5.00 
ปลายขา้ว - 5.00 10.00 12.00 
กากมนัส าปะหลงั 10.00 10.00 10.00 8.50 
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ร าสกดัน ้ ามนั 20.00 10.00 5.00 - 
ร าสด - 5.00 10.00 15.00 
DDGS 10.00 10.00 10.00 10.00 
น ้ามนัปาลม์ 0.67 1.25 2.42 3.50 
กากถัว่เหลืองสกดัน ้ ามนั 5.42 7.17 8.17 8.67 
เน้ือกระดูกไก่ป่น 3.00 3.00 3.00 3.00 
เกลือ 0.50 0.50 0.50 0.50 
โมโนแคลเซ่ียมฟอสเฟต 0.33 0.45 0.50 0.50 
แคลเซ่ียมคาร์บอเนต 0.57 0.57 0.57 0.62 
Alimet  88% 0.11 0.11 0.11 0.11 
แอล-ไลซีน 98.5% 0.53 0.51 0.50 0.48 
แอล-ทริปโตเฟน 98% 0.02 0.02 0.02 0.02 
แอล-ทรีโอนีน 98.5% 0.14 0.14 0.14 0.14 
โคลีน คลอไรด ์75 % 0.13 0.13 0.13 0.13 
พรีมิกซ์1/ 0.25 0.25 0.25 0.25 
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
ตารางที ่2  องคป์ระกอบทางเคมีของอาหารท่ีใชใ้นการทดลอง 

วตัถุดิบ (กิโลกรัม) 
      สูตรอาหารทดลอง 
สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 สูตร ท่ี 4 

องคป์ระกอบทางโภชนะโดยการค านวณ (เปอร์เซ็นต)์  
พลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ 3,000 3,100 3,200 3,300 
(กิโลแคลอร่ีต่อกิโลกรัม)     
โปรตีน 15.50 15.49 15.51 15.49 
ไขมนั 2.85 4.21 6.13 8.00 
เยือ่ใย 5.69 5.22 5.02 4.66 
เถา้ 6.45 6.04 5.95 5.82 
แคลเซ่ียม 0.85 0.85 0.85 0.85 
ฟอสฟอรัสรวม 0.94 0.84 0.81 0.78 
ฟอสฟอรัสท่ีใชป้ระโยชน์ได ้ 0.38 0.38 0.38 0.38 
เกลือ 0.79 0.79 0.79 0.79 
ไลซีน 1.00 1.00 1.00 1.00 
เมทไธโอนีน+ซีสทีน 0.60 0.60 0.60 0.60 
เมทไธโอนีน 0.34 0.34 0.34 0.34 
ทรีโอนีน 0.66 0.66 0.66 0.66 
ทริปโตเฟน 0.18 0.18 0.18 0.18 
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โคลีน 0.15 0.15 0.15 0.15 
     

 
6. การค านวณลกัษณะทีท่ าการศึกษา 
 น าค่าท่ีบันทึกไวม้าค านวณหาค่าต่างๆ ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกร ได้แก่ อัตราการ
เจริญเติบโตต่อวนั ปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนั และประสิทธิภาพการใชอ้าหาร โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 
 
อตัราการเจริญเติบโต (กรัม/วนั)               =                                 น ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึน 
        (average daily gain, ADG)                                                            จ านวนวนัท่ีท าการทดลอง 
ปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนั (กรัม)          =         ปริมาณอาหารท่ีกินตลอดช่วงการทดลอง  
      (average daily feed intake, ADFI)                                                          จ านวนวนัท่ีท าการทดลอง 
 
ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนั     =                  ปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนั (กรัม) ×  
(ME intake)                                                                              ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร 
ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร                       =                  น ้ าหนกัอาหารท่ีกินตลอดช่วงการทดลอง 
(Feed conversion ratio, FCR)                                                            น ้ าหนกัตวัท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดช่วงการทดลอง 
7. การวเิคราะห์ทางเคมขีองอาหารทดลอง 
 วเิคราะห์หาองคป์ระกอบทางโภชนะต่างๆ ในอาหารทดลองทุกสูตร คือ วตัถุแหง้ ความช้ืน โปรตีน ไขมนั เยือ่ใย 
และเถา้ โดย proximate analysis ตามวธีิการของ  A.O.A.C (1990) และวเิคราะห์ปริมาณแคลเซียม ฟอสฟอรัส ตามวิธีของ 
A.O.A.C (1990) และวเิคราะห์หาค่าพลงังานรวมโดยใช ้bomb calorimeter (Parr 1260, Parr Instrument Company Moline, 
IL USA) 
8. การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ 
 เม่ือส้ินสุดการทดลองน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้ งหมดมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ตามแผนการ
ทดลองแบบบล๊อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD) และทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียโดย
วธีิ Duncan’s New Multiple Range Test โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยมีหุ่นสถิติ 
ดงัต่อไปน้ี 
 
                    Yij  =  μ  + ρ i + Tj + eij 

 

เม่ือ    Yij    = ค่าสงัเกตุท่ีไดจ้ากทรีทเมนตท่ี์ i ซ ้ าท่ี j 
          μ    = ค่าเฉล่ียของขอ้มูลทั้งหมดในการทดลอง 
          ρ i    = อิทธิพลเน่ืองจากบลอ็ด (block) ท่ี i เม่ือ i = 1,2 
          Tj       = อิทธิพลเน่ืองจากทรีทเมนตท่ี์  j เม่ือ j = 1, 2, 3, 4  
          eij       = ค่าความคลาดเคล่ือนของการทดลอง  1 หน่วย 
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9. สถานทีท่ าการทดลอง 
 ศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซาก ท่ีฟาร์มบริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรจ ากดั (ฟาร์ม 10) ต าบล ศิลา
ทิพย ์อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี โรงเรือน 13 ผลิตอาหารทดลอง ณ โรงงานอาหารสตัวป์ากช่อง  บริษทั เบทาโกร จ ากดั 
(มหาชน)  เลขท่ี 196 หมู่ 4 ถนนธนรัชต ์ต าบลหนองน ้ าแดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  
10. ระยะเวลาท าการวจิยั 
เร่ิมการทดลอง: เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 
ส้ินสุดการทดลอง: เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะทางเคมใีนอาหารทดลอง 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะต่างๆได้แก่ พลงังานรวม ความช้ืน ไขมนั เถา้ โปรตีน ฟอสฟอรัส          
แคลเซ่ียม และเยื่อใย ของอาหารทดลองในรูปของอาหารอดัเม็ดท่ีมีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดแ้ตกต่างกนั 4 ระดบั ดงั
แสดงในตารางท่ี 3 พบว่าอาหารทดลองมีองค์ประกอบทางโภชนะท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์อาหารทุกสูตรมีค่าใกลเ้คียงกบั
ระดบัของโภชนะท่ีไดจ้ากการค านวณ 
ตารางที ่3  ค่าวเิคราะห์ทางเคมีขององคป์ระกอบของโภชนะต่างๆ ในอาหารทดลอง 

Item 
Metabolizable energy level (Kcal/kg) 
3,000 3,100 3,200 3,300 

Gross Energy (Kcal/kg) 4,335 4,454 4,569 4,657 
Moisture (%) 9.80 9.85 9.73 9.85 
Fat (%) 3.13 4.22 6.12 7.75 
Ash (%) 6.48 6.05 5.92 5.55 
Protein (%) 15.77 16.09 16.04 16.17 
Phosphorus (%) 1.00 0.91 0.86 0.84 
Calcium (%) 0.93 0.86 0.86 0.92 
Fiber (%) 6.18 5.42 5.12 4.39 

 
2. ผลของระดบัพลงังาน ใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลติ 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพภาพการผลิตของสุกรลูกผสมสองสายพนัธ์ุเพศผูต้อนและเพศเมียท่ีน ้ าหนกัระหวา่ง 80-
105 กิโลกรัม เม่ือไดรั้บอาหารท่ีมีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ต่างกนัท่ีระดบั 3,000,  3,100,  3,200 และ 3,300 Kcal/kg 
แสดงในตารางท่ี 4 โดยพบวา่น ้ าหนกัตวัเร่ิมตน้ของสุกรในกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารท่ีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,200 Kcal/ 
kg มีน ้ าหนกัตวัเร่ิมตน้ต ่ากวา่กลุ่มท่ีไดไ้ดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ระดบั 3,000, 3,100 และ 3,300 Kcal/kg อยา่งมี
นยัส าคญัยิ่ง (p<0.001) น ้ าหนกัตวัส้ินสุดการทดลองของสุกรในกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารท่ีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000 
Kcal/ kg ต ่ากว่ากลุ่มท่ีไดไ้ดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ระดบั 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg อย่างมีนัยส าคญั 
(p<0.05) 

ผลของระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารท่ีระดบั 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg ส่งผลต่อปริมาณ
อาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนั ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนั อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และประสิทธิภาพการใช้
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อาหารของสุกร โดยพบวา่สุกรกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,200 และ 3,300 Kcal/kg มีปริมาณอาหารท่ีกิน
ต่อตวัต่อวนัต ่ากวา่กลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000 และ 3,100 Kcal/kg อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) ระดบั
พลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนัและอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัในกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,300 
Kcal/kg สูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000, 3,100 และ 3,200 Kcal/kg อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) ส่วน
ผลของระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารต่อประสิทธิภาพการใชอ้าหารของสุกรพบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ยิง่ (p<0.01) ในกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000 Kcal/kg มีประสิทธิภาพการใชอ้าหารต ่าท่ีสุดแตกต่างจาก
กลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg กลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้
3,200 และ 3,300 Kcal/kg มีประสิทธิภาพการใชอ้าหารดีท่ีสุดแตกต่างจากกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000 
และ 3,100 Kcal/kg อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) 
ตารางที ่4 ผลของระดบัพลงังานในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรลูกผสมสองสายพนัธ์ุท่ีน ้ าหนกัระหวา่ง 80-105 
  กิโลกรัม 

Item 
Dietary ME concentration (Kcal/kg) 

SE P-value 
3,000 3,100 3,200 3,300  

No 35 36 36 35 - - 
Initial BW (kg) 85.2a 83.1a 79.2b 83.1a 0.47 <.0001 
Final1 BW (kg) 115.8a 117.2b 117.4b 117.4b 0.56 0.0379 
ADFI1 (g/day) 3,120a 3,108a 3,021b 2,962b 20.27 0.0003 
ME Intake1 (Kcal/day) 9,360b 9,640a 9,660a 9,780a 60.0 0.0128 
Daily Lys intake1 (g/day) 31.20a 31.08a 30.21b 29.62b 0.20 0.0003 
ADG1 (g/day) 960b 988a 979a 997a 5.90 0.0234 
FCR1 3.31a 3.15b 3.02c 2.99c 0.02 <.0001 
% Mortality  2.27 0 0 2.27 - - 

a, b,c Means within the same row with no common superscripts differ significantly (P<0.05) 
    1Data are least square mean. All data were analyzed with start weight as a covariate. 
 

จากงานทดลองพบว่าปริมาณการกินอาหารต่อวนัจะลดลงเม่ือระดบัพลงังานในอาหารสูงข้ึน สุกรกลุ่มท่ีไดรั้บ
อาหารพลงังานใช้ประโยชน์ได้ 3,200 และ 3,300 Kcal/kg มีปริมาณอาหารท่ีกินต่อตวัต่อวนัต ่ากว่ากลุ่มท่ีได้รับอาหาร
พลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000 และ 3,100 Kcal/kg อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) สอดคลอ้งกบังานทดลองท่ีผา่นมาของ De La 
Llata et al. (2001); Beaulieu et al. (2009); Quiniou and Noblet (2015) รายงานวา่ปริมาณการกินอาหารเฉล่ียต่อวนัของสุกร
ลดลงเม่ืออาหารมีความเขม้ขน้ของพลงังานสูงข้ึนสุกรมีแนวโนม้ท่ีจะกินอาหารเพ่ือให้ไดรั้บพลงังานครบตามความตอ้งการ
ของร่างกายดงันั้นปริมาณอาหารท่ีสุกรกินจะมีการปรับเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามความเขม้ขน้ของระดบัพลงังานในอาหาร สุกร
จะกินอาหารให้เพียงพอต่อความตอ้งการของสารอาหารโดยเฉพาะพลงังาน แต่มีปัจจยัเร่ืองตวัสัตว ์ส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยั
ดา้นอาหาร เขา้มากระทบท าใหกิ้นอาหารมากข้ึนหรือลดลง De Lange and Schreurs (1995) กล่าวถึงปัจจยัเก่ียวกบัอาหารท่ีมี
ผลต่อปริมาณการกินอาหารต่อวนัของสุกรหลายอยา่ง ไดแ้ก่พลงังานในอาหาร ระดบัของสารอาหาร ความน่ากินของอาหาร 
ชนิดวตัถุดิบท่ีใช ้และลกัษณะของอาหาร เป็นตน้ 
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ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนัในกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,300 Kcal/kgสูงกว่ากลุ่มท่ี
ไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000, 3,100 และ 3,200 Kcal/kg อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) สุกรสามารถปรับปริมาณ
การกินอาหารต่อวนัเม่ืออาหารมีระดบัพลงังานท่ีแตกต่างกนั เพ่ือท่ีจะรักษาปริมาณพลงังานท่ีไดรั้บต่อวนัใหเ้กือบคงท่ี แต่
อยา่งไรก็ตามเม่ือระดบัพลงังานลดต ่าลงกวา่ความสามารถของสุกรท่ีจะกินชดเชยได ้ปริมาณพลงังานท่ีไดรั้บต่อวนัจะลดลง 
(Quiniou and Noblet, 2015) รายงานวา่เม่ือระดบัพลงังานในอาหารลดต ่าลง สุกรพยายามจะกินอาหารเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรักษา
ระดบัพลงังานท่ีไดรั้บต่อวนัใหค้งท่ี จนกระทัง่ปริมาณการกินถูกจ ากดัดว้ยขอ้จ ากดัของความจุกระเพาะหรือมีปัจจยัอ่ืนดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเขา้มากระทบ Beaulieu et al. (2009) พบว่าสุกรไม่สามารถกินอาหารให้มากข้ึนเพ่ือชดเชยระดบัพลงังานใน
อาหารท่ีลดลงไดจ้นถึงระดบัต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 

จากงานทดลองคร้ังน้ีพบวา่เม่ือระดบัพลงังานในอาหารต ่า(3,000 Kcal/kg)สุกรพยายามกินอาหารเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือ
พยายามรักษาระดบัพลงังานท่ีไดรั้บต่อวนั (daily energy intake) ใหค้งท่ี จนกระทัง่ปริมาณการกินถูกจ ากดัดว้ยขอ้จ ากดัของ
ความจุกระเพาะ(physical feed intake capacity) หรือมีปัจจยัอ่ืนๆ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้มาเก่ียวขอ้ง จากการทดลองพบวา่
สุกรไม่สามารถกินชดเชยไดเ้พียงพอเม่ืออาหารมีเขม้ขน้ของพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000 Kcal/kg ท าให้ปริมาณพลงังาน
ใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนัลดลง 

อตัราการเจริญเติบโตต่อวนัในกลุ่มท่ีได้รับอาหารพลงังานใช้ประโยชน์ได ้3,300 Kcal/kg สูงกว่ากลุ่มท่ีไดรั้บ
อาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000, 3,100 และ 3,200 Kcal/kg อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) การเพ่ิมระดบัพลงังานในอาหาร
จะท าใหพ้ลงังานท่ีสุกรไดรั้บต่อวนัเพ่ิมมากข้ึนและท าใหสุ้กรมีการเจริญเติบโตต่อวนัสูงข้ึน โดยสุกรสายพนัธ์ุท่ีมีการพฒันา
ให้มีการสร้างเน้ือแดงท่ีสูงจะมีการเติบโตท่ีสูงกวา่เม่ือเทียบกบัสายพนัธ์ุดั้งเดิม (Quiniou et al., 1996) การไดรั้บพลงังานใช้
ประโยชน์ไดต้่อวนัมากข้ึนจะท าให้สุกรมีอตัราการเจริญเติบโตเร็วข้ึน เน่ืองจากพลงังานท่ีใชใ้นการด ารงชีพคงท่ีข้ึนกบั
น ้ าหนกัตวัสตัว ์พลงังานท่ีสุกรไดรั้บส่วนท่ีเกินกวา่ระดบัเพ่ือการด ารงชีพจะถูกน ามาใชใ้นการเจริญเติบโต (Euken, 2012) 
ผลของระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารส่งผลต่อประสิทธิภาพการใชอ้าหารของสุกรอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง (p<0.001) 
ในกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000  Kcal/kg มีประสิทธิภาพการใชอ้าหารต ่าท่ีสุด แตกต่างจากกลุ่มท่ีไดรั้บ
อาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg กลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,200และ 
3,300 Kcal/kg    มีประสิทธิภาพการใชอ้าหารดีท่ีสุด แตกต่างจากกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000และ 
3,100 Kcal/kg  อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) สอดคลอ้งกบัการทดลองของ Smith et al. (1999); De la Llata et al. (2001); Hinson 
et al. (2011); Kil et al. (2011) และ Quiniu and Noblet (2015) ซ่ึงให้ผลการทดลองในทิศทางเดียวกัน คือการเพ่ิมระดับ
พลงังานในอาหารสุกรจะมีผลท าใหป้ระสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารดีข้ึน 
3.ผลของระดบัพลงังานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่อความหนาไขมนัสันหลงัและความลกึเน้ือสัน 
 ผลการศึกษาประสิทธิภาพภาพการผลิตของสุกรลูกผสมสองสายพนัธ์ุเพศผูต้อนและเพศเมียท่ีน ้ าหนกัระหวา่ง 80-
105 กิโลกรัม เม่ือไดรั้บอาหารท่ีมีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ต่างกนัท่ีระดบั 3,000, 3,100,  3,200 และ 3,300 Kcal/kg 
แสดงในตารางท่ี 5 พบวา่ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร ส่งผลต่อความหนาไขมนัสันหลงัโดยสุกรกลุ่มท่ีไดรั้บ
อาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000 Kcal/kg มีความหนาไขมนัสนัหลงัต ่ากวา่กลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้
3,100, 3,200, และ 3,300 Kcal/kg อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ส่วนความลึกเน้ือสันแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) เม่ือไดรั้บอาหารท่ีมีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ต่างกนัท่ีระดบั 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg  
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ตารางที ่5 ผลของระดบัพลงังานในอาหารต่อความหนาไขมนัสนัหลงัและความลึกเน้ือสนัของสุกรลูกผสมสองสายพนัธ์ุท่ี
  น ้าหนกัระหวา่ง 80-105 กิโลกรัม 

Item 
Dietary ME concentration (Kcal/Kg) 

SE P-value 
3,000 3,100 3,200 3,300  

No 35 36 36 35 - - 
Initial weight (kg) 85.2a 83.1a 79.2b 83.1a 0.47 <.0001 
Final weight1 (kg) 114.8a 117.2b 117.4b 117.4b 0.56 0.0379 
Backfat depth1 (mm) 16.44b 19.59a 19.33a 20.23a 0.41 0.0041 
Loin depth1 (mm) 54.46 55.34 56.30 55.27 0.51 0.7087 

a, b,c Means within the same row with no common superscripts differ significantly (P<0.05)  
    1Data are least square mean. All data were analyzed with start weight as a covariate. 
 
 ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารส่งผลต่อความหนาไขมนัสนัหลงั โดยสุกรกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใช้
ประโยชน์ได ้3,000 Kcal/kg มีความหนาไขมนัสันหลงัต ่ากวา่กลุ่มท่ีไดไ้ดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,100, 3,200, 
และ 3,300 Kcal/kg อย่างมีนัยส าคญั (p<0.05) Apple et al. (2004) และ Chu et al. (2012) พบว่าการเพ่ิมระดบัพลงังานใน
อาหารสุกรระยะขนุจะมีผลท าใหไ้ขมนัสนัหลงัหนาข้ึน พลงังานท่ีสุกรไดรั้บต่อวนัส่วนเกินถูกน าไปสร้างไขมนัเพ่ิมข้ึนมีผล
ท าให้สุกรกลุ่มท่ีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,100, 3,200, และ 3,300 Kcal/kg มีความหนาไขมนัสันหลงัสูงกว่า
กลุ่มท่ีไดไ้ดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000 Kcal/kg 
 ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ต่างกนัท่ีระดบั 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg มีผลต่อความลึกเน้ือสนั
อยา่งไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) สอดคลอ้งกบั Apple et. al (2004) และ Chu et al. (2012) ท่ีรายงานวา่การเพ่ิมระดบั
พลงังานในอาหารสุกรระยะขนุไม่มีผลต่อพ้ืนท่ีหนา้ตดัเน้ือสนั Beaulieu et al. (2009) ท าการทดลองเพ่ิมระดบัพลงังานยอ่ย
ไดใ้นอาหาร 5 ระดบั ตั้งแต่ 3.09 ถึง 3.57 เมกะแคลอร่ีต่อกิโลกรัมอาหารโดยการทดลองในฟาร์มทดลอง พบวา่การเพ่ิม
ระดบัพลงังานในอาหารไม่ส่งผลต่อพ้ืนท่ีหนา้ตดัเน้ือสนัเช่นเดียวกนั 
4.ความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างปริมาณพลงังานใช้ประโยชน์ได้ทีไ่ด้รับต่อวนักบัอตัรากาเจริญเตบิโตต่อวนัของสุกรระยะ 
80-105 กโิลกรัม 
 เน่ืองจากในลกัษณะต่างๆท่ีศึกษามีปัจจยัทางเพศเขา้มาเป็น Confounding effect จึงใชค้วามสัมพนัธ์ุเชิงเส้นเหล่าน้ี
มาใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อตอบโจทยว์ิจยั โดยมีการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear regression analysis) เพื่อหา
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดสุ้ทธิท่ีไดรั้บต่อวนักบัอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั แบ่งตาม
เพศ ไดแ้ก่ เพศผูต้อนและเพศเมียดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1   ความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนักบัอตัราการเจริญเติบโตของสุกร         
 เพศผูต้อนและสุกรเพศเมีย 
 
 ทั้งน้ีพบวา่ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนัมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของสุกร
เพศผูต้อน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.756 และสามารถพยากรณ์อตัราการเจริญเติบโตไดร้้อยละ 57.2 และสมการ
พยากรณ์อตัราการเจริญเติบโตต่อวนัเม่ือทราบปริมาณพลงังานท่ีสุกรเพศผูต้อนไดรั้บต่อวนัเป็น     y = 176.91 + 0.0823x    
ในส่วนของสุกรเพศเมียมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.643 และสามารถพยากรณ์อตัราการเจริญเติบโตไดร้้อยละ 41.3 และ
สมการพยากรณ์อตัราการเจริญเติบโตต่อวนัเม่ือทราบปริมาณพลงังานท่ีสุกรเพศเมียไดรั้บต่อวนัเป็น y = 312.18 + 0.0708x 
สุกรทั้ งเพศผูต้อนและเพศเมียมีการตอบสนองในทิศทางเดียวกันคือ อตัราการเจริญเติบโตเพ่ิมมากข้ึนเม่ือพลงังานใช้
ประโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนัเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีสุกรเพศเมียมีอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัสูงกว่าสุกรเพศผูต้อนเม่ือไดรั้บระดบั
พลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนัท่ีเท่ากนั เป็นผลเน่ืองมาจากสุกรเพศผูต้อนมีการสะสมเน้ือแดงในแต่ละวนันอ้ยกวา่
สุกรเพศเมีย สุกรท่ีมีการสะสมเน้ือแดงท่ีสูงจะมีอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัสูงกว่าสุกรท่ีมีการสะสมเน้ือแดงท่ีต ่า ทั้ งน้ี
เพราะการสะสมเน้ือแดงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเจริญเติบโตของร่างการเป็นการสะสมน ้ าในร่างกายโดยเน้ือแดงมีน ้ าเป็น
องคป์ระกอบ 75-80 เปอร์เซ็นต ์ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 1. การเพ่ิมระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารให้สูงข้ึน 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg ส่งผลให้
ปริมาณการกินอาหารเฉล่ียต่อวนัของสุกรลดลง พลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้สุกรไดรั้บต่อวนัเพ่ิมมากข้ึนท าใหสุ้กรมีอตัราการ
เจริญเติบโตสูงข้ึนและประสิทธิภาพการใชอ้าหารท่ีดีข้ึน 
 2. ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ไดรั้บต่อวนัมีความสัมพนัธ์ิกบัอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของสุกรโดยสุกร
ทั้งเพศผูต้อนและเพศเมียมีการตอบสนองในทิศทางเดียวกนัคืออตัราการเจริญเติบโตเพ่ิมมากข้ึนเม่ือพลงังานใชป้ระโยชนไ์ด้
ท่ีไดรั้บต่อวนัเพ่ิมข้ึน 
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 3. การเพ่ิมระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารใหสู้งข้ึน 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg จะมีผลท าให้
สุกรมีไขมนัสนัหลงัหนาข้ึนแต่ไม่มีผลต่อความลึกเน้ือสนั 
 4. ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับสุกรขนุลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท์×แลนดเ์รซ) 
น ้ าหนกั 80-105 กิโลกรัม คืออาหารท่ีมีพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,100 Kcal/kg ซ่ึงจะท าใหสุ้กรมีอตัราการเจริญเติบโตและ
ประสิทธิภาพการใชอ้าหารไดดี้และมีการสะสมไขมนัในระดบัท่ีเหมาะสมต่อการน าไปใชเ้ป็นสุกรแม่พนัธ์ุ ส าหรับสุกรเพศ
ผูต้อนควรมีการจ ากดัอาหารเพ่ือใหมี้ความหนาไขมนัสนัหลงัเป็นไปตามความตอ้งการของตลาด 
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การส ารวจพรรณปลาในอ่างเกบ็น า้ห้วยขอนแก่น 2  จังหวัดน่าน  
Exploration of Fish Fauna in the Huy Khon Kaen 2 Reservoir,  

Nan Province, Northern Thailand  
 

อมรชยั ลอ้ทองค า1* จุลทรรศน์ คีรีแลง1 เชาวลีย ์ใจสุข1 และ เจนจิรา ลานแกว้2  
Amornchai Lothongkham1*,  Jullatat Keereelang1,  Chaowalee Jaisuk1 and Janejira Lankaew2 

 

บทคัดย่อ 
 

 การส ารวจพรรณปลาในอ่างเก็บน ้ าห้วยขอนแก่น 2 จงัหวดัน่าน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาชนิดปลาท่ีมีการกระจาย
พนัธ์ุในอ่างเก็บน ้ า เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลให้ชุมชนใชใ้นการบริหารอ่างเก็บน ้ า  โดยท าการส ารวจในเดือนพฤศจิกายน 2559              
และ เดือนเมษายน 2560  จากจุดส ารวจ 3 สถานีๆ ละ  2 คร้ัง  ซ่ึงจากการส ารวจพบวา่มีปลาไม่นอ้ยกวา่ 7 อนัดบั 1 ซีรีส์ยอ่ย 
10 วงศ์ 19 สกุล 19 ชนิด โดยปลาในอนัดับ Cypriniformes มีจ านวนชนิดมากท่ีสุด คือ 8 ชนิด  รองลงมา ได้แก่ อนัดับ 
Anabantiformes จ านวน 4 ชนิด และ อันดับ Siluriformes จ านวน 2 ชนิด คิดเป็น 42, 21 และ 11 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
ส าหรับวงศท่ี์มีชนิดมากท่ีสุด คือ วงศ ์Cyprinidae มีจ านวน 8 ชนิด รองลงมา คือ วงศ ์Osphronemidae จ านวน 3 ชนิด คิดเป็น 
42 และ 16 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั  ซ่ึงปลาบางชนิดเป็นปลาท่ีน ามาปล่อย ไดแ้ก่ ปลากราย ปลาตะเพียนขาว ปลาดุกเทศ ปลา
นิล ปลากินยงุ และ ปลาแรด ส่วนปลาท่ีเหลือทั้งหมดเป็นปลาท่ีมีอยูด่ ั้งเดิมท่ีมีการกระจายพนัธ์ุอยูใ่นห้วยขอนแก่นอยูแ่ลว้  
ส าหรับปลาต่างถ่ินท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศพบวา่มีการกระจายพนัธ์ุในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 จ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
ปลาดุกเทศ  ปลานิล และ ปลากินยงุ  
 
ค าส าคญั : ความหลากหลาย, ปลา, ลุ่มแม่น ้ าน่านตอนบน, จงัหวดัน่าน  
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ABSTRACT 
 

 Exploration of fish fauna in the Huy Khon Kaen 2 Reservoir, Nan Province, Northern Thailand was aimed to 
studying distribution of fishes in  Reservoir to use the information provided to the community to manage the reservoir. This 
exploration was conducted in November 2016 and April 2017 in 3 sampling stations by collected 2 times. There were no 
less than seven orders, 1 subseries, 10 families, 19 genera and 19 species identified. The dominant orders were 8 species of 
Cypriniformes (42%), and 4 species of Anabantiformes (21%) and 2 Species of Siluriformes (11%) respectively. The 
dominant families were 8 species of  Cyprinidae (42%) and 3 species of Osphronemidae (16%) respectively.  Some fish 
were released, Chitala ornata, Barbonymus gonionotus, Clarias gariepinus,  Oreochromis niloticus, Poecilia reticulata and 
Osphronemus goramy. Three alien species, Clarias gariepinus, Oreochromis niloticus and Gambusia affinis  were found. 
 
Keywords : diversity, fish, the Upper Nan River Basin, Nan Province. 
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บทน า 
 อ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 เป็นอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของอ าเภอสนัติสุข จงัหวดัน่าน ซ่ึงอ่างเก็บน ้ า
น้ีรองรับน ้ าจากห้วยขอนแก่นท่ีไหลมาจากเทือกเขาทางตอนเหนือของอ าเภอสันติสุข  อ่างเก็บน ้ าห้วยขอนแก่น 2  เป็นอ่าง
เก็บน ้ าท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อคนในชุมชนต าบลป่าแลวหลวง  ทั้ งทางดา้นการเกษตร แหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค แหล่ง
ท่องเท่ียว  แหล่งหาอาหารและแหล่งหารายได ้ โดยเฉพาะปลาท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีอ่างเก็บน ้ าแห่งน้ีถือวา่เป็นแหล่งอาหารและ
รายไดท่ี้ส าคญัของชุมชน จึงมีการท าการประมงในหลายรูปแบบมาเป็นระยะเวลานาน  ท าให้ส่งผลกระทบต่อชนิดและ
จ านวนปลาลดลง  ซ่ึงชุมชนไม่ไดมี้แผนการในการฟ้ืนฟูและเพ่ิมจ านวนปลาในอ่างน ้ าแต่อยา่งใด ประกอบกบัชุมชนเองยงั
ไม่มีขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัชนิดปลาในอ่างเก็บน ้ าเลย ท าใหชุ้มชนขาดขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการวางแผนจดัการทรัพยากรปลาใน
อ่างเก็บน ้ าได ้ ดงันั้นการส ารวจพรรณปลาในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 น้ี จึงเป็นการสร้างฐานขอ้มูลดา้นการกระจายพนัธ์ุ
ของปลา และขอ้มูลท่ีจ าเป็นใหก้บัชุมชน โดยชุมชนสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชว้างแผนจดัการและทรัพยากรปลาและการ
ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปลาในอ่างเก็บน ้ าไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1.  ท าการศึกษาบริบทของอ่างเก็บน ้ า และศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของคนในชุมชนท่ีตั้งถ่ินอาศยัรอบอ่างเก็บน ้ าท่ีมี
ผลต่อปลาดว้ยวิธีสอบถาม เพ่ือน าไปสู่การก าหนดสถานีส ารวจและเก็บรวบรวมตวัอยา่งปลา จากขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามา
ก าหนดสถานีเพ่ือท าการส ารวจไดท้ั้งหมด 3 สถานี (ภาพท่ี 1) 
 2.  ท าการส ารวจและเก็บรวบรวมตวัอยา่งปลาสถานีละ  2 คร้ัง หลงัฤดูน ้ าหลาก  ซ่ึงการรวบรวมตวัอย่างปลาใช ้
แห ขนาดตา 1 เซนติเมตร  สวงิ ขนาดตา 0.5 เซนติเมตร ยอ ขนาดตา 0.7 เซนติเมตร และตาข่ายดกัปลา ขนาดตา 2 เซนติเมตร 
โดยท าการส ารวจและเก็บรวบรวมตวัอยา่งปลาเดือนละ 1 คร้ัง ในเดือนพฤศจิกายน 2559  และ เดือนเมษายน 2560  โดยชนิด
ปลาท่ีรวบรวมไดใ้นแต่ละสถานีจะน ามาสลบดว้ยน ้ าแขง็  แลว้ท าการเลือกตวัแทนปลาท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัและภายนอก
มีความสมบูรณ์มาชนิดละ 1 ตวัอยา่ง เพ่ือน ามาถ่ายภาพ แลว้น าตวัอยา่งปลาทั้งหมดท่ีไดใ้นแต่ละสถานีมาตรึงสภาพดว้ยการ
แช่ในน ้ ายาฟอร์มาลีนเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเขียนป้ายก ากับตวัอย่างปลาในแต่ละสถานีไว ้เม่ือท าการตรึงสภาพ
ตวัอยา่งปลาครบ 14 วนั จึงท าการลา้งและแช่ตวัอยา่งปลาดว้ยน ้ าจืดนาน 2 วนั  จากนั้นน าตวัอยา่งปลาในแต่ละสถานีมาเก็บ
รักษาสภาพดว้ยการแช่ในแอลกอฮอลเ์ขม้ขน้ 75 เปอร์เซ็นต์ แลว้ท าการแยกชนิดปลาโดยใชเ้อกสารวิชาการต่างๆ ทางดา้น
อนุกรมวิธานของปลาน ้ าจืดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จากนั้นจึงจดัท าเป็นบญัชีรายช่ือชนิดปลาท่ีส ารวจพบทั้งหมดโดย
เรียงล าดับทางอนุกรมวิธานตาม Nelson et al. (2016)  และเก็บรักษาตวัอย่างปลาทั้ งหมดไวท่ี้ห้องปฏิบัติการมีนวิทยา 
สาขาวชิาประมง  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน     
 3.  ท าการจดบนัทึกขอ้มูลทางธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มของแต่ละสถานีไวเ้พ่ือน ามาใชป้ระกอบในการบรรยาย
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ภาพที ่1  ลกัษณะทางภูมิศาสตร์และต าแหน่งสถานีเก็บรวบรวมตวัอยา่งปลาในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
 เม่ือท าการเก็บรวบรวมตวัอยา่งปลาจากสถานีท่ีก าหนดทั้ง 3 สถานี แลว้น ามาตวัอยา่งปลาท่ีไดท้ั้งหมดมาแยกชนิด
ในหอ้งปฏิบติัการ พบวา่มีปลาไม่นอ้ยกวา่ 7 อนัดบั 1 ซีรีส์ยอ่ย 10 วงศ ์19 สกลุ 19 ชนิด  โดยปลาในอนัดบั Cypriniformes มี
จ านวนชนิดมากท่ีสุด คือ 8 ชนิด  รองลงมา ไดแ้ก่ อนัดบั Anabantiformes จ านวน 4 ชนิด และ อนัดบั Siluriformes   จ านวน 
2 ชนิด คิดเป็น 42, 21 และ 11 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั (ภาพท่ี 2A)  โดยปลาในอนัดบั Cypriniformes นั้นมีความหลากหลาย
มากท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  (Nelson et al. (2016)  อันดับท่ีมีจ านวนชนิดปลารองลงมา คือ  Anabantiformes            
ซ่ึงเป็นอนัดบัแยกออกมาจากปลาอนัดบั Percifromes และรวมเอา อนัดบัยอ่ย Channoidei ท่ีแยกไวใ้น Nelson (2006) เขา้มา
อยูใ่นอนัดบัน้ีดว้ย  และปลาในอนัดบัน้ีมีการแพร่กระจายกวา้งตั้งแต่อาฟริกาจนถึงเอเชีย (Nelson et al., 2016) และอนัดบั 
Siluriformes นั้ นจัดเป็นอันดับของปลาท่ีมีการแพร่กระจายในทุกทวีปและส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในน ้ าจืด (Talwer & 
Jhingran, 1991)  ส าหรับวงศ์ท่ีมีชนิดมากท่ีสุด คือ วงศ์ Cyprinidae (วงศ์ปลาตะเพียน) มีจ านวน 8 ชนิด รองลงมา คือ วงศ์ 
Osphronemidae (วงศ์ปลาแรด) จ านวน 3 ชนิด คิดเป็น 42 และ 16 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ภาพท่ี 2B)    โดยปลาในวงศ์ 
Cyprinidae มีความโดดเด่นและมีชนิดมากท่ีสุดของปลาท่ีอาศัยในน ้ าจืดและแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก (Kottelat, 2001; 
Helfman et al., 2009; Nelson et al., 2016) ส่วนปลาในวงศ์ Osphronemidae นั้นมีการแพร่กระจายอยู่ในทวีปเอเชียเท่านั้น 
(Nelson et al., 2016)   ส าหรับปลาบางชนิดท่ีส ารวจพบเป็นปลาท่ีน ามาปล่อย ไดแ้ก่ ปลากราย                        ปลาตะเพียน
ขาว ปลาดุกเทศ ปลานิล ปลากินยุง และ ปลาแรด ซ่ึงปลาเหล่าน่ีสามารถพบไดใ้นอ่างเก็บน ้ าและเข่ือนหลายๆ แห่งใน
ประเทศไทย (คฑาวธุ และ สุธิดา, 2554; ชยัณรงณ์ และ วสันต์, 2549; สุภาพร และคณะ, 2554; สุธิดา และ ปาริฉัตร, 2551) 
ส่วนปลาท่ีเหลือทั้งหมดน่าจะเป็นปลาท่ีมีอยูด่ ั้งเดิมท่ีมีการกระจายพนัธ์ุอยูใ่นหว้ยขอนแก่นอยูแ่ลว้ และเป็นปลาท่ีสามารถ
พบไดใ้นแม่น ้ าต่างๆ ในจงัหวดัน่านท่ีมีการรายงานการส ารวจปลา (อมรชยั, 2551;  อมรชยั และ พรรณพร, 2554;  อมรชยั 
และ คณะ, 2552; อมรชัย และ คณะ, 2556; อมรชัย และ คณะ, 2557; อมรชัย และ คณะ, 2558; อมรชัย และคณะ, 2560) 
นอกจากน้ีแลว้ปลาท่ีอาศยัในอ่างเก็บน ้ าก็จดัเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัของชุมชนดว้ยเช่นกนั                    ซ่ึง
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จะเห็นไดจ้ากการท าการประมงในอ่างเก็บน ้ าแห่งน้ีมีหลายรูปแบบ เช่น การวางยอ การวางตาข่าย การตกเบ็ด และ การใส่จัน่
ดกัปลา  
 ส าหรับปลาต่างถ่ินท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศพบว่ามีการกระจายพนัธ์ุในอ่างเก็บน ้ าแห่งน้ีจ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
ปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus)  ปลานิล (Oreochromis niloticus) และ ปลากินยงุ (Gambusia affinis) โดยปลาทั้งสามชนิด
น้ีก็สามารถส ารวจพบไดใ้นแม่น ้ าสาขาต่างๆ ของลุ่มแม่น ้ าน่านตอนบน  (อมรชยั, 2551;  อมรชยั และ พรรณพร, 2554;     
อมรชยั และ คณะ, 2552; อมรชยั และ คณะ, 2556; อมรชยั และ คณะ, 2557; อมรชยั และ คณะ, 2558; อมรชยั และคณะ, 
2560)  นอกจากน้ีแลว้ยงัพบวา่ปลาทั้ง 3 ชนิดสามารถพบไดใ้นอ่างเก็บน ้ าหลายๆ แห่งทัว่ประเทศไทย (คฑาวธุ และ สุธิดา, 
2554; ชยัณรงณ์ และ วสันต์, 2549; สุภาพร และคณะ, 2554; สุธิดา และ ปาริฉัตร, 2551)  ส าหรับบญัชีรายช่ือชนิดปลาท่ี
ส ารวจพบในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 แสดงในตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2  เปอร์เซ็นตข์องปลาในแต่ละอนัดบั (A)  และเปอร์เซ็นตข์องปลาในแต่ละวงศ ์(B) ท่ีส ารวจพบในอ่างเก็บน ้ าหว้ย
 ขอนแก่น 2 
 
ตารางที ่1 รายช่ือปลาท่ีส ารวจพบในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 

อนัดบั/วงศ/์ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือไทย 
คร้ังท่ีส ารวจ สถานีท่ี  
1 2 1 2 3 

Order Osteoglossiformes       
   Family Notopteridae       
      Chitala ornata (Gray, 1831) ปลากราย - √ - √ √ 
Order Cypriniformes       
   Family Cyprinidae       
      Barbodes rhombeus (Bleeker, 1853) ปลาตะเพียนทราย √ √ √ - - 
      Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1849) ปลาตะเพียนขาว √ √ √ √ √ 
      Esomus metallicus Ahl, 1924 ปลาซิวหนวดยาว √ √ √ - - 
      Henicorhynchus siamensis (sauvage, 1881) ปลาสร้อยขาว - √ - √ - 
      Pethia stoliczkana (Day, 1870) ปลามะไฟ √ √ √ - - 
      Puntius sp. - √ - √ - - 
      Rasbora paviana Tirant, 1885 ปลาซิวควาย √ - √ - - 

A B 
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      Systomus orphoides (Valenciennes, 1842) ปลาแกม้ช ้า √ √ √ √ √ 
Order Siluriformes       
   Family Bagridae       
        Hemibagrus spilopterus (Ng & Rainboth, 1999) ปลากดเหลือง √ - √ √ - 
   Family Clariidae       
       Clarias gariepinus (Burchell, 1822) ปลาดุกเทศ - √ - √ √ 
Order Gobiiformes       
   Family Gobiidae       
       Rhinogobius sp. ปลาบู่ - √ √ - - 
Subseries Ovalentaria       
   Family Ambassidae       
      Parambassis siamensis (Fowler, 1937) ปลาแป้นแกว้ √ √ √ √ √ 
Order Cichliformes       
   Family Cichlidae       
       Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) ปลานิล √ √ √ √ √ 
Order Cyprinodontiformes       
   Family Poeciliidae       
       Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) ปลากินยงุ - √ √ √ √ 

 
ตารางที ่1 รายช่ือปลาท่ีส ารวจพบในอ่างเก็บน ้ าหว้ยขอนแก่น 2 (ต่อ) 

อนัดบั/วงศ/์ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือไทย 
คร้ังท่ีส ารวจ สถานีท่ี  
1 2 1 2 3 

Order Anabantiformes       
   Family Osphronemidae       
       Osphronemus goramy Lacepède, 1801 ปลาแรด - √ - √ √ 
       Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770) ปลากระด่ีหมอ้ √ √ √ √ √ 
       Trichopsis vittata (Cuvier, 1831) ปลากริมควาย - √ √ √ - 
   Family Channidae       
       Channa striata (Bloch, 1793) ปลาช่อน - √ √ √ √ 

    หมายเหตุ :  เคร่ืองหมาย √ = พบปลา    - = ไม่พบปลา     
 

สรุปผลการวจัิย 
 การส ารวจพรรณปลาในอ่างเก็บน ้ าห้วยขอนแก่น 2 จงัหวดัน่าน ไดก่้อให้เกิดขอ้มูลพ้ืนฐานทางดา้นชนิดปลาท่ีมี
การกระจายพนัธ์ุในอ่างเก็บน ้ าแห่งน้ีให้กบัชุมชนต่างๆ ท่ีใชป้ระโยชน์จากอ่างเก็บน ้ า โดยพบว่ามีกลุ่มชนิดปลาท่ีมีการ
กระจายพนัธ์ุอยูด่ ั้งเดิมในหว้ยขอนแก่น และกลุ่มชนิดปลาท่ีมีการปล่อยภายหลงัสร้างอ่างเก็บน ้ าเสร็จ  ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การวิจยัในคร้ังน้ี ชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนบา้นน่านมัน่คง ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีตั้งอยูร่อบอ่างเก็บน ้ าสามารถน าไปใช่ในการ
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บริหารจดัการทรัพยากรปลาในอ่างเก็บน ้ าได ้ทั้งทางดา้นการอนุรักษพ์นัธ์ุปลาดั้งเดิม  และการพิจารณาปล่อยปลาชนิดต่างๆ 
เสริมลงไปในอ่างเก็บน ้ าเพ่ือเป็นการใชพ้ื้นท่ีน ้ าในอ่างเก็บน ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงจะส่งผลให้ชุมชนสามารถน ามา
ปลาต่างๆ มาเป็นอาหารและสามารถขายเพ่ือสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัวไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  นอกจากน้ียงัพบวา่พ้ืนท่ีรอบๆ อ่าง
เก็บน ้ าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวเ์ป็นจ านวนมาก  มีการใชส้ารเคมีเป็นจ านวนมาก ดงันั้นควรมีการศึกษาวจิยัถึง
การปนเป้ือนของสารเคมีในสัตวน์ ้ าและน ้ าในอ่างเก็บน ้ าแห่งน้ี เพ่ือจะท าให้ชุมชนเห็นถึงผลกระทบของการใชส้ารเคมีต่อ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ และน าไปสู่การตดัสินใจในการใชส้ารเคมีทางการเกษตรของชุมชนได ้
 

 กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ีสนับสนุนงบประมาณ                      
ในปีงบประมาณ 2559 ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี  ขอขอบคุณผูน้ าและคนในชุมชนบา้นน่านมัน่คงท่ีกรุณาให้ความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมตวัอยา่งปลา ตลอดจนกรุณาใหข้อ้มูลต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานภาคสนาม จนท าใหก้ารท างานใน
ภาคสนามเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี  และขอขอบใจนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง ท่ีเขา้มามีส่วนร่วม
และใหค้วามช่วยเหลือในการส ารวจและเก็บรวบรวมตวัอยา่งปลา 
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 ใ น  ร า ย ง านก า รปร ะ ชุ มท า ง วิ ช า ก า รมห าวิ ท ย าลั ย เ กษตรศ าสต ร์   ค ร้ั ง ที่  55 ( ส า ข าประมง ) . 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
สุภาพร สุกสีเหลือง, รักชนก โคโต, ชวิศร์ อรรถสาสน์, อภิรดี ชว้นตั้น, สิงหา วงศ์โรจน์ และ อรินทม์ งามนิยม. 2554.  
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การทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคล่ือนที่และแทบ็เลต็ 
วเิคราะห์สีของปลาสวยงาม 

The experimental to ornamental fish color analysis with application on mobile phone and tablet 
 

โกสินทร์  พฒันมณี1*  
  Kosin Pattanamanee 1*  

 

บทคัดย่อ 
 

 การตรวจสอบสีปลาสวยงามในปัจจุบนัมีขอ้จ ากดัอย่างมาก เพราะเคร่ืองวิเคราะห์สีมีราคาแพง การใชก้ระดาษ
เทียบสีก็มีความคลาดเคล่ือนมาก งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีและแท็บเล็ตวิเคราะห์สีของ
ปลาสวยงาม วิธีการศึกษา 1. หาโปรแกรมประยุกต์ท่ีสามารถตรวจสอบ ค่า RGB ได้ 2. ใช้โทรศัพท์ Samsung Note 4, 
iPhone 6s, iPad Air และ iPad Pro ถ่ายรูปแผน่กระดาษสี และถ่ายภาพปลา ท่ีระยะ 15 และ 30 เซนติเมตร ความเขม้แสง 250 
และ 500 ลกัซ์ ถ่ายภาพปลาดว้ยโทรศพัท์ Samsung Note 4 และเก็บค่า RGB ในโทนสีเดียวกนัใน 3 ต าแหน่ง คือ ส่วนหัว 
ส่วนหาง และครีบ เก็บค่า RGB จากพ้ืนท่ีส่วนหวัโดยใชข้นาดพ้ืนท่ีเก็บแตกต่างกนั ผลการทดลองพบวา่ 1. โปรแกรม Color 
Analysis สามารถวเิคราะห์ค่า RGB ไดท้ั้งระบบปฏิบติัการ Android และ iOS  2. ค่า Red index จากการถ่ายภาพดว้ยอุปกรณ์
ทั้ง 4 ชนิด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 3.  ค่า Red index จากภาพท่ีถ่ายระยะต่างกนัและความเขม้แสงต่างกนัไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ 4. ภาพปลาท่ีใชข้นาดและต าแหน่งพ้ืนท่ีวิเคราะห์ต่างกนัท าให้ค่า Red index จะแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ สรุป  1. โปรแกรมประยุกต์ช่ือ Color Analysis ของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือแท็บเล็ต เหมาะสมส าหรับ
วิเคราะห์สีของปลาสวยงาม 2. การวิเคราะห์ภาพเพ่ือใช้เปรียบเทียบตอ้งใช้เคร่ืองมือถ่ายภาพชนิดเดียวกันใน 3. ถึงแม้
ระยะห่างและความเขม้แสงไม่มีผลต่อค่า Red index แต่ควรให้จดัระยะห่างและความเขม้แสงในการถ่ายให้ใกลเ้คียงกนั
เพราะมีผลต่อค่าความสวา่ง (Lightness) 4. ต าแหน่งและขนาดพ้ืนท่ีของภาพปลาในการเลือกไปวเิคราะห์สี ตอ้งใหเ้หมือนกนั     
 
ค าส าคญั : โปรแกรมประยกุต,์ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี, การวเิคราะห์สีภาพถ่ายปลา 
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ABSTRACT 
 

 Ornamental fish color analysis is currently very limited because of the costly analysis tools.  Although the use of 
color matching paper for fish color matching, there are many discrepancies. This research aims to study the use of mobile 
phones and tablets for color analysis of ornamental fish.  Study method 1) Search for apps that can check RGB values. 2) 
Use mobile phone Samsung Note 4, iPhone 6s, iPad Air and iPad Pro. 3) There are two objects, fish and colored paper, 
which are photographed with a mobile phone and tablet at 15, 30 centimeters and light intensity of 250, 500 Lux. Shooting 
fish with a camera of Samsung Note 4 and store RGB values in the same color tone in 3 positions; Head, tail and fins collect 
RGB values from the head area using different storage sizes. The results showed that 1) Color Analysis applications can 
analyze RGB values and use both Android and iOS operating systems. 2) The Red index of all four devices was statistically 
significant difference. 3) The Red index of the images taken at different shooting intervals and light intensity were not 
significantly different. 4) An analysis of fish images using different analytical areas position and different storage sizes 
resulted in a statistically significant difference in the Red index. Conclude that 1) Camera and application named Color 
Analysis of mobile phones or Tablet were suitable for color analysis of ornamental fish. 2) Image analysis for comparative 
purposes requires the same imaging device. 3) Even though the distance and intensity of light does not affect the red index, 
it is advisable to keep the distance and light intensity similar to each other, because it affects the lightness. 4) The posi tion 
and size of the image in the selection to analyze the color must be the same. 
 
Keyword: Application, Mobile phone, Fish color analysis 
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บทน า 

การพฒันาดา้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าในปัจจุบนั โดยเฉพาะวงการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม พบว่ามีการทดลองใน
หลายรูปแบบเพ่ือพฒันาใหป้ลามีสีสนัสวยงาม ขอ้จ ากดัอยา่งหน่ึงของการทดลองดงักล่าวคือการวดัสีของปลาก่อนและหลงั
การทดลองนั้น ปัจจุบนัมีการใชก้ระดาษเทียบสี ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดไ้ม่สามารถน าไปเปรียบเทียบผลเพ่ือวเิคราะห์ทางสถิติได ้และ
การใชเ้คร่ืองมือการวเิคราะห์ภาพดิจิตอลจะมีความน่าเช่ือถือมากกวา่การวเิคราะห์ดว้ยคน (Villafuerte & Negro, 1998) หรือ
อาจใชเ้คร่ืองมืออยา่งอ่ืน เช่น Color Meter หรือ Colorimeter แต่ก็มีราคาแพง ซ่ึงบางหน่วยงานยงัไม่มีใช ้การทดลองน้ีเป็น
การประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือถ่ายภาพท่ีมีอยูแ่ลว้ในกลอ้งดิจิตอล และกลอ้งถ่ายภาพของแท็บเล็ต มาใชใ้นการถ่ายภาพและน า
ภาพท่ีได้ไปตรวจวัดค่ าของสีจากค่ า พ้ืนฐาน RGB ตามมาตรฐาน CIE (COMMISSION INTERNATIONAL DE 
L'ECLAIRAGE) (Svensson et al., 2005 ; Sköld et al., 2008 ; Nilsson Sköld et al., 2010)  ด้วยโปรแกรมประยุกต์ใน
โทรศพัทมื์อถือหรือแท็บเลต็ การทดลองคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประยกุตใ์ชโ้ทรศพัทมื์อถือหรือ
แท็บเล็ต การวิเคราะห์สีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการท าวิจัยด้านต่างๆ โดยเฉพาะการวิเคราะห์สีของปลาสวยงาม                      
เพ่ือประโยชน์ในการวจิยัในอนาคตต่อไป 
จุดประสงค์ 

1. หาโปรแกรมประยกุต ์ท่ีสามารถตรวจสอบ ค่า RGB ตามมาตรฐาน CIE และใชไ้ดท้ั้งระบบปฏิบติัการ  
Android และ iOS   

2.   เปรียบเทียบค่า Red index ท่ีถ่ายจากกลอ้งโทรศพัทมื์อถือและแท็บเลต็ จ านวน 4 อุปกรณ์ 
3.   เปรียบเทียบค่า Red index ท่ีถ่ายจากกลอ้งโทรศพัทมื์อถือและแทบ็เลต็ท่ีถ่ายจากระยะต่างๆกนั  
4.   เปรียบเทียบค่า Red index ท่ีถ่ายจากกลอ้งโทรศพัทมื์อถือและแทบ็เลต็ท่ีถ่ายดว้ยปริมาณแสงต่างๆกนั 
5.   เปรียบเทียบค่า Red index จากภาพปลาท่ีเก็บในโทนสีเดียวกนัใน 3 ต  าแหน่ง คือ ส่วนหวั หาง และครีบ 
6.   เปรียบเทียบค่า Red index จากภาพปลาท่ีเก็บในในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกนัแต่ขนาดพ้ืนท่ีจดัเก็บต่างกนั 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1.  หาโปรแกรมประยกุต ์ท่ีสามารถตรวจสอบ ค่า RGB ตามมาตรฐาน CIE และใชไ้ดท้ั้งระบบปฏิบติัการ Android 

และ iOS บน server ของ Play Store และApp Store ทดลองใชเ้พื่อหาโปรแกรมท่ีเหมาะสม 
2.  เปรียบเทียบค่า Red index จากอุปกรณ์ถ่ายภาพ 4 ชนิด คือ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี Samsung Note 4, iPhone 6s, iPad 

Air และ iPad Pro โดยน ากระดาษสี 1 แผ่น ขนาด 1 x 5 เซนติเมตร วางบนฐานท่ีใชถ่้ายรูป (ภาพท่ี 1) ปรับกลอ้งดิจิตอลใน
อุปกรณ์ทั้ง 4 ชนิด ใหมี้รายละเอียดและขนาดภาพสูงสุด ถ่ายภาพระยะ 15, 30 เซนติเมตร และถ่ายภาพท่ีความเขม้แสงท่ีวตัถุ 
250, 500 ลกัซ์ ถ่ายภาพชุดละ 3 ภาพ และวเิคราะห์ค่า RGB ดว้ยโปรแกรมท่ีเหมาะสมจากขอ้ 1  

3.  ถ่ายรูปปลาขนาดรูปด้วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี Samsung Note 4 และ วิเคราะห์ค่า RGB ในโทนสีเดียวกันใน                   
3 ต าแหน่ง คือ ส่วนหวั ส่วนหาง ครีบ (ภาพท่ี 2) และวเิคราะห์ค่า RGB จากพ้ืนท่ีส่วนหวัโดยใชข้นาดพ้ืนท่ีเก็บแตกต่างกนั 3 
ขนาด คือขนาดประมาณ 20 x 13, 30 x 13 และ 40 x 13 pixels  
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ภาพที ่1 แสดงอุปกรณ์ส าหรับการถ่ายภาพ 

 
ภาพที ่2 ต  าแหน่งท่ีน าไปวเิคราะห์ RGB 

  
4.  น าค่า RGB ไปค านวณหาค่า Red index ตามสูตร ดงัน้ี (Frischknecht, 1993; Barber et al., 2000; Pelabon et al., 

2003) Red index = (R/R+G+B) 
5.  น าค่า Red index ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of Variance: ANOVA)และหากแตกต่างกนัทางสถิติ 

ให้ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT) หรือวิเคราะห์ T test ด้วย
โปรแกรม SPSS for Windows version 15.0 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. โปรแกรมประยกุตท่ี์เหมาะสมในการวเิคราะห์หาค่า RGB พบวา่ โปรแกรม ช่ือ Color Analysis เป็นโปรแกรมท่ี

เหมาะสม เน่ืองจากสามารถใชไ้ดท้ั้ง ระบบปฏิบติัการ Android และระบบปฏิบติัการ iOS  
 

  ก.   ข. 
 

ภาพที ่3 แสดงการวเิคราะห์ RGB ดว้ยโปรแกรม Color Analysis บน Android (ก) และ iOS (ข) 
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 2.  เปรียบเทียบค่า Red index จากอุปกรณ์ถ่ายภาพ 4 ชนิด คือ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี Samsung Note 4, iPhone 6s, iPad 
Air และ iPad Pro พบวา่ การถ่ายภาพดว้ยอุปกรณ์ต่างชนิดกนั มีผลท าใหค้่า Red index ต่างกนัเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวน 
พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และเม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของค่า Red index ดว้ยวิธี 
DMRT พบว่า อุปกรณ์ทั้งส่ีชนิดถ่ายภาพออกมาแลว้วิเคราะห์ค่า Red index แตกต่างกนัทั้งหมด (ตารางท่ี 1) ความต่างกนั
ของค่า Red index  ดงักล่าวเน่ืองจากคุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองทั้ง 4 อุปกรณ์แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ Chen et 
al (2004) ท่ีรายงานวา่ ค่า RGB จะเปล่ียนไปตามชนิดของอุปกรณ์การถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ดงันั้นการเลือก
ชนิดของอุปกรณ์ถ่ายภาพในการถ่ายภาพวตัถุเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของสีนั้น จ าเป็นจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ชนิดเดียวกนั
เท่านั้น 
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียของ Red index ท่ีไดจ้ากภาพท่ีถ่ายดว้ยอุปกรณ์ถ่ายภาพชนิดต่างๆ 

ชนิดอุปกรณ์ 
Red index   
(n = 12) 

iPad Air 0.53923744a ± 0.017 
iPhone 6s 0.60525017b ± 0.023 
iPad Pro 0.58040551c ± 0.020 

Samsung Note 4 0.68880303d ± 0.029 
หมายเหต ุ ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรเหมือนกนัในแนวสดมภ ์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
                  ร้อยละ 95 (P<0.05) 
 
 3.  เปรียบเทียบค่า Red index ท่ีถ่ายจากกลอ้งโทรศพัท์มือถือและแท็บเล็ตท่ีถ่ายจากระยะ15 และ 30 เซนติเมตร 
พบวา่ เม่ือวเิคราะห์ T test ค่า Red index ท่ีไดไ้ม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 2) แต่ระดบัของค่า Red index ท่ีถ่ายใกลจ้ะให้
ค่าสูงกวา่ เม่ือไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ดงันั้นการถ่ายรูปวตัถุในระยะ 15 ถึง 30 เซนติเมตร ก็สามารถถ่ายไดใ้นช่วงดงักล่าว 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียของ Red index ท่ีไดจ้ากภาพท่ีถ่ายดว้ยอุปกรณ์ถ่ายภาพชนิดต่างๆ ท่ีระยะห่างระหวา่งกลอ้งถ่ายภาพกบั    

วตัถุ (เซนติเมตร) 
ระยะห่างระหวา่งกลอ้งกบัวตัถุ 

(เซนติเมตร) 
Red index   
(n = 24) 

15 0.61906165 ± 0.063 
30 0.58778642 ± 0.052 

 
4.  เปรียบเทียบค่า Red index ท่ีถ่ายจากกลอ้งโทรศพัท์มือถือและแท็บเล็ตท่ีถ่ายท่ีความเขม้แสงท่ีวตัถุ 250, และ 

500 lux พบวา่ เม่ือวิเคราะห์ T test ค่า Red index ท่ีไดไ้ม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 3) แต่ระดบัของค่า Red index ท่ีถ่าย
ความเขม้แสงท่ีวตัถุ 250 ลกัซ์ มีค่าสูงกวา่เลก็นอ้ย ดงันั้นการถ่ายรูปวตัถุท่ีความเขม้แสงท่ีวตัถุ 250, และ 500 ลกัซ์ ก็สามารถ
ถ่ายไดใ้นช่วงดงักล่าว ถึงแมค้วามเขม้ของแสงไม่มีผลต่อสีแต่อาจมีผลต่อความคมชดัของภาพและคุณภาพของสี  (Svensson 
et al., 2005; Svensson et al., 2006) 
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ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียของ Red index ท่ีไดจ้ากภาพท่ีถ่ายดว้ยอุปกรณ์ถ่ายภาพชนิดต่างๆ ท่ีความเขม้แสงท่ีวตัถุต่างกนั (lux) 

ความเขม้แสงท่ีวตัถุ (ลกัซ์) 
Red index   
(n = 24) 

250 0.61639966 ± 0.012 
500 0.59044841 ± 0.012 

 
5.  เปรียบเทียบค่า Red index จากภาพปลาท่ีเก็บในโทนสีเดียวกันใน 3 ต าแหน่ง คือ ส่วนหัว หาง และครีบ              

ค่า Red index ต่างกนัเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวน พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และเม่ือวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของค่า Red index ดว้ยวธีิ DMRT พบวา่  ค่า Red index ท่ีต  าแหน่งหวัและหางแตกต่างกนั ส่วนค่า 
Red index ท่ีต  าแหน่งหวักบัครีบและหางกบัครีบ ไม่แตกต่างกนั (ตารางท่ี 4) ถึงแมว้า่ค่า Red index วดัจากต าแหน่งท่ีใกลก้นั
จะไม่แตกต่างกนั เช่นส่วนหวักบัครีบ และส่วนหางกบัครีบ แต่เม่ือระยะห่างในภาพมากข้ึนเช่นระหวา่งส่วนหัวกบัส่วนหาง
จะท าให้ไดค้่า Red index แตกต่างกนั ดงันั้นการเลือกต าแหน่งของปลาท่ีจะจดัเก็บสีเพ่ือวิเคราะห์ค่าสีนั้นควรเป็นต าแหน่ง
เดียวกนั 
ตารางที ่4 ค่าเฉล่ียของ Red index ท่ีไดจ้ากภาพปลาท่ีเก็บในโทนสีเดียวกนัใน 3 ต าแหน่ง คือ ส่วนหวั หาง และครีบ 

ต าแหน่งวเิคราะห์ RGB 
Red index   
(n = 12) 

หาง 0.80811526b ± 0.036 
หวั 0.74335999ab ± 0.032 
ครีบ 0.70632547a ± 0.039 

หมายเหต ุ ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรเหมือนกนัในแนวสดมภ ์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
                  ร้อยละ 95 (P<0.05) 
 
 6.  เปรียบเทียบค่า Red index จากพ้ืนท่ีส่วนหัวโดยใชข้นาดพ้ืนท่ีเก็บแตกต่างกนั 3 ขนาด คือขนาดประมาณ 20 x 
13, 30 x 13 และ 40 x 13 pixels ค่า Red index ต่างกนัเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ (P<0.05) และเม่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของค่า Red index ดว้ยวิธี DMRT พบวา่  ค่า Red index ของพ้ืนท่ี
ส่วนหัวท่ีใชข้นาดพ้ืนท่ีเก็บ 20 x 13 pixels กบั 30 x 13 pixels ไม่แตกต่างกนั แต่จะแตกต่างจากค่า Red index ท่ีเก็บโดยใช้
ขนาดพ้ืนท่ี  40 x 13 pixels (ตารางท่ี 5) ดงันั้นการใชข้นาดพ้ืนท่ีของภาพเพ่ือใชใ้นการตรวจหาค่า Red index ควรใชข้นาด
พ้ืนท่ีไม่เกิน 30 x 13 pixels 
ตารางที ่5 ค่าเฉล่ียของ Red index ท่ีไดจ้ากภาพท่ีถ่ายจากพ้ืนท่ีส่วนหวัโดยใชข้นาดพ้ืนท่ีเก็บแตกต่างกนั 3 ขนาด 

ขนาดพ้ืนท่ีท่ีใชว้เิคราะห์ RGB 
(pixels) 

Red index   
(n = 12) 

20 x 13  0.74070643a ± 0.001 
30 x 13 0.75002666a ± 0.017 
40 x 13 0.79487929b ± 0.023 

หมายเหต ุ ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรเหมือนกนัในแนวสดมภ ์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
                  ร้อยละ 95 (P<0.05) 
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สรุปผลการวจัิย 
 1.  ควรใชโ้ปรแกรม ช่ือ Color Analysis ในระบบปฏิบติัการ Android ในการวเิคราะห์สีของภาพ 
 2.  ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ชนิดเดียวกนัเท่านั้นในการถ่ายภาพเพ่ือเปรียบเทียบวตัถุ 
 3.  สามารถถ่ายภาพวตัถุช่วงระยะ 15 ถึง 30 เซนติเมตร ไดโ้ดยไม่มีผลต่อค่า Red index 
 4.  สามารถถ่ายภาพวตัถุช่วงความเขม้แสงช่วง 250 ถึง 500 ลกัซ์ ไดโ้ดยไม่มีผลต่อค่า Red index 
 5.  ตอ้งเลือกพ้ืนท่ีๆจะน าไปวิเคราะห์สี จากภาพในจุดเดียวกนั และขนาดของพ้ืนท่ีๆจะน าไปวิเคราะห์ จะตอ้งมี
ขนาดเท่ากนั 
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บทคัดย่อ  
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูกหมาก 2) ศึกษาระบบ
การผลิตหมากของเกษตรกร 3) ศึกษาบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ตามความคิดเห็นของเกษตรกร และ  4) ศึกษา
ปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพปลูกหมากของเกษตรกร รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร จ านวน 91 ราย 
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบแบบที ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 51.85 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อย
ละ 59.39 มีสมาชิกในครัวเรือน เฉล่ีย 3 คน ทั้งหมดนบัถือศาสนาพทุธ ปลูกหมากเพ่ือเป็นรายไดเ้สริม มีพ้ืนท่ีปลูกเฉล่ีย 2.43 
ไร่ มีอายเุฉล่ีย 18.70  ปี ปลูกแบบสวนผสม เก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม ส่วนใหญ่เก็บเก่ียวหมาก
แก่หรือหมากสง ร้อยละ 92.90 โดยเก็บผลหมากท่ีร่วงลงมา ร้อยละ 63.80 จ าหน่ายในลกัษณะหมากแห้ง ร้อยละ 88.20 
ผลผลิตทั้งหมดจ าหน่ายแก่พ่อคา้คนกลางในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง เกษตรกรมีตน้ทุนในการปลูกและจ าหน่ายผลผลิต 
เฉล่ีย 3,807.22 บาท/ไร่/ปี แบ่งเป็นตน้ทุนผนัแปร เฉล่ีย 3,732.15 บาท/ไร่/ปี ตน้ทุนคงท่ีเฉล่ีย 75.07 บาท/ไร่/ปี รายไดสุ้ทธิ
จากการผลิตหมากแหง้ เฉล่ีย 10,722.02 บาท/ไร่/ปี ก าไรสุทธิ เฉล่ีย 10,646.95 บาท/ไร่/ปี นอกจากน้ีหมากยงัมีบทบาทในวิถี
ชุมชนเกษตร ดา้นประเพณีและวฒันธรรม ดา้นความเช่ือทางไสยสตร์ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นไมใ้ชส้อย ดา้นยารักษาโรค และ
ดา้นการแสดงเกียรติยศ ปัญหาอุปสรรคในการปลูกและจ าหน่ายผลผลิต คือ เกิดเช้ือราท่ีผลหมาก ราคาหมากแห้งตกต ่า 
พอ่คา้คนกลาง และขโมย 

 

ค าส าคญั : บทบาทของหมาก, วถีิชุมชนเกษตร  
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ABSTRACT  
 

 This study has its objectives to 1) A Study of general information of occupation betel nut farmer 2) A Study of 
system production farmer 3 )  A Study of The Role of Betel Nut in Local Community of Agriculture by the comments of 
farmer and 4) A Study of Problems barrier in Supplementary occupation betel nut farmer. data collection for interview 91 
person. Data analysis for Statistical package for the social science (SPSS), Use for Statistics Percentage, Arithmetic standard 
deviation and T-test. The results of the analyses showed that the sample mostly were female average age 51.85 year gaining 
elementary education 59 .39 percent has household, member average 3  person all religions Buddhism, cultivate for extra 
income was growing area 2.43 rai. The average age of 18.70 year, Mixed garden. Harvest in February to May. The majority 
of agriculturists 92.90 percent harvest raw betel nut, 63.80 percent for harvest raw betel nut fall, 88.20 percent for selling 
feature Dried Betel Nut. all of produce Selling to middle man in the area and nearby, farmer was cost of planting and product 
distribution average 3,807.22 baht/rai/year compose of Variable cost 3,732.15 baht/rai/year Fixed cost 75.07 baht/rai/year 
Net income 10,722.02 baht/rai/year Net profit 10,646.95 baht/rai/year. In addition to Betel Nut has the role of in Local 
Community of Agriculture in Traditional and cultural, Faith and superstition, Economic, Utility wood, Medicine, Show 
honor. Obstacles in cultivation and Product distribution was Fungi, price of Dried Betel Nut decreased, middle man 
underpriced and steal. 
 
Keywords : betel nut farmer, Local Community of Agriculture 
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บทน า 

หมากเป็นพืชตระกลูปาลม์ท่ีผกูพนักบัคนไทยมาอยา่งชา้นาน มีการปลูกตน้หมากไวร้อบๆ บา้นบ่งบอกถึงขอบเขต
ท่ีดินของตน รวมทั้งเป็นเคร่ืองหมายของไมตรีท่ีแสดงออกทางการตอ้นรับ นอกจากน้ีหมากยงัมีบทบาทอีกมากมาย ทั้งใน
ดา้นการใชส้อย ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นยารักษาโรค ดา้นการสร้างความสมัพนัธ์ ดา้นความเช่ือทางไสยศาสตร์ ดา้นประเพณี
ชีวติ และดา้นการแสดงเกียรติยศ ปัจจุบนัหมากมีบทบาททางดา้นสังคม วฒันธรรมนอ้ยลง แต่มีบทบาททางดา้นเศรษฐกิจซ่ึง
เป็นสินคา้อุตสาหกรรมท่ีมีการส่งออกต่างประเทศ จากขอ้มูลการส่งออกหมากแห้งของไทยในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการ
ส่งออกมากท่ีสุด เท่ากบั 1,252.39 ลา้นบาท โดยตลาดส่งออกท่ีส าคญัไดแ้ก่ บงัคลาเทศ เนปาล อินเดีย พม่า ซาอุดิอาระเบีย 
ปากีสถาน (กระทรวงพาณิชย,์ 2559) ส าหรับประเทศไทยมีการปลูกหมากทั้งส้ิน 41,303 ไร่ จ านวนครัวเรือนเกษตรกรท่ี
ปลูกหมาก เท่ากบั 26,298 ครัวเรือน ราคาเฉล่ียท่ีเกษตรกรขายได ้25 .12 บาท/กิโลกรัม ส าหรับจงัหวดันครศรีธรรมราช            
มีพ้ืนท่ีปลูกหมากมากอยูใ่นอนัดบั 8 ของประเทศ ซ่ึงมีพ้ืนท่ี เท่ากบั 1,751 ไร่ จ านวนครัวเรือนเกษตรท่ีปลูกหมาก เท่ากบั 
2,605 ครัวเรือน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559)  
จากความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหผู้ศึ้กษาเลง็เห็นถึงความส าคญับทบาทของหมากในวถีิชุมชนของเกษตรกร จึงไดท้ าการ
เลือกพ้ืนต าบลน ้ าตก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนศึกษา ทั้งน้ีพ้ืนท่ีดงักล่าวเกษตรกรยงัคงประกอบอาชีพ
ปลูกหมากทั้งเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม ซ่ึงผลจากการศึกษาท่ีไดส้ามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางแผน
ช่วยเหลือและสนบัสนุนเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูกหมากในอนาคต 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey research) โดยมีระเบียบวธีิวจิยัดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครัวเรือนเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูกหมาก
ในพ้ืนท่ีต าบลน ้ าตก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดพ้ืนท่ี 6 หมู่บา้นของต าบลน ้ าตกเป็น
พ้ืนท่ีศึกษา จ านวน 993 ครัวเรือน จากนั้นใชว้ิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
เฉพาะครัวเรือนเกษตรกรท่ีปลูกหมากในแต่ละหมู่บา้น ไดต้วัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 91 ครัวเรือน  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง ประกอบด้วยค าถามปลายปิด (Close  ended  
questionnaire) และค าถามปลายเปิด (Open ended  questionnaire) ประกอบดว้ย  4  ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพปลูกหมาก ขอ้มูลส่วนน้ีมีทั้งค  าถามปลายปิด และค าถาม
ปลายเปิด  
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลระบบการผลิตหมากของเกษตรกร ในประเด็นเก่ียวกับวตัถุประสงค์ของการปลูก พ้ืนท่ีปลูก 
ลกัษณะการผลิต การใชปั้จจยัการผลิต ผลผลิต และรายได ้ขอ้มูลส่วนน้ีมีทั้งค  าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิด  

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ขอ้มูลส่วนน้ีเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตราประเมินค่า 
(Rating scale) 5 ระดบั เพื่อสอบถามถึงบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ตามความคิดเห็นของเกษตรกร ใน 7 ดา้น คือ 
1) ดา้นไมใ้ชส้อย 2) ดา้นเศรษฐกิจ 3) ดา้นยารักษาโรค 4) ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ 5) ดา้นความเช่ือทางไสยศาสตร์ 6) 
ดา้นประเพณี วฒันธรรม และ 7) ดา้นการแสดงเกียรติยศ โดยใชม้าตราประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั และให้น ้ าหนัก
คะแนน ดงัน้ี 
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 ข้อเลือก   คะแนน 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่      5 
 เห็นดว้ย       4 
 ไม่แน่ใจ       3 
 ไม่เห็นดว้ย      2 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่             1 
 ส่วนท่ี 4 ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพการปลูกหมากและความตอ้งการการช่วยเหลือของเกษตรกร ขอ้มูล
ส่วนน้ีเป็นค าถามปลายเปิด  

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ (Statistical package for the 
social science, SPSS) โดยใช้สถิติดังต่อไปน้ี (1) ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นขอ้มูล
ระดบันามบญัญติั (Nominal scale) และขอ้มูลระดบัมาตราอนัดบั (Ordinal scale) (2) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ืออธิบายขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นขอ้มูลระดบัช่วง (Interval scale) 
และข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio scale) และ(3) การทดสอบแบบทีกรณี 1 กลุ่มตัวอย่าง (One sample t - test) เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร กบัเกณฑท่ี์ตั้งไวต้ามสมมติฐาน โดยใชสู้ตรดงัน้ี (ฉัตรศิริ  ปิยะ
พิมลสิทธ์ิ, 2545)  

t = 
x ̅−μ0

S

√n

  โดยมี  df = n - 1 

 เม่ือ 
 x ̅แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
 μ0 แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มประชากรหรือ เกณฑท่ี์ตั้งข้ึน 
 S  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 

n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ  (Degree of freedom) 

เกณฑ์การแปลผล ใช้เกณฑ์การแปลผลตามหลกัเกณฑ์การแบ่งแบบใช้อนัตรภาคชั้น โดยใช้คะแนนสูงสุด – 
คะแนนต ่าสุด ผลลพัธ์ท่ีไดห้ารดว้ยจ านวนชั้นท่ีแบ่ง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีคะแนนสูงสุด คือ 5 และคะแนนต ่าสุด คือ 1 แบ่ง
ระดบัชั้นออกเป็น 5 ระดบั ค่าอนัตรภาคชั้นท่ีได ้คือ 0.80 และน ามาก าหนดขอบเขตมธัยฐานในการอ่านช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

4.21 – 5.00 หมายถึง มีบทบาทในระดบัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง  มีบทบาทในระดบัมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีบทบาทในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีบทบาทในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีบทบาทในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ผลและวจิารณ์ผล 
การศึกษาบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ต าบลน ้ าตก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช สามารถเสนอ

ผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
1. ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกรทีป่ระกอบอาชีพปลูกหมาก 
 เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูกหมาก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 51.85 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา   
มีสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3 คน ทั้งหมดนบัถือศาสนาพทุธ 
2. ระบบการผลติหมาก 
 เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีการปลูกหมากเพ่ือเป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือน โดยมีพ้ืนท่ีปลูกหมาก เฉล่ีย 2.43                 
ไร่/ครัวเรือน ตน้หมากอาย ุเฉล่ีย 18.70 ปี มีลกัษณะการปลูกหมากแบบสวนผสม โดยผลิตหมากแบบทะวาย โดยเก็บเก่ียว
ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเก่ียวหมากแก่หรือหมากสงมีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีเก็บเก่ียว
หมากดิบหรือหมากสด โดยเก็บผลหมากร่วงใตโ้คนตน้หมาก ใชไ้มไ้ผ่ติดตะขอสอยผลหมาก และ ใชค้นปีนข้ึนไปเก็บผล
หมากบนตน้ ทั้งน้ีเกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตหมากรูปหมากแหง้ จ าหน่ายทั้งทะลาย และจ าหน่ายหมากสด โดยจ าหน่ายใหแ้ก่
พอ่คา้คนในต าบล  

ส าหรับประเด็นของปัจจยัการผลิต ผลผลิต และรายได้ นั้น พบว่า เกษตรกรมีตน้ทุนทั้งหมดในการปลูกหมาก 
เฉล่ีย  3,807.22 บาท/ไร่/ปี โดยแบ่งเป็นตน้ทุนผนัแปร เฉล่ีย 3,732.15 บาท/ไร่/ปี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าจา้งเก็บเก่ียวผลผลิต
หมาก ค่าจา้งผลิตหมากแหง้ ค่าน ้ ามนัรถ ค่าปุ๋ยเคมี และค่าน ้ ามนัเคร่ืองตดัหญา้ และมีตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด เฉล่ีย 75.07 บาท/
ไร่/ปี ไดแ้ก่ ค่ามีดพร้า ค่ากระสอบ และค่าเคียว ส่วนผลตอบแทนและก าไรจากการผลิตหมาก พบวา่ เกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิ
จากการผลิตหมาก เฉล่ีย 10,722.02 บาท/ไร่/ปี และมีก าไรสุทธิ เฉล่ีย 10,646.95 บาท/ไร่/ปี 
3. บทบาทของหมากในวถิีชุมชนเกษตร 

3.1 บทบาทด้านไม้ใช้สอย 
 พบว่า บทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ดา้นไมใ้ชส้อยอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 1.30) มีเพียง
ประเด็นการปลูกหมากเป็นแนวเขตแดนเท่านั้นท่ีมีบทบาทในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.04) เม่ือพิจารณา เป็นรายขอ้จาก
ค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย พบวา่ การปลูกหมากเป็นแนวเขตแดนให้ค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.04) รองลงมา คือ การใชก้าบ
หมากท ารถลากเป็นของเล่นส าหรับเด็กๆ (ค่าเฉล่ีย = 1.55) การใชต้น้หมากท าตบัจากมุงหลงัคา (ค่าเฉล่ีย = 1.38) การใชต้น้
หมากก่อสร้างสะพานขา้มล าหว้ย ล าคลอง (ค่าเฉล่ีย = 1.30) การใชต้น้หมากก่อสร้างคอกสัตว ์(ค่าเฉล่ีย = 1.29) การใชก้าบ
ใบหมากท าหมาตกัน ้ า (ค่าเฉล่ีย = 1.22) การใชต้น้หมากท าเฟอร์นิเจอร์ เช่น เตียงนอน แคร่ ฯลฯ ใชต้น้หมากก่อสร้างร้ัวบา้น 
ใชต้น้หมากส าหรับสร้างกระท่อม ใชต้น้หมากส าหรับสร้างอุปกรณ์ไถ (คลาด แอกเทียมววั ฯลฯ) ใชก้าบใบหมากท าเชือก
มดั (ค่าเฉล่ีย = 1.20) การใชก้าบใบหมากท าปลอกมีด (ค่าเฉล่ีย = 1.19) การใชต้น้หมากก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั (ค่าเฉล่ีย = 1.16) 
การใชล้ าตน้หมากท าคานส าหรับแบกของ (ค่าเฉล่ีย = 1.15) การใชต้น้หมากท าบนัไดบา้น ใชก้าบใบหมากท าพดัคลายร้อน 
(ค่าเฉล่ีย = 1.13) การใชท้างหมากแห้งท าเสวียนส าหรับรองกระทะใบบวัขนาดใหญ่ (ค่าเฉล่ีย = 1.08) และการใชเ้ยื่อของ
กาบหมากลอกออกท ามวนบุหร่ีใหค้่าเฉล่ียนอ้ยสุด (ค่าเฉล่ีย = 1.03) ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจิรวรรณ จั้งจิตเมธี (2539) ท่ี
กล่าววา่ ล าตน้หมากสามารถน ามาท าเป็นเสาบา้น เสาร้ัว ฝา ท าสะพาน ใบใชมุ้งหลงัคา กาบโคน กาบใบท าปลอกมีด ท าพดั 
ท าเชือก เยื่อของกาบลอกออกมวนบุหร่ี และยงัสอดคลอ้งกบัธีรวฒัน์  ประหยดัทรัพย ์(2533) ท่ีกล่าวว่า หมากสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการท าเสาท าสะพาน ท าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มีการน าเอากาบใบไปท าปลอกมีดท าพดั น าจั่นหรือ
ดอกหมากท่ียงัอ่อนอยูใ่ชท้ าอาหารเพ่ือรับประทานกบัน ้ าพริกเป็นตน้ และยงัสอดคลอ้งกบัศูนยก์ารส่ือสารนานาชาติแห่ง
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จุฬาฯ (2554) ท่ีกล่าววา่ ส่วนต่างๆ ของหมากไม่วา่จะเป็น ใบหมาก กาบหมาก กาบใบ และล าตน้ สามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ไดด้งัน้ี ใบหมากสามารถน ามาท าเป็นเสวียนขนาดใหญ่ส าหรับรองรับกระทะใบบวัขนาดใหญ่ในขณะท่ีกวนน ้ าตาลองุ่น 
กาบใบสามารถน ามาท าปลอกมีด รถลาก ท าเป็นท่ีจบักระทะเคี่ยวตาล กาบหมากสามารถน ามาท าพดัคลายร้อน และล าตน้
สามารถน ามาท า สะพาน เฟอร์นิเจอร์ ท าเสาตอม่อ ฟากสบั แม่บนัได ลูกบนัได ท าเชือก และเยือ่ของกาบลอกออกมวนบุหร่ี 
 3.2 บทบาทด้านเศรษฐกจิ 
  พบว่า บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.10)                
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้จากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย พบวา่ การปลูกหมากท าให้พ้ืนท่ีท่ีมีอยูเ่กิดประโยชน์สูงสุด (ค่าเฉล่ีย = 
3.36) รองลงมาคือ การปลูกหมากท าใหแ้รงงานในครัวเรือนเกิดประโยชน์สูงสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.29) การปลูกหมากท าให้เวลา
วา่งจากอาชีพหลกัเกิดประโยชน์สูงสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.25) การปลูกหมากท าใหผู้สู้งอายใุนครัวเรือนมีงานท า (ค่าเฉล่ีย = 3.16) 
รายไดจ้ากการปลูกหมากช่วยใหมี้การใชจ่้ายในชุมมากข้ึน(ค่าเฉล่ีย = 3.12) การปลูกหมากสามารถใชว้สัดุเศษเหลือ (เปลือก
หมาก) ท าปุ๋ยหมกัเพื่อลดตน้ทุนการผลิตพืชของครัวเรือนได ้(ค่าเฉล่ีย = 2.79) และการปลูกหมากช่วยลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
หมากกินของสมาชิกในครัวเรือนใหค้่าเฉล่ียนอ้ยสุด (ค่าเฉล่ีย = 2.76) ตามล าดบั  
 3.3 บทบาทด้านยารักษาโรค 
 พบว่า บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ด้านยารักษาโรคอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 1.15)                
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้จากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย พบวา่ การใชห้มากรักษาโรคน ้ ากดัเทา้ใหค้่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย = 1.31) 
รองลงมาคือ การใชห้มากเป็นยาสมานแผล (ค่าเฉล่ีย = 1.23) การใชห้มากเป็นยาทาแกผ้ดผื่นคนั (ค่าเฉล่ีย = 1.21) การใช้
หมากเป็นยาขบัปัสสาวะ (ค่าเฉล่ีย = 1.20) การใชห้มากเป็นยาขบัพิษ (ค่าเฉล่ีย = 1.13) การใชห้มากรักษาโรคหวดั (ค่าเฉล่ีย 
= 1.12) การใช้หมากรักษาอาการแผลเร้ือรัง (ค่าเฉล่ีย = 1.11) การใช้หมากรักษาโรคพยาธิใบไมใ้นสัตวเ์ล้ียง (หมู ววั) 
(ค่าเฉล่ีย = 1.10) การใชห้มากเป็นยาแกอ้าการปากเป่ือย (ค่าเฉล่ีย = 1.09) และการใชห้มากเป็นยาก าจดัหนอนเม่ือววัควายมี
บาดแผลและมีหนอนใหค้่าเฉล่ียนอ้ยสุด (ค่าเฉล่ีย = 1.07) ตามล าดบั 
 3.4 บทบาทด้านการสร้างความสัมพนัธ์ 
 พบวา่ บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย = 2.56) 
มีเพียงประเด็นการแบ่งผลหมากใหเ้พ่ือนบา้นเท่านั้นท่ีมีบทบาทอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียของบทบาทเท่ากบั 3.51 เม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียบทบาทของหมากเป็นรายขอ้จากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย พบวา่ การแบ่งบนัผลหมากใหเ้พ่ือนบา้นใหค้่าเฉล่ีย
สูงสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.51) รองลงมาคือ การใชห้มากส าหรับรองรับแขกท่ีไปมาหาสู่ (ค่าเฉล่ีย  = 2.96) การแบ่งบนัผลหมากให้
ชุมชนเพ่ือใชใ้นงานส่วนรวม (ค่าเฉล่ีย = 2.64) การแบ่งบนัตน้หมากใหเ้พ่ือนบา้นใชส้อย (ค่าเฉล่ีย = 2.14) เด็กๆ ในชุมชน
ใชก้าบหมากประดิษฐเ์ป็นของเล่น เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กนัในชุมชน (ค่าเฉล่ีย = 2.13) และการแบ่งบนัตน้หมากใหชุ้มชน
เพ่ือสาธารณะประโยชน์ใหค้่าเฉล่ียนอ้ยสุด (ค่าเฉล่ีย = 1.99) ตามล าดบั  
 3.5 บทบาทด้านหมากกบัความเช่ือทางไสยศาสตร์ 
 พบวา่ บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร กบัความเช่ือทางไสยศาสตร์ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.91) 
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้จากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย พบวา่ ใชห้มากในพิธีสะเดาะเคราะห์ (ค่าเฉล่ีย = 4.76) รองลงมา
คือ ใชห้มากในพิธีข้ึนบา้นใหม่และใชห้มากในพิธีตั้งศาลพระภูมิ (ค่าเฉล่ีย = 4.32) ใชห้มากในพิธีข้ึนขนัตั้ง (พิธีแสดงคารา
วะแก่ครูของอาจารยผ์ูป้ระกอบพิธีการต่างๆ) (ค่าเฉล่ีย = 4.16) ใชห้มากในพิธีข้ึนเสาเอกบา้นเรือน (ค่าเฉล่ีย = 4.12) ใชห้มาก
ในพิธีวางศิลาฤกษ์ (บวงสรวงเจา้ท่ีเจา้ทางและพระแม่ธรณี) (ค่าเฉล่ีย = 4.11) ใชห้มากในพิธีกรรมเพื่อรักษาโรค (ค่าเฉล่ีย             
= 3.80) ใชห้มากในพิธีท าขวญัเด็ก (ค่าเฉล่ีย = 3.01) ใชห้มากในพิธีตดัจุกให้ค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (ค่าเฉล่ีย = 2.59) ตามล าดบั              
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจิรวรรณ  ตั้งจิตเมธี (2539) ท่ีกล่าววา่ นบัยอ้นข้ึนไปราวห้าร้อยกวา่ปี หมากยงัใชใ้นการท าเสน่ห์ ในลิลิต
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พระลอ ซ่ึงแต่งข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน้ ราว พ.ศ. 1991 – 2026 กล่าวถึงตอนท่ีพระปู่ช่วยพระเพ่ือน พระแพง             
ท าเสน่ห์พระลอโดยใชส้ลาเห็นวา่ “ปู่จึงใชส้ลา เดินเวหาไปสู่ แลนา ตกลงแลนา ปากหมากเสวยท่านให ้แลนา คร้ันท่านได้
หยิบเสวย แลนา ท าให้หลงใหลทั้ งสองนาง และสอดคลอ้งกับปิยวฒัน์ ธินะ (2549) ท่ีกล่าวว่า ประเพณีข้ึนขนัตั้ง  คือ             
พิธีแสดงคารวะแก่ครูของอาจารยผ์ูป้ระกอบพิธีการต่าง ๆ เพ่ือบอกกล่าวแก่ครูในการท่ีจะใชว้ิชาท่ีเรียนมา หรืออาจเชิญมา
สถิตอยูด่ว้ยเพ่ือเพ่ิมความศกัด์ิสิทธ์ิแก่การประกอบพิธีนั้น ขนัตั้งส าหรับอาจารยด์งักล่าวน้ีจะเป็นอีกส่วนหน่ึงต่างหากมิใช่
เคร่ืองบูชาในพิธีกรรมนั้น ๆ ขนัตั้งมีหลายแบบ เคร่ืองท่ีใชบ้รรจุในขนัตั้งหรือพานครูนั้นมีหลายแบบเช่นกนั ในพิธีบางแห่ง 
อาจท าเคร่ืองสงัเวยขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กแลว้แต่ผูท้  าพิธี ซ่ึงมกัจะเป็นพระสงฆห์รืออาจารย ์ส าหรับเคร่ืองข้ึนขนัตั้งเสวย
ขนาดเลก็ท ากนัทัว่ไปส าหรับในครอบครัว โดยทัว่ไปมีพานหรือกรวยดอกไม ้เทียนกรวยเบ้ีย ผา้ขาว ผา้แดง หมาก ช่อกลว้ย 
ออ้ย มะพร้าว ขา้วเปลือก ขา้วสาร เป็นตน้  
 3.6 บทบาทด้านประเพณี และวฒันธรรม 
 พบวา่ บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ดา้นประเพณี และวฒันธรรม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย            
= 4.26) เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้จากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบวา่ การใชห้มากเพ่ือแต่งขนัหมากในพิธีแต่งงานให้
ค่าเฉล่ียมากสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.44) รองลงมาคือ การจดัหมากไวเ้ล้ียงแขกท่ีมาในงานฌาปนกิจศพ (ค่าเฉล่ีย = 4.33) การใช้
หมากเป็นส่วนหน่ึงในการสกัการะพระอุปัชฌายใ์นพิธีบรรพชาอุปสมบท (ค่าเฉล่ีย = 4.31)  การใชห้มากส าหรับรับรองเล้ียง
แขกในงานพิธีต่างๆ (ค่าเฉล่ีย = 4.30) การใชม้าในพิธีมดัตราสงัขศ์พ (ค่าเฉล่ีย = 4.27) การใชห้มากถวายพระสงฆใ์นพิธีสวด
พระอภิธรรมศพ (ค่าเฉล่ีย = 4.25) การใชพ้นมหมากในพิธีบูชาพระรัตนตรัย (ค่าเฉล่ีย = 4.19) และการใชห้มากในการขอ
ขมาเม่ือกระท าความผิดใหค้่าเฉล่ียนอ้ยสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.00) ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจิรวรรณ  ตั้งจิตเมธี (2539) ท่ีกล่าววา่ 
ตามประเพณีของสังคมไทย เม่ือคน ๆ หน่ึงได้ด าเนินชีวิตมาจนกระทั่งถึงเวลาอนัเหมาะสมส าหรับการเปล่ียนแปลง
สถานภาพและบทบาทแลว้ ก็จะจดัพิธีข้ึนเพ่ือบอกกล่าว ขอความช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจ และเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั 
พิธีเหล่าน้ี ได้แก่ พิธีแต่งงาน อุปสมบท พิธีศพ และยงัสอดคลอ้งกบัปิยวฒัน์ ธินะ (2549) ท่ีกล่าวว่า ในสมยัของพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช เม่ือมีการออกพรรษา ก็ใชห้มากเขา้ร่วมในพิธีดว้ยเสมอ และมีหลกัฐานท่ีไดจ้ารึกในหลกัศิลาจารึกหลกั
ท่ี 1 ไวว้่า “เม่ือออกพรรษากรานกฐินเดือนหน่ึงจึงแลว้ เม่ือกรานกฐินมีพนมเบ้ีย พนมหมาก มีพนมดอกไม ้มีหมอนนั่ง 
หมอนนอน บริพารกฐิน โอยทานแล่ปีแล้ญิบล้าน” หรืออยูป่ระเพณีการแต่งงานก็จะตอ้งมีการแห่ขนัหมากและจดัพานหมาก
ไวใ้นพิธีดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ียงัมีการใชป้ระโยชน์จากหมากในหลายลกัษณะ เช่น ใชเ้ป็นของขบเค้ียว เพ่ือใหฟั้นแขง็แรง 
หรือ ป้องกนัฟันผ ุท าใหป้ากแดงดูสวยงามส าหรับสุภาพสตรีซ่ึงเช่ือกนัเช่นนั้น  
 3.7 บทบาทด้านการแสดงเกยีรตยิศ 
 พบวา่ บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ดา้นการแสดงเกียรติยศ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 1.33) 
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้จากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบวา่ ใชเ้คร่ืองหมากท าดว้ยกระบะไมใ้นการบ่งบอกฐานะให้
ค่าเฉล่ียมากสุด (ค่าเฉล่ีย = 1.38) รองลงมาคือ ใชเ้คร่ืองหมากท าดว้ยทองในการบ่งบอกถึงฐานะและใชเ้คร่ืองหมากท าดว้ย
ทองเหลืองในการบ่งบอกถึงฐานะ (ค่าเฉล่ีย = 1.32) และใชเ้คร่ืองหมากท าดว้ยเงินในการบ่งบอกถึงฐานะใหค้่าเฉล่ียนอ้ยสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 1.31) ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พยงุ  วงษน์อ้ย (2530) ท่ีกล่าววา่โดยปกติภาชนะใส่หมากพลูท่ีเป็นเคร่ืองยศ มกั
ไม่ไดใ้ส่หมากพลูกินจริง ๆ เพราะเจา้ของถือว่าเป็นของสูง การไดรั้บพระราชทานถือเป็นเกียรติยศของตนเองและวงษ์
ตระกูล มกัจะใชภ้าชนะท่ีมีอยู่แลว้หรือสร้างข้ึนเลียนแบบของท่ีใช้พระราชทาน เวลาเขา้เฝ้าหรือเดินทางไปในท่ีต่าง ๆ                 
ก็เตรียมเคร่ืองหมากพลูใส่ภาชนะอย่างอ่ืนไป และยงัสอดคล้องกับจิรวรรณ  ตั้ งจิตเมธี (2539) ท่ีกล่าวว่า ในสมัย
รัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลท่ี 4 – 5 นอกจากจะมีการพระราชทานเคร่ืองยศให้ฝ่ายหนา้แลว้ ยงัมีการพระราชทานให้ฝ่ายใน
และสตรีท่ีท าประโยชน์ใหร้าชวงศแ์ละประเทศชาติดว้ย ซ่ึงลว้นเป็นเคร่ืองใชใ้ส่หมากพลูทั้งส้ิน โดยเฉพาะเม่ือหมู่ชนชั้นสูง
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ในสมัยรัชกาลท่ี 5 เกิดความนิยมท าภาชนะเคร่ืองใช้ในการกินหมากด้วยวสัดุมีค่าราคาแพง ฝีมือประณีตมาอวดกัน                   
และใชเ้พ่ือแสดงฐานะ  ค่านิยมน้ีท าให้การพระราชทานภาชนะเคร่ืองใชใ้นการกินหมากให้แก่ขุนนางและผูใ้กลชิ้ด ทั้งชาย
และหญิง ฝ่ายหน้าและฝ่ายในตามล าดบัยศศกัด์ิ ฐานะและความดีความชอบเพ่ือเป็นเกียรติยศแก่ผูรั้บนั้น ไดก้ลายมาเป็น
เคร่ืองแสดงยศโดยตรงในภายหลงั 
4. บทบาทของหมากทีส่่งผลต่อวถิีชุมชนเกษตร 
 4.1 บทบาทด้านไม้ใช้สอย  
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ค่าเฉล่ียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรดา้นไมใ้ชส้อยไม่สูงกวา่
เกณฑท่ี์ก าหนด อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p ≤ 0.01)  จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่บทบาทของหมากดา้น
ไมใ้ชส้อยไม่ส่งผลต่อวถีิชุมชนเกษตรของเกษตรกร  
 4.2 บทบาทด้านเศรษฐกจิ  
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ค่าเฉล่ียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรดา้นเศรษฐกิจไม่สูงกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนด อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p ≤ 0.01)  จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่บทบาทของหมากดา้น
เศรษฐกิจไม่ส่งผลต่อวถีิชุมชนเกษตรของเกษตรกร  
 4.3 บทบาทด้านยารักษาโรค 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ค่าเฉล่ียบทบาทของหมากในวถีิชุมชนเกษตรดา้นยารักษาโรคไม่สูงกวา่
เกณฑท่ี์ก าหนด อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสติถิ (p ≤ 0.01) จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นวา่บทบาทของหมากดา้น
ยารักษาโรคไม่ส่งผลต่อวถีิชุมชนเกษตรของเกษตรกร  
 4.4 บทบาทด้านการสร้างความสัมพนัธ์ 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉล่ียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรด้านการสร้าง
ความสมัพนัธ์ไม่สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p ≤ 0.01) จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่
บทบาทของหมากดา้นการสร้างความสมัพนัธ์ไม่ส่งผลต่อวถีิชุมชนเกษตรของเกษตรกร  
 4.5 บทบาทด้านหมากกบัความเช่ือทางไสยศาสตร์ 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉล่ียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรดา้นหมากกบัความเช่ือ
ทางไสยศาสตร์สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p ≤ 0.01) จึงปฏิเสธ  สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่
บทบาทของหมากดา้นหมากกบัความเช่ือทางไสยศาสตร์ส่งผลต่อวถีิชุมชนเกษตร  
 4.6 บทบาทด้านประเพณี และวฒันธรรม 
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉล่ียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรด้านประเพณี และ
วฒันธรรมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด อย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ (p ≤ 0.01) จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นว่า
บทบาทของหมากดา้นประเพณี และวฒันธรรมส่งผลต่อวถีิชุมชนเกษตร  
 4.7 บทบาทด้านการแสดงเกยีรตยิศ  
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ค่าเฉล่ียบทบาทของหมากในวถีิชุมชนเกษตรดา้นการแสดงเกียรติยศไม่
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด อย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ (p ≥ 0.01) จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นว่าบทบาทของ
หมากดา้นการแสดงเกียรติยศไม่ส่งผลต่อวถีิชุมชนเกษตร  
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5. ปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพปลูกหมากของเกษตรกร 
ไดแ้ก่ หนา้หมากข้ึนราในช่วงฝนตก ราคาหมากแห้งตกต ่าและพ่อคา้คนกลางกดราคา พร้าบาดน้ิวขณะท าหมาก น ้ าท่วมท า
ใหส้ร้างความเสียหายแก่ผลหมาก เช่น ผลหมากลอยน ้ าหายไป เป็นตน้ ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าวท าใหพ้บขอ้เสนอแนะจากการ
วจิยัช้ินน้ี คือ ควรสร้างเคร่ืองกะเทาะเปลือกหมาก เคร่ืองอบหมากแหง้ เพ่ือไม่ใหผ้ลผลิตหมากข้ึนราหรือเน่าเสียระหวา่งช่วง
การผลิตหรือในช่วงฤดูฝน 
 

สรุปผลการวจัิย 
ผลการศึกษาบทบาทของหมากในวถีิชุมชนเกษตร ต าบลน ้ าตก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราชนั้น เกษตรกร

ในพ้ืนท่ีมีการปลูกหมากเพ่ือเป็นรายไดเ้สริมให้กบัครัวเรือน มีลกัษณะการปลูกหมากแบบสวนผสม โดยผลิตหมากแบบ
ทะวาย เก็บเก่ียวในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม เก็บเก่ียวหมากแก่หรือหมากสง มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีเก็บเก่ียว
หมากดิบหรือหมากสด เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตหมากรูปหมากแห้ง โดยจ าหน่ายให้แก่พ่อคา้คนในต าบล โดยมีตน้ทุน
ทั้งหมดในการปลูกหมาก เฉล่ีย  3,807.22 บาท/ไร่/ปี เกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิจาการผลิตหมาก เฉล่ีย 10,722.02 บาท/ไร่/ปี 
และมีก าไรสุทธิ เฉล่ีย 10,646.95 บาท/ไร่/ปี ส าหรับบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ประกอบดว้ย บทบาทของหมาก
ในวิถีชุมชนเกษตร ดา้นไมใ้ชส้อย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นยารักษาโรค ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ ดา้นหมากกบัความเช่ือทาง
ไสยศาสตร์ ดา้นประเพณี และวฒันธรรม และดา้นการแสดงเกียรติยศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยัขอขอบคุณสาขาวชิาพฒันาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ศรีวชิยั (ไสใหญ่) ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการท าวจิยัตลอดกระบวนการ 
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อตัราพนัธุกรรมและความก้าวหน้าในการคัดเลือก 
ของสายพนัธ์ุถั่วฝักยาวลูกช่ัวรุ่นที่ 3 

Heritability and Genetic Advance in F3- Lines of Yardlong Bean  
 

ธนัวา เกตุโอน1*ปราโมทย ์พรสุริยา1 สุภาภรณ์ เอ่ียมเข่ง1  และรุศมา มฤบดี1  
Thanwa Keton1* Pramote Pornsuriya1 Supaporn Ieamkheng1 and Rusama Mareubodi1 

 

บทคัดย่อ 
 

ถั่วฝักยาวเป็นพืชผักท่ีส าคัญและมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย มีคุณค่าทางโภชนาการ                        
โดยเป็นแหล่งของโปรตีน เกลือแร่และวิตามินจากการบริโภคฝักสด การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประมาณค่าอตัรา
พนัธุกรรมและความกา้วหนา้ในการคดัเลือกในลกัษณะทางพืชสวนและผลผลิตของสายพนัธ์ุถัว่ฝักยาวลูกชัว่รุ่นท่ี 3 จ านวน 
10 สายพนัธ์ุ ท่ีคดัเลือกจากการผสมขา้มระหวา่งพนัธ์ุ วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ท า 2 ซ ้ า ผลการทดลอง
พบวา่มีความแตกต่างระหวา่งสายพนัธ์ุ (P < 0.01) ในทุกลกัษณะท่ีศึกษา มีผลผลิตต่อตน้ตั้งแต่ 0.52 – 3.24 กก./ตน้ และมี
ค่าเฉล่ีย 1.62 กก./ตน้ อตัราพนัธุกรรมอยา่งกวา้งในลกัษณะความยาวฝัก ความกวา้งฝัก น ้ าหนกัฝัก จ านวนเมล็ดต่อฝัก และ
ผลผลิตต่อตน้ เท่ากับ 32.61, 43.42, 40.41, 32.95 และ 46.93 % ตามล าดบั โดยมีความกา้วหน้าในการคดัเลือกหากมีการ
คดัเลือกไว ้10 % ของลกัษณะความยาวฝัก ความกวา้งฝัก น ้ าหนักฝัก จ านวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิตต่อตน้ เท่ากบั 6.29, 
16.73, 17.46, 6.96 และ 86.93 % ตามล าดบั และยงัพบวา่ลกัษณะตน้ (ความยาวตน้ จ านวนก่ิงแขนงต่อตน้ และน ้ าหนกัสด
ตน้) และลกัษณะฝัก (ความยาวฝัก ความกวา้งฝัก น ้ าหนักฝัก และจ านวนเมล็ดต่อฝัก) มีความสัมพนัธ์ในทางบวกสูงต่อ
ผลผลิตต่อตน้ (P < 0.01) ดงันั้นจากการศึกษาพบวา่มีตน้และสายพนัธ์ุท่ีโดดเด่นท่ีสามารถน ามาปลูกเพ่ือคดัเลือกในรุ่นต่อไป
ได ้
 
ค าส าคญั : ถัว่ฝักยาว, อตัราพนัธุกรรม, การคดัเลือก, ความกา้วหนา้ 
 
  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   156 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

 

ABSTRACT 
 

Yardlong bean is an important vegetable crop cultivated throughout Thailand, supplying the dietary protein, 
mineral and vitamin through the edible tender pods. The ten F3-lines selected from a cross of 2 parental cultivars were laid 
out in a randomized complete block design with two replications in order to determine heritability and genetic advance for 
horticultural characters and yield of those lines. The results revealed that there were highly significant different (P < 0.01) 
for all studied characters among the F3-lines. Yield per plant ranged from 0.52 – 3.24 kg/plant, and mean of 1.62 kg/plant. 
Broad-sense heritability estimates for pod length, pod width, pod weight, seed number per pod and yield per plant were 
32.61, 43.42, 40.41, 32.95 and 46.93 %, respectively. Values for genetic advance as percentage of the mean were estimated 
at 10% selection intensity. Estimates of genetic advance for pod length, pod width, pod weight, seed number per pod and 
yield per plant were 6.29, 16.73, 17.46, 6.96 and 86.93 % , respectively. The study on correlations among characters 
revealed that there were highly significant correlations (P < 0.01) of yield/plant with plant characters (plant length, lateral 
branch/plant and fresh plant weight) and pod characters (pod length, pod width, pod weight and seeds/pod). From the study, 
there were promising plants and lines that could be selected for improvement in the next generation. 
 
Keywords : yardlong bean, heritability, selection, gains 
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บทน า 
ถั่วฝักยาวมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. sesquipedalis (L.) Verdc. (Stephens, 2013; 

Porcher, 2007) อยูใ่นวงศ ์Fabaceae (United States Department of Agriculture, 2007) เป็นพืชผกัวงศถ์ัว่ ลกัษณะล าตน้ท่ีเป็น
เถาเล้ือยมีมือจบั มีถ่ินก าเนิดในแถบแอฟริกาตะวนัตก และมีการปลูกกนัมากนานกวา่ 4,000 ปี ในแถบนั้น ต่อมาไดก้ระจาย
ไปยงัอียิปต์ อาหรับ อินเดีย และหมู่เกาะอินดีสตะวนัออก (Tindall, 1983) ปัจจุบันพบกระจายอยู่ทัว่ไปในเขตร้อนและ
ค่อนขา้งร้อนและพบในแถบเอเชีย เช่น ประเทศไทย จีนโดยทัว่ไปพบวา่ถัว่ฝักยาวเป็นพืชผกัปลูกง่ายโตเร็วในดินแทบทุก
ชนิด  การปลูกถัว่ฝักยาวในประเทศไทยสามารถปลูกไดทุ้กภาค และทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี ถัว่ฝักยาวเป็นพืชผกัชนิดหน่ึง             
ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีการปลูกถัว่ฝักยาวเพ่ือการจ าหน่าย และบริโภคภายในประเทศ และยงั
ส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ ในรูปสด แช่แขง็ และผกับรรจุกระป๋อง ถัว่ฝักยาวมีพ้ืนท่ีปลูกทัว่ประเทศไทย 115,467 ไร่ ใน
ปีการเพาะปลูก 2559 (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) และนอกจากถัว่ฝักยาวเป็นผกัท่ีมีคุณค่าทางอาหารแลว้ ยงัพบว่า
ถัว่ฝักยาวสามารถช่วยปรับปรุงดินให้ดีข้ึนดว้ยเน่ืองจากรากของถัว่ฝักยาวสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาสะสมในรูป
ท่ีพืชสามารถใชป้ระโยชน์ได ้เกษตรกรในทอ้งถ่ินมีการคดัเลือกพนัธ์ุและเก็บเมลด็พนัธ์ุไวป้ลูกเองในพ้ืนท่ีเพ่ือลดตน้ทุนการ
ผลิต (ร่วมจิตร, 2551) แต่พนัธ์ุท่ีเก็บไวป้ลูกเองอาจมีทั้งลกัษณะท่ีดีและไม่ดี  อีกทั้งการผลิตถัว่ฝักยาวประสบปัญหาหลาย
ประการเช่นผลผลิตต ่าเน่ืองจากไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดปั้ญหาการเขา้ท าลายของโรคและแมลง (กมล 
และคณะ, 2554) อีกทั้งในปัจจุบนัไดมี้การน าพนัธ์ุถัว่ฝักยาวการคา้อ่ืนๆ เขา้มาปลูกกนัมาก จากการท่ีถัว่ฝักยาวเป็นพืชผสม
ตวัเอง ดงันั้นจึงมีความแปรปรวนของพนัธุกรรมท่ีค่อนขา้งจ ากดัอยูใ่นพนัธ์ุนั้น ความแปรปรวนของประชากรพืชท่ีใชใ้น
การคดัเลือกมีความส าคญัต่อนักปรับปรุงพนัธ์ุพืชท่ีจะสามารถใชป้ระโยชน์จากความแปรปรวนเหล่านั้นในการคดัเลือก 
ความแปรปรวนของลกัษณะหรือท่ีเรียกวา่ความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (phenotypic variation) ซ่ึงจะมีมากหรือนอ้ยข้ึนกบั
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมหรือความแปรปรวนของจีโนไทป์ (genotypic variation) และความแปรปรวนของ
สภาพแวดลอ้ม โดยท่ีความแปรปรวนของจีโนไทป์เป็นผลมาจากความแตกต่างทางพนัธุกรรมของพืชแต่ละตน้ในประชากร
นั้น (Agrawal, 1998) นอกจากนั้นแลว้ การท่ีจะประสบความส าเร็จในการปรับปรุงพนัธ์ุไม่ไดข้ึ้นกบัเพียงแต่ปริมาณของ
ความแปรปรวนท่ีมีอยูใ่นพืช แต่ยงัข้ึนกบัปริมาณของความแปรปรวนทางพนัธุกรรมท่ีสามารถถ่ายทอดไดจ้ากรุ่นพ่อแม่ไป
ยงัรุ่นลูก (Bello et al., 2014) หรืออตัราพนัธุกรรม ซ่ึงจะมีผลต่อความกา้วหนา้ในการคดัเลือก ดงันั้นแนวทางหน่ึงในการ
ปรับปรุงพนัธ์ุถัว่ฝักยาว ก็คือการผสมขา้มกบัพนัธ์ุอ่ืนๆ และเพ่ือสร้างฐานพนัธุกรรมให้กวา้งเพ่ือใชใ้นการคดัเลือกพนัธ์ุ
ต่อไป การทดลองคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบลกัษณะและผลผลิตของสายพนัธ์ุ และเพ่ือประเมินค่าอตัรา
พนัธุกรรมและกา้วหนา้ในการคดัเลือกของสายพนัธ์ุถัว่ฝักยาวในลูกชัว่รุ่นท่ี 3 เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการคดัเลือกและปรับปรุง
พนัธ์ุถัว่ฝักยาวต่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 น าเมล็ดพนัธ์ุชัว่รุ่นท่ี 3 (10 F3 families)  จ านวน 10 สายพนัธ์ุท่ีไดจ้ากคดัเลือกจากลูกผสมขา้มระหวา่งสายพนัธ์ุ
พ่อแม่ น ามาปลูกในแผนการทดลอง RCBD ท า 2 ซ ้ า ปลูกแบบในแปลงแบบแถวคู่ ระยะแถว 0.75 เมตร ระยะตน้ 1 เมตร 
จ านวน 1 ตน้ต่อหลุม แบบสลบัฟันปลาแลว้คลุมแปลงดว้ยพลาสติก ขนาดแปลงยอ่ย 1 x 3 เมตร จ านวน 7 ตน้/แปลงยอ่ย ใส่
ปุ๋ยสูตรสูตร 46-0-0 อตัรา 8 กรัมต่อหลุม (25 กิโลกรัมต่อไร่) เม่ืออาย ุ17 วนัหลงัปลูก และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 30 
กรัมต่อหลุม (96 กิโลกรัมต่อไร่) แบ่งใส่ 2 คร้ัง คือรองก้นหลุมก่อนปลูก และเม่ืออายุ 30 วนัหลงัปลูก ปักคา้งเป็นรูป
กระโจม การให้น ้ าโดยใชบ้วัรดน ้ าในระยะแรกท่ีหยอดเมล็ด หลงัจากนั้นมีการให้น ้ าแบบร่อง การบนัทึกขอ้มูลโดยการ
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บันทึกเป็นรายต้นได้แก่ อายุดอกแรกบาน (วนั), ความยาวต้น (ซม.) , จ านวนก่ิงแขนงต่อต้น, น ้ าหนักสดต้น (ก.),               
ความยาวฝัก (ซม.), ความกวา้งฝัก (ซม.), น ้ าหนกัต่อฝัก (ก.) จ านวนเมล็ดต่อฝัก (วดัและเฉล่ียจาก 5 ฝักแรกของตน้) และ
ผลผลิตต่อต้น (กก./ต้น) การวิเคราะห์ขอ้มูลวิเคราะห์ผลทางสถิติ (statistical analysis) โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ตามแผนการทดลอง RCBD 10 ทรีตเมนต ์2 ซ ้ า แบบมีตวัอยา่งยอ่ย (ขอ้มูลรายตน้) แบบหุ่นคงท่ี (fixed model) 
(สุรพล, 2526) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) วิเคราะห์ผล
ทางพนัธุกรรมโดยการน าค่า mean squares จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนมาประมาณค่าความแปรปรวนของจีโนไทป์ 
(σG

2 ) ความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (σP
2 ) ค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนของจีโนไทป์ (genotypic coefficient of 

variation, GCV) ค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (phenotypic coefficient of variation, PCV) (Sharma, 
2008) ประมาณค่าอตัราพนัธุกรรมอยา่งกวา้ง (heritability in broad sense, Hbs

2 ) (Falconer and Mackay, 1996) ประมาณค่า
ความกา้วหนา้ในการคดัเลือก (genetic advance, GA) และความกา้วหนา้ในการคดัเลือกเม่ือเทียบเป็นเปอร์เซ็นตข์องค่าเฉล่ีย 
(genetic advance as percentage of the mean, GAM) (Allard, 1960) ถา้มีการคดัเลือกไว ้10 % ท าการทดลอง ณ บริเวณแปลง
พืชผกั สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์บางพระ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบุรี ตั้งแต ่ธนัวาคม 2560 – กมุภาพนัธ์ 2561 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนและการเปรียบเทยีบระหว่างสายพนัธ์ุ 
 จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าทุกลกัษณะท่ีศึกษามีความแตกต่างกันระหว่างสายพนัธ์ุ (P < 0.01) 
แสดงวา่มีความแปรปรวนของลกัษณะท่ีจะท าใหน้กัปรับปรุงพนัธ์ุสามารถน ามาคดัเลือกเพ่ือปรับปรุงลกัษณะดงักล่าวในรุ่น
ต่อไปได ้(Singh and Narayanan, 2013) โดยมีผลการศึกษาในแต่ละลกัษณะดงัน้ี 
 อายดุอกแรกบาน มีความแตกต่างกนั (P < 0.01) โดยท่ีสายพนัธ์ุ ป.1 ต.17 มีอายดุอกแรกบานนานท่ีสุดคือ 46.14 
วนั และสายพนัธ์ุ ป.5 ต.13 มีอายดุอกแรกบานนอ้ยท่ีสุด 41.35 วนั (ตารางท่ี 1) 
 ความยาวตน้ มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยท่ีสายพนัธ์ุ ป.5 ต.13 มีความยาวตน้มากท่ีสุดคือ 318.50 ซม. 
รองลงมาคือพนัธ์ุ ป.5 ต.14 (302.21 ซม.) และสายพนัธ์ุ ป.1 ต.17 มีแนวโน้มให้ความยาวตน้น้อยท่ีสุดท่ี 245.92 ซม.             
(ตารางท่ี 1) 
ตารางที ่1 อายดุอกแรกบาน ความยาวตน้ จ านวนก่ิงแขนงต่อตน้ และน ้ าหนกัสดต่อตน้ ของสายพนัธ์ุ ถัว่ฝักยาวลูกชัว่รุ่น 
                ท่ี 3 จ านวน 10 สายพนัธ์ุ 

 อายดุอกแรกบาน                   ความยาวตน้ จ านวนก่ิง น ้าหนกัตน้สด/ตน้ 
สายพนัธ์ุ F3 (วนั) (ซม.) แขนงต่อตน้ ( ก. ) 
ป. 4 ต.13 42.42 bcd 299.64 ab 7.42 ab 660.00 d 
ป. 5 ต. 1 43.35 bc 266.78 c 5.92 d 636.43 d 
ป.2 ต.8 43.28 bc 285.64 bc 6.50 bcd 698.57 cd 
ป.1 ต.17 46.14 a 245.92 d 4.07 e 482.14 e 
ป.1 ต.22 42.78 bc 292.28 b 6.50 bcd 669.29 cd 
ป.4 ต.33 43.71 b 280.21 cd 6.07 cd 618.57 d 
ป.5 ต.14 42.64 bc 302.21 ab 6.71 bcd 744.29 bc 
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ป.3 ต.3 43.57 bc 301.85 ab 7.07 abc 792.14 ab 
ป.5 ต.13 41.35 d 318.50 a 7.78 a 834.29 a 

ป.5 ต.5 42.28 cd 299.64 ab 6.57 bcd 800.00 ab 
F-test ** ** ** ** 
CV. (%) 3.51 8.85 19.82 13.98 

** หมายถึง  แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
ค่าเฉล่ียในแนวสดมภท่ี์ก ากบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนั มีความแตกต่างกนัท่ี DMRT0.05 
 
ตารางที ่2 ความยาวฝัก ความกวา้งฝัก น ้ าหนกัฝัก จ านวนเมลด็ต่อฝัก และผลผลิตต่อตน้ ของสายพนัธ์ุถัว่ฝักยาวลูกชัว่รุ่นท่ี 3 
     จ านวน 10 สายพนัธ์ุ 

 
สายพนัธ์ุ F3 

ความยาวฝัก 
 (ซม.) 

ความกวา้งฝัก 
 (ซม.) 

น ้าหนกัฝัก 
  ( ก.) 

จ านวนเมลด็/ฝัก ผลผลิตต่อตน้ 
( กก./ตน้)  

ป.4 ต.13 55.84 a 0.708 a 27.257 a 18.45 a 1.945 ab 
ป. 5 ต. 1 51.48 b 0.592 c 23.000 bc 16.58 d 1.295 c 
ป.2 ต.8 54.32 ab 0.695 a 25.543 ab 16.83 cd 1.777 abc 
ป.1 ต.17 52.05 b 0.611 bc 21.686 c 17.32 bcd 0.525 d 
ป.1 ต.22 54.08 ab 0.678 ab 23.457 bc 17.37 bcd 1.469 bc 
ป.4 ต.33 52.32 b 0.658 abc 24.943 abc 16.95 bc 1.652 abc 
ป.5 ต.14 53.69 ab 0.660 abc 25.200 abc 17.48 bcd 1.756 abc 

ป.3 ต.3 53.34 ab 0.640 abc 24.100 abc 17.75 ab 1.683 abc 

ป.5 ต.13 55.92 a 0.698 a 25.314 ab 17.70 bac 2.059 a 
ป.5 ต.5 54.12 ab 0.680 ab 25.400 ab 17.37 bcd 2.042 a 

F-test                          **                          **                              **                           **                             ** 
CV. (%)                   6.71                      12.54                          16.94                     6.03                          38.37 

** หมายถึง  แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
ค่าเฉล่ียในแนวสดมภท่ี์ก ากบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนั มีความแตกต่างกนัท่ี DMRT0.05 
 

จ านวนก่ิงแขนงต่อตน้ มีความแตกต่างกนั (P < 0.01) โดยท่ีสายพนัธ์ุ ป.5 ต.13 มีจ านวนก่ิงแขนงต่อตน้มากท่ีสุด
คือ 7.78 แขนงต่อตน้ รองลงมาคือพนัธ์ุ ป.4 ต.13 (7.42 แขนงต่อตน้) และสายพนัธ์ุ ป.1 ต.17 มีแนวโนม้ใหจ้ านวนก่ิงแขนง
ต่อตน้ นอ้ยท่ีสุดท่ี 4.07 แขนงต่อตน้ (ตารางท่ี 1) 
น ้ าหนักตน้สดต่อตน้ มีความแตกต่างกนั (P < 0.01) โดยท่ีสายพนัธ์ุ ป.5 ต.13 มีน ้ าหนักตน้สดต่อตน้มากท่ีสุดคือ (800 ก.) 
รองลงมาคือพนัธ์ุ ป.5 ต.13 (834 ก.) และสายพนัธ์ุ ป.1 ต.17 มีแนวโนม้ใหน้ ้ าหนกัตน้สดต่อตน้ นอ้ยท่ีสุดท่ี 482 ก. (ตารางท่ี 
1) 
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ความยาวฝัก มีความแตกต่างกนั (P < 0.01) โดยท่ีสายพนัธ์ุ ป.5 ต.13 มีความยาวฝักมากท่ีสุด (55.92 ซม.) รองลงมา
คือสายพนัธ์ุ ป.5 ต.13 (55.84 ซม.) ซ่ึงไม่แตกต่างกนั และสายพนัธ์ุ ป.5 ต.1 มีแนวโนม้ใหค้วามยาวฝักนอ้ยท่ีสุดท่ี 51.48 ซม. 
(ตารางท่ี 2) 

ความกวา้งฝัก มีความแตกต่างกนั (P < 0.01) โดยท่ีสายพนัธ์ุ ป.4 ต.13 มีความกวา้งฝักมากท่ีสุดท่ี (0.708 ซม.) 
รองลงมาคือสายพนัธ์ุ ป.5 ต.13 (0.698 ซม.) และสายพนัธ์ุ ป.2 ต.8 (0.695 ซม.) ซ่ึงไม่แตกต่างกนั โดยท่ีสายพนัธ์ุ ป.5 ต.1 มี
แนวโนม้ใหค้วามกวา้งฝักนอ้ยท่ีสุดท่ี 0.592 ซม. (ตารางท่ี 2) 

น ้าหนกัฝัก มีความแตกต่างกนั (P < 0.01) โดยท่ีสายพนัธ์ุ ป.4 ต.13 มีน ้ าหนกัฝักมากท่ีสุด (27.257 ก.) รองลงมาคือ
สายพนัธ์ุ ป.2 ต.8 (25.543 ก.) โดยท่ีสายพนัธ์ุ ป.1 ต.17 มีแนวโนม้ใหน้ ้ าหนกัฝักนอ้ยท่ีสุดคือ 21.686 ก. (ตารางท่ี 2) 
จ านวนเมลด็ต่อฝัก มีความแตกต่างกนั (P < 0.01) โดยท่ีสายพนัธ์ุ ป.4 ต.13 มีจ านวนเมลด็ต่อฝักมากท่ีสุดท่ี 18.45 เมลด็ต่อฝัก 
รองลงมาคือสายพนัธ์ุ ป.3 ต.3 (17.75 เมลด็ต่อฝัก) โดยท่ีสายพนัธ์ุ ป.5 ต.1 มีแนวโนม้ใหจ้ านวนเมลด็ต่อฝักนอ้ยท่ีสุด (16.58 
เมลด็ต่อฝัก) (ตารางท่ี 2) 

ผลผลิตต่อตน้ มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยท่ีสายพนัธ์ุ ป.5 ต.13 มีผลผลิตต่อตน้มากท่ีสุดท่ี 2.059 กก. 
รองลงมาคือสายพนัธ์ุ ป.5 ต.5 (2.042 กก.) ซ่ึงไม่แตกต่างกนั โดยท่ีสายพนัธ์ุ ป.1 ต.17 ให้ผลผลิตต่อตน้นอ้ยท่ีสุด (0.525 
กก.) (ตารางท่ี 2) 
ค่าพารามเิตอร์ทางพนัธุกรรม 

 ความแปรปรวนทางพนัธุกรรม การประเมินค่าความแปรปรวนของจีโนไทป์ (σG
2 ) ความแปรปรวนของฟีโนไทป์ 

(σP
2 ) ค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนของจีโนไทป์ (GCV) และค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนของฟีโนไทป์ 

(PCV) ของลกัษณะต่างๆ ดงัแสดงในท่ี 3 และ 4 เม่ือเปรียบเทียบความแปรปรวนระหวา่งลกัษณะจากค่าสัมประสิทธ์ิของ
ความแปรปรวนซ่ึงเป็นค่าท่ีปรับใหเ้ป็นหน่วยเดียวกนั (%) พบวา่ลกัษณะความยาวฝักมีค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน
ของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ต ่าสุด (6.29 และ 11.02 % ตามล าดับ) และผลผลิตต่อตน้มีค่าสูงสุด (72.51 และ 105.84 % 
ตามล าดบั) โดยท่ีค่า GCV และ PCV มีค่าสูงกวา่ 20 % จดัวา่มีค่าสูง ถา้มีค่าตั้งแต่ 10 – 20 % จดัวา่มีค่าปานกลาง และถา้มีค่า
ต ่ากวา่ 10 % จดัวา่มีค่าต ่า (Deshmukh et al., 1986) ดงันั้นลกัษณะผลผลิตต่อตน้ จึงมีค่า GCV สูง แสดงวา่มีความแปรปรวน
ทางพนัธุกรรมของผลผลิตท่ีมีประโยชน์ต่อการคดัเลือก ซ่ึงอาจจะส่งผลท าให้การคดัเลือกมีความก้าวหน้าสูงได ้ส่วน
ลกัษณะความยาวตน้ จ านวนก่ิงแขนงต่อตน้ น ้ าหนกัสดต่อตน้ ความกวา้งฝัก น ้ าหนกัฝัก และผลผลิตต่อตน้ มีค่า PCV สูง 
แสดงวา่มีความแปรปรวนของลกัษณะท่ีสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาในถัว่พุม่ 22 จีโนไทป์ ซ่ึงพบวา่มีค่า GCV และ PCV สูง 
ในลักษณะความยาวฝัก เส้นรอบวงฝัก น ้ าหนักฝัก จ านวนฝักต่อต้น และผลผลิตต่อต้น (Vavilapalli et al., 2013) จาก
การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ค่า PCV สูงกวา่ GCV ในทุกลกัษณะ โดยในลกัษณะใดท่ีมีค่า GCV สูง เม่ือเทียบกบัค่า PCV แสดงวา่
ผลทางพนัธุกรรมมีอิทธิพลสูงต่อการแสดงออกของฟีโนไทป์ของลกัษณะดงักล่าว 
 อัตราพันธุกรรม การประมาณค่าอตัราพนัธุกรรมอย่างกวา้งของลกัษณะพบว่ามีค่าตั้งแต่ 32.61 % ของลกัษณะ
ความยาวฝัก จนถึง 48.21 % ของลกัษณะอายดุอกแรกบาน โดยท่ีค่าอตัราพนัธุกรรม 80 %ข้ึนไป จดัวา่มีค่าสูงมาก ถา้มีค่า
ตั้งแต่ 60 – 79 % จดัวา่มีค่าสูงปานกลาง ถา้มีค่าตั้งแต่ 40 – 59 % จดัวา่มีค่าปานกลาง และถา้มีค่าต ่ากวา่ 40 % จดัวา่มีค่าต ่า 
(Singh, 2001) ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าค่าอตัราพนัธุกรรมของลกัษณะส่วนใหญ่มีค่าปานกลาง (ตารางท่ี 3 และ 4)              
ซ่ึงแตกต่างจากการทดลองของ Rambabu et al. (2016) ซ่ึงพบวา่อตัราพนัธุกรรมอยา่งกวา้งในลกัษณะต่างๆ ของถัว่ฝักยาวมี
ค่าสูง ทั้งน้ีอตัราพนัธุกรรมท่ีไดมี้ค่าแตกต่างกนัข้ึนกบัประชากรพ้ืนฐานท่ีศึกษาและสภาพแวดลอ้มของการทดลอง โดยท่ีค่า
อตัราพนัธุกรรมเป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงอตัราส่วนของความแปรปรวนทางพนัธุกรรมต่อความแปรปรวนทั้งหมดของลกัษณะ
นั้นๆ ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการท านายความกา้วหนา้ท่ีจะไดรั้บจากกระบวนการคดัเลือก 
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ตารางที่ 3 ความแปรปรวนของจีโนไทป์ (σG
2 ) ความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (σP

2 ) ค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน
  ของจีโนไทป์ (GCV) ค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (PCV) ค่าอตัราพนัธุกรรมอย่างกวา้ง 
  (Hbs

2 ) ค่าความกา้วหน้าในการคดัเลือก (GA) และความกา้วหน้าในการคดัเลือกเม่ือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
  ค่าเฉล่ีย (GAM) ในลกัษณะตน้ของสายพนัธ์ุถัว่ฝักยาวลูกชัว่รุ่นท่ี 3 จ านวน 10 สายพนัธ์ุ 

ค่าพารามิเตอร์
ทางพนัธุกรรม 

อายดุอกแรกบาน 
(วนั) 

ความยาวตน้ 
(ซม.) 

จ านวน 
ก่ิงแขนง/ตน้ 

น ้าหนกัตน้สด/ตน้ 
(ก.) 

Range* 40 – 48 180 - 350 3 – 11 350 – 920 
Mean ± S.E.* 43.16 ± 0.17 289.27 ± 3.10 6.46 ± 0.15 693.57 ± 14.44 
σG

2  10.92 2,875.12 6.94 73,515.66 
σP

2  22.65 6,187.21 14.73 156,901.01 
GCV (%) 7.66 18.54 40.75 39.09 
PCV (%) 11.03 27.19 59.38 57.11 
Hbs

2  (%) 48.21 46.47 47.09 46.85 
GA 4.01 63.97 3.16 324.79 
GAM (%) 9.30 22.11 48.94 46.83 

* จากขอ้มูลรายตน้ 
 
 ความก้าวหน้าในการคดัเลือก เป็นค่าท่ีประเมินหรือท านายผลจากการคดัเลือกท่ีจะไดรั้บในรุ่นต่อไป จากการศึกษา
พบวา่ความกา้วหนา้ในการคดัเลือก (GA) ในลกัษณะฝัก ไดแ้ก่ ความยาวฝัก ความกวา้งฝัก น ้ าหนกัฝัก จ านวนเมล็ดต่อฝัก 
และผลผลิตต่อตน้ คือ 3.38 ซม., 0.11 ซม., 4.29 ก., 1.21 เมล็ดต่อฝัก และ 1.41 กก./ตน้ ตามล าดบั นัน่คือถา้มีการคดัเลือก
จากประชากรรุ่นน้ีไว ้10 % ในรุ่นต่อไปคาดว่าจะมีความยาวฝัก 57.10 ซม. ความกวา้งฝัก 0.77 ซม. น ้ าหนักฝัก 28.88 ก. 
จ านวนเมล็ดต่อฝัก 18.59 เมล็ดต่อฝัก และผลผลิตฝักสด 3.03 กก./ตน้ โดยความก้าวหน้าในการคดัเลือกเม่ือเทียบเป็น
เปอร์เซ็นตข์องค่าเฉล่ีย (GAM) เท่ากบั 6.29, 16.73, 17.46, 6.96 และ 86.93 % ตามล าดบั (ตารางท่ี 3 และ 4) อยา่งไรก็ตาม 
การประมาณความกา้วหนา้ในการคดัเลือกในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการประมาณการภายใตส้มมติฐานท่ีวา่การแสดงออกของ
ลกัษณะมีผลของยีนท่ีไม่เป็นแบบบวกนอ้ย เน่ืองจากเป็นการประมาณค่าจากอตัราพนัธุกรรมอยา่งกวา้ง ซ่ึงความแปรปรวน
ทางพนัธุกรรมเป็นผลมาจากทั้งความแปรปรวนเน่ืองจากทั้งยนีท่ีเป็นแบบบวกและไม่เป็นแบบบวก (Singh and Narayanan, 
2013) ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์เบ้ืองตน้ในการคดัเลือกลกัษณะของโปรแกรมปรับปรุงพนัธ์ุ 
ตารางที่ 4 ความแปรปรวนของจีโนไทป์ (σG

2 ) ความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (σP
2 ) ค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวน

  ของจีโนไทป์ (GCV) ค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (PCV) ค่าอตัราพนัธุกรรมอย่างกวา้ง 
  (Hbs

2 ) ค่าความกา้วหน้าในการคดัเลือก (GA) และความกา้วหน้าในการคดัเลือกเม่ือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ
  ค่าเฉล่ีย (GAM) ในลกัษณะฝักและผลผลิตของสายพนัธ์ุถัว่ฝักยาวลูกชัว่รุ่นท่ี 3 จ านวน 10 สายพนัธ์ุ 

ค่าพารามิเตอร์
ทางพนัธุกรรม 

ความยาวฝัก 
(ซม.) 

ความกวา้งฝัก 
(ซม.) 

น ้าหนกัฝัก  
( ก.) 

จ านวน 
เมลด็/ฝัก 

ผลผลิตต่อตน้ 
( กก./ตน้) 

Range* 39.82 – 60.70 0.46 – 0.86 14.00 – 36.00 13.83 – 21.60 0.30 – 3.24 
Mean ± S.E.* 53.72 ± 0.36 0.66 ± 0.01 24.59 ± 0.38 17.38 ± 0.12 1.62 ± 0.07 
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σG
2  11.43 0.009 14.90 1.45 1.38 

σP
2  35.05 0.021 36.87 4.40 2.94 

GCV (%) 6.29 14.51 15.70 6.93 72.51 
PCV (%) 11.02 22.02 24.69 12.08 105.84 
Hbs

2  (%) 32.61 43.42 40.41 32.95 46.93 
GA 3.38 0.11 4.29 1.21 1.41 
GAM (%) 6.29 16.73 17.46 6.96 86.93 

* จากขอ้มูลรายตน้ 
 
สหสัมพนัธ์ของลกัษณะ 
 ในการคดัเลือกลกัษณะผลผลิตโดยทัว่ไปแลว้จะมีลกัษณะอ่ืนๆ มาเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัผลผลิต โดยเฉพาะลกัษณะ
องคป์ระกอบของผลผลิต จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ลกัษณะตน้ (ความยาวตน้ จ านวนก่ิงแขนงต่อตน้ และน ้ าหนกัสดตน้) 
และลกัษณะฝัก (ความยาวฝัก ความกวา้งฝัก น ้ าหนกัฝัก และจ านวนเมลด็ต่อฝัก) มีความสมัพนัธ์ในทางบวกสูงต่อผลผลิตต่อ
ต้น (P < 0.01) (ตารางท่ี 5) ทั้ งน้ีสอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยวตั และคณะ (2554) ท่ีพบว่าจ านวนก่ิงแขนงต่อตน้มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัผลผลิตต่อพ้ืนท่ี และ อภิญดา และปราโมทย ์(2557) ซ่ึงรายงานวา่ความยาวฝักมีความสัมพนัธ์
ในทางบวกกับผลผลิตฝักดีต่อไร่ สหสัมพนัธ์ของลกัษณะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการคดัเลือกโดยทางออ้มของ
ลกัษณะท่ีท าการคดัเลือกโดยตรงไดย้ากได ้
ตารางที ่5 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของลกัษณะของสายพนัธ์ุถัว่ฝักยาวลูกชัว่รุ่นท่ี 3 จ านวน 10 สายพนัธ์ุ 

 
ลกัษณะ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
อายดุอก
แรกบาน 
(วนั) 

ความยาว
ตน้ 
(ซม.) 

จ านวน 
แขนง 
/ตน้ 

น ้าหนกั
สดตน้ 
(ก./ตน้) 

ความยาว
ฝัก 
(ซม.) 

ความ
กวา้งฝัก 
(ซม.) 

น ้าหนกั
ฝัก  
( ก.) 

จ านวน 
เมลด็/ฝัก 

ผลผลิต 
( กก./
ตน้) 

(1) 1 -0.67** -0.64** -0.59** -0.44** -0.43** -0.40** -0.40** -0.67** 
(2)  1 0.83** 0.83** 0.54** 0.44** 0.44** 0.58** 0.81** 
(3)   1 0.80** 0.54** 0.43** 0.48** 0.48** 0.81** 
(4)    1 0.47** 0.34** 0.40** 0.48** 0.81** 
(5)     1 0.80** 0.73** 0.49** 0.68** 
(6)      1 0.78** 0.37** 0.64** 
(7)       1 0.31** 0.76** 
(8)        1 0.50** 
(9)         1 

**สหสมัพนัธ์มีนยัส าคญัท่ีระดบั P < 0.01 
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สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาผลการทดลองพบว่าสายพนัธ์ุของลูกชัว่รุ่นท่ี 3 ของถัว่ฝักยาวมีความแตกต่างกนั (P < 0.01) ในทุก
ลกัษณะท่ีศึกษา โดยสายพนัธ์ุมีผลผลิตต่อตน้ตั้งแต่ 0.52 – 3.24 กก./ตน้ และมีค่าเฉล่ีย 1.62 กก./ตน้ อตัราพนัธุกรรมอย่าง
กวา้งในลกัษณะความยาวฝัก ความกวา้งฝัก น ้ าหนกัฝัก จ านวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิตต่อตน้ เท่ากบั 32.61, 43.42, 40.41, 
32.95 และ 46.93 % ตามล าดบั โดยมีความกา้วหน้าในการคดัเลือกหากมีการคดัเลือกไว ้10 % ของลกัษณะความยาวฝัก 
ความกวา้งฝัก น ้ าหนกัฝัก จ านวนเมลด็ต่อฝัก และผลผลิตต่อตน้ เท่ากบั 6.29, 16.73, 17.46, 6.96 และ 86.93 % ตามล าดบั  
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท ซ่ึงการทดลองในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีดว้ย

ความร่วมมือของบุคคลหลายท่านจึงขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี ขอขอบคุณ ท่าน อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีใหค้  าปรึกษาแนะน าตั้งแต่
กระบวนการวางแผนทดลองและปรับปรุงแก้ไข และ ขอขอบคุณบุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                          
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกท่ีไดใ้หก้ารอนุเคราะห์พ้ืนท่ีท างาน
วจิยัวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าวทิยานิพนธ์ และสุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณครอบครัวท่ีสนบัสนุนการศึกษามาโดยตลอด 
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การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 
ในพืน้ทีจั่งหวดัเพชรบุรี 

The Study of Logistics Costs for Pineapples Farmers  
in Phetchaburi Province 

 
สุจรรยา แกว้พรายตา1* 
Sujanya Kaewprayta1*  

 

บทคัดย่อ  
 

 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาตน้ทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรี          
ซ่ึงภายในจงัหวดัเพชรบุรีมีพ้ืนท่ีท่ีปลูกสับปะรดเป็นจ านวนมากประกอบดว้ย 3 อ าเภอ คือ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอ
แก่งกระจาน และอ าเภอเขายอ้ย โดยงานวิจยัน้ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีตน้ทุนโลจิสติกส์  ในแต่ละกิจกรรมของการปลูกสับปะรด 
เพ่ือให้ทราบโครงสร้างตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีผลเก่ียวเน่ืองกับผลตอบแทนท่ีไดรั้บและจะน าไปสู่แนวทางการลดตน้ทุน
ทางโลจิสติกส์ โดยผูว้จิยัจะใชข้อ้มูลในปี 2559 ถึงปัจจุบนัในการท าการวจิัย ผลการศึกษาพบวา่ ตน้ทุนโลจิสติกส์ตั้งแต่การ
เลือกพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดไปจนถึงการจ าหน่ายสับปะรดคิดเป็นร้อยละ 18 ของมูลค่าขายสับปะรด โดยสามารถแบ่งตน้ทุน
ทางโลจิสติกส์ไดเ้ป็น 7 ส่วน คือ ตน้ทุนในการเลือกพ้ืนท่ีในการปลูกสับปะรด ตน้ทุนในการจดัหาและคดัเลือกหน่อพนัธ์ุ
สับปะรดส าหรับใชเ้พาะปลูก ตน้ทุนในการปลูกสับปะรด ตน้ทุนในการดูแลและบ ารุงสับปะรด ตน้ทุนในการเก็บเก่ียวผล
สับปะรด ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายสับปะรด และตน้ทุนในการจดัการพ้ืนท่ีปลูกภายหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิต โดยแนวทาง
ในการลดตน้ทุนทางโลจิสติกส์สามารถด าเนินการไดโ้ดยเร่ิมตั้งแต่การเลือกพ้ืนปลูกให้ใกลพ้ื้นท่ีเพาะปลูกสับปะรดและ
ใกลเ้คียงโรงงานแปรรูปสบัปะรด ตลอดจนการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรเพ่ือกระจายสินคา้เพ่ือลดการกดราคาของพ่อคา้คนกลาง 
ซ่ึงงานวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่การท่ีเกษตรกรจ าหน่ายสบัปะรดใหโ้รงงานแปรรูปสบัปะรดโดยตรงมีตน้ทุนสูงกวา่การจ าหน่าย
ใหก้บัแผงรับซ้ือสบัปะรด 13,500 บาท อนัเน่ืองมาจากมีตน้ทุนในการขนส่งสบัปะรดไปยงัโรงงานแปรรูปสบัปะรดท่ีสูง แต่
ไดรั้บผลตอบแทนสูงกวา่การจ าหน่ายให้กบัแผงรับซ้ือสบัปะรดถึง 60,000 บาท จึงสามารถสรุปไดว้า่เกษตรกรควรจ าหน่าย
สบัปะรดใหก้บัโรงงานแปรรูปสบัปะรดโดยตรงเน่ืองจากไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การจ าหน่ายสบัปะรดใหก้บัแผงรับซ้ือ
สบัปะรด 
 
ค าส าคญั : ตน้ทุนโลจิสติกส์, สบัปะรด, ตน้ทุนกิจกรรม 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to know the logistics management cost of pineapples farmers in 
Phetchaburi Province. In Phetchaburi Province is a lot of pineapple plant consists of 3 districts is Nong Ya Plong District, 
Kaeng Krachan District and Khao Yoi District. This research is focus on the logistic costs of each pineapple plant activity 
to know the cost structure. This has the effect of an investment on the return and will lead to reduce logistics costs. 
Researcher use the data in 2016 to present. The study indicate that logistic costs ranging from selection the plant area to 
pineapple distribution amount 18 percent of pineapple sales. Logistic costs can be divide into 7 parts constitute cost of 
selecting the area, cost of buying pineapple seedling, cost of pineapple implant, cost of pineapple guarding, cost of pineapple 
harvest, cost of moving the product to distribution and cost of management pineapple plant area after harvest.. To reduce 
logistics costs can be begin by selecting the location plant near the pineapple plant area and near pineapple factory. Including 
a farmers group to distribution center setting. 
 
Keywords: Logistic costs, Pineapple, Activity cost 
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บทน า 
สับปะรดเป็นไมผ้ลท่ีมีลกัษณะเป็นพืชลม้ลุกซ่ึงมีถ่ินก าเนิดในทวีปแอฟริกาใต ้ในประเทศไทยสับปะรดมีช่ือ

พ้ืนเมืองแตกต่างกนัออกไปในแต่ละทอ้งถ่ิน สับปะรดสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนปนลูกรังในบริเวณท่ีลาดเชิงเขา     
ท่ีมีอากาศค่อนขา้งร้อน แต่ก็ตอ้งไดรั้บน ้ าฝนท่ีมีปริมานเพียงพอและสม ่าเสมอตลอดปี สบัปะรดสามารถขยายพนัธ์ุไดโ้ดยใช้
หน่อพนัธ์ุและจุกของลูกสบัปะรด แต่การขยายพนัธ์ุโดยใชห้น่อพนัธ์ุเป็นท่ีนิยมมากกวา่เน่ืองจากสามารถเจริญเติบโตไดเ้ร็ว 
โดยหน่อพนัธ์ุสบัปะรดมีความสูงประมาน 80-100 เซนติเมตร ซ่ึงสบัปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศไทย
ประมาณปีละ 23,000-25,000 ลา้นบาท โดยมีผลิตภณัฑส่์งออกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สับปะรดกระป๋องและน ้ าสับปะรด คิดเป็น
ร้อยละ 45 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูป โดยไทยเป็นประเทศผูส่้งออกสับปะรดกระป๋องเป็นอนัดบั 1 ของ
โลก มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 50 ซ่ึงมีตลาดส่งออกท่ีส าคญั ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และ
ตะวนัออกกลาง นอกจากน้ีแลว้อุตสาหกรรมสบัปะรดยงัมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจทั้งในระดบัมหภาค และระดบัไร่นา นัน่ก็
คือในระดบัมหภาคถือเป็นอุตสาหกรรมเกษตรท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใชว้ตัถุดิบภายในประเทศ รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมท่ี
ก่อให้เกิดการจา้งแรงงานเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนไม่สามารถใชเ้คร่ืองจกัรแทนแรงงานได ้
ส าหรับในระดบัไร่นานั้นสามารถกล่าวไดว้า่อุตสาหกรรมสับปะรดมีส่วนส าคญัในการเสริมสร้างรายไดใ้ห้ภาคการเกษตร 
โดยเป็นอุตสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงภาคการผลิตดา้นการเกษตร กบัภาคอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม เป็นแหล่งรองรับ
ผลผลิตของเกษตรกรปีละ 1.80-2.00 ลา้นตนั ของผลผลิตทั้งหมด (ผลผลิตท่ีเหลือประมาณร้อยละ 20 ใชใ้นรูปสับปะรด
บริโภคสดภายในประเทศและส่งออก) ดงันั้นการพฒันาอุตสาหกรรมสบัปะรดอยา่งครบวงจร จึงท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก โดยจ านวนเกษตรกรผูป้ลูกสบัปะรดมีการขยายตวัอยา่งมากจากประมาณ 12,000 
ครัวเรือน ในปี 2510 เป็น 43,420 ครัวเรือน ในปี 2555 และปัจจุบนัมีโรงงานแปรรูปสับปะรดจ านวน 32 โรงงาน อีกทั้ ง
พบวา่สบัปะรดมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกจ านวนมากในจงัหวดัเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์และราชบุรี ในปัจจุบนัพบวา่จงัหวดัเพชรบุรี
มีพ้ืนท่ีปลูกสบัปะรดเป็นจ านวนมาก ผูว้จิยัจึงเลือกศึกษาขอ้มูลจากเกษตรกรผูป้ลูกสบัปะรดในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรี  
ในการจ าหน่ายสบัปะรดนั้น ราคาในแต่ละปีจะไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัความตอ้งการซ้ือของตลาดและ ความตอ้งการขายผลผลิต
ของเกษตรกร อีกทั้งยงัรวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสภาพคล่องต่าง ๆ  ในแต่ละปี แมร้าคาจ าหน่ายผลผลิตในแต่ละปีจะไม่
เท่ากนั แต่ตน้ทุนในการเพาะปลูกสับปะรดนั้นคงท่ีและมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือย ๆ   อนัเน่ืองมาจากทั้งตน้ทุนค่าแรงงานท่ี
เพ่ิมข้ึนตามค่าแรงขั้นต ่า ตน้ทุนค่าปุ๋ยเคมีและอาหารเสริมพืช ตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงต่าง ๆ  ทั้ งในการฉีดยาใส่ปุ๋ย และการน า
ผลผลิตไปจดัจ าหน่าย ฯลฯ แต่เกษตรกรจ านวนมากยงัขาดการเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน ไม่เพียงเท่านั้นเกษตรกรท่ีปลูก
สับปะรดในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรี เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือจะน าส่งเขา้ไปในโรงงานแปรรูปแลว้กลบัพบวา่ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
เพชรบุรีไม่มีโรงงานแปรรูปสับปะรด จ าเป็นตอ้งส่งผลผลิตสับปะรดไปยงัโรงงานแปรรูปท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืน ๆ              
เช่น จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัชลบุรี จงัหวดันครปฐม และจงัหวดักาญจนบุรี เป็นตน้ โดยในการจ าหน่ายสับปะรดน้ี
เกษตรกรจะมีทางเลือกเกิดข้ึน 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกท่ี 1 จ าหน่ายสบัปะรดผา่นแผงรับซ้ือสบัปะรด (Distribution Center) 
โดยแผงรับซ้ือสบัปะรดน้ีจะมีทั้งแผงรับซ้ือท่ีโรงงานแปรรูปสบัปะรดมาเปิดเองและแผงรับซ้ือของพอ่คา้คนกลางเปิดเพ่ือรับ
ซ้ือสบัปะรดจากเกษตรกรเพ่ือส่งไปยงัโรงงานแปรรูปสบัปะรด โดยการจ าหน่ายผา่นแผงรับซ้ือน้ีเกษตรกรจะไดร้าคาถูกกวา่
ราคารับซ้ือของโรงงานประมาน 1 บาทต่อกิโลกรัม โดยแผงรับซ้ือจะตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเพาะปลูกสับปะรดของเกษตรกรเพื่อให้
เกษตรกรน าผลผลิตมาจดัจ าหน่ายไดง่้าย แลว้แผงรับซ้ือสับปะรดก็จะรวบรวมสับปะรดของเกษตรกรหลาย ๆ ส่งไปยงั
โรงงานแปรรูปสับปะรดต่อไป ทางเลือกท่ี 2 เกษตรกรน าสับปะรดไปจ าหน่ายยงัโรงงานแปรรูปสับปะรดโดยตรง                
โดยเกษตรกรใชร้ถของเกษตรกรขนส่งสับปะรดไปยงัโรงงานแปรรูปสับปะรด ซ่ึงการขนส่งสับปะรดของเกษตรกรเองนั้น
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แมว้่าเกษตรกรจะตอ้งแบกรับตน้ทุนค่าขนส่งเองแต่ก็สามารถจ าหน่ายไดต้ามราคารับซ้ือของโรงงานซ่ึงมีราคาท่ีสูงกว่า
ทางเลือกท่ี 1 เป็นจ านวนมาก  
ตารางที ่1 เปรียบเทียบการจ าหน่ายผลผลิตสบัปะรดทั้ง 2 ทางเลือก 

รายการ ทางเลือกท่ี1 ทางเลือกท่ี2 
ราคารับซ้ือ (บาท/กิโลกรัม) 5 6.30 
บวกค่าสีสบัปะรด(บาท/กิโลกรัม) - 1 
บวกเปอร์เซ็นตย์อดผลผลิต(บาท/กิโลกรัม) - 0.80 
การคดัแยกลูกสับปะรด (มีผลต่อราคารับซ้ือ 
เน่ืองจากลูกเลก็และลูกใหญ่ราคาไม่เท่ากนั) 

แยกลูกเลก็ลูกใหญ่ ส่ วน ให ญ่ คัด เ ป็ น ลู ก ให ญ่
ทั้งหมด 

 
ดงันั้นงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาตน้ทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรี 

โดยศึกษาตั้งแต่การเลือกพ้ืนท่ีเพาะปลูกสับปะรดไปจนถึงการจดัการพ้ืนท่ีปลูกภายหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือช่วยให้
เกษตรกรสามารถวางแผนการปลูกสับปะรดให้มีตน้ทุนรวมในการปลูกสับปะรดต ่าท่ีสุด (Minimize total cost) โดยตน้ทุน
ในการด าเนินการ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าหน่อสับปะรด ตน้ทุนในการเพาะปลูกสับปะรด ตน้ทุนค่าปุ๋ยเคมีและอาหารเสริม
พืช ตน้ทุนค่าแรงงาน ภายใตข้อ้จ ากดัในการปลูก เช่น พ้ืนท่ีในการเพาะปลูก อนัหมายถึงความยากง่ายในการเพาะปลูก เช่น
พ้ืนท่ีราบ ท่ีลาดเชิงเขา ดินลูกรัง เป็นตน้ อีกทั้ งตอ้งค าถึงถึงความสามารถในการเพาะปลูก เช่น แหล่งน ้ า สภาพอากาศ 
ส่ิงแวดลอ้มภายนอก ศัตรูพืชต่าง ๆ รวมไปถึงความตอ้งการซ้ือของลูกคา้ก็ตอ้งสามารถตอบสนองและรองรับปริมาณ
ผลผลิตไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 เพ่ือศึกษาตน้ทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ลูกสบัปะรดในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 กลุ่มประชากร 
 ศึกษาขอ้มูลจากเกษตรกรท่ีเพาะปลูกสับปะรดจ านวน  30 คน โดยมีพ้ืนท่ีในการปลูกสับปะรดจ านวนทั้งหมด 
1,500 ไร่ 
 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลและผลวเิคราะห์ข้อมูล 
 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงสัมภาษณ์เกษตรกรผู ้
ปลูกสับปะรดทั้งหมดจ านวน 30 คน พบวา่เกษตรกรมีสถานะภาพการถือครองพ้ืนท่ีในการปลูกสับปะรดทั้งหมด 1,500 ไร่ 
ซ่ึงเป็นการเช่าท่ีดิน  
 การศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปลูกสับปะรดของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในพ้ืนท่ีจังหวดั
เพชรบุรี 
 1. การเก็บข้อมูลทั่วไป โดยผูว้ิจัยมีความสนใจในการเก็บขอ้มูลเก่ียวกับลักษณะการเลือกพ้ืนท่ีในการปลูก
สับปะรดของเกษตรกร กระบวนการปลูกสับปะรด ปัญหาท่ีพบในการปลูกสับปะรด ต้นทุนในการผลิตและตน้ทุน                       
โลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึน โดยผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาขอ้มูลจากเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดั
เพชรบุรี โดยกิจกรรมในการปลูกสบัปะรดประกอบดว้ย 
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 1.1 การเลือกพ้ืนท่ีในการปลูกสับปะรด ในการเลือกพ้ืนท่ีส าหรับการปลูกสับปะรดนั้น จ าเป็นตอ้งค านึงถึงสภาพ
พ้ืนดิน ควรจะเป็นดินร่วนซุยหรือดินร่วนผสมลูกรัง เน่ืองจากสบัปะรดชอบดินลกัษณะน้ี แต่ไม่ควรเป็นดินเหนียวหรือดินท่ี
อมน ้ าเพราะเม่ือดินอมน ้ าจะส่งผลใหห้น่อสับปะรดท่ีปลูกเน่าเสียหายได ้ท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่อพนัธ์ุและส่งผลให้
เกิดตน้ทุนในการเพาะปลูกทั้งตน้ทุนในการปลูกหน่อสับปะรดใหม่ ตน้ทุนในการซ้ือยาป้องกนัหน่อสับปะรดเน่ามาฉีด 
ตน้ทุนค่าแรงงานในการปลูกสบัปะรดใหม่เพ่ิมข้ึน โดยลกัษณะพ้ืนท่ีในการปลูกสบัปะรดสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 ลกัษณะพ้ืนท่ีในการปลูกสบัปะรด 
 
 1.2 การจดัหาและคดัเลือกหน่อพนัธ์ุสบัปะรดส าหรับใชเ้พาะปลูก ในการคดัเลือกหน่อพนัธ์ุควรค านึงถึงขนาดของ
หน่อวา่มีขนาดท่ีเหมาะสม ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป โดยหากหน่อสับปะรดเล็กเกินไปจะส่งผลให้สับปะรดเจริญเติบโตช้า 
สับปะรดโตไม่พร้อมกนัทั้งแปลงปลูก ซ่ึงส่งผลให้เม่ือผลผลิตออกมาจะไม่พร้อมกนั ท าให้ตอ้งเสียเวลาและค่าแรงงานใน
การเก็บเก่ียวผลผลิตหลายคร้ัง อีกทั้งหากตอ้งเก็บเก่ียวผลผลิตหลายรอบจะส่งผลถึงเร่ืองราคาของสับปะรดดว้ย เน่ืองจาก
สับปะรดในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละปี มีราคาท่ีแตกต่างกนั ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในการคดัเลือกหน่อพนัธ์ุอีกส่วนหน่ึงก็คือ
ลกัษณะของหน่อ วา่หน่อพนัธ์ุสบัปะรดท่ีจดัหามา ไม่วา่จะเป็นหน่อพนัธ์ุจากไร่ของเกษตรกรเองหรือหน่อพนัธ์ุท่ีซ้ือมาจาก
ไร่ของเกษตรกรรายอ่ืน ๆ จ าเป็นตอ้งพิจารณาวา่หน่อพนัธ์ุดงักล่าวไม่เป็นโรคพืชใด ๆ อาทิเช่น ตอ้งไม่เป็นโรคเห่ียวเฉาใน
สับปะรด เน่ืองจากในปัจจุบนั โรคเห่ียวเฉาในสับปะรดก าลงัระบาดอยา่งหนกั ก่อนท่ีเกษตรกรจะจดัหาหน่อพนัธ์ุเขา้มาใน
แปลงปลูกสับปะรด จ าเป็นตอ้งพิจารณาวา่หน่อพนัธ์ุดงักล่าวตอ้งไม่เป็นโรคพืชใด ๆ และไม่มีพาหะน าโรคพืชใด ๆ ติดมา
กบัหน่อสบัปะรด เช่น เพลียแป้ง เป็นตน้ เน่ืองจากหากหน่อพนัธ์ุเป็นโรคพืชในสบัปะรดหรือมีพาหะน าโรคพืช จะส่งผลให้
มีตน้ทุนในการปลูกสบัปะรดเพ่ิมสูงข้ึนมาก เน่ืองจากหากสบัปะรดเป็นโรคพืช สบัปะรดจะไม่เจริญเติบโตหรือเจริญเติบโต
ชา้มาก ส่งผลให้ตอ้งฉีดสารเคมีและอาหารเสริมพืชเพ่ือเร่งการเจริญเติบโต และอาจรุกรามไปถึงจ าเป็นตอ้งหาแปลงปลูก
สับปะรดใหม่เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีปลูกสับปะรดท่ีปลูกลงไปมีเช้ือโรคท่ีไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกสับปะรดอีกต่อไป ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่การคดัเลือกหน่อพนัธ์ุสับปะรดมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากส่งผลต่อตน้ทุนในการเพาะปลูกสับปะรด โดย
ตวัอยา่งของหน่อพนัธ์ุสบัปะรดท่ีใชใ้นการปลูกสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 2 
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 ภาพที ่2 ลกัษณะหน่อพนัธ์ุสบัปะรด 

 
 1.3 การปลูกสับปะรด ในการปลูกสับปะรดนั้น เกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีจะนิยมปลูกเป็นลกัษณะแถวคู่
กนัไปทั้งแปลงปลูก โดยพ้ืนท่ี 1 ไร่ สามารถปลูกสบัปะรดไดป้ระมาน 5,000 หน่อ ถา้ปลูกมากกวา่น้ีจะส่งผลใหส้บัปะรดไม่
สามารถเจริญเติบโตไดเ้ต็มท่ี ส่งผลไปถึงขนาดของผลสับปะรดท่ีลูกจะมีขนาดเล็กตามไปดว้ย โดยลกัษณะของการปลูก
สบัปะรดสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 แสดงลกัษณะของการปลูกสบัปะรด 
 
 1.4 การดูแลและบ ารุงสบัปะรด ในการปลูกสับปะรดจ าเป็นตอ้งดูแลและบ ารุงตน้ตั้งแต่เร่ิมปลูกสบัปะรดไปจนถึง
ภายหลงัการเก็บเก่ียวแลว้ โดยภายหลงัจากการปลูกหน่อสับปะรดแลว้ จ าเป็นใส่ปุ๋ยเพ่ือช่วยให้หน่อพนัธ์ุเจริญเติบโต 
หลงัจากนั้นจ าเป็นตอ้งฉีดพ่นยาเพ่ือก าจดัวชัพืชป้องกนัไม่ให้เจริญโตข้ึนมาปกคลุมตน้สับปะรด จากนั้นฉีดปุ๋ยช่วยตน้            
แลว้หยอดผงถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์เพ่ือบงัคบัให้ตน้สับปะรดออกดอกและผล เม่ือผลสับปะรดออกมาไดป้ระมาน           
2 เดือนนับจากวนัท่ีหยอดผงถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ เกษตรกรก็จะใส่ปุ๋ยเพ่ือช่วยให้ลูกสับปะรดเจริญเติบโต เม่ือลูก
สบัปะรดมีอายไุดป้ระมาน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีหยอดผงถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบดจ์ าเป็นตอ้งใชเ้หลก็ทุบปลายใหแ้บนแลว้
แคะท่ีจุกสับปะรดเพ่ือไม่ให้จุกสับปะรดมีขนาดใหญ่ จากนั้นใชก้ระดาษหนงัสือพิมพปิ์ดคลุมลูกสับปะรดเพ่ือไม่ให้แดด
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ส่องลูกสับปะรดเพราะจะท าให้ลูกสับปะรดไหม ้จะเห็นไดว้่ามีตน้ทุนและค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนในทุกขั้นตอนของการปลูก
สบัปะรด โดยตวัอยา่งการดูแลสบัปะรดก่อนการเก็บผลผลิตสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 แสดงลกัษณะการดูแลสบัปะรดก่อนการเก็บเก่ียว 
 

 1.5 การเก็บเ ก่ียวผลสับปะรด เ ม่ือผลสับปะรดมีอายุประมาน 5 เ ดือนนับจากวันท่ีหยอดผงถ่านแก๊ส
แคลเซียมคาร์ไบด์แลว้ก็จะสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้แต่ไม่จ าเป็นตอ้งค านึงถึงจ านวนเดือนเสมอไปเน่ืองจากการสุกของ
ผลสับปะรดอาจจะข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ย หากผลสับปะรดสุกก่อนจะครบ 5 เดือนก็สามารถเก็บเก่ียวผลได้
เช่นกนั โดยลกัษณะของสบัปะรดก่อนการเก็บเก่ียวสามารถแสดงไดด้งัภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 แสดงลกัษณะของสบัปะรดก่อนการเก็บเก่ียว 
 
 1.6 การจัดจ าหน่ายสับปะรด ในการจ าหน่ายผลสับปะรดนั้น เกษตรกรมีทางเลือกในการจ าหน่าย 2 ทาง คือ 
ทางเลือกท่ี 1 จ าหน่ายให้กบัแผงรับซ้ือสับปะรดท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยการจ าหน่ายให้กบัแผงรับซ้ือสับปะรดนั้น 
เกษตรกรจะไดร้าคาสับปะรดต่อกิโลกรัมต ่ากวา่ราคาท่ีโรงงานรับซ้ือ แต่ก็มีขอ้ดีคือเกษตรกรไม่ตอ้งขนส่งสับปะรดไปยงั
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โรงงานเอง และทางเลือกท่ี 2 เกษตรกรเก็บเก่ียวผลสับปะรดแลว้น าไปจ าหน่ายยงัโรงงานแปรรูปสับปะรดโดยตรง การ
จ าหน่ายแบบน้ีเกษตรกรจ าเป็นตอ้งรับผิดชอบค่าขนส่งสับปะรดไปยงัโรงงานแปรรูปสับปะรดเอง แต่เกษตรกรก็สามารถ
จ าหน่ายไดร้าคาท่ีสูงกวา่การจ าหน่ายใหก้บัแผงรับซ้ือสบัปะรด โดยลกัษณะของแผงรับซ้ือสบัปะรดแสดงดงัภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 แสดงลกัษณะของแผงรับซ้ือสบัปะรด 
 

 1.7 การจดัการพ้ืนท่ีปลูกภายหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิต ในการปลูกสบัปะรด 1 คร้ังนั้นตน้สบัปะรดจะมีอายไุดป้ระ
มาน 3-4 ปี เม่ือเก็บเก่ียวผลสับปะรดแลว้เกษตรกรจึงตอ้งตดัตน้สับปะรดเดิมท่ีออกผลแลว้ออกเพ่ือให้สับปะรดสามารถ
ขยายพนัธ์ุโดยการแตกหน่อได ้
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 งานวจิยัน้ีท าการศึกษาประชากรผูป้ลูกสบัปะรดจ านวน 30 คน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกทั้งหมด 1,500 ไร่ แต่ในการ
วเิคราะห์ตน้ทุนผูว้จิยัด าเนินการเปรียบเทียบขอ้มูลเป็นหน่วย 1 ไร่และ 10 ไร่ ดงัแสดงต่อไปน้ี 
 2.1 การเลือกพ้ืนท่ีในการปลูกสบัปะรด มีตน้ทุนเกิดข้ึนดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ตน้ทุนในการเลือกพ้ืนท่ีปลูก 

รายการตน้ทุนในการเลือกพ้ืนท่ีปลูก ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 
1.ค่าโทรศพัท ์ 300 บาท/1 แปลงปลูก 
2.ค่าน ้ ามนัในการเดินทาง 1,000 บาท/1 แปลงปลูก 

3.ค่าเช่าท่ีดินส าหรับปลูกสบัปะรด 
500 บาท/ไร่/1ปี 
5,000 บาท/10ไร่/1ปี 

ตน้ทุนรวม 6,300 บาท/10ไร่/1ปี 
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 2.2 การจดัหาและคดัเลือกหน่อพนัธ์ุสบัปะรดส าหรับใชเ้พาะปลูกแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 ตน้ทุนในการจดัหาหน่อพนัธ์ุสบัปะรด 

รายการตน้ทุนในการจดัหาหน่อพนัธ์ุสบัปะรด ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 

1.ค่าหน่อพนัธ์ุสบัปะรด 
1.50 บาท/หน่อ 
7,500 บาท/ไร่ (พ้ืนท่ี 1 ไร่ปลูกได ้5,000 หน่อ) 
75,000 บาท/ 10 ไร่ 

2.ค่ายาฉีดกนัเน่าหน่อพนัธ์ุ 1,300 บาท/คร้ัง 
3.ค่าขนส่งหน่อพนัธ์ุ 3,000 บาท/เท่ียว 
4.ค่าแรงงาน 300 บาท/คน/วนั จ านวน 5 คน 1,500 บาท 
ตน้ทุนรวม 80,800 บาท/ 10 ไร่ 

 
 2.3 การปลูกสบัปะรดแสดงในตารางท่ี 4 
ตารางที ่4 ตน้ทุนในการปลูกสบัปะรด 

รายการตน้ทุนในการปลูกสบัปะรด ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 
1.ค่ารถไถปรับหนา้ดินคร้ังท่ี 1 800 บาท/ชัว่โมง จ านวน 20 ชัว่โมง/10ไร่ 16,000 บาท 
2.ค่ารถไถปรับหนา้ดินคร้ังท่ี 2 800 บาท/ชัว่โมง จ านวน 8 ชัว่โมง/10ไร่ 6,400 บาท 
3.ค่าแรงงาน 300 บาท/คน/วนั จ านวน 14 คน/10ไร่ 4,200 บาท 
ตน้ทุนรวม 26,600 บาท 

 
 2.4 การดูแลและบ ารุงสบัปะรดแสดงในตารางท่ี 5 
ตารางที ่5 ตน้ทุนในการดูแลและบ ารุงสบัปะรด 

รายการตน้ทุนในการดูแลและบ ารุงสบัปะรด ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 
1.ค่าปุ๋ยเคมี 36,000 บาท/10ไร่ 
2.ค่ายาปราบศตัรูพืชและก าจดัวชัพืช 22,000 บาท/10ไร่ 
3.ค่าแรงงาน 300 บาท/คน/วนั จ านวน 75 คน/10ไร่ 22,500 บาท 
4.ค่าผงถ่านเร่งการออกผล 5,000 บาท 
5.ค่ากระดาษส าหรับคลุมลูกสบัปะรด 10,000 บาท 
ตน้ทุนรวม 95,500 บาท 

 
 2.5 การเก็บเก่ียวผลผลิตสบัปะรดแสดงในตารางท่ี 6 
ตารางที ่6 ตน้ทุนในการเก็บเก่ียวผลผลิตสบัปะรด 

รายการตน้ทุนในการเก็บเก่ียวผลผลิตสบัปะรด ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 
1.ค่าแรงงาน 3,500 บาท/10ตนั 
2.ค่าน ้ ามนัรับส่งคนงาน 500/คร้ัง 
ตน้ทุนรวม 4,000 บาท 
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 2.6 การจดัจ าหน่ายสบัปะรดแสดงในตารางท่ี 7 
ตารางที ่7 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายสบัปะรด 

รายการตน้ทุนในการจ าหน่ายสบัปะรด 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการจ าหน่าย
สบัปะรดใหแ้ผงรับซ้ือสบัปะรด 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการจ าหน่าย
สบัปะรดใหโ้รงงานแปรรูปสบัปะรด 

1.ค่ารถขนส่ง - 3,500 บาท/10ตนั 
2.ค่าน ้ ามนั 500 2,000 บาท/10ตนั 

 
 2.7 การจดัการพ้ืนท่ีปลูกภายหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตแสดงในตารางท่ี 8 
ตารางที ่8 ตน้ทุนในการจดัการพ้ืนท่ีปลูกภายหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิต 

รายการตน้ทุนในการจดัการพ้ืนท่ีปลูกภายหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิต ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน 
1.ค่าแรงงาน 6,000 บาท/10ไร่ 
2.ค่าน ้ ามนัรับส่งคนงาน 500/คร้ัง 
ตน้ทุนรวม 6,500 บาท/10ไร่ 

 

สรุปผลการวจัิย 
 จะเห็นไดว้า่ในการปลูกสับปะรดแต่ละคร้ังมีตน้ทุนต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการ ต่อไปน้ีผูว้จิยัจะขอสรุปตน้ทุนและผลตอนแทนท่ีเกษตรกรไดรั้บจากการปลูกสับปะรด 10 ไร่ 
และเปรียบการจดัจ าหน่ายสับปะรดว่าจ าหน่ายโดยช่องทางใดจึงจะท าให้เกษตรกรไดรั้บผลตอบแทนสูงกว่า ผูว้ิจยัจะขอ
อธิบายก่อนว่าโดยประมานแลว้การปลูกสับปะรด 10 ไร่จะให้ผลผลิตประมาน 50 ตนั และจะขอสรุปตน้ทุนดงัน้ี ในการ
ปลูกสับปะรด 10 ไร่ ถา้เกษตรกรจ าหน่ายใหก้บัแผงรับซ้ือสับปะรดจะมีตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 230,200 บาท หากเกษตรกร
จ าหน่ายใหก้บัโรงงานแปรรูปสับปะรดโดยตรงจะมีตน้ทุนเกิดข้ึนทั้งหมด 243,700 บาท และผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรั้บ
หากจ าหน่ายให้กับแผงรับซ้ือสับปะรดซ่ึงราคารับซ้ือของแผงรับซ้ือสับปะรดจะต ่ากว่าราคารับซ้ือของโรงงานแปรรูป
สับปะรดประมาน 1 บาทต่อกิโลกรัม ดงันั้นในการปลูกสับปะรด 10 ไร่ เกษตรกรจะสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดป้ระมาน       
50 ตนั หรือ 50,000 กิโลกรัม ท่ีราคารับซ้ือของแผงรับซ้ือสับปะรดประมาน 8.50 บาทโดยเฉล่ีย เม่ือเกษตรกรจ าหน่ายผล
สับปะรดใหแ้ผงรับซ้ือสับปะรดจะไดรั้บผลตอบแทนประมาน 425,000 บาท แต่ถา้เกษตรกรจ าหน่ายใหก้บัโรงงานแปรรูป
สบัปะรดโดยตรง เกษตรกรจะไดรั้บผลตอบแทนประมาน 485,000 บาท จะเห็นไดว้า่การท่ีเกษตรกรจ าหน่ายใหโ้รงงานแปร
รูปสบัปะรดโดยตรงมีตน้ทุนสูงกวา่การจ าหน่ายใหก้บัแผงรับซ้ือสบัปะรด 13,500 บาท อนัเน่ืองมาจากมีตน้ทุนในการขนส่ง
สับปะรดไปยงัโรงงานแปรรูปสับปะรดท่ีสูง แต่ไดรั้บผลตอบแทนสูงกวา่การจ าหน่ายใหก้บัแผงรับซ้ือสับปะรดถึง 60,000 
บาท จึงสามารถสรุปได้ว่าเกษตรกรควรจ าหน่ายสับปะรดให้กับโรงงานแปรรูปสับปะรดโดยตรงเน่ืองจากได้รับ
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การจ าหน่ายสบัปะรดใหก้บัแผงรับซ้ือสบัปะรด 
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ศักยภาพของวสัดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน า้ตาลทรายส าหรับผลติปุ๋ยอนิทรีย์และผลของการใช้ปุ๋ย
อนิทรีย์ทีม่ีต่อการเจริญเติบโตของข้าวพนัธ์ุปทุมธานี 1 

Potentials of Sugar Industrial By-products as an Organic Fertilizer and Effects of Its use on Growth 
Performance of Rice (Pathum Thani 1)  

 
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์1* ธนวดี พรหมจนัทร์1, ฐิตินนัท ์วรรณา1 และปภสัรา สกัการะ1  

Auraiwan Isuwan1*, Thanawadee Promchan1, Thitinan Wanna 1 and Papassara Sakkara 1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การทดลองมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของการใชว้สัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรม
น ้ าตาลในการผลิตปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงและ (2) เพ่ือศึกษาผลของการใชปุ๋้ยอินทรียข์า้งตน้ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของขา้วพนัธ์ุ
ปทุมธานี 1 ท่ีปลูกในชุดดินสรรพยา ผลการศึกษา พบวา่ สัดส่วนท่ีเหมาะสม คือ ส่วนผสมท่ีมีกากตะกอนออ้ย 100  กิโลกรัม 
ปุ๋ยนม 10 ลิตร มูลววัสด 10 กิโลกรัม ข้ีเถา้ชานออ้ย 10 กิโลกรัม และปุ๋ยเคมี (18-46-0) 3.2 กิโลกรัม ส าหรับการศึกษาผลของ
การใชปุ๋้ยอินทรียสู์ตรดงักล่าวท่ีมีต่อลกัษณะการเจริญเติบโตของขา้วท่ีปลูกในชุดดินสรรพยา วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ภายในบล็อก (completely randomized block design) มี 4 ซ ้ า และ 5 ต  ารับการทดลอง ไดแ้ก่ (1) การไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและ
ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(T1) (2) การใส่ปุ๋ยอินทรียใ์นอตัรา 200 กก./ไร่ (มีธาตุอาหารหลกัเท่ากบั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-
K2O/ไร่ ซ่ึงเป็นอตัราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน) (T2) (3) ใส่ปุ๋ยเคมีให้มีธาตุอาหารหลกัเท่ากบั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-
K2O/ไร่ (T3) 4) ใส่ปุ๋ยอินทรียอ์ตัรา 100 กิโลกรัม/ไร่ (มีธาตุอาหารหลกัเท่ากบั 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม  N-P2O5-K2O/ ไร่) 
ร่วมกบัปุ๋ยเคมีในอตัรา 2.05-3.93.0-30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ ไร่ (T4) และ 5) การใส่ปุ๋ยเคมีในอตัราท่ีแนะน าให้ใส่ตามค่า
วเิคราะห์ดินส าหรับขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง (มีธาตุอาหารหลกัเท่ากบั 8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ ไร่)  (T5) ผลการทดลอง 
พบว่า การจดัการปุ๋ยตามต ารับการทดลอง T4 (ใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี) ท าให้ขา้วมีความสูงและจ านวนตน้ต่อกอไม่
แตกต่าง (p>0.05) กบัต ารับการทดลอง T5 สรุปไดว้า่ วสัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมน ้ าตาลมีศกัยภาพส าหรับใชใ้นการ
ผลิตปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูง (ปุ๋ยหมกั) และเม่ือใชปุ๋้ยอินทรียด์งักล่าวร่วมกบัปุ๋ยเคมียิ่งส่งผลให้ขา้วมีการเจริญเติบโตดีและ
สามารถช่วยลดการใชปุ๋้ยเคมีไดถึ้งร้อยละ 50     
 
ค าส าคญั: ปุ๋ยอินทรีย ์กากตะกอนออ้ย ขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 
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ABSTRACT 
 

 An experiment aimed (1)  to determine an optimal ratio of using sugar industrial by-products to produce high 
quality organic fertilizers and (2)  to determine effects of its use on growth performance of Pathum Thani 1 rice grown on 
Sappaya soil series was conducted.  Results showed that the optimal ratio was a mixture of 100 kg filter cakes, 10 L milk 
fertilizer, 10 kg fresh cattle manure, 10 kg bagasse ash and 3.2 kg 18-46-0 chemical fertilizer.  For the study on effects of 
using this organic fertilizer on growth performance of rice, a randomized block design with 4 replications was used .  Five 
fertilizer treatments included:  1)  No application of any fertilizers (T1) , 2)  application of organic fertilizer at a rate of 200 
kg/rai, equivalent to 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai, a site-specific fertilizer recommendation (T2) , 3)  application of 
chemical fertilizers at a rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T3), 4) a combination of 100 kg/rai organic fertilizer and 
chemical fertilizer to get a final rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T4) , and 5)  application of chemical fertilizers 
based on a general fertilizer recommendation for growing non-photoperiod sensitivity rice verities (8.0-1.7-3.0 kg N-P2O5-
K2O/rai) (T5). Results showed that plant heights and tiller numbers of rice from T4 did not differ (p>0.05) from those from 
T5.  In conclusion, sugar industrial by-products have high potentials for use to produce high-quality organic fertilizers 
(compost) .  Moreover, combined use of this organic fertilizer and chemical fertilizers can well support growth of rice and 
help reducing use of chemical fertilizers by 50%. 
 
Keywords: Organic fertilizer, Sugarcane filter cake, Pathum Thani 1 
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บทน า 
ขา้วนบัเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกขา้ว

ประมาณ 64.124 ลา้นไร่ ให้ผลผลิตเฉล่ีย 438 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีผลผลิตเฉล่ีย 457 กิโลกรัมต่อไร่ 
เป็นท่ีน่าสังเกตว่าตน้ทุนเฉล่ียในการผลิตขา้วของประเทศไทยเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี ปัจจุบันตน้ทุนการผลิตขา้วอยู่ในช่วง                
8,834-10,581 บาทต่อตนั ในขณะท่ีเกษตรกรสามารถขายขา้วไดป้ระมาณ 8,000-9,988 บาทต่อตนั (ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2560)  
 การท านาของเกษตรกรในปัจจุบนัประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ตน้ทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากตน้ทุนค่าปุ๋ยเคมีท่ีเพ่ิมข้ึนมาก ดงันั้น การลดตน้ทุนการผลิตโดยการใชว้สัดุเหลือใชจ้ากภาคเกษตรหรือ
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีคุณค่าทางธาตุอาหารสูงมาทดแทนปุ๋ยเคมีหรือการใชร่้วมกบัปุ๋ยเคมีเป็นแนวทางหน่ึงท่ีมีผลใน
เชิงประจกัษใ์นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยและลดตน้ทุนการผลิตของพืชเศรษฐกิจ (Thongjoo et al., 2005) ปุ๋ยอินทรีย์
สามารถช่วยดูดซบัธาตุอาหารพืชท่ีปลดปล่อยจากปุ๋ยเคมีและค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชเหล่านั้นให้กบัตน้พืช (ยง
ยทุธ และคณะ, 2551) ส่งผลใหพื้ช เช่น ขา้ว มีผลผลิตต่อไร่สูงกวา่การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอยา่งเดียว (ประเสริฐ และคณะ, 2542; 
กรรณิกา และคณะ, 2552 และ อุไรวรรณ, 2557ก)  
กากตะกอนออ้ย (filter cake) เป็นผลพลอยได ้(by products) จากอุตสาหกรรมออ้ยและน ้ าตาล สมพงษ ์(2530) ระบุวา่ การ
ใชอ้อ้ย 1 ตนั เพื่อผลิตน ้ าตาลทรายจะไดก้ากตะกอนออ้ยประมาณ 60 กิโลกรัม ดงันั้น ในหน่ึงปีจะมีกากตะกอนออ้ยใน
ประเทศไทยประมาณ 3,540 ลา้นตนั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เป็นปริมาณท่ีมากและกลายเป็นปัญหาในการจดัการ อยา่งไรก็ตาม 
กากตะกอนออ้ยมคุณสมบติัท่ีเอ้ือต่อการปรับปรุงดิน เช่น ช่วยท าให้ดินร่วนซุยซ่ึงส่งผลให้รากพืชสามารถแผ่ขยายและ
ชอนไชไปหาแร่ธาตุอาหารไดง่้ายข้ึน (สุธีรา, 2550) มนตรี และคณะ (2550) รายงานว่า การใชว้สัดุอินทรียจ์ากโรงงาน
น ้ าตาลร่วมกบัปุ๋ยเคมีในระบบการผลิตขา้วสามารถช่วยลดการใชปุ๋้ยเคมีได ้30-70 เปอร์เซ็นต ์ 
การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของวสัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมน ้ าตาลในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละศึกษาผลของปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดท่ี้มีต่อการเจริญเติบโตของขา้ว 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1.สถานทีท่ดลองและสมบัตขิองวสัดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน า้ตาลทราย 

ด าเนินการศึกษาเพื่อหาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) ท่ีเหมาะสม ท่ีฟาร์มสาธิตของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ิจยัไดรั้บการสนับสนุนวสัดุพลอยไดจ้าก
โรงงานอุตสาหกรรมน ้ าตาลทราย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ประกอบดว้ย ข้ีเถา้ชานออ้ย (ash) และกากตะกอนออ้ย 
(filter cake) ซ่ึงมีสมบติัทางเคมีดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ผลวเิคราะห์ผลพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมน ้ าตาลทราย 
รายการวเิคราะห์ กากตะกอนออ้ย ข้ีเถา้ชานออ้ย 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH 1:2) 8.02 9.01 
ค่าการน าไฟฟ้า (EC 1:10; dS/m) 1.23 0.51 
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N; %) 2.22 0.17 
ฟอสเฟตทั้งหมด (Total P2O5; %) 3.27 0.44 
โพแทชทั้งหมด (Total K2O; %) 0.68 1.00 
แคลเซียมทั้งหมด (Total Ca; %) 1.23 0.13 
แมกนีเซียมทั้งหมด (Total Mg; %) 0.11 0.08 

 
2.การตั้งกองและการดูแลกองปุ๋ ยหมกั 
           น าวสัดุและปุ๋ยเคมีแต่ละชนิดมาผสมคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัตามอตัราส่วนในตารางท่ี 2 โดยมีการปรับความช้ืนดว้ย
น ้ าใหอ้ยูใ่นระดบั 60 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเป็นระดบัความช้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับท าปุ๋ยหมกั (ปรารถนา, 2552) ตั้งกองปุ๋ยหมกัให้
มีขนาด 1 × 1.5 × 1 เมตร ท าการกลบักองทุก 7 วนั ทุกคร้ังท่ีมีการกลบักองปุ๋ยจะมีการใหน้ ้ าและคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัและตั้ง
กองให้มีขนาดความสูงและความกวา้งเท่าเดิม ส่วนความยาวอาจลดลงตามระยะเวลาการย่อยสลาย ใชเ้วลาในการหมกั
นาน 3 เดือน  
ตารางที ่2 รายละเอียดส่วนผสมส าหรับท าปุ๋ยหมกั   

 

ต าหรับทดลอง 

ปริมาณท่ีใชผ้สม 

กากตะกอนออ้ย 

(FC)1/ 

ปุ๋ยนม 

(DM) 2/ 

เถา้ 

(A) 1/ 

มูลโค 

(CM) 1/ 

18-46-0 

(DAP) 1/ 

T1 = FC100+DM10+A10+CM10+DAP1.6 100 1 10 10 1.6 

T2 = FC100+DM10+A20+CM10+DAP1.6 100 1 20 10 1.6 

T3 = FC100+DM10+A10+CM10+DAP3.2 100 1 10 10 3.2 

T4 = FC100+DM10+A20+CM10+DAP3.2 100 1 20 10 3.2 

T5 = FC100+DM20+A10+CM20+DAP1.6 100 2 10 20 1.6 

T6 = FC100+DM20+A20+CM20+DAP1.6 100 2 20 20 1.6 

T7 = FC100+DM20+A10+CM20+DAP3.2 100 2 10 20 3.2 

T8 = FC100+DM20+A20+CM20+DAP3.2 100 2 20 20 3.2 

หมายเหตุ: 1/ = หน่วยเป็นกิโลกรัม 2/ = หน่วยเป็นลิตร 
 
3.การเกบ็ข้อมูล และวเิคราะห์มาตรฐานปุ๋ ยอนิทรีย์ 

สุ่มเก็บตวัอย่างปุ๋ยอินทรียห์ลงัการย่อยสลายสมบูรณ์ในทุกต ารับส าหรับใชใ้นวิเคราะห์สมบติัต่าง ๆ ของปุ๋ย 
ประเมินคุณภาพของปุ๋ยหมกัโดยใชม้าตรฐานปุ๋ยอินทรียข์องกรมวชิาการเกษตร (2548)  
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4. การทดสอบศักยภาพของปุ๋ ยอนิทรีย์ต่อการเจริญเตบิโตของข้าว 
4.1 สถานท่ีศึกษาทดลอง สมบติัของดินก่อนการทดลอง และสมบติัของปุ๋ยอินทรีย ์
ทดสอบศกัยภาพของปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดใ้นแปลงนาของเกษตรกร ต าบลถ ้ารงค ์อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึง

เป็นชุดดินสรรพยา (Fine-Loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Aquic Ustifluvents) (กรมพฒันาท่ีดิน, 2548) 
ก่อนการทดลอง ท าหารสุ่มเก็บตวัอยา่งดินส าหรับใชใ้นการวิเคราะห์สมบติัทางเคมีของดิน จากนั้นน าขอ้มูลมาใชใ้นการ
ค านวณความตอ้งการธาตุอาหารหลกัของขา้วโดยใชโ้ปรแกรม Sim Rice (http://oss101.ldd.go.th) สมบติัทางเคมีของดิน
ก่อนการทดลองและการแปลผลแสดงในตารางท่ี 3 โดยดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.82 มีไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส 
(P) และโพแทสเซียม (K) ก่อนการทดลองเท่ากบั 0.04 เปอร์เซ็นต ์184.55 มก./กก. และ 57.75 มก./กก. ตามล าดบั และ
อตัราการใส่ปุ๋ยท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 8.0 กิโลกรัม N/ไร่ 1.7 กิโลกรัม P2O5/ไร่ และ 4.0 กิโลกรัม K2O/ไร่ 
ตารางที ่3 Chemical properties of soil prior to commencing the experiment. 

Soil properties Methods  Units Analyzed value Interpretation 
pH McLean (1982) - 6.82 low acid 
Electrical conductivity  Jackson (1958) dS m-1 0.80 not salty 
Organic matter Walkley (1947); FAO (1974) % 0.82 very low 
Total nitrogen Bremner and Mulvaney 

(1982) 
% 0.04 very low 

Available phosphorus  Bray and Kurtz (1945) mg kg-1 184.55 very high 
Exchangeable potassium Peech et al. (1947) mg kg-1 57.75 very low 
Exchangeable calcium Peech et al. (1947) mg kg-1 820.43 high 
Exchangeable magnesium Peech et al. (1947) mg kg-1 145.15 medium 

 
4.2 การวางแผนการทดลอง และต ารับการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล๊อค (completely randomized block design, RCBD) มี 4 ซ ้ า และ 5 

ต ารับ ดงัน้ี 
ต ารับท่ี  1 ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์(T1)  
ต ารับท่ี 2 ใส่ปุ๋ยอินทรียอ์ตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ มีธาตุอาหารหลกั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 

(T2) 

 ต ารับท่ี  3 ใส่ปุ๋ยเคมีมีธาตุอาหารหลกั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T3) 
 ต ารับท่ี  4 ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์มีธาตุอาหารหลกั 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมี มีธาตุอาหาร
หลกั 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T4) 

ต ารับท่ี  5 ใส่ปุ๋ยเคมีในอตัราท่ีแนะน าให้ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง มีธาตุอาหารหลกั 
8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T5) 

โดยปุ๋ยอินทรียท่ี์ผา่นเกณฑม์าตรฐานและน ามาใชใ้นการศึกษาน้ีไดเ้ป็นปุ๋ยอินทรียสู์ตรท่ีมีกากตะกอนออ้ย 100  
กิโลกรัม ปุ๋ยนม 10 ลิตร มูลววั 10 กิโลกรัม ข้ีเถา้ชานออ้ย 10 กิโลกรัม และปุ๋ยเคมี (18-46-0) 3.2 กิโลกรัม 
4.3 การปลูกและการดูแลขา้ว 
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ปลูกขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เตรียมดินโดยการไถ และท าแปลงย่อย
ขนาด 4 X 5 เมตร ยา้ยปลูกตน้กลา้ขา้วท่ีอาย ุ20 วนั โดยการปักด ากอละ 3 ตน้ แต่ละกอห่างกนั 20 เซนติเมตร ในต ารับท่ีใช้
ปุ๋ยอินทรีย ์ใหด้ าเนินการคลุกเคลา้ปุ๋ยอินทรียก์บัดินก่อนการปักด าขา้ว 7 วนั ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังแรกใส่
เม่ือขา้วมีอาย ุ30 วนั หลงัการยา้ยปลูก โดยใชปุ๋้ยสูตร 16-20-0, 46-0-0 และ 0-0-60 เป็นแหล่งธาตุอาหารหลกั ซ่ึงในระยะน้ี
ขา้วจะได้รับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเท่ากับ 50, 100 และ 100 เปอร์เซ็นต์ของธาตุอาหารหลกัท่ี
ก าหนดในแต่ละต ารับ ตามล าดบั ส่วนการใส่ปุ๋ยในคร้ังท่ี 2 ใชปุ๋้ยสูตร 46-0-0 โดยใส่เม่ือขา้วอยูใ่นระยะแตกกอหรือเม่ือ
ตน้ขา้วอายไุด ้52 วนั หลงัการยา้ยปลูก ก าจดัวชัพืชโดยการถอนก่อนการใส่ปุ๋ยเคมี 1 วนั 

4.4 เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของขา้ว 
         เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตด้านความสูง และจ านวนตน้ต่อกอเม่ือขา้วอายุ 30, 50 และ 70 วนั บันทึกจ านวน             
ตน้ต่อกอ 
 4.5 วเิคราะห์ทางสถิติ 
 วเิคราะห์ทางสถิติโดยวธีิวเิคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
ค่าเฉล่ียโดยใชว้ธีิ Duncan’s New Multiple Range Test 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 สัดส่วนการใชว้สัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมน ้ าตาลในการผลิตปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงท่ีเหมาะสม คือ 
กากตะกอนออ้ย 100  กิโลกรัม (0.2 บาทต่อกิโลกรัม) ปุ๋ยนม 10 ลิตร (2 บาทต่อลิตร) มูลววัสด 10 กิโลกรัม (0.50 บาทต่อ
กิโลกรัม) ข้ีเถา้ชานออ้ย 10 กิโลกรัม (0.2 บาทต่อกิโลกรัม) และปุ๋ยเคมี (18-46-0) 3.2 กิโลกรัม (21.5 บาทต่อกิโลกรัม) 
ดงันั้น ตน้ทุนต่อหน่วยในการผลิตปุ๋ยอินทรียเ์ท่ากบั 1.20 บาทต่อกิโลกรัม สมบติัทางกายภาพและทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์
และค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรียแ์สดงในตารางท่ี 4 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ปุ๋ยอินทรียช์นิดผง 

รายการท่ีวเิคราะห์ ค่าท่ีวเิคราะห์ได ้ มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย ์ ผลสรุป 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (3:50) 6.93 - -  
ค่าการน าไฟฟ้า (1:10, dS/m) 6.50 ไม่เกิน 10 dS/m  
โซเดียม (%) 0.019 ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน ้ าหนกั  
ปริมาณอินทรียวตัถุ (%) 23.13 ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 20 ของน ้ าหนกั  
ปริมาณอินทรียค์าร์บอน (%) 13.42 - - 
อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 6.53 ไม่เกิน 20 : 1  

ความช้ืนโดยน ้ าหนกั (%) 27.47 ไม่เกินร้อยละ 30 ของน ้ าหนกั  
การยอ่ยสลายของปุ๋ยอินทรีย ์(%) 89.45 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  
ไนโตรเจนทั้งหมด (%) 2.05 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 1.0 ของน ้ าหนกั  
ฟอสเฟตทั้งหมด (%) 3.93 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5 ของน ้ าหนกั  
โพแทสทั้งหมด (%) 0.3 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5 ของน ้ าหนกั  

แคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้(%) 18.23 - - 
แมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้(%) 8.95 - - 
ลกัษณะปุ๋ยอินทรีย ์ ผง - - 
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สีของปุ๋ยอินทรีย ์ ด า - - 
ขนาดปุ๋ย ไม่เกิน 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร (%) 100 ไม่เกิน 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร  

หินและกรวด ขนาด ตั้งแต่ 5 มิลลิเมตร (%) ไม่พบ ไม่เกินร้อยละ 2 ของน ้ าหนกั  
พลาสติก แกว้ วสัดุมีคม และโลหะอ่ืนๆ (%) ไม่พบ ตอ้งไม่พบ  

 หมายเหตุ:      = ผา่นเกณฑม์าตรฐาน   = ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
 

ความสูงและจ านวนตน้ต่อกอของตน้ขา้วท่ีไดรั้บการจดัการปุ๋ยรูปแบบท่ีแตกต่างกนัแสดงในตารางท่ี 5 ผลการ
ทดลอง พบวา่ ขา้วท่ีอาย ุ30 วนั (ไดรั้บปุ๋ยคร้ังแรก) มีความสูงและจ านวนตน้ต่อกอไม่แตกต่างกนั (p>0.05) โดยมีค่าอยู่
ในช่วง 31-34 เซนติเมตร และ 8.4-11.7 ตน้ต่อกอ ทั้งน้ีเกิดจากการท่ีขา้วยงัไม่ไดรั้บปุ๋ย ดงันั้น การเจริญเติบโตของขา้ว
ในช่วงน้ีมีผลมาจากการใชธ้าตุอาหารท่ีมีอยูเ่ดิมในดินเป็นหลกั 
 อยา่งไรก็ตาม หลงัจากท่ีขา้วไดรั้บปุ๋ยคร้ังแรกและคร้ังท่ี 2 ผลการทดลอง พบวา่ ขา้วในต ารับท่ี 5 มีความสูงและ
จ านวนตน้ต่อกอทั้ง 2 ช่วงอายุ (50 และ 70 วนั) สูงท่ีสุด (p<0.05) โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสุดทา้ยของการเจริญเติบโต
ทางดา้นล าตน้และใบคือช่วงอาย ุ70 วนั (ยงยทุธ และคณะ, 2551) การใส่ปุ๋ยตามต ารับท่ี 5 มีค่าความสูงของตน้ขา้วสูงกวา่ 
(p<0.05) ขา้วในต ารับอ่ืน ๆ จ านวนตน้ต่อกอของขา้วท่ีได้รับการใส่ปุ๋ยมีค่าไม่แตกต่างกัน (ต ารับท่ี 2-5) แต่มากกว่า 
(p<0.05) ขา้วท่ีไม่ไดรั้บปุ๋ยในต ารับท่ี 1 ธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุท่ีมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตช่วงระยะแรกของการ
เจริญเติบโตทางใบและล าตน้ เป็นธาตุท่ีส่งเสริมการแตกกอแตกแขนงและเพ่ิมความสูงของตน้ขา้ว (ยงยุทธ และคณะ, 
2551) ดังนั้ น ข้าวท่ีได้รับปุ๋ยไนโตรเจนสูงในระยะตั้ งตัวจนถึงแตกกอจะมีความสูงและจ านวนต้นต่อกอมากข้ึน 
(Dobermann and Fairhurst, 1999, 2000; Yoshida, 1981) และสอดคล้องกับนันทนา และคณะ (2553) และ อุไรวรรณ 
(2557ข) ท่ีรายงานวา่ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมข้ึนจะท าใหก้ารแตกกอและความสูงของขา้วเพ่ิมข้ึน  
ตารางที ่5 การเจริญเติบโตของขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 เม่ือไดรั้บปุ๋ยในรูปแบบต่าง ๆ กนั 

ต ารับ 
ความสูงของตน้ขา้ว (เซนติเมตร)  จ านวนตน้ตอ่กอ  

30 วนั    50 วนั 70 วนั  30 วนั 50วนั 70 วนั 

T1 31 38c 56c  8.4 9.9d 10.5c 

T2 34 40abc 67b  8.8 11.0cd 13.6ab 

T3 30 43ab 67b  10.0 13.8ab 14.9ab 

T4 33 42abc 68b  11.7 13.6abc 14.6ab 

T5 34 44a 75a  10.1 15.2a 16.1a 

%CV 9.54 6.8 5.95  19.37 13.23 13.22 

F-test ns * **  ns ** ** 

 
หมายเหตุ:  ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
  * มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) 
  **  มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ (p<0.01) 
  ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนัมีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)  
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สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาศกัยภาพของวสัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมน ้ าตาลทรายส าหรับผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละผลของ
การใชปุ๋้ยอินทรียท่ี์มีต่อการเจริญเติบโตของขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 สรุปไดว้า่ ส่วนผสมท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์คือ กากตะกอนออ้ย 100 กิโลกรัม ปุ๋ยนม 10 ลิตร ข้ีเถา้ชานออ้ย 10 กิโลกรัม มูลววัสด 10 กิโลกรัม และปุ๋ยเคมี
สูตร 18-46-0 จ านวน 3.2 กิโลกรัม และการใชปุ๋้ยอินทรียสู์ตรดงักล่าวในอตัรา 100 กิโลกรัมร่วมกบัปุ๋ยเคมีใหไ้ดธ้าตุ
อาหารพืชเท่ากบั 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ท าใหข้า้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 ท่ีปลูกในชุดดินสรรพยา มีการ
เจริญเติบโตดีและสามารถช่วยลดการใชปุ๋้ยเคมีลงได ้50 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดจ้ากส่วนผสมดงักล่าวจึงมีความ
เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของขา้ว 
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวจิยัน้ีไดรั้บการทุนอุดหนุนการวจิยัจากโครงการวจิยัและนวตักรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชนฐานราก 

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีงบประมาณ 2559 ขอขอบคุณโรงงานน ้ าตาลทราย อ.ปราณบุรี           
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ส าหรับการสนบัสนุนกากตะกอนออ้ย และเถา้ ขอขอบคุณ คุณบรรพต มามาก ท่ีให้ความอนุเคราะห์
พ้ืนท่ีส าหรับปลูกขา้วเพ่ือการวิจยั ขอบคุณ คุณธนกฤต เขียวอร่าม ท่ีช่วยดูแลความเรียบร้อยในการท าปุ๋ยอินทรีย ์และ
ขอขอบคุณคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีอนุเคราะห์
สถานท่ีส าหรับการท าวจิยัจนส าเร็จลุล่วง 
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ระโสภณ,  จินตนา หัสวายกุุล, ชนินทร์ เภสัชชา, และเภสัช ลวดเงิน. 2552. การใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรียเ์พ่ือ
ลดความเส่ียงในการผลิตขา้ว, น. 99-114. ใน รายงานการประชุมวิชาการ: เร่ืองข้าวและธัญพืชเมืองหนาว 
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การวเิคราะห์ดนิ. ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  
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ผลกระทบ ท่ี มีต่ อ คุณภาพของ เม็ด ปุ๋ ย อินท รีย์ .  วิท ย า นิพน ธ์ป ริญญาวิทยาศ าสตรมหาบัณ ฑิต , 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ประเสริฐ สองเมือง, ทวี ธนาวีร์, ธีรพนัธ์ แพทยารักษ์, แพรวพรรณ กุลนทีทิพย,์ กรรณิกา นากลาง, และสวา่ง โรจนกศุล. 
2542. การใส่ปุ๋ยหมกัฟางขา้วระยะยาวต่อสรีรนิเวศวิทยาของขา้ว และสมบติัของดินท่ีสถานีทดลองขา้วพิมาย
สถานีทดลองขา้วสุรินทร์, น. 22-56. ใน รายงานผลการค้นคว้าวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ ยข้าวและ
ธัญพืชเมืองหนาว ประจ าปี 2536-2539. กลุ่มงานวิจยัความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยขา้วและธัญพืชเมือง
หนาว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 
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มนตรี วนัตาแสง, จกัรกฤษณ์ หอมจนัทร์, นิวติั เหลืองชยัศรี และปรีชา นีระ. 2550. อิทธิพลของปุ๋ยอินทรียเ์คมีต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของขา้วขาวดอกมะลิ 105. วารสารแก่นเกษตร 35 (ฉบบัพิเศษ): 47-56. 
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ผลของการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลติและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
ของข้าวพนัธ์ุปทุมธานี 1 

Effects of organic fertilizer on yield component and economic returns of Pathum Thani 1 rice 
 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์1* ธนวดี พรหมจนัทร์1, ณฐักมล จีระสุข1 และธนญัญา สิงห์ช านาญ1 
Auraiwan Isuwan1*, Thanawadee Promchan1, Nutkamon Jeerasuk 1 and Tananya Singchamna1 

 

บทคัดย่อ 
 

 การทดลองมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรียต์่อองค์ประกอบผลผลิตและผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ของขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 ท่ีปลูกในดินชุดสรรพยา วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอ็กสมบูรณ์ มี 4 ซ ้ า และ          
5 ต ารับการทดลอง ดงัน้ี 1) ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(T1) 2) ใส่ปุ๋ยอินทรียใ์นอตัรา 200 กิโลกรัม/ไร่ ซ่ึงมีธาตุ
อาหารหลกัเท่ากบั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม  N-P2O5-K2O/ไร่ หรือเท่ากบัอตัราการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (T2) 3) ใส่
ปุ๋ยเคมีใหมี้ธาตุอาหารหลกัเท่ากบั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ (T3) 4) ใส่ปุ๋ยอินทรียใ์นอตัรา 100 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ซ่ึงมีธาตุอาหารหลกัเท่ากบั 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีในอตัรา 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม 
N-P2O5-K2O/ไร่ (T4) และ 5) ใส่ปุ๋ยเคมีในอตัราท่ีแนะน าให้ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับขา้วไม่ไวต่อช่วงแสงซ่ึงมีธาตุ
อาหารหลักเท่ากับ 8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ (T5) ผลการทดลอง พบว่า ข้าวในต ารับการทดลองท่ี 4 มี
เปอร์เซ็นตเ์มลด็ดี (80.25 เปอร์เซ็นต)์ ผลผลิตขา้วเปลือก (816 กิโลกรัมต่อไร่) และผลตอบแทนหลงัหกัตน้ทุนค่าปุ๋ย (5,438 
บาทต่อไร่) ไม่แตกต่าง (p>0.05) กบัขา้วในต ารับการทดลองท่ี 3 และ 5 แต่ดีกวา่ (p<0.05) ต ารับการทดลองอ่ืน ๆ ดงันั้น 
การใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีท าใหข้า้วมีผลผลิตและผลตอบแทนหลงัหกัตน้ทุนค่าปุ๋ยเพ่ิมข้ึน   
   
ค าส าคญั : ขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1, ปุ๋ยอินทรีย,์ องคป์ระกอบผลผลิต 
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ABSTRACT 
 

 An experiment aimed to study effects of organic fertilizer on yield component and economic returns of Pathum 
Thani 1 rice grown on Sappaya soil series.  A randomized block design with 4  replications was used.  Five treatments 
included: 1) No application of any fertilizers (T1), 2) application of organic fertilizer at a rate of 200 kg/rai, equivalent to 
4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai, a site-specific fertilizer recommendation (T2), 3) application of chemical fertilizers at 
a rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T3), 4) a combination of 50% organic fertilizer (equivalent to 100 kg/rai) and 
50% chemical fertilizer at a rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T4), and application of chemical fertilizer at a rate 
of 8.0-1.7-3.0 kg N-P2O5-K2O/rai, based on a general fertilizer recommendation for growing non-photoperiod sensitivity 
rice verities  (T5). Results showed that filled grain percentage (80.25%), grain yield (816 kg/rai) and returns over fertilizer 
cost (5,438 Baht/rai) of rice in T4 were not different (p>0.05) from those in T3 and T5 but greater (p<0.05) than those in 
T1 and T2.  In conclusion, a combined use of organic fertilizer and chemical fertilization resulted in an increase in grain 
yield and economic returns over fertilizer cost of rice farming. 
 
Keyword: Pathum Thani 1 rice, organic fertilizer, yield component 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ. ชะอ า จ. เพชรบุรี  
1Faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn University, Petchaburi Campus, Cha-Am, Petchaburi, Thailand 76120 
*Corresponding author: Tel. 085-948-2926 E-mail address: isuwan_a@silpakorn.edu 
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บทน า 
ขา้วเป็นอาหารหลกัของคนไทยและสามารถส่งออกไปต่างประเทศสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศจ านวนมาก การปลูก

ขา้วของเกษตรกรไทยมีรายไดล้ดลงอยา่งต่อเน่ืองทั้งน้ีส่วนหน่ึงเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนการผลิตขา้วซ่ึงเพ่ิมมากข้ึนทุก
ปี (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ปุ๋ยเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการเพาะปลูกขา้วโดยปุ๋ยสามารถแบ่งออกเป็น 
3 ประเภท คือ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยชีวภาพ ในทางปฏิบติั การใชปุ๋้ยเคมีท าใหข้า้วมีผลผลิตท่ีสูงกวา่การใชปุ๋้ยอินทรียแ์ต่
ก็มีผลท าใหดิ้นเส่ือมคุณภาพซ่ึงจะส่งผลเสียในระยะยาว ในขณะท่ีการใชปุ๋้ยอินทรียจ์ะช่วยบ ารุงดินและใหผ้ลดีในระยะยาว 
(อภิวฒัน์ และคณะ, 2559)  การใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีเป็นแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยและลดการ
สูญเสียของธาตุอาหาร เช่น การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรียท์ าให้ขา้วมีผลผลิตต่อไร่สูงกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว 
(ประเสริฐ และคณะ, 2542; กรรณิกา และคณะ, 2552) ปุ๋ยอินทรียน์ั้นนอกจากช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินและส่งเสริม
การดูดซบัธาตุอาหารจากปุ๋ยของขา้วแลว้ ยงัช่วยส่งเสริมระบบรากของขา้วซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กบัการใหผ้ลผลิตของขา้ว 
การลดการใชปุ๋้ยเคมีเป็นแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรซ่ึงนอกจากจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตแลว้            
ยงัช่วยส่งเสริมการอนุรักษดิ์น (อุไรวรรณ, 2557)  การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของรูปแบบการจดัการปุ๋ย (การ
ใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัการใชปุ๋้ยเคมี) ท่ีมีต่อองคป์ระกอบผลผลิตและผลตอบแทนจากการปลูกขา้ว 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
สถานทีศึ่กษาทดลอง สมบัตขิองดนิก่อนการทดลอง และสมบัตขิองปุ๋ ยอนิทรีย์ 

ปลูกข้าวในแปลงนาของเกษตรกร ต าบลถ ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี ซ่ึงเป็นชุดดินสรรพยา                                  
(Fine-Loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Aquic Ustifluvents) (กรมพฒันาท่ีดิน, 2548) ก่อนการทดลองท าการ
สุ่มตวัอยา่งดินเพ่ือวิเคราะห์สมบติัทางเคมีของดินส าหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการค านวณความตอ้งการธาตุอาหารหลกัของขา้ว
โดยใชโ้ปรแกรม Sim Rice (http://oss101.ldd.go.th) สมบติัทางเคมีของดินก่อนการทดลองและการแปลผลแสดงในตารางท่ี 
1 โดยดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.82 มีไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ก่อนการทดลองเป็น 0.04 
เปอร์เซ็นต ์184.55 มก./กก. และ 57.75 มก./กก. ตามล าดบั ปริมาณของปุ๋ยท่ีใส่ตามค่าวิเคราะห์ดินซ่ึงค านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 
8.0 - 1.7 - 4.0 กิโลกรัม N - P2O5 - K2O/ไร่ ตามล าดบั 
ตารางที ่1 Chemical properties of soil prior to commencing the experiment. 

Soil properties Methods  Units Analyzed value Interpretation 
pH McLean (1982) - 6.82 low acid 
Electrical conductivity  Jackson (1958) dS m-1 0.80 not salty 
Organic matter Walkley (1947); FAO (1974) % 0.82 very low 
Total nitrogen Bremner and Mulvaney 

(1982) 
% 0.04 very low 

Available phosphorus  Bray and Kurtz (1945) mg kg-1 184.55 very high 
Exchangeable potassium Peech et al. (1947) mg kg-1 57.75 very low 
Exchangeable calcium Peech et al. (1947) mg kg-1 820.43 high 
Exchangeable magnesium Peech et al. (1947) mg kg-1 145.15 medium 
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ใชปุ๋้ยอินทรียท่ี์ผ่านเกณฑม์าตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (2548) โดยมีส่วนประกอบหลกั คือ กากตะกอนออ้ย 
100  กิโลกรัม ปุ๋ยนม 10 ลิตร มูลววัสด 10 กิโลกรัม ข้ีเถ้าชานอ้อย 10 กิโลกรัม และปุ๋ยเคมี (18-46-0) 3.2 กิโลกรัม 
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการท าปุ๋ยหมกัมีรายงานในกรมพฒันาท่ีดิน (2550) หมกัปุ๋ยนาน 3 เดือน จากนั้นสุ่มเก็บตวัอยา่ง
ปุ๋ยหมกัเพื่อตรวจวเิคราะห์สมบติัทางกายภาพและทางเคมี ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 Property of composts 

Items  Analyzed value 
1. pH (1: 10) 6.93 
2. Moisture Content at 75 °C 20 hrs. (%) 27.47 
3. Total N (%) 2.05 
4. Total P2O5 (%) 3.93 
5. Total K2O (%) 0.30 
6. Water Soluble Sodium (%) 0.02 
7. EC (1.10) (dSm-1) 6.50 
8. Organic Carbon (%) 13.42 
9. Organic Matter (%) 23.13 
10. C: N ratio 6.53 
11. Plastic, Glass Etc. 0 
12. Gravel (%) 0 
13. Sieve size (12.5*12.5 mm.) (%) 100 
14. Germination Index (123.18 %) Fertile 
15. Physical property  Powder 
16. Color  Brown 

 
การวางแผนการทดลอง และต ารับการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อคสมบูรณ์ (randomized complete block design, RCBD) ประกอบดว้ย 5 ต ารับ
การทดลองๆ ละ 4 ซ ้ า ดงัน้ี  

ต ารับการทดลองท่ี  1 การไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย ์(T1)  
ต ารับการทดลองท่ี 2 การใส่ปุ๋ยอินทรียอ์ตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ให้มีธาตุอาหารหลกั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-

P2O5-K2O ต่อไร่ ซ่ึงเป็นอตัราการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน (T2) 

 ต ารับการทดลองท่ี  3 การใส่ปุ๋ยเคมีใหมี้ธาตุอาหารหลกั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T3) 
 ต ารับการทดลองท่ี  4 การใส่ปุ๋ยอินทรียมี์ธาตุอาหารหลกั 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมี 
ใหมี้ธาตุอาหารหลกั 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T4) 

ต ารับการทดลองท่ี  5 การใส่ปุ๋ยเคมีในอตัราท่ีแนะน าใหใ้ส่ตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง ให้มี
ธาตุอาหารหลกั 8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T5) 
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การปลูกและการดูแลข้าว 
ปลูกขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 ระหวา่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เตรียมดินโดยการไถ และท าแปลง

ยอ่ยขนาด 4 × 5 เมตร ยา้ยปลูกตน้กลา้ขา้วท่ีอาย ุ20 วนั โดยการปักด ากอละ 3 ตน้ แต่ละกอห่างกนั 20 เซนติเมตร ในต ารับ
การทดลองท่ีใชปุ๋้ยอินทรีย ์ใหด้ าเนินการคลุกเคลา้ปุ๋ยอินทรียก์บัดินก่อนการปักด าขา้ว 7 วนั ส าหรับการใส่ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่ 2 
คร้ัง คร้ังแรกใส่เม่ือขา้วมีอาย ุ30 วนั หลงัการยา้ยปลูก โดยใชปุ๋้ยสูตร 16-20-0, 46-0-0 และ 0-0-60 เป็นแหล่งธาตุอาหารหลกั 
ระยะน้ีขา้วไดรั้บธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเท่ากบั 50, 100 และ 100 เปอร์เซ็นตข์องปริมาณธาตุอาหาร
หลกัซ่ึงก าหนดในแต่ละต ารับการทดลอง ตามล าดบั ส่วนคร้ังท่ี 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 เม่ือขา้วอยูใ่นระยะแตกกอหรือเม่ือตน้
ขา้วอายไุด ้52 วนั หลงัการยา้ยปลูกก าจดัวชัพืชโดยการถอนก่อนการใส่ปุ๋ยเคมี 1 วนั 
การเกบ็ข้อมูล และการศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 

เก็บเก่ียวผลผลิตเม่ือขา้วอายุ 110 วนั หลงัการยา้ยปลูก บนัทึกองคป์ระกอบผลผลิตขา้ว ไดแ้ก่ จ านวนรวงต่อกอ 
จ านวนเมล็ดต่อรวง น ้ าหนกัเมล็ดดี 100 เมล็ด ร้อยละของเมล็ดลีบและน ้ าหนกัผลผลิตขา้วเปลือกท่ีมีการปรับความช้ืน 14 
เปอร์เซ็นต ์ศึกษาขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ ไดแ้ก่ รายไดห้ลงัหกัตน้ทุนค่าปุ๋ย 
 

การวเิคราะห์ทางสถิติ 
ค านวณผลผลิตขา้วท่ีระดบัความช้ืน 14 เปอร์เซ็นต์ และวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อคสมบูรณ์ (randomized complete block) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียโดยใชว้ธีิ Duncan’s New Multiple Range Test 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. ผลผลติ และองค์ประกอบผลผลติของข้าวพนัธ์ุปทุมธานี 1 

รูปแบบการใส่ปุ๋ยท่ีแตกต่างกนัไม่มีผล (p>0.05) ต่อจ านวนเมล็ดต่อรวง (60.50-72.00 เมล็ดต่อรวง) และน ้ าหนกั
เมล็ดดี 100 เมล็ด (2.52-2.54 กรัม) (ตารางท่ี 3) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิตยา (2551) ซ่ึงพบว่า การใส่ปุ๋ยในอตัราท่ี
แตกต่างกนัไม่มีผลต่อน ้ าหนกัเมล็ดดี 100 เมล็ด Rann et al. (2016) รายงานว่า การใส่ปุ๋ยมูลสุกรร่วมกบัปุ๋ยเคมีไม่มีผลต่อ
น ้ าหนกัเมล็ดดี 100 เมล็ดของขา้วหอมมะลิ 105 ส าหรับจ านวนเมล็ดต่อรวง พฒันพงษ ์และคณะ (2555) รายงานวา่ การใส่
หรือไม่ใส่ปุ๋ยไม่มีผลต่อจ านวนเมลด็ต่อรวงของขา้วพนัธ์ุพิษณุโลก 2 

ขา้วในต ารับการทดลองท่ี 5 มีจ านวนรวงต่อกอ (16.00 รวงต่อกอ) ไม่แตกต่าง (p>0.05) กับขา้วในต ารับการ
ทดลองท่ี 3 และ 4 แต่สูงกวา่ (p<0.05) ขา้วในต ารับการทดลองท่ี 1 และ 2 ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ อตัราและสดัส่วนการใส่ปุ๋ยเคมี
ร่วมกบัปุ๋ยอินทรียใ์นต ารับการทดลองท่ี 3 4 และ 5 อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ยงยทุธ และคณะ (2551) รายงานวา่ พืชสามารถ
เจริญเติบโตและมีองคป์ระกอบผลผลิตท่ีดีตอ้งไดรั้บธาตุอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอุไรวรรณ 
(2559) ท่ีรายงานวา่ การใส่ปุ๋ยเคมีในระดบัท่ีต ่ากวา่การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินไม่มีผลต่อจ านวนรวงต่อกอของขา้วพนัธ์ุ
สุพรรณบุรี 1 ท่ีปลูกในชุดดินวฒันา เน่ืองจากธาตุอาหารท่ีไดจ้ากปุ๋ยในระดบัดงักล่าวยงัอยูใ่นช่วงปริมาณท่ีเหมาะสมส าหรับ
การแตกกอของขา้ว  

ผลผลิตขา้วเปลือกต่อไร่ของขา้วในต ารับการทดลองท่ี 3 (875 กิโลกรัมต่อไร่) ไม่แตกต่างกบั (p>0.05) ขา้วใน
ต ารับการทดลองท่ี 4 และ 5 แต่สูงกวา่ (p<0.05) ขา้วในต ารับควบคุมและต ารับการทดลองท่ี 2 สอดคลอ้งกบันุชจรี และคณะ 
(2558) ท่ีพบวา่ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการใส่ปุ๋ยเคมีคร่ึงหน่ึงของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกบัปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงใน
อตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ท าใหข้า้วหอมมะลิ 105 มีผลผลิตขา้วเปลือกไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่3 Grain yield and some agronomic characters of Pathum Thani 1 rice received different fertilizer regimes 
Treatments spike per plant Grain per spike 100 grain weight 

(g) 
Good grain 

(%) 
grain yield 
(kg/rai) 

T1 12.75d 60.50 2.54 72.75bc 634b 
T2 13.50bcd 70.00 2.54 76.25abc 753ab 
T3 15.00ab 72.00 2.52 78.75ab 875 a 
T4 14.50abc 68.75 2.53 80.25a 816a 
T5 16.00a 67.75 2.54 77.75abc 872a 
%CV 7.45 9.72 1.78 4.91 12.44 

p-value ** ns ns * ** 
* = significantly different at P<0.05; ** = significantly different at P<0.01; ns = non-significance; the means within a row 
without a common superscript significantly differed. 
1) No application of fertilizers (T1) 
2) application of organic fertilizer at a rate of 200 kg/rai, equivalent to 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T2) 
3) application of chemical fertilizers at a rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T3) 
4) combined application of 50% organic fertilizer (equivalent to 100 kg/rai) and 50% chemical fertilizer at a rate of 4.10-
7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T4) 
5) application of chemical fertilizer at a rate of 8.0-1.7-3.0 kg N-P2O5-K2O/rai or site-specific fertilizer management (T5) 
 
2. รายได้หลงัหักต้นทุนค่าปุ๋ ย 

การจดัการปุ๋ยรูปแบบท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหมี้ผลตอบแทนหลงัหักตน้ทุนค่าปุ๋ยแตกต่างกนั (ตารางท่ี 4) โดยพบวา่ 
การจดัการปุ๋ยตามต ารับการทดลองท่ี 5  ท าให้มีผลตอบแทนหลงัหักตน้ทุนค่าปุ๋ย (6,072 บาทต่อไร่) ไม่แตกต่าง (p>0.05) 
กบัต ารับการทดลองท่ี 3 และ 4 แต่มากกวา่ (p<0.01) ขา้วในต ารับการทดลองท่ี 1 และ 2 อุไรวรรณ (2557, 2559) รายงานวา่ 
การจดัการปุ๋ยเคมีท่ีสอดคลอ้งใหข้า้วไดรั้บปุ๋ยในช่วงปริมาณท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการธาตุอาหารของขา้วและการจดัการ
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีผลท าใหผ้ลตอบแทนหลงัจากหกัตน้ทุนค่าปุ๋ยดีกวา่การจดัการปุ๋ยรูปแบบอ่ืน ๆ เช่นเดียวกบั ก่ิงแกว้ 
และคณะ (2552) ท่ีพบวา่ การใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยน าค่าอินทรียวตัถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดินมาใชต้าม
โปรแกรมการจดัการดินและปุ๋ยรายแปลง ใหก้ าไรสุทธิสูงกวา่การจดัการปุ๋ยรูปแบบอ่ืน ๆ 
ตารางที ่4 Effects of fertilizer regimes on production cost and economic returns 

  treatments  
%CV 

 
F-test  T1 T2 T3 T4 T5 

Income after correcting fertilizer cost 
(Baht/rai) 

4,627bc 4,896b 5,971a 5,438ab 6,072a 11.08 ** 

** = significantly different at P<0.01; the means within a row without a common superscript significantly differed. 
Provided: Fertilizer 46-0-0 = 12.40 Baht/kg, Fertilizer 18-46-0 = 21.60 Baht/kg, Fertilizer 0-0-60 = 17.80 Baht/ kg, 
compost = 3.00 Baht/kg and grain price = 7.30 Baht/kg 
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สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาผลของการใชปุ๋้ยอินทรียต์่อองคป์ระกอบผลผลิตและผลตอบแทนหลงัหกัตน้ทุนค่าปุ๋ยของขา้วพนัธ์ุ

ปทุมธานี 1 ท่ีปลูกในชุดดินสรรพยา สรุปไดว้า่ การใส่ปุ๋ยอินทรียใ์นอตัรา 100 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีท่ี
มีธาตุอาหารหลกัเป็น 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ท าให้ไดข้า้วท่ีมีผลผลิตและผลตอบแทนหลงัหกัตน้ทุน
ค่าปุ๋ยอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และไม่แตกต่างกับขา้วท่ีได้รับปุ๋ยเคมีในอตัราสูง (8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่) 
ดังนั้น การใช้ปุ๋ยอินทรียร่์วมกับปุ๋ยเคมีเป็นแนวทางในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยไม่มีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตและ
ผลตอบแทนหลงัจากหกัค่าปุ๋ยของขา้ว 
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การเปรียบเทียบพันธ์ุแตงกวาการค้าในพื้นทีบ้่านเจดีย์ จังหวดัน่าน 
The Comparison of Commercial Cucumber Varieties 

at Ban Chedi Area, Nan Province 
 

บรรจง  อูปแกว้1*  พิชยั  สุรพรไพบูลย์1  พิกลุ  สุรพรไพบูลย์1  และ วชัราภรณ์ ชยัวรรณ2 
Bunjong  Oupkaew1*  Pichai  Surapornpiboon1  Pikul  Surapornpiboon1  and Watcharaporn  Chaiwan2 

 

บทคัดย่อ 
 

การเปรียบเทียบพนัธ์ุแตงกวาการคา้ในพ้ืนท่ีบา้นเจดีย ์ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน ระหวา่งเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นขอ้มูลในการเลือกใช้พนัธ์ุแตงกวาของเกษตรกรให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยใช้
แผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) ท า 4 ซ ้ า ประกอบดว้ยพนัธ์ุแตงกวา
การคา้จ านวน 15 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุชินจงั T-2015 พนัธ์ุเอเธนส์ 4 พนัธ์ุเอเธนส์ 5 พนัธ์ุ    ไมโครซี พนัธ์ุไฮโซ พนัธ์ุเด่นดี พนัธ์ุ
รุ่งชยั พนัธ์ุชยันิยม 112 พนัธ์ุโมเดิร์น พนัธ์ุบดัด้ีกรีน พนัธ์ุกอ้งฟ้า พนัธ์ุภูเขียว พนัธ์ุเขียวมัง่มี พนัธ์ุเพาเวอร์กรีน และพนัธ์ุ
สนัน่เมือง โดยใชพ้นัธ์ุไฮโซ ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัน่านนิยมปลูกเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ ผลการทดลองพบวา่ 
พนัธ์ุแตงกวาทั้ง 15 พนัธ์ุใหผ้ลผลิตต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั     ยิง่ทางสถิติ (P < 0.01) โดยพนัธ์ุเพาเวอร์กรีน เป็นพนัธ์ุท่ีใหผ้ล
ผลิตสูงท่ีสุด ผลผลิตมีคุณภาพดี และมีความตา้นทานต่อโรคราน ้ าคา้ง เหมาะส าหรับการปลูกในพ้ืนท่ีบา้นเจดีย ์จงัหวดัน่าน 
โดยใหผ้ลผลิต 3,413 กิโลกรัมต่อไร่  
 
ค าส าคญั : การเปรียบเทียบพนัธ์ุ, แตงกวา, จงัหวดัน่าน 
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ABSTRACT 
 

The Comparison of commercial cucumber varieties was implemented at Ban Chedi Area, Chiang Klang Sub-
district, Chiang Klang District, Nan Province from June to August 2017.  The aim of this study was to Select the suitable 
cucumber variety on localtion. The experiment was conducted by Randomized Complete Block Design (RCBD) with 4 
replications. There were 15 commercial cucumber varieties in this experiment consisted; Chin Chang T-2015, Athens 4, 
Athens 5, Micro C, Hiso, Den Dee, Rung Chai, Chai Niyom 112, Modern, Buddy Green, Gong Fah, Phu Khiao, Khiao 
Mung Mee, Power Green, and Sanun Meuang. Moreover, Hiso popular varieties in Nan province,  was used as a check 
variety. The results of this study found that the 15 commercial cucumber varieties had different yields in statistically highly 
significance (P < 0.01). Power Green variety showed the highest yield, high quality and downy mildew resistance. It gave 
the yield of 3,413 kilograms per rai and suited to plant in Ban Chedi Area, Nan Province. 
 
Keywords : Comparison of variety, cucumber, Nan Province 
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บทน า 
แตงกวา (Cucumber) เป็นพืชตระกลูแตงท่ีมีการปลูกกนัแพร่หลายทัว่ทุกภาคของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีปลูกมากเป็น

อนัดบั 3 รองจากแตงโม และฟักทอง (ผดุงศกัด์ิ, 2559 ; กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) ซ่ึงในปี 2560 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกแตงกวาผลเลก็ประมาณ 67,057 ไร่ ไดผ้ลผลิตต่อพ้ืนท่ีเฉล่ีย 3,399 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับการปลูกแตงกวาในพ้ืนท่ี
จงัหวดัน่านนั้น แมว้า่จะมีพ้ืนท่ีปลูกไม่มากนกั โดยในปี 2558 พบวา่มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกประมาณ 176 ไร่ ผลผลิตรวม 92,560 
ตนั และผลผลิตเฉล่ีย 2,464  กิโลกรัมต่อไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) แต่จากการส ารวจขอ้มูลการน าเขา้ผกัจาก
ต่างจงัหวดัของแผงคา้ผกัในตลาดสดภายในเมืองน่าน พบว่าแตงกวาเป็นผกัท่ีมีปริมาณการน าเขา้เป็นอนัดบัท่ี 4 รองจาก 
พริก มะเขือเจา้พระยา และผกับุง้จีน (ส านักงานสถิติจงัหวดัน่าน,  2559) และเน่ืองจากแตงกวาเป็นพืชท่ีมีอายุตั้งแต่ปลูก
จนถึงเก็บเก่ียวสั้น ใชเ้วลาเพียง 30-45 วนัหลงัจากปลูก เม่ือเปรียบเทียบรายไดจ้ากการปลูกแตงกวากบัพืชอ่ืน ๆ หลายชนิด
แลว้ แตงกวาสามารถท ารายไดใ้ห้แก่เกษตรกร  ในช่วงเวลาสั้นไดดี้ (เฉลิมเกียรติ และภสัรา,  2539) ดงันั้น แตงกวาจึงเป็น
พืชหน่ึงท่ีควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัน่านปลูกมากข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีบา้นเจดียช์ยั ต าบลเชียงกลาง อ าเภอ
เชียงกลาง จงัหวดัน่านซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มเหมาะสมส าหรับการปลูกแตงกวาและเป็นแหล่งผลิตผกัท่ีส าคญัของ
จงัหวดัน่าน (สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ าและการเกษตร, 2559) เพ่ือใหมี้ผลผลิตเพียงพอต่อความตอ้งการบริโภคภายใน
จงัหวดัน่าน อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัภาคเอกชนไดผ้ลิตเมลด็พนัธ์ุแตงกวาพนัธ์ุการคา้ออกมาจ าหน่ายจ านวนมาก แต่ยงัไม่มี
การศึกษาอยา่งเป็นระบบวา่ พนัธ์ุการคา้พนัธ์ุใดเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีบา้นเจดียช์ยั ดงันั้นจึงไดท้ าการเปรียบเทียบพนัธ์ุ
แตงกวาการคา้ในพ้ืนท่ีบา้นเจดีย ์ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน เพ่ือเป็นขอ้มูลในการเลือกใชพ้นัธ์ุแตงกวา
ของเกษตรกรใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีต่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ท าการทดลองในแปลงเกษตรกรบา้นเจดีย ์ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน ระหวา่งเดือนมิถุนายน – 

สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) ท า 4 ซ ้ า 
ประกอบดว้ยพนัธ์ุแตงกวาการคา้จ านวน 15 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุชินจงั T-2015 พนัธ์ุเอเธนส์ 4 พนัธ์ุเอเธนส์ 5 พนัธ์ุไมโครซี 
พนัธ์ุไฮโซ พนัธ์ุเด่นดี พนัธ์ุรุ่งชยั พนัธ์ุชยันิยม 112 พนัธ์ุโมเดิร์น พนัธ์ุบดัด้ีกรีน พนัธ์ุกอ้งฟ้า พนัธ์ุภูเขียว พนัธ์ุเขียวมัง่มี 
พนัธ์ุเพาเวอร์กรีน และพนัธ์ุสนั่นเมือง โดยใชพ้นัธ์ุไฮโซ ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัน่านนิยมปลูก เป็นพนัธ์ุ
เปรียบเทียบ โดยเร่ิมเพาะกลา้แตงกวาแต่ละพนัธ์ุในช่วงตน้เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 และยา้ยตน้กลา้ปลูกในแปลงปลูกเม่ือ
ตน้กลา้มีอายุ 7 วนัหลงัจากเพาะเมล็ด ส าหรับการปลูก ด าเนินการเตรียมแปลงปลูกโดยไถเตรียมดินและตากดินไว  ้7 วนั 
จากนั้นจึงไถพรวนเพ่ือย่อยดิน แลว้ข้ึนแปลงย่อยขนาด 1 X 5 ตารางเมตร และคลุมแปลงดว้ยพลาสติกคลุมแปลง ท าการ
ปลูกแตงกวาแต่ละพนัธ์ุในแปลงย่อยขนาด 1 X 5 ตารางเมตร โดยใชร้ะยะปลูกระหว่างตน้ 50 เซนติเมตร และระยะปลูก
ระหว่างแถว 80 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 1 ตน้ หลงัจากปลูกให้น ้ าแบบให้ตามร่อง (furrow irrigation) สัปดาห์ละคร้ัง เม่ือ
แตงกวามีอาย ุ10 วนัหลงัจากปลูก          จึงท าคา้งและจดัเถาให้ข้ึนคา้ง การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยรองกน้หลุมก่อนปลูกดว้ยปุ๋ยหมกั
อตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หลงัจากยา้ยกลา้ปลูก 7 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 
อตัรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และหลงัจากยา้ยปลูก 2 และ 3 สปัดาห์ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับการ
ป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืช ท าการฉีดพน่สารเคมีป้องกนัแมลงดว้ยสารอะบาเมก็ติน (abamectin) อตัรา 30 ซีซี ต่อน ้ า 20 ลิตร 
หลงัจากยา้ยกลา้ปลูก 15 วนั  
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ข้อมูลทีบ่ันทกึ ไดแ้ก่  
 1)  ผลผลิต โดยเก็บเก่ียวผลผลิตผลสดของแตงกวาแต่ละพนัธ์ุทุกวนั และเก็บเก่ียวผลผลิตจากทุกตน้ในแปลงปลูก 
ยกเวน้ตน้ท่ีอยู่หัวแถวและท้ายแถวของแปลง โดยสังเกตจากผลท่ีมีลกัษณะนวลขาวเกาะอยู่และมีหนามอยู่บ้าง แลว้น า
ผลผลิตมาชัง่น ้ าหนกัรวม 
 2)  องคป์ระกอบของผลผลิต ไดแ้ก่  
  2.1)  จ านวนผลต่อตน้ โดยสุ่มนบัจ านวนผลของแตงกวาแต่ละพนัธ์ุ ๆ ละ 5 ตน้  
  2.2)  น ้าหนกัผล โดยสุ่มชัง่น ้ าหนกัตวัอยา่งผลแตงกวาแต่ละพนัธ์ุ ๆ ละ 10 ผล 
 3)  คุณภาพของผลผลิต ไดแ้ก่  
  3.1)  เสน้ผา่นศูนยก์ลางของผล โดยสุ่มวดัเสน้ผา่นศูนยก์ลางของผลแตงกวาแต่ละพนัธ์ุ ๆ ละ 10 ผล  
  3.2)  ความยาวของผล โดยสุ่มวดัความยาวของผลแตงกวาแต่ละพนัธ์ุ ๆ ละ 10 ผล  
  3.3) ขนาดไสข้องผล โดยสุ่มวดัเสน้ผา่นศูนยก์ลางของไสผ้ลแตงกวาแต่ละพนัธ์ุ ๆ ละ 10 ผล  
  3.4) ความหนาของเน้ือ โดยสุ่มวดัความหนาของเน้ือผลของแตงกวาแต่ละพนัธ์ุ ๆ ละ 10 ผล  
 4)  ระดบัการเป็นโรคราน ้ าคา้งในสภาพธรรมชาติ โดยพิจารณาจากร้อยละของพ้ืนท่ีใบท่ีเสียหายอนัเน่ืองจากแผล
ของโรคราน ้ าคา้ง (downy mildew) โดยพิจารณารวมทั้งตน้จากตน้แตงกวาทุกตน้ในพ้ืนท่ีปลูก         เม่ือแตงกวาอาย ุ45 วนั
หลงัยา้ยปลูก โดยใชว้ธีิการใหค้ะแนนของ Jenkins and Wehner (2007) ซ่ึงแบ่งออกเป็นระดบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ระดบั 0  ไม่พบอาการโรคราน ้ าคา้ง  ระดบั 5  พ้ืนท่ีใบเสียหายร้อยละ 25-50 
  ระดบั 1  พ้ืนท่ีใบเสียหายร้อยละ 1-3  ระดบั 6  พ้ืนท่ีใบเสียหายร้อยละ 50-75 
  ระดบั 2  พ้ืนท่ีใบเสียหายร้อยละ 3-6   ระดบั 7  พ้ืนท่ีใบเสียหายร้อยละ 75-87 
  ระดบั 3  พ้ืนท่ีใบเสียหายร้อยละ 6-12   ระดบั 8  พ้ืนท่ีใบเสียหายร้อยละ 87-99 
  ระดบั 4 พ้ืนท่ีใบเสียหายร้อยละ 12-25 ระดบั 9   พ้ืนท่ีใบเสียหายร้อยละ 100 
 5)  ลกัษณะทางการเกษตรอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  
  จ านวนวนัท่ีดอกเพศผูด้อกแรกบาน โดยนบัตั้งแต่วนัเพาะเมลด็ถึงวนัท่ีตน้แตงกวาแต่ละพนัธ์ุมีดอก
เพศผูด้อกแรกบานร้อยละ 50 ของจ านวนตน้ทั้งหมดท่ีปลูกในแปลงยอ่ย 
 จ านวนวนัท่ีดอกเพศเมียดอกแรกบาน โดยนบัตั้งแต่วนัเพาะเมลด็ถึงวนัท่ีตน้แตงกวาแต่ละพนัธ์ุมีด
อกเพศเมียดอกแรกบานร้อยละ 50 ของจ านวนตน้ทั้งหมดท่ีปลูกในแปลงยอ่ย 
  อายุเก็บเก่ียว โดยนับตั้งแต่วนัเพาะเมล็ดถึงวนัท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตของตน้แตงกวาท่ีปลูกในแปลง
ยอ่ยคร้ังแรก จ านวนก่ิงแขนงต่อตน้ โดยสุ่มนบัจ านวนก่ิงแขนงท่ีมีจ านวนขอ้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ขอ้ท่ีเกิดข้ึนทั้งตน้ พนัธ์ุละ 5 ตน้ 
เม่ือแตงกวาอาย ุ50 วนั หลงัจากเพาะเมลด็ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มภายใน

บล็อกสมบูรณ์ แล้วหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test และวิเคราะห์
สหสมัพนัธ์ระหวา่งผลผลิตและองคป์ระกอบของผลผลิตตามวธีิของ Gomez and Gomez (1984) 
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ผลและวจิารณ์ผล 
เม่ือพิจารณาผลผลิตของพนัธ์ุแตงกวาทั้ง 15 พนัธ์ุ (ตารางท่ี 2) พบวา่ พนัธ์ุแตงกวาทั้ง 15 พนัธ์ุให้ผลผลิตต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.01) โดยพนัธ์ุเพาเวอร์กรีนเป็นพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตสูงสุดและเป็นพนัธ์ุเดียว  ท่ีใหผ้ลผลิตสูง
กว่าพนัธ์ุไฮโซ ซ่ึงเป็นพนัธ์ุแตงกวาท่ีเกษตรกรนิยมปลูกในจงัหวดัน่านอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) โดยให้
ผลผลิต 3,413 กิโลกรัมต่อไร่ และพนัธ์ุชินจงั T-2015 พนัธ์ุเอเธนส์ 4 พนัธ์ุเด่นดี พนัธ์ุชยันิยม 112 พนัธ์ุบดัด้ีกรีน พนัธ์ุกอ้ง
ฟ้า พนัธ์ุภูเขียว และพนัธ์ุสนั่นเมือง เป็นพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตต ่ากว่าพนัธ์ุไฮโซอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) โดยให้
ผลผลิต 2,313  2,269  2,694  2,681  2,138  2,006  2,688 และ 2,494 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดบั ในขณะท่ีพนัธ์ุไฮโซใหผ้ลผลิต 
3,019 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพนัธ์ุอ่ืน ๆ นั้นใหผ้ลผลิตไม่แตกต่างจากพนัธ์ุไฮโซอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P > 0.01) อยา่งไร
ก็ตาม ในระหว่างพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากพนัธ์ุไฮโซอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติน้ี พนัธ์ุเอเธนส์ 5 เป็นพนัธ์ุท่ีมี
แนวโนม้ท่ีจะใหผ้ลผลิตสูงรองจากพนัธ์ุเพาเวอร์กรีน   โดยให้ผลผลิต 3,038 กิโลกรัมต่อไร่ และเม่ือพิจารณาองคป์ระกอบ
ของผลผลิตแตงกวา คือ จ านวนผลต่อตน้ และน ้ าหนกัผล ตลอดจนลกัษณะทางเกษตรอ่ืน ๆ (ตารางท่ี 1 และ 2)  พบวา่ พนัธ์ุ
แตงกวาทั้ง 15 พนัธ์ุมีองคป์ระกอบของผลผลิตและลกัษณะทางเกษตรอ่ืน ๆ ท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.01) 
แสดงให้เห็นวา่ พนัธ์ุแตงกวาทั้ง 15 พนัธ์ุน้ี มีความสามารถในการปรับตวัและให้ผลผลิตต่างกนัเม่ือปลูกในพ้ืนท่ีบา้นเจดีย ์
จงัหวดัน่าน ซ่ึงจากผลการทดลองพบวา่ พนัธ์ุเพาเวอร์กรีนมีระดบัการเป็นโรคราน ้ าคา้งต ่ากว่าพนัธ์ุอ่ืน ๆ โดยมีระดบัการ       
เป็นโรคราน ้ าคา้งระดบั 2 และมีองคป์ระกอบของผลผลิตสูงกวา่พนัธ์ุอ่ืน ๆ โดยมีจ านวนผลต่อตน้ 25 ผล และน ้ าหนกัผล 92 
กรัม (ตารางท่ี 2) ซ่ึงในระบบการวดัระดับการเป็นโรคราน ้ าคา้งตามวิธีการของ Jenkins and Wehner (1983) นั้น จัดให้
แตงกวาท่ีมีระดบัการเป็นโรคราน ้ าคา้งระดบั 2 เป็นแตงกวาท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความตา้นทานต่อโรคราน ้ าคา้ง ดงันั้น จึงอาจ
กล่าวไดว้่า พนัธ์ุเพาเวอร์กรีนเป็นพนัธ์ุท่ีมีความตา้นทานต่อโรคราน ้ าคา้งดีกว่าพนัธ์ุอ่ืน ๆ อน่ึง เม่ือพิจารณาคุณภาพของ
ผลผลิตแตงกวา (ตารางท่ี 3) ไดแ้ก่ เส้นผ่านศูนยก์ลางของผล ความยาวของผล ขนาดไส้ของผล และความหนาของเน้ือ 
พบวา่ พนัธ์ุเพาเวอร์กรีน เป็นพนัธ์ุท่ีมีผลขนาดใหญ่กวา่พนัธ์ุอ่ืน ๆ ทั้งขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของผล และความยาวของผล 
แต่ผลมีขนาดไสเ้ลก็และเน้ือหนา โดยมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางของผล 3.8 เซนติเมตร ความยาวของผล 11.1 เซนติเมตร ขนาดไส้ 
1.7 เซนติเมตร และความหนาของเน้ือ 1.0 เซนติเมตร ในขณะท่ีพนัธ์ุอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่นั้นจะมีผลขนาดเลก็ แต่มีขนาดไสใ้หญ่
และเน้ือบางกวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัพนัธ์ุเพาเวอร์กรีน จากผลการทดลองจึงช้ีใหเ้ห็นวา่ พนัธ์ุแตงกวาการคา้ท่ีใหผ้ลผลิตสูง 
และผลผลิตมีคุณภาพดีเหมาะส าหรับการปลูกในพ้ืนท่ีบา้นเจดียช์ยั จงัหวดัน่าน คือ พนัธ์ุเพาเวอร์กรีน โดยพนัธ์ุน้ีมีลกัษณะ
ทางเกษตรอ่ืน ๆ คือ เป็นพนัธ์ุท่ีมีจ านวนวนัท่ีดอกเพศผูด้อกแรกบาน 29 วนั จ านวนวนัท่ีดอกเพศเมียดอกแรกบาน 30 วนั              
มีจ านวน  ก่ิงแขนงต่อตน้ 8 ก่ิง และมีอายเุก็บเก่ียว 31 วนั (ตารางท่ี 1) และจากผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหวา่งผลผลิต 
องคป์ระกอบของผลผลิต ระดบัการเป็นโรคราน ้ าคา้ง ลกัษณะทางการเกษตร ลกัษณะคุณภาพของผลผลิต (ตารางท่ี 4 และ 5) 
พบวา่ ผลผลิตมีสหสมัพนัธ์ทางบวกกบัจ านวนผลต่อตน้ น ้ าหนกัผล จ านวนก่ิงแขนงต่อตน้ เสน้ผา่นศูนยก์ลางของผล ความ
ยาวของผล และความหนาของเน้ือโดยมีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.4635, 0.9145, 0.7142, 0.8939, 0.8684 และ 0.7766 
ตามล าดบั (P < 0.01) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (ดวงดาว, 2555) และผลผลิตมีสหสมัพนัธ์ทางลบกบัระดบัการเป็นโรครา
น ้ าคา้ง จ านวนวนัท่ีดอกเพศผูด้อกแรกบาน จ านวนวนัท่ีดอกเพศเมียดอกแรกบาน อายเุก็บเก่ียวและขนาดไสข้องผลโดยมีค่า
สหสมัพนัธ์เท่ากบั -0.8595, -0.7860, -0.7860 ,-0.7786 และ -0.6521 ตามล าดบั (P < 0.01) แสดงวา่ พนัธ์ุแตงกวาท่ีใหผ้ลผลิต
สูง จะเป็นพนัธ์ุท่ีมีองคป์ระกอบของผลผลิตท่ีดี คือ มีจ านวนผลต่อตน้และน ้ าหนกัผลมาก และมีระดบัการเป็นโรคราน ้ าคา้ง
ต ่า จ านวนวนัท่ีดอกเพศผูด้อกแรกบานเร็ว และจ านวนวนัท่ีดอกเพศเมียดอกแรกบานเร็ว อายเุก็บเก่ียวเร็ว และขนาดไส้ของ
ผลน้อย ดงันั้น การท่ีพนัธ์ุเพาเวอร์กรีนให้ผลผลิตสูงกว่าพนัธ์ุอ่ืน ๆ ก็เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุท่ีมีองค์ประกอบของผลผลิตใน
เกณฑท่ี์ดี นอกจากน้ียงัพบวา่ ระดบัการเป็นโรคราน ้ าคา้งของแตงกวามีสหสัมพนัธ์ทางลบกบัจ านวนผลต่อตน้ น ้ าหนกัผล 
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จ านวนดอกเพศเมียต่อตน้ จ านวนก่ิงแขนงต่อตน้ เส้นผ่านศูนยก์ลางของผล ความยาวของผล และ ความหนาของเน้ือโดยมี
ค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั -0.4634 , -0.9312, -0.7279,  -0.8955, -0.8718 และ -0.8596 ตามล าดบั (P < 0.01) แสดงให้เห็นวา่ การ
เป็นโรคราน ้ าคา้งจะมีผลท าใหแ้ตงกวามีจ านวนผลต่อตน้ น ้ าหนกัผล จ านวนดอกเพศเมียต่อตน้ จ านวนก่ิงแขนงต่อตน้ เส้น
ผา่นศูนยก์ลางของผล ความยาวของผล และ ความหนาของเน้ือนอ้ย สอดคลอ้งกบัรายงานของ Ferguson et al. (2007) 
ตารางที่ 1  แสดงผลผลิต องคป์ระกอบของผลผลิต และระดบัการเป็นโรคราน ้ าคา้งของพนัธ์ุแตงกวาจากการเปรียบเทียบ
พนัธ์ุแตงกวาการคา้ในพ้ืนท่ีบา้นเจดีย ์ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน 

พนัธ์ุ 
จ านวนผลต่อตน้

(ผล) 
น ้าหนกัผล 
(กรัม) 

ผลผลิต  
(กิโลกรัม/ไร่) 

ระดบัการเป็น 
โรคราน ้ าคา้ง 

1. ชินจงั T-2015  23b 76h 2,313fg 6a 
2. เอเธนส์ 4 20d 75h 2,269fg 6a 
3. เอเธนส์ 5 23b 88b 3,038b 3d 
4. ไมโครซี 21c 81ef 2,714cde 4c 
5. ไฮโซ 20d 86c 3,019bc 3d 
6. เด่นดี   21c 80f 2,694de 5b 
7. รุ่งชยั 21c 85c 2,981bcd 4c 
8. ชยันิยม 112 21c 80f 2,681de 5b 
9. โมเดิร์น   21c 83d 2,788b-e 4c 
10. บดัด้ีกรีน 20d 73i 2,138g 6a 
11. กอ้งฟ้า 20d 72i 2,006g 6a 
12. ภูเขียว 20d 80f 2,688de 5b 
13. เขียวมัง่มี 21c 82de 2,794b-e 4c 
14. เพาเวอร์กรีน 25a 92a 3,413a 2e 
15. สนัน่เมือง 23b 78g 2,494ef 5b 
เฉล่ีย 21 81 2,668 4 
F-test ** ** ** ** 
C.V. (%) 3.59 1.08 6.03 4.31 

** = แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) และตวัอกัษรท่ีก ากบัในสดมภเ์ดียวกนั ต่างกนั แสดงถึงความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.01)  
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ตารางที่ 2  แสดงลกัษณะทางการเกษตรของพนัธ์ุแตงกวาจากการเปรียบเทียบพนัธ์ุแตงกวาการคา้ในพ้ืนท่ีบา้นเจดีย ์ต าบล
เชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน 

พนัธ์ุ 
จ านวนวนัท่ีดอก เพศ

ผูด้อกแรกบาน  
(วนั) 

จ านวนวนัท่ีดอก
เพศเมียดอกแรก

บาน (วนั) 

อายเุก็บเก่ียว 
(วนั) 

จ านวน 
ก่ิงแขนงต่อตน้ 

(ก่ิง) 
1. ชินจงั T-2015  28b 29b 33b 6c 
2. เอเธนส์ 4 27c 28c 34a 6c 
3. เอเธนส์ 5 27c 28c 31d 8a 
4. ไมโครซี 27c 28c 32c 7b 
5. ไฮโซ 28b 29b 31d 8a 
6. เด่นดี   27c 28c 33b 7b 
7. รุ่งชยั 27c 28c 31d 8a 
8. ชยันิยม 112 28b 29b 33b 7b 
9. โมเดิร์น   28b 29b 32c 8a 
10. บดัด้ีกรีน 29a 30a 35a 4e 
11. กอ้งฟ้า 28b 29b 34a 5d 
12. ภูเขียว 29a 30a 34a 5d 
13. เขียวมัง่มี 28b 29b 31d 7b 
14. เพาเวอร์กรีน 29a 30a 31d 8a 
15. สนัน่เมือง 28b 29b 33b 7b 
เฉล่ีย 28 29 32 7 
F-test ** ** ** ** 
C.V. (%) 1.38 1.33 1.17 7.73 

** = แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.01) และตวัอกัษรท่ีก ากบัในสดมภเ์ดียวกนัต่างกนัแสดงถึง ความแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.01) 
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ตารางที่ 3  แสดงคุณภาพของผลผลิตของพนัธ์ุแตงกวาจากการเปรียบเทียบพนัธ์ุแตงกวาการคา้ในแปลงเกษตรกรบา้นเจดีย ์
ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน 

พนัธ์ุ 
คุณภาพของผลผลิต 

เสน้ผา่นศูนยก์ลาง
ของผล (เซนติเมตร) 

ความยาวของผล
(เซนติเมตร) 

ขนาดไสข้องผล
(เซนติเมตร) 

ความหนาของเน้ือ
(เซนติเมตร) 

1. ชินจงั T-2015  3.3f 10.3f 1.8b 0.9b 
2. เอเธนส์ 4 3.2f 10.1fg 1.9a 0.9b 
3. เอเธนส์ 5 3.7b 11.0ab 1.7c 1.0a 
4. ไมโครซี 3.5cd 10.7cd 1.7c 0.9b 
5. ไฮโซ 3.7b 11.0ab 1.7c 1.0a 
6. เด่นดี   3.5cd 10.6de 1.7c 0.9b 
7. รุ่งชยั 3.7b 10.9bc 1.8b 1.0a 
8. ชยันิยม 112 3.4d 10.5de 1.8b 0.9b 
9. โมเดิร์น   3.6c 10.9bc 1.6d 1.0a 
10. บดัด้ีกรีน 3.2g 10.0gh 1.9a 0.9b 
11. กอ้งฟ้า 3.2g 9.9h 1.9a 0.9b 
12. ภูเขียว 3.5cd 10.6de 1.8b 0.9b 
13. เขียวมัง่มี 3.6c 10.9bc 1.7c 1.0a 
14. เพาเวอร์กรีน 3.8a 11.1a 1.7c 1.0a 
15. สนัน่เมือง 3.3e 10.5e 1.9a 0.9b 
เฉล่ีย 3.5 10.6 1.8 0.9 
F-test ** ** ** ** 
C.V. (%) 1.08 0.96 2.99 2.12 

** = แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) และตวัอกัษรท่ีก ากบัในสดมภเ์ดียวกนั ต่างกนั แสดงถึงความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.01)  
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ตารางที่ 4  แสดงสหสัมพนัธ์ระหวา่งผลผลิต องคป์ระกอบของผลผลิต ระดบัการเป็นโรคราน ้ าคา้ง ลกัษณะทางการเกษตร 
และลกัษณะคุณภาพของผลผลิต ของพนัธ์ุแตงกวาจากการเปรียบเทียบพนัธ์ุแตงกวาการคา้ ในพ้ืนท่ีบา้นเจดีย ์ต าบลเชียง
กลาง อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน 

ลกัษณะ จ านวนผล
ต่อตน้ 

น ้าหนกัผล 
 

ระดบัการเป็น 
โรคราน ้ าคา้ง 

จ านวนวนัท่ี 
ดอกเพศผูด้อก 
แรกบาน  

จ านวนวนัท่ีดอก 
เพศเมียดอก 
แรกบาน 

น ้าหนกัผล 0.5124**     
ระดบัการเป็นโรค 
ราน ้ าคา้ง 

-0.4634 ** -0.9312**    

จ านวนวนัท่ีดอกเพศ       
ผูด้อกแรกบาน 

-0.3729** -0.8346 ** 0.8433**   

จ านวนวนัท่ีดอกเพศเมีย
ดอกแรกบาน 

-0.3729 ** -0.8346** 0.8433** 1.0000**  

ผลผลิต 0.4635** 0.9145** -0.8595** -0.7860** -0.7860** 
** = มีสหสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.01) 
 
ตารางที่ 5  แสดงสหสัมพนัธ์ระหวา่งผลผลิต องคป์ระกอบของผลผลิต ระดบัการเป็นโรคราน ้ าคา้ง ลกัษณะทางการเกษตร 
และลกัษณะคุณภาพของผลผลิต ของพนัธ์ุแตงกวาจากการเปรียบเทียบพนัธ์ุแตงกวาการคา้    ในพ้ืนท่ีบา้นเจดีย ์ต าบลเชียง
กลาง อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน 

ลกัษณะ อาย ุ
เก็บเก่ียว 

จ านวน 
ก่ิงแขนงต่อตน้ 

เสน้ผา่นศูนยก์ลาง
ของผล  

ความยาว
ของผล 

ขนาดไส้
ของผล 

ความหนา
ของเน้ือ 

จ านวนก่ิงแขนงต่อตน้ -0.8794**      
เสน้ผา่นศูนยก์ลางของผล -0.8564** 0.8152**     
ความยาวของผล -0.8333** 0.8060** 0.9407**    
ขนาดไสข้องผล 0.6391** -0.6025** -0.6764** -0.7578**   
ความหนาของเน้ือ -0.7824** 0.7116** 0.8690** 0.8202** -0.5677**  
ผลผลิต -0.7786** 0.7142** 0.8939** 0.8684** -0.6521** 0.7766** 

** = มีสหสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ  (P < 0.01) 
 

สรุปผลการวจัิย 
การเปรียบเทียบพนัธ์ุแตงกวาการคา้ในพ้ืนท่ีบา้นเจดีย ์ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน ระหวา่งพนัธ์ุ

ชินจงั T-2015 พนัธ์ุเอเธนส์ 4 พนัธ์ุเอเธนส์ 5 พนัธ์ุไมโครซี พนัธ์ุไฮโซ พนัธ์ุเด่นดี พนัธ์ุรุ่งชยั พนัธ์ุชยันิยม 112 พนัธ์ุโมเดิร์น 
พนัธ์ุบดัด้ีกรีน พนัธ์ุกอ้งฟ้า พนัธ์ุภูเขียว พนัธ์ุเขียวมัง่มี พนัธ์ุเพาเวอร์กรีน และพนัธ์ุสนัน่เมือง โดยมีพนัธ์ุไฮโซ ซ่ึงเป็นพนัธ์ุ
ท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัน่านนิยมปลูกเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ ผลการทดลองพบว่า พนัธ์ุแตงกวาทั้ง 15 พนัธ์ุ ให้ผลผลิต
ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) โดยพนัธ์ุเพาเวอร์กรีน เป็นพนัธ์ุแตงกวาการคา้ท่ีใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุด ผลผลิตมี
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คุณภาพดี และมีความตา้นทานต่อโรคราน ้ าคา้งเหมาะส าหรับการปลูกในพ้ืนท่ีบา้นเจดีย ์ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง 
จงัหวดัน่าน โดยใหผ้ลผลิต 3,413 กิโลกรัมต่อไร่ และมีอายเุก็บเก่ียว 31 วนั 

 
กติติกรรมประกาศ 
คณะผูว้จิยัขอขอบคุณกลุ่มเกษตรกรบา้นเจดีย ์ต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน ท่ีเอ้ือเฟ้ือพ้ืนท่ีท าแปลงทดลอง 
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ประสิทธิภาพสารสกดัเฮกเซนจากพืชสมุนไพรต่อการป้องกนัก าจัด 
หนอนชอนใบส้ม (Phyllocnistis citrella Stainton) 

Effectiveness of Hexane Herbal Plants Extraction for Control of 
Citrus Leaf Miner (Phyllocnistis citrella Stainton) 

  
ณฐัชญา สุขประกอบ1 และ ปภพ สินชยกลุ1* 

Nutchaya Sukprakob1 and Pabhop Sinchayakul1* 
 

บทคัดย่อ 
 

หนอนชอนใบส้ม (Phyllocnistis citrella Stainton) เป็นแมลงศตัรูส าคญัของพืชตระกูลส้มในระยะแตกใบอ่อน 
โดยหนอนกดักินชอนไชระหวา่งผิวใบท าใหใ้บท่ีถูกท าลายบิดเบ้ียวและเป็นรอยทางเดินวกวนไปมาสีเทาเงินการศึกษาคร้ังน้ี
จึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันก าจัดหนอนชอนใบส้มในส้มโอของสารสกัดเฮกเซนจากพืช
สมุนไพร 10 ชนิด ไดแ้ก่ ผกากรอง สาบเสือ มะค าดีควาย ยาสูบ บอระเพด็ สะเดา วา่นน ้ า หางไหล หนอนตายหยาก และ               
ยูคาลิปตสั ท่ีความเขม้ขน้ 20 เปอร์เซ็นต์ (น ้ าหนัก/ปริมาตร) ในพ้ืนท่ีปลูกท่ีได้รับแสง 100 เปอร์เซ็นต์ และพรางแสง             
50 เปอร์เซ็นต ์โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอ็กสมบูรณ์ จ านวนหา้ซ ้ า ฉีดพน่สารสกดัส่ีคร้ัง ในช่วงเวลา 12 วนัและ
บนัทึกความเสียหายท่ีเกิดจากหนอนชอนใบท่ี 24, 48 และ 72 ชัว่โมงหลงัการฉีดพน่สาร ผลการทดสอบพบวา่ในสภาพพ้ืนท่ี
ปลูกท่ีไดรั้บแสง 100% สารสกดัจากใบยาสูบ ผลมะค าดีควาย และ เหงา้วา่นน ้ า มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด สามารถป้องกนัก าจดั
หนอนชอนใบส้มไดน้าน 12 วนั ส่วนในสภาพพรางแสง สารสกดัจากใบยาสูบ ใบยูคาลิปตสั และ รากหนอนตายหยาก               
มีประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดัหนอนชอนใบส้มดีท่ีสุด 12 วนั จากผลการทดลองสรุปไดว้า่สารสกดัใบยาสูบสามารถ
ป้องกนัก าจดัหนอนชอนใบสม้ไดดี้ทั้งในสภาพการปลูกท่ีไดรั้บแสงมากและการพรางแสง  
 
ค าส าคญั : หนอนชอนใบสม้,สารสกดัสมุนไพร,สม้โอ 
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ABSTRACT 
 

Citrus leaf miner (Phyllocnistis citrella Stainton), is a serious and primary pest of citrus plants and causes 
extensive damage to new leaf flush. The leaves are destroyed and twisted the trail winding like a snake trail color seem like 
silver grey. In this study, effect of different plant extracts was evaluated on the population infestation of citrus leaf miner. 
In this regard, 10 plants extracts were used viz; Cloth of gold (Lantana sp.), Siam weed (Chromolaena sp.), Soapberry 
(Sapindus sp.), Soapberry (Sapindus sp.), Tobacco (Nicotiana sp.), Heart-leaved moonseed (Tinospora sp.), Neem 
(Azadirachta sp.), Mytle grass (Acorus sp.) Derris (Derris sp.), Non-taai-yaak (Stemona sp.) and Eucalyptus (Eucalyptus 
sp.) extracts with 20 percent concentrations (w/v) against citrus leaf miner infestation on 100 percent light area and shading 
50 percent area. Experiment was laid out in randomized complete block design (RCBD) with five replications. Spray of 
plant extracts were repeated four times with the interval of 12 days on selected plants. Percent population infestation of 
citrus leaf miner was recorded before the application and after 24, 48, and 72 hrs of spray. Results revealed that in 100 
percent light area, extracted from Tobacco, Soap nut tree and Mytle grass are effective in preventing the highest in 12 days. 
And in shading area extracted from Tobacco, Eucalyptus and Non-taai-yaak are effective in preventing the highest in 12 
days. From the experimental, the results concluded that the extract of tobacco could prevent removal of citrus leaf miner 
well in both growing conditions. 
 
Keyword: citrus leaf miner, herbal extract, pomelo 
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บทน า 
การปลูกพืชมกัพบเจอกบัปัญหาในหลายด้านหน่ึงในนั้นคือ ปัญหาแมลงศตัรูของส้มท่ีมาท าลายสวนส้มให้ได้

ปริมาณผลผลิตท่ีน้อยลง ส้มเป็นพืชท่ีมีแมลงศัตรูส าคญัหลายชนิด พนมกร (2532)  รายงานว่าชนิดของแมลงศัตรูส้มมี
ประมาณ 23 ชนิด ท่ีท าลายส้มโดยการกดักินและดูดน ้ าเล้ียงจากส่วนต่างๆ ของส้ม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของตน้ส้ม และ รุจ (2541) รายงานเพ่ิมเติมวา่ในประเทศไทย หนอนชอนใบส้ม Phyllocnistis citrella Stainton 
เป็นแมลงศตัรูพืชหลกั (key pest) ของพืชตระกลูสม้และเป็นแมลงท่ีพบการระบาดตลอดปี เน่ืองจากตน้สม้ท่ีปลูกในประเทศ
ไทยจะแตกใบอ่อนไดต้ลอดปี การระบาดจึงรุนแรงกว่าประเทศอ่ืนๆ ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Waterhouse, 1998) 
จากขอ้มูลเตือนภยัการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (2555) เม่ือส้มโอแตกใบอ่อนและออกดอก จะเป็นช่วงท่ีหนอนชอนใบ
ระบาด โดยพบจากหนอนจะเขา้ไปกดักินในระหวา่งชั้นของผิวใบท าใหเ้กิดเป็นรอยโพรงสีขาว มีผลท าใหก้ารสงัเคราะห์แสง
ลดลงและโรคแคงเกอร์เขา้ท าลายซ ้ า ใบท่ีถูกท าลายจะมีลกัษณะบิดเบ้ียว มว้นงอ ไม่สามารถให้ผลผลิตไดเ้ท่าปริมาณท่ี
ตอ้งการ จะพบการระบาดไดต้ลอดปี แต่จะพบระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม การป้องกนั
ขั้นตน้สามารถท าไดโ้ดยการตดัแต่งใบอ่อนท่ีถูกท าลายมาเผาไฟ หรืออาจใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดัซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงท่ี
นิยม โดยศิวพนัธ์ุ (2558) พบวา่ สวนสม้โอมีการใชส้ารป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชมากกวา่ สวนชนิดอ่ืน สารเคมีท่ีใชมี้ช่ือทาง
การคา้คือสารแลนเนต หรือสารเมโทมิล (Methomyl) เป็นสารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงในกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamates) ซ่ึงใช้
ในการป้องกนัก าจดัแมลงหลายประเภท เช่น แมลงปากกดั ปากดูด เพล้ีย และหนอนชนิดต่างๆ อีกทั้งจากการตรวจวิเคราะห์
สารเคมีตกคา้งในส้มโอพนัธ์ุท่าข่อยและขาวแตงกวาท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน GAP และไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน GAP จะตรวจ
พบสารเคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphates) และไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (Synthetic-pyrethroids) ในส้มโอ
พนัธ์ุของภาคเหนือ (พีระศกัด์ิ, 2550) เช่นกนั การใชส้ารเคมีสามารถท าไดง่้าย สะดวก ก าจดัแมลงไดร้วดเร็ว แต่มีขอ้เสีย
หลายประการ เช่น ท าลายแมลงศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูพืชชนิดนั้นท าใหแ้มลงเกิดความตา้นทานสารเคมี และท่ีส าคญั
คือท าลายส่ิงแวดล้อมปัจจุบันการน าสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาใช้เป็นทางเลือกเพ่ือป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชทวี
ความส าคญัมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากสมุนไพรบางชนิดมีอยูท่ัว่ทุกพ้ืนท่ีสามารถหามาใชไ้ดง่้าย และยงัปลอดภยัต่อเกษตรกร
ผูใ้ช้รวมทั้ งเป็นวิธีหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดแมลงท่ีไม่แพส้ารเคมี จะเห็นได้ว่าสมุนไพรของไทยก็มี
ประโยชน์หลายดา้นนอกจากสมุนไพรจะเป็นยารักษาโรคแลว้ ยงัเป็นสมุนไพรป้องกนัก าจดัแมลงไดอี้กดว้ยดงันั้น 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกดัสมุนไพรไทยในการควบคุมหนอน
ชอนใบสม้ ท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขอนามยัของเกษตรกรท่ีเป็นผูใ้ช ้
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การเตรียมสารสกดัจากพืช 

น าพืชทั้ง 10 ชนิด คือ ใบยคูาลิปตสั ใบผกากรอง ใบสาบเสือ ใบยาสูบ ผลมะค าดีควาย เมล็ดสะเดา เถาบอระเพด็ 
รากหางไหล รากหนอนตายหยาก และเหงา้วา่นน ้ ามาอบไล่ความช้ืนดว้ยตูอ้บความร้อน (Hot air oven) ท่ีอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง จนพืชแห้ง หลงัจากนั้นน าพืชท่ีอบแลว้มาป่ันให้ละเอียดชัง่ใหไ้ดน้ ้ าหนกั 200 กรัม ในแต่ละ
ชนิด น าพืชท่ีไดใ้ส่ในบีกเกอร์ของแต่ละชนิด เติมเฮกเซน 1000 มิลลิลิตร ลงไปในบีกเกอร์ น าบีกเกอร์ท่ีใส่พืชแต่ละชนิดมา
ป่ันดว้ยเคร่ืองกวนสารละลาย (Magnetic stirrer) ท่ีมีความเร็วรอบในการหมุน 800 รอบ/นาที เป็นเวลา 8 ชัว่โมง ขณะป่ันปิด
ปากบีกเกอร์ดว้ยฟอยลเ์พ่ือป้องกนัสารละลายระเหย ส่วนบีกเกอร์ท่ียงัไม่ไดป่ั้นใหปิ้ดฟอยลแ์ลว้ตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งเป็น
เวลา 3 วนั เม่ือครบก าหนดกรองสารสกดัสมุนไพรดว้ยผา้ขาวบาง น าของเหลวท่ีไดจ้ากการกรองมาลดปริมาตรดว้ยการ
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น าเขา้เคร่ืองระเหยสารสุญญากาศ (Evaporator) เพ่ือระเหยตวัท าละลายเฮกเซน น าสารสกัดสมุนไพรท่ีไดผ้สมน ้ า 1000 
มิลลิลิตร ความเขม้ขน้ท่ีไดคื้อ 20 เปอร์เซ็นต ์(น ้ าหนกั/ปริมาตร) น าไปเก็บไวใ้นตูเ้ก็บความเยน็ 
การฉีดพ่นสารสกดับนต้นพืช 
 ท าการตดัแต่งตน้ส้มโอท่ีมีอายุสองปี วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ท าการทดลองจ านวนห้าซ ้ า 
ฉีดพ่นสารสกดัส่ีคร้ังในช่วงเวลา 12 วนั โดยท าการทดลองในพ้ืนท่ีไดรั้บแสงโดยตรง 100 เปอร์เซ็นต ์และ พ้ืนท่ีพรางแสง 
50 เปอร์เซ็นต ์หลงัท าการตดัแต่งยอดสม้โอ 15 วนั น าสารสกดัพืชสมุนไพร 10 ชนิด ใส่กระบอกฉีดสารน าน ้ าหมกั 10 ชนิด 
ตวงดว้ยบีกเกอร์ อยา่งละ 50 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์แต่ละอนัตวงน ้ าเปล่า 1 บีกเกอร์ 50 มิลลิลิตร เติมสารจบัใบ ลงไปในบีก
เกอร์น ้ าหมกั 10 อนั อย่างละ 0.05 มิลลิลิตร คนให้เขา้กนัดว้ยแท่งแกว้คนสารจะไดส้ารทั้งหมด 11 บีกเกอร์ แก่มาฉีดพ่น
บริเวณยอดอ่อนท่ีเร่ิมแตกใบ โดยก าหนด 1 ตน้ ฉีด 3 คร้ัง คือ ดา้นหนา้ ดา้นหลงั ดา้นบน ให้มีระยะห่างระหวา่งยอดสม้โอ
กบัหัวกระบอกฉีดสาร ประมาณ 10 เซนติเมตร ระหว่างฉีดพ่นควรใชฉ้ากเป็นท่ีก าบงัละอองสารปลิวไปโดนตน้ขา้งๆทั้ง           
2 ขา้ง 
การตรวจนับผล 

ตรวจเช็คผลหลงัท าการฉีดพน่สารท่ี 24, 48 และ 72 ชัว่โมง ทุกคร้ังท่ีฉีดพน่ โดยท าการฉีดพน่สาร 1, 3, 7 และ 9
วนั โดยการนบัร่องรอยการท าลายของหนอนชอนใบสม้ ประเมินผลโดยใชค้ะแนนค่าพ้ืนท่ีผิวใบท่ีถูกท าลายดว้ยหนอนชอน
ใบสม้ใหค้่าเป็นเปอร์เซ็นตก์ารท าลายในแต่ละระดบั นบั 1 ยอด ยอดละ 5 ใบ แลว้บนัทึกผล 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
จากตารางท่ี 1 ตน้สม้โอท่ีฉีดพน่ดว้ยสารสกดัจากใบยาสูบ ผลมะค าดีควาย และ เหงา้วา่นน ้ า มีประสิทธิภาพในการ

ป้องกนัหนอนชอนใบสม้ได ้12 วนั โดยมีความสมบูรณ์พ้ืนท่ีผิวใบคือ 100 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเปรียบเทียบกบัสภาพพ้ืนแสงนอ้ย 
พบวา่สารสกดัจาก ใบยาสูบ ใบยคูาลิปตสั และ รากหนอนตายหยาก มีประสิทธิภาพในการป้องกนัหนอนชอนใบสม้ไดท่ี้ 12 
วนั โดยมีความสมบูรณ์พ้ืนท่ีผิวใบคือ 100 เปอร์เซ็นต ์จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ในสภาพพ้ืนท่ีแสงนอ้ยสารสกดัสมุนไพรมี
ประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดัอยูม่ากกวา่คือสารสกดัจากรากหางไหล และ เมลด็สะเดา มีฤทธ์ิในการป้องกนัหนอนชอน
ใบส้มไดน้าน 9 วนัในวนัท่ี 10 พ้ืนท่ีผิวใบถูกท าลายเหลือเพียง 90 และ 86.67 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และเหงา้วา่นน ้ า มีฤทธ์ิ
ในการป้องกนัหนอนชอนใบสม้ได ้8 วนั โดยในวนัท่ี 9 พ้ืนท่ีผิวใบถูกท าลายเหลือเพียง 92 เปอร์เซ็นต ์

ตารางที ่1 ร้อยละพ้ืนท่ีผิวใบหลงัท าการทดสอบในพ้ืนท่ีแสง 100% 

 
means in the followed by the same letter are not significantly different (LSD, P>0.05) 

 

 

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

    ต ย ย  98.00a 92.00a 88.00ab 91.00ab 89.50a 77.00a 66.50ab 60.83bc 59.50bc 56.10bc 54.83bc 53.83bc

  บเ  ื 100.00a 90.67a 90.67ab 90.67ab 89.33a 88.67a 88.67ab 88.67ab 88.67ab 88.67ab 88.00ab 87.33ab

ย  บู 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a

 ะค    ค  ย 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00ab

ยูค    ต  98.00a 93.00a 89.00ab 89.00ab 89.00a 89.00a 89.00ab 89.00ab 89.00ab 89.00ab 86.00ab 86.00ab

 ะเ  93.33a 91.20a 89.20ab 89.20ab 83.20a 83.20a 83.20ab 83.20abc 83.20abc 83.20ab 81.60abc 81.60abc

บ  ะเพ็ 98.00a 94.00a 94.00ab 88.00ab 80.00a 80.00a 80.00ab 80.00abc 80.00abc 80.00abc 80.00abc 80.00abc

ผ     ง 96.00a 93.00a 93.00ab 93.00ab 92.00a 92.00a 92.00ab 92.00ab 92.00ab 92.00ab 88.00ab 88.00ab

  งไ  100.00a 88.00a 67.50b 67.50b 67.60a 69.00a 67.20ab 51.20c 51.20c 46.80c 46.80c 46.40c

  ่     100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a

ช ุค บค ุ 100.00a 90.00a 85.00ab 72.40ab 70.00a 68.00a 64.00b 68.00abc 68.00abc 68.00abc 54.67bc 58.40bc

%cv 5.82 17.11 24.72 26.02 30.02 31.49 33.24 32.89 33.10 34.35 37.56 37.21

treatment
Time after treatment (days)
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ตารางที ่2 ร้อยละพ้ืนท่ีผิวใบหลงัท าการทดสอบในพ้ืนท่ีพรางแสง 50% 

 
means in the followed by the same letter are not significantly different (LSD, P>0.05) 

เม่ือน าผลการทดลองจากโรงเรือนสองสภาพท่ีท าการทดลองเปรียบเทียบกนัจะเห็นวา่ประสิทธิภาพของสารสกดั
สมุนไพรท่ีท าการฉีดพ่นภายใตส้ภาพโรงเรือนท่ีไม่ไดรั้บแสงแดดโดยตรงให้ประสิทธิภาพท่ีคงทนและยาวนานกว่าสาร
สกดัสมุนไพรท่ีฉีดพน่ในโรงเรือนสภาพแสงโดยตรง อาจเก่ียวขอ้งกบัการเส่ือมฤทธ์ิของสารสกดัสมุนไพรเม่ือเจอแสงแดด 
อยา่งไรก็ตามจากการทดลองในสองสภาพโรงเรือนพบวา่สารสกดัจากยาสูบเป็นสารสกดัท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดโดยไม่พบ
ร่องรอยการลงท าลายของหนอนชอนใบส้มในขณะท าการดลองทั้งสองสภาพโรงเรือนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนทัญา
ภรณ์ (2552) กล่าวไวว้า่สารสกดัหยาบเมทานอลจากใบยาสูบ ท่ีความเขม้ขน้ 1,000 พีพีเอม ให้เปอร์เซ็นตก์ารตายของไรสี
น ้ าตาลเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต ์และตรงกบัจินดาพร (2553) ซ่ึงท าการพฒันาผลิตภณัฑส์ารสกดัจากใบยาสูบเพ่ือใชก้ าจดัเพล้ีย
อ่อนในแปลงทดลองและผลการทดลองท่ีไดอ้อกมาเป็นท่ีพ่ึงพอใจ และสารสกดัจาก มะค าดีควาย วา่นน ้ า หนอนตายหยาก 
และยูคาลิปตสั มีประสิทธิภาพในการป้องกนัหนอนชอนใบส้มไดน้าน 12 วนัในทั้งสองพ้ืนท่ีสอดคลอ้งกบัปราสาททอง 
และ คณะ (2546) ไดศึ้กษาโดยการน าสารสกดัจากลูกมะค าดีควาย ความเขม้ขน้เพียง 0.05 และ 0.1% สามารถก าจดัหอยเชอร่ี
ไดม้ากถึง 100 เปอร์เซ็นต ์ดวงพร (2547) กล่าวว่าว่านน ้ าแห้งบดละเอียดและว่านน ้ าสดบดละเอียดเม่ือน ามาผสมกบัขม้ิน
พบว่าสามารถใช้ในการป้องกันก าจดัหนอนแมลงวนัได้แต่ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับปริมาณความเขม้ขน้และอตัราส่วนผสมท่ีใช้ 
เช่นเดียวกบัสมสุข และ คณะ (2546) พบวา่ในรากหนอนตายหยากมีสารส าคญัในราก เรียกวา่สเตโมนิน (Stemonine) ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพในการป้องกนัขบัไล่แมลงไดผ้ลดีมากนอกจากน้ียงัใชก้ าจดัแมลงวนัทอง ตรงกบั กรมส่งเสริมการเกษตร.
(มปป.) พบวา่สารสกดัจากรากหนอนตายหยากสามารถป้องกนัก าจดัหนอนผีเส้ือ เพล้ียอ่อน เพล้ียไฟ และแมลงศตัรูพืชอ่ืนๆ
ไดดี้และ สารสกดัจากใบยคูาลิปตสัสดมีผลท าให้เพล้ียแป้งตาย (ธีรศกัด์ิ, 2557) และในสภาพพ้ืนท่ีพรางแสงพบว่า สะเดา 
และ หางไหล มีประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดัหนอนชอนใบไดน้าน 9 วนั ตรงกบั Muhammad (2016) พบวา่สารสกดั
จากสะเดาช่วยลดการท าลายของหนอนชอนใบสม้หลงัการใชง้าน 72 ชัว่โมงและยงัมีการแนะน าใหใ้ชส้ารสกดัจากสะเดาใน
การควบคุมการลงท าลายของหนอนชอนใบส้มในโรงเรือนอีกดว้ย อีกทั้ง สมบูรณ์ และ คณะ (2548) ไดท้ าการศึกษาโดยน า
รากหางไหลสดและแหง้มาควบคุมหนอนแมลงวนัพบวา่ผงรากหางไหลแหง้มีประสิทธิภาพในการก าจดัหนอนแมลงวนัโดย
ท าใหห้นอนแมลงวนัตายภายใน 24 ชัว่โมง  
 

สรุปผลการวจัิย 
จากการทดลองพบว่าในสภาพพ้ืนท่ีแสงโดยตรงประสิทธิภาพสารสกดัสมุนไพรมีความเส่ือมฤทธ์ิไวกว่า และ

สามารถป้องกนัการลงท าลายของหนอนชอนใบสม้ไดน้อ้ย เม่ือเปรียบเทียบกบัสภาพพ้ืนท่ีแสงนอ้ยซ่ึงประสิทธิภาพของสาร
สกดัสามารถออกฤทธ์ิในการท างานไดดี้กวา่ ดงันั้นการฉีดสารสกดัสมุนไพรให้ไดผ้ลดี เพ่ือควบคุมหนอนชอนใบส้มตอ้ง

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

    ต ย ย  100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a

  บเ  ื 97.00ab 93.00a 77.00a 77.00ab 77.00ab 77.00ab 77.00ab 77.00ab 77.00a 77.00a 77.00ab 77.00a

ย  บู 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a

 ะค    ค  ย 100.00a 88.00a 83.00a 82.40ab 80.00ab 80.80ab 80.80ab 80.80ab 74.80a 72.80a 58.50b 58.00a

ยูค    ต  100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a

 ะเ  100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 86.67a 86.67ab 84.00a

บ  ะเพ็ 89.00b 89.00a 89.00a 88.00ab 88.00ab 88.00ab 87.33ab 70.00ab 70.00a 70.00a 70.00ab 66.00a

ผ     ง 94.00ab 94.50a 92.00a 91.50ab 91.50ab 91.50ab 91.50ab 91.50ab 91.00a 67.00a 65.00ab 59.50a

  งไ  100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 90.00a 90.00ab 86.00a

  ่     100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 92.00a 90.67a 88.67ab 87.33a

ช ุค บค ุ 100.00a 90.00a 85.00a 72.40b 70.00b 68.00b 68.00b 68.00b 68.00a 68.00a 54.67b 58.40a

%cv 8.56 13.14 20.40 22.43 23.70 24.31 24.46 27.42 28.58 35.61 37.61 42.28

treatment
Time after treatment (days)
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ศึกษาระยะเวลาการฉีด วิธีการฉีด และ สภาพโรงเรือนตอ้งมีความเหมาะสม ผลการทดลองสรุปไดว้า่สารสกดัจากใบยาสูบ
สามารถป้องกนัก าจดัหนอนชอนใบสม้ไดดี้ท่ีสุดทั้งในพ้ืนท่ีไดรั้บแสงโดยตรงและพ้ืนท่ีพรางนอ้ย 
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 ที ่6 กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  เครือข่ายเตือนภยัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช. นนทบุรี 
สมบูรณ์  แสงมณีเดช, ขวญัเกศ  กนิษบานนท์, พิทยา  ภาภิรมย ์และ ธานี  เทศศิริ  2548  การใชพ้ืชสมุนไพรไทย (หางไหล) 
 ตวบคุมประชากรหนอนแมลงวนัและการประยกุตใ์ชรั้กษาภาวะไมเอียซิสท่ีผิวหนงัในสัตว ์  วารสารวิจัย มข. 10 
 (1) : 22-30. 
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สมสุข  ศรีจกัรวาล, สมพร  สุริยนัต,์ สุพินญา  บุญมานพ และปราโมทย ์ เกิดศิริ.  2546.  พืชฆ่าแมลงและพืชมีพิษบางชนิดใน
 ประเทศไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดักระทรวงเกษตร
 และสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 
Muhammad, F.S., Abu  Bakar, M.R., Muhammad  Z.M., Kanwer  S.A., Waqas, R. and Hafiz  F.H.  2016.  Effect  of 
 botanicals on the infestation of citrus leaf miner, (Phyllocnistis citrella stainton).  Journal of Entomology and 
 Zoology Studies 4(4): 1335-1340 
Waterhouse, D.F.  1998.  Biologycal Control of Insect Pests: Southeast Asian Prospects. Canberra : Australian Centre of 
 International Agricultural Research. 
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ความรู้และการปฏิบัติการใช้สารก าจัดศัตรูพืชทีเ่หมาะสมของเกษตรกร 
พืน้ทีโ่ครงการพฒันาพืน้ทีสู่งแบบโครงการหลวงป่ากล้วย 

ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 
Farmer’s Knowledge and Practices of Using Appropriately Pesticides, Pa-Kuoy Highland 

Development Project Using Royal Project  
Mae Soi Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province 

 
วราภรณ์ พรหมศร1* วรทศัน์ อินทรัคคมัพร1 สุรพล  เศรษฐบุตร1และ สรัญยา วลัยะเสวี2 

Waraporn Pormsorn1*Wallratat Intaruccomporn1Suraphol Sreshthaputra1 and Sarunya Valyasevi2 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความรู้และการปฏิบติัการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสม และเพ่ือศึกษา
ปัญหา ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการพฒันาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงป่ากลว้ย ต าบลแม่
สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างคือเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการฯ จ านวน 169 ราย เก็บรวบรวมขอ้มูล            
โดยใช้แบบสอบถาม ขอ้มูลส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  สถิติท่ีใช้ ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ทดสอบสถิติโดยการวิเคราะห์ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา่
เกษตรกรมีระดบัความรู้ ดา้นวินิจฉัยศตัรูพืช ดา้นการเลือกใชส้ารก าจดัศตัรูพืช ดา้นชนิดของสาร ดา้นการสลบัสาร ดา้น
ความเป็นพิษต่อเกษตรกรและดา้นความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัสูง และการปฏิบติัของเกษตรกรดา้นการใชส้าร
ก าจดัศตัรูพืชก็อยูใ่นระดบัสูง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่เพศมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อระดบัความรู้การใชส้ารก าจดั
ศตัรูพืชท่ีเหมาะสม (P<0.05) นอกจากนั้นยงัพบว่า การรับรู้ข่าวสาร เงินทุนในการผลิต และการเขา้รับการฝึกอบรมดา้น
การเกษตรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการปฏิบติัการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมของเกษตรกร (P<0.05) ส่วนปัญหาของ
เกษตรกร คือ การระบาดของศตัรูพืชและความเส่ือมโทรมของดินในแปลงเกษตร เกษตรกรมีความตอ้งการ คือ ตอ้งการใหมี้
การอบรมในดา้นการอนุรักษดิ์น และเสนอแนะ คือตอ้งการใหเ้จา้หนา้ท่ีมีการส่งเสริมดา้นเงินทุนและปัจจยัการผลิต 
 
ค าส าคญั : ความรู้, การปฏิบติั, สารก าจดัศตัรูพืช, โครงการพฒันาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 
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ABSTRACT  
 

The objectives of this study were to study the level of knowledge and appropriate use of pesticides and to study 
problems, requirements and suggestions of farmers in Pa-Kuoy Highland Development Project using Royal Project in Mae 
Soi sub-district, Chom Thong district, Chiang Mai province. The sample were169 farmers who stay in the project area. The 
data were collected using questionnaires statistical techniques used wereandpercentage, mean, standard deviation, 
maximum value and minimum value From research finding, it was found that the farmerswere knowledgeable about pest 
diagnostic, pesticides selection,type of pesticides, pesticides alternation, toxicity of pesticides, consumer safety and use of 
pesticides. The hypothesis test showed that sex was positively correlated with knowledge on the appropriate use of pesticides 
(P<0.05), moreover, the information perception, production cost and agricultural training were positively correlated with 
the appropriate pesticides use of the farmers (P<0.05). In the problems study, the farmers faced outbreak of pests and soil 
degradation in agricultural plots problems in order that they needed soil conservation training and suggested that the officer 
should be promote cost and  production factors. 
 
Keywords : Knowledge, Practice, Pesticides, Highland Development Projects using Royal Project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพฒันาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต  าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 
1 Department of Agricultural Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, Chiangmai University, Sub-districtSuthep,  
  DistrictMueang, ProvinceChiangmai50200, Thailand 

2 สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต  าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 
2 Division of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Chiangmai University, Sub-districtSuthep,  
  DistrictMueang, ProvinceChiangmai50200, Thailand 

ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pormsorn_gib711@hotmail.com 

mailto:pormsorn_gib711@hotmail.com


Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  213 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

บทน า 
 ประชากรในประเทศไทยประกอบอาชีพในภาคการเกษตร 12.41 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัมีการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชในการเพาะปลูกตั้งแต่เตรียมพ้ืนท่ีปลูก จนถึงเก็บเก่ียวผลิตผลโดยใชค้วามรู้
ท่ีไดรั้บถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเกษตรกรตอ้งการให้ไดผ้ลผลิตในปริมาณท่ีสูงเม่ือเกิดการระบาดของ
ศตัรูพืชในแปลงเกษตร จึงมีการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชในการป้องกนัและก าจดัเป็นจ านวนมาก จะเห็นไดจ้ากรายงานสรุปผล
การน าเขา้วตัถุอนัตรายทางการเกษตร เม่ือปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณการน าเขา้ สารก าจดัแมลง สารป้องกนัและก าจดัโรคพืช 
สารก าจดัวชัพืช และสารอนัตรายอ่ืนๆ 149,546 ตนั คิดเป็นเงินมูลค่า 19,326 ลา้นบาท (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 
เหตุน้ีจึงพบสินคา้ทางการเกษตรมีสารพิษตกคา้งในแปลงเกษตรกรและผลผลิต ส่งผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคและ
เกิดความเส่ียงท่ีจะเจ็บป่วย ทั้ งยงัก่อให้เกิดผลเสียโดยตรงต่อตวัเกษตรกรผูป้ลูก ท่ีจะไดรั้บสารพิษจากการพ่นสารก าจดั
ศัตรูพืช ทั้ งน้ียงัส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีนั้ นๆ อีกด้วยจากผลกระทบดังกล่าวภาครัฐโดยส านักงานและ
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงไดมี้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ไดมุ่้งเนน้การ
พฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต รวมถึงการจดัการสินคา้เกษตรให้มีความมัน่คง
ทางดา้นอาหาร และการใชท้รัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ ควบคู่กบัการฟ้ืนฟอูยา่งย ัง่ยนื 
 โครงการพฒันาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงป่ากลว้ยเร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และมูลนิธิโครงการหลวง
เห็นสมควรใหส้ถาบนัวจิยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) ด าเนินงานพฒันาการเกษตรเพ่ือสนบัสนุนใหร้าษฎรมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนจากการเรียนรู้งานของโครงการหลวง หมู่บา้นป่ากลว้ยพฒันา ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นหมู่บา้นเดียวท่ีตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีโครงการฯ ประชากรเป็นชาวเขาเผา่มง้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรรมเป็นหลกั พืชหลกัท่ี
ปลูกคือ กะหล ่าปลี และผกักาดขาวปลีการท าเกษตรกรรมของชนเผา่มง้ จะท าเป็นพ้ืนท่ีกวา้งเกษตรกรจึงมีการใชส้ารเคมีเป็น
จ านวนมากพ้ืนท่ีปลูก 1 ไร่ เม่ือเกษตรกรตอ้งการใหไ้ดผ้ลผลิตในปริมาณมากข้ึนจึงมีการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชอยา่งมาก จาก
รายงานของ (สุมาลี และคณะ, 2555) พบการใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืช  3,000 c.c. และสารป้องกนัก าจดัโรคและแมลง 7,500 
c.c.ต่อฤดูการปลูก ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผูผ้ลิตรวมถึงสภาพแวดลอ้มในชุมชน แหล่งน ้ าเกิดการปนเป้ือนจากผลการวจิยั
โครงการต่อยอดความรู้และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสมุนไพรและยาพ้ืนบา้นไดต้รวจเลือดคนในชุมชนบา้นป่ากลว้ย พบวา่ ร้อย
ละ 66.85 เกษตรกรมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคจากการปนเป้ือนสารพิษในเลือด (อปัสร และคณะ, 2556) ถึงแมว้่าทาง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะมีการจดัอบรม ส่งเสริมใหใ้ชส้ารชีวภณัฑเ์พ่ือลดการใชส้ารเคมี แต่ยงัมีเกษตรกรท่ีปฏิบติัในเร่ืองการ
ใชส้ารก าจดัศตัรูพืชไม่ถูกวธีิเป็นจนวนมาก ทั้งยงัพบการตกคา้งของสารเคมีในผลผลิตทางการเกษตรอยูใ่นปริมาณท่ีสูงมาก 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาระดบัความรู้และการปฏิบติัเก่ียวกบัสารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมของเกษตรกรใน
หมู่บา้นป่ากลว้ย ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทองจงัหวดัเชียงใหม่และศึกษาปัญหา ความตอ้งการขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมพฒันา เผยแพร่ความรู้ และการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ของชุมชนพ้ืนท่ีสูงอ่ืนๆต่อ 
 

วธีิการด าเนินงานวจัิย 
 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรกลุ่มตวัอย่างเป็นเกษตรกรชนเผ่ามง้ หมู่บ้านป่ากลว้ยพฒันาในพ้ืนท่ีโครงการพฒันาพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงการหลวงป่ากลว้ย ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีจ านวนประชากร 973 ราย (สถาบนัวิจยัและ
พฒันาพ้ืนท่ีสูง, 2558) ประชากรตวัอย่างไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การสุ่มตวัอย่างเกษตรกร
โดยใชสู้ตรการค านวณหากลุ่มตวัอย่างของ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.07 จึงไดก้ลุ่มตวัอย่าง               
169 ราย 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบปลายปิด และปลายเปิด เก่ียวกบั
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสงัคมของเกษตรกรความรู้ในการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสม และ
การปฏิบติัในการใชส้ารก าจกัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมส าหรับป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช 
 สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยั 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เพ่ือตอบวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี อธิบายโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต ่าสุด 
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) และใชส้ถิติทดสอบสมมติฐาน เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ระหว่างตวัแปรอิสระ คืออายุ เพศ 
ระดบัการศึกษา แรงงานในครัวเรือ ชนิดของสารก าจดัศตัรูพืช แหล่งท่ีมาของสารก าจดัศตัรูพืช เงินทุนการผลิต การรับรู้
ข่าวสาร การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร และประสบการณ์การเขา้ฝึกอบรม กบัตวัแปรตาม คือ ความรู้ในการใช้
สารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสม (Y1) และการปฏิบติัในการใชส้ารก าจกัศตัรูพืชท่ีเหมาะสม(Y2) ส าหรับเกณฑ์การประเมิน
ระดบัความรู้ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 20 ขอ้ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน (จารุวรรณ และคณะ, 
2557) คะแนนเตม็ 20 คะแนน โดยแบ่งระดบัความรู้ 0 - 6 คะแนน มีระดบัความรู้ต ่า 7 - 13 คะแนน มีระดบัความรู้ปานกลาง 
14 - 20 คะแนน มีระดบัความรู้สูง ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ดา้น ดา้นวินิจฉัยศตัรูพืช ดา้นการเลือกใชส้ารก าจัด
ศตัรูพืช ดา้นชนิดของสาร ดา้นการสลบัสาร ดา้นความเป็นพิษต่อเกษตรกรและดา้นความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และการ
ปฏิบัติเป็นค าถามเก่ียวกับดา้นการใช้สารก าจดัศตัรูพืช เป็นค าถามปลายปิด ให้คะแนนปฏิบัติประจ า 2 คะแนน ปฏิบติั
บางคร้ัง 1 คะแนน ไม่ปฏิบติัเลย 0 คะแนน น ามาแปลความระดบัการปฏิบติัในการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 0 - 
0.66  มีระดบัการปฏิบติัต ่า 0.67 - 1.33 มีระดบัการปฏิบติัปานกลาง 1.34 - 2 มีระดบัการปฏิบติัสูง 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
 ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลด้านเศรษฐกจิและด้านสังคมของเกษตรกร 
 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างมีอายุ เฉล่ีย 40 ปี ร้อยละ 88.20 เป็นเพศชายระดับการศึกษาจบชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 56.80 มีแรงงานในครัวเรือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 คน ร้อยละ 98.80 เกษตรกรใชส้ารก าจดัแมลง
ศตัรูพืชและก าจดัโรคพืช ทั้ง 2 ชนิด ร้อยละ 96.40 ไดรั้บสารก าจดัศตัรูพืชท่ีใชจ้ากหน่วยงานของรัฐ (สถาบนัวจิยัและพฒันา
พ้ืนท่ีสูง, โครงการหลวง) มีเงินทุนในการผลิตกะหล ่าปลี/ผกักาดขาวปลี เฉล่ีย 38,692 บาท/ปีร้อยละ 88.80 เกษตรกรมีการ
รับรู้ข่าวสารจากโทรทศัน์มากท่ีสุด การติดต่อหรือรับค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมากสุด 4 คร้ัง/เดือน และ
เกษตรกรเคยเขา้รับการฝึกอบรมมากสุดคือ การอบรมเร่ืองการผลิตผลผลิตใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GAP 
 ความรู้และการปฏิบัตกิารใช้สารก าจดัศัตรูพืชทีเ่หมาะสมของเกษตรกร  
 (Y1) พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง169 ราย มีความรู้ดา้นวนิิจฉยัศตัรูพืช ดา้นการเลือกใชส้ารก าจดัศตัรูพืชดา้นชนิด
ของสาร ดา้นการสลบัสาร ดา้นความเป็นพิษต่อเกษตรกรและดา้นความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค คิดเป็นร้อยละ 100 เกษตรกรมี
ระดบัความรู้การใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมอยูใ่นระดบัสูงทั้งหมด เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 23.10 ไดค้ะแนน 17.65 
คะแนน คะแนนต ่าสุดอยูท่ี่ 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และคะแนนสูงสุด 20 คะแนน คิดเป็นร้อยร้อย 12.40 (Table 1) 
 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระนั้น จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุโดยน าตวัแปรอิสระทั้งหมด ไปใส่ใน
สมการแลว้ค านวณโดยใชว้ิธีหลายขั้นตอน(stepwise)ปรากฏวา่ไดค้่าF = 7.009 ; Sig. = .001b หมายความวา่มีตวัแปรอิสระท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจเชิงพหุ (multiple coefficient of determination, R2) 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  215 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

ปรากฏวา่  R2 มีค่าเท่ากบั 0.067  หมายความวา่ตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผนัแปร (การเปล่ียนแปลง) ของตวั
แปรตามไดร้้อยละ 6.70 และในบรรดาตวัแปรอิสระทั้งหมดมีตวัแปรอิสระจ านวน 2 ตวัแปร (Table 2) ท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่เพศ และแรงงานในครัวเรือนโดยตวัแปร เพศมีความสมัพนัธ์เชิงบวกหมายความ
วา่ เพศชาย มีระดบัความรู้ในการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมในระดบัสูง เน่ืองจากเพศชายชนเผา่มง้เป็นผูน้ าครอบครัว 
การเป็นตวัแทนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นการเขา้ร่วมประชุม การเขา้ฝึกอบรมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเขา้มาส่งเสริม ร่วม
ไปถึงการเป็นผูน้ าชุมชน ท าให้เพศชายของชนเผา่มง้ไดรั้บประสบการณ์ท่ีกวา้งมากกวา่เพศหญิง ส่งผลต่อระดบัความรู้ใน
การใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมใหอ้ยูใ่นระดบัสูง ส่วนจ านวนแรงงานในครัวเรือนมีความสัมพนัธ์เชิงลบ หมายความวา่ 
จ านวนแรงงานในครัวเรือนหากมีมากเกินไป ครอบครัวไม่สามารถส่งเขา้รับการศึกษาไดค้รบทุกคน หรือส่งเรียนในระดบัท่ี
สูงข้ึนได ้จึงส่งผลต่อระดบัความรู้ในการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมของเกษตรกรซ่ึงสอดคลอ้งกบั อนุสรา (2560) ได้
ศึกษา ความรู้และการปฏิบติัของเกษตรกรผูเ้ขา้อบรมการลดการเผาตอซงัพืช ในอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ เพศ 
และจ านวนสมาชิกในครอบครัว มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความรู้ในการลดการเผาตอซงัพืชของเกษตรกร 
Table 1 Knowledge levels on usingpesticides of farmers 

*Min=14.00, Max=20.00, Mean=17.656, S.D.=1.4  
 
Table 2 Relation between variable and knowledge levelson using appropriate pesticides of farmers 

Variable Beta t Sig. 

Sex .170 2.279 .024** 

Household worker -.217 -2.911 0.004** 

R2= 0.067    SEE = 1.429   F =7.009  Sig of F = 0.001b 

Note: ** Significant 0.05 
  (Y2) พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 61.98 มีระดบัการปฏิบติัการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย 
1.50) ด้านวินิจฉัยศตัรูพืช ด้านการเลือกใช้สารก าจดัศตัรูพืช ด้านชนิดของสาร ด้านการสลบัสาร ด้านความเป็นพิษต่อ
เกษตรกรและดา้นความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคในประเด็นค าถาม 1) ขณะฉีดพ่นสารควบคุมศตัรูพืช ท่านสวมถุงมือ หนา้กาก 
เส้ือแขนยาว กางเกงขายาว เพ่ือป้องกนัอนัตรายสารพิษเขา้สู่ร่างกาย 2) เกษตรกรมีการปฏิบติัก่อนน าสารมาฉีดพ่นควบคุม
ศตัรูพืช ท่านอ่านฉลากค าแนะน าขา้งภาชนะก่อนใชส้ารควบคุมศตัรูพืช และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งคดั 3) เม่ือใชส้ารป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืชหมดขวดแลว้ จากนั้นน าภาชนะไปเก็บไวท่ี้จุดรวมขยะพิษของศูนยฯ์ หรือสถานีฯ ท่ีเตรียมไว ้4) ท่านใชอ้ตัรา
ของสารควบคุมศตัรูพืช ตามอตัราท่ีระบุขา้งฉลากก าหนด 5) ทางเลือกในการใชผ้ลิตภณัฑ์ชีวภณัฑ์เกษตร เพื่อลดการใช้
สารเคมีในการท าการเกษตร 6) ท่านใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชเฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นคือ เม่ือพบการระบาดของศตัรูพืช 
หรือสภาวะแวดลอ้มเหมาะแก่การระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืชจาก 7) ท่านแยกขยะท่ีเป็นขวดหรือซองท่ีบรรจุสารเคมี
ทางเกษตร ออกจากขยะทัว่ไป 8) หากตอ้งการผสมสารตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป ท่านตอ้งศึกษาขอ้มูลตามตารางการผสมสาร จาก
หนังสือของกรมวิชาการเกษตร, เอกสารวิชาการฯ ของโครงการหลวง หรือเอกสารค าแนะน าการใช้สารป้องกันก าจดั

Level of Knowledge Numbers (n=169) Percent 
High Level (Score 14- 20) 169 100 
Moderate Level (Score 7 - 13) 0 0 
Low Level (Score 0 - 6) 0 0 
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ศตัรูพืชให้เขา้ใจอยา่งดีก่อนลงมือผสมสาร และมีเพียง 2 ประเด็นค าถาม คือ 1) ก่อนการฉีดพ่นสารฯ ควรตรวจเคร่ืองพ่น
ก่อนน าไปใช ้และควรมีการซ่อมแซมเป็นประจ า 2) ขณะพ่นสารควบคุมศตัรูพืช ควรอยูเ่หนือลมทุกคร้ังเพ่ือป้องกนัละออง
สารฯ และหยดุพ่นทนัทีเม่ือลมแรง เกษตรกรมีระดบัการปฏิบติัการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 1.24) (Table 3) ผลการศึกษาความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระนั้นพบว่า จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุโดยน าตวัแปร
อิสระทั้งหมด ไปใส่ในสมการแลว้ค านวณโดยใชว้ิธีหลายขั้นตอน (Stepwise) ปรากฏวา่ไดค้่า  F = 11.167 ; Sig. =  0.000b 
หมายความว่ามีตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตาม เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเชิงพหุ (Multiple 
Coefficient of Determination, R2) ปรากฏวา่  R2 มีค่าเท่ากบั  0.195  หมายความวา่ตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการ
ผนัแปร (การเปล่ียนแปลง)ของตวัแปรตาม ไดร้้อยละ 19.50 มีตวัแปรอิสระจ านวน 4 ตวัแปร (Table 4) ท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือต ่ากวา่ ไดแ้ก่   การรับรู้ข่าวสาร เงินทุนในการผลิตกะหล ่าปลี/ผกักาดขาวปลี และ
การเขา้รับการฝึกอบรมดา้นการเกษตรโดยตวัแปรดงักล่าวมีความสมัพนัธ์เชิงบวก หมายความวา่ เกษตรกรท่ีไดรั้บรู้ข่าวสาร
จากหลายแหล่ง เช่นโทรทศัน์วทิยเุจา้หนา้ท่ีส่งเสริมเกษตร เอกสารส่ิงพิมพ/์ป้ายโฆษณาตามล าดบั ท าใหเ้กษตรกรไดรั้บการ
เรียนรู้และน ามาปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม สอดคลอ้งกบั การศึกษาของ ยทุธนา (2547) ท่ีไดศึ้กษาการใชส้ารเคมี
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชอย่างถูกตอ้งในการปลูกส้มของเกษตรกรชาวเผ่ามง้ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การรับรู้
ข่าวสารรวมทุกส่ือมีความสัมพนัธ์กบัการใชส้ารเคมีการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช อยา่งถูกตอ้งในการปลูกส้มของเกษตรกรชาว
เผ่ามง้เงินทุนในการผลิตกะหล ่าปลี/ผกักาดขาวปลี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แกว้ตา และสุรพล (2560) ซ่ึงไดศึ้กษา 
ความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัในการใชส้ารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริกหวานของเกษตรกรในต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่
ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ รายจ่ายจากการใชส้ารเคมีฆ่าแมลงของพริกหวาน มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัใน
การใชส้ารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริกหวานของเกษตรกรและการไดรั้บการเขา้ฝึกอบรมดา้นการเกษตรบ่อยคร้ังจะส่งผล
ให้เกษตรกรมีระดบัการปฏิบติัการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมอยู่ในระดบัสูง ส่วนแหล่งท่ีมาของสารก าจดัศตัรูพืชมี
ความสัมพนัธ์เชิงลบ หมายความวา่ หากแหล่งท่ีมาของสารก าจดัศตัรูพืชท่ีใชมี้แหล่งท่ีมาไม่ชดัเจน และไม่น่าเช่ือถือ เช่น
เกษตรกรซ้ือยาจากร้านคา้ท่ีไม่มีใบอนุญาตจ าหน่ายวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะท าใหเ้กษตรกรไดรั้บสารก าจดัศตัรูพืชท่ี
ไม่มีประสิทธิภาพ และไดรั้บค าแนะน าแลว้น ามาปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง  
Table 3 Using pesticide levels of farmers 

Item Mean S.D. Level  
1. Weara glove, mask, long sleeve shirt and trouser to prevent harmful 
toxins from entering the body 

1.81 0.431 High 

2. Read pesticidelabelsand follow the instruction strictly before using 
pesticides 

1.72 0.472 High 

3. Take the empty pesticide containers to a collection point for hazardous 
wastes 

1.66 0.508 High 

4. Use rate of pesticidesas the instruction labels 1.59 0.611 High 
5. Use bio-products to replace pesticides 1.47 0.627 High 
6. Use pesticides when pest outbreaks 1.46 0.577 High 
7. Separatehazardous wastes from general wastes 1.42 0.660 High 
8. Try to understand mixed methods in pesticide manual before 
chemicals mixing 

1.37 0.653 High 
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9. Always maintain sprayer 1.20 0.65 Medium 
10. Stay upwind when spray pesticides   Medium 

Total 1.50 0.37 High 
 
Table 4 Relation between the variable and using appropriate pesticides of farmers 

Variable Beta t Sig. 

information .204 2.584 .011** 

Cost .283 3.920 .000** 

Source of pesticides -.244 -3.300 .001** 

Agricultural training .170 2.201 .029** 

R2= 0.195SEE  =  3.370 F =11.167Sig of F = 0.000d 

Note :** Significant 0.05 
 ปัญหาในพืน้ทีข่องเกษตรกร
 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรประสบปัญหาด้านโรคและแมลงท่ีมีการระบาดในแปลงของเกษตรกร  
ร้อยละ 7.70 รองลงมาเป็นปัญหาดินเส่ือมโทรมท่ีเกิดจากการท าการเกษตรติดตอ่กนัเป็นระยะเวลามากกวา่ 10  ปีร้อยละ 3.55 
 ความต้องการ และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการพฒันาชุมชนโครงการพฒันาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่า
กล้วย 
 จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรตอ้งการให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองการลงทุนการผลิต และเกษตรกรมีความตอ้งการ
ความรู้ในดา้นการอนุรักษ ์ร้อยละ 1.18 และตอ้งการใหเ้จา้หนา้ท่ีเขา้มาส่งเสริมและติดตามอยา่งสม ่าเสมอ ร้อยละ 0.59 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมอยูใ่นระดบัสูงทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 100 เน่ืองจากประเด็นค าถามเป็นประเด็นใกลต้วัท่ีเกษตรกร ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ ารวจขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นต่างๆแลว้จึงน ามา
ตั้งเป็นประเด็ดค าถาม 6 ดา้น ท าให้เกษตรกรมีความคุน้เคยเก่ียวกบัความรู้ดา้นการเกษตรรอบๆตวั ประกอบดว้ยค าถาม             
1)  ด้านการวินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 2)  ด้านการเลือกใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช                                                
3) ด้านความหมายชนิดของสาร 4) ด้านการสลับสารส าหรับป้องกันก าจัดศัตรูพืชและหลักเกณฑ์ในการผสมสาร                               
5) ดา้นความเป็นพิษของสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชต่อเกษตรกร และ 6) ดา้นความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและการปฏิบติัในการ
ใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมของเกษตรกรพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.50 แสดงว่าเกษตรกรมีระดบัการปฏิบติัการใชส้าร
ก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมอยูใ่นระดบัสูงในดา้นการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสม 
ขอ้เสนอแนะจากการศึกษามี ดงัน้ี 

1. ภาครัฐหรือหน่วยงานบนพ้ืนท่ีสูงควรเ พ่ิมจ านวนคร้ังของการฝึกอบรมในเ ร่ืองการปฏิบัติการใช ้
สารก าจดัศตัรูพืชท่ีเหมาะสมใหแ้ก่เกษตรกร เพ่ือใหเ้กษตรกรมีความรู้และการปฏิบติัในการใชส้ารก าจดัศตัรูพืชอยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม 
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 2. หน่วยงานควรมีการจดัฝึกอบรมให้กบัเกษตรกรผูท่ี้ไม่เคยเขา้อบรม หรือขยายการฝึกอบรมให้เขา้ถึงเกษตรกร
รายอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน จะท าใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้อยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม 
 3. ภาครัฐโดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีส่งเสริมฯควรเขา้ไปติดตามผล หลงัจากมีการฝึกอบรมดา้นการปฏิบติัการใชส้าร
ก าจดัศตัรูพืช เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะในเร่ืองท่ีเกษตรกรยงัไม่มีความเขา้ใจ อยา่งสม ่าเสมอ 
 

กติติกรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณหน่วยงาน สถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) และเจา้หน้าท่ีประจ าพ้ืนท่ีโครงการ
พฒันาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงป่ากลว้ย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกใน
การตอบแบบสอบสัมภาษณ์ท าให้การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ 
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ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลกัการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีและเหมาะสม
ในพืน้ที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 

Knowledge and Practices of Sweet Passion Fruit Grower following the Good Agricultural Practices 
in Royal Project Areas, Chiang Mai Province 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการปลูกเสาวรสหวานของเกษตรกรตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม 
(GAP) วตัถุประสงค์คือ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม กบัความรู้และการ
ปฏิบัติของเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ลูกเสาวรสหวาน ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง           
จ. เชียงใหม่ จ านวน 124 ราย เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ  เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด ทดสอบความสัมพนัธ์ตวัแปรโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple 
regression analysis) พบว่า เกษตรกร 78.20% เป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 46 ปี จบการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 รายได้เฉล่ีย 
12,648 บาท/เดือน รายไดจ้ากผลผลิตเสาวรสเฉล่ีย 4,509 บาท/เดือน รายไดอ่ื้นๆ เฉล่ีย 8,179.84 บาท/เดือน ประสบการณ์
ปลูกเสาวรสเฉล่ีย 2.25 ปี ประสบการณ์ท าเกษตรเฉล่ีย 11.86 ปี ตน้ทุนผลิตเสาวรสเฉล่ีย 13,175 บาท/ปี พ้ืนท่ีปลูกเสาวรส
เฉล่ีย 1.52 ไร่ ไม่มีการจา้งแรงงาน 62.10% การรับข่าวสาร 96.80% มีการติดต่อเจา้หนา้ท่ี 56.50% เขา้อบรม GAP 94.40% 
และ 58.50% ผ่านมาตรฐาน GAP จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีความรู้ในดา้นการเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บ
เก่ียวเสาวรสตามหลกั GAP ในระดบัสูง มีความสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ท าเกษตร เพศ อาย ุและประสบการณ์ท าการเกษตร 
(P<0.05) เกษตรกรมีการปฏิบัติในด้านหยุดการใช้วตัถุอันตรายก่อนการเก็บเก่ียวเสาวรสตามหลัก GAP เป็นประจ า                                      
มีความสัมพนัธ์กับขนาดของพ้ืนท่ีท าการเกษตร ประสบการณ์ท าเกษตร และการเขา้อบรม GAP (P<0.05) ปัญหาของ
เกษตรกร คือเจา้หนา้ท่ีดูแลไม่ทัว่ถึง และตอ้งการใชส้ารชีวภณัฑเ์กษตร ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการจดัอบรม และ      
ท าแปลงสาธิตเพื่อลดปัญหาการใชส้ารเคมี 

ค าส าคญั: เสาวรสหวาน, การปลูกพืช GAP, เสาวรสหวาน GAP, เสาวรส GAP โครงการหลวง 
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ABSTRACT 
 

 This research was study of sweet passion fruit planting of farmer following good agricultural practices (GAP) 
principle. The objectives were the relational study between basic personal characteristics, economy, society with knowledge 
and practice of farmers. The sample group consisted of 124 sweet passion fruit farmers at Royal Project areas in Chiang 
Mai province. The data were collected by questionnaire and it was analyzed by descriptive statistics include percentage, 
mean, standard deviation, maximum and minimum value. The variable relations test were analyzed by multiple regression 
analysis. The results showed that the 78.20% of farmers were male and the average age of them was 46 years old. They 
graduated from primary school grade 6 and their average income was 12,648 baht/month. The average income from passion 
fruit was 4,509 baht/month, average other income was 8,179.84 baht/month, an average passion growing experience was 
2.25 years and an average farm experience was 11.86 years. An average cost of passion fruit production was 13,175 
bath/year. The average areas of passion fruit planting were 1.52 rai. They are not employment 62.10%. Most of farmers 
sold their products to buyer and sold by themselves. They source of information 96.80%, moreover, they has contacted the 
officers with 56.50%.The farmers attended GAP training with 94.40% and 58.50% of them were certificated. This study 
indicated that the farmers had high level of harvesting and post harvesting of passion fruit following GAP principle related 
to sex, agricultural experience and age (P<0.05). The farmers always stopped the practice in the use of hazardous materials 
before passion fruit harvest following GAP principle related to land holdings, agricultural experience, officer contact and 
GAP training (P<0.05) . The farmer’s problems, inadequate care of agricultural officers advised and agricultural bio-
products requirement therefore the related institute should provide training and agricultural plot demonstration to reduce 
the problems from the chemicals used. 
 
Keywords: Sweet passion fruit, GAP planting, GAP Sweet passion fruit, Royal Project GAP passion fruit 
 
 
 
 
 
1 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต  าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200  
1 Graduate School, Chiang Mai University, Suthep Sub-district, Mueang District, Chiangmai Province 50200, Thailand 
2 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพฒันาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต  าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 
2 Department of Agricultural Extension and Rural Development, Faculty of Agricultural, Chiang Mai University, Suthep 
Sub-district, Mueang District, Chiangmai Province 50200, Thailand 
3 สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ต  าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 
3 Department of Horticulture, Faculty of Agricultural, Chiang Mai University, Suthep Sub-district, Mueang District, 
Chiangmai Province 50200, Thailand 
* ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): wijitra0301@gmail.com



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  221 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

บทน า 
 เสาวรสหวาน (Passiflora edulis) เป็นพืชไมเ้ถาเล้ือยชนิดหน่ึงท่ีมีประโยชน์มีส่วนประกอบของวิตามินและแร่ธาตุ
รวมอยูห่ลายชนิด เช่น วติามินซี วติามินเอ วติามินบี ธาตุเหลก็ และคาร์โบไฮเดรต นอกจากน้ียงัมีใยอาหารอีกดว้ย นิยมน ามา
รับประทานเป็นผลไมส้ด และเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมใหแ้ก่เกษตรกร  ในพ้ืนท่ีโครงการหลวงปลูก 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จากนั้นไดมี้การสนบัสนุนใหเ้กษตรกรมีการปลูกเสาวรสหวานตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและ
เหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) ซ่ึงเป็นแนวทางการด าเนินงานของกรมวิชาการเกษตรท่ีมีความส าคญั และ
เป็นนโยบายท่ีก าหนดไวต้ั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 (กรมวิชาการเกษตร, 2545) อาหารตอ้งมีความปลอดภยัทุกขั้นตอนการผลิต จาก
แหล่งผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค รวมทั้งตอ้งสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัและทราบแหล่งท่ีมาได ้เกษตรกรภายใตพ้ื้นท่ีโครงการ
หลวงไดเ้ร่ิมให้ความสนใจท าอาชีพเพาะปลูกเสาวรสหวานกนัมากข้ึน โดยมีจ านวนเกษตรกรประมาณ 425 ราย พ้ืนท่ีปลูก 
1,107 ไร่ ส าหรับราคาผลผลิตเสาวรสหวานสามารถจ าหน่ายไดร้าคาดีกวา่เสาวรสพนัธ์ุเปร้ียว เกษตรกรจึงนิยมปลูกเสาวรส
พนัธ์ุหวานกนัมากกวา่เสาวรสพนัธ์ุเปร้ียว โดยในปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณผลผลิตเสาวรสหวานทั้งหมด 301,761.65 กิโลกรัม 
มูลค่า 8.21 ลา้นบาท (อจัฉรา และคณะ, 2557) เสาวรสหวานยงัเป็นพืชอีกชนิดหน่ึงท่ีใหผ้ลผลิตและรายไดดี้ สามารถเก็บได้
เร่ือยๆ จึงท าให้มีรายไดต้่อเน่ือง ถึงแมว้า่เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวงจะให้ความสนใจและปลูกเสาวรสหวานกนัมาก 
แต่ปริมาณผลผลิตเสาวรสหวาน ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตร (GAP) ยงัไม่เพียงพอ  ต่อความตอ้งการของตลาด
โครงการหลวง 
 สถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) จึงน าเอาองคค์วามรู้ในการผลิตเสาวรสหวานของโครงการหลวง
ไปทดสอบในพ้ืนท่ีโครงการพฒันาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เกษตรกรไดใ้หค้วามสนใจมากข้ึนและ
สามารถปลูกเสาวรสหวานจนเร่ิมเก็บผลผลิตไดต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา สามารถสร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
ต่อมาเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรมีการส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการปลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP เพ่ือให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานสินคา้เกษตร มีการจดัอบรมให้ความรู้การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืชอาหารให้กบัเกษตรกรภายในพ้ืนท่ี
การด าเนินงาน ผลปรากฏวา่มีทั้งเกษตรกรท่ีผ่านการรับรอง GAP และไม่ผ่านการรับรอง GAP ซ่ึงจากการส ารวจปัญหาใน
เบ้ืองตน้พบวา่ เกษตรกรมีปัญหาดา้นความรู้ในการจดัการแปลงปลูก เน่ืองจากคุณภาพผลผลิตลดลงหลงัปลูกเป็นเวลา 2-3 ปี 
ต่อมาส่งผลใหผ้ลผลิตมีคุณภาพลดลง เกิดการสะสมโรคและแมลงเพ่ิมมากข้ึน (อจัฉรา และคณะ, 2557) ใชส้ารเคมีมากข้ึน 
และท าใหศ้ตัรูพืชด้ือยา เกิดการระบาดของศตัรูพืชท่ีควบคุมไดย้าก (สุภาพร และสังวาล, 2558) เกิดสารพิษตกคา้ง มีตน้ทุน
การผลิตสูงข้ึน (สุมาลี และคณะ, 2557) และผลผลิตไม่ผ่านมาตรฐาน GAP จึงตอ้งมีการศึกษาปัจจยัและปัญหาดา้นความรู้
และการปฏิบติัของเกษตรกร ในการปลูกสาวรสหวานตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม 
 อยา่งไรก็ตามการศึกษาเก่ียวกบัความรู้และการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสหวานตามหลกัการปฏิบติัทางการ
เกษตรท่ีดีและเหมาะสมมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเสาวรสหวานสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตร เพ่ือให้ทราบถึง
ปัญหาและสาเหตุ หรือปัจจยัใดบา้ง มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไรท่ีส่งผลต่อการไดรั้บความรู้ และการน าความรู้ไปปฏิบติั เพ่ือ
น าไปสู่การช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการปลูกเสาวรสหวานไดอ้ยา่งถูกวธีิและเหมาะสมต่อไป  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสหวานในพ้ืนท่ีโครงการหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ 
จ านวน 126 ราย ผูว้จิยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) ดงัน้ี 

  𝑛   =          
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  222 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

โดยท่ี  n     คือ   จ านวนประชากรเป้าหมาย   
 N     คือ   จ านวนตวัอยา่ง 
 e     คือ   ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีผูว้จิยัยอมใหเ้กิดข้ึนไดใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
ผูว้จิยัยอมใหเ้กิดค่าความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งได ้ร้อยละ 97 ซ่ึงจะไดจ้ านวนตวัอยา่งดงัน้ี 

𝑛 =
126

1 + 126 (.03)2
 

                           = 114 ราย 
 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีจ านวน 114 ราย และผูว้ิจยัไดเ้พ่ิมจ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน10 ตวัอยา่ง 
ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลของเกษตรกร โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ทั้งหมด จ านวน 124 ราย เพ่ือป้องกนั
ความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ (ปลายเปิดและแบบปลายเปิด) ในช่วง
เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2560 - มกราคม พ.ศ. 2561 ทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ จากนั้นน ามาหาค่า
ความเช่ือถือไดข้องแบบสัมภาษณ์ โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (1951) ก่อนน าไปทดสอบกบัเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั และน าขอ้มูลมาท าการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
1. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายข้อมูลพ้ืนฐานบางประการของเกษตรกรใช้ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด (Minimum) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 
2. แบ่งระดบัความรู้ของเกษตรกรเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี ระดบัความรู้มาก (15-22 คะแนน) ปานกลาง (8-14 คะแนน) และนอ้ย 
(0-7 คะแนน) และเกษตรกรท่ีตอบแบบสัมภาษณ์ดา้นการปฏิบติั แบ่งเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี ปฏิบติัมาก (ปฏิบติัประจ า 2.1- 3 
คะแนน) ปานกลาง (ปฏิบติับางคร้ัง 1.1-2 คะแนน) และนอ้ย (ไม่เคยปฏิบติั 0-1 คะแนน) 
3. สถิติทดสอบสมมติฐานท่ี ใช้ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและสงัคม และตวัแปรตาม คือ ความรู้และการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสหวานตามหลกัการปฏิบติัทางการ
เกษตรท่ีดีและเหมาะสมในพ้ืนท่ีโครงการหลวงจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ   ดา้นความรู้ (Y1) และดา้นการ
ปฏิบติั (Y2) ท าการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
 3.1) การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) กบัตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 1. 
เพศ 2. อาย ุ3. ระดบัการศึกษา 4. รายไดจ้ากการปลูกเสาวรส 5. รายไดอ่ื้นๆ 6. รายไดร้วม 7. ประสบการณ์ปลูกเสาวรสหวาน 
8. ประสบการณ์ท าการเกษตร 9. เงินทุนในการผลิตเสาวรสหวาน 10. ขนาดของพ้ืนท่ีท าการเกษตร 11. ขนาดพ้ืนท่ีปลูก
เสาวรสหวาน 12. แรงงาน 13. การติดต่อเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 14. การอบรม GAP 15. การผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GAP 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. ข้อมูลลกัษณะทัว่ไป ได้แก่ ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางเศรษฐกจิ และปัจจยัทางสังคม 

พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 78.20 เป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 46 ปี จบการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 รายไดเ้ฉล่ีย 12,648 
บาท/เดือน รายไดจ้ากการปลูกเสาวรส เฉล่ีย 4,509 บาท/เดือน รายไดอ่ื้นๆ เฉล่ีย 8,179.84 บาท/เดือน ประสบการณ์ปลูก
เสาวรส เฉล่ีย 2.25 ปี ประสบการณ์ท าเกษตร เฉล่ีย 11.86 ปี เงินทุนผลิตเสาวรส เฉล่ีย 13,175 บาท/ปี พ้ืนท่ีท าเกษตร เฉล่ีย 
9.17 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกเสาวรส เฉล่ีย 1.52 ไร่ ส่วนใหญ่ไม่จา้งแรงงาน ร้อยละ 62.10 รับข่าวสารทางการเกษตร ร้อยละ 96.80 มี
การติดต่อเจา้หนา้ท่ีร้อยละ 56.50 เขา้อบรม GAP ร้อยละ 94.40 และร้อยละ 58.50 ผา่นมาตรฐาน GAP 
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2. ประเด็นความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ผล
การศึกษาแบ่งเป็น 2 ดา้น ดงัน้ี                             
  2.1 ดา้นความรู้ในการปลูกเสาวรสหวาน พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ มีระดบัความรู้ อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 98.40 (Table 1) 
  2.2 ดา้นการปฏิบติัในการปลูกเสาวรสหวาน พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
(ปฏิบติัเป็นประจ า) (Table 1)
Table 1 Level of knowledge and practices of sweet passion fruit grower following the Good Agricultural  Practices 
 (n = 124) 

Level  of knowledge and practices number percent 
 Low Level (score 0 - 7 ) 2 1.60 
 Moderate Level (score 8 - 14) 0 0.00 
Knowledge level High Level (score 15 - 22) 122 98.40 
 Total 124 100.00 

Min = 6, Max = 22, x̄ = 19.48, SD. = 2.038 
 Low Level (score 0 - 1) 2 2.00 
 Moderate Level (score 1.1 - 2) 22 18.00 
Practices level High Level (score 2.1 - 3) 100 80.00 
 Total 124 100 

Min = 0.64 , Max = 3 , x̄ = 2.31 , SD. = 0.388 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรทีด่แีละเหมาะสม 
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความรู้ของเกษตรกร (Y1) โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple 
regression analysis) น าตวัแปรอิสระ 15 ตวัแปร เขา้สู่สมการ โดยใชว้ธีิหลายขั้นตอน (stepwise) ปรากฏวา่ไดค้่า                  F 
= 12.184; Sig = 0.000c หมายความวา่ มีตวัแปรอิสระอยา่งน้อย 2 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม เม่ือพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจเชิงพหุ (multiple coefficient of determination, R2) ปรากฏวา่ R2 มีค่าเท่ากบั 0.233 หมายความว่า 
ตวัแปรอิสระทั้งหมด สามารถอธิบายการผนัแปร (การเปล่ียนแปลง) ของตวัแปรตามได ้ร้อยละ 13.30 โดยมีความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งตวัแปรนอ้ยมาก และในบรรดาตวัแปรอิสระทั้งหมด 15 ตวัแปร มีตวัแปรอิสระจ านวน 3 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อตวัแปร
ตามอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือต ่ากว่า ไดแ้ก่ เพศ ประสบการณ์ท าการเกษตร ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 
และอาย ุมีความสมัพนัธ์เชิงลบ (Table 2)  
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติัของเกษตรกร (Y2) โดยใชก้ารวิเคราะห์วิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple 
regression analysis) น าตวัแปรอิสระ 15 ตวัแปร เขา้สู่สมการ โดยใชว้ิธีหลายขั้นตอน (stepwise) ปรากฏวา่ไดค้่า F = 8.612; 
Sig. = 0.000c หมายความว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 2 ตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธ์กับ    ตัวแปรตาม เม่ือพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจเชิงพหุ (multiple coefficient of determination, R2) ปรากฏวา่ R2  มีค่าเท่ากบั 0.177 หมายความว่า 
ตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผนัแปร (การเปล่ียนแปลง) ของตวัแปรตามไดร้้อยละ 17.70 และในบรรดาตวัแปร
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อิสระทั้งหมด 15 ตวัแปร มีตวัแปรอิสระ จ านวน 3 ตวัแปร ท่ีมีผลต่อ    ตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
หรือต ่ากวา่ ไดแ้ก่ ขนาดของพ้ืนท่ีท าการเกษตรมีผลเชิงลบ โดยตวัแปรท่ีมีผลเชิงบวก ไดแ้ก่ ประสบการณ์ท าการเกษตรและ
การอบรม GAP (Table 2) 
Table 2 Results of multiple regression analysis to determine the relation between independent variables and dependent 
variables. (n = 124) 

dependent variables Independent variables B t P-value 
 Sex 0.348 4.273 0.000 
Knowledge (Y1) Agricultural experience (year) 0.311 3.382 0.001 
 Age (year) - 0.219 -2.419 0.017 

R2  = 0.233  SEE  =  1.80655  F = 12.184  Sig of  F = 0.000c 

 land holdings - 0.175 -2.076 0.40 
Practices (Y2) Agricultural experience (year) 0.288 3.353 0.001 
 GAP training 0.214 2.846 0.005 

R2  = 0.177  SEE  = 0.35653 F = 8.612   Sig of  F = 0.000c 

Note: Significantly at P<0.05
 ผลการศึกษาขา้งตน้ สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นความรู้ ไดว้า่ 1) เพศชายและเพศหญิงมีความรู้ใน
การปลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แกว้ตา และสุรพล (2560) ท าการศึกษาเร่ือง ความรู้ความ
เขา้ใจและการปฏิบติัในการใชส้ารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริกหวานของเกษตรกรใน ต าบลโป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
พบว่า เพศ มีความสัมพนัธ์กับความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบัติในการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริกหวานของ
เกษตรกร 2) เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ท าการเกษตรมาก มีความรู้ในการปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP มากกว่า
เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ท าการเกษตรนอ้ย อาจเป็นเพราะเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ท าการเกษตรมาก มีการสะสมความรู้
มาเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความเขา้ใจและมีการปฏิบัติในการปลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP มากกว่า 
สอดคลอ้งกบั พรรณทิวา และบุศรา (2560) ท าการศึกษาเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรในการผลิตขา้ว
หอมมะลิ ท่ีมีการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม จ. มหาสารคาม พบว่า เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ปลูกขา้วหอมมะลิ
ระหว่าง 2-4 ปี มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตามค าแนะน ามากกว่า เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
อยา่งมีนยัส าคญั 3) เกษตรกรท่ีมีอายนุอ้ยมีความรู้เก่ียวกบัการปลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP มากกวา่เกษตรกรท่ีมีอายุ
มาก สอดคลอ้งกบั จิรวรรณ และคณะ (2555) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผลิต
มะม่วงตามแนวทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกร อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา พบวา่ อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผลิตมะม่วงตามแนวทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกร ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์เชิงลบ อาจ
กล่าวไดว้า่ เกษตรกรท่ีมีอายนุอ้ยมีความสนใจเก่ียวกบัการท าเกษตรแบบ GAP และสามารถหาความรู้ไดจ้ากหลายช่องทาง 
เช่น การคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต จึงท าให้เกษตรกรท่ีมีอายุนอ้ยแสวงหาความรู้และมีความเขา้ใจการท าเกษตรแบบ GAP 
มากกวา่เกษตรกรท่ีมีอายมุาก 
 ผลการศึกษาสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรด้านการปฏิบัติ ได้ว่า 1) เกษตรกรท่ีมีขนาดของพ้ืนท่ีท า
การเกษตรน้อยมีการปฏิบัติในการปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP ในระดับท่ีดีกว่าเกษตรกรท่ีมีขนาดของพ้ืนท่ีท า
การเกษตรมาก สอดคลอ้งกบั ศุทธิดา (2559) ท าการศึกษาเร่ือง ความรู้และการปฏิบติัตามแนวเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตร
ผูป้ลูกผกั อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ พบวา่ การถือครองท่ีดินมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการปฏิบติัของเกษตรกรอยา่งมีนยัส าคญั
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ทางสถิติ 2) เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ท าการเกษตรมากมีการปฏิบติัในการปลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP ได้ดีกว่า
เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ท าการเกษตรนอ้ย อาจเป็นเพราะเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ท าการเกษตรมาก มีการปฏิบติัในการ
ปลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP มาเป็นเวลานานกวา่ จึงท าใหเ้กิดความช านาญ สอดคลอ้งกบั พรรณทิวา และบุศรา (2560) 
ท าการศึกษาเร่ือง ความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรในการผลิตขา้วหอมมะลิ ท่ีมีการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ี
เหมาะสม จ. มหาสารคาม พบว่า เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ปลูกขา้วหอมมะลิระหว่าง 2-4 ปี มีความรู้ความเขา้ใจในการ
ปฏิบติัตามค าแนะน ามากกวา่ เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี อยา่ง มีนยัส าคญั 3) เกษตรกรท่ีเคยเขา้รับการ
อบรม GAP มีการปฏิบติัในการปลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP ไดดี้กวา่เกษตรกรท่ีไม่เคยเขา้รับการอบรม GAP สอดคลอ้ง
กบั เจริญ (2555) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ี  อ. ฝาง จ. เชียงใหม่
พบวา่ เกษตรกรท่ีไดรั้บการอบรม GAP มีการปฏิบติัเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีไดดี้กวา่เกษตรกรท่ีไม่ไดรั้บการอบรม 
GAP  
 4. ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวาน 
  4.1 ปัญหาด้านศัตรูพืชของเสาวรสหวาน 
  เกษตรกรพบปัญหาดา้นโรคท่ีเกิดจากไวรัสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.32 เน่ืองจากโรคไวรัสเป็นโรคท่ี
ส าคญัของเสาวรสหวาน ซ่ึงเป็นโรคท่ีติดมากบัตน้พนัธ์ุและไม่สามารถก าจดัได ้มีเพียงวิธีการบ ารุงรักษาตน้ให้มีความ
แขง็แรงเท่านั้น รองลงมาคือปัญหาผลเน่าท่ีเกิดจากเช้ือรา ร้อยละ 12.90 ในช่วงฤดูแลง้มกัจะพบปัญหาเก่ียวกบัแมลงศตัรูพืช 
ร้อยละ 8.80 ถดัมาเป็นปัญหาดา้นอ่ืนๆ ท่ีพบ คือ ลกัษณะอาการผลเห่ียว ร้อยละ 5.65 ท่ียงัไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั และปัญหา
ใบจุดท่ีเกิดจากเช้ือรา ร้อยละ 3.23 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.10 มีความตอ้งการในการใชส้าร ชีวภณัฑ์ป้องกนัก าจดัศัตรูพืช 
เน่ืองจากมีความปลอดภยั และเป็นท่ียอมรับของตลาดโครงการหลวง แนวทางการแกไ้ข ควรท าการส่งเสริมใหมี้การใชส้าร
ชีวภณัฑม์ากยิง่ข้ึน โดยใหค้วามรู้ วธีิการใช ้หรือการผลิตสารชีวภณัฑส์ าหรับใชเ้อง 
  4.2 ปัญหาด้านผลผลติของเสาวรสหวาน 
  เกษตรกรมีปัญหาในสองประเด็นท่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 4.03 คือปัญหาการขาดแคลนน ้ าในการเพาะปลูก 
ซ่ึงอาจจะตอ้งมีการสร้างถงัส าหรับเก็บน ้ า และปัญหาจากพอ่คา้คนกลาง ท่ีมีการกดราคาผลผลิต รองลงมาเกษตรร้อยละ 3.23 
เป็นปัญหาดา้นคุณภาพของการผลิต เจา้หน้าท่ีจะตอ้งมีการเขา้ส ารวจแปลงปลูก ติดตามและให้ค  าแนะน าอยา่งสม ่าเสมอ 
ทั้งน้ีเกษตรกรตอ้งให้ความสนใจและปฏิบติัตามค าแนะน าจากเจา้หน้าท่ีเช่นกนั และเม่ือพบปัญหาควรแจง้เจา้หน้าท่ีให้
ทราบโดยเร็ว และร้อยละ 0.81 เป็นปัญหาดา้นตน้ทุนในการผลิตสูง และแรงงานต ่า  
  4.3 ปัญหาด้านการตดิตามและให้ค าแนะน าเกีย่วกบัการปลูกเสาวรสหวานจากเจ้าหน้าที ่
  เกษตรกรร้อยละ 52.42 มีปัญหาดา้นการติดตามท่ีไม่ทัว่ถึงจากเจา้หนา้ท่ี รองลงมาร้อยละ 33.06 มีปัญหาดา้น
การไม่ไดรั้บการแนะน าจากเจา้หน้าท่ี และร้อยละ 5.65 มีปัญหาดา้นขาดการอบรมถ่ายทอดความรู้ เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีมี
จ านวนท่ีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดูแลเกษตรกรไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
  4.4 ข้อเสนอแนะของเกษตรกร 
   1) ตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีมีความใกลชิ้ดกบัเกษตรกร มีการเขา้ติดตามเก่ียวกบัการดูแลเสาวรสหวานบ่อย
ข้ึน และมีการใหข้่าวสารใหม่ๆ เก่ียวกบัเสาวรสหวานตลอดเวลา มีการศึกษาดูงานเก่ียวกบัการดูแลแปลง 
   2) ตอ้งการใหมี้การประกนัราคารับซ้ือทุกเกรดในราคาเดียวกนั ไม่ต ่ากวา่ 60 บาทต่อกิโลกรัม 
   3) ให้มีการศึกษาและผลิตสารชีวภณัฑใ์นการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืชไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาความรู้และการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง     จ. 

เชียงใหม่ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 78.20 เป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 46 ปี จบการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 รายไดเ้ฉล่ีย 12,648 
บาท/เดือน รายไดจ้ากเสาวรส เฉล่ีย 4,509 บาท/เดือน รายไดอ่ื้นๆ เฉล่ีย 8,179.84 บาท/เดือน ประสบการณ์ปลูกเสาวรส เฉล่ีย 
2.25 ปี ประสบการณ์ท าเกษตร เฉล่ีย 11.86 ปี ตน้ทุนผลิตเสาวรส เฉล่ีย 13,175 บาท/ปี พ้ืนท่ีท าเกษตร เฉล่ีย 9.17 ไร่ พ้ืนท่ี
ปลูกเสาวรส เฉล่ีย 1.52 ไร่ ส่วนใหญ่ไม่จา้งแรงงาน ร้อยละ 62.10 รับข่าวสารทางการเกษตรจากแหล่งต่างๆ ร้อยละ 96.80 มี
การติดต่อเจา้หนา้ท่ี ร้อยละ 56.50 เขา้อบรม GAP ร้อยละ 94.40 และ   ร้อยละ 58.50 ผา่นมาตรฐาน GAP 

ดา้นความรู้ พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความรู้อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น ร้อยละ 98.40 (เฉล่ีย 19.48 คะแนน) โดย
ประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้มากท่ีสุด คือ ดา้นการเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียวในเร่ือง 
ผลิตผลท่ีมีความเสียหายจากการเก็บเก่ียว และมีต าหนิตอ้งมีการคดัแยกก่อนจดัเรียงในภาชนะบรรจุ และดา้นสุขลกัษณะ
ส่วนบุคคล เร่ือง ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรู้ในการป้องกนัอนัตรายจากสารพิษ เช่น เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ตอ้งมิดชิด มีหนา้กาก ผา้
ปิดปาก ถุงมือ รองเทา้ การพ่นยาท่ีอยู่เหนือลม การท าความสะอาดร่างการหลงัพ่นยา รองลงมาเป็นดา้นวตัถุอนัตรายทาง
การเกษตร เร่ือง สามารถใชปุ๋้ยเคมีหรือสารเคมีในการปลูกเสาวรสหวานตามระบบ GAP ไดใ้นปริมาณท่ีกรมวชิาการก าหนด 
และประเด็นการสมัภาษณ์ท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้นอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการบนัทึกขอ้มูลและการตรวจสอบ 

ดา้นการปฏิบติั พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบติัเป็นประจ า (ค่าเฉล่ีย 2.31) โดยประเด็นท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่
มีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ ดา้นวตัถุอนัตรายทางการเกษตร เร่ือง หยดุใชว้ตัถุอนัตรายก่อนการเก็บเก่ียวตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 
รองลงมาเป็นดา้นการเก็บเก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว เร่ือง ไม่เก็บผลิตผลไวใ้นบริเวณใกลก้บัสารเคมี หรือวตัถุ
อนัตราย หรือบริเวณท่ีเส่ียงจากการปนเป้ือนผลิตผล และมีการคดัแยกผลิตผลท่ีไม่ไดคุ้ณภาพและขนาดตามขอ้ก าหนด 
ประเด็นท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นน ้ า เร่ือง การตรวจวดัคุณภาพน ้ าจากแหล่งน ้ าในสภาพแวดลอ้ม 
เพ่ือไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือนวตัถุ หรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อผลิตผล ดงันั้น ควรท าการส่งเสริมท่ีเนน้การใหค้วามรู้ท่ีชดัเจนและ
ติดตามการปฏิบติัในแต่ละเร่ืองของแต่ละดา้น ท่ีเกษตรกรมีความรู้และการปฏิบติัท่ีนอ้ยใหเ้พ่ิมมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้เกษตรกร
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
 

กติติกรรมประกาศ 
การคน้ควา้แบบอิสระฉบับน้ี ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย ์ดร. สุรพล เศรษฐบุตร ประธาน

กรรมการท่ีปรึกษา ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
ขอขอบพระคุณคณาจารย  ์ เจ ้าหน ้า ที ่ภาคว ิชาส่ง เสริมและเผยแพร่การ เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทุกท่านท่ีให้ความรู้ ค  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผูว้ิจยั  เสมอมา 
ขอขอบคุณสถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน)  เจา้หน้าท่ีโครงการพฒันาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวง 

เจา้หนา้ท่ีโครงการหลวง และเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการหลวง จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสมัภาษณ์ และกรุณาให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการวิจยัคร้ังน้ี 
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ประสิทธิภาพของสารสกดัสมุนไพรทีม่ีฤทธ์ิต่อเพลีย้ไฟข้าว 

Effect of Herbal Extracts on Rice Thrips, Stenchaetothrips biformis 
 

มนตรี เอ่ียมเจริญ1* ปภพ สินชยกุล1,2 และ วชิยั สรพงษไ์พศาล1,2 
Montri Aiemcharoen1* , Pabhop Sinchayakul1,2 and Wichai Sorapongpaisal1,2 

 

บทคัดย่อ 
 

 เพล้ียไฟขา้วเป็นแมลงศตัรูส าคญัของขา้วในระยะแตกกอ ทั้งตวัอ่อนและตวัเต็มวยัดูดกินน ้ าเล้ียงจากใบขา้วท าให้
ใบเหลืองและเห่ียวแหง้ตายในท่ีสุด การใชส้ารสกดัจากพืชเป็นทางเลือกของการป้องกนัก าจดัเพล้ียไฟขา้วท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม จึงท าการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัเฮกเซนจากพืชสมุนไพร 9ชนิดไดแ้ก่ ยูคาลิปตสั 
ยาสูบ ประค าดีควาย หนอนตายอยาก ว่านน ้ า ผกากรอง บอระเพ็ด สะเดา และสาบเสือ ท่ีความเขม้ขน้ 20% (น ้ าหนัก/
ปริมาตร) ในการป้องกนัก าจดัเพล้ียไฟขา้ว โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มบลอ็กสมบูรณ์ (RCBD) จ านวน 3 ซ ้ า ฉีดพน่สาร
สกดั 1 คร้ัง เม่ือขา้วอาย ุ7 วนั และตรวจนบัเพล้ียไฟขา้วก่อนและหลงัฉีดพน่สารทุกวนัเป็นเวลา 4 วนั ผลการทดสอบ พบวา่ 
สารสกดัจากบอระเพด็มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการป้องกนัก าจดัเพล้ียไฟขา้ว 
 
ค าส าคญั : สารสกดัสมุนไพร, เพล้ียไฟขา้ว   
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ABSTRACT 
 

 The Rice thrips is a key pest of rice in tillering stage. Nymph and adult of  Rice thrips severely damage the rice 
leaves to become yellow, brown, wither and finally dead. The use of plant extracts is an effective alternative way to control 
Rice thrips.  According to the study efficacy of  9 species plant extracts to control Rice thrips. Include Eucalyptus 
(Eucalyptus citriodora Hook.), Tobacco (Nicotiana tabacum), Soap Nut Tree (Sapindus  rarak DC.), Non-taai-yaak 
(Stemona collinsae), Mytle grass (Acorus calamus), Cloth of gold (Lantana camara L.), Heart-leaved moonseed (Tinospora 
crispa), Neem (Azadirachta indica) and Siam weed (Eupatorium odoratum Linn.)  extracted with hexane by concentration  
of  20%  w/v.  The experimental design randomized complete block design  3 replications. The plant extract was used to 
spray on 7  days rice and number of Rice thrips was measured 4 days before and after spraying the plant extract. The result 
found that Heart-leaved moonseed extracted with hexane had the most  effective to control Rice thrips. 
 
Keyword : herbal extract, rice thrips     
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บทน า 
ปัจจุบนัผูท่ี้บริโภคขา้วตระหนกัถึงความส าคญัเร่ืองความปลอดภยัในดา้นของสุขภาพมากข้ึน ดงันั้นเกษตรกรควร

แกไ้ขปัญหาอนัตรายจากการใชส้ารเคมี เพ่ือให้มีการผลิตขา้วท่ีมีความปลอดภยัจากสารฆ่าแมลงในฤดูการเพาะปลูกขา้ว 
(Oryza sativa L.) มักพบปัญหาการระบาดของเพล้ียไฟ Stenchaetothrips biformis (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae)           
ซ่ึงในระยะตวัอ่อน และตวัเต็มวยัสามารถท าลายขา้วดว้ยการดูดกินน ้ าเล้ียงจากใบขา้วท่ียงัอ่อน เม่ือขา้วเร่ิมโตข้ึนใบท่ีถูก
ท าลายมีลกัษณะเห่ียวบริเวณขอบใบ และมว้นเขา้หากลางใบ มกัพบเพล้ียไฟขา้วอาศยัอยูใ่นบริเวณใบท่ีมว้น พบท าลายขา้ว
ในระยะกลา้หรือหลงัปักด าอาย ุ2-3 สัปดาห์ พบการระบาดมากโดยเฉพาะฤดูร้อน อากาศแห้งแลง้ ฝนท้ิงช่วงนานติดต่อกนั 
และนาขา้วมีลกัษณะขาดน ้ า ซ่ึงในช่วงท่ีมีการระบาดมากสามารถท าใหต้น้ขา้วแหง้ตายได ้(ส านกัวจิยัและพฒันาขา้ว, 2556) 
การใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพ่ือควบคุมเพล้ียไฟในนาขา้วเป็นทางเลือกหน่ึงในการลดปัญหาจากการใชส้ารฆ่าแมลง 
เน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการก าจดั และขบัไล่แมลง มีความปลอดภยัต่อเกษตรกรผูใ้ชส้ารและผูบ้ริโภค รวมทั้งไม่ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศ และเป็นการน าพืชสมุนไพรจากธรรมชาติท่ีหาไดง่้ายมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทัว่ไปพบวา่
สารจากธรรมชาติท่ีสกดัไดจ้ากพืช สลายตวัเร็วในสภาพแวดลอ้ม และมีพิษต ่าต่อสตัวเ์ลือดอุ่น (สุภาณี, 2532) นอกจากน้ียงั
พบว่าสารสกดัจากพืชมีสารท่ีเป็นองคป์ระกอบจ านวนมากแมลงสามารถสร้างความตา้นทานไดย้ากต่อสารสกดัเหล่านั้น 
(Visetson, 1991) อย่างไรก็ตามการศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบประสิทธิภาพของสารสกดัจากพืชสมุนไพร            
9 ชนิด ไดแ้ก่ ยคูาลิปตสั ยาสูบ ประค าดีควาย หนอนตายอยาก วา่นน ้ า  ผกากรอง  บอระเพด็  สะเดา  และ สาบเสือ  ท่ีสกดั
ดว้ยตวัท าละลายเฮกเซน ท่ีมีต่อเพล้ียไฟขา้ว เพ่ือเป็นทางเลือกในการป้องกนัก าจดัเพล้ียไฟในนาขา้ว 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเตรียมสารสกดั  

รวบรวมสมุนไพร9 ชนิด ไดแ้ก่ ยูคาลิปตสั ยาสูบ ประค าดีควาย หนอนตายอยาก ว่านน ้ า ผกากรอง บอระเพ็ด 
สะเดา และสาบเสือ ตามฤดูกาล และระยะท่ีเหมาะสมในการเก็บเก่ียวโดยใช ้ใบยคูาลิปตสั ใบยาสูบ ผลประค าดีควาย ราก
หนอนตายอยาก เหงา้วา่นน ้ า ใบผกากรอง เถาบอระเพด็ เมลด็สะเดา และใบสาบเสือ โดยใชใ้บแก่ ผลสุก ล าตน้ท่ีเจริญเติบโต
เต็มท่ี และรากแก่ ของสมุนไพรดงักล่าว เพ่ือไดส้ารจากสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ น าไปอบใหแ้หง้ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 72 ชัว่โมง แลว้บดให้เป็นผงละเอียด ชัง่น ้ าหนักผงบดจากพืชทดสอบแต่ละชนิดจ านวน 200 กรัม แช่ในตวัท า
ละลายเฮกเซนปริมาตร 1000 มิลลิลิตร ท่ีบรรจุอยูใ่นบีกเกอร์  ท าการกวนสารดว้ยเคร่ืองกวนสารท่ีความเร็วรอบในการหมุน 
1,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 8  ชัว่โมง จากนั้นแช่สารท้ิงไว ้5 วนั กรองดว้ยผา้ขาวบาง เพื่อแยกกากของสมุนไพรทั้ง 9 ชนิด
ออก น าสารละลายท่ีไดไ้ปกรองผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 จากนั้นท าการระเหยตวัท าละลายเฮกเซนออกดว้ย
เคร่ืองระเหยแหง้สูญญากาศ  (rotary evaporator) จนหมด เหลือส่วนท่ีเป็นสารสกดัเขม้ขน้ น าสารท่ีไดม้าเจือจางจนไดค้วาม
เขม้ขน้ 20 % ผสมสารลดแรงตึงผิวTween 80 ปริมาณ 1 มิลลิลิตร เพ่ือใชท้ดลองต่อไป 
2. การทดสอบประสิทธิภาพสารสกดัจากสมุนไพร 9 ชนิดต่อการป้องกนัก าจดัเพลีย้ไฟข้าว 
 ปลูกข้าวพันธ์ุหอมปทุมในแปลงนาของคณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในเดือนเมษายน 2560  เม่ือตน้กลา้ขา้วท่ีใชท้ดสอบอาย ุ7 วนั  ท าการทดสอบประสิทธิภาพ
สารสกดัจากสมุนไพร 9 ชนิดต่อการป้องกนัก าจดัเพล้ียไฟขา้วโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) 
จ านวน 3 ซ ้ า ซ่ึงขนาดแปลงท่ีใชท้ดลองมีขนาดกวา้ง 2 ยาว 5 เมตร โดยมีช่วงห่างระหวา่งแปลง ขนาดกวา้ง 2 ยาว 5 เมตร 
จากนั้นท าการส ารวจปริมาณเพล้ียไฟในนาขา้วก่อนการฉีดพ่น และฉีดพ่นสารสกดัจากพืชสมุนไพรท่ีเตรียมไวล้งบนตน้
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ขา้วในแปลงในช่วงเวลา 15.00 น. และบนัทึกจ านวนเพล้ียไฟหลงัจากการฉีดพน่สาร 1, 2, 3 และ4 วนั ในเวลา 6.00 น. ตรวจ
นบัเพล้ียไฟ 
 ดว้ยวิธี Relative method ใชแ้ผ่นอะคริลิกสีขาว ขนาดเท่ากระดาษ A4 โฉบบริเวณตน้ขา้วในระยะหน่ึงช่วงแขน 
แลว้นบัจ านวนเพล้ียไฟบนแผน่อะคริลิกดว้ยสายตา 
 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยวเิคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ Duncan’s new 

multiple  range test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P<0.05) 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
ท าการทดสอบประสิทธิภาพสารสกดัจากพืชสมุนไพร 9 ชนิด ท่ีสกดัดว้ยตวัท าละลายเฮกเซนท่ีความเขม้ขน้ 20 % 

(น ้ าหนกั/ปริมาตร) โดยส ารวจเพล้ียไฟในแปลงขา้วก่อนการฉีดพ่นสาร พบวา่ค่าเฉล่ียจ านวนเพล้ียไฟก่อนการฉีดพ่น อยู่
ในช่วง   29.00- 65.33 ตวัต่อกรรมวธีิ เม่ือเวลาผา่นไป 1 วนั หลงัการฉีดพน่สาร พบวา่สารสกดัจากสาบเสือมีประสิทธิภาพดี
ท่ีสุดในการป้องกนัก าจดัเพล้ียไฟโดยพบจ านวนเพล้ียไฟเฉล่ีย 4.00 ตวั ซ่ึงไม่แตกต่างทางสถิติกบัสารสกดัจากบอระเพด็ 
สะเดา ยาสูบ ยคูาลิปตสั หนอนตายอยาก วา่นน ้ า ประค าดีควาย และผกากรอง ท่ีพบจ านวนเพล้ียไฟอยูใ่นช่วง 4.33 -10.67 
ตวั แต่แตกต่างทางสถิติกบักรรมวิธีท่ีไม่ฉีดพ่นสารซ่ึงพบจ านวนเพล้ียไฟเฉล่ียเท่ากบั 29.67 ตวั เม่ือเวลาผ่านไป 2 วนัหลงั
การฉีดพ่นสาร พบว่าสารสกดัจากว่านน ้ า และยาสูบ มีจ านวนเพล้ียไฟน้อยท่ีสุดเท่ากบั 6.00 ตวั ซ่ึงแตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีท่ีไม่ไดฉี้ดพ่นสารท่ีพบจ านวนเพล้ียไฟขา้ว19.00 ตวั เม่ือเวลาผ่านไป 3 วนั หลงัการฉีดพ่นพบวา่สารสกดัจากพืช
สมุนไพรทั้ง 9 ชนิด ยงัคงพบจ านวนเพล้ียไฟขา้วนอ้ยกวา่กรรมวิธีท่ีไม่ไดฉี้ดพน่สาร และในวนัท่ี 4 หลงัการฉีดพน่สาร สาร
สกดัจากบอระเพด็มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการป้องกนัก าจดัเพล้ียไฟขา้วโดยพบปริมาณเพล้ียไฟ 7.33 ตวั ซ่ึงไม่แตกต่างทาง
สถิติกับสารสกัดจากผกากรอง หนอนตายอยาก สะเดา สาบเสือ ว่านน ้ า ยาสูบ ประค าดีควาย ยูคาลิปตสั ดังแสดงใน                
(ตารางท่ี1)  

ซ่ึงจากผลการทดสอบประสิทธิภาพพืชสมุนไพร 9 ชนิด  ท่ีสกดัดว้ยตวัท าละลายเฮกเซน สอดคลอ้งกบัรายงานของ 
บุญส่ง (2538) ท่ีท าการสกดับอระเพด็ดว้ยเฮกเซน พบวา่ท่ีความเขม้ขน้ 0.05% มีฤทธ์ิฆ่าหนอนเจาะสมอฝ้ายในระยะ 1 วนั 
พฤกษ ์ (2544) พบวา่สารสกดัจากสะเดามีประสิทธิภาพในการป้องกนัแมลงในนาขา้ว ปัทมา (2539) รายงานวา่ใบสาบเสือ
ออกฤทธ์ิฆ่าแมลงศตัรูคะนา้สอดคลอ้งกบั โศรยา (2531) พบวา่สารสกดัจากสาบเสือก าจดัเพล้ียอ่อนไดดี้  ชนานนัท ์และคณะ 
(2550) พบวา่สารสกดัจากยาสูบมีฤทธ์ิสูงสุดในการควบคุมลูกน ้ ายงุลาย  ส่วนใบสาบเสือ และบอระเพด็มีฤทธ์ิรองลงมา    
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ตารางที1่ ประสิทธิภาพของสารสกดัจากพืชสมุนไพร 9 ชนิดต่อการป้องกนัก าจดัเพล้ียไฟขา้ว 

1 ค่าเฉล่ียตามดว้ยตวัอกัษรต่างกนัในแต่ละคอลมัน์มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % เปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ีย โดยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test    
   

สรุปผลการวจัิย 
การทดสอบประสิทธิภาพพืชสมุนไพร 9 ชนิด  ท่ีสกดัดว้ยตวัท าละลายเฮกเซน ท่ีความเขม้ขน้ 20 % (น ้ าหนัก/

ปริมาตร) พบว่าจ านวนเพล้ียไฟขา้วก่อนการฉีดพ่น อยู่ในช่วง 29.00 ถึง 65.33ตวั   เม่ือเวลาผ่านไป 4 วนั หลงัการฉีดพ่น
พบว่าสารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 9 ชนิดได้แก่ ยูคาลิปตสั  ยาสูบ ประค าดีควาย  หนอนตายอยาก  ว่านน ้ า  ผกากรอง  
บอระเพด็ สะเดา  และสาบเสือ มีประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดัเพล้ียไฟขา้วโดยสารสกดัจากบอระเพด็มีประสิทธิภาพดี
ท่ีสุด 
 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณภาควชิากีฏวทิยา คณะเกษตร ก าแพงแสน  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน ท่ีอ านวย

สถานท่ี เรือนปฏิบติัการกีฏวทิยา และ แปลงนาขา้ว ในการศึกษาคร้ังน้ี  
 

เอกสารอ้างองิ 
ชนานนัท ์ แพงไทย  และจกัรกฤษณ์  มหจัฉริยวงศ.์ 2550. การคดัเลือกและผลติสารสกดัจากพืชในการควบคุมลูกน า้ยุงลาย, 
 ในการประชุมวชิาการ ดา้นพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัดุ คร้ังท่ี 1 31  สิงหาคม  2550. โรงแรมเดอะทวนิทาวเวอร์,  
 กรุงเทพฯ.  

                            เปอร์เซ็นตก์ารไล่แมลง 
พืชสมุนไพร เวลาหลงัการทดสอบ (วนั) 

ก่อนการฉีดพน่ 1วนั 
หลงัการฉีดพน่ 

2วนั 
หลงัการฉีดพน่ 

3วนั 
หลงัการฉีดพน่ 

4วนั 
หลงัการฉีดพน่ 

สาบเสือ 29.00±8.19a 4.00±1.73a 12.67±5.13ab 10.00±2.65ab 9.67±4.04ab 
สะเดา 41.33±13.61abc 5.33±2.52a 10.33±4.04a 9.33±4.51ab 9.33±5.77ab 
บอระเพด็ 44.33±27.39abc 4.33±4.04a 11.00±2.65a 8.33±2.52a 7.33±2.52a 
ผกากรอง 33.67±7.02ab 10.67±3.79a 11.00±2.00a 15.67±9.24abc 8.33±1.53ab 
วา่นน ้ า 51.00±20.78abc 8.67±2.89a 6.00±1.73a 9.33±6.11ab 10.67±5.03ab 
หนอนตายอยาก 38.00±8.72ab 7.67±8.14a 11.00±6.08a 13.67±5.51abc 9.00±1.73ab 
ประค าดีควาย 65.33±13.32c 10.00±10.58a 11.33±6.81a 14.33±4.73abc 11.00±6.08ab 
ยาสูบ 50.33±10.50abc 6.33±5.13a 6.00±1.73a 14.67±4.51abc 10.67±0.58ab 
ยคูาลิปตสั 56.33±13.58bc 6.33±3.06a 11.67±2.08ab 9.00±1.00ab 13.00±3.46ab 
ไม่ฉีดพน่สาร 40.67±18.58ab 29.67±3.79b 19.00±3.46b 17.33±7.77bc 15.67±5.51b 
C.V. (%) 27.60 51.37 36.12 34.19 36.97 
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คุณภาพชีวติของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน 
จังหวดันครศรีธรรมราช 

Quality of Life of the Rubber Agriculturists in Bang Khan 
Nakhon Si Thammarat Provinces 

 
จารีพร เพชรชิต1*  สาธิต บวัขาว1 พชัรินทร์ ณ สุวรรณ1 และ จารุวรรณ อกัษรวงค์1  

Phetchit Jareporn 1*  Buakhao Sathit 1 NaSuwan Patcharin 1 Auksonwong Jaruwan 1 
 

บทคัดย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพชีวติของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั 
จงัหวดันครศรีธรรมราช รวบรวมขอ้มูลโดยสอบถามเกษตรกรชาวสวนยางพารา 18 หมู่บา้น จ านวน 2,217 ราย คดัเลือก
ตวัอย่างร้อยละ 5 ของประชากร ได้ตวัอย่าง จ านวน 110 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย เบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบแบบที และการทดสอบแบบเอฟ ในประเด็นเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปดา้นเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกร ศึกษาระดบัและปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นครอบครัว ดา้นความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจ และดา้นชีวิตในชุมชน รวมทั้งปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ใน
ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จังหวดันครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีอายุเฉล่ีย 48.68 ปี จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือน เฉล่ีย 4 คน มีแรงงานในภาคการเกษตร เฉล่ีย 3 คน/ครัวเรือน มีแรงงานนอกภาค
การเกษตร เฉล่ีย 1 คน/ครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครอง เฉล่ีย 18.03 ไร่ มีรายไดค้รัวเรือน เฉล่ีย 15, 418.18 บาท มีหน้ีสิน เฉล่ีย 89,127.27 บาท ส่วนใหญ่
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางโทรทศัน์ และติดตามข่าวสารการเกษตรทุกวนั การศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นต่างๆในภาพรวม 
พบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นครอบครัวและปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตในชุมชน มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนปัจจยั
คุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบันอ้ย และแยกเป็นประเด็น คือ อายุต่างกนัมีคุณภาพชีวิตดา้นความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจต่างกนั  แรงงานภาคการเกษตร และพ้ืนท่ีถือครอง ต่างกนัมีคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัวและดา้น
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจต่างกัน นอกจากน้ีแหล่งขอ้มูลข่าวสาร และรายได้ครัวเรือนท่ีต่างกัน มีคุณภาพชีวิตด้านชีวิต
ครอบครัวต่างกนั ในภาพรวมเกษตรกรชาวสวนยางพารามีขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี คือ การอยู่อย่าง
พอเพียง การท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย และการคิดบวก 
 
ค าส าคญั : คุณภาพชีวติ, เกษตรกร, ยางพารา 
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ABSTRACT  
 

Quality of Life of the Rubber Agriculturists in Bang Khan Nakhon Si Thammarat Provinces. Data were collected 
by interviewing 18 villages in 2,217 farmers, sampling 5% of the population have 110 samples. The point in the study is 
Socio-Economic Basis Quality of life and factors affecting quality of life of farmers. Simple statistical methods used were 
mean, percentage, standard deviation, to test. t test, f test. The farmers average age was 48.68 years old. The graduated 
primary school 60.90 Per cent. Household members, average four people. Average labor force in agriculture three people. 
Average labor force in non-agriculture three people. The member Group of 65.50 Per cent. Member Group of Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives 65.50 Per cent. Average holding area is 18.03 rai. The average household income 
was 15,418.18 baht with debt 89,127.27 baht. The receive news information 28.90 Per cent and Information received on 
television was 27.60 Per cent, follow up agricultural news daily 43.60 percent.  Factors affecting quality of life in community 
life and quality of life in family. The mean scores were 3.69 and 3.52. Different ages have different quality of life in 
economic security. Different agricultural workers have different quality of life in family life and economic security. 
Different holding areas have different quality of life in family life and economic security. Different sources of information 
have different in family life. Different household incomes have different quality of life in family life. Suggestions on good 
quality of life. The live sufficiently. Accounting for income - expenses and positive thinking. 
 
Keywords: Quality of life,  Farmer, Rubber   
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บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีเน้ือท่ีปลูกยางพารามากเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศ อินโดนีเซีย                        

มีเกษตรกรท่ีปลูกยางพารารวมทั้งประเทศประมาณ 6 ลา้นคน หรือประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ (ศูนยว์ิจยั
กสิกรไทย, 2558) ประเทศไทยมีเน้ือท่ีปลูกยางพาราประมาณ 18 ลา้นไร่ ไดผ้ลผลิต 4.43 ลา้นตนั โดยประเทศอินโดนีเซีย               
มีเน้ือท่ีปลูกยางพาราทั้งส้ิน 22.45 ลา้นไร่ ไดผ้ลผลิต 3.17 ลา้นตนั และ 3.23  แต่อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมี
การส่งออกยางพาราเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก โดยมีการส่งออกยางพาราประมาณ 3.91 ลา้นตนั ซ่ึงประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมี
การน าเขา้ยางพาราจากประเทศไทยมากท่ีสุด จ านวน 2.12 ลา้นตนั ประเทศมีการใชย้างพาราในประเทศเพียงประมาณร้อย
ละ 13 จากผลผลิตท่ีผลิตไดท้ั้งหมด การใชย้างพาราในประเทศไทยจะใชใ้นอุตสาหกรรมยางลอ้ ถุงมือยาง ยางยดื ยางรัดของ 
และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ส าหรับตน้ทุนการผลิตยางแผน่ดิบของเกษตรกร มีตน้ทุนคิดเป็น 63.08 บาทต่อกิโลกรัม (ส านกัวิจยั
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558)  

จากอดีตท่ีผา่นมาปี 2554 จะพบวา่ ราคายางพาราท่ีเกษตรกรขายได ้โดยเฉพาะยางแผน่ดิบคุณภาพ 3 เกษตรกรขาย
ได้ราคาสูงถึง 129 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะท่ีน ้ ายางสด เกษตรกรขายได้ 120 บาทต่อกิโลกรัม (ส านักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2558) หลงัจากนั้นราคายางพาราไดล้ดลงอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั  ราคายางแผน่ดิบคุณภาพ 3 และน ้ ายางดิบ 
เกษตรกรขายไดกิ้โลกรัมละ 38 บาท และ 37 บาท (สถาบนัวิจยัยาง, 2559) และปริมาณการส่งออกรวมทั้งมูลค่าการส่งออก
ยางพารา จะเห็นไดว้า่ธุรกิจยางพาราของไทยมีแนวโนม้ท่ีไม่สดใส ทั้งน้ี อาจมีสาเหตุจากผลผลิตยางพาราลน้ตลาด เน่ืองจาก
ประเทศไทยไดเ้พ่ิมพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัวา่กลไกของราคาสินคา้ข้ึนอยู่กบัอุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้ 
นอกจากน้ียงัมีความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก ท าใหร้าคายางพาราและความตอ้งการใชย้างพาราของไทยลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงในปัจจุบนัยางพาราตอ้งเผชิญกบัสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั ส่งผลให้ราคายางพาราปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องชาวสวนยางพาราในประเทศไทย ถึงแมห้น่วยงานราชการมีความพยายามเขา้มาบรรเทา
ความเดือดร้อน ซ่ึงต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นอีกต าบลหน่ึงท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเป็นจ านวน
มาก ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนยางพารา ต าบลบางขนั ประกอบดว้ย 18 หมู่บา้น โดยมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา
ทั้งหมด 2,217 ไร่ ปัจจุบนัเกษตรกรก าลงัประสบปัญหาราคายางตกต ่าอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรโดยตรง 

จากปัญหาดงักล่าวท่ีเกษตรกรชาวสวนยางพาราในต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั ประสบปัญหา จึงท าใหเ้กิดแนวคิด
ท่ีจะท าวจิยั  เร่ือง คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อ
ได้ทราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั และท าให้รู้ถึงปัจจยัท าง
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา เพ่ือจะไดป้รับปรุงและท าใหเ้กษตรกรมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีข้ึน 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดพ้ืนท่ีศึกษาต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ประกอบดว้ย 18 หมู่บา้น 
โดยใชแ้นวคิดการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey research) 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   237 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 
18 หมู่บา้น ท่ีประกอบอาชีพท าสวนยางพาราและไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บัส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางพาราใน
อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีประชากรทั้งส้ิน 2,217 ราย 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 ของจ านวนประชากร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
และระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ดว้ยวิธีจบัสลาก (Lottery) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน 110 คน (ดงัตารางท่ี 1)  
ตารางที ่1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น จ านวนเกษตรกรผูท้  าสวนยางพารา 

รวมทั้งหมด (ราย) จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

1 บา้นปากแพรก 118 6 

2 บา้นพรุเตย 72 4 

3 บา้นคลองเสาเหนือ 62 3 

4 บา้นควนตอ 189 9 
5 บา้นยงูงาม 118 6 

6 บา้นไร่ยาว 109 5 

7 บา้นควนประ 291 15 

8 บา้นโคกเหรียง 91 5 

9 บา้นคลองล านาว 118 6 

10 บา้นทุ่งอินทนิน 189 9 

11 บา้นไสเตาออ้ย 195 9 

12 บา้นเขาดิน 98 5 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บา้น จ านวนเกษตรกรผูท้  าสวนยางพารา 

รวมทั้งหมด (ราย) จ านวนตวัอยา่ง (ราย) 

13 บา้นวงัทอง 134 7 

14 บา้นควนประหนา้เขา 80 4 

15 บา้นหนองแสง 128 6 

16 บา้นทบักลาง 67 3 

17 บา้นพรุหวา้ 33 2 
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18 บา้นควนออก 125 6 

 รวม 2,217 110 

 ทีม่า: ส านกังานเกษตรอ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช (2560) 

 เคร่ืองมือและวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการการศึกษาคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีสร้างข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง ประกอบด้วยค าถามแบบปิด (closeended questionnaire) และค าถามแบบเปิด (Open ended 
questionnaire) ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของเกษตรกร ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิด  
ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพชีวิตใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นชีวิตครอบครัว ดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

และดา้นชีวติในชุมชน ลกัษณะค าถามจะเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ    
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพชีวิตท่ีดีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด ผูต้อบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบค าถาม 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
      เพ่ือใหเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล มีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ ด าเนินการโดยน าแบบสอบถามไปทดสอบ 
ในกลุ่มประชากรในพ้ืนท่ี ๆ ไม่ไดรั้บการสุ่มคดัเลือก และค านวณค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา ดว้ยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  
 ผลการทดสอบแบบสอบถามคุณภาพชีวิตท่ีจัดท าข้ึนและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือแล้ว 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น แต่ละดา้นมีจ านวนขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

1. ดา้นชีวิตครอบครัว จ านวน 18 ขอ้ และมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา เท่ากบั 0.910 หมายความวา่ ขอ้ค าถาม
ปัจจยัคุณภาพชีวติดา้นน้ี มีความน่าเช่ือถือ ร้อยละ 91.00 

2. ดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจ จ านวน 10 ขอ้ และมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา เท่ากบั 0.794 หมายความวา่ 
ขอ้ค าถามปัจจยัคุณภาพชีวติดา้นน้ี มีความน่าเช่ือถือ ร้อยละ 79.40 

3. ดา้นชีวิตในชุมชน จ านวน 15 ขอ้ และมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา เท่ากบั 0.710 หมายความวา่ ขอ้ค าถาม
ปัจจยัคุณภาพชีวติดา้นน้ี มีความน่าเช่ือถือ ร้อยละ 71.00 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนน้ีโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติประกอบด้วย ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Average mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบแบบที (T - test) และ
การทดสอบแบบเอฟ (F - test) ลกัษณะค าถามจะเป็น 5 ระดับ ตามความคิดเห็น (Rating Scale) โดยให้ผูเ้ลือกตอบเพียง
ค าตอบเดียว มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็นดงัน้ี (บุญสม , 2555) 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด   5 คะแนน 
เห็นดว้ยมาก   4 คะแนน 

   เห็นดว้ยปานกลาง   3 คะแนน 
   เห็นดว้ยนอ้ย   2 คะแนน 
   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   1 คะแนน 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   239 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

 เกณฑ์การแปลผล ใช้เกณฑ์การแปลผลตามหลกัเกณฑ์การแบ่งแบบใช้อนัตรภาคชั้นโดยใช้คะแนนสูงสุด – 
คะแนนต ่าสุด ผลลพัธ์ท่ีไดห้ารดว้ยจ านวนชั้นท่ีแบ่ง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี คะแนนสูงสุด คือ 5 และคะแนนต ่าสุด คือ 1 
แบ่งเป็นชั้นออกเป็น 5 ระดบั ค่าอนัตรภาคชั้นท่ีได ้คือ 0.8 [ (5 – 1) / 5 = 0.8 ] และน ามาก าหนดขอบเขตมธัยฐานในการอ่าน
ช่วงค่าเฉล่ียดงัน้ี 
                    ขอบเขตมธัยฐาน      4.24 – 5.04  หมายถึง    มีคุณภาพชีวติในระดบัมากท่ีสุด 
                    ขอบเขตมธัยฐาน      3.43 – 4.23  หมายถึง    มีคุณภาพชีวติในระดบัมาก  
                    ขอบเขตมธัยฐาน      2.62 – 3.42 หมายถึง    มีคุณภาพชีวติในระดบัปานกลาง  
                    ขอบเขตมธัยฐาน      1.81 – 2.61  หมายถึง    มีคุณภาพชีวติในระดบันอ้ย  
                    ขอบเขตมธัยฐาน      1.00 – 1.80  หมายถึง    มีคุณภาพชีวติในระดบันอ้ยท่ีสุด   
ขอบเขตการศึกษา  
 ขอบเขตด้านตวัแปร 
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา   แรงงานในภาคการเกษตร พ้ืนท่ีถือครอง
ท าการเกษตรทั้งหมด การเป็นสมาชิกกลุ่ม แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเกษตร รายไดข้องครัวเรือน ภาวะหน้ีสิน  
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คุณภาพชีวติของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
 

สรุปผลการวจัิย 
1. ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกจิและสังคมของกลุ่มตวัอย่าง 

ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีอาย ุเฉล่ีย 48.68 ปี ร้อยละ 60.90 จบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา รองลงมา ร้อย
ละ 33.60 จบระดบัชั้นมธัยมศึกษา และรองลงมา ร้อยละ 5.50 จบอนุปริญญา หรือสูงกว่า เกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือน 
เฉล่ีย 4.05 หรือประมาณ 4 คน มีแรงงานในภาคการเกษตรของครัวเรือน เฉล่ีย 2.77 หรือประมาณ 3 คน มีแรงงานนอกภาค
การเกษตรของครัวเรือน เฉล่ีย 1.10 หรือประมาณ 1 คน เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบนัเกษตรกร ร้อยละ 83.60 
เกษตรกรเป็นสมาชิกมากท่ีสุด คือ กลุ่ม ธกส. ร้อยละ 65.50 รองลงมาร้อยละ 7.30 กลุ่มกองทุนหมู่บา้น ร้อยละ 4.50 กลุ่ม
สหกรณ์การเกษตร  ร้อยละ 3.60 กลุ่มออมทรัพย ์และร้อยละ 2.70 กลุ่มแม่บ้าน ตามล าดับ พ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตร
ทั้งหมด เฉล่ีย 18.03 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีของตนเอง เฉล่ีย 18.38 ไร่ มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นเป็นพ้ืนท่ีเช่า เฉล่ีย 0.48 ไร่ เกษตรกรมี
รายไดข้องครัวเรือนทั้งหมด เฉล่ีย 15,418.18 บาท มีภาวะหน้ีสินทั้งหมด เฉล่ีย 89,127.27 บาท โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มี
หน้ีสิน ร้อยละ 75.50 รองลงมาร้อยละ 24.50 เป็นเกษตรกรท่ีไม่มีหน้ีสิน เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.90 มีการรับขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการเกษตร ร้อยละ 43.60 มีการติดตามข่าวสารเก่ียวกบัการเกษตรทุกวนั  
2. ปัจจยัคุณภาพชีวติด้านต่างๆ 

ปัจจยัคุณภาพชีวติดา้นครอบครัวมีคุณภาพชีวติดา้นครอบครัวอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.52) รายขอ้จากค่าเฉล่ีย
มากไปหาน้อย พบว่า เกษตรกรให้ความส าคญัในดา้นความเขา้ใจและความผูกพนัในครอบครัวอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ีย 4.26 รองลงมาเกษตรกรใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ สภาพท่ีอยูอ่าศยั มีค่าเฉล่ีย 4.14 ดา้นความสัมพนัธ์ของ
ครอบครัวกับเครือญาติ มีค่าเฉล่ีย 3.85 และด้านการใช้เวลาหรือท ากิจกรรมร่วมกัน มีค่าเฉล่ีย 3.75 และเกษตรกรให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว มีค่าเฉล่ีย 1.60     

ปัจจัยคุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจมีคุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจอยู่ในระดบัน้อย 
(ค่าเฉล่ีย = 2.58) พบวา่ การใชแ้รงงานภายในครัวเรือนของเกษตรกรในการท าสวนยางพาราโดยไม่ตอ้งจา้งแรงงานภายนอก 
เกษตรกรให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.58 รายไดท่ี้ไดจ้ากการท าสวนยางพาราเพียงพอต่อการด ารงชีวิตของ
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ท่านและครอบครัว เกษตรกรให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.06 รายไดจ้ากการประกอบอาชีพการท างาน
สวนยางพารามีความมัน่คง เกษตรกรใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.84 เงินออมของครัวเรือนท่ีมีอยูเ่พียง
พอท่ีจะใชล้งทุนการท าสวนยางพาราในปีถดัไปได ้เกษตรกรใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.71 ครอบครัว
มีรายไดม้ากกวา่รายจ่าย เกษตรกรให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.68 และเกษตรกรให้ความส าคญัอยู่ใน
ระดับน้อยและน้อยท่ีสุด ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนทุนจากภาครัฐมีค่าเฉล่ีย 2.58 การมีเงินส ารอง มีค่าเฉล่ีย 2.52 
เกษตรกรมีความพอใจในรายไดท่ี้ไดจ้ากการท าสวนยางพารา มีค่าเฉล่ีย 2.11 สามารถขายผลผลิตยางพาราไดใ้นราคาท่ี
สม ่าเสมอตลอดปี มีค่าเฉล่ีย 2.10 และพึงพอใจกบัราคาผลผลิตยางพารา มีค่าเฉล่ีย 1.70 

ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตในชุมชนมีคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตในชุมชนอยู่ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย = 3.69) พบว่า 
เกษตรกรใหค้วามส าคญัในดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมาเกษตรกร
ใหค้วามส าคญัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนบา้นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.02 และเกษตรกรใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในชุมชน มีค่าเฉล่ีย 3.27 ดา้นความสะดวกในการติดต่อราชการ มีค่าเฉล่ีย 2.98  
3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยคุณภาพชีวติด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกจิ และคุณภาพชีวติ
ด้านชีวติในชุมชน ระหว่างกลุ่มทีม่ลีกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคมบางประการแตกต่างกนั 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตดา้นชีวิตในชุมชน ระหวา่งกลุ่มท่ีมีลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการแตกต่างกนัในคร้ังน้ี ทดสอบ
สมมุติฐานโดยการทดสอบแบบที (T – test) และการทดสอบแบบเอฟ (F – test) ผลการศึกษามีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีม่อีายุต่างกนั 
 ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวติดา้นชีวติในชุมชน ระหวา่งเกษตรกรท่ีมีอายตุ่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p ≤ 0.01 จึงกล่าวไดว้า่ 
โดยเกษตรกรกลุ่มท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 48 มีคุณภาพชีวติดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจดีกวา่กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 48  

3.2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีม่รีะดบัการศึกษาต่างกนั 
 ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัคุณภาพชีวติดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวติดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวติดา้นชีวติในชุมชน ระหวา่งเกษตรกรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั (p ≥ 0.05) แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยั
ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อคุณภาพชีวติดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวติดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติดา้น
ชีวติในชุมชนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

3.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีม่แีรงงานในภาคการเกษตรต่างกนั 
 ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวิตดา้นชีวิตในชุมชน ระหว่างเกษตรกรท่ีมีแรงงานในภาคการเกษตรต่างกนั มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ          
(p ≤ 0.05) เกษตรกรท่ีมีแรงงานในภาคการเกษตรต่างกันมีคุณภาพชีวิตต่างกัน โดยเกษตรกรกลุ่มท่ีมีแรงงานในภาค
การเกษตรมากกวา่ 2 คน มีคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัวดีกวา่กลุ่มเกษตรกรท่ีมีแรงงานในภาคการเกษตรนอ้ยกวา่ 2 คน 
แต่คุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจพบวา่ กลุ่มเกษตรกรท่ีมีแรงงานในภาคการเกษตรนอ้ยกวา่ 2 คน จะมีคุณภาพ
ชีวติดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจท่ีดีกวา่เกษตรกรท่ีมีแรงงานในภาคการเกษตรมากกวา่ 2 คน 
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3.4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีม่พืี้นทีถื่อครองท าการเกษตรทั้งหมดต่างกนั 
 ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวติดา้นชีวติในชุมชน ระหวา่งเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตรทั้งหมด มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ 
(p ≤ 0.01) เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตรทั้งหมดต่างกนัมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกนั จึงกล่าวไดว้า่ เกษตรกรท่ีมี
พ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตรทั้งหมดต่างกนัมีคุณภาพชีวิตต่างกนั โดยเกษตรกรกลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตรทั้งหมด
มากกว่า 18 ไร่ มีคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัวและคุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจท่ีดีกว่าเกษตรกรกลุ่มท่ีมี
พ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตรทั้งหมดนอ้ยกวา่ 18 ไร่ 

3.5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีเ่ป็นสมาชิกกลุ่มต่างกนั 
 ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวติดา้นชีวติในชุมชน ระหวา่งเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั  

3.6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีม่แีหล่งข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการเกษตรต่างกนั 
 ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัวคุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวิตดา้นชีวิตในชุมชน ระหวา่งเกษตรกรท่ีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเกษตรต่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p ≤ 0.05) เกษตรกรท่ีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเกษตรต่างกนัมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกนั จึงกล่าวไดว้า่ 
เกษตรกรท่ีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเกษตรต่างกนัมีคุณภาพชีวิตต่างกนั โดยเกษตรกรกลุ่มท่ีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการเกษตร 4 – 6 แหล่ง จะมีคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัวดีกว่าเกษตรกรกลุ่มท่ีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับ
การเกษตร 1 – 3 แหล่ง 

3.7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีม่รีายได้ของครัวเรือนต่างกนั 
 ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวติดา้นชีวติในชุมชน ระหวา่งเกษตรกรท่ีมีรายไดข้องครัวเรือนต่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
เกษตรกรท่ีมีรายไดข้องครัวเรือนต่างกนั มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน จึงกล่าวได้ว่า เกษตรกรท่ีมีรายไดข้องครัวเรือน
ต่างกนัมีคุณภาพชีวิตต่างกนั โดยเกษตรกรกลุ่มท่ีมีรายไดข้องครัวเรือนมากกว่า 15,418 บาท จะมีคุณภาพชีวิตดา้นชีวิต
ครอบครัวดีกวา่เกษตรกรกลุ่มท่ีมีท่ีมีรายไดข้องครัวเรือนนอ้ยกวา่ 15,418 บาท 

3.8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีม่ภีาวะหนีสิ้นต่างกนั 
 ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวติดา้นชีวติในชุมชน ระหวา่งเกษตรกรท่ีมีภาวะหน้ีสินต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั (p ≥ 0.05)  
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการมคุีณภาพชีวติทีด่ ี
 ผลการศึกษาพบว่า ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มากท่ีสุด ร้อยละ 38.50 คือ การอยู่อย่างพอเพียง 
รองลงมาร้อยละ 7.70 การท าบญัชีรายรับ – รายจ่าย และรองลงมา 3.80 คือ การคิดบวก 
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อภิปรายผล 
ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นครอบครัวและปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตในชุมชน มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัมาก มีเพียง

ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจเท่านั้นท่ีอยู่ในระดบัน้อย ซ่ึงผลการศึกษาน้ีใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาของ      
ศุภรทิพย ์(2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ภายในเขตพ้ืนท่ี จงัหวดัตราด พบวา่ เกษตรกร
ชาวสวนยางภายในเขตพ้ืนท่ี จงัหวดัตราดมีคุณภาพชีวติดา้นสงัคมเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัดีนอ้ย ซ่ึงตามความคิดเห็นของผูว้จิยั
อาจกล่าวไดว้่าในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมาราคาผลผลิตยางโดยเฉล่ียท่ีขายไดย้งัไม่น่าพึงพอใจ เกษตรกรขายผลผลิตยางไม่ไดใ้น
ราคาท่ีเกษตรกรตอ้งการและคาดหวงัไว  ้ท าให้รายไดท่ี้ไดจ้ากการท าสวนยางพาราไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต เน่ืองจากใน
ปัจจุบันค่าครองชีพสูงข้ึน ถึงแมว้่าโดยสภาพท่ีอยู่อาศัยของเกษตรกรจะมีบริเวณกวา้งขวางใหญ่โต ไม่แออดั ก็ไม่ได้
หมายความวา่จะท าใหเ้กษตรกรชาวสวนยางพารามีระดบัคุณภาพชีวิตจะดีข้ึน ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีท าให้เกษตรกรชาวสวนยาง
ภายในเขตพ้ืนท่ี จงัหวดัตราด ประเมินผลระดบัคุณภาพชีวติดา้นสงัคมเศรษฐกิจออกมาอยูใ่นระดบัดีนอ้ย และสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของคนไทย พบว่า คุณภาพ
ชีวิตดา้นครอบครัวตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัชีวิตครอบครัวอยู่ในระดบัมาก โดยคะแนนเฉล่ียระดบัความพึง
พอใจของตวัอย่างรวมทั้งประเทศเท่ากบั 8.16 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของทัศนีย  ์  
(2552) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัวและชุมชนของชาวไทยมุสลิมในชุมชนชนบท  : ศึกษากรณี 
ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า เป็นชุมชนชนบทท่ียึดหลกัศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนัความสัมพนัธ์ในหมู่ญาติพ่ีนอ้ง แบบครอบครัวขยาย มีบา้น ท่ีดินเป็นของตนเอง เพื่อใชใ้นการประกอบ
อาชีพ หาเล้ียงครอบครัว ท าให้ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวมีความมัน่คง เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ช้ีวดัพบวา่ 
คุณภาพชีวิตทั้งดา้นชีวิตครอบครัวและชีวิตชุมชนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีผูศึ้กษาได้
ท าการศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นครอบครัวและปัจจยัคุณภาพชีวติดา้นชีวติในชุมชน ซ่ึงเกษตรกรใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
คุณภาพชีวติทั้งสองดา้นน้ีอยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตดา้นชีวิตในชุมชน ระหวา่งกลุ่มท่ีมีลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการแตกต่างกนั ผลการศึกษาพบวา่
เกษตรกรท่ีมีระดบัการศึกษา การเป็นสมาชิกกลุ่ม และภาวะหน้ีสิน มีคุณภาพชีวติดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวติดา้นความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตในชุมชน ไม่แตกต่างกนั (p ≤ 0.05) แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัเหล่าน้ีไม่มีผลต่อ
คุณภาพชีวติดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวติดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตดา้นชีวติในชุมชนของเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา 

 เกษตรกรท่ีมีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p ≤ 0.01)  เป็นเช่นน้ีอาจ
เน่ืองมาจากเกษตรกรท่ีมีอายุน้อยกว่า 48 มีคุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจดีกว่ากลุ่มท่ีมีอายุมากกว่า 48 ดงัท่ี     
พชันี  (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจงัหวดันครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีคุณภาพ
ชีวิตโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศุภรทิพย ์ (2557) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ภายในเขตพ้ืนท่ี จงัหวดัตราด พบวา่ เกษตรกรชาวสวนยางในเขต
พ้ืนท่ีจงัหวดัตราดท่ีมีอายตุ่างกนั มีคุณภาพชีวติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เกษตรกรท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 
ปี มีคุณภาพชีวิตแตกต่างจากช่วงอาย ุอ่ืน ๆ เน่ืองจากคนท่ีมีอายนุอ้ยยอ่มมีร่างกายท่ีแข็งแรงกวา่ มีสุขภาพท่ีดีกวา่ จึงท าให้
ผลการวจิยัพบวา่เกษตรกรท่ีมีอายตุ่างกนัมีคุณภาพชีวติแตกต่างกนั 
  เกษตรกรท่ีมีแรงงานในภาคการเกษตรต่างกนั มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) ท่ี
เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากเกษตรกรท่ีมีแรงงานในภาคการเกษตรมากกวา่ 2 คน มีคุณภาพชีวติดา้นชีวติครอบครัวดีกวา่กลุ่มท่ี
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มีแรงงานในภาคการเกษตรนอ้ยกวา่ 2 คน แต่คุณภาพชีวติดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พบวา่ กลุ่มเกษตรกรท่ีมีแรงงานใน
ภาคการเกษตรนอ้ยกวา่ 2 คน จะมีคุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจท่ีดีกวา่เกษตรกรท่ีมีแรงงานในภาคการเกษตร
มากกว่า 2 คน ดังท่ี วนัเพ็ญ และคณะ (2545) ได้ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครในยุคเศรษฐกิจ
ถดถอย พบวา่ คุณภาพชีวิตดา้นการท างานมีความสัมพนัธ์กบัเพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กล่าวคือถา้คุณภาพชีวิต
ดา้นการท างานดี จะส่งผลต่อคุณภาพชีวติดา้นอ่ืนๆ ดีไปดว้ย ขณะเดียวกนัคุณภาพชีวติดา้นอ่ืนๆ ก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวติดา้น
การท างานเช่นเดียวกนั แสดงให้เห็นวา่ชีวิตการท างานเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการด ารงชีวิต ภาครัฐควรส่งเสริมและ
ให้ความส าคญักบัการดูแลเก่ียวกบัการท างานภาคประชาชน ในดา้นรายได ้สวสัดิการ การพฒันาทกัษะในการท างานและ
ความปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุภา  (2547) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ี
ศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง และปัจจยัในดา้นจ านวนชัว่โมงการท างานต่อวนั พบวา่ เกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีมีจ านวน
ชัว่โมงการท างานนอ้ยมีการรับรู้ถึงคุณภาพชีวิตดีกวา่เกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีมีจ านวนชัว่โมงการท างานมาก รวมทั้ง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของคนไทย 
พบวา่ คุณภาพชีวิตดา้นการท างาน ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัมาก โดยคะแนนเฉล่ีย
ระดบัความพึงพอใจของตวัอยา่งรวมทั้งประเทศเท่ากบั 7.84 จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน 

เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตรทั้งหมดต่างกนั มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ             
(p ≤ 0.01) ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากเกษตรกรกลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตรทั้งหมดมากกว่า 18 ไร่ มีคุณภาพชีวิต
ด้านชีวิตครอบครัวและคุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจท่ีดีกว่าเกษตรกรกลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตร
ทั้งหมดนอ้ยกวา่ 18 ไร่ ดงัท่ี จนัทรัตร์  (2553) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของชาวนาในเขตต าบลโนนพะยอม อ าเภอ
ชนบท จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษา พบวา่ ชาวนาในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีพ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตรต่างกนั มี
คุณภาพชีวติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติระดบั 0.01 โดยชาวนาท่ีมีพ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตรมากกวา่ มีคุณภาพ
ชีวติดา้นความมัน่คงเศรษฐกิจท่ีดีกวา่ชาวนาท่ีมีพ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตรนอ้ยกวา่ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พลู
ศกัด์ิ  และ ภกัดี  (2555) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ผลการศึกษา พบวา่ เกษตรกร
ชาวสวนยางพาราท่ีมีพ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตรมากกว่า 20 ไร่ มีคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวและดา้นความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจดีกวา่เกษตรกรชาวสวนยางพาราท่ีมีพ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตรนอ้ยกวา่ 10 ไร่  

เกษตรกรท่ีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเกษตรต่างกนั มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(p≤0.05) ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากเกษตรกรกลุ่มท่ีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเกษตร 4 – 6 แหล่ง จะมีคุณภาพชีวิต
ดา้นชีวิตครอบครัวดีกวา่เกษตรกรกลุ่มท่ีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเกษตร 1 – 3 แหล่ง ดงัท่ี กุสุมา  (2555) ไดศึ้กษา
เร่ืองคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยคุเศรษฐกิจถดถอย: ศึกษากรณีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
พบวา่ เกษตรกรจะอาศยัการฟังข่าวสารทั้งจากส่ือและเพ่ือนบา้น เก่ียวกบัราคายาง เพราะหากช่วงใดราคาลดต ่าลงมาก ก็จะ
รอจนกวา่ราคายางสูงจึงจะขายผลผลิต เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชชัวาลย ์ (2548) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวติดา้น
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์รับจ้างในเขตบึงกุ่ม ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ โดยผูท่ี้มีการติดตาม
ข่าวสารดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นประจ า มีคุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ดีกวา่ผูท่ี้มีการติดตาม
ข่าวสารดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง เป็นบางคร้ังบางคราว 

เกษตรกรท่ีมีรายไดข้องครัวเรือนต่างกนั มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) ท่ีเป็น
เช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากเกษตรกรท่ีมีรายได้ของครัวเรือนมากกว่า 15,418 บาท จะมีคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัวดีกว่า
เกษตรกรกลุ่มท่ีมีท่ีมีรายไดข้องครัวเรือนน้อยกว่า 15,418 บาท ดังท่ี พรพรรณ  และ เกษราวลัณ์  (2554) การศึกษาเร่ือง
คุณภาพชีวติเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบ จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาท่ีท าใหเ้กษตรกรผูป้ลูกยาสูบมีคุณภาพชีวติปาน
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กลาง ไดแ้ก่ การมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย ผลผลิต และราคาผลผลิตไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีคาดหวงั การดูแลตนเองไม่
เหมาะสม ส่ิงท่ีเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบตอ้งการใหมี้ข้ึนเพ่ือคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของตนเอง ไดแ้ก่ ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การ
ลดตน้ทุนการผลิต เพ่ิมราคารับซ้ือยาสูบจากโรงงานยาสูบ การตรวจคดักรองสารเคมีตกคา้งในกระแสโลหิตอยา่งสม ่าเสมอ 
การประกนัราคายาสูบหรือกองทุนสวสัดิการช่วยเหลือต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ประนอม  (2544) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตชาวชนบท : ศึกษากรณีชุมชนบา้นกลาง ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวดั
นครพนม พบว่า ชาวชนบทท่ีมีรายได้แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน โดยชาวชนบทท่ีมีรายได้สูงจะมีระดับ
คุณภาพชีวติดีกวา่ชาวชนบทท่ีมีรายไดต้  ่า เน่ืองจากคนท่ีมีรายไดสู้งสามารถซ้ือหาเคร่ืองอ านวยความสะดวกและปัจจยัต่างๆ 
ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตไดส้ะดวกกวา่ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อมัพร (2553) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรปลูกไม้ยูคาลิปตัสในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก ผลการศึกษาพบว่า รายได้ มี
ความสมัพนัธ์ต่อระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกร โดยมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 

กติติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยัขอขอบคุณสาขาวชิาพฒันาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความคิดเห็นด้านความส าเร็จในการผลติปุ๋ยหมัก 
แบบไม่พลกิกลบักองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 

Factors Affecting Farmer Group Members Opinions on the Achievement to Produce Non-reversible 
Compost Piles of Pongnamron Fang District, Chiang Mai Province 

 
ศกัดา สุภาธาดา1* สุรพล  เศรษฐบุตร2 และ วรทศัน์  อินทรัคคมัพร2  

Sakda Supatada1* Suraphol Sreshthaputra2 Wallratat  Intaruccomporn2  
 

บทคัดย่อ  
 

การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคส์ าคญั เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นดา้นความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบ
ไม่พลิกกลบักองของสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  เพ่ือศึกษาความแตกต่างของ
ลกัษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และความรู้กบัความคิดเห็นดา้นความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิก
กลบักองของกลุ่มเกษตรกรท าไร่ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ศึกษา คือ  สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 122 ราย ใชแ้บบสัมภาษณ์เป็น
เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชค้่าเฉล่ียในการหาค่าทดสอบที (t-test) ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
เฉล่ีย 57.19 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษามีอาชีพในภาคการเกษตร และมีรายไดร้วมทั้งหมดต่อปีเฉล่ีย 1,015,521.11  
บาทระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเฉล่ีย 20.43 ปีมีแรงงานท่ีใช้ในครอบครัวเฉล่ีย 3.30  คน สมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองมีระดบัความรู้ปานกลาง ส่วน
ความคิดเห็นภาพรวมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเก่ียวกบัปัจจยัทั้ง 6 ดา้นท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิก
กลบักองอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ (ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม) รายไดจ้ากการ
เพาะปลูกพืช (ดา้นการด าเนินงาน) (ดา้นการบริหารงาน) ท่ีแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความส าเร็จแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
ค าส าคญั : กลุ่มเกษตรกร, ปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักอง และ ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรท าไร่โป่งน ้ าร้อน 
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ABSTRACT  
 

The core objective of this research is to study the factors affecting the success of non-reversible compost piles 
production of farmer group members in Pongnamron, Fang District, Chiang Mai Province. This study will examine the 
differences in personal, economic, social, and knowledge bases, and the opinions toward the success in the non-reversible 
compost production of the farmer group members in Pongnamron, Fang district, Chiang Mai province. The sample group 
consisted of 122 farmers in Pongnamron, Fang district, Chiang Mai province. The interview questions are used in the data 
collecting process. Then, the data were analyzed by using descriptive statistics: frequency, percentage, mean, maximum, 
minimum, standard deviation, and T-test. The result of the study revealed that most of the farmers are male with an average 
age of 57.19 years old and graduated in primary school. Their main career is being farmer and their average income was 
1,015,521.11 Baht per year. The participants have been the members for 20.43 years on average. The average family labor 
force was 3.30 persons. The farmer group had moderate level of knowledge and understanding about the non-reversible 
composting process. The opinions of the members on the six factors that affect the success of non-reversible compost 
production were at the level of agreement. It was found out that gender (in group participating), income from the crop 
cultivating (operations) (management) significantly and statistically have positive relationship at the level of 0.05 
respectively. 
 
Keywords : a group of farmers, non-reversible compost, the opinions of Pongnamron group members 
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บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมรายไดท้างหน่ึงของประเทศจึงไดจ้ากผลผลิตทางการเกษตรแต่ผลผลิตเฉล่ีย

ต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ยงัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรจึง
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีท าใหมี้การใชส้ารเคมีเพ่ือบ ารุงพืช ก าจดัศตัรูพืชและสตัวก์ลุ่มต่าง ๆ ท าใหต้อ้งเผชิญกบัปัญหาการใชปุ๋้ยเคมี 
สารเคมี สารก าจดัวชัพืช สารก าจดัแมลงศตัรูพืชมากจนเกินไปจนก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร ผูบ้ริโภค
และสภาพแวดลอ้ม และเม่ือใชไ้ประยะเวลานานอยา่งต่อเน่ืองยงัท าใหส้ภาพของดินเส่ือมลง พืชมีการเจริญเติบโตลดลง มี
โรคและแมลงเพ่ิมมากข้ึน (นงลกัษณ์และฉนัทนา, 2547) เม่ือพิจารณาถึงการน าเขา้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทย ปี 2556 น าเขา้ปุ๋ย
จ านวน 5,638,891 ตนั มูลค่า 72,259 ลา้นบาท (ส านกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ซ่ึงเป็นการเสียดุลการคา้อยา่งมหาศาล
และเป็นตน้ทุนท่ีสูงมากส าหรับเกษตรกร ซ่ึงการใชปุ๋้ยหมกัน่าจะเป็นแนวทางหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาได ้

ปุ๋ยหมกั  เป็นปุ๋ยท่ีมีองคป์ระกอบหลกัเป็นสารอินทรียต์่าง ๆ ซ่ึงไดม้าจากซากพืช ซากสัตว ์เศษเหลือ สารอินทรีย์
ต่าง ๆ เซลลจุ์ลินทรียแ์ละผลิตภณัฑจ์ะเป็นประโยชน์เม่ือผา่นกระบวนการยอ่ยสลายโดยกระบวนการของจุลินทรียเ์สียก่อน 
ปุ๋ยอินทรียท่ี์นิยมใชก้นัแพร่หลาย ไดแ้ก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และ  ปุ๋ยหมกัชนิดต่าง ๆ (ธงชยั, 2546) แต่การท าปุ๋ยหมกัมกัจะมี
วิธีการและขั้นตอนท่ียุง่ยากจนกระทัง่ ปีพ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัแม่โจไ้ดมี้การวิจยัท าใหไ้ดมี้องคค์วามรู้ใหม่ในการผลิตปุ๋ย
อินทรียห์รือปุ๋ยหมกัท่ีไม่ตอ้งพลิกกลบักองและให้ไดป้ริมาณคร้ังละมาก ๆ เพียงพอต่อการใชข้องเกษตรกรโดยพบว่าการ
ผลิตปุ๋ยหมกัวธีิ วศิวกรรมแม่โจ ้1” สามารถผลิตปุ๋ยหมกัแบบกองแถวยาวไดถึ้งคร้ังละ  1 – 100 ตนั โดยไม่ตอ้งพลิกกลบักอง 
ไดปุ๋้ยหมกัคุณภาพดีภายใน 2 เดือน มีคุณภาพตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรียข์องกรมวชิาการเกษตร พ.ศ. 2551 ก าหนดใชว้ตัถุดิบ
เพียงสองชนิดคือ เศษพืชและมูลสัตวโ์ดยไม่ตอ้งเติมสารอ่ืนใด (ธีระพงษ,์ 2555)ในปี พ.ศ. 2555 ทางสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ท าไร่โป่งน ้ าร้อน ไดเ้ขา้ร่วมอบรมโครงการจดัการเศษวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนอย่างมี
ส่วนร่วม ซ่ึงจดัข้ึนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยมีการน าเศษวสัดุทาง
การเกษตรท่ีเหลือใชม้าท าเป็นปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองวธีิวศิวกรรมแม่โจ ้1 ต่อมาในปี   พ.ศ.2556 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโป่งน ้ าร้อนร่วมกบัศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลโป่งน ้ าร้อนไดจ้ดัโครงการอบรมการท าปุ๋ย
หมกัแบบไม่พลิกกลบักองข้ึน ณ ท่ีท าการกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่มพร้อมทั้ง
ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นวทิยากรจากมหาวทิยาลยัแม่โจ ้เพ่ือใหก้ารท าปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ
และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงตลอดจนสามารถขบัเคล่ือนด้วยตวัเองอย่างย ัง่ยืนจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปัจจุบนักลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน สามารถผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองจนไดป้ริมาณมาก
ถึงจ านวน 140 ตนัต่อปี (กลุ่มเกษตรท าไร่โป่งน ้ าร้อน, 2558) เพ่ือจ าหน่ายในชุมชน แต่ยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของ
เกษตรในพ้ืนท่ีต าบลโป่งน ้ าร้อนเม่ือเกษตรกรน าปุ๋ยหมกัไปใชก้บัพืชท่ีปลูกแลว้ท าใหต้น้พืชเจริญเติบโตไดดี้ซ่ึงเป็นการลด
ตน้ทุนการผลิตของเกษตรกร ทดแทนและลดการใช้ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศได้ซ่ึงจากผลการด าเนินการดังกล่าวกลุ่ม
เกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน จึงได้รับเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาคเหนือ 
ประจ าปี 2559 จากงานวิจยัของผ่องผิว (2539) กล่าวว่า กลุ่มท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และกลุ่มท่ีไดรั้บจดัตั้งอย่างเป็น
ทางการ การด าเนินกิจกรรมกลุ่มเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกลุ่มมีความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่น มีความ
ไวว้างใจ จะไม่สามารถสลายกลุ่มไดง่้าย รวมทั้ง กญัญพ์สัว ี(2553) กล่าววา่ ในการบริหารของกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรียจ์ะเขม้แขง็
ได้นั้น ข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านลกัษณะผูน้ ากลุ่มเกษตรกร ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
เกษตรกรและ ปุณฑริกา (2557) กล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มอาชีพ ประกอบดว้ย ความรู้ความสามารถของ
สมาชิกกลุ่ม และการผลิตสินคา้ของกลุ่มตอ้งมีคุณภาพและสวยงามตรงตามความตอ้งการของตลาด อีกทั้งผูน้ ากลุ่มตอ้ง
สามารถสร้างความสามคัคีใหเ้กิดข้ึนในกลุ่ม 
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 จากประสบการณ์และการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนดงักล่าวขั้นตน้ ท าให้เกิดขอ้สงสัยวา่ 
กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนมีกระบวนการสร้างกลุ่มตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งจนถึงปัจจุบนั มีขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิก
กลบักองอยา่งไรใหป้ระสบความส าเร็จและ มีปัจจยัดา้นการบริหารงานอะไรบา้งท่ีท าใหก้ารด าเนินงานและการผลิตปุ๋ยหมกั
แบบไม่พลิกกลบักองประสบความส าเร็จรวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นดา้นความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่
พลิกกลบักองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน่าจะเป็น
แนวทางใหเ้กษตรกรกลุ่มอ่ืนๆไดน้ าไปปรับใชใ้นการผลิตปุ๋ยหมกัของกลุ่มอ่ืน ต่อไป 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนจ านวนทั้งส้ิน 173 ราย ประกอบดว้ย 
ประธานกลุ่มจ านวน 1 คน คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีของกลุ่ม จ านวน 20 คน สมาชิก จ านวน     153 คน  โดยไดก้ าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยประยกุตใ์ชสู้ตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) โดยก าหนดความคลาดเคล่ือนในระดบั 0.05 ท า
ใหไ้ดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 122 ราย และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2559 – เมษายน พ.ศ.2560 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายลกัษณะของขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งระดบัความรู้ของเกษตรกร
เก่ียวกบัขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนดงัน้ี ค่าเฉล่ีย 00.00 – 49.99 
มีความรู้   ระดบันอ้ย ค่าเฉล่ีย 50.00 – 74.99 มีความรู้ระดบั  ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 75.00 – 100.00 มีความรู้ระดบัดี และใชส้ถิติ
เชิงอา้งอิงเพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใชก้ารวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ลกัษณะพ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนกบัความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
เกษตรท าไร่โป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบั
กองของกลุ่มเกษตรกรโดยใชค้่าเฉล่ียในการหาค่าทดสอบที (t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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                                                                     กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

                          ตวัแปรอิสระ 
                 (Independent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผลการวจัิย 
1.   ข้อมูลลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ด้านเศรษฐกจิ และด้านสังคมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร  
  พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายเุฉล่ีย 57.19 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 67.20 มีอาชีพใน
ภาคการเกษตร ร้อยละ 31.10 คือ ปลูกส้ม รองลงมาคือ ปลูกหอมหัวใหญ่ อาชีพนอกภาคการเกษตร ร้อยละ 4.1 คือ อาชีพ
รับจา้ง รองลงมาคือ คา้ขายและธุรกิจส่วนตวั มีรายไดร้วมทั้งหมดต่อปีเฉล่ีย 1,015,521.11  บาท ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรเฉล่ีย 20.43 ปี โดยมีแรงงานท่ีใชใ้นครอบครัวเฉล่ีย 3.30 คน โดยในรอบปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2559) พบว่า กลุ่ม
เกษตรกรผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองเฉล่ีย 47.44 ตนั
2.   ความรู้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกีย่วกบัขั้นตอนการผลติปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลบักอง 
 จากแบบสัมภาษณ์ วดัความรู้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเก่ียวกบัขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักอง              
ไดมี้การก าหนดคะแนนค าตอบของแบบสัมภาษณ์ โดยขอ้ค าถามถูกและผิด จ านวน 14 ขอ้ มีการแปลความหมายระดับ
ความรู้ โดยใชว้ธีิน าคะแนนความรู้มาเปรียบเทียบเกณฑ ์ดงัน้ี ระดบัความรู้ดี มีค่าระหวา่ง11 – 13 คะแนน ระดบัความรู้ปาน
กลาง มีค่าระหวา่ง 6 – 10 คะแนน ระดบัความรู้นอ้ย มีค่าระหวา่ง  1 – 5 คะแนน พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดบัความรู้

ตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) 

1.ลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล สภาพ 
เศรษฐกิจ  สงัคม  
   1.1 เพศ 
   1.2 อาย ุ
   1.3 ระดบัการศึกษา 
   1.4 อาชีพ 
   1.5 รายได ้
   1.6 ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก 
   1.7 แรงงานในครัวเรือน 

2. ความรู้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรใน
การผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักอง 

3. ปริมาณการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิก
กลบักอง 

4. รายไดจ้ากการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิก
กลบักอง 
  

ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่
โป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
ผลิต ปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของ     
กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน า้ร้อน   
- การด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 
- การบริหารงานของกลุ่มเกษตรกร 
- ลกัษณะผูน้ ากลุ่มเกษตรกร 
- การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร 
- ความรู้ความสามารถของสมาชิก 
- การผลิตและการตลาด 
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เฉล่ียท่ี 9.67 ท่ีร้อยละ 80.3  ซ่ึงสามารถแปลความหมายไดว้า่ความรู้และความเขา้ใจในของสมาชิกกลุ่มเก่ียวกบัขั้นตอนการ
ผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนมีระดับความรู้ปานกลาง  ซ่ึงเกษตรกรควร                   
พฒันาในความรู้ในดา้นการกองปุ๋ยวา่สามารถกองปุ๋ยหมกัไวใ้ตร่้มไมไ้ด ้และตอ้งท าเป็นรูปสามเหล่ียมเท่านั้น
3.   การทดสอบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ ในการผลิตปุ๋ ย
หมกัแบบไม่พลกิกลบักองของกลุ่มเกษตรกร  
  จาการวิเคราะห์โดยสถิติการโดยใชค้่าเฉล่ียในการหาค่าทดสอบที (t-test) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นดา้น
ความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกรได้แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านการ
ด าเนินงานกลุ่มเกษตรกร (2) ปัจจยัดา้นการบริหารกลุ่มเกษตรกร (3) ปัจจยัดา้นลกัษณะผูน้ ากลุ่มเกษตรกร (4) ปัจจยัการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม (5) ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของสมาชิก (6) ปัจจยัดา้นการผลิตและการตลาด พบวา่ ใน
ภาพรวมมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ีย 3.192 โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความความคิดเห็นดา้นความส าเร็จในการผลิตปุ๋ย
หมกัแบบไม่พลิกกลบักองของกลุ่มเกษตรกร คือ (1) ดา้นลกัษณะผูน้ ากลุ่มเกษตรกร (2) ปัจจยัดา้นการบริหารกลุ่มเกษตรกร 
(3) ดา้นการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกร (4) ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม (5) ดา้นความรู้ความสามารถของสมาชิก           
(6) ดา้นการผลิตและการตลาด ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3.523 , 3.400 , 3.192 , 3.141 , 2.898 และ 2.784 ตามล าดบั หากปัจจยัลกัษณะดา้น
ผูน้ ากลุ่มเกษตรกรและดา้นการบริหารงานของกลุ่มเกษตรกรมีความส าเร็จแลว้ยอ่มส่งผลให้ความคิดเห็นดา้นความส าเร็จใน
การผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองสูงข้ึน ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรท าไร่โป่งน ้ าร้อนเก่ียวกบัปัจจยัทั้ง 6 ดา้นท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 
                 ผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ ค่าเฉล่ีย     S.D. ความหมาย 

1. ปัจจยัดา้นลกัษณะผูน้ ากลุ่มเกษตรกร 3.523 0.373 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
2. ปัจจยัดา้นการบริหารกลุ่มเกษตรกร 3.400 0.304 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
3. ปัจจยัดา้นการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกร 3.192 0.202 เห็นดว้ย 
4. ปัจจยัการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 3.141 0.312 เห็นดว้ย 
5. ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของสมาชิก 2.898 0.388 เห็นดว้ย 
6. ปัจจยัดา้นการผลิตและการตลาด 2.748 0.356 เห็นดว้ย 

ค่าเฉล่ียรวม  3.192 0.202 เห็นดว้ย 
 
4. การทดสอบความแตกต่างของลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกจิ สังคม ละความรู้ กบัความคิดเห็นด้านความส าเร็จในการ
ผลติปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลบักองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

พบวา่ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ ดา้นการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจากบทบาทในการเป็นผูน้ าของครอบครัวของเพศชาย
เป็นส่วนใหญ่ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรและเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรโดยมีเพศหญิงเป็นส่วนนอ้ย รวมทั้งสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรท่ีมีรายไดจ้ากการปลูกพืช มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ ดา้นการบริหารงานและดา้นการด าเนินงาน
ของกลุ่มเกษตรกร อย่างมีนัยส าคญัเน่ืองจากเกษตรกรท่ีมีรายไดจ้ากการปลูกพืชสูงมกัมีแนวโน้มทศันคติท่ีดีท่ีท าให้กลุ่ม
ประสบความส าเร็จ ส่วนการทดสอบในดา้นต่าง ๆ คือ  อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดจ้ากการปลูกพืช รายไดท้ั้งหมด 
เปรียบเทียบกบัความติดเห็นดา้นความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรไม่แตกต่าง
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กนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 รายละเอียด ดงัตารางท่ี 2  
ตารางที ่2 แสดงค่า P-value จากการทดสอบปัจจยัทั้ง 6 ดา้นกบัความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเก่ียวกบั  
                ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน                     

 
 
 

ปัจจยั 

ความคิดเห็นดา้นความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักอง 
ของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน 

ดา้นการ
ด าเนิน 
งานกลุ่ม
เกษตรกร 

ดา้นความรู้
ความ 
สามารถของ
สมาชิก 

ดา้นการ
บริหารงาน
ของกลุ่ม
เกษตรกร 

ดา้นลกัษณะ
ผูน้ ากลุ่ม
เกษตรกร 

ดา้นการ
ผลิตและ
การตลาด 

ดา้นการมี
ส่วนร่วมของ
สมาชิก 
ในกลุ่ม
เกษตรกร 

1.เพศ 0.351 0.212 0.206 0.105 0.075 0.010* 
2.อาย ุ 0..717 0.052 0.132 0.908 0.661 0.477 
3.ระดบัการศึกษา 0.949 0.675 0.111 0.268 0.621 0.148 
4.อาชีพ 0.974 0.297 0.862 0.517 0.641 0.279 
5.รายไดจ้ากการปลูกพืช 0.020* 0.904 0.010* 0.295 0.681 0.455 
6.รายไดท้ั้งหมด 0.147 0.825 0.245 0.898 0.779 0.610 

หมายเหต:ุ * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
วจิารณ์ผล 
1.   การศึกษาความรู้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกีย่วกบัขั้นตอนการผลติปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลบักอง 

พบวา่ เกษตรกรมีความรู้และความเขา้ใจ ในขั้นตอน หวัใจส าคญั และขอ้หา้มของการผลิตปุ๋ยหมกั ระดบัปานกลาง 
เกษตรกร ให้ความส าคญักบัวสัดุท่ีใชใ้นการผลิต รูปทรง ความแน่น ความหนา ความสูง การรดน ้ าของกองปุ๋ย  แต่การเก็บ
รักษาปุ๋ยหมกัของเกษตรกร ร้อยละ 48 ไม่ไดค้  านึงขอ้ห้ามท ากองปุ๋ยใตต้น้ไม ้แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไดใ้ชค้วามรู้จาก
โครงการอบรมการท าปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักอง และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ในระดบัปานกลาง ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรควรมี
การประชาสัมพนัธ์ความรู้เร่ืองการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองอยา่งต่อเน่ือง เช่น แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ การอบรม
ใหค้วามรู้ประจ าปี เป็นตน้ 
2.   การทดสอบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ ในการผลิตปุ๋ ย
หมกัแบบไม่พลกิกลบักองของกลุ่มเกษตรกร 

พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นดา้นความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของกลุ่มเกษตรกรมี           
2 ปัจจยั คือ (1) เพศ ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงเพศชาย ร้อยละ 84.4 ส่วนเพศหญิง ร้อยละ 15.6 โดยเฉพาะเพศชายมีความคิดเห็นเชิงบวกกบั
ดา้นการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกร (2) รายไดจ้ากการปลูกพืชมีความคิดเห็นเชิงบวกกบัดา้นการบริหารกลุ่มเกษตรกร และการ
ด าเนินงานของกลุ่มตามล าดบัซ่ึงสามารถแปลความหมายไดว้า่เพศชายมีความคิดเห็นเชิงบวกกบัปัจจยัดา้นการด าเนินงาน
กลุ่มเกษตรกรซ่ึงสามารถน าไปปรับใชก้บักลุ่มเกษตรกรท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัและรายไดจ้ากการปลูกพืชของเกษตรกรมี
ความคิดเห็นเชิงบวกกบัดา้นการบริหารกลุ่มเกษตรกร และการด าเนินงานของกลุ่มตามล าดบัแสดงวา่ถา้เกษตรกรมีรายได้
จากการเพาะปลูกมีความคิดเห็นและทศันคติเชิงบวกในดา้นการบริหารกลุ่มและการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกร มีผลต่อความ
คิดเห็นดา้นความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของกลุ่มเกษตรท าไร่โป่งน ้ าร้อน อย่างมีนัยส าคญั ซ่ึง
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นิภาภรณ์ และคณะ  (2553) พบว่า คณะกรรมการกลุ่มท่ีมีความเสียสละ รับผิดชอบในการ
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ปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว และการท่ีคณะกรรมการมีวิสัยทัศน์ก็ส่งผลให้กิจกรรมกลุ่ม
สามารถพฒันาต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองรวมทั้งปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารและจดัการ มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มในชุมชน เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนั เพ่ือก่อให้เกิดมีการบริหาร
และจดัการอยา่งถูกตอ้งและมีระบบตามแผนท่ีไดว้างเอาไว ้ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินงานของกลุ่มต่อไป  
3.   การทดสอบความแตกต่างของลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและความรู้กบัความคิดเห็นด้านความส าเร็จ
ในการผลติปุ๋ ยหมกัแบบ ไม่พลกิกลบักองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 

จากการทดสอบ พบวา่ เพศชาย ร้อยละ 84.4 และเพศหญิง ร้อยละ 15.6  ซ่ึงเพศชายเป็นสมาชิกลุ่มเกษตรกรเป็นส่วน
ใหญ่มากกว่าเพศหญิงซ่ึงมีจ านวนน้อยกว่าเพศชาย มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ ดา้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในกลุ่มเกษตรกร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แสดงวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเป็นผูน้ าในครอบครัวซ่ึงในสังคมเกษตรกรรมชนบท เพศชายจะท าหน้าท่ีเป็นผูน้ า
ครอบครัวซ่ึงเพศหญิงไม่ค่อยมีบทบาทน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทศันีย ์(2555)  พบวา่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ท าไร่โป่งน ้ า
ร้อนส่วนใหญ่มีขอ้มูลอยูใ่นเกณฑใ์กลเ้คียงกนั เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งจะเป็นกลุ่มประชากรศาสตร์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนักบั
งานวิจยัท่ีท าการศึกษา คือมีสมาชิกเพศชายเป็นส่วนใหญ่ และมีเพศหญิงเป็นส่วนนอ้ย รวมทั้งเกษตรกรท่ีมีรายไดจ้ากการ
ปลูกพืชค่อนขา้งสูงมีความคิดเห็นเชิงบวกในดา้นการบริหารกลุ่ม และการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรตามล าดบั ส่วน
ปัจจยัดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท้ั้งหมด เปรียบเทียบกบัความติดเห็นดา้นความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่
พลิกกลบักองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พบวา่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั   
 

สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาพบว่าความรู้ เก่ียวกับขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรท าไร่                        

โป่งน ้ าร้อน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เกษตรกรมีความรู้และความเขา้ใจ ในขั้นตอน หัวใจส าคญั และขอ้ห้ามของการ
ผลิตปุ๋ยหมกั อยา่งมีความรู้ระดบัปานกลาง เกษตรกร เห็นควรใหส้ านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ร่วมกบัมหาวทิยาลยัแม่
โจ ้ด าเนินการอบรม ทบทวนความรู้ ความเขา้ใจ ในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองให้ถูกตอ้งพร้อมทั้งจดัท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองให้กบัสมาชิกกลุ่มเกษตรกร อยู่เป็นประจ า เช่น แผ่นพบั 
โปสเตอร์ วิดิทศัน์ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกร มีความรู้ในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองเพ่ิมมากยิ่งข้ึนตลอดจน
สามารถน าไปเผยแพร่ใหก้บับุคคลทัว่ไปท่ีสนใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่
พลิกกลบักองของกลุ่มเกษตรกร พบวา่ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย โดยดา้นการด าเนินงานกลุ่มเกษตรกร 
ดา้นการบริหารกลุ่มเกษตรกรมีความคิดเห็นคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง แสดงให้เห็นวา่ การด าเนินงานกลุ่มเกษตรกร
และการบริหารกลุ่มเกษตรกรท่ีดีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม รวมทั้งโครงสร้างการแบ่งงานท่ีชดัเจน โปร่งใส  เป็น
ธรรม และเปิดโอกาสใหส้มาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการบริหารงานของกลุ่มมีผลต่อความคิดเห็นดา้นบวกของสมาชิกกลุ่ม
เกษตรกรในระดบัดี ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นดา้นความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ และรายไดจ้ากการปลูกพืช ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความส าเร็จในการ
ผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั ส่วนปัจจยัดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท้ั้งหมด             
มีผลต่อความส าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองไม่แตกต่างกนั 
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กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลในการ
ศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี รวมทั้งคณาจารยส์าขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ทุกท่าน 
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การพฒันาและการสุกแก่ของเมลด็พนัธ์ุกระเจ๊ียบมอญแดง 

Seed Development and Maturation of Burgundy Okra (Abelmschus  esculentus  L.) 

 
ภทัรพร ภกัดีฉนวน1 และฝนทิพย ์วระพิน1 

Phattharaporn Pakdeechanuan1 and Fonthip Warapin 1 
 

บทคัดย่อ 
 

ศึกษาการพฒันาและการสุกแก่ของเมลด็พนัธ์ุกระเจ๊ียบมอญแดงเพ่ือก าหนดระยะเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมส าหรับผลิต
เมลด็พนัธ์ุ โดยปลูกระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงมีนาคม 2560 เม่ือกระเจ๊ียบมอญแดงเร่ิมออกดอกท าการติดป้ายดอกท่ี
ก าลงับาน แลว้เก็บเก่ียวฝักและเมลด็พนัธ์ุท่ีมีอายหุลงัดอกบานต่างกนั แบ่งเป็น 10 ระยะ คือ 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 
40 43 46 และ 49 วนั เพ่ือศึกษาสีฝัก สีเมล็ด และคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ ผลการทดลองพบวา่ เมล็ดแห้งของกระเจ๊ียบมอญ
แดงเร่ิมงอกไดท่ี้ฝักอายปุระมาณ 22 วนัหลงัดอกบาน โดยมีความงอก 39.5  % และมีน ้ าหนกั 5.06 กรัมต่อ 100 เมล็ด เมล็ด
สุกแก่ทางสรีรวิทยาท่ีอาย ุ37 วนัหลงัดอกบาน โดยมีความงอกสูงสุด  97.5 %   น ้ าหนกัแห้งสูงสุด 6.87 กรัมต่อ 100 เมล็ด 
และความแข็งแรงสูงสุดในรูปของความงอกหลงัการเร่งอายุ นอกจากน้ีระยะพฒันาสีฝักและสีเมล็ดแสดงการพฒันาและ
คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุท่ีสามารถใชก้ าหนดอายุการสุกแก่และเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุได ้โดยกระเจ๊ียบมอญแดงมีการพฒันาสีฝัก             
5 ช่วง คือ สีแดงม่วง สีแดงอ่อน สีแดงเทาอ่อน สีน ้ าตาลส้ม และสีน ้ าตาลส้มอ่อน ท่ีฝักอาย ุ10-16, 19-22 25-34 37-43 และ 
46-49 วนัหลงัดอกบานตามล าดบั ส่วนสีของเมลด็มีการพฒันาสีฝัก 4 ช่วง คือ สีเขียวเหลืองอ่อน สีเขียว สีด า และสีน ้ าตาลด า
ท่ีฝักอาย ุ10-19, 22-31, 34-40 และ 43-49 วนัหลงัดอกบานตามล าดบั ดงันั้นควรเก็บเก่ียวฝักกระเจ๊ียบมอญแดงเพ่ือผลิตเมลด็
พนัธ์ุท่ีฝักมีสีน ้ าตาลสม้ ฝักเร่ิมแหง้ เหล่ียมฝักแตกเลก็นอ้ย และเมลด็พนัธ์ุภายในฝักมีสีด าและสีด าน ้ าตาล 
 
ค าส าคญั : กระเจ๊ียบมอญแดง การพฒันาของเมลด็พนัธ์ุ การสุกแก่ทางสรีรวทิยา ระยะเก็บเก่ียว 
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ABSTRACT 
 

The development of red burgundy okra seeds was investigated to determine the optimum seed harvesting time for 
seed production. The plants were grown during November 2016 – March 2017. The blooming flowers were tagged to 
indicate the date of flowering. Pods at 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 and 49 days after flowering were harvested 
to examined for pod color, seed color, and seed quality. The results showed that the dry seeds of red burgundy okra were 
capable of germination at approximately 22 days after flowering with seed germination 39.5 %  and seed dry weight of 5.06 
g/ 100 seeds. The seed reached physiological maturity stage at 37 days after flowering with maximum seed germination 
97 .5  %, seed dry weight of 6.87 g/ 100 seeds and the highest seed vigor in term of accelerated aging. Moreover, the pod 
and seed color development could be used as indicators of seed maturity and also to indicate the optimal harvest time. The 
red burgundy okra had five development stages of pod color which were red-purple, light red, greyed–red, orange-brown 
and light orange-brown at 10-16 , 19-22 25-34 37-43 and 46-49 days after flowering, respectively. In addition, the red 
burgundy okra had four development stages of seed color which were light yellow-green, green, black and black-brown at 
10-19, 22-31, 34 -40  and 43-49 days after flowering, respectively. Therefore, the red burgundy okra pod at the stage of 
becoming dry and a little split with orange-brown and black and black-brown colored seeds were recommended to harvest 
for seed production.  
 
Key words: burgundy okra, seed development, physiological maturity, harvesting stage 
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บทน า 
กระเจ๊ียบมอญ (Abelmoschus esculentus L. Moench) อยู่ในวงศ์ Malvaceae เป็นพืชผกัท่ีมีความส าคัญในการ

ส่งออกของประเทศไทย โดยส่งออกจ าหน่ายในรูปฝักสดและฝักแช่แข็ง (สรพงค ์และคณะ, 2557) ส าหรับคนไทยบริโภค
กระเจ๊ียบมอญมาเป็นเวลานานโดยการบริโภคฝักสด ฝักกระเจ๊ียบมอญมีคุณค่าอาหารสูงโดยเฉพาะแคลเซียม โพแทสเซียม 
และ วติามิน (Aladele et al., 2008) รวมทั้งประกอบดว้ยสารจ าพวกกมั (gum) และแพคติน (pectin) ในปริมาณสูงช่วยป้องกนั
อาการหลอดเลือดตีบตนั และบรรเทาอาการโรคกระเพาะอาหาร (Savello et al., 1980) สีของฝักกระเจ๊ียบมอญมีสีขาว เขียว 
และแดง ส่วนใหญ่นิยมปลูกและบริโภคกระเจ๊ียบมอญท่ีมีฝักสีเขียว หรือท่ีเรียกวา่ กระเจ๊ียบเขียว (okra) แต่การผลิตและการ
บริโภคกระเจ๊ียบมอญท่ีมีฝักสีแดง หรือท่ีเรียกวา่ กระเจ๊ียบมอญแดง (red burgundy okra) ยงัมีนอ้ย กระเจ๊ียบมอญแดงจึงเป็น
พืชผกัท่ีควรสนับสนุนให้มีการผลิตและบริโภค ทั้ งน้ีในภาคใตมี้รายงานการปลูกกระเจ๊ียบเขียวเพ่ือการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
แลว้แต่ยงัไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบักระเจ๊ียบมอญแดง 

ในการผลิตเมลด็พนัธ์ุนั้น ระยะเวลาในการเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุของพืชโดยทัว่ไปข้ึนอยูก่บัระยะสุกแก่ทางสรีรวทิยา 
(physiological maturity หรือ PM) ซ่ึงเป็นระยะท่ีเมล็ดพนัธ์ุมีคุณภาพสูงท่ีสุดโดยเมล็ดมีน ้ าหนกัแห้ง ความงอก และความ
แขง็แรงสูงสุด (Copeland and McDonald, 2001) แต่ท่ีระยะน้ีเมลด็ยงัมีความช้ืนสูงประมาณ 30-60 เปอร์เซ็นต ์(Muasya et al. 
2002) ในทางปฏิบติัจึงไม่นิยมเก็บเมลด็พนัธ์ุท่ีระยะสุกแก่ทางสรีรวทิยา แต่จะรอไปอีกระยะหน่ึงใหค้วามช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุ
ลดลง โดยเลือกเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุท่ีระยะแก่พร้อมเก็บเก่ียว (harvesting maturity หรือ HM) หรือประมาณ 1-2 สปัดาห์หลงั
ระยะแก่ทางสรีรวิทยา เพราะความช้ืนภายในเมล็ดพนัธ์ุจะลดลงอยู่ท่ี 14-20 เปอร์เซ็นต์ (วนัชยั, 2542) ทั้ งน้ีการเก็บเก่ียวท่ี
ล่าชา้เกินไปจะท าใหเ้มลด็เส่ือมคุณภาพ รวมทั้งยงัเส่ียงต่อการเขา้ท าลายของโรคและแมลง ส่งผลใหคุ้ณภาพของเมลด็พนัธ์ุท่ี
ไดล้ดลง (ขวญัจิต และวลัลภ, 2540) แต่หากเก็บเก่ียวท่ีเร็วเกินไป หรือเก็บเก่ียวก่อนท่ีเมล็ดจะถึงระยะแก่ทางสรีรวทิยา ก็จะ
ท าให้ได้เมล็ดท่ียงัอ่อน มีการพฒันาไม่เต็มท่ี และมีการสะสมน ้ าหนักแห้งน้อย ซ่ึงจะส่งผลต่อ คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุและ
ความสามารถในการเก็บรักษาของเมลด็พนัธ์ุใหต้  ่าลงไปดว้ย (Khatun, 2009) ดงันั้นการผลิตเมลด็พนัธ์ุใหมี้คุณภาพดีนั้นตอ้ง
เก็บเก่ียวเมล็ดในระยะท่ีเหมาะสม ดอกเอ้ือง (2552) รายงานวา่ กระเจ๊ียบเขียวพนัธ์ุ TVRC 064 และพนัธ์ุ OP มีอายกุารเก็บ
เก่ียวเพื่อการผลิตเมลด็พนัธ์ุคือ 31-37 วนัหลงัดอกบาน ซ่ึงฝักมีสีเขียวเหลือง-สีน ้ าตาลอ่อน และเมลด็พนัธ์ุมีสีด า-เทา แต่การ
ผลิตเมลด็พนัธ์ุกระเจ๊ียบมอญแดงยงัไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัการสุกแก่ทางสรีรวทิยาของเมลด็พนัธ์ุ และการเปล่ียนแปลงสีฝักและ
สีเมล็ดพนัธ์ุซ่ึงใชก้ าหนดระยะเวลาเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม การทดลองน้ีจึงศึกษาพฒันาการของฝักและเมล็ดพนัธ์ุกระเจ๊ียบ
มอญแดง เพ่ือใชป้ระเมินการสุกแก่ทางสรีรวทิยาของเมลด็พนัธ์ุและก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุ 
รวมทั้งเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในวางแผนการผลิตเมลด็พนัธ์ุกระเจ๊ียบมอญแดงในสภาพภูมิอากาศของภาคใตต้่อไป   
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ศึกษาการพฒันาและการสุกแก่ของเมล็ดพนัธ์ุกระเจ๊ียบมอญแดง ในพ้ืนท่ีแปลงวิจยัคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยเตรียม
แปลงขนาด 1×10 เมตร จ านวน 5 แปลง เวน้ทางเดินระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร ใชร้ะยะระยะห่างระหว่างตน้และแถว 
60×75 เซนติเมตร ปลูกกระเจ๊ียบมอญแดงแบบหยอดหลุม ถอนแยกใหเ้หลือหลุมละ 1 ตน้เม่ือตน้กลา้อาย ุ2 สปัดาห์หลงัปลกู 
พรวนดินและใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรา 20 กิโลกรัมต่อไร่เม่ือตน้กระเจ๊ียบมอญแดงอาย ุ3 สัปดาห์หลงัปลูก และใส่ปุ๋ยสูตร 
15-15-15 อตัรา 20 กิโลกรัมต่อไร่โดยแบ่งใส่ 3 คร้ังเม่ือตน้กระเจ๊ียบมอญแดงอาย ุ5 7 และ 9 สัปดาห์หลงัปลูก  ดูแลแปลง
พร้อมก าจดัวชัพืชภายในแปลง มีการฉีดพน่สารเคมีป้องกนัก าจดัโรคและแมลงเม่ือพบการระบาดของโรคและแมลง 
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เม่ือกระเจ๊ียบมอญแดงเร่ิมออกดอกท าการติดป้ายดอกท่ีก าลงับาน แลว้เก็บเก่ียวฝักและเมลด็พนัธ์ุท่ีมีอายหุลงัดอก
บานต่างกัน 10 ระยะ คือ 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 และ 49 วนั วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design; CRD) จ านวน 4 ซ ้ า สุ่มเก็บฝักของกระเจ๊ียบมอญแดงในแต่ละอายุการพฒันา น าฝักท่ี
ได้มาตากแดดลดความช้ืนนาน 2 วนั เม่ือฝักแห้งแยกเอาเมล็ดพันธ์ุออก และสุ่มเมล็ดพันธ์ุไปทดสอบคุณภาพใน
หอ้งปฏิบติัการ บนัทึกผลการทดลอง ดงัน้ี 
การเปล่ียนแปลงสีฝักและสีเมลด็  บนัทึกขอ้มูลสีฝักและสีเมลด็โดยใชแ้ผน่เทียบมาตรฐานสีของ 

ตวัอยา่งพืช (RHS Colour Chart) 
2. น ้ าหนักแห้งของเมล็ดพนัธ์ุ สุ่มเมล็ดกระเจ๊ียบมอญแดง จ านวน 4 ซ ้ าๆ ละ 20 เมล็ด มาชัง่น ้ าหนักสด แลว้น าไปอบท่ี
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นน ามาหาน ้ าหนกัแหง้ 
3. ความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุ น าขอ้มูลน ้ าหนกัสด และน ้ าหนกัแห้ง จากขอ้ 2 มาใชใ้นการค านวณความช้ืนของเมล็ด โดยใช้
น ้ าหนกัสดเป็นเกณฑ ์(wet weight basic) จากสูตร 
                  เปอร์เซ็นตค์วามช้ืน   =  (น ้ าหนกัสด - น ้ าหนกัแหง้) ×100 

น ้าหนกัสด 
4. ความงอกมาตรฐาน (standard germination) สุ่มเมลด็พนัธ์ุกระเจ๊ียบมอญแดงมาทดสอบความงอกมาตรฐาน โดยเพาะเมลด็
บนกระดาษเพาะจ านวน 4 ซ ้ าๆละ 50 เมลด็ วางในอุณหภูมิหอ้ง หลงัจากนั้นประเมินความงอกคร้ังแรก (first count) เม่ืออาย ุ
7 วนั และประเมินความงอกคร้ังสุดทา้ย (final count) เม่ืออาย ุ14 วนั 
5. ความแข็งแรงของเมล็ดพนัธ์ุโดยวิธีการเร่งอาย ุสุ่มเมล็ดพนัธ์ุกระเจ๊ียบมอญแดงมาทดสอบความแข็งแรง ดว้ยวิธีการเร่ง
อายเุมลด็พนัธ์ุโดยใชอุ้ณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส ความช้ืนสมัพทัธ์ 100 เปอร์เซ็นต ์เป็นเวลา 72 ชัว่โมง จ านวน 4 ซ ้ าๆ ละ 50 
เมลด็ หลงัจากนั้นน าเมลด็พนัธ์ุกระเจ๊ียบมอญแดงท่ีผา่นการเร่งอายมุาทดสอบความงอกมาตรฐาน วเิคราะห์ความแปรปรวน 
(analysis of variance, ANOVA) ของข้อมูลลักษณะท่ีศึกษาต่าง ๆ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยวิธี 
Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT)  
 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
คุณภาพทางกายภาพของเมลด็พนัธ์ุ 
1. น ้ าหนกัแหง้ของเมลด็ 

ส าหรับน ้ าหนกัแหง้ของเมลด็แหง้ของกระเจ๊ียบมอญแดง พบวา่ ในระยะของการพฒันาท่ีอาย ุ10 วนัหลงัดอกบาน
มีการสะสมน ้ าหนักแห้งน้อยท่ีสุด คือ 1.49 กรัมต่อ 100 เมล็ด ในช่วงอายุ 13-34 วนัหลงัดอกบานมีน ้ าแห้งเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็ว จนเมลด็มีน ้ าหนกัแหง้สูงสุด 6.43 กรัมต่อ 100 เมลด็ท่ีอาย ุ37 วนัหลงัดอกบาน หลงัจากนั้นเมลด็มีการสะสมน ้ าหนกั
แหง้ลดลงเร่ือยๆเม่ือฝักมีอายมุากข้ึน คือ 6.36-6.09 กรัมต่อ 100 เมลด็ในช่วงอาย ุ40-49 วนัหลงัดอกบานตามล าดบั (ตารางท่ี 
1) การสะสมน ้ าหนักแห้งของกระเจ๊ียบมอญแดงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัพืชโดยทัว่ไป ซ่ึงการประเมินระยะสุกแก่ทาง
สรีรวทิยาในหลายๆพืชนั้นใชน้ ้ าหนกัแหง้สูงสุดของเมลด็ในการพิจารณา กล่าวคือ ระยะท่ีเมลด็สะสมน ้ าหนกัแหง้ไดสู้งสุด
แสดงวา่เมล็ดพนัธ์ุพฒันาถึงระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา (Copeland and McDonald, 2001; วนัชยั, 2542; บุญมี, 2558) หลงัจาก
นั้นน ้ าหนกัแหง้ของเมลด็ลดลง เน่ืองจากการเคล่ือนยา้ยอาหารจากตน้แม่ไปยงัเมลด็ส้ินสุดลง ท าใหไ้ม่มีอาหารส่งไปสะสม 
แต่ยงัมีการยอ่ยสลายอาหารท่ีสะสมไวใ้นเมล็ดเพ่ือกิจกรรมทางชีวเคมีภายในเมล็ด (Mullet, 1981; Egli, 2017) จะเห็นไดว้า่
เมลด็กระเจ๊ียบมอญแดงใชเ้วลาในการพฒันาจนถึงระยะสุกแก่ทางสรีรวทิยาท่ีอาย ุ37 วนัหลงัดอกบานซ่ึงเป็นระยะท่ีเมล็ดมี
น ้ าหนกัแห้งสูงสุด คือ 6.43 กรัมต่อ 100 เมล็ด สอดคลอ้งกบัเมล็ดพนัธ์ุกระเจ๊ียบเขียวพนัธ์ุ TVRC 064 (HE064) และพนัธ์ุ 
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OP สุกแก่ทางสรีรวทิยาท่ีฝักอาย ุ31 และ 34 วนัหลงัดอกบานตามล าดบั โดยมีน ้ าหนกัแหง้สูงสุด 69.75 และ 63.62 มิลลิกรัม
ต่อ  
ตารางที ่1 ความช้ืน น ้ าหนกัแหง้ ความงอกมาตรฐาน และความแขง็แรงของเมลด็แหง้ของกระเจ๊ียบมอญแดง 
                 ระหวา่งการพฒันาท่ีอายตุ่างกนัหลงัดอกบาน 
อายวุนัหลงัดอกบาน 

(วนั) 
ความช้ืน 

(%) 
น ้าหนกัแหง้ 

(กรัม/100 เมลด็) 
ความงอกมาตรฐาน 

(%) 
ความแขง็แรง1/ 

(%) 
10 9.23 a 1.49 j 0 j 0i 
13 9.06 ab 2.38 i 0 j 0i 
16 8.83 bc 3.65 h 0 j 0i 
19 8.62 cd 4.45 g 0 j 0i 
22 8.44 de 5.06 f 39.5 i 31.00 h 
25 8.23 ef 5.55 e 46.5 h 39.50 g 
28 8.09 fg 6.04 d 77.5 g 57.50 f 
31 7.92 gh   6.32 bc 85.5 f 59.00 ef 
34 7.68 hi  6.35 b 90.0 d 61.00 e 
37 7.50 ij 6.87 a 97.5 a 85.00 a 
40 7.36 j  6.36 b 95.0 b 75.50 b 
43 6.77 k   6.15 cd 93.0 c 74.50 b 
46 6.64 k  6.11 cd 92.5 c 71.00 c 
49 6.22 l 6.09 d 87.5 e 65.50 d 

F-Test ** ** ** ** 
C.V. (%) 2.6 2.7 2.2 2.6 

** = แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 
ค่าเฉล่ียในคอลมันเ์ดียวกนัท่ีมีอกัษรต่างกนัแตกต่างทางสถิติจากการวเิคราะห์โดยวธีิ DMRT  

1.การตรวจสอบความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุ (Accelerated Aging Test)  เมล็ดตามล าดบั  (ดอกเอ้ือง, 2552) 
และเมล็ดดอกพระจนัทร์มีน ้ าหนกัแห้งสูงสุด 383.2 มิลลิกรัมต่อเมล็ดเม่ืออายุ 30 วนัหลงัดอกบานซ่ึงเป็นระยะสุกแก่ทาง
สรีรวทิยาของเมลด็ (ทิพยสุ์คนธ์ และคณะ, 2557)  

2. ความช้ืนของเมล็ด การตากแดดลดความช้ืนท าให้เมล็ดแห้งของกระเจ๊ียบมอญแดงมีความช้ืนไม่เกิน 10 
เปอร์เซ็นตทุ์กอายฝัุก (ตารางท่ี 1) เมลด็แหง้ของกระเจ๊ียบมอญแดงท่ีอาย ุ10 วนัหลงัดอกบานมีความช้ืน 9.23 เปอร์เซ็นต ์โดย
ความช้ืนของเมล็ดค่อยๆลดลงตามอายกุารพฒันาของฝักท่ีเพ่ิมข้ึน จนมีความช้ืน 7.50 เปอร์เซ็นตท่ี์อาย ุ37 วนัหลงัดอกบาน 
และเมลด็มีความช้ืนต ่าสุด 6.22 เปอร์เซ็นตท่ี์อาย ุ49 วนัหลงัดอกบาน นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงความช้ืนของเมลด็กระเจ๊ียบ
มอญแดงมีความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงขนาดของเมล็ด (ไม่ไดแ้สดงขอ้มูล)  โดยหลงัจากระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาไป
แลว้ เมลด็มีความช้ืนลดลงและขนาดของเมลด็ลดลงเลก็นอ้ยดว้ย 
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คุณภาพทางสรีรวทิยาของเมลด็พนัธ์ุ 
1. ความงอกมาตรฐาน 

เมลด็แหง้ของกระเจ๊ียบมอญแดงท่ีฝักอาย ุ10-19 วนัหลงัดอกบานยงัไม่สามารถงอกได ้เมลด็เร่ิมงอกไดท่ี้ฝักอาย ุ22 
วนัหลงัดอกบานโดยมีความงอกมาตรฐาน 39.5 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 1) หลงัจากนั้นเมล็ดมีความงอกเพ่ิมข้ึนจนมีความงอก
มาตรฐานสูงสุด 97.5 เปอร์เซ็นต์ท่ีฝักอายุ 37 วนัหลงัดอกบานซ่ึงเป็นระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา และเมล็ดมีความงอก
มาตรฐานลดลงเป็น 87.5 เปอร์เซ็นตท่ี์ฝักอาย ุ49 วนัหลงัดอกบาน สอดคลอ้งกบัเมลด็พนัธ์ุพืชหลายชนิดท่ีมีความงอกสูงสุด
ท่ีระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา เช่น เมล็ดพนัธ์ุกระเจ๊ียบเขียวพนัธ์ุตน้เต้ีย #053 และพนัธ์ุตน้สูง #039 สุกแก่ทางสรีรวิทยาท่ีฝัก
อายุ 28 และ 36 วนัหลงัดอกบานตามล าดบั โดยมีความงอกสูงสุด 97 และ 100 เปอร์เซ็นต์ตามล าดบั (ฉันทนา และคณะ , 
2548) และเมล็ดถั่วแดงหลวงสุกแก่ทางสรีรวิทยาท่ีอายุ 30 วนัหลังดอกบานโดยมีความงอกสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์               
(ศานิต, 2551) ในช่วงอายุ 10-19 วนัหลงัดอกบานเมล็ดแห้งของกระเจ๊ียบมอญแดงยงัไม่สามารถงอกได ้อาจเน่ืองจากตน้
อ่อนยงัพฒันาไม่สมบูรณ์พอท่ีจะงอกได ้(Bewley et al, 1994) เมลด็เร่ิมงอกไดท่ี้ฝักอาย ุ22 วนัหลงัดอกบานแต่ยงัมีความงอก
ต ่า แสดงว่า ตน้อ่อนในเมล็ดไดพ้ฒันาสมบูรณ์แลว้ แต่การสะสมอาหารยงัไม่สมบูรณ์เต็มท่ี (ขวญัจิตรและวลัลภ, 2531)                
ซ่ึงเมลด็กระเจ๊ียบมอญแดงมีอาหารสะสมในรูปน ้ าหนกัแหง้เพียง 5.06 กรัมต่อ 100 เมลด็ 
2. ความแขง็แรง 
 จากการตรวจสอบความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอาย ุพบวา่ ความงอกหลงัการเร่งอายมีุแนวโนม้เช่นเดียวกบัความ
งอกมาตรฐาน คือ เมล็ดแห้งของกระเจ๊ียบมอญแดงท่ีอาย ุ22 วนัหลงัดอกบาน มีความงอกหลงัการเร่งอาย ุ  31 เปอร์เซ็นต์ 
หลงัจากนั้นเมล็ดมีความงอกหลงัการเร่งอายเุพ่ิมข้ึน จนมีความงอกหลงัการเร่งอายุสูงสุด 85 เปอร์เซ็นตท่ี์อาย ุ37 วนัหลงั
ดอกบาน ต่อมาเมล็ดมีความงอกหลงัการเร่งอายลุดลงตามอายฝัุกท่ีเพ่ิมข้ึน จนเมล็ดมีความงอกหลงัการเร่งอายลุดลงเหลือ 
65.50 เปอร์เซ็นต์ท่ีอายุ 49 วนัหลังดอกบาน (ตารางท่ี  1) จะเห็นได้ว่าความแข็งแรงของกระเจ๊ียบมอญแดงมีลกัษณะ
สอดคลอ้งกบัการพฒันาและการสุกแก่ของเมล็ด คือ ในช่วงแรกเมล็ดพนัธ์ุมีความแข็งแรงต ่า เน่ืองจากอาหารสะสมยงัไม่
สมบูรณ์เตม็ท่ี (วนัชยั, 2542) ความแขง็แรงจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนเมลด็พนัธ์ุมีความแขง็แรงสูงสุดเม่ือเมลด็สุกแก่ทางสรีรวทิยา 
(Delouche, 1985) ซ่ึงเป็นระยะท่ีเมลด็เจริญเติบโตเตม็ท่ี  หลงัจากนั้นเมลด็มีอตัราการเส่ือมคุณภาพเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ มีผลท า
ให้ความแข็งแรงลดลงจนถึงระยะท่ีเมล็ดไม่สามารถงอกได ้อตัราการเส่ือมคุณภาพของเมล็ดจะชา้หรือเร็วนั้นข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอุณหภูมิ ความช้ืน และโรคแมลงในบริเวณแปลงปลูกนั้น ๆ (บุญมี, 2558) ดงันั้นจึงตอ้งเก็บเก่ียว
เมลด็พนัธ์ุออกจากแปลงปลูกใหเ้ร็วท่ีสุดหลงัจากระยะสุกแก่ทางสรีรวทิยา 
การเปลีย่นแปลงสีของฝักและเมลด็ 

ฝักกระเจ๊ียบมอญแดงมีสีแดงม่วงท่ีอาย ุ10-16 วนัหลงัดอกบาน ฝักเปล่ียนเป็นสีแดงอ่อนเม่ืออาย ุ19-22 วนัหลงั
ดอกบาน จากนั้นฝักเปล่ียนสีแดงเทาอ่อนท่ีอาย ุ25-34 วนั ฝักเร่ิมแห้งเป็นสีน ้ าตาลส้มและจะเร่ิมแตกท่ีอาย ุ37-43 วนัหลงั
ดอกบาน และสีฝักจางลงโดยมีสีน ้ าตาลสม้อ่อนเม่ืออาย ุ46-49 วนั (ตารางท่ี 2) ส่วนสีของเมลด็ 
ตารางที ่2 สีฝักและสีเมลด็ของกระเจ๊ียบมอญแดงระหวา่งการพฒันาท่ีอายตุ่างกนัหลงัดอกบาน 
อายวุนัหลงัดอกบาน 

(วนั) 
 สีฝัก  สีเมลด็ 

10  red – purple 60 group A  yellow – green 149 group D 
13  red – purple 60 group A  yellow – green 149 group D 
16  red – purple 60 group A  yellow – green 145 group A 
19  greyed – red 182 group A  yellow – green 145 group A 
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22  greyed – red 182 group B  yellow – green 147 group D 
25  greyed – red 182 group C  yellow – green 147 group D 
28  greyed – red 182 group C  yellow – green 147 group D 
31  greyed – red 182 group D  yellow – green 148 group B 
34  greyed – red 182 group D  black 202 group A 
37  greyed – orange 177 group D  black 202 group A 
40  greyed – orange 177 group D  black 202 group A 
43  greyed – orange 177 group D  brown 200 group A 
46  greyed – orange 174 group D  brown 200 group A 
49  greyed – orange 174 group D  brown 200 group A 

 
พนัธ์ุ พบวา่ เมล็ดมีสีเขียวเหลืองอ่อนในฝักท่ีอาย ุ10-19 วนัหลงัดอกบาน จากนั้นเมล็ดพนัธ์ุมีสีเขียวในฝักท่ีอาย ุ22-31 วนั
หลงัดอกบาน สีเมล็ดเปล่ียนเป็นสีด าและเมล็ดเร่ิมแห้งท่ีอายุ 34-40 วนัหลงัดอกบาน และเมล็ดมีสีน ้ าตาลด าเม่ือฝักมีอายุ            
43-49 วนัหลงัดอกบาน ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงสีของฝักและเมล็ดเกิดจากการเปล่ียนแปลงของเม็ดสีต่างๆในช่วงท่ีฝักและ
เมลด็มีการพฒันาเร่ือยๆไปจนถึงระยะเก็บเก่ียว ซ่ึงการเปล่ียนแปลงสีของฝักและเมลด็น้ีสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงน ้ าหนกั
แห้งและความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุ จะเห็นไดว้า่สีของฝักและเมล็ดเป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีสามารถสังเกตเห็นได ้
(visual indicator) จึงใช้เป็นตวับ่งช้ีระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาและระยะแก่พร้อมเก็บเก่ียวได้ (Elias and Copeland, 2001; 
Ekpong and Sukprakarn, 2008) ดงัเช่น การเก็บเก่ียวปอเทืองเพ่ือผลิตเมล็ดพนัธ์ุควรเก็บเก่ียวฝักสีน ้ าตาลอ่อนท่ีภายในฝักมี
เมลด็พนัธ์ุสีน ้ าตาล (พิทยา และคณะ, 2553) และระยะท่ีเหมาะสมในการเก็บเก่ียวเมลด็พนัธ์ุดอกพระจนัทร์ คือ ผลแหง้เป็นสี
น ้ าตาลเขม้และเมล็ดมีสีเหลืองอมน ้ าตาล (ทิพยสุ์คนธ์ และคณะ, 2557) ดงันั้นการผลิตเมล็ดพนัธ์ุกระเจ๊ียบมอญแดงเพื่อให้
ได้เมล็ดพนัธ์ุคุณภาพดีควรเก็บเก่ียวฝักท่ีอายุ 37-43 วนัหลงัดอกบาน โดยฝักมีสีน ้ าตาลส้ม ฝักเร่ิมแห้ง เหล่ียมฝักแตก
เล็กนอ้ย และเมล็ดพนัธ์ุภายในฝักมีสีด าและสีด าน ้ าตาล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Demir (1994) ท่ีพบวา่ ระยะท่ีเมล็ดพนัธ์ุเร่ิมหดตวั
ไม่ติดกบัฝัก และฝักเร่ิมเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีน ้ าตาล สามารถใชบ่้งบอกระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาของเมล็ดพนัธ์ุกระเจ๊ียบ
เขียว (okra) ได ้  
 

สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาการพฒันาและการสุกแก่ของเมล็ดพนัธ์ุของกระเจ๊ียบมอญแดง พบวา่เมล็ดแห้งของกระเจ๊ียบมอญ

แดงสุกแก่ทางสรีรวิทยาเม่ืออาย ุ37 วนัหลงัดอกบาน โดยเมล็ดมีน ้ าหนกัแห้งสูงสุดประมาณ 6.87 กรัมต่อ 100 เมล็ด เมล็ด
พนัธ์ุมีความงอกมาตรฐานสูงสุด 97.50 เปอร์เซ็นต ์และมีความแขง็แรงของเมล็ดพนัธ์ุสูงสุดในรูปของความงอกหลงัการเร่ง
อายุ ส าหรับการเก็บเก่ียวกระเจ๊ียบมอญแดงเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ควรเก็บเก่ียวฝักท่ีอาย ุ37-43 วนัหลงัดอกบาน โดยฝักมีสี
น ้ าตาลสม้ ฝักเร่ิมแหง้ เหล่ียมฝักแตกเลก็นอ้ย และเมลด็พนัธ์ุภายในฝักมีสีด าและสีด าน ้ าตาล 
 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ท่ีให้ความอนุเคราะห์พ้ืนท่ีเพ่ือใชใ้นการปลูก

ทดลอง ขอขอบคุณกิตติญา อ่อนช่วย และวชัรพล บวัเนียมส าหรับความช่วยเหลือในการดูแลแปลงปลูก ตรวจสอบคุณภาพ
เมลด็พนัธ์ุ และเก็บขอ้มูล  
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ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญของแคลลัสและ 

การผลติสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในสภาพเพาะเลีย้งของหนามแดง (Carissa carandas Linn.) 

Effect of Plant Growth Regulators on Callus Culture and in vitro Production of Fructo-

oligosaccharide in Carrisa carandus Linn. 
 

พงศย์ทุธ  นวลบุญเรือง1* รุ่งนภา ช่างเจรจา1 และ นิอร โฉมศรี1  
Phongyuth Nualbunruang 1* Rungnapa Changjeraja 1 Ni-orn Chomsri 1 

 

บทคัดย่อ 
 

หนามแดง (Carissa carandas Linn.) เป็นพืชท่ีมีศักยภาพในการน ามาเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพ โดยจะเป็นการ
น ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการแต่งสี และรส หรือใช้เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ ใช้รักษาโรค ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ 
(Fructo-oligosaccharide) เป็นสารเส้นใยละลายน ้ าได ้ เป็นสาร Prebiotic ท่ีช่วยเพ่ิมปริมาณจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ในล าไส้ 
การผลิตสารทางชีวภาพโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช สามารถท าไดโ้ดยการชกัน าใหเ้น้ือเยือ่เกิดเป็นแคลลสั บนสูตรอาหารท่ี
เหมาะสม จากนั้นจึงหาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะให้แคลลสันั้นสร้างสารตามท่ีตอ้งการ โดยมีปัจจยัต่างๆท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งทั้ง
ปัจจยัภายนอก เช่น แสงสว่างและอุณหภูมิ และปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการเพาะเล้ียง ไดแ้ก่ ช้ินส่วนท่ีน ามาเพาะเล้ียง และ
อาหารท่ีใชใ้นการเพาะเล้ียง ไดแ้ก่ชนิดของอาหาร แร่ธาตุต่างๆ สารควบคุมการเจริญเติบโตตลอดจนความเป็นกรดด่าง 
ส าหรับหนามแดงนั้นยงัไม่มีรายงานวา่มีการผลิตสารส าคญัต่างๆโดยการเพาะเล้ียงเซลล ์การทดลองน้ีเป็นการศึกษาผลของ
สารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญเติบโตของแคลลสัของหนามแดงและการสร้างสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด ์โดย
ท าการเพาะเล้ียงแคลลสัของหนามแดงในอาหาร MS(1962) ท่ีเสริมดว้ยสารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิดท่ีอตัราส่วนผสม
ของ  BA 0 0.5 1 และ 1.5 มก./ล. และ 2,4-D 1 2 3 4 มก./ล. ผลการทดลองพบวา่ เม่ือท าการเพาะเล้ียงแคลลสัหนามแดงเป็น
เวลา 10 สัปดาห์ อาหารสูตร MS ท่ีเสริมด้วย BA 1.5 มก./ล. และ 2,4-D 4 มก./ล. แคลลัสจะเจริญเติบโตดีท่ีสุดอย่างมี
นยัส าคญั ส่วนอาหารท่ีให้ปริมาณสารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์สูงท่ีสุดคือ อาหารสูตร MS ท่ีเสริมดว้ย BA 0 มก./ล. และ 
2,4-D 2 มก./ล.  
 
ค าส าคญั : หนามแดง (Carissa carandas Linn), ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด ์
 
 
 
 
 
 
 
1 สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ต าบลพิชยั อ  าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 52000 
1 Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Muang District, Lampang 52000, Thailand 
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ABSTRACT 
 

Carissa carandas Linn. is a useful food and medicinal plant, found to be widely distributed throughout subtropical 
and tropical regions. The plant has been used as a traditional medicinal plant, and Homoeopathic system of medicine. Fructo-
oligosaccharides were known as prebiotics, generally defined as non-digestible polysaccharides and oligosaccharides, which 
promote the growth of beneficial lactic acid bacteria in the colon. Plant cell and tissue culture has emerged as a safe and 
low cost alternative system for the production and the accumulation of many valuable bioactive compounds because it can 
provide several benefits to minimize these problems allowing the continuous, reliable, and predictable production of these 
molecules independently of seasonal variations as well as the optimization and the enhancement of their biosynthesis under 
well controlled conditions. There were no earlier reports for the production of fructo-oligosaccharide in the callus culture 
of this plant. The effects of combinations of BA and 2,4-D  were studied. Calli of Carissa carandas were cultured on MS 
media with combination of  0, 0.5, 1 or 1.5 mg/l of BA and 1, 2, 3 or 4 mg/l of NAA semi-solid media for 10 weeks of 
culture. The results showed that in the medium combination with 1.5 mg/l BA and 4 mg/l 2,4-D gave the highest growth 
significantly. The highest fructo-oligosaccharide production was founded in the medium combination with 0 mg/l BA and 
2 mg/l 2,4-D 
 

Keywords: Carissa carandas Linn. , Fructo-oligosaccharide. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   266 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

 

บทน า 
หนามแดง หรือ มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นผลไมพ้ื้นบา้นของไทย มีช่ือทางวทิยาศาสตร์วา่ Carissa carandas Linn. 

อยูใ่นวงศ์ Apocynaceae  มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นไมพุ้่มยืนตน้ สูงราว 2-5 m ดอกมีสีชมพูหรือแดงอ่อน และมีกล่ินหอม
อ่อนๆ ออกดอกตลอดปี ผลอ่อนจะมีสีชมพูอ่อนๆ และค่อยๆ เขม้ข้ึนเป็นสีแดง จนกระทัง่สุกจึงกลายเป็นสีด า เน่ืองดว้ยผล
สุกของมะม่วงหาวมะนาวโห่มีสีเขม้มากจนถึงด า จึงจดัเป็นแหล่งของแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ท่ีส าคญั และจาก
รายงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์พบวา่แอนโทไซยานินเป็นหน่ึงในกลุ่มของรงควตัถุท่ีมีศกัยภาพในการป้องกนัโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงปัจจุบนัผูบ้ริโภคเร่ิมรู้จกั และตอ้งการผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มากข้ึน เพราะทางวชิาการระบุ
วา่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถตา้นทานอาการหวดัไดดี้ วงการแพทยไ์ดน้ าไปใชรั้กษาโรคควบคู่กบัยาแผนปัจจุบนัเพราะ
มีปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระมากตามไปดว้ยและเป็นตวัช่วยป้องกนัการเกิดโรคหลายโรค มะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
โรคเกาต ์เป็นตน้และในมะม่วงหาวมะนาวโห่อาจจะมีปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่ในผกัและผลไมต้ามทอ้งตลาด
ทัว่ไปอีกดว้ย(สกนุกานต ์และคณะ 2556) 

ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นน ้ าตาลชนิดนึงท่ีมีโมเลกุลท่ีไม่สั้นหรือยาวโดยมีความยาวประมาณ 2-10 โมเลกุล 
ผงละเอียดสีขาวไม่มีกล่ิน ให้พลงังานต ่า มีความหวานประมาณ 1/3 ของน ้ าตาลซูโครสโดยทัว่ไปแลว้ สารท่ีแสดงฤทธ์ิทาง
ชีวภาพ สามารถถูกสร้างข้ึนโดยพืชไดเ้องตามธรรมชาติโดยตอ้งอาศยัเวลานานนบัเป็นปี ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด ์เป็นสาร
เส้นใยละลายน ้ าได ้แต่กระเพาะไม่สามารถยอ่ยและดูดซึมได ้ ซ่ึงสามารถคงสภาพจนถึงล าไส้ใหญ่ ฟรุกโตโอลิโกแซคคา
ไรด ์เป็นสาร Prebiotic ท่ีช่วยเพ่ิมปริมาณจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ (Probiotics) ในล าไส ้คือ แลคโตบาซิลลสั และ บิฟิโแบคที
เรีย  โดยล าไส้ใหญ่มีจุลินทรียท์ั้งแบบมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ถา้มีจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์นอ้ยกวา่ ล าไส้ใหญ่ก็ไม่
สามารถท างานไดเ้ต็มท่ี ดูดซึมสารอาหารบางชนิดไดน้้อยลง เช่น แคลเซียม การท่ี ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์  ช่วยเพ่ิม
ปริมาณแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์นั้น ท าให้การขบัถ่ายของล าไส้ดีข้ึน การเคล่ือนตวัของอุจจาระสะดวกข้ึนและลดอาการ
ทอ้งผกู   

ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ เป็นสารพรีไบโอติกท่ีสามารถพบได้พืชหลายชนิด ได้ในอาหารประเภทขา้วสาลี             
ขา้วไรย ์หวัหอม หน่อไมฝ้รัง อาร์ติโชค้ หวัชิคอรี ลูกแกว้มงักร แก่นตะวนั กลว้ย ถวัเหลือง กระเทียม ตน้หอม ตน้กระเทียม 
มะเขือเทศ และพืช ประเภทพืชหัว โดย ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ส่วนใหญ่ทีใชใ้นทอ้งตลาดมกัสกดัจาก หัวชิคอรี  หรือ
ผลิตจากน ้ าตาลทรายโดยใชเ้อนไซม ์fructosyltransferase 

การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชเป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถชกัน าให ้พืชเพ่ิมปริมาณในระยะเวลาอนัสั้น ตลอดจนสามารถ 
กระตุน้การผลิตสารส าคญัในพืชให้เพ่ิมข้ึนได ้การเพาะเล้ียงช้ินส่วนพืช เพ่ือชกัน าให้พืชเจริญเป็นแคลลสั หรือกลุ่มเซลล์
เน้ือเยือ่เจริญซ่ึงเป็นกลุ่มเซลลท่ี์มีการและสะสมสาระส าคญัในปริมาณสูง การเจริญเติบโตของเน้ือเยือ่นั้น ท าใหเ้ซลลข์องพืช
แบ่งตวัเพ่ิมจ านวนมากมายเป็นกลุ่มเซลลท่ี์เรียกวา่  แคลลสั (Callus)   เราจึงสามารถบงัคบัใหเ้น้ือเยือ่น้ีเจริญเติบโตข้ึนไดเ้ม่ือ
มีสภาวะท่ีเหมาะสมและแบ่งเน้ือเยื่อเหล่าน้ีไปเล้ียงในอาหารใหม่ จนเจริญเติบโตเป็นเน้ือเยื่อใหม่จ านวนมากมายตาม
ตอ้งการเช่น ดงันั้นการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชจึงเป็นแนวทางหน่ึงในการ ผลิตพืชทดแทนการใชพ้ืชจากธรรมชาติได้ วิธีการ
เหล่าน้ีมีขอ้ดีเหนือกวา่วิธีทางธรรมชาติท่ีสามารถผลิตสารท่ีตอ้งการไดใ้นระยะเวลาสั้น และบางวิธียงัสามารถเพ่ิมผลผลิต
ให้ไดม้ากกวา่ตามธรรมชาติอีกดว้ย ตวัอยา่งของวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพท่ีถูกน ามาใชร่้วมกบัการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช
ต่างๆ ไดแ้ก่ การตรึงเซลล ์การพฒันาให้เป็นอวยัวะท่ีเหมาะแก่การสร้างหรือสะสมสาร การเติมสารตั้งตน้ของกระบวนการ
ชีวสังเคราะห์และการเปล่ียนแปลงทางชีวภาพ การเติมสารซ่ึงสามารถเหน่ียวน าให้เกิดการสร้างสารทุติยภูมิเพ่ิมข้ึน การ
รบกวนสภาพการเลือกผา่นของเยือ่หุม้เซลลแ์ละเยือ่หุม้แวคิวโอเพ่ือใหมี้การปลดปล่อยสารออกมา รวมทั้งสร้างแหล่งสะสม
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เทียมในอาหารเพาะเล้ียงเพ่ือให้เป็นท่ีสะสมสารท่ีอาจเป็นพิษต่อเซลล์ ในท านองเดียวกนั เทคนิคทางพนัธุวิศวกรรมอาจ
น ามาใชร่้วมกบัเทคนิคเหล่าน้ี เพ่ือผลิตสารท่ีตอ้งการในปริมาณมากข้ึนได(้ศุภวรรณ 2549) 

การผลิตสาระส าคญัในพืชโดยการเพาะเล้ียงเซลล์นั้น มีปัจจยัต่างๆท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น การเติมสารควบคุม                                  
การเจริญเติบโตลงในอาหารท่ีใชเ้พาะเล้ียง จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของแคลลสัและปริมาณสาระส าคญั มีรายงานใน
หลายๆพืช เช่น พรมมิ (เจิมอรุณ และคณะ 2560) ใบเตย กระเจ๊ียบเขียว กระเจ๊ียบแดง แครอท ขม้ิน มะตูม ปีบ ข้ีเหล็ก เพกา 
และอญัชญั (ปิยะนนัท ์และคณะ 2560) มะเฟือง (สนธยา 2560) เป็นตน้ 

เน่ืองจาก หนามแดง (Carissa carandas Linn.)เป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในการน ามาเป็นผลไมเ้พื่อสุขภาพ โดยจะเป็น
การน ามาใชป้ระโยชน์ส าาหรับการแต่งสี และรส หรือใชเ้ป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ ใชรั้กษาโรคส าหรับหนามแดงนั้นยงัไม่มี
รายงานวา่มีการผลิตสารส าคญัต่างๆโดยการเพาะเล้ียงเซลล ์ การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษากาการเพาะเล้ียงแคลลสั เพ่ือให้
ไดต้น้ในปริมาณท่ีมาก ตลอดจนถึงการศึกษาเพื่อผลิตสารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดใ์นสภาพการเพาะเล้ียงเซลล ์
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญของแคลลสั 

น าใบอ่อนจากยอดตน้หนามแดง ตดัให้มีความยาวประมาณ 0.5 cm เพาะเล้ียงช้ินส่วนดงักล่าวบนอาหารสูตร MS 
ท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิด ดว้ยสัดส่วนผสมของ BA  ความเขม้ขน้ 0 0.5 1 และ 1.5 มก./ล. และ 2,4-D 1 2 3 
และ 4 มก./ล. น าไปวางในห้องท่ีควบคุมอุณหภูมิ 25+2 oC ให้แสง 16 ชัว่โมงต่อวนั โดยเพาะเล้ียงในสภาพปลอดเช้ือเป็น 
เวลา 10 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ท าการวดัการเจริญเติบโตของแคลลสัทุก
สปัดาห์ 
2. การหาปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด ์
 เม่ือครบก าหนดระยะเวลาของการเพาะเล้ียงแคลลสั ชัง่แคลลสัน ้ าหนัก ตวัอย่างละ 1 กรัม ท าการสกดัดว้ยน ้ า 
deionized ปริมาณ 1 มล. จ านวนตวัอย่างละ 3 ซ ้ า  แลว้น ามากรองดว้ยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 และน าสารสกดัท่ี
ไดม้าวิเคราะห์หาปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ทั้งหมด โดยการวิเคราะห์ค่า น ้ าตาลมาตรฐาน 5 ชนิด ไดแ้ก่ fructose  
glucose  sucrose  kestose และ  nystose  โดยเคร่ืองวิเคราะห์ HPLC ยี่ห้อ Agilent Techies รุ่น 1260 Infinity II ควบคุม
อุณหภูมิท่ี 40 องศาเซลเซียส ปริมาตรฉีดสาร: 20 ไมโครลิตร 
 

ผลและวจิารณ์ผล 

ในการศึกษาหาสูตรอาหารท่ีเหมาะในการชักน าให้ช้ินส่วนของหนามแดงเจริญเติบโตเป็นแคลลสั พบว่าเกิด
แคลลสัในทุกชุดการทดลอง แคลลสัท่ีไดส่้วนมาก มีลกัษณะแบบ friable สีขาวหรือเหลือง ฟ ูและอวบน ้ า (ภาพท่ี 1) จากการ
วดัขนาดแคลลสัหนามแดงท่ีไดท้ าการเพาะเล้ียงเป็น เวลา 10 สัปดาห์  พบวา่ทุกสูตรอาหารให้อตัราการสร้างแคลลสั 100 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนการเจริญเติบโตของแคลลสันั้นพบว่าแคลลสัท่ีเพาะเล้ียงบนอาหาร  MS ท่ีเสริมดว้ย BA 1.5 มก./ล. และ 
2,4-D 4 มก./ล. สามารถชกัน าให้ช้ินส่วนของหนามแดง เกิดแคลลสั และเจริญไดดี้ท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05)  โดยให้
ขนาดเฉล่ีย 3.04 ซม.(ตารางท่ี 1)  สอดคลอ้งกบัการเพาะเล้ียงแคลลสัของหนอนตายหยาก (นิตยา และสุภาพร 2559) และ 
ยางพารา (ดนุพงศ ์และคณะ 2557)  ท่ีพบวา่ 2,4-D สามารถชกัน าใหเ้น้ือเยือ่พืชเกิดแคลลสัและใหอ้ตัราการเจริญท่ีสูง  

จากการทดลองการการตรวจหาสารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ในแคลลสัของหนามแดง โดยวดัจากค่าของปริมาณ
น ้ าตาล fructose  glucose sucrose kestose และ  nystose พบวา่ ทุกสูตรอาหารสามารถชกัการใหแ้คลลสัของหนามแดงสร้าง
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สารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดไ์ด ้(ตารางท่ี 2) แต่ยงัสร้างไดใ้นปริมาณสารน ้ าตาลบางตวันอ้ยกวา่ผลสด ซ่ึงการท่ีเซลลพื์ชท่ี
เกิดจากการเพาะเล้ียงสร้างสาระส าคญัได้ปริมาณท่ีน้อยกว่าพืชธรรมชาติก็เพราะว่า เน้ือเยื่อเพาะเล้ียงเป็นเวลล์แบบ 
undifferentiated cell ซ่ึงขาดการแสดงออกของยีนในการสร้างสาร (ศุภวรรณ 2549) อย่างไรก็ตามจากการทดลองน้ีมี
แนวโนม้ท่ีจะสามารถผลิตสารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์  โดยการเพาะเล้ียงแคลลสัได ้โดยจะตอ้งท าการศึกษาเพ่ือปรับปรุง
สูตรอาหารเพาะเล้ียงแคลลสั ใหไ้ดส้ารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดป์ริมาณท่ีมากข้ึนต่อไป   
ตารางที่ 1 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญของแคลลัสหนามแดง  (Carissa carandas Linn) เม่ือท า                    
     การเพาะเล้ียงเป็นเวลา 10 สปัดาห์ 

Treatment ขนาดของแคลลสั เฉล่ีย (ซม.) 
1. MS เสริมดว้ย BA 0 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.                               1.00  CDEFG 
2. MS เสริมดว้ย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.                               1.00  CDEFG 
3. MS เสริมดว้ย BA 1 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.                               2.20  ABC 
4. MS เสริมดว้ย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.                               2.30  ABC 
5. MS เสริมดว้ย BA 0 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.                               0.08  G 
6. MS เสริมดว้ย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.                               0.50  EFG 
7. MS เสริมดว้ย BA 1 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.                               1.80  ABCDE 
8. MS เสริมดว้ย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.                               2.50  AB 
9. MS เสริมดว้ย BA 0 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.                               0.34  FG 
10. MS เสริมดว้ย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.                               1.66  ABCDEF 
11. MS เสริมดว้ย BA 1 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.                                2.06  ABCD 
12. MS เสริมดว้ย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.                               0.70  DEFG 
13. MS เสริมดว้ย BA 0 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.                               0.20  G 
14. MS เสริมดว้ย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.                               1.10  BCDEFG 
15. MS เสริมดว้ย BA 1 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.                               2.30  ABC 
16. MS เสริมดว้ย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.                               3.04  A 
 CV 60.75 

 
ตารางที ่2 ปริมาณของสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรดใ์นแคลลสัของหนามแดง (Carissa carandas Linn) ในอาหารเพาะเล้ียง
  สูตรต่างๆ เม่ือท าการเพาะเล้ียงเป็นเวลา 10 สปัดาห์ 

Treatment 
ปริมาณน ้ าตาลในตวัอยา่งเฉล่ีย (มก./มล) 

fructose+ glucose sucrose kestose   nystose 
T 1 3.82 ± 0.07 15.38 ± 0.49 0.03 ± 0.04 0.58 ± 0.11 
T 2 2.82 ± 1.57 19.51 ± 7.01 0.02 ± 0.02 0.61 ± 0.06 
T 3 1.94 ± 0.83 20.68 ± 5.02 0.12 ± 0.12 0.44 ± 0.14 
T 4 1.07 ± 0.19 17.30 ± 14.13 0.01 ± 0.01 0.52 ± 0.03 
T 5 4.54 ± 0.92 8.76 ± 7.12 0.05 ± 0.04 0.38 ± 0.13 
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T 6 3.32 ± 1.23 16.74 ± 2.96 0.02 ± 0.01 0.38 ± 0.13 
T 7 2.45 ± 2.87 4.96 ± 2.72 0.04 ± 0.05 0.26 ± 0.04 
T 8 1.49 ± 0.80 2.90 ± 0.27 0.03 ± 0.03 0.09 ± 0.10 
T 9 3.22 ± 0.62 18.05 ± 9.24 0.04 ± 0.01 0.99 ± 0.16 
T 10 2.31 ± 0.82 12.42 ± 3.39 0.02 ± 0.01 0.67 ± 0.52 
T 11 2.13 ± 0.12 12.49 ± 0.69 0.10 ± 0.10 0.46 ± 0.28 
T 12 0.95 ± 0.13 11.24 ± 2.50 0.08 ± 0.01 0.28 ± 0.16 
T 13 3.01 ± 0.09 14.41 ± 3.27 0.02 ± 0.01 0.68 ± 0.46 
T 14 2.38 ± 0.42 8.26 ± 2.51 0.06 ± 0.04 0.65 ± 0.60 
T 15 2.71 ± 1.73 13.98 ± 0.68 0.09 ± 0.00 0.52 ± 0.04 
T 16 0.94 ± 0.05 7.69 ± 0.53 0.08 ± 0.00 0.34 ± 0.44 
ผลสด 46.80 - - 0.14 

 

 
 

ภาพที ่1  ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญของแคลลสัหนามแดง (Carissa carandas Linn) เม่ือท า 
         การเพาะเล้ียงเป็นเวลา 10 สปัดาห์ 
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ท่ีมีสารควบคุมการเจริญเติบโตคือ BA 1.5 มก./ล. ร่วมกบั 2,4-D 4 มก./ล. โดยสามารถซักน าให้ใบอ่อน เมล็ดมะเฟืองเกิด
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อทิธิพลของระดับปุ๋ยฟอสฟอรัสที่แตกต่างกนัต่อการเจริญเติบโตและผลผลติของผกัเชียงดา 
Influence of Various Phophorus Fertilizer on Growth and Consumable 

 parts of Gymnema inodorum (Lour.) Decne. 
 

ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์1* ชิติ  ศรีตนทิพย์1 และ เกรียงศกัด์ิ  ลือชยั2  
Parinyawadee  Sritontip1* Chiti  Sritontip1 Kriengsak Luechai2 

 

บทคัดย่อ 
 

 การทดลองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผกัเชียงดา 
ในพ้ืนท่ีทดลองสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร จงัหวดัล าปาง โดยใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 10 ซ ้ า มี 5 
กรรมวิธี คือ ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 กรัม P2O5 ต่อตน้  ทุกกรรมวิธีใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 0.5 กรัมยเูรียต่อตน้ 
และใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม 0.3 กรัม K2O ต่อตน้ ทดลองกบัตน้ผกัเชียงดาสายตน้เดียวกนัท่ีขยายพนัธ์ุจากการปักช าท่ีมีอาย ุ3 
เดือนหลงัยา้ยปลูก ด าเนินการทดลองในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จากการทดลองพบวา่การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส
อตัรา 0.5 กรัมต่อตน้ ท าให้ผกัเชียงดามีการเจริญเติบโตดา้นความกวา้งของทรงพุม่ น ้ าหนกัยอดรวมต่อตน้ต่อเดือน จ านวน
ยอดรวมต่อตน้สูงท่ีสุด (P<0.01) และเพ่ิมปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ส่วนการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอตัรา 2.0 กรัมต่อตน้ ส่งผล
ใหผ้กัเชียงดามีความเขียวของใบสูงท่ีสุด 
 
ค าส าคญั: ผกัเชียงดา, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, การเจริญเติบโต, ผลผลิต 
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ABSTRACT 
 

 The research aimed to study on influence of phosphorus fertilizer on growth and consumable parts of Gymnema 
inodorum (Lour.) Decne. was conducted at Agricultural Technology Research Institute, Lampang province. The 
experimental design used was a CRD consisted of 5 treatments and each with 10 replications. The treatments were 5 rates 
of phosphorus fertilizer i.e., 0, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 g P2O5/plant, nitrogen fertilizer applied 0.5 g urea/plant and potassium 
fertilizer applied 0.3 g K2O/plant. Plant samples were taken from the same clone by cutting propagation and were 
approximately 3 months after transplanting. The experiment was carried out during March - May 2013. Fertilizer application 
at the rate of 0.5 g/plant greatly improved canopy width, shoot weight per plant per month, shoot number per plant per 
month (P<0.01) and increased phenolic compound. The 2.0 g/plant treatment gave the highest chlorophyll content of shoot. 
 
Keywords: Gymnema inodorum (Lour.) Decne., phosphorus fertilizer, growth, consumable parts 
 

บทน า 
ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารหลกัธาตุหน่ึงท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ธาตุฟอสฟอรัสในดินมีก าเนิดมาจาก

การสลายตวัผุพงัของแร่บางชนิดในดิน การสลายตวัของสารอินทรียวตัถุในดินก็จะสามารถปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมา
เป็นประโยชน์ต่อพืชท่ีปลูกไดเ้ช่นเดียวกบัไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัสในดินท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อพืชไดจ้ะตอ้งอยูใ่นรูปของ
อนุมูลของสารประกอบท่ีเรียกวา่ ฟอสเฟตไอออน (H2PO4

- และ HPO4
-) ซ่ึงจะตอ้งละลายอยูใ่นน ้ าในดิน สารประกอบของ

ฟอสฟอรัสในดินมีอยู่เป็นจ านวนมากแต่ส่วนใหญ่ละลายน ้ ายาก ดงันั้นจึงมกัจะมีปัญหาเสมอว่าดินถึงแมจ้ะมีฟอสฟอรัส
มากก็จริงแต่พืชก็ยงัขาดฟอสฟอรัส เพราะส่วนใหญ่อยูใ่นรูปท่ีละลายน ้ ายากนัน่เอง นอกจากนั้นแร่ธาตุต่าง ๆ ในดินชอบท่ี
จะท าปฏิกิริยากบัอนุมูลฟอสเฟตท่ีละลายน ้ าได ้ดงันั้นปุ๋ยฟอสเฟตท่ีละลายน ้ าไดเ้ม่ือใส่ลงไปในดินประมาณ 80 – 90% จะ
ท าปฏิกิริยากบัแร่ธาตุในดินกลายเป็นสารประกอบท่ีละลายน ้ ายากไม่อาจเป็นประโยชน์ต่อพืชได ้พืชเม่ือขาดฟอสฟอรัสจะมี
ตน้แคระแกร็นใบมีสีเขียวคล ้า ใบล่างๆ จะมีสีม่วงตามบริเวณขอบใบ รากของพืชชะงกัการเจริญเติบโต พืชไม่ออกดอกและ
ผล พืชท่ีไดรั้บฟอสฟอรัสอยา่งเพียงพอจะมีระบบรากท่ีแขง็แรงแพร่กระจายอยูใ่นดิน อยา่งกวา้งขวาง สามารถดึงดูดน ้ าและ
ธาตุอาหารได้ดี การออกดอกออกผลจะเร็วข้ึน พืชน าฟอสฟอรัสในดินไปใช้ได้น้อยเม่ือเทียบกับ ไนโตรเจน และ
โพแทสเซียม คือ ในพืชมีฟอสฟอรัสโดยเฉล่ีย 0.06 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีไนโตรเจนและโพแทสเซียมมี 0.14 และ 0.83 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ทั้งน้ีเพราะวา่ฟอสฟอรัสอยูใ่นรูปของสารประกอบท่ีไม่ละลายน ้ า ไม่ระเหยถูกชะลา้งไดย้าก จึงท าให้
มีปริมาณไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของพืช (โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2537) ฟอสฟอรัสถึงแมจ้ะเป็นธาตุ
อาหารท่ีส าคญัมากในเมแทบอลิซึมของพืช และต่อการเจริญเติบโต  แต่ก็เป็นธาตุท่ีพบในปริมาณน้อยในเน้ือเยื่อพืช           
แสดงวา่เป็นธาตุท่ีพืชไม่ตอ้งการในปริมาณมากเม่ือเทียบกบัไนโตรเจนและโพแตสเซียม  แต่เน่ืองจากในสารละลายดินจะมี
ปริมาณไอออนของธาตุน้ีนอ้ยมาก ดงันั้นพืชจึงมีความเส่ียงต่อการขาดธาตุฟอสฟอรัส ท าใหจ้ าเป็นตอ้งจดัใหธ้าตุฟอสฟอรัส
เป็นธาตุหลกัอนัดบัสองรองจากธาตุไนโตรเจนท่ีจะตอ้งดูแลดา้นปุ๋ยเป็นพิเศษ เพ่ือให้พืชไดรั้บธาตุอาหารน้ีอย่างเพียงพอ 
(พิทยา, 2554) อีกทั้งการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสท าให้ฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระในขา้วสาลีเพ่ิมข้ึน (Ma et al., 2018) ผกัเชียงดา 
Gymnema inodorum (Lour.) Decne. (เต็ม, 2544) เป็นผกัพ้ืนบา้นภาคเหนือท่ีมีผลช่วยลดความเส่ียงจากโรครูมาตอยด์และ
เกาต ์(Shimizu et al., 1997) โรคเบาหวาน (Shanmugasundaram et al., 1990; Shimizu et al., 2001) ลดระดบัน ้ าตาลในเลือด 
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(Daisy et al., 2009) ช่วยเพ่ิมสารตา้นอนุมูลอิสระในร่างกาย (ธีรวลัยแ์ละปัทมา. 2552, Klungsupya et al., 2008 and Kang et 
al., 2012) ช่วยในการละลายล่ิมเลือด (Hong et al., 2004) การศึกษาอัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้เพ่ิมการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของผกัเชียงดา จะไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการผลิตผกัเชียงดาเพ่ือใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรม
ต่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ท าการทดลอง ณ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จงัหวดัล าปาง ระหวา่ง

เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2556 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มีทั้ งหมด 5 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซ ้ า ใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัส 0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 กรัม P2O5 ต่อตน้ ปุ๋ยฟอสฟอรัสใส่ปุ๋ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต เกรด 0 – 46 - 0 ใส่ตาม
กรรมวิธีท่ีทดลอง ส่วนปุ๋ยไนโตรเจนใส่ปุ๋ยยูเรีย  เกรด 46 – 0 - 0 ตน้ละ 0.5 กรัมยูเรียต่อตน้  และปุ๋ยโพแทสเซียมใส่ปุ๋ย
โพแทสเซียมคลอไรด์ เกรด 0 – 0 – 60  ในอตัราตน้ละ 0.3 กรัม K2O ต่อตน้  เท่ากนัทุกตน้ท่ีท าการทดลองในกรรมวิธีท่ี                
2 – 5 อตัราปุ๋ยฟอสฟอรัสท่ีใส่เท่ากบั  0, 2, 4, 6, 8 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ (ปริมาณปุ๋ยท่ีใส่ค านวณจากดิน 1 ไร่ หนกั 3.126 x 
105 กิโลกรัม (ดิน 1 ไร่ ลึก 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี 1,600 ตารางเมตร มีความหนาแน่น 1.34 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร มีน ้ าหนกั 
0.15 เมตร x 1,600 x 1.34 x 10-3 กิโลกรัม ต่อ 10 ลูกบาศก์เมตร เท่ากบั 3.126 x 105 กิโลกรัม) ลิตร พืชทดลองคือผกัเชียงดา
สายตน้ท่ี 6 เป็นพนัธ์ุท่ีท าการรวบรวมและคดัเลือกจากงานวิจยัของสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ขยายพนัธ์ุโดยการปักช า
จากขอ้ท่ี 4 จ านวน 1 ขอ้ ในโรงเรือนเพาะช า เป็นเวลา 45 วนั แลว้น าไปยา้ยลงปลูกในถุงเพาะช าขนาด 3 x 7 น้ิว ท่ีมีดินเป็น
วสัดุปลูก ใช้เวลาประมาณ 45 วนั  หลงัจากนั้นน าตน้ผกัเชียงดาไปปลูกใส่ในกระถาง 12 น้ิว ซ่ึงใส่ดินผสมน ้ าหนัก 9 
กิโลกรัม ใส่วสัดุปรับปรุงดิน ไดแ้ก่ กาบมะพร้าวสับ: และเปลือกถัว่ อยา่งละ 5 กรัมต่อกระถาง ผสมคลุกเคลา้ให้เขา้กนั ใช้
ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน จนตน้มีก่ิงและทรงพุ่มใกลเ้คียงกนั ตดัแต่งตน้ให้มีความสูงของตน้ประมาณ 45 เซนติเมตร ใส่
ปุ๋ยคร้ังเดียวในเดือนมีนาคมตามกรรมวธีิท่ีทดลอง จากนั้นท าการเก็บขอ้มูลจนถึงเดือนพฤษภาคม ใหน้ ้ าวนัละ 1 คร้ัง ปริมาณ
ตน้ละ 1 ลิตร 
คุณสมบติัดินท่ีท าการทดลอง มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ดินเป็นด่าง ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต ่า และปริมาณ
โพแทสเซียมอยูใ่นระดบัท่ีต ่า 

OM (%) pH 
อตัราดินต่อน ้ า 1:1 

Available P2O5 (mg/kg) 
Bray II 

Exchangeable K2O (mg/kg) 
NH4OAC 

2.90 7.62 10 29.02 
ขอ้มูลท่ีท าการบนัทึกไดแ้ก่ 
 1. การเจริญเติบโตทางล าตน้ ไดแ้ก่ ความสูงของล าตน้ (เซนติเมตร) วดัจากโคนตน้ถึงปลายยอดของตน้ ขนาดของ
ล าตน้ (มิลลิเมตร) วดัขอ้มูล 2 ดา้นของล าตน้แลว้น ามาหาค่าเฉล่ีย ความกวา้งของทรงพุม่ (เซนติเมตร) วดัส่วนท่ีกวา้งท่ีสุด
ของทรงพุม่เป็น 2 แนวตั้งฉากกนัแลว้น ามาหาค่าเฉล่ียของขอ้มูล ท าการเก็บขอ้มูลทุก ๆ เดือน 
2. ความเขียวของใบ (SPAD unit) วดัใบคู่ท่ี 4 นบัจากปลายยอด อายใุบสามสปัดาห์ ใชเ้คร่ืองวดั chlorophyll meter รุ่น SPAD 
- 502 ท าการเก็บขอ้มูลสปัดาห์ละสองคร้ัง  
 3. ขอ้มูลผลผลิตยอดสดในส่วนท่ีบริโภคได ้ ท าการเก็บผลผลิตจากปลายยอดลงมาจ านวน 3 คูใ่บ สปัดาห์ละสอง
คร้ัง ขอ้มูลท่ีบนัทึก ไดแ้ก่ ใหน้ ้ าหนกัยอดรวมต่อตน้ต่อเดือน จ านวนยอดรวมต่อตน้ต่อเดือน น ้าหนกัต่อยอด ความยาวยอด 
พ้ืนท่ีใบคูท่ี่ 3 ใชเ้คร่ืองวดั Laser Leaf Area Meters รุ่น CI – 202 และความเขียวของยอด ใชเ้คร่ืองวดั chlorophyll meter รุ่น 
SPAD – 502 
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4. จากนั้ นน าตัวอย่างไปวิ เคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ ท าการวัดการส่องผ่านของแสงด้วยเคร่ือง 
spectrophotometer ช่วงความยาวคล่ืน 664.20 นาโนเมตร ตามวิธีการของ Lichtenthaler and Buschmann (2001) ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกในรูปกรดแกลลิกในตวัอยา่งพืชสกดัไดโ้ดยวิธี Folin-Ciocalteu (ดดัแปลงจาก Sellappan et al., 2002) 
ท าการวดัการส่องผ่านของแสงดว้ยเคร่ือง spectrophotometer ช่วงความยาวคล่ืน 750 นาโนเมตร และทดสอบกิจกรรมตา้น
อนุมูลอิสระดว้ยวิธี DPPH (Manthey, 2004.) ท าการวดัการส่องผ่านของแสงดว้ยเคร่ือง spectrophotometer ช่วงความยาว
คล่ืน 517 นาโนเมตร 
 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
การเจริญเตบิโตทางล าต้น 

จากการทดลองใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอตัรา 0 – 2 กรัมต่อตน้ พบวา่เส้นผ่าศูนยก์ลางของล าตน้และความสูงของตน้ผกั
เชียงดา ไม่มีความแตกตา่งกนัในทางสถิติ (ภาพท่ี 1) ดา้นความกวา้งทรงพุ่มพบวา่การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอตัรา 0.5 กรัมต่อตน้ 
มีความกวา้งทรงพุ่มสูงท่ีสุด และการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอตัรา 1.0 และ 0 กรัมต่อตน้ มีความกวา้งทรงพุม่ต ่าท่ีสุด (ภาพท่ี 1) 
ในดา้นความเขียวของใบพบวา่ การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอตัรา 2.0 กรัมต่อตน้ ส่งผลใหผ้กัเชียงดามีความเขียวของใบสูงท่ีสุด
ตั้งแต่หลงัใส่ปุ๋ย 30 45 60 75 และ 90 วนั มีค่าเฉล่ีย 52.90 51.48 51.19 และ 51.26 Spad value ตามล าดบั ส่วนอตัรา 0 กรัมต่อ
ตน้ มีความเขียวของใบต ่าท่ีสุดเฉล่ีย 50.39 45.30 42.22 และ 42.66 Spad value ตามล าดบั (ภาพท่ี 1)  
 

  

  
ภาพที ่1 Effects of different rate phosphorus on stem diameter (a), canopy width (b), plant height (c) and chlorophyll content 
(d) of Gymnema inodorum (Lour.) Decne.. 
ผลผลติส่วนยอดสดทีบ่ริโภคได้ 

ในดา้นผลผลิตส่วนยอดสดท่ีบริโภคไดพ้บว่าการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 0.5 กรัมต่อตน้ ให้น ้ าหนกัยอดรวมต่อตน้ต่อ
เดือน และจ านวนยอดรวมต่อตน้ต่อเดือนสูงท่ีสุด คือ 46.16 กรัม และ 19 ยอด ตามล าดบั ส่วนน ้ าหนกัต่อยอด และพ้ืนท่ีใบคู่
ท่ี 3 ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีค่าเฉล่ีย 2.32 - 2.68 กรัม และ 19.88 - 24.14 ตารางเซนติเมตร ตามล าดบั การใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัส 0.5 – 2.0 กรัมต่อตน้ มีความเขียวใบสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย มีค่าเฉล่ีย 42.10 – 44.69 SPAD value (ตารางท่ี 1)                
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเห็นไดว้า่องคป์ระกอบผลผลิตท่ีส่งผลใหผ้กัเชียงดาท่ีใส่ปุ๋ยในอตัรา 0.5 กรัมต่อตน้มีน ้ าหนกัยอด
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รวมต่อตน้ต่อเดือนสูงกว่าการใส่ปุ๋ยในอตัราอ่ืน ๆ นั้นน่าจะเน่ืองมาจากจ านวนยอดรวมต่อตน้ต่อเดือนสูงและมีความ
แตกต่างทางสถิติกบัการใส่ปุ๋ยในอตัราอ่ืน 
ตารางที ่ 1 shoot weight per plant per month, shoot number per plant per month, shoot weight, shoot  length, leaf area of 
     the 3rd pair leaves and chlorophyll content of shoot (fresh weight) 

P2O5 
(g/plant) 

shoot weight per 
plant per month 

(g) 

shoot number 
per plant per 

month 
(shoot) 

weight per 
shoot 

(g) 

Leaf area of the 
3rd pair leaves 

(cm2) 

chlorophyll 
content of shoot 

(SPAD unit) 

0 25.00 c ± 3.81 11 b ± 2.82 2.32 ± 0.44 19.88 ± 4.20 38.67 c ± 2.07 
0.5 46.16 a ± 5.56 19 a ± 3.02 2.48 ± 0.25 22.75 ± 2.56 42.10 b ± 1.35 
1.0 36.15 b ± 10.38 14 b ±4.23 2.68 ± 0.43 24.14 ± 4.98 43.17 ab ± 2.25 
1.5 35.08 b ± 12.51 14 b ± 4.90 2.52 ± 0.26 21.52 ± 4.72 43.32 ab ± 1.61 
2.0 35.93 b ± 9.14 14 b ± 4.26 2.53 ± 0.19 21.99 ± 5.42 44.69 a ± 2.24 

F - test ** ** ns ns ** 
ns, * and ** indicate non – significant and significant at p<0.05, p<0.01, respectively. Means in the same column with the 
different letters are significantly different at P<0.01 and 0.05 

การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอตัราปุ๋ย 0.5 กรัมต่อตน้ส่งผลใหผ้กัเชียงดามีการเจริญเติบโตดา้นความกวา้งทรงพุม่ (Figure 
1) การใหผ้ลผลิตในดา้นน ้ าหนกัยอดรวมต่อตน้ต่อเดือน จ านวนยอดรวมต่อตน้ต่อเดือน (ตารางท่ี 1) สูงท่ีสุด อาจเกิดจากการ
ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอตัรา 0.5 กรัมต่อตน้ เป็นอตัราท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับผกัเชียงดา การเพ่ิมอตัราปุ๋ยฟอสฟอรัสกลบัมี
แนวโนม้ใหผ้ลผลิตผกัเชียงดาลดลง การท่ีขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางล าตน้และความสูงของตน้ผกัเชียงดาไม่มีความแตกต่างกนั
นั้น (ภาพท่ี1) ในส่วนของขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ อาจเกิดจากตน้ผกัเชียงดาท่ีใชใ้นการทดลองเป็นพนัธ์ุเดียวกนัมีอายุ
เท่ากนั อีกทั้งระยะเวลาท่ีท าการทดลองเป็นเวลา 3 เดือน จึงอาจยงัไม่เกิดการเปล่ียนแปลงและไม่มีผลจากการใส่ปุ๋ย ส่วน
ความสูงของตน้เพราะมีการตดัแต่งใหมี้ความสูงใกลเ้คียงกนั อีกทั้งยงัมีการตดัผลผลิตสัปดาห์ละ 2 คร้ัง ความสูงของตน้จึง
คงท่ี (ภาพท่ี 1) ส่วนน ้ าหนักต่อยอด ความยาวยอด พ้ืนท่ีใบ ไม่มีความแตกต่างกนั (ตารางท่ี 2) เพราะยอดท่ีตดัเพ่ือเก็บ
ผลผลิต ท าการตดัยอดส่วนท่ีบริโภคได ้คือ มีจ านวน 3 คู่ใบ อีกทั้งเป็นพนัธ์เดียวกนั 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิ สารต้านอนุมูลอสิระ และปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบผกัเชียงดา 
 การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส อตัรา 0 0.5 1.0 และ 1.5 กรัมต่อตน้ มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 5.16 
5.19 4.99 และ 4.45 มิลลิกรัมแกลลิค/กรัม ตามล าดับ และต ่าท่ีสุดคือใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอตัรา 2.0 กรัมต่อตน้ มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกมีค่าเฉล่ีย 4.15 มิลลิกรัมแกลลิค/กรัม (ตารางท่ี 2) ในด้านฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณ
คลอโรฟิลลใ์นใบผกัเชียงดาพบวา่การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอตัรา 0 – 2.0 กรัมต่อตน้ ไม่มีผลต่อฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระและ
ปริมาณคลอโรฟิลลใ์นใบผกัชียงดา (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที ่2 Total phenolic, antioxidant content and total chlorophyll 
P2O5 

(g/plant) 
Chlorophyll A 

(ug/g) 
Chlorophyll B 

(ug/g) 
Total 

Chlorophyll 
(ug/g) 

Phenolic 
compound 

(mgGAE/g) 

Antioxidant 
Activity 
(mg/ml) 

0 47.66 ± 3.09 35.62 ± 9.93 83.28 ± 13.01 5.16 a ± 0.37 3.57 ± 2.02 
0.5 47.15 ± 4.06 30.54 ± 3.06 77.69 ± 7.10 5.19 a ± 0.41 3.70 ± 4.03 
1.0 50.03 ± 0.62 43.07 ± 8.54 93.10 ± 8.66 4.99 a ± 0.64 3.78 ± 4.55 
1.5 49.35 ± 0.84 36.79 ± 4.98 86.13 ± 5.82 4.45 ab ± 0.21 3.43 ± 6.35 
2.0 50.18 ± 1.37 45.77 ± 11.08 95.95 ± 12.31 4.15 b ± 0.05 3.06 ± 4.05 

F - test ns ns ns * ns 
ns and * indicate non – significant and significant at p<0.05, respectively. Means in the same column with the different 
letters are significantly different at P<0.05 

ในดา้นฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณคลอโรฟิลล์ในผลผลิตส่วนยอดไม่มีความแตกต่างกนั (ตารางท่ี 2) 
แสดงวา่การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอตัราท่ีท าการทดลองไม่ส่งผลต่อการออกฤทธ์ิของสารดงักล่าว ส่วนสารประกอบฟีนอลิกมี
ความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอตัรา 0 – 1.0 กรัมต่อตน้ มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ีย 4.99 – 5.16 มิลลิกรัม/กรัม (ตารางท่ี 2) จากขอ้มูลผลการทดลองจะเห็นวา่ การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนใน
ผกัเชียงดา ท าให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกลดลงอย่างต่อเน่ือง เช่นเดียงกบัการทดลองของ Du Jing (2011) พบวา่โสม
อเมริกนัมีความเขม้ขน้ของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเพ่ิมข้ึนเม่ือโสมอเมริกนัขาดขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม 
 

สรุปผลการวจัิย 
การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอตัรา 0.5 กรัมต่อตน้ ท าให้ผกัเชียงดามีความกวา้งทรงพุ่ม น ้ าหนกัยอดรวมต่อตน้ต่อเดือน 

จ านวนยอดรวมต่อตน้ต่อเดือน และสารประกอบฟีนอลิกสูงท่ีสุด ส่วนการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอตัรา 2.0 กรัมต่อตน้ ส่งผลให้
ผกัเชียงดามีความเขียวของใบสูงท่ีสุด 
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ความสัมพนัธ์ของความหนาแน่นปากใบกบัฤทธ์ิการต้านอนุมูลอสิระและกรดจิมเนมิคของผกัเชียงดา 

 (Gymnema inodorum) 
Relationship of Stomatal Density to the Antioxidant Activity and Gymnemic acid of Gymnema 

inodorum 
 

ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์1*  ธีรวลัย ์ ชาญฤทธิเสน1   ชิติ  ศรีตนทิพย์1  นภา  ขนัสุภา1  เสกสรร  วงศศิ์ริ1และพิทกัษ ์ พทุธวรชยั1 
Parinyawadee  Sritontip1*,  Thirawan  Chanrittisen1 ,  Chiti  Sritontip1,  Napa  Khansupa1,  Seksan  Wongsiri1                  

and  Pitak  Puttawarachai1 

 

บทคัดย่อ 
 

 ผกัเชียงดา (Gymnema  inodorum) เป็นพืชพ้ืนบ้านท่ีข้ึนในแถบภาคเหนือมีประโยชน์ต่อร่างกายในหลาย ๆ                 
ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการลดน ้ าตาลในเลือด การศึกษาน้ีท าการคดัเลือกผกัเชียงดาในจงัหวดัภาคเหนือตอนบนใช้
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 10 ซ ้ า มี 34 สายตน้ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ (7)  ล าปาง (5) พะเยา (4) เชียงราย             
(6) แพร่ (6) น่าน (4) และแม่ฮ่องสอน (2) ปลูกและรวบรวมไว ้ณ สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลลา้นนา จงัหวดัล าปาง ท าการจ าแนกความหนาแน่นของปากใบทุกสายตน้ไดจ้ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 มีค่าความ
หนาแน่น 19 - 33 ต่อตารางมิลลิเมตร กลุ่มท่ี 2 มีค่าความหนาแน่น 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร และกลุ่มท่ี 3 มีค่าความ
หนาแน่น 73 - 99 ต่อตารางมิลลิเมตร น ามาศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นความหนาแน่นของปากใบท่ีมีต่อปริมาณคลอโรฟิลล์
ทั้งหมด คลอโรฟิลลเ์อและบี สารประกอบฟีนอลิค แคโรทีนอยดท์ั้งหมด ฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ และกรดจิมเนมิค พบวา่
สายตน้ท่ีมีปริมาณกรดจิมเนมิคสูงสุด คือ CM025 CM014 และ CM016 มีค่าเฉล่ีย ร้อยละ 3.62 – 4.26  โดยน ้ าหนักแห้ง                
มีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร ส่วนฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณสารท่ีใชใ้นการ
ท าลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 (IC50)  สายตน้ท่ีมีปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระสูงสุด คือ PR041 PR051 LP004 (No.4) 
CM064 และ PR038 มีปฏิกิริยาการต้านอนุมูลอิสระสูงสุดระหว่าง  8.11 – 9.82 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกับวิตามินอี                
โดยน ้ าหนกัแหง้ จดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร 
 
ค าส าคญั:  ผกัเชียงดา; ความหนาแน่นปากใบ; ฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ; กรดจิมเนมิค 
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ABSTRACT 
 

 A northern Thailand local vegetable, Pak chiang da (Gymnema inodorum), possesses various health benefits, 
particularly in reducing blood sugar level.  A survey and collection of GI plants in the northern region Thailand provinces 
i.e., Chiang Mai (7) Lampang (5) Phayao (4) Chiang Rai (6) Phrae (6) Nan (4) and Mae Hong Son (2). The experimental 
design used was a CRD consisted of 34 treatments and each with 10 replications. The all GI accessions were planted and 
studied for genetic variation at Agricultural Technology Research Institute, RMUTL, Lampang province. The study showed 
that the GI could be classified into 3 groups according to the stomatal density of leaf, i.e., 19 – 33, 35 – 72 and 73 - 99 per 
mm2. Study on relationship between stomatal density and total chlorophyll, chlorophyll a and b content, total phenolic 
content, betacarotene, antioxidant activities and gymnemic acid of Gymnema inodorum. The result show that accession 
from Chiang Mai; CM025 CM014 และ CM016 contained the highest gymnemic acid content, average 3.62 – 4.26% by dry 
weight their had the stomatal density of leaf 35 – 72 per mm2. Furthermore, antioxidant activities or IC50 for DDPH of G. 
inodorum were PR041 PR051 No.4 CM064 and PR038 the average of 8.11 – 9.82 (mg/g) their had the stomatal density 
of leaf 35 – 72 per mm2. 
 
Keywords : Gymnema inodorum; stomatal density; antioxidant activity; gymnemic acidd 
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บทน า 
ผกัเชียงดา (Gymnema  inodorum) เป็นผกัพ้ืนบา้นทางภาคเหนือท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง ชาวบา้นนิยมน ายอดอ่อน

และใบอ่อนของผกัเชียงดามารับประทานในรูปผกัสด มีรสขมเลก็นอ้ย ลวกกินกบัน ้ าพริก แกงใส่ปลาแหง้ มีสารตา้นอนุมูล
อิสระสูง มีคุณค่าทางโภชนาการ มีวิตามินซี เบตา้แคโรทีน และวิตามินเอ นอกจากน้ี ยงัมีแร่ธาตุและสารโภชนาการอ่ืนๆ 
เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เส้นใยอาหาร โปรตีน ไขมนั และคาร์โบไฮเดรต มีสรรพคุณทางยา คือ ใชใ้บรักษาไขแ้ละหวดั 
นอกจากน้ีมีรายงานการวิจยัพบกรดจิมเนมิค (gymnemic acid) ในส่วนของใบ ท าให้มีฤทธ์ิยบัย ั้งการดูดซึมและลดระดบั
น ้ าตาลในเลือด จึงน ามาใช้เป็นยาในผู ้ป่วยโรคเบาหวาน (Murakami et al., 1996) Nair and Keshavachandran (2006)                   
ได้ศึกษาความหลากหลายของ Gymnema sylvestre R. Br. ซ่ึงเป็นพืชท่ีอยู่ในสกุลเดียวกันกับผกัเชียงดา โดยใช้ลกัษณะ
ทางดา้นสณัฐานวทิยาและองคป์ระกอบทางดา้นเคมี จ านวน 93 สายตน้ พบวา่ปริมาณกรดจิมเนมิคในสายตน้ท่ีแตกต่างกนัมี
ปริมาณร้อยละ 0.96 - 1.58  (Pandey and Yadav, 2010) การศึกษาของประทุมพร และคณะ (2554) พบวา่ตน้พนัธ์ุผกัเชียงดา
ส่วนใหญ่มีลกัษณะภายนอกท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมในระดบัปานกลาง มีลกัษณะตน้และดอก
ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้รูปทรงของใบท่ีมีทั้งใบใหญ่กวา้งและใบรียาว Thangavelu et al., (2012) พบว่า ความถ่ีของปากใบ 
(stomatal) ของ G. sylvestry สายพนัธ์ุทั่วไป มีปริมาณ 66.5 ต่อตารางมิลลิเมตร ส่วนบนใบพบ 75.0 ต่อตารางมิลลิเมตร 
ส่วนล่างใบพบ 80.0 ต่อตารางมิลลิเมตร ขณะท่ีสายพนัธ์ุท่ีมีขนบนใบพบมีปริมาณ 151 ต่อตารางมิลลิเมตร ส่วนบนใบพบ 
162 ต่อตารางมิลลิเมตร ส่วนล่างใบพบ 170 ต่อตารางมิลลิเมตร ดงันั้นการทดลองในคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาจ านวนความหนาแน่น
ของปากใบในสายตน้ท่ีแตกต่างกันของผกัเชียงดาต่อความสัมพนัธ์ของปริมาณสารส าคญั ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ                  
และปริมาณกรดจิมเนมิคในผกัเชียงดาเพื่อหาสายตน้ท่ีดีท่ีสุดส าหรับการผลิตผกัเชียงดาให้มีคุณภาพโดยเฉพาะปริมาณ
สารส าคญัเพ่ิมมากข้ึนส าหรับใชป้ระโยชน์ในอุสาหกรรมต่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเกบ็ตวัอย่างผกัเชียงดาและการปลูกรวบรวมพนัธ์ุผกัเชียงดา 

ส ารวจและเก็บตวัอยา่งผกัเชียงดาในพ้ืนท่ี 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน โดยการสุ่มอ าเภอในแต่ละจงัหวดั จ านวน 5 
อ าเภอ ในแต่ละอ าเภอ สุ่มต าบล จ านวนอ าเภอละ 2 ต าบล และในแต่ละต าบล สุ่มหมู่บา้น จ านวนต าบลละ 5 หมู่บา้น แต่ละ
หมู่บ้านส ารวจและเก็บตวัอย่างผกัเชียงดาจ านวน 1 - 3 สายต้น บันทึกพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ พร้อมตัดก่ิงพนัธ์ุเพ่ือ
ขยายพนัธ์ุและปลูกรวบรวมในสภาพแวดลอ้มเดียวกนั ณ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา จงัหวดัล าปาง จากการลงพ้ืนท่ีเก็บตวัอยา่งตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 สามารถเก็บตวัอยา่ง
ตน้ผกัเชียงดาทั้งหมด จ านวน 443 ตวัอยา่ง เตรียมตน้พนัธ์ุผกัเชียงดาจากก่ิงท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากการส ารวจ โดยการปักช า
จ านวนสายตน้ละ 10 ก่ิง ปลูกตน้พนัธ์ุท่ีแขง็แรงลงในกระถางพลาสติกขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 12 น้ิว  จนกระทัง่มีใบจ านวน 
5 คู่ข้ึนไป จดักลุ่มสายตน้ผกัเชียงดาเพ่ือแยกความแตกต่างของลกัษณะทางดา้นสัณฐานของสายตน้ในดา้นปริมาณปากใบต่อ
ตารางมิลลิเมตร จากการวดัความหนาแน่นของปากใบในส่วนของทอ้งใบผกัเชียงดา ท าการสุ่มเก็บใบผกัเชียงดาในแต่ละ
สายตน้ โดยการใชใ้บคู่ท่ี 5 นบัจากยอดลงมา ใชน้ ้ ายาทาเลบ็ทาส่วนทอ้งใบ ท้ิงไว ้5 นาที ใชป้ากคีบปลายแหลมลอกเอาส่วน
ทอ้งใบส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงเพ่ือวดัจ านวนปากใบต่อพ้ืนท่ี 
2. ศึกษาความหลากหลายขององค์ประกอบทางเคม ี

เลือกตวัอยา่งผกัเชียงดาในแต่ละกลุ่มท่ีแยกไดต้ามปริมาณปากใบจ านวนร้อยละ 10 โดยใชส้ายตน้ท่ีมีค่าความเขม้
ของสีใบมากท่ีสุด ท่ีวดัโดย Chlorophyll meter : SPAD-502 และรองลงมาตามล าดบัจนครบจ านวนท่ีตอ้งการ  วิเคราะห์
คุณภาพทางเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคโดยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric assays (ดดัแปลงจาก Sellappan et 
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al., 2002) คลอโรฟิลล ์และแคโรทีน (ดดัแปลงจาก Aminot and Rey, 2000) ฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) 
โดยวิ ธี  DPPH assay หรือ  2, 2-diphenyl-1-picrylhaydrazyl assay (ดัดแปลงจาก  Manthey, 2004) และกรดจิมเนมิค                  
โดย gravimetric method ดดัแปลงจาก Balamurali Krishna et al. (2012) และ Ganpati et al. (2012) 
3. ความสัมพนัธ์ของข้อมูลด้านสัณฐานทีม่ต่ีอองค์ประกอบทางเคม ี  

ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านความหนาแน่นของปากใบท่ีมีต่อองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณ
คลอโรฟิลล ์คลอโรฟิลลบี์ คลอโรฟิลลท์ั้งหมด แคโรทีนอยด์ทั้งหมด สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด กรดจิมเนมิค ฤทธ์ิการ
ตา้นอนุมูลอิสระ ไดแ้ก่ กิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระเทียบกบัวติามินอี ร้อยละของการยบัย ั้งอนุมูลอิสระ และ ปริมาณสารท่ี
ใชใ้นการท าลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 โดยวธีิทางสถิติสหสมัพนัธ์ (multiple regression) แบบ stepwise 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. การจดักลุ่มผกัเชียงดาจ าแนกตามความหนาแน่นของปากใบ 

จากการวดัความหนาแน่นของปากใบผกัเชียงดาจ านวน 34 สายตน้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ลกัษณะปากใบดงั
แสดงในภาพท่ี 1 ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 มีความหนาแน่น 19 - 33 ต่อตารางมิลลิเมตร มีจ านวนทั้งหมด 3 สายตน้ ประกอบดว้ย            
สายตน้จากจงัหวดัเชียงใหม่ 1 สายตน้ เชียงราย 1 สายตน้ และแพร่ 1 สายตน้ กลุ่มท่ี 2 มีความหนาแน่น 35 - 72 ต่อตาราง
มิลลิเมตร มีจ านวนทั้งหมด 29 สายตน้ ประกอบดว้ย สายตน้จากจงัหวดัเชียงใหม่  5 สายตน้ ล าปาง 5 สายตน้  พะเยา 4 สาย
ตน้ เชียงราย 4 สายตน้ แพร่ 5 สายตน้ น่าน 4 สายตน้ และแม่ฮ่องสอน 2 สายตน้ และกลุ่มท่ี 3 มีความหนาแน่น 73 - 99 ต่อ
ตารางมิลลิเมตร มีจ านวนทั้งหมด 2 สายตน้ ประกอบดว้ย สายตน้จากจงัหวดัเชียงใหม่ 1 สายตน้ และเชียงราย 1 สายตน้ 
(ตารางท่ี 1) จากการจ าแนกกลุ่มความหนาแน่นปากใบของผกัเชียงดาสายตน้ส่วนใหญ่ท่ีเก็บตวัอย่างอยู่ในกลุ่มท่ีมีความ
หนาแน่นของปากใบ 35 - 72 รูต่อตารางมิลลิเมตร ซ่ึงใกลเ้คียงกบัรายงานการศึกษาของ Thangavelu et al., (2012) ท่ีพบวา่ 
ความถ่ีของปากใบของ G. sylvestry สายพนัธ์ุทัว่ไปมีปริมาณ 66.5 ต่อตารางมิลลิเมตร โดยบนใบมีปริมาณ 75.0 ต่อตาราง
มิลลิเมตร ล่างใบมีปริมาณ 80.0 ต่อตารางมิลลิเมตร 
ตารางที ่1 การจดักลุ่มผกัเชียงดาจ าแนกตามความหนาแน่นของปากใบต่อพ้ืนท่ี 1 ตารางมิลลิเมตร 

จ านวนปากใบ (ต่อตารางมิลลิเมตร) รหสั 
19 - 33 CM058, CR028, PR042 
35 - 72 CM014, CM016, CM019, CM022, CM025, LP004 (NO.4), LP006 

(NO.6), LP007, LP012, LP019, PY003, PY005, PY013, PY024, 
CR027, CR043, CR044, CR045, PR028, PR038, PR041, PR051, 
PR052, MH006, MH010, NN004 NN016, NN018, NN041 

73 - 99 CM064, CR002 
หมายเหตุ: CM=เชียงใหม่ LP= ล าปาง PY=พะเยา CR=เชียงราย PR= แพร่ NN=น่าน MH=แม่ฮ่องสอน 
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19 – 33 ตารางมิลลิเมตร 35 - 72 ตารางมิลลิเมตร 73 – 99 ตารางมิลลิเมตร 

ภาพที ่1 ลกัษณะปากใบผกัเชียงดาท่ีมีความหนาแน่นต่างกนั 3 กลุ่ม 
2. องค์ประกอบทางเคมบีางประการของผกัเชียงดาในแต่ละกลุ่มของความหนาแน่นของปากใบ 

ปริมาณคลอโรฟิลล์เอในตวัอย่างผกัเชียงดามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั (p<0.05) โดยพบว่า มีปริมาณ
สูงสุดระหว่าง 0.56 – 0.63 มิลลิกรัมต่อกรัม ต ่าสุดระหว่าง 0.21 – 0.27 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยสายตน้ท่ีมีปริมาณสูงสุด คือ 
NN018 และ LP006 (No.6) สายตน้ท่ีมีปริมาณต ่าสุด คือ PR051 CM064 PR041 PR052 PR038  และ CM064 (ตารางท่ี 2) 
ปริมาณคลอโรฟิลลบี์ในตวัอยา่งผกัเชียงดามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) โดยพบวา่มีปริมาณสูงสุดระหวา่ง 
1.83 – 2.00  มิลลิกรัมต่อกรัม ต ่าสุดระหวา่ง 0.23 – 0.45 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยสายตน้ท่ีมีปริมาณสูงสุด คือ PR051 CM064  
PR041 PR052  และ CM064 สายตน้ท่ีมีปริมาณต ่าสุด คือ LP006 (No.6) NN018 CR028 CM025 CM019 LP004 (No.4) และ 
CR028 (ตารางท่ี 2) ปริมาณคลอโรฟิลลท์ั้งหมดในตวัอยา่งผกัเชียงดามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) โดยพบวา่ 
มีปริมาณสูงสุด ระหวา่ง 2.07 – 2.21 มิลลิกรัมต่อกรัม ต ่าสุดระหวา่ง 0.85 – 1.02  มิลลิกรัมต่อกรัม โดยสายตน้ท่ีมีปริมาณ
สูงสุด คือ PR051 CM064 PR041 PR052  และ CM064 สายตน้ท่ีมีปริมาณต ่าสุด คือ LP006 (No.6) NN018 CR028 CM019 
CM025 และ CR028 (ตารางท่ี 2) ปริมาณคลอโรฟิลลเ์อในตวัอยา่งผกัเชียงดา สายตน้ท่ีเก็บมาจากจงัหวดัน่าน (NN018) มี
ปริมาณสูงสุด (0.63 มิลลิกรัมต่อกรัม) ใกลเ้คียงกบัสายตน้ LP006 (No.6) ซ่ึงเป็นสายตน้ท่ีไดค้ดัเลือกมาก่อนหนา้การศึกษา
คร้ังน้ี (ธีรวลัย ์และคณะ, 2557) สายตน้ท่ีมีปริมาณต ่าสุด คือ PR051 CM064 PR041 PR052 และ PR038 แต่สายตน้เหล่าน้ีมี
ปริมาณคลอโรฟิลล์บีสูงสุด คือ 1.83 – 2.00  มิลลิกรัมต่อกรัม ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมดแลว้สายตน้
เหล่าน้ีมีปริมาณสูงสุดระหว่าง 2.06 – 2.20 มิลลิกรัมต่อกรัม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสายตน้ท่ีเก็บมาจากจังหวดัแพร่ ปริมาณ
คลอโรฟิลลใ์นใบพืชมีผลต่อร่างกายของผูท่ี้ไดรั้บประทานผกัเชียงดาในดา้นการเป็นสารช่วยป้องกนัมะเร็ง (Ferruzzia and 
Blakesleeb,  2007) และช่วยในการยบัย ั้งการยอ่ยสารพิษ aflatoxin ซ่ึงเป็นสารท่ีก่อให้เกิดมะเร็งท่ีเกิดจากเช้ือรา 2 ชนิด คือ 
Aspergillus flavus และ A.  paraciticus ท่ีมกัเจริญในผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ประเภท ขา้วโพด ถัว่ลิสง เมล็ด
ฝ้าย และนมเป็นตน้ (Jubert et al., 2009) 

ปริมาณแคโรทีนอยด์ทั้ งหมดในตัวอย่างผกัเชียงดามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยพบว่า                     
มีปริมาณสูงสุดระหว่าง 71.76 – 81.09 มิลลิกรัมต่อกรัม ต ่าสุดระหว่าง 50.13 – 55.49  มิลลิกรัมต่อกรัม โดยสายตน้ท่ีมี
ปริมาณสูงสุด คือ PR042 LP007 CM058 NN041 CR043 CM022 CM025 CM058 และ PR042 สายตน้ท่ีมีปริมาณต ่าสุด คือ 
CM019 LP006 (No.6) PY003 NN016 CM016 PY005 PY013 PY024 และ NN018 (ตารางท่ี 2) สายตน้ท่ีมีปริมาณแคโรที
นอยดท์ั้งหมดสูงสุด คือ PR042 LP007 CM058 NN041 CR043 CM022 และ CM025 (71.758 – 81.089 มิลลิกรัมต่อกรัม) ซ่ึง
เป็นสายตน้ท่ีเก็บไดค้่อนขา้งกระจายในหลายจงัหวดั คือ แพร่ เชียงใหม่ น่าน และเชียงราย ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่
อีกหลายจงัหวดั  ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมทั้งเบตา้แคโรทีนเป็นสารเมตาโบไลต ์   ทุติยภูมิมีปริมาณลดลงในพืชท่ีไดรั้บ
ความร้อนสูงข้ึน (Morison and Lawlor, 1999)  แคโรทีนอยด์เป็นพฤกษเคมีชนิดหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการช่วยป้องกนั
โรคและรักษาสุขภาพของมนุษยไ์ด ้โดยเฉพาะการออกฤทธ์ิในดา้นสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีช่วยลดความเส่ียงของการเป็น
โรคหวัใจ และมะเร็ง เป็นตน้ (Raoa and Raob, 2007) 
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จากการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้ งหมดในรูปกรดแกลลิกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั (p<0.05)                
โดยพบวา่มีปริมาณสูงสุด ระหวา่ง 7.24 – 8.62 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยน ้ าหนกัแหง้ และ ระหวา่ง 1.71 – 2.03 มิลลิกรัมต่อกรัม 
โดยน ้ าหนกัสด ต ่าสุดระหวา่ง 3.83 – 5.38 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยน ้ าหนกัแหง้ และระหวา่ง 0.91 – 1.27 มิลลิกรัมต่อกรัม โดย
น ้ าหนกัสด สายตน้ท่ีมีปริมาณสูงสุด คือ LP004 (No.4) สายตน้ท่ีมีปริมาณต ่าสุด คือ CR002 CM019 CR045 PY013 PR052 
PY024 NN041 PY003 CM014 LP012 และ CR002 (ตารางท่ี 2) สายตน้ท่ีมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดในรูปกรด
แกลลิกสูงสุด คือ LP004 (No.4) PR051 และ PR028 (7.24 – 8.62 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยน ้ าหนักแห้ง และ 1.71 – 2.03 
มิลลิกรัมต่อกรัม โดยน ้ าหนกัสด) ซ่ึงเม่ือเทียบกบัการศึกษาของ Kaewnarin et al. (2014) รายงานวา่  ผกัเชียงดาท่ีสกดัดว้ยเอ
ทานอล มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด ในรูปกรดแกลลิก 0.38 มิลลิกรัมต่อกรัมน ้ าหนกัแหง้ พืชท่ีใชเ้ป็นยาของไทย
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิค และฟลาโวนอยดสู์ง และมีแนวโนม้ในการใชป้้องกนัการเกิดปฏิกิริยาไกลเซชนั (glycation) 
หรือปฏิกิริยาการเกาะติดของโมเลกลุน ้ าตาลกบัโปรตีน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัโรคเบาหวานท่ีเป็นโรคแห่งความซบัซอ้น หรือโรคท่ี
เตม็ไปดว้ยความแทรกซอ้น (diabetic complications) นอกจากน้ียงัไดร้ายงานถึงปริมาณฟลาโวนอยดท์ั้งหมดในรูปเคอเซทิน 
(quercetin) ในผกัเชียงดาท่ีสกัดด้วยเอทานอล มีปริมาณ 159 ไมโครกรัมต่อกรัม ฤทธ์ิการยบัย ั้งอนุมูลอิสระ DPPH 
(%inhibition) ร้อยละ 53.3 และฤทธ์ิการตา้นปฏิกิริยาไกลเซชนัร้อยละ 99.5 ในขณะท่ี Tangkanakul et al. (2005) รายงานวา่
ใบผกัเชียงดาท่ีเก็บตวัอยา่งจากจงัหวดัล าปางในเดือนเมษายน สกดัดว้ยแอลกอฮอลมี์ปริมาณฟีนอลิคทั้งหมด 3.61 มิลลิกรัม
ต่อกรัม น ้ าหนกัสด Phonsatta et al. (2014) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัจากพืชใน
ประเทศไทยจ านวน 20 ชนิด โดยใช้วิธี conjugated autoxidatizable triene (CAT) และ วิธีท่ีใช้ทั่วไป พบว่า ผกัเชียงดามี
ปริมาณฟีนอลิคทั้งหมด ในรูปกรดแกลลิก 137.49 มิลลิกรัมต่อกรัม 
ตารางที ่2 คลอโรฟิลล ์เอ คลอโรฟิลล ์บี คลอโรฟิลลท์ั้งหมด แคโรทีนอยดท์ั้งหมด และฟีนอลิคของผกัเชียงดาในแต่ละกลุ่ม 
จ านวนปาก
ใบ (มม2) 

รหสั คลอโรฟิลล ์
เอ 

(มก/ก) 

คลอโรฟิลล ์
บี 

(มก/ก) 

คลอโรฟิลล ์
ทั้งหมด 
(มก/ก) 

แคโรที
นอยด ์
ทั้งหมด 
(มก/ก) 

ฟีนอลิค 
(น ้ าหนกั
แหง้) 

(มก/ก) 

ฟีนอลิค 
(น ้ าหนกั
สด) 

(มก/ก) 
19 - 33 CM058 0.55b-e 0.68d-g 1.22de 79.00a-c 6.27b-k 1.48b-l 
 CR028 0.60a-c 0.38i-k 0.98g-i 69.25b-f 5.44e-k 1.28e-l 
 PR042 0.59a-d 0.49e-j 1.09e-h 81.09a 7.15b-d 1.69b-d 
35 - 72 CM014 0.56a-e 0.54d-j 1.11d-h 59.32f-i 5.35f-l 1.26f-m 
 CM016 0.53c-g 0.65d-h 1.17d-f 54.01i 6.29b-k 1.49b-l 
 CM019 0.57a-e 0.45g-k 1.01f-i 50.13i 4.76kl 1.24lm 
 CM022 0.56a-e 0.65d-h 1.20d-f 72.11a-d 6.93b-f 1.64b-i 
 CM025 0.61ab 0.41h-k 1.02f-i 71.76a-e 6.72b-h 1.59b-h 
 LP004 

(NO.4) 
0.61ab 0.45f-k 1.06e-h 61.37e-i 8.62a 2.04a 

 LP006 
(NO.6) 

0.63a 0.23k 0.85i 51.67i 6.38b-j 1.51b-k 

 LP007 0.49e-g 0.70d-g 1.19d-f 79.69ab 6.42b-j 1.52b-j 
 LP012 0.45g 1.05c 1.50c 56.46hi 5.39f-l 1.27f-m 
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 LP019 0.45g 1.05c 1.51c 57.03hi 5.60d-k 1.32d-l 
 PY003 0.54b-e 0.60d-i 1.14d-h 52.42i 5.31g-l 1.25g-m 
 PY005 0.50e-g 0.74d-e 1.24de 54.06i 5.77c-k 1.36c-l 
 PY013 0.53b-f 0.71d-f 1.24de 54.45i 4.81j-l 1.14j-m 
 PY024 0.52d-g 0.68d-g 1.20d-f 54.99i 5.09i-l 1.20i-m 
 CR027 0.58a-d 0.54d-j 1.12d-h 67.13d-h 6.54b-i 1.55b-i 
 CR043 0.59a-d 0.52d-j 1.11d-h 72.25a-d 5.80c-k 1.37c-l 
 CR044 0.59a-d 0.50e-j 1.09d-h 68.86c-g 5.64c-k 1.33c-l 
 CR045 0.53c-g 0.76d 1.29d 69.70b-f 4.81j-l 1.14k-m 
 PR028 0.46fg 1.05c 1.51c 58.03g-i 7.84a-b 1.85ab 
 PR038 0.27h 1.74b 2.01b 59.72f-i 5.99c-k 1.41c-l 
 PR041 0.25h 1.83ab 2.09ab 60.72f-i 5.87c-k 1.39c-l 
 PR051 0.21h 2.00a 2.21a 60.40f-i 7.24a-c 1.71a-c 
 PR052 0.26h 1.81ab 2.07ab 59.47f-i 5.01i-l 1.18i-m 
 NN004 0.52d-g 0.68d-g 1.20d-f 58.67f-i 6.91b-g 1.63b-g 
 NN016 0.55b-e 0.61d-i 1.16d-g 53.34i 6.14c-k 1.45c-l 
 NN018 0.63a 0.32jk 0.95hi 55.49i 6.85b-g 1.62b-g 
 NN041 0.54b-e 0.71d-g 1.25de 77.17a-d 5.16h-l 1.22h-m 
 MH006 0.46fg 1.06c 1.52c 58.12g-i 7.02b-e 1.66b-e 
 MH010 0.46fg 1.05c 1.52c 57.92g-i 7.01b-e 1.66b-e 
73 – 99  CM064 0.23h 1.91ab 2.15ab 60.121f-i 7.09b-d 1.68b-d 
 CR002 0.55b-e 0.69d-g 1.24de 68.38c-g 3.83l 0.91m 
F - Test  * * * * * * 

หมายเหตุ :  a, b,c ,… ในทา้ยตวัเลขตามแนวตั้ง หมายถึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั (P< 0.05) 
จากการวิเคราะห์ฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH พบว่า ทั้ ง ปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระ (antioxiant 

activity) ร้อยละของการยบัย ั้งอนุมูลอิสระ (%inhibition) และปริมาณสารท่ีใชใ้นการท าลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 (IC50) 
ในตวัอย่างผกัเชียงดามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั (p<0.05)  โดยพบว่า ผกัเชียงดามีปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระ
สูงสุดระหวา่ง 8.11 – 9.82 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกบัวิตามินอี โดยน ้ าหนกัแหง้ และต ่าสุดระหวา่ง 1.44 – 3.38 มิลลิกรัมต่อ
กรัม เทียบกบัวิตามินอี โดยน ้ าหนกัแห้ง สายตน้ท่ีมีปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระสูงสุด คือ PR041 PR051 LP004 (No.4) 
CM064 PR038 และ CM064 สายตน้ท่ีมีปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระต ่าสุด คือ LP006 (No.6) PY013 CR045 PY024 PY003 
CM019 CR044 CM014 LP012 CR002 LP019 และ CR002 ในส่วนของร้อยละของการยบัย ั้งอนุมูลอิสระ พบวา่ มีค่าสูงสุด
ระหว่างร้อยละ 42.45 – 50.99 และต ่าสุดระหว่าง    9.02 – 18.72 สายตน้ท่ีมีร้อยละของการยบัย ั้งอนุมูลอิสระสูงสุด คือ 
PR041 PR051 LP004 (No.4) CM064 PR038 และ CM064 สายตน้ท่ีมีร้อยละของการยบัย ั้งอนุมูลอิสระต ่าสุด คือ PY013 
LP006 (No.6) CR045 PY024 PY003 CM019 CR044 CM014 LP012 CR002 LP019 และ CR002 ส าหรับค่าการท าลาย
อนุมลูอิสระลงร้อยละ 50 สูงสุดระหวา่ง 1.55 – 1.78 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกบัวติามินอี และต ่าสุดระหวา่ง 0.66 – 0.88 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกบัวติามินอี สายตน้ท่ีมีผกัเชียงดามีค่าการท าลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 สูงสุด คือ CR045 และ 
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PY013 สายตน้ท่ีมีค่าการท าลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 ต ่าสุด คือ PR041 LP004 (No.4) PR038 PR051 NN041 CM064 
NN018 CM058 CR027 CM016 CM022 CR043 CM064 และ CM058 ผกัเชียงดามีปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระสูงสุด
ระหวา่ง 8.11 – 9.82 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกบัวติามินอี โดยน ้ าหนกัแหง้ สายตน้ท่ีมีปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระสูงสุด คือ 
PR041 PR051 No.4 (No.4) CM064 PR038 และ CM064 (ตารางท่ี 3) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสายตน้ท่ีเก็บจากจงัหวดัแพร่ มี
ปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระใกลเ้คียงกบัสายตน้ LP004 (No.4) ท่ีเป็นสายตน้ท่ีสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตรไดค้ดัเลือกไว้
ในการศึกษาท่ีผา่นมา (ธีรวลัย ์และคณะ, 2557) และจากการศึกษา ของภทัราภรณ์ และคณะ (2557) พบวา่ ผกัเชียงดาใบอ่อน
ชนิดยอดสั้น มีฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ 2.63 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกบัวิตามินอี โดยน ้ าหนกัสด ผกัเชียงดาใบอ่อนชนิด
ยอดยาว มีฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ 4.67 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกบัวติามินอี โดยน ้ าหนกัสด  และผกัเชียงดาใบแก่ชนิดยอด
สั้น มีฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ 3.49 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกบัวิตามินอี โดยน ้ าหนกัสด ในส่วนของร้อยละของการยบัย ั้ง
อนุมูลอิสระ พบวา่ มีค่าสูงสุดระหวา่งร้อยละ 42.45 – 50.99 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาของ Kaewnarin et al. (2014)  ท่ีได้
รายงานวา่ ผกัเชียงดาท่ีสกดัดว้ยเอทานอล มีฤทธ์ิการยบัย ั้งอนุมูลอิสระ DPPH (%inhibition) ร้อยละ 53.3 สายตน้ท่ีมีร้อยละ
ของการยบัย ั้งอนุมูลอิสระสูงสุด คือ PR041 PR051 LP004 (No.4) CM064 และ PR038 จดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความหนาแน่นของ
ปากใบระหวา่ง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร ยกเวน้ CM064  ท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 73 - 99 รูต่อ
ตารางมิลลิเมตร ส าหรับค่าการท าลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 พบต ่าสุดระหวา่ง 0.66 – 0.88 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกบั
วติามินอี คือ PR041 LP004 (No.4) PR038 PR051 NN041 CM064 NN018 CM058 CR027 CM016 CM022 และ CR043 จดั
อยูใ่นกลุ่มท่ีมีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร ยกเวน้ CM064  ท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความหนาแน่น
ของปากใบระหวา่ง 73 - 99 ต่อตารางมิลลิเมตร และ CM058 ท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 19-33 ต่อ
ตารางมิลลิเมตร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสายตน้ท่ีเก็บตวัอยา่งมาจากจงัหวดัเชียงใหม่ รองลงมา คือ แพร่ เชียงราย น่าน และ ล าปาง 
ตามล าดบั ส าหรับสายตน้ล าปาง LP004 (No.4) เป็นสายตน้ท่ีสถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตรไดค้ดัเลือกไวใ้นการศึกษาท่ีผ่าน
มา ซ่ึงค่าท่ีไดย้งัมีค่าสูงกวา่การศึกษาของ Chongviriyaphan (2006) รายงานวา่ น ้ าคั้นผกัเชียงดาสดแลว้ท าให้แห้ง มีค่าการ
ท าลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 ต ่าสุด ( 0.25 มก/มล โดยวิธี DPPH) เม่ือเทียบกบัเอาน ้ าคั้นไปสกดัต่อดว้ยน ้ าและ 50% 
เอธานอล (0.29 และ 0.27  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั) 

ปริมาณกรดจิมเนมิคในตวัอย่างผกัเชียงดาท่ีคดัเลือกมามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั (p<0.05) โดยพบว่า               
มีปริมาณสูงสุด ระหวา่งร้อยละ 3.62 – 4.26  โดยน ้ าหนกัแหง้ และ ระหวา่งร้อยละ 0.46 – 0.87  โดยน ้ าหนกัสด ต ่าสุดตั้งแต่
ตรวจไม่พบ จนถึงร้อยละ 1.60 โดยน ้ าหนกัแหง้ และตั้งแต่ตรวจไม่พบ จนถึงร้อยละ 0.41 โดยน ้ าหนกัสด สายตน้ท่ีมีปริมาณ
สูงสุด คือ CM025 CM014 และ CM016 จดัอยู่ในกลุ่มท่ีมีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร 
(ภาพท่ี 2) สายตน้ท่ีไม่พบปริมาณกรดจิมเนมิค คือ CR045 PR041 และ MH010 จดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความหนาแน่นของปากใบ
ระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร เช่นกัน (ตารางท่ี 4)  สายตน้ท่ีมีปริมาณกรดจิมเนมิคสูงสุด (ร้อยละ 3.62 – 4.26                   
โดยน ้ าหนกัแหง้ และ ร้อยละ 0.46 – 0.87  โดยน ้ าหนกัสด) คือ CM014 CM016 และ CM025 จดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความหนาแน่น
ของปากใบระหวา่ง 35 - 72 รูต่อตารางมิลลิเมตร สายตน้ท่ีไม่พบปริมาณกรดจิมเนมิค คือ CR045 PR041 และ MH010 จดัอยู่
ในกลุ่มท่ีมีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร เช่นกนั ซ่ึงปริมาณกรดจิมเนมิคท่ีพบมีปริมาณสูง
กว่าใน G. sylvestry ตามผลการศึกษาของ Thangavelu et al., (2012) ท่ีรายงานว่าปริมาณกรดจิมเนมิคใน G. sylvestry มี
ปริมาณร้อยละ 2.51 ของสารสกัดแห้งเป็นท่ีน่าสังเกตว่าสายตน้ท่ีมีกรดจิมเนมิคสูงสุดทั้งหมดเป็นสายตน้ท่ีเก็บมาจาก
จังหวัดเชียงใหม่ปริมาณกรดจิมเนมิคในพืชตระกูล  Gymnema  มีความแตกต่างกันในพืชซ่ึงเกิดจากอิทธิพลของ
สภาพแวดลอ้มและฤดูกาล (Nair and Keshavachandran, 2006 และ Yokota et al., 1994) และลกัษณะสัณฐานของพืช 
(Thambiraj et al., 1996)  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   286 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

   

   
CM014 CM016 CM025 
ภาพที ่2 ลกัษณะใบและปากใบผกัเชียงดาท่ีมีปริมาณกรดจิมเนมิคสูงจ านวน 3 สายตน้ 

ตารางที ่3 ฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ การยบัย ั้งอนุมูลอิสระ ไอซี 50 และกรดจิมเนมิคของผกัเชียงดาในแต่ละกลุ่ม 
จ านวนปากใบ 

(มม2) 
รหสั ฤทธ์ิการตา้น

อนุมูลอิสระ 
(มก/ก วติามิน

อี) 

การยบัย ั้ง
อนุมูลอิสระ 

(%) 

ไอซี 50 
(มก/มล) 

กรดจิมเนมิค 
(น ้ าหนกัแหง้) 

(%) 

กรดจิมเนมิค 
(น ้ าหนกัสด) 

(%) 

19 - 33 CM058 7.19b-f 37.94b-g 0.79i-n 1.97bc 0.37b-d 
 CR028 5.84e-i 31.05f-j 0.92g-m 1.31cd 0.36b-d 
 PR042 4.74h-j 25.62i-k 1.05e-j 1.57cd 0.36b-d 
35 - 72 CM014 2.97j-n 16.74k-o 1.50bc 4.00a 0.87a 
 CM016 4.36i-k 23.77j-l 0.87h-n 4.27a 0.87a 
 CM019 2.25l-n 13.05m-o 1.36b-d 1.07cd 0.24b-d 
 CM022 6.00e-i 31.83f-j 0.88h-n 0.48cd 0.12b-d 
 CM025 5.62e-i 29.96f-j 1.05p-j 3.62ab 0.86a 
 LP004 (NO.4) 8.36a-c 43.69a-c 0.64mn 1.51cd 0.42b-d 
 LP006 (NO.6) 1.53n 9.46o 1.08d-i 1.53cd 0.46a-c 
 LP007 3.53j-m 19.51k-n 1.11d-h 1.36cd 0.33b-d 
 LP012 3.13j-n 17.49k-o 1.26c-f 0.39cd 0.10b-d 
 LP019 3.38j-n 18.72k-o 1.09d-i 1.16cd 0.34b-d 
 PY003 2.16l-n 12.60m-o 1.12d-h 0.87cd 0.18b-d 
 PY005 3.69j-l 20.46k-m 1.11d-h 1.88bc 0.41b-d 
 PY013 1.44n 9.02o 1.56ab 0.87cd 0.21b-d 
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 PY024 2.12ln 12.47m-o 1.05e-j 1.38cd 0.30b-d 
 CR027 7.34b-f 38.56b-g 0.81i-n 0.22cd 0.05b-d 
 CR043 6.29d-i 33.33d-j 0.88g-n 0.57cd 0.14b-d 
 CR044 2.49k-n 14.28l-o 1.46bc 0.47cd 0.12b-d 
 CR045 1.60mn 9.84no 1.78a ND ND 
 PR028 6.20d-i 32.86e-j 0.91g-m 1.87bc 0.41b-d 
 PR038 8.11a-d 42.46a-e 0.68l-n 1.02cd 0.30b-d 
 PR041 9.83a 34.76a 0.60n ND ND 
 PR051 8.90ab 46.38ab 0.73k-n 1.01cd 0.23b-d 
 PR052 7.18b-f 37.78b-g 0.98f-k 1.08cd 0.22b-d 
 NN004 5.58f-i 29.78g-j 0.98f-k 0.56cd 0.12b-d 
 NN016 5.84e-i 31.05f-j 0.96g-l 1.02cd 0.20b-d 
 NN018 7.55b-f 39.62b-f 0.77j-n 1.37cd 0.26b-d 
 NN041 6.58c-h 50.99c-i 0.73k-n 1.30cd 0.27b-d 
 MH006 4.84g-j 26.10h-k 1.18d-g 1.6cd 0.48ab 
 MH010 6.69c-g 35.39c-h 0.90g-m ND ND 
73 – 99  CM064 8.13a-d 42.56a-d 0.75k-n 0.08cd 0.02b-d 
 CR002 3.27j-n 18.21k-o 1.33b-e 1.83bc 0.35b-d 
F - Test  * * * * * 

หมายเหตุ :  a, b,c ,… ในทา้ยตวัเลขตามแนวตั้ง หมายถึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั (P< 0.05) 
3. ความสัมพนัธ์ของข้อมูลด้านสัณฐานทีม่ต่ีอองค์ประกอบทางเคม ี

จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของความหนาแน่นของปากใบกบัองคป์ระกอบทางเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณคลอโรฟิลล ์
คลอโรฟิลลบี์ คลอโรฟิลลท์ั้งหมด แคโรทีนอยดท์ั้งหมด สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด กรดจิมเนมิค ฤทธ์ิการตา้นอนุมูล
อิสระ ไดแ้ก่ กิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระเทียบกบัวติามินอี ร้อยละของการยบัย ั้งอนุมูลอิสระ และ ปริมาณสารท่ีใชใ้นการ
ท าลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 โดยวธีิทางสถิติสหสมัพนัธ์ (multiple regression) แบบ stepwise ไดผ้ลดงัน้ี 

ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความหนาแน่นของปากใบ ตามสมการเส้นตรง คือ ปริมาณ
คลอโรฟิลลเ์อ = 0.297 + 0.004 (ความหนาแน่นของปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.19 

ปริมาณคลอโรฟิลล์บี มีความสัมพนัธ์เชิงลบกับความหนาแน่นของปากใบ ตามสมการเส้นตรง คือ ปริมาณ
คลอโรฟิลลบี์ = 1.644 - 0.014 (ความหนาแน่นของปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.18 

ปริมาณคลอโรฟิลลท์ั้งหมด มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัความหนาแน่นของปากใบ ตามสมการเสน้ตรง คือ ปริมาณ
คลอโรฟิลลท์ั้งหมด = 1.914 - 0.011 (ความหนาแน่นของปากใบตอ่ตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.18 

ปริมาณกรดจิมเนมิค มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความความหนาแน่นของปากใบ ตามสมการเสน้ตรง คือ ปริมาณ
กรดจิมเนมิค =–0.036 + 0.006 (ความหนาแน่นของปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.13 

จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของความหนาแน่นของปากใบกบัองคป์ระกอบทางเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณคลอโรฟิลล ์
คลอโรฟิลล์บี คลอโรฟิลล์ทั้ งหมด แคโรทีนอยด์ทั้งหมด สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด กรดจิมเนมิค ฤทธ์ิการตา้นอนุมูล
อิสระ ไดแ้ก่ กิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระเทียบกบัวิตามินอี ร้อยละของการยบัย ั้งอนุมูลอิสระ และ ปริมาณสารท่ีใชใ้นการ



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   288 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

ท าลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 โดยวธีิทางสถิติสหสมัพนัธ์ (multiple regression) แบบ stepwise พบวา่ ปริมาณคลอโรฟิลล์
เอ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความหนาแน่นของปากใบ แต่ปริมาณคลอโรฟิลลบี์ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความหนาแน่น
ของปากใบ เม่ือดูในภาพรวมของปริมาณปริมาณคลอโรฟิลลท์ั้งหมด พบวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความหนาแน่นของ
ปากใบ นัน่คือ สามารถกล่าวไดว้่า ผกัเชียงดาท่ีมีความหนาแน่นของปากใบต ่า จะมีปริมาณคลอโรฟิลลท์ั้งหมดสูงกว่าผกั
เชียงดาสายตน้ท่ีมีความหนาแน่นของปากใบสูง แต่อยา่งไรก็ตาม ค่า R2 ของสมการความสมัพนัธ์มีค่าต ่ามาก (0.18) แสดงวา่
ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆอีกท่ีเก่ียวขอ้ง และยงัไม่ไดน้ ามาศึกษาในคร้ังน้ี ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัรายงานของ Lichtenthaler et al. 
(1981) ท่ีรายงานวา่ ใบพืชท่ีสัมผสักบัแสงแดดมาก ใบมีพ้ืนท่ีนอ้ย น ้ าหนกัแห้งสูง ปริมาณน ้ านอ้ย ความหนาแน่นของปาก
ใบสูง สัดส่วนของคลอโรฟิลลเ์อต่อบีสูง และใบหนากวา่พืชท่ีอยูใ่นร่ม  นอกจากน้ียงัพบวา่ ปริมาณกรดจิมเนมิคในใบผกั
เชียงดามีความสัมพนัธ์กบัความความหนาแน่นของปากใบเช่นกนั แต่เป็นความสัมพนัธ์ในเชิงบวก คือ ยิ่งมีความหนาแน่น
ของปากใบมาก ยิ่งมีปริมาณกรดจิมเนมิคมากข้ึน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากปากใบช่วยเปิดให้คาร์บอนไดออกไซด์เขา้ไปท าการ
สังเคราะห์น ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว ซ่ึงเป็นสารเร่ิมตน้ของการสร้างสารเมตาโบไลต์ทุติยภูมิ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัถึงแมมี้
การศึกษาถึงปริมาณกรดจิมเนมิคในพืช Gymnema sylvestre แต่ก็ยงัไม่มีรายงานท่ีชดัเจนถึงกระบวนการสร้างกรดจิมเนมิค 
(pathway) มี เพียงกระบวนการสัง เคราะห์  triterpene glycosides ท่ี ได้มาจาก isoprenoid pathway กับกระบวนการ 
glycosylation ของ triterpene aglycone ท่ีส่วนปลายของ gymnemagenin (Tiwari et al., 2014) 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการทดลองพบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์เอ และกรดจิมเนมิคกบัปริมาณความ
หนาแน่นของปากใบในผกัเชียงดาท่ีสายตน้ต่างกนั สายตน้ท่ีมีปริมาณกรดจิมเนมิคสูงสุด คือ CM025 CM014 และ CM016  
มีปริมาณระหวา่งร้อยละ 3.62 – 4.26  โดยน ้ าหนกัแหง้ จดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 35 - 72 ต่อตาราง
มิลลิเมตร 
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวจิยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ในการศึกษาวจิยัตามแผนงานวจิยั “การ

อนุรักษแ์ละพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตผกัเชียงดาท่ีเหมาะสมในชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่า” 
 

เอกสารอ้างองิ 
ธีรวลัย ์ชาญฤทธิเสน  ปริญญาวดี ศรีตนทิพย ์ นิจพร ณ พทัลุง  พิทักษ์ พุทธวรชัย  ยุทธนา เขาสุเมรุ  ชิติ ศรีตนทิพย์                    

นภา ขนัสุภา  วิรัติ อ าพนัธ์ุ  พงศ์ยทุธ นวลบุญเรือง  รุ่งนภา ช่างเจรจา  อภิชาติ ชิดบุรี  ภทัราภรณ์ ศรีสมรรถการ  
โสภาพรรณ พิสิษฐธนานนัท ์ และคชานนท ์จินดาแกว้. 2557. รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ การพฒันาคุณภาพผกัเชีย

ดา (Gymnema inodorum (Lour.) Decne.) เพ่ือใช้ประโยชน์ในผลติภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอสิระเชิงพาณิชย์.  
สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร.  

ประทุมพร ยิ่งธงชยั  พรรัตน์ ศิริค  า  พงศธร ธรรมถนอม และ บาจรีย ์ฉัตรทอง.  2554.  รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เร่ือง 
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการทดสอบฤทธ์ิทางชีวเคมีของผักพื้นบ้าน (ระยะท่ี 1). สถาบันวิจัย
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
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เปรียบเทยีบผลผลติและองค์ประกอบผลผลติของผกัเชียงดา(Gymnema inodorum L.) 9 สายพนัธ์ุ 
ในพืน้ทีจั่งหวดัล าปาง 

Comparison of Yield and Yield Components  of  9 Varieties of Pakchiangda  

(Gymnema  inodorum L.)   in Lampang Province. 
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และ สมบูรณ์ ไชยเชียงชอบ2 

Napa Khansupa1* Parinyawadee  Sritontip1  Chiti Sritontip1  Wirut  Ampun1  Pitak Puttaworachai1  Prasert  Seusom2  
and  Somboon Chaichaingchop2          

 
บทคัดย่อ 

 
เปรียบเทียบผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตของผกัเชียงดา 9 สายพนัธ์ุในพ้ืนท่ีจงัหวดัล าปาง วางแผนการทดลอง

แบบ  RCBD   จ านวน 4 ซ ้ า   9  ส่ิงทดลองประกอบดว้ยสายตน้   HC001, HC002, HC003, HC004, HC005, HC006, HC007, 
HC008 และHC009   ในพ้ืนท่ีทดลองอ าเภอห้างฉัตร ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน 2560 พบวา่ลกัษณะการเจริญเติบโต
ของความกวา้งทรงพุ่ม ไม่พบความแตกต่างกนัทางสถิติ แต่ทางดา้นความสูง อายตุั้งแต่ 28-42 วนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยสายตน้ HC008 มีแนวโน้มให้ความสูงมากกว่าสายตน้อ่ืน ๆ ส่วนความกวา้งใบ ความยาวใบ 
จ านวนยอดรวม และน ้ าหนักยอดรวมต่อแปลงย่อยมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ  โดยสายตน้ HC001, 
HC006, HC005 และ HC009 ให้ผลผลิตน ้ าหนักยอดรวมสูงสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 893.33,  888.00,  829.33   และ 800.00 
กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดบั ปริมาณสารประกอบฟีนอลิค คลอโรฟิลล ์และฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระของผกัเชียงดา ความช้ืน 
และปริมาณของแขง็ทั้งหมดของผกัเชียงดา 9 สายตน้ ไม่พบความแตกต่างกนัทางสถิติ 
 
ค าส าคญั:  ผกัเชียงดา, สายตน้, ผลผลิต, องคป์ระกอบผลผลิต 
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ABSTRACT 
 

The  comparison of  yield  and  yield  components  of  9  varieties of  Pak chiangda (Gymnema  inodorums   
(Decne.))  in Lampang  Province was conducted   The   experimental  design    was  a  RCBD  consisting of  9 treatments  
with 4 replications. The treatments were   HC001, HC002, HC003, HC004, HC005, HC006, HC007, HC008 and HC009 
varieties.       The   experiment  was carried out during March-November 2017;  Plant growth, in terms of canopy width,  
was not significant,  but  plant height  was  found  significantly  different  from 28 to 42 days after planting.  The HC008 
variety gave the greatest plant  height,  while as  HC001 had the  least.   The yield and yield components,   fresh  weight  
per  shoot   and  shoot length, were  significantly different.  HC002 variety produced the greatest fresh weight per shoot 
averaging  3.00 g    and HC007    gave   the longest shoot length giving  16.00 centimeters.  Other yield components such 
as leaf width,  leaf length,  total number  of  shoot  and total shoot fresh weight   per sub-plot  were  also  significantly  
different.  The  HC001, HC006 HC005 and HC009 varieties gave total shoot fresh weight with the averages of 893.33, 
888.00,  829.33  and 800.00 kilokram per rai, respectively. The Phenolic compound, antioxidant activity  cholrophyll, 
moisture content and total solid content of 9 varieties of Pak Chiangda were not significantly different. 
 
Keywords:  pak chiangda  (Gymnema inodorums (Decne.), Clone, Yield,   and yield Component 
 

บทน า 
นภาและคณะ (2552) ท าการเปรียบเทียบผลผลิตและสารตา้นอนุมูลอิสระในผกัเชียงดา 6 สายพนัธ์ุ พบวา่ทั้ง 6 สาย

พนัธ์ุ มีสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีแตกต่างกนั สายพนัธ์ุท่ี 5 มีผลผลิตสูงสุดและมีเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้งอนุมูลอิสระสูงสุด รวมทั้ง
มีปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระเทียบกบัวิตามินอีสูง มีรายงานการใชผ้กัเชียงดารักษาอาการไข ้ไขห้วดั รูมาตอยด์และโรค
เก๊าท์ รักษาโรคเบาหวาน  เพ่ิมสารตา้นอนุมูลอิสระในร่างกาย ลดความอว้น  ช่วยละลายล่ิมเลือด และยบัย ั้งการเป็นหืนของ
ไขมนั เป็นตน้ ไดผ้ลในการลดน ้ าตาลในเลือดอย่างเห็นไดช้ดั จึงท าให้ปัจจุบนัน้ีมีผูจ้  าหน่ายชาผกัเชียงดามากข้ึน (ธีรวลัย ์
และคณะ,2557) การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองคป์ระกอบของผลผลิตรวมทั้งองคป์ระกอบ
ทางเคมีของผกัเชียงดา 9 สายตน้ในพ้ืนท่ีจงัหวดัล าปาง           
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
               วางแผนการทดลองแบบ  RCBD มี 4 ซ ้ า  และ 9 สายพนัธ์ุ (ส่ิงทดลอง) พ้ืนท่ีอ าเภอห้างฉัตร ได้แก่ T1=พนัธ์ุ     
เบอร์ 1 (HC001) T2=พนัธ์ุเบอร์ 2 (HC002) T3=พนัธ์ุเบอร์ 3 (HC003) T4=พนัธ์ุเบอร์ 4 (HC004) T5=พนัธ์ุเบอร์ 5 (HC005) 
T6=พนัธ์ุเบอร์ 6 (HC006) T7=พนัธ์ุเบอร์7 (HC007) T8=พนัธ์ุเบอร์ 8 (HC008) และT9=พนัธ์ุเบอร์ 9 (HC009) โดยใชเ้บอร์ 4 
(HC001)  และเบอร์ 6 (HC002) เป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ การเก็บขอ้มูลคือผลผลิตและองคป์ระกอบของผลผลิต ไดแ้ก่น ้ าหนกั
ของผลผลิตผกัสด (ยอด) น ้ าหนกัต่อตน้ น ้ าหนกัต่อแปลงยอ่ย ขนาดของใบ (ความกวา้งใบ ความยาวใบ) องคป์ระกอบทาง
เคมี และสารประกอบต่างๆ  การวเิคราะห์ผลการทดลอง โดยวธีิ Analysis of variance 
               สถานท่ีท าการทดลอง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
การเจริญเติบโตทางดา้นความกวา้งทรงพุ่มของผกัเชียงดาทั้ง 9 สายตน้ท่ีปลูกในอ าเภอห้างฉัตรจงัหวดัล าปาง 

พบวา่  จากการทดลองทุกระยะการเจริญเติบโต (ท่ีอาย ุ7-42 วนั)  ไม่พบความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีสายตน้เบอร์ 2 และ
เบอร์1  ซ่ึงทั้งสองสายตน้น้ีเป็นสายตน้ท่ีเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ และสายตน้ HC006 มีแนวโนม้ให้ความกวา้งของทรงตน้ผกั
เชียงดากวา้งกวา่สายตน้อ่ืน และกวา้งกวา่ค่าเฉล่ีย โดยมีความกวา้งเฉล่ียเท่ากบั  37.30  36.30 และ 35.70 เซนติเมตรตามล าดบั 
ส่วนค่าเฉล่ียความกวา้ง ตั้งแต่อาย ุ7-42 วนัหลงัยา้ยปลูก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  20.90-37.30 เซนติเมตร 
ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ียของความกวา้งทรงพุม่ตน้ผกัเชียงดา อาย ุ7-42 วนั หลงัตดัแต่งตน้ (1 เดือน หลงัยา้ยปลูก) ณ  
                 โรงเรียนหา้งฉตัรวทิยา อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง 
ส่ิงทดลอง ความกวา้งพุม่ (ซม.) 
สายตน้/อาย ุ 7 วนั 14 วนั 21 วนั 28 วนั 35 วนั 42 วนั 
HC001 22.3 24.4 26.4 28.7 32.2 36.3 
HC002 24.9 26.5 28.8 31.2 33.6 37.3 
HC003 21.5 23.4 25.2 27.2 30.5 34.8 
HC004 22.0 24.2 26.3 28.3 30.3 34.8 
HC005 23.0 24.8 26.6 28.4 30.4 35.5 
HC006 22.8 24.1 26.3 28.7 31.2 35.7 
HC007 21.0 23.2 25.3 27.6 30.1 33.8 
HC008 20.9 23.2 25.4 28.1 30.3 35.4 
HC009 22.1 24.3 26.0 28.2 29.5 34.2 
เฉล่ีย 22.3 24.2 26.2 28.5 30.9 35.3 
F-test ns ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 7.6 7.5 7.4 6.5 5.9 6.4 

ns  ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ (p>0.05) 
ความสูงของตน้ของผกัเชียงดา พบวา่ทุกระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่ อาย ุ7 -21 วนัหลงัยา้ยปลูก ไม่มีความแตกต่าง

กนัทางสถิติ โดยท่ีอาย ุ7 วนั มีค่าเฉล่ียความสูงตน้ตั้งแต่  29.60-33.60 เซนติเมตร ท่ีอาย ุ14 วนัมีค่าเฉล่ียความสูงตน้ตั้งแต่  
36.80-43.30 เซนติเมตร และท่ีอาย ุ21 วนั มีค่าเฉล่ียความสูงตน้ตั้งแต่  41.50-64.10 เซนติเมตร 

อาย ุ28, 35 และ 42 วนั มีความสูงของตน้ผกัเชียงดา พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ โดยท่ีอาย ุ28 
วนัพบวา่สายตน้เบอร์ 8, 9, 7, 6, 2, 3, 5  และ 4  มีความสูงมากกวา่สายตน้ HC001 ทุกระยะการเจริญเติบโตมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  
93.00, 88.90, 87.80,  81.10, 76.60, 76.00,  74.30,  74.10เซนติเมตร  และสายตน้ HC001 มีความสูงตน้เฉล่ียเท่ากบั 49.90 
เซนติเมตรตามล าดบั (ตารางท่ี 2)     
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ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ียของความสูงตน้ของผกัเชียงดา ท่ีอาย ุ  7-42 วนั หลงัตดัแต่งตน้ (1 เดือนหลงัยา้ยปลูก) 
                 ณ  โรงเรียนหา้งฉตัรวทิยา อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง    
ส่ิงทดลอง ความสูงตน้ (ซม.) 
สายตน้/อาย ุ 7 วนั  14 วนั  21 วนั  28 วนั  35 วนั  42 วนั  
HC001 33.2 36.8 41.5 49.9 b 64.2 b 84.7 b 

HC002 33.6 40.8 53.6 76.6 a 110.2 a 136.6 a 

HC003 29.6 36.4 52.8 76.0 a 115.8 a 146.3 a 

HC004 31.9 39.8 52.5 74.1 a 108.5 a 145.9 a 

HC005 32.3 40.8 54.3 74.3 a 104.1 a 137.7 a 

HC006 29.6 39.4 55.3 81.1 a 123.4 a 148.2 a 

HC007 31.8 40.8 61.3 87.8 a 113.6 a 164.3 a 

HC008 32.7 42.3 62.9 93.0 a 134.1 a 164.8 a 

HC009 33.4 43.3 64.1 88.9 a 117.3 a 156.5 a 

เฉล่ีย 32.0 40.0 55.4 78.0   110.1   142.8   
F-test ns ns ns **   **   **   
C.V. (%) 9.7 10.4 19.4 8.7   8.3   8.1   

 **       มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ (p<0.01) 
ns        ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ  
ลกัษณะผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติ 
 จากการทดลองเปรียบเทียบสายตน้ ผกัเชียงดา  9 สายตน้ในโรงเรียนหา้งฉตัรวทิยา  อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง 
พบวา่ลกัษณะทางดา้นผลผลิตและองคป์ระกอบของผลผลิต ไดแ้ก่ลกัษณะของน ้ าหนกัต่อยอด ความยาวยอด  พบวา่ทั้งสอง
ลกัษณะมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และลกัษณะของ ความกวา้งใบ  ความยาวใบ จ านวนยอดรวมและ
น ้ าหนกัยอดรวม พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ    
ลกัษณะน ้ าหนกัต่อยอด  จากการวเิคราะห์พบมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   การทดลองพบวา่สายตน้HC002  
มีน ้ าหนักต่อยอดมากท่ีสุด  มีน ้ าหนักต่อยอดเฉล่ียเท่ากับ 3.00 กรัม และสายตน้ HC006 และ สายตน้เบอร์ HC007  ให้
น ้ าหนกัต่อยอดมีค่าต ่าสุดเฉล่ียเท่ากบั 2.30, 2.20 กรัมตามล าดบั  (ตารางท่ี 3)  (ภาพท่ี 2) 
  ความยาวยอด   จากการวเิคราะห์พบมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   โดยพบวา่ความยาวยอดของสาย
ตน้ HC007  มีความยาวยอดมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 16.00 เซนติเมตร   และสายตน้ HC001 มีความยาวยอดต ่าท่ีสุด                
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.60 เซนติเมตรตามล าดบั (ตารางท่ี 3) 
ความกวา้งของใบ  จากการวิเคราะห์พบมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ   โดยพบวา่สายตน้HC001   มีความ
กวา้งใบ กวา้งมากท่ีสุดกวา่สายตน้อ่ืนๆ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.60 เซนติเมตร   ซ่ึงมากกวา่สายตน้ HC002, 5, 8, 9, 4,  6, 7   และ
สายตน้ HC003  มีความยาวยอดค่าเฉล่ียเท่ากบั    4.80, 4.30,  4.30, 4.30,  4.20,  4.00,   4.00  และ  3.90  เซนติเมตรตามล าดบั 
(ตารางท่ี 3) 

ความยาวใบ จากการวเิคราะห์มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ โดยพบวา่สายตน้HC001 มีความยาว
ใบ ยาวมากท่ีสุดกวา่สายตน้อ่ืนๆ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 11.40 เซนติเมตร และมากกวา่สายตน้ HC002, 4, 9, 5, 6,  8, 3   และสาย
ตน้ 7 มีความยาวใบเฉล่ียเท่ากบั 9.90, 9.10, 9.00, 9.00, 9.00, 8.80, 8.70, และ 8.30 เซนติเมตรตามล าดบั (ตารางท่ี 3) 
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จ านวนยอดรวมต่อแปลงยอ่ย จากการวิเคราะห์มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยพบวา่สายตน้ 
HC006  ซ่ึงไม่แตกต่างกบัสายตน้HC009  มีจ านวนยอดรวมต่อแปลงยอ่ยมากท่ีสุดกวา่สายตน้อ่ืน ๆ รองลงมา ไดแ้ก่  สายตน้
HC003 และสายตน้HC005 ซ่ึงมากกวา่ค่าเฉล่ีย (900.70 ยอด) ใหจ้ านวนยอดรวมเฉล่ียเท่ากบั 1197.30, 1027.00, 973.00  และ 
962.30  ยอดต่อแปลงยอ่ยตามล าดบั (ตารางท่ี 3) (ภาพท่ี 1) 

น ้ าหนักยอดต่อแปลงย่อย จากการวิเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ  โดยพบว่าสายตน้
HC001 ซ่ึงไม่แตกต่างกบัสายตน้HC006 และสายตน้HC005, HC009  มีน ้ าหนกัยอดรวมต่อแปลงยอ่ยมากท่ีสุดสูงกวา่สายตน้
อ่ืนๆ รองลงมาไดแ้ก่ สายตน้HC003 ซ่ึงมากกวา่ค่าเฉล่ีย (759.41 กิโลกรัม) ใหน้ ้ าหนกัยอดรวมเฉล่ียเท่ากบั 893.33,  888.00,  
829.33   และ 800.00  กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดบั (ตารางท่ี 3) 
ตารางที่  3  ค่ า เฉ ล่ียผลผ ลิตและองค์ประกอบผลผลิตของผัก เ ชียงดา  9  สายพัน ธ์ุ  ( 1  เ ดือน  หลังย ้ายปลูก)                                       
      ณ โรงเรียนหา้งฉตัรวทิยา อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง 

สายตน้ นน.ต่อยอด 
(ก.) 

ความกวา้งใบ
(ซม.) 

ความยาวใบ 
(ซม.) 

จ านวนยอดรวม 
(ยอด) 

น ้าหนกัยอดรวม 
(กก./ไร่) 

HC001 2.8 ab 5.6 a 11.4 a 860.8 b   893.34  a 

HC002 3.0 a 4.8 b 9.9 b 471.3 c   480.00  c 

HC003 2.4 bc 3.9 c 8.7 c 973.0 b   781.34  ab 

HC004 2.5 a-c 4.2 c 9.0 bc 885.5 b   730.68  ab 

HC005 2.6 a-c 4.3 bc 9.1 bc 962.3 b   829.34  ab 

HC006 2.3 c 4.0 c 9.0 bc 1197.3 a   888.00  a 

HC007 2.2 c 4.0 c 8.3 c 891.3 b   696.00 b 

HC008 2.5 a-c 4.3 bc 8.8 c 837.8 b   736.00  ab 

HC009 2.6 a-c 4.3 bc 9.0 bc 1027.0 ab   800.00  ab 

เฉล่ีย 2.6   4.4   9.3   900.7     759.41    
F-test *   **   **   **    **    
C.V. (%)        10.8      7.5         6.6            7.0           7    

*        มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ (p<0.05) 
**       มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ (p<0.01) 
ns        ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ  
คุณภาพทางเคมแีละสมบัตกิารต้านอนุมูลอสิระของผกัเชียงดาทีป่ลูกในอ าเภอห้างฉัตร 

เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพและสมบติัการตา้นอนุมูลอิสระของผกัเชียงดาทั้ง 9 สายตน้ ท่ีปลูกในอ าเภอหา้งฉตัร พบวา่
ปริมาณคลอโรฟิลล์ (chlorophyll) ความช้ืน  (moisture) ของแข็งทั้ งหมด (total solid) สารประกอบฟีนอลิค (phenolic 
compounds) และฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางท่ี 1-2                  
โดยมีปริมาณคลอโรฟิลลเ์อ บี และคลอโรฟิลลท์ั้งหมดระหว่าง 73.95 ± 1.74 ถึง 103.05 ± 4.74, 32.12 ±  1.29 ถึง 47.62 ± 
2.45 และ 106.07 ± 2.67 ถึง 150.67 ± 7.9 มก./100 กรัมน ้ าหนักผกัสด ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม ผกัเชียงดาสายตน้ HC006 
ปริมาณเอ บี และคลอโรฟิลล์ทั้ งหมดมีแนวโน้มสูงสุด ด้านปริมาณความช้ืนพบว่าผกัเชียงดาทั้ ง 9 สายตน้ มีความช้ืน
ค่อนขา้งสูง โดยมีปริมาณระหวา่งร้อยละ 80.82 ± 0.82 ถึง 83.12 ± 1.09 จึงส่งผลให้มีปริมาณของแข็งทั้งหมดค่อนขา้งต ่า 
โดยมีปริมาณระหวา่งร้อยละ 16.88 ± 1.09 ถึง 19.18 ± 0.82 ดา้นคุณสมบติัการตา้นอนุมูลอิสระของผกัเชียงดาทั้ง 9 สายตน้ 
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พบวา่มีสารประกอบฟีนอลิคระหวา่ง 311.23 ± 29.17 ถึง 353.02 ± 36.74 มก./100 กรัมน ้ าหนกัผกัสด เทียบกบัสารมาตรฐาน
กรดแกลลิค และมีค่าฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ ระหวา่ง 69.56 ± 7.25 ถึง 90.13 ± 15.36 มก./100 กรัมน ้ าหนกัผกัสด เทียบกบั
สารมาตรฐานโทรลอกซ์ 
ตารางที ่4  ปริมาณคลอโรฟิลลข์องผกัเชียงดาท่ีปลูกในอ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง 

         สายตน้ ปริมาณคลอโรฟิลล ์(mg/100 g น ้าหนกัผกัสด) 
a b Total 

HC001 73.95 ± 1.74  32.12 ± 1.29 106.07 ± 2.67  
HC002 90.23 ± 13.45  40.63 ± 7.66  130.86 ± 21.11  
HC003 88.85 ± 18.87  40.08 ± 11.72 128.92 ± 30.58  
HC004 96.26 ± 16.65  45.59 ± 4.59  141.86 ± 31.23  
HC005 88.55 ± 4.86  37.12 ± 1.97  125.68 ± 6.84  
HC006 103.05 ± 4.74  47.62 ± 2.45  150.67 ± 7.19  
HC007 94.97 ± 13.03  41.23 ± 8.01  136.20 ± 20.97  
HC008 91.83 ± 11.91  37.21 ± 6.39  129.04 ± 18.30  
HC009 101.63 ± 11.24  45.06 ± 8.26  146.70 ± 19.42  
F-test         ns       ns       ns 
% C.V.        13.05     19.94     15.08 

ns  ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ (p>0.05) 
ตารางที่ 5 ปริมาณความช้ืน ของแข็งทั้งหมด สารประกอบฟีนอลิค และฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระของผกัเชียงดาท่ีปลูกใน
อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง  

GI Clones Phenolic compound 
(mg GAE/100 g) 

Antioxidant activity 
(mg TE/100 g)  

Moisture Total Solid 
Content (%) (%) 

HC001 329.17 ± 30.47  80.61 ± 7.90  81.83 ± 1.69  18.17 ± 1.69  
HC002 353.02 ± 36.74  75.99 ± 8.74 81.56 ± 1.56 18.44 ± 1.56  
HC003 337.88 ± 28.25  84.785 ± 9.89  82.03 ± 0.93  17.97 ± 0.93  
HC004 340.87 ± 20.30  89.68 ± 4.60  83.12 ± 1.09  16.88 ± 1.09  
HC005 338.70 ± 18.20 90.13 ± 15.36 81.34 ± 1.24  18.66 ± 1.24  
HC006 332.19 ± 30.81  83.17 ± 15.37  82.66 ± 1.93  17.34 ± 1.93  
HC007 311.23 ± 29.17  69.56 ± 7.25  81.59 ± 1.49  18.41 ± 1.49  
HC008 324.04 ± 45.83 73.34 ± 20.27  81.95 ± 1.06  18.05 ± 1.06  
HC009 321.31 ± 42.54  75.29 ± 13.51  80.82 ± 0.82  19.18 ± 0.82  
F-test        ns      ns       ns      ns 
% C.V.      9.80    15.40      1.66     7.50 

GAE   หมายถึง สารมาตรฐานเทียบกบักรดแกลลิค (Gallic acid equivalent) 
TE      หมายถึง สมมูลยข์องสารตา้นอนุมูลอิสระมาตรฐานโทรลอกซ์ (Trolox equivalent) 
ns       ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ (p>0.05) 
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ภาพที ่ 1 ลกัษณะแปลงวจิยั มิถุนายน             กรกฎาคม 2560 หลงัยา้ยปลูก 3 เดือน                    สิงหาคม 2560 
 

 
 

 
 

 

 

 

ภาพที ่ 2   ลกัษณะยอดท่ีท าการเก็บเก่ียว  

 

 

 

 

  
 
 
 

        ภาพที ่3 เดือน กนัยายน 2560                        ตุลาคม 2560                                         พฤศจิกายน  2560 

   

สรุปผลการวจัิย 
 เปรียบเทียบผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตของผกัเชียงดา 9 สายพนัธ์ุในพ้ืนท่ีอ าเภอพ้ืนท่ีอ าเภอหา้งฉตัร  พบวา่

ลกัษณะการเจริญเติบโตทางดา้นความกวา้งทรงพุ่มไม่พบความแตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนลกัษณะความกวา้งใบ ความยาวใบ 
จ านวนยอดรวมและน ้ าหนกัยอดรวมต่อแปลงยอ่ยพบมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ  โดยสายตน้ HC001, 
HC006, HC005 และHC009 ให้ผลผลิตน ้ าหนักยอดรวมสูงสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 893.33,  888.00,  829.33   และ 800.00  
กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดบั  (ตารางท่ี 3) 
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  นภา  ขนัสุภา,   วรัิติ อ าพนัธ์ุ, พงษย์ทุธ นวลบุญเรือง, รุ่งนภา ช่างเจรจา, อภิชาติ ชิดบุรี,  ภทัราภรณ์  ศรีสมรรถการ
 , โสภาพรรณ พิสิษฐธนานนัท ์   และคชานนท ์ จินดาแกว้.  2557.  การพฒันาคุณภาพผกัเชียงดา เพ่ือใชป้ระโยชน์
 ในผลิตภณัฑ์เสริมอาหารตา้นอนุมูลอิสระเชิงพาณิชย.์ รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ . สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   ลา้นนา.  248 หนา้. 
นภา  ขนัสุภา,  วิรัติ อ าพนัธ์ุ, พิทกัษ ์พุทธวรชยั  และปริญญาวดี ศรีตนทิพย.์   2551.   ผลของการพรางแสงและการท าคา้ง
 แบบต่าง ๆ    ท่ีมีผลต่อผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตของผกัเชียงดา. ใน การประชุมวิชาการพืชสวน
 แห่งชาติ คร้ังท่ี 8 ระหวา่งวนัท่ี 6-9 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรม ดิ เอม็เพรส  อ.เมือง   จ.เชียงใหม่. 402 น. 
นภา  ขนัสุภา,  วิรัติ อ าพนัธ์ุ, พิทักษ์ พุทธวรชัย  และปริญญาวดี ศรีตนทิพย.์  2553.   เปรียบเทียบผลผลิตและสารตา้น  
 อนุมูลอิสระในผกัเชียงดา 6 สายพนัธ์ุ. ใน  การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ คร้ังท่ี 9  ระหว่างวนัท่ี 11-14  
 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ. พระนครศรีอยธุยา  จ. พระนครศรีอยธุยา. 
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เทคนิคการปลูกเช้ือเพ่ือประเมินความต้านทานราน า้ค้างในข้าวโพด 
The Inoculation Technique for Detecting Downy Mildew 

Resistance in Corn 

 

รวีวรรณ เด่ือมขนัมณี1* และ กิตติ บุญเลิศนิรันดร์1 
Raweewon Duamkhanmanee1*  and  Kitti  Boonlertnirun1  

 

บทคัดย่อ  
 

โรคราน ้ าค้างเกิดจากเช้ือรา Peronosclerospora  sorghi  เป็นปรสิตถาวร เป็นโรคท่ีส าคัญท่ีท าความเสียหาย 
ทางเศรษฐกิจของขา้วโพด วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ศึกษาลกัษณะสัณฐานวิทยาเช้ือสาเหตุ และประเมินเทคนิค
การปลูกเช้ือท่ีดี เพ่ือสามารถน าไปใชใ้นการประเมินความตา้นทานโรคราน ้ าคา้งในอนาคต โดยใชเ้ทคนิคการปลูกเช้ือ 8 วิธี 
ในระยะต่างๆ ของข้าวโพด 5 สายพนัธ์ุ  ได้แก่ Ki 27, Kei 0605, Ki 51, Tuxpenno และ เทียนบ้านเกาะ ท่ีมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา หันตรา พบว่า ไดค้่าเฉล่ียความกวา้ง และความยาวของโคนิเดีย 
เท่ากบั 24  และ 30 ไมโครเมตร ตามล าดบั เทคนิคการปลูกเช้ือในการทดลองไดแ้ก่ (1) การปลูกเช้ือในระยะพลูมูล โดยการ
ฉีดและ(2) จุ่มด้วยสปอร์แขวนลอย  8.00 x 104 สปอร์/มิลลิลิตร การปลูกเช้ือในระยะกลา้ โดย (3) ฉีดสปอร์แขวนลอย               
(4) เทคนิคการหยอดกรวยยอด (5) การพ่นดว้ยสปอร์แขวนลอย และ  (6) เสียบกรวยยอดดว้ยใบท่ีเป็นโรค (7) การปลูกเช้ือ
ในเมล็ดโดยใชลี้ฟเทคนิค และ (8) ฉีดพ่นในระยะตน้โตอาย ุ20 วนั และ ฉีดซ ้ าเม่ืออาย ุ25 วนั  พบวา่ ร้อยละการเกิดโรครา
น ้ าคา้งสูงสุด คือ 18.88 จากการฉีดพน่ดว้ยสปอร์แขวนลอย ในตน้ขา้วโพดอาย ุ20 วนั และฉีดพน่ซ ้ าเม่ืออาย ุ25 วนั รองลงมา 
ไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการหยอดกรวยยอด โดยขา้วโพดเป็นโรคราน ้ าคา้งเฉล่ียร้อยละ 17.75  
 
ค าส าคญั : เช้ือรา Peronosclerospora  sorghi   เทคนิคการปลูกเช้ือ  โรคราน ้ าคา้งของขา้วโพด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยธุยา 13000 
1 Faculty of Agricultural Technology and Agro-industry, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Phra Nakhon Si Ayutthaya,  
  13000 
* Corresponding author. e-mail: d_raweewon@hotmail.com 
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ABSTRACT  
 

Downy mildew, caused by the obligate fungi Peronosclerospora  sorghi, is an economically important disease of 

corn. The study aimed to investigate the morphology of the pathogen and evaluate the inoculation technique for detecting 

downy mildew resistance in corn in the future using eight methods of artificial inoculation in different growth stages of five 

corn cultivars, Ki 27, Kei 0605, Ki51 Tuxpenno and Tein Banhko. The experiments were carried out at Rajamangala 

University of Technology, Suvarnnabhumi,  Ayutthaya Huntra. It was found that the average of width and length of  

sporangiospores were 24 and 30 µm. respectively. The techniques involved (1) inoculation of plumule with a spore 

suspension, 8.00 x 104 spores/ml using a syringe injection and (2) dipping, (3) inoculation of seedling using spore suspension 

injection, (4) leaf whorl technique, (5) spraying method and (6) diseased leaf insert method (7)  inoculation of seed using a 

leaf technique and (8)  spraying the 20 day old corn with respraying at 25 days old. The results showed that the spraying 

the 20 day old corn with respraying at 25 days old gave the maximal disease incidence at 18.88 % and the secondary was  

the leaf whorl technique which exhibited disease incidence at 17.75 %.  

 

Keywords : Peronosclerospora  sorghi, downy mildew of corn, inoculation technique 
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บทน า 
 โรคราน ้ าคา้งของขา้วโพด หรือโรคใบลาย มีสาเหตุจากเช้ือรา Peronosclerospora  sorghi  ซ่ึงเป็นปรสิตถาวร    
เป็นโรคท่ีส าคญัในพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดทัว่โลก ซ่ึงสามารถสร้างความเสียหายกบัขา้วโพดไดทุ้กระยะ (Jeffers et al., 2000) 
ประเทศไทยพบคร้ังแรกท่ี อ าเภอพยหุะคีรี และอ าเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์เม่ือปี พ.ศ. 2511 (อุดม, 2529) ต่อมาพบ
ระบาดอีกในหลายจงัหวดั เช่น ลพบุรี ตาก สุโขทยั พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา เช้ือเขา้สู่พืชทางปากใบ โดย
สปอร์งอกเจิมทิว (germ tube) เป็นท่อเล็กยาว เม่ือมีหยดน ้ าจะแทงทะลุผ่านปากใบเขา้ท าลายพืช  เม่ือสภาพแวดลอ้มไม่
เหมาะสมเช้ือราสร้างสปอร์ผนังหนา (oospore) รูปร่างยาวรี ฝังตวัอยู่ในเน้ือใบบริเวณท่อน ้ าท่ออาหาร มีขนาด 25-42.9 
ไมครอน สีใส ผนังสีเหลือง มีความคงทนต่อสภาพแวดลอ้มและสามารถติดไปกับเมล็ด (seed borne)  สปอร์ตอ้งการ
ความช้ืนสัมพทัธ์สูง อุณหภูมิ 21-25 องศาเซลเซียส มีอายเุพียง 3-4 ชัว่โมง และเม่ือโคนิเดียถูกแสงแดดยามเชา้ก็จะตายไป 
Bonde et al. (1985) พบวา่การเขา้ท าลายพืชทั้งตน้สามารถเกิดไดท่ี้ อุณหภูมิ 11-32 องศาเซลเซียส โรคราน ้ าคา้งไดร้ะบาด
รุนแรงทุกแหล่งท่ีมีการปลูกขา้วโพด โดยเฉพาะท่ีจงัหวดั กาญจนบุรี และอุทยัธานี ท่ีมีการปลูกขา้วโพดติดต่อกนัตลอดปี  
พบวา่ไม่สามารถควบคุมโรคโดยใชส้ารเคมีเมตาแลคซิล ท่ีเคยใชไ้ดผ้ลในอดีต (สมเกียรติ และดิลก, 2533; ดิลก และคณะ, 
2541; วราภรณ์และคณะ, 2555)  ต่อมารัฐกิจ และคณะ (2553) รายงานว่าการใชส้ารไดเมทโทมอร์ฟโดยวิธีการคลุก และ
เคลือบเมล็ดพนัธ์ุท่ีอตัรา 2.5, 5, 7.5 และ 10 กรัมต่อเมล็ดขา้วโพด 1 กิโลกรัม สามารถควบคุมโรคราน ้ าคา้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะเห็นไดว้า่การใชส้ารเคมีนั้นใชไ้ดเ้พียงระยะหน่ึงเท่านั้น 

Muis et al. (2016) รายงานวา่ เช้ือสาเหตุโรคราน ้ าคา้งท่ีขา้ท าลายขา้วโพด มีอยู ่10 ชนิด จาก 3 สกุลดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
Peronersclerospora. maydis, P. phillipinensis, P. sacchari, P. Sorgi, P. spontanea, P. miscanthi, P. heteropogani , 
Sclerophthora  macrospora, S. philippinensis, S. rayssiae และ Sclerospora  graminicola  (Shurtleff, 1980; Rathore et al., 
2002 ; Yen et al., 2004; Kutama et al., 2010; Nagabhushan et al., 2014)   จากลกัษณะทางสณัฐานวทิยาสามารถใชร้ะบุชนิด
ของโรคราน ้ าคา้งของขา้วโพดได ้(Quimio and  Hanlin,1999 ; CIMMYT, 2018)  ส่วนความรุนแรงของโรคท าให้ผลผลิต
ลดลงร้อยละ 30-80 และในแหล่งท่ีมีโรคระบาดรุนแรง และพนัธ์ุขา้วโพดพนัธ์ุอ่อนแอจะท าความเสียหายไดถึ้งร้อยละ 100 
(ชุติมนัต ์และเตือนใจ, 2545) แต่พนัธ์ุตา้นทานยงัสามารถเจริญเติบโตได ้แต่อาจให้ฝักไม่สมบูรณ์ เมล็ดนอ้ยหรือไม่มีเมลด็ 
(กองโรคพืช และจุลชีววทิยา, 2545) 

ในการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโพดเพ่ือให้ไดพ้นัธ์ุท่ีตา้นทานโรคราน ้ าคา้ง นกัปรับปรุงพนัธ์ุตอ้งเลือกประชากรพ้ืนฐาน
เพ่ือเป็นเช้ือพนัธ์ุ (germplasm) ส าหรับเร่ิมตน้การปรับปรุงพนัธ์ุ และการเลือกใชว้ธีิการคดัเลือกใหเ้หมาะสมกบัเช้ือพนัธ์ุและ
เป้าหมายของการปรับปรุงพนัธ์ุ (เจริญศกัด์ิ และพีระศกัด์ิ, 2529) ลกัษณะท่ีตา้นทานโรค ราน ้ าคา้งในขา้วโพดขา้วเหนียว 
และขา้วโพดเทียน เป็นคุณสมบติัหน่ึงท่ีนกัปรับปรุงพนัธ์ุตอ้งการ ก็จะมีการประเมินความตา้นทานโรคในระยะตน้โตเป็น
ส่วนใหญ่ นกัวจิยัพยายามหาวิธีท่ีแม่นย  า และรวดเร็วในการประเมินความตา้นทานราน ้ าคา้งในขา้วโพด  โดยใชเ้ทคนิคการ
ปลูกเช้ือ ในระยะต่างๆ ซ่ึงก็มีรายงานอยูห่ลายวิธี (Sun and Tseng, 1972; Lal and Singh, 1984 ; Rao et al., 1984; Singh and 
Gopinath, 1985 ; Narayana et al., 1995; Kim et al., 2016) ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือ และศึกษาเทคนิคการปลูกเช้ือท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถน ามาประยกุตแ์ละใช้
ประเมินความตา้นทานราน ้ าคา้งในขา้วโพดในการปรับปรุงพนัธ์ุในอนาคต 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 เก็บตวัอยา่งใบขา้วโพดท่ีแสดงอาการของโรคราน ้ าคา้งอาย ุ  45 วนั จากแปลงปลูกของเกษตรกร ต. บา้นเกาะ อ. 
พระนครศรีอยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา ตดัใบขา้วโพดท่ีเป็นโรคราน ้ าคา้ง มาลา้งน ้ าใหส้ะอาดโดยลูบเอาสปอร์เก่าออกไป
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ใหห้มด จากนั้นน ามาใส่ในถงัพลาสติกเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 32 เซนติเมตร จ านวน 30 ใบต่อถงั  โดยเอาส่วนโคนใบลงดา้นล่าง
ของถงั ภายในถงัให้มีน ้ าหล่อเล้ียงสูง 2 เซนติเมตร  แลว้จึงน าไปตั้งไวใ้นห้องปรับอากาศ ให้น ้ าท่ีเกาะบริเวณใบแห้ง  
หลงัจากนั้นปิดฝาถงัน าไปบ่มในตูบ่้มเช้ือท่ีอุณหภูมิ 20 - 22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง เพ่ือให้เช้ือรา P. sorghi  
สร้างสปอร์ข้ึนมาใหม่ สปอร์ท่ีสร้างข้ึนใหม่จะเจริญคลุมอยูใ่ตใ้บใชพู้่กนัลูบสปอร์ให้หลุดออกจากใบผสมกบัน ้ ากลัน่เป็น
สปอร์แขวนลอย เตรียม spore suspension ปรับความเขม้ขน้ให้ได ้8.00 x 104 สปอร์/มิลลิลิตร เพ่ือน าไปปลูกเช้ือในการ
ทดลองต่อไป เข่ียเช้ือตรวจสอบลกัษณะสัณฐานวิทยา ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ วดัขนาดของ conidia และ conidiophore 
ทดสอบเทคนิคในการปลูกเช้ือโดยใชข้า้วโพด 5 สายพนัธ์ุ ท่ีทราบระดบัความตา้นทานโรคอยูก่่อนแลว้ โดยเลือกใชพ้นัธ์ุท่ีมี
ความตา้นทานสูง ตา้นทานปานกลาง ตา้นทานต ่า และอ่อนแอ ไดแ้ก่  Ki 27 (ตา้นทานสูง) Kei 0605 (ตา้นทานปานกลาง)  
Ki 51 (ตา้นทานต ่า)  Tuxpenno (อ่อนแอ) และขา้วโพดเทียนบา้นเกาะ (อ่อนแอ)  โดยใชส้ายพนัธ์ุละ 3 ซ ้ า ๆ ละ 30 ตน้ ใน
โรงเรือน  โดยวธีิการปลูกเช้ือท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  
1. ปลูกเช้ือระยะพลูมูลโดยวธีิของ (Sun and Tseng, 1972)  
      1.1  จุ่มเมลด็ขา้วโพดระยะพลูมูลใน spore suspension 2 ชม. 
   1.2  ฉีด spore suspension บริเวณจุดเจริญ (growing point)  
                              นบัจ านวนตน้เป็นโรค (disease incidence)  หลงัปลูกเช้ือ 7 วนั   
2. ปลูกเช้ือระยะกลา้ 
      2.1 ฉีด spore suspension เขา้ไปภายในล าตน้ขา้วโพด บริเวณจุดเจริญ (growing point) 
     2.2 ใช ้spore suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl) 
     2.3  พน่ spore suspension ลงบนตน้กลา้ขา้วโพด  
 2.4  น าใบท่ีเป็นโรคราน ้ าคา้งเสียบกรวยยอดตน้กลา้ บ่มเช้ือในตอนกลางคืน  
                             นบัจ านวนตน้เป็นโรค (disease incidence)  หลงัปลูกเช้ือ 7 วนั   
3. ปลูกเช้ือในเมลด็โดยใช ้ leaf  technique  น าเมลด็ขา้วโพดท่ีแช่น ้ าไวแ้ลว้ 72 ชัว่โมง ไปวางบนจานเล้ียงเช้ือ ท่ีมีใบขา้วโพด
ท่ีเป็นโรคราน ้ าคา้งเป็นระยะเวลา 12 ชัว่โมงในท่ีมืดเยน็ แลว้น าไปเมลด็ไปเพาะ 
                  นบัจ านวนตน้เป็นโรค (disease incidence)  หลงัปลูกเช้ือ 7 วนั   
4. ปลูกเช้ือระยะตน้โต ฉีดพน่ spore suspension ซ ้ า 2 คร้ัง ติดต่อกนั ในขา้วโพดอาย ุ20 และ 25 วนั  
                   นบัจ านวนตน้เป็นโรค (disease incidence)  หลงัปลูกเช้ือคร้ังสุดทา้ย 50วนั   
ทุกวิธีในการศึกษาการปลูกเช้ือ หลงัการปลูกเช้ือจะตอ้งบ่มเช้ือโดยใชถุ้งพลาสติคท่ีฉีดละอองน ้ าไวค้รอบใหค้วามช้ืน เป็น
เวลานาน 12 ชัว่โมง 
บันทกึข้อมูล  น ามาค านวณหาร้อยละการเกิดโรคจากสูตรต่อไปน้ี 

ร้อยละของตน้ขา้วโพดท่ีเป็นโรคราน ้ าคา้ง = 
ตน้ท่ีเป็นโรคทั้งหมด 

x 100 
จ านวนตน้ทั้งหมด 
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ผลและวจิารณ์ผล 
1. ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาเช้ือรา  P. sorghi  ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

ลกัษณะเช้ือ  P.  sorghi  มีกา้นชูสปอร์ (conidiophore) ตั้งตรง มี  basal knob ท่ีโคนล่างสุดขนาด 7 – 9ไมครอน 
ส่ ว น ป ล า ย  แ ต ก แ ข น ง แ บ บ สอ ง แ ฉ ก  ( dichotomous) ส ร้ า ง  conidia ลั ก ษณ ะ ใ ส แ ผ่ เ ป็ น รู ป ค ร่ึ ง ว ง ก ลม  
(ภาพท่ี 1) จากการวดัขนาด ความกวา้ง  ความยาว ของ conidia ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ พบวา่ ความกวา้งของ conidia เฉล่ีย
เท่ากบั  24  ไมโครเมตร  ความยาวของ conidia  เฉล่ียเท่ากบั 30  ไมโครเมตร (ภาพท่ี 2)  
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  conidiophore มี  basal knob (A)  และ การแตกแขนงแบบ dichotomous  (B)  
 

 

 

 
 
 

ภาพที ่2   การวดัขนาดความกวา้ง (A)  การวดัขนาดความยาว (B) conidia ราน ้ าคา้ง 
2. การศึกษาเทคนิคการปลูกเช้ือราน า้ค้างในข้าวโพด 

ตารางที ่1  ร้อยละการเกิดโรคในขา้วโพดโดยการปลูกเช้ือในระยะพลูมูล  ระยะกลา้  ในเมลด็ และระยะตน้โต  
  ดว้ยเทคนิคการปลูกเช้ือ 8 วธีิ 

เทคนิคการปลูกเช้ือ 
ร้อยละตน้ขา้วโพดท่ีเป็นโรคราน ้าคา้ง (%) 

Ki 27 Kei 
0605 

Ki 51 Tuxpenno เทียนบา้น
เกาะ 

 

ระยะพลูมูล       
1. จุ่มเมลด็ขา้วโพดใน spore suspension 0.00 0.00 0.00 8.89 15.55  
2. ฉีด spore suspension บริเวณจุดเจริญ  0.00 0.00 3.33 1.10 9.99  
3. ชุดควบคุมไม่ปลูกเช้ือ 0.00 0.00 0.00 5.56 4.43  
ระยะกล้า       
1. ฉีด spore suspension เขา้ไปภายในล าตน้ขา้วโพดบริเวณจุด
เจริญ  

0.00 1.10 0.00 4.43 16.65  

2. ใช ้spore suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl) 0.00 2.23 3.33 8.89 17.75  
3. พน่ spore suspension ตน้ขา้วโพด 0.00 0.00 0.00 5.56 14.42  

A B 

B A 
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4. น าใบท่ีเป็นโรคเสียบกรวยยอด 0.00 0.00 0.00 1.10 15.55  
5. ชุดควบคุมไม่ปลูกเช้ือ 0.00 0.00 0.00 2.23 8.89  
ระยะเมลด็       
1. ใช ้leaf  technique   0.00 1.10 1.10 3.33 14.43  
2. ชุดควบคุมไม่ปลูกเช้ือ 0.00 0.00 0.00 6.67 13.33  
ระยะต้นโต       
1. พน่ spore suspension ตน้ขา้วโพด 0.00 0.00 2.23 8.90 18.88  
2. ชุดควบคุมไม่ปลูกเช้ือ 0.00 0.33 1.10 2.23 16.65  

 
ในการศึกษาเร่ืองความตา้นทานโรค ในการปรับปรุงพนัธ์ุจะมีสามค่าท่ีส าคญัท่ีตอ้งน ามาพิจารณา ไดแ้ก่ disease 

incidence, disease severity และ disease index ในการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าวิธีการปลูกเช้ือมาทดสอบ เพ่ือให้เห็นว่าวิธีใดเป็น
เทคนิคท่ีดี เม่ือน ามาเช้ือมาปลูกในขา้วโพดท่ีเราทราบมาก่อนวา่พนัธ์ุนั้นๆ ตา้นทานหรืออ่อนแอ การปลูกเช้ือท่ีดีก็ตอ้งใหผ้ล
สอดคลอ้งกบัสายพนัธ์ุ โดยระดบัการเกิดโรคตอ้งสูงเม่ือพนัธ์ุอ่อนแอ และจะเป็นโรคนอ้ยลงเม่ือพนัธ์ุนั้นๆ มีความตา้นทาน 
วธีิการปลูกเช้ือใดท่ีสามารถท าใหพ้นัธ์ท่ีตา้นทานเป็นโรคได ้ก็น่าจะเป็นวธีิท่ีดี โดยเฉพาะวธีิท่ีไม่ยงุยาก และใชเ้วลานอ้ย ใน
การศึกษาคร้ังน้ีเราจึงตรวจสอบเฉพาะการเกิด หรือ ไม่เกิดโรคเท่านั้น จึงไม่ไดป้ระเมินค่า disease severity  เหมือนในดา้น
การปรับปรุงพนัธ์ุใหต้า้นทานโรค  เพราะศึกษาเทคนิคการปลูกเช้ือ ใหไ้ดม้าซ่ึงวธีิการท่ีแม่นย  า ง่าย และท าซ ้ าได ้ มีรายงาน
การศึกษาการใชเ้ทคนิคการปลูกเช้ือ ในระยะต่างๆ ซ่ึงก็อยูห่ลายวธีิ เช่น Narayana et al. (1995) ไดศึ้กษาเทคนิคการปลูกเช้ือ 
6 วิธี ในโรงเรือนไดเ้ทคนิคท่ีท าให้เกิดโรคในพนัธ์ตา้นทาน นอ้ยกวา่ 5 %   ส่วนจ านวนตวัอยา่งขา้วโพด ท่ีไดรั้บการปลูก
เช้ือ ใชเ้ป็นค่าเฉล่ียจากขา้วโพด  30 ตน้  

 จากผลการทดลอง เทคนิคการปลูกเช้ือ ในระยะพลูมูล ระยะกลา้ ในเมล็ด และระยะตน้โต สภาพโรงเรือนใน
ขา้วโพด จ านวน 5 สายพนัธ์ุ ได้แก่  Ki 27 (ตา้นทาน) Kei 0605 (ตา้นทานปานกลาง)  Ki 51 (ตา้นทานต ่า)  Tuxpenno 
(อ่อนแอ) และขา้วโพดเทียนบา้นเกาะ (อ่อนแอ) พบวา่ ทุกเทคนิคของการปลูกเช้ือในระยะต่างๆ สามารถท าให้สายพนัธ์ุท่ี
อ่อนแอทั้ง 2 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่  Tuxpenno และขา้วโพดเทียนบา้นเกาะ เกิดโรคได ้ โดยฉีดพ่น spore suspension ในระยะตน้
โต อายุ 20 วนั และ ฉีดซ ้ าเม่ืออายุ 25 วนั  มีร้อยละการเกิดโรคราน ้ าคา้งสูงสุด คือ18.88 รองลงมา คือ การใช้ spore 
suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl)  ท าให้การเกิดโรคราน ้ าคา้งร้อยละ 17.75  และทุกเทคนิคไม่สามารถท าให้พนัธ์ุ
ตา้นทาน  Ki 27 เป็นโรคได ้

ในการศึกษาคร้ังน้ี จะเห็นวา่ การปลูกเช้ือในระยะตน้โตนั้นเราไม่พบการเกิดโรคในสายพนัธ์ุตา้นทานปานกลาง  
(Kei0605) ขณะท่ีการใช้ leaf  technique ในระยะเมล็ดนั้ น ท าให้เกิดโรคในสายพันธ์ุต้านทานปานกลาง (Kei0605) 
เช่นเดียวกบัการปลูกเช้ือในระยะกลา้โดยใช ้spore suspension ฉีดเขา้ไปภายในล าตน้ขา้วโพดบริเวณจุดเจริญ และใช ้spore 
suspension หยอดกรวยยอด ถึงแมว้า่การปลูกเช้ือโดยใช ้spore suspension ฉีดเขา้ไปภายในล าตน้ขา้วโพดบริเวณจุดเจริญ จะ
ไม่ท าให้พนัธ์ุตา้นทานต ่า Ki 51 เกิดโรคก็ตาม ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเน่ืองมาจาก สภาพแวดลอ้มในโรงเรือนยงัไม่เหมาะสมต่อการ
เกิดโรค และสปอร์แขวนลอยอาจแหง้ในจุดเจริญได ้ 

ส่วนการปลูกเช้ือโดยน าใบท่ีเป็นโรคเสียบกรวยยอดนั้น จะตอ้งท าในสภาพแวดลอ้มท่ีควบคุมความช้ืนสมัพทัธ์ได ้
เพราะเม่ือน าใบท่ีเป็นโรคเสียบกรวยอดแลว้ปล่อยท้ิงไว ้ใบท่ีเป็นโรคท่ีน าไปเสียบนั้นจะแห้งไม่เหมาะสมต่อการงอกของ 
conidia ซ่ึง conidia อาจหลุดร่วงได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ (Sun and Tseng, 1972) ไดว้ิจารณ์ ในท านองเดียวกนั ส่วนใน
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การปลูกเช้ือระยะพลูมูล และระยะกลา้ โดยวิธีการฉีด spore suspension บริเวณจุดเจริญ (growing point)  นั้น อาจจะเป็น
เทคนิคท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากตอ้งใชค้วามแม่นย  าและความเท่ียงตรงของผูฉี้ดในการฉีดเขา้จุดเจริญ  

จ ากผลการทดลอง มีสองวิ ธีก ารป ลูก เ ช้ือ ท่ี น่ าสนใจ คือ  การใช้  spore suspension หยอดกรวยยอด  
(leaf whorl)ในระยะกลา้ และการปลูกเช้ือในระยะเมล็ดโดยใช ้leaf  technique สามารถท าให้พนัธ์ุตา้นทานปานกลาง Kei 
0605 เป็นโรคได้ ร้อยละ 2.23 และ 1.10 ตามล าดับ (ตารางท่ี  1)  โดยภาพรวม การปลูกเช้ือในระยะเมล็ดโดยใช้ leaf  
technique จะท าให้เกิดโรคน้อยกว่าการใช ้spore suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl)ในระยะกลา้ แต่ leaf  technique 
นั้นใชร้ะยะเวลาสั้นและสามารถตรวจสอบวา่จะเกิดโรคหรือไม่นั้น ไดภ้ายในระยะเวลา 7 วนั เม่ือเทียบกบัเทคนิคการหยอด
กรวยยอดในระยะกลา้ตอ้งใชเ้วลานานถึง 14 วนั ผลของการศึกษาคร้ังน้ีมีประโยชน์ท าใหท้ราบเทคนิคการปลูกเช้ือ และจะ
เพ่ิมความแม่นย  ายิ่งข้ึนถา้สามารถควบคุมความช้ืนสัมพทัธ์โรงเรือนได ้ซ่ึงในการทดลองน้ีความช้ืนสัมพทัธ์ตอนกลางคืน
เฉล่ียอยูท่ี่ 85-90 % ส่วนกลางวนัมีความช้ืนสมัพทัธ์เฉล่ียเพียง 70-77 %   
 

สรุปผลการวจัิย 
 ลกัษณะเช้ือ  P. sorghi  มีกา้นชูสปอร์ (conidiophore) ตั้งตรง มี basal knob ท่ีโคนล่างสุดขนาด 7 – 9 ไมโครเมตร 
ส่วนปลายแตกแขนงแบบสองแฉก (dichotomous) สร้าง conidia จากการวดัขนาด ความกวา้ง  ความยาวของ conidia พบวา่ 
ความกวา้งของ conidia เฉล่ียเท่ากบั  24  ไมโครเมตร  ความยาวของ conidia  เฉล่ียเท่ากบั 30  ไมโครเมตร  การใชเ้ทคนิคการ
ปลูกเช้ือราน ้ าคา้งโดยการฉีดพน่ spore suspension ในระยะตน้โตอาย ุ20 วนั และ ฉีดซ ้ าเม่ืออาย ุ25 วนั  พบวา่ ท าใหก้ารเกิด
โรคราน ้ าคา้งสูงสุดร้อยละ 18.88  รองลงมา ไดแ้ก่ การใชเ้ทคนิคการหยอดกรวยยอดในระยะกลา้ โดยขา้วโพดเป็นโรครา
น ้ าคา้งเฉล่ียร้อยละ 17.75  การใช ้leaf technique  เป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจ เพราะสามารถท าให้พนัธ์ุตา้นทานปานกลาง Kei 
0605 เป็นโรคได ้ 
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ผลของสายพนัธ์ุองุ่นท าไวน์ต่อการเปลีย่นแปลงทางสรีรวทิยา 
และการสังเคราะห์แสง  

Effects of Wine Grape Varieties on Physiological and Leaf Photosynthesis Changes 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาความแตกต่างของสายพนัธ์ุต่อการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงการสังเคราะห์แสงขององุ่นท าไวน์ 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 7 สายพนัธ์ุคือ 1. พนัธ์ุ Colombarb  2. พนัธ์ุ Chenin Blanc  3. พนัธ์ุ Rondo  4. พนัธ์ุ Shiraz  
5. พนัธ์ุ Cabernet Sauvignon  6. พนัธ์ุ Sauvignon Blanc  และ 7. พนัธ์ุ Portugieser  โดยใช้ต้นตอองุ่นพนัธ์ุ Couderc 1613 
ทดลองในเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560 ผลการทดลองพบวา่องุ่นพนัธ์ุ Chenin Blanc มีการเจริญเติบโตในดา้น
เส้นผ่านศูนยก์ลางล าตน้และ ความเขียวของใบสูงท่ีสุด ส่วนพนัธ์ุ Colombard มีการเจริญเติบโตในดา้นความยาวของเถาว์
และจ านวนใบสูงท่ีสุด พนัธ์ุ Sauvignon Blanc มีความกวา้งของใบมากท่ีสุด ส่วนพนัธ์ุ Chenin Blanc  Rondo Colombard 
และ Shiraz มีเส้นผ่านศูนยก์ลางล าตน้และความยาวของยอดใหม่สูงท่ีสุด ส่วนพนัธ์ุ Shiraz  Rondo Colombard และ Chenin 
Blanc อตัราการแลกเปล่ียนก๊าซ การน าก๊าซผา่นของปากใบและการคายน ้ าสูงกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ 
 
ค าส าคญั: องุ่นท าไวน์, การแตกช่อใบ, การแลกเปล่ียนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
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ABSTRACT 
 

 The difference of wine grape cultivars on vegetative growth and leaf photosynthesis was investigated.                    
The RCBD was experimental design, consisted of 7 varieties i.e. 1. Colombarb  2. Chenin Blanc  3. Rondo  4. Shiraz           5. 
Cabernet Sauvignon 6. Sauvignon Blanc and 7. Portugieser and the stock was Couderc 1613. The research work was carried 
out during July 2016 –May 2017. The result showed that Sauvignon Blanc variety had the highest on leaf width. However, 
Chenin Blanc, Rondo, Colombard and Shiraz were higher diameter of stem and shoot length than
other treatments. Whereas, Shiraz, Rondo, Colombard and Chenin Blanc gave the highest on CO2 exchange rate, stomata 
conductance rate and transpiration rate. 
 
Keywords: Wine grape, leaf flushing, CO2 exchange rate 
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บทน า 
การปลูกองุ่นเป็นการคา้ของประเทศไทยอยูใ่นเขตภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีใหญ่ท่ีสุด ไดแ้ก่จงัหวดั    

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐมและราชบุรี พนัธ์ุองุ่นท่ีปลูกเป็นพนัธ์ุท่ีใช้บริโภคผลสดได้แก่พนัธ์ุไวท์มาละกา             
คาร์ดินลัและริเบียร์ และการปลูกองุ่นส าหรับการท าไวน์มีการปลูกในพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัเลย การผลิตไวน์
ในประเทศไทยไดมี้การผลิตมาแลว้หลายปีท าใหมี้ผูผ้ลิตมากมายและท าใหเ้กิดอุตสาหกรรมไวน์ในประเทศข้ึนมากในท่ีสุด  
แต่การพฒันาเทคนิคในการผลิตไวน์อย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานนั้นยงัเป็นขอ้จ ากัด    และการขาดวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ  
โดยเฉพาะพนัธ์ุองุ่นท่ีเหมาะสมในแต่ละสภาพพ้ืนท่ีการปลูกในประเทศไทยท่ีใชใ้นการผลิตไวน์ท าให้คุณภาพของไวน์ไม่
เป็นท่ียอมรับมากนกัในระดบัสากล การส่งเสริมการปลูกองุ่นในเมืองไทยส่วนใหญ่เป็นองุ่นทานผลสด (ชินพนัธ์, 2558) 
ส่วนพนัธ์ุองุ่นท่ีใชใ้นการผลิตไวน์ท่ีนิยมมี 2 พนัธ์ุ คือพนัธ์ุ Shiraz ใชผ้ลิตไวน์แดงและพนัธ์ุ Chenin Blanc ใชผ้ลิตไวน์ขาว 
โดยการผลิตไวน์ของต่างประเทศนั้นพนัธ์ุองุ่นท่ีนิยมปลูกกนัมากเพ่ือใชผ้ลิตไวน์แดงไดแ้ก่ พนัธ์ุ Shiraz ซ่ึงเป็นองุ่นพนัธ์ุท่ี
ใชผ้ลผลิตมาท าไวน์แดงท่ีดีและมีคุณภาพเยี่ยม เน่ืองจากมีกล่ินเฉพาะตวั เน้ือไวน์เขม้ขน้ สีม่วงแดง เป็นพนัธ์ุท่ีทนต่อโรค          
ราแป้งไดดี้ และองุ่นพนัธ์ุ Cabernet Sauvignon เป็นองุ่นท่ีให้ไวน์คุณภาพสูง ฝาดมาก และมีลกัษณะพิเศษคือมีสีม่วงแดง 
นิยมน าไปผสมกับไวน์แดงพนัธ์ุต่างๆ ซ่ึงองุ่นพนัธ์ุน้ีอ่อนแอต่อโรคราแป้ง แต่ทนต่อโรคผลเน่า นอจากน้ียงัมีพนัธ์ุ 
Cabement Burger Sylvaner Chardonnay และ Palomino เป็นพนัธ์ุองุ่นท่ี เป็นพนัธ์ุท่ีปลูกง่าย ใหผ้ลเร็ว ผลดก มีผลสีแดงหรือ
สีม่วง รสชาติ ส าหรับพนัธ์ุท่ีใชผ้ลิตไวน์ขาวไดแ้ก่ องุ่นพนัธ์ุ Chenin Blanc เป็นพนัธ์ุท่ีมีความแขง็แรง สามารถแตกตาไดเ้ร็ว 
และใหผ้ลผลิตมาก องุ่นพนัธ์ุ Chardonnay เป็นองุ่นท่ีแตกตาเร็ว โตเร็ว ทนทานต่อโรคราน ้ าคา้งไดบ้า้ง แต่ไม่ทนทานต่อโรค
ราแป้ง และโรคผลเน่า และองุ่นพนัธ์ุ Sauvignon Blanc เป็นองุ่นท่ีแตกตาและเก็บเก่ียวเร็ว ไม่ทนต่อโรคราแป้งและเน่าด า               
แต่ทนต่อโรคราน ้ าคา้งและผลเน่าพอสมควร (วฒันา, 2554; Galet, 1980) แต่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัล าปางยงัไม่มีการรายงานการ
ปลูกองุ่นส าหรับท าไวน์ ท าใหส้ถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา โดยความร่วมมือจาก 
Geisenheim Research Institute  ประเทศเยอรมนี ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ตน้พนัธ์ุบางส่วนส าหรับใชใ้นการศึกษาทดลอง 
ดงันั้นในการทดลองในคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาผลของสายพนัธ์ุองุ่นต่อการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงอตัราการสังเคราะห์
แสงขององุ่นท าไวน์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัล าปาง 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การทดลองกบัตน้พนัธ์ุองุ่นอาย ุ1 ปี ณ. สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  
จงัหวดัล าปาง ขยายพนัธ์ุโดยการเสียบยอด ใชอ้งุ่นพนัธ์ุ Couderc 1613 เป็นตน้ตอ การปลูกระยะห่างระหวา่งตน้ 1.25 เมตร 
ระยะห่างระหวา่งแปลง 5 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอ๊คสมบูรณ์ ( RCBD ) มี 7 สายพนัธ์ุ แต่ละสายพนัธ์ุ มี 10 ซ ้ า คือ  
Colombard   Chenin Blanc   Rondo   Shiraz   Cabernet Sauvignon   Sauvignon blanc และ Portugieser 
 การท าคา้งแบบร้ัว โดยใชเ้สาซีเมนตค์วามสูง 1.20 เมตร ความสูงของเสาเม่ือปักลงไปในดินแลว้ใหเ้หลือความสูง 
70 เซนติเมตร โดยตอ้งยึดเสาตน้แรกและตน้สุดท้ายให้มีความแข็งแรง ลวดเส้นล่างตอ้งสูงกว่าพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 40 
เซนติเมตร โดยขึงลวดดว้ยกนั 3 เสน้  
 การบนัทึกขอ้มูลทุกเดือนในดา้นความสูงของล าตน้และเส้นผ่าศูนยก์ลางของล าตน้ โดยน าขอ้มูลท่ีวดัไดม้าหา
อตัราการเติบโตในแต่ละเดือนตามเอกสารของ Shabana et. al. (1981) ตามสูตรดงัน้ี 
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 อตัราการเติบโต (%) =  X1 – X0 x 100   
              X0 
    X0 = การวดัคร้ังแรก 
    X1 = การวดัคร้ังต่อไป 
 

การแตกยอดใหม่ท าการวดัยอดท่ีแตกใหม่หลงัการทดลองไดแ้ก่ การแตกยอดใหม่ โดยการนบัยอดท่ีแตกใหม่แลว้
น ามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์ในดา้นความยาวยอดใหม่ เส้นผ่าศูนยก์ลางของช่อใหม่ จ านวนใบต่อยอดใหม่ ความกวา้งของใบ 
ความยาวของใบ และค่าความเขียวของใบ (วดัโดยเคร่ือง SPAD 502, Minolta, Japan)  โดยท าการวดัยอดท่ีแตกใหม่ ส่วน
การวดัใบท าการวดัใบล าดับท่ี 3 นับจากปลายยอด เม่ืออายุ 45 วนัหลังการแตกยอด ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2559 ถึง 
พฤษภาคม 2560 แลว้น ามาหาค่าเฉล่ียในรอบปี 

การวดัอตัราการสังเคราะห์โดยใชเ้คร่ืองวดัการสังเคราะห์แสง ADC (BioScientific) รุ่น LC pro+ ท าการวดัอตัรา
การแลกเปล่ียนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์การคายน ้ าและการยอมใหก๊้าซผา่นของปากใบโดยท าการวดัใบท่ี 3 จากปลายยอด 
เม่ืออาย ุ45 วนัหลงัการแตกยอด ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2559 ถึง กนัยายน 2559 
การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิธี Analysis of Variance และเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย โดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Rang Test 
(DMRT) 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 การทดลองการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตขององุ่นท าไวน์จ านวน 7 พนัธ์ุ โดยขอ้มูลในดา้นเปล่ียนแปลงอตัรา
การเติบโตในดา้นความยาวเถา พบวา่ยอดองุ่นพนัธ์ุ Colombard มีการอตัราการเติบโตสูงท่ีสุด ส่วนสายพนัธ์ุ Sauvignon 
Blanc และ Portugieser มีค่าต ่าท่ีสุด (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพที ่1  อตัราการเติบโตในดา้นความยาวเถาของตน้องุ่น ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560 

 การเจริญเติบโตในดา้นเสน้ผา่ศูนยก์ลางของล าตน้พบวา่สายพนัธ์ุ ,  Chenin Blanc มีอตัราการเติบโตสูงท่ีสุด ส่วน
พนัธ์ุ Cabernet Sauvignon และ Portugieser มีอตัราการเติบโตต ่าท่ีสุด (ภาพท่ี 2) 
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ภาพที ่2  อตัราการเติบโตในดา้นเสน้ผา่ศูนยก์ลางของล าตน้ของตน้องุ่น ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560 
 การเจริญเติบโตในดา้นการแตกยอดใหม่พบวา่พนัธ์ุ Colombard  Shiraz  Chenin Blanc และ  Rondo มีการแตกยอด
ใหม่ ความยาวยอดใหม่ และจ านวนใบต่อยอดใหม่ มีค่าสูงกวา่พนัธ์ุ  Cabernet Sauvignon  Sauvignon Blanc และ Portugieser 
ในขณะท่ีเสน้ผา่ศูนยก์ลางของยอดใหม่ไม่มีความแตกต่างกนั (ตารางท่ี 1)  
ตารางที ่1 การเจริญเติบโตในดา้นการแตกยอดใหม่และการเจริญเติบโตของยอดขององุ่น 7 พนัธ์ุ 

พนัธ์องุ่น การแตกยอดใหม่ 

(%) 

ความยาวยอดใหม่ 

(ซม.) 
เสน้ผา่ศูนยก์ลางของ

ยอดใหม่ 

(มม.) 

จ านวนใบต่อยอดใหม่ 

(ใบ) 

Colombard 82.50 a 12.99 a 2.30 9.10 a 
Chenin Blanc 82.50 a 11.71 a 2.24 7.63 ab 

Rondo 82.50 a 11.11 a 2.39 7.83 ab 
Shiraz 85.00 a 12.79 a 2.44 7.10 ab 

Cabernet Sauvignon 60.00 b 7.65 b 2.19 6.25 bc 
Sauvignon Blanc 57.50 b 9.45 ab 2.23 5.73 bc 

Portugieser 57.50 b 7.64 b 2.06 4.38 c 
 * * NS * 

หมายเหตุ     NS    ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
      * คือ ตวัอกัษรต่างกนัในสดมภเ์ดียวกนัค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (P≤0.05) 
 
 ในดา้นความกวา้งของใบพบว่าพนัธ์ุ Sauvignon Blanc มีค่าสูงท่ีสุด ในดา้นค่าความเขียวของใบพบว่า องุ่นพนัธ์ุ 
Chenin Blanc มีค่าความเขียวของใบสูงท่ีสุด ส่วนพนัธ์ุ Sauvignon Blanc และ Portugieser มีค่าความเขียวของใบต ่าท่ีสุด        
ในดา้นความยาวของใบพบวา่มีค่าใกลเ้คียงกนั (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที ่2  การเปล่ียนแปลงความกวา้งของใบ ความยาวของใบ และค่าความเขียวของใบองุ่นหลงัการทดลอง 
พนัธ์องุ่น ความกวา้งของใบ 

(ซม.) 
ความยาวของใบ 

(ซม.) 
ค่าความเขียวของใบ 

(SPAD) 

Colombard 6.01 ab 6.38 33.63 b 
Chenin Blanc 6.07 ab 7.04 38.49 a 

Rondo 6.33 ab 7.19 36.34 ab 
Shiraz 6.21 ab 6.93 36.42 ab 

Cabernet Sauvignon 6.13 ab 6.44 33.05 b 
Sauvignon Blanc 7.15 a 7.31 31.70 c 

Portugieser 5.68 b 6.75 31.76 c 
F-test * NS * 

หมายเหตุ     NS    ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
      * คือ ตวัอกัษรต่างกนัในสดมภเ์ดียวกนัค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (P≤0.05) 
 ในดา้นอตัราการสังเคราะห์แสงของใบองุ่นหลงัการแตกช่อใบใหม่ พบวา่องุ่นพนัธ์ุ Shiraz    Chenin blanc    Rondo และ 
Colombard มีค่าอตัราการแลกเปล่ียนก๊าซ CO2  การน าก๊าซผ่านของปากใบ และการคายน ้ าสูงกว่าสายพนัธ์ุ Sauvignon Blanc  

Cabernet Sauvignon และ Portugieser  (ตารางท่ี 3) 
ตารางที ่3  อตัราการสงัเคราะห์แสงของใบหลงัการแตกยอดใหม่ขององุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 2559 

 

พนัธ์องุ่น 
การแลกเปล่ียนก๊าซ CO2 

(µ mol m-2s-1) 
การน าก๊าซผา่นของ

ปากใบ 

(m mol m-2s-1) 

การคายน ้ า 

(m mol m-2s-1) 

Colombard 
Chenin Blanc 

Rondo 
Shiraz 

Cabernet Sauvignon 
Sauvignon Blanc 

Portugieser 

7.76 a 
7.99 a 
7.75 a 
9.44 a 
4.50 b 
4.62 b 
4.20 b 

0.34 bc 
0.49 b 
0.39 bc 
0.66 a 
0.27 c 
0.29 c 
0.22 c 

5.90 bc 
6.69 b 
6.08 bc 
6.98 a 
4.31c 
4.75 c 
4.44 c 

F-test * * * 

หมายเหตุ     NS    ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
      * คือ ตวัอกัษรต่างกนัในสดมภเ์ดียวกนัค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (P≤0.05) 
 การทดลองสายพนัธ์ุองุ่นท าไวน์ในพ้ืนท่ีจงัหวดัล าปางพบวา่ยอดพนัธ์ุองุ่นมีการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนัโดยองุ่นสาย
พนัธ์ุ Colombard มีการเจริญเติบโตในดา้นความยาวของเถาและจ านวนใบสูงท่ีสุด สายพนัธ์ุ Chenin Blanc มีการเจริญเติบโต
ในดา้นเสน้ผา่นศูนยก์ลางล าตน้และ ความเขียวของใบสูงท่ีสุด ส่วน พนัธ์ุ Sauvignon Blanc มีความกวา้งของใบมากท่ีสุด ส่วน
พนัธ์ุ Chenin Blanc  Rondo Colombard และ Shiraz มีเส้นผ่านศูนยก์ลางล าตน้และความยาวของยอดใหม่สูงท่ีสุด แต่ในการ
ทดลองปีแรกพบวา่ Sauvignon Blanc  มีการเจริญเติบโตในดา้นความยาวเถามากกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ และพนัธ์ุ Shiraz มีการเจริญ
ของช่อใบใหม่มากกว่าพนัธ์ุอ่ืนๆ (ชิติ, 2559) ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงอตัราการสังเคราะห์แสงนั้นพนัธ์ุ Shiraz  Rondo 
Colombard และ Chenin Blanc มีอตัราการแลกเปล่ียนก๊าซ CO2 การน าก๊าซผา่นของปากใบและการคายน ้ าสูงกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ ใน
การทดลองพนัธ์ุท่ีมีการเจริญเติบโตท่ีดีในปีที 2 ไดแ้ก่ Shiraz  Rondo Colombard และ Chenin Blanc ซ่ึงการเจริญเติบโตมี
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ผลจากการปรับตวัหรือมีความทนต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆ ได ้โดยการคดัเลือกพนัธ์ุท่ีมีความทนต่อสภาพแวดลอ้มไดดี้ท าให้
ไดส้ายพนัธ์ุมีเหมาะสมในการผลิตองุ่นท าไวน์ในพ้ืนท่ีและเป็นส่วนส าคญัในการคดัเลือกสายพนัธ์ุองุ่น องุ่นในแต่ละสาย
พนัธ์ุมีความตา้นทานต่อสภาพแวดลอ้มและโรคพืชแตกต่างกนั (Mullins et al., 1992) ในการทดลองในคร้ังน้ีท าใหส้ามารถ
คดัเลือกพนัธ์ุองุ่นท าไวน์ท่ีสามารถปลูกในพน้ท่ีจงัหวดัล าปางไดใ้นเบ้ืองตน้ท่ี 4 พนัธ์ุ คือ Shiraz  Rondo Colombard และ 
Chenin Blanc ซ่ึงจะตอ้งมีการศึกษาผลในดา้นการออกดอก ติดผลและคุณภาพผลผลิตต่อไป 
 

สรุปผลการวจัิย 
การทดลองสายพนัธ์ุองุ่นท าไวน์ ท าการทดลองกบัองุ่น 7 สายพนัธ์ุพบวา่องุ่นพนัธ์ุ Chenin Blanc มีการเจริญเติบโต

ในดา้นเสน้ผา่นศูนยก์ลางล าตน้และ ความเขียวของใบสูงท่ีสุด ส่วนพนัธ์ุ Colombard มีการเจริญเติบโตในดา้นความยาวของ
เถาสูงท่ีสุดส่วนสายพนัธ์ุ Sauvignon Blanc และ Portugieser มีค่าต ่าท่ีสุด ส่วนพนัธ์ุ Chenin Blanc  Rondo Colombard และ 
Shiraz มีเส้นผ่านศูนยก์ลางล าตน้และความยาวของยอดใหม่สูงท่ีสุด พนัธ์ุ Colombard มีจ านวนใบสูงท่ีสุด พนัธ์ุ Sauvignon 
Blanc มีความกวา้งของใบมากท่ีสุด ส่วนพนัธ์ุ Shiraz  Rondo Colombard และ Chenin Blanc อตัราการแลกเปล่ียนก๊าซ การ
น าก๊าซผา่นของปากใบและการคายน ้ าสูงกวา่พนัธ์ุ Sauvignon Blanc Cabernet Sauvignon และ Portugieser 
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ประสิทธิภาพของฮอร์โมนชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลติของข้าวพนัธ์ุ กข 43 
Hormanes Efficiency On Growth and Yield Of Rice RD 43 Variety 

 
สุจิตรา เรืองเดชาววิฒัน์1*  พรวภิา  สะนะวงศ์2 และ สาลิณี  ฤทธิรอน2  

Sujitra Ruengdechawiwat1*Pornwipa Sanawong2 and Chutharat Aimkham2 
 

บทคัดย่อ 
 

 ศึกษาประสิทธิภาพฮอร์โมนชีวภาพต่อการผลิตขา้วพนัธ์ุ กข 43  โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอ็กสมบูรณ์ 
ประกอบดว้ย 4 ส่ิงทดลอง จ านวน 4 ซ ้ า ไดแ้ก่ ส่ิงทดลองท่ี 1 ไม่ใส่ฮอร์โมน, ส่ิงทดลองท่ี 2 หลงัปลูก 15 วนั ใส่ฮอร์โมนสูตร
หน่อกลว้ย, ส่ิงทดลองท่ี 3 ใส่ฮอร์โมนสูตรนมสด และส่ิงทดลองท่ี 4 ใส่ฮอร์โมนสูตรไข่ โดยท าการทดลอง ณ แปลงทดลอง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 พบวา่คุณภาพทางเคมี
ของฮอร์โมนสูตรนมสด และสูตรไข่ มีปริมาณไนโตรเจนรวมและปริมาณโพแทสเซียมรวม (0.32 - 0.35 เปอร์เซ็นต ์ และ 
0.28 – 0.30 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั) สูงกวา่ฮอร์โมนสูตรหน่อกลว้ย และพบวา่ฮอร์โมนสูตรไข่ มีปริมาณฟอสเฟตรวม สูงสุด 
0.23 เปอร์เซ็นต ์เม่ือน ามาทดลองปลูกขา้วพนัธ์ุ กข 43 แต่พบวา่เมลด็ขา้วท่ีไดจ้ากการปลูกดว้ยฮอร์โมนหน่อกลว้ย มีคุณภาพ
ปริมาณไนโตรเจนรวม โพแทสเซียมรวม และฟอสเฟตรวมสูงสุด เท่ากบั 1.09, 0.15 และ 1.15 เปอร์เซนต ์ตามล าดบั ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากปัจจยัหลายอยา่งเช่น โครงสร้างโมเลกลุหรือเกิดจากการเกาะกนัของโมเลกลุภายในท าใหย้ากผลต่อการดูดซึมไปใช้
ในการเพาะปลูก ดา้นการเจริญเติบโตและผลผลิตในช่วงระยะเวลาการปักด า ตั้งแต่อาย ุ 14-117 วนั พบวา่ส่ิงทดลองท่ี 4 
(ฮอร์โมนสูตรไข)่ ใหผ้ลผลิตจ านวนรวงต่อกอ และผลผลิตต่อไร่ สูงสุด เท่ากบั 13.65 เมลด็ และ 288.81 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในขณะท่ีส่ิงทดลองท่ี 2 (ฮอร์โมนสูตรหน่อกลว้ย) ใหค้่าเฉล่ียจ านวนเมลด็ต่อรวงสูงสุด เท่ากบั 120.40 เมลด็ต่อรวง เม่ือน ามา
วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติท่ีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ฮอร์โมนสูตรหน่อ
กลว้ยและสูตรไข่มีศกัยภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตขา้วพนัธ์ุ กข 43     
 
ค าส าคญั : ขา้วพนัธ์ุ กข.43, ฮอร์โมน, การเจริญเติบโต, ผลผลิต 
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ABSTRACT 
 

 A study on hormone effectiveness on rice RD 43 variety production.  The experiment was set as randomized 
complete block design (RCBD) with 4 treatments and 4 replications; treatment 1 (T1) was no use manure,  treatment 2 (T2) 
was after grow 15 days put banana shoot hormone, treatment 3 (T3)  was put milk hormone and treatment 4 (T4)  was put 
eggs hormone.  The experiment was on the filed of Plant Science Field, Faculty of Science and Agricultural Technology, 
Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok in between June 2016 to November 2016.  The results showed 
that chemical properties of the milk formula hormone and the eggs formula hormone gave higher total nitrogen content and 
total potassium (K2O) content (0.32 - 0.35 % and 0.28 – 0.30 % respectively) than the banana shoot formula hormone. The 
eggs formula hormone gave highest total phosphorous (P2O5) content 0.23 %.  Under experimental conditions, it was found 
that the obtained grain from the banana shoot formula hormone had highest quality of total nitrogen content, total potassium 
content and total phosphorous (P2O5) 1.09, 0.15 and 1.15 % respectively.    This could possibly be due to the structure or 
molecular aggregation occur on adsorption in rice growth.   During plant for 14 –  117  days, treatment 4 ( treated with the 
eggs formula hormone)  had highest the number of tillers and yield at 13.65 and 288.81 kg per rai.  While as treatment 2 
(treated with the banana shoot formula hormone) had highest average the number of grains per panicle at 120.40, and were 
significantly different (P>0.05).  We can be concluded that the using the banana shoot and the eggs formula hormone had 
efficiency on growth and yield potential of rice RD 43 variety. 
 
Keyword: Rice RD 43 variety, Hormone, Growth, Yield 
 

บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลิตข้าวได้เป็นอันดับ 6 ของโลกรองจากจีน อินเดีย อินโดนีเซีย                           

บังคลาเทศ และเวียดนาม มีพ้ืนท่ีปลูกขา้วนาปีประมาณ  57 ลา้น ไร่  พ้ืนท่ีปลูกขา้วของประเทศไทยมีพ้ืนท่ีอยู่ในเขต
ชลประทานท่ีเหมาะสมต่อการท านาเพียงร้อยละ 24 ของพ้ืนท่ีการท านา ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัมาก เน่ืองจาก
เป็นพืชท่ีใชเ้ป็นอาหารหลกัของคนในประเทศ ปัจจุบนันกัปรับปรุงพนัธ์ุขา้วยงัสามารถปรับปรุงพนัธ์ุขา้วเพื่อใหไ้ดข้า้วสาย
พนัธ์ุใหม่ๆ เพ่ือใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคส่งผลใหปั้จจุบนัมีขา้วในประเทศไทยเกิดข้ึนมาหลายชนิด สามารถ
ส่งออกไปต่างประเทศท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศการเพาะปลูกขา้วข้ึนกบัความเหมาะสมต่อสภาพพ้ืนท่ีและภูมิอากาศท่ีได้
ท าการเพาะปลูก เช่นเดียวกบัขา้วพนัธ์ุ กข.43 เป็นขา้วท่ีไม่ไวต่อช่วงแสงเกิดจากการผสมเด่ียวระหว่างพนัธ์ุขา้วเจา้หอม
สุพรรณบุรี และพนัธ์ุสุพรรณบุรี 1 ซ่ึงมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัขา้วหอมมะลิ 105 โดยท่ีมีคุณภาพของเมล็ดทางการหุงตม้
รับประทานดี ข้าวสุกนุ่มเหนียว มีกล่ินหอมอ่อน  เหมาะต่อการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง  
เน่ืองมาจากปัจจุบนัเกษตรกรไดมี้การใชส้ารเคมีในการเกษตรมากเพราะเห็นผลเร็ว ท าให้เกิดการตกคา้งของสารพิษส่ง
ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคและตวัเกษตรกรเอง กระบวนการผลิตจึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับเกษตรกร ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความ
ปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและสุขภาพ จึงตอ้งมีการเปล่ียนแนวคิดมาท าการเกษตรธรรมชาติ ซ่ึงในการท านานั้นมกันิยม
ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพ น ้ าหมกัชีวภาพ และฮอร์โมนชีวภาพ โดยฮอร์โมนชีวภาพเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีเกษตรกร
สามารถน ามาใช้ในการเพาะปลูก เพ่ือช่วยเพ่ิมคุณภาพผลผลิต และยงัเป็นการน าวสัดุต่างๆ ท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีมาท าให้เกิด
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ประโยชน์ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้ในการใชฮ้อร์โมนชีวภาพในการเพาะปลูกขา้วพนัธ์ุ กข.43 เพื่อลดการใชส้ารพิษไดผ้ล
ผลิตท่ีมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ตลอดจนเป็นแนวทางมุ่งสู่เกษตรอินทรียต์่อไป  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอ็กสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design (RCBD)) จ านวน 4 ซ ้ า 
ประกอบดว้ย 4 ส่ิงทดลอง ไดแ้ก่ ส่ิงทดลองท่ี 1 ไม่ใส่ฮอร์โมน (ควบคุม) ส่ิงทดลองท่ี 2 คือ หลงัปลูก 15 วนั ใส่ฮอร์โมนสูตร
หน่อกลว้ย, ส่ิงทดลองท่ี 3 ใส่ฮอร์โมนสูตรนมสด และส่ิงทดลองท่ี 4 ใส่ฮอร์โมนสูตรไข่ โดยด าเนินทดลองระหวา่งเดือน
กรกฎาคม  ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560  ณ แปลงทดลอง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  
การเตรียมฮอร์โมนชีวภาพ 

- ฮอร์โมนสูตรหน่อกล้วย 
สบัหน่อกลว้ย (3 กิโลกรัม) ใหล้ะเอียด เติมกากน ้ าตาล (1 ลิตร) และสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ใส่ลงในถงั แลว้คนให้

เขา้กนั หมกัแบบปิดภาชนะ นาน 10 วนั กรองเอาเฉพาะของเหลวไปใชใ้นการเพาะปลูกขา้ว 
- ฮอร์โมนสูตรนมสด 

ใส่นมสด (5 กิโลกรัม) ลงในกากน ้ าตาล (5 กิโลกรัม) นมเปร้ียว และแป้งขา้วหมาก 1 ลูกใส่ลงในถงั แลว้คนใหเ้ขา้
กนั หมกัแบบปิดภาชนะ นาน 10 วนั กรองเอาเฉพาะของเหลวไปใชใ้นการเพาะปลูกขา้ว 
- ฮอร์โมนสูตรไข่ 

ใส่ไข่ไก่ (5 กิโลกรัม) ลงในกากน ้ าตาล (5 กิโลกรัม) นมเปร้ียว และแป้งขา้วหมาก 4 ลูกใส่ลงในถงั แลว้คนใหเ้ขา้
กนั หมกัแบบปิดภาชนะ นาน 10 วนั กรองเอาเฉพาะของเหลวไปใชใ้นการเพาะปลูกขา้ว 
การปลูกข้าวและการดูแลรักษา  

เตรียมตน้กลา้โดยเพาะจากขา้วพนัธ์ุ กข.43 ในถาดเพาะกลา้ นาน 15 วนั หลงัจากนั้นยา้ยตน้กลา้มาปลูกโดยวธีิการ
ปักด า หลงัจากนั้น 1 สปัดาห์ จึงเร่ิมใส่ส่ิงทดลองแต่ละส่ิงทดลอง 
การเกบ็ตวัอย่างและเกบ็ข้อมูล 

เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตเม่ือขา้วมีอาย ุ30 วนั โดยวดัความสูงของตน้ นบัจ านวนรวงต่อกอ และจ านวนการแตกกอ
ของขา้วในทุกๆ 15 วนั เก็บเก่ียวผลผลิตขา้วเม่ืออาย ุ117 วนั นบัจ านวนเมลด็ต่อรวง  น ้ าหนกัเมลด็ต่อรวง  และผลผลิตต่อไร่  
วเิคราะห์ลกัษณะทางเคมขีองฮอร์โมน และเมลด็ข้าว 

เก็บตวัอยา่งของฮอร์โมนท่ีเตรียมส าหรับเพาะปลูกขา้วพนัธ์ุ กข 43 และเมลด็ขา้วท่ีไดห้ลงัการเก็บเก่ียวมาวเิคราะห์
เพ่ือหาค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด, ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (P2O5) และปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด (K2O)  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 น ามาวเิคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance) และหาความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยวธีิ Duncan’s 
new Multiple Range Test (DMRT) 
 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
ผลการวเิคราะห์คุณภาพทางเคมีของฮอร์โมนชีวภาพ (ตารางท่ี 1) พบวา่ฮอร์โมนสูตรนมสดมีปริมาณไนโตรเจน

และปริมาณโพแทสเซียม (%K2O) สูงสุด คือ 0.35 และ 0.30 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบัในขณะท่ีฮอร์โมนไข่มีปริมาณฟอสเฟต
ทั้งหมด (%P2O5) สูงสุดท่ี 0.23 เปอร์เซ็นต ์และพบวา่จากกระบวนการหมกัในการเตรียมฮอร์โมนชีวภาพจะท าใหเ้กิดสภาพ
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กรดเกิดข้ึนเน่ืองจากการยอ่ยสลายของสารอินทรียท์ าใหค้่า pH มีคา่ต ่า ส าหรับค่าการน าไฟฟ้าพบวา่อยูร่ะหวา่ง 8-14 µm/cm 
ซ่ึงบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพการดูดซึมแร่ธาตุอาหารของพืชในฮอร์โมนนั้นๆ  
ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์คุณภาพทางเคมีของฮอร์โมนชีวภาพ 

พารามิเตอร์ 
คุณภาพทางเคมีของฮอร์โมนชีวภาพ 

ฮอร์โมนหน่อกลว้ย ฮอร์โมนนมสด ฮอร์โมนไข ่
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (N) (%) 0.05 ± 0.00 0.35 ± 0.01 0.32 ± 0.01 
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (P2O5) (%) 0.002 ± 0.00 0.07 ± 0.03 0.23 ± 0.01 
ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด (K2O) (%) 0.22 ± 0.04 0.30 ± 0.01 0.28 ± 0.02 
ความเป็นกรดด่าง (pH) 3.73 3.34 4.00 
ค่าการน าไฟฟ้า (EC) (µm/cm) 13.68 8.22 11.02 

หมายเหตุ : ขอ้มูลน้ีไดจ้ากค่าเฉล่ียจากตวัอยา่ง ± ค่าการแปรปรวน (SD) 
ตารางที ่2  ค่าเฉล่ียการแตกกอ (กอ) และความสูงของล าตน้ (เซนติเมตร) ในช่วงหลงัปักด าของขา้วพนัธ์ุ กข 43 
ส่ิงทดลอง จ านวนการแตกกอ (กอ) หลงัการปักด า (วนั) ความสูงของล าตน้ (เซนติเมตร) หลงัการปักด า (วนั) 

30 45 60 30 45 60 
ไม่ใส่
ฮอร์โมน 

1.80 ± 0.49 6.05 ± 1.19 12.47 ± 1.10 33.73 ± 1.64 47.63 ± 1.81 70.57 ± 0.66 

ฮอร์โมนหน่อ
กลว้ย 

1.80 ± 0.20 6.12 ± 1.64 14.17 ± 0.64 33.25 ± 2.03 47.69 ± 2.27 73.11 ± 3.91 

ฮอร์โมน 
นมสด 

1.90 ± 0.42 6.27 ± 0.99 13.85 ± 1.39 34.19 ± 2.11 50.68 ± 2.92 72.65 ± 1.32 

ฮอร์โมนไข ่ 1.82 ± 0.45 5.92 ± 1.20 13.35 ± 1.22 31.43 ± 3.47 45.56 ± 1.78 70.45 ± 2.74 
ค่าเฉล่ีย 
C.V. % 

1.83 
12.15 

6.09 
6.21 

13.46 
8.93 

33.15 
6.80 

47.87 
5.06 

71.69 
3.19 

หมายเหตุ : ขอ้มูลน้ีไดจ้ากค่าเฉล่ียจากตวัอยา่ง ± ค่าการแปรปรวน (SD) 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียการแตกกอและความสูงของล าตน้ขา้วพนัธ์ุ กข 43 หลงัการปักด า 30 45 และ 60 วนั พบวา่ไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) การทดสอบดว้ยฮอร์โมนทุกสูตรใหจ้ านวนการแตกกอสูงกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม 
(ไม่ใส่ฮอร์โมน) โดยการทดสอบดว้ยฮอร์โมนสูตรหน่อกลว้ยและนมสดมีแนวโนม้การแตกกอ และความสูงของล าตน้ 
เท่ากบั 14 กอ และ 73 เซนติเมตร ตามล าดบัหลงัช่วงระยะเวลาการปักด า 60 วนั  
ตารางท่ี 3 แสดงถึงค่าเฉล่ียขององคป์ระกอบผลผลิตของขา้วพนัธ์ุ กข 43 พบวา่การใชฮ้อร์โมนชีวภาพสามารถช่วยใหไ้ด้
ผลผลิตประมาณ 232 – 288 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (ไม่ใส่ฮอร์โมน) และพบวา่ฮอร์โมนสูตร
หน่อกลว้ย ใหค้วามยาวรวงและจ านวนเมลด็ต่อรวงสูงสุด เท่ากบั 25.97 เซนติเมตร และ 120.40 เมลด็ต่อรวง 
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ตารางที ่3  จ านวนรวงต่อกอ ความยาวรวง เมลด็ต่อรวง และผลผลิตของขา้วพนัธ์ุ กข 43 
ส่ิงทดลอง จ านวนรวงต่อกอ

(เซนตเิมตร) 
ความยาวรวง
(เซนตเิมตร) 

เมลด็ต่อรวง ผลผลติต่อไร่ 

ไม่ใส่ฮอร์โมน 14.20 ± 2.61 24.85 ± 1.10 103.03 ± 9.84 200.22 ± 2.24 
ฮอร์โมนหน่อกลว้ย 12.97 ± 1.14  25.97 ± 1.06 120.40 ± 14.42 232.17 ± 2.80 
ฮอร์โมนนมสด 13.65 ± 1.61 25.88 ± 0.17 113.88 ± 10.01 244.16 ± 6.32 
ฮอร์โมนไข ่ 13.67 ± 1.19 25.73 ± 1.13 112.03 ± 11.61 288.81 ± 9.15 
ค่าเฉล่ีย 
C.V. % 

13.62 
8.54 

25.61 
4.58 

112.33 
12.48 

241.34 
21.81 

หมายเหตุ : ขอ้มูลน้ีไดจ้ากค่าเฉล่ียจากตวัอยา่ง ± ค่าการแปรปรวน (SD) 
ตารางที ่4  ผลการวเิคราะห์คุณสมบติัทางเคมีของเมลด็ขา้วพนัธ์ุ กข 43 

 
พารามิเตอร์ 

คุณสมบติัทางเคมีของเมลด็ขา้วพนัธ์ุ กข.43 
ไม่ใส่ฮอร์โมน ฮอร์โมนหน่อกลว้ย ฮอร์โมนนมสด ฮอร์โมนไข ่

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (%
N) 

0.96 ± 0.16 1.09 ± 0.27 1.07 ± 0.35 0.94 ± 0.06 

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (%
P2O5) 

1.12 ± 0.09 1.15 ± 0.03 1.11 ± 0.10 1.10 ± 0.10 

ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด 
(%K2O) 

0.14 ± 0.01 0.15 ± 0.00 0.15 ± 0.01 0.14 ± 0.01 

หมายเหตุ : ขอ้มูลน้ีไดจ้ากค่าเฉล่ียจากตวัอยา่ง ± ค่าการแปรปรวน (SD) 

ตารางท่ี 4 แสดงถึงองคป์ระกอบทางเคมีของเมล็ดขา้วพนัธ์ุ กข 43 ท่ีไดห้ลงัการเก็บเก่ียว พบวา่เมล็ดขา้วพนัธ์ุ กข 
43 ท่ีไดจ้ากการใชฮ้อร์โมนสูตรหน่อกลว้ยมีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมสูงสุด เท่ากบั 1.09, 1.15 และ 0.15 
เปอร์เซนต ์ตามล าดบั ซ่ึงต่างจากขอ้มูลในตารางท่ี 1 ผลคุณภาพทางเคมีของฮอร์โมนท่ีใชใ้นการทดลอง พบวา่ฮอร์โมนสูตร
นมสดและฮอร์โมนสูตรไข่มีคุณภาพปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูงกว่าฮอร์โมนสูตรหน่อกลว้ย                    
แต่จากตารางท่ี 4 เมล็ดขา้วพนัธ์ุ กข 43 ท่ีไดห้ลงัการเพาะปลูกของฮอร์โมนสูตรหน่อกลว้ยกลบัให้คุณภาพทางเคมีสูงสุด             
อาจเน่ืองจากปัจจยัทางดา้นโครงสร้างโมเลกุล หรือเกิดจากการเกาะกนัของโมเลกุลภายในฮอร์โมนท่ีใชท้ าให้ส่งผลผลต่อ
การดูดซึมแร่ธาตุไปใชใ้นการเจริญเติบโตและคุณภาพทางเคมีของผลผลิต 

 

สรุปผลการวจัิย 
ฮอร์โมนชีวภาพสามารถใชใ้นการผลิตขา้วพนัธ์ุ กข 43 ไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งฮอร์โมนสูตรหน่อ

กลว้ย ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่เมล็ดขา้วท่ีไดจ้ากการใชฮ้อร์โมนหน่อกลว้ยในการเพาะปลูกขา้ว จะให้ปริมาณไนโตรเจน 
โพแทสเซียม และฟอสเฟตรวมสูงสุด เท่ากบั 1.09, 0.15 และ 1.15 เปอร์เซนต ์ตามล าดบั และพบวา่การใชฮ้อร์โมนไข่ จะ
ช่วยเสริมดา้นการเจริญเติบโตและผลผลิตในช่วงระยะเวลาการปักด า ตั้งแต่อาย ุ14-117 วนั ใหผ้ลผลิตจ านวนรวงต่อกอ และ
ผลผลิตต่อไร่ สูงสุด เท่ากบั 13.65 เมลด็ และ 288.81 กิโลกรัมต่อไร่ ท่ีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั (P<0.05) 
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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาดัชนีเก็บเก่ียวและผลผลิตเมล็ดปาล์มหางกระรอกทดแทนตาวท่ีมีปริมาณลด
นอ้ยลง ณ ต าบลบา้นกร่าง จงัหวดัพิษณุโลก ระหวา่งเดือนมกราคม 2558-พฤษภาคม  2559  โดยคดัเลือกปาลม์หางกระรอก
ท่ีมีอายตุน้ต ่ากวา่ 15  ปีและตน้อายมุากกวา่ 15 ปี จ านวน 5 ซ ้ า ผลการศึกษาพบวา่พฒันาการของผลปาลม์หางกระรอกในตน้
ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15  ปี และมากกวา่ 15 ปี  มีจ านวนช่อดอก ระยะเวลาแทงช่อดอก ระยะเวลาดอกบาน ระยะเวลาติดผลถึงเก็บ
เก่ียว ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี P>0.05โดยมี จ านวนช่อดอก 5.80+1.93 ทะลายต่อตน้ต่อปี ระยะเวลาแทงช่อดอกเฉล่ีย 
183.50 +3.66  วนั ระยะเวลาบานของดอกเฉล่ีย 96.50 +1.43 วนั ระยะเวลาติดผลถึงเก็บเก่ียวเฉล่ีย 122.50 +4.95  วนั  ดชันี
การเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมต่อผลปาลม์เพ่ือการบริโภคเน้ือในมีอาย ุ17-18 สปัดาห์หลงัการติดผล โดยพิจารณาลกัษณะภายนอก
จากผลมีสีเขียวเขม้เงา จุกผลท่ีพฒันาจากกลีบเล้ียงมีขอบเป็นวงสีขาวกวา้ง 2-3 มิลลิเมตร ในตน้ท่ีมีอายุมากกว่า 15 ปีให้
จ านวนผล น ้ าหนกัเน้ือใน สูงกวา่ตน้ท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี  ใหจ้ านวนผล 947.40 ผล  น ้ าหนกัเน้ือใน 1.64+1.40 กิโลกรัมต่อ
ตน้ต่อปี  โดยมีเปอร์เซ็นต์ผลท่ีให้เน้ือใน 24.87 เปอร์เซ็นต์  ในตน้ท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี ให้น ้ าหนักเน้ือในเฉล่ีย  0.46+0.30  
กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี  เปอร์เซ็นตผ์ลท่ีใหเ้น้ือใน 73.13 เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงปาลม์หางกระรอกยงัใหผ้ลผลิตต ่ากวา่ตาว  
 
ค าส าคญั : ปาลม์หางกระรอก,  ตาว, ดชันีเก็บเก่ียว, ผลผลิตเน้ือในเมลด็ปาลม์หางกระรอก 
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ABSTRACT 
 

 The research aims to study harvesting index and the Jelly like Seed Yield of Foxtail Palm Seed for Substitution 
of Sugar Palm which diminishing in amount of plant.  The research was conducted in Tumbon Bankrang, Phitsanulok 
Province  during January 2015- May 2016.  The The foxtail palm age in the experiment were: under the age of 15 years and 
over 15 years old, 5 replications.  The development of fruit of foxtail palm under percent of the jelly like seed fruit.in foxtail 
palm over 15 years the age of 15 years and over 15 years old were found that number of inflorescence, flowering period, 
flower blooming period and harvesting time from fruit set had no statistically significant differences at P>0.05. The foxtail 
palm produced average inflorescence 5.80+1.93 bunches per plant in one year. The average flowering period was 
183.50+3.66 days, the average flower blooming period was 96.50 +1.43  days, the average harvesting time from fruit set 
was  122.50 +4.95 days.   The appropriate maturity stage for jelly like seed was 17-18 weeks after fruit set or the fruit could 
be observed  by  the appearance of dark green skin colour with 2-3 millimeter white colour at the rim of collar.  The foxtail 
palm over 15 years old produced higher number of fruit 947.40 fruits and the jelly like seed 1.64+1.40 kilogram per plant 
than foxtail palm under the age of 15 years which could produce the jelly like seed 0.46+0.30 kilogram per plant.  there was 
only 24.87 percent of the jelly like seed fruit.in foxtail palm over 15 years old and 73.13 percent of the jelly like seed fruit.in 
foxtail palm under 15 years old.  The jelly like seed fruit.in foxtail palm had lower yield  than sugar palm  
 
Keywords : foxtail palm , sugar palm, harvesting index, the jelly like seed yield of foxtail palm seed 
 

บทน า 
ชิด หรือตาว หรือต๋าว (sugar palm, black sugar palm, gomuti palm ) มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Arenga pinnata (Wurmb) 

Merrill เป็นปาลม์ชนิดหน่ึงท่ีมีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย และมาเลเซีย เป็นพืชท่ีอยูใ่นวงศ ์(Family) Arecaceae   (ปิยะ, 2541)  
การเรียกช่ือผลของชิด เรียกวา่ ลูกชิด (กาญจนบุรี) หรือลูกตาว (อุตรดิตถ)์ หรือลูกต๋าว (น่าน) (อนุชา, 2541) ตาวเป็นพืชใบ
เล้ียงเด่ียว (monocotyledon)   ล าตน้ไม่มีก่ิงกา้นแขนงออกมาดา้นขา้ง  เป็น monocarpic plant  เม่ือเกิดดอกผลแลว้ ตน้ก็จะ
ตายลงทนัทีท่ีเมลด็ของตาวในทะลายสุดทา้ยแก่หมดแลว้ ประเทศไทยบริโภคตาวมานาน โดยบริโภคเป็นของหวานซ่ึงน าผล
มาเช่ือม ความตอ้งการของผูบ้ริโภคตาวมีมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  แต่เน่ืองจากตาวแต่ละตน้ตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ 10  ปี จึง
จะออกดอก ดงันั้นจึงไม่คุม้ค่าในการท าสวนตาว จึงเป็นเหตุผลให้ตาวมีโอกาสท่ีจะสูญพนัธ์ุ และอีกเหตุผลหน่ึงเน่ืองจาก
ชาวบา้นตอ้งออกไปเก็บตาวจากทุก ๆ ตน้เพ่ือท าลูกตาว จึงไม่เหลือให้ตาวมีโอกาสแก่และหล่นจากตน้ จนพฒันากลายไป
เป็นตาวตน้ใหม่ได ้ ปัจจุบนั 70 เปอร์เซ็นตข์องลูกตาวท่ีบริโภคในประเทศ ถูกส่งมาจากประเทศลาวโดยมีพ่อคา้ชาวไทยรับ
ลูกตาวดิบเป็นกระสอบและน ามาแปรรูปเป็นลูกตาวเช่ือมในไทยแหล่งลูกตาวในไทยส่วนใหญ่มาจากจงัหวดัน่าน  ซ่ึง
ปัจจุบนัก็มีปริมาณนอ้ยลง  และอาจจะไม่มีในอนาคตเน่ืองจากไม่สามารถเพ่ิมปริมาณและการบุกรุกป่าเพ่ือท าพืชอ่ืนท่ีให้
ผลตอบแทนดีกวา่  

ในขณะท่ีปัจจุบนัปริมาณการปลูกปาลม์หางกระรอก (foxtail palm, Wodyetia bifurcate) เพ่ือประดบัมีแพร่หลาย
มากข้ึนมีการเจริญเติบโตท่ีดีใหเ้มลด็มากมาย  โดยพืชน้ีมีถ่ินก าเนิดในประเทศออสเตรเลีย มีล าตน้สูงจากโคนถึงคอไม่นอ้ย
กวา่ 3 เมตร   ใบแบบขนนกท่ีประกอบดว้ยใบยอ่ยแบบหางปลาจ านวนมากมาย  คลา้ยหางกระรอก มีการเจริญเติบโตเตม็ท่ี
เม่ืออายุ 12 ปี และเร่ิมออกดอก ดอกมีทั้งเพศผูแ้ละเพศเมีย โดยดอกตวัเมียเม่ือรับการผสมจะให้ผลท่ีใหญ่ รูปไข่สีเขียว                 
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เม่ือแก่จะเปล่ียนเป็นสีส้มแดง  ผลมีขนาดกวา้ง 3.81 เซนติเมตร ยาว 5.72 เซนติเมตร (Kauahi et al., 2009)  ในประเทศไทย
อายท่ีุจะติดเมล็ดของ ปาลม์หางกระรอกนั้นประมาณ 8-10 ปี หรือมีความสูงจากโคนถึงคอไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร ก็สามารถติด
เมล็ดได ้ มีผูน้ าเมล็ดมาเป็นอาหารท่ีทานได ้ดว้ยการน ามาเช่ือม ปรากฏวา่ไดน้ ้ าเช่ือมสีครามอ่อนๆ ทดลองชิมดูแลว้รสชาติ
คลา้ยๆ ลอนตาลอ่อน แต่อร่อยกว่า (จิตรใจ, 2543)   ดงันั้นหากมีการศึกษาการใชป้ระโยชน์จากเมล็ดปาล์มหางกระรอก
นอกเหนือจากการเป็นไมป้ระดบัก็จะเป็นแนวทางในการเพ่ิมแหล่งอาหารทดแทนตาวได้  และเป็นแนวทางในการใช้
ประโยชน์จากปาลม์ประดบัท่ีมีอยา่งแพร่หลาย 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ด าเนินการศึกษาโดยคดัเลือกปาลม์หางกระรอกท่ีมีอายตุน้ต ่ากวา่ 15  ปีและ ตน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 15  ปี จ านวน 5 ซ ้ า 
ศึกษาการเจริญเติบโตของผลและเมลด็ ทั้งการเพ่ิมขนาด ความกวา้งและ ความยาวผล และการเปล่ียนแปลงของเน้ือในเมล็ด
ท่ีเหมาะสมต่อการเก็บเก่ียวเพ่ือบริโภค  โดยท าการศึกษาระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน  ระยะเวลาบานของดอกทั้งช่อ   ท าการ
ผูกป้ายดอกปาล์มหางกระรอกทีส่มบูรณ์ ระยะดอกบานเตม็ที ่  เกบ็เกีย่วผลทุกสปัดาห์ ท่ีอายลุะ 10 ผลต่อซ ้ า  ผา่ผลเพ่ือศึกษา
ปริมาณเน้ือในเมลด็ โดยพิจารณาจากผลท่ีเหมาะต่อการเก็บเก่ียว  ตอ้งมีเน้ือในสีขาว เน้ือเตม็ ไม่แขง็ เปรียบเทียบกบัตาวสด
หรือลอนตาล 
 ศึกษาผลผลิตเน้ือในเมลด็ปาลม์หางกระรอกเพื่อการบริโภค โดยเก็บขอ้มูลจ านวนคร้ังของการออกดอกในหน่ึงปี 
จ านวนผลและน ้ าหนกัผลสดต่อทะลาย น ้ าหนกัเน้ือในเมลด็ต่อผล ผลผลิตเน้ือในเมลด็ต่อตน้ต่อปี  

น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เปรียบเทียบความแตกต่าง 2  กลุ่มดว้ยวธีิ Independent samples t-test  
 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
การศึกษาพฒันาการของผลและเมล็ดปาล์มหางกระรอกเพ่ือหาดชันีเก็บเก่ียว  โดยเก็บขอ้มูลระยะเวลาแทงช่อ-

ดอกบาน  ระยะเวลาบานของดอกทั้งช่อ  ระยะเวลาติดผล-เก็บเก่ียว จ านวนช่อดอกต่อตน้ต่อปี ขนาดผลหลงัติดผลในสปัดาห์
ท่ี 1-20  และพฒันาการของเน้ือในผลปาล์มหางกระรอก  ในตน้ปาล์มหางกระรอกท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15  ปีและ ตน้ท่ีมีอายุ
มากกวา่ 15  ปี ผลการศึกษาดงัแสดงในตารางท่ี 1, 2 และภาพท่ี 1 
ตารางที ่1  ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน  ระยะเวลาบานของดอกทั้งช่อ  ระยะเวลาติดผล-เก็บเก่ียว และจ านวนช่อดอกต่อตน้    
ต่อปีในตน้ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15  ปีและมากกวา่ 15  ปี  

 ตน้อาย<ุ 15  ปี ตน้อาย>ุ 15 ปี    
ค่าเฉล่ีย SD ค่าเฉล่ีย SD ค่าเฉล่ีย SD t-test 

ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน (วนั) 184.60 4.51 182.40 2.61 183.50 3.66 .945ns 
ระยะเวลาบานของดอกทั้งช่อ (วนั) 96.20 1.30 96.80 1.64 96.50 1.43 .640ns 
ระยะเวลาติดผล-เก็บเก่ียว(วนั) 124.60 3.13 120.40 5.86 122.50 4.95 1.41ns 
จ านวนช่อดอกต่อตน้ต่อปี 7.00 1.58 4.60 1.52 5.80 1.93 1.50* 

*  มีความแตกต่างทางสถิติท่ี p≤0.05 โดยวธีิ Independent samples t-test 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน ระยะเวลาดอกบานทั้งช่อ ระยะเวลาติดผล-เก็บเก่ียว ในตน้ท่ีมี

อายตุ  ่ากวา่ 15  ปีและ ตน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 15  ปี ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี p>0.05 โดยมี ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน 
183.50 +3.66  วนั ระยะเวลาบานของดอกทั้งช่อเฉล่ีย 96.50 +1.43 วนั ระยะเวลาติดผลถึงเก็บเก่ียวเฉล่ีย 122.50 +4.95  วนั  
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จ านวนช่อดอกต่อตน้ต่อปีในตน้อายนุอ้ยกวา่ 15 ปี มีการออกดอก 7.00+1.58 ทะลายต่อตน้ต่อปี มากกวา่ตน้อายมุากเฉล่ียออก
ดอก 4.60+1.52 ทะลายต่อตน้ต่อปี โดยตน้อายนุอ้ยมีขนาดช่อดอกเลก็กวา่  ส่วนลูกชิดหรือตาวใหผ้ลช่วงอาย ุ15-20 ปี ส่วน
ใหญ่ให้ผลคร้ังเดียว มากท่ีสุดไม่เกิน 4 คร้ัง (เกรียงไกรและคณะ,  2551)  ขนาดของผลปาลม์หางกระรอกผลการศึกษาดงั
แสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2  ความกวา้งและความยาวผลปาล์มหางกระรอก (เซนติเมตร) ระยะเวลาสัปดาห์ท่ี 1-20 ในตน้ท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 15  ปี
    และ ตน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 15  ปี- 

สปัดาห์ท่ี 
ตน้อาย<ุ 15  ปี ตน้อาย>ุ 15 ปี ความกวา้ง

เฉล่ีย 
ความยาว
เฉล่ีย ความกวา้ง ความยาว ความกวา้ง ความยาว 

1 0.70 1.50 0.93 1.66 0.81 1.75 
2 0.93 1.90 0.93 1.66 0.93 1.78 
3 1.00 2.00 1.26 2.16 1.13 2.08 
4 1.33 2.50 1.43 2.50 1.33 2.50 
5 1.50 3.00 1.50 2.66 1.5 2.83 
6 1.63 2.56 1.56 3.00 1.59 2.78 
7 2.00 3.50 2.00 3.33 2.00 3.41 
8 2.00 3.50 2.10 3.33 2.05 3.41 
9 2.23 3.56 2.33 3.50 2.28 3.53 
10 2.50 4.03 2.43 4.10 2.46 4.06 
11 2.53 4.50 2.46 4.50 2.49 4.50 
12 2.66 5.00 2.66 5.00 2.66 5.00 
13 2.73 5.00 3.06 5.00 2.89 5.00 
14 3.03 5.16 3.16 5.16 3.09 5.16 
15 3.04 5.16 3.16 5.16 3.10 5.16 
16 3.04 5.33 3.16 5.23 3.10 5.28 
17 3.04 5.33 3.16 5.23 3.10 5.28 
18 3.13 5.33 3.16 5.23 3.15 5.28 
19 3.30 5.33 3.43 5.23 3.37 5.28 
20 3.30 5.33 3.43 5.33 3.37 5.33 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ขนาดความกวา้งผลและความยาวผล อาย ุ20 สปัดาห์ ในตน้อายนุอ้ยกวา่และมากกวา่ 15 ปี            

มีความกวา้งผล -3.30 และ 3.43 เซนติเมตร  ความยาวผล 5.33 เซนติเมตรตามล าดบั  พฒันาการของเน้ือในผลปาลม์หางกระรอก

หลงัติดผล 1-20 สปัดาห์ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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จากภาพท่ี 1 พบวา่พฒันาการของเน้ือในผลปาลม์หางกระรอกเร่ิมมีเน้ือในผลตั้งแต่สปัดาห์ท่ี 10 โดยมีลกัษณะเป็นเน้ือวุน้ มี
มากข้ึนตามล าดบั จนมีเน้ือในเตม็ผลในช่วงสปัดาห์ท่ี  17-18  ซ่ึงส่วนของเน้ือในยงัคงมีสีใส เน้ืออ่อนสามารถบริโภคสดได้

คลา้ยลอนตาล  เป็นระยะท่ีเหมาะต่อการบริโภค หลงัสัปดาห์ท่ี 18 เน้ือในเร่ิมมีสีขาวขุ่นไม่ใส เม่ือผ่าดูพบว่าเป็นไตแข็ง           
เม่ืออาย ุ20 สัปดาห์เน้ือในสีขาวขุ่นแขง็ เหนียว จากการศึกษาของอนุชา (2544) พบวา่การพฒันาการของผลตาว โดยเน้ือผล
ขณะท่ียงัอ่อนใชเ้วลา 12-18 เดือนระยะ (48-72 สัปดาห์) ผลอ่อนจนถึงระยะผลแก่ ประมาณ 30 เดือน นอกเหนือจากการใช้
ระยะเวลาเป็นดชันีการเก็บเก่ียว   ส่วนท่ีสามารถสังเกตไดใ้นการเก็บเก่ียวคือผลมีสีเขียวเขม้เงา  ขนาดผลกวา้ง ประมาณ 3 

 

อายผุล 1 สปัดาห์ 

 

อายผุล 2 สปัดาห์ 

 

อายผุล 3 สปัดาห์ 
 

อายผุล 4 สปัดาห์ 

 

อายผุล 5 สปัดาห์ 

 

อายผุล 6 สปัดาห์ 
 

อายผุล 7 สปัดาห์ 

 

อายผุล 8 สปัดาห์ 

 

อายผุล 9 สปัดาห์ 

 

อายผุล 10 สปัดาห์ 

 

อายผุล 11 สปัดาห์ 

 

อายผุล 12 สปัดาห์ 
 

 

อายผุล 13 สปัดาห์ 

 

อายผุล 14 สปัดาห์ 
 

อายผุล 15 สปัดาห์ 

 

 
 
 

อายผุล 16 สปัดาห์ 

 

อายผุล 17 สปัดาห์ 

 

อายผุล 18 สปัดาห์ 

 

อายผุล 19 สปัดาห์ 

 

อายผุล 20 สปัดาห์ 
 

ภาพที ่1  พฒันาการของเน้ือในผลปาลม์หางกระรอกอาย ุ1-20 สปัดาห์หลงัติดผล 
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เซนติเมตร  ความยาวผล 5 เซนติเมตร บริเวณหมวกท่ีครอบผลหรือส่วนท่ีเป็นกลีบเล้ียง  มีขอบสีขาว ดงัแสดงในภาพท่ี 2  
ซ่ึงสีขาวน้ีเร่ิมเกิดในระยะท่ีผลมีอายปุระมาณ 14-15 สัปดาห์ แต่ช่วงสัปดาห์ท่ี  17-18  ขอบสีขาวจะมีความกวา้งประมาณ           
2-3 มิลลิเมตร  อยา่งไรก็ตามตอ้งลองน าผลบีบเน้ือใน   เพ่ือทดสอบก่อนการเก็บเก่ียว   
 อยา่งไรก็ตามนอกเหนือจากสีเน้ือใน  ความแน่นของเน้ือในแลว้   ส่วนความหวานของเน้ือในในแตล่ะตน้ก็มีความ
แตกต่างกนั   ดงันั้นในกรณีท่ีบริโภคสด อาจตอ้งมีการคดัจากตน้ท่ีใหค้วามหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2  จุดสงัเกตหรือดชันีการเก็บเก่ียวผลปาลม์หางกระรอกเพ่ือบริโภคเน้ือใน 
 
ผลผลติเน้ือในเมลด็ปาล์มหางกระรอก  
 จ านวนผลและน ้ าหนักผลสดต่อทะลาย น ้ าหนกัเน้ือในเมล็ดต่อผล ผลผลิต (เน้ือในเมล็ด) ต่อปี ในตน้ปาลม์หาง
กระรอกอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี และตน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 15 ปี  ผลการทดลองดงัแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที ่3  จ านวนทะลาย ผลและปริมาณผลผลิตปาลม์หางกระรอก ในระยะเวลา 1 ปี 
ลกัษณะ ตน้อายนุอ้ยกวา่ 15 

ปี 
ตน้อายมุากกวา่ 

15 ปี 
ค่าเฉล่ีย SD t-test 

ค่าเฉล่ีย SD ค่าเฉล่ีย SD    
น ้าหนกัผลและทะลาย (กก.ต่อปี) 6.28 3.66 24.62 8.30 15.45 11.40 4.52* 
น ้าหนกัผล (กก.ต่อปี) 3.62 2.46 19.20 6.45 11.41 9.41 5.70* 
น ้าหนกัเน้ือใน (กก.ต่อตน้ต่อปี) 0.46 0.30 1.64 1.40 1.05 1.14 1.84* 
จ านวนผล (ผลต่อตน้ต่อปี) 146.00  120.40 947.40 277.81 546.70 468.13 5.91* 
จ านวนผลท่ีใหผ้ลผลิต (ผลต่อปี) 98.00 73.81 219.20 151.47 158.6 129.22 3.52* 
%จ านวนผลท่ีใหผ้ลผลิต 73.13  24.87  49.00   
น ้าหนกัต่อผล (กรัม) 31.19 10.26 29.40 8.40 30.29 8.89 0.30ns 

หมายเหตุ ปีท่ีท าการศึกษามีความแหง้แลง้ ฝนไม่ตกติดต่อกนั 7 เดือนและมีอุณหภูมิสูง 
*  มีความแตกต่างทางสถิติท่ี p≤0.05 โดยวธีิ Independent samples t-test 

จากตารางท่ี 3  พบวา่ปาลม์หางกระรอกท่ีตน้มีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี และตน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 15 ปี มีจ านวนผล น ้ าหนกั
ทะลาย  น ้ าหนกัผล น ้ าหนกัเน้ือใน มีความแตกต่างทางสถิติท่ี p≤0.05 โดยปริมาณผลผลิตในตน้ท่ีมีอายมุากให้ผลผลิตสูง
กวา่ตน้ท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี  ทั้งน ้ าหนกัผลผลิตและจ านวนผลผลิต  โดยตน้ท่ีมีอายมุากกวา่ 15 ปี ให้น ้ าหนกัเน้ือในเฉล่ีย  
1.64+1.40 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี  ทั้ งน้ีหากคิดจ านวนผลท่ีให้ผลผลิตต่อผลท่ีไดท้ั้ งหมดพบว่ามีเปอร์เซ็นต์จ านวนผลท่ีให้
ผลผลิตเพียง 24.87 เปอร์เซ็นต ์ เปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัเน้ือต่อน ้ าหนกัผลท่ีมีเน้ือใน 25.99 เปอร์เซ็นต ์ ในตน้ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี 

หมวกหรือส่วนกลีบเล้ียงท่ีมีขอบสี
ขาว ซ่ึงเป็นจุดสงัเกตหรือดชันีการ
เกบ็เก่ียวเพ่ือน าส่วนเน้ือในบริโภค 
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ใหน้ ้ าหนกัเน้ือในเฉล่ีย  0.46+0.30  กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี  จ านวนผลท่ีใหผ้ลผลิตต่อผลท่ีไดท้ั้งหมดพบวา่มีเปอร์เซ็นตจ์ านวน
ผลท่ีใหผ้ลผลิต 73.17 เปอร์เซ็นต ์ เปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัเน้ือต่อน ้ าหนกัผลท่ีมีเน้ือใน 18.23 เปอร์เซ็นต ์ เปอร์เซ็นตจ์ านวนผลท่ี
ให้ผลผลิตในตน้ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปีมีค่าสูง เป็นเพราะมีผลติดปริมาณนอ้ยและมีผลเสียนอ้ย  จึงให้เปอร์เซ็นตท่ี์สูงกวา่  ซ่ึง
หากมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมอาจให้ผลผลิตสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัตาวท่ีปลูกจะให้ผลผลิตเม่ือตน้มีอายมุากกว่า 10 ปี  ใน
หน่ึงตน้สามารถให้ผลผลิตได ้7-10 ทะลาย จ านวนผลต่อทะลาย 3000 ผล แต่ละผลให้เน้ือตาว 3 เมล็ด  ขนาดผล 3.0-4.5  
เซนติเมตร  ผลผลิตต่อทะลาย 7.5 กิโลกรัม (อภิวฒัน์, 2554) ตน้ตาลโตนด 1 ตน้ สามารถใหลู้กตาลสด เฉล่ีย 10 – 13 ทะลาย 
/ปี ใน  1 ทะลาย จะมีผลเฉล่ีย  5 – 10 ผล  ข้ึนอยูก่บัฤดูกาลแทงช่อดอก (วกิิพีเดีย, 2552)   เม่ือเทียบผลผลิตจะพบวา่ปาลม์หาง
กระรอกยงัให้ผลผลิตต ่ากวา่ตาวและตาลมาก อยา่งไรก็ตามการท่ีปาลม์หางกระรอกสามารถให้ผลจ านวน  3-9 ทะลาย ซ่ึง
หากมีการบ ารุงตน้ให้สมบูรณ์ให้มีการติดผลท่ีดีข้ึน อาจเป็นแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตปาล์มหางกระรอกได ้อีกแนวทาง
หน่ึงคืออาจตอ้งมีการคดัตน้ท่ีใหผ้ลผลิตสูง  
 

สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาพฒันาการของดอกและผลปาล์มหางกระรอกในตน้ท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15  ปี และมากกว่า 15  ปี ผลการ
ทดลองพบวา่ 

จ านวนช่อดอกต่อตน้ต่อปี มีความแตกต่างกนัตามอาย ุตน้ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15  ปีให้ช่อดอก 7.00+1.58 ทะลายต่อตน้
ต่อปี มากกวา่ตน้อายมุาก 4.60+1.52 ทะลายต่อตน้ต่อปี 

ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน ระยะเวลาดอกบานทั้งช่อ ระยะเวลาติดผล-เก็บเก่ียว ในอายุตน้ต่างกนั ไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติท่ี p>0.05 โดยมี ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน 183.50 +3.66  วนั ระยะเวลาบานของดอกทั้งช่อเฉล่ีย 96.50 

+1.43 วนั ระยะเวลาติดผลถึงเก็บเก่ียวเฉล่ีย 122.50 +4.95  วนั  
ดชันีการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมต่อผลปาล์มเพ่ือการบริโภคเน้ือในมีอาย ุ17-18 สัปดาห์หลงัการติดผล โดยพิจารณา

ลกัษณะภายนอกจากผลมีสีเขียวเขม้เงา จุกผลท่ีพฒันาจากกลีบเล้ียงมีขอบเป็นวงสีขาวกวา้ง 2-3 มิลลิเมตร 

ผลผลิตในตน้ท่ีมีอายมุากให้ผลผลิตสูงกวา่ตน้ท่ีมีอายนุอ้ย โดยให้น ้ าหนกัเน้ือในเฉล่ีย  1.64+1.40 กิโลกรัมต่อตน้
ต่อปี  และจ านวนผลผลิต  947.40 ผลต่อตน้ต่อปี เปอร์เซ็นตจ์ านวนผลท่ีใหผ้ลผลิตเพียง 24.87 เปอร์เซ็นต ์

 

กติติกรรมประกาศ 

งานวจิยัน้ี สนบัสนุนโดยทุนอุดหนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เร่ืองการศึกษาความ
เป็นไปไดข้องเมลด็ปาลม์หางกระรอกเพื่อการบริโภคทดแทนลูกชิด ซ่ึงไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยังบประมาณแผน่ดิน   
ประจ าปีงบประมาณ  2558  
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ผลของการใช้สารละลายธาตุอาหารและน า้สกดัมูลสุกรต่อการเจริญเติบโตและผลผลติของผกักาดหอมทีป่ลูก
ในระบบไฮโดรโปนิกส์ 

Effect of AB Nutrient and Pig manure Extract on Growth and Yield  of Lettuce (lactuca sativa L.) 
Cultivated under Hydroponics System 

 
ศศิธร  ปรือทอง1* สมชาติ  หาญวงษา2 

Sasithorn Pruetong1*.  Somchat  Hanwongsa2 
 

บทคัดย่อ 
 

จากปัญหาของการปลูกผกัแบบไร้ดินคือสารละลายธาตุอาหารมีตน้ทุนค่อนขา้งสูง การคน้หานวตักรรมเพื่อลด
ตน้ทุนการผลิตแต่ให้ผลผลิตคงเดิมหรือดีข้ึนจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) ศึกษาปฏิสัมพนัธ์และ 
เปรียบเทียบปัจจยัพนัธ์ุผกักาดหอมกบัปัจจยัสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกนั และ 2) ศึกษาปฏิสัมพนัธ์และเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโต และผลผลิตผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอค๊และพนัธ์ุเรดโอ๊คท่ีปลูกในสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกนั วางแผนการ
ทดลองแบบ 3x2 แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 5 ซ ้ า ปัจจยัแรกคือ สูตรของสารละลายธาตุอาหาร  
3 สูตร ไดแ้ก่ สูตรท่ี 1  สารละลายธาตุอาหารAB 100% สูตรท่ี 2 น ้ าสกดัมูลสุกร 100% และสูตรท่ี 3 น ้ าสกดัมูลสุกรร่วมกบั
สารละลายธาตุอาหารAB อตัราส่วน 95:5% ปัจจยัท่ีสองคือพนัธ์ุผกักาดหอม 2 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุกรีนโอ๊ค และ พนัธ์ุเรดโอ๊ค 
จากการทดลองดา้นปัจจยัของพนัธ์ุผกักาดหอมกบัปัจจยัสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกนั พบความแตกต่างทางสถิติ
อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ซ่ึงผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอ๊คและพนัธ์ุเรดโอ๊ค มีผลผลิตเท่ากบั 117.40 และ 53.13 
กรัมต่อตน้ ตามล าดบัเม่ือใชส้ารละลายธาตุอาหารสูตรท่ี 1  ส่วนการเจริญเติบโต (นับจ านวนใบ) และผลผลิต (น ้ าหนกั) 
ผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอค๊และพนัธ์ุเรดโอค๊ กบัสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์ร่วมกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) คือ ผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอ๊คและพนัธ์ุเรดโอ๊ค ท่ีปลูกในสารละลายสูตรท่ี 3 มีจ านวนใบต่อตน้เฉล่ีย
สูงสุด 10.90 ใบต่อตน้ รองลงมาคือการใชส้ารละลายสูตรท่ี 1 และ 2 จ านวนใบต่อตน้เฉล่ียเท่ากบั 9.17 และ 6.72 ใบต่อตน้ 
ตามล าดบั ส่วนผลผลิต พบว่า การใชส้ารละลายสูตรท่ี 1 ให้ผลผลิตสูงสุด เท่ากบั 85.27  กรัมต่อตน้ รองลงมาคือ การใช้
สารละลายสูตรท่ี 3 และสูตรท่ี 2 ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 41.23 และ 9.50 กรัมต่อตน้ ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั : น ้าสกดัมูลสุกร, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, ผกักาดหอม, ไฮโดรโปนิกส์ 
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ABSTRACT 
 

From a problem of high nutrient solution cost in hydroponic vegetable cultivation system, an innovation that could 
reduce production cost with the same or better yield is necessary.  Therefore, this research aims to 1) study interaction and 
compare between factors of lettuce varieties and nutrient solution fomula, and 2) study interaction and compare growth and yield of 
Grren Oak and Red Oak lettuce cultivated in various nutrient formula. The experimental design was used with 3x2 factorial 
in completely randomized design (CRD) with 5 replications. The first factor was 3 nutrient solution formula: 1) 100% AB 
nutrient solution, 2) 100% pig manure extract, and 3) 95:5% of pig manure extract and AB nutrient solution. The second 
factor was 2 lettuce varieties:  Green Oak and Red Oak.  Results from the study with lettuce varieties and nutrient solution 
formula showed a significant interaction (p < .01). Green oak and Red Oak yielded 117.40 and 53.13 grams, respectively, 
in the 1st nutrient solution formula. In terms of growth (number of leaves) and yield (weight), Green oak and Red oak lettuce 
varieties and different nutrient solution formula also had significant relation (p < . 0 1 ) .  That is, Green oak and Red oak 
lettuce cultivated in the 3rd nutrient solution formula had average number of leaves at 10.90  while lettuce cultivated in the 
1st and 2nd formula had average number of leaves at 9.17 and 6.72, respectively.  Regarding yield, the 1st formula gave the 
heist yield at 85.27 grams while the 3rd and 2nd formula gave average yields of 41.23 and 9.50 grams, respectively. 
 
Key words: pig manure extract, growth, yield, lettuce, hydroponics 
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บทน า 
ในปัจจุบนัการปลูกพืชไร้ดินมีความนิยมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร หรือการปลูกพืช

ในระบบไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) ทั้ งน้ีเพราะการปลูกพืชไร้ดินสามารถปลูกได้ในพ้ืนท่ี ท่ีไม่มีดิน ประหยดัเวลา                                             
ลดค่าแรงในการเตรียมดินและการก าจดัวชัพืช สามารถผลิตไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ พืชผกัเจริญเติบโตไดเ้ร็ว และใหผ้ลผลิตท่ีเร็ว
กวา่การปลูกแบบในดินตามธรรมชาติ และสามารถพฒันาคุณภาพของผลผลิตได ้อยา่งไรก็ตามปัญหาท่ีพบในการปลูกพืชไร้
ดินประการแรกคือ ตน้ทุนการผลิตค่อนขา้งสูงไม่วา่จะเป็นในดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการปลูก และสารละลายธาตุอาหาร ทั้งน้ี
เน่ืองจากการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์เป็นการใหพื้ชไดรั้บสารละลายธาตุอาหารไหลผ่านราก ดงันั้นสารละลายธาตุ
อาหารจึงเป็นหัวใจส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตของพืช ดงันั้นเพ่ือเป็นการศึกษาหาแนวทางเพื่อลดตน้ทุนการผลิต
ดา้นสารละลายธาตุอาหาร การใชน้ ้ าสกดัจากมูลสุกรหรือการใชเ้ป็นส่วนผสมกบัสารละลายธาตุอาหาร จึงอาจเป็นอีกวิธี
หน่ึงท่ีช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ ดังนั้ นวตัถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาปฏิสัมพนัธ์และเปรียบเทียบปัจจัยพนัธ์ุ
ผกักาดหอมกบัปัจจยัสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกนั และเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิตผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอค๊
และพนัธ์ุเรดโอค๊ท่ีปลูกในสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกนั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ตอนที ่1 เตรียมน า้สกดัมูลสุกร และเตรียมโรงเรือนทดลอง 

น ้าสกัดมูลสุกร หมายถึง น ้ าท่ีไดจ้ากการหมกัมูลสุกรโดยน ามูลสุกรตากแห้งจ านวน 20 กิโลกรัมมาใส่ในถุงมุง้
เขียว น าถุงบรรจุมูลสุกรใส่ในถงัขนาด 200 ลิตร แลว้เติมน ้ าลงไปจนเต็มถงั จากนั้นปิดฝาถงั ท้ิงไว ้24 ชัว่โมง แลว้น าน ้ า
สกดัไปวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลกั 
การเตรียมโรงเรือนทดลอง 

1. น าท่อ พีวีซี ความยาว 4 เมตร มาเจาะรูให้มีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4 เซนติเมตร ระยะห่างระหวา่งรู 20 เซนติเมตร 
จ านวน 18 รู 

2. น าท่อพีวซีีจ านวน 2 ท่อนมาต่อกนัแลว้ต่อขอ้งอหวัทา้ย 
3. ติดตั้งป๊ัมน ้ าและต่อสายท่อน ้ าจากถงัมาดา้นทา้ยของท่อเป็นแบบระบบน ้ าหมุนเวยีน 
การเตรียมต้นกล้า คัดเลือกและน าเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอ๊คและพนัธ์ุเรดโอ๊คท่ีสมบูรณ์ สะอาด 

ปราศจากเช้ือโรค และส่ิงเจือปน  มาเพาะลงในฟองน ้ าท่ีบรรจุในถาดเพาะประมาณ 2-3 เมล็ด น าผา้ขาวบางมาปิดคลุมไว้
และรดน ้ าใหชุ่้ม ใชเ้วลาประมาณ 3-4 วนั เมลด็ก็จะงอก จากนั้นน าตน้กลา้ท่ีงอกแลว้ไปอนุบาลประมาณ 8-9 วนั ตน้กลา้จะมี
ใบจริงเกิดข้ึนพร้อมลงปลูก น าตน้กลา้ท่ีเตรียมไวล้งปลูกในถว้ยสีด าท่ีเตรียมไว ้
ตอนที ่2 การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร 

ส่ิงทดลองที่ 1 สารละลายธาตุอาหารAB ซ่ึงเป็นสารอาหารพืชท่ีจ าหน่ายตามทอ้งตลาดโดยสารละลาย Stock A  
ประกอบดว้ย  แคลเซียมไนเตรท   เหลก็ดีพี   เหลก็โล  สารละลาย Stock B  ประกอบดว้ย โปแตสเซียมไนเตรท แมกนีเซียม 
โมโนโปแตสเซียม และจุลธาตุ การเตรียมสารละลาย AB ท าไดโ้ดยน าสารละลาย Stock A จ านวน 1 ลิตร เทลงถงัท่ีมีน ้ าเปล่า
จ านวน 98 ลิตร คนใหเ้ขา้กนัเป็นเวลา 10 นาที แลว้เติมสารละลาย Stock B จ านวน 1 ลิตรลงไปคนใหเ้ขา้กนั 

ส่ิงทดลองที ่2 น ้ าสกดัมูลสุกร  ใชน้ ้ าสกดัมูลสุกรอยา่งเดียว จ านวน 100 ลิตร 
ส่ิงทดลองที ่3 น ้ าสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหารAB น าน ้ าสกดัมูลสุกร 95 ลิตร ผสม 

กบัสารละลายธาตุอาหาร AB  จ านวน 5 ลิตร  
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วางแผนการทดลองแบบ 3x2 แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design (CRD)) 
จ านวน 5 ซ ้ า 
การวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลกัในน า้สกดัมูลสุกร 

น าน ้ าสกัดมูลสุกรไปวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดด้วยวิธีไทเทรต ปริมาณฟอสฟอรัสทั้ งหมดดว้ย UV 
Spectrophotometer ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดดว้ย Fiame photometer ความเป็นกรด– ด่าง ค่าการน าไฟฟ้า ไดรั้บความ
อนุเคราะห์อุปกรณ์ และเคร่ืองมือจากศูนยเ์กษตรปลอดภยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา วิเคราะห์ตามคู่มือการ
ปฏิบติังาน กระบวนการวิเคราะห์พืช ปุ๋ย และส่ิงปรับปรุงดิน ของกรมพฒันาท่ีดิน แกไ้ขคร้ังท่ี 01 วนัท่ีบงัคบัใช ้กนัยายน 
2553  
ตอนที ่3 การปลูกผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอ๊คและเรดโอ๊ค ในโรงเรือนและบันทกึข้อมูล 

บนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโตท่ีอาย ุ7, 14,  21 และ 28 วนัหลงัยา้ยปลูก ดงัน้ี 
1. การเจริญเติบโต วดัจากความสูง (เซนติเมตร) จากบริเวณโคนตน้ถึงส่วนสูงสุดของล าตน้ และจ านวนใบ (ใบ) 

นบัจ านวนใบท่ีแผน่ใบเจริญเตม็ท่ีและไม่มีการมว้น 
2. ผลผลิต ชัง่น ้ าหนกัสดรวมตน้และราก (กรัม) ชัง่ในวนัท่ีเก็บเก่ียว 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
ผลการวเิคราะห์น ้ าสกดัมูลสุกร พบวา่ มีปริมาณไนโตรเจน เท่ากบั 0.0181 เปอร์เซ็นต ์ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 

เท่ากบั 0.196 และ 0.041 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงพบว่าค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม มีปริมาณธาตุอาหารน้อยกวา่
สารละลายธาตุอาหาร AB 
1. ปริมาณธาตุอาหารและสมบัตทิางเคมใีนน า้สกดัมูลสุกร 

ความเป็นกรด-ด่าง มีส่วนส าคญัในการท าปฏิกิริยาทางเคมีของธาตุอาหารท่ีใชเ้ล้ียงพืช ถา้สารละลายมีความเป็น
กรดเล็กน้อย (pH 5.8 – 6.3) จะท าให้ธาตุอาหารพืชละลายตวัไดดี้ และพืชสามารถดูดซึมไปใชง้านไดอ้ย่างสะดวก แต่ถา้
สารละลายมีความเป็นด่างสูงจะท าใหธ้าตุอาหารพืชตกตะกอน พืชไม่สามารถดูดซึมไปใชง้านได ้

ค่าการเหน่ียวน ากระแสไฟฟ้าในสารละลายธาตุอาหาร แสดงถึงปริมาณแร่ธาตุท่ีละลายอยูใ่นสารละลาย ปัจจยัท่ี
เป็นตวัก าหนดค่าการเหน่ียวน ากระแสไฟฟ้า คือ ชนิดและสายพนัธ์ุพืช เช่น สารละลายส าหรับสลดั ควรมีค่าการเหน่ียวน า
กระแสไฟฟ้าอยูท่ี่ 1.1 – 1.7 (dS/m) 
ตารางที ่1  ค่าความเป็นกรด – ด่าง ค่าการน าไฟฟ้า และปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม (เปอร์เซ็นต์
   โดยน ้ าหนกั) ของน ้ าสกดัมูลสุกรเปรียบเทียบกบัสารละลายธาตุอาหาร AB 

ชนิดของสาร pH EC (dS/m) N(%) P(%) K(%) 
น ้าสกดัมูลสุกร 7.93 1.92 0.0181 0.196 0.041 
สารละลายธาตอุาหาร
AB 

6.70 5.72 0.0219 0.328 0.607 

(หอ้งปฏิบติัการเกษตรปลอดภยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา) 
2. การเจริญเตบิโตและผลผลติของผกักาดหอม 

การเจริญเติบโต และผลผลิต ของผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอค๊และพนัธ์ุเรดโอค๊ ในสารละลายธาตุอาหาร AB  100%  
น ้ าสกดัมูลสุกร 100% และน ้ าสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหารAB อตัรา 95:5%   แสดงไวใ้นตารางท่ี 2, 3 และ 4 
ตารางท่ี 2 การเจริญเติบโตดา้นความสูงของผกักาดหอมท่ีอาย ุ28 วนั หลงัการยา้ยปลูก พบวา่ 
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1. พนัธ์ุผกักาดหอม มีความสูงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอค๊และพนัธ์ุเรด
โอค๊ มีความสูงเฉล่ียเท่ากบั 14.17 และ 14.13 เซนติเมตร ตามล าดบั 

2. สูตรของสารละลายธาตุอาหาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) โดยสูตรของ
สารละลายธาตุอาหารAB 100%  น ้ าสกดัมูลสุกร 100%  และน ้ าสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหาร AB อตัรา 95:5%  
ใหค้วามสูงของผกักาดหอมเฉล่ีย เท่ากบั 17.79, 8.42 และ 16.40 เซนติเมตร ตามล าดบั 
 3. ปฏิสมัพนัธ์ร่วมระหวา่งพนัธ์ุผกักาดหอมและสูตรของสารละลายธาตุอาหาร ไม่มีความแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ตารางที ่2 ความสูงตน้ (เซนติเมตร) ของผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอค๊และพนัธ์ุเรดโอค๊ ในแต่ละส่ิงทดลอง 

ส่ิงทดลอง อายขุองผกัหลงัยา้ยปลูก 

 7 วนั 14 วนั 21 วนั 28 วนั 
ผกัสลดัพนัธ์ุกรีนโอค๊ 
1. สารละลายธาตุอาหารAB 100% 6.71 12.15A 16.08 17.87 
2. น ้ าสกดัมูลสุกร 100% 5.93 6.89C 8.17 8.30 
3. น ้ าสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหาร 
อตัราAB 95:5% 

5.90 7.17C 12.13 16.33 

ผกัสลดัพนัธ์ุเรดโอค๊ 
4. สารละลายธาตุอาหารAB 100% 4.53 8.71B 15.87 18.07 
5. น ้ าสกดัมูลสุกร100% 4.33 5.41D 7.00 8.53 
6. น ้ าสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหาร 
อตัราAB 95:5% 

4.51 5.97D 11.15 16.47 

หมายเหตุ: ค่าเฉล่ียในคอลมัน์เดียวกนัท่ีตามดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ตารางท่ี 3 การเจริญเติบโตดา้นจ านวนใบ อาย ุ28 วนั หลงัยา้ยปลูก พบวา่ 
 1. จ านวนใบต่อตน้ของพนัธ์ุผกักาดหอม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ 
(p < 0.01) โดยผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอ๊คและพนัธ์ุเรดโอ๊ค มีจ านวนใบต่อตน้เฉล่ียเท่ากับ 11.98 และ 6.00 ใบต่อตน้
ตามล าดบั 
 2. สูตรของสารละลายธาตุอาหาร พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยสูตรของสารละลาย
ธาตุอาหารAB 100 %  น ้ าสกดัมูลสุกร 100 %  และน ้ าสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหารAB อตัรา 95:5%  มีจ านวน
ใบต่อตน้เท่ากบั 9.17,  6.72 และ 11.10 ใบต่อตน้ ตามล าดบั 
 3. ปฏิสมัพนัธ์ร่วมระหวา่งพนัธ์ุผกัและสูตรของสารละลายธาตุอาหาร พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่
ทางสถิติ (p < 0.01) โดยผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอ๊คท่ีปลูกในน ้ าสกัดมูลสุกรร่วมกับสารละลายธาตุอาหารAB 100 %                        
มีจ านวนใบต่อตน้สูงท่ีสุดเฉล่ีย 16.33 ใบต่อตน้ 
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ตารางที ่3 จ านวนใบ (ใบ) ของผกัสลดัพนัธ์ุกรีนโอค๊และพนัธ์ุเรดโอค๊ ในแต่ละส่ิงทดลอง 

หมายเหตุ: ค่าเฉล่ียในคอลมัน์เดียวกนัท่ีตามดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ตารางท่ี 4 ผลผลิต อาย ุ28 วนั หลงัยา้ยปลูก พบวา่ 

1. พนัธ์ุผกักาดหอม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p < 0.01) โดยผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอ๊คและ
พนัธ์ุเรดโอค๊ มีน ้ าหนกัสด เฉล่ีย 60.97 และ 29.68 กรัมต่อตน้ ตามล าดบั 

2. สูตรของสารละลายธาตุอาหาร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p < 0.01)โดยสูตรขอสารละลาย
ธาตุอาหาร AB 100%  น ้ าสกดัมูลสุกร 100%  และน ้ าสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหาร AB อตัรา  95:5%   มีน ้ าหนกั
สดต่อตน้ของผกักาดหอมทั้ง 2 พนัธ์ุเฉล่ียเท่ากบั 85.27, 9.50 และ 41.23 กรัมต่อตน้ ตามล าดบั 
 3. ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพนัธ์ุผกักาดหอมและสูตรสารละลายธาตุอาหาร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทาง
สถิติ (p < 0.01) โดยผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอ๊คท่ีปลูกในสารละลายธาตุอาหาร AB 100% ให้ผลผลิตสูงท่ีสุด เฉล่ีย 117.40 
กรัมต่อตน้ 

 
 
 
 

ส่ิงทดลอง อายขุองผกัหลงัยา้ยปลูก 

 7 วนั 14 วนั 21 วนั 28 วนั 
ผกัสลดัพนัธ์ุกรีนโอค๊ 
1. สารละลายธาตุอาหารAB 100% 2.33 4.07 7.07A 11.33B 
2. น ้ าสกดัมูลสุกร100% 2.47 3.40 3.53C 8.30C 
3. น ้ าสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหาร 
    อตัราAB 95:5% 

2.40 3.27 5.47B 16.33B 

เฉล่ีย 2.40 3.58a 5.35a 11.98a 
ผกัสลดัพนัธ์ุเรดโอค๊ 
4. สารละลายธาตุอาหารAB 100% 2.40 3.27 5.33B 7.00D 
5. น ้ าสกดัมูลสุกร100% 2.40 2.80 3.33C 5.13E 
6. น ้ าสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหาร 
    อตัราAB 95:5% 

2.53 3.04 4.73B 5.87E 

เฉล่ีย 2.44 3.04b 4.46b 6.00b 
1. สารละลายธาตุอาหารAB 100% 2.37 3.67 6.20 9.17 

2. น ้ าสกดัมูลสุกร100% 2.43 3.10 3.43 6.72 
3. น ้ าสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหาร 
    อตัราAB 95:5% 

2.47 3.16 5.10 11.10 

F-Test  A ns ** ** ** 
B ns ** ** ** 

A×B ns * ** ** 
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ตารางที ่4 ผลผลิต (น ้ าหนกัสดเป็นกรัม) ของผกัสลดัพนัธ์ุกรีนโอค๊และพนัธ์ุเรดโอค๊ ในแต่ละส่ิงทดลอง 
ส่ิงทดลอง ผลผลิต (กรัม) 

 กรีนโอค๊ เรดโอค๊ ค่าเฉล่ีย 
1. สารละลายธาตุอาหารAB 100% 117.40A 53.13B 85.27 
2. น ้ าสกดัมูลสุกร100% 10.53D 8.47D 9.50 
3. น ้ าสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหารAB 
   อตัรา 95:5% 

55.00B 27.47C 41.23 

ค่าเฉล่ีย 60.97a 29.68b  
F-test A ** **  

B ** **  
A×B ** **  

หมายเหตุ: ค่าเฉล่ียในคอลมัน์เดียวกนัท่ีตามดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ผลการทดลองใชน้ ้ าสกดัมูลสุกรเป็นแหล่งธาตุอาหารของผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอ๊คและพนัธ์ุเรดโอ๊คท่ีปลูกใน

ระบบไฮโดรโปนิกส์ พบวา่ ผกักาดหอมมีการเจริญเติบโตนอ้ยและใหผ้ลผลิตต ่ากวา่สูตรท่ีใชส้ารละลายธาตุอาหาร AB ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากมูลสุกรท่ีน ามาท าน ้ าสกดัเป็นมูลสุกรท่ีเก็บไวน้านส่งผลใหน้ ้ าสกดัมูลสุกรมีปริมาณธาตุอาหารท่ีพืชตอ้งการ
ค่อนขา้งต ่า ทั้ งๆท่ีจากการคน้ควา้พบมีการใชน้ ้ าสกดัมูลสุกรหลายอยา่ง เช่น ใชแ้ช่เมล็ดพนัธ์ุขา้วช่วยให้ตน้และรากอ่อน
เจริญไดเ้ร็วข้ึน ใชฉี้ดพ่นทางใบช่วยให้ขา้วมีใบเขียว ใบตั้ง ใชร้ดให้พืชทางดิน ช่วยให้ไดผ้ลผลิตเร็วข้ึน  และการวิจยัน้ี
สอดคลอ้งกบัสมยั เร่ือง การใชปุ๋้ยอินทรียเ์พ่ือปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ ท่ีพบวา่ผลผลิตจากพืชทุกชนิด คือ คะนา้ กวางตุง้ 
ฮ่องเต ้ผกักาดขาวปลี ผกัสลดักรีนโอค๊ ผกัสลดัเรดโอค๊ และผกัสลดับตัเตอร์เฮด มีค่าต ่ากวา่พืชท่ีไดรั้บสารละลายมาตรฐานอ
นินทรียทุ์กดา้น ไม่วา่จะเป็นน ้ าหนกัสด ความสูง ความกวา้งทรงพุม่ จ านวนใบ และความยาวราก ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ
น ้ าละลายชีวภาพมีธาตุอาหารต ่ากวา่สารละลายมาตรฐาน หรือธาตุอาหารจากน ้ าละลายชีวภาพอยูใ่นรูปท่ีไม่เป็นประโยชน์
ต่อพืช โดยเฉพาะอยา่งยิง่ฟอสฟอรัส นอกจากนั้นยงัอาจเป็นเพราะวา่ สารละลายในแต่ละส่ิงทดลองขาดธาตุอาหารบางธาตุ
ท่ีเป็นองคป์ระกอบของ Stock A ซ่ึงประกอบดว้ย แมกนีเซียม ก ามะถนั โมลิบดีนมั โบรอน แมงกานีส สงักะสี และ ทองแดง 

 

สรุปผลการวจัิย 
จากการทดลองใชส้ารละลายธาตุอาหารAB 100%  น ้ าสกดัมูลสุกร 100% และน ้ าสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลาย

ธาตุอาหารAB อตัรา 95:5%  เป็นแหล่งอาหารของผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอค๊และเรดโอค๊ในระบบไฮโดรโปนิกส์ พบวา่ 
1. ผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอ๊คท่ีปลูกในสารละลายธาตุอาหารต่างกนั 3 สูตร พบวา่ มีการเจริญเติบโตและผลผลิตดีกวา่พนัธ์ุ

เรดโอค๊ 
2. ผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอ๊คและพนัธ์ุเรดโอ๊คท่ีปลูกในสารละลายธาตุอาหารAB 100% มีการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตสูงท่ีสุด รองลงมาคือผกักาดหอมท่ีปลูกในน ้ าสกัดมูลสุกรร่วมกับสารละลายธาตุอาหารAB อตัรา 95:5%  ส่วน
ผกักาดหอมท่ีปลูกในน ้ าสกดัมูลสุกร 100%  มีการเจริญเติบโตและผลผลิตต ่าท่ีสุด ใหผ้ลผลิตเท่ากบั 85.27, 41.23 และ 9.50 
กรัมต่อตน้ ตามล าดบั 

3. ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งพนัธ์ุผกักาดหอม แต่มีปฏิสัมพนัธ์กนัในชนิดของสารละลายธาตุอาหารทั้งสอง
พนัธ์ุ 
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ความหลากหลายทางชีวภาพแมลงในนาข้าวอนิทรีย์กบันาเคมี 
Insect biodiversity in organic- and chemical based paddy field 

 
ยรรยง เฉลิมแสน1* และรักษิณา  บุญอินทร์2 
Yanyong Chalermsan1* Raksina Boon In2 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาความหลากทางชีวภาพของแมลงในระบบนิเวศในนาขา้วอินทรียก์บันาขา้วเคมี การสุ่มตวัอยา่งโดยใช้
สวงิโฉบ กบัดกักาวเหนียวและถาดดกัสีเหลืองใน 4 ระยะการเจริญเติบโตของขา้ว พบวา่ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแมลงจากการค านวณโดยสูตรของ Shannon-Weiner Index ในระบบนิเวศแปลงนาอินทรียสู์งกวา่นาเคมี โดยระยะออก
รวงในนาอินทรีย ์เม่ือสุ่มตวัอยา่งโดยวธีิใชส้วงิโฉบ กาวดกัและถาดดกั ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงเท่ากบั 
2.57, 2.73, และ 1.77 ตามล าดบั ในขณะท่ีนาเคมีมีค่ากบั 2.27, 2.24, และ 1.23 ตามล าดบั ระยะท่ีมีค่าดชันีความหลากหลาย
ทางชีวภาพของแมลงนอ้ยท่ีสุดคือ ระยะก่อนการเก็บเก่ียว โดยนาเคมีเท่ากบั 1.54, 1.75, และ 1.49 ตามล าดบัวธีิการเก็บ และ
นาอินทรียเ์ท่ากบั 1.94, 1.95, 1.49 ตามล าดบั     
 
ค าส าคญั : ค่าดชันี Shannon-Weiner index, ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพ, นาขา้ว 

 

ABSTRACT 
 

 Insect biodiversity between organic- and chemicals based paddy fields were sampled by sweeping, sticky trap and 
yellow pan trap. Samples were identified and classified into functional guilds. Data were analyzed by Shannon-Weiner 
index. The results showed different biodiversity index among paddy fields, sampling techniques and rice growth stages . 
The highest insect biodiversity indices were found in flowering stage and organic based paddy field . Biodiversity indices 
from the field by sweeping, sticky trap and yellow pan trap were 2.57 2.73 `and 1.77 respectively. Whereas indices from 
chemical based field were 2.27, 2.24, and 1.23 respectively. The lowest biodiversity indices obtained from pre-harvesting 
stage of chemical based field by sweeping, sticky trap and yellow pan; 1.54, 1.75 and 1.49 respectively following by samples 
from organic based 1.94, 1.95, 1.49 respectively. 
 
Keyword : Shannon-Weiner index, insect biodiversity, paddy field 
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บทน า 
การผลิตขา้วอินทรียเ์ป็นระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีเน้นเร่ืองของธรรมชาติเป็นส าคญั ได้แก่ การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ การฟ้ืนฟคูวามอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ 
เพ่ือการผลิตอยา่งย ัง่ยืน เช่น ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใชปุ๋้ยอินทรียใ์นไร่นาหรือ
จากแหล่งอ่ืน ควบคุมโรค แมลงและสตัวศ์ตัรูขา้วโดยวิธีผสมผสานท่ีไม่ใชส้ารเคมี การเลือกใชพ้นัธ์ุขา้วท่ีเหมาะสมมีความ
ตา้นทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศตัรูธรรมชาติ การจดัการพืช ดิน และน ้ า ให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ตน้ขา้ว เพื่อท าให้ตน้ขา้วเจริญเติบโตไดดี้ มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจดัการสภาพแวดลอ้มไม่ให้เหมาะสม
ต่อการระบาดของโรค แมลงและสตัวศ์ตัรูขา้ว เป็นตน้ ส านกัวจิยัและพฒันาขา้ว (2559) การปฏิบติัเช่นน้ีก็สามารถท าให้ตน้
ขา้วท่ีปลูกใหผ้ลผลิตสูงในระดบัท่ีน่าพอใจซ่ึงการด าเนินน้ีตอ้งอาศยัขอ้มูลประกอบในหลายๆดา้นทั้งในส่วนของชนิดแมลง 
ช่วงการระบาด และการแพร่กระจาย เป็นตน้ (Pedigo, 1996) 
ส านกัวจิยัและพฒันาขา้ว (2559) ไดจ้ดัท ารายช่ือแมลงและสตัวศ์ตัรูขา้วท่ีพบไดท้ัว่ๆ ไป ดงัน้ี 
ตารางที ่1 ชนิดของแมลงศตัรูขา้วท่ีพบในระยะการเจริญเติบโตต่างๆ   

แมลงศตัรูระยะกลา้ แมลงศตัรูระยะแตกกอ แมลงศตัรูระยะออกรวง 
เพล้ียไฟขา้ว หนอนกอขา้ว แมลงสิง  
มวนง่าม แมลงบัว่ มวนเขียวขา้ว 
หนอนแมลงวนัเจาะยอดขา้ว เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล  
หนอนกระทูก้ลา้ เพล้ียจกัจัน่สีเขียว  
เพล้ียกระโดดหลงัขาว เพล้ียจกัจัน่ปีกลายหยกั  
 เพล้ียแป้ง  
 หนอนห่อใบขา้ว  
 หนอนปลอกขา้ว  
 แมลงด าหนาม  
 ดว้งด า  
 ดว้งงวงกินรากขา้ว  
 แมลงหล่า  

ทีม่า: ดดัแปลงจาก ส านกัวจิยัและพฒันาขา้ว (2559) 
ปรีชาและคณะ (2538) กล่าวว่า ระบบนิเวศนาข้าวส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงสูง 

โดยเฉพาะศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูขา้ว ท่ีมีตวัเบียนและตวัห ้ ามากกวา่ 100 ชนิด มากกวา่ชนิดของแมลงศตัรูขา้วถึง 5-6 
เท่า ตวัเบียนของแมลงศตัรูขา้วท่ีส าคญั เช่น เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาลมีตวัเบียน 9 ชนิด  หนอนห่อใบขา้วมี 13 ชนิด เพล้ียจกัจัน่
สีเขียว 6 ชนิด เป็นตน้ เม่ือรวมตวัเบียนของแมลงศตัรูขา้วชนิดอ่ืนๆ ดว้ยแลว้มีตวัเบียนไม่ต ่ากวา่ 45 ชนิด ส่วนตวัห ้ าจะกิน
แมลงศตัรูขา้วในระยะไข่ หนอน หรือตวัเตม็วยัแตกต่างกนัตามชนิดของตวัห ้ า เช่น ไรตวัห ้ าของแมลงบัว่จะดูดกินไข่แมลง
บัว่ มวนเขียวดูดไข่ จะดูดกินไข่เพล้ียกระโดดและเพล้ียจกัจัน่ พวกต่อแตนจะกินหนอนผีเส้ือในนาขา้ว แมงมุมต่างๆ กินตวั
อ่อนและตวัเตม็วยัของเพล้ียกระโดด 

 การผลิตขา้วอินทรีย ์เป็นระบบการผลิตขา้วท่ีไม่ใชส้ารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นตน้วา่ ปุ๋ยเคมี สารควบคุม
การเจริญเติบโตสารควบคุมและก าจดัวชัพืช สารป้องกนัก าจดัโรค แมลงและสัตวศ์ตัรูขา้ว ตลอดจนสารเคมีท่ีใชร้มเพ่ือ
ป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูขา้วในโรงเก็บ การผลิตขา้วอินทรียน์อกจากจะท าให้ไดผ้ลผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพสูงและปลอดภยัจาก



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   339 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

สารพิษแลว้ ยงัเป็นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและเป็นการพฒันาการเกษตรแบบยัง่ยืนอีกดว้ย (ส านกัวิจยัและพฒันา
ขา้ว, 2559) 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ปลูกขา้วพนัธ์ุหอมนิลในแปลงขนาด 40x40 เมตร ในนาของเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีบา้นทุ่งใหญ่ ม.8 ต.นิคมพฒันา อ.บาง
ระก า จ.พิษณุโลกจ านวน 2 แปลง  
 1.1 แปลงท่ี 1 จดัการเป็นระบบนิเวศนาอินทรีย ์โดยปลูกขา้วโดยการโยนกลา้ร่วมกบัการปลูกพืชสมุนไพรและ
ไมด้อกบนคนันา ควบคุมโรคและแมลงศตัรูขา้วโดยใชน้ ้ าส้มควนัไมอ้ตัรา 1 ลิตร น ้ า 200 ลิตร และฮอร์โมนไข่อตัรา 300 ซี
ซีต่อน ้ า 200 ลิตร  
 1.2 แปลงท่ี 2 จดัการเป็นระบบนิเวศนาเคมี โดยปลูกโดยวธีิการหวา่นและใชส้ารเคมีตามก าหนดและวธีิการของ
เกษตรกร  
2. ก าหนดพ้ืนท่ีสุ่มตวัอยา่งใหว้ดัจากขอบแปลงเขา้ไป 2 เมตร ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี  
 2.1 การใชส้วิงโฉบ (sweep net) จ านวน 10 โฉบ โดยใชส้วิงจบัแมลงโฉบท่ีปลายยอดตน้ขา้วระหว่างเดินผ่าน
แปลงชา้ๆ เป็นแนวเสน้ทแยงมุม 
 2.2 การวางกบัดกักาวเหนียว (yellow sticky trap) 20 อนั 
 2.3 การวางถาดดกั (yellow pan trap) 20 ถาด 
3. สุ่มตวัอยา่งแมลงจากทั้ง 2 แปลงทุกสปัดาห์ ในระยะตน้กลา้ ระยะแตกกอ ระยะออกรวง และระยะก่อนเก็บเก่ียว 
4. น าแมลงจากตวัอย่างสุ่มมาจ าแนกและนับจ านวนชนิด ตามบทบาทของแมลงในระบบนิเวศ (functional guild) ไดแ้ก่ 
แมลงปากกดักิน แมลงปากดูดกิน แมลงห ้ าปากกดักิน แมลงห ้ าปากดูดกิน และแมลงเบียน 
5. ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงตามบทบาทในระบบนิเวศ โดยใชด้ชันีความหลากหลายของ Shannon’s 
index       
  สูตร  Shannon’s index,  
  H' = - ∑Pi*lnPi  

H'  คือ ดชันีความหลากหลาย Shanon-Weiner 
Pi  คือ สดัส่วนของจ านวนชนิดของแมลงใน functional guild ต่อจ านวนชนิดของแมลงท่ีสุ่มไดท้ั้งหมด 
* H' (base e log = 2.302585 H' (base 10 logs)   ) 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. การใช้สวงิโฉบ 
ระยะต้นกล้า 
แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 2.28 ในระหวา่งท่ีนาเคมีมีค่าเท่ากบั  1.86 (ดงัแสดงในตารางท่ี 2) แมลงท่ี
พบจากการท่ีสุ่มไดแ้ก่ เพล้ียไฟ หนอนกระทูก้ลา้ เพล้ียจกัจัน่สีเขียว แมลงสิง เพล้ียจกัจัน่ แมลงปอบา้น แมลงปอเขม็ ตัก๊แตน 
ดว้งเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั มด ร้ินน าจืด แตนเบียน ต่อ Trichomma Tetrastichus Euplectrus   
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ระยะแตกกอ 
แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 2.54 ในระหว่างท่ีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 2.07 (ดงัแสดงในตาราง            

ท่ี 2) แมลงท่ีพบจากการท่ีสุ่มไดแ้ก่ เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล จ้ิงหรีด แมลงหล่า เพล้ียจกัจัน่สีเขียว แมลงสิง ผีเส้ือหนอนกอ 
แมลงบัว่ แมลงชา้งปีกใส แมลงปอบา้น แมลงปอเขม็ ตัก๊แตน ดว้งเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั มด แมลงปีกแขง็
และแตนเบียน 
ระยะออกรวง 

แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 2.57 ในระหวา่งท่ีนาท่ีใชส้ารเคมีมีค่าเท่ากบั  2.27 (ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2) แมลงท่ีพบจากการท่ีสุ่มไดแ้ก่ เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล หนอนกระทูก้ลา้ เพล้ียจกัจัน่สีเขียว แมลงสิง เพล้ียจกัจัน่ 
ผีเส้ือหนอนกอ แมลงบัว่ แมลงปอบา้น แมลงปอเขม็ ตัก๊แตน ดว้งเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั มด ร้ินน าจืด ผึ้ง 
แตนเบียน  Aphelinus ต่อTrichomma  Euplectrus Xanthopimpla  
ระยะก่อนการเกบ็เกีย่ว 

แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีควาหลากหลาย เท่ากบั 1.94 ในระหวา่งท่ีนาเคมีมีค่าเท่ากบั  1.54 (ดงัแสดงในตารางท่ี 2) 
แมลงท่ีพบจากการท่ีสุ่มไดแ้ก่ เพล้ีกระโดดสีน ้ าตาล แมลงปีกแขง็สีด า แมลงปอบา้น แมลงปอเขม็ ตัก๊แตน ดว้งเต่าลาย มวน
เพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั มด และแตนเบียน  
ตารางที ่2  แสดงค่าดชันีความหลากหลายของแมลงในระบบนิเวศนาอินทรียเ์ปรียบเทียบกบันาเคมีโดยการใชส้วงิโฉบ 

ระยะการเจริญเตบิโตของข้าว 
ค่าดชันีความหลากหลาย 

นาอินทรีย ์ นาคมี 
ระยะตน้กลา้ 2.28 1.86 
ระยะแตกกอ 2.54 2.07 
ระยะออกรวง 2.57 2.27 
ระยะก่อนการเก็บเก่ียว 1.94 1.54 

2. การใช้กบัดกักาวเหนียว 
ระต้นกล้า 

แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 2.51 ในระหวา่งท่ีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 2.18 (ดงัแสดงในตารางท่ี 3) 
แมลงท่ีพบจากการท่ีสุ่มไดแ้ก่ เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล ผีเส้ือหนอนกอ เพล้ียจกัจัน่สีเขียว แมลงสิง แมลงหล่า แมลงปอบา้น 
แมลงปอเขม็ ตัก๊แตน ดว้งเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั  Dolichopus แมลงปีกแขง็ และแตนเบียน  Euplectrus  
ระยะแตกกอ 

แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 2.60 ในระหวา่งท่ีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 2.23 (ดงัแสดงในตารางท่ี 3) 
แมลงท่ีพบจากการท่ีสุ่มไดแ้ก่ เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล ผีเส้ือหนอนกอ เพล้ียจกัจัน่สีเขียว แมลงสิง แมลงหล่า แมลงบัว่ 
แมลงปอบา้น แมลงปอเขม็ ตัก๊แตน ดว้งเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั แตนเบียน  Trichomma และ Cotesia  
ระยะออกรวง 

แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 2.73 ในระหวา่งท่ีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 2.24 (ดงัแสดงในตารางท่ี 3) 
แมลงท่ีพบจากการท่ีสุ่มไดแ้ก่ เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล แมลงหล่า แมลงสิง แมลงบัว่ แมลงปอบา้น แมลงปอเขม็ ตัก๊แตน ดว้ง
เต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนัและแตนเบียน 
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ระยะก่อนการเกบ็เกีย่ว 
แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 1.95 ในระหวา่งท่ีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 1.79 (ดงัแสดงในตารางท่ี 3) 

แมลงท่ีพบจากการท่ีสุ่มไดแ้ก่ เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล แมลงหล่า แมลง ตัก๊แตน ดว้งเต่าลายและแตนเบียน   
ตารางที ่ 3 แสดงค่าดชันีความหลากหลายของแมลงในระบบนิเวศนาขา้วอินทรียเ์ปรียบเทียบกบันาเคมีโดยการใชก้บัดกักาว
เหนียว 

ระยะการเจริญเติบโตของขา้ว 
ค่าดชันีความหลากหลาย 

นาอินทรีย ์ นาเคมี 
ระยะตน้กลา้ 2.51 2.18 
ระยะแตกกอ 2.60 2.23 
ระยะออกรวง 2.73 2.24 
ระยะก่อนการเก็บเก่ียว 1.95 1.75 

 การใช้ถาดดกั 
ระยะต้นกล้า 

แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 1.76 ในขณะท่ีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 1.44 (ดงัแสดงในตารางท่ี 4) 
แมลงท่ีพบจากการท่ีสุ่มไดแ้ก่ เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล แมลงสิง ตัก๊แตน ดว้งเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั จิงโจ้
น ้ าและแตนเบียน 
ระยะแตกกอ 

แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลายเท่ากบั 1.76 ในขณะท่ีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 1.47 (ดงัแสดงในตารางท่ี 4)  
แมลงท่ีพบจากการท่ีสุ่มไดแ้ก่ เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล  แมลงหล่า แมลงปอบา้น แมลงปอเข็ม ตัก๊แตน ดว้งเต่าลาย มวน
เพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั แมลงหางหนีบ 
ระยะออกรวง 

แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลายเท่ากบั 1.77 ในขณะท่ีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 1.23  (ดงัแสดงในตารางท่ี 4) 
แมลงท่ีพบจากการท่ีสุ่มไดแ้ก่ เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล  แมลงหล่า แมลงปอบา้น แมลงปอเข็ม ตัก๊แตน ดว้งเต่าลาย มวน
เพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั แมลงหางหนีบ 
ระยะก่อนการเกบ็เกีย่ว 

แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีควาหลากหลาย เท่ากบั 1.49 ในขณะท่ีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 1.04 (ดงัแสดงในตารางท่ี 4) 
แมลงท่ีพบจากการท่ีสุ่มไดแ้ก่ เพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล แมลงหล่า หนอน ตัก๊แตน ดว้งเต่าลาย 
ตารางที ่4  แสดงค่าดชันีความหลากหลายของแมลงในระบบนิเวศนาขา้วอินทรีย ์เปรียบเทียบกบันาขา้วเคมีโดยวธีิการใช้
ถาดดกั 

ระยะการเจริญเติบโตของขา้ว 
ค่าดชันีความหลากหลาย 

นาอินทรีย ์ นาเคมี 
ระยะตน้กลา้ 1.76 1.44 
ระยะแตกกอ 1.76 1.47 
ระยะออกรวง 1.77 1.23 
ระยะก่อนการเก็บเก่ียว 1.49 1.04 
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จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในนาขา้วอินทรียท่ี์มีการเขตกรรมต่างจากวิธีการของ
เกษตรกร คือ ปลูกขา้วโดยการโยนกลา้ การปลูกพืชสมุนไพรและไมด้อกบนคนันา การใชน้ ้ าส้มควนัไมค้วบคุมโรคและ
แมลงศตัรูขา้ว การใชฮ้อร์โมนไข่เร่งการเจริญเติบโต และนาเคมีท่ีปลูกขา้วโดยวธีิการหวา่นและใชส้ารเคมีตามก าหนดและ
วธีิการของเกษตรกร 
  พบวา่นาขา้วอินทรียมี์ความหลากหลายชนิดของแมลงมากกว่านาเคมี ไม่วา่จะเป็นการสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการใด 
สอดคลอ้งกบัรายงานของ Siregar และคณะ (2017) ท่ีสรุปวา่แปลงนาระบบอินทรียจ์ะมีความหลากหลายของแมลงสูงท่ีสุด 
และมีความหลากชนิดมากท่ีสุดในระยะขา้วออกรวง และรายงานของวิชยัและคณะ (2554) ท่ีรายงานวา่ ตน้ขา้วในช่วงการ
เจริญเติบโตและสร้างเมล็ด มีความหลากชนิดของแมลงสูงท่ีสุด นอกจากน้ี Chen and Bernal (2011) ไดส้รุปในงานวิจยัว่า
ประชากรแมลงศตัรูพืชแปรผนัตามการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้าง องคป์ระกอบทางเคมี ลกัษณะทางพนัธุกรรมของพืชเอง 
สอดคลอ้งกบัรายงานของส านกัวจิยัและพฒันาขา้ว (2559) ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่จ านวนชนิดของแมลงศตัรูขา้วจะมีมากท่ีสุดใน
ระยะการเจริญเติบโต และนอ้ยท่ีสุดในระยะออกรวง การท่ีมีระบบนิเวศมีความหลากหลายของแมลงศตัรูธรรมชาติจะเป็น
ปัจจยัส าคญัในการควบคุมแมลงศตัรูพืชต่างในระบบนิวศนั้น 
 

สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาระบบนิเวศของแมลงในนาขา้วอินทรียแ์ละนาเคมีของเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีบา้นทุ่งใหญ่ ม.8 ต.นิคม

พฒันา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก โดยการเก็บตวัอย่างแมลง ทั้ ง 3 วิธี คือ วิธีการโฉบด้วยสวิงโฉบ กาวดักและถาดดัก              
พบวา่วธีิการสุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการค านวณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความ
หลากหลายของแมลงสูงกวา่แปลงนาท่ีใชส้ารเคมี ระยะการเจริญเติบโตของตน้ขา้วในนาอินทรีย ์มีผลต่อความหลากหลาย
ของแมลง โดยระยะออกรวงมีค่าค่าดชันีความหลากหลายสูงท่ีสุดเพราะระยะน้ีตน้ขา้วมีลกัษณะอวบน ้ าและนุ่ม จึงเป็นช่วงท่ี
ดึงดูดแมลงศตัรูขา้วและแมลงศตัรูธรรมชาติดว้ย ระยะท่ีมีค่าดชันีความหลากหลายนอ้ยท่ีสุดคือระยะก่อนการเก็บเก่ียว   

ดังนั้น เกษตรกรสามารถผลิตขา้วอินทรีย ์โดยการจัดระบบนิเวศท่ีเหมาะสม ให้มีความหลากหลายของแมลง
ศตัรูพืชสูง จึงเป็นวิธีการผลิตขา้วท่ีไม่ใชส้ารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่าง ๆ โดยเกษตรกรตอ้งมีการเขตกรรมท่ีเหมาะสม             
มีการปลูกไมด้อกริมคนันาเป็นอาหารของแมลงศตัรูธรรมชาติบางชนิด การใชปั้จจยัการผลิตชีวภาพท่ีไม่มีสารพิษตกคา้งใน
ผลผลิตและส่ิงแวดลอ้มทดแทน ซ่ึงวิธีการเหล่าน้ีจะเป็นการสร้างสมดุลของธรรมชาติ ส่งเสริมและอนุรักษ์แมลงท่ีเป็น
ประโยชน์ในนาขา้วเพ่ือแกปั้ญหาศตัรูขา้วอยา่งย ัง่ยนื 
 

กติติกรรมประกาศ 
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ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือกล้วยหอมแคระ 

Effect of Plant Growth Regulator on the In vitro 

Culture of Musa sapientum L. 
 

ปิยะวดี เจริญวฒันะ1*  
Piyavadee Charoenwattana1*  

 

บทคัดย่อ 
 

การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อกล้วยหอมแคระเพ่ือชักน าให้เกิดยอดบนอาหารสังเคราะห์ Murashige and Skoog (MS)          
โดยการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต Benzyladenine (BA) ความเขม้ขน้ 0 3 5 7 และ 9 มก./ล. วางแผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ หลงัจากเพาะเล้ียงเป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบวา่การเติมสาร BA เขม้ขน้ 3 5 7 และ 9 มก./ล. สามารถชกัน าใหเ้กิด
ยอดใหม่ไดทุ้กระดบัความเขม้ขน้ จ านวนเท่ากบั 3.3 7.3 4.6 และ 6.0 ยอด ตามล าดบั สูตรท่ีเติมสาร BA เขม้ขน้ 3 7 และ 9 
มก./ล. ยอดท่ีเกิดมีลกัษณะเป็นใบยาวขนาดเล็ก ส่วนสูตรท่ีเติมสาร BA เขม้ขน้ 5 มก./ล. ยอดมีการพฒันาเป็นใบอ่อน
ลกัษณะสมบูรณ์ นอกจากน้ีการเพาะเล้ียงช้ินส่วนยอดเร่ิมตน้บนอาหาร MS ท่ีไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ใหค้วามสูง
และจ านวนใบมากท่ีสุดเท่ากบั 4.5 ซม. และ 9.3 ใบ ตามล าดบั ส่วนอาหารท่ีชกัน าให้เกิดรากมากท่ีสุดคืออาหาร MS ท่ีเติม 
NAA 0.05 มก./ล. ชักน าให้เกิดรากมากท่ีสุดคือ 13 ราก ในเวลา 7 สัปดาห์ ในอาหารท่ีไม่เติมสาร NAA รากมีขนาดเล็ก 
ขณะท่ีตน้ท่ีเล้ียงในอาหารท่ีเติมสาร NAA เขม้ขน้ 0.05 มก./ล. รากมีลกัษณะยาวและสมบูรณ์ ส่วนอาหารท่ีเติมสาร NAA 
เขม้ขน้ 0.1 มก./ล. เกิดรากขนาดสั้น ดงันั้น อาหารสูตร MS ท่ีเติม BA เขม้ขน้ 5 มก./ล. และสูตร MS ท่ีเติม NAA เขม้ขน้ 
0.05 มก./ล. เป็นสูตรอาหารท่ีเหมาะสมในการชกัน ายอดและชกัน ารากกลว้ยหอมแคระ เพ่ือการเพ่ิมปริมาณจ านวนมาก
ตลอดจนการปรับปรุงพนัธ์ุกลว้ยต่อไป 
 
ค าส าคญั: กลว้ยหอมแคระ, การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่, การชกัน ายอด 
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ABSTRACT 
 

The effect of Benzyladenine (BA) on shoot induction of dwarf banana (Musa sapientum L.) was examined.         
The experiments were carried out in a completely randomized design. The shoot explants were cultured on Murashige and 
Skoog (MS) medium supplemented with 5 different concentrations (0, 3, 5, 7 and 9 mg/l) of BA. After 10 weeks, the 
numbers of shoots per explants (3.3 7.3 4.6 and 6.0 shoots) were regenerated on MS medium supplemented with 0, 3, 5, 7 
and 9 mg/l BA. The long small leaf shoots were induced in the MS medium supplemented with 3, 7 and 9 mg/l BA, while 
the normally developed leaf shoots were regenerated on MS medium supplemented with 5 mg/l BA. In addition, the initial 
shoot explants cultured on MS medium without any growth regulator produced the maximum shoot elongation (4.5 cm.) 
and the highest number of leaves (9.3 leaves). The MS medium supplemented with 0.05 mg/l NAA induced the highest 
number of roots per explant (13 roots) after 7 weeks of culture. The smallest roots were grown on MS medium without any 
growth regulator. The long complete roots and short  roots were obtained from MS medium supplemented with 0.05 and 
0.1 mg/l NAA. In conclusion, the MS medium supplemented with 5 mg/l BA and 0.05 mg/l NAA were suitable for shoot 
and root induction of dwarf bananas for mass propagation and plant breeding in the future.  
 
Keywords: Musa sapientum L., plant tissue culture, shoot induction  
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บทน า 

กลว้ยหอมแคระ อยู่ในวงศ์ Musaceae มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Musa sapientum L. เป็นพืชพนัธ์ุดั้ งเดิมของอเมริกา            
เม่ือโตเตม็ท่ีจะสูงเพียงแค่ 1 เมตรเท่านั้น ลกัษณะล าตน้คลา้ยกบักลว้ยทัว่ไป ลกัษณะใบจะกลมและสั้นกวา่ใบกลว้ยของไทย 
ท าใหก้ารกระจายของใบมีลกัษณะเป็นพุม่ สวยงาม ไม่เกง้กา้ง กลว้ยหอมแคระสามารถปลูกใหติ้ดดอกออกผลไดใ้นกระถาง 
ลกัษณะผลคลา้ยกลว้ยไข่ลูกโต  เน้ือแน่นและเหนียวกวา่กลว้ยหอมไทย ส่วนกล่ินและรสชาติจะเหมือนกลว้ยหอมทัว่ไปของ
ไทย ดว้ยลกัษณะเด่นของกลว้ยหอมแคระ อยูท่ี่ความเต้ียและลกัษณะทรงท่ีมีความสวยงามเหมาะส าหรับปลูกเป็นไมป้ระดบั
ส าหรับตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน และเม่ือติดดอกออกผลก็ยงัสามารถน ามาบริโภคได ้จึงท าให้ไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งมาก (เกษตร, 2558)  จากความตอ้งการกลว้ยหอมแคระในทอ้งตลาดเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว จึงประสบปัญหาในเร่ือง
ผลผลิตไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ส่งผลให้ราคาขายหน่อกลว้ยหอมแคระในทอ้งตลาดปัจจุบนัสูงถึงหน่อละ 200-300 
บาท ปัจจุบนัวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชไดถู้กน ามาใชใ้นการขยายพนัธ์ุพืชหลายชนิด เน่ืองจากท าใหไ้ดต้น้ท่ีมีลกัษณะตรง
ตามพนัธ์ุและจ านวนมากในระยะเวลาอนัสั้น ดงันั้น งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาระดบัความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของสาร 
benzyladenine (BA) ต่อการชกัน ายอด และสาร napthalene acetic acid (NAA) ต่อการชกัน ารากกลว้ยหอมแคระ เพ่ือใชใ้น
การขยายพนัธ์ุและเพ่ิมปริมาณตน้กลว้ยหอมแคระอยา่งรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไปในอนาคต  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การชักน ายอดกล้วยหอมแคระในสูตรอาหาร MS ทีเ่ตมิ BA  

น าช้ินส่วนยอดกลว้ยหอมแคระในสภาพปลอดเช้ืออายุ 3 เดือน ขนาด 1 เซนติเมตร เล้ียงบนอาหารสูตร MS 
(Murashige and Skoog, 1962) ท่ีเติม BA เขม้ขน้ 3 5 7 และ 9 มก./ล. ท่ีระดบั pH 5.7 เป็นเวลา 10 สปัดาห์ บนัทึกจ านวนหน่อ
ท่ีเกิดจากการชกัน า จ านวนใบและความสูงของยอดเร่ิมตน้โดยวดัจากส่วนโคนถึงปลายยอด ทุกสปัดาห์ 
2. การชักน ารากกล้วยหอมแคระในสูตรอาหาร MS ทีเ่ตมิ NAA  

น าช้ินส่วนยอดกลว้ยหอมแคระท่ีไดจ้ากการชกัน าดว้ยการเติมสาร BA จากการทดลองแรก ขนาด 3 เซนติเมตร 
เล้ียงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม NAA ความเขม้ขน้ 0.05 และ 0.1 มก./ล. ท่ีระดบั pH 5.7 เป็นเวลา 7 สปัดาห์ บนัทึกจ านวนราก
ท่ีเกิดจากการชกัน า และจ านวนใบ ทุกสปัดาห์  

การชักน ายอดกลว้ยหอมแคระในสูตรอาหาร MS ท่ีเติม BA และการชักน ารากในสูตรอาหาร MS ท่ีเติม NAA             
โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 3 ซ ้ า ซ ้ าละ 4 ยอด เล้ียงในห้องเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชท่ีอุณหภูมิ 25± 2 
องศาเซลเซียส ปริมาณแสง 2000 ลกัส์ ใหแ้สง 8 ชัว่โมงต่อวนั วเิคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ Least Significance difference (LSD) 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. ผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโต BA ต่อการเพิม่จ านวนยอดกล้วยหอมแคระ  

การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อจากช้ินส่วนยอดกลว้ยหอมแคระบนอาหารสูตร MS เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA 
เขม้ขน้ 0 3 5 7 และ 9 มก./ล. เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบวา่ การเติมสาร BA เขม้ขน้ 3 5 7 และ 9 มก./ล. สามารถชกัน าให้เกิด
ยอดใหม่ไดทุ้กระดบัความเขม้ขน้ จ านวนเท่ากบั 3.3  7.3  4.6 และ 6.0 ยอด ตามล าดบั ส่วนอาหารสูตรควบคุมไม่พบการชกั
น ายอด จ านวนยอดท่ีเกิดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (p<0.01) (ตารางท่ี 1) โดยสูตรท่ีเติมสาร BA 5 มก./
ล. ให้จ านวนยอดสูงสุดคือ 7.3 ยอด ยอดมีลกัษณะสมบูรณ์และมีการแตกใบอ่อนใกลเ้คียงกบัสูตรท่ีเติม BA 9 มก./ล. ส่วน
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สูตรท่ีเติมสาร BA เขม้ขน้ 3 และ 7 มก./ล. ยอดท่ีไดมี้ขนาดเลก็กวา่ และการเล้ียงช้ินส่วนยอดบนอาหารสูตรควบคุม MS ไม่
พบการเกิดยอดแต่มีการเจริญทางดา้นล าตน้และเกิดรากจ านวนมาก (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1) ความสูงของช้ินส่วนยอด
เร่ิมตน้ เม่ือเพาะเล้ียงเป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่อาหารสูตร MS ท่ีเติมสาร BA 0 3 5 7 9 มก./ล. ยอดเร่ิมตน้มีความสูงเท่ากบั 
4.5 1.2 1.6 1.6 และ 1.0 เซนติเมตร ตามล าดบั โดยอาหารสูตร MS ยอดเร่ิมตน้มีความสูงมากท่ีสุด (4.5 เซนติเมตร) และมี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (p<0.01) (ตารางท่ี 1) กบัสูตรท่ีมีเติมสาร BA ทุกสูตร จ านวนใบของช้ินส่วน
ยอดเร่ิมตน้ หลงัการเพาะเล้ียงเป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่อาหารสูตร MS ท่ีเติมสาร BA 0 3 5 7 9 มก./ล. ยอดเร่ิมตน้มีจ านวน
ใบเท่ากบั 9.3 3.6 4.3 5.6 และ 2 ใบ ตามล าดบั และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) (ตารางท่ี 1) ซ่ึงจาก
การเพาะเล้ียงกลว้ยหอมแคระดว้ยอาหารสังเคราะห์ในสภาพปลอดเช้ือพบว่าสูตรอาหารท่ีมีองคป์ระกอบของสารควบคุม
การเจริญเติบโตต่างกนัไม่ส่งผลกระทบต่อการรอดชีวิต แต่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของพืช โดยตั้งแต่
สัปดาห์ท่ี 5 เม่ือช้ินส่วนพืชตั้งตวัไดจ้ะมีพฒันาการท่ีแตกต่างกนัในสูตรอาหาร MS ท่ีเติมสาร BA ความเขม้ขน้ต่างกนั โดย
สูตรท่ีเติมสาร BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตรใหจ้ านวนยอดสูงสุดคือ 7.3 ยอด การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ดว้ยช้ินส่วนยอดกลว้ยหอมแคระ
สามารถเพ่ิมจ านวนยอดไดบ้นอาหารสงัเคราะห์สูตร MS ท่ีเติม BA เขม้ขน้ 5 มก./ล. เช่นเดียวกบักลว้ยชนิดอ่ืน ไดแ้ก่ กลว้ย
หิน (อรุณี, 2557) กลว้ยช้าง (พชันันท์ และพจมาลย์, 2557) และกลว้ยมะลิอ่อง (นิดาพรและคณะ, 2559) ในขณะท่ีสูตร
ควบคุม (MS) ให้ความสูงและจ านวนใบของช้ินส่วนยอดเร่ิมตน้สูงสุดแต่ไม่มีการเกิดยอดใหม่ และมีการพฒันาของราก
เกิดข้ึนดว้ย 
ตารางที ่1 ผลของสาร BA ความเขม้ขน้ต่างๆ ต่อจ านวนยอดท่ีเกิด ความสูงและจ านวนใบของช้ินส่วนยอดเร่ิมตน้  
                 ของกลว้ยหอมแคระ หลงัการเพาะเล้ียงเป็นเวลา 10 สปัดาห์ 

ความเขม้ขน้ของสาร BA (มก./ล.) จ านวนยอดท่ีเกิด ช้ินส่วนยอดเร่ิมตน้ 
  ความสูง (เซนติเมตร) จ านวนใบ 

0 0.0b 4.5a 9.3a 
3 3.3ab 1.2bc 3.6b 
5 7.3a 1.6b 4.3ab 
7 4.6a 1.6b 5.6ab 
9 6.0a 1.0bc 2.0b 

F-test  ** ** * 
CV (%) 24.16 23.3 20.28 

*  มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % (p<0.05)   
** มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99 % (p<0.01)    
ค่าเฉล่ียท่ีมีตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมัภเ์ดียวกนัแสดงวา่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ LSD 
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ภาพที ่1 ลกัษณะยอดกลว้ยหอมแคระท่ีเกิดข้ึน บนอาหารสงัเคราะห์สูตร MS เติมสาร BA ความเขม้ขน้ต่างๆ     
              หลงัการเพาะเล้ียงเป็นเวลา 10 สปัดาห์ 
 
2. ผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโต NAA ต่อการชักน ารากกล้วยหอมแคระ  

เม่ือน ายอดกลว้ยหอมแคระเล้ียงบนอาหารสูตร MS เติม NAA เขม้ขน้ 0 0.05 และ 0.1 มก./ล. ท่ีระดบั pH 5.8 เป็น
เวลา 7 สปัดาห์ พบวา่ มีการเกิดรากบนทุกสูตรอาหาร การเติมสาร NAA เขม้ขน้ 0 0.05 และ 0.1 มก./ล. สามารถชกัน าใหเ้กิด
รากเท่ากบั 12.6 13 และ 10.3 ราก ตามล าดบั จ านวนรากท่ีเกิดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 2) โดยสูตรท่ีเติมสาร 
NAA 0.05 มก./ล. ใหจ้ านวนรากเฉล่ียสูงสุด 13 รากต่อตน้ ในอาหารท่ีไม่เติมสาร NAA รากมีขนาดเลก็  ขณะท่ีตน้ท่ีเล้ียงใน
อาหารท่ีเติมสาร NAA 0.05 มก./ล. รากมีลกัษณะยาวและสมบูรณ์ ส่วนอาหารท่ีเติมสาร NAA 0.1 มก./ล. เกิดรากขนาดสั้น 
และจากการเปรียบเทียบจ านวนใบของตน้กลว้ยหอมแคระ พบวา่ อาหารท่ีเติมสาร NAA เขม้ขน้ 0 0.05 และ 0.1 มก./ล. ให้
จ านวนใบเท่ากบั 7.0 6.0 และ 6.3 ตามล าดบั ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2) ต่างจากวธีิการของณฐัทิยา 
(2556) ท่ีชกัน ารากโดยเล้ียงใน อาหาร MS ก่ึงเหลว (ลดวุน้ลงคร่ึงหน่ึง) ท่ีเติมสารควบคุมการ เจริญเติบโต NAA อตัรา 0.01 
มก./ล. และน ้ าตาล ซูโครส 30 กรัม/ลิตร เป็นเวลา 45 วนั  

เม่ือเพาะเล้ียงกลว้ยหอมแคระเป็นเวลา 10 สปัดาห์ น าตน้ท่ีมีรากและใบสมบูรณ์ ออกจากขวดเพาะเล้ียงเพ่ือปรับ
สภาพก่อนการออกปลูกในโรงเรือน  โดยใชว้สัดุคือ ดินผสม : แกลบด า : ขยุมะพร้าว อตัราส่วน 1 : 1 : 1 พบวา่ กลว้ยหอม
แคระสามารถตั้งตวัไดห้ลงัจากการปรับสภาพเป็นเวลาสองสปัดาห์ มีอตัรารอด 53 เปอร์เซ็นต ์ และหลงัจากปรับสภาพเป็น
เวลาสามสปัดาห์ ตน้กลว้ยมีลกัษณะแขง็แรงสามารถน าออกปลูกในสภาพโรงเรือนต่อไป 
ตารางที ่2 ผลของสาร NAA ความเขม้ขน้ต่างๆ ต่อจ านวนรากและจ านวนใบกลว้ยหอมแคระ หลงัการเพาะเล้ียงเป็น 
                 เวลา 7 สปัดาห์ 
     ความเขม้ขน้ของสาร NAA (มก./ล.)        จ านวนรากท่ีเกิด จ านวนใบ 

0 12.6 7.0 
0.05 13.0 6.0 
0.1 10.3 6.3 

F-test ns ns 
CV (%) 26.14 22.03 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

 

 

                  0                              3                             5                                7                               9 มก./ล. 
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ภาพที ่2 ลกัษณะรากและใบกลว้ยหอมแคระท่ีเกิดข้ึน บนอาหารสงัเคราะห์สูตร MS เติมสาร NAA ความเขม้ขน้ 
              0.05 มก./ล. หลงัการเพาะเล้ียงเป็นเวลา 10 สปัดาห์ 
 

สรุปผลการวจัิย 
การเพ่ิมจ านวนยอดกลว้ยหอมแคระในอาหาร MS ท่ีเติมสาร BA 5 มก./ล. สามารถชกัน าใหเ้กิดยอดไดม้ากท่ีสุดคือ 

7.3 ยอด ส่วนอาหารท่ีชกัน าให้เกิดรากมากท่ีสุดคือ อาหารสูตร MS ท่ีเติมสาร NAA 0.05 มก./ล. สามารถชกัน าให้เกิดราก
มากท่ีสุดคือ 13 ราก  
 

กติติกรรมประกาศ 
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การคัดเลือกเช้ือรา Metarhizium spp. ทีม่ีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลีย้แป้งน้อยหน่า  

(Dysmicoccus neobrevipes Beardsley) 

Effective Selection of Metarhizium spp. for Controlling Sugar Apple Mealybug  

(Dysmicoccus neobrevipes Beardsley) 
 

เดือนเพญ็ วงคส์อน 1* อรอุมา เก้ือจรูญ 1 พรนภา บุญถึง 1 และ ชนิดา เยรัมย ์1 
Duanpen Wongson 1*, Ornuma Kueacharun 1 Pornnapha Boontueng and Chanida Yeram 1 

 

บทคัดย่อ 
 
 เช้ือรา Metarhizium spp. เป็นเช้ือราก่อโรคในแมลงท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศตัรูพืชและมีการน ามาใช้
ควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างกวา้งขวาง การรวบรวมและคัดแยกเช้ือรา Metarhizium spp. จากดินในเขตพ้ืนท่ีจังหวดั
นครราชสีมา โดยการใชว้ธีิ baiting technique ซ่ึงใชห้นอนนก (yellow mealworm; Tenebrio molitor) เป็นเหยือ่ล่อ ไดเ้ช้ือรา 
Metarhizium spp. ทั้ งหมด 9 ไอโซเลต เม่ือน ามาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเพล้ียแป้งน้อยหน่า (Dysmicoccus 
neobrevipes Beardsley) วยั 3 ในสภาพห้องปฏิบติัการ [อุณหภูมิเฉล่ีย 27.47 องศาเซลเซียส (24.88 – 30.06 องศาเซลเซียส) 
ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ีย 59.73% (50.05 – 69.40%)] โดยใช้เช้ือ Metarhizium spp. อายุ 21 วนั ความเข้มข้น 1x108 สปอร์/
มิลลิลิตร พ่นให้กบัเพล้ียแป้งนอ้ยหน่า พบวา่ทุกไอโซเลตมีการติดเช้ืออยูร่ะหวา่ง 10 – 80% ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
(P<0.05) โดยเช้ือรา Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ RMUTI 19/6 มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพล้ียแป้ง
นอ้ยหน่าสูงสุด มีการติดเช้ือของเพล้ียแป้งนอ้ยหน่า เท่ากบั 80% แตกต่างทางสถิติ(P<0.05)กบัไอโซเลตท่ีรองลงมา ไดแ้ก่ 
RMUTI 14/6 (53.33%), RMUTI 18/4 (46.67%) และ  RMUTI 6/4 (33.33%) ตามล าดับ  ผลการวิจัย น้ีแสดงให้ เ ห็นถึง
ประสิทธิภาพของเช้ือรา Metarhizium spp. ไอโซเลตของจงัหวดันครราชสีมา เพ่ือการน าไปประยกุต์ใชป้้องกนัและก าจดั
เพล้ียแป้งนอ้ยหน่าอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ค าส าคญั : เช้ือรา Metarhizium spp., เช้ือราก่อโรคในแมลง, เพล้ียแป้งนอ้ยหน่า, การควบคุมโดยชีววธีิ  
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ABSTRACT 
 

 Entomopathogenic fungi; Metarhizium spp. are an efficient tool for the biological control of a wide range of insect 
pests particularly related to agricultural crops. Collection and isolation of Metarhizium spp. from soil in Nakhon Ratchasima 
Province were carried out. Entomopathogenic fungi were isolated by baiting technique using yellow mealworm larvae, 
Tenebrio molitor, as bait. The 9 isolates of Metarhizium spp. was evaluated against 3rd instar larvae of sugar apple mealybug 
(Dysmicoccus neobrevipes Beardsley) in laboratory conditions [average temperature 27.47 ºC (24.88 – 30.06 ºC), average 
relative humidity 59.73% (50.05 – 69.40%)]. The spore concentration from 21-day-old culture of 1×108 spores/ml was used. 
The result revealed that larvae cumulative mortality rates ranged between 10 up to 80 percentage which were significantly 
different (P<0.05), compared with the control treatment. Fungal isolates, RMUTI 4/3 and RMUTI 19/6 had the best 
colonizer with 80% infection on sugar apple mealybug.  Those isolates were effectively and significantly different (P<0.05) 
from RMUTI 14/6 (53.33%), RMUTI 18/4 (46.67%) and RMUTI 6/4 (33.33%) respectively. This present study suggested 
that the efficiency of Nakhon Ratchasima isolates of Metarhizium spp. can be used as an efficient application in controlling 
of sugar apple mealybug.   
 
Keyword: Metarhizium spp., entomopathogenic fungi, sugar apple mealybug, biocontrol   
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บทน า 
 เพล้ียแป้งนอ้ยหน่าจดัเป็นแมลงศตัรูนอ้ยหน่าท่ีส าคญัอีกชนิดหน่ึง จดัอยูใ่นอนัดบั Hemiptera วงศ ์Pseudococcidae 
เพ ล้ียแป้ง ท่ี เข้าท าลายน้อยหน่ามีหลายชนิด ได้แ ก่  Dysmicoccus neobrevipes Beardsley Maconellicoccus hirsutus, 
Planococcus citri และ Ferrisia virgata (Cockerell)  (Dixit et al., 2016) ส าหรับในประเทศไทยรายงานพบเพล้ียแป้งท่ีเป็น
ศตัรูน้อยหน่า 2 ชนิด คือ เพล้ียแป้งลาย (F. virgata)  และ เพล้ียแป้งสับปะรดสีเทา (D. neobrevipes) (บุปผา และ ชลิดา, 
2543) เพล้ียแป้งท าลายนอ้ยหน่าดว้ยการดูดกินน ้ าเล้ียงท่ีผล ขั้วผล และใบ มกัพบตวัเพล้ียแป้งเกาะอยูต่ามร่องตาของผล โดย
ในขณะเดียวกันจะผลิตสารพิษออกมาท าให้ผลเห่ียว นอกจากจะท าลายผลผลิตโดยตรงแล้ว ยงัท าให้ผลผลิตสกปรก
เน่ืองจากมีราด าท่ีเกิดจากมูลหวานของเพล้ียแป้ง  การป้องกนัก าจดัเพล้ียแป้งเพ่ือใหไ้ดผ้ลท่ีรวดเร็ว เกษตรกรส่วนใหญ่นิยม
ใชส้ารเคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมทสารเคมีเหล่าน้ีมีพิษตกคา้งยาวนานในผลผลิตและสภาพแวดลอ้มส่งต่อ
ผูบ้ริโภค และเป็นปัญหาการส่งออก การควบคุมโดยชีววิธีถูกน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาดงักล่าว เช่น การใชแ้มลงชา้งปีกใส 
(ประภสัสร และคณะ, 2556) เช่นเดียวกบัการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรหลายชนิดท่ีน ามาใชก้ าจดัเพล้ียแป้ง เช่น สารสกดั
จากเถาบอระเพด็ สารสกดัจากใบสะเดา และสารสกดัจากใบเสลดพงัพอน เป็นตน้ (ไอลดา และ กาญจน์, 2557)  รวมทั้งการ
ใชเ้ช้ือจุลินทรียม์าใชค้วบคุมเพล้ียแป้งนอ้ยหน่าก็ถูกน ามาใชใ้นการควบคุมเพล้ียแป้งนอ้ยหน่าเช่นกนั โดยเร่ิมมีการศึกษาใน
ต่างประเทศดว้ยการน าเช้ือรา Metarhizium anisopliae และเช้ือรา Beauveria bassiana  มาใชค้วบคุมเพล้ียแป้งนอ้ยหน่าซ่ึง
ให้ผลในการควบคุมเพล้ียแป้งอย่างดี (Kulkarni and Patil, 2013; Dixit et al., 2016)  ซ่ึงหากมีการน าเช้ือราทั้งสองชนิดน้ี 
โดยเฉพาะเช้ือราเขียว M. anisopliae มาศึกษาเพ่ือควบคุมเพล้ียแป้งนอ้ยหน่าในประเทศไทย โดยเฉพาะจงัหวดันครราชสีมา
ท่ีจดัวา่เป็นพ้ืนท่ีหลกัในการผลิตนอ้ยหน่าของประเทศไทยดว้ยแลว้ อีกทั้งเช้ือรา Metarhizium spp. ท่ีน ามาใชน้ั้นเป็นเช้ือรา
ท่ีแยกได้จากพ้ืนท่ีจังหวดันครราชสีมา (local isolate) ก็จะสามารถแก้ปัญหาการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตและใน
สภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี   
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การรวบรวมตวัอย่างดนิและการแยกเช้ือรา Metarhizium spp. ให้บริสุทธ์ิ  

รวบรวมตัวอย่างดินในเขตพ้ืนท่ีจังหวดันครราชสีมา ด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างดินเพ่ือน ามาแยกหาเช้ือรา 
Metarhizium spp. ประยกุตต์ามวิธีของ Bidochka และคณะ(1998)  และอลงกต (2549) โดยการปาดใบไมบ้ริเวณผิวดินออก 
ขุดและเก็บตวัอยา่งดินลึกจากผิวหนา้ดิน 10 เซนติเมตร ตกัดินใส่ถุงพลาสติก บนัทึกสถานท่ี วนั/เดือน/ปี จากนั้นน าไปแยก
หาเช้ือ Metarhizium spp. แต่ละไอโซเลต ด้วยวิธีเหยื่อล่อ (baiting technique) ใช้หนอนนก (yellow mealworm; Tenebrio 
molitor)  วยั 3 – 5 เป็นตวัล่อเช้ือจากดิน หนอนนกตายท่ีคาดว่าเกิดจากเช้ือราให้ยา้ยหนอนท่ีตายไปแช่ลงในสารละลาย
คลอร็อคซ์ 10 เปอร์เซ็นต ์(sodium hypochlorite 0.5 เปอร์เซ็นต)์ นาน 3-5 นาที เพ่ือฆ่าเช้ือท่ีผิวจากนั้นลา้งดว้ยน ้ ากลัน่ท่ีผ่าน
การน่ึงฆ่าเช้ือแลว้ 3-5 นาที จ านวน 2 คร้ัง วางซากหนอนนกลงในจานช้ืน (moist chamber) ปล่อยไวจ้นกระทัง่เช้ือราสร้าง
สปอร์  น าสปอร์ไปตรวจสอบดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ซ ้ าอีกคร้ัง  จึงน าไปแยกใหไ้ดเ้ช้ือรา Metarhizium spp. ท่ีบริสุทธ์ิ  จากนั้น
บ่งช้ีใหช้ดัเจนวา่เป็นเช้ือรา Metarhizium spp. จากลกัษณะทางสณัฐานวทิยาและการเจริญเติบโต  
การเพาะเลีย้งเพลีย้แป้งน้อยหน่า  
 น าฟักทองมาลา้งดว้ยน ้ าสะอาดซบัใหแ้หง้ ฉีดแอลกอฮอล ์70 เปอร์เซ็นต ์แลว้ซบัให้แหง้ น ากลุ่มไข่เพล้ียแป้งจาก
ผลนอ้ยหน่ามาเข่ียลงบนผลฟักทอง จากนั้นน ามาเล้ียงในกล่องพลาสติกขนาด 39.2 x 54 x 31 เซนติเมตร ท่ีอุณหภูมิ 28-30 
องศาเซลเซียส  ศึกษาการเจริญเติบโต เม่ือเพล้ียแป้งเขา้สู่วยัท่ี 3 จึงน ามาทดสอบต่อไป การดูแลปฏิบติัในการเพาะเล้ียงเพล้ีย
แป้งประยกุตต์ามวธีิของศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น กรมวชิาการเกษตร   
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การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพลีย้แป้งน้อยหน่า  
การเตรียมเพลีย้แป้ง 

          ลา้งฟักทองดว้ยน ้ าสะอาดแลว้ซบัใหแ้หง้แลว้ฉีดพน่ดว้ยแอลกอฮอล ์70 เปอร์เซ็นต ์ลงบนฟักทองใชก้ระดาษทิชชู่
ซับ แลว้หั่นฟักทองเป็นช้ิน ขนาด 5x5 เซนติเมตร หนาประมาณ 1 เซนติเมตร ใส่ในกล่องพลาสติกใสขนาด 11 x 11 x 31 
เซนติเมตร  จากนั้นใชพู้่กนัเข่ียเพล้ียแป้งวยั 3 ลงบนช้ินฟักทอง จ านวน 10 ตวั/ช้ิน(กล่อง) ภายในกล่องบรรจุส าลีท่ีชุบน ้ า
กลัน่น่ึงฆ่าเช้ือเพ่ือให้ความช้ืน โดยใส่ส าลีขนาด Ø ประมาณ 2 เซนติเมตร จ านวน 1 กอ้น/กล่อง โดยเข่ียเพล้ียแป้งลงบน
ฟักทองก่อนการทดสอบ 2 วนั  
การเตรียมเช้ือรา Metarhizium spp. 

น าเมล็ดขา้วฟ่างมาลา้งให้สะอาด แช่น ้ าขา้มคืน ใชต้ะแกรงกรองให้สะเด็ดน ้ าแลว้น ามากรอกใส่ถุงพลาสติกทน
ร้อนขนาด 9x14  น้ิว ปริมาณ 250 กรัม น าไปน่ึงฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดนั 15 ปอนด์ต่อตารางน้ิว นาน 30 

นาที ท้ิงให้เยน็ จากนั้นน าเช้ือรา Metarhizium spp. ท่ีเล้ียงในอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) อาย ุ14 วนั ใชเ้ข็มเข่ียตดัเป็นช้ิน
เล็กๆขนาด 1x1 เซนติเมตร จ านวน 5 ช้ิน ใส่ลงไปในถุงขา้วฟ่างท่ีน่ึงฆ่าเช้ือแลว้ ใชห้นงัยางรัดปากถุงใหเ้รียบร้อย น าไปบ่ม
ในตูบ่้ม อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  เม่ือเช้ือราอายไุด ้21 วนั น ามากรองดว้ยผา้ขาวบาง แลว้นบัความเขม้ขน้ของสปอร์ดว้ย 
Heamacytometer ปรับความเขม้ขน้แต่ละไอโซเลตโดยใช ้Tween ® 20  ความเขม้ขน้ 0.05 เปอร์เซ็นต ์ใหไ้ด ้1x108 สปอร์/มิลลิลิตร  
การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพลีย้แป้งน้อยหน่า   
  น าเพล้ียแป้งท่ีเล้ียงบนช้ินฟักทองตามขอ้ 3.1 มาเช็คจ านวนเพล้ียให้ครบตามจ านวน น าช้ินฟักทองมาวางลงบน
กระดาษท่ีน่ึงฆ่าเช้ือ จากนั้นใชห้วัสเปรยพ์น่สารแขวนลอยสปอร์ของเช้ือราแต่ละไอโซเลตลงบนเพล้ียท่ีเล้ียงบนช้ินฟักทอง
ให้ทั่ว เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมท่ีไม่พ่นสารใดๆ และกรรมวิธีท่ีพ่นสารจับใบ Tween®20  ความเข้มข้น 0.05 
เปอร์เซ็นต ์ วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) ประกอบดว้ย 13 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซ ้ า 
ซ ้ าละ 10 ตวั ประกอบดว้ย  

กรรมวธีิท่ี 1  ไม่พน่สารใดๆ (กรรมวธีิควบคุม) 
กรรมวธีิท่ี 2  พน่สารจบัใบ Tween®20  ความเขม้ขน้ 0.05 เปอร์เซ็นต ์
กรรมวธีิท่ี 3  พน่สารเคมี (คลอร์ไพริฟอส) 
กรรมวธีิท่ี 4  พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. รูปการคา้ (เมธาไรเซียม®) 
กรรมวธีิท่ี 5  พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 
กรรมวธีิท่ี 6  พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 6/4 
กรรมวธีิท่ี 7  พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 7/3 
กรรมวธีิท่ี 8  พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 8/6 
กรรมวธีิท่ี 9  พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 14/6 
กรรมวธีิท่ี 10  พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 18/4 
กรรมวธีิท่ี 11 พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/4 
กรรมวธีิท่ี 12 พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/6 
กรรมวธีิท่ี 13 พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 21/3 
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การตรวจสอบผล  
 หลงัการฉีดพ่นแลว้ใชป้ากคีบ(Forceps) คีบฟักทองใส่ในกล่องพลาสติกเหมือนเดิม แลว้ปิดฝากล่องใหส้นิท และ
เช็คผลการติดเช้ือราทุกวนัและบนัทึกผลการติดเช้ือทุก 7 วนั (วนัท่ี 7, 14 และ 21 หลงัการฉีดพน่) เม่ือพบเพล้ียแป้งตาย น ามา
แช่ Clorox 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 3-5 นาที ลา้งด้วยน ้ ากลัน่น่ึงฆ่าเช้ือ นาน 3-5 นาที จ านวน 2 คร้ัง จึงยา้ยไปไวใ้น moist 
chamber บ่มท่ีอุณหภูมิ 25 - 30 องศาเซลเซียส ความช้ืนสมัพทัธ์ 60 - 80 เปอร์เซ็นต ์ในท่ีมืด (ประยกุตต์ามวธีิของ ศิวลิยั และ
คณะ, 2559)  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. การรวบรวมตวัอย่างดนิและการแยกเช้ือ Metarhizium spp. ให้บริสุทธ์ิ  

 จากการรวบรวมตวัอยา่งดินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา แลว้น ามาล่อเช้ือจากดินดว้ยหนอนนกนั้น  ใน
เบ้ืองตน้ไดเ้ช้ือรา Metarhizium spp. จ านวน 9 ไอโซเลต จากตวัอยา่งดินท่ีรวบรวมจากเขตอ าเภอเมือง จ านวน 4 ไอโซเลต 
(RMUTI 4/3, RMUTI 6/4, RMUTI 7/3 และ RMUTI 8/6) และอ าเภอจกัราช จ านวน 5 ไอโซเลต (RMUTI 14/6, RMUTI 
18/4, RMUTI 19/4, RMUTI 19/6 และ RMUTI 21/3)  เช้ือรา Metarhizium spp. ท่ีบริสุทธ์ิน ามาศึกษาการศึกษาลกัษณะทาง
สณัฐานวทิยาและการเจริญเติบโต ดว้ยการดูลกัษณะโคโลนีและลกัษณะของสปอร์ (ภาพท่ี 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ลกัษณะโคโลนีของเช้ือราเขียว Metarhizium spp. ไอโซเลตตา่งๆ ท่ีเล้ียงบนอาหาร Potato Dextrose Agar  (PDA) อายเุช้ือ 
21 วนั 

ก ข ค 

ง จ ฉ 

ช ซ ฌ 
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2. การเพาะเลีย้งเพลีย้แป้งน้อยหน่า  
 เพล้ียแป้งนอ้ยหน่าถูกน ามาเพาะเล้ียงบนผลฟักทองในสภาพหอ้งปฏิบติัการ ท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย  27.91 องศาเซลเซียส 
(25.58 – 31.24 องศาเซลเซียส) ความช้ืนสมัพทัธ์เฉล่ีย 56.55% (48.18 – 64.91%R.H.) เพ่ือศึกษาวงจรชีวติและเพ่ิมปริมาณส าหรับ
ทดสอบ (ภาพท่ี 2)  
 

 
 

ภาพที ่2  เพล้ียแป้งนอ้ยหน่าท่ีเพาะเล้ียงเพ่ือเพ่ิมปริมาณบนฟักทอง (ซา้ย) และเพล้ียแป้งวยั 3 (ขวา) 
3. การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพลีย้แป้งน้อยหน่า 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพล้ียแป้งนอ้ยหน่าในสภาพ
หอ้งปฏิบติัการ ท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย 27.47 องศาเซลเซียส (24.88 – 30.06 องศาเซลเซียส) ความช้ืนสมัพทัธ์เฉล่ีย 59.73% (50.05 
– 69.40%) นั้น  พบวา่ ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ RMUTI 19/6 มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการติดเช้ือของเพล้ียแป้ง
นอ้ยหน่าถึง 80 เปอร์เซ็นต ์แตกตา่งทางสถิติ (P<0.05) กบัไอโซเลตอ่ืนๆ ส่วนเช้ือราไอโซเลตอ่ืนๆท่ีมีประสิทธิภาพลองลง
มา 3 ล าดบั ไดแ้ก่ ไอโซเลต RMUTI 14/6 (53.33%), RMUTI 18/4 (46.67%) และ RMUTI 7/3 (40.00%) ตามล าดบั ส่วนไอ
โซเลต RMUTI 19/4  มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัเช้ือรา Metarhizium spp. รูปการคา้(เมธาไรเซียม®)ท่ีเพล้ียแป้งมีการติดเช้ือ
เท่ากนั (10%) ส่วนกรรมวธีิควบคุม(ไม่พน่สารใดๆ) และพน่สารจบัใบ  Tween®20 ความเขม้ขน้ 0.05% นั้น ไม่มีการตาย
ของเพล้ียแป้ง และกรรมวธีิท่ีพน่สารเคมี (คลอร์ไพริฟอส)  หลงัการพน่ 24 ชัว่โมงเพล้ียแป้งตายหมด และเม่ือน าไปวางใน 
moist chamber นั้น หลงัการพน่สารเคมี 48 ชัว่โมง เพล้ียแป้งกลายเป็นสีน ้ าตาล-ด า เม่ือครบ 21 วนั ไม่พบการเจริญของเช้ือ
ราแต่อยา่งใด (ตารางท่ี 2, ภาพท่ี 3)  ซ่ึงจากการทอดลองจะเห็นวา่เช้ือรา Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ 
RMUTI 19/6 มีประสิทธิภาพในการเขา้ท าลายเพล้ียแป้งเท่ากนั แต่เม่ือเทียบความไวในการเขา้ท าลายเพล้ียแป้งเลว้ จะเห็นวา่
ไอโซ
เลต 

RMUTI 19/6 มีความไวกวา่ ไอโซเลต RMUTI 4/3 โดยในวนัท่ี 14 หลงัการพน่เช้ือ เพล้ียแป้งมีการติดเช้ือถึง 80 เปอร์เซ็นต ์
ในขณะท่ีไอโซเลต RMUTI 4/3 มีการติดเช้ือเพียง 53.33 เปอร์เซ็นต ์ ส่วนเช้ือรา Metarhizium spp. รูปการคา้นั้นมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมเพล้ียแป้งนอ้ยหน่าต ่ากวา่เช้ือรา Metarhizium spp. ท่ีแยกไดจ้ากดิน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเช้ือรา
ในรูปการคา้ดงักล่าวมีความจ าเพาะเจาะจงกบัแมลงชนิดอ่ืนมากกวา่เพล้ียแป้งนอ้ยหน่า ซ่ึงเช้ือจุลินทรียท่ี์ใชค้วามคุมแมลง
นั้นจะมีความจ าเพาะเจาะจงต่อแมลงเป้าหมายไดแ้ตกต่างกนั (ศิวลิยั, 2557) จากการทดลองน้ีใชค้วามเขม้ขน้ของเช้ือรา 
Metarhizium spp. ความเขม้ขน้ 1x108  สปอร์/มิลลิลิตร ทดสอบในสภาพหอ้งปฏิบติัการ ซ่ึงหากมีการพฒันารูปแบบให้

ก.   ไอโซเลต RMUTI 4/3 ง.   ไอโซเลต RMUTI 8/6 ช.   ไอโซเลต RMUTI 19/4 

ข.   ไอโซเลต RMUTI 6/4 จ.   ไอโซเลต RMUTI 14/6 ซ.   ไอโซเลต RMUTI 19/6 

ค.   ไอโซเลต RMUTI 7/3 ฉ.   ไอโซเลต RMUTI 18/4 ฌ.   ไอโซเลต RMUTI 21/3 
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สามารถใชใ้นสภาพจริงไดน้บัวา่มีประโยชน์อยา่งยิง่ ซ่ึง Dixit และคณะ (2016) รายงานวา่การใชเ้ช้ือรา Metarhizium spp. 
ความเขม้ขน้ 7.5 กรัม/ลิตร พน่ใหก้บัเพล้ียแป้งนอ้ยหน่าในสภาพแปลงปลูกมีผลใหจ้ านวนเพล้ียแป้งคงเหลือหลงัการพน่
นอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัเช้ือราชนิดอ่ืนๆ 
ตารางที ่ 2ประสิทธิภาพของเช้ือรา Metarhizium spp. ต่อการท าลายเพล้ียแป้งนอ้ยหน่า  

1/ ค่าเฉล่ียท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมัน์เดียวกนัไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (LSD, P>0.05) 
** = แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% 
 

กรรมวธีิ 
การติดเช้ือ (%) 

14 วนั  21 วนั  รวม 1/ 
ไม่พน่สารใดๆ (กรรมวธีิควบคุม) 0.00 0.00         0.00e   
พน่สารจบัใบ Tween®20 ความเขม้ขน้ 0.05 เปอร์เซ็นต ์ 0.00 0.00         0.00e   
พน่สารเคมี (คลอร์ไพริฟอส) 0.00 0.00         0.00e   
พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. รูปการคา้ (เมธาไรเซียม®) 0.00 10.00      10.00e  
พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 53.33 26.67      80.00a  
พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 6/4 33.33 0.00      33.33c  
พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 7/3 40.00 0.00      40.00bc  
พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 8/6 13.33 0.00      13.33de  
พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 14/6 53.33 0.00      53.33b  
พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 18/4 46.67 0.00      46.67bc  
พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/4 10.00 0.00      10.00e  
พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/6 80.00 0.00      80.00a  
พน่เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 21/3 30.00 0.00      30.00cd  

F-test - - ** 
C.V. (%) - - 23.19 
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ภาพที ่3 ลกัษณะการเขา้ท าลายเพล้ียแป้งนอ้ยหน่าของเช้ือรา Metarhizium spp. ไอโซเลตต่างๆ 

ไม่พน่สารใดๆ (กรรมวธีิควบคุม) สารจบัใบ Tween®20 ความเขม้ขน้ 0.05% 

สารเคมี (คลอร์ไพริฟอส) เช้ือรา Metarhizinm spp. รูปการคา้ (เมธาไรเซียม®) 
เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 6/4 

เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 7/3 เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 8/6 
 เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 14/6 เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 18/4 
เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/4 เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/6 

เช้ือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 21/3  
 

สรุปผลการวจัิย 
 การคดัเลือกเช้ือรา Metarhizium spp. ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมเพล้ียแป้งซ่ึงเป็นแมลงศัตรูท่ีส าคญัของ
นอ้ยหน่า ตวัอยา่งดินท่ีรวบรวมไดจ้ากพ้ืนท่ีต่างๆในเขตจงัหวดันครราชสีมา น ามาแยกหาเช้ือรา Metarhizium spp. ไดเ้ช้ือ
ราท่ีบริสุทธิจากดินท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากพ้ืนท่ี อ าเภอเมืองและอ าเภอจกัราช จ านวน 9 ไอโซเลต เม่ือน าเช้ือราท่ีแยกให้
บริสุทธิมาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเพล้ียแป้ง โดยใชค้วามเขม้ขน้ของเช้ือ 1x108 สปอร์/มิลลิลิตร จะเห็นวา่เช้ือรา 

ก ข ค ง 

จ ฉ ช 

ซ ฌ ญ 

ฎ ฏ ฐ 
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Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ RMUTI 19/6 มีความสามารถในการเขา้ท าลายเพล้ียแป้งสูงสุด โดยเพล้ียแป้งมี
การติดเช้ือสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต ์และไอโซเลต RMUTI 19/6 มีความไวในการเขา้ท าลายเพล้ียแป้งไวกวา่ไอโซเลต RMUTI 
4/3 จากการทดลองน้ีสรุปไดว้า่เช้ือรา Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 19/6 เหมาะสมท่ีจะน ามาพฒันารูปแบบส าหรับ
ใชใ้นการควบคุมเพล้ียแป้งนอ้ยหน่าต่อไป  
 

กติติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจยัเพ่ือคดัเลือกเช้ือรา Metarhizium spp. ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมเพล้ียแป้งน้อยหน่าน้ี ส าเร็จ
ลุล่วงได้ดว้ยดี คณะวิจัยขอขอบคุณแหล่งทุนท่ีให้การสนับสนุนส าหรับการด าเนินการวิจยัจากทุนอุดหนุนการวิจยัจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ 2561  ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ศูนยก์ลางนครราชสีมา ท่ีเอ้ืออ านวยความสะดวกส าหรับการด าเนินงานวจิยั   
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ความหลากหลายทางชีวภาพของเช้ือราอาบัสคูล่าร์ไมคอร์ไรซาในพืชตระกูลถั่วบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ
หนองเต็ง-จักราช จังหวดันครราชสีมา 

Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in the Rhizosphere of Tree Legumes at Nongteng-
Chakarach National Reserved Forest, Nakhon Ratchasima Province 

 
วรีวตัร นามานุศาสตร์1* และ ทิพยว์รินทร์ ริมล าดวน2  

Weravart Namanusart1* Thipwarin Rimlumduan2 
 

บทคัดย่อ 
 

 เช้ือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซา (AMF) เป็นเช้ือราท่ีพ่ึงพาอาศยัอยูร่่วมกบัรากพืชหลายชนิดแบบเอ้ือประโยชน์ซ่ึง
กันและกัน ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีก าหนดความยัง่ยืนและความส าเร็จของการปลูกพ้ืนท่ีป่า งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์            
เพ่ือตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพของเช้ือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซา (Arbuscular mycorrhizal fungi) ในดินรอบ
รากพืชตระกลูถัว่จ านวน 42 ตน้ โดยแบ่งพ้ืนท่ีส ารวจออกเป็น 10 แปลง ในพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติหนอง
เต็ง-จกัราช จงัหวดันครราชสีมา พบไมย้ืนตน้จ านวน 42 ชนิด จ าแนกชนิดของเช้ือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซาโดยใชว้ิธีทาง
สัณฐานวิทยา สามารถตรวจสอบชนิดของเช้ือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซาท่ีอาศยัในดินบริเวณพ้ืนท่ีรากพืชตระกูลถัว่ ได้
ทั้งหมด 469 ไอโซเลต เช้ือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซาท่ีพบมากท่ีสุดอยูใ่นสกุล Glomus (376 ไอโซเลต) รองลงมาคือเช้ือรา
ในสกุล  Acaulospora, Entrophospora, Gigaspora และและ  Scutellospora พบเช้ือราจ านวน 56, 24, 9 และ 4 ไอโซเลต 
ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั : พืชตระกลูถัว่, เช้ือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซา, ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ABSTRACT 
 

 A diverse community of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) produces a beneficial symbiosis with most plant 
communities and therefore, the success of reforestation programs may greatly depend on mycorrhizal root colonization.  In 
this study, we determined diversity of AMF in 10 sites at different areaes of Nongteng-Chakarach National Reserved Forest, 
Nakhon Ratchasima Province. The biodiversity of AMF from rhizosphere of forty-two tree legumes were investigated and 
identified of the isolated fungi characterized have also been performed based on morphological methods.  The Most isolates 
from the rhizosphere of tree legumes belong to genera Glomus were 376 isolates followed by Acaulospora, Entrophospora, 
Gigaspora and Scutellospora were 56, 24, 9 and 4 isolates, respectively.   
 
Keyword: Tree legumes, Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF), Biodiversity 
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บทน า 
ป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช ตั้ งอยู่ในพ้ืนท่ีของอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และอ าเภอจักราช จังหวดั

นครราชสีมา เป็นป่าในรัศมี 50 กิโลเมตร จาก พ้ืนท่ีป่าปกปักพนัธุกรรมพืช ของศูนยอ์นุรักษ์และพฒันาทรัพยากรภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ต. หนองระเวยีง อ. เมือง จ. นครราชสีมา ป่าสงวนแห่งชาติหนองเตง็-จกัราช มีลกัษณะเป็น
ป่าเต็งรัง ก่ึงป่าเบญจพรรณ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายของพรรณไม ้พ้ืนท่ีป่าส่วนหน่ึงเป็นแปลงทดลองปลูกยคูาลิปตสั  
พรรณไมห้ลายชนิดมีศักยภาพท่ีสามารถน าไปใชเ้ชิงพาณิชยไ์ด ้อย่างไรก็ตามปัจจุบนัพ้ืนท่ีป่าเร่ิมลดลง เน่ืองจากมีการ
จดัสรรโครงการตา่งๆ โดยหน่วยงานราชการ จึงไดเ้กิดแนวคิดในการอนุรักษท์รัพยากรในบริเวณพ้ืนท่ีป่าหนองเตง็-จกัราช
ข้ึน ดงันั้นจึงควรศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเช้ือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซา ซ่ึงเป็นแนวทางอนุรักษว์ธีิหน่ึง 

เช้ือราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (Arbuscular Mycorrhizal Fungi: AMF) เป็นเช้ือราชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจ
น ามาศึกษา เช้ือรา AMF มีความสัมพนัธ์กับพืช โดยด ารงชีวิตร่วมกับรากพืชแบบพ่ึงพาอาศัย (symbiosis)(Kohki et al., 
2005) โดยเส้นใยราท่ีอยูภ่ายนอกจะดูดซบัธาตุอาหารจากดิน ล าเลียงไปยงัโครงสร้างแลกเปล่ียนธาตุอาหารของเช้ือราท่ีอยู่
ในเซลล์ชั้นคอร์เท็กซ์เพ่ือส่งไปยงัพืช ขณะเดียวกนัเช้ือราจะไดรั้บสารประกอบคาร์บอนจ าพวกน ้ าตาลจากพืชผ่านทาง
โครงสร้างแลกเปล่ียนน้ีเช่นเดียวกนั (Keishi et al., 2007)  การกระจายตวัของราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาจะพบไดใ้นดินทุก
หนแห่ง ทั้งในดินท่ีใชใ้นการเกษตร ทุ่งหญา้ หรือป่าไม ้ราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซาถือไดว้า่เป็นจุลินทรียท่ี์ส าคญัอยา่งยิง่ใน
สังคมพืชตามธรรมชาติ และมีบทบาทส าคญัต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่า โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าในประเทศไทย เช่น ป่าดิบแลง้ 
อนิวรรต และธีรวฒัน์ (2525)  

ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงมุ่งเนน้ส ารวจและคดัแยกเช้ือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซา ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติหนองเตง็-จกั
ราช ซ่ึงมีการศึกษาความหลากหลายของเช้ือราเป็นเบ้ืองตน้ ก่อนท่ีจะน าไปสู่การทดสอบคดัเลือกสายพนัธ์ุของเช้ือราอาบสัคู
ลาร์ท่ีมีศกัยภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของไมย้นืตน้ตระกลูถัว่  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การส ารวจพรรณพืชและเกบ็ตวัอย่างเช้ือราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 

พ้ืนท่ีศึกษาและเก็บตวัอยา่งดิน คือป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเตง็และป่าจกัราช ต าบลจกัราช อ าเภอจกัราช จงัหวดั
นครราชสีมา (ภาพท่ี 1) ซ่ึงเป็นป่าท่ีอุดมดว้ยไมเ้ตง็ ไมรั้ง ไมเ้หียง ไมก้ราด ไมแ้ดง ไมป้ระดู่ และไมม้ะค่าแต ้เป็นตน้ มีพ้ืนท่ี
ป่าประมาณ 81,875 ไร่ ท าการสุ่มเก็บตวัอยา่งดินจากพ้ืนท่ีป่าท่ีมีความแตกต่างทางสงัคมป่าจ านวน 10 แปลง จ านวนตวัอยา่ง
ดินทดสอบ 71 ตวัอยา่ง จ านวนพืชตระกูลถัว่ 42 ชนิด (ภาพท่ี 1) ไดแ้ก่ ดินแปลงท่ี 1 สังคมพืชเป็นป่าเต็งรัง, ดินแปลงท่ี 2 
สงัคมพืชป่าเตง็รัง, ดินแปลงท่ี 3 สงัคมป่าเบญจพรรณ, ดินแปลงท่ี 4 สงัคมป่าเบญจพรรณ, ดินแปลงท่ี 5 สงัคมป่าปลูกใหม่, 
ดินแปลงท่ี 6 สงัคมป่าเตง็รัง, ดินแปลงท่ี 7 สงัคมป่าดั้งเดิม, ดินแปลงท่ี 8 สงัคมป่าดั้งเดิม (ป่าเตง็รังผสมป่าเบญจพรรณ), ดิน
แปลงท่ี 9 สังคมป่าดั้งเดิม (ป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ) และดินแปลงท่ี 10 สังคมป่าดั้งเดิม (ป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ) 
โดยเก็บตวัอยา่งดินรอบรากพืชตระกูลถัว่ บนัทึกขอ้มูลสถานท่ีเก็บ วนัท่ีเก็บ ผูเ้ก็บ และขอ้มูลภูมิศาสตร์ น ามาแยกเช้ือใน
ห้องปฏิบติัการ ท่ีห้องปฏิบติัการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จงัหวดั
นครราชสีมา 
การแยกและจ าแนกเช้ือราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดนิบริเวณรากพืชตระกลูถั่ว 

น าตวัอย่างดินท่ีเก็บรวบรวมไดม้าร่อนแยกสปอร์โดยวิธีการร่อนดินแบบเปียก (wet sieving and decanting) ตาม
กรรมวธีิของ Gerdemann และ Nicolson (1963) ร่วมกบัวธีิ Sucrose gradient centrifugation ของ Daniels และ Skipper (1982)                
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โดยน าตวัอยา่งดิน 200-300 กรัม ใส่ลงในน ้ า 1 ลิตร กวนใหดิ้นแตกกระจายประมาณ 1 นาที แลว้ตั้งท้ิงไว ้2-3 นาที เทลงบน
ตะแกรงขนาดต่างๆ เก็บตะกอนท่ีอยู่บนชั้นตะแกรงแต่ละขนาดใส่ลงเทลงบนตะแกรงขนาดต่างๆ แลว้ในหลอดทดลอง 
centrifuge เจือจางให้ไดส้ารละลายเช้ือ (suspension) แลว้น าไปหมุนเหวี่ยงเป็นเวลา 5 นาที ท่ีความเร็ว 4,000 รอบต่อนาที           
เทของเหลวท่ีอยูส่่วนบนท้ิง แลว้เติมสารละลายซูโครส ความเขม้ขน้ 50 เปอร์เซ็นต ์จ านวน 50 มิลลิลิตร แลว้น าไปหมุน
เหวีย่งอีกคร้ัง ท่ีความเร็ว 4,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที เทของเหลวส่วนบนท่ีมีสปอร์ลงบนตะแกรงขนาด 45 ไมครอน            
ลา้งสารละลายน ้ าตาลออกดว้ยน ้ าสะอาดหลายๆ คร้ัง ท าการตรวจสอบสปอร์เช้ือรา ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ท า
การจ าแนกชนิดของเช้ือราโดยใชล้กัษณะทางสณัฐานวทิยา น าสปอร์เช้ือราท่ีแยกได ้มาวางลงบนสไลด ์ศึกษารูปร่างลกัษณะ
ต่างๆ ทั้ งภายนอกและภายในสปอร์ของเช้ือรา ใช้หลอดหยด (pasteur pipette) ดูดสปอร์จากน ้ าวางบนสไลด์ หยดด้วย 
polyvinyl alcohol lacto glycerol (PVLG) และ Melzer’s reagent ปิดทับด้วยแผ่นปิดสไลด์(cover glass) แล้วน ามาตรวจดู
ลกัษณะต่าง ๆ ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ เพ่ือศึกษารูปร่างลกัษณะสปอร์ เช่น ขนาดสปอร์ ส่ิงตกแต่งท่ีผิวสปอร์ จ านวนชั้นของ
ผนงัสปอร์ และเส้นใยค ้าจุนสปอร์ (hyphal attachment) เป็นตน้ ตามจ าแนกชนิดของเช้ือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาโดยใช้
คู่มือของ Schenck และ Perez (1987) ร่วมกบัการจ าแนกชนิดโดยใชฐ้านขอ้มูล INVAM (http://invam.caf.wvu.edu)  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
การส ารวจพรรณพืชและเกบ็ตวัอย่างเช้ือราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 

จากการรวบรวมและสุ่มเก็บดิน จ านวน 71 ตวัอยา่ง ในบริเวณพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติหนองเตง็-จกัราช โดยสุ่มเก็บ
ดินบริเวณรากไมพื้ชตระกูลถัว่ จ านวน 42 ชนิด จากพ้ืนท่ีป่า 10 แปลง (ตารางท่ี 1) ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีป่าแปลงท่ี 1 (5 ชนิดพืช) 
พ้ืนท่ีป่าแปลงท่ี 2 (9 ชนิดพืช) พ้ืนท่ีป่าแปลงท่ี 3 (5 ชนิดพืช) พ้ืนท่ีป่าแปลงท่ี 4 (10 ชนิดพืช) พ้ืนท่ีป่าแปลงท่ี 5 (8 ชนิดพืช) 
พ้ืนท่ีป่าแปลงท่ี 6 (10 ชนิดพืช) พ้ืนท่ีป่าแปลงท่ี 7 (4 ชนิดพืช) พ้ืนท่ีป่าแปลงท่ี 8 (3 ชนิดพืช) พ้ืนท่ีป่าแปลงท่ี 9 (10 ชนิดพืช) 
และพ้ืนท่ีป่าแปลงท่ี 10 (7 ชนิดพืช) พบไมย้นืตน้ตระกลูถัว่จ านวนทั้งส้ิน 42 ชนิด ดงัน้ี มะกล ่าตน้, พฤกษ,์ ชงโคนา, มะเคง็, 
ประดู่, แดง, หนามหัน, พนัชาด, ส้มเส๊ียว, สีเสียด, กะพ้ี, กุ๊ก, มะค่าแต,้ ชะเอม, ต าแยป่า, โมกมนั, เกล็ดปลาช่อน, เกล็ดปลา
หมอ, ชะคราม, ตะแบก, ปีป, มะขาม, มะขามโคก, ข้ีเถา้หนอน, พยงุ, ครามป่า, ลูกใตใ้บ, นนทรี, ข้ีเหลก็, ชยัพฤกษ,์ ฟันฟืม, 
ห่ิงเม่นนอ้ย, สะเดา, สะเดาป่า, หญา้สองปลอ้ง, ทบัแทว, ทานาคา, สะเดาชา้ง, สาธร, เส๊ียว, อญัชญัป่า และฉนวน (ตารางท่ี 1) 
จากการส ารวจชนิดของพรรณพืชในบริเวณพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จกัราช พบวา่ พืชประจ าถ่ินท่ีส ารวจพบมาก
ท่ีสุด คือ ไมแ้ดง ส ารวจพบไดท้ั้งแปลงท่ี 1, 2, 6, 7, 9 และ 10 รองลงมาคือ พนัชาด, ประดู่ และเกลด็ปลาช่อน ท่ีพบในแปลง
ท่ี (1, 2, 4, 10), (2, 4, 5, 9) และ (4, 5, 6, 10) ตามล าดบั (ตารางท่ี 1)  
การแยกและจ าแนกเช้ือราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดนิบริเวณรากพืชตระกลูถั่ว 

จากการส ารวจและเก็บตวัอยา่งดินบริเวณรอบรากพืชตระกลูถัว่ในพ้ืนท่ีป่าจกัราช-หนองเต็ง จ านวน 71 ชุดดิน ใน
พ้ืนท่ีป่า 10 แปลง แลว้น ามาแยกชนิดของเช้ือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซา และจดัจ าแนกชนิดของเช้ือราโดยอาศยัลกัษณะทาง
สัณฐานวิทยาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ สามารถแยกเช้ือราอาบสัคูล่าร์ไดท้ั้งส้ิน 469 ไอโซเลต เช้ือรา AMF ท่ีอาศยัในบริเวณ
พ้ืนท่ีรากพืชตระกูลถั่ว พบมากท่ีสุดอยู่ในสกุล Glomus (376 ไอโซเลต) รองลงมาได้แก่ Acaulospora (56 ไอโซเลต), 
Entrophospora (24 ไอโซเลต), Gigaspora (9  ไอโซเลต), และพบน้อยท่ีสุดคือราในสกุล  Scutellospora (4 ไอโซเลต) 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 1)  

เม่ือเปรียบกบัพรรณพืชท่ีส ารวจพบการอยูอ่าศยัร่วมกนัของเช้ือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาในพ้ืนท่ีป่าหนองเต็ง 
พบวา่ พืชท่ีมีปริมาณไอโซเลตของเช้ือรา AMF มากท่ีสุดคือ เกลด็ปลาช่อน และกะพ้ี จ านวน 15 ไอโซเลต รองลงมาคือ แดง 

http://invam.caf.wvu.edu/
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(14 ไอโซเลต), ชะเอม (12 ไอโซเลต) ในขณะท่ีพนัชาด, ชงโคนา, ส้มเส๊ียว, ชะคราม และเกล็ดปลาหมอ พบเช้ือราอยา่งละ 
10 ไอโซเลต ซ่ึงเช้ือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาท่ีพบจากการส ารวจทุกพ้ืนท่ีป่าจะมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นปริมาณ และ
ความหลากหลายของสกลุเช้ือรา  

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของพรรณพืชและสกุลของเช้ือรา AMF ในแต่ละพ้ืนท่ีท่ี
แตกต่างกนั เช้ือราท่ีพบมากท่ีสุดอยูใ่นสกุล Glomus พบรองลงมาคือ Acaulospora ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาเช้ือรา AMF 
ในประเทศไทย ซ่ึงพบว่าเช้ือราในสกุล Glomus และ Acaulospora มีความถ่ีในการพบมากท่ีสุด (เมธาวีการณ์ และโสภณ, 
2554; กุลวดี, 2556) สอดคลอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี ความหลากหลายของเช้ือรา AMF มีมากบริเวณรากของตน้พืชตระกลูถัว่ 
โดยพบเช้ือราสกุล Glomus ในทุกพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา ทั้ งน้ีเน่ืองจาก Glomus เป็นสกุลเช้ือราท่ีมีความทนทานต่อความ
หลากหลายของดินมีความสามารถในการแข่งขนั และการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มไดสู้ง (Songachan and Kayang, 2011) 
การกระจายตวัของเช้ือรา AMF มีความสัมพนัธ์กับความเป็นกรด-ด่างของดิน ความช้ืนของดิน และอตัราส่วนระหว่าง
คาร์บอนและไนโตรเจน (นาฏยา, 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 แสดงแผนท่ีแปลงสุ่มเก็บตวัอยา่งดินของพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติหนองเตง็-จกัราช  

 จงัหวดันครราชสีมา 
หมายเหตุ หมายเลข 1. และ 2. คือ สงัคมพืชป่าเตง็รัง 
 หมายเลข 3. และ 4. คือ สงัคมป่าเบญจพรรณ 
 หมายเลข 5. คือ สงัคมป่าปลูกใหม่  
 หมายเลข 6. คือ สงัคมป่าเตง็รัง  
 หมายเลข 7. คือ สงัคมป่าดั้งเดิม  
 หมายเลข 8, 9  และ 10. คือ สงัคมป่าดั้งเดิม (ป่าเตง็รังผสมป่าเบญจพรรณ) 
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ตารางที ่1 ความหลากหลายทางชีวภาพของเช้ือราอาบสัคูลาไมคอไรซา ของพืชตระกลูถัว่ในบริเวณพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
หนองเตง็-จกัราช จ าแนกตามชนิดพืช และลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเช้ือราระดบัสกลุ (Genera) 

    จีนสั   
แปลง
ทดสอบ 

ชนิดพืช Glomus Gigaspor
a 

Scutellospora Acaulospor
a 

Entrophospora 

1 สะเดาป่า (Azadirachta indica) 3 0 0 5 0 
สงัคมพืช หนามหนั (Acacia comosa) 4 0 0 4 0 
ป่าเตง็รัง แดง (Xylia xylocarpa) 5 0 0 4 0 

 พนัชาด (Erythrophleum 
succirubrum) 

8 2 0 0 0 

 ชงโคนา (Bauhinia racemosa) 9 0 0 1 0 
2 สม้เส๊ียว (Bauhinia malabarica) 10 0 0 0 0 

สงัคมพืช สีเสียด (Acacia catechu) 1 0 0 2 2 
ป่าเตง็รัง กะพ้ี (Dalbergia cultrata) 12 2 0 0 1 

 กุ๊ก (Lannea coromandelica) 5 0 0 3 0 
 ข้ีหนอน (Zollingeria dongnaiensis) 8 0 0 0 0 
 แดง (Xylia xylocarpa) 12 0 0 2 0 
 ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) 3 0 0 2 0 
 มะค่าแต ้(Sindora siamensis) 10 0 0 0 0 
 พนัชาด (Erythrophleum 

succirubrum) 
7 0 0 0 0 

3 ชะเอม (Glycyrrhiza glabra) 9 0 0 0 3 
สงัคมป่า ต าแยป่า (Laportea interrupta) 6 0 1 0 1 

เบญจพรรณ มะเคง็ (Dialium cochinchinease) 1 0 0 2 1 
 โมกมนั (Wrightia arborea) 3 0 0 1 1 
 หนามหนั (Acacia comosa) 6 0 0 0 1 
4   เกลด็ปลาช่อน (Phyllodium 

pulchellum) 
12   2  0 1 0 

สงัคมป่า เกลด็ปลาหมอ (Phyllodium elegans) 5 0 0 0 0 
เบญจพรรณ ชะคราม (Sueda maritima) 7 1 0 2 0 

 แดง (X. xylocarpa) 4 0 0 1 0 
 ตะแบก (Lagerstroemia floribunda) 6 0 0 1 0 
 ประดู่ (P. macrocapus) 6 0 1 0 1 
 ปีป (Millingtonia hortensis) 3 0 1 3 0 
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 พนัชาด (Erythrophleum 
succirubrum) 

7 0 0 0 1 

 มะขาม (Tamarindus indica) 4 0 0 0 1 
 พฤกษ ์(Albizia lebbeck) 6 0 0 0 1 

 
ตารางที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพของเช้ือราอาบสัคูลาไมคอไรซา ของพืชตระกูลถัว่ในบริเวณพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
 หนองเตง็-จกัราช จ าแนกตามชนิดพืช และลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเช้ือราระดบัสกลุ (Genera) (ต่อ) 

    จีนสั   
แปลง
ทดสอบ 

ชนิดพืช Glomus Gigaspor
a 

Scutellospora Acaulospor
a 

Entrophospora 

5 เกลด็ปลาช่อน (P. pulchellum) 9 0 0 0 0 
สงัคมป่า ข้ีเถา้หนอน (Grewia eriocarpa) 3 0 0 1 0 
ปลูกใหม่ ครามป่า (Indigofera galegoides) 6 0 0 1 1 

 นนทรี (Peltophorum pterocarpum) 8 0 0 0 1 
 ประดู่ (P. macrocapus) 5 1 0 1 1 
 พยงุ (Dalbergia cochinchinensis) 5 0 0 0 0 
 พฤกษ ์(Albizia lebbeck) 6 0 0 0 0 
 ลูกใตใ้บ (Phyllanthus niruri) 8 0 0 0 0 

6 เกลด็ปลาช่อน (P. pulchellum) 3 0 0 0 0 
สงัคม เกลด็ปลาช่อนใหม่ (Phyllodium sp.) 5 0 0 0 0 
ป่าเตง็รัง ข้ีเหลก็ (Senna siamea) 6 0 1 1 0 

 ครามป่า (I. galegoides) 6 0 0 0 0 
 ชยัพฤกษ ์(Cassia javanica) 7 0 0 0 0 
 แดง (X. xylocarpa) 4 0 0 2 0 
 ฟันฟืม (Fimbristylis rigidula) 7 0 0 1 1 
 มะกล ่าตน้ (Adenanthca pavonina) 4 0 0 0 0 
 มะค่าแต ้(S. siamensis) 4 0 0 1 0 
 ห่ิงเม่นนอ้ย (Crotalaria pallida) 5 1 1 1 1 
7 เกลด็ปลาหมอ (P. elegans) 8 0 0 0 0 

สงัคม แดง (X. xylocarpa) 7 0 0 0 1 
ป่าดั้งเดิม ปีป (Millingtonia hortensis) 7 0 0 1 0 

 สะเดา (Azadirachta indica) 5 0 0 3 0 
8 กะพ้ี (D. cultrata) 4 0 0 1 0 

ป่าดั้งเดิม เกลด็ปลาหมอ (P. elegans) 9 0 0 1 0 
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(เตง็รังผสม
ป่าเบญจ
พรรณ) 

หญา้สองปลอ้ง (H. 
pseudointerrupta) 

4 0 0 1 0 

 
ตารางที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพของเช้ือราอาบสัคูลาไมคอไรซา ของพืชตระกูลถัว่ในบริเวณพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
 หนองเตง็-จกัราช จ าแนกตามชนิดพืช และลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเช้ือราระดบัสกลุ (Genera) (ต่อ) 

    จีนสั   
แปลง
ทดสอบ 

ชนิดพืช Glomus Gigaspor
a 

Scutellospora Acaulospor
a 

Entrophospora 

9 ทบัแทว (Pterolobium integrum) 4 0 0 0 0 
ป่าดั้งเดิม ทานาคา (Hesperethusa crenulata) 5 0 0 0 0 

(เตง็รังผสม
ป่า 

ประดู่ (P. macrocapus) 6 0 0 0 0 

เบญจ
พรรณ) 

พฤกษ ์(A. lebbeck) 5 0 0 2 1 

 แดง (X. xylocarpa) 5 0 0 1 0 
 สะเดาชา้ง (A. excelsa) 5 0 0 0 0 
 สาธร (Millettia leucantha) 3 0 0 1 0 
 เส๊ียว (B. malabarica) 6 0 0 1 1 
 หญา้สองปลอ้ง (H. 

pseudointerrupta) 
7 0 0 0 0 

 อญัชญัป่า (Clitoria macrophylla) 6 0 0 0 0 
10 เกลด็ปลาช่อน (P. pulchellum) 8 0 0 2 0 

ป่าดั้งเดิม ชงโคนา (B. racemosa) 6 0 0 0 1 
(เตง็รังผสม

ป่า 
แดง (X. xylocarpa) 6 0 0 0 0 

เบญจ
พรรณ) 

พนัชาด (E. succirubrum) 5 0 0 1 0 

 พฤกษ ์(A. lebbeck) 6 0 0 0 0 
 ฉนวน (D. nigrescens) 5 0 0 0 0 
 อญัชญัป่า (C. macrophylla) 4 0 0 1 1 

 

สรุปผลการวจัิย 
จากการส ารวจและจ าแนกเช้ือราอาบัสคูล่าร์ไมคอร์ไรซาบริเวณดินรอบรากพืชตระกูลถั่วในพ้ืนท่ีป่าสงวน

แห่งชาติจกัราช-หนองเต็ง จ านวน 71 ตวัอยา่งดิน ในบริเวณพ้ืนท่ีป่า 10 แปลง พบวา่ในบริเวณพ้ืนท่ีป่าแต่ละแปลงมีความ
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หลากหลายของชนิดและปริมาณของเช้ือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซาแตกต่างกนัมาก แปรผนัตามชนิดพรรณของพืชตระกลู
ถัว่ในแต่ละแปลง งานวิจยัน้ีเป็นการส ารวจเบ้ืองตน้เพ่ือน าไปสู่การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือรา อาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไร
ซามีท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชตระกูลถัว่ในพ้ืนท่ี ซ่ึงส าคญัอย่างยิ่งต่อการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีป่าใน
ประเทศไทยในล าดบัต่อไป 
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ศักยภาพการให้ผลผลติของถั่วเขียวพนัธ์ุใหม่ 7 พนัธ์ุ ใน 2 ฤดูปลูก 
Yield Potentials of 7 New Cultivars of Mungbean in 2 Planting Seasons 

 
รัชตา ทนวทูิวตัร 1*   

Ratchata Tonwitowat1*   
 

บทคัดย่อ  
 

 การหาศกัยภาพการให้ผลผลิตของถัว่เขียวพนัธ์ุใหม่ 7 พนัธ์ุใน 2 ฤดูปลูก ไดป้ลูกทดลองระหว่างเดือนธันวาคม 
2558 ถึงกุมภาพันธ์ 2559 (ฤดูแล้ง) และกันยายนถึงพฤศจิกายน 2559 (ฤดูปลายฝน) ท่ีคณะเทคโนโลยีการ เกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ ้ า 7 พนัธ์ุ ได้แก่ พนัธ์ุ KUML1, KUML2, 
KUML3, KUML4, KUML5, KUML8 และชยันาท84-1 ผลการทดลองพบวา่ ถัว่เขียวทุกพนัธ์ุให้ความสูงตน้ในฤดูปลายฝน
สูงกวา่ฤดูแลง้เฉล่ีย 35 เปอร์เซ็นต ์มีจ านวนขอ้มากกวา่ 2-3 ขอ้ อีกทั้งเก็บเก่ียวไดเ้ร็วกวา่ 1-3 วนั  ในฤดูแลง้ KUML3 เป็น
พนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูงกวา่พนัธ์ุอ่ืน (213.6 กิโลกรัมต่อไร่)  โดยมีจ านวนฝักและน ้ าหนกัเมล็ดต่อตน้เท่ากบั 25.1 ฝักและ 25.0 
กรัม แต่ในฤดูปลายฝน กลบัเป็น KUML2 และ KUML8 ท่ีให้ผลผลิตต่อไร่มากกวา่ เฉล่ีย 280.0 กิโลกรัมต่อไร่ (จ านวนฝัก 
22.4-22.8 ฝักต่อตน้ และน ้ าหนกัเมล็ด 26.0 กรัมต่อตน้) อยา่งไรก็ตาม KUML8 ให้ค่าดชันีเก็บเก่ียวสูงสุดในฤดูแลง้เท่ากบั 
0.39  ส่วน KUML3 ไดค้่าสูงสุดในฤดูปลายฝนเฉล่ีย 0.25 และจากผลการวิเคราะห์ปริมาณแป้งและโปรตีนในเมล็ดถัว่เขียว
ทั้ ง 7 พนัธ์ุ KUML1และ KUML2 ให้ปริมาณแป้ง 37-38 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงสูงกว่าพนัธ์ุอ่ืนๆ 2-3 เปอร์เซ็นต์ ขณะท่ีปริมาณ
โปรตีนของทุกพนัธ์ุเฉล่ียอยูท่ี่ 24-25 เปอร์เซ็นต ์
 
ค าส าคญั :  ถัว่เขียวพนัธ์ุใหม่, ผลผลิต, ฤดูปลูก 
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ABSTRACT 
 

 To investigate the yield potential of 7 new cultivars of mungbean (KUML1, KUML2, KUML3, KUML4, 
KUML5, KUML8  and CN 84-1 in 2 planting seasons was conducted during dry season (Dec2015-Feb 2016) and late rainy 
season (Sep-Nov 2016) at Faculty of Agricultural Technology; RMUTT, by RCB design 3 replications. The result revealed 
that all cultivars had developed their plant height and no.of node per plant in late rainy season higher than dry season 35% 
and 2-3 node per plant. Moreover, their harvesting dates came earlier 1-3 days as well. In dry season, KUML3 gave better 
grain yield (213.6 kg/rai) due to the best no.of pod and grain weight per plant (25.1 pod and 25.0 g). In contrary, KUML2 
and KUML8 obtained greater grain yields in late raining season equally to 280 kg/rai, this was because of their no. of pod 
and grain weight per plant (22.4-22.8 pod and 26.0 g) too . Anyway, KUML8 had the highest harvest index 0.39 in dry 
season while KUML3 gave the best one (0.25) in late raining seson. Regarding to the analysis of the grain starch and protein 
content, KUML1 and KUML2 contained 37-38% of  starch which 2-3 % more than the others. Meanwhile, the protein 
content of all cultivars were 24-25% by average. 
 
Keyword: new cultivars of mungbean, yield, planting season 
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บทน า 
 ปัญหาวิกฤตภยัแลง้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในอนาคต ท าให้กรมชลประทานตอ้งหยุดการจ่ายน ้ าลงคลอง            
ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงกับพ้ืนท่ีในเขตลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา 22 จังหวดั รวมทั้ งจังหวดัปทุมธานี  โดยรัฐบาลแนะน าให้
เกษตรกรหยดุท านาปรังแลว้หันมาปลูกพืชทางเลือกท่ีใชน้ ้ าน้อยทดแทน  ภาคเกษตรกรเองตอ้งวางแผนและเตรียมความ
พร้อมในการเลือกชนิดพืชใหเ้หมาะสมกบัแหล่งผลิตของตนเอง ตอ้งค านึงถึงการจดัการน ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพในการผลิต 
ส่วนภาครัฐก็ตอ้งวางแผนและเตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกร เลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกบัแหล่งผลิตโดยค านึงถึงการ
จดัการน ้ าอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน อีกทั้ งยงัตอ้งเช่ือมโยงการผลิตสู่ตลาดและอุตสาหกรรมแปรรูปอย่างครบวงจร                 
เพ่ือสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร สร้างมูลค่าเพ่ิมและความยัง่ยนืใหก้บัอุตสาหกรรม (อดิศกัด์ิ, 2558)  ถัว่เขียวเป็นพืชทางเลือก
ชนิดหน่ึงท่ีน่าสนใจและรัฐบาลส่งเสริมใหป้ลูกเพ่ือสูภ้ยัแลง้ เน่ืองจากทั้งปลูกง่ายอายกุารเก็บเก่ียวสั้นเพียง 65-70 วนั เหมาะ
ส าหรับเกษตรกรท่ีจะเลือกปลูกทดแทนขา้วนาปรัง หรือปลูกก่อนขา้วโพดในพ้ืนท่ีประสบภยัแลง้ โดยปลูกก่อนการท านา
หรือปลูกพืชไร่หลกั ช่วยตดัวงจรการระบาดของศตัรูพืช และบ ารุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากการส ารวจในปี 2558 
ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกถัว่เขียว 829,145 ไร่ มีความตอ้งการเมล็ดพนัธ์ุ 4,146 ตนั แต่หน่วยงานภาครัฐผลิตไดเ้พียง 617 ตนั
หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของความตอ้งการเมล็ดพนัธ์ุทั้ งประเทศ ราคาจ าหน่ายทัว่ไปในทอ้งตลาด 60-70 บาทต่อกิโลกรัม 
ผลผลิตเฉล่ีย 117-300 กิโลกรัมต่อไร่ ข้ึนกบัคุณภาพเมลด็พนัธ์ุและการจดัการ ความตอ้งการใชผ้ลผลิตเมล็ดภายในประเทศ
ประมาณ 100,000 ตนัต่อปี ใชใ้นอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑ์เช่น วุน้เส้น แป้ง และเพาะถัว่งอก ราคาเมล็ดท่ีรับซ้ือใน
ตลาดอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 34-38 บาท ตลาดน าเขา้ท่ีส าคญัคือ พม่า ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกเป็นอนัดบัสองรองจากอินเดีย ส่วนตลาด
ส่งออกอยา่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีศกัยภาพในการรับซ้ือไดอี้กปริมาณมาก นบัวา่ยงัมีโอกาสสูงในการปลูกถัว่เขียวเพ่ือ
ท ารายไดข้องเกษตรกรไทย (พีระศกัด์ิ, 2559 และจุดประกาย, 2558) ในระหว่างปี พ.ศ.2548-2554 ทั้งหน่วยงานของกรม
วิชาการเกษตร ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ภายใตทุ้นส่งเสริมกลุ่มนกัวจิยัอาชีพโครงการเทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือพฒันาพนัธ์ุถัว่เขียวไทย ได้
พฒันาสายพนัธ์ุถัว่เขียวสายพนัธ์ุใหม่ท่ีใหผ้ลผิตสูง ขนาดเมล็ดโต ตา้นทานโรคใบจุด และโรคราแป้ง เหมาะกบัปลูกในฤดู
แลง้ ซ่ึงไดว้างแผนขยายผลเทคโนโลยกีารผลิตถัว่เขียวในระยะต่อไปคือ การทดสอบพนัธ์ุ ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นพนัธ์ุและ
การผลิตสู่เกษตรกร(พีระศกัด์ิ, 2558) ดงันั้นในฐานะสถาบนัทางการศึกษาของภาครัฐดา้นการเกษตรท่ีสอนและวจิยัในพ้ืนท่ี 
จึงไดข้ออนุเคราะห์เมล็ดพนัธ์ุถัว่เขียวพนัธ์ุใหม่จากกลุ่มนักวิจัยอาชีพเพ่ือพฒันาถัว่เขียวไทย 6 พนัธ์ุและอีก 1 พนัธ์ุจาก
ศูนยว์ิจยัพืชไร่ชยันาท กรมวิชาการเกษตร เพ่ือปลูกทดสอบหาศกัยภาพการใหผ้ลผลิตและคุณภาพผลผลิตของถัว่เขียวทั้ง 7 
พนัธ์ุ ทั้งในฤดูแลง้และฤดูปลายฝน  ทั้งน้ีเพ่ือน าสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตและการผลิตเมลด็พนัธ์ุถัว่เขียวต่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การปลูกทดลองหาศกัยภาพการให้ผลผลิตของถัว่เขียวพนัธ์ุใหม่ใน 2 ฤดูปลูก ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึง

กุมภาพนัธ์ 2559 (ฤดูแลง้) และกันยายนถึงพฤศจิกายน 2559 (ฤดูปลายฝน) ท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (RCBD) จ านวน 3 ซ ้ า ทั้งส้ิน 7 พนัธ์ุไดแ้ก่ 
ถัว่เขียวพนัธ์ุ KUML1, KUML2, KUML3, KUML4, KUML5 และ KUML8 จากกลุ่มนกัวิจยัอาชีพเพ่ือพฒันาพนัธ์ุถัว่เขียว
ไทยโดย ศ.ดร.พีระศกัด์ิ ศรีนิเวศน์ พนัธ์ุชยันาท84-1 (CN84-1) จากศูนยว์จิยัพืชไร่ชยันาท กรมวชิาการเกษตร  เตรียมดินโดย
ไถ 1 คร้ังแลว้พรวนพร้อมหวา่นปุ๋ยคอกอตัรา 2 ตนัต่อไร่ ยกร่องปลูกระยะ 75 เซนติเมตร  ปลูก 2 แถวต่อร่อง ระยะระหวา่ง
แถว 40 เซนติเมตร  ระหวา่งหลุม 20 เซนติเมตร  3 ตน้ต่อหลุม ขนาดแปลงยอ่ย 18 ตารางเมตร ก่อนปลูกคลุกเมล็ดพนัธ์ุถัว่
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เขียวดว้ยไรโซเบียมส าหรับถัว่เขียว ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 16–16–16 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่พร้อมปลูก ก าจดัวชัพืชดว้ยจอบท่ี 
15 วนัหลงัปลูก  เก็บเก่ียวฝักแหง้ในระยะ R7-R8 เม่ือเปลือกฝักเปล่ียนเป็นสีด า หรือสีฟางขา้วในพนัธ์ุ KUML5  การบนัทึก
ขอ้มูลประกอบดว้ย ลกัษณะทางเกษตรบางประการ (ความสูงตน้และจ านวนขอ้ ณ .วนัเก็บเก่ียว อายุวนัดอกแรกบาน 50 
เปอร์เซ็นต ์อายวุนัติดฝักแรกและอายเุก็บเก่ียว) องคป์ระกอบผลผลิตและผลผลิต (ความยาวฝัก  จ านวนฝักต่อตน้ จ านวน
เมล็ดต่อฝัก น ้ าหนกั 1,000 เมล็ด ผลผลิตเมลด็ต่อไร่ และดชันีเก็บเก่ียว) และค่าวเิคราะห์ปริมาณแป้งและโปรตีนในเมลด็ถัว่
เขียวแต่ละพนัธ์ุจากฤดูปลายฝนของฤดูปลายฝน  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
ลกัษณะทางเกษตรบางประการ ( ตารางที ่1)    
 ความสูงตน้ และจ านวนขอ้ ณ.วนัเก็บเก่ียวของถัว่เขียวพนัธ์ุใหม่ 7 พนัธ์ุ พบวา่ เฉพาะความสูงตน้ในฤดูปลายฝนท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยถัว่เขียวทุกพนัธ์ุให้ความสูงตน้และจ านวนขอ้ในช่วงปลายฝนสูงกวา่ช่วงแลง้
เฉล่ีย 26.1-38.0 เซนติเมตร และ 2-3 ขอ้  ความสูงของตน้ถัว่เขียวเฉล่ียในฤดูแลง้อยูท่ี่ 56.6 เซนติเมตร และมีจ านวนขอ้ 6-8 
ขอ้ ขณะท่ีในฤดูปลายฝน พนัธ์ุ KUML1 และ CN84-1 เป็นพนัธ์ุท่ีมีความสูงเฉล่ีย 91.9–92.4 เซนติเมตรซ่ึงสูงกวา่พนัธ์ุอ่ืนๆ 
ประมาณ 4-9 เซนติเมตร โดยเฉล่ียทุกพนัธ์ุใหจ้ านวนขอ้ 9-10 ขอ้  ทั้งน้ีดว้ยฤดูการผลิตท่ีต่างกนั สภาพฟ้าอากาศต่างกนั ท า
ให้การเจริญเติบโตในฤดูแลง้ท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ีย 22-23องศาเซลเซียส มีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียต ่ามาก ตอ้งมีการให้น ้ าเป็นระยะ 
ส่งผลให้มีถัว่เขียวชะงกัการเจริญเติบโต ตน้เต้ีย มีจ านวนขอ้ลดลง ซ่ึงศูนยว์ิชยัพืชไร่ชยันาท (2552) ไดร้ายงานวา่ ส าหรับ
การปลูกถัว่เขียวในช่วงเดือนธนัวาคมถึงมกราคม ควรหลีกเล่ียงช่วงท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่ 15 องศาเซลเซียส เน่ืองจากท าใหต้น้
ถัว่เขียวชะงกัการเจริญเติบโตและแคระแกร็น 
   วนัดอกแรกบาน 50 เปอร์เซ็นต ์วนัฝักแรกแก่ และวนัเก็บเก่ียว กลบัพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง
ทางสถิติเฉพาะฤดูปลูกช่วงแลง้   ถัว่เขียวท่ีปลูกในช่วงแลง้ใชร้ะยะเวลาในการพฒันาถึงวนัดอกแรกบาน 50 เปอร์เซ็นตน์าน
กวา่ฤดูปลายฝน 1-5 วนั มีผลให้วนัฝักแรกแก่ และวนัเก็บเก่ียวชา้กวา่ 1-3 วนัเช่นกนั พนัธ์ุ KUML8  มีวนัดอกแรกบาน 50 
เปอร์เซ็นต ์ วนัฝักแรกแก่ และวนัเก็บเก่ียวในทั้งสองฤดูปลูกใกลเ้คียงกนัและเร็วกวา่พนัธ์ุอ่ืนเฉล่ีย 34-35 วนั 48-49 วนัและ 
62-63 วนั ตามล าดบั  ขณะท่ีในช่วงแลง้ KUML4, KUML5 และ CN84-1 เป็นพนัธ์ุท่ีใชเ้วลาพฒันาในช่วงน้ีนานกวา่พนัธ์ุอ่ืน
อยู ่2-3วนั แต่ก็ไม่ต่างจากพนัธ์ุอ่ืนในช่วงปลายฝน สมทรง และคณะ (2538) พบวา่ การปลูกถัว่เขียวในช่วงปลายฝน ท่ีไดรั้บ
ปริมาณแสงลดลงจะส่งผลใหอ้ายวุนัออกดอกสั้นลง ขนาดเมลด็หรือน ้ าหนกั 100 เมลด็ลดลง  
องค์ประกอบผลผลติ (ตารางที ่2 ) 
            ถัว่เขียวพนัธ์ุใหม่ทุกพนัธ์ุให้องคป์ระกอบผลผลิตทุกลกัษณะต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในทั้งสองฤดูปลูก  
จ านวนฝักต่อตน้ น ้ าหนักเมล็ดต่อตน้และน ้ าหนกั 1000 เมล็ดของถัว่เขียวแต่ละพนัธ์ุมีความแตกต่างในต่างฤดูปลูก  พนัธ์ุ 
KUML2, และ KUML8 ใหค้่าเฉล่ียจ านวนฝักและน ้ าหนกัต่อตน้สูงในทั้งสองฤดูปลูกเฉล่ีย 18-23 ฝัก ส่วนพนัธ์ุ KUML3 ให้
ค่าเฉล่ียของทั้งสองลกัษณะน้ีสูงกว่าพนัธ์ุอ่ืนเฉพาะในช่วงปลูกฤดูแลง้เท่านั้นคือ 25 ฝักและ 25 กรัม ตามล าดับ ขณะท่ี 
KUML5 ให้ค่าองค์ประกอบทั้งสองต ่ากว่าทุกพนัธ์ุและทุกฤดูปลูก เฉล่ียมีเพียง 11-14 ฝักและไดน้ ้ าหนักเมล็ด  11.2-12.4 
กรัมต่อตน้ ส าหรับความยาวฝักและจ านวนเมล็ดต่อฝักพบวา่ ถัว่เขียวแต่ละพนัธ์ุให้ค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนัในทั้งสองฤดูปลูก 
ระหว่าง 9.9-11.2 เซนติเมตรและ 11-13 เมล็ดต่อฝัก  ในส่วนขนาดเมล็ด KUML8 มีขนาดเมล็ดใหญ่ในทั้ งสองฤดูปลูก 
น ้ าหนกั 1000 เมลด็หนกั 73.9 และ 74.3 กรัม  โดยท่ี KUML1 และKUML3 มีขนาดใกลเ้คียงกบั KUML8 ในช่วงปลูกฤดูแลง้  
แต่ในฤดูปลายฝนกลบัพบว่า น ้ าหนักเมล็ด 1000 เมล็ดของพนัธ์ุอ่ืนๆจะนอ้ยกว่า KUML8 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ พนัธ์ุ 
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CN84-1 มีขนาดเมล็ดเล็กท่ีสุดในพนัธ์ุทั้งหมดท่ีปลูกทดสอบ มีน ้ าหนัก 1000 เมล็ด 68.2 กรัมในช่วงแลง้ และกลบัลดลง
เหลือเพียง 66.4 กรัมในฤดูปลายฝน ซ่ึงจากผลงานวิจยัของจานุลกัษณ์ และคณะ(2559) ท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุหลกัถัว่เขียวพนัธ์ุ
ใหม่ทั้ง 6 พนัธ์ุจากโครงการเทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือพฒันาพนัธ์ุถัว่เขียวไทย โดยวธีิหวา่นใชเ้มลด็พนัธ์ุอตัรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ 
ในช่วงปลายฝนเ ดือนกันยายนถึงธันวาคม 2558 ณ .มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร จงัหวดัล าปาง ก็พบเช่นเดียวกนัวา่  KUML3, KUML8 และ KUML1 มีจ านวนฝักต่อตน้มากกวา่พนัธ์ุ
อ่ืนเฉล่ีย 19-22  ฝักต่อตน้ จ านวนเมลด็ต่อฝักเฉล่ียของทุกพนัธ์ุอยูท่ี่ 11-13 เมลด็ต่อฝัก  KUML3 และ KUML8 มีเมลด็ขนาด
ใหญ่ น ้ าหนกั 1000 เมลด็ 86.9 และ 82.9 กรัม ตามล าดบั   
ผลผลติ และปริมาณโปรตนีและแป้งในเมลด็(ตารางที ่3)      
            ผลผลิตเมล็ดท่ีเก็บเก่ียวไดแ้ละค่าดชันีเก็บเก่ียวจากทุกพนัธ์ุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติในทั้งสองฤดู
ปลูก ในช่วงปลายฝนพนัธ์ุส่วนใหญ่ของถัว่เขียวให้ผลผลิตมากกวา่ฤดูแลง้ โดยเพ่ิมข้ึนเฉล่ียตั้งแต่ 35.8- 101.0 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ยกวนัพนัธ์ุ KUML3 และ  KUML4 ท่ีกลบัไดป้ริมาณลดลงเฉล่ีย  32.5 และ 6.9 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
ทั้งสองพนัธ์ุพบอาการของโรคโคนเน่า รากเน่า จึงท าให้ผลผลิตลดลงในฤดูน้ีท่ีมีอุณหภูมิและความช้ืนค่อนขา้งสูง มีน ้ าขงั
ในร่องปลูกเป็นระยะ เป็นสภาพท่ีเหมาะกบัการเกิดโรค (ศูนยว์ิจยัพืชไร่ชยันาท, 2552)  อยา่งไรก็ตาม พนัธ์ุ KUML3 เป็น
พนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตเมล็ดเฉล่ียสูงสุด 213.6 กิโลกรัมต่อไร่ในฤดูแลง้ ขณะท่ีในฤดูปลายฝนมีพนัธ์ุ KUML2 และ KUML8 ท่ี
ให้ผลผลิตเมล็ดสูงเฉล่ียใกลเ้คียงกนั คือ 279.9 และ 278.8 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั  ส่วน KUML5 ให้ผลผลิตต ่าในทั้ง
สองฤดู ซ่ึงเท่ากบั 95.9 (ฤดูแลง้) และ 131.7 (ฤดูปลายฝน) กิโลกรัมต่อไร่ เม่ือเปรียบเทียบกบัผลงานของจานุลกัษณ์ และ
คณะ(2558) ซ่ึงพบวา่ พนัธ์ุ KUML3 ให้ผลผลิตสูงสุด เฉล่ีย 252.0 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะท่ีพนัธ์ุ KUML5 ท่ีมีเปลือกฝักสีฟาง
ขา้วไดผ้ลผลิตเมลด็ต ่าสุดเพียง 80.0กิโลกรัมต่อไร่ ในทางตรงขา้มกบัผลผลิต ค่าดชันีเก็บเก่ียวของถัว่เขียวเกือบทุกพนัธ์ุจะมี
ค่าสูงในฤดูแลง้และลดลงระหวา่ง 0.07-0.21 โดยเฉพาะพนัธ์ุ KUML5 ท่ีลดลงมากท่ีสุด ในฤดูแลง้พนัธ์ุ KUML8 เป็นพนัธ์ุท่ี
ให้ค่าดชันีเก็บเก่ียวสูงสุด 0.39  แต่ในฤดูปลายฝนกลบัเป็น KUML3 ท่ีมีค่าสูงกว่าพนัธ์ุอ่ืนโดยเท่ากบั 0.25  นอกจากน้ียงั
พบว่าพนัธ์ุ CN84-1 เป็นพนัธ์ุท่ีมีค่าดชันีเก็บเก่ียวผนัแปรตามฤดูปลูกต ่าท่ีสุด เฉล่ียระหว่าง 0.20 (ฤดูแลง้) และ 0.21 (ฤดู
ปลายฝน)  
               จากผลวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและแป้งจากผลผลิตเมล็ดถัว่เขียวฤดูปลายฝนโดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
เอนไซมแ์ละการใชป้ระโยชน์จุลินทรีย ์ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยชีีวภาพ  สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบวา่ ปริมาณโปรตีนในเมล็ดถัว่เขียวทุกพนัธ์ุใกลเ้คียงกนั 
เฉล่ียอยู่ท่ี 23.48-24.75 เปอร์เซ็นต์ พนัธ์ุ KUML1และ KUML2 มีแนวโน้มให้ปริมาณแป้งในเมล็ดสูงกว่าพนัธ์ุอ่ืน 3-4 
เปอร์เซ็นต ์หรือเท่ากบั 37.93 และ37.40 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั  
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ตารางที ่1    ความสูงตน้  จ านวนขอ้ ณ.วนัเก็บเก่ียว  วนัดอกแรกบาน 50%  วนัฝักแรกแก่  และวนัเก็บเก่ียวของ 
                    ถัว่เขียวพนัธ์ุใหม่  7 พนัธ์ุ ในฤดูแลง้ (ธค58- กพ59 ) และฤดูปลายฝน (กย-พย 59)  

 
 
พนัธ์ุ 

ความสูงตน้ 
(เซนติเมตร) 

จ านวนขอ้ วนัดอกแรกบาน 
50% (วนั) 

วนัฝักแรกแก่ 
(วนั) 

วนัเก็บเก่ียว 
(วนั) 

แลง้ ปลาย
ฝน 

แลง้ ปลาย
ฝน 

แลง้ ปลาย
ฝน 

แลง้ ปลาย
ฝน 

แลง้ ปลาย
ฝน 

KUML1 54.4 92.4a 6.3 9.1   36.0bc    34.7  50.0bc 48.7  64.0bc 62.7 
KUML2 55.2 83.9c 7.5 9.4  36.3b 34.7 50.3b 49.0 64.3b 63.0 
KUML3 55.9 83.7c 7.7 9.3  36.7b 34.0 50.7b 48.3 64.7b 62.3 
KUML4 54.0 88.5b 7.8 9.7  38.0a 34.7 52.0a 49.0 66.0a 63.0 
KUML5 58.3 84.4c 8.1 9.8  38.7a 35.0 52.7a 49.3 66.7a 63.3 
KUML8 60.1 84.6c 7.0 9.1  35.0c 34.0 49.0c 48.0 63.0c 62.0 
CN84-1 58.2 91.9a 7.8 9.5  38.7a 35.7 52.7a 49.7 66.7a 63.7 
CV% 7.45 1.98 9.25 4.45 1.91 2.82 1.39 2.26 1.09 1.75 
F-test1/ ns ** ns ns ** ns ** ns ** ns 
LSD 0.5 - 1.5 - - 1.2 - 1.2 - 1.3 - 
LSD0.1 - 2.1 - - 1.7 34.7 1.7 - 1.8 - 

1/ns indicate non-significant and ** indicate significant at P<0.01.  
ตารางที ่2   ลกัษณะองคป์ระกอบผลผลิตของถัว่เขียวพนัธ์ุใหม่  7 พนัธ์ุในฤดูแลง้ (ธค58- กพ59) และฤดูปลายฝน  
                   (กย-พย 59)  

 
 
พนัธ์ุ 

จ านวนฝักต่อตน้
(ฝัก) 

ความยาวฝัก
(เซนติเมตร)  

 จ านวนเมลด็ 
ต่อฝัก 

น ้าหนกัเมลด็ 
ต่อตน้ (กรัม) 

น ้าหนกั 1000เมลด็ 
(กรัม) 

แลง้ ปลาย
ฝน 

แลง้ ปลาย
ฝน 

แลง้ ปลาย
ฝน 

แลง้ ปลาย
ฝน 

แลง้ ปลาย
ฝน 

KUML1 16.1d 15.0d  10.5a   11.2a  12.3a  13.0a  12.6d 17.5c   73.8a  69.7bc 
KUML2 18.0c 22.4a 9.9b   10.7b 11.5ab  12.4b  20.8ab 26.2a  69.8cd  68.4bcd 
KUML3   25.1a 20.7b  10.4a    10.7b 11.7ab 12.0bc  25.0a 17.0c 72.4b  69.6bc 
KUML4  18.8bc 17.6c  10.4a   10.4b  12.3a 12.2bc  18.8b 14.4d 70.5c  69.6bc 
KUML5  11.0f 14.3d  10.0b  10.2bc  11.3b  11.9c  11.2d 12.4e 70.8c  70.2b 
KUML8  20.2b 22.8a  10.5a   11.1a  11.2b  12.5b  22.9a 26.1a 73.9a  74.3a 
CN84-1  14.1e 18.8c 9.9b 10.5b  11.6ab  13.0a 16.9bc  22.1b  68.2d  66.4d 
CV%     5.57 3.72 2.03 1.38 3.63 2.19 5.16 4.60 0.91 3.20 
F-test1/        ** ** * ** * ** ** ** ** ** 
LSD 0.5     1.7 1.2 0.4 0.5 0.7 0.3 3.4 1.6 1.2 3.9 
LSD0.1     2.4 1.7 0.5 0.7 1.0 0.4 4.7 2.2 1.6 5.5 

1/*  and ** indicate significant at and P<0.05 and P<0.01. 
ตารางที ่3   ผลผลิต ดชันีเก็บเก่ียวของถัว่เขียวพนัธ์ุใหม่  7 พนัธ์ุในฤดูแลง้(ธค58- กพ59 ) และฤดูปลายฝน  
                   (กย-พย 59)  ปริมาณโปรตีนและแป้ง (dry weight basis) ของเมลด็ถัว่เขียวพนัธ์ุต่างๆ 
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พนัธ์ุ 

ผลผลิต  (กิโลกรัม/ไร่) ดชันีเก็บเก่ียว ปริมาณ
โปรตีน (%) 

ปริมาณแป้ง 
(%) แลง้ ปลายฝน แลง้ ปลายฝน 

KUML1 105.1f 186.6c 0.23d       0.13d 23.78±0.31 37.93±1.59 
KUML2 178.9c 279.9a 0.34b       0.21b 23.92±0.35 37.40±0.44 
KUML3 213.6a 181.1c 0.33b       0.25a 24.75±1.23 35.16±0.40 
KUML4 160.4d   153.5cd 0.24d       0.17c 23.48±0.47 34.73±1.25 
KUML5 95.9f 131.7d 0.29c 0.14d 23.59±0.15 35.48±1.13 
KUML8 195.5b 278.8a 0.39a 0.18c 24.26±0.15 34.50±0.38 
CN84-1 144.3e 235.2b 0.20e 0.21b 23.89±0.37 34.82±1.04 
CV% 8.05 9.10 9.06 10.86 - - 
F-test1/ ** ** ** ** - - 
LSD 0.5 14.3 33.8 0.02 0.02 - - 
LSD0.1 20.0 47.4 0.03 0.03 - - 

1/** indicate significant at P<0.01.   
 

สรุปผลการวจัิย 
 ศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตของถัว่เขียวพนัธ์ุใหม่ทั้ง 7 พนัธ์ุผนัแปรตามฤดูปลูก พนัธ์ุ KUML3 เหมาะสมส าหรับการ
ปลูกในช่วงแลง้ ส่วนพนัธ์ุ KUML2 และ KUML8 รวมทั้ง CN84-1 เป็นพนัธ์ุท่ีมีศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตสูงในฤดูปลายฝน  
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ประสิทธิภาพสารสกดัจากพืช สารชีวภัณฑ์ สารน า้มัน และสารฆ่าแมลงในการป้องกนัก าจัดไรศัตรูส้มโอ
ทบัทมิสยาม ในอ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช 

The  Efficiency  of  Plant  Extracts,  Bio-pesticide, Petroleum  Oil  and Insectides  for  Controlling  
Mite  on  Pummelo  cv. Tubtimsiam  in  Pakpanang Disrict,  Nakhon  Si  Thammarat  Province 

  
ทิพาวรรณ ทองเจือ1* และ  จรัญ ทองเจือ2 

Tipawan  Thongjua1*  and Juran Thongjua 2 
 

บทคัดย่อ 
 

 การท าลายจากไรพบมากในระยะใบและผล ก่อใหเ้กิดความเสียหายเป็นอยา่งมากและท าให ้เกษตรกรตอ้งปลิดผล
ท้ิงคราวละมากๆตั้งแต่ระยะผลอ่อน เน่ืองจากผลผลิตท่ีเสียหายจะไม่สามารถพฒันาและเจริญเติบโตต่อไปได ้  การศึกษา
ประสิทธิภาพสารในการป้องกนัก าจดัไรศตัรูส้มโอ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากรรมวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัก าจดั
ไร ด าเนินการระหว่างวนัท่ี 14 ตุลาคม 2560 ถึง 4 พฤศจิกายน 2560 ในสวนส้มโอทับทิมสยามของเกษตรกร อายุต้น
ประมาณ 4-5 ปี จ านวน 40 ตน้ ในอ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block Design (RCBD) ประกอบดว้ย 4 ซ ้ า 10 กรรมวธีิ  สุ่มใบบริเวณนอกทรงพุม่ จ านวน 20 ใบ/ตน้ ตรวจนบัจ านวนไรและ
ความเสียหายของใบ ก่อนการทดลองและหลงัฉีดพ่นสาร 7  14 และ 21 วนั ผลการศึกษาประสิทธิภาพของกรรมวิธีในการ
ป้องกนัก าจดัไร พบวา่ การใชอ้มีทราช (ไมแทค 20% EC) มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดโดยมีประสิทธิภาพในการควบคุมประชากร
ไร  99.34 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ การใช ้   อะบาเมค็ติน   เฟนไพโรติเมต  ไพริดาเบน โพรพาร์ไกต ์ ปิโตรเลียมออยล ์ สาร
สกดัจากสะเดา (azadiractin 0.1%) สารชีวภาพ (พด.7) และ  พน่น ้ าเปล่า โดยมีประสิทธิภาพของกรรมวธีิ 96.90  94.58  94.18  
92.86  88.74  83.93  71.82 และ 21.71 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั เปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) ส าหรับความเสียหาย
ของใบท่ีเกิดจากการท าลายของไรหลงัการใชส้าร พบว่า หลงัการฉีดพ่นสารท่ีระยะเวลา  7  14 และ 21 วนั ค่าเฉล่ียความ
เสียหายท่ีเกิดจากการท าลายของไรจากทุกกรรมวธีิมีความแตกต่างทางสถิติกบัชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร)  
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ABSTRACT 

  
 The mite damage was usually found on the leaves and young fruits of the Pummelo cv. Tubtimsiam. Farmers need 
to cut off these infestation fruits because the young fruits cannot growth and development to the full fruits. The study of the 
efficiency of plant extracts, bio-pesticide, petroleum oil and insecticides for controlling mite on Pummelo cv. Tubtimsiam 
had the purpose of finding the effective treatments for controlling pummelo mites. The experiment was conducted in 4-5 
years old, 4 0  trees, pummelo cv. Tubtimsaim plantation at Pakpanang district, Nakhon Si Thammarat province. The 
experimental design was using RCBD with 4  replication and 10  treatments. The number of mites and leaf damage were 
counted and evaluated by sampling 20  leaves/tree from outside of the canopy before application treatments onetime and 
after application treatments 7, 14 and 21 days. The result showed that the highest effectiveness compared with control (non-
treated) was amitraz (mitrac 20% EC)  99.34 % followed by abamectin, fenpyroximate, pyridaben, propargite, petroleum 
oil, neem extract (azadiractin 0.1%), biological substances  and  spray water, was giving 96.90,  94.58, 94.18, 92.86, 88.74, 
83.93, 71.82 and 67.22 %, respectively. The average percentage of leaf damage after application treatment at 7, 14 and 21 
days were found that all treatments were significant differences from control (non-treated) 
 
Keywords : mite , abamectin, neem, petroleum oil   
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บทน า 
ส้มโอพนัธ์ุทับทิมสยามจังหวดันครศรีธรรมราชเป็นท่ีรู้จกัทั่วไปว่ามีรสชาติอร่อย ผลผลิตมีราคาดี โดยราคา

จ าหน่ายในปัจจุบนัประมาณผลละ 200-250 บาท ปัญหาการระบาดของไรพบในระยะท่ีฝนท้ิงช่วง อากาศแหง้แลง้และลมพดั
แรง  มกัพบการท าลายทุกระยะการเจริญเติบโตของส้มโอ (ฐปนีย์ และคณะ, 2558) ชนิดของไรศตัรูส้มโอ  จากการส ารวจ
พบไรศตัรูพืชรวม 10 ชนิด แต่ชนิดท่ีมีความส าคญัและท าความเสียหายใหแ้ก่ส้มโอในระยะใบ และผล ไดแ้ก่ ไรแดงแอฟริ
กัน  (Eutetranychus africanus (Tucker)) และไร เหลืองส้ม  (Eotetranychus cendanai Rimando)  ส าห รับไรขาวพริก 
(Polyphagotarsonemus latus (Banks)) มกัพบท าลายในระยะใบอ่อนและผลอ่อน ซ่ึงท าความเสียหายได้มากและรวดเร็ว
เกษตรกรตอ้งปลิดผลท่ีเกิดจากการท าลายท้ิงคราวละมากๆ  เน่ืองจากผลผลิตเกิดความเสียหายตั้งแต่ยงัเล็กไม่สามารถเจริญ
ต่อไปได ้  ระดบัการตดัสินใจในการใชส้ารเคมี โดยการสุ่มส ารวจประชากรไร  เช่น ไรแดงแอฟริกนัและไรเหลืองส้ม มกั
พบท าลายระยะใบเพสลาด ใบแก่และผล โดยการสุ่มใบ หากพบไรมากกวา่ 80% หรือ  สุ่มผล หากพบมากกวา่ 20% ให้พ่น
สาร propagite (Omite 30  30%WP) อตัรา 30 กรัม/น ้ า 20 ลิตร หรือ สาร amitraz (Mitac 20%EC) อตัรา 30 มิลลิลิตร/น ้ า  20 
ลิตร  โดยทัว่ไปไรในส้มโอ ระยะใบ จะพบไรแดงในปริมาณมากกวา่ไรชนิดอ่ืน โดยจะพบสูงท่ีสุดในช่วงเดือนธนัวาคม-
มกราคม จากนั้นจะค่อยๆ ลดลง ปริมาณอาจสูงข้ึนอีกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซ่ึงแลง้จดั  และพบระบาดน้อยมาก
ในช่วงฤดูฝน (เทวินทร์ และคณะ, 2555) ไรแดงแอฟริกนัมีพืชอาศยัหลายชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะนาว 
มะกรูด ส้มจีน มะละกอ ขนุน สาเก ทอ้ มะกอกฝร่ัง ข้ีเหล็ก มะรุม ถัว่พู ถัว่ฝักยาว ถัว่ลนัเตา แตงโม ต าลึง ผกับุง้ ฝ้าย ถัว่
เหลือง มนัส าปะหลงั ละหุ่ง ฝ้าย ลัน่ทม กหุลาบ บานช่ืน ชบา และ แคฝร่ัง เป็นตน้ ไรศตัรูพืชนอกจากจะก่อความเสียหายแก่
พืชโดยตรง แลว้ยงัติดปนเป้ือนไปกบัผลิตผลทางการเกษตร ทั้งดอก ผล หรือตน้พืชท่ีผูผ้ลิตจะท าการส่งเป็นสินคา้ออกไปยงั
ต่างประเทศ เป็นผลใหเ้กิดการกีดกนัทางการคา้และ กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได ้(พิเชฐ และคณะ, 
2555) ไรศตัรูพืชบางชนิดนอกจากจะดูดกินน ้ าเล้ียงจากพืชโดยตรง แลว้ยงัเป็นพาหะน าโรคต่างๆ ของพืชโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
โรคท่ีเกิดจากไวรัส (เทวินทร์ และคณะ, 2555) การศึกษาประสิทธิภาพของกรรมวิธีในการป้องกนัก าจดั เป็นอีกแนวทาง
หน่ึงท่ีท าให้เกษตรกรทราบถึงกรรมวิธีท่ีเหมาะสมในการควบคุมการระบาดของไร ลดการใชส้ารเคมีเกินความจ าเป็น ลด
การด้ือยาของศตัรูพืช ปลอดภยัต่อเกษตรกรและศตัรูธรรมชาติ ลดปัญหามลพิษ ปัญหาสารพิษตกคา้งในสภาพแวดลอ้มและ
ผลผลิตมีคุณภาพดีซ่ึงจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศต่อไป 
  

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. วธีิด าเนินการ 
 การศึกษาประสิทธิภาพของกรรมวิธีในการป้องกนัก าจดัไรในสภาพสวนสาธิต ด าเนินการศึกษาในสวนส้มโอ
ทบัทิมสยามของเกษตรกร อายตุน้ส้มโอ  4-5 ปี พ้ืนท่ีประมาณ  5 ไร่ ในอ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ขนาดตน้
และความสมบูรณ์สม ่าเสมอกนั ท าการศึกษาในระยะใบ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี   

 1. วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 4 ซ ้ า 10 กรรมวิธี (4 ตน้ต่อกรรมวิธี/   1 ตน้ต่อซ ้ า) 
สุ่มเลือกตน้จ านวน 40 ตน้น าป้ายพลาสติกผูกไว ้ สุ่มใบพืช 20 ใบต่อตน้  ตรวจนบัจ านวนไรและประเมินการท าลายบนใบ
สม้โอบริเวณนอกทรงพุม่และเปอร์เซ็นตค์วามเสียหายของใบ จ านวน 20 ใบ/ตน้ โดยตรวจนบัจ านวนไรก่อนพน่สารทดลอง 
1 วนั จากนั้นท าการพ่นสารฆ่าไรและฉีดพ่นน ้ าเปล่าใหท้ัว่ตน้ จ านวน 1 คร้ัง ตามกรรมวิธีท่ีก าหนด   และชุดควบคุม(ไม่ใช้
สาร) เป็นตวัเปรียบเทียบ       ตรวจนบัจ านวนไรและเปอร์เซ็นตค์วามเสียหายก่อนและหลงัพ่นสารฆ่าไร   7   14 และ 21 วนั 
โดยก าหนดกรรมวธีิต่างๆ ของการทดลอง ดงัน้ี 
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   - กรรมวธีิท่ี 1 พน่สาร โพรพาร์ไกต ์อตัรา 30 กรัม/ น ้ า 20 ลิตร 

   - กรรมวธีิท่ี 2 พน่สาร ไพริดาเบน อตัรา 40 มิลลิลิตร/ น ้ า 20 ลิตร 

   - กรรมวธีิท่ี 3 พน่สาร เฟนไพโรติเมต  อตัรา 45 มิลลิลิตร/ น ้ า 20 ลิตร 

   - กรรมวธีิท่ี 4 พน่สาร อมิทราช (ไมแทค 20% EC) อตัรา 30 มิลลิลิตร/ น ้ า 20 ลิตร 

   - กรรมวธีิท่ี 5 พน่สาร อะบาเมค็ติน 10% SL อตัรา 20 มิลลิลิตร ต่อน ้ า 20 ลิตร 

   - กรรมวธีิท่ี 6 พน่สาร น ้ ามนัปิโตรเลียมออยล ์(เอสเค 99) อตัรา 30 มิลลิลิตร/ น ้ า 20 ลิตร 

   - กรรมวธีิท่ี 7 พน่สาร ชีวภาพ (พด. 7) อตัรา 100 มิลลิลิตร/น ้ า 20 ลิตร 

   - กรรมวธีิท่ี 8 พน่สาร สารสกดัจากสะเดา (azadiractin 0.1%) อตัรา 120 มิลลิลิตร/ น ้ า 20 ลิตร 

   - กรรมวธีิท่ี 9 พน่น ้ าเปล่า (ทุก 3 วนั) 
   - กรรมวธีิท่ี 10 ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) (ดดัแปลงกรรมวธีิจาก พิเชฐ และคณะ, 2555)  

 2.  น าขอ้มูลจ านวนไรและเปอร์เซ็นตค์วามเสียหายของใบ  ก่อนและหลงัพน่สารฆ่าไร  7   14 และ 21 วนั  น าไป
วเิคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียในแต่ละกรรมวธีิ โดยวธีิ Duncan's Multiple Range Test 
(DMRT)  

3.  น าขอ้มูลจ านวนไรท่ีพบ (ตวัต่อใบ)  ค  านวณประสิทธิภาพของกรรมวธีิหลงัการฉีดพน่คร้ังสุดทา้ย (หลงัฉีดพน่
สาร 21 วนั) โดยใชสู้ตร 
 ประสิทธิภาพของกรรมวธีิ (%) = C2T1-C1T2X 100 (Henderson and Tilton, 1995)                                                                                                              

                    C2T1 

C1 และ C2 จ านวนไรก่อนและหลงัฉีดพน่สารคร้ังสุดทา้ยในแปลงชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) 

 T1 และ T2 จ านวนไรก่อนและหลงัการฉีดพน่สารคร้ังสุดทา้ยในแปลงท่ีมีการฉีดพน่สาร 

   4. เปอร์เซ็นตค์วามเสียหายของใบ  ใชเ้กณฑก์ารประเมินการท าลายของไรสม้บนใบ โดยการประเมินดว้ยสายตา 
ดงัน้ี 

   - เกิดรอยด่างหรือขรุขระบนใบเตม็พ้ืนท่ีคิดเป็นเปอร์เซ็นตก์ารท าลาย = 100 

   - เกิดรอยด่างหรือขรุขระบนใบ 3 ใน 4 คิดเป็นเปอร์เซ็นตก์ารท าลาย  = 75 

   - เกิดรอยด่างหรือขรุขระบนใบ 1 ใน 2 คิดเป็นเปอร์เซ็นตก์ารท าลาย  = 50 
   - เกิดรอยด่างหรือขรุขระบนใบ 1 ใน 4 คิดเป็นเปอร์เซ็นตก์ารท าลาย  = 25 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1.  ประสิทธิภาพของกรรมวธีิในการป้องกนัก าจดัไรในสภาพสวนสาธิต 
 ก่อนการฉีดพน่สารสกดัจากพืช สารน ้ ามนั และสารฆ่าแมลงจ านวน 9 กรรมวธีิ และชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) ในการ
ป้องกนัก าจดัไรในสวนส้มโอของเกษตรกร พบวา่ จ านวนไรท่ีพบในสภาพสวนสาธิตจากทุกกรรมวธีิไม่มีความแตกต่างกนั
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 หลงัการฉีดพ่นสารคร้ังท่ี 1 (7 วนั) พบวา่ ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) มีค่าเฉล่ียจ านวนไรมากท่ีสุด คือ 5.00 ตวัต่อใบ 
รองลงมาคือ การฉีดพ่นดว้ยน ้ าเปล่า สารชีวภาพ (พด.7) สารสกดัจากสะเดา (azadiractin 0.1%) น ้ ามนัปิโตรเลียมออยล์       
โพรพาร์ไกต ์ไพริดาเบน อะบาเม็คติน อมีทราช (ไมแทค 20% EC) และเฟนไพโรติเมต มีค่าเฉล่ียจ านวนไร 3.31 1.91 1.55 
1.53 1.30 0.91 0.88 0.82 และ 0.72  ตวัต่อใบ ตามล าดบั โดยทุกกรรมวิธีพบจ านวนไรแตกต่างทางสถิติจากชุดควบคุม (ไม่
ใชส้าร) (p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
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 หลงัการฉีดพ่นสารคร้ังท่ี 2 (14 วนั) พบวา่ ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) มีค่าเฉล่ียจ านวนไรมากท่ีสุดคือ 4.16 ตวัต่อใบ 
รองลงมาคือ การฉีดพ่นดว้ยน ้ าเปล่า สารชีวภาพ (พด.7) สารสกดัจากสะเดา (azadiractin 0.1%) น ้ ามนัปิโตรเลียมออยล์       
โพรพาร์ไกต ์อะบาเม็คติน ไพริดาเบน เฟนไพโรติเมต และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉล่ียจ านวนไร 2.86 1.36 1.08 
0.42 0.37 0.36 0.31 0.30 และ 0.23 ตวัต่อใบ ตามล าดบั โดยทุกกรรมวธีิพบจ านวนไรแตกต่างทางสถิติจากชุดควบคุม (ไม่ใช้
สาร) (p>0.05) (ตารางท่ี 1) 
 หลงัการฉีดพ่นสารคร้ังท่ี 3 (21 วนั) พบวา่ ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) มีค่าเฉล่ียจ านวนไรมากท่ีสุดคือ 3.37 ตวัต่อใบ 
รองลงมาคือ การฉีดพ่นด้วยน ้ าเปล่า สารชีวภาพ (พด.7) สารสกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) น ้ ามนัปิโตรเลียมออยล์      
เฟนไพโรติเมต โพรพาร์ไกต ์ไพริดาเบน อะบาเม็คติน และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉล่ียจ านวนไร 1.10 0.98 0.56 
0.41 0.18 0.18 0.16 0.10 และ 0.02 ตวัต่อใบ ตามล าดบั โดยทุกกรรมวธีิพบจ านวนไรแตกต่างทางสถิติจากชุดควบคุม (ไม่ใช้
สาร) (p>0.05)  (ตารางท่ี 1) 
 ส าหรับการศึกษาประสิทธิภาพของกรรมวิธี พบวา่ การใชส้ารฆ่าแมลงทุกชนิด และการใชส้ารน ้ ามนัปิโตรเลียม
ออยล ์มีประสิทธิภาพของกรรมวิธี ตั้งแต่  88.74 - 99.34  เปอร์เซ็นต ์เปรียบเทียบกบัชุดควบคุม โดยมีประสิทธิภาพของสาร
ในกรรมวิธีต่างๆ ดังน้ี อมีทราช (ไมแทค 20% EC) อะบาเม็คติน  เฟนไพโรติเมต ไพริดาเบน โพรพาร์ไกต์ และน ้ ามนั
ปิโตรเลียมออยล์ 99.34 96.90 94.58 94.18 92.86 และ  88.74 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับสารสกัดจากสะเดาและ
สารชีวภาพ มีประสิทธิภาพของกรรมวิธี 88.93 และ 71.82  เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ส่วนการฉีดพ่นดว้ยน ้ า มีประสิทธิภาพแค่ 
21.71  เปอร์เซ็นต ์เท่านั้น (ตารางท่ี 1) 
ตารางที ่1  จ านวนไร (ตวั/ใบ) และประสิทธิภาพของกรรมวธีิ (%) ก่อนและหลงัการฉีดพน่สารคร้ังสุดทา้ยดว้ย สารสกดัจาก
พืช สารน ้ ามนั และสารฆ่าแมลงในการป้องกนัก าจดัไรในสภาพสวนสาธิตเปรียบเทียบชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) ในสวนของ
เกษตรกร อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ระหวา่งวนัท่ี 14 ตุลาคม 2560 ถึง 4 พฤศจิกายน 2560 

  
กรรมวธีิ 

จ านวนไรสม้ (ตวั/ใบ) ประสิทธิภาพ
ของกรรมวธีิ  

(%) 
ก่อนฉีด 

พน่สาร 
หลงัการฉีดพน่สาร(วนั) 

7 14 21 

T1:  พน่สาร โพรพาร์ไกต ์อตัรา 20มิลลิลิตร/ 
น ้ า 20 ลิตร 

3.53 1.30cde 0.37d 0.18de 92.86 

T2:  พน่สาร ไพริดาเบน อตัรา 20มิลลิลิตร/ 
น ้ า 20 ลิตร 

3.85 0.91de 0.31d 0.16de 94.18 

T3:  พน่สาร เฟนไพโรติเมต อตัรา 20 
มิลลิลิตร/ น ้ า 20 ลิตร 

4.65 0.72e 0.30d 0.18de 94.58 

T4:  พน่สาร อมิทราช (ไมแทค 20% EC) 

อตัรา 30 มิลลิลิตร/ น ้ า 20 ลิตร 

4.22 0.82de 0.23d 0.02e 99.34 

T5:  พน่สาร อะบาเมค็ติน 10 % SL อตัรา 20 

มิลลิลิตร ต่อน ้ า 20 ลิตร 

4.52 0.88de 0.36d 0.10e 96.90 

T6:  พน่สาร น ้ ามนัปิโตรเลียมออยล ์(เอสเค 

99) อตัรา 30 มิลลิลิตร/ น ้ า 20 ลิตร 

5.10 1.53cd 0.42d 0.41de 88.74 

T7:  พน่สาร ชีวภาพ (พด.7) อตัรา 100 

มิลลิลิตร / น ้ า 20 ลิตร 

4.87 1.91c 1.36c 0.98c 71.82 
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T8:  พน่สารสกดัจากสะเดา (aza 0.1%) อตัรา 
120 มิลลิลิตร/ น ้ า 20 ลิตร 

4.88 1.55cd 1.08c 0.56cd 83.93 

T9:  พน่น ้ าเปล่า 4.70 3.13b 2.86b 1.10b 21.71 

T10 :ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) 4.72 5.00a 4.16a 3.37a - 

F-test ns ** ** **  
C.V.(%) 18.37 18.82 24.77 25.34  

หมายเหต ุค่าเฉล่ียจาก 4 ซ ้ า , ตวัเลขในคอลมัน์ท่ีมีตวัอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)       

                  ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)   ** แตกต่างสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ (p<0.01) 
 

ประสิทธิภาพของกรรมวธีิ (%) = C2T1-C1T2  X 100 (Henderson and Tilton, 1995)                                                                                                              

              C2T1 

C1 และ C2 จ านวนไรก่อนและหลงัฉีดพน่สารคร้ังสุดทา้ยในแปลงชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) 
 T1 และ T2 จ านวนไรก่อนและหลงัการฉีดพน่สารคร้ังสุดทา้ยในแปลงท่ีมีการฉีดพน่สาร 

ก่อนการฉีดพน่สารเคมีทุกกรรมวธีิ พบจ านวนไรไม่แตกต่างกนัทางสถิติ หลงัการฉีดพน่สารเคมี  7   14 และ  21  วนั 
พบวา่ การใชอ้มีทราช มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดคือ 99.34 เปอร์เซ็นต ์อาจเป็นเพราะ  อมีทราชมีการออกฤทธ์ิทางระบบประสาท
และยงัสามารถก าจดัไรไดทุ้กระยะของการเจริญเติบโตจึงท าให้ สารอมีทราชมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการก าจดัไร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุเทพ (2556) กล่าววา่ การออกฤทธ์ิ อมีทราชจดัในกลุ่มสารออกฤทธ์ิท่ีระบบประสาทใชป้้องกนั
ก าจดัแมลงและไรหลายชนิด เช่น ไรแดงแอฟริกนั ไรเหลืองสม้ ไรสนิมสม้ ไรแดงมะม่วง และไรขาว ซ่ึงสามารถก าจดัไรได้
ทุกระยะของการเจริญเติบโต ส่วนการใช้น ้ าฉีดพ่นท่ีมีประสิทธิภาพของกรรมวิธี 21.71 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีเปอร์เซ็นต์
ประสิทธิภาพของกรรมวธีิใกลเ้คียงกบัการใชส้ารเคมีฆ่าไรบางตวั     เน่ืองจากลกัษณะของไรมีขาท่ีเลก็ไม่สามารถยดึเกาะได้
แน่นกบัส่วนของตน้พืชเม่ือฉีดพ่นน ้ าจึงไม่สามารถทนต่อแรงดนัน ้ าไดแ้ละความช้ืนของน ้ าจะส่งผลให้สภาพแวดลอ้มไม่
เหมาะต่อการเจริญเติบโตและการระบาดของไรสม้ ซ่ึงสอดคลอ้ง มาลยัพร และคณะ (2553) กล่าววา่การจดัการน ้ าในทรงพุ่ม
และเหนือทรงพุม่เพ่ือเพ่ิมความช้ืนสมัพทัธ์ไม่ใหเ้หมาะแก่การระบาดและขยายพนัธ์ุของ ไร เพล้ียไฟ มดด า สามารถลดความ
เสียหายจากการท าลายลดลงกวา่กรรมวธีิในชุดควบคุม(ไม่ใชส้าร) เกือบ 10 เปอร์เซ็นต ์

2. ความเสียหายที่เกดิจากการท าลายของไรและประสิทธิภาพของกรรมวธีิ 

 จากการศึกษาความเสียหายจากไรในสภาพสวนสาธิตก่อนและหลงัการใชส้ารสกดัจากพืช สารน ้ ามนั และสารฆ่า
แมลงจ านวน 9 กรรมวธีิ และชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) ในการป้องกนัก าจดัไรในสวนสม้โอของเกษตรกร พบวา่ 

 ก่อนการฉีดพน่สารเคมีทุกกรรมวิธี พบความเสียหายของใบไม่แตกต่างกนัทางสถิติ หลงัการฉีดพน่  7 วนั พบวา่ชุดควบคุม 
(ไม่ใชส้าร) มีค่าเฉล่ียความเสียหายไรมากท่ีสุด 20.52 เปอร์เซ็นต์ต่อยอด รองลงมาคือ การฉีดพ่นดว้ยน ้ าเปล่า สารชีวภาพ 
(พด.7) เฟนไพโรติเมต น ้ ามนัปิโตรเลียมออยล ์สารสกดัจากสะเดา (azadiractin 0.1%) ไพริดาเบน โพรพาร์ไกต ์อะบาเม็คติน 
และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉล่ียความเสียหายท่ีเกิดจากการท าลายของไร 19.92 16.96 15.89 15.88 15.17 14.38  13.69 12.42 
และ 0.23 เปอร์เซ็นต์ต่อใบ ตามล าดับ และทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติกับชุดควบคุม            (ไม่ใช้สาร) (p>0.05)  
(ตารางท่ี 2)       
 หลงัการฉีดพ่น 14 วนั พบว่า ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) มีค่าเฉล่ียความเสียหายไรมากท่ีสุด 20.55 เปอร์เซ็นตต์่อใบ 
รองลงมาคือ การฉีดพ่นดว้ยน ้ าเปล่า สารชีวภาพ (พด.7) น ้ ามนัปิโตรเลียมออยล์ สารสะกดัจากสะเดา (azadiractin 0.1%) โพ
รพาร์ไกต์ ไพริดาเบน เฟนไพโรติเมต อะบาเม็คติน และอมีทราช (ไมแทค  20% EC) มีค่าเฉล่ียความเสียหายท่ีเกิดจากการ



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   383 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

    

ท าลายของไร 18.72 8.24 7.76 7.71 7.15 6.85 6.70  6.37 และ 5.85 เปอร์เซ็นต์ต่อใบ ตามล าดบั และทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างทาง
สถิติกบัชุดควบคุม(p>0.05)  (ไม่ใชส้าร) (ตารางท่ี 2) 
 หลงัการฉีดพ่น 21 วนั พบว่า ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) มีค่าเฉล่ียความเสียหายไรมากท่ีสุด 19.87 เปอร์เซ็นตต์่อใบ 
รองลงมาคือ การฉีดพน่ดว้ยน ้ าเปล่า สารชีวภาพ (พด.7)  สารสกดัจากสะเดา (azadiractin 0.1%) น ้ ามนัปิโตรเลียมออยล ์เฟนไพ
โรติเมต โพรพาร์ไกต ์อะบาเม็คติน ไพริดาเบน  และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉล่ียความเสียหายท่ีเกิดจากการท าลาย
ของไร 5.58 4.34 3.21 2.27 2.14 2.07 1.97  1.16 และ 0.54 เปอร์เซ็นตต์่อใบ ตามล าดบั และทุกกรรมวธีิมีความแตกต่างทางสถิติกบัชุด
ควบคุม (ไม่ใชส้าร) (p>0.05)  (ตารางท่ี 2) 

จะเห็นไดว้า่ความเสียหายของใบท่ีเกิดจากการท าลายของไร ก่อนการฉีดพน่สารในทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ โดยพบความเสียหายของใบอยูร่ะหวา่ง 18.85-20.48 เปอร์เซ็นต ์และหลงัจากฉีดพ่นสารคร้ังสุดทา้ยพบวา่ กรรมวิธีของ
การใชส้ารเคมี น ้ ามนัปิโตรเลียมออยล ์สารชีวภณัฑ ์สารสกดัจากสะเดา และการใชน้ ้ าฉีดพน่มีค่าความเสียหายลดลง มีความ
แตกต่างทางสถิติกบัชุดควบคุมทุกกรรมวิธี (p<0.01) หลงัการฉีดพน่สารคร้ังสุดทา้ย พบวา่ สารประเภทน ้ ามนัมีประสิทธิภาพ
สูงใกลเ้คียงกบัสารเคมีสังเคราะห์ คือน ้ ามนัปิโตรเลียม ซ่ึงเป็นสารท่ีมีความปลอดภยั ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและพิษ
ตกคา้ง เป็นอีกแนวทางเลือกท่ีเกษตรกรสามารถน ามาทดแทนการใชส้ารเคมีสงัเคราะห์ ซ่ึงมีอนัตรายต่อผูใ้ชแ้ละส่ิงแวดลอ้ม
สูงกวา่ 

ตารางที่ 2  ความเสียหายของใบท่ีเกิดจากการท าลายจากไร (เปอร์เซ็นตค์วามเสียหายต่อใบ) และประสิทธิภาพของกรรมวธีิ 
(%) ก่อนและหลงัการฉีดพ่นสารคร้ังสุดทา้ยดว้ย สารสกดัจากพืช สารน ้ ามนั และสารฆ่าแมลงในการป้องกนัก าจดัไรใน
สภาพสวนสาธิตเปรียบเทียบชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) ในสวนของเกษตรกร อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ระหวา่ง
วนัท่ี 14 ตุลาคม 2560 ถึง 4 พฤศจิกายน 2560 

 

กรรมวธีิ 
                    ความเสียหายของใบ (เปอร์เซ็นตต์่อใบ)  

ก่อนฉีด 

พน่สาร 
            หลงัการฉีดพน่สาร(วนั) 

7 14        21      

T1:  พน่สาร โพรพาร์ไกต ์อตัรา 20มิลลิลิตร/ น ้ า 
20 ลิตร 

19.20 13.69c 7.15cd 2.07de  

T2:  พน่สาร ไพริดาเบน อตัรา 20มิลลิลิตร/ น ้ า 20 

ลิตร 

18.85 14.38bc 6.85dc 1.16de  

T3:  พน่สาร เฟนไพโรติเมต อตัรา 20มิลลิลิตร/ 
น ้ า 20 ลิตร 

19.87 15.89abc 6.70dc 2.14de  

T4:  พน่สาร อมิทราช (ไมแทค 20% EC) อตัรา 30 

มิลลิลิตร/ น ้ า 20 ลิตร 

19.07 11.97c 5.85d 0.54e  

T5:  พน่สาร อะบาเมค็ติน 10 % SL อตัรา 20 

มิลลิลิตร ต่อน ้ า 20 ลิตร 

19.59 12.42c 6.37cd 1.97de  

T6:  พน่สาร น ้ ามนัปิโตรเลียมออยล ์(เอสเค99) 

อตัรา 30 มิลลิลิตร/ น ้ า 20 ลิตร 

20.27 15.88abc 7.76cd 2.27cde  

T7:  พน่สาร ชีวภาพ (พด.7) อตัรา 100 มิลลิลิตร / 
น ้ า 20 ลิตร 

20.48 16.96abc 8.24c 4.34c  
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T8:  พน่สาร สารสกดัจากสะเดา  (aza 0.1%) อตัรา 
120 มิลลิลิตร/ น ้ า 20 ลิตร 

20.76 15.17abc 7.71cd 3.21cd  

T9:  พน่น ้ าเปล่า 20.05 19.92ab 18.72b 5.58b  

T10:ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) 20.48 20.52a 20.55a 19.87a  

F-test ns ** ** **  
C.V.(%) 16.83 17.76 9.09 19.17  

หมายเหต ุ ค่าเฉล่ียจาก 4 ซ ้ า , ตวัเลขในคอลมัน์ท่ีมีตวัอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)       

                  ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)   ** แตกต่างสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ (p<0.01) 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพของกรรมวิธีในการป้องกนัก าจดัไรในสภาพสวนสาธิต โดยการตรวจจ านวนไรก่อน
และหลงัการใชส้ารสกดัจากพืช สารน ้ ามนั และสารฆ่าแมลง จ านวน 9 กรรมวิธีและชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) ในการป้องกนั
ก าจดัไรในสวนส้มโอทบัทิมสยามของเกษตรกร พบว่าการใชอ้มีทราช (ไมแทค 20% EC) มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดคือ 99.34 

เปอร์เซ็นต ์รองลงมา คือ อะบาเมค็ติน เฟนไพโรติเมต ไพริดาเบน โพรพาร์ไกต ์น ้ ามนัปิโตรเลียมออยล ์สารสกดัจากสะเดา 
(azadiractin 0.1%) สารชีวภาพ (พด.7) และน ้ าเปล่ามีประสิทธิภาพของกรรมวิธี 99.34 96.90 94.58  94.18  92.86  88.74  83.93  71.82 และ 
21.71 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) ในสภาพสวนสาธิต   ส าหรับการศึกษาความเสียหาย
ของใบท่ีเกิดจากไรก่อนและหลงัการใชส้ารสกดัจากพืช สารน ้ ามนั สารฆ่าแมลงและน ้ า  จ านวน 9 กรรมวิธี และชุดควบคุม 
(ไม่ใชส้าร) ในการป้องกนัก าจดัไรในสวนสม้โอของเกษตรกร พบวา่ ก่อนการฉีดพน่สารเคมีในทุกกรรมวธีิพบความเสียหาย
ของใบไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนความเสียหายของใบหลงัการฉีดพน่สารท่ีระยะเวลา  7  14 และ 21 วนั พบวา่ ความเสียหาย
ของใบท่ีเกิดจากการท าลายของไรจากทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติกบัชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) โดยกรรมวิธีในชุด
ควบคุม (ไม่ใชส้าร) มีค่าเฉล่ียความเสียหายท่ีเกิดจากการท าลายของไรมากท่ีสุด ทุกระยะเวลาการทดสอบ (ตารางท่ี 2)       
  

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะ

เกษตรศาสตร์ ท่ีไดส้นบัสนุน และให้ความสะดวกในการศึกษาทดลอง ตลอดจนการสนบัสนุนงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.)  
 

เอกสารอ้างองิ 
ฐปนีย ์ทองบุญ ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง  วิริยา ประจิมพนัธ์ุ กิรนนันท์ เหมาะประมาณ  จินตนาพร โคตรสมบติั  และ   สุรกิตติ            

ศรีกุล. 2558. การวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการผลตส้ิมโอพนัธ์ทับทิม สยามในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน . ศูนยว์ิจยัและ
พฒันาการเกษตรนครศรีธรรมราช กรมวชิาการเกษตร. 

เทวินทร์  กุลปิยะวฒัน์,  มานิดา  คงช่ืนสิน ,  ฉัตรชัย  ศฤงฆไพบูลย ์และวฒันา  จารณศรี . 2555. ไรศัตรูส าคัญของไม้ผล.        
กองกีฏและสตัววทิยา กรมวชิาการเกษตร. กรุงเทพฯ. 

พิเชฐ เชาวน์วฒันวงศ์ อจัฉราภรณ์ ประเสริฐผล และมานิตา คงช่ืนสิน.  2555. การคัดเลือกสารฆ่าไรในการป้องกันก าจัดไร
แดงในแปลงทดสอบ. กลุ่มกีฏและสตัววทิยา ส านกัวจิยัพฒันาอารักขาพืช. กรุงเทพฯ. 
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มาลยัพร  เช้ือบณัฑิต, อรวนิทินี  ชูศรี, ธีรวฒิุ  ชุตินนัทกลุ, อภิรดี  กอร์ปไพบูรณ์และวชิาญ  ประเสริฐ. 2553. ศึกษาวจิยัเพ่ือหา
วธีิการป้องกนัก าจดัศัตรูมงัคุดหลงัการเกบ็เกีย่ว และแมลงศัตรูกกักนั. ศูนยว์จิยัพืชสวนจนัทบุรี. จนัทบุรี. 

สุเทพ สหายา. 2554. ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลง. แหล่งท่ีมา: http://kasetinfo.arda.or.th. (28 สิงหาคม 2560). 
Henderson, C.F. and E. W. Tilton. 1955.  Tests with acaricides against the brow wheat mite, J. Econ. Entomol. 48:157-161. 
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ผลของต ารับการใส่ปุ๋ยทีม่ีต่อการพฒันาขนาดผลและผลผลติ 
ของฟักทองญีปุ่่น  

Effect of Fertilizer Application on Development of Fruit Size and Yield of Japanese pumpkin 

(Curcubita moschata) 
 

ธนพนธ์ สารรุก1, โสภณ เพช็รพยพั1,ฉววีรรณ บุญเรือง*1,ธีระพศัธ์ ศิลปสมบูรณ์1,รววีรรณ เด่ือมขนัมณี1, 
วชิรา สารฤทธ์ิ1,วสุ สนัติมิตร1และพชัรดา ทองลา2 

Thanapon Sararuk1, Sopon Petphayap1, Chaweewan Boonreung1*, Therapas Sinlapasomboon1, Raweewan 
Duamkhanmanee1, Wachira Saralit1, Vasu Suntimit1 and Pachrada Thongla 2 

 

บทคัดย่อ 
 

 โครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของต ารับการใส่ปุ๋ยต่อการพฒันาขนาดผลและผลผลิตของฟักทองญ่ีปุ่น 
การทดลองน้ีมี 4 ต ารับ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอ็กสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design) จ านวน 
3 ซ ้ า พบวา่ ต ารับการใส่ปุ๋ยตน้ฟักทองญ่ีปุ่นหลงัการยา้ยปลูกท่ีมีผลต่อการพฒันาขนาดผลและผลผลิตของฟักทองญ่ีปุ่นมาก
ท่ีสุด โดยพบวา่ ต ารับท่ี 3 การใส่ปุ๋ย 4 คร้ังโดยหลงัยา้ยปลูก 10 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรา 20กรัม/ตน้, 20 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 
25-7-7 อตัรา 20 กรัม/ตน้, 30  วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 20 กรัม/ตน้ และ 40 วนั ใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรา 20กรัม/
ตน้ ท าใหน้ ้ าหนกัผลสูงท่ีสุด เท่ากบั 1,269 กรัม/ผล ผลผลิตสูงท่ีสุด เท่ากบั 1,015.2 กิโลกรัม/ไร่ ตน้ทุนการใชปุ๋้ยต ่าท่ีสุดคือ 
984 บาท /ไร่และปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้ าไดห้ลงัการเก็บรักษาเป็นเวลา15วนั ท่ีอุณหภูมิหอ้งมีความแตกต่างกนัทางสถิติ
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (P≤0.05)มีค่าสูงท่ีสุดเท่ากบั 15.33%Brix 
 
ค าส าคญั : ต ารับการใส่ปุ๋ย ฟักทองญ่ีปุ่น การพฒันาผล ผลผลิต 
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ABSTRACT 
 

 The aim of this project is to study effect fertilizer on fruit size and Japanese pumpkin yield development. There 
are 4 treatments in this experiment which was designed in Randomized Completely Block Design with 3 replications. The 
result showed that fertilizer application affects to fruit size and yield development of Japanese pumpkin. The result of 
treatment 3 (4 times of fertilizer application: after transplant for 10 days 46-0-0 rate 20 g/tree, after transplant for 20 days 
25-7-7 rate 20 g/tree, after transplant for 30 days 15-15-15 rate 20 g/tree, and after transplant for 40 days 13-13-21 rate 20 
g/tree) was the highest of weight (1,269 g/fruit) and yield (1,015.2 kg/rai) which cost of fertilizer application was the lowest 
(984 baht/rai) ) and the highest percentage of TSS 15 days after storage at  room temperature was statistically significant at 
95% confidence level (P≤0.05), the highest was 15.33%. Brix 
 
 
Keyword: fertilizer application rate, Japanese pumpkin, yield development 
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บทน า 
ฟักทองญ่ีปุ่น (Japanese pumpkin) เป็นพืชลม้ลุกจ าพวกเถาเล้ือยท่ีมีมือเกาะ และจดัอยูใ่นพวก winter squash ซ่ึงอยู่

ในตระกลู Cucurbitaceae มีช่ือทางวทิยาศาสตร์วา่ Curcubita moschata ล าตน้ฟักทองญ่ีปุ่นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ พวกแรก
ข้ึนเป็นพุ่ม ใชเ้ป็นอาหารในขยะท่ีผลยงัไม่แก่ ฟักทองพวกน้ีแมจ้ะแก่เต็มท่ี เปลือกก็ยงัเขียวอยู่ พวกท่ีสองเป็นเถาเล้ือย 
ฟักทองญ่ีปุ่นของโครงการหลวง(พนัธ์ุ delica) มีลกัษณะผลกลมแบน ขณะท่ียงัอ่อนเป็นสีเขียว ต่อไปจะค่อยๆ เปล่ียนเป็นสี
เขียวเขม้ยิง่ข้ึนแลว้จึงเป็นสีเหลืองปนน ้ าตาลเม่ือแก่เตม็ท่ี กา้นผลยาว 4-5 น้ิว แขง็ สีเขียวเขม้ มี 5 lobe ระหวา่ง lobe เป็นร่อง
บริเวณท่ีติดกบัผลขยายแยกออกไปเป็นรูป 5 เหล่ียม มี lobe ข้ึนเห็นไดช้ดัเจน มีขนสั้นแข็งข้ึนทัว่ไป ในการคดัเกรดเพ่ือ
จ าหน่าย ไดจ้ดัแบ่งออกเป็น 3 เกรด คือ เกรด1 ผลน ้ าหนกั 1,000 – 2,200 กรัม เกรด2 ผลน ้ าหนกั 700 – 1,000 กรัม และเกรด
3 ผลน ้ าหนกั 400 – 700 กรัม หรือมากกวา่ 2,200 กรัม (ชานิ, 2555) โครงการหลวงรับซ้ือเกรด1, 2 และ 3 ราคา 35 ,30และ25
บาท/ไร่ ตามล าดบั ปัญหาท่ีพบในการปลูกฟักทองญ่ีปุ่นของเกษตรกรคือ เกษตรกรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เพียงสูตรเดียวตลอด
ฤดูการปลูก ท าให้ผลผลิตฟักทองไม่ไดคุ้ณภาพ ซ่ึงจากค าแนะน าการใส่ปุ๋ยของด าเกิง (2549) พบวา่การรองกน้หลุมดว้ยปุ๋ย
คอก 1 กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อตัรา 30 กรัมต่อตน้ ในระยะแรกของการเจริญเติบโต ใส่สูตรปุ๋ย 46-0-0 อตัรา 30-50 กรัม
ต่อตน้ คร้ังท่ี 2 เปล่ียนเป็นปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 40 กรัมต่อตน้ จากนั้นใหสู้ตรปุ๋ย 13-13-21 อตัรา 80 กรัมต่อตน้ คร้ังท่ี 3 
การใหปุ๋้ยเสริมทางใบ โดยเฉพาะแคลเซียม โบรอน จะท าใหคุ้ณภาพเน้ือผลดีข้ึน ดงันั้น หากหาต ารับการใส่ปุ๋ยฟักทองญ่ีปุ่น
ท่ีเหมาะสมจะท าใหก้ารพฒันาขนาดผลและคุณภาพของผลฟักทองญ่ีปุ่นพนัธ์ุ delica ดีข้ึนได ้
วตัถุประสงค์  

เพ่ือศึกษาต ารับการใส่ปุ๋ยต่อการพฒันาผลและผลผลิตของฟักทองญ่ีปุ่น(พนัธ์ุ delica) ท่ีปลูกในสถานีวิจยัและพฒันา
พืชผกัโครงการหลวง 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design) 3 ซ ้ า  4 ต ารับ (ต ารับการ
ใส่ปุ๋ยหลงัการยา้ยปลูก) ประกอบดว้ย 
 ต ารับที่ 1 (T1) ใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง โดยใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 20 กรัม/ตน้ หลงัยา้ยปลูก 20 และ 
30 วนั 
 ต ารับที ่2 (T2) คร้ังท่ี 1 หลงัยา้ยปลูก 10 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 15-0-0 อตัรา 10 กรัม/ตน้ และปุ๋ย 46-0-
0 อตัรา 10 กรัม/ตน้ คร้ังท่ี 2 หลงัยา้ยปลูก 20 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15 อตัรา 10 กรัม/ตน้ และปุ๋ย 15-0-0 อตัรา 10 กรัม/ตน้ 
คร้ังท่ี 3 หลงัยา้ยปลูก 30 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 10 กรัม/ตน้ และปุ๋ย 15-0-0 อตัรา 10 กรัม/ตน้และคร้ังท่ี 4 หลงัยา้ย
ปลูก 40 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรา 13.34 กรัม/ตน้ และปุ๋ย 15-0-0 อตัรา 6.67 กรัม/ตน้ 
 ต ารับที่ 3 (T3) คร้ังท่ี 1 หลงัยา้ยปลูก 10 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรา 20กรัม/ตน้ คร้ังท่ี 2 หลงั
ยา้ยปลูก 20 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 อตัรา 20 กรัม/ตน้ คร้ังท่ี 3 หลงัยา้ยปลูก 30 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 20 กรัม/ตน้ 
และคร้ังท่ี 4 หลงัยา้ยปลูก 40 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรา 20กรัม/ตน้ 
 ต ารับที ่4 (T4)  คร้ังท่ี1 หลงัยา้ยปลูก 10 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 20 กรัม/ตน้ คร้ังท่ี 2 หลงัยา้ยปลูก  
20 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 20 กรัม/ตน้ คร้ังท่ี 3 หลงัยา้ยปลูก 30 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 20 กรัม/ตน้ และคร้ังท่ี 
4 หลงัยา้ยปลูก 40 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรา 20 กรัม/ตน้  
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ผลและวจิารณ์ผล 
การพัฒนาขนาดของผลฟักทองญี่ปุ่ นพันธ์ุ delica  พบวา่การพฒันาของผลฟักทองญ่ีปุ่นโดยการใส่ปุ๋ยต ารับท่ี 3           

มีแนวโน้มการพฒันาขนาดของผลฟักทองญ่ีปุ่นมากกว่าต ารับอ่ืนๆ โดยท่ีอายุ 3 -24 วนั หลงัดอกบานเป็นช่วงผลฟักทอง
ญ่ีปุ่นมีการเพ่ิมขนาดของผลข้ึนเร่ือยๆและหยดุการพฒันาขนาดผลท่ีอายปุระมาณ 24 วนัหลงัดอกบาน (ภาพท่ี 1) 
 

 
ภาพที ่1  การพฒันาของผลฟักทองญ่ีปุ่นพนัธ์ุ delica หลงัดอกบาน 

ขนาด น ้าหนักและความหนาเน้ือของผลฟักทองญี่ปุ่ นพนัธ์ุ delica พบวา่ ขนาดฟักทองญ่ีปุ่นพนัธ์ุ delica หลงัเก็บ
เก่ียว การใส่ปุ๋ยต ารับท่ี 3 มีแนวโนม้ขนาดผล น ้ าหนกัต่อผล และความหนาเน้ือของฟักทองญ่ีปุ่นมากกวา่ต ารับอ่ืนๆ โดยไม่มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 1 ภาพท่ี 2 และ 3) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชญานิษฐแ์ละคณะ (2560) การประเมิน
พนัธ์ุฟักทอง 18 พนัธ์ุเพ่ือการผลิตฟักทองในฤดูฝน พบวา่ฟักทองท่ีให้ผลผลิตจ านวน 13 พนัธ์ุ ขนาดของผลแบ่งไดเ้ป็น 3 
กลุ่ม คือฟักทองขนาดเล็กนาหนักผลน้อยกว่า 1,250 กรัม ได้แก่ BK/CP-43/44-16/16 005-1 breeding KAN3-2/4 และ 
KAN1-1 ฟักทองขนาดกลางนาหนกัผล 1,250-2,500 กรัม ไดแ้ก่ CM-2 KPS1(OP) Sri-8-Toey Sri-10-F Sisaket-M2 และ ER 
(s) ฟักทองผลขนาดใหญ่นาหนกัผลมากกวา่ 2,500 กรัม ไดแ้ก่ Sri-10  
ตารางที ่1 ขนาดผลและน ้ าหนกัของผลฟักทองญ่ีปุ่นพนัธ์ุ delica อาย ุ30 วนัหลงัดอกบาน 

ต ารับท่ี ขนาดผล (ซม.) น ้าหนกั (กรัม/ผล) ความหนาเน้ือ (ซม.) 
ต ารับท่ี 1 45.3 998.0 1.89 
ต ารับท่ี 2 47.5 1,072.0 1.99 
ต ารับท่ี 3 51.3 1,269.0 2.07 
ต ารับท่ี 4 46.4 1,163.3 2.08 

F-Test ns   ns ns 
C.V. (%) 2.34 9.1 10.58 
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ภาพที ่2  ขนาดผลฟักทองญ่ีปุ่นพนัธ์ุ delicaหลงัการเก็บเก่ียวเม่ืออาย ุ30 วนัหลงัดอกบาน 
 

 
 

ภาพที ่3  ลกัษณะและความหนาเน้ือของฟักทองญ่ีปุ่นพนัธ์ุ delica 
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ปริมาณของแขง็ทีล่ะลายน า้ได้ (Total Soluble Solid: TSS) ในฟักทองญี่ปุ่ นพนัธ์ุ delica 
ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้ าไดใ้นฟักทองญ่ีปุ่นของเน้ือฟักทองญ่ีปุ่นท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 10, 15, 20 

วนั พบว่า มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยท่ีการเก็บรักษา 15 วนัการใส่ปุ๋ยต ารับท่ี 3 มีปริมาณTSS สูงท่ีสุดเท่ากบั 15.33 
%Brix รองลงมาคือต ารับท่ี2 เท่ากบั 13.50 %Brix ซ่ึงทุกต ารับมี TSS ความเหมาะสมต่อการน าไปบริโภคมากท่ีสุด (ตารางท่ี 
2) สอดคลอ้งกบังานของจ านองและคณะ (2561) การวดัปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด ซ่ึงแสดงถึงความหวานใน
เน้ือฟักทอง โดยค่าความหวานท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดต้อ้งมีค่ามากกวา่ 11%Brix (Loy, 2006) พบวา่พนัธ์ุฟักทอง accessions 
SR16-0006และ SR13-0526 มีปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมดสูงสุด มีค่า 14.86 และ 13.91 %Brix ตามล าดบัและ
รองลงมาคือ SR13-0483 และ SR13-0459 มีปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมดอยู ่12.91 และ11.03 %Brix ตามล าดบั ซ่ึง
สูงกวา่ฟักทองท่ีมีประมาณของสารเบตา้แคโรทีนสูง คือ พนัธ์ุ KPS-W103 KPS-101 KPS-104 และ KPS-10R มีค่าปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมดอยูท่ี่ 10.81 9.00 8.89 และ 8.78%Brix ตามล าดบั ซ่ึงเช้ือพนัธุกรรมดงักล่าว มีศกัยภาพท่ีจะ
น าไปใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุฟักทองใหมี้รสชาติท่ีดีข้ึนไดต้่อไป 
ตารางที ่2 ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้ าไดใ้นฟักทองญ่ีปุ่นพนัธ์ุ delica 

ต ารับท่ี 
TSS(%Brix) 

10วนั 15วนั 20วนั 

ต ารับท่ี 1 4.67b 12.83b 13.17 

ต ารับท่ี 2 7.00a 13.50a 13.33 

ต ารับท่ี 3 5.33b 15.33a 15.00 

ต ารับท่ี 4 5.67b 12.73b 14.00 

F-Test ** ** ns 
C.V.( %) 9.75 4.34 12.47 

ตารางที ่3 ตน้ทุนปุ๋ยในการปลูกฟักทองญ่ีปุ่นพนัธ์ุ delica 
ต ารับท่ี ตน้ทุนปุ๋ย/ไร่(บาท) ผลผลิต/ไร่(กิโลกรัม) ก าไร (บาท) คงเหลือ(บาท) 
ต ารับท่ี 1 520 798.4 11,976 9,056 
ต ารับท่ี 2 1,120 857.6 15,008 11,488 
ต ารับท่ี 3 984 1,015.2 17,766 14,382 
ต ารับท่ี 4 1,040 930.64 16,286.2 12,846.2 

 

สรุปผลการวจัิย 
การใส่ปุ๋ย 4 คร้ังโดยหลงัยา้ยปลูก 10 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรา 20กรัม/ตน้, 20 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 อตัรา 20 

กรัม/ตน้, 30 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 20 กรัม/ตน้ และ 40 วนั ใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตร 13-13-21 อตัรา 20 กรัม/ตน้ ท าให้มี
แนวโนม้น ้ าหนกั/ผลและผลผลิต/ไร่ สูงกวา่ต ารับอ่ืน เท่ากบั 1,269 กรัม/ผล และ 1,015.2 กิโลกรัม/ไร่ตามล าดบั ส่วนตน้ทุน
การใชปุ๋้ย/ไร่ต ่าท่ีสุดเท่ากบั 984 บาท /ไร่ และปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดห้ลงัการเก็บรักษา 15 วนั มีความแตกต่างกนั
ทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (P≤0.05). มีปริมาณมากท่ีสุด เท่ากบั 15.33 %Brix 
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บทคัดย่อ 
 

 การส ารวจพรรณไมน้ ้ าในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอ่างเก็บน ้ าสนามบินเก่า จงัหวดับุรีรัมย ์ในมิติของฤดูกาล และพ้ืนท่ีระหวา่ง
เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2555 โดยแบ่งเป็น 4 ฤดูกาล ตามการเปล่ียนแปลงทางอุทกวิทยา ได้แก่ ฤดูแลง้ 
(ธันวาคม–กุมภาพนัธ์), ปรับเปล่ียน 1 (มีนาคม-พฤษภาคม),  ฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) และปรับเปล่ียน 2 (กนัยายน-
พฤศจิกายน) ใน 3 บริเวณ ไดแ้ก่ ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า จ านวนทั้งส้ิน 4 สถานี ผลการศึกษาพบวา่ ในมิติของฤดูกาล
จะพบชนิดของพรรณไมน้ ้ าสูงสุดในช่วงฤดูฝน โดยพบจ านวน 10 ชนิด  ไดแ้ก่ พืชใตน้ ้ า 4 ชนิด พืชลอยน ้ า 2 ชนิด พืชโผล่
เหนือน ้ า 3 ชนิด และพืชชายน ้ า 1 ชนิด รองลงมาเป็นช่วงฤดูแลง้ และฤดูปรับเปล่ียน 2  พบพรรณไมน้ ้ า 6 ชนิดเท่ากนั โดย 
ฤดูแลง้พบ พืชใตน้ ้ า 4 ชนิด และพืชโผล่ เหนือน ้ า  2  ชนิด   และฤดูปรับเปล่ียน 2 พบพืชใตน้ ้ า 2 ชนิด พืชโผล่เหนือน ้ า             
1 ชนิด และพืชลอยน ้ า 3 ชนิด ส่วนฤดูปรับเปล่ียน1 พบพรรณไมน้ ้ านอ้ยท่ีสุด 3 ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้ ้ า 2 ชนิด และพืชลอยน ้ า 
1 ชนิด พรรณไมน้ ้ าท่ีส ารวจพบไดทุ้กฤดูกาลตลอดทั้งปี มีจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก และสาร่ายเส้นด้าย             
ในมิติของพ้ืนท่ี พบชนิดของพรรณไมน้ ้ ามากท่ีสุดใน สถานีส ารวจท่ี 4 พบจ านวน 10 ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้ ้ า 4 ชนิด พืชโผล่
เหนือน ้ า 3 ชนิด พืชลอยน ้ า 2 ชนิด และพืชชายน ้ า 1 ชนิด ส่วนสถานีส ารวจท่ี 1, 2, และ 3 พบสถานีละ 5 ชนิดเท่ากนั                
โดยสถานีส ารวจท่ี 1 และ 2 พบ พืชใตน้ ้ า 2 ชนิด พืชโผล่ เหนือน ้ า  2  ชนิด  และพืชลอยน ้ า 1 ชนิด และสถานีส ารวจท่ี 3 
พบพืชใตน้ ้ า 3 ชนิด พืชโผล่เหนือน ้ า 1 ชนิด และพืชลอยน ้ า 1ชนิด พรรณไมน้ ้ าท่ีส ารวจพบในทุกสถานีมี 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
กก และสาหร่ายเสน้ดา้ย ดงันั้น เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรประมงในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอ่างเก็บน ้ า
สนามบินเก่า โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี สถานีส ารวจท่ี 4 ควรอนุรักษไ์วเ้ป็นท่ีรักษาพืชพนัธ์ุ                              
 
ค าส าคญั : พรรณไมน้ ้ า, พ้ืนท่ีชุ่มน ้ า, อ่างเก็บน ้ าสนามบินเก่า, บุรีรัมย ์
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ABSTRACT 
 

 A survey of aquatic plants in the wetland at Sanambinkao Reservoir, Buriram province, was undertaken to study 
in dimensions of season and areas during October 2011- December 2012. The research was conducted in 4 stations within 
3 zones (i.e. upstream, midstream and downstream) during 4 hydrological seasons including dry (December–February),       
1st transition (March–May), rainy (June–August) and 2nd transition (September–November). For the dimension of season, 
the most species richness of aquatic plant were found in the rainy season with 10 species. These included submerged plants 
with 4 species, floating plants 2 species, emerged plants 3 species and marginal plant 1 species. The most second found 
species were in the dry season as well as in the 2nd transition season. In the dry season,  there were 6 species of the aquatic 
plants were found including submerged plants 4 species, and emerged plants 2 species. Meanwhile in the 2nd transition 
season, there were submerged plants 2 species, emerged plants 1 species and floating  plants 3 species. The lowest in species 
richness was observed in the 1sttransition season with 3 species of aquatic plant i.e. submerged plants 2 species and floating 
plants 1 species. There were 2 species of aquatic plants can be found in all hydrological seasons and these were Hydrilla 
verticillata and Najas graminea. In the dimension of areas, the most species richness were found in the station 4 th with 10  
species including submerged plants 4 species, emerged plants 3 species, floating plants 2 species and marginal plants 1 
species. Meanwhile there were  5 species which were found in stations 1st-3rd. In the station 1st and 2nd , there were submerged 
plants 2 species, emerged plants 2 species and floating plants 1 species. In the station 3rd, submerged plants 3 species, 
emerged plants 1 species  and floating plants 1 species were found. There were 2 species of aquatic plants which could be 
found in all stations and these were Actinoscirpus grossus and Najas graminea. In respect to the research information, the 
station 4th should be reserved for aquatic plant conversations for fishery resources.  
 
Keyword: Aquatic plant, Wetland, Sanambinkao Reservoir, Buriram province 
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บทน า 
 อ่างเก็บน ้ าสนามบินเก่า เดิมเป็นหนองน ้ าธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 มีการท าคนักั้นอ่างเก็บน ้ า มีล าน ้ า

หลายสายเช่ือมโยงกบัอ่างเก็บน ้ า เช่น ห้วยลุมปุ๊ก ห้วยละเวีย โดยรวมเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม ทุ่งโล่ง ทุ่งนาลอ้มรอบ พ้ืนท่ี

น ้ ามีเน้ือที่ประมาณ 2.56 ตารางกิโลเมตร (1,600 ไร่) ที่ เหลือเป็นพรุหญา้ ระดับน ้ าลึกเฉลี่ย 2-3 เมตร บริเวณที่ลุ่ม

ใกลเ้คียงส่วนใหญ่ท านา (ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม, 2542)  มีความส าคญัอยา่งมากส าหรับชุมชนโดยรอบ 

เน่ืองจากประชาชนมีการใชป้ระโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงของจงัหวดับุรีรัมย ์

นอกจากมีประโยชน์ต่อมนุษยแ์ลว้ อ่างเก็บน ้ าสนามบินเก่ายงัเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของพืช

และสัตว ์เป็นระบบนิเวศน์ทางน ้ าท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิต  พรรณไมน้ ้ าหรือพืชน ้ า (Aquatic plants) คือ พืชท่ี

ข้ึนอยูใ่นน ้ า โดยอาจจะจมอยูใ่ตน้ ้ าทั้งหมด หรือโผล่บางส่วนข้ึนมาอยูเ่หนือน ้ า ลอยอยูท่ี่ผิวน ้ าหรือเป็นพืชท่ีข้ึนอยูต่ามริมน ้ า 

ชายตล่ิง นอกจากน้ียงัรวมถึงพืชท่ีเจริญเติบโตอยูใ่นบริเวณท่ีลุ่มน ้ าขงัแฉะอีกดว้ย (กรมประมง, 2538) ซ่ึงพรรณไมน้ ้ าเหล่าน้ี

จะเป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับส่ิงมีชีวิต  เช่น เป็นท่ีหลบซ่อนของลูกปลาและสัตวน์ ้ าวยัอ่อน  เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมี

ความส าคญัในแหล่งน ้ า เน่ืองจากพรรณไมน้ ้ าสามารถเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยใ์หก้ลายเป็นพลงังานสะสมในพืชได ้อีกทั้ง

ยงัสร้างออกซิเจนแก่แหล่งน ้ าได ้เป็นดชันีช้ีวดัส่ิงแวดลอ้ม จึงมีผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการเพ่ิมผลผลิตของสัตวน์ ้ า 

(ไมตรีและคณะ, 2535; สุชาดา, 2542)ในขณะเดียวกนัอาจก่อใหเ้กิดโทษ เช่น เป็นวชัพืชร้ายแรง เป็นพนัธ์ุไมต้่างถ่ินท่ีรุกราน

พืชทอ้งถ่ิน เป็นตน้ (พงศ์เชฏฐ, 2554) ดงันั้นการส ารวจพรรณไมน้ ้ าจึงเป็นตวับ่งช้ีถึงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ 

ซ่ึงน าไปสู่การจดัการระบบนิเวศน์อยา่งย ัง่ยืน แต่ปัจจุบนัยงัขาดขอ้มูลพรรณไมน้ ้ าในแหล่งน ้ าทัว่ไป ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี 

จะส่งผลให้ไดข้อ้มูลพรรณไมน้ ้ าท่ีส าคญั เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับอนัจะน าไปสู่การบริหารและการวางแผนการ

จดัการพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเพ่ือการอนุรักษท์รัพยากร ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

  

วธีิด าเนินการวจัิย 
 เก็บตวัอยา่งพรรณไมน้ ้ ามาท าการวเิคราะห์ชนิดและการแพร่กระจาย  วธีิการเก็บตวัอยา่งพรรณไมน้ ้ านั้น ใชต้ามวธีิ
ของ (American Public, 2005) ส าหรับการวิเคราะห์ชนิดนั้น จ าแนกตามเอกสารของ สุชาดา (2530) และ ช่อทิพย ์(2531) 
ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน ธนัวาคม 2555  ท าการส ารวจ 4 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ช่วงฤดูแลง้ (DRY) ระหวา่งเดือนธนัวาคม 
- กมุภาพนัธ์ คร้ังท่ี 2 ช่วงฤดูปรับเปล่ียน 1 (TR1) ระหวา่งเดือน มีนาคม-พฤษภาคม คร้ังท่ี 3 ช่วงฤดูฝน (WET) ระหวา่งเดือน 
มิถุนายน-สิงหาคม และคร้ังท่ี 4 ช่วงฤดูปรับเปล่ียน 2 (TR2) ระหว่างเดือนกันยายน–พฤศจิกายน โดยแบ่งพ้ืนท่ีส ารวจ
ทั้งหมดออกเป็น 4 สถานีรอบอ่างเก็บน ้ าสนามบินเก่า จ.บุรีรัมย ์
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ช่วง
ท่ี 

ช่วงเวลา ช่วงเวลา รายละเอียด 

1 แลง้ ธ.ค. – ก.พ. 
เป็นช่วงท่ีระดบัน ้ าท่ีกกัเก็บ
ลดลงต ่าสุด 

2 ปรับเปล่ียน1 มี.ค. – พ.ค. 
เป็นช่วงท่ีระดบัน ้ าท่ีกกัเก็บต ่า 
แต่เร่ิมมีฝนตกลงมา 

3 ฝน มิ.ย. – ส.ค. 
มีฝนอยา่งหนาแน่น, ระดบัน ้ า
ในแม่น ้ าเร่ิมสูงข้ึนและความ
ขุ่นของน ้ ามีมากข้ึน 

4 ปรับเปล่ียน2 ก.ย. – พ.ย. 
ส้ินสุดฤดูฝน ระดบัน ้ าท่ีท าการ
เก็บกกัมีปริมาณสูงสุด 

 

ภาพที ่1  ต าแหน่งการเก็บขอ้มูลและช่วงระยะเวลาการส ารวจ 
 

ผลการวจัิย 
การแพร่กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้น า้ทีพ่บในแต่ละสถานีส ารวจ  

จากการส ารวจพรรณไมน้ ้ าในบริเวณพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอ่างเก็บน ้ าสนามบินเก่า จงัหวดับุรีรัมย ์พบชนิดของพรรณไมน้ ้ า 
12 ชนิด แบ่งเป็น พืชชายน ้ า (Marginal plants) จ านวน 1 ชนิด พืชลอยน ้ า (Floating plants)  จ านวน 3 ชนิด พืชโผล่เหนือน ้ า 
จ านวน 4 ชนิด และพืชใตน้ ้ า (Submerged plants) จ านวน 4 ชนิด (ร้อยละ 33.33)  ดงัตารางท่ี 1 
 สถานีส ารวจท่ี 1 พบพรรณไมน้ ้ า 5 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายข ้าว เหนียว
(Utricularia aurea )  และสาหร่าย เส้นด้าย  (Najas graminea ) พืชโผล่ เหนือน ้ า  (Emerged plants )  จ านวน           
2  ชนิด ได ้แก่  กก (Actinoscirpus grossus) และหญ้าทรงกระ เทียม  (Eleocharis dulcis )  และ พืชลอยน ้ าจ านวน            
1 ชนิด ได้แก่ บวับา (Nymphaea lotus) 
 สถานีส ารวจท่ี 2 พบพรรณไมน้ ้ า 5 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางหระรอก 
(Hydrilla verticillata)  และสาหร่ายเส้นด้าย  (Najas graminea )  พืชโผล่ เหนือน ้ า  จ านวน 2  ชนิดได้แก่  กก 
(Actinoscirpus grossus) และผ ักค า ง ไ ก่  (Sagittria guayanensis )  และ พืชลอยน ้ าจ านวน 1 ชนิด  ได ้แก่ ผ ัก บุ ้ง  
(Ipomoea aquatic )  
 สถานีส ารวจท่ี 3 พบพรรณไมน้ ้ า 5 ชนิด แบ่งเป็นพืชใตน้ ้ าจ านวน 3ชนิด ได ้แก่ เทปเกลียว (Villisneria 
spiralis )  สาห ร่ ายหางหระรอก  (Hydrilla verticillata)  และสาห ร่าย เส้นด้าย  (Najas graminea )  พืชโผล่
เหนือน ้ าจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ กก (Actinoscirpus grossus) พืชลอยน ้ าจ านวน 1 ชนิด ได้แก่ บวับา (Nymphaea lotus) 
 สถานีส ารวจท่ี 4 พบพรรณไมน้ ้ า 10 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ เทปเกลียว (Villisneria 
spiralis )  ส าห ร่ า ยห า งกระรอก (Hydrilla verticillata)สาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea)  แ ละสาห ร่ าย
เส้นด้าย  (Najas graminea )  พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ กก (Actinoscirpus grossus) หญ้าทรงกระเทียม 
(Eleocharis dulcis )  และธูปฤาษี  (Typha angustifolia)  พืชลอยน ้ าจ านวน 2 ชนิด ได้แก่ กระเฉดน ้ า  (Nymenachna  
pseudointerru) บวับา (Nymphaea  lotus) และพืชชายน ้ าจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ปลอ้ง ( Hymenachna  pseudointerrupta)  
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การแพร่กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้น า้ทีพ่บในแต่ละฤดูกาลทีส่ ารวจ  
 ฤดูแล้ง (ธันวาคม-กุมภาพนัธ์) พบพรรณไม้น ้ า 6 ชนิด แบ่งเป็น พืชใต้น ้ าจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ เทปเกลียว 
( Villisneria spiralis ) ส าห ร่ า ยห า งห ร ะ ร อก  (Hydrilla verticillata)  ส า ห ร่ า ย ข ้า ว เ หนีย ว  (Utricularia 
aurea ) และสาห ร่ า ย เส้นด ้า ย  (Najas graminea )  พืช โผล่ เ หนือน ้ า จ าน วน  2  ชนิด ได ้แ ก่  กก (Actinoscirpus 
grossus) และผักคางไก่ (Sagittria guayanensis )  
 ฤดูปรับเปล่ียนท่ี 1 (มีนาคม-พฤษภาคม) พบพรรณไมน้ ้ า 3 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 2 ชนิด สาหร่ายหาง
หระรอก  (Hydrilla vertic illata)  และสาห ร่ าย เส้นด ้า ย  (Najas graminea)  พืชลอยน ้ า จ านวน 1 ชนิด ได้แก่               
บวับา (Nymphaea lotus) 
 ฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม)  พบพรรณไม้น ้ า 10 ชนิด แบ่งเป็น พืชใต้น ้ าจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ เทปเกลียว 
(Villisneria spiralis )  สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่าย
เสน้ดา้ย (Najas graminea)  พืชลอยน ้ าจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ กระเฉดน ้า (Nymenachna pseudointerru) บวับา (Nymphaea 
lotus) พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ กก (Actinoscirpus grossus) หญา้ทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) และ ธูปฤาษี  
(Typha angustifolia) และพืชชายน ้ าจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ปลอ้ง ( Hymenachna  pseudointerrupta) 
 ฤดูปรับเปล่ียนท่ี 2 (กนัยายน-พฤศจิกายน) พบพรรณไมน้ ้ า 6 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่าย
หางกระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ายเส้นดา้ย (Najas graminea)  พืชโผล่เหนือน ้ า จ านวน 1 ชนิด ได้แก่ กก 
(Actinoscirpus grossus) พืชลอยน ้ าจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ กระเฉดน ้ า  (Nymenachna pseudointerru) บัวบา (Nymphaea 
lotus) และผกับุง้ (Lpomoea aquatic) 
ตารางที ่1 พรรณไมน้ ้ าท่ีพบในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอ่างเก็บน ้ าสนามบินเก่า  (+ พบ,  - ไม่พบ) 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือทัว่ไป 
เขต
อาศยั 

ฤดูกาล  สถานี 

DRY TR1 WET TR2  ST1 ST2 ST3 ST4 

1 Actinoscirpus grossus กก E + - + +  + + + + 

2 Eleocharis dulcis 
หญา้
ทรงกระเทียม 

E - - + -  + - - + 

3 
Hymenachna  
pseudointerrupta 

หญา้ปลอ้ง M - - + -  - - - + 

4 Hydrilla verticillata 
สาหร่ายหาง
กระรอก 

S + + + +  - + + + 

5 Ipomoea aquatica ผกับุง้ F - - - +  - + - - 

6 Najas graminea 
สาหร่าย
เสน้ดา้ย 

S + + + +  + + + + 

7 Nymphoides indica บวับา F - + + +  + - + + 
8 Neptunia oleracea กระเฉดน ้ า F - - + +  - - - + 
9 Sagittria guayanensis ผกัคางไก่ E + - - -  - + - - 
10 Typha angustifolia ธูปฤาษี E - - + -  - - - + 
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11 Utricularia aurea 
สาหร่ายขา้ว
เหนียว 

S + - + -  + - - + 

12 Villisneria spiralis เทปเกลียว S + - + -  - - + + 
รวม  6 3 10 6  4 5 5 10 

หมายเหต ุ E = พืชโผล่เหนือน ้ า (Emerged plants)   
  F = พืชลอยน ้ า (Floating plants) 
  M = พืชชายน ้ า (Marginal plants) 
  S = พืชใตน้ ้ า (Submerged plants) 
 

สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของพรรณไมน้ ้ าในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอ่างเก็บน ้ าสนามบินเก่า 

1. พบชนิดของพรรณไมน้ ้ ารวมทั้งส้ิน 12 ชนิด ไดแ้ก่ พืชชายน ้ าจ านวน 1 ชนิด (ร้อยละ 8.33)  พืชลอยน ้ า จ านวน 
3 ชนิด (ร้อยละ 25.00)  พืชโผล่เหนือน ้ า จ านวน 4ชนิด (ร้อยละ 33.33) และพืชใตน้ ้ าจ านวน 4 ชนิด (ร้อยละ 33.33)   

2.ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิดของพรรณไมน้ ้ าสูงสุดในช่วงฤดูฝน โดยพบพรรณไมน้ ้ า 10 ชนิด รองลงมาเป็นช่วง
ฤดูแลง้ และฤดูปรับเปล่ียน 2  พบพรรณไมน้ ้ า 6 ชนิดเท่ากนั ส่วนฤดูปรับเปล่ียน 1 พบพรรณไมน้ ้ านอ้ยท่ีสุดจ านวน 3 ชนิด 
ส่วนพรรณไมน้ ้ าท่ีส ารวจพบไดทุ้กฤดูกาลตลอดทั้งปี มีจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก และสาร่ายเสน้ดา้ย 

3.ในมิติของพ้ืนท่ีพบชนิดของพรรณไมน้ ้ ามากท่ีสุดใน สถานีส ารวจท่ี 4 พบจ านวน 10 ชนิด รองลงมาเป็นสถานี
ส ารวจท่ี 1, 2, และ 3 พบสถานีละ 5 ชนิด พรรณไมน้ ้ าท่ีส ารวจพบในทุกสถานีมี 2 ชนิด ไดแ้ก่ กก และสาหร่ายเสน้ดา้ย 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอ่างเก็บน ้ าสนามบินเก่า             
โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี สถานีส ารวจท่ี 4 ควรอนุรักษไ์วเ้ป็นท่ีรักษาพืชพนัธ์ุเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีใหส้ัตวน์ ้ าไดไ้ป
อาศยัโดยไม่มีการรบกวนจากการท าการประมง และสามารถเป็นแหล่งขยายพนัธ์ุสัตวน์ ้ าเพ่ือความยัง่ยืนของการท าการ
ประมงในอ่างเก็บน ้ าแห่งน้ีสืบไป   
 

กติติกรรมประกาศ 
 คณะผูว้จิยั ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานท่ีใหก้ารสนบัสนุนทุนวจิยัประจ าปีงบประมาณ 
2554-2555 ในการท าวจิยัคร้ังน้ี 
 

เอกสารอ้างองิ 
กรมประมง. 2538. พรรณไม้น า้ในประเทศไทย. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กรุงเทพฯ.  154 น. 

ช่อทิพย ์อาธารมาศ. 2531. พรรณไม้น า้ของไทย. ภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร์, หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, สงขลา.  
 221 น. 
พงศ์เชฏฐ พิชิตกุล. 2554. พรรณไม้น ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล. ในเร่ืองเต็มการประชุมทาง
 วชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 49: สาขาประมง, 1-4 กมุภาพนัธ์ 2554, กรุงเทพฯ. 140-149. 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   399 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

    

ไมตรีดวงสวสัด์ิ, สุเกน บุญไพโรจน์ และประสิทธ์ิ ประสาทพรชยั.  2535.  ชนิดปริมาณการแพร่กระจายพรรณไม้น ้าและ
 สัตว์ที่เกาะอาศัยตามพรรณไม้น ้าในหนองหาร จังหวัด สกลนคร.  เอกสารวิชาการ ฉบบัท่ี 73 สถาบนัวิจยัประมง
 น ้า จืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,  กรุงเทพฯ. 99 น. 
สุชาดา ศรีเพญ็. 2530. พรรณไม้น า้. ภาควชิาพฤกษศาสตร์, คณะวทิยาศาสตร์, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 233 น. 
สุชาดา ศรีเพญ็. 2542. พรรณไม้น า้ในประเทศไทย. อมัรินทร์พร้ินติง้แอนดพ ์บลิัชซ่ิง, กรุงเทพฯ. 312 น. 
ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม.  2542. ทะเบียนพื้นที่ชุ่มน ้าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของ
 ประเทศไทย. กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม, กรุงเทพฯ. 412  น. 
American Public Health Association, American Water Work Association, and Water Environment Federation. 2005.  
 Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 21st ed. APHA, Washington, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   400 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

    

พรรณไม้น า้ในพืน้ทีชุ่่มน า้ห้วยตลาด จังหวดับุรีรัมย์ 
Aquatic Plants in Wetland at Huy Ta Lad Reservoir, Buriram Province 

 
ส าเนาว ์เสาวกลู1 กฤติมา เสาวกลู 1  ทวนทอง จุฑาเกตุ3  พชัราภรณ์ แสงโยจารย์2 และ สุริยา อุดดว้ง1 

Samnao Saowakoon1 Krittima Saowakoon1 Tuantong Jutagate3 Pacharaporn Sangyojarn2 and Suriya Udduang1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การส ารวจพรรณไมน้ ้ าในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอ่างเก็บน ้ าห้วยตลาด  จงัหวดับุรีรัมย ์ในมิติของฤดูกาลและพ้ืนท่ีระหว่าง
เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2555 โดยแบ่งเป็น 4 ฤดูกาล ตามการเปล่ียนแปลงทางอุทกวิทยา ได้แก่ ฤดูแลง้ 
(ธันวาคม–กุมภาพนัธ์), ปรับเปล่ียน 1 (มีนาคม-พฤษภาคม), ฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) และปรับเปล่ียน 2 (กนัยายน-
พฤศจิกายน) ใน 3 บริเวณ ไดแ้ก่ ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า จ านวนทั้งส้ิน 10 สถานี  ผลการศึกษาพบวา่ ในมิติของฤดูกาล
จะพบชนิดของพรรณไมน้ ้ าสูงสุดในช่วงฤดูปรับเปล่ียน1 โดยพบพรรณไมน้ ้ า 19 ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้ ้ า 4 ชนิด พืชลอยน ้ า            
4 ชนิด พืชโผล่เหนือน ้ า 9 ชนิด และพืชชายน ้ า 2 ชนิด รองลงมาเป็นช่วงฤดูแลง้ พบพรรณไมน้ ้ า 13 ชนิด โดยพบ พืชลอยน ้ า 
4 ชนิด พืชใตน้ ้ า 4 ชนิด พืชโผล่ เหนือน ้ า  3  ชนิด  และพืชชายน ้ า 2 ชนิด ฤดูฝน พบพรรณไมน้ ้ า 6 ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้ ้ า             
5 ชนิด และพืชลอยน ้ า 1 ชนิด ส่วนฤดูปรับเปล่ียน2 พบพรรณไมน้ ้ านอ้ยท่ีสุดจ านวน 5 ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้ ้ า 3 ชนิด และพืช
โผล่เหนือน ้ า 2 ชนิด โดย พรรณไมน้ ้ าท่ีส ารวจพบไดทุ้กฤดูกาลตลอดทั้งปี มีจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก และ
สาร่ายเสน้ดา้ย ในมิติของพ้ืนท่ี พบชนิดของพรรณไมน้ ้ ามากท่ีสุดใน สถานีส ารวจท่ี 5 พบจ านวน 11 ชนิด แบ่งเป็นพืชใตน้ ้ า 
4 ชนิด พืชโผล่เหนือน ้ า 4 ชนิด พืชลอยน ้ า 2 ชนิด และพืชชายน ้ า 1 ชนิด รองลงมาเป็นสถานีส ารวจท่ี 6 และ 9 พบสถานีละ 
10 ชนิดเท่ากนั โดยสถานีส ารวจท่ี 6 พบพืชใตน้ ้ า 5 ชนิด พืชโผล่เหนือน ้ า  3  ชนิด  พืชลอยน ้ า 1 ชนิด และพืชชายน ้ า        
1 ชนิด สถานีส ารวจท่ี 9 พบพืชใตน้ ้ า 4 ชนิด พืชโผล่เหนือน ้ า 4 ชนิด และพืชชายน ้ า 2 ชนิด ส่วนสถานีส ารวจท่ี 8 พบ
พรรณไมน้ ้ านอ้ยท่ีสุด จ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้ ้ า 3 ชนิด และพืชชายน ้ า 1 ชนิด โดยพรรณไมน้ ้ าท่ีส ารวจพบในทุกสถานี
มี เพียง 1 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก  ดงันั้น เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรประมงใน
พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอ่างเก็บน ้ าห้วยตลาด โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี สถานีส ารวจท่ี 5 ควรอนุรักษ์ไวเ้ป็นท่ีรักษาพืช
พนัธ์ุ  
 
ค าส าคญั : พรรณไมน้ ้ า, พ้ืนท่ีชุ่มน ้ า, อ่างเก็บน ้ าหว้ยตลาด, บุรีรัมย ์
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ABSTRACT 
 

A survey of aquatic plants in the wetland at Huy Ta Lad Reservoir, Buriram province, was conducted to study in 
dimensions of season and areas during October 2011-December 2012. The research was undertaken in 10 stations within 3 
zones (i.e. upstream, midstream and downstream) during 4 hydrological seasons including dry (December–February), 
1sttransition (March–May), rainy (June–August) and 2nd transition (September–November). In the dimension of seasons, the 
most species richness of aquatic plant were found in the 1st transition season with 19 species. These included submerged 
plants with 4 species, floating plants 4 species, emerged plants 9 species and marginal plant 2 species. The second most 
found species were in the dry season including aquatic plant 13 species, floating plant 4 species, submerged plants 4 species, 
emerged plants 3 species, and marginal plant 2 species. In the rainy season, there were submerged plants 5 species, and 
floating  plants 1 species. The lowest in species richness were found in the 2nd transition with 5 species of aquatic plant i.e. 
submerged plants 3 species, and emerged plants 2 species. There were 2 species of aquatic plants which could be found in 
all hydrological seasons including Hydrilla verticillata and Najas graminea. In the dimension of areas, the most species 
richness were found in the station 5th with 11  species. These included submerged plants 4 species, emerged plants 4 species, 
floating plant 2 species, and marginal plant 1 species. The second most found species were in the station 6th and 9th of which 
there were aquatic plants of 10 species. In the station 6th, there were submerged plants 5 species, emerged plants 3 species, 
floating plant 1 species and marginal plant 1 species. In the station 9th submerged plants 4 species, emerged plants 4 species, 
and marginal plant 2 species were found. Meanwhile, the lowest in species richness were observed in the station 8 th  of 
which there were 4 species found. These included submerged plant 3 species and marginal plants 1 species. There were 1 
species of aquatic plants can be found in all the reservoirs i.e. Hydrilla verticillata. Based on the research findings, the 
station 5th should be reserved as the aquatic plant conservative area utilized for fishery resources without interference from 
fishing activities. 
 
Keyword: Aquatic plant, Wetland, Huy Ta Lad Reservoir, Buriram province 
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บทน า 
 อ่างเก็บน ้ าห้วยตลาดอยู่ห่างจากตวัเมืองบุรีรัมยไ์ปทางตะวนัตกเฉียงใต ้11 กิโลเมตร เป็นท่ีลุ่มเกิดจากการ
ยบุตวัของแผ่นดิน รับน ้ าจากพ้ืนท่ีขา้งเคียงไหลลงแม่น ้ ามูล ในฤดูฝนมีน ้ าลึกท่ีสุดประมาณ 5-7 เมตร ในฤดูแลง้น ้ าในอ่าง
เก็บน ้ าลดลงถึงร้อยละ 75 เหลือบริเวณท่ีลึกท่ีสุดเพียง 1 เมตร มีหมู่บา้นลอ้มรอบเป็นบริเวณท่ีลุ่มไม่มีน ้ าขงั พ้ืนท่ีโดยรวมมี
สภาพค่อนขา้งราบเรียบ และมีการท านา (ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม, 2542) มีความส าคญัอย่างมากส าหรับ
ชุมชนโดยรอบ เน่ืองจากประชาชนมีการใชป้ระโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงของ
จังหวดับุรีรัมย์ นอกจากมีประโยชน์ต่อมนุษย์แล้ว อ่างเก็บน ้ าห้วยตลาดยงัเป็นพื้นที่ชุ่มน ้ าที่มีความส าคญัต่อการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว ์เป็นระบบนิเวศน์ทางน ้ าท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวิต  พรรณไมน้ ้ าหรือพืชน ้ า (Aquatic 
plants) คือ พืชท่ีข้ึนอยูใ่นน ้ า โดยอาจจะจมอยูใ่ตน้ ้ าทั้งหมด หรือโผล่บางส่วนข้ึนมาอยูเ่หนือน ้ า ลอยอยูท่ี่ผิวน ้ าหรือเป็นพืชท่ี
ข้ึนอยู่ตามริมน ้ า ชายตล่ิง นอกจากน้ียงัรวมถึงพืชท่ีเจริญเติบโตอยู่ในบริเวณท่ีลุ่มน ้ าขงัแฉะอีกดว้ย (กรมประมง, 2538)             
ซ่ึงพรรณไมน้ ้ าเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับส่ิงมีชีวติ  เช่น เป็นท่ีหลบซ่อนของลูกปลาและสตัวน์ ้ าวยัอ่อน  เป็น
องค์ประกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัในแหล่งน ้ า เน่ืองจาก   พรรณไมน้ ้ าสามารถเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กลายเป็น
พลงังานสะสมในพืชได ้อีกทั้งยงัสร้างออกซิเจนแก่แหล่งน ้ าได ้เป็นดชันีช้ีวดัส่ิงแวดลอ้ม จึงมีผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ
การเพ่ิมผลผลิตของสตัวน์ ้ า (ไมตรีและคณะ, 2535; สุชาดา, 2542)ในขณะเดียวกนัอาจก่อใหเ้กิดโทษ เช่น เป็นวชัพืชร้ายแรง 
เป็นพนัธ์ุไมต้่างถ่ินท่ีรุกรานพืชทอ้งถ่ิน เป็นตน้ (พงศเ์ชฏฐ, 2554) ดงันั้นการส ารวจพรรณไมน้ ้ าจึงเป็นตวับ่งช้ีถึงสภาพความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ซ่ึงน าไปสู่การจดัการระบบนิเวศน์อยา่งย ัง่ยืน แต่ปัจจุบนัยงัขาดขอ้มูลพรรณไมน้ ้ าในแหล่งน ้ า
ทัว่ไป ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี จะส่งผลให้ไดข้อ้มูลพรรณไมน้ ้ าท่ีส าคญั เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับอนัจะน าไปสู่การ
บริหารและการวางแผนการจดัการพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเพ่ือการอนุรักษท์รัพยากร ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

  

วธีิด าเนินการวจัิย 
 เก็บตวัอยา่งพรรณไมน้ ้ ามาท าการวิเคราะห์ชนิดและการแพร่กระจาย  วิธีการเก็บตวัอยา่งพรรณไมน้ ้ านั้น ใชต้าม
วิธีของ (American Public, 2005) ส าหรับการวิเคราะห์ชนิดนั้น จ าแนกตามเอกสารของ สุชาดา (2530) และ ช่อทิพย ์(2531) 
ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน ธนัวาคม 2555  ท าการส ารวจ 4 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ช่วงฤดูแลง้ (DRY) ระหวา่งเดือนธนัวาคม 
- กุมภาพนัธ์ คร้ังท่ี 2 ช่วงฤดูปรับเปล่ียน 1 (TR1) ระหวา่งเดือน มีนาคม - พฤษภาคม คร้ังท่ี 3 ช่วงฤดูฝน (WET) ระหวา่ง
เดือน มิถุนายน - สิงหาคม และคร้ังท่ี 4 ช่วงฤดูปรับเปล่ียน 2 (TR2) ระหว่างเดือนกนัยายน – พฤศจิกายน โดยแบ่งพ้ืนท่ี
ส ารวจทั้งหมดออกเป็น 10 สถานีรอบอ่างเก็บน ้ าหว้ยตลาด จ.บุรีรัมย ์
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ช่วง
ท่ี 

ช่วงเวลา ช่วงเวลา รายละเอียด 

1 แลง้ ธ.ค. – ก.พ. 
เป็นช่วงท่ีระดบัน ้ าท่ีกกัเก็บ
ลดลงต ่าสุด 

2 ปรับเปล่ียน1 มี.ค. – พ.ค. 
เป็นช่วงท่ีระดบัน ้ าท่ีกกัเก็บต ่า 
แต่เร่ิมมีฝนตกลงมา 

3 ฝน มิ.ย. – ส.ค. 
มีฝนอยา่งหนาแน่น, ระดบัน ้ า
ในแม่น ้ าเร่ิมสูงข้ึนและความ
ขุ่นของน ้ ามีมากข้ึน 

4 ปรับเปล่ียน2 ก.ย. – พ.ย. 
ส้ินสุดฤดูฝน ระดบัน ้ าท่ีท าการ
เก็บกกัมีปริมาณสูงสุด 

 

ภาพที ่1  ต าแหน่งการเก็บขอ้มูลและช่วงระยะเวลาการส ารวจ 
 

ผลการวจัิย 
จากการส ารวจพรรณไมน้ ้ าในบริเวณพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอ่างเก็บน ้ าหว้ยตลาด จงัหวดับุรีรัมย ์พบชนิดของพรรณไมน้ ้ า 26 

ชนิด แบ่งเป็น พืชชายน ้ า (Marginal plants) จ านวน 3 ชนิด (ร้อยละ 11.54)  พืชลอยน ้ า (Floating plants)  จ านวน 6 ชนิด 
(ร้อยละ 23.08) พืชโผล่เหนือน ้ า (Emerged plants )  จ านวน 10 ชนิด (ร้อยละ 38.46) และพืชใตน้ ้ า (Submerged plants) 
จ านวน 7 ชนิด (ร้อยละ 26.92)  ดงัตารางท่ี 1 
การแพร่กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้น า้ทีพ่บในแต่ละสถานีทีส่ ารวจ  
 สถานีส ารวจท่ี 1 พบพรรณไม้น ้ า 7 ชนิด แบ่งเป็น พืชใต้น ้ า จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ เทปเกลียว (Villisneria 
spiralis ) ส า ห ร่ า ยห า งห ร ะ ร อก  (Hydrilla verticillata)  ส า ห ร่ า ย ข ้า ว เ หนี ย ว  (Utricularia aurea ) แ ล ะ
สาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea )  พืชโผล่เหนือน ้า   จ านวน 1  ชนิดได้แก่ บวัสาย (Nymphaea lotus)  พืชลอยน ้ า
จ านวน 1 ชนิด ได ้แก่ แพงพวยน ้ า  (Ludwigia adscendens) และพืชชายน ้ าจ านวน 1 ชนิด ได้แก่ หญ้าไซ (Leersia 
hexandra) 
 สถานีส ารวจท่ี 2  พบพรรณไมน้ ้ า 9 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 3 ชนิด สาหร่ายหางหระรอก (Hydrilla 
verticillata)  สาหร่ายข้าวเหนียว (Utricularia aurea ) และสาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea ) พืชโผล่เหนือ
น ้ าจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ กก (Actinoscirpus grossus) และหญา้สามคม (Fuirenq umbellate) พืชลอยน ้ าจ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
จอกหูหนูเล็ก (Salvinia cucullate) ผกับุ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยน ้ า  (Ludwigia adscendens)  และพืชชายน ้ า 
(Marginal plants) จ านวน 1 ชนิด ได้แก่ หญา้ไซ (Leersia hexandra) 
 สถานีส ารวจท่ี 3 พบพรรณไมน้ ้ า 9 ชนิด แบ่งเป็นพืชใตน้ ้ าจ านวน 4 ชนิด  ได ้แก่ เทปเกลียว (Villisneria 
spiralis )  ส าห ร่ า ยห า งหระรอก  (Hydrilla verticillata)  ส าห ร่ า ย ข ้า ว เ หนีย ว  (Utricularia aurea ) และ
สาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea )  พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) พืช
ลอยน ้ าจ านวน 3 ชนิด ได ้แก่ กระเฉดน ้ า (Neptunia oleracea) ผกับุ้ง (Lpomoea  aquatic) และแพงพวยน ้ า (Ludwigia 
adscendens) พืชชายน ้ าจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญ้าปล้อง (Hymenachna  pseudointerrupta) 
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 สถานีส ารวจท่ี 4 พบพรรณไม้น ้ า 6 ชนิด แบ่งเป็น พืชใต้น ้ าจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ เทปเกลียว (Villisneria 
spiralis )  สาห ร่ ายหางหระรอก  (Hydrilla verticillata)  และสาห ร่ าย เส้นด ้า ย  (Najas graminea )  พืชโผล่
เหนือน ้ าจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้หนวดปลาดุก (Fimbristylis miliacea) พืชลอยน ้ าจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ แหนแดง (Azolla 
pinnata) และพืชชายน ้ าจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ กระเมง็ (Eclipta prostrate) 
 สถานีส ารวจท่ี 5  พบพรรณไมน้ ้ า 11 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ สาห ร่ ายหางกระรอก 
(Hydrilla verticillata)  ส า ห ร่ า ย ไ ฟ  (Chara zeylanica)  ส าห ร่ า ย ข ้า ว เ ห นี ย ว  (Utricularia aurea ) แ ล ะ
ส า ห ร่ า ย เ ส ้น ด ้า ย  (Najas graminea )  พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus)  หญ้า
ทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) บวับา (Nymphaea lotus) และบวัสาย (Nymphaea lotus) พืชลอยน ้ าจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
จอกหูหนูเลก็ (Salvinia cucullate) และพืชชายน ้ าจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ กระเมง็ (Eclipta prostrate) 
 สถานีส ารวจท่ี 6  พบพรรณไมน้ ้ า 10 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 5 ชนิด ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ดีปลีน ้ า (Potamogeton  
malaianus) เทปเกลียว  ( Villisneria spiralis )  สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla  verticillata) สาหร่ายข้าวเหนียว 
(Utricularia aurea) และสาหร่ายเสน้ดา้ย (Najas graminea)  พืชโผล่เหนือจ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ กก (Actinoscirpus grossus) 
ธูปฤาษี (Typha angustifolia) และหญา้หนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea) พืชลอยน ้ าจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ จอกหูหนูเล็ก 
(Salvinia cucullate) และพืชชายน ้ าจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญ้าปล้อง(Hymenachna pseudointerrupta) 
 สถานีส ารวจท่ี 7  พบพรรณไมน้ ้ า 9 ชนิด  แบ่งเป็นพืชใตน้ ้ าจ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla 
verticillata) สาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่ายเส้นดา้ย (Najas graminea)  พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 4 
ชนิด ไดแ้ก่ หญา้หนวดปลาดุก (Fimbristylis miliacea) กก (Actinoscirpus grossus) หญา้ทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) 
และ กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) พืชลอยน ้ า (Floating plants) จ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ จอกหูหนูเล็ก (Salvinia cucullate) 
และพืชชายน ้ าจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญ้าปล้อง (Hymenachna pseudointerrupta) 
สถานีส ารวจท่ี 8  พบพรรณไมน้ ้ า 4 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ดีปลีน ้ า (Potamogeton malaianus) สาหร่าย
หางกระรอก (Hydrilla  verticillata) และสาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea)  และพืชชายน ้ าจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้
ไซ (Leersia hexandra) 
 สถานีส ารวจท่ี 9 พบพรรณไมน้ ้ า 10 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ เทปเกลียว (Villisneria 
spiralis )  สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่ายเสน้ดา้ย (Najas 
graminea ) พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ กระจูด (Lepironia articulate) ธูปฤาษี (Typha angustifolia) พงเหล่ียม 
(Eleocharis acutangula) และหญา้หนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea) และพืชชายน ้ าจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ไซ (Leersia 
hexandra) หญ้าปล้อง (Hymenachna  pseudointerrupta) 
 สถานีส ารวจท่ี 10  พบพรรณไม้น ้ า 7 ชนิด แบ่งเป็น พืชใต้น ้ าจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ ดีปลีน ้ า (Potamogeton 
malaianus) สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillat) สนัตะวาหางไก่ (Blyxa japonica) สาหร่ายไฟ (Chara zeylanica)  และ
สาหร่ายเส้นดา้ย (Najas graminea)  พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ กระจูด (Lepironia articulate) และพืชชายน ้ า
จ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญ้าไซ (Leersia hexandra) 
การแพร่กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้น า้ทีพ่บในแต่ละฤดูกาลทีส่ ารวจ  
  ฤดูแลง้ (ธันวาคม-กุมภาพนัธ์) พบพรรณไมน้ ้ า 13 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหาง
กระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea) สาหร่ายไฟ (Chara zeylanica)  และสาหร่ายเสน้ดา้ย 
(Najas graminea) พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ กก (Actinoscirpus grossus)  หญา้สามคม (Fuirenq umbellate) และ
หญา้หนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea) พืชลอยน ้ า จ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ จอกหูหนูเล็ก (Salvinia cucullate) กระเฉดน ้ า 
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(Neptunia oleracea) ผกับุ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยน ้ า  (Ludwigia adscendens) และพืชชายน ้ าจ านวน 2 ชนิด 
ไดแ้ก่ หญา้ไซ (Leersia hexandra) หญ้าปล้อง (Hymenachna pseudointerrupta) 
  ฤดูปรับเปล่ียนท่ี1 (มีนาคม–พฤษภาคม) พบพรรณไมน้ ้ า 19 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ ดีปลีน ้ า 
(Potamogeton malaianus) สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่าย
เสน้ดา้ย (Najas graminea)  พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ กก(Actinoscirpus grossus)  ธูปฤาษี (Typha angustifolia) 
หญ้าทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) พงเหล่ียม (Eleocharis acutangula) บัวบา (Nymphaea lotus) บัวสาย (Nymphaea 
lotus) กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) กระจูด (Lepironia articulate) และหญา้หนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea)  พืชลอย
น้อย จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ จอกหูหนูเล็ก (Salvinia cucullate) แหนแดง (Azolla pinnata) ผกับุ้ง (Lpomoea aquatic) และ
แพงพวยน ้ า (Ludwigia adscendens) และพืชชายน ้ าจ านวน 2 ชนิด ได้แก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate) และหญ้าปล ้อง 
(Hymenachna pseudointerrupta) 
 ฤดูฝน (มิถุนายน- สิงหาคม) พบพรรณไม้น ้ า 6 ชนิด แบ่งเป็น พืชใต้น ้ าจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ เทปเกลียว 
(Villisneria spiralis )  สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สนัตะวาหางไก่ (Blyxa japonica) สาหร่ายขา้วเหนียว 
(Utricularia aurea) และสาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea )  พืชลอยน ้ า จ านวน 1 ชนิด ได้แก่ แพงพวยน ้ า (Ludwigia 
adscendens) 
             ฤดูปรับเปล่ียนท่ี2 (กนัยายน–พฤศจิกายน) พบพรรณไมน้ ้ า 5 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ดีปลีน ้ า 
(Potamogeton malaianus) สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea)  พืชโผล่
เหนือน ้ า (Emerged plants) จ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ ธูปฤาษี (Typha angustifolia) และหญา้หนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea)   
ตารางที ่1 พรรณไมน้ ้ าท่ีพบในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอ่างเก็บน ้ าหว้ยตลาด  (+ พบ,  - ไม่พบ) 
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1 Actinoscirpu
s grossus 

กก E + + - -  - + - - + + + - - - 

2 Azolla 
pinnata 

แหนแดง F - + - -  - - - + - - - - - - 

3 Blyxa 
japonica 

สนัตะวา
หางไก่ 

S - - + -  - - - - - - - - - + 

4 Chara 
zeylanica 

สาหร่ายไฟ S + - - -  - - - - + - - - - + 

5 cyperus 
cephalotes 

กกลอยแพ E - + - -  - - - - - - + - - - 

6 Eclipta 
prostrate 

กระเมง็ M - + - -  - - - + + - - - - - 

7 Eichhornia 
crassipes 

ผกัตบชวา F - - - -  - - - - - - - - - - 
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8 Eleocharis 
acutangula 

พงเหล่ียม E - + - -  - - - - - - - - + - 

9 Eleocharis 
dulcis 

หญา้
ทรงกระเทีย
ม 

E - + - -  - - + - + - + - - - 

10 Fimbristylis 
miliacea 

หญา้หนวด
ปลาดุก 

E + + - +  - - - + - + + - + - 

11 Fuirena 
umbellata 

หญา้สาม
คม 

E + - - -  - + - - - - - - - - 

12 Hymenachna 
pseudointerr
upta 

หญา้ปลอ้ง M + + - -  - - + - - + + - + - 

13 Hydrilla 
verticillata 

สาหร่าย
หาง
กระรอก 

S + + + +  + + + + + + + + + + 

14 Lpomoea 
aquatica 

ผกับุง้ F + + - -  - + + - - - - - - - 

15 Lepironia 
articulate 

กระจูด E - + - -  - - - - - - - - + + 

16 Leersia 
hexandra 

หญา้ไซ M + - - -  + + - - - - - + + + 

17 Ludwigia 
adscendens 

แพงพวยน ้ า F + + + -  + + + - + - - - - - 

18 Najas 
graminea 

สาหร่าย
เสน้ดา้ย 

S + + + +  + + + + + + + - + + 

19 Neptunia 
oleracea  

กระเฉดน ้ า F + - - -  - - + - - - - - - - 

20 Nymphoides 
indica 

บวับา E - + - -  - - - - + - - - - - 

21 Nymphaea 
lotus 

บวัสาย E - + - -  + - - - + - - - - - 

22 Potamogeton 
malaianus 

ดีปลีน ้ า S - + - +  - - - - - + - + - + 

23 Salvinia 
cucullata 

จอกหูหนู
เลก็ 

F + + - -  - + - - + + + - - - 
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24 Typha 
angustifolia 

ธูปฤาษี E - + - +  - - - - - + - - + - 

25 Utricularia 
aurea 

สาหร่ายขา้ว
เหนียว 

S + + + -  + + + - + + + + + - 

26 Villisneria 
spiralis 

เทปเกลียว S - - + -  + - + + - + - - + - 

รวม 13 19 6 5  7 9 9 6 11 10 9 4 10 7 
หมายเหต ุ E = พืชโผล่เหนือน ้ า (Emerged plants)   
  F = พืชลอยน ้ า (Floating plants) 
  M = พืชชายน ้ า (Marginal plants) 
  S = พืชใตน้ ้ า (Submerged plants) 
 

สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของพรรณไมน้ ้ าในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอ่างเก็บน ้ าหว้ยตลาด 

1. พบชนิดของพรรณไมน้ ้ า 26 ชนิด แบ่งเป็น พืชชายน ้ าจ านวน 3 ชนิด พืชลอยน ้ า จ านวน 6 ชนิด พืชโผล่เหนือน ้ า 
จ านวน 10 ชนิด และพืชใตน้ ้ าจ านวน 7 ชนิด  

2.ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิดของพรรณไมน้ ้ าสูงสุดในช่วงฤดูปรับเปล่ียน1 รองลงมาเป็นช่วงฤดูแลง้พบพรรณ
ไมน้ ้ าจ านวน 13 ชนิด ฤดูฝนพบพรรณไมน้ ้ า 6 ชนิด  ส่วนฤดูปรับเปล่ียน2 พบพรรณไมน้ ้ านอ้ยท่ีสุดจ านวน 5 ชนิดเท่านั้น 
โดยพรรณไมน้ ้ าท่ีส ารวจพบไดทุ้กฤดูกาลตลอดทั้งปี ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก และสาร่ายเสน้ดา้ย  

3.พบชนิดของพรรณไมน้ ้ ามากท่ีสุดในสถานีส ารวจท่ี 5 พบจ านวน 11 ชนิด แบ่งเป็นพืชใตน้ ้ า 4 ชนิด พืชโผล่
เหนือน ้ า 4 ชนิด พืชลอยน ้ า 4 ชนิด และพืชชายน ้ า 1 ชนิด รองลงมาเป็นสถานีส ารวจท่ี 6 และ 9 พบสถานีละ 10 ชนิดเท่ากนั 
ส่วนสถานีส ารวจท่ี 8 พบพรรณไมน้ ้ านอ้ยท่ีสุด จ านวน 4 ชนิด โดยพรรณไมน้ ้ าท่ีส ารวจพบในทุกสถานีมีเพียง 1 ชนิด คือ 
สาหร่ายหางกระรอก 

4. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรประมงในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอ่างเก็บน ้ าห้วยตลาด โดย
อาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี สถานีส ารวจท่ี 5 ควรอนุรักษไ์วเ้ป็นท่ีรักษาพืชพนัธ์ุเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีใหส้ัตวน์ ้ าไดไ้ปอาศยั
โดยไม่มีการรบกวนจากการท าการประมง และสามารถเป็นแหล่งขยายพนัธ์ุสตัวน์ ้ าเพ่ือความยัง่ยนืของการท าการประมงใน
อ่างเก็บน ้ าแห่งน้ีสืบไป   
 

กติติกรรมประกาศ 
คณะผูว้ิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่ีให้การสนับสนุนทุนวิจยัประจ าปีงบประมาณ 

2554-2555 ในการท าวจิยัคร้ังน้ี 
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พรรณไม้น า้ในพืน้ทีชุ่่มน า้ล าปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย์ 
Aquatic Plants in Lam Pai Mat Wetland, Buriram Province 

 
กฤติมา เสาวกลู1  ส าเนาว ์เสาวกูล1  ทวนทอง จุฑาเกตุ2  และ สุริยา อุดดว้ง1 

Krittima Saowakoon1 Samnao Saowakoon1 Tuantong Jutagate2 and Suriya Udduang1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การส ารวจพรรณไมน้ ้ าในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ในมิติของฤดูกาล และพ้ืนท่ีระหวา่งเดือนตุลาคม 
2555 ถึงเดือนธันวาคม 2556 โดยแบ่งเป็น 4 ฤดูกาล ตามการเปล่ียนแปลงทางอุทกวิทยา ได้แก่ ฤดูแล้ง (ธันวาคม–
กมุภาพนัธ์), ปรับเปล่ียน 1 (มีนาคม-พฤษภาคม), ฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) และปรับเปล่ียน 2 (กนัยายน-พฤศจิกายน) ใน 
3 บริเวณ ไดแ้ก่ ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า จ านวนทั้งส้ิน 7 สถานี  ผลการศึกษาพบวา่ ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิดของ
พรรณไมน้ ้ าสูงสุดในช่วงฤดูแลง้โดยพบพรรณไมน้ ้ า 15 ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้ ้ า 1 ชนิด พืชลอยน ้ า 3 ชนิด พืชโผล่เหนือน ้ า 5 
ชนิด และพืชชายน ้ า 6 ชนิด รองลงมาเป็นช่วงฤดูปรับเปล่ียน2  พบพรรณไมน้ ้ า 14 ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้ ้ า  1 ชนิด พืชลอยน ้ า 
3 ชนิด พืชโผล่เหนือน ้ า 5 ชนิด และพืชชายน ้ า 5 ชนิด  ฤดูฝน  พบพรรณไมน้ ้ า 12 ชนิด ไดแ้ก่ พืชลอยน ้ า 3 ชนิด พืชโผล่
เหนือน ้ า 3 ชนิด และพืชชายน ้ า 6 ชนิด และช่วงฤดูปรับเปล่ียน1  พบพรรณไมน้ ้ านอ้ยท่ีสุด 11 ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้ ้ า 2 ชนิด 
พืชลอยน ้ า 3 ชนิด พืชโผล่เหนือน ้ า 4 ชนิด และพืชชายน ้ า 2 ชนิด ส่วนพรรณไมน้ ้ าท่ีพบทุกฤดูกาลมี 5 ชนิด ไดแ้ก่ กระเมง็ 
ผกัตบชวา หญ้าไซ แพงพวยน ้ า และบัวสาย  ในมิติของพ้ืนท่ีพบชนิดของพรรณไม้น ้ ามากท่ีสุดใน สถานีส ารวจท่ี 4                      
พบจ านวน 13 ชนิด ไดแ้ก่ พืชลอยน ้ า 4 ชนิด พืชโผล่เหนือน ้ า 6 ชนิด และพืชชายน ้ า 3 ชนิด รองลงมาสถานีส ารวจท่ี 3                 
พบจ านวน 10 ชนิด ไดแ้ก่ พืชลอยน ้ า 2 ชนิด พืชโผล่เหนือน ้ า 2 ชนิด และพืชชายน ้ า 6 ชนิด ส่วนสถานีส ารวจท่ี 5 พบพรรณ
ไมน้ ้ าน้อยท่ีสุดจ านวน 6 ชนิด ไดแ้ก่พืชใตน้ ้ า 1ชนิด พืชลอยน ้ า 3 ชนิด และพืชชายน ้ า 2 ชนิด โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาคร้ังน้ี สถานีส ารวจท่ี 4 ควรอนุรักษไ์วเ้ป็นท่ีรักษาพืชพนัธ์ุ 
 
ค าส าคญั : พรรณไมน้ ้ า, พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าล าปลายมาศ, บุรีรัมย ์
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ABSTRACT 
 

A survey of aquatic plants in the wetland at Lamplaimat, Buriram province, Thailand was conducted to study 
dimensionally in terms of season and areas, during October 2012- December 2013. The research was undertaken in 7 stations 
within 3 zones (i.e. upstream, midstream and downstream) during 4 hydrological seasons including dry (December–
February), 1sttransition (March–May), rainy (June–August) and 2ndtransition (September–November). The results in the 
dimension of season showed that most species richness of aquatic plant i.e. 15 species, were found in the dry season. These 
included (i) 1 species of submerged plants, (ii) floating plants 3 species, emerged plants 5 species, and marginal plant 6 
species. The 2nd transition season was considered the second most found species’ season of which there were 14 species 
aquatic plant, submerged plants 1 species, floating plants 3 species, emerged plants 5 species, and marginal plant 5 species. 
In the rainy season, main species found were aquatic plant 12 species, floating plants 3 species, emerged plants 3 species, 
and marginal plant 6 species. The lowest in species richness were found in the 1sttransition season and these were 11 species 
of aquatic plant including  submerged plants 2 species, floating plants 3 species, emerged plants 4 species, and marginal 
plant, 2 species. There were 5 species of aquatic plants which could be found in all hydrological seasons including Eclipta 
prostrate, Eichhornia crassipes, Leersia hexandra, Ludwigia adscendens and Nelumbo nucifera. In the dimension of areas, 
the most species richness were found in station 4th with 13 species. These were 4 species floating plants, emerged plant 6 
species, and marginal plants 3 species. The second most found species were allocated in the station 3 rd with 10 species, 
including floating plants 2 species  , emerged plants 2 species, and marginal plants 6 species. The lowest in the species 
richness were observed in the station 5th with 6 species of which were submerged plants 1 species, floating plants 3 species, 
and marginal plant 2 species. Based upon the research results, the station 4th should be reserved as the conservative areas 
for the aquatic plants which thereafter could be utilized as fishery resources without interference from fishing activities.   
 
 Keyword: Aquatic plant, Lam pai mat wetland, Buriram  province 
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บทน า 
ล าน ้ าล าปลายมาศเป็นล าน ้ าสาขาของแม่น ้ ามูล ตน้น ้ าอยู่ในเขตอ าเภอล าปลายมาศ ปลายล าน ้ าอยู่ในเขตอ าเภอ

นางรอง จังหวดับุรีรัมย ์ท่ีลุ่มริมฝ่ังล าปลายมาศมีน ้ าท่วมลน้ตล่ิงในฤดูฝน เป็นพ้ืนท่ีกวา้งขวางก่อให้เกิดพ้ืนท่ีชุ่มน ้าริม
ฝ่ัง บางแห่งเป็นพรุหญา้ และหนองน ้ าเล็ก ๆ หลายแห่ง พ้ืนท่ีค่อนขา้งราบเรียบ ความกวา้งของพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าประมาณ 1-
2 กิโลเมตร บริเวณสองฝ่ังล าปลายมาศเป็นพ้ืนท่ีป่าริมน ้ า เป็นบริเวณแคบ ๆ จึงมีความหลากหลายของสัตวแ์ละพืชพรรณ 
นอกจากน้ีพื้นที่ชุ่มน ้ าล าปลายมาศเป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกจัดไวใ้นทะเบียนพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าของประเทศไทยท่ีมีความส าคญัระดบั
นานาชาติ (ส านกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม, 2542) ล าน ้ าล าปลายมาศมีความส าคญัอยา่งมากส าหรับชุมชนโดยรอบ 
เน่ืองจากประชาชนมีการใชป้ระโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม นอกจากมีประโยชน์ต่อมนุษยแ์ลว้ ล าน ้ าล าปลายมาศยงัเป็น
พ้ืนท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของพืชและสัตว ์เป็นระบบนิเวศน์ทางน ้ าท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงมีชีวติ  
พรรณไมน้ ้ าหรือพืชน ้ า (Aquatic plants) คือ พืชท่ีข้ึนอยู่ในน ้ า โดยอาจจะจมอยู่ใตน้ ้ าทั้ งหมด หรือโผล่บางส่วนข้ึนมาอยู่
เหนือน ้ า ลอยอยูท่ี่ผิวน ้ าหรือเป็นพืชท่ีข้ึนอยูต่ามริมน ้ า ชายตล่ิง นอกจากน้ียงัรวมถึงพืชท่ีเจริญเติบโตอยูใ่นบริเวณท่ีลุ่มน ้ าขงั
แฉะอีกดว้ย (กรมประมง, 2538) ซ่ึงพรรณไมน้ ้ าเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากส าหรับส่ิงมีชีวติ  เช่น เป็นท่ีหลบซ่อนของ
ลูกปลาและสัตวน์ ้ าวยัอ่อน  เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีมีความส าคญัในแหล่งน ้ า เน่ืองจาก   พรรณไมน้ ้ าสามารถเปล่ียน
พลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กลายเป็นพลงังานสะสมในพืชได ้อีกทั้งยงัสร้างออกซิเจนแก่แหล่งน ้ าได ้เป็นดชันีช้ีวดัส่ิงแวดลอ้ม 
จึงมีผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการเพ่ิมผลผลิตของสัตวน์ ้ า (ไมตรีและคณะ, 2535; สุชาดา, 2542) ในขณะเดียวกนัอาจ
ก่อให้เกิดโทษ เช่น เป็นวชัพืชร้ายแรง เป็นพนัธ์ุไมต้่างถ่ินท่ีรุกรานพืชทอ้งถ่ิน เป็นตน้ (พงศ์เชฏฐ, 2554) ดงันั้นการส ารวจ
พรรณไมน้ ้ าจึงเป็นตวับ่งช้ีถึงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ซ่ึงน าไปสู่การจดัการระบบนิเวศน์อยา่งย ัง่ยนื แต่ปัจจุบนั
ยงัขาดขอ้มูลพรรณไมน้ ้ าในแหล่งน ้ าทัว่ไป ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี จะส่งผลใหไ้ดข้อ้มูลพรรณไมน้ ้ าท่ีส าคญั เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานส าหรับอนัจะน าไปสู่การบริหารและการวางแผนการจดัการพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าเพ่ือการอนุรักษท์รัพยากร ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกบัทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 เก็บตัวอย่างพรรณไม้น ้ ามาท าการวิเคราะห์ชนิดและการแพร่กระจาย  วิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้น ้ านั้ น              
ใชต้ามวิธีของ (American Public, 2005) ส าหรับการวิเคราะห์ชนิดนั้น จ าแนกตามเอกสารของ สุชาดา (2530) และ ช่อทิพย ์
(2531) ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2555 ถึงเดือน ธนัวาคม 2556  ท าการส ารวจ 4 คร้ัง คร้ังท่ี 1 ช่วงฤดูแลง้ (DRY) ระหวา่งเดือน
ธันวาคม - กุมภาพนัธ์ คร้ังท่ี 2 ช่วงฤดูปรับเปล่ียน 1 (TR1) ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม คร้ังท่ี 3 ช่วงฤดูฝน (WET) 
ระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม และคร้ังท่ี 4 ช่วงฤดูปรับเปล่ียน 2 (TR2) ระหว่างเดือนกนัยายน-พฤศจิกายน โดยแบ่ง
พ้ืนท่ีส ารวจทั้งหมดออกเป็น 7 สถานีบริเวณพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย ์
 

 

ช่วง
ท่ี 

ช่วงเวลา ช่วงเวลา รายละเอียด 

1 แลง้ 
ธ.ค. – 
ก.พ. 

เ ป็นช่วง ท่ีระดับน ้ า ท่ีกัก เ ก็บ
ลดลงต ่าสุด 

2 
ปรับเปล่ียน

1 
มี.ค. – 
พ.ค. 

เป็นช่วงท่ีระดับน ้ าท่ีกักเก็บต ่า 
แต่เร่ิมมีฝนตกลงมา 

3 ฝน 
มิ.ย. – 
ส.ค. 

มีฝนอยา่งหนาแน่น, ระดบัน ้ าใน
แม่น ้ าเ ร่ิมสูงข้ึนและความขุ่น
ของน ้ ามีมากข้ึน 

4 
ปรับเปล่ียน

2 
ก.ย. – 
พ.ย. 

ส้ินสุดฤดูฝน ระดับน ้ าท่ีท าการ
เก็บกกัมีปริมาณสูงสุด 

 

ภาพที ่1  ต าแหน่งการเก็บขอ้มูลและช่วงระยะเวลาการส ารวจ 

ผลการวจัิย 
จากการส ารวจพรรณไมน้ ้ าในบริเวณพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์พบชนิดของพรรณไมน้ ้ า 23 ชนิด 

แบ่งเป็น พืชชายน ้ า (Marginal plants)  จ านวน 9 ชนิดพืชลอยน ้ า (Floating plants)  จ านวน 4 ชนิดพืชโผล่เหนือน ้ า 
(Emerged plants )   จ านวน 8 ชนิด และพืชใตน้ ้ า (Marginal plants) จ านวน 2 ชนิดดงัตารางท่ี 1 
การแพร่กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้น า้ทีพ่บในในแต่ละสถานีส ารวจ  

สถานีส ารวจท่ี 1 พบพรรณไมน้ ้ า 8 ชนิด แบ่งเป็น พืชโผล่ เหนือน ้ าจ านวน 2  ชนิดได้แก่  บวัสาย (Nymphaea 
lotus) และเอ้ืองเผ็ดม้า (Polygonum tomentosum) พืชลอยน ้ าจ านวน 4  ชนิด  ได ้แก่ กระเฉดน ้ า  (Neptunia oleracea) 
ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes) ผกับุ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยน ้ า (Ludwigia adscendens) และพืชชายน ้า
จ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ กกทราย (Cycerus iria) และหญ้าปล้อง (Hymenachna pseudointerrupta) 
 สถานีส ารวจท่ี 2  พบพรรณไมน้ ้ า 9 ชนิด แบ่งเป็น พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่  บวับา (Nymphoides 
indica) บวัสาย (Nymphaea lotus) กกลอยแพ (Cyperus cephalotes) และเอ้ืองเผด็มา้  (Polygonum tomentosum) พืชลอยน ้ า
จ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes) และผกับุง้ (Lpomoea aquatica) พืชชายน ้ า จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ 
หญา้ไซ (Leersia hexandra) หญา้ใบคม (Cyperus compactus) และหญา้ปลอ้ง (Hymemachne pseudointerr) 
 สถานีส ารวจท่ี 3 พบพรรณไมน้ ้ า 10 ชนิด แบ่งเป็นพืช พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ บัวสาย (Nymphaea 
lotus) และกกลอยแพ (Cyperus cephalotes) พืชลอยน ้ าจ านวน 2 ชนิด ได้แก่ ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes) และ
แพงพวยน ้ า (Ludwigia adscendens) พืชชายน ้ าจ านวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ กกทราย (Cyperus iria) กระเม็ง (Eclipta prostrate) 
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ผกัแว่น (Marsilea crenata) หญ้าขน (Brachiaria mutica) หญ้าคา (Imperata cylindrica) และหญ้าไซ (Leersia 
hexandra) 
 สถานีส ารวจท่ี 4 พบพรรณไมน้ ้ า 13 ชนิด แบ่งเป็น พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ บวับา (Nymphoides 
indica) บัวสาย (Nymphaea lotus) ผกัคางไก่ (Sagittalia guayanensis) เอ้ืองเผ็ดมา้  (Polygonum tomentosum) ผกัคาง
ไก่ (Sagittalia guayanensis) และกกลอยแพ (Cyperus cephalotes) พืชลอยน ้ า (Floating plants) จ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ กระเฉด
น ้ า (Neptunia oleracea) ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes)  ผกับุ ้ง  (Lpomoea aquatic) และแพงพวยน ้ า  (Ludwigia 
adscendens) และพืชชายน ้ าจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ กกทราย (Cyperus iria) กระเม็ง (Eclipta prostrate) และหญ ้าไซ 
(Leersia hexandra) 
 สถานีส ารวจท่ี 5  พบพรรณไมน้ ้ า 6 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 1 ชนิด ได้แก่ ส าห ร่ า ยหางกระรอก 
(Hydrilla verticillata)  พืชลอยน ้ าจ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes) แพงพวยน ้ า (Ludwigia 
adscendens) และผกับุง้ (Lpomoea aquatica) และพืชชายน ้ าจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ ผกัแวน่ (Marsilea crenata) และหญา้ไซ 
(Leersia hexandra) 
 สถานีส ารวจท่ี 6  พบพรรณไมน้ ้ า 9 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla 
verticillata) และสาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea) พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ กก (Actinoscirpus grossus) 
และบัวบา (Nymphoides indica) พืชลอยน ้ าจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ผ กัตบชวา (Eichhornia crassipes)  แพงพวยน ้ า  
(Ludwigia adscendens) และผกับุง้ (Lpomoea aquatica) และพืชชายน ้ าจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate) 
และผกัแวน่ (Marsilea crenata)  
 สถานีส ารวจท่ี 7 พบพรรณไมน้ ้ า 9 ชนิด  แบ่งเป็น พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้แฝก (Fimbristylis 
dichotoma) เอ้ืองเผ็ดมา้  (Polygonum tomentosum) และกกลอยแพ (Cyperus cephalotes) พืชลอยน ้ าจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
แพงพวยน ้ า  (Ludwigia adscendens) และผกับุ้ง (Lpomoea aquatica) และพืชชายน ้ าจ านวน 4 ชนิด ได้แก่  กกทราย 
(Cyperus iria) กระเมง็ (Eclipta prostrate) ไมยราบ (Mimosa hexandra) และหญ้าไซ (Leersia hexandra) 
การแพร่กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้น า้ทีพ่บในในแต่ละฤดูกาลทีส่ ารวจ  
 ฤดูแล้ง (ธันวาคม –กุมภาพนัธ์) พบพรรณไมน้ ้ า 15 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหาง
กระรอก (Hydrilla verticillata) พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ บัวสาย (Nymphaea lotus) บัวหลวง  (Nelumbo 
nucifera) กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) หญา้แฝก (Fimbristylis dichotoma) และเอ้ืองเผ็ดมา้ (Polygonum tomentosum) 
พืชลอยน ้ า  (Floating plants)  จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ผ กัตบชวา  (Eichhornia crassipes)  แพงพวยน ้ า  (Ludwigia 
adscendens) และกระเฉดน ้ า (Neptunia oleracea) และพืชชายน ้ าจ านวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ไซ (Leersia hexandra)  กก
ทราย (Cyperus iria) กระเม็ง (Eclipta prostrate) ไมยราบเล็ก (Mimosa hexandra) ผกัแว่น (Marsilea crenata หญ้าคา 
(Imperata cylindrica)  
 ฤดูปรับเปลีย่นที ่1 (มีนาคม-พฤษภาคม) พบพรรณไมน้ ้ า 11 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ า จ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่าย
หางกระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea) พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ บวั
สาย (Nymphaea lotus)  กก (Actinoscirpus grossus) บวับา (Nymphoides indica) และเอ้ืองเผด็มา้ (Polygonum tomentosum) 
พืชลอยน ้ าจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes) แพงพวยน ้ า (Ludwigia adscendens) และผกับุง้ 
(Lpomoea aquatica) และพืชชายน ้ าจ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ไซ (Leersia hexandra) กระเมง็ (Eclipta prostrate)  
  ฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) พบพรรณไมน้ ้ า 12 ชนิด แบ่งเป็น พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ บัวสาย 
(Nymphaea lotus)  บวับา (Nymphoides indica) และผกัคางไก่ (Sagittalia guayanensis) พืชลอยน ้ าจ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
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ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes) แพงพวยน ้ า (Ludwigia adscendens) และผกับุง้ (Lpomoea aquatica) และพืชชายน ้ า
จ านวน 6 ชนิด ได้แก่ หญ้าไซ (Leersia hexandra) กระเม็ง (Eclipta prostrate) ผกัแว่น (Marsilea crenata) หญ้าใบคม 
(Cyperus compactus) หญา้ขน (Brachiaria mutica) และหญา้ปลอ้ง (Hymemachne pseudointerr) 
              ฤดูปรับเปลี่ยนที่ 2 (กันยายน –พฤศจิกายน) พบพรรณไมน้ ้ า 14 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ ้ าจ านวน 1 ชนิด ได้แก่ 
สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) พืชโผล่เหนือน ้ าจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ บัวบา (Nymphaea lotus) บัวสาย 
(Nymphaea lotus) กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) เ อ้ืองเผ็ดม้า (Polygonum tomentosum) และผกัคางไก่ (Sagittalia 
guayanensis) พืชลอยน ้ าจ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes)กระเฉดน ้ า (Neptunia oleracea) และ
แพงพวยน ้ า (Ludwigia adscendens) และพืชชายน ้ าจ านวน 5 ชนิด ไดแ้ก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate) ผกัแว่น (Marsilea 
crenata) หญ้าไซ (Leersia hexandra) กกทราย (Cyperus iria) และหญ้าคา (Imperata cylindrica) 
ตารางที ่1 พรรณไมน้ ้ าท่ีพบในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอ่างเก็บน ้ าหว้ยตลาด  (+ พบ,  - ไม่พบ) 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือทัว่ไป เขต
อาศยั 

ฤดูกาล  สถานี 
DRY T

R1 
WE
T 

T
R2 

 ST
1 

S
T
2 

S
T
3 

S
T
4 

S
T
5 

S
T
6 

ST
7 1 Actinoscirpus 

grossus 
กก E - + - -  - - - - - + - 

2 Brachiaria mutica หญา้ขน M - - + -  - - + - - - - 
3 cyperus cephalotes กกลอยแพ E + - - +  - + + + - - + 
4 Cyperus compactus หญา้ใบคม M - - + -  - + - - - - - 
5 Cyperus iria กกทราย M + - - +  + - + + - - + 
6 Eclipta prostrate กระเมง็ M + + + +  - - + + - + + 
7 Eichhornia crassipes ผกัตบชวา F + + + +  + + + + + + - 
8 Fimbristylis 

dichotoma 
หญา้แฝก E + - - -  - - - - - - + 

9 Hymemachne 
pseudointerrupta 

หญา้ปลอ้ง M - - + -  + + - - - - - 
10 Hydrilla verticillata สาหร่ายหาง

กระรอก 
S + + - +  - - - - + + - 

11 Imperata cylindrica หญา้คา M + - - +  - - + - - - - 
12 Lpomoea aquatica ผกับุง้ F - + + -  + + - + + + + 
13 Leersia hexandra หญา้ไซ M + + + +  - + + + + - + 
14 Ludwigia adscendens แพงพวยน ้ า F + + + +  + - + + + + + 
15 Marsilea crenata ผกัแวน่ M + - + +  - - + - + + - 
16 Mimosa prostata ไมยราบเลก็ M + - - -  - - - - - - + 
17 Nelumbo nucifera บวัหลวง E + - - -  - - - + - - - 
18 Neptunia oleracea  กระเฉดน ้ า F + - - +  + - - + - - - 
19 Nymphoides indica บวับา E - + + +  - + - + - + - 
20 Nymphaea lotus บวัสาย E + + + +  + + + + - - - 
21 Polygonum 

tomentosum 
เอ้ืองเผด็มา้ E + + - +  + + - + - - + 

22 Sagittalia 
guayanensis 

ผกัคางไก่ E - - + +  - - - + - - - 
23 Utricularia aurea สาหร่ายขา้ว

เหนียว 
S - + - -  - - - - - + - 

รวม  15 11 12 14  8 9 10 13 6 9 9 
หมายเหต ุ E = พืชโผล่เหนือน ้ า (Emerged plants)   
  F = พืชลอยน ้ า (Floating plants) 
 M = พืชชายน ้ า (Marginal plants) 

S = พืชใตน้ ้ า (Submerged plants) 
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สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของพรรณไมน้ ้ าในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าล าปลายมาศ 

1. พบชนิดของพรรณไมน้ ้ า 23 ชนิด แบ่งเป็น พืชชายน ้ าจ านวน 9 ชนิด พืชลอยน ้ าจ านวน 4 ชนิด  พืชโผล่เหนือน ้ า
จ านวน 8 ชนิด และพืชใตน้ ้ าจ านวน 2 ชนิด  

2.ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิดของพรรณไมน้ ้ าสูงสุดในช่วงฤดูแลง้โดยพบพรรณไมน้ ้ า 15 ชนิด รองลงมาเป็นช่วง
ฤดูปรับเปล่ียน2 พบพรรณไมน้ ้ า 14 ชนิด ฤดูฝนพบพรรณไมน้ ้ า 12 ชนิด และช่วงฤดูปรับเปล่ียน1  พบพรรณไมน้ ้ านอ้ยท่ีสุด
จ านวน 11 ชนิด ส่วนพรรณไมน้ ้ าท่ีพบทุกฤดูกาลมี 5 ชนิด ไดแ้ก่ กระเมง็ ผกัตบชวา หญา้ไซ แพงพวยน ้ า และบวัสาย   

3.ในมิติของพ้ืนท่ีพบชนิดของพรรณไมน้ ้ ามากท่ีสุดใน สถานีส ารวจท่ี 4 พบจ านวน 13 ชนิด รองลงมาสถานี
ส ารวจท่ี 3  พบจ านวน 10 ชนิด ส่วนสถานีส ารวจท่ี 5 พบพรรณไมน้ ้ านอ้ยท่ีสุดจ านวน 6 ชนิด  

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรประมงในพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอ่างเก็บน ้ าห้วยตลาด โดย
อาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี สถานีส ารวจท่ี 4 ควรอนุรักษไ์วเ้ป็นท่ีรักษาพืชพนัธ์ุเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีใหส้ัตวน์ ้ าไดไ้ปอาศยั
โดยไม่มีการรบกวนจากการท าการประมง และสามารถเป็นแหล่งขยายพนัธ์ุสตัวน์ ้ าเพ่ือความยัง่ยนืของการท าการประมงใน
อ่างเก็บน ้ าแห่งน้ีสืบไป   
 

กติติกรรมประกาศ 
คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่ีให้การสนับสนุนทุนวิจยัประจ าปีงบประมาณ 

2555-2556 ในการท าวจิยัคร้ังน้ี 
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การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ร่ีและใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ทีเ่ลีย้งแบบกึง่ปล่อย 
The The Uses of Broken Riceberry and Moringa Leaf Meal in Semi-Free Range Layer Diets. 

 
ณิฐิมา เฉลิมแสน1* จินดารักษ ์ไทรอินทรีย์1 วรรณรัตน์ จนัตระกลู1 ศศิราธรณ์ ทองค า1 กฤษฎา อุลิต1 และ ธญัรัตน์ จารี1 

Nitima Chalermsan1* Jindarat Chaiinsee1  Wannarat Jantrakul1 Sasiratron Tongkum1  Krisada Urit1and  Tanyarat Jaree1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช ้ปลายขา้วไรซ์เบอร่ี และใบมะรุม ในอาหารไก่ไข่ท่ีเล้ียง
แบบก่ึงปล่อยต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ และจ านวนจุลินทรียใ์นมูลไก่ ใชแ้ผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial in 
CRD  โดย Factor A คือ  รูปแบบของโรงเรือนท่ีเล้ียงไก่แบบก่ึงปล่อย ไดแ้ก่ โรงเรือนมีแสงแดดส่องถึงและโรงเรือนมีร่มเงา 
Factor B คือ อาหารทดลอง ไดแ้ก่ อาหารไก่ไข่ท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัไม่ผสมใบมะรุม และผสม
ใบมะรุม 6 เปอร์เซ็นต์ แบ่งคอกทดลองโรงเรือนละ 4 คอก แต่ละคอกเล้ียงไก่ไข่พนัธ์ุอีซ่าบราวน์ (อาย ุ40 สัปดาห์) 23 ตวั 
รวม 184 ตวั สุ่มไก่ใหไ้ดรั้บอาหารทดลอง 2 สูตร ๆ ละ 4 คอก  เก็บขอ้มูลดา้นสมรรถภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่ 2 ช่วง 
ๆ ละ 28 วนั ช่วงทา้ยของการทดลองสุ่มเก็บมูลไก่มาเพาะเช้ือ และตรวจนบัจ านวนจุลินทรียร์วม โคลิฟอร์ม ซลัโมเนลลา 
และจุลินทรียก์รดแลคติก และสุ่มไข่ไก่แต่ละคอกส่งตรวจหาปริมาณคอเลสเตอรอล และเบตา้-แคโรทีน ผลการทดลอง
ปรากฏว่า การใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัร่วมกับผสมใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ 6 เปอร์เซ็นต์ ท าให้
เปอร์เซ็นตก์ารผลิตไข่ต ่ากวา่ อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม และตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมดอ้ย
กวา่อาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัแต่ไม่ผสมใบมะรุม (P<0.05) ส่วนปริมาณอาหารท่ีกิน น ้ าหนกั
ไข่ ความสูงไข่ขาว ค่า Haugh unit ความหนาเปลือกไข่  จ านวนจุลินทรียร์วม โคลิฟอร์ม ซลัโมเนลลา และจ านวนจุลินทรีย์
กรดแลคติกในมูลไก่ รวมทั้งปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) อยา่งไรก็ตามการใชป้ลาย
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัร่วมกบัผสมใบมะรุมในอาหารท าใหไ้ข่มีค่าสีของไข่แดงและปริมาณเบตา้-แคโรทีน
ในไข่แดงสูงข้ึน ส่วนโรงเรือนท่ีมีร่มเงาส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ดีกว่าท่ีมีแสงแดดส่องทัว่ถึง ทั้ งน้ีโรงเรือนทั้ง 2 
รูปแบบไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพไข่ และจ านวนจุลินทรียใ์นมูลไก่ 
 
ค าส าคญั : ไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบก่ึงปล่อย,  ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี,  ใบมะรุม 
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ABSTRACT 

 
 The aim of this research was to study the effect of using riceberry broken rice and moringa leaf meal in  semi-free 
range layer diets. 2x2 Factorial in completely randomized block design was used in this experiment. Factor A was House 
model (sunshine and shade) , factor B was experimental diets (diet 1 ,control diet which was used riceberry broken rice as 
energy source and was not mixed with moringa leaf meal, diet 2 which was used riceberry broken rice as energy source and  
mixed with 6 % of moringa leaf meal). One hundred eighty four Laying hens (Isa Brown breed, 40 weeks of age) were 
divided into 8 groups (houses) 23 birds in each house.  The laying hens in each house were randomly assigned to 4 treatments 
combination. All birds were placed in separate pen where feed and water were provided ad libitum. There were 2 periods 
(28 days per period) to collect data of egg production and egg quality. In the last period, the feces of each group were 
random collected to determine number of microorganism (total plate count, coliform, salmonella and lactic acid bacteria), 
in addition, egg of each group were random collected for cholesterol and β-carotene in egg yolk analysis. The results 
showed that, egg production percentage, feed conversion ratio per 1 kilogram of egg weight, feed cost per 1 kilogram of 
egg weight of the laying hens fed with diet2 was poorer than diet1. However, there were no statistical difference between 2 
diet groups of daily feed intakes. In addition, there were no statistical difference among 2 groups of 2 factors on egg quality  
(egg weight, albumen height, haugh unit, eggshell thickness and cholesterol ) and the number of total plate count, coliform 
salmonella and lactic acid bacteria in feces (P>0.05). However, the egg yolk’ color and β-carotene in egg yolk of the group 
that fed with diet2 was the higher than diet1 (P<0.01, P <0.05 respectively). Besides, productive performance of layers, 
which were reared in shade house were higher than sunshine house.  However, there were no influence of house model on 
the number of microorganism in feces and egg quality. 
 
Keyword: semi-free range layer, riceberry broken rice, moringa leaf meal 
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บทน า 
ปัจจุบนัมีแนวโนม้ผูบ้ริโภคทัว่โลกให้ความส าคญักบัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑป์ศุสัตวท่ี์มาจากกการเล้ียง ดว้ยการ

ค านึงถึงสวสัดิภาพสตัว ์(Animal welfare) โดยเฉพาะการเล้ียงตามวถีิธรรมชาติเพราะทศันคติของผูบ้ริโภค คือมนุษยน์ าสตัว์
มาเล้ียงเป็นอาหารจ าเป็นตอ้งปฏิบติัต่อสัตวอ์ยา่งมีมนุษยธรรม มีความเมตตาต่อสัตวโ์ดยเฉพาะไข่ไก่ท่ีบริโภคกนัแทบทุก
คน ซ่ึงในปัจจุบนัมาจากการเล้ียงไก่ไข่ในกรงลวดแคบๆ ท่ีใหไ้ก่ยนืตลอดเวลาไม่สามารถเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ หรือไม่
สามารถแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติไดเ้ช่น การคลุกฝุ่ น การคุย้เข่ีย การไซร้ปีกและการไข่ในรัง เป็นตน้ ประกอบกบัการ
เล้ียงไก่ไข่เชิงอุตสาหกรรมจะมีการเร่งให้ไก่ผลิตไข่ ท าให้ใชแ้คลเซียมจากกระดูกมากกวา่ปกติรวมทั้งไก่ไม่ไดอ้อกก าลงั
กาย ท าใหไ้ก่ป่วยเกิดภาวการณ์ขาดแคลเซียม อาทิ เทา้และเลบ็ผิดปกติ ขอ้เข่า ขอ้ขาผิดรูป ด าเนินชีวติดว้ยความทรมาน มีผล
ต่อการให้ไข่ทั้ งปริมาณและคุณภาพของไข่ ดังนั้น หลายประเทศท่ีพฒันาแลว้จึงให้ความส าคญัดา้นสวสัดิภาพของไก่               
โดยเลือกซ้ือไข่ไก่ท่ีไดจ้ากการเล้ียงไก่แบบปล่อย 

การเล้ียงไก่แบบปล่อยเป็นระบบการเล้ียงไก่ท่ีปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกกรงหรือโรงเรือนได้อย่างอิสระ 
เพ่ือให้ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมไดต้ามธรรมชาติมีผลท าให้ไก่มีสุขภาพแข็งแรง จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชย้าป้องกนั
และรักษาโรค ส่งผลต่อการลดตน้ทุนในการเล้ียงใหก้บัเกษตรกรและเพ่ิมรายไดด้ว้ยไข่ไก่ปลอดภยัซ่ึงจะมีราคาท่ีสูงกวา่ไข่
ไก่ปกติและท่ีส าคญัคือดีต่อสุขภาพทั้งผูเ้ล้ียงและผูบ้ริโภคดว้ย นอกจากการเล้ียงไก่แบบปล่อย ท่ีค  านึงถึงสวสัดิภาพสตัวแ์ลว้ 
ในการให้อาหารไก่ไข่ท่ีใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีมีในทอ้งถ่ินเป็นอีกทางหน่ึงของการเล้ียงไก่ไข่เพ่ือผลิตไข่แบบปลอดภยั 
และยงัเป็นการลดตน้ทุนค่าอาหารสตัวไ์ดอี้กดว้ย (จนิตนา, 2553) 

ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี  เป็นขา้วท่ีไดรั้บคดัเลือกและพฒันาจากขา้วหอมนิลกบัขา้วขาวหอมมะลิ 105 ไดรั้บการปรับปรุง
พนัธ์ุจากสถาบนัวิจยัขา้ว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ลกัษณะเมลด็เป็นรูปร่างเรียวยาว มีสีม่วงด า (ช่ืนจิต, 2558) ก าลงัไดรั้บ
ความนิยมในบรรดาคนรักสุขภาพ เหมาะกับคนทุกวยั โดยผูสู้งวยัควรรับประทานเพราะช่วยบ ารุงร่างกาย เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการไหลเวียนของโลหิต ชะลอความแก่ บ ารุงสายตาและระบบประสาท ลดความเส่ียงต่อการเป็นโรคมะเร็ง 
ทางการแพทยย์งัน าไปท าผลิตภณัฑ์อาหารโภชนบ าบดัอีกดว้ย ซ่ีงคุณสมบติัเด่นของขา้วไรซ์เบอร์ร่ี คือมีสารตา้นอนุมูล
อิสระสูง ไดแ้ก่ เบตา้แคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน โอเมกา้ 3 และโฟเลตสูง อีกทั้งยงัมีดชันีน ้ าตาลต ่า-
ปานกลาง ดงันั้นขา้วไรซ์เบอร์ร่ีจึงจดัเป็นทางเลือกใหม่เพ่ือสุขภาพท่ีดีของทุกคนในระยะยาว (กองบรรณาธิการการเกษตร, 
2557) 

มะรุม ถือเป็นพืชท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นสมุนไพรท่ีสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ไดม้ากมาย ในใบมะรุมมี
โปรตีนสูงถึง 23.2–29.0 เปอร์เซ็นตข์องวตัถุแหง้ (ณิฐิมา และคณะ, 2557) ซ่ึงมะรุมอุดมไปดว้ยวติามินและแร่ธาตุหลายชนิด 
มีวิตามินเอ ซี แคลเซียม ฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กในปริมาณท่ีสูงมาก (นิดดา และคณะ , 2548) นอกจากน้ีใบมะรุมยงัมีสาร
แคโรทีนอยด ์คือเบตา้-แคโรทีน ซ่ึงเป็นโปรวติามินเอ และสารแซนโทรฟิวส์ซ่ึงเป็นสารให้สีเหลืองในระดบัสูง (พนิสนนัท์ 
และคณะ, 2559; Zanu et al., 2012 )  ดังนั้นใบมะรุมจึงเป็นวตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์มีศกัยภาพทั้งการเป็นแหล่งของโปรตีน 
วิตามิน และสารสี รวมทั้ง สารตา้นอนุมูลอิสระ และตา้นจุลินทรีย ์ทดแทนวตัถุดิบอาหารสัตวท่ี์เป็นแหล่งของโปรตีน และ
สารเคมีเสริมอาหาร ซ่ึงมีราคาแพง ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ  และมีปัญหาเร่ืองการตกคา้งในผลิตภณัฑส์ตัว ์ซ่ึงมีงานวจิยัท่ี
ผ่านมาพบวา่การใชใ้บมะรุมในสูตรอาหารไก่ไข่ท าใหสี้ไข่แดงเพ่ิมข้ึน (ภุชงค ์และไพโชค. 2558;  ณิฐิมา และคณะ, 2558) 
เช่นเดียวกนักบัในอาหารนกระทาไข่ (ณิฐิมา และคณะ, 2559; 2560) 

ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีการปลูกขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ซ่ึงเป็นขา้วสุขภาพท่ีมีการปลูกแบบไม่ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช
จ านวนมาก จึงท าใหมี้ผลพลอยไดจ้ากการสีขา้วไรซ์เบอร์ร่ี คือปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี มากข้ึนดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ี มะรุมซ่ึง
เป็นพืชท่ีมีการปลูกโดยทัว่ไป และในส่วนของใบ มีโปรตีนสูง และมีสารสีแซนโทรฟิวส์ และเบตา้ แคโรทีนในระดบัสูง
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ดว้ย วตัถุดิบจากธรรมชาติทั้ง 2 ชนิดน้ีจึงน่าจะน ามาใชใ้นการเล้ียงไก่ไข่แบบปลอดภยัท่ีมีการเล้ียงแบบปล่อย และก่ึงปล่อย
ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัการผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์ส าหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวใ์นอนาคต ดงันั้นงานวิจยัคร้ังน้ีจึงมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัร่วมกบัใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบก่ึง
ปล่อยท่ีมีรูปแบบโรงเรือนแตกต่างกนัต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และจ านวนจุลินทรียใ์นมูลไก่ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง
ในการผลิตไข่ไก่ปลอดภยัต่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. วสัดุทดลอง 
      1.1. สตัวท์ดลอง ไก่ไข่พนัธ์ุอีซ่าบราวน์ อายปุระมาณ 40 สปัดาห์ จ านวน 184 ตวั 
     1.2. วตัถุดิบอาหารทดลอง ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี (ไดจ้ากการสีขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีท่ีมีการปลูกแบบไม่
ใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช)  ใบมะรุมตากแหง้บด และวตัถุดิบอาหารสัตวอ่ื์นๆเช่น ขา้วโพด ร าละเอียด กากถัว่เหลือง ปลาป่น 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต เปลือกหอยป่น เกลือ และพรีมิกซ์ เป็นตน้ 
      1.3. โรงเรือนทดลอง เป็นโรงเรือนเปิดแบบก่ึงปล่อย โดยมีหลงัคา และมีพ้ืนท่ีปล่อยโล่งแต่กั้นตาข่าย
เพ่ือใหไ้ก่ไดมี้โอกาสเดินคุย้เข่ียดินได ้ทั้งน้ีแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือแบบท่ีมีแสงแดดส่องถึง กบัแบบท่ีมีร่มเงา 
 2. แผนการทดลอง 
 ใชแ้ผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial in CRD  ดงัน้ี 
Factor A คือ  รูปแบบของโรงเรือน ประกอบดว้ย 2 รูปแบบ 
 a1 โรงเรือนมีแสงแดดส่องถึง 
 a2 โรงเรือนมีร่มเงา (แสงแดดส่องถึงไดน้อ้ย) 
Factor B คือ อาหารทดลอง ประกอบดว้ย 2 สูตร   

b1 อาหารไก่ไข่ท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัไม่ผสมใบมะรุม  
b2 อาหารไก่ไข่ท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมแหง้บด 6 เปอร์เซ็นต ์

แบ่งคอกทดลองเป็น 8 คอก ๆ ละ 23 ตวั  รวม 184 ตวั สุ่มไก่ใหไ้ดรั้บอาหารทดลอง 2 สูตร ๆ ละ 4 คอก โดยมีผงัการทดลอง 
ดงัน้ี 
 

คอกท่ี 5 
a2b1r1 

คอกท่ี 6 
a2b2r1 

คอกท่ี 7 
a2b1r2 

คอกท่ี 8 
a2b2r2 

คอกท่ี 4 
a1b2r2 

คอกท่ี 3 
a1b2r1 

คอกท่ี 2 
a1b1r2 

คอกท่ี 1 
a1b1r1 

อาหารทดลองทุกสูตรไดค้  านวณใหมี้โภชนะ ไดแ้ก่ พลงังานท่ีใชป้ระโยชน์ได ้แคลเซียม ฟอสฟอรัส กรดอะมิโน
ท่ีจ าเป็น เช่น ไลซีน และเมทไธโอนีน ตรงตามความตอ้งการของไก่ไข่ท่ีแนะน าโดย NRC (1994) ทั้ งน้ีสูตรอาหารไก่ไข่
ทดลองแต่ละสูตรแสดงในตารางท่ี 1  ไก่ไข่ทุกคอกจะไดรั้บอาหารและน ้ าอยา่งเต็มท่ี (ad libitum) โดยให้วนัละ 2 ม้ือ (เชา้ 
และบ่าย)  
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3. การบันทกึข้อมูล 
     เล้ียงไก่ไข่ทดลองเป็นเวลา 2 ช่วงๆละ 28 วนั  การบนัทึกผลการทดลองจะท าเป็นช่วงๆ โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง 
(period) ช่วงละ 28 วนั คือช่วงท่ีไก่ไข่อายุ 40-43  และ 44-47 สัปดาห์ ในแต่ละช่วงมีการเก็บขอ้มูลปริมาณอาหารท่ีกิน
ผลผลิตไข่แต่ละวนั และอตัราการตายของไก่ไข่ ทุก 3 วนัสุดทา้ยของแต่ละช่วง สุ่มไข่ไก่ของแต่ละซ ้ าๆละ 4 ฟอง น ามา
ตรวจวดัคุณภาพไข่ไก่ ไดแ้ก่ น ้ าหนักไข่ ความสูงไข่ขาว ค่า Haugh unit  ดว้ยเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพไข่อตัโนมติั ของ
บริษทั technical services and supplied (TSS) ประเทศองักฤษ วดัความหนาของเปลือกไข่ ดว้ยเคร่ืองวดัความหนาเปลือกไข่
แบบอตัโนมติั ยี่ห้อ Mitutoyo ประเทศญ่ีปุ่น และวดัสีของไข่แดงโดยใชพ้ดัสีของบริษทั Roche ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ในช่วงสุดทา้ยของการทดลองสุ่มไข่ไก่ซ ้ าละ 5 ฟองส่งตรวจปริมาณโคเลสเตอรอล และ สารเบตา้แคโรทีนในไข่แดง ท่ี
บริษทัหอ้งปฏิบติัการกลาง ประเทศไทย จ ากดั สาขาเชียงใหม่ 
      นอกจากน้ีในช่วงทา้ยของการทดลองสุ่มเก็บมูลไก่ไข่ในแต่ละกลุ่มมาศึกษาปริมาณเช้ือจุลินทรียร์วม (Total 
plate count) จุลินทรีย์ท่ีก่อโรค ได้แก่ จุลินทรีย์กลุ่มโคลิฟอร์ม (coliform) หรือ อี โคไล (E. Coli ) และ ซัลโมเนลลา 
(salmonella)  และจุลินทรีย ์ท่ีเป็นประโยชน์ ไดแ้ก่จุลินทรียใ์นกลุ่ม lactic acid bacteria  ตามค าแนะน าของ Downes and Ito 
(2001)  โดยในการเก็บมูลจะเก็บจากกน้ไก่หลงัจากใหอ้าหารทดลองในช่วงเชา้ 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
    ค  านวณสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ (hen day production และ hen house 
production) ปริมาณอาหารท่ีกินต่อวนั อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม อตัราการรอดชีวติ และ ตน้ทุนค่าอาหารต่อ
การผลิตไข่ 1 กิโลกรัม แลว้น าขอ้มูลด้านสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพไข่มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of 
variance) ส าหรับจ านวนจุลินทรีย ์ท าการแปลงขอ้มูลเป็นค่า log แลว้วิเคราะห์ความแปรปรวน จากนั้นเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ยวิธี  Duncan’s new multiple range test ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SAS (SAS Institute Incorporated, 
1990) 
ตารางที ่1 สูตรอาหารไก่ไข่ทดลอง  

วตัถุดิบอาหาร (กก.) สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 
ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี 58.53 54.30 
ร าละเอียด 10.00 10.00 
กากถัว่เหลือง 16.92 14.59 
ปลาป่น 4.00 4.00 
ใบมะรุม 0.00 6.00 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0.10 0.10 
เปลือกหอยป่น 8.68 8.36 
เมทไธโอนีน 0.15 0.15 
น ้ามนั 0.87 1.75 
เกลือ 0.50 0.50 
พรีมิกซ์ 0.25 0.25 
รวม (กก.) 100.00 100.00 
โภชนะท่ีไดจ้ากการค านวณ 
โปรตีน (%)  16.00 16.00 
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พลงังานท่ีใชป้ระโยชน์ได้ 
(Kcal/kg) 

2,900 2,900 

แคลเซียม (%) 3.75 3.75 
ฟอสฟอรัส (%) 0.36 0.36 
เยือ่ใย (%) 3.62 3.91 
ไลซีน (%) 1.03 1.19 
เมทไธโอนีน (%) 0.64 0.61 
ทริปโตเฟน (%) 0.31 0.31 
ทรีโอนีน (%) 0.59 0.56 
ราคา/กก. 13.18 13.05 

หมายเหตุ: ราคาใบมะรุมแหง้กิโลกรัมละ 5 บาท   ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี กิโลกรัมละ 11.00 บาท   

 
ผลและวจิารณ์ผล 

จากการศึกษาการใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบก่ึงปล่อย โดยเปรียบเทียบอาหาร
ไก่ไข่สูตรท่ี 1 อาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัไม่ผสมใบมะรุม กบั สูตรท่ี 2 คืออาหารท่ีใชป้ลายขา้ว
ไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมในระดบั 6 เปอร์เซ็นต ์และเล้ียงในโรงเรือนทดลองท่ีไดรั้บแสงแดด กบั
โรงเรือนในร่ม ผลการทดลอง ปรากฏดงัน้ี  
1. สมรรถภาพการผลิต 
    สมรรถภาพการผลิตเฉล่ียตลอดการทดลองของไก่ไข่ท่ีไดรั้บอิทธิพลของปัจจยัด้านอาหารทดลอง (Factor B) 
พบวา่ไก่ท่ีกินอาหารทดลองท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัไม่ผสมใบมะรุม กบั อาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์
เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมในระดบั 6 เปอร์เซ็นต ์และเล้ียงในโรงเรือนทดลองท่ีไดรั้บแสงแดด กบัโรงเรือน
ในร่ม แสดงในตารางท่ี 2 พบวา่ไกไข่ท่ีไดรั้บอาหารทดลองสูตรท่ี 1 มีเปอร์เซ็นตก์ารผลิตไข่สูงกวา่ อตัราการเปล่ียนอาหาร
เป็นไข่ 1 กิโลกรัมดีกวา่ และตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัม ต ่ากวา่ไก่ไข่ท่ีไดรั้บอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี
เป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมในระดบั 6 เปอร์เซ็นต ์ (P<0.05) ส าหรับปริมาณอาหารท่ีกินเฉล่ียต่อวนั พบวา่ไก่ไข่ท่ี
ไดรั้บอาหารทั้ง 2 สูตรมีปริมาณการกินอาหารไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่มีแนวโนม้วา่ไก่ไข่ท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 2 ท่ี
มีการผสมใบมะรุม 6 เปอร์เซ็นต์ มีการกินอาหารน้อยกว่ากลุ่มท่ีได้รับอาหารสูตรท่ี 1 ท่ีไม่มีการผสมใบมะรุม ต่างจาก
รายงานของณิฐิมา และคณะ (2558) ท่ีทดลองใช้ใบมะรุมผสมอาหารไก่ไข่ท่ีระดับ 0, 2, 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ พบว่า 
สมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ทุกกลุ่มไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ยกเวน้ปริมาณอาหารท่ีกิน ไก่ท่ีกินอาหารผสมใบมะรุมมีการ
กินอาหารนอ้ยกวา่ไก่ท่ีกินอาหารท่ีไม่มีการผสมใบมะรุม อยา่งไรก็ตามจากการรายงานของ Kakengi et el. (2007) ท่ีไดศึ้กษา
การใชใ้บมะรุมแหง้ป่นทดแทนกากเมล็ดทานตะวนัท่ีระดบั 0, 10, 15, และ 20 เปอร์เซ็นต ์ในสูตรอาหาร พบวา่การเสริมใบ
มะรุมในระดบัท่ีสูงข้ึนมีแนวโนม้ท าใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารใหไ้ข่ลดลง แต่ท าใหป้ริมาณอาหารท่ีกินเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะไก่ท่ีไดรั้บ
อาหารผสมใบมะรุม 20 เปอร์เซ็นตมี์อตัราเปล่ียนอาหารเป็นไข่ดอ้ยท่ีสุด  นอกจากน้ี รายงานของณิฐิมา และคณะ (2560) ได้
กล่าววา่นกกระทาท่ีไดรั้บอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุม 4 และ 8 เปอร์เซ็นตมี์การกิน
อาหารน้อยกว่ากลุ่มท่ีได้รับอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัแต่ไม่ผสมใบมะรุม (P<0.05) แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม จึงส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นไข่ 1 
กิโลกรัม และตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมกรัมต ่ากวา่กลุ่มท่ีเสริมใบมะรุม 
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 จากผลการทดลองดา้นสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบก่ึงปล่อยและกินอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ี
เป็นแหล่งพลงังานหลกัร่วมกบัการผสมไม่ผสม และผสมใบมะรุมคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัรายงานของณิฐิมา และคณะ (2560) ท่ี
พบว่านกกระทาท่ีไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัโดยไม่มีการผสมใบมะรุมมีแนวโนม้ให้
ผลผลิตไข่สูงกวา่กลุ่มท่ีมีการผสมใบมะรุม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีซ่ึงเป็นปลายขา้วกลอ้ง ท่ีเป็นแหล่งของ
สารอาหารท่ีส าคญัหลายชนิด ท่ีส่งเสริมสุขภาพของสัตวใ์หดี้ข้ึน ท าให้กินอาหารไดม้ากข้ึน และให้ผลดีต่อผลผลิตไข่ ส่วน
ในเร่ืองการผสมใบมะรุมท าให้สมรรถภาพการผลิตโดยรวมต ่ากวา่กลุ่มท่ีไม่มีการผสมใบมะรุมอาจเน่ืองมาจาก ใบมะรุมมี
เยือ่ใยค่อนขา้งสูง และมีรสชาติ รวมทั้งกล่ินไม่ชวนกินท าใหไ้ก่กินอาหารนอ้ยลง ส่งผลต่อการใหผ้ลผลิตไข่ลดลง 
ส าหรับอิทธิพลของรูปแบบโรงเรือน (Factor  A) ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ ปรากฏว่าไก่ท่ีเล้ียงในโรงเรือนท่ีมีร่มไม ้ มี
เปอร์เซ็นตก์ารผลิตไข่  อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม และตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมกรัมดีกวา่
ในโรงเรือนท่ีมีแสงแดดส่องทัว่ถึง (P<0.01) ซ่ึงโรงเรือนท่ีมีแสงแดดส่องถึงเป็นดา้นท่ีติดถนน และมีเสียงรบกวนจึงส่งผล
ต่อการใหผ้ลผลิตของไก่ อยา่งไรก็ตามการกินอาหารของไก่ทั้งสองกลุ่มมีปริมาณไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 

ในกรณีของอิทธิพลร่วมระหวา่ง รูปแบบโรงเรือน กบั อาหารทดลอง (interaction of Factor A and B)  จากตารางท่ี 
2 พบวา่มีอิทธิพลร่วมระหวา่ง ลกัษณะโรงเรือน กบั อาหารทดลอง ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่โดยส่วนใหญ่ (ยกเวน้ปริมาณ
อาหารท่ีกิน) ซ่ึงปรากฏวา่ ไก่ท่ีเล้ียงในโรงเรือนในร่ม และไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีโดยไม่มีการผสมใบมะรุม 
มีเปอร์เซ็นตก์ารผลิตไข่สูงท่ีสุด แต่ไม่แตกต่างทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบัไก่ท่ีเล้ียงในร่มและไดรั้บอาหารผสมปลายขา้ว
ไรซ์เบอร์ร่ีผสมใบมะรุม  และไก่ท่ีเล้ียงในโรงเรือนท่ีมีแสงแดด และไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีโดยไม่มีการผสม
ใบมะรุม (P>0.05) ส่วนไก่ท่ีเล้ียงในโรงเรือนท่ีมีแสงแดด และไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและมีการผสมใบมะรุม 
มีเปอร์เซ็นตก์ารผลิตไข่ต ่าท่ีสุด ส่วนอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นไข่ 1 กก.พบวา่ไก่ท่ีเล้ียงในร่มและไดรั้บอาหารผสมปลาย
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีผสมใบมะรุมมีอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นไข่ 1 กก.ดีท่ีสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบัไก่ท่ีเล้ียง
ในร่มและไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีไม่ผสมใบมะรุม  และไก่ท่ีเล้ียงในโรงเรือนท่ีมีแสงแดด และไดรั้บอาหาร
ผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีไม่ผสมใบมะรุม (P>0.05) ส่วนส่วนไก่ท่ีเล้ียงในโรงเรือนท่ีมีแสงแดด และไดรั้บอาหารผสมปลาย
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและมีการผสมใบมะรุม มีอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นไข่ 1 กก.ดอ้ยท่ีสุด เช่นเดียวกนักบัตน้ทุนค่าอาหารต่อ
การผลิตไข่ 1 กิโลกรัม พบวา่ไก่ท่ีเล้ียงในร่มและไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีผสมใบมะรุมมีตน้ทุนค่าอาหารต่อ
การผลิตไข่ 1 กิโลกรัมต ่าท่ีสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบัไก่ท่ีเล้ียงในร่มและไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์
เบอร์ร่ีไม่ผสมใบมะรุม  (P>0.05) ส่วนไก่ท่ีเล้ียงในโรงเรือนท่ีมีแสงแดด และไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและมี
การผสมใบมะรุม มีตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมสูงท่ีสุด ทั้งน้ีไก่ท่ีเล้ียงในโรงเรือนท่ีมีแสงแดด และใชอ้าหาร
ผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและใบมะรุมมีปัญหาเกิดสภาวะโรคอหิวาตต์อ้งฉีดยาไก่ทุกตวัในคอก ท าให้ไก่มีการให้ผลผลิต
ลดลงมากในช่วงระยะเวลาหน่ึง  ไม่ปรากฏไก่ตายในแต่ละคอกทดลองท าให้อตัราการรอดชีวิตของไก่ไข่ทั้ง 2 กลุ่มเท่ากบั 
100 เปอร์เซ็นต ์
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ตารางที่ 2  สมรรถภาพการผลิตเฉล่ียตลอดการทดลองของไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบก่ึงปล่อยและไดรั้บอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์
เบอร์ร่ีท่ีไม่ผสม และผสมใบมะรุม 
โรงเรือน           อาหาร (ปัจจยั B) เฉล่ีย P-Value 
(ปัจจยั A) RB RB+MG A B AxB 
เปอร์เซ็นตก์ารผลิตไข่ (Hen day and Hen house)   0.008 0.015 0.028 
  ไดรั้บแสงแดด 70.03±2.40m 52.56±2.30 n 61.30±10.27x    
  ในร่ม 73.43±3.68m 71.87±4.42 m 72.65±3.44w    
   เฉล่ีย 71.73±3.21a 62.22±11.52b     
ปริมาณอาหารท่ีกิน (กรัม/ตวั/วนั)  0.522 0.123 0.941 
  ไดรั้บแสงแดด 113.00±7.07 107.00± 4.24 110.00 ±5.89    
  ในร่ม 111.00±1.41 104.50± 3.53 107.75±4.35    
   เฉล่ีย 112.00±4.32 105.75±3.50     
อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นไข่ 1 กก.  0.002 0.027 0.009 
  ไดรั้บแสงแดด 2.85 ±0.09s 3.62±0.20r 3.24±0.46w    
  ในร่ม 2.62±0.14s 2.50 ±0.06s 2.56±0.11x    
   เฉล่ีย 2.74±0.17b 3.06±0.66a     
ตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมกรัม (บาท) 0.002 0.034 0.009 
ไดรั้บแสงแดด 37.51±1.21s  47.24±2.58 r 42.38±1.90w    
  ในร่ม 34.43±1.86st 32.56±0.83t 33.50±1.35x    
   เฉล่ีย 35.97±1.54b 39.90±1.71a     

หมายเหตุ wx อกัษรก ากบัค่าเฉล่ียแตกต่างกนัในปัจจยั Aแสดงวา่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.01) 
                        ab อกัษรก ากบัค่าเฉล่ียแตกต่างกนัในปัจจยั B แสดงวา่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) 
rst อกัษรก ากบัค่าเฉล่ียแตกต่างกนัในปัจจยั AxB แสดงวา่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.01) 
  mn อกัษรก ากบัค่าเฉล่ียแตกต่างกนัในปัจจยั AxB แสดงวา่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) 
                     RB = อาหารทดลองท่ีใชป้ลายขา้วไรชเ์บอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกั 
            RB+MG = อาหารทดลองท่ีใชป้ลายขา้วไรชเ์บอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและเสริมดว้ยใบมะรุมแหง้บด 
2. คุณภาพไข ่
    อิทธิพลของปัจจยัดา้นอาหารทดลองต่อคุณภาพไข่ พบวา่คุณภาพไข่ ไดแ้ก่ น ้ าหนกัไข่เฉล่ีย  ความสูงไข่ขาว ค่า
ฮอฟ์ยนิูต และความหนาเปลือกไข่ของไก่ไข่ท่ีกินอาหารทดลองทั้ง 2 สูตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3 อยา่งไรก็ตามจากตารางท่ี 3 กรณีของสีไข่แดง พบวา่ไก่ท่ีไดรั้บอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังาน
หลกัและผสมใบมะรุม 6 เปอร์เซ็นต ์มีคะแนนสีไข่แดงสูงกว่าไข่แดงของไก่ท่ีอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่ง
พลงังานหลกั แต่ไม่ผสมใบมะรุม (P<0.01)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ (Abou-Elezz et al, 2011) ไดศึ้กษาผลการใชใ้บ
มะรุมผสมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ไก่ ช่วงอาย ุ36 สปัดาห์ ทดลองโดยอาหาร 4 สูตร ในระดบั 
0 (ควบคุม) , 5 , 10 และ 15 เปอร์เซ็นต ์พบวา่ น ้ าหนกัไข่ไม่มีความแตกแตกต่าง แต่สีของไข่แดงมีสีท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นเส้นตรง
ตามการเพ่ิมในแต่ละระดบั เช่นเดียวกนักบัรายงานของภุชงค ์(2557);  ณิฐิมา และคณะ (2558); ภุชงค ์และไพโชค (2558) ท่ี
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กล่าววา่คะแนนสีของไข่แดงเพ่ิมข้ึนตามระดบัการเสริมใบมะรุมท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ี รัฐศกัด์ิ (2552) ไดร้ายงานวา่ใบมะรุมอุดมไป
ดว้ยสารเบตา้-แคโรทีนซ่ึงเป็นสารสีตามธรรมชาติ จึงส่งผลต่อสีของไข่แดงเพ่ิมมากข้ึน 
 การทดลองคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่การใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีร่วมกบัใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ท าให้คุณภาพไข่ไก่
โดยรวมไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ยกเวน้ไก่ไข่ท่ีไดรั้บอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและไม่ผสมใบ
มะรุมมีคะแนนสีของไข่แดงต ่า แต่เม่ือมีการผสมใบมะรุมท าใหไ้ข่แดงมีคะแนนสีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีแมว้า่ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี (ช่ืนจิต, 
2558) เป็นขา้วกลอ้งท่ีมีสีม่วงแดง จากสารแอนโธไซยานินมีธาตุเหล็กและสารตา้นอนุมูลอิสระสูง ไดแ้ก่ เบตา้-แคโรทีน 
แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี โอเมกา้ 3 และโฟเลต มีใยอาหารท่ีอยูใ่นร าขา้วสูง สารแอนโธไซยานินเป็น
รงควตัถุท่ีให้สีม่วงแดงมีคุณสมบติัในการละลายน ้ า และในตวัท าละลายท่ีมีขั้วเช่น แอลกอฮอลไ์ดดี้ (Karladee et al, 2003 
อา้งโดย Peawong et al, 2011) ดงันั้นจึงไม่สามารถสะสมอยูใ่นไข่แดงซ่ึงมีส่วนประกอบของไขมนัอยูสู่งไดจึ้งท าใหไ้ก่ไข่ท่ี
กินอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีมีคะแนนสีไข่แดงในระดบัต ่า หรือไข่แดงมีสีซีด  
 นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาปริมาณคอเลสเตอรอล และสารเบตา้ – แคโรทีน ในไข่แดงของไก่ไข่ทดลองท่ีกินอาหารทั้ง 
2 สูตร จากตารางท่ี 4 แมว้า่ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ท่ีไดรั้บอาหารทดลองทั้ง 2 สูตรไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
แต่มีแนวโน้มว่าไข่ของไก่ไข่ท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและผสมใบมะรุม 6 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณ
คอเลสเตอรอลในไข่แดงลดลง และพบว่าไก่ไข่ท่ีใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและผสมใบมะรุม 6 
เปอร์เซ็นต ์มีปริมาณสารเบตา้ – แคโรทีน สูงกวา่ในไข่แดงของไก่ท่ีอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกั
แต่ไม่ผสมใบมะรุม (P<0.05) สอดคลอ้งกบัรายงานของ ภุชงค ์(2557) กล่าววา่ ใบมะรุมสามารถลดคอเลสเตอรอลในไข่แดง
และในเลือดได ้ในท านองเดียวกนักบัรายงานของ พนิสนนัท ์(2559) ไดก้ล่าววา่ ใบมะรุมมีสารแคโรทีนอยด ์คือเบตา้-แคโร
ทีน ซ่ึงเป็นโปรวิตามินเอ และสารแซนโทรฟิวส์ซ่ึงเป็นสารให้สีเหลืองในระดบัสูง จึงส่งผลให้มีปริมาณสารเบตา้ – แคโร
ทีน ในไข่แดงท่ีเพ่ิมข้ึน 
 ในกรณีอิทธิพลของรูปแบบโรงเรือนเล้ียงไก่ พบวา่ไก่ท่ีเล้ียงในโรงเรือนท่ีมีแสงแดดส่องถึง และโรงเรือนในร่ม
ให้ไข่ท่ีมีคุณภาพไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) ในท านองเดียวกนัไม่มีอิทธิพลร่วมระหวา่งลกัษณะโรงเรือนเล้ียงไก่ กบั
อาหารทดลองต่อคุณภาพไข่โดยรวม  
ตารางที ่3  คุณภาพไข่เฉล่ียตลอดการทดลองของไก่ท่ีเล้ียงแบบก่ึงปล่อยและไดรั้บอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีท่ีไม่ผสม
และผสมใบมะรุม 

โรงเรือน อาหาร (ปัจจยั B) เฉล่ีย P-Value 
(ปัจจยั A) RB RB+MG A B AxB 
น ้าหนกัไข่ (ก)   0.432 0.164 0.809 
  ไดรั้บแสงแดด 58.21± 1.07 57.05± 0.20 58.15±0.92    
  ในร่ม 58.58± 0.24 57.72± 1.25 57.63±0.89    
   เฉล่ีย 58.40 ± 0.67 57.39±0.83     
ความสูงไข่ขาว(มม.)        0.778 0.530 0.778 
  ไดรั้บแสงแดด 6.23± 0.67 6.49± 0.74 6.36±0.60    
  ในร่ม 5.83± 0.30 6.49± 1.59 6.16±1.01    
   เฉล่ีย 6.03 ± 0.48 6.49± 1.01     
คะแนนสีไข่แดง   0.605 <0.0001 0.979 
  ไดรั้บแสงแดด 1.83 ± 0.02 6.05 ± 0.08 3.94 ± 0.46    
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  ในร่ม 1.99 ± 0.72 6.19 ± 0.16 4.09 ± 0.51    
   เฉล่ีย 1.91 ± 0.43 z 6.12 ± 0.54 y     
ค่า Haugh unit      
  ไดรั้บแสงแดด 77.69± 5.61 79.63± 4.45 78.66±4.28 0.635 0.558 0.789 
  ในร่ม 73.30± 5.43 78.38± 12.69 75.84±8.49    
   เฉล่ีย 75.50 ± 5.17 79.01± 7.80     
ความหนาของเปลือกไข่ (มม.)   0.901 0.544  0.711 
  ไดรั้บแสงแดด 0.57±0.03 0.57±0.03 0.57±0.03    
  ในร่ม 0.56±0.03 0.58±0.00 0.57±0.02    
   เฉล่ีย 0.56±0.02 0.58±0.02     

หมายเหตุ    yz อกัษรก ากบัค่าเฉล่ียแตกต่างกนัในปัจจยั B แสดงวา่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.01) 
                  RB = อาหารทดลองท่ีใชป้ลายขา้วไรชเ์บอร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกั 
                 RB+MG = อาหารทดลองท่ีใชป้ลายขา้วไรชเ์บอร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและเสริมดว้ยใบมะรุมแหง้บด 
 

ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ไข่ท่ีไดรั้บอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบ
มะรุมในระดบั 0 (ควบคุม) และ 6 เปอร์เซ็นต ์ไม่แตกต่างกนัทางค่าสถิติ (P>0.05) ส่วนคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ท่ี
เล้ียงในโรงเรือนทั้ง 2 รูปแบบ ซ่ึงไดแ้ก่โรงเรือนท่ีมีแสงแดดส่องถึง กบัโรงเรือนท่ีมีร่มเงาไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 
และพบวา่ไม่มีอิทธิพลร่วมระหวา่งรูปแบบของโรงเรือนกบัอาหารทดลอง ต่อคอเลสเตอรอลในไข่แดง  แต่มีแนวโนม้วา่ไข่
ของไก่ไข่ท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและผสมใบมะรุม 6 เปอร์เซ็นต ์มีปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่
แดงลดลง (ตารางท่ี 4)   

ส าหรับอิทธิพลของปัจจยัดา้นอาหารทดลอง ต่อปริมาณสารเบตา้-แคโรทีนในไข่แดง พบว่าไข่แดงของไก่ไข่ท่ี
ไดรั้บอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมในระดบั 6 เปอร์เซ็นตมี์ปริมาณสารเบตา้-แคโรที
นสูงกว่าในไข่แดงของไก่ท่ีไดรั้บอาหารท่ีใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัแต่ไม่ผสมใบมะรุม (P<0.05)             
ดงัแสดงในตารางท่ี 4 สอดคลอ้งกบัรายงานของ ภุชงค ์(2557) ท่ีกล่าววา่ ใบมะรุมสามารถลดคอเลสเตอรอลในไข่แดงและ
ในเลือดได ้ในท านองเดียวกนักบัรายงานของ พนิสนนัท ์และคณะ (2559) ไดก้ล่าววา่ ใบมะรุมมีสารแคโรทีนอยด ์คือเบตา้-
แคโรทีน ซ่ึงเป็นโปรวติามินเอ และสารแซนโทรฟิวส์ซ่ึงเป็นสารใหสี้เหลืองในระดบัสูง จึงส่งผลใหมี้ปริมาณสารเบตา้ – แค
โรทีน ในไข่แดงท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนปริมาณสารเบตา้- แคโรทีนในไข่แดงของไก่ท่ีเล้ียงในโรงเรือนทั้ ง 2 รูปแบบ ซ่ึงได้แก่
โรงเรือนท่ีมีแสงแดดส่องถึง กบัโรงเรือนท่ีมีร่มเงาไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) และไม่มีอิทธิพลร่วมระหวา่งรูปแบบ
ของโรงเรือนกบัอาหารทดลองต่อสารเบตา้-แคโรทีนในไข่แดง 
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ตารางที ่4  ปริมาณคอเลสเตอรอล และเบตา้-แคโรทีน ในไข่ของไก่ท่ีเล้ียงแบบก่ึงปล่อยและไดรั้บอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์
เบอร์ร่ีท่ีไม่ผสมและผสมใบมะรุม 
โรงเรือน 
(ปัจจยั A) 

อาหาร (ปัจจยั B) เฉล่ีย P-Value 
RB RB+MG A B AxB 

คอเลสเตอรอล (mg/100 g)  0.291 0.178 0.213 
  ไดรั้บแสงแดด 646.92± 20.07 643.79± 20.14 645.36 ± 20.10    
  ในร่ม 652.31± 46.92 588.59± 18.55 620.45±32.74    
   เฉล่ีย 649.62±33.49  616.19±19.35      
เบตา้-แคโรทีน (µg/100 g)  0.660 0.042 0.409 
  ไดรั้บแสงแดด 22.10± 11.13 32.17± 2.86 27.14 ± 6.99    
  ในร่ม 15.17± 5.35 34.39± 6.04 24.78± 5.70    
   เฉล่ีย 18.64±8.24 a 33.28±4.45 b     

หมายเหตุ    ab อกัษรก ากบัค่าเฉล่ียแตกต่างกนัในปัจจยั B แสดงวา่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) 
                RB = อาหารทดลองท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกั 
                RB+MG = อาหารทดลองท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและเสริมดว้ยใบมะรุมแหง้บด 
3. จ านวนจุลินทรียใ์นมูล 

ผลการตรวจนบัจ านวนจุลินทรียใ์นมูลของไก่ไข่ทุกกลุ่มแสดงในตารางท่ี 5 พบวา่ไก่ท่ีไดรั้บอาหารทดลองทั้ง 2 
สูตร มีจ านวนจุลินทรียร์วม จุลินทรียโ์คลิฟอร์ม จุลินทรียซ์ลัโมเนลลา และจุลินทรียก์รดแลคติกในมูลไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ (P>0.05) อยา่งไรก็ตามมีแนวโนม้วา่ไก่ไข่ท่ีไดรั้บอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุม
แหง้บด  6  เปอร์เซ็นตมี์จ านวนจุลินทรียโ์คลิฟอร์มในมูลนอ้ยกวา่ไก่ไข่ท่ีไดรั้บอาหารสูตรท่ี 1 ท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็น
แหล่งพลงังานหลกัแต่ไม่ผสมใบมะรุมแหง้บด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะใบมะรุมมีสารส าคญัหลายชนิด ไดแ้ก่ สารเบนซิลไทโอ
ไซยาเนตโคไซด์ และเบนซิลกลูโคซิโนเลตท่ีมีฤทธ์ิตา้นจุลชีพได ้(สุธาทิพย,์ 2550) และมีรายงานวา่อาหารท่ีผสมใบมะรุม
ท าให้ภูมิคุม้กนัของสัตวเ์พ่ิมข้ึน และลดจ านวน E. coli รวมทั้งเพ่ิมจ านวน Lactobacillus ในล าไส้เล็กตอนปลายไดอี้กด้วย 
(Yang et al., 2006) นอกจากน้ี Rahman et al. (2010) รายงานวา่สารสกดัจากใบมะรุมมีศกัยภาพในการควบคุมเช้ือแบคทีเรีย
ในกลุ่มโคลิฟอร์มไดใ้นระดบัสูงใกลเ้คียงกบัยาปฏิชีวนะเตตร้าซัยคลิน ส่วนจากการศึกษาของวรยุทธ และคณะ (2555) 
พบวา่สารสกดัจากเมล็ดมะรุมดว้ยเอทานอล สามารถยบัย ั้งเช้ือจุลินทรียก่์อโรคในกลุ่ม Staphylococcus aureus ได ้ แต่ไม่มี
ผลต่อเช้ือ Escherichia coli, Bacillus cereus และเช้ืออ่ืนๆ ซ่ึงการทดลองคร้ังน้ีสอดคลอ้งกับรายงานของณิฐิมาและคณะ 
(2560)  ท่ีรายงานวา่การใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกั ทั้งท่ีไม่เสริม และเสริมดว้ยใบมะรุมในสูตรอาหาร
นกกระทาไข่ไม่ส่งผลต่อจ านวนจุลินทรียร์วม  จุลินทรียโ์คลิฟอร์ม จุลินทรียซ์ลัโมเนลลา และจุลินทรียก์รดแลคติกในมูลนก
กระทา 

ในกรณีของลกัษณะของโรงเรือนเล้ียงไก่ พบว่าไก่ท่ีเล้ียงในโรงเรือนท่ีมีแสงแดดส่องถึง และโรงเรือนในร่มมี
จ านวนจุลินทรียร์วม  จุลินทรียโ์คลิฟอร์ม จุลินทรียซ์ัลโมเนลลา และจุลินทรียก์รดแลคติกในมูลไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
(P>0.05) แต่มีแนวโนม้วา่ไก่ท่ีเล้ียงในร่มมีจ านวนจุลินทรียโ์คลิฟอร์มในมูลนอ้ยกวา่ไก่ท่ีเล้ียงในโรงเรือนท่ีมีแสแดดส่องถึง 
ในท านองเดียวกนัไม่มีอิทธิพลร่วมระหวา่งลกัษณะโรงเรือนเล้ียงไก่ กบัอาหารทดลอง ต่อจ านวนจุลินทรียร์วม  จุลินทรียโ์ค
ลิฟอร์ม จุลินทรียซ์ลัโมเนลลา และจุลินทรียก์รดแลคติกในมูลของไก่ 
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ตารางที่ 5  จ านวนจุลินทรียใ์นมูลไก่ท่ีเล้ียงแบบก่ึงปล่อยและไดรั้บอาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีท่ีไม่ผสม และผสมใบ
มะรุม (log of cfu/g) 
โรงเรือน อาหาร (ปัจจยั B) เฉล่ีย P-Value 

(ปัจจยั A) RB RB+MG A B AxB 
total plate count   0.713 0.713 0.599 
  ไดรั้บแสงแดด 16.67± 0.75 16.25± 0.05 16.46±0.49    
  ในร่ม 16.25± 0.95 16.33± 0.07 16.29±0.56    
   เฉล่ีย 16.46± 0.74 16.29±0.07     
coliform     0.081 0.148 0.564 
  ไดรั้บแสงแดด 10.74± 0.40 9.60 ± 1.06 10.17±0.93    
  ในร่ม 9.35± 0.68 8.81± 0.00 9.08±0.50    
   เฉล่ีย 10.05 ±0.92 9.21±0.77     
salmonella   0.646 0.811 0.178 
  ไดรั้บแสงแดด 4.97± 0.46 5.64± 0.20 5.31±0.48    
  ในร่ม 5.37± 0.37 4.89± 0.78 5.13±0.57    
   เฉล่ีย     5.17±0.41 5.26±0.64     
ตารางที ่5  (ต่อ)      
โรงเรือน 
(ปัจจยั A) 

อาหาร (ปัจจยั B) เฉล่ีย P-Value 
RB RB+MG A B AxB 

lactic acid bacteria   0.940 0.833 0.980 
  ไดรั้บแสงแดด 13.86± 0.76 13.80± 0.01 13.83±0.44    
  ในร่ม 13.89± 0.20 13.82± 0.01 13.85±0.12    
   เฉล่ีย 13.87±0.46 13.81±0.01     

หมายเหตุ  RB = อาหารทดลองท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกั 
              RB+MG = อาหารทดลองท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและเสริมดว้ยใบมะรุมแหง้บด 
 

สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาการใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีและใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ท่ีเล้ียงแบบก่ึงปล่อย  สรุปไดว้า่ แมว้า่การใช้

ปลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัร่วมกบัผสมใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ 6 เปอร์เซ็นต ์ท าใหส้มรรถภาพการผลิตไข่
โดยรวมต ่ากวา่อาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัแต่ไม่ผสมใบมะรุม และคุณภาพไข่ในดา้นน ้ าหนกัไข่ 
ความสูงไข่ขาว ค่า Haugh unit และความหนาเปลือกไข่  รวมทั้งจ านวนจุลินทรียใ์นมูลไก่ ไดแ้ก่จุนทรียร์วม จุลินทรียท่ี์ก่อ
โรค (โคลิฟอร์ม และซลัโมเนลลา) และจ านวนจุลินทรียก์รดแลคติกไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่การใชม้ะรุมในอาหารท าให้
ไข่มีค่าสีของไข่แดง และปริมาณสารเบตา้-แคโรทีน สูงข้ึน และมีแนวโน้มท าให้ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดง และ
จ านวนจุลินทรียโ์คลิฟอร์มลดลง 

ส่วนลกัษณะการเล้ียงไก่ไข่แบบก่ึงปล่อยท่ีเล้ียงในโรงเรือนท่ีมีร่มเงาจะส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่โดยรวม
ไดดี้กวา่การเล้ียงในสภาพท่ีมีแสงแดดส่องไดท้ัว่ถึง ทั้งน้ีการเล้ียงไก่ในโรงเรือนท่ีมีร่มเงาทั้งท่ีใชอ้าหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์
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เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัไม่ผสม และผสมใบมะรุมท าให้สมรรถภาพการผลิตไข่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยการใช้
อาหารท่ีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมท าใหต้น้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมต ่าท่ีสุด  
อยา่งไรก็ตามลกัษณะของโรงเรือนทั้ง 2 แบบไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพไข่ และจ านวนจุลินทรียใ์นมูลไก่ 

ดงันั้นการใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์ร่ีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมท่ีระดบั 6 เปอร์เซ็นตใ์นอาหารไก่ไข่ท่ีเล้ียง
แบบก่ึงปล่อยโดยใชรู้ปแบบของโรงเรือนท่ีมีร่มเงาจะส่งผลดีต่อการเล้ียงไก่ไข่แบบก่ึงปล่อย ซ่ึงจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงใน
การผลิตไข่ไก่ปลอดภยัได ้
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก “งบประมาณแผ่นดิน ภายใตโ้ครงการพฒันาความเป็นเลิศสู่สวน

นวตักรรม ประจ าปี 2559” มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปี 2559 คณะผูว้จิยัจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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การสูญเสียอเิลก็โทรไลต์และภาวะขาดน า้หลงัการออกก าลังกายของโคชน 
Electrolyte Depletion and Dehydration in Fighting Bulls After Exercise  

 
วรรษกร ขอพลอยกลาง1 *  เกียรติศกัด์ิ มากแกว้1   นิรมล ทองเตม็1 

Vassakorn Khophloiklang 1* Kiattisak  Makkaew 1 Niramol Thongtem 1 
 
 

บทคัดย่อ  
 

อิเล็กโทรไลตแ์ละน ้ าท่ีอยูภ่ายในร่างกายมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการธ ารงดุล (homeostasis) ให้ร่างกายอยูใ่นสภาวะ
ปกติภายใตก้ารควบคุมของระบบต่างๆในร่างกาย ดงันั้นหากเกิดความผิดปกติส่งผลให้กลไกการควบคุมของเหลวและ    
อิเล็กโทรไลต์จนไม่สามารถรักษาสมดุลของร่างกายไดอ้าจเป็นสาเหตุของการป่วยและเสียชีวิตตามมา การศึกษาคร้ังน้ีมี
จุดประสงคเ์พื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของระดบัอิเล็กโทรไลตแ์ละน ้ าในร่างกายของโคชนก่อน และหลงัการออกก าลงักาย 
โดยการเจาะเลือดโคชนก่อนและหลงัการออกก าลงักาย 30 นาที น าตวัอยา่งเลือดตรวจวดัระดบัการขาดน ้ า(dehydration) จาก
ค่าเมด็เลือดแดงอดัแน่น(PCV) และค่าโปรตีนในพลาสม่า และวดัการเปล่ียนแปลงของอิเลก็โทรไลตใ์นซีร่ัม ไดแ้ก่ โซเดียม 
คลอไรด ์แคลเซียม โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ภายในเวลา 90 นาทีหลงัเก็บตวัอยา่ง พบวา่ค่าเฉล่ียของโปรตีนในพลาสม่า 
ค่าเฉล่ียของเมด็เลือดแดงอดัแน่นโซเดียม คลอไรด ์และแคลเซียม ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในโคชนก่อน
และหลงัการออกก าลงักาย ส่วนโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส ในโคชนลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) หลงัจาก
ออกก าลงักาย แสดงใหเ้ห็นวา่ภายหลงัจาการออกก าลงักายของโคชนในระยะเวลา 30 นาทีนั้นไม่พบภาวะขาด (dehydration) 
แต่พบมีการลดลงของ โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ซ่ึงอาจสัมพนัธ์กบัการท างานของกลา้มเน้ือของโคชนในระหวา่งการ
ออกก าลงักาย 
 
ค าส าคญั : อิเลก็โทรไลต,์ โคชน, การออกก าลงักาย, การสูญเสียน ้ า 
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ABSTRACT  
 
                Homeostasis is the balance between electrolytes and fluid in animal body under the control of body function. 
Losing of electrolytes or water leads to imbalance of homeostasis and cause animal diseases and/or death. The aim of this 
study was to evaluate electrolytes and dehydration in fighting bulls before and after exercise. Blood samples were collected 
30 minutes before and after bulls exercised and samples were analyzed within 90 minutes in the laboratory after collection. 
Pack cell volume (PCV)  and plasma protein were evaluated for dehydration in animals and sodium, chloride, calcium, 
potassium and phosphorus were evaluated as electrolyte balance. The results showed that plasma protein, PCV, sodium, 
chloride, calcium were not significant difference When compared between before and after the exercise. While potassium 
and phosphorous were significantly decreased after exercise (p < 0.05). In conclusion,  dehydration in fighting bulls after 
exercise 30 minutes is not found, However, exercise for 30 minutes decrease serum potassium and phosphorous 
concentration which might be related to muscular function in fighting bull after exercise. 
 
Keywords : Electrolyte, Fighting Bull, Exercise, Dehydration 
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บทน า 
สังคมภาคใตเ้ป็นสังคมเกษตรกรรม จึงมีการเล้ียงสัตวเ์พ่ือประโยชน์ต่างๆเช่น เป็นอาหาร ไวใ้ชง้าน จะเห็นไดว้า่

โคเป็นสัตวเ์ล้ียงชนิดหน่ึงท่ีมีบทบาทต่อวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวใต ้นอกจากเล้ียงโคเพ่ือใชป้ระกอบอาชีพทางด้าน
เกษตรกรรมแลว้  โคยงัเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีน าไปใชใ้นการต่อสู้กนัจนกลายไดเ้ป็นเอกลกัษณ์มีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัสร้างความ
ประทบัใจแก่ผูพ้บเห็นคนจึงนิยมดูการต่อสูข้องโคท่ีเรียกวา่ “กีฬาชนโค”(วเิชียร ณ นคร, 2524) 
การเล้ียงโคชนในปัจจุบนันั้นผูเ้ล้ียงมีเทคนิคและวิธีการเล้ียงท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัออกไปในแบบฉบบัของตนเอง
เพ่ือให้โคชนของตนนั้นแข็งแกร่งและชนะการแข่งขนั ในการฝึกซอ้มแต่ละคร้ังนั้นโคชนจะมีการใชพ้ละก าลงัมหาศาลใน
การปะทะกับคู่ต่อสู้และจะกินเวลาหลายนาทีท าให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงาน และน าอิเล็กโทรไลต์ไปใช้ใน
กระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายรวมไปถึงการสูญเสียน ้ าในระหวา่งการฝึกซอ้ม หากหลงัจากการฝึกซอ้มไม่ไดรั้บการ
ทดแทนอย่างเหมาะสมอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโคชนโดยตรงและอาจส่งผลต่อผลในการแข่งขนัในแต่ละคร้ัง 
ทั้งน้ีอิเล็กโทรไลตท่ี์อยูภ่ายในร่างกาย เช่น โซเดียม คลอไรด์ แคลเซียม โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส มีบทบาทท่ีสาคญัต่อ
การธ ารงดุล (homeostasis) ให้ร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ ซ่ึงความเขม้ขน้ของอิเล็กโทรไลต ์และปริมาณน ้ าในร่างกายจะมี
ค่าท่ีเหมาะสม ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของระบบต่างๆในร่างกาย ดงันั้นหากเกิดความผิดปกติส่งผลให้กลไกการควบคุม
ของเหลว และอิเล็กโทรไลต์ไม่สามารถรักษาสมดุลของร่างกายได ้หากมีความรุนแรงอาจเป็นสาเหตุของการป่วยและ
เสียชีวติได ้ 

ทางคณะผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความส าคญัในการสูญเสียระดบัของอิเล็กโทรไลตใ์นร่างกายของโคชนท่ีเกิดจากการ
ออกก าลงักาย จึงศึกษาการเปล่ียนแปลงของระดับอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายของโคชนระหว่างก่อน และหลงัการออก              
ก าลงักาย 

อิเล็กโทรไลตท่ี์อยูภ่ายในร่างกายจะมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการธ ารงดุล (homeostasis) ให้ร่างกายอยูใ่นสภาวะปกติ 
ซ่ึงความเขม้ขน้ของอิเล็กโทรไลต ์และปริมาณน ้ าในร่างกายจะมีค่าท่ีเหมาะสม ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของระบบต่างๆใน
ร่างกาย ดงันั้นหากเกิดความผิดปกติส่งผลให้กลไกการควบคุมของเหลว และอิเล็กโทรไลต์ไม่สามารถรักษาสมดุลของ
ร่างกายได ้หากมีความรุนแรงอาจเป็นสาเหตุของการป่วย และเสียชีวติได ้
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1.พื้นทีท่ีท่ าการศึกษา 
 1.1โรงพยาบาลสตัวป์ศุสตัวน์ครศรีธรรมราช และศูนยช์นัสูตรโรคสตัว ์คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
 1.2สนามซอ้มโคในพ้ืนท่ี จงัหวดั นครศรีธรรมราช  ตรัง และ พทัลุง 
2.วธีิการศึกษา 
2.1 การคดัเลือกโคชน 
 คดัเลือกโคชนในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัขา้งเคียงท่ีมีอาย ุ5 ปีข้ึนไป จ านวน 30 ตวั ท าประวติั
โคแต่ละตวั และตรวจสุขภาพร่างกายเบ้ืองตน้ 
2.2 การเกบ็ตวัอย่าง 

เจาะเก็บตวัอยา่งเลือด ในต าแหน่ง jugular vein ปริมาณ 10 ซีซี ก่อนและหลงัการออกก าลงักายโดยการวิง่เป็นเวลา 
30 นาที โดยหลอดเก็บเลือดท่ีมีสารป้องกนัการแขง็ตวัของเลือด  น าส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน 2 ชัว่โมงหลงัการเก็บตวัอยา่ง 
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2.3 การตรวจวเิคราะห์ภาวะขาดน า้ 
น าตัวอย่างเลือด ตรวจวัด ค่า  packed cell volume (PCV) โดยการป่ันตกของเลือดในหลอด capillary tube 

(microhematocrit tube) ท่ีความเร็ว 10,000 RPM เป็นเวลา 5 นาที ท าให้เลือดแบ่งออกเป็น 2 ชั้น วดัค่าโดยใช ้hematocrit 
chart  ตรวจวดั ค่า plasma protein โดยการใชเ้คร่ือง refractometer และศึกษาการเปล่ียนแปลง ค่า PCV และ plasma protein 
เพ่ือศึกษาภาวะขาดน ้ า 
2.4 การตรวจวเิคราะห์ค่าอเิลก็โทรไลต์ 
 ท าการตรวจวิเคราะห์ค่าอิเล็กโทรไลต ์โดยวิเคราะห์ โซเดียม (Na+) คลอไรด์ (Cl-) แคลเซียม (Ca2+) ฟอสฟอรัสอิ
ออน (PO4

3- ) และโพแทสเซียม (K+) โดยใชเ้คร่ืองตรวจค่าอิเล็กโทรไลต ์รุ่นBECKMAN COULTE CX7 และ NOVA 16 
ELECTROLYTE ในการตรวจวเิคราะห์ 
2.5 การวเิคราะห์ผลทางสถติ ิ

น าข้อมูลค่า PCV, Total Protien และค่าอิเล็กโทรไลต์ ก่อนและหลังการออกก าลังกายและวิเคราะห์ผลการ
เปล่ียนแปลงโดยใชส้ถิติ Pair sample t-test ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 2016 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
ผลการศึกษาภาวะขาดน า้ 
 ในการศึกษาภาวะขาดน ้ าไดท้ าการศึกษาจากการตรวจวดัค่า packed cell volume หรือ PCV และการตรวจปริมาณ
โปรตีนในเลือด(plasma protein) ผลจากการตรวจวดัค่า PCV (ตารางท่ี 1) พบวา่ค่ามีโคจ านวน13ตวัท่ีมีการลดลงของระดบั
ของ PCV มีโคจ านวน12ตวัท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของระดบั PCV และมีโคจ านวน5ตวัท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงของระดบั PCV                
ส่วนค่า เฉล่ียของ PCVก่อนออกก าลงักายอยูท่ี่ 37.38% และหลงัออกก าลงักายอยูท่ี่ 37.16% เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัพบวา่
ค่า PCVมีการลดลงเฉล่ีย 0.22% ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที ่1 ค่า PCV ของโคชนในช่วงก่อนและหลงัออกก าลงักาย (%) 

หมายเลขโคชน PCV ก่อนออกก าลงั PCV หลงัออกก าลงั 

1 41.5 39 
2 44.5 39 
3 36.5 35.5 
4 29.5 29 
5 41 36.5 
6 33.5 34 
7 42.5 37.5 
8 39 39.5 
9 32.5 33 
10 35.5 33 
11 38.5 39 
12 33.5 39 
13 34 33.5 
14 36.5 40 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   434 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

15 32 33.5 
16 30 30 
17 39 40 
18 34 33 
19 39 41 
20 43 43 
21 42 39 
22 35 39 
23 42 45 
24 38 40 
25 39 39 
26 41 41 
27 40 39 
28 35 34 
29 39 36 
30 35 35 
 

 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของ ค่า PCV 

ตวัแปร PCV ก่อนออก
ก าลงักาย 

PCV หลงัออกก าลงั
กาย 

ค่าปกติโคทัว่ไป 

    

ค่าเฉล่ีย (%) 37.38 37.16 25-40 

ค่าความ
แปรปรวน 

15.87 14.05  

จ านวน
ขอ้มูล 

30 30 

P(T<=t) 
two-tail 

            0.64   

ผลจากการตรวจวดัค่าPlasma protein (ตารางท่ี 3) พบว่าค่า มีโคจ านวน19ตวั ท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของระดบั Plasma 
protein มีโคจ านวน10 ตัวท่ีมีระดับ Plasma protein เท่าเดิมและมีเพียง1ตัวท่ีมีการลดลงของระดับ Plasma protein ส่วน
ค่าเฉล่ียของ Plasma protein ก่อนออกก าลงักายอยูท่ี่ 8.62 g/dL และหลงัออกก าลงักายอยูท่ี่ 8.81 g/dL เม่ือน ามาเปรียบเทียบ
กนัพบวา่ค่า Plasma protein มีการเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 0.19 g/dLดงัแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางที ่3 ค่า Plasma protein ของโคชนในช่วงก่อนและหลงัออกก าลงักาย (g/dL) 
หมายเลขโคชน ค่า Plasma proteinก่อน

ออกก าลงักาย 
ค่า Plasma proteinหลงั
ออกก าลงักาย 

1 8.4 9 
2 8.4 8.8 
3 8.2 8.2 
4 8.8 9 
5 9 9.2 
6 8.2 8.4 
7 9 9.2 
8 9 9 
9 8.4 8.6 
10 8.8 8.8 
11 9.2 9.4 
12 8.6 9 
13 8.4 8.4 
14 8 8.6 
15 9 9 
16 8.6 9 
17 8.4 8.4 
18 8.8 8.9 
19 8.8 9 
20 8.6 9 
21 9 8.8 
22 8.2 8.2 
23 9 9.4 
24 8.2 8.4 
25 8.2 8.2 
26 8.4 9 
27 8.8 9 
28 9 9 
29 8.2 8.2 
30 
 

9 
 

9.2 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของ ค่า Plasma protien 
ตวัแปร Plasma protien ก่อน

ออกก าลงักาย 
Plasma protien หลงั
ออกก าลงักาย 

ค่าปกติโคทัว่ไป 

    

ค่าเฉล่ีย 

(g/dL) 

8.62 8.81 6.2-8.2 

ค่าความ
แปรปรวน 

0.11 0.13  

จ านวนขอ้มูล 30 30 

P(T<=t) two-
tail 

            2.409   

ผลการศึกษาการเปลีย่นแปลงของระดบัอเิลก็โทรไลต์ 
ผลจากการตรวจวดัค่าโซเดียม (Na+)(ตารางท่ี5)พบวา่มีโคจ านวน 18 ตวัท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของระดบัโซเดียมใน

กระแสเลือด มีโคจ านวน 6 ตวัท่ีมีการลดลงของโซเดียม และมีโค 6 ตวัท่ีมีระดบัของโซเดียมคงเดิม ส่วนในช่วงก่อนและ
หลงัออกก าลงักายพบวา่ค่าเฉล่ียของปริมาณโซเดียมในเลือดของโคชนช่วงก่อนออกก าลงักายอยูท่ี่ 139.933 mEq/L และ
ค่าเฉล่ียของโซเดียมในช่วงหลงัออกก าลงักายอยูท่ี่ 140.067 mEq/Lเม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัพบวา่ค่า โซเดียม มีการเพ่ิมข้ึน
เฉล่ีย 0.133 mEq/Lดงัแสดงในตารางท่ี6 
ตารางที ่5 ปริมาณโซเดียมในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลงัออกก าลงักาย (mEq/L) 

หมายเลขโคชน โซเดียมก่อนออกก าลงักาย โซเดียมหลงัออกก าลงั
dkp 

   

1. 141 143 
2. 141 142 
3. 141 142 
4. 143 144 
5. 140 141 
6. 142 143 
7. 142 144 
8. 142 140 
9. 142 143 
10. 140 142 
11. 141 143 
12. 144 143 
13. 140 143 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   437 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

14. 143 144 
15. 142 142 
16. 137 137 
17. 137 137 
18. 140 141 
19. 143 136 
20. 139 139 
21. 138 137 
22. 137 136 
23. 137 139 
24. 136 136 
25. 139 136 
26. 139 140 
27. 141 135 
28. 135 137 
29. 136 137 
30. 140 140 
 

 
ตารางที ่6 ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของ ปริมาณ โซเดียม 

ตวัแปร โซเดียมก่อนออก
ก าลงักาย 

โซเดียมหลงัออก
ก าลงักาย 

ค่าปกติโคทัว่ไป 

    

ค่าเฉล่ีย 
(mEq/L) 

139.933 
 

140.067 

 

136 - 144 
 

ค่าความ
แปรปรวน 

5.789 
 

8.823 

 

 

จ านวนขอ้มูล 30 30 

P(T<=t) two-
tail 

            0.745 

 

  

ผลการตรวจวดัค่าคลอไรด์ (Cl-) (ตารางท่ี7)พบวา่มีโคจ านวน 17 ตวัท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของระดบัคลอไรด์ในกระแส

เลือด มีโคจ านวน 7 ตวัท่ีมีการลดลงของคลอไรด ์และมีโคจ านวน 6 ตวัท่ีมีระดบัของคลอไรดค์งเดิม ส่วน ในช่วงก่อนและ
หลงัออกก าลงักายพบวา่ค่าเฉล่ียของปริมาณคลอไรดใ์นเลือดช่วงก่อนออกก าลงักายอยูท่ี่ 102.3 mEq/L และค่าเฉล่ียของคลอ

ไรดใ์นช่วงหลงัออกก าลงักายอยูท่ี่ 102.9 mEq/Lเม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัพบวา่ค่า คลอไรด ์มีการเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 0.600 mEq/L

ดงัแสดงในตารางท่ี8 
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ตารางที ่7  ปริมาณคลอไรดใ์นเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลงัออกก าลงักาย (mEq/L) 
หมายเลขโคชน คลอไรดก่์อนออกก าลงั

กาย 
คลอไรดห์ลงัออกก าลงั
กาย 

1. 104 106 
2. 104 104 
3. 103 105 
4. 102 103 
5. 103 104 
6. 106 107 
7. 107 104 
8. 105 106 
9. 106 105 
10. 104 106 
11. 103 106 
12. 105 103 
13. 104 106 
14. 107 108 
15. 106 104 
16. 100 102 
17. 98 98 
18. 102 101 
19. 100 101 
20. 100 100 
21. 100 100 
22. 101 101 
23. 100 102 
24. 100 100 
25. 99 103 
26. 100 103 
27. 100 98 
28. 103 100 
29. 100 103 
30. 97 98 
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ตารางที ่8 ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของ ปริมาณคลอไรด ์
ตวัแปร คลอไรดก่์อนออก

ก าลงักาย 
คลอไรดห์ลงัออก
ก าลงักาย 

ค่าปกติโคทัว่ไป 

ค่าเฉล่ีย 
(mEq/L) 

102.3 

 

102.9 

 

99 - 107 

ค่าความ
แปรปรวน 

7.5973 
 

7.679 
 

 

จ านวนขอ้มูล 30 30 

P(T<=t) two-
tail 

7.679 

 

  

ผลการตรวจวดัค่าแคลเซียม (Ca+) (ตารางท่ี9)พบวา่มีโคจ านวน 16 ตวัท่ีมีการลดลงของระดบัแคลเซียมในกระแส

เลือด มีโคจ านวน 12 ตวัท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของระดบัแคลเซียมและมีโคเพียงสองตวัท่ีมีระดบัแคลเซียมเท่าเดิม ส่วนในช่วงก่อน
และหลงัออกก าลงักายพบวา่ค่าเฉล่ียของปริมาณแคลเซียมในเลือดช่วงก่อนออกก าลงักายอยูท่ี่ 8.87 mg/dLและค่าเฉล่ียของ
แคลเซียมในช่วงหลงัออกก าลงักายอยูท่ี่ 8.91mg/dLเม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัพบว่าค่า แคลเซียม มีการเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 0.033 
mg/dL ดงัแสดงในตารางท่ี10 

ตารางที ่9 ปริมาณคลอไรดใ์นเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลงัออกก าลงักาย (mg/dL) 
หมายเลขโคชน Calciumก่อนออกก าลงั Calciumหลงัออกก าลงั 

1. 8.25 8.55 
2. 8.20 8.25 
3. 8.23 9.21 
4. 8.32 8.29 
5. 8.19 8.46 
6. 8.21 8.71 
7. 8.66 8.85 
8. 8.60 8.81 
9. 8.64 8.57 
10. 9.17 8.59 
11. 9.10 8.79 
12. 8.50 8.40 
13. 8.82 8.37 
14. 8.76 9.21 
15. 8.26 8.25 
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16. 8.90 9.00 
17. 8.90 8.80 
18. 9.70 8.90 
19. 9.30 9.40 
20. 9.70 9.70 
21. 10.1 9.40 
22. 8.30 8.30 
23. 8.70 8.40 
24. 8.90 8.70 
25. 8.60 8.90 
26. 9.60 8.90 
27. 10.10 10.40 
28. 9.60 9.40 
29. 10.20 10.40 
30. 9.40 9.30 
 

 
ตารางที ่10 ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของ ปริมาณแคลเซียม 

ตวัแปร Calcium ก่อนออก
ก าลงั 

Calcium หลงัออก
ก าลงั 

ค่าปกติโคทัว่ไป 

ค่าเฉล่ีย 
(mg/dL) 

8.87 

 

8.91 8.0 - 11.4 

ค่าความ
แปรปรวน 

0.35 
 

0.32 
 

 

จ านวนขอ้มูล 30 30 

P(T<=t) two-
tail 

0.589 

 

  

ผลการตรวจวดัค่าฟอสฟอรัส (P-)(ตารางท่ี11) พบว่ามีโคจ านวน 23 ตวัท่ีมีการลดลงของระดบัฟอสฟอรัสใน
กระแสเลือด มีโคจ านวน 5 ตวัท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของระดบัฟอสฟอรัส และมีโคเพียง 2 ตวัท่ีมีระดบัฟอสฟอรัสคงเดิมส่วน 
ในช่วงก่อนและหลงัออกก าลงักายพบวา่ค่าเฉล่ียของปริมาณฟอสฟอรัสในเลือดช่วงก่อนออกก าลงักายอยูท่ี่ 5 mg/dL และ
ค่าเฉล่ียของฟอสฟอรัสในช่วงหลงัออกก าลงักายอยูท่ี่ 4.48 mg/dL เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัพบวา่ค่า ฟอสฟอรัส มีการลดลง
เฉล่ีย 0.173 mg/dL  ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี12 
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ตารางที ่11 ปริมาณฟอสฟอรัสในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลงัออกก าลงักาย (mg/dL) 
หมายเลขโคชน ฟอสฟอรัสก่อนออกก าลงั

กาย 
ฟอสฟอรัสหลงัออก
ก าลงักาย 

1. 4.7 4.7 
2. 4.5 4.3 
3. 4.9 4.6 
4. 3.7 4.0 
5. 5.8 4.9 
6. 4.2 4.7 
7. 7.0 4.7 
8. 4.4 4.2 
9. 4.2 3.9 
10. 4.2 5.2 
11. 4.6 3.7 
12. 4.2 3.7 
13. 4.7 4.0 
14. 4.6 5.0 
15. 4.0 3.6 
16. 4.9 4.0 
17. 5.9 5.7 
18. 5.2 4.7 
19. 6.0 5.3 
20. 5.0 5.0 
21. 4.8 3.6 
22. 4.0 3.2 
23. 5.7 5.0 
24. 4.9 3.2 
25. 5.2 4.8 
26. 5.2 5.0 
27. 5.3 5.1 
28. 5.7 5.8 
29. 5.9 4.2 
30. 6.6 4.7 
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ตารางที ่12 ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของ ปริมาณฟอสฟอรัส 
ตวัแปร Phosphorusก่อนออก

ก าลงั 
Phosphorusหลงัออก
ก าลงั 

ค่าปกติโคทัว่ไป 

ค่าเฉล่ีย 
(mg/dL) 

5.0 

 

4.48 5.6-8.0 

ค่าความ
แปรปรวน 

0.64 
 

0.47 
 

 

จ านวนขอ้มูล 30 30 

P(T<=t) two-
tail 

0.00054 

 

  

ผลการตรวจวดัค่าโพแทสเซียม (K+) (ตารางท่ี13) พบวา่มีโคจ านวน 16 ตวัท่ีมีการลดลงของระดบัโพแทสเซียมใน
กระแสเลือด มีโคจ านวน 9 ตวัท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของโพแทสเซียม และมีโค 5 ตวัท่ีมีระดบัของโพแทสเซียมคงเดิม ส่วนในช่วง
ก่อนและหลงัออกก าลงักาย ค่าเฉล่ียของปริมาณโพแทสเซียม ในเลือดช่วงก่อนออกก าลงักายอยูท่ี่ 5.10 mEq/Lและค่าเฉล่ีย
ของโพแทสเซียม ในช่วงหลงัออกก าลงักายอยูท่ี่ 4.927 mEq/Lเม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัพบวา่ค่า โพแทสเซียม มีการลดลง
เฉล่ีย 0.517 mEq/L ดงัแสดงในตารางท่ี14 
ตารางที ่13 ปริมาณโพแทสเซียมในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลงัออกก าลงักาย (mEq/L) 

หมายเลขโคชน โพแทส เ ซียม ก่อนออก
ก าลงั 

โพแทสเซียมหลังออก
ก าลงั 

1. 5.5 5.0 
2. 4.9 4.8 
3. 4.8 4.9 
4. 4.8 5.0 
5. 4.9 4.8 
6. 4.4 4.2 
7. 5.0 5.0 
8. 4.8 4.6 
9. 4.5 4.7 
10. 4.9 4.9 
11. 4.6 4.8 
12. 4.8 5.0 
13. 5.0 5.1 
14. 5.0 5.0 
15. 4.9 5.0 
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16. 5.2 5.0 
17. 5.2 5.9 
18. 5.7 5.2 
19. 6.0 6.0 
20. 5.3 5.3 
21. 7.5 6.7 
22. 4.9 4.7 
23. 4.8 4.2 
24. 5.1 4.6 
25. 5.3 5.0 
26. 5.2 5.0 
27. 4.9 4.2 
28. 4.8 4.3 
29. 4.7 4.6 
30. 5.6 4.3 
 

 
ตารางที ่14 ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของ ปริมาณโพแทสเซียม 

ตวัแปร โพแทสเ ซียมก่อน
ออกก าลงักาย 

โพแทสเ ซียมหลัง
ออกก าลงักาย 

ค่าปกติโคทัว่ไป 

ค่าเฉล่ีย 
(mg/dL) 

5.10 
 

4.927  3.6-4.9 

ค่าความ
แปรปรวน 

0.328 
 

0.289 
 

 

จ านวนขอ้มูล 30 30 

P(T<=t) two-
tail 

0.020 
 

  

 

สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นวา่การออกก าลงักายโดยการวิ่งของโคชนในระยะเวลา 30 นาที มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ของอิเล็กโตรไลต์ ในพลาสม่า หรือซีร่ัม  แต่ไม่มีผลต่อการเกิดภาวะแห้งน ้ าของโคชนเม่ือท าการวิเคราะห์ค่า PCV และ 
Plasma protien โดยวิธีทางสถิติ ซ่ึงแสดงถึง ความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ส่วนการเปล่ียนแปลง
ของค่าอิเล็กโทรไลต์นั้น พบว่าค่าโซเดียม คลอไรด์ และแคลเซียม อย่างไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ               
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(P>0.05) ส่วนการลดลงของค่าโพแทสเซียม และฟอสฟอรัส มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05)              
ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี  
 โซเดียมในซีร่ัมเพ่ิมข้ึนเพราะในขณะท่ีโควิง่มีการสูญเสียน ้ าไปมาก จากเหง่ือ น ้ าลาย ปัสสาวะ มีผลใหน้ ้ าในหลอด
เลือดลดลงท าให้มีการหลัง่ฮอร์โมนอลัโดสเทอโรนให้มีการดูดกลบัของโซเดียมจาก renal tubule ส่วนปลาย และขบั
โพแทสเซียมออกแทน ทั้งน้ีเพ่ือรักษาระดบัโซเดียมซ่ึงเป็นตวัการส าคญัในการรักษาน ้ านอกเซลล์ท าให้โซเดียมเพ่ิมข้ึน 
(Harper et al., 1997) ค่าคลอไรด์ในซีร่ัมเพ่ิมข้ึนภายหลงัจากการออกก าลงักายเพราะการดูดกลบัของคลอไรด์ข้ึนอยูก่บัการ
ดูดกลบัของโซเดียม ขนส่งตามกนัไปในหลอดเลือดไตแต่ละส่วนเป็นร้อยละเท่าๆกนั แคลเซียมในซีร่ัมเพ่ิมข้ึนภายหลงัการ
ออกก าลงักาย เกิดจากในช่วงการออกก าลงักายนั้น ร่างกายจะมีการหลัง่สารอะดรีนาลีน เพ่ือรองรับกิจกรรมของร่างกาย              
ซ่ึงมีผลกระตุน้การหลัง่ฮอร์โมนพาราไทรอยด์ ท าให้มีการดึงแคลเซียมเขา้มาในกระแสเลือด เพ่ือใช้เป็นสารตั้งตน้ใน
กระบวนการเผาพลาญพลงังานของกลา้มเน้ือ (Fischer et al.,1973) ส่งผลให้ค่าแคลเซียมในเลือดเพ่ิมสูงข้ึน สอดคลอ้งกบั 
(Sverker L. et al.,1984) ท่ีท าการศึกษาผลจากการออกก าลงักายต่อแคลเซียมในซีร่ัมในมนุษย ์พบว่าค่าแคลเซียมในซีร่ัม
เพ่ิมข้ึนภายหลงัการออกก าลงักาย อยา่งไรก็ตามแคลเซียมท่ีเพ่ิมข้ึนจะลดลง เท่ากบัก่อนออกก าลงักาย หลงัการพกั 60 นาที
โพแทสเซียมในซีร่ัมมีการลดลงเพราะในขณะท่ีโคมีการวิง่มีสภาวะอากาศท่ีร้อนและมีระยะเวลาในการวิง่ 30 นาที ท าใหโ้ค
มีการสูญเสียโพแทสเซียม ไปกบัเหง่ือ น ้ าลาย และปัสสาวะ (วิโรจน์ 2546) สอดคลอ้งกบั(Codazza et al., 1974; Keenan 
1979; Rose et al., 1980) ท่ีกล่าววา่ มา้ท่ีพกัเป็นเวลา 60 นาทีหลงัออกก าลงักายค่าความเขม้ขน้ของโพแทสเซียมในซีร่ัมจะมี
ค่าลดลงกว่าค่าโพแทสเซียมก่อนการออกก าลงักายฟอสฟอรัสในซีร่ัมลดลงภายหลงัจากการออกก าลงักาย เน่ืองจากใน
ระหว่างท่ีโคออกก าลงักาย หรือในระหว่างท่ีพกัภายหลงัจากการออกก าลงักาย โคมีการสูญเสียฟอสฟอรัสไปกับการ
ปัสสาวะ หรืออุจจาระ และทางน ้ าลายไดบ้างส่วน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Codazza et al., 1974; Keenan 1979; Rose et al.,1980) 
ท่ีท าการศึกษาในมา้กีฬา ท่ีท าการเก็บตวัอยา่งเลือดก่อนและภายหลงัจากการออกก าลงักายพบวา่ค่าฟอสฟอรัสในซีร่ัมลดลง
ภายหลงัจากการออกก าลงักาย 
สรุปผลการศึกษา 

การเปล่ียนแปลงของระดบัอิเลก็โทรไลทแ์ละน ้ าในร่างกายโคชนท่ีผา่นการออกก าลงักายในช่วงระยะเวลา 30 นาที
เปรียบเทียบกบัค่าปกติให้ผลการเปล่ียนแปลงดงัน้ี ค่า PCV ลดลงเฉล่ีย 0.22% ค่า Plasma protein มีการเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 0.19 
g/dLโซเดียม (Na+) มีการเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 0.133 mEq/L คลอไรด์ (Cl-) มีการเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 0.133 mEq/Lแคลเซียม (Ca+) เฉล่ีย 
0.033 mg/dL  ฟอสฟอรัส (P-) การลดลงเฉล่ีย 0.173 mg/dL  และโพแทสเซียม (K+) ลดลงเฉล่ีย 0.517 mEq/L ค่าระดบัอิเลก็
โทรไลทต์่างๆอาจแปรผกผนักบัสภาพร่างกายของโคชนแต่ละตวั แต่จากค่าเบ้ืองตน้ดงักล่าวสามารถน าไปเป็นแนวทางการ
ป้องกันรักษาและเพ่ิมสมรรถนะแก่โคชนในการออกก าลงักายรวมถึงการต่อยอดไปสู่การพฒันาผลิตภัณฑ์การเสริม          
อิเลก็โทรไลทแ์ละบ ารุงร่างกายโคชนในอนาคตได ้
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาจากเจา้ของโคชนทุกท่านท่ีให้การสนบัสนุนการเก็บ

ตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีและขอขอบคุณคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการ
สนบัสนุนทุนวจิยัในคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 
 

 โรคแทง้ติดต่อ เป็นโรคติดต่อระหวา่งสตัวแ์ละคน เกิดจากเช้ือแบคทีเรียบรูเซลลา ซ่ึงการป้องกนั และควบคุมโรค
แทง้ติดต่อท่ีมีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยูก่บั ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัของชุมชน การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ศึกษา
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งกับการเกิดโรคแทง้ติดต่อของเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะพ้ืนท่ีภาคใตต้อนบนของ
ประเทศไทย โดยใชก้ารสัมภาษณ์เกษตรกร จ านวน 89 ราย เป็นเพศชายร้อยละ 84 อายอุยูใ่นช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 42 และ
ร้อยละ 39 ด าเนินกิจการมามากกวา่ 5 ปี  ร้อยละ 80 รู้จกัโรคแทง้ติดต่อ ร้อยละ 75 ทราบวา่โรคแทง้ติดต่อสามารถติดต่อจาก
สัตวสู่์คนได ้ร้อยละ 73 ไม่ทราบอาการของคนท่ีป่วยเป็นโรคแทง้ติดต่อ ส่วนทศันคติท่ีมีต่อโรคแทง้ติดต่อพบว่ายงัคงมี
ความตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโรคแทง้ติดต่อร้อยละ 89 และร้อยละ 72 คิดวา่ตนเองและครอบครัวไม่มีความเส่ียงต่อ
การไดรั้บเช้ือ ในส่วนการปฏิบติั พบวา่มีการสวมถุงมือในระหวา่งการช่วยคลอดร้อยละ 53 ร้อยละ 42 ไม่มีการตรวจสุขภาพ
สัตวใ์หม่ก่อนน าเขา้ฝูง ร้อยละ 56 มีคอกกกัสัตวก่์อนน าเขา้ฝูง ร้อยละ 79 เม่ือแพะในฟาร์มป่วยท าการรักษาแพะป่วยด้วย
ตนเอง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ผูเ้ล้ียงแพะตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโรคแทง้ติดต่อโดยยงัขาดความรู้ในส่วน
อาการในคนท่ีป่วย รวมถึงทศันคติ และการปฏิบติัท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการไดรั้บเช้ือเขา้ไป เช่น ไม่สวมถุงมือในการช่วย
คลอด การไม่ตรวจสุขภาพสตัวก่์อนเขา้ฝงู ทั้งน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งออกมาใหค้วามรู้และสนบัสนุนการปฏิบติัท่ี
ดีในการป้องกนัการติดโรคแทง้ติดต่อจากแพะสู่คน     
 
ค าส าคญั : ความรู้, ทศันคติ, การปฏิบติั, โรคแทง้ติดต่อ 
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ABSTRACT 
 

 Brucellosis is a zoonotic infection caused by the bacterial genus Brucella. Effective prevention and control of 
brucellosis depends on knowledge, attitude and practices of the community. This study aimed to assess the knowledge, 
attitudes and practices related to brucellosis among goat farmers in upper Southern Thailand. The study calculated with Epi 
info 7 and used Microsoft excel for sampling and a structured questionnaire was administered using a face-to-face interview 
to farmers. A total of 89 pastoralists were interviewed of which 84% were male; age between 40-49 years old at 42% and 
farm more than 5 years at 39%. In knowledge, the majority 80 of farmers had heard of brucellosis. 75% of farmers knew 
that brucellosis is zoonosis and farmers were not know signs of brucellosis in human at 73%. In attitude, 89% of farmers 
wanted more information about brucellosis, 72% thought no risk infected. In practice, 53% used glove for goat parturition. 
42% did not check brucellosis before taken goat into herd. 56% had quarantine house. The farmer treated goat its sick by 
themselves at 79%. This study demonstrated farmers were not know signs of brucellosis in human including to attitude and 
practice had risk to infected brucellosis such as did not use glove for help goat parturition, did not check brucellosis before 
taken goat into herd. Therefore, constitution need given more information about protected disease from goat. 
 
Keyword: Knowledge, Attitudes, Practices, Brucellosis 
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บทน า 
โรคแท้งติดต่อ เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ช่ือบรูเซลลา (Brucella spp.) ท่ีมี

หลากหลายสายพนัธ์ุโดยจะมีความจ าเพาะในสัตวแ์ต่ละชนิด เช่น B. abortus พบมากในโค กระบือ B. suis พบในสุกร 
ในขณะท่ี B. canis จะพบในสุนัข และ B. melitensis พบในแพะ แกะ โดยเป็นสายพนัธ์ุท่ีสามารถก่อโรครุนแรงในคน 
อยา่งไรก็ตามสายพนัธ์ุท่ีพบจ าเพาะในสัตวแ์ต่ละชนิดอาจติดต่อไปยงัสัตวช์นิดอ่ืนๆได ้โดยทัว่ไปเช้ือชนิดน้ีสามารถติดต่อ
ผา่นการกิน การสมัผสักบัสารคดัหลัง่เป็นหลกั (มนยา, 2537) ดงันั้นผูท่ี้ท างานใกลชิ้ดเก่ียวขอ้งหรือสมัผสักบัสตัวท่ี์เป็นโรค 
เช่น เกษตรกรท่ีเล้ียงหรือดูแลสัตว ์สัตวแพทย ์สัตวบาล ผูท่ี้ท างานในห้องปฏิบติัการ ผูค้า้  สัตว ์และผูท่ี้นิยมรับประทาน
ผลิตภณัฑจ์ากสตัวท่ี์ไม่ผา่นการปรุงใหสุ้ก ถือเป็นประชากรกลุ่มเส่ียงท่ีสามารถติดเช้ือชนิดน้ีได ้(ส านกัระบาดวทิยา, 2556) 
ในประเทศไทย จากรายงานการเฝ้าระวงัโรคประจ าปี 2556 ของส านกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
พบผูป่้วยดว้ยโรคน้ีจ านวน 10 รายในพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ระยอง และประจวบคีรีขนัธ์ โดยส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย เน่ืองจากในพ้ืนท่ีจงัหวดัขา้งตน้ เป็นจงัหวดัท่ีมีการเล้ียงแพะ ทั้งแพะเน้ือ และแพะนม จ านวนมาก จากนโยบาย
การส่งเสริมการเล้ียงแพะของรัฐบาลเพ่ือส่งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารฮาลาล เพ่ือการส่งออก ส่งผลใหมี้เกษตรกรราย
ใหม่สนใจเล้ียงแพะมากข้ึน โดยส่วนมากโรคน้ีจะมกัพบในผูเ้ล้ียงหรือเจา้ของฟาร์มแพะ ซ่ึงมีการสัมผสักบัสารคดัหลัง่จาก
แพะโดยเฉพาะการลว้งรก ท าคลอด รีดนม หรือช าแหละแพะโดยไม่ไดส้วมอุปกรณ์ป้องกนั ท าให้มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดการ
ติดเช้ือระหวา่งการท างาน รวมทั้งโรคน้ีเป็นโรคท่ีมีระยะฟักตวัของโรคท่ีนาน 1-2 เดือน และแสดงอาการทางคลินิกท่ีไม่มี
ความจ าเพาะจึงท าใหย้ากแก่การวินิจฉัยโรคทั้งในคนและสตัว ์ดงันั้นการแนะน าใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคน้ี รวมถึงวิธีการป้อง
ตนเองในขณะเล้ียงแพะแก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่โดยเฉพาะแก่เกษตรกรรายใหม่ (ส านกัระบาดวิทยา, 
2556; พรศกัด์ิ, 2555; ศศิธร, 2551) 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
พื้นทีท่ีท่ าการศึกษา 
 พ้ืนท่ีภาคใตต้อนบนของประเทศไทย ประกอบไปดว้ย 9 จงัหวดัโดยแบ่งตามพ้ืนท่ีของปศุสตัวเ์ขต ไดแ้ก่ จงัหวดั
ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี กระบ่ี พงังา ภูเก็ต ตรัง และพทัลุง จากขอ้มูลของกรมปศุสตัวพ์บวา่มีเกษตรกร
ผูเ้ล้ียงแพะทั้งหมด 1,474 ราย มีแพะจ านวน 32,639 ตวั ซ่ึงในพ้ืนท่ีน้ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการเล้ียงแพะโดยเกษตรกรส่วนใหญ่เร่ิมมี
ความสนใจในการท าอาชีพน้ีเพ่ิมมากข้ึน (ตารางท่ี 1 ) 
ตารางที ่1 จ านวนแพะแยกตามกลุ่มรัฐวสิาหกิจของแต่ละจงัหวดัในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนบน 

ชมรม จ านวนสมาชิก แพะเน้ือ (ตวั) 

ระดบัจงัหวดั กลุ่ม ราย รวม พอ่พนัธ์ุ แม่พนัธ์ุ อ่ืนๆ 

ชมรมผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัภูเก็ต 5 57 996 50 568 378 

ชมรมผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดักระบ่ี 18 313 4,609 246 2,586 1,777 

ชมรมผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดันครศรีธรรมราช 35 458 12,333 528 5,975 5,830 

ชมรมผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 4 71 705 48 441 216 

ชมรมผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัชุมพร 4 72 2,459 92 1,263 1,104 

ชมรมผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัระนอง 7 108 1,950 143 1,295 512 

ชมรมผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัพงังา 8 142 2,007 132 1,105 770 
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ชมรมผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัตรัง 6 66 1,395 62 791 542 

ชมรมผูเ้ล้ียงแพะจงัหวดัพทัลุง 10 187 6,185 268 2,774 3,143 

รวม 97 1,474 32,639 1,569 16,798 14,272 
 
วธีิการศึกษาและการสุ่มตวัอย่าง 
 ท าการศึกษาแบบภาคตดัขวาง (cross-sectional study) โดยท าการค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยโปรแกรม Epi-Info 7 
โดยใชค้วามชุกท่ี 6% โดยเป็นความชุกของโรคแทง้ติดต่อ ทางซีรัมวิทยาในพ้ืนท่ีภาคใตข้องพรทิพยแ์ละอรรถพร (2556) 
และใชช่้วงความเช่ือมัน่ท่ี 95% ไดจ้ านวนตวัอยา่งเท่ากบั  82 ฟาร์ม (ภาพท่ี 2) จากนั้นท าการสุ่มเลือกฟาร์มโดยวิธี simple 
random sampling ตามรายช่ือฟาร์มเกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคใตต้อนบน (ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 8, ขอ้มูลไม่ไดตี้พิมพ)์ โดย
ก าหนดนิยามของกลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษา คือ เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปท่ีมีฟาร์มอยูใ่นพ้ืนท่ีภาคใต้
ตอนบน และมีประวติัการเล้ียงแพะมาอยา่งนอ้ย 6 เดือน  

 
ภาพที ่2 จ านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจากการค านวณจากโปรแกรม Epi-Info7 

วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 ท าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถามก่ึงโครงสร้าง (semi-structure questionnaire) โดยขอ้มูลใน
แบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทัว่ไปของฟาร์ม ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตนของผูเ้ล้ียงแพะท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคแทง้
ติดต่อ โดยแบบสอบถามจะถูกจดัท าข้ึนโดยทีมวิจยั และท าการทดสอบการท าแบบสอบถามก่อนน าไปใชเ้พ่ือปรับปรุง
ค าถามใหมี้ความชดัเจนยิง่ข้ึน โดยค าถามในแบบสอบถามจะเป็นค าถามปลายเปิดและปิดหรือเป็นค าถามท่ีมีค าตอบใหเ้ลือก 
โดยทีมผูว้จิยัจะท าการสมัภาษณ์ดว้ยตนเองในระหวา่งเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.2559 
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
 ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะถูกบนัทึกโดยใช ้Microsoft Excel 2010 และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Epi-
Info 7 และ Microsoft Excel 2010  ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาค านวณผลเป็นร้อยละ ค่าเฉล่ีย เก่ียวกบัลกัษณะ
ทัว่ไปของฟาร์ม ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตนของผูเ้ล้ียงแพะท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคแทง้ติดต่อ 
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ผลและวจิารณ์ผล 
ข้อมูลทัว่ไป 
 ผลการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทัว่ไปของฟาร์ม ความรู้ ทศันคติ และการ
ปฏิบติัตนของผูเ้ล้ียงแพะท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคแทง้ติดต่อ จ านวน 89 ราย เป็นเพศชายร้อยละ 84 เพศหญิง ร้อยละ 16  อายขุอง
เกษตรกรอยู่ในช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 42 เป็นเจา้ของฟาร์ม ร้อยละ 96 และคนเล้ียงร้อยละ 4 การศึกษาของเกษตรกรผูเ้ล้ียง
แพะ ร้อยละ 20 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 39 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 8 จบการศึกษาระดบั
อนุปริญญา และร้อยละ 32 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เกษตรกรร้อยละ 93 เล้ียงแพะเป็นอาชีพเสริม มีเพียงร้อยละ 7 ท่ี
เล้ียงเป็นอาชีพหลกั ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ ร้อยละ 25 ด าเนินกิจการมา 1-2 ปี ร้อยละ 29 ด าเนินกิจการมา 2-4 ปี ร้อย
ละ 7 ด าเนินกิจการมา 4-5ปี และร้อยละ 39 ด าเนินกิจการมามากกวา่ 5 ปี วตัถุประสงคใ์นการเล้ียง ร้อยละ 67 เล้ียงเพ่ือขุน
ขายเพียงอยา่งเดียว ร้อยละ 7 เล้ียงเพ่ือขายสายพนัธ์ุอยา่งเดียว และร้อยละ 25 เล้ียงเพ่ือขายสายพนัธ์ุและขนุขาย (ตารางท่ี 2) 
ตารางที ่2 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะ จ านวน 89 ราย 
ขอ้มูลทัว่ไป ร้อยละ (%)  ขอ้มูลทัว่ไป ร้อยละ (%) 
     เพศ        ระดบัการศึกษา  
          ชาย 84            ปริญญาตรี 32 
          หญิง 16            อนุปริญญา 8 
     อาย ุ(ปี)             มธัยมศึกษา 39 
          15-29 7            ประถมศึกษา 20 
          30-39 12       อาชีพการเล้ียงแพะ  
          40-49 42            อาชีพหลกั 7 
          50-59 25            อาชีพเสริม 93 
       ≥60 15       วตัถุประสงคก์ารเล้ียง  
     ต  าแหน่งผูใ้หส้มัภาษณ์             ขนุขาย 67 
          เจา้ของฟาร์ม 96            ขายสายพนัธ์ุ 7 
          คนเล้ียง 4            ขายสายพนัธ์ุและขนุขาย 25 

 
ความรู้ ความเข้าใจ และทศันคตเิกีย่วกบัโรคแท้งตดิต่อ 
 เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคแทง้ติดต่อ ในแพะอยูใ่นระดบัดี แต่ยงัมีความรู้ความเขา้ใจบา้ง
เร่ืองท่ีเกษตรกรยงัไม่ทราบ หรือมีความเขา้ใจผิดอยู ่(ตารางท่ี 3)ไดแ้ก่ ร้อยละ 72 ไม่ทราบวา่โรคแทง้ติดต่อ สามารถติดต่อ
ไดใ้นสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมทุกชนิด ร้อยละ 66 และ 67 ไม่ทราบวา่คน และสตัวท่ี์ป่วยดว้ยโรคแทง้ติดต่อ สามารถรักษาใหห้าย
ไดต้ามล าดบั และท่ีส าคญัร้อยละ 73 ไม่ทราบอาการของโรคแทง้ติดต่อ ในคน  
 การท่ีเกษตรกรไม่ทราบวา่โรคแทง้ติดต่อ สามารถติดต่อไดใ้นสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมทุกชนิดเน่ืองจากเกษตรกรส่วน
ใหญ่ไดรั้บการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาและประถมศึกษาจึงยงัมีความรู้เก่ียวกบัการเกิดโรคแทง้ติดต่อ ในสัตวช์นิดอ่ืนๆท่ี
เกษตรกรไม่คุน้เคย ส่วนการท่ีเกษตรกรไม่ทราบวา่โรคแทง้ติดต่อ สามารถรักษาใหห้ายได ้อาจเพราะหากเกิดโรคข้ึนในสตัว์
จะมีการแนะน าใหค้ดัท้ิง เน่ืองจากการรักษาในสตัวจ์ะไม่คุม้ค่าในแง่ของเศรษฐกิจ และการเก็บสตัวท่ี์เกิดโรคไวจ้ะท าใหเ้กิด
การแพร่เช้ือไปยงัตวัอ่ืนๆในฝงูได ้และการท่ีไม่ทราบอาการของโรคในคนอาจเน่ืองมาจากเกษตรกรยงัไม่ใหค้วามส าคญักบั
โรคน้ีในแง่ท่ีเป็นโรคติดสัตวสู่์คน และการเขา้ถึงขอ้มูลทางดา้นน้ีของเกษตรกรส่วนใหญ่ยงันอ้ยอยู่ซ่ึงความรู้เก่ียวกบัการ
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ป้องกนัและอาการของโรคเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยใหเ้กษตรสามารถสังเกตอาการของตวัเอง และสามารถเขา้รับการรักษาได้
ทนั เน่ืองจากเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวเ์ป็นกลุ่มเส่ียงอนัดบัตน้ๆท่ีจะสามารถติดโรคแทง้ติดต่อ จากสตัวไ์ด ้จากการคลุกคลี สมัผสั
กบัสตัวอ์ยา่งใกลชิ้ด และขาดการป้องกนัตวัท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่คิดวา่ตนเองและสมาชิกในครอบครัวไม่มีความ
เส่ียงต่อการติดโรคถึงร้อยละ 72 จากการสอบถามเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะยงัมีความตอ้งการความรู้เก่ียวกบัโรคแทง้ติดต่อ ร้อย
ละ 89 ซ่ึงแบ่งรูปแบบของการไดรั้บความรู้ ร้อยละ 53 ตอ้งการในรูปแบบหนงัสือ ร้อยละ 25 ตอ้งการให้มีหน่วยงานเขา้มา
อบรมใหค้วามรู้ และร้อยละ 11 ตอ้งการใหมี้การน าเสนอทางส่ือโทรทศัน์/วทิย ุ 
ตารางที ่3 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคแทง้ติดต่อ ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะ จ านวน 89 ราย 
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคแทง้ติดต่อ ของเกษตรกร เขา้ใจถูกตอ้ง (%) ไม่ทราบ/เขา้ใจผดิ (%) 
รู้จกัโรคแทง้ติดต่อ 80 20 
ทราบวา่โรคแทง้ติดต่อ สามารถติดต่อจากสตัวสู่์สตัวไ์ด ้ 74 26 
ทราบวา่สตัวช์นิดใดบา้งท่ีสามารถติดเช้ือโรคแทง้ติดต่อได ้ 28 72 
ทราบวา่โรคแทง้ติดต่อ สามารถติดต่อจากสตัวสู่์คนได ้ 75 25 
ทราบอาการของโรคแทง้ติดต่อ ในแพะ 67 33 
ทราบอาการของโรคแทง้ติดต่อ ในคน 27 73 
ทราบวธีิการติดต่อของโรคแทง้ติดต่อ 72 28 
ทราบวา่ในสตัวท่ี์ป่วยเป็นโรคแทง้ติดต่อสามารถรักษาใหห้ายได ้ 33 67 
ทราบวา่ในคนท่ีป่วยเป็นโรคแทง้ติดต่อสามารถรักษาใหห้ายได ้ 34 66 

 
การปฏิบัตตินเกีย่วกบัการป้องกนัโรคแท้งตดิต่อ 
 เกษตรกรมีการปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคแทง้ติดต่อ ท่ีถูกตอ้งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ร้อยละ 56 มีการกกัโรค
ก่อนน าแพะใหม่เขา้มาในฝงู ร้อยละ 58 มีการตรวจสุขภาพแพะก่อนน าเขา้ฝงู ร้อยละ 47 ตรวจโรคแทง้ติดต่อ ก่อนน ามาผสม
ภายในฟาร์ม เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีความเช่ือถือในฟาร์มตน้ทางท่ีไปซ้ือแพะมาวา่เป็นฟาร์มปลอดโรคระดบั เอ หรือ 
บี แลว้ จึงไม่ท าการตรวจโรคซ ้ าเม่ือน ามาเขา้ฝูงของตน ส่วนการสวมถุงมือขณะช่วยคลอดแพะ และลา้งมือหลงัการสัมผสั
กบัแพะ ร้อยละ 53 ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่จะท าการรักษาแพะป่วยดว้ยตวัเองหรือสอบถามจากเกษตรกรคนอ่ืนๆถึง  ร้อยละ 
79 มีเพียง ร้อยละ 21 ท่ีมีการตามสตัวแพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีปศุสัตวเ์ขา้มาดูแลรักษา จากการพดูคุยกบัเกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีท า
การรักษากนัเองเน่ืองจากอยากพ่ึงพาตวัเอง ไม่อยากรบกวนเจา้หนา้ท่ี และคิดวา่สามารถรักษากนัเองไดโ้ดยถามจากคนท่ีมี
ประสบการณ์จากฟาร์มอ่ืนๆ ท่ีเคยปวดอาการคลา้ยๆ กนั ซ่ึงอาจจะไม่ไดป้วดโดยสาเหตุเดียวกนัก็ได ้การท าเช่นน้ีอาจท าให้
เกิดการด้ือยาของเช้ือได ้ และรักษาไดไ้ม่ตรงกบัโรคท่ีสตัวเ์ป็น และเม่ือแพะเสียชีวติ ร้อยละ 67 มีการป้องกนัตวัเองระหวา่ง
ก าจดัซากแพะท่ีตาย และ ร้อยละ 78 มีการจดัการก าจกัซากแพะไดถู้กตอ้งโดยการขุดหลุมฝังและใชปู้นขาวโรยด้านบน 
(ตารางท่ี 4) 
 การให้ความรู้เก่ียวกับโรคแท้งติดต่อ ซ่ึงเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตวแ์ละคนท่ีส าคญัของเกษตรกรถือว่าเป็น
ประเด็นท่ีส าคญัในการช่วยลดการเกิดโรคดงักล่าวภายในพ้ืนท่ีได ้(Kang’ethe, 2007) เน่ืองจากในการป้องกนัและควบคุม
โรคท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ส่ิงท่ีส าคญัคือการมีความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคแทง้
ติดต่อ เพ่ือใชใ้นการปรับปรุงขอ้มูลและมาตรการต่างๆในการป้องกนั และควบคุมการเกิดโรคภายในฟาร์มของเกษตรกรให้
มีประสิทธิผล และเป็นส่วนท่ีได้เปรียบหากกลุ่มเกษตรกรในแต่ละชุมชนตระหนักถึงความรู้และวิธีการปฏิบัติต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโรคแทง้ติดต่อ ท่ีถูกตอ้งซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการป้องกนัและควบคุมการโรคไดดี้ยิง่ข้ึน (Smith, 2012) 
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ตารางที ่4 การปฏิบติัตนเก่ียวกบัการป้องกนัโรคแทง้ติดต่อ ของเกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะ จ านวน 89 ราย 
การปฏิบติัตนเก่ียวกบัการป้องกนัโรคแทง้ติดต่อ ของเกษตรกร ปฏิบติัถูกตอ้ง  (%) ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง/

เขา้ใจผิด (%) 
การกกัโรคก่อนน าแพะเขา้ฝงู 56 44 
การตรวจสุขภาพแพะก่อนน าเขา้ฝงู 58 42 
การตรวจโรคพอ่พนัธ์ุก่อนน ามาผสม 47 53 
การช่วยคลอดแพะภายในฟาร์ม 53 47 
การดูแลรักษาสตัวป่์วยภายในฟาร์ม 21 79 
การจดัการกบัแพะท่ีเสียชีวติ 78 22 
การป้องกนัตวัเองระหวา่งจดัการซากแพะท่ีตาย 67 33 

 

สรุปผลการวจัิย 
 การสมัภาษณ์แบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะทัว่ไปของฟาร์ม ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตนของผูเ้ล้ียงแพะ 
พ้ืนท่ีภาคใตต้อนบน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคแทง้ติดต่อ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคแทง้ติดต่อ ในแพะอยู่
ในระดบัดี แต่ความรู้ทางดา้นอาการของโรคและการติดต่อในสัตวช์นิดอ่ืนยงันอ้ยอยู ่ส่วนดา้นการปฏิบติัตนในการป้องกนั
โรคแทง้ติดต่อ ยงัมีการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งอยู่  เช่น ไม่มีการสวมถุงมือขณะช่วยคลอดแพะ ไม่มีการตรวจหรือการกกัโรค
ก่อนน าแพะเขา้ฟาร์มและส่วนใหญ่มีการรักษาแพะป่วยด้วยตนเองซ่ึงจากการศึกษาเกษตรกรยงัมีความตอ้งการขอ้มูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัโรคแทง้ติดต่อ ดงันั้น การให้ความรู้แก่เกษตรกร การปรับทศัคติ และการปฏิบติัตนของผูเ้ล้ียงแพะเป็นส่ิง
ส าคญัในการควบคุม และป้องกนัโรคแทง้ติดต่อ ใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 
 

กติติกรรมประกาศ 
 รายงานการวิจยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยัจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั งบประมาณเงินรายได ้
ประจ าปี พ.ศ.2559 ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณบุคคลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี น.สพ.มรกต  แสงรุ่ง และน.สพ.โฆษิต  อารีกิจ ท่ี
ช่วยเหลือในดา้นการสัมภาษณ์แบบสอบถามกบัเกษตรกร ขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการ
ตอบแบบสอบถามในงานวจิยัคร้ังน้ี 
 ขอขอบคุณคณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัท่ีอนุเคราะห์รถท่ีใชใ้นการเดินทาง จน
งานวจิยัประสบผลส าเร็จ 
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การส ารวจส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มผู้จ าหน่ายผลติภัณฑ์เน้ือไก่ 
ในตลาดสดอ าเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 

A Survey of Market Shares on Chicken Meat Products’ s Seller 
  in Nan Market, Nan Province 

 
สุธาทิพย ์ไชยวงศ์1* จิรพรรณ ตรีเพช็ร2 และ ประมวล เติมสมบติัถาวร1 

Suthathip Chaiwong1* Jirapan Triphet2 and Pramual Termsombatthaworn1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภณัฑ์เน้ือไก่ในตลาดสด เขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัน่าน ถึงเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เน้ือไก่ของกลุ่มผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ์เน้ือไก่ โดยใชก้ารส ารวจโดยมีแบบ
ส ารวจให้กลุ่มผูจ้  าหน่ายไดเ้ลือกตอบให้ตรงตามความเป็นจริงเก่ียวกบัสภาพการจดัซ้ือและจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นปัจจุบนั 
ท าการศึกษาจากตลาดสดจ านวน 13 แห่งในเขตอ าเภอเมืองน่าน โดยมีกลุ่มประชากรคือผูค้า้ผลิตภณัฑเ์น้ือไก่ทั้งไก่สดและ
ไก่แปรรูปในตลาดสด จ านวน 37 ราย โดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้มูล 3 ส่วนไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลของ
ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือมาจ าหน่าย และขอ้มูลของผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่าย น าค าตอบท่ีไดม้าตรวจสอบแลว้พบวา่ ผูค้า้เป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 62 ส่วนมากมีอายรุะหวา่ง 30-40 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษา และมีระยะเวลาของการประกอบอาชีพมา
นานกว่า 10 ปี ซ่ึงมกัจะซ้ือผลิตภณัฑ์ไก่สด (ไก่กระทง ร้อยละ 43) มาท าการแปรรูปเอง โดยเลือกซ้ือทั้งไก่สดทั้งตวัและ
ช้ินส่วนไก่สดเพ่ือมาจ าหน่าย และมีแหล่งซ้ือประจ าจากร้านคา้ขายส่งภายในจงัหวดั (ร้อยละ 43) ซ่ึงร้านคา้เหล่าน้ี ไม่มีกล
ยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย (ร้อยละ 89) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่าย ร้อยละ 49 จ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เน้ือไก่                
ประเภทตม้ โดยแยกขายเป็นช้ินส่วน โดยจะใชก้ลยทุธ์ ไดแ้ก่ การลดราคา การพูดจา และการเพ่ิมปริมาณ เป็นเทคนิคการ
ส่งเสริมการขาย 
 
ค าส าคญั : ส่วนแบ่งการตลาด, ผลิตภณัฑเ์น้ือไก่ 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to study the market shares on chicken meat products from seller in Nan market, Nan province. 
The sample of this survey is 37 selling chicken meat products from 13 markets in Nan district. The most of sample were 
female of age 30 to 40 year olds, they were achieved secondary school and worked more than 10 years. 43 percentage of 
sample bought fresh’s broiler chicken carcass from wholesale shop to other process and cook by themselves. No marketing 
strategy from wholesale shop to sale promotions in nan province. Types of meat chicken are boiling (parts of chicken). 
Consumer sale promotion techniques such as discount, speak politely and some giveaway from seller. 
 
Keyword: Market share, Meat chicken’s product 
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บทน า 
 เน้ือไก่ เป็นผลิตภณัฑ์จากเน้ือสัตว ์ถือเป็นหน่ึงในอาหาร 5 หมู่ ท่ีมนุษยนิ์ยมใชบ้ริโภคมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั เน่ืองจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีรสชาติดี โคเลสเตอรอลต ่า และราคาไม่แพง สามารถน าไปปรุงเป็นเมนูอาหาร
ไดห้ลากหลายชนิด ส าหรับการบริโภคไก่ภายในประเทศนั้น นอกเหนือจากไก่เน้ือ (ไก่กระทง) แลว้ในตลาดชุมชนทั่ว
ประเทศยงัมีการบริโภคไก่พนัธ์ุอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไก่พ้ืนเมือง, ไก่ลูกผสมพ้ืนเมือง, ไก่ซี หรือไก่โตง้ หรือไก่ไข่เพศผู ้(ดรุณี และ
คณะ, 2556) ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2557 เป็นตน้มา จงัหวดัน่านไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว และมีการขยายตวัของเศรษฐกิจ
เพ่ิมสูงข้ึน ตามรายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัน่านวา่ปัจจยัสนบัสนุนเศรษฐกิจของจงัหวดัน่านปี พ.ศ. 2560 -2561 ขอ้
หน่ึงคือการเปิดของหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ ท าใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกในการเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ มากข้ึนท าใหร้้านคา้ปลีก-คา่
ส่งรายยอ่ยมีการแข่งขนักนัมากข้ึน (ส านกังานคลงัจงัหวดัน่าน, 2560) แต่ก็ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการเลือกสินคา้
ต่างๆ มากข้ึนเช่นเดียวกนั ซ่ึงผลิตภณัฑเ์น้ือไก่ ก็เป็นหน่ึงในผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ ท่ีผูค้า้รายใหญ่และรายยอ่ยจากหลากหลาย
แหล่งผลิตใหค้วามสนใจและเลือกซ้ือสินคา้ดงักล่าว จนเกิดการแข่งขนัทางดา้นราคาของผลิตภณัฑ ์ทั้งจากหา้งสรรพสินคา้ 
ร้านขายส่ง ตลาดสด หรือแมแ้ต่ผลิตภณัฑเ์น้ือไก่ท่ีช าแหละเองหนา้ฟาร์ม ดงันั้นการศึกษาถึงก าลงัการซ้ือ ส่วนแบ่งการตลาด 
และเหตุผลในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือไก่ท่ีกลุ่มตวัอยา่งพอ่คา้-แม่คา้ในเขตอ าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน เลือกซ้ือ
เพ่ือน าไปแปรรูปและจ าหน่าย จึงเป็นวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. วธีิการศึกษา 

เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม  โดยการออกแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์พ่อคา้-แม่คา้ ผูจ้  าหน่าย
ผลิตภณัฑจ์ากเน้ือไก่  ท่ีจ าหน่ายในตลาดสด เขตอ าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน แบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้มูลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ประเภทของผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือมาจ าหน่าย และประเภทของผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่าย  
 กลุ่มตัวอย่าง  เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  sampling) โดยพิจารณาเลือกจากกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ 
ท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากเน้ือไก่ ท่ีจ าหน่ายในตลาดสด จ านวน 13 แห่ง ในเขตอ าเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน รวมทั้ งส้ิน            
37 ราย วเิคราะห์ขอ้มูลโดยน าขอ้มูลท่ีไดแ้จกแจงเป็นค่าความถ่ีของขอ้มูล แลว้หาค่าเฉล่ีย และร้อยละ 
 พื้นทีท่ีศึ่กษา  ตลาดสดในเขตอ าเภอเมืองน่าน จ านวน 13 แห่ง แบ่งออกเป็น ตลาดขนาดใหญ่ จ านวน 2 แห่ง 
ขนาดกลาง 4 แห่ง และขนาดเลก็ 7 แห่ง  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
ข้อมูลพื้นฐาน  

ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบส ารวจ จากการส ารวจกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ในตลาดสดเก่ียวกบัขอ้มูลพ้ืนฐาน พบว่า 
ส่วนมากร้อยละ 62.16 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 37.84 เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ ตั้ งแต่ 30-40 ปี  40-50 ปี และ 20-30 ปี 
ตามล าดบั  การศึกษาสูงสุดอยูใ่นช่วง ประถมศึกษาร้อยละ 51.35 ปริญญาตรี ร้อยละ 24.32  มธัยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 
13.51 ระยะเวลาในการจ าหน่ายส่วนมาก จะจ าหน่ายมามากกวา่ 10 ปีอยูถึ่งร้อยละ 48.65   5-10 ปีร้อยละ  37.84  นอ้ยกวา่ 5 
ปีร้อยละ  13.51 ช่วงเวลาท่ีจ าหน่าย ส่วนมากร้อยละ 45.9 จ าหน่ายเฉพาะช่วงเวลาเชา้ ร้อยละ 32.43 จ าหน่ายเฉพาะช่วงเวลา
เยน็ และร้อยละ 13.51  จ าหน่ายตลอดทั้งวนั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่ 1  ผลการส ารวจขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  (จ านวน 37  ราย) 
ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 14 37.84 
  หญิง 23 62.16 
อาย ุ นอ้ยกวา่ 20 ปี 0 0.00 
  20-30 ปี 7 18.92 
  30-40 ปี 13 35.14 
  40-50 ปี 9 24.32 
  50-60 ปี 5 13.51 
  มากกวา่60 ปี 3 8.11 
การศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา 19 51.35 
  มธัยมศึกษาตอนตน้ 4 10.81 
  มธัยมศึกษาตอนปลาย 5 13.51 
  ปริญญาตรี 9 24.32 
  สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0 
ระยะเวลาท่ีจ าหน่าย นอ้ยกวา่ 5 ปี 5 13.51 
  5-10 ปี 14 37.84 
  มากกวา่ 10 ปี 18 48.65 
ช่วงเวลาท่ีท าการจ าหน่าย เชา้ 17 45.95 
  เยน็ 12 32.43 
  ตลอดทั้งวนั 5 13.51 
  เชา้และเยน็ 3 8.11 

 
ข้อมูลผลติภณัฑ์เน้ือไก่ทีซ้ื่อมาจ าหน่าย 

จากการส ารวจขอ้มูลการซ้ือสินคา้ของผูจ้  าหน่ายผลิตภณัฑ์เน้ือไก่มาจ าหน่าย ในเขตอ าเภอเมืองน่าน  พบว่า
ส่วนมากพ่อคา้และแม่คา้จะซ้ือเป็นเน้ือไก่สด มาจ าหน่าย โดยมีทั้งไก่สดทั้งตวั ช้ินส่วนไก่สด และมีสัดส่วนของการซ้ือทั้ง
ไก่สดและช้ินส่วนไก่สดมาแปรรูปเพ่ือจ าหน่ายมากท่ีสุด (ร้อยละ 35.14) ในส่วนของสายพนัธ์ุไก่นั้น พ่อคา้ และแม่คา้นิยม
ใชไ้ก่กระทงมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑเ์พ่ือจ าหน่ายต่อมากท่ีสุด (ร้อยละ 43.24) และเป็นไก่สามสายและไก่พ้ืนเมืองร้อยละ 
27.03 ใกลเ้คียงกบั อ านวยและคณะ (2553) รายงานวา่ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ผูบ้ริโภคนิยมบริโภคไก่
พ้ืนเมือง ร้อยละ 49.8 และไก่เน้ือ ร้อยละ 47.4 ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาของ สวสัด์ิ และคณะ (2549) ท่ีท าการศึกษาตลาด
ของไก่พ้ืนเมืองในจงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงเป็นการซ้ือขายกนัในหมู่บา้น พบวา่มีการเล้ียงเพ่ือบริโภคเอง แลว้ส่งไปขายตลาด
ใหญ่ในจงัหวดัและกรุงเทพ โดยมีล าดบัความนิยมของการบริโภคเร่ิมจากไก่พ้ืนเมืองพนัธ์ุแท ้ไก่ลูกผสม และไก่เน้ือโตเร็ว 
ตามล าดบั ซ่ึงอาจเป็นเพราะความแตกต่างของพ้ืนท่ีในการส ารวจ และรูปแบบการเล้ียงไก่พ้ืนเมืองท่ีเป็นการเล้ียงแบบหลงั
บา้น พ่อคา้ท่ีจะซ้ือตอ้งไปรวบรวมและหาซ้ือไก่จากเกษตรกรในหมู่บา้นต่างๆ ท าให้ไดไ้ก่ท่ีมีอายตุ่างๆ กนั มีสุขภาพไม่ได้
มาตรฐาน (ดรุณี และคณะ, 2556) จึงท าใหไ้ก่พ้ืนเมืองหาซ้ือยากกวา่ไก่เน้ือ โดยเฉพาะตลาดในเขตเมือง  การตดัสินใจเลือก
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ซ้ือไก่ของพอ่คา้แม่คา้ท่ีจ าหน่ายในตลาด ในเขตอ าเภอเมืองน่าน ส่วนมากจะเลือกซ้ือจากร้านคา้ส่งในจงัหวดั (ร้อยละ 43.24) 
หา้งคา้ส่งในจงัหวดั (ร้อยละ 21.62) และรับมาจากโรงช าแหละในจงัหวดั (ร้อยละ 13.51) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที ่2  ผลการส ารวจผลิตภณัฑเ์น้ือไก่ท่ีซ้ือมาจ าหน่าย  

ขอ้มูล ผลิตภณัฑเ์น้ือไก่ท่ีซ้ือมาจ าหน่าย จ านวน ร้อยละ 
ประเภทท่ีซ้ือมาจ าหน่าย ไก่สด 36 97.30 
  ช้ินส่วนไก่สด 1 2.70 
 ไก่สดทั้งตวั  11 29.73 
  ช้ินส่วนไก่สด 12 32.43 
  ทั้งไก่สดและช้ินส่วนไก่สด 13 35.14 
  อ่ืนๆ 1 2.70 
สายพนัธ์ุไก่ท่ีน ามาจ าหน่าย ไก่กระทง 16 43.24 
  ไก่สามสาย 3 8.11 
  ไก่พ้ืนเมือง 3 8.11 
  อ่ืนๆ 4 10.81 
  ไก่กระทงและไก่สามสาย 1 2.70 
  ไก่กระทงและไก่พ้ืนเมือง 6 16.22 
  ไก่สามสายและไก่พ้ืนเมือง 4 10.81 
วธีิเลือกซ้ือไก่  มีร้านคา้ประจ า 25 67.57 

ใหบุ้คคลอ่ืนไปซ้ือให ้ 5 13.51 
เลือกดว้ยตนเอง 7 8.92 

ราคาการซ้ือและปริมาณการซ้ือต่อ
วนัโดยประมาณ 
  

1-10 กิโลกรัม 10 27.03 
10-20 กิโลกรัม 14 37.84 
มากกวา่ 20 กิโลกรัม 13 35.14 

ปริมาณในการซ้ือ 
  
  

ต ่าสุด (กิโลกรัม) 4   
สูงสุด (กิโลกรัม) 85   
เฉล่ีย (กิโลกรัม/วนั) 65.7  

ราคาในการซ้ือ ต ่าสุด  (บาท) 300   
  สูงสุด  (บาท) 7,500   
  เฉล่ีย (บาท/วนั)  2,183.30  

 
ปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากเน้ือไก่เพ่ือไปจ าหน่ายนั้น พ่อคา้และแม่คา้ มีปริมาณการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากเน้ือ

ไก่อยูใ่นช่วง 10-20 กิโลกรัมต่อวนั และมากกวา่ 20 กิโลกรัมต่อวนั (ร้อยละ 37.84 และ 35.14 ตามล าดบั) โดยปริมาณการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์พ่ือไปจ าหน่ายอยูท่ี่ 4 - 85 กิโลกรัมต่อวนั ราคาท่ีใชใ้นการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากเน้ือไก่ต่อวนั อยูท่ี่ 300 – 7,500 บาท
ต่อวนั เม่ือสอบถามถึงวิธีการในการส่งเสริมการขายของร้านคา้ เช่น ยินยอมให้ส่งคืนสินคา้หากพบปัญหากบัผลิตภณัฑใ์น
จ านวนมาก การลดราคาตามจ านวนการซ้ือ ซ่ึงพ่อคา้แม่คา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือไก่เพ่ือไปจ าหน่ายนั้นส่วนใหญ่ไม่พบปัญหา
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จากการซ้ือผลิตภณัฑ ์มีเพียงร้อยละ 18.92 ท่ีพบปัญหาในการซ้ือผลิตภณัฑ ์เช่น ปีกช ้า ปีกหกั เน้ือไก่ช ้า ผลิตภณัฑเ์น้ือไก่ไม่
สด ซ่ึงกลุ่มพอ่คา้แม่คา้เหล่าน้ี เลือกวธีิการแกไ้ขปัญหาคือ ไม่น ามาจ าหน่าย หรือส่งคืนใหก้บัร้านคา้ท่ีตนไดซ้ื้อมาจ าหน่าย 
แหล่งการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์น้ือไก่ จากพ่อคา้แม่คา้ท่ีซ้ือสินคา้จากร้านคา้ส่งในจงัหวดั ซ่ึงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43.24) ระบุ
เป็นร้านเจห้ยงุ ผูศึ้กษาจึงไดท้ าการขอสอบถามขอ้มูล และสัมภาษณ์เก่ียวกบัเทคนิคการขายเพ่ิมเติม พบวา่ ร้านคา้ส่งแห่งน้ี
รับเน้ือไก่แช่เยน็มาจาก  3 บริษทัคือ บริษทัสหฟาร์ม จ ากดั บริษทัเบทาโกร จ ากดั และบริษทัเจริญโภคภณัฑ ์ โดยมีตวัแทน
จ าหน่ายสินคา้มาน าเสนอสินคา้และมาส่งสินคา้ในทุกๆวนั โดยมีสัดส่วนคละกนัไป นอกเหนือจากนั้นทางร้านยงัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูปชนิดอ่ืนๆ ของทั้ ง 3 บริษทัร่วมด้วย ในส่วนของราคา มีราคากลางเท่ากับตลาดทั่วไป และ
ประสบการณ์ทางดา้นการขายมากกวา่ 10  ปี ดงัจะเห็นวา่ร้านคา้ส่งในจงัหวดัมีการน าเอาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
(ศิริวรรณ และคณะ, 2552) มาใชร่้วมเพ่ือสนองความถึงพอใจของผูบ้ริโภค ทั้งทางดา้นผลิตภณัฑ์ คือ  เลือกสินคา้ท่ีมา
จ าหน่ายจากตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดม้าตรฐานไดคุ้ณภาพ สินคา้ตอ้งอยู่ในสภาพสดใหม่ ก่อนถึงมือลูกคา้ ดา้นราคา สินคา้ท่ี
จ าหน่ายมีราคากลางท่ีสามารถสูก้บัหลายๆ ยี่ห้อหลายๆ ร้านได ้ดา้นการส่งเสริมการตลาด เจา้ของร้าน และบุคลากรภายใน
ร้านมีอธัยาศยัดีและมีน ้ าใจต่อลูกคา้ สม ่าเสมอ เม่ือพบปัญหาเก่ียวกบัสินคา้ลูกคา้สามารถส่งคืนไดท้นัทีและสามารถเปล่ียน
คืนสินคา้ไดใ้นกรณีท่ีพบสินคา้ท่ีไม่สดหรือมีปัญหาจ านวนมาก และรวมทั้งดา้นการจดัจ าหน่ายหรือสถานท่ีในการจ าหน่าย 
คือ ร้านคา้ส่งน้ีตั้งอยูใ่นบริเวณตลาดสดขนาดใหญ่ ของตวัอ าเภอเมืองน่าน ท าให้พ่อคา้แม่คา้ สามารถแวะเวียนเขา้มาเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑไ์ดพ้ร้อมๆ กบัการเลือกซ้ือสินคา้ชนิดอ่ืนๆ  
ข้อมูลประเภทของผลติภัณฑ์ทีจ่ าหน่าย 
 การส ารวจขอ้มูลประเภทของผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายของกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเน้ือไก่ พบวา่ร้อย
ละ 73.68 เป็นร้านท่ีจ าหน่ายไก่สดและช้ินส่วนไก่สด ร้อยละ 26.32 จ าหน่ายเฉพาะเฉพาะไก่สดทั้งตวั ในกลุ่มของพ่อคา้
แม่คา้ท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทไก่ปรุงสุก จะจ าหน่ายในลกัษณะแยกช้ินส่วน มากถึงร้อยละ 84.21  
ประเภทของการปรุง เรียงล าดบัตามความถ่ีของผลิตภณัฑท่ี์จ าได ้ไดเ้ป็น ไก่ตม้ ไก่ทอด ไก่ทอดและไก่ตม้ ไก่ทอดและไก่
ยา่ง ไก่ยา่ง และอ่ืนๆ (ร้อยละ 48.65, 35.14, 8.11, 2.70, 2.70  และ 2.70 ตามล าดบั) และเม่ือสอบถามถึงความถ่ีของผูบ้ริโภค
ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นพบวา่ ประเภทช้ินส่วนไก่สด ผูบ้ริโภคนิยมอนัดบัการเลือกซ้ือ น่องไก่ เคร่ืองในไก่ และสะโพก 
มากเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาไดแ้ก่ เน้ือหนา้อกไก่ ปีกไก่ โครงไก่ ตามล าดบั ส่วนประเภทช้ินส่วนไก่ปรุงสุกนั้น ผูบ้ริโภค
นิยมเลือกซ้ือ เคร่ืองใน มากเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาไดแ้ก่ เน้ือหนา้อก ปีก สะโพก โครงไก่ น่องไก่ และอ่ืนๆ อนัไดแ้ก่ ส่วน
ของผิวหนงัไก่ คอไก่ ส่วนเทา้ไก่ ตามล าดบั (ตารางท่ี 3)  ซ่ึงจากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูบ้ริโภคนิยมในการเลือกซ้ือไก่ท่ีปรุงสุก
แลว้เป็นชนิดไก่ตม้ เช่นเดียวกนักบั อ านวย และคณะ (2553) ท่ีรายงานว่าชนิดของอาหารท่ีผูบ้ริโภคท่ีเป็นคนภาคเหนือ
ตอนบน นิยมน าไปปรุงเป็นอาหารหรือบริโภค ไดแ้ก่ แกง ย  าจ้ินไก่ แกงอ่อม และน่ึง ตามล าดบั ซ่ึงลว้นเป็นอาหารประเภท
ตม้ แต่ขดัแยง้กบัผลการส ารวจของ วไิลลกัษณ์ และ วรัิตน์ (2553) ท่ีท าการส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเน้ือไก่ในเขตภาค
กลางและภาคตะวนัตก ถึงชนิดของอาหารท่ีปรุงจากเน้ือไก่ (ร้อยละ 32.9) คืออาหารประเภททอด รองลงมา คือ การแกง ตม้
ย  า การยา่ง การอบ ซ่ึงอาจเป็นเพราะพ้ืนท่ีในการส ารวจมีแตกต่างกนัตามภูมิภาค สภาพการใชชี้วติประจ าวนัของผูบ้ริโภค  ผู ้
จ  าหน่าย  และความตอ้งการของตลาด  
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ตารางที ่ 3  อนัดบัการเลือกซ้ือช้ินส่วนไก่สดและไก่ปรุงสุกท่ีเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค 
อนัดบัการเลือกซ้ือ ช้ินส่วนไก่สด ช้ินส่วนไก่ปรุงสุก 

1 น่องไก่ เคร่ืองในไก่ และสะโพก เคร่ืองใน 
2 เน้ือหนา้อกไก่ เน้ือหนา้อก 
3 ปีกไก่ ปีก และ สะโพก 
4 โครงไก่ โครงไก่ 
5 อ่ืนๆ น่องไก่ 
6 - อ่ืนๆ 

 
สรุปผลการวจัิย 

จากการส ารวจส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภณัฑเ์น้ือไก่ จากพ่อคา้แม่คา้ในตลาดสด อ าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน 
พบวา่ กลุ่มผูค้า้นิยมเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากร้านคา้ส่งในจงัหวดั มากกวา่การซ้ือจากห้างสรรพสินคา้ และการรับจากแหล่งท่ี
ช าแหละแลว้ภายในจงัหวดั โดยผลิตภณัฑท่ี์หน่ายนิยมจ าหน่ายแบบแยกช้ินส่วน โดยมีความนิยมในการบริโภคและเลือกซ้ือ
เคร่ืองในไก่ เป็นส่วนมากรองลงมาคือ เน้ือหน้าอกไก่  น่องไก่ ปีกไก่  สะโพกไก่ โครงไก่ ตามล าดบั ซ่ึงร้านคา้ส่งมีการ
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดมาใชเ้พ่ือสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดว้ย 
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ผลการเสริมใบเตยหอมในอาหารไก่ไข่และน า้ด่ืมต่อสมรรถภาพการให้ผลผลติและคุณภาพไข่  
Effects of Pandanus Leaves Supplementation in Laying Hen Diet and Drinking Water  on 

Productive Performances and Egg Quality 
 

อรวดี  ไชยพราหมณ์1 เอกสิทธ์ิ ทองใหญ่1 และอาภรณ์ ส่งแสง1* 
Orwadee Chaiphram1*, EkasithThongyai 1 and Aporn Songsang 1 

 

  บทคัดย่อ 
 

ศึกษาผลการเสริมใบเตยหอมในอาหารและน ้ าด่ืมต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ใชไ้ก่ไข่จ านวน 128 ตวั แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ ้ า กลุ่มท่ี 1 ไดรั้บอาหารควบคุม กลุ่มท่ี 2  3 และ 4 
ได้รับอาหารควบคุมเสริมใบเตยหอมแห้ง 1.5 กรัม/ตวั/วนั ใบเตยสด 5 กรัมต่อตวัต่อวนั และน ้ าใบเตยหอมในน ้ าด่ืม 
ตามล าดบัเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบวา่การเสริมใบเตยหอมในอาหารและน ้ าด่ืม มีผลผลิตไข่ ปริมาณอาหารท่ีกิน น ้ าหนกัไข่
เฉล่ีย มวลไข่ ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นมวลไข่ เปอร์เซ็นตไ์ข่แดง เปอร์เซ็นตไ์ข่ขาว เปอร์เซ็นตเ์ปลือกไข่ ความ
หนาเปลือกไข่  สีไข่แดง และค่าฮอฟ์ยนิูต แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม ผลการประเมินค่า
คะแนนความชอบดา้นสีและกล่ินในไข่ดิบมีแนวโนม้สูงข้ึนในกลุ่มท่ี 2 (3.80 และ 3.33) และกลุ่มท่ี 3 (3.67 และ 3.07) เม่ือ
เทียบกบักลุ่มท่ี 1 (3.13 และ 2.73 )  และกลุ่มท่ี 4 (3.13 และ 3.33 ) แต่มีค่าแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีกลุ่ม
ท่ี 2 และ 3 มีค่าคะแนนความชอบโดยรวมในไข่ดิบสูงกวา่กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) อยา่งไร
ก็ตามไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าคะแนนความชอบดา้นสี กล่ิน รสชาติ และความชอบโดยรวมใน
ไข่ตม้ 
 
ค าส าคญั : ใบเตยหอม, ไก่ไข่, คุณภาพไข่ 
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ABSTRACT 
 

 The aim of this study was to investigate the effect of pandanus leaves supplementation in the diet or drinking 
water of laying  hens on productive performance  and egg quality. One  hundred twenty eight laying hens were randomly 
allocated to 4 groups consisting of 4 replications. Group 1 received a control diet whereas Groups 2, 3 and 4 received control 
diet supplemented with dried pandanus leaves at 1.5 g/bird/day or fresh pandanus leaves at 5 g/bird/day or  pandanus leaves 
juice in drinking water, respectively. The  4- week study showed that there were no significant differences (P>0.05) in egg 
production, feed intake, average egg weight, egg mass, feed efficiency per kilogram egg mass, percentage of  yolk, 
albumen and  shell, shell thickness, yolk color and      Haugh unit.  A tendency of higher panel score in color and odor of 
raw egg from group 2 (3.80 and 3.33) and group 3 (3.67 and 3.07) compared to group 1 (3.13 and2.73) and group 4 (3.13 
and 3.33 ) were observed. While groups 2 and 3 had significant higher in satisfaction  panel score of raw egg, compared to 
groups 1 and 4 (p<0.05).  No significant differences in color, odor and overall satisfaction panel scores of boiled eggs was 
obtained. 
 
Keyword: pandanus leaves, laying hen,egg quality 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1สาขาสตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน มหาวิทยาลยัทกัษิณ ต าบลบา้นพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง 93210 
ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : asongsang@hotmail.com 
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บทน า 
ไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนท่ีมีคุณภาพและนิยมบริโภคกนัทัว่ไป ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมการผลิตไก่ไข่มีการพฒันาไป

อย่างรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใชใ้นกระบวน การผลิตเพ่ือเพ่ิม
สมรรถภาพและลดตน้ทุนการผลิต ในการจดัการดา้นอาหารมีการใชส้ารเสริมในอาหารเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพการผลิต
และประสิทธิภาพการใชอ้าหาร ซ่ึงบางคร้ังอาจก่อใหเ้กิดปัญหาการตกคา้งในผลผลิต หรือปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มซ่ึงส่งผล
กระทบต่อตวัสัตวแ์ละผูบ้ริโภค นอกจากน้ีในปัจจุบนัผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความสนใจในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภยัของ
อาหารท่ีบริโภคมากข้ึน ดงันั้นผูผ้ลิตเองจ าเป็นจะตอ้งค านึงถึงประเด็นดงักล่าวมากข้ึน การใชส้มุนไพรหรือผลิตภณัฑจ์าก
ธรรมชาติในการปรับปรุงสมรรถภาพการผลิตเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

เตยหอม (Pandanus amaryllifolius Roxb.) พบไดท้ัว่ไปในประเทศเขตร้อน ในประเทศไทยรวมถึงประเทศในแถบ
เอเชียนิยมใชใ้บในการปรุงแต่งกล่ิน และกลบกล่ินรสท่ีไม่พึงประสงคไ์ด ้(ศิวฒั และสิรินาฎ, 2550) และใชป้รุงแต่งสีของ
อาหาร เตยหอมมีสารหอมระเหยหลายชนิดเป็นองคป์ระกอบท าให้เกิดเป็นกล่ินเฉพาะตวั โดยมีองค์ประกอบหลกัคือ 2-
acetyl-1-pyrroline (Laksanalamai and Ilangantileke, 1993) นอกจากจะมีกล่ินหอมเฉพาะตวัแลว้เตยหอมยงัมีสรรพคุณทาง
ยา โดยใบและรากสามารถใช้เป็นยาขบัปัสสาวะ ส่วนใบเตยมีสรรพคุณช่วยในการบ ารุงหัวใจ และนิยมน ามาใช้เป็น
เคร่ืองด่ืมสมุนไพรท่ีท าให้ร่างกายสดช่ืน (พิชามญชุ์, 2558) ใบเตยหอมมีคลอโรฟิลล์ซ่ึงเป็นสารท่ีมีสีเขียว มีผลต่อ
กระบวนการเมแทบอลิซึม การหายใจ กระตุน้การสร้างเมด็เลือดแดง (ศุภชยั และยพุา, 2543  อา้งโดย สุชาติ และคณะ, 2552) 
มีเบตา้แคโรทีน  แอนโทไซยานิน (วนัดี, 2538) และ สารประกอบฟีนอล (นรินทร์ และคณะ, 2560) ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นสาร
ตา้นอนุมูลอิสระ มีรายงานว่าการน าใบเตยหอมผงเสริมในอาหารท่ีระดบัเหมาะสมสามารถช่วยปรับปรุงสมรรถภาพการ
ผลิตในไก่ไข่และนกกระทาญ่ีปุ่น     (สุชาติ และคณะ, 2545; อจัฉรา, 2555)  และยงัมีผลช่วยลดกล่ินคาวไข่  (สุชาติ และคณะ
, 2545) ซ่ึงเหมาะกบัการน าไปใชใ้นวตัถุประสงค์เฉพาะอย่าง เช่น ใชเ้ป็นส่วนผสมของผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี (bakery) ขนม
หวานของไทย เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กบัไข่  การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเสริมใบเตยหอมใน
รูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่  ใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด ในอาหารไก่ไข่ และน ้ าใบเตยหอมในน ้ าด่ืม ต่อสมรรถภาพการผลิต และ
คุณภาพไข่  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเตรียมใบเตยหอม มีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 1. การเตรียมใบเตยหอมผง 
 น าใบเตยหอมทั้งใบมาลา้งท าความสะอาด น าไปหั่นขนาดช้ินเล็กๆ 0.3-0.4 เซนติเมตร จากนั้นน าเขา้อบในตูอ้บ 
(hot air oven) ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง แลว้น าไปบดดว้ยเคร่ืองบดให้ละเอียดเพ่ือน ามาใชเ้สริมใน
อาหาร และน าใบเตยหอมผงไปวิเคราะห์โดยวิธี proximate พบว่ามีความช้ืน 8.56 เปอร์เซ็นต ์เถา้ 8.18 เปอร์เซ็นต ์ ไขมนั 
5.19 เปอร์เซ็นต ์โปรตีน 16.06 เปอร์เซ็นต ์และเยือ่ใย 37.97 เปอร์เซ็นต ์
2. การเตรียมใบเตยสด 
           น าใบเตยหอมสดมาลา้งท าความสะอาด น าไปหัน่ขนาดช้ินเล็กๆ ประมาณ 0.3 เซนติเมตร และน าไปเสริมในอาหารไก่
ไข่ในแต่ละวนั  
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3. การเตรียมน ้ าใบเตยหอม 
           ใชอ้ตัราส่วนใบเตย 5 กรัม ต่อน ้ า 400  มิลลิลิตร โดยน าใบเตยหอมมาลา้งท าความสะอาด หัน่เป็นช้ินเลก็ๆ  ผสมกบั
น ้ าตามสดัส่วน ท าการป่ันประมาณ 1.5  นาที  และกรองดว้ยผา้ขาวบาง โดยเตรียมน ้ าใบเตยใหมี้ปริมาณเพียงพอส าหรับน ้ าด่ืม
แต่ละวนั 
2. การจดัการสัตว์ทดลอง 
 ใช้ไก่ไข่พนัธ์ุ Isa Brown อายุ 66 สัปดาห์ จ านวน 128 ตวั เล้ียงในกรงตบั โรงเรือนเปิด ให้ได้รับแสงวนัละ 16 
ชั่วโมง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) ให้อาหารและน ้ าด่ืมอย่างเต็มท่ี  (ad libitum)  
ตลอดการทดลอง  4  สปัดาห์ ท าการสุ่มไก่ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ ้ า ซ ้ าละ 8 ตวั  ใหไ้ดรั้บอาหารทดลองดงัน้ี  

กลุ่มท่ี 1 อาหารควบคุม (อาหารส าเร็จรูปท่ีใชใ้นฟาร์มสตัวปี์กมหาวทิยาลยัทกัษิณ) 
กลุ่มท่ี 2 อาหารควบคุม +ใบเตยหอมผงท่ีระดบั 1.5 กรัมต่อตวัต่อวนั 
กลุ่มท่ี  3 อาหารควบคุม + ใบเตยหอมสดท่ีระดบั 5 กรัมต่อตวัต่อวนั 
กลุ่มท่ี 4 อาหารควบคุม + ผสมน ้ าใบเตยหอมในน ้ าด่ืม 

ไก่กลุ่มท่ี 2 และ 3 ไดรั้บการเสริมใบเตยหอมผงและสดโดยการโรยบนอาหารทดลองในแต่ละวนั 
3. การเกบ็ข้อมูล 

1. สมรรถภาพการผลิต บนัทึกขอ้มูลปริมาณอาหารท่ีกินโดยการชัง่และบนัทึกอาหารท่ีเหลือสัปดาห์ละ   1 คร้ัง 
บนัทึกจ านวนไข่และน ้ าหนกัไข่ทุกวนั เพ่ือน าไปค านวณสมรรถภาพการผลิต ดงัน้ี 
ปริมาณอาหารท่ีกิน (กรัม/ตวั) =   ปริมาณอาหารท่ีกินตลอดการทดลอง (กรัม) 
      จ านวนไก่  X จ านวนวนั  
ผลผลิตไข่ (เปอร์เซ็นต)์ =   จ านวนไข่ตลอดการทดลอง X 100 
               จ านวนวนั  X จ านวนไก่ 
          น ้ าหนกัไข่เฉล่ีย (กรัม/ฟอง) =   น ้ าหนกัไข่ทั้งหมด 
            จ านวนไข่ทั้งหมด 
มวลไข ่   =   เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตไข่  X น ้าหนกัไข่เฉล่ียต่อฟอง (กรัม) 
 
อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นมวลไข่ 
    =   ปริมาณอาหารท่ีกินตลอดการทดลอง(กรัม) 
              มวลไข ่

2. คุณภาพไข่  สัปดาห์สุดทา้ยของการทดลองท าการสุ่มไข่ไก่ทั้ง 4 กลุ่มการทดลอง กลุ่มละ 16 ฟอง น าไปศึกษา
คุณภาพไข่โดยท าการแยกส่วนประกอบของไข่ ชัง่น ้ าหนกัไข่แดง และเปลือกไข่ ส่วนน ้ าหนกัไข่ขาวค านวณไดจ้ากน ้ าหนัก
ไข่ทั้งฟองลบดว้ยน ้ าหนกัไข่แดงและเปลือกไข่ และค านวณหาเปอร์เซ็นตไ์ข่แดง ไข่ขาว และเปลือกไข่ วดัความสูงไข่ขาว
โดยใช ้Haugh Gauge เพ่ือค านวณค่าฮอฟ์ยนิูต วดัความหนาเปลือกไข่ โดยใชไ้มโครมิเตอร์  และวดัความเขม้สีไข่แดงโดยใช้
พดัสี  

ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผสั โดยทดสอบความชอบในคุณลกัษณะดา้น สี กล่ิน และความชอบโดยรวมในไข่
ดิบ ความชอบในคุณลกัษณะดา้นสี กล่ิน รสชาติ และความชอบโดยรวมในไข่ตม้ โดยวิธี 5- point Hedonic Scale โดยมี
คะแนนความชอบ 1 =   ไม่ชอบมาก   2 = ไม่ชอบเล็กนอ้ย       3 = เฉย ๆ     4 =  ชอบเล็กนอ้ย  5 =  ชอบมาก ใชผู้ท้ดสอบ
จ านวน 15 คน เปรียบเทียบความแตกต่างจากตวัอยา่งควบคุม (difference from control test) 
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4. การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
   ขอ้มูลท่ีไดน้ าไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งสูตร
อาหารโดยใชว้ธีิ Duncan’s New Multiple Range Test  (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
สมรรถภาพการผลติ   

ปริมาณอาหารที่กิน ค่าเฉล่ียของปริมาณอาหารท่ีกินต่อวนัตลอดช่วง 4 สัปดาห์ของการทดลองมีค่าแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ระหวา่งกลุ่มทดลอง (ตารางท่ี 1) ในขณะท่ีมีรายงานวา่ไก่กลุ่มท่ีไดรั้บการเสริมใบเตย
หอมผงท่ีระดบัตั้งแต่ 1.5 เปอร์เซ็นต ์(สนามชยั และคณะ, 2556) และตั้งแต่ 2 เปอร์เซ็นต ์      (สุชาติ และคณะ, 2545)  มีผล
ท าให้มีปริมาณอาหารท่ีกินน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และการเสริมท่ีระดับต ่ากว่า 1.5 
เปอร์เซ็นต ์ไม่มีผลต่อปริมาณอาหารท่ีกิน (สนามชยั และคณะ, 2556) ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีพบแนวโนม้เป็นไปในทางเดียวกนั 
โดยกลุ่มท่ีได้รับใบเตยหอมผง 1.5 กรัมต่อตวัต่อวนั มีปริมาณการกินอาหารต ่าสุด (103 กรัม) สุชาติ และคณะ  (2552)  
รายงานวา่การเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทาญ่ีปุ่นท่ีระดบั 1  1.5  และ 2 กรัมต่อตวัต่อวนั ไม่มีผลต่อปริมาณอาหารท่ี
กิน ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกนักบัรายงานของอจัฉรา (2555) ท่ีพบวา่การเสริมใบเตยหอมผงในอาหารนกกระทาญ่ีปุ่นท่ีระดบั 
3  5  และ 7  กรัมต่อตวัต่อวนั ไม่ส่งผลเสียต่อปริมาณอาหารท่ีกิน  และการเสริมท่ีระดบั 3 กรัมต่อตวัต่อวนั ยงัช่วยเพ่ิม
ปริมาณอาหารท่ีกินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  เทียบกบักลุ่มควบคุม 

ผลผลติไข่ พบวา่ผลผลิตไข่ของไก่กลุ่มท่ีไดรั้บใบเตยหอมผงมีค่าต ่าสุด (90.29 เปอร์เซ็นต)์ แต่ไม่พบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งกลุ่มทดลอง สอดคลอ้งกบัรายงานของสนามชยั และคณะ (2556) ท่ีพบวา่การเสริมใบเตยหอมผงท่ี
ระดบั 1.5 เปอร์เซ็นต ์มีผลผลิตไข่ไม่แตกต่างกบักลุ่มควบคุม ในขณะท่ีการเสริมใบเตยหอมผงท่ีระดบั 2 และ 4 เปอร์เซ็นต ์มี
ผลท าให้ผลผลิตไข่ลดลงเม่ือเทียบกับกลุ่มควบคุม (สุชาติ และคณะ, 2545) ในขณะท่ีการเสริมใบเตยหอมในอาหารนก
กระทาญ่ีปุ่นท่ีระดบั 1 และ 1.5 กรัมต่อตวัต่อวนั มีผลผลิตไข่ไม่แตกต่างกบักลุ่มควบคุม แต่การเสริมท่ีระดบั 2 กรัมต่อตวัต่อ
วนั ส่งผลให้ผลผลิตไข่ลดลงแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม (สุชาติ และคณะ, 2552) 
ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของอจัฉรา (2555) ท่ีพบว่าการเสริมท่ีระดบั 3 กรัมต่อตวัต่อวนั สามารถเพ่ิมผลผลิตไข่ไดอ้ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) และการเสริมท่ีระดบัสูงถึง   7 กรัมต่อตวัต่อวนั ไม่ส่งผลเสียต่อผลผลิตไข่  

น ้าหนักไข่  พบวา่น ้ าหนกัไข่เฉล่ียมีค่าระหวา่ง 62.89-64.81 กรัม โดยกลุ่มท่ีไดรั้บใบเตยหอมผงท่ีระดบั 1.5 กรัม
ต่อตวัต่อวนั มีแนวโนม้ท่ีจะมีน ้ าหนกัไข่เฉล่ียต ่ากวา่กลุ่มอ่ืน ๆ แต่แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัรายงาน
ของสนามชัย และคณะ (2556) ท่ีพบว่าไก่กลุ่มท่ีได้รับใบเตยหอมผงท่ีระดับ 0.5   1  และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีน ้ าหนักไข่
แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกนักบั สุชาติ และคณะ (2545) ท่ีรายงาน
ว่าการเสริมใบเตยหอมผงในอาหารไก่ไข่ท่ีระดบั 2 เปอร์เซ็นต์ไม่ส่งผลต่อน ้ าหนักไข่ (P>0.05) แต่การเสริมท่ีระดบัสูง 4 
เปอร์เซ็นตส่์งผลให้น ้ าหนกัไข่ลดลงเม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม (P<0.05)ในขณะท่ีการเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทา
ญ่ีปุ่นท่ีระดบั ตั้งแต่ 1 ถึง 7 กรัมต่อตวัต่อวนั มีน ้ าหนกัไข่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (สุชาติ และคณะ, 2552; 
อจัฉรา, 2555 ) 
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ตารางที ่1 ผลการเสริมใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และน ้ าใบเตยในน ้ าด่ืมต่อสมรรถภาพการผลิตไข ่
สมรรถภาพการผลิตไข ่ กลุ่มควบคุม ใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด น ้าใบเตย 
ผลผลิตไข ่(เปอร์เซ็นต)์ 93.97±3.19 90.29±0.67 93.53±2.23 91.46±1.40 
น ้าหนกัไขเ่ฉล่ีย (กรัม/ฟอง) 63.86±0.83 62.89±1.42 64.73±0.85 64.81±3.30 
มวลไข ่(กรัม/ตวั/วนั)  60.00±2.22 56.80±1.40 60.56±1.35 59.24±2.15 
ปริมาณอาหารท่ีกิน (กรัม/ตวั/วนั) 106.95±1.09 103.14±2.82 106.72±0.53 104.68±3.19 
อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นมวลไข ่ 1.78±0.07 1.84±0.04 1.77±0.05 1.79±0.06 

มวลไข่ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นมวลไข่ พบวา่กลุ่มท่ีเสริมใบเตยหอมผงมีมวลไข่ต ่าสุดเน่ืองจากมีปริมาณ
อาหารท่ีกินต ่า มีผลผลิตไข่ต ่า ส่งผลให้มวลไข่มีค่าต ่าสุด (56.80) และมีอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นมวลไข่สูงสุด (1.84) แต่
ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งกลุ่มควบคุม กลุ่มท่ีเสริมใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และกลุ่มท่ีเสริม
น ้ าใบเตยหอม สอดคลอ้งกบัการทดลองของสนามชยั และคณะ (2556) ท่ีพบวา่การเสริมใบเตยหอมผงในระดบั 0.5  1  และ 
1.5 เปอร์เซ็นต ์ไม่มีผลต่อมวลไข่ และอตัราการเปล่ียนอาหารเป็นมวลไข่ 
คุณภาพไข่  

ผลการศึกษาคุณภาพไข่ ไดแ้ก่  เปอร์เซ็นตไ์ข่แดง เปอร์เซ็นตไ์ข่ขาว เปอร์เซ็นตเ์ปลือกไข่ ความหนาเปลือกไข่ ค่า
ฮอฟ์ยนิูต คะแนนสีไข่แดง  พบวา่มีค่าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 2) สอดคลอ้งกบัรายงานของสนาม
ชยั และคณะ (2556) ท่ีพบวา่การเสริมใบเตยหอมในอาหารท่ีระดบั 0.5   1 และ 1.5 เปอร์เซ็นต ์มีคุณภาพไข่แตกต่างอย่างไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ  ในขณะท่ีสุชาติ และคณะ (2545) พบวา่การเสริมท่ีระดบัสูง  4  และ 6 เปอร์เซ็นต ์มีผลท าใหมี้สีไข่แดง
เขม้ข้ึนกวา่กลุ่มควบคุม และกลุ่มท่ีเสริมในระดบั 2 เปอร์เซ็นต ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เป็นไปในทางเดียวกนักบัรายงาน
การเสริมท่ีระดบั 3 กรัมต่อตวัต่อวนั ในอาหารนกกระทาญ่ีปุ่นท่ีพบวา่มีความเขม้สีไข่แดงเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) (อจัฉรา, 2555) 
ตารางที ่2 ผลการเสริมใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และน ้ าใบเตยในน ้ าด่ืมต่อคุณภาพไข่ 
คุณภาพไข ่ กลุ่มควบคุม ใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด น ้าใบเตย 
เปอร์เซ็นตไ์ข่แดง (กรัม) 25.63±0.75 25.11±0.65 25.44±0.64 24.94±1.16 
เปอร์เซ็นตไ์ขข่าว (กรัม) 63.72±0.32 64.24±0.53 63.75±0.82 64.87±1.53 
เปอร์เซ็นตเ์ปลือกไข่ (กรัม) 10.66±0.58 10.65±0.22 10.81±0.26 10.35±0.48 
ความหนาเปลือกไข่ (มิลลิเมตร) 0.20±0.03 0.21±0.04 0.21±0.02 0.20±0.02 
ค่าฮอฟ์ยนิูต 83.81±0.32 83.71±0.33 84.12±0.35 83.64±0.48 
คะแนนสีไข่แดง  (วดัดว้ยพดัสี) 8.06±0.24 7.94±0.13 8.19±0.13 8.06±0.13 

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสั (ตารางท่ี 3) พบวา่ค่าคะแนนความชอบดา้นสีและกล่ินในไข่ดิบแตกต่างอยา่ง
ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลอง โดยค่าคะแนนความชอบดา้นสีและกล่ินมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึนในกลุ่มท่ีเสริม
ใบเตยหอมผง สด และ เสริมในน ้ าด่ืม ในขณะท่ีค่าคะแนนความชอบโดยรวมของไข่ดิบจากกลุ่มท่ีไดรั้บใบเตยหอมทุก
รูปแบบสูงกวา่กลุ่มควบคุม และแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ในกลุ่มท่ีเสริมใบเตยหอมผง และใบเตยหอมสด 
เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม ส่วนกลุ่มท่ีไดรั้บน ้ าใบเตยหอมผสมในน ้ าด่ืมมีค่าคะแนนแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือ
เทียบกบักลุ่มควบคุม  ความชอบโดยรวมท่ีเพ่ิมข้ึนในกลุ่มท่ีเสริมใบเตยหอมผงและใบเตยหอมสดของการศึกษาในคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกับการศึกษาของสุชาติ (2545) ท่ีรายงานว่าการเสริมใบเตยหอมในอาหารไก่ไข่สามารถลดกล่ินคาวไข่ และ
ปรากฎกล่ินใบเตยหอมในไข่ซ่ึงส่งผลต่อความชอบโดยรวมของไข่  
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ตารางที ่3 ผลการเสริมใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และน ้ าใบเตยในน ้ าด่ืมต่อลกัษณะประสาทสมัผสัของไข ่
คุณลกัษณะท่ีทดสอบ กลุ่มควบคุม เสริมใบเตยผง เสริมใบเตยสด เสริมน ้ าใบเตย 
ไข่ดิบ     
   สี 3.13±1.03 3.80±1.25 3.67±1.02 3.13±0.98 
   กล่ิน 2.73±1.20 3.33±0.86 3.07±1.06 3.33±1.26 
   ความชอบโดยรวม 3.07±1.06b 3.87±0.93a 3.87±0.83a 3.20±1.06ab 
ไข่ตม้     
   สี 2.40±0.75 3.00±0.53 2.93±1.00 2.73±0.82 
   กล่ิน 1.93±0.62 2.13±0.58 2.20±0.53 2.33±0.67 
   รสชาติ 3.53±1.36 2.87±0.98 3.40±0.96 3.60±1.09 
   ความชอบโดยรวม 2.33±0.58 2.47±0.63 2.60±0.83 2.13±0.58 

abค่าเฉล่ียในแถวเดียวกนัท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)  
ส าหรับการทดสอบลกัษณะประสาทสัมผสัในไข่ตม้ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าคะแนน

ความชอบดา้นสี กล่ิน รสชาติ และความชอบโดยรวมทั้งน้ีอาจเน่ืองจากความร้อนในกระบวนการท าให้สุก อาจท าให้กล่ิน
ใบเตยหอมท่ีปรากฎในไข่สูญเสียไป โดยเบญจวรรณ (2556) รายงานวา่การแปรรูปมีผลท าให ้องคป์ระกอบของสารให้กล่ิน
ในใบเตยเกิดการเปล่ียนแปลงท าให้กล่ินของใบเตยลดลง หรือเปล่ียนแปลงไปและส่งผลต่อความชอบโดยรวมของไข่ตม้ 
อยา่งไรก็ตามพบแนวโนม้ของการเพ่ิมข้ึนของค่าคะแนนความชอบในกลุ่มท่ีเสริมใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และเสริมใน
น ้ าด่ืม  
 

สรุปผลการวจัิย 
การเสริมใบเตยหอมผงท่ีระดบั 1.5 กรัมต่อตวัต่อวนั  ใบเตยหอมสด 5 กรัมต่อตวัต่อวนั และการเสริมน ้ าใบเตย

หอมในน ้ าด่ืม ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพไข่ ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นตไ์ข่แดงเปอร์เซ็นตไ์ข่ขาวเปอร์เซ็นตเ์ปลือก
ไข่ความหนาเปลือกไขค่่าฮอฟ์ยนิูต และสีไข่แดง การเสริมใบเตยหอมในอาหารและน ้ าด่ืมมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมความชอบในสี 
กล่ิน  รสชาติ และความชอบโดยรวมของไข่ไก่  แต่การแปรรูปไข่ดว้ยความร้อนท าให้ค่าคะแนนความชอบโดยรวมของผู ้
ทดสอบลดลง  
 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน ท่ีสนบัสนุนเงินทุนอุดหนุนการวจิยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายวชิา

ปัญหาพิเศษ นิสิตชั้นปีท่ี 4 หลกัสูตรสตัวศาสตร์  
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การเปรียบเทยีบชนิดของไข่แดงทีเ่ป็นส่วนประกอบของสารเจือจางต่อคุณภาพน า้เช้ือแพะลูกผสมพนัธ์ุบอร์ 
Comparison difference egg yolk semen extenders involved semen quality of cross breed Boer ram 

 
โฆษิต อารีกิจ1* ธีระวทิย ์จนัทร์ทิพย์1 ธนะชยั ลิมปดาพนัธ์2 ตริตาภรณ์ สุทธิมากร3 และ ปาลีญา รักษก์ าเนิด4 
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บทคัดย่อ 
 

 การเปรียบเทียบชนิดของไข่แดงในสารเจือจางน ้ า เ ช้ือท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้ า เ ช้ือแพะลูกผสมพันธ์ุบอร์                               
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาความแตกต่างกนัของชนิดของไข่แดงแต่ละชนิดท่ีเป็นส่วนประกอบของสารเจือจางน ้ าเช้ือ โดยสุ่มรีด
น ้ าเช้ือจากพ่อแพะลูกผสมพนัธ์ุบอร์ท่ีแตกต่างกันอายุ 2-5 ปีจ านวน 3 ตวั (1.พ่อพนัธ์บอร์ 50 % x แพะพนัธ์ุคาราฮารี                   
เรด 50%  , 2.พอ่พนัธ์ุบอร์ 50% x แพะพนัธ์ุซาแนน 50% และ3.พอ่พนัธ์ุบอร์ 50% x แพะพ้ืนเมือง 50%) แบ่งกลุ่มการทดลอง
ออกกลุ่มน ้ าเช้ือท่ีมีชนิดของไข่แดงท่ีต่างกนั คือ ไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่นกกระทา  เพ่ือหาค่าอตัราการเคล่ือนท่ีของตวัอสุจิ 
จ านวนตวัเป็นตวัตาย และค่าความเป็นกรด-ด่าง ในระยะเวลาการเก็บรักษาน ้ าเช้ือท่ีต่างกนัคือ 0, 1, 7 และ14 วนัตามล าดบั 
แลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่อตัราการเคล่ือนท่ีของตวัอสุจิในสารเจือจางน ้ าเช้ือท่ีมีไข่แดงของไขเ่ป็ด มีอตัราการ
เคล่ือนท่ีดีกวา่สารเจือจางน ้ าเช้ือท่ีมีไข่แดงของไข่ไก่และไข่นกกระทาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) จ านวนตวัเป็นตวั
ตายในสารเจือจางน ้ าเช้ือท่ีมีไข่แดงของไข่เป็ดและไข่ไก่มีจ านวนตวัตายน้อยกว่าไข่นกกระทาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(P<0.05) และค่าความเป็นกรด-ด่างในกลุ่มการทดลองทั้งหมดของวนัท่ีเร่ิมการทดลอง (วนัท่ี 0) มีค่าเท่ากบั 7.0 ซ่ึงในการ
ทดลองดงักล่าวมีแนวโนม้ลดลงเท่ากบั 6.0 ของวนัท่ี 14 จากการทดลองสรุปไดว้า่ไข่แดงของไข่เป็ดมีประสิทธิภาพในการ
ท าสารเจือจางน ้ าเช้ือของพอ่แพะลูกผสมพนัธ์ุบอร์ดีกวา่ไข่ไก่และไข่นกกระทา 
   
ค าส าคญั : สารเจือจางน ้ าเช้ือ, ไข่แดง, คุณภาพน ้ าเช้ือ 
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ABSTRACT 
 

 Comparison of between egg yolk semen extenders to involved semen quality of crossbred Boer ram. Therefore, 
the aim of this study was to comparison of between egg yolk semen extenders. Randomly selected 3 mature rams which the 
ages of 2-5 years from 3 kinds of crossbred Boer rams (1.)  50% Boer x 50% Kalahari Red, (2.)  50% Boer x 50% saanen, 
(3.)  50% Boer x 50% Thai Native. The raw semen samples were collected and transferred to 3 kinds of egg yolk semen 
extenders processing and cryopreservation step as, Chicken-egg yolk, Duck-egg yolk and Quail-egg yolk. Evaluation of the 
semen quality before (day 0) and after frozen processing as 1, 7 and 14 days respectively. The experiment to determine 
thepercentage of spermmotility, differential staining for live and dead sperm count and pH of diluted semen. The data 
analysis showed that the percentages of sperm motility was significant different compared to duck-egg yolk semen extender 
better than chicken and quail-egg yolk (p<0.05). Live and dead sperm count of duck and chicken-egg yolk semen extenders 
were found less than quail-egg yolk (p<0.05). The pH of all diluted semens showed 7.0 in day 0, and seemsexcessively low 
pH (6.0) in day 14. Finally, duck-egg yolk semen extenders showed the best semen quality for involved the diluted semen 
of crossbred boer ram. 
 
Keyword: Semen extenders, Egg yolk, Semen quality 
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บทน า 
ในปัจจุบนัเทคนิคการผสมเทียมไดเ้ป็นท่ียอมรับและใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในวงการปศุสตัวข์องไทยโดยแต่เดิมจะ

มีเพียงภาคราชการและรัฐวิสาหกิจเท่านั้นท่ีด าเนินการผลิตน ้ าเช้ือและน ้ าเช้ือแช่แข็งเพ่ือการผสมเทียมภายใตม้าตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพและการควบคุมโรคติดต่อในปศุสัตว ์การเล้ียงแพะขยายตวัอย่างกวา้งขวางตน้ทุนค่าอาหารสัตวท่ี์สูงข้ึน
ประกอบกบัความสนใจของเกษตรกรท่ีตอ้งการไดลู้กท่ีเกิดจากพอ่พนัธ์ุดีท าใหเ้กษตรกรเลิกเล้ียงพ่อพนัธ์ุไวใ้นฟาร์มแต่หนั
มาใชบ้ริการผสมเทียมมากข้ึนการผสมเทียมเป็นเทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาการสืบพนัธ์ุท่ีมีบทบาทต่อการปรับปรุงและ
ขยายพันธ์ุสัตว์มาอย่างแพร่หลายยาวนานโดยเฉพาะเ ม่ือมีการค้นพบวิธีการผลิตน ้ า เ ช้ือแช่แข็งในช่วงปี 1950                          
(ช่วงพุทธศกัราช 2490) และไดรั้บการพฒันาต่อเน่ืองจนเป็นเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพและสะดวกในการเก็บรักษารวมทั้ง
สามารถน าไปใชผ้สมพนัธ์ุใหแ้ก่ปศุสตัวไ์ดก้วา้งขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้มูลในเชิงวิชาการทางสัตวแพทยท่ี์เก่ียวกบัสารเจือจางน ้ าเช้ือของแพะลูกผสมพนัธ์ุบอร์ ซ่ึงจะมี
ความแตกต่างกนัของชนิดของไข่แดง จึงท าให้กลุ่มวิจยัมีความสนใจท่ีจะเปรียบเทียบคุณภาพน ้ าเช้ือแช่แข็งแพะ เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพน ้ าเช้ือแช่แขง็ โดยใชอ้าหารเล้ียงน ้ าเช้ือ Egg yolk Tris ท่ีใชไ้ข่แดงของนกกระทา ไข่แดงของไก่ และไข่แดงของเป็ด 
เป็นองคป์ระกอบ จะช่วยใหส้ามารถทราบวา่ไข่แดงของสัตวปี์กชนิดใดเหมาะสมในการท าหนา้ท่ีป้องกนัความเสียหายของ
ตวัอสุจิจากการลดอุณหภูมิในขบวนการแช่แขง็ของน ้ าเช้ือแพะ เพ่ือท่ีจะเพ่ิมอตัราการผสมติดท่ีมากข้ึน 
สารเจือจางน ้ าเช้ือท่ีนิยมใชใ้นการผลิตน ้ าเช้ือแช่แขง็แพะ คือ อาหารเล้ียงเช้ือ Egg yolk Tris ซ่ึงมีองคป์ระกอบหลกั คือ สารท่ี
เป็นแหล่งพลังงานให้แก่ตัวอสุจิ ซ่ึงได้แก่น ้ าตาลโมเลกุลเ ด่ียวและสารท่ีท าหน้าท่ี เ ป็นสารป้องกันการแข็งตัว 
(Cryoprotectant) ซ่ึงไดแ้ก่ กลีเซอรอล และไข่แดง ท าหนา้ท่ีช่วยป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดกบัอสุจิในกระบวนการแช่แขง็ 
(Foote, 1970) 
 ไข่แดงเป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานในน ้ ายาเจือจางน ้ าเช้ือท่ีท าหนา้ท่ีป้องกนัความเสียหายของอสุจิจากการเกิดสภาวะ
ช็อคอย่างกระทนัหัน (Cold shock) และป้องกันความเสียหายจากขบวนการแช่แข็งและการละลายน ้ าเช้ือก่อนน าไปใช้ 
(Salamon and Maxwell, 2000) ซ่ึงเช่ือว่าการท าหน้าท่ีของไข่แดงสามารถปกป้องตัวอสุจิในระดับเยื่อหุ้มเซลล์ (cell 
membrane) สารในไข่แดงท่ีเป็นตวัท าปฏิกิริยาดังกล่าว คือ สารในกลุ่มไลโปโปรตีน (Lipoprotein หรือ Phospholipid) 
(Bathqate et al., 2006) สารในกลุ่มไลโปโปรตีน (Lipoprotein) ท่ีอยูใ่นไข่แดงของสัตวปี์กต่างชนิดกนัมีสดัส่วนแตกต่างกนั 
องคป์ระกอบท่ีซบัซอ้นในไข่แดงประกอบดว้ยของแขง็ร้อยละ 50 สัดส่วนระหวา่งไขมนั และโปรตีนคือ 2:1 ไขมนัทั้งหมด
ในไข่แดงอยู่ในรูปของไลโปโปรตีน (Lipoprotein) องค์ประกอบต่างๆ ในไข่แดง เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการท าหนา้ท่ี
ต่างๆ ของไข่แดง โดยเฉพาะการเกิดเจล (Gel) และอิมลัชั่น (Emulsion) โดยมีไขมนัท่ีความหนาแน่นต ่า (Low Density 
Lipoproteins หรือ LDL) เป็นตวัส าคญัในการเกิดปฎิกิริยา (ณัฐมล จินดาพรรณ, 2550) ไขมนัท่ีความหนาแน่นต ่า (LDL) 
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปสารประกอบโคเลสเตอรอลและมีปริมาณต่างกันในไข่แดงของสัตว์ปีกต่างชนิดกัน เช่น ปริมาณ
โคเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ มี 1480 มิลลิกรัม/100 กรัม, ไข่แดงของเป็ดมี 1120 มิลลิกรัม/100 กรัม ซ่ึงต่างจากไข่แดง
ของนกกระทาท่ีมีโคเลสเตอรอล 3640 มิลลิกรัม/100 กรัม  
 ดงันั้น เม่ือน ามาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในน ้ ายาเจือจางน ้ าเช้ือจึงน่าจะใหผ้ลการป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดกบัตวัอสุจิ
ต่างกนั จากการทดลองของ Briand-Amirat และคณะ (2006) พบวา่ เม่ือเติมไขมนัท่ีความหนาแน่นต ่า (LDL) ลงในน ้ ายาเจือ
จางน ้ าเช้ือโค สามารถเพ่ิมอตัราการเคล่ือนท่ีของตวัอสุจิ และจ านวนตวัอสุจิท่ีมีชีวิตภายหลงัการแช่แข็งได ้ส่วน Su และ
คณะ (2008) กล่าวว่า การใช้ไข่แดงของนกพิราบซ่ึงมีปริมาณของโคเลสเตอรอลสูงกว่าไข่แดงจากสัตว์ปีกชนิดอ่ืน                    
เป็นองคป์ระกอบในน ้ ายาเจือจางน ้ าเช้ือชนิด Egg Yolk Tris ท าใหคุ้ณภาพน ้ าเช้ือภายหลงัการแช่แขง็ดีกวา่การใชไ้ข่แดงของ             
ไก่ เป็ด นกกระทา และห่าน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 การทดลองจะคดัเลือกพ่อพนัธ์ุแพะลูกผสมพนัธ์ุบอร์ จ านวน 3 ตวั อายุประมาณ 2-5 ปี โดยมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ สามารถรีดเก็บน ้ าเช้ือทั้ง 3 ตวัไดซ่ึ้งจะรีดสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ติดต่อกนั 3 สัปดาห์ โดยใชช่้องคลอดเทียม (Artificial 
Vagina) ซ่ึงมีกระบวนการเตรียมอุปกรณ์โดยการเติมน ้ าอุ่นประมาณ 45°C ลงในกระบอกเก็บน ้ าเช้ือ และมีแพะตวัเมียเป็น
สดัเป็นตวัล่อในการเก็บน ้ าเช้ือ จะมีการเก็บบนัทึกปริมาตร ตรวจคุณภาพของน ้ าเช้ือโดยจากดู สี ความหนืด การเคล่ือนไหว
หมู่ (Mass Movement), อตัราการเคล่ือนท่ีของตวัอสุจิ (Motility), อตัราส่วนตวัอสุจิมีชีวิต (Live spermatozoa) ดว้ยวิธีการ
ยอ้มสี Nigrosin-Eosin, ความผิดปกติของอโครโซม (Abnormal Acrosome) โดยการแช่ในน ้ ายา Formaldehyde ตรวจสอบ
ความเขม้ขน้โดยใช ้Haemocytometer, จากนั้นน าน ้ าเช้ือสดส าหรับใชท้ดลองท่ีมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี คือ มีปริมาตร น ้าเช้ือ
สดท่ีรีดเก็บได  ้≥ 0.5 ม.ล., ความเขม้ขน้ของตวัอสุจิ ≥ 4,000x106 ตวั/ม.ล., และอตัราการเคล่ือนท่ีของตวัอสุจิ  ≥ 70 % 
(Aboagla and Terada, 2004) แช่ในอ่างน ้ า ควบคุมอุณหภูมิท่ี 37°C 

หลงัจากตรวจสอบคุณภาพน ้ าเช้ือสดของตวัท่ี 1, 2 และ3 ตามล าดบั  ซ่ึงใชเ้วลาไม่ควรเกิน 5 นาที เม่ือไดผ้ลการ
ตรวจแลว้จะน าน ้ าเช้ือไปป่ันเหวี่ยงเพ่ือน าเอา Seminal plasma ออกไป น าน ้ าเช้ือแต่ละตวัมาแบ่งเป็นตวัละ 3 ส่วนท่ีเท่ากนั 
ส่วนท่ีหน่ึงเติม One step Tris 46 เปอร์เซ็นต,์ น ้ ากลัน่ 34 เปอร์เซ็นต,์ ไข่แดงของไข่ไก่ 20% และปรับค่า pH เป็น 7.0 ส่วนท่ี
สองเติม One step Tris 46 เปอร์เซ็นต์, น ้ ากลัน่ 34 เปอร์เซ็นต์, ไข่แดงของไข่เป็ด 20% และปรับค่า pH เป็น 7.0 และส่วนท่ี
สามเติม One step Tris 46 เปอร์เซ็นต,์ น ้ ากลัน่ 34 เปอร์เซ็นต,์ ไข่แดงของไข่ไก่ 20% และปรับค่า pH เป็น 7.0 ซ่ึงแต่ละส่วน
ตอ้งให้มีความเขม้ขน้ของตวัอสุจิเป็น 600x106 ตวั/ม.ล. จากนั้นน าตวัอย่างทั้งสามกลุ่มไปลดอุณหภูมิ ท่ี 4°C เป็นเวลา 4 
ชัว่โมง เม่ือส้ินสุดการปรับอุณหภูมิ ตรวจอตัราการเคล่ือนท่ีของตวัอสุจิในน ้ าเช้ือทั้งสามส่วนอีกคร้ังเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ไมมีขอ
ผิดพลาดในการลดอุณหภูมิ หลงัจากนั้นท าการบรรจุน ้ าเช้ือในหลอดฟางขนาด 0.25 ม.ล. พร้อมกบัอุดหลอดดว้ยผงอุด แลว้
น าไปแช่แข็งในกล่องโฟมโดยวางหลอดบรรจุน ้ าเช้ือเหนือระดบัไนโตรเจนเหลว ซ่ึงมีอุณหภูมิประมาณ -120°C นาน 10 
นาที จากนั้นน าหลอดน าเช้ือทั้งหมดไปแช่ลงในไนโตรเจนเหลว ซ่ึงมีอุณหภูมิประมาณ -196°C ซ่ึงมีการตรวจคุณภาพ
น ้ าเช้ือหลงัจากแช่แขง็แลว้ 24 ชัว่โมง, 7 วนั, 10 วนั และ14 วนั หลงัจากท าการแช่แขง็ตามล าดบั โดยจะละลายหลอดน ้ าเช้ือ
แช่แขง็ในน ้ าอุ่น 37°C นาน 15 วนิาที เพ่ือตรวจดูคุณภาพของน ้ าเช้ือบนัทึกผลของการเคล่ือนไหวของน ้ าเช้ือแช่แขง็, ค่าความ
เป็นกรด-ด่างของน ้ าเช้ือแช่แขง็ และตวัเป็นตวัตายของน ้ าเช้ือแช่แขง็    

จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน ้ ายาเจือจางน ้ าเช้ือท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้ าเช้ือแพะลูกผสมสายพนัธ์ุบอร์ โดย
ใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Randomized Complete Block Design  : RCBD) ส่ิงท่ีใชใ้นการทดลอง (Treatment) 3 ส่ิง
การทดลองโดยกระท าส่ิงการทดลองละ 3 ซ ้ า  (Replication)  ซ ้ าละ 27 หลอด รวม 81 หน่วยการทดลอง จดัวางหน่วยทดลอง
ดว้ยการสุ่มโดยวธีิการจบัฉลาก 

ส่ิงทดลองท่ี  1 อาหารเล้ียงน ้ าเช้ือท่ีมีส่วนผสมของไข่แดงของไข่ไก่ 
ส่ิงทดลองท่ี  2 อาหารเล้ียงน ้ าเช้ือท่ีมีส่วนผสมของไข่แดงของไข่เป็ด 
ส่ิงทดลองท่ี  3 อาหารเล้ียงน ้ าเช้ือท่ีมีส่วนผสมของไข่แดงของไข่นกกระทา 

โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพน ้ าเช้ือท่ีมีชนิดของไข่แดงในอาหารเล้ียงเช้ือท่ีต่างชนิดกนัในแต่ละ Treatment 
และวเิคราะห์ Duncan multiple range test เพ่ือหาความแตกต่างทางสถิติของคุณภาพน ้ าเช้ือท่ีมีชนิดของไข่แดงในอาหารเล้ียง
เช้ือท่ีต่างชนิดกนัในแต่ละ Treatment 
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ผลและวจิารณ์ผล 
ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบชนิดของไข่แดงในสารเจือจางน ้ าเช้ือท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้ าเช้ือแพะลูกผสมพนัธ์ุบอร์ ผล

การทดลองดงัน้ี 
ตารางที ่ 1 ผลการทดลองอตัราการเคล่ือนท่ีและจ านวนตวัเป็นตวัตายของตวัอสุจิของไข่แดงแต่ละชนิดกนั 

 ประเภทของ
ไข่ พนัธ์ุแพะ# 

ระยะเวลาในการตรวจคุณภาพน ้ าเช้ือ* 

 Day 0 Day1 Day7 Day14 
  BK 80±0.00a 70±4.44 a 65±19.33 a 60±4.44 a 

อตัราการเคล่ือนท่ี(%) 

ไข่ไก่ BS 80±0.00 a  72±4.44 a 65±19.33 a 58±4.44 a 
 BN 80±0.00 a 75±4.44 a 75±19.33 a 60±4.44 a 
 BK 80±0.00b 77±4.44 b 75±19.33 b 68±4.44 b 
ไข่เป็ด BS 80±0.00 b 77±4.44 b 73±19.33 b 68±4.44 b 
 BN 80±0.00 b 78±4.44 b 75±19.33 b 68±4.44 b 

  BK 80±0.00 a 75±4.44 a 75±19.33 a 53±4.44 a 

 
ไข่นก
กระทา BS 80±0.00 a 70±4.44 a 63±19.33 a 55±4.44 a 

  BN 75±0.00 a 72±4.44 a 65±19.33 a 55±4.44 a 

ตวัเป็นตวัตาย (x106 ) 

 BK 40±0.00 a 52±3.77 a 56±10.27 a 67±3.77 a 
ไข่ไก่ BS 46±0.00 a 57±3.77 a 61±10.27 a 71±3.77 a 
 BN 50±0.00 a 59±3.77 a 61±10.27 a 68±3.77 a 
 BK 39±0.00 a 48±3.77 a 49±10.27 a 58±3.77 a 
ไข่เป็ด BS 31±0.00 a 45±3.77 a 47±10.27 a 56±3.77 a 
 BN 34±0.00 a 47±3.77 a 46±10.27 a 55±3.77 a 

  BK 41±0.00 b 60±3.77 b 59±10.27 b 77±3.77 b 

 
ไข่นก
กระทา BS 42±0.00 b 64±3.77 b 68±10.27 b 79±3.77 b 

  BN 44±0.00 b 61±3.77 b 65±10.27 b 79±3.77 b 
* sig. มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ P < 0.05 
  a,b   คือ การจดัหมวดหมู่ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
  BK  คือ พอ่พนัธ์บอร์ 50 % x แพะพนัธ์ุคาราฮารี เรด 50%  
  BS   คือ พอ่พนัธ์ุบอร์ 50% x แพะพนัธ์ุซาแนน 50%   
  BN   คือ พอ่พนัธ์ุบอร์ 50% x แพะพนัธ์ุพ้ืนเมือง 50%   
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ตารางที ่ 2  ผลการทดลองค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของตวัอสุจิของไข่แดงแต่ละชนิดกนั 
ประเภทของ
ไข ่

พนัธ์ุแพะ# ระยะเวลาในการตรวจคุณภาพน ้ าเช้ือ* 

Day 0  Day1  
 
Day7 

  
Day14 

  
 
ไข่ไก่ 

BK 7.0 7.0 7.0  6.0 
BS 7.0 7.0 7.0  6.0 
BN 7.0 7.0 7.0  6.0 

 
 
ไข่เป็ด 

BK 7.0 7.0 7.0  6.0 
BS 7.0 7.0 7.0  6.0 
BN 7.0 7.0 7.0  6.0 

 
 
ไข่นกกระทา 

BK 7.0 7.0 7.0  6.0 
BS 7.0 7.0 7.0  6.0 
BN 7.0 7.0 7.0  6.0 

  BK  คือ พอ่พนัธ์บอร์ 50 % x แพะพนัธ์ุคาราฮารี เรด 50%  
  BS   คือ พอ่พนัธ์ุบอร์ 50% x แพะพนัธ์ุซาแนน 50%   
  BN   คือ พอ่พนัธ์ุบอร์ 50% x แพะพนัธ์ุพ้ืนเมือง 50%   
 จากการเปรียบเทียบชนิดของไข่แดงในสารเจือจางน ้ าเช้ือท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้ าเช้ือแพะลูกผสมพนัธ์ุบอร์ โดย
พิจารณาอตัราการเคล่ือนท่ีของตวัอสุจิ (Motility) ของลูกผสมทุกสายพนัธ์ุ พบว่า สารละลายเจือจางน ้ าเช้ือท่ีมีไข่เป็ดเป็น
ส่วนประกอบของสารเจือจางน ้ าเช้ือ มีค่าการเคล่ือนท่ีของการทดสอบในวนัท่ี 0, 1, 7, 14 มีประสิทธิภาพดีกวา่สารเจือจาง
น ้ าเช้ือท่ีมีส่วนผสมของไข่ไก่และไข่นกกระทา ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ดงัผลการทดลองใน
ตารางท่ี 1 
 จากการเปรียบเทียบชนิดของไข่แดงในสารเจือจางน ้ าเช้ือท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้ าเช้ือแพะลูกผสมพนัธ์ุบอร์ โดย
พิจารณาจ านวนตวัเป็นตวัตาย (The live-dead sperm count) ของลูกผสมทุกสายพนัธ์ุ พบวา่ สารละลายเจือจางน ้ าเช้ือท่ีมีไข่
เป็ดเป็นส่วนประกอบของสารเจือจางน ้ าเช้ือ มีค่าการเคล่ือนท่ีของการทดสอบในวนัท่ี 0, 1, 7, 14 มีประสิทธิภาพดีกว่า
สารละลายเจือจางน ้ าเช้ือท่ีมีส่วนผสมของไข่ไก่และไข่นกกระทา ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05)            
ดงัผลการทดลองในตารางท่ี 1 
 จากการเปรียบเทียบชนิดของไข่แดงในสารเจือจางน ้ าเช้ือท่ีมีผลต่อคุณภาพน ้ าเช้ือแพะลูกผสมพันธ์ุบอร์                    
โดยพิจารณาค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของลูกผสมทุกสายพนัธ์ุ พบวา่ ในวนัท่ี 0 ถึง 7 ค่าความเป็นกรด-ด่างอยูท่ี่ 7.0 และมี
แนวโนม้ท่ีจะลดลงจนอยูท่ี่ระดบั 6.0 ของวนัท่ี 14 ดงัตารางท่ี 2 ซ่ึงอาจมีผลสืบเน่ืองมาจากการเส่ือมสภาพของน ้ าเช้ือท่ีมีผล
ต่อค่าตวัเป็นตวัตาย ซ่ึงจะมีค่าการตายมากข้ึนในวนัท่ี 14 ของการทดลองดงัตารางท่ี 2 
  

สรุปผลการวจัิย 
 ไข่แดงของไข่เป็ดมีประสิทธิภาพในการท าสารเจือจางน ้ าเช้ือของพ่อแพะลูกผสมพนัธ์ุบอร์ดีกวา่ไข่ไก่และไข่นก
กระทาเน่ืองจากมีปริมาณไขมนัท่ีความหนาแน่นต ่า (LDL) ในรูปสารประกอบโคเลสเตอรอลและมีปริมาณต่างกนัในไข่แดง
แต่ละชนิด โดยท่ีไขแดงของเป็ดมี 1120 มิลลิกรัม/100 กรัม ซ่ึงมีปริมาณนอ้ยกวา่ในไข่แดงของไก่ท่ีมีปริมาณไขมนัท่ีความ
หนาแน่นต ่าอยู ่1480 มิลลิกรัม/100 กรัม และไข่แดงของนกกระทาท่ีมีปริมาณไขมนัท่ีความหนาแน่นต ่าอยู ่3640 มิลลิกรัม/
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100 กรัม โดยจะช่วยป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดกบัอสุจิในกระบวนการแช่แขง็ และนอกจากน้ีไขมนัท่ีความหนาแน่นต ่า 
(LDL) สามารถเพ่ิมอตัราการเคล่ือนท่ีของตวัอสุจิ และจ านวนตวัอสุจิท่ีมีชีวิตภายหลงัการแช่แข็งได ้(Briand-Amirat and 
et.al, 2006)  
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การตรวจสอบการติดเช้ือปรสิตปลงิใส (Cichlidogyrus spp.) จากเมือกบริเวณเหงือกของปลานิลด้วยเทคนิค
พซีีอาร์ 

Detection of Monogenea (Cichlidogyrus spp.) from Gill Mucus of 
 Nile Tilapia by Polymerase Chain Reaction Technique 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัน้ีรายงานการใชเ้ทคนิคพีซีอาร์เพ่ือพฒันาการตรวจสอบเช้ือปรสิตปลิงใส (Cichlidogyrus spp.) จากเมือก
บริเวณเหงือกของปลานิล  ซ่ึงปรสิตปลิงใสสามารถก่อให้เกิดโรคแทรกซอ้นท่ีจะน าไปสู่การติดเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา และ
ไวรัส โดยจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเล้ียงปลานิลได ้การวิจยัน้ีไดมี้การทดสอบประสิทธิภาพของ
ไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะกบัล าดบันิวคลีโอไทด์ของเช้ือปรสิตปลิงใสในปลานิล ซ่ึงมีรายงานการพฒันามาแลว้ จ านวน 5 คู่ไพร
เมอร์  คือ ไพรเมอร์ Cicly 1 ถึง ไพรเมอร์ Cicly 5 โดยมีขนาดโมเลกลุเท่ากบั 188, 180, 150, 159 และ189 bp ตามล าดบั และ
จากการหาสภาวะท่ีเหมาะสมในปฏิกิริยาพีซีอาร์ พบว่าไพรเมอร์ Cicly 3 เหมาะสมต่อการใช้เป็นไพรเมอร์ตรวจสอบ 
เน่ืองจากใหค้วามจ าเพาะกบันิวคลิโอไทดข์องเช้ือปรสิตปลิงใสท่ีชดัเจนเม่ือตรวจสอบดว้ยวิธีเจลอิเลคโตรโพริซีส และจาก
การน าดีเอ็นเอท่ีสกัดจากปรสิตปลิงใสในปริมาณท่ีต่างกัน คือ 5, 10, 20 และ 30 ตวั พบว่าในปฏิกิริยาพีซีอาร์สามารถ
ตรวจสอบไดท่ี้จ านวนปรสิตปลิงใส 10  20 และ 30 ตวั ซ่ึงแสดงวา่ในปฏิกิริยาพีซีอาร์ท่ีตรวจสอบการติดเช้ือนั้น ปรสิตปลิง
ใสท่ีเกาะติดในเหงือกปลานิลจ านวน 10 ตวั สามารถตรวจสอบการติดเช้ือดว้ยปฏิริยาพีซีอาร์ได ้และน ามาใชเ้ป็นชุดควบคุม
เพ่ือการแปลผลในคร้ังต่อไป  ซ่ึงจากการเก็บตวัอย่างปลานิลจากจ านวน 3 พ้ืนท่ีคือ พ้ืนท่ีการเล้ียงปลานิลในกระชงัในแม่
น ้ าตาปี ในอ าเภอฉวาง และอ าเภอทุ่งใหญ่ และพ้ืนท่ีการเล้ียงปลานิลในบ่อดินในอ าเภอปากพนงั จ านวนทั้งส้ิน 87 ตวัอยา่ง 
สามารถพบปลานิลท่ีมีการติดเช้ือปรสิตปลิงใส ซ่ึงให้ผลเป็นบวกจ านวน 60 ตวั ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าสามารถใช้
เทคนิคพีซีอาร์ส าหรับการวนิิจฉยัการติดเช้ือปรสิตปลิงใสในปลานิลได ้ซ่ึงสามารถช่วยลดเวลาในการตรวจวนิิจฉยัแบบเดิม
ท่ีตอ้งท าให้ปลาตายก่อนจึงสามารถน ามาตรวจสอบได้  การใช้เทคนิคพีซีอาร์ในการวิจัยน้ีจะช่วยลดการตายของปลา
ระหวา่งการตรวจสอบการติดเช้ือได ้ซ่ึงจะน าไปสู่การแกปั้ญหาการติดเช้ือแทรกซอ้นในระบบการเล้ียงไดท้นัท่วงที 
 
ค าส าคญั : PCR technique, Cichlidogyrus spp., Nile tilapia  
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ABSTRACT 
 

Using PCR technique in this research for Monogenea (Cichlidogyrus spp.) infected detection  in Nile Tilapia from 
gill mucus which Monogenea (Cichlidogyrus spp.) caused of complication and  lead to bacterial, fungal and viral infections 
will have an economic impact on the tilapia industry. This research has been conducted to test the efficiency of primers in 
the Nile Tilapia 5 pairs of primers have been reported that is primers Cicly 1 to primers Cicly 5 of molecular weights were 
188, 180, 150, 159 and 189 bp, respectively and by finding the suitable conditions in the PCR reaction found that primer s 
Cicly 3 suitable for using as primers. Because of the specificity of the neo-lytic pathogens of lepidopteran parasites when 
tested by gel electrophoresis. The DNA extracted from the parasitic leeches was different in 5, 10, 20 and 30 bodies. This 
indicates that in the PCR reaction, the infection is detectable. The parasite that attaches to 10 gilts of tilapia can detect 
infection with PCR and used as a control group in the next research. The sample was collected from three areas: tilapia 
culture in cages in the Tapi river in Chawang district and Thung Yai district and in ponds in Pak Panang district were 87 
samples found that the positive result infected with leeches is  60  in Nile tilapia. Therefore, this study showed that PCR 
technique can be used to diagnose parasite infection in Tilapia. This can reduce the time to diagnose the same fish before it 
can be examined. The use of PCR techniques in this study will reduce the mortality of fish during infection screening. This 
will lead solve the problem of infected complications in the system in the fish farming system timely. 
 
Keywords : PCR technique, Cichlidogyrus spp., Nile tilapia  
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บทน า 
ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลาน ้ าจืดท่ีมีความส าคญัมากทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เน่ืองจาก

ประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตและการบริโภคทั้งในและต่างประเทศท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกปี ปัจจุบนัการเพาะเล้ียงปลา
นิลในประเทศไทยมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วจนมีการขยายพ้ืนท่ีการเล้ียงทั้งท่ีเป็นการเล้ียงแบบบ่อดินและการเล้ียง
ในกระชงัในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย โดยเนน้การปล่อยปลาในอตัราท่ีหนาแน่นสูง ประกอบกบัการเกิดการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มอยา่งเฉียบพลนัในช่วงการเปล่ียนฤดูกาล ท าใหเ้กิดสภาวะอากาศท่ีร้อนจดัติดต่อกนัหลายวนัตามดว้ยฝน
ตก สภาวะดงักล่าวน้ีจะส่งผลใหป้ลาเกิดสภาวะเครียดไดง่้ายและถูกโนม้น าใหเ้กิดโรคในท่ีสุด  
 สมาน และคณะ (2544) ไดก้ล่าววา่ ปลิงใส (monogenea) เป็นหนอนพยาธิตวัแบนกลุ่มหน่ึง ซ่ึงเป็นปรสิตภายนอก 
(ectoparasite) เกาะอยูท่ี่เหงือกและผิวหนงัของปลา มีล าตวัใส โดยวฏัจกัรชีวติ (life cycle) ของปลิงใสจะตอ้งการตวัใหอ้าศยั 
(host) เพียงตวัเดียวซ่ึงเป็นตวัใหอ้าศยัโดยตรง(direct host) โดยปลิงใสท่ีเกาะเหงือกปลาอาจไม่ท าใหป้ลาตายโดยตรงแต่จะ
ท าให้ปลามีอาการผิดปกติ เช่นรอยแผลท่ีเกิดจากการเกาะของปลิงใสจะเป็นโอกาสให้แบคทีเรียและเช้ือราเขา้ไปท าลาย
ต่อเน่ือง(secondary infection) ต่อจากนั้นจะท าให้ปลามีภูมิตา้นทานลดลง และการมีปลิงใสเกาะติดกบัเหงือกและครีบปลา
จะเป็นตน้เหตุท าใหป้ระชากรปลาลดลง 
 ชนกนัต ์ (2556) ไดร้ายงานวา่ ส่วนใหญ่ปลิงใสพบเกาะอยูต่ามซ่ีเหงือกและบริเวณ ผิวหนงั ท่ีพบบ่อยในปลาน ้ าจืด 
คือ ไจโรแดคทิลสั (Gyrodactylus sp.) และแดคทิโรไจรัส (Dactylogyrus sp.) ส่วนปลิงใสท่ีมกัพบในปลานิล ช่ือวา่ ซิคลิโด
ไจรัส (Cichlidogyrus sp.) ปลาท่ีมีปรสิตพวกน้ีเกาะ อาจจะมีสีตวัเขม้กว่าปกติ กินอาหารน้อยลง หากปรสิตเกาะบริเวณซ่ี
เหงือกในปริมาณมาก ท าใหเ้หงือกบวม อกัเสบและการแลกเปล่ียนอากาศของปลาลดลง มีผลใหป้ลาตายไดเ้ช่นกนั  
 เอกรัฐ (2544)  ไดศึ้กษาปรสิตปลิงใสจากปลาทบัทิมท่ีเล้ียงในกระชงั โดยไดน้ าตวัอยา่งปลาทบัทิมท่ีมีชีวิตมายงั
ห้องปฏิบติัการ ตดัซ่ีเหงือกปลาทบัทิมแต่ละตวัแยกเก็บไวท่ี้ตูเ้ยน็ -20 OC จนกวา่จะน ามาตรวจหาปรสิตปลิงใส น าเหงือก
ปลาทบัทิมแต่ละตวัมาตรวจหาปรสิตโดยวางซ่ีเหงือกในจานแกว้ท่ีมีน ้ าสะอาด ใชเ้ข็มเข่ียปลายงอขูดเน้ือเยือ่เหงือกใหห้ลุด
มาอยูใ่นน ้ าแลว้น าไปตรวจหาปรสิตดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยายต ่า เก็บตวัอยา่งดว้ยน ้ ายาคงสภาพ ammonium-picrate 
และแอลกอฮอล ์70 เปอร์เซ็นต ์หรือน ้ ายาฟอร์มาลีน 10 เปอร์เซ็นต ์น าตวัอยา่งท่ีไดไ้ปจ าแนกชนิดของปรสิตภายใตก้ลอ้ง
จุลทรรศน์ Phase Contrast Microscope การจ าแนกชนิดของปลิงใส  ปรสิตปลิงใสท่ีตรวจพบบริเวณเหงือกปลาทบัทิม พบ
ปรสิตปลิงใส 6  ชนิด ได้แก่  Cichlidogyrus halli, C. rognoni, C. sclerosus, C. thurstonae, C. tilapiae และ Scutogyrus 
longicornis  
 วฒิุชยั และธีรวฒิุ เลิศสุทธิชวาล (2557) ไดศึ้กษาปรสิตโมโนจีเนียนบริเวณเหงือกของปลาทบัทิมท่ีเล้ียงในกระชงั
ในแม่น ้ าตาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช พบจ านวน 2 สกุล 6 ชนิด ได้แก่ C. sclerosus, C.tubicirrus, C. thurstonae,                        
C. tilapiae, Cichlidogyrus spp.  และ S. longicornis 
 มีรายงานมากมายในการศึกษาปรสิตปลิงใสในปลานิลท่ียงัคงใชว้ิธีการศึกษาแบบพ้ืนฐาน ซ่ึงการศึกษาดงักล่าว 
สามารถวินิจฉัยวา่ตน้เหตุเกิดจากเช้ือตวัใด แต่ตอ้งมีการสังเกตร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตน้ของการติดเช้ือจะสังเกต
อาการทางคลินิกของปลาไดค้่อนขา้งยาก แต่จะสงัเกตเห็นเม่ือมีการติดเช้ืออยา่งรุนแรง และมีการตายเกิดข้ึน อาการของปลา
ท่ีติดเช้ือปรสิต พบปลาหายใจถ่ีข้ึน ช่องเหงือกเปิดกวา้งออก เหงือกบวมและมีสีซีด ปลาเกิดระคายเคืองท่ีเหงือก หายใจไม่
สะดวก มีการหลัง่เมือกมากข้ึน ปลาจะวา่ยน ้ าชา้ และวา่ยบริเวณผิวน ้ า หลงัจากนั้นอาจมีการติดเช้ือต่อเน่ืองจากแบคทีเรีย 
หรือในส่วนของเน้ือเยื่อท่ีเกิดจากการติดเช้ือแลว้ก่อนหน้าน้ี ซ่ึงปัจจุบนัการตรวจสอบการติดเช้ือจากปรสิตจะท าหลงัจาก
ปลาตายแลว้ แลว้น าปลามาตรวจเพื่อหาสาเหตุปลาตาย เป็นการวิเคราะห์โดยการพิจารณาจากสัณฐานวิทยา และขนาดของ 
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haptor และอวยัวะสืบพนัธ์ุ แมว้า่วธีิน้ีจะเป็นวธีิมาตรฐานท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปก็ตาม แต่วธีิการน้ีตอ้งท าใหป้ลาตายก่อน จากนั้น
ข้ึนอยูก่บัความช านาญของผูต้รวจสอบ  
 Shoemaker และคณะ (2006) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพของการติดเช้ือพร้อมกนัในปลานิลท่ีเพาะเล้ียงในหอ้งปฏิบติั 
โดยพยาธิตวัแบนกลุ่ม monogenetic และตามดว้ยการติดเช้ือแบคทีเรียต่อเน่ืองจาก Streptococcus iniae พบว่าเกิดการตาย
อย่างมีนัยส าคัญท่ีสูงกว่า (ประมาณ 42%) เม่ือเทียบกับการติดเช้ือด้วยการแช่ S. iniae อย่างเดียว (7%) และปรสิต 
Gyrodactylus niloticus เพียงอยา่งเดียว (0%) ซ่ึงสนันิษฐานไดว้า่แบคทีเรียจะแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากความเสียหาย
ของเยือ่บุผิวปลา และท่ีน่าสนใจคือ ปลานิลเร่ิมติดเช้ือ S. iniae ท่ี 24 และ 72 ชัว่โมง ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ G. niloticus  อาจถ่ายทอด 
S. iniae จากปลาไปสู่ปลา 
 ปัจจุบนัเม่ือมีการพฒันาเทคนิคทางพีซีอาร์ในการตรวจสอบการติดเช้ือในสตัวน์ ้ า ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชต้รวจสอบการ
ติดเช้ือแบคทีเรีย จนกระทัง่ Ek-Huchim  และคณะ (2012) ไดพ้ฒันาการตรวจสอบการติดเช้ือปรสิตปลิงใสจากเมือกท่ีเหงือก
ของปลานิลโดยไม่ก่อใหเ้กิดการตายของปลา ซ่ึงพบวา่สามารถพฒันาความจ าเพาะของไพรเมอร์จ านวน 5 คู่  คือ ท่ีไดจ้ากยนี  
28S rRNA  ของปลิงใส Cichlidogyrus spp. และมีขนาดโมเลกุลเท่ากบั 188, 180, 150, 159 และ 189 bp. ตามล าดบั และจาก
การตรวจสอบพบว่าให้ความแม่นย  าถึง 100 % ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสามารถใชว้ิธีดงักล่าวในการตรวจสอบดีเอ็นเอว่ามีเช้ือ  
Cichlidogyrus spp. หรือไม่ท่ีเมือกของเหงือกในปลานิล 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ตวัอย่างปลานิล 
 โดยการสุ่มเก็บปลานิล (O. niloticus ) จากพ้ืนท่ีการเล้ียงในพ้ืนท่ี 3 อ าเภอในจงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน
อ าเภอละ 5 ตวั คือพ้ืนท่ีการเล้ียงปลานิลในกระชงั อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอฉวาง  และพ้ืนท่ีการเล้ียงปลานิลในบ่อดินของพ้ืนท่ี
อ าเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จากนั้นน ามาหอ้งปฏิบติัการเพ่ือแยกปรสิตปลิงใสจากเหงือกปลานิลเพ่ือหาดีเอน็ตั้งตน้
ท่ีใชเ้ป็นชุดควบคุม (Positive control) 
2. การแยกเช้ือปรสิตปลงิใสปลานิล  
 แยกปรสิตปลิงใสจากเหงือกปลาเพ่ือสกดัดีเอน็เอโดยใชชุ้ดสกดัโดยดดัแปลงขั้นตอน ของ Ek-Huchim และคณะ 
(2012) แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนที ่1 การท าพีซีอาร์ปรสิตปลิงใสเพื่อใชเ้ป็นชุดควบคุม (positive control) 
 เก็บปรสิตปลิงใสจากเหงือกปลานิล จ านวน 3 ชุด  ดงัต่อไปน้ี     
   ชุดท่ี 1 สกดัดีเอน็เอจ านวน 10 ตวั  
   ชุดท่ี 2 สกดัดีเอน็เอจ านวน 20 ตวั   
   ชุดท่ี 3 สกดัดีเอน็เอจ านวน 30 ตวั   
 จากนั้นสกดัดีเอ็นเอตามวิธีการท่ีดดัแปลงจาก ของ Ek-Huchim และคณะ (2012) และทดสอบประสิทธิภาพของ
ไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะกบัล าดบันิวคลีโอไทดข์องเช้ือปรสิต ซ่ึงใชไ้พรเมอร์ จ านวน 5 คู่ ท่ีไดรั้บการพฒันามาจากยนี 28S rRNA  
ของปลิงใส Cichlidogyrus spp. โดยปรับสภาวะท่ีเหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยาของพีซีอาร์เพ่ือใชเ้ป็นชุดควบคุมในการ
ตรวจสอบการติดเช้ือ (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที ่1 ไพรเมอร์ท่ีใชเ้พ่ิมปริมาณดีเอน็เอเป้าหมายของ Cichlidogyrus spp.  

(ทีม่า: Ek-Huchim และคณะ ( 2012) 
ขั้นตอนที ่2 
  สุ่มเก็บตวัอย่างเมือกปลานิลจ านวณ 87 ตวั จากพ้ืนท่ีการเล้ียงปลานิลทั้ง 3 อ าเภอ ตามขอ้ท่ี 1  (อ.ฉวาง 30 ตวั               
อ.ทุ่งใหญ่ 30 ตวั และ อ.ปากพนงั 27 ตวั) โดยเก็บตวัอยา่งปลานิลท่ีมีอาย ุ2-3 เดือน น าเมือกปลานิลบริเวณเหงือก มาสกดัดี
เอ็นเอ ตามวิธีการท่ีดดัแปลงจาก ของ Ek-Huchim และคณะ (2012)  ตรวจสอบการติดเช้ือตามขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาของ
เทคนิคทาง PCR โดยน าล าดบันิวคลิโอไทด ์และผลจากขั้นตอนท่ี 1 เป็นชุดควบคุมเปรียบเทียบ (Positive Control)  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 จากการน าปลานิลท่ียงัมีชีวติมาเก็บปรสิตปลิงใสจากเหงือกปลานิล จ านวน 3 ชุด  และเม่ือสกดัดีเอน็เอตามวิธีการ
ท่ีดดัแปลงจาก ของ Ek-Huchim และคณะ (2012) และเม่ือทดสอบประสิทธิภาพของไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะกบัล าดบันิวคลีโอ
ไทด์ของเช้ือปรสิตจากไพรเมอร์ จ านวน 5 คู่  คือ Cicly 1 ถึง Cicly 5 จากยีน 28S rRNA  ของปรสิตปลิงใส Cichlidogyrus 
spp. โดยมีขนาดโมเลกลุ เท่ากบั 188, 180, 150, 159 และ 189 bp. ตามล าดบันั้น  เพ่ือใชเ้ป็นชุดควบคุมในการตรวจสอบการ
ติดเช้ือ จ านวน 10  20 และ 30 ตวัของปรสิตปลิงใส พบวา่ไพรเมอร์ Cicly 3 เหมาะต่อการใชเ้ป็นชุดควบคุมในการตรวจสอบ
การติดเช้ือ เน่ืองจากไพรเมอร์ Cicly 3 สามารถเพ่ิมจ านวนปริมาณดีเอ็นเอของปลิงใสในปริมาณท่ีนอ้ยไดท่ี้จ านวน 10 ตวั 
ข้ึนไป (ภาพท่ี 1)  
 ผลจากการเก็บตวัอยา่งเมือกปลานิลบริเวณเหงือก จ านวน 87 ตวั มาสกดัดีเอ็นเอ ตามวิธีการท่ีดดัแปลงจาก ของ 
Ek-Huchim   และตรวจสอบการติดเช้ือตามขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาของเทคนิคทาง PCR พบวา่ปลานิลทั้งหมด 60 ตวัพบ
การติดเช้ือปรสิตปลิงใส (Cichlidogyrus spp.) โดยการใชเ้ทคนิคทางพีซีอาร์ส าหรับการวินิจฉัยการติดเช้ือปรสิตปลิงใส 
(ภาพท่ี 2) 
 

ชุดไพรเมอร์ ล าดบันิวคลีโอไทดข์องไพรเมอร์ 5’-3’ 
ขนาดช้ินดีเอน็เอ
เป้าหมาย (bp) 

Cicly 1 F 5’-GCTTGTACCTGGGATCGTGT-3’ 
R 5’-GCCTTGGATGGAGTTTACCA-3’ 

188 

Cicly 2 F 5’-CCGTGAGGGAAAGTTGAAAA-3’ 
R 5’-TTGAAGCGCATTCAGAACAC-3’ 

180 

Cicly 3 F 5’-GCGAGTGAACGGAGATTAGC-3’ 
R 5’-GACTTTCACCCGCTATGGAA-3’ 

150 

Cicly 4 F 5’-GAGGGATTGATGVTGAGAGC-3’ 
R 5’-CTGTGCAGCGAGGAATACAA-3’ 

159 

Cicly 5 F 5’-GAGGGATTGATGCTGAGAGC-3’ 
R 5’-GCCTTGGATGGAGTTTACCA-3’ 

189 
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ภาพที่ 1 การเพ่ิมปริมาณดีเอน็เอเป้าหมายซ่ึงปรากฏ                        ภาพที่ 2 ตวัอยา่งปลาท่ีตรวจพบเช้ือปรสิตปลิงใส ขนาด 
แถบดีเอน็เอท่ีจ าเพาะต่อปลิงCichlidogyrus spp              150 คู่เบส. 
หมายเหตุ ภาพที่ 1 : MK คือ ดีเอ็นมาตรฐาน, 10 คือชุดท่ี 1 ปรสิตปลิงใส 10 ตวั, 20 คือชุดท่ี 2 ปรสิตปลิงใส 20 ตวั, 30 คือ
ชุดท่ี 3 ปรสิตปลิงใส 30 ตวั 
หมายเหตุ ภาพที่ 2 : MK คือดีเอ็นมาตรฐาน, 1-15 คือ ตวัอยา่งเมือกบริเวณเหงือกของปลานิลตวัท่ี 1-15 ,   N คือ Negative 
control,   P คือ Positive control 
 มีรายงานมากมายในการศึกษาปรสิตปลิงใสในปลานิลท่ียงัคงใชว้ิธีการศึกษาแบบพ้ืนฐาน ซ่ึงการศึกษาดงักล่าว 
สามารถวินิจฉัยวา่ตน้เหตุเกิดจากเช้ือตวัใด แต่ตอ้งมีการสังเกตร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตน้ของการติดเช้ือจะสังเกต
อาการทางคลินิกของปลาไดค้่อนขา้งยาก แต่จะสงัเกตเห็นเม่ือมีการติดเช้ืออยา่งรุนแรง และมีการตายเกิดข้ึน อาการของปลา
ท่ีติดเช้ือปรสิต โดยปลาหายใจถ่ีข้ึน ช่องเหงือกเปิดกวา้งออกเหงือกบวมและมีสีซีด ปลาเกิดระคายเคืองท่ีเหงือก เหงือกบวม 
หายใจไม่สะดวก มีการหลัง่เมือกมากข้ึน ปลาจะวา่ยน ้ าชา้ และวา่ยบริเวณผิวน ้ า หลงัจากนั้นอาจมีการติดเช้ือต่อเน่ืองจาก
แบคทีเรีย หรือในส่วนของเน้ือเยื่อท่ีเกิดจากการติดเช้ือแลว้ก่อนหนา้น้ี ซ่ึงปัจจุบนัการตรวจสอบการติดเช้ือจากปรสิตจะท า
หลงัจากปลาตายแลว้ แลว้น าปลามาตรวจเพื่อหาสาเหตุปลาตาย เป็น  การวิเคราะห์โดยการพิจารณาจากสัณฐานวิทยา และ
ขนาดของ haptor และอวยัวะสืบพนัธ์ุ แมว้า่วิธีน้ีจะเป็นวิธีมาตรฐานท่ีใชก้นัโดยทัว่ไปก็ตาม แต่วิธีการน้ีตอ้งท าให้ปลาตาย
ก่อน จากนั้นข้ึนอยูก่บัความช านาญของผูต้รวจสอบ 
 ปัจจุบนัเม่ือมีการพฒันาเทคนิคทางพีซีอาร์ในการตรวจสอบการติดเช้ือในสตัวน์ ้ า ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชต้รวจสอบการ
ติดเช้ือแบคทีเรีย ในการศึกษาน้ีเรามีการทดสอบโดยใช้ PCR ซ่ึงสามารถตรวจจับ DNA ได้โดยตรงของปรสิตปลิงใส 
Cichlidogyrus spp. จาก DNA ในเมือกบริเวณเหงือกปลานิล ซ่ึงจะช่วยลดการตายของปลานิลจากผลการตรวจสอบได ้100% 
ซ่ึงจากรายงานน้ีไดเ้ก็บตวัอย่างเมือกปลานิลบริเวณเหงือกจ านวน 87 ตวั มาสกดัดีเอ็นเอ และตรวจสอบการติดเช้ือตาม
ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาของเทคนิคทาง PCR พบปลานิลท่ีติดเช้ือไดท้ั้งหมด 67 ตวั (ภาพท่ี 2) สอดคลอ้งกบัรายงานของ Ek-
Huchim และคณะ (2012) ซ่ึงวนิิจฉยัปรสิตปลิงใสดว้ยเทคนิคพีซีอาร์ พบวา่มีความไวและความจ าเพาะถึง 100% จากปลิงใส
ทั้งหมด 5 ชนิด (C. tilapiae, C. sclerosus, C. dossui, C. haplochromii และ C. longicornis) ในปลานิล Oreochromis aureus 
และ O. niloticus  

และจากการศึกษาก่อนหน้าน้ี โดยวุฒิชยั และธีรวุฒิ (2557) ไดศึ้กษาปรสิตโมโนจีเนียนบริเวณเหงือกของปลา
ทบัทิมท่ีเล้ียงในกระชงัในแม่น ้ าตาปี จงัหวดันครศรีธรรมราช พบจ านวนปรสิตปลิงใส 2 สกุล 6 ชนิด ไดแ้ก่ C. sclerosus, 
C.tubicirrus, C. thurstonae, C. tilapiae, Cichlidogyrus spp.  และ S. longicornis 
 การใชล้ าดบัเบสเฉพาะจากยีน 28S rRNA ของ Cichlidogyrus spp. ส าหรับการวินิจฉัยระดบัโมเลกุล การทดสอบ
สันนิษฐานน้ีสามารถใชร่้วมกบัการทดสอบทางพยาธิวิทยาและการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเพ่ือตรวจหาเช้ือปรสิตในระยะ
เร่ิมตน้เพ่ือหลีกเล่ียงการระบาดของเช้ือโรคในระบบเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การตรวจสอบ DNA จากเมือกปลานิลบริเวณเหงือก
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เป็นวิธีการใหม่ท่ีไม่ท าให้เหงือกเสียหายและท าให้ปลาตาย ดงันั้นวิธีน้ีอาจช่วยในการใชก้ารทดสอบเพ่ือหลีกเล่ียงความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจในฟาร์มปลานิลได ้
  

สรุปผลการวจัิย 
การทดสอบประสิทธิภาพของไพรเมอร์ท่ีจ าเพาะกบัล าดบันิวคลีโอไทดข์องเช้ือปรสิต ซ่ึงใชไ้พรเมอร์จ านวน 5 คู่ 

ท่ีไดรั้บการพฒันามาจากนิวคลีโอไทดข์อง Cichlidogyrus spp. คือ 28S rRNA ท่ีขนาดโมเลกลุ 189 bp และ Cicly 1 ถึง Cicly 
5 โดยมีขนาดโมเลกลุเท่ากบั 188, 180, 150, 159 และ189 bp ตามล าดบั ผลการวจิยัพบวา่ไพรเมอร์ Cicly 3 เหมาะต่อการเป็น
ชุดควบคุมในการตรวจสอบการติดเช้ือปรสิตปลิงใสได ้ เน่ืองจากไพรเมอร์ Cicly 3 สามารถเพ่ิมจ านวนปริมาณดีเอ็นเอ
เป้าหมายไดเ้พียงแค่สัตวมี์การติดเช้ือปรสิตปลิงใสจ านวน  10 ตวั  และสามารถเพ่ิมจ านวนปริมาณดีเอ็นเอปลิงใสท่ีเก็บจาก
ตวัอยา่งจากเมือกบริเวณเหงือกโดยสามารถพบปลานิลท่ีมีการติดเช้ือปรสิตปลิงใสไดจ้ านวน 60 ตวั จากตวัอยา่งปลานิล 87 
ตวั  การใชเ้ทคนิคพีซีอาร์ส าหรับการวินิจฉัยการติดเช้ือปรสิตปลิงใสในปลานิล ช่วยลดเวลาในการตรวจวิเคราะห์แบบเดิม 
และการลดการตายของปลาระหวา่งการตรวจสอบได ้ซ่ึงจะน าไปสู่การแกปั้ญหาการติดเช้ือในระบบการเล้ียงไดท้นัท่วงที 
 

กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัเร่ืองน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเร่ือง การตรวจสอบและยืนยนัเช้ือเช้ือปรสิตปลิงใส, ichlidogyrus spp. 
(Monogenea, Ancyrocephalinae) จากเมือกบริเวณเหงือกปลานิลท่ีมีการเล้ียงใน จ.นครศรีธรรมราช ดว้ยเทคนิคทางพีซีอาร์ 
โดยได้รับงบประมาณจากงบอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปี 2560 ขอขอบคุณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งงาน 
และวิเคราะห์ตวัอย่างวิจยั และขอขอบพระคุณเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลในกระชังทั้ง 3 พ้ืนท่ีส าหรับตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ 
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ปัจจัยด้านอาหารทีม่ีผลต่อการลอกคราบของกุ้งเครย์ฟิช 
Food Nutrient Factors that Affect The Molting of Crayfish 

 
สุไหลหมาน หมาดโหยด1  ชุตินนัท ์จริตงาม1 แสนภูมิ บุณยรัตน์1 ชลธิชา คงเรือง 

Sulaiman Madyod1  , Chutinan Jaritngam1 , Sanpoom Bunyarat1 and Chonticha Khongrueang1 
 

บทคดัย่อ  
 

การศึกษาปัจจยัดา้นอาหารท่ีมีผลต่อการลอกคราบของกุง้เครยฟิ์ช เพ่ือเป็นทางเลือกใหแ้ก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงกุง้เครย์
ฟิช ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า ความถ่ีในการลอกคราบสูงท่ีสุดไดแ้ก่อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั Schizochytrium sp. 
10%  อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั ไคโตซาน  กลุ่มควบคุมอาหารส าเร็จรูปกุง้เครยฟิ์ช และ อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั 
วิตามินรวมสัตว์น ้ า (1.60±0.35, 1.43±0.55, 1.33±0.35 และ1.27  ±0.26 คร้ัง/ตัว/เดือน ตามล าดับ ) ส่วนในด้านการ
เจริญเติบโต พบวา่กุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั Schizochytrium sp. กบักุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาว
ร่วมกบัเสริมดว้ยไคโตซาน มีค่าเท่ากนั ซ่ึงไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) (2.63±2.07 และ 2.63±2.05 
เซนติเมตรตามล าดบั) ทั้ งสองชุดการทfลองมีความแตกต่างกนัทางสถิติกบักลุ่มควบคุม (1.45±1.95เซนติเมตร) (P<0.05) 
และอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั วิตามินรวมสัตวน์ ้ า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัทั้งสามชุดการทดลอง (2.03±2.08 
เซนติเมตร) (P>0.05) และในอตัราการตาย พบวา่กุง้มีอตัราการตายดงัน้ี โดยเรียงจากนอ้ยไปมาก ไดแ้ก่ อาหารส าเร็จรูปกุง้
ขาวร่วมกบั Schizochytrium sp. กบัอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั ไคโตซานมีอตัราการตายท่ีเท่ากนั (36.67±15.28  %) และ
มีอตัราการตายนอ้ยท่ีสุด คือ อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั วิตามินรวมสัตวน์ ้ า (50.00±18.75%) ส่วนกลุ่มควบคุมมีอตัรา
การตายมากท่ีสุด (63.33±25.17%) ดงันั้นการใช ้Schizochytrium sp. และไคโตซานเสริมในอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาว พบวา่มี
อตัราการเจริญเติบโต และความถ่ีในการลอกคราบสูงข้ึน  มีอตัราการตายต ่า แต่เม่ือท าการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่มีเพียง
อตัราการเจริญเติบเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในคร้ังน้ียงัเป็น
ทางเลือกใหแ้ก่เกษตรในการช่วยตดัสินใจในการเล้ียงกุง้ 
 
ค าส าคญั: การลอกคราบ  กุง้กา้มแดง  
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ABSTRACT  

 
A study of some factors that affects molting of Crayfish to be alternative for Crayfish farmers. In this study, it was 

found that the highest molting frequency was White shrimp pellets with Schizochytrium sp. 10%, White shrimp pellets with 
chitosan 400 ppm., the control group of Crayfish pellets and White shrimp pellets with marine animal multivitamin (1.60 ± 
0.35, 1.43 ± 0.55, 1.33 ± 0.35 and 1.27 ± 0.26 times / head / month, respectively). For the growth rate, it was found that 
Crayfish fed with white shrimp Schizochytrium sp. 10% and Crayfish fed with White shrimp pellets supplemented with 
Chitosan were no statistically significant difference (P> 0.05) (2.63 ± 2.07 cm. and 2.63 ± 2.05 cm. respectively). However, 
both groups were different from the control group (P <0.05) (1.45±1.95 cm.) and in the group fed with white shrimp pellets 
with marine animal multivitamin there were no statistically significant differences between those three groups (P> 0.05) 
(2.03 ± 2.08 cm). For mortality rates, sorted by ascending order as follows White shrimp pellets with Schizochytrium sp.10% 
and White shrimp pellets supplemented with 400 ppm chitosan had the same mortality rates (36.67 ± 15.28%) and had the 
lowest mortality, the second is White shrimp pellets with marine animal multivitamin (50.00 ± 18.75%), and the control 
group had the highest mortality rates (63.33 ± 25.17%). Therefore, the use of Schizochytrium sp. and chitosan supplemented 
with white shrimp pellets, it was found that the growth rate and the frequency of molting rate were higher with low mortality 
rates (P<0.05). However, the statistical analysis showed that only the growth rate had significantly difference and this study 
is also an alternative for agriculture for making decision on shrimp farming. 
 
Key words: molting, Cherax quadricarinatus 
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บทน า 
กุง้กา้มแดง หรือกุง้เครยฟิ์ชมีช่ือสามญัวา่ Redclaw crayfish และมีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Cherax quadricarinatus เป็น

กุง้น ้ าจืดชนิดหน่ึงท่ีมีถ่ินก าเนิดในทวีปออสเตรเลีย มีการแพร่กระจายในทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ (Austin et al., 
2009) และมีการแพร่กระจายไปยงัประเทศต่างๆ เช่น แอฟริกาใต ้จาไมกา และสิงคโปร์ (Shane and Yeo, 2007) กุง้ชนิดน้ี 
ความส าคญัทางเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลีย มีการเพาะเล้ียงเพ่ือการบริโภค โดยในช่วง ปี 2544-2554 มีผลผลิตรวม
มากกวา่ 400 ตนั (FAO, 2011) ส่วนประเทศไทยน าเขา้กุง้ชนิดน้ีมาตั้งแต่ ปี 2548 มาเพาะเล้ียงเพ่ือการบริโภค ดว้ยรูปร่างและ
ลกัษณะท่ีมีความสวยงาม จึงมีการน าเอากุง้ชนิดน้ีมาเล้ียงเป็นสัตวส์วยงามในตูป้ลา และไดรั้บความนิยมมาจนถึงปัจจุบนั 
(พรเทพ และคณะ,2557) อีกทั้งยงัมีการน ามาประกอบอาหารอีกหลายชนิดดว้ยกนั ดงันั้นจึงมีการศึกษาอยา่งกวา้งขวางถึง
การเสริมสารบางชนิดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการลอกคราบ และการเจริญเติบโตของกุง้ ไคโตซานท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการเคลือบ
อาหารกุง้กลุาด าคือ 400 ppm. ส่งผลใหอ้ตัรารอดของลูกกุง้มากท่ีสุด 78.97 % (ปิยะบุตร, 2552) จากบทความของสถาบนัวจิยั
อาหารสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง การเสริมวิตามินและแร่ธาตุท่ีเหมาะสมแก่กุง้ทะเล และกุง้อ่ืนๆ สามารถช่วยลดอตัราการตาย ส่งเสริม
ให้เปลือกกุ้งมีการแข็งตัวท่ีรวดเร็วหลังจากการลอกคราบ การเสริม Schizochytrium sp. 10% ในอาหารต่ออัตราการ
เจริญเติบโตและอตัราการรอดตายของกุง้กา้มกราม  มีอตัราการรอดตาย 71.11±10.18% (อนุสรณ์ และคณะ, 2556) 

การลอกคราบถือเป็นส่วนส าคญัในการเจริญเติบโตของกุง้เครยฟิ์ช ทั้งเป็นการเพ่ิมขนาด การเปล่ียนสีสนั และการ
ซ่อมแซมร่างกาย จึงไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัน้ีและไดท้ าการศึกษาการลอกคราบของกุง้ เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ๆในการช่วย
ใหกุ้ง้เจริญเติบโตเร็วข้ึนและลอกคราบสมบูรณ์ ส่งผลใหล้ดปัญหาการตายของลูกกุง้วยัอ่อนได ้
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. กุ้งก้ามแดงทีใ่ช้ในการทดลอง  และการเตรียมการทดลอง 

 เป็นกุง้กา้มแดง สายพนัธ์ุ Cherax quadricarinatus  จากฟาร์มเอกชนในจงัหวดัสุราษฏร์ธานีมาพกัในบ่อพลาสติก
ขนาดบรรจุน ้ า 300 ลิตร เพื่อปรับสภาพกุง้ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและระบบการทดลองในโรงเพาะฟักเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
ใหอ้าหารส าเร็จรูปกุง้เครยฟิ์ช วนัละ 2 ม้ือ คือ เชา้ และเยน็ 
 คดัเลือกกุง้ท่ีมีความแข็งแรง ขนาดประมาณ 2.3-2.6 เซนติเมตร ปล่อยในบ่อพลาสติก ขนาดความจุน ้ า 200 ลิตร 
(เส้นผ่านศูนยก์ลาง 1 เมตร) จ านวนบ่อละ 30 ตวั ใชว้ิธีการเล้ียงเด่ียวโดยใชแ้กว้พลาสติกเป็นอุปกรณ์การเล้ียงและให้อยู่
ภายในบ่อทดลอง มีการใชน้ ้ าจืดท่ีผา่นการกรอง และปรับคุณภาพของน ้ าใหเ้หมาะสมต่อการเล้ียง เติมน ้ าในบ่อเล้ียงปริมาตร 
45 ลิตร และมีอุปกรณ์ให้อากาศ มีการให้อาหารวนัละ 2 คร้ัง (8.00 น. และ 16.00 น.) โดยให้อาหารตามชุดการทดลองท่ี
ก าหนด ท าการดูดตะกอน และท าความสะอาดบ่อ และเปล่ียนถ่ายน ้ า 50 เปอร์เซ็นต์ทุกๆ 2 สัปดาห์ ท าการทดลองเป็น
ระยะเวลา 2 เดือน   
2. การทดลองและการวางแผนการทดลอง  
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) มี 4 ชุดการทดลองๆละ 3 ซ ้ าดงัน้ี 

ชุดทดลองท่ี 1   เล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปกุง้เครยฟิ์ช (ชุดควบคุม)     
ชุดทดลองท่ี 2    เล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั ไคโตซาน 10 ml/kg 
ชุดทดลองท่ี 3    เล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั Schizochytrium sp. 10% 
ชุดทดลองท่ี 4    เล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั วติามินรวมสตัวน์ ้ า 5 mg/kg 
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3.การเกบ็ข้อมูล 
ท าการวดัความยาวกุง้ก่อนการทดลอง และ ทุกๆ 1 เดือน บนัทึกความถ่ีในการลอกคราบของกุง้ทุกวนั และนับ

จ านวนกุง้ท่ีเหลือเพ่ือหาอตัราการตาย และวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทุกคร้ังท่ีมีการเก็บขอ้มูล  
4.การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ

น าขอ้มูลความยาวเฉล่ีย ความถ่ีในการลอกคราบ และอตัราการตาย  ท่ีไดม้าวิเคราะห์ความแปรปรวนดว้ยวิธี One 
way ANOVA เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี LSD (Least Significant Difference) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
โดยท าการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1.ความถี่ในการลอกคราบ 
 ความถ่ีในการลอกคราบของกุง้เม่ือวเิคราะห์ทางสถิติทั้งในเดือนท่ีหน่ึงและเดือนท่ีสองพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าโดยเรียงล าดบัจากความถ่ีในการลอกคราบสูงไปต ่า ไดแ้ก่ 
ในเดือนท่ีหน่ึง อาหารกุง้ส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั Schizochytrium sp. ,อาหารกุง้ส าเร็จรูปกุง้ขาวรวมกบั ไคโตซาน, อาหาร
ส าเร็จรูปกุ้งขาวร่วมกับ วิตามินรวมสัตว์น ้ า และกลุ่มควบคุม (1.60±0.35, 1.43±0.55, 1.33±0.35 และ1.27 ±0.26 คร้ัง 
ตามล าดบั ) ในเดือนท่ีสองของการทดลอง ความถ่ีในการลอกคราบสูงท่ีสุดไดแ้ก่ อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัไคโตซาน, 
กลุ่มควบคุม, อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัSchizochytrium sp. และ อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั วิตามินรวมสัตวน์ ้ า 
(0.43±0.39, 0.40±0.31, 0.37±0.33 และ 0.23±0.22คร้ัง ตามล าดบั) ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ค่าความถ่ีในการลอกคราบของกุง้เครยฟิ์ช (คร้ัง/ตวั/เดือน) ในระยะเวลา 2 เดือน 

อาหาร เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 
อาหารกุง้ส าเร็จรูปกุง้เครยฟิ์ช (control) 1.33±0.35a 0.40±0.31a 

อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัไคโตซาน   1.43±0.59a 0.43±0.39a 

อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั Schizochytrium sp. 1.60±0.35a 0.37±0.33a 

อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัวติามินรวมสตัวน์ ้ า 1.27±0.26a 0.23±0.22a 

หมายเหตุ: ค่าท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีต่างกนัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
2. การเจริญเตบิโต 
 การวดัการเจริญเติบโตของกุง้จะวดัจากความยาวของล าตวักุง้ เม่ือส้ินสุดการทดลองพบว่าในเดือนท่ีหน่ึง กุง้มี
ความยาวมากท่ีสุดในกุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวรวมกบั ไคโตซาน กุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวรวมกบั 
Schizochytrium sp. เล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวรวมกบั วิตามินรวมสัตวน์ ้ า และกลุ่มควบคุม ตามล าดบั (3.12±0.30, 
3.07±0.22, 2.96±0.25 และ2.84±0.60 เซนติเมตร) เม่ือน ามาวเิคราะห์ทางสถิติพบวา่กุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวรวม
กับ ไคโตซาน 400 ppm. กับกุ้งท่ีเล้ียงด้วยอาหารส าเร็จรูปกุ้งขาวรวมกับ Schizochytrium sp. ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในกลุ่มท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวรวมกบั 
วติามินรวมสตัวน์ ้ า และกลุ่มควบคุม (P<0.05) และในกลุ่มท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวรวมกบั วติามินรวมสตัวน์ ้ า และ
กลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ในเดือนท่ีสองพบวา่กุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาว
รวมกบั Schizochytrium sp. กบักุง้ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวรวมกบั ไคโตซาน มีค่าเท่ากนั ซ่ึงไม่มีความแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่  (2.63±2.07 และ 2.63±2.05 เซนติเมตร ตามล าดบั) ทั้งสองชุดการทดลองมีความแตกต่าง
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กนัทางสถิติกบักลุ่มควบคุม(1.45±1.95 เซนติเมตร) (P<0.05) และอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั วิตามินรวมสัตวน์ ้ า  ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติกบัทั้งสามชุดการทดลอง (2.03±2.08 เซนติเมตร) (P>0.05) ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียความยาวของล าตวักุง้เครยฟิ์ช (เซนติเมตร) ในระยะเวลา 2 เดือน 

อาหาร เร่ิมตน้ทดลง เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 

อาหารกุง้ส าเร็จรูปกุง้เครยฟิ์ช (control) 2.41 ± 0.11a 2.84±0.60a 1.45±1.95a 

อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัไคโตซาน  2.40 ± 0.08a 3.12±0.30b 2.63±2.05b 

อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั Schizochytrium sp. 2.37 ± 0.09a 3.07±0.22b 2.63±2.07b 

อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัวติามินรวมสตัวน์ ้ า 2.40 ± 0.07a 2.96±0.25a 2.03±2.08ab 

หมายเหต:ุ ค่าท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีต่างกนัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
3. อตัราการตาย 
 เม่ือน าอตัราการตายในแต่ละเดือนมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ทั้ งส่ีชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ในเดือนแรกกุง้ท่ีใชใ้นการทดลองทั้งหมดไม่พบการตาย แต่ในเดือนท่ีสองพบวา่กุง้มีอตัราการ
ตายดังน้ี โดยเรียงจากน้อยไปมาก ได้แก่ อาหารส าเร็จรูปกุ้งขาวร่วมกับ Schizochytrium sp. กับอาหารส าเร็จรูปกุ้งขาว
ร่วมกบั ไคโตซาน มีอตัราการตายท่ีเท่ากนั (36.67±15.28 % กบั 36.67±15.27 % ตามล าดบั) และมีอตัราการตายนอ้ยท่ีสุด 
รองมาเป็นอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั วิตามินรวมสัตวน์ ้ า (50.00±10.00%) ส่วนกลุ่มควบคุมมีอตัราการตายมากท่ีสุด 
(63.33±25.17%) ดงัตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 อตัราการตายเฉล่ีย (%) ของกุง้เครยฟิ์ช ในระยะเวลา 2 เดือน 

อาหาร เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 

อาหารกุง้ส าเร็จรูปกุง้เครยฟิ์ช (control) 0 63.33±25.17a 

อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัไคโตซาน   0 36.67±15.27a 

อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัSchizochytrium sp. 0 36.67±15.28a 

อาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัวติามินรวมสตัวน์ ้ า 0 50.00±10.00a 

หมายเหตุ:ค่าท่ีก ากบัดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีต่างกนัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
4. คุณภาพน า้ 

คุณสมบติัของน ้ าท่ีเล้ียงนั้นอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่เป็นอนัตรายต่อสตัวน์ ้ าโดยพบวา่ ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน ้ ามีค่า
อยูร่ะหวา่ง 7.34 – 8.36 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าอลัคาไลน์มีค่าอยูท่ี่ 69-139 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระดา้งมีค่าอยูใ่นช่วง 800-1000 
มิลลิกรัม/ลิตร ค่าไนไตรท์ 0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแคลเซียม 40 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแมกนีเซียม 100 – 200 
มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยูร่ะหวา่ง 7.63 – 8.34 และอุณหภูมิของน ้ ามีค่าอยูร่ะหวา่ง 25 –28.0 ºC ซ่ึงอยูใ่นช่วงท่ี
เหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของกุง้กา้มแดง 
ตารางที ่4 ค่าคุณภาพน ้ าตลอดระยะเวลาการเล้ียงกุง้ 2 เดือน 

ระยะเวลา pH ออกซิเจน
ละลายน ้ า 
(มก./ล) 

อลัคาไลน์ 
(มก./ล) 

ความ
กระดา้ง 
(มก./ล) 

ไนไตรท ์
(มก./ล) 

แคลเซียม 
(มก./ล) 

แมกนีเซียม 
(มก./ล) 

อุณหภูมิ 
๐C 

60 วนั 7.63 -8.34 7.34 - 8.36 69 - 139 800 - 1000     0  40   100 - 200   25 - 28 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  489 
 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

 การใช ้Schizochytrium spp. ผสมกบัอาหารส าเร็จรูปเพ่ือใชเ้ป็นอาหารเสริมจึงเป็นทางเลือกหน่ึงให้แก่เกษตรกร 
เน่ืองจากใน Schizochytrium spp. สามารถเพ่ิมปริมาณกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัท่ีจ าเป็นสูง (polyunsaturated fatty acid; PUFA) 
การศึกษาของสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์ ้ าชายฝ่ังพบว่าวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด มีผลในการลอกคราบ ท าให้เปลือกกุง้
แขง็หลงัลอกคราบท่ีรวดเร็ว เสริมระบบภูมิคุม้กนั การใชไ้คโตซานเคลือบอาหารกุง้ 400 ppm สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชอ้าหารและเพ่ิมอตัราการเจริญเติบโตในกุง้กลุาด าไดม้ากข้ึน (ปิยะบุตร,2552) ซ่ึงจากการทดลองพบวา่กลุ่มการทดลอง
ท่ีเล้ียงดว้ยอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั Schizochytrium spp. มีการลอกคราบท่ีสูงท่ีสุด แต่พบว่าไม่มีความแตกต่างทาง
นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการทดลองของอนุสรณ์ และคณะ(2558) ท่ีการเสริมดว้ย Schizochytrium spp. 
อตัราส่วน 7.5% ผสมอาหารเล้ียงกุง้กา้มกรามสามารถเพ่ิมการเจริญเติบโต 
 กุง้มีความตอ้งการกรดไขมนัจ าเป็นจากอาหารเพ่ือการเจริญเติบโต เน่ืองจากกุง้ไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมนั
เหล่าน้ีไดเ้อง (Cuzon et al.,2004) ซ่ึงการใช ้Schizochytrium spp. ผสมกบัอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาว เพ่ือใชเ้ป็นอาหารเสริมซ่ึงมี
ปริมาณกรดไขมันไม่อ่ิมตัวท่ีจ าเป็นสูง โดยเฉพาะกรดไขมันไม่อ่ิมตัวในกลุ่มโอเมก้า 3 คือ decosahexaenoic acid 
(DHA;22:6n3 ) (มยรุา, 2549 และ Jiang et al., 2004) จากการศึกษาพบวา่กุง้ท่ีไดรั้บ Schizochytrium spp. มีการเจริญเติบโตท่ี
ดีกวา่อาหารกุง้ส าเร็จรูปกุง้เครยฟิ์ช (control)และกลุ่มอาหารส าเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัวิตามินรวมสัตวน์ ้ า สอดคลอ้งกบัการ
ทดลองของปิยารมณ์ (2552) ท่ีไดท้ าการศึกษาการใช ้Schizochytrium spp. เสริมอาหารในการเล้ียงกุง้ขาวมีผลท าให้การ
เจริญเติบโตของกุง้สูงข้ึนทั้งท่ีเล้ียงดว้ยน ้ าความเค็มต ่าและความเค็มปกติ และจากการศึกษา กุง้กา้มกรามขนาดเล็กท่ีไดรั้บ 
Schizochytrium spp อัตราส่วน 7.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 75 มิลลิลิตรต่ออาหาร 1 กิโลกรัมในฟาร์มเล้ียงนั้ นมีอัตราการ
เจริญเติบโตท่ีสูง (อนุสรณ์, 2558) ส่วนการเสริมดว้ยไคโตซาน ใหแ้ก่กุง้มีผลไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการ
ใช ้Schizochytrium spp. ผสมกบัอาหารกุง้ส าเร็จรูป สอดคลอ้งกบัการทดลองการใชไ้คโตซานเคลือบอาหารกุง้สามารถช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชอ้าหารและเพ่ิมอตัราการเจริญเติบโตในกุง้กุลาด า ไดม้ากข้ึน ปริมาณไคโตซานท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้น
การเคลือบอาหารกุง้ คือ 400 ppm. (ปิยะบุตร, 2552) นอกจากน้ียงัเป็นส่วนประกอบของ cofactor ของระบบเอ็นไซมต์่างๆ 
ไ ด้ แ ก่  hydrogenase enzymes, alcohol, glutamate, lactate, glyceraldehyde-3-P, ribonuclease, carcoxypeptiase, DNA 
polymerase และ alkaline phosphatase และ ปริมาณฟอสฟอรัสในอาหาร 0.4% เพียงพอต่อการเจริญเติบต่อและการรอดตาย
ของลูกกุ้ง Penaeus vannamei ในระยะ Postlavae เม่ือมีอัตราส่วนของ Ca : P เท่ากับ 1 : 2 (Velasco et al.,1998) จากการ
ทดลองไดท้ าการเสริมแร่ธาตุรวมสตัวน์ ้ า ซ่ึงไม่มีส่วนประกอบของฟอสฟอรัส ใหผ้ลไม่แตกต่างกบักลุ่มควบคุม ซ่ึงอาจเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความถ่ีในการลอกคราบของกุง้ 
 กุ้งท่ีได้รับ Schizochytrium sp.ในอัตราส่วน 7.5 เปอร์เซ็นต์ มีอัตรารอดตายสูงสุดแตกต่างจากกุ้งท่ีไม่ได้รับ 
Schizochytrium spp. ซ่ึงมีอตัรารอดตายต ่าสุดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ทั้ งท่ีเล้ียงดว้ยความเค็ม 5 และ 25 พีพีที 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Lim et al.(1997) ท่ีท าการศึกษาอาหารท่ีผสมกรดไขมนัจากแหล่งต่างๆทั้งพืชและสัตวร์วม 7 
ชนิดต่ออตัรารอดตายและน ้ าหนกัเฉล่ียของกุง้ขาวแวนนาไมระยะ juvenile พบวา่กุง้ท่ีไดรั้บอาหารผสม menhaden fish oil 
ซ่ึงมีปริมาณกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัในกลุ่มโอเมกา้ 3 สูงสุด มีอตัรารอดตายและน ้ าหนกัเฉล่ียสูงท่ีสุด จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี
พบวา่กุง้มีอตัราการตายต ่า เม่ือเสริมดว้ย Schizochytrium spp. และไคโตซาน สอดคลอ้งกบัผลของ ปิยะบุตร (2552) ไดศึ้กษา
สารละลายไคโตซานมาใชเ้คลือบบนอาหารท่ีใชใ้นการเล้ียงกุง้กลุาด า ในพ้ืนท่ีความเคม็ต ่าประมาณ 5±2 พีพีที ของบ่อขนาด 
2 ไร่ พบวา่การใชไ้คโตซานเคลือบอาหารกุง้สามารถช่วยเพ่ิมอตัรารอดของลูกกุง้มากท่ีสุด 78.97 % ยิง่ไปกวา่นั้น การใชไ้ค
โตซานเคลือบอาหารกุง้ยงัมีผลท าให้กุง้ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีมาก และกลุ่มท่ีเสริมดว้ยวิตามินรวมสัตวน์ ้ า เน่ืองจาก
การศึกษาของ Cuzon et al.(2004) วิตามินอี มีความสามารถในการปกป้องการเกิดปฏิกิริยาเติมหมู่ออกซิเจน (peroxidation) 
ในกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัสูง (PUFA) และท าหนา้ท่ีในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ ในระบบภูมิคุม้กนั และท าหนา้ท่ีลด
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การหลัง่ของสารชนิด peroxides ท่ีเกิดจากระบบภูมิคุม้กนัperoxides ท่ีเกิดจากระบบภูมิคุม้กนัน ้ าเลือดท่ีจะท าลายผนงัเซลล์
ของเม็ดเลือด (hemocyte)  และ พบว่าปริมาณของวิตามินซีลดลงอย่างรวดเร็วในขณะท่ีกุง้ขาววางไข่และในลูกกุง้แรกฟัก
ระยะนอเพลียส ซ่ึงอาจจะกล่าวไดว้า่วติามินซีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่สาหรับกุง้ในช่วงระยะเวลาท่ีไข่ก าลงัพฒันาและในขณะ
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การใช้พืชต่างชนิดเป็นอาหารสมทบส าหรับเลีย้งปลาแรดในกระชัง 
The Use of different Plants as a Feed Supplement for Rearing  

Giant gourami (Ospronemus goramy, Lacepede) 
 

ยพุิน พนูดี1* 

Yupin Phoondee1* 
 

บทคัดย่อ 
 

การใช้พืชต่างชนิดเป็นอาหารสมทบส าหรับเล้ียงปลาแรดในกระชัง ใช้แหน เปลือกกล้วย และซังข้าวโพด  
ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการเล้ียงปลากินพืช น ามาผสมกบัอาหารเม็ดส าเร็จรูป ใชอ้ตัราส่วน 1:1 โดยใชอ้าหารเม็ด
ส าเ ร็จรูปเป็นชุดควบคุม ท าการศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และคุณภาพน ้ า  ได้แก่ อุณหภูมิน ้ า   
ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ จากการทดลองดา้น
น ้ าหนกัเฉล่ีย พบวา่อาหารปลาแรดท่ีใชอ้าหารเมด็ส าเร็จรูปผสมเปลือกกลว้ยมีการเจริญเติบโตดา้นน ้ าหนกัมากท่ีสุด  เท่ากบั 
30.141.30 กรัมต่อตวั รองลงมาคืออาหารเม็ดส าเร็จรูปผสมซังขา้วโพด, อาหารเม็ดส าเร็จรูปผสมแหน และอาหารเม็ด
ส าเร็จรูป และมีน ้ าหนกัเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (P≤0.05) ดา้นความยาวเฉล่ียพบวา่ อาหารเม็ดส าเร็จรูปผสมเปลือกกลว้ยมีความยาว
เฉล่ียมากท่ีสุด  เท่ากบั 15.581.32 เซนติเมตรต่อตวั รองลงมาคืออาหารเมด็ส าเร็จรูปผสมแหน, อาหารเมด็ส าเร็จรูปผสมซงั
ขา้วโพด และอาหารเม็ดส าเร็จรูป และมีน ้ าหนักเฉล่ียน้อยท่ีสุด (P≤0.05) และพบว่าอตัราการรอดตายทุกชุดการทดลอง
เท่ากบัร้อยละ 100 ส่วนคุณภาพน ้ าท่ีใชใ้นการเล้ียงปลาแรดพบวา่ อุณหภูมิน ้ าและความเป็นกรด-ด่างอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม
ต่อการเพาะเล้ียงปลาแรด ส่วนปริมาณออกซิเจนละลายน ้ า และแอมโมเนียม-ไนโตรเจนมีค่าต ่ากวา่เกณฑท่ี์เหมาะสมต่อการ
เพาะเล้ียงปลาแรด แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายของปลาแรด ดงันั้นการใชพื้ชมาเป็นอาหาร
สมทบเพ่ือเล้ียงปลาแรด สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการใชพื้ชใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 
ค าส าคญั : อาหารสมทบ, ปลาแรด, คุณภาพน ้ า, การเจริญเติบโต, อตัราการรอดตาย 
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ABSTRACT 
 

The use of different plants as a feed supplement for rearing Giant  gourami (Ospronemus goramy,  Lacepede)  in 
the case using duck weed, banana peal and corn cob, It was has the right properties for fish feeding. Mixed with ready-to-
eat foods in 1: 1 ratio, the used of pellet feed as control. Study on growth, survival rate and water quality are water 
temperature, pH, dissolved oxygen (DO) and ammonium-nitrogen for a period of 6 weeks. Average weight It were found 
that the diet of pellet feed with banana peel had the highest growth rate of 30.141.30 g / body, followed by pellet  feed 
with corn cob, pellet feed with duck weed  and pellet  feed the lowest average weight (P≤0.05). The average length were 
found that the diet of pellet feed with banana peel had the highest growth rate of 15.581.32 cm / body, followed by pellet  
feed with duck weed  , pellet feed with corn cob and pellet  feed the lowest average weight (P≤0.05). And the survival rate 
of all treatments was 100%. The water quality used in rearing Giant gourami, the study found that water temperature and 
pH were suitable for aquaculture. Ammonium-nitrogen were not suitable for aquaculture of fish, but not affect the growth 
and survival rate of Giant gourami. The utilization of plants as feed supplement for rearing Giant gourami provided good 
possibility for guideline to use the most beneficial plants. 
 
Keywords : Feed supplement, Giant  gourami, Water quality, Growth, Survival rate 
 

บทน า 
ปลาแรด  มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Ospronemus  goramy, Lacepede (Robert, 1992) และมีช่ือสามญัวา่ Giant  gourami 

ปลาแรดเป็นปลาน ้ าจืดขนาดใหญ่ชนิดหน่ึง ปลาแรดจดัเป็นปลาตระกูลเดียวกบัปลาหมอไทย  ปลาหมอตาล ปลากริม ปลา
กดั ปลากระด่ีนาง ปลากระด่ีหมอ้ ปลาสลิด (ยพิุนท์, 2537) เม่ือโตเตม็วยัมีรูปร่างขนาดใหญ่ โดยขนาดท่ีวดัไดย้าวประมาณ 
60 เซนติเมตร น ้ าหนกั 9 กิโลกรัม (Pillay, 1990) เป็นปลาท่ีเล้ียงง่าย กินอาหารไดท้ั้งพืชและสัตว ์ไดแ้ก่ ผกั ผลไม ้พืชต่างๆ 
เศษอาหาร รวมทั้งสตัวข์นาดเลก็ๆ นอกจากน้ียงัสามารถอาศยัอยูใ่นน ้ าท่ีมีปริมาณออกซิเจนนอ้ยๆได ้เน่ืองจากมีอวยัวะช่วย
ในการหายใจ (labyrinth organ) ทนไดใ้นสภาพท่ีมีอุณหภูมิและ pH ต ่า เจริญเติบโตไดดี้ทั้งน ้ าจืดและน ้ ากร่อย (เฉิดฉันและ
คณะ, 2538 และ สมประสงคแ์ละคณะ, 2534) มีถ่ินก าเนิดแถบหมู่เกาะสุมาตรา, ชวา และบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซีย ส่วน
ในประเทศไทยพบอยูท่ัว่ไปตามแหล่งน ้ าต่างๆ  เช่น แม่น ้ าเจา้พระยา,  แม่น ้ าโขง,  แม่น ้ าป่าสัก, แม่น ้ าตาปี และแม่น ้ าสะแก
กรัง ปลาแรดจดัเป็นปลาตระกลูเดียวกบัปลาหมอไทย,  ปลาหมอตาล, ปลากริม, ปลากดั, ปลากระด่ีนาง, ปลากระด่ีหมอ้ และ
ปลาสลิด (ยพุินท์, 2537) เม่ือน ามาประกอบอาหารส่วนของเน้ือปลาแรดนุ่มมีรสชาติอร่อย ไม่ค่อยมีกา้ง จึงเป็นท่ีนิยมของ
ผูบ้ริโภคมาก นอกจากน้ียงัเป็นปลาท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจสามารถเล้ียงไดท้ั้งบ่อดินและกระชงัและจ าหน่ายเป็นไดท้ั้ง
ปลาเน้ือและปลาสวยงามในราคาสูง ซ่ึงตน้ทุนการผลิตเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคญัต่อการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า โดยคิดเป็น
ค่าอาหารประมาณร้อยละ 50 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด (ยม, 2545) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีถา้เราสามารถน าพืชหรือของ
เหลือท้ิงท่ีปลาแรดกินเป็นอาหารได้ หาง่ายในทอ้งถ่ิน ราคาถูก ได้แก่ เปลือกกลว้ย แหนเป็ด ซังขา้วโพด น ามาใช้เป็น
ส่วนผสมในสูตรอาหารร่วมกบัอาหารเม็ดส าเร็จรูปส าหรับเล้ียงปลาแรดในกระชงั เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต อตัราการรอด
ตาย และคุณภาพน ้ าบางประการ ทั้งน้ียงัเป็นการเพ่ิมคุณค่าทางอาหารและเป็นทางเลือกหน่ึงของกลุ่มเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียง
ปลาไดอี้กดว้ย  
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การวางแผนการทดลอง 

การเตรียมปลาและกระชงัท่ีใชใ้นการทดลอง ท าการเตรียมกระชงั ขนาด 1 x 1 x 1 เมตรจ านวน 12 กระชงั ท าการ
จบัสลากสุ่มส่ิงทดลองตามแผนการทดลองท่ีวางไว ้ปล่อยลูกปลาแรดขนาด ประมาณ 1 น้ิว ในอตัราปล่อย 8 ตวัต่อตาราง
เมตรศึกษาชนิดของอาหารปลาจากพืชท่ีเหมาะสมในการเล้ียงลูกปลาแรด ต่อน ้ าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึน อตัราการเจริญเติบโต อตัรา
การแลกเน้ือ อตัราการรอดตาย ใชก้ารวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยแบ่ง
ส่ิงทดลองออกเป็น 4 ส่ิงทดลองๆ ละ 3 ซ ้ า ดงัน้ี 

ส่ิงทดลองท่ี 1 อาหารเมด็ส าเร็จรูป (ไฮเกรด) 
ส่ิงทดลองท่ี 2 แหนเป็ด:อาหารเมด็ส าเร็จรูป  (1:1) 
ส่ิงทดลองท่ี 3 เปลือกกลว้ย:อาหารเมด็ส าเร็จรูป (1:1) 
ส่ิงทดลองท่ี 4 ซงัขา้วโพด:อาหารเมด็ส าเร็จรูป  (1:1) 

2. การเตรียมการทดลอง 
ท าการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Designs); CRD โดยการจับฉลากแต่ละส่ิง

ทดลองทั้ง 4 ส่ิงทดลอง จากนั้นเตรียมกระชงัส าหรับท าการทดลองใชก้ระชงัขนาด 111 เมตร จ านวน 12 ใบ ในบ่อดิน 
ใส่ลูกปลาแรดท่ีมีความยาวเฉล่ีย 7.51±0.1 โดยใส่กระชงัละ 8 ตวั รวม 96 ตวั ให้อาหารลูกปลาแรดจนกว่าจะอ่ิม โดยให้
อาหารร้อยละ 5 ของน ้ าหนกัตวั แบ่งให้ 2 ม้ือต่อวนั ในเชา้เวลา 08.00 น. และเยน็เวลา 17.00 น. อาหารท่ีใชใ้นการเล้ียงลูก
ปลาแรดจะใหต้ามส่ิงทดลองขา้งตน้  
3. ท าการเก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของลูกปลาแรด ไดแ้ก่ ทางดา้นน ้ าหนกัและความยาวเฉล่ีย อตัราการรอดตาย ตามสูตร 
ดงัน้ี   
 
 สูตรการหาน ้ าหนกัเฉล่ีย (กรัม/ตวั)  

                                      =
น ้าหนกัปลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการชัง่

จ านวนปลาท่ีใชใ้นการชัง่
 

 
 สูตรการหาความยาวเฉล่ีย (เซนติเมตร/ตวั)  

                                      =
ความยาวปลาทั้งหมดใชใ้นการวดั

จ านวนปลาท่ีใชว้ดั
 

 
 สูตรการหาอตัราการรอดตาย        

                                      =
จ านวนปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง  

จ านวนปลาเม่ือเร่ิมการทดลอง
 

 
4. การศึกษาขอ้มูลดา้นคุณภาพน ้ า 

การเก็บขอ้มูลคุณภาพน ้ าท่ีใชใ้นการเล้ียงลูกปลาแรด เม่ือเร่ิมการทดลองและทุกๆ สัปดาห์ เพื่อจะไดท้ราบถึงการ
เปล่ียนแปลงของคุณภาพน ้ า ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง, อุณหภูมิน ้ า, ค่าออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า และแอมโมเนียม-ไน
ไตรเจน (Eaton et al., 2005) 

  100 
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ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
จากการศึกษาศึกษาการเจริญเติบโตอตัราการรอดตายและอตัราการแลกเน้ือของลูกปลาแรดดว้ยสูตรอาหารต่าง

ชนิดไดก้ าหนดการอนุบาลเล้ียงลูกปลาแรดดว้ยอาหารต่างชนิดกนัพบวา่ไดผ้ลการศึกษาคน้ควา้ดงักราฟแสดงผล ดงัน้ี 
1. ดา้นการเจริญเติบโตของลูกปลาแรด 

จากการการทดลองเล้ียงลูกปลาแรดด้วยอาหารต่างกัน 4 ชนิดคือ ส่ิงทดลองท่ี 1 (อาหารเม็ดส าเร็จรูป)  
ส่ิงทดลองท่ี 2 (แหน:อาหารเม็ดส าเร็จรูป = 1:1) ส่ิงทดลองท่ี 3 (เปลือกกลว้ย:อาหารเม็ดส าเร็จรูป = 1:1) ส่ิงทดลองท่ี 4              
(ซงัขา้วโพด:อาหารเมด็ส าเร็จรูป = 1:1)  เล้ียงในกระชงัขนาด 1x1x1 ลูกบาศกเ์มตร เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห์ พบวา่         

1.1 น ้ าหนกัเฉล่ียของลูกปลาแรด (กรัมต่อตวั) ลูกปลาแรดท่ีเล้ียงในกระชงัดว้ยอาหารท่ีต่างกนั 4 คือ ส่ิงทดลองท่ี 1 
(อาหารเม็ดส าเร็จรูป) ส่ิงทดลองท่ี 2 (แหน:อาหารเม็ดส าเร็จรูป) ส่ิงทดลองท่ี 3 (เปลือกกลว้ย:อาหารเม็ดส าเร็จรูป) ส่ิง
ทดลองท่ี 4 (ซงัขา้วโพด:อาหารเม็ดส าเร็จรูป) โดยมีน ้ าหนกัเฉล่ียเร่ิมตน้ 8.39±1.13, 8.95±0.97, 9.70±1.32 และ 9.99±2.41 
กรัมต่อตวั ตามล าดบั หลงัจากการใหอ้าหารสมทบต่างชนิดกนัพบวา่การเจริญเติบโตดา้นน ้ าหนกัเฉล่ียจนส้ินสุดการทดลอง 
นาน 6 สปัดาห์ ส่ิงทดลองท่ี 3 เปลือกกลว้ย:อาหารเมด็ส าเร็จรูป มีน ้ าหนกัเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 30.14±16.30 กรัมต่อตวั ตาม
ดว้ยส่ิงทดลองท่ี 4 ซงัขา้วโพด:อาหารเมด็ส าเร็จรูป มีน ้ าหนกัเท่ากบั 27.15±0.82 กรัมต่อตวั, ส่ิงทดลองท่ี 2 แหน:อาหารเม็ด
ส าเร็จรูป มีน ้ าหนกัเท่ากบั 19.38±0.34 กรัมต่อตวั และ ส่ิงทดลองท่ี 1 อาหารเม็ดส าเร็จรูป มีน ้ าหนกัเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 
19.20±2.65 กรัมต่อตวั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีระดบัร้อยละ 95 (p≤0.05) ซ่ึงอาจจะอธิบายไดว้า่ปลา
แรดเป็นปลากินพืชดงันั้นอาหารเสริมท่ีใส่ลงไปเพ่ือลดตน้ทุนค่าอาหารเช่น สารอาหารจากเปลือกกลว้ยจึงส่งผลท าให้ลูก
ปลาแรดมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีใกลเ้คียงกบัการเล้ียงอาหารเมด็ท่ีมีโปรตีนสูง 40 เปอร์เซ็นต ์ดงัภาพท่ี 1  
 

 
 

ภาพที ่1 การเจริญเติบโตดา้นน ้ าหนกัเฉล่ียของปลาแรดเม่ือเล้ียงดว้ยอาหารต่างชนิดกนัจนส้ินสุดการทดลอง 
ตลอดระยะเวลาการเล้ียง 6 สปัดาห์ 
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1.2 ความยาวเฉล่ีย (เซนติเมตรต่อตวั) ลูกปลาแรดท่ีเล้ียงในกระชังด้วยอาหารท่ีต่างกัน 4 คือ ส่ิงทดลองท่ี 1 
(อาหารเม็ดส าเร็จรูป) ส่ิงทดลองท่ี 2 (แหน:อาหารเม็ดส าเร็จรูป) ส่ิงทดลองท่ี 3 (เปลือกกลว้ย:อาหารเม็ดส าเร็จรูป) ส่ิง
ทดลองท่ี 4 (ซงัขา้วโพด:อาหารเม็ดส าเร็จรูป) โดยมีความยาวเฉล่ียเร่ิมตน้ 7.85±0.20, 7.73±0.02 7.51±0.1 และ 7.77±0.05 
เซนติเมตรต่อตวั ตามล าดับ การเจริญเติบโตด้านความยาวเฉล่ียเม่ือเล้ียงด้วยอาหารต่างกันจนส้ินสุดการทดลอง เป็น
ระยะเวลานาน 6 สัปดาห์พบวา่ ส่ิงทดลองท่ี 3 เปลือกกลว้ย:อาหารเม็ดส าเร็จรูป มีความยาวเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 15.58±1.32 
เซนติเมตรต่อตวั ตามดว้ย ส่ิงทดลองท่ี 2 แหนต่ออาหารเม็ดส าเร็จรูป เท่ากบั 15.11±0.09 เซนติเมตรต่อตวั, ส่ิงทดลองท่ี 1 
อาหารเมด็ส าเร็จรูป เท่ากบั 15.01±0.24 เซนติเมตรต่อตวั และส่ิงทดลองท่ี 4 ซงัขา้วโพด:อาหารเมด็ส าเร็จรูปมีความยาวเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 14.95±0.75 เซนติเมตรต่อตวั ซ่ึงอาจจะอธิบายไดว้า่ปลาแรดเป็นปลากินพืชดงันั้นอาหารเสริมท่ีใส่ลงไป
เพื่อลดตน้ทุนค่าอาหารเช่น สารอาหารจากเปลือกกลว้ยจึงส่งผลท าให้ลูกปลาแรดมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีใกลเ้คียงกบัการ
เล้ียงอาหารเมด็ท่ีมีโปรตีนสูง 40 เปอร์เซ็นต ์ดงัภาพท่ี 2 
 

 
ภาพที่ 2 การเจริญเติบโตดา้นความยาวเฉล่ียของปลาแรดเม่ือเล้ียงดว้ยอาหารต่างชนิดกนัจนส้ินสุดการทดลอง      ตลอด
ระยะเวลาการเล้ียง 6 สปัดาห์ 
 ค่าอาหารในการเพาะเล้ียงสัตว์น ้ าของเกษตรกร มีต้นทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของต้นทุนการผลิตทั้ งหมด 
(Bhujel, 2011; ยม, 2545)  และค่าอาหารส าเร็จรูปมีราคาแพง ท าให้เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงไดก้ าไรจากการผลิตปลาน้อย จึง
ตอ้งมีการลดตน้ทุนในเร่ืองอาหาร โดยการประยุกต์ใชว้ตัถุดิบจากพืชท่ีมีในทอ้งถ่ินเพ่ือน ามาใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหาร
ส าหรับการเล้ียงปลา จากการศึกษาของ Fasakin และคณะ (1999) พบว่าสามารถใชแ้หนเป็ดท่ีเป็นพืชทอ้งถ่ินมาทดแทน
อาหารส าเร็จรูปชนิดเมด็ไดถึ้งร้อยละ 30 ในการเล้ียงปลานิล นอกจากน้ีการใชเ้ปลือกกลว้ยและซงัขา้วโพดเป็นส่วนผสมใน
อาหารสัตวน์ ้ า ยงัเป็นการใชว้ตัถุดิบทางการเกษตรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เน่ืองจากเป็นของเหลือท้ิงจ านวนมากและมีการ
น ามาใชน้้อย ดงันั้นจึงใชพื้ชดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการลดตน้ทุนการผลิตดา้นอาหาร (อมรรัตน์ และคณะ, 2548) ซ่ึง
เหมาะสมในการผลิตอาหารสตัวน์ ้ าไวใ้ชเ้องโดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ิน 

1.4 อตัราการรอดตายของลูกปลาแรด (เปอร์เซ็นต์) ลูกปลาแรดท่ีเล้ียงในกระชงัด้วยอาหารท่ีต่างกนั 4 คือ ส่ิง
ทดลองท่ี 1 (อาหารเม็ดส าเร็จรูป) ส่ิงทดลองท่ี 2 (แหน:อาหารเม็ดส าเร็จรูป) ส่ิงทดลองท่ี 3 (เปลือกกลว้ย:อาหารเม็ด
ส าเร็จรูป) ส่ิงทดลองท่ี 4 (ขา้วโพด:อาหารเม็ดส าเร็จรูป) โดยมีความยาวเฉล่ียเร่ิมตน้ 7.85±0.20, 7.73±0.02 7.51±0.1 และ 
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7.77±0.05  พบวา่มีอตัราการรอดตาย ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 0 จนถึงส้ินสุดการทดลองพบวา่ อตัราการรอดตายของลูกปลาแรด  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต ์ทุกส่ิงทดลองแสดงให้เห็นวา่ลูกปลาแรดสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มและยอมรับ
อาหารท่ีใชเ้ล้ียงได ้
2. ค่าคุณภาพน ้ าในบ่อเล้ียงลูกปลาแรดในกระชงั 
 2.1 ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ความเป็นกรดเป็นด่างของน ้ าในบ่อท่ีใชเ้ล้ียงลูกปลาแรดตลอดระยะเวลาการเล้ียง 
6 สัปดาห์มีค่าอยู่ในช่วง 6.24 – 7.60 ซ่ึงค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน ้ าท่ีใชเ้ล้ียงปลามีค่าท่ีเหมาะสม เท่ากบั 6.5-9.0 (สม
ประสงคแ์ละคณะ,2534)   
 2.2 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) อุณหภูมิของน ้ าในบ่อท่ีใชเ้ล้ียงลูกปลาแรดในกระชงัตลอดระยะเวลาการเล้ียง 6 
สปัดาห์ ท่ีท าการทดลองพบวา่ ทุกส่ิงทดลองมีค่าอุณหภูมิของน ้ าอยูท่ี่ 32.11 - 28.42 องศาเซลเซียส แต่ค่าท่ีเหมาะสมในการ
เล้ียงลูกปลาแรดใหเ้จริญเติบโตอยูท่ี่  21 – 28 องศาเซลเซียส ค่าอุณหภูมิของน ้ าท่ีใชเ้ล้ียงลูกปลาแรดคร้ังน้ีไม่มีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตของลูกปลาแรด เน่ืองจากปลาแรดสามารถเจริญเติบโตไดท้ั้งในน ้ าจืดและน ้ ากร่อย และทนอุณหภูมิต ่าไดถึ้ง 
15 องศาเซลเซียส (เฉิดฉนัและคณะ, 2538)   
 2.3 ค่าออกซิเจนท่ีละลายในน ้ า (มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าออกซิเจนท่ีละลายในน ้ าในบ่อท่ีใชเ้ล้ียงลูกปลาแรดตลอด
ระยะเวลาการเล้ียง 6 สปัดาห์อยูท่ี่ 1.14 - 2.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่ามาตรฐานท่ีเหมาะต่อการเจริญเติบโตของปลามี
ค่ามากกวา่ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ข้ึนไป ซ่ึงค่าออกซิเจนท่ีละลายในน ้ าท่ีใชเ้ล้ียงลูกปลาแรดคร้ังน้ีอยูท่ี่ 1.14 – 2.01 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ซ่ึงน้อยกว่าค่าท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลา แต่จากขอ้มูลพบว่าลูกปลาแรดมีการเจริญเติบโตตามปกติ 
เน่ืองจากปลาแรดสามารถอาศยัอยูใ่นน ้ าท่ีมีปริมาณออกซิเจนนอ้ย เพราะปลาแรดมีอวยัวะพิเศษช่วยในการหายใจ (labyrinth 
organ) (Pillay, 1990) ซ่ึงปกติค่าออกซิเจนท่ีละลายในน ้ าส าหรับการเล้ียงสตัวน์ ้ าไม่ควรต ่ากวา่ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (Boyd and 
Tucker, 1992) 
 2.4 แอมโมเนียม-ไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน ้ าในบ่อท่ีใชเ้ล้ียงลูกปลาแรดตลอด
ระยะเวลาการทดลอง 6 สัปดาห์ พบวา่มีค่าอยูใ่นช่วง 0.326 – 0.538 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
ลูกปลาแรดควรมีค่านอ้ยกวา่ 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตรถึงแมว้า่ปริมาณแอมโมเนียมท่ีเป็นสารพิษมีค่ามากแต่ไม่ส่งผลต่ออตัรา
การรอดตายและอตัราการเจริญเติบโตอาจจะมีสาเหตุมาจาก ตวัปลาแรดมีอวยัวะช่วยหายใจ สามารถท่ีจะรับออกซิเจนจาก
อากาศโดยตรง แอมโมเนียม-ไนโตรเจน ไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร (FAO, 2014) 
ตารางที ่1 คุณภาพน ้ าบางประการของน ้ าท่ีใชใ้นการเพาะเล้ียงปลาแรดเป็นระยะเวลา 6 สปัดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สปัดาห์ท่ี 
อุณหภูมิน ้ า 

(C˚) 
pH DO (mg/l) 

แอมโมเนียม–ไนโตรเจน 
(mg/l) 

0 30.21 7.45 1.14 0.389 
1 30.25 6.89 1.67 0.370 
2 30.25 7.12 1.34 0.538 
3 29.14 7.33 1.64 0.512 
4 28.42 7.56 1.60 0.489 
5 30.62 7.60 1.98 0.435 
6 32.11 6.24 2.01 0.326 
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สรุปผลการวจัิย 
 การเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายของลูกปลาแรดท่ีเล้ียงดว้ยอาหารสมทบต่างชนิดจ านวน 4 ส่ิงทดลอง ไดแ้ก่ 
ส่ิงทดลองท่ี 1 (อาหารเม็ดส าเร็จรูป) ส่ิงทดลองท่ี 2 (แหน:อาหารเม็ดส าเร็จรูป) ส่ิงทดลองท่ี 3 (เปลือกกลว้ย:อาหารเม็ด
ส าเร็จรูป) ส่ิงทดลองท่ี 4 (ซงัขา้วโพด:อาหารเมด็ส าเร็จรูป)  โดยมีอตัราส่วน 1:1 ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
การเจริญเติบโต อตัราการรอดตาย และคุณภาพน ้ าของลูกปลาแรดท่ีเล้ียงดว้ยอาหารต่างชนิด ซ่ึงตลอดระยะเวลาการเล้ียง 6 
สัปดาห์ พบวา่ ลูกปลาแรดท่ีเล้ียงดว้ยเปลือกกลว้ย:อาหารส าเร็จรูปมีการเจริญเติบโตดา้นน ้ าหนกัเฉล่ียและความยาวเฉล่ีย
มากท่ีสุด ส่วนอตัราการรอดตายพบวา่มีอตัราการรอดตายร้อยละ 100 ทุกส่ิงทดลอง และคุณภาพน ้ าในการเล้ียงปลาแรดทุก
พารามิเตอร์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาแรด ขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ีมีประโยชน์โดย
สามารถน าไปเผยแพร่และส่งเสริมให้เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงปลาแรดและปลากินพืชชนิดอ่ืนๆ น าไปใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการน าพืชวตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ินมาใชไ้ดอี้กทางหน่ึง 
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การเจริญเติบโตและรูปแบบการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนด า-ขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)  
ทีเ่ลีย้งในความเค็มที่แตกต่างกนั 

Growth Performance and Growth Pattern of Black and White Ocellaris Clownfish (Amphiprion 

ocellaris Cuvier, 1830) Rearing in Different Salinities 
 

วกิิจ ผินรับ1* และวรวฒิุ เกิดปราง1 

Wikit Phinrub1* and Worawut Koedprang1 
 

บทคัดย่อ 
 

ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนด า-ขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) โดยท าการเล้ียง
ปลาในตูก้ระจกเป็นระยะเวลา 90 วนั มี 4 ชุดการทดลอง (26 28 30 และ 32 ส่วนในพนัส่วน) ปลาการ์ตูนด า-ขาว มีน ้ าหนกั
ตวัเฉล่ียก่อนทดลองเท่ากับ 0.14±0.01 0.14±0.00 0.14±0.01 และ 0.14±0.01 กรัม ตามล าดับ และมีความยาวเหยียดเฉล่ีย
เท่ากบั 1.88±0.02 1.93±0.03 1.95±0.15 และ 1.95±0.02 เซนติเมตร ตามล าดบั ผลการทดลองพบว่า มีน ้ าหนักเฉล่ียเท่ากบั 
0.94±0.10 0.90±0.07 0.99±0.07 และ 0.90±0.04 กรัม ตามล าดบั และมีความยาวเฉล่ียเท่ากบั 3.46±0.15 3.45±0.11 3.52±0.08 
และ 3.47±0.02 เซนติเมตร ตามล าดบั มีอตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะเท่ากบั 2.10±0.11 2.03±0.15 2.17±0.01 และ 2.05±0.09 
เปอร์เซ็นตต์่อวนั ตามล าดบั น ้ าหนกัเพ่ิมต่อวนัเท่ากบั 0.09±0.01 0.08±0.01 0.09±0.01 และ 0.09±0.01 กรัมต่อวนั ตามล าดบั 
น ้ าหนกัเพ่ิมเท่ากบั 541.94±0.94  583.80±0.91 588.46±0.38 และ 562.55±0.98 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และอตัราการรอดตาย
เท่ากบั 83.33±0.87 100±0.00 100±0.00 และ 96.66±0.76 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั ซ่ึงน ้ าหนักเพ่ิมต่อวนั มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) แต่อตัราการรอดตาย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และพบรูปแบบการ
เจริญเติบโตเป็นแบบไอโซเมตริก มีสมการความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวและน ้ าหนกัของปลาการ์ตูนด า-ขาว รวมเพศ คือ 
W = 0.015TL3.21 (R2 = 0.97) W = 0.018TL3.07 (R2 = 0.97) W = 0.016TL3.20 (R2= 0.97) และ W = 0.018TL3.09 (R2= 0.97) โดย
ปลาการ์ตูนด า-ขาว สามารถเล้ียงไดดี้ในระดบัความเคม็ 28 และ 30 ส่วนในพนัส่วน ซ่ึงมีน ้ าหนกัเพ่ิมต่อวนัและมีอตัราการ
รอดตายท่ีสูงกวา่ 
 
ค าส าคญั : การเจริญเติบโต, การเล้ียงปลา, คุณภาพน ้ า, ปลาการ์ตูน 
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ABSTRACT 
 

Effect of salinity on growth performance of black and white ocellaris clownfish (Amphiprion ocellaris Cuvier, 
1830) was studied. The fish cultured for ninety days in the glass aquarium. The experiment was divided into four treatments 
(26 28 30 and 32 parts per thousand, ppt). The initial average body weights and total lengths of fish were 0.14±0.01 
0.14±0.00 0.14±0.01 and 0.14±0.01 gram, and 1.88±0.02 1.93±0.03 1.95±0.15 and 1.95±0.02 centimeter, respectively. The 
results showed the average weight were 0.94±0.10 0.90±0.07 0.99±0.07 and 0.90±0.04 gram, respectively and the average 
lengths were 3.46± 0.15 3.45±0.11 3.52±0.08 and 3.47± 0.02 centimeter, respectively. The specific growth rates were 
2.10±0.11 2.03±0.15 2.17±0.01 and 2.05±0.09 percent per day, respectively. The average diary growths were 0.09±0.01 
0.08±0.01 0.09±0.01 and 0.09±0.01 grams per day, respectively. The weight gains were 541.94±0.94 583.80±0.91 
588.46±0.38 and 562.55±0.98 percent, respectively.The survival rates were 83.33±0.87 100±0.00 100±0.00 and 96.66±0.76 
percent, respectively. The weight gains were significant difference (P<0.05) but the survival rate were not significant 
difference (P>0.05). The length-weight relationships of mixed sexes are isometric growth pattern and equations of the black 
and white ocellaris clownfish were W = 0.015TL3.21 (R2 = 0.97) W = 0.018TL3.07 (R2 = 0.97) W = 0.016TL3.20 (R2 = 0.97) 
and W = 0.018TL3.09 (R2 = 0.97). The black and white ocellaris clownfish can be culture at salinity range of 28 and 30 ppt, 
the both weight gains and survival rate, trends to be higher.  
 
Keywords: Growth Performance, Fish Culture, Water Quality, Amphiprion ocellaris 
 

บทน า 
ปลาการ์ตูนเป็นปลาเศรษฐกิจท่ีมีสีสันสวยงาม เป็นท่ีนิยมในตลาดปลาสวยงามสามารถจ าหน่ายไดใ้นราคาสูง

จัดเป็นสินคา้ประมง ท่ีมีศักยภาพทางการตลาดและสามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก ปัจจุบันนักวิชาการไทยประสบ
ความส าเร็จในการเพาะฟักปลาการ์ตูนไดจ้ านวนหลายชนิด ท าให้ธุรกิจการเพาะปลาการ์ตูนในประเทศขยายเพ่ิมมากข้ึน วร
วุฒิ (2549) กล่าวว่าคุณภาพน ้ าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการเล้ียงปลาการ์ตูนเน่ืองจากปลาตอ้งอาศยัอยู่ในน ้ าท่ีมีคุณภาพท่ี
เหมาะสมตลอดเวลา คุณสมบติัของน ้ าท่ีใชเ้ล้ียงปลายงัมีผลโดยตรงกบัสีสันความสวยงามและสุขภาพของปลา ดงันั้นผูท่ี้
เล้ียงปลาการ์ตูนจ าเป็นตอ้งศึกษาคุณสมบติัของน ้ าทั้ งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกับการ
เจริญเติบโตและอตัราการรอดตายของปลาการ์ตูนโดยเฉพาะความเคม็ ความเค็มเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของ
สตัวน์ ้ า โดยเฉพาะระบบการควบคุมปริมาณน ้ าในร่างกาย (Water regulatory system) ซ่ึงมีผลแตกต่างของแรงดนัออสโมติก 
(Osmotic pressure) ระหว่างภายในตวัสัตวน์ ้ าและน ้ าภายนอก ปลามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งใชพ้ลงังานในการควบคุม 
Osmotic pressure เพ่ือรักษาสมดุลของร่างกายไม่ให้แสดงอาการป่วย ซ่ึงถา้หากรุนแรงก็อาจจะท าให้ปลาตายได ้(สราวุธ 
และคณะ, 2551) ปลาการ์ตูนด า-ขาว มีช่ือวิทยาศาสตร์เหมือนกบัปลาการ์ตูนส้มขาว และถือเป็นปลาชนิดเดียวกนัแต่มีการ
ผนัแปรของสี โดยส่วนท่ีเป็นสีสม้หรือสม้เหลืองถูกแทนท่ีดว้ยสีด า ลกัษณะล าตวัมีสีด า มีแถบสีขาว 3 แถบ พาดบริเวณส่วน
หัว ล าตวัและบริเวณหางในแหล่งน ้ าธรรมชาติ พบปลาชนิดน้ีไดใ้นถ่ินเฉพาะ คือ ทางเหนือของออสเตรเลีย (ศูนยว์ิจยัและ
พฒันาประมงอนัดามนัตอนล่าง, 2 5 5 9 )ปลาการ์ตูนแต่ละชนิดจะมีรูปแบบสีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงปกติจะประกอบไปดว้ยสี
สม้ แดง ด า เหลือง และส่วนใหญ่จะมีแถบสีขาวพาดขวางล าตวั 1-3 แถบ ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ของปลาการ์ตูนก็วา่ไดอ้ยา่งไร
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ก็ตามแมจ้ะเป็นปลาการ์ตูนชนิดเดียวกนัแต่มกัมีสีแตกต่างกนับา้ง ปลาท่ีอาศยัต่างสถานท่ีกนัอาจมีสีท่ีแตกต่างกนัไดเ้รียก
ลกัษณะเช่นน้ีวา่ความผนัแปรของสี (ธรณ์, 2544) 

ปัจจุบนัพบวา่ ปลาการ์ตูนด า-ขาว เป็นปลาสวยงามท่ีนิยมเล้ียงกนัในตูก้ระจก สามารถเล้ียงไดอ้ยา่งแพร่หลาย ไม่
ว่าจะเป็นการเล้ียงในครอบครัวเพ่ือเป็นงานอดิเรก หรือตามหน่วยงานต่างๆ เน่ืองจากการเล้ียงปลาสวยงามจะสร้างความ
เพลิดเพลินใหแ้ก่ผูพ้บเห็น  แต่จากการศึกษายงัไม่มีรายงานวา่ระดบัความเคม็ท่ีปลาการ์ตูนด า-ขาว สามารถเจริญเติบโตไดดี้
และมีอตัรารอดสูงนั้นอยูท่ี่ระดบัใด ดงันั้นการศึกษาเก่ียวกบัการเจริญเติบโตในระดบัความเคม็ท่ีต่างกนัในตูก้ระจกนั้น จึง
เป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายปลาการ์ตูนด า-ขาว เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดเ้ผยแพร่
ใหแ้ก่ผูท่ี้นิยมเล้ียงปลาการ์ตูนต่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การวางแผนการทดลอง 

แผนการทดลองแบ่งการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design: CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น 
4 ชุดการทดลอง (Treatments) คือ การเล้ียงปลาการ์ตูนด า-ขาว ในน ้ าทะเลท่ีระดบัความเค็ม 26 28 30 32 ส่วนในพนัส่วน 
(ppt = part per thousand) จ านวน 3 ซ ้ า (Replications) ซ ้ าละ 10 ตวั   
2. การเตรียมการทดลอง 

เตรียมตูป้ลาจ านวน 12 ตู ้เศษเปลือกหอยทะเล โดยลา้งท าความสะอาด ตากให้แห้ง ติดตั้งระบบให้อากาศ ท าการ
ค านวณความเคม็ของแต่ละระดบั โดยใชสู้ตร N1V1 = N2V2  เติมน ้ าทะเลแต่ละระดบัความเคม็จ านวน 22 ลิตร ใส่เปลือกหอย
ทะเลใหก้ระจายทัว่พ้ืนตูป้ลา และท าการเตรียมสตัวท์ดลอง ซ้ือสตัวท์ดลองมาจากศูนยว์จิยัและพฒันาประมงชายฝ่ังตรัง พกั
ในถงัพกัเป็นระยะเวลา 7 วนั และปรับระดบัความเคม็วนัละ 2 ppt และท าการพกัสตัวท์ดลองอีก 7 วนั  
3. ขั้นตอนการทดลอง 

เล้ียงปลาการ์ตูนด า-ขาว อาย ุ40 วนั เป็นระยะเวลา 90 วนั ให้กินอาร์ทีเมียและอาหารเม็ดส าเร็จรูปเป็นอาหารโดย
ใหกิ้นจนอ่ิมวนัละ 2 ม้ือ เวลา 09.00 น.และ 16.00 น. ดูดตะกอนและถ่ายน ้ าทุก 2 วนั คร้ังละ 50 เปอร์เซ็นต ์(%) 
4. วธีิเก็บขอ้มูล 

ชัง่น ้ าหนกั วดัความยาว ก่อนเร่ิมการทดลอง ระหวา่งทดลองชัง่น ้ าหนกัและวดัความยาวทุก 30 วนั น าขอ้มูลมา
ค านวณหาค่าน ้ าหนกัเฉล่ีย ความยาวเฉล่ีย อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ อตัราการรอดตาย น ้ าหนกัเพ่ิมต่อวนั และน ้ าหนกั
เพ่ิม ตามสูตรของ วมิลและคณะ (2535) ดงัน้ี  

4.1. น ้ าหนกัเฉล่ีย (Weight average) 
= น ้าหนกัปลารวม (กรัม) 
           จ านวนปลา 
 

4.2. ความยาวเฉล่ีย (Length average) 
= ความยาวปลารวม (เซนติเมตร) 

จ านวนปลา 
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4.3. อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (Specific Growth Rate; SGR) (เปอร์เซ็นต/์วนั) 
= 100 x (ln นน.ปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง– ln นน.ปลาเม่ือเร่ิมการทดลอง) 

จ านวนวนัท่ีทดลอง 
 

4.4. อตัรารอดตาย (Survival rate; SR %)  
= จ านวนปลาเม่ือส้ินสุดการทดลอง x100 

          จ านวนปลาเม่ือเร่ิมตน้การทดลอง 
 

4.5. น ้ าหนกัเพ่ิมต่อวนั (Average diary growth; ADG, g/day) 
= น ้าหนกัปลาเม่ือส้ินสุดการเล้ียง-น ้ าหนกัปลาเร่ิมตน้ 

จ านวนวนัท่ีเล้ียง 
 

4.6. น ้ าหนกัเพ่ิม (Weight gain; WG, %) 
= น ้ าหนกัปลาเม่ือส้ินสุดการเล้ียง-น ้ าหนกัปลาเร่ิมตน้ x100 

 น ้ าหนกัปลาเร่ิมตน้ 
5. การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

น าขอ้มูล น ้ าหนัก และอตัราการรอดตาย ของปลาการ์ตูนด า-ขาว มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบสุ่มตลอด 
(Completely Randomized Design: CRD) ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี DMRT (Duncan,s New Multiple Range Test) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (SigmaStat 3.5) 
6. ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวและน ้ าหนกั  

น าขอ้มูลน ้ าหนกัและความยาวเหยยีด ไปวเิคราะห์ตามวธีิการของ Rounsefell และ Everhart (1953) และ Ricker 
(1979) ในรูปของสมการยกก าลงั  

W = aLb 

หรืออยูใ่นรูปของ log W = log a + b log L ซ่ึงเป็นสมการเสน้ตรง 
โดย W = น ้าหนกัเป็นกรัม L = ความยาวเป็นเซนติเมตร a และ b = เป็นค่าคงท่ี 

 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
1.น ้าหนกัเฉล่ีย (Weight average) 

ปลาการ์ตูนด า-ขาว ท่ีเล้ียงดว้ยระดบัความเคม็ 26 28 30 และ 32 ส่วนในพนัส่วน (ppt) มีน ้ าหนกัเฉล่ียเร่ิมตน้เท่ากบั 
0.14±0.01 0.14±0.00 0.14±0.01 และ 0.14±0.01 กรัม และมีน ้ าหนักเฉล่ียในระยะการเล้ียง 90 ว ัน เท่ากับ 0.94±0.10 
0.90±0.07 0.99±0.07 และ 0.90±0.04 กรัม ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวา่ ปลาการ์ตูนด า-ขาว มีน ้ าหนกัเฉล่ียไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัภาพท่ี 1 
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2. ความยาวเฉล่ีย (Length average) 
ปลาการ์ตูนด า-ขาว ท่ีเล้ียงด้วยระดับความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt มีความยาวเฉล่ียเร่ิมตน้เท่ากับ 1.88±0.02 

1.93±0.03 1.95±0.15 และ 1.95±0.02 เซนติเมตร ตามล าดับ ในระยะการเล้ียง 90 วนั มีความยาวเฉล่ียเท่ากับ 3 .46±0.15 
3.45±0.11 3.52±0.08 และ 3.47±0.02 เซนติเมตร ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวา่ ปลาการ์ตูนด า-ขาว มีความยาว
เฉล่ียไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที ่1 น ้ าหนกัเฉล่ียของปลาการ์ตูนด า-ขาว ท่ีเล้ียงดว้ยความเคม็ 4 ระดบั 
 

 
ภาพที ่2 ความยาวเฉล่ียของปลาการ์ตูนด า-ขาว ท่ีเล้ียงดว้ยความเคม็ 4 ระดบั 
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3. อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (Specific growth rate) 
ปลาการ์ตูนด า-ขาว ท่ีเล้ียงดว้ยระดบัความเคม็ 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.10±0.11 

2.03±0.15 2.17±0.01 และ 2.05±0.09 เปอร์เซ็นตต์่อวนั ตามล าดบั เม่ือวเิคราะห์ผลทางสถิติพบวา่ ปลาการ์ตูนด า-ขาว ท่ีเล้ียง
ในความเคม็ต่างกนั 4 ระดบั โดยมีอตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที ่3 อตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะและน ้ าหนกัเพ่ิมต่อวนั ของปลาการ์ตูนด า-ขาว ท่ีเล้ียงดว้ยความเคม็ 4 ระดบั 

4. น ้าหนกัเพ่ิม (Weight gain) 
ปลาการ์ตูนด า-ขาว ท่ีเล้ียงด้วยระดับความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วนั มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 

541.94±0.94  583.80±0.91 588.46±0.38 และ 562.55±0.98 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั เม่ือวเิคราะห์ผลทางสถิติพบวา่ ปลาการ์ตูน
ด า-ขาว ท่ีเล้ียงในความเคม็ต่างกนั 4 ระดบั น ้ าหนกัเพ่ิมมีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ดงัภาพท่ี 4 
 

 
ภาพที ่4 น ้ าหนกัเพ่ิมและอตัราการรอดตาย  ของปลาการ์ตูนด า-ขาว ท่ีเล้ียงดว้ยความเคม็ 4 ระดบั 

5.น ้าหนกัเพ่ิมต่อวนั (Average diary growth) 
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ปลาการ์ตูนด า-ขาว ท่ีเล้ียงดว้ยระดบัความเคม็ 26 28 30 แล 32 ppt ในระยะเวลา 90 วนั มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.09±0.01 
0.08±0.01 0.09±0.01 และ 0.09±0.01 กรัมต่อวนั ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาการ์ตูนด า-ขาว ท่ีเล้ียงใน
ความเคม็ต่างกนั 4 ระดบั มีน ้ าหนกัท่ีเพ่ิมต่อวนัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัภาพท่ี 3 
6. อตัราการรอดตาย (Survival rate) 

ปลาการ์ตูนด า-ขาว ท่ีเล้ียงด้วยระดับความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วนั มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
83.33±0.87 100±0.00 100±0.00 และ 96.66±0.76 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวา่ ปลาการ์ตูนด า-ขาว 
ท่ีเล้ียงในความเคม็ต่างกนั 4 ระดบั มีอตัราการรอดตายไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัภาพท่ี 4 
7. ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวและน ้ าหนกั 

ปลาการ์ตูนด า-ขาว ท่ีเล้ียงดว้ยระดบัความเคม็ 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วนั มีรูปแบบการเจริญเติบโต
เป็นแบบไอโซเมตริก มีสมการความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวและน ้ าหนักของปลาการ์ตูนด า-ขาว รวมเพศ คือ W = 
0.015TL3.21 (R2 = 0.97) W = 0.018TL3.07 (R2 = 0.97) W = 0.016TL3.20 (R2 = 0.97) และ W = 0.018TL.3.09 (R2 = 0.97) ดงัภาพ
ท่ี 5-8 
การเจริญเตบิโตของปลาการ์ตูนด า-ขาว 

การเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนด า-ขาว ดา้นน ้ าหนกัและความยาว พบวา่ ท่ีเล้ียงดว้ยระดบัความเคม็ ทั้ง 4 ระดบั มี
น ้ าหนกัเพ่ิมต่อวนั เท่านั้นท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) ท่ีระดบัความเคม็ 28 และ 30 ppt มีน ้ าหนกั
เพ่ิมต่อวนั สูงกว่าท่ีระดบัความเค็ม 26 และ 32 ppt แต่ท่ีระดบัความเค็ม 30 ppt มีน ้ าหนักและความยาวสูงกว่าทุกระดบัท่ี
ศึกษา อาจเป็นเพราะว่าปลาการ์ตูนด า-ขาว ท่ีเล้ียงสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีค่อยๆ เปล่ียนไปได ้ไดรั้บ
สารอาหารท่ีเพียงพอ วิธีการเล้ียงและการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีเล้ียงมีความเหมาะสม จึงท าให้การเจริญเติบโตของปลา
การ์ตูนด า-ขาว ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อุธร (2550) กล่าววา่ การเจริญเติบโตของปลาจะเป็นไปอยา่ง
รวดเร็วในระยะแรกเม่ือปลาอายนุอ้ยและชา้ลงเม่ือปลาอายมุากข้ึนถา้สภาพแวดลอ้มท่ีปลาอยูอ่าศยัมีความเหมาะสมและปลา
ได้รับสารอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างเพียงพอก็จะมีอตัราการเจริญเติบโตสูง หากปลาท่ีเล้ียงในตูมี้ความ
หนาแน่นหรือน ้ าหนกัรวมมากเกินไป ท าใหก้าร เจริญเติบโตลดต ่าลง 
 

 
ภาพที ่5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวและน ้ าหนกัของปลาการ์ตูนด า-ขาว รวมเพศ ท่ีระดบัความเคม็ 26 ppt 
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ภาพที ่6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวและน ้ าหนกัของปลาการ์ตูนด า-ขาว รวมเพศ ท่ีระดบัความเคม็ 28 ppt 

 
 
 

 
ภาพที ่7 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวและน ้ าหนกัของปลาการ์ตูนด า-ขาว รวมเพศ ท่ีระดบัความเคม็ 30 ppt 
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ภาพที ่8 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวและน ้ าหนกัของปลาการ์ตูนด า-ขาว รวมเพศ ท่ีระดบัความเคม็ 32 pptฃ 

อตัราการรอดตายของปลาการ์ตูนด า-ขาว และความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวและน า้หนัก 
อตัราการรอดตายของปลาการ์ตูนด า-ขาว ท่ีเล้ียงดว้ยระดบัความเคม็ ทั้ง 4 ระดบั นั้นไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่ท่ีระดบัความเคม็ 28 และ 30 ppt มีอตัราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต ์เป็นเพราะวา่ระดบัความ
เคม็ท่ีเล้ียงนั้นเหมาะสมกบัปลาการ์ตูนชนิดน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั โกวทิย ์(2549) ท่ีเล้ียงปลาการ์ตูนสม้ขาวและปลาการ์ตูนอาน
มา้ ในน ้ าทะเลความเคม็ 30 ppt มีอตัราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต ์โดยตูก้ระจกมีการติดตั้งระบบกรอง เตรียมน ้ าไว ้1 เดือน 
ก่อนการเล้ียง โดยเล้ียงปลาการ์ตูนร่วมกบัหอยนมสาว และกุง้มดแดง แต่แตกต่างจากการศึกษาน้ีท่ีเตรียมน ้ าก่อนการเล้ียง
เพียง 15 วนั (ใส่น ้ าในตูก้ระจก ใส่เปลือกหอยทะเลรองพ้ืนตู ้และใส่กุง้ขาวท่ีตายแลว้ลงไป 1 ตวั รอให้กุง้ขาวยอ่ยสลาย มี
ตะไคร่น ้ าเกาะเปลือกหอยทะเลและน ้ าในตูก้ระจกใส) และเล้ียงปลาการ์ตูนด า-ขาว เพียงชนิดเดียว ด ารงค ์(2546) กล่าวว่า 
ความเค็มของน ้ ามีผลต่อการด ารงชีวิตของสัตวน์ ้ า โดยเฉพาะระบบควบคุมปริมาณน ้ าภายในร่างกายซ่ึงมีผลมาจากความ
แตกต่างของแรงดนัออสโมติกภายในตวัสูงกวา่น ้ าภายนอก แต่อยา่งไรก็ตามสตัวน์ ้ าทัว่ไปสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพน ้ า
ท่ีมีความเค็มได ้แต่ตอ้งค่อยเป็นค่อยไปอยา่งชา้ๆ การศึกษาน้ี สอดคลอ้งกบั Dhaneesh (2012) การเพาะพนัธ์ุ การพฒันาวยั
อ่อนและการทนความเคม็ของปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ท่ีระดบัความเค็ม 20 25 30 35 และ 40 ppt พบวา่ท่ีความเคม็ 30 และ 
35 ppt มีอตัราการรอด 100 เปอร์เซ็นต ์ความเค็ม 40 ppt มีอตัราการรอด 88 เปอร์เซ็นต ์ความเค็ม 20 และ 25 ppt มีอตัราการ
รอด 76 เปอร์เซ็นต ์และ Ajith (2010) ศึกษาการเล้ียงปลาการ์ตูนวยัอ่อนโดยใชน้ ้ าทะเล ความเค็ม 22-24 ppt มีอตัราการรอด
ตาย 55 เปอร์เซ็นต ์และผลของความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวและน ้ าหนกั ของปลาการ์ตูนด า-ขาว รวมเพศ ในความเคม็ทั้ง 
4 ระดบั ไม่ท าใหรู้ปแบบการเจริญเติบโตเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงยงัเป็นแบบไอโซเมตริก  
 

สรุปผลการวจัิย 
การเล้ียงปลาการ์ตูนด า-ขาว เพ่ือสวยงามสามารถเล้ียงไดใ้นระดบัความเคม็ 26-32 ppt แต่ถา้ตอ้งการเล้ียงเพ่ือเป็น

พอ่แม่พนัธ์ุควรเล้ียงท่ีระดบัความเคม็ 28 และ 30 ppt เพราะวา่มีน ้ าหนกัเพ่ิมต่อวนัท่ีดีกวา่ และไม่มีการตาย และผลของความ
เค็มทั้ง 4 ระดบั มีน ้ าหนักจะเป็นสัดส่วนกบัความยาว การเล้ียงปลาการ์ตูนด า-ขาว ถา้ไดรั้บสารอาหารเพียงพอกบัความ
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ตอ้งการ มีสภาพแวดลอ้ม และ คุณภาพน ้ าโดยเฉพาะความเค็ม อยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
เล้ียงปลาการ์ตูนด า-ขาว ท าใหมี้การเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายสูงข้ึน 
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ปรสิตโมโนจีเนียนและปริมาณแบคทเีรียทั้งหมดในปลานิลแดง 
ทีเ่ลีย้งในกระชังบริเวณแม่น า้น่าน จังหวดัพษิณุโลก 

Monogeneans and Total Bacterial Count in Cage-Cultured Red Tilapia  
in Nan River, Phitsanulok 

 
เกรียงศกัด์ิ  สิทธิวงษา1 ลดัดาวลัย ์บุญรักษ์1 สุภาพร เกตุแกว้ 1 และ รุ่งระว ีทองดอนเอ1* 

Kriangsak Sittiwongsa1, Laddawan Boonrak1, Supaporn Ketkaew1 and Rungrawee Thongdon-A1* 
 

บทคัดย่อ 
 การแพร่กระจายของปรสิตโมโนจีเนียนและปริมาณแบคทีเรียทั้ งหมดในตบัของปลานิลแดง (Oreochromis 
niloticus x O. mossambicus) และในน ้ าท่ีมีการเล้ียงปลานิลแดงในกระชงับริเวณแม่น ้ าน่าน จงัหวดัพิษณุโลก ไดด้ าเนินการ
ศึกษาจากตวัอย่างปลานิลแดงจ านวนทั้งหมด 90 ตวั โดยน าเหงือกปลามาตรวจหาปรสิตโมโนจีเนียน จดัจ าแนกชนิด หา
ความชุกชุมและความหนาแน่นเฉล่ีย และน าตบัของปลาและตวัอยา่งน ้ าในกระชงัมาตรวจนบัปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดโดย
วธีิ spread plate ผลการศึกษาพบวา่ปลานิลแดงมีปรสิตโมโนจีเนียนเกาะท่ีเหงือกจ านวน 74 ตวั คิดเป็นร้อยละ 82.2 ของปลา
ทั้งหมด และมีความหนาแน่นเฉล่ียเท่ากบั 21.7 ตวัต่อปลา 1 ตวั เม่ือน ามาจ าแนกชนิดพบปรสิตทั้งหมด 2 สกลุ 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
Cichlidogyrus  sclerosus, C. halii, C. thurstonae, C. tilapiae และ Scutogyrus  longicornis   โดยชนิดท่ีมีความชุกชุมและ
ความหนาแน่นเฉล่ียสูงสุด คือ C. sclerosus มีค่าเท่ากับ 76.7% และ 13.7 ตวัต่อปลา 1 ตวั ตามล าดับ และน้อยสุดคือ C. 
tilapiae มีค่าเท่ากบั  35.6 % และ 1.9 ตวัต่อปลา 1 ตวั ตามล าดบั ส่วนชนิด C. thurstonae, C. halii และ S. longicornis มีค่า
ความชุกชุมเท่ากบั 56.7%, 55.6% และ 50.0% ตามล าดบั และความหนาแน่นเฉล่ียเท่ากบั 3.4, 4.9 และ 4.0 ตวัต่อปลา 1 ตวั 
ตามล าดบั ส าหรับปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดท่ีตรวจพบในตบัปลานิลแดงและในน ้ าเล้ียงปลานิลในกระชงั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
6.26±10.28 x 105 ซีเอฟยตู่อกรัม และ 2.90±3.06 x 104 ซีเอฟยตู่อมิลลิลิตร ตามล าดบั     
 
ค าส าคญั : โมโนจีเนียน, ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด, ปลานิลแดง, การเล้ียงปลาในกระชงั 
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ABSTRACT 
 

 A study was conducted to investigate the distribution of monogeneans and total bacterial count of cage-cultured 
red tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) in Nan River, Phitsanulok province. Total number of 90 fish 
specimens were examined for identification, prevalence and mean intensity of gills monogeneans. Liver of fish specimens 
and water samples in cage of red tilapia culture were collected for measuring the total bacterial count by spread plate 
technique.  The results of this research revealed that 74 fish were infested with a prevalence of 82.2% and mean intensity 
of 21.7 parasites per infected fish. Five species of gills monogenean were found, namely Cichlidogyrus sclerosus, C. halii, 
C. thurstonae, C. tilapiae and Scutogyrus longicornis. The highest of prevalence and intensity was observed for C. sclerosus 
with 76.7% and 13.7 parasites per infected fish, respectively. C. tilapiae showed the lowest of prevalence and intensity with 
35.6% and 1.9 parasites per infected fish, respectively. The prevalence of C. thurstonae, C. halii and                   S. longicornis 
were 56.7%, 55.6% and 50.0%, respectively and mean intensity of them were 3.4, 4.9 and 4.0 parasites per infested fish, 
respectively. The densities of total bacteria from the liver of red tilapia and from the water were 6.26±10.28 x 10 5 CFU/g 
and 2.90±3.06 x 104 CFU/ml, respectively. 
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บทน า 
ปลานิลเป็นปลาเศรษฐกิจท่ีไดรั้บความนิยมในการเล้ียงและบริโภคทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เน่ืองจากเล้ียง

ง่าย ปรับตวักบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ เจริญเติบโตและขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็ว อีกทั้งเน้ือมีรสอร่อย จึงสามารถส่งออกไปสู่ตลาด
ต่างประเทศได ้จึงท าให้ปลานิลเป็นท่ีตอ้งการของตลาดเพ่ิมข้ึน รูปแบบการเล้ียงปลานิลในปัจจุบนัมีทั้งการเล้ียงในบ่อดิน 
และในกระชงัตามแม่น ้ าสาธารณะ ซ่ึงเล้ียงในเชิงพานิชยม์ากข้ึน โดยเฉพาะการเล้ียงปลาในกระชงัสามารถใชป้ระโยชน์จาก
แหล่งน ้ าสาธารณะ เช่น แม่น ้ า อ่างเก็บน ้ า เป็นตน้ ซ่ึงสะดวกในการดูแลจดัการเคล่ือนยา้ย รวมทั้งการเก็บเก่ียวผลผลิตและมี
การลงทุนต ่ากวา่รูปแบบการเล้ียงอ่ืน ๆ แต่ท าให้ไดผ้ลผลิตและผลตอบแทนต่อพ้ืนท่ีสูง (กรมประมง, 2557) อยา่งไรก็ตาม 
ปัญหาการเล้ียงปลานิลในกระชงัยงัพบปัญหาหลายดา้น นอกจากจะไม่สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มและคุณภาพน ้ าต่าง ๆ 
ไดแ้ลว้ ปัญหาส าคญัประการหน่ึงท่ีเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลในกระชงัประสบคือการเกิดโรค เน่ืองจากเกษตรกรนิยมปล่อย
ปลาท่ีอตัราความหนาแน่นสูง และขาดการจดัการท่ีดี รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีแปรปรวนสูง (ชนกนัต,์ 2556) ท าให้เกิดการ
ตาย ส่งผลให้ผลผลิตท่ีได้ค่อนขา้งต ่า ซ่ึงสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่ในปลานิลมาจากปรสิตและเช้ือแบคทีเรียท่ี
ปนเป้ือนมาจากในน ้ า  

ปรสิตเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีเปิดโอกาสใหเ้ช้ือโรคต่าง ๆ เขา้สู่เจา้บา้นได ้เน่ืองจากปรสิตสามารถเขา้เกาะกบั
เจา้บา้นไดโ้ดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มโมโนจีเนียน เป็นปรสิตกลุ่มหนอนตวัแบน (Phylum Platyhelminthes) หรือท่ีรู้จกักนัใน
ช่ือ “ปลิงใส” มีอวยัวะยึดเกาะท่ีทา้ยตวั (Opisthaptor)  ส่วนมากพบเกาะบริเวณเหงือกของปลานิล และพบไดต้ลอดทั้งปี 
ปรสิตกลุ่มน้ีท าอนัตรายต่อเน้ือเยื่อของเจา้บา้นใหเ้กิดความเสียหาย เม่ือปรสิตเคล่ือนท่ีไปตามอวยัวะต่าง ๆ  จะเกิดบาดแผล
และท าใหเ้ช้ือก่อโรคต่าง ๆ เช่น แบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส เขา้ไปในตวัเจา้บา้นได ้(Bichi and Dawaki, 2010)  โดยเฉพาะบริเวณ
เหงือกซ่ึงเป็นท่ีแลกเปล่ียนออกซิเจน ผลมาจากการใชต้ะขอยึดเกาะท าใหเ้น้ือเยือ่บริเวณนั้นเกิดการฉีกขาด บวมและอกัเสบ
ได้ (สมาน และคณะ, 2544) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนแก๊สท่ีเหงือกลดลง ปลาอ่อนแอ และติดเช้ือโรคใน
ภายหลงัไดง่้าย  นอกจากปรสิตแลว้ เช้ือแบคทีเรียก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดโรคโดยปนเป้ือนมากบัน ้ าและเขา้สู่ตวัปลา
ไดจ้ากการกินอาหารและทางบาดแผลบริเวณภายนอกตวั เม่ือมีการติดเช้ือแบคทีเรียเกิดข้ึนส่งผลใหเ้กิดความผิดปกติ บริเวณ
อวยัวะภายใน โดยเฉพาะบริเวณตบัซ่ึงเป็นอวยัวะท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง และเห็นความผิดปกติไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจาก
มีขนาดใหญ่ ความผิดปกติท่ีพบ เช่น การตกเลือก สีซีด มีกอ้นสีขาว เป็นตน้  

การศึกษาทางดา้นโรคปลานิลจึงเป็นประโยชน์ส าหรับเกษตรกร โดยเฉพาะผูเ้ล้ียงปลานิลบริเวณแม่น ้ าน่านซ่ึงเป็น
แม่น ้ าสายส าคญัของภาคเหนือท่ีมีการเล้ียงปลานิลในกระชงัจ านวนมาก ซ่ึงยงัไม่มีรายงานขอ้มูลทางดา้นโรคปรสิตและ
ปริมาณแบคทีเรีย ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานทางดา้นความหลากหลายของชนิดปรสิตโมโนจีเนียน และขอ้มูลปริมาณ
แบคทีเรียในน ้ าและตบัปลานิลแดงได ้ดงันั้น การหาขอ้มูลชนิด ความชุกชุมและความหนาแน่นเฉล่ียของปรสิตโมโนจีเนียน
ท่ีพบบริเวณเหงือกของปลานิลแดงเล้ียงในกระชังแม่น ้ าน่าน จังหวดัพิษณุโลก  ตลอดจนปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด จะ
สามารถน ามาเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในดา้นการจดัการดา้นโรคและขอ้มูลทางนิเวศวิทยาในการจดัการการเล้ียงปลานิล และเฝ้า
ระวงัเพื่อลดความเส่ียงในการเกิดโรคปลานิลในอนาคตได ้ 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 

1. การเกบ็ตวัอย่างปลา 
 เก็บตวัอยา่งปลานิลแดงขนาดความยาวเฉล่ีย  15 .2±0.85 เซนติเมตร ท่ีเล้ียงในกระชงัแม่น ้ าน่าน บริเวณ ต.วงฆอ้ง 
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยรวบรวมตวัอย่างคร้ังละ 15 ตวั ทุก 10 วนั เป็นเวลา 60 วนั ตั้ งแต่เดือนธันวาคม 2559                  
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ถึง มกราคม 2560 น าตวัอย่างปลาใส่ในถงัพลาสติกท่ีมีการให้อากาศตลอดการ ขนส่งมายงัอาคารห้องปฏิบติัการประมง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก เพ่ือน ากลบัไปศึกษาต่อไป 
2. การศึกษาทางด้านปรสิตวทิยาและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 น าตวัอยา่งปลานิลแดงมาท าให้สลบโดยใชน้ ้ ามนักานพลู แลว้น าไปตรวจหาปรสิตกลุ่มโมโนจีเนียนตามวิธีของ 
Thonguthai et al (1999) โดยตัดแยกแกนเหงือกและซ่ีเหงือกวางใส่จานเพาะเช้ือ (petri dish) ท่ีมีน ้ าสะอาดอยู่ แล้วส่อง
ตรวจดูใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ก าลงัขยายต ่า ใชเ้ข็มเข่ียปลายแหลมแยกปรสิตออกจากซ่ีเหงือก แลว้ใชห้ลอดหยดขนาดเล็ก 
(dropper) ดูดปรสิตข้ึนมาวางบนกระจกสไลด์ ปิดทบัดว้ยกระจกปิดสไลด์ ผนึกดว้ยน ้ ายาทาเล็บแบบใสบนมุมของกระจก
ปิดสไลด์ ตรึงและรักษาสภาพตวัอยา่งปรสิตดว้ยน ้ ายา ammonium – pricrate glycerineให้แทรกผ่าน ท้ิงไว ้1 คืน แลว้จึงปิด
ทบัขอบของกระจกปิดสไลด์ทั้ ง 4 ดา้นดว้ยน ้ ายาทาเล็บแบบใสอีกคร้ัง แลว้จึงน าไปจ าแนกชนิดปรสิตตามเอกสารของ 
Pariselle และ Euzet (1995a, b)  Thongdon-A และคณะ (2012) Maneepitaksanti และคณะ (2014) และ Lerssutthichawal 
และคณะ (2016) 
 นบัจ านวนปรสิตโมโนจีเนียนท่ีแยกไดจ้ากเหงือกปลานิลแดงน ามาวเิคราะห์หาค่าความชุกชุม (Prevalence) และ
ความหนาแน่นเฉล่ีย (Mean intensity) ตามวธีิของ Margolis et al. (1982) ดงัสูตร 
 ความชุกชุม (Prevalence)       =       จ านวนปลาท่ีพบปรสิตแตล่ะชนิด  x 100  (1) 
          จ านวนของปลาทั้งหมด 
 

ความหนาแน่นเฉล่ีย (Mean intensity)    =         จ านวนปรสิตแต่ละชนิดท่ีพบทั้งหมด  (2) 
จ านวนปลาท่ีพบปรสิตแต่ละชนิด 
 

3. การแยกเช้ือแบคทเีรียจากตบัปลา 
 ด าเนินการแยกเช้ือแบคทีเรียจากตบัโดยเทคนิคปลอดเช้ือ (Aseptic technique) ใชมี้ดผ่าตดัผ่าเปิดทอ้งตวัอยา่งปลา
แต่ละตวั เช็ดอวยัวะภายในดว้ยแอลกอฮอล ์75% และใชคี้มและกรรไกรตดัตบัออกมาชัง่น ้ าหนกัใหไ้ด ้1 กรัม น าไปบดให้
ละเอียด  แลว้ใส่ในหลอดทดลองท่ีมีน ้ าเกลือเขม้ขน้ 0.85% ท่ีฆ่าเช้ือแลว้ ลงไป 9 มิลลิลิตร จากนั้นน ามาเจือจางสารละลาย
แบคทีเรียคร้ังละ 10 เท่า ด้วยน ้ าเกลือ 0.85% ท่ีฆ่าเช้ือแล้วท่ีความเข้มข้น 10-1 – 10-5  แล้วดูดสารละลายจ านวน 100 
ไมโครลิตร ลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ Nutrient agar (Difco, USA) โดยแต่ละความเขม้ขน้ท า 2 ซ ้ า บ่มท่ีอุณหภูมิ 28-30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง นบัจ านวนโคโลนีของแบคทีเรียท่ีเจริญบนอาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีจ านวนระหวา่ง 30-300 โคโลนี
ต่อจานเล้ียงเช้ือเท่านั้น 
4. การแยกเช้ือแบคทเีรียในน า้ในกระชังเลีย้งปลา 
 เก็บตวัอยา่งน ้ าในกระชงัเล้ียงปลาจ านวน 5 จุด ใส่ลงในหลอดพลาสติกท่ีผ่าการฆ่าเช้ือแลว้ น ามาเจือจางคร้ังละ   
10 เท่า ดว้ยน ้ าเกลือ 0.85% ท่ีฆ่าเช้ือแลว้ท่ีความเขม้ขน้ 10-1 – 10-5  แลว้ดูดสารละลายจ านวน 100 ไมโครลิตร ลงบนอาหาร
เล้ียงเช้ือ Nutrient agar (Difco, USA) โดยแต่ละความเขม้ขน้ท า 2 ซ ้ า บ่มท่ีอุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
นบัจ านวนโคโลนีของแบคทีเรียท่ีเจริญบนอาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีจ านวนระหวา่ง 30-300 โคโลนีต่อจานเล้ียงเช้ือเท่านั้น 
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ผลและวจิารณ์ผล 
1. ชนิดและการแพร่กระจายของปรสิตโมโนจเีนียนในปลานิลแดงทีเ่ลีย้งในกระชัง 
 จากตวัอย่างปลานิลแดงท่ีเล้ียงในกระชงัแม่น ้ าน่านทั้งหมด 90 ตวั พบปลาท่ีมีปรสิตโมโนจีเนียนเกาะท่ีเหงือก
จ านวน 74 ตวั คิดเป็นร้อยละ 82.2 ของปลาทั้งหมด ความหนาแน่นของปรสิตเฉล่ีย 21.7 ตวัต่อปลา 1 ตวั โดยปรสิตท่ีพบใน
การศึกษาคร้ังน้ีมีจ านวน 2 สกลุ ไดแ้ก่ Cichlidogyrus และ Scutogyrus โดย Cichlidogyrus จ าแนกได ้4 ชนิด ไดแ้ก่ C.  halii, 
C. sclerosus, C. thurstonae และ C. tilapiae ส่วน Scutogyrus จ าแนกได้ 1 ชนิด คือ S. longicornis  โดยชนิดท่ีพบมีการ
แพร่กระจายมากท่ีสุด คือ C. sclerosus พบในปลาสูงถึง 76.7 % ของปลาทั้งหมด มีความหนาแน่นเฉล่ีย 13.7 ตวัต่อปลา 1 ตวั 
รองลงมาคือ C. thurstonae, C. halii, Scutogyrus longicornis และ C. tilapiae  ตามล าดบั(ตารางท่ี 1) 
  ปรสิตโมโนจีเนียนในเหงือกของปลานิลท่ีเล้ียงในกระชงัตามแม่น ้ าต่าง ๆ ในประเทศไทย พบมีรายงานเกือบ          
ทุกภาค  ทั้ งภาคกลาง  (วรกฤต ,  2556; Thongdon-A et al, 2012 ) ,   ภาค เหนือ  (กานดา  และ  วรวิทย์ ,  2557),                                                               
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ศุภมาศ, 2552), และภาคใต ้(วฒิุชยั และ ธีรวฒิุ, 2557;  สุไหลมาน, 2557;) ส่วนใหญ่รายงานพบ
ปรสิตโมโนจีเนียน 2 สกลุ ไดแ้ก่ Cichlidogyrus และ Scutogyrus พบทั้งในปลานิลด าและปลานิลแดง จากการศึกษาในคร้ังน้ี
ผลการศึกษาตรงกบัการรายงานของ Maneepitaksanti et al. (2014) พบปรสิตโมโนจีนในเหงือกทั้ง 5 ชนิดเหมือนกนั ทั้งใน
ปลานิลด าและปลานิลแดงใน 14 จงัหวดัของประเทศไทย และส่วนใหญ่พบ C. sclerosus มีความชุกชุมและการแพร่กระจาย
มากกวา่ชนิดอ่ืน ๆ และยงัสามารถพบไดเ้กือบทุกพ้ืนท่ี (Thongdon-A et al, 2012; Maneepitaksanti et al. 2014) นอกจากน้ี 
Lerssutthichawal et al. (2016) รายงานพบโมโนจีนชนิดใหม่ คือ C. mbirizei ในปลานิลแดงท่ีเล้ียงในกระชงับริเวณจงัหวดั
กาญจนบุรีและนครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นรายงานการพบคร้ังแรกในประเทศไทย ซ่ึงโดยปกติจะพบในปลานิลชนิด 
Oreochromis  tanganicae เน่ืองจากปรสิตกลุ่มน้ีมีความจ าเพาะกบัเจา้บา้นซ่ึงเป็นกลุ่มปลานิลสูงจึงมีการกระจายตามเจา้บา้น
ไปดว้ย  
ตารางที ่1 ความชุกชุม (Prevalence) และความหนาแน่น (Mean intensity) ของปรสิตโมโนจีนในปลานิลแดงท่ีเล้ียงใน  
 กระชงัแม่น ้ าน่าน  

Monogenean Prevalence (%) Intensity (parasite/fish) 
Cichldogyrus  halii 55.6 4.9 
C. sclerosus 76.7 13.7 
C. thurstonae 56.7 3.4 
C. tilapiae 35.6 1.9 
Scutogylus longicornis 50.0 4.0 
Total 82.2 21.7 

2. ปริมาณแบคทเีรียทั้งหมดในน า้และตบัปลานิลแดงทีเ่ลีย้งในกระชังแม่น า้น่าน 
 จากการแยกเช้ือแบคทีเรียในตบัปลานิลแดงทั้งหมด 90 ตวั พบมีปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดเฉล่ีย 6.26±10.28 x 105 
ซีเอฟยตู่อกรัม และแบคทีเรียในน ้ าท่ีเล้ียงปลานิลแดงในกระชงัมีปริมาณเฉล่ีย 2.90±3.06 x 104 ซีเอฟยตู่อมิลลิลิตร ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา่ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในตบัปลานิลแดงมีปริมาณสูงกวา่ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในน ้ าท่ีเล้ียงในกระชงั 
(ตารางท่ี 2) อยา่งไรก็ตามในการเก็บตวัอยา่งคร้ังน้ีไม่พบปลามีอาการผิดปกติแต่อยา่งใด ตบัมีลกัษณะปกติ สีน ้ าตาลเขม้ ไม่
พบอาการตกเลือดและสีซีด ซ่ึงอาจบ่งช้ีไดว้า่ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในตบัปลานิลและในน ้ าท่ีปรากฏในผลการศึกษาคร้ัง
น้ีไม่ท าให้เกิดการแสดงอาการของโรคได ้อยา่งไรก็ตาม ควรด าเนินการศึกษาการจ าแนกชนิดของแบคทีเรียต่อไป เพ่ือให้
ทราบชนิดของเช้ือแบคทีเรียซ่ึงอาจเป็นเช้ือก่อโรคได ้ชนิดแบคทีเรียท่ีท าใหเ้กิดโรคปลานิล ไดแ้ก่ Aeromonas hydrophila, 
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Streptococcus spp., Flavobacterium columnarae, Pseudomonas sp. และ Francisella sp. เป็นตน้ (ชนกนัต์, 2556; Al-Harbi 
and Uddin, 2006; Jantrakajorn and Wongtavatchai 2016) ซ่ึงสามารถแยกได้จากตัวปลา น ้ า และตะกอน เม่ือมีการเพ่ิม
จ านวนมากข้ึน จะส่งผลใหเ้กิดการติดเช้ือในปลานิลได ้
 ส่วนคุณภาพน ้ าในกระชังเล้ียงปลานิลแดงในแม่น ้ าน่านมีอุณหภูมิเฉล่ีย 26.7±0.7 องศาเซลเซียส, ปริมาณ
ออกซิเจนละลายน ้ าเฉล่ีย 5.4±0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร, พีเอชมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.6±0.4 และค่าความขุ่น มีค่าเฉล่ีย 120.5±20.6 
NTU ซ่ึงค่าคุณภาพน ้ าดงักล่าวอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสมส าหรับการเล้ียงสตัวน์ ้ า ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบริเวณท่ีเก็บตวัอยา่งอยูใ่กล้
กบัเข่ือนนเรศวรมีการระบายน ้ าออกจากเข่ือนลงสู่แม่น ้ าน่าน ท าใหมี้การไหลของน ้ าผา่นกระชงัมากข้ึน ท าใหคุ้ณภาพน ้ าอยู่
ในเกณฑดี์ อยา่งไรก็ตาม ฤดูกาลมีผลต่อคุณภาพน ้ าเช่นกนั โดยเฉพาะในฤดูร้อนท่ีพบปัญหาการตายของปลานิลในแหล่งน ้ า
ธรรมชาติค่อนขา้งมาก (ชนกนัต ์และคณะ, 2554) ดงันั้นควรเก็บตวัอยา่งน ้ าในช่วงฤดูร้อนซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการแพร่กระจาย
ของเช้ือมากข้ึน เปรียบเทียบกบัช่วงอ่ืน ๆ เพ่ือจะไดท้ราบขอ้มูลท่ีชดัเจนข้ึน 
ตารางที ่2 ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในตบัปลานิลแดงและน ้ าท่ีเล้ียงปลานิลในกระชงั 

คร้ังท่ีเก็บตวัอยา่ง 
ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด  

ตบัปลานิลแดง (CFU/g) น ้าในกระชงั (CFU/ml) 
1 6.83±1.85 x 105 0.89±1.59 x 104 
2 5.06±0.59 x 105 1.98±1.21 x 104 
3 5.53±1.18 x 105 2.21±1.05 x 104 
4 1.70±1.09 x 105 1.56±0.64 x 104 
5 6.25±9.03 x 105 2.78±2.16 x 104 
6 8.95±6.59 x 105 7.97±3.80 x 104 

 

สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของปรสิตโมโนจีนในปลานิลแดงท่ีเล้ียงในกระชงับริเวณแม่น ้ าน่าน พบปรสิต

โมโนจีนในเหงือกทั้งหมด 4 ชนิด ไดแ้ก่ C.  halii, C. sclerosus, C. thurstonae, C. tilapiae และ Scutogyrus  longicornis โดย
ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ C. sclerosus ส่วนปริมาณแบคทีเรียในตบัปลานิลแดงมีปริมาณสูงกว่าในน ้ าท่ีเล้ียงปลานิลแดงใน
กระชงั ซ่ึงควรจะตอ้งมีการศึกษาในเร่ืองการจ าแนกชนิดแบคทีเรียเพ่ิมเติม เพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการจดัการป้องกนัโรค
ปลานิลต่อไป 
 

กติติกรรมประกาศ 
การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอขอบคุณ เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลแดงในกระชงับา้นย่านยาว ต.วงฆอ้ง อ.พรหมพิราม            

จ.พิษณุโลก ท่ีไดเ้อ้ือเฟ้ือตวัอยา่งปลานิลแดงในการท าวจิยั และอ านวยความสะดวกในการเก็บตวัอยา่ง 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนชายฝ่ังบ้านน า้ราบ                      
ต าบลบางสัก อ าเภอกนัตัง จังหวดัตรัง 

Community Participation in Ecotourism Management: A Case Study in Ban-Namrab Coastal 
Community, Bangsak Sub-district, Kantang District, Trang Province 

 
อภิรักษ ์ สงรักษ์1*  กิตติชยั  เพียรดี2 และ  รัตนาพร  อนนัตสุข1   

Apirak Songrak1*   Kittichai Paindee2 and  Rattanaporn Anantasuk1 
 

บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนชายฝ่ัง บา้นน ้ าราบ ต าบลบาง
สักอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดย
สุ่มสัมภาษณ์ตวัอยา่งชาวประมงพ้ืนบา้นในชุมชนจ านวน 53 คน ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 81.1 มีอายมุากกวา่ 50 ปี ร้อยละ 35.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมงชายฝ่ังร้อยละ 75.5 และมีรายไดต้่อเดือน ต ่ากวา่ 
10,000 บาท ร้อยละ 94.3 
  ผลการวดัระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จ าแนกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมใน
ดา้นการปฏิบติั อยู่ในระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 2.380.40 คะแนน  ส่วนการมีส่วนร่วมในดา้นการตดัสินใจ  การมี
ส่วนร่วมในดา้นการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ อยู่ในระดับต ่า มีคะแนนเฉล่ีย 2.310.63, 
2.250.65 และ 1.330.51  คะแนน ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั : การมีส่วนร่วมของชุมชน, การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ, จงัหวดัตรัง 
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ABSTRACT 
 

 This study aimed to measures the level of participation in ecotourism managements of Ban-Namrab community, 
Bangsak subdistrict, Kantang district, Trang province. The study was conducted by interviewing 53 fishers who represented 
as the samples of a study. The results showed that most of the samples are male (81.1%). A large number of them are more 
than 50 years old (35.8%). Their main occupation is coastal fishery (75.5%)  which generated income below 10,000 baht 
per month (94.3%). 
  The results on participation in ecotourism management process of the fishers classified into 4 parts as followed; 
they participated in tacking action at moderate level with an average score of 2.38±0.40 while participated in decision-making 
process, evaluation process and gain benefit from participation at low level with average scores of 2.31±0.63, 2.25±0.65 and 
1.33±0.51, respectively. 
 
Keywords: Community Participation, Ecotourism, Trang Province 
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บทน า 
 ประเทศไทยมีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 2,614 กิโลเมตรครอบคลุมพ้ืนท่ี 23 จงัหวดั ตั้งแต่ฝ่ังอ่าวไทยจากจงัหวดั
ตราดถึงจงัหวดันราธิวาสมีความยาว 1,660 กิโลเมตรและทางดา้นชายฝ่ัง อนัดามนั ตั้งแต่จงัหวดัระนองจนถึงจงัหวดัสตูลมี
ความยาว 954 กิโลเมตร ชายฝ่ังทะเลจึงมีความส าคญัเป็นท่ีตั้งของประชากรชายฝ่ังมากกวา่ 12 ลา้นคน (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง,  2551) ฐานระบบนิเวศชายฝ่ังมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นปัจจยัเก้ือหนุนต่อชุมชนชายฝ่ังในการประกอบ
อาชีพประมง และอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนบริเวณชายฝ่ังมากมาย เช่น การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า การท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม 
ชุมชนชายฝ่ังเร่ิมมีปัญหาวิกฤตการลดลงของทรัพยากรทะเล ท าให้ชาวประมงจบัสัตวน์ ้ าไดน้อ้ยลง การแยง่ชิงใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรทะเลชายฝ่ังดา้นสตัวน์ ้ าเพ่ิมข้ึน  
 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทางด้านการท่องเท่ียวได้รับความนิยมมากข้ึน เช่น การ
ท่องเท่ียวทางทะเล การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวชุมชน เป็นมิติใหม่ของกลุ่มนกัท่องเท่ียว ท่ีตอ้งการแสวงหาความรู้
และสัมผสัธรรมชาติ การท่องเท่ียวในชุมชนเป็นอีกรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมสูง เช่น ฟาร์มสเตย ์โฮมสเตย ์หรือ
การศึกษาดูงาน ขอ้มูลปี 2559 พบวา่การท่องเท่ียวในประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาปริมาณ 32,500,000 คน ซ่ึงในจ านวน
น้ีพบนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชนร้อยละ 60 ซ่ึงรวมถึงการท่องเท่ียวทางทะเล (กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและ
กีฬา,  2560) 
จงัหวดัตรังเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีมีการประกอบอาชีพท าประมงปูมา้จ านวนมาก  ทรัพยากรปูมา้เป็นอาชีพท่ีมีความส าคญัต่อ
วถีิการด ารงชีวติและสภาพทางเศรษฐกิจของชาวประมงขนาดเล็กในชุมชนชายฝ่ัง อยา่งไรก็ตามพบวา่ในปัจจุบนัสถานภาพ
ของปูมา้ในหลายพ้ืนท่ีของทะเลตรังอยูใ่นสภาพเส่ือมโทรม  การจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังโดยชุมชนส่วนร่วม
เป็นแนวทางการบริหารจดัการในปัจจุบนั ซ่ึงพ้ืนท่ีแนวเขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์ ้ าวยัอ่อนส่ีหมู่บา้นจงัหวดัตรัง เป็นพ้ืนท่ีการ
อนุรักษท่ี์ชุมชนประมงชายฝ่ัง 4 หมู่บา้น จากต าบลบางสกั ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกนัตงั และต าบลไมฝ้าด อ าเภอสิเกา จงัหวดั
ตรัง ใชป้ระโยชน์โดยการท าประมงร่วมกนัในพ้ืนท่ีกวา่ 27,500  ไร่ ครอบคลุมตลอดแนวชายฝ่ัง แนวหญา้ทะเลซ่ึงเป็นแหล่ง
ท่ีอยู่อาศัยของปูมา้ขนาดเล็ก บริเวณอ่าวหน้าเกาะมุกด์  หน้าหาดหยงหล าและเขาแบ-นะ  จนสามารถประกาศเป็นเขต
อนุรักษ์พนัธ์ุสัตวน์ ้ าวยัอ่อนส่ีหมู่บา้น  (เขตเล-เสบา้น)  เพื่อให้ชาวประมงในชุมชน ทั้ง 4 หมู่บา้นร่วมกบัส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดมาตรการบริหารจดัการประมงชายฝ่ังร่วมกนั เน่ืองจากประสบปัญหาการใชเ้คร่ืองมือประมงท่ีไม่เหมาะสม  
เช่นน าลอบปูมา้ท่ีมีขนาดตาอวนต ่ากว่า 2.0 น้ิว ส่งผลให้ทรัพยากรปูมา้ลดจ านวนลงอย่างเห็นได้ชดั รวมถึงการควบคุม
เคร่ืองมือประมงบางชนิดท่ีส่งผลกระทบระบบนิเวศหญา้ทะเลและเป็นอนัตรายต่อพะยนู ควบคู่ไปกบัมาตรการอนุรักษแ์ละ
ฟ้ืนฟทูรัพยากรประมงมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 (ดาวรรณ, 2555) 
 นอกจากการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังร่วมกนัระหวา่งชุมชนแลว้ ชุมชนประมงพ้ืนบา้น บา้นน ้ าราบ 
อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ยงัเป็นชุมชนท่ีมีความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติไดแ้ก่ ป่าชายเลน ระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์ 
และมีวิถีอาชีพท าประมงปูมา้  ประมงปลาอวนทราย อวนปลาอีกมากมาย แต่อยา่งไรก็ตามผลจบัสัตวน์ ้ าจากการประมงมี
จ านวนลดน้อยลง เน่ืองจากทรัพยากรเส่ือมโทรม และการแย่งชิงในการใชป้ระโยชน์ การริเร่ิมกิจกรรมการท่องเท่ียวใน
ชุมชนบา้นน ้ าราบเกิดข้ึนโดยการน าทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ คือระบบนิเวศป่าชายเลน มาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในชุมชน โดยการล่องแพ การศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ช่วยเพ่ิมรายไดเ้สริมใหก้บัชุมชนชายฝ่ังในพ้ืนท่ี ปัจจุบนักิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนบา้นน ้ าราบอยูร่ะหวา่งการเร่ิมตน้ และไดรั้บความสนใจอยา่งต่อเน่ือง แต่ชุมชนยงัมีขอ้จ ากดั
ดา้นบริการและการเตรียมบุคลากรรองรับการท่องเท่ียว รวมถึงการเตรียมความพร้อมของชุมชน ดงันั้นเพ่ือให้การจดัการ
ท่องเท่ียวในชุมชน สอดคลอ้งตรงตามองคป์ระกอบของหลกัการท่องเท่ียวโดยชุมชน จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาการมีส่วน
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ร่วมในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันารูปแบบการบริการให้ชุมชนสามารถจดัการ
ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง  
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของชุมชนบา้นน ้ าราบ จะช่วยใหท้ราบถึงขอ้มูลความตอ้งการและ
ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือน ามาสู่การเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนบา้นน ้ าราบ 
อนัจะเป็นการสร้างรายได้เสริมและรักษาทรัพยากรบา้นน ้ าราบให้ย ัง่ยืน อีกทั้ งจะสามารถรองรับการขยายตวัของกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในจงัหวดัตรังไดอี้กดว้ย  
วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของชาวประมงชายฝ่ังในชุมชนบา้นน ้ าราบ อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรัง 
 2. เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนบา้นน ้ าราบ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.1 ประชากรศึกษา (Population) ชาวประมงพ้ืนบา้น บา้นน ้ าราบ ต าบลบางสัก อ าเภอบางสัก จงัหวดัตรัง จ านวน 
60 ราย 
 1.2 กลุ่มตวัอย่าง ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง เป็นตวัแทนชาวประมงพ้ืนบา้น บา้นน ้ าราบ ต าบลบางสัก อ าเภอบางสัก 
จงัหวดัตรัง ก าหนดโดยใชสู้ตรของ Yamane (1973) ดงัน้ี 

𝑛 =
𝑁

[1 + 𝑁𝑒2]
 

 
เม่ือ N = จ านวนประชากร (ชาวประมงพ้ืนบา้น) 
 n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการสุ่ม 
 e = ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งในท่ีน้ีก าหนดใหมี้ 
        ความคลาดเล่ือนไม่เกิด 5 % ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
         

                                 𝑛 =
60

1+60 (0.05
2

)
= 53 

 
ดงันั้น จ านวนกลุ่มตวัอยา่งชาวประมงพ้ืนบา้น ในการศึกษา 53  ราย 
2. วธีิการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 

2.1 การสุ่มตวัอยา่ง ก าหนดการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยใชก้ารจบัฉลากเลือก
สมาชิกในชุมชนจากกลุ่มประชากร ก าหนด 1 ครอบครัวสมัภาษณ์ 1 คน   
 2.2 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของชาวประมงทะเลพ้ืนบา้น โดยใชส้ถิติสถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ยความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 3.3  การวเิคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วม ก าหนดเกณฑเ์ป็น 3 ระดบั ตามช่วงคะแนนเฉล่ียต่อไปน้ี 
  ระดบัการมีส่วนร่วมต ่า          ช่วงค่าเฉล่ียคะแนน  1.00 - 2.33   คะแนน 
  ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง      ช่วงค่าเฉล่ียคะแนน  2.34 - 3.66   คะแนน 
  ระดบัการมีส่วนร่วมมาก               ช่วงค่าเฉล่ียคะแนน  3.67 - 5.00   คะแนน 
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3. สถานทีแ่ละระยะเวลา 
3.1 สถานท่ีเก็บขอ้มูล กลุ่มประมงพ้ืนบา้นน ้ าราบ ต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

              3.2 สถานท่ีวิเคราะห์ขอ้มูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
วทิยาเขตตรัง 
 3.3 ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 – มีนาคม 2561 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชาวประมงพ้ืนบา้นในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนชายฝ่ังบา้น
น ้ าราบ ต าบลบางสัก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง เพ่ือศึกษาสภาวะทัว่ไป และการมีส่วนร่วมของกลุ่มตวัอยา่งชาวประมงทะเล
พ้ืนบา้น โดยการสุ่มสมัภาษณ์ชาวประมงจ านวน 53 ราย มีผลศึกษาดงัต่อไปน้ี 
1. สภาวะทัว่ไปของชาวประมงทะเลพื้นบ้านในต าบลบางสัก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
 สภาวะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งชาวประมงพ้ืนบา้น ต าบลบางสัก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 81.1 รองลงมาเพศหญิงร้อยละ 18.9 อายุของกลุ่มตวัอย่างพบว่า มีอายุ 50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 35.8 
รองลงมาคือ อาย ุ40-49 ปี อาย ุ30-39 ปี อาย ุ20-29 ปี ร้อยละ 34.0, 18.9, 11.33 ตามล าดบั ดา้นการนบัถือศาสนาพบวา่ส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 69.8 รองลงมาศาสนาพุทธ ร้อยละ 30.2 ดา้นสถานภาพทางครอบครัว พบวา่สมรส (อยู่
ดว้ยกนั) มากท่ีสุด ร้อยละ 69.8 รองลงมาคือ โสด, สมรส (แยกกนัอยู)่ และเป็นหมา้ย ร้อยละ 18.9, 9.4, 1.9 ตามล าดบั จ านวน
สมาชิกในครัวเรือน พบวา่มีสมาชิก 2-4 คน และสมาชิก 5-7 คน ร้อยละ 47.2 เท่ากนั รองลงมาคือสมาชิก 8 คนข้ึนไป ร้อยละ 
5.6  (ตารางท่ี 1)  
 
ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของชาวประมงทะเลพ้ืนบา้นในต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

ขอ้มูลทัว่ไป 
จ านวน  
(ราย) 

ร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไป 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

เพศ สถานภาพ 
ชาย 43    81.1 สมรส(อยูด่ว้ยกนั) 37   69.8 
หญิง 10    18.9 โสด 10   18.9 
อาย ุ สมรส(แยกกนัอยู)่ 5     9.4 
20-29 ปี 6   11.3 เป็นหมา้ย 1     1.9 
30-39 ปี 10   18.9 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
40-49 ปี 18   34.0 2-4 คน 25    47.2 
50 ปีข้ึนไป 19   35.8 5-7 คน 25    47.2 
ศาสนา 8    คนข้ึนไป 3      5.6 
อิสลาม       37    69.8    
พทุธ 16   30.2    

 
 กลุ่มตวัอยา่ง ชาวประมงพ้ืนบา้น ประกอบอาชีพหลกัคือ การท าประมงชายฝ่ัง ร้อยละ 75.5 รองลงคือ เกษตรกรรม 
รับจา้งทัว่ไป และแปรรูปสัตวน์ ้ า ร้อยละ 15.1, 7.5 และ 1.9 ตามล าดบั ส่วนการประกอบอาชีพเสริม พบวา่ไม่มีอาชีพเสริม 
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ร้อยละ 45.3 รองลงมาคือประมงชายฝ่ัง ร้อยละ 24.4, รับจา้งทัว่ไป ร้อยละ 22.6 เกษตรกรรมและการคา้ขาย  ร้อยละ 3.8 
เท่ากนั ดา้นการปรับเปล่ียนอาชีพการท าประมงพบว่า ไม่เปล่ียน ร้อยละ 81.1 รองลงมาคือ ปรับเปล่ียน ร้อยละ 18.9 โดย
พบวา่สาเหตุท่ีชาวประมงเลือกตดัสินใจการปรับเปล่ียนอาชีพคือ การจบัสัตวน์ ้ าไดน้อ้ยลง ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือรายได้
นอ้ยไม่คุม้ทุน ร้อยละ 27.8, มีอาชีพส ารองและถูกกดราคาจากแพรับซ้ือ ร้อยละ 16.7 เท่ากนั และมีความเส่ียงต่อชีวติ ร้อยละ 
5.5  (ตารางท่ี 2) 
ตารางที ่2 การประกอบอาชีพของชาวประมงพ้ืนบา้นในต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

การประกอบอาชีพ 
จ านวน  
(ราย) 

ร้อยละ การประกอบอาชีพ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

อาชีพหลกั การปรับเปล่ียนอาชีพ 
ประมงชายฝ่ัง 40   75.5 ไม่ปรับเปล่ียน 43   81.1 
เกษตรกรรม 8   15.1 ปรับเปล่ียน 10   18.9 
รับจา้งทัว่ไป 4    7.5 

สาเหตุการปรับเปล่ียนอาชีพ * 
แปรรูปสตัวน์ ้ า 1    1.9 
อาชีพเสริม จบัสตัวน์ ้ าไดน้อ้ยลง 6 33.3 
ไม่มีอาชีพเสริม 24 45.3 รายไดน้อ้ยไม่คุม้ทุน 5 27.8 
ประมงชายฝ่ัง 13   24.5 มีอาชีพส ารอง 3 16.7 
รับจา้งทัว่ไป 12   22.6 ถูกกดราคาแพรับซ้ือ 3 16.7 
เกษตรกรรม 2    3.8 มีความเส่ียงต่อชีวติ 1 5.5 
การคา้ขาย 2    3.8    

 สภาวะเศรษฐกิจของชาวประมงพ้ืนบา้น พบวา่ส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนของครัวเรือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อย
ละ 94.3 รองลงมาคือรายได ้10,000-30,000 บาท ร้อยละ 5.7 ส่วนภาวะหน้ีสินในครัวเรือน พบวา่มีหน้ีสิน ร้อยละ 50.9 และ
พบวา่ไม่มีหน้ีสิน ร้อยละ 49.1  และสาเหตุการเกิดหน้ีสินของชาวประมงพ้ืนบา้น พบวา่ส่วนใหญ่เป็น การประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ ร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ การประกอบอาชีพประมง, ค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั, การศึกษาของสมาชิกครัวเรือน และ
รักษาสุขภาพ ร้อยละ 36.6, 9.8, 7.3 และ 4.8 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3) 
ตารางที ่3 สภาวะทางเศรษฐกิจของชาวประมงพ้ืนบา้นในต าบลบางสกั อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 

การประกอบอาชีพ 
จ านวน  
(ราย) 

ร้อยละ การประกอบอาชีพ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

รายไดต้่อเดือนของครัวเรือน สาเหตุหน้ีสิน 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท   50   94.3 การประกอบอาชีพอ่ืนๆ  17    41.5 
10,000-30,000 บาท    3    5.7 การประกอบอาชีพประมง 15    36.6 
ภาวะหน้ีสินในครัวเรือน ค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั 4       9.8 
มีหน้ีสิน 27  50.9 การศึกษา 3       7.3 
ไม่มีหน้ีสิน 26  49.1 รักษาสุขภาพ 2       4.8 
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2. การมส่ีวนร่วมของชุมชนชายฝ่ังในการจดัการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  
 ผลจากการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของชาวประมงพ้ืนบา้นในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น
ดงัน้ี 
 2.1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของชาวประมงพ้ืนบา้น 
       กลุ่มตวัอยา่ง ชาวประมงพ้ืนบา้นมีระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจ ต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา่การมี
ส่วนร่วมในการใหค้วามรู้และสร้างจิตส านึกในคุณค่า, การมีส่วนร่วมรับฟังปัญหาและความตอ้งการของชุมชน, การมีส่วน
ร่วมรับรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ, การมีส่วนร่วมรับทราบปัญหาแนวทางในการท่องเท่ียว, การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะ แก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ัง ในระดับปานกลาง มี
คะแนนเฉล่ีย 2.700.89, 2.680.70, 2.530.67, 2.470.75, 2.450.83 และ 2.401.10 ตามล าดบั  โดยระดบัการมีส่วน
ร่วมของชาวประมงพ้ืนบา้นในการตดัสินใจในภาพรวม พบวา่อยูใ่นระดบัต ่า มีคะแนนเฉล่ีย 2.310.63   
 2.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัของชาวประมงพ้ืนบา้น 
       ระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบติัของชาวประมงพ้ืนบา้น พบว่าการมีส่วนร่วมสอดส่องดูแล ป้องกนัพวก
มิจฉาชีพ, การมีส่วนร่วมปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป, การมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของทรัพยากรชายฝ่ัง, การมีส่วน
ร่วมคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนน าไปท้ิง และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว ้ มีระดบัการมีส่วน
ร่วมปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 3.580.59, 3.250.59, 3.190.52, 2.870.69 และ 2.360.79 ตามล าดบั โดยระดบัการมี
ส่วนร่วมของชาวประมงพน้บา้นดา้นการปฎิบติั ในภาพรวม พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 2.380.40   

2.3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของชาวประมงพ้ืนบา้น 
       การวดัระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการรับประโยชน์ในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัการมี
ส่วนร่วมในภาพรวมระดบัต ่าทุกดา้น มีคะแนนเฉล่ีย 1.330.51  คะแนน          

2.4 การมีส่วนร่วมในการร่วมประเมินผลของชาวประมงพ้ืนบา้น 
       การวดัระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการร่วมประเมินผลต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา่การไดมี้ส่วนร่วมเก่ียวขอ้ง
ในการใหข้อ้มูลและร่วมมือในการ ตอบแบบสอบถาม เพ่ือใชใ้นการประเมินผล, การไดมี้ส่วนร่วมในการเฝ้าดูแลชุมชนบา้น
น ้ าราบ, การไดมี้ส่วนร่วมเอาใจใส่ในการช่วยเหลือของชุมชน, การไดมี้ส่วนร่วมติดตามกิจกรรมต่างๆ จากแหล่งท่องเท่ียว 
และการไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพ่ือน ามาปรับปรุง มีระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 2.750.93 , 
2.550.86, 2.431.02, 2.400.86 และ 2.360.64 ตามล าดบั โดยระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการประเมินผลของชาวประมง
พ้ืนบา้นในภาพรวม พบวา่อยูใ่นระดบัต ่า มีคะแนนเฉล่ีย 2.250.65   
ตารางที ่4 ระดบัการมีส่วนร่วมของชาวประมงพ้ืนบา้นต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การมีส่วนร่วม คะแนน ระดบัการมีส่วนร่วม 
1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของชาวประมงพ้ืนบา้น 2.310.63 ระดบัต ่า 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัของชาวประมงพ้ืนบา้น 2.380.40 ระดบัปานกลาง 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของชาวประมงพ้ืนบา้น 1.330.51 ระดบัต ่า 
4. การมีส่วนร่วมในการร่วมประเมินผลของชาวประมงพ้ืนบา้น 2.250.65 ระดบัต ่า 
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ภาพที ่1 ระดบัการมีส่วนร่วมของชาวประมงพ้ืนบา้นต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ระดบัการมีส่วนร่วมของชาวประมงพ้ืนบา้นในชุมชนบา้นน ้ าราบต่อการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จ าแนกเป็น การ
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ, การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั, การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมประเมินผล พบวา่ชาวประมงพ้ืนบา้น มีส่วนร่วมในดา้นการปฏิบติัภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  มีส่วนร่วมในดา้น
การตดัสินใจภาพรวมอยูใ่นระดบัต ่า มีส่วนร่วมในดา้นการรับผลประโยชน์อยู่ภาพรวมอยูใ่นระดบัต ่า  และมีส่วนร่วมใน
ดา้นประเมินผลมากภาพรวมอยูใ่นระดบัต ่า  
 ทั้งน้ีพบว่าระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝ่ังในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของบา้นน ้ าราบ ต าบลบางสัก 
อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ชุมชนจะมีส่วนร่วมในระดบัปานกลางถึงระดบัต ่า สอดคลอ้งกบัรายงานการศึกษาของภิญโญ 
(2556) ท่ีพบวา่เม่ือถึงระดบัการจดัการทรัพยากรร่วมกนันั้น ชุมชนจะเขา้ถึงระดบัการมีส่วนร่วมในเกณฑต์ ่า  ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นถึงปัญหาการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชน ท่ีคลา้ยคลึงกบัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีขาดกลไกการท างานแบบมีส่วนร่วม อนัจะ
กลายเป็นปัญหาความแตกแยกไดใ้นอนาคต แนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการท่องเท่ียวและเสริมความเขม้แข็งของ
ชุมชน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ใหเ้กิดความเขม้แขง็ภายในชุมชน ควรเปิดโอกาสใหส้มาชิก
และประชาชนในชุมชนมีส่วนในการตดัสินใจ เสนอแนะ และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆในทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดอ้ยา่ง
เหมาะสม รวมถึงรับฟังสมาชิกใหม้ากข้ึน และเพ่ิมการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวในชุมชน ใหส้มาชิกและคนใน
ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มอยา่งทัว่ถึง เช่น การแบ่งผลก าไรจากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้ถึง
ผูท่ี้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม การน าไปพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  รวมถึงการเปิดโอกาสใหมี้การประเมินผล
จากกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และใชผ้ลการประเมินไปปรับปรุงการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
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ความชุกของโรคและความสัมพนัธ์ของปัจจัยเส่ียงต่อการเกดิโรคอาการตายด่วนของกุ้งขาววานาไม ใน
จังหวดัสุราษฏร์ธานี 

 The prevalence and risk factors associated with early mortality syndrome (EMS) in Litopenaeus 
vannamei at Surattani 

 
 พิมวรางค ์สุขการัณย ์ 
Pimwarang  Sukkarun 

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาความชุกของโรคและความสัมพนัธ์ของปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคอาการตาย
ด่วนหรือโรคตบัและตบัอ่อนวายแบบเฉียบพลนัของกุ้งขาววานาไมท่ีเล้ียงในจงัหวดัสุราษฏร์ธานีในช่วงระหว่างเดือน
กรกฏาคม ถึง กนัยายน 2558 พบความชุกของโรคเท่ากบั 11.25 เปอร์เซนต์ ซ่ึงการวินิจฉัยโรคในงานวิจยัคร้ังน้ี ท าโดยการ
เพาะแยกเช้ือและทดสอบคุณสมบติัของเช้ือแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus และน าตบัและตบัอ่อนศึกษาทางจุลพยาธิ
วิทยา พบลกัษณะรอยโรคท่ีส าคญั คือ พบความเส่ือมของตบัและตบัอ่อนแบบเฉียบพลนั โดยมีการลดลงของเซลล์เยือ่บุท่อ
ตบัและตบัอ่อนชนิด R B และ F และมีการลดกระบวนการ mitotic activity ของเซลลช์นิด E ซ่ึงการเส่ือมดงักล่าวจะเร่ิมจาก
ส่วนตน้ (proximal) ไปยงัส่วนทา้ย (distal) เซลลจ์ะมีลกัษณะกลมข้ึน และหลุดลอกเขา้ไปในท่อเป็นผลให้สามารถพบเช้ือ
แบคทีเรียแทรกซอ้น และท าให้เกิคความเสียหายอยา่งรุนแรง ระหวา่งท่อพบการสะสมของเม็ดเลือด haemocyte ซ่ึงจดัเป็น
การตอบสนองการอกัเสบ การศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคดว้ยการสอบถามขอ้มูลการจดัการฟาร์มจาก
เกษตรกรผูเ้ล้ียง พบวา่เกษตรกรมีการจดัการความหนาแน่นของกุง้ท่ีปล่อย ก่อนท าการเล้ียงไดมี้จดัการบ่อ และน ้ าก่อนปล่อย
เล้ียงกุง้ มีการเลือกแหล่งท่ีมาของลูกพนัธ์ุท่ีน่าเช่ือถือ ใชลู้กกุง้ระยะพี 10 หรือมากกวา่ มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของลูก
พนัธ์ุ มีการช าลูกพนัธ์ุก่อนปล่อยลงในบ่อดิน มีการจดัการดา้นอาหาร มีการใช ้probiotic ผสมอาหารให้กุง้กิน ในระหว่าง
การเล้ียงมีการดูดตะกอนเลน และเติมน ้ าท่ีผา่นการฆ่าเช้ือทุกวนั รวมไปถึงการเติมจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ลงในน ้ า มีการเฝ้า
ระวงัโรคท่ีดี มีการติดตามขอ้มูลการเฝ้าระวงัและการแกไ้ขปัญหา  
 
ค าส าคญั : โรคอาการตายด่วน, โรคตบัและตบัอ่อนวายแบบเฉียบพลนัของกุง้ขาววานาไม 
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ABSTRACT 
 

 This study investigated the prevalence and risk factors associated with early mortality syndrome or Acute 
hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in Litopenaeus vannamei cultured in Surattani province between July to 
September 2016. The prevalence of EMS/AHPND was 11.25%. The AHPND was diagnosed by bacterial isolation and 
biochemistry test for Vibrio parahaemolyticus with histopathological lesion. Histopathological features of hepatopancreas 
were acute progressive degeneration of HP, with decrease of R, B and F hepathepancreatic epithelial cells and reduce of 
mitotic activity in E cells. The development of lesion is noticed from proximal to distal of HP tubule cells. HP tubule cells 
showed karyomegaly and rounding and sloughing into the HP tubule, resulting in massive secondary bacterial infection and 
complete devastation of HP at the fatal phase of disease. Intertubular haemocytic aggregation is seen inflammatory response 
in infected shrimp. Risk factors associated with EMS/AHPND were studied by a structured questionnaire such as stocking 
density, pond preparation and water treatment, source of post larvae, stocking as post larvae 10 or above, healthy and quality 
of stocking test, feed management, probiotic in feed, management of pond and water during culture and disease mornitoring.  
 
Keyword: Early mortality syndrome, Acute hepatopancreatic necrosis disease, Pacific white shrimp 
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บทน า 
 การเล้ียงกุง้ขาววานาไมมีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในดา้นอุตสาหกรรมและการส่งออกเป็น
อยา่งมาก เน่ืองจากประเทศไทยเป็นผูน้ า และมีความสามารถในการผลิตกุง้ขาววานาไมเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก แต่พบว่า
เม่ือปี 2556 ปริมาณผลผลิตกุง้ของไทยอยูท่ี่ 250,000 ตนั ลดลงจากปี 2555 อยูท่ี่ 540,000 ตนั หรือลดลงประมาณร้อยละ 45 
ท าให้ประเทศไทยสูญเสียต าแหน่งผูน้ าการส่งออกในตลาดหลกัท่ีส าคญั (สถาบนัวิจยัสุขภาพสัตวน์ ้ าชายฝ่ัง, 2557) ทั้งน้ี
ผูผ้ลิตในอีกหลายๆ ประเทศก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกนัคือ ปัญหาการเกิดโรคตบัวายเฉียบพลนั (Acute Hepatopancreatic 
Necrosis Disease, AHPND) หรือเรียกวา่โรคตายด่วน (Early Mortality Sym- drome, EMS) ระบาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ
เพาะเล้ียงกุง้ขาววานาไมเป็นวงกวา้ง การเกิดโรคตบัวายเฉียบพลนัมีสาเหตุจากเช้ือแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ชนิดท่ีมี
การสร้างสารพิษ เพื่อเขา้ไปท าลายตบัและตบัอ่อน อาการของกุง้ท่ีพบคือ ในระยะแรกนั้นไม่พบการติดเช้ือโรค และไม่พบ
การอกัเสบ แต่เม่ือเกิดการตายของกุง้ พบการอกัเสบอยา่งเฉียบพลนัของเน้ือเยือ่ตบัและตบัอ่อน โดยกุง้ท่ีติดโรคจะเร่ิมทยอย
ตายตั้ งแต่  10-14 วัน  หลังจากปล่อยลูกกุ้งลงสู่บ่อเ ล้ียง  บางรายพบอัตราการตายถึง  100 เปอร์เซนต์  โดยปกติ  V. 
parahaemolyticus สามารถเจริญเติบโตได ้ดีในอุณหภูมิ 9.5-45 องศาเซลเซียส มกัพบตามสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ในระบบการ
เพาะเล้ียงกุง้ขาววานาไม แบคทีเรียชนิดน้ีใชส้ารอินทรียเ์ป็นแหล่งอาหารในการเพ่ิมจ านวนและเจริญเติบโต ท าให้สามารถ
พบเช้ือแบคทีเรียชนิดน้ีไดใ้นตะกอนสารอินทรียท่ี์เกิด จากของเสียสะสมในระหวา่งการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า ไดแ้ก่ อาหารท่ี
เหลือ ของเสียจากการขบัถ่ายของกุง้ ซากกุง้ท่ีตายระหวา่งการเล้ียง เป็นตน้ ส่งผลให้แบคทีเรียชนิดน้ีสามารถแพร่กระจาย 
และเจริญเติบโตไดดี้ในระบบการเล้ียง อาการของโรคตบัวายเฉียบพลนัหรือโรคตายด่วน ท าให้เกิดการตายของกุง้เป็น
จ านวนมาก ความเสียหายของการเพาะเล้ียงกุง้ เม่ือเกิดการระบาดของโรคตบัวายเฉียบพลนั ในอ าเภอเมืองและอ าเภอคลอง
เข่ือน จงัหวดัฉะเชิงเทรา บริเวณปากน ้ า ประแส ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง และต าบล บางกะไชย อ าเภอ
แหลมสิงห์และ ต าบล ตะกาดเงา้ อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ประมาณความเสียหายร้อยละ 40 การตรวจวินิจฉัย โรคตบั
วายเฉียบพลนัประกอบดว้ย การเพาะแยกเช้ือแบคทีเรีย ร่วมกบัการตรวจลกัษณะทางพยาธิวิทยา และเทคนิค polymerase 
chain reaction (PCR) (Flegel, 2012; Lightner, 2012) ในการศึกษาความชุกของโรค และความสมัพนัธ์ของปัจจยัเส่ียงต่อการ
เกิดโรคอาการตายด่วนของกุ้งขาววานาไมในจังหวดัสุราษฏร์ธานี ซ่ึงจะท าให้ทราบถึง ความชุกของโรคและปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดโรค เพ่ือน าไปสู่แนวทางการจดัการ และป้องกันปัจจยัต่างๆ มีผลท าให้กุ้งรอดจากการเกิดโรคตายด่วน หรือ
ประสบความส าเร็จในการเล้ียงได้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นการลดความสูญเสียต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทย  ทั้ งระบบตั้ งแต่
ผูป้ระกอบการเพาะเล้ียงกุง้ ผูป้ระกอบ การผลิตอาหารและปัจจยัการผลิตต่างๆ ตลอดจนผูป้ระกอบการแปรรูปกุง้ 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. พื้นทีใ่นการศึกษา  

การศึกษาความชุกของโรคและความสมัพนัธ์ของปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วน ของกุง้ขาววานาไม ใน
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  
2. ตวัอย่างและการเกบ็ตวัอย่าง  

ผูว้จิยัเก็บตวัอยา่งกุง้ขาววานาไม โดยการสุ่มตวัอยา่งกุง้จ านวน 30 ตวั ซ่ึงอา้งอิงมา จากค่าความชุกคาดหวงัท่ี 10% 
ท่ีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% จากจ านวนฟาร์มกุง้ขาววานาไมด์ใน จงัหวดัสุราษฏร์ธานีทั้งหมด 84 ฟาร์ม เป็นจ านวน 8 ฟาร์ม 
ในช่วงระหวา่งเดือน กรกฏาคม ถึง 30 กนัยายน 2558 ทาการสุ่มเก็บตวัอยา่งมาดว้ยการทอดแหในบ่อท่ีปล่อยกุง้ในบ่อเล้ียง
ช่วง 20-30 วนัแรก น ามาเก็บอวยัวะเป้าหมายในห้องปฏิบัติด้วยวิธีปลอดเช้ือ ซ่ึงอวยัวะเป้าหมายคือ  ตับและตับอ่อน 
(hepatopancreas) 
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3. เทคนิคทางจุลชีววทิยา  
น ากุง้ตวัอย่างมาแยกเช้ือแบคทีเรียจากตบัและตบัอ่อน โดยชัง่ตบัและตบัอ่อน 1 กรัม ใส่ในโกร่งบดท่ีน่ึงฆ่าเช้ือ

แลว้ จากนั้นเติม alkaline peptone water และ 3% NaCl น าไปป่ันดว้ยเคร่ืองป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 8,000 รอบต่อนาที น ามา
ผสมกบั alkaline peptone water 10 มิลลิลิตร บ่มท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชัว่โมง จากนั้นน ามา spread plate 
ลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ Thiosulphate Citrate Bile Salt Sucrose (TCBS) บ่มท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 
ชัว่โมง และพิสูจน์เช้ือ V. parahaemolyticus ดว้ยวธีิทางชีวเคมี 
4. เทคนิคทางจุลพยาธิวทิยา  

น าตบัและตบัอ่อนของกุง้ขาววานไมในตะกร้าเตรียมช้ินเน้ือ แช่ในน ้ ายาตรึงสภาพ Davidson’s fixation เป็นเวลา 
24 ชัว่โมง จากนั้นน าตะกร้าเตรียมช้ินเน้ือใส่เคร่ือง tissue processing จากนั้นทาบล๊อคช้ินเน้ือ และตดัช้ินเน้ือดว้ยเคร่ืองตดั
ช้ินเน้ือความหนาส าหรับ trimming 50 ไมโครเมตร และ sectioning 5 ไมโครเมตร ตดับลอ๊คช้ินเน้ือใหเ้ป็นแถบต่อกนัเหมือน
ริบบ้ิน ประมาณ 6-7 แถบ วางลงในอ่างน ้ าอุ่นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 43-45 องศาเซลเซียส ใชส้ไลด์ตกัแถบช้ินเน้ือ และน า
แผน่สไลดท่ี์ไดไ้ปอบในตูล้มร้อน ยอ้มสีช้ินเน้ือเยือ่ดว้ยสี haematoxylin and eosin 

ปิดสไลด์ด้วยกระจกปิดสไลด์  โดยใช้ mountants (dibuthylphthalate-polystyrene-xylene) เป็นตัวกลางเช่ือม
ระหวา่งช้ินเน้ือเยือ่บางๆท่ีอยูบ่นกระจกสไลดก์บักระจกปิดสไลด ์เพ่ือปิดและป้องกนั แผน่เน้ือเยือ่ท่ีไดจ้ากการยอ้มสีและท า
ใหเ้หมาะสม ท่ีจะน าสไลดท่ี์ไดม้าตรวจความผิดปกติทางพยาธิวทิยา 
5. ปัจจยัเส่ียงต่อการเกดิโรคอาการตายด่วนของกุ้งขาววานาไม 

ปัจจัยเส่ียงท่ีต้องการศึกษา  ได้แก่ คุณภาพลูกกุ้ง ระยะในการปล่อยลูกกุ้ง การจัดการเลน  ก้นบ่อ การบ าบัด
สารอินทรียท่ี์พ้ืนกน้บ่อ การเติมน ้ าเขา้บ่อเล้ียง การควบคุมเช้ือแบคทีเรียในตวักุง้ ระหวา่งการเล้ียง ซ่ึงในการศึกษาปัจจยัเส่ียง
ดงักล่าวจะท าแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงปัจจยัเส่ียงดงักล่าว  
6. การวเิคราะห์ข้อมูล  

รวบรวมขอ้มูลกุ้งขาววานาไมท่ีเป็นโรคอาการตายด่วนหรือตบัและตบัอ่อนวายเฉียบพลนัจากเทคนิคทางจุล
ชีววทิยา และเทคนิคทางจุลพยาธิวทิยา มาค านวนหาเปอร์เซนตข์องความชุกของโรคอาการตายด่วน และวเิคราะห์ปัจจยัเส่ียง
ของการเกิดโรคอาการตายด่วน ดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนาในรูปร้อยละ 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
การศึกษาหาความชุกของโรคอาการตายด่วน หรือตบัและตบัอ่อนวายแบบเฉียบพลนัในกุ้งขาววานาไม จงัหวดัสุราษฏร์ธาน ี 
 จากผลการศึกษาความชุกของโรคอาการตายด่วนในกุง้ขาววานาไม จงัหวดัสุราษฏร์ธานี โดยการเก็บตวัอย่าง
จ านวน 240 ตวั จากจ านวนฟาร์มกุง้ 8 ฟาร์ม ฟาร์มละ 30 ตวั ท าการสุ่มจบัดว้ย การทอดแห และเก็บอวยัวะเป้าหมาย คือ ตบั
และตบัอ่อน มาเพาะแยกเช้ือแบคทีเรีย และทดสอบคุณสมบติัชีวเคมี พบเช้ือแบคทีเรีย V. parahaemolyticus เป็นจ านวน 93 
ตวัอย่าง และในตวัอย่างท่ีพบ V. parahaemolyticus จากการเพาะแยกเช้ือ และทดสอบคุณสมบติัชีวเคมี พบรอยโรคจาก
เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา ท่ีบ่งบอกวา่เป็นโรคตบัและตบัอ่อนวายแบบเฉียบพลนั เป็นจ านวน 27 ตวัอยา่ง คิดเป็นความชุก
ของโรคอาการตายด่วน หรือ ตบัและตบัอ่อนวายแบบเฉียบพลนัในกุง้ขาววานาไมดเ์ท่ากบั 11.25 เปอร์เซ็นต ์
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ภาพที ่1 ความเส่ือมเร่ิมจากปรากฏจากส่วนตน้ของท่อไปส่วนปลายท่อตบัและตบัอ่อน 

 

ภาพที ่2 มีการลดลงของเซลลเ์ยือ่บุท่อตบัและตบัอ่อนชนิด R B และ F 
การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วน  หรือตับและตับอ่อนวาย แบบเฉียบพลันในกุ้งขาว          
วานาไมด์ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วนในกุ้งขาววานาไมด์ จังหวดั
สุราษฏร์ธานี โดยการสอบถามขอ้มูลการจดัการในฟาร์มเพาะเล้ียงกุ้งขาววานาไมด์ดว้ย การท าแบบสอบถาม จากการ
สอบถามเกษตรกรผูเ้ล้ียงพบวา่ เกษตรกรทุกรายพบโรคตายด่วนคิด เป็น 100 % ไดส้ัมผสักบัปัจจยัเส่ียงท่ีมีต่อการเกิดโรค 
โดยผูว้จิยัไดแ้ยกประเด็น และคานวนออกมา ในรูปของร้อยละ แสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่3 ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการเกิดโรคท่ีมีการสอบถามเกษตรกรผูเ้ล้ียง 

ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อการเกิดโรค เปอร์เซนต ์
จ านวนกุง้ท่ีปล่อยต่อบ่อในอตัรา 150,000 ตวัต่อไร่  62.5 
ก่อนท าการเล้ียง เกษตรกรไดท้ าการดูดตะกอนเลนท้ิง  87.5 
ก่อนท าการเล้ียง เกษตรกรมีการฆ่าเช้ือในบ่อ  100 
ก่อนท าการเล้ียง เกษตรกรมีการฆ่าเช้ือในน ้ า 100 
ก่อนท าการเล้ียง เกษตรกรมีตรวจเช็คคุณภาพน ้ า และปรับคุณภาพน ้ า 100 
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แหล่งท่ีมาของลูกพนัธ์ุ น่าเช่ือถือได ้ 87.5 
เกษตรกรใชลู้กกุง้ระยะพี 10 และมากกวา่  100 
เกษตรกรมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของลูกพนัธ์ุ  100 
เกษตรกรมีการช าลูกพนัธ์ุก่อนปล่อยลงในบ่อดินก่อน  50 
ทุกคร้ังท่ีใหอ้าหาร มีอาหารเหลืออยู ่ 87.5 
เกษตรกรมีการใหอ้าหารพวก probiotic แก่กุง้  87.5 
ในระหวา่งการเล้ียง มีการดูดตะกอนเลนทุกวนั  87.5 
ในระหวา่งการเล้ียง มีการเติมน ้ าท่ีผา่นการฆ่าเช้ือ  100 
ในระหวา่งการเล้ียง เกษตรกรมีการเติมจุลลินทรียท่ี์มีประโยชน์ลงในน ้ า  87.5 
เกษตรกรมีการตรวจคุณภาพน ้ าทุกวนั  100 
เกษตรกรมีการเฝ้าระวงัโรค  100 
เกษตรกรเม่ือเห็นกุง้ตายมีการตกัทนัทีหรือไม่  100 
เกษตรกรมีการติดตามขอ้มูลการเฝ้าระวงัโรค และการแกไ้ขปัญหา  100 

 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการส ารวจความชุกของโรคอาการตายด่วนในกุง้ขาววานาไมด์ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในช่วงระหว่างเดือน
กรกฏาคม ถึง กนัยายน 2558 พบความชุกของโรคเท่ากบั 11.25 เปอร์เซนต ์ซ่ึงมีค่าต ่ากวา่การศึกษาท่ีผา่นมาในจงัหวดัระยอง
และจันทบุรีท่ีค่าความชุกของโรคเท่ากับ 33.4 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงการวินิจฉัยโรคอาการตายด่วนหรือตบัและตับอ่อนวาย                 
แบบเฉียบในงานวิจยัคร้ังน้ีท าโดยการเพาะแยกเช้ือแบคทีเรียและทดสอบคุณสมบติัของเช้ือแบคทีเรีย เพ่ือตรวจหาเช้ือ
แบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus และน าเน้ือเยือ่ตบัและตบัอ่อนท่ีมีการตรวจพบเช้ือแบคทีเรียชนิดน้ีมาศึกษาทางจุลพยาธิ
วิทยา ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ีพบลกัษณะรอยโรคท่ี ส าคญัคือ พบความเส่ือมของเน้ือเยื่อตบัและตบัอ่อนแบบเฉียบพลนั โดยมี
การลดลงของเซลล์เยื่อบุ ท่อตบั และตบัอ่อนชนิด R B และ F ตามลาดบั และมีการลดกระบวนการ mitotic activity ของ 
เซลลช์นิด E ซ่ึงการเส่ือมดงักล่าวจะเร่ิมจากส่วนตน้ (proximal) ไปยงัส่วนทา้ย (distal) ร่วมกบั การสูญเสียการท างานของ
เซลลเ์ยือ่บุท่อตบัและตบัอ่อนชนิด R B F และ E และพบเซลลเ์ยือ่บุท่อตบัและตบัอ่อนมีนิวเคลียสขนาด ใหญ่ (karyomegaly) 
และเซลลจ์ะมีลกัษณะกลมข้ึน และหลุดลอกเขา้ไปในท่อตบัและตบัอ่อน เซลลท่ี์หลุดลอกนั้นเป็นอาหารเล้ียงเช้ือแบคทีเรีย
ให้เจริญเติบโต เป็นผลให้สามารถพบเช้ือแบคทีเรียแทรกซ้อน และท าให้ตบัและตบัอ่อนเกิดความเสียหายอย่าง รุนแรง 
ระหว่างท่อตบัและตบัอ่อนพบการสะสมหรือรวมกลุ่มของเม็ดเลือด haemocyte และ เซลล์เม็ดเลือด haemocytes ห่อหุ้ม 
(haemocytes encapsulation) เน้ือตายของท่อตบัและตบัอ่อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Tran et al., 2014 และการศึกษา
ความสมัพนัธ์ของปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วนในกุง้ขาววานาไมด ์จงัหวดัสุราษฏร์ธานี โดยการสอบถามขอ้มูล 
การจดัการฟาร์มดว้ยการท าแบบสอบถามจากเกษตรกรผูเ้ล้ียง พบวา่เกษตรกรนิยม การปล่อย กุง้จ านวน 150,000 ตวัต่อไร่ 
เพียง 62.5 % ก่อนท าการเล้ียงเกษตรกรส่วนใหญ่ ไดมี้จดัการบ่อ และน ้ าก่อนปล่อยเล้ียงกุง้ ดว้ยการดูดตะกอนเลนท้ิง ฆ่าเช้ือ
ภายในบ่อ และก่อนปล่อยกุง้มีการตรวจเช็คคุณภาพน ้ าและปรับคุณภาพน ้ าให้เหมาะสมต่อการเล้ียง เกษตรกรส่วนใหญ่มี
การเลือก แหล่งท่ีมาของลูกพนัธ์ุท่ีน่าเช่ือถือ ใชลู้กกุง้ระยะพี 10 หรือมากกวา่ มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของลูกพนัธ์ุ แต่
ยงัมีเพียง 50 % ของเกษตรกรทั้งหมดท่ีมีการช าลูกพนัธ์ุก่อนปล่อยลงในบ่อดิน และเกษตรกรส่วนใหญ่ มีการจดัการดา้น
อาหาร มีการใช ้probiotic ผสมอาหารให้กุง้กิน ในระหวา่งการเล้ียงมีการดูดตะกอนเลนและเติมน ้ าท่ีผ่านการฆ่าเช้ือทุกวนั 
รวมไปถึงการเติมจุลินทรียท่ี์มี ประโยชน์ลงในน ้ า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเฝ้าระวงัโรคท่ีดี เม่ือเห็นกุง้ตายมีการตกัข้ึนท้ิง
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ทนัที และเกษตรกรส่วนใหญ่มีการติดตามขอ้มูลการเฝ้าระวงัและการแกไ้ขปัญหา ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดสู้งท่ีการจดัการ
ปัจจยัเส่ียงท่ีดีดงักล่าวจึงเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมความส าเร็จในการเล้ียงกุง้ หรือลดการตายของกุง้ในขณะท่ีมีการระบาดของโรค
ตายด่วนได ้ซ่ึงจากการสอบถามเชิงลึกพบวา่ปัจจยัหน่ึงท่ีจะส่งเสริมการเล้ียงใหป้ระสบความสาเร็จไดช้ดัเจน คือ การจดัการ
บ่อและคุณภาพน ้ าทั้งก่อนและ ระหวา่งการเล้ียง ท่ีจะตอ้งมีฉีดเลนและตากบ่อมากกวา่ 1 เดือน มีการใชปู้นขาวฆ่าเช้ือในดิน 
หรือ เทคนิคต่างๆ เพ่ือบาบดัสารอินทรียท่ี์พ้ืนกน้บ่อ การเลือกลูกพนัธ์ุจากฟาร์มท่ีน่าเช่ือถือและใช ้ลูกพนัธ์ุท่ีระยะพี 15 ข้ึน
ไปในการปล่อยลงบ่อดิน หากไดลู้กพนัธ์ุท่ีมีระยะพีนอ้ยกวา่ให้ท าการช าลูกกุง้ก่อนปล่อยลงบ่อดิน เพราะกุง้จะมีสุขภาพดี
และแข็งแรง สามารถตา้นทานโรคไดม้ากข้ึน ทั้งน้ีในการศึกษาคร้ังน้ีเกษตรกรยงัปล่อยในอตัราความหนาแน่นท่ีมากกว่า
แสนตวัต่อไร่ ซ่ึงอาจจะ เป็นการจดัการท่ียงัคงไม่เหมาะสมอยู ่เน่ืองจากการปล่อยท่ีความหนาแน่นสูงจะท าใหมี้การสะสม 
ของสารอินทรียใ์นบ่อท่ีสูง และเป็นอาหารใหแ้ก่แบคทีเรียเจริญเติบโต การเฝ้าระวงัโรค เกษตรกร ส่วนใหญ่เห็นความส าคญั 
รวมไปถึงเกษตรกรมีการสร้างเครือข่ายหรือจดัประชุม เพื่อติดตามขอ้มูล การเฝ้าระวงัและการแกไ้ขปัญหา แลกเปล่ียน
ประสบการณ์การเล้ียงกบัเกษตรกรท่ีประสบความ ส าเร็จ เพ่ือน ามาปรับใชก้บัฟาร์มของตนเอง 
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ผลของการเคลือบผวิอมิัลชันน า้มันปาล์มต่อการเกบ็รักษาเงาะและแครอท 
Effect of Palm Oil Emulsion Waxing on the Storage of Rambutans and Carrots  
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บทคดัย่อ  
 

การเคลือบผิวเงาะและแครอทดว้ยอิมลัชนัไข 3 สูตรคือ อิมลัชนัไขปาลม์ (PS) อิมลัชนัไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบา
(CP)และไขคาร์นูบา(CW)ซ่ึงผลิตข้ึนเองท่ีระดับความเขม้ขน้ไขต่างกัน 4 ระดับแลว้จึงตรวจสอบการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพและทางเคมีของเงาะและแครอทพบวา่การเปล่ียนแปลงของเงาะและแครอทเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขทั้ง 3 สูตรมีผลต่อ
การลดการสูญเสียน ้ าหนกัไดเ้ด่นชดั เงาะเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาล์มความเขม้ขน้ไข 10 เปอร์เซ็นต์สูญเสียน ้ าหนกั 6.10 
เปอร์เซ็นต์ เทียบกับไม่เคลือบไขสูญเสียน ้ าหนัก 17.10 เปอร์เซ็นต์เม่ือเก็บไว ้10 วนัท่ีอุณหภูมิ 4°ซ แครอทเคลือบดว้ย
อิมลัชันไขปาล์มเขม้ขน้ไข 8 เปอร์เซ็นต์ สูญเสียน ้ าหนัก 16.20 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับไม่เคลือบไขสูญเสียน ้ าหนัก 44.14 
เปอร์เซ็นตเ์ม่ือเก็บไว ้8 วนัท่ีอุณหภูมิ 29-32 °ซ การเปล่ียนแปลงความแน่นเน้ือปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้ าทั้งหมดปริมาณ
กรดทั้งหมดของเงาะและแครอทเคลือบไขนอ้ยกวา่ท่ีไม่เคลือบไข 
 
ค าส าคญั:  ไขปาลม์,ไขคาร์นูบา, อิมลัชนัไข, เงาะ, แครอท 
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ABSTRACT 
 

Rambutans and carrots were coated with three wax emulsions, namely palm stearin  (PS) or carnauba wax (CW) 
alone and their combinations (CP).  Those emulsions were produced and diluted to four levels of concentration. After 
waxing, samples were both physically and chemically examined.  All emulsions used were effective in reducing weight 
loss.  Dipping rambutan with 10% PS  had  6.10%   weight loss after 10  days storage at 4 °C while the unwaxed ones had 
17.10% weight loss.  Carrots waxed with 8% PS had 16.20% weight loss whereas unwaxed samples had 44.14% weight 
loss after 8 days storage at  29-32 °C.   Waxing  reduced changes in firmness, total soluble solids and total acidity. 
 
Keywords: Palm stearin, carnauba wax,  wax emulsion,  rambutans, carrots 
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บทน า 
ประเทศไทยมีผกัและผลไมส้ดมากมายหลายชนิดในปริมาณมากพอท่ีจะส่งขายอาเซียนได ้ ปริมาณผกัส่งออก 87 

ตนั มูลค่า 1,425 ลา้นบาท ปริมาณผลไมส่้งออก 605 ตนั มูลค่า 12,967 ลา้นบาท พ.ศ. 2557 (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร
,2558) แต่มีการสูญเสียหลงัการเก็บเก่ียว  ดงันั้นการปฏิบติัการหลงัเก็บเก่ียวท่ีถูกตอ้งเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีช่วยลดการสูญเสียและ
ท าให้ผกัและผลไมส้ด  มีสีสวยเป็นท่ีดึงดูดใจของผูบ้ริโภคเม่ือถึงจุดหมายปลายทางเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตผลอีกด้วย  
การให้ความเยน็ในระหวา่งการขนส่งเพียงอย่างเดียวมีขอ้เสียคือท าให้ผลสุกผิดปกติและคุณภาพลดลง  การเคลือบไขเป็น
วิธีการท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายเสริมการใชห้อ้งเยน็ซ่ึงช่วยยดือายกุารเก็บรักษา  ป้องกนัการคายน ้ าและท าใหล้กัษณะปรากฏ
ดึงดูดใจผูบ้ริโภคอีกดว้ย  
ในประเทศจีนเม่ือศตวรรษท่ี 12   และ 13  การเคลือบไขช่วยชะลอการแห้งของผลไมร้สเปร้ียว  ไขพาราฟินร้อนใชเ้คลือบ
ผลไมร้สเปร้ียวในประเทศอเมริกาในปี ค.ศ.1930  และไขคาร์นูบาและอิมลัชนัน ้ ามนัในน ้ า (O/W)ใชเ้คลือบผกัผลไมส้ด
ตั้งแต่ ค.ศ. 1950  มีความพยายามท่ีจะใชน้ ้ ามนัพืชและไขพืชจากธรรมชาติแทนการใชไ้ขจากปิโตรเลียมและจากสตัว ์ เพราะ
ส่งผลต่อสุขภาพผูบ้ริโภคและเป็นแหล่งวตัถุดิบใหม่  (Baldwin และคณะ,1997) นอกจากน้ีมีการทดลองผลิตอิมลัชนัโพลี
แซคคาไรดผ์สมน ้ ามนัถัว่เหลืองเคลือบมะนาวและเลมอนยดือายกุารเก็บรักษา (John, 1994)ผลของการเคลือบแครอทจะใหสี้
แดงเขม้  ก าจดัลกัษณะสีเทาและรอยแตกของแครอท(Platenius, 1939)  เม่ือศึกษาผลของการเคลือบผิวพบวา่ผลเงาะท่ีเคลือบ
ด้วย  sucrose fatty acid ester ท่ีความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  13 องศาเซลเซียส  สามารถชะลอการ
เปล่ียนแปลงหลงัการเก็บเก่ียว ไดแ้ก่ การสูญเสียน ้ าหนกั  ปริมาณกรดทั้งหมดท่ีไตเตรทได ้ปริมาณของแขง็ทั้งหมดท่ีละลาย
น ้ า  การเกิดสีน ้ าตาลของขนและการเกิดสีน ้ าตาลของเปลือกเงาะไดดี้ท่ีสุด มีอายกุารเก็บรักษา 11 วนั(สมคัรและนพรัตน์, 
2558)เม่ือเคลือบผิวเงาะโรงเรียนดว้ย sucrose fatty acidester: M-1695, P-1670 และ S-1670 ท่ีความเขม้ขน้ 3,000 ppm เก็บท่ี
อุณหภูมิ 2 ± 1°ซ ความช้ืนสัมพทัธ์ 90 เปอร์เซ็นต ์พบวา่เงาะไม่เคลือบผิวมีอายกุารเก็บนาน 8-10 วนั ส่วนเงาะเคลือบผิวมี
อายกุารเก็บ 12 วนั เงาะเคลือบผิวท่ี M-1695 มีคุณภาพดีท่ีสุดทั้งภายในและภายนอก  เงาะเคลือบผิวทั้งสามชนิดมีอตัราการ
ผลิตเอทธิลีน การสูญเสียน ้ าหนัก การเปล่ียนสีและกล่ินรสลดลง (Srilaong และคณะ, 1998 )และท่ีเคลือบผิวด้วยสาร 
Sucrose fatty acid ester (M1695) ความเขม้ขน้ร้อยละ 0.1, 0.3, 0.5 และ 0.7 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียสพบวา่ทุก
ความเขม้ขน้มีผลต่อการชะลอการเส่ือมสภาพของผลเงาะไดดี้กวา่ผลเงาะท่ีไม่ไดเ้คลือบผิว โดยลดการสูญเสียน ้ าหนกั อตัรา
การหายใจ อตัราการผลิตเอทิลีนและชะลอการเปล่ียนแปลงของสีเปลือก  แต่ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงความแน่นเน้ือ 
ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้ าได ้และปริมาณกรดท่ีไตเตรทได ้โดยมีอายกุารเก็บรักษานาน 12 วนั(Laddawan , 2006)  
ดงันั้นการผลิตอิมลัชนัไขปาลม์  และอิมลัชนัไขปาลม์ผสมคาร์นูบาท่ีเหมาะสมเพ่ือเคลือบผกัและผลไมเ้พ่ือยืดอายกุารเก็บ
รักษาจึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าปาล์มท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจมาทดแทนไขจากสัตว์  เช่น ข้ีผึ้ งหรือน ้ ามันถั่วเหลือง เป็นต้น  
วตัถุประสงคก์ารทดลองน้ีศึกษาพฤติกรรมการเก็บรักษาเงาะและแครอทเคลือบอิมลัชนัไขท่ีผลิตข้ึน  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. เตรียมอิมัลชันไขคาร์นูบา (CW) ตามสูตรและวิธีของ Warth  (1956) ท่ี เป็นสูตรอิมัลชันไขมาตรฐาน

ประกอบดว้ย ไขคาร์นูบา 121 กรัม กรดโอเลอิก 37 กรัม ไตรเอทธาโนลามีน 22กรัม น ้ า 56 กรัมและ ไขพาราฟิน 48 กรัม  
จากนั้นใหเ้ตรียมอิมลัชนั ไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบา  (CP)  ในอตัราส่วน 50:50   ท่ีอตัราส่วนของไตรเอทธาโนลามีนต่อกรด
โอเลอิกโดยน ้ าหนกั คือ 28 : 43 และเตรียมอิมลัชนัไขปาลม์ (PS) โดยใชไ้ขปาลม์ 121 กรัม กรดโอเลอิก 42 กรัม ไตรเอทอา
โนลามีน 28 กรัม น ้า 56 กรัม และไขพาราฟิน 48 กรัม  
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2. เตรียมเงาะลา้งท าความสะอาดดว้ยเบนโนบิล 1000 ppm  ผึ่งให้แห้ง แครอทลา้งท าความสะอาดดว้ยโซเดียมไฮ
โปคลอไรด ์20 ppm  ผึ่งให้แหง้ น าเงาะและแครอทมาจุ่ม  อิมลัชนัไขท่ีเจือจางแลว้น าผกัผลไมท้ั้งหมดมาวางบนตะแกรงผึ่ง
ใหแ้หง้ภายใตพ้ดัลม   

3. ศึกษาลกัษณะการเปล่ียนแปลงของผกัและไมเ้คลือบไข  โดยน าเงาะและแครอทไปวางบนกะบะและเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ   4 ซ  ความช้ืนสัมพทัธ์    98-100 เปอร์เซ็นต ์  และ 29-32 ซ  ความช้ืนสัมพทัธ์ 40-70 เปอร์เซ็นต์ วางแผนการ
ทดลองแบบ  3x5 factorial in CRD    การทดลองประกอบดว้ย 2 ปัจจยัคือ ชนิดและความเขม้ขน้ไข ดงัน้ีคือ 
  ทรีตเมนทท่ี์ 1   ไม่เคลือบไข    
  ทรีตเมนทท่ี์ 2   เคลือบดว้ยอิมลัชนัไข  4  เปอร์เซ็นต ์   
  ทรีตเมนทท่ี์ 3   เคลือบดว้ยอิมลัชนัไข  6 เปอร์เซ็นต์                     
  ทรีตเมนทท่ี์ 4   เคลือบดว้ยอิมลัชนัไข  8 เปอร์เซ็นต ์ 
  ทรีตเมนทท่ี์ 5   เคลือบดว้ยอิมลัชนัไข 10 เปอร์เซ็นต ์   

4. การเปล่ียนแปลงลกัษณะปรากฏ สี และการเห่ียวลงของตวัอยา่งผกัผลไมท่ี้เคลือบไขและไม่เคลือบไขท่ีความ
เขม้ขน้ต่าง ๆ กนั 

5. การสูญเสียน ้ าหนกั  แบ่งเงาะมาทรีตเมน็ทล์ะ 2 ซ ้ า ๆ ละ 4 ผลและแครอทมาชัง่น ้ าหนกัทรีตเมน็ท์ละ 2 ซ ้ า ๆละ 
2 ผล              ชัง่น ้ าหนกัเงาะทุก  2   6   8  และ 10 วนั    และชัง่แครอททุก 1  3   5  และ 7 วนั 

เปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัท่ีสูญเสีย =  น ้าหนกัก่อนการเก็บรักษา- น ้ าหนกัหลงัการเก็บรักษา x 100 
     น ้าหนกัก่อนการเก็บรักษา 

6. การเปล่ียนแปลงความแน่นเน้ือ แบ่งแครอทมาท าทรีตเม็นท์ละ 2 ซ ้ า ๆละ 2 ผล แครอทจะวดัท่ีบริเวณก่ึงกลาง
ทั้ง 2 ขา้ง ๆ ละ 2 จุดห่างกนั ปอกเปลือกก่อนวดัดว้ย Effegi  เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.5 เซนติเมตร หน่วยเป็นกิโลกรัมในวนัท่ี  2,   
4,   6,   และ 8 วนั 

7.  ปริมาณกรดทั้งหมด  แบ่งเงาะมา 2 ซ ้ า ๆ ละ 4 ผลคั้นน ้ าและกรองดว้ยผา้ขาวบางและวดัปริมาณกรดทั้งหมด 
เปอร์เซ็นตก์รดซิตริก = NaOH( N)  x ปริมาตร(ml) x 0.06404 x 100 

           ปริมาณน ้ าคั้น(ml) 
8.  ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้ าทั้งหมด แบ่งแครอทมาท า 2 ซ ้ า ๆ ละ 2 ผล ส่วนเงาะแบ่งมา 2 ซ ้ า ๆ ละ 4 ผลมาคั้น

น ้ ากรองดว้ยผา้ขาวบางและวดัดว้ยเคร่ืองรีแฟรกโตมิเตอร์ 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. การเปลีย่นแปลงลกัษณะปรากฏ 
 ลกัษณะปรากฏเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งเงาะไม่เคลือบไขและเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์ความเขม้ขน้ไขต่างกนั
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4ซ. ความช้ืนสัมพทัธ์  เปอร์เซ็นต์ พบว่าเงาะท่ีไม่เคลือบไขมีสีแดงทึบและเห่ียวสูญเสียน ้ าหนกัไป 
14.15  เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีผลเคลือบไขความเขม้ขน้ไข 4  และ 6 เปอร์เซ็นตค์งเป็นสีแดง สูญเสียน ้ าหนกั 9.55  และ 9.30 
เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั  ส่วนผลเคลือบไขความเขม้ขน้ไข 8  และ 10 เปอร์เซ็นตค์งเป็นเป็นสีแดงสูญเสียน ้ าหนกัไป 7.30 และ 
5.05 เปอร์เซ็นต์ในวนัท่ี 8 ตามล าดับ เงาะท่ีเคลือบด้วยอิมลัชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาและไขคาร์นูบาให้ผลลกัษณะ
เดียวกนัและสอดคลอ้งกบัผลการทดลองของ Mendoza และคณะ(1972) ซ่ึงพบวา่การเคลือบผิวเงาะท่ีความเขม้ขน้ไขสูงข้ึน
สูญเสียน ้ าหนกันอ้ยกวา่ท่ีความเขม้ขน้ไขต ่าและไม่เคลือบไข 
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ลกัษณะปรากฏเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งแครอทไม่เคลือบไขและเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์ความเขม้ขน้ไขต่างกนัเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 29-32ซ.ความช้ืนสัมพทัธ์ 40-70 เปอร์เซ็นต์นาน 12 วนั พบว่าแครอทเคลือบไขมีสีไม่แตกต่างกับไม่เคลือบไข
สอดคลอ้งกบั Platenius (1939) ท่ีกล่าวว่าการเคลือบไขแครอทคงสีแดงไวไ้ดดี้   แครอทท่ีไม่เคลือบไขและเคลือบไขไม่เห็น
อาการเห่ียวเฉาชดัเจนซ่ึงแครอทท่ีไม่เคลือบไขสูญเสียน ้ าหนักไป 44.14 เปอร์เซ็นต์ในวนัท่ี 7  ขณะท่ีแครอทเคลือบไขความ
เขม้ขน้ไข 4,  6,  8  และ10 เปอร์เซ็นตสู์ญเสียน ้ าหนกัไป 22.67,  19.27,  17.70 และ 16.20 เปอร์เซ็นตต์ามล าดบั  แครอทท่ีเคลือบ
ดว้ยอิมลัชนัไขคาร์นูบาและไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบาใหผ้ลในลกัษณะเดียวกนั 

การเคลือบไขช่วยชะลอการเปล่ียนสีเขียวป้องกนัการเห่ียวเฉาและท่ีความเขม้ขน้มากข้ึนชะลอการเปล่ียนสีนาน
มากข้ึนในเงาะ เน่ืองจากการซึมผา่นของก๊าซออกซิเจนนอ้ยลงท าใหเ้กิดออกซิเดชนัของคลอโรฟิลลน์อ้ยลง(Wills และคณะ, 
1981)และท าใหเ้อททิลีนท่ีช่วยเสริมใหมี้การยอ่ยสลายของคลอโรฟิลลร์ะหวา่งการสุกนอ้ยลง(Watada, 1986 )สอดคลอ้งกบั
ท่ี Trout และคณะ (1952) ซ่ึงพบว่าการเคลือบไขแอปเปิลช่วยชะลอการเปล่ียนสี  โดยพบว่าภายในผลมีก๊าซออกซิเจน
ปริมาณนอ้ยกวา่ไม่เคลือบไข  แต่อิมลัชนัไขทั้ง 3 สูตรท่ีทุกระดบัความเขม้ขน้ไขไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงสีของแครอท 
2. การสูญเสียน า้หนัก  
 การสูญเสียน ้ าหนกัของเงาะท่ีไม่เคลือบไขและเคลือบไขเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  4 °ซ  พบวา่มีแนวโนม้สูญเสียน ้ าหนัก
เพ่ิมข้ึนตลอดอายกุารเก็บรักษา  เงาะไม่เคลือบไขสูญเสียน ้ าหนกั 14.15 เปอร์เซ็นต ์ในวนัท่ี 8 มากกวา่เงาะท่ีเคลือบไขท่ีทุก
ระดบัความเขม้ขน้ไข เงาะท่ีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์และไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบา  4 และ  6 เปอร์เซ็นตสู์ญเสียน ้ าหนกั
มากกว่าท่ี 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเงาะท่ีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขคาร์นูบาท่ีความเขม้ขน้ไข 4 เปอร์เซ็นต์สูญเสียน ้ าหนกั
มากกวา่ท่ี 6, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต ์  
 เม่ือทดสอบทางสถิติพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งเงาะท่ีไม่เคลือบไขกบัเคลือบไข, ท่ีความ
เขม้ขน้ไข 4  และ 6  เปอร์เซ็นตเ์ทียบกบั 8 และ 10 เปอร์เซ็นต ์   อิมลัชนัไขคาร์นูบาและไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบาเทียบกบั
อิมลัชนัไขปาลม์(P < 0.05)  ดงัตารางท่ี 1  และเม่ือเปรียบเทียบสูตรอิมลัชนัไขทั้ง  3 ท่ีความเขม้ขน้ไขท่ีสูญเสียน ้ าหนกันอ้ย
ท่ีสุดเป็นดงัน้ีคือ ผลท่ีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์  ไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบาและไขคาร์นูบาท่ีความเขม้ขน้ไข 10 เปอร์เซ็นต์
สูญเสียน ้ าหนกั 6.10, 14.7  และ 16.25  เปอร์เซ็นตใ์นวนัท่ี 10  ตามล าดบัดงัภาพท่ี 1    ดงันั้นควรเลือกอิมลัชนัไขปาลม์ความ
เขม้ขน้ไข 10 เปอร์เซ็นต์เคลือบเงาะซ่ึงจะมีความหนาของฟิล์มไขมากจึงป้องกนัการสูญเสียน ้ าไดดี้ท่ีสุด (Claypool และ 
King, 1941) 

 

ภาพที ่1  เปรียบเทียบอิมลัชนัไข 3 สูตรท่ีความเขม้ขน้ไขต่างกนัท่ีมีผลต่อการสูญเสียน ้ าหนกั 
           เงาะนอ้ยท่ีสุดเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 ๐ซ ความช้ืนสมัพทัธ์ 98-100 เปอร์เซ็นต ์
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ตารางที ่ 1  เงาะเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์ อิมลัชนัไขคาร์นูบา และอิมลัชนัไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบาเม่ือเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 4 °ซ ความช้ืนสมัพทัธ์ 98– 100 เปอร์เซ็นต ์นาน 10 วนั 
อิมลัชนัไข การสูญเสียน ้ าหนกั 

(เปอร์เซ็นต)์ 
ปริมาณของแขง็ 
ทั้งหมด 
(องศาบริกซ์) 

ปริมาณกรดทั้งหมด 
(เปอร์เซ็นต)์ 

   

ไขปาลม์ 13.90b 17.50a 0.40a    
ไขคาร์นูบา 16.74a 16.50b 0.34c    
ไขผสมปาลม์และคาร์นูบา 16.13a 16.70b 0.36b    
ความเขม้ขน้ไข 
(เปอร์เซ็นต)์ 
ไม่เคลือบไข 
4 
6 
8 
10 

 
 
17.10a 
16.28ba 
15.83b 
13.90c 
12.35d 

 
 
16.00d 
16.50c 
17.00b 
17.33ab 
17.66a 

 
 
0.500a 
0.266d 
0.333c 
0.333c 
0.400b 
 

   

 
 การสูญเสียน ้ าหนกัของแครอทไม่เคลือบไขและเคลือบไขเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  29-32°ซ  พบว่ามีแนวโน้มสูญเสีย
น ้ าหนกัเพ่ิมข้ึนตลอดอายกุารเก็บรักษา  แครอทไม่เคลือบไขสูญเสียน ้ าหนกัถึง  44.1 เปอร์เซ็นตใ์นวนัท่ี 7 มากกวา่แครอทท่ี
เคลือบไขทุกระดบัความเขม้ขน้ไข แครอทท่ีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาล์มความเขม้ขน้ไขเพ่ิมข้ึนสูญเสียน ้ าหนักน้อยลง  
อิมลัชนัไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบาท่ีความเขม้ขน้ไข 4,    6 และ 10 เปอร์เซ็นตสู์ญเสียน ้ าหนกัมากกวา่ 8 เปอร์เซ็นต ์ อิมลัชนั
ไขคาร์นูบาท่ีความเขม้ขน้ไข 6  และ 8 เปอร์เซ็นตสู์ญเสียน ้ าหนกัมากกวา่ 4  และ 10 เปอร์เซ็นต ์  
 เม่ือทดสอบทางสถิติพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งแครอทไม่เคลือบไขเทียบกบัเคลือบไขท่ี
ทุกความเขม้ขน้ไข(P<0.05)แต่ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งอิมลัชนัไขทั้ง 3 สูตร(P>0.05) ดงัตารางท่ี 
2 และเม่ือเปรียบเทียบสูตรอิมลัชนัไขทั้ง 3 ท่ีความเขม้ขน้ไขซ่ึงสูญเสียน ้ าหนกันอ้ยท่ีสุดดงัภาพ 2 ดงัน้ีคือ  แครอทท่ีเคลือบ
ดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์และอิมลัชนัไขคาร์นูบาความเขม้ขน้ไข 10 เปอร์เซ็นต ์  สูญเสียน ้ าหนกั 16.20  และ 21.25 เปอร์เซ็นต ์
แครอทท่ีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบาความเขม้ขน้ไข 8 เปอร์เซ็นตสู์ญเสียน ้ าหนกั 18.05 เปอร์เซ็นต ์ในวนัท่ี 
7 จะเห็นไดว้า่แครอทท่ีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์สูญเสียน ้ าหนกันอ้ยท่ีสุด เพราะอิมลัชนัไขคาร์นูบาและไขผสมปาลม์กบั
คาร์นูบาเคลือบไดไ้ม่ทัว่ผิวหนา้แครอทท่ีมีผวิหนา้ไม่เรียบและมีคอร์ค (Claypool  และ King, 1941) ท าใหน้ ้ าซึมผา่นคิวติเคิล
และคอร์คไดดี้กวา่สูญเสียน ้ าหนกัมากกวา่ ดงันั้นควรเลือกอิมลัชนัไขปาลม์ความเขม้ขน้ไข 10 เปอร์เซ็นตเ์คลือบแครอทจึง
ป้องกนัการสูญเสียน ้ าหนกัไดดี้ท่ีสุด 
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ภาพที ่2 เปรียบเทียบอิมลัชนัไข 3 สูตรท่ีความเขม้ขน้ไขต่างกนัท่ีมีผลต่อการสูญเสียน ้ าหนกั 
       แครอทนอ้ยท่ีสุดเก็บท่ีอุณหภูมิ 29-32 ซ  ความช้ืนสมัพทัธ์ 40-70 เปอร์เซ็นต ์

 
3. การเปลีย่นแปลงปริมาณของแข็งทั้งหมดและปริมาณกรดทั้งหมด 
 เงาะไม่เคลือบไขจะมีปริมาณของแขง็ลดลงจาก   20  องศาบริกซ์ เป็น 16 องศาบริกซ์    ส่วนเงาะท่ีเคลือบดว้ยอิมลัชนั
ไขทั้ง 3 สูตร จะมีค่าลดลงเล็กนอ้ย   เงาะท่ีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์ท่ีระดบัความเขม้ขน้ไข 10 เปอร์เซ็นตจ์ะลดลงนอ้ย
ท่ีสุดจาก 20.0 เป็น 19.0 องศาบริกซ์   สอดคล้องกับสูญเสียน ้ าหนักน้อยท่ีสุดด้วย เงาะเป็น   non- climateric ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าตาล(Will และคณะ, 1981) จึงมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก เม่ือทดสอบทางสถิติพบวา่ปริมาณ
ของแข็งทั้งหมดของเงาะเคลือบอิมลัชนัไขทั้งสามชนิดมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระหวา่งอิมลัชนัไขปาล์ม
เทียบกบัไขคาร์นูบาและไขผสมคาร์นูบากบัปาลม์    แต่ท่ีระดบัความเขม้ขน้ไข 6 และ 8 เปอร์เซ็นตไ์ม่มีความแตกต่างกนั
ทางสถิติ(P>0.05)  ดงัตารางท่ี 1 เงาะท่ีเคลือบและไม่เคลือบไขมีการเปล่ียนแปลงปริมาณกรดทั้งหมดไม่แตกต่างกนั เงาะท่ี
ไม่เคลือบไขปริมาณกรดเพ่ิมข้ึนจาก 0.2 เปอร์เซ็นตเ์ป็น 0.5 เปอร์เซ็นต ์ส่วนเงาะท่ีเคลือบอิมลัชนัไขทั้ง 3 สูตร ปริมาณกรด
จะเพ่ิมจาก 0.2 เปอร์เซ็นตเ์ป็น 0.3 เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงเม่ือรับประทานรสชาติจะเหมือนเดิมไม่มีรสเปร้ียว  
 ปริมาณของแข็งทั้งหมดของแครอทท่ีเคลือบอิมลัชนัทั้ง 3 สูตร และไม่เคลือบไขจะเพ่ิมข้ึนตลอดอายกุารเก็บรักษา   
แครอทท่ีไม่เคลือบไขจะมีปริมาณของแขง็จะเพ่ิมจาก 8.05 เป็น 17.17 องศาบริกซ์ ส่วนแครอทท่ีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์
ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต์เพ่ิมจาก  8   องศาบริกซ์ เป็น 8.05 องศาบริกซ์     สอดคลอ้งกบัเม่ือเคลือบอิมลัชนัไข
ปาลม์ 10 เปอร์เซ็นตสู์ญเสียน ้ าหนกันอ้ยท่ีสุด และมีปริมาณของแข็งเพ่ิมข้ึนต ่าท่ีสุด  แครอทเป็น non-climateric   ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงของปริมาณน ้ าตาล(Will และคณะ, 1981)จึงมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก  เม่ือทดสอบทางสถิติพบว่าปริมาณ
ของแข็งทั้งหมดของแครอทเคลือบอิมลัชนัไขทั้งสามชนิดพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ(P<0.05) แต่ท่ี
ระดบัความเขม้ขน้ไข 6, 8 และ 10 เปอร์เซ็นตไ์ม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ(P>0.05) ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 แครอทเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์ อิมลัชนัไขคาร์นูบา และอิมลัชนัไขผสมปาลม์และ 
คาร์นูบาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 29-32°ซ   ความช้ืนสมัพทัธ์ 40-70 เปอร์เซ็นตน์าน 8 วนั 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อิมลัชนัไข สูญเสีย   ความแน่นเน้ือ  ปริมาณของแขง็ทั้งหมด 
            น ้าหนกั     (กิโลกรัม)  (องศาบริกซ์)                  
           (เปอร์เซ็นต)์      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ไขปาลม์   24.00b            9.23b           9.20c 
ไขคาร์นูบา    28.35a      10.17a      11.00a 
ไขผสมปาลม์กบั   27.49a  10.33a  10.20b 
คาร์นูบา 
ความเขม้ขน้ไข 
(เปอร์เซ็นต)์ 
ไม่เคลือบไข  44.14a  11.50a  11.17a 
4  25.85b  11.17c  10.50b 
6  21.42bc    9.45b    9.33c 
8  20.70bc  10.06bc    9.33c 
10  18.50c    9.35c  10.00bc 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.  การเปลีย่นแปลงความแน่นเน้ือ   
 การเปล่ียนแปลงความแน่นเน้ือของแครอทดงัน้ีคือแครอทเร่ิมตน้มีความแน่นเน้ือ 12  กิโลกรัม  เม่ือสูญเสียน ้ าจะท า
ให้ความแน่นเน้ือลดลง   ค่าท่ีวดัไดจ้ะลดลงและเม่ือสูญเสียน ้ ามากข้ึนท าให้เน้ือเหนียวมาก  วดัไดค้่าความแน่นเน้ือมากข้ึน
อีกคร้ัง  ดงันั้นแครอทท่ีรักษาความแน่นเน้ือไดน้านท่ีสุดจะมีค่าความแน่นเน้ือลดลงนอ้ยและนานท่ีสุด(ก่อนเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง)
จึงดีท่ีสุด  แครอทท่ีไม่เคลือบไขในวนัท่ี 8 มีค่าความแน่นเน้ือ 11.5 กิโลกรัม  อิมลัชนัไขปาลม์ความเขม้ขน้ไข 10 เปอร์เซ็นต์
มีค่าความแน่นเน้ือ 8.5 กิโลกรัม  อิมลัชนัไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบาความเขม้ขน้ไข 8 เปอร์เซ็นตมี์ค่าความแน่นเน้ือเป็น 10.5 
กิโลกรัม  แครอทเคลือบดว้ยอิมลัชันไขคาร์นูบาท่ีความเขม้ขน้ไข    6, 8  และ 10 เปอร์เซ็นต์มีค่าความแน่นเน้ือเป็น 9.5 
กิโลกรัม  แต่ควรเลือกความเขม้ขน้ไข 6 เปอร์เซ็นตเ์พราะประหยดัไขไดม้ากแต่รักษาความแน่นเน้ือไดดี้เหมือนกนั 
 เม่ือทดสอบทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระหว่างแครอทไม่เคลือบไขกบัเคลือบไข  
ความเขม้ขน้ไขและสูตรอิมลัชนัไข(P>0.01) และเม่ือเปรียบเทียบอิมลัชนัไขทั้ง 3 สูตรท่ีความเขม้ขน้ไขเก็บรักษาความแน่น
เน้ือได้นานท่ีสุดดังภาพท่ี 3 พบว่า แครอทเคลือบอิมลัชันไขปาล์มความเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต์ให้ค่าความแน่นเน้ือ 8.5 
กิโลกรัม เม่ือเก็บรักษาไวน้าน 8 วนั มีความแน่นเน้ือสูงและรักษาความแน่นเน้ือไดน้านกวา่อิมลัชนัไขอีกสองสูตร   
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ภาพที ่3  ความแน่นเน้ือของแครอทเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขความเขม้ขน้ต่างกนัท่ีอุณหภูมิ  29-32 °ซ    ความช้ืนสมัพทัธ์                
40-70 เปอร์เซ็นต ์
 

สรุปผลการวจัิย 
 การเปล่ียนแปลงของเงาะและแครอทเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขทั้ง 3 สูตรมีผลต่อการลดการสูญเสียน ้ าหนกัอยา่งเด่นชดั    
เงาะเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์ความเขม้ขน้ไข  10 เปอร์เซ็นต ์  สูญเสียน ้ าหนกั 6.10 เปอร์เซ็นต ์เปรียบเทียบกบัไม่เคลือบ
ไขสูญเสียน ้ าหนัก 17.10 เปอร์เซ็นต์เม่ือเก็บไว ้10 วนัท่ีอุณหภูมิ  4  °ซ  แครอทเคลือบด้วยอิมลัชันไขปาล์มเขม้ขน้ไข              
8   เปอร์เซ็นต์สูญเสียน ้ าหนกั 16.20 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกบัไม่เคลือบไขสูญเสียน ้ าหนัก 44.14 เปอร์เซ็นต์เม่ือเก็บไว ้              
8 วนัท่ีอุณหภูมิ 29-32 °ซ  การเปล่ียนแปลงความแน่นเน้ือ  ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้ าทั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมดของเงาะ
และแครอทเคลือบไขนอ้ยกวา่ท่ีไม่เคลือบไข 
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ปริมาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลติภัณฑ์ซอสปรุงส าเร็จ  
The Concentration of Karanda for Prepared Sauces 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีเหมาะสม คุณภาพ และการ
ยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์โดยทดลองจากต ารับซอสผดัไทย 3 ต ารับ เพื่อหาต ารับท่ีผูบ้ริโภคยอมรับ น ามาศึกษา
ปริมาณเน้ือมะม่วงหาวมะนาวโห่ทดแทนน ้ ามะขามเปียก 3 ระดบั คือ ร้อยละ 50  60  และ 70 โดยวางแผนการทดลองแบบ
สุ่มในบลอ็กสมบูรณ์ (Randomized Complete block Design, RCBD) น าไปประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นลกัษณะ
ท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั (ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวม ดว้ยวิธีชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั 
(9-point hedonic scale) น าผลมาวเิคราะห์ค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test, (DMRT) 
วเิคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ น าผลท่ีไดม้าศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภค 

จากการศึกษา ปริมาณเน้ือมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีใชท้ดแทนน ้ ามะขามเปียกท่ีระดบัร้อยละ 70  มีคะแนนค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด น ามาวิเคราะห์ ความแปรปรวน เปรียบเทียบความแตกต่างพบวา่ดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั 
(ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ศึกษาการยอมรับ ของ
ผูบ้ริโภคอยูท่ี่ระดบัความชอบปานกลางถึงชอบมากและผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับท่ีร้อยละ 98.0  

คุณลกัษณะทางกายภาพของปริมาณเน้ือมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีใชท้ดแทนน ้ ามะขามเปียกทั้งหมด พบวา่ มีค่าสี คือ 
ค่า Hue เท่ากับ 10 PR ค่า Value เท่ากับ 3 ค่า Chroma เท่ากับ 4 คุณค่าทางโภชนาการ พบว่า พลงังาน 277 กิโลแคลอร่ี มี
คาร์โบไฮเดรต 68.3 ไขมนั 0.44 กรัม ความช้ืน 26.9 กรัม ใยอาหาร 1.74 กรัม เถา้ 4.36 กรัมและมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 3.64  
ต่อตวัอยา่ง 
 
ค าส าคญั : ซอสปรุงส าเร็จ, มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
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ABSTRACT 
 

The study of concentration karanda in prepared saucesis to study the proper quantity of the Karanda fruit in the 
product, the quality in the product’ s processed the consumers’  acceptance (Consumer Test)  for Karanda sauce ready to 
cooked.   The processed products are Experiments from 3.  To get the Pad Thai sauce accepted by the consumer.  And to 
study quantity of the Karanda fruit Substitute Tamarind juice 3 levels at 50, 60 and 70%. The product has been tested by 
Randomized Complete Block Design (RCBD) method. The process was consisted with offering a tasting and evaluated in 
color, smell, taste, Texture and overall satisfaction by giving 9point Hedonic scale.  Analytical results Difference of mean 
by Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) by an instant statistical analysis software. and The results of the study on 
consumer acceptance. 

The results to studies, it has been found that, Pad Thai sauce The most accepted is first recipe Pad Thai sauce and 
Karanda fruit substitutes in products, The most accepted is levels at 70 %.  Analysis of Variance descriptive statistics is 
DMRT This process consists of tasting and evaluation by color, taste, flavor and overall satisfaction And has been compared 
the difference of average means at 95%trustiness And from the acceptance study. the consumers’ acceptance for Karanda 
sauce ready to cooked at the medium to maximum satisfaction at 98.0 %. 
 
Keyword : prepared sauces, Karonda fruit  
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บทน า 
 ปัจจุบันคนในชุมชนมีการรวมกลุ่มท าการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ชุมชนหรือสินคา้
(OTOP)ซ่ึงเป็นการพฒันาผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินท าใหชุ้มชนมีรายได ้คนในชุมชนมีงานท า มีเงินหมุนเวยีน
ในชุมชน เป็นการกระจายรายไดใ้ห้ทุกครอบครัวในชุมชนอีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนประกอบอาชีพอยา่ง
สุจริต ทั้งยงัเป็นการเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรแบบยัง่ยนื สอดคลอ้งตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 12 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม ซ่ึงตรงกบัเป้าหมายท่ี 3 เพ่ิมศกัยภาพชุมชน
และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเขม้แข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองไดแ้ละรับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
และส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยั และการถ่ายทอด องคค์วามรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแกไ้ข
ปัญหาในพ้ืนท่ีและการต่อยอด องค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย ์ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจดัการ
ความรู้ในชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) อีกทั้งผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางของเอเชียในการผลิตนวตักรรม อาหารและสินคา้เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าเพ่ิมจากการวิจยัและพฒันา รวมทั้ ง
ส่งเสริมการเช่ือมโยงธุรกิจเพ่ือ สร้างและพฒันาเครือข่ายของคลสัเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 
 มะม่วงหาวมะนาวโห่หรือหนามข้ีแฮดเป็นผลไมพ้ื้นบา้นไทยชนิดหน่ึง มีช่ือทางวทิยาศาสตร์วา่ Carissa carandas L. 
อยูใ่นวงศ์ Apocynaceae มีคุณสมบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ผลสุกสีม่วง เขม้ ประกอบดว้ยสารกลุ่มแอนโทไซ
ยานิน มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ (จุฑามาศ, ทานตะวนั และศิริพร,(2556) และเป็นโภชนาเภสชั (nutraceutical) ฤทธ์ิตา้นอนุมูล
อิสระเป็นผลจากการมีสารประกอบฟีนอลิกและ  กรดแอสคอบิก (Sarma(et.al,)2015) มะม่วงหาวมะนาวโห่ ไดรั้บความ
สนใจจากผูท่ี้รักสุขภาพเป็นอยา่งมากเน่ืองจากคุณสมบติัท่ีส าคญัดงักล่าว จึงท าให้ผลไมพ้ื้นบา้นชนิดน้ีไดรั้บความนิยม หา
ซ้ือมารับประทาน ตลอดจนหามาปลูกไวเ้ป็นไมป้ระดบัภายในบริเวณบา้นอีกดว้ย (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการเสริม
สุขภาพ, 2560) ปัจจุบนัไดมี้การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากผลม่วงหาวมะนาวโห่ให้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น เยลล่ี น ้ า
พร้อมด่ืม ไอศกรีม แยม น ้ าผลไมเ้ขม้ขน้ เป็นตน้ ส่วนมาก   แปรรูปประเภทของหวานและเคร่ืองด่ืม ลว้นเป็นผลิตภณัฑท่ี์
สามารถเป็นท่ีตอ้งการและยอมรับของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 
วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จ 
เพ่ือศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
เพ่ือศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลติภัณฑ์ซอสปรุงส าเร็จ 

1.1 การศึกษาต ารับพื้นฐาน 
การทดลองในคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาต ารับพ้ืนฐานของผลิตภณัฑซ์อสผดัไทย จ านวน 3 ต ารับ ดงัแสดงตารางท่ี 1 

เพื่อคดัเลือกต ารับท่ีมีคุณลกัษณะท่ีดี และน าไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ 
เน้ือสมัผสั (ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวม 
 

http://health.sanook.com/
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ตารางที ่1 แสดงปริมาณส่วนผสมต ารับพ้ืนฐานของซอสผดัไทย 

ส่วนผสม 
ปริมาณ (ร้อยละ) 

ต ารับท่ี 1 ต ารับท่ี 2 ต ารับท่ี3 
น ้ามะขามเปียก 41.49 16.07 38.80 
น ้าตาลมะพร้าว 22.41 35.71 42.76 
น ้าตาลทราย 15.35 - 4.35 
น ้าปลา 20.75 16.07 9.50 
น ้าสม้สายชู - - 3.96 
น ้าสะอาด - 10.72 - 
ซอสพริก - 21.43 - 
เกลือ - - 0.63 

ท่ีมา แพรวพรรณ, (ม.ป.ป.) ส่ีลานโพธ์ิ, (2554) กมลพิพฒัน์, (2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 

แผนภูมทิี ่1 ขั้นตอนการท าซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จ 

ปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อส
ปรุงส าเร็จ  

ซอสจะมีลกัษณะขน้หนืดข้ึนปิดไฟยกออก
จากเตากองดว้ยกระชอน น าซอสบรรจุลงใส่

ภาชนะ 250 มิลลิลิตร 

น าขวดแกว้พร้อมฝาลา้งใหส้ะอาด 
น าไปลวกดว้ยน ้าร้อนท่ีอุณหภูมิ 
100 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 10 
นาที จากนั้นพกับนตะแกรงใหแ้หง้ 

ผลิตภณัฑป์ริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จเรียง
ใส่ลงัถึง น าไปน่ึงระยะเวลา 30 นาที ยกลง พกัใหเ้ยน็ปิดฝาใหส้นิท 

ผสมทั้งหมดลงหมอ้ น าข้ึนตั้งไฟดว้ยไฟกลาง  
เค่ียวจนส่วนผสมขน้ ระยะเวลา 15 นาท่ี  

 

ชัง่ตวงส่วนผสมตามสูตร             
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 1.2 ศึกษาระดบัความเข้มข้นของมะม่วงม่วงหาวมะนาวโห่ 
 น าต ารับท่ีผ่านการยอมรับ ด าเนินการศึกษาระดบัความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน ้ า 3 ระดบั คือ 50:50  
60:40  70:30 ไดเ้ป็นน ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่เขม้ขน้ น าไปทดแทนปริมาณทั้งหมดของน ้ ามะขามเปียก  
2. การศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคม ีและคุณค่าทางโภชนาการของผลติภัณฑ์ซอสปรุงส าเร็จทีม่มีะม่วงหาวมะนาวโห่  

น าต ารับซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ทดแทนน ้ ามะขามเปียกในผลิตภณัฑ์ซอสผดัไทยท่ีเหมาะสมจากขอ้ท่ี 1 มา
ตรวจสอบคุณลกัษณะทางกายภาพและคุณลกัษณะทางเคมี 

2.1 ตรวจสอบคุณลกัษณะทางด้านกายภาพของผลติภัณฑ์ซอสปรุงส าเร็จทีม่ีม่ะม่วงหาวมะนาวโห่ 
2.1.1 การวดัค่าสีโดยใช(้The(munsell(book(of(color เพ่ือหาค่าสี 
2.1.2 การวดัหาค่าความหวานโดยใชเ้คร่ือง refractometer((Brix)  

2.2 ตรวจสอบคุณลกัษณะทางเคมขีองผลติภัณฑ์ซอสปรุงส าเร็จทีม่มีะม่วงหาวมะนาวโห่ 
2.2.1) พลงังาน วเิคราะห์ตามวธีิการ AOAC (2012)  
2.2.2) ค่าคาร์โบไฮเดรต วเิคราะห์ตามวธีิการ AOAC (2012)  
2.2.3) โปรตีน วเิคราะห์ตามวธีิการ AOAC (2012)  
2.2.4) ไขมนั วเิคราะห์ตามวธีิการ AOAC (2012) 
2.2.5) ความช้ืน วเิคราะห์ตามวธีิการ AOAC (2012)  
2.2.6) ใยอาหาร วเิคราะห์ตามวธีิการ AOAC (2012)  
2.2.7) ค่าเถา้ วเิคราะห์ตามวธีิการ AOAC (2012)  
2.2.8) ค่าความเป็นกรดทั้งหมด วเิคราะห์ตามวธีิการ AOAC (2012)  

3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์ซอสปรุงส าเร็จทีม่มีะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภค โดยท าการทดสอบแบบ (home use test) ซ่ึงเป็นอาจารยแ์ละนกัศึกษาภายในคณะ

เทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และกลุ่มครัวเรือน ท่ีเป็นบุคคลทัว่ไป คนงานลูกจา้ง 
พนกังานเอกชน ขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ และพ่อบา้นแม่บา้น ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดันนทบุรีบริเวณใกลก้บัศาลาว่าการ
หลงัเก่า จ านวนทั้งหมด(50)ครัวเรือน โดยให้คะแนนความชอบ 5 ระดบั (5 – point hedonic scal) (คะแนน 5 หมายถึง ชอบ
มากท่ีสุด คะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมากสุด) ทางประสาทสัมผสัดา้นลกัษณะปรากกฎ(สี(กล่ิน(รสชาติ(เน้ือสัมผสั และ
ความชอบโดยรวม 
การประเมนิคุณค่าทางประสาทสัมผสั 

ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ใ น บ ล็ อ ก ส ม บู ร ณ์  ( Randomized( Complete( block( Design, ( RCBD)  
(สายชล , 2546) โดยศึกษาต ารับพ้ืนฐานของซอสผัดไทย 3 ต ารับ ด้วยวิธีชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ  
(9-poin hedonic scale) (เพญ็ขวญั, 2549) โดยใชผู้ท้ดสอบชิมจ านวน 70 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นลกัษณะ
ท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั (ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวม ซ่ึงเป็นอาจารยแ์ละนกัศึกษาสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ สาขาวชิาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร จากนั้นศึกษาระดบัความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน ้ า 3 ระดบั คือ 50:50  60:40  70:30 ในการศึกษา
ปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จ 
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การวเิคราะห์ผล 
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัวิเคราะห์ตามแผน 

(Randomized Complete Block Design, RCBD) (สายชล, 2546) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียโดยใชว้ธีิ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 

ผลและวจิารณ์ข้อมูลและอภิปรายผล 
1. ปริมาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลติภัณฑ์ซอสปรุงส าเร็จ 

1.1 การศึกษาต ารับพื้นฐาน 
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัของซอสผดัไทยต ารับพ้ืนฐานทั้ง 3 ต ารับ มีคะแนนค่าเฉล่ียความชอบ

ดา้นลกัษณะปรากฏ(สี(กล่ิน(รสชาติ(เน้ือสัมผสั (ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวมของซอสผดัไทยมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยต ารับท่ี 3 เป็นต ารับพ้ืนฐานท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดใน       4 ดา้น คือดา้นลกัษณะ
ปรากฏ กล่ิน เน้ือสัมผสั (ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวม มีค่าเฉล่ีย 7.13  6.84  7.10 และ 7.20 ตามล าดบั เน่ืองจากมี
ความข้นหนืดมากและกล่ินรสท่ีดีตามคุณลักษณะมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนซอสผัด (ส านักงานมาตรฐานการ
ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม, 2556) ผูศึ้กษาจึงคดัเลือกผลิตภณัฑซ์อสผดัไทย ต ารับท่ี 3 เป็นต ารับพ้ืนฐานท่ีจะน าไปทดลองในขั้น
ต่อไปโดยการใชม้ะม่วงหาวมะนาวโห่ทดแทนน ้ ามะขามเปียกทั้งหมดในผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จ 
ตารางที ่2 คะแนนค่าเฉล่ียความชอบต ารับพ้ืนฐานของซอสผดัไทย 3 ต ารับ 

คุณภาพทางประสาทสมัผสั 
คะแนนค่าเฉล่ียความชอบ 

ต ารับท่ี 1 ต ารับท่ี 2 ต ารับท่ี 3 

ลกัษณะท่ีปรากฏns 

สี 
กล่ิน 
รสชาติns 

เน้ือสมัผสัns (ความขน้หนืด) 
ความชอบโดยรวมns 

6.64±1.60 7.04±1.49 7.13±1.63 

6.36±1.81b 7.16±1.53a 6.94±1.45a 

6.19±1.75b 6.29±1.76b 6.84±1.44a 

6.06±1.75 7.30±1.36 6.91±1.43 

6.54±1.87 6.74±1.56 7.01±1.43 

6.69±1.66 7.01±1.49 7.20±1.20 

หมายเหตุ : 1) a - b อกัษรท่ีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.2 ระดบัความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีเ่หมาะสม 
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัพบว่าผูท้ดสอบชิมให้การยอมรับในปริมาณความเขม้ขน้ของน ้ า

มะม่วงหาวมะนาวโห่เขม้ขน้ท่ีใชท้ดแทนน ้ ามะขามเปียกในผลิตภณัฑซ์อสผดัไทย ร้อยละ 70 ในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน 
รสชาติ เน้ือสัมผสั (ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวม โดยมีคะแนนเฉล่ีย 8.00  7.83  7.56  7.89  7.70 และ 7.70 
ตามล าดบัดงัแสดงในตารางท่ี 3 เม่ือน ามาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนและวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างทางสถิติพบวา่ ดา้น
ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั (ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีในระดบั 0.05 และดา้นกล่ิน  ทั้ง 3 ต ารับ ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากองคป์ระ
กอกหลกัของซอสประกอบไปดว้ยผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
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ตารางที่ 3 คะแนนค่าเฉล่ียความชอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัของปริมาณน ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่เขม้ขน้ท่ีใชแ้ทนน ้ า
มะขามเปียกทั้งหมด ต่างกนั 3 ระดบั 

คุณภาพทางประสาทสมัผสั 
คะแนนค่าเฉล่ียความชอบ 

ร้อยละ 50  ร้อยละ 60  ร้อยละ 70 
ลกัษณะท่ีปรากฏ 

สี 
กล่ินns 

รสชาติ 

เน้ือสมัผสั (ความขน้หนืด) 
ความชอบโดยรวม 

 6.86±0.89c  7.37±1.04b 8.00±0.88a 

 6.59±1.11b 7.56±1.11a 7.83±0.83a 

7.24±1.18 7.41±0.97 7.56±1.04 
 7.24±1.27b   7.63±1.16ab 7.89±1.10a 

 7.11±1.02b  7.53±1.07a 7.70±1.07a 

 7.06±1.06b 7.69±1.03a 7.70±1.07a 

หมายเหตุ : 1) a-b และ c อกัษรท่ีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
2. คุณภาพด้านกายภาพ เคม ีและคุณค่าทางโภชนาการของผลติภัณฑ์ซอสปรุงส าเร็จทีม่มีะม่วงหาวมะนาวโห่ใน 

2.1 คุณลกัษณะทางด้านกายภาพของผลติภัณฑ์ซอสปรุงส าเร็จทีม่มีะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของน ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จ มีค่าสี คือ ค่า Hue เท่ากบั10 PR ค่า 

Value เท่ากบั 3 และค่า Chroma เท่ากบั 4 ดงัตารางท่ี 4 จึงท าใหมี้ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นสี มีสีแดงม่วงของผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่ เน่ืองจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะการสุกสีแดงเขม้ถึงม่วงปริมาณของสารแอนโทไซน์ยานินเป็นสารสีม่วงแดง
เป็นรงควตัถุใน กลุ่ม ฟลาโวนอยดที์ (วชิราภรณ์ และคณะ,((2556) และการใชม้ะม่วงหาวมะนาวโห่ทดแทนน ้ ามะขามเปียก
ในผลิตภณัฑซ์อสผดัไทยมีค่าความหวาน 70 °brix 
ตารางที ่4 คุณภาพทางกายภาพ (ค่าสี, ความหวาน) น ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จ 

หมายเหตุ : 1) Hue คือค่าเน้ือสี 2) Value คือ ค่าความสวา่งของสี 3) Chroma คือ ค่าความสดใส / ความเขม้ขน้ 
2.2 คุณลกัษณะทางเคมขีองผลติภัณฑ์ซอสปรุงส าเร็จทีม่มีะม่วงหาวมะนาวโห่ 
จากการวิเคราะห์คุณภาพดา้นเคมีของซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุงส าเร็จ พบวา่ ปริมาณซอสต่อหน่วยบริโภค 

100 กรัมให้พลงังาน 277 กิโลแคลอร่ี มีคาร์โบไฮเดรต 68.3 กรัม ไขมนั 0.44 กรัม ความช้ืน 26.9 กรัม ใยอาหาร 1.74 กรัม 
เถา้ 4.36 ดงัตารางท่ี 5 และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 3.64 กรัม สอดคลอ้งมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนซอสผดัไทยค่าความเป็น 
กรด-ด่าง ตอ้งไม่เกิน 4.5 (ส านักงานมาตรฐานการผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, 2556) ตรวจไม่พบโปรตีน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ทฤษฎีของ จิตติมา (2558) ไดก้ล่าวว่า การเสียสภาพของโปรตีนอาจเกิดจากกระบวนการผ่านความร้อนในการเค่ียวท่ีใช้
ระยะเวลา ค่อนขา้งนาน จึงอาจส่งผลต่อการเส่ือมสลายของโครงสร้างโปรตีน หรือค่าพีเอชท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
โปรตีน 
 
 

คุณภาพทางกายภาพ 
ค่าสี 

ความหวาน (˚Brix) 
Hue Value Chroma 

ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ปรุงส าเร็จ 

10 RP 3 4 70 
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ตารางที ่5 คุณภาพทางเคมีของผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จท่ีมีมะม่วงหาวมะนาวโห่(ปริมาณหน่วยบริโภค 100 กรัม)  
คุณค่าทางเคมี ผลิตภณัฑซ์อสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุงส าเร็จ 
พลงังาน (กิโลแคลอร่ี) 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 
โปรตีน (กรัม) 
ไขมนั (กรัม) 
ความช้ืน (กรัม) 
ใยอาหาร (กรัม) 
เถา้ (กรัม) 
กรด-ด่าง (PH) 

277 
68.3 
ND 
0.44 
26.9 
1.74 
4.36 
3.64 

 
3.การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์ซอสปรุงส าเร็จทีม่มีะม่วงหาวมะนาวโห่ 

การทดสอบารยอมรับในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม พบวา่มีค่าเฉล่ีย 
3.98 3.80 4.00 4.00 4.10 และ 4.24 ตามล าดบั ดงัแสดงตารางท่ี 6 ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุงส าเร็จ จะมีลกัษณะทาง
กายภาพลกัษณะขน้เหลว มีสีม่วงเขม้อมแดง มีกล่ินหอม(จากมะม่วงหาวมะนาวโห่(มีรสชาติเปร้ียว(หวาน(เค็ม(เน้ือสัมผสั
ขน้หนืดมาก ท าใหผู้บ้ริโภคช่ืนชอบและสอดคลอ้งกบัท่ีผูท้ดสอบชิมส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุง
ส าเร็จ ดงัตารางท่ี 7 
ตารางที ่6 คะแนนค่าเฉล่ียความชอบต่อผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จท่ีมีมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

คุณลกัษณะ คะแนนค่าเฉล่ียความชอบ 
ลกัษณะปรากฏ 
สี 
กล่ิน 
รสชาติ 
เน้ือสมัผสั 
ความชอบโดยรวม 

3.98±0.82 
3.80±0.70 
4.00±0.76 
4.00±0.78 
4.10±0.68 
4.24±0.72 

ผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับการใชซ้อสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุงส าเร็จมะขามเปียกในผลิตภณัฑซ์อสผดัไทย จ านวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ดงัตารางท่ี 7 สอดคลอ้งกบัเหตุผลหลกัในการยอมรับการใชซ้อสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุง
ส าเร็จ ตารางท่ี 4.11 ผูบ้ริโภคไม่ยอมรับ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 เพราะไม่รู้จกัผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ตารางที ่7 ขอ้มูลการทดสอบการยอมรับการใชป้ระโยชน์จากซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุงส าเร็จ 

 

ขอ้มลทดสอบการยอมรับ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ยอมรับ 
ไม่ยอมรับ 

49 
1 

98.00 
2.00 
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สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑ์ซอสปรุงส าเร็จ พบวา่ปริมาณความ
เขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จ ใชม้ะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีมีระดบัความเขม้ขน้ ท่ีร้อยละ 70 
ไดรั้บการยอมรับจากผูท้ดสอบทางดา้นประสาทสัมผสัมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียในดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ 8.00 สี 7.83 
กล่ิน 7.56 รสชาติ 7.89 เน้ือสัมผสั (ความขน้หนืด) 7.70 และความชอบโดยรวม 7.70 การศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของ
มะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จทางกายภาพพบวา่ซอสมะม่วงมะนาวโห่พร้อมปรุงมีค่า HUE ท่ี 10 RP ค่า 
Value ท่ี 3 และค่า Chroma ท่ี 4 และ มีรสชาติเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค และการศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาว
มะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จทางเคมีปริมาณ(100(กรัม พบวา่ให้พลงังาน(277 กิโลแคลอร่ี มีคาร์โบร์ไฮเดรต 68.3 
กรัม ไขมนั 0.44 ใยอาหาร 1.74 กรัม เถา้ 4.36 และตรวจไม่พบโปรตีน ผูบ้ริโภคให้การยอมรับในการศึกษาปริมาณความ
เขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑ์ซอสปรุงส าเร็จ ไดรั้บคะแนนสูงสุด จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 98.00 
เหตุผลหลกัในการยอมรับเพราะสะดวกในการใชง้านจ านวน 24(คน คิดเป็นร้อยละ(48.00 การตดัสินใจในการเลือกซ้ือของ
ผูบ้ริโภค ไดรั้บคะแนนสูงสุด จ านวน 45 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
ข้อเสนอแนะ 

1 ศึกษาอายกุารเก็บรักษาของการศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จ  
2 การศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงส าเร็จ ในรูปแบบต่างๆ 
3 ศึกษาตน้ทุนในการศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑ์ซอสปรุงส าเร็จ และการ

วางแผน่เพ่ือจ าหน่าย 
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สมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแบคทเีรียแลกติกทีค่ัดแยกจากปลาดุกและปลาตะเพยีน 
Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated from Catfish and Silver Barb Fish 

 
สายใจ แกว้อ่อน1*  
Saichai Kaew-on1* 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวจิยัน้ีศึกษาสมบติัการเป็นโปรไบโอติกเบ้ืองตน้ของแบคทีเรียแลกติกจ านวน 4 ไอโซเลท ท่ีคดัแยกจากปลาดุก 
(CF-01 และ CF04) และปลาตะเพียน (SB-01 และ SB-04) โดยศึกษาการทนกรด การยอ่ยโปรตีน ไขมนั และแป้ง การยบัย ั้ง
การเจริญของแบคทีเรียทดสอบ และการตา้นทานสารปฏิชีวนะ ผลการทดสอบพบวา่แบคทีเรียแลกติกทั้ง 4 ไอโซเลท ทนพี
เอช 2, 3 และ 4 เป็นเวลา 3 ชัว่โมงได ้และแบคทีเรียแลกติก CF-04 และ SB-01 ย่อยโปรตีน ไขมนั และแป้งได ้แบคทีเรีย   
CF-01, SB-01 และ SB-04 ยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella sp. 
และ Escherichia coli นอกจากนั้ นแบคทีเรีย SB-01 ต้านทานสารปฏิชีวนะ polymyxin ในขณะท่ี SB-04 ต้านทานสาร
ปฏิชีวนะ polymyxin และ bacitracin ส่วนแบคทีเรีย CF-01 และ CF-04 ตา้นทานสารปฏิชีวนะทั้งหมดท่ีใชใ้นการทดสอบ 
ไดแ้ก่ polymycin, bacitracin, penicillin G และ tetracycline ผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นวา่แบคทีเรียแลกติกท่ีคดัแยกไดจ้ากปลา
ดุกและปลาตะเพียนสามารถน าไปพฒันาใชเ้ป็นโปรไบโอติกได ้เน่ืองจากสามารถทนต่อสภาวะกรดในกระเพาะอาหารของ
เจา้บา้น บางสายพนัธ์ุสามารถช่วยยอ่ยอาหารประเภทโปรตีน ไขมนัและแป้ง เพ่ิมการดูดซึมของสารอาหาร ช่วยยบัย ั้งการ
เจริญของแบคทีเรียก่อโรค และการตา้นทานสารปฏิชีวนะช่วยใหโ้ปรไบโอติกมีประสิทธิภาพในการท างานในสภาวะท่ีเจา้
บา้นจ าเป็นตอ้งใชส้ารปฏิชีวนะร่วมดว้ย 
 
ค าส าคญั : โปรไบโอติก, แบคทีเรียแลกติก, ฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย  
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ABSTRACT 
 

 This research studied the primary probiotic properties of 4 strains of lactic acid bacteria (LAB) isolated from 
Catfish (CF-01 and CF04) and Silver barb (SB-01 and SB-04) fish. The acid tolerance, protein, lipid and starch digesting 
capabilities, antibacterial activity and antibiotic resistance were determined. The results showed that all stains tolerated acid 
conditions at pH 2-4 for 3 hours. The CF-04 และ SB-01 strains exhibited protein, lipid and starch digestion on agar plate. 
The CF-01, SB-01 and SB-04 strains showed antibacterial activity against Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 
Salmonella sp. and Escherichia coli. In addition, SB-01 strain resisted polymyxin while the SB-04 strain resisted to 
polymyxin and bacitracin. Moreover, the CF-01 and CF-04 strains resisted all test antibiotics including polymyxin, 
bacitracin, penicillin G and tetracycline. This research study indicated that LAB isolated from Catfish and Silver barb fish 
could potentially be used as probiotics. These LAB tolerated acid conditions in the host’s stomach. Some strain showed 
protein, lipid and starch digestion which could increase nutrient adsorption. These strains inhibited growth of pathogenic 
bacteria. Moreover, the antibiotic resistance indicated that they were effective probiotics even if the host take antibiotics. 
 
Keyword: probiotics, lactic acid bacteria, antibacterial activity 
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บทน า 
จุลินทรียโ์ปรไบโอติกกลุ่มท่ีได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือแบคทีเรียแลกติก เน่ืองจากเป็น

แบคทีเรียท่ีมีคุณลกัษณะเด่นดา้นความปลอดภยั ไดรั้บการรับรอง GRAS (Generally Recognized as Safe) (Klayraung et al, 
2008) และมีความสามารถในการสร้างสารยบัย ั้งแบคทีเรียก่อโรค ไดแ้ก่ แบคเทอริโอซิน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ไดอะซิ
ติล และกรดอินทรีย ์เป็นตน้ (Daeschel, 1989) นอกจากนั้นโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกอาจมีความสามารถในการส่งเสริม
การเจริญของเจา้บา้น (host) เน่ืองจากคุณสมบติัในการยอ่ยอาหาร ส่งเสริมประสิทธิภาพการยอ่ยและดูดซึมสารอาหารของ
เจา้บา้น ทั้งน้ีการท่ีแบคทีเรียแลกติกจะสามารถเป็นโปรไบโอติกท่ีมีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคไดน้ั้น แบคทีเรียน้ีจะตอ้งทนต่อ
สภาวะท่ีไม่เหมาะสมต่อการเจริญในทางเดินอาหารของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความเป็นกรดสูงภายในกระเพาะอาหาร ความเป็น
ด่างสูงและเกลือน ้ าดีในล าไส้เล็ก เพ่ือท่ีจะรอดชีวิต ยึดเกาะและเจริญในล าไส้ของเจา้บา้น และสร้างสารยบัย ั้งการเจริญของ
จุลินทรียก่์อโรค (Devi et al., 2015)  

การวิจยัเก่ียวกบัแบคทีเรียแลกติกท่ีมีคุณสมบติัการเป็นโปรไบโอติกคดัเลือกจากแหล่งท่ีหลากหลาย เช่น อาหาร
หมกั สัตวน์ ้ า ไดแ้ก่ ปลา และกุง้ เป็นตน้ สัตวปี์กท่ีไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่ ไก่ ตลอดจนถึงแหล่งจากมนุษย ์เช่น อุจจาระเด็ก 
เป็นตน้ สายใจ และคณะ (2558) คดัแยกแบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมกัไดจ้ านวน 50 ไอโซเลท และพบวา่สายพนัธ์ุ N-1, 
BD-5 และ SA-2 ซ่ึงคดัแยกมาจากแหนม บูดู และไส้อัว่ ตามล าดบั ยบัย ั้งแบคทีเรีย Escherichia coli, Staphylococcus aureus 
และ Vibrio parahaemolyticus และเจริญไดดี้ในอาหารท่ีมีความเป็นกรดและด่างสูง Oh et al. (2018) คดัแยกแบคทีเรียแลคติก
จากถัว่เหลืองหมกัแบบเกาหลี พบแบคทีเรีย 7 สายพนัธ์ุ มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็นโปรไบโอติก เน่ืองจากทนต่อสภาวะใน
ทางเดินอาหาร มีความสามารถในการยึดเกาะล าไส้ และตา้นทานสารปฏิชีวนะหลายชนิด Buntin et al. (2008) คดัแยกแบคทีเรีย
แลกติกจากปลา กุ้งและหอยได้ พบ 3 สายพันธ์ุ ทนกรดได้ดี  และยับย ั้ งการเจริญของแบคทีเ รีย  S. aureus, Listeria 
monocytogenes, Salmonella sp. และ E. coli 

การวิจยัน้ีผูว้ิจยัมีจุดประสงคใ์นการศึกษาคุณสมบติัการเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียแลกติกจ านวน  4 สายพนัธ์ุ ท่ี
คดัแยกไดจ้ากปลาดุกและปลาตะเพียน โดยทดสอบการทนกรด การยอ่ยโปรตีน ไขมนัและแป้ง การยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรีย
ทดสอบ และการตา้นทานสารปฏิชีวนะ เพ่ือเป็นขอ้มูลในการน าแบคทีเรียท่ีมีคุณสมบติัเหล่าน้ีไปใชเ้ป็นโปรไบโอติกต่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเตรียมแบคทเีรีย 
 เ พ าะ เ ล้ี ย งแบค ที เ รี ยแลก ติกสายพัน ธ์ุ  CF-01, CF-04, SB-01 และ  SB-04 ท่ี คัดแยกจ ากปลา ดุกและ 
ปลาตะเพียนโดยคดัเลือกโคโลนีท่ีสร้างกรดในอาหารเหลว de Man-Rogosa-Sharpe (MRS) ท่ีเติมแคลเซียมคาร์บอเนตร้อย
ละ 0.5 ติดสีแกรมบวก และไม่สร้างเอนไซมค์ะตาเลส น าแบคทีเรียเหล่าน้ีมาเพาะเล้ียงในอาหารเหลว MRS บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
 แบคทีเรียทดสอบได้แก่ S. aureus, Bacillus cereus, Salmonella sp. และ E. coli เพาะเล้ียงในอาหารเหลวBrain 
Heart Infusion (BHI) บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
2. การทนกรด  
 ถ่ายแบคทีเรียแลกติกลงในอาหารเหลว MRS ท่ีปรับพีเอชเป็น 2, 3 และ4 ดว้ยกรดไฮโดรคลอริกความเขม้ขน้ 1N 
ปริมาตร 6 มิลลิลิตร บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง นบัจ านวนเซลลโ์ดยวิธีการ pour plate บนอาหาร
แขง็ MRS 
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3. การย่อยโปรตนี ไขมนั และแป้ง 
 ทดสอบความสามารถในการย่อยโปรตีน ไขมัน และแป้ง ตามวิธีการของ Michael and Pelezar (1995)                        
น าแบคทีเรียแลกติกมา streak บนอาหารเล้ียงเช้ือ Milk agar, Casein agar, Tributyrin agar และ Starch agar บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48-72 ชัว่โมง ตรวจสอบการยอ่ยโปรตีนโดยวดับริเวณใสรอบๆ โคโลนีบนอาหาร Milk agar และ 
Casein agar ย่อยไขมนัโดยวดับริเวณใสรอบๆ โคโลนีบนอาหาร Tributyrin agar และการย่อยแป้งโดยหยดสารละลาย
ไอโอดีนบนอาหาร Starch agar หากมีการยอ่ยแป้งสีจะเกิดบริเวณใสรอบๆ แบคทีเรีย 
4. การยบัยั้งการเจริญของแบคทเีรียทดสอบ 
 การทดสอบความสามารถในการยบัย ั้งแบคทีเรียก่อโรคใชว้ิธีหยดบนอาหารแขง็ (Agar spot diffusion) (Spelhaug 
and Harlander, 1989)  น า แ บ ค ที เ รี ย แ ล ก ติ ก ม า ป รั บ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ใ ห้ มี ค ว า ม ขุ่ น เ ท่ า กั บ  0.5 McFarland  
(107 CFU/mL) จากนั้นน าแบคทีเรียปริมาณ 5 ไมโครลิตร หยดลงบนผิวหนา้อาหารแขง็ MRS เม่ือผิวหนา้อาหารแห้ง น าไป
บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นเททบัดว้ยอาหารก่ึงแขง็ BHI ปริมาตร 7 มิลลิลิตร ซ่ึงมีแบคทีเรีย
ทดสอบปริมาณ 106 CFU/mL อยูด่ว้ย บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ตรวจผลการยบัย ั้งการเจริญของ
แบคทีเรียทดสอบซ่ึงมีบริเวณใสจากขอบแบคทีเรียแลกติกจนสุดขอบวงใสมากกวา่ 10 มิลลิเมตร  
5. การต้านทานสารปฏิชีวนะ 
 ทดสอบการตา้นทานต่อสารปฏิชีวนะโดยวิธี disc diffusion (Bauer et al., 1966) โดยน าส าลี (cotton swab) จุ่มใน
แบคทีเรียความเขม้ขน้ 108 CFU/mL และเกล่ียบนผิวหนา้อาหารแขง็ BHI เม่ือผิวหนา้อาหารแหง้น าแผน่ยาปฏิชีวนะจ านวน 
4 ชนิด ไดแ้ก่ penicillin G (10 µg), bacitracin (10 µg), tetracycline (30 µg), และ polymycin B (300 U) วางบนผิวหนา้อาหาร
แขง็ บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ตรวจผลโดยวดัขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของบริเวณใส รายงานผล
เป็น susceptible (S), intermediate (I) และ resistant (R) ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวส้ าหรับสารปฏิชีวนะแต่ละชนิด 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. การทนกรด 
 การทนต่อกรดเป็นคุณสมบติัส าคญัอนัดบัแรกของจุลินทรียโ์ปรไบโอติก เน่ืองจากโปรไบโอติกจะถูกบริโภคผ่าน
ทางหลอดอาหารไปยงักระเพาะอาหารซ่ึงมีสภาวะเป็นกรด เม่ือบ่มแบคทีเรียแลกติกทั้ง 4 สายพนัธ์ุ ท่ีพีเอช 2, 3 และ 4 เป็น
เวลา 3 ชัว่โมงพบวา่แบคทีเรียทั้ง 4 สายพนัธ์ุสามารถทนต่อสภาวะพีเอชต ่า โดยยงัคงมีอตัราการรอดชีวติสูง ทั้งน้ีในภาพรวม
เซลลมี์อตัราการเจริญสูงกวา่อตัราการตาย ผลการทดลองดงัแสดงใน ภาพท่ี 1 ทั้งน้ีโดยทัว่ไปแบคทีเรียแลกติกจะชะลอการ
เจริญเม่ือเล้ียงในสภาวะท่ีมีค่าเป็นกรดหรือด่างสูง (ฐิติรัตน์ และ นงนุช, 2555) อย่างไรก็ตามการท่ี CF-01, CF-04, SB-01 
และ SB-04 ทนต่อกรดไดดี้อาจเกิดจากแบคทีเรียน้ีมีเอนไซม ์H+-ATPase ซ่ึงขบัโปรตอนผา่นเยือ่หุม้เซลลไ์ดดี้ในปริมาณสูง
ส่งผลต่อการรักษาพีเอชของไซโตพลาสซึมใหค้งท่ี (Matsumoto et al., 2004; Ventura et al., 2004) จึงลดผลกระทบของกรด
ได ้สอดคลอ้งกบัรายงานการทนกรดของแบคทีเรีย Lactobacillus acidophilus และ Enterococcus hirae ซ่ึงพบกิจกรรมของ
เอนไซมน้ี์เพ่ิมข้ึน (Lorca and Valdez, 2001; Kobayashi et al, 1986) 
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ภาพที ่1  Viability of lactic acid bacteria isolated from Catfish and Silver barb fish incubated in acid condition at 

    pH 2, 3 and 4 for 3 hours 
2. การย่อยโปรตนี ไขมนัและแป้ง 
 การทดสอบการย่อยโปรตีน ไขมนัและแป้ง พบว่าแบคทีเรียแลกติกสายพนัธ์ุ CF-04 และ SB-01 สามารถย่อย
โปรตีน ไขมนั และแป้งได ้(ดงัแสดงในตารางท่ี 1) การท่ีแบคทีเรียยอ่ยโปรตีน ไขมนัและแป้งไดเ้ป็นคุณสมบติัท่ีบ่งช้ีวา่
แบคทีเรียนั้นสามารถเพ่ิมอตัราการเจริญของเจา้บา้น (host) ได ้เน่ืองจากช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยและเพ่ิมโอกาสใน
การดูดซึมอาหารไดเ้ร็วข้ึน (วลิาวณัย ์และคณะ, 2550) 
ตารางที ่1  Proteolytic, lipolytic and amylolytic properties of lactic acid bacteria isolated from Catfish and Silver  barb fish 

Strains 
Substrates 

Protein Lipid Starch 
CF-01 - - - 
CF-04 + + + 
SB-01 + + + 
SB-04 - - - 

Note: +, hydrolyse; -, can not hydrolyse 
 
3. การยบัยั้งการเจริญของแบคทเีรียทดสอบ 
 การคดัเลือกแบคทีเรียเป็นโปรไบโอติกมีคุณสมบติัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรียในอาหาร     
ในท่ีน้ีคดัเลือกแบคทีเรีย S. aureus, B. cereus, Salmonella sp. และ E. coli มาทดสอบ เน่ืองจากเป็นแบคทีเรียท่ีพบไดบ่้อยใน
อาหาร และเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารระบุให้มีการตรวจสอบ (ประกาศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย,์ 2560) ผลการทดสอบพบแบคทีเรียแลกติก SB-01, SB-04 และ CF-01 ยบัย ั้งการเจริญของ                 
S. aureus, B. cereus, Salmonella sp. และ E. coli โดยแสดงบริเวณใสมากกวา่ 10 มิลลิเมตร (ดงัแสดงในตารางท่ี 2) ทั้งน้ีการ
ยบัย ั้งการเจริญอาจเกิดมาจากกรด ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แบคเทอริโอซิน หรือสารยบัย ั้งตวัอ่ืนๆ ท่ีสร้างโดยแบคทีเรีย
แลกติก (Verschuere et al., 2000) แต่เน่ืองจากแบคเทอริโอซินยบัย ั้งไดเ้ฉพาะแบคทีเรียท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั ดงันั้น
การยบัย ั้งแบคทีเรียทดสอบน่าจะมาจากบทบาทของพวกกรดอินทรีย ์เช่น กรดแลกติก สอดคลอ้งกบัการยบัย ั้งการเจริญของ 
Pediococcus pentosaceus LM2, P. pentosaceus SL4 and Ent. faecium SF ต่อ  S. aureus, L. monocytogenes, Salmonella sp. 
และ E. coli ซ่ึงเกิดจากกรดและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์(Buntin et al., 2008)  
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ตารางที ่2  Antibacterial activity of lactic acid bacteria isolated from Catfish and Silver barb fish against indicator 
               bacteria 

Strains 
indicator bacteria 

S. aureus B. cereus Salmonella sp. E. coli 
CF-01 + + + + 
CF-04 - - - - 
SB-01 + + + + 
SB-04 + + + + 

Note: +, inhibit; -, not inhibit 
 
4. การต้านทานสารปฏิชีวนะ 

ความสามารถตา้นทานต่อสารปฏิชีวนะถือเป็นคุณสมบติัท่ีน่าสนใจอยา่งหน่ึงของโปรไบโอติก เน่ืองจากแมค้น
หรือสัตวไ์ดรั้บโปรไบโอติก หากแต่เม่ือเกิดโรคติดเช้ืออาจมีความจ าเป็นตอ้งใชส้ารปฏิชีวนะร่วมดว้ย ดงันั้นการใชโ้ปร
ไบโอติกท่ีตา้นทานสารปฏิชีวนะจึงน่าจะมีผลดีต่อคนหรือสัตวน์ั้นในแง่ท่ีโปรไบโอติกจะไม่ถูกท าลายโดยยาปฏิชีวนะ              
ในงานวิจยัน้ีทดสอบความสามารถในการตา้นทานสารปฏิชีวนะทดสอบของแบคทีเรียแลกติกต่อสารปฏิชีวนะ 4 ชนิด 
พบว่าแบคทีเรียแลกติก CF-01 และ CF-04 ตา้นทานสารปฏิชีวนะทุกชนิดท่ีใชท้ดสอบ ในขณะท่ี SB-01 ตา้นทานเฉพาะ 
polymycin (ดังแสดงในตารางท่ี 3) แมว้่ามีวิตกในประเด็นท่ีว่าแบคทีเรียท่ีตา้นสารปฏิชีวนะอาจเป็นพาหะถ่ายทอดยีน
ตา้นทานสารปฏิชีวนะไปยงัส่ิงมีชีวิตอ่ืน อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีรายงานการถ่ายทอดยีนตา้นทานสารปฏิชีวนะจากแบคทีเรีย
แลกติกไปสู่จุลินทรียป์ระจ าถ่ินในทางเดินอาหารมนุษย ์และแบคทีเรียก่อโรค (Mathur and Singh, 2005) ) มีรายงานการ
ตา้นทานสารปฏิชีวนะของ Lactobacilli ต่อสารปฏิชีวนะ tetracycline, neomycin, kanamycin, streptomycin, gentamicin และ 
vancomycin วา่เกิดจากยนีท่ีมีอยูเ่องและไม่ถ่ายทอดไปยงัแบคทีเรียอ่ืน (Danielsen and Wind, 2003; Zhao and Zhang, 2005; 
Klare et al., 2007; Saarela et al., 2000) นอกจากนั้นการตา้นทานน้ีอาจเกิดในประเด็นของการปรับตวัในสภาวะท่ีมีสาร
ปฏิชีวนะ เป็นไปไดว้า่มีการใชส้ารปฏิชีวนะในการเล้ียงปลาท่ีน ามาคดัแยกเช้ือเป็นเหตุใหพ้บการตา้นทานสารปฏิชีวนะใน
แบคทีเรียแลกติกท่ีคดัแยกได ้ซ่ึงสารปฏิชีวนะนั้นอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผูบ้ริโภค ดงันั้นเพ่ือเป็นการป้องกนัจึงควรจะ
ใชว้ธีิการอ่ืนท่ีปลอดภยักวา่ เช่น การใชจุ้ลินทรียโ์ปรไบโอติกในการเล้ียงปลา เป็นตน้ 
Table 3  Antibiotic susceptibility profiles of lactic acid bacteria isolated from Catfish and Silver barb fish 

Strains 
Antibiotic susceptibility profiles 

tetracycline penicillin G bacitracin polymycin 
CF-01 R R R R 
CF-04 S I R R 
SB-01 S I I R 
SB-04 R R R R 

R, resistant; I, intermediate; S, susceptible  
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สรุปผลการวจัิย 
 การทดสอบคุณสมบติัการเป็นไปรไบโอติกของแบคทีเรียแลกติกท่ีคดัแยกไดจ้ากปลาดุกและปลาตะเพียน พบวา่
แบคทีเรีย CF-01, CF-04, SB-01 และ SB-04 มีศกัยภาพเป็นโปรไบโอติกดว้ยคุณสมบติัทนต่อกรด มีความสามารถในการ
ย่อยโปรตีน ไขมันและแป้ง ยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรีย S. aureus, B. cereus, Salmonella sp. และ E. coli และมีความ
ตา้นทานสารปฏิชีวนะ โดยเฉพาะสายพนัธ์ุ SB-01 ซ่ึงคดัแยกไดจ้ากปลาตะเพียนมีคุณสมบติัเหมาะสมทุกการทดสอบ 
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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของน ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน ้ าสะอาดใน
ผลิตภณัฑ์กมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีแตกต่างกนั 3 ระดบั คือ 50:50, 60:40 และ70:30 ศึกษาปริมาณอตัราส่วนท่ี
เหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่อน ้ าตาลทรายในผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีแตกต่างกนั 3 ระดบั คือ 50:50, 
60:40 และ70:30 และศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์กมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยวางแผนทดลอง
แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Book Design, RCBD) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในด้าน
ลกัษณะท่ีปรากฏ สี, กล่ิน, รสชาติ, เน้ือสัมผสั (ความยืดหยุ่น) และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนน
ความชอบ 9 ระดบั (9-Point Hedonic Scale)  โดยใชผู้ท้ดสอบชิมจ านวน 70 คน แลว้น าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียและคา่
ความแตกต่างดว้ยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และศึกษาการยอมรับ
ของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยการสุ่มแบบไม่เจาะจง (accidental sampling) ใชผู้ท้ดสอบชิม
จ านวน 150 คน  

จากการศึกษาพบวา่อตัราส่วนน ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน ้ าสะอาดในผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่
คือ 60:40 กลูโคสไซรัปต่อน ้ าตาลทราย คือ 50:50 และผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ร้อย
ละ 87.30 
 
ค าส าคญั : กมัม่ีเยลล่ี, มะม่วงหาวมะนาวโห่, กลูโคสไซรัป 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to study the basic formulation of gummy jelly, Study of quantity of Karanda water 
for Karanda gummy jelly (Ma Muang Haow Ma Nao Ho) 3 different levels of water consumption is all 50:50 60:40 and 
70:30 of the total amount of water. Study of quantity of glucose syrup for Karanda gummy jelly (Ma Muang Haow Ma Nao 
Ho) in 3 different levels of sugar consumption is all, 50:50 60:40 and 70:30 of the total amount of sugar. The experiment 
was a randomized complete block (RCBD) and sensory evaluation of product in appearance, color, aroma, taste, texture 
(elasticity) and overall with a taste of the scores of the 9 scales (9-Point Hedonic Scale) Using a sample of 70 people and 
compared the difference of the average level of confidence 95 percent By Duncan's New Multiple Range Test (DMRT).  

The result showed that the suitable ratio of Karanda water and water is 60:40 and the suitable ratio of glucose 
syrup and sugar is 50:50. Customer acceptance test found that 87.30 percent of tester’s acceptable of Karanda gummy jelly. 
(Ma Muang Haow Ma Nao Ho) 
 
Keywords : Gummy Jelly, Karanda (Ma Muang Haow Ma Nao Ho), Glucose Syrup 
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บทน า 
กมัม่ีเยลล่ี (gummy jelly) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บความนิยมในกลุ่มของวยัเด็กจนถึงวยัรุ่น จดัเป็นของหวานท่ีนิยม

บริโภคกนัทัว่ไป เน่ืองจากหาซ้ือไดง่้าย มีรูปร่างและสีสันท่ีสวยงาม มีรสชาติเปร้ียวและหวานถูกปาก สามารถรับประทาน
ไดส้ะดวกรวดเร็ว มีลกัษณะเฉพาะคือ เป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นเจล มีความใส เน้ือสัมผสัเนียนไม่หยาบสาก ไดจ้ากการน าสารท่ี
ท าให้เกิดเจล เช่น เจลาติน คาราจีแนน เพคติน และอะการ์ ผสมกบัสารให้ความหวาน แต่งสีผสมอาหาร สารให้กล่ินรสมา
ผสมให้เขา้กนั จนมีความขน้เหนียว หยอดใส่พิมพ ์หรือตดัเป็นช้ินหลงัจากท้ิงไวใ้หเ้ยน็ ส่วนประกอบส าคญัท่ีใชใ้นการท า  
กมัม่ีเยลล่ีอีกอยา่งก็คือ น ้ าผลไมท่ี้ไดจ้ากการคั้นหรือสกดัจากผลไม ้โดยนิยมเป็นผลไมท่ี้มีรสชาติหวานหรือเปร้ียว เช่น ส้ม 
มะนาว แอปเป้ิล สปัปะรด มะขาม ล้ินจ่ี องุ่น เป็นตน้ มะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีเป็นหน่ึงในผลไมท่ี้มีทั้งรสหวานและเปร้ียวจึง
เป็นผลไมท่ี้สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีได ้(สุวรรณ, 2543) 

มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือช่ือตามพ้ืนเมืองเช่น มะนาวโห่ หนามแดง และหนามข้ีแฮด ผลไมพ้ื้นบา้นของไทย เป็น
ไมพุ้่มยืนตน้ดอกมีสีชมพูแดงหรือแดงอ่อน ผลอ่อนจะมีสีชมพูอ่อน รสชาติเปร้ียว และเขม้ข้ึนเป็นสีแดง จนกระทัง่สุก
กลายเป็นสีม่วงด าจึงมีรสชาติหวานข้ึน เป็นพืชท่ีปลูกและเจริญเติมโตง่าย เป็นพืชท่ีทนแล้ง สามารถปรับตัวกับ
สภาพแวดลอ้มไดดี้ จึงมีการปลูกกนัอยา่งแพร่หลาย ส่งผลให้ปัจจุบนัมะม่วงหาวมะนาวโห่ไดรั้บความสนใจจากเกษตรกร
ไทยและผูบ้ริโภคท่ีเร่ิมให้ความสนใจอย่างมาก ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่าน ผลของตน้มะม่วงหาวมะนาวโห่มาช่วยรักษาอาการ
ต่างๆ มากมาย อาทิ แกไ้อ โรคลกักะปิดลกักะเปิด เจ็บคอ ขบัเสมหะ มีวิตามินซีสูง และมีปริมาณของสารตา้นอนุมูลอิสระ
มากกวา่ผกัและผลไมต้ามทอ้งตลาดทัว่ไป จึงนิยมน ามะม่วงหาวมะนาวโห่ไปแปรรูปไดห้ลายอยา่งอาทิเช่น แยม น ้ าผลไม ้ 
แช่อ่ิม เป็นตน้ (พรทิพย,์ 2551) 

จากขอ้มูลดงักล่าว ผูศึ้กษามีแนวคิดท่ีจะน าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ กมัม่ีเยลล่ีมะม่วง
หาวมะนาวโห่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมอาชีพให้กบัเกษตรกรไทย ยืดอายกุารเก็บรักษาผลผลิต 
และท าใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีใหร้สชาติเฉพาะตวั มีความหลากหลายใหก้บัผูบ้ริโภค เป็นการพฒันาผลไมพ้ื้นบา้นของไทย
ใหมี้การยอมรับอยา่งกวา้งขวางยิง่ข้ึน 
วตัถุประสงค์ 

1. เ พ่ือศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของน ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน ้ าสะอาดในผลิตภัณฑ์ กัมม่ี เยลล่ี 
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 

2. เพ่ือศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่อน ้ าตาลทรายในผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
3. เพ่ือศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การศึกษาต ารับมาตรฐานผลติภัณฑ์กมัมีเ่ยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
 1.1 การศึกษาต ารับพื้นฐาน 
  การทดลองคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาต ารับพ้ืนฐานของผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ี จ านวน  3 ต ารับ แสดงดงัตารางท่ี 1 
และแสดงขั้นตอนการท าดงัแผนภูมิท่ี 1 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์  Randomized complete block desing 
(RCBD) (สายชล, 2546) โดยใชก้ารวิธีประเมินให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั (9-point hedonic scale) (เพญ็ขวญั, 2549) ใชผู้ ้
ทดสอบสอบชิม 70 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และ
ความชอบโดยรวม และการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of variance: 
ANOVA) และท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test, (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น           
ร้อยละ 95 
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ตารางที ่1 ต  ารับพ้ืนฐานของกมัม่ีเยลล่ี 3 ต ารับ 

ทีม่า : ต ารับท่ี 1 ซิสตา้ร์คาเฟ่ดอทคอม (2559) 
 ต ารับท่ี 2 คุก้ก้ีพลสัดอทคอม (2559) 
 ต ารับท่ี 3 ฟู๊ ดทราเวลดอทคอม (2559) 
 1.2 ศึกษาอตัราส่วนทีเ่หมาะสมของน า้มะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน า้สะอาดในผลติภัณฑ์กมัมีเ่ยลลีม่ะม่วงหาวมะนาวโห่
  น าต ารับพ้ืนฐานของกมัม่ีเยลล่ีท่ีผ่านการคดัเลือกจากต ารับพ้ืนฐาน น ามาศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมของน ้ า
มะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีใชท้ดแทนน ้ าสะอาดในผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยใช ้น ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน ้ า
สะอาดท่ีต่างกนั 3 ระดบั คือ ร้อยละ 50:50 60:40 และ 70:30 น ามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัโดยใชก้ารวิธีประเมินให้
คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) (เพ็ญขวญั, 2549) ใช้ผูท้ดสอบสอบชิม 70 คน ประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผสัในดา้น ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม และการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of variance: ANOVA) และท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวธีิ Duncan’s 
New Multiple Range Test, (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 1.3 ศึกษาอตัราส่วนของกลูโคสไซรัปต่อน า้ตาลทรายในผลติภัณฑ์กมัมีเ่ยลลีม่ะม่วงหาวมะนาวโห่   
  น าต ารับปริมาณน ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน ้ าสะอาดในผลิตภณัฑ์กมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีผ่าน
การคดัเลือก มาศึกษาปริมาณกลูโคสไซรัปแทนน ้ าตาลทรายในต ารับท่ีแตกต่างกนั 3 ระดบั คือ 50:50 60:40 และ 70:30 ของ
ปริมาณน ้ าตาลทรายทั้งหมด น ามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัโดยใชก้ารวิธีประเมินให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั              
(9-point hedonic scale) (เพญ็ขวญั, 2549) ใชผู้ท้ดสอบสอบชิม 70 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในดา้น ลกัษณะ
ปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวมและ การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิติ (analysis of variance: ANOVA) และท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test, 
(DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 1.4 ศึกษาคุณภาพของผลติภัณฑ์เยลลีก่มัมีม่ะม่วงหาวมะนาวโห่  
  น าต ารับเยลล่ีกมัม่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ท่ีผ่านการทดสอบจากขอ้ 1.3 มาตรวจสอบคุณลกัษณะทาง
กายภาพ 

1.4.1 การวดัค่าสีโดยใช(้The(munsell(book(of(color เพ่ือหาค่าสี 
1.4.2 การวดัหาค่าความหวานโดยใชเ้คร่ือง refractometer((Brix)  

2. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทีม่ต่ีอผลติภัณฑ์กมัมีเ่ยลลีม่ะม่วงหาวมะนาวโห่ 
 โดยน าต ารับกัมม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ท่ีได้รับการยอมรับมาท าการศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อ
ผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยการทดสอบกบัผูบ้ริโภค (consumer test) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั

 
วตัถุดิบ 

น ้าหนกั(ร้อยละ) 

ต ารับท่ี 1 ต ารับท่ี 2 ต ารับท่ี 3 

น ้าสะอาด 40.60 40.49 41.38 

น ้าตาลทราย 40.60 40.49 39.40 

เจลาติน 12.82 13.16 13.30 

กรดซิตริก 0.64 0.81 0.99 

แป้งขา้วโพด (ส าหรับคลุก) 5.34 5.05 4.93 
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ทางดา้น ลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั (ความยดืหยุน่) และความชอบโดยรวม ใชผู้ท้ดสอบชิมจ านวน 150 คน 
ซ่ึงเป็นอาจารยแ์ละนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และบุคคลทัว่ไปในพ้ืนท่ีบริเวณ คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงไดจ้ากการ สุ่มแบบไม่เจาะจง โดยให้คะแนนความชอบ 5 ระดบั                 
(5 – point hedinic scale) (คะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมากท่ีสุด คะแนน 5 หมายถึง ชอบมากท่ีสุด) (ธานินทร์, 2553) 
การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสั 

ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ใ น บ ล็ อ ก ส ม บู ร ณ์ ( Randomized Complete Block Design: RCBD)  
(สายชล, 2546) โดยการศึกษาต ารับพ้ืนฐานของน ้ าตาลโตนดพร้อมด่ืม 3 ต ารับ โดยใชว้ิธีประเมินการใหค้ะแนนความชอบ     
9 ระดบั (9-Hedonic Scale) (เพญ็ขวญั, 2549) ใชผู้ท้ดสอบสอบชิม 70 คน และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในด้าน 
ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ซ่ึงเป็นอาจารยแ์ละนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร               
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance: ANOVA) และท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดย
วธีิ Duncan’s New Multiple Range Test, (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ชัง่ตวงส่วนผสมในการท ากมัม่ีเยลล่ี 

น ้าแป้งขา้วโพดไปอบ ท่ีอุณหภุมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  
 4 ชัว่โมง พกัใหเ้ยน็ จากนั้นร่อนแป้งผา่นท่ีร่อนแป้ง 1 คร้ัง  

แบ่งน ้าสะอาดและน ้าตาลจากส่วนผสมคร่ึงสูตรจากปริมาณทั้งหมด 
ผสมลงในเจลาติน พกัไวจ้นเจลาตินพองตวั 5 นาที 

หยอดส่วนผสมลงในพิมพซิ์ลิโคน ขนาด 1x1.5 เซนติเมตร จนหมด ท้ิงไวใ้หเ้ยน็ 
จากนั้นปิดดว้ยพลาสติกใส แช่ในตูเ้ยน็ท่ีช่องธรรมดาระยะเวลา 4 ชัว่โมง 

เทน ้าสะอาดท่ีเหลือและน ้าตาลทราย ลงไปในหมอ้ น าไปตั้งไฟอ่อนจนน ้าตาลละลาย  จากนั้นใส่
เจลาตินพร้อมคนใหล้ะลายท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส และเติมกรดซิตริก ตม้ต่ออีก 3 นาที 

พร้อมคนไปดว้ย จึงน าลงจากเตา 
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แผนภูมทิี ่1 ขั้นตอนการท ากมัม่ีเยลล่ีต ารับพ้ืนฐาน 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1.ผลการศึกษาต ารับพื้นฐานกมัมีเ่ยลลีม่ะม่วงหาวมะนาวโห่ 
1.1 ผลการศึกษาต ารับพื้นฐาน 
 การทดสอบชิมใหก้ารยอมรับต ารับพ้ืนฐานกมัม่ีเยลล่ีผลไมต้ ารับท่ี 2 ในดา้นลกัษณะท่ีปรากฏดา้นสี ดา้นกล่ิน ดา้น
รสชาติ ดา้นเน้ือสมัผสั และดา้นความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉล่ีย 7.70, 7.17, 6.74, 6.11, 7.49 และ 7.31 ตามล าดบั (ดงัแสดง
ตารางท่ี 2) ดงันั้นเม่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของต ารับพ้ืนฐานกมัม่ีเยลล่ีผลไม ้จ านวน 3 ต ารับ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคะแนนการยอมรับของผูท้ดสอบชิมจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ ท่ีมีการยอมรับมากท่ีสุด 6 
ดา้น คือลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั(ความยดืหยุน่) และความชอบโดยรวม เน่ืองจากปริมาณ เจลาตินเพ่ิมข้ึน
จะมีผลท าให้ค่าความหนืด hardness cohesiveness chewiness และ gumminess เพ่ิมข้ึน ส่วนเม่ืออตัราส่วนความเป็นกรด
เพ่ิมข้ึนจะท าให้ความหนืด hardness และค่า chewiness ลดลง (ไพศาล และคณะ, 2546) ซ่ึงต ารับท่ี 2 มีปริมาณ น ้ าสะอาด 
น ้ าตาลทราย เจลาติน และกรด สมดุลกันมากท่ีสุด ท าให้ลกัษณะของกัมม่ีเยลล่ีต ารับท่ี 2 มีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ของกมัม่ีเยลล่ีคือ เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความคงตวั ยืดหยุน่ เหนียว มีเน้ือสัมผสัท่ีแตกต่าง กนัออกไปตั้งแต่อ่อนนุ่มแต่มีความ
ยืดหยุ่นสูง จนเหนียวแข็งกดัขาดไดย้าก (สุวรรณ, 2543) ผูศึ้กษาจึงเลือกผลิตภณัฑ์กมัม่ีเยลล่ีต ารับท่ี 2 เพ่ือใชเ้ป็นต ารับ
พ้ืนฐาน ในการศึกษาพฒัาผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อไป 
ตารางที ่2 คะแนนค่าเฉล่ียคุณภาพทางประสาทสมัผสัต ารับพ้ืนฐานของกมัม่ีเยลล่ีผลไม ้จ านวน 3  ต ารับ 

คุณภาพทางประสาทสมัผสั 
คะแนนค่าเฉล่ีย 

ต ารับท่ี 1 ต ารับท่ี 2 ต ารับท่ี 3 
ลกัษณะท่ีปรากฏns 

สีns 
กล่ินns 
รสชาติns 

เน้ือสมัผสั (ความยดืหยุน่)  
ความชอบโดยรวม 

7.30±1.25 7.70±1.16 7.46±1.55 

6.97±1.40 7.17±1.31 7.17±1.53 

6.09±2.05 6.47±1.92 6.27±2.07 

5.73±2.06 6.11±2.18 5.74±2.27 

6.71±1.37b 7.49±1.29a 6.73±2.06b 

6.73 ±1.33b 7.31±1.38a 6.74±1.55b 

น าออกมาจากพิมพแ์ละคลุกกมัม่ีกบัแป้งขา้วโพด แลว้ร่อนแป้งส่วนเกินออก
จากกมัม่ี  

 

น าใส่ภาชนะใหมิ้ดชิด เช่น ขวดโหล หรือกล่องสะอาด 

กมัม่ีเยลล่ีต ารับพ้ืนฐาน 
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หมายเหตุ : 1) a – b อกัษรท่ีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95  2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 1.2 ผลการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน ้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน ้าสะอาดในผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วง
หาวมะนาวโห่ 
  ปริมาณน ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน ้ าสะอาดในผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีแตกต่างกนั 
3 ระดบั ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับกมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ต ารับท่ี 2 ใน ดา้นสี ดา้นรสชาติ ดา้นเน้ือสมัผสั และดา้น
ความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉล่ีย 7.99 8.09 7.96 และ 7.83 ตามล าดบั (ดงัแสดงตารางท่ี 3)ดงันั้นเม่ือพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสมัผสัของอตัราส่วนน ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน ้ าสะอาดในผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
3 ต ารับ ผูท้ดสอบชิมให้การยอมรับต ารับพ้ืนฐานกมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ต ารับท่ี 2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคะแนนการ
ยอมรับของผูท้ดสอบจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ ดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ และดา้นกล่ิน ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากปริมาณอตัราส่วนน ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ของต ารับท่ี 2 นั้นอยูใ่นระดบักลางจากทั้ง 
3 ต  ารับ โดยน ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ มีค่า pH อยู่ท่ี 4.1 และเม่ืออตัราส่วนความเป็นกรดกรดเพ่ิมข้ึนจะท าให้ความหนืด 
hardness และค่า chewiness ลดลง (ไพศาล และคณะ, 2546) ส่งผลใหก้มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ต ารับท่ี 3 ท่ีมีอตัราส่วน
น ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีสูงท่ีสุด มีเน้ือสัมผสัท่ีน่ิมไม่ยืดหยุ่น และมีกล่ินและความเขม้ขน้น้อย จากผลของปริมาณน ้ า
มะม่วงท่ีนอ้ยท่ีสุดในต ารับท่ี 1 ผูศึ้กษาจึงคดัเลือกผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีต ารับท่ี 2 เพ่ือใช ้ในการศึกษาพฒันาผลิตภณัฑก์มัม่ีเยล
ล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อไป 
ตารางที่  3 คะแนนค่าเฉล่ียคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอัตราส่วนน ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน ้ าสะอาดใน   
                 ผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีแตกต่างกนั 3 ระดบั 

คุณภาพทางประสาทสมัผสั 
คะแนนค่าเฉล่ีย 

50 : 50 60 : 40  70 : 30 
ลกัษณะท่ีปรากฏns 

สี 
กล่ินns 

รสชาติ 

เน้ือสมัผสั(ความยดืหยุน่) 
ความชอบโดยรวม 

8.29±0.85 8.20±0.83 8.13±0.83 
7.83±1.69a 7.99±1.50a 7.27±1.48b 

7.50±1.75 7.46±1.68 7.56±1.86 
7.46±1.49b 8.09±1.14a 7.40±1.47b 
7.51±1.15b 7.96±1.27a 7.61±1.23ab 
7.21±1.23b 7.83±1.14a 7.20±1.67b 

หมายเหตุ : 1) a – b อกัษรท่ีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95   2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 1.3 ผลการศึกษาอตัราส่วนที่เหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่อน า้ตาลทรายในผลติภัณฑ์กมัมีเ่ยลลีม่ะม่วงหาวมะนาว
โห่ 
  อตัราส่วนท่ีเหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่อน ้ าตาลทราย ในผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ี
แตกต่างกนั 3 ระดบั ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับกมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาว มะนาวโห่ต ารับท่ี 1 ดา้น ดา้นรสชาติ ดา้นเน้ือสัมผสั 
(ความยดืหยุน่) และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉล่ีย 8.21 7.76 และ 8.16 ตามล าดบั (ดงัแสดงตารางท่ี 4 )ดงันั้นเม่ือพิจารณา
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของต ารับพ้ืนฐานกมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ 3 ต ารับ ผูท้ดสอบชิมให้การ
ยอมรับต ารับพ้ืนฐานกมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ต ารับท่ี 2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคะแนนการยอมรับของผูท้ดสอบจากการ
วเิคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ ดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ และดา้นกล่ิน และเน้ือสมัผสั (ความยดืหยุน่) ไม่มีความแตกต่างกนั
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อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากปริมาณกลูโคสไซรัปท่ีเพ่ิมข้ึนจะส่งผลใหก้มัม่ีเยลล่ีมีความหนืดเพ่ิมมากข้ึน เกิดการ
ตกผลึกท่ีชา้ลง ท าให้น ้ าตาลเกิดการรัดตวัเร็วข้ึน และท าให้เน้ือสัมผสัมีความยืดหยุน่มาก แต่หากมีปริมาณกลูโคสมากก็จะ
ส่งผลกมัม่ีเยลล่ีนั้นเหนียวได ้(วิชยั และคณะ, 2548) และ จากตารางเปรียบเทียบค่าความหวานกบัน ้ าตาลทราย โดยค่าความ
หวานของน ้ าตาลทรายคือ 1 ส่วนกลูโคสมีค่าความหวานอยู่ท่ี 0.7 (สุรีย ์และอนันต์, 2557) ส่งผลให้กมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาว
มะนาวโห่ต ารับท่ี 3 ท่ีมีการอตัราส่วนของกลูโคสมากท่ีสุด จึงจืดลงและเหลือแต่รสชาติเปร้ียว ผูศึ้กษาจึงเลือกผลิตภณัฑ์กมั
ม่ีเยลล่ีต ารับท่ี 2 ซ่ึงมีลกัษณะทางกายภาพด้านรสชาติเปร้ียว และหวาน ด้านประสาทสัมผสัมีความยืดหยุ่นไม่เหนียว 
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของกมัม่ีเยลล่ีท่ี เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความ คงตวั ยดืหยุน่ มีเน้ือสมัผสัท่ีแตกต่าง กนัออกไปตั้งแต่อ่อนนุ่ม
แต่มีความยดืหยุน่สูง (สุวรรณ, 2543) 
ตารางที ่4 ค่าเฉล่ียคุณภาพทางประสาทสมัผสัของอตัราส่วนกลูโคสไซรัปต่อน ้ าตาลทรายใน ผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาว
มะนาวโห่ท่ีแต่งต่างกนั 3 ระดบั 

 
คุณภาพทางประสาทสมัผสั 

ค่าเฉล่ียและความชอบโดยรวม 

50 : 50 60 : 40 70 : 30 

ลกัษณะท่ีปรากฏns 7.87±1.33 7.93±1.09 8.01±1.34 

สี   7.63±1.94ab  7.80±1.75a 7.09±1.67b 

กล่ินns 6.76±1.52 7.04±1.77 6.83±1.83 
รสชาติ  8.21±1.13a   7.44±1.19b 7.10±1.47b 

เน่ือสมัผสั(ความยดืหยุน่)ns 7.76±1.46 7.57±1.27 7.39±1.27 

ความชอบโดยรวม   8.16+1.09a   7.71+1.07b 7.73+1.20c 

หมายเหตุ : 1) a – b อกัษรท่ีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95   2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
2. การศึกษาคุณภาพผลติภัณฑ์ของกมัมีเ่ยลลีม่ะม่วงหาวมะนาวโห่ 

ผลการศึกษาคุณลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่มีค่าสี คือ ค่า Hue เท่ากบั10RP 
ค่า Value เท่ากบั 2 และค่า Chroma เท่ากบั 2 จึงท าใหมี้ลกัษณะทางกายภาพดา้นสีมีสีแดงเขม้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ และ
พบวา่ผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่มีค่ากรด-ด่างเท่ากบั 3.60 มีค่าความหวานท่ี 55 องศาบริกซ์ สอดคลอ้งกบั
ความเป็นกรดเป็นด่างมีอิทธิพลต่อการแขง็ตวัของเจลโดยปกติความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของเยลล่ีอยู ่ระหวา่ง pH 2.8-3.6 
ส่วน ค่า pH ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ pH 3.2 และปริมาณน ้ าตาลท่ีใชไ้ม่ควรสูงกวา่ 70 องศาบริกซ์ (ชุติมา, 2550) จึงท าให้กมัม่ี
เยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่มีลกัษณะดา้นกายภาพท่ีคงตวัมีเน้ือสมัผสัยดืหยุน่ มีรสชาติท่ีหวานจากน ้ าตาลทราย กลูโคสไซรัป 
และความเปร้ียวจากน ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ และกรดซิตริก(ดงัแสดงตารางท่ี 5) 
ตารางที ่5 คุณภาพทางกายภาพ (ค่าสี กรด-ด่าง, ความหวาน) ของกมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 
คุณภาพทางกายภาพ 

ค่าสี กรด-ด่าง 
(ph meter) 

ความหวาน 
(oBrix) Hue Value Chroma 

 
กมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ 

 
10RP 

 
2 

 
2 

 
3.60 

 
55 

หมายเหต ุ: Hue คือค่าเน้ือสี ; Value คือ ค่าความสวา่งของสี ; ค่า Chroma คือ ค่าความสดใส / ความเขม้ขน้ 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   571 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

3. ผลการศึกษายอมรับของผู้บริโภคทีม่ต่ีอผลติภัณฑ์กมัมีเ่ยลลีม่ะม่วงหาวมะนาวโห่ 
ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับในดา้นลกัษณะท่ีปรากฎ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม มีคะแนน

เฉล่ีย 4.51 4.52 4.13 4.29 4.41 และ 4.41 ตามล าดบั (ดงัแสดงตารางท่ี 6) ผลิตภณัฑ์กมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่จะมี
ลกัษณะทางกายภาพ คงตวั สีแดงเขม้ มีกล่ินหอมของมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีรสชาติเปร้ียวจากน ้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่
และกรตซิตริกและรสชาติหวานจากน ้ าตาลทรายและกลูโคสไซรัป เน้ือสัมผสัมีความเนียน และยืดหยุน่ก าลงัดี ซ่ึงไดจ้าก
การ สุ่มแบบไม่เจาะจง โดยให้คะแนนความชอบ 5 ระดบั (5 – point hedinic scale) (คะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมากท่ีสุด 
คะแนน 5 หมายถึง ชอบมากท่ีสุด) (ธานินทร์, 2553)ท าให้ผูบ้ริโภคช่ืนชอบและสอดคลอ้งกบัท่ีผูท้ดสอบชิมส่วนใหญ่ให้
การยอมรับผลิตภณัฑ ์กมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และไม่ยอมรับจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 เพราะเน้ือสมัผสัท่ีไม่ยดืหยุน่พอ ควรจะมีความ
เหนียวมากกวา่น้ี คิดเป็นร้อยละ 0.70 
ตารางที ่6 ผลการศึกษาการยอมรับผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ (N=150) 

คุณภาพทางประสาทสมัผสั คะแนนความชอบ 

ลกัษณะท่ีปรากฏ 4.51±0.50 

         สี 4.52±0.53 

       กล่ิน 4.13±0.71 

      รสชาติ 4.29±0.81 

    เน้ือสมัผสั 4.41±0.68  

ความชอบโดยรวม 4.41±0.65 

การยอมรับผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค จ านวน(คน) ร้อยละ 

ยอมรับ 137 91.30 

ไม่แน่ใจ 12 8.00 

ไม่ยอมรับ 1 0.70 

 

สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาต ารับพ้ืนฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับกมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ต ารับ

ท่ี 1 ด้านรสชาติ ด้านเน้ือสัมผสั (ความยืดหยุ่น) และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉล่ีย 8.21 7.76 และ 8.16 ตามล าดบั 
เน่ืองจากมี ลกัษณะสีแดงเขม้ มีกล่ินมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีรสชาติหวานมากกวา่เปร้ียว และมีความยดืหยุน่ดี การวเิคราะห์
ทางกายภาพ พบวา่กมัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่มีค่าสี คือ ค่า Hue เท่ากบั 10RP ค่า Value เท่ากบั 2 และค่า Chroma เท่ากบั 
2 มีค่ากรด-ด่างเท่ากบั 3.60 และค่าความหวาน 55 องศาบริกซ์ ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือ
สมัผสั (ความยดืหยุน่) และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉล่ียท่ี 4.51 4.52 4.13 4.29 4.41 และ 4.41 ตามล าดบั และผูท้ดสอบ
ชิมส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 ไม่แน่ใจ จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และไม่ยอมรับจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70  
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   572 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาคร้ังน้ีไม่มีการศึกษาอายกุารเก็บรักษา และเช้ือจุลินทรียข์องกมัม่ีเยลล่ี จึงควรศึกษาอายกุารเก็บรักษา

ของผลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ และพฒันาใหผ้ลิตภณัฑก์มัม่ีเยลล่ีมีอายกุารเก็บรักษาท่ีนานยิง่ข้ึน 
2. ควรศึกษาการน ามะม่วงหาวมะนาวโห่มาแปรรูปมาเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นๆ เพ่ือสร้างทางเลือกและความหลากหลาย

ในการบริโภคมะม่วงหาวมะนาวโห่มากข้ึน 
 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณาอาจารย ์เพื่อนๆ พี่ๆ นอ้งๆ นกัศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีค

หกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ท่ีมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั และทุกๆ 
ก าลงัใจท าใหง้านส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และบุคคลในครอบครัวทุกท่าน ท่ีให้การสนบัสนุนดา้นก าลงัใจ 
ก าลงัทรัพย ์และความห่วงใยอยา่งไม่เคยขาดหาย ขอขอบพระคุณคุณครูอาจารยทุ์กท่านผูป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้ แก่คณะ
ผูจ้ดัท าโครงงานพิเศษ หากโครงงานพิเศษฉบบัน้ีเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ดก็ตาม คณะผูจ้ดัท าขอมอบความดีน้ีทั้งหมด แก่ทุก
ท่านท่ีกล่าวมา 
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มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน า้เช่ือมส าหรับตกแต่งผลติภัณฑ์เค้ก 
Karanda Preserved in Syrup for Decorating Cake Product 

 
บุษยมาลี ถนนทิพย์1* กฤกฤษ ฉายศรี 1 และ ยสวฒัน์ สายตา1 

Budsayamalee Tanontip1* , Karukrit Chaisri 1 and Yasawat Saita 1 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาต ารับพ้ืนฐานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม และเพ่ือศึกษาปริมาณ
ความเขม้ขน้ของน ้ าเช่ือมท่ีเหมาะสมกบัมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่างกนั 3 ระดบั คือ น ้ าตาลร้อยละ 50 60 และ 70 ของปริมาณ
น ้ าเช่ือมรวมถึงการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม โดยการวางแผนทดลองแบบสุ่ม
ในบลอ็กสมบูรณ์ (Randomized complete block design, RCBD) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในดา้นลกัษณะปรากฏ 
ด้านสี ด้านกล่ิน ด้านรสชาติ ด้านเน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวมด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ                  
(9-point hedonic scale) โดยใช้ผูชิ้มจ านวน 70 คน แล้วน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างด้วยวิธี 
Duncan’s new multiple range test (DMRT) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ น าผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม
มาศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคโดยสุ่มแบบไม่เจาะจง (Accidental sampling) โดยมีผูท้ดสอบจ านวน 150 คน  

จากการศึกษาพบวา่ผูท้ดสอบให้การยอมรับความเขม้ขน้ของน ้ าเช่ือมปริมาณน ้ าตาลร้อยละ 70 ในดา้นลกัษณะท่ี
ปรากฏ ดา้นสี ดา้นกล่ิน และความชอบโดยรวม ผลการวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพ พบวา่มะม่วงหาวมะนาวโห่มีค่าสี Hue 
เท่ากบั 3.75R Value เท่ากบั 7 และ Chroma เท่ากบั 3 มีค่า pH เท่ากบั 3.8 และมีค่าความหวานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ใน
น ้ าเช่ือม 73 องศาบริกซ์  ผูบ้ริโภคร้อยละ 78.67 ให้การยอมรับผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือมและมะม่วงหาว
มะนาวโห่ในน ้ าเช่ือมมีตน้ทุนการผลิตเท่ากบั 108.53 บาท 
 
ค าส าคญั : น ้าเช่ือม, มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to study the basic formulation of karanda in syrup for study of syrup concentration 
appropriate for karanda sugar 3 different levels is 50 60 and 70 percent of quantity syrup include consumer acceptance 
toward karanda in syrup. The experiment was a randomized complete block (RCBD) sensory evaluation of product in 
appearance color aroma taste texture and overall with a taste of the scores of the 9 scales (9 -point hedonic scale) using a 
sample of 70 people then analyze the average and compared the difference. By Duncan’s new multiple range test (DMRT). 
Analyze with statistical program and study consumer acceptance toward karanda in syrup. The experiment was an accidental 
sampling using a sample of 150 people 
 From study it found tester acceptance sugar content in syrup appropriate for karanda is quantity sugar 70 percent. 
The test by tasting the most in terms of appearance color aroma and overall. Physical quality analysis results it found karanda 
has a color hue of 3.75R  a color value of 7 and a khroma of 3 the value of pH is 3.8 and the value of brix karanda in syrup 
is 73 brix. 78.67 percent of consumers accepted karanda preserved in syrup and has cost of production is 108.53 baht.
  
 
Keywords : Syrup, karanda 
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บทน า 
ขนมเคก้เป็นเบเกอร่ีประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย ซ่ึงขนมเคก้มีส่วนผสมแตกต่างกนัออกไป 

ข้ึนอยูก่บัประเภทและการออกแบบคิดคน้ของผูผ้ลิต ขนมเคก้ในปัจจุบนัมีอตัราการเติบโตในตลาดตลอดเวลา จะเห็นไดจ้าก
การท่ีมีผูป้ระกอบการรายใหม่จ านวนมาก ท าให้มีการพฒันาขนมเคก้โดยการน าสินคา้เกษตรไปเป็นส่วนประกอบในการ
ผลิตและตกแต่ง เช่น สตรอเบอร่ี เชอร่ี เป็นตน้ ท าใหม้ะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นตวัเลือกหน่ึงท่ีควรน ามาแปรรูป เพราะมะม่วง
หาวมะนาวโห่เป็นผลไมเ้ศรษฐกิจในปัจจุบนัรวมถึงเป็นผลไมท้อ้งถ่ิน จึงเป็นการช่วยเพ่ิมมูลค่าของสินคา้เกษตรและยงัเพ่ิม
รายไดใ้หเ้กษตรกรอีกทางดว้ย 

มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นผลไมท่ี้ก าลงัไดรั้บความสนใจภายในประเทศ เน่ืองดว้ยเป็นพืชท่ีทนต่อสภาพอากาศและ
เจริญเติบโตไดดี้ในเขตร้อนกบัเขตอบอุ่นสามารถเพาะปลูกไดทุ้กพ้ืนท่ีและดินเกือบทุกชนิด ปัจจุบนัเกษตรกรไทยจึงหันมา
ท าสวนมะม่วงหาวมะนาวโห่กนัมากข้ึนลกัษณะของผลมีสีตั้งแต่ชมพอู่อน แดง จนถึงสีม่วงเขม้ ส าหรับรสชาติของผลสุกจะ
ออกรสหวาน แต่หากยงัไม่สุกจะมีรสเปร้ียว มีสรรพคุณทางยาหลายดา้น จึงมีการน าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มาแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพต่างๆ มะม่วงหาวมะนาวโห่จึงเป็นผลไมช้นิดหน่ึงท่ีสามารถน ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ผลไมใ้น
น ้ าเช่ือมเพ่ือใชส้ าหรับตกแต่งผลิตภณัฑเ์คก้ได ้(เมดไทย, 2560) 
       ผลิตภณัฑผ์ลไมใ้นน ้ าเช่ือม เป็นการถนอมอาหารโดยการใชน้ ้ าตาลยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ช่วยท าให้
เก็บรักษาอาหารใหอ้ยูไ่ดน้านโดยไม่เน่าเสีย เป็นการน าเอาผกัหรือผลไมไ้ปแช่ในน ้ าเช่ือม เพ่ือใหน้ ้ าเช่ือมค่อยๆ ซึมเขา้สู่ผกั
หรือผลไม ้ผลไมท่ี้นิยมน ามาแปรรูปเป็นผลไมท่ี้มีรสจดั รสเปร้ียว จึงเป็นส่ิงน่าสนใจในการน ามะม่วงหาวมะนาวโห่มา
พฒันาผลิตภณัฑช์นิดน้ี เน่ืองจากการแปรรูปโดยการน าผลไมไ้ปแช่ในน ้ าเช่ือม นิยมใชผ้ลไมท่ี้มีรสจดั ซ่ึงมะม่วงหาวมะนาว
โห่เป็นผลไมท่ี้มีรสเปร้ียวและฝาด เหมาะสมกบัการแปรรูปชนิดน้ี (แพรวพรรณ, 2537)  
 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีแนวคิดในการศึกษาผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ใน
น ้ าเช่ือมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลไมช้นิดน้ี นอกจากน้ีการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากผลผลิตทางเกษตรให้ตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดทั้งยงัเป็นกลไกหน่ึงในการส่งเสริมรายไดแ้ละการพฒันาของชุมชนใหเ้ป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลาย 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของน ้ าเช่ือมท่ีเหมาะสมกบัมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
 2. เพ่ือศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม 
 3. เพ่ือศึกษาตน้ทุนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การศึกษาต ารับมาตรฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน า้เช่ือม 
 1.1 การศึกษาต ารับพื้นฐานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน า้เช่ือม 
  การทดลองคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาต ารับพ้ืนฐานจ านวน 3 ต ารับ ดงัแสดงตารางท่ี 1 และขั้นตอนการท าแช่
อ่ิมต ารับพ้ืนฐาน ดังแผนภูมิท่ี 1 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design, 
RCBD) (สายชล, 2546) และน าไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั 
และความชอบโดยรวม โดยใช้ผูชิ้มจ านวน 70 คน ซ่ึงเป็นอาจารยน์ักศึกษาปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใชว้ิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั (9 -point hedonic scale) 
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(เพญ็ขวญั, 2549) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใชว้ธีิ Duncan’s new multiple range test (DMRT) และวเิคราะห์
ผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ตารางที ่1 ต  ารับพ้ืนฐานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม 3 ต ารับ 

 
วตัถุดิบ  

น ้าหนกั (ร้อยละ) 
ต ารับท่ี 1 ต ารับท่ี 2 ต ารับท่ี 3 

มะม่วงหาวมะนาวโห่ 23.40 31.44 31.88 
น ้าสะอาด 23.40 15.72 31.88 
น ้าตาลทราย 23.40 15.72 31.88 
น ้าปูนใส  28.08 31.44 0.00 
แคลเซียมคลอไรด ์ 0.00 0.00 1.16 
กรดซิตริก 0.00 0.00 1.16 
เกลือ  1.72 5.68 2.04 
ท่ีมา ฟู้ดทราเวล, (2560) อะลางชิต้ี, (2560) ไซส์กเูก้ิล, (ม.ป.ป.) 

หมายเหตุ : 1) สูตรต ารับพ้ืนฐานจ านวน 3 ต ารับ เป็นต ารับดดัแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คดัเลือกมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีมีลกัษณะดิบห่าม ลา้งน ้ าใหส้ะอาด 
 

ละลายเกลือ 90 กรัม กบั น ้ าสะอาด 500 กรัม และ ละลายปูนแดง 9 กรัม กบั  น ้ าสะอาด 
500 กรัม พกัเตรียมไว ้24 ชัว่โมง 

น ามะม่วงหาวมะนาวโห่ แช่ในน ้าเกลือ นาน 24 ชัว่โมง จากนั้นน ามาลา้งดว้ยน ้ าสะอาด  
2 คร้ัง  

จึงแช่น ้ าปูนใส (2) ต่อนาน 3 ชัว่โมง และลา้งดว้ยน ้ าสะอาดอีก 2 คร้ัง 
 

ผสมอตัราส่วนน ้ าตาลทราย 250 กรัม กบั น ้ าสะอาด  250 กรัม  
ตั้งไฟ ใหไ้ดอุ้ณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส   

พกัใหเ้ยน็ 30 นาที จะมีค่าความหวาน 63 องศาบริกซ์ 
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แผนภูมทิี ่1 ขั้นตอนการท ามะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือมต ารับพ้ืนฐาน 
 
 1.2 การศึกษาความเข้มข้นของน า้เช่ือมทีเ่หมาะสมของผลติภณัฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน า้เช่ือม 
  จากการศึกษาต ารับพ้ืนฐานท่ีผ่านการคัดเลือกจากข้อ 1.1 ท่ีได้รับการยอมรับจากผูท้ดสอบชิมมา
ด าเนินการทดลอง โดยการศึกษาอตัราส่วนของน ้ าตาลต่อน ้ าสะอาด ท่ีต่างกนั 3 ระดบั คือ  50:50 60:40 และ 70:30 ของ
น ้ าเช่ือม ดงัแสดงตารางท่ี 2 ขั้นตอนการเตรียมน ้ าเช่ือม ท่ีแผนภูมิท่ี 2 และขั้นตอนการท ามะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม 
ดงัแผนภูมิท่ี 3 โดยวางแผนการสุ่มแบบบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design, RCBD) (สายชล, 2546) และ
น าไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ และเน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม ดว้ย
วิธีการชิมแบบใหค้ะแนนความชอบ 9 ระดบั (9-point hedonic scale) (เพญ็ขวญั, 2549) ค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ 
Duncan’s new multiple range test (DMRT) โดยใชผู้ชิ้มจ านวน 70 คน ซ่ึงเป็นอาจารยแ์ละนักศึกษา คณะเทคโนโลยี คหก
รรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
ตารางที ่2 ปริมาณความเขม้ขน้ของน ้ าเช่ือมต่างกนั 3 ระดบั 

 
วตัถุดิบ 

ปริมาณ (ร้อยละ) 
ต ารับท่ี 1 ต ารับท่ี 2 ต ารับท่ี 3 

น ้าสะอาด 50 60 70 
น ้าตาลทราย 50 40 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าโหลแกว้พร้อมฝา ลา้งใหส้ะอาด น าไปลวกดว้ยน ้ าร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  
นาน 5 นาที จากนั้นพกับนตะแกรงใหส้ะเด็ดน ้ า เรียงมะม่วงหาวมะนาวโห่ใส่โหลแกว้  

เติมน ้ าเช่ือมลงไป ปิดฝาแช่ตูเ้ยน็ 15 วนั 
 

ผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม 
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แผนภูมทิี ่2 ขั้นตอนการท าน ้ าเช่ือม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราส่วนน ้ าตาลทราย ต่อ น ้ าสะอาด ต่างกนั 3 ระดบั คือ  50:50 60:40 
และ 70:30  

โดยมีค่าความหวาน 63 68 และ 73 องศาบริกซ์ตามล าดบั 
 

ตั้งไฟอ่อน 4 นาที ใหไ้ดอุ้ณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 

ใส่สีผสมอาหารสีแดงสด 1 กรัม 

ชัง่ตวงส่วนผสมในการท าน ้ าเช่ือม 

พกัไวใ้หเ้ยน็ 
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แผนภูมทิี ่3 ขั้นตอนการท ามะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม 

 
2. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทีม่ต่ีอผลติภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน า้เช่ือม 
 ศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม โดยน าผลิตภณัฑ์มะม่วงหาว
มะนาวโห่ในน ้ าเช่ือมท่ีไดรั้บการยอมรับน ามาวางไวบ้นหน้าเคก้และน ามาทดสอบชิมโดยให้คะแนนความชอบแบบ   5 
ระดบั (5-point hedonic scale) (เพ็ญขวญั, 2549) (โดยคะแนน 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจ คะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจท่ีสุด) 
ทางดา้นประสาทสมัผสั ลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม วางแผนใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ

คดัเลือกมะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีมีลกัษณะดิบห่ามสีชมพแูละขาวประปราย ลา้งน ้ าใหส้ะอาด 
 

ละลายเกลือ 90 กรัม กบั น ้ าสะอาด 500 กรัม และ 
ละลายปูนแดง 9 กรัม กบั น ้ าสะอาด 500 กรัม พกัเตรียมไว ้24 ชัว่โมง 

น ามะม่วงหาวมะนาวโห่ 500 กรัม แช่ในน ้ าเกลือท่ีเตรียมไว ้นาน 24 ชัว่โมง จากนั้น
น ามาลา้งดว้ยน ้ าสะอาด  2 คร้ัง แลว้น าเมลด็ออก จึงแช่น ้ าปูนใส    ต่อนาน 3 ชัว่โมง 

ลา้งดว้ยน ้ าสะอาดอีก 2 คร้ัง 
 

ผสมอตัราส่วนน ้ าตาลทราย ต่อ น ้ าสะอาด  ต่างกนั 3 ระดบั คือ  
50:50 60:40 และ 70:30 ใส่สีผสมอาหารสีแดงสด 1 กรัม 

ตั้งไฟ ใหไ้ดอุ้ณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  พกัใหเ้ยน็ 30 นาที 
มีค่าความหวาน 63 68 และ 73 องศาบริกซ์ ตามล าดบั 

  
 

น าโหลแกว้พร้อมฝา ลา้งใหส้ะอาด น าไปลวกดว้ยน ้ าร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 
จากนั้นพกับนตะแกรงใหส้ะเดด็น ้ า เรียงมะม่วงหาวมะนาวโห่ใส่โหลแกว้ เติมน ้ าเช่ือมลงไป ปิดฝาแช่

ตูเ้ยน็ 15 วนั 
 
 

ผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม 
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ไม่เจาะจง (Accidental sampling) โดยทดสอบกบัผูบ้ริโภค (Consumer test) เป็นจ านวน 150 คน ซ่ึงเป็นอาจารยแ์ละนกัศึกษา
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
3. ศึกษาต้นทุนการผลติมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน า้เช่ือม 
 จ านวนตน้ทุนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือมโดยตน้ทุนการผลิต คือ ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบท่ีใชจ้ริง
ทั้งหมด รวมกบั ตน้ทุนอ่ืนๆ ร้อยละ 5 ของตน้ทุนจริง รายละเอียดของราคาตน้ทุนต่างๆ คือ ราคาต่อหน่วย (Unit price) ตาม
ราคาท่ีจ่ายจริงหรือเป็นไปตามใบส่งของ (Invoice) และคิดเป็นตน้ทุนวตัถุดิบท่ีใช ้เม่ือรวมตน้ทุนทั้งหมดแลว้จะตอ้งเพ่ิม
ตน้ทุนอ่ืนๆ (Addition cost) ส่วนใหญ่จะประมาณการเป็นร้อยละ 5 จากตน้ทุนจริง ผลรวมทั้งหมดจะไดค้่าตน้ทุนอาหารต่อ 
1 สูตร 
 

การวเิคราะห์ผล 

 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัวิเคราะห์ตามแผน 
(Randomized complete block design, RCBD) (สายชล, 2546) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียโดยใช้วิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) และหาค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

ผลวจัิยและวจิารณ์ 
 1. การศึกษาต ารับมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน า้เช่ือมให้ได้มาตรฐาน 
  1.1 การศึกษาต ารับพื้นฐาน 
ผูชิ้มใหก้ารยอมรับต ารับพ้ืนฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือมต ารับท่ี 2 ในดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ ดา้นสี ดา้นรสชาติ และ
ดา้นความชอบโดยรวมโดยมีค่าเฉล่ีย 6.97,  7.11,  6.97 และ 7.03 ตามล าดบั    (ดงัแสดงตารางท่ี 3)เม่ือพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของต ารับพ้ืนฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม 3 ต ารับ ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับ
ต ารับพ้ืนฐานต ารับท่ี 2 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคะแนนการยอมรับจากผูท้ดสอบจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ พบวา่ 
ดา้นกล่ิน ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 จึงเลือกต ารับท่ี 2 เน่ืองจากต ารับท่ี 2 มีการแช่น ้ าเกลือเป็นเวลา 
24 ชัว่โมง ซ่ึงคุณสมบติัของเกลือท่ีช่วยลดค่า aw ของอาหาร เม่ือค่า aw  ต  ่า จะมีแรงดนัออสโมติกสูง มะม่วงหาวมะนาวโห่ จึง
มีการออสโมซิสน ้ าเขา้ไปจนมีผิวตึง (อรพิน, 2555) รวมถึงการแช่น ้ าเกลือท าให้สีของมะม่วงหาวมะนาวโห่ซีดลงท าใหสี้มี
ความสม ่าเสมอกนัทั้งลูก (อรวรรณ, 2543) กล่ินแอลกอฮอลข์องมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม เกิดจากการหมกัดองโดย
เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากจุลินทรียย์อ่ยน ้ าตาลภายใตส้ภาพท่ีมีหรือไม่มีอากาศท าใหเ้กิดแอลกอฮอลข้ึ์นในอาหาร (จิตธนา 
และอรอนงค,์ 2544) 
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ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียและค่าความแตกต่างต ารับพ้ืนฐานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม 3 ต ารับ 

คุณภาพทางประสาทสมัผสั 
ค่าเฉล่ียและความชอบโดยรวม 

ต ารับท่ี 1 ต ารับท่ี 2 ต ารับท่ี 3 
ลกัษณะท่ีปรากฏ 

สี 
กล่ินns 

รสชาติ 

เน้ือสมัผสั  
ความชอบโดยรวม 

6.40b±1.51 6.97a±1.64 6.57ab±1.47 

6.49b±1.69 7.11a±1.68 6.74ab±1.82 

6.11±1.77 6.57±1.45 6.66±1.47 
5.31c±1.77 6.97a±1.31 6.29b±1.44 

5.53b±1.71 6.41a±1.48 6.53a±1.40 
5.94b±1.60 7.03a±1.35 6.74a±1.30 

หมายเหตุ : 1) a, b และ c อกัษรท่ีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
  1.2 การศึกษาความเข้มข้นของน า้เช่ือมทีเ่หมาะสมของผลติภณัฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน า้เช่ือม 
  ผูชิ้มให้การยอมรับมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือมต ารับท่ี 3 ในดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ ดา้นสี ดา้นกล่ิน 
และดา้นความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉล่ีย 8.09 8.20 7.77 และ 8.11 ตามล าดบั (ดงัแสดงตารางท่ี 4) ดงันั้นเม่ือพิจารณาผล
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของปริมาณน ้ าตาลและน ้ าสะอาดท่ีใช้ท าน ้ าเช่ือมเขม้ขน้ส าหรับท ามะม่วงหาว
มะนาวโห่ในน ้ าเช่ือมจ านวน 3 ต ารับ ผูท้ดสอบชิมให้การยอมรับมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือมต ารับท่ี 3   ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัคะแนนการยอมรับจากผูท้ดสอบจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ พบวา่ ดา้นกล่ิน ดา้นรสชาติ และดา้นเน้ือ
สมัผสั ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 จึงเลือกอตัราร้อยละ 70 เน่ืองจากการใชป้ริมาณน ้ าตาลร้อยละ 70 
ของปริมาณน ้ าเช่ือม ท าให้น ้ าเช่ือมมีความเขม้ขน้มากกวา่ต ารับอ่ืน เม่ือน ้ าเช่ือมมีความเขม้ขน้สูงข้ึนท าใหน้ ้ าเช่ือมสามารถ
เคลือบมะม่วงหาวมะนาวโห่ไดดี้ข้ึนส่งผลให้มีสีแดงเขม้และมนัวาว (ภทัธิรา, 2553) และสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ของ
น ้ าตาลสูง จะท าให้มีค่า aw ท่ีต  ่า ท าให้เกิดแรงดนัออสโมติกมากข้ึนส่งผลให้เกิดการออสโมซิสน ้ าเช่ือมเขา้สู่ผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่จนมีผิวตึงและสีเขม้ (อรพิน, 2555) 
ตารางที ่4 ค่าเฉล่ียคุณภาพทางประสาทสมัผสัของปริมาณน ้ าตาลและน ้ าสะอาดท่ีใชท้ าน ้ าเช่ือมเขม้ขน้ส าหรับท ามะม่วงหาว
มะนาวโห่ในน ้ าเช่ือมจ านวน 3 ต ารับ 

คุณภาพทางประสาทสมัผสั 
ค่าเฉล่ียและความชอบโดยรวม 

ร้อยละ 50  ร้อยละ 60  ร้อยละ 70  
ลกัษณะท่ีปรากฏ 

สี 
กล่ินns 

รสชาติns 

เน้ือสมัผสัns  
ความชอบโดยรวม 

7.77b±1.02 8.06ab±0.80 8.09a±0.81 
7.71b±1.09 8.06a±0.90 8.20a±0.79 
7.60±1.13 7.71±1.01 7.77±1.02 
7.97±1.11 7.86±1.00 7.89±0.75 
7.71±1.07 7.94±0.96 7.77±0.94 
7.80b±0.96 8.06ab±0.90 8.11a±0.75 

หมายเหตุ : 1) a และ b อกัษรท่ีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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2. การศึกษาคุณภาพผลติภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน า้เช่ือม 
ผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือมมีค่าสี (ดงัแสดงตารางท่ี 5) คือ ค่า Hue เท่ากบั3.75R ค่า Value เท่ากบั 7 

และค่า Chroma เท่ากบั 3 จึงท าใหมี้ลกัษณะทางกายภาพดา้นสีมีสีแดง และพบวา่ผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม
มีค่ากรด-ด่างเท่ากบั 3.8 ตรงกบัค่าท่ีเหมาะสมของผลไมแ้ช่อ่ิมโดยมีค่า pH ท่ีเหมาะสมคืออยูใ่นช่วง 3.0-4.0 ท่ีเป็นกรดอ่อน 
(พิมพเ์พญ็, 2556) และค่าความหวาน 73 องศาบริกซ์ อยูใ่นช่วงค่าความหวานท่ีเหมาะสมของผลไมแ้ช่อ่ิมท่ีน ้ าเช่ือมตอ้งมีค่า
ความหวาน 60-75 (อรพิน, 2555) 
ตารางที ่5 คุณภาพทางกายภาพ (ค่าสี กรด-ด่าง, ความหวาน) มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม 

 
คุณภาพทางกายภาพ 

ค่าสี  
กรด-ด่าง  
(pH meter) 

 
ความหวาน 

(°Brix) 
Hue Value Chroma 

 
มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม 

 
3.75R  

 
7 

 
3 

 
3.8 

 
73 

หมายเหต ุ: Hue คือค่าเน้ือสี; Value คือ ค่าความสวา่งของสี; ค่า Chroma คือ ค่าความสดใสของสี 
3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทีม่ต่ีอผลติภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน า้เช่ือม 

ผูท้ดสอบชิมมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือมให้การยอมรับในดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั 
และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉล่ีย 4.28 4.00 3.88 3.80  3.67 และ 3.93 ตามล าดับ (ดังแสดงตารางท่ี 6 )และพบว่า              
ผูท้ดสอบชิมส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 78.67 ไม่แน่ใจ จ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.33 และ ไม่ยอมรับ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั เน่ืองจากผูชิ้มมีพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีไม่ช่ืนชอบผลิตภณัฑแ์ช่อ่ิม 
ตารางที ่6 ผลการทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีตอ่ผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม   

คุณภาพทางประสาทสมัผสั        คะแนนความชอบ 

     ลกัษณะท่ีปรากฏ       4.28±0.90 

             สี       4.00±1.02 

           กล่ิน       3.88±0.96 

          รสชาติ       3.80±1.07 

         เน้ือสมัผสั       3.67±1.13  

    ความชอบโดยรวม       3.93±1.00 

ขอ้มูลการยอมรับในภาพรวม จ านวน (คน) ร้อยละ 

   ยอมรับ 118 78.67 

   ไม่แน่ใจ      29 19.33 

ไม่ยอมรับ 3   2.00 
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4. การศึกษาต้นทุนการผลติมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน า้เช่ือม 
 ตน้ทุนวตัถดิุบ :    มะม่วงหาวมะนาวโห่ 500 x 150 = 75 บาท                 น ้ าตาล 350 x 23= 8.05 บาท 
             1,000                         1,000 
                สีผสมอาหารสีแดงสด 1 x 20 = 0.71 บาท                    เกลือ 90 x 23 = 1.17 บาท 
                                  28                      1,000                   
                น ้ าเนสเล่  650 x 16 = 6.93 บาท       โหลแกว้ = 11.50 บาท 
                    1,500 
                รวม = 75 + 8.05 +1.17 + 0.71 +6.93 + 11.50 = 103.36 
 ค่าใชจ่้ายการผลิต : ค่าตน้ทุนอ่ืนๆ ( ร้อยละ 5 ของตน้ทุน ) 103.36 x 5 = 5.17 
              100 
 ตน้ทุนการผลิต = 103.36 + 5.17 = 108.53  
 

สรุผลการวจัิย 
 การศึกษาต ารับพ้ืนฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน ้ าเช่ือม พบวา่ ต ารับท่ี 3 ซ่ึงมีอตัราส่วนน ้ าตาลต่อน ้ าสะอาดท่ีร้อย
ละ 70 ต่อ 30 ของปริมาณน ้ าเช่ือม เป็นต ารับท่ีไดรั้บการยอมรับสูงท่ีสุด เน่ืองจากการใชป้ริมาณน ้ าตาลร้อยละ 70 ของ
ปริมาณน ้ าเช่ือม ท าใหน้ ้ าเช่ือมมีความเขม้ขน้มากกวา่ต ารับอ่ืน เม่ือน ้ าเช่ือมมีความเขม้ขน้สูงข้ึนท าใหน้ ้ าเช่ือมสามารถเคลือบ
มะม่วงหาวมะนาวโห่ไดดี้ข้ึนส่งผลใหมี้สีแดงเขม้และมนัวาว (ภทัธิรา, 2553) และสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ของน ้ าตาลสูง 
จะท าให้มีค่า aw ท่ีต  ่า ท าให้เกิดแรงดนัออสโมติกมากข้ึนส่งผลให้เกิดการออสโมซิสน ้ าเช่ือมเขา้สู่ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
จนมีผิวตึงและสีเขม้ (อรพิน, 2555) การวเิคราะห์กายภาพ พบวา่ ปริมาณค่ากรด-ด่าง อยูท่ี่ 3.8 และค่าความหวาน 73 องศาบ
ริกซ์ ผลการศึกษา พบวา่ ดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉล่ีย 4.28 4.00 
3.88 3.80 3.67 และ 3.93 ตามล าดบั ผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ร้อยละ 78.67 และมีตน้ทุนการ
ผลิต 108.53 บาท 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรปรับปรุงเร่ืองกล่ินแอลกอฮอลข์องผลิตภณัฑใ์หมี้กล่ินนอ้ยลง  
 2. ควรปรับปรุงรสชาติใหมี้ความหวานมากข้ึน     
 3. ควรมีสีสนัหลากหลายมากกวา่น้ี  
 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์สถานท่ี 
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ขอบคุณกลุ่มตวัอย่างทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสละ
เวลาในการทดสอบเป็นอยา่งดี 
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 การพฒันาพาสต้าเส้นสดจากแป้งข้าวกล้องสินเหลก็เสริมก้านเห็ดหอมแห้ง 
Development of Fresh Pasta from Sinlek Brown Rice Flour Supplemented with Dried Shiitake 

Mushroom Stalk 
 

วรลกัษณ์  ป้อมนอ้ย1* สุธิดา   กิจจาวรเสถียร1 และวรธร   ป้อมเยน็1  
Woralak  Pomnoi1* Suthida  Kitjaworasatien1   and Vorathon  Pomyen1 

 

บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยน้ี มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาพาสต้าเส้นสดจากแป้งข้าวกล้องสินเหล็กและก้านเห็ดหอมแห้ง                                
จากการคดัเลือกสูตรพ้ืนฐานของพาสตา้เสน้สดจ านวน 3 สูตร โดยใชแ้ป้งสาลีต่างชนิดกนัไดแ้ก่ สูตรท่ี 1 แป้งสาลี   สูตรท่ี 2 
แป้งสาลีเซโมลิน่า และสูตรท่ี 3 แป้งสาลีผสมแป้งสาลีเซโมลิน่า เม่ือน าไปทดสอบทางประสาทสัมผสัพบวา่ สูตรท่ี 2 ท่ีใช้
แป้งสาลีเซโมลิน่าไดรั้บการยอมรับสูงท่ีสุด (p<0.05) จึงเลือกสูตรน้ีมาศึกษาการทดแทนแป้งสาลีเซโมลิน่าบางส่วนดว้ยแป้ง
ขา้วกลอ้งสินเหลก็ท่ีระดบัร้อยละ 10 20 และ 30 โดยน ้ าหนกั พบวา่เม่ือปริมาณแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กเพ่ิมข้ึน ค่าสีแดง (a*) 
เพ่ิมข้ึน แต่ค่าความสวา่ง (L*) และค่าสีเหลือง (b*) ลดลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลทางประสาทสมัผสัท่ีพบวา่เม่ือปริมาณแป้งขา้ว
กลอ้งสินเหล็กเพ่ิมมากข้ึนคะแนนความชอบดา้นลกัษณะปรากฎ สี  กล่ินรส รสชาติ เน้ือสัมผสั  และความชอบโดยรวม
ลดลง  (p<0.05) พาสตา้ท่ีทดแทนดว้ยแป้งขา้วกลอ้งสินเหลก็ท่ีระดบัร้อยละ 20 ไดรั้บคะแนนความชอบโดยรวมไม่แตกต่าง
จากสูตรพ้ืนฐาน (p>0.05) จึงเลือกสูตรน้ีมาศึกษาต่อในการเสริมกา้นเห็ดหอมแหง้ท่ีต่างกนั  3 ระดบั คือร้อยละ 10 20 และ 
30 โดยน ้ าหนกั พบวา่เม่ือปริมาณกา้นเห็ดหอมแหง้เพ่ิมมากข้ึนค่าความสวา่ง (L*) ลดลงผลทางประสาทสมัผสัพบวา่ปริมาณ
ก้านเห็ดหอมแห้งท่ีระดับร้อยละ 20 ได้รับคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฎ สี กล่ินรส รสชาติ เน้ือสัมผสั และ
ความชอบโดยรวมสูงสุดไม่แตกต่างจากสูตรท่ีไม่ใส่กา้นเห็ดหอม (p>0.05)    
 
ค าส าคญั:  พาสตา้  แป้งสาลีเซโมลิน่า  แป้งขา้วกลอ้งสินเหลก็  กา้นเห็ดหอมแหง้ 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this research was to develop fresh pasta from Sinlek brown rice flour and dried shiitake mushroom 
stalk. The basic formula of fresh pasta was selected by varying three types of flour (wheat flour, semolina flour and wheat 
flour mixed with semolina flour). The result of sensory score was found that fresh pasta with semolina flour was the highest 
score for overall acceptability (p<0.05). Therefore, it was selected as the basic formula to study the substitution of semolina 
flour with Sinlek brown rice flour. Semolina flour was substituted with Sinlek brown rice flour at 10, 20 and 30% by weight. 
The results showed that the redness value (a*) increased, while the lightness (L*) and yellowness values (b*) decreased 
with increasing Sinlek brown rice flour. Consistent with the sensory scores, the appearance, color, taste, texture and overall 
acceptability were decreased with increasing Sinlek brown rice flour (p<0.05). However, the overall acceptability score of 
fresh pasta with 20% Sinlek brown rice flour was not significantly different from basic formula (p>0.05). Therefore, fresh 
pasta containing 20% Sinlek brown rice flour was selected to study the supplementation of dried shiitake mushroom stalk. 
Dried shiitake mushroom stalk was supplemented in fresh pasta at 10, 20 and 30% by weight. The results showed that the 
lightness (L*) decreased with increasing dried shiitake mushroom stalk (p<0.05). The sensory scores, the appearance, color, 
flavor, taste, texture and overall acceptability of fresh pasta with dried shiitake mushroom stalk were not significantly 
different from fresh pasta without dried shiitake mushroom stalk (p>0.05).  
 
Keywords: pasta, semolina flour, Sinlek brown rice flour, dried shiitake mushroom stalk 
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บทน า 
เน่ืองจากวถีิชีวติท่ีเร่งรีบและการการไดรั้บวฒันธรรมการบริโภคจากตะวนัตกเพ่ิมมากข้ึน จึงท าใหปั้จจุบนัคนไทย

ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม ท่ีผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงของการเสียชีวติเป็น
อนัดบัตน้ๆของคนไทย ยงัส่งผลใหค้นไทยเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังไดเ้ช่นกนั พาสตา้เป็นผลิตภณัฑอ์าหารท่ีนิยมบริโภคเป็น
อาหารหลกัในแถบเมติเตอร์เรเนียนของอิตาลี และประเทศในแถบยโุรป และความนิยมน้ีก็ไดแ้พร่หลายมายงัประเทศไทย
ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงส่วนประกอบหลกัของพาสตา้จะประกอบดว้ยแป้งสาลี ไข่ น ้ ามนัมะกอก และน ้ าเท่านั้น จึงท าให้พาสตา้มี
คาร์โบไฮเดรตสูง และใยอาหารต ่า เม่ือรับประทานในปริมาณท่ีมากเกินไป จะส่งผลต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคได ้ปัจจุบนัจึงมี
การน าเอาพาสต้ามาพฒันาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ โดยใช้ธัญชาติต่างๆทั้ งถั่วแดง (จิรนาถและสุภักษร, 2552)                    
ขา้วฟ่าง (Benhur et al., 2015) รวมไปถึงใชแ้ป้งขา้ว (Silva et al., 2016; หทยัชนกและคณะ, 2561) ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัของไทย 

นอกจากขา้วจะเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยแลว้ คนไทยยงับริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั แต่จากขอ้มูลการบริโภคขา้ว
ของคนไทยนั้นพบวา่ในอนาคตแนวโนม้การบริโภคขา้วจะลดลงตามการพฒันาของสังคมเมือง ท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเร่ิม
ห่วงเร่ืองสุขภาพ และกงัวลถึงการรับประทานอาหารจ าพวกขา้วซ่ึงมีคาร์โบไฮเดรตสูง (อนันต์, 2559) ผูบ้ริโภคจึงเลือก
บริโภคขา้วท่ีมีคุณภาพและไดรั้บประโยชน์มากข้ึน ดงันั้นการพฒันาขา้วไทยจึงช่วยเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าของ
ขา้ว ท าใหล้ดการเกิดโรคเร้ือรังและสามารถน าขา้วไทยไปสู่ตลาดอาหารเชิงบ าบดัในอนาคตได ้ขา้วกลอ้งสินเหลก็เป็นหน่ึง
ในพนัธ์ุขา้วท่ีไดรั้บการพฒันามาเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นสุขภาพของคนไทย โดยขา้วกลอ้งสินเหลก็นั้นเป็นขา้ว
ท่ีมาจากการผสมขา้มสายพนัธ์ุระหวา่งขา้วเจา้หอมนิลและขา้วขาวดอกมะลิ 105 ท าให้ไดข้า้วท่ีมีธาตุเหล็กสูงท่ีสามารถดูด
ซึมและน าไปใชใ้นร่างกายไดดี้ (ริญและนิรภยั, 2554) มีค่าดชันีน ้ าตาลปานกลาง (GI = 58) ช่วยควบคุมระดบัคอเลสเตอรอล
และน ้ าตาลในเลือด จึงจดัเป็นขา้วตา้นเบาหวาน (อภิชาติและรัชนี, 2551) เหมาะส าหรับน ามาบริโภคเป็นประจ า หรือใชใ้น
ผลิตภณัฑอ์าหารเพื่อสุขภาพ  

เห็ดหอมเป็นเห็ดท่ีนิยมรับประทานกนัอยา่งแพร่หลาย รวมทั้งเป็นแหล่งของสารอาหารท่ีส าคญัคือวติามินบี 2 บี 5 
และบี 6  รวมไปถึงยงัเป็นแหล่งของพฤษเคมีท่ีส าคญัอีกหลายชนิด มีสารตา้นอนุมูลอิสระสูง มีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาหลาย
อย่าง จึงท าให้เห็ดหอมไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในเห็ดทางการแพทย ์(ศลัยา, 2554; ธีรดาและคณะ, 2559) นอกจากน้ี
เห็ดหอมยงัมีสารใหร้สชาติท่ีรู้จกักนัในช่ือท่ีเรียกวา่ อูมามิ (Umami) หรือรสอร่อย ซ่ึงอยูใ่นรสชาติพ้ืนฐาน คือ เปร้ียว หวาน 
เค็ม และขม เม่ือบริโภคอาหารท่ีมีสารอูมามิเขา้ไปจะใหค้วามรู้สึกคลา้ยคลึงกบัผงชูรส (Fuke and Shimizu, 1993) โดยส่วน
ใหญ่แลว้เห็ดหอมส่วนท่ีมกัน ามาประกอบอาหารคือเห็ดหอมส่วนดอก ในขณะท่ีส่วนของก้านเห็ดมกัถูกน าไปท้ิง แต่
เน่ืองมาจากก้านเห็ดก็ยงัคงมีสารตา้นอนุมูลอิสระและสารอาหารใกลเ้คียงกับส่วนของดอกเห็ด จึงท าให้ปัจจุบันก้าน
เห็ดหอมถูกน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือท่ีจะเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการในพาสตา้เส้นสด งานวจิยั
น้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลศึกษาผลทางประสาทสัมผสัและค่าสีของการทดแทนแป้งขา้วสาลีดว้ยแป้งขา้วกลอ้งสิน
เหลก็และเสริมดว้ยกา้นเห็ดหอมแหง้ในปริมาณท่ีผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับ เพ่ือท่ีจะสนบัสนุนการใชข้า้วไทย ลดการเหลือท้ิง
ของวตัถุดิบ และช่วยเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการใหแ้ก่พาสตา้เสน้สด 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเตรียมแป้งข้าวสินเหลก็ 

น าขา้วกลอ้งสินเหล็กมาบดละเอียด โดยใชเ้คร่ืองบดความละเอียดสูง แลว้น ามาร่อนผ่านตะแกรงขนาด   80 เมช 
อบไล่ความช้ืนดว้ยเตาอบลมร้อน ท่ีอุณหภูมิ 55°C นาน 20 นาที (Wonglao et al., 2013) ท้ิงให้เยน็ท่ีอุณหภูมิห้อง บรรจุใน
ถุงพลาสติกลามิเนตดว้ยอลูมิเนียมฟอยด ์ถุงละ 500 กรัม เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
2. ศึกษาสูตรต้นแบบของการผลติพาสต้าเส้นสด 

คดัเลือกสูตรพ้ืนฐานของพาสตา้เส้นสดซ่ึงมีส่วนประกอบหลกัคือแป้ง ไข่ไก่ เกลือ และน ้ าสะอาดในอตัราส่วนท่ี
เท่ากันทุกสูตรซ่ึงดัดแปลงจากสูตรของสุธิดา, 2560 โดยแปรชนิดของแป้งสาลีออกเป็น 3 ชนิด คือ สูตรท่ี 1 แป้งสาลี
เอนกประสงค์ สูตรท่ี 2 แป้งสาลีเซโมลิน่า และสูตรท่ี 3 แป้งสาลีเอนกประสงค์ผสมแป้งสาลีเซโมลิน่าในอตัราส่วน 1:1 

(ตารางที ่1) จากนั้นน าส่วนผสมทั้งหมดมาผสมใหเ้ขา้กนั นวดจนข้ึนโด แลว้น ามารีดดว้ยเคร่ืองรีด จน แผน่แป้งมีความหนา 
0.05 มิลลิเมตร ตดัเป็นเส้นกวา้ง 0.48 มิลลิเมตร ยาว 30 เซนติเมตร น าเส้นพาสตา้ท่ีไดไ้ปตม้ในน ้ าเดือดเป็นเวลา 5 นาที หยดุ
ความร้อนดว้ยน ้ าเยน็ จากนั้นน าไปประเมินผลทางประสาทสัมผสัโดยใชแ้บบทดสอบ 9-point hedonic scale เพื่อประเมินดา้น
ความชอบโดยรวม ใชผู้ท้ดสอบก่ึงฝึกฝนจ านวน 30 คน 

ตารางที ่1 สูตรตน้แบบของพาสตา้เสน้สด 

3. ศึกษาปริมาณทีเ่หมาะสมของการทดแทนแป้งสาลด้ีวยแป้งข้าวกล้องสินเหลก็ในพาสต้าเส้นสด 

เตรียมพาสต้าเส้นสดโดยใช้แป้งข้าวกล้องสินเหล็กทดแทนแป้งสาลีท่ี 3 ระดับคือ ร้อยละ 10, 20 และ 30                     
โดยน ้ าหนัก เปรียบเทียบกับสูตรต้นแบบ จากนั้ นน าไปวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพคือค่าสี CIE (L*, a* และ b*)                    
ดว้ยเคร่ือง Spectrophotometer วดัทั้งหมด 3 ซ ้ า จากนั้นประเมินผลทางประสาทสัมผสัโดยใชแ้บบทดสอบ 9-point hedonic scale 

เพ่ือประเมินดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ินรส เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม ใชผู้ท้ดสอบก่ึงฝึกฝนจ านวน 30 คน น าสูตรท่ี
ดีท่ีสุดไปศึกษาผลของการเสริมกา้นเห็ดหอมแหง้ในพาสตา้แป้งขา้วกลอ้งสินเหลก็ 
4. ศึกษาปริมาณทีเ่หมาะสมของการเสริมก้านเห็ดหอมแห้งในพาสต้าข้าวกล้องสินเหลก็ 

น าพาสตา้ขา้วกลอ้งสินเหลก็สูตรท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาเสริมดว้ยกา้นเห็ดหอมท่ีปริมาณ 3 ระดบัคือ ร้อยละ 10, 20 
และ 30 ของน ้ าหนักแป้ง  จากนั้ นน าไปวิ เคราะห์คุณภาพทางกายภาพคือค่าสี  CIE (L*, a* และ b*) ด้วยเคร่ือง 
Spectrophotometer วดัทั้งหมด 3 ซ ้ า จากนั้นประเมินผลทางประสาทสัมผสัโดยใชแ้บบทดสอบ 9-point hedonic scale เพื่อ
ประเมินดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ินรส เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม ใชผู้ท้ดสอบก่ึงฝึกฝนจ านวน 30 คน 
 
 
 

ส่วนประกอบ (ร้อยละ) สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 
แป้งสาลี 55.40 - 27.70 
แป้งเซโมลิน่า  - 55.40 27.70 
ไข่ไก่ทั้งฟอง 33.24 33.24 33.24 
ไข่แดงไข่ไก่  4.99 4.99 4.99 
น ้ามนัมะกอก  4.15 4.15 4.15 
เกลือ  2.22 2.22 2.22 
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5. สถิตทิีใ่ช้ในการวางแผนการทดลองและวเิคราะห์ผล 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ส าหรับการวิเคราะห์ค่าสี และ Randomized Completed 

Block Design (RCBD) ส าหรับการประเมินผลทางประสาทสัมผสั น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
จากการศึกษาสูตรตน้แบบของพาสตา้เส้นสดพบวา่สูตรท่ี 2 ท่ีใชแ้ป้งสาลีเซโมลิน่าเพียงอยา่งเดียวไดรั้บคะแนน

ความชอบโดยรวมจากผูบ้ริโภคมากท่ีสุด (p<0.05) โดยมีความชอบโดยรวมอยูใ่นระดบั 8 ซ่ึงอยูใ่นระดบัชอบมาก เม่ือเทียบ
กบัสูตรท่ีมีแป้งสาลีเอนกประสงค ์(ตารางที่ 2) เน่ืองมาจากแป้งสาลีเซโมลิน่าซ่ึงเป็นแป้งท่ีไดจ้ากขา้วสาลีดูรัมมีปริมาณ
โปรตีนกลูเตนสูงเม่ือเทียบกบัแป้งสาลีชนิดอ่ืน เม่ือท าใหเ้ป็นโดจึงมีความเหนียว แต่ไม่ยืดง่ายเหมือนแป้งชนิดอ่ืน จึงท าให้
ไดเ้สน้พาสตา้ท่ีเหนียวนุ่ม แต่ไม่ขาดง่าย นอกจากน้ีแป้งเซโมลิน่ายงัมีปริมาณแคโรทีนอยดใ์นปริมาณสูง จึงท าใหผ้ลิตภณัฑ์
มีสีเหลืองสวยมากกวา่ใชแ้ป้งสาลีเอนกประสงค ์(ปิยมาศ, 2546) 
ตารางที ่2 คะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัของพาสตา้เสน้สดสูตรตน้แบบ 
คุณลกัษณะ สูตรท่ี 1 

(แป้งสาลีเอนกประสงค)์ 
สูตรท่ี 2 

(แป้งสาลีเซโมลิน่า) 
สูตรท่ี 3 

(แป้งสาลีเอนกประสงค์
ผสมแป้งสาลีเซโมลิน่า) 

ความชอบโดยรวม 7.20±0.76c 8.47±0.51a 7.53±0.51b 

หมายเหต ุตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p0.05) 
ผลของการน าพาสต้าเส้นสดสูตรตน้แบบไปทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กในด้านค่าสีพบว่า             

เม่ือปริมาณแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กเพ่ิมมากข้ึน มีผลท าให้ค่าความสว่าง (L*) และค่าสีเหลือง (b*) ลดลง แต่ค่าสีแดง (a*) 
เพ่ิมข้ึน (p<0.05) เม่ือเทียบกบัสูตรตน้แบบท่ีไม่มีแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็ก (ตารางที่ 3) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรธร
และคณะ, 2558 ท่ีศึกษาการใชแ้ป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กในขนมกลีบล าดวน พบวา่เม่ือปริมาณแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กเพ่ิมมาก
ข้ึน ค่าความสวา่งจะมีแนวโนม้ลดลง โดยค่าความสวา่งท่ีลดลงเป็นผลเน่ืองมาจากแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กมีสีท่ีเขม้กวา่แป้ง
สาลี นอกจากน้ีแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กยงัมีปริมาณใยอาหารสูงกว่าแป้งสาลีเซโมลิน่า ซ่ึงปริมาณใยอาหารท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นจะ
ส่งผลส าคญัท่ีท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้มีสีท่ีคล ้ าลง (Wanyo et al., 2009) นอกจากน้ี    ใยอาหารยงัมีผลต่อการประเมินทาง
ประสาทสัมผสั ยิ่งผลิตภัณฑ์มีใยอาหารสูงคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัจะยิ่งลดลง (Aravind et al., 2012)                 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในคร้ังน้ีท่ีพบวา่เม่ือปริมาณแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กเพ่ิมมากข้ึนคะแนนความชอบในดา้นลกัษณะ
ปรากฏ สี กล่ินรส เน้ือสมัผสั (ความเหนียวนุ่ม) และความชอบโดยรวมมีแนวโนม้ลดลง (p<0.05) (ตารางที ่4) โดยพาสตา้ท่ี
ทดแทนดว้ยแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กท่ีระดบัร้อยละ 10 และ 20 มีคะแนนความชอบดา้นสี กล่ินรส และความชอบโดยรวมไม่
แตกต่างกับสูตรตน้แบบ (p>0.05) โดยคะแนนความชอบด้านเน้ือสัมผสั (ความเหนียวนุ่ม) ท่ีระดับร้อยละ 20 และ 30                 
มีแนวโนม้ลดลงเน่ืองจากพาสตา้สูตรตน้แบบท ามาจากแป้งสาลีเซโมลิน่าท่ีมีกลูเตนสูง ซ่ึงเกิดจากไกลอะดินและกลูเตนิน
ในปริมาณใกลเ้คียงกนั เม่ือมีการรวมตวักนัจะไดก้อ้นแป้งท่ีมีลกัษณะท่ีดี มีโครงสร้างแข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง และมี
ความเหนียวนุ่ม แต่เม่ือทดแทนแป้งสาลีเซโมลิน่าดว้ยแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กในพาสตา้แลว้ ท าให้ปริมาณกลูเตนท่ีอยูใ่น
แป้งสาลีลดลง    จึงส่งผลต่อเน้ือสมัผสัของพาสตา้ ความเหนียวนุ่มลดลง คะแนนความชอบดา้นเน้ือสมัผสัจึงลดลง (จิรนาถ
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และสุภกัษร, 2552) แต่อยา่งไรก็ตามแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กท่ีร้อยละ 20 เป็นปริมาณสูงสุดท่ีสามารถใชท้ดแทนแป้งสาลีเซ
โมลิน่าในพาสตา้เสน้สดได ้ 
ตารางที ่3 ค่าสีของเสน้พาสตา้สดทดแทนดว้ยแป้งขา้วกลอ้งสินเหลก็ 

ค่าสี 
ปริมาณขา้วกลอ้งสินเหลก็ (ร้อยละ) 

0  10 20 30 
L* 69.25±0.16a 64.58±0.17b 63.40±0.33c 62.38±0.14d 
a* 6.53±0.15c 7.03±0.16b 7.38±0.10a 7.61±0.15a 
b* 25.58±0.36a 23.72±0.34b 20.44±0.59c 19.40±0.20d 

หมายเหต ุตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p0.05) 
ตารางที ่4 คะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัของเสน้พาสตา้สดทดแทนดว้ยแป้งขา้วกลอ้งสินเหลก็ 

คุณลกัษณะ 
ปริมาณแป้งขา้วกลอ้งสินเหลก็ (ร้อยละ) 

0 (สูตรตน้แบบ) 10 20 30 
ลกัษณะท่ีปรากฏ 7.37±0.67a 7.13±0.63ab 7.00±0.83b 6.03±0.81c 
สี 7.70±0.47a 7.53±0.57a 7.53±0.51a 6.60±0.77b 
กล่ินรส 7.93±0.69a 7.83±0.91a 7.87±0.73a 6.47±0.73b 
เน้ือสมัผสั 7.93±0.69a 7.80±0.41ab 7.63±0.49b 6.40±0.50c 
ความชอบโดยรวม 7.57±0.86a 7.50±0.82a 7.47±0.68a 6.57±0.68b 

หมายเหต ุตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p0.05) 
เม่ือไดพ้าสตา้เสน้สดท่ีทดแทนดว้ยขา้วกลอ้งสินเหลก็ท่ีระดบัร้อยละ 20 แลว้เสริมดว้ยกา้นเห็ดหอมแหง้ พบวา่เม่ือ

ปริมาณกา้นเห็ดหอมแห้งเพ่ิมข้ึนค่าความสว่าง (L*) และค่าสีเหลือง (b*) ลดลง ในขณะท่ีค่าสีแดง (a*) เพ่ิมข้ึน (p<0.05)   
เม่ือเทียบกบัสูตรท่ีไม่ใส่กา้นเห็ดหอมแห้ง (ตารางที่ 5) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Reis Correia et al., 2017 ท่ีศึกษาการ
ใชผ้งเห็ดหอมในพาสตา้เส้นสดท่ีพบวา่เม่ือปริมาณเห็ดหอมเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ค่าความสวา่ง (L*) และค่าสีเหลือง (b*) ลดลง 
ในขณะท่ีค่าสีแดง (a*) เพ่ิมข้ึน ส าหรับผลทางประสาทสมัผสัพบวา่ปริมาณ       กา้นเห็ดหอมแหง้ท่ีปริมาณร้อยละ 20 ไดรั้บ
คะแนนความชอบดา้นลกัษณะท่ีปรากฏ สี กล่ินรส เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างจากพาสตา้ขา้วกลอ้งสิน
เหลก็สูตรท่ีไม่ไดใ้ส่กา้นเห็ดหอม (p>0.05) และเม่ือเพ่ิมปริมาณกา้นเห็ดหอมแหง้เป็นร้อยละ 30 พบวา่คะแนนความชอบใน
ด้านประสาทสัมผสัลดลงในทุกดา้น (p<0.05) (ตารางที่ 6) โดยปริมาณของก้านเห็ดหอมท่ีเพ่ิมข้ึน จะส่งผลท าให้ความ
เหนียวนุ่มของเสน้พาสตา้ลดลง จึงท าใหค้ะแนนความชอบดา้นเน้ือสมัผสัลดลง (Reis Correia et al., 2017) 
ตารางที ่5 ค่าสีของเสน้พาสตา้สดแป้งขา้วกลอ้งสินเหลก็เสริมกา้นเห็ดหอมแหง้ 

ค่าสี 
ปริมาณกา้นเห็ดหอมแหง้ (ร้อยละ) 

0  10 20 30 
L* 63.73±0.15a 60.24±0.07b 59.69±0.11c 57.31±0.12d 
a* 6.71±0.23c 7.17±0.13b 7.37±0.17ab 7.69±0.14a 
b* 20.14±0.05a 18.14±0.05b 16.69±0.53c 16.38±0.28c 

หมายเหต ุตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p0.05) 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   591 
 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 

ตารางที ่6 คะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัของเสน้พาสตา้สดแป้งขา้วกลอ้งสินเหลก็เสริมกา้นเห็ดหอมแหง้ 
คุณลกัษณะ ปริมาณกา้นเห็ดหอมแหง้ (ร้อยละ) 

0  10 20 30 
ลกัษณะท่ีปรากฏ 7.67±0.48a 7.60±0.50a 7.67±0.61a 6.47±0.51b 
สี 7.47±0.51a 7.27±0.45a 7.13±0.73ab 6.80±0.76b 
กล่ินรส 7.33±0.48a 7.40±0.50a 7.47±0.51a 6.77±0.73b 
เน้ือสมัผสั 7.37±0.72a 7.13±0.57a 7.17±0.75a 6.07±0.69b 
ความชอบโดยรวม 7.53±0.57a 7.40±0.86a 7.37±0.61a 6.40±0.50b 

หมายเหต ุตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัในแนวนอนมีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p0.05) 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ชนิดของแป้งสาลีท่ีเหมาะสมส าหรับน ามาท าพาสตา้คือแป้งสาลีเซโมลิน่า โดยเม่ือน าไปทดแทนบางส่วนดว้ยแป้ง
ขา้วกลอ้งสินเหลก็พบวา่ปริมาณท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ปริมาณร้อยละ 20 เน่ืองจากไดรั้บคะแนนความชอบทางประสาทสัมผสัไม่
แตกต่างจากสูตรตน้แบบ และเม่ือน าไปศึกษาปริมาณการเสริมดว้ยกา้นเห็ดหอมแห้งพบว่าปริมาณก้านเห็ดหอมแห้งท่ี
เหมาะสมอยูท่ี่ปริมาณร้อยละ 20 ซ่ึงไดรั้บคะแนนความชอบทางประสาทสัมผสัไม่แตกต่างจากพาสตา้ขา้วกลอ้งสินเหล็ก
สูตรท่ีไม่ไดเ้สริมกา้นเห็ดหอม  
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บทคัดย่อ 
 

 ลูกเดือยเป็นธัญพืชประเภทคาร์โบไฮเดรตเช่นเดียวกบัขา้วโพด ขา้ว และขา้วสาลี นิยมน ามาเป็นส่วนผสมใน
อาหารหรือขนมหวาน โดยลูกเดือยเป็นธญัพืชท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร ฟอสฟอรัส 
และวิตามินบี 1 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีบางส่วนต่อลกัษณะทางกายภาพและ
ลกัษณะทางประสาทสัมผสัของคุกก้ี  โดยใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลี 3 ระดบั คือ 30, 40 และ 50 เปอร์เซ็นตข์องน ้ าหนกั
แป้งสาลี เปรียบเทียบกบัคุกก้ีสูตรควบคุมท่ีใชแ้ป้งสาลี 100 เปอร์เซ็นต ์จากนั้นศึกษาลกัษณะทางกายภาพโดยวดัค่าสี ความ
กวา้ง ความหนา และอตัราการแผ่ตวัของคุกก้ี และศึกษาลกัษณะทางประสาทสัมผสัในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ 
เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม ผลการทดลองเม่ือปริมาณผงลูกเดือยเพ่ิมข้ึนคุกก้ีจะมีค่าความเป็นสีแดง  ( a*) ค่าความเป็น
สีเหลือง (b*) ความกวา้งและอตัราการแผ่ตวัเพ่ิมข้ึนดว้ย  แต่ปริมาณผงลูกเดือยท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้คุกก้ีมีค่าความสวา่ง (L*) 
และความหนาท่ีลดลง  เม่ือทดสอบลกัษณะทางประสาทสัมผสั พบว่าคุกก้ีท่ีใช้ผงลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีทั้ง 3 ระดบั                   
มีคะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัในทุกดา้นท่ีไม่แตกต่างกบัคุกก้ีจากแป้งสาลีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยมี
คะแนนความชอบในระดบัชอบปานกลาง  
 
 ค าส าคญั : คุกก้ี, ผงลูกเดือย, ลกัษณะทางกายภาพ, ลกัษณะทางประสาทสมัผสั 
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ABSTRACT 
 

 Job’s tears are type of carbohydrate cereal that like corn, rice and wheat. That cereal was used in food or dessert. 
Job’s tears are rich in the nutrients value such as carbohydrate, fiber, phosphorus and thiamine. The objective of research 
were to study using of job’s tears powder substituted wheat flour on physical and sensory characteristics of cookie.                
The job’s tears powder were used to replace wheat flour as 30, 40 and 50 percent of wheat flour weight, and were compared 
with control sample (100 percent of wheat flour). Physical characteristics was study of color, width,  thickeness and spread 
ratio of cookie, and sensory characteristics was study of appearance, color, order, flavor, texture and overall liking. The 
result shown that, when job’s tears powder increased, the color of a* values and b* values, width and spread ratio of cookie 
were increasing. The job’s tears powder caused an decreasing  in lightness (L*) and  thickeness of cookie. The result from 
sensory evaluation shown that the cookie were used job’s tears powder in 3 levels, the testers were accepted not different 
with control sample (p>0.05) and this was rated as “ like moderately”  
 
Keywords: cookie, job’s tears powder, physical characteristic, sensory characteristic 
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บทน า 
 ลูกเดือย (Job’s tear) เป็นธญัพืชตระกลูเดียวกบัหญา้ (Andovopogoneae) มีช่ือทางวทิยาศาสตร์คือ Coix lachry-jobi 
Linn var mayuen Stapt มีถ่ินก าเนิดในแถบเทือกเขาหิมาลยั และแพร่เขา้สู่ทวปีเอเชียตะวนัออกผา่นทาง  ชาวจีน ในประเทศไทย
นั้นปลูกมากในแถบภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในจงัหวดัเลยท่ีปลูกมากเป็นอนัดบัหน่ึงจากพ้ืนท่ีปลูก
ทั้งหมดในประเทศ (ม.ป.ป.) ลูกเดือยท่ีนิยมปลูกเพ่ือจ าหน่ายและน ามารับประทานนั้นมีอยู ่2 สายพนัธ์ุ คือ ลูกเดือยขา้วเหนียว
และลูกเดือยขา้วเจา้ โดยลูกเดือย ขา้วเหนียวจะเป็นท่ีนิยมรับประทานมากกวา่ลูกเดือยขา้วเจา้ เพราะเม่ือตม้สุกจะใหแ้ป้งท่ีมีความ
เหนียวนุ่ม และมีกล่ินหอมมากกวา่ เน่ืองจากมีสดัส่วนอะไมโลเพคตินสูงกวา่ลูกเดือยขา้วเจา้ (ญาณีและปาริสุทธ์ิ, 2559)  
 แพทยแ์ผนจีนไดจ้ดัลูกเดือยใหเ้ป็นยาเยน็ ช่วยก าจดัความร้อนออกจากร่างกาย ช่วยบ ารุงมา้ม ไต และปอด นอกจากน้ี
ยงัช่วยป้องกนัอาการทอ้งร่วง อาเจียน ฝีในปอด และโรคมะเร็ง (Li, D-P., 2006) ลูกเดือยเป็นธญัพืชท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
ไดแ้ก่ ฟอสฟอรัส (435 มิลิกรัม/ 100 กรัม) แคลเซียม (25 มิลิกรัม/ 100 กรัม) และธาตุเหล็ก (5 กรัม/100 กรัม)  และยงัมีสารออก
ฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีส าคญั คือ Coixenolide ซ่ึงมีในปริมาณ 0.02 µg/g (จิราภรณ์, 2552)  สารชนิดน้ีมีฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ
เน้ืองอกและป้องกันการเกิดมะเร็ง และ Coixol มีฤทธ์ิช่วยคลายความตึงของกล้ามเน้ือ ป้องกันการเกิดอาการหดเกร็งของ
กล้ามเน้ือ โดย จะออกฤทธ์ิคล้ายกับยาคลายกล้ามเน้ือ (Coix lacryma-jobi, n.d.) ลูกเดือยมีสารประกอบ Polyphenolic                         
ท่ีมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นอนุมุลอิสระป้องกนัอนุมูลอิสระท าลายเซลล์ภายในร่ายกาย โดยมีปริมาณอยูท่ี่ 7.33-7.93 mgGAE/g                   
ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีสูงกว่าข้าวกลอ้ง  ขา้วบาร์เล่  ถัว่เขียว  และขา้วเจ้า (จิราภรณ์, 2552) และยงัมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก 
(Prebiotic) เพราะลูกเดือยมีปริมาณแป้งทนยอ่ย (Resistance starch) สูงถึง 40.98% TS (Total starch) โดยแป้งทนยอ่ยน้ีมีคุณสมบติั
เหมือนกับพรีไบโอติก จึงช่วยป้องกันหรือลดภาวะการเกิดโรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวานได ้นอกจากน้ียงัมีแป้งยอ่ยชา้ (Slowly digested starch) สูงถึง 45.03% TS (Total starch) (จิราภรณ์, 2552) ท าให้ลูก
เดือยจดัอยู่ในกลุ่มอาหารท่ีมีค่า GI (Glycermic Index) ต  ่า จึงเหมาะกบัผูป่้วยโรคเบาหวาน โรคอว้น และโรคหัวใจและหลอด
เลือด   
 จากประโยชน์ขา้งตน้เห็นได้ว่าลูกเดือยเป็นธัญพืชท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก แต่การน าลูกเดือยมาใช้
ประโยชน์ยงัมีค่อนขา้งจ ากดั ส่วนใหญ่เป็นการน าลูกเดือยมาใชเ้ป็นส่วนประกอบของเคร่ืองเตา้หู้ น ้ าลูกเดือย และโจ๊กลูกเดือย 
เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจึงมีงานวิจยัการน าลูกเดือยมาใชใ้นผลิตภณัฑอ์าหาร ไดแ้ก่  Kutschera,  and Krasaekoopt, (2012)  ศึกษาการ
ใชแ้ป้งลูกเดือยทดแทนแป้งเคก้ในเคก้เนยสด โดยปริมาณแป้งลูกเดือยท่ีเหมาะสมในการทดแทนแป้งเคก้ คือ 15%  ญาณีและ            
ปาริสุทธ์ิ (2559) พฒันาขนมขบเค้ียวจากลูกเดือยรสสมุนไพร คุกก้ีเป็นขนมท่ีไดรั้บความนิยมกนัอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากมี
รสชาติดีและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย สามารถรับประทานได้ง่าย และรับประทานได้ทุกเพศทุกวยั ส่วนผสมหลกัของคุกก้ี                  
คือ แป้งสาลี เนย น ้ าตาล และไขมนั จากส่วนผสมดงักล่าวส่งผลใหคุ้กก้ีเป็นขนมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการต ่า ดว้ยเหตุน้ีการน าผง
ลูกเดือยมาทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในคุกก้ีจึงเป็นแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการให้แก่คุกก้ี นอกจากน้ียงัเป็น
แนวทางในการน าลูกเดือยมาใชป้ระโยชน์ และเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผูบ้ริโภคอีกดว้ย งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาการใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีบางส่วนต่อลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะทางประสาทสัมผสัของคุกก้ี   
 

วธีิด าเนินการวจัิย  
1. การเตรียมคุกกี ้
 เตรียมคุกก้ีโดยแปรปริมาณผงลูกเดือยต่อการทดแทนแป้งสาลีในอตัราส่วน 0:100 (ตวัอย่างควบคุม),  30:70, 40:60 
และ 50:50 โดยส่วนผสมท่ีใชใ้นการท าคุกก้ีมีดงัน้ี เนยสดชนิดเคม็ 100 กรัม เนยขาว 50 กรัม น ้ าตาลไอซ่ิง 120 กรัม เกลือป่น 1.5 
กรัม ผงฟู 10 กรัม ไข่ไก่ 50 กรัม และกล่ินวนิลาชนิดน ้ า 15 กรัม วิธีการท าคุกก้ีมีดงัน้ี อุ่นเตาอบท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิ 160 องศา
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เซลเซียส จากนั้นร่อนแป้งสาลี ผงลูกเดือย และผงฟูเขา้ดว้ยกนัพกัไว ้ตีเนยสด เนยขาว น ้ าตาล เกลือป่น และไอซ่ิงให้เขา้กนัท่ี
ความเร็วระดบั 3 นาน 7 นาที ท่ีความเร็วระดบั  1 นาน 1 นาที จากนั้นเติมแป้งสาลี ผงลูกเดือยและผงฟูท่ีร่อนแลว้ตีต่อไปอีก 1 
นาที ใหส่้วนผสมเขา้กนั จากนั้นตกัส่วนผสมท่ีไดใ้ส่ในกระบอกส าหรับกดคุกก้ี กดคุกก้ีลงบนถาดท่ีทาดว้ยเนยขาว น าเขา้เตาอบ 
อบนาน 10 นาที น าออกมาพกัไวใ้หเ้ยน็ จากนั้นบรรจุไวใ้นถุงพลาสติกและเก็บไวใ้นท่ีแหง้ 
2. การวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ 
 น าคุกก้ีท่ีเตรียมไวท้ั้ ง 4 ตวัอยา่งมาวดัค่าสี L*,a* และ b* ดว้ยเคร่ืองวดัสี (Hunter Lab; Color Flex, China) วดัความ
กวา้งเฉล่ียของคุกก้ี  วดัความหนาเฉล่ียของคุกก้ี โดยวางคุกก้ีเรียงกนัเป็นแนวตั้งจ านวน 5 ชั้น จากนั้นใช ้         ไมบ้รรทดัวดั
ความสูงของชั้นคุกก้ี  และค านวณอตัราการแผ่ตวัของคุกก้ี โดยการเอาค่าความกวา้งหารดว้ยความหนา (ดดัแปลงจาก ดุลยจิ์รา 
และคณะ, 2560) 
3. การประเมนิลกัษณะทางประสาทสัมผสั 
 ประเมินลกัษณะทางประสาทสมัผสัของคุกก้ีในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม 
ดว้ยวธีิการชิมแบบใหค้ะแนนความชอบ 9 ระดบั (9-point hedonic scale) โดยใชผู้ท้ดสอบท่ีไม่ผา่นการฝึกฝนจ านวน 80 คน  
4. การวเิคราะห์ทางสถิต ิ
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาหาค่าเฉล่ีย (mean) วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of  Variance, ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธี Duncan’s New Multiple’s Range test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.05 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. ผลของการทดแทนผงลูกเดือยต่อค่าสีของคุกกี ้
 เม่ือน าคุกก้ีจากแป้งสาลีและคุกก้ีท่ีทดแทนผงลูกเดือยทั้ง 3 ระดบั คือ 30%, 40% และ 50%  มาวดัค่าสี โดยวดัค่า
ความสวา่ง (L*) ค่าความเป็นสีเขียว-แดง (a*) และค่าความเป็นสีน ้ าเงิน-เหลือง (b*) พบวา่ผงลูกเดือยส่งผลต่อค่าสีของคุกก้ี 
ดงัแสดงในตารางท่ี 1 คุกก้ีท่ีทดแทนผงลูกเดือยทั้ง 3 ระดบัมีค่าความสว่าง (L*) ลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
เม่ือเปรียบเทียบกบัคุกก้ีจากแป้งสาลี โดยคุกก้ีจากแป้งสาลีมีค่าความสว่าง (L*) สูงท่ีสุด และคุกก้ีท่ีทดแทนผงลูกเดือยท่ี
ระดบั 50% มีค่าความสวา่งนอ้ยท่ีสุด 
ตารางที ่1 ผลการใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีต่อค่าสีของคุกก้ี 

ตวัอยา่ง L* a*ns b* 
แป้งสาลี 100% 64.54±2.14a 11.67±1.21 32.16±0.46c 
ผงลูกเดือย  30% 61.04±2.05b 12.43±1.22 34.83±0.49b 
ผงลูกเดือย 40% 60.09±2.15b 12.64±1.22 35.41±0.51b 
ผงลูกเดือย 50% 58.83±1.20b 12.89±1.17 36.41±0.66a 

หมายเหต ุ: ค่าเฉล่ีย ±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, ns = Non-significant differences 
                   ตวัอกัษร a b c ท่ีแตกต่างกนัในแนวตั้ง หมายถึง ค่าเฉล่ียของค่า L* และ b* มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p≤0.05) 
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 ค่าความเป็นสีแดง (a*) ของคุกก้ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p˃0.05) ส่วนค่าความเป็นสีเหลือง (b*) 
พบวา่เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) เม่ือเปรียบเทียบกบัคุกก้ีจากแป้งสาลี โดยคุกก้ีท่ีทดแทนผงลูกเดือยท่ีระดบั 
50% มีค่าความเป็นสีเหลืองสูงท่ีสุด และคุกก้ีจากแป้งสาลีมีค่าความเป็นสีเหลืองน้อยท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผงลูกเดือยมีสี
น ้ าตาลอ่อนๆซ่ึงเป็นสีท่ีเขม้กว่าแป้งสาลีท่ีเป็นสีขาวลว้น ท าให้เม่ือน ามาทดแทนแป้งสาลีจึงส่งผลให้คุกก้ีมีค่าความสว่าง 
(L*) ลดลง และสีเหลือง (b*) เพ่ิมข้ึน 
2. ผลของการทดแทนผงลูกเดือยต่อลกัษณะทางกายภาพของคุกกี ้
 จากผลการทดลองพบวา่ผงลูกเดือยส่งผลต่อลกัษณะทางกายภาพของคุกก้ี ดงัแสดงในตารางท่ี 2 เม่ือปริมาณผงลูก
เดือยเพ่ิมข้ึนค่าความกวา้งและอตัราการแผ่ตวัของคุกก้ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) เม่ือเปรียบเทียบกบัคุกก้ี
จากแป้งสาลี โดยคุกก้ีจากแป้งสาลีมีความกวา้งและอตัราการแผต่วันอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีความกวา้งท่ี 4.46 เซนติเมตรและอตัราการ
แผ่ตัวท่ี 6.94 และคุกก้ีท่ีทดแทนผงลูกเดือยท่ีระดับ 50% มีค่าความกวา้งและอัตราการแผ่ตัวมากท่ีสุด โดยมีค่า 4.56 
เซนติเมตร และ 7.419 ตามล าดบั ส่วนความหนาของคุกก้ีนั้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p˃0.05)  
ตารางที ่2 ผลการใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีต่อลกัษณะทางกายภาพของคุกก้ี  

ตวัอยา่ง ความกวา้ง (ซม.) ความหนา ns (ซม.) อตัราการแผต่วั 
แป้งสาลี  4.46±0.05b 0.64±0.03 6.94±0.34b 

ผงลูกเดือย  30% 4.50±0.07ab 0.63±0.02 7.17±0.37ab 
ผงลูกเดือย 40% 4.52±0.08ab 0.62±0.02 7.35±0.33ab 
ผงลูกเดือย 50% 4.56±0.05a 0.62±0.01 7.41±0.17a 

หมายเหต ุ: ค่าเฉล่ีย ±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, ns = Non-significant differences 
                   ตวัอกัษร a, b ท่ีแตกต่างกนัในแนวตั้ง หมายถึง ค่าเฉล่ียของค่าความกวา้ง และ อตัราการแผต่วัมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
 สาเหตุท่ีคุกก้ีจากแป้งสาลีมีความกวา้งและอตัราการแผต่วัท่ีนอ้ยกวา่คุกก้ีท่ีทดแทนผงลูกเดือยทั้ง 3 ระดบั เน่ืองจาก
แป้งสาลีมีโปรตีนซ่ึงเม่ือผสมกบัน ้ าหรือของเหลวชนิดอ่ืนจะเกิดเป็นกลูเตนซ่ึงเป็นสารท่ีมีลกัษณะเหนียว เป็นยาง มีความ
ยืดหยุน่ และเป็นโครงสร้างให้แก่ผลิตภณัฑ ์(ณนนท์, 2559)  ดว้ยเหตุน้ีกลูเตนท่ีมีอยูใ่นแป้งสาลีนั้น  ท าให้แป้งคุกก้ีก่อนอบมี
ความหนืดมาก ท าให้เม่ือกดข้ึนรูปจึงแผ่ตวัไดน้้อยส่งผลให้คุกก้ีมีความกวา้งน้อยหลงัจากอบแลว้ แต่เม่ือลดปริมาณแป้งสาลี
และเพ่ิมผงลูกเดือยซ่ึงไม่มีกลูเตนลงไป ส่งผลให้ปริมาณของกลูเตนในคุกก้ีลดลง      แป้งคุกก้ีก่อนอบจึงมีความหนืดน้อยลง
และแผต่วัท่ีมากข้ึน  ท าใหคุ้กก้ีมีความกวา้งมากข้ึนหลงัจากผา่นการอบ 
3. ผลของการทดแทนผงลูกเดือยต่อลกัษณะทางประสาทสัมผสัของคุกกี ้
 จากผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั พบว่าผงลูกเดือยไม่ส่งผลต่อคะแนนคุณภาพทางสัมผสัในด้าน
ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวมของคุกก้ี   
ตารางที ่3 ผลการใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีต่อลกัษณะทางประสาทสมัผสัของคุกก้ี 

ตวัอยา่ง 
ลกัษณะทางประสาทสัมผสั 

ลกัษณะปรากฏns สี ns กล่ิน ns รสชาติ ns เน้ือสมัผสั ns ความชอบโดยรวม ns 
แป้งสาลี  7.88±0.93 7.83±0.99 7.70±1.01 7.83±0.96 7.90±1.04 7.93±0.91 

ผงลูกเดือย  30% 7.80±0.92 7.71±0.97 7.85±0.96 7.79±0.99 7.91±0.97 7.89±0.93 
ผงลูกเดือย 40% 7.89±0.90 7.86±0.91 7.85±0.97 7.86±0.88 7.94±0.92 7.98±0.89 
ผงลูกเดือย 50% 7.69±1.03 7.71±1.02 7.74±0.99 7.74±1.04 7.86±0.98 7.88±1.01 
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หมายเหต ุ: ค่าเฉล่ีย ±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, ns = Non-significant differences 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่คุกก้ีท่ีทดแทนผงลูกเดือยทั้ง 3 ระดบั คือ 30%, 40% และ 50% มีคะแนนความชอบเฉล่ียในทุก
ดา้นท่ีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p˃0.05) เม่ือเปรียบเทียบกบัคุกก้ีจากแป้งสาลี โดยมีคะแนนความชอบเฉล่ีย
อยูใ่นช่วง 7 ซ่ึงอยูใ่นระดบัชอบปานกลาง  
 

สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาการใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในคุกก้ี พบวา่เม่ือปริมาณผงลูกเดือยเพ่ิมข้ึนส่งผลให้คุกก้ีมีค่า
ความสวา่ง (L*) และความหนาลดลง แต่มีค่าความเป็นสีแดง (a*) ความเป็นสีเหลือง (b*) ความกวา้ง และอตัราการแผต่วัเพ่ิมข้ึน 
โดยคุกก้ีท่ีทดแทนผงลูกเดือยทั้ง 3 ระดบั มีลกัษณะปรากฏ กล่ิน และรสชาติท่ีไม่แตกต่างจากคุกก้ีจากแป้งสาลี  แต่มีสีเขม้
กวา่เลก็นอ้ยและมีเน้ือสัมผสัท่ีกรอบและร่วนกวา่ ซ่ึงเม่ือประเมินลกัษณะทางประสาทสมัผสัพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p˃0.05) เม่ือเปรียบเทียบกบัคุกก้ีจากแป้งสาลี ดว้ยเหตุน้ีสามารถใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีไดถึ้ง 
50% เพราะเป็นปริมาณท่ียงัคงรักษาโครงสร้างของคุกก้ีไวไ้ดแ้ละเป็นการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการให้แก่คุกก้ีไดสู้งท่ีสุด 
โดยงานวิจยัน้ีสามารถน าไปต่อยอดไดด้ว้ยการพฒันาคุกก้ีให้เป็นผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภาพ และเป็นแนวทางในการน าผงลูก
เดือยมาใชใ้นผลิตภณัฑเ์บเกอร์รีต่อไป 
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ขอขอบคุณ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี  ราชมงคล

พระนคร ท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ี และอุปกรณ์ในการวจิยัคร้ังน้ี  
 

เอกสารอ้างองิ 
จิราภรณ์ ชัยศิริเจริญกุล. 2552. องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างของลูกเดือย และผลของกระบวนการแปรรูปดว้ย           
 ความร้อนต่อคุณสมบติัทางเคมีและเคมีกายภาพของแป้งลูกเดือย. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาบณัฑิต, 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. 
ญาณี  พุม่เจริญ และปาริสุทธ์ิ เฉลิมชยัวฒัน์. 2559. ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพและการยอมรับขนมขบเค้ียวจากลูก
 เดือยปรุงรสสมุนไพร, น. 1047- 1055. ในการประชุมทางวชิาการ ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  คร้ังที5่4.
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
ณนนท์ แดงสังวาล.  2559.   เบเกอรี (Bakery).  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคล                   
 พระนคร, กรุงเทพฯ. 
ดุลยจิ์รา สุขบุญญสถิตย,์ บุษยา เรืองศกัด์ิ, วาทิตย ์ศรีทอง และ โสภิดา เช้ือขดุทด. 2560. ผลของการใชแ้ป้งมนัเทศ
 ทดแทนแป้งสาลีต่อคุณลกัษณะของคุกก้ี. แก่นเกษตร 45 ฉบบัพเิศษ 1 : 1060 - 1065. 
ลู ก เ ดื อย สรรพคุณ และการปลูกลูก เ ดื อย .  ม .ป .ป .  แห ล่ ง ท่ี ม า  :  http://puechkaset.com/%E0%B8 %A5%E0% 
 B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2/, 
  9 พฤษภาคม 2561 
Coix lacryma-jobi. n.d. แหล่งท่ีมา :  www.medicinacomplementar.com.br/biblioteca/pdfs/Fitoterapia/fi- 0395.pdf,               
 9 พฤษภาคม 2561. 

http://puechkaset.com/%E0%B8%20%A5%E0%25%20%09B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2/
http://puechkaset.com/%E0%B8%20%A5%E0%25%20%09B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2/
http://www.medicinacomplementar.com.br/biblioteca/pdfs/Fitoterapia/fi-%090395.pdf


Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   599 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

Kutschera, M.  and Krasaekoopt, W. 2012. The Use of Job’s Tear (Coix lacryma-jobi L.) Flour to Substitute Cake Flour in 
 Butter Cake. AU J.T. 15(4): 233-238. 
Li, D-P. 2006. Research advance on ethenopharmacology, pharmacodynamics,pharmacokinetics and clinical 
 therapeutics of Coix seed and its preparation, Kanglaite injection. Asian Journal of  Pharmacodynamics 
 and Pharmacokinetics 6(2): 83-102. 
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การเปลีย่นแปลงคุณภาพ องค์ประกอบทางเคมี และจุลนิทรีย์ ในระหว่างการแปรรูปและเกบ็รักษาน า้นมถั่ว
แดงอะซูก ิ

Changes in Qualities, Chemical Properties and Microbiology during Process and Storage of Adzuki 

Bean (Phaseolus angularis) Milk 
 

ณฏัฐา มูลธร1 สุธิดา  สุขเจริญ1 วทิยา ศาสนอนนัต์1 พดุกรอง พนัธ์ุอุโมงค์1* และกิติศาสตร์ กระบวน1 

Nattha Moonthorn1 Suthida Sukjarearn1 Witthaya Sardsananan1 Putkrong Phanumong1* and Kitisart Kraboun1 
 

บทคัดย่อ 
 

การเปล่ียนแปลงคุณภาพทาง เคมี และจุลินทรีย์ ในระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษาน ้ านมถั่วแดงอะซูกิ                         
2 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ อีย ูและปางดะ ท าการคดัเลือกพนัธ์ุท่ีเหมาะสมจากความคงตวัของแอนโทไซยานิน และความสามารถใน
การตา้นอนุมูลอิสระในระหวา่งการแปรรูป ไดแ้ก่ ถัว่สด ถัว่ท่ีแช่น ้ า (8 ชัว่โมง) และน ้ านมหลงัการพาสเจอไรส์ (60 และ 70 
°C; 30 นาที)  พบวา่ ถัว่สดและถัว่ภายหลงัการแช่น ้ ามีการสูญเสียปริมาณแอนโทไซยานิน (11-13%) และความสามารถใน
การตา้นอนุมูลอิสระ (11-27%) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ผลของอุณหภูมิในการพาสเจอไรส์ไม่มีผล
ต่อปริมาณสารทั้งสอง ท่ีอุณหภูมิ 60 และ 70°C ปริมาณแอนโทไซยานินในน ้ านมถัว่แดงพนัธ์ุอียแูละปางดะมีค่าลดลง 57-75 
และ 46-56% ตามล าดับ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระลดลง 31-32% และ 46-53% ตามล าดับ การศึกษาการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพทาง เคมี และจุลินทรียข์องน ้ านมถัว่แดงอะซูกิพนัธ์ุปางดะในระหวา่งการเก็บรักษาท่ี 4±1°C พบวา่ แอน
โทไซยานิน ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ และปริมาณของแข็งท่ีละลายไดใ้นน ้ ามีค่าลดลงตลอดระยะเวลาในการ
เก็บรักษา 11 วนั ค่าพีเอชมีค่าลดลงในวนัท่ี 7 สอดคลอ้งกบัปริมาณกรดทั้งหมดท่ีไทเทรตไดท่ี้เพ่ิมข้ึน อายกุารเก็บรักษาของ
น ้ านมถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะไม่เกิน 5 วนั โดยตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 5 วนัไม่พบโคลิฟอร์ม และมีจ านวน
จุลินทรียท์ั้งหมดไม่เกิน 10-4  CFU/mL ผูท้ดสอบยอมรับผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่แดงอะซูกิท่ีเติมน ้ าตาลในปริมาณ 5% 
 
ค าส าคญั : น ้านมถัว่แดงอะซูกิ, แอนโทไซยานิน, ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ, การแปรรูป, คุณภาพ 
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ABSTRACT 
 

Changes in qualities, chemical properties and microbiology during process and storage of two cultivars of Adzuki 
bean (cv. EU and Pangda) milk were studies.   The steps of milk processing e.g., fresh bean, soaked bean (8 hr) and a milk 
after pasteurization (60 and 70°C; 30 min), were studied for the stabilities of anthocyanin content and antioxidation capacity.  
Percentage loss of anthocyanin content (11-13%) and antioxidation capacity (11-27%) of fresh bean and soaked bean were 
not significant different (p>0.05) between treatments.  Both of temperatures pasteurization were not affected on anthocyanin 
content and antioxidation capacity.  At the temperature of 60 and 70°C, anthocyanin contents of Adzuki bean milk cv. EU 
and Pangda decreased by 57-75 and 46-56%, respectively.  The antioxidation capacity decreased by 31-32% and 46-53%, 
respectively.  Next experiment were studied the changes in qualities, chemical properties and microbiology of Adzuki bean 
milk cv. Pangda during storage at 4±1°C.  The results showed that anthocyanin content, antioxidation capacity and total 
soluble solid decreased during the storage periods.  The pH was significantly decreased (p<0.05) after storage for 7 days 
which was correlated with an increase in titratable acidity.  Shelf-life of Adzuki bean milk was up to 5 days.  Coliform was 
not detected throughout the storage periods. During 5 day storage, total bacteria count was not exceeded than 10-4 CFU/mL.  
An acceptable of the proportion of sugar content in Adzuki bean milk by panelist was 5%. 
 
Keywords: Adzuki bean milk, anthocyanin, antioxidant capacity, processing, quality 
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บทน า 
ถัว่แดงอะซูกิ (Phaseolus angularis) เป็นธญัพืชท่ีนิยมน ามาบริโภคทั้งเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานโดยเฉพาะ

ในทวปีเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่น  จีน  เกาหลี (Kim et al., 2011; Song and Yu, 2017) และประเทศไทย  ซ่ึงในประเทศไทยนั้นปลูกกนั
มากในแถบภาคเหนือตอนบน เพราะสามารถเจริญเติบโตไดดี้ท่ีอณุหภูมิ 23-35°C (ปรีชา, 2553) ในถัว่แดงอะซูกิเป็นแหล่ง
ของโปรตีนและเกลือแร่ท่ีส าคญั มีการรายงานวา่ในถัว่อะซูกิ 100 กรัม มีเหลก็ 7.1 มิลลิกรัม แมกนีเซียม 162 มิลลิกรัม 
โพแทสเซียม 422 กรัม สงักะสี 3.1 มิลลิกรัม และแคลเซียม 94.5 มิลลิกรัม นอกจากน้ียงัมีกรดอะมิโนต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อ
ร่างกายโดยกรดอะมิโนท่ีพบมากสุดคือ กลูตาเมต (glutamate) (3,608 มิลลิกรัม / 100 กรัม)  กรดแอสพาร์ติก (aspartaye), ลิว
ซีน (leucine), ไลซีน (lysine) และอาร์จีนีน (arginine) ตามล าดบั นอกจากน้ียงัมีสารส าคญัท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ คือ 
สารประกอบโพลีฟีนอล (polyphenols) ไดแ้ก่  แอนโทไซยานิน (anthocyanin) แคเทชิน (catechin) และอะซูกิสปอนิน 
(adzukisaponin) เป็นตน้ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัวา่มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ลดระดบัความดนัโลหิตสูง ลดระดบัไตรกลีเซอร์ไรดใ์น
เลือด ลดระดบัน ้ าตาลในเลือด และป้องกนัการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง (Song and  Yu., 2017)  แอนโทไซยานินในถัว่
แดงอะซูกิชนิดท่ีพบมากคือ ไซยานิดินทรีโอกลูโคไซม ์ (cyaniding-3-0-glucoside) มีฤทธ์ิต่อตา้นการอกัเสบและโรคกระดูก
พรุน (Kim et al., 2016) ในประเทศจีนมียาชนิดหน่ึงช่ือ Shozu-to ซ่ึงมีถัว่อะซูกิเป็นองคป์ระกอบหลกั ใชเ้พื่อรักษาอาการ
ทอ้งผกู (constipation) โรคเหน็บชา (beriberi) ไตอกัเสบ (nephritis) และหญิงใหน้มบุตรท่ีมีนมไม่เพียงพอหลงัคลอด 
(insufficient postpartum lactation) (Maruyama et al., 2008) 

จากคุณประโยชน์ดงักล่าวท าให้มีการน าถัว่แดงอะซูกิมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ หลากหลายชนิด เช่น น ้ าถัว่
แดงอะซูกิ (Maruyama et al., 2008) น ้ านมถัว่แดงอะซูกิงอกหมกั (Song and Yu., 2017) และขนมปังถัว่แดงอะซูกิ (มูลนิธิ
โครงการหลวง, 2561) เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม สารส าคญัท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ โดยเฉพาะแอนโทไซยานิน ซ่ึงมีคุณสมบติั
ละลายไดใ้นน ้ า และสลายตวัไดเ้ม่ือไดรั้บความร้อน ในการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากถัว่แดงอะซูกิหลายชนิดจ าเป็นตอ้งมีการน า
เมล็ดถัว่แช่ในน ้ าเป็นเวลาหลายชัว่โมง อีกทั้งกระบวนการแปรรูปต่างๆ เช่น การลวก การตม้ การพาสเจอร์ไรส์ การอบแหง้
จึงส่งผลให้สูญเสียสารดังกล่าวได้  อย่างไรก็ตาม การให้ความร้อนเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญั นอกจากจะช่วยท าลาย
จุลินทรียก่์อโรคแลว้ ยงัช่วยยบัย ั้งกิจกรรมของเอนไซมไ์ลพอกซิจีเนส (lypoxigenase) ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดกล่ินรสท่ีไม่
พึงประสงค์ในน ้ านมธัญพืชได้  (Mital and  Steinkraus, 1979) การน าถั่วแดงอะซูกิมาแปรรูปเป็นน ้ านมถั่วแดงเป็นอีก
แนวทางหน่ึงท่ีน่าสนใจ สามารถเป็นผลิตภณัฑท์างเลือกส าหรับผูบ้ริโภคท่ีเป็นมงัสวรัิติ และบุคคลท่ีสนใจเร่ืองสุขภาพ  อีก
ทั้ งยงัไม่มีผลรายงานเก่ียวกับสารไฟโตเคมีคอลท่ีเป็นสารจ าเป็นและยงัมีประโยชน์ต่อร่างกาย ท่ีสูญเสียในระหว่าง
กระบวนการแปรรูปและเก็บรักษาของผลิตภณัฑจ์ากถัว่แดงอะซูกิ ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคงตวั
ของแอนโทไซยานินและความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระในระหวา่งกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาน ้ านมถัว่
แดงอะซูกิสายพนัธ์ุอียแูละปางดะ รวมถึงศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพทางเคมี จุลินทรีย ์และศึกษาอายกุารเก็บรักษาของ
ผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่แดงอะซูกิในระหวา่งการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4±1°C  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. วตัถุดบิและกระบวนการแปรรูปน า้นมถั่วแดงอะซูก ิ

เมลด็ถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุ EU (Naturol & Premium Food; บริษทั แนชเชอรัล  แอนด ์พรีเม่ียม ฟู้ดจ ากดั) และสาย
พนัธ์ุปางดะ(โครงการหลวง; เชียงใหม่) เตรียมน ้ านมถัว่แดงอะซูกิสูตรมาตรฐานตามกรรมวิธีของ Song and Yu (2017) น า
ถัว่แดงอะซูกิแช่น ้ ากรองเป็นระยะเวลา 8 ชัว่โมง ใชถ้ัว่แดงแช่ในน ้ าในอตัราส่วน 1 : 5 (w/v) ป่ันดว้ยเคร่ืองผสมอาหาร
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(Hamilton Beach, Japan) ความเร็วระดับ 1 กรองด้วยผา้ขาวบาง 2 คร้ัง เติม Skim Milk Powder (Dalry Farm, Australia) 
ความเขม้ขน้ 5 % กรองดว้ยผา้ขาวบาง ป่ันดว้ยเคร่ืองผสมอาหาร 1 นาที ระดบัความเร็วระดบั 1 พกั 15 วนิาที ป่ันดว้ยเคร่ือง
ผสมอาหาร 1 นาที ระดบัความเร็วระดบั 1 ตม้ในอ่างน ้ าควบคุมอุณหภูมิท่ี 60 และ70°C  เป็นเวลา 30 นาที  บรรจุน ้ านมใน
ขวดโพลีโพพีลินขนาด 150 cc (บริษทั สยามแมค็โคร, ประเทศไทย) ปิดฝาแลว้ท าใหเ้ยน็ลงทนัทีในน ้ าเยน็ 
 ศึกษาความคงตวัของแอนโทไซยานินและความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระในน ้ านมถัว่แดงอะซูกิ               
2 สายพนัธ์ุ ก่อน ระหว่าง และภายหลงักระบวนการแปรรูปน ้ านมถัว่แดงอะซูกิ ไดแ้ก่  ก่อนการแปรรูป คือเมล็ดถัว่แดง            
อะซูกิสด  ระหวา่งการแปรรูป คือ หลงัการแช่ถัว่ในน ้ ากรองเป็นระยะเวลา 8 ชัว่โมง  และภายหลงัการแปรรูป คือ หลงัการ 
พาสเจอไรส์น ้ านมถัว่แดงอะซูกิท่ีอุณหภูมิ 60 และ70°C เป็นเวลา 30 นาที 
2. ปริมาณแอนโทไซยานิน 
 ปริมาณแอนโทไซยานินในน ้ านมถั่วแดงอะซูกิวิเคราะห์ตามวิธีของ Ranganna (1986) ชั่งตวัอย่างถัว่แดงสด                
ถัว่แดงแช่น ้ า และน ้ านมถัว่แดงอะซูกิ 1.5 กรัม ท าการสกดัตวัอยา่งดว้ยสารละลายผสมเอทานอล (95%) กบักรดไฮโดรคลอ
ริก (1.5 N) ท่ีผสมกันในอตัราส่วน 85:15 น าตวัอย่างถัว่ท่ีชั่งแลว้น ้ าหนัก 1.5 กรัมเติมสารละลายผสมดงักล่าวแลว้ปรับ
ปริมาตรเป็น 25 มิลลิลิตร เขย่าให้เขา้กันปิดฝาขวด  น าขวดท่ีบรรจุสารละลายตวัอย่างไปเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 4±1 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นน าสารละลายตวัอยา่งไปป่ันเหวี่ยงดว้ยเคร่ือง centrifuge (Hetaich Mikro 22R, Japan) 
ความเร็วรอบ 6000 rpm เป็นเวลา 15 นาที น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV- VIS 1700 
Spectophotomrter, Japan)  ท่ีความยาวคล่ืน 535 นาโนเมตร โดยใชส้ารละลายเอทานอลผสมกรดไฮโดรคลอริกปรับค่าเป็น
ศูนยก่์อนวดั ค านวณปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมดโดยใชค้่า Extinction coefficient (E1 เปอร์เซ็นต)์ เท่ากบั 982 ปริมาณ
แอนโทไซยานินทั้งหมดมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน ้ าหนกัสด โดยค านวณดงัสมการท่ี 1 และ 2 
 

ค่าดูดกลืนแสงทั้งหมด =  
(ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 535 (𝑛𝑚)×ปริมาตรสุดทา้ย(𝑚𝐿)×100

น ้าหนกัตวัอยา่ง (𝑔)
       (1) 

 

ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด (mg/ 100 g น ้ าหนกัสด)  =  
ค่าการดูดกลืนแสงทั้งหมด

98.2
                               (2) 

   
3. ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอสิระ 
 การวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระการตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธีดกัจบัอนุมูลอิสระ DPPH ตามวิธีของ 
Chan et al.  (2007) สกดัตวัอย่างถัว่แดงสด ถัว่แดงแช่น ้ า และน ้ านมถัว่แดงอะซูกิ ดว้ยเมทานอลในอตัราส่วน 1 : 3 (w/v) 
เขยา่ให้เขา้กนัดว้ยเคร่ืองเขย่าสาร (KS 260 basic, Japan) เป็นเวลา 1 ชัว่โมง น าตวัอยา่งไปป่ันเหวี่ยงดว้ยเคร่ือง centrifuge 
(Hetaich Mikro 22R, Japan) ท่ีอุณหภูมิ 4°C ความเร็วรอบ 6000 rpm เป็นเวลา 15 นาที เก็บตวัอย่างส่วนใสเพ่ือใชใ้นการ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์ท าโดยปิเปตสารละลายตวัอย่างปริมาตร 100 μL ลงในหลอดทดลองท่ีมีสารละลาย DPPH ความ
เขม้ขน้ 2.0 mM และตวัท าละลายเมทานอล 3 มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนั แลว้ตั้งท้ิงไวท่ี้มืดเป็นเวลา 30 นาที วดัค่าดูดกลืนแสง
เคร่ืองสเปรกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV- VIS 1700 Spectophotomrter, Japan) ท่ีความยาวคล่ืน 515 นาโนเมตร ค านวณ                                      
%  inhibition จากสมการท่ี 3   

% inhibition = 1 − 
𝐴 ตวัอยา่ง

𝐴 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 × 100          (3) 
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เม่ือ Aตวัอยา่ง   = absorbance ท่ีวดัไดข้องสารสกดัตวัอยา่งท่ีผสมกบั Methanolic DPPH radical  
 A control = absorbance ท่ีวดัจาก Methanolic DPPH radical ผสมกบัเมทานอล 
4.  การเปลีย่นแปลงคุณภาพของน า้นมถั่วแดงอะซูกใินระหว่างการเกบ็รักษาทีอุ่ณหภูม ิ4±1°C 

ถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุท่ีดีท่ีสุดจากการทดลองในหัวขอ้ท่ี 1-3 จะน ามาศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเคมี จุลินทรีย ์
และคุณภาพทางประสาทสัมผสัของน ้ านมถัว่แดงอะซูกิท่ีบรรจุในขวดโพลีโพพีลินขนาด 150 cc (บริษทั สยามแม็คโคร, 
ประเทศไทย)  ในระหว่างการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4±1°C ในตูเ้ยน็ควบคุมอุณหภูมิ (Sunyo, Japan) จากนั้นน าตวัอย่างมา
วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงทางเคมีไดแ้ก่ ปริมาณแอนโทไซยานิน (ตามวิธีการในขอ้ 2) ความสามารถในการเป็นสารตา้น
อนุมูลอิสระ (ตามวิธีการในขอ้ 3) พีเอช ปริมาณกรดทั้งหมดท่ีไทเทรตได ้ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าได ้และจุลินทรีย ์
ไดแ้ก่ จ านวนจุลินทรียท์ั้งหมด และโคลิฟอร์ม ทุกๆ 2-3 วนั จนส้ินอายกุารเก็บรักษา  
5.  ปริมาณของแข็งทีล่ะลายน า้ได้ (Total Soluble Solid ; TSS) ค่าพเีอช (pH)  และปริมาณกรดทั้งหมดทีไ่ทเทรตได้ 
(Titratable Acidity ; TA)  
 ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดว้ดัโดยใชเ้คร่ืองรีแฟรคโตมิเตอร์ (Atago, Japan)  ก่อนท าการวดัใชน้ ้ ากลัน่ปรับค่า
ใหเ้ป็นศูนย ์จากนั้นน าตวัอยา่งหยอดตวัอยา่งใหท่้วมช่องใส่ตวัอยา่ง รายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต ์ค่าพีเอชวดัโดยใชเ้คร่ืองวดัพี
เอช (pH Meter; รุ่น Waterproofphtestr30, USA) น าหัวอิเล็คโทรดน าไปปรับเทียบสารละลายมาตรฐานบฟัเฟอร์ พีเอช 4, 7 
และ 10  ลา้งหัวอิเล็คโทรดดว้ยน ้ ากลัน่ ซบัดว้ยกระดาษทิชชู่จุ่มหวัอิเลคโทรดลงในตวัอยา่งน ้ านมถัว่แดงอะซูกิแลว้อ่านค่า 
วเิคราะห์ปริมาณกรดทั้งหมดท่ีไทเทรตได ้ตามวธีิของ AOAC (2000) โดยปิเปตตวัอยา่งน ้ านมถัว่แดงอะซูกิ 5 mL ลงในขวด
รูปชมพู่ เติมน ้ ากลัน่ 45 mL หยดฟีนอพทาลีน 2 หยด ไทเทรตจนกระทัง่ถึงจุดยติุ (สีชมพู) ค  านวณเปอร์เซ็นตก์รดทั้งหมดท่ี
ไทเทรตไดใ้นรูปของกรดแลคทิก ดงัสมการท่ี 4 
 

%TA = 
ความเขม้ขน้ NaOH (N)×ปริมาณ NaOH ×meq wt of reference acid ×100

ML of sample
        (4) 

 
6. จ านวนจุลนิทรีย์ทั้งหมดและโคลฟิอร์ม 

วิเคราะห์จ านวนจุลินทรียท์ั้ งหมดตามวิธีของ BAM (2001a) ดูดตวัอย่างน ้ านม 1 mL ใส่ลงในหลอดทดลองท่ีมี
สารละลายเปปโตน (Merck, Germany) ความเขม้ขน้ 0.1% จ านวน 9 mL เขยา่ให้เขา้กนั จะไดต้วัอยา่งท่ีมีความเจือจาง 10-1 
ท าการเจือจาง โดยดูดตวัอยา่งท่ีมีความเจือจาง 10-1 ปริมาตร 1 mL ใส่ลงในหลอดทดลองหลอดใหม่ท่ีมีสารละลายเปปโตน
ความเขม้ขน้ 0.1% จ านวน 9 mL จนอยูใ่นระดบัความเจือจางท่ีเหมาะสม ดูดตวัอยา่งท่ีเจือจางแลว้ปริมาตร 1 mL ใส่ลงตรง
กลางจานเพาะเช้ือ เทอาหารเล้ียงเช้ือ Plate Count Agar (PCA; Merck, Germany) หมุนจานเพาะเช้ือเล็กนอ้ย ท้ิงให้อาหาร
แขง็แลว้น าไปบ่มในตูบ่้มเช้ือควบคุมอุณหภูมิ (Modell 100-800, Japan) ท่ี 37°C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท าการทดลองทั้งหมด 3 
ซ ้ า ซ ้ าละ 2 จาน ตรวจนบัจ านวนโคโลนีโดยใชเ้คร่ืองนบัโคโลนี (Suntex, Taiwan) รายงานผลเป็น CFU/mL 
 วิเคราะห์โคลิฟอร์ม โดยวิธี MPN แบบ 3 หลอด (BAM, 2001b) ดูดตวัอย่างน ้ านม 1 mL ท่ีระดับความเจือจางท่ี
เหมาะสมจ านวน 3 ระดบั ใส่ในหลอดทดลองท่ีมีอาหาร Lauryl Sulfate Tryptose broth (LST; Himedia Laboratories, India)  
ปริมาตร 9 mL ท่ีมีหลอดดกัแก็ส ความเจือจางละ 3 หลอด แลว้น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 35°C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ตรวจนับ
จ านวนหลอดท่ีเกิดแก็ส หลอดท่ีเกิดแก็สน าไปยนืยนัผลโดยถ่ายตวัอยา่งจากหลอดท่ีเกิดแก็สจ านวน 1 ลูป ลงในอาหารเล้ียง
เช้ือ Brilliant Green Bile Broth (BGLB; Himedia Laboratories, India) จากนั้นน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 35 °C เป็นเวลา 48 ชัว่โมง 
ตรวจนบัจ านวนหลอดท่ีเกิดแก็ส รายงานผลเป็น MPN/100 cm3 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   605 
 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

7.  ปริมาณน า้ตาลทีเ่หมาะสมส าหรับน า้นมถั่วแดงอะซูก ิ
น าน ้ านมถั่วแดงอะซูกิสูตรมาตรฐานตามข้อ 1 มาปรับสูตร โดยใช้น ้ าตาลในอัตราส่วน 1, 3 และ 5% ของ

ส่วนประกอบทั้งหมด มาทดสอบการยอมรับของผลิตภณัฑท์างประสาทสัมผสัโดยทดสอบความชอบของผลิตภณัฑน์ ้ านม
ถัว่แดงอะซูกิ ได้แก่ ลกัษณะปรากฏ กล่ินรส การตกตะกอน และความชอบโดยรวม ด้วยวิธี 9-point Hedonic scale ใช้ผู ้
ทดสอบท่ีไม่ผ่านการฝึกฝนจ านวน 20 คน โดยคุณสมบัติด้านลักษณะปรากฏจะพิจารณาจาก สี และความขุ่น และ
คุณลกัษณะดา้นกล่ินรส พิจารณาจาก กล่ินถัว่ กล่ินรสหวาน  
8.  การวเิคราะห์ทางสถิต ิ

การทดลองน้ีวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท าการทดลองซ ้ าทั้งหมด 3 ซ ้ า รายงาน
ผลเป็นค่าเฉล่ีย โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (IBM Company, USA) 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. ความคงตัวของแอนโทไซยานินและประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระระหว่างการแปรรูปน ้านมถั่วแดงอะซูกิ                      
2 สายพนัธ์ุ  

1.1 แอนโทไซยานิน 
ความคงตวัของแอนโทไซยานินของถัว่แดงอะซูกิสด ถัว่ท่ีแช่น ้ าเป็นระยะเวลา 8 ชัว่โมง และน ้ านมถัว่แดงอะซูกิท่ี

ผ่านกระบวนการพาสเจอไรส์ท่ีอุณหภูมิ 60 และ 70°C เป็นเวลา 30 นาที แสดงในรูปท่ี 1 ผลการทดลองพบวา่ปริมาณแอน
โทไซยานินในถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุอียแูละปางดะมีค่าเท่ากบั 0.0070และ 0.0064 mg/100 g ตามล าดบั แอนโทไซยานินมี
ปริมาณลดลงทั้งในระหวา่งกระบวนการแปรรูปและภายหลงัการแปรรูป โดยการแช่ถัว่ในน ้ าเป็นเวลา 8 ชัว่โมง ส่งผลให้
แอนโทไซยานินในถัว่อะซูกิทั้งสองสายพนัธ์ุในรูปท่ี 1 ปริมาณแอนโทไซยานินในถัว่พนัธ์ุปางดะไม่ลดลงเม่ือเปรียบเทียบ
กบัถัว่สดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียแอนโทไซยานินของเมลด็ถัว่อะซูกิภายหลงัการแช่น ้ าอยู่
ในช่วง 12-30% การพาสเจอร์ไรส์น ้ านมท่ีอุณหภูมิ 60 และ 70°C ส่งผลให้ปริมาณแอนโทไซยานินในถัว่อะซูกิทั้งสองพนัธ์ุ
ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยน ้ านมถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุอียมีูปริมาณแอนโทไซยานินลดลง 75 และ 57% ตามล าดบั 
และสายพนัธ์ุปางดะลดลง 46 และ 56% ตามล าดบั  

 
รูปที่ 1 ความคงตวัของแอนโทไซยานินของถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุอียูและปางดะในระหว่างกระบวนการแปรรูปและ
ภายหลงัการแปรรูปน ้ านมถัว่แดงอะซูกิท่ีอุณหภูมิ 60 และ 70°C 
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1.2 ประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอสิระ 
ประสิทธิภาพในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระของถัว่แดงอะซูกิสด ถัว่ท่ีแช่น ้ าเป็นระยะเวลา 8 ชัว่โมง และน ้ านม

ถัว่แดงอะซูกิท่ีผา่นกระบวนการพาสเจอไรส์ท่ีอุณหภูมิ 60 และ 70°C แสดงในรูปท่ี 2 ผลการทดลองพบวา่ ความสามารถใน
การเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระของถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุอียูและปางดะมีค่าเท่ากบั 25.24 และ 30.91% ตามล าดบั การพาส
เจอร์ไรส์น ้ านมถัว่แดงอะซูกิส่งผลให้มีการสูญเสียความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระเม่ือเปรียบเทียบกบัถัว่สด
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) อยา่งไรก็ตามอุณหภูมิในการพาสเจอไรส์ทั้งสองอุณหภูมิ (60 และ 70°C) ส่งผลต่อการ
สูญเสียความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ภายหลงัการพาส
เจอร์ไรส์น ้ านมถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุอียูสูญเสียความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ 32-52% สายพนัธ์ุปางดะ
สูญเสีย 31-45%  

 
รูปที่ 2 ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุอียแูละปางดะในระหวา่งกระบวนการแปรรูปและ
ภายหลงัการแปรรูปน ้ านมถัว่แดงอะซูกิท่ีอุณหภูมิ 60 และ 70°C 
 จากผลการทดลองในขอ้ 1.1 และ 1.2 พบว่าทั้ งสองสายพนัธ์ุมีการสูญเสียปริมาณแอนโทไซยานิน             ไม่
แตกต่างกนั แต่สายพนัธ์ุปางดะมีการสูญเสียความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระนอ้ยกว่าสายพนัธ์ุอียแูต่มีค่าไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ดงันั้น เม่ือพิจารณาจากตน้ทุนแลว้ พบวา่สายพนัธ์ุปางดะมีตน้ทุนการผลิตท่ี
ต ่าสายพนัธ์ุอีย ูจึงเลือกสายพนัธ์ุปางดะมาท าการทดลองเพ่ือศึกษาหาอายกุารเก็บรักษาต่อไป 
2. การเปลีย่นแปลงคุณภาพของน า้นมถั่วแดงอะซูกพินัธ์ุปางดะในระหว่างการเกบ็รักษาทีอ่ณุหภูม ิ4±1°C 
 2.1 แอนโทไซยานิน 

การเปล่ียนแปลงปริมาณแอนโทไซยานินในน ้ านมถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะระหวา่งการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  
4±1°C แสดงในรูปท่ี 3 พบวา่ ปริมาณแอนโทไซยานินมีค่าลดลงตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา 11 วนั โดยมีค่าลดลงจาก
วนัเร่ิมตน้คือ 0.0039 mg/100 g ถึง 0.0014 mg/100 g คิดเป็นเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียเท่ากบั 64% ส าหรับการเก็บรักษาเป็นเวลา 
3, 5, 7 และ 9 วนัมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียเท่ากบั 6, 12, 27 และ 50% ตามล าดบั แอนโทไซยานินเป็นสารประกอบฟลาโว
นอยด ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเสถียร และการสลายตวัของแอนโทไซยานินข้ึนกบั โครงสร้าง ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และ
แสงสวา่ง (นิธิยา, 2547)  
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รูปที ่3 ปริมาณแอนโทไซยานินของน ้ านมถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะระหวา่งการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4±1°C 
2.2 ความสามารถในการต้านอนุมูลอสิระ 
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระในน ้ านมถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะระหว่างการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  

4±1°C แสดงในรูปท่ี 4 พบวา่ ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระเร่ิมตน้ในน ้ านมถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะมีค่าเท่ากบั 
34.95% และมีค่าลดลงตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษาเช่นเดียวกบัปริมาณแอนโทไซยานิน โดยการเก็บรักษาเป็นเวลา 3, 5, 
7, 9 และ 11 วนั มีเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียเท่ากบั 8, 18, 39, 67 และ 88% ตามล าดบั มีการรายงานวา่แอนโทไซยานินมีสมบติั
เป็นสารท่ีออกฤทธ์ิช่วยตา้นอนุมูอิสระ ลดการท าลายจากอนุมูลอิสระอนัตรายท่ีส าคญัไดแ้ก่ DPPH, OH, O2 และ H2O2  
(Changlian et al., 2006) ดงันั้น การสูญเสียความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระอาจเน่ืองมาจากการลดลงของ
ปริมาณแอนโทไซยานินในระหวา่งการเก็บรักษาดว้ย 

 

รูปที ่4 ความสามารถในการเป็นสารยบัย ั้งอนุมูลอิสระของน ้ านมถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะระหวา่งการเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 4±1°C 

2.3 TSS pH และ TA 
การเปล่ียนแปลงปริมาณ TSS, pH และ TA แสดงในรูปท่ี 5-7 ปริมาณ TSS เร่ิมตน้ของน ้ านมถัว่แดงอะซูกิสาย

พนัธ์ุปางดะมีค่าเท่ากบั 13.43%  และมีค่าลดลงเหลือ 9.93% ภายหลงัเก็บรักษาเป็นเวลา 11 วนั เปอร์เซ็นต ์TA เร่ิมตน้ของ
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น ้ านมถัว่แดงอะซูกิมีค่าเท่ากับ 0.021%  และมีค่าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในระหว่างการเก็บรักษา ในวนัท่ี 3-5 โดยมีค่าเท่ากบั 
0.034% ในวนัท่ี 7 ของการเก็บรักษา %TA มีค่าเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เป็น 0.149% และค่อยๆ เพ่ิมข้ึนถึง 
0.171% ในวนัสุดทา้ยของการเก็บรักษา ค่า pH เร่ิมตน้ของน ้ านมถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะมีค่าเท่ากบั 6.70 และมีค่า
ลดลงเล็กน้อยในระว่างการเก็บรักษา 3-5 วนั และลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เป็น 4.42 ในวนัท่ี 7 และมีค่า
ลดลงเหลือ 2.91 ในวนัสุดทา้ยการเก็บรักษา   

 

รูปที ่5 เปอร์เซ็นตก์รดทั้งหมดท่ีไทเทรตไดข้องน ้ านมถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะระหวา่งการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4±1°C 
 

 

รูปที ่6 พีเอชของน ้ านมถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะระหวา่งการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4±1°C 
การลดลงของค่า pH ในวนัท่ี 7 สอดคลอ้งกบั %TA ท่ีมีค่าเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเกิดกระบวนการหมกัโดย

จุลินทรียท่ี์เจริญเติบโตในระหวา่งการเก็บรักษา โดยจุลินทรียส์ามารถใชใ้นน ้ าตาลในกระบวนการหมกั ส่งผลให้มี %TSS 
ลดลง ซ่ึง TSS หรือปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้ าได ้หมายถึงของแขง็ทั้งหมดท่ีสามารถละลายไดใ้นน ้ า อาจเป็นน ้ าตาล หรือ
กรดอินทรียต์่างๆ เช่น กรดซิตริก, ทาทาร์ริก, ออกซาลิก, แอสคอร์บิก, ไกลโคลิก, ซักซินิก, ไพรูวิก, ออกซาโลแอซีติก,             
กลูทาริก และกรดแอมิโน (ลกัขณาและนิธิยา, 2544)  ดงันั้น เม่ือมีการใชน้ ้ าตาลโดยจุลินทรียใ์นการหมกัจึงท าให้ปริมาณ
กรดทั้งหมดท่ีไทเทรตได ้(TA) มีค่าเพ่ิมข้ึน และ pH มีค่าลดลง  
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2.4 จ านวนจุลนิทรีย์ทั้งหมดและโคลฟิอร์ม 
จ านวนจุลินทรียท์ั้งหมดและโคลิฟอร์มในน ้ านมถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะในระหวา่งการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 

4±1°C แสดงในตารางท่ี 2 จ านวนจุลินทรียท์ั้ งหมดในวนัเร่ิมตน้และภายหลงัเก็บรักษา 4 วนั อยู่ในช่วง  2 x 10-4 -9 x 10-4  
CFU/mL และเม่ือเก็บรักษาเป็นเวลา 8 วนั จ านวนจุลินทรียมี์ค่าเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เป็น 4.1 x 10-5 

CFU/mL และในวนัท่ี 12 ของการเก็บรักษามีค่าเท่ากบั 7.9x10-5 CFU/mL (ตารางท่ี 2) และตรวจไม่พบโคลิฟอร์มในน ้ านม
ถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดเก่ียวกบั
คุณภาพทางจุลินทรียข์องน ้ านมถัว่แดงอะซูกิ ดงันั้น เม่ือใชเ้กณฑม์าตรฐานของเคร่ืองด่ืมพาสเจอร์ไรส์ท่ีมีค่า pH > 4.6 (pH 
น ้านมถัว่อะซูกิ    ̴ 6.7) ก าหนดใหโ้คลิฟอร์มจะตอ้งนอ้ยกวา่ 10/mL (The National Advisory Committee on Microbiological 
Criteria for Foods (NACMCF), 2014)  
ตารางที ่2 จุลินทรียท์ั้งหมดและโคลิฟอร์มในน ้ านมถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะในระหวา่งการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4±1°C  

วนัท่ี 
จุลินทรียท์ั้งหมด 

(CFU/mL) 
โคลิฟอร์ม 

(MPN /100 cm3) 
0 2 x 10-4 ไม่พบ 
4 9 x 10-4 ไม่พบ 
8 4.1 x 10-5 ไม่พบ 
12 7.9 x10-5 ไม่พบ 

2.5 ปริมาณน า้ตาลทีเ่หมาะสมส าหรับน า้นมถั่วแดงอะซูก ิ
ปริมาณน ้ าตาลท่ีเหมาะสมส าหรับน ้ านมถัว่แดงอะซูกิท่ีทดสอบโดยผูท้ดสอบทางประสาทสมัผสั แสดงในตารางท่ี 

3 ผลการทดสอบพบวา่ผูท้ดสอบยอมรับน ้ านมถัว่แดงอะซูกิท่ีเติมน ้ าตาล 5% มากท่ีสุด โดยไดรั้บคะแนนดา้นกล่ินรส การ
ตกตะกอน และความชอบโดยรวมสูงท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม การเติมน ้ าตาลในปริมาณ 5% ไดค้ะแนนความชอบทางคุณลกัษณะ
ทางประสาทสัมผสัในทุกดา้นไม่แตกต่างกับน ้ านมถัว่แดงอะซูกิท่ีเติมน ้ าตาลในปริมาณ 3% อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(p>0.05)  
ตารางที ่3  ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่แดงอะซูกิท่ีเติมน ้ าตาล 1, 3 และ 5%  

ปริมาณน ้ าตาล 
(%) 

ลกัษณะปรากฏ กล่ินรส การตกตะกอน ความชอบโดยรวม 

1 5.50b  3.65b  3.95b  4.40b  

3 6.50a  6.10a  6.20a  6.60a  

5 5.95a  6.65a  6.85a 7.45a  

 

สรุปผลการวจัิย 
 ผลการทดลองน้ีแสดงให้เห็นว่าสารค าคญัท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพในถัว่แดงอะซูกิทั้งสองสายพนัธ์ุ (อียูและปางดะ) 
ไดแ้ก่ แอนโทไซยานิน และความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ มีการสูญเสียเน่ืองจากกระบวนการแปรรูปน ้ านม  
โดยกระบวนการแช่เมลด็ถัว่ในน ้ าไม่ส่งผลต่อการสูญเสียสารดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่การสูญเสียสาร
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ค าคญัท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพส่วนใหญ่จะเน่ืองมาจากกระบวนการใหค้วามร้อนและในระหวา่งการเก็บรักษา อายกุารเก็บรักษา
ของผลิตภณัฑน์ ้ านมถัว่แดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะมีอายกุารเก็บรักษาเป็นเวลาไม่เกิน 5 วนั โดยมีจ านวนโคลิฟอร์มนอ้ยกว่า
เกณฑ์มาตรฐานเคร่ืองด่ืมพาสเจอร์ไรส์ (pH >4.6) (NACMCF, 2014) และมีจ านวนจุลินทรีย์ทั้ งหมดอยู่ในช่วง 10-4-10-5 
CFU/mL การเปล่ียนแปลงทางเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณกรดทั้งหมดท่ีไทเทรตไดแ้ละค่าพีเอชมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<0.05)ในวนัท่ี 7 ของการเก็บรักษา ซ่ึงบ่งช้ีถึงการส้ินสุดของอายกุารเก็บรักษาของน ้ านมถัว่แดงอะซูกิ 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ท่ีอนุคราะห์สถานท่ี 

เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ท่ีใชใ้นการท าวจิยั ขอขอบคุณสาขาวชิาชีววทิยา ท่ีเอ้ือเฟ้ืออุปกรณ์และหอ้งปฏิบติัการ
ท่ีใชใ้นการตรวจวเิคราะห์ทางจุลชีววิทยา 
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การพฒันาผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบมันเทศของต าบลทบัน า้ 
อ าเภอบางปะหัน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

Product Development of Sweet Potato Cracker of Tub Num Sub district, Bang Pa-han District, Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province 

 
 วรรภา วงศ์แสงธรรม1* จันทร์เพ็ญ บุตรใส1 และ พาขวญั ทองรักษ์1 

Wanpa Wongsaengtham  Janpen Butsai and Phakwan Tongruk 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารจากมนัเทศ โดยศึกษาสูตรท่ีเหมาะสมในการผลิต  ขา้วเกรียบ
มนัเทศ จากมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทแ้ละพนัธ์ุไข่ พบวา่ สูตรท่ีเหมาะสม คือ การใชอ้ตัราส่วนของแป้งมนัส าปะหลงัต่อเน้ือมนั
เทศน่ึงสุก 300 ต่อ 500 กรัม ขา้วเกรียบมนัเทศจากมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทแ้ละพนัธ์ุไข่ไดรั้บคะแนนความชอบโดยรวมเฉล่ีย
เท่ากบั 7.63 และ 6.77 คะแนน และมีอตัราการพองตวัเฉล่ียเท่ากบั 1.68 และ 1.71 ตามล าดบั ศึกษาการใชแ้ป้งมนัส าปะหลงั
ดดัแปรทดแทนแป้งมนัส าปะหลงั ในการผลิตขา้วเกรียบมนัเทศ พบวา่ การใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัใน
ปริมาณ 0, 50, 100, 150 และ 200 กรัม ไม่ส่งผลต่อการพองตวัของขา้วเกรียบเม่ือน าไปทอด ค่าแรงกดสูงสุดของขา้วเกรียบ
มันเทศพนัธ์ุกะปิแท้และขา้วเกรียบมันเทศพนัธ์ุไข่มีแนวโน้มลดลงเม่ือใช้แป้งมันส าปะหลังดัดแปรทดแทนแป้งมนั
ส าปะหลงัมากข้ึน สอดคลอ้งกบัคะแนนความชอบดา้นความกรอบของขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทด้า้นความกรอบท่ีมี
แนวโนม้ลดลงเล็กนอ้ย เม่ือใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัส าปะหลงัมากข้ึน การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซ
ยานินและเบตาแคโรทีนในขา้วเกรียบ พบว่า ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทมี้ปริมาณแอนโทไซยานินก่อนและหลงัทอด
เท่ากบั 148.76±0.09 และ 125.90±0.99 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ส่วนขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุไข่มีปริมาณเบตา้แคโรทีนก่อนและ
หลงัทอด เท่ากบั 65.10±0.75 และ 97.80±0.32 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั : มนัเทศ, ขา้วเกรียบ, แอนโทไซยานิน, เบตา้แคโรทีน 
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ABSTRACT 
 

 This research was aimed to developed food product from sweet potato.  The optimum formula for sweet potato 
cracker making from Ka-Pi Tae and Kai varieties was studied and found that the optimum ratio of tapioca flour and 300 g 
mixed with steamed sweet potato was 300:500. The overall acceptance scores of the Ka-Pi Tae and Kai sweet potato crackers 
were 7.63 and 6.77, and the expansion ratios of these crackers were 1.68 and 1.71, respectively. The replacement of tapioca 
flour in sweet potato cracker with modified tapioca flour at 0,  50,  100,  150 and 200 g was studied. The expansion ratio of 
sweet potato cracker was not significantly affected by the replacement of tapioca flour with modified tapioca flour. The 
maximum force of the Ka-Pi Tae and Kai sweet potato crackers tend to decease with increasing the amount of modified 
tapioca flour. The anthocyanin contents of raw and fried Ka-Pi Tae sweet potato crackers were 148.76±0.09 and 
125.90±0.99 mg/100 g, whereas the beta- carotene contents of raw and fried Kai sweet potato crackers were 65.10±0.75 
and 97.80±0.32 mg/100 g, respectively. 
 
Keyword: sweet potato, cracker, anthocyanin, beta-carotene 
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บทน า 
บา้นทบัน ้ ามีประชากรทั้งส้ิน จ านวน 4,531 คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท าเกษตรกรรม พ้ืนท่ีของบา้นทบั

น ้ าเป็นท่ีราบลุ่มน ้ าท่วมถึงจึงเหมาะแก่การท าการเกษตร อีกทั้งยงัมีล าคลองเช่ือมต่อหลายสาย มีสภาพดินร่วนปนทราย 
เหมาะแก่การเพาะปลูกท าใหเ้กษตรกรในพ้ืนท่ีมีน ้ าส าหรับท าการเกษตรเกือบตลอดทั้งปี อาชีพหลกัของชุมชนไดแ้ก่ การท า
นา ปลูกเผือก ปลูกมนัเทศ จากการปลูกมนัเทศ พบวา่ มีผลผลิตมนัเทศท่ีไม่ไดข้นาด ท่ีคดัท้ิงประมาณร้อยละ 10 ของผลผลิต
ทั้งหมดหรือประมาณ 400,000 กิโลกรัมต่อฤดูกาล ซ่ึงบางส่วนจะท้ิงในแหล่งน ้ าชุมชน ไม่ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ ท าให้เกิด
ปัญหามลพิษ น ้ าเน่าเสีย และเกษตรกรสูญเสียรายได ้  

การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชเ้พ่ือแกปั้ญหาชุมชน จึงเป็นแนวทางหน่ึงในการลดการสูญเสีย
ผลผลิต ด้วยการน ามาแปรรูปเป็นอาหารจ าหน่าย เป็นการเพ่ิมมูลค่า ลดการสูญเสีย และลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มอีกด้วย 
นอกเหนือจากการน ามาแปรรูปเป็นอาหาร จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาถึงคุณค่าทางโภชนาการ สารท่ีส าคญัของมนัเทศและ
ผลิตภณัฑ ์เพ่ือน ามาใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ใหก้บัผูบ้ริโภครับรู้ถึงประโยชน์ และปรับเปล่ียนทศันคติ หนัมาบริโภคมนัเทศ
กนัมากข้ึน 

ขา้วเกรียบ เป็นอาหารวา่งท่ีมีส่วนประกอบหลกั เป็นแป้ง อาจมีส่วนประกอบของเน้ือสัตวห์รือผกัหรือผลไมบ้ด
ผสมให้เขา้กบัเคร่ืองปรุงรส แลว้น ามาข้ึนรูปเป็นรูปทรงตามตอ้งการ น่ึงให้สุก ตดัให้เป็นแผ่นบางๆ แลว้น าไปท าให้แห้ง
ดว้ยแสงแดดหรือวธีิอ่ืนท่ีเหมาะสมอาจทอดก่อนบรรจุหรือไม่ก็ได ้เน่ืองจากส่วนประกอบหลกัของขา้วเกรียบคือ แป้ง จึงท า
ให้ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการน ามนัเทศ ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีคุณค่า
ทางโภชนาการมาท าให้เกิดผลิตภณัฑ ์โดยใชว้ิธีการท่ีไม่ซบัซอ้น เพ่ือให้กลุ่มผูแ้ปรรูปสามารถน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง และเป็นการน าวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีและมีราคาถูกมาใชใ้นการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการวจิยัคร้ังน้ีเพ่ือหาสูตรท่ีเหมาะสมในการผลิตขา้วเกรียบมนัเทศ และการตรวจสอบปริมาณสารส าคญัของ
มนัเทศหลงัการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์ 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การพฒันาสูตรข้าวเกรียบมนัเทศ 

1.1 การผลติข้าวเกรียบมนัเทศ 
ท าการผลิตขา้วเกรียบจากมนัเทศท่ีปลูกในเขตบางปะหัน จ านวน 2 สายพนัธ์ุ คือ กะปิแท้และไข่บางปะหัน                

โดยศึกษาอตัราส่วนของแป้งมนัส าปะหลงัต่อเน้ือมนัเทศน่ึงสุกท่ีแตกต่างกนั 4 อตัราส่วน คือ 600 ต่อ 200, 500 ต่อ 300, 400 
ต่อ 400 และ 300 ต่อ 500 และส่วนผสมอ่ืนๆ คือ น ้ าตาล 10 กรัม เกลือ 5 กรัม และน ้ าเดือด 200 มิลลิลิตร ผสมส่วนผสม
ทั้งหมดและนวดดว้ยน ้ าเดือดจนเขา้กนัดี ป้ันเป็นแท่งแลว้ห่อดว้ยพลาสติกหุ้มอาหารแลว้น าไปน่ึงดว้ยไอน ้ าเป็นเวลา 40 
นาที จากนั้นน าขา้วเกรียบท่ีน่ึงสุกแลว้ไปแช่เยน็จนกระทัง่แขง็แลว้น ามาหัน่เป็นแผน่หนาประมาณ 1.5-2.0 มิลลิเมตร น าไป
อบในตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสจนแห้ง จากนั้นน าขา้วเกรียบท่ีไดม้าทอดแลว้น าไปตรวจสอบการพองตวั
และคุณภาพทางประสาทสัมผสั คดัเลือกอตัราส่วนของแป้งมนัส าปะหลงัต่อเน้ือมนัเทศน่ึงสุก ท่ีน ามาท าขา้วเกรียบแลว้มี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูท้ดสอบเพ่ือน าไปศึกษาในขั้นต่อไป 
 1.2 การใช้แป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัส าปะหลงั 

ท าการศึกษาการใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรส าหรับอาหาร (สั่งซ้ือจาก บริษทั เอ่ียมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จ ากดั) 
ทดแทนแป้งมนัส าปะหลงั โดยใชศึ้กษาปริมาณแป้งดดัแปรทดแทนปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัในปริมาณท่ีแตกต่างกนั คือ 0, 
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50, 100, 150 และ 200 กรัมตามล าดบั จากนั้นน าขา้วเกรียบไปทอดและตรวจสอบคุณภาพตามวิธีการในขอ้ 2 คดัเลือกสูตรท่ี
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูท้ดสอบมากท่ีสุด น าไปวเิคราะห์คุณภาพทางเคมีต่อไป  
2. การวเิคราะห์คุณภาพของข้าวเกรียบ  

2.1 การวเิคราะห์ทางกายภาพ  
 น าขา้วเกรียบมนัเทศท่ีคดัเลือกสูตรท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูท้ดสอบมากท่ีสุด น าไปวิเคราะห์คุณภาพทาง
กายภาพดงัน้ี 

ค่าสี L* a* และ  b* โดยใชเ้คร่ืองวดัสี Hunter Lab  (Juki, 801. Japan) 
การพองตัว ตามวิธีของ ปิยภรณ์ และคณะ (2557) วดัลักษณะเน้ือสัมผสัโดยเคร่ือง TA-XT2 texture analyzer 

(Micro Stable System, UK) โดยใชห้วัวดัทรงกลม (spherical probe) ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 0.25 น้ิว โดยวดัแรงกดบริเวณ
ตรงกลางของตวัอย่าง ความเร็วการเคล่ือนของหัววดั 1 มิลลิเมตรต่อวินาที ระยะในการเคล่ือนท่ีของหัววดั 3 มิลลิเมตร 
รายงานค่าแรงสูงสุดในหน่วยของนิวตนั 

2.2 การวเิคราะห์ทางเคม ี
น าขา้วเกรียบมนัเทศสูตรท่ีคดัเลือกทั้งก่อนและหลงัทอด มาวเิคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินและปริมาณเบตา้แค

โรทีน ตามวธีิของ Sutharut และคณะ(2012) 
2.3 การวเิคราะห์ทางประสาทสัมผสั  
วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผสัแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั  (9-point hedonic scale test) โดยประเมิน

การยอมรับ ดา้นสี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ และ ความชอบโดยรวม ใชผู้ท้ดสอบจ านวน 30 คน 
3.  การวางแผนการทดลองและการวเิคราะห์ข้อมูล  

วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) ท าการทดลอง 3 ซ ้ าวเิคราะห์ความแปรปรวนของ
ขอ้มูลแบบ ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยวธีิ Duncan’s multiple range test (DMRT) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 ผลการศึกษาการผลิตขา้วเกรียบจากมนัเทศ หลงัจากผสมส่วนผสมแลว้น าไปน่ึงดว้ยไอน ้ าเป็นเวลา 40 นาที น าขา้ว
เกรียบท่ีน่ึงแลว้มาหั่น เพ่ือดูความสุกของแป้ง ไดผ้ลดงัแสดงในภาพท่ี 1 พบว่า หลงัจากน่ึงส่วนผสมแป้งขา้วเกรียบเป็น
ระยะเวลา 40 บาที แป้งจะสุกทั้ งหมด โดยตวัอย่างท่ีมีส่วนผสมของเน้ือมนัเทศน้อยจะมีลกัษณะเนียนเป็นเน้ือเดียวกนั
มากกวา่ตวัอยา่งท่ีมีส่วนผสมของเน้ือมนัเทศมากกวา่ 
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ภาพที่ 1 ลกัษณะของโดขา้วเกรียบจากแป้งมนัส าปะหลงัและเน้ือมนัเทศพนัธ์ุกะปิแท ้(1) และ  โดขา้วเกรียบจากแป้งมนั
ส าปะหลงัและเน้ือมนัเทศพนัธ์ุไข่ (2) หลงัน่ึง 40 นาที  เม่ืออตัราส่วนของแป้งมนัส าปะหลงัและเน้ือมนัเทศเป็น ก) 600:200, 
ข) 500:300, ค) 400:400 และ ง) 300:500 

ลกัษณะปรากฏของขา้วเกรียบก่อนและหลงัทอดแสดงในภาพท่ี 2 พบวา่ ขา้วเกรียบท่ีมีส่วนผสมของเน้ือ  มนัเทศ
น่ึงสุกเพ่ิมมากข้ึนเม่ือน าไปทอด ให้ขา้วเกรียบท่ีมีลกัษณะเน้ือเรียบเนียนมากกว่าขา้วเกรียบท่ีมีแป้งมนัส าปะหลงัมากกว่า
เน้ือมนัเทศน่ึงสุก ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมากจากคุณสมบติัการเกิดเจลของแป้งมนัส าปะหลงั โดยตวัอย่างท่ีมีปริมาณแป้งมนั
ส าปะหลงัมากจะเกิดเจลไดดี้ เม่ือน าไปท าแห้งแลว้น ามาทอดจึงเกิดการพองตวัข้ึน น าขา้วเกรียบท่ีทอดแลว้ไปตรวจสอบ
การพองตวั ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 1 พบวา่ เม่ือเพ่ิมปริมาณเน้ือมนัเทศน่ึงสุกลงในส่วนผสมขา้วเกรียบ มีผลท าให้การ
พองตวัของขา้วเกรียบเม่ือน าไปทอดมีอตัราการพองตวัลดลง  

 

                   

                  
 

ภาพที ่2 ลกัษณะของขา้วเกรียบมนัเทศท่ีผสมแป้งมนัส าปะหลงัและเน้ือมนัเทศพนัธ์ุกะปิแท ้ (1) และ ขา้วเกรียบท่ีผสมแป้ง
มนัส าปะหลงัเน้ือมนัเทศพนัธ์ุมนัไข่บางปะหัน (2) ก่อนและหลงัทอด เม่ืออตัราส่วนของแป้งมนัส าปะหลงัและเน้ือมนัเทศ
เป็น ก) 600:200, ข) 500:300, ค) 400:400 และ ง) 300:500 
 
 
 
 
 

1ก)  1ข)  

1ค)  1ง)  

2ก)  2ข)  

2ค)  2ง)  

1ก) 1ข) 1ค) 1ง) 2ก) 2ข) 2ค) 2ง) 
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ตารางที ่1 อตัราการพองตวัของขา้วเกรียบมนัเทศ 

ชนิดของขา้วเกรียบ 
อตัราส่วนของแป้งมนัส าปะหลงัต่อ 

เน้ือมนัเทศน่ึงสุก 
อตัราการพองตวั 

ขา้วเกรียบมนัเทศ 
พนัธ์ุกะปิแท ้

600:200 
500:300 
400:400 
300:500 

2.23+0.15a 
2.16+0.27a 
1.98+0.15ab 
1.68+0.12b 

ขา้วเกรียบมนัเทศ 
พนัธ์ุมนัไข ่

600:200 
500:300 
400:400 
300:500 

1.90+0.07b 
 2.17+0.13a 

  1.80+0.07bc 
 1.71+0.02c 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรภาษาองักฤษภายในคอลมัน์เดียวกนัท่ีแตกต่างกนั หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต 
(p≤0.05) 

การทดสอบทางด้านประสาทสัมผสัของขา้วเกรียบมนัเทศโดยผูท้ดสอบจ านวน  30 คน (ตารางท่ี 2)  พบว่า ผู ้
ทดสอบใหค้ะแนนความชอบในดา้นสี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม ขา้วเกรียบท่ีใชอ้ตัราส่วนของแป้ง
มนัส าปะหลงัต่อเน้ือมนัเทศน่ึงสุกเป็น 300 ต่อ 500 มากท่ีสุด 
ตารางที ่2 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสมัผสัของขา้วเกรียบมนัเทศ 
ชนิดของขา้วเกรียบ อตัราส่วนของแป้งมนั

ส าปะหลงัต่อ เน้ือมนัเทศ
น่ึงสุก 

คะแนนความชอบ 

สี กล่ิน รสชาติ 
ความ 
กรอบ 

ความชอบ
โดยรวม 

ขา้วเกรียบมนัเทศ
พนัธ์ุกะปิแท ้

600:200 
500:300 
400:400 
300:500 

4.40c 
6.60b 
7.43a 
6.93ab 

4.67c 
5.40b 
5.63ab 
6.33a 

4.60c 
5.67b 
6.13ab 
6.73a 

6.70b 
7.53a 
7.33ab 
7.53a 

5.73c 
6.73b 
7.13ab 
7.63a 

ขา้วเกรียบมนัเทศ
พนัธ์ุมนัไข ่

600:200 
500:300 
400:400 
300:500 

5.80ns 
5.57 
6.27 
6.17 

4.67b 
5.27a 
5.30a 
5.43a 

5.23b 
5.97a 
6.20a 
5.83a 

6.53 ns 
6.60 
6.87 
6.97 

5.73c 
6.37ab 
6.17b 
6.77a 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรภาษาองักฤษภายในคอลมัน์เดียวกนัท่ีแตกต่างกนั หมายถึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั   ทางสถิต 
(p≤0.05) 

การเพ่ิมปริมาณมนัเทศน่ึงสุกทั้งสองชนิด มีแนวโน้มท าให้คะแนนความชอบเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(p≤0.05) โดยไม่มีผลต่อคะแนนความชอบดา้นความกรอบในขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุมนัไข่ ดงันั้น จึงคดัเลือกอตัราส่วนของ 
แป้งมนัส าปะหลงัต่อเน้ือมนัเทศน่ึงสุกเป็น 300 ต่อ 500 เพ่ือน าไปใชใ้นการศึกษาขั้นต่อไป  
 ศึกษาการใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัส าปะหลงัในการผลิตขา้วเกรียบเม่ือแป้งมนัส าปะหลงัท่ีใช้
ในสูตร คือ 300 กรัม โดยทดแทนปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัดว้ยแป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทนในปริมาณ 0, 50, 100, 150 
และ 200 กรัม น าขา้วเกรียบมนัเทศท่ีใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัส าปะหลงั ไปทอดแลว้ตรวจสอบการพอง
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ตวั ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 3 พบวา่ เม่ือเพ่ิมปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรลงในส่วนผสมขา้วเกรียบไม่ส่งผลต่อการ
พองตวัของขา้วเกรียบ โดยมีอตัราการพองตวัไม่แตกต่างทางสถิติจากขา้วเกรียบมนัเทศท่ีใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัเป็นส่วนผสม
เพียงอยา่งเดียว (p>0.05) 
ตารางที ่3 อตัราการพองตวัของขา้วเกรียบมนัเทศท่ีใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทนในแป้งมนัส าปะหลงั 

ชนิดของขา้วเกรียบ 
ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทน 

แป้งมนัส าปะหลงั 300 กรัม 
อตัราการพองตวัns 

ขา้วเกรียบมนัเทศ 
พนัธ์ุกะปิแท ้

0 
50 

100 
150 
200 

1.76+0.18 
1.75+0.20 
1.71+0.16 
1.65+0.06 
1.72+0.16 

ขา้วเกรียบมนัเทศ 
พนัธ์ุมนัไข ่

0 
50 

100 
150 
200 

1.74+0.06 
1.76+0.18 
1.77+0.08 
1.73+0.07 
1.73+0.06 

หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
จากการศึกษาค่าสีของขา้วเกรียบมนัเทศท่ีใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทนในแป้งมนัส าปะหลงัโดยใชเ้คร่ือง 

Hunter Lab Digital Color Difference Meter (ตารางท่ี 4) พบวา่ ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทแ้ละขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุมนั
ไข่ทุกตวัอยา่ง มีค่าค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) ไม่แตกต่างทางสถิติ โดยขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุ
กะปิแทมี้สีม่วงแดงออกคล ้า (Darker, Less Red, Bluer) และขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุมนัไข่มีสีเหลืองสว่างออกแดงเล็กน้อย 
(Lighter, Less Red, Yellower) 
ตารางที ่4 ค่าสีของขา้วเกรียบมนัเทศท่ีใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทนในแป้งมนัส าปะหลงั 

ชนิดของขา้วเกรียบ ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทน
แป้งมนัส าปะหลงั 300 กรัม 

ค่าสี ns 
L* a* b* 

ขา้วเกรียบมนัเทศ 
พนัธ์ุกะปิแท ้

0 
50 

100 
150 
200 

17.63+1.56 
15.36+2.64 
20.18+3.29 
15.50+3.07 
16.93+1.81 

6.31+1.37 
6.70+0.79 
8.73+1.35 
6.42+1.16 
7.04+0.98 

0.69+0.17 
0.22+0.05 
0.98+0.18 
0.21+0.06 
0.18+0.07 

ขา้วเกรียบมนัเทศ 
พนัธ์ุมนัไข ่

0 
50 

100 
150 
200 

29.88+4.89 
28.30+3.19 
29.66+8.58 
28.62+3.63 
27.96+1.94 

9.22+0.64 
9.05+0.81 
9.01+0.59 
9.62+0.73 
9.13+0.94 

19.65+3.15 
17.76+1.68 
20.41+2.32 
18.54+2.27 
20.56+1.37 

หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   619 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

ศึกษาลกัษณะเน้ือสัมผสัของขา้วเกรียบ โดยการวดัค่าแรงกดสูงสุด (นิวตนั) ดว้ยเคร่ือง Texture Analyser พบวา่ 
ค่าแรงกดสูงสุดของขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแท้และขา้วเกรียบมันเทศพนัธ์ุมันไข่มีแนวโน้มลดลงเม่ือใช้แป้งมนั
ส าปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัส าปะหลงัมากข้ึน (ภาพท่ี 3) 

 

 
ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัส าปะหลงั (กรัม) 

ภาพที ่3 ค่าแรงกดสูงสุดของขา้วเกรียบมนัเทศท่ีใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัส าปะหลงั 
การทดสอบทางด้านประสาทสัมผสัของข้าวเกรียบมันเทศท่ีใช้แป้งมันส าปะหลังดัดแปรทดแทนแป้งมัน

ส าปะหลงั จ านวน 30 คน แสดงดงัตารางท่ี 5 พบวา่ การใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัส าปะหลงัในขา้วเกรียบ
ทั้งสองชนิด ไม่มีผลต่อคะแนนความชอบในดา้นสีและรสชาติในทุกระดบัท่ีใช ้สอดคลอ้งกบัค่าสีท่ีวดัได ้โดยมีคะแนนอยู่
ในช่วง 7.30-7.80 และ 7.00-7.60 (ชอบปานกลาง-ชอบมาก) ตามล าดบั และไม่มีผลต่อคะแนนความชอบขา้วเกรียบมนัเทศ
พนัธ์ุมนัไข่ในดา้นความกรอบและความชอบโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีคะแนนอยูใ่นช่วง 7.03-7.57 
และ 7.20-7.70 (ชอบปานกลาง-ชอบมาก) คะแนนความชอบขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทแ้ละพนัธ์ุมนัไข่ในดา้นกล่ินและ
คะแนนความชอบขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทด้า้นความกรอบมีแนวโนม้ลดลงเล็กนอ้ย (6.87-7.60, 6.90-7.50 และ 6.97-
8.27 ตามล าดบั) สอดคลอ้งกบัค่าแรงกดสูงสุดท่ีมีแนวโน้มลดลง ซ่ึงแสดงถึงความกรอบมีแนวโน้มลดลงเม่ือใชแ้ป้งมนั
ส าปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัส าปะหลงัในขา้วเกรียบปริมาณเพ่ิมข้ึน  
ตารางที่ 5 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผสัของขา้วเกรียบมนัเทศท่ีใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนั
ส าปะหลงั 

ชนิดของ 
ขา้วเกรียบ 

ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัดดัแปร
ทดแทน 

แป้งมนัส าปะหลงั 300 กรัม 

คะแนนความชอบ 

สี ns   กล่ิน รสชาติ ns ความกรอบ 
ความชอบ 
โดยรวม 

ขา้วเกรียบมนั
เทศพนัธ์ุกะปิ
แท ้

0 
50 
100 
150 
200 

7.30 

7.80 
7.53 
7.57 
7.63 

7.20ab 
7.60a 
7.30ab 
6.87b 
6.87b 

7.17 
7.60 
7.45 
7.17 
7.00 

7.80a 
7.70a 
8.27a 
6.97b 
7.10b 

7.23ab 
7.57ab 
7.80a 
7.13b 
7.17ab 

R² = 0.9192

R² = 0.8482

400

600

800

1000

1200

1400

0 50 100 150 200

มนัเทศกะปิแท้

มนัเทศไข่บางปะหนั
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ขา้วเกรียบมนั
เทศพนัธ์ุมนัไข ่
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หมายเหตุ: ตวัอกัษรภาษาองักฤษภายในคอลมัน์เดียวกนัท่ีแตกต่างกนั หมายถึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั   ทางสถิต 
(p≤0.05) 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินและปริมาณเบตา้แคโรทีนของขา้วเกรียบ มนัเทศทั้งสองชนิดก่อนและ
หลงัทอดทั้งสองชนิด แสดงดงัตารางท่ี 6 
ตารางที ่6 ปริมาณแอนโทไซยานินและปริมาณเบตา้แคโรทีนของขา้วเกรียบมนัเทศ 

ชนิดของขา้วเกรียบ 
ปริมาณแอนโทไซยานิน     (มิลลิกรัม
ต่อ100 กรัม) 

ปริมาณเบตา้แคโรทีน
(มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม) 

ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทก่้อนทอด 148.76±0.09 - 
ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทห้ลงัทอด 125.90±0.99 - 
ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุมนัไข่ก่อนทอด - 65.10±0.75 
ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุมนัไขห่ลงัทอด - 97.80±0.32 

การวเิคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินและปริมาณเบตา้แคโรทีน พบวา่ ในขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทก่้อนทอด
มีปริมาณแอนโทไซยานิน 148.76+0.09 มิลลิกรัมต่อ100 กรัมหลงัจากผา่นการทอดแลว้ปริมาณแอนโทไซยานินลดลงเหลือ 
125.90+0.99 มิลลิกรัมต่อ100 กรัมคิดเป็นลดลงร้อยละ  15.37 สอดคล้องกับการศึกษาของ Hiemori และคณะ ได้ศึกษา
องค์ประกอบและความเสถียรทางความร้อน ของแอนโทไซยานินใน black rice พบว่า ความร้อนจากกระบวนการหุงขา้ว 
black rice เป็นสาเหตุท าให้ปริมาณของแอนโทไซยานินลดลงอยา่งมีนัยส าคญั เช่นเดียวกบัการทดลองของพรประภาและ
คณะ(2556) พบว่า การอบกากเม่าผงท่ีอุณหภูมิสูงมีผลให้ปริมาณ แอนโทไซยานินและแทนนินมีปริมาณต ่ากว่าการอบท่ี
อุณหภูมิต ่า นั้นแสดงวา่ปริมาณแอนโทไซยานินและแทนนินแปรผกผนักบัอุณหภูมิ ส่วนปริมาณเบตา้แคโรทีนในขา้วเกรียบ
มนัเทศพนัธ์ุมนัไข่ก่อนทอดมีปริมาณเบตา้แคโรทีน   65.10+0.75 มิลลิกรัมต่อ100 กรัมหลงัจากผ่านการทอดแลว้ปริมาณ
เบตา้แคโรทีนเพ่ิมข้ึนเป็น 97.80+0.32 มิลลิกรัมต่อ100 กรัมซ่ึงจากผลการศึกษาของ Azizah และคณะ(2009) พบวา่ ฟักทอง
ท่ีผา่นการตม้เป็นเวลา 2 และ 4 นาที มีปริมาณเบตา้แคโรทีนเพ่ิมข้ึน แต่ลดลงเม่ือผา่นการตม้เป็นเวลา 6 นาที เน่ืองจากความ
ร้อนช่วยเพ่ิมชีวประสิทธิผล (bioavailability) ของแคโรทีนอยด์ ทั้งน้ีปริมาณเบตา้แคโรทีนเพ่ิมข้ึนในขา้วเกรียบมนัเทศหลงั
ทอดอาจเป็นผลจากปริมาณเบตา้แคโรทีนในน ้ ามนัปาลม์ท่ีใชท้อด เน่ืองจากน ้ ามนัปาลม์มีสารคาโรทีนอยดใ์นปริมาณมาก 
 

สรุปผลการวจัิย 
การพฒันาผลิตภณัฑข์า้วเกรียบเทศ พบวา่ อตัราส่วนของ ของแป้งมนัส าปะหลงัต่อเน้ือมนัเทศน่ึงสุกท่ีเหมาะสม

ในการผลิตขา้วเกรียบมนัเทศ คือ 300 ต่อ 500 ผูท้ดสอบให้คะแนนความชอบในด้านสี กล่ินรสชาติ ความกรอบ และ
ความชอบโดยรวมสูงสุด เม่ือคะแนนความชอบในลกัษณะทางประสาทสัมผสัส่วนใหญ่ของขา้วเกรียบเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัเม่ือเพ่ิมปริมาณของมนัเทศน่ึงสุกทั้งสองชนิด การใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัส าปะหลงัในการ
ผลิตขา้วเกรียบมนัเทศไม่มีผลต่ออตัราการพองตวัและค่าสี (L* a* และ  b*) ของขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทแ้ละขา้ว
เกรียบมนัเทศพนัธ์ุมนัไข่ ค่าแรงกดสูงสุด (นิวตนั) ของขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุทั้งสองชนิดมีแนวโนม้ลดลงเม่ือใชแ้ป้งมนั
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ส าปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัส าปะหลงัมากข้ึน การทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสัของขา้วเกรียบมนัเทศท่ีใชแ้ป้งมนั
ส าปะหลงัดัดแปรทดแทนแป้งมนัส าปะหลงั พบว่า ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทแ้ละขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุมนัไข่มี
คะแนนความชอบโดยรวมอยูใ่นช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก การวเิคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินและปริมาณเบตา้แคโร
ทีน พบวา่ ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทท่ี้ผา่นการทอดมีปริมาณแอนโทไซยานิน 125.90±0.99 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม โดย
ลดลงจากปริมาณก่อนทอดคิดเป็นลดลงร้อยละ 15.37 ในขณะท่ีปริมาณเบตา้แคโรทีนในขา้วเกรียบมนัเทศหลงัทอดมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก 65.10±0.75 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม เป็น 97.80±0.32 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ทั้งน้ีอาจเป็นผลจากปริมาณ
เบตา้แคโรทีนในน ้ ามนัปาลม์ท่ีใชท้อด 
 

กติติกรรมประกาศ 
งานวิจยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนงานวิจยัจากส านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวิจยั 

(สกว.) และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยหน่วยวิจยันวตักรรมเพ่ือชุมชนและสังคม สถาบนัวิจยัและ
พฒันา 
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การศึกษาปริมาณแป้งมันเทศสีม่วงทดแทนแป้งข้าวเจ้าในขนมเรไร 
Study on the Amount of Purple Sweet Potato Flour Replacing Rice Flour in Ray Rai (Rice flour 

dumpling topped coconut milk)  
 

เปรมระพี อุยมาวรีหิรัญ1* ปรียานุช  พวงทอง2 และ สมิทธ์  รักษส์มิทธ์สนัติ2 
Premraphi Ooaymaweerahirun* Priyanut Phuangthong1 and Samit Raksamitsanti2 

 

บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์แรกเพ่ือศึกษาสูตรพ้ืนฐานขนมเรไร ซ่ึงเป็นขนมไทยโบราณท าจากแป้งขา้วเจา้และ
น ้ ากะทิ  เพ่ือศึกษาปริมาณการใชแ้ป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไร และเพ่ือศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีของ
ขนมเรไรสูตรท่ีพฒันาได ้  ผลการศึกษาสูตรพ้ืนฐานโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในดา้นลกัษณะปรากฏ             
สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดว้ยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ   9 ระดบั (9-Point Hedonic 
Scale) โดยใช้ ผู ้ทดสอบชิมจ านวน 80 คน พบว่าผู ้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบขนมเรไร สูตรท่ี 4 มากท่ีสุด                      
ผลการศึกษาปริมาณการใชแ้ป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไร พบวา่ผูท้ดสอบชิมใหค้ะแนนการยอมรับขนม
เรไรท่ีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงในระดบัร้อยละ 25 มากกวา่สูตรท่ีทดแทนร้อยละ 50 และ 75 และมากกวา่
สูตรควบคุมท่ีใชแ้ป้งขา้วเจา้อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) โดยขนมเรไรท่ีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงในระดบัร้อย
ละ 25 ไดค้ะแนนความชอบเฉล่ียดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม เป็น 8.38, 8.38, 
8.19, 8.21, 8.16 และ 8.36 ตามล าดบั การทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงท่ีร้อยละ 50 และ 75 ท าใหข้นมเรไรมีเน้ือ
สัมผสัท่ีแข็งข้ึน ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีไม่ตอ้งการ  ผลการศึกษาองคป์ระกอบทางเคมี พบวา่ขนมเรไรท่ีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ย
แป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ 25  มีปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมนั เยื่อใย และเถา้ เท่ากบัร้อยละ 57.72,  5.58,  0.73,  0.85 และ 
0.33 ตามล าดบั  โดยปริมาณความช้ืน โปรตีน และเถา้ ไม่แตกต่างกบัขนมเรไรสูตรพ้ืนฐาน (p>0.05)  แต่มีปริมาณไขมนัและ
เยือ่ใยสูงกวา่สูตรพ้ืนฐานท่ีเป็นแป้งขา้วเจา้ (p<0.05)   การทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ 25 จึงเป็นสูตรท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการผลิตขนมเรไร  การใชแ้ป้งมนัเทศสีม่วงมาทดแทนแป้งขา้วเจา้จึงเป็นการท าใหข้นมเรไรมีสีม่วงและยงั
เพ่ิมคุณประโยชน์จากสารแอนโทไซยานินท่ีมีประสิทธิภาพตา้นอนุมูลอิสระและตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัของไขมนัอีกดว้ย 
 
ค าส าคญั : มนัเทศสีม่วง, แป้งมนัเทศสีม่วง, ขนมเรไร 
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ABSTRACT 
 

The first objective of this research was to study the basic formulas of Ray Rai products, a traditional Thai dessert 
which is made from rice flour and coconut milk.   The second, to study the amount of purple sweet potato flour replacing 
rice flour in Ray Rai and to study the proximate analysis of developed Ray Rai products. The result of basic formulas study 
of Ray Rai products by sensory evaluation which determined using 9-Point Hedonic Scale, the sensory quality in terms of 
appearance, color, odor, taste, texture, and overall satisfaction was scored by 80 participants.  The results of this study 
indicated that the panelist rated the 4 formula most favorite tastes.  The acceptance scores of Ray Rai with 25% of purple 
sweet potato flour were significant the highest than the control and the Ray Rai with 50% and 75% of purple sweet potato 
flour (p<0.05). The acceptance scores of Ray Rai with 25% of purple sweet potato flour were 8.38 for appearance, 8.38 for 
color, 8.19 for odor, 8.21 for taste, 8.16 for texture, and 8.36 for overall satisfaction. Ray Rai with 50% and 75% of purple 
sweet potato flour had a hard texture, not a good property. Proximate analysis of Ray Rai with 25% of purple sweet potato 
flour as moisture, protein, fat, fiber and ash contents were 57.72  5.58  0.73  0.85 and 0.33% , respectively.  The moisture 
protein and ash content do not differ from basic Ray Rai formula but fat and fiber were higher than basic Ray Rai formula. 
This study showed that using 25% of purple sweet potato flour replaced the rice flour is the appropriate recipe for making 
a Ray Rai. Not only the advantage for purple color of Ray Rai but also benefit from the high amount of anthocyanin which 
is reported to have the antioxidant capacity and reduced lipid oxidation. 
 
Keywords: Purple Sweet Potato, Purple Sweet Potato Flour, Ray Rai Dough Press 
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บทน า 
ขนมเรไร หรือ รังไร เป็นขนมไทยโบราณ ท่ีเรียกว่าขนมเรไรเพราะมีลกัษณะเหมือนรังนก  เป็นขนมไทย ท่ีมี

ส่วนผสมหลกัคือ แป้งขา้วเจา้ โดยอาจจะผสมแป้งทา้วยายม่อมหรือแป้งมนัส าปะหลงั เพ่ือช่วยให้ขนมจบัตวัดีข้ึน นอกจาก
ส่วนผสมหลกัท่ีเป็นแป้งแลว้ ยงัมีส่วนผสมของมะพร้าวทึนทึกขดู หวักะทิ น ้ าตาลทราย เกลือ และงาคัว่ ความหอมจะไดจ้าก
น ้ าลอยดอกมะลิในขณะท่ีนวดแป้ง ส่วนสีของขนมเรไรไดม้าจากสีธรรมชาติของวตัถุดิบ เช่น สีเขียวจากใบเตย สีฟ้าจาก
อญัชนั (นลิน, 2553)  นอกจากน้ีอาจมีการเพ่ิมความหลากหลายของสีใหก้บัขนมเรไรดว้ยสีจากธรรมชาติจากวตัถุดิบอ่ืนๆ ท่ี
มีคุณประโยชน์ เช่น สีม่วงจากมนัเทศสีม่วง  

มนัเทศอุดมไปดว้ยสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายชนิด เช่น วติามินบี 1 วติามินบี 2 วติามินซี และ
วิตามินอี แร่ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และเหล็ก ใยอาหารและคาร์โบไฮเดรต มนัเทศสีม่วงมีสารพฤกษเคมี 
ในกลุ่มสีม่วงมีสารแอนโทไซยานินปริมาณสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัมนัเทศสีขาว สีเหลือง และสีส้ม สารแอนโทไซยานินมี
ประสิทธิภาพตา้นอนุมูลอิสระ ตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัของไขมนั และตา้นมะเร็ง รวมทั้งยงัช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอล 
(กรรณิการ์, 2557) 
 คณะผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไรดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วง เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหก้บัเกษตรกรผูป้ลูกมนัเทศสีม่วง เป็นการอนุรักษข์นมไทย อีกทั้งยงัสร้างทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 

วตัถุดบิและอุปกรณ์ 
 1.1 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการศึกษาปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไร  ประกอบดว้ย แป้งมนัเทศ
สีม่วงท่ีไดจ้ากการเตรียมมนัเทศสีม่วง พนัธ์ุพิจิตร 1  (Ipomoea batatas (L.) Lam  จากเกษตรกรผูป้ลูกมนัเทศสีม่วง จงัหวดั
กาญจนบุรี วนัท่ี 22 สิงหาคม 2560) แป้งขา้วเจ้า (ตราช้างสามเศียร)   แป้งมนัส าปะหลงั(ตราปลามงักร)  น ้ าตาลทราย              
(ตรามิตรผล)   เกลือป่น (ตราระฆงัทอง)  งาขาว  กะทิ  มะพร้าวทึนทึก  และกล่ินมะลิ (ตราวนิเนอร์) 

1.2 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการศึกษาปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไร  ไดแ้ก่  
1.เคร่ืองชัง่ดิจิตอล  2.ชอ้นตวง 3.ถว้ยตวง  4.พายยาง  5.พายไม ้ 6.ถว้ยสแตนเลส 7.กระทะทองเหลือง 8.อ่างผสม สแตนเลส  
9.พิมพข์นมเรไร 10. ผา้ขาวบาง 11.ลงัถึง  12.ถาดอลูมิเนียม  13.ตะแกรงร่อนขนาด 80  Mesh  14.เคร่ืองอบลมร้อน 
 1.3 อุปกรณ์ส าหรับการทดสอบทางประสาทสมัผสั ไดแ้ก่  
1. ส้อมพลาสติก 2. ถว้ยพลาสติกส าหรับชิม  3. แบบประเมินทดสอบทางประสาทสัมผสัดว้ยวิธีการใหค้ะแนนความชอบ 9 
ระดบั คะแนนท่ี 1 หมายถึง ไม่ชอบมากท่ีสุด และ 9  คะแนน หมายถึง ชอบมากท่ีสุด (เพญ็ขวญั, 2549) 
2.2  การผลติแป้งมนัเทศสีม่วง  

น าหัวมนัเทศสีม่วงสด จ านวน 4 กิโลกรัม ลา้งท าความสะอาดโดยเปิดก็อกให้ไหลผ่านหัวมนัเทศสีม่วงและปอก
เปลือก หั่นเป็นแผ่นหนา 2 มิลลิเมตร น่ึงท่ีอุณหภูมิ 100 °C นาน 20 นาที พกัให้เย็น 30 นาทีอบท่ีอุณหภูมิ 60 °C นาน                 
7 ชัว่โมง ดว้ยเคร่ืองอบลมร้อน น าเน้ือมนัเทศสีม่วงท่ีอบแหง้จนมีความช้ืนร้อยละ 8  มาบดใหล้ะเอียดดว้ยเคร่ืองป่ันเป็นเวลา 
2 นาที (ธนาภรณ์ และคณะ, 2559)  ร่อนแป้งผ่านตะแกรงร่อนขนาด 80 Mesh  มนัเทศสีม่วง จ านวน  4  กิโลกรัม สามารถ
ผลิตไดแ้ป้งมนัเทศสีม่วง จ านวน 400 กรัม 
2.3  การศึกษาสูตรพื้นฐานขนมเรไร 

การทดลองสูตรพ้ืนฐานขนมเรไรจ านวน 4 สูตรคดัเลือกต ารับพ้ืนฐานในการผลิตขนมเรไรดงัน้ี คือ ขนมเรไรสูตร
ท่ี 1 (เยาวภา, 2554) ขนมเรไรสูตรท่ี 2 (ธนศกัด์ิ และรัชวชิญ,์ 2554) ขนมเรไรสูตรท่ี 3 (อบเชย, 2551) และ ขนมเรไรสูตรท่ี 4 
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(ศรีนวล และคณะ, 2535) โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์(Randomized Complete Block Design, RCBD) 
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในดา้นลกัษณะปรากฏ  สี  กล่ิน  รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดว้ยวิธีการ
ชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) (เพ็ญขวญั, 2549)   โดยใช้ผูท้ดสอบชิมจ านวน 80 คน            
ซ่ึงเป็นอาจารยแ์ละนกัศึกษาคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 ขั้นตอนการท าขนมเรไรสูตรพ้ืนฐาน 

 
2.4  การทดแทนแป้งข้าวเจ้าในขนมเรไรด้วยแป้งมนัเทศสีม่วง 

น าสูตรพ้ืนฐานขนมเรไรท่ีผ่านการคดัเลือกจากหัวขอ้ 2.3 มาศึกษาการทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไร  ดว้ยแป้ง
มนัเทศสีม่วงท่ีระดบัต่างกนั  ซ่ึงท าใหไ้ดสู้ตรขนมเรไร 4 สูตร ไดแ้ก่ สูตรควบคุม (ใชแ้ป้งขา้วเจา้) สูตรทดแทนแป้งขา้วเจา้
ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ 25  ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 75 มีขั้นตอนการท าขนมเรไร ดงัภาพท่ี 2 โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในด้าน
ลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวมดว้ยวิธีการชิมแบบใหค้ะแนนความชอบ 9 ระดบั (9-Point 
Hedonic Scale) (เพญ็ขวญั, 2549)   โดยใชผู้ท้ดสอบชิมจ านวน 80 คน ซ่ึงเป็นอาจารย ์และนกัศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 
 
 
 
 

ผสมแป้งขา้วเจา้ แป้งมนั น ้าลอยดอกมะลิ  
ละลายใหเ้ขา้กนัอยา่ใหแ้ป้งเป็นเมด็ 

น าแป้งท่ีผสมไวใ้ส่ในกระทะทอง  
กวนใหแ้ป้งสุก 

กดใหเ้ป็นเสน้วางเรียงในลงัถึงท่ีปูดว้ยผา้ขาบาง 
น่ึงในน ้าเดือด 5 นาที ยกลงจากเตา 

ราดหนา้ขนมดว้ยหวักะทิ 
 

นวดต่อไปจนแป้งนุ่ม ป้ันแป้งเป็นกอ้นกลม 
เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1 น้ิว น าใส่พิมพข์นมเรไร 

ชัง่ส่วนผสมตามสูตร 
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ภาพที ่2 ขั้นตอนการท าขนมเรไรท่ีใชแ้ป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสูตรพ้ืนฐานขนมเรไร และการศึกษาปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนม

เรไรมาหาค่าเฉล่ีย (x ̅) วิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูล (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test, (DMRT) วเิคราะห์ผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป Statistic Package  for the Social Science (SPSS) Version 11 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. ผลการศึกษาสูตรพื้นฐานขนมเรไร 
 ผลการศึกษาสูตรพ้ืนฐานขนมเรไร 4 สูตร โดยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน 
รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม แสดงดงัตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 

ชัง่ส่วนผสมตามสูตร 

ผสมแป้งขา้วเจา้ แป้งมนั แป้งมนัเทศสีม่วง  
น ้าลอยดอกมะลิ ละลายใหเ้ขา้กนั 

น าแป้งท่ีผสมไวใ้ส่ในกระทะทอง  
กวนใหแ้ป้งสุก 

กดใหเ้ป็นเสน้  วางเรียงในลงัถึงท่ีปูดว้ยผา้ขาวบาง 
น่ึงในน ้าเดือด 5 นาที ยกลงจากเตา 

ราดหนา้ขนมดว้ยหวักะทิ 

นวดต่อไปจนแป้งนุ่ม ป้ันแป้งเป็นกอ้นกลม 
เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1 น้ิว น าใส่พิมพข์นมเรไร 
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ตารางที ่1 คะแนนความชอบในคุณลกัษณะต่าง ๆ ทางประสาทสมัผสัของขนมเรไรสูตรพ้ืนฐาน 

คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสั 
ขนมเรไรสูตรพ้ืนฐาน 

สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 สูตรท่ี 4 
ลกัษณะปรากฏns 8.10 ± 0.95 7.75 ± 1.03 8.03 ± 0.86 8.05 ± 1.05 
สีns 8.05 ± 0.87 7.83 ± 1.00 7.88 ± 0.79 8.05 ± 0.84 
กล่ิน 7.83 ± 0.98a 7.33 ± 1.09b 7.70 ± 0.75a 7.83 ± 0.95a 
รสชาติ 7.78 ± 0.89a 7.40 ± 0.84b 7.45 ± 1.05b 7.93± 0.96a 
เน้ือสมัผสั 7.55 ± 0.98b 7.23 ± 0.86c 7.38 ± 1.00bc 8.03 ± 0.94a 
ความชอบโดยรวม 7.90 ± 0.84a 7.53 ± 0.98b 7.80 ± 0.88ab 8.03 ± 0.89a 

หมายเหตุ : อกัษรท่ีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่          
ร้อยละ 95   ns ในแนวนอน หมายถึง ค่าท่ีไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 
 ผลการศึกษาสูตรพ้ืนฐานขนมเรไร เม่ือน าคะแนนความชอบขนมเรไรทั้ง 4 สูตรมาวเิคราะห์ ความแปรปรวน และ
เปรียบเทียบความแตกต่าง  พบวา่คุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นลกัษณะปรากฏ และดา้นสีของขนมเรไรทั้ง 4 สูตร ไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แต่คะแนนความชอบ  ดา้นกล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั 
และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยผูท้ดสอบชิมให้
คะแนนความชอบสูตรท่ี 1  มากท่ีสุดในดา้นกล่ิน รสชาติและความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกบัสูตรท่ี 4  (p<0.05) แต่ได้
คะแนนความชอบด้านเน้ือสัมผสัน้อยกว่าสูตรท่ี 4 (p>0.05)   คะแนนความชอบของสูตรท่ี 4 ในด้านสี กล่ิน รสชาติ                   
เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม  มีค่าคะแนนเฉล่ีย 8.05, 7.83, 7.93, 8.03 และ 8.03 ตามล าดบั อยูใ่นระดบัความชอบปาน
กลางถึงชอบมาก 

คะแนนความชอบขนมเรไรทั้ ง 4 สูตรแตกต่างกัน เน่ืองมาจากวตัถุดิบท่ีเป็นส่วนผสมและวิธีการท าขนม                      
ท่ีแตกต่างกัน จากการสังเกตระหว่างการผลิตขนมเรไรพบว่า สูตรท่ี 1 ขณะกวนแป้งจะสุก และจับตวัเป็นก้อนได้เร็ว 
ลกัษณะเน้ือแป้งท่ีกวนสุกแลว้เน้ือแป้งจะน่ิมมากไปเวลากดก้อนแป้งลงในพิมพ์กดขนมเรไรจะไม่ค่อยอยู่ตวั สูตรท่ี 2              
ขณะกวนแป้งสุกชา้ ลกัษณะเน้ือแป้งเม่ือสุกจะค่อนขา้งแขง็การกดแป้งลงพิมพท์ าไดย้าก แต่เสน้ของขนมค่อนขา้งสวยจบัตวั
เป็นรังนก เม่ือน่ึงสุกแป้งแขง็ไม่นุ่ม  สูตรท่ี 3 ขณะกวนแป้งสุก และจบัตวัเป็นกอ้นไดช้า้ลกัษณะแป้งเม่ือสุกมีความน่ิม การ
กดแป้งลงพิมพก์ดค่อนขา้งง่าย เสน้ขนมสวย อยูต่วั สูตรท่ี 4 ขณะกวนแป้งสุกจบัตวัเป็นกอ้นเร็ว ลกัษณะแป้งท่ีสุกจะเหนียว
นุ่ม เวลากดลงพิมพก์ดง่ายออกมาเป็นเสน้สวย อยูท่รงเหมือนรังนก เม่ือน่ึงสุกขนมเรไรจะนุ่ม จากลกัษณะของขนมเรไรท่ีท า
ได ้ท าให้ขนมเรไรสูตรท่ี 4 ไดรั้บคะแนนความชอบสูงกวา่สูตรอ่ืนๆ ในทุกดา้น ดงันั้นจึงเลือกสูตรท่ี 4 เป็นสูตรพ้ืนฐานใน
การศึกษาปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจ้าในขนมเรไร  เพราะมีเน้ือสัมผสัตามลกัษณะของขนมเรไรท่ีดี                    
มีเส้นสวย  อยูท่รงเหมือนรังนก  เม่ือน่ึงสุกขนมเรไรจะนุ่ม และมีคะแนนความชอบโดยรวมซ่ึงผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับ
มากท่ีสุด 
2. ผลการศึกษาปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งข้าวเจ้าในขนมเรไร 

ผลการศึกษาการทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไรดว้ยแป้งมนัเทศมีม่วง โดยประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัใน
ดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม ผลการทดลองดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 คะแนนความชอบในคุณลกัษณะต่าง ๆ ของขนมเรไรท่ีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงท่ีระดบัต่าง ๆ 
 

คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสั 
ปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้  (ร้อยละ) 

 สูตรควบคุม 25 50 75 

ลกัษณะปรากฏ 7.50 ± 1.03b 8.38 ± 0.64a 7.26 ± 0.76b 6.84 ± 0.85c 

สี 7.43 ± 0.96b 8.38 ± 0.77a 7.35 ± 0.83b 6.73 ± 0.86c 

กล่ิน 7.31 ± 1.00b 8.19 ± 0.78a 7.43 ± 0.87b 6.93 ± 0.87c 

รสชาติ 7.28 ± 1.04b 8.21 ± 0.74a 7.21 ± 0.74b 6.94 ± 0.92c 

เน้ือสมัผสั 7.31 ± 1.05b 8.16 ± 0.75a 7.25 ± 0.79b 6.88 ± 0.85c 

ความชอบโดยรวม 7.38 ± 0.93b 8.36 ± 0.70a 7.25 ± 0.82b 6.93 ± 0.79c 

หมายเหตุ : อกัษรท่ีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่            
ร้อยละ 95 

ผลการศึกษาการทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไรดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วง พบวา่ เม่ือน าคะแนนความชอบของขนม
เรไรทั้ง 4 สูตร ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย  พบวา่ คุณลกัษณะในดา้นลกัษณะ
ปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวมของขนมเรไรท่ีมีการทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วง
แตกต่างกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับขนมเรไร
ท่ีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงท่ีระดบัร้อยละ 25 มากท่ีสุด ในทุกคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัท่ีทดสอบ             
โดยมีคะแนนความชอบเฉล่ียในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวมเป็น 8.38,  8.38,  
8.19,  8.21,  8.16  และ 8.36   ตามล าดบั คะแนนเฉล่ียดงักล่าว มีค่าอยูใ่นระดบัความชอบมาก 

ผลการสังเกตระหว่างการผลิตขนมเรไรพบว่า  ขนมเรไรสูตรควบคุม ขณะกวนแป้งจะสุกจับตวัเป็นก้อนเร็ว 
ลกัษณะแป้งท่ีสุกจะเหนียวนุ่ม กดพิมพง่์ายเป็นเส้นสวย อยูท่รงเหมือนรังนก เม่ือน่ึงสุกขนมเรไรมีความนุ่ม  สูตรท่ี 2 ขนม
เรไรท่ีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงท่ีระดบัร้อยละ 25 ขณะกวนแป้งสุกจบัตวัเป็นกอ้น เสน้สีม่วงเขม้ จบัตวักนัดี 
อยูท่รงเหมือนรังนก เม่ือน่ึงสุกเน้ือสัมผสัเหนียว นุ่ม  มีกล่ินหอมของมนัเทศสีม่วง สูตรท่ี 3 ขนมเรไรท่ีทดแทนแป้งขา้วเจา้
ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงท่ีระดบัร้อยละ 50 ขณะกวน แป้งสุกจบัตวัเป็นกอ้นค่อนขา้งชา้ใชเ้วลาในการกวนเพ่ิมอีก 2นาทีเพราะ
แป้งติดกระทะท าใหค้วามร้อนไม่ถึงตวัแป้งท่ีกวน ลกัษณะแป้ง  ท่ีสุก เหนียว ไม่ค่อยนุ่ม การกดพิมพใ์ชแ้รงในการกดมาก 
เส้นค่อนขา้งติดกนั เม่ือน่ึงสุกขนมมีความนุ่มเล็กนอ้ยสีม่วงเขม้ตวัขนมแน่นมีกล่ินแป้งมนัเทศสีม่วง  สูตรท่ี 4 ขนมเรไรท่ี
ทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงท่ีระดบัร้อยละ 75 ขณะกวน แป้งสุกจบัตวัเป็นกอ้นค่อนขา้งชา้มากเวลาในการกวน
เพ่ิมอีก 3 นาทีเพราะแป้งท่ีติดกระทะมากท าให้ความร้อนไม่ถึงตวัแป้งท่ีกวน ลกัษณะแป้งท่ีสุก ค่อนขา้งเหนียวเละ การกด
พิมพใ์ชแ้รงกดค่อนขา้งมาก  เสน้ค่อนขา้งติดกนัมาก เม่ือน่ึงสุกขนมไม่ค่อยนุ่ม สีขนมเรไรเป็นสีม่วงเขม้มากกวา่สูตรท่ี 3 ตวั
ขนมแน่นข้ึนมากมีกล่ินแป้งงมนัเทศสีม่วงมาก  

จากลกัษณะของขนมเรไรท่ีท าได ้ท าใหข้นมเรไรท่ีทดแทนแป้งขา้วเจา้ท่ีระดบัร้อยละ 25  ไดรั้บคะแนนความชอบ
สูงกวา่สูตรท่ีทดแทนระดบัร้อยละ 50  และ 75 และยงัไดค้ะแนนสูงกวา่สูตรควบคุมท่ีไม่มีแป้งมนัม่วงในทุกดา้น (p< 0.05)  
จากผลการทดลองขา้งตน้จึงเลือกสูตรขนมเรไรท่ีมีการทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงท่ีระดบัร้อยละ 25 เป็นสูตร
ท่ีเหมาะสม น าตวัอยา่งขนมเรไรจากสูตรท่ีเหมาะสมน้ีไปทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพดา้นสี และวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ทางเคมีต่อไป 
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3. ผลการวเิคราะห์คุณสมบัตทิางกายภาพ 
คุณสมบติัทางกายภาพดา้นลกัษณะปรากฏ และสีของขนมเรไรสูตรพ้ืนฐานท่ีผา่นการคดัเลือก (สูตรควบคุม) และ

ขนมเรไรท่ีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงท่ีระดบัร้อยละ 25 แสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที ่3 คุณสมบติัทางกายภาพของขนมเรไรสูตรควบคุม และสูตรทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ 25 

 
คุณสมบติัทางกายภาพ 

ขนมเรไร 

สูตรควบคุม  สูตรแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ 25  

ลกัษณะปรากฏ เสน้สีขาวขุ่นจบัตวักนัดี เสน้สวย อยูท่รง
เหมือนรังนก เม่ือน่ึงสุกขนมเรไรจะนุ่ม 

เสน้สีม่วงเขม้ จบัตวักนัดี อยูท่รงเหมือน 
รังนก เม่ือน่ึงสุกเน้ือสมัผสัเหนียว นุ่ม 

มีกล่ินหอมของมนัเทศสีม่วง 
ค่าสี L* 60.19 ± 1.04a 47.16 ± 1.28 b 

       a* -0.88 ± -0.09b 3.67 ± 0.46a 
       b* 1.25 ± 0.15a -1.68 ± -0.28b 

หมายเหตุ :  อกัษรท่ีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั             
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพและสีของขนมเรไรสูตรควบคุมและสูตรปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ 
25 พบว่าขนมเรไรสูตรควบคุมลกัษณะเส้นสีขาวขุ่นจบัตวักนัดี เส้นสวย อยู่ทรงเหมือนรังนก เม่ือน่ึงสุกขนมเรไรจะนุ่ม  
ส่วนสูตรปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ 25 ลกัษณะเส้นสีม่วงเขม้ จบัตวักนัดี อยูท่รงเหมือนรังนก เม่ือน่ึงสุกเน้ือสัมผสั
เหนียว นุ่มมีกล่ินหอมของมนัเทศสีม่วง  พิจารณาจากค่า  ความสวา่ง (L*) ท่ียิง่ลดลง ค่า a* (สีแดง) และค่า b* (สีเหลือง) ค่า 
L* ขนมเรไร สูตรปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วง   ร้อยละ 25 มีแนวโนม้  ค่า L*  ลดลงกวา่สูตรควบคุม เน่ืองจากเม่ือทดแทนดว้ย
แป้งมนัเทศสีม่วงสีท่ีไดจ้ะมีความเขม้ข้ึน ค่า  a* สูตรปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ 25 จะมีค่าใกลก้บัสีแดงมากกวา่สูตร
ควบคุม  ส่วนค่า  b*   เม่ือขนมเรไรทดแทนดว้ยปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงจะมีค่าติดลบ  เพราะแป้งมนัเทศสีม่วงมีปริมาณ
สารแอนโทไซยานินสูงจึงท าใหค้่า b* ติดลบ ซ่ึงสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซ่ึงเป็นเมด็สีท่ีละลายน ้ าได ้เป็นสารให้
สีตามธรรมชาติท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มฟลาโวนอยด ์สีของแอนโทไซยานินจะเปล่ียนไปตามสภาวะความเป็นกรด-ด่าง เป็นสารท่ีให้
สีตั้งแต่สีน ้ าเงินเขม้หรืออาจไม่มีสีเลยเม่ืออยูใ่นสภาวะด่าง (pH>7) จะเปล่ียนเป็นสีม่วงเม่ืออยูใ่นสภาวะท่ีเป็นกลาง (pH=7) 
และจะเปล่ียนเป็นสีแดงถึงแดงเขม้ไดใ้นสภาวะเป็นกรด (pH<7)  (นิศารัตน์, 2559)  การเพ่ิมปริมาณแป้งมนัเทศมีม่วงใน
ขนมเรไรมีความแตกต่างจากสูตรควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
4.ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 

องศ์ประกอบทางเคมีของขนมเรไรสูตรควบคุม และสูตรท่ีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงท่ีระดบัร้อย
ละ 25 แสดงในตารางท่ี 4  
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ตารางที ่4 องคป์ระกอบทางเคมีของขนมเรไรสูตรควบคุม และสูตรปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ 
  ร้อยละ 25 

 
องคป์ระกอบทางเคมี  

ปริมาณ (ร้อยละ)  

 สูตรควบคุม  สูตรแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ 25  

ความช้ืน ns   57.74 ± 0.39 57.72 ± 1.75 
โปรตีน ns  5.66 ± 0.14 5.58 ± 0.17 

ไขมนั   0.48 ± 0.21b 0.73 ± 0.15a 
เถา้ ns       
เยือ่ใย   

0.29 ± 0.05 

0.26 ± 0.01b 
0.33 ± 0.01 

0.85 ± 0.34a 
หมายเหตุ :  อกัษรท่ีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าท่ีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่            
ร้อยละ95  ns ในแนวนอน หมายถึง ค่าท่ีไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95      

จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของขนมเรไรสูตรควบคุม และขนมเรไรท่ีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้ง
มนัเทศสีม่วงท่ีระดบัร้อยละ 25 มีค่าองคป์ระกอบเคมีของขนมเรไรในส่วนของปริมาณไขมนั  และเยื่อใยท่ีมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  โดยขนมเรไรท่ีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงท่ีระดบั
ร้อยละ 25 จะมีค่าปริมาณไขมนัและเยื่อใยท่ีเพ่ิมข้ึน  ดว้ยปริมาณของไขมนัและเยือ่ใยในแป้งมนัเทศสีม่วงมีมากกวา่ในแป้ง
ขา้วเจา้  (กรรณิการ์, 2014;l; สวนิตและคณะ,  2547) จึงมีผลใหป้ริมาณไขมนัและเยือ่ใยในขนมเรไรท่ีมีส่วนผสมของแป้งมนั
เทสร้อยะล 25 มีมากกวา่ในขนมเรไรท่ีท าจากแป้งขา้วเจา้เพียงชนิดเดียว ส่วนองคป์ระกอบทางเคมีของค่าความช้ืน  โปรตีน 
และเถา้  ของขนมเรไรสูตรควบคุม และขนมเรไรท่ีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงท่ีระดบัร้อยละ 25 ไม่แตกต่าง
กนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95   
 

สรุปผลการวจัิย 
การเพ่ิมปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไรมากข้ึน มีผลให้การกดขนมเรไรลงพิมพท์ าได้

ยากข้ึน  หลงัผา่นการน่ึงขนมเรไรมีเน้ือสมัผสัท่ีเหนียว ไม่นุ่ม ซ่ึงผิดจากลกัษณะของขนมเรไรท่ีดี นอกจากน้ีขนมเรไรยงัมีสี
ม่วงมากข้ึน การศึกษาการทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไรดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วง  พบวา่สามารถใชแ้ป้งมนัเทศสีม่วงทดแทน
แป้งข้าวเจ้าได้ร้อยละ 25 ของน ้ าหนักแป้ง โดยขนมเรไรน้ีได้รับคะแนนความชอบโดยรวมจากผูท้ดสอบชิมสูงท่ีสุด              
ขนมเรไรท่ีไดมี้ความคงรูปท่ีดี มีความเหนียวนุ่ม และมีปริมาณใยอาหารสูงกวา่ขนมเรไรสูตรควบคุมท่ีไม่มีการเติมแป้งมนั
เทศสีม่วง 
 

กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเร่ือง การศึกษาปริมาณแป้งมันเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจ้าในขนมเรไร ได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
คณะผูว้ิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีสนับสนุนทุนวิจยั  และขอขอบคุณคณะเทคโนโลยี            
คหกรรมศาตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีให้การสนบัสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์  และสถานท่ีในการท าวิจยั
คร้ังน้ี 
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การศึกษาสภาวะในการให้ความร้อนที่เหมาะสมในการเกดิเจลกุ้งขาว 
Study on the Optimum Heat Treatment Conditions for White Shrimp Gel 

 
ธิติมา พานิชย์1*  

Thitima Panich1*  
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาวะในการให้ความร้อนท่ีเหมาะสมในการเกิดเจลกุง้ขาวเพ่ือใชป้ระโยชน์
จากกุง้ขาวท่ีมีขนาดเลก็ (120-140 ตวั/กิโลกรัม) ในการผลิตผลิตภณัฑเ์จลกุง้ เช่น ลูกช้ินกุง้ และไส้กรอกกุง้ เป็นตน้ โดยน า
กุง้มาปอกเปลือก ผ่าหลงั สับผสมกบัเกลือร้อยละ 2.5 น ามาอดัลงในไส้เทียมแบบคอลลาเจนขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.5 
เซนติเมตร ใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ 80, 85 และ 90 องศาเซลเซียส นาน 5, 10 และ 15 นาที แลว้น ามาวดัค่าสี พบวา่เจลกุง้ขาว
มีสีส้มอมแดง โดยเจลท่ีให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีค่า a* สูงกว่าท่ีอุณหภูมิ 85 และ 90 องศาเซลเซียส 
(p<0.05) ส่วนค่า L* และ b* มีค่าไม่แตกต่างกนั เม่ือท าการวดัค่าความสามารถในการอุม้น ้ า พบวา่ เม่ือเพ่ิมอุณหภูมิในการ
ใหค้วามร้อนท าใหเ้จลกุง้มีความสามารถในการอุม้น ้ าเพ่ิมข้ึน จากการตรวจสอบรูปแบบของโปรตีน พบวา่การใหค้วามร้อน
ท่ีอุณหภูมิ 85 และ 90 องศาเซลเซียส สามารถท าให้เกิดการสร้างพนัธะไดซลัไฟด์ไดม้ากกว่าท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
นอกจากน้ีการให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ท าให้เจลมีค่าแรงเจาะทะลุต ่ากว่าท่ีอุณหภูมิ 85  และ 90 องศา
เซลเซียส ตามล าดบั ในขณะท่ีการใหค้วามร้อนท่ีระยะเวลาสั้นท าใหเ้จลมีค่าระยะทางก่อนเจาะทะลุสูงกวา่ท่ีระยะเวลานาน 
การใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที เป็นสภาวะท่ีเหมาะสมในการเกิดเจลกุง้ขาว เน่ืองจากมีค่าความ
แขง็แรงของเจลสูงท่ีสุด (p<0.05) โครงข่ายของเจลมีลกัษณะแน่นทึบและต่อเน่ือง 
 
ค าส าคญั : กุง้ขาว, เจลกุง้, การใหค้วามร้อน 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to study the optimum heat treatment conditions for white shrimp gel in order to 
use as a guideline for utilization of small white shrimp (a size of 120-140 shrimps/kg) in shrimp gel products such as shrimp 
balls and shrimp sausages.  The shrimp were peeled, deveined and chop with 2.5% NaCl. Then sol were stuffed in collagen 
casing with a diameter of 1.5 cm. Directed heat treatment was performed at 80, 85 and 90 oC for 5, 10 and 15 min. After that, 
the color was determined. It was found that the color of all heat treated gels were orange-red. The a* value of 80 oC heated 
treated gel was higher than 85 and 90 oC (p<0.05). Whereas, the difference between the samples in L* and b* values was not 
found. The water holding capacity of shrimp gels were increased with increasing the heated temperature. The SDS-PAGE 
pattern revealed that heated gel with 85 and 90 oC contained disulfide bond more than that of 80 oC. Breaking force of 80 oC 
treated gels were lower than treated gel with 85 and 90 oC, respectively, whereas the deformation of samples heated with 
short time was higher than long time heated gel. Heating gel at 90 oC for 10 min was the suitable condition to set shrimp gel 
due to the highest gel strength (p<0.05) and containing the ordered and dense network with continuous protein strand. 
    
Keyword: White shrimp, Shrimp gel, Heat treatment 
 

บทน า 
กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) เป็นกุ้งชนิดหน่ึงท่ีนิยมเล้ียงกันในปัจจุบัน แต่เดิมเป็นกุ้งท่ีมี ถ่ินก าเนิดใน

ต่างประเทศ แต่มีการน าเขา้มาเพาะเล้ียงในประเทศไทยทดแทนปริมาณกุง้กลุาด า เน่ืองจากประสบปัญหาความไม่พอเพียงของ
ปริมาณพ่อและแม่พนัธ์ุกุง้กลุาด าท าให้ไม่สามารถรองรับอุตสาหกรรมการผลิตกุง้ได ้ตลอดจนกุง้ขาวมีอตัราการเจริญเติบโต 
และทนทานต่อโรคไดดี้กว่า  (Miranda,  2010) กุ้งขาวท่ีมีการเล้ียงในประเทศไทยเป็นกุ้งท่ีมีการปรับปรุงพนัธ์ุให้มีความ
เหมาะสมส าหรับใชใ้นการเพาะเล้ียงเชิงพาณิชย ์ผลจากการปรับปรุงพนัธ์ุและการน ากุง้ขาวเขา้มาเล้ียงท าให้ประเทศไทย
สามารถยกระดบัก าลงัการผลิตไดม้ากข้ึน โดยในปี 2560 มีปริมาณการส่งออกกุง้ขาว 175,146.12 ตนั มูลค่า 58,933.34 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.50 และร้อยละ 84.33 ของปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุง้ทะเลทั้งหมด ตามล าดบั (สุธาสินี, 2561) 
ผลิตภณัฑจ์ากกุง้ท่ีนิยมแปรรูปและมีความส าคญัต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทย ไดแ้ก่ กุง้แช่เยอืกแขง็ ซ่ึงมีปริมาณการส่งออก 
จ านวน 277,752 ตนั/ปี คิดเป็นมูลค่า 75,666 ลา้นบาท โดยมีการส่งออกไปจ าหน่ายยงัตลาดต่างประเทศในหลากหลายรูปแบบ 
เช่น แบบกุ้งสดทั้ งตวัแช่เยือกแข็ง แบบกุ้งปอกเปลือกไวห้างแช่เยือกแข็ง และกุ้งตม้ปอกเปลือกแช่เยือกแข็ง นอกจาก
ผลิตภณัฑ์กุ้งแช่เยือกแข็งแลว้ ยงัมีผลิตภณัฑ์กุ้งแปรรูปชนิดอ่ืนๆ เช่น กุ้งตม้บรรจุกระป๋อง และกุ้งแห้ง วางจ าหน่ายใน
ทอ้งตลาดอีกดว้ย แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัอุตสาหกรรมกุง้ของไทยก าลงัประสบปัญหาในด้านคู่แข่งในการผลิตกุง้ และมี
จ านวนผลิตภณัฑเ์ขา้มาแข่งขนัในตลาดโลกเพ่ิมมากข้ึน ไดแ้ก่ ประเทศเอกวาดอร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย ประกอบกบัตลาด
หลักในการส่งออกกุ้งของไทยในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุ่น (Gillett, 2008) ยงัประสบปัญหาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะปัญหาหน้ีสินในสหภาพยโุรปและปัญหาทางการคลงัของสหรัฐอเมริกา และปัญหาการกีดกนัทาง
การคา้จากประเทศผูน้ าเขา้ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุง้ของประเทศไทย ดงันั้นทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรม
กุง้ไทยตอ้งร่วมมือกนัและเร่งปรับตวั โดยผูส่้งออกควรเนน้การแปรรูปผลิตภณัฑเ์พ่ิมมูลค่าให้มีความหลากหลายมากข้ึน (กลั
ชิญา, 2561) ซ่ึงนอกจากปัญหาจะเกิดข้ึนในภาคอุตสาหกรรมแลว้ในภาคการเกษตรก็ประสบปัญหาด้วยเช่นกนั กล่าวคือ 
เกษตรกรผูเ้พาะเล้ียงกุง้ขาวบริเวณชายฝ่ังในพ้ืนท่ีภาคใตซ่ึ้งเป็นพ้ืนท่ีหลกัประสบปัญหาน ้ าท่วมฟาร์มกุง้เป็นประจ าในช่วงฤดู
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ฝน ท าให้เกษตรกรจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการจบักุ้งก่อนครบระยะเวลาการเล้ียงและจ าหน่ายกุ้งในราคาถูก ประสบปัญหา
ขาดทุน เน่ืองจากกุง้มกัมีขนาดเลก็และไม่เป็นท่ีตอ้งการของโรงงานอุตสาหกรรมกุง้  

จากปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีแนวความคิดในการน ากุง้ขาวขนาดเลก็มาใชป้ระโยชน์ในการผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ิมมูลค่า
จากกุง้ขาว โดยผลิตภณัฑ์เพ่ิมมูลค่าชนิดหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจและมีความเป็นไปไดใ้นการใชป้ระโยชน์จากกุง้ขนาดเล็ก 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์เจลกุง้ เช่น ไส้กรอกกุง้ และลูกช้ินกุง้ เป็นตน้ ซ่ึงวิธีการเตรียมเจลสามารถท าโดยการน าเน้ือกุง้มาบดให้
ละเอียด เติมเกลือ และส่วนผสมอ่ืนๆ น ามาข้ึนรูปและน ามาเซ็ทเจลโดยการใหค้วามร้อน ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเกิดเจล 
คือ สภาวะในการให้ความร้อน ไดแ้ก่ อุณหภูมิ และเวลาในการให้ความร้อนซ่ึงส่งผลต่อความแขง็แรงและความยืดหยุน่ของ
เจล และกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสท่ีมีผลต่อการท าลายโครงสร้างของเจล ทั้งน้ีในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งเน้นท่ีจะ
ท าการศึกษาสภาวะอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมในการเกิดเจลของกุง้ขาวโดยใชกุ้ง้ขาวขนาดเล็กประมาณ 120-140 ตวัต่อ
กิโลกรัม เป็นวตัถุดิบในการศึกษา ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นพ้ืนฐานในการเซ็ทเจลดว้ยความร้อนในผลิตผลิตภณัฑเ์จลชนิดต่างๆ 
จากกุง้ เช่น ไส้กรอกกุง้ ลูกช้ินกุง้ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บักุง้ชนิดอ่ืน ๆ เช่น กุง้ทะเลซ่ึงพบมากใน
ทอ้งถ่ินบางฤดูกาล หากเพ่ิมทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากกุง้ขนาดเล็กให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึนจะเป็นวิธีการ
หน่ึงในการแกปั้ญหาใหก้บัเกษตรกร และเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑจ์ากกุง้ในทอ้งตลาดใหมี้มากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเตรียมกุ้งขาว 

กุง้ขาวขนาดประมาณ 120-140 ตวั/กิโลกรัม ซ้ือมาจากฟาร์มเพาะเล้ียงกุง้ ในเขตจงัหวดัสงขลา โดยมีระยะเวลาตั้งแต่
การจบักุง้จนเร่ิมท าการทดลองไม่เกิน 5 ชัว่โมง โดยกุง้จะถูกเก็บรักษาในกล่องโฟมมีอตัราส่วนของกุง้ต่อน ้ าแข็งเท่ากบั 1:3 
ในระหวา่งการขนส่งมายงัห้องปฏิบติัการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา
ภายใน 1 ชัว่โมง 
2. การเตรียมโซลกุ้งขาว 

น ากุง้มาลา้งน ้ าใหส้ะอาด ตดัหวั ปอกเปลือก และผา่หลงัเพ่ือดึงเสน้ด าออก น ากุง้มาหัน่ตดัขวางเพ่ือใหง่้ายต่อการสบั
ผสม สับผสมให้เน้ือละเอียดนาน 1 นาที เติมเกลือร้อยละ 2.5 ของปริมาณเน้ือกุง้หัน่ จากนั้นสับผสมต่อไป เติมน ้ าเยน็จดัเพ่ือ
ปรับปริมาณความช้ืนสุดทา้ยใหมี้ค่าเท่ากบัร้อยละ 80 สับผสมจนเป็นเน้ือเดียวกนัโดยใชเ้วลาทั้งหมดไม่เกิน 4 นาที น ามาอดั
ลงไปในไส้เทียมส าหรับไส้กรอกแบบคอลลาเจนขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.5 เซนติเมตร แลว้มดัให้เป็นท่อน ความยาวท่อน
ละ 10 เซนติเมตร 
3. ศึกษาสภาวะในการให้ความร้อนทีเ่หมาะสมในการเกดิเจลกุ้งขาว 

ท าการเซ็ทเจลแบบขั้นตอนเดียว (Direct heat) โดยการใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิแตกต่างกนั 3 ระดบั ไดแ้ก่ 80, 85 และ 
90 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการให้ความร้อนท่ีแตกต่างกนั 3 ระดบั ไดแ้ก่ 5, 10 และ 15 นาที จากนั้นท าให้เยน็ทนัที 
น าตวัอยา่งมาเก็บรักษาในน ้ าแขง็และเก็บไวใ้นหอ้งเยน็ จนกระทัง่น าไปตรวจสอบคุณสมบติั ดงัน้ี 
3.1 ค่าสี ท าการวดัค่าสีในระบบ CIE Lab โดยใชเ้คร่ืองวดัค่าสี Hunter Lab เม่ือ L* คือค่าความสวา่ง ค่า a* คือ ค่าความเป็นสี
แดง (+) และสีเขียว (-) และ b* คือ ค่าความเป็นสีเหลือง (+) และสีน ้ าเงิน (-)    
3.2 ค่าสูญเสียน ้าหนัก โดยค านวณจากค่าความแตกต่างของน ้ าหนักของตวัอย่างก่อนและหลงัการให้ความร้อนเทียบกบั
น ้ าหนกัตวัอยา่งเร่ิมตน้ ซ่ึงมีวธีิการค านวณดงัสมการท่ี (1) 

ค่าการสูญเสียน ้ าหนกั (%)      = [(W1-W2) / W1] x 100      (1) 
เม่ือ W1 : น ้าหนกัตวัอยา่งก่อนการใหค้วามร้อน (น ้าหนกัตวัอยา่งเร่ิมตน้) 
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  W2 : น ้าหนกัตวัอยา่งหลงัการใหค้วามร้อน 
3.3 ค่าความสามารถในการอุ้มน ้า โดยค านวณหาปริมาณน ้ าท่ีมีอยู่ในตวัอย่างภายหลงัการหมุนเหวี่ยงเทียบกบัปริมาณน ้ า
ทั้งหมดท่ีมีในตวัอยา่ง ตามวธีิของ Jatupong et al., (2000) ซ่ึงมีวธีิการค านวณดงัสมการท่ี (2) 

ค่าความสามารถในการอุม้น ้ า (%)     =      [ (IWC-WL) / IWC ] x 100  (2) 
เม่ือ IWC : ความช้ืนของตวัอยา่ง x น ้าหนกัของตวัอยา่ง 

  WL : น ้าหนกัของน ้ าท่ีปลดปล่อยออกจากตวัอยา่งภายหลงัการหมุนเหวีย่ง 
3.4 ตรวจสอบรูปแบบโปรตีนไมโอไฟบริล โดยใช้เทคนิคอิเลคโตรโฟรีซีส (Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 
electrophoresis : SDS-PAGE) ดดัแปลงจากวิธีของ Leammli (1970) โดยใชชุ้ดอิเลคโตรโฟรีซีสแบบมินิเจล (Mini protein II 
model, Bio-rad, USA) โดยตวัอยา่งเจลกุง้ท่ีผา่นการให้ความร้อนท่ีสภาวะต่าง ๆ จะถูกน ามาเตรียมในสารละลายบฟัเฟอร์ท่ีมี
และไม่มี 10% β-mercaptoethanol เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนแบบรีดิวซิง (reducing) และนอนรีดิวซิง (non-reducing) 
ตามล าดับ โดยใช้ polyacrylamide gel ท่ีประกอบด้วย 10% running gel และ 4% stacking gel และใช้ Coomassie Brilliant 
Blue R-250 ในการย้อมสีโปรตีน และใช้โปรตีนมาตรฐานท่ีทราบน ้ าหนักโมเลกุล High Molecular Weight (Sigma) 
ประกอบด้วย  myosin, β-galactosidase, phosphorylase b, fructose-6-phosphate kinase, albumin, glutamic dehydrogenase, 
ovalbumin, glyceraldehydes-3-phosphate dehydrogenase มีน ้ าหนักโมเลกุล  250, 116, 97, 84, 66, 55, 45 และ  36 KDa 
ตามล าดบั    
3.5 คุณลักษณะเน้ือสัมผัส โดยการวดัค่าแรงเจาะทะลุ (breaking force) และระยะทางก่อนเจาะทะลุ (deformation) โดย
ดดัแปลงจากวิธีของ Lanier (1992) โดยใชเ้คร่ืองวดัคุณลกัษณะเน้ือสัมผสั (Texture analyser) (TA-XT2i model, Stable Micro 
System, UK) โดยใชห้วัเขม็แบบลูกตุม้ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 5 มิลลิเมตร และใชค้วามเร็วในการวดั 60 มิลลิเมตรต่อนาที  
3.6 โครงสร้างทางจุลภาค โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) ท าการคดัเลือกตวัอยา่งเจ
ลกุง้ท่ีมีค่าความแข็งแรงของเจลสูงเป็นสองล าดบัแรกมาตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคของเจลโดยใช้วิธี Nip and Moy 
(1988) เตรียมตวัอยา่งโดยการแช่ในสารละลายกลูทาราลดีไฮด์ร้อยละ 2.5 ใน 0.2 โมลาร์ ฟอสเฟตบฟัเฟอร์พีเอช 7.2 นาน 2 
ชัว่โมง ท าการดึงน ้ าออกจากตวัอยา่งโดยการแช่ในสารละลายแอลกอฮอลเ์ขม้ขน้ร้อยละ10, 30, 50, 70, 90 และ 100 จากนั้นน า
ตวัอยา่งมาท าใหแ้หง้และน ามาฉาบดว้ยทองแลว้ท าการตรวจสอบโครงสร้างโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศนแ์บบส่องกราด (JSM 5800 
LV, JEOL,Tokyo) 
3.7 การวเิคราะห์ทางสถติ ิ

วางแผนทดลองแบบเฟคเทอเรียล (3x3) ในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Factorial (3x3) in CRD) ท าการ
ทดลอง 3 ซ ้ าในแต่ละชุดการทดลอง ท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใชว้ธีิ 
Duncan’s multiple rang test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. ผลของสภาวะในการให้ความร้อนต่อค่าสีของเจลกุ้งขาว 

จากการตรวจสอบค่าสีของเจลกุง้โดยการวดัค่าสี ในระบบ CIE Lab พบวา่เม่ือท าการเปรียบเทียบเจลกุง้ขาวท่ีผ่าน
การให้ความร้อนและระยะเวลาในการให้ความร้อนท่ีระดบัต่างๆ พบวา่ทุกชุดการทดลองมีค่า L*, a* และ b* ท่ีใกลเ้คียงกนั 
อยา่งไรก็ตามท่ีสภาวะอุณหภูมิในการให้ความร้อนเดียวกนั ค่า L* มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมระยะเวลาในการให้ความร้อน 
และเม่ือเปรียบเทียบท่ีระยะเวลาในการให้ความร้อนท่ีเท่ากนั พบวา่ ค่า a* มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมอุณหภูมิในการให้ความ
ร้อน  (ภาพท่ี 1) ทั้งน้ีโซลกุง้ขาวในทุกชุดการทดลองจะเกิดการเปล่ียนแปลงสีจากสีเทาด ากลายเป็นสีส้มอมแดงภายหลงัการ
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ให้ความร้อน ทั้งน้ีโดยทัว่ไปในชั้นของหนงัท่ีอยูภ่ายใตเ้ปลือกกุง้จะเป็นบริเวณท่ีมีสารประกอบเชิงซอ้นระหวา่งโปรตีนและ
แคโรทีนอยด์ในกลุ่มแอสตาแซนทีนท่ีเรียกวา่ แคโรทีโนโปรตีน (carotenoprotein) ซ่ึงมีสีเทาอมน ้ าเงิน (Okada et al., 1995) 
ในระหวา่งกระบวนการให้ความร้อนท าใหเ้กิดท าลายโครงสร้างเชิงซอ้นดงักล่าว ส่งผลให้โปรตีนเกิดการเสียสภาพและเกิด
การแยกตวัออกของแคโรทีนอยด์ออกจากโปรตีนมาอยูใ่นรูปของแอสตาแซนทีนอิสระ จึงท าใหสี้สม้แดงของแอสตาแซนทีน
มีความโดดเด่นข้ึน (Von Elbe and Schwartz, 1996) อยา่งไรก็ตามสีจะเขม้ข้ึนเม่ือเพ่ิมอุณหภูมิในการใหค้วามร้อนจนถึงจุดท่ี
เกิดการเสียสภาพของโปรตีนอยา่งสมบูรณ์ ดงันั้นจึงท าใหค้่า a* ของเจลกุง้มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมอุณหภูมิในการให้ความ
ร้อน 

 
ภาพที ่1 ค่าสีของเจลกุง้ขาวท่ีผา่นการใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิและเวลาแตกต่างกนั 

หมายเหตุ ตวัอกัษรพิมพเ์ลก็ท่ีเหมือนกนัของปัจจยัค่าสีเดียวกนั ไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
(p≥0.05) 
2. ผลของสภาวะในการให้ความร้อนต่อค่าการสูญเสียน า้และความสามารถในการอุ้มน า้ของเจลกุ้งขาว 

จากการตรวจสอบค่าการสูญเสียน ้ าหนกัและค่าความสามารถในการอุม้น ้ าของเจลกุง้ขาวท่ีผ่านการให้ความร้อนท่ี
สภาวะต่างๆ ให้ผลการทดลองแสดงดงัภาพท่ี 2 ซ่ึงจะเห็นไดว้่าการให้ความร้อนท่ีระยะเวลาสั้นๆ เพียง 5 นาที จะเกิดการ
สูญเสียน ้ าไดม้ากอนัเป็นผลมาจากโปรตีนมีการเกิดเจลท่ีไม่สมบูรณ์ ท าใหเ้กิดการสูญเสียน ้ าออกไปจากโครงสร้าง ในขณะท่ี
การใหค้วามร้อนท่ีนาน 15 นาที ก็เป็นระยะเวลาในการใหค้วามร้อนท่ีนานเกินไปจนท าใหเ้กิดการสูญเสียน ้ าออกจากโครงขา่ย
ของเจล ดงัภาพท่ี 2A โดยจะพบวา่ค่าการสูญเสียน ้ าหนกัของเจลกุง้ท่ีผา่นการใหค้วามร้อนท่ีสภาวะอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 
นาน 5 นาที มีค่าต ่าท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที และท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 15 
นาที (p≥0.05) ในขณะท่ีค่าความสามารถในการอุม้น ้ าของเจลกุง้ในทุกชุดการทดลองมีคา่ใกลเ้คียงกนัและไม่แตกต่างกนัอยา่ง
ชดัเจน (p≥0.05) เม่ือเพ่ิมอุณหภูมิในการให้ความร้อนท าใหค้่าความสามารถในการอุม้น ้ าของเจลมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีอาจ
เป็นผลมาจากการให้ความร้อนท่ีเพ่ิมข้ึนสามารถสร้างพนัธะระหวา่งโมเลกุลของโปรตีนไดม้ากข้ึนส่งผลให้เกิดการเพ่ิมข้ึน
ของค่าความสามารถในการอุม้น ้ าของเจล โดยค่าความสามารถในการอุม้น ้ าท่ีมีค่ามากท่ีสุดสามส าดบัแรก ไดแ้ก่ ท่ีสภาวะ
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 5, 10 และ 15 นาที ตามล าดบั จากผลการทดลอง จะเห็นไดว้า่ การใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ 90 
องศาเซลเซียส นาน 10 นาที มีแนวโนม้ท่ีจะใหเ้จลท่ีมีคุณลกัษณะท่ีดีทีสุด คือมีค่าการสูญเสียน ้ าหนกัท่ีต ่า และความสามารถ
ในการอุม้น ้ าค่อนขา้งสูง รองลงมาคือเจลท่ีผา่นการใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน  5 นาที 
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ภาพที ่2 ค่าการสูญเสียน ้ าหนกั (A) และค่าความสามารถในการอุม้น ้ า (B) ของเจลกุง้ขาวท่ีผา่นการใหค้วามร้อนท่ีสภาวะ 

    อุณหภูมิและเวลาแตกต่างกนั 
หมายเหตุ : ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในกราฟเดียวกนัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  (p≥0.05) 
3. ผลของสภาวะในการให้ความร้อนต่อรูปแบบของโปรตนีไมโอไฟบริลของเจลกุ้งขาว 
 จากการตรวจสอบรูปแบบของโปรตีนไมโอไฟบริลของเจลกุง้ขาวท่ีเซ็ทเจลโดยการใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิและเวลา
ท่ีแตกต่างกนั ท าการตรวจสอบโดยใชเ้ทคนิคอิเลคโตรโฟรีซีส แบบนอนรีดิวซิงและรีดิวซิง ให้ผลการทดลองแสดงดงัภาพท่ี 
3A และ 3B ตามล าดบั เม่ือสงัเกตแถบของโปรตีนไมโอซินเสน้หนกั (MHC) ของตวัอยา่งท่ีใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ 85 และ 90 
องศาเซลเซียส มีความหนาของแถบโปรตีน MHC มากกวา่เจลท่ีผา่นการใหค้วามร้อนท่ี 80 องศาเซลเซียส แสดงใหเ้ห็นวา่การ
ใหค้วามร้อนท่ีระดบั 85 และ 90 องศาเซลเซียส ท าใหเ้กิดการสร้างพนัธะไดซลัไฟดใ์นเจลกุง้ขาวไดม้ากกวา่ท่ีระดบั 80 องศา
เซลเซียส ทั้งน้ีเน่ืองจากการใหค้วามร้อนท่ีสภาวะอุณหภูมิสูงจะเร่งการสร้างพนัธะไดซลัไฟดไ์ดม้าก มีรายงานวา่การใหค้วาม
ร้อนแก่โซลของปลาท่ีอุณหภูมิสูงกวา่ 60-70 องศาเซลเซียส ท าให้เกิดการสร้างพนัธะพนัธะไดซลัไฟด์ระหวา่งโมเลกุลของ
โปรตีน มีผลต่อการเกิดโครงข่ายของเจล ทั้งน้ีโปรตีนสามารถคลายเกลียวไดสู้งข้ึนท่ีอุณหภูมิสูง มีผลท าให้หมู่ซิสเตอีนภาย
ในโมเลกุลเป็นอิสระและสามารถเกิดพนัธะไดซัลไฟด์ระหว่างพอลิเพปไทด์ไดม้ากข้ึน (สุทธวฒัน์, 2549) อย่างไรก็ตาม
ระยะเวลาในการใหค้วามร้อนท่ีแตกต่างกนัไม่ไดท้ าใหค้วามหนาของแถบโปรตีน MHC  มีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
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ภาพที่ 3 รูปแบบของโปรตีนเม่ือท าการตรวจสอบโดยใชเ้ทคนิคอิเลคโตรโฟรีซีสของเจลกุง้ขาวท่ีเตรียมจากกุง้ขาวท่ีผา่นการ
ให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 5, 10 และ 15 นาที (แถบ 1, 2 และ 3 ตามล าดบั) อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 
นาน 5, 10 และ 15 นาที (แถบ 4, 5 และ 6 ตามล าดบั) และอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 5, 10 และ 15 นาที (แถบ 7, 8 และ 
9 ตามล าดบั) โดยภาพ A เป็นโปรตีนท่ีไม่มี β-mercaptoethanol, ภาพ B เป็นโปรตีนท่ีมี β-mercaptoethanol และ MHC: ไม
โอซินเสน้หนกั 
4. ผลของสภาวะในการให้ความร้อนต่อคุณลกัษณะเน้ือสัมผสัของเจลกุ้งขาว 
 จากการตรวจสอบคุณลกัษณะเน้ือสัมผสัของเจลกุง้ขาวโดยการวดัค่าแรงเจาะทะลุ และระยะทางก่อนเจาะทะลุของ
เจลท่ีเตรียมจากกุง้ขาวท่ีใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิและเวลาแตกต่างกนั พบวา่เจลกุง้ท่ีเตรียมจากตวัอยา่งท่ีผา่นการใหค้วามร้อน
ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีแนวโน้มจะมีค่าแรงเจาะทะลุต ่ากว่าท่ีอุณหภูมิ 85 และ 90 องศาเซลเซียส ตามล าดับ              
(ภาพท่ี 4A)  ทั้งน้ีการให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนส่งผลใหเ้กิดการสร้างพนัธะบางชนิดท่ีมีบทบาทส าคญัในการสร้างความ
แขง็แรงของเจล ไดแ้ก่ พนัธะไฮโดรโฟบิค ซ่ึงจะเกิดไดม้ากข้ึนท่ีใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิสูง (สุทธวฒัน์, 2549) ซ่ึงเจลท่ีเตรียม
จากกุง้ขาวท่ีผ่านการให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที มีค่าแรงเจาะทะลุสูงกว่าการให้ความร้อนท่ี
สภาวะอ่ืนอยา่งชดัเจน (p<0.05) อยา่งไรก็ตามเม่ือใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ค่าแรงเจาะทะลุมีค่า
ลดลง ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากการใหค้วามร้อนท่ีนานเกินไปจะท าใหเ้กิดการสะสมพลงังานความร้อนท่ีมากเกินพอท่ีจะท าลาย
พนัธะระหว่างโมเลกุลของโปรตีนได ้ส่งผลให้เจลมีความแข็งแรงลดลง (สุทธวฒัน์, 2549) ส่วนค่าระยะทางก่อนเจาะทะลุ 
พบวา่เม่ือใหค้วามร้อนในการเซ็ทเจลท่ีระยะเวลาสั้นๆ จะมีค่าระยะทางก่อนเจาะทะลุจะมีค่าสูงกวา่การใหค้วามร้อนเป็นระยะ
เวลานาน (ภาพท่ี 4B)   
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ภาพที่ 4 ค่าแรงเจาะทะลุ (A) และค่าระยะทางก่อนเจาะทะลุ (B) ของเจลกุง้ขาวท่ีผา่นการใหค้วามร้อนท่ีสภาวะอุณหภูมิและ
เวลาแตกต่างกนั 
หมายเหตุ : ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนัในกราฟเดียวกนัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (p≥0.05) 
5. ผลของสภาวะในการให้ความร้อนต่อโครงสร้างทางจุลภาคของเจลกุ้งขาว 
 น าเจลกุง้ขาวมาท าการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาค โดยการคดัเลือกเจลท่ีมีค่าความแขง็แรงของเจลสูงเป็น
สองล าดบัแรกมาท าการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราด โดยตวัอยา่งท่ีคดัเลือก ไดแ้ก่ 
เจลท่ีใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที และเจลท่ีใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 
ผลการทดลองแสดงดงัภาพท่ี 5  
 จะเห็นไดว้่าเจลกุง้ขาวท่ีให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที (ภาพท่ี 5B) มีโครงข่ายของ
เส้นใยโปรตีนท่ีหนาแน่น ซบัซอ้น แน่นทึบ และเส้นใยโปรตีนจะมีลกัษณะต่อเน่ือง มีช่องวา่งภายในโครงข่ายโปรตีนน้อย 
ในขณะท่ีโครงข่ายเจลโปรตีนท่ีใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที จะมีช่องวา่งเกิดข้ึนอยา่งชดัเจน เสน้ใย
โปรตีนจะขาด และไม่ต่อเน่ือง (ภาพท่ี 5A) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการทดลองค่าการสูญเสียน ้ าหนกัโดยพบวา่เจลท่ีใหค้วามร้อน
ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที มีค่าการสูญเสียน ้ าหนกัต ่า (ภาพท่ี 2A) ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการท่ีโครงข่ายของเจล
ท่ีหนาแน่นทึบ ท าใหส้ามารถกกัเก็บน ้ าไวใ้นโครงข่ายของเจลได ้มากกวา่  
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ภาพที ่5 โครงสร้างทางจุลภาคของของเจลกุง้ขาวท่ีเตรียมจากกุง้ขาวท่ีผา่นการใหค้วามร้อนท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 
5 นาที (A) และ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที (B) (ก าลงัขยาย 10,000 เท่า) 
 

สรุปผลการวจัิย 
  จากการเตรียมเจลจากกุง้ขาวท่ีมีขนาดเล็กประมาณ 120-140 ตวั/กิโลกรัม ท าการปอกกุง้ ผ่าหลงัเอาเส้นด าออกก่อน 
แลว้ท าการสบัผสมกบัเกลือร้อยละ 2.5 แลว้ท าการเซ็ทเจลโดยการใหค้วามร้อน โดยสภาวะในการใหค้วามร้อนท่ีเหมาะสมคือ
ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที โดยเจลท่ีไดจ้ะมีค่าการสูญเสียน ้ าหนกัต ่า มีความสามารถในการอุม้น ้ าสูง มีค่าแรง
เจาะทะลุและระยะทางก่อนเจาะทะลุสูง เจลมีความแขง็แรงและยืดหยุน่ อนัเป็นผลมาจากการสร้างพนัธะภายในโมเลกุลของ
โปรตีนซ่ึงส่งผลท าใหเ้จลมีโครงข่ายท่ีแน่นทึบ ซบัซอ้น และต่อเน่ือง  
 

กติติกรรมประกาศ 
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คุณสมบัติทางกายภาพเคมีและคุณลกัษณะการท างานของเอนไซม์โพลฟีิ 
นอลออกซิเดสในแห้วตัดแต่งจากสุพรรณบุรี 

The physicochemical and characterization properties of polyphenol oxidase (PPO) on fresh-cut water 
chestnut from Suphan Buri 

 
สุภาพร พาเจริญ1 ,สเหน่ส์ บวัสนิท1, จนัทร์เพญ็ บุตรใส1 และ  วรรภา วงศแ์สงธรรม1 

Supaporn Pajareon, Sane Buasanit, Janpen Butsai, Wanpa Wongsaengtham 
 

บทคัดย่อ 
 

 แห้วเป็นผลผลิตทางการเกษตรของจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยจะมีการจ าหน่ายในจงัหวดัต่างๆในประเทศไทย ปัญหา
หลกัคือ การท่ีแห้วมีสีคล ้าหลงัจากการปอกเปลือก ซ่ึงมีผลต่อการยอมรับของผูบ้ริโภค ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาจุดด าในแห้วหลงัการตดัแต่งทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นเปลือก จุดด า และ เน้ือแห้ว ในดา้น กายภาพเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิก, ความสามารถในการตา้นออกซิเดชัน่ นอกจากนั้น ยงัศึกษาคุณลกัษณะของ เอนไซมโ์พลีฟีนอลออกซิ
เดรส(PPO) ในแห้วตดัแต่ง จากผลการทดลองพบวา่ สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดใน เปลือก จุดด า และเน้ือแห้ว พบวา่มีค่า
เท่ากบั  148.43, 89.50 และ75.25 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมน ้ าหนักแห้ง ตามล าดบั ความสามารถในการ
ตา้นออกซิเดชัน่ (DPPH )ในปลือกแห้ว 72.65%,จุดด า 63.10% และเน้ือแห้ว 45.16%  ตามล าดบั ปริมาณโปรตีน 0.33±0.01 
มิลลิกรัมต่อกรัมน ้ าหนกัแหง้  และมี PPO activity เท่ากบั 0.087±0.001 ยนิูตต่อมิลลิกรัมโปรตีนของ PPO เน้ือแหว้มี ความเป็น
กรดเบสท่ีเหมาะสม เท่ากับ 5.0 มีกิจกรรมเหลืออยู่ 34.18 % ท่ี pH 3.0 และเหลืออยู่ 11.23 % ท่ี pH 9.0 โดยเอนไซม์ยงัมี
กิจกรรมเหลืออยู ่70 % เม่ือบ่มในสารละลายบฟัเฟอร์ท่ีช่วง pH 4.0 – 9.0 อุณหภูมิ 0 °C เป็นเวลา 30 นาที ในแห้วมีปริมาณ
น ้ าตาลทั้งหมดเท่ากบั 5.54 กรัมต่อ 100 กรัมตวัอย่างโดยมีน ้ าตาลรีดิวซ์เท่ากบั1.27 กรัมต่อ 100 กรัมตวัอย่าง และมีน ้ าตาล
นอนรีดิวซ์เท่ากบั 4.27กรัมต่อ 100 กรัมตวัอยา่ง จากงานวิจยัน้ีไดค้น้พบวา่ จุดด าในแห้วนั้นไม่มีผลเสียต่อสุขภาพผูบ้ริโภค
สามารถน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมการส่งออกแหว้ตดัแต่งส่งออกต่อไป 
 
ค าส าคญั : แหว้, จุดด า, ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก, ความสามารถในการตา้นออกซิเดชัน่ 
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ABSTRACT 
 

 Water chestnut (WC) was agricultural product from Suphan Buri has sale in area in Thailand. Main problem has 
black spots in fresh-cut water.This study aim to investigated black point after cut 3 part as peel, black spots and pulp in 
physicochemical property and characterization of polyphenol oxidase (PPO)in WC fresh cut. The result showed that the total 
phenolic content on WC peel as 148.43 mg GAE/100g, black point as 89.50 mg GAE/100g and WC as 75.25 mg GAE/100g. 
Moreover, DPPH scavenging activity in WC peel as 72.65%, black point as 63.10% and WC peel as 45.16% has protein 
content as 0.33±0.01 µg/g respectively.  PPO activity as 0.087±0.001 units/mg protein, crude PPO from WC pulp has 
optimum pH at pH5, activity PPO remain 34.18% at pH3 as 11.23% and pH 9 remain 70%. In addition, the total sugar as 
5.54 g/100g, reducing sugar as 1.27g/100g and non-reducing as 4.27/100g.The result found that black spots not have effect 
for health consumer. It can use in industry for exports of fresh cut water chestnut. 
 
Keywords : water chestnut, total phenolic content, DPPH scavenging activity  
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บทน า 
แหว้ท่ีศรีประจนัตเ์ป็นแหว้จีน  แหว้จีน (Eleocharisdulcis Trin.) มีช่ือภาษาองักฤษวา่ water nut หรือ Chinese water 

chestnut หรือ Matai และมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Eleocharisdulcis Trin. อยู่ในตระกูล Cyperaceae เป็นพืชเศรษฐกิจทอ้งถ่ินท่ี
ส าคญัของจงัหวดัสุพรรณบุรี แห้วเป็นพืชปีเดียวข้ึนในน ้ าเหมือนขา้ว ล าตน้แข็ง อวบ ล าตน้กลวง ตั้งตรงมีความสูง 1-1.5 
เมตร ตน้เล็กเรียวคลา้ยตน้หอม หรือใบกก หรือใบหญา้ทรงกระเทียม ใบนอ้ยดอกเกิดท่ียอดของล าตน้เหนือน ้ า แลว้จึงเกิด
ดอกตวัผูต้ามมา เมลด็มีขนาดเลก็ รากหรือหวัเป็นพวกไรโซมหรือ คอร์ม (rhizomes or corms) มี 2 ประเภท 

หัวประเภทแรก เกิดเม่ือตน้แหว้อาย ุ6-8 สปัดาห์ ท าใหเ้กิดตน้แหว้ขยายเพ่ิมข้ึน 
 หัวประเภททีส่อง เกิดหลงัจากแหว้ออกดอกเลก็นอ้ยโดยท ามุม 45 องศากบัระดบัดิน และลึกประมาณ 12 
เซนติเมตรจากระดบัดิน  

หวัแหว้ระยะเร่ิมแรกเป็นสีขาว ต่อมาเกิดเป็นเกลด็หุม้สีน ้ าตาลไหม ้จนกระทัง่แก่ หวัมีขนาดแตกต่างกนั เน้ือสีขาว 
มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 1-5 เซนติเมตร ตน้หน่ึง ๆ แตกหน่อออกไปมากและไดห้ัวประมาณ 7-10 หัวโดยส่วน
ใหญ่จะขายแห้วในรูปหวัแหว้สด ซ่ึงได ้ราคาไม่ดีนกั ท าให้เกษตรกรผูป้ลูกแหว้ประสบปัญหาขายผลผลิตแหว้ไม่ไดต้ามท่ี
ตอ้งการ(กรมวิชาการ เกษตร, 2545) จึงน ามาปอกเปลือกขายท าให้ไดร้าคาดีข้ึน แต่ก็เกิดปัญหาจุดด าหรือการมีสีคล ้ าลง
หลงัจากปอกเสร็จ 

ผกัผลไมร้วมทั้งแห้วดว้ยมกัจะเกิดสีคล ้ าหรือสีน ้ าตาลอย่างรวดเร็ว เม่ือเน้ือเยื่อถูกท าลายในระหว่างการเตรียม
วตัถุดิบ เช่น ระหว่างการแปรรูป หรือระหว่างการเก็บเพ่ือรอจาหน่าย ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์ในผลิตภณัฑ์ 
นอกจากน้ี เม่ืออาหารเกิดสีน ้ าตาล อายกุารวางจ าหน่ายจะสั้นลง สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ และมูลค่าทางการตลาดลดลง 
ฉะนั้น การเกิดสีน ้ าตาลเน่ืองจากเอนไซม์จึงจดัว่าเป็นปัญหาส าคญัในการแปรรูปผกัและผลไมห้ลายชนิด  หากสามารถ
พฒันาการใชป้ระโยชน์จากผลพลอยไดเ้หล่าน้ีใหเ้ป็นผลิตภณัฑท์างเลือก จะช่วยเพ่ิมมูลค่า หรือลดตน้ทุนไดอี้กทางหน่ึง  

การเกิดสีน ้ าตาลเน่ืองจากเอนไซม์ (enzymatic browning) เป็นปฏิกิริยาท่ีจะเกิดข้ึนกับเน้ือเยื่อพืชเม่ือเซลล์ถูก
ท าลายทางกลท าให้ monophenol ท่ีอยู่ในเซลล์พืชสัมผสักบัออกซิเจน และมีเอนไซม์กลุ่ม polyphenol oxidase (PPO) เป็น
ตวัเร่งปฏิกิริยา hydroxylation ไดเ้ป็น o-diphenol สารน้ีจะถูก oxidize ต่อเป็น o-quinone ซ่ึง quinone ท่ีเกิดข้ึนจะรวมตวักนั
และเกิดปฏิกิริยากบัสารประกอบฟีนอลิกอ่ืนๆหรือกบักรดอะมิโน ไดเ้ป็นสารประกอบเชิงซอ้นสีน ้ าตาล (นิธิยา, 2557)  
 

 
 

ภาพที ่1 แผนภาพแสดงการเกิดปฏิกิริยาสีน ้ าตาลเน่ืองจากเอนไซม ์
 

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสสารตา้นออกซิเดชัน่และความสามารถในการตา้นออกซิเดชัน่และ 
การท างานของเอนไซม ์PPO ของแหว้ตดัแต่ง เพ่ือเป็นการตอบค าถามงานวจิยัวา่จุดด าในแหว้นั้นคืออะไร 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1.อุปกรณ์และวธีิการ 
    1.1วตัถุดบิ 
           แหว้สดจาก  อ าเภอ ศรีประจนัต ์จงัหวดั สุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.2 ศึกษาการเกดิลกัษณะจุดด าในแห้วทางกายภาพและเคม ี
          ศึกษาการเกิดจุดด าในแห้วโดยท าการศึกษาเก่ียวกบัสีด าส่วนกลางของแห้ว โดยน าแห้วมาปอกเปลือกและน ามา
วเิคราะห์หาองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการเกิดสีในแหว้ โดยวเิคราะห์ค่าทางกายภาพ ทางเคมี ดงัน้ี 
           1.2.1การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลกิและความสามารถในการต้านออกซิเดช่ันในแห้วตดัแต่ง 
การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลกิ ตามวธีิท่ีดดัแปลงจาก Kim et al. (2002) 
                   สารละลายมาตรฐาน (0-100 microgram/ml) หรือตวัอยา่งปริมาตร 0.4 ml (3 ซ ้ า)เติม Folin-Ciocalteu 2 ml. ท้ิง
ไว ้4 นาทีเติมสารละลาย Na2CO3 1.6 ml. เขยา่ใหเ้ขา้กนั ตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 30 นาที(สารละลายจะเปล่ียนเป็นสีน ้ าเงิน 
ความเขม้ของสีตามความเขม้ขน้ของแกลลิค ป่ันเหวีย่งท่ีความเร็วรอบ 5000 rpm 10 นาที น าสารละลายส่วนใสวดัค่าการ
ดูดกลืนแสงท่ี 765 nm.(ใชน้ ้ ากลัน่เป็น blank) พลอตกราฟมาตรฐานระหวา่งค่าการดูดกลืนแสงและความเขม้ขน้ของ gallic 
acid (microgram/ml) ค  านวณปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดในตวัอยา่ง 
       ความสามารถในการต้านอนุมูลอสิระ (Free radical scavenging assay) ตามวธีิท่ีดดัแปลงจาก  Jung et al.(2006)  ศึกษา
ค่าการดูดกลืนแสงท่ีลดลงของสารละลาย DPPH ซ่ึงเป็นสารอนุมูลอิสระท่ี มีสีม่วงเขม้ดูดกลืนแสงไดท่ี้ความยาวคล่ืน 515 
นาโนเมตร เม่ือท าปฏิกิริยากบัสารท่ีสามารถใหอิ้เล็กตรอนแก่ DPPH แลว้จะเกิดเป็นสารประกอบท่ี ท าให้สีม่วงจางลง ซ่ึง
ตรวจสอบไดโ้ดยการวดัค่าการดูดกลืนแสง น าสารละลายตวัอยา่ง 100 ไมโครลิตร ผสมกบัสารละลาย DPPH ความเขม้ขน้ 
0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จ านวน 50 ไมโครลิตรใน 96-well Microplates ตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้องในท่ีมืดนาน 30 นาที วดัค่า
การดูดกลืนแสงท่ี 515 นาโนเมตร ค านวณหาค่าความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระเทียบกบัความสามารถในการ
เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระของกรดวติามินซี วติามินอี และ BHT ค านวณเป็น 
 

% Inhibition = A0 - Ac / A0 x 100 
 

 โดย A0 คือค่า การดูดกลืนแสงเร่ิมตน้ของ DPPH 
        Ac คือค่าการดูดกลืนแสงของสารตวัอยา่งท่ีท าปฏิกิริยากบั DPPH  

ภาพที่ 2 แสดงลกัษณะของผลแหว้ท่ีน ามาใชใ้นการทดลอง 
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1.3 การศึกษาคุณสมบัตขิอง crude PPO ในเน้ือแห้วตดัแต่ง 
 1.3.1 การเตรียม crude enzyme จากเน้ือแหว้ตดัแตง่  
เน้ือแหว้ปลอกเปลือก 200 กรัม มาป่ันรวมกบั สารละลาย phosphate buffer pH 7.0 ความเขม้ขน้ 0.2 M ปริมาณ 200 มิลลิลิตร 
ดว้ยเคร่ืองป่ัน (Warning Commercial Laboratory Blender รุ่น BE-12) นาน 25 วนิาที น าไปหมุนเหวีย่งในเคร่ืองป่ันเหวีย่ง
แบบควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภูมิ 4 ºC) ท่ีความเร็ว 8,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที น าส่วนใสมาตกตะกอนโปรตีนดว้ย 80 % 
saturation ammonium sulphate ท่ีอุณหภูมิ 0 ºC จากนั้นน าไปหมุนเหวีย่งใน เคร่ืองป่ันเหวีย่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ท่ีความเร็ว 
8,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที น าตะกอนท่ีไดม้าละลายดว้ย สารละลาย phosphate buffer pH 7.0 ความเขม้ขน้ 0.2 M ปริมาตร 
4 มิลลิลิตร เก็บ crude enzyme ท่ีอุณหภูมิ 0 ºC 
 1.3.2 วเิคราะห์ปริมาณโปรตีนใน crude enzyme จากเน้ือแหว้ ตามวธีิของ Bradford (1976) 
 1.3.3 วเิคราะห์ PPO activity ตามวธีิของ Duangmal และ Owusu-Apenten (1999) น า crude enzyme มา 200 
ไมโครลิตร มาท าปฏิกิริยากบัสารละลาย catechol ความเขม้ขน้ 20 mM ในสารละลาย phosphate buffer pH 7.0 ความเขม้ขน้ 
0.2 M ปริมาตร 2.80 มิลลิลิตร ท่ีอุณหภูมิ 25 °C วดัการเปล่ียนแปลงของค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 420 nm โดยใช้
เคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ค านวณอตัราเร็วเร่ิมตน้จากความชนัของกราฟความสมัพนัธ์ ระหวา่งค่าการดูดกลืนแสงกบั
เวลา ค านวณ PPO activity โดยใหเ้อนไซม ์1 หน่วย (unit) เท่ากบัการ เปล่ียนแปลงค่าการดูดกลืนแสง 0.001 หน่วยต่อนาที 
 1.3.4 ศึกษา optimum pH ของ crude PPO ใน เน้ือแหว้ ตามวธีิของสิริรัฐ (2546) น า crude enzyme มา 200 
ไมโครลิตร มาท า ปฏิกิริยากบัสารละลาย catechol ความเขม้ขน้ 20 mM ในสารละลายบฟัเฟอร์ pH 3.0 – 9.0 ปริมาตร 2.80 
มิลลิลิตร ท่ีอุณหภูมิ 25 °C วเิคราะห์ PPO activity ค านวณ PPO activity ท่ีไดใ้นแต่ละค่า pH ในรูปของ % relative activity 
โดยให ้PPO activity ท่ีมีค่าสูงสุดเป็น 100 % เลือกค่า pH ท่ีให ้PPO activity สูงท่ีสุดไปใชใ้น การศึกษา pH stability ของ 
crude PPO ในเน้ือแหว้ 
 1.3.5 ศึกษา pH stability ของ crude PPO ใน เน้ือแหว้ ตามวธีิของสิริรัฐ(2546) น า crude enzyme มาผสมกบั
สารละลาย บฟัเฟอร์ช่วง pH 3.0-9.0 ในอตัราส่วน 1 ต่อ 4 บ่มท่ี อุณหภูมิ 0 °C เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนา้สารละลาย ท่ีได้
ปริมาตร 200 ไมโครลิตร มาวเิคราะห์ PPO activity ท่ีอุณหภูมิ 25°C โดยใชส้ารละลาย catechol ความ เขม้ขน้ 20 mM                
ในสารละลายบฟัเฟอร์ท่ีมี pH ตามท่ี เลือกไวใ้นขอ้ 1.3.4 ปริมาตร 2.80 มิลลิลิตร เป็น สบัสเตรท เปรียบเทียบกบั crude 
enzyme ใน สารละลาย phosphate buffer pH 7.0 อตัราส่วน 1 ตอ่ 4 ท่ีไม่ไดผ้า่นการบ่ม (control) ค านวณ PPO activity              
แต่ละค่า pH ในรูปของ % Relative activity โดยให ้PPO activity ท่ีวเิคราะห์ไดจ้าก control มี % Relative activity เท่ากบั             
100 % 
 1.3.6 ศึกษา optimum temperature ของ crude PPO ในเน้ือแหว้ตามวธีิของ สิริรัฐ (2546) น า crude enzyme มา 200 
ไมโครลิตร มาท า ปฏิกิริยากบัสารละลาย catechol ความเขม้ขน้ 20 mM ในสารละลายบฟัเฟอร์ช่วง pH ทีเลือกไวใ้นขอ้ 1.3.4 
ปริมาตร 2.80 มิลลิลิตร วเิคราะห์ PPO activity โดย แปรอุณหภูมิในช่วง 10 - 90 °C ควบคุมอุณหภูมิโดยใชอ่้างควบคุม
อุณหภูมิค านวณ PPO activity ท่ีไดใ้นแต่ละอุณหภูมิ เป็น % relative activity โดยให ้PPO activity ท่ีมีค่าสูง ท่ีสุดมี relative 
activity เท่ากบั 100% เลือกระดบั อุณหภูมิท่ีให ้PPO activity สูงท่ีสุดไปใชใ้นการศึกษา temperature stability ของ crude 
PPO ในเน้ือแหว้ 
 1.3.7 การหาปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ (Total and reducing sugars) ตามวธีิของ Lane และ Eynon 
      การหาปริมาณน ้ าตาลรีดิวซิงในแหว้สามารถท าไดโ้ดยการไทเทรตกบัสารละลาย Fehling ท่ีทราบปริมาตรแน่นอน แลว้
น าปริมาตรของสารละลายน ้ าตาลรีดิวซิงท่ีใชไ้ปน าไปเปรียบเทียบกบัปริมาณน ้ าตาล ในตารางมาตรฐานของปริมาณน ้ าตาล 
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แต่ละชนิด เช่น น ้ าตาลอินเวร์ิตกลูโคส ฟรุกโทส มอลโทส หรือแลคโทส ท่ีสมมูลกบัปริมาตรของสารละลาย Fehling ท่ีท า
ปฏิกิริยา 
1.4 การวเิคราะห์ทางสถติ ิ
       วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติจากผลการการทดลองโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS และวเิคราะห์ผลทางสถิติ
โดยใช ้ Completely Random Design (CRD) และวเิคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดย Duncan’s Multiple 
Range Test (DMRT) ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (p≤0.05) 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1.การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลกิและความสามารถในการต้านออกซิเดช่ันในแห้วตดัแต่ง 
 จากการศึกษาพบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดของแห้วท่ีมีสีด าตรงกลาง และในเน้ือแห้ว(ภาพท่ี 3) 
ค่อนขา้งสูงโดยพบในเปลือกแห้ว 148.43 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมน ้ าหนกัแห้ง เฉพาะจุดด าตรงกลาง 
89.50 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมน ้ าหนกัแหง้ และส่วนท่ีเป็นเน้ือ 75.25 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 
100 กรัมน ้ าหนกัแห้ง ตามล าดบั และศึกษา % ความสามารถในการตา้นออกซิเดชัน่ (DPPH scavenging activity) ของจุดด า 
และเน้ือแหว้ พบวา่มีปริมาณใกลเ้คียงกนั โดยพบในเปลือกแหว้ 72.65 % เฉพาะจุดด าตรงกลาง 63.10 % และส่วนท่ีเป็นเน้ือ 
45.16% ตามล าดบั 
 

 
 
 
2.วเิคราะห์ปริมาณโปรตนีใน crude enzyme จากเน้ือแห้ว 
 ผลการศึกษาสมบติัของ crude PPO ในเน้ือ การเตรียม crude PPO จากเน้ือแหว้ 200 กรัม จะได ้crude PPO 
ปริมาตร 4 มิลลิลิตร ท่ีมีลกัษณะ ขาวขุ่น มีปริมาณโปรตีนเท่ากบั 0.33±0.01 ไมโครกรัมต่อกรัม และมี PPO activity เท่ากบั 
0.087±0.001 ยนิูตต่อมิลลิกรัมโปรตีนของ PPO 
 2.1 ผลการศึกษา optimum pH และ pH stability ของ crude PPO  
จากการศึกษาพบวา่ crude PPO จากเน้ือแหว้มี optimum pH เท่ากบั 5.0 (ภาพท่ี 4) มี activity เหลืออยู ่34.18 % ท่ี pH 3.0 
และเหลืออยู ่11.23 % ท่ี pH 9.0 โดยเอนไซมย์งัมี activity เหลืออยู ่70 % เม่ือบ่มในสารละลายบฟัเฟอร์ท่ีช่วง pH 4.0 – 9.0 
อุณหภูมิ 0 °C เป็นเวลา 30 นาที  
 

ภาพที ่3 แสดงลกัษณะของการเกิดสีน ้ าตาลในแหว้แหว้ปอกเปลือกดิบ และแหว้ปอกเปลือกน่ึง 
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ภาพที ่4  pH activity profile ของ crude PPO จากเน้ือแหว้ตดัแต่ง เม่ือใชส้ารละลาย catechol ความเขม้ขน้ 20 mM ใน
 สารละลายบฟัเฟอร์ pH 5.0 เป็นสบัสเตรท 
 

optimum pH คือ pH ท่ี enzyme มี activity สูง ท่ีสุด เม่ือระบบมี pH มากหรือนอ้ยกวา่ optimum pH ของเอนไซมก็์
จะทา้ให้เอนไซม์มี activity ลดลง โดย pH ไปมีผลต่อการเกิด ionization ของ prototropic group ท่ี บริเวณ active site ของ
เอนไซม ์ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีจบักบัสับสเตรทหรือเปล่ียนสบัสเตรทใหเ้ป็นผลิตภณัฑ ์และเน่ืองจากเอนไซมเ์ป็นโปรตีน เม่ือมีกา
เปล่ียนแปลง ของ pH จึงส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงรูปสามมิติของ โครงสร้างโปรตีน ซ่ึงนา้ไปสู่การเบ่ียงเบนของการจบั 
สบัสเตรท เอนไซมจึ์งมี activity ลดลง ผลการทดลองท่ีไดส้อดคลอ้งกบั Yang และคณะ (2000) ศึกษา pH stabitity ของ PPO 
บริสุทธ์ิ ท่ีสกดัจากกลว้ย (Musa sapientum Linn.) โดยมีสบัสเตรท เป็น สารละลาย dopamine ซ่ึงพบวา่เอนไซมมี์เสถียรภาพ
ดีท่ี pH 5 -11 แต่จะมี activity ลดลงท่ี pH < 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5  pH stability profile ของ crude PPO จากเน้ือแหว้ท่ีอุณหภูมิ 25 °C เม่ือใชส้ารละลาย catechol ความเขม้ขน้ 20 mM 
 ในสารละลายบฟัเฟอร์ pH 5.0 เป็นสบัสเตรท 
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2.2 ผลการศึกษา optimum temperature และ temperature stability ของ crude PPO 
                    จากผลการทดลองพบวา่ crude PPO จากเน้ือแห้วตดัแต่งมี optimum temperature เท่ากบั 30 °C และท่ีอุณหภูมิ 
55 °C crude PPO มี activity เหลือ 60.11 % (ภาพท่ี 6) ซ่ึง optimum temperature เป็น อุณหภูมิท่ีเอนไซม์มี activity สูงท่ีสุด 
ดงันั้นหาก อุณหภูมิในระบบสูงหรือต ่ากวา่ optimum temperature ของเอนไซมก็์จะท าให้เอนไซมมี์ activity ลดลง ผลท่ีได ้
สอดคลอ้งกบัรายงานของ Whitaker (1996) ท่ี สรุปวา่โดยปกติ PPO จะมี optimum temperature อยู ่ในช่วง 25-35°C และผล
การทดลองของ Yang และคณะ (2000) ท่ีศึกษา optimum temperature ของ PPO บริสุทธ์ิ ท่ีสกดัจากกลว้ย (Musa sapientum 
Linn.) และ พบวา่ optimum temperature ของ crude PPO มีค่า เท่ากบั 30 °C 
 

 
 

ภาพที ่6 Temperature activity profile ของ crude PPO จากเน้ือแหว้ตดัแต่ง 
 
 เม่ือวิเคราะห์โดยใชส้ารละลาย catechol ความ เขม้ขน้ 20 mM ในสารละลายบฟัเฟอร์ pH 5.0 เป็น สับสเตรทเม่ือ
บ่มท่ีอุณหภูมิช่วง 0 – 60 °C เป็นเวลา 10 นาที Crude PPO ยงัคงรักษา activity ไวไ้ด้ โดยมี  activity เหลืออยู่ 79.70 % 
หลงัจากการบ่มท่ีอุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 10 นาทีซ่ึง activity จะลดลง เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึน และสามารถยบัย ั้ง activity 
ของ crude PPO ไดอ้ยา่งสมบูรณ์เม่ือบ่มท่ีอุณหภูมิ 80 °C นาน 10 นาที (รูปท่ี 11) ผลท่ีไดส้อดคลอ้งกบัผลการทดลองของ 
Galeazzi, Sgarbieri และ Constantinides (1981) ท่ีพบว่าความร้อนมีผลต่อการท างานของ PPO จากกล้วยหอมเขียวค่อม 
(Musa (AAA group) "Kluai Hom Khieo Khom") โดยความร้อนสามารถ ยบัย ั้งการท างานของ PPO ไดเ้น่ืองจากความร้อน
จะท า ใหเ้อนไซมซ่ึ์งเป็นโปรตีนเสียสภาพตามธรรมชาติ และ ไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาได ้
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Re
sid

ua
l a

cti
vit

y

Temperature(°C)

Residual activity



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   650 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

 
ภาพที่  7 Temperature stability profile ของ crude PPO ในแห้วตัดแต่ง  หลังจากบ่มท่ี อุณหภูมิต่ างๆ นาน 10 นาที                       
  เม่ือวิเคราะห์ท่ีอุณหภูมิ 30 °C และใชส้ารละลาย catechol ความเขม้ขน้ 20 mM ในสารละลายบฟัเฟอร์ pH 5.0 
 เป็นสบัสเตรท 
 
1.3 การหาปริมาณน า้ตาลรีดวิซ์และน า้ตาลทั้งหมด (Total and reducing sugars) 

จากผลการทดลองพบว่าในผลแห้วมีปริมาณน ้ าตาลทั้งหมด เท่ากบั 5.54 กรัมต่อ 100 กรัมตวัอย่างโดยมีน ้ าตาล
รีดิวซ์เท่ากบั1.27 กรัมต่อ 100 กรัมตวัอยา่งและมีน ้ าตาลนอนรีดิวซ์เท่ากบั 4.27 กรัมต่อ 100 กรัมตวัอยา่งตามล าดบั 
 

สรุปผลการวจัิย 
จากผลการทดลองพบวา่ การท่ีแห้วมีสีคล ้าหลงัจากการปอกเปลือกพบวา่ เกิดจากการเกิดสีน ้ าตาลจากการท างาน

ของเอนไซม์เป็นผลมาจาก เอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส (Polyphenol Oxidase: PPO) ภายในเซลล์ของแห้ว ท่ีเม่ือปอก
เปลือกแลว้มีโอกาสสัมผสั และท าปฏิกิริยากบัสารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds) เกิดเป็นสารประกอบพวกเมลา
นิน (melanin) ท่ีมีสีน ้ าตาล ทั้ งน้ีมีปัจจยัหลายประการท่ี ส่งผลต่อคุณลกัษณะ และ Activity ของ PPO  เช่น pH อุณหภูมิ 
กระบวนการในการตดัแต่งหรือปอกเปลือกแห้วศึกษาจุดด าในแห้วหลงัการตดัแต่งทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นเปลือก จุดด า 
และ เน้ือแห้ว ในดา้น กายภาพเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก, ความสามารถในการตา้นออกซิเดชัน่ นอกจากนั้น 
ยงัศึกษาคุณลกัษณะของ เอนไซมโ์พลีฟีนอลออกซิเดส(PPO) ในแหว้ตดัแต่ง จากผลการทดลองพบวา่ สารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมดใน เปลือก จุดด า และเน้ือแห้ว พบวา่มีค่าเท่ากบั  148.43 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมน ้ าหนกัแห้ง, 
89.50 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมน ้ าหนกัแหง้, 75.25 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมน ้ าหนกั
แห้งความสามารถในการตา้นออกซิเดชัน่ (DPPH )ในปลือกแห้ว 72.65%,จุดด า 63.10% และเน้ือแห้ว 45.16%  ตามล าดบั 
ปริมาณโปรตีน 0.33±0.01 ไมโครกรัมต่อกรัม  และมี PPO activity เท่ากบั 0.087±0.001 นิตต่อมิลลิกรัมโปรตีนของ PPO 
เน้ือแห้วมี optimum pH เท่ากบั 5.0 มี activity เหลืออยู ่34.18 % ท่ี pH 3.0 และเหลืออยู ่11.23 % ท่ี pH 9.0 โดยเอนไซมย์งัมี 
activity เหลืออยู ่70 % เม่ือบ่มในสารละลายบฟัเฟอร์ท่ีช่วง pH 4.0 – 9.0 อุณหภูมิ 0 °C เป็นเวลา 30 นาที ในแห้วมีปริมาณ
น ้ าตาลทั้งหมด เท่ากบั 5.54 กรัมต่อ 100 กรัมตวัอยา่ง โดยมีน ้ าตาลรีดิวซ์เท่ากบั1.27กรัมต่อ 100 กรัมตวัอยา่ง และมีน ้ าตาล
นอนรีดิวซ์เท่ากบั 4.27 กรัมต่อ 100 กรัมตวัอยา่ง 
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การศึกษาสารพฤกษเคมีของเห็ดเสม็ดในพืน้ทีจั่งหวดัภูเก็ต พงังา และกระบี่ 

Phytonutrients of Boletus griseipurpureus Corner from Phuket,  
Phang Nga and Krabi Province Area 

 
สุวรรณา ผลใหม่ 1* สุไหลหมาน หมาดโหยด2 สุณิษา คงทอง2 และอนุรักษ ์ใสยงั1 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีของเห็ดเสม็ดจากจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบ่ี โดยน า
เห็ดทั้งหมดมาสกดัดว้ย 95% เอทานอล ท่ีอุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 48 ชัว่โมง แลว้ระเหยดว้ยเคร่ืองระเหยสุญญากาศแบบหมุน
เพ่ือใหไ้ดเ้ป็นสารสกดัเห็ด จากนั้นน าสารสกดัท่ีไดม้าวเิคราะห์หาสารพฤกษเคมี ผลการทดลองพบวา่ สารสกดัเห็ดเสมด็จาก
กระบ่ีมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด (156.2 + 0.00 ไมโครกรัมกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตร) ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระถูก
ตรวจสอบโดยวิธี DPPH ผลการทดลองพบว่า สารสกดัจากจงัหวดักระบ่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด (66.30% ± 0.03) 
ปริมาณโปรตีนรวมวเิคราะห์โดยวธีิ Lowry assay พบวา่ สารสกดัเห็ดจากจงัหวดัภูเก็ตมีปริมาณโปรตีนสูงสุดท่ี 2.47 กรัมต่อ
มิลลิลิตร การวิเคราะห์หาปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ดดัแปลงโดยใช ้dinitrosalicylic acid (DNS) พบว่าสารสกดัเห็ดจากจงัหวดั
ภูเก็ต พงังาและกระบ่ี มีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ เท่ากับ 0.967 ± 0.20 , 0.913 ± 0.08 และ 0.980 ± 0.14 กรัมต่อมิลลิลิตร 
ตามล าดบั  
 
ค าส าคญั : ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ  สารประกอบฟีนอลิก  เห็ดเสมด็ 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research was to study of phytonutrients to Boletus griseipurpureus Corner from Phuket, Phang Nga and 
Krabi. All of mushroom were extracted by solvent extraction of 95% ethyl alcohol at room temperature (at 48 hr) and 
evaporating by rotary vacuum evaporator for crude mushroom extract. The crude mushroom extract from Krabi had the highest 
content of total phenolic compounds. (156.2 + 0.00 µgGAL/ml) The scavenging properties were detected by DPPH method; 
it was show that the extract obtained from Krabi had the highest antioxidant activity. (66.30% ± 0 .03) The obtained protein 
were analyzed the protein content using the Lowry assay. The mushroom extract from Phuket had highest protein content at 
2.47 g/ml. The crude mushroom extract from Phuket Phang Nga and Krabi had the content of total reducing sugar, 0 .967 ± 
0.20, 0.913 ± 0.08 and 0.980 ± 0.14 g/ml respectively.  
 
Keyword: antioxidant activity, phenolic compounds, Boletus griseipurpureus Corner 
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บทน า 
ปัจจุบนัทั้งอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง อาหารและยา ให้ความสนใจกบัพืชสมุนไพรเป็นอย่างมาก เน่ืองจากกลวั

ความเป็นพิษและอาการขา้งเคียงท่ีเกิดจากสารสงัเคราะห์และยาปัจจุบนั ท าใหปั้จจุบนัมีการใชป้ระโยชน์จากพืชเพื่อผลิตเป็น
ผลิตภณัฑอ์าหารและสุขภาพมากข้ึน พืชสมุนไพรท่ีใชมี้มากมาย โดยพืชสมุนไพรแต่ละชนิดประกอบดว้ยสารเคมีท่ีแสดง
ฤทธ์ิทางชีวภาพแตกต่างกนั การศึกษาสารออกฤทธ์ิในพืชจึงเป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อการรักษาโรคและเป็นการ
เพ่ิมมูลค่าใหก้บัพืชนั้น ๆ อีกดว้ย 

โรคหลายชนิดเกิดข้ึนเน่ืองจากกระบวนการเส่ือมท าลายของเซลล์และอวยัวะต่าง ๆ เกิดจากปฏิกิริยาของอนุมูล
อิสระ (free radical) ซ่ึงอนุมูลอิสระน้ีสามารถเกิดข้ึนไดเ้อง เม่ือร่างกายไดรั้บสารอินทรียบ์างชนิด และในขณะท่ีมีออกซิเจน
จะท าให้เกิดกระบวนการออกซิเดชนัข้ึนไดเ้อง เรียกว่า ออโทออกซิเดชนั (autooxidation) การเกิดอนุมูลอิสระเร่ิมตน้จาก
โมเลกุลท่ีเป็นสารตั้งตน้ไดรั้บความร้อน แสง หรืออิเล็กตรอน จากโมเลกุลท่ีเป็นสาร     รีดิวซ์  (reducing agent) ถา้ร่างกาย
ไดรั้บสารอนุมูลอิสระเพ่ิมและสะสมในร่างกายมาก ก็ก่อให้เกิดความเสียหายและอนัตรายต่อร่างกาย น าไปสู่การเกิดพยาธิ
สภาพของโรคบางโรคไดห้รือท าใหเ้ซลลผ์ิดปกติ โรคท่ีเกิดจากร่างกายมีอนุมูลอิสระสะสมในระดบัสูง เช่น โรคมะเร็ง โรค
หลอดเลือด โรคหวัใจ โรคขอ้อกัเสบ โรคแก่ก่อนวยั โรคอลัไซเมอร์ สารตา้นอนุมูลอิสระสามารถป้องกนัโรคต่าง ๆ ขา้งตน้
ได ้สารตา้นอนุมูลอิสระ ไดแ้ก่ เบตา้แคโรทีน วติามินซี วติามินอี และสารกลุ่มฟีนอลิก (บรรทด, 2550) 

สารพฤกษเคมี (phytonunutrients) พบในพืช ท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีส าคญั ได้แก่ แอนทราควิโนนไกลโคไซด์ 
(anthraquinone glycoside) มีฤทธ์ิเป็นยาระบาย (Sakulpanich and Grissanapan, 2008) สารประกอบฟีนอลิก (phenolic 
compounds) และสารฟลาโวนอยด ์(flavonoids) มีฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนั (Beer et al., 2002; Pourmorad et al., 2006) ตา้นการ
อกัเสบ (Sharma et al., 2011) ในปัจจุบนัสารพฤกษเคมีท่ีไดรั้บความสนใจมาก ไดแ้ก่ สารประกอบฟีนอลิกและสารฟลาโว
นอยด์ เน่ืองจากสารกลุ่มน้ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีหลากหลายโดยเฉพาะฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ (พิชญ์อร, 2549; พิสมยั, 2548; 
Ghasemzadeh et al., 2010) 

เห็ดเสม็ด (Boletus griseipurpureus Corner) จัดอยู่ในวงศ์ Boletaceae พบเป็นเห็ดธรรมชาติท่ีข้ึนตามพ้ืนดินท่ีมี
ใบไมป้กคลุมในป่าเสม็ดขาว หรือตามป่าในช่วงท่ีพ้ืนดินน ้ าแห้งและบางทีก็ข้ึนตามพ้ืนในป่ายคูาลิปตสั จะพบอยูใ่นพ้ืนท่ี
ภาคใตข้องประเทศไทยเท่านั้น รสชาติของเห็ดเสมด็มีรสขม เป็นเห็ดหายากและราคาแพงมาก ซ่ึงรับประทานไดแ้ค่ปีละคร้ัง
ในฤดูฝนของภาคใต ้โดยมากแลว้เห็ดเสมด็จะข้ึนหลงัจากท่ีฝนตกหนกั 3-4 วนั จากการวจิยัคุณค่าทางโภชนาการ พบวา่ เห็ด
เสมด็มีคาร์โบไฮเดรตต ่ากวา่เห็ดกินไดอ่ื้น ๆ โดยมีอตัราคาร์โบไฮเดรตอยูท่ี่ประมาณ 6-11% มีไขมนัต ่า มีโปรตีนท่ีค่อนขา้ง
สูง และยงัมีไฟเบอร์อีกดว้ย ดว้ยคุณสมบติัขา้งตน้เห็ดเสม็ดจึงเป็นเห็ดท่ีเหมาะสมในการรับประทานส าหรับผูท่ี้ควบคุม
น ้ าหนัก ไฟเบอร์ท่ีสูง ช่วยลดอาการท้องผูก ท าให้ระบบขบัถ่ายดีข้ึน ช่วยลดคอเลสเตอรอล น ้ าตาลรีดิวซ์ในเลือด มี
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ และช่วยชะลอความชราไดด้ว้ย ผูว้จิยัจึงสนใจในเห็ดชนิดน้ีมาก เพราะมีสรรพคุณทาง
ยาอยา่งหลากหลาย และท่ีส าคญัคือหากินไดย้าก มีราคาสูงในช่วงฤดูเก็บเก่ียว และคาดวา่จะมีสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีสูงมาก 
ถือวา่เป็นผลการวจิยัใหม่ท่ียงัไม่มีการศึกษา  

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงไดต้รวจสอบสารพฤกษเคมีจากเห็ดเสม็ด เพ่ือหาปริมาณโปรตีน น ้ าตาลรีดิวซ์ วิเคราะห์หา
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ส าหรับเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการศึกษาและใชป้ระโยชน์
ทางดา้นเภสชัวทิยาของเห็ดเสมด็ต่อไป 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การเตรียมสารสกดัจากเห็ดเสมด็ 

เตรียมตวัอยา่งเห็ดเสม็ดในพ้ืนท่ีจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบ่ี จงัหวดัละ 200 กรัม น ามาลา้งท าความสะอาดหั่น
เป็นช้ินบางๆ น าไปอบให้แห้งสนิทท่ีอุณหภูมิ 50ºC เป็นเวลา 12-24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นน าเห็ดท่ีอบแห้งแลว้ มาชัง่โดยใช้
จงัหวดัละ 3 กรัม  มาสกดัดว้ย 95% เอทานอล ปริมาตร 30 มิลลิลิตร (ท า 3 ซ ้ า) ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 ชัว่โมง แลว้น า
สารสกดัดว้ยตวัท าละลายไปกรองดว้ยกระดาษกรองเบอร์ 2 จากนั้นน าสารละลายท่ีไดม้าท าให้เขม้ขน้ดว้ยเคร่ืองระเหย
สุญญากาศ (Rotary evaporator) ท่ีอุณหภูมิ 50°C เพื่อระเหยเอาตวัท าละลายออก แลว้น าสารสกดัไปเก็บไวท่ี้ -20ºC เพื่อไว้
ศึกษาต่อไป   
2. การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลกิรวม 

การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ดว้ยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric ดดัแปลงจากวิธีของ Lourith และ
คณะ (2009) โดยเตรียมสารสกดัเห็ดเสม็ด (100 µg / ml ) ดว้ย 0.1 M Tris-HCl pH 6.8 ดูดสารสกดัเห็ดเสม็ดมาปริมาตร 100 
ไมโครลิตร แล้วเติม  H2O ปริมาตร 900 ไมโครลิตร เติมสารละลาย Folin ciocalteu (1:9) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร บ่มท่ี
อุณหภูมิห้องนาน 7 นาที หลงัจากนั้นเติม 10% Na2CO3 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร แลว้บ่มไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 1 ชัว่โมง จากนั้นน า
สารละลายท่ีไดม้าวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ือง UV-Visible spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 725  นาโนเมตร แลว้
เปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานกรดแกลลิก 
3. การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ 

การทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ดว้ยวิธี DPPH radical scavenging assay  ดดัแปลงจากวิธีของ Lourith และคณะ 
(2009)  โดยเตรียมสารละลาย DPPH [2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl] ท่ีความเขม้ขน้ 6 x 10-5 โมลาร์ ใน   เอทานอล จากนั้น
เตรียมสารสกดัเห็ดเสม็ดท่ีความเขม้ขน้ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ดว้ย 0.1 โมลาร์ Tris-HCl   pH 6.8  เติมสารสกดัเห็ด
เสมด็ท่ีเตรียมไว ้ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เติมน ้ ากลัน่ ปริมาตร 900 ไมโครลิตร และเติมสารละลาย DPPH [2,2-diphenyl-1-
picryhydrazyl] ความเขม้ขน้ 6 x 10-5 โมลาร์ ปริมาตร 1000 ไมโครลิตร  ลงไปในหลอดทดลองและผสมให้เขา้กนั เขยา่นาน 
1 นาที เก็บไวใ้นท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาที  น าสารละลายไปวดัค่าการดูดกลืนแสง ดว้ยเคร่ือง UV-Visible spectrophotometer ท่ี
ความยาวคล่ืน 520 นาโนเมตร เปรียบเทียบกบัสารควบคุม (control) น าค่าท่ีไดไ้ปค านวณหา % inhibition ดงัน้ี 
 

% Inhibition activeity   =   (Acontrol - Asample) x 100 
       Acontrol 

              โดย          Acontrol =   ค่าการดูดกลืนแสงของสารควบคุม 
                               Asample =   ค่าการดูดกลืนแสงของสารตวัอยา่ง 
 
4. การวเิคราะห์หาปริมาณน า้ตาลรีดวิซ์ 

การวเิคราะห์หาปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ ดดัแปลงโดยใช ้dinitrosalicylic acid (DNS) (Chaplin, 1986) โดยน าสารสกดั
เห็ดเสม็ดแต่ละจงัหวดัมาเจือจางกบัน ้ ากลัน่ อตัราส่วน 1:1 โดยดูดสารสกดัเห็ดเสม็ดมาปริมาตร 500 ไมโครลิตร และน ้ า
กลัน่ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง หลงัจากนั้นเติม DNS ปริมาตร 1 มิลลิลิตร แลว้น าสารละสายไปตม้ในน ้ า
เดือด เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นน าไปแช่น ้ าเยน็ทนัที หลงัจากนั้นน าสารละลายมาวดัค่าการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ือง UV-
Visible spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 570  นาโนเมตร แลว้เปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานน ้ าตาลรีดิวซ์ 
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5. การวเิคราะห์หาปริมาณโปรตนี 
 การวเิคราะห์หาปริมาณโปรตีน ดดัแปลงจากปฏิกิริยา Lowry (Lowry et al., 1951) โดยน าสารสกดัเห็ดเสมด็แต่ละ
จงัหวดัมาเจือจางกบัน ้ ากลัน่ อตัราส่วน 1:10 โดยดูดสารสกดัเห็ดเสมด็มาปริมาตร 100 ไมโครลิตร และน ้ ากลัน่ปริมาตร 900 
ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง หลงัจากนั้นเติมสารละลาย D ปริมาตร 2 มิลลิลิตร แลว้วางท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 10 
นาที จากนั้นเติมสารผสม E ปริมาตร 200 ไมโครลิตร แลว้วางท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที หลงัจากนั้นน า
สารละลายท่ีไดม้าวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ือง UV-Visible spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 750  นาโนเมตร แลว้
เปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐาน BSA 
หมายเหตุ* A = 2% NaHCO3 ใน 0.1 M NaOH  

 * B = 0.5% CuSO4  
 * C = 1% potassium sodium tartrate (KNaC4H4O6) 

   * D = สารผสมระหวา่ง A:B:C ในอตัราส่วน 98:1:1) 
   * E = สารผสมระหวา่ง Folin-ciocateau reagent และน ้ าในอตัราส่วน 1:1 (ผสมก่อนใช)้ 
 

ผลและวจิารณ์ผลการวจัิย 
1. การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลกิรวม 
 จากการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกดัเห็ดเสมด็จากจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบ่ี พบวา่จงัหวดั
กระบ่ีมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด (156.2 + 0.00 ไมโครกรัมกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตร) ส่วนปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมต ่าสุดของสารสกัดเห็ดเสม็ดจากจังหวดัพงังา (135.4 ± 0.05 ไมโครกรัมกรด      แกลลิกต่อ
มิลลิลิตร) (ตารางท่ี 1) จากการทดลองพบค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกนอ้ยกวา่การทดลองของ Nick, K. et al, (2013) พบ
ปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดจากเห็ดทั้ งห้าสายพันธ์ุ คือ (Lactarius deliciosus, L.sanguifluus, L.semisanguifluus, 
Russula delica และ Suillus bellinii) ท่ีเกาะ Lesvos ในกรีซ มีค่าอยู่ระหว่าง 6.0-20.8 มิลลิกรัม GAE/100 gfw เช่นเดียวกบั
การทดลองของอรวสัสา และคณะ (2547) พบปริมาณฟีนอลิกรวมสูงท่ีสุดในเห็ดฟาง (324.48+2.70 mg GAE/100 g crude)  
ตารางที ่1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกดัเห็ดเสมด็ 

ตวัอยา่งเห็ดเสมด็ 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมเฉล่ีย 
(ไมโครกรัมกรดแกลลิก/มิลลิลิตร) + SE 

ภูเก็ต 155.9 ± 0.02 
พงังา 135.4 ± 0.05 
กระบ่ี 156.2 ± 0.00 

 
2. การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ 
 จากการทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัเห็ดเสมด็จากจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบ่ี พบวา่จงัหวดักระบ่ี
มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระสูงสุด (ร้อยละ 66.30 ± 0.03) ส่วนฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระต ่าสุดของสารสกดัเห็ดเสมด็จากจงัหวดัภูเก็ต 
(ร้อยละ 54.50 ± 0.05) (ตารางท่ี 2) จากการทดลองพบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระน้อยกว่าการทดลองของ อรวสัสา และคณะ 
(2547) พบวา่ในสารสกดัเห็ดฟางท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 24 ชัว่โมง แสดงร้อยละการยบัย ั้งอนุมูลอิสระ 
DPPH สูงท่ีสุดร้อยละ 82.08+3.17 ท่ี 250 mg/ml แต่ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระจากการทดลองมีค่าใกลเ้คียงกบัฤทธ์ิตา้นอนุมูล
อิสระจากเห็ดหอมท่ีสกดัดว้ยน ้ า พบร้อยละการยบัย ั้งอนุมูลอิสระ DPPH สูงท่ีสุดร้อยละ (55.4%) ท่ีความเขม้ขน้ 6 mg/ml 
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(Cheung et al.,2003) จากการทดลองยงัพบวา่ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระมีความสัมพนัธ์กบัค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิก โดย
ถา้มีค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงก็จะมีค่าฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระสูงดว้ย 
ตารางที ่2 ค่าฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัเห็ดเสมด็ 

ตวัอยา่งเห็ดเสมด็ 
ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ 

(% Inhibition activity) + SE 
ภูเก็ต 54.50 ± 0.05 
พงังา 62.94 ± 0.07 
กระบ่ี 66.30 ± 0.03 

 
3. การวเิคราะห์หาปริมาณน า้ตาลรีดวิซ์ 
 จากการวิเคราะห์หาปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ของสารสกดัเห็ดเสม็ดจากจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบ่ี พบวา่ จงัหวดั
กระบ่ีมีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์สูงสุด (0.980 ± 0.14 กรัม/มิลลิลิตร) ส่วนปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ต ่าสุดของสารสกดัเห็ดเสมด็จาก
จงัหวดัพงังา (0.913 ± 0.08 กรัม/มิลลิลิตร) (ตารางท่ี 3) จากการทดลองพบปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์มากกว่าการทดลองของ
เบญจญาภาและพิชญาภรณ์ (2015) พบปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ 0.36± 0.15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากเส้นใยเห็ดหอม Lentinus 
Edodes เช่นเดียวกบัการทดลองของ Roy et al., (2015) พบปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ของเห็ดนางรมและเห็ดหลินจือเป็น 3.22 
และ 4.39 g% ตามล าดบั 
ตารางที ่3 ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ของสารสกดัเห็ดเสมด็ 

ตวัอยา่งเห็ดเสมด็ 
ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ 
(กรัม/มิลลิลิตร) + SE 

ภูเก็ต 0.967 ± 0.20 
พงังา 0.913 ± 0.08 
กระบ่ี 0.980 ± 0.14 

4. การวเิคราะห์หาปริมาณโปรตนี 
 จากการวเิคราะห์หาปริมาณโปรตีนของสารสกดัเห็ดเสมด็จากจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบ่ี พบวา่ จงัหวดัภูเก็ตมี
ปริมาณโปรตีนสูงสุด (2.47 กรัม/มิลลิลิตร) ส่วนปริมาณโปรตีนต ่าสุดของสารสกดัเห็ดเสมด็จากจงัหวดัพงังา (1.73 กรัม/
มิลลิลิตร) (ตารางท่ี 4)  
ตารางที ่4 ปริมาณโปรตีนของสารสกดัเห็ดเสมด็ 

ตวัอยา่งเห็ดเสมด็ 
ปริมาณโปรตีน 
(กรัม/มิลลิลิตร) 

ภูเก็ต 2.47 
พงังา 1.73 
กระบ่ี 2.40 
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สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีของเห็ดเสมด็จากจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบ่ี โดยน าเห็ดทั้งหมดมาสกดัดว้ย 

95% เอทานอล ท่ีอุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 48 ชัว่โมง แลว้ระเหยดว้ยเคร่ืองระเหยสุญญากาศแบบหมุนเพ่ือใหไ้ดเ้ป็นสารสกดั
เห็ด จากนั้นน าสารสกัดท่ีไดม้าวิเคราะห์หาสารพฤกษเคมี ผลการทดลองพบว่า สารสกัดเห็ดเสม็ดจากกระบ่ีมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด (156.2 + 0.00 ไมโครกรัมกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตร) ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระถูกตรวจสอบโดย
วิธี DPPH ผลการทดลองพบวา่ สารสกดัจากจงัหวดักระบ่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด (66.30% ± 0.03) ปริมาณโปรตีน
รวมวิเคราะห์โดยวิธี Lowry assay พบวา่ สารสกดัเห็ดจากจงัหวดัภูเก็ตมีปริมาณโปรตีนรวมสูงสุดท่ี 2.47 กรัมต่อมิลลิลิตร 
การวิเคราะห์หาปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ดดัแปลงโดยใช ้dinitrosalicylic acid (DNS) พบวา่สารสกดัเห็ดจากจงัหวดัภูเก็ต พงังา
และกระบ่ี มีปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ (0.967 ± 0.20 , 0.913 ± 0.08 และ 0.980 ± 0.14 กรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั)  
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การพฒันาผลติภัณฑ์ไก่อบสูตรเม็กซิกนัโดยใช้เทคนิค Sous Vide 
Development of Roasted Mexican Chicken by Sous Vide Technique 
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บทคัดย่อ 
 

 จากการศึกษาการพฒันาสูตรน ้ าหมกั โดยใชเ้ทคนิค ideal ratio profile พบวา่ไก่อบสูตรเมก็ซิกนัท่ีใชป้ริมาณ
เคร่ืองเทศ ซอสปรุงรส เกลือ โยเกิร์ต น ้ าตาลป๊ีบ เท่ากบั 77.20, 69, 7, 42 และ 83 กรัมต่อน ้ าหนกัไก่ 500 กรัม จะมีค่าความเผด็ 
ความหวาน  ความเคม็ และกล่ินรสเคร่ืองเทศ มีค่าเท่ากบั 1 ใกลเ้คียงกบัค่าในอุดมคติมากท่ีสุด จากนั้นน าสูตรน ้ าหมกัท่ีไดม้า
หมกัไก่และศึกษาการท า sous vide ท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ท่ีเวลา 0, 2, 2.5 และ 3 ชัว่โมง พบวา่ ไก่ท่ีผา่นการ sous vide 
ท่ีระยะเวลาเพ่ิมข้ึนจะใชเ้วลาในการอบใหสุ้กนอ้ยลง (p<0.05) โดยการท า sous vide ท่ีเวลา 3 ชัว่โมง สามารถลดระยะเวลา
ในการอบท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส (ควบคุมอุณหภูมิใจกลางช้ินไก่ เท่ากบั 83 องศาเซลเซียส) ได ้13 นาที โดยไก่ท่ีผา่น
การท า sous vide มีค่าการสูญเสียน ้ าหนกัและมีค่าแรงเฉือนลดลง (p<0.05) เม่ือน ามาศึกษาคุณลกัษณะทางดา้นประสาท
สมัผสัโดยใชว้ธีิ multi sample different test พบวา่ การท า sous vide ส่งผลใหค้วามเขม้ของรสชาติ ความฉ ่าน ้ า และความนุ่ม
เน้ือของไก่อบสูตรเมก็ซิกนัเพ่ิมข้ึน และเม่ือน ามาทดสอบความชอบโดยวธีิ 9-point hedonic scale พบวา่ผูท้ดสอบใหค้ะแนน
ความชอบไก่อบสูตรเมก็ซิกนัท่ีผา่นการ sous vide ท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 2.5 ชัว่โมง ในดา้นรสชาติ เน้ือสมัผสั 
และความชอบรวมมากท่ีสุด (p<0.05) มีค่าเท่ากบั 7.75, 7.95 และ 7.60 ตามล าดบั จากนั้นน าไปทดสอบทางดา้นประสาท
สมัผสัพบวา่ผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑไ์ก่อบสูตรเมก็ซิกนัโดยใชเ้ทคนิค sous vide ร้อยละ 100 โดยผูท้ดสอบให้
คะแนนความชอบในดา้นกล่ินรส รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม เท่ากบั 4.14, 4.02, 4.32 และ 4.1, ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั : ซูเว,่ รสชาติเมก็ซิกนั, ไก่อบ 
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ABSTRACT 
 

First, development the Mexican curing medium by ideal ratio profile technique. The results showed that amount 
of mix herbs, soy sauce, salt, yoghurt and palm sugar were 77.20, 69, 7, 42 and 83 g per 500 g chicken. Grilled Mexican 
chicken with this curing medium had the score nearly 1 when compared with ideal product in spiciness, sweetness, saltiness 
and herb flavor. Second, sous vide time at 55 oC for 0, 2, 2.5 and 3 hour was studied. The results showed that sous vide at 
55 oC for 3 hour could reduce cooking time (at 180 oC) about 13 minutes and cooking loss and shear force were decreased 
(P<0.05). Moreover, the sensory test by multi-sample different test showed that sous vide time had the effect on increasing 
intensity of taste, juiciness and tenderness of the grilled chicken. Liking scores (9-point-hedonic scale) results showed that 
the product with sous vide at 55 oC for 2.5 hour had the highest liking score on taste, texture and overall liking (P<0.05) 
were 7.75, 7.95 และ 7.60, respectively. Finally, sensory test result showed that 100 % panelists accepted grilled Mexican 
chicken by sous vide technique and gave liking score in flavor, taste, texture and liking score at 4.14, 4.02, 4.32 and 4.1, 
respectively 
 
Keywords : sous vide, Mexican flavor, grilled chicken 
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บทน า 
        ไก่เป็นอาหารท่ีคนไทยนิยมบริโภคเพราะไก่มีโปรตีนสูงและมีไขมนันอ้ยซ่ึงถา้เปรียบเทียบกบัเน้ือสัตวช์นิดอ่ืน 
เช่น เน้ือววั เน้ือแพะ และ เน้ือหมู เน้ือไก่ยงัมีแคลอร่ีท่ีต ่าเพราะเน้ือเป็นเน้ือประเภทเน้ือขาวและเน้ือไก่ในแต่ละส่วนจะมี
ปริมาณไขมนัเป็นส่วนประกอบซ่ึงจะมีประมาณท่ีแตกต่างกนัจากการเรียงล าดบัของเน้ือไก่แต่ละส่วนตามปริมาณไขมนั 
ส่วนปีก, ส่วนหน้าอก, ส่วนสะโพก, ส่วนน่อง มีค่าเท่ากับ 217, 159, 212 และ 143 แคลอร่ี ตามล าดับ (ชัยณรงค์, 2529 ;             
เยาวลกัษณ์, 2536) การเลือกซ้ือเน้ือไก่ก็มีวตัถุประสงคห์ลกัคือการซ้ือมาเพ่ือหุงตม้ดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนั เช่น การทอด 
การยา่ง และการอบ โดยรสชาติส่วนใหญ่ในทอ้งตลาดจะเป็นรสชาติเดิมๆ เช่น ไก่อบนมสด, ไก่ยา่งขม้ิน, ไก่อบซอสเทอริยา
กิ, ไก่อบน ้ าผึ้ง  ซ่ึงรสชาติเมก็ซิกกนัทางเลือกหน่ึงเพราะรสชาติชาติเมก็ซิกนัจะมีความเผด็ และมีกล่ินหอมของเคร่ืองเทศซ่ึง
มีความคลา้ยคลึงกนักบัอาหารของภาคใตท่ี้มีความเผด็ร้อนท่ีเป็นจุดเด่นซ่ึงน่าจะตอบสนองท าใหผู้บ้ริโภคสามารถมีมากข้ึน 
อีกทั้งพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนันิยมความสะดวกในการปรุงและรับประทาน เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัทางดา้นท าใหก้าร
บริโภคอาหารพร้อมปรุง และพร้อมบริโภคมีแนวโน้มมากข้ึนเร่ือยๆ การท าSous vide เป็นเทคนิคการท าอาหารภายใต้
ถุงพลาสติกท่ีปิดผนึกแบบสุญญากาศและมีการให้ความร้อนผ่านน ้ าท่ีควบคุมอุณหภูมิคงท่ีตลอดเวลา ซ่ึงจะช่วยให้
ผลิตภณัฑอ์าหารมีอายกุารเก็บรักษานานข้ึน ลดความเส่ียงต่อการปนเป้ือนซ ้ า และสามารถลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ 
อีกทั้งยงัช่วยลดเวลาในการหมกั การสูญเสียน ้ าและระยะเวลาในการปรุงสุกไดท้ าให้อาหารท่ีมีรสชาติดี จึงเหมาะกบัการ
น ามาพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมปรุง (ready to cook) ซ่ึงสามารถตอบสนองกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ี
ตอ้งการรับประทานอาหารท่ีมีรสชาติดี สามารถเก็บรักษาไดน้าน สะดวกและใชเ้วลาในการปรุงสั้น (Hong, et al., 2015) 
ดงันั้นคณะผูว้จิยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาไก่อบสูตรเม็กซิกนั โดยใชเ้ทคนิค sous vide ข้ึน เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภค
และตอบสนองผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการร้านอาหาร ท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์ไก่อบท่ีมีเน้ือสัมผสันุ่ม รสชาติอร่อย มีความ
แตกต่างท่ีจ าหน่ายตามทอ้งตลาดทัว่ไป สามารถน าไปอบไดท้นัที และมีระยะเวลาในการอบลดลง ท าให้มีความสะดวกใน
การปรุงและบริโภคมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมมูลค่าเน้ือไก่เกษตรกรผูเ้ล้ียงไก่เน้ือไดอี้กทางหน่ึง 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
พฒันาสูตรน า้หมกัสูตรเมก็ซิกนัต้นแบบ 
 พัฒนาสูตรน ้ าหมัก โดยมีใช้เทคนิค  Ideal Ratio Profile ในด้านรสเผ็ด รสหวาน รสเค็ม กล่ินรสของ
เคร่ืองเทศ โดยใชจ้ านวนผูท้ดสอบท่ีผ่านการผ่านการฝึกฝนจ านวนผูท้ดสอบชิม 20 คนโดยปรับสูตรจนกวา่น ้ าหมกัจะได้
ความใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑไ์ก่อบเมก็ซิกนัในอุดมคติ หรือมีค่าใกลเ้คียงกบั 1 
 ศึกษาระยะเวลาทีเ่หมาะสมกบัการท า Sous Vide  

        น าน ้ าหมกัตน้แบบสูตรเม็กซิกัน จากการศึกษา ขอ้ 1 มาหมกัไก่ในอตัราส่วนไก่ต่อน ้ าหมกัเท่ากับ 2 : 1 
จากนั้นน าไก่มาบรรจุสุญญากาศ จากนั้นท า Sous Vide ท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ระยะเวลาแตกต่าง 3 ระดบั คือ 2 ชัว่โมง 
2.5 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง จากนั้นน าไก่มาอบท่ีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส อบจนกว่าอุณหภูมิใจกลางเน้ือไก่เท่ากบั 83 องศา
เซลเซียส จากนั้นน าไก่อบสูตรเมก็ซิกนัมาตรวจสอบคุณดา้นต่างๆดงัน้ี  
 - การสูญเสียน ้ าหนกัระหวา่งการอบ (Cooking Loss)  
 

น ้าหนกัไก่ก่อนท า Sous Vide – น ้าหนกัหลงัอบ X 100 
น ้าหนกัหลงัการท า Sous vide 
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 - ทดสอบแรงเฉือน โดยใช้เคร่ือง Texture Analysis ด้วยหัวตัดแบบใบมีด  meullenet- owens razor shear       
 - การทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสั โดยใชผู้ท้ดสอบท่ีผ่านการฝึกฝน 20 คน โดยใชว้ิธี Multi - Sample 
Difference Test ในดา้นความเขม้ของรสชาติ ความฉ ่าน ้ า และความนุ่มเน้ือ (Meilgaard, 1999) 
                - การทดสอบทางด้านประสาทสัมผสัโดยใช้วิธีทดสอบความชอบแบบ 9-point Hedonic Scale ในด้าน
ลกัษณะปรากฏ รสชาติ กล่ินรส เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม  (Meilgaard, 1999) 
             การสูญเสียน ้ าหนัก และค่าแรงเฉือน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely  Randomized Design : 
CRD) การทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสั วางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: 
RCBD) วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช ้Duncan’s multiple range test 
              คัดเลือกระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการท า  Sous Vide จากคะแนนการยอมรับทางด้านประสาทสัมผสั ไปใช้ใน
การศึกษาขั้นตอนต่อไป 
ศึกษาการทดสอบทางด้านประสาทสัมผสัต่อผลติภณัฑ์ไก่อบสูตรเมก็ซิกนัโดยใช้เทคนิค Sous Vide 

          น าผลิตภณัฑ์ไก่อบสูตรเม็กซิกนัโดยใชเ้ทคนิค Sous Vide ตามระยะเวลาท่ีคดัเลือกใชจ้าก 3.2.2 น ามาท าการ
ทดสอบทางด้านประสาทสัมผสั โดยใช้วิธีทดสอบความชอบ 5 ระดับ (5-point hedonic scale)  ในด้านลกัษณะปรากฏ 
รสชาติ เน้ือสมัผสั ความชอบโดยรวม  โดยใชผู้ท้ดสอบชิมจ านวน 50 คน  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
พฒันาสูตรน า้หมกัสูตรเมก็ซิกนัต้นแบบ 
 จากการพฒันาน ้ าหมกัผลิตภณัฑไ์ก่อบสูตรเม็กซิกนั และไดมี้การพฒันาสูตรทั้งหมดจ านวน 3 คร้ัง โดยใช้
เทคนิค Ideal Ratio Profile ในดา้นรสเผ็ด รสหวาน รสเค็ม กล่ินรสของเคร่ืองเทศ โดยพฒันาส่วนผสมของน ้ าหมักสูตร
เม็กซิกนัแสดงดงัตารางท่ี 1 จนผูท้ดสอบใหค้ะแนนใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑไ์ก่อบเม็กซิกนัในอุดมคติหรือมีค่าเท่ากบั 1 (ภาพ
ท่ี 1) พบวา่การพฒันาสูตรน ้ าหมกัคร้ังท่ี 3 ผูท้ดสอบใหค้ะแนนในดา้นรสเผด็ รสหวาน รสเคม็ กล่ินรสของเคร่ืองเทศ เท่ากบั 
1.03, 0.99, 0.99 และ 0.97 ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคตอ้งการไก่อบสูตรเมก็ซิกนัท่ีมีรสชาติจดัจา้น ทั้งในเร่ืองของ
รสชาติและความเขม้ของเคร่ืองเทศ 
ตารางที ่1  สูตรน ้ าหมกัสูตรเมก็ซิกนัท่ีพฒันาโดยใชเ้ทคนิค Ideal Ratio Profile 

ส่วนผสม  ปริมาณท่ีใช ้(กรัม) 
 สูตรมาตรฐาน คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 
เน้ือไก่ส่วนสะโพก 500  500 500 500 
ผงพริกป่น 4 7 19 25 
ผงพริกปาปริกา้ป่น 2 4 5 5 
น ้าตาลป๊ีบ 22 26 46 83 
ใบกระวาน 1 1.7 2.4 2.6 
ลูกกระวาน 1 1.7 2.4 2.6 
เมด็ผกัชี 8 7 7.3 8 
กระเทียม 10 15 16 17 
หอมแดง 5 16 16 17 
ซอสปรุงรส 56 48 51 69 
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โยเกิร์ต 43 42 42 42 
เกลือ 3 1.7 2.4 7 

 

ภาพที ่1 ผลการพฒันาสูตรน ้ าหมกัไก่อบสูตรเมก็ซิกนั โดยใชเ้ทคนิค  Ideal Ratio Profile 
 

 ศึกษาระยะเวลาทีเ่หมาะสมกบัการท า Sous Vide 
จากการศึกษาการท า sous vide ในผลิตภณัฑไ์ก่อบสูตรเม็กซิกนั ท่ีระดบัอุณหภูมิ 55 oC ท่ีระยะเวลาแตกต่างกนั 3 

ระดบั คือ 2,  2.5 และ 3 ชัว่โมง พบวา่เม่ือระยะเวลาในการ sous vide เพ่ิมข้ึน จะส่งผลต่อระยะเวลาในการอบสุกลดลงจาก 
40 นาที เป็น 23 นาที (ส าหรับไก่อบท่ีผ่านการ sous vide นาน 3 ชัว่โมง)  และมีค่าการสูญเสียน ้ าหนกัภายหลงัการอบลดลง
ตามล าดับ ทั้ งน้ีเป็นผลมาจากการท า sous vide นานข้ึนมีผลต่ออตัราการสุกของเน้ือไก่ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเส้นใยกลา้มเน้ือ 
(muscle fiber) เร่ิมเกิดการหดตวัท่ี 35-40 oC ตามดว้ยการเกิดการเสียสภาพของโปรตีน (Baldwin, 2001) ท าให้การส่งผ่าน
ความร้อนภายในเน้ือไก่ในขั้นตอนการอบท่ีอุณหภูมิ 180 oC เกิดไดเ้ร็วท าใหร้ะยะเวลาในการอบและการสูญเสียน ้ าระหวา่ง
การให้ความร้อนลดลงตามล าดบั (p<0.05) ผลแสดงดงัภาพท่ี 2นอกจากน้ีการท า sous vide มีผลต่อการกระตุน้การเกิดการ
ออสโมซิสของน ้ าหมกัเขา้ภายในช้ินเน้ือไก่ไดม้ากข้ึน (Alvarado และ Mckee, 2007) จากภาพท่ี 3 จะเห็นไดว้่าไก่อบสูตร
เม็กซิกนัท่ีผ่านการ sous vide  3 ชัว่โมง จะมีการแทรกซึมของน ้ าหมกัเขา้ภายในเน้ือไก่อยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสั โดยใชว้ิธี multi-sample different test (ตารางท่ี 2) ผูท้ดสอบให้คะแนนความเขม้ของ
รสชาติ ความฉ ่าน ้ า และความนุ่มเน้ือสูงข้ึน เม่ือระยะเวลาในการ sous vide เพ่ิมข้ึน(p<0.05) ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการท า sous 
vide สามารถลดระยะเวลาในการอบสุกท าให้มีการสูญเสียน ้ าลดลงท าให้เน้ือไก่มีความฉ ่ าน ้ าเพ่ิมข้ึน โดยการท า sous vide 
นานข้ึนส่งผลต่อการละลายของคอลลาเจนเพ่ิมข้ึน (Pulgar et al., 2012) ส่งผลใหไ้ก่มีความนุ่มเน้ือเพ่ิมข้ึนตามล าดบั และเม่ือ
น าไก่อบสูตรเม็กซิกนัไปทดสอบความชอบ โดยวิธี 9-point hedonic scale พบวา่ผูบ้ริโภคให้คะแนนความชอบไก่อบสูตร
เมก็ซิกนัท่ีผา่นการ sous vide  2.5 ชัว่โมง ในดา้นลกัษณะปรากฏ รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวมสูงท่ีสุด (ตารางท่ี 
3) เน่ืองจากการท า sous vide ท่ี 2.5 ชัว่โมง เป็นเวลาท่ีเหมาะสม ไม่ท าให้เน้ือไก่หดตวัมากเกินไป มีรสชาติ กล่ินรสท่ีก าลงั
พอดี มีเน้ือสมัผสัท่ีไม่เหนียวและน่ิมเละจนเกินไป 
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ภาพที ่2 ระยะเวลาในการอบ ค่าการสูญเสียน ้ าระหวา่งการอบ (Cooking loss) และค่าแรงเฉือนของไก่อบสูตรเมก็ซิกนัท่ีใช้
 เวลาในการ sous vide แตกต่างกนั 
หมายเหตุ : ตวัอกัษรตวัเดียวกนัในแท่งรูปแบบเดียวกนัไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที ่3 ไก่อบสูตรเมก็ซิกนัท่ีผา่นการ Sous Vide ท่ีระยะเวลาแตกต่างกนั 
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ตารางที ่2 ผลการทดสอบทางดา้นประสาทสมัผสั โดยใชว้ธีิ  Multi-sample different test  
ระยะเวลาการ 

sous vide (ชัว่โมง) 
ความเขม้ของรสชาติ ความฉ ่าน ้ า ความนุ่มของเน้ือ 

0 4.66 ± 2.30d 5.25 ± 2.66c 6.04 ± 2.54c 
2.0 6.84 ± 2.36c 6.27 ± 2.08c 7.51 ± 1.92b 
2.5 8.15 ± 1.40b 8.07 ± 2.37b 7.92 ± 2.13b 
3.0 9.61 ± 2.24a 9.67 ± 2.50a 10.51 ± 1.86a 

หมายเหตุ : ตวัอกัษรแบบเดียวกนัในคอลมัน์เดียวกนัไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05)  
ตารางที ่3 ผลการทดสอบทางประสาทสมัผสัโดยใชว้ธีิการทดสอบความชอบ 9 ระดบั ( 9-point hedonic scale )  
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ตวัอกัษรแบบเดียวกนัในคอลมัน์เดียวกนัไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) 
ศึกษาการทดสอบทางประสาทสัมผสัต่อผลติภณัฑ์ไก่อบสูตรเมก็ซิกนัโดยใช้เทคนิค Sous Vide 

  จากการการทดสอบทางประสาทสัมผสัต่อผลิตภณัฑไ์ก่อบสูตรเม็กซิกนัโดยใชเ้ทคนิค Sous Vide จ านวน 50 คน 
โดยผูท้ดสอบเป็นเพศชาย ร้อยละ 34 เพศหญิง ร้อยละ 66 โดยเป็นผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 15 – 40 ปี ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ 
ร้อยละ 68 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28 และเงินเดือนของผูท้ดสอบส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงรายได ้10,000 – 20,000 บาท ผูบ้ริโภคมี
ความถ่ีในการบริโภคผลิตภณัฑไ์ก่อบ /ไก่ยา่ง ท่ี 1- 2 คร้ัง /สัปดาห์ ผูท้ดสอบมีพฤติกรรมการบริโภค โดยผูบ้ทดสอบชอบ
รับประทานไก่อบ /ไก่ยา่ง ร้อยละ 100 ชอบรับประทานผลิตภณัฑไ์ก่อบ /ไก่ยา่ง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือไก่อบ /ไก่ยา่ง
ของผูท้ดสอบ ผูท้ดสอบนิยมซ้ือไก่อบ /ไก่ยา่งจากตลาดมากท่ีสุด ร้อยละ 35 และรับประทานไก่อบสมุนไพร ร้อยละ 28 ไก่
ยา่งเทอริยากิ ร้อยละ 25 ไก่อบนมสด ร้อยละ 16  ซ่ึงเหตุผลในการเลือกรับประทาน คือ สะดวกในการรับประทาน มีรสชาติ
ท่ีหลากหลาย หาซ้ือไดง่้ายตามล าดบั สอดคลอ้งกบัการศึกษา Resurreccion (2003) รายงานว่าผลิตภณัฑ์เน้ือท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัจะตอ้งเนน้ความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการบริโภคและปรุง โดยผูบ้ริโภคให้คะแนน
การยอมรับไก่อบสูตรเม็กซิกนัท่ีพฒันาข้ึนในดา้นกล่ินรส เน้ือสัมผสั และความชอบรวมอยูใ่นระดบัชอบมาก (ตารางท่ี 4)
โดยผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑไ์ก่อบสูตรเมก็ซิกนั ร้อยละ 100 และยนิดีซ้ือหากจ าหน่ายในราคาช้ินละ 37 ร้อยละ 96  
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาการ  
Sous Vide (ชัว่โมง) 

ลกัษณะปรากฏ รสชาติ กล่ินรส เน้ือสมัผสั ความชอบรวม 

0 ชัว่โมง 6.25 ± 1.07b 6.05 ± 1.14c 6.60 ± 0.82b 6.65 ± 0.74b 6.75 ± 0.91b 
2 ชัว่โมง 7.10 ± 1.11a 7.00  ± 1.30 b 7.30 ± 1.08a 7.25 ± 1.25b 7.35 ± 1.18 ab 

2.5 ชัว่โมง 7.45 ± 1.14a 7.75 ± 0.80a 7.25 ± 1.11a 7.95 ± 0.82a 7.60 ± 1.00 a 

3 ชัว่โมง 6.90  ± 1.25ab 7.10 ± 0.80ab 7.15 ± 1.00ab 6.85 ± 0.67b 7.05 ± 0.88 ab  
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผสัโดยใช้วิธีการทดสอบความชอบ 5 ระดับ(5 -point hedonic scale)  ต่อ   
ผลิตภณัฑไ์ก่อบสูตรเมก็ซิกนั  

 ความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
ชอบมากท่ีสุด ชอบมาก ชอบปานกลาง ชอบนอ้ย ชอบนอ้ยท่ีสุด 

ลกัษณะปรากฏ 7 33 10 0 0 3.90 
กล่ินรส 14 29 7 0 0 4.14 
รสชาติ 12 28 9 1 0 4.02 

เน้ือสมัผสั 20 26 4 0 0 4.32 
ความชอบโดยรวม 11 33 6 0 0 4.10 

 
สรุปผลการวจัิย 

ไก่อบสูตรเมก็ซิกนัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการใหพ้ฒันาสูตรท่ีมีความจดัจา้นทั้งรสชาติและเคร่ืองเทศ ไก่อบสูตรเมก็ซิกนั
ท่ีใชป้ริมาณเคร่ืองเทศ ซอสปรุงรส เกลือ โยเกิร์ต น ้ าตาลป๊ีบ เท่ากบั 77.20, 69, 7, 42 และ 83 กรัมต่อน ้ าหนกัไก่ 500 กรัม           
จะมีค่าความเผด็ ความหวาน  ความเคม็ และกล่ินรสเคร่ืองเทศ มีคา่เท่ากบั 1 ใกลเ้คียงกบัค่าในอุดมคติมากท่ีสุด  การท า sous 
vide ในระยะเวลาท่ีนานข้ึนสามารถลดระยะเวลาในการอบ ลดค่าการสูญเสียน ้ า และท าใหเ้น้ือสมัผสันุ่มข้ึน โดยการท า sous 
vide ไก่อบสูตรเมก็ซิกนัเป็นเวลา 2.5 ชัว่โมง  เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยผูท้ดสอบใหค้ะแนนในดา้นรสชาติ เน้ือสมัผสั 
และความชอบรวมมากท่ีสุด (p<0.05) มีค่าเท่ากบั 7.75, 7.95 และ 7.60 ตามล าดบั โดยผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑไ์ก่
อบสูตรเมก็ซิกนั ร้อยละ 100 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ในการสนบัสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ

ท าวจิยั ขอขอบคุณนกัวทิยาศาสตร์ท่ีช่วยเหลือดูแลในการวเิคราะห์ดา้นต่าง ๆ  และนกัศึกษาโปรแกรมวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารอาหารท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการประเมินคุณภาพทางดา้นประสาทสมัผสั 
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การพฒันาผลติภัณฑ์น า้เห็ดตับเต่าผสมสมุนไพรพร้อมด่ืม 
Development of Tub Tao mushroom mixed herbs Juice  

Ready-to-drink 
 

วชิรญา เหลียวตระกลู1* และ วจิิตรา เหลียวตระกลู1 
Vachiraya Liaotrakoon1* and Wijitra Liaotrakoon1  

 

บทคัดย่อ 
 

การพฒันาผลิตภณัฑน์ ้ าเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรพร้อมด่ืม ท าการศึกษาอตัราส่วนของน ้ าเห็ดตบัเต่าต่อน ้ าสมุนไพร 
3 ชนิด ไดแ้ก่ มะตูม ใบเตย และเก็กฮวย ในอตัราส่วน 80:20, 60:40 และ 40:60 น ามาวิเคราะห์ค่าสี ปริมาณสารประกอบ          
ฟีนอลิก กิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระ และการประเมินทางประสาทสมัผสั พบวา่ค่าสี L*, a* และ b* ของน ้ าเห็ดตบัเต่าผสม
เก็กฮวยอตัราส่วน 80:20 มีค่ามากท่ีสุด (P≤0.05) ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระของน ้ าเห็ด
ตบัเต่าผสมมะตูม อตัราส่วน 80:20 มีปริมาณสูงท่ีสุด (P≤0.05) และจากการทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสั พบวา่น ้ าเห็ด
ตบัเต่าผสมสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ไดแ้ก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย อตัราส่วน 80:20 ไดค้ะแนนมากท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P≤0.05) โดยสามารถน าผลงานวจิยัน้ีไปต่อยอดในระดบัอุตสาหกรรม และเป็นอาหารเชิงสุขภาพต่อไปได ้
 
ค าส าคญั : เห็ดตบัเต่า, สมุนไพร, มะตูม, ใบเตย, เก็กฮวย 
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ABSTRACT 
 

Development of Tub Tao mushroom mixed herbs Juice Ready-to-drink. To study the ratio of Tub Tao mushroom 
juice to the three types of herbal juice were used: Bael, Pandan and Chrysanthemum at the ratio of 80:20, 60:40 and 40:60. 
Then analyzes the color, phenolic compounds, antioxidant activity and sensory evaluation. The L*, a* and b* value of the 
mixed Tub Tao mushroom juice with Chrysanthemum (80:20) was the highest value (p≤0.05). Sensory tests found that the 
three herbal, pandan, bael, and Chrysanthemum, mixed with Tub Tao mushroom juice in the ratio of 80:20 were the most 
significant (p≤0.05). This research can be applied at the industrial level. And a healthy diet anyway.   
 
Keywords : Tub Tao mushroom, herbs, Bael, Pandan, Chrysanthemum 
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บทน า 
เห็ดตบัเต่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  

ท่ีสร้างรายได้ให้กับชุมชนท่ีส าคัญ ซ่ึงเห็ดตับเต่ามีเฉพาะฤดูกาล ตั้ งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ซ่ึงชุมชน 
สามเรือนเป็นแหล่งศึกษาดูงานการเพาะเห็ดตับเต่าจากในและต่างประเทศเป็นจ านวนมากตลอดทั้ งปี  ดังนั้ น 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เ ห็ดตับเต่ า  เ พ่ือให้มีผลิตภัณฑ์เ ห็ดตับเต่ าจ าหน่ายนอกฤดูกาลได้ และสามารถยืดอาย ุ
การเก็บรักษาให้นานข้ึนจึงมีความส าคญัมากส าหรับชุมชนสามเรือน และปัจจุบนัชุมชนสามเรือนมีผลิตภณัฑแ์ปรรูปเห็ด
ตับ เต่ าจ าหน่ายในชุมชน ร้านค้าประชารัฐสุขใจ  งานต่ างๆ  และตลาดนัด สินค้า ชุมชน ณ ตลาดคลองผดุง 
กรุงเกษม เป็นตน้ 

ปัจจุบันมีแนวโน้มของผูบ้ริโภคท่ีสนใจและบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีมาจากเห็ดตับเต่าในรูปแบบต่างๆ  
เพ่ิมสูงข้ึน โดยเห็ดตบัเต่า 100 กรัม จะให้พลงังาน 23.44 กิโลแคลอรี ประกอบดว้ยน ้ า 93.06 กรัม โปรตีน 2.58 กรัม ไขมนั 
0.07 กรัม คาร์โบไฮเดรต 3.14 กรัม และมีสารประกอบฟีนอลท่ีมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระอยูสู่งกวา่เห็ดหอม, เห็ด
ออรินจิ และเห็ดนางฟ้า (วิจิตรา และวชิรญา , 2558) ซ่ึงสารตา้นอนุมูลอิสระคือ สารท่ีสามารถชะลอ ป้องกนั หรือก าจัด
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ท่ีเกิดข้ึนกบัสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ในร่างกายได ้ช่วยลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็งในอวยัวะต่างๆ 
(Yuan et al., 2011) ลดความเส่ียงในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด (Deka andVita, 2011) ช่วยควบคุมระดบัน ้ าตาล
ในเลือดของผูป่้วยโรคเบาหวาน (Shoji and Nakashima, 2006) และช่วยลดความอว้น (Rains et al., 2011) เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
คุณสมบติัและเป็นความตอ้งการท่ีส าคญัของผูบ้ริโภคและเป็นจุดแขง็ของเห็ดตบัเต่า 

ดงันั้นจากเหตุผลดงักล่าวเบ้ืองตน้ร่วมกบัความตอ้งการของชุมชนสามเรือน ท่ีตอ้งการองคค์วามรู้และเทคโนโลยี
การแปร รูปผลิตภัณฑ์จาก เ ห็ดตับ เต่ า  ในการผ ลิต เ ป็นผลิตภัณฑ์ของก ลุ่มแปร รูปพัฒนา ร่วมใจ  ใน ชุมชน 
สามเรือน ให้มีความหลากหลายและเป็นทางเลือกใหม่ให้กบัผูบ้ริโภค โดยอาศัยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research, PAR) ผู ้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้ มี แน ว คิ ด ในก า ร ศึ กษ าผ ลิ ตภัณฑ์ แป ร รู ปจ า ก เ ห็ ด ตับ เ ต่ า 
จากการน าส่วนท่ีเหลือมาใช ้ไดแ้ก่ น ้ าเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรพร้อมด่ืม จากน ้ าตม้เห็ดในการท าผลิตภณัฑเ์ห็ดตบัเต่าในน ้ า
เหลือบรรจุขวดแกว้ ซ่ึงน ้ าเห็ดก าลงัเป็นท่ีนิยมในกลุ่มของผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ เน่ืองจากสะดวกต่อการบริโภค ทั้งน้ี
เพ่ือช่วยเพ่ิมมูลค่าของสินคา้เกษตร และผลิตภณัฑท่ี์ไดย้งัมีคุณสมบติัท่ีส าคญัทางคุณค่าทางโภชนาการและสารตา้นอนุมูล
อิสระ ซ่ึงน่าจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีท าใหป้ระชาชนบริโภคเห็ดตบัเต่าไดม้ากข้ึน เพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพในการป้องกนั
โรคและเสริมสร้างระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย นอกจากน้ียงัสามารถผลิตในเชิงพาณิชยเ์พ่ือเป็นอาหารสุขภาพส าหรับผูรั้ก
สุขภาพท่ีตอ้งการเสริมสร้าง ระบบภูมิคุม้กนัร่างกายดว้ยผลิตภณัฑธ์รรมชาติอีกดว้ย 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ศึกษาการแปรรูปผลติภัณฑ์น า้เห็ดตบัเต่าพร้อมด่ืมผสมสมุนไพร 
 การศึกษาผลิตภณัฑ์น ้ าเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรพร้อมด่ืม โดยน าเห็ดตบัเต่ามาผสมกับสมุนไพรท่ีมีกล่ินหอม 
ไดแ้ก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในปริมาณท่ีแตกต่างกนั 4 อตัราส่วน ไดแ้ก่ 100:0, 80:20, 60:40 และ 40:60 แลว้ท าการ
วเิคราะห์คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
 1. ค่าสี L*, a* และ b* ของน ้ าเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพร โดยใชเ้คร่ืองวดัสี Minolta Chroma meter รุ่น CR-300 

 2. การสกดัตวัอย่างเพ่ือน าไปใชว้ิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ความสามารถในการเป็นสาร
ตา้นอนุมูลอิสระ (ดัดแปลงวิธีจากMahattana-tawee et al., 2006; Wu et al., 2006) ท าโดยชัง่ตวัอย่าง 20 กรัม เติมอะซิโตนความ
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เขม้ขน้ร้อยละ 80 ปริมาตร 80 มิลลิลิตร มาบดใน blender เป็นเวลา 10 นาที แลว้น ามากรองสุญญากาศ โดยใชก้ระดาษกรอง 
Whatman เบอร์ 1 น าสารท่ีสกดัไดใ้ส่ขวดสีชาเก็บอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  

 3. ปริมาณฟีนอลิกทั้ งหมดตามวิธี Folin-Ciocalteu’s reagent (Lim et al., 2007)  ปิเปตน ้ าตัวอย่าง 0.3 มิลลิลิตร เติม
สารละลาย Folin-Ciocalteu reagent (เจือจางด้วยน ้ ากลัน่ 10 เท่า) ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 
(Na2CO3) ความเข้มข้นร้อยละ 7.5 (โดยน ้ าหนักต่อปริมาตร)ปริมาตร 1.2 มิลิลิตร แล้ว vortex ผสมให้เข้ากัน ตั้ งท้ิงไวท่ี้
อุณหภูมิห้องในท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาที แลว้น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 765 นาโนเมตร โดยค านวณหา
ปริมาณสารฟีนอลิคทั้งหมดเทียบกบักราฟมาตรฐานแลว้รายงานผลอยูใ่นหน่วยของมิลลิกรัม เม่ือเทียบกบักรดแกลลิคต่อ
น ้ าหนกัสดของตวัอยา่ง 100 กรัม 

 4. กิจกรรมสารตา้นอนุมูลอิสระตามวิธีของ โดยวิธี 2, 2-diphenyl-1 picryl-hydrazyl (DPPH)  (ดดัแปลงวิธีจาก Wu et al., 

2006) ปิเปตน ้ าตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 2, 2-diphenyl-1 picryl-hydrazyl (DPPH) ในสารละลายเอทานอลความเขม้ขน้ 80  
ท่ีมีความเขม้ขน้ 0.6 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 4 มิลลิลิตร แลว้ท าการ vortex เป็นเวลา 15 วนิาที ตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งในท่ีมืดเป็น
เวลา 3 ชัว่โมงท่ีอุณหภูมิห้อง แลว้น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 515 นาโนเมตร โดยค านวณหาความสามารถ
ในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระเทียบกบักราฟมาตรฐานแลว้รายงานผลอยูใ่นหน่วยมิลลิกรัม เม่ือเทียบกบักรดแกลลิคต่อ
น ้ าหนกัแหง้ของตวัอยา่ง 100 กรัม 

 5. ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผสัของเคร่ืองด่ืมชา ใชผู้ท้ดสอบจ านวน   50 คน   ทดสอบคุณภาพดา้นสี กล่ินชา 
รสชาติ กล่ินรสตกคา้ง (after test) และความชอบโดยรวมท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมชาเห็ดตบัเต่า ใชว้ธีิทดสอบแบบ 9-Point hedonic scale 

ผูท้ดสอบชิมใหค้ะแนนตามความชอบ 1–9 คะแนน โดยเรียงคะแนนจากชอบนอ้ยท่ีสุดไปหาชอบมากท่ีสุด (ไพโรจน์, 2545)  
 6. ขอ้มูลมาท าการเปรียบเทียบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test 

 

ผลและวจิารณ์ผล 
การศึกษาผลิตภณัฑน์ ้ าเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพร โดยน าน ้ าเห็ดตบัเต่าท่ีไดจ้ากการลวกและตม้เห็ดจากกระบวนการ

แปรรูปต่างๆ มาใชใ้นการทดลองเตรียมน ้ าเห็ดโดยใชเ้ห็ดตบัเต่าต่อน ้ าสะอาดเท่ากบั 1:2 ส่วนน ้ าสมุนไพรไดแ้ก่ ใบเตย 
มะตูม และเก็กฮวย ใชอ้ตัราส่วนต่อน ้ าสะอาดเท่ากบั 1:2 แลว้น ามาผสมกนัระหว่างน ้ าเห็ดตบัเต่าเขม้ขน้กบัน ้ าสมุนไพร
เขม้ขน้ในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนัคือ 100:0, 80:20, 60:40 และ 40:60 แลว้ท าการวิเคราะห์คุณสมบติัทางดา้นกายภาพ เคมี 
และคุณภาพทางประสาทสมัผสั ไดผ้ลการทดลองดงัต่อไปน้ี 
 1. ค่าสี (L*, a* และ b*) ค่าสีของน ้ าเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ดังแสดงไวใ้นตารางท่ี 12 ได้แก่ ใบเตย 
มะตูม และเก็กฮวย พบวา่ค่าสี L* อยูร่ะหวา่ง 28.39 ถึง 28.96 ค่าสี a* อยูร่ะหวา่ง 0.69 ถึง 0.87 และค่าสี b* อยูร่ะหวา่ง 0.22 ถึง 
0.85 โดยค่าสี L* ของน ้ าเห็ดตับเต่าผสมเก็กฮวยท่ีอัตราส่วน 80:20 มีค่ามากท่ีสุด ค่าสี a* ของชาเห็ดตับเต่าผสมมะตูม
อตัราส่วน 60:40 มีค่ามากท่ีสุด ส่วนค่าสี b* ของชาเห็ดตบัเต่าผสมใบเตยอตัราส่วน 60:40 มีค่ามากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P≤0.05) ลกัษณะของน ้ าเห็ดตบัเตา่พร้อมด่ืมทุกตวัอยา่งมีสีน ้ าตาลเขม้ถึงสีด าท าใหค้า่สีท่ีไดมี้ค่าใกลเ้คียงกนัแต่แตกตา่ง
กนัทางสถิติเน่ืองจากสีของน ้ าเห็ดตบัเต่ามีสีด าเขม้ 
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ตารางที ่1 ค่าสี (L*, a* และ b*) ของผลิตภณัฑน์ ้ าเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรในอตัราส่วนท่ีต่างกนั 

ส่ิงทดลอง เวลา (ชัว่โมง) 
ค่าสี 

L* a* b* 

น ้าเห็ดสด (100%) 28.39+0.05e 0.69±0.01c -0.76+0.05 

เห็ด:ใบเตย 80:20 28.56+0.04c 0.75±0.02bc -0.38+0.04ab 

 60:40 28.59+0.05c 0.73±0.00c -0.85+0.15e 

 40:60 28.75+0.06b 0.53±0.03d -0.55+0.09cd 

เห็ด:มะตูม 80:20 28.53+0.07cd 0.77±0.06bc -0.41+0.04bc 

 60:40 28.41+0.01e 0.74±0.04bc -0.65+0.05d 

 40:60 28.48+0.01de 0.73±0.02c -0.63+0.04d 

เห็ด:เก็กฮวย 80:20 28.96+0.05a 0.87±0.06a -0.22+0.02a 

 60:40 28.74+0.03b 0.82±0.08ab -0.65+0.07d 

 40:60 28.48+0.06de 0.82±0.06ab -0.41+0.06bc 

F-test  * * * 
หมายเหต:ุ a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในคอลมัภเ์ดียวกนัท่ี P-value ≤0.05 (N=3) 
 2. ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระ การศึกษาปริมาณฟีนอลิกทั้ งหมด กิจกรรม 
สารตา้นอนุมูลอิสระ ของผลิตภณัฑน์ ้ าเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ไดแ้ก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในอตัราส่วนท่ี
ต่างกนั ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 2 พบวา่ น ้ าเห็ดตบัเต่าร้อยละ 100 (ไม่ผสมสมุนไพร) มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก เท่ากบั 
8.30 GAE mg/100 g ตวัอย่างสด และมีกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระ เท่ากับ 3.75 GAE mg/100 g น ้ าเห็ดตบัเต่าผสมใบเตยมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก อยู่ระหว่าง 13.69 ถึง 17.40 GAE mg/100 g ตวัอย่างสด และมีกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระ อยู่
ระหว่าง 1.32 ถึง 1.89 GAE mg/100 g น ้ าเห็ดตบัเต่าผสมมะตูมมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกอยู่ระหว่าง 54.68 ถึง 58.66 GAE 

mg/100 g ตวัอยา่งสด และมีกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระอยูร่ะหวา่ง 1.40 ถึง 2.23 GAE mg/100 g และน ้ าเห็ดตบัเต่าผสมเก็กฮวย
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกอยู่ระหว่าง 9.70 ถึง 11.41 GAE mg/100 g ตวัอย่างสด และมีกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระอยู่
ระหว่า ง  1.05 ถึ ง  2.18 GAE mg/100 g จากการ ศึกษายังพบว่าน ้ า เ ห็ดตับ เต่ าผสมมะตูม มีป ริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลิ และมีกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) โดยอตัราส่วนของสมุนไพรแต่ละชนิด
ไดผ้ลดงัน้ี น ้ าเห็ดตบัเต่าผสมใบเตย น ้ าเห็ดตบัเต่าผสมมะตูม และน ้ าเห็ดตบัเต่าผสมเก็กฮวย ในอตัราส่วน 80:20 มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิก และมีกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) จากผลการศึกษาจะเห็น
ไดว้า่ปริมาณของน ้ าเห็ดตบัเต่า สมุนไพร และชนิดของสมุนไพรมีผลต่อปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและกิจกรรมสารตา้นอนุมูล
อิสระ ของผลิตภณัฑน์ ้ าเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรพร้อมด่ืม  

 3. คะแนนการยอมรับทางด้านประสาทสัมผสั การทดสอบทางดา้นประสาทสมัผสัน ้ าเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพร
ทั้ง 3 ชนิด ไดแ้ก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในอตัราส่วนท่ีต่างกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 3 พบวา่ น ้ าเห็ดตบัเต่าท่ีไม่ไดผ้สม
สมุนไพรได้คะแนนน้อยท่ีสุดในทุกดา้น เท่ากับ 5.92, 5.52, 5.62, 6.06 และ 5.48 คะแนน ตามล าดับ โดยน ้ าเห็ดตบัเต่าผสม
ใบเตยคะแนน 
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ทางดา้นสีอยูร่ะหวา่ง 6.14 ถึง 6.34 คะแนน ทางดา้นกล่ินอยูร่ะหวา่ง 6.34 ถึง 6.76 คะแนน ทางดา้นรสชาติอยูร่ะหวา่ง 6.28 ถึง 
6.94 คะแนน ทางดา้นกล่ินรสตกคา้งอยูร่ะหวา่ง 6.34 ถึง 6.46 คะแนน และ ทางดา้นการยอมรับโดยรวมอยูร่ะหวา่ง 6.14 ถึง 6.72 

คะแนน ซ่ึงอตัราส่วนท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดได้แก่ 80:20 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) น ้ าเห็ดตบัเต่าผสมมะตูมได้
คะแนนทางดา้นสีอยูร่ะหวา่ง 6.42 ถึง 6.66 คะแนน ทางดา้นกล่ินอยูร่ะหวา่ง 6.92 ถึง 6.96 คะแนน ทางดา้นรสชาติอยูร่ะหวา่ง 
6.76 ถึง 6.78 คะแนน คะแนนทางดา้นกล่ินรสตกคา้ง เท่ากบั 6.66 คะแนน และทางดา้นการยอมรับโดยรวมอยูร่ะหวา่ง 7.00 ถึง 
7.04 คะแนน ซ่ึงอตัราส่วนท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุดไดแ้ก่ 80:20 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) ส่วนเห็ดตบัเต่าผสมเก็กฮวย
ได้คะแนนทางด้านสีอยู่ระหว่าง 6.70 ถึง 6.92 คะแนน ทางด้านกล่ินอยู่ระหว่าง 6.62 ถึง 6.66 คะแนน ทางด้านรสชาติอยู่
ระหวา่ง 6.66 ถึง 6.68 คะแนน ทางดา้นกล่ินรสตกคา้งเท่ากบั 6.68 คะแนน และทางดา้นการยอมรับโดยรวมอยูร่ะหวา่ง 6.58 ถึง 
6.62 คะแนน ซ่ึงอตัราส่วนท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุดไดแ้ก่ 80:20 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) จากการทดสอบทางดา้น
ประสาทสัมผสัของน ้ าเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ไดแ้ก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในอตัราส่วนท่ีต่างกนัพบวา่ น ้ า
เห็ดตบัเต่าผสมใบเตย น ้ าเห็ดตบัเต่าผสมมะตูม และน ้ าเห็ดตบัเต่าผสมเก็กฮวย อตัราส่วน 80:20 ไดค้ะแนนดา้นการยอมรับ
โดยรวมมากท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) ดงันั้นจึงเลือกอตัราส่วนดงักล่าวมาใชใ้นการทดลองการเก็บรักษาของ
ผลิตภณัฑต์่อไป 
ตารางที่ 2 ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด กิจกรรมสารตา้นอนุมูลอิสระ และปริมาณแทนนิน ของผลิตภณัฑ์ชาเห็ดตบัเต่าผสม
 สมุนไพรในอตัราส่วนท่ีต่างกนั  

ส่ิงทดลอง อตัราส่วน 

ปริมาณสารประกอบ 

ฟีนอลิก (GAE mg/ 

100 g ตวัอยา่งสด) 

 (DPPH radical scavenging 

activity) (GAE mg/ 100 g 

ตวัอยา่งสด) 

น ้าเห็ดสด (100%) 8.38+0.02de 3.75±0.02a 

เห็ด: 80:20 17.40+0.89c 1.89±0.05c 

ใบเตย 60:40 16.31+0.36c 1.32±0.02d 

 40:60 13.69+0.19cd 1.40±0.06d 

เห็ด: 80:20 58.66+0.42a 2.23±0.08b 

มะตูม 60:40 56.42+0.44ab 1.69±0.12c 

 40:60 54.68+0.66b 1.49±0.25d 

เห็ด: 80:20 11.41+0.03de 2.18±0.05b 

เก็กฮวย 60:40 10.83+0.18de 1.47±0.09d 

 40:60 9.70+0.15e 1.05±0.02e 

F-test  * * 
หมายเหต:ุ a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในคอลมัภเ์ดียวกนัท่ี P-value ≤0.05 (N=3) 
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ตารางที ่3 คะแนนการทดสอบทางดา้นประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑน์ ้ าเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรในอตัราส่วนท่ีต่างกนั 

ส่ิงทดลอง อตัราส่วน 
คะแนนการทดสอบทางดา้นประสาทสมัผสั 

Color Odor Taste After test All 
เห็ด  1:0 5.92±1.43c 5.52±1.55b 5.62±1.41d 6.06±1.54b 5.48±1.50c 

เห็ด:ใบเตย 80:20 6.34±1.35bc 6.76±1.56a 6.94±1.42a 6.46±1.28ab 6.72±1.29ab 

 60:40 6.34±1.26abc 6.64±1.55a 6.46±1.33bc 6.34±1.35ab 6.24±1.22bc 

 40:60 6.14±1.29abc 6.34±1.41a 6.28±1.37bc 6.40±1.31ab 6.14±1.32bc 

เห็ด:มะตูม 80:20 6.66±1.44ab 6.96±1.43a 6.76±1.60ab 6.66±1.39ab 7.04±1.41a 

 60:40 6.52±1.36abc 6.96±1.27a 6.78±1.09ab 6.66±1.34ab 7.02±1.28a 

 40:60 6.42±1.39ab 6.92±1.21a 6.76±1.06ab 6.66±1.31ab 7.00±1.05a 

เห็ด:เก็กฮวย 80:20 6.82±1.27a 6.66±1.61a 6.68±1.27abc 6.68±1.32ab 6.62±1.46ab 

 60:40 6.70±1.33ab 6.64±1.45a 6.68±1.37abc 6.68±1.33ab 6.60±1.32ab 

 40:60 6.92±1.14a 6.62±1.36a 6.66±1.24abc 6.68±1.28ab 6.58±1.28ab 

F-test  * * * * * 
หมายเหต:ุ a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในคอลมัภเ์ดียวกนัท่ี P-value ≤0.05 (N=3) 
เดียวกนัท่ี P-value ≤0.05 (N=3) 
 

สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาผลิตภณัฑน์ ้ าเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพร พบวา่น ้ าเห็ดตบัเต่าผสมมะตูมมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและ
มีกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) โดยอตัราส่วนของสมุนไพรแต่ละชนิดไดผ้ล
ดัง น้ี  น ้ า เ ห็ดตับเต่าผสมใบเตย  น ้ า เ ห็ดตับเต่ าผสมมะตูม  และน ้ า เ ห็ดตับเต่าผสมเก็กฮวย ในอัตราส่วน 80:20  
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิ และมีกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) ค่าสี L*             
ของน ้ าเห็ดตบัเต่าผสมเก็กฮวยท่ีอตัราส่วน 80:20 มีค่ามากท่ีสุด ค่าสี a* ของน ้ าเห็ดตบัเต่าผสมมะตูมอตัราส่วน 60:40 มีค่า
มากท่ีสุด ส่วนค่าสี b* ของน ้ าเห็ดตบัเต่าผสมใบเตยอตัราส่วน 60:40 มีค่ามากท่ีสุด อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P≤0.05)             
การทดสอบทางด้านประสาทสัมผสั  พบว่าน ้ าเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพรทั้ ง 3 ชนิด ได้แก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย                      
ในอตัราส่วน 80:20 ไดค้ะแนนมากท่ีสุดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P≤0.05) ดงันั้นจึงเลือกอตัราส่วนดงักล่าวมาใชใ้นการ
ทดลองการเก็บรักษาของผลิตภณัฑต์่อไป 
 

กติติกรรมประกาศ 
คณะผูว้ิจัยขอขอบคุณส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการ หน่วยนวตักรรมเพ่ือสังคมและชุมชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีให้ค  าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะและขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบล 
สามเ รือน นักพัฒนาชุมชน ก ลุ่ม เกษตรกร และกลุ่มแปรรูปในชุมชนสามเ รือน อ า เภอบางปะอิน จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานท่ีในการเข้าท าวิจัยในพ้ืนท่ีต าบลสามเรือน การให้ข้อมูล และ 
การมีส่วนร่วมในโครงการวจิยั 
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ผลของก้างปลาและสมุนไพรต่อปริมาณแคลเซียมและการประเมิน 
ทางประสาทสัมผสัในผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา 

Effect of Fishbone and Herbs on Calcium and Sensory Evaluation in Fish Cracker 
 

วชิรญา เหลียวตระกลู1* วจิิตรา เหลียวตระกลู1 และ ยพุิน พนูดี2  
Vachiraya Liaotrakoon1* Wijitra Liaotrakoon1 Yupin Phoondee2 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาผลของก้างปลาและสมุนไพรท่ีมีผลต่อปริมาณแคลเซียมและการประเมินทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลา โดยใชก้า้งปลาดุกท่ีเหลือท้ิงแลว้น ามาอบแห้งบดให้ละเอียดและร่อน ปริมาณท่ีใชเ้ท่ากบัร้อยละ          
0, 10, 20 และ 30 ท าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดว้ยวิธีการให้คะแนนแบบ 5 คะแนน และวิเคราะห์ปริมาณ
แคลเซียมดว้ยเคร่ือง Atomic absorption spectrophotometry (AAS) โดย Flame technique ผลการทดลองพบวา่ คะแนนเฉล่ีย
ทางดา้นประสาทสัมผสัทุกดา้นของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาท่ีเสริมกา้งปลาร้อยละ  20 ไดม้ากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (P0.05) แลว้น าไปวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียม พบวา่ ขา้วเกรียบปลาชุดควบคุมท่ี
ไม่ได้ใส่ก้างปลา มีปริมาณแคลเซียมเท่ากับ  58.5 mg/kg DW และข้าวเกรียบปลาใส่ก้างปลาร้อยละ  20 จะมีปริมาณ
แคลเซียม  7,700  mg/kg DW (ร้อยละ 0.77)  การศึกษาผลของปริมาณสมุนไพรในผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลา ไดแ้ก่ กระเพรา
และขม้ิน ในปริมาณร้อยละ 5, 10 และ 15 พบวา่คะแนนเฉล่ียทางดา้นสี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ และความชอบรวมของ
ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบเสริมกา้งปลาร้อยละ 20 และ ผสมขม้ินร้อยละ 15 ไดม้ากท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 (P0.05) 
 
ค าส าคญั : กา้งปลา, สมุนไพร, แคลเซียม, ขา้วเกรียบปลา, การประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั 
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ABSTRACT 
 

To  study  of  fishbone and herbs to effect on adding  calcium  and  sensory evaluation in  fish  cracker  by  using  
quantity  of  fish  bone  at  0, 10, 20 and 30 percent. The fishbone of catfish fish waste, then dried, grinded to fine and glide. 
The amount used is 0, 10, 20 and 30 percent. The five-point scoring tests was used and analyze the calcium content of the 
Atomic absorption (AAS) by Flame technique. The results showed that the average score on all sensory population  most  
significant  accepts  the  formula  of  fish  cracker  that  using  fish  bone  20%  significantly  95% (p0.95).  The  testing  
on  calcium  value    fish  cracker  adding  calcium  at  20%  has  the  calcium  value  at  7,700 (0.77%) mg kg  DW  
respectively. A study of the effects of herbal ingredients on fish crackers, including Basil and Turmeric in 5, 10 and 15 %. 
It was found that the average score of color, aroma, crispiness and overall liking of fish crackers supplemented with 20% 
fishbone and 15% turmeric were Most significantly at 95% confidence level (P≤0.05)    
 
Keywords : fishbone, herbs, calcium, fish cracker, sensory evaluation 
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บทน า 
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา (Fish cracker) มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรทเป็นส่วนประกอบหลัก ส่วน

สารอาหารอ่ืน ๆ  มีอยู่จะค่อนขา้งน้อย เป็นอาหารขบเค้ียว (Snack food) ชนิดหน่ึง ท่ีนิยมบริโภคกนัอย่างแพร่หลายและ
สามารถไดง่้ายในแถบอาเซียน  มีช่ือเรียกแตกต่างกนัไป   ในมาเลเซียเรียก  “Keropok”  อินโดนีเซียเรียก “Krupuk”  ใน
ฟิลิปปินส์เรียก  “Pinniping” ในไทยเรียก “ขา้วเกรียบ” ในประเทศตะวนัตก  ขา้วเกรียบจดัอยูใ่นผลิตภณัฑก่ึ์งแหง้ (Fennema, 
1996; Lachmann, 1969) ผลิตจากแป้งมันส าปะหลังและส่วนผสมอ่ืน ๆ ได้แก่ กุ้ง ปลา กระเทียม พริกไทย เกลือ หรือ
สมุนไพรต่างๆ น ามาท าการนวดผสมจนเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั จากนั้นข้ึนรูป แลว้น่ึงให้สุก แช่เยน็ หั่นเป็นช้ินบางๆ แลว้จึง
น าไปท าใหแ้หง้ โดยก่อนน าไปบริโภคน าไปทอด  

แคลเซียมถือไดว้า่เป็นสารอาหารท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการเสริมสร้างกระดูกและฟัน (นิธิยา, 2539) ซ่ึงคน
ส่วนใหญ่มกัจะไดรั้บแคลเซียมจากการด่ืมนมเป็นส่วนใหญ่  แต่คนไทยมกัจะไม่นิยมด่ืมนม  ไดมี้การศึกษาถึงการน าปลาป่น
มาใชผ้ลิตขนมอบกรอบ ดว้ยกระบวนการเอ็กทรูชัน่ โดยปริมาณปลาป่นท่ีใชคื้อร้อยละ 15 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีเหมาะสมในการ
เสริมขนมอบและการเตรียมกระดูกปลาโอแถบผงเพ่ือเสริมในคุกก้ี ด้วยเหตุน้ีจึงเห็นสมควรเสริมแคลเซียมลงไปใน
ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบ 

ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงไดท้ าการเสริมแคลเซียมจากกา้งปลาและสมุนไพรลงไปในผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบปลา ไดแ้ก่ 
ขม้ินและใบกระเพรา เน่ืองจากวา่เป็นพืชสมุนไพรท่ีหาง่ายและราคาถูก ยงัช่วยเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการดา้นสมุนไพร และ
เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับผูบ้ริโภค ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีรายไดจ้ากการปลูกผกัเพ่ิมมากข้ึนการเพ่ิมคุณค่าทาง
อาหารและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบ รวมทั้ งเป็นการน าวตัถุดิบท่ีเหลือใช้และวตัถุดิบท้องถ่ินมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดไดอี้กดว้ย 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 1. ขั้นตอนการเตรียมวตัถุดบิ 
  1.1 การเตรียมเน้ือปลาดุก โดยน าปลาดุกมาลา้ง ผ่าทอ้ง ควกัไส้ แล่เน้ือปลาขูดเอาแต่เน้ือ  น ามาตม้สุก
แลว้ต าใหล้ะเอียด 
  1.2 การเตรียมกา้งปลา โดยน ากา้งปลาท่ีเหลือจากการแล่เน้ือมาลา้งใหส้ะอาดแลว้น าไปตม้ใหเ้ดือด แลว้
น ามาลา้งเศษเน้ือท่ีติดออกจากกา้งใหห้มด แลว้น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 9 ชัว่โมง จากนั้นน าไปบด
แลว้อบอีก 2 ชัว่โมง 
1.3 การเตรียมส่วนผสมอ่ืนๆ โดยเตรียมส่วนผสมท่ีเหลือตามสูตรขา้วเกรียบ   
2. วธีิการศึกษาทดลอง 
 2.1 การศึกษาผลของกา้งปลาท่ีมีผลต่อปริมาณแคลเซียมและการประเมินทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑข์า้ว
เกรียบปลา โดยใชสู้ตรดงัตารางท่ี 1 ซ่ึงทดลองใชก้า้งปลาร้อยละ  10, 20 และ30 เพ่ือเปรียบเทียบกบัขา้วเกรียบปลาสูตร
พ้ืนฐาน (ชุดควบคุม) โดยจะเทียบกบัแป้งมนั 100 กรัม 
 
 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   680 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
 

ตารางที ่1 สูตรพ้ืนฐานและปริมาณส่วนผสมท่ีใชใ้นการท าผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาผสมแคลเซียม 
ส่ิง

ทดลอง
ท่ี 

ปริมาณส่วนผสม (กรัม) 

แคลเซียม แป้งสาลี แป้งมนั เน้ือปลา พริกไทย น ้าตาลทราย เกลือ กระเทียม น ้าเปล่า 

1 0 100 15 35 5 10 10 4 5 
2 10 90 15 35 5 10 10 4 5 
3 20 80 15 35 5 10 10 4 5 
4 30 70 15 35 5 10 10 4 5 

 
กระบวนการท าข้าวเกรียบปลาเสริมแคลเซียม 

แป้งมนั, พริกไทย, กระเทียม, เกลือ, น ้าตาล 
 
        คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั    *(กา้งปลา) 
 
     น ้าร้อน 
 
                                                               นวดผสม 
 
                            น่ึงใหสุ้ก ประมาณ 1 ชัว่โมง 
 
                                              แช่เยน็เพ่ือใหแ้ขง็ตวัประมาณ  1 คืน 
 
               น ามาหัน่ 
 
           น าไปอบท่ีอุณหภูมิประมาณ 60 – 70  ํ  ซ  เป็นเวลาประมาณ 5  ช.ม. 
 
     น ามาทอดท่ีอุณหภูมิประมาณ  175 – 180    ซ ใชเ้วลาประมาณ 4 – 5 วนิาที  
 
                                                        จากนั้นท้ิงไวใ้หเ้ยน็ 
 
                                                                 บรรจุ 

ภาพที ่1  กรรมวธีิการผลิตขา้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียม 
 

น าผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาท่ีไดม้าท าการทดสอบทางประสาทสัมผสั โดยวางแผนการทดลองแบบ  Randomized 
Complete Block Design (RCBD) ประเมินค่าทางประสาทสมัผสัโดยวธีิ 5-Point Hedonic Scale Test โดยใชผู้ท้ดสอบ 15 คน 
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ผลท่ีได้น ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS Version 10.0 และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan Multiple Rank Test (DMRT)  ท าการ
เลือกผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบปลาท่ีผสมแคลเซียมท่ีดีท่ีสุดในการทดลองมาท าการวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมดว้ยวิธีการ
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ตรวจสอบคือ  การย่อยตวัอย่างดว้ยกรด HNO3 และ HClO4 ดว้ยเคร่ือง Atomic absorption spectrophotometry (AAS) โดย 
Flame technique และท าการศึกษาชนิดและปริมาณสมุนไพรท่ีเหมาะสมในการท าผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาต่อไป 
  2.2 ศึกษาอตัราส่วนของสมุนไพรท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการท าผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาเสริแคลเซียม เป็น
การศึกษาอตัราส่วนท่ีเหมาะสมของใบกระเพราและขม้ินบดละเอียด โดยใชอ้ตัราส่วนของใบกระเพราบดละเอียดร้อยละ 5 
,10 และ 15 โดยเทียบกับแป้งมนั100  กรัมโดยวางแผนการทดลองแบบ  Randomized Complete Block Design (RCBD) 
ประเมินค่าทางประสาทสมัผสัโดยวธีิ 5-Point Hedonic Scale Test และเรียงล าดบัความชอบ (Ranking Test) โดยใชผู้ท้ดสอบ 
15 คน วเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ผลท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์ค่าทางสถิติ ใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS Version10.0และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียโดยวธีิ Duncan Multiple Rank Test (DMRT)  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
1. ผลการศึกษาปริมาณของก้างปลาทีเ่หมาะสมทีใ่ช้ในการท าผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเสริมแคลเซียม 

การศึกษาปริมาณของกา้งปลาท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการท าผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียม โดยใชป้ริมาณ
กา้งปลาร้อยละ 0 (ชุดควบคุม), 10, 20 และ 30 ท าการทดลองโดยการทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสั ไดแ้ก่ สี กล่ิน รสชาติ 
ความกรอบ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม วิธีการให้คะแนน 5 คะแนน (5 points hedonic scoring test) ใชผู้ท้ดสอบ
จ านวน 15 คน (ดงัตารางท่ี 2) พบวา่ คะแนนเฉล่ียทางดา้นสีและกล่ินท่ีไดไ้ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (P>95) โดยคะแนนเฉล่ียทางดา้นสีของขา้วเกรียบปลาท่ีผสมกา้งปลาร้อยละ 20 ไดค้ะแนนความชอบ
เฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 3.47±0.62 คะแนน เน่ืองจากผลิตภณัฑข์า้วเกรียบท่ีไดมี้สีเหลืองทอง ส่วนขา้วเกรียบปลาชุดควบคุม
และขา้วเกรียบปลาท่ีผสมกา้งปลาร้อยละ 10 มีสีเหลืองอ่อนมากค่อนขา้งขาว และขา้วเกรียบปลาท่ีผสมกา้งปลาร้อยละ 30           
มีสีคล ้า ท าใหดู้ไม่น่ารับประทาน ส่วนทางดา้นกล่ิน ขา้วเกรียบปลาท่ีผสมกา้งปลาร้อยละ 0 ไดค้ะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 
3.70±0.96 คะแนน คือ เม่ือท าการเสริมกา้งปลาลงในผลิตภณัฑ ์กล่ินคาวปลาจะเพ่ิมมากข้ึน ดา้นรสชาติ พบวา่ ขา้วเกรียบ
ปลาท่ีไม่ไดผ้สมกา้งปลาไดค้ะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (P0.05) เท่ากบั 
3.60±0.99 คะแนน รองลงมาคือผสมกา้งปลาร้อยละ 20 เท่ากบั 3.00±1.15 คะแนน ส่วนกา้งปลาร้อยละ 10 และ 30             ได้
คะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 2.80±1.06 คะแนนดา้นความกรอบ เน้ือสัมผสั และความชอบรวมของขา้วเกรียบปลาท่ีผสม
กา้งปลาชุดควบคุมไม่แตกต่างกบัขา้วเกรียบปลาท่ีผสมกา้งปลาร้อยละ 20 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 (P>95) ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาท่ีผสมกา้งปลา เม่ือท าการเพ่ิมปริมาณกา้งปลา จะส่งผลต่อความกรอบและเน้ือสมัผสั
ของผลิตภณัฑ ์คือความกรอบลดลงและเปล่ียนเป็นแข็งแทน การศึกษาปริมาณกา้งปลาท่ีเหมาะสมในผลิตภณัฑข์า้วเกรียบ
ปลา จากผลการทดลองขา้งตน้ ผูท้  าการทดลองไดเ้ลือกผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาผสมกา้งปลาร้อยละ 20 เพ่ือน ามาใชใ้นการ
ทดลองขั้นตอนต่อไป 
ตารางที ่2 คะแนนการทดสอบทางดา้นประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียมจากกา้งปลา 

กา้งปลา 
(ร้อยละ) 

สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ เน้ือสมัผสั ชอบรวม 

0 3.13±1.06ns 3.70±0.96 ns 3.60±0.99a 3.73±0.80a 3.87±0.83a 3.87±0.92a 

10 3.00±0.76 ns 2.73±0.94 ns 2.80±1.06b 3.33±1.01ab 3.47±1.07a 3.13±0.97b 

20 3.47±0.62 ns 3.20±1.05 ns 3.00 ±1.15b 3.47±0.80ab 3.53±0.88a 3.40 ±0.8ab 

30 3.13±1.06 ns 2.06±0.00 ns 2.80±0.80b 3.00±1.19b 2.86±1.12b 2.73±1.09b 

หมายเหต:ุ- ตวัเลขท่ีแสดงในตารางเป็นตวัเลขเฉล่ีย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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                   ตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัในแต่ละแถวแนวตั้งแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
    ระดบัความเช้ือมัน่ร้อยละ 95 (P0.05) 
2. ผลการศึกษาปริมาณแคลเซียมของข้าวเกรียบปลาเสริมแคลเซียม 

การศึกษาปริมาณแคลเซียมในผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบเสริมแคลเซียม  โดยใชผ้ลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบเสริมแคลเซียม                 
ท่ีเสริมกา้งปลาร้อยละ 0 (ชุดควบคุม) และ ร้อยละ20 ท่ีไดจ้ากการทดลองขั้นตอนท่ี 1 มาท าการศึกษา ดว้ยวิธีการตรวจสอบ
คือ  การยอ่ยตวัอยา่งดว้ยกรด HNO3 และ HClO4 วดัปริมาณแคลเซียม ดว้ยเคร่ือง AAS โดย Flame technique (ดงัตารางท่ี 3) 
พบวา่ ปริมาณแคลเซียมของชุดควบคุม คือร้อยละ 0 ไดเ้ท่ากบั 58.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน ้ าหนกัแหง้ และท่ีระดบัร้อยละ 
20 ได้เท่ากบั 7,700 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน ้ าหนักแห้ง โดยจะเห็นได้ว่าเม่ือเสริมก้างปลาในผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบปลา 
ปริมาณแคลเซียมก็จะเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย แต่ถา้ใส่กา้งปลาปริมาณท่ีมากข้ึนเร่ือย ๆ จะท าใหล้กัษณะของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบ
ปลาแขง็และกระดา้งข้ึน จนไม่เป็นท่ียอมรับ 
ตารางที ่ 3 ปริมาณแคลเซียมในผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียม 

ชนิดตวัอยา่ง ปริมาณ  Ca (mg/kg DW) 

ขา้วเกรียบ control 58.5 

ขา้วเกรียบเสริมกา้งปลา 20% 7,700 (0.77%) 
3. ผลการศึกษาปริมาณและชนิดของสมุนไพรทีเ่หมาะสมทีใ่ช้ในการท าผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบเสริมแคลเซียม 

การศึกษาปริมาณและชนิดของสมุนไพรท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการท าผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบเสริมแคลเซียม  โดยใช้
ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบเสริมแคลเซียม ท่ีเสริมกา้งปลาร้อยละ 20 มาท าการศึกษา สมุนไพรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ขม้ินและ
กระเพรา ปริมาณร้อยละ 5, 10 และ 15 ท าการทดลองโดยการประเมินค่าทางประสาทสัมผสัดว้ยวิธี 5-Point Hedonic Scale 
Test โดยใชผู้ท้ดสอบ 15 คน (ดงัตารางท่ี 5) พบว่า คะแนนเฉล่ียทางดา้นสี ของผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบเสริมแคลเซียม ผสม
ขม้ินร้อยละ 30 ไดม้ากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (P0.05) เท่ากบั 4.270.70 คะแนน เน่ืองจากสี
ของขม้ินท าใหผ้ลิตภณัฑข์า้วเกรียบมีสีเหลืองสวย เขม้ เม่ือทอดแลว้สียงัคงเป็นสีเหลืองเขม้อยู ่รองลงมาไดแ้ก่ ชุดควบคุม, 
กระเพราร้อยละ 30, 20, 10, ขม้ินร้อยละ 20 และ 10 ตามล าดบั โดยไดค้ะแนนเท่ากบั 4.130.99, 4.130.74, 3.601.05, 
3.530.91, 3.131.12 และ 3.070.88 คะแนน ตามล าดบั ดา้นกล่ิน รสชาติ และความชอบรวมของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบ
เสริมแคลเซียมผสมสมุนไพรชุดควบคุม ไดค้ะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (P0.05) 
เท่ากบั 4.470.63, 4.330.61 และ 4.600.50 คะแนน ตามล าดบั อาจเป็นเพราะกล่ินฉุนและรสชาติท่ีฝาดเฝ่ือนของขม้ิน
และกระเพราท าใหค้ะแนนเฉล่ียทางดา้นกล่ิน รสชาติ และความชอบรวมนอ้ยกวา่ชุดควบคุมท่ีไม่ไดผ้สมสมุนไพรเลย ส่วน
ทางดา้นความกรอบและเน้ือสัมผสัของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียม ท่ีผสมสมุนไพรทุกชุดการทดลองมีคะแนน
เฉล่ียท่ีไดไ้ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (P>0.05) แสดงวา่สมุนไพรท่ีผสมลงไปใน
ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียมไม่มีผลต่อความกรอบและเน้ือสมัผสัของขา้วเกรียบ 
ดังนั้นในการศึกษาปริมาณและชนิดของสมุนไพรท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการท าผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเสริมแคลเซียมและ
สมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิชะลอการหืน จากผลการทดลองขา้งตน้ดงักล่าว ผูท้  าการวิจยัไดเ้ลือก ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบเสริมแคลเซียม
ท่ีผสมขม้ินปริมาณร้อยละ 15 และกระเพราร้อยละ 15 ไปใชใ้นการทดลองขั้นตอนต่อไป 
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ตารางที ่4 คะแนนการทดสอบทางดา้นประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียมจากกา้งปลา 
สมุนไพร 
(ร้อยละ) 

สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ เน้ือสมัผสั ชอบรวม 

ชุดควบคุม (0) 4.130.99a 4.470.63a  4.330.61a 4.470.63ns 4.200.67ns 4.600.50a 

 ขม้ิน (5) 3.070.88b 3.070.88bc 3.730.59b 4.130.63ns 3.870.74ns 4.130.83ab 

ขม้ิน (10) 3.131.12b 3.400.91b 4.130.63ab 4.070.70ns 3.870.91ns 4.070.70ab 

ขม้ิน (15) 4.270.70a 2.671.04c 4.130.74ab 4.000.65ns 3.930.70ns 4.130.63ab 

กระเพรา (5) 3.530.91ab 4.270.79a 4.200.67ab 4.070.88ns 3.601.05ns 3.670.61b 

กระเพรา (10) 3.601.05ab 4.130.83a 4.260.59ab 4.400.73ns 4.001.00ns 3.801.14b 

กระเพรา (15) 4.130.74a 3.460.83b  3.930.70ab 4.134.13ns 3.870.74ns 3.870.63b 

หมายเหต:ุ - ตวัเลขท่ีแสดงในตารางเป็นตวัเลขเฉล่ีย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                   ตวัอกัษรภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัในแต่ละแถวแนวตั้งแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
     ระดบัความเช้ือมัน่ร้อยละ 95 (P0.05) 
 

สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาปริมาณแคลเซียมจากก้างปลาท่ีเสริมในตวัผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบปลา พบว่าผูท้ดสอบให้คะแนนการ
ยอมรับสูตรท่ีใชป้ริมาณกา้งปลาร้อยละ  20 มากท่ีสุด  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  95 (P0.05) 
และจากผลการวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมของขา้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียม  พบว่าผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบปลาเสริม
แคลเซียมชุดควบคุม มีปริมาณแคลเซียม  58.5 mg/kg DW และขา้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียมร้อยละ  20 จะมีปริมาณ
แคลเซียม  7,700  (0.77 เปอร์เซ็นต์ )  mg/kg DW จากการศึกษาผลของชนิดและปริมาณสมุนไพรท่ีเหมาะสมท่ีใช้ใน
ผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียม พบว่าขา้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียมท่ีใส่ขม้ินร้อยละ 15  เหมาะสมมากท่ีสุด            
โดยเม่ือเสริมปริมาณแคลเซียมจากกา้งปลาเพ่ิมข้ึนจะท าใหป้ริมาณแคลเซียมในผลิตภณัฑเ์พ่ิมข้ึนดว้ย  ซ่ึงจะท าใหข้า้วเกรียบ
ปลาเสริมแคลเซียมมีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ิมข้ึน 
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อทิธิพลของอีริทรีทอล-ซูคราโลสและสารให้ความคงตัว 
ต่อคุณภาพของน า้เสาวรสพร้อมด่ืม 

The Effect of Erythritol-Sucralose and Stabilizers  
on the Quality of Ready to Drink Passion Fruit Juice 

 
ธีรวฒัน์  เทพใจกาศ1* สุรียพ์ร ละมูลเจริญ1  อรทยั   ชยัยา1  และ ญาดา ค าลือมี2 

Teeravat  Tepjaikad1*  Sureeporn  Lamooncharoeng1 Orthai  Chaiya1 and Yada Khamluemee2 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาอิทธิพลของสารให้ความหวานและสารให้ความคงตวัต่อคุณภาพผลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม เม่ือน า
น ้ าเสาวรส (ความเขม้ขน้ร้อยละ 15.38) มาคดัเลือกการเติมสารใหค้วามหวานอีริทรีทอลผสมซูคราโลส พบวา่การเติมร้อยละ 
2 ไดรั้บคะแนนความชอบรวมเฉล่ียดีกวา่การใชร้้อยละ 1.5  และ 2.5 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) การคดัเลือกสารเพ่ิม
ความคงตวั 3 ชนิด (ผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกผสมคาร์ราจีแนน) ในปริมาณร้อยละ 0.1 และ 0.2 จดัส่ิงทดลองแบบ 3x2 
Factorial in CRD พบว่าการใชผ้งบุกผสมคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.1 ผลิตภณัฑ์น ้ าเสาวรสท่ีพฒันาไดมี้ความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) กบัส่ิงทดลองอ่ืน โดยผลิตภณัฑมี์สีเหลือง ค่าสี L*, a*, b*  เท่ากบั 87.51±0.43 1.75±0.04 และ 
21.80±0.07 ความขน้หนืด 5.00±0.35 เซนติพอยส์ ปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมด (ร้อยละ) และค่า
ความเป็นกรดด่าง มีค่าเท่ากบั 2.72±0.01 องศาบริกซ์, ร้อยละ 0.44±0.01 และ 4.92±0.06 ตามล าดบั ส่วนปริมาณวิตามินซี
ทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) คะแนนความชอบเฉล่ียทางดา้นประสาทสัมผสัจากการทดสอบความชอบ
แบบ 9 ระดบัคะแนน ดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสหวาน รสเปร้ียว ลกัษณะเน้ือสัมผสั ความขน้หนืด ความคงตวั และ
ความชอบรวม เท่ากบั 7.17, 7.03, 7.30, 6.93, 6.83, 7.03, 6.80, 6.93 และ 7.30 คะแนน (ชอบปานกลาง-ชอบมาก) ตามล าดบั 
การทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภค (N=200 คน) ต่อผลิตภณัฑ์น ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมท่ีพฒันาไดด้ว้ยวิธี Central Location 
Test ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ผูบ้ริโภคยอมรับผลิตภณัฑ์ร้อยละ 96.5 และสนใจซ้ือผลิตภณัฑ์ร้อยละ 82.5 (10 
บาท/140 มิลลิลิตร) 
 
ค าส าคญั : น ้าเสาวรส, อีริทรีทอล, ซูคราโลส, ผงบุก, คาร์ราจีแนน 
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ABSTRACT 
 

 Study on the influence of sweeteners and stabilizers on the quality of ready-to-drink passion fruit juice. The 
passion fruit juice (concentration 15.38%) added 2% of erythritol mixed with sucralose had the most average overall liking 
score with significant difference (p≤0.05) from 1.5 and 2.5%. The 3x2 Factorial in CRD experiment was conducted with 
three types of stabilizers; konjac, carrageenan and the mixed of konjac-carrageenan powder were added 0.1 and 0.2%. An 
appropriate ready to drink passion fruit juice added the 0.1% mixed of konjac with carrageenan powder had significant 
difference (p≤0.05) from other treatments. The yellow passion fruit juice; L*, a*, b* value were 87.51 ± 0.43 1.75. ± 0.04 
and 21.80 ± 0.07, respectively, viscosity 5.00 ± 0.35 centipoise. Total soluble solids, total acidity (%) and pH value was 
2.72 ± 0.01, Brix, 0.44 ± 0.01 %, and 4.92 ± 0.06, respectively. The total vitamin C content was not significantly different 
(p> 0.05) compared with others. The mean score of the sensory evaluation from the 9-point hedonic scaling test showed 
that the developed passion fruit juice had appearance, color, sweetness, sourness, texture, viscosity, stability and overall 
liking were 7.17, 7.03, 7.30, 6.93, 6.83, 7.03, 6.80, 6.93 and 7.30 points (like moderately-like very much), respectively. The 
96.5% of consumers (N=200) accepted the developed ready-to-drink passion fruit juice by the Central Location Test in 
Muang District, Lampang Province. They were interested in purchasing 82.5% (10 baht / 140 ml) 
 
Keywords : Passion Fruit Juice, Erythritol, Sucralose, Konjac, Carrageenan 
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บทน า 
  การบริโภคน ้ าผกัผลไม ้มีแนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีจากสภาพความเป็นอยู่ท่ีเปล่ียนแปลง 
ตลอดจนความรู้ ความเขา้ใจในความส าคญัของการดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึน ท าให้อุตสาหกรรมผลิตน ้ าผกั น ้ าผลไม้ 
เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ผูป้ระกอบการจึงน าเขา้ผกัผลไมจ้ากต่างประเทศ รวมทั้งผสมผสานผลไมต้่างชนิด เพื่อสร้าง
ความน่าสนใจและความแปลกใหม่ เสาวรสเป็นผลไมช้นิดหน่ึงท่ีถูกน ามาแปรรูปเป็นน ้ าผลไม ้และเป็นท่ีนิยมของ
ผูบ้ริโภคอยา่งแพร่หลาย ทั้งน้ีเพราะกล่ินหอมและรสชาติท่ีถูกปาก รวมทั้งมีคุณค่าทางอาหารอีกดว้ย พบวิตามินเอซ่ึง
ช่วยในการบ ารุงสายตาและผิวพรรณในปริมาณสูง มีวิตามินซีถึง 39.1 มก./100 กรัมเสาวรส ซ่ึงมีปริมาณสูงกวา่ในน ้ า
มะนาว นอกจากน้ียงัมีรายงานถึงสารประกอบต่างๆ จากเมลด็ในเน้ือเสาวรสท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา
ได้ พร้อมทั้ งมีสรรพคุณช่วยแก้อาการนอนไม่หลบั ลดระดับไขมันในเส้นเลือดและลดแนวโน้มของการเกิดโรค
กระเพาะปัสสาวะอกัเสบอีกดว้ย  ปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความสนใจเร่ืองสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะปัญหาน ้ าหนกัตวัท่ี
เพ่ิมข้ึนท่ีเป็นผลจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารท่ีมีปริมาณน ้ าตาลมาก ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึง
สนใจศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์น ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมท่ีใช้สารให้ความหวานทดแทนน ้ าตาลท่ีไม่ให้พลงังานแต่ให้
ความหวานเทียบเท่ากบัน ้ าตาล เพ่ือเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพและเลือกใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม อีกทั้งการใชส้าร
ใหค้วามคงตวั เพื่อท าใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพท่ีดี เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค โดยมีขอบเขตการศึกษาท่ีส าคญัคือ การใช้
สารให้ความหวานอีริทรีทอล-ซูคราโลส สารให้ความคงตวัคือ ผงบุก กบัคาร์ราจีแนน ในปริมาณท่ีเหมาะสม เพ่ือให้
ไดผ้ลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมท่ีมีคุณภาพทางดา้นกายภาพ เคมี คุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑ์ท่ีดี 
เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคในระดบัท่ีน่าพอใจ ตามล าดบั 
 เสาวรส หรือ กะทกรกฝร่ัง (passion fruit) เป็นพืชในตระกลู Passifloraceae ประเทศไทยมีพืชตระกลูเดียวกนั
คือ กะทกรก (Passiflora foetida) สุคนธรส (Passiflora quadragunlaris) และเสาวรส (Passiflora laurifolia) ถ่ินก าเนิด
ดั้งเดิมของเสาวรสอยูบ่ริเวณตอนใตข้องประเทศบราซิล เร่ิมมีการแพร่ขยายไปปลูกในภูมิภาคต่างๆ ไดแ้ก่ ไตห้วนัและ
ฮาวาย ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา ประเทศไทยน าพนัธ์ุเสาวรสเขา้มาปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 มีช่ือเรียกต่างๆ 
กนั เช่น เสาวรส กะทกรกยกัษ ์กะทกรกฝร่ัง กะทกรกสีดา และเสาวรสสีดา เป็นตน้ (ธงชยั, 2533) ปัจจุบนัเสาวรสท่ี
ปลูกกนัมากมี 3 พนัธ์ุ (ลพ, 2545) ไดแ้ก่ พนัธ์ุผลสีม่วง (Passiflora edulis Sims) เม่ือผลสุกจะมีสีม่วงเขม้ผิวเป็นมนั ผล
มีลกัษณะกลมหรือเป็นรูปไข่ เสน้ผา่ศูนยก์ลางประมาณ 4-5 เซนติเมตร น ้าจากผลพนัธ์ุสีม่วงมีรสชาติดีกวา่พนัธ์ุสี
เหลือง เป็นกรดต ่า สีสวยและหวาน เหมาะส าหรับรับประทานสด  พนัธ์ุผลสีเหลือง (Passiflora edulis f. flavicarpa) เม่ือ
ผลสุกจะมีสีเหลืองขม้ิน ผิวเป็นมนั มีขนาดใหญ่กวา่พนัธ์ุผลสีม่วง เสน้ผา่ศูนยก์ลางประมาณ 5-7 เซนติเมตร น ้าคั้นของ
พนัธ์ุน้ีมีกรดมากเหมาะส าหรับส่งเขา้โรงงาน เพ่ือแปรรูปมากกวา่รับประทานผลสด พนัธ์ุผลลูกผสม เป็นพนัธ์ุท่ีเกิด
จากการผสมระหวา่งพนัธ์ุผลสีม่วงกบัพนัธ์ุผลสีเหลือง มีลกัษณะผลใหญ่ ใหผ้ลดก ผสมตวัเองได ้มีรกห่อหุม้เมลด็มาก 
เปลือกบาง มีลูกกลมหรือลูกยาวรี เหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมท าน ้ าเสาวรส เพราะสามารถเก็บผลผลิตป้อนโรงงาน
ไดท้ั้งปี 
 อีริทรีทอล (Erythritol) จดัเป็นน ้ าตาลแอลกอฮอล์ (Sugar alcohol) ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากองคก์รอาหาร
และยา (อย.) ของสหรัฐอเมริกา (US FDA) ให้ใชเ้ป็นสารให้ความหวานได ้โดยน ้ าตาลอีริทริทอลจะใหค้วามหวานท่ี
ระดบัร้อยละ 60-70 ของน ้ าตาลทราย (Sucrose) แต่ให้พลงังานแคลลอร่ีต ่ามาก ท่ี 0.2 กิโลแคลอร่ีต่อกรัม (kCal/g) ซ่ึง
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ต ่ากวา่คาร์โบไฮเดรตทัว่ไปถึงร้อยละ 95 และไม่มีผลต่อระดบัน ้ าตาลในกระแสเลือด การผลิตอีริทรีทอลในเชิงพาณิชย ์
ไดม้าจากการน ากลูโคส (Glucose) ไปหมกัดว้ยยีสต ์(Yeast) อีริทรีทอลเม่ือละลายน ้ าแลว้จะดูดความร้อน ท าให้รู้สึก
เยน็เม่ือสัมผสั ทางผูผ้ลิต จึงมกัจะน าอีริทรีทอลไปผสมในสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืมดบักระหาย หรือผสมกบัสารแต่ง
กล่ิน แต่งรส เช่นมินต ์ซ่ึงตอ้งการให้สินคา้ให้รสสัมผสัเยน็สดช่ืน นอกจากน้ียงัมีการใชอี้ริทรีทอล (Erythritol) ผสม
กับสารสกัดหญ้าหวาน (Stevia) ผสมลงในอาหารเพ่ือให้ได้รสชาติท่ีใกล้เคียงกับน ้ าตาลทราย อีริทรีทอลมี
ความสามารถในการละลายในน ้ าต ่ากวา่น ้ าตาลทราย ดงันั้น ในอาหารบางชนิด อาจจ าเป็นตอ้งผสมอีริทรีทอลกบัตวั
พาอ่ืนๆ เพ่ือช่วยใหล้ะลายไดม้ากยิง่ข้ึน (นิรนาม, ม.ป.ป.) 
 ซูคราโลส (sucralose) ให้ความหวาน 600 เท่าของน ้ าตาลซูโครส มีรสชาติคลา้ยคลึงกบัน ้ าตาลไม่ก่อใหเ้กิด
โรคฟันผุและไม่ท าให้เกิดรสขมหรือเฝ่ือนติดปลายล้ิน องคก์ารอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา(FDA) ไดอ้นุญาตให้
ใชซู้คราโลสเป็นสารให้ความหวาน (Shankar et al., 2013) เพ่ือใชท้ดแทนน ้ าตาลในผลิตภณัฑอ์าหารหลายชนิด เช่น 
อาหารกระป๋อง ไอศกรีม ขนมขบเค้ียว หมากฝร่ัง ลูกกวาด เคร่ืองด่ืมต่างๆ และน ้ าตาลส าหรับโรยหน้าขนม เป็นตน้ 
ปริมาณท่ีองคก์ารอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้บริโภคไดอ้ยา่งปลอดภยัโดยไม่เกิดอนัตรายใดๆ (ADI)  
คือ ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/น ้าหนกัตวั 1 กิโลกรัม/วนั (วรรณคล, 2551) 
 อีริทรีทอล-ซูคราโลส (erythritol-sucralose) เป็นสารรวมระหวา่งน ้ าตาลแอลกอฮอล ์(sugar alcohol) อีริทรี
ทอลและสารให้ความความหวานยิ่งยวด (intense sweetener) ซูคราโลส มีความหวานมากกว่าซูโครส 8 เท่าและให้
พลงังานนอ้ยกวา่ 0.18 กิโลแคลอรีต่อกรัม จึงเป็นน ้ าตาลท่ีเลือกใชแ้ทนซูโครสในผลิตภณัฑข์องผูป่้วยโรคเบาหวาน 
ปัจจุบนัน้ีมีขายตามทอ้งตลาด (ณฐัรัตน์, 2555) 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ตอนที่ 1 ศึกษาสารให้ความหวานทดแทนน ้ าตาลท่ีมีผลต่อน ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม โดยน าน ้ าเสาวรสแท้ท่ี
จ าหน่ายทางการคา้ (จดัจ าหน่ายโดย บริษทัแมคโคร ล าปาง) ท่ีเก็บรักษาแบบแช่เยอืกแขง็ บรรจุในถุงพลาสติก (ขนาด 
1 กิโลกรัม) มาท าการละลายน ้ าแขง็ (อุณหภูมิตูเ้ยน็) เรียบร้อยแลว้  ตรวจสอบคุณภาพทางดา้นกายภาพและเคมี ในดา้น 
ค่าสี (L* a*  b* ) ดว้ยเคร่ืองวดัค่าสี ยี่ห้อ Hunter Lab รุ่น Color Quest XE (USA) ค่าความเป็นกรด-ด่าง ดว้ยเคร่ืองวดั
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Sanmin รุ่น XE – 620 Pen Type pH Tester -USA) ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ในทั้ งหมด 
(องศาบริกซ์) โดยใช ้Hand Refractometer (ATAGO รุ่น N-3E-USA) ปริมาณกรดทั้งหมด และปริมาณวิตามินซี โดย
วธีิการ Titration ตามวธีิ AOAC (2000) 
 จากนั้นผลิตน ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม โดยท าการผสมน ้ าเสาวรสแท้กบัน ้ าสะอาด (ความเขม้ขน้ร้อยละ 15.38 
(w/w)) เติมสารให้ความหวาน คือ อีริทรีทอลผสมซูคราโรสท่ีความเขม้ขน้ 3 ระดบั คือร้อยละ 1.5  2 และ 2.5  ของน ้ า
เสาวรสทั้งหมด โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) น ามาผสมกบัน ้ าเสาวรสให้เป็นเน้ือเดียวกนั และ
ก าหนดปริมาณกรดทั้งหมด (ในรูปกรดซิตริก) ของน ้ าเสาวรสในช่วงร้อยละ 0.3-0.6 (คณาจารย ์สถาบันวิจัยและ
ฝึกอบรมเกษตรล าปาง, 2545) ท าการพาสเจอร์ไรซ์ ท่ีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นบรรจุใน
ขวดพลาสติก ขนาด 150 มิลลิลิตร ท่ีผ่านการลวกฆ่าเช้ือ ปิดฝา แลว้จึงท าใหเ้ยน็ทนัที จากนั้นน ามาตรวจสอบคุณภาพ
ทางกายภาพและทางเคมี พร้อมทั้ งประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ด้วยการทดสอบความชอบแบบ 9 Point 
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Hedonic Scaling Test (คะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมากท่ีสุด คะแนน 9 หมายถึง ชอบมากท่ีสุด) ดา้นลกัษณะปรากฏ สี 
กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และการยอมรับรวม โดยผูท้ดสอบชิมจ านวน 30 คน แลว้จึงท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
(Analysis of variance) ด้านคุณภาพทางกายภาพและเคมี ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ข้อมูลทาง
ประสาทสัมผสัวิเคราะห์ตามแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอคสมบูรณ์ (RCBD) วิเคราะห์ค่าความแตกต่างส่ิงทดลอง
ดว้ยวิธี Duncan’ s new multiple rang test เพ่ือคดัเลือกส่ิงทดลองท่ีมีเหมาะสม และไดรั้บการยอมรับจากผูท้ดสอบชิม
มากท่ีสุดไปศึกษาต่อไป 
 ตอนที่ 2 ศึกษาการใชส้ารให้ความคงตวัในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อน ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม โดยใชช้นิดของสาร
ให้ความคงตวัในปริมาณท่ีเหมาะสมส าหรับผลิตภณัฑ์น ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม ได้แก่ ผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุก
ร่วมกบัคาร์ราจีแนน วางแผนการทดลองแบบ 3x2 Factorial in CRD วิเคราะห์ความแตกต่างของส่ิงทดลองโดยวิธี  
DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) โดยก าหนดระดบัของปัจจยัในการศึกษา คือ ปัจจยัท่ี 1 ชนิดของสารให้
ความคงตวั (A)   ไดแ้ก่ ผงบุก (a1), คาร์ราจีแนน (a2) และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนน (a3) ปัจจยัท่ี 2 ปริมาณการใชส้าร
ให้ความคงตวั (B) ไดแ้ก่ ร้อยละ 0.1 (b1) และร้อยละ 0.2 (b2)  คดัเลือกส่ิงทดลองท่ีดีท่ีสุดมาเปรียบเทียบกบัตวัอย่าง
ควบคุม (ไม่ใชส้ารให้ความคงตวั) วิเคราะห์ความแตกต่างของส่ิงทดลองโดยวิธี DMRT (Duncan’s NEW Multiple 
Range Test) จากนั้นน ามาตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมี พร้อมทั้งประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ดงั
วธีิการเช่นเดียวกนัในตอนท่ี 1  
 ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูลทางสถิติ (Analysis of variance) ในดา้นคุณภาพทางกายภาพและ
เคมี ตามแผนการทดลอง ส่วนขอ้มูลทางประสาทสัมผสัวิเคราะห์ตามการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) 
วิเคราะห์ค่าความแตกต่างส่ิงทดลองดว้ยวิธี Duncan’ s new multiple rang test เพ่ือคดัเลือกส่ิงทดลองท่ีมีคุณภาพท่ีดี
และไดรั้บการยอมรับจากผูท้ดสอบชิมมากท่ีสุดไป 
 ตอนที ่3  การศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมท่ีสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางการ
ตลาด โดยท าการทดสอบแบบ Central Location Test (CLT) ใชผู้บ้ริโภคในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองล าปาง จ านวน 200 
คน โดยน าเสนอตวัอย่างน ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม กบัแบบสอบถามร่วมกบัแบบประเมินความชอบต่อคุณลกัษณะทาง
ประสาทสัมผสัดว้ยวิธี Hedonic Scaling 9 Point ดา้นคุณลกัษณะ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบรวมของ
ผลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 ตอนที ่1 ผลการศึกษาการใชส้ารใหค้วามหวานทดแทนน ้ าตาลในน ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม 
 คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของน ้ าเสาวรสแทก่้อนการผลิต มีค่าความสวา่ง (L*) เท่ากบั 59.64 ความเขม้
ของสีแดง-เขียว (a*) เท่ากบั 17.35 และความเขม้ของสีเหลือง- น ้าเงิน (b*) เท่ากบั 76.38 ดา้นปริมาณของแขง็ท่ีละลาย
ไดท้ั้ งหมด (TSS) เท่ากบั 13.90 องศาบริกซ์ ดา้นปริมาณกรดซิตริกทั้งหมด (TA) เท่ากบัร้อยละ 2.80 ดา้นความเป็น
กรด-ด่าง (pH) เท่ากบั 2.39 และดา้นปริมาณวติามินซีทั้งหมด เท่ากบั 0.004 มิลลิกรัมต่อ 10 มิลลิลิตรตวัอยา่ง  
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 ส าหรับคุณภาพของผลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม ท่ีใชส้ารใหค้วามหวานคือ อีริทรีทอล-ซูคราโลสท่ีความ
เขม้ขน้ 3 ระดบั คือร้อยละ 1.5  2 และ 2.5 ของน ้ าเสาวรสทั้งหมด โดยก าหนดใหป้ริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริกอ
ยูใ่นช่วงร้อยละ 0.3-0.6 (คณาจารย ์สถาบนัวจิยัและฝึกอบรมเกษตรล าปาง, 2545 ) แสดงในตารางท่ี 1 และ 2 
 ดา้นค่าสี พบวา่ ระดบัอีริทรีทอล-ซูคราโลสท่ีร้อยละ 1.5, 2 และ 2.5 มีค่าความสวา่ง (L*) เท่ากบั 83.26 81.74 
และ 83.17 ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ท่ีระดบัร้อยละ 1.5 มีค่าความสวา่ง (L*) มาก เน่ืองจาก มีผลึกของอีริทรีทอล-ซู
คราโลสเกิดข้ึนมากพอจึงท าให้มีค่าความสว่าง (L*) มาก (ณัฐรัตน์, 2555) ดา้นค่าความเขม้ของสีแดง-เขียว (a*) อยู่
ในช่วง 3.44 - 3.82  ส่วนค่าความเขม้ของสีเหลือง-น ้ าเงิน (b*) มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
อยูใ่นช่วง 28.24 -30.30  ทั้งน้ีการใชส้ารให้ความหวานท่ีระดบัร้อยละ 2 มีค่ามากท่ีสุด เม่ือใชอี้ริทรีทอล-ซูคราโลสท่ี
ร้อยละ 1.5  2 และ 2.5 ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TSS) ปริมาณกรดซิตริกทั้งหมด (TA) ค่าความเป็นกรด-
ด่าง และปริมาณวติามินซีทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)  
 ส าหรับคะแนนความชอบทางประสาทสัมผสัจากผูท้ดสอบชิมจ านวน 30 คน พบวา่ คะแนนความชอบดา้น
ลกัษณะปรากฏสี รสชาติ เน้ือสัมผสัและการยอมรับรวม ของผลิตภณัฑ์น ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมท่ีระดบัอีริทรีทอล-ซู
คราโลสต่างกนัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)  ส่วนดา้นกล่ินของผลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมท่ีมีระดบัอี
ริทรีทอล-ซูคราโลสร้อยละ 2 ไดค้ะแนนความชอบเฉล่ียเท่ากบั 7.27 คะแนน ซ่ึงแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05)  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการใชส้ารใหค้วามหวานในปริมาณร้อยละ 1.5 และ 2.5 ตามล าดบั  จากผลการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ จึง
คดัเลือกน ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมท่ีมีการใชส้ารใหค้วามหวานแทนน ้ าตาล ในระดบั ร้อยละ 2 ไปใชใ้นการศึกษาชนิดและ
ระดบัของสารใหค้วามคงตวัต่อไป  
ตอนที ่ 2  ผลการศึกษาการใชส้ารใหค้วามคงตวัในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อน ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม 
 ผลของการใชส้ารใหค้วามคงตวั 3 ชนิด (ผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนน) ในปริมาณการ
ใช ้2 ระดบั (ร้อยละ 0.1 ร้อยละ 0.2)  แสดงในตารางท่ี 3  พบวา่ ชนิดของสารใหค้วามคงตวัมีผลต่อค่าความสวา่ง (L*) 
ค่าความเขม้ของสีแดง-เขียว (a*) ค่าความเขม้ของสีเหลือง-น ้ าเงิน (b*) ค่าความขน้หนืด ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้
ทั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมด(เทียบกบักรดซิตริก) และค่าความเป็นกรด-ด่าง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p≤0.05) แต่ปริมาณวติามินซีทั้งหมด ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)  ส าหรับปริมาณการใชส้ารใหค้วามคงตวั 
พบวา่ ดา้นค่าความสว่าง (L*) ค่าความเขม้ของสีแดง-เขียว (a*) ค่าความเขม้ของสีเหลือง-น ้ าเงิน (b*) ความขน้หนืด 
ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ั้งหมด ปริมาณกรดทั้งหมด(เทียบกบักรดซิตริก) และค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณ
วติามินซีทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างกนัอยท่างสถิติ (p>0.05) ส่วนปฏิกิริยาสมัพนัธ์ระหวา่งชนิดของสารใหค้วามคงตวั
และปริมาณการใชส้ารให้ความคงตวั พบว่าชนิดและปริมาณของสารให้ความคงตวัท่ีใชแ้ตกต่างกนั ท าให้ค่าความ
สว่าง (L*) ค่าความเขม้ของสีแดง-เขียว (a*) ค่าความเขม้ของสีเหลือง-น ้ าเงิน (b*) ความขน้หนืด ปริมาณของแข็งท่ี
ละลายไดท้ั้ งหมด ปริมาณกรดทั้งหมด (เทียบกบักรดซิตริก) และค่าความเป็นกรด-ด่าง มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) แต่ปริมาณวติามินซีทั้งหมดไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.0
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ตารางที ่1   คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม 
ระดบัของสาร
ใหค้วามหวาน 

(ร้อยละ) 

                                                     ลกัษณะทางกายภาพและทางเคมี 

ค่าสี ปริมาณของแขง็ท่ี
ละลายไดท้ั้งหมด 

( ̊Brix)ns 

ปริมาณกรด
ทั้งหมด (%)ns 

ความเป็นกรด-
ด่าง 

(pH)ns 

ปริมาณวติามินซีทั้งหมด
(มิลลิกรัม/10มิลลิลิตร

ตวัอยา่ง)ns L* a* b* 

1.5 83.26±0.78a 3.44±0.11b 28.24±0.57b 4.70±0.00 0.52±0.02 2.72±0.01 0.003±0.000 
2 81.74±0.71b 3.82±0.05a 30.30±0.18a 5.50±0.00 0.53±0.01 2.72±0.00 0.004±0.001 
2.5 83.17±0.29a 3.50±0.02b 28.87±0.30b 5.90±0.00 0.51±0.01 2.72±0.01 0.003±0.001 

หมายเหตุ: อกัษรท่ีแตกต่างกนัในแต่ละคอลมัน์แสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p≤0.05)  
      ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 
ตารางที ่ 2  คุณภาพทางประสาทสมัผสัของน ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมท่ีใชส้ารใหค้วามหวานในปริมาณท่ีแตกต่างกนั 

ส่ิง
ทดลอง 

ชนิดของสารใหค้วามหวาน xปริมาณ
การใชส้ารใหค้วามหวาน 

(ร้อยละ) 

 
ลกัษณะปรากฎns 

 
สี ns 

 
กล่ิน* 

 
รสหวานns 

 
ลกัษณะเน้ือ
สมัผสัns 

 
ความชอบ
รวมns 

1 อีริทรีทอล-ซูคราโลส (1.5) 7.07±0.87 7.17±1.05 6.67±0.88b 7.10±1.00 6.70±1.18 7.17±1.02 
2 อีริทรีทอล-ซูคราโลส (2.0) 7.00±0.91 6.93±0.98 6.27±0.79a 7.00±0.98 6.63±0.96 7.27±1.11 
3 อีริทรีทอล-ซูคราโลส (2.5) 6.97±1.00 7.03±1.13 6.93±1.60ab 6.63±1.50 6.50±1.11 6.90±1.21 

หมายเหตุ: อกัษรท่ีแตกต่างกนัในแต่ละคอลมัน์แสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p≤0.05)  
      ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)    
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 ค่าความสวา่ง (L*) ของสีน ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม พบวา่ ผงบุกร้อยละ 0.1 มีค่าความสวา่ง (L*) สูงท่ีสุด เท่ากบั 
90.60 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) กบัผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนท่ีระดบัอ่ืนๆ 
เน่ืองจากสารใหค้วามคงตวั นอกจากจะใหค้วามคงตวัแก่ผลิตภณัฑแ์ลว้ยงัช่วยในเร่ืองของการกระจายตวัของเน้ือผสม
ในตวัของผลิตภณัฑอี์กดว้ย จึงท าใหมี้ค่าความสวา่ง (L*) สูง ค่าความเขม้ของสีแดง-เขียว (a*) พบวา่ ผงบุกร่วมกบัคาร์
ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าความเขม้ของสีแดง-เขียว (a*) สูงท่ีสุด เท่ากบั 1.75 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) 
กบัผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนท่ีระดบัอ่ืนๆค่าความเขม้ของสีเหลือง-น ้าเงิน (b*) พบวา่ ผงบุก
ร่วมกบัคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.2 มีค่าความเขม้ของสีเหลือง-น ้ าเงิน (b*) สูงท่ีสุด เท่ากบั 23.10 ซ่ึงมีความแตกต่างกนั
ทางสถิติ (p≤0.05) กบัผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนท่ีระดบัอ่ืนๆ ค่าความขน้หนืด พบวา่ ผงบุก
ร่วมกบัคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าความขน้หนืดสูงท่ีสุด เท่ากบั 4.92 เซนติพอยส์ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
(p≤0.05) กบัผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนท่ีระดบัอ่ืนๆ ดา้นปริมาณของแขง็ท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
และดา้นปริมาณกรดทั้งหมด(เทียบกบักรดซิตริก) พบวา่  ผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าปริมาณของแข็งท่ี
ละลายได้ทั้ งหมดและปริมาณกรดซิตริกสูงท่ีสุด เท่ากับ 4.92 องศาบริกซ์ และร้อยละ 0.44 ตามล าดับ ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) กบัผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนท่ีระดบัอ่ืนๆ ดา้นความเป็นกรด-
ด่าง พบวา่ คาร์ราจีแนนร้อยละ 0.1 และ 0.2 มีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงท่ีสุด เท่ากบั 2.91 ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) กบัผงบุกและผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนท่ีระดบัอ่ืนๆ 
 จาการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมทั้ง 6 สูตร โดยการทดสอบ
ความชอบแบบ  9 Point Hedonic Scaling  Test (ตารางท่ี 4)  
 จากปัจจยัดา้นชนิดของสารให้ความคงตวัท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์น ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม ดา้นลกัษณะปรากฏ ดา้น
ความคงตวัและความชอบรวม พบวา่ การใชส้ารใหค้วามคงตวัทั้ง 3 ชนิด มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p≤0.05) ส่วนดา้นสี กล่ิน รสหวาน รสเปร้ียว ลกัษณะเน้ือสัมผสั และความขน้หนืด ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)  
 ดา้นลกัษณะปรากฏ ดา้นความคงตวั และความชอบรวมพบวา่ น ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมท่ีใชผ้งบุกร่วมกบัคาร์รา
จีแนนมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 6.98 6.68 และ 6.98 คะแนนตามล าดบั 
 ปัจจยัดา้นปริมาณการใชส้ารใหค้วามคงตวั พบวา่ ดา้นลกัษณะปรากฏ ดา้นสี ดา้นกล่ิน ดา้นรสหวาน ดา้นรส
เปร้ียว ดา้นลกัษณะเน้ือสัมผสั ดา้นความขน้หนืด ดา้นความคงตวัและความชอบรวม ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)  
 ด้านปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างชนิดของสารให้ความคงตวัและปริมาณการใช้สารให้ความคงตวั พบว่า 
ลกัษณะปรากฏ ดา้นกล่ิน รสหวาน รสเปร้ียว ลกัษณะเน้ือสมัผสั ความขน้หนืด ความคงตวั และความชอบรวม มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) แต่ดา้นสี ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
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 ดา้นลกัษณะปรากฏ กล่ิน รสหวาน ลกัษณะเน้ือสัมผสั ความขน้หนืด ความคงตวั และความชอบรวม พบวา่ 
ผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าคะแนนการยอมรับมากท่ีสุด ซ่ึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) กบัผง
บุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนท่ีระดบัร้อยละอ่ืนๆ  
 ดา้นรสเปร้ียว พบวา่ ผงบุกร้อยละ 0.1 กบัผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าคะแนนการยอมรับมาก
ท่ีสุด ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) กบัผงบุก คาร์ราจีแนน และ
ผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนระดบัอ่ืนๆ 
ตอนที ่ 3  การยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมท่ีพฒันาได ้
 จากการส ารวจการยอมรับผลิตภณัฑจ์ากผูบ้ริโภคทัว่ไป จ านวน 200 คน มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดงัน้ี 
ผูบ้ริโภคเป็นเพศชาย (ร้อยละ 23.5) เพศหญิง (ร้อยละ 76.5) มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 56.0) รองลงมา
คืออายุระหว่าง 10-20 ปี (ร้อยละ 40.5) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 92.0)  ส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา
(ร้อยละ 96.0) มีรายได้เฉล่ียต ่ากว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 82) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์น ้ าผลไม้พร้อมด่ืม 
ผูบ้ริโภค นิยมด่ืมผลิตภณัฑ์น ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม (ร้อยละ 86.0) ในรูปแบบบรรจุภณัฑ์แบบกล่อง UHT (ร้อยละ 35.6 ) 
และนิยมด่ืมผลิตภณัฑน์ ้ าผลไมย้ี่ห้อ ทิปโก ้(ร้อยละ 29.6) มีความถ่ีในการด่ืมผลิตภณัฑน์ ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืม นานๆคร้ัง 
(ร้อยละ 38.0) ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือตามร้านสะดวกซ้ือมากท่ีสุด (ร้อยละ 35.9) โดยพิจารณาองคป์ระกอบในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑจ์ากดา้นรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ ราคา และส่วนประกอบ คิดเป็นร้อยละ 42.8, 34.9,  34.8 และ ร้อยละ 
26.7 ตามล าดบั  
 จากขอ้มูลผลการส ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมท่ีใชส้ารใหค้วามหวาน
ทดแทนน ้ าตาล พบวา่ ผูบ้ริโภครู้จกัสารให้ความหวานทดแทนน ้ าตาล ร้อยละ 63.5 ส่วนใหญ่คุน้เคยหรือรู้จกัสารให้
ความหวานทดแทนน ้ าตาล ซูคราโลส (ร้อยละ 45.6) รองลงมาคือ แซ็กคาริน (ร้อยละ 17.7) และสตีวิโอไซด์(หญา้
หวาน) (ร้อยละ 13.9)  ทั้งน้ีผูบ้ริโภคคิดวา่ผลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมท่ีมีการใชส้ารให้ความหวานทดแทนน ้ าตาล
น่าสนใจ ร้อยละ 75.0  ส าหรับการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์น ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมท่ีใชส้ารให้ความหวานทดแทน
น ้ าตาล ผูบ้ริโภคมีปัจจยัพิจารณาดา้นรสชาติ (ร้อยละ 29.1) ราคา (ร้อยละ 18.8) สี (ร้อยละ 17.0) คุณค่าทางโภชนาการ 
(ร้อยละ 16.2) หากมีผลิตภณัฑ์น ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมเติมสารให้ความหวานทดแทนน ้ าตาลท่ีจ าหน่ายในทอ้งตลาดใน
ราคา 10 บาท ต่อ 140 มิลลิลิตร ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับและซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ าสาวรสพร้อมด่ืมท่ีใชส้ารให ้
ความหวานทดแทนน ้ าตาล (ตารางท่ี 5) 
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ตารางที ่ 3  คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมท่ีใชส้ารใหค้วามคงตวัต่างชนิดและระดบัท่ีแตกต่างกนั  
ปัจจยั สี ความขน้หนืด 

(เซนติพอยส์) 
ปริมาณของแขง็ท่ี
ละลายไดท้ั้งหมด 
(องศาบริกซ์) 

ปริมาณกรด
ทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

ความเป็น
กรด-ด่าง 

ปริมาณวติามินซีทั้งหมด
(มิลลิกรัม/10มิลลิลิตร

ตวัอยา่ง) L* a* b* 
ชนิดสารใหค้วามคงตวั (A) * * * * * * * ns 

ผงบุก (A1) 90.06±0.76a 1.54±0.16b 20.37±1.06b 7.00±2.20a 4.65±0.19b 0.41±0.01b 2.82±0.03b 0.001±0.00 

คาร์ราจีแนน (A2) 87.70±0.66b 1.56±0.14b 20.62±0.24b 4.80±0.38c 4.63±0.08b 0.42±0.01b 2.91±0.01a 0.001±0.00 

ผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนน (A3) 87.31±0.64b 1.68±0.10a 22.45±0.74a 5.50±0.59b 4.83±0.11a 0.43±0.01a 2.80±0.09c 0.001±0.00 

สารใหค้วามคงตวั (B) ns ns ns ns ns ns ns ns 

0.1 (B1) 88.43±1.69 1.61±0.17 20.57±1.06 4.93±0.40 4.66±0.21 0.42±0.02 2.81±0.08 0.001±0.00 

0.2 (B2) 88.28±1.16 1.57±0.12 21.72±1.07 6.60±1.87 4.74±0.07 0.42±0.01 2.88±0.03 0.001±0.00 

ชนิดของสารใหค้วามคงตวั x ปริมาณ
การใชส้ารใหค้วามคงตวั 

* * * * * * * ns 

A1B1 90.60±0.49a 1.40±0.07c 19.43±0.40e 5.00±0.35c 4.48±0.08e 0.40±0.01c 2.80±0.02d 0.001±0.00 

A1B2 89.51±0.55b 1.67±0.08ab 21.30±0.12c 9.00±0.00a 4.82±0.06ab 0.42±0.01ab 2.85±0.00c 0.001±0.00 

A2B1 87.16±0.43cd 1.69±0.06ab 20.47±0.24d 4.80±4.60c 4.58±0.08de 0.41±0.01bc 2.91±0.01a 0.001±0.00 

A2B2 88.24±0.23c 1.44±0.02c 20.77±0.12d 4.80±0.00c 4.68±0.06cd 0.42±0.01b 2.91±0.00a 0.001±0.00 

A3B1 87.51±0.43cd 1.75±0.04a 21.80±0.07b 5.00±0.35c 4.92±0.06a 0.44±0.01a 2.72±0.01e 0.001±0.00 

A3B2 87.11±0.85d 1.61±0.08b 23.10±0.30a 6.00±0.00b 4.73±0.03bc 0.42±0.01b 2.89±0.01b 0.001±0.00 

หมายเหตุ: อกัษรท่ีแตกต่างกนัในแต่ละคอลมัน์แสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p≤0.05)  
   ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
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  ตารางที ่ 4 คุณภาพดา้นประสาทสมัผสัของน าเสาวรสพร้อมด่ืมท่ีใช ้สารใหค้วามคงตวัต่างชนิดและระดบัท่ีแตกต่างกนั 
ปัจจยั  

ลกัษณะ
ปรากฎ 

 
สี  

 
กล่ิน 

 
รสหวาน 

 
รสเปร้ียว 

 
ลกัษณะเน้ือ
สมัผสั 

 
ความขน้หนืด 

 
ความคงตวั 

 
ความชอบ

รวม 
ชนิดของสารใหค้วามคงตวั (A) * ns ns ns ns ns ns * * 
ผงบุก (A1) 6.90±0.92ab 6.87±1.19 6.70±1.09 6.33±1.35 6.45±1.31 6.45±1.10 6.25±1.13 6.38±1.11ab 6.73±1.06ab 
คาร์ราจีแนน (A2) 6.70±1.20b 6.72±1.32 6.63±1.16 6.62±0.99 6.45±1.40 6.50±1.48 6.28±1.38 6.28±1.41b 6.62±0.99b 
ผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนน (A3) 6.98±1.03a 6.82±1.24 6.92±1.20 6.58±1.48 6.55±1.31 6.67±1.12 6.53±1.14 6.68±1.08a 6.98±1.08a 
ปริมาณการใชส้ารใหค้วามคงตวั (B) ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
0.1 (B1) 6.89±1.10 6.86±1.29 6.83±1.19 6.72±1.22 6.69±1.30 6.67±1.19 6.51±1.24 6.53±1.23 7.30±0.84 
0.2 (B2) 6.83±1.02 6.74±1.20 6.67±1.11 6.30±1.33 6.28±1.33 6.41±1.28 6.20±1.18 6.37±1.19 6.67±1.21 
ชนิดของสารใหค้วามคงตวั x ปริมาณ
การใชส้ารใหค้วามคงตวั 

* ns * * * * * * * 

A1B1 6.87±0.97ab 6.80±1.42 6.70±1.12b 6.53±1.20ab 6.80±1.10a 6.60±1.13ab 6.53±1.20ab 6.53±1.17ab 6.90±1.13ab 
A1B2 6.93±0.87ab 6.93±0.91 6.70±1.09b 6.13±1.48b 6.10±1.42b 6.30±1.06b 5.97±1.00c 6.23±1.04b 6.57±0.97b 
A2B1 6.63±1.33b 6.73±1.46 6.50±1.20b 6.70±1.02ab 6.43±1.52ab 6.37±1.45b 6.20±1.40bc 6.13±1.48b 6.63±1.03b 
A2B2 6.77±1.07b 6.70±1.18 6.77±1.14b 6.53±0.97ab 6.47±1.28ab 6.63±1.52ab 6.37±1.35abc 6.43±1.33b 6.60±0.97b 
A3B1 7.17±0.91a 7.03±0.96 7.30±1.15a 6.93±1.41a 6.83±1.26a 7.03±0.85a 6.80±1.06a 6.93±0.87a 7.30±0.84a 
A3B2 6.80±1.13ab 6.60±1.45 6.53±1.14b 6.23±1.48b 6.27±1.31ab 6.30±1.24b 6.27±1.17bc 6.43±1.22b 6.67±1.21b 

หมายเหตุ: อกัษรท่ีแตกต่างกนัในแต่ละคอลมัน์แสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p≤0.05)  
     ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)
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ตารางที ่5  ขอ้มูลเก่ียวกบัการยอมรับผลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม 
ขอ้มูล จ านวน(คน) ร้อยละ 
ผลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมเติมสารใหค้วามหวานทดแทนน ้ าตาลท่ี
น าเสนอมีคุณภาพดีพอท่ีท่านจะยอมรับไดห้รือไม่ 

  

ยอมรับ 193 96.5 
ไม่ยอมรับ 7 3.5 
รวม 200 100 
หากมีผลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อมด่ืมเติมสารใหค้วามหวานทดแทน
น ้ าตาลจ าหน่ายในตลาด (10 บาท ต่อ 140 มิลลิลิตร) ท่านจะ 

  

ซ้ือ 165 82.5 
ไม่ซ้ือ 16 8 
ไม่แน่ใจ 19 9.5 
รวม 200 100 

 
 ส าหรับการทดสอบความชอบของผูบ้ริโภคในคุณลกัษณะต่างๆ (ตารางท่ี 6) พบว่า ผูบ้ริโภคให้คะแนน
ความชอบในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ กล่ินรส ความขน้หนืด และความชอบรวม โดยมีคะแนนเฉล่ีย คือ 
6.97 7.15 7.14 7.10 7.09 6.92 และ 7.17 คะแนน ตามล าดบั  
ตารางที ่6  คะแนนความชอบผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม 

คุณลกัษณะ คะแนนความชอบ 
ลกัษณะปรากฏ 6.97±2.11 
สี 7.15±2.18 
กล่ิน 7.14±2.49 
รสชาติ 7.10±2.42 
กล่ินรส 7.09±2.43 
ความขน้หนืด 6.92±2.12 
ความชอบรวม 7.17±2.36 

 

สรุปผลการวจัิย 
 1. สารใหค้วามหวานทดแทนน ้ าตาลของอีริทรีทอล- ซูคราโลสท่ีระดบัร้อยละ 2 เหมาะสมท่ีสุด  
 2. ชนิดและปริมาณสารเพ่ิมความคงตวัท่ีเหมาะสมต่อผลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อมด่ืม คือ ผงบุกร่วมกบัคาร์รา
จีแนน ร้อยละ 0.1 
 3.การยอมรับของผูบ้ริโภคจ านวน 200 คน พบวา่ ผูบ้ริโภคร้อยละ 96.5 ยอมรับผลิตภณัฑน์ ้ าเสาวรสพร้อม
ด่ืมท่ีพฒันาได ้โดยให้คะแนนความชอบรวม (เฉล่ีย) เท่ากบั  7.17 คะแนน และผูบ้ริโภคร้อยละ 82.5 มีความตอ้งการ
ซ้ือหากมีการผลิตเพ่ือจ าหน่าย 
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การพฒันารูปแบบการเคลือบน า้ตาลกรอบเค็มด้วย Penalty Analysis 
Development of Sugar Coating Style for Krob–Kem (Thai Snack) Using Penalty Analysis 

 
ธนพล ดาวเรือง1 ชานนท ์สาระสุข1* และนุชนาถ สิงห์โห1 

Thanapon Dowrueng1 Chanon Sarasuk1* and Nuchanart Sing–ho1 
 

บทคัดย่อ 
 
กรอบเค็ม มีลกัษณะเป็นแผ่นแป้งทรงรีพิมพล์ายทอดกรอบเคลือบน ้ าตาลดว้ยการคลุก ท าให้น ้ าตาลเคลือบขนมไม่
สม ่าเสมอ งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบการเคลือบน ้ าตาลท่ีเหมาะสม โดยศึกษาการเคลือบน ้ าตาลดว้ย
การจุ่ม 3 รูปแบบ (A, B แล C) ผลจากการประเมินความชอบและการยอมรับ พบว่า การเคลือบแบบ B มีคะแนน
ความชอบเฉล่ียในทุกลกัษณะทางประสาทสมัผสัสูงท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (𝑝 ≤ 0.05) รวมถึงไดรั้บการ
ยอมรับเกินร้อยละ 80 ในทุกรสชาติ อีกทั้งเม่ือน าผลการประเมินดา้นความชอบและความพอดีมาวิเคราะห์ Penalty 
Analysis ร่วมกนั                     พบวา่การเคลือบแบบ B ไม่จ าเป็นตอ้งปรับปรุงลกัษณะทางประสาทสัมผสัดา้นใดเลย 
(Total Penalty<|0.50|) ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ การเคลือบแบบ B มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 
ค าส าคญั: กรอบเคม็, ขนมไทย, การประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั, การวเิคราะห์ Penalty 
 

ABSTRACT 
 
 Krob–kem is a sheet of dough with oval–shaped and deep line on surface. It’s made by deep fried then mix 
with melted palm sugar. The last process leaves inconsistency coated of palm sugar. This study aims to replace mixing 
by dipping process. So, 3–different dipping styles were study. When Liking test with 9–point Hedonic scale was 
performed. The results show that: Type B dipping has the highest liking score, which significant difference (𝑝 ≤

0.05) on every sensory characteristics. Also, the highest acceptance rate (>80%). Then, a data from Liking and JAR’s 
test were analyzed together with Penalty Analysis (Mean drop & Total Penalty value). It’s clear that type B dipping 
is the most suitable to be used, due to there is no any sensory characteristic factor to be adjusted (Total Penalty<|0.50|). 
 
Keywords: Krob–Kem, Thai Snacks, Sensory Evaluation, Penalty Analysis 
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บทน า 
 กรอบเค็มเป็นขนมท่ีมีลกัษณะเป็นแผน่แป้งแบนรูปวงรี มีลายเป็นร่องเส้นตรงบนพ้ืนผิว ในสมยัก่อนจะใช้
กาบหอยแครงเป็นตวัพิมพล์ายให้เป็นรอยเส้นตามรูปของเปลือกหอย แต่ปัจจุบนัใชแ้ม่พิมพไ์มห้รือพลาสติกท่ีเซาะ
เป็นร่องไวแ้ลว้ จากนั้นน าไปทอดแลว้คลุกดว้ยน ้ าตาลมะพร้าวท่ีเค่ียวจนเหนียวขน้ ปรุงรสดว้ยน ้ าปลาและสามเกลอ 
(รากผกัชี กระเทียม และพริกไทย) ขั้นตอนน้ี ท าให้น ้ าตาลมพร้าวเคลือบตวัขนมไม่สม ่าเสมอ เน่ืองจากใชว้ิธีคลุก
ส่วนผสมรวมกนัในกระทะ ส่งผลให้รสชาติของขนมแต่ละช้ินไม่สม ่าเสมอตามกนัไปดว้ย งานวิจยัน้ี จึงมุ่งพฒันา
รูปแบบการเคลือบน ้ าตาลท่ีเหมาะสม ดว้ยการใชว้ิธีจุ่มแทนท่ีวิธีคลุก เพ่ือให้น ้ าตาลท่ีเคลือบขนมมีความสม ่าเสมอ             
ท าใหเ้กิดความคงท่ีของรสชาติ โดยท าการศึกษาการเคลือบน ้ าตาล 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ แบบ A, แบบ B และแบบ C ซ่ึงใน
แต่ละรูปแบบแบ่งออกเป็น 3 รสชาติ ไดแ้ก่ รสตม้ย  า รสคัว่กล้ิง และรสแกงกะหร่ี เพ่ือให้ผลิตภณัฑก์รอบเคม็มีความ
หลากหลายทางรสชาติมากยิ่งข้ึน ซ่ึงน ารสชาติตน้แบบมาจากอาหารของไทย ท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองของกล่ิน
เคร่ืองเทศท่ีอยูใ่นส่วนผสมหลกัของพริกแกง การศึกษาน้ี จะใชก้ารบูรณาการระหวา่งเทคนิคการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผสั เช่น การประเมินความชอบ การประเมินความพอดี ร่วมกบัการวเิคราะห์ทางสถิติ รวมถึงการประเมิน
การยอมรับผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค เพ่ือพิจารณาหารูปแบบการเคลือบน ้ าตาลท่ีเหมาะสม 
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัด้านความชอบ (Liking test) เป็นวิธีการใช้ตัวแทนผู ้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายเป็นผูท้ดสอบผลิตภณัฑ์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความชอบของผูป้ระเมินท่ีมีต่อคุณลกัษณะทาง
ประสาทสัมผสัต่าง ๆ (Sensory Characteristics) มกันิยมใชม้าตรวดัความชอบแบบ 9 ระดบั (9–Point Hedonic Scale) 
(เพญ็ขวญั, 2550) ซ่ึงเป็นมาตรวดัความชอบท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางพฒันาโดย David Peryam และคณะ (Peryam and 
Pilgrim, 1957) สามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, 
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
หรือ Least significant difference (LSD) เป็นตน้ (อนุวตัร, 2549) 
 การประเมินความพอดี (Just about right test, JAR) เป็นการใช้มาตรวดั (Scale) เพื่อวดัความตอ้งการของ
ผู ้บริโภค (หรือผู ้ประเมินผลิตภัณฑ์) ท่ีมีต่อความเข้ม  (Intensity) ของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสนั้ น ๆ 
วตัถุประสงค์เพื่อระบุ (Identify) และทราบทิศทางการปรับปรุงคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัดงักล่าว (Rothman, 
2007) โดยให้ผูบ้ริโภค (หรือผูป้ระเมินผลิตภณัฑ)์ ประเมินตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์จากนั้นให้ค่าระดบัของความพอดี เช่น 
มากเกินไป พอดี และนอ้ยเกินไป หรืออาจเขียนแทนเป็นตวัเลขได ้เช่น 3 แทนมากเกินไป 2 แทนพอดี และ 1 แทน
น้อยเกินไป เป็นตน้ (Lawless, et al., 1999) ทั้ งน้ี สามารถใช้วิธีการแปรผลอย่างง่าย เช่น การรายงานความถ่ี หรือ
สามารถน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ร่วมกบัค่าคะแนนความชอบ (Plaehn, 2009) เพื่อดูวา่คุณลกัษณะดา้นใดควรปรับปรุงและ
สามารถเพ่ิมระดบัความชอบได ้(Paczkowski, 2009) โดยคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัใดมีค่าร้อยละความถ่ีในดา้น 
“พอดี” มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 70 แลว้ อาจจะพิจารณาวา่ไม่ตอ้งปรับปรุงคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัในดา้น
นั้น ๆ ก็ได ้(Rothman, 2007) หรือถา้หากวา่ คุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัใด มีค่าร้อยละความถ่ีดา้น “นอ้ยเกินไป” 
หรือ “มากเกินไป” นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ก็ไม่จ าเป็นตอ้งวเิคราะห์ Penalty Analysis ก็ไดเ้ช่นเดียวกนั เน่ืองจากมีอิทธิพล
ต่อความชอบนอ้ย (Meullenet, et al., 2007)  
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วธีิด าเนินการวจัิย 
รูปแบบและรสชาตขิองน า้ตาลเคลือบ 
 ก าหนดรูปแบบการเคลือบน ้ าตาลของกรอบเค็ม 3 รูปแบบ ดว้ยการจุ่มแทนการคลุกในกระทะ ไดแ้ก่ แบบ A 
หรือการเคลือบน ้ าตาลท่ีประมาณร้อยละ 80 ของตวัขนมหรือเกือบเต็มช้ิน แบบ B หรือประมาณร้อยละ 50 ของตวั
ขนมหรือประมาณคร่ึงหน่ึงของตวัขนม และแบบสุดทา้ย แบบ C หรือร้อยละ 20 ของตวัขนมหรือแค่ส่วนปลายของตวั
ขนม ดงัแสดงในภาพท่ี 1 ส าหรับน ้ าตาลท่ีใชเ้คลือบมี 3 รสชาติ ไดแ้ก่ รสคัว่กล้ิง รสตม้ย  า และรสแกงกะหร่ี รวม
ทั้งส้ิน 9 ส่ิงทดลอง 

(A) (B) (C) 
ภาพที ่1 ปริมาณน ้ าตาลเคลือบแบบ A, B และ C ตามล าดบั (จากซา้ยไปขวา) 

 
การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสั (Sensory Evaluation) 

ขั้นตอนการประเมนิ ใชผู้ป้ระเมินท่ีไม่ไดผ้า่นการฝึกฝนจ านวน 50 คน ภายในพ้ืนท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ท่ีรู้จกัและเคยรับประทานขนมกรอบเคม็มาก่อนอยา่งนอ้ยในรอบ 1 เดือน ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
ช่วงอายุระหว่าง 15–60 ปี (แบ่งช่วงอายุเป็น 5 ช่วง ๆ ละ เท่า ๆ กนั) น าเสนอตวัอย่างในถว้ยพลาสติกสีขาวไร้กล่ิน
ขนาด 3 ออนซ์ มีฝาปิดเป็นพลาสติกใสและรหัสเลขสุ่ม 3 หลกัก ากบัขา้งถว้ย เพ่ือให้ตวัอยา่งมีโอกาสถูกน าเสนอใน
ทุกล าดบั ล าดบัละเท่า ๆ กนั การประเมินจะเป็นไปในลกัษณะการทดสอบบอด (Blind test) โดยผูป้ระเมินจะไดรั้บ
แจง้แต่เพียงว่าเป็นตวัอย่างกรอบเค็ม โดยไม่ทราบว่าตวัอย่างใดเป็นการเคลือบแบบใด เพ่ือป้องกนัการอคติต่อส่ิง
ทดลอง (Bias) ทั้งน้ี ผูป้ระเมินจะด่ืมน ้ าเปล่าเพ่ือลา้งกล่ินรสและรสชาติตกคา้งภายในปากก่อนท่ีจะประเมินตวัอย่าง
ถดัไป โดยจะประเมินการยอมรับควบคู่กนัไปดว้ย 
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบ (Liking test) ใช้แบบประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผสัแบบมาตรวดั 9 ระดบั (9–point hedonic scale) (Peryam and Pilgrim, 1957) ก าหนดใหร้ะดบัคะแนนความชอบ 
1 คือ ไม่ชอบมากท่ีสุด, 2 คือ ไม่ชอบมาก, 3 คือ ไม่ชอบปานกลาง, 4 คือ ไม่ชอบเล็กน้อย, 5 คือ บอกไม่ไดว้่าชอบ
หรือไม่ชอบ, 6 คือ ชอบเล็กน้อย, 7 คือ ชอบปานกลาง, 8 คือชอบมาก และ 9 คือ ชอบมากท่ีสุด โดยท าการประเมิน
ความชอบของกรอบเค็มทั้ง 3 รสชาติใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ปริมาณน ้ าตาลเคลือบ (2) กล่ินรส (3) ความเผด็ (4) ความ
เหนียวน ้ าตาล และ (5) ความชอบโดยรวม น าผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นความชอบมาวเิคราะห์ค่า
ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) จากนั้นเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของค่าคะแนน
ความชอบในแต่ละคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัด้วยวิธี Duncan's New Multiple's Range Test (DMRT) ท่ีระดับ
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคอยา่งสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; 
RCBD) โดยก าหนดใหผู้ป้ระเมินเป็น Block ส าหรับการค านวณ  
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 การประเมนิด้านความพอด ี(Just about right test, JAR) ประเมินความพอดีของคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสั
ของผลิตภณัฑด์ว้ยมาตรความพอดี 3 ระดบั (3–JAR Scales) ไดแ้ก่ 3 คือ มากเกินไป, 2 คือ พอดี และ 1 คือ นอ้ยเกินไป 
โดยให้ผูป้ระเมิน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นความชอบในขอ้ 2.2 ก่อนแลว้จึงประเมินความพอดีควบคู่
ไปในคราวเดียวกัน ยกเวน้ไม่ประเมินดา้นความชอบโดยรวมเน่ืองจากเป็นคุณลกัษณะท่ีไม่สามารถปรับปรุงได้ 
รายงานผลดว้ยกราฟแท่งความถ่ี  
การประเมนิด้านการยอมรับผลติภัณฑ์ (Acceptance test) 
 ประเมินการยอมรับผลิตภณัฑ ์โดยให้ผูป้ระเมิน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นความชอบและ
ความพอดีในขอ้ 2.2 และ 2.3 ก่อนแลว้จึงประเมินการยอมรับเป็นขั้นตอนสุดทา้ย โดยเลือกระหว่าง “ยอมรับ” และ 
“ไม่ยอมรับ” ผลิตภณัฑ ์รายงานผลดว้ยกราฟแท่งความถ่ี 
การก าหนดทศิทางในการปรับปรุงผลติภัณฑ์ด้วยเทคนิค Penalty Analysis 
  น าผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัด้านความชอบจากขอ้ 2.2 และด้านความพอดีจากขอ้ 2.3 
มาร่วมกนัวิเคราะห์ Penalty Analysis โดยค านวณค่า Mean drop และค่า Total Penalty เพื่อสร้างทิศทางการปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ต่อไป โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงัสมการท่ี (1) และ (2) (Rothman, 2007) ทั้ งน้ี หากคุณลกัษณะทาง
ประสาทสมัผสัใด มีร้อยละของค าตอบดา้น “พอดี” เกินร้อยละ 70 แลว้ ใหถื้อวา่คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสันั้นไม่
จะเป็นตอ้งปรับปรุงอีก หรือคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัใด มีค่าร้อยละความถ่ีด้าน “น้อยเกินไป” หรือ “มาก
เกินไป” นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ก็จะไม่ท าการวเิคราะห์ Mean drop และค่า Total Penalty เน่ืองจากมีอิทธิพลต่อความชอบ
นอ้ย (Meullenet, et al., 2007) 
Mean Drop = ค่าเฉล่ียความชอบโดยรวมของระดบัท่ีไม่พอดี–ค่าเฉล่ียความชอบโดยรวมของระดบัพอดี —— (1) 
Total Penalty = Mean Drop × ร้อยละของค าตอบของระดบัท่ีไม่พอดี —— (2) 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
ผลการประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสัด้านความชอบ (Liking test) 
 การประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นความชอบของผลิตภณัฑก์รอบเคม็ทั้ง 3 รสชาติ ใชผู้ป้ระเมินท่ีไม่ได้
ผา่นการฝึกฝนทั้งส้ิน 50 คน โดยเป็นผูช้าย 32 คน และผูห้ญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และ 36 ตามล าดบั โดยคะแนน
ความชอบเฉล่ียของแต่ละคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัของกรอบเคม็รสชาติต่าง ๆ แสดงในตารางท่ี 1 
 เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 1 พบว่า น ้ าตาลเคลือบรูปแบบ B มีค่าเฉล่ียความชอบสูงท่ีสุดในทุกคุณลกัษณะทาง
ประสาทสัมผสัและในทุกรสชาติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (𝑝 ≤ 0.05) ยกเวน้
ความชอบโดยรวมของน ้ าตาลเคลือบรูปแบบ B (ในรสชาติแกงกะหร่ี) เพียงดา้นเดียวเท่านั้นท่ีมีค่าเฉล่ียดา้นความชอบ
โดยรวมน้อยกว่าน ้ าตาลเคลือบแบบ A อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ฯ ในขณะท่ี น ้ าตาลเคลือบรูปแบบ C มีค่าเฉล่ีย
ความชอบในทุกคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสั และในทุกรสชาตินอ้ยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัน ้ าตาลเคลือบรูปแบบ 
A และ B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (𝑝 ≤ 0.05) ทั้งน้ี น ้ าตาลเคลือบรูปแบบ A มี
ความใกลเ้คียงกบัน ้ าตาลเคลือบรูปแบบ B มากท่ีสุด เน่ืองจากมีคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัแตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (𝑝 ≥ 0.05) ในเกือบทุกคุณลกัษณะ โดยมีเพียงคะแนนเฉล่ีย 
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ดา้นความชอบโดยรวมของ เฉพาะในรสชาติแกงกะหร่ีเท่านั้น ท่ีน ้ าตาลเคลือบแบบ A มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ น ้ าตาลเคลือบ
รูปแบบ B อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ฯ (𝑝 ≤ 0.05) ทั้งน้ี จึงควรพิจารณาเลือกรูปแบบการน ้ าตาลเคลือบแบบ B 
เน่ืองจากช่วยลดตน้ทุนในการท าผลิตภณัฑ ์เพราะใชป้ริมาณน ้ าตาลนอ้ยกวา่ 
ตารางที ่1 คะแนนความชอบเฉล่ียของคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัของกรอบเคม็รสชาติต่าง ๆ 

รูปแบบและรสชาติ 
ของน ้ าตาลเคลือบ 

คุณลกัษณะ 
ทางประสาทสมัผสั 

รสคัว่กล้ิง รสแกงกะหร่ี รสตม้ย  า 
แบบ A แบบ B แบบ C แบบ A แบบ B แบบ C แบบ A แบบ B แบบ C 
x*̅ x*̅ x*̅ x*̅ x*̅ x*̅ x*̅ x*̅ x*̅ 

(±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) 

ปริมาณน ้ าตาลของเคลือบ 6.6a 6.8a 5.8b 7.4a 7.4a 4.8b 7.7b 8.2a 4.6c 
 (±1.41) (±1.19) (±1.65) (±1.26) (±1.11) (±1.00) (±0.63) (±0.74) (±0.81) 
กล่ินรสเคร่ืองแกง 6.7a 7.0a 5.7b 7.9a 7.6a 4.5b 7.9a 7.6a 4.5b 
 (±1.29) (±1.34) (±1.93) (±0.75) (±0.80) (±1.05) (±0.75) (±0.80) (±1.05) 
ความเผด็ 6.3b 7.0a 5.6c 7.6b 8.0a 4.7c 7.4a 7.4a 4.8b 
 (±1.62) (±1.26) (±1.78) (±0.78) (±0.77) (±0.74) (±1.26) (±1.11) (±1.00) 
ความเหนียวน ้ าตาลเคลือบ 5.9b 6.8a 5.5b 7.7b 8.2a 4.6c 7.2b 8.2a 5.7c 
 (±1.98) (±1.56) (±2.06) (±0.63) (±0.74) (±0.81) (±0.62) (±1.31) (±1.93) 
ความชอบโดยรวม 6.6b 7.3a 5.7c 8.0a 7.6b 5.1c 8.2a 8.0a 4.7b 
 (±1.58) (±1.10) (±2.01) (±0.68) (±0.86) (±0.92) (±0.79) (±0.77) (±0.74) 
หมายเหต ุ สัญลกัษณ์ตวัยก a–c ท่ีแตกต่างกนัในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p≤0.05) เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะรูปแบบการเคลือบในรสชาติเดียวกนั
เท่านั้น 
ผลการประเมนิด้านความพอด ี(Just about right test, JAR) 
 เม่ือพิจารณาผลจากการประเมินด้านความพอดีของผลิตภณัฑ์กรอบเค็มทั้ง 3 รสชาติ ในภาพท่ี 2 ถึงภาพท่ี 4 
พบว่า การเคลือบน ้ าตาลรูปแบบ C ในทั้ ง 3 ชาติจะมีร้อยละของค าตอบด้านพอดี (JAR) ของทุกคุณลกัษณะทาง
ประสาทสัมผสัอยูใ่นช่วงร้อยละ 26–64 ในขณะท่ีการเคลือบน ้ าตาลแบบ A และ B ท่ีจะมีร้อยละของค าตอบดา้นพอดี
อยูใ่นช่วงร้อยละ 50–100 แสดงให้เห็นวา่ การเคลือบน ้ าตาบแบบ C หรือการเคลือบน ้ าตาลท่ีประมาณร้อยละ 20 ของ
พ้ืนท่ีผิวขนม หรือเคลือบน ้ าตาลท่ีส่วนปลายสุดของขนมนั้น เป็นปริมาณการเคลือบน ้ าตาลท่ีนอ้ยเกินไป เน่ืองจากเม่ือ
พิจารณาในภาพท่ี 2 ถึงภาพท่ี 4 จะเห็นไดว้า่ ในการเคลือบน ้ าตาลแบบ C จะมีร้อยละของค าตอบดา้นนอ้ยเกินไปสูง
กว่าอย่างเห็นได้ชัด (อยู่ในช่วงร้อยละ 32–74) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบเค็มรสตม้ย  าท่ีการเคลือบแบบ C ไม่มี
คุณลกัษณะดา้นใดเลยท่ีมีผูป้ระเมินวา่มากเกินไป ในขณะท่ีร้อยละของค าตอบดา้นนอ้ยเกินไปของการเคลือบน ้ าตาล
แบบ A และ B (อยูใ่นช่วงร้อยละ 0–14) จะเห็นไดว้า่การเคลือบน ้ าตาลแบบ C ท าใหข้นมมีลกัษณะทางประสาทสมัผสั
ดอ้ยกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลจากการประเมินความชอบท่ีการเคลือบน ้ าตาลรูปแบบ C ไม่วา่จะเป็นรสชาติ จะมีคะแนน
ความชอบเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเกือบทุกคุณในลกัษณะ (ตารางท่ี 1) 
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ภาพที ่2 กราฟร้อยละความพอดีของกรอบเคม็รสตม้ย  าท่ีน ้ าตาลเคลือบรูปแบบต่าง ๆ 

 
หมายเหต ุ น ้าตาลเคลือบรูปแบบ C ไม่มีคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัดา้นใดเลยท่ีมีผูป้ระเมินวา่มากเกินไป  
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   ภาพที ่3 กราฟร้อยละความพอดีของกรอบเคม็รสคัว่กล้ิงท่ีน ้ าตาลเคลือบร้อยละต่าง ๆ  
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ภาพที ่4 กราฟร้อยละความพอดีของกรอบเคม็รสแกงกะหร่ีท่ีน ้ าตาลเคลือบร้อยละต่าง ๆ 

 
ผลการประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสัด้านการยอมรับผลติภณัฑ์ 
 ผลการประเมินการยอมรับผลิตภณัฑ ์พบวา่ น ้ าตาลเคลือบรูปแบบ B มีร้อยละของการยอมรับสูงท่ีสุดเม่ือเทียบ
น ้ าตาลเคลือบรูปแบบอ่ืน โดยมีร้อยละการยอมรับสูงกว่าร้อยละ 80 ในทุก ๆ รสชาติ (อยู่ในช่วงร้อยละ 82–96) 
ในขณะท่ีน ้ าตาลเคลือบรูปแบบ C ท่ีมีร้อยละของการยอมรับนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ถึงสองรสชาติไดแ้ก่ รสคัว่กล้ิง และ
รสแกงกะหร่ี คือ ร้อยละ 34 และ 46 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่การเคลือบน ้ าตาลรูปแบบ B มีความเหมาะสมมากกวา่
รูปแบบอ่ืน ๆ ในทุกรสชาติ และการเคลือบแบบ C มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด  
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ภาพที ่5 กราฟร้อยละการยอมรับของผลิตภณัฑก์รอบเคม็ 3 รสชาติ 

 
ผลการก าหนดทศิทางในการปรับปรุงผลติภณัฑ์ด้วยเทคนิค Penalty Analysis 
 เม่ือน าผลการประเมินคุณภาพดา้นประสาทสมัผสัดา้นความชอบในขอ้ 4.3 และความพอดีในขอ้ 4.4 มาวเิคราะห์ 
Penalty Analysis โดยท าการค านวณหาค่า Mean Drop และค่า Total Penalty ผลท่ีไดด้งัตารางท่ี 2 ถึง ตารางท่ี 4 โดย
ตวัอกัษร A, B และ C ท่ีแสดงในตาราง หมายถึง การเคลือบน ้ าตาลรูปแบบ A, B และ C ส่วนสัญลกัษณ์ NE (Not 
evaluated) หมายถึง ไม่ท าการค านวณค่า Mean drop และค่า Total penalty เน่ืองจากมีร้อยละของค าตอบดา้นนั้นนอ้ย
กว่าร้อยละ 20 และสัญลกัษณ์ JAR (just about right) หมายถึง ค าตอบดา้นพอดี ไม่จ าเป็นตอ้งค านวณเพ่ือปรับปรุง 
ทั้ งน้ี เม่ือพิจารณาผลจากการวิเคราะห์ Penalty พบว่า รูปแบบน ้ าตาลเคลือบแบบ B ในทุกรสชาติไม่จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัดา้นใดเลย เน่ืองจากมีร้อยละของค าตอบดา้นพอดีเกินกวา่ร้อยละ 70 ในทุก
ลกัษณะทางประสาทสัมผสั ในขณะท่ีน ้ าตาลเคลือบรูปแบบ C มีลกัษณะทางประสาทสัมผสัท่ีตอ้งปรับปรุงมากท่ีสุด
กว่าแบบอ่ืนถึง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกล่ินรส ความเผ็ด ความเหนียว ในรสคัว่กล้ิง (Total Penalty/Mean Drop เท่ากบั 
0.89/2.11, 0.55/1.72 และ 1.13/2.57 ตามล าดบั) และดา้นความเผด็ในรสแกงกะหร่ี (Total Penalty/Mean Drop เท่ากบั 
1.84/2.71) ทั้งน้ี น ้ าตาลเคลือบรูปแบบ A แมว้า่จะมีลกัษณะทางประสาทสัมผสัในบางดา้นท่ีมีร้อยละของค าตอบดา้น
พอดีไม่ถึงร้อยละ 70 ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณน ้ าตาลและกล่ินรส (ร้อยละค าตอบ เท่ากบั 50 และ 68) ของรสชาติตม้ย  า ดา้น
ปริมาณน ้ าตาลเคลือบ ความเผด็ และความเหนียว (ร้อยละค าตอบ เท่ากบั 66, 58 และ 52) ของรสชาติคัว่กล้ิง และดา้น
ปริมาณน ้ าตาล กล่ินรส (ร้อยละค าตอบ เท่ากบั 68, 50) ของรสชาติแกงกะหร่ี แต่เม่ือพิจารณาค่า Total Penalty แลว้ 
พบวา่ ลกัษณะทางประสาทสัมผสัต่าง ๆ ดงักล่าว มีค่า Total Penalty<|0.50| กล่าวคือ ดา้นปริมาณน ้ าตาลและกล่ินรส 
ของรสชาติตม้ย  า (Total Penalty=0.06, 0.03) ดา้นปริมาณน ้ าตาลเคลือบ ความเผด็ และความเหนียว ของรสชาติคัว่กล้ิง 
(Total Penalty=0.46, 0.78, และ1.29) และด้านปริมาณน ้ าตาล กล่ินรส ของรสชาติแกงกะหร่ี (Total Penalty=0.04, 
0.24) ดงันั้น จึงไม่จ าเป็นตอ้งปรับปรุงลกัษณะทางประสาทสัมผสัดงักล่าวขา้งตน้เช่นเดียวกบัน ้ าตาลเคลือบแบบ B 
เพราะฉะนั้น เม่ือพิจารณาผลจากการวิเคราะห์ Penalty น้ีแลว้จะเห็นไดว้า่น ้ าตาลเคลือบรูปแบบ B มีความเหมาะสม
มากท่ีสุด เพราะนอกจากจะไม่ตอ้งปรับปรุงคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัดา้นใดแลว้ ยงัใชป้ริมาณน ้ าตาลนอ้ยกวา่
รูปแบบ A อีกดว้ย  

68
82

34

32
18

66

A B C

น ้ าตาลเคลือบรสคัว่กล้ิง 

ยอมรับ ไม่ยอมรับ

86 90

46

14 10

54

A B C

น ้ าตาลเคลือบรสแกงกะหร่ี

ยอมรับ ไม่ยอมรับ

92 96

76

8 4

24

A B C

น ้ าตาลเคลือบรสตม้ย  า

ยอมรับ ไม่ยอมรับ
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ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ Penalty ของผลิตภณัฑก์รอบเคม็รสตม้ย  า 
ลกัษณะทาง ระดบัของ ร้อยละของค าตอบ ความชอบเฉล่ีย Mean Drop Value Total Penalty 
ประสาท
สมัผสั 

ความพอดี A B C A B C A B C A B C 

ปริมาณน ้ าตาล นอ้ยเกินไป 0 0 48 0.00 0.00 4.67 NE NE 0.03 NE NE 0.01 
 พอดี 50 88 52 7.60 8.20 4.69 JAR 
 มากเกินไป 50 12 0 7.72 8.33 0.00 0.12 NE NE 0.06 NE NE 
กล่ินรส นอ้ยเกินไป 12 4 50 7.50 8.00 4.60 NE NE 0.24 NE NE 0.12 
 พอดี 68 80 50 7.94 7.55 4.84 JAR 
 มากเกินไป 20 16 0 8.10 8.00 0.00 0.16 NE NE 0.03 NE NE 
ความเผด็ นอ้ยเกินไป 0 0 48 0.00 0.00 4.71 NE NE 0.29 NE NE 0.14 
 พอดี 96 88 52 7.42 7.27 5.00 JAR 
 มากเกินไป 4 12 0 7.50 7.83 0.00 NE NE NE NE NE NE 
ความเหนียว นอ้ยเกินไป 0 0 64 0.00 0.00 5.21 NE NE 0.06 NE NE 0.04 
น ้าตาล พอดี 100 96 36 8.16 7.23 5.28 JAR 
 มากเกินไป 0 4 0 0.00 6.50 0.00 NE NE NE NE NE NE 
 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์ Penalty ของผลิตภณัฑก์รอบเคม็รสคัว่กล้ิง 
ลกัษณะทาง ระดบัของ ร้อยละของค าตอบ ความชอบเฉล่ีย Mean Drop Value Total Penalty 
ประสาท
สมัผสั 

ความพอดี A B C A B C A B C A B C 

ปริมาณน ้ าตาล นอ้ยเกินไป 4 14 48 6.50 6.86 4.63 NE NE 0.68 NE NE 0.33 
 พอดี 66 78 50 7.18 6.77 6.96 JAR 
 มากเกินไป 30 8 2 5.47 5.25 5.00 1.52 NE NE 0.46 NE NE 
กล่ินรส นอ้ยเกินไป 10 14 42 6.20 6.29 4.73 NE NE 2.11 NE NE 0.89 
 พอดี 78 80 50 6.85 7.19 6.84 JAR 
 มากเกินไป 12 6 8 6.33 6.33 4.25 NE NE NE NE NE NE 
ความเผด็ นอ้ยเกินไป 8 8 32 5.75 5.50 4.56 NE NE 1.72 NE NE 0.55 
 พอดี 58 90 64 7.00 7.20 6.28 JAR 
 มากเกินไป 34 2 4 5.18 4.00 4.00 2.28 NE NE 0.78 NE NE 
ความเหนียว นอ้ยเกินไป 0 6 44 0.00 5.33 4.33 NE NE 2.57 NE NE 1.13 
 พอดี 52 80 42 7.15 7.25 6.90 JAR 
 มากเกินไป 48 14 14 4.46 5.57 5.43 2.70 NE NE 1.29 NE NE 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์ Penalty ของผลิตภณัฑก์รอบเคม็รสแกงกะหร่ี 
ลกัษณะทาง ระดบัของ ร้อยละของค าตอบ ความชอบเฉล่ีย Mean Drop Value Total Penalty 
ประสาท
สมัผสั 

ความพอดี A B C A B C A B C A B C 

ปริมาณน ้ าตาล นอ้ยเกินไป 12 0 50 7.83 0.00 4.92 NE NE 0.21 NE NE 0.10 
 พอดี 68 80 50 7.30 7.52 4.71 JAR 
 มากเกินไป 20 20 0 7.50 7.60 0.00 0.20 NE NE 0.04 NE NE 
กล่ินรส นอ้ยเกินไป 0 0 48 0.00 0.00 0.00 NE NE 0.00 NE NE 0.00 
 พอดี 50 88 52 7.68 7.57 4.54 JAR 
 มากเกินไป 50 12 0 8.16 8.17 4.54 0.48 NE NE 0.24 NE NE 
ความเผด็ นอ้ยเกินไป 0 2 68 0.00 8.00 4.71 NE NE 2.71 NE NE 1.84 
 พอดี 100 96 32 7.60 8.00 2.00 JAR 
 มากเกินไป 0 2 0 0.00 7.00 0.00 NE NE NE NE NE NE 
ความเหนียว นอ้ยเกินไป 0 0 74 0.00 0.00 4.74 NE NE 0.05 NE NE 0.03 
 พอดี 88 84 26 7.57 8.21 4.69 JAR 
 มากเกินไป 12 16 0 7.83 8.50 0.00 NE NE NE NE NE NE 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษารูปแบบน ้ าตาลเคลือบของกรอบเค็มรสตม้ย  า รสคัว่กล้ิง และรสแกงกะหร่ี ดว้ยการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นความชอบ ความพอดี และการยอมรับของผลิตภณัฑ ์ควบคู่กบัการวิเคราะห์ Penalty 
analysis พบวา่ น ้ าตาลเคลือบรูปแบบ B หรือเคลือบท่ีประมาณร้อยละ 50ของพ้ืนท่ีผิวขนม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด
ในทุกรสชาติ เน่ืองจากมีค่าคะแนนความชอบโดยรวม รวมถึงร้อยละของการยอมรับสูงท่ีสุด รวมถึงผลจากการ
วเิคราะห์ Penalty พบวา่ ไม่ตอ้งปรับปรุงคุณสมบติัดา้นใดเลยเช่นเดียวกนั (Total Penalty<|0.50|) 
 

กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ บุคลากรสาขาวิชาการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ               

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ท่ีสนับสนุนและเอ้ือเฝ้ือสถานท่ีรวมถึง
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การพฒันาผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบว่าวขนาดเลก็ผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
Product Development of Small Rice Cracker Mixed with Cashew Nut 

 
ปิยะนุช รสเครือ1* มลิวรรณ์  กิจชยัเจริญ1 สุนิสา จนัค ายา1 และ วรัญญา พรมพงั1 

Piyanuch Roskhrua1* Maliwan Kitchaitharoen1 Sunisa  Jankhumya1  and Warunya  Prumpung1 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสูตรท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบวา่วขนาดเลก็ผสมเมด็มะม่วงหิม
พานต์ ดว้ยกระบวนการผลิตแบบประยกุต์ ใชอ้ตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อเม็ดมะม่วงหิมพานต ์100:0, 95:5, 90:10 
และ 85:15 ตามล าดบั น าสูตรท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคมากท่ีสุดมาศึกษาการพองตวัของขา้วเกรียบว่าวขนาด
เล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ท่ีอุณหภูมิ (200-240oC) และเวลา (90-240 วินาที) ด้วยแผนการทดลองแบบ central 
composite design (CCD) ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผสั พบว่า เม่ือเพ่ิม
ปริมาณเม็ดมะม่วงหิมพานต์ คะแนนการยอมรับดา้นประสาทสัมผสัเพ่ิมข้ึนโดยอตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อเม็ด
มะม่วงหิมพานต์ 85:15 ไดรั้บการยอมรับดา้นประสาทสัมผสัด้าน สี กล่ิน รสชาติ ลกัษณะปรากฏ และความชอบ
โดยรวมมากท่ีสุด  และเม่ือเพ่ิมปริมาณเม็ดมะม่วงหิมพานตใ์นผลิตภณัฑข์า้วเกรียบวา่วท าใหก้ารพองตวัลดลง เม่ือน า
สูตรท่ีใชอ้ตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อเม็ดมะม่วงหิมพานต ์85:15 มาอบพองดว้ยเตาอบลมร้อน พบวา่ การใชอุ้ณหภูมิ 
240oC ระยะเวลาอบ 90 วินาที ไดผ้ลิตภณัฑข์า้วเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานตมี์การพองตวัมากท่ีสุด 
และไดค้ะแนนความชอบโดยรวมมากท่ีสุด 
  
ค าส าคญั : ขา้วเกรียบวา่ว,  แป้งขา้วเหนียว,  เมด็มะม่วงหิมพานต,์  การพองตวั 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to investigate the effect of utilization of cashew nut as sticky rice flour 

replacement on the properties of small rice cracker and effects of baking temperature (200-240oC) and baking time 
(90-240 s) by using central composite design (CCD) experiment. The small rice crackers mixed with cashew nut were 
prepared by using cashew nut as sticky rice flour replacement in the different ratio.  The ratios of sticky rice flour to 
cashew nut were set as 100 :0, 95:5, 90:10 and 85 :  15.  The results showed that the sample prepared from 85:15 of 
sticky rice flour and cashew nut showed the highest sensory score of texture, colour, odour, taste, appearance and 
overall acceptance (p≤ 0 .05) .  An increasing of cashew nut substitution caused a significantly increase in sensory 
score (p≤0.05). Baking at 240oC for 90 s showed the highest expansion and overall acceptance score.  
 
Keyword:    small rice cracker, sticky rice flour, cashew nut, expansion 
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บทน า 

ขา้วเกรียบวา่ว เป็นช่ือเรียกผลิตภณัฑข์า้วพองชนิดหน่ึงของทางภาคกลาง ส่วนทางอีสาน เรียกวา่ ขา้วโป่ง          
ทางภาคเหนือ เรียกวา่ ขา้วควบหรือขา้วพอง ผลิตภณัฑช์นิดน้ีไดจ้ากการน าขา้วเหนียวมาน่ึงให้สุกโขลกหรือบดให้
ละเอียด หรืออาจใช้แป้งขา้วเหนียวท่ีน่ึงสุกแลว้เติมส่วนประกอบอ่ืน เช่น น ้ าออ้ย น ้ าตาลมะพร้าว น ้ าตาลทราย            
น ้ าสมุนไพร ผสมใหเ้ขา้กนั ท าเป็นแผน่บาง ทาดว้ยน ้ ามนัหรือน ้ ามนัผสมไข่แดงท่ีตม้สุกแลว้แลว้เพ่ือไม่ใหติ้ดภาชนะ 
ท าให้แห้งโดยใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตยห์รือแหล่งพลงังานอ่ืน ก่อนบริโภคตอ้งน าไปให้ความร้อนให้มีลกัษณะ
พอง การผลิตขา้วเกรียบวา่วในสมยัก่อนและสมยัปัจจุบนัมีกรรมวิธีการผลิตท่ีไม่แตกต่างกนัเร่ิมตั้งแต่กระบวนการน่ึง
ขา้ว การต าใหล้ะเอียด การข้ึนรูป การตากแดด และการป้ิง ซ่ึงมกัจะพบปัญหาไม่สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑใ์ห้
มีความสม ่าเสมอได ้ในแต่ละขั้นตอนท่ีกล่าวมา ในขั้นตอนการต าท่ีใชค้รกกระเด่ืองยงัมีความยุง่ยากเก่ียวกบัเคร่ืองมือ 
แรงงาน การควบคุม ความสม ่าเสมอของผลิตภณัฑ ์รวมถึงยงัขาดสุขลกัษณะท่ีดีในการผลิต การข้ึนรูปผลิตภณัฑ์ยงั
ขาดการควบคุมรูปร่างใหส้ม ่าเสมอ และผลิตภณัฑมี์ขนาดใหญ่ท าใหก้ารบรรจุและการเก็บรักษาค่อนขา้งยาก  

การลดความช้ืนขา้วเกรียบวา่วแผน่ดิบแต่เดิมมกัจะใชก้ารตากแดด ท าใหไ้ม่สามารถควบคุม ระยะเวลา และ
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ได ้ระดบัความช้ืนของขา้วเกรียบว่าวแผ่นดิบท่ีมีความเหมาะสมยงัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั
เพ่ือจะน าไปสู่การพองตวัและคุณลกัษณะท่ีดีของขา้วเกรียบวา่วพร้อมบริโภค ซ่ึงการพองเป็นผลมาจากความร้อนและ
ความดนั โดยความร้อนจะมีผลท าใหเ้กิดการสุก และไอน ้ าภายในจะขยายตวัในช่องวา่งหรือรูภายในท าใหเ้กิดการพอง 
ซ่ึงในช่วงการพองตวัน ้ าจะระเหยออกไปท าใหป้ริมาตรของการพองคงท่ี (Hsieh  et al., 1991) ปัจจุบนัขา้วเกรียบวา่วท่ี
จ าหน่ายอยูใ่นรูปแบบท่ีผา่นการป้ิงดว้ยเตาถ่านใหสุ้กพองไม่ค่อยพบการจ าหน่ายในรูปของแผน่ดิบเพราะการท าใหสุ้ก
พองด้วยเตาถ่านค่อนขา้งยุ่งยาก หากมีทางเลือกเพ่ือท าให้ขา้วเกรียบว่าวสุกพองดว้ยวิธีท่ีง่ายข้ึน และสามารถใช้
เคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในครัวเรือนก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะจูงใจการบริโภคมากข้ึน และหากผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมจะท าให้สามารถควบคุมการผลิตไดดี้ข้ึนดว้ยอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีมีความทนัสมยั และยงัขาดการ
พฒันารสชาติใหม่ในขา้วเกรียบวา่ว  

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงสนใจศึกษาสูตรท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิม
พานต ์ดว้ยกระบวนการผลิตแบบประยกุต ์และศึกษาสภาวะการพองตวัของขา้วเกรียบวา่วขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วง
หิมพานตด์ว้ยเตาอบไฟฟ้า เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์สามารถรับประทานง่าย อบใหพ้องไดง่้ายและมีคุณภาพสม ่าเสมอ 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การศึกษาสูตรทีเ่หมาะสมผลติภณัฑ์ข้าวเกรียบว่าวขนาดเลก็ผสมมะม่วงหิมพานต์ 

ศึกษาอตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ท่ีเหมาะสมต่อผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบว่าวขนาดเล็ก 
จ านวน 4 สูตร ไดแ้ก่ 100:0, 95:5, 90:10 และ 85:15 ตามล าดบั โดยส่วนผสมอ่ืน ๆ ใส่ในปริมาณเท่ากนัทุกสูตร ดงัน้ี 
น ้ าตาลทราย 14 กรัม, น ้ าออ้ยผง 14 กรัม, เกลือ 2 กรัม, ไข่แดงตม้สุก 1 ฟอง และ น ้ าสะอาด  300 กรัม ผสมส่วนผสม
ทั้งหมดให้เขา้กนั ตั้งท้ิงไว ้15 นาที ก่อนน าไปน่ึงบนหมอ้น่ึงท่ีขึงดว้ยผา้ขาวบาง หยอดให้เป็นช้ินวงกลมขนาดเส้น
ผ่านศูนยก์ลาง 3 เซนติเมตร ปิดฝาแลว้น่ึงนาน 1 นาที แลว้น าไปอบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อนอุณหภูมิ 50 oC นาน 12 
ชัว่โมง ก่อนน าไปป้ิงดว้ยเตาถ่านจนสุกพอง ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ วดัค่าสี (L*, a*, b*) ดว้ยเคร่ืองวดัสี, 
วดัปริมาณน ้ าอิสระ (aw), วดัการพองตวั และทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสั ดว้ยแบบสอบถามวิธี 9-point 
hedonic scale จ านวนผูท้ดสอบชิม 50 คน (เพญ็ขวญั, 2536) 
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2.  การศึกษาสภาวะการพองตวัทีเ่หมาะสมต่อผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบว่าวขนาดเลก็ผสมเมด็มะม่วงหมิพานต์ 
โดยน าสูตรท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูท้ดสอบทางประสาทสมัผสัมากท่ีสุด มาศึกษาสภาวะการพองตวัโดยวาง

แผนการทดลองวธีิ central composite design (CCD) มีปัจจยัท่ีศึกษา คือ อุณหภูมิ 200-240 oC และเวลาอบพอง 90-240 
วินาที ไดส่ิ้งทดลองจ านวน 12 ส่ิงทดลอง ดงัตารางท่ี 1 โดยมีขั้นตอนการเตรียมตวัอย่างเหมือนขอ้ 1 ก่อนน าไปอบ
พองด้วยเตาอบลมร้อนไฟฟ้าตามแผนการทดลอง ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ ได้แก่ วดัค่าสี (L*, a*, b*) ด้วย
เคร่ืองวดัสี, วดัปริมาณน ้ าอิสระ (aw), วดัการพองตวั และทดสอบการยอมรับทางประสาทสมัผสั ดว้ยแบบสอบถามวิธี 
9-point hedonic scale จ านวนผูท้ดสอบชิม 50 คน (เพญ็ขวญั, 2536)  
ตารางที ่1  แผนการทดลองแบบ central composite design ศึกษาอุณหภูมิและเวลาอบพองขา้วเกรียบวา่ว ขนาดเลก็
ผสมเมด็มะม่วงหิมพานต ์

Treatment Temperature  
(X1) 

Time  
(X2) 

Temperature (oC) Time  
(s) 

1 -1 -1 200 90 
2 1 -1 240 90 
3 -1 1 200 240 
4 1 1 240 240 
5 0 0 220 165 
6 0 0 220 165 
7 -1.414 0 188 165 
8 -1.414 0 188 165 
9 0 -1.414 220 46 
10 0 -1.414 220 46 
11 0 0 220 165 
12 0 0 220 165 

3. การวเิคราะห์คุณภาพ 

3.1 วดัค่าสี ดว้ยเคร่ืองวดัสี Color Reader (CR-10, Minolta color mete, Japan) โดยวดัค่าความสวา่ง (L*), ค่าสี
แดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*)  

3.2 วดัปริมาณความช้ืนโดยวธีิ AOAC (2005)   
3.3 วดัปริมาณน ้ าอิสระ (water activity, aw) ดว้ยเคร่ืองวดัปริมาณน ้าอิสระ (รุ่น 4 TE, AQUALAB, USA)                                   
3.4 วดัการพองตวั ใชว้ิธีวดัปริมาตรโดยการแทนท่ีดว้ยงา (seed displacement) ตามวิธีของ ประภสัสร(2555)            

เทงาลงในถว้ยให้เต็มแลว้ปาดถว้ยให้เรียบ น าไปวดัปริมาตรโดยใชก้ระบอกตวง ใส่แผ่นขา้วเกรียบวา่วลงในถว้ย ตาม
ดว้ยเมล็ดงา ปาดปากถว้ยให้เรียบแยกเอาแผ่นขา้วเกรียบว่าวออก น างาไปวดัปริมาตรอีกคร้ังหน่ึง ความแตกต่างของ
ปริมาตรของงาคือ ปริมาตรของแผ่นขา้วเกรียบวา่ว ในขณะเดียวกนัปริมาตรของแผ่น ขา้วเกรียบวา่วท่ีอบพองแลว้ก็หา
ไดโ้ดยวธีิการเดียวกนั การพองตวัของแผน่ขา้วเกรียบวา่วค านวณไดจ้ากสูตร 
 
การพองตวัของแผน่ขา้วเกรียบวา่ว  = ปริมาตรของแผน่ขา้วเกรียบวา่วหลงัอบ          (1) 
                                    ปริมาตรของแผน่ขา้วเกรียบวา่วก่อน 
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3.5 ตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสั ใชรู้ปแบบการประเมินแบบ 9-point hedonic scale test ให้คะแนน
การยอมรับ 9 ระดบั (คะแนน 9 หมายถึง ชอบมากท่ีสุดและ 1 หมายถึง ชอบนอ้ยท่ีสุด) โดยประเมินการยอมรับดา้นสี 
กล่ิน รสชาติ ความกรอบ ลกัษณะปรากฏ และความชอบโดยรวม ใชผู้ท้ดสอบจ านวน 50 คน (เพญ็ขวญั, 2536) 
4. การประเมนิผลทางสถิต ิ

โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบ Analysis of variance (ANOVA) และความแตกต่างโดยวิธี Duncan’s 
multiple range test (DMRT) ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เวอร์ชัน่ 18  
 

ผลและวจิารณ์ผล 
การศึกษาสูตรทีเ่หมาะสมผลติภณัฑ์ข้าวเกรียบว่าวขนาดเลก็ผสมมะม่วงหิมพานต์ 

การเปล่ียนแปลงค่าสีของขา้วเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต ์ดงัตารางท่ี 2 ความสว่าง (L*)        
ขา้วเกรียบวา่วผสมเม็ดมะม่วงหิมพานตท่ี์อตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อมะม่วงหิมพานต ์85: 15 มีค่ามากท่ีสุด โดยไม่
แตกต่างกบัอตัราส่วน 90: 10 (p>0.05) รองลงมาคืออัตราส่วน 95: 5 และ 100: 0 ตามล าดบั นอกจากน้ีค่าสีแดง (a*)             
มีแนวโนม้ลดลงอยา่งเห็ดไดช้ดัเม่ืออตัราส่วนเม็ดมะม่วงหิมพานตเ์พ่ิมข้ึน ในขณะท่ีค่าสีเหลือง (b*) ของขา้วเกรียบ
วา่วขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต ์ท่ีอตัราส่วน 100: 0, 90: 10 และ 85: 15 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ (p>0.05)  

การเปล่ียนแปลงค่าสีของผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบว่าวเกิดจากการป้ิงให้ความร้อนส่งผลให้เกิดสีน ้ าตาลของ
ผลิตภณัฑ์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ด (maillard reaction) เป็นปฏิกิริยาการเกิดสีน ้ าตาลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเอนไซม ์เกิดข้ึน
ระหวา่งหมู่คาร์บอนิลของน ้ าตาลรีดิวซ์ กบัหมู่เอมีนในโมเลกลุของโปรตีน หรือสารประกอบไนโตรเจนอ่ืนๆ เกิดเป็น
สารไกลโคซีส (N-substituted glycosylamine) อยา่งต่อเน่ืองโดยมีความร้อนเร่งปฏิกิริยา (นิธิยา, 2549)  
  ตารางที ่2   ค่าสีของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบวา่วขนาดเลก็ผสมมะม่วงหิมพานต ์

หมายเหตุ:   a, b, c…   หมายถึง  ตวัอกัษรภาษาองักฤษในคอลมันท่ี์ตา่งกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p≤0.05)   
  ns       หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
 

 

 

 

 

 

 

อตัราส่วน 
แป้งขา้วเหนียว : มะม่วงหิมพานต ์

ค่าสี 

L* a* b* 

100: 0 45.03b±0.45 4.70a±0.05 23.83ab±1.01 
95: 5 46.27b±0.43 2.00b±0.06 21.83b ±1.07 
90: 10 49.83a±0.31 2.43b±0.21 24.63a ±0.91 
85: 15 50.50a±0.58 1.27c±0.10 22.47ab±0.53 
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ตารางที ่3  ปริมาณความช้ืน  ปริมาณน ้ าอิสระ และการพองตวัของขา้วเกรียบวา่วขนาดเลก็ผสมมะม่วงหิมพานต ์
อตัราส่วน 

แป้งขา้วเหนียว : 
มะม่วงหิมพานต ์

ปริมาณความช้ืน 
(%dry basic) 

 ปริมาณน ้ าอิสระ  
(aw) 

การพองตวั 
  

ก่อนป้ิง ns            หลงัป้ิงns  ก่อนป้ิงns         หลงัป้ิงns 
100:0 12.19±0.31 4.47±0.15  0.66±0.01 0.49±0.06 1.34a±0.01 
95:5 12.22±1.01 5.69±0.29  0.62±0.03 0.53±0.04 1.21b±0.02 
90:10 13.22±1.04 5.24±0.14  0.63±0.04 0.46±0.07 1.14b±0.16 
85:15 14.45±0.51 4.32±0.07  0.61±0.02 0.48±0.01 0.95c±0.10 

      หมายเหตุ:   a, b, c…   หมายถึง  ตวัอกัษรภาษาองักฤษในคอลมันท่ี์ต่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p≤0.05)   
              ns      หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)  
ตารางที ่4   คะแนนทดสอบทางประสาทสมัผสัของขา้วเกรียบวา่วขนาดเลก็ผสมเมด็มะม่วงหิมพานต ์

หมายเหตุ:   a, b, c…    หมายถึง  ตวัอกัษรภาษาองักฤษในคอลมัน์ท่ีต่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p≤0.05)   
     ns         หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 

การเปล่ียนแปลงปริมาณความช้ืน ปริมาณน ้ าอิสระ (aw) และการพองตวัของขา้วเกรียบวา่วขนาดเลก็ผสมเมด็
มะม่วงหิมพานต ์ท่ีอตัราส่วนขา้วเหนียวต่อมะม่วงหิมพานต ์ทุกอตัราส่วนไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p>0.05) พบวา่ ปริมาณความช้ืนก่อนป้ิง อยูใ่นช่วงร้อยละ 12.19 12.22 13.22 และ14.45 โดยน ้ าหนกัแห้ง ตามล าดบั 
ปริมาณความช้ืนหลงัป้ิงอยูใ่นช่วงร้อยละ 4.47 5.69 5.24 และ 4.32 โดยน ้ าหนกัแห้ง ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 3 การป้ิง
ดว้ยความร้อนมีผลท าใหค้วามช้ืนของขา้วเกรียบวา่วลดลง ซ่ึงความช้ืนท่ีลดลงมีผลต่อการพองตวัของขา้วเกรียบลดลง 
โดยความช้ืนท่ีมีในอาหารเม่ือสัมผสักบัความร้อนขณะป้ิงท าให้น ้ าในอาหารเดือด เกิดไอน ้ าท่ีสามารถดนัออกจาก
โครงสร้างอาหารส่งผลใหเ้กิดการพองตวัของช้ินอาหาร (วิไล, 2546)  ดงันั้นขา้วเกรียบวา่วขนาดเลก็ผสมเม็ดมะม่วง
หิมพานต ์ใชอ้ตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อเมด็มะม่วงหิมพานต ์85:15 มีปริมาณความช้ืนสูงแต่กลบัพบวา่มีการพองตวั
ต ่าเม่ือเทียบกบัสูตรควบคุม นั่นอาจเป็นสาเหตุจากการเติมเม็ดมะม่วงหิมพานตท่ี์เขา้ไปขดัขวางความดนัไอภายใน
อาหารเม่ือไดรั้บความร้อน 

ส่วนค่าปริมาณน ้ าอิสระ (aw) ก่อนป้ิงอยู่ในช่วง 0.66 0.62 0.63 และ 0.61 ตามล าดบั และหลงัป้ิงอยูใ่นช่วง 
0.49 0.53 0.46 และ 0.48 ตามล าดบั โดยการพองตวัของอตัราส่วน 100:0 จะมีการพองตวัมากท่ีสุด รองลงมาอตัราส่วน 
95:5, 90:10 และ 85:15 ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นวา่การเพ่ิมอตัราส่วนเมด็มะม่วงหิมพานตท์ าใหก้ารพองตวัลดลง 

อตัราส่วน 
แป้งขา้วเหนียว : 
มะม่วงหิมพานต ์

คะแนนทดสอบชิมทางประสาทสมัผสั (คะแนน) 

สี กล่ิน 
 

รสชาติ 
 

ความกรอบ 
 

ลกัษณะ
ปรากฏ 

ความชอบ
โดยรวม 

100:0 5.20b±1.12         4.27c±1.18 4.90b±1.00 5.07b±1.02 5.50b±1.82 5.90b±1.20 
95:5 4.67b±1.21 4.83b±1.12 5.07b±1.18 4.63b±1.40 4.53b±1.72 4.50b±1.00 
90:10 4.80b±0.71 5.67bc±1.17 5.20b±1.37 4.97b±1.37 4.87a±1.13 6.13a±0.63 
85:15 6.13a±1.01 6.30a±1.06 6.77a±0.90 6.73a±1.20 6.87a±1.17 7.13a±0.73 
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คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผสัของขา้วเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานตด์า้นสี กล่ิน รสชาติ ความ
กรอบ และลกัษณะปรากฏ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) ดงัตารางท่ี 4 พบวา่ ท่ีอตัราส่วนแป้งขา้ว
เหนียวต่อมะม่วงหิมพานต ์ 85:15 ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับดา้นความชอบโดยรวมมากท่ีสุด  มีคะแนน 7.13 คะแนน 
(ชอบ) รองลงมาคืออตัราส่วน 90: 10, 100: 0 และ 95: 5 ตามล าดบั มีคะแนน 6.13, 4.90 และ 4.50 คะแนน ตามล าดบั 
ซ่ึงจะเห็นวา่ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับสูตรท่ีมีการใส่เมด็มะม่วงหิมพานตม์ากท่ีสุด ถึงแมจ้ะมีการพองตวันอ้ยท่ีสุด  
2.  การศึกษาสภาวะการพองตวัทีเ่หมาะสมต่อผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบว่าวขนาดเลก็ผสมเม็ดมะม่วงหมิพานต์ 

ในสภาวะอุณหภูมิและระยะเวลาการอบพองท่ีแตกต่างกนัท าใหผ้ลิตภณัฑข์า้วเกรียบวา่วผสมเมด็มะม่วงหิม
พานต์ )85: 15  (มีสีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ) p ≤0.05 ( ดงัตารางท่ี 6  ขา้วเกรียบว่าวผสมเม็ดมะม่วงหิม
 พานต์ เม่ืออบพองท่ีอุณหภูมิ188oC เวลา 165 วินาที มีค่าความสว่าง )L* ( มากท่ีสุด และลดลงเม่ืออุณหภูมิแล 
ระยะเวลาอบพองสูงข้ึน นอกจากน้ีค่าสีแดง   )  a* (  ของขา้วเกรียบวา่วผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต ์มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน
อยา่งเห็นไดช้ดัเม่ือใหอุ้ณหภูมิการอบพองสูงข้ึน ในขณะท่ีค่าสีเหลือง     )  b* (    ของขา้วเกรียบวา่วผสมเม็ดมะม่ว ง
หิมพานตมี์แนวโนม้เพ่ิมข้ึนท่ีใชเ้วลาอบพองสั้น ประมาณ 90-165 วนิาที  

ตารางที ่5  ลกัษณะกายภาพของขา้วเกรียบวา่วขนาดเล็กผสมมะม่วงหิมพานตท่ี์อตัราส่วนแป้งขา้วเหนียว : มะม่วงหิม
พานต ์85:15 ท่ีอุณหภูมิและเวลาอบพองต่างๆ  

 
 

สภาวะอบพอง  ลกัษณะของขา้วเกรียบ
วา่ว 

หลงัอบ 

 สภาวะอบพอง  ลกัษณะของขา้วเกรียบ
วา่ว 

หลงัอบ 
อุณหภูมิ 
(oC) 

เวลาอบ 
(วนิาที) 

  อุณหภูมิ 
(oC) 

เวลาอบ 
(วนิาที) 

 

1 200 90 
 
 

 

 

7 188 165  

 
2 240 90  

 

8 188 165  

 
3 200 240  

 

9 220 46  

 

4 240 240  

 

10 220 46  
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5 220 165  

 

11 220 165  

 
6 220 165  

 

12 220 165  

       
 
ตารางที ่6    ค่าสีของขา้วเกรียบวา่วขนาดเลก็ผสมมะม่วงหิมพานตท่ี์อตัราส่วน แป้งขา้วเหนียว:มะม่วงหิมพานต ์
 85:15 ท่ีอุณหภูมิและเวลาอบพองต่างๆ 

 สภาวะอบพอง   ค่าสี  
อุณหภูมิ 
(oC) 

เวลาอบ 
(วนิาที) 

 L* a* b* 

1 200 90  46.50ab± 1.08 1.93b±0.41 23.33ab±1.00 
2 240 90  48.76a ± 1.04 1.70b±1.03 27.20a± 1.00 
3 200 240  40.40bc ± 1.05 6.26a±1.08 15.73c± 0.12 
4 240 240  35.63c ± 0.98 2.60b±0.69 17.63bc± 0.75 
5 220 165  41.36bc ± 0.41 6.83a±0.35 23.90ab± 0.96 
6 220 165  41.36bc ± 0.41 6.83a±0.35 23.90ab± 0.96 
7 188 165  50.63a ± 1.01 2.00b±1.05 24.63ab± 1.02 
8 188 165  50.63a ± 1.01 2.00b±1.05 24.63ab± 1.02 
9 220 46  48.56a ± 1.13 2.23b±1.00 25.16ab± 1.16 
10 220 46  48.56a ± 1.13 2.23b±1.00 25.16ab± 1.16 
11 220 165  45.26ab ± 1.14 1.03b±1.37 23.63ab± 1.19 
12 220 165  45.26ab ± 1.14 1.03b±1.37 23.63ab± 1.19 

หมายเหตุ:   a, b, c…    หมายถึง  ตวัอกัษรภาษาองักฤษในคอลมัน์ท่ีต่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p≤0.05)   
     ns         หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
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ตารางที ่7   ปริมาณความช้ืน ปริมาณน ้ าอิสระและการพองตวัของขา้วเกรียบวา่วขนาดเลก็ผสมมะม่วงหิมพานต ์85:15 
ท่ีอุณหภูมิและเวลาอบพองต่างๆ 

 สภาวะอบพอง  ปริมาณความช้ืน 
(%dry basic) 

ปริมาณน ้ าอิสระ  
(aw) 

การพองตวั  

อุณหภูมิ  
(oC) 

เวลาอบ  
(วนิาที) 

 

1 200 90  12.69ab±0.44 0.57a±0.03 0.97d±0.05 
2 240 90  12.25ab±0.36 0.52ab±0.04 1.48a±0.06 
3 200 240  13.02a±0.89 0.55ab±0.02 1.24c±0.07 
4 240 240  12.55ab±0.62 0.51ab±0.04 1.27c±0.03 
5 220 165  11.98b±0.57 0.55ab±0.04 1.44a±0.04 
6 220 165  11.98b±0.57 0.55ab±0.04 1.44a±0.04 
7 188 165  12.67b±0.55  0.50a±0.04 1.39ab±0.07 
8 188 165  12.67b±0.55  0.50a±0.04 1.39ab±0.07 
9 220 46  11.97b±0.15  0.52ab±0.04 1.21c±0.08 
10 220 46  11.97b±0.15 0.52ab±0.04 1.21c±0.08 
11 220 165  12.51ab±0.48 0.53ab±0.01 1.33bc±0.06 
12 220 165  12.51ab±0.48 0.53ab±0.01 1.35bc±0.06 

หมายเหตุ:   a, b, c…    หมายถึง  ตวัอกัษรภาษาองักฤษในคอลมัน์ท่ีต่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p≤0.05)   
     ns          หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05)
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การเปล่ียนแปลงปริมาณความช้ืน ปริมาณน ้ าอิสระ และการพองตวัของขา้วเกรียบว่าวผสมมะม่วงหิมพานตท่ี์อุณหภูมิและ
ระยะเวลาอบท่ีต่างกนั ดงัตารางท่ี 7  ปริมาณความช้ืนก่อนอบพองและการพองตวัมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดย
ปริมาณความช้ืนก่อนอบพองอยูใ่นช่วงร้อยละ 11.97 – 13.02 โดยน ้ าหนกัแหง้ ปริมาณน ้ าอิสระอยูใ่นช่วง 0.57-0.50 และการพองตวัมีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดยท่ีอุณหภูมิ 240oC เวลา 90 วินาที ให้การพองตวัมากท่ีสุด รองลงมา อุณหภูมิ 220oC เวลา 
165 วินาที  โดย Murugesan และ Bhattacharya (1991) กล่าววา่ ความช้ืนของขา้วก่อนน ามาท าให้เกิดการพองตวัมีความส าคญัต่อคุณภาพ
การพองตวัของเมล็ดขา้วเป็นอยา่งมาก ถา้มีความช้ืนต ่าเกินจะพองตวัไดน้อ้ย เน่ืองจากความดนัไอไม่เพียงพอและถา้ขา้วมีความช้ืนสูง
เกินไปก็จะท าใหคุ้ณภาพการพองตวัต ่าเช่นกนัซ่ึงความช้ืนท่ีเหมาะสมต่อการพองตวัของขา้วโดยการทอดและการอบ เท่ากบั ร้อยละ 8-14  
 คะแนนทดสอบทางประสาทสมัผสัของขา้วเกรียบวา่วขนาดเลก็ผสมเมด็มะม่วงหิมพานตด์า้นสี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ และลกัษณะ
ปรากฏ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) ดงัตารางท่ี 8 พบวา่ เม่ืออบพองท่ีอุณหภูมิ 240oC เวลา 90 วินาที ผูท้ดสอบ
ชิมให้การยอมรับดา้นสี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ และลกัษณะปรากฏมากท่ีสุด  มีคะแนนอยูใ่นช่วง 5.50-6.27 คะแนน (ชอบเลก็นอ้ย) 
รองลงมาคือ อุณหภูมิ 220oC เวลา 46 วนิาที อุณหภูมิ 200oC เวลา 90 วนิาที และ อุณหภูมิ 220oC เวลา 165 วนิาที ตามล าดบั  
 
ตารางที ่8    คะแนนทดสอบทางประสาทสมัผสัของขา้วเกรียบวา่วขนาดเลก็ผสมมะม่วงหิมพานตท่ี์อตัราส่วนแป้งขา้ว
เหนียว: มะม่วงหิมพานต ์85:15 ท่ีอุณหภูมิและเวลาอบพองต่างๆ 

 สภาวะอบพอง  คะแนนทดสอบชิมทางประสาทสมัผสั (คะแนน) 
อุณหภูมิ  
(oC) 

เวลาอบ  
(วนิาที) 

 สี กล่ิน รสชาติ ความกรอบ ลกัษณะ
ปรากฏ 

ความชอบ
โดยรวม 

1 200 90  4.30bc±0.07 3.83cd±0.18 4.10bc±0.75 4.27abc±0.31 4.50ab±0.57 3.87c±0.11 
2 240 90  5.63a±0.19 6.27a±0.36 5.67a±0.47 5.50a±0.55 5.73a±0.61 6.23a±0.50 
3 200 240  4.30bc±0.36 3.77cd±0.77 3.93bcd±0.09 4.27abc±0.46 3.70d±0.17 3.10d±0.27 
4 240 240  4.20bc±0.30 3.87cd±0.22 4.13abc±0.50 4.57ab±0.19 3.50d±0.07 3.63cd±0.20 
5 220 165  3.70c±0.65 3.73d±0.28 3.57cd±0.22 3.63cd±0.16 3.77cd±0.30 3.36cd±0.26 
6 220 165  3.70c±0.65 3.73d±0.28 3.57cd±0.22 3.63cd±0.16 3.77cd±0.30 3.36cd±0.26 
7 188 165  4.03bc±0.16 4.50bc±0.48 4.27abc±0.53 4.13bcd±0.43 3.97bcd±0.03 3.60cd±0.37 
8 188 165  4.03bc±0.16 4.50bc±0.48 4.27abc±0.53 4.13bcd±0.43 3.97bcd±0.03 3.60cd±0.37 
9 220 46  4.50b±0.70 4.67ab±0.21 4.53ab±0.72 4.67ab±0.29 4.43bc±0.04 4.43b±0.10 
10 220 46  4.50b±0.70 4.67ab±0.21 4.53ab±0.72 4.67ab±0.29 4.43bc±0.04 4.43b±0.10 
11 220 165  2.96c±0.21 3.90cd±0.80 3.20d±0.58 4.40d±0.49 3.77bc±0.30 3.37cd±0.09 
12 220 165  2.96c±0.21 3.90cd±0.80 3.20d±0.58 4.40d±0.49 3.77bc±0.30 3.37cd±0.09 
หมายเหตุ:   a, b, c…    หมายถึง  ตวัอกัษรภาษาองักฤษในคอลมัน์ท่ีต่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05)   
     ns          หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
3.  กราฟ contour แบบเส้นของความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมแิละเวลาการอบพองข้าวเกรียบว่าวขนาดเลก็ผสมเมด็มะม่วง
หิมพานต์ 

จาก เส้นของความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อปริมาณน ้ าอิสระ(aw) พบว่า อุณหภูมิท่ี 180 และ 250 oC 
เวลา 20 และ120 วินาที มีปริมาณน ้ าอิสระต ่ากวา่ 0.6 แต่อุณหภูมิท่ี 210 oC เวลา 60 วินาที มีปริมาณน ้ าอิสระมาก [ภาพท่ี 1 
(A)] ส่วนเสน้ของความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและเวลาต่อค่าความสวา่ง (L*) พบวา่ อุณหภูมิท่ี 240 oC เวลา 40 - 60 วนิาที 
จะอยูใ่นโทนสีทึบ แต่พบวา่ท่ีอุณหภูมิ 250 oC เวลา 100 และ 160 วินาที จะมีค่า L* ท่ีสวา่ง ท าให้ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบว่าว
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ขนาดเลก็ผสมเมด็มะม่วงหิมพานตมี์สีเหลืองไข่อ่อนๆ [ภาพท่ี 1 (B)]  นอกจากน้ีเสน้ของความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและ
เวลาต่อค่าความเป็นสีแดง (a*) พบว่า อุณหภูมิ 180 oC เวลา 40 วินาที ค่าสี a* จะอยู่ในช่วงโทนสีทึบไม่สว่าง แต่พบว่า 
อุณหภูมิ 210 oC เวลา 260 วินาที จะมีค่า a* จะมีค่าสีสว่าง [ภาพท่ี 1 (C)] และเส้นของความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิและ
เวลาต่อค่า b* พบว่าอุณหภูมิท่ี 210 และ 220 oC เวลา 240-260 วินาที มีสีเขียวทึบไม่สว่าง แต่อุณหภูมิ 250 oC เวลา 100  
วนิาที ค่าสี  b* สวา่งมาก [ภาพท่ี 1 (D)] 
 

  

  
 
ภาพที ่1   กราฟ contour  แบบเสน้ของความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและเวลาต่อปริมาณน ้ าอิสระ (A), ค่า L*(B), ค่า a* (C) 
และ ค่า b* (D) 
 

A B 

C D 
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ภาพที ่2   กราฟ contour แบบเสน้ของความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและเวลาต่อการพองตวั 
 

เสน้ของความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและเวลาต่อการพองตวั อุณหภูมิ 180 และ 200oC เวลา 20-40 วนิาที   มีการ
พองตวัมากมีสีเหลืองอ่อนๆ แต่พบว่าอุณหภูมิท่ี 250oC เวลา 80, 240 และ 260 วินาที มีการพองตวัน้อยแต่มีสีคล ้ าเม่ือ
อุณหภูมิสูงข้ึนจะท าใหมี้การพองตวันอ้ยและไหม ้จากภาพท่ี 2 
 

สรุปผลการวจัิย 
 สูตรท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ด้วยกระบวนการผลิตแบบ
ประยกุต ์คือ อตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อเมด็มะม่วงหิมพานต ์85: 15 ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับมากท่ีสุดในระดบัชอบถึง
ชอบมากท่ีสุด ดงันั้นสามารถใส่เม็ดมะม่วงหิมพานตไ์ดใ้นอตัราส่วนร้อยละ 15 โดยน ้ าหนกัแป้ง เม่ือน าสูตรท่ีใชอ้ตัราส่วน
แป้งขา้วเหนียวต่อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 85:15 ศึกษาการอบพองท่ีเหมาะสมดว้ยเตาอบลมร้อนแบบไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์ขา้ว
เกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานตมี์การพองตวัมากท่ีสุดเม่ืออบพองท่ีอุณหภูมิ 240 oC ระยะเวลาอบ 90 วินาที 
และผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับมากท่ีสุด 
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ผลของกรรมวธีิการผลติชาต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอสิระ  
Effect of Tea Processing on Antioxidant Capacity    

 
ธญัลกัษณ์  บวัผนั1* ทนงศกัด์ิ  สสัดีแพง2 สุมาลี พรหมรุกขชาติ3 สาวติร มีจุย้3 และศุภกานต ์ฉตัรเงิน1 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของกรรมวิธีการแปรรูปใบชาอสัสมั (Camellia sinensis var. assamica) หรือ
ชาป่าพ้ืนเมืองเป็นผลิตภณัฑ์ชาท่ีไม่ผ่านการหมกั (ชาขาว ชาเขียว และชาเหลือง) และชาท่ีผ่านการหมกั(ชาด า) ต่อค่าสี            
(CIE L*a*b*)  ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ (ทดสอบความสามารถในการตา้น
อนุมูลอิสระ DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl))  จากผลการทดลองพบวา่ใบชาขาวมีค่าความสวา่ง (L*) สูงท่ีสุด ชาด า
มีค่าความเป็นสีแดง (a*) สูงกวา่ชาชนิดอ่ืนๆ ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ในชาขาวและชาเขียวไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ      
(p> 0.05) และมีค่าสูงท่ีสุด  ปริมาณฟลาโวนอยดท์ั้งหมดมีค่าจากมากไปนอ้ยตามล าดบัคือ ชาขาว > ชาเขียว >ชาเหลือง>ชา
ด า ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบัความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชาทั้ง 4 ชนิด ยกเวน้ชาด าท่ีมีความสามารถในการตา้น
อนุมูลอิสระมากกวา่ชาเหลือง ผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่กรรมวธีิการแปรรูปใบชาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อปริมาณสารส าคญั
ท่ีออกฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเลือกกรรมวธีิแปรรูปใบชาใหเ้หมาะสมกบัสายพนัธ์ุชาและปริมาณ
สารส าคญัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  
 
ค าส าคญั : สารตา้นอนุมูลอิสระ, ชาอสัสมั, กรรมวธีิผลิตชา, ฟลาโวนอยด,์ DPPH 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this research was to study the effect of Assam tea or wild native tea production process into non-
fermented (white, green and yellow tea) and complete-fermented (black tea) on colors (CIE L*a*b*), total flavonoid content 
and antioxidant activity (DPPH-radical scavenging activity) of the teas. Results showed that white tea had the highest value 
of lightness (L*). Black tea had the higher value of redness (a*) than other tea types. Yellowness (b*) in white and green 
tea was highest and non-significantly (p> 0.05). The following of flavonoid content was obtained: white tea > green tea >  
yellow tea > black tea, which was positively correlated with the antioxidant activity of those 4 types of tea but exception of 
black tea being more active than yellow tea.  The result contributes to understanding the differentiated tea manufacturing 
process influences the active antioxidant capacity that used for select the suitable of tea processing on tea cultivar and health 
benefits of chemical constituents in tea.  
 
 
 
Keyword: Antioxidant, Assam tea, Tea processing, Flavonoids, DPPH 
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บทน า 
 ชาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมบริโภคเป็นอนัดบัสองรองจากน ้ าในทัว่โลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศจีนและอินเดียซ่ึง
มีประชากรเป็นจ านวนมากและมีประวติัศาสตร์การผลิตชาดว้ยเทคนิคต่างๆมากมายซ่ึงท าให้เกิดชาหลากหลายชนิดตาม
กรรมวิธีการผลิตท่ีแตกต่างกนั โดยแบ่งตามประเภทคือ ชาท่ีไม่ผ่านการหมกั (ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง) ชาก่ึงหมกั (ชาอู่
หลง) ชาหมกั (ชาด า) และชาหมกัดว้ยจุลินทรีย ์(ผูเ่อ่อ)  โดยชาทุกชนิดลว้นผลิตมาจากตน้พืชคาเมเลีย ซ่ึงมี 2 สายพนัธ์ุหลกั
ท่ี ใช้ผ ลิตชา คือ  Camellia sinensis var. sinensis (China tea) และ  Camellia sinensis var. assamica (Assam tea)  ส าหรับ
ประเทศไทยในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนพบว่ามีชาสายพนัธ์ุ Camellia sinensis var. assamica  หรือชาวบา้นมกัเรียกว่า           
ชาป่า หรือชาเม่ียง ซ่ึงนิยมน ามาแปรรูปเป็นเม่ียงหมกัและปัจจุบนัเร่ิมมีการน ามาแปรรูปเป็นชาชนิดต่างๆเพ่ิมมากข้ึนตาม
ความตอ้งการของตลาด 
 สารประกอบส าคัญท่ีท าให้ชาเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ Flavan-3-ols จัดอยู่ในกลุ่มของ
สารประกอบฟลาโวนอยด์  (flavonoid compounds)  ซ่ึงพบวา่สารประกอบฟลาโวนอยด์ ประเภท flavonols มี 3 ชนิดในใบ
ชา คือ  quercetin, kaempferol และ  myricetin ซ่ึงเป็นสารท่ีท าให้ใบชามีรสฝาดและขม และยังเป็นสารท่ีท าให้ชามี
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ พบในชาขาว ชาเขียว ชาอู่หลง และชาด า (Lin และคณะ, 2008) สารประกอบฟลาโว
นอยด์จัดอยู่ในกลุ่มหน่ึงของสารประกอบโพลิฟีนอล  ฟลาโวนอยด์หลายชนิดมีน ้ าตาลเป็นโมโนแซคคาไรด์  
(monosaccharides) หรือ ไดแซคคาไรด์ (disaccharides) อยู่ในโมเลกุลดว้ย ซ่ึงน ้ าตาลท่ีพบ คือ กลูโคส (glucose) และ แรม
โนส (rhamnose)  ฟลาโวนอยด์เป็นรงควตัถุ (pigment) ท่ีมีความคงตวัต่อความร้อน และปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation 
reaction) ได้ดีกว่าแอนโธไซยานิน (anthocyanin) แต่สามารถเปล่ียนสีได้ง่าย และยงัเป็นสารตั้ งต้นส าหรับปฏิกิริยา 
enzymatic browning ได ้(ณัฏฐิกา, 2548)  Flavan-3-ols ท่ีพบในชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาเขียวคือกลุ่มของสารคาเทชิน ซ่ึงมี
ล าดับตามความสามารถในการต้านอนูมูลอิสระ คือ EGC (epigallocatechin) ∼ EGCG  (epigallocatechin gallate)  >> 
(ECG)  epicatechin gallate =  (EC) epicatechin >  ( C) catechins (Luczaj  และ Skrzydlewska, 2005)  สารในกลุ่มของกรดฟิ
นอลิค ไดแ้ก่ กรดแกลิคและเอสเทอร์ท่ีอยูใ่นรูปของ quinic acid ester  พบวา่ปริมาณของกรดแกลลิคมีปริมาณสูงข้ึนซ่ึงเกิด
จากปฏิกริยา oxidative degallation   ของเอสเทอร์ฟินอลิคในระหวา่ง กระบวนการหมกัชาด า (Lin และคณะ, 2008) กลุ่มสาร
สารทีเอฟลาวิน (theaflavins) และทีอะรูบิจิน (thearubigins) เป็นสารท่ีแปรรูปจากสารคาเทชินระหว่างท่ีเกิดการปฏิกิริยา
ออกซิไดซ์ของเอนไซน์ในระหวา่งการกระบวนการผลิตชาด า ทีเอฟลาวนิจะใหช้ามีสีสม้หรือสม้แดงและท าให้ชามีลกัษณะ
เป็นครีมขุ่น มีรายงานพบทีเอฟลาวิน 4 แบบในชาด า คือ theaflavin, theaflavin-3-monogallate, theaflavin-3-monogallate 
และ  theaflavin-3,3-digallate (Chen และคณะ., 2012) ทีเอฟลาวนิสามารถเกิดออกซิไดซ์ต่อไดแ้ละอาจเป็นสารตั้งตน้ในการ
เกิดสารทีอะรูบิจินโดยกลไกนั้นยงัไม่ทราบชดัเจน ทีอะรูบิจินเป็นสารท่ีท าให้เกิดสีน ้ าตาลเขม้ในชาด า โดยโครงสร้างทาง
โมเลกุลของทีอะรูบิจินยงัไม่ไดรั้บการเปิดเผย (Haslam, 2003) นอกจากน้ียงัมีรายงานวา่ทีอะรูบิจินมีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูล
อิสระไดเ้ช่นเดียวกบัสารในกลุ่มคาเทชิน (Luczaj  และ Skrzydlewska, 2005)   
กระบวนการแปรรูปใบชาท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสารประกอบฟินอลิค ท าให้มีปริมาณและชนิดของสารต่างๆท่ี
เกิดข้ึนต่างกนัเช่นเดียวกันกับปริมาณของสารตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัประเภทหรือชนิดของชานั้นๆ มีรายงานว่า
ผลิตภณัฑ์ชาท่ีผ่านการแปรรูปจนเป็นผลิตภณัฑ์ขั้นสุดทา้ยมีชนิดของสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีสูงแตกต่างกนั การวิเคราะห์
สารประกอบฟินอลิคจากตวัอยา่งชาทั้งท่ีไม่ผ่านการหมกัและผ่านการหมกัจ านวน 66  ตวัอยา่งจากทัว่โลกสามารถจ าแนก
สารประกอบอบฟินอลิกได ้92 ชนิด และสามารถจ าแนกได ้5 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีหน่ึงมีสาร acylated flavonol glycosidels สูงจะ
เป็นชาในกลุ่มท่ีคุณภาพสูงผลิตจากยอดและใบชาอ่อนในตน้ฤดูการเก็บเก่ียว กลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มท่ีมีสารคาเทชิน และ 
glycosylated flavonols สูงมกัพบในชาเขียวทัว่ไป 
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กลุ่มท่ีสามเป็นกลุ่มท่ีมีปรมาณสารEGCG ต ่าและมีสารทีเอฟลาวินมกัพบในชาก่ึงหมกัและชาท่ีหมกัโดยจุลินทรีย ์กลุ่มท่ีส่ี
เป็นชาในกลุ่มท่ีสาร EGCG ส่วนใหญ่ถูกออกซิไดส์เป็นทีเอฟลาวนิมกัพบในชาด า และกลุ่มสุดทา้ยจะมีปริมาณสาร EGCG 
เพียงเลก็นอ้ยเน่ืองจากผา่นการหมกัท่ีนานมาก เช่น ชาผูเ่อ่อ  
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณสารส าคญัในใบชา คือ ปริมาณฟินอลิกทั้ งหมด (total phenolic 
content; TPC) ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ทั้งหมด ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ 
(ทดสอบความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ  DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) ในตวัอย่างชาท่ีไม่ผ่านการหมัก             
(ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง) และชาหมกั (ชาด า) จากชาสายพนัธ์ุอสัสัมหรือชาป่าพ้ืนเมืองในแหล่งพ้ืนท่ีภาคเหนือของ
ประเทศไทยเพื่อให้สามารถเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของปริมาณสารส าคญัจากการกรรมวิธีการผลิตชาท่ีต่างกันเพ่ือจะ
น าไปใช้พฒันากระบวนการผลิตชาให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึนและแสดงให้เห็นถึงสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพท่ีผูบ้ริโภค             
จะไดรั้บจากการด่ืมชา 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1.การเตรียมตวัอย่างชา 
  ตวัอยา่งชาทั้ง 4 ชนิดจากโรงแปรรูปใบชาเม่ียงทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงราย โดยใบชาอสัสัมจะผา่นกรรมวิธีการผลิต
ท่ีแตกต่างกนั(ดดัแปลงจาก Xu และคณะ, 2018) คือ ชาขาวเตรียมโดยน าใบชาสดท่ีผ่านการผึ่งแลว้มาอบให้แห้ง ชาเขียว
เตรียมโดยน าใบชาท่ีผึ่งแลว้มาคัว่ดว้ยกะทะ (pan fixing/firing)ให้ความร้อนเพ่ือย ั้บย ั้งเอนไซน์จากนั้นน ามานวด (rolling) 
แลว้จึงน าไปอบใหแ้หง้ ชาเหลืองมีวธีีการเตรียมท่ีคลา้ยชาเขียวแต่จะมีการบ่ม (lightly fermented) ภายหลงัการคัว่เพ่ือให้ชา
ยงัคงมีสีเหลืองโดยไม่ตอ้งนวดใบชาจากนั้นจึงน ามาอบให้แห้ง ชาด าเตรียมจากน าใบชาท่ีผึ่งแลว้มานวดและน ามาหมกั 
(fully oxidized/fermented) ท้ิงไวจ้นใบชาเปล่ียนสีจึงน ามาอบใหแ้หง้ ดงัภาพท่ี 1 
2. การตรวจวดัค่าสี  
                วดัค่าสี L* a* และ b* โดยใชเ้คร่ืองวดัสี (Colorimeter ยีห่อ้ Hunter Lab รุ่น Color Quest XT) 
3. การสกดัตวัอย่าง 
 การสกดัสารตวัอยา่งดดัแปลงตามวธีิของ  Cheng และคณะ (2014) โดยเลียนแบบจากการชงชา ดว้ยการสกดัสาร
จากชาทั้ง 4 ชนิดดว้ยน ้ ากลัน่ ใชต้วัอยา่งชา 1 กรัม ต่อน ้ ากลัน่ 80 mL ใส่ในขวดรูปชมพูแ่ละเขยา่ท่ีอุณหภูมิ  80 °C นาน 30
นาที สารละลายท่ีไดน้ าป่ันแยกดว้ยเคร่ืองเซนติฟิวส์ท่ี 5000 rmp 10 นาที และน าสารละลายส่วนใสท่ีไดจ้ากการสกดัทั้ง 3
คร้ัง มาใส่ในขวดปรับปริมาตรดว้ยน ้ ากลัน่เป็น 250 mL ปิดดว้ยพาราฟิลม์และเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 °C 
4. การวเิคราะห์ตวัอย่าง 
     4.1 การวเิคราะห์ปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมด (total polyphenolic content; TPC) โดยใชว้ธีิของ Folin-Ciocalteu 
(Yan และคณะ, 2018) โดยใชส้ารละลายตวัอยา่ง 0.1 mL ลงในหลอดทดลอง เติม Folin-Ciocâlteu’s reagent ปริมาตร 0.1 mL 
และน ้ ากลัน่ 2.8 mL เขยา่ตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 8 นาทีแลว้เติม 7.5% sodiumcarbonate (Na2CO3)  ปริมาตร 2 mL เขยา่ตั้ง
ท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 1 ชัว่โมง น าสารละลายมาวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ือง spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 765 นา
โนเมตรโดยใช ้gallic acid (GA) เป็นสารมาตรฐาน ปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดจะแสดงผลเป็นไมโครกรัมของ gallic acid 
equivalent (GAE) ต่อ มิลลิกรัมของน ้ าหนกัแหง้ของชาตวัอยา่ง (µg GAE/mg Tea DW) 
      4.2 การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้ งหมด (total flavonoids content; TFC) โดยวิธี aluminum chloride 
colorimetry method (ดัดแปลงจาก Chang และคณะ, 2014) น าสารสกัดตวัอย่างปรับปริมาตรด้วยเมทานอลในขวดปรับ
ปริมาตร 100 mg/mL. เตรียมกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานเคอร์ซิตินโดยละลายเคอร์ซิตินด้วยเมทานอล  (0-100 
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mg/mL). น าสารสกดัท่ีเตรียมไวห้รือสารเคอร์ซิติน (ปริมาตร 2.0 mL) เติมดว้ย 10% (w/v) aluminum chloride ปริมาตร 0.1 
mL และ 0.1 mM  สารละลาย potassium acetate ปริมาตร 0.1 mL เขยา่ผสมเก็บไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 30 นาที น าสารละลายมา
วดัค่าการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ือง spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 415 นาโนเมตร ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้ งหมดจะ
แสดงผลเป็นไมโครกรัมของ quercetin equivalent ต่อ มิลลิกรัมของน ้ าหนกัแหง้ของชาตวัอยา่ง (µg QCE/mg Tea DW) 
      4.3 การวิเคราะห์ฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธีดกัจบัอนุมูลอิสระ DPPH (DPPH radical scavenging activity 
assay) ตามวิธีของ Brand-Williams, Cuvelier, and Berset (1995) สารละลายตวัอยา่งปริมาตร 0.5 ml ซ่ึงมีความเขม้ขน้ของ
โพลีฟินอลิกต่างกันในช่วงตั้งแต่ 0–100 μg/mL เติมด้วยสารละลาย DPPH% (0.06 mM) ปริมาตร  2.5 mL เขย่าผสมใน
หลอดทดลองท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิห้อง 30 นาที  ใชน้ ้ ากลัน่เป็นตวัอย่างควบคุม (Ao) เติมดว้ยสารละลาย DPPH เช่นเดียวกบั
สารละลายตวัอยา่ง (A1) น าสารละลายทั้งหมดมาวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ือง spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 517 
นาโนเมตร น าค่าการดูดกลืนแสงท่ีวดัได้ไปแทนค่าในสมการเพ่ือหาค่า % inhibition จากนั้นน าค่าท่ีได้มาสร้างกราฟ
ระหวา่งความเขม้ขน้กบัเปอร์เซ็นตก์ารยบัย ั้ง แลว้จึงน าสมการท่ีไดไ้ปแทนค่าเพ่ือหาความเขม้ขน้ท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถตา้น
อนุมูลอิสระ DPPH ได ้50% แสดงผลในรูปของค่า IC 50 (Inhibition concentration 50) 
DPPH% scavenging activity (%) = (1 −A1/A0) × 100 
 4.4 การวเิคราะห์ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ (Reducing sugars) ดว้ยวธีิ DNS ดดัแปลงจาก Zeng และคณะ (2017)            
น าสารสกดัตวัอยา่งมาเติมน ้ ากลัน่และเขยา่ท่ีอุณหภูมิ 50 ºC นาน 20 นาที จากนั้นน าสารละลายท่ีไดม้าเติมสารละลาย DNS 
ผสมใหเ้ขา้กนัและท าปฏิกิริยาดว้ยการน ามาตม้ท่ีอุณหภูมิน ้ าเดือด 5 นาที น าสารละลายท่ีไดม้าวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ย
เคร่ือง spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 540 นาโนเมตร ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์วดัเปรียบเทียบกบัสารมาตรฐานน ้ าตาล
กลูโคสปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์จะแสดงผลเป็นไมโครกรัมของน ้ าตาลกลูโคสต่อมิลลิกรัมของน ้ าหนกัแหง้ของชาตวัอยา่ง            
(µg GE/mg Tea DW) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
     วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนจากค่าวเิคราะห์ชาทั้ง 4 ชนิด จ านวน 3 ซ ้ า ดว้ยแผนการทดลองแบบ Completed 
Randomize Design (CRD) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวธีิ least significant different (LSD) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

ผลและวจิารณ์ผล 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพค่าสีของตวัอย่างชาทั้ง 4 ชนิด (ตารางท่ี 1) พบวา่ ชาขาวท่ีผ่านการอบมีค่าสีความสว่าง 
(L*) สูงสุดแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(p≤0.05) จากชาเขียวและชาเหลืองซ่ึงเป็นชาชนิดท่ีไม่ผา่นการหมกัเช่นเดียวกนั 
โดยสาเหตุจากกระบวนการท าชาขาวจะท าใหใ้บชาแหง้โดยระมดัระวงัไม่ใหใ้บชาช ้ าโดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการนวดหรือ
หมกัใดๆท่ีจะท าให้เซลลใ์นใบชาแตกช ้ า ในขณะท่ีชาด ามีค่าสีแดง (b*) สูงสุดเน่ืองจากในกระบวนการท าชาด ามีการนวด
เพ่ือให้เซลลใ์นใบชาแตกและการหมกัท่ีท าให้ใบชาท่ีผ่านการนวดเกิดการหมกัโดยสัมผสักบัอากาศและการเปล่ียนแปลง
ของสารส าคัญจากเอนไซน์ในใบชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอลิฟีนอลออกซิเดสจะเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันท าให้ได้เป็น
สารประกอบเชิงซอ้นท่ีมีโมเลกุลใหญ่ข้ึน ซ่ึงท าใหช้าเกิดกล่ิน สี และรสชาติท่ีแตกต่างกนัไปตามองคป์ระกอบทางเคมีท่ีอยู่
ในชาและตามกรรมวธีิการผลิต (ธีรพงษ,์ 2555)  
 ปริมาณความช้ืนของชาทั้ง 4 ชนิดอยูใ่นช่วงร้อยละ 4-8 (ตารางท่ี 2) ซ่ึงเป็นช่วงความช้ืนท่ีต ่าโดยมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดยค่าความช้ืนของผลิตภณัฑช์ามีค่าความแตกต่างกนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาเขียวมีค่า
ความช้ืนสูงกว่าชาชนิดอ่ืนเน่ืองจากกระบวนการท าชาเขียวมีการนวดใบชาก่อนการท าแห้งซ่ึงการนวดใบชาน้ีท าให้มี
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ความช้ืนและสารส าคญัต่างๆปลดปล่อยออกมาจากใบชาซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีท าใหใ้บชาเกิดการพฒันาสี กล่ินและรสชาติจึงอาจ
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยมีความช้ืนมากกวา่ชาชนิดอ่ืนภายหลงัการอบแห้งใบชา การท าแห้งชาในขั้นตอน
สุดทา้ยของการท าชาสามารถท าไดจ้ากการตากแห้งโดยแสงแดดหรือการการอบดว้ยเคร่ืองมือซ่ึงความช้ืนท่ีต ่าจะช่วยให้
จุลินทรียไ์ม่สามารถเจริญเติบโตไดดี้ นอกจากน้ีการท าแห้งในขั้นตอนสุดทา้ยของการหมกัชาด าจะช่วยหยุดปฏิกิริยาการ
หมกั ปริมาณความช้ืนภายหลงัการอบมีความส าคญัต่อเก็บรักษาชาแต่ละชนิดอีกดว้ย   

ปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมดในชาขาวมีปริมาณ ~ 232.2 µg GAE/mg ซ่ึงมีปริมาณมากกว่าชาชนิดอ่ืนๆ 
รองลงมาคือชาเขียว (~204 µg GAE/mg )  ชาเหลือง (~149 µg GAE/mg )  และชาด า (~84 µg GAE/mg )  ตามล าดับ                              
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Cleverdon และคณะ (2018) รายงานปริมาณสารประกอบฟินอลิกในใบชาเขียว (~120 µg GAE/mg ) มี
ปริมาณมากกวา่ชาด า (~80 µg GAE/mg )  โดยท าการสกดัสารจากใบชาท่ีอุณหภูมิในช่วง 79-96 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 
นาที  เช่นเดียวกบัปริมาณฟลาโวนอยดท์ั้งหมดในชาขาวมีปริมาณ 48.0 µg QE/mg มากกวา่ชาชนิดอ่ืนๆอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p≤0.05) ชาเขียวและชาเหลืองมีปริมาณฟลาโวนอยดร์องลงมา เท่ากบั  39.0 µg QE/mg และ35.1 µg QE/mg ตามล าดบั 
ในส่วนของชาด ามีปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมดและปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดนอ้ยท่ีสุด คือ~ 84 µg GAE/mg 
และ ~27µg QE/mg ตามล าดบั (ตารางท่ี 2)  

จากการศึกษาฤทธ์ิสารต้านอนุมูลอิสระด้วยการทดสอบความสามารถในการจับอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH   
(ตารางท่ี 3) พบวา่ ชาขาวและชาเขียวมีฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระมากท่ีสุดโดยมีค่าความเขม้ขน้ของสารท่ีสามารถท าใหค้วาม
เขม้ขน้ของ DPPH ลดลงร้อยละ 50 (IC50) เท่ากบั 18.7 และ 26.2 µg/mL ตามล าดบั ในขณะท่ีชาเหลืองมีฤทธ์ิการตา้นอนุมูล
อิสระนอ้ยท่ีสุดโดยมีค่าความเขม้ขน้ของสารท่ีสามารถท าให้ความเขม้ขน้ของ DPPH ลดลงร้อยละ 50 (IC50) เท่ากบั 170.3 
µg/mL  สอดคลอ้งกบั Kosinska และ Andlauer (2014) ซ่ึงรายงานล าดบัความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ  DPPH ในชา
เขียว >ชาด า>ชาเหลือง ตามล าดับ แต่ไม่สอดคล้องกับล าดับของชาขาวท่ีพบว่าฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระน้อยท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกบัชาชนิดอ่ืนๆ มีงานวิจยัรายงานความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชามาจากสารกลุ่มคาเทชิน ซ่ึงมี
ล าดบัจากมากไปน้อย คือ  EGC ∼ EGCG  >> (ECG)   =  EC >  C (Luczaj  และ Skrzydlewska , 2005) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
EGCG แสดงความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระสูงกวา่คาเทชินชนิดอ่ืนๆ (Xu และคณะ, 2004) จึงเป็นเหตุผลท่ีชาเขียวซ่ึง
เป็นแหล่งของคาเทชินมีการตา้นอนุมูลอิสระสูง ในขณะท่ีชาด าซ่ึงอาศยักระบวนการหมกัเพ่ือใหช้ามีกล่ินและสีท่ีเฉพาะจะมี
กรดแกลลิคท่ีสูงข้ึนในระหวา่งกระบวนการหมกั 

ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ในชาเขียวมีปริมาณมากท่ีสุด เท่ากบั 157.42 µg  GE/mg รองลงมาคือ ชาขาวและชาเหลืองมี
ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์~120 µg  GE/mg ซ่ึงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ในชา
ด ามีปริมาณนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 85.64 µg  GE/mg (ตารางท่ี 2) 

สาเหตุท่ีท าให้ปริมาณสารส าคญัและความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชาทั้ง 4 ชนิดต่างกนัเกิดข้ึนจากชา
ทั้ง 4 ชนิดผ่านกระบวนการแปรรูปชาท่ีแตกต่างกนัเพ่ือให้มีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนั ชาขาวมีกระบวนการแปรรูป
นอ้ยท่ีสุด โดยชาทุกชนิดจะผ่านกระบวนการผึ่งใบชาเพ่ือใหใ้บชาลดความช้ืนลงและใบชามีความอ่อนนุ่มลงใหง่้ายต่อการ
แปรรูปในขั้นตอนต่อไปในขณะเดียวกนัในขั้นตอนน้ีชาบางส่วนจะเกิดการออกซิเดชัน่จากอากาศเพ่ือให้มีการพฒันากล่ิน
รส ชาขาวจะใชเ้วลาในขั้นตอนน้ีมากกวา่ชาชนิดอ่ืนๆ ส าหรับชาเขียวและชาเหลืองจะถูกน ามาคัว่ดว้ยวิธี pan –firing หรือ 
การคัว่กะทะใหค้วามร้อนท่ี 230 องศาเซลเซียส เพ่ือย ั้บย ั้งการท างานของเอนไซน์ ซ่ึงเป็นเทคนิคการท าชาของประเทศจีนใน
ขั้นตอนน้ีจะท าใหช้ามีกล่ินท่ีดีข้ึนและเป็นอีกขั้นตอนท่ีท าใหป้ริมาณสารส าคญัในใบชาเกิดการเปล่ียนแปลง การนวดใบชา
เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัส าหรับชาเขียวและชาด าโดยการนวดใบชามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้เซลล์ใบชาแตกและปลดปล่อย
สารส าคญัคือเอนไซน์โพลีฟีนอลและน ้ ามนัในใบชาออกมาซ่ึงมีความส าคญัต่อกระบวนการเกิดออกซิเดชัน่ในใบชา จึงอาจ
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เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีชาเขียวและชาด ามีฤทธ์ิของสารตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่ชาเหลือง การหมกัใบชาเป็นขั้นตอนส าคญัของ
การท าให้ชาด ามีสีท่ีเข้มข้ึนจากการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นของสารพอลิฟีนอลของเอนไซน์พอลิฟินอลออกซิเดส 
(polyphenol oxidases) ซ่ึงสงัเกตไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของสีในใบชาท่ีเกิดจากสารโอลิโกเมอริก ทีฟลาวนิและโพลีเมอริก 
ทีอะรูบิจิน และขั้นตอนสุดทา้ยของการท าชาทุกชนิดคือการอบแหง้ใบชาเพ่ือหยดุปฏิกริยาการหมกัและลดความช้ืนในใบชา
ท่ีเป็นสาเหตุของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์นอกจากน้ีปริมาณของสารส าคญัและฤทธ์ิของสารตา้นอนุมูลอิสระในชาทั้ง       
4 ชนิดท่ีแตกต่างกนัอาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่น อุณหภูมิของน ้ าร้อนท่ีใชใ้นการสกดัสารส าคญัจากชาชนิดต่างๆ ล าดบัของ
ใบชาท่ีใชใ้นการผลิตชาแต่ละชนิด  อุณหภูมิท่ีใชใ้นการผึ่ง เวลาท่ีใชใ้นการนวด หรือหมกัลว้นเป็นส่ิงท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติม
ต่อไป ซ่ึงจะเห็นไดว้่าฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระของชาขาวต ่ากว่าชาเขียวอาจข้ึนอยู่กบัอุณหภูมิและวิธีการสกดัท่ีมีผลต่อ
ปริมาณสารส าคญัท่ีมีผลต่อสารออกฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระในชาชนิดนั้นซ่ึงควรมีการศึกษาเฉพาะในชาชาแต่ละประเภท 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ ชาขาว ชาเขียว ชาเหลืองและชาด าท่ีผลิตจากใบชาอสัสัมหรือชาป่าพ้ืนเมืองของไทยเป็น
แหล่งของสารตา้นอนุมูลอิสระไดดี้และมีปริมาณสารส าคญั เช่น ปริมาณฟินอลิกทั้งหมดและปริมาณฟลาโวนอยดท์ั้งหมดท่ี
สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือน ามาผลิตเป็นชาขาวและชาเขียว และมีแนวโน้มท่ีดีส าหรับการผลิตเป็นชาเหลืองและชาด า           
โดยควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมถึงสภาวะท่ีเหมาะสมในการแปรรูปชาในขั้นตอนต่างๆ เช่น เวลาท่ีใชใ้นการผึ่งใบชาแต่ละ
ประเภท เวลาท่ีใชใ้นการหมกัชาด า เป็นต้น เพ่ือให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภณัฑจ์ากใบชาอสัสัมพ้ืนเมืองและทางเลือก
ส าหรับผูบ้ริโภคท่ีนิยมด่ืมชาเพื่อสุขภาพ 
 

กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณโรงแปรรูปใบชาเม่ียงทอ้งถ่ิน ในพ้ืนท่ีโครงการหลวงห้วยน ้ าขุ่น จงัหวดัเชียงรายท่ีเอ้ือเฟ้ือตวัอยา่งชา 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ล าปางท่ีให้ความอนุเคราะห์
สถานท่ี วสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของการวจิยัคร้ังน้ี 
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ภาพที ่1  กรรมวธีิการผลิตชาทั้ง 4 ชนิด ;ชาขาว  ชาเขียว ชาเหลือง และชาด า (ดดัแปลงจาก Xu และคณะ, 2018) 

 
 

 
ภาพที ่2  ตวัอยา่งชาอสัสมัท่ีผา่นกรรมวธีิการแปรรูปแบบไม่หมกั;ชาขาว (a), ชาเขียว (b)  ชาเหลือง (c)  และแบบหมกั; ชา
ด า (d) 
ตารางที ่1 ค่าสี (CIE L*a*b*) ของตวัอยา่งชาอสัสมั ; ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง  และ ชาด า  

ค่าสี   ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง ชาด า 

L* 41.72±0.268 a 38.39±0.265 c 38.9±0.621 b 27.35±0.937 d 

a* 0.46±0.177 c 0.32±0.172 d 1.03±0.275 b 2.01±0.115 a 

b* 11.36±0.132 a 11.30±0.881 b 9.33±0.142 c 3.50±0.399 d 
ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรต่างกนัในแต่ละแถวแสดงถึงค่าเฉล่ียท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
ตารางที ่2 ปริมาณความช้ืน ปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมด ปริมาณฟลาโวนอยดท์ั้งหมด และปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ ของตวัอยา่ง
ชาอสัสมั; ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง  และ ชาด า  

ค่าวเิคราะห์ ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง ชาด า 

ปริมาณความช้ืน (%) 4.17±0.976c 8.38±0.765 a 5.37±0.120 b 4.06±0.68 c 

ปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมด (µg 
GAE/mg Tea DW) 

232.21±2.42a 204.7±26.83b 149.35±5.31c 84.55±1.89d 

    

ปริมาณฟลาโวนอยดท์ั้งหมด 
( µg QE/mg Tea DW) 

48.01±0.71 a 39.02±0.41 b 35.19±0.85 c 27.45±0.19 d 

    

Yellow tea 

Black tea 

            Fresh tea leaves 
(Camellia sinensis var.asamica) 
        Buds or young leaves 

Withering    Drying White tea 

Withering Fixing   (Panfrying)                 Rolling Drying Green tea 

Withering Fixing (Panfrying)               
Lightly 
fermented Drying 

Withering Rolling                Fully oxidized 
/fermented 

Drying 
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 ปริมาณน ้ าตาลรีดิวซ์ 
(µg  GE/mg Tea DW) 

120.29±3.80 b 157.42±11.67 a 120±6.80 b 85.64±6.24 c 

    
ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรต่างกนัในแต่ละแถวแสดงถึงค่าเฉล่ียท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
 GAE = Gallic acid equivalent, QE = Quercetin equivalents, GE= Glucose equivalents, DW = dry weight) 
ตารางที ่3 ร้อยละการยั้บย ั้งของสารตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวธีิ DPPH ตามปริมาณความเขม้ขน้ของการสกดัตวัอยา่งชาทั้ง 4 
ชนิด (Inhibition (%) of DPPH radical based on the concentration) และฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ IC50    ( half-maximal 
inhibitory concentration, Lower IC50 value shows more antioxidant potential) 

 ตวัอยา่งชา Extract concentration (g/mL) IC50 

 8 40 200 1,000 (µg/mL) 

ชาขาว 22.71 70.68 90.44 84.84 26.2 a 

ชาเขียว 32.17 85.72 89.85 85.03 18.7 a 

ชาเหลือง 0.63 10.07 59.11 86.15 170.3c 

ชาด า 13.42 29.65 92.47 84.62 91.8  b 
ค่าเฉล่ียท่ีมีอกัษรต่างกนัในแต่ละคอลมัน์แสดงถึงค่าเฉล่ียท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
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การพฒันาธัญพืชอดัแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตากแห้ง  
Development of Cereal Bars from Rice Berry Brown Rice Mixed with Dehydrated Papaya 

 
จินตนา เจริญเนตรกลุ1* เลิศศิริ พวงแกว้1 และ ปัญญรัศม ์ลือขจร1  

Jintana Charoennetkul1* Lertsiri Phuangkaew1 and Panyaras Luekhajon1 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาวธีิการท าขา้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ี หาสูตรมาตรฐานของธญัพืชอดัแท่ง หา
วิธีการท ามะละกอตากแห้งและปริมาณมะละกอตากแห้งในการท าผลิตภณัฑ์ธัญพืชอดัแท่งจากขา้วกล้องไรซ์เบอร์ร่ี 
วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการและค านวณตน้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑธ์ัญพืชอดัแท่งจากขา้ว
กลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตากแหง้ พบวา่ วธีิการท าขา้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีดว้ยกรรมวิธีการคัว่ท่ีอุณหภูมิ 250 
0C และทอดท่ีอุณหภูมิ 200 0C นั้นมีค่าความช้ืน, ปริมาณน ้ าอิสระ(aw)  และ สี  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(p≤0.05) 
จึงเลือกขา้วพองจากวิธีการคัว่มาเป็นส่วนผสม ในการหาสูตรมาตรฐานธญัพืชอดัแท่ง จ านวน 3 สูตร ประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผสัดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ซ่ึงสูตรท่ี 2 มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสั
มากท่ีสุด เม่ือหาวิธีการท ามะละกอตากแหง้จาก 3 วิธี พบวา่ การแช่มะละกอในน ้ าปูนใส 1 ชัว่โมง ลวกน ้ าเช่ือม 5 นาทีและ
ตากแดด 10 ชัว่โมง มีความเหมาะสมท่ีสุด  และการหาปริมาณมะละกออบแห้งในผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่ง 5 ระดบั คือ 5, 
10, 15, 20 และ 25 % พบวา่ ปริมาณมะละกออบแหง้ในธญัพืชอดัแท่งท่ี 15 % ไดรั้บคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสั
มากท่ีสุด ดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม และมีผลให้ ค่าสี L* (15.06) และ b* (43.6) ลดลง ค่าสี a* 
(3.38), ค่าเน้ือสมัผสั (39.35), ความช้ืน (0.35), ปริมาณน ้ าอิสระ (0.05) และคุณค่าทางโภชนาการเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะวติามินเอ 
(60.93) และมีตน้ทุนการผลิตต่อหน่ึงหน่วยบริโภค เท่ากบั 10.98 บาท 
 
ค าส าคญั : ธญัพืชอดัแท่ง, ขา้วไรชเ์บอร์ร่ี, มะละกอ 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this research are to investigate a standard menu of cereal bars from rice berries brown rice, to 
study the process of dehydrated papaya production, to examine the filling quantity of dehydrated papaya for cereal bars 
production from rice berries brown rice and to analyze sensory properties, chemical features, nutritional value and 
processing cost of product. Cereal bars from rice berry brown rice mixed with dehydrated papaya were founded at 250 oC 
and another mean is deep-fried under 200 oC. The results illustrated that the moisture values, aw and color values from two 
different methods were significant difference (p≤0.05). Therefore, researchers selected cereal bars from founded process 
was a standard menu to make 3 various formulas of cereal bars. Then, sensory assessment which were color, smell, taste, 
texture including overall acceptance. The result demonstrated that the second formula had the highest sensory scores. The 
result of dehydrated papaya production founded that papaya dropping in lime solution for an hour and then boiled in syrup 
for 5 minutes and dried with UV light for 10 hours was the most appropriate technique and the added quantity of dehydrated 
papaya in cereal bar at 5 different levels which were 5, 10, 15, 20 and 25 % of total weight represented that 15 % of added 
dehydrated papaya had the highest scores in all evaluation. The color assessment displayed that L*, a*, b*, texture, aw as 
well as nutritional value were 15.06, 43.60, 3.38, 39.35, 0.35, 0.05 and 60.93 (% of Vitamin A) and processing cost of 
product per a serving size was 10.98 bath. 
 
Keywords : Cereal bars, Berries Rice, Papaya 
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บทน า 
ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี (rice berry) เป็นขา้วเจา้สีม่วงเขม้ รูปร่างเมลด็เรียวยาว ขา้วกลอ้งมีความนุ่มนวลมาก ปลูกไดต้ลอด

ทั้งปี มีคุณสมบติัเด่นทางดา้นโภชนาการ คือ มีสารตา้นอนุมูลอิสระสูง ไดแ้ก่ เบตา้แคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี 
แทนนิน สงักะสี และโฟเลตสูง มีดชันีน ้ าตาลต ่าปานกลาง และมีเสน้ใยอาหาร(fiber) อยูป่ริมาณมากในขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ี 
จากการศึกษาพบว่าขา้วยิ่งมีสีม่วงเขม้มากประสิทธิภาพในการตา้นอนุมูลอิสระยิ่งมีมากข้ึนโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 35.3 ถึง 
214.7 umole/g โดยเฉพาะในร าขา้วเจา้หอมนิลและร าขา้วไรซ์เบอร์ร่ีมีประสิทธิภาพในการตา้นอนุมูลอิสระสูง ถึง 229 ถึง 
304.7 umole/g และเม่ือน าขา้วสายพนัธ์ุต่างๆ มาเปรียบเทียบกบัน ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมหรือน ้ าชาเขียว พบวา่มีประสิทธิภาพใน
การตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่ เกือบ 100 เท่า ซ่ึงยิง่ขา้วมีสีเมลด็เขม้เท่าไรยิง่ท าใหมี้ผลในการตา้นอนุมูลอิสระไดสู้งข้ึนเท่านั้น  
จากงานวิจยัพบว่าขา้วกลอ้งพนัธ์ุไรซ์เบอร์ร่ีและพนัธ์ุสินเหล็กเม่ือหุงสุกแลว้ ยงัมีสารตา้นอนุมูลอิสระเหลืออยู ่ไม่ไดถู้ก
ความร้อนท าลายหมด จึงเป็นแหล่งอาหารท่ีใหส้ารตา้นอนุมูลอิสระสูง การท่ีร่างกายไดรั้บสารตา้นอนุมูลอิสระพอเพียงต่อ
ความตอ้งการในแต่ละวนั จะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหวัใจ โรคหลอด เลือด และ โรคมะเร็งได ้  

ผลิตภณัฑ์อาหารว่างชนิดแท่ง หรือ Snack food bar ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนผสมท่ีเป็นช้ิน ขนาดเล็ก น ามาอดัแท่ง
โดยยึดดว้ยสารยึดเกาะ (binder) โดยอาจมีการเคลือบผิวนอกของช้ินอาหารหรือไม่มีก็ได ้ส าหรับประเทศไทยผลิตภณัฑ์
ประเภทน้ีส่วนมากเป็นอาหารว่างแบบพ้ืนบ้าน เช่น กระยาสารท ขา้วแตน ขนมนางเล็ด ถัว่ตดั และถัว่กระจก เป็นตน้                
(ปาริสุทธ์ิ, 2550) ซ่ึงในปัจจุบนัผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งเป็นอาหารวา่งท่ีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค  ท าใหผู้ว้จิยัมีแนวคิด
ในการน าขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีมาท าเป็นผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งและผสมมะละกอตากแหง้ลงไปเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑธ์ญัพืชอดั
แท่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงข้ึน  เพราะขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีและมะละกอเป็นแหล่งอาหารท่ีอุดมไปดว้ยวติามินเอ วติามิน
ซี วิตามินบี1 บี2 ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัสสูง  ท่ีส าคญัอุดมไปดว้ยสารเบตา้แคโรทีนท่ีช่วยตา้นมะเร็ง มีเส้นใยอาหารช่วย
ระบบการขบัถ่าย และมีสารเพคตินท่ีช่วยเคลือบกระเพาะอาหาร นอกจากน้ียงัมีสารตา้นอนุมูลอิสระสูง การท่ีร่างกายไดรั้บ
สารตา้นอนุมูลอิสระ พอเพียงต่อความตอ้งการในแต่ละวนั จะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือด และ โรคมะเร็งได ้จากขอ้มูลดงักล่าวจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการพฒันาธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์
เบอร์ร่ีผสมมะละกอตากแห้ง   โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั ดงัน้ี  เพ่ือศึกษาวิธิการท าขา้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอรร่ี             
หาสูตรมาตรฐานของธญัพืชอดัแท่ง ศึกษาวิธีการท ามะละกอตากแหง้และปริมาณมะละกอตากแหง้ในการท าธญัพืชอดัแท่ง
จากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร่ีวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการและค านวณตน้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑ์
ธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตากแหง้ 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1.  ศึกษาวธีิการท าขา้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี 
 เตรียมตวัอยา่งขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีส าหรับหาวธีิการท่ีเหมาะสมในการท าขา้วพอง โดยน าขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี
แช่น ้ า 30 นาที หุงในอตัราส่วนขา้วต่อน ้ าท่ีปริมาณ 1:1.5 จากนั้นน าขา้วพองไปตากแดดให้แห้ง  น ามาทดลองท าขา้วพอง
ดว้ยกรรมวิธี 2 วิธี ดงัน้ี วิธีการคัว่ท่ีอุณหภูมิ 250 0C และวิธีการทอดท่ีอุณหภูมิ 200 0C (รัตนาภรณ์, 2549) จากนั้นน าขา้ว
กลอ้งไรซ์เบอร์รีท่ีไดม้าวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ดงัน้ี คุณภาพทางเคมี ไดแ้ก่ การหาความช้ืน (AOAC. 
2000) ปริมาณน ้ าอิสระ (aw) (วดัดว้ยเคร่ือง Moisture Balance ยี่ห้อ AND รุ่น MX50) คุณทางกายภาพ ไดแ้ก่ วดัเน้ือสัมผสั
(การพองตวัและความกรอบ วดัดว้ยเคร่ืองTexture Analyzer)  
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2.  ศึกษาหาสูตรมาตรฐานของธญัพืชอดัแท่ง 
 รวบรวมสูตรธญัพืชอดัแท่ง จ านวน 3 สูตร จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท าการทดลองธญัพืชอดัแท่งทั้ง 3 สูตร ตาม
ส่วนผสมวิธีการท่ีไดม้า โดยใชข้า้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีท่ีไดจ้ากการทดลองในขั้นตอนท่ี 1 ใส่ลงในส่วนผสม ดงั
ตารางท่ี 1 ท าการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดว้ยวิธีการ
ชิมแบบใหค้ะแนนความชอบ 9 ระดบั (9-Point Hedonie Scale) โดยใชผู้ท้ดสอบชิมจ านวน 40 คน เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) เพื่อคดัเลือกสูตรท่ีผูท้ดสอบชิมใหค้ะแนนการยอมรับมาก
ท่ีสุด เพ่ือน าไปใชใ้นทดลองขั้นต่อไป 
ตารางที ่1 ส่วนผสมตามสูตรพ้ืนฐานของผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่ง  

ส่วนผสม 
ปริมาณส่วนผสมตามสูตรพ้ืนฐานท่ีใชใ้นผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่ง (ร้อยละ) 

สูตรท่ี 1 สูตรท่ี 2 สูตรท่ี 3 

ขา้วพอง (ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ี) 
งาขาวคัว่ 
ถัว่ลิสงคัว่ 
เมลด็ฟักทองอบแหง้ 
น ้าตาลทรายขาว 
กระเทียมผง 
แบะแซ 
กุง้แหง้ 
เกลือ 
เนยสดรสจืด 

28 
30 
- 
15 
11 
1 
30 
11 
1 
3 

34 
18 
14 
9 
7 
1 
34 
7 
1 
3 

54 
10 
9 
5 
9 
1 
40 
9 
1 
3 

หมายเหตุ : สูตรท่ี 1 ศรีสมร และมณี, 2537, สูตรท่ี 2 อุบล, 2549 และสูตรท่ี 3 พลศรี, 2545 

 วธีิท าธญัพืชอดัแท่ง 
   1) ตั้งกระทะใหร้้อน ใส่เนยสดและกระเทียมผงคนใหเ้ขา้กนั เป็นเวลา 1 นาที 
   2) ใส่ขา้วพอง ถัว่ลิสงคัว่ เมลด็ฟักทองอบแหง้ กุง้แหง้และงาขาวคัว่ คนใหเ้ขา้กนั เป็นเวลา 2 นาที 
   3) ใส่น ้ าตาลทรายและเกลือคนใหเ้ขา้กนั 5 นาที หรือจนน ้ าตาลทรายและเกลือละลาย 
   4) ใส่แบะแซคนให้เขา้กนั 2 นาที น ามาอดัใส่บล็อกให้แน่น พกัให้เยน็ ใชมี้ดฟันเล่ือยตดัเป็นแท่ง น าไปอบท่ี
อุณหภูมิ 110 oC เป็นเวลา 5 นาที 
3.  ศึกษาวิธีการท ามะละกอตากแห้งและปริมาณมะละกอตากแห้งในการท าธัญพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร่ีผสม
มะละกอตากแหง้ 
 3.1  การหาวิธีการท ามะละกอตากแห้ง โดยคดัเลือกมะละกอพนัธ์ุแขกด าท่ีมีลกัษณะห่าม มีปริมาณน ้ าตาล(o 

Brix) อยูท่ี่ระดบั 15-18 o Brix เป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกมะละกอท่ีน ามาตากแห้ง น ามาลา้งให้ สะอาด ปอกเปลือก หั่นใหมี้
ช้ินขนาด กวา้ง x ยาว x สูง เท่ากบั 5x5x5 มิลลิเมตร หาวธีิการตากแหง้เพ่ือใหไ้ดม้ะละกอตากแหง้ท่ีมีคุณภาพดีต่อการใชเ้ป็น
วตัถุดิบในการท าธญัพืชอดัแท่ง  ดว้ยวธีิการ 3 วธีิ ดงัน้ี 
 1) น ามะละกอท่ีเตรียมไวไ้ปตากแดดใหแ้หง้ 
 2) น ามะละกอท่ีเตรียมไวม้าลวกในน ้ าเดือด 1 นาที และน ามะละกอมาแช่ในน ้ าเยน็ทนัที สงข้ึนพกัให้
สะเด็ดน ้ า น าไปตากแดดใหแ้หง้ 
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 3) น ามะละกอท่ีเตรียมไวแ้ช่น ้ าปูนใสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นน าไปลวกในน ้ าเช่ือมในอตัราส่วน
น ้ าตาลต่อน ้ าท่ี 2 : 3 เป็นเวลา 5 นาที พกัใหส้ะเด็ดน ้ า น าไปตากแดดใหแ้หง้ 
 การตากมะละกอใชเ้วลา 10 ชัว่โมง เร่ิมตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 16.00 น.ซ่ึงใชช่้วงเวลาดงักล่าวเป็นเกณฑ์
ในการตากมะละกอใหแ้หง้ น ามะละกอตากแหง้ท่ีไดจ้ากวิธีการทั้ง 3 วธีิ มาวเิคราะห์หาความช้ืน (AOAC. 2000) ปริมาณน ้ า
อิสระ และคุณภาพดา้นสี L*, a* และb* เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
(DMRT)  เพ่ือคดัเลือกมะละกอตากแห้งท่ีเหมาะสมส าหรับการท าธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร่ีผสมมะละกอตาก
แหง้ในขั้นตอนต่อไป 
 3.2  การหาปริมาณมะละกอตากแหง้ในการท าธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร่ี โดยใชสู้ตรมาตรฐานของ
ธญัพืชอดัแท่งท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากการทดลองในขั้นตอนท่ี 2 น ามาศึกษาหาปริมาณท่ีเหมาะสมของมะละกอตากแหง้ท่ี
จะผสมในผลิตภณัฑ์ธัญพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ี 5 ระดบั คือ 5 , 10, 15, 20 และ 25 % ของน ้ าหนักส่วนผสม 
ประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัในดา้น สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสมัผสั และความชอบโดยรวม ดว้ยวธีิการชิมแบบใหค้ะแนน
ความชอบ 9 ระดบั (9-Point Hedonic Scale) โดยใชผู้ท้ดสอบชิม จ านวน 40 คน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย
วธีิ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
 4.  วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการ และค านวณตน้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดั
แท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร่ีผสมมะละกอตากแหง้ 
  โดยน าผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร่ีผสมมะละกอตากแห้งท่ีไดรั้บคดัเลือกจากการทดลอง
ในขอ้ 3.2 มาวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการ และค านวณตน้ทุนการผลิต ดงัน้ี 
  4.1 คุณภาพทางกายภาพ ไดแ้ก่ 
   1) ค่าสี วดัดว้ยเคร่ือง Hunter Lab รุ่น Color Flex 
   2) ค่าเน้ือสมัผสั/ความกรอบ วดัดว้ยเคร่ือง Texture Analyzer 
  4.2 คุณภาพทางเคมี ไดแ้ก่ 
   1) ความช้ืน (AOAC. 2000) 
   2) ปริมาณน ้ าอิสระ(Water Activity) วดัดว้ยเคร่ือง Moisture Balance 
  4.3 คุณค่าทางโภชนาการ 
   1) วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตาก
แห้ง ณ ห้องปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย) โดยส่งตวัอยา่งผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอ
ตากแหง้ไปวเิคราะห์คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม และหน่ึงหน่วยบริโภค 
   2) วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตาก
แหง้เปรียบเทียบกบัสูตรมาตรฐานธญัพืชอดัแท่งโดยใชโ้ปรแกรม Nutrisurvey 2007 
  4.4 ค านวณตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตากแหง้ ใชแ้นวทาง
ขอ้มูลของกระทรวงอุตสาหกรรม รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย ซ่ึงแบ่งสัดส่วนตน้ทุนดงัน้ี คือ จากตน้ทุนทั้งหมด 100 
ส่วน คิดเป็นค่าวตัถุดิบร้อยละ 68.60 ค่าแรงงานร้อยละ 5.60 ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานร้อยละ 12.10 ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรร้อย
ละ 4.50 และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 9.20 ในการค านวณ ตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์ 
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ผลและวจิารณ์ผล 
1.  ผลการศึกษาวธีิการท าขา้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ี พบวา่ การคัว่ขา้วท่ีอุณหภูมิ 250 oC และการทอดขา้วท่ี

อุณหภูมิ 200 oC ในปริมาณ 20 กรัม ขา้วมีการพองตวัเต็มท่ีแตกเป็นเมล็ด ร่วนไม่ติดกนั เน้ือสัมผสัมีลกัษณะเบา  แต่เม่ือคัว่
หรือทอดนานจะมีสีเขม้ข้ึน มีรสขมและกล่ินไหม ้  

ตารางที ่2  คุณภาพทางเคมีและกายภาพทางของขา้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีดว้ยวธีิการคัว่และการทอด 

คุณภาพทางกายภาพ 
และเคมี 

ขา้วกลอ้งไรซ์เบอรืร่ี
ตากแหง้ 

ขา้วพอง 
จากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ี t df P 
การคัว่ การทอด 

ความช้ืน 
ปริมาณน ้ าอิสระ 
สี     L* 

       a* 

       b* 

3.08+0.19 
0.67+0.04 
14.68+0.02 
1.62+0.01 
0.31+0.01 

2.46+0.28 
0.24+0.01 
20.72+0.01 
5.12+0.01 
3.62+0.01 

1.60+0.14 
0.19+0.01 
20.01+0.02 
5.96+0.02 
5.17+0.01 

145.431* 

13.416* 

122.107* 

-222.361* 

-318.025* 

4 
4 
4 
4 
4 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 
หมายเหตุ : * หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั(p≤0.05) 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี จากตารางท่ี 2 พบวา่ ความช้ืนของขา้วไรซ์เบอร่ีตากแห้งมีความช้ืน 3.08 
และมีปริมาณน ้ าอิสระ 0.67 ขา้วพองจากเขา้วไรซ์เบอร่ีคัว่มีความช้ืน 1.56 ปริมาณน ้ าอิสระ 0.14 ขา้วพองทอดมีความช้ืน 
1.60 ปริมาณน ้ าอิสระ 0.19 การคัว่และการทอดขา้วพองมีผลให้ความช้ืน และปริมาณน ้ าอิสระลดต ่าลง ท าให้ขา้วพอง
สามารถเก็บรักษาได้นานไม่เส่ือมเสียโดยง่าย ขา้วพองท่ีทอดมีลกัษณะพองตวัดีกว่าขา้วพองท่ีคัว่เล็กน้อย และผลการ
วเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพดา้นสีของขา้วพองจากขา้วไรซ์เบอร์ร่ีทอด ค่าสี L* มีค่าความสวา่งสูงข้ึน a* ค่าความเป็นสีแดง
เพ่ิมขน้ และ b* ค่าความเป็นสีเหลืองเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัขา้วไรซ์เบอร์ร่ีตากแห้งและขา้วพองคัว่  ดงันั้นในการวิจยั
คร้ังน้ีไดค้ดัเลือกขา้วพองจากขา้วไรซ์เบอร่ีท่ีไดจ้ากการคัว่น ามาใชใ้นส่วนผสมในการท าธัญพืชอดัแท่ง เพ่ือลดปริมาณ
ไขมนัท่ีอาจท าใหมี้ผลต่อคุณภาพทางประสาทสมัผสัของธญัพืชอดัแท่งในระหวา่งการเก็บรักษา และลดพลงังานจากปริมาณ
ไขมนัท่ีใชท้อดได ้

2. ผลการศึกษาหาสูตรมาตรฐานของธญัพืชอดัแท่ง พบวา่ สูตรท่ี 2 (อุบล, 2549) ไดรั้บการยอมรับคะแนนค่าเฉล่ีย
สูงสุดในดา้นสี กล่ิน รสชาติ ลกัษณะเน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p≤0.05) ดงัตารางท่ี 3 ซ่ึงผูท้ดสอบชิมไดใ้หข้อ้เสนอแนะในสูตรท่ี 2 ท่ีไดรั้บคะแนนเฉล่ียโดยรวมสูงสุดใน
แต่ละดา้นวา่ ควรปรับปรุงในดา้นรสชาติโดยควรเพ่ิมรสชาติหวาน 
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ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียคะแนนผลการยอมรับทางประสาทสมัผสัของธญัพืชอดัแท่ง ทั้ง 3 สูตร 

คุณลกัษณะธญัพืชอดัแท่ง 
สูตรมาตรฐาน* 

1 2 3 
สี 
กล่ิน 
รสชาติ 
ลกัษณะเน้ือสมัผสั 
ความชอบโดยรวม 

7.20 ± 1.32a 

6.05 ± 1.47b 

6.20 ± 1.45b 

6.10 ± 1.58b 

6.63 ± 1.39b 

7.35 ± 1.21a 

6.93 ± 1.31a 

7.58 ± 1.45a 

7.40 ± 1.37a 

7.90 ± 0.93a 

5.63 ± 1.66b 

6.28 ± 1.22ab 

6.33 ± 1.58b 

6.95 ± 1.26a 

6.93 ± 1.23b 

หมายเหตุ : * สูตรท่ี 1 ศรีสมร และมณี, 2550, สูตรท่ี 2 อุบล, 2559 และสูตรท่ี 3 พลศรี, 2545 
  ** ตวัอกัษร a – b หมายถึง ค่าเฉล่ียของขอ้มูลในแนวนอนเดียวกนัท่ีมีตวัอกัษรต่างกนั หมายถึง มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั (p≤0.05) 

 

  
ภาพที ่1 ธญัพืชอดัแท่งจากสูตรพ้ืนฐาน 3 สูตร 

3.  ผลการศึกษาวธีิการท ามะละกอตากแหง้และปริมาณมะละกอตากแหง้ในการท าธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้ง
ไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตากแหง้ 
 3.1 ผลการศึกษาวธีิการท ามะละกอตากแหง้ ดว้ยวธีิการ 3 วธีิ ดงัน้ี วธีิท่ี 1 น ามะละกอท่ีเตรียมไวไ้ปตากแดดให้
แห้ง วิธีท่ี 2 น ามะละกอท่ีเตรียมไวม้าลวกในน ้ าเดือด 1 นาที และน ามะละกอมาแช่ในน ้ าเยน็ทนัที สงข้ึนพกัให้สะเด็ดน ้ า 
น าไปตากแดดให้แห้ง วิธีท่ี 3 น ามะละกอท่ีเตรียมไวแ้ช่น ้ าปูนใสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นน าไปลวกในน ้ าเช่ือมใน
อตัราส่วนน ้ าตาลต่อน ้ าท่ี 2 : 3 เป็นเวลา 5 นาที พกัใหส้ะเด็ดน ้ า น าไปตากแดดใหแ้หง้ 
          ผลการทดลอง พบว่า ลกัษณะปรากฏของมะละกอตากแห้งทั้งวิธี 3 วิธี พบว่า รูปร่างของช้ินมะละกอ
เปล่ียนแปลงไปมีขนาดเล็กลงกวา่เดิม  ซ่ึงมะละกอตากแห้งวิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 มีรูปทรงเปล่ียนแปลงจากเดิมโดยมะละกอ
ตากแห้งจะหดเลก็ลงจากเดิม ดงัแสดงในภาพท่ี 2 มะละกอตากแหง้ดว้ยวิธีการท่ี 1และ 2 มะละกอมีลกัษณะผิวเห่ียว รูปร่าง
ไม่สวย  ส่วนมะละกอตากแห้งท่ีไดจ้ากวิธีการท่ี 3 มีลกัษณะช้ินสวยงาม หดตวัเล็กนอ้ย สีของมะละกอตากแห้งดว้ยวิธีท่ี 2 
และ 3 ใหสี้แดงสม้ ใกลเ้คียงกนั แตกต่างจากมะละกอตากแหง้ดว้ยวธีิท่ี 1 จะมีสีแดงเขม้ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากมะละกอตากแหง้
วธีิท่ี 2 และ 3 ผา่นกระบวนการลวกก่อนน ามาท าแหง้นั้นสามารถยบัย ั้งเอมไซน์ท่ีท าใหเ้กิดปฏิกิริยาการเกิดสีน ้ าตาลหลงัการ
ท าใหแ้หง้ได ้(สมบติั, 2529)  

สูตรท่ี 1                       สูตรท่ี 2          สูตรท่ี 3 
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ภาพที ่2 ลกัษณะปรากฏของมะละกอตากแหง้ทั้ง 3 วธีิ 

ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีของมะละกอตากแหง้ทั้ง 3 วธีิ 

คุณภาพทางเคมีและกายภาพ 
มะละกอตากแหง้* 

วธีิท่ี 1 วธีิท่ี 2 วธีิท่ี 3 

ความช้ืน(ร้อยละ) 2.19±0.58b 1.31±0.10a 2.71±0.42c 

ปริมาณน ้ าในอาหาร 0.25±0.02b 0.20±0.02a 0.32±0.03c 

สี L* 43.63+0.05b 29.71+0.03a 51.11+0.01c 

              a* 21.04+0.02c 16.34+0.07b 16.23+0.03a 

              b* 22.35+0.03c 13.84+0.01a 15.15+0.02b 

หมายเหตุ : * วธีิท่ี 1 คือมะละกอท่ีหัน่ แลว้น าไปตากแหง้ 
   วธีิท่ี 2 คือมะละกอท่ีหัน่ น าไปลวกในน ้ าเดือด 1 นาที แลว้น าไปตากแหง้ 
   วธีิท่ี 3 คือมะละกอท่ีหัน่แลว้น าไปลวกในน ้ าเช่ือม 5 นาที แลว้น าไปตากแหง้  
 ** ตวัอกัษร a – c หมายถึง ค่าเฉล่ียของขอ้มูลในแนวนอนเดียวกนัท่ีมีตวัอกัษรต่างกนั หมายถึง มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั (p≤0.05) 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของมะละกอตากแหง้ ทั้ง 3 วธีิ จากตารางท่ี 4 
พบวา่ มะละกอตากแหง้วธีิท่ี 2 มีความช้ืนและปริมาณน ้ าอิสระนอ้ยท่ีสุด 1.31 และปริมาณน ้ าอิสระเท่ากบั 0.20  รองลงมาคือ
มะละกอตากแหง้วิธีท่ี 1 มีความความช้ืน 2.19 และปริมาณน ้ าอิสระเท่ากบั 0.25 มะละกอท่ีมีความช้ืนมากท่ีสุด คือ มะละกอ
ตากแห้งวิธีท่ี 3 มีความความช้ืน 2.71 และปริมาณน ้ าอิสระ เท่ากบั 0.32 ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากความช้ืนท่ีมีอยู่ในน ้ าตาลจาก
น ้ าเช่ือมท่ีใชล้วกมะละกอก่อนการตากแห้ง ผลการวิเคราะห์คุณภาพดา้นสี พบวา่ มะละกอตากแห้งวิธีท่ี 1 มีค่าสี L* 43.63 
มะละกอตากแห้งวิธีท่ี 2 มีค่าสี L* 29.71 ส่วนมะละกอตากแห้งวิธีท่ี 3 ค่าสี L* 51.11 ดงันั้นมะละกอท่ีมีค่าความสวา่งมาก
ท่ีสุดคือมะละกอตากแหง้วธีิท่ี 3 ค่าสี a* ค่าความเป็นสีแดงของมะละกอตากแหง้ทั้ง 3 วธีิจะลดลงตามล าดบั คือ 21.04, 16.34 
และ 16.23 และค่าสี b* ค่าความเป็นสีเหลือง พบว่ามะละกอตากแห้งวิธีท่ี 1 มีค่าสี b* มากท่ีสุดอยู่ท่ี 22.35 รองลงมาคือ
มะละกอตากแห้งวิธีท่ี 3 มีค่าสี b* 15.15 ส่วนมะละกอตากแห้งวิธีท่ี 2 มีค่าสี b* น้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 13.84 ดังนั้นวิธีการท า
มะละกอตากแห้’ทั้ ง 3 วิธี มีผลต่อความช้ืน ปริมาณน ้ าอิสระ และคุณภาพด้านสี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(p≤0.05)  เม่ือพิจารณาคุณภาพ ดา้นความช้ืน ปริมาณน ้ าอิสระ  ดา้นสี และดา้นรูปทรง พบวา่มะละกอตากวิธีท่ี 3 มีลกัษณะ
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ท่ีเหมาะสมส าหรับการน าไปเป็นส่วนผสมของธัญพืชอดัแท่ง จึงเลือกมะละกอตากแห้งวิธีการท่ี 3 ไปท าการทดลองใน
ขั้นตอนต่อไป 
 3.2 ผลการศึกษาหาปริมาณมะละกอตากแห้งในการท าธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ี พบวา่ ผลการ
วเิคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผสัของปริมาณมะละกอตากแหง้ในการท าธญัพืชอดัแท่งทีมีส่วนผสมมะละกอตากแห้งใน
ท่ีปริมาณแตกต่างกนั 6 ระดบั คือ 0, 5, 10, 15, 20 และ 25 % ต่อน ้ าหนกัของส่วนผสมทั้งหมด โดยใชผู้ท้ดสอบชิมจ านวน 40 
คน พบวา่ ลกัษณะปรากฏ ดา้นสี และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) ดงัตารางท่ี 5 
ตารางที ่5 ค่าเฉล่ียคะแนนผลการยอมรับทางประสาทสมัผสัของปริมาณมะละกอตากแหง้ในการท าธญัพืชอดัแท่ง 

คุณลกัษณะ 
ธญัพืชอดัแท่ง 

ปริมาณมะละกอ(%) 
0 5 10 15* 20 25 

สี 6.42±1.08a 6.45±1.08a 6.92±1.04ab 7.55±0.93c 6.97±1.18abc 7.20±1.15bc 
กล่ิน 6.65±1.33a 6.62±1.19a 6.65±1.16a 7.10±0.92a 6.52±1.24a 6.85±1.25a 
รสชาติ 6.85±1.45a 7.07±1.18a 6.77±1.12a 7.22±1.32a 6.82±1.29a 6.97±1.04a 

เน้ือสมัผสั 7.12±1.24a 7.10±1.29a 6.77±1.31a 7.2±01.18a 6.60±1.37a 6.97±1.16a 
ความชอบโดยรวม 7.25±0.89ab 7.25±0.77ab 6.92±1.20a 7.67±1.02b 6.95±1.13a 6.97±1.14a 
หมายเหตุ :  * สูตรท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด 
 ** ตวัอกัษร a – c หมายถึงค่าเฉล่ียของขอ้มูลในแนวนอนเดียวกนัท่ีมีตวัอกัษรต่างกนั หมายถึง มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั (p≤0.05) 
 จากตารางท่ี 5 ปริมาณมะละกอตากแห้ง 15 % ไดรั้บการยอมรับคะแนนค่าเฉล่ียสูงสุดในดา้นสี กล่ิน รสชาติ 
ลกัษณะเน้ือสัมผสั และความชอบดงัน้ี 7.55, 7.10, 7.22, 7.2 และ 7.67 ตามล าดบั ซ่ึงผูท้ดสอบชิมมีความเห็นว่าธญัพืชอดั
แท่งผสมมะละกอตากแหง้ 15 % มีสีสนัสวยงาม มีความเหมาะสมน่ารับประทาน ดงันั้นการใส่มะละกอตากแหง้ท่ีผสมลงไป
ในธญัพืชอดัแท่งมีผลต่อลกัษณะปรากฏในดา้นสี และความชอบโดยรวม แต่ไม่มีผลต่อการยอมรับดา้นกล่ิน รสชาติ และ
เน้ือสมัผสั 
 4.  ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการ และค านวณตน้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑ์
ธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตากแหง้  
 4.1 คุณภาพทางกายภาพ พบวา่  เม่ือน าผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตากแห้ง 
มาเปรียบเทียบกบัสูตรมาตรฐาน พบวา่ ค่าสี L* มีความสวา่งลดลง  ค่า a* ความเป็นสีแดงเพ่ิมข้ึน และ ค่า b* ความเป็นสี
เหลืองลดลงเม่ือเทียบกบัสูตรมาตรฐาน ค่าความกรอบหรือค่าเน้ือสมัผสัจะเพ่ิมข้ึน ดงัตารางท่ี 6 
 4.2 คุณภาพทางเคมี พบว่า ค่าความช้ืน(0.35), ปริมาณน ้ าอิสระ (0.05) ของผลิตภณัฑ์ธัญพืชอดัแท่งจากขา้ว
กลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตากแห้งเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัสูตรมาตรฐาน (0.08 และ 0.01 ตามล าดบั) ค่าสี พบวา่ ค่าสี L*  
และ b * ลดลง แต่ค่าสี a* เพ่ิมข้ึน ดงันั้น ปริมาณมะละกอตากแหง้ท่ีใส่มีผลท าให ้ความช้ืน ปริมาณน ้ าอิสระ ค่าสี a* และค่า
เน้ือสมัผสัหรือความกรอบเพ่ิมข้ึนดว้ย ดงัตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภณัฑ์ธัญพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสม
มะละกอตากแหง้เม่ือเทียบกบัสูตรมาตรฐาน 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพ 
ผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งจาก
ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสม

มะละกอตากแหง้ 

สูตรมาตรฐาน 
ธญัพืชอดัแท่ง 

 
t-test 

 
df 

 
P 

   ค่าสี    L* 43.64+0.08 45.71+0.05 -404.784* 4 .000 
             a*   3.38+0.04 1.82+0.04  257.667* 4 .000 
             b* 15.06+0.02  17.61+0.06 -522.150* 4 .000 
   ค่าเน้ือสมัผสั/ความกรอบ 39.35±5.70 34.10±6.06 1311.000* 4 .000 
   ความช้ืน 0.35+0.02 0.08+0.01    42.691* 4 .000 
   ปริมาณน ้ าอิสระ (aw) 0.05+0.01 0.01+0.01     8.500* 4 .001 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p≤0.05) 
 4.3 คุณค่าทางโภชนาการ จากตารางท่ี 7 พบวา่ ธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตากแหง้           
1 หน่วยบริโภค มีพลงังาน 200 กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรต 25 กรัม โปรตีน 6 กรัม ไขมนั 7 กรัม โคเลสเตอรอล 10 มิลลิกรัม 
น ้ าตาล 11 กรัม โซเดียม 160 มิลลิกรัม แคลเซียม 39.67 มิลลิกรัม วิตามินเอ 139.75 ไมโครกรัม อาร์ อี  ผลการวิเคราะห์ 
พบวา่ มีโปรตีน คิดเป็น 12 % และวิตามินเอ คิดเป็น 17.47 % ของสารอาหารท่ีแนะน าให้บริโภคประจ าวนัส าหรับคนไทย
อายตุั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป (Thai RDI) ถือไดว้า่เป็นผลิตภณัฑอ์าหารท่ีเป็นแหล่งของโปรตีนและวติามินเอ เน่ืองจากธญัพืชอดัแท่ง
จากขา้วไรซ์เบอร่ีผสมมะละกอตากแห้ง 1 หน่วยบริโภค มีโปรตีนคิดเป็น10-19 % และมีวิตามินเอไม่นอ้ยกว่า 15 % ของ 
Thai RDI  (ส านกังานอาหารและยา, 2556)  
ตารางที ่7  ผลการวเิคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (ทางเคมี) ของธญัพืชอดัแท่งจากขา้วไรซ์เบอร่ีผสมมะละกออบแหง้ใน
ปริมาณ 100 กรัม และหน่ึงหน่วยบริโภค (43 กรัม = 3 ช้ิน) 

พลงังานและสารอาหาร 
ต่อ 100   
กรัม 

หน่ึง
หน่วย
บริโภค 

อา้งอิงวธีิทดสอบ 

พลงังานทั้งหมด(กิโลแคลอรี) 470.42 200.00 Compendium of methods for food analysis(2003) 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 65.33 28.00 Compendium of methods for food analysis(2003) 
โปรตีน(กรัม) 13.44 6.00 AOAC (2012) 981.10 
ไขมนัทั้งหมด (กรัม) 17.26 7.00 AOAC (2012) 948.15 
โคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม) 20.19 10.00 In house  method based on AOAC (2012) 976.26 
น ้าตาล (กรัม) 26.46 11.00 Compendium of methods for food analysis(2003) 
โซเดียม (มิลลิกรัม) 365.63 160.00 In house  method TE-CH-134 based on AOAC(2012) 

984.27 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 92.26 39.67 In house  method TE-CH-134 based on AOAC(2012) 

984.27 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference           744 
 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

เบตา้-แคโรทีน (ไมโครกรัม) 1950.00 139.75 In house  method based on Chemical and Technical 
Assessment (2004) 

วติามินเอ(ไมโครกรัม อาร์อี)* 325.00 139.75 Calculation 
หมายเหตุ : * วติามินเอไดจ้ากการค านวณเบตา้แคโรทีนตามวธีิของ สิริพนัธ์ุ (2555) 
 เม่ือน าธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร่ีผสมมะละกอตากแห้ง มาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการโดยใช้
โปรแกรม Nutrisurvey 2007 เปรียบเทียบกับธัญพืชอดัแท่งสูตรมาตรฐาน จากตารางท่ี 8 พบว่า ธัญพืชอดัแท่งจากขา้ว
กลอ้งซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตากแห้งมีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ พลงังาน (1.89), โปรตีน (0.07), คาร์โบไฮเดรต 
(1.67), ไฟเบอร์ (0.07), วิตามินเอ (60.93), วิตามินซี(10.93) และแคลเซียม (1.67) ส่วนสารอาหารอ่ืนๆ มีปริมาณท่ีเท่ากนั 
เม่ือเปรียบเทียบกบัธญัพืชอดัแท่งสูตรมาตรฐาน ดงันั้น จะเห็นไดว้า่การใชข้า้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีและใส่มะละกอตากแหง้ลง
ไปในธญัพืชอดัแท่ง ท าใหคุ้ณค่าทางโภชนาการเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะวติามินเอ 

ตารางที ่8 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร่ีผสมมะละกออบแหง้เปรียบเทียบกบั          
 สูตรมาตรฐานธญัพืชอดัแท่ง 

สารอาหาร สูตรมาตรฐาน ธญัพืชผสมมะละกออดัแท่ง ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน 

Energy (kcal.) 585.70 596.80 1.89 
protein (11%), (g.) 15.50 15.60 0.07 
fat (39%), (g.) 26.80 26.8 0 
carbohydr.(50%),(g.) 72.20 74.7 1.67 
dietary fiber (g.) 2.90 3.00 0.07 
Vit. A (µg.) 178.30 269.70 60.93 
carotene (mg.) 0.70 0.70 0 
Vit. E (mg.) 230.50 230.50 0 
Vit. B1 (mg.) 0.30 0.30 0 
Vit. B2 (mg.) 0.20 0.20 0 
Folate (mg.) 16.30 16.30 0 
Vit. C (mg.) 1.20 17.60 10.93 
potassium (mg.) 58.70 58.70 0 
calcium (mg.) 193.00 195.50 1.67 
Magnesium (mg.) 2.70 2.70 0 
zinc (mg.) 1.10 1.10 0 
Polyphenol (mg.) 38.59 38.59 0 
Gamma Oryzanol (µg.) 157.08 157.08 0 

  4.4 ค านวณตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์ธัญพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตากแห้ง พบว่า ราคา
ของวตัถุดิบท่ีใช้ในการท าธัญพืชผสมมะละกออดัแท่งต่อสูตร 25.13 บาท จากตารางท่ี 9 ค่าแรงงาน 2.05 บาท ตน้ทุน
พลงังาน 4.43 บาท ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัร 1.64 บาท และค่าชจ่้ายอ่ืนๆ 3.37 บาท ดงันั้นตน้ทุนทั้งหมดของผลิตภณัฑธ์ญัพืช

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwij0MXXjYHJAhVBwY4KHfzeDHo&url=http%3A%2F%2Fwww.foodnetworksolution.com%2Fwiki%2Fword%2F3145%2Fpolyphenol-%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A5&usg=AFQjCNHfIh-BncYC7-k78rsgX22sV5M1Kg&bvm=bv.106923889,d.c2E
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อดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตากแห้ง เท่ากบั 36.62 บาท (10 ช้ิน/สูตร) ตน้ทุนต่อ 1 ช้ิน เท่ากบั 3.66 บาท 
และต่อ 1 หน่วยบริโภคเท่ากบั 10.98 บาท  
ตารางที ่19 ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีใชใ้นการท าธญัพืชผสมมะละกออดัแท่ง 

วตัถุดิบ ปริมาณท่ีใชต้่อสูตร(กรัม) ราคา (บาท) 
    ขา้วไรซ์เบอร่ี 34 3.40 
น ้ามนัปาลม์ 200 7.40 
งาขาว 18 1.08 
ถัว่ลิสง 14 0.98 
เมลด็ฟักทอง 9 2.88 
น ้าตาลทรายขาว 13 0.33 
กระเทียมผง 1 0.70 
  กุง้แหง้ 7 4.20 
  เกลือ 1 0.04 
  เนยสดรสจืด 6 2.33 
  มะละกอ 21 0.21 
  ปูนแดง 10 0.50 
                                                                              ราคาตน้ทุนธญัพืชผสมมะละกออดัแท่ง     25.13   บาท 

หมายเหตุ : ธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีผสมมะละกอตากแหง้ได ้10 ช้ิน  ราคาวตัถุดิบ ณ เดือนกรกฎาคม 2559 
 

สรุปผลการวจัิย 
ผลการวิจยัสรุปไดว้า่วิธีการท าขา้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์ร่ีดว้ยกรรมวิธีการคัว่ท่ีอุณหภูมิ 250 0C และทอดท่ี

อุณหภูมิ 200 0C นั้นมี ค่าความช้ืน และ สี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ(p≤0.05) จึงเลือกขา้วพองจากวิธีการคัว่มา
เป็นส่วนผสม ในการหาสูตรมาตรฐานธญัพืชอดัแท่ง จ านวน 3 สูตร ประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัดา้นสี กล่ิน รสชาติ 
เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ซ่ึงสูตรท่ี 2 มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัมากท่ีสุด เม่ือหาวิธีการท ามะละกอ
ตากแหง้จาก 3 วธีิ พบวา่ การแช่มะละกอในน ้ าปูนใส 1 ชัว่โมง ลวกน ้ าเช่ือม 5 นาทีและตากแดด 10 ชัว่โมง มีความเหมาะสม
ท่ีสุด  และการหาปริมาณมะละกออบแห้งในผลิตภณัฑธ์ัญพืชอดัแท่ง 5 ระดบั คือ 5, 10, 15, 20 และ 25 % พบวา่ ปริมาณ
มะละกออบแห้งในธัญพืชอดัแท่ง 15 % ไดรั้บคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัมากท่ีสุด ดา้นสี กล่ิน รสชาติ เน้ือ
สัมผสั และความชอบโดยรวม และมีผลให้ ค่าสี L* (15.06) และ b* (43.60) ลดลง ค่าสี a* (3.38), ค่าเน้ือสัมผสั (39.35), 
ความช้ืน (0.35), ปริมาณน ้ าอิสระ (0.05) และคุณค่าทางโภชนาการเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะวติามินเอ (60.93) และมีตน้ทุนการผลิต
ต่อหน่ึงหน่วยบริโภค เท่ากบั 10.98 บาท   

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการท าวิจยั พบว่า ส่วนผสมของธัญพืชอดัแท่งสามารถดดัแปลงเป็นส่วนผสมของอาหาร
ชนิดอ่ืนได ้ควรศึกษารูปทรงและขนาดช้ินท่ีผูบ้ริโภคให้การยอมรับเพ่ือพฒันารูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถช่วยยดือายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑเ์พ่ือใชใ้นเชิงพาณิชยต์่อไป  
 

กติติกรรมประกาศ 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference           746 
 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

ขอบคุณหลกัสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ ท่ีให้ความช่วยเหลือในการท างานวิจยั 
รวมถึงคณะศิลปศาสตร์ ท่ีใหก้ารสนบัสนุนทุนส าหรับการท าวจิยัในคร้ังน้ี 
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ผลของน า้หมักกล้วยตากต่อคุณภาพโดนัท 
Effect of Fermented Liquid from Dried Banana on the Quality of Donut 

 
พิมพช์ฎา อิทธิวฒัพงศ์1*  จารว ี  แซ่ล้ิม1  และ พรทอง   ตมกลาง1  

Pimchada Itthivadhanapong1*   Jarawee Saelim 1  Pornthong Tomklang 1 
 

บทคัดย่อ  
 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิตโดนทัยีสตจ์ากน ้ าหมกัชีวภาพจากกลว้ยตาก เพื่อทดแทนการใชย้ีสตท่ี์ขายทาง
การคา้ โดยการน ากลว้ยตากผสมกับน ้ าและน ้ าตาล (100 กรัม, 200 กรัม และ500 กรัม ตามล าดับ) หมกัในภาชนะปิดท่ี
อุณหภูมิหอ้ง จากนั้นผลิตแป้งหมกัตั้งตน้ (Starter dough) โดยกรองน ้ าหมกัจ านวน  100 มิลลิลิตร ผสมกบัแป้งสาลี 500 กรัม 
หมกัท่ีอุณหภูมิห้อง 3 วนั แลว้ผลิตโดนทัจากยีสตธ์รรมชาติ โดยใชแ้ป้งหมกัตั้งตน้ร้อยละ 20 25 และ 30  เปรียบเทียบกบั
โดนัทท่ีผลิตโดยใชย้ีสต์ทางการคา้ (สูตรควบคุม) วิเคราะห์คุณภาพขนมโดนัททางกายภาพ ลกัษณะเน้ือสัมผสั  และเคมี 
พบวา่ โดนทัยีสตท่ี์ใชแ้ป้งหมกัตั้งตน้ร้อยละ 30 และโดนทัยสีตท์างการคา้ (Control)  มีความสูงและเส้นผา่นศูนยก์ลางมาก
ท่ีสุดและมีความหนาแน่นต ่าท่ีสุด  โดนทัสูตรควบคุมมีปริมาณไขมนัร้อยละ 13.3  ส่วนโดนทัท่ีใชแ้ป้งหมกั ร้อยละ 20 25 
และ 30 มีปริมาณไขมนั เท่ากบั 14.3 13.3 และ 13 ตามล าดบั ส าหรับเน้ือสัมผสั พบวา่ เม่ือมีการเพ่ิมปริมาณแป้งหมกัตั้งตน้
จะท าใหค้วามแขง็ของขนมโดนทัลดลง และเม่ือเปรียบเทียบกบัสูตรควบคุม พบวา่โดนทัท่ีใชแ้ป้งหมกัตั้งตน้ร้อยละ 30 มีค่า
ความแขง็ ความเหนียวหนึบ  และพลงังานในการเค้ียวไม่แตกต่างกนั จากการศึกษาการยอมรับทางประสาทสมัผสัดว้ยวิธีให้
คะแนนความชอบแบบ 9 คะแนน (9 Point hedonic scaleโดย 1 =ไม่ชอบมากท่ีสุด และ 9 = ชอบมากท่ีสุด) พบวา่ โดนทัท่ีใช้
แป้งหมกัตั้งตน้ร้อยละ 30 มีคะแนนความชอบดา้น สี รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวมมากท่ีสุด และไม่พบความ
แตกต่างจากสูตรควบคุม  
 
ค าส าคญั : ยสีตธ์รรมชาติ, โดนทัยสีต,์ กลว้ยตาก 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to produce yeast donut from natural fermented dried banana in order to use instead 
of commercial yeast. The dried bananas, sugar and water (100 g, 200 g and 500 g, respectively) were mixed in a sterile 
sealed pot then fermented at ambient temperature for 3 days.  Starter dough was made by mixing 100 ml of filtered fermented 
starter liquid and 500 g of wheat flour in a closed container and leaved at room temperature for 3 days.  Then, natural yeast 
donut with 20, 25 and 30 % starter dough were made and compared with commercial yeast donut (control). Physical, textural 
and chemical properties of donuts were measured. Results revealed that donut containing 30% of starter dough and the 
commercial yeast donuts (Control.) had highest height and diameter, whereas lowest density and firmness. Control donut 
had a fat content 13.3% the donuts with 20, 25 and 30% starter dough had a fat content 14.3, 13.3 and 13%, respectively. 
Moreover, texture profile showed that the hardness decreases with the level of starter dough increase. Compared to the 
control, hardness gumminess and chewiness for the donut with 30% starter dough have no significant difference . The 
sensory evaluation was completed by using 9 points hedonic scale (1 = extremely dislike; 9 = extremely like). The results 
showed that donut with 30% starter dough had highest score of color, taste, texture, and overall liking and there were not 
significant from the control.  
 
Keywords: natural yeast, yeast donut, dried banana 
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 บทน า 
โดนทัเป็นขนมแป้งทอดหรืออบ มีลกัษณะกลมมีรูตรงกลางคลา้ยกบัห่วงยาง มีหลายรสชาติ สามารถแบ่งโดนัท

ออกตามกรรมวิธีการผลิตไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ โดนัทยีสต์ และโดนัทเคก้ กระบวนการผลิตโดนัทยีสต์นั้นจะใชผ้งยีสต์
ส าเร็จรูปเป็นส่วนประกอบในการหมกัแป้งให้ข้ึนฟู ซ่ึงแตกต่างจากโดนัทเคก้จะใชผ้งฟูในการหมกัแป้งให้ข้ึนฟู ดงันั้น
รสชาติและเน้ือสมัผสัจะมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากโดนทัเป็นเพียงแป้งทอดธรรมดา ไม่มีรสชาติ ผูผ้ลิตไม่มีรสชาติ ผูผ้ลิต
จึงไดเ้พ่ิมการสอดไส้ครีม การคลุกน ้ าตาล หรือการเคลือบหน้าโดนทัให้มีสีสันต่างๆ เพ่ือให้โดนัทมีรสชาติและลกัษณะ
ปรากฎท่ีดีข้ึนธุรกิจโดนทัมีการเจริญเติบโตดา้นเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 3,000 ลา้นบาทอยู่
ในอตัราร้อย ละ 10-15 ของตลาดฟาสตฟ์ดู  

ขนมปังแป้งหมกั (Sourdough bread) คือ ขนมปังท่ีท าจากการหมกัแป้งตั้งตน้ (Starter dough หรือ mother dough) 
จากกิจกรรมของจุ ลินทรีย์พวกยีสต์ธรรมชาติหรือ ท่ี เ รียกว่ายีสต์ ป่ า  (Natural yeast or wild yeast) และแลกติค
แบคทีเรีย (Lactic acid bacteria) แลว้จึงน ามาท าขนมปังอีกทีนึง ปัจจุบนัน้ีการบริโภคขนมปังแป้งหมกัมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากข้ึน แต่ในในประเทศไทยยงัมีคนท่ีรู้จักขนมปังชนิดน้ีค่อนข้างน้อย เน่ืองจาก
กระบวนการผลิตขนมปังแป้งหมกัมีกระบวนการท าขนมท่ีใช้ระยะเวลานานและตอ้งอาศยัทกัษะ จึงท าใหร้้านขนมปังส่วน
ใหญ่นิยมใชย้สีตท์างการคา้ซ่ึงช่วยระยะเวลาในการหมกั   วตัถุดิบท่ีนิยมน ามาหมกัท าเช้ือ ไดแ้ก่ องุ่น แอปเปิล  แพร์ รวมถึง
พวกผลไมแ้หง้ เช่น ลูกเกด แปริคอตแหง้ เพราะผลไมพ้วกน้ีมีเช้ือยสีตธ์รรมชาติอยูม่าก   

ดงันั้น งานวจิยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิตยสีตห์มกัธรรมชาติจากกลว้ยตาก เน่ืองจากกลว้ยตากเป็นผลิตภณัฑท่ี์หา
ไดง่้าย มีน ้ าตาลสูง เหมาะท่ีจะใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการท าน ้ าหมกั (Fermented starter liquid) และใชน้ ้ าหมกัท่ีไดท้ดแทน
การใชย้ีสต์ส าเร็จรูปทางการคา้ในการผลิตขนมโดนัท รวมถึงการศึกษาคุณลกัษณะทางเคมีกายภาพและคุณลกัษณะทาง
ประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑ ์ 
 

วธีิการด าเนินงานวจัิย 
1. การเตรียมน า้หมกัจากกล้วยตากและการเตรียมแป้งหมกัตั้งต้น 
 ท าน ้ าหมกัโดยหั่นกลว้ยตากแห้ง (พนัธ์ุน ้ าวา้ ยี่ห้อสวนปัณวารี) เป็นช้ินเล็กๆ จ านวน 500 กรัม ผสมน ้ าตาล 200 
กรัม และน ้ า 1,000 กรัม  หมกัในโหลแกว้ปิดฝา เก็บท่ีอุณหภูมิห้องนาน 4 วนั วดัค่าปริมาณของแขง็ท่ีละลายได ้(Brix) ค่า
กรด-เบส (pH) และตรวจนบัปริมาณเช้ือยีสต ์(FDA-BAM 2001) เม่ือสังเกตเห็นกลว้ยลอยข้ึนดา้นบนและมีฟองอากาศเล็ก 
กรองและเก็บในตูเ้ย็นเพื่อรอการใช้งาน จากนั้นใช้น ้ าหมกักลว้ยตาก จ านวน 100 กรัม ผสมกับแป้งขนมปัง 100 กรัม            
ใส่ภาชนะปิดสนิท พกัไวใ้หข้ึ้นฟท่ีูอุณหภูมิหอ้ง ประมาณ 12 ชัว่โมง  
2 การศึกษาปริมาณแป้งหมกัตั้งต้นต่อคุณภาพของขนมโดนัท  
  ผลิตโดนทัยีสตจ์ านวน 4 สูตร คือ สูตรยีสตท์างการคา้ (Control) และสูตรท่ีใชแ้ป้งหมกัตั้งตน้ปริมาณร้อยละ 20 
25 และ 30 ของปริมาณแป้งสาลี สูตรของขนมโดนทัประกอบดว้ย แป้งสาลี น ้ าตาล น ้ า เนย ไข่ไก่ นมผง เกลือ และ วนิลา 
คิดเป็น 48.54 19.42 17.48 7.28 4.85 0.97 0.97 และ 0.49 ตามล าดบั เทส่วนผสมทุกอย่างลงในอ่างผสม (KitchenAid) นวด
นาน 15 นาที แลว้รีดเป็นแผน่หนา 1 เซนติเมตร กดดว้ยวงกลมเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 3 เซนติเมตร ท าการพกัโด 6 ชัว่โมง น าไป
ทอดในน ้ ามนัอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส 

วิเคราะห์คุณภาพขนมโดนัท ได้แก่ ความสูง เส้นผ่านศูนยก์ลาง ปริมาตร ความหนาแน่น ปริมาณไขมนั และ
วิเคราะห์เคา้โครงเน้ือสัมผสั (Texture profile analysis, TPA) ได้แก่ ความแข็ง (Hardness) ความสามารถในการเกาะติด 
(Cohesiveness) ความยดืหยุน่ (Springiness) ความเหนียวหนึบ (Gumminess) และพลงังานการเค้ียว   (Chewiness) ดว้ยเคร่ือง
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Texture analyzer (Stable Micro Systems, UK) โดยใช้หัววดัอลูมิเนียมทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร 
(P/100) ความเร็วหัวกด (Test speed) 1 มิลลิเมตรต่อวินาที ระยะกดตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 60 ของความสูงตัวอย่าง                  
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้น สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ใชผู้ท้ดสอบท่ีไม่ผ่านการฝึกฝน 
จ านวน 20 คน ดว้ยวธีิ 9-point hedonic scaling โดย 1 คะแนน คือ ไม่ชอบมากท่ีสุด และ 9 คะแนน คือ ชอบมากท่ีสุด  
3. ศึกษาการเปลีย่นแปลงของขนมโดนัทระหว่างการเกบ็รักษา 
 เลือกโดนัทท่ีไดรั้บคะแนนความชอบมากท่ีสุดจากขอ้ 2.2 มาทดลองเก็บโดนัทในถุงพลาสติกปิดสนิท เก็บท่ี
อุณหภูมิหอ้ง บนัทึกลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางกายภาพดา้นลกัษณะปรากฏ สี กล่ิน ในทุก ๆวนั 
4. สถิตทิีใ่ช้ในการทดลองและวเิคราะห์ผล 
 การศึกษาผลของของปริมาณแป้งหมกัตั้งตน้ต่อคุณภาพขนมโดนทัทางดา้นกายภาพ เคมี และเน้ือสัมผสั มีการวาง
แผนการทดลองแบบ CRD (Complete Randomized Design) ส่วนการทดสอบทางประสาทสัมผสั มีการวางแผนการทดลอง
แบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ Duncan’s Multiple Range Test 

 
ผลและวจิารณ์ผล 
1. ผลการศึกษาขั้นตอนการหมกัยสีต์ธรรมชาตจิากกล้วยตาก 
 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีของน ้ าหมกักลว้ยตากโดยการวดัค่าสีของน ้ าหมกัในแต่
ละวนัเป็นเวลา 4 วนั ผลการทดลองดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์คุณภาพของน ้ าหมกักลว้ยตาก 

 วนัท่ี 0 วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 
Brix 17.75±0.25c 31.5±1.50b 36.0±0.00a 32.0±2.00b 30.0±1.50b 
pHns 4.84±0.18 4.42±0.92 4.97±0.19 4.50±0.12 4.46±0.13 
ยสีต ์(CFU/ml) NA NA NA NA 1,200,000  

หมายเหตุ ตวัอกัษร a b c ท่ีแตกต่างกนัในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05)   
   ns    ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p≥0.05)   
    NA -  not analysis 
 จากการวดัค่าปริมาณของแขง็ท่ีละลายได ้พบวา่ ในช่วง 2 วนัแรก น ้ าหมกักลว้ยตากมีค่าปริมาณของแขง็ท่ีละลาย
ไดเ้พ่ิมข้ึน หลงัจากนั้นมีแนวโนม้ลดลงลดลง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ในช่วงการหมกั 2 วนัแรก เป็นไปไดว้า่ น ้ าตาลท่ีอยูใ่นกลว้ย
ตากค่อยๆออกมาในน ้ า แต่หลงัจากนั้นเกิดกระบวนการหมกั มีการใชน้ ้ าตาลของจุลินทรียร์ะหว่างการหมกั จึงท าให้ค่า
ปริมาณของแข็งท่ีละลายลดลง ส่วนค่าความเป็นกรดด่าง พบว่า ในน ้ าหมกักลว้ยตากมีค่า pH อยู่ระหว่าง 4.42-4.97 โดย
ตลอดระยะเวลาของการหมกั ค่า pH ทั้ง 4 วนั ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  
2. ผลการศึกษาปริมาณแป้งหมกัตั้งต้นต่อคุณภาพของขนมโดนัท 
 จากการศึกษาการข้ึนฟขูองโดตลอดระยะเวลา 6 ชัว่โมง พบวา่ ในชัว่โมงท่ี 4 เป็นตน้ไป เร่ิมมีการข้ึนฟขูองโดมาก
ข้ึน และในชัว่โมงท่ี 6 โดนทัท่ีใชแ้ป้งหมกัตั้งตน้ร้อยละ 30 มีการข้ึนฟขูองโดเป็น 2 เท่า (ภาพท่ี 1) ซ่ึงเม่ือเร่ิมตน้โดนทัจะถูก
ข้ึนรูปให้มีความสูง 1 เซนติเมตร หลงัจากพกัไว ้6 โดจะมีความสูงประมาณ 2.2 เซนติเมตร (ตารางท่ี  2)  การข้ึนฟูของโด
ข้ึนกับปฏิกิริยาเคมีของเมแทบอลิซึมของยีสต์ระหว่างการหมกั และความสามารถในการเก็บกักแก๊ซก๊าซคาร์บอนได้
ออกไซดข์องกลูเตน  
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ตารางที ่2 เสน้ผา่นศูนยก์ลางและความสูงของโดนทัก่อนทอด (หลกัจากพกัไว ้6 ชัว่โมง) และหลงัทอด 

ปริมาณแป้งหมกัตั้งตน้
(ร้อยละ) 

เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 
(เซนติเมตร) 

ความสูง 
(เซนติเมตร) 

ก่อนทอด หลงัทอด ก่อนทอด หลงัทอด 
Control 3.3±0.05a 3.4±0.01b 2.2±0.06a 2.4±0.06a 

20 3.0±0.20b 2.9±0.01d 1.9±0.06b 2.1±0.06b 
25 3.1±0.10a 3.1±0.01c 1.9±0.10b 2.3±0.06a 
30 3.2±0.10a 3.5±0.02a 2.2±0.06a 2.3±0.06a 

หมายเหต ุ: ตวัอกัษร a b ท่ีแตกตา่งกนัในแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)      
 

เวลา (ชัว่โมง) การข้ึนฟขูองโด 

 
1 

                 
 
               
                              (1)                     (2)                    (3)                   (4) 

 
2 

 
 
 
                             
                              (1)                     (2)                    (3)                   (4)  

 
3 
 
 

                                  
 
 
   
                               (1)                     (2)                    (3)                   (4) 

 
4 

 
 
 
 
                               (1)                     (2)                    (3)                   (4) 
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5 

  
 
 
 
                               (1)                     (2)                    (3)                   (4) 

 
6 

 
 
 
 
                              (1)                     (2)                    (3)                   (4) 

ภาพที ่1 การข้ึนฟขูองโดในระยะเวลา 6 ชัว่โมง (1) สูตรควบคุม (2) แป้งหมกัตั้งตน้ร้อยละ 20   
(3) แป้งหมกัตั้งตน้ร้อยละ 25 (4) แป้งหมกัตั้งตน้ร้อยละ 30 

จากการสงัเกตุลกัษณะปรากฎของโดนทัยสีตห์ลงัทอด พบวา่ ลกัษณะของโดนทัท่ีใชย้สีตธ์รรมชาติร้อยละ 25 และ 
30 จะมีเซลล์จ านวนอากาศท่ีมากกว่าโดนัทท่ีใชแ้ป้งหมกัตั้งตน้ร้อยละ 20 และมีเซลล์อากาศท่ีโตกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบั
โดนทัท่ีใชย้สีตท์างการคา้ (Control) ดงัภาพท่ี 2  

 
(1) 

 
 
 
 
                 Control                      ร้อยละ 20                    ร้อยละ 25                  ร้อยละ 
30 
(2) 
 
 
 
 
                 Control                      ร้อยละ 20                    ร้อยละ 25                  ร้อยละ 
30 

ภาพที ่2 ลกัษณะโดนทัหลงัทอด (1) โดนทัผา่คร่ึง (2) โดนทัดา้นบน 

ร้อยละ 20

 

ร้อยละ 20
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ตารางท่ี 3 จากการศึกษาปริมาตร พบว่า สูตรท่ีมีปริมาตรมากสุด ได้แก่ สูตรท่ีใช้แป้งหมักตั้งต้นร้อยละ 30 
รองลงมาไดแ้ก่สูตร Control สูตรท่ีใชแ้ป้งหมกัร้อยละ 20 และ 25 ตามล าดบั ปริมาตรของขนมโดนทัแสดงใหเ้ห็นถึงการข้ึน
ฟแูละการขยายตวัในดา้นขา้ง ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัค่าความหนาแน่น เม่ือปริมาตรขนมเพ่ิมข้ึน ความหนาแน่นจะลดลง โดย
โดนทัท่ีใชแ้ป้งหมกัตั้งตน้ร้อยละ 20 มีความหนาแน่นมากท่ีสุด และเม่ือเพ่ิมปริมาณแป้งหมกัตั้งตน้ขนมโดนทัมีการข้ึนฟู
มากข้ึน มีแนวโนม้ท าใหค้วามหนาแน่นของขนมโดนทัลดลง  

จากการวิเคราะห์ปริมาณไขมนั พบวา่ โดนทัยีสตสู์ตร Control มีปริมาณไขมนั เท่ากบั ร้อยละ 13.3 ส่วนโดนทัท่ี
ใชแ้ป้งหมกัตั้งตน้ ร้อยละ 20 25 และ 30 มีปริมาณไขมนั เท่ากบั 14.3 13.3 และ 13 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นท่ีสังเกตไดว้า่ปริมาณ
ไขมนัน่าจะมีความสมัพนัธ์กบัการข้ึนฟขูองโดนทั โดนทัท่ีข้ึนฟนูอ้ยจะมีการอมน ้ ามนัมาก 

จากการวดัเคา้โครงคุณลกัษณะเน้ือสัมผสั (Texture Profile Analysis) พบว่า ความแข็ง (Hardness) ลดลงเม่ือเพ่ิม
ปริมาณแป้งหมกัตั้งตน้มากข้ึน เน่ืองจากปริมาณยสีตท่ี์เพ่ิมข้ึนช่วยใหมี้การสร้างแก๊ซมากข้ึน ท าใหมี้เซลลอ์ากาศจ านวนมาก 
ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ท่ีไดมี้ลกัษณะนุ่มและมีค่าความยืดหยุ่น (Springiness) สูง นอกจากน้ี พบว่า โดนัทสูตร Control และ
โดนทัท่ีใชแ้ป้งหมกัตั้งตน้ ร้อยละ 30 ค่าความแข็ง ความเหนียวหนึบ (Gumminess) และพลงังานในการเค้ียว (Chewiness) 
ไม่แตกต่างกนั 
ตารางที ่3 คุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีของขนมโดนทัยสีต ์

หมายเหตุ ตวัอกัษร a b c d ท่ีแตกต่างกนัในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 (p<0.05)          

จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั (ตารางท่ี 4.6) พบวา่ ดา้นสี และกล่ิน มีคะแนนความชอบไม่แตกต่าง
กนั ส่วนดา้นลกัษณะปรากฏ รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม โดนัทท่ีใชแ้ป้งหมกัตั้งตน้ร้อยละ 30 และสูตร
ควบคุมมีคะแนนความชอบไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากขนมโดนทัท่ีไดจ้ะมีลกัษณะปรากฏท่ีดี กล่ินหอม ไม่มีการอมน ้ ามนั 
รสชาติดี และมีเน้ือสมัผสัท่ีผูท้ดสอบยอมรับ 
 
 
 
 
 

 
การทดสอบ 

ปริมาณแป้งหมกัตั้งตน้ 

     Control 
สูตรท่ี 1 

(ร้อยละ 20) 
สูตรท่ี 2 

(ร้อยละ 25) 
สูตรท่ี 3 

(ร้อยละ 30) 
ปริมาตร (cm3) 21.62±0.02b 13.53±0.02d 16.49±0.02c 22.76±0.02a 

ความหนาแน่น (g/cm3) 0.32±0.02c 0.59±0.04a 0.42±0.03b 0.30±0.03c 
Hardness (g) 1,329.03±208.7c 3,917.00±147.26a 2,286.61±189.41b 1,681.16±298.17c 
Springiness  0.93±0.02a 0.82±0.01c 0.84±0.03b 0.88±0.04b 

Cohesiveness  0.63±0.10a 0.42±0.00b 0.45±0.01b 0.51±0.01b 

Gumminess (g) 832.58±135.07b 1,656.84±58.08a 1,037.45±112.90b 852.81±162.19b 

Chewiness (g) 776.06±125.82b 1,351.05±30.55a 868.86±107.45b 742.49±112.46b 

ปริมาณไขมนั (%) 13.35±0.21b 14.39±0.09a 13.65±0.21b 13.0±0.00c 
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ตารางที ่4 คะแนนการประเมินคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัของขนมโดนทั 

หมายเหตุ  ตวัอกัษร a b c ท่ีแตกต่างกนัในแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05)     
                  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)  
3. ผลการศึกษาเปลีย่นแปลงของขนมโดนัทระยะการเกบ็รักษา 
 จากการเก็บโดนัทยีสต์ท่ีใช้แป้งหมกัร้อยละ 30 ในถุงพลาสติก ท่ีอุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิระหว่าง 28-34 องศา
เซลเซียส) และบนัทึกลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางกายภาพดา้น สี กล่ิน และลกัษณะปรากฏทุก ๆ วนั พบว่า  ในวนัท่ี 3 
โดนทัเร่ิมมีกล่ินหมกั และเน้ือสัมผสัแข็งข้ึน เม่ือเก็บไปได ้4 วนั จะพบเช้ือรา (ตารางท่ี 5) จึงสรุปไดว้า่การเก็บรักษาโดนทั
ยสีตค์วรเก็บบริโภคภายใน 2 วนั เพ่ือความอร่อยและสดใหม่ 
ตารางที ่5 ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑข์นมโดนทัยสีตท่ี์ใชแ้ป้งหมกัตั้งตน้ท่ีร้อยละ 30 ระหวา่งการเก็บรักษา นาน 4 
วนั  

 

สรุปผลการทดลอง 
จากการศึกษาการใชแ้ป้งหมกัตั้งตน้ร้อยละ 20 25 และ 30 ในการท าโดนทัจากยีสตธ์รมชาติ พบวา่ โดนทัจากยสีต์

ธรรมชาติจะเร่ิมมีการข้ึนฟูในชัว่โมงท่ี 4  นอกจากน้ี พบวา่ ในชัว่โมงท่ี 6 การข้ึนฟูของโดท่ีใชแ้ป้งหมกัร้อยละ 30 ไม่พบ
ความแตกต่างกบัสูตรควบคุมในดา้นความสูง และความหนาแน่น จากการวดัลกัษณะเน้ือสมัผสัดว้ยเคร่ือง Texture analyzer 
เม่ือมีการใชป้ริมาณแป้งหมกัตั้งตน้เพ่ิมข้ึนค่าความแข็งของขนมโดนัทมีแนวโน้มลดลง จากการวิเคราะห์ปริมาณไขมนั 
พบวา่ โดนทัยีสตสู์ตร Control และสูตรท่ีใชแ้ป้งหมกัตั้งตน้ ร้อยละ 20 25 และ 30 มีปริมาณไขมนัร้อยละ 13.3 14.3 13.3 
และ 13 ตามล าดบั ผลการประเมินคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสั พบว่า โดนัทท่ีใชแ้ป้งหมกัตั้งตน้ร้อยละ 30 และสูตร
ควบคุมมีคะแนนความชอบดา้นลกัษณะปรากฏ รสชาติ เน้ือสัมผสั และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกนั และควรบริโภค
โดนทัภายใน 2 วนั  
 
 

ปริมาณ
แป้งหมกั
ตั้งตน้ 

คุณลกัษณะทางดา้นประสาทสมัผสั 
ลกัษณะ
ปรากฏ 

สีns กล่ินns รสชาติ เน้ือสมัผสั ความชอบ
โดยรวม 

Control 7.05±0.69a 6.50±0.51 7.10±0.72 7.15±0.81a 7.45±0.51a 7.55±0.51a 

ร้อยละ20 6.50±0.51c 6.40±0.68 6.65±0.49 6.50±0.69b 6.60±0.60b 6.75±0.79b 

ร้อยละ25 6.65±0.49b 6.50±1.19 7.05±0.94 7.05±0.60a 7.30±0.57a 7.25±1.07a 

ร้อยละ30 6.90±0.55a 6.65±0.67 7.15±0.88 7.15±0.99a 7.40±0.50a 7.50±0.51a 

อายกุารเก็บรักษา (วนั) ลกัษณะปรากฏ กล่ิน เน้ือสมัผสั 

1 ปกติ ปกติ ปกติ 
2 ปกติ ปกติ ปกติ 

3 ปกติ มีกล่ินหมกั เน้ือแน่น แขง็ 
4 ปกติ มีกล่ินหมกั เกิดเช้ือรา 
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การพฒันาและทดสอบเคร่ืองตัดและคัดแยกกระเทียม 
Development and testing of Garlic cutting and sorting machine 

 
ชาตรี ศรีถาวร1 ชยัณรงค ์แสนเปา2*ประสาท เจาะบ ารุง3 สุรนารถ ฉิมภารส4 

Chatree Srithaworn1 Chainarong Saenpao2* Prasat Chobamrung3 Suranat  Chirparos4 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาออกแบบและสร้างเคร่ืองตดักา้นกระเทียมและคดัแยกเพ่ือแกปั้ญหาการตดักา้น
กระเทียมด้วยมือของชุมชนบา้นหัวฝายหมู่ท่ี 5 ต าบลกลว้ยแพะ อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง โดยใช้หลกัการจดัวางกา้น
กระเทียมใส่ลงร่องเพ่ือท าการตดักา้นกระเทียมและมีรางเขย่าเพ่ือคดัแยกขนาดของหัวกระเทียม 3 ขนาด เคร่ืองตดักา้น
กระเทียมประกอบดว้ยมอเตอร์ขนาด 2 แรงมา้ เป็นตน้ก าลงัขบัพูลเลยโ์ดยส่งก าลงัผา่นสายพาน และเพลาในแนวนอนเพ่ือ
ขบัหมุนใบมีดในการตดักา้นกระเทียมและขบัเคล่ือนรางเขยา่คดัแยกขนาด 
        จากการทดสอบการท างานของเคร่ืองตดักา้นกระเทียมและคดัแยกพบว่ากระเทียมท่ีใชต้ดักา้นกระเทียมและคดัแยก             

90 กิโลกรัม ราคา 3,150 บาท ใชเ้วลาในการตดักา้นกระเทียมและคดัแยก1 ชัว่โมงความเสียหายท่ีใบมีดตดัถูกหัวกระเทียม            

0 เปอร์เซ็นต์ความเสียหายท่ีใบมีดตดัก้านกระเทียมมีความยาวเกิน1เซนติเมตร 8.45 เปอร์เซ็นต์ ใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ี 9.5 

แอมป์ แรงดนัไฟฟ้า 220 โวลตโ์ดยใชก้ าลงัไฟฟ้า 1.50 กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

        ผลการวิเคราะห์และทดสอบ เคร่ืองตดักา้นกระเทียมและคดัแยกท่ีไดอ้อกแบบและสร้างข้ึนมานั้น สามารถตดักา้น
กระเทียมและคดัแยกต่อวนัไดถึ้ง 720 กิโลกรัมต่อวนั และจะช่วยลดตน้ทุนการใชแ้รงงานคนในการตดักา้นกระเทียมและคดั
แยกขนาด สามารถท าไดต้ามขอบเขตท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยการเทียบกบัการตดัดว้ยมือของชาวบา้นมืออาชีพตดักา้นกระเทียม
ในบา้นหวัฝาย 
 
ค าส าคญั : เคร่ืองตดักา้นกระเทียม, คดัแยกขนาด, กระเทียม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference           757 
 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 10 “ราชมงคลขบัเคล่ือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

ABSTRACT 

 
  The objectives of this research were to design and Development and testing of Garlic cutting and sorting machine. 
First, stems garlic by applying the principles that put down stems of garlic into the cutting garlic’s stem machine to cut the 
stalks of garlic. Second, the groove is shaked to separate the size of garlic that consists of three sizes. Cutting garlic’s stem 
machine includes with two horsepower motors; hence, the driving power transfers through the belt pulley and shaft 
horizontally to activate a rotating blade to cut the stems garlic and powered rail shake-size sorting. 
        After testing operation of the cutting garlic’s stem machine, we found that, the process of cutting garlic’s stem and 

separating garlic, 90  kg 3150  baht, spent one hour. The damage of blades which cut the garlic is 0  percent, and cutting 

blades have the damage longer than 1 cm 8.45 percent of electricity consumption, about 9.5 amps, and voltage 220V uses 

energy 1.50 kW. In particular, when the values in statistically is compared, we found that the results are closer to the average 

0 which based on the assumption, it is able to reduce the cost of labor to cut the stalks, garlic and size sorting. 

       The experimental results of this project found that, one people could cut the garlic 50 kilograms per day through applied 

cutting machine, and able to cut the stalks of garlic 720 kg per day. 

 

Keyword: Garlic stem cutters, Size sorting, garlic 
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บทน า 
จากการศึกษากลุ่มผูผ้ลิตกระเทียมบ้านหัวฝายหมู่ท่ี 5 ต าบลกลว้ยแพะ อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต

กระเทียม ในรูปแบบการรวมกลุ่มของผูผ้ลิตกระเทียมบา้นหัวฝาย ไดป้ระสบปัญหาในการตดักา้นกระเทียม ทางกลุ่มวิสาหกิจ
ส่วนใหญ่ใชก้รรไกรส าหรับการตดักา้นกระเทียม ท าให้มือเสียรูป มีผลต่อร่างกายของสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างมาก และใช้
ระยะเวลาในการตดัก้านกระเทียมเป็นเวลานานแต่ได้ผลผลิตออกมาไม่มาก ท าให้ปริมาณของกระเทียมท่ีได้ ไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค จากการศึกษาเบ้ืองตน้ทางกลุ่มผูผ้ลิตกระเทียมยงัขาดนวตักรรม และเทคโนโลยีท่ีจะ
สนบัสนุนในการลดปัญหาการตดักา้นกระเทียมล่าชา้ ผูจ้ดัท าโครงการไดศึ้กษางานวิจยั ต่างๆ และน าปัญหาเหล่านั้นมาคิดเพื่อ
ท าการออกแบบสร้างเคร่ืองตดักา้นกระเทียมให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลผลิตและลดตน้ทุนของกลุ่มเกษตรกรผลิต
กระเทียมบา้นหวัฝาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 1 Garlic 
 

                ตามวิสัยทัศน์และพนัธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก เป็นสถาบัน อุดมศึกษา ท่ีมุ่งเน้น
กระบวนการคิด การเรียน การสอน เพ่ือผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการเรียนรู้  มุ่งพฒันาชุมชนสร้างงานวจิยัและ
บริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือเป็นไปตามอตัลกัษณ์ของทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก กล่าวไวว้า่ บณัฑิตนกั
ปฏิบติัท่ีใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการแกไ้ขปัญหาระดบัชุมชนของกลุ่มผูผ้ลิตกระเทียมบา้นหัวฝายและ
ช่วย ลดตน้ทุนของกลุ่มผูผ้ลิตกระเทียม ทางผูด้  าเนินโครงงานมีแนวคิดท่ีจะแกไ้ขปัญหา ร่วมกบัชุมชนบา้นหัวฝายและผูจ้ดัท า
ได ้ค  านึงถึงผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บอย่างเหมาะสมและช่วยลดตน้ทุนในการผลิตกระเทียมของชุมชนบา้นหัวฝายเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนต่อไป 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
1. การออกแบบและเลือกใชช้ิ้นส่วนต่าง ๆ  

ไดท้ าการก าหนดการด าเนินงานเป็นขั้นตอนตามหลกัการออกแบบแนวทางในการออกแบบในแต่ละขั้นตอนจะ
เน้นหลกัการท างาน ในการท างานของช้ินส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถสร้างช้ินส่วนข้ึนเองไดไ้ม่จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ี
พิเศษในการผลิตช้ินส่วนรวมทั้งพยายามใชว้สัดุท่ีสามารถหาไดง่้าย  หรือท่ีมีขายตามทอ้งตลาดทัว่ไปโดยมีล าดบัขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
          1.1 ก าหนดคุณลกัษณะการพฒันาและสร้างเคร่ืองตดักา้นกระเทียมและคดัแยก 
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           1.2  ก าหนดหลักการท างาน การออกแบบระบบการท างานได้ศึกษาจากลักษณะการท างานของเคร่ืองทั่วไป                  
โดยพจิารณาถึงการใชช้ิ้นส่วนท่ีเป็นมาตรฐานสามารถหาซ้ือในทอ้งตลาดได ้ 
           1.3  การก าหนดรูปร่างหลกัการท างานท่ีวางไวส้ าหรับแต่ละระบบดงักล่าวมาแลว้เป็นเพียงหลกัการเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งการ
น ามาปฏิบติัให้เป็นจริงในรูปของช้ินส่วนแต่ละช้ินเพ่ือการก าหนดขนาดรูปร่างของช้ินส่วนแต่ละระบบตอ้งอาศยัแนวทาง
จากหลกัการท่ีไดเ้ลือกไวใ้นเบ้ืองตน้โดยการท่ีจะก าหนดให้เหมาะสมกบัเคร่ืองตดักา้นกระเทียมและคดัแยกตลอดจนการ
เลือกใชว้สัดุซ่ึงวสัดุเหล่านั้นสามารถหาซ้ือและผลิตไดโ้ดยทัว่ไปตามทอ้งตลาดการเลือกใชว้สัดุในการท าช้ินส่วนต่าง ๆ มี
ดงัน้ี 
                  1) วสัดุท่ีน ามาผลิตตอ้งข้ึนรูปไดง่้ายและเหมาะสมแก่การใชง้าน 
                  2) ใชว้สัดุท่ีมีจ าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป 
                  3) ความแตกต่างดา้นราคาวสัดุซ้ือหาไดง่้ายราคาไม่แพง 
                  4) เป็นช้ินส่วนมาตรฐาน 
                  5) ความยากง่ายในการแปรรูป 
                  6) สามารถปรับปรุงแกไ้ขและบ ารุงรักษาไดง่้าย 

 

ภาพที ่ 2 Garlic cutting and sorting machine 

                   7) การตดักา้นกระเทียมโดยใชใ้บมีดขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 น้ิว ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการตดัโดยเฉพาะจากนั้นกระเทียมท่ีถูกตดัจะตกไปในตระแกรงคดัแยกเพ่ือคดัแยกกระเทียมในแต่ละขนาด โดยมี
ตะแกรงทั้งหมด 3 ชั้น คดัแยกได ้3 ขนาด 3,4,5 เซนติเมตร น ากระเทียมท่ีถูกคดัแยกไปท าการแปรรูปทางดา้นอาหารและยา
ต่อไป ขนาดของเคร่ือง กวา้ง 1 เมตร สูง 1.5 เมตร ยาว 1 เมตร ความสามารถในการตดัและคดัแยกกระเทียม 94.73 กก. /ชม.  
วธีิการทดสอบและวเิคราะห์ผล 
            การทดลองการท างานของเคร่ืองตดักา้นกระเทียมและคดัแยกหลงัจากท่ีไดอ้อกแบบ และสร้างเคร่ืองเคร่ืองตดักา้น
กระเทียมและคดัแยก เพื่อศึกษาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในการตดัและคดัแยกขนาดของกระเทียมท่ีไดจ้ากการผลิตใน
ชุมชน และหาเวลาในการตดักา้นกระเทียมและคดัแยก ต่อชัว่โมง ซ่ึงผลการทดลองดงัต่อไปน้ี   
              - เชิงปริมาณ 
                การเปรียบเทียบอตัราการผลิตจากเคร่ืองท่ีออกแบบโดยก าหนดระยะเวลาในการทดลองเก็บผลในเวลาท่ีเท่ากนัท่ี 
60 นาที แลว้น าหวักระเทียมท่ีไดม้าชัง่น ้ าหนกัเพ่ือน าไปหาค่าอตัราการผลิตในหน่วย กิโลกรัม/ชัว่โมง ตามสมการท่ี 1  
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                                        อตัราการผลิต  =  
t

w  x  60                                                                                  (1) 

   เม่ือ    w    คือ  น ้ าหนกักระเทียมท่ีชัง่ไดจ้ากการทดสอบ 
             t     คือ  เวลาท่ีใชใ้นการทดสอบ (60 นาที) 
 
ตารางที ่1 Shows the cutting time of garlic and cuttings. 

 
จ านวนคร้ังในการทดลอง 

 
น ้าหนกักระเทียม /กก 

 
เวลาท่ีใชใ้นการตดักระเทียม (วนิาที) 

1 3 กก. 120 
2 3 กก. 116 
3 3 กก. 110 

เฉล่ีย 3 กก. 114 
 

                       จากการหาค่า 1 ชัว่โมง จะไดก้ระเทียม หาไดจ้ากการค านวณดงัน้ี 

                                                         =  3 กก. x 3600 วนิาที 

                         114 วนิาที 
                                                         =   94.73 กก. /ชม. 
            ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่เวลาท่ีใชใ้นการตดักา้นกระเทียมและคดัแยกใน 1 ชัว่โมงจะตดักา้นกระทียมและคดัแยก
ได ้94.5  กก. /ชม. 
 -  เชิงคุณภาพ 
             ท าการเปรียบเทียบอตัราการผลิตจากเคร่ืองท่ีออกแบบโดยก าหนดระยะเวลาในการทดลองเก็บผลในเวลาท่ี
เท่ากนัท่ี 60 นาที แลว้น าหวักระเทียมท่ีไดม้าชัง่น ้ าหนกั 
   

                                                                        
n

x

x

n

i

i
== 1                                                                                 (2) 

                      เม่ือ   x     คือ  ค่าเฉล่ียของหวักระเทียมในแต่ละขนาด 
                               ix    คือ  ขนาดน ้าหนกักระเทียม 
                               n     คือ  จ านวนกระเทียมทั้งหมดในการสุ่มทดสอบ (20 หวั)  
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SD

n

i

i

                                                                            (3)  

                    
                     เม่ือ   SD   คือ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขนาดกระเทียม 
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แสดงปริมาณการผลิตระหวา่งแรงงานคนกบัเคร่ือง ในเวลา 1 ชัว่โมง 
ตารางที ่2 Comparison between conventional methods and machine 

หมายเหตุ :  จากการตดักา้นกระเทียมและคดัแยกดว้ยแรงงานคนนั้นจะไม่สามารถตดักา้นกระเทียมและคดัแยกไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองโดยเกิดจากความเม่ือยลา้ของมือและความเจบ็ในการใชมื้อจบักรรไกรในการตดักา้นกระเทียมของคนท่ีตดักา้น
กระเทียมเองส่วนเคร่ืองตดักา้นกระเทียมและคดัแยกท่ีออกแบบและจดัสร้างข้ึนสามารถตดักา้นกระเทียมและคดัแยกได้
อยา่งต่อเน่ือง 
 

ผลและวจิารณ์ผล 

การเปรียบเทียบปริมาณการผลิตต่อชัว่โมงการตดักา้นกระทียมและคดัแยกในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีการสูญเสียเวลา
ในการท างานทั้งในดา้นต่างๆ ดงันั้นจึงไดท้ าการค านวณคร้ังในการตดักา้นกระเทียมและคดัแยกในเวลา 1 ชัว่โมงเพ่ือจะท า
การเปรียบเทียบกนัระหวา่งการตดักา้นกระเทียมและคดัแยกดว้ยแรงงานคนกบัการตดักา้นกระเทียมและคดัแยกดว้ยเคร่ืองท่ี
ออกแบบและจดัสร้างข้ึนมา 

 
                แสดง การเปรียบเทยีบน า้หนักการตดัและคดัแยกกระเทยีมใน 1 ช่ัวโมง แสดงเป็นแผนภูมแิท่งได้ดงันี ้

ภาพที ่3 Comparison of cutting time of garlic cutting in 1 hour 

 
 

 
วธีิการด าเนินการ 

การตดักา้นกระเทียมและ 
คดัแยกดว้ยแรงงานคน 

การตดักา้นกระเทียมและ 
คดัแยกดว้ยเคร่ือง 

เวลาในการตดักา้นกระเทียมและคดั
แยก 

1 ชัว่โมง 1 ชัว่โมง 

ในเวลา 8 ชัว่โมง 50 กก. 757 กก. 

∴ปริมาณการผลิตต่อวนัจะได ้ 50 กก. 757 กก. 
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สรุปผลการวจัิย 
           จากการวจิยั และวเิคราะห์ผลของการเปรียบเทียบในการตดักา้นกระเทียมระหวา่งการตดักา้นกระเทียมดว้ยเคร่ืองท่ีได้
จดัท าข้ึนมา กบัการตดัดว้ยแรงงานคนพบวา่เคร่ืองตดักา้นกระเทียมท่ีจดัสร้างข้ึนใชเ้วลาในการตดักา้นเฉล่ียเท่ากบั 60 วนิาที 
ไดก้ระเทียมเท่ากบั 1.575 กก. ซ่ึงเคร่ืองตดักา้นกระเทียมมีประสิทธิภาพสูงกว่าการตดักา้นดว้ยแรงงานคนและเม่ือท าการ
เปรียบเทียบดา้นค่าใชจ่้ายต่อวนัพบว่าเคร่ืองตดักา้นกระเทียมท่ีจดัสร้างข้ึนมีค่าใชจ่้ายน้อยกว่าการตดักา้นดว้ยแรงงานคน
นอกจากน้ีเคร่ืองตดักา้นกระเทียมท่ีจดัสร้างข้ึนยงัสามารถท างานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและสามารถตดักา้นกระเทียมไดร้วดเร็ว
กวา่การตดักา้นกระเทียมดว้ยแรงงานคน 
 

กติติกรรมประกาศ 

         งานวจิยัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณา และความช่วยเหลืออยา่งยิง่จาก ผศ.ประสาท เจาะบ ารุง อาจารยป์ระจ า สาขาวิชา
วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก กลุ่มผูผ้ลิตกระเทียมบา้นหัวฝาย 
หมู่ท่ี 5 ต าบลกลว้ยแพะ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ขอขอบคุณครอบครัวท่ีช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจในการท างานวจิยัน้ี 
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ตาก, ตาก. 
ว่าท่ีร้อยตรีปริญญา  ปัญญาศรี. 2550. การออกเคร่ืองฝานเน้ือมะพร้าวเส้นแบน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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วริทธ์ิ อ้ึงภากรณ์ และ ชาญ ถนดังาน. 2534. การออกแบบเคร่ืองจกัรกล 2. บริษทัซีเอด็ยเูคชัน่ จ ากดั.กรุงเทพฯ.  
อ าพล  ซ่ือตรง. 2536. ช้ินส่วนเคร่ืองกล. ศูนยส่์งเสริมวชิาการ. กรุงเทพฯ. 
ชาญวฒิุ  ตั้งจิตวทิยา และ สาโรช  ฐิติเกียรติพงศ.์ 2533. วสัดุในงานวศิวกรรม. บริษทัซีเอด็ยเูคชัน่จ ากดั. กรุงเทพฯ. 
บรรเลง  ศรนิล และ สมนึก  วฒันศรียกลุ. 2524. ตารางงานโลหะ. ส านกัพิมพส์ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ.  
สมาน  เจริญพลูผล, 2540. การออกแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล, พิมพค์ร้ังท่ี 1, กรุงเทพมหานคร:ฟิสิกส์เซ็นตเ์ตอร์ 
ชนะ  กสิภาร์,  2528. ความแข็งแรงของวสัดุ, พิมพค์ร้ังท่ี 9 กรุงเทพมหานคร, ชวนพิมพ ์ 
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คณะกรรมการจัดการประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่10 
และ การประชุมวชิาการระดับนานาชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่9 

 ดว้ยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั ก าหนดจดัการประชุมวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล คร้ังท่ี 10 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 
ระหวา่งวนัท่ี 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเวที
เผยแพร่ผลงานในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละดา้นสังคมศาสตร์ของ
คณาจารย ์นกัวิจยั นกัศึกษา และผูส้นใจทัว่ไป อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์การ
พฒันางานวิจยัในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ 
นกัวิจยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่วยงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 10 และการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 9 ดงัต่อไปน้ี 
1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบดว้ย 

1. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ รองประธานกรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รองประธานกรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา กรรมการ 
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
8. รองอธิการบดีประจ าวทิยาเขตตรัง กรรมการ 
9. รองอธิการบดีประจ าวทิยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 
10. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยส์ าราญ  ขวญัยนื) กรรมการ 
11. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สนอ  สะอาด) กรรมการ 
12. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน) กรรมการ 
13. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งอาจ  อินทร์สังข)์ กรรมการ 
14. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กสินทร์  พฒันมณี) กรรมการ 
15. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยชู์เกียรติ  อกัษรศรี) กรรมการ 
16. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
17. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
18. คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
19. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
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20. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
21. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
22. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
23. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 
24. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 
25. คณบดีคณะเทคโนโลยกีารจดัการ กรรมการ 
26. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง กรรมการ 
27. คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
28. ผูอ้  านวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ กรรมการ 
29. ผูอ้  านวยการวทิยาลยัรัตภูมิ กรรมการ 
30. ผูอ้  านวยการวทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว กรรมการ 
31. ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน กรรมการ 
32. ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ กรรมการ 
33. ผูอ้  านวยการสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 
34. ผูอ้  านวยการส านกังานนิติการ กรรมการ 
35. ผูอ้  านวยการกองกลาง กรรมการ 
36. ผูอ้  านวยการกองคลงั กรรมการ 
37. ผูอ้  านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 
38. ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 
39. ผูอ้  านวยการกองประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 
40. ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา กรรมการ 
41. ผูอ้  านวยการกองวเิทศสัมพนัธ์และการประกนัคุณภาพ กรรมการ 
42. ผูอ้  านวยการกองออกแบบและพฒันาอาคารสถานท่ี กรรมการ 
43. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและเลขานุการ 
44. รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
45. รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
47. รองผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

กกกก 
2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน  ประกอบดว้ย 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน) รองประธานกรรมการ 
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3. ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา รองประธานกรรมการ 
4. รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรรมการ 
5. รองผูอ้  านวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั  กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพจน์  มลิวลัย ์ กรรมการ 
7. นายเชิด  คงหอ้ย กรรมการ 
8. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการ 
9. นางสาวเกศินี  ใหมคง กรรมการ 
10. นางสาวหทยัรัตน์  หนกัแน่น กรรมการ 
11. นางสาวประภาพร  หนูคงรักษ ์ กรรมการ 
12. นางสาวธารทิพย ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 
13. นายอดิศกัด์ิ  เกล้ียงตะพงศ ์ กรรมการ 
14. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการ 
15. นางสาวภรณีย  ยีถ้ิ่น กรรมการ 
16. นางดาริณี  รักษท์อง กรรมการ 
17. นางสาวรัตน์วภิา  ขนุเพช็ร์ กรรมการ 
18. นางสาวศศิธร  ดีใหญ่ กรรมการ 
19. นางสาวปุณฑริก  เกิดทิพย ์ กรรมการ 
20. นางสาวภิสาย  ขนุทอง กรรมการ 
21. นางสาวตุลยดา  อุดมศิลป์  กรรมการ 
22. นายสุขรัฐจิต  มงคลศิริเจริญ กรรมการ 
23. นายเอกชยั  ซา้ยศรี กรรมการ 
24. นายสุริยณัห์  ข  าแจง้ กรรมการ 
25. นายอภิชาติ  คญัทะชา กรรมการ 
26. นางสาวปุญญิศา  สมจริง กรรมการ 
27. รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและเลขานุการ 
28. นายสุวรรณ  พรมเขต กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
29. นางสาวจริญาภรณ์  เพชรสามสี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวชิาการ ประกอบดว้ย 
1. รองศาสตราจารยสุ์วจัน์  ธญัรส ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งอาจ  อินทร์สังข ์ รองประธานกรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กสินทร์  พฒันมณี รองประธานกรรมการ 
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4. รองศาสตราจารยณ์ฐัทิตา  โรจนประศาสน์ กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระเสริฐ  ทองหนูนุย้ กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารยน์นัทชยั  ชูศิลป์ กรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยาภรณ์  อรมุต กรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ลัลภา  พฒันา กรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พญ็ศรี  เพญ็ประไพ กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิรักษ ์ สงรักษ ์ กรรมการ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารยภ์าณุ  พร้อมพุทธางกูร กรรมการ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารยน์อ้มจิตต ์ แกว้ไทย อนัเดร กรรมการ 
13. ผูช่้วยศาสตราจารยข์วญัหทยั  ใจเป่ียม กรรมการ 
14. ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัรัตน์  จุสปาโล กรรมการ 
15. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สาวนีย ์ ชยัเพชร กรรมการ 
16. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพจน์  มลิวลัย ์ กรรมการ 
17. สัตวแพทยห์ญิงเมธาสุ  จนัทร์รอด กรรมการ 
18. นายกีรติ  อินทรวเิศษ กรรมการ 
19. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพร  ธารางกูร กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
21. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความวชิาการ ประกอบดว้ย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพร  ธารางกูร ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยน์พรัตน์  มะเห รองประธานกรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งัคณา  ใสเก้ือ กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารยล์กัษมี  วทิยา กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ตนาพร  อนนัตสุข กรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะริน  เครือวรพนัธ์ุ กรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารยม์าหามะสูไฮมี  มะแซ กรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นนัทา  ขอ้งสาย กรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นากรณ์  ด าสุด กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารยส์กุลรัตน์  แสนปุตะวงษ ์ กรรมการ 
11. ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัดี  นวนสร้อย กรรมการ 
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12. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ลิศทิวสั  ยอดล ้า กรรมการ 
13. วา่ท่ีร้อยตรีหญิงสุพชัชา  ชูเสียงแจว้ กรรมการ 
14. สัตวแพทยห์ญิงวภิาว ี แสงสร้อย กรรมการ 
15. รองศาสตราจารยท์รรศนีย ์ คีรีศรี   กรรมการ 
16. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มณฑา  ด ารงเลาหพนัธ์ กรรมการ 
17. ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์รินาถ  ศรีอ่อนนวล กรรมการ 
18. นางสาวณฐันีภรณ์  นอ้ยเสง่ียม กรรมการ 
19. นางสาววรรธนพร  ชีววฒิุพงศ ์ กรรมการ 
20. นางสาวปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ กรรมการ 
21. นางสาวคุลิกา  ธนะเศวตร กรรมการ 
22. นางสาวขวญัตา  ตนัติก าธน กรรมการ 
23. นางสาวบุษราคมั  ทองเพชร กรรมการ 
24. นายพิชิต  เพง็สุวรรณ กรรมการ 
25. นางกลัยาณี  ทองเล่ียมนาค กรรมการ 
26. นายอาคม  ลกัษณะสกุล กรรมการ 
27. นางเพญ็พร  เกิดสุข กรรมการ 
28. นางพชัรินทร์  บุญนุ่น กรรมการ 
29. นางสาวสุดคนึง  ณ ระนอง กรรมการ 
30. นางสาวพิมล  เท่ียงธรรม กรรมการ 
31. นางอาริษา  โสภาจารย ์ กรรมการ 
32. นางสาวกิตติมา  ตนัติหาชยั กรรมการ 
33. Mr.Daniel  Edward Guiney กรรมการ 
34. Mr.Steven  Embree กรรมการ 
35. นางสาวสมพร  มณีโชติ กรรมการ 
36. นางสาวฐิตินารถ  ค ายอด กรรมการ 
37. Mr.Ryan  R.Dominguez กรรมการ 
38. Ms.Mitchelle  R.Juaban กรรมการ 
39. Mr.Lauro  Sadaran Dequina Jr. กรรมการ 
40. นางสาวเกศินี  ใหมคง กรรมการ 
41. นางสาวธารทิพย ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 
42. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการ 
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43. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการและเลขานุการ 
44. นางสาวภรณีย  ยีถ้ิ่น กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
5. คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารวมเล่มบทคัดย่อ (Books of Abstract) และรายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ประกอบดว้ย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิรักษ ์ สงรักษ ์ ประธานกรรมการ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติกร  ขนัแกลว้ รองประธานกรรมการ 
3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน กรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าตรี  หอมเขียว กรรมการ 
5. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ารุวฒัน์  เจริญจิต กรรมการ 
6. นายสุดนยั  เครือหลี กรรมการ 
7. นายนเรศ  ขวญัทอง กรรมการ 
8. นายอนุชิต  วเิชียรชม กรรมการ 
9. นายศุภวฒัน์  อินทร์เกิด กรรมการ 

10. นายกฤดิกร  แกว้วงศศ์รี กรรมการ 
11. นายโกสินทร์  ทีปรักษพนัธ์ กรรมการ 
12. นางสาวศิรินนัทร์  นาพอ กรรมการ 
13. นางสาวหทยัรัตน์  หนกัแน่น กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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