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ชื่ อหนังสื อ
รายงานสื บเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (10th
RMUTNC)
กลุ่มสาขา

เกษตรศาสตร์

เจ้ าของลิขสิ ทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์

จานวนหน้ า 768 หน้ า

เผยแพร่

สิ งหาคม 2561

ออกแบบโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
179 หมู่ 3 ตาบลไม้ ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง 92150
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คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การจัดประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย ครั้ งที่ 10
ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 1 เกษตรศาสตร์
1.ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ั ย
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รองศาสตราจารย์ดร.สุ นียร์ ัตน์ ศรี เปารยะ
รองศาสตราจารย์ดร.ธงชัย นิติรัฐสุ วรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ยืนยง วาณิ ชย์ปกรณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.พัชราภรณ์ วาณิ ชย์ปกรณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.นพรัตน์ มะเห
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ชาญยุทธ สุ ดทองคง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์ มลิวลั ย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.วัลลภา พัฒนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.พรศิลป์ สี เผือก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.เสาวนี ย ์ ชัยเพชร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ศิรินาถ ศรี อ่อนนวล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ดร.สุ ดนัย เครื อหลี
ดร.อภิญญา วณิ ชพันธ์
ดร.วิกิจ ผินรับ
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2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ดร.นัยนา เทศนา
2. รองศาสตราจารย์ดร.ปภพ สิ นชยกุล
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ธี ระยุทธ จันทะนาม
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ศุภกิตต์ สายสุ นทร
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.เสกสม อาตมางกูร
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.อรประพันธ์ ส่ งเสริ ม
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ลพ ภวภูตานนท์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
11. ดร.ประพันธ์ศกั ดิ์ ศีรษะภูมิ
12. ดร.จีรภา หิ นซุย
13. ดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม
14. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ธนกร โรจนกร
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ชาลีดา บรมพิชยั ชาติกุล
16. รองศาสตราจารย์ดร.จิราพร กุลสาริ น
17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ตวงศิริ สยมภาค
18. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สุ ภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
19. รองศาสตราจารย์ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์
20. รองศาสตราจารย์ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
21. รองศาสตราจารย์เจษฎา อิสเหาะ
22. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
23. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.กฤติมา เสาวกุล
24. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สาเนาว์ เสาวกุล
25. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สุ ทิศา เข็มผะกา
26. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สุ ภฏา คีรีรัฐนิคม
27. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.เสาวลักษณ์ วรรธนาภา
28. ดร.ประภาพร รัตนธารง
29. รองศาสตราจารย์ดร.อัศวิน แสงพิกุล
30. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.จงกลณี จงอร่ ามเรื อง
31. ดร.อังคณา จันทรพลพันธ์
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.นเรศ ซ่วนยุก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ระวี เจียรวิภา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.จินดาพร ภูริพฒั นาวงษ์
ดร.ธัญจิรา เทพรัตน์
ดร.นฤมล พฤกษา
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
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คานา
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ได้รับมอบหมายให้เป็ นเจ้า ภาพการประชุ ม วิช าการ
ระดับ ชาติ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 10 (10 th RMUTNC) และการประชุ มวิชาการระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 9 (9th RMUTIC) ระหว่างวันที่ 1-3 สิ งหาคม 2561 ณ
โรงแรมเรื อรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อเป็ นเวทีสาหรับนักวิจยั ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นและ
มุมมองในด้านวิชาการ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมถึงการค้นพบนวัตกรรมทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นองค์ความรู ้ที่มีความสาคัญในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ ทั่ว ภู มิ ภ าคของประเทศไทย ตามนโยบายรั ฐ บาล สู่ ค วามมั่น คง มั่ง คั่ง และยั่ง ยื น
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั รู ้ สึกเป็ นเกียรติอย่างสู งที่ได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุ มในปี นี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่ วมเสี ยสละทั้งแรงกายและแรงใจและ
เวลาอันมีค่า เพื่อผลักดันให้เกิ ดการประชุ มวิชาการครั้งนี้ ข้ ึน และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าพลังความร่ วมมืออย่าง
ต่อเนื่องจากการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จะพัฒนาเติบโตต่อเนื่ องไป
ทุกปี จนก้าวสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศไทย
ในการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (10th RMUTNC) และ
การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ประกอบไป
ด้วยปาฐกถาพิเศษ การนาเสนอผลงานวิจยั จากนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ ง และ
นักวิจยั นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
จานวน 482 ผลงาน ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ 53 ผลงาน และสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรมจานวน 49 ผลงาน
ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง
รายงานสื บ เนื่ องจากการประชุ มวิชาการ (Proceeding) ฉบับ นี้ เป็ นของกลุ่ ม สาขาเกษตรศาสตร์
ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมจานวน 82 บทความ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ ผูส้ นใจ
เพื่อการนาไปแลกเปลี่ยนความรู ้ทางวิชาการในอนาคต

สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
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สารจากอธิการบดี
ตามที่ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย ได้เ ป็ นเจ้า ภาพการประชุ ม วิช าการระดับ ชาติ
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 10 (10 th RMUTNC) และการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ระหว่างวันที่ 1-3 สิ งหาคม 2561 ณ โรงแรมเรื อ
รัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดตรัง นั้น ด้วยการวิจยั เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างละเอียด
ลึกซึ้ ง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลองค์ความรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรื อผลงาน ซึ่ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง 9 แห่ ง ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาการวิจยั และระบบส่ งเสริ มและสนับสนุ นการแสวงหา
องค์ความรู ้ จากการวิจยั ในแต่ละศาสตร์ เพื่ อพัฒนาวิช าการ ให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ต่อการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และในฐานะที่เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นทักษะความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
และสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม ได้มุ่งพัฒนางานวิจยั ที่ตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาชุ มชนทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (10th RMUTNC)
และการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTIC) ประจาปี
2561 ภายใต้หัวข้อ : ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้ าวไกลสู่ Thailand 4.0 ซึ่ งเป็ นจุดสร้ างเครื อข่ายความ
ร่ ว มมื อ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลทั้ง 9 แห่ ง และภาคี ห น่ ว ยงานที่ ส นับ สนุ น การวิ จ ัย
ระดับประเทศ ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ
(วช.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สานักงาน
พัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ที่จะนาเสนอผลงานวิจยั อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ขอขอบคุ ณหน่ วยงานที่ ให้เกี ยรติ เป็ นเจ้าภาพร่ วม และ
ขอขอบคุ ณ ท่ า นวิ ท ยากรปาฐกถาพิ เ ศษ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ นัก วิ จ ัย ผู ้ร่ ว มประชุ ม และน าเสนอผลงานวิ จ ัย
คณะกรรมการดาเนิ นการจัดประชุ มวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทั้งบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลทั้ง 9 แห่ง ที่มีส่วนร่ วมให้การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ สัมฤทธิ์ ผลตามความมุ่งหมายทุกประการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
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รหัส
ชื่อเรื่ อง
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NO2-002
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NO2-004
ซ้อนลาปาง ประเทศไทย
ผลของสารฟอกฆ่ า เชื้ อ หั ว ย่ อ ย และอิ ท ธิ พ ลของสารควบคุ ม การ
NO2-005 เจริ ญ เติ บ โตต่ อ การชัก น ายอดของบัว จงกลนี (Nymphaea siamensis
Puripunyavanich V.) ในสภาพปลอดเชื้อ
กระตุน้ การสร้างพฤกเคมีในต้นอ่อนทานตะวันด้วยวิตามินซี และไคโต
N02-006
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ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดจากใบทุเรี ยนเทศ ที่มีต่อปลวกใต้ดินสายพันธุ์
NO2-007
Coptermes curvignathus
การพัฒนาเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงด้วยวิธีทาแห้งแบบพ่นฝอย
N02-009
NO2-010 เครื่ องอบส้มแขกด้วยคลื่นไมโครเวฟ
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NO2-011
ของ สาหร่ ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J.Agardh)
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NO2-012 และการสะสมไขมัน ของสุ ก รรุ่ น ลู ก ผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์ จไวท์แลนด์เรซ) น้ าหนัก 30-65 กิโลกรัม
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NO2-013 ซากของสุกรขุนลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์จไวท์+แลนด์เรซ) น้ าหนัก
80-105 กิโลกรัม
NO2-015 การสารวจพรรณปลาในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 จังหวัดน่าน
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การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพื้นที่จงั หวัด
เพชรบุรี
ศักยภาพของวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายสาหรับ
NO2-021 ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละผลของการใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ี่มีต่อการเจริ ญเติบโตของ
ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรี ยต์ ่อองค์ประกอบผลผลิตและผลตอบแทนทาง
NO2-022
เศรษฐศาสตร์ของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
NO2-020

กลุ่มสาขา: เกษตรศาสตร์
รหัส
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NP2-001 การเปรี ยบเทียบพันธุ์แตงกวาการค้าในพื้นที่บา้ นเจดีย ์ จังหวัดน่าน
NP2-002 ประสิ ทธิภาพสารสกัดเอ็กเซนจากพืชสมุนไพรต่อการป้ องกันจากัด
หนอนชอนใบส้ม
NP2-003 ความรู ้และการปฏิบตั ิการใช้สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสมของเกษตรกร
ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ ากล้วยในตาบล
แม่สอย อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
NP2-004 ความรู ้และการปฏิบตั ิของเกษตรกรผูป้ ลูกเสาวรสหวานตามหลักการ
ปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมในพื้นที่โครงการหลวงจังหวัด
เชียงใหม่
NP2-006 ประสิ ทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อเพลี้ยไฟข้าว
NP2-007 คุณภาพชีวติ ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในตาบลบางขัน อาเภอ
บางขัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช
NP2-008 ปั จจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นด้านความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่
พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรทาไร่ โป่ งน้ าร้อน อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
NP2-009 การพัฒนาและการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบมอญแดง
NP2-010 ผลของสารควบคุมการเจริ ญเติบโตต่อการเจริ ญของแคลลัสและการ
ผลิตสารฟรุ คโตโอลิโกแซคคาไรด์ในสภาพเพาะเลี้ยงของหนามแดง
(Carissa carandas Linn.)
NP2-011 อิทธิพลของระดับปุ๋ ยฟอสฟอรัสที่แตกต่างกันต่อการเจริ ญเติบโตและ
ผลผลิตของผักเชียงดา
NP-012 ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นปากใบกับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
และกรดจิมเนมิคของผักเชียงดา
NP2-013 เปรี ยบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของผักเชียงดา 9 สายพันธุ์
ในพื้นที่จงั หวัดลาปาง
NP2-014 เทคนิคการปลูกเชื้อเพื่อประเมินความต้านทานราน้ าค้างในข้าวโพด
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NP2-015 ผลของสายพันธุ์องุ่นทาไวน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาและการ
สังเคราะห์แสง
NP2-016 ประสิ ทธิภาพของฮอร์โมนชีวภาพต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของ
ข้าวพันธุ์ กข.43
NP2-017 ดัชนีเก็บเกี่ยวและผลผลิตเนื้อในเมล็ดปาล์มหางกระรอกเพื่อการบริ โภค
ทดแทนตาว
NP2-018 การใช้สารละลายธาตุอาหารและน้ าสกัดมูลสุกรต่อการเจริ ญเติบโตและ
ผลผลิตของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์
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นวัตกรรมการสกัดผงบุกทรายด้ วยวิธีขัดอนุภาคเชิ งกล
Innovation of Extraction Method of Konjac Powder from Amorphophallus Konjac (Amorphophallus
oncophyllus.) by Mechanical Particles Technique
สุภาวดี แช่ม1* และ ภัทราภรณ์ ศรี สมรรถการ2
Supawadee Cham1* and Pattharaporn Srisamatthakarn2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาวิธีการใหม่ในการสกัดแยกผงบุกด้วยวิธีการขัดอนุ ภาคเชิ งกล เพื่อผลิตผงบุกที่
ความบริ สุทธิ์ ไม่ใช้สารเคมีในการสกัด ซึ่ งเทคนิ คการสกัดแยกด้วยวิธีการขัดอนุภาคเชิงกลนี้ ใช้ร่วมกับการสกัดแบบแห้ง
ผลการศึกษาพบว่าเจลที่ได้จากผงบุกที่ผา่ นการขัดอนุภาคเชิงกล มี ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี แดง (a*) และค่าความ
เป็ นสี เหลือง (b*) เท่ากับ 46.24 , 1.15 และ 4.03 ตามลาดับ สาหรับคุณลักษณะเนื้อสัมผัส คือ ค่าความหนื ด แรงตัด และแรง
ดึง เท่ากับ 29,336.6 เซนติพอยด์ , 46.06 นิวตัน และ 1.98 นิวตัน ตามลาดับ ดังนั้นจะเห็นว่าวิธีการขัดอนุภาคเชิงกลได้ผงบุก
ที่มีเจลมีความข้นหนืดที่สูง เจลมีความแข็งแรง และมีความหยืดหยุน่ ได้ดีมากเมื่อเทียบกับเจลบุกทางการค้า
คาสาคัญ: บุกผง, กลูโคแมนแนน , การขัดอนุภาคเชิงกล

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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บทนา
บุกเป็ นพืชหัว อยู่ในวงศ์บุกบอน (Araceae) สกุลบุก (Amorphophallus) เป็ นพืชพื้นเมืองของไทยที่มีความสาคัญ
โดยบุกเนื้ อทรายหรื อบุกไข่ (Amorphophallus konjac K. Koch) เป็ นพันธุ์ที่ถูกใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตบุกผง เพื่อสกัดเอา
สารสาคัญ คือ กลูโคแมนแนน (เพ็ญนภาและคณะ,2555) และนามาใช้ประโยชน์เป็ นสารให้ความข้นหนื ด ทาให้เกิ ดเจล
ปรับปรุ งเนื้ อสัมผัส และใช้ทดแทนไขมันในอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งสามารถนามาประยุกต์ใช้เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ
(Functional food) โดยกลูโคแมนแนนมีคุณสมบัติในการควบคุมความดันโลหิ ตสูง โคเลสเตอรอล และลดอัตราเสี่ ยงต่อการ
เกิดมะเร็ ง กลูโคแมนแนนมีในส่ วนลาต้นใต้ดินของบุกมีสะสมอยูใ่ นปริ มาณมากจึงสามารถแยกสกัดออกได้ง่ายโดยวิธีทาง
เคมี โดยนาหัวบุกมาบดกับน้ าหรื อเอทธานอล สารละลายของกลูโคแมนแนนจะมีลกั ษณะข้นเหนียวและเมื่อปรับให้มีสภาพ
เป็ นด่าง หรื อ ผสมกับ K-carageenan หรื อ Xanthan จะเกิดการแข็งตัวเป็ นเจลได้ ที่มาของบุกที่นามาสกัดคอนยัคกุน้ นั ชนิดที่
ปลูกในประเทศญี่ปุ่นเป็ นชนิ ดที่มีหัวใหญ่ค่อนข้างกลมเกลี้ยง ไม่ปูดเป็ นตะปุ่ มตะป่ าเหมือนชนิดที่พบในประเทศไทย การ
เพาะปลูกเพื่อการค้าจะเก็บเมื่อบุกมีอายุประมาณ 2 ปี โดยผงบุกจะมีปริ มาณกลูโคแมนแนนได้ถึง 79.5 % แม้จะมีโรงงาน
ของไทยผลิตผงบุกเพื่อเป็ นวัตถุดิบผลิตอาหารและขนมต่าง ๆอยูแ่ ถบชลบุรี ในปั จจุบนั เทคโนโลยีการสกัดมีความซับซ้อน
หลายขั้นตอน และไทยส่ งออกบุกแห้งไปตลาดต่างประเทศเพื่อสกัดแยกสารกลูโคแมนแนน และนาเข้ามาในรู ้บุกผงสกัด
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร แต่ยงั ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตบุกผงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่สกัดได้ดว้ ยวิธีที่ไม่
ซับซ้อน และให้บุกผงที่มีคุณภาพปรากฏ คุณภาพด้านความหนืด และเนื้อสัมผัสของเจลที่ดี สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้จริ ง
ในผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหาร ผงบุ ก เป็ นสารที่ มี ป ระโยชน์ ใ นการน ามาประยุก ต์ใ ช้เ ป็ นอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ( Functional food)
มีคุณสมบัติในการควบคุมความดันโลหิ ตสูง โคเลสเตอรอล และลดอัตราเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ ง เนื่ องจาก องค์ประกอบส่วน
ใหญ่เป็ นกลูโคแมนแนน ซึ่ งเป็ นสารที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพในเชิงที่สามารถลดระดับ คลอเรสเตอรอลและความดันโลหิ ต
สูงบาบัดอาการท้องผูก และสามารถใช้เป็ นสารควบคุมน้ าหนักได้ เนื่องจากโครงสร้างของกลูโคสและแมนโนสเชื่อมต่อกัน
ด้วยพันธะเบต้า 1,4 ไกลโคซิ ดิค ทาให้เอนไซม์ในร่ างกายไม่สามารถย่อยสลายได้จึงไม่ให้พลังงานแก่ผบู ้ ริ โภค กลูโคแมน
แนน เป็ นองค์ป ระกอบหลัก ที่ พ บในหั ว บุ ก โดยเฉพาะบุ ก ไข่ (Amorphophallus muelleri blume) กลู โ คแมนแนนเป็ น
สารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยแมนโนสและกลูโคสในอัตราส่ วน 1.6 : 1 เชื่อมต่อกันด้วยพันธะบีตา้ -1.4-กลูโค
สิ ดิก และมีหมู่แอซีทิลกระจายอยูท่ วั่ ไปบนสายโมเลกุลของคอนยักลูโคแมนแนนประมาณร้อยละ 5-10 ซึ่งหมู่แอซีทิลจะอยู่
ทุ กระยะ 9-19 หน่ วยของแมนโนสหรื อกลูโคส โดยหมู่แอซี ทิลจะอยู่ที่คาร์ บอนตาแหน่ งที่ 6 ของแมนโนสหรื อกลูโคส
(Jianhua et al,2015) Melinda และคณะ (2012) ได้ทาการศึกษาวิธีการสกัดกลูโคแมนแนนจากบุกทราย (Amorphophallus
konjac K. Koch) โดยนาวิธีการสกัดแบบ dry method ร่ วมกับการสกัดด้วยสารละลายแอลกอฮอล์ 50 % ได้ผงกลูโคแมน
แนน 92 % วุฒินนั ท์ และคณะ (2556) ได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทาแห้งแป้ งบุกด้วยวิธีการออกแบการทดลอง
แบบพื้ น ผิ ว ตอบสนองและการออกแบบส่ ว นผสมกลาง โดยการทดลองการผลิ ต ด้ว ยเครื่ อ งอบแห้ ง ฟลู อิ ไ ดซ์ เ บด
โดยใช้อุณหภูมิอากาศร้อน ระยะเวลาการทาแห้ง และความเร็ วอากาศร้อน พบว่าแป้ งบุกมีค่าสี มีคุณภาพดีกว่าเครื่ องอบแห้ง
แบบถาด ขั้นตอนการสกัดผงบุกถือว่ามีความสาคัญต่อคุณภาพของสารกลูโคแมนแนน งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา
วิธีการสกัดเพื่อใช้เป็ นวิธีการต้นแบบ เพื่อสกัดผงบุกที่มีปริ มาณกลูโคแมนแนนสู ง โดยใช้วิธีการขัดอนุภาคเชิงกลหรื อวิธี
ทางกายภาพ เปรี ยบเทียบกับบุกผงทางการค้า โดยมุ่งหวังให้ได้บุกผงที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ดี
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมวัตถุดบิ
นาหัวบุกสดพันธุ์เนื้ อทรายที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ถึง 30 เซนติเมตร มาล้างทาความสะอาด แล้วนามาปอก
เปลือก และหั่นเป็ นชิ้นความหนา 1 ถึง 2 มิลลิเมตร นาไปอบด้วยตูอ้ บลมร้อนที่ อุณหภูมิ 60 + 5 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
ประมาณ 3 ถึง 5 ชัว่ โมง จนมีความชื้นสุดท้ายร้อยละ 8 -10 นามาบรรจุในถุง สาหรับทาการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
2. การศึกษากรรมวิธีการผลิตบุกผงด้ วยเทคนิคการขัดอนุภาคเชิงกล
โดยแบ่ งปั จจัยในการศึ กษาคื อการขัดอนุ ภาคเชิ งกลรอบที่ 1 (Konjac Flour1 ; KF1) และการขัดอนุ ภาคเชิ งกล
รอบที่ 2 (Konjac Flour2 ; KF2) เปรี ยบเที ยบกับผงบุ กทางการค้า (Konjac Flour Commercial : KFc) ทาการวางแผนการ
ทดลองแบบ แบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ทาการทดลอง 3 ซ้ า มีวธิ ีทาดังนี้
2.1 นาบุกผงจากข้อ 1 มาบดด้วยเครื่ องบดละเอียดแบบเข็ม (Pin mill) รุ่ น YPS-102 (FIS) 2 Hp : 1.5 Kw: 6000
rpm. และนามาขัดอนุ ภาคด้วยตะแกรงร่ อน ขนาด 80 mesh. ได้บุกผงจากการขัดอนุ ภาคเชิ งกลรอบที่ 1 (Konjac Flour1 ;
KF1) บรรจุในถุง สาหรับทาการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
2.2 นาบุกผงที่ผา่ นการขัดอนุภาพรอบที่ 1 มาบดซ้ าด้วยเครื่ องบดผงละเอียดแบบ Single disc mill รุ่ น N-CNX-A4
ร่ อ นผ่ า นตะแกรง 100 mesh. ได้บุ ก ผงจากการขัด อนุ ภ าคเชิ ง กลรอบที่ 2 (Konjac Flour2 ; KF2) บรรจุ ใ นถุ ง ส าหรั บ
ทาการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
3. การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของเจลบุก
นาผงบุกที่ผ่านการขัดอนุภาค จากข้อ 2 ได้แก่ ผงบุกสกัดจากการขัดอนุภาคเชิงกลรอบที่ 1 และรอบที่ 2มาเตรี ยม
ให้เป็ นสารละลายเจลบุกความเข้มข้นร้อยละ 2 และแผ่นเจลบุกความเข้มข้นร้อยละ 7 มาตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ดังนี้
3.1 สมบัติการความหนืดของเจลบุกผงโดยใช้เครื่ องวัดความหนืด Brookfield viscometer รุ่ น DV-II +Pro ใช้หวั วัด
เบอร์S06 ความเร็ วรอบในการหมุน 25 RPM ทาการวัด 3 ซ้ า โดยควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างที่ช่วง 25 ± 1 องศาเซลเซียส
3.2. สมบัติดา้ นเนื้อสัมผัส โดยใช้เครื่ องวัดเนื้อสัมผัส Texture Analyzer รุ่ น TA-XT plus ใช้หวั วัดแรงดึง (Spaghetti
tensile grips (A/SPR) และหัววัดการตัดขาด (Knife probe) บันทึกผลเป็ น แรงตัด (Cutting) และแรงดึง (Tensile)
3.3. การวัดค่าสี ด้วยเครื่ องวัดสี colorimeter รุ่ น ColorQuest ระบบ Hunter Lab บันทึกค่า สี L* เป็ นค่าความสว่าง
ค่าสี a* เป็ นบวกแสดงสี แดงและเป็ นลบแสดงสี เขียว และค่าสี b* เป็ นบวกแสดงสี เหลืองและเป็ นลบแสดงสี น้ าเงินทาการวัด
3 ซ้ า

ผลและวิจารณ์ผล
การศึกษาเทคนิคการขัดอนุภาคเชิงกล ของผงบุกจากบุกแห้งจากการเทคนิคการขัดอนุภาครอบที่ 1 (Konjac Flour1
; KF1) และรอบที่ 2 (Konjac Flour2 ; KF2) เปรี ยบเที ยบกับ ผงบุ กทางการค้า (Konjac Flour Commercial : KFc) ในด้าน
คุณลักษณะทางกายภาพ คือ ค่าสี ความข้นหนืด และเนื้อสัมผัส ได้ผลการวิจยั ดังนี้
ค่าสี
ผลของการวัดคุณภาพทางกายภาพของเจลบุกที่สกัดด้วยวิธีเทคนิ ควิธีการขัดอนุภาคเชิ งกลรอบที่ 1 และการขัด
อนุภาคเชิงกลรอบที่ 2 ในด้านค่าสี เปรี ยบเทียบกับบุกผงทางการค้าโดยทาการวิเคราะห์หาค่า L* a* และ b* ทาการวัด 5 จุด
3 ซ้ า แสดงดังตารางที่ 1
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ค่าสี ของเจลบุก พบว่า เจลบุกที่ผา่ นการสกัดด้วยวิธีเทคนิควิธีการขัดอนุภาคเชิงกลจานวน 2 รอบมี ค่าสี เหลือง (b*)
ค่าความสว่าง (L*) ไม่แตกต่างกับเจลบุกจากผงบุกทางกค้า (p<0.05) และ ค่าสี แดง (a*) ซึ่ งทาให้เจลที่ได้มีสีเข้มกว่าเจลบุก
ทางการค้า เนื่ องจากวิธีการขัดอนุภาคเชิงกลรอบที่ 1 ด้วยเครื่ องเป็ นการลดขนาดด้วยเครื่ องบดละเอียดแบบเข็ม (Pin mill)
โดยอาศัยแรงการบดหรื อการตัด (grinding or cutting ) ทาให้ส่วนผงบุกลดขนาดลงและแยกเอาส่ วนผงบุกกลูโคแมนแนนอ
อกส่ วนประกอบรวม และเมื่อนามาผ่านการขัดอนุ ภาครอบที่ 2 ด้วยเครื่ องบดละเอียดแบบ Single disc mill ทาให้สามารถ
แยกส่ วน ผงบุกกลูโคแมนแนนออกส่ วนประกอบรวม ได้มากขึ้น ส่ งผลให้ เมื่อนามาเตรี ยมเจลบุกจึงมีค่าสี เหลือง (b*) ค่า
ความสว่าง (L*) ไม่แตกต่างกับเจลบุกจากผงบุกทางกค้า แสดงให้เห็นว่าเจลบุกที่สกัดด้วยวิธีเทคนิควิธีการขัดอนุภาคเชิงกล
รอบที่2 ได้เจลบุกมีสีเหลืองอ่อนลักษณะใกล้เคียงกับเจลบุกทางการค้า ซึ่ งค่าสี เป็ นลักษณะปรากฏที่บ่งบอกคุณภาพของเจล
ได้
ตารางที่ 1 ค่าสี ของเจลบุกที่ได้จากเตรี ยมด้วยเทคนิคการขัดอนุภาคเชิงกล กับ เจลผงบุกทางการค้า
เจลแป้ งบุก
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 เจลบุกจากผงบุกทางการค้า ; KF1 คือ เจลบุกจากเทคนิ คการขัดอนุภาครอบที่ 1 KF2 คือ เจลบุกจาก
เทคนิคการขัดอนุภาครอบที่ 1 อักษร a,b มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ความหนืด และลักษณะเนื้อสัมผัส
ผลของการวัดคุณภาพทางกายภาพของเจลบุกที่สกัดด้วยวิธีเทคนิควิธีการขัดอนุภาคเชิงกลในด้านคุณด้านความข้น
หนื ดเจลบุกร้อยละ 5 และการวัดค่าแรงตัด (Cutting) และค่าแรงดึง (Tensile) เปรี ยบเทียบกับเจลบุกผงทางการค้า ทาการวัด
จานวน 15 ซ้ า ได้ผลแสดงดังตารางที่ 2 ความข้นหนื ด พบว่า เจลบุกที่ผ่านการสกัดด้วยเทคนิ ควิธีการขัดอนุภาคเชิ งกล 2
รอบ มี ค่ า ความหนื ด เท่ า กับ 29,336.6±3.9 cP มากกว่า เจลบุ ก ทางการค้า แตกต่ า งอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ต (p<0.05)
คุณลักษณะทางเนื้อสัมผัสของเจลบุก โดยการวัดค่าแรงตัด (Cutting) และ แรงดึง (Tensile) พบว่า เจลบุกที่ผา่ นการสกัดด้วย
เทคนิ คการขัดอนุ ภาค 2 รอบ มีเท่ากับ 46.06±0.12a นิ วตัน และ 1.98±0.09a นิ วตัน ตามลาดับ มากกว่าเจลบุกทางการค้า
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิต (p<0.05) โดยพบว่า ลักษณะเนื้อสัมผัสทั้งสอง แสดงถึงลักษณะเจลที่แข็งแรง มีความหยืด
หยุน่ ที่ดีมาก เนื่ องจากบุกผงมีคุณสมบัติดูดซึ มน้ าและเกาะตัวได้ดี (สอาด, 2551 ) เจลที่ได้จากผงบุกสกัดด้วยการขัดอนุภาค
เชิงกลมีขน้ หนืด มากว่าเจลจากผงบุกทางการค้า 5 ถึง 6 เท่า มีความแข็งและหยืดหยุน่ ดีกว่าโดยเป็ นผลเนื่องจากวิธีการสกัดที่
ไม่ทาลายโครงสร้างของ กลูโคแมนแนน เป็ นวิธีการทางกายภาพที่ทาให้อนุภาคมีขนาดเล็กลง และสามารถแยกส่วนผงกลู
โคแมนแนสได้ดี
ตารางที่ 2 ค่าความข้นหนืด และลักษณะเนื้อสัมผัสด้วยเทคนิคการขัดอนุภาคเชิงกล กับ เจลผงบุกทางการค้า
เจลบุก
ความข้นหนืด (cP)
แรงตัด (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 เจลบุกจากผงบุกทางการค้า;KF1 เจลบุกจากเทคนิ คการขัดอนุภาครอบที่ 1 KF2 คือ เจลบุกเทคนิ คการขัด
อนุภาครอบที่ 1 อักษร a,b มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
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สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิธีการสกัดบุกผงด้วยการขัดอนุภาคเชิงกลจากบุกเนื้อทราย เป็ นวิธีการสกัดแห้ง โดยอาศัยการลดขนาด
ด้วยเครื่ องบดละเอียดแบบเข็ม (Pin mill) และ เครื่ องบดผงละเอียดแบบจานเดี่ยว (Single disc mill) และคัดแยกขนาดของผง
บุก ด้วยตะแกรงร่ อนขนาด 80 mesh และ 100 mesh เพื่อแยกส่ วนของกลูโคแมนแนนในบุกผง พบว่าเป็ นวิธีทางกายภาพที่
สามารถผลิตบุกผงที่ มีคุณลักษณะของเจลที่ มีความข้นหนื ดสู ง และเจลมีความแข็งแรง และความหยืดหยุ่นได้ดี สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารได้
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การผลิตนา้ มังคุดเข้ มข้ นพร้ อมดื่มโดยเทคนิคการระเหยภายใต้ สุญญากาศ
Production of concentrated mangosteen juice by vacuum evaporation
พงษ์เทพ เกิดเนตร1* และ วิชชุลฎา ถาวโรจน์ 1
Pongthep Kertnat1* Wichulada Thavaroj 1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อหากรรมวิธีที่เหมาะสมในการผลิตน้ ามังคุดเข้มข้น จากผลสด และผลมังคุดที่
ผ่านการลวกที่ อุ ณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 2 นาที หาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการท าเข้มข้น โดยระเหยภายใต้
สุ ญญากาศ ที่อุณหภูมิ 3 ระดับ คือ 55, 60 และ 65 องศาเซลเซี ยส ทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค ตรวจสอบลักษณะทาง
เคมี และกายภาพของน้ ามังคุดเข้มข้น พบว่าน้ ามังคุดเข้มข้นที่ ไม่ผ่านการลวกทาให้เข้มข้นภายใต้สุญญากาศที่ อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส มีคะแนนเฉลี่ยการยอมรับมากที่สุด ด้านลักษณะทัว่ ไป สี กลิ่น รสชาติ และความชอบรวมที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 8.10, 7.67, 7.17, 7.77 และ 7.97 ตามลาดับ มีค่าสี L*, a* และ *b เท่ากับ 39.13, 26.11 และ 29.25 ตามลาดับ ของแข็งที่
ละลายได้ท้ งั หมด 25 องศาบริ กซ์ ค่าน้ าอิสระ 0.95 ความเป็ นกรด-ด่าง 3.34 และวิตามินซี 6.20 มิลลิกรัม/100 กรัม น้ ามังคุด
เข้มข้นพร้ อมดื่ มมี เนื้ อของมังคุดแขวนลอยอยู่เล็กน้อย สี ชมพูออกเข้มมี กลิ่ นหอมของมังคุด รสชาติ หวานนาอมเปรี้ ยว
เล็กน้อย
คาสาคัญ : มังคุด, การทาให้เข้มข้น, 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 25 obrix, 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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บทนา
มังคุด (Garcinia mangostana Linn.) เป็ นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบเขตร้อนชนิ ดหนึ่ ง เชื่ อกันว่ามีถิ่นกาเนิ ดอยู่ที่หมู่เกาะ
ซุนดาและหมู่เกาะโมลุกกะ เป็ นผลไม้จากเอเชียที่ได้รับความนิ ยมมาก ได้รับขนานนามว่าเป็ น "ราชินีของผลไม้" อาจเป็ น
เพราะลักษณะภายนอกของผลที่ มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวขั้วของผลคล้ายมงกุฎของพระราชิ นี ส่ วนของเนื้ อผลที่ กินได้ของ
มังคุดเป็ นชั้นเอนโดคาร์ ป (endocarp) ซึ่ งพัฒนามาจากเปลือกหุ ้มเมล็ดเรี ยกว่า aril มีสีขาว มีกลิ่นหอม ส่ วนเนื้ อในก็มีสีขาว
สะอาด มีรสชาติที่หวานอร่ อย มีการนามังคุดมาประกอบอาหารบ้างทั้งอาหารคาว เช่น แกง ยา และอาหารหวาน เช่น มังคุด
ลอยแก้ว แยมมังคุด มังคุดกวน มังคุดแช่อิ่ม ในจังหวัดนครศรี ธรรมราชมีการทามังคุดคัด ด้วยการแกะเนื้อมังคุดห่ามออกมา
เสี ยบไม้รับประทาน (วรรณศิริ, 2541) ส่วนใหญ่จะนิยมรับประทานผลมังคุดสุกเป็ นผลไม้ ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยต่อต้าน
อนุมูลอิสระ ช่วยเสริ มสร้างภูมิตา้ นทานให้กบั ร่ างกาย มีส่วนช่วยในการชะลอวัยและการเกิดริ้ วรอย ช่วยบารุ งผิวพรรณให้
เปล่งปลัง่ สดใส นอกจากนี้ ยังช่วยป้ องกันอาการไข้ (ไข้ระดับต่า) ช่วยเสริ มสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ช่วยเพิ่มพลังงาน
แก่ร่างกาย เพิ่มความกระปรี้ กระเปร่ า ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อแบคทีเรี ยที่ทาให้เกิ ดสิ ว ออกฤทธิ์ ต้านสิ วอักเสบได้ดี
และมีส่วนช่วยป้ องกันการเกิดโรคซึมเศร้า ลดความเครี ยด เนื้อมังคุด มีเส้นกากใยสูง ช่วยเรื่ องการขับถ่ายและมีวติ ามินเกลือ
แร่ สูงมาก เช่น กรดอินทรี ย ์ น้ าตาล แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก น้ ามังคุดช่วยปรับระดับภูมิคุม้ กันให้สมดุล ด้วยการหลัง่
สาร Interleukin Iและ Tumor Necrosis Factor ช่วยยับยั้งการหลัง่ สารฮีสตามีน ลดอาการแพ้ภูมิตนเอง และลดการอักเสบ
ในผูป้ ่ วยเบาหวาน ตับเสื่ อม ไตวาย ข้อเข่าเสื่ อม ความดันโลหิ ตสูง โรคพาร์กินสัน ไทรอยด์เป็ นพิษ ความผิดปกติของสมอง
อันเนื่องจากการอักเสบ ในมังคุด 100 กรัม จะมีคุณค่าทางโภชนาการ ดังนี้ แคลอรี่ 60-63 กิโลแคลอรี่ น้ า 80 .20-84.90 กรัม
โปรตีน 0.50-0.60 กรัม ไขมัน 0.10-0.60 กรัม แคลเซี ยม 0.01-8.00 มิลลิกรัม เหล็ก 0.20-0.80 มิลลิกรัม กรดแอสคอร์ บิก
1.0-2.00 มิลลิกรัม คาร์ โบไฮเดรต 14.30-15.60 กรัม ใยอาหาร 5.00-5.10 กรัม เถ้า 0.20-0.23 กรัม ซูโครส กลูโคส ฟรุ กโตส
16.42-16.62 กรัม ฟอสฟอรัส 0.02-12.00 มิลลิกรัม ไทอามีน 0.03 มิลลิกรัม (ปิ ติพร, 2549)
น้ าผลไม้เข้มข้น (concentrated fruit juice) หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปจากผลไม้ ซึ่ งได้มาจากการนาน้ า ผลไม้
โดยการระเหย (evaporation) เพื่อเอาน้ าซึ่งเป็ นส่วนประกอบหลักของน้ าผลไม้ออกไปบางส่วน เป็ นการถนอมอาหารวิธีหนึ่ง
ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ลดน้ าหนักของน้ าผลไม้ เพื่อสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาน้ าผลไม้
เพราะการทาให้เข้มข้นทาให้ค่า water activity ของน้ าผลไม้ลดลง ป้ องกันการเจริ ญของจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้น้ าผลไม้เสื่ อมเสี ย
รวมทั้งจุลินทรี ยก์ ่อโรค (pathogen) และใช้เป็ นวัตถุดิบสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ(รังสาดทอง. 2543.) การนามังคุด
มาแปรรู ปเป็ นน้ าผลไม้จะทาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น และลดความเสี ยหายที่เกิดจาก
ข้อจากัดของอายุการเก็บรักษา แต่ผลของการระเหยต่อคุณภาพอาหารเป็ นการระเหยโมเลกุลของของเหลวให้หลุดออกจาก
ผิวหน้าของของเหลว ณ อุณหภูมิที่ต่ากว่าจุดเดือดของสารนั้น มีผลกระทบทาให้อาหารมีกลิ่นและสี เปลี่ยนไป โดยเฉพาะ
การระเหยที่อุณหภูมิสูง เกิดปฏิกิริยาการเกิดสี น้ าตาลทั้งแบบ maillard reaction และ caramellization ทาให้อาหารมีสีเข้มขึ้น
ทาให้สูญเสี ยสารให้กลิ่นบางชนิ ดที่ระเหยได้ง่ายออกไป คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของอาหารจะลดลง (ตรังวัชรกุล.
2541.) ปั ญหาอย่างหนึ่ งในการทาน้ าผลไม้คือการเกิ ดปฏิ กิริยาสี น้ าตาล ซึ่ งสามารถควบคุ มการเกิ ดสี น้ าตาลโดยการใช้
สารเคมี เช่น กรดแอสคอร์บิคและกรดซิตริ ก พบว่าสามารถยับยั้งการเกิดสี น้ าตาลได้ (Vamos-Vigyazo, 1995)
การนาผลมังคุดสดมาแปรรู ปเป็ นน้ าผลไม้จะทาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น
และลดความเสี ยหายที่เกิดจากข้อจากัดของอายุการเก็บรักษาลง โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลมีปริ มาณผลผลิตมากจนล้นตลาด
ส่ งผลให้ราคาตกต่ามาก ฉะนั้นการทาให้ผลไม้สด มีราคาสู งขึ้น จึงต้องมีการเพิ่มมูลค่าในตัวผลไม้เอง โดยการแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ (วิริยจารี .2535.) หนึ่งในผลิตภัณฑ์แปรรู ปที่น่าจะเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศก็
คือ น้ ามังคุดเข้มข้น ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้มงั คุดตกเกรด (มีขนาดเล็กไม่ได้น้ าหนัก หรื อลักษณะ สุ กดา หู ฉีก ขั้วหัก) ที่ไม่
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สามารถส่งเป็ นสิ นค้าออกยังต่างประเทศได้ เป็ นวัตถุดิบในการนามาแปรรู ป ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อคุณคุณภาพได้แก่การลวก
เพื่อทาลายเอนไซม์ การใช้อุณหภูมิต่าภายใต้สุญญากาศเพื่อรักษากลิ่น สี และคุณค่าทางโภชนาการ นับเป็ นการเพิ่มมูลค่า
ผลิตผลเกษตรของเกษตรกรไทยได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผบู ้ ริ โภคที่รักสุขภาพ เนื่องจากน้ ามังคุด
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีรสชาติหอมหวานอมเปรี้ ยวจากธรรมชาติไม่ตอ้ งปรุ งแต่งรสชาติ ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีรสชาติ
กลมกล่อม ลักษณะของน้ าเป็ นสี ม่วงใสชวนรับประทาน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวิเคราะห์ คุณภาพของวัตถุดบิ
นาผลมังคุดตกเกรดในระยะสุ กจัดมาปอกเปลือก แยกเอาเฉพาะเนื้อมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและกายภาพ
เช่นความชื้น ค่าสี วิตามินซี เยื่อใย เถ้า ความเป็ นกรด-ด่าง ปริ มาณกรด ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด ตามมาตรฐาน
การวิเคราะห์ ของ A.O.A.C. (2000) และเปอร์เซ็นต์ผลผลิต (น้ าหนักเนื้อ, เปลือก)
2. การเตรียมนา้ มังคุด
นาผลมังคุดระยะสุ กจัด แบ่งเป็ น 2 ชุดการทดลอง ชุดที่ 1 เป็ นมังคุดผลสด และชุดที่ 2 เป็ นมังคุดที่ผา่ นการลวกที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที ปอกเปลือก แยกเอาเฉพาะเนื้ อ ไม่ตอ้ งแยกเมล็ดออก แยกน้ าและเนื้อโดยการบีบคั้น
ด้วยเครื่ องบีบอัดแบบไฮดรอลิก บันทึกผลผลิต และลักษณะทางกายภาพน้ ามังคุด
3. การทาให้ นา้ มังคุดใส
นาน้ ามังคุดที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มาแยกตะกอนออกเพื่อทาให้ใสโดยใช้เครื่ องหมุนเหวี่ยงด้วยความเร็ วสู ง ยี่ห้อ
Heittichรุ่ น Micro 22R
4. การทาให้ เข้ มข้ นภายใต้ สุญญากาศ
วางแผนการทดลองการทาน้ ามังคุดให้เข้มข้นแบบสุ่ มสมบูรณ์ Completely Randomized Design (CRD) โดยศึกษา
2 ปั จจัย (2X3) ได้แก่ ปั จจัยที่ 1 การลวก 2 ระดับ คือ ผลมังคุดลวก กับผลมังคุดที่ไม่ลวก ปั จจัยที่ 2 อุณหภูมิในการระเหย 3
ระดับ คือ 50, 55 และ 60 องสาเซลเซียส (ภายใต้สุญญากาศ) จัดชุดการทดลองแบบแฟคทอเรี ยล (Factorial Experiment) ได้
ชุดการทดลองทั้งหมด 6 ชุดการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1 จากนั้นนาน้ ามังคุดจากทุกชุดการทดลองมาทาการระเหยโดย
เครื่ องระเหยแบบสุ ญญากาศยี่ห้อ Heidolph รุ่ น Laborota 4010 digital ตามสภาวะต่างๆของแผนการทดลอง ทาการทดลอง
จานวน 3 ซ้ า
ตารางที่ 1 ชุดการทดลองหากรรมวิธีที่เหมาะสมใน การทาน้ ามังคุดเข้มข้น
ชุดทดลอง
น้ ามังคุด
อุณหภูมิ (0ซ.)
(ภายใต้สุญญากาศ)
1
คั้นสด
55
2
คั้นสด
60
3
คั้นสด
65
4
ผ่านการลวก
55
5
ผ่านการลวก
60
6
ผ่านการลวก
65
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5. วิเคราะห์ คุณสมบัตทิ างเคมี-กายภาพผลิตภัณฑ์
นาน้ ามังคุดเข้มข้นจากขั้นตอนที่ 4 มาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ ได้แก่
- ค่าสี โดย Color meter ยีห่ อ้ Hunter lab รุ่ น Color Flex
- ค่าบริ กซ์ (ของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด) โดยRefractometer ยีห่ อ้ Atago รุ่ น PR-101
- ค่า pH (ความเป็ นกรด–ด่าง) โดยpH meter ยีห่ อ้ Schott Instruments รุ่ น Lab 850
- ค่า Aw โดยเครื่ องวัดค่า Water Activity ยีห่ อ้ Decagon Devices รุ่ น Aqua Lab Series 4TE
- ค่าความชื้น โดยใช้เครื่ องวัดความชื้นยีห่ อ้ Satorius รุ่ น M 150
- วิตามินซี โดยวิธีไตเตรชัน่ (Titration method) (A.O.A.C, 2000)
- การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของข้อมูลใช้วธิ ี Duncan’s New Multiple Rang Test
6. ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากขั้นตอนที่ 5 น ามาทดสอบการยอมรั บทางประสาทสัม ผัส แบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ
(9-points hedonic scale) ใช้ผูท้ ดสอบจานวน 40 คน วิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ความแตกต่าง
ทางสถิติ ความแปรปรวนของข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของชุดการทดลองโดยวิธี DMRT

ผลและวิจารณ์ผล
1. คุณภาพด้ านกายภาพของผลมังคุดสด
ลักษณะผลมังคุดที่นามาผลิตน้ ามังคุดเข้มข้นพบว่าดัชนีแสดงระดับสี ผิวอยูท่ ี่ระดับสี ที่ 6 และ 7 คือมีลกั ษณะสี ม่วง
อมแดง สี ม่วงเข้ม และสี ม่วงดา ตามลักษณะระดับสี ผิวของมังคุด ซึ่ งกาหนดโดยสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่ งประเทศไทย ลักษณะดังกล่าวเป็ นระยะที่เหมาะสมต่อการรับประทานสดมากที่สุดและจะคงสภาพที่เหมาะสมต่อการ
รับประทานอยูไ่ ด้ประมาณ 10 วัน นอกจากนี้ยงั พบว่าผลมังคุดในระยะดังกล่าวไม่พบยางในส่วนเปลือก สามารถแยกเนื้อกับ
เปลือกได้ง่ายเมื่อนามังคุดมาทาการแยกเปลือกและเนื้ อ หลังจากนั้นนามาสกัดน้ ามังคุดและทาให้ใสต่อไป พบว่าเนื้อและน้ า
มังคุดมีลกั ษณะทางกายภาพและผลผลิตต่างๆ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสี ของน้ ามังคุดจากผลมังคุดสดที่ลวกและไม่ลวก และผลผลิตของน้ ามังคุด
คุณภาพ
ผลมังคุดสด
(ไม่ลวก)
(ลวก)
59.38
37.53
ค่าสี L*
10.82
24.56
a*
14.73
22.62
b*
เนื้อมังคุด (%)
27.00
26.80
เปลือกมังคุด (%)
73.00
73.20
น้ ามังคุดที่ค้ นั (%)
14.60
14.64
น้ ามังคุดทาให้ใส(%)
13.62
13.55
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2. ผลผลิตนา้ มังคุดเข้ มข้ นทีผ่ ่านการระเหยภายใต้ สุญญากาศทีอ่ ุณหภูมติ ่ างกัน
ตารางที่ 3 ผลผลิตน้ ามังคุดเข้มข้นที่ผา่ นการระเหยภายใต้สภาวะสุญญากาศที่อุณหภูมิแตกต่างกัน
อุณหภูมิ
ผลผลิตน้ ามังคุดเข้มข้น (%)
(ภายใต้สุญญากาศ)
ผลสด
ผลมังคุดลวก
550 ซ.
72.92
70.61
600ซ.
74.02
76.33
0
65 ซ.
73.94
74.42
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลผลิตน้ ามังคุดเข้มข้นที่ผา่ นการระเหยภายใต้สภาวะสุญญากาศที่ได้ผลผลิตมากที่สุด คือน้ า
มังคุดที่ผ่านการลวกทั้งผลและใช้อุณหภูมิในการระเหยที่ 60 องศาเซลเซี ยสได้ ผลผลิต 76.33 % และปริ มาณผลผลิตที่ ได้
น้อยที่สุด คือน้ ามังคุดที่ผา่ นการลวกทั้งผลและใช้อุณหภูมิในการระเหยที่ 55 องศาเซลเซียส ได้ผลผลิต 70.61%
3. ลักษณะทางเคมีของเนื้อและนา้ มังคุดจากผลมังคุดสดทีผ่ ่านการลวกและไม่ ลวก
ตารางที่ 4 ลักษณะทางเคมีของน้ ามังคุดจากผลมังคุดสดที่ผา่ นการลวกและไม่ลวก
ลักษณะคุณภาพ
ผลสด
ผลมังคุดลวก
ความชื้น (%)
83.35±0.74
80.0± 0.89
วิตามินซี
1.3±0.04
1.2±0.06
(มก./100ก.เนื้อมังคุด)
ความเป็ นกรด-ด่าง
3.34
3.40
0.57±0.02
0.53±0.07
กรดทั้งหมด(ซิตริ ก,%)
ของแข็งที่ละลายได้
15.60±0.17
15.80±0.21
ทั้งหมด (บริ กซ์)
ปริ มาณเถ้า (%)
0.21
0.24
4. ลักษณะทางเคมี-กายภาพนา้ มังคุดเข้ มข้ นผ่านการระเหยภายใต้สุญญากาศทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ่ างกัน
ตารางที่ 4 ลักษณะทางเคมี-กายภาพน้ ามังคุดเข้มข้นผ่านการระเหยภายใต้สุญญากาศที่อุณหภูมิต่างกัน
ชุด*
ค่าสี
บริ กซ์ **
วิตามิน
0
ทดลอง
L*
a*
b*
(25 ซ.)
Aw
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
* ชุดทดลองที่ 1-6 มีความหมายเช่นเดียวกับตารางที่ 1
* * ของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด
* ** มก./100ก.เนื้อมังคุด
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จากตารางที่ 4 พบว่า อุ ณ หภู มิ สู ง มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงค่ า สี (L* a* b*) ของผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ามัง คุ ด เข้ม ข้น
โดยค่าความสว่าง (L*) จากชุดการทดลองที่ 1 มีค่า (L*)38.20 ถึงชุดการทดลองที่ 6 มีค่า(L*) 33.88 มีแนวโน้มลดน้อยลง
ตามลาดับ ส่ วนค่าสี แดง (a*) ชุดการทดลองที่ 1 มีค่า (a*) 23.00 ถึงชุดการทดลองที่ 6 มีค่า (a*) 30.49 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตามลาดับส่ วนค่าสี เหลือง (b*) ชุดการทดลองที่ 1 มีค่า (b*) 24.37 ถึงชุดการทดลองที่ 8 มีค่า (b*) 33.29 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตามลาดับ
ค่าของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด ทุกชุดการทดลองที่ 1 ถึงชุดการทดลองที่ 6 ที่ผา่ นกระบวนการระเหยสุญญากาศจะ
มีค่าของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมดเท่ากันอยูท่ ี่ 25 องศาบริ กซ์
ค่าวิตามินซี พบว่าชุดการทดลองที่ มีค่าวิตามินซี มากที่ สุดคือชุดการทดลองที่ 1และ 2 มีค่าวิตามินซี 6.2 มก./100
กรัมเท่ากัน และชุดการทดลองที่มีค่าวิตามินซี นอ้ ยที่สุดคือชุดการทดลองที่ 6 มีค่าวิตามินซี 5.8 มก./100 กรัม ลดน้อยลงอาจ
เนื่องมาจากการลวกและระเหยภายใต้อุณหภูมิที่สูง อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าทุกชุกการทดลองจะมีปริ มาณวิตามินซีเพิ่มขึ้นสู ง
ใกล้เคียงกัน โดยอยูใ่ นช่วง 5.8 - 6.2 มก./100 กรัม ส่วนค่าน้ าอิสระ (water activity) ของผลิตภัณฑ์น้ ามังคุดเข้มข้นทุกชุดการ
ทดลอง พบว่ามีค่าน้ าอิสระอยูร่ ะหว่าง 0.95-0.96 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน
5. ผลการยอมรับทางด้ านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ นา้ มังคุดเข้ มข้ น
ผลการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของน้ ามังคุดเข้มข้น ด้านลักษณะทัว่ ไป สี กลิ่น รสชาติ และความชอบรวม
โดยวิธี 9-point hedonic scale พบว่าน้ ามังคุดเข้มข้นทุกชุดการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ในด้านลักษณะทัว่ ไป สี กลิ่น รสชาติ และความชอบรวมดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ ยการยอมรั บทางด้า นประสาทสัม ผัส ของน้ า มังคุ ด เข้ม ข้นที่ ผ่า นการทาให้เ ข้มข้น ด้ว ยวิธีการที่
แตกต่างกัน
ลักษณะคุณภาพ
ชุดทดลอง
ลักษณะ
สี
กลิ่น
รสชาติ
ความชอบรวม
ทัว่ ไป
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
* ชุดทดลองที่ 1-6 มีความหมายเช่นเดียวกับตารางที่ 1
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ (p≤ 0.05)
จากตารางที่ 5 พบว่าผลการยอมรับลักษณะทัว่ ไปน้ ามังคุดเข้มข้นจากชุดทดลองที่ 2 มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญ (p≤0.05) กับทุกชุดการทดลอง ซึ่ งชุดการทดลองที่ได้การยอมรับมากสุ ดคือชุดทดลองที่ 1 และได้รับการยอมรับ
ต่าสุดคือชุดทดลองที่ 3 (8.10 และ 6.26)
ด้านสี พบว่าน้ ามังคุดเข้มข้นจากชุดทดลองที่ 2 มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05) กับทุกชุด
การทดลอง ซึ่งชุดทดลองที่ได้การยอมรับมากสุดคือชุดทดลองที่ 2 และได้รับการยอมรับน้อยสุดคือชุดทดลองที่ 5 (7.67 และ
5.93)
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ด้านกลิ่น พบว่าผลิตภัณฑ์น้ ามังคุดเข้มข้น ที่ได้จากชุดทดลองที่ 2 มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ
(p≤0.05) กับทุกชุดการทดลองซึ่งชุดทดลองที่ได้การยอมรับมากสุดคือชุดทดลองที่ 2 และได้รับการยอมรับน้อยที่สุดคือชุด
ทดลอง 3 (7.17 และ 5.40)
ด้านรสชาติ พบว่าผลิตภัณฑ์น้ ามังคุดเข้มข้น ที่ ได้จากชุดการทดลองที่ 2 มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญ (p≤0.05) กับทุกชุดการทดลองซึ่งชุดทดลองที่ได้การยอมรับมากที่สุดคือชุดทดลองที่ 2 และได้รับการยอมรับน้อย
สุดคือชุดทดลองที่ 5 (7.77 และ 6.20)
ด้านความชอบรวม พบว่าน้ ามังคุ ดเข้มข้นจากชุ ดทดลองที่ 2 มี ค วามแตกต่างกันในทางสถิ ติอย่างมี นัยสาคัญ
(p≤0.05) กับทุกชุดการทดลอง ซึ่ งชุดการทดลองที่ได้การยอมรับมากสุดคือชุดทดลองที่ 2 และได้รับการยอมรับน้อยสุดคือ
ชุดทดลองที่ 3 (7.97 และ 6.53)
6. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ นา้ มังคุดเข้ มข้ นเข้ มข้ นพร้ อมดื่ม
ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์น้ ามังคุดเข้มข้นพร้อมดื่ มจากชุดการทดลองที่ 1-6 มี ลกั ษณะปรากฏมี เนื้ อของมังคุด
แขวนลอยอยูเ่ ล็กน้อยมีสีชมพูอ่อนๆถึงสี น้ าตาลแดงเข้มมีกลิ่นหอมของมังคุดอ่อนๆและรสชาติหวานนาอมเปรี้ ยวเล็กน้อย
ดังภาพที่ 1 และตารางที่ 6

ภาพที่ 1 น้ ามังคุดเข้มข้นพร้อมดื่ม
ตารางที่ 6 ลักษณะทางกายภาพน้ ามังคุดเข้มข้นพร้อมดื่มที่ผา่ นการทาให้เข้มข้นด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน
ชุดทดลอง
ลักษณะปรากฏ
สี
กลิ่น
รสชาติ
1
มีเนื้อมังคุดแขวนลอย
สี ชมพูเข้ม
มีกลิ่น
หอมของมังคุดอ่อนๆ
เล็กน้อย
รส หวานนาอมเปรี้ ยว
เล็กน้อย
2
มีเนื้อมังคุดแขวนลอย
สี ชมพูเข้ม มีกลิ่นหอมของมังคุดอ่อนๆ รสหวานนาอมเปรี้ ยว
เล็กน้อย
เล็กน้อย
เล็กน้อย
3
มีเนื้อมังคุดแขวนลอย
สี ชมพูเข้ม มีกลิ่นหอมของมังคุดอ่อนๆ รสหวานนาอมเปรี้ ยว
เล็กน้อย
เล็กน้อย
เล็กน้อย
4
เนื้อมังคุดแขวนลอยเล็กน้อย สี น้ าตาลแดง กลิ่นหอมมังคุดน้อยผสม
รสหวานนาอมเปรี้ ยว
เข้ม
กลิ่นเปลือกมังคุด
เล็กน้อย
5
มีเนื้อมังคุดแขวนลอย
สี น้ าตาลแดง มีกลิ่นหอมของมังคุดน้อย
รสหวานนาอมเปรี้ ยว
เล็กน้อย
เข้ม
ผสมกลิ่นเปลือกมังคุด
เล็กน้อย
6
มีเนื้อมังคุดแขวนลอย
สี น้ าตาลแดง
กลิ่นหอมของมังคุดน้อย
รสหวานนาอมเปรี้ ยว
เล็กน้อย
เข้ม
ผสมกลิ่นเปลือกมังคุด
เล็กน้อย
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* ชุดทดลองที่ 1-6 มีความหมายเช่นเดียวกับตารางที่ 1
7. ผลผลิตของมังคุดแต่ละขั้นตอนการผลิตนา้ เข้ มข้ น
จากผลการวิจยั พบว่าผลผลิตของมังคุดที่ได้จากขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอนทั้งผลที่ผ่านการลวกและไม่ลวกได้ผลผลิต
ในช่วงที่ใกล้เคียงกันทั้งในส่ วนของเปลือก 73-73.20% เมล็ด 12.15-12.40% เนื้ อมังคุด 26.8-27% น้ ามังคุดที่ค้ นั ได้ 14.6014.64% น้ ามังคุดหลังทาให้ใส 13.55-13.62% และน้ ามังคุดหลังจากทาให้เข้มข้น 10.33-10.48% (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ผลผลิตมังคุดจากแต่ละขั้นตอนการผลิต
องค์ประกอบ
ผลผลิต (%)
มังคุด(ลวก)
มังคุด(ไม่ลวก)
ผลมังคุด(สด)
100
100
เปลือก
73
73.20
เนื้อ
27
26.80
น้ าที่ค้ นั ได้
14.60
14.64
เมล็ด
12.40
12.15
น้ ามังคุด(ใส)
13.62
13.55
น้ าเข้มข้น
10.48
10.33

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั การผลิตน้ ามังคุดเข้มข้นพร้อมดื่มโดยใช้ผลมังคุดตกเกรด ลวกและไม่ลวกผลมังคุดสดเพื่อควบคุมคุณภาพ
คั้นน้ า และทาให้เข้มข้นโดยการระเหยน้ าออกภายใต้สุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 3ระดับคือ 55, 60 และ 65 องศาเซลเซียส ทั้งหมด
6 ชุดการทดลอง พบว่าน้ ามังคุดเข้มข้นจากชุดการทดลองที่มีคะแนนเฉลี่ยการยอมรับสูงสุดในทุกด้านได้แก่ ลักษณะทัว่ ไป
สี กลิ่น รสชาติ และความชอบรวมคือ ชุดการทดลองที่ 2 (น้ ามังคุดที่ไม่ลวก ผ่านการระเหยภายใต้สุญญากาศที่อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซี ยส) โดยมีคะแนนเฉลี่ยการยอมรับ 8.10, 7.67, 7.17, 7.77 และ 7.97 ตามลาดับ และมีคุณสมบัติทางเคมีและ
กายภาพของผลิตภัณฑ์ดงั นี้ ค่าสี L* เท่ากับ 39.13 ค่า a* เท่ากับ 26.11 และ ค่า b* เท่ากับ 29.25 ของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด
25 องศาบริ กซ์ ค่าน้ าอิสระ 0.95 วิตามินซี 6.2 มก.ต่อ100 กรัม และลักษณะของผลิตภัณฑ์น้ ามังคุดเข้มข้นพร้อมดื่มมีเนื้ อ
ของมังคุดแขวนลอยอยูเ่ ล็กน้อย สี ชมพูเข้มเล็กน้อยมีกลิ่นหอมของมังคุดอ่อนๆรสหวานนาอมเปรี้ ยวเล็กน้อย ในด้านปริ มาณ
ผลผลิตพบว่าทั้งการลวกและไม่ลวกมังคุดได้ผลผลิตในช่วงที่ใกล้เคียงกันทั้งในส่ วนน้ ามังคุดที่ค้ นั ได้ ช่วง14.60-14.64 %
น้ ามังคุดหลังทาให้ใส ช่วง 13.55-13.62 % และน้ ามังคุดหลังจากทาให้เข้มข้นได้ผลผลิต 10.33-10.48%
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การยอมรับทางประสาทสั มผัสต่ อผลิตภัณฑ์ สุราผลไม้ เสารสกับลิน้ จี่
Sensory Evaruation of Fruit Spirit from
Passion Fruit and Lychee
รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา1* และ กัญญารัตน์ โพธิ ตา2
Rattanapol Phanomvan Na Ayudhya 1* and Kunyarat Potita 2
บทคัดย่อ
สุ ราผลไม้เป็ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิ ยมและช่วยเพิ่มมูลค่าของผลไม้ให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้ งานวิจยั นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาอัตราส่ วนที่ เหมาะสมของเสาวรสกับลิ้นจี่ ต่อการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทางประสาทสัมผัสในสุ รา
ผลไม้ผสมระหว่างเสาวรสกับลิ้นจี่ โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเสาวรสกับลิ้นจี่ อัตราส่วนการผสมดังนี้ 1:2, 1:3
และ 1:4 มีการทดสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมี ในไวน์ พบว่า ปริ มาณกรดในสิ่ งทดลองที่ 1 มีค่าสู งที่สุด คือ ร้อยละ
0.82, ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ในสิ่ งทดลองที่ 2 มีค่าสู งที่ สุด คือ 4.21, ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ในสิ่ งทดลองที่ 3 มีค่าสู ง
ที่สุด คือ 7.04, ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ ในสิ่ งทดลองที่ 3 มีค่าสู งที่สุดคือร้อยละ 0.70 และปริ มาณแอลกอฮอล์ในสิ่ งทดลองที่ 2
มีค่าสูงที่สุด คือ ร้อยละ 15.06 ส่วนสุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลิ้นจี่วเิ คราะห์ทางกายภาพและเคมีพบว่า ค่าความเป็ นกรด–ด่าง
ในสิ่ งทดลองที่ 3 มีค่าสู งที่สุด คือ 3.713, ปริ มาณแอลกอฮอล์ในสิ่ งทดลองที่ 1 มีค่าสู งที่สุด คือ ร้อยละ 35.66, ค่าการส่ อง
ผ่านของแสงในสิ่ งทดลองที่ 3 มี ค่าสู งที่ สุด คื อ ร้ อยละ 98.76 และมี การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสในสุ ราผลไม้ผสม
เสาวรสกับลิ้นจี่ พบว่าในสิ่ งทดลองที่ 3 ได้รับคะแนนความชอบจากผูท้ ดสอบทางประสาทสัมผัส จานวน 30 คน มากที่สุด
คือ 7.58 ดังนั้น สุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลิ้นจี่อตั ราส่วน 1:4 มีความเหมาะสมที่จะผลิตสุราผลไม้ผสมมากที่สุด
คาสาคัญ : การกลัน่ , การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส, สุราผลไม้, เสาวรสกับลิ้นจี่
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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
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บทนา
สุ ราผลไม้ (fruit spirit) เป็ นเหล้าที่ นิยมกันมากซึ่ งเป็ นเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ได้จากการหมักผลไม้ให้เป็ นไวน์
(Wine) โดยใช้จุลินทรี ย ์ คือ ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในการหมัก แล้วจึงนามากลัน่ เป็ นสุ ราผลไม้ จากนั้นนาไปเก็บ
บ่มในถังไม้โอ๊ก เพื่อให้ปริ มาณแอลกอฮอล์ลดลง และทาให้มีกลิ่นและรสชาติดีข้ ึน โดยกาหนดให้มีแอลกอฮอล์ไม่เกินร้อย
ละ 40 การกลัน่ สุราจากไวน์โดยไวน์ 10 ลิตร จะได้สุรา 1 ลิตร โดยประมาณ ทาให้สุราผลไม้จึงมีราคาค่อนข้างแพง ให้ได้ สี
กลิ่น รส ที่ดี สุ ราผลไม้ที่มีขายตามท้องตลาดทัว่ ๆ ไปมีการผลิตกันในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา เยอรมนี อิตาลี เปรู
และสเปน มีวตั ถุดิบหลัก คือ องุ่น หรื อผลไม้อื่นๆ การนาเอาเสาวรสและลิ้นจี่มาทาเป็ นสุราผลไม้เนื่ องมาจาก ในบางปี ราคา
เสาวรสและลิ้นจี่มีราคาตกต่าทาให้เกษตรกรขาดทุนในการผลิตพืชจึงต้องมีการนาเอาผลผลิตพืชเหล่านั้นมาแปรรู ปเพื่อเพิ่ม
มูลค่า ดังนั้นสุ ราผลไม้จึงเป็ นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ ง โดยการศึกษาอัตราส่ วนที่เหมาะสมในกระบวนการ
ผลิตสุ ราผลไม้ผสมจากเสาวรสผสมลิ้นจี่และประเมินความชอบของผูบ้ ริ โภคในการยอมรับต่อสุ ราผลไม้จากเสาวรสผสม
ลิ้นจี่ เพื่อเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและสามารถเป็ นสิ นค้าที่ขายในท้องตลาดได้ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาอัตราส่ วนและคุณภาพทางเคมีและกายภาพของไวน์ เสาวรสผสมลิน้ จี่ ผลิตไวน์สาวรสผสมลิ้นจี่ตามกระบวนการ
ผลิ ต ไวน์ ก าหนดอัต ราส่ ว น เสาวรส:ลิ้ น จี่ 3 ระดับ คื อ 1:2 ,1:3 และ 1:4 (รู ป ที่ 1) ท าการทดลอง 3 ซ้ า โดยเติ ม
Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ที่ถูกคัดเลือก (QA23) ลงไปในน้ าหมักที่เตรี ยมไว้นาไปหมักที่ อุณหภูมิห้อง หรื อ
อุณหภูมิตามธรรมชาติ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ทาการวัดคุณภาพทางเคมีของไวน์ก่อนนาไปกลัน่ เป็ นสุ ราผลไม้ ได้แก่
ปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ (TSS) ปริ มาณกรดทั้งหมด (TA) ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ ค่าความเป็ นกรด – ด่าง และ
ปริ มาณแอลกอฮอล์ ทาการวางแผนการทดลองทางสถิติแบบ CRD

ภาพที่ 1 การผสมเสาวรสกับลิ้นจี่ก่อนเข้าสู่กระบวนการหมัก

2. ศึกษาคุณภาพทางเคมีและกายภาพของสุราผลไม้ นาไวน์ผลไม้ผสมจากข้อ 1 มากลัน่ ให้เป็ นสุราผลไม้ (รู ปที่ 2) ปรับ
ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เป็ น 35 ดีกรี นามาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี ได้แก่ปริ มาณแอลกอฮอล์ ค่าความ
เป็ นกรด – ด่าง ค่าการส่องผ่านของแสง โดยใช้ Spectrophotometer ที่ 600 นาโนเมตร ทาการวางแผนการทดลองทาง
สถิติแบบ CRD
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ภาพที่ 2 สุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลิ้นจี่ที่กลัน่ ได้
3. การวิเคราะห์ คุณภาพทางประสาทสั มผัส โดยทาการทดสอบความชอบของผู ท้ ดสอบชิ ม โดยวิธี Hedonic scaling 9
point (รู ปที่ 3) เพื่อทาการตรวจสอบคุณภาพในด้านสี ลักษณะปรากฏ กลิ่น รสชาติ ความชอบรวม ในเขต อ. เมือง จ.
ลาปาง ใช้ผูท้ ดสอบชิ มจานวน 30 คน โดยกลุ่มเป้ าหมายต้องเป็ นบุคคลทัว่ ไปที่ดื่มสุ รา โดยใช้แผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design (RCBD) และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างสิ่ งทดลองโดยใช้วิธี Duncan
New Multiple Range Test (DMRT) เพื่ อ ท าการคัดเลื อ กสิ่ งทดลองที่ ดี โดยพิ จ ารณาความเหมาะสมทั้งคุ ณ ภาพทาง
กายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสร่ วมกัน

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสสุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลิ้นจี่

ผลและวิจารณ์ผล
1. อัตราส่ วนและคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ ไวน์ เสาวรสผสมลิน้ จี่
จากวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ไวน์เสาวรสผสมลิ้นจี่ (รู ปที่ 4) โดยทาการวิเคราะห์ท้ งั หมด 3
สิ่ งทดลอง พบว่า การวิเคราะห์ทางด้านปริ มาณความเป็ นกรด (TA) อยู่ในช่วงร้อยละ 0.71 - 0.82 โดยสิ่ งทดลองที่ 1
(1:2) คือ ให้ค่าปริ มาณความเป็ นกรดสูงที่สุดเป็ น ร้อยละ 0.82 เนื่องจากในสิ่ งทดลองที่ 1 มีส่วนผสมของเสาวรสมากว่า
สิ่ งทดลองอื่น ซึ่งในเสาวรสจะมีปริ มาณความเป็ นกรดสูง (5.33%), ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ (Reducing sugar) สิ่ งทดลองที่
3 (1:4) มีปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์มากที่สุดคือ ร้อยละ 0.70 เนื่ องจากใน สิ่ งทดลองที่ 3 มีเนื้ อลิ้นจี่ปริ มาณมาก ซึ่ งในเนื้ อ
ลิ้นจี่มีปริ มาณความหวานค่อนข้างสู ง และมีปริ มาณเป็ นกรดน้อยจึงทาให้มีปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์มาก ทาให้ได้ไวน์ไม่
หวานปานกลางเนื่ องจากมีปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์สูงกว่าร้อยละ 0.40 (วันเพ็ญ, 2556) ความเป็ นกรด-ด่าง (pH), ปริ มาณ
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ของที่ละลายได้ท้ งั หมด (OBirx) และปริ มาณแอลกอฮอล์ (%)ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ไวน์เสาวรสผสมลิ้นจี่
เสาวรส:ลิ้นจี่
TA
pH
TSS
Reducing sugar
Alcohol
o
(%)
( Brix)
(%)
(%)
a
ns
ns
c
T1 (1:2)
0.82±0.03
4.02±0.06
6.35±0.44
0.43±0.02
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
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ95 หรื อ (p>0.05)
a, b, c
หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของไวน์ผลไม้ผสมเสาวรสกับลิ้นจี่
2. คุณภาพทางเคมีและกายภาพของสุ ราผลไม้
จากวิเคราะห์คุณภาพทางกายและเคมีภาพของสุ ราผลไม้เสาวรสผสมลิ้นจี่ (รู ปที่ 5) โดยทาการวิเคราะห์
ทั้งหมด 3 สิ่ งทดลอง พบว่า ปริ มาณความเป็ นกรด-ด่างอยูใ่ นช่วง 3.49 - 3.68 แสดงถึงสุราผลไม้มีค่าความเป็ นกรด
ซึ่ งสิ่ งทดลองที่ 3 (1:4) มีปริ มาณความเป็ นกรดสู งที่ สุดคือ 3.71 ปริ มาณแอลกอฮอล์ (%) มีค่าอยู่ในช่วง 35.0035.66% ค่าการส่ องผ่านของแสง (Transmittance) มีค่าอยู่ในช่วง 91.06-98.76% พบว่า สิ่ งทดลองที่ 3 (1:4) มีค่า
การส่องผ่านของแสงสูงที่สุดคือ 98.76% แสดงถึงความใสวาวและความขุ่นของสุราผลไม้ทาให้มีลกั ษณะปรากฏที่
น่าดื่ม (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายและเคมีของผลิตภัณฑ์สุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลิ้นจี่
เสาวรส:ลิน้ จี่
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
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ95 หรื อ (p>0.05)
a, b, c
หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

22

ภาพที่ 5 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีของสุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลิ้นจี่
3. การวิเคราะห์ คุณภาพทางประสาทสัมผัส
จากวิเ คราะห์ คุ ณ ภาพทางประสาทสัม ผัส ของสุ ร าผลไม้ผ สมเสาวรสกับ ลิ้ น จี่ (รู ป ที่ 6) โดยท าการ
วิ เ คราะห์ ท้ ัง หมด 3 สิ่ ง ทดลอง โดยใช้ แ บบทดสอบ 9 Point Hedonic scaling test ซึ่ งมี ผู ้ท ดสอบในระดับ
ห้องปฏิบตั ิการจานวน 30 คน ซึ่งจะวิเคราะห์ลกั ษณะปรากฏ, ด้านความใส ,ด้านกลิ่นเสาวรส, ด้านกลิ่นลิ้นจี่, ด้าน
กลิ่นแอลกอฮอล์, ด้านรสชาติ, ด้านความชอบรวม และวางแผนการทดลองทางสถิติแบบ RCBD สามารถสรุ ปได้
ว่า สิ่ งทดลองที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้แก่ ด้านลักษณะปรากฏ
พบว่า สิ่ งทดลองที่ 3 (1:4) มีลกั ษณะปรากฏที่ได้คะแนนมากที่สุด (7.76) เนื่ องมาจากความขุ่นของสุ ราผลไม้ทีเกิด
จากการปรับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ให้เป็ น 35% พบเห็ นได้นอ้ ยกว่า และมีความใสวาวกว่า, ด้านความใส
พบว่า สิ่ ง ทดลองที่ 3 (1:4) มี ค วามใสปรากฏที่ ไ ด้ค ะแนนสู งที่ สุด (7.91) เนื่ อ งจากการปรั บความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ทาให้เกิดความขุ่นในสุ ราผลไม้ได้ ความใสจึงเกิดจากการมีความขุ่นน้อยที่สุด และมีความวาวเกิดขึ้น
ด้วย โดยดูจากค่า transmittance จึงทาให้ลกั ษณะปรากฏของสุ ราผลไม้ดูดีข้ ึน ด้านกลิ่นลิ้นจี่ พบว่า สิ่ งทดลองที่ 3
(1:4) มีคะแนนด้านกลิ่นลิ้นจี่สูงสุด (7.57) เนื่องด้วยมีสดั ส่วนของปริ มาณเนื้อลิ้นจี่มากที่สุด, ด้านกลิ่นแอลกอฮอล์
พบว่า สิ่ งทดลองที่ 3 (1:4) ได้คะแนนของกลิ่นแอลกอฮอล์มากที่สุด (7.50) เนื่ องมาจาก การที่มีเนื้ อลิ้นจี่ปริ มาณ
มากทาให้ค่า TSS และ ค่า Reducing sugar สูง จึงได้ปริ มาณแอลกอฮอล์ที่สูงในน้ าหมัก (ไวน์ผสม) จึงทาให้สุราที่
กลัน่ ได้มีปริ มาณแอลกอฮอล์ที่สูงตาม ทาให้ได้กลิ่นของแอลกอฮอล์ชดั เจนขึ้น, ด้านรสชาติ (ความหวาน ความขม
และความเผ็ดร้อน) พบว่า สิ่ งทดลองที่ 3 (1:4) มีคะแนนความชอบสู งสุ ด (7.20) เนื่ องมาจากปริ มาณของลิ้นจี่ที่มี
มากในส่ วนผสม ทาให้สุราผสมที่ได้มีรสหวานค่อนข้างเด่นกว่ารสขม ทาให้ความชอบด้านรสชาติของสุ ราผสม
เป็ นที่ ยอมรับ (Roberto et al., 2010) และด้านความชอบรวม พบว่า ในสิ่ งทดลองที่ 3 (1:4) มีคะแนนการยอมรับ
สู งสุ ด (7.58) ในด้านด้านกลิ่นเสาวรสพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย
ละ 95 แสดงให้เห็นว่าอัตราส่ วนการใส่ เสาวรสไม่มีผลในการลดกลิ่นของเสาวรสในผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในตาราง
ที่ 3 ซึ่งผลของการทดสอบทางประสาทสัมผัสสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Guichard et al., 2003 ที่อธิบายเกี่ยวกับ
การหมัก "ผลไม้" ที่ มีคุณภาพดี แล้วนามากลัน่ ทาให้สุราผลไม้ที่กลัน่ ได้มีคุณภาพของกลิ่นผลไม้ ทาให้ได้สุรา
กลัน่ ที่มีคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสดี
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์สุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลิ้นจี่
คุณลักษณะ
T1 (1:2)
T2 (1:3)
T3 (1:4)
ลักษณะปรากฏ
7.58±083b
7.66±0.79ab
7.76±0.69a
ความใส
7.75±0.62ab
7.68±0.59b
7.91±0.62a
กลิ่นเสาวรส
6.80±0.83ns
6.78±0.81ns
7.03±0.89ns
กลิ่นลิ้นจี่
7.10±0.84b
7.02±0.72b
7.57±0.87a
กลิ่นแอลกอฮอล์
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
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ95 หรื อ (p>0.05)
a, b
หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่

ภาพที่ 6 การวิเคราะห์คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของสุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลิ้นจี่

สรุ ปผลการวิจัย
การทาสุ ราผลไม้ผสมที่ดีเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคขึ้นอยูก่ บั สัดส่ วนของผลไม้ที่ผสมจึงจะได้การยอมรับในด้าน
ประสาทสัมผัสที่ดี รวมไปถึงคุณภาพด้านเคมี ซึ่ งหมายถึงรสชาติและกลิ่นที่ยอมรับได้ และคุณภาพด้านกายภาพที่แสดงถึง
ลักษณะปรากฏและความใสของสุ ราผลไม้ ทาให้เกิดความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งในงานนี้ สุราผลไม้ผสมสิ่ งทดลองที่ 3
(เสาวรส 1 ส่วน ต่อ ลิ้นจี่ 4 ส่วน) เป็ นที่ยอมรับและมีคะแนนมากที่สุด ดังคะแนนที่ปรากฏในตารางที่ 3
.
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คุณค่ าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้ มข้ าวกล้ องใน
เขตนา้ แร่ แจ้ ซ้อนลาปาง ประเทศไทย
Nutritive Value and Cooking Quality of Brown Rice from
Lampang Chae Son Mineral Water Area, Thailand
จิรภา พงษ์จนั ตา1*สุเทพ ทองมา1ทนงศักดิ์ สัสดีแพง2 ไกรสี ห์ พิสิษฐ์กลุ 2 รุ่ งทิวา กองเงิน2 และนันทวัน แก้วโชติ3
Jirapa Pongjanta1*, Suthep Tongma1, Tanongsak Sasa-deephang2, Krisri Phisitkul2,
Rungtiwa Kongngoen2 and Nantawan Kaewchote3

บทคัดย่อ
พื้นที่ปลูกข้าวเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มข้าวที่ผบู ้ ริ โภคสนใจ ดังนั้น
งานวิจยั จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการหุงต้ม และคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องที่ปลูกในเขตธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ น
อาเภอเมื องปาน 3 สายพันธุ์ คื อ ข้าวไรซ์เ บอรี่ ข้าวเหนี ยวลื มผัว และ กข 6 ที่ เก็บเกี่ ยวในนาปรั งปี เพาะปลูก 2559/2560
เปรี ยบเทียบกับข้าวที่ปลูกในเขตอาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง ผลการวิเคราะห์ปริ มาณแร่ ธาตุพบว่าข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ และ
กข 6 ที่ปลูกในเขตหมู่บา้ นสบลี ตาบลแจ้ซอ้ น มีปริ มาณแคดเมียม โครเมียม ปรอท และนิกเกิล ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยที่กาหนดโดยองค์การอนามัยโลก และ European Communities โดยข้าวเหนียวลืมผัว และข้าวไรซ์เบอรรี่ มีปริ มาณ
ธาตุ ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี สูงกว่า ข้าวกข 6 ส่วนคุณภาพการหุงต้มข้าว และส่วนประกอบทางเคมีในตัวอย่าง
ข้าวที่ทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิคทั้งหมด
แอนโทไซยานิ นรวม และฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระ พบว่าข้าวเหนี ยวลืมผัว และข้าวไรซ์เบอรรี่ ที่ปลูกในเขตน้ าแร่ แจ้ซ้อนมี
ปริ มาณสูงกว่าข้าวกล้องที่ปลูกนอกเขตธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ นในเขต อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง
คาสาคัญ : ข้าวกล้อง; โลหะหนัก; แร่ ธาตุ; ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ
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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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บทนา
ปั จจุบนั ตลาดอาหารสุขภาพเติบโตอย่างมากและเป็ นกระแสที่ก่อให้เกิดการผลิต การวิจยั และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งผลิตข้าวที่สาคัญของโลกและยัง
เป็ นประเทศผูส้ ่ งออกข้าวรายใหญ่ โดยในปี 2557 มีปริ มาณการส่ งออก 10.8 ล้านตัน และในปี 2558 คาดว่าแนวโน้มการค้า
ข้าวทั้งของโลกและของไทยจะขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดข้าวเพื่อสุ ขภาพที่มีสารต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่ ใน
กลุ่มข้าวที่ สีและข้าวขาวที่ มีลกั ษณะพิเศษด้านกลิ่นหอม (Chen et al., 2016; ดวงจันทร์ , 2557) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วจังหวัด
ลาปาง (2559) รายงานผลปริ มาณสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพและแร่ ธาตุในข้าวไรซ์เบอร์ รี่ที่เกษตรกรปลูกในเขตธารน้ าแร่ แจ้
ซ้อน จังหวัดลาปาง พบว่ามีปริ มาณสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพและแร่ ธาตุต่างๆสู งกว่าที่พบในการศึกษาที่ผ่านมาถึงสองเท่า
รายงานวิจยั จาก ดวงใจ และคณะ (2556) พบว่าธาตุอาหารพืช เช่น ซัลเฟอร์ แคลเซี ยม แมงกานี ส และแมกนี เซี ยมมีผลต่อ
ปริ มาณสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline (2-AP) ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของข้าวขาวดอกมะลิ 105 การเติมธาตุแมงกานี ส
และซัลเฟอร์ มีแนวโน้มทาให้สารหอม 2-AP ในเมล็ดข้าวสู งขึ้น ส่ วนการทดสอบในดินชุดร้อยเอ็ด พบว่าการใส่ ธาตุอาหาร
ต่างๆ ไม่ทาให้ผลผลิตแตกต่างกัน จะเห็นได้วา่ ธาตุอาหารมีความสาคัญกับการเจริ ญเติบโตของต้นข้าว ปริ มาณผลผลิต และ
คุณภาพของข้าวทั้งในด้านรู ปร่ างลักษณะเมล็ด สมบัติเชิงหน้าที่ในการใช้ประโยชน์รวมถึงคุณค่าโภชนาการของผลผลิตข้าว
ที่ได้
พื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรในเขตอาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง เป็ นนาข้าวที่โอบล้อมด้วยภูเขา และธรรมชาติ
สมบู ร ณ์ ลึ ก ลงไปใต้ผืน ดิ นในบริ เวณนี้ จะมี ความร้ อนสะสมภายใต้ช้ ันหิ น แกรนิ ต มี อุ ณหภู มิ สูง ถึ ง 500 – 1,000 องศา
เซลเซียส เคลื่อนตัวผ่านขึ้นมาจนถึงน้ าใต้ดิน กักเก็บพลังงานจนถึงจุดเดือด จนก่อให้เกิดแรงดัน เผยตัวออกมา ตามรอยแตก
ของเปลือกโลกขึ้นมาที่ผิวดิน ก่อกาเนิ ดเป็ นน้ าพุร้อน โดยน้ าร้อนจะไหลตามความลาดเอียง ของภูมิประเทศไปสู่ ธารน้ าตก
ที่ ไหลมาจากน้ าตกแจ้ซ้อน ได้เป็ นธารน้ าแร่ ที่ไหลตามความลาดเอียงของภูมิประเทศไปสู่ แปลงนาของเกษตรกรในเขต
อาเภอเมืองปานทั้งในรู ปธารน้ าไหลและน้ าผุดขึ้นมาจากผิวดิน มีรายงานการศึกษาในด้านคุณลักษณะและประเภทของน้ าพุ
ร้อนในประเทศไทยจานวน 114 แห่ง พบว่าสามารถแบ่งออกตามอุณหภูมิความร้อนได้เป็ น 2 กลุ่มคือ ที่อุณหภูมิในช่วง 5099 oซ มีประมาณ 62% และ อุณหภูมิในช่วง 30-50oซ มีประมาณ 38% และได้แบ่งตามค่าความกรดด่าง ได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่เป็ นด่างที่มี pH ในช่วง 7.5-9 พบที่ระดับ 68% กลุ่มที่มี pH ในช่วง 6.0-7.5 ประมาณ 24% และ pH ในช่วง 9.0 -10.0
พบที่ ระดับ 8% และมีส่วนประกอบของแร่ ธาตุในกลุ่ม H2S Ca Cl F Fe K Mg Mn Na NH3 SiO2 SO4 และพบว่าที่
ผิวหน้าของน้ าพุร้อน มีอุณหภูมิในช่วง 32-99oซ โดยน้ าพุร้อนในเขตจังหวัดภาคเหนื อมีปริ มาณ SiO2 และ F ค่อนข้างสู ง
และมีกลิ่นซัลเฟอร์ (Pet-hiang et al.,2005) ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพการหุงต้ม สมบัติทางเคมี
ปริ มาณโลหะหนัก แร่ ธาตุสุขภาพ และสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องและข้าวสารที่ปลูกในเขตธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ น อาเภอ
เมืองปาน เปรี ยบเทียบกับข้าวที่ปลูกนอกเขตธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ น จังหวัดลาปาง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัตถุดบิ
ทาการสารวจพื้นที่และสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกที่ปลูกในเขตธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ นในหมู่บา้ นศรี ดอนมูล และบ้านสบ
ลี อาเภอเมืองปาน จานวน 3 พันธุ์ คือ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนี ยวดาลืมผัว และ ข้าว กข 6 ที่เก็บเกี่ยวในนาปรังปี เพาะปลูก
2559/2560 เปรี ยบเทียบกับข้าวที่ปลูกในเขตอาเภอแม่ทะ และอาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง
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2. อุปกรณ์ และวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้ าวกล้อง
1. การตรวจสอบลักษณะเมล็ดและคุณภาพการหุงต้ มตัวอย่ างข้าวกล้อง ในด้านอุณหภูมิแป้ งสุ ก ทดสอบโดยวิธีการ
สลายเมล็ดข้าวในด่าง (alkali test) โดยแช่เมล็ดข้าวสารในสารละลายด่างโพแทสเชียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 1.7% นาน 23
ชัว่ โมง และใช้ค่าการสลายของเมล็ดข้าวปรากฏมาประเมินระดับอุณหภูมิแป้ งสุ ก โดย ค่าการสลายของเมล็ดข้าวในด่างมาก
จนเป็ นเจลใส กาหนดค่า 6-7 เป็ นข้าวที่มีอุณหภูมิแป้ งสุก ต่ากว่า 70 องศาเซลเซียสใช้เวลาหุงต้มนาน 12-16 นาที ถ้าค่าการ
สลายของเมล็ดข้าวในด่างมีลกั ษณะเป็ นเจลใสบางส่ วน กาหนดค่า 4-5 เป็ นข้าวที่มีอุณหภูมิแป้ งสุ กปานกลาง (70-74 องศา
เซลเซียส) ใช้เวลาหุงต้มนาน 16-24 นาที และค่าการสลายของเมล็ดข้าวในด่างเฉพาะขอบนอกของเมล็ดข้าว กาหนดค่า 1-3
เป็ นข้าวที่มีอุณหภูมิแป้ งสุกสูงมากกว่า 75 องศาเซลเซียส ใช้เวลาหุงต้มนานกว่า 24 นาที อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าว ค่า
ความคงตัวของแป้ งสุก และกลิ่นหอม ตามวิธีการของงามชื่น (2546) และ อรอนงค์ (2547)
2. การวิเคราะห์ สมบัติทางเคมี การเตรี ยมตัวอย่างแป้ งข้าวกล้องโดยวิธีการโม่แห้งโดยใช้เมล็ดข้าวที่มีความชื้ นร้อยละ 12
โดยประมาณ นาไปบดด้วยเครื่ องโม่แห้ง Cycotex sample mill ผ่านตะแกรงร่ อนขนาด 80 เมซ นามาวิเคราะห์ปริ มาณแอ
มิโลส ตามวิธีการ Juliano (1975) ปริ มาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า เยื่อใย คาร์ โบไฮเดรต และค่าพลังงานทั้งหมดตาม
วิธีการใน AOAC (2016) ปริ ม าณโลหะหนัก และแร่ ธ าตุสุ ขภาพ ในกลุ่ ม ซัล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ (AOAC; 990.28, 2016)
แคดเมี ย ม(AOAC; 990.10,2013.06,2016) ปริ ม าณโครเมี ย ม นิ ก เกิ ล แมงกานี ส และปรอทโดยวิธี Inductively Couple
Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES ตาม วิ ธี ก ารใน AOAC; 999.10, (2016) และปริ ม าณ ทองแดง เหล็ก
และ สังกะสี โดยวิธี ICP-MS Technique ตามวิธีการใน AOAC ; 999.10 (2005)
3. การวิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดในรู ปกรดแกลลิก โดย Folin-Ciocalteu colorimetric โดยดัดแปลง
ตามวิธีการใน Sutharut and Sudarat (2012) ทาการสกัดตัวอย่างแป้ งข้าวกล้องที่บดละเอียดผ่านตะแกรงร่ อนขนาด 80 เมช
จานวน 1 กรัม ด้วยสารละลาย เมทานอล (60%) จานวน 10 มิลลิลิตร เขย่านาน 48 ชัว่ โมง ดูดตัวอย่างสารละลายส่ วนใส
ด้านบนจานวน 25 ไมโครลิตร ปรับปริ มาตรด้วยน้ ากลัน่ ให้ 2 มิลลิลิตร เติม Folin-Ciocalteu phenol reagent (10%) จานวน
100 ไมโครลิ ต ร พัก ไว้ 5 นาที และเติ ม Na2CO อิ่ ม ตัว จ านวน 300 ไมโครลิ ต ร ผสมให้ เ ข้า กั น พัก ไว้ใ นที่ มื ด
ณ อุณหภูมิห้องนาน 1 ชัว่ โมง แล้ววัดค่าดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร อ่านค่าเทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก
ที่ความเข้มข้น 0 – 100 ไมโครลิตร แล้วแปลงผลค่าที่วิเคราะห์ได้มีหน่วยเป็ นมิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อกรัมตัวอย่างแป้ งข้าว
กล้อง
4. วิเคราะห์ ปริมาณ แอนโทไซยานิน โดยวิธี pH differential method ดัดแปลงตามวิธีการของ Sutharut and Sudarat (2012)
ทาการสกัดตัวอย่างแป้ งข้าวที่บดละเอียดผ่านตะแกรงร่ อนขนาด 80 เมช จานวน 1 กรัม ด้วยสารละลาย เมทานอล (60%)
จานวน 10 มิลลิลิตร เขย่านาน 48 ชัว่ โมง แล้วดูดตัวอย่างสารละลายส่ วนใส จานวน 100 ไมโครลิตร ใส่ ลงในหลอด
ทดลองที่มี สารละลาย HCL-KCL บัฟเฟอร์ ที่ pH 1.0 จานวน 900 ไมโครลิตร และดูดใส่ ในหลอดทดลองที่มีสารละลาย
HCL-KCL บัฟเฟอร์ pH 4.5 จานวน 900 ไมโครลิตร จากนั้นนามาบ่มในที่มืดนาน 1 ชัว่ โมง นามาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น 510 และ 700 นาโนเมตร แล้วคานวณปริ มาณแอนโธชัยยานินส์ ในรู ปของ cyanidin-glucoside ดังนี้
A = (A510-A700)pH 1.0 – (A510-A700)pH 4.5 และ
TA content = (A x Mw x dilution factor x 100)/(ε)
โดยที่ ; Mw = 449.2 g mol,
ε = 26900 M cm,
Dilution factor = ความยาวคลื่น 510 nm ที่ pH1 และที่ความยาวคลื่น 510nm pH 4.5
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การทดสอบความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTSº+ ดัดแปลงตามวิธีการของ Sutharut and Sudarat
(2012) โดยการเตรี ยม Stock ABTS: K2S2O8 solution โดยชัง่ ABTS จานวน 0.0384 กรัม ใส่ในขวดวัดปริ มาตร และคนให้
ละลายในน้ ากลัน่ และ ปรับปริ มาตรให้ได้10 มิลลิลิตรด้วยน้ ากลัน่ แล้วเตรี ยมชัง่ K2S2O8 จานวน 0.0384 กรัม ใส่ ในขวดวัด
ปริ มาตร 25 มิลลิลิตร ปรับปริ มาตรให้ได้ 25 มิลลิลิตรด้วยน้ ากลัน่ ทาการผสมสารละลาย ABTS: K2S2O8 ในอัตราส่ วน
8:12.15 มิลลิลิตร เก็บในที่มืด ณ อุณหภูมิหอ้ งนาน 16-24 ชัว่ โมง ทาการเจือจางด้วยน้ ากลัน่ แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 734
นาโนเมตร ให้ได้ค่าในช่วง 0.7-0.9 นาโนเมตร การเตรี ยมสารละลายมาตรฐาน Trolox/Quercetin (ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิ
โมล และทาละลายด้วย สารละลายเมทานอล 80%) ที่ความเข้มข้น 0-100 ไมโครลิตร ทาการตรวจสอบความสามารถในการ
ต้านอนุ มูลอิสระโดยการปิ เปตสารละลาย ABTS: K2S2O8 จานวน 980 ไมโครลิตร ลงใน cuvette แล้ว ปิ เปตสารละลาย
มาตรฐาน Trolox/Quercetin และสารสกัด ข้า วกล้อ ง (ที่ เ ตรี ย มเช่ น เดี ย วกับ การวิเ คราะห์ ป ริ ม าณฟี นอลิ ก) จ านวน 20
ไมโครลิตร ลงผสมให้เข้ากัน แล้วบ่มไว้ในที่มืด นาน 30 นาที อ่านค่าการดูดกลืนแสงที่ 734 นาโนเมตร โดยในหลอด blank
ใช้น้ ากลัน่ ปราศจากไอออน จานวน 1 มิลลิลิตรแทน ABTS solution จากนั้นนาค่าที่อ่านได้มาหา % inhibition แล้วนาไปอ่าน
น้ าหนักจากกราฟมาตรฐานของ Trolox เพื่อหาค่า Trolox Equivalent antioxidant Capacity (TEAC)
โดย % inhibition = Abs negative control - Abs sample x 100 / Abs negative control
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ นาข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพจานวน 3 ซ้ า มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
ตามแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ และ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ว ยวิธี Duncan multiple range test
(DMRT) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS version 16

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการตรวจสอบคุณภาพการหุงต้ ม
ลักษณะปรากฏและคุณภาพการหุ งต้มของข้าวไรซ์เบอร์ รี่ (RBR) กข 6 (KD-6) และข้าวลืมผัว (LP) ที่ปลูกในเขต
ธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ นที่บา้ นศรี ดอนมูล (SDM) หมู่บา้ นสบลี (SL) เปรี ยบเทียบกับข้าวพันธุ์เดียวกันจากบ้านกล้วย (BK) อาเภอ
แม่ทะ และบ้านดอนแก้ว (BDK) อาเภอ สบปราบ จังหวัดลาปางแสดงในตารางที่ 1 พบว่าค่าความคงตัวของแป้ งสุ ก ในช่วง
71.50 -100 มิลลิเมตร ค่าอุณหภูมิแป้ งสุ กมีค่า ในช่วง 70 -79 องศาเซลเซี ยส (ใช้วิธีการสลายตัวของเมล็ดข้าวในสารละลาย
ด่าง แล้วแปลงค่าอัตราการสลายเมล็ดข้าวเป็ นค่าอุณหภูมิแป้ งสุ กโดยประมาณ) อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวกล้องสุ ก ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (p<0.05) โดยมี ค่า ตามลาดับ และ 0.93-1.47 เท่ า ตามลาดับ ซึ่ งมี ค่าในช่วง
เดียวกับงานวิจยั อื่นๆ ในข้าวพันธุ์เดียวกัน (จิรภา และคณะ 2556; Pongjanta et.al., 2016 และ อรอนงค์, 2547)
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ตารางที่ 1 คุณภาพการหุงต้มรับประทาน และลักษณะปรากฏเมล็ดข้าว กล้องที่ปลูกในเขตธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ นและ
นอกเขตธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ นในปี เพาะปลูก 2559/2560

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
ผลการตรวจสอบคุ ณภาพทางเคมี ของข้าวกล้อ ง พบว่า ปริ ม าณความชื้ น โปรตี น ไขมัน เถ้า เส้น ใยทั้งหมด
คาร์ โบไฮเดรต มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยข้าวกล้อง กข 6 บ้านศรี ดอนมูล มีความชื้นมาก
ที่สุด (13.32 %) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบั ข้าวพันธุ์ลืมผัวบ้านศรี ดอนมูล และข้าวไรซ์เบอร์ รี่ อาเภอเมืองปาน ข้าวกล้อง
ไรซ์เบอร์ รี่ บ้านศรี ดอนมูล มีโปรตีนมากที่ สุด (11.21%) ส่ วนข้าวกล้องลืมผัวบ้านศรี ดอนมูล มีไขมันมากที่ สุด (3.40 %)
ส่ วนปริ มาณเส้นใยและเถ้า พบว่าข้าวกล้องลื มผัวบ้านศรี ดอนมู ล มี ปริ มาณมากที่ สุด (0.94 และ 1.54 %) ด้านปริ มาณ
คาร์โบไฮเดรต พบว่าข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ อาเภอเมืองปานมีมากที่สุด (94.77%) ส่วนค่าพลังงาน พบว่า ข้าวกล้องไรซ์เบอร์
รี่ บา้ นศรี ดอนมูล มีค่าพลังงานมากที่สุด คือ 359.63 กิโลแคลอรี ต่อ100 ตัวอย่าง (ตารางที่ 2) จากผลการวิเคราะห์ที่กล่าวมานี้
ชี้วา่ ปริ มาณโปรตีน ไขมัน เส้นใย เถ้า คาร์โบไฮเดรต ค่าพลังงาน และ แอมิโลส นั้นมีความแตกต่างกันในระหว่างพันธุ์ขา้ ว
มากกว่าแหล่งที่ปลูกข้าว อย่างไรก็ตามพบว่า ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ที่ปลูกในเขตธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ นใน เขตอาเภอเมืองปานจะมี
ปริ มาณโปรตีน ไขมัน เส้นใย และเถ้าสูงกว่าข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ที่ปลูกในเขต อาเภอสบปราบจังหวัดลาปาง
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ตารางที่ 2 ส่วนประกอบทางเคมีในข้าวกล้องที่ปลูกในเขตที่ปลูกในเขตและนอกเขตธารน้ าแร่ อาเภอเมืองปาน
จังหวัดลาปาง
พันธ์ขา้ ว และ
ส่วนประกอบทางเคมี (%) โดยน้ าหนักเปี ยก
ค่า
แหล่งปลูก
พลังงาน
ความชื้ โปรตีน ไขมัน เส้นใย เถ้า
คาร์โบไฮ
(Kcal/100g)
น
เดรต
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่
12.0±0 11.21 3.15± 0.74± 1.29 ±
94.30±
450.48
c
a
b
b
c
e
บ้านศรี ดอนมูล
.15
±0.00
0.02 0.03 0.03
0.03
±0.10 a
ข้าวกล้องกข-6
13.3±
8.80
2.71± 0.65± 1.16±
94.67±
438.33
บ้านศรี ดอนมูล
0.11 a ±0.00 d 0.02 d 0.00 bc 0.03d
0.02 b
±0.22 d
ข้าวกล้องลืมผัว
13.08± 8.92 3.40 ± 0.94± 1.54±
94.42±
443.98
a
d
a
a
d
d
บ้านศรี ดอนมูล
0.2
±0.03
0.02 0.05 0.01
0.05
±0.22 b
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่
12.63± 9.45
3.06± 0.68± 1.33±
94.57±
443.64
b
c
c
bc
e
c
บ้านสบลี
0.2
±0.0
0.01 0.03 0.02
0.04
±0.23 b
ข้าวกล้องกข6
12.40± 10.80 2.15± 0.57 ± 1.43 ± 94.52± 0.08
440.72
c
บ้านสบลี
0.5 b
±0.01b 0.01 e 0.04 c 0.03 b
±0.49 c
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่
13.00± 8.48
3.02± 0.62± 0.99±
94.77 ±
440.27
a
d
c
c
e
a
อ.สบปราบ
0.2
±0.02
0.02 0.05 0.02
0.04
±0.36 c
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แอมิโลส
(%)
12.53
±0.09 b
4.48
±0.45 cd
4.22
±0.09 d
14.23
±0.00 a
5.03
±0.10 c
12.43
±0.50 b

หมายเหตุ :a, b,.. อักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
3. ผลการตรวจสอบปริมาณแร่ ธาตุ
ผลการตรวจสอบปริ ม าณ แคดเมี ย ม (Cd) โครเมี ย ม (Cr) ปรอท (Hg) และนิ ก เกิ ล (Ni) ในข้าาวกล้อ ง แสดงใน
ตารางที่ 3 พบว่า ข้าว กข 6 และข้าวเหนี ยวลืมผัว บ้านศรี ดอนมูล มีแคดเมียมมากที่สุด (0.21 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่ งสู ง
กว่าค่ามาตรฐานสูงสุดของแคดเมียมในข้าวที่กาหนดโดย European Communities ที่กาหนด 0.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ
สู ง กว่า มาตรฐานอาหารของออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์ (Food Standard Australia-New Zealand) ที่ ก าหนดไว้เ ท่ า กับ
0.1 มิ ลลิ กรั มต่อกิ โลกรั ม ส่ วนข้าว กข.6 จาก หมู่บ้านสบลี มี ปริ มาณแคดเมียมต่ ากว่าข้อกาหนด (0.054 มิ ลลิ กรั ม ต่อ
กิโลกรัม) ส่ วนข้าวไรซ์เบอร์ รี่มีแคดเมียม 0.11 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสู งกว่าค่ามาตรฐาน มาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย
และนิ วซี แลนด์ เกณฑ์มาตรฐานปลอดภัยที่กาหนดโดยองค์การอนามัยโลก กาหนดไว้วา่ คนปกติไม่ควรได้รับแคดเมียมเกิน
สัปดาห์ละ 0.40-0.50 มิลลิกรัม ปริ มาณแคดเมียมสู งสุ ดในอาหารชนิ ดต่างๆ ที่กาหนดโดย EU Srianujata (2002) รายงานว่า
ปริ มาณแคดเมียมในข้าวของไทยอยูร่ ะดับปานกลาง เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้าวของประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย และพบว่าทั้ง
คนที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและในต่างจังหวัดได้รับแคดเมียมจากการกินอาหารและน้ าดื่มในแต่ละวันใกล้เคียงกัน คือ
คนกรุ งเทพฯได้รับเฉลี่ย 0.113 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ ในขณะที่คนต่างจังหวัดได้รับเฉลี่ย 0.105 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์
ส่ วนปริ มาณปรอท (Hg) พบว่า ข้าวไรซ์เบอร์ รี่ จากบ้านศรี ดอนมูล มีมากที่ สุด (0.030 มิลลิกรัม ต่อกิ โลกรั ม)
โดยเกินปริ มาณที่กาหนดจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) ส่วนข้าว กข-6 ข้าวเหนียวลืมผัวจากบ้าน
ศรี ดอนมูล ข้าวไรซ์เบอร์ รี่ และข้าว กข.6 จากบ้านสบลี มี ปริ มาณน้อยกว่า 0.018 มิ ลลิ กรั ม ต่อกิ โลกรั ม จากประกาศ
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กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่ อง มาตรฐานอาหารที่ มีสารปนเปื้ อนมี ขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับการปนเปื้ อน
ของ ปรอท ในอาหารไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม สาหรับอาหารทะเล และไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1
กิโลกรัม สาหรับอาหารทัว่ ไป
ปริ มาณนิ กเกิ ล (Ni) พบว่า ข้าวเหนี ยวลืมผัวจากหมู่บา้ นศรี ดอนมูล พบในปริ มาณมากที่ สุด (1.21 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) และ ข้าวเหนี ยว กข 6 ที่บา้ นสบลี พบในปริ มาณน้อยที่สุด (0.35 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม) นิ กเกิลพบมากในเลือด
ปอด ตับอ่อน สมอง กระดูก ไต หลอดเลือดแดง ผิวหนัง นิ กเกิลส่ วนมากจะขับออกทางปั สสาวะ และอุจจาระ หน้าที่ของ
นิกเกิล เป็ นตัวกระตุน้ ของเอนไซม์บางชนิด และเกี่ยวกับการเผาผลาญน้ าตาลในร่ างกาย เป็ นปั จจัยของฮอร์โมน ไขมัน และ
การเผาผลาญเยื่ออ่อน อาจทาให้กรดอาร์ เอ็น เอ (RNA) และ ดี เอ็น เอ (DNA) คงสภาพเพราะพบในปริ ม าณมาก ถ้าขาด
เกลือแร่ นิกเกิลทาให้ ตับแข็ง ไตทางานไม่เต็มที่ และไม่ทางานในที่สุด เหงื่อออกมาก การดูดซึ มของลาไส้บกพร่ อง เครี ยด
ขาดเหล็ก อาจจะทาให้เกิดโรคโลหิ ตจาง นิ กเกิลพบในน้ ามันเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ ควันบุหรี่ ควันดาจากรถ จากภาชนะหุง
ต้ม จากอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคของอาหารบางชนิด เช่น การทาเนยเทียม (margarine) เป็ นต้น นอกจากนี้พบในอาหาร
ทะเล ธัญพืช ข้าวต่าง ๆ ถัว่ เมล็ดพืช ไตเป็ นอวัยวะที่ทาหน้าที่ควบคุมปริ มาณของนิกเกิลในร่ างกาย ถ้ามีนิกเกิลมากเกินไปจะ
ทาให้กล้ามเนื้ อหัวใจตาย เป็ นลม การตรวจค่านิกเกิลในเลือดและในปั สสาวะ ค่าปกติของนิเกิลในเลือดคือ 0.2 ไมโครกรัม/
ลิตร และในปั สสาวะคือ 1 - 3 ไมโครกรัม/ลิตร (Zeng et al., 2015)
ตารางที่ 3 ปริ มาณแร่ ธาตุที่ในข้าวกล้องที่ปลูกในเขตธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ นหมู่บา้ นศรี ดอนมูล และหมูบ่ า้ นสบลี อาเภอ
เมืองปาน จังหวัดลาปางในปี เพาะปลูก 2559/2560
พันธุ์ขา้ วและแหล่งปลูก
ชนิดและปริ มาณแร่ ธาตุ ข้าวไรซ์เบอร์รี่
ข้าวกข 6 ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวไรซ์เบอร์รี
ข้าวกข.6
(mg/kg)
หมู่บา้ นศรี ดอนมูล
หมู่บา้ นสบลี
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ns
แคดเมียม (Cd)
0.014
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
ns
นิกเกิล (Ni)
1.04
0.56
1.21
0.61
0.35
c
d
a
b
ทองแดง (Cu)
1.32
1.80
4.04
1.70
0.71d
เหล็ก (Fe)
39.25a
7.24c
10.33b
4.58d
5.05d
แมงกานีส (Mn)
14.42c
18.31b
20.51 a
13.80c
8.52d
สังกะสี (Zn)
18.32b
16.4d
27.80a
19.58b
17.86c
หมายเหตุ : ns ตามแนวนอน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
a, b,..
อักษรที่แตกต่างกันตามแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ส่ วนปริ มาณธาตุอาหารสุ ขภาพในกลุ่มทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานี ส (Mn) สังกะสี (Zn) พบว่ามีปริ มาณ
แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (p<0.05) โดย ข้าวเหนี ยวลื มผัว จากบ้านศรี ดอนมูล มี ทองแดงมากที่ สุด (4.04
มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม) รองลงมาคือ ข้าวกข 62 (1.8 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม) ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวกข 6 จากบ้านสบลี (1.70
และ 0.71มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
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ปริ มาณธาตุเหล็กพบว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากหมู่บา้ นศรี ดอนมูล มีมากที่สุด (39.25 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม) รองลงมาคือ กข-แม่
โจ้ 2 และข้าวเหนี ยวลืมผัว (7.24 และ 10.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ส่ วนข้าวไรซ์เบอร์ รี่ และ กข.6 จาก บ้านสบลี มีธาตุ
เหล็กในปริ มาณ 4.58 และ 5.05 มิลลิกรัม ต่อกิ โลกรัม ตามลาดับ ผาณิ ต และคณะ (2555) พบว่าข้าวหอมอุบล และ ข้าว
เหนียวดา มีธาตุเหล็ก 19.23 และ 8.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ปริ มาณแมงกานีส (Mn) พบว่า ข้าวเหนียวลืมผัว หมู่บา้ นศรี ดอนมูลมีมากที่สุด (20.51 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม) และ
ข้าวกข.6 จากบ้านสบลี มีปริ มาณน้อยที่ สุด ส่ วนปริ มาณสังกะสี พบในช่วง 16.40-27.80 มิลลิกรัม ต่อกิ โลกรัม โดยข้าว
เหนียวลืมผัว บ้านศรี ดอนมูลมีมากที่สุด (27.80 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม) และข้าว กข 6 มีนอ้ ยสุดในทุกพื้นที่ปลูก จากรายงาน
วิจยั ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วลาปาง (2559) พบว่าปริ มาณแร่ ธาตุในข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวทับทิมชุมแพ และ ข้าวกข 6 ที่ปลูกใน
น้ า พุร้ อ นบ้า นแจ้ซ้อ น ต าบลแจ้ซ้อ น อ าเภอเมื อ งปาน จัง หวัด ล าปาง มี ป ริ ม าณ ฟอสฟอรั ส โพแตสเซี ย ม แคลเซี ย ม
แมกนี เซี ยม สังกะสี ทองแดง และแมงกานี ส 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 ตามลาดับ โดย ข้าวทับทิมชุมแพ มีปริ มาณแร่ ธาตุ ฟอสฟอรัส
แมกนี เซี ยม ทองแดง สู งกว่า ข้าวพันธุ์ กข 6 ที่ปลูกในเขตพื้นที่น้ าแร่ ตาบลแจ้ซอ้ น อาเภอเมืองปาน มีปริ มาณสู งกว่า ข้าวที่
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ชลธิราและคณะ(2556) รายงานการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่ พ้นื เมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
พบว่าข้าวพันธุ์ KYR5 และพันธุ์ BBJ มีปริ มาณสังกะสี สูงสุ ด (1.29 มิลลิกรัมต่อกิ โลกรัม) ส่ วนพันธุ์ HR2 มีปริ มาณเหล็ก
3.56 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พันธุ์ SKNSP มีปริ มาณแคลเซี ยม 80.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และพันธุ์ UPLRNo 3W มีปริ มาณ
โพแทสเซียม 112 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม
M.A Umar และคณะ (2013) ศึ ก ษาคุ ณ ค่ า สารอาหารของข้า วป่ าจากรั ฐ กาดู น าในภาคกลาง ประเทศไนจี เ รี ย
วิเคราะห์ปริ มาณแร่ ธาตุแคลเซี ยม พบว่ามีปริ มาณ 183.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สังกะสี 36.70 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม เหล็ก
38.30 0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทองแดง 14.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่ งปริ มาณแร่ ธาตุในข้าวสารนั้นเป็ นผลมาจากพันธุกรรม
ข้าว หรื อคุณภาพดินและปุ๋ ยชีวภาพที่ใส่ในช่วงข้าวเจริ ญ
4. ผลการตรวจสอบปริมาณสารต้ านอนุมูลอิสระ
ผลการตรวจสอบปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ กทั้งหมด ปริ มาณแอนโทไซยานิ น และฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิสระ
ในข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่ (RBR) กข 6 (KD 6) และข้าวเหนี ยวกล้องลืมผัว (LP) ที่ปลูกในหมู่บา้ นศรี ดอนมูล (SDM) หมู่บา้ น
สบลี (SL) อาเภอเมืองปาน เปรี ยบเทียบกับข้าวพันธุ์เดียวกันจากบ้านกล้วย (BK) อาเภอ แม่ทะ และบ้านดอนแก้ว (BDK)
อาเภอ สบปราบ จังหวัดลาปาง แสดงในตารางที่ 4 พบว่าสายพันธุ์และแหล่งปลูกมีผลต่อปริ มาณปริ มาณสารประกอบฟี
นอลิกทั้งหมด สารประกอบแอนโทไซยานินรวม และฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระในข้าวกล้องอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
โดยข้าวเหนียวกล้องพันธุ์ลืมผัวที่ปลูกในเขตธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ น มีปริ มาณสารฟี นอลิกทั้งหมด และแอนโทไซยานินรวม มาก
ที่สุด ส่วนฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ พบว่า ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด รองลงมาคือ ข้าวกล้อง
ลื มผัว ส่ วนข้าวกล้อง กข 6 มี ปริ มาณสารฟี นอลิกทั้งหมด แอนโทไซยานิ นรวมและฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิ สระน้อยที่ สุด
ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วจังหวัดลาปาง (2559) ที่พบว่ามีสารประกอบฟี นอลิค รวมสู งกว่าข้าว กข 6
ที่ปลูกนอกเขตน้ าแร่ แจ้ซอ้ น
นอกจากนี้ พบว่าข้าวเหนี ยวลืมผัวจากแปลงปลูกเขตน้ าแร่ แจ้ซอ้ นมีปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิคทั้งหมดและแอนโท
ไซยานินรวมสูงกว่าข้าวไรซ์เบอรี่ จากแปลงปลูกนอกเขตธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ น แต่ขา้ วไรซ์เบอรี่ มีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระผ่านการ
ขจัดอนุมูล ABTS สู งกว่า (3.37 และ 3.41 มิลลิกรัม trolox equivalent ต่อกรัมตัวอย่างข้าวที่ทดสอบ) รองลงมาคือข้าวกล้อง
ลืมผัว มีผลรายงานวิจยั ที่ผา่ นมา พบว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปลูกในภาคกลางมีปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระชนิดละลายในไขมัน
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3.34 มิลลิกรัม trolox equivalent ต่อกรัมตัวอย่างข้าว (Sutharut and Sudarat, 2012) ซึ่ งมีปริ มาณที่ ต่ ากว่าข้าวไรซ์เบอรี่ ใน
การศึกษานี้ ที่ปลูกในเขตธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ นที่พบ 3.41 มิลลิกรัม trolox equivalent ต่อกรัมตัวอย่างข้าว ซึ่ งสารสกัดแอนโธชัย
ยานินส์จากข้าวสี แดงและข้าวสี ดามีฤทธิ์ยบั ยังเซลล์มะเร็ ง และเพิ่มฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (Chen et al., 2006) นอกจากนี้
ข้าวที่มีสีดายังช่วยลดภาวะเบาหวาน และโรคหลอดเลือดแข็ง ในกระต่ายทดลองได้ (Heangsawath, 2015) และสารสกัดจาก
ข้าวดาสามารถยับยั้งการเกิดอาการหลอดเลือดแข็งตัว เนื่องจากลดการสะสมคอเลสเตอรอล และ ลดการเกิดการออกซิ เดชัน
ในหนูทดลองได้ (Xia, 2003)
ตารางที่ 7 ปริ ม าณสารประกอบฟิ นอลิ ก ทั้ง หมด เอนโทไซยานิ นรวม และการทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุ มูล อิ ส ระผ่านการ
ขจัดอนุมูล ABTS ของข้าวกล้องที่ปลูกในเขตธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ น อาเภอเมืองปาน และนอกเขตธารน้ าแร่ แจ้ ซ้อน ในอาเภอ
สบปราบ จังหวัดลาปาง
ปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระและ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ABTS
สายพันธุ์ขา้ วกล้อง
สารประกอบฟี นอลิก
แอนโทไซยานิดินรวม
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
ทั้งหมด (มก/กรัม)
(มก/ กรัม)
(มก. trolox equivalent /กรัม)
b
c
ไรซ์เบอร์รี่ บ. ศรี ดอนมูล
6.81±0.18
0.13±0.06
3.41±0.18a
กข-6 บ.ศรี ดอนมูล
3.53±0.05d
0.05±0.02j
0.61±0.04gh
ลืมผัว บ. ศรี ดอนมูล
6.37±0.35b
0.15±0.05b
2.57±0.01c
ไรซ์เบอร์รี่ 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
ข้าวกล้องลืมผัว 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
ไรซ์เบอร์รี่ อ. สบปราบ
5.50±0.42c
0.90±0.07j
2.01±0.06b
ลืมผัว อ. สบปราบ
5.60±0.28c
0.52±0.02de
2.91±0.07d
หมายเหตุ

a, b,..

อักษรที่แตกต่างกันตามแนวตั้ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการศึกษานี้สรุ ปได้วา่ แหล่งปลูกข้าว มีอิทธิ พลต่อ ปริ มาณแร่ ธาตุ และปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระ มากกว่า
คุณภาพการหุ งต้ม และสมบัติทางเคมี ในข้าวกล้อง และข้าวกลุ่มพันธุ์มีสีและกลุ่มที่มีสีขาว ที่ปลูกในเขตธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ น
อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปางมีปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ สูงกว่าข้าวพันธุ์เดียวกันที่ปลูก
ในแปลงนอกเขตธารน้ าแร่ แจ้ซอ้ น เช่น ในพื้นที่อาเภอแม่ทะ และอาเภอสบปราบ จังหวัดลาปางทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพ
พื้นที่นาในเขตธารน้ าแร่ มีเนื้อดินตะกอนแม่น้ าที่มีหน้าดินลึก และมี อินทรี ยวัตถุสูง ส่งผลให้ได้ผลผลิตข้าวต่อพื้นที่สูง และ
เป็ นแหล่งผลิตข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง แต่พบว่าข้าวกล้องเหนี ยวลืมผัว จากบ้านศรี ดอนมูล มีปริ มาณ แคดเมียมสูง
กว่าค่ามาตรฐานสู งสุ ด แคดเมี ยมในข้าวที่ กาหนดโดย European Communities (0.20 มิ ลลิ กรั มต่อกิ โลกรั ม) และสู งกว่า
มาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์
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กิตติกรรมประกาศ
คณะนักวิจยั ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ ที่สนับสนุนงบประมาณวิจยั ผ่านสถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และขอขอบคุณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อรุ ณ โสตถิ กุล ผูอ้ านวยการ
สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร และ คุณจารุ วรรณ เถิ นบุรี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วลาปาง ที่ให้คาปรึ กษาแนะนาในระหว่างการ
สารวจและเก็บตัวอย่างข้าวที่ใช้ในงานวิจยั นี้

เอกสารอ้างอิง
งามชื่น คงเสรี . 2546. ข้าวและผลิตภัณฑ์ขา้ ว. กรมวิชาการเกษตร. 167 หน้า
จิ รภา พงษ์จันตา นิ อร โฉมศรี รั ตนพล พนมวัน ณ อยุธยา พงศ์ยุทธ นวลบุ ญเรื อง ธัญลักษณ์ บัวผัน อาทิ ตย์ ยาวุฑฒิ
ชัชวาลย์ กันทะลา และ ชุติมา เลิศลักษมี. 2556. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบอาหารเสริ มสุขภาพเฉพาะ
ทางจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง (Oryza sativa L.) เพื่อนาร่ องสู่ อุตสาหกรรมอาหารปลอดของเสี ยรายงานการวิจยั ฉบับ
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ผลของสารฟอกฆ่าเชื้อหัวย่อย และอิทธิพลของสารควบคุมการเจริ ญเติบโตต่ อการชั กนายอดของบัวจงกลนี
(Nymphaea siamensis Puripunyavanich V.) ในสภาพปลอดเชื้อ
Effect of Surface Sterilizing Agents on Turion and Influences of Plant Growth Regulators on Shoot
Induction of Jongkolnee (Nymphaea siamensis Puripunyavanich V.) In Vitro
ณัฐวุฒิ รอดบุตร1* สรรลาภ สงวนดีกลุ 1 และ ณ นพชัย ชาญศิลป์ 2
Nattawut Rodboot1* Sunlarp Sanguandeekul1 Nopchai Chansilpa2
บทคัดย่ อ
บัวจงกลนี (Nymphaea siamensis Puripunyavanich V.) เป็ นบัวผันพันธุ์ไทยแท้ ที่มีกลีบดอกซ้อนสวยงามปั จจุบนั ไม่สามารถ
พบได้ในแหล่งน้ าธรรมชาติ มีสภาพเสี่ ยงยิ่งต่อการสู ญพันธุ์ การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการ
ขยายพันธุ์บวั จงกลนี ดว้ ยระบบไบโอรี แอคเตอร์ การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่ วนหัวย่อยบัวจงกลนี โดยงดใช้สารเมอคิวริ คคลอไรด์
ซึ่งเป็ นสารเคมีอนั ตรายที่นิยมใช้ในการฟอกฆ่าเชื้อไม้น้ าทัว่ ไป วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จานวน
7
วิธีการ 5 ซ้ า จากการศึกษาพบว่า การนาหัวย่อยของบัวจงกลนี แช่ในเอทิลแอลกอฮอร์ 70 เปอร์ เซ็นต์ นาน 1 นาที ตามด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ความเข้มข้น 18 เปอร์ เซ็นต์ นาน 5 นาที และคลอร็ อกซ์ ความเข้มข้น 20 เปอร์ เซ็นต์ ที่เติม tween
20 จานวน 2 หยด นาน 20 นาที แล้วล้างด้วยน้ ากลัน่ นึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที นาลงเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสังเคราะห์
สู ตร MS เป็ นเวลา 30 วัน มี ผลทาให้ชิ้นส่ วนหัวย่อยมี อตั ราการปลอดเชื้ อ 80 เปอร์ เซ็ นต์ อัตราการรอดชี วิต
60
เปอร์ เซ็ นต์ และสามารถงอกได้ภายใน 5 วัน โดยมี ลกั ษณะการเจริ ญเติ บโตที่ เป็ นปกติ การศึ กษาผลของสู ตรอาหารที่
เหมาะสมต่อการชักนายอดของบัวจงกลนี ทาการศึ กษาโดยนาหัวย่อยบัวจงกลนี ที่ปลอดเชื้ อลงเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว
สังเคราะห์สูตร MS ที่ เหมาะสมที่ สุดในการชักนายอดของบัวผัน 2 สู ตร ได้แก่ สู ตร BA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่ วมกับ IAA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และสู ตร TDZ ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ NAA ความเข้มข้น
4 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรี ยบเที ยบกับอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ที่ ปราศจากสารควบคุมการเจริ ญเติบโตวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จานวน 3 วิธีการ 10 ซ้ า เมื่อเลี้ยงเป็ นเวลา 30 วัน พบว่า อาหารเหลวสูตรสังเคราะห์ที่เติม TDZ ความ
เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ NAA ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จานวนยอดสู งสุ ด 4.20 ยอด ความสู งยอด
2.53 เซนติ เ มตร มี จ านวนใบสู ง สุ ด 9.51 ใบ และมี ค วามยาวก้า นใบสู ง สุ ด 6.22 เซนติ เ มตร พร้ อ มทั้ง ให้ล ัก ษณะการ
เจริ ญเติบโตที่เป็ นปกติ มีหน่ออวบสมบูรณ์ มีขนาดใหญ่ และแข็งแรง
คาสาคัญ : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ , บัวจงกลนี, 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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บทนา
บัวเป็ นพืชน้ าโบราณที่ ส ามารถด ารงค์เผ่าพัน ธุ์ และสื บทอดพัน ธุ ก รรมมาได้อย่างยาวนาน ประกอบด้ว ยกว่า
58 ชนิ ด จากทั้งหมด 4 สกุล มีความสวยงามโดดเด่นของดอกมากที่ สุดในกลุ่มไม้น้ าด้วยกัน บัวจงกลนี หรื อ Nymphaea
siamensis (Puripunyavanich V. et al., 2014) เป็ นบัวที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าพบปรากฏเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น จัดอยู่
ในกลุ่มบัวสายเขตร้อนบานกลางวัน ซึ่งในปั จจุบนั ไม่สามารถพบได้ตามแหล่งน้ าธรรมชาติ กนกพรและคณะ (2558) กล่าว
ว่าบัวจงกลนีเป็ นบัวที่มีผสู ้ ันนิษฐานว่าเกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ (spontaneous mutation) ไม่มีเอกสารบอกเล่าทั้ง
ของไทยและของต่างประเทศ (คุณา, 2546) ทว่ามีการอ้างอิงถึงบัวจงกลนี วา่ เป็ นบัว 1 ใน 7 สระบัว ที่รายล้อมเขาพระสุ เมรุ
บนหลักศิลาจารึ กวรรณกรรมไตรภูมิพระร่ วงในสมัยสุโขทัย ทั้งยังเป็ นเครื่ องยาไทยที่ตกทอดมาจากสมัยโบราณก่อนถึงช่วง
รัตนโกสิ นทร์ นอกจากนี้ ยงั พบปรากฏหลักฐานทางศิลปะที่มีการสลักเป็ นลายไทยตกแต่งรอบโคมฝ้าเพดานในอาคารทาง
ศาสนา เรี ยกว่า “ดาวจงกล”อี กด้วย แสดงให้เห็ นว่าคนไทยรู ้ จกั บัวจงกลนี มามากกว่า 700 ปี (กนกพรและคณะ, 2558)
บัวจงกลนี มีลาต้นใต้ดินเป็ นเหง้า (rhizome) ดอกมีสีขาวอมชมพูหรื ออาจมีสีเขียวแทรก กลีบดอกเรี ยงตัวซ้อนกันหนาแน่น
ทรงดอกเมื่อบานเต็มที่คล้ายครึ่ งวงกลม มีความสวยงามอย่างยิ่ง ไม่พบทั้งเกสรเพศผูแ้ ละเพศเมีย ไม่มีรังไข่และช่องรังไข่
(สลิสา และคณะ, 2550) ดังนั้นจึงไม่สามารถติดเมล็ดเช่นบัวในกลุ่มเดียวกันได้ การขยายพันธุ์สามารถทาได้ดว้ ยการแยกหัว
ย่อยไปปลูกเท่านั้น จึ งมีความเสี่ ยงยิ่งที่บวั พันธุ์แท้ของไทยในประวัติศาสตร์ จะสู ญพันธุ์ ปั จจุบนั การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อบัว
จงกลนีพบว่ามีการเพิ่มปริ มาณยอดได้ค่อนข้างน้อย มีการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนด้วยสารเคมีอนั ตราย เช่น เมอร์คิวริ คคลอไรด์
มีการเพิ่มปริ มาณยอดบัวจงกลนี ดว้ ยการเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งเททับด้วยอาหารเหลว (สลิสา และคณะ, 2551) และใน
อาหารเหลว (กนกพรและคณะ, 2558). ซึ่งเติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโตในชนิดและปริ มาณต่างๆ กันทาให้ได้จานวนยอด
เฉลี่ยสู งสุ ดเพียง 3.43 ยอดต่อชิ้นส่ วน ในระยะเวลา 90 วัน ดังนั้นหากสามารถพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อบัวจงกลนีให้
เหมาะสมมากขึ้นได้ จะเป็ นแนวทางการอนุรักษ์พนั ธุกรรมบัวชนิดนี้อย่างยัง่ ยืนต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
การทดลองที่ 1 ศึกษาวิธีการการฟอกฆ่าเชื้อหัวย่อยของบัวจงกลนีที่เหมาะสมล้างทาความสะอาดหัวย่อยบัวจงกลนีทนั ทีดว้ ย
น้ าประปา ขัดล้างเศษดินและสิ่ งสกปรกต่างๆออก ด้วยการใช้แปรงขัดบนพื้นผิวและซอกของหัวบัวจนสะอาด ล้างซ้ าด้วย
น้ ายาล้างจานซันไลต์ และปล่อยหัวผ่านน้ าไหลเป็ นเวลา 2 วัน คัดเลือกหัวย่อยที่ไม่มีบาดแผล สภาพปกติ ขนาดประมาณ 1.0
× 1.0 เซนติเมตร มาฟอกฆ่าเชื้ อด้วยวิธีต่างๆ (ดังตารางที่ 1) หลังจากฟอกฆ่าเชื้ อ ทาการเพาะเลี้ยงหัวย่อยในอาหารเหลว
สังเคราะห์สูตร MS วางบนเครื่ องเขย่าความเร็ ว 75 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ภายใต้อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซี ยส
ได้รับแสงสี ขาวเป็ นเวลา 16 ชัว่ โมงต่อวัน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (completely randomized design, CRD)
แบ่งออกเป็ น 7 สิ่ งทดลองๆ ละ 5 ซ้ า ทาการบันทึกภาพการเจริ ญเติบโตทุกสัปดาห์
บันทึกผลการทดลองหลังการเพาะเลี้ยง 30 วัน โดยบันทึกเปอร์ เซ็นต์การปลอดเชื้อ เปอร์ เซ็นต์การรอดชีวิตและ
จานวนวันที่งอก พร้อมทั้งบันทึกลักษณะทัว่ ไป คานวณเปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อและเปอร์เซ็นต์การรอดชีวติ ได้จากสูตร
เปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อ/รอดชีวติ =

จานวนชิ้นส่ วนที่ใช้ฟอกทั้งหมดของแต่ละหน่วยทดลอง
× 100
จานวนชิ้นส่ วนที่ปลอดเชื้อหรื อรอดชีวิต
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ตารางที่ 1 วิธีการฟอกฆ่าเชื้อหัวย่อยบัวจงกลนี
วิธีการฟอก
ฆ่าเชื้อ
1
2
3
4
5
6
7

เอทิลแอลกอฮอล์
50% นาน 1 นาที
70% นาน 1 นาที
70% นาน 1 นาที
70% นาน 1 นาที
50% นาน 1 นาที
50% นาน 1 นาที
50% นาน 1 นาที

สารเคมี
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
เมอร์คิวริ กคลอไรด์
18% นาน 5 นาที
18% นาน 5 นาที
18% นาน 5 นาที
18% นาน 5 นาที
18% นาน 5 นาที
18% นาน 5 นาที
18% นาน 5 นาที

0.2% นาน 15 นาที
-

คลอรอกซ์
25% นาน 15 นาที
20% นาน 20 นาที
20% นาน 25 นาที
20% นาน 30 นาที
25% นาน 15 นาที
25% นาน 20 นาที
25% นาน 25 นาที

การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักนายอดบัวจงกลนี
ฟอกฆ่าเชื้ อชิ้นส่ วนหัวย่อยด้วยสู ตรที่ เหมาะสมที่ สุดจากการทดลองที่ 1 และทาการเพาะเลี้ยงหัวย่อยในอาหาร
เหลวสังเคราะห์ 3 สู ตร ได้แก่ อาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม TDZ ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ NAA
ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร (รุ่ งอรุ ณ, 2556) และอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ร่ วมกับ IAA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร (กนกวรรณ และคณะ, 2558) เปรี ยบเทียบกับอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร
MS ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริ ญเติบโต วางบนเครื่ องเขย่าความเร็ ว 75 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ภายใต้อุณหภูมิ
25±2 องศาเซลเซี ยส ได้รับแสงสี ขาวเป็ นเวลา 16 ชัว่ โมงต่อวัน วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (CRD) ประกอบด้วย
3 สิ่ งทดลองๆละ 10 ซ้ า บันทึกภาพการพัฒนาของยอดบัวจงกลนี ทุกสัปดาห์ และบันทึกค่าเฉลี่ย จานวนยอด ความสู งยอด
จานวนใบ ความยาวก้านใบ จานวนวันที่งอก และลักษณะทัว่ ไปของยอดใหม่ที่เกิดขึ้นหลัง 30 วัน

ผลและวิจารณ์ผล
การทดลองที่ 1 ศึกษาวิธีการการฟอกฆ่าเชื้อหัวย่อยของบัวจงกลนีที่เหมาะสม พบว่าหลังเพาะเลี้ยงชิ้นส่ วนหัวย่อย
บัวจงกลนีในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS นาน 30 วัน ให้เปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อ และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวติ ที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ นอกจากนั้นยังมีแนวโน้มของจานวนวันที่ใช้ในการงอกและลักษณะของยอดใหม่ที่
ความแตกต่างกันด้วย (ตารางที่ 2)
ผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่าการใช้วิธีฟอกของ กนกพร และคณะ (2558) ซึ่ งใช้เป็ นวิธีควบคุม ประกอบด้วย
เอทิ ลแอลกอฮอล์ 50% นาน 1 นาที ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 18% นาน 5 นาที เมอร์ คิวริ กคลอไรด์ 0.2% นาน 15 นาที
และคลอรอกซ์ 25% นาน 15 นาที ทาให้ชิ้นส่วนหัวย่อยปลอดเชื้อได้สูงสุดเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ มีอตั ราการรอดชีวติ เท่ากับ
60 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะยอดมีการเจริ ญเติบโตค่อนข้างเป็ นปกติ มีอาการใบบิดเบี้ยวเล็กน้อย ยอดอวบสมบูรณ์และ ไม่พบการ
เกิดราก (ภาพที่ 1 ก)
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บวิ ธี ก ารฟอกที่ 1 กั บ วิ ธี ก ารฟอกอื่ น ๆซึ่ งปราศจากเมอร์ คิ ว ริ กคลอไรด์ ประกอบด้ ว ย
เอทิลแอลกอฮอล์ 70% นาน 1 นาที ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 18% นาน 5 นาที คลอรอกซ์ 20% นาน 20 25 และ 30 นาที
ให้อตั ราการปลอดเชื้อเท่ากับ 80 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งต่ากว่าวิธีควบคุม แต่มีเปอร์ เซ็นต์การรอดชีวิตที่ใกล้เคียงกัน คือ 60 60 และ
40 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ยอดที่ เกิ ดขึ้นมักมีการเจริ ญเติบโตค่อนข้างเป็ นปกติ ใบบิ ดเบี้ ยวเล็กน้อย (ภาพที่ 1 ข ค และ ง)
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การใช้เอทิลแอลกอฮอล์ 50% นาน 1 นาที ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 18% นาน 5 นาที และคลอรอกซ์ 25% นาน 15 20 และ
25 นาที พบว่าให้เปอร์ เซ็นต์การปลอดเชื้อเท่ากับ 40 40 และ 60 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และให้อตั ราการรอดชีวิต เท่ากับ 60
40 และ 20 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่2) ลักษณะยอดที่ได้มีการเจริ ญเติบโตผิดปกติ ใบบิ ดเบี้ยว ยอดอวบและกุดสั้น
(ภาพที่1 จ ช และ ญ)
อัต ราการปลอดเชื้ อที่ สู งอาจเป็ นผลร่ ว มกันจากการใช้เมอร์ คิว ริ ก คลอไรด์ซ่ ึ งจัด เป็ นสารกลุ่ มโลหะหนักที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งในการกาจัดจุลินทรี ย ์ ร่ วมกับการใช้คลอร็ อกซ์ในอัตราความเข้มข้นสู งที่ สามารถฆ่าเชื้ อรา แบคที เรี ย
และสปอร์ของจุลินทรี ยไ์ ด้เป็ นอย่างดี (วรรณพร, 2558) ทั้งนี้อตั ราการปลอดเชื้อที่เพิ่มขึ้นพบว่าแปรผันตามความเข้มข้นและ
ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นในการฟอก ขณะที่ความมีชีวติ ของชิ้นส่วนและการเจริ ญเติบโตที่เป็ นปกติแปรผกผันกับความเข้มข้นและ
ระยะเวลาในการฟอก กล่าวคือเมื่อใช้ความเข้มข้นของสารฟอกสู ง และใช้ระยะเวลาในการฟอกนานจะทาให้ชิ้นส่ วนหัว
ย่อยของบัวจงกลนีมีอตั ราการปลอดเชื้อที่สูง ในขณะเดียวกันอัตราการรอดชีวิตของชิ้นส่ วนจะยิง่ ลดลงและยอดใหม่มีความ
ผิดปกติมากขึ้น อีกทั้งยังมีแนวโน้มการใช้ระยะเวลาในการงอกที่นานมากขึ้นด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ ภพเก้า และ
คณะ (2554) ทาการฟอกฆ่าเชื้อเนื้อเยือ่ ส่ วนหัวของว่านสี่ ทิศ พบว่า ที่ความเข้มข้นของคลอรอกซ์ 10 เปอร์เซ็นต์ ชิ้นส่วนหัว
มีการปนเปื้ อนเชื้อจุลินทรี ย ์ 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากความเข้มข้นไม่เพียงพอต่อการฟอกฆ่าเชื้อ คลอรอกซ์ที่ความเข้มข้น 15
และ 20 เปอร์ เซ็นต์ มีอตั ราการปลอดเชื้อ 14.28 และ 57.15 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และความเข้มข้นสู งขึ้นที่ 30 เปอร์ เซ็นต์
ชิ้นส่ วนมีอาการช้ าเป็ นสี น้ าตาลและตาย วรรณพร (2558) รายงานว่า การใช้เอทิลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์ เซ็นต์ (โดยน้ าหนัก)
จะออกฤทธิ์ได้เร็ วที่สุด สามารถฆ่าเชื้อได้ดีที่สุด และมีผลต่อเชื้อทุกชนิด ยกเว้นสปอร์ สามารถออกฤทธิ์ได้ในเวลา 1-2 นาที
การใช้เอทิลแอลกอฮอล์ในความเข้มข้นที่ต่าเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ อาจเป็ นผลให้มีเปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อที่ต่าลงได้
โดยทัว่ ไปการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่ วนบัว และไม้น้ าเศรษฐกิจนิ ยมใช้เมอร์ คิวริ กคลอไรด์เป็ นส่ วนหนึ่งในการฟอกฆ่า
เชื้อ และยังนิยมใช้เอทิลแอลกอฮอล์ในระดับความเข้มข้นที่ไม่ต่ากว่า 50 – 70 เปอร์เซ็นต์ ดังเช่น นภาวรรณ และคณะ (2549)
ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ บัวประดับพันธุ์ไดเร็ คเตอร์ จีทีมวั ร์ในสภาพปลอดเชื้อ โดยทาการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่ วนยอดด้วย
สารฟอกฆ่าเชื้อชนิดและปริ มาณต่างๆ กัน พบว่า การใช้เอทิลแอลกอฮอล์70 เปอร์ เซ็นต์ นาน 1 นาที แล้วฟอกตามด้วยคลอ
ร็ อกซ์ ความเข้มข้น 30 เปอร์ เซ็นต์ นาน 15 นาที เมอคิวริ กคลอไรด์ ความเข้มข้น 2 เปอร์ เซ็นต์ นาน 10 นาที และล้างด้วยน้ า
กลัน่ 3 ครั้งๆละ 5 นาที มีผลทาให้ชิ้นส่วนปลอดเชื้อสูงสุด ชิ้นส่วนสามารถเจริ ญเติบโตได้ 16.67 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยเปอร์ เซ็นต์การปลอดเชื้อ เปอร์ เซ็นต์การรอดชีวิต จานวนวันที่งอก และลักษณะทัว่ ไปของยอดใหม่หลัง
ฟอกฆ่าเชื้อด้วยวิธีการต่างๆ และเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS นาน 30 วัน
วิธีการฟอกฆ่า
เชื้อ
วิธีที่ 1

วิธีที่ 2

เปอร์เซ็นต์การ เปอร์เซ็นต์การ
ปลอดเชื้อ
รอดชีวติ
100a
60a

80b

60a

จานวนวันที่
งอก
8

5

ลักษณะทัว่ ไปของยอดใหม่
การเจริ ญเติบโตค่อนข้างปกติ ใบบิ ดเบี้ยว
เล็กน้อย ยอดอวบสมบูรณ์ ไม่พบการเกิ ด
ราก
การเจริ ญ เติ บ โตเป็ นปกติ มี ใ บ และยอด
อวบ สมบูรณ์ ไม่พบการเกิดราก
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วิธีที่ 3

80b

60a

6

วิธีที่ 4

80b

40b

6

วิธีที่ 5

40d

60a

8

วิธีที่ 6

40d

40b

9

วิธีที่ 7

60c

20c

9
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การเจริ ญ เติ บ โตผิ ด ปกติ เ ล็ ก น้อ ย ใบบิ ด
เบี้ ยว ยอดกุดสั้นและอวบ ไม่พบการเกิ ด
ราก
การเจริ ญ เติ บ โตผิ ด ปกติ เ ล็ ก น้อ ย ใบบิ ด
เบี้ยวเล็กน้อย ยอดอวบสมบูรณ์ ไม่พบการ
เกิดราก
การเจริ ญเติบโตผิดปกติ ใบบิ ดเบี้ ยว ยอด
กุดสั้นและอวบ ไม่พบการเกิดราก
การเจริ ญเติบโตผิดปกติ ใบบิ ดเบี้ ยว ยอด
กุดสั้นและอวบ ไม่พบการเกิดราก
การเจริ ญเติบโตผิดปกติ ใบบิ ดเบี้ ยว ยอด
กุดสั้นและอวบ ไม่พบการเกิดราก

F - test
ns
**
**
C.V. (%)
32.52
11.07
25.47
หมายเหตุ
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีอกั ษรกากับแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
** แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ

ก
วิธีที่ 1

ข

ค

วิธีที่ 2

วิธีที่ 3

จ
วิธีที่ 5

ง
วิธีที่ 4

ช

ฉ
วิธีที่ 6

วิธีที่ 7

ภาพที่ 1 ลักษณะหัวย่อยของบัวจงกลนีที่ถูกฟอกฆ่าเชื้อด้วยวิธีการต่างๆ
การทดลองที่ 2 ศึ กษาผลของสู ตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักนายอดบัวจงกลนี พบว่า การเพาะเลี้ยงหัวย่อยบัว
จงกลนี หลังฟอกฆ่าเชื้ อในอาหารเหลวสังเคราะห์ สู ตรต่างๆ เป็ นระยะเวลานาน 30 วัน ทาให้มีจานวนยอด ความสู งยอด
จานวนใบ และความยาวก้านใบ ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (ตารางที่ 3)
หัวย่อยที่ เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ที่ เติม TDZ ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ NAA ความ
เข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถเกิดยอดได้สูงสุ ด 4.20 ยอด มีความสู งยอด 2.53 เซนติเมตร มีจานวนใบต่อยอดสู งสุ ด
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9.51 ใบ และยังมี ความยาวก้านใบสู งที่ สุด 6.22 เซนติ เมตร อี กทั้งยังใช้ระยะเวลาเฉลี่ ยในการงอกต่ าที่ สุดเพียง 4.50 วัน
เท่านั้น การเจริ ญเติบโตของยอดเป็ นปกติ ลักษณะยอด ใบและก้านใบอวบสมบูรณ์มาก ก้านใบยาวและแข็งแรง ใบอ่อนและ
ก้านใบสี เขียวเข้มถึงเขียวปนน้ าตาล แผ่นใบอวบเล็กน้อย มีสีเขียวเข้ม หลังใบมักปรากฏกระสี ม่วงหรื อสี น้ าตาลเข้มกระจาย
โดยทัว่ บริ เวณโคนหน่ออวบมากมีสีขาว ปรากฏตุ่มรากจานวนเล็กน้อย สามารถเจริ ญเติบโตได้รวดเร็ ว สภาพยอดแข็งแรง
มาก (ภาพที่ 2 ค)
การเพาะเลี้ยงชิ้นส่ วนหัวย่อยบัวจงกลนี ในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ร่ วมกับ IAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จานวนยอด 1.40 ยอด มีความสู งยอด 0.77 เซนติเมตร มีจานวนใบ 3.50 ใบ มีความ
ยาวก้านใบ 2.25 เซนติเมตร ใช้ระยะเวลาในการงอกนาน 8 วัน ลักษณะการเจริ ญเติบโตปกติ ยอด ใบและก้านใบค่อนข้างสั้น
อวบเล็กน้อย แผ่นใบเล็กและม้วนงอ ใบอ่อนมีสีเขียวอ่อนอมชมพู ใบแก่สีเขียวจัด บริ เวณโคนหน่ อค่อนข้างอวบมีสีขาว
ไม่ปรากฏตุ่มราก การเจริ ญเติบโตค่อนข้างช้า สภาพโดยรวมค่อนข้างแข็งแรง (ภาพที่ 2 ข)
ขณะที่การเพาะเลี้ยงชิ้นส่ วนหัวย่อยบัวจงกลนีในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริ ญเติบโตให้
จานวนยอด 1.20 ยอด ความสู งยอด 0.93 เซนติ เมตร จานวนใบ 5.50 ใบ ความยาวก้านใบ 3.40 เซนติ เมตร มี ค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาที่ใช้ในการงอก 5.50 วัน ลักษณะการเจริ ญเติบโตเป็ นปกติ ยอด ใบและก้านใบ ค่อนข้างยาว อวบเล็กน้อย แผ่นใบ
ใหญ่ ใบอ่อนม้วนงอ สี น้ าตาลระเรื่ อชมพู ใบแก่สีเขียวเข้ม บริ เวณโคนหน่ อค่อนข้างอวบมีสีขาว ปรากฏตุ่มรากจานวน
เล็กน้อย เจริ ญเติบโตเร็ ว (ภาพที่ 2 ก)
ทั้งนี้ TDZ ซึ่งเป็ นสารควบคุมการเจริ ญเติบโตที่ออกฤทธิ์ใกล้เคียงกับ cytokinin สามารถแสดงผลกระตุน้ ให้พืชเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยา และช่วยให้เกิดการขยายขนาดของเซลล์ได้ดี ชิ้นส่ วนพืชจึงมีลกั ษณะอวบสมบูรณ์ แข็งแรง
และทาให้พืชเกิดยอดจานวนมากได้ (วราภรณ์, 2552). ซึ่งสอดคล้องกับ ปิ ยะนุช (2556). ศึกษาผลของ TDZ และ BA ต่อการ
เจริ ญเติบโต และการเกิดยอดของแคลลัสกวักมรกต พบว่า TDZ ให้ผลดีอย่างชัดเจนทั้งต่อการเจริ ญเติบโตและการเกิดยอด
ของแคลลัส โดยสู ตรอาหารที่เติม TDZ ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนาให้
เกิดยอดได้เฉลี่ยสู งสุ ด 19.6 ยอดต่อชิ้นแคลลัส ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบ TDZ กับ BA เพื่อการกระตุน้ การเกิดยอดของบัวจงกลนี
นั้น พบว่าบัวจงกลนีสามารถตอบสนองต่อ BA ได้นอ้ ยกว่า TDZ สอดคล้องกับ วราภรณ์ (2552) รายงานว่า TDZ สามารถชัก
นายอดได้ในจานวนที่มากกว่า BA ที่ความเข้มข้นเท่ากันในพืชหลายชนิ ด โดยเฉพาะพืชใบเลี้ยงคู่ เช่น Cyclamen pesicumr
จะเกิดยอดจานวนมากเมื่อถูกชักนาด้วย TDZ เท่านั้น และจะไม่เกิดยอดเมื่อใช้ cytokinin ตัวอื่นๆ
การเติมไซโทไคนิ นความเข้มข้นสู ง และเติมออกซิ นความเข้มข้นต่า จะสามารถชักนาให้ชิ้นส่ วนพืชเกิดยอดได้ดี
ไซโทไคนินจะมีผลต่อระดับการเกิดตายอด และช่วยเพิ่มการแบ่งเซลล์ ซึ่ งการเพาะเลี้ยงชิ้นส่ วนพืชในอาหารที่มีไซโทไคนิ
นความเข้มข้นที่เพิม่ ขึ้นมักจะได้จานวนยอดที่เพิ่มขึ้นด้วย (Pierik et al., 1982) ดังการศึกษาของสุ เมและคณะ (2550) ทาการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ อุบลชาติพนั ธุ์ไดเร็ คเตอร์จีทีมวั ร์ และพันธุ์โจอี้โทโมคิด ในสภาพปลอดเชื้อ โดยนาส่วนหัวที่ปลอดเชื้อแล้ว
มาแบ่ งออกเป็ น 4 ส่ วน แล้วเลี้ ยงบนอาหารแข็งสู ตร 1/2 MS ที่ เติ ม NAA ความเข้มข้น 0.5 ไมโครโมลาร์ ร่ วมกับ BA
ความเข้มข้น 2 ไมโครโมลาร์ สามารถชักนาให้เกิดยอดได้มากที่สุด โดยมีจานวนยอดเฉลี่ย 2.11 ยอดต่อชิ้นส่ วน และการ
เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่อ อุ บ ลชาติ พ นั ธุ์ โ จอี้ โทโมคิ ด โดยเพาะเลี้ ย งชิ้ น ส่ ว นยอดบนอาหารแข็ง สู ต ร MS ที่ เ ติ ม พบว่า NAA
ความเข้มข้น 6 ไมโครโมลาร์ และ BA ความเข้มข้น 7.5 ไมโครโมลาร์ เป็ นเวลา 16 สัปดาห์ สามารถชักนาให้เกิดยอดมาก
ที่สุด โดยมีจานวนยอดเฉลี่ย 1.22 ยอดต่อชิ้นส่วน เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ รุ่ งอรุ ณ และคณะ (2560) ซึ่งศึกษาการชักนา
ยอดบัวยักษ์ออสเตรเลีย พบว่าหลังการเพาะเลี้ยงเป็ นเวลา 30 วัน สู ตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักนายอด คือ อาหารเหลว
สูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ IAA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีแนวโน้มให้จานวนยอด
มากที่สุดคือ 1.83 ยอดต่อชิ้นส่วน
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยจานวนยอด ความสู งยอด จานวนใบ ความยาวก้านใบ จานวนวันที่งอก และลักษณะทัว่ ไปของยอดหลัง
ฟอกฆ่าเชื้อด้วยวิธีฟอกที่ 2 และเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสังเคราะห์ 3 สูตร นาน 30 วัน
สูตรอาหาร

MS

BA5 +
IAA2 มก./
ล.

TDZ0.1+N
AA4 มก./ล.

จานวน ความ
ความยาว จานวน
จานวน
ยอด สูงยอด
ก้านใบ
วัน
ลักษณะทัว่ ไปของยอดใหม่
ใบ
(ยอด) (ซม.)
(ซม.) ที่งอก
(ใบ)
(วัน)
b
b
b
b
1.20
0.93 5.50 3.40
5.50ab ลักษณะยอด ใบและก้านใบปกติ ก้านใบค่อนข้างยาว
อวบเล็กน้อย แผ่นใบใหญ่ ใบอ่อนม้วนงอ สี น้ าตาลระ
เรื่ อชมพู ใบแก่ สีเขียวเข้ม บริ เวณโคนหน่ อค่อนข้าง
อ วบ มี สี ข าว ป ร ากฏ ตุ่ ม ร ากจ าน วน เ ล็ ก น้ อ ย
เจริ ญเติบโตเร็ ว
1.40b 0.77b 3.50c 2.25c
ลักษณะยอด ใบและก้านใบปกติ ก้านใบค่อนข้างสั้น
8b
อวบเล็กน้อย แผ่นใบเล็กและม้วนงอ ใบอ่อนม้วนงอสี
เขี ยวอ่อนอมชมพู ใบแก่ สีเขี ยวเขี ยวจัด บริ เวณโคน
หน่ อ ค่ อ นข้า งอวบมี สี ข าว ไม่ ป รากฏตุ่ ม ราก การ
เจริ ญเติบโตค่อนข้างช้า
4.20a 2.53a 9.51a 6.22a
4.50a ลัก ษณะยอด ใบและก้า นใบปกติ ก้า นยาวและอวบ
แผ่นใบแผ่กว้าง ใบอ่อนและก้านใบสี เขียวเข้มปนเทา
แผ่นใบอวบเล็กน้อย มีสีเขียวเข้มอมน้ าตาล หลังใบมัก
มี กระสี ม่วงหรื อสี น้ าตาลเข้ม บริ เวณโคนหน่ ออวบ
ม า ก มี สี ข า ว ป ร า ก ฏ ตุ่ ม ร า ก จ า น ว น เ ล็ กน้ อ ย
เจริ ญเติบโตเร็ วมาก
**
**
**
**
*
34.28 30.18 19.06 30.25
20.17

F - test
C.V.
(%)
หมายเหตุ
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีอกั ษรกากับแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
** แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ * แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
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ค
TDZ0.1+NAA4 มก./ล

ภาพที่ 2 ผลของอาหารสูตรต่างๆที่มีผลต่อการชักนายอดบัวจงกลนี

สรุ ปผลการวิจัย
1. วิ ธี ก ารฟอกฆ่ า เชื้ อ ชิ้ น ส่ ว นหั ว ย่อ ยของบัว จงกลนี โ ดยไม่ ใ ช้ส ารเมอร์ คิ ว ริ กคลอไรด์ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ การใช้
เอทิลแอลกอฮอล์ 70% นาน 1 นาที ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 18% นาน 5 นาที และคลอรอกซ์ 20% ที่เติม tween 20 จานวน
2 หยด นาน 20 นาที แล้ว ล้า งด้ว ยน้ า กลั่น นึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ 2 ครั้ งๆละ 5 นาที เนื่ อ งจากวิธี น้ ี ให้อ ัต ราการปลอดเชื้ อ เท่ า กับ
80 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวติ 60 เปอร์เซ็นต์ ยอดที่เกิดขึ้นมีการเจริ ญเติบโตเป็ นปกติ
2. สู ตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักนายอดบัวจงกลนี ระยะหลังการฟอกฆ่าเชื้อ คือ TDZ ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่ วมกับ NAA ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่ งจะให้ได้จานวนยอดสู งถึง 4.20 ยอด มีความสู งยอด 2.53 เซนติเมตร มี
จานวนใบต่อยอดสูงสุด 9.51 ใบ และยังมีความยาวก้านใบสูงที่สุด 6.22 เซนติเมตร อีกทั้งยังใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการงอกต่ า
ที่สุดเพียง 4.50 วัน ลักษณะยอด ใบและก้านใบปกติ ก้านใบยาว และอวบ แผ่นใบแผ่กว้าง และมีเจริ ญเติบโตที่รวดเร็ ว

เอกสารอ้างอิง
กนกพร บุญศิริชยั , รุ่ งอรุ ณ ดอนจันทร์ทอง, วรนุช ละอองศรี และวิชยั ภูริปัญญวานิช. 2558. การเพาะเลี้ยง เนื้อเยือ่ บัวจงกลนี
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กระตุ้นการสร้ างพฤกษเคมีในต้ นอ่ อนทานตะวันด้ วยวิตามินซีและไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ
Elicitation of Phytochemical Synthesis in Sunflower Sprout
by Vitamin C and Lingzhi Waste Chitosan
ชุติมา คงจรู ญ1*
Chutima Kongjaroon1*

บทคัดย่อ
กระตุน้ การสร้างพฤกษเคมีในต้นอ่อนทานตะวันด้วยวิตามินซี และสารละลายไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือเพื่อเร่ ง
การเจริ ญในฤดู หนาวโดยใช้ปริ มาณสารฟี นอลิ กรวม ความสามารถในการต้านออกซิ เดชันโดยวิธี DPPH และปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ เป็ นตัวบ่งชี้ พบว่า สารละลายวิตามินซีเข้มข้น 25 มก/ลิตร สามารถกระตุน้ ให้ตน้ อ่อนทานตะวันอายุ 5 วัน สร้าง
สารฟี นอลิกรวมสู งสุ ด 12.73 มก/กรัม น้ าหนักสด ความสามารถในการต้านออกซิ เดชันด้วยวิธี DPPH สู งสุ ดพบในต้นอ่อน
ทานตะวันอายุ 9 วัน ในชุดควบคุม มีค่าความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระสู งสุ ดร้อยละ 16.33 ส่ วนปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
สูงสุด 1.37 มก/กรัม น้ าหนักสด พบในต้นอ่อนอายุ 5 วัน ที่ถูกกระตุน้ ด้วยสารละลายวิตามินซีเข้มข้น 50 มก/ลิตร ส่วนต้นอ่อน
ทานตะวันที่ถูกกระตุน้ ด้วยไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ พบว่าไคโตซานเข้มข้น 0.2 มก/ลิตร กระตุน้ ให้ตน้ อ่อนทานตะวัน
อายุ 7 วัน มีการสร้างสารฟี นอลิกรวมสูงสุด 4.25 มก/กรัม น้ าหนักสด ความสามารถในการต้านออกซิเดชันโดยวิธี DPPH และ
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ พบในต้นอ่อนอายุ 9 วัน โดยมีความสามารถในการยับยั้งร้อยละ 21.93 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ 1.15 มก/กรัม
น้ าหนักสด ตามลาดับ
คาสาคัญ : วิตามินซี ไคโตซาน กากเห็ดหลินจือ พฤกษเคมี ต้นอ่อนทานตะวัน
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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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บทนา
สารพฤกษเคมี (phytochemical) จัดเป็ นผลผลิตทุติยภูมิจากกระบวนการสร้างพลังงาน (secondary metabolite) ของพืช
เป็ นสารชี วโมเลกุลที่ มีฤทธิ์ ทางชี วภาพ สารในกลุ่มนี้ อาจเป็ นสารที่ ทาให้พืชผักมี สี กลิ่น หรื อรสชาติ ที่ มีลกั ษณะเฉพาะตัว
สารพฤกษเคมีเหล่านี้ หลายชนิ ดมีฤทธิ์ต่อต้านหรื อป้ องกันโรคบางชนิด กลไกการทางานของสารพฤกษเคมีเมื่อเข้าสู่ร่างกายอาจ
ช่วยให้เอนไซม์บางกลุ่มทางานได้ดีข้ ึน รวมทั้งเอนไซม์บางชนิดที่ทาหน้าที่ทาลายสารก่อมะเร็ งที่เข้าสู่ร่างกาย มีผลทาให้สารก่อ
มะเร็ งหมดฤทธิ์ พฤกษเคมีมีคุณสมบัติเป็ นสารต้านออกซิ เดชัน ทาลายฤทธิ์ ของอนุมูลอิสระ ลดความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับดีเอ็น
เอ ซึ่งเป็ นกลไกสาคัญที่ทาให้สารพฤกษเคมีมีฤทธิ์ในการลดการเกิดโรคมะเร็ งได้ เพิ่มภูมิตา้ นทานโรค และควบคุมการออกฤทธิ์
ของฮอร์โมน (Pisoschi and Pop, 2015)
สารประกอบฟี นอลิก (phenolic compound) เป็ นผลผลิตทุติยภูมิจากกระบวนการสร้างพลังงานของพืชที่สร้างขึ้นมา
เพื่อตอบสนองต่อสิ่ งเร้าทั้งชนิดที่มีชีวิตและไม่มีชีวติ ได้รับความสนใจในการศึกษากันอย่างแพร่ หลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติใน
การป้ องกันและรักษาโรคได้หลายชนิด (Dixon and Paiva, 1995) สารประกอบฟี นอลิกเป็ นผลผลิตของวิถี pentose phosphate วิถี
shikimate และวิถี phenylpropanoid โดยที่วิถี pentose phosphate จะให้สารตั้งต้น erythrose-4-phosphate แก่วิถี shikimate จากนั้น
น้ าตาลฟอสเฟตที่ ได้รั บมาจะถู กเปลี่ ยนต่ อไปเป็ นกรดอะมิ โนชนิ ดที่ มี วงแหวน คื อ ไทโรซี น (tyrosine) ฟี นิ ลอะลานี น
(phenylalanine) และทริ ปโทเฟน (tryptophan) โดยที่กรดอะมิโนเหล่านี้ จะถูกใช้เป็ นสารตั้งต้นของวิถี phenylpropanoid ซึ่ งเป็ น
วิถีที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ผลผลิตทุติยภูมิ จากกระบวนการสร้างพลังงานของพืชหลายชนิด เช่น ลิกนิน (lignin) ซาลิไซเลท
(salicylate) คู มาริ น (coumarins) ไฮดรอกซี ซิ นนามิ ก เอไมด์ (hydroxycinnamic amide) สารกลุ่ ม ฟลาโวนอยด์ (flavanoid
phytoalexins) และเม็ดสี (Dixon and Paiva, 1995) ซึ่งสารเหล่านี้มีบทบาทต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ทาหน้าที่ควบคุมวิถีเมตาบอ
ลิสมของพืช และเกี่ ยวข้องกับการสร้างลิกนิ น (Cervato et al., 2000) มีรายงานวิจยั ระบุถึงสรรพคุณทางการแพทย์ของสารใน
กลุ่มฟี นอลิกไว้วา่ ใช้ป้องกันโรคมะเร็ ง โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ มะเร็ งเต้านม และโรคกระดูกพรุ น
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าสารในกลุ่มฟี นอลิกมีคุณสมบัติในทางเภสัชกรรม เช่น เป็ นสารที่ออกฤทธิ์ ต่อต้านเนื้ องอก สารต้าน
ไวรัส ต้านการอักเสบ ลดความดันโลหิ ตและเป็ นสารต้านออกซิเดชัน (Randhir et al., 2004)
การเพิ่มความแข็งแรงของเมล็ดได้มีการพัฒนาและถูกนามาใช้ในการปรั บปรุ งการงอกของเมล็ดเพื่อให้ตน้ อ่ อน
สามารถเจริ ญเติบโตได้ดีข้ ึนและมีพฒั นาการที่ ดี การทา seed priming เป็ นวิธีการหนึ่ งทางสรี รวิทยาของเมล็ด ที่ สามารถเพิ่ม
อัตราการงอกของเมล็ดทาให้เมล็ดมีการเจริ ญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน (Andarwulan และ Shetty 1999) ทั้งนี้เนื่องจาก seed priming
เป็ นการกระตุน้ ปฏิกิริยาชีวเคมีเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการงอกก่อนที่จะมีการงอกของราก (radical) เกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อการ
งอกและพัฒนาการของต้นอ่อนมีผลทาให้เมล็ดมีการงอกที่ สม่ าเสมอและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นซึ่ งส่ งผลดี ต่อพัฒนาการของพื ช
(Bradford, 1986; Taylor และ Harman, 1990) ซึ่งการทา priming สามารถทาได้ท้ งั ในช่วงก่อนการปลูก ก่อนการเก็บและหลังการ
เก็บผลผลิต (Capanoglu, 2010)
การทา seed priming สามารถใช้สารเคมีได้หลายชนิ ดซึ่ งมีชื่อเรี ยกรวม ๆ ว่า elicitor ซึ่ งเป็ นสารกลุ่มที่สามารถกระตุน้
ให้เกิ ดการสร้างสารในกลุ่มผลผลิตทุติยภูมิจากกระบวนการสร้ างพลังงาน เช่น อัลคาลอยด์ เทอพีนอลด์ ฟลาโว-นอยด์และ
สารประกอบในกลุ่มฟี นอลิก (Brader et al., 2001) ซึ่งสารที่ใช้เป็ น elicitor ได้ถูกนามากระตุน้ ให้เกิดความต้านทานต่อเชื้อกาเนิ ด
โรค (pathogen) หลังจากการเก็บเกี่ ยวในพืชหลายชนิ ดและนามาประยุกต์ใช้กับการเพิ่ มสารเมตา-บอไลท์บางชนิ ดในการ
เพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืช (Wang et al., 2009) สารในกลุ่มนี้ ได้แก่ benzothiadiazole (BTH) กรดซาลิ-ไซลิ ก กรดจัสมอนิ ก อซิ เบน
โซลาร์ ไคโตซาน ไคโตซานโอลิ โกแซกคาร์ ไรด์ กรดออกซาลิ กและแคลเซี่ ยมคลอไรด์ เป็ นต้น (Liu et al., 2007) มี การนา
ประโยชน์จากการทา priming มาใช้ประโยชน์ในการกระตุน้ ให้พืชสร้างสารที่มีคุณสมบัติในการต้านออกซิ เดชัน ต้านการเจริ ญ
ของเนื้ อร้าย phytoestrogenic activity (Battino et al., 2009) Iriti et al. (2004) ให้ BTH กับต้นองุ่นในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวพบว่า
ปริ มาณสารในกลุ่มแอนโทไซยานิ นในผลองุ่นเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับองุ่นที่ไม่ได้ทา priming ก่อนการเก็บผลผลิต ในขณะที่
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การให้กรดซาลิไซลิกในต้นส้ม (navel orange) ก่อนเก็บผลผลิตทาให้ปริ มาณของแคโรทีนอยด์ กรดแอสคอร์ บิก กลูตา้ ไทโอน
สารประกอบในกลุ่มฟี นอลิกและฟลาโว-นอยด์ในผลและเปลือกเพิ่มขึ้นสองถึงสามเท่าในระหว่างการเก็บรักษา (Huang et al.,
2008) ซึ่ งการเพิ่มขึ้นของสารทั้งสองกลุ่มนี้ ยงั พบได้ใน โสม (Ali et al., 2006) แตงกวา (Cao et al., 2009) และพริ กไทย (Elwan
and El-Hamahmy, 2009) ที่ได้รับกรดซาลิไซลิกก่อนการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ ยงั พบว่าการให้ BTH แก่สตรอเบอรี (Hokkanen et
al., 2007) องุ่น (Fumagalli et al., 2006) และมะเขือเทศ (Iriti et al., 2007) มีผลทาให้สารประกอบในกลุ่มฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จนถึง 6 เท่า ซึ่งจะเห็นได้วา่ การทา priming ให้กบั พืชเศรษฐกิจก่อนการเก็บเกี่ยวกระตุน้ ให้มีการสะสมสารที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพไม่วา่ จะเป็ นสารในกลุ่มแอนโทไซยานิน ฟลาวานอยด์และแคโรทีนอยด์ (Capanoglu, 2010)
ไคโตซานได้ถูกนามาใช้เป็ นสารละลายในการทา priming เพื่อให้พืชทนต่อการปลูกในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
เช่น การใช้ไคโตซานความเข้มข้นต่าง ๆ ทา seed priming ของ ajowan (Carum copticum) ในภาวะเครี ยดเค็ม พบว่าไคโตซาน
สามารถกระตุน้ ให้เกิดการสร้างสารที่ทาหน้าที่ในการป้ องกันตัวเองของพืชทาให้พืชทดลองสามารถทนต่อภาวะเครี ยดเค็มได้
(Mahdavi and Rahimi, 2013) Burguieres et al. (2007) ศึ กษาผลของวิตามินซี และกรดโฟลิก ที่ มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดถั่ว
ลันเตา พบว่าทั้งวิตามิ นซี และกรดโฟลิ ก ในความเข้มข้นที่ เหมาะสมสามารถเหนี่ ยวนาให้เกิ ดความแข็งแรงของเมล็ด โดย
พิจารณาจากอัตราการงอก น้ าหนักและความสู งของยอด และความยาวของรากเป็ นดัชนี ช้ ีวดั และพบว่าในวันที่ 8 และ 10 ใน
ระยะการงอก ต้นอ่อนมีปริ มาณสารฟี นอลิกสูงขึ้นเมื่อเทียบกับชุดควบคุม
ปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่มีความสาคัญในการผลิตผลผลิตทางเกษตรเพื่อใช้เป็ นอาหารคือความปลอดภัยของผลผลิตที่
ได้ซ่ ึ งในปั จจุ บันนี้ ผลผลิ ตที่ มาจากการท าเกษตรอิ นทรี ย ์ก าลังเป็ นที่ ยอมรั บทั้งในกลุ่ มผู ้ผลิ ตและผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการผลิตพืชอาหารก็มีความสาคัญเช่นกัน ต้นอ่อนเป็ นแหล่งอาหารที่สาคัญที่ให้คุณค่า
ทางโภชนาการทั้งสารในกลุ่มที่ให้พลังงานและสารที่ไม่ให้พลังงานที่ทาหน้าที่สาคัญในวิถีเมตาบอลิสม ดังนั้นต้นอ่อนจึงเป็ น
แหล่งอาหารทางเลือกในกลุ่มบุคคลผูใ้ ส่ ใจในสุ ขภาพ ต้นอ่อนทานตะวันเป็ นหนึ่ งในกลุ่มของต้นอ่อนที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
สู งและเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค แต่ท้ งั นี้ ในการผลิตต้นอ่อนทานตะวันจะมีปัญหาอยูบ่ า้ งในแหล่งผลิตทางภาคเหนื อโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฤดูหนาวซึ่ งต้นอ่อนจะมีอตั ราการงอกและการเจริ ญที่ชา้ กว่าปกติ วิธีการแก้ปัญหาของเกษตรกรคือการใช้ความร้อน
จากหลอดไฟช่วยในการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการงอกและการเจริ ญของต้นอ่อน แต่ท้ งั นี้ จะทาให้ตน้ ทุนในการผลิต
ต้นอ่อนสู งขึ้น ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงเป็ นงานวิจยั เบื้องต้นเพื่อหาสารที่ใช้กระตุน้ การสร้างพฤกษเคมีในการต้นอ่อนทานตะวันใน
สภาพอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมสาหรับการงอกและการเจริ ญก่อนที่จะมีการทดสอบสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพอื่น ๆ โดยเลือกใช้
สารละลายวิตามินซีและสารละลายไคโตซานที่สกัดจากกากเห็ดหลินจือมาใช้เป็ น elicitor

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ทานตะวันได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อนที่จะนามาเพาะต้นอ่อนต้องคัด
เมล็ดที่สมบูรณ์ ปราศจากเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งต้องนามาทาความสะอาด โดยแยกเอามาเฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์ และเอาเมล็ดที่ไม่
สมบูรณ์ซ่ ึงมีน้ าหนักเบากว่าปกติทิ้งไป การคัดเอาเมล็ดที่สมบูรณ์ทาได้โดยเอาเมล็ดพันธุ์ไปใส่ไว้ในน้ าเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์จะ
ลอย ส่วนเมล็ดที่สมบูรณ์น้ นั จมลงไปที่กน้ ของภาชนะ
2. ขั้นตอนการทาการกระตุน้ การงอกของเมล็ดทานตะวัน
การเตรี ยมเมล็ดเพื่อใช้ในการทดลองนี้ จะใช้วิธีเดี ย วกับเกษตรกรแต่ต่ างกันที่ เ กษตรกรใช้น้ าในการทา seed
priming ส่ วนในงานวิจยั นี้ ใช้สารละลายวิตามินซี เข้มข้น 25 50 75 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้น้ ากลัน่ เป็ นชุดควบคุม
และสารละลายไคโตซานสกัดจากกากเห็ดหลินจือเข้มข้น 0.2 0.4 0.6 0.8 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในสารละลายกรดอะ
ซิ ติกเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ที่ ปรับ pH ให้เป็ น 5 ด้วย 0.1 โมลาร์ อะซิ เตทบัฟเฟอร์ นาน 24 ชัว่ โมง โดยใช้ตวั ทาละลายเป็ นชุด
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ควบคุม จากนั้นนามาผึ่งลมให้แห้งประมาณ 12 ชัว่ โมง โดยทาทั้งหมด 3 ซ้ า ๆ ละ 100 เมล็ด จากนั้นนาไปปลูกในวัสดุปลูก
เก็บต้นทานตะวันอายุ 5 7 9 และ 12 วัน เพื่อทาการทดลองในขั้นตอนต่อไป ความแข็งแรงของเมล็ดสามารถตรวจสอบ ได้
โดยการวัดอัตราการงอก ความสู งและน้ าหนักยอดของต้นอ่อน รวมทั้งปริ มาณของสารประกอบฟี นอลิกและความสามารถ
ในการต้านออกซิ เดชันของต้นกล้า งานวิจยั นี้ ดาเนิ นงานในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ในช่วงที่อุณหภูมิในช่วงกลางวัน
ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส
3. การสกัดหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
ดัดแปลงจากวิธีของ Burguieres et al. (2007) ต้นอ่อนข้าว 50 มิลลิกรัมเติมเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 จานวน
2.50 มิ ลลิ ลิตร โดยแช่ เยือกแข็งเป็ นเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นนาไปบดโดยใช้เครื่ องปั่ นด้วยความเร็ ว 17,000 รอบ/นาที
เป็ นเวลา 30 วินาที แล้วนาไปปั่ นเพื่อแยกกากด้วยการตกตะกอนโดยการปั่ นเหวี่ยงที่ 10,000 g เป็ นเวลา 10 นาที เก็บ
สารละลายส่วนใสเพื่อใช้ในการหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมและสารต้านอนุมูลอิสระ
3.1 การหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวม (Total phenolics assay)
ดัดแปลงจากวิธีของ Burguieres et al. (2007) สารสกัดตัวอย่าง 1.00 มิ ลลิ ลิตรเติ มเอทานอลเข้มข้นร้ อยละ 95
จานวน 1.00 มิลลิลิตร เติมน้ ากลัน่ ลงไป 5.00 มิลลิลิตร และสารละลาย Folin-Ciocalteu phenol reagent เข้มข้นร้อยละ 50
(ปริ มาตรต่อปริ มาตร) จานวน 0.50 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ 5 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดี ยมคาร์ บอเนต
เข้มข้นร้อยละ 5 (น้ าหนักต่อปริ มาตร) ลงไป 1.00 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งในที่มืดเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
จากนั้นนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 725 นาโนเมตร คานวณค่าปริ มาณสารประกอบฟี นอลรวมทั้งหมดเทียบกับกราฟ
มาตรฐานกรดแกลลิก (gallic acid) และคานวณหาปริ มาณสารฟี -นอลิกทั้งหมดจากสมการ
C = c * V/m
โดย
C = ปริ มาณสารฟี นอลิกทั้งหมดในสารสกัด (mg/g ของสารสกัด )
c = ความเข้มข้นของกรดแกลลิกที่ได้จากกราฟของสารสกัด (mg/ml)
V = ปริ มาตรของสารสกัด (ml)
m = น้ าหนักของสารสกัด (g)
3.2 การหาสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity
ดัดแปลงจากวิธีของ Randhir et al. (2004) นาสารสกัดตัวอย่างมา 100 ไมโครลิตร เติมสารละลาย DPPH เข้มข้น 60 ไมโคร
โมลาร์ ลงไป 3.00 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ในที่มืด 10 นาที จากนั้นนาไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโน
เมตร ตัวอย่างควบคุมใช้เอทานอล จานวน 100 ไมโครลิตร แทนตัวอย่างสารสกัด ค่าที่วดั
ได้นาไปคานวณฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระเป็ นร้อยละของการยับยั้ง (% inhibition)
% inhibition = [(A517 control - A517 sample)/A517 control] ×100
4. การหาปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ดัดแปลงจากวิธีของ Horii et al. (2007) นาใบต้นอ่อนทานตะวัน 50 มิ ลลิ กรั ม มาบ่ มในสารละลายเมทา-นอล
เข้มข้นร้อยละ 100 จานวน 3.00 มิลลิลิตร ในที่มืดนาน 2 ชัว่ โมง จากนั้นนามาบดโดยใช้เครื่ องปั่ นความเร็ ว 17,000 รอบต่อ
นาทีเป็ นเวลา 30 วินาที และตกตะกอนโดยเครื่ องเซนติฟิวส์ที่ 13,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที จากนั้นนาสารละลาย
ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 650 นาโนเมตรและที่ 665 นาโนเมตร โดยใช้เมทานอลเข้มข้นร้อยละ 100 เป็ นตัวเปรี ยบเทียบ
คานวณหาปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ คลอโรฟิ ลล์บี และปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด ดังสมการคานวณ
คลอโรฟิ ลล์เอ (µg/ml) = (16.5 × A665) – (8.3 × A650)
คลอโรฟิ ลล์บี (µg/ml) = (33.8 × A650) – (12.5 × A665)
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด (µg/ml) = (25.8 × A650) – (4.0 × A665)
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เปลี่ยนปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ให้อยูใ่ นหน่วย ไมโครกรัมต่อน้ าหนักใบ โดยคานวณจาก (µg chlorophyll/ml
methanol) × 3 ml methanol /g (FW tissue)

ผลและวิจารณ์ผล
การกระตุน้ การสร้างพฤกษเคมีในต้นอ่อนทานตะวันในช่วงฤดูหนาวในงานวิจยั นี้ ได้ใช้สารละลายวิตามินซี และ
สารละลายไคโตซานที่สกัดจากกากเห็ดหลินจือที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ มากระตุน้ การดาเนิ นไปข้างหน้าของวิถีเพนโตส
ฟอสเฟตเพื่อให้ได้ erythrose-4-phosphate ซึ่งเป็ นสารตั้งต้นในการนาเข้าสู่วถิ ี shikimate ซึ่งจะเปลี่ยนน้ าตาลฟอสเฟตให้เป็ น
กรดอะมิ โ นชนิ ด ที่ มี ว งแหวนเพื่ อ เข้า สู่ ก ระบวนการ phenylpropanoid และกระบวนการสร้ า งสารกลุ่ ม ฟี นอลิ ก ต่ อ ไป
(Burguieres et al., 2007) ภาพที่ 1 แสดงผลของสารละลายวิตามินซีและสารละลายไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือที่มี ต่อการ
สร้างสารฟี นอลิกรวมในต้นอ่อนทานตะวัน ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าวิตามินซี เข้มข้น 25 มก/ลิตร สามารถกระตุน้ ให้ตน้ อ่อนอายุ
5 วัน สร้ า งสารฟี นอลิ ก รวมได้สู ง สุ ด ในปริ ม าณ 12.73 มก/กรั ม น้ า หนัก สด ส่ ว นสารละลายไคโตซานจากกากเห็ ด
หลิ น จื อ เข้ม ข้น 0.2 มก/ลิ ต ร สามารถเหนี่ ย วน าให้ต ้น อ่ อ นทานตะวัน อายุ 7 วัน มี ก ารสร้ า งสารฟี นอลิ ก รวมสู ง สุ ด
4.25 มก/กรัม น้ าหนักสด ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าสารละลายวิตามินซี มีความสามารถในการกระตุน้ ให้ตน้ อ่อนทานตะวัน สร้ าง
สารฟี นอลิกรวมได้ดีกว่าสารละลายไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ ซึ่ ง Pérez-Balibrea et al. (2011) รายงานไว้วา่ สารละลาย
ไคโตซานจากเปลือกปูไม่มีผลในการกระตุน้ การสร้างฟี นอลิกในต้นอ่อนทานตะวัน แต่ท้ งั นี้ Cho et al. (2008) รายงานว่าไค
โตซานสามารถกระตุน้ ให้ตน้ อ่อนทานตะวันสร้างพฤกษเคมีได้สูงขึ้นมาว่าจะเป็ นสารในกลุ่มฟี นอลิก เมลาโทลิน และไอ
โซฟลาโวน การทดสอบความสามารถในการกระตุน้ การสร้างพฤกษเคมีในงานวิจยั นี้จะเห็นได้วา่ ทั้งวิตามินซีและไคโตซาน
จากกากเห็ดหลินจือสามารถกระตุน้ การสร้างสารประกอบในกลุ่มฟี นอลิกได้ดีกว่าชุดควบคุม แต่ท้ งั นี้หลังจากนี้ปริ มาณของ
สารในกลุ่มฟี นอลิกจะลดลงทั้งนี้เนื่องจากสารในกลุ่มฟี นอลิกได้ถูกเปลี่ยนไปเป็ นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Vogt, 2010)
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ภาพที่ 1 ปริ มาณฟี นอลิกรวมในต้นอ่อนทานตะวัน (A) กระตุน้ ด้วยวิตามินซี (B) ไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือแถบ
ค่าความคลาดเคลื่อนแสดงความคาดเคลื่อนมาตรฐาน SE (n=3)
พฤกษเคมีแสดงคุณสมบัติในการต้านออกซิ เดชันโดยมีฤทธิ์ ในการกาจัดอนุ มูลอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารใน
กลุ่มฟี นอลิกและพอลิฟีนอลซึ่ งคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระส่ งผลต่อความสามารถในการป้ องกันและรักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ งบางชนิด และโรคที่เกิดจากภาวะเครี ยดออกซิเดชัน (Capanoglu, 2010) การตรวจวดความสามารถ
ในการต้านออกซิ เดชันสามารถทาได้หลายวิธี แต่ในงานวิจยั นี้ ซ่ ึ งเป็ นการศึกษาผลเบื้องต้นของการกระตุน้ การสร้างพฤกษ
เคมีในต้นอ่อนทานตะวันในสภาวะปลูกที่ไม่เหมาะสมจึงเลือกใช้ร้อยละความสามารถในการยับยั้ง DPPH เพื่อดูแนวโน้ม
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ของฤทธิ์การต้านออกซิเดชันเท่านั้น จากผลการทดลองพบว่าต้นอ่อนทานตะวันอายุ 9 วัน มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูล
อิสระได้สูงสุด นอกจากนี้พบว่าต้นอ่อนที่กระตุน้ ด้วยน้ ามีค่าความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระร้อยละ 16.33 ซึ่งสูงกว่า
ต้นอ่อนที่ กระตุน้ ด้วยวิตามินซี ส่ วนต้นอ่อนที่ กระตุน้ ด้วยไคโตซาน 0.2 มก/ลิตร ให้ค่าความสามารถในการยับยั้งอนุมูล
อิสระร้อยละ 21.93 (ดังแสดงในภาพที่ 2) แต่ท้ งั นี้ Cho et al. (2008) ได้ใช้ไคโตซานมาเป็ น elicitor ในการกระตุน้ การสร้าง
พฤกษเคมีในต้นอ่อนทานตะวันในสภาวะที่เหมาะสมพบว่าไคโตซานที่มีน้ าหนักโมเลกุล 28 กิโลดาลตัน เข้มข้นร้อยละ 1
ให้ผลร้อยละการยับยั้งฤทธิ์ อนุ มูล DPPH ได้สูงถึง 48.93 ซึ่ งยืนยันให้เห็ นว่าไคโตซานสามารถใช้เป็ น elicitor ได้ แต่ไม่
เหมาะที่จะใช้ในสภาวะทนต่ออุณหภูมิต่า
A

20

20
% Inhibition

15
% Inhibition

B
25

10

15

5

10

0
5 days

7 days

control

Vitamin C 25 mg/L

Vitamin C 75 mg/L

Vitamin C 100 mg/L

9 days

12 day
Vitamin C 50 mg/L

5
5 days

7 days

9 days

control

0.2 mg/L chitosan

0.4 mg/L chitosan

0.6 mg/L chitosan

0.8 mg/l chitosan

1.0 mg/L chitosan

12 days

ภาพที่ 2 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH (A) กระตุน้ ด้วยวิตามินซี (B) ไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ
แถบค่าความคาดเคลื่อน แสดงความคาดเคลื่อนมาตรฐาน SE (n=3)
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เป็ นตัวบ่งชี้ความสามารถในการสังเคราะห์แสง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเจริ ญของพืชและใช้เป็ น
ดัชนี บ่งบอกถึงการทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ ไม่เหมาะสมเนื่ องจากเมื่อพืชเจริ ญในสภาพที่ ไม่เหมาะสมจะทาให้ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ซ่ ึ งส่ งให้การเจริ ญของพืชลดลง (Sudhir and Murthy, 2004) งานวิจยั นี้ เก็บตัวอย่างต้นอ่อนมาวิเคราะห์ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ได้เก็บทั้งส่ วนใบและลาต้นรวมกันเพื่อเปรี ยบเทียบกับน้ าหนักสดของต้นอ่อน จากภาพที่ 3A จะเห็นได้วา่ ต้น
อ่อนที่ถูกกระตุน้ ด้วยวิตามินซี อายุ 5 วัน จะมีปริ มาณสูงสุดหลังจากนั้นปริ มาณคลอโรฟิ ลล์จะลดลงเนื่องจากส่ วนของลาต้น
มีความสู งเพิ่มขึ้นจึงทาให้น้ าหนักรวมของต้นอ่อนเพิ่มขึ้นทาให้ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ที่วิเคราะห์ได้มีค่าต่าลง แต่เมื่อพื้นที่ใบ
เพิ่มขึ้นจึงทาให้ค่าคลอโรฟิ ลล์มีปริ มาณสูงขึ้น ส่วนภาพที่ 3B เป็ นค่าปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ที่วเิ คราะห์จากต้นอ่อนที่ถูกกระตุน้
ด้ว ยสารละลายไคโตซานจากกากเห็ ด หลิ น จื อ ซึ่ ง มี ก ารเจริ ญ ไม่ ดี เ ท่ า ต้น อ่ อ นที่ ถู ก กระตุ ้น ด้ว ยวิต ามิ น ซี จึ ง มี ป ริ ม าณ
คลอโรฟิ ลล์นอ้ ยกว่า และเมื่อต้นอ่อนสามารถเจริ ญขึ้นมาได้ใบจะเริ่ มมีขนาดใหญ่ข้ ึนในวันที่ 9 จึงทาให้ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
สูงขึ้น หากคลอโรฟิ ลล์สามารถเป็ นตัวบ่งชี้ที่ดีของการเจริ ญของต้นอ่อนทานตะวันในสภาพอุณหภูมิต่าสารละลายวิตามินซี
ที่ใช้ในการทดลองนี้สามารถใช้เป็ น elicitor เพื่อให้สามารถปลูกในสภาพฤดูหนาวของภาคเหนือในประเทศไทยได้ อายุการ
เก็บเกี่ ยวทานตะวันสาหรับบริ โภคนิ ยมเก็บในช่วงอายุ 7 วัน ดังนั้นสารละลายวิตามินซี เข้มข้น 25 มก/ลิตร จึ งน่ าจะเป็ น
ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเกษตรกร
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ภาพที่ 3 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในต้นอ่อนทานตะวัน (A) กระตุน้ ด้วยวิตามินซี (B) ไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ แถบค่า
ความคลาดเคลื่อน แสดงความคาดเคลื่อนมาตรฐาน SE (n=3)

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาที่ได้จากงานวิจยั นี้แสดงให้เห็นแนวโน้มในทางที่เป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิของเกษตรกรผูป้ ลูกต้นอ่อน
ทานตะวันเพื่อลดต้นทุนในการผลิตต้นอ่อนในช่วงฤดูหนาวของแถบจังหวัดทางภาคเหนื อของประเทศไทย การเลือกใช้
สารละลายวิตามินซี เป็ น elicitor ในการกระตุน้ การสร้างพฤกษเคมีซ่ ึ งทาให้ตน้ อ่อนทานตะวันมีการเจริ ญไม่แตกต่างจาก
สภาวะปกติมากนักอีกทั้งยังคงมีอายุการเก็บเกี่ยวได้ในช่วงวันที่ 7-9 ได้ตน้ อ่อนทานตะวันที่ไม่สูงจนทาให้เกิดอุปสรรคใน
การบริ โภค สาหรับไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือนั้นไม่เหมาะที่จะใช้ในสภาพปลูกที่ใช้ในการทดลองนี้ เนื่ องจากให้ตน้
อ่อนทานตะวันที่การเจริ ญช้ากว่าต้นอ่อนที่กระตุน้ ด้วยวิตามินซี แต่ท้ งั นี้ไคโตซานจากกากเห็ดหลินจืออาจจะใช้ได้ดีในการ
กระตุน้ พฤกษเคมีในต้นอ่อนชนิ ดอื่น และ/หรื อในสภาพปลูกที่ต่างงานวิจยั นี้ แต่ท้ งั นี้ งานวิจยั นี้ ยงั คงต้องยืนยันคุณค่าของ
สารต้านออกซิเดชันที่ได้จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดอื่นเพื่อยืนยันการเป็ น super food ของต้นอ่อนทานตะวันต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้เป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติปี 2560
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ฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดจากใบทุเรี ยนเทศทีม่ ีต่อ
ปลวกใต้ ดินสายพันธุ์ Coptotermes curvignathus
Bioactivity of Annona muricata Leaf Extracts against
Subterranean Termite, Coptotermes curvignathus
พัชราภรณ์ วาณิ ชย์ปกรณ์* ยืนยง วาณิ ชย์ปกรณ์ นพรัตน์ ชานาญกิจ และ ภูริพฒั น์ แท่นดี
Patcharaporn Vanichpakorn*, Yuenyong Vanichpakorn, Nopparat chamnankit and Puripat Thandee

บทคัดย่อ
ปลวกใต้ดิน Coptotermes curvignathus เป็ นศัตรู สาคัญของต้นยาง ทาลายโดยกัดกินส่ วนรากและโคนต้นที่อยูใ่ ต้
ผิวดิน และกัดกินต่อไปภายในลาต้นจนเป็ นโพรง ทาให้ยางยืนต้นตาย การใช้สารสกัดจากพืชเป็ นทางเลือกของการควบคุม
ปลวกที่มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สามารถช่วยลดการใช้สารเคมีเกษตร จึงทาการทดสอบพิษทางการกิน
พิษทางการรม และฤทธิ์ ไล่ของสารสกัด 4 ชนิ ดจากใบทุเรี ยนเทศ ได้แก่สารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิ เตต อะซิ โตน
และเอทานอล ความเข้มข้น 5 % (น้ าหนัก/ปริ มาตร) ที่มีต่อปลวกใต้ดิน C. curvignathus รวมทั้งตรวจสอบสารพฤกษเคมีที่
เป็ นองค์ประกอบของสารสกัดทั้ง 4 ชนิ ด ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดอะซิ โตนมีพิษทางการกินและพิษทางการรมสูงสุด
ซึ่ งพบอัตราการตายสะสมของปลวก 98.75 และ 92.50% ตามลาดับ ที่เวลา 7 วันหลังการทดสอบ ส่ วนสารสกัดที่เหลือมีพิษ
ทางการกินสูงเช่นกัน (88.75-97.50%) และมีพิษทางการรมปานกลางถึงสูง (63.33-81.25%) นอกจากนี้สารสกัดทั้ง 4 ชนิดยัง
มี ฤ ทธิ์ ไล่ ป ลวกปานกลาง (56.61-73.95%) โดยสารสกัด เอทานอลมี ฤ ทธิ์ ไล่ ป ลวกสู ง สุ ด ส่ ว นสารพฤกษเคมี ที่ เ ป็ น
องค์ประกอบของสารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ ได้แก่ สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ เทอร์ พีนอยด์ และแอลคาลอยด์ ในขณะที่สาร
สกัดอะซิโตน เอทิลอะซิเตต และเอทานอล พบสารที่เป็ นองค์ประกอบ ได้แก่ สารในกลุ่มแอนทราควิโนน ฟลาโวนอยด์ ซา
โปนิน และแอลคาลอยด์ จากผลการทดสอบอาจสรุ ปได้วา่ ทุเรี ยนเทศเป็ นพืชที่มีศกั ยภาพในการใช้เป็ นทางเลือกเพื่อควบคุม
ปลวกใต้ดินสายพันธุ์ C. curvignathus

คาสาคัญ: ฤทธิ์ ชีวภาพ, ทุเรี ยนเทศ, 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

บทนา
ปั จ จุ บัน เกษตรกรชาวสวนยาง จัง หวัด นครศรี ธรรมราช เริ่ ม ประสบปั ญ หาการเข้า ท าลายของปลวกใต้ดิ น
Coptotermes curvignathus (Isoptera: Rhinotermitidae) ซึ่ งเป็ นปลวกชนิ ดเดียวที่ทาลายต้นยางที่มีชีวิต ปลวกชนิ ดนี้ กดั กิ น
ต้นยางทุกระยะการเจริ ญเติบโต โดยกัดกินรากและโคนต้นที่อยูใ่ ต้ผิวดิน และกัดกินต่อไปภายในลาต้นจนเป็ นโพรง ทาให้
ต้นยางยืนต้นตายในที่สุด ปลวกชนิ ดนี้ เพิ่มปริ มาณอย่างรวดเร็ วในสภาพอากาศร้อนและชื้น จึงสร้างความเสี ยหายต่อต้น
ยางได้มากและรวดเร็ ว การใช้สารเคมีเป็ นวิธีที่เกษตรกรนิยมปฏิบตั ิในการควบคุมปลวกใต้ดิน เนื่องจากให้ผลในการควบคุม
ปลวกอย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมี อย่างต่อเนื่ อง ก่อให้เกิ ดพิษตกค้างของสารเคมีในสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง
ก่อให้เกิ ดอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัยของมนุ ษย์และสิ่ งมี ชีวิตที่ มีประโยชน์อื่นๆ ด้วยความตระหนักถึงพิษภัยจากการใช้
สารเคมี จึ งมีความจาเป็ นเร่ งด่วนในการหาทางเลือกเพื่อการควบคุมปลวกที่ มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
การใช้สารธรรมชาติ จ ากพื ช ในรู ป สารสกัด (crude extract) เป็ นทางเลื อ กของการควบคุ ม แมลงศัต รู พื ช ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้และสิ่ งแวดล้อม เนื่ องจากสารสกัดจากพืชมีคุณสมบัติสลายตัวเร็ ว จึงมีความเป็ นพิษ
ต่อสัตว์เลือดอุน่ ต่า สารสกัดจากพืชออกฤทธิ์ต่อแมลงศัตรู พืชในหลายลักษณะ เช่น มีฤทธิ์ฆ่าแมลง ไล่แมลง ยับยั้งการวางไข่
หรื อยับยั้งการกินอาหารของแมลง (Adeyemi, 2010) จากรายงานวิจยั พบว่าสารสกัดจากพืชหลายชนิดมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ควบคุมปลวกใต้ดิน เช่น น้อยหน่า ตะไคร้หอม ผกากรอง (Acda, 2014 ) เป็ นต้น เนื่ องจากประเทศไทยมีความหลากหลาย
ของพันธุกรรมพืช การค้นหาพืชชนิดใหม่ๆเพื่อเป็ นทางเลือกของการควบคุมปลวกใต้ดินที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและมีตน้ ทุน
ต่า จึงเป็ นงานวิจยั ที่น่าสนใจ
ทุเรี ยนเทศ (Annona muricata L.) เป็ นพืชในวงศ์ Annonaceae มีถิ่นกาเนิดอยูใ่ นอเมริ กากลาง สาหรับประเทศไทย
มีการปลูกแพร่ กระจายในภาคใต้เพื่อรับประทานผลสด ทุเรี ยนเทศมีฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาหลากหลาย เช่น สารสกัดจากส่ วน
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ใบ เมล็ด และ ลาต้น มีฤทธิ์ ในการต่อต้านไวรัส และเซลล์มะเร็ ง ใบของทุเรี ยนเทศมีการนามาใช้เป็ นยาระงับประสาท ราก
และเปลือก นามาทาเป็ นชาชงดื่มแก้อาการเครี ยด ช่วยลดอาการเจ็บปวดและลดการเกร็ ง ผลสุ กช่วยรักษาโรคเลือดออกตาม
ไรฟัน ผลดิบใช้รับประทานเพื่อรักษาโรคบิด เมล็ดนามาใช้ในการสมานแผลและห้ามเลือด (Omena et al., 2007) นอกจากนี้
สารสกัดจากใบและเมล็ดทุเรี ยนเทศยังมีฤทธิ์ ควบคุมแมลงศัตรู หลายชนิ ด เช่น ด้วงถัว่ เขียว (Adeoye and Ewete, 2010) ด้วง
งวงข้าว (Vanichpakorn et al., 2014) เป็ นต้น เนื่ องจากทุ เรี ยนเทศเป็ นพืชที่ มีการนามาใช้ประโยชน์น้อย รวมทั้งยังไม่มี
รายงานวิจยั เกี่ยวกับฤทธิ์ ชีวภาพของสารสกัดจากใบทุเรี ยนเทศในการควบคุมปลวกใต้ดิน C. curvignathus ดังนั้นในการทา
วิจัย ครั้ งนี้ จึ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาฤทธิ์ ฆ่ า แมลงและฤทธิ์ ไล่แ มลงของสารสกัดจากใบทุ เรี ย นเทศที่ มี ต่อ ปลวก C.
curvignathus ในสภาพห้องปฏิ บัติการ รวมทั้งศึ กษาชนิ ดของสารพฤกษเคมี ที่เป็ นองค์ประกอบของสารสกัด เพื่อเป็ น
ฐานข้อมูลในการนาสารสกัดจากใบทุเรี ยนเทศไปประยุกต์ใช้ควบคุมปลวกใต้ดินในสวนยางต่อไป

วิธีการทดลอง
1. การเพาะเลีย้ งปลวกใต้ ดนิ C. curvignathus
เก็บรวบรวมปลวกใต้ดิน C. curvignathus โดยใช้กบั ดักถังน้ าเจาะรู รอบด้านพร้อมทั้งใส่ ไม้ยางลงในถังเป็ นเหยือ่
ล่อปลวก ปิ ดฝาถัง นากับดักฝังดินในแปลงยางของคณะเกษตรศาสตร์ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรี ธรรมราช เป็ นเวลา 2 เดือน ขุดกับ
ดักที่มีปลวกมาเลี้ยงในกล่องพลาสติกสี ดาขนาด 45 x 65 x 35 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) ในห้องปฏิบตั ิการที่อุณหภูมิ 25
องศาเซลเซี ยส ความชื้นสัมพัทธ์ 90% ในสภาพมืด ให้น้ าเพื่อรักษาสภาพความชื้นให้เหมาะต่อการเจริ ญเติบโตของปลวก
2. การเตรียมสารสกัดจากใบทุเรียนเทศ
เก็บรวบรวมใบแก่ของทุเรี ยนเทศ ล้างทาความสะอาด หัน่ เป็ นชิ้นเล็กๆ ผึ่งลมจนแห้ง แล้วบดให้เป็ นผงละเอียด ทา
การสกัดสารออกฤทธิ์ ด้วยวิธีแช่ ยุ่ย (maceration)โดยชั่งผงใบทุเรี ยนเทศ 100 กรั ม แช่ ในตัวทาละลายปิ โตรเลี ยมอีเทอร์
เอทิลอะซิเตต อะซิโตน หรื อเอทานอล ปริ มาตร 500 มิลลิลิตร โดยแช่แยกกันเป็ นเวลา 7 วัน เมื่อครบกาหนด กรองสารโดย
ผ่าน Buchner funnel นาสารละลายที่กรองได้ มาลดปริ มาตรจนแห้งด้วยเครื่ องระเหยแห้งสุญญากาศ (rotary evaporator) เก็บ
สารสกัดปิ โตรเลี ยมอี เทอร์ เอทิ ลอะซิ เตต อะซิ โตน และเอทานอล ที่ ได้ซ่ ึ งมี น้ าหนัก 5.25, 9.54, 10.19 และ 20.78 กรั ม
ตามลาดับ ไว้ในตูเ้ ย็น เพื่อรอการทดสอบกับปลวก C. curvignathus ต่อไป
3. การทดสอบฤทธิ์ฆ่าปลวกของสารสกัดจากใบทุเรียนเทศ
3.1 พิษทางการกิน
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely Randomized Design, CRD) จ านวน 5 สิ่ ง ทดลองๆละ 4 ซ้ า
ทดสอบโดยวิธีบงั คับกิ น (force feeding method) ดัดแปลงจากวิธีของ Sharma and Raina (1998) โดยหยดสารละลายของ
สารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต อะซิโตน และเอทานอล ความเข้มข้น 5% (น้ าหนัก/ปริ มาตร) ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร
ลงบนกระดาษกรองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ที่ผา่ นการอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมงและชัง่
น้ าหนัก เมื่อกระดาษกรองแห้ง ใส่ กระดาษกรองในจานเพาะเชื้อ แล้วย้ายปลวกงานจานวน 20 ตัว ที่ผ่านการอดอาหารเป็ น
เวลา 4 ชัว่ โมง ลงบนกระดาษกรอง กระดาษกรองที่หยดด้วยตัวทาละลายอะซิโตนเพียงอย่างเดียวคือชุดควบคุม หยดน้ ากลัน่
ลงในจานเพาะเชื้อที่มีสารสกัดและชุดควบคุม 1-2 หยดทุกวัน เพื่อให้ความชื้นแก่ปลวก นาจานเพาะเชื้อที่มีปลวกทดสอบ
เก็บในที่มืด บันทึกผลการตายของปลวกทุกวันเป็ นเวลา 7 วัน แล้วคานวณเปอร์ เซ็นต์การตายของปลวกตามวิธีของ Niber
(1994) เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดสอบนากระดาษกรองมาอบและชัง่ น้ าหนัก แล้วคานวณการกินกระดาษของปลวก (%) ตามวิธี
ของ Simmonds et al. (1990)
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การตายของแมลง (%) = (จานวนแมลงที่ตาย/จานวนแมลงทั้งหมด) x 100
การกินกระดาษของปลวก (%) = (W1- W2) x 100 / W2
W1 = น้ าหนักกระดาษก่อนการทดสอบ W2 = น้ าหนักกระดาษหลังการทดสอบ
3.2 พิษทางการรม
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ จานวน 5 สิ่ งทดลองๆละ 4 ซ้ า ใช้การทดสอบดัดแปลงจากวิธีของ Raina et
al. (2007) โดยอบกระดาษกรองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เซนติเมตร และชัง่ น้ าหนัก นากระดาษกรองที่อบแล้วใส่ ในจาน
เพาะเชื้อเพื่อเป็ นอาหารของปลวก แล้วย้ายปลวกงานจานวน 20 ตัวลงบนกระดาษกรอง นาจานเพาะเชื้อที่มีปลวกทดสอบใส่
ในก้นภาชนะพลาสติกปริ มาตร 950 มิลลิลิตร หยดสารละลายของสกัดแต่ละชนิดความเข้มข้น 5% ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร ลง
บนกระดาษกรองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร เมื่อกระดาษกรองแห้ง นามาติดใต้ฝาภาชนะพลาสติกด้วยเยือ่ กาว แล้ว
ปิ ดฝาให้แน่น ใช้กระดาษกาวย่นพันรอบฝาภาชนะอีกครั้ง ชุดควบคุมคือกระดาษกรองที่ผา่ นการหยดด้วยตัวทาละลายอะซิ
โตนเพียงอย่างเดียว นาภาชนะพลาสติกที่มีปลวกทดสอบเก็บในที่มืด หยดน้ ากลัน่ 1-2 หยดในจานเพาะเชื้อที่มีปลวกทุกวัน
บันทึ กจานวนปลวกที่ ตายหลังการทดสอบทุกวันเป็ นเวลา 7 วัน คานวณเปอร์ เซ็นต์การตายของปลวกตามวิธีของ Niber
(1994) เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดสอบ นากระดาษกรองมาอบและชัง่ น้ าหนัก แล้วคานวณการกิ นกระดาษของปลวก (%) ตาม
สมการดังกล่าวแล้วข้างต้น
4. การทดสอบฤทธิ์ไล่ ปลวกของสารสกัดจากใบทุเรียนเทศ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ จานวน 4 สิ่ งทดลองๆละ 4 ซ้ า ใช้การทดสอบแบบมีตวั เลือก (choice trial)
ดัดแปลงจากวิธีของ Obeng-Ofori et al. (1998) โดยตัดกระดาษกรองเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตรออกเป็ นสองส่ วนเท่ากัน
หยดสารสกัดแต่ละชนิดความเข้มข้น 5% ปริ มาตร 0.5 มิลลิลิตรลงบนกระดาษกรองส่วนแรก และหยดตัวทาละลายอะซิโตน
บนกระดาษกรองส่ วนที่ สอง (ชุดควบคุม) เมื่อกระดาษกรองแห้ง ใช้สกอตเทปยึดกระดาษกรองทั้งสองส่ วนเป็ นวงกลม
เหมือนเดิ ม แล้วใส่ กระดาษกรองในจานเพาะเชื้ อ ย้ายปลวกงานจานวน 20 ตัว ลงบนตรงกลางของกระดาษกรอง บันทึ ก
จานวนปลวกบนกระดาษกรองทั้งสองส่วน ที่เวลา 1, 3, 4, 24 และ 72 หลังการทดสอบ แล้วคานวณอัตราการไล่แมลงตามวิธี
ของ Liu el al. (2006) ดังสมการ
อัตราการไล่แมลง (%) = (C-E) x 100 /T
C = จานวนแมลงบนกระดาษกรองด้านที่ไม่ใช้สาร
E = จานวนแมลงบนกระดาษกรองด้านที่ใช้สาร
T = จานวนแมลงทั้งหมด
5. การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้ น
ทาการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหยาบจากใบทุเรี ยนเทศจานวน 5 กลุ่มโดยใช้ปฏิกิริยาการเกิด
สี หรื อตะกอน (รัตนา, 2547; Trease and Evans, 2002) ซึ่งมีวธิ ีการตรวจสอบดังนี้
5.1 การตรวจสอบเทอร์ พีนอยด์ ใช้การทดสอบซาลโควสกี (Salkowski test) โดยชัง่ สารสกัดหนัก 0.2 กรัม เติม
คลอโรฟอร์ มปริ มาตร 2 มิลลิลิตร จากนั้นค่อยๆเติมกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้นปริ มาตร 2 มิลลิลิตร หากเกิ ดสี น้ าตาลแดงขึ้ น
ระหว่างรอยต่อของสารละลายแสดงว่าพบเทอร์พีนอยด์
5.2 การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ ชัง่ สารสกัดหนัก 0.2 กรัม แล้วเติมสารละลายเอทานอล 50% ปริ มาตร 3 มิลลิลิตร
ใส่ ลวดแมกนีเซี ยมชิ้นเล็กๆลงไป 2-3 ชิ้น นาไปต้ม และหยดกรดไฮโดรคลอริ กเข้มข้น หากได้สารละลายสี เหลือง ส้ม หรื อ
แดง แสดงว่าพบฟลาโวนอยด์
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5.3 การตรวจสอบซาโปนิน ใช้การทดสอบฟอง โดยชัง่ สารสกัดหนัก 0.2 กรัม เติมน้ ากลัน่ 5 มิลลิลิตร นาไปต้มให้
เดือด แล้วกรอง เติมน้ ากลัน่ ปริ มาตร 2-3 มิลลิลิตรลงในสารละลายที่ได้จากการกรอง เขย่าอย่างแรง หากมีฟองเกิดขึ้นแสดง
ว่าพบซาโปนิน
5.4 การตรวจสอบแอนทราควิโนน ชัง่ สารสกัดหนัก 0.2 กรัม แล้วเติมสารละลายของกรดซัลฟิ วริ กความเข้มข้น
10% ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร นาไปอุ่นบนเครื่ องอังน้ า (water bath) 5 นาที แล้วกรอง ปล่อยให้สารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิหอ้ ง
สกัดด้วยคลอโรฟอร์ ม เติมสารละลายแอมโมเนี ยความเข้มข้น 10 % 2-3 หยด สังเกตสี ชมพูแดงที่เกิดขึ้นแสดงว่าพบแอนท
ราควิโนน
5.5 การตรวจสอบแอลคาลอยด์ ชัง่ สารสกัดหนัก 0.2 กรัม เติมสารละลายกรดซัลฟิ วริ กความเข้มข้น 2% ปริ มาตร
15 มิลลิลิตร นาไปอุ่น 2-3 นาที แล้วกรอง หยดน้ ายาดราเจนดอร์ ฟ (Dragendorff’s reagent) ลงในของเหลวที่ ได้จากการ
กรอง หากมีตะกอนสี สม้ แดงแสดงว่าพบแอลคาลอยด์
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลเปอร์ เซ็นต์การตาย เปอร์ เซ็นต์การไล่ปลวก และเปอร์ เซ็นต์การกินกระดาษของปลวก มาวิเคราะห์ความ
แตกต่างทางสถิ ติตามแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์ และเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยโดยวิธี Duncan's Multiple Range Test
(DMRT) โดยใช้โปรแกรม SPSS (V. 20)
ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
พิษทางการกิน
ในวันแรกของการทดสอบไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างสิ่ งทดลอง สารสกัดทั้ง 4 ชนิดมีพิษทางการกินต่อ
ปลวก C. curvignathus ต่า พบการตายของปลวก 6.25–11.25% ผลการทดสอบในวันที่ 3, 5 และ 7 เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
คือ พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติระหว่างกลุ่มสิ่ งทดลองที่ใช้สารสกัดกับชุดควบคุม แต่ไม่พบความแตกต่าง
ทางสถิติระหว่างสารสกัด และพิษทางการกิ นของสารสกัดยังเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ ใช้ทดสอบ สารสกัดอะซิ โตนและ
เอทิ ลอะซิ เตต มีพิษทางการกิ นสู งสุ ด พบการตายสะสมของปลวกเท่ากับ 98.75% ในวันที่ 7 หลังการทดสอบ รองลงมา
ได้แก่ สารสกัดเอทานอล (97.50%) และ ปิ โตรเลียมอีเทอร์ (88.75%) ตามลาดับ นอกจากนี้ ไม่พบการตายของปลวก 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
1d

3d

5d

Petroleum ether
8.75±5.43
66.25±6.57a
78.75±9.65a
Ethyl acetate
6.25±2.39
73.75±7.18a
95.00±3.53a
Acetone
10.50±4.56
77.50±11.99a
96.25±1.25a
Ethanol
11.25±4.27
75.00±6.77a
96.25±3.75a
Control
0.00±0.00
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

7d
88.75±5.54a
98.75±1.25a
98.75±1.25a
97.50±2.50a
0.00±0.00b
DMRT
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เมื่อพิจารณาการกิ นกระดาษของปลวกหลังการทดสอบพิษทางการกิ น พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทาง
สถิติระหว่างกลุ่มสิ่ งทดลองที่ใช้สารสกัดกับชุดควบคุม สิ่ งทดลองที่ใช้สารสกัดอะซิโตน มีการกินกระดาษของปลวกต่าสุด
1.75% รองลงมาได้แก่ สิ่ งทดลองที่ ใช้สารสกัดเอทานอล เอทิ ลอะซิ เตต และปิ โตรเลี ยมอี เทอร์ ตามลาดับ ในขณะที่ สิ่ง
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
4.00±1.291b
Petroleum ether
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
พิษทางการรม
สารสกัดทั้ง 4 ชนิ ดมีพิษทางการรมต่อปลวก C. curvignathus ต่ ามาก (2.50-8.75%) ในวันแรกของการทดสอบ
และไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างสิ่ งทดลอง แต่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติระหว่างกลุ่มสิ่ งทดลอง
ที่ ใช้สารสกัดกับชุดควบคุม ในวันที่ 3, 5 และ 7 หลังการทดสอบ อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างสาร
สกัด และยังพบว่าพิษทางการรมของสารสกัดทั้ง 4ชนิ ดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ ใช้ทดสอบ โดยสารสกัดอะซิ โตนมีพิษ
ทางการรมสูงสุด พบการตายสะสมของปลวกเท่ากับ 32.50, 57.50 และ 92.50% ตามลาดับ รองลงมาได้แก่ สารสกัดเอทิลอะ
ซิเตต ปิ โตรเลียมอีเทอร์ และ เอทานอล ตามลาดับ นอกจากนี้ไม่พบการตายของปลวกในสิ่ งทดลองชุดควบคุม (Table 3)
Table 3 Cumulative percentage of mortality of C. curvignathus in fumigant toxicity test with 4 extracts of A. muricata leaf
Mortality (mean ± SE, %)1
Extract
1d
3d
5d
7d
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
ผลการกินกระดาษของปลวกหลังเสร็ จสิ้ นการทดสอบพิษทางการรม พบว่า สิ่ งทดลองที่ใช้สารสกัดอะซิ โตนพบ
การกินกระดาษของปลวกต่าสุดเท่ากับ 10.52 % แตกต่างจากสิ่ งทดลองชุดควบคุมอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ ซึ่งพบการกิน
กระดาษของปลวกสูงสุดเท่ากับ 32.95 % นอกจากนี้ไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างสิ่ งทดลองที่ใช้สารสกัด (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
ฤทธิ์ไล่ ปลวก
สารสกัดทั้ง 4 ชนิ ดจากใบทุเรี ยนเทศ มีฤทธิ์ ไล่ปลวกใต้ดิน C. curvignathus ไม่แตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงเวลาที่
ทดสอบ สารสกัดเอทานอล และ ปิ โตรเลียมอีเทอร์ มีฤทธิ์ไล่ปลวกสูงสุดในชัว่ โมงที่ 72 ของการทดสอบ โดยมีอตั ราการไล่
ปลวก 85.25 และ 76.57% ตามลาดับ ในขณะที่สารสกัดเอทิลอะซิ เตต และ อะซิ โตน มีอตั ราไล่ปลวกสู งสุ ดในชัว่ โมงที่ 24
ของการทดสอบเท่ากับ 85.62 และ 83.16% ตามลาดับ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยอัตราการไล่ปลวกในห้าช่วงเวลาที่ทดสอบ พบว่า
สารสกัดทั้ง 4 ชนิดมีฤทธิ์ไล่ปลวกในระดับปานกลาง 56.61-73.95% โดยสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ ไล่ปลวกสูงสุด รองลงมา
ได้แก่สารสกัดเอทิลอะซิเตต อะซิโตน และปิ โตรเลียมอีเทอร์ ตามลาดับ (Table 5)
Table 5 Repellent activity of 4 extracts of A. muricata leaf against C. curvignathus in choice bioassay method
Repellency (mean ± SE, %)
Extract
1h

3h

4h

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

การตรวจสอบสารพฤกษเคมี
การศึกษาชนิดของสารพฤกษเคมีที่เป็ นองค์ประกอบของสารสกัดทั้ง 4 ชนิดจากใบทุเรี ยนเทศ พบสารในกลุ่มเทอร์
พีนอยด์ ฟลาโวนอยด์ และ แอลคาลอยด์ เป็ นองค์ประกอบของสารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ ในขณะที่ สารพฤกษเคมีที่เป็ น
องค์ประกอบของสารสกัดเอทิลอะซิเตต อะซิโตน และเอทานอล ได้แก่ สารในกลุ่มแอนทราควิโนน ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน
และ แอลคาลอยด์ (Table 6)
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Table 6 Phytochemical screening of 4 extracts of A. muricata leaf
Extract
Petroleum ether
Ethyl acetate
Acetone
Anthraquinones
+
+
Terpenoids
+
Flavonoids
+
+
+
Saponins
+
+
Alkaloids
+
+
+
+ indicates the presence of components and - indicates the absence of components
Components

Ethanol
+
+
+
+

การใช้สารสกัดจากพืชเป็ นทางเลือกของการควบคุมแมลงศัตรู พืช ซึ่ งทวีความสาคัญมากขึ้นในปั จจุบนั เนื่ องจาก
เป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมแมลงศัตรู พืช รวมทั้งยังเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สารสกัดจากพืชประกอบด้วยสาร
ทุติยภูมิหลายชนิ ดออกฤทธิ์ ควบคุมแมลงศัตรู พืช จึ งช่วยชะลอการพัฒนาความต้านทานของแมลงที่มีต่อสารสกัดจากพืช
(Wang et al., 2007) การนาสารสกัดจากพืชมาใช้เป็ นทางเลือกควบคุมแมลงศัตรู พืช มักใช้พืชที่หาได้ง่ายและมีปริ มาณมาก
ในท้องถิ่น จึ งช่วยลดต้นทุนในการผลิตพืชให้กบั เกษตรกร ข้อดี อีกประการหนึ่ งของการใช้สารสกัดจากพืชคือ เกษตรกร
สามารถสกัดสารใช้ได้เองด้วยวิธีง่ายๆ และนาไปประยุกต์ใช้ควบคุ มแมลงศัตรู พืชในแปลงปลูกพืชได้ง่ายในลักษณะ
เดียวกับการใช้สารฆ่าแมลงสังเคราะห์อีกด้วย
การทดสอบพิษทางการกินของสารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต อะซิโตน และเอทานอล จากใบทุเรี ยนเทศ
ความเข้มข้น 5% ที่ มีต่อปลวกใต้ดิน C. curvignathus พบว่าสารสกัดทั้ง 4 ชนิ ดมีพิษทางการกิ นต่อปลวกสู งมากในระดับ
88.75 – 98.75% โดยสารสกัดอะซิ โตน และ เอทิลอะซิ เตต มีพิษทางการกินสู งสุ ด รองลงมาได้แก่ สารสกัดเอทานอล และ
ปิ โตรเลียมอีเทอร์ ตามลาดับ สอดคล้องกับ Acda (2014) ได้ทดสอบพิษทางการกินแบบบังคับกินของสารสกัดเอทานอลจาก
เมล็ดทุเรี ยนเทศความเข้มข้น 5, 10 และ 20% ที่มีต่อปลวกใต้ดิน C. gestroi ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดจากเมล็ดทุเรี ยนเทศ
มีพิษทางการกินต่อปลวกสายพันธุ์ดงั กล่าว โดยพบอัตราการตายของปลวกเท่ากับ 50, 87 และ 100% ตามลาดับที่เวลา 14 วัน
หลังการทดสอบ Acda (2014) ยังพบว่า สารสกัดเอทานอลจากเมล็ดทุเรี ยนเทศความเข้มข้น 20% มีฤทธิ์ ยับยั้งการสร้างท่อ
ทางเดินของปลวกดังกล่าวอีกด้วย
นอกจากนี้ สารสกัดจากใบทุเรี ยนเทศยังมีพิษทางการกิ นต่อแมลงศัตรู ชนิ ดอื่นๆ เช่น Adeoye and Ewete (2010)
พบว่า สารสกัด เอทานอลจากใบทุ เ รี ย นเทศความเข้ม ข้น 1 กรั ม /ลิ ต ร มี พิ ษ ทางการกิ น ต่ อ ตัว เต็ ม วัย ของด้ว งถัว่ เขี ย ว
(Callosobruchus maculatus) ซึ่ งพบอัตราการตายของแมลง 40, 80 และ 98% ที่เวลา 24, 48 และ 72 ชัว่ โมงหลังการทดสอบ
Vanichpakorn et al. (2014) ทดสอบพิษทางการกินและพิษทางสัมผัสของสารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิ เตต และ เอ
ทานอลจากใบทุเรี ยนเทศความเข้มข้น 5% ที่มีต่อตัวเต็มวัยของด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae) ด้วยวิธี grain treatment test
พบว่า สารสกัดเอทานอลมีพิษสู งสุ ด โดยพบอัตราการตายสะสมของแมลง 100% ที่เวลา 4 วันหลังการทดสอบ รองลงมา
ได้แก่ สารสกัดเอทิ ลอะซิ เตต (97.50%) และ ปิ โตรเลียมอีเทอร์ (87.50%) ตามลาดับ Maciel et al. (2015) เปรี ยบเทียบพิษ
ทางการกินของสารสกัด 3 ชนิดจากเมล็ดทุเรี ยนเทศที่มีต่อไรสองจุด (Tetranychus urticae) ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดเอ
ทานอลมีพิษสูงสุด รองลงมาได้แก่ สารสกัดเฮกเซน และ น้ า โดยมีค่าความเป็ นพิษเท่ากับ 1.77, 3.29 และ 151.74 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ตามลาดับ
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เมื่อพิจารณาพิษทางการรมของสารสกัดทั้ง 4 ชนิ ดที่ มีต่อปลวกใต้ดิน C. curvignathus ยังคงพบว่าสารสกัดอะซิ
โตนมี พิษต่อปลวกสู ง โดยพบอัตราการตายสะสมของปลวก 92.50% รองลงมาได้แก่ สารสกัดเอทิ ลอะซิ เตต (81.25%)
ในขณะที่สารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ และ เอทานอล มีพิษทางการรมปานกลาง 63.33–77.50% โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พัชราภรณ์ และคณะ (2557) รายงานพิษทางการรมของสารสกัดทั้ง 4 ชนิดจากใบทุเรี ยนเทศที่มีต่อตัวเต็มวัยของด้วงถัว่ เขียว
โดยพบว่าสารสกัดเอทานอลมีพิษสูงสุด รองลงมาได้แก่สารสกัดอะซิโตน เอทิลอะซิเตต และปิ โตรเลียมอีเทอร์ ซึ่งมีค่าความ
เป็ นพิษเท่ากับ 0.70, 1.00, 1.11 และ 1.12% ตามลาดับ
สาหรับฤทธิ์ การไล่ของสารสกัดทั้ง 4 ชนิ ดจากใบทุเรี ยนเทศ ผลปรากฏว่า สารสกัดทุกชนิ ดมีฤทธิ์ ไล่ปลวก C.
curvignathus ปานกลาง 56.61-73.95% โดยสารสกัดเอทานอลมี ประสิ ทธิ ภาพดี ที่สุด ผลการทดสอบที่ ได้สอดคล้องกับ
Vanichpakorn et al. (2014) รายงานไว้วา่ สารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิ เตต และ เอทานอล มีฤทธิ์ ไล่ตวั เต็มวัยของ
ด้วงงวงข้าวในอัตราเฉลี่ย 87.95, 83.99 และ 82.28% ตามลาดับ รวมทั้งยังสอดคล้องกับ Maciel et al. (2015) สรุ ปได้วา่ สาร
สกัดเอทานอลจากเมล็ดทุเรี ยนเทศความเข้มข้น 3.10, 5.1 และ 12.07 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ไล่ไรสองจุด
จากผลการทดสอบชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตัวทาละลายที่ใช้ในการสกัดสารออกฤทธิ์จากพืช มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ของสารสกัด ในการควบคุ ม แมลงศัต รู พื ช ตัว ท าละลายที่ ใ ช้ใ นการสกัด สารจากพื ช เรี ย งตามล าดับ ความมี ข้ วั ดังนี้ คือ
ปิ โตรเลียมอีเทอร์ เป็ นสารที่มีข้ วั ต่า ในขณะที่เอทิลอะซิ เตต และ อะซิ โตนเป็ นตัวทาละลายที่มีข้ วั ปานกลาง ส่ วนเอทานอล
เป็ นตัวทาละลายที่ มีข้ วั สู ง (Reichardt, 1994) สารสกัดที่ ได้จากการสกัดด้วยตัวทาละลายทั้ง 4 ชนิ ด มีพิษทางการกิ น พิษ
ทางการรม และมีฤทธิ์ไล่ปลวก C. curvignathus ใกล้เคียงกัน แสดงว่าสารออกฤทธิ์ควบคุมแมลงที่สกัดได้จากใบทุเรี ยนเทศ
ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์หลายชนิดทั้งชนิดที่มีข้ วั ต่า มีข้ วั ปานกลาง และมีข้ วั สูง
สาหรับผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีที่เป็ นองค์ประกอบของสารสกัดทั้ง 4 ชนิดจากใบทุเรี ยนเทศ ซึ่งพบสารใน
กลุ่มเทอร์พีนอยด์ ฟลาโวนอยด์ และ แอลคาลอยด์ เป็ นองค์ประกอบของสารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ ส่วนสารสกัดที่เหลืออีก
3 ชนิ ดพบสารที่เป็ นองค์ประกอบเหมือนกันได้แก่ สารประกอบแอนทราควิโนน ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิ น และ แอลคา
ลอยด์ แตกต่างจากผลการทดสอบของ Samrot et al. (2016) ได้ตรวจสอบชนิ ดสารพฤกษเคมีที่เป็ นองค์ประกอบของสาร
สกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ อะซิ โตน และ เอทานอลจากใบทุเรี ยนเทศ ซึ่ งพบสารในกลุ่มควิโนน และ ลิวโคแอนโทไซยานิน
เป็ นองค์ประกอบของสารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ ส่ วนสารสกัดอะซิ โตนพบสารในกลุ่มแอนโทไซยานิ น และคาร์ ไดแอค
ไกลโคไซด์ เป็ นองค์ประกอบ ในขณะที่พบสารในกลุ่มแอลคาลอยด์ และ แอนโทไซยานินเป็ นองค์ประกอบของสารสกัดเอ
ทานอล นอกจากนี้ยงั แตกต่างจากผลการตรวจสอบของ Rarassari and Maftuch (2016) ซึ่งพบสารในกลุ่มซาโปนิน และ ฟลา
โวนอยด์ เป็ นองค์ประกอบของสารสกัดเอทิลอะซิ-เตตจากใบทุเรี ยนเทศ ผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีของงานวิจยั ในครั้ง
นี้ แตกต่างจากงานวิจยั ที่กล่าวแล้วข้างต้น อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในการปลูกพืชแตกต่างกัน เช่น สภาพเนื้อดิน ความ
เป็ นกรด-ด่ างของดิ น ฤดู กาล รวมไปถึ งช่ วงเวลาการเก็บเกี่ ยวใบพืช และวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ จากพืช ซึ่ งส่ งผลต่อ
องค์ประกอบของสารพฤกษเคมีที่พบในพืชด้วย (Bhuiyan et al., 2010)
สาเหตุที่สารสกัดอะซิโตน เอทิลอะซิเตต เอทานอล และปิ โตรเลียมอีเทอร์จากใบทุเรี ยนเทศ มีฤทธิ์ฆ่าและไล่ปลวก
C. curvignathus อาจเนื่องมาจากสารพฤกษเคมีที่เป็ นองค์ประกอบในสารสกัดดังกล่าว โดย Boué and Raina (2003) รายงาน
ว่าสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ ได้แก่ biochanin A มีฤทธิ์ ยับยั้งการกินอาหาร และลดความสามารถในการขยายพันธุ์ของปลวก
ใต้ดิน C. formosanus Mao and Henderson (2007) พบว่า matrine และ oxymatrine ซึ่งเป็ นสารในกลุ่มแอลคาลอยด์ที่สกัดได้
จากพืชตระกลูถวั่ (Sophona flavescens) มีฤทธิ์ ยับยั้งการกินอาหารของปลวกใต้ดิน C. formosanus โดยมีค่าความเป็ นพิษที่
เวลา 1 สัปดาห์ของการทดสอบเท่ากับ 10.1 และ 4.8 ไมโครกรัม/แมลง ตามลาดับ Kamal et al. (2017) รายงานว่าซาโปนิ นที่
สกัดได้จากต้น Atriplex laciniata มีฤทธิ์ฆ่าปลวก Heterotermes indicola ตาย 100% ที่เวลา 3 วันหลังการทดสอบ
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สรุ ป
สารสกัดทั้ง 4 ชนิดจากใบทุเรี ยนเทศ มีฤทธิ์ชีวภาพต่อปลวกใต้ดิน C. curvignathus โดยมีพิษทางกินสูงมาก และ
มีพิษทางการรมสู งมากถึงปานกลาง รวมทั้งมีฤทธิ์ ไล่ปลวกปานกลาง ซึ่ งสารสกัดอะซิ โตนมีพิษทางการกินและพิษทางการ
รมสูงสุด รองลงมาได้แก่ สารสกัดเอทิลอะซิเตต ปิ โตรเลียมอีเทอร์ และ เอทานอล ตามลาดับ ส่วนสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์
ไล่ปลวกสู งสุ ด ดังนั้นสารสกัดจากใบทุเรี ยนเทศมีศกั ยภาพในการใช้เป็ นทางเลือกควบคุมปลวกใต้ดิน C. curvignathus เพื่อ
ลดปริ มาณการใช้สารเคมีเกษตร อย่างไรก็ตามควรศึกษาฤทธิ์ชีวภาพด้านอื่นๆ เช่น ฤทธิ์ยบั ยั้งการสร้างท่อทางเดินของปลวก
การแยกและตรวจสอบเอกลักษณ์ชนิ ดของสารออกฤทธิ์ ฆ่าและไล่ปลวก การปรุ งแต่งสารสกัดให้คงประสิ ทธิ ภาพได้นาน
รวมถึงการประยุกต์ใช้สารสกัดควบคุมปลวกสายพันธุ์ดงั กล่าวในสวนยางด้วย
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บทคัดย่อ
การพัฒนาเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงด้วยวิธีการทาแห้งแบบพ่นฝอย มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการประโยชน์สละ
(Salacca zalacca) ซึ่ งเป็ นผลไม้เมืองร้อนของประเทศไทยให้เป็ นที่แพร่ หลาย โดยพัฒนาจากเครื่ องดื่มน้ าสละสายพันธุ์เนิน
วงที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 40 ผ่านการพลาสเจอร์ ไรส์ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส โดยทาการเปรี ยบเทียบการยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภค และวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี จุลินทรี ย ์ กับเครื่ องดื่ มน้ าสละสายพันธุ์สุมาลีที่ระดับความเข้มข้น
เดียวกัน ผลการศึกษาพบว่าเครื่ องดื่มน้ าสละพลาสเจอร์ไรส์สายพันธุ์เนินวง มีปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด ความเป็ น
กรด-ด่าง และและร้อยละกรดซิ ตริ ก คือ14 องศาบริ กซ์ 2.97±0.06 และ0.47±0.00 ตามลาดับ ให้ค่าการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
โดยรวมที่ ระดับชอบค่อนข้างมากคือ 6.58+0.81 ซึ่ งสู งกว่าเครื่ องดื่มน้ าสละสายพันธุ์สุมาลีพลาสเจอร์ไรส์ พัฒนาเครื่ องดื่ม
สละผงพร้อมชงโดยสภาวะที่ เหมาะสมคือ ผสมมอลโตเดกซ์ตริ นร้อยละ 30 โดยน้ าหนัก ที่ อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซี ยส
พบว่าปริ มาณวิตามินซี ของเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงลดลง 5-6 เท่า ผลการยอมรับทางประสาทสัมผัส และการทดสอบเชิง
พรรณนาด้วยวิธี QDA เปรี ยบเทียบกับเครื่ องดื่มน้ าสละพลาสเจอร์ไรส์ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันด้านสี กลิ่น รสชาติ ความ
ใส และความชอบรวม ทั้งนี้ คุณลักษณะด้านกลิ่นรสสละ รสเปรี้ ยว และรสหวานของเครื่ องดื่ มสละผงพร้อมชงลดลง เมื่อ
ทานายอายุการเก็บรักษาเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงบรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยล์ในสภาวะเร่ งที่อุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียส
ด้วยวิธี Q10 พบว่าสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 และ 4 องศาเซลเซียส นาน 133 วัน และ 369 วันตามลาดับ
คาหลัก: สละ, สละผงพร้อมชง, การทาแห้งแบบพ่นฝอย
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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 110 oC. 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
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บทนา
สละ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Salacca zalacca) เป็ นพืชในวงศ์ปาล์มและอยูใ่ นสกุลเดียวกับระกา ลักษณะต้นเป็ นทรงพุม่ คล้ายระกา
มีหนามแหลมแข็ง ออกตามก้านใบ ดอกแยกเพศ สี น้ าตาล แต่เกสรตัวผูข้ องสละมักไม่แข็งแรง ผสมติดน้อย เกษตรกรจึง
นิยมเอาเกสรตัวผูข้ องระกามาผสม สละออกผลเป็ นทะลายเรี ยกว่าคาน ในแต่ละคานมีทะลายย่อยเรี ยกว่ากระปุก ลักษณะผล
ของสละเป็ นทรงยาวรี ผลอ่อนสี น้ าตาล เปลือกเป็ นเกล็ดซ้อนกัน ผลแก่กลายเป็ นสี แดงอมน้ าตาล บนผลมีขนแข็ง สั้น คล้าย
หนาม ลักษณะของผลสละที่ต่างจากผลระกา คือ มีเมล็ดเล็กกว่า สี เมล็ดเป็ นสี น้ าตาลเข้มกว่า เนื้อสละเป็ นสี เหลืองอ่อน ส่วน
เนื้ อระกาเป็ นสี เหลืองอมส้ม สละมีกลิ่นหอมที่เป็ นเอกลักษณ์ (นิ ดดา และทวีทอง, 2550) แหล่งปลูกที่เหมาะสมโดยทัว่ ไป
สามารถปลูกได้ดีเกือบทุกสภาพพื้นที่ แต่พ้ืนที่ที่เหมาะสมมีความลาดเอียงไม่ควรเกิน 15% ไม่มีน้ าท่วมขัง ลักษณะดินควร
เป็ นดินร่ วนปนทรายหรื อดินร่ วนปนเหนี ยว ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ าดี ชั้นดินลึกไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร ระดับน้ าใต้
ดิ นลึกมากกว่า 50 เซนติเมตร มีค่าความเป็ นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 5.0-6.5 อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20-40 องศาเซลเซี ยส มี
ปริ มาณน้ าฝนไม่นอ้ ยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี พันธุ์ที่นิยมปลูก 1) พันธุ์เนิ นวง เป็ นพันธุ์สละที่นิยมปลูกมากที่สุด เนื้ อมีสี
เหลืองนวลคล้ายน้ าผึ้ง หนานุ่ม รสชาติหวานหรื อหวานอมเปรี้ ยว กลิ่นหอม เมล็ดเล็ก 2) พันธุ์สุมาลี เป็ นพันธุ์ ผลมีรูปร่ าง
ป้ อมสั้น สี เนื้ อคล้ายสละสายพันธุ์เนินวง 3) พันธุ์หม้อ ผลคล้ายระกา เปลือกผลสี แดงเข้ม เนื้ อสี น้ าตาลมีลาย เนื้ อหนาแต่ไม่
แน่น รสชาติหวาน มีกลิ่นเฉพาะ เมล็ดเล็ก ทนต่อสภาพแสงแดดจัดได้ดีกว่าพันธุ์เนินวง (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2553)
สละเป็ นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริ มสร้างภูมิคุม้ กัน ช่วยแก้อาการกระหายน้ าและเพิ่มความชุ่มชื้ นให้กบั
ร่ างกาย ช่วยป้ องกันอาการหวัด บรรเทาอาการไอ ช่วยบารุ งและรักษาสายตา ป้ องกันอาการตาบอดตอนกลางคืน ช่วยบารุ ง
และลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สละมีโพแทสเซี ยมและเพคตินช่วยบารุ งสมองเสริ มสร้างความจา
แคลเซี ยมและฟอสฟอรัส ช่วยบารุ งกระดูกและฟันให้แข็งแรง ในต่างประเทศมีการนาใบของต้นสละมาทาเป็ นชาผสมกับ
น้ าผึ้ง เพื่อใช้รักษาและบรรเทาอาการของโรคริ ดสี ดวง (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2558) โดยคุณค่าทางโภชนาการของสละต่อ 100
กรัม (นิดดาและทวีทอง, 2550)
พลังงาน
ไขมัน
โปรตีน

368.00 กิโลแคลอรี่
0.40 กรัม
0.80 กรัม

วิตามินซี
8.40 มิลลิกรัม
ธาตุแคลเซียม
38.00 มิลลิกรัม
ธาตุเหล็ก
3.90 มิลลิกรัม
ธาตุฟอสฟอรัส
18.00 มิลลิกรัม
เครื่ องดื่ มน้ าผลไม้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีผูบ้ ริ โภคนิ ยมกันอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั และมี มูลค่าทางการตลาดสู ง
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภครู ้ถึงประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างมาก โดยเฉพาะน้ าผลไม้แท้ 100% มีอตั ราการขยายตัว
เฉลี่ยแล้วสูงประมาณร้อยละ 12.9 ต่อปี (สถาบันอาหาร, 2558) คุณค่าทางโภชนาการที่มีในน้ าผลไม้ส่วนใหญ่ ได้แก่ วิตามิน
เอ วิตามินบี วิตามินซี และเกลือแร่ ส่ วนในด้านพลังงานจะให้พลังงานจากน้ าตาลที่ มีอยู่ร้อยละ 10-14 ซึ่ งจะให้พลังงาน
ทั้งหมดประมาณ 90-130 แคลอรี ต่อน้ าผลไม้ 200 มิลลิลิตร ผลไม้ที่นิยมนามาทาน้ าผลไม้ ได้แก่ ส้ม สับปะรด องุ่น แอปเปิ้ ล
มะนาว เป็ นต้น สามารถแยกเป็ นประเภทหลักๆได้ 3 ประเภทดังนี้ 1) เครื่ องดื่ มน้ าผลไม้แท้พร้ อมดื่ มและชนิ ดเข้มข้น
เครื่ องดื่ มน้ าผลไม้แท้พร้อมดื่มเป็ นเครื่ องดื่มที่ ไม่มีการเจือจางน้ า และไม่มีการปรุ งรสของวัตถุดิบ และกรรมวิธีการผลิต
เครื่ องดื่มชนิ ดนี้ ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน แม้วา่ จะเก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่า ผลไม้ที่นิยมทาผลิตภัณฑ์ชนิ ดนี้ ได้แก่ สับปะรด
มะเขื อเทศ เป็ นต้น ส่ วนเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้ชนิ ดเข้มข้นเป็ นเครื่ องดื่ มที่ มีความเข้มข้นสู งต้องนามาผสมน้ าก่ อนบริ โภค
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2) เครื่ องดื่มน้ าผลไม้ผสมหรื อเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ดดั แปลง เป็ นเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ที่มีการปรุ งรส มีการแต่งสี กลิ่น อาจมีการ
เติมเอนไซม์ลงไป ตัวอย่างน้ าผลไม้ชนิดนี้ ได้แก่ เนกต้า (nectar) เป็ นเครื่ องดื่มผลไม้ที่มีเนื้อของผลไม้เป็ นส่วนประกอบร้อย
ละ 40 สควอช (squash) มีน้ าผลไม้แบบขุ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และมีปริ มาณของแข็งที่ ละลายได้มากกว่าร้อยละ 40 มี
ปริ มาณกรดร้อยละ 1.2-1.5 คอร์ เดียล (Cordial) มีลกั ษณะคล้ายสควอชแต่ใส มีปริ มาณกรดร้อยละ 2.0 - 2.5 และมีรสเปรี้ ยว
น้ าผลไม้ดดั แปลงเข้มข้น (fruit syrup) มีส่วนผสมของน้ าผลไม้มากกว่าร้อยละ 35 มีปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 65 จะมีความใสหรื อขุ่นขึ้นอยูก่ บั คนนิยม ซึ่ งก่อนดื่มต้องเจือจางด้วยน้ าในอัตราส่ วน 1:3 ซึ่ งจะมีปริ มาณของแข็งที่
ละลายได้ประมาณร้อยละ 13-15 และปริ มาณของกรดร้อยละ 0.4-0.6 และ 3) น้ าผลไม้เทียมชนิ ดพร้อมดื่มและชนิ ดเข้มข้น
เป็ นเครื่ องดื่มที่ทาการเลียนแบบน้ าผลไม้แท้โดยนาน้ าผสมกับน้ าตาล กรดอินทรี ย ์ และสี ที่บริ โภคได้ และมีการเติมสารให้
กลิ่นที่เป็ นกลิ่นสังเคราะห์ หรื อกลิ่นที่ได้จากการสกัดจากผลไม้โดยตรง น้ าผลไม้เทียมนี้ได้แก่ น้ าเขียว น้ าแดง น้ าส้ม ซึ่งน้ า
ชนิดนี้อาจมีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไป ไม่จาเป็ นต้องเติมกรดอินทรี ยห์ รื อสารกันเสี ยเพราะความหวานที่เข้มข้น
เป็ นการรักษามิให้เกิดการเสื่ อมเสี ยได้ (ไพโรจน์, 2535)
การผลิตเครื่ องดื่มน้ าผลไม้ แบ่งเป็ น 8 ขั้นตอนตามลาดับ ดังนี้ 1) การเตรี ยมวัตถุดิบ มีข้ นั ตอนย่อยตามลาดับดังนี้
การคัดเลือกชนิ ดของวัตถุดิบ สายพันธุ์ ความสุ ก ผลไม้ที่สุกพอดี มีกลิ่น สี และรสชาติดีเหมาะแก่การนามาแปรรู ป การคัด
ตาหนิ/ตัดแต่ง การทาให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้เข้ากับส่วนผสมอื่น ๆ ได้ดี 2) การตีป่นและสกัด เป็ นขั้นตอนการทาให้ผลไม้มี
ขนาดชิ้นเล็กลงเพื่อง่ายต่อการสกัดหรื อคั้นน้ าออกมา ในระดับอุตสาหกรรม จะใช้เครื่ องบด-แยกกาก (crusher หรื อ pulper
and refiner) ซึ่ งจะสามารถบดและแยกกากออกได้พร้อมๆกัน อาจมีการเติมเอนไซม์ยอ่ ยเพคติน ซึ่ งปกติจะแขวนลอยทาให้
น้ าผลไม้ข่นุ การเติมเอนไซม์จะทาให้น้ าผลไม้ใส 3) การกรอง 4) การปรุ งแต่ง น้ าผลไม้บางชนิ ดอาจมีรสชาติไม่กลมกล่อม
หลังการกรองจึงต้องนามาปรุ งแต่งให้มีรสชาติดีข้ ึน โดยอาจเติมน้ าตาล กรดอินทรี ย ์ หรื อเกลือ ขึ้นกับชนิ ดของน้ าผลไม้ 5)
การบรรจุ ภาชนะที่บรรจุตอ้ งสะอาด และไม่ทาปฏิกิริยากับน้ าผลไม้ ป้ องกันอากาศเข้าออกได้ ขนส่ งและใช้งานสะดวก 6)
การกาจัดจุลินทรี ยป์ นเปื้ อน ด้วยวิธีพาสเจอร์ ไรซ์ (pasteurization) ด้วยอุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 15-30 นาที
หรื อสเตอริ ไรซ์ (sterillization) โดยใช้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยสหรื อสู งกว่า เพื่อทาลายจุลินทรี ยท์ ุกชนิ ดรวมทั้งสปอร์ทา
ให้สามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้นาน และ 7) การเก็บรักษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพ (ศรี ศกั ดิ์, มปป)
เครื่ องดื่มน้ าผลไม้ชนิ ดผง ในกระบวนการผลิตน้ าผลไม้ผงแบบพ่นฝอยเป็ นกระบวนการทาแห้งโดยอาศัยอากาศ
ร้อนแบบหนึ่ ง ซึ่ งตัวอย่างอาหารในรู ปของเหลวจะถูกทาให้กระจายเป็ นหยดขนาดเล็กและสัมผัสกับอากาศร้อนภายใน
เครื่ องทาแห้ง มีมอลโตเด็กซ์ตริ น ประมาณร้อยละ 20-50 เป็ นสารตัวพาโดยการทาแห้ง ซึ่ งใช้อุณหภูมิสูงในระยะเวลาสั้น
หลังการทาแห้ง กลิ่นรส และคุณค่าทางอาหารของผลไม้เช่น วิตามินซี จะถูกเก็บรักษาไว้ในเมทริ กซ์อสัญฐาน (amorphous
matrix) ของมอลโตเด็กซ์ตริ น (พิมพ์เพ็ญ และนิ ธิยา, 2557) พรรณจิรา และคณะ (2545) ศึกษากระบวนการผลิตน้ าผักผลไม้
รวมผงที่มีอตั ราส่ วนโดยปริ มาตรระหว่างน้ าส้ม น้ าแครอท และน้ ามะนาว เท่ากับ 49: 34: 17 และที่ระดับปริ มาณของแข็งที่
ละลายได้เท่ากับ 16 องศาบริ กซ์ ด้วยมอลโตเด็กซ์ตริ น โดยการอบแห้งด้วยเครื่ องอบแห้งแบบพ่นกระจาย และไมโครเวฟ
สุญญากาศ พบว่าเมื่อผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับน้ าผักผลไม้รวมผงที่มีการเสริ มวิตามิน และแร่ ธาตุ หรื อผสมด้วยส่วนประกอบ
ของสมุนไพรลงไปในน้ าผลไม้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
อายุการเก็บรักษาเครื่ องดื่ มน้ าผลไม้ Labuza (1982) กล่าวว่า อายุการเก็บรักษา หมายถึง ช่วงระยะเวลาของการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ไว้ต้ งั แต่เริ่ มผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์กระทัง่ ผลิตภัณฑ์อยูใ่ นสภาพที่ผบู ้ ริ โภคไม่สามารถยอมรับ การเก็บรักษาสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรู ป การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ โดยการตรวจติดตาม 1) การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ 2) การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 3) การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจุลินทรี ย ์ และสามารถศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โดย
การทดสอบในสภาวะเร่ ง) ในห้องปฏิบตั ิการ (accelerated shelf life test: ASLT) วิธีน้ ี ตอ้ งการหาว่าสิ่ งแวดล้อมมีผลต่ออายุ
การกักเก็บอย่างไรโดยกาหนดอุณหภูมิที่ใช้ในสภาวะเร่ งของอาหารชนิ ดต่างๆ อาทิ อาหารชนิ ดแห้ง อุณหภูมิที่ใช้ใน
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การศึ กษาคือ 25-45 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิที่ใช้ในการหาอายุการเก็บต้องมีค่าแตกต่างกันอย่างน้อย 10 องศาเซลเซี ยส
โดยการพล็อตกราฟการเสื่ อมคุณภาพ (Quality Attribute , Q) กับเวลา
Q10 = อายุการเก็บที่อุณหภูมิ T องศาเซลเซียส
อายุการเก็บที่อุณหภูมิ (T+10 องศาเซลเซียส)

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัตถุดบิ และอุปกรณ์
วัตถุดิบ
- สละสายพันธุ์สมาลี และสายพันธุ์เนินวง
- น้ าตาลทราย (มิตรผล)
- กรดซิตริ ก (citric acid)
- น้ าดื่ม
อุปกรณ์ และเครื่ องมือวิทยาศาสตร์
- เครื่ องวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH meter)
- เครื่ องวัดปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด (Hand refractometer)
- เครื่ องวัดความชื้นแบบอินฟาเรด
- หม้อนึ่งความดัน (Autoclave)
- ตูบ้ ่ม (Incubator)
- เครื่ องชัง่ 2 ตาแหน่ง
- เครื่ องชัง่ 4 ตาแหน่ง
- เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer)
- เครื่ องทาแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer)
- อุปกรณ์ครัวเรื อน ได้แก่ หม้อ ทัพพี มีด ถาด เตาแก๊ส เป็ นต้น
- อาหารเลี้ยงเชื้อ ได้แก่ PCA (Plate count agar) และ PDA (Potato dextrose agar)
2. วิธีการ
2.1 สู ตรและการคัดเลือกเครื่ องดื่มนา้ สละพลาสเจอร์ ไรส์
ตรวจสอบคุณภาพทางเคมีเนื้อสละสายพันธุ์สุมาลี และสายพันธุ์เนินวง ดังนี้
- ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด
- ความเป็ นกรด-ด่าง
- ความชื้น
เตรี ยมเครื่ องดื่มน้ าสละพลาสเจอร์ไรส์
นาเนื้ อสละมาหั่นเป็ นชิ้นเล็กๆ บี บคั้นน้ าและกรองเพื่อแยกกาก
ออก ปรับปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมดด้วยน้ าตาลทรายขาวให้เท่ากับ 13 องศาบริ กซ์ และเติมกรดซิ ตริ ก ร้อยละ 0.1
ต้มที่อุณหภูมิ 80 องศา-เซลเซียส นาน 20 นาที บรรจุขวดแก้ว จากนั้นนึ่งฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสนาน 30 นาที
สิ่ งทดลองที่ T1 สละสายพันธุ์สุมาลี ปริ มาณเนื้อสละร้อยละ 40
สิ่ งทดลองที่ T2 สละสายพันธุ์เนินวง ปริ มาณเนื้อสละร้อยละ 40
ศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ
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- ค่าสี (L, a, b)
ศึกษาคุณภาพทางด้านเคมี
- ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด
- ความเป็ นกรด-ด่าง
ศึกษาคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสโดยใช้ผทู ้ ดสอบ 50 คน ศึกษาการยอมรับด้านสี กลิ่น รสชาติ ความใส และการ
ยอมรับรวม โดยการให้คะแนนแบบ Hedonic scale (ไพโรจน์, 2535)
2.2 การศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการทาแห้ งเครื่ องดื่มสละผงพร้ อมชง
เตรี ยมเครื่ องดื่มน้ าสละจากสู ตรที่ ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมากที่ สุดในข้อ 2.1 หลังจากให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยสนาน 20 นาที แล้วมาเติมมอลโตเด็กซ์ตริ นร้อยละ 30 โดยน้ าหนัก และนาไปทาแห้งโดยการใช้
เครื่ องทาแห้งแบบพ่นฝอยโดยการแปรผันอุณหภูมิที่ 110 120 และ 130 องศาเซลเซี ยส (สิ่ งทดลองที่ 1 2 และ 3 ตามลาดับ)
(Mukesh, 2014) เก็บตัวอย่างแห้งที่ ได้ในถุงอลูมิเนี ยมฟอยล์ และเก็บรั กษาไว้ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซี ยส จากนั้นนา
เครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงทั้ง 3 สูตร มาคืนรู ปโดยเติมน้ าดื่มในอัตราส่วน 1: 1 วิเคราะห์ค่าต่อไปนี้
ศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ
- ค่าสี (L, a, b)
ศึกษาคุณภาพทางด้านเคมี
- ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด
- ความเป็ นกรด-ด่าง
- เปอร์เซ็นต์กรด
- หาปริ มาณความชื้นด้วย เครื่ องหาความชื้นแบบอินฟาเรด
วางแผนการทดลองแบบ Factorial design ทาการทดลอง 3 ซ้ า วิเคราะห์ ผลทางสถิ ติโดยใช้โปรแกรม SPSS และ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ศึกษาคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสโดยใช้ผทู ้ ดสอบ 50 คน
ศึกษาการยอมรับด้านสี กลิ่น รสชาติ ความใส และการยอมรับรวม หลังการละลายน้ าอีกครั้งโดยวิธี 9-point hedonic scale
โดยคะแนนต่ าสุ ดคือ 1 คะแนน หมายถึงไม่ชอบมากที่ สุด และคะแนนสู งสุ ดเท่ากับ 9 หมายถึงชอบมากที่ สุด (ไพโรจน์,
2536)
2.3 การทดสอบเชิงพรรณนา
นาตัวอย่างเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงสู ตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากข้อ 2.2 ที่ผ่านการละลายกลับ มาทดสอบเชิง
พรรณนาด้วยวิธี QDA (Quantitative Descriptive Analysis) เพื่อให้คะแนนความเข้มในด้านสี กลิ่นรสของสละ รสเปรี้ ยว รส
เค็ม รสหวาน และลักษณะเนื้ อสัมผัสโดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมที่ผ่านการฝึ กฝนจานวน 10 คน (ไพโรจน์, 2536) เปรี ยบเทียบกับ
น้ าสละพลาสเจอร์ไรส์สูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากข้อ 2.1
2.4 การศึกษาอายุการเก็บรักษา
นาเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงในข้อ 2.2 บรรจุในถุงอลูมิเนี ยมฟอยล์ มาศึกษาอายุการเก็บรักษาในสภาวะเร่ ง (ATSMF,
1980) โดยเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 120 วัน และสุ่ มเก็บตัวอย่างทุก 30 วัน มาวัดค่าสี L*,
a*, b* ปริ มาณวิตามิ นซี ปริ มาณจุ ลินทรี ยท์ ้ งั หมดและ ยีสต์รา วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design
(CRD) ทาการทดลอง 2 ซ้ า วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS และเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new
multiple range test
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2.5 สถานทีใ่ นการทดลอง
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด การและพัฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรมการเกษตร มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ถนนบาราศนราดูร ตาบลพลวง อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการพัฒนาสู ตรและคัดเลือกเครื่ องดื่มนา้ สละพลาสเจอร์ ไรส์
เมื่อนาเนื้ อสละสดทั้ง 2 สายพันธุ์มาหั่นเป็ นชิ้นเล็กๆ บี บคั้นน้ าและกรองแยกกากออก นาน้ าสละที่ ได้วิเคราะห์
คุณภาพทางเคมีกายภาพ พบว่าสมบัติสละสายพันธุ์สุมาลีมีปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด และค่าความเป็ นกรด-ด่างสู ง
กว่าสละสายพันธุ์เนินวง ส่วนความชื้นของเนื้อสละทั้ง 2 สายพันธุ์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณภาพทางเคมีกายภาพของสละสายพันธุ์สุมาลี และสละสายพันธุ์เนินวง
TSS
pH
ความชื้น
สายพันธุ์
(องศาบริ กซ์)
(ร้อยละ) ns
สุมาลี
3.69±0.01a
3.19±0.08a
89.79±3.70
b
b
เนินวง
3.35±0.13
2.99±0.01
87.97±4.19
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่กากับแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย
TSS: ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด
pH: ความเป็ นกรด-ด่าง
จากตารางที่ 1 พบว่าคุณสมบัติของเนื้ อสละทั้ง 2 สายพันธุ์ที่ต่างกันมีผลต่อรสชาติ กล่าวคือสละสายพันธุ์สุมาลีมี
รสชาติหวาน ส่ วนสละสายพันธุ์เนิ นวงมีรสชาติหวานอมเปรี้ ยวเนื่ องจากมีปริ มาณกรดที่สูงกว่าเมื่อนาเนื้ อสละทั้ง 2 สาย
พันธุ์เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเครื่ องดื่มน้ าสละพลาสเจอร์ ไรส์ร้อยละ 40 โดยน้ าหนักเพื่อนาไปพัฒนาเครื่ องดื่มสละผงพร้อม
ชง พบว่าเครื่ องดื่มน้ าสละพลาสเจอร์ ไรส์สายพันธุ์เนิ นวง มีค่าความสว่างมากกว่าสายพันธุ์สุมาลี ทั้ง 2 สิ่ งทดลองมีปริ มาณ
ของแข็งที่ ละลายได้ท้ งั หมดเพิ่มมากขึ้นจาก 13 องศาบริ กซ์ เป็ น 14 องศาบริ กซ์ แสดงดังตารางที่ 2 และผลการทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผทู ้ ดสอบ 50 คน และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละสิ่ งทดลอง แสดงผลดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 2 แสดงคุณภาพทางเคมีกายภาพของเครื่ องดื่มน้ าสละพลาสเจอร์ไรส์
ค่าสี
TSS
pH
ร้อยละ
สิ่ งทดลอง
(องศาบริ กซ์)ns
กรดซิตริ ก
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: ตัวอักษรที่กากับแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย
TSS: ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด
pH: ความเป็ นกรด-ด่าง
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ตารางที่ 3 คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของเครื่ องดื่มน้ าสละพลาสเจอร์ไรส์
ลักษณะทางประสาทสัมผัส
สิ่ งทดลอง
สี
กลิ่น
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: ตัวอักษรที่กากับแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย
จากตารางที่ 3 พบว่าผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมของทั้ง 2 สิ่ งทดลองไม่แตกต่างกัน และอยู่ในระดับชอบ
เล็กน้อยคือ 6.08-6.58 ส่ วนระดับคุณภาพด้านสี และ รสชาติพบว่าเครื่ องดื่ มน้ าสละพลาสเจอร์ ไรส์สายพันธุ์เนิ นวง ให้ค่า
คะแนนสูงกว่าสายพันธุ์สุมาลี จึงเลือกศึกษาลาดับต่อไป
ผลการศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการทาแห้ งเครื่ องดื่มสละผงพร้ อมชง
จากการศึ กษาสภาวะในการทาแห้งเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงโดยการนาเครื่ องดื่มน้ าสละพลาสเจอร์ ไรส์ สาย
พันธุ์เนิ นวงร้อยละ 40 มาทาแห้งโดยการใช้เครื่ องทาแห้งแบบพ่นฝอยแปรผันอุณหภูมิที่ 110 120 และ130 องศาเซลเซี ยส
(สิ่ งทดลองที่ 1 2 และ 3 ตามลาดับ) เมื่อนามาคืนรู ป โดยการละลายด้วยน้ าดื่มอัตราส่ วน 1:1 พบว่าทั้ง 3 สิ่ งทดลองให้ค่าสี
และปริ มาณของแข็งที่ละลายทั้งหมดไม่แตกต่างกัน ส่ วนค่าความเป็ นกรด-ด่างของสิ่ งทดลองที่ 1 ต่าสุ ด และมีปริ มาณร้อย
ละของกรดซิ ตริ กสู งสุ ด แสดงผลดังตารางที่ 4 และพบว่าปริ มาณวิตามินซี ของเครื่ องดื่มสละผงคืนรู ป และเครื่ องดื่มน้ าสละ
พาสเจอร์ ไรส์ก่อนการทาแห้ง มีค่าเท่ากับ 0.98±0.17 และ 6.55±0.99 มิลลิกรัม/200 มิลลิลิตร ตามลาดับ กระบวนการทา
แห้งแบบพ่นฝอยมีผลทาให้ปริ มาณวิตามินซีในเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงลดลง 5-6 เท่า แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 4 แสดงคุณภาพทางเคมีกายภาพของเครื่ องดื่มสละผงชงพร้อมชงคืนรู ป
ค่าสี
TSS
pH
ร้อยละ
สิ่ งทดลอง
(องศาบริ กซ์)ns
กรดซิตริ ก
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: ตัวอักษรที่กากับแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย
TSS: ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด pH: ความเป็ นกรด-ด่าง
ตารางที่ 5 แสดงปริ มาณวิตามินซีในเครื่ องดื่มสละผงชงพร้อมชงคืนรู ป และเครื่ องดื่มน้ าสละพลาสเจอร์ไรส์
ปริ มาณวิตามินซี
สิ่ งทดลอง
(มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร)
เครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงคืนรู ป
0.98±0.17b
เครื่ องดื่มน้ าสละพาสเจอร์ไรส์
6.55±0.99a
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่กากับแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื่ องดื่ มสละผงพร้ อมชงคืนรู ปทั้ง 3 สิ่ งทดลอง โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Factorial Design ทาการทดลอง 3 ซ้ า วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย
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วิธี Duncan’s New multiple range test โดยใช้ผูท้ ดสอบ 50 คน ศึ กษาการยอมรั บด้านสี กลิ่ น รสชาติ ความใส และการ
ยอมรับรวม หลังการละลายน้ าอีกครั้งโดยวิธี 9-point hedonic scale แสดงผลดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงคืนรู ป
ลักษณะทางประสาทสัมผัส
สิ่ งทดลอง
สี ns
กลิ่นns
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: ตัวอักษรที่กากับแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย
จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงคืนรู ป พบว่าผูท้ ดสอบให้คะแนน
คุณภาพด้านสี กลิ่น รสชาติ ความใส และความชอบโดยรวม ของทุกสิ่ งทดลองไม่แตกต่างกัน โดยพบว่าความชอบโดยรวม
อยูใ่ นระดับมากคือ 6.88-7.00 จึงเลือกเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงที่ทาแห้งที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ด้วยเหตุผลเรื่ องของ
การประหยัดพลังงาน และค่าความเป็ นกรดด่างต่ าสุ ด มาศึ กษาทดสอบเชิ งพรรณนา และอายุการเก็บรักษาในสภาวะเร่ ง
ต่อไป
ผลการทดสอบเชิงพรรณนา
นาตัวอย่างเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงผ่านการทาแห้งที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซี ยส มาคืนรู ปและ มาทดสอบเชิ ง
พรรณนาด้วยวิธี QDA เพื่อให้คะแนนคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่นรสของสละ รสเปรี้ ยว รสเค็ม รสหวาน
และลักษณะเนื้ อสัมผัสโดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมที่ผ่านการฝึ กฝนจานวน 10 คน เปรี ยบเทียบกับเครื่ องดื่มน้ าสละพลาสเจอร์ ไรส์
สายพันธุ์เนินวงร้อยละ 40 พบว่าคุณลักษณะด้านกลิ่นรสสละ รสเปรี้ ยว และรสหวานเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงคืนรู ป ลดลง
แต่ระดับความเป็ นสี น้ าตาล ความขุ่น และการมีตะกอน ไม่แตกต่างจากเครื่ องดื่มน้ าสละพลาสเจอร์ไรส์ แสดงผลดังภาพที่ 1
กลิ่นรสสละ
6

รสเปรี้ ยว

รสหวาน
4

3

3

ความขุ่น

1.5

เครื่ องดื่มสละผงพร้อมชง
เครื่ องดื่มสละพลาสเจอร์ ไรส์

3

สี น้ าตาล

การตกตะกอน

ภาพที่ 1 แสดงคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงคืนรู ป เปรี ยบเทียบกับเครื่ องดื่มน้ าสละพลาส
เจอร์ไรส์
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ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาเครื่ องดื่มสละผงพร้ อมชงในสภาวะเร่ ง
จากการศึกษาอายุการเก็บรักษาเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ โดยใช้สภาวะเร่ ง ที่อุณหภูมิ 40
และ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 120 วัน โดยทาการเก็บตัวอย่างทุก 30 วัน เมื่ อนามาคืนรู ปด้วยการละลายในน้ าดื่ มใน
อัตราส่วน 1: 1 พบว่าสามารถทานายอายุการเก็บรักษาจากการคานวณค่า Q10 แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงผลการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ และจุลินทรี ยข์ องเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงคืนรู ปที่เก็บรักษาในสภาวะเร่ ง
ที่อุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียส
ปั จจัย
ค่าสี
จุ ลิ นทรี ย์ ท้ ั งหมด
อุณหภูมิ
เวลา
ยีสต์รา (cfu)ns
(cfu)
L*
a*
b*
(องศาเซลเซียส) (วัน)
40

50

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

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: ตัวอักษรที่กากับแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย
จากตารางที่ 7 พบว่า ด้วยวิธี Q10 สามารถทานายอายุการเก็บรักษาเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงที่อุณหภูมิ 30 และ 4
องศาเซลเซียส นาน 133 วัน และ 369 วันตามลาดับ

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาคุณภาพทางเคมีของเนื้ อสละสายพันธุ์สุมาลี เปรี ยบเทียบกับสายพันธุ์เนิ นวงพบว่า สายพันธุ์สุมาลีมีรส
หวาน มีค่าความเป็ นกรดด่างสูงกว่าสายพันธุ์เนินวง ทาการคัดเลือกสูตรเครื่ องดื่มน้ าสละพลาสเจอร์ ไรส์ความเข้มข้นร้อยละ
40 โดยน้ าหนักของสละทั้ง 2 สายพันธุ์ โดยผูบ้ ริ โภคให้คะแนนความชอบรสชาติของเครื่ องดื่มน้ าสละพลาสเจอร์ ไรส์สาย
พันธุ์เนินวงสูงกว่า และพัฒนาเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงโดยทาแห้งจากเครื่ องดื่มน้ าสละพลาสเจอร์ ไรส์สายพันธุ์เนิ นวงร้อยละ 40 โดยน้ าหนักโดยใช้เครื่ องทาแห้งแบบพ่นฝอยที่อุณหภูมิ 110 120 และ
130 องศาเซลเซี ยส พบว่าผูบ้ ริ โภคให้คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่อเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงคืนรู ปด้วยน้ าดื่ม 1: 1
ผ่านการทาแห้งที่ อุณหภูมิต่างกัน 3 ระดับไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ทั้งด้านสี กลิ่น
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รสชาติ ความใส และความชอบรวม และพบว่ากระบวนการทาแห้งแบบพ่นฝอยทาให้วติ ามินซีในเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชง
ลดเหลือ 0.98±0.17 มิลลิกรัม/ 200 มิลลิลิตร ขณะที่ เครื่ องดื่มน้ าสละพลาสเจอร์ ไรส์ก่อนการทาแห้งมีปริ มาณ 6.55±0.99
มิลลิกรัม/ 200 มิลลิลิตร โดยลดลง 5-6 เท่า ทั้งนี้ปริ มาณวิตามินซี ที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนาให้บริ โภคประจาวันคือ 60
มิลลิกรัมต่อวัน (ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข, 2541) เนื่ องด้วยเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ยงั ไม่มีจาหน่าย
ทางการค้า จึงได้ทาการทดสอบเชิงพรรณนา เครื่ องดื่มน้ าสละผงพร้อมชงคืนรู ปเปรี ยบเทียบกับเครื่ องดื่มน้ าสละพาสเจอร์
ไรส์ ด้วยวิธี QDA พบว่าคุณลักษณะด้านกลิ่นรสสละ รสเปรี้ ยว และรสหวานลดลง แต่ยงั มีระดับความเป็ นสี น้ าตาล ความ
ขุ่น และการมีตะกอน ใกล้เคียงกับเครื่ องดื่มน้ าสละพาสเจอร์ไรส์ แสดงว่ากระบวนการทาแห้งแบบพ่นฝอยที่ใช้ความร้อนสูง
เป็ นระยะเวลาสั้นๆ ไม่กระทบกับคุณลักษณะดังกล่าวและเหมาะสมที่จะนามาใช้ในกระบวนการผลิตเครื่ องดื่มสละผงพร้อม
ชง โดยอายุการเก็บรักษาเครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงบรรจุในถุงอลูมิเนี ยมฟอยล์ ในสภาวะเร่ งที่ อุณหภูมิ 40 และ 50 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 120 วัน พบว่าค่าความสว่างลดลง และไม่พบจุลินทรี ยท์ ุกชนิ ดภายในเวลา 90 วันในสภาวะทดลอง และ
เมื่อนามาคานวณหาค่า Q10 แล้วทานายได้วา่ เครื่ องดื่มสละผงพร้อมชงสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 และ 4 องศาเซลเซียส
ได้นาน 133 วัน และ 369 วัน ตามลาดับ
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เครื่ องอบส้ มแขกด้ วยคลื่นไมโครเวฟ
Microwave Heating for Garcinia Vulcanization
ปิ ยะ ประสงค์จนั ทร์1 ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ1 และ กระวี อนนตรี 1
Piya Prasongch1 Chaiya Tanaphatsiri1 amd Kravee Anontree1

บทคัดย่อ
งานวิจยั เครื่ องอบส้มแขกด้วยคลื่นไมโครเวฟชนิ ดสายพานลาเลียงอย่างต่อเนื่ องและภายในประกอบด้วย หลอด
แมกนี ต รอนกาเนิ ด คลื่น คลื่น ความถี่ 2,450 MHz จานวน 3 หลอด ส้ม แขกที่ นามาทดลองจะต้อ งทาการหั่น เป็ นแผ่น
บางๆ ขนาด 2-3 มิล ลิเ มตร. โดยการเที ยบจากส้ม แขกในจุดต่างๆหาประสิ ทธิ ภาพการทางานในด้านต่า งๆดังนี้ ขนาด
กาลังวัตต์ ระยะเวลาในการอบส้มแขก ในขณะที่ สายพานลาเลียงเคลื่อนที่ ความชื้ นของส้มแขก และสี ของส้มแขกเมื่อ
ผ่านขบวนการอบ ทั้งนี้ เปรี ยบเที ยบกับวิธีการตากแดดแบบตามธรรมชาติ
จากการศึ ก ษาพบว่า ขนาดก าลัง วัต ต์ 800 วัต ต์ และระยะเวลา 180 วิน าที จะมีป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ที่ สุ ด ทั้ง นี้
เปอร์ เซ็นต์ความชื้ นลดลงถึง 56 เปอร์ เซ็นต์ และลักษณะรู ปร่ างของส้มแขกไม่ผิดรู ป
คาสาคัญ : ส้มแขก, ไมโคเวฟ, แม็กนิตรอน

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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บทนา
การรู ้จกั ถนอมอาหารเป็ นเครื่ องแสดงถึงความเจริ ญขั้นหนึ่ งของมนุษย์ เพราะก่อให้เกิดการสรรหาวิธีการจัดการ
รู ้จกั การสะสมแทนการหามื้อกินมื้อ รู ้จกั หวงถิ่นที่อยูแ่ ละสิ่ งที่ได้มารู ้จกั ถ่ายทอดความรู ้สู่กนั และกันเป็ นต้นเหตุให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนซื้ อขายและให้เกิดวัฒนธรรมด้านอื่นๆตามมาวิธีการถนอมอาหาร ช่วยให้สามารถเก็บอาหารไว้บริ โภคได้นาน
โดยที่ อ าหารนั้น ไม่ สู ญ เสี ย คุ ณ ภาพ สามารถหาอาหารบางประเภทบริ โ ภคได้น อกฤดู ก าลและเป็ นการช่ ว ยอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติได้ทางหนึ่ง การถนอมอาหารด้วยวิธีตากแห้งเป็ นกรรมวิธีที่ทาให้อาหารหมดความชื้นหรื อมีความชื้นอยู่
เพียงเล็กน้อย เพื่อไม่ให้จุลินทรี ยส์ ามารถเกาะอาศัยและเจริ ญเติ บโตได้ ทาให้อาหารไม่เกิ ดการบู ดเน่ า เป็ นกรรมวิธีที่
ประหยัดที่สุด อาหารที่ชาวภาคใต้นิยมถนอมโดยการตากแห้ง มักเป็ นประเภทผัก ผลไม้ และเนื้อ เช่น ดีปลี พริ ก (พริ กไทย)
เห็ดบางชนิ ด (เช่น เห็ดแครงที่ข้ ึนตามต้นไม้มะขามที่ลม้ ตาย เป็ นต้น) หมากแห้ง กล้วยตาก (กล้วยสุ กปอกเปลือกแล้วตาก
แห้ง) ลูกหยี (ปอกเปลือกแล้วตากแห้ง) ส้มแขก (ผลไม้ชนิ ดหนึ่ ง ผลกลม หั่นเป็ นชิ้นบางๆแล้วตากแห้ง ใช้ในการปรุ ง
อาหาร) เนื้อเค็ม ปลาเค็ม เป็ นต้น
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่เ ปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อน ทาให้ผทู ้ ี่ผลิตสิ นค้าทางการเกษตรบางชนิ ดที่ตอ้ งใช้
กรรมวิธีการผลิตโดยการนาผลผลิตมาตากแห้งก็เกิดปั ญหาตามไปด้วยเช่นการทาปลาแห้ง ปลาแดดเดียว การทาส้มแขก เป็ น
ต้น
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้ศึกษาและเล็งเห็นประโยชน์จากการอบแห้งโดยการนาคลื่นไมโครเวฟมาให้ความร้อนแทน
การตากเพื่อเป็ นแนวทางใหม่ในการให้ความร้อนกับส้มแขกเพื่อให้ส้มแขกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากภายในเนื้อของส้มแขกด้วย
เวลาอันรวดเร็ วซึ่ งคลื่นไมโครเวฟมีลกั ษณะในการทาให้เ กิ ดความร้อนเป็ นแบบเชิ งปริ มาตร(Volumetric Heating) และมี
ความ สามารถในการทะลุทะลวงจึงจะทาให้เกิดความร้อนภายในเนื้ อของส้มแขกได้ดีแล้ว ยังจะทาให้ส้มแขกมีความร้อน
อย่างรวดเร็ วและอุณหภูมิภายในเนื้ อส้มกระจายตัวอย่างทัว่ ถึงภายในเวลาอันรวดเร็ ว ซึ่ งจะเป็ นการลดเวลาในการให้ความ
ร้อนแก่สม้ แขกได้ดีและจะส่งผลต่อการลดเวลาและต้นทุนในกระบวนการผลิตอีกด้วย
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.1 เครื่ องอบแห้งที่นอนยางพารา (latex foam dryer) ด้วยไมโครเวฟควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
ปั จ จุ บั น เครื่ องนอนยางพาราธรรมชาติ (Natural Latex Products) เช่ น หมอน (Latex pillow) ที่ น อน (Latex
Mattress) เป็ นที่นิยมใช้ของประชาชนทัว่ ไป เนื่ องจากมีขอ้ ดีหลายประการ เช่น ทามาจากยางพารา 100% ไม่ผสมสารเคมี
และสารสังเคราะห์จากยาง ยืดหยุน่ และทนทาน ไม่เกิดการทรุ ดตัว ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิต ดังนั้นในอนาคตอันใกล้น้ ีเครื่ อง
นอนยางพาราจะถูกนามาใช้ในทุกหลังคาเรื อนอย่างแน่นอนบริ ษทั ด๊อกเตร์เอ็นเนอร์ ยี่ ได้ออกแบบและพัฒนาระบบอบแห้ง
เครื่ องนอนยางพาราธรรมชาติดว้ ยไมโครเวฟควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ จากประสบการณ์อนั ยาวนานกว่า 25 ปี มี 3 รุ่ น คือ 1
Model MWLP-45 ขนาด 45 กิโลวัตต์ กาลังการผลิตที่นอนประมาณ 5 ใบ ต่อชัว่ โมง หรื อ หมอนประมาณ 30 ใบ ต่อชัว่ โมง
2 Model MWLP-90 ขนาด 90 กิ โลวัตต์ กาลังการผลิ ตที่ นอนประมาณ 10 ใบ ต่อชั่วโมง หรื อ หมอนประมาณ 80 ใบ ต่อ
ชัว่ โมง 3 Model MWLP-120 ขนาด 120 กิโลวัตต์ กาลังการผลิตที่นอนประมาณ 20 ใบ ต่อชัว่ โมง หรื อ หมอนประมาณ 150
ใบ ต่อชัว่ โมงเครื่ องจักรของเราอบแห้งด้วยไมโครเวฟ ซึ่ งเร็ วกว่าอบด้วยวิธีธรรมดากว่า 20 เท่า ควบคุมการทางานด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยควบคุ มอุณหภูมิและความชื้ นให้เหมาะสม และสามารถตรวจสอบการทางานของ Magnetron ซึ่ งเป็ น
อุปกรณ์กานิ ดคลื่นไมโครเวฟ ได้ตลอดเวลา ทาให้เครื่ องนอนยางพาราธรรมชาติที่นามาอบได้คุณภาพ ประหยัดพลังงาน
และมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
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ภาพที่ 1 เครื่ องอบแห้งที่นอนยางพารา (Latex Foam Dryer) ด้วยไมโครเวฟควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
1.2 เครื่ องอบยางพาราแผ่นด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ปั จจุบนั ประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิตยางดิบรายใหญ่ของโลก ซึ่งส่วนมากจะผลิตเพื่อจาหน่ายให้กบั ต่างประเทศ เนื่องจาก
ความต้อ งการใช้ย างในประเทศยังไม่ ม ากนัก เมื่ อ เที ย บกับปริ ม าณยางดิ บที่ ผลิ ตได้ท าให้รั ฐ บาลมี น โยบายที่ จะพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น สาหรับขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในปั จจุบนั พบปั ญหาหลักๆ ซึ่ งสามารถแบ่ง
ออกได้หลายประเด็น อาทิ ส่ วนผสมของยางกับสารเคมี กระบวนการขึ้นรู ปยางก่อนอบ ลักษณะกระบวนการอุ่นและอบ
ยาง เป็ นต้น โดยแต่ ล ะประเด็ น ต้อ งการวิธี แ ก้ไ ขที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไปอย่า งไรก็ ต ามกระบวนการอุ่ น และอบยางเป็ น
กระบวนการหนึ่งที่ประสบปั ญหาอย่างมาก
ดังนั้นการอบด้วยความร้อนจากไฟ ซึ่ งถือเป็ นวิธีการให้ความร้อนแบบธรรมชาติ (Conventional Heating) โดยเป็ น
การให้ความร้อนจากผิวยางด้านนอกเข้าสู่ ภายในเนื้ อยางโดยที่เรี ยกว่าการรมควัน และอีกอย่างหนึ่ งที่สาคัญคือ สิ้ นเปลือง
พลังงานทรัพยากรธรรมชาติซ่ ึ งส่ งผลให้เกิดมลพิษที่เกิดจากควันที่ออกมาจากการรมควันหรื อน้ าเสี ยจากโรงรมซึ่ งจะส่งผล
ให้เกิ ดภาวะโลกร้ อนอี กด้วย สาหรั บการให้ความร้ อนแก่ ยางด้วยวิธีน้ ี จะทาให้อุณหภูมิบริ เวณเนื้ อในของยางเพิ่ ม ขึ้ น
ค่อนข้างช้า ทั้งนี้ เนื่ องจากสมบัติความเป็ นฉนวนของยาง เนื่ องจากเมื่อผิวยางด้านนอกมีอุณหภูมิสูงก็จะเปลี่ยนยางให้มี
คุณสมบัติความเป็ นฉนวนมากขึ้น ซึ่ งทาให้การส่ งผ่านความร้อนเข้าสู่ เนื้ อในของยางดาเนิ นไปอย่างล่าช้า ทาให้เนื้ อยางมี
อุณหภูมิไม่สม่าเสมอกัน จึงทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่ดีเนื่องจากการกระจายตัวไม่สม่าเสมอของอุณหภูมิ อีกทั้ง
ยังส่ งผลให้เนื้ อยางภายในไม่สุกหรื อสุ กแต่ไม่สม่ าเสมออี กด้วย จึ งได้ศึกษาถึ งวิธีการให้ความร้ อนแก่ ยาง โดยใช้คลื่ น
ไมโครเวฟ เพื่อเป็ นแนวทางใหม่ในการให้ความร้อนยางเพื่อให้ยางมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากภายในเนื้ อยางด้วยเวลาอันรวดเร็ ว
ซึ่ งคลื่นไมโครเวฟมีลกั ษณะในการทาให้เกิดความร้อนเป็ นแบบเชิงปริ มาตร(Volumetric Heating) และมีความสามารถใน
การทะลุทะลวงจึงจะทาให้เกิดความร้อนภายในเนื้อยางได้ดีจะทาให้ยางมีความร้อนอย่างรวดเร็ ว และอุณหภูมิภายในเนื้อยาง
กระจายตัวอย่างทัว่ ถึงภายในเวลาอันรวดเร็ วอันเนื่องมาจากความสามารถในการทะลุทะลวงของคลื่นไมโครเวฟ ซึ่ งจะเป็ น
การลดเวลาในการให้ความร้อนแก่ยางได้ดีและจะส่ งผลต่อการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตด้วยโครงสร้างของเครื่ องอบ
ยางพาราแผ่นด้วยไมโครเวฟประกอบด้วยตัวตู ้ (Oven) และส่วนของท่อลาเลียงสายพานจะต่อติดอยูก่ บั ตัวตูส้ ่วนวัสดุที่ใช้ทา
ตัวตูแ้ ละท่อลาเลียงสายพานประกอบด้วยอลูมิเนี ยมหนา 3 มิลลิเมตร ซึ่ งมีขอ้ ดี คือ สามารถป้ องกันความร้อนได้ดีและมี
ความทนทานต่อการเกิดสนิมได้ดีกว่าเหล็กแผ่น ภายในท่อจะมีส่วนของสายพานลาเลียงซึ่ งจะเป็ นส่ วนที่ใช้ลาเลียงวัสดุเข้า
ไปในตัวเครื่ องดังภาพ
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ภาพที่ 2 โครงสร้างของเครื่ องอบยางพาราแผ่นด้วยคลื่นไมโครเวฟ
1.3 การอบแห้งไม้ดว้ ยคลื่นไมโครเวฟโดยใช้เตาไมโครเวฟชนิดสายพานลาเลียงอย่างต่อเนื่อง (Microwave Drying of Wood
Using a Continuous Microwave Belt Furnace)
เตาไมโครเวฟชนิดสายพานลาเลียงอย่างต่อเนื่ อง กับวิธีอบโดยใช้เตาอบแบบธรรมดาทัว่ ไป จากการศึกษาพบว่าการ
ใช้คลื่นไมโครเวฟเป็ นแหล่งพลังงานนั้นจะสามารถช่วยในการประหยัดพลังงาน ลดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการได้ถึง 15
เท่า เมื่อเทียบกับการใช้เตาอบแบบธรรมดาทัว่ ไป ชิ้นงานได้รับความร้อนทัว่ ทั้งปริ มาตร การกระจายความชื้นเป็ นไปอย่าง
สม่ า เสมอและท าให้ คุ ณ สมบั ติ ท างกลดี ข้ ึ น ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ครั้ งนี้ สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศต่อไป
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาทางด้านการทดลองเกี่ยวกับการอบแห้งไม้โดยใช้ระบบเตาไมโครเวฟชนิ ดสายพานลาเลียง
อย่างต่อเนื่อง ภายในระบบประกอบด้วยแมกนีตรอนที่ใช้กาเนิดคลื่นทั้งหมด จานวน 14 ตัว ถูกติดตั้งไว้บริ เวณรอบๆอุโมงค์
เตาไมโครเวฟ มีความถี่ 2.45 GHz (กาลังขนาด 800 วัตต์ต่อแมกนี ตรอน 1 ตัว) โดยตัวแปรที่ ศึกษาคือ กาลังที่ ป้อนเข้าไป
ตาแหน่งของการป้ อนไมโครเวฟ และระยะเวลาที่ใช้ในการอบ ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของไม้เช่น ความชื้นสุดท้าย สี ของเนื้อ
ไม้รวมถึงคุณสมบัติทางกล จากนั้นทาการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของไม้ที่อบด้วยระบบเตาไมโครเวฟชนิ ดสายพานลาเลียง
อย่างต่อเนื่อง กับวิธีอบโดยใช้เตาอบแบบธรรมดาทัว่ ไป จากการศึกษาพบว่าการใช้คลื่นไมโครเวฟเป็ นแหล่งพลังงานนั้นจะ
สามารถช่วยในการประหยัดพลังงาน ลดระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการได้ถึง 15 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้เตาอบแบบธรรมดา
ทัว่ ไปชิ้นงานได้รับความร้อนทัว่ ทั้งปริ มาตร การกระจายความชื้ นเป็ นไปอย่างสม่ าเสมอและทาให้คุณสมบัติทางกลดีข้ ึน
ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศต่อไป
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1.4 ไมโครเวฟ (Microwave)
ไมโครเวฟเป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) ชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งมีอยูแ่ ล้วในธรรมชาติดวงอาทิตย์ก็เป็ นผูส้ ่ งคลื่นนี้
ออกมาคลื่นไมโครเวฟมีความถี่ต้ งั แต่ 300-3,000 MHz เพื่อเปรี ยบเทียบให้เข้าใจง่ายให้พิจารณาตามภาพ

ภาพที่ 4 การแบ่งย่านความถี่
จากภาพที่ 4 จะเห็นว่าคลื่นไมโครเวฟมีความถี่อยูร่ ะหว่างคลื่นวิทยุและทีวีกบั คลื่น อินฟราเรด (Infrared) ความถี่ถดั
ขึ้ นไปคื อ แสงที่ เรามองเห็ นสู งขึ้ นไปถึ งรั งสี เอ็กซ์ (X-Rays) ท้ายที่ สุด คื อรั งสี แกมมา (Gamma-Rays) เนื่ องจากว่าคลื่ น
ไมโครเวฟจัดเป็ นคลื่ นที่ ปลอดภัย ไม่มีสารกัมมันตภาพรั ง สี ต กค้างอยู่บนอาหารหรื อคน หากเกิ ดอุบัติเหตุได้รับคลื่ น
ไมโครเวฟ แต่อย่างไรก็ดีแม้วา่ คลื่นไมโครเวฟจะไม่มีสารกัมมันตภาพรังสี ตกค้างอยู่ คลื่นไมโครเวฟก็ยงั เป็ นอันตราย เมื่อ
โดนไมโครเวฟมากๆ อวัยวะต่างๆอาจจะสุ กและใช้การไม่ได้ ถ้าโดนดวงตา ตาจะบอดได้ หากได้รับคลื่นไมโครเวฟที่
มากกว่า 5 วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร คลื่นความถี่ไมโครเวฟก่อให้เกิดความผิดปกติต่างๆตามร่ างกาย เช่น มะเร็ งผิวหนัง ต้อ
กระจก ผูห้ ญิงมีครรภ์อาจแท้งได้ ในผูช้ ายอาจเป็ นหมันชัว่ คราว ปวดศีรษะ ตาลาย ระบบประสาทส่วนกลางถูกทาลาย ระบบ
หมุนเวียนของเลือดผิดปกติ
1.5 แมกนีตรอน (Magnetron) [2]
แมกนี ตรอนมีโครงสร้างคล้ายหลอดไดโอด ประกอบไปด้วยไส้หลอด (Filament or Heater) ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นแคโทด
(Cathode) ด้วยนอกจากนี้ยงั มีแอโนด (Anode) ส่วนแพร่ กระจายคลื่นเรี ยกว่า สายอากาศ (Antenna)ในการทางานของแมกนีต
รอนนั้นแมกนีตรอนจะถูกจ่ายด้วยไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันต่าประมาณ 3-4 โวลต์ กระแส 10 แอมแปร์ที่ไส้หลอด ซึ่งจะทา
ให้ไส้หลอดร้อนและปล่อยอิเลคตรอนออกมา และเมื่อจ่ายไฟฟ้าแรงดันสู งมากกว่า 4,000 โวลต์ไปที่ข้ วั ใดขั้วหนึ่ งของไส้
หลอดซึ่ งทาหน้าที่เป็ นคาโทดเทียบกับขั้วอาโนด ก็จะทาให้อิเลคตรอนถูกบังคับให้เคลื่อนที่ภายใต้อิทธิ พลของสนามไฟฟ้า
และสนามแม่เหล็กถาวร ซึ่ งจะทาให้แมกนีตรอนสามารถปล่อยคลื่นไมโครเวฟออกมาได้ โดยที่ความถี่ของคลื่นไมโครเวฟ
จะถูกกาหนดด้วยโครงสร้างภายในช่องสุ ญญากาศระหว่างขั้วคาโทดกับขั้วอาโนดให้เท่ากับ 2.45 GHz เมื่อมีกระแสไฟฟ้า
ไหลเข้าสู่ ข้ วั ลบของแมกนีตรอน ก็จะปล่อยอนุภาคไฟฟ้าหรื ออิเล็กตรอนออกมา อิเล็กตรอนจะวิ่งเข้าหาทรงกระบอกกลวง
ซึ่ งภายในเซาะเป็ นร่ องยาวไว้ ทรงกระบอกนี้ ลอ้ มอยูร่ อบขั้วลบ และทาหน้าที่เป็ นขั้วบวก ขณะเดียวกันสนามแม่เหล็กจาก
ขั้วแม่เหล็ก
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ภาพที่ 5 หลอดแมกนีตรอน

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนิ นงานได้จดั ทารู ปแบบในการทางาน โดยการทางานในแต่ละบล็อกจะแสดงผลตามขั้นตอนการ
ทางานดังที่ได้แสดงไว้ในแผนผังการทางาน
Temperature

/

/input

output

Magnetron

Power

High
Voltages

220 Vac
Control

ภาพที่ 5 บล็อกไดอะแกรมเครื่ องอบส้มแขกด้วยคลื่นไมโครเวฟ
1. โครงสร้างของเครื่ องอบส้มแขกด้วยไมโครเวฟ
โครงสร้างของเครื่ องอบส้มแขกด้วยไมโครเวฟประกอบด้วยตัวตู ้ (Oven) และส่ วนของท่อลาเลียงสายพานจะต่อติดอยู่
กับตัวตูส้ ่ วนวัสดุที่ใช้ทาตัวตูแ้ ละท่อลาเลียงสายพานประกอบด้วยอลูมิเนียมหนา 3 มิลลิเมตร ซึ่ งมีขอ้ ดี คือ สามารถป้ องกัน
ความร้อนได้ดีและมีความทนทานต่อการเกิดสนิมได้ดีกว่าเหล็กแผ่น ภายในท่อจะมีส่วนของสายพานลาเลียงซึ่งจะเป็ นส่ วน
ที่ใช้ลาเลียงวัสดุเข้าไปในตัวเครื่ อง
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ภาพที่ 6 โครงสร้างของเครื่ องอบส้มแขกด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ภาพที่ 7 เครื่ องอบส้มแขกด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
การทดลองอบส้มแขกนั้นจะต้องใช้ผลส้มแขกที่ ใกล้สุกหรื อที่ สุกก็ได้แล้วทาการหั่นส้มแขกออกเป็ นแผ่นบางๆ
เท่ากับขนาดที่จะนาไปใช้งานหรื อให้มีขนาดประมาณ 2-3 มิลลิเมตร
1. การทดลองอบส้มแขกด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ผลการทดลองอบส้มแขกในตูอ้ บไมโครเวฟ การทดลองโดยมีการนาส้มแขกวางลงบนสายพานที่ลาเลียงส้มแขกเข้า
ไปในตูต้ ามความเร็ วของมอเตอร์ ที่มีการปรับความเร็ วช้าของมอเตอร์ ในระดับต่างๆ ซึ่ งมีส้มแขกวางลงบนสายพานลาเลียง
เข้าไปในตูแ้ ละทาการอบส้มแขกตามเวลาและความเร็ วที่ได้กาหนดไว้ในระยะการทางานของเครื่ องอบส้มแขก ที่นามาอบ
โดยมี ขนาดความหนา 2-3 มิลลิเมตร ความยาว 75-80 มิลลิเมตร และความกว้าง 40-45 มิลลิเมตร โดยการทดลองจะปรับ
กาลังวัตต์ที่ 180 วัตต์ 440 วัตต์ และ 800 วัตต์ จะใช้เวลาในการอบเริ่ มจาก 30 วินาที 60 วินาที 120 วินาที และ 180 วินาที เพื่อ
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความชื้นและค่าสี ของส้มแขก
2. การทดลองส้มแขกโดยการตากแดด
ผลการทดลองนาส้มแขกที่ได้หนั่ เป็ นแผ่นบางๆที่เตรี ยมไว้ ทาการทดลองนาส้มแขกไปตากแดดตั้งแต่เวลา 10.00น.
– 14.00 น. ของทุกวัน โดยส้มแขกที่ใช้ทดลองตากมี 3 ชิ้นและมีการทดลองตากโดยมีระยะเวลาที่ตากแดดดังนี้ 1 วัน
2
วัน 3 วัน และ 4 วัน จากนั้นสังเกตผลการทดลองส้มแขกแต่ล่ะชิ้นและบันทึกผลการทดลองตากส้มแขกแต่ละชิ้นตามเวลาที่
ได้กาหนดไว้
ความชื้น หมายถึง น้ าหรื อความชื้นซึ่งอยูใ่ นส้มแขก โดยคานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นได้จากสูตรดังต่อไปนี้
เปอร์เซ็นต์ความชื้น =
(น้ าหนักก่อน – น้ าหนักหลัง) x 100
น้ าหนักก่อน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

87

แผนภูมเิ ปรียบเทียบนา้ หนักของส้ มแขกก่ อนอบและหลังอบทีเ่ วลา 180 วินาที
น้ าหนักส้มแขกก่อนและหลังอบ (g)

6

5

5
4

3.2
2.7
2.2

3
2
1

2.4
2
1.3

2
1.5
0.9

360 วัตต์
440 วัตต์
800 วัตต์

0

ภาพที่ 8 แผนภูมิเปรี ยบเทียบน้ าหนักของส้มแขกก่อนอบและหลังอบที่เวลา 180 วินาที

60

แผนภูมเิ ปรียบเทียบความชื้นของส้ มแขกก่อนอบและหลังอบที่ 800 วัตต์
56
45.09

ค่าความชื้นของส้มขกหลังอบ (%)

50
38.46

40
30

26

20

24.32

39.28
31.25

30.76
14.7

2.85
30 วินาที

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3

10
0

40.9

4.54
60 วินาที

120 วินาที

180 วินาที

ภาพที่ 9 แผนภูมิเปรี ยบเทียบความชื้นของส้มแขกก่อนอบและหลังอบที่ 800 วัตต์
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1
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3.2

120

180

2.8

2.2

ตารางที่ 1 น้ าหนักของส้มแขกที่กาลังไฟฟ้า 800 วัตต์

ภาพที่ 10 การวัดค่าสี ของส้มแขกที่กาลังไฟฟ้า 800 วัตต์
จากภาพที่ 10 เป็ นการวัดค่าสี ของชิ้นส้มแขกโดยจะนาชิ้นส้มแขกมาเปรี ยบเทียบกับชุดวัดค่าความแตกต่างของสี ทาง
วิทยาศาสตร์ ให้มีลกั ษณะของสี ที่มีค่าความแตกต่างของสี ใกล้เคียงที่สุด
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Yellow
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Group
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5D
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4C

120
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Yellow
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orange

Group
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18D

19D

ตารางที่ 2 สี ของส้มแขกที่กาลังไฟฟ้า 800 วัตต์
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สรุ ปผลการทดลอง จากการทดลองอบส้มแขกโดยใช้เวลาในการอบตั้งแต่ 30 วินาที 60 วินาที 120 วินาที และ 180
วินาที กาลังวัตต์ที่ใช้คือ 360 วัตต์ 440 วัตต์ และ 800 วัตต์ จากการทดลองที่ เวลา 180 วินาที ต่อกาลัง 800 วัตต์ ครั้ งที่ 1
สามารถทาการอบได้ผลการทดลองดีที่สุดคือ เปอร์ เซ็นต์ความชื้นลดลงมากที่สุดคือ 56 % และมีการผิดรู ปของส้มแขกน้อย
มาก เมื่อเทียบกับเวลาและกาลังวัตต์อื่นๆและค่าสี ของส้มแขกก็มีการเปลี่ยนแปลงจากสี เดิมของส้มแขกมากที่สุด เมื่อเทียบ
กับส้มแขกที่ตากแดดสี ของส้มแขกที่ตากแดดจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชา้ กว่าและสี ของส้มแขกที่ตากแดด จะแตกต่างกันกับ
ส้มแขกที่ผา่ นการอบด้วยเครื่ องอบส้มแขกด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ภาพที่ 11 ขนาดความกว้างของส้มแขก

ภาพที่ 12 ขนาดความหนาของส้มแขก

ก่อนอบ
หลังอบ
ภาพที่ 13 ส้มแขกก่อนและหลังอบ
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สรุ ปผลการวิจัย
ในการทดลองเครื่ องอบส้มแขกด้วยคลื่นไมโครเวฟ กับส้มแขกได้ทาการทดลองกับส้มแขกที่มีความหนา 2-3 มิลิ
เมตร และขนาดความกว้าง 28-32 มิลิเมตร โดยนามาเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์ เซ็นต์ความชื้น กับระยะเวลาที่
ใช้ในการอบโดยใช้ช่วงเวลาในการรับคลื่นต่อการผ่านหลอดแมกนี ตรอนภายในตูอ้ บโดยการทดลองแต่ละช่วงเวลาจะทา
การแบ่งการทดลองออกเป็ น 3 ครั้ง
1. การทดลองที่ 800 วัตต์ ระยะเวลาในการอบ 180 วินาที ครั้งที่ 1 เป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพราะการทดลอง
ที่ระยะเวลาในการอบ 180 วินาที ครั้งที่ 1 ซึ่งน้ าหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 50 % และจะมีค่าความชื้นที่ลดลงจากเนื้อ
ของส้มแขกถึง 56 % ครั้งที่ 2 น้ าหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 30-40 % จะมีค่าความชื้นลดลง 40.9 % ครั้งที่ 3 น้ าหนัก
ของส้มแขกจะลดลงประมาณ 10-20 % จะมีค่าความชื้นลดลง 30.76 %
2. การทดลองที่ 440 วัตต์ ระยะเวลาในการอบ 180 วินาที ครั้งที่ 1 น้ าหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 40 % จะมี
ค่าความชื้นที่ลดลงออกจากเนื้ อของส้มแขก 46 % ครั้งที่ 2 น้ าหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 15-20 % จะมีค่าความชื้น
ลดลง 25.92 % ครั้งที่ 3 น้ าหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 10-15 % จะมีค่าความชื้นลดลง 25 %
3. การทดลองที่ 360 วัตต์ ระยะเวลาในการอบ 180 วินาที ครั้งที่ 1 น้ าหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 30-35 %
จะมี ค่าความชื้ นที่ ลดลงออกจากเนื้ อของส้มแขก 36 % ครั้ งที่ 2 น้ าหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 20-25 % จะมี ค่า
ความชื้นลดลง 25 % ครั้งที่ 3 น้ าหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 10-15 % จะมีค่าความชื้นลดลงแค่ 16.66 %
ซึ่ งจะพบว่ากาลังของไมโครเวฟที่เพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้ความชื้ นออกจากเนื้ อของส้มแขกได้อย่างชัดเจน เนื่ องจาก
ปริ มาณการเกิดความร้อนแปรผันตรงกับความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่ งจะมีค่าสู งขึ้นเมื่อมีกาลังวัตต์เพิ่มขึ้นและค่าสี ของ
ส้มแขกก็มีการเปลี่ยนแปลงจากสี เดิมเมื่อเที ยบกับส้มแขกที่ตากแดด โดยสี ของส้มแขกที่ตากแดดจะมีการเปลี่ยนแปลงช้า
กว่าและสี ของส้มแขกจะแตกต่างกัน ส้มแขกที่ผา่ นการอบด้วยเครื่ องอบจะไม่ข้ ึนรา เมื่อเทียบกับการตากแดด เพราะส้มแขก
ที่ผ่านการอบจะได้รับความร้อนที่ทวั่ ถึงจึงทาให้ความชื้นที่อยูภ่ ายในเนื้อของส้มแขกหมดไปและทาให้ส้มแขกแห้งได้อย่าง
ทัว่ ถึงอีกด้วยทาให้มีโอกาสน้อยมากที่จะทาให้เกิดการขึ้นรา

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ประจาปี 2561

เอกสารอ้างอิง
ดร.โชคชัย แสงดาว. เครื่ องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกอย่างต่อเนื่องด้วยไมโครเวฟร่ วมกับลมร้อน(Fluidized-bed Microwave
Heating for Paddy Drying). แหล่งที่มา :http://www.pr.mut.ac.th/files/Fluidized-bedMicrowave.pdf
สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย, ผดุ งศักดิ์ รั ตนเดโช, ดวงเดื อน อาจองค์, นพวรรณ ดู งาม.การอบแห้งไม้ด้วยคลื่ นไมโครเวฟ
โดยใช้เ ตา ไมโครเวฟชนิ ด สายพานล าเลี ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Microwave Drying of Wood Using a Continuous
Microwave Belt Furnace) . แหล่งที่มา : www.pdffactory.com
กริ ช เจียมจิโรจน์, ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, วัชระ เกาะแก้ว และโศภิดา สังข์สุนทร. การหาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการอบแห้ง
กาแฟและถัว่ เหลื อ งโดยใช้เ ทคนิ ค ไมโครเวฟ The Optimum Drying Conditions of Coffee Bean and Soy Bean
Using Microwave-Spouted Bed Dryer แหล่ ง ที่ มา : http://www.me.psu.ac.th/tsme/ ME_NETT20/ article/pdf/
tsf/TSF029.pdf
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บริ ษัท ด๊ อ กเตอร์ เ อ็ น เนอร์ ยี่ จ ากัด . เครื่ องอบแห้ ง ที่ น อนยางพารา (latex foam dryer) ด้ว ยไมโครเวฟควบคุ ม โดย
คอมพิ ว เตอร์ . แหล่ ง ที่ มา : http://th.88db.com/th/Services/Post_Detail.page/Business_Services/Engineering/?
PostID=588123
หมุดตอเล็บ หนิสอ หน่วยวิจยั พลาสมาประยุกต์เพื่อการกสิ กรรม สานักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. เครื่ องอบปลา
แห้ งด้ วยคลื่นไมโครเวฟ. แหล่งที่มา :http://www.vcharkarn.com/varticle/38525
นายรัตน์ เพชรจันทร์.การทายางแผ่นรมควัน.แหล่งที่มา : http://guru.sanook.com/encyclopedia/การทายางแผ่นรมควัน/
ฟิ สิ กส์ราชมงคล. ไมโครเวฟ (Microwave). แหล่งที่มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/38525
ประวัติไมโครเวฟ. [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).
ธนกฤต คงหัด, ขจรพงค์ เสถียร, คมสันต์ หมัดสะอ, ปิ ยะ ประสงค์จนั ทร์ และธนัสถ์ นนทพุทธ. (เครื่ องอบยางพาราแผ่ น
ด้ วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Heating for Rubber Vulcanization).
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ผลของระยะเวลาในการให้ แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่ อการเจริญเติบโตของ
สาหร่ ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J.Agardh)
Effect of Photoperiod by Light Emitting Diode on Growth of
Sea Grapes (Caulerpa lentillifera J.Agardh)
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บทคัดย่อ
การศึ กษาระยะเวลาการให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น โดยให้แสงระยะเวลาที่
แตกต่างกัน วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์(Completely Randomized Design ) แบ่งเป็ น 4 ชุดการทดลอง คือ ได้รับ
แสงจากในโรงเรื อนปกติ (ชุดควบคุม) ให้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 16 และ 24 ชัว่ โมง ตามลาดับ แต่ละชุดการทดลองมี
4 ซ้ า แต่ละซ้ าเลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่น 4 ตะกร้า โดยใส่ สาหร่ ายพวงองุ่นตะกร้าละ 50 กรัม เลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่นในกะละมัง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร ลึก 28 เซนติเมตร เติมน้ าทะเลความเค็ม 30 ppt. สูง 25 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ
ซ้ าละ 5 ppm. หลังจากการเปลี่ยนถ่ายน้ า 3 วัน/ครั้ง ทดลองเป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์ เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง การเจริ ญเติบโต
ของสาหร่ ายพวงองุ่น มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักเท่ากับ 57.42±3.24 69.67±3.07 68.33±0.81 และ 81.08 ± 2.40 กรัม ตามลาดับ เมื่อ
วิเคราะห์ ผลทางสถิ ติ พบว่ามี ความแตกต่างทางสถิ ติ (P< 0.05) โดยชุ ดการทดลองที่ ให้แสงจากหลอดไฟ แอลอี ดี เป็ น
ระยะเวลา 24 ชัว่ โมง ให้ผลการเจริ ญเติบโต ค่าน้ าหนักเฉลี่ยดีที่สุด
คาสาคัญ : สาหร่ ายพวงองุ่น, หลอดไฟแอลอีดี, ช่วงเวลาการให้แสง
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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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บทนา
สาหร่ ายสี เขียวสกุล Caulerpa เป็ นสาหร่ ายทะเลที่มีลกั ษณะนิ่มและอวบน้ า พบแพร่ กระจายทัว่ ไปทั้งในบริ เวณอ่าว
ไทยและชายฝั่งทะเลอันดามัน ในบริ เวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ของไทยประชาชนท้องถิ่นรู ้จกั นาสาหร่ าย Caulerpa มาใช้
ประโยชน์กนั เป็ นเวลานานมาแล้ว โดยเก็บรวบรวมจากแหล่งน้ าธรรมชาติมาจาหน่ายในสภาพสดตามท้องถิ่น และนิ ยมมา
รับประทานเป็ นผักสลัดหรื อผักจิ้ม นอกจากนาสาหร่ าย Caulerpa มาบริ โภคเป็ นอาหารแล้ว ยังมีการนาสาหร่ ายชนิดนี้มาใช้ใน
การบาบัดน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าก่อนการปล่อยออกสู่ ทะเล (สันติ , 2546) ซึ่ งภายหลังจากการบาบัดน้ าทิ้ ง ทาให้สาหร่ าย
ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ ว และเป็ นที่ ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคทั้งในประเทศและต่ างประเทศ โดยเฉพาะสาหร่ าย Caulerpa
lentillifera ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายพวงองุ่นจึงเรี ยกสาหร่ ายชนิ ดนี้ วา่ sea grapes หรื อ green caviar ทัลลัสประกอบด้วยสโตลอน
(stolon) ที่คืบคลานไปตามพื้นและแตกแขนงได้ ส่ วนของแขนงที่ต้ งั ตรงสู ง 1-6 เซนติเมตร มักเกิดเดี่ยวๆ ไม่ค่อยแตกแขนง
ประกอบด้วย รามูลสั (ramulus) เล็กๆ ลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2.0 มิลลิเมตร มีกา้ นสั้นๆ เรี ยงกันคล้ายช่อพริ กไทย
แต่ละรามูลสั (ramulus) มีรอยคอดระหว่างก้านและส่ วนที่เป็ นเม็ดกลมสี เขียวใส (Lewmanomont and Ogawa,1995) อย่างไรก็ตามลักษณะ
ดังกล่าวจะแปรเปลี่ยนไปตามปั จจัยสภาวะแวดล้อมที่สาหร่ ายอาศัยอยู่ ปั จจุบนั ได้นามาเลี้ยงเป็ นอาชีพหลักและอาชีพเสริ ม มี
การเลี้ยงในบ่อดิน ในบ่อซิเมนต์หรื อถังไฟเบอร์ เลี้ยงในทะเล บริ เวณกระชังเลี้ยงสัตว์น้ า สาหรับบ่อดินและบ่อซิเมนต์มีการ
เพิ่มปุ๋ ยลงไปได้แก่ ปุ๋ ยยูเรี ย ปุ๋ ยนา เพื่อเร่ งการเจริ ญเติบโตให้เร็ วขึ้น สาหร่ ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) เป็ น
พืชชนิ ดหนึ่ ง ที่ เจริ ญเติบโตโดยการสังเคราะห์แสง ( Photosynthesis) ซึ่ งเป็ นกระบวนการสะสมอาหารโดยใช้ธาตุอาหาร
และน้ า ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยมี Chlorophyll และแสงเป็ นตัวการสาคัญในการแปรเปลี่ ยนไปเป็ น แป้ งน้ าตาล
ออกซิ เจนและน้ า โดยเฉพาะแสงหากได้รับความเข้มของแสงมากหรื อน้อยเกินไปสาหร่ ายจะไม่เจริ ญเติบโต ดังนั้นในการ
เลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่นจึงต้องให้สาหร่ ายได้รับแสงที่พอเหมาะ (จูนลิฎา และคณะ, 2553) แสงที่ใช้โดยปกติได้จากแสงจาก
ธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ และแสงจากหลอดไฟ ซึ่งการเลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่นในปั จจุบนั ใช้แสงจากธรรมชาติซ่ ึงมีขอ้ ด้อยคือ
ในช่วงฤดูฝน ความเข้มของแสงที่สาหร่ ายพวงองุ่นได้รับจะน้อยเกินไป ทาให้สาหร่ ายพวงองุ่นเจริ ญเติบโตได้ชา้ หรื ออาจทา
ให้สาหร่ ายพวงองุ่นตายได้ นอกจากนี้ หากผูท้ ี่สนใจเลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่นภายในอาคารไม่สามารถเลี้ยงได้ เนื่ องจากความ
เข้มของแสงไม่เพียงพอ หากมีการนาแสงจากหลอดไฟมาใช้และประสบผลสาเร็ จ เป็ นการเพิ่มศักยภาพการผลิตสาหร่ ายพวง
องุ่นได้มากขึ้นโดยไม่ตอ้ งพึ่งพิงแสงจากดวงอาทิตย์
ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้จึงได้ใช้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี ซึ่งมีสีของแสงคล้ายกับแสงจากธรรมชาติ และได้รับ
การนิ ย มน าไปใช้ ใ นการเลี้ ยงพัน ธุ์ ไ ม้น้ ามาดั ด แปลงเพื่ อ ใช้ เ ลี้ ยงสาหร่ ายพวงองุ่ น ในระยะเวลาที่ แ ตกต่ า งกั น
ต่อการเจริ ญเติบโต และศึกษาผลตอบแทนของการเพาะเลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่นหลังจากที่เลี้ยงจนเสร็ จสิ้นการทดลอง หากการ
ทดลองครั้งนี้ ประสบผลสาเร็ จ จะนาไปใช้เป็ นข้อมูลเพื่อประดิษฐ์ตูเ้ ลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่น ซึ่ งเป็ นการต่อยอดสู่ นวัตกรรม
Thailand 4.0 ต่อไปในอนาคตต่อไป

วิธีการดาเนินการวิจัย
1.วิธีการทดลอง
1.1 การวางแผนการทดลอง
การทดลองระยะเวลาในการให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มตลอด (Completely Randomized Design : CRD) แบ่งออกเป็ น 4 ชุดการทดลอง (Treatment) แต่ละชุดการ
ทดลองมี 4 ซ้ า (Replication) ดังนี้
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ชุดการทดลองที่ 1 เลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่นโดยได้รับแสงภายในโรงเรื อน (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่นโดยได้รับแสงภายในโรงเรื อน และแสงจากหลอดไฟแอลอีดีเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง
ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่นโดยได้รับแสงภายในโรงเรื อน และแสงจากหลอดไฟแอลอีดีเป็ นเวลา 16 ชัว่ โมง
ชุดการทดลองที่ 4 เลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่นโดยได้รับแสงภายในโรงเรื อน และแสงจากหลอดไฟแอลอีดีเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
1.2 การเตรียมภาชนะและนา้ ทะเลสาหรับเลีย้ งสาหร่ าย
ดาเนิ นการทดลองเลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่นในกะละมังพลาสติกกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร จานวน 16 ใบ
โดยล้างทาความสะอาด ทาการฆ่าเชื้ อโดยใช้ ฟอร์ มาลีน 40 ppm. แช่เป็ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากนั้นล้างทาความ
สะอาดฟอร์ มาลีนออกให้หมด เติมน้ าทะเลความเค็ม 30 ppt. ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรี น 40 ppm.แล้วเติมน้ าผ่านถุงกรอง
30 ไมครอน ให้น้ ามีความสูง 15 เซนติเมตร ทาการสุ่มชุดการทดลองและซ้ าตามแผนการทดลองแล้วติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี
ตามชุดการทดลองที่กาหนดไว้ โดยให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี เป็ นระยะเวลา 8 6 และ 24 ชัว่ โมง ความเข้มของแสงที่
ระดับผิวน้ ามี ค่าเฉลี่ ย 870 ลักซ์ โดยควบคุมการปิ ดเปิ ดไฟฟ้ าด้วยอุปกรณ์ Timer ส่ วนชุ ดควบคุมได้รับแสงจากภายใน
โรงเรื อน ความเข้มของแสงที่ระดับผิวน้ าเฉลี่ย 210 ลักซ์ ในเวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนมืดสนิท
1.3 การเตรียมพันธุ์สาหร่ ายในการทดลอง
นาพันธุ์สาหร่ ายพวงองุ่นจากฟาร์ มเลี้ยงสาหร่ ายมาใช้เป็ นท่อนพันธุ์ สาหรับการทดลองทั้ง 4 ชุดการทดลอง โดย
ใส่สาหร่ ายลงในตะกร้าพลาสติกขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จานวน 50 กรัม/ตะกร้า รวมทั้งสิ้น 64 ใบ นาตะกร้าที่ใส่
สาหร่ ายแล้วใส่ในกะละมัง กะละมังละ 3 ตะกร้า
1.4 การจัดการระหว่ างการเลีย้ งและการเพิม่ ธาตุอาหาร
ทาการเปลี่ยนถ่ายน้ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และรักษาความเค็มของน้ าทะเลให้อยูใ่ นระดับ 30 ppt โดยการเติมน้ าจืดเพื่อลดความ
เค็ม ทาการกาจัดสาหร่ ายชนิ ดอื่นที่ข้ ึนปะปนได้แก่ สาหร่ ายขนนก สาหร่ ายไส้ไก่ ฯลฯ และตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ สาคัญ
ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็ นกรดเป็ นด่าง และความเค็ม ทุกๆ 7 วัน บันทึกผล
การใส่ ปุ๋ยในการเลี้ยงสาหร่ าย ปุ๋ ยที่ใช้คือ น้ าหมักชีวภาพ ซึ่ งได้จากการนา เศษปลา:กากน้ าตาล:น้ า ในอัตราส่ วน
1:1:1 และเติมจุลินทรี ยช์ ่วยเร่ งการย่อยสลาย ในปริ มาณ 25 กรัม/ปริ มาตร 50 ลิตร หมักเป็ นเวลา 1 เดือนนามาใช้เป็ นปุ๋ ยใน
การทดลอง ใส่ในปริ มาณเท่ากันทุกชุดการทดลอง 3 วัน/1 ครั้ง ๆ ละ 5 ppm./กะละมัง
2. วิธีเก็บข้ อมูล
ชัง่ น้ าหนักสาหร่ ายทุกชุดการทดลอง ด้วยตาชัง่ ขนาดเล็ก โดยก่อนชัง่ น้ าหนักต้องให้มีน้ าเหลือน้อยที่สุด แล้วจึงทา
การชัง่ น้ าหนัก ทาการชัง่ ทุกๆ 1 สัปดาห์ จดบันทึกน้ าหนักของสาหร่ าย คานวนค่าไฟฟ้าที่ใช้เลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่น ทุกชุด
การทดลองเพื่อหาต้นทุนค่าไฟฟ้าในการเลี้ยงสาหร่ าย
สูตรที่ใช้ในการคานวณด้านน้ าหนักและต้นทุน
(1) น้ าหนักเฉลี่ย (Average weight)
น้ าหนักเฉลี่ย =
น้ าหนักรวม
จานวนตะกร้าทั้งหมด
(2) น้ าหนักเพิ่ม (Weight gain)
น้ าหนักเพิ่ม = น้ าหนักเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง – น้ าหนักเริ่ มต้น
(3) น้ าหนักเพิ่มต่อวัน (Average diary growth)
ADG = [(น้ าหนักเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง – น้ าหนักเริ่ มต้น)]
จานวนวันที่เลี้ยง
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(4) เปอร์เซ็นต์น้ าหนักที่เพิ่ม (% Weight gain % WG)
WG (%) = [(น้ าหนักสุดท้าย – น้ าหนักเริ่ มต้น)] x 100
น้ า ห นั ก
เริ่ มต้น
(วิมล, 2536)
(5) ค่ากระแสไฟฟ้า
กาลังไฟฟ้า (วัตต์)×ชัว่ โมงการใช้งาน×จานวนวัน×ค่าไฟฟ้า(ต่อหน่วย) = บาท
1000
(6) ผลตอบแทน
(น้ าหนักรวมของชุดการทดลอง × 300) - ค่ากระแสไฟฟ้า
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นาข้อมูลน้ าหนักของสาหร่ ายพวงองุ่นมาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบสุ่ มตลอด (Completely Randomized
Design : CRD) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดี ยว (One Way Analysis of Variance) และเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่ า งของค่า เฉลี่ ย แต่ล ะชุ ดการทดลองโดยวิธี DMRT (Duncan,s New Multiple Range Test) ที่ ร ะดับความเชื่ อ มัน่ 95
เปอร์เซ็นต์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ( Snedecor and Cochran, 1967)
5. สถานทีท่ าการทดลองและระยะเวลาการทดลอง
ทดลอง ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง เริ่ มทดลอง
ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระยะเวลาในการดาเนินการการทดลอง 7 สัปดาห์

ผลการทดลอง
การเจริญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น
นา้ หนักเฉลีย่
เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลองเลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่น เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ ายที่ เลี้ยงโดยไม่ให้แสงแอลอี ดี
ให้แสงแอลอี ดี 8 ชั่วโมง ให้แสงแอลอี ดี 16 ชั่วโมง และ ให้แสงแอลอี ดี 24 ชั่วโมง มี น้ าหนักเฉลี่ ยเท่ ากับ 57.42±3.24
69.67±3.07 68.33±0.81 และ 81.08±2.40 กรั ม ตามลาดับ เมื่ อนามาวิเคราะห์ ทางสถิ ติ พบว่ามี ความแตกต่างทางสถิ ติ
(P<0.05)
นา้ หนักเพิม่
เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลองเลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่น เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ ายที่ เลี้ยงโดยไม่ให้แสงแอลอี ดี
ให้แสงแอลอีดี 8 ชัว่ โมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชัว่ โมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชัว่ โมง มีน้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยเท่ากับ 7.41±3.24
19.66±0.82 18.33±3.07 และ 31.08 ±2.41 กรั ม ตามล าดับ เมื่ อ น ามาวิเคราะห์ ทางสถิ ติ พบว่า มี ค วามแตกต่างทางสถิ ติ
(P<0.05)
นา้ หนักเพิม่ ต่อวัน
เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลองเลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่น เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ ายที่ เลี้ยงโดยไม่ให้แสงแอลอี ดี
ให้แ สงแอลอี ดี 8 ชั่ว โมง ให้แ สงแอลอี ดี 16 ชั่ว โมง และ ให้แ สงแอลอี ดี 24 ชั่ว โมง มี น้ า หนัก เพิ่ ม ต่ อ วัน เฉลี่ ย เท่ า กับ
0.15±0.06 0.40±0.02 0.38±0.06 และ 0.63±0.05 กรัม ตามลาดับ เมื่อนามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ
(P<0.05)
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เปอร์ เซ็นต์ นา้ หนักทีเ่ พิม่
เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลองเลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่น เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ ายที่ เลี้ยงโดยไม่ให้แสงแอลอี ดี
ให้แสงแอลอีดี 8 ชัว่ โมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชัว่ โมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชัว่ โมง มีเปอร์ เซ็นต์น้ าหนักที่เพิ่มเฉลี่ยเท่ากับ
14.83±6.48 39.33±1.63 36.67±6.15 และ 62.17±4.82 กรัม ตามลาดับ เมื่อนามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่าง
ทางสถิติ (P<0.05)
ค่ ากระแสไฟฟ้ า
เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลองเลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่น เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ ายที่ เลี้ยงโดยไม่ให้แสงแอลอี ดี
ให้แสงแอลอีดี 8 ชัว่ โมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชัว่ โมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชัว่ โมง มีค่ากระแสไฟฟ้าต่อหลอดเฉลี่ยเท่ากับ
0.00 3.52 7.06 และ 10.58 บาทต่อหลอดตามลาดับ
ผลตอบแทน
เมื่อเสร็ จสิ้ นการทดลองเลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่น เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ ายที่ เลี้ยงโดยไม่ให้แสงแอลอี ดี
ให้แสงแอลอีดี 8 ชัว่ โมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชัว่ โมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชัว่ โมง มีค่าผลกาไรเท่ากับ 51.67 64.80 54.44
และ 62.39 บาท ตามลาดับ
ตารางที่ 1 การเจริ ญเติบโตด้านน้ าหนักเฉลี่ย (กรัม) ของสาหร่ ายพวงองุ่นที่ให้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี ในระยะเวลาที่
ต่างกัน ของการทดลอง เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์
ระยะเวลาในการให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี
สัปดาห์
แสงภายในโรงเรื อน
8 ชัว่ โมง
16 ชัว่ โมง
24 ชัว่ โมง
a
a
a
0
50.00±0.000
50.00±0.000
50.00±0.000
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 : เปรี ยบเทียบทางสถิติในแนวตั้ง แสดงโดยการใช้อกั ษรตัวยก ที่แตกต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่
ระดับนัยสาคัญ (P<0.05)
ตารางที่ 2 น้ าหนักเฉลี่ย (กรัม±SE) น้ าหนักเพิ่ม (กรัม±SE) น้ าหนักเพิ่มต่อวัน (กรัม/วัน±SE) เปอร์เซ็นต์น้ าหนักที่เพิ่ม
ค่ากระแสไฟฟ้า และ ผลตอบแทน ของการทดลอง เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์
ชุดการ
น้ าหนัก(กรัม) น้ าหนักเพิ่ม น้ าหนักเพิ่อ เปอร์เซ็นต์ ค่าระแส
ผลตอบ
ทดลอง
สิ้นสุดการ
(กรัม)
ต่อวัน
น้ าหนักที่
ไฟฟ้า
แทน (บาท)
ทดลอง
(กรัม/วัน)
เพิ่ม
(บาท)
ได้รับแสง
ภายใน
57.41±3.24c 7.41±3.24c 7.41±3.24c
15±0.06c
0.00±0.0
51.67
โรงเรื อน
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แอลอีดี 8 69.66±0.82b 19.66±0.82b 19.66±0.82b 40±0.02b
3.52±0.0
64.80
ชัว่ โมง
แอลอีดี 16 68.33±3.07b 18.33±3.07b 18.33±3.07b 38±0.06b
7.06±0.0
54.44
ชัว่ โมง
แอลอีดี 24 81.08±2.41a 31.08±2.41a 31.08±2.41a
63±0.05a 10.58±0.0
62.39
ชัว่ โมง
หมายเหตุ : เปรี ยบเทียบทางสถิติในแนวตั้ง แสดงโดยการใช้อกั ษรตัวยก ที่แตกต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่
ระดับนัยสาคัญ (P<0.05)

ภาพที่ 1 น้ าหนักเฉลี่ย (กรัม±SE) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์
หมายเหตุ : T1 คือ ได้รับแสงภายในโรงเรื อน
T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 ชัว่ โมง
T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 16 ชัว่ โมง
T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 24 ชัว่ โมง

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ภาพที่ 2 น้ าหนักเพิ่ม (กรัม±SE) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์
หมายเหตุ : T1 คือ ได้รับแสงภายในโรงเรื อน
T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 ชัว่ โมง
T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 16 ชัว่ โมง
T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 24 ชัว่ โมง

ภาพที่ 3 น้ าหนักเพิ่มต่อวัน (กรัม/วัน±SE) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์
หมายเหตุ : T1 คือ ได้รับแสงภายในโรงเรื อน
T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 ชัว่ โมง
T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 16 ชัว่ โมง
T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 24 ชัว่ โมง
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ค่ ากระแสไฟฟ้ า(บาท)

ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักที่เพิ่ม (กรัม±SE) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์
หมายเหตุ : T1 คือ ได้รับแสงภายในโรงเรื อน
T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 ชัว่ โมง
T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 16 ชัว่ โมง
T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 24 ชัว่ โมง

12
10
8
6
4
2
0

10.584±0.000
7.056±0.000
3.528±0.000
0
1

2

3

4

ชุดการทดลอง
ภาพที่ 5 ค่ากระแสไฟฟ้า (บาท±SE) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์
หมายเหตุ : T1 คือ ได้รับแสงภายในโรงเรื อน
T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 ชัว่ โมง
T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 16 ชัว่ โมง
T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 24 ชัว่ โมง
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วิจารณ์ผล
1. ผลของการเจริญเติบโต
การศึกษาผลของระยะเวลาในการให้แสง แอลอีดี ต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น แบ่งการทดลองเป็ น
4 ชุ ด การทดลอง คื อ ให้แ สงภายในโรงเรื อน (ชุ ด ควบคุ ม ) ให้แ สงจากหลอดแอลอี ดี 8 16 และ 24 ชั่ว โมง ตามลาดับ
ให้ค่าน้ าหนักเฉลี่ ย เท่ ากับ 57.41±3.24 69.66±0.82 68.33±3.07 และ 81.08±2.41 กรั ม ตามลาดับ ซึ่ งน้ าหนักเฉลี่ ยที่ ได้มี
ความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) และพบว่าความเข้มแสงของหลอดไฟ แอลอีดี 3 วัตต์ ให้ความเข้มแสงที่ระดับผิวน้ าเฉลี่ย
เท่ากับ 870 ลักซ์ เพียงพอที่จะทาให้สาหร่ ายพวงองุ่นเจริ ญเติบโตได้ โดยแสงภายในโรงเรื อนวัดที่ระดับผิวน้ าให้ความเข้ม
แสงเฉลี่ยเท่ากับ 210 ลักซ์ ในเวลากลางวัน ซึ่งแสงภายในโรงเรื อนไม่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น เห็น
ได้จากการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่นในชุดการทดลองที่ 1 ซึ่ งมีค่าน้อยที่สุด สาหรับค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ าที่ สาคัญต่อ
การเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น จากการตรวจวัดพบว่า ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.02 ค่าความเป็ นด่าง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.60 อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.56 องศาเซลเซี ยส ความเค็มมีเฉลี่ยเท่ากับ 30.32 ppt.ออกซิ เจนที่ละลาย
น้ ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ppm. ซึ่งคุณภาพน้ าที่วดั ได้อยูใ่ นช่วงที่เหมาะสมกับ
การเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น สอดคล้องกับการรายงานของ (นัยนา, 2529; เปี่ ยมศักดิ์, 2525; Horstman 1983)
ระยะเวลาของการให้แสงที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น จากการทดลองให้แสง ปกติจากใน
อาคาร ให้แสงจากหลอดไฟ 8 ชัว่ โมง/วัน ตั้งแต่เวลา 6.00-14.00 น. ให้แสงจากหลอดไฟ 16 ชัว่ โมง/วัน ตั้งแต่เวลา 6.0022.00 น. และให้แสงจากหลอดไฟ 24 ชัว่ โมง จากการทดลองพบว่า สามารถให้แสงได้ตลอดเวลา เนื่ องจากโดยธรรมชาติ
ของพืช เวลากลางคืน พืชจะไม่มีการสังเคราะห์แสงหรื อมีการสังเคราะห์แสงน้อยมาก เพราะความเข้มของแสงน้อยทาให้มี
แต่กระบวนการหายใจ ถ้าให้แสงในปริ มาณที่เพียงพอสาหร่ ายก็จะสามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ต่อเนื่อง ทาให้
สาหร่ ายพวงองุ่ นเจริ ญเติบโตได้ดี จึ งทาให้ ชุดการทดลองที่ 4 มีอตั ราการเจริ ญเติบโตดี ที่สุด ให้ค่าน้ าหนักเฉลี่ยเท่ ากับ
81.08±2.41 กรั ม ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การทดลองของ Horstmarnn (1983) ถึ ง กิ จ กรรมการสั ง เคราะห์ แ สงของสาหร่ า ย
Caulerpa racemose โดยวัดการแลกเปลี่ยนออกซิเจน ที่ระดับความลึกของน้ าต่างๆกัน คือ บริ เวณผิวน้ า ลึกจากผิวน้ า 3 เมตร
และลึกจากผิวน้ า 10 เมตร (การส่องผ่านของแสง 100%, 50% และ 10% ตามลาดับ) จากการทดลองพบว่าสาหร่ ายมีอตั ราการ
แลกเปลี่ยนออกซิเจน สูงสุดที่ระดับความลึกจากผิวน้ า 10 เมตร
2. ผลตอบแทน
จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้ ชุดการทดลองที่ให้แสงภายในโรงเรื อน (ชุดควบคุม) ให้ผลตอบแทนมากที่สุด
เท่ากับ 64.80 บาท แต่ในการทดลองครั้งนี้ ปริ มาณที่เลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่นน้อยเกินไปยังมีที่วา่ งเหลือมากทาให้เปรี ยบเทียบ
กับชุ ดการทดลองที่ ให้แสง 24 ชั่วโมง แล้ว ให้ผลตอบแทนไม่ต่างกัน จึ งมี แนวโน้มว่าถ้าเลี้ยงให้ปริ มาณที่ มากกว่าการ
ทดลองจะส่งผลให้ผลตอบแทนของชุดการทดลองที่ให้แสง 24 ชัว่ โมง ดีที่สุด

สรุ ปผลการวิจัย
1.เลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่น โดยให้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 ชัว่ โมง/วัน 16 ชัว่ โมง/วัน และ 24 ชัว่ โมง/วัน พบว่าชุด
การทดลองที่ให้แสง 24 ชัว่ โมง/วัน ทาให้การเจริ ญเติบโตดีที่สุด
2. ผลตอบแทนในการเลี้ยงสาหร่ ายพวงองุ่นโดยให้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี ชุดการทดลองที่ให้ผลกาไรสูงที่สุด
คือชุดการทดลองที่ให้แสง 8 ชัว่ โมง/วัน
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ผลของระดับพลังงานใช้ ประโยชน์ ได้ ในอาหารต่ อประสิ ทธิภาพการผลิต
และการสะสมไขมัน ของสุ กรรุ่ นลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์ จไวท์ × แลนด์ เรซ)นา้ หนัก 30-65 กิโลกรัม
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 มุทาลัย1* ยุวเรศ เรื องพานิช1 และ เสกสม อาตมางกูร1
Pannipa Mutalai1* Yuwares Ruangpanit1 and Seksom Attamangkune1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิต
และการสะสมไขมัน ของสุกรรุ่ นลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์จไวท์ × แลนด์เรซ) น้ าหนัก 30-65 กิโลกรัม วางแผนการทดลอง
แบบ 2 × 3 แฟคทอเรี ยลใน CRD โดยมีปัจจัยคือเพศ (เพศผูต้ อนและเพศเมีย) และระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร
3 ระดับ (3,150, 3,250 และ 3,350 Kcal/kg) ใช้สุกรจานวน 120 ตัว เป็ นเพศเมีย 60 ตัว และเพศผูต้ อน 60 ตัว แบ่งเป็ น 6 กลุ่ม
กลุ่มละ 2 ซ้ า ซ้ าละ 10 ตัว มี อาหารและน้ าให้กินเต็มที่ ผลการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองที่ ได้รับอาหารที่ มีพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ 3,150 Kcal/kg มีอตั ราการกินได้ต่อวันและปริ มาณไลซี นที่ได้รับต่อวันสู งกว่ากลุ่ม 3,250 และ 3,350 Kcal/kg
(P < 0.01) ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวันของสุ กรกลุ่ม 3,150 และ 3,350 Kcal/kg แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P > 0.05) ขณะที่กลุ่ม 3,250 Kcal/kg ต่ากว่ากลุ่ม 3,150 Kcal/kg (P < 0.01) สุกรเพศผูต้ อนมีอตั ราการกิน
ได้ต่อวัน ปริ มาณไลซี นและปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวันสู งกว่าสุ กรเพศเมีย (P < 0.01) พบปฏิ สัมพันธ์
(interaction) ระหว่างเพศกับระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่ออัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันและประสิ ทธิภาพการใช้
อาหาร โดยปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวันสู งขึ้นในสุ กรกลุ่ม 3,150 และ 3,350 Kcal/kg ส่ งผลให้อตั ราการ
เจริ ญเติบโตสู งขึ้นในสุ กรเพศผูต้ อนแต่ไม่พบความแตกต่างในสุ กรเพศเมีย ส่ วนประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหาร พบว่าระดับ
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารที่ 3,350 Kcal/kg ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารดี ข้ ึนในสุ กรเพศผูต้ อน แต่ไม่พบ
ความแตกต่างในสุกรเพศเมีย ที่ตาแหน่งซี่โครงซี่ที่ 10 ความลึกเนื้อสันของสุกรเพศผูต้ อนและสุกรเพศเมียแตกต่างอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (P > 0.05) ขณะที่สุกรเพศผูต้ อนมีความหนาไขมันสันหลังสูงกว่าสุ กรเพศเมีย (P < 0.01) และความหนา
ไขมันสันหลังเพิ่มขึ้นเมื่อระดับพลังงานที่ได้รับต่อวันเพิ่มขึ้นในกลุ่ม 3,150 และ 3,350 Kcal/kg (P < 0.05)
คาสาคัญ : พลังงานใช้ประโยชน์ได้, ประสิ ทธิภาพการผลิต, การสะสมไขมัน, สุกรรุ่ น, 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).
Keywords : Metabolizable Energy, Growth Performance, Fat Deposition, Growing Pigs, Crossbreed
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บทนา
การปรับปรุ งสายพันธุ์สุกรมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากตลอดช่วงระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมา มีการนาเข้าสาย
พันธุ์จากต่างประเทศทั้งจากยุโรป อเมริ กา และแคนาดา มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการคัดเลือกและปรับปรุ งสาย
พันธุ์สุกรใหม่ๆให้มีจานวนลูกต่อแม่สูงขึ้น การเจริ ญเติ บโตเร็ ว ประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารดี ข้ ึ น การสร้ างเนื้ อแดงใน
ระดับสู ง ตลอดจนคุณภาพซากที่ดีข้ ึน (สมชัย , 2532) ส่ งผลให้ผเู ้ ลี้ยงสุ กรต้องพัฒนาและปรับปรุ งการประกอบสู ตรอาหาร
ให้กา้ วทันกับพันธุกรรมของสุกรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งหวังให้สุกรได้แสดงศักยภาพทางพันธุกรรมที่มีอยูไ่ ด้อย่างเต็มที่
รู ปแบบของฟาร์ มสุ กรในประเทศไทยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงออกได้เป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ ฟาร์ มผลิตสุ กรขุน
ฟาร์มผลิตสุกรพันธุ์ และฟาร์มผลิตสุกรครบวงจร ฟาร์มผลิตสุกรพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์หรื อฟาร์มผลิตสุ กรครบวงจรบางฟาร์ ม
จะมีการเลี้ยงสุ กรพันธุ์แท้เพื่อผลิตสุ กรพันธุ์แท้หรื อสุ กร 2 สายพันธุ์ ที่จะนาไปใช้เป็ นแม่พนั ธุ์เพื่อผลิตลูกสุ กร 3 สายพันธุ์
ต่อไปหรื อเพื่อทดแทนในฟาร์ม (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด, ม.ป.ป.) แม่พนั ธุ์ที่นิยมนามาผลิตเป็ นลูกผสม 2 สาย
พันธุ์ ส่วนมากเป็ นแม่พนั ธุ์แลนด์เรซและลาร์จไวท์ เนื่องจากมีลกั ษณะความเป็ นแม่ที่ดี ให้ลูกดก เลี้ยงลูกดี มีน้ านมมากเป็ น
ต้น (นาม และ สุกญั ญา, 2537) ทั้งนี้ผลผลิตลูกในฟาร์มสุกรพ่อแม่พนั ธุ์ มีความน่าจะเป็ นในการเกิดลูกสุกรเพศผูแ้ ละเพศเมีย
ต่อครอกตามธรรมชาติอยูท่ ี่อตั รา 50:50 ลูกสุ กรเพศเมียจะถูกนาไปเลี้ยงเพื่อเป็ นแม่พนั ธุ์ ขณะที่ลูกสุ กรเพศผูจ้ ะถูกตอนเพื่อ
เลี้ยงขายเป็ นสุ กรขุน และด้วยวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงที่แตกต่างกันนี้ เป้ าหมายด้านการเจริ ญเติบโตและการสะสมเนื้อแดง
หรื อการสะสมไขมันจึงไม่เหมือนกัน โดยฟาร์มต้องการให้สุกรเพศเมียมีอตั ราการเจริ ญเติบโต การสะสมเนื้อแดงและไขมัน
ในระดับ ปานกลาง เพื่อลดปั ญหาขาจากการเพิ่มน้ าหนักตัวให้มีอายุการใช้งานได้นานหลังจากผสมพันธุ์ ตรงกันข้ามกับสุกร
เพศผูต้ อนที่ตอ้ งการให้มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเร็ ว มีการสะสมเนื้ อแดงมาก และการสะสมไขมันน้อย เพื่อให้เป็ นไปตาม
ความต้องการของตลาดและมีผลกาไรมากที่สุด
การเจริ ญเติบโตของสุกรหรื อน้ าหนักตัวที่เพิม่ ขึ้นเมื่อสุกรอายุมากขึ้นเป็ นเป็ นผลจากการสะสมปริ มาณเนื้อเยื่อเนื้ อ
แดง เนื้ อเยื่อไขมัน และกระดูกที่แตกต่างกัน (สมชัย, 2532) ในระยะรุ่ นสุ กรจะมีการเพิ่มน้ าหนักตัวต่อวันสู งที่ สุดและเป็ น
การสร้างกล้ามเนื้อเป็ นหลัก โดยอัตราการสะสมโปรตีนที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากการได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นในช่วงนี้จะไม่ส่งผลต่อ
ไขมัน สะสมที่ ม ากเกิ นหรื อสัดส่ ว นอาหารที่ ใช้ต่อ การเพิ่ม น้ า หนัก ตัว 1 กิ โ ลกรั ม ที่ เพิ่ มขึ้ น และเพศมี ผลค่อนข้างน้อย
(Cole et al. 1993) ความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมโปรตีนในร่ างกายกับโปรตีนและพลังงานที่ กินประกอบด้วย 2 ระยะ
ระยะแรกเรี ยกว่า protein-dependent phase เป็ นระยะที่การสะสมโปรตีนเพิ่มมากขึ้นเป็ นเส้นตรงสัมพันธ์กบั โปรตีนที่กินโดย
ไม่ข้ ึนกับระดับพลังงานที่ กินหรื อปั จจัยอื่นจากตัวสัตว์เช่น เพศหรื อพันธุ กรรม และระยะที่ 2 เรี ยกว่า energy-dependent
phase ในระยะนี้ การสะสมของโปรตีนจะเพิ่มขึ้นเมื่อให้พลังงานเพิ่มขึ้น (Cole et al., 1993) ซึ่ งกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
การสะสมโปรตีนต่อพลังงานที่ ได้รับจากอาหาร linear-plateau model ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่ สุดในการ
อธิ บายปฏิ สัมพันธ์ระหว่างการสะสมโปรตีนและพลังงาน (Van Milgen and Noblet, 2002) โดยเมื่อแกนตั้งคือการสะสม
โปรตีนและแกนนอนคือพลังงานที่ได้รับ การสะสมโปรตีนจะเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นเส้นตรงกับพลังงานจนถึงจุดสู งสุ ดของการ
สะสมโปรตีน (PDmax) ในขณะที่ ความชันของเส้นกราฟจะถูกกาหนดโดยการแบ่งส่ วนของพลังงานที่ได้รับไประหว่าง
โปรตีนสะสมและไขมันสะสม ค่า PDmax นี้ ถูกกาหนดโดยพันธุ กรรม และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามอายุและน้ าหนักตัวจนถึง
60-80 กิโลกรัม อย่างไรก็ตามความไวของการเพิ่มขึ้นของโปรตีนสะสมกับการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานที่ได้รับในสัตว์
น้ าหนักน้อยมีมากกว่าน้ าหนักมาก การลดปริ มาณการกิ นอาหารของสัตว์จะส่ งผลต่อทั้งการลดโปรตีนสะสมและไขมัน
สะสมในสัตว์น้ าหนักต่าขณะที่จะมีผลต่อการเพิ่มไขมันในสัตว์ที่โตกว่า (Halas, 2011) ทั้งนี้ Quiniou et al. (1996) รายงานว่า
ความชันของกราฟระหว่างการสะสมโปรตีนและพลังงานในสุ กรเพศผูส้ ู งกว่าเพศผูต้ อนและสอดคล้องกับรายงานของ
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Campbell and Taverner (1988) ที่ ว่าความชันของกราฟระหว่างการสะสมโปรตีนและพลังงานในกลุ่มสุ กรชนิ ดให้เนื้ อสู ง
กว่ากลุ่มสุกรให้ไขมัน
อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับระดับพลังงานต่อการเจริ ญเติบโตในสุ กรลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์จไวท์ ×แลนด์เรซ)
เพศเมียและเพศผูต้ อนต่อการเจริ ญเติบโตและการสะสมไขมันในระยะรุ่ นยังมีนอ้ ย ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นต้องศึกษาระดับ
พลังงานในอาหารที่ เหมาะสม เพื่อให้ประสิ ทธิ ภาพการเจริ ญเติ บโตเต็มที่ ตามศักยภาพของสายพันธุ์แ ละสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การใช้งาน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. โรงเรื อนทดลอง
โรงเรื อนที่ใช้ในการทดลองเป็ นโรงเรื อนระบบปิ ด มีการควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรื อนด้วยระบบระเหยไอน้ า
(evaporative cooling system) พื้ น คอกเป็ นแสลตปู น มี อุ ป กรณ์ ใ ห้อ าหารเรี ย กว่า เครื่ อ งทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสุ กร
(Pig Performance Testing System) จานวน 1 เครื่ องต่อคอก และที่ให้น้ าแบบหัวกัดจานวน 2 หัวต่อคอก
2. สัตว์ ทดลอง
ใช้สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์จไวท์ × แลนด์เรช) น้ าหนักตัวเฉลี่ยเริ่ มต้นประมาณ 30 กิโลกรัม ที่อายุประมาณ
11 สัปดาห์ จานวน 120 ตัว วางแผนการทดลองแบบ 2 × 3 แฟคทอเรี ยลใน CRD (2 × 3 factorial experiments in CRD)
รวมเป็ น 6 ทรี ตเมนต์คอมบิเนชัน่ ทรี ตเมนต์ละ 2 ซ้ า ซ้ าละ 10 ตัว และได้รับอาหารที่มีระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ใน
ระดับ 3,150 3,250 และ 3,350 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม ตามลาดับดังนี้
กลุ่มที่ 1 สุกรเพศผูต้ อน ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,150 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
กลุ่มที่ 2 สุกรเพศผูต้ อน ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,250 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
กลุ่มที่ 3 สุกรเพศผูต้ อน ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,350 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
กลุ่มที่ 4 สุกรเพศเมีย ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,150 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
กลุ่มที่ 5 สุกรเพศเมีย ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,250 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
กลุ่มที่ 6 สุกรเพศเมีย ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,350 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
เลี้ยงสุ กรในคอกขนาด 4.5 × 6 เมตร จานวน 10 ตัวต่อคอก (เพศผูต้ อน 6 คอก และเพศเมีย 6 คอก) สุ กรทุกตัวได้รับน้ าและ
อาหารแบบกินเต็มที่ (ad libitum) ตลอดเวลา สามารถเข้ากินอาหารอย่างอิสระครั้งละตัว จากเครื่ อง Pig Performance Testing
เหมือนกันทุกกลุ่ม โดยก่อนเริ่ มต้นงานทดลองทาการเลี้ยงปรับสภาพด้วยอาหารสุ กรระยะเล็กสู ตรเดียวกันทุกกลุ่มเป็ นเวลา
1 สัปดาห์ จากนั้นทาการเลี้ยงสุกรด้วยอาหารทดลองเป็ นระยะเวลา 35 วัน
3. อาหารทดลอง
องค์ประกอบและปริ มาณโภชนะของอาหารทดลองแสดงในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของอาหารทดลอง
ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร (กิโลแคลอรี /กิโลกรัม)
3,150
3,250
3,350
ข้าวสาลี
15.0
15.0
15.0
ข้าวโพด
39.2
45.0
49.8
กากมันสาปะหลัง
3.0
ราข้าวสาลี
15.0
11.0
น้ ามันปาล์ม
2.3
2.3
2.5
ถัว่ เหลืองไขมันเต็ม
11.0
10.0
11.0
กากถัว่ เหลืองสกัดน้ ามัน 48%
8.2
9.3
11.4
เนื้อและกระดูกไก่ป่น 50%
3.5
3.5
3.5
เกลือ
0.45
0.45
0.45
โมโนแคลเซี่ยมฟอสเฟต
0.92
0.96
1.03
แคลเซี่ยมคาร์บอเนต
0.60
0.59
0.48
ซีโอไลต์
1.96
อะลิเมท 88%
0.35
0.35
0.35
แอล-ไลซีน 98.5%
0.78
0.78
0.74
แอล-ทริ ปโตเฟน 98.0%
0.07
0.07
0.07
แอล-ทรี โอนีน 98.5%
0.34
0.33
0.32
โคลีนคลอไรด์ 75%
0.12
0.12
0.12
วิตามินและแร่ ธาตุพรี มิกซ์*
0.18
0.18
0.18
รวม
100.00
100.00
100.00
หมายเหตุ: * วิตามินและแร่ ธาตุพรี มิกซ์ 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย วิตามินเอ 10,000 IU; วิตามิน ดี 3 1,500 IU;
วิตามินอี 50 มิลลิกรัม; วิตามินเค 3 2 มิลลิกรัม; วิตามินบี 1 2 มิลลิกรัม; วิตามินบี 2 5 มิลลิกรัม;
วิตามินบี 3 25 มิลลิกรัม; วิตามินบี 5 30 มิลลิกรัม; วิตามินบี 6 5 มิลลิกรัม; วิตามินบี 12 0.02 มิลลิกรัม;
กรดโฟลิค 1.5 มิลลิกรัม; ไบโอติน 0.15 มิลลิกรัม; แมงกานีส 40 มิลลิกรัม; สังกะสี 125 มิลลิกรัม;
เหล็ก 110 มิลลิกรัม; คอปเปอร์ 12 มิลลิกรัม; ไอโอดีน 0.25 มิลลิกรัม; ซีลีเนียม 0.25 มิลลิกรัม
วัตถุดิบ (กิโลกรัม)
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางโภชนะของอาหารทดลองที่ได้จากการคานวณ
องค์ประกอบทางโภชนะ
ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร (กิโลแคลอรี /กิโลกรัม)
โดยการคานวณ (%)
3,150
3,250
3,350
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (kcal/kg)
3,156
3,254
3,352
โปรตีน
18.0
18.0
18.0
ไขมัน
6.81
6.71
6.88
เยือ่ ใย
3.45
3.21
3.00
เถ้า
7.31
5.34
5.23
แคลเซียม
0.85
0.85
0.85
ฟอสฟอรัสรวม
0.76
0.74
0.69
ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้
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
ทรี โอนีน
0.93
0.92
0.92
ทริ ปโตเฟน
0.25
0.25
0.25
โคลีน (mg/kg)
1,700
1,700
1,700
4. การบันทึกข้ อมูล
ในระหว่างการศึกษาทดลองมีการบันทึกและเก็บข้อมูลของลักษณะต่างๆ ได้แก่ อายุสุกรเมื่อเริ่ มต้นและสิ้นสุดการ
ทดลอง น้ าหนักสุ กรทุกตัวเมื่อเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดการทดลอง น้ าหนักสุ กรและปริ มาณอาหารที่กินเป็ นรายวันทุกตัวตลอด
ระยะเวลาการทดลองด้ว ยเครื่ อ งทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของสุ ก ร (Pig Performance Testing) ความหนาไขมัน สัน หลัง
(back fat thickness) และความลึกเนื้ อสันที่ ตาแหน่ งซี่ โครงคู่ที่ 10 โดยใช้เครื่ องอัลตร้าซาวด์แบบรี ลไทม์เมื่อเริ่ มต้นและ
สิ้นสุดการทดลอง บันทึกการป่ วย ลักษณะอาการ การรักษา และการเสี ยหายของสุกรตลอดระยะเวลาของการทดลอง บันทึก
อุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรื อนทุกวันตลอดระยะเวลาของการทดลอง
5. การคานวณลักษณะทีท่ าการศึกษา
นาค่าที่บนั ทึกไว้มาคานวณหาค่าต่างๆ ที่แสดงถึงประสิ ทธิ ภาพการเจริ ญเติบโต ได้แก่ อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน ปริ มาณ
อาหารที่กินต่อตัวต่อวัน ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้และไลซีนที่ได้รับต่อตัวต่อวัน และประสิ ทธิภาพการใช้อาหาร โดย
ใช้สูตรการคานวณ ดังนี้
อัตราการเจริ ญเติบโต (กรัม/วัน)
=
น้ าหนักตัวที่เพิม่ ขึ้น
(average daily gain)
จานวนวันที่ทาการทดลอง
ปริ มาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน (กรัม)
=
ปริ มาณอาหารที่กินตลอดช่วงการทดลอง
(average daily feed intake)
จานวนวันที่ทาการทดลอง
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ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวัน = ปริ มาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน (กรัม) ×
ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร
ปริ มาณไลซีนที่ได้รับต่อวัน

= ปริ มาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน (กรัม) × ระดับไลซีนในอาหาร

ประสิ ทธิภาพการใช้อาหาร
(Feed conversion ratio)

= น้ าหนักอาหารที่กินตลอดช่วงการทดลอง
น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นตลอดช่วงการทดลอง

ความหนาไขมันสันหลังที่เพิ่มขึ้น
(∆fat depth)

= ความหนาไขมันสันหลังเมื่อสิ้นสุดการทดลอง –
ความหนาไขมันสันหลังเมื่อเริ่ มต้นการทดลอง

ความลึกเนื้อสันที่เพิ่มขึ้น
= ความลึกเนื้อสันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง –
(∆loin depth)
ความลึกเนื้อสันเมื่อเริ่ มต้นการทดลอง
6. การวิเคราะห์ ทางเคมีของอาหารทดลอง
สุ่ มเก็บตัวอย่างอาหารในระหว่างกระบวนการบรรจุ กระสอบ โดยสุ่ มจากทุกๆ 5 กระสอบ นาตัวอย่างที่ ได้ม า
คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วสุ่ มโดยวิธีแบ่ง 4 จนกว่าจะได้ตวั อย่างประมาณ 500 กรัม บรรจุในถุงพลาสติกซิ ป เพื่อวิเคราะห์
ปริ มาณโภชนะ ได้แก่ ความชื้ น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถ้า โดยวิธี Proximate analysis ตามวิธีของ AOAC (1990) และ
วิเคราะห์พลังงานรวมโดยใช้ Bomb calorimeter ตามวิธีของอังคณา และ ดวงสมร (2532)
7. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
เมื่อสิ้นสุดการทดลองนาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดประกอบด้วย อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน ปริ มาณอาหารที่กินต่อตัวต่อ
วัน ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวัน ปริ มาณไลซีนที่ได้รับต่อวัน ประสิ ทธิภาพการใช้อาหาร ความหนาไขมัน
สันหลัง (back fat thickness) และความลึกเนื้ อสันที่ ตาแหน่ งซี่ โครงคู่ที่ 10 มาวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (Analysis of
covariance) โดยใช้ General Linear Model (GLM) มีน้ าหนักสุ กรเริ่ มต้นเป็ นตัวแปรร่ วมสาหรับอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน
ปริ ม าณอาหารที่ กิ น ต่ อ ตัว ต่ อ วัน ปริ ม าณพลัง งานใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ที่ ไ ด้รั บ ต่ อ วัน ปริ ม าณไลซี น ที่ ไ ด้รั บ ต่ อ วัน และ
ประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหาร ส่ วนความหนาไขมันสันหลัง (back fat thickness) และความลึกเนื้อสันที่ตาแหน่งซี่ โครงคู่ที่ 10
มี ความลึ กเนื้ อสันเริ่ มต้นเป็ นตัวแปรร่ วม โดยวิเคราะห์หาปฏิ กิริยาร่ วม (interaction) ระหว่างเพศและระดับพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ในอาหาร ถ้าไม่พบปฏิกิริยาร่ วมดังกล่าวจะนาข้อมูลทั้งหมดมาทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยทรี ตเมนต์
แยกในแต่ละปั จจัย แต่หากพบปฏิกิริยาร่ วมจะนาข้อมูลทั้งหมดมาทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยทรี ตเมนต์ในรู ปทรี ต
เมนต์ค อมบิ เ นชั่น โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) โดยใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป โดยมี หุ่ น สถิ ติ
ดังต่อไปนี้
Yijk = μ + αi + βj + (α β)ij + b1ST+ εijk
เมื่อ
Yijk
= ค่าสังเกตที่ได้จากปั จจัยที่ ij ซ้ าที่ k ที่มีการกระจายแบบปกติเป็ นอิสระ มีค่าเฉลี่ยเป็ น 0 และ
ความแปรปรวนเป็ น σ2
μ
= ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมดในลักษณะที่ศึกษา
αi
= อิทธิพลเนื่องจากเพศสุกร มี 2 เพศ คือ เพศผูต้ อน และเพศเมีย
βj
= อิทธิพลเนื่องจากระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร มี 3 ระดับ คือ 3,150 3,250 และ
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3,350 Kcal/Kg
(α β)ij = ผลจากอิทธิพลร่ วมระหว่างเพศและระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารที่ ij
b1
= ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอย ค่าประมาณการเปลี่ยนแปลงของ Y เมื่อ ST เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
1 หน่วย
ST
= คือน้ าหนักสุกรเริ่ มต้นสาหรับค่าสังเกตประกอบด้วยอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน ปริ มาณอาหาร
ที่ กินต่อตัวต่อวัน ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวัน ปริ มาณไลซี นที่ ได้รับต่อวัน และประสิ ทธิ ภาพการใช้
อาหาร
= คือความลึกเนื้อสันเริ่ มต้น สาหรับค่าสังเกตที่ประกอบด้วยความหนาไขมันสันหลัง และความ
ลึกเนื้อสันที่ตาแหน่งซี่โครงคู่ที่ 10
εijk
= ค่าความคลาดเคลื่อนของหน่วยทดลองที่ ij ซ้ าที่ k (ที่มีการกระจายแบบปกติเป็ นอิสระมีอิสระมี
ค่าเฉลี่ยเป็ น 0 และความแปรปรวนเป็ น σ2)
8. สถานทีท่ าการทดลอง
ศึกษาประสิ ทธิ ภาพการผลิตและการสะสมไขมัน ณ ฟาร์ มบริ ษทั เบทาโกร ไฮบริ ดอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (ฟาร์ ม 10)
ตาบลศิลาทิพย์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โรงเรื อน 13
9. ระยะเวลาทาการวิจยั
เริ่ มการทดลอง: เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
สิ้นสุดการทดลอง: เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการศึกษาองค์ ประกอบทางโภชนะทางเคมีในอาหารทดลอง
ผลการวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อหาองค์ประกอบของโภชนะต่างๆ ในอาหารแต่ละกลุ่มทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 3
พบว่าอาหารทดลองทุกสู ตรมีองค์ประกอบทางโภชนะที่ได้จากการวิเคราะห์มีค่าใกล้เคียงกับระดับของโภชนะที่ได้จากการ
คานวณ
ตารางที่ 3 ค่าวิเคราะห์ทางเคมีขององค์ประกอบของโภชนะต่างๆ ในอาหารทดลอง
Metabolizable energy level (Kcal/Kg)
Item
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. ผลของระดับพลังงานใช้ ประโยชน์ ได้ และเพศต่ อประสิทธิภาพการผลิต
ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารที่ 3,150, 3,250 และ 3,350 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม ต่อประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตสุกรลูกผสมสองสายพันธุ์เพศผูต้ อนและเพศเมียระยะรุ่ น (น้ าหนักระหว่าง 34.20 + 3.64 ถึง 65.74 + 5.82 กิโลกรัม)
แสดงในตารางที่ 4 พบว่า การเพิ่มระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารสู งขึ้น ส่ งผลให้ปริ มาณการกินอาหารเฉลี่ยต่อวัน
ลดลง (1,896, 1,686 และ 1,720 กรัม ตามลาดับ) โดยสุ กรกลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,150 กิ โลแคลอรี
/กิ โ ลกรั ม มี ป ริ ม าณอาหารที่ กิ น ต่ อ ตัว ต่ อ วัน สู ง กว่า กลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ อาหารพลัง งานใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ 3,250 และ 3,350
กิโลแคลอรี /กิโลกรัม อย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (P < 0.01) สอดคล้องกับ Campbell and Taverner (1986), Henman (2002)
และ Beaulieu et al. (2009) ที่รายงานว่าปริ มาณอาหารที่กินของสุกรจะลดลงเมื่อระดับพลังงานในอาหารสูงขึ้น
ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ ได้ร วมที่ ได้รับต่อวัน คานวณจากปริ มาณอาหารที่ กินต่ อตัวต่ อวัน และปริ ม าณ
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร พบว่าสุ กรกลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้-ประโยชน์ได้ในอาหารที่ระดับ 3,150, 3,250
และ 3,350 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม มีปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมที่ได้รับต่อวันเท่ากับ 5,973, 5,479 และ 5,763 กิโล
แคลอรี ต่อวัน ตามลาดับ โดยพบว่าสุ กรกลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ระดับ 3,150 และ 3,350 กิโลแคลอรี /
กิโลกรัม มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) แม้วา่ กลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ระดับ
3,350 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม จะมีปริ มาณการกินอาหารที่ต่ากว่า ขณะที่สุกรกลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,250
กิโลแคลอรี /กิโลกรัม มีปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมที่ได้รับต่อวันต่ากว่ากลุ่มได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้
3,150 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม อย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (P < 0.01) ซึ่งเป็ นผลจากปริ มาณการกินที่ลดลง
ปริ มาณไลซี นที่ ได้รับต่อตัวต่อวัน คานวณจากปริ มาณอาหารที่ กินต่อตัวต่อวันและปริ มาณไลซี นในอาหารโดย
พบว่าสุ กรกลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,150 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม มีปริ มาณไลซี นที่ได้รับต่อตัวต่อวันสู ง
กว่ากลุ่มที่ ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,250 และ 3,350 กิ โลแคลอรี /กิ โลกรัม อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P <
0.01) ซึ่ งสอดคล้องกับปริ มาณอาหารที่ กินต่อตัวต่อวัน เนื่ องจากสู ตรอาหารกาหนดให้มีปริ มาณไลซี นเท่ากันในทุกกลุ่ม
ทดลอง
ผลของเพศในการทดลองนี้พบว่า สุ กรเพศผูต้ อนมีปริ มาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์
ได้ร วมที่ ไ ด้รั บต่อ วัน และปริ ม าณไลซี น ที่ ได้รับต่ อตัว ต่อ วัน สู ง กว่า สุ ก รเพศเมี ย อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ (P < 0.05)
สอดคล้องกับรายงานของ Lange et al. (1994), Henman (2002) และ Beaulieu et al. (2009)
ผลต่อน้ าหนักสุ กรเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน และประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหาร พบว่าเพศมี
ปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร โดยปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้สุทธิ ที่ได้รับต่อ
วันสู งขึ้นของสุ กรกลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,150 และ 3,350 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม ส่ งผลให้น้ าหนักเมื่อ
สิ้ นสุ ดการทดลองและอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันสู งขึ้นเฉพาะสุ กรเพศผูต้ อนเท่านั้น แต่ไม่พบความแตกต่างนี้ ในสุ กรเพศ
เมีย ขณะที่ระดับพลังงานใช้ประโยช์ได้ในอาหารที่ 3,350 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม ส่งผลให้ประสิ ทธิภาพการใช้อาหารดีข้ ึนใน
สุ กรเพศผูต้ อน แต่ไม่พบความแตกต่างในสุ กรเพศเมีย ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากสุ กรเพศเมียมีความสามารถในการกินได้ต่ากว่า
สุ กรเพศผู ้ (Henman, 2002) Lange et al. (1994) พบว่า สุ กรเพศผูต้ อนมี อตั ราการเจริ ญเติ บโตต่อ วันสู งกว่า สุ กรเพศเมี ย
12 เปอร์เซ็นต์
3. ผลของระดับพลังงานใช้ ประโยชน์ ได้ ในอาหารและเพศต่อการสะสมไขมันและความลึกเนื้อสัน
ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารที่ 3,150, 3,250 และ 3,350 กิ โลแคลอรี /กิ โลกรัม ต่อความหนา
ไขมันสันหลัง (back fat thickness) และความลึกเนื้ อสันที่ตาแหน่งซี่ โครงคู่ที่ 10 ของสุ กรลูกผสมสองสายพันธุ์เพศผูต้ อน
และเพศเมียระยะรุ่ น (น้ าหนักระหว่าง 34.20 + 3.64 ถึง 65.74 + 5.82 กิโลกรัม) แสดงในตารางที่ 5 โดยพบว่าสุกรเพศผูต้ อน
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มีความหนาไขมันสันหลังเมื่อสิ้นสุดงานทดลองและความหนาไขมันสันหลังที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าสุกรเพศเมียอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง
ทางสถิติ (P < 0.01) ขณะที่ความลึกเนื้อสันแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05)
สุ กรกลุ่มที่ได้รับปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมต่อวันสู ง (กลุ่มที่ได้รับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร 3,150 และ
3,350 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม) มีความหนาของไขมันสันหลังที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าสุกรกลุ่มที่ได้รับพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมต่อ
วันต่า (กลุ่มที่ได้รับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร 3,250 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม) โดยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P < 0.05) ขณะที่ความลึกเนื้อสันของทั้งสามกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) แม้วา่ สุ กรกลุ่ม
ที่ได้รับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร 3,150 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม จะมีปริ มาณไลซีนที่ได้รับต่อวันสูงสุด
ตารางที่ 4 ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารและเพศต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิตของสุ กรรุ่ น ลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์ จไวท์ × แลนด์เรซ) น้ าหนัก 30-65 กิโลกรัม โดยค่าเฉลี่ยที่แสดงในตารางเป็ นค่าเฉลี่ยที่ปรับ (Adjusted Means)
ตามตัวแปรร่ วม
ME
Starting
Final1
ADG1
Daily1
Daily1
Daily1
Sex
weight
weight
FI
ME Intake Lys Intake FCR1
(kcal/kg)
(kg)
(kg)
(g/day)
(g)
(kcal/kg)
(g)
x
x
Barrows
3,150
34.6
68.5
953
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
Females

33.4
35.0

67.4a
64.1b

923a
832b

1,820a
1,716b

5,905a
5,573b

25.5a
24.0b

1.98a
2.08b

3,150 kcal/kg
3,250 kcal/kg
3,350 kcal/kg

34.1
34.3
34.2

66.8a
64.1b
66.5a

906a
830b
897a

1,896a
1,686b
1,720b

5,973a
5,479b
5,763ab

26.5a
23.6b
24.1b

2.10a
2.05a
1.93b

0.006
0.944
<0.001

<0.001
0.002
0.033

<0.001
0.002
0.033

0.009
<0.001
0.165

0.011
0.006
0.186

0.010
<0.001
0.168

0.005
<0.001
0.028

Source of variation, P-value
Sex
ME
Sex × ME
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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,b
Within a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.01).
x,y
Within a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.05).
ตารางที่ 5 ผลของระดับ พลัง งานใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ใ นอาหารและเพศต่ อ ความหนาไขมัน สัน หลังและความลึ ก เนื้ อสัน
ที่ ตาแหน่ งซี่ โครงคู่ที่ 10 ของสุ กรรุ่ นลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์ จไวท์ × แลนด์เรซ) น้ าหนัก 30-65 กิ โลกรั ม
โดยค่าเฉลี่ยที่แสดงในตารางเป็ นค่าเฉลี่ยที่ปรับ (Adjusted Means) ตามตัวแปรร่ วม
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
Females

0.63
0.62

0.96a
0.84b

0.33a
0.22b

2.79
2.98

4.05
4.06

1.17
1.17

3,150 kcal/kg
3,250 kcal/kg
3,350 kcal/kg

0.61
0.64
0.64

0.88
0.85
0.96

0.28xy
0.22y
0.33x

2.92
2.93
2.80

4.05
4.03
4.07

1.17
1.15
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
Within a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.01).
x,y
Within a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.05).
a,b

4. ผลของความสั มพันธ์ ระหว่ างปริ มาณพลังงานใช้ ประโยชน์ ได้ รวมที่ได้ รับต่ อวันกับอัตราการเจริ ญเติบโตในสุ กรเพศผู้
ตอนและเพศเมีย
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้สุทธิ
ที่ได้รับต่อวันกับอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน แบ่งตามเพศ (เพศผูต้ อน เพศเมีย) ดังแสดงในภาพที่ 1
ปริ มาณพลัง งานใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ร วมที่ ไ ด้รั บ ต่ อ วัน กับ อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตต่ อ วัน ของสุ ก รเพศผู ้ต อนมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง และมีค่า R-Squared เท่ากับ 0.703 ตัวแบบสมการเชิ งเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณ
พลังงานใช้ประโยชน์ได้สุทธิ ที่ได้รับต่อวันสาหรับสุ กรเพศผูต้ อน คือ y = -0.00003x2 + 0.42x - 642.01 ส่ วนในเพศเมี ย
ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมที่ได้รับต่อวันกับอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง และ
มีค่า R-Squared เท่ากับ 0.437 โดยตัวแบบสมการเชิงเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมที่
ได้รับต่อวันสาหรับสุ กรเพศเมีย คือ y = -0.00004x2 + 0.59x - 1097.40 เมื่อ y คือ อัตราการเจริ ญเติ บโตต่อวัน และ x คือ
ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้สุทธิ ที่ได้รับต่อวัน สอดคล้องกับรายงานของ Henman (2002) ซึ่ งรายงานความสัมพันธ์
ระหว่างปริ มาณพลังงานย่อยได้รวมที่ ได้รับต่อวันกับอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันของสุ กรน้ าหนัก 65-100 กิ โลกรัม โดย
พบว่าสุ กรทั้งเพศผูแ้ ละเพศเมียมีการตอบสนองในทิศทางเดียวกันคือ อัตราการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อปริ มาณพลังงานย่อย
ได้รวมที่ได้รับต่อวันเพิ่มขึ้น ขณะที่เพศผูม้ ีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่ตอบสนองต่อระดับพลังงานและมีค่า R-Squared สู งกว่า
สุ กรเพศเมี ย Bikker et al. (1995) รายงานความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณพลังงานย่อยได้รวมที่ ได้รับต่อวันกับอัตราการ
เจริ ญเติบโตต่อวันของสุ กรสาวทดแทนน้ าหนัก 20-45 และ 45-85 กิ โลกรัม พบว่ามีการตอบสนองในทิ ศทางเดียวกันคือ
อัตราการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อปริ มาณพลังงานย่อยได้รวมที่ได้รับต่อวันเพิ่มขึ้น

Average Daily Gain (g)

1,400

Barrow
y = -0.00003x2 + 0.42x - 642.01
1,000
R² = 0.703
1,200

Female

800
600
400
200
0

Female
y = -0.00004x2 + 0.59x - 1097.40
R² = 0.437

Barrow

3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000
Daily ME intake (Kcal)
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมที่ได้รับต่อวันกับอัตราการเจริ ญ
เติบโตต่อวันของสุกรเพศผูต้ อนและเพศเมีย
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สรุ ปผลการวิจัย
1. การเพิ่มระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารสู งขึ้น 3,150, 3,250 และ 3,350 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม ส่ งผลให้
ปริ มาณการกินอาหารเฉลี่ยต่อวันลดลง (1,896, 1,686 และ 1,720 กรัม ตามลาดับ) โดยสุ กรกลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ที่ระดับต่ าสุ ด (3,150 กิ โลแคลอรี /กิ โลกรัม) มีปริ มาณอาหารที่ กินต่อตัวต่อวันสู งสุ ด และสุ กรเพศผูต้ อนมี
ปริ มาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวันสูงกว่าสุกรเพศเมีย
2. ปริ มาณอาหารที่กินต่อวันส่งผลต่อปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมที่ได้รับต่อวันไม่แตกต่างกันในสุกรกลุ่ม
ที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ระดับต่าสุ ด (3,150 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม) และที่ระดับสู งสุ ด (3,350 กิโลแคลอรี /
กิโลกรัม) และปริ มาณไลซี นที่ ได้รับต่อวันของสุ กรกลุ่มที่ ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ระดับต่ าสุ ด (3,150 กิโล
แคลอรี /กิโลกรัม) มีปริ มาณไลซี นที่ได้รับต่อวันสู งสุ ด สุ กรเพศผูต้ อนมีปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมที่ได้รับต่อวัน
และปริ มาณไลซีนที่ได้รับต่อตัวต่อวัน สูงกว่าสุกรเพศเมีย
3. มีปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างเพศกับระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่ออัตราการเจริ ญเติบโตต่อ
วันและประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหาร โดยระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวันที่สูงขึ้นของสุ กรกลุ่มที่ได้รับอาหาร
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,150 และ 3,350 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม ส่งผลให้อตั ราการเจริ ญเติบโตต่อวันสูงขึ้นเฉพาะสุกรเพศผู ้
ตอนเท่ านั้น แต่ไม่พบความแตกต่ างในสุ กรเพศเมี ย ขณะที่ ผลต่อประสิ ทธิ ภ าพการใช้อ าหาร พบว่าระดับพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ในอาหารที่ระดับสู งสุ ด (3,350 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม) ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารดีข้ ึนในสุ กรเพศผู ้
ตอน แต่ไม่พบความแตกต่างในสุกรเพศเมีย
4. สุกรเพศผูต้ อนมีความหนาไขมันสันหลังสูงกว่าสุกรเพศเมีย และเพิ่มขึ้นเมื่อระดับพลังงานที่ได้รับต่อวันเพิ่มขึ้น
ขณะที่ความลึกเนื้อสันไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพลังงานที่ได้รับนั้นถูกนาไปใช้ในสัดส่วนการสะสมไขมันที่เพิ่มขึ้น
มากกว่าการสะสมเนื้อแดง
5. ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมที่ได้รับต่อวันกับอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันของ
สุ กรเพศผูต้ อนมี ความสัมพันธ์กันในระดับสู ง ขณะที่ สุกรเพศเมี ยอยู่ในระดับปานกลาง และสุ กรเพศผูต้ อนมี อตั ราการ
เจริ ญเติบโตที่ตอบสนองต่อระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมที่ได้รับต่อวันสู งกว่าสุ กรเพศเมีย อย่างไรก็ตามทั้งสุ กรเพศผู ้
ตอนและเพศเมียมีการตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันคืออัตราการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้
รวมที่ได้รับต่อวันเพิ่มขึ้น
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ผลของระดับพลังงานในอาหารต่ อประสิ ทธิภาพการผลิตและลักษณะซาก
ของสุ กรขุนลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์ จไวท์ × แลนด์ เรซ)
นา้ หนัก 80-105 กิโลกรัม
Effects of Dietary Energy Concentration on Growth Performance and Carcass Traits in Fattening
Pigs (Large White × Landrace)
between 80-105 kg Body Weight.
วิวธั น์ สงกรานต์1* ยุวเรศ เรื องพานิช1 และ เสกสม อาตมางกูร1
Wiwat Songkran1* Yuwares Ruangpanit1 and Seksom Attamangkune1

บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระดับพลังงานในอาหารต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิตและลักษณะซาก
ของสุ กรขุนลูกผสม (ลาร์ จไวท์ × แลนด์เรซ) จานวน 144 ตัว (เพศผูต้ อน 72 ตัวและเพศเมีย 72 ตัว) แบ่งกลุ่มการทดลอง
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ตามระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ (ME) ในอาหาร ที่3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg แต่ละกลุ่มมี
3 ซ้ า เลี้ยงคละเพศในคอกเดียวกัน ระยะเวลาทดลอง 35 วัน ผลการทดลองพบว่า ME ในอาหารมีผลต่อปริ มาณการกินได้ต่อ
วัน ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่สุกรได้รับต่อวัน อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน และประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารของสุ กร
โดยพบว่าสุ กรกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มี ME เท่ากับ3,200 และ 3,300 Kcal/kg จะมีปริ มาณการกินได้ต่อวันต่ากว่ากลุ่มที่มี ME
3,000 และ 3,100 Kcal/kg อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) และยังพบว่าสุกรกลุ่ม ME เท่ากับ 3,300 Kcal/kg จะมีระดับพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ที่สุกรได้รับต่อวันและมีอตั ราการเจริ ญเติบโตต่อวันสู งกว่ากลุ่ม ME เท่ากับ 3,000, 3,100 และ 3,200 Kcal/kg
อย่า งมี นัย ส าคัญ (p<0.05) นอกจากนี้ ยงั พบว่า ระดับ ของ ME ยัง ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการใช้อาหารของสุ กรอย่างมี
นัยสาคัญยิ่ง (p<0.01) โดยกลุ่มที่มี ME เท่ากับ 3,000 Kcal/kg จะมีประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารต่าที่สุด ส่ วนกลุ่ม ME เท่ากับ
3,200 และ 3,300 Kcal/kg มีประสิ ทธิภาพการใช้อาหารดีที่สุด นอกจากนี้ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารที่แตกต่าง
กันยังส่งผลต่อคุณลักษณะซากสุกร กลุ่มที่ได้รับอาหารที่มี ME ที่ 3,000 Kcal/kg มีความหนาไขมันสันหลังต่ากว่าอีก 3 กลุ่ม
ทดลองอย่างมี นัยสาคัญ (p<0.05) แต่กลุ่มที่ ได้รับอาหารที่ มี ME ที่ ระดับต่างๆนั้นไม่ส่งผลต่อความลึ กเนื้ อสัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
คาสาคัญ : พลังงานใช้ประโยชน์ได้, ประสิ ทธิภาพการผลิต, ลักษณะซาก, สุกรขุน
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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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บทนา
การผลิตสุ กรมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก จากสัตว์ที่มีแนวโน้มของการสะสมไขมันที่สูงมาเป็ นสัตว์ที่มีการ
สะสมเนื้อแดงที่สูงและมีการสะสมไขมันในปริ มาณที่ต่าแทน ผูเ้ ลี้ยงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุ งทั้งในด้านการจัดการและ
ทางด้านโภชนาการให้กา้ วทันกับพันธุ กรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ สุกรต้องได้รับสารอาหารเพียงพอในปริ มาณที่ร่างกาย
ต้องการเพื่อการเจริ ญเติบโตให้ได้ตามเกณฑ์ที่พนั ธุกรรมของสัตว์ตวั นั้นๆได้กาหนดไว้
ในการผลิตสุ กรพันธุ์เพื่อเป็ นการค้านั้นสายพันธุ์ลาร์ จไวท์และแลนด์เรชนิ ยมเลี้ยงเป็ นสายแม่พนั ธุ์ โดยผสมข้าม
พันธุ์เป็ นลูกสุ กรสองสายพันธุ์ สุ กรสองสายเพันธุ์เพศเมียนามาเลี้ยงเพื่อผลิตเป็ นแม่พนั ธุ์ ส่ วนสุ กรสองสายพันธุ์เพศผูจ้ ะทา
การตอนเพื่อผลิตเป็ นสุ กรขุน สาหรับสุ กรสองสายพันธุ์เพศเมียต้องการให้มีการเจริ ญเติบโตและสะสมไขมันในระดับปาน
กลางเพื่อการเป็ นสัดที่ดีและไม่มีปัญหาเรื่ องสุ ขภาพกี บและขา ตรงกันข้ามกับสุ กรสองสายพันธุ์เพศผูต้ อนที่ตอ้ งการให้มี
อัตราการเจริ ญเติบโตเร็ ว มีการสะสมเนื้อแดงมากและการสะสมไขมันน้อยเพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการของตลาด
สุ กรมีแนวโน้มที่จะกินอาหารเพื่อให้ได้รับพลังงานครบความต้องการของร่ างกาย ดังนั้นปริ มาณอาหารที่สุกรกิน
จะมีการปรับเพิ่มขึ้นหรื อลดลงตามความเข้มข้นของระดับพลังงานใน สุ กรสามารถปรับปริ มาณการกิ นอาหารต่อวันเมื่อ
อาหารมีระดับพลังงานที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะรักษาปริ มาณพลังงานที่ได้รับต่อวันให้เกือบคงที่ (Quiniou and Noblet, 2015)
ปั จจัยที่เข้ามามีผลต่อปริ มาณการกินอาหารต่อวันของสุกรมีหลายอย่าง เช่น ปั จจัยเกี่ยวกับตัวสัตว์ ได้แก่ น้ าหนักตัว เพศ สาย
พันธุ์ สุ ขภาพ ปั จจัยเกี่ยวกับอาหาร ได้แก่พลังงานในอาหาร ระดับของสารอาหาร ความน่ากินของอาหาร ชนิ ดวัตถุดิบที่ใช้
ลักษณะของอาหาร และสิ่ งแวตล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ การขังรวมหรื อคอกเดี่ ยว ความหนาแน่ น เป็ นต้น (De Lange and
Schreurs, 1995)
การเพิ่มระดับพลังงานในอาหารจะทาให้พลังงานที่สุกรได้รับต่อวันเพิ่มมากขึ้นและทาให้สุกรมีการเจริ ญเติบโต
ต่อวันสู งขึ้น (Quiniou et al., 1996) Apple et al. (2004) ทาการทดลองในสุ กรขุนเพศผูต้ อนและเพศเมียที่ น้ าหนัก 84.3 106.7กิโลกรัม พบว่าการเพิ่มระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารจาก 3,300 เป็ น 3,480 กิโลแคลอรี่ ต่อกิโลกรัมส่งผลทา
ให้ประสิ ทธภาพการเปลี่ ยนอาหารดี ข้ ึน Apple et al. (2004) และ Chu et al. (2012) รายงานว่าการเพิ่มระดับพลังงานใน
อาหารสุกรระยะขุนจะมีผลทาให้ไขมันสันหลังหนาขึ้น แต่ไม่มีผลต่อพื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน Beaulieu et al. (2009)
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระดับพลังงานในอาหารที่เหมาะสมในสุ กรลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์ จไวท์ × แลนด์เรซ)
ต่อประสิ ทธิภาพการผลิตและการสะสมไขมันยังมีอยูน่ อ้ ย จึงได้มีการวางแผนที่จะศึกษาหาระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ใน
อาหารสุ กรลูกผสมสองสายพันธุ์น้ าหนัก 80-105 กิโลกรัม เพื่อให้ทราบถึงระดับพลังงานที่เหมาะสมต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตตามศักยภาพทางสายพันธุ์และตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการผลิตทั้งสุ กรเพศเมียที่จะถูกนาไปใช้เป็ นสุ กรแม่พนั ธุ์
และสุกรเพศผูต้ อนที่จะนาไปขุนขาย

วิธีดาเนินการวิจัย
1. โรงเรื อนทดลอง
โรงเรื อนที่ใช้ในการทดลองเป็ นโรงเรื อนระบบปิ ด มีการควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรื อนด้วยระบบระเหยไอน้ า
(evaporative cooling system) พื้ น คอกเป็ นแสลตปู น มี อุ ป กรณ์ ใ ห้อ าหารเรี ย กว่า เครื่ อ งทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของสุ กร
(Pig Performance Testing System) จานวน 1 เครื่ องต่อคอก และที่ให้น้ าแบบหัวกัดจานวน 2 หัวต่อคอก
2. อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดลอง
1. เครื่ องทดสอบประสิ ทธิ ภาพการผลิตของสุ กร (Pig Performance Testing System) โดยเครื่ องจะทาการจาแนก
(Identification) สุ กรแต่ละตัวด้วยระบบอิเลคโทรนิ ค ทาการบันทึกปั จจัยสาคัญต่างๆ เกี่ยวกับสุ กร โดยทาการชัง่ น้ าหนักตัว
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สุกรและบันทึกข้อมูลน้ าหนักตัวสุ กรและทาการชัง่ และบันทึกน้ าหนักอาหารที่สุกรแต่ละตัวกินทุกครั้งที่มีการเข้ากินอาหาร
ซึ่งข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ทุกครั้งที่สุกรเข้าไปในซองให้อาหาร
2.เครื่ องรี ลไทม์อลั ตร้าซาวด์ (Real-time Ultrasound) ALOKA ECHO CAMERA Model SSD-500ทางาน โดย
หลักการสะท้อนของคลื่นเสี ยงความถี่สูง (ultrasonic) โดยการนา probe มาทาบลงบนหลังของสุกรบริ เวณกระดูกซี่โครงซี่ ที่
10 จนถึงซี่โครงซี่สุดท้าย เมื่อภาพของชั้นไขมันและความลึกเนื้อสันปรากฎ ให้หยุดภาพให้นิ่ง เพื่อวัดความลึกไขมันสันหลัง
(fat depth) และความลึกเนื้อสัน (meat depth) ทาการจดบันทึกข้อมูลความลึกไขมันสันหลัง (fat depth) และความลึกเนื้ อสัน
(meat depth)
3. สัตว์ ทดลอง
ใช้สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์จไวท์ × แลนด์เรช) น้ าหนักตัวเฉลี่ยเริ่ มต้นประมาณ 80 กิโลกรัม ที่อายุประมาณ
18 สัปดาห์ จานวน 144 ตัว วางแผนการทดลองแบบบล๊อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD)โดยใช้
ปั จจัยเนื่ องจากเพศเป็ นBlock จานวน 4 ทรี ตเมนต์ ทรี ตเมนต์ละ 3 ซ้ า ซ้ าละ 12 ตัว และได้รับอาหารทดลองที่ มีระดับ
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ในระดับ 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 กิโลแคลอรี่ /กิโลกรัมตามลาดับดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000 กิโลแคลอรี่ /กิโลกรัม
กลุ่มที่ 2 กลุ่มได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,100 กิโลแคลอรี่ /กิโลกรัม
กลุ่มที่ 3 กลุ่มได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,200 กิโลแคลอรี่ /กิโลกรัม
กลุ่มที่ 4 กลุ่มได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,300 กิโลแคลอรี่ /กิโลกรัม
เลี้ยงสุ กรในคอกขนาด 4.5 × 6 เมตร จานวน 12 ตัวต่อคอก (เพศผูต้ อน 6 คอก และเพศเมีย 6 คอก) สุ กรทุกตัวได้รับน้ าและ
อาหารแบบกินเต็มที่ (ad libitum) ตลอดเวลา สามารถเข้ากินอาหารอย่างอิสระครั้งละตัว จากเครื่ อง Pig Performance Testing
เหมื อนกันทุกกลุ่ม ปริ มาณกิ นอาหารและน้ าหนักตัวบันทึ กข้อมูลป็ นรายตัว สุ กรทุ กตัวได้รับอาหารพื้นฐานเป็ นเวลา 1
สัปดาห์แล้วจึงให้อาหารทดลอง เป็ นระยะเวลา 35 วัน
4. การบันทึกข้ อมูล
ในระหว่างการศึกษาทดลองมีการบันทึกและเก็บข้อมูลของลักษณะต่างๆ ได้แก่ อายุสุกรเมื่อเริ่ มต้นและสิ้นสุดการ
ทดลอง น้ าหนักสุ กรทุกตัวเมื่อเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดการทดลอง และปริ มาณอาหารที่กินเป็ นรายวันทุกตัวตลอดระยะเวลาการ
ทดลองด้วยเครื่ องทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสุ กร ความหนาไขมันสันหลัง (back fat thickness) และความลึกเนื้ อสันโดยใช้
เครื่ องอัลตร้าซาวด์แบบรี ลไทม์เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง บันทึกการป่ วย การรักษา และการเสี ยหายของสุ กรตลอดระยะเวลา
ของการทดลอง บันทึกอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรื อนทุกวันตลอดระยะเวลาของการทดลอง ทาการสุ่ มเก็บตัวอย่าง
อาหารทดลองทุกสูตรเพื่อนาไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางโภชนะต่างๆ
5. อาหารทดลอง
องค์ประกอบและปริ มาณโภชนะของอาหารทดลองแสดงในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบของอาหารที่ใช้ในการทดลอง
สูตรอาหารทดลอง
วัตถุดิบ (กิโลกรัม)
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
ข้าวสาลี
43.34
40.91
33.69
31.58
ข้าวโพด
5.00
5.00
5.00
5.00
ปลายข้าว
5.00
10.00
12.00
กากมันสาปะหลัง
10.00
10.00
10.00
8.50
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ราสกัดน้ ามัน
ราสด
DDGS
น้ ามันปาล์ม
กากถัว่ เหลืองสกัดน้ ามัน
เนื้อกระดูกไก่ป่น
เกลือ
โมโนแคลเซี่ยมฟอสเฟต
แคลเซี่ยมคาร์บอเนต
Alimet 88%
แอล-ไลซีน 98.5%
แอล-ทริ ปโตเฟน 98%
แอล-ทรี โอนีน 98.5%
โคลีน คลอไรด์ 75 %
พรี มิกซ์1/
รวม

20.00
10.00
0.67
5.42
3.00
0.50
0.33
0.57
0.11
0.53
0.02
0.14
0.13
0.25
100.00

10.00
5.00
10.00
1.25
7.17
3.00
0.50
0.45
0.57
0.11
0.51
0.02
0.14
0.13
0.25
100.00

5.00
10.00
10.00
2.42
8.17
3.00
0.50
0.50
0.57
0.11
0.50
0.02
0.14
0.13
0.25
100.00
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15.00
10.00
3.50
8.67
3.00
0.50
0.50
0.62
0.11
0.48
0.02
0.14
0.13
0.25
100.00

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของอาหารที่ใช้ในการทดลอง
วัตถุดิบ (กิโลกรัม)

สูตรที่ 1
องค์ประกอบทางโภชนะโดยการคานวณ (เปอร์เซ็นต์)
พลังงานใช้ประโยชน์ได้
3,000
(กิโลแคลอรี่ ต่อกิโลกรัม)
โปรตีน
15.50
ไขมัน
2.85
เยือ่ ใย
5.69
เถ้า
6.45
แคลเซี่ยม
0.85
ฟอสฟอรัสรวม
0.94
ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้
0.38
เกลือ
0.79
ไลซีน
1.00
เมทไธโอนีน+ซีสทีน
0.60
เมทไธโอนีน
0.34
ทรี โอนีน
0.66
ทริ ปโตเฟน
0.18

สูตรอาหารทดลอง
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3

สูตร ที่ 4

3,100

3,200

3,300

15.49
4.21
5.22
6.04
0.85
0.84
0.38
0.79
1.00
0.60
0.34
0.66
0.18

15.51
6.13
5.02
5.95
0.85
0.81
0.38
0.79
1.00
0.60
0.34
0.66
0.18

15.49
8.00
4.66
5.82
0.85
0.78
0.38
0.79
1.00
0.60
0.34
0.66
0.18
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โคลีน

0.15

0.15

0.15
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0.15

6. การคานวณลักษณะทีท่ าการศึกษา
น าค่ า ที่ บัน ทึ ก ไว้ม าค านวณหาค่ า ต่ า งๆ ที่ แ สดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการเจริ ญ เติ บ โตของสุ ก ร ได้แ ก่ อัต ราการ
เจริ ญเติบโตต่อวัน ปริ มาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน และประสิ ทธิภาพการใช้อาหาร โดยใช้สูตรการคานวณ ดังนี้
อัตราการเจริ ญเติบโต (กรัม/วัน)
(average daily gain, ADG)
ปริ มาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน (กรัม)
(average daily feed intake, ADFI)

=
=

น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
จานวนวันที่ทาการทดลอง
ปริ มาณอาหารที่กินตลอดช่วงการทดลอง
จานวนวันที่ทาการทดลอง

ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวัน =
ปริ มาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน (กรัม) ×
(ME intake)
ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร
ประสิ ทธิภาพการใช้อาหาร
=
น้ าหนักอาหารที่กินตลอดช่วงการทดลอง
(Feed conversion ratio, FCR)
น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นตลอดช่วงการทดลอง
7. การวิเคราะห์ ทางเคมีของอาหารทดลอง
วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางโภชนะต่างๆ ในอาหารทดลองทุกสูตร คือ วัตถุแห้ง ความชื้น โปรตีน ไขมัน เยือ่ ใย
และเถ้า โดย proximate analysis ตามวิธีการของ A.O.A.C (1990) และวิเคราะห์ปริ มาณแคลเซียม ฟอสฟอรัส ตามวิธีของ
A.O.A.C (1990) และวิเคราะห์หาค่าพลังงานรวมโดยใช้ bomb calorimeter (Parr 1260, Parr Instrument Company Moline,
IL USA)
8. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
เมื่ อสิ้ นสุ ดการทดลองนาข้อมูลที่ ได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ตามแผนการ
ทดลองแบบบล๊อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD) และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดย
วิธี Duncan’s New Multiple Range Test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป โดยมีหุ่นสถิติ
ดังต่อไปนี้
Yij = μ + ρ i + Tj + eij
เมื่อ Yij
μ
ρi
Tj
eij

= ค่าสังเกตุที่ได้จากทรี ทเมนต์ที่ i ซ้ าที่ j
= ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมดในการทดลอง
= อิทธิพลเนื่องจากบล็อด (block) ที่ i เมื่อ i = 1,2
= อิทธิพลเนื่องจากทรี ทเมนต์ที่ j เมื่อ j = 1, 2, 3, 4
= ค่าความคลาดเคลื่อนของการทดลอง 1 หน่วย
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9. สถานทีท่ าการทดลอง
ศึกษาประสิ ทธิภาพการผลิตและคุณภาพซาก ที่ฟาร์มบริ ษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรจากัด (ฟาร์ม 10) ตาบล ศิลา
ทิพย์ อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โรงเรื อน 13 ผลิตอาหารทดลอง ณ โรงงานอาหารสัตว์ปากช่อง บริ ษทั เบทาโกร จากัด
(มหาชน) เลขที่ 196 หมู่ 4 ถนนธนรัชต์ ตาบลหนองน้ าแดง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
10. ระยะเวลาทาการวิจยั
เริ่ มการทดลอง: เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2559
สิ้นสุดการทดลอง: เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการศึกษาองค์ ประกอบทางโภชนะทางเคมีในอาหารทดลอง
ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางโภชนะต่างๆได้แก่ พลังงานรวม ความชื้ น ไขมัน เถ้า โปรตี น ฟอสฟอรั ส
แคลเซี่ ยม และเยื่อใย ของอาหารทดลองในรู ปของอาหารอัดเม็ดที่มีระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน 4 ระดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 3 พบว่าอาหารทดลองมีองค์ประกอบทางโภชนะที่ได้จากการวิเคราะห์อาหารทุกสู ตรมีค่าใกล้เคียงกับ
ระดับของโภชนะที่ได้จากการคานวณ
ตารางที่ 3 ค่าวิเคราะห์ทางเคมีขององค์ประกอบของโภชนะต่างๆ ในอาหารทดลอง
Metabolizable energy level (Kcal/kg)
Item
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. ผลของระดับพลังงาน ใช้ ประโยชน์ ได้ ในอาหารต่ อประสิทธิภาพการผลิต
ผลการศึกษาประสิ ทธิภาพภาพการผลิตของสุกรลูกผสมสองสายพันธุ์เพศผูต้ อนและเพศเมียที่น้ าหนักระหว่าง 80105 กิโลกรัม เมื่อได้รับอาหารที่มีระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ต่างกันที่ระดับ 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg
แสดงในตารางที่ 4 โดยพบว่าน้ าหนักตัวเริ่ มต้นของสุ กรในกลุ่มที่ได้รับอาหารที่ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,200 Kcal/
kg มีน้ าหนักตัวเริ่ มต้นต่ากว่ากลุ่มที่ได้ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ระดับ 3,000, 3,100 และ 3,300 Kcal/kg อย่างมี
นัยสาคัญยิ่ง (p<0.001) น้ าหนักตัวสิ้ นสุ ดการทดลองของสุ กรในกลุ่มที่ได้รับอาหารที่ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000
Kcal/ kg ต่ ากว่ากลุ่มที่ ได้ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ระดับ 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg อย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05)
ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารที่ระดับ 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg ส่ งผลต่อปริ มาณ
อาหารที่กินต่อตัวต่อวัน ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวัน อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน และประสิ ทธิ ภาพการใช้
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อาหารของสุ กร โดยพบว่าสุ กรกลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,200 และ 3,300 Kcal/kg มีปริ มาณอาหารที่กิน
ต่อตัวต่อวันต่ากว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000 และ 3,100 Kcal/kg อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) ระดับ
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวันและอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันในกลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,300
Kcal/kg สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000, 3,100 และ 3,200 Kcal/kg อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) ส่วน
ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่อประสิ ทธิภาพการใช้อาหารของสุกรพบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ยิง่ (p<0.01) ในกลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000 Kcal/kg มีประสิ ทธิภาพการใช้อาหารต่าที่สุดแตกต่างจาก
กลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg กลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้
3,200 และ 3,300 Kcal/kg มีประสิ ทธิภาพการใช้อาหารดีที่สุดแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000
และ 3,100 Kcal/kg อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05)
ตารางที่ 4 ผลของระดับพลังงานในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ที่น้ าหนักระหว่าง 80-105
กิโลกรัม
Dietary ME concentration (Kcal/kg)
Item
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
1
a
a
b
b
ADFI (g/day)
3,120
3,108
3,021
2,962
20.27
0.0003
1
b
a
a
a
ME Intake (Kcal/day)
9,360
9,640
9,660
9,780
60.0
0.0128
Daily Lys intake1 (g/day) 31.20a
31.08a
30.21b
29.62b
0.20
0.0003
1
b
a
a
a
ADG (g/day)
960
988
979
997
5.90
0.0234
1
a
b
c
c
FCR
3.31
3.15
3.02
2.99
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)
1
Data are least square mean. All data were analyzed with start weight as a covariate.
จากงานทดลองพบว่าปริ มาณการกิ นอาหารต่อวันจะลดลงเมื่อระดับพลังงานในอาหารสู งขึ้น สุ กรกลุ่มที่ ได้รับ
อาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,200 และ 3,300 Kcal/kg มี ปริ มาณอาหารที่ กินต่อตัวต่อวันต่ า กว่ากลุ่มที่ ได้รับอาหาร
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000 และ 3,100 Kcal/kg อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) สอดคล้องกับงานทดลองที่ผา่ นมาของ De La
Llata et al. (2001); Beaulieu et al. (2009); Quiniou and Noblet (2015) รายงานว่าปริ มาณการกินอาหารเฉลี่ยต่อวันของสุ กร
ลดลงเมื่ออาหารมีความเข้มข้นของพลังงานสูงขึ้นสุ กรมีแนวโน้มที่จะกินอาหารเพื่อให้ได้รับพลังงานครบตามความต้องการ
ของร่ างกายดังนั้นปริ มาณอาหารที่สุกรกินจะมีการปรับเพิ่มขึ้นหรื อลดลงตามความเข้มข้นของระดับพลังงานในอาหาร สุกร
จะกินอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของสารอาหารโดยเฉพาะพลังงาน แต่มีปัจจัยเรื่ องตัวสัตว์ สิ่ งแวดล้อม และปั จจัย
ด้านอาหาร เข้ามากระทบทาให้กินอาหารมากขึ้นหรื อลดลง De Lange and Schreurs (1995) กล่าวถึงปั จจัยเกี่ยวกับอาหารที่มี
ผลต่อปริ มาณการกินอาหารต่อวันของสุกรหลายอย่าง ได้แก่พลังงานในอาหาร ระดับของสารอาหาร ความน่ากินของอาหาร
ชนิดวัตถุดิบที่ใช้ และลักษณะของอาหาร เป็ นต้น
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ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวันในกลุ่มที่ ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,300 Kcal/kgสู งกว่ากลุ่มที่
ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000, 3,100 และ 3,200 Kcal/kg อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) สุ กรสามารถปรับปริ มาณ
การกินอาหารต่อวันเมื่ออาหารมีระดับพลังงานที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะรักษาปริ มาณพลังงานที่ได้รับต่อวันให้เกือบคงที่ แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อระดับพลังงานลดต่าลงกว่าความสามารถของสุ กรที่จะกินชดเชยได้ ปริ มาณพลังงานที่ได้รับต่อวันจะลดลง
(Quiniou and Noblet, 2015) รายงานว่าเมื่อระดับพลังงานในอาหารลดต่าลง สุ กรพยายามจะกินอาหารเพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษา
ระดับพลังงานที่ได้รับต่อวันให้คงที่ จนกระทัง่ ปริ มาณการกินถูกจากัดด้วยข้อจากัดของความจุกระเพาะหรื อมีปัจจัยอื่นด้าน
สิ่ งแวดล้อมเข้ามากระทบ Beaulieu et al. (2009) พบว่าสุ กรไม่สามารถกิ นอาหารให้มากขึ้นเพื่อชดเชยระดับพลังงานใน
อาหารที่ลดลงได้จนถึงระดับต่ากว่าที่ควรจะเป็ น
จากงานทดลองครั้งนี้ พบว่าเมื่อระดับพลังงานในอาหารต่า(3,000 Kcal/kg)สุ กรพยายามกินอาหารเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
พยายามรักษาระดับพลังงานที่ได้รับต่อวัน (daily energy intake) ให้คงที่ จนกระทัง่ ปริ มาณการกินถูกจากัดด้วยข้อจากัดของ
ความจุกระเพาะ(physical feed intake capacity) หรื อมีปัจจัยอื่นๆ ทางด้านสิ่ งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง จากการทดลองพบว่า
สุ กรไม่สามารถกินชดเชยได้เพียงพอเมื่ออาหารมีเข้มข้นของพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000 Kcal/kg ทาให้ปริ มาณพลังงาน
ใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวันลดลง
อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันในกลุ่มที่ ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,300 Kcal/kg สู งกว่ากลุ่มที่ ได้รับ
อาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000, 3,100 และ 3,200 Kcal/kg อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) การเพิ่มระดับพลังงานในอาหาร
จะทาให้พลังงานที่สุกรได้รับต่อวันเพิม่ มากขึ้นและทาให้สุกรมีการเจริ ญเติบโตต่อวันสูงขึ้น โดยสุกรสายพันธุ์ที่มีการพัฒนา
ให้มีการสร้างเนื้อแดงที่สูงจะมีการเติบโตที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ด้ งั เดิม (Quiniou et al., 1996) การได้รับพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ต่อวันมากขึ้นจะทาให้สุกรมีอตั ราการเจริ ญเติบโตเร็ วขึ้น เนื่ องจากพลังงานที่ ใช้ในการดารงชี พคงที่ ข้ ึนกับ
น้ าหนักตัวสัตว์ พลังงานที่สุกรได้รับส่วนที่เกินกว่าระดับเพื่อการดารงชีพจะถูกนามาใช้ในการเจริ ญเติบโต (Euken, 2012)
ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารของสุ กรอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง (p<0.001)
ในกลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000 Kcal/kg มีประสิ ทธิภาพการใช้อาหารต่าที่สุด แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับ
อาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg กลุ่มที่ ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,200และ
3,300 Kcal/kg มีประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารดี ที่สุด แตกต่างจากกลุ่มที่ ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000และ
3,100 Kcal/kg อย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) สอดคล้องกับการทดลองของ Smith et al. (1999); De la Llata et al. (2001); Hinson
et al. (2011); Kil et al. (2011) และ Quiniu and Noblet (2015) ซึ่ ง ให้ผ ลการทดลองในทิ ศ ทางเดี ย วกัน คื อ การเพิ่ ม ระดับ
พลังงานในอาหารสุกรจะมีผลทาให้ประสิ ทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีข้ ึน
3.ผลของระดับพลังงานใช้ ประโยชน์ ได้ ในอาหารต่อความหนาไขมันสันหลังและความลึกเนื้อสัน
ผลการศึกษาประสิ ทธิ ภาพภาพการผลิตของสุ กรลูกผสมสองสายพันธุ์เพศผูต้ อนและเพศเมียที่น้ าหนักระหว่าง 80105 กิโลกรัม เมื่อได้รับอาหารที่มีระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ต่างกันที่ระดับ 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg
แสดงในตารางที่ 5 พบว่าระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร ส่ งผลต่อความหนาไขมันสันหลังโดยสุ กรกลุ่มที่ ได้รับ
อาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000 Kcal/kg มีความหนาไขมันสันหลังต่ากว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้
3,100, 3,200, และ 3,300 Kcal/kg อย่า งมี นัย ส าคัญ (p<0.05) ส่ ว นความลึ ก เนื้ อ สัน แตกต่ า งอย่า งไม่ มี นัย ส าคัญทางสถิ ติ
(p>0.05) เมื่อได้รับอาหารที่มีระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ต่างกันที่ระดับ 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg
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ตารางที่ 5 ผลของระดับพลังงานในอาหารต่อความหนาไขมันสันหลังและความลึกเนื้อสันของสุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ที่
น้ าหนักระหว่าง 80-105 กิโลกรัม
Dietary ME concentration (Kcal/Kg)
Item
SE
P-value
3,000
3,100
3,200
3,300
No
35
36
36
35
a
a
b
a
Initial weight (kg)
85.2
83.1
79.2
83.1
0.47
<.0001
1
a
b
b
b
Final weight (kg)
114.8
117.2
117.4
117.4
0.56
0.0379
Backfat depth1 (mm)
16.44b
19.59a
19.33a
20.23a
0.41
0.0041
1
Loin depth (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)
1
Data are least square mean. All data were analyzed with start weight as a covariate.
ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารส่งผลต่อความหนาไขมันสันหลัง โดยสุกรกลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ 3,000 Kcal/kg มีความหนาไขมันสันหลังต่ากว่ากลุ่มที่ได้ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,100, 3,200,
และ 3,300 Kcal/kg อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) Apple et al. (2004) และ Chu et al. (2012) พบว่าการเพิ่มระดับพลังงานใน
อาหารสุกรระยะขุนจะมีผลทาให้ไขมันสันหลังหนาขึ้น พลังงานที่สุกรได้รับต่อวันส่วนเกินถูกนาไปสร้างไขมันเพิ่มขึ้นมีผล
ทาให้สุกรกลุ่มที่ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,100, 3,200, และ 3,300 Kcal/kg มีความหนาไขมันสันหลังสู งกว่า
กลุ่มที่ได้ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000 Kcal/kg
ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ต่างกันที่ระดับ 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg มีผลต่อความลึกเนื้อสัน
อย่างไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) สอดคล้องกับ Apple et. al (2004) และ Chu et al. (2012) ที่รายงานว่าการเพิ่มระดับ
พลังงานในอาหารสุกรระยะขุนไม่มีผลต่อพื้นที่หน้าตัดเนื้อสัน Beaulieu et al. (2009) ทาการทดลองเพิ่มระดับพลังงานย่อย
ได้ในอาหาร 5 ระดับ ตั้งแต่ 3.09 ถึง 3.57 เมกะแคลอรี่ ต่อกิโลกรัมอาหารโดยการทดลองในฟาร์มทดลอง พบว่าการเพิ่ม
ระดับพลังงานในอาหารไม่ส่งผลต่อพื้นที่หน้าตัดเนื้อสันเช่นเดียวกัน
4.ความสัมพันธ์ เชิงเส้ นระหว่ างปริมาณพลังงานใช้ ประโยชน์ ได้ ทไี่ ด้ รับต่ อวันกับอัตรากาเจริญเติบโตต่ อวันของสุ กรระยะ
80-105 กิโลกรัม
เนื่ องจากในลักษณะต่างๆที่ศึกษามีปัจจัยทางเพศเข้ามาเป็ น Confounding effect จึงใช้ความสัมพันธุ์เชิงเส้นเหล่านี้
มาใช้เป็ นข้อมูลเพื่อตอบโจทย์วิจยั โดยมีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้น (Linear regression analysis) เพื่อหา
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้สุทธิ ที่ได้รับต่อวันกับอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน แบ่งตาม
เพศ ได้แก่ เพศผูต้ อนและเพศเมียดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์เชิ งเส้นระหว่างปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวันกับอัตราการเจริ ญเติบโตของสุ กร
เพศผูต้ อนและสุกรเพศเมีย
ทั้งนี้ พบว่าปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวันมีความสัมพันธ์กบั อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันของสุ กร
เพศผูต้ อน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.756 และสามารถพยากรณ์อตั ราการเจริ ญเติบโตได้ร้อยละ 57.2 และสมการ
พยากรณ์อตั ราการเจริ ญเติ บโตต่อวันเมื่อทราบปริ มาณพลังงานที่ สุกรเพศผูต้ อนได้รับต่อวันเป็ น y = 176.91 + 0.0823x
ในส่ วนของสุ กรเพศเมียมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ 0.643 และสามารถพยากรณ์อตั ราการเจริ ญเติบโตได้ร้อยละ 41.3 และ
สมการพยากรณ์อตั ราการเจริ ญเติบโตต่อวันเมื่อทราบปริ มาณพลังงานที่สุกรเพศเมียได้รับต่อวันเป็ น y = 312.18 + 0.0708x
สุ กรทั้งเพศผูต้ อนและเพศเมี ยมี การตอบสนองในทิ ศทางเดี ยวกันคื อ อัตราการเจริ ญเติ บโตเพิ่มมากขึ้ นเมื่ อพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวันเพิ่มขึ้น ขณะที่ สุกรเพศเมียมีอตั ราการเจริ ญเติบโตต่อวันสู งกว่าสุ กรเพศผูต้ อนเมื่อได้รับระดับ
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวันที่เท่ากัน เป็ นผลเนื่ องมาจากสุ กรเพศผูต้ อนมีการสะสมเนื้ อแดงในแต่ละวันน้อยกว่า
สุ กรเพศเมีย สุ กรที่ มีการสะสมเนื้ อแดงที่ สูงจะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตต่อวันสู งกว่าสุ กรที่ มีการสะสมเนื้ อแดงที่ ต่ า ทั้งนี้
เพราะการสะสมเนื้ อแดงซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเจริ ญเติบโตของร่ างการเป็ นการสะสมน้ าในร่ างกายโดยเนื้ อแดงมีน้ าเป็ น
องค์ประกอบ 75-80 เปอร์เซ็นต์

สรุ ปผลการวิจัย
1. การเพิ่มระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารให้สูงขึ้น 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg ส่ งผลให้
ปริ มาณการกินอาหารเฉลี่ยต่อวันของสุกรลดลง พลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่สุกรได้รับต่อวันเพิ่มมากขึ้นทาให้สุกรมีอตั ราการ
เจริ ญเติบโตสูงขึ้นและประสิ ทธิภาพการใช้อาหารที่ดีข้ ึน
2. ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ที่ได้รับต่อวันมีความสัมพันธิ์ กับอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันของสุ กรโดยสุ กร
ทั้งเพศผูต้ อนและเพศเมียมีการตอบสนองในทิศทางเดียวกันคืออัตราการเจริ ญเติบโตเพิ่มมากขึ้นเมื่อพลังงานใช้ประโยชน์ได้
ที่ได้รับต่อวันเพิ่มขึ้น
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3. การเพิ่มระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารให้สูงขึ้น 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg จะมีผลทาให้
สุกรมีไขมันสันหลังหนาขึ้นแต่ไม่มีผลต่อความลึกเนื้อสัน
4. ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารที่เหมาะสมสาหรับสุกรขุนลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์จไวท์×แลนด์เรซ)
น้ าหนัก 80-105 กิโลกรัม คืออาหารที่มีพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,100 Kcal/kg ซึ่งจะทาให้สุกรมีอตั ราการเจริ ญเติบโตและ
ประสิ ทธิภาพการใช้อาหารได้ดีและมีการสะสมไขมันในระดับที่เหมาะสมต่อการนาไปใช้เป็ นสุกรแม่พนั ธุ์ สาหรับสุกรเพศ
ผูต้ อนควรมีการจากัดอาหารเพื่อให้มีความหนาไขมันสันหลังเป็ นไปตามความต้องการของตลาด

กิตติกรรมประกาศ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสม อาตมางกูร อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวเรศ
เรื องพานิช อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้กรุ ณาให้คาปรึ กษา แนะนาในการวางแผนงานวิจยั วิทยานิพนธ์ สนับสนุน
ตรวจทานแก้ไขจุดบกพร่ องต่างๆทาให้งานวิจยั นี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณอาจารย์ในภาควิชาสัตวบาล คณะ
เกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู ้ทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์ และขอขอบพระคุณ
บริ ษทั เบทาโกร จากัด (มหาชน) ที่ ให้การสนับสนุ นการศึ กษา แหล่งเงิ นทุนวิจยั ตลอดจนสถานที่ ทาการวิจยั ในครั้งนี้
ขอขอบคุณการช่วยเหลือและกาลังใจจากทุกท่านที่ได้มีส่วนร่ วมในความสาเร็ จของงานวิจยั มา ณ โอกาสนี้
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การสารวจพรรณปลาในอ่างเก็บนา้ ห้ วยขอนแก่ น 2 จังหวัดน่ าน
Exploration of Fish Fauna in the Huy Khon Kaen 2 Reservoir,
Nan Province, Northern Thailand
อมรชัย ล้อทองคา1* จุลทรรศน์ คีรีแลง1 เชาวลีย ์ ใจสุข1 และ เจนจิรา ลานแก้ว2
Amornchai Lothongkham1*, Jullatat Keereelang1, Chaowalee Jaisuk1 and Janejira Lankaew2

บทคัดย่อ
การสารวจพรรณปลาในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 จังหวัดน่าน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดปลาที่มีการกระจาย
พันธุ์ในอ่างเก็บน้ า เพื่อใช้เป็ นข้อมูลให้ชุมชนใช้ในการบริ หารอ่างเก็บน้ า โดยทาการสารวจในเดื อนพฤศจิ กายน 2559
และ เดือนเมษายน 2560 จากจุดสารวจ 3 สถานี ๆ ละ 2 ครั้ง ซึ่ งจากการสารวจพบว่ามีปลาไม่นอ้ ยกว่า 7 อันดับ 1 ซี รีส์ยอ่ ย
10 วงศ์ 19 สกุล 19 ชนิ ด โดยปลาในอันดับ Cypriniformes มี จานวนชนิ ดมากที่ สุด คื อ 8 ชนิ ด รองลงมา ได้แก่ อันดับ
Anabantiformes จ านวน 4 ชนิ ด และ อัน ดับ Siluriformes จ านวน 2 ชนิ ด คิ ด เป็ น 42, 21 และ 11 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามลาดับ
สาหรับวงศ์ที่มีชนิดมากที่สุด คือ วงศ์ Cyprinidae มีจานวน 8 ชนิด รองลงมา คือ วงศ์ Osphronemidae จานวน 3 ชนิด คิดเป็ น
42 และ 16 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งปลาบางชนิดเป็ นปลาที่นามาปล่อย ได้แก่ ปลากราย ปลาตะเพียนขาว ปลาดุกเทศ ปลา
นิ ล ปลากินยุง และ ปลาแรด ส่ วนปลาที่เหลือทั้งหมดเป็ นปลาที่มีอยูด่ ้ งั เดิมที่มีการกระจายพันธุ์อยูใ่ นห้วยขอนแก่นอยูแ่ ล้ว
สาหรับปลาต่างถิ่นที่นาเข้ามาจากต่างประเทศพบว่ามีการกระจายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 จานวน 3 ชนิ ด ได้แก่
ปลาดุกเทศ ปลานิล และ ปลากินยุง
คาสาคัญ : ความหลากหลาย, ปลา, ลุ่มแม่น้ าน่านตอนบน, จังหวัดน่าน
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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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บทนา
อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 เป็ นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของอาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ซึ่งอ่างเก็บน้ า
นี้ รองรับน้ าจากห้วยขอนแก่นที่ไหลมาจากเทือกเขาทางตอนเหนื อของอาเภอสันติสุข อ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 เป็ นอ่าง
เก็บน้ าที่ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อคนในชุมชนตาบลป่ าแลวหลวง ทั้งทางด้านการเกษตร แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค แหล่ง
ท่องเที่ยว แหล่งหาอาหารและแหล่งหารายได้ โดยเฉพาะปลาที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่อ่างเก็บน้ าแห่งนี้ถือว่าเป็ นแหล่งอาหารและ
รายได้ที่สาคัญของชุมชน จึ งมีการทาการประมงในหลายรู ปแบบมาเป็ นระยะเวลานาน ทาให้ส่งผลกระทบต่อชนิ ดและ
จานวนปลาลดลง ซึ่ งชุมชนไม่ได้มีแผนการในการฟื้ นฟูและเพิ่มจานวนปลาในอ่างน้ าแต่อย่างใด ประกอบกับชุมชนเองยัง
ไม่มีขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับชนิดปลาในอ่างเก็บน้ าเลย ทาให้ชุมชนขาดข้อมูลที่จาเป็ นในการวางแผนจัดการทรัพยากรปลาใน
อ่างเก็บน้ าได้ ดังนั้นการสารวจพรรณปลาในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 นี้ จึงเป็ นการสร้างฐานข้อมูลด้านการกระจายพันธุ์
ของปลา และข้อมูลที่จาเป็ นให้กบั ชุมชน โดยชุมชนสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนจัดการและทรัพยากรปลาและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาในอ่างเก็บน้ าได้อย่างยัง่ ยืน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ทาการศึกษาบริ บทของอ่างเก็บน้ า และศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของคนในชุมชนที่ต้ งั ถิ่นอาศัยรอบอ่างเก็บน้ าที่มี
ผลต่อปลาด้วยวิธีสอบถาม เพื่อนาไปสู่ การกาหนดสถานี สารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างปลา จากข้อมูลที่ได้สามารถนามา
กาหนดสถานีเพื่อทาการสารวจได้ท้ งั หมด 3 สถานี (ภาพที่ 1)
2. ทาการสารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาสถานี ละ 2 ครั้ง หลังฤดูน้ าหลาก ซึ่ งการรวบรวมตัวอย่างปลาใช้
แห ขนาดตา 1 เซนติเมตร สวิง ขนาดตา 0.5 เซนติเมตร ยอ ขนาดตา 0.7 เซนติเมตร และตาข่ายดักปลา ขนาดตา 2 เซนติเมตร
โดยทาการสารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาเดือนละ 1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2559 และ เดือนเมษายน 2560 โดยชนิด
ปลาที่รวบรวมได้ในแต่ละสถานี จะนามาสลบด้วยน้ าแข็ง แล้วทาการเลือกตัวแทนปลาที่มีลกั ษณะแตกต่างกันและภายนอก
มีความสมบูรณ์มาชนิดละ 1 ตัวอย่าง เพื่อนามาถ่ายภาพ แล้วนาตัวอย่างปลาทั้งหมดที่ได้ในแต่ละสถานีมาตรึ งสภาพด้วยการ
แช่ ในน้ ายาฟอร์ มาลี นเข้มข้น 10 เปอร์ เซ็ นต์ พร้ อมเขี ยนป้ ายกากับตัวอย่างปลาในแต่ละสถานี ไว้ เมื่ อทาการตรึ งสภาพ
ตัวอย่างปลาครบ 14 วัน จึงทาการล้างและแช่ตวั อย่างปลาด้วยน้ าจืดนาน 2 วัน จากนั้นนาตัวอย่างปลาในแต่ละสถานี มาเก็บ
รักษาสภาพด้วยการแช่ในแอลกอฮอล์เข้มข้น 75 เปอร์ เซ็นต์ แล้วทาการแยกชนิ ดปลาโดยใช้เอกสารวิชาการต่างๆ ทางด้าน
อนุกรมวิธานของปลาน้ าจืดในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ จากนั้นจึงจัดทาเป็ นบัญชีรายชื่อชนิ ดปลาที่สารวจพบทั้งหมดโดย
เรี ย งล าดับทางอนุ กรมวิธานตาม Nelson et al. (2016) และเก็ บรั ก ษาตัว อย่า งปลาทั้งหมดไว้ที่ห้องปฏิ บัติก ารมี นวิทยา
สาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3. ทาการจดบันทึกข้อมูลทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานีไว้เพื่อนามาใช้ประกอบในการบรรยาย
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ภาพที่ 1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์และตาแหน่งสถานีเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2

ผลและวิจารณ์ผล
เมื่อทาการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาจากสถานีที่กาหนดทั้ง 3 สถานี แล้วนามาตัวอย่างปลาที่ได้ท้ งั หมดมาแยกชนิ ด
ในห้องปฏิบตั ิการ พบว่ามีปลาไม่นอ้ ยกว่า 7 อันดับ 1 ซีรีส์ยอ่ ย 10 วงศ์ 19 สกุล 19 ชนิด โดยปลาในอันดับ Cypriniformes มี
จานวนชนิดมากที่สุด คือ 8 ชนิด รองลงมา ได้แก่ อันดับ Anabantiformes จานวน 4 ชนิด และ อันดับ Siluriformes จานวน
2 ชนิ ด คิดเป็ น 42, 21 และ 11 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ (ภาพที่ 2A) โดยปลาในอันดับ Cypriniformes นั้นมีความหลากหลาย
มากที่ สุด ในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ (Nelson et al. (2016) อัน ดับ ที่ มี จ านวนชนิ ด ปลารองลงมา คื อ Anabantiformes
ซึ่ งเป็ นอันดับแยกออกมาจากปลาอันดับ Percifromes และรวมเอา อันดับย่อย Channoidei ที่แยกไว้ใน Nelson (2006) เข้ามา
อยูใ่ นอันดับนี้ ดว้ ย และปลาในอันดับนี้ มีการแพร่ กระจายกว้างตั้งแต่อาฟริ กาจนถึงเอเชี ย (Nelson et al., 2016) และอันดับ
Siluriformes นั้น จัด เป็ นอัน ดับ ของปลาที่ มี ก ารแพร่ ก ระจายในทุ ก ทวี ป และส่ ว นใหญ่ จ ะอาศัย อยู่ใ นน้ าจื ด (Talwer &
Jhingran, 1991) สาหรับวงศ์ที่มีชนิ ดมากที่ สุด คือ วงศ์ Cyprinidae (วงศ์ปลาตะเพียน) มีจานวน 8 ชนิ ด รองลงมา คือ วงศ์
Osphronemidae (วงศ์ปลาแรด) จานวน 3 ชนิ ด คิ ดเป็ น 42 และ 16 เปอร์ เซ็ นต์ ตามลาดับ (ภาพที่ 2B) โดยปลาในวงศ์
Cyprinidae มี ค วามโดดเด่ น และมี ช นิ ด มากที่ สุ ด ของปลาที่ อ าศัย ในน้ าจื ด และแพร่ ก ระจายอยู่ทั่ว โลก (Kottelat, 2001;
Helfman et al., 2009; Nelson et al., 2016) ส่ วนปลาในวงศ์ Osphronemidae นั้นมีการแพร่ กระจายอยู่ในทวีปเอเชี ยเท่านั้น
(Nelson et al., 2016) สาหรับปลาบางชนิ ดที่สารวจพบเป็ นปลาที่นามาปล่อย ได้แก่ ปลากราย
ปลาตะเพียน
ขาว ปลาดุ กเทศ ปลานิ ล ปลากิ นยุง และ ปลาแรด ซึ่ งปลาเหล่านี่ สามารถพบได้ในอ่างเก็บน้ าและเขื่อนหลายๆ แห่ งใน
ประเทศไทย (คฑาวุธ และ สุ ธิดา, 2554; ชัยณรงณ์ และ วสันต์, 2549; สุ ภาพร และคณะ, 2554; สุ ธิดา และ ปาริ ฉัตร, 2551)
ส่ วนปลาที่เหลือทั้งหมดน่าจะเป็ นปลาที่มีอยูด่ ้ งั เดิมที่มีการกระจายพันธุ์อยูใ่ นห้วยขอนแก่นอยูแ่ ล้ว และเป็ นปลาที่สามารถ
พบได้ในแม่น้ าต่างๆ ในจังหวัดน่านที่มีการรายงานการสารวจปลา (อมรชัย, 2551; อมรชัย และ พรรณพร, 2554; อมรชัย
และ คณะ, 2552; อมรชัย และ คณะ, 2556; อมรชัย และ คณะ, 2557; อมรชัย และ คณะ, 2558; อมรชัย และคณะ, 2560)
นอกจากนี้แล้วปลาที่อาศัยในอ่างเก็บน้ าก็จดั เป็ นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ที่สาคัญของชุมชนด้วยเช่นกัน
ซึ่ง
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จะเห็นได้จากการทาการประมงในอ่างเก็บน้ าแห่งนี้มีหลายรู ปแบบ เช่น การวางยอ การวางตาข่าย การตกเบ็ด และ การใส่จนั่
ดักปลา
สาหรับปลาต่างถิ่นที่นาเข้ามาจากต่างประเทศพบว่ามีการกระจายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ าแห่ งนี้ จานวน 3 ชนิ ด ได้แก่
ปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) ปลานิ ล (Oreochromis niloticus) และ ปลากินยุง (Gambusia affinis) โดยปลาทั้งสามชนิด
นี้ ก็สามารถสารวจพบได้ในแม่น้ าสาขาต่างๆ ของลุ่มแม่น้ าน่ านตอนบน (อมรชัย, 2551; อมรชัย และ พรรณพร, 2554;
อมรชัย และ คณะ, 2552; อมรชัย และ คณะ, 2556; อมรชัย และ คณะ, 2557; อมรชัย และ คณะ, 2558; อมรชัย และคณะ,
2560) นอกจากนี้ แล้วยังพบว่าปลาทั้ง 3 ชนิ ดสามารถพบได้ในอ่างเก็บน้ าหลายๆ แห่ งทัว่ ประเทศไทย (คฑาวุธ และ สุ ธิดา,
2554; ชัยณรงณ์ และ วสันต์, 2549; สุ ภาพร และคณะ, 2554; สุ ธิดา และ ปาริ ฉัตร, 2551) สาหรับบัญชี รายชื่ อชนิ ดปลาที่
สารวจพบในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 แสดงในตารางที่ 1

A

B

ภาพที่ 2 เปอร์เซ็นต์ของปลาในแต่ละอันดับ (A) และเปอร์เซ็นต์ของปลาในแต่ละวงศ์ (B) ที่สารวจพบในอ่างเก็บน้ าห้วย
ขอนแก่น 2
ตารางที่ 1 รายชื่อปลาที่สารวจพบในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2
อันดับ/วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Order Osteoglossiformes
Family Notopteridae
Chitala ornata (Gray, 1831)
Order Cypriniformes
Family Cyprinidae
Barbodes rhombeus (Bleeker, 1853)
Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1849)
Esomus metallicus Ahl, 1924
Henicorhynchus siamensis (sauvage, 1881)
Pethia stoliczkana (Day, 1870)
Puntius sp.
Rasbora paviana Tirant, 1885

ชื่อไทย

ครั้งที่สารวจ
1
2

สถานีที่
1
2
3

ปลากราย

-

√

-

√

√

ปลาตะเพียนทราย
ปลาตะเพียนขาว
ปลาซิวหนวดยาว
ปลาสร้อยขาว
ปลามะไฟ
ปลาซิวควาย

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√

√
√
-

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

√

√

√

√

√

ปลากดเหลือง

√

-

√

√

-

ปลาดุกเทศ

-

√

-

√

√

ปลาบู่

-

√

√

-

-

ปลาแป้ นแก้ว

√

√

√

√

√

ปลานิล

√

√

√

√

√

ปลากินยุง

-

√

√

√

√

ตารางที่ 1 รายชื่อปลาที่สารวจพบในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 (ต่อ)
อันดับ/วงศ์/ชื่อวิทยาศาสตร์
Order Anabantiformes
Family Osphronemidae
Osphronemus goramy Lacepède, 1801
Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770)
Trichopsis vittata (Cuvier, 1831)
Family Channidae
Channa striata (Bloch, 1793)
หมายเหตุ : เครื่ องหมาย √ = พบปลา - = ไม่พบปลา

ครั้งที่สารวจ
1
2

สถานีที่
1
2
3

ปลาแรด
ปลากระดี่หม้อ
ปลากริ มควาย

√
-

√
√
√

√
√

√
√
√

√
√
-

ปลาช่อน

-

√

√

√

√

ชื่อไทย

สรุ ปผลการวิจัย
การสารวจพรรณปลาในอ่างเก็บน้ าห้วยขอนแก่น 2 จังหวัดน่าน ได้ก่อให้เกิดข้อมูลพื้นฐานทางด้านชนิ ดปลาที่มี
การกระจายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ าแห่ งนี้ ให้กบั ชุมชนต่างๆ ที่ ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ า โดยพบว่ามีกลุ่มชนิ ดปลาที่ มีการ
กระจายพันธุ์อยูด่ ้ งั เดิมในห้วยขอนแก่น และกลุ่มชนิดปลาที่มีการปล่อยภายหลังสร้างอ่างเก็บน้ าเสร็ จ ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จาก
การวิจยั ในครั้งนี้ ชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนบ้านน่านมัน่ คง ซึ่ งเป็ นชุมชนที่ต้ งั อยูร่ อบอ่างเก็บน้ าสามารถนาไปใช่ในการ
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บริ หารจัดการทรัพยากรปลาในอ่างเก็บน้ าได้ ทั้งทางด้านการอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาดั้งเดิม และการพิจารณาปล่อยปลาชนิดต่างๆ
เสริ มลงไปในอ่างเก็บน้ าเพื่อเป็ นการใช้พ้ืนที่น้ าในอ่างเก็บน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ซึ่ งจะส่ งผลให้ชุมชนสามารถนามา
ปลาต่างๆ มาเป็ นอาหารและสามารถขายเพื่อสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวได้อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ยงั พบว่าพื้นที่รอบๆ อ่าง
เก็บน้ าเป็ นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็ นจานวนมาก มีการใช้สารเคมีเป็ นจานวนมาก ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจยั ถึง
การปนเปื้ อนของสารเคมีในสัตว์น้ าและน้ าในอ่างเก็บน้ าแห่ งนี้ เพื่อจะทาให้ชุมชนเห็นถึงผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อ
สภาพแวดล้อมต่างๆ และนาไปสู่การตัดสิ นใจในการใช้สารเคมีทางการเกษตรของชุมชนได้

กิตติกรรมประกาศ
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การทดลองใช้ โปรแกรมประยุกต์ บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่และแท็บเล็ต
วิเคราะห์ สีของปลาสวยงาม
The experimental to ornamental fish color analysis with application on mobile phone and tablet
โกสิ นทร์ พัฒนมณี 1*
Kosin Pattanamanee 1*

บทคัดย่อ
การตรวจสอบสี ปลาสวยงามในปั จจุบนั มีขอ้ จากัดอย่างมาก เพราะเครื่ องวิเคราะห์สีมีราคาแพง การใช้กระดาษ
เทียบสี ก็มีความคลาดเคลื่อนมาก งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตวิเคราะห์ สีของ
ปลาสวยงาม วิธีการศึ กษา 1. หาโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถตรวจสอบ ค่า RGB ได้ 2. ใช้โทรศัพท์ Samsung Note 4,
iPhone 6s, iPad Air และ iPad Pro ถ่ายรู ปแผ่นกระดาษสี และถ่ายภาพปลา ที่ระยะ 15 และ 30 เซนติเมตร ความเข้มแสง 250
และ 500 ลักซ์ ถ่ายภาพปลาด้วยโทรศัพท์ Samsung Note 4 และเก็บค่า RGB ในโทนสี เดียวกันใน 3 ตาแหน่ ง คือ ส่ วนหัว
ส่วนหาง และครี บ เก็บค่า RGB จากพื้นที่ส่วนหัวโดยใช้ขนาดพื้นที่เก็บแตกต่างกัน ผลการทดลองพบว่า 1. โปรแกรม Color
Analysis สามารถวิเคราะห์ค่า RGB ได้ท้ งั ระบบปฏิบตั ิการ Android และ iOS 2. ค่า Red index จากการถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์
ทั้ง 4 ชนิ ด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 3. ค่า Red index จากภาพที่ ถ่ายระยะต่างกันและความเข้มแสงต่างกันไม่
แตกต่างกันทางสถิติ 4. ภาพปลาที่ ใช้ขนาดและตาแหน่ งพื้นที่ วิเคราะห์ต่างกันทาให้ค่า Red index จะแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ สรุ ป 1. โปรแกรมประยุกต์ชื่อ Color Analysis ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อแท็บเล็ต เหมาะสมสาหรับ
วิเคราะห์สีของปลาสวยงาม 2. การวิเคราะห์ภาพเพื่อใช้เปรี ยบเที ยบต้องใช้เครื่ องมื อถ่ายภาพชนิ ดเดี ยวกันใน 3. ถึ งแม้
ระยะห่ างและความเข้มแสงไม่มีผลต่อค่า Red index แต่ควรให้จดั ระยะห่ างและความเข้มแสงในการถ่ายให้ใกล้เคียงกัน
เพราะมีผลต่อค่าความสว่าง (Lightness) 4. ตาแหน่งและขนาดพื้นที่ของภาพปลาในการเลือกไปวิเคราะห์สี ต้องให้เหมือนกัน
คาสาคัญ : โปรแกรมประยุกต์, โทรศัพท์เคลื่อนที่, การวิเคราะห์สีภาพถ่ายปลา
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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 position
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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บทนา
การพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในปั จจุบนั โดยเฉพาะวงการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม พบว่ามีการทดลองใน
หลายรู ปแบบเพื่อพัฒนาให้ปลามีสีสนั สวยงาม ข้อจากัดอย่างหนึ่งของการทดลองดังกล่าวคือการวัดสี ของปลาก่อนและหลัง
การทดลองนั้น ปั จจุบนั มีการใช้กระดาษเทียบสี ซึ่งข้อมูลที่ได้ไม่สามารถนาไปเปรี ยบเทียบผลเพื่อวิเคราะห์ทางสถิติได้ และ
การใช้เครื่ องมือการวิเคราะห์ภาพดิจิตอลจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการวิเคราะห์ดว้ ยคน (Villafuerte & Negro, 1998) หรื อ
อาจใช้เครื่ องมืออย่างอื่น เช่น Color Meter หรื อ Colorimeter แต่ก็มีราคาแพง ซึ่ งบางหน่วยงานยังไม่มีใช้ การทดลองนี้ เป็ น
การประยุกต์ใช้เครื่ องมือถ่ายภาพที่มีอยูแ่ ล้วในกล้องดิจิตอล และกล้องถ่ายภาพของแท็บเล็ต มาใช้ในการถ่ายภาพและนา
ภาพที่ ไ ด้ ไ ปตรวจวัด ค่ า ของสี จากค่ า พื้ น ฐาน RGB ตามมาตรฐาน CIE (COMMISSION INTERNATIONAL DE
L'ECLAIRAGE) (Svensson et al., 2005; Sköld et al., 2008; Nilsson Sköld et al., 2010) ด้ ว ยโปรแกรมประยุ ก ต์ ใ น
โทรศัพท์มือถือหรื อแท็บเล็ต การทดลองครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการประยุกต์ใช้โทรศัพท์มือถือหรื อ
แท็ บ เล็ ต การวิ เ คราะห์ สี เ พื่ อ ใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการท าวิ จัย ด้า นต่ า งๆ โดยเฉพาะการวิ เ คราะห์ สี ข องปลาสวยงาม
เพื่อประโยชน์ในการวิจยั ในอนาคตต่อไป
จุดประสงค์
1. หาโปรแกรมประยุกต์ ที่สามารถตรวจสอบ ค่า RGB ตามมาตรฐาน CIE และใช้ได้ท้ งั ระบบปฏิบตั ิการ
Android และ iOS
2. เปรี ยบเทียบค่า Red index ที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต จานวน 4 อุปกรณ์
3. เปรี ยบเทียบค่า Red index ที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่ถ่ายจากระยะต่างๆกัน
4. เปรี ยบเทียบค่า Red index ที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่ถ่ายด้วยปริ มาณแสงต่างๆกัน
5. เปรี ยบเทียบค่า Red index จากภาพปลาที่เก็บในโทนสี เดียวกันใน 3 ตาแหน่ง คือ ส่วนหัว หาง และครี บ
6. เปรี ยบเทียบค่า Red index จากภาพปลาที่เก็บในในบริ เวณพื้นที่เดียวกันแต่ขนาดพื้นที่จดั เก็บต่างกัน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. หาโปรแกรมประยุกต์ ที่สามารถตรวจสอบ ค่า RGB ตามมาตรฐาน CIE และใช้ได้ท้ งั ระบบปฏิบตั ิการ Android
และ iOS บน server ของ Play Store และApp Store ทดลองใช้เพื่อหาโปรแกรมที่เหมาะสม
2. เปรี ยบเทียบค่า Red index จากอุปกรณ์ถ่ายภาพ 4 ชนิด คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Note 4, iPhone 6s, iPad
Air และ iPad Pro โดยนากระดาษสี 1 แผ่น ขนาด 1 x 5 เซนติเมตร วางบนฐานที่ใช้ถ่ายรู ป (ภาพที่ 1) ปรับกล้องดิจิตอลใน
อุปกรณ์ท้ งั 4 ชนิด ให้มีรายละเอียดและขนาดภาพสูงสุด ถ่ายภาพระยะ 15, 30 เซนติเมตร และถ่ายภาพที่ความเข้มแสงที่วตั ถุ
250, 500 ลักซ์ ถ่ายภาพชุดละ 3 ภาพ และวิเคราะห์ค่า RGB ด้วยโปรแกรมที่เหมาะสมจากข้อ 1
3. ถ่ า ยรู ป ปลาขนาดรู ปด้ว ยโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ Samsung Note 4 และ วิเ คราะห์ ค่า RGB ในโทนสี เ ดี ย วกันใน
3 ตาแหน่ง คือ ส่วนหัว ส่วนหาง ครี บ (ภาพที่ 2) และวิเคราะห์ค่า RGB จากพื้นที่ส่วนหัวโดยใช้ขนาดพื้นที่เก็บแตกต่างกัน 3
ขนาด คือขนาดประมาณ 20 x 13, 30 x 13 และ 40 x 13 pixels
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ภาพที่ 2 ตาแหน่งที่นาไปวิเคราะห์ RGB

4. นาค่า RGB ไปคานวณหาค่า Red index ตามสูตร ดังนี้ (Frischknecht, 1993; Barber et al., 2000; Pelabon et al.,
2003) Red index = (R/R+G+B)
5. นาค่า Red index ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of Variance: ANOVA)และหากแตกต่างกันทางสถิติ
ให้ตรวจสอบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT) หรื อวิเคราะห์ T test ด้วย
โปรแกรม SPSS for Windows version 15.0

ผลและวิจารณ์ผล
1. โปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์หาค่า RGB พบว่า โปรแกรม ชื่อ Color Analysis เป็ นโปรแกรมที่
เหมาะสม เนื่องจากสามารถใช้ได้ท้ งั ระบบปฏิบตั ิการ Android และระบบปฏิบตั ิการ iOS

ก.

ข.

ภาพที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ RGB ด้วยโปรแกรม Color Analysis บน Android (ก) และ iOS (ข)
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2. เปรี ยบเทียบค่า Red index จากอุปกรณ์ถ่ายภาพ 4 ชนิด คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Note 4, iPhone 6s, iPad
Air และ iPad Pro พบว่า การถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ต่างชนิ ดกัน มีผลทาให้ค่า Red index ต่างกันเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน
พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่า Red index ด้วยวิธี
DMRT พบว่า อุปกรณ์ท้ งั สี่ ชนิ ดถ่ายภาพออกมาแล้ววิเคราะห์ค่า Red index แตกต่างกันทั้งหมด (ตารางที่ 1) ความต่างกัน
ของค่า Red index ดังกล่าวเนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของเครื่ องทั้ง 4 อุปกรณ์แตกต่างกัน สอดคล้องกับข้อมูลของ Chen et
al (2004) ที่รายงานว่า ค่า RGB จะเปลี่ยนไปตามชนิ ดของอุปกรณ์การถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ดังนั้นการเลือก
ชนิ ดของอุปกรณ์ถ่ายภาพในการถ่ายภาพวัตถุเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสี น้ นั จาเป็ นจะต้องใช้อุปกรณ์ชนิดเดียวกัน
เท่านั้น
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของ Red index ที่ได้จากภาพที่ถ่ายด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพชนิดต่างๆ
Red index
ชนิดอุปกรณ์
(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
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษรเหมือนกันในแนวสดมภ์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 (P<0.05)
3. เปรี ยบเทียบค่า Red index ที่ ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่ถ่ายจากระยะ15 และ 30 เซนติเมตร
พบว่า เมื่อวิเคราะห์ T test ค่า Red index ที่ได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) แต่ระดับของค่า Red index ที่ถ่ายใกล้จะให้
ค่าสูงกว่า เมื่อไม่แตกต่างกันทางสถิติ ดังนั้นการถ่ายรู ปวัตถุในระยะ 15 ถึง 30 เซนติเมตร ก็สามารถถ่ายได้ในช่วงดังกล่าว
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของ Red index ที่ได้จากภาพที่ถ่ายด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพชนิ ดต่างๆ ที่ระยะห่ างระหว่างกล้องถ่ายภาพกับ
วัตถุ (เซนติเมตร)
ระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุ
Red index
(เซนติเมตร)
(n = 24)
15
0.61906165 ± 0.063
30
0.58778642 ± 0.052
4. เปรี ยบเทียบค่า Red index ที่ ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่ถ่ายที่ความเข้มแสงที่วตั ถุ 250, และ
500 lux พบว่า เมื่อวิเคราะห์ T test ค่า Red index ที่ได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 3) แต่ระดับของค่า Red index ที่ถ่าย
ความเข้มแสงที่วตั ถุ 250 ลักซ์ มีค่าสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้นการถ่ายรู ปวัตถุที่ความเข้มแสงที่วตั ถุ 250, และ 500 ลักซ์ ก็สามารถ
ถ่ายได้ในช่วงดังกล่าว ถึงแม้ความเข้มของแสงไม่มีผลต่อสี แต่อาจมีผลต่อความคมชัดของภาพและคุณภาพของสี (Svensson
et al., 2005; Svensson et al., 2006)
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของ Red index ที่ได้จากภาพที่ถ่ายด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพชนิดต่างๆ ที่ความเข้มแสงที่วตั ถุต่างกัน (lux)
Red index
ความเข้มแสงที่วตั ถุ (ลักซ์)
(n = 24)
250
0.61639966 ± 0.012
500
0.59044841 ± 0.012
5. เปรี ยบเที ยบค่า Red index จากภาพปลาที่ เก็บในโทนสี เ ดี ย วกันใน 3 ตาแหน่ ง คื อ ส่ วนหัว หาง และครี บ
ค่า Red index ต่างกันเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่า Red index ด้วยวิธี DMRT พบว่า ค่า Red index ที่ตาแหน่งหัวและหางแตกต่างกัน ส่วนค่า
Red index ที่ตาแหน่งหัวกับครี บและหางกับครี บ ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4) ถึงแม้วา่ ค่า Red index วัดจากตาแหน่งที่ใกล้กนั
จะไม่แตกต่างกัน เช่นส่วนหัวกับครี บ และส่วนหางกับครี บ แต่เมื่อระยะห่างในภาพมากขึ้นเช่นระหว่างส่วนหัวกับส่วนหาง
จะทาให้ได้ค่า Red index แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกตาแหน่งของปลาที่จะจัดเก็บสี เพื่อวิเคราะห์ค่าสี น้ นั ควรเป็ นตาแหน่ง
เดียวกัน
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของ Red index ที่ได้จากภาพปลาที่เก็บในโทนสี เดียวกันใน 3 ตาแหน่ง คือ ส่วนหัว หาง และครี บ
Red index
ตาแหน่งวิเคราะห์ RGB
(n = 12)
หาง
0.80811526b ± 0.036
หัว
0.74335999ab ± 0.032
ครี บ
0.70632547a ± 0.039
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษรเหมือนกันในแนวสดมภ์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 (P<0.05)
6. เปรี ยบเทียบค่า Red index จากพื้นที่ส่วนหัวโดยใช้ขนาดพื้นที่เก็บแตกต่างกัน 3 ขนาด คือขนาดประมาณ 20 x
13, 30 x 13 และ 40 x 13 pixels ค่า Red index ต่างกันเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P<0.05) และเมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่า Red index ด้วยวิธี DMRT พบว่า ค่า Red index ของพื้นที่
ส่ วนหัวที่ใช้ขนาดพื้นที่เก็บ 20 x 13 pixels กับ 30 x 13 pixels ไม่แตกต่างกัน แต่จะแตกต่างจากค่า Red index ที่เก็บโดยใช้
ขนาดพื้นที่ 40 x 13 pixels (ตารางที่ 5) ดังนั้นการใช้ขนาดพื้นที่ของภาพเพื่อใช้ในการตรวจหาค่า Red index ควรใช้ขนาด
พื้นที่ไม่เกิน 30 x 13 pixels
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยของ Red index ที่ได้จากภาพที่ถ่ายจากพื้นที่ส่วนหัวโดยใช้ขนาดพื้นที่เก็บแตกต่างกัน 3 ขนาด
ขนาดพื้นที่ที่ใช้วเิ คราะห์ RGB
Red index
(pixels)
(n = 12)
20 x 13
0.74070643a ± 0.001
30 x 13
0.75002666a ± 0.017
40 x 13
0.79487929b ± 0.023
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษรเหมือนกันในแนวสดมภ์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 (P<0.05)
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สรุ ปผลการวิจัย
1. ควรใช้โปรแกรม ชื่อ Color Analysis ในระบบปฏิบตั ิการ Android ในการวิเคราะห์สีของภาพ
2. ต้องใช้อุปกรณ์ชนิดเดียวกันเท่านั้นในการถ่ายภาพเพื่อเปรี ยบเทียบวัตถุ
3. สามารถถ่ายภาพวัตถุช่วงระยะ 15 ถึง 30 เซนติเมตร ได้โดยไม่มีผลต่อค่า Red index
4. สามารถถ่ายภาพวัตถุช่วงความเข้มแสงช่วง 250 ถึง 500 ลักซ์ ได้โดยไม่มีผลต่อค่า Red index
5. ต้องเลือกพื้นที่ๆจะนาไปวิเคราะห์สี จากภาพในจุดเดียวกัน และขนาดของพื้นที่ๆจะนาไปวิเคราะห์ จะต้องมี
ขนาดเท่ากัน
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1

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกหมาก 2) ศึกษาระบบ
การผลิตหมากของเกษตรกร 3) ศึกษาบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ตามความคิดเห็นของเกษตรกร และ 4) ศึกษา
ปั ญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพปลูกหมากของเกษตรกร รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร จานวน 91 ราย
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ ใช้ส ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบแบบที ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 51.85 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อย
ละ 59.39 มีสมาชิกในครัวเรื อน เฉลี่ย 3 คน ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ปลูกหมากเพื่อเป็ นรายได้เสริ ม มีพ้นื ที่ปลูกเฉลี่ย 2.43
ไร่ มีอายุเฉลี่ย 18.70 ปี ปลูกแบบสวนผสม เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ส่ วนใหญ่เก็บเกี่ยวหมาก
แก่ หรื อหมากสง ร้ อยละ 92.90 โดยเก็บผลหมากที่ ร่วงลงมา ร้ อยละ 63.80 จาหน่ ายในลักษณะหมากแห้ง ร้ อยละ 88.20
ผลผลิตทั้งหมดจาหน่ ายแก่พ่อค้าคนกลางในพื้นที่ และพื้นที่ ใกล้เคียง เกษตรกรมีตน้ ทุนในการปลูกและจาหน่ ายผลผลิต
เฉลี่ย 3,807.22 บาท/ไร่ /ปี แบ่งเป็ นต้นทุนผันแปร เฉลี่ย 3,732.15 บาท/ไร่ /ปี ต้นทุนคงที่เฉลี่ย 75.07 บาท/ไร่ /ปี รายได้สุทธิ
จากการผลิตหมากแห้ง เฉลี่ย 10,722.02 บาท/ไร่ /ปี กาไรสุทธิ เฉลี่ย 10,646.95 บาท/ไร่ /ปี นอกจากนี้หมากยังมีบทบาทในวิถี
ชุมชนเกษตร ด้านประเพณี และวัฒนธรรม ด้านความเชื่อทางไสยสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านไม้ใช้สอย ด้านยารักษาโรค และ
ด้านการแสดงเกี ยรติยศ ปั ญหาอุปสรรคในการปลูกและจาหน่ ายผลผลิต คือ เกิ ดเชื้ อราที่ ผลหมาก ราคาหมากแห้งตกต่ า
พ่อค้าคนกลาง และขโมย
คาสาคัญ : บทบาทของหมาก, วิถีชุมชนเกษตร
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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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บทนา
หมากเป็ นพืชตระกูลปาล์มที่ผกู พันกับคนไทยมาอย่างช้านาน มีการปลูกต้นหมากไว้รอบๆ บ้านบ่งบอกถึงขอบเขต
ที่ดินของตน รวมทั้งเป็ นเครื่ องหมายของไมตรี ที่แสดงออกทางการต้อนรับ นอกจากนี้ หมากยังมีบทบาทอีกมากมาย ทั้งใน
ด้านการใช้สอย ด้านอุตสาหกรรม ด้านยารักษาโรค ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ด้านความเชื่อทางไสยศาสตร์ ด้านประเพณี
ชีวติ และด้านการแสดงเกียรติยศ ปั จจุบนั หมากมีบทบาททางด้านสังคม วัฒนธรรมน้อยลง แต่มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจซึ่ง
เป็ นสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ มีการส่ งออกต่างประเทศ จากข้อมูลการส่ งออกหมากแห้งของไทยในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าการ
ส่ งออกมากที่สุด เท่ากับ 1,252.39 ล้านบาท โดยตลาดส่ งออกที่สาคัญได้แก่ บังคลาเทศ เนปาล อินเดีย พม่า ซาอุดิอาระเบีย
ปากี สถาน (กระทรวงพาณิ ชย์, 2559) สาหรับประเทศไทยมีการปลูกหมากทั้งสิ้ น 41,303 ไร่ จานวนครัวเรื อนเกษตรกรที่
ปลูกหมาก เท่ากับ 26,298 ครัวเรื อน ราคาเฉลี่ยที่ เกษตรกรขายได้ 25.12 บาท/กิ โลกรัม สาหรับจังหวัดนครศรี ธรรมราช
มีพ้ืนที่ปลูกหมากมากอยูใ่ นอันดับ 8 ของประเทศ ซึ่ งมีพ้ืนที่ เท่ากับ 1,751 ไร่ จานวนครัวเรื อนเกษตรที่ปลูกหมาก เท่ากับ
2,605 ครัวเรื อน (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2559)
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผศู ้ ึกษาเล็งเห็นถึงความสาคัญบทบาทของหมากในวิถีชุมชนของเกษตรกร จึงได้ทาการ
เลือกพื้นตาบลน้ าตก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นพื้นศึกษา ทั้งนี้ พ้ืนที่ดงั กล่าวเกษตรกรยังคงประกอบอาชีพ
ปลูกหมากทั้งเป็ นอาชี พหลักและอาชี พเสริ ม ซึ่ งผลจากการศึ กษาที่ ได้สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน
ช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกหมากในอนาคต

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) โดยมีระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครัวเรื อนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกหมาก
ในพื้นที่ตาบลน้ าตก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดพื้นที่ 6 หมู่บา้ นของตาบลน้ าตกเป็ น
พื้นที่ศึกษา จานวน 993 ครัวเรื อน จากนั้นใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
เฉพาะครัวเรื อนเกษตรกรที่ปลูกหมากในแต่ละหมู่บา้ น ได้ตวั อย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น 91 ครัวเรื อน
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย คื อ แบบสัม ภาษณ์ เ ชิ ง โครงสร้ าง ประกอบด้วยค าถามปลายปิ ด ( Close ended
questionnaire) และคาถามปลายเปิ ด (Open ended questionnaire) ประกอบด้วย 4 ส่วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผูป้ ระกอบอาชี พปลูกหมาก ข้อมูลส่ วนนี้ มีท้ งั คาถามปลายปิ ด และคาถาม
ปลายเปิ ด
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลระบบการผลิ ตหมากของเกษตรกร ในประเด็นเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ของการปลูก พื้นที่ ปลูก
ลักษณะการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และรายได้ ข้อมูลส่วนนี้มีท้ งั คาถามปลายปิ ด และคาถามปลายเปิ ด
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ข้อมูลส่ วนนี้ เป็ นคาถามปลายปิ ด แบบมาตราประเมินค่า
(Rating scale) 5 ระดับ เพื่อสอบถามถึงบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ตามความคิดเห็นของเกษตรกร ใน 7 ด้าน คือ
1) ด้านไม้ใช้สอย 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านยารักษาโรค 4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ 5) ด้านความเชื่อทางไสยศาสตร์ 6)
ด้านประเพณี วัฒนธรรม และ 7) ด้านการแสดงเกียรติยศ โดยใช้มาตราประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ และให้น้ าหนัก
คะแนน ดังนี้
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ข้ อเลือก
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
ส่วนที่ 4 ปั ญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพการปลูกหมากและความต้องการการช่วยเหลือของเกษตรกร ข้อมูล
ส่วนนี้เป็ นคาถามปลายเปิ ด
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ (Statistical package for the
social science, SPSS) โดยใช้สถิ ติดังต่อไปนี้ (1) ค่าร้ อยละ (Percentage) เพื่ออธิ บายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นข้อมูล
ระดับนามบัญญัติ (Nominal scale) และข้อมูลระดับมาตราอันดับ (Ordinal scale) (2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic mean)
และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่ออธิ บายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นข้อมูลระดับช่วง (Interval scale)
และข้อ มู ล ระดับ อัต ราส่ ว น (Ratio scale) และ(3) การทดสอบแบบที ก รณี 1 กลุ่ ม ตัว อย่ า ง (One sample t - test) เพื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร กับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ตามสมมติฐาน โดยใช้สูตรดังนี้ (ฉัตรศิริ ปิ ยะ
พิมลสิ ทธิ์, 2545)
t=
เมื่อ

x̅−μ0
S
√n

โดยมี df = n - 1

x̅ แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
μ0 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรหรื อ เกณฑ์ที่ต้ งั ขึ้น
S แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
df แทน ชั้นแห่งความเป็ นอิสระ (Degree of freedom)
เกณฑ์การแปลผล ใช้เกณฑ์การแปลผลตามหลักเกณฑ์การแบ่ งแบบใช้อนั ตรภาคชั้น โดยใช้คะแนนสู งสุ ด –
คะแนนต่าสุ ด ผลลัพธ์ที่ได้หารด้วยจานวนชั้นที่แบ่ง ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้คะแนนสู งสุ ด คือ 5 และคะแนนต่าสุ ด คือ 1 แบ่ง
ระดับชั้นออกเป็ น 5 ระดับ ค่าอันตรภาคชั้นที่ได้ คือ 0.80 และนามากาหนดขอบเขตมัธยฐานในการอ่านช่วงค่าเฉลี่ย ดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง มีบทบาทในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง มีบทบาทในระดับมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง มีบทบาทในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง มีบทบาทในระดับน้อย
1.00 – 1.80 หมายถึง มีบทบาทในระดับน้อยที่สุด
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ผลและวิจารณ์ผล
การศึกษาบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ตาบลน้ าตก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช สามารถเสนอ
ผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของเกษตรกรทีป่ ระกอบอาชีพปลูกหมาก
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกหมาก ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 51.85 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีสมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ย 3 คน ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ
2. ระบบการผลิตหมาก
เกษตรกรในพื้ น ที่ มี ก ารปลู ก หมากเพื่ อ เป็ นรายได้เ สริ ม ให้กับ ครั ว เรื อ น โดยมี พ้ื น ที่ ป ลู ก หมาก เฉลี่ ย 2.43
ไร่ /ครัวเรื อน ต้นหมากอายุ เฉลี่ย 18.70 ปี มีลกั ษณะการปลูกหมากแบบสวนผสม โดยผลิตหมากแบบทะวาย โดยเก็บเกี่ยว
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม เกษตรกรส่ วนใหญ่เก็บเกี่ยวหมากแก่หรื อหมากสงมีเพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่เก็บเกี่ยว
หมากดิบหรื อหมากสด โดยเก็บผลหมากร่ วงใต้โคนต้นหมาก ใช้ไม้ไผ่ติดตะขอสอยผลหมาก และ ใช้คนปี นขึ้นไปเก็บผล
หมากบนต้น ทั้งนี้เกษตรกรจาหน่ายผลผลิตหมากรู ปหมากแห้ง จาหน่ายทั้งทะลาย และจาหน่ายหมากสด โดยจาหน่ายให้แก่
พ่อค้าคนในตาบล
สาหรับประเด็นของปั จจัยการผลิต ผลผลิต และรายได้ นั้น พบว่า เกษตรกรมีตน้ ทุนทั้งหมดในการปลูกหมาก
เฉลี่ย 3,807.22 บาท/ไร่ /ปี โดยแบ่งเป็ นต้นทุนผันแปร เฉลี่ย 3,732.15 บาท/ไร่ /ปี ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นค่าจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิต
หมาก ค่าจ้างผลิตหมากแห้ง ค่าน้ ามันรถ ค่าปุ๋ ยเคมี และค่าน้ ามันเครื่ องตัดหญ้า และมีตน้ ทุนคงที่ท้ งั หมด เฉลี่ย 75.07 บาท/
ไร่ /ปี ได้แก่ ค่ามีดพร้า ค่ากระสอบ และค่าเคียว ส่วนผลตอบแทนและกาไรจากการผลิตหมาก พบว่า เกษตรกรมีรายได้สุทธิ
จากการผลิตหมาก เฉลี่ย 10,722.02 บาท/ไร่ /ปี และมีกาไรสุทธิ เฉลี่ย 10,646.95 บาท/ไร่ /ปี
3. บทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร
3.1 บทบาทด้ านไม้ ใช้ สอย
พบว่า บทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ด้านไม้ใช้สอยอยู่ในระดับน้อยที่ สุด (ค่าเฉลี่ย = 1.30) มีเพียง
ประเด็นการปลูกหมากเป็ นแนวเขตแดนเท่านั้นที่มีบทบาทในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.04) เมื่อพิจารณา เป็ นรายข้อจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า การปลูกหมากเป็ นแนวเขตแดนให้ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (ค่าเฉลี่ย = 3.04) รองลงมา คือ การใช้กาบ
หมากทารถลากเป็ นของเล่นสาหรับเด็กๆ (ค่าเฉลี่ย = 1.55) การใช้ตน้ หมากทาตับจากมุงหลังคา (ค่าเฉลี่ย = 1.38) การใช้ตน้
หมากก่อสร้างสะพานข้ามลาห้วย ลาคลอง (ค่าเฉลี่ย = 1.30) การใช้ตน้ หมากก่อสร้างคอกสัตว์ (ค่าเฉลี่ย = 1.29) การใช้กาบ
ใบหมากทาหมาตักน้ า (ค่าเฉลี่ย = 1.22) การใช้ตน้ หมากทาเฟอร์นิเจอร์ เช่น เตียงนอน แคร่ ฯลฯ ใช้ตน้ หมากก่อสร้างรั้วบ้าน
ใช้ตน้ หมากสาหรับสร้างกระท่อม ใช้ตน้ หมากสาหรับสร้างอุปกรณ์ไถ (คลาด แอกเทียมวัว ฯลฯ) ใช้กาบใบหมากทาเชือก
มัด (ค่าเฉลี่ย = 1.20) การใช้กาบใบหมากทาปลอกมีด (ค่าเฉลี่ย = 1.19) การใช้ตน้ หมากก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย (ค่าเฉลี่ย = 1.16)
การใช้ลาต้นหมากทาคานสาหรับแบกของ (ค่าเฉลี่ย = 1.15) การใช้ตน้ หมากทาบันไดบ้าน ใช้กาบใบหมากทาพัดคลายร้อน
(ค่าเฉลี่ย = 1.13) การใช้ทางหมากแห้งทาเสวียนสาหรับรองกระทะใบบัวขนาดใหญ่ (ค่าเฉลี่ย = 1.08) และการใช้เยื่อของ
กาบหมากลอกออกทามวนบุหรี่ ให้ค่าเฉลี่ยน้อยสุด (ค่าเฉลี่ย = 1.03) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับจิรวรรณ จั้งจิตเมธี (2539) ที่
กล่าวว่า ลาต้นหมากสามารถนามาทาเป็ นเสาบ้าน เสารั้ว ฝา ทาสะพาน ใบใช้มุงหลังคา กาบโคน กาบใบทาปลอกมีด ทาพัด
ทาเชื อก เยื่อของกาบลอกออกมวนบุหรี่ และยังสอดคล้องกับธี รวัฒน์ ประหยัดทรัพย์ (2533) ที่ กล่าวว่า หมากสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการทาเสาทาสะพาน ทาเฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆ มี การนาเอากาบใบไปทาปลอกมี ดทาพัด นาจั่นหรื อ
ดอกหมากที่ยงั อ่อนอยูใ่ ช้ทาอาหารเพื่อรับประทานกับน้ าพริ กเป็ นต้น และยังสอดคล้องกับศูนย์การสื่ อสารนานาชาติ แห่ ง
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จุฬาฯ (2554) ที่กล่าวว่า ส่วนต่างๆ ของหมากไม่วา่ จะเป็ น ใบหมาก กาบหมาก กาบใบ และลาต้น สามารถนามาใช้ประโยชน์
ได้ดงั นี้ ใบหมากสามารถนามาทาเป็ นเสวียนขนาดใหญ่สาหรับรองรับกระทะใบบัวขนาดใหญ่ในขณะที่กวนน้ าตาลองุ่น
กาบใบสามารถนามาทาปลอกมีด รถลาก ทาเป็ นที่จบั กระทะเคี่ยวตาล กาบหมากสามารถนามาทาพัดคลายร้อน และลาต้น
สามารถนามาทา สะพาน เฟอร์นิเจอร์ ทาเสาตอม่อ ฟากสับ แม่บนั ได ลูกบันได ทาเชือก และเยือ่ ของกาบลอกออกมวนบุหรี่
3.2 บทบาทด้ านเศรษฐกิจ
พบว่า บทบาทของหมากในชุ ม ชนเกษตร ด้า นเศรษฐกิ จ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง (ค่ า เฉลี่ ย = 3.10)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า การปลูกหมากทาให้พ้ืนที่ที่มีอยูเ่ กิดประโยชน์สูงสุ ด (ค่าเฉลี่ย =
3.36) รองลงมาคือ การปลูกหมากทาให้แรงงานในครัวเรื อนเกิดประโยชน์สูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.29) การปลูกหมากทาให้เวลา
ว่างจากอาชีพหลักเกิดประโยชน์สูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.25) การปลูกหมากทาให้ผสู ้ ูงอายุในครัวเรื อนมีงานทา (ค่าเฉลี่ย = 3.16)
รายได้จากการปลูกหมากช่วยให้มีการใช้จ่ายในชุมมากขึ้น(ค่าเฉลี่ย = 3.12) การปลูกหมากสามารถใช้วสั ดุเศษเหลือ (เปลือก
หมาก) ทาปุ๋ ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชของครัวเรื อนได้ (ค่าเฉลี่ย = 2.79) และการปลูกหมากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
หมากกินของสมาชิกในครัวเรื อนให้ค่าเฉลี่ยน้อยสุด (ค่าเฉลี่ย = 2.76) ตามลาดับ
3.3 บทบาทด้ านยารักษาโรค
พบว่า บทบาทของหมากในชุ ม ชนเกษตร ด้า นยารั ก ษาโรคอยู่ในระดับน้อ ยที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย = 1.15)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า การใช้หมากรักษาโรคน้ ากัดเท้าให้ค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 1.31)
รองลงมาคือ การใช้หมากเป็ นยาสมานแผล (ค่าเฉลี่ย = 1.23) การใช้หมากเป็ นยาทาแก้ผดผื่นคัน (ค่าเฉลี่ย = 1.21) การใช้
หมากเป็ นยาขับปั สสาวะ (ค่าเฉลี่ย = 1.20) การใช้หมากเป็ นยาขับพิษ (ค่าเฉลี่ย = 1.13) การใช้หมากรักษาโรคหวัด (ค่าเฉลี่ย
= 1.12) การใช้หมากรั กษาอาการแผลเรื้ อรั ง (ค่าเฉลี่ ย = 1.11) การใช้หมากรั กษาโรคพยาธิ ใบไม้ในสัตว์เลี้ ยง (หมู วัว)
(ค่าเฉลี่ย = 1.10) การใช้หมากเป็ นยาแก้อาการปากเปื่ อย (ค่าเฉลี่ย = 1.09) และการใช้หมากเป็ นยากาจัดหนอนเมื่อวัวควายมี
บาดแผลและมีหนอนให้ค่าเฉลี่ยน้อยสุด (ค่าเฉลี่ย = 1.07) ตามลาดับ
3.4 บทบาทด้ านการสร้ างความสัมพันธ์
พบว่า บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ด้านการสร้างความสัมพันธ์ อยูใ่ นระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 2.56)
มีเพียงประเด็นการแบ่งผลหมากให้เพื่อนบ้านเท่านั้นที่มีบทบาทอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของบทบาทเท่ากับ 3.51 เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยบทบาทของหมากเป็ นรายข้อจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า การแบ่งบันผลหมากให้เพื่อนบ้านให้ค่าเฉลี่ย
สูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.51) รองลงมาคือ การใช้หมากสาหรับรองรับแขกที่ไปมาหาสู่ (ค่าเฉลี่ย = 2.96) การแบ่งบันผลหมากให้
ชุมชนเพื่อใช้ในงานส่ วนรวม (ค่าเฉลี่ย = 2.64) การแบ่งบันต้นหมากให้เพื่อนบ้านใช้สอย (ค่าเฉลี่ย = 2.14) เด็กๆ ในชุมชน
ใช้กาบหมากประดิษฐ์เป็ นของเล่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์กนั ในชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 2.13) และการแบ่งบันต้นหมากให้ชุมชน
เพื่อสาธารณะประโยชน์ให้ค่าเฉลี่ยน้อยสุด (ค่าเฉลี่ย = 1.99) ตามลาดับ
3.5 บทบาทด้ านหมากกับความเชื่ อทางไสยศาสตร์
พบว่า บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร กับความเชื่อทางไสยศาสตร์ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.91)
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็ นรายข้อจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ใช้หมากในพิธีสะเดาะเคราะห์ (ค่าเฉลี่ย = 4.76) รองลงมา
คือ ใช้หมากในพิธีข้ ึนบ้านใหม่และใช้หมากในพิธีต้ งั ศาลพระภูมิ (ค่าเฉลี่ย = 4.32) ใช้หมากในพิธีข้ ึนขันตั้ง (พิธีแสดงคารา
วะแก่ครู ของอาจารย์ผปู ้ ระกอบพิธีการต่างๆ) (ค่าเฉลี่ย = 4.16) ใช้หมากในพิธีข้ ึนเสาเอกบ้านเรื อน (ค่าเฉลี่ย = 4.12) ใช้หมาก
ในพิธีวางศิลาฤกษ์ (บวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางและพระแม่ธรณี ) (ค่าเฉลี่ย = 4.11) ใช้หมากในพิธีกรรมเพื่อรักษาโรค (ค่าเฉลี่ย
= 3.80) ใช้หมากในพิธีทาขวัญเด็ก (ค่าเฉลี่ย = 3.01) ใช้หมากในพิธีตดั จุกให้ค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด (ค่าเฉลี่ย = 2.59) ตามลาดับ
ซึ่ งสอดคล้องกับจิรวรรณ ตั้งจิตเมธี (2539) ที่กล่าวว่า นับย้อนขึ้นไปราวห้าร้อยกว่าปี หมากยังใช้ในการทาเสน่ห์ ในลิลิต
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พระลอ ซึ่ ง แต่ ง ขึ้ นในสมัย กรุ งศรี อยุธ ยาตอนต้น ราว พ.ศ. 1991 – 2026 กล่ า วถึ ง ตอนที่ พ ระปู่ ช่ ว ยพระเพื่ อน พระแพง
ทาเสน่ห์พระลอโดยใช้สลาเห็นว่า “ปู่ จึงใช้สลา เดินเวหาไปสู่ แลนา ตกลงแลนา ปากหมากเสวยท่านให้ แลนา ครั้นท่านได้
หยิบเสวย แลนา ทาให้หลงใหลทั้งสองนาง และสอดคล้องกับปิ ยวัฒน์ ธิ นะ (2549) ที่ กล่าวว่า ประเพณี ข้ ึ นขันตั้ง คื อ
พิธีแสดงคารวะแก่ครู ของอาจารย์ผปู ้ ระกอบพิธีการต่าง ๆ เพื่อบอกกล่าวแก่ครู ในการที่จะใช้วิชาที่เรี ยนมา หรื ออาจเชิญมา
สถิตอยูด่ ว้ ยเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ แก่การประกอบพิธีน้ นั ขันตั้งสาหรับอาจารย์ดงั กล่าวนี้ จะเป็ นอีกส่ วนหนึ่งต่างหากมิใช่
เครื่ องบูชาในพิธีกรรมนั้น ๆ ขันตั้งมีหลายแบบ เครื่ องที่ใช้บรรจุในขันตั้งหรื อพานครู น้ นั มีหลายแบบเช่นกัน ในพิธีบางแห่ง
อาจทาเครื่ องสังเวยขนาดใหญ่หรื อขนาดเล็กแล้วแต่ผทู ้ าพิธี ซึ่งมักจะเป็ นพระสงฆ์หรื ออาจารย์ สาหรับเครื่ องขึ้นขันตั้งเสวย
ขนาดเล็กทากันทัว่ ไปสาหรับในครอบครัว โดยทัว่ ไปมีพานหรื อกรวยดอกไม้ เทียนกรวยเบี้ย ผ้าขาว ผ้าแดง หมาก ช่อกล้วย
อ้อย มะพร้าว ข้าวเปลือก ข้าวสาร เป็ นต้น
3.6 บทบาทด้ านประเพณี และวัฒนธรรม
พบว่า บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ด้านประเพณี และวัฒนธรรม อยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
= 4.26) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็ นรายข้อจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า การใช้หมากเพื่อแต่งขันหมากในพิธีแต่งงานให้
ค่าเฉลี่ยมากสุ ด (ค่าเฉลี่ย = 4.44) รองลงมาคือ การจัดหมากไว้เลี้ยงแขกที่มาในงานฌาปนกิ จศพ (ค่าเฉลี่ย = 4.33) การใช้
หมากเป็ นส่วนหนึ่งในการสักการะพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชาอุปสมบท (ค่าเฉลี่ย = 4.31) การใช้หมากสาหรับรับรองเลี้ยง
แขกในงานพิธีต่างๆ (ค่าเฉลี่ย = 4.30) การใช้มาในพิธีมดั ตราสังข์ศพ (ค่าเฉลี่ย = 4.27) การใช้หมากถวายพระสงฆ์ในพิธีสวด
พระอภิธรรมศพ (ค่าเฉลี่ย = 4.25) การใช้พนมหมากในพิธีบูชาพระรัตนตรัย (ค่าเฉลี่ย = 4.19) และการใช้หมากในการขอ
ขมาเมื่อกระทาความผิดให้ค่าเฉลี่ยน้อยสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.00) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับจิรวรรณ ตั้งจิตเมธี (2539) ที่กล่าวว่า
ตามประเพณี ของสังคมไทย เมื่ อคน ๆ หนึ่ งได้ดาเนิ นชี วิตมาจนกระทั่งถึ ง เวลาอันเหมาะสมสาหรั บการเปลี่ ยนแปลง
สถานภาพและบทบาทแล้ว ก็จะจัดพิธีข้ ึนเพื่อบอกกล่าว ขอความช่วยเหลือ ร่ วมมือร่ วมใจ และเห็นอกเห็นใจซึ่ งกันและกัน
พิธีเหล่านี้ ได้แก่ พิธีแต่งงาน อุปสมบท พิธีศพ และยังสอดคล้องกับปิ ยวัฒน์ ธิ นะ (2549) ที่ กล่าวว่า ในสมัยของพ่อขุน
รามคาแหงมหาราช เมื่อมีการออกพรรษา ก็ใช้หมากเข้าร่ วมในพิธีดว้ ยเสมอ และมีหลักฐานที่ได้จารึ กในหลักศิลาจารึ กหลัก
ที่ 1 ไว้ว่า “เมื่อออกพรรษากรานกฐิ นเดื อนหนึ่ งจึ งแล้ว เมื่อกรานกฐิ นมีพนมเบี้ ย พนมหมาก มีพนมดอกไม้ มีหมอนนั่ง
หมอนนอน บริ พารกฐิ น โอยทานแล่ ปีแล้ ญิบล้ าน” หรื ออยูป่ ระเพณี การแต่งงานก็จะต้องมีการแห่ขนั หมากและจัดพานหมาก
ไว้ในพิธีดว้ ยเช่นกัน นอกจากนี้ยงั มีการใช้ประโยชน์จากหมากในหลายลักษณะ เช่น ใช้เป็ นของขบเคี้ยว เพื่อให้ฟันแข็งแรง
หรื อ ป้ องกันฟันผุ ทาให้ปากแดงดูสวยงามสาหรับสุภาพสตรี ซ่ ึงเชื่อกันเช่นนั้น
3.7 บทบาทด้ านการแสดงเกียรติยศ
พบว่า บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ด้านการแสดงเกียรติยศ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 1.33)
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็ นรายข้อจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ใช้เครื่ องหมากทาด้วยกระบะไม้ในการบ่งบอกฐานะให้
ค่าเฉลี่ยมากสุ ด (ค่าเฉลี่ย = 1.38) รองลงมาคือ ใช้เครื่ องหมากทาด้วยทองในการบ่งบอกถึงฐานะและใช้เครื่ องหมากทาด้วย
ทองเหลืองในการบ่งบอกถึงฐานะ (ค่าเฉลี่ย = 1.32) และใช้เครื่ องหมากทาด้วยเงินในการบ่งบอกถึงฐานะให้ค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด
(ค่าเฉลี่ย = 1.31) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ พยุง วงษ์นอ้ ย (2530) ที่กล่าวว่าโดยปกติภาชนะใส่หมากพลูที่เป็ นเครื่ องยศ มัก
ไม่ได้ใส่ หมากพลูกินจริ ง ๆ เพราะเจ้าของถือว่าเป็ นของสู ง การได้รับพระราชทานถื อเป็ นเกี ยรติยศของตนเองและวงษ์
ตระกูล มักจะใช้ภาชนะที่ มีอยู่แล้วหรื อสร้างขึ้นเลี ยนแบบของที่ ใช้พระราชทาน เวลาเข้าเฝ้ าหรื อเดิ นทางไปในที่ ต่าง ๆ
ก็ เ ตรี ย มเครื่ อ งหมากพลู ใ ส่ ภ าชนะอย่า งอื่ น ไป และยัง สอดคล้อ งกับ จิ ร วรรณ ตั้ง จิ ต เมธี (2539) ที่ ก ล่ า วว่า ในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ ช่วงรัชกาลที่ 4 – 5 นอกจากจะมีการพระราชทานเครื่ องยศให้ฝ่ายหน้าแล้ว ยังมีการพระราชทานให้ฝ่ายใน
และสตรี ที่ทาประโยชน์ให้ราชวงศ์และประเทศชาติดว้ ย ซึ่งล้วนเป็ นเครื่ องใช้ใส่หมากพลูท้ งั สิ้น โดยเฉพาะเมื่อหมู่ชนชั้นสู ง
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ในสมัย รั ชกาลที่ 5 เกิ ด ความนิ ย มท าภาชนะเครื่ อ งใช้ใ นการกิ น หมากด้ว ยวัส ดุ มี ค่า ราคาแพง ฝี มื อ ประณี ต มาอวดกัน
และใช้เพื่อแสดงฐานะ ค่านิ ยมนี้ ทาให้การพระราชทานภาชนะเครื่ องใช้ในการกินหมากให้แก่ขุนนางและผูใ้ กล้ชิด ทั้งชาย
และหญิง ฝ่ ายหน้าและฝ่ ายในตามลาดับยศศักดิ์ ฐานะและความดีความชอบเพื่อเป็ นเกี ยรติยศแก่ผรู ้ ับนั้น ได้กลายมาเป็ น
เครื่ องแสดงยศโดยตรงในภายหลัง
4. บทบาทของหมากทีส่ ่ งผลต่ อวิถีชุมชนเกษตร
4.1 บทบาทด้ านไม้ ใช้ สอย
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลี่ยบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรด้านไม้ใช้สอยไม่สูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด อย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (p ≤ 0.01) จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงให้เห็นว่าบทบาทของหมากด้าน
ไม้ใช้สอยไม่ส่งผลต่อวิถีชุมชนเกษตรของเกษตรกร
4.2 บทบาทด้ านเศรษฐกิจ
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลี่ยบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรด้านเศรษฐกิจไม่สูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด อย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (p ≤ 0.01) จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงให้เห็นว่าบทบาทของหมากด้าน
เศรษฐกิจไม่ส่งผลต่อวิถีชุมชนเกษตรของเกษตรกร
4.3 บทบาทด้ านยารักษาโรค
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลี่ยบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรด้านยารักษาโรคไม่สูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด อย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสติถิ (p ≤ 0.01) จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงให้เห็นว่าบทบาทของหมากด้าน
ยารักษาโรคไม่ส่งผลต่อวิถีชุมชนเกษตรของเกษตรกร
4.4 บทบาทด้ านการสร้ างความสัมพันธ์
ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย บทบาทของหมากในวิ ถี ชุ ม ชนเกษตรด้า นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด อย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (p ≤ 0.01) จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงให้เห็นว่า
บทบาทของหมากด้านการสร้างความสัมพันธ์ไม่ส่งผลต่อวิถีชุมชนเกษตรของเกษตรกร
4.5 บทบาทด้ านหมากกับความเชื่ อทางไสยศาสตร์
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลี่ยบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรด้านหมากกับความเชื่อ
ทางไสยศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด อย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (p ≤ 0.01) จึงปฏิเสธ สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงให้เห็นว่า
บทบาทของหมากด้านหมากกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ส่งผลต่อวิถีชุมชนเกษตร
4.6 บทบาทด้ านประเพณี และวัฒนธรรม
ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน พบว่า ค่ า เฉลี่ ย บทบาทของหมากในวิถี ชุ ม ชนเกษตรด้า นประเพณี และ
วัฒนธรรมสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด อย่างมี นัยสาคัญยิ่งทางสถิ ติ (p ≤ 0.01) จึ งปฏิ เสธสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ แสดงให้เห็ นว่า
บทบาทของหมากด้านประเพณี และวัฒนธรรมส่งผลต่อวิถีชุมชนเกษตร
4.7 บทบาทด้ านการแสดงเกียรติยศ
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลี่ยบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรด้านการแสดงเกียรติยศไม่
สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (p ≥ 0.01) จึ งยอมรับสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ แสดงให้เห็ นว่าบทบาทของ
หมากด้านการแสดงเกียรติยศไม่ส่งผลต่อวิถีชุมชนเกษตร
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5. ปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพปลูกหมากของเกษตรกร
ได้แก่ หน้าหมากขึ้นราในช่วงฝนตก ราคาหมากแห้งตกต่าและพ่อค้าคนกลางกดราคา พร้าบาดนิ้วขณะทาหมาก น้ าท่วมทา
ให้สร้างความเสี ยหายแก่ผลหมาก เช่น ผลหมากลอยน้ าหายไป เป็ นต้น ซึ่งจากปั ญหาดังกล่าวทาให้พบข้อเสนอแนะจากการ
วิจยั ชิ้นนี้ คือ ควรสร้างเครื่ องกะเทาะเปลือกหมาก เครื่ องอบหมากแห้ง เพื่อไม่ให้ผลผลิตหมากขึ้นราหรื อเน่าเสี ยระหว่างช่วง
การผลิตหรื อในช่วงฤดูฝน

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ตาบลน้ าตก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราชนั้น เกษตรกร
ในพื้นที่ มีการปลูกหมากเพื่อเป็ นรายได้เสริ มให้กบั ครัวเรื อน มีลกั ษณะการปลูกหมากแบบสวนผสม โดยผลิตหมากแบบ
ทะวาย เก็บเกี่ ยวในช่วงเดื อนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม เก็บเกี่ ยวหมากแก่หรื อหมากสง มีเพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่ เก็บเกี่ ยว
หมากดิ บหรื อหมากสด เกษตรกรจาหน่ ายผลผลิตหมากรู ปหมากแห้ง โดยจาหน่ ายให้แก่พ่อค้าคนในตาบล โดยมีตน้ ทุน
ทั้งหมดในการปลูกหมาก เฉลี่ย 3,807.22 บาท/ไร่ /ปี เกษตรกรมีรายได้สุทธิ จาการผลิตหมาก เฉลี่ย 10,722.02 บาท/ไร่ /ปี
และมีกาไรสุ ทธิ เฉลี่ย 10,646.95 บาท/ไร่ /ปี สาหรับบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ประกอบด้วย บทบาทของหมาก
ในวิถีชุมชนเกษตร ด้านไม้ใช้สอย ด้านเศรษฐกิจ ด้านยารักษาโรค ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ด้านหมากกับความเชื่อทาง
ไสยศาสตร์ ด้านประเพณี และวัฒนธรรม และด้านการแสดงเกียรติยศ
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อัตราพันธุกรรมและความก้ าวหน้ าในการคัดเลือก
ของสายพันธุ์ถั่วฝักยาวลูกชั่ วรุ่ นที่ 3
Heritability and Genetic Advance in F3- Lines of Yardlong Bean
ธันวา เกตุโอน1*ปราโมทย์ พรสุริยา1 สุ ภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง1 และรุ ศมา มฤบดี1
Thanwa Keton1* Pramote Pornsuriya1 Supaporn Ieamkheng1 and Rusama Mareubodi1

บทคัดย่อ
ถั่ว ฝั ก ยาวเป็ นพื ช ผัก ที่ ส าคัญ และมี ก ารปลู ก กัน อย่ า งแพร่ ห ลายในประเทศไทย มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
โดยเป็ นแหล่งของโปรตีน เกลือแร่ และวิตามินจากการบริ โภคฝั กสด การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประมาณค่าอัตรา
พันธุกรรมและความก้าวหน้าในการคัดเลือกในลักษณะทางพืชสวนและผลผลิตของสายพันธุ์ถวั่ ฝักยาวลูกชัว่ รุ่ นที่ 3 จานวน
10 สายพันธุ์ ที่คดั เลือกจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ วางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ ทา 2 ซ้ า ผลการทดลอง
พบว่ามีความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ (P < 0.01) ในทุกลักษณะที่ศึกษา มีผลผลิตต่อต้นตั้งแต่ 0.52 – 3.24 กก./ต้น และมี
ค่าเฉลี่ย 1.62 กก./ต้น อัตราพันธุกรรมอย่างกว้างในลักษณะความยาวฝัก ความกว้างฝัก น้ าหนักฝัก จานวนเมล็ดต่อฝัก และ
ผลผลิ ตต่อต้น เท่ากับ 32.61, 43.42, 40.41, 32.95 และ 46.93 % ตามลาดับ โดยมี ความก้าวหน้าในการคัดเลือกหากมี การ
คัดเลือกไว้ 10 % ของลักษณะความยาวฝั ก ความกว้างฝั ก น้ าหนักฝั ก จานวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิตต่อต้น เท่ากับ 6.29,
16.73, 17.46, 6.96 และ 86.93 % ตามลาดับ และยังพบว่าลักษณะต้น (ความยาวต้น จานวนกิ่งแขนงต่อต้น และน้ าหนักสด
ต้น) และลักษณะฝั ก (ความยาวฝั ก ความกว้างฝั ก น้ าหนักฝั ก และจานวนเมล็ดต่อฝั ก) มีความสัมพันธ์ในทางบวกสู งต่อ
ผลผลิตต่อต้น (P < 0.01) ดังนั้นจากการศึกษาพบว่ามีตน้ และสายพันธุ์ที่โดดเด่นที่สามารถนามาปลูกเพื่อคัดเลือกในรุ่ นต่อไป
ได้
คาสาคัญ : ถัว่ ฝักยาว, อัตราพันธุกรรม, การคัดเลือก, ความก้าวหน้า
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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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บทนา
ถั่ว ฝั ก ยาวมี ชื่ อ วิทยาศาสตร์ ว่า Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. sesquipedalis (L.) Verdc. (Stephens, 2013;
Porcher, 2007) อยูใ่ นวงศ์ Fabaceae (United States Department of Agriculture, 2007) เป็ นพืชผักวงศ์ถวั่ ลักษณะลาต้นที่เป็ น
เถาเลื้อยมีมือจับ มีถิ่นกาเนิดในแถบแอฟริ กาตะวันตก และมีการปลูกกันมากนานกว่า 4,000 ปี ในแถบนั้น ต่อมาได้กระจาย
ไปยังอี ยิปต์ อาหรั บ อิ นเดี ย และหมู่เกาะอิ นดี สตะวันออก (Tindall, 1983) ปั จจุ บันพบกระจายอยู่ทวั่ ไปในเขตร้อนและ
ค่อนข้างร้อนและพบในแถบเอเชีย เช่น ประเทศไทย จีนโดยทัว่ ไปพบว่าถัว่ ฝักยาวเป็ นพืชผักปลูกง่ายโตเร็ วในดินแทบทุก
ชนิ ด การปลูกถัว่ ฝักยาวในประเทศไทยสามารถปลูกได้ทุกภาค และทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี ถัว่ ฝั กยาวเป็ นพืชผักชนิ ดหนึ่ ง
ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีการปลูกถัว่ ฝักยาวเพื่อการจาหน่าย และบริ โภคภายในประเทศ และยัง
ส่งออกไปจาหน่ายต่างประเทศ ในรู ปสด แช่แข็ง และผักบรรจุกระป๋ อง ถัว่ ฝักยาวมีพ้นื ที่ปลูกทัว่ ประเทศไทย 115,467 ไร่ ใน
ปี การเพาะปลูก 2559 (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2560) และนอกจากถัว่ ฝั กยาวเป็ นผักที่ มีคุณค่าทางอาหารแล้ว ยังพบว่า
ถัว่ ฝักยาวสามารถช่วยปรับปรุ งดินให้ดีข้ ึนด้วยเนื่องจากรากของถัว่ ฝักยาวสามารถตรึ งไนโตรเจนจากอากาศมาสะสมในรู ป
ที่พืชสามารถใช้ประโยชน์ได้ เกษตรกรในท้องถิ่นมีการคัดเลือกพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต (ร่ วมจิตร, 2551) แต่พนั ธุ์ที่เก็บไว้ปลูกเองอาจมีท้ งั ลักษณะที่ดีและไม่ดี อีกทั้งการผลิตถัว่ ฝักยาวประสบปั ญหาหลาย
ประการเช่นผลผลิตต่ าเนื่ องจากไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ปัญหาการเข้าทาลายของโรคและแมลง (กมล
และคณะ, 2554) อีกทั้งในปั จจุบนั ได้มีการนาพันธุ์ถวั่ ฝักยาวการค้าอื่นๆ เข้ามาปลูกกันมาก จากการที่ถวั่ ฝักยาวเป็ นพืชผสม
ตัวเอง ดังนั้นจึงมีความแปรปรวนของพันธุกรรมที่ค่อนข้างจากัดอยูใ่ นพันธุ์น้ นั ความแปรปรวนของประชากรพืชที่ ใช้ใน
การคัดเลือกมีความสาคัญต่อนักปรับปรุ งพันธุ์พืชที่ จะสามารถใช้ประโยชน์จากความแปรปรวนเหล่านั้นในการคัดเลือก
ความแปรปรวนของลักษณะหรื อที่เรี ยกว่าความแปรปรวนของฟี โนไทป์ (phenotypic variation) ซึ่งจะมีมากหรื อน้อยขึ้นกับ
ความแปรปรวนทางพัน ธุ ก รรมหรื อ ความแปรปรวนของจี โ นไทป์ (genotypic variation) และความแปรปรวนของ
สภาพแวดล้อม โดยที่ความแปรปรวนของจีโนไทป์ เป็ นผลมาจากความแตกต่างทางพันธุกรรมของพืชแต่ละต้นในประชากร
นั้น (Agrawal, 1998) นอกจากนั้นแล้ว การที่ จะประสบความสาเร็ จในการปรับปรุ งพันธุ์ไม่ได้ข้ ึนกับเพียงแต่ปริ มาณของ
ความแปรปรวนที่มีอยูใ่ นพืช แต่ยงั ขึ้นกับปริ มาณของความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดได้จากรุ่ นพ่อแม่ไป
ยังรุ่ นลูก (Bello et al., 2014) หรื ออัตราพันธุ กรรม ซึ่ งจะมีผลต่อความก้าวหน้าในการคัดเลือก ดังนั้นแนวทางหนึ่ งในการ
ปรับปรุ งพันธุ์ถวั่ ฝั กยาว ก็คือการผสมข้ามกับพันธุ์อื่นๆ และเพื่อสร้างฐานพันธุ กรรมให้กว้างเพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์
ต่อไป การทดลองครั้ งนี้ จึงมี วตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบลักษณะและผลผลิ ตของสายพันธุ์ และเพื่อประเมิ นค่าอัตรา
พันธุกรรมและก้าวหน้าในการคัดเลือกของสายพันธุ์ถวั่ ฝักยาวในลูกชัว่ รุ่ นที่ 3 เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการคัดเลือกและปรับปรุ ง
พันธุ์ถวั่ ฝักยาวต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
นาเมล็ดพันธุ์ชวั่ รุ่ นที่ 3 (10 F3 families) จานวน 10 สายพันธุ์ที่ได้จากคัดเลือกจากลูกผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์
พ่อแม่ นามาปลูกในแผนการทดลอง RCBD ทา 2 ซ้ า ปลูกแบบในแปลงแบบแถวคู่ ระยะแถว 0.75 เมตร ระยะต้น 1 เมตร
จานวน 1 ต้นต่อหลุม แบบสลับฟันปลาแล้วคลุมแปลงด้วยพลาสติก ขนาดแปลงย่อย 1 x 3 เมตร จานวน 7 ต้น/แปลงย่อย ใส่
ปุ๋ ยสู ตรสู ตร 46-0-0 อัตรา 8 กรัมต่อหลุม (25 กิโลกรัมต่อไร่ ) เมื่ออายุ 17 วันหลังปลูก และใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 30
กรั มต่อหลุม (96 กิ โลกรั มต่อไร่ ) แบ่ งใส่ 2 ครั้ ง คื อรองก้นหลุมก่ อนปลูก และเมื่ ออายุ 30 วันหลังปลูก ปั กค้างเป็ นรู ป
กระโจม การให้น้ าโดยใช้บวั รดน้ าในระยะแรกที่หยอดเมล็ด หลังจากนั้นมีการให้น้ าแบบร่ อง การบันทึ กข้อมูลโดยการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

158

บัน ทึ ก เป็ นรายต้น ได้แ ก่ อายุด อกแรกบาน (วัน ), ความยาวต้น (ซม.) , จ านวนกิ่ ง แขนงต่ อ ต้น , น้ า หนัก สดต้น (ก.),
ความยาวฝัก (ซม.), ความกว้างฝัก (ซม.), น้ าหนักต่อฝัก (ก.) จานวนเมล็ดต่อฝัก (วัดและเฉลี่ยจาก 5 ฝักแรกของต้น) และ
ผลผลิ ต ต่ อต้น (กก./ต้น ) การวิเ คราะห์ ขอ้ มูล วิเคราะห์ ผ ลทางสถิ ติ (statistical analysis) โดยวิเ คราะห์ ความแปรปรวน
(ANOVA) ตามแผนการทดลอง RCBD 10 ทรี ตเมนต์ 2 ซ้ า แบบมีตวั อย่างย่อย (ข้อมูลรายต้น) แบบหุ่ นคงที่ (fixed model)
(สุ รพล, 2526) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) วิเคราะห์ผล
ทางพันธุกรรมโดยการนาค่า mean squares จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนมาประมาณค่าความแปรปรวนของจีโนไทป์
(σ2G ) ความแปรปรวนของฟี โนไทป์ (σ2P ) ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความแปรปรวนของจี โนไทป์ (genotypic coefficient of
variation, GCV) ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความแปรปรวนของฟี โนไทป์ (phenotypic coefficient of variation, PCV) (Sharma,
2
2008) ประมาณค่าอัตราพันธุกรรมอย่างกว้าง (heritability in broad sense, Hbs
) (Falconer and Mackay, 1996) ประมาณค่า
ความก้าวหน้าในการคัดเลือก (genetic advance, GA) และความก้าวหน้าในการคัดเลือกเมื่อเทียบเป็ นเปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย
(genetic advance as percentage of the mean, GAM) (Allard, 1960) ถ้ามีการคัดเลือกไว้ 10 % ทาการทดลอง ณ บริ เวณแปลง
พืชผัก สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์บางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนและการเปรียบเทียบระหว่ างสายพันธุ์
จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าทุ กลักษณะที่ ศึกษามีความแตกต่างกันระหว่างสายพันธุ์ (P < 0.01)
แสดงว่ามีความแปรปรวนของลักษณะที่จะทาให้นกั ปรับปรุ งพันธุ์สามารถนามาคัดเลือกเพื่อปรับปรุ งลักษณะดังกล่าวในรุ่ น
ต่อไปได้ (Singh and Narayanan, 2013) โดยมีผลการศึกษาในแต่ละลักษณะดังนี้
อายุดอกแรกบาน มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่สายพันธุ์ ป.1 ต.17 มีอายุดอกแรกบานนานที่สุดคือ 46.14
วัน และสายพันธุ์ ป.5 ต.13 มีอายุดอกแรกบานน้อยที่สุด 41.35 วัน (ตารางที่ 1)
ความยาวต้น มี ความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่ สายพันธุ์ ป.5 ต.13 มี ความยาวต้นมากที่ สุดคื อ 318.50 ซม.
รองลงมาคื อ พัน ธุ์ ป.5 ต.14 (302.21 ซม.) และสายพัน ธุ์ ป.1 ต.17 มี แ นวโน้ม ให้ความยาวต้นน้อยที่ สุดที่ 245.92 ซม.
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 อายุดอกแรกบาน ความยาวต้น จานวนกิ่งแขนงต่อต้น และน้ าหนักสดต่อต้น ของสายพันธุ์ ถัว่ ฝักยาวลูกชัว่ รุ่ น
ที่ 3 จานวน 10 สายพันธุ์
อายุดอกแรกบาน
ความยาวต้น
จานวนกิ่ง
น้ าหนักต้นสด/ต้น
สายพันธุ์ F3
(วัน)
(ซม.)
แขนงต่อต้น
( 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.5 ต.13

43.57 bc
41.35 d

301.85 ab
318.50 a
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7.07 abc
7.78 a

792.14 ab
834.29 a

ป.5 ต.5
42.28 cd
299.64 ab
6.57 bcd
F-test
**
**
**
CV. (%)
3.51
8.85
19.82
**
หมายถึง แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
ค่าเฉลี่ยในแนวสดมภ์ที่กากับด้วยตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันที่ DMRT0.05

800.00 ab
**
13.98

ตารางที่ 2 ความยาวฝัก ความกว้างฝัก น้ าหนักฝัก จานวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิตต่อต้น ของสายพันธุ์ถวั่ ฝักยาวลูกชัว่ รุ่ นที่ 3
จานวน 10 สายพันธุ์
ความยาวฝัก
ความกว้างฝัก น้ าหนักฝัก
จานวนเมล็ด/ฝัก ผลผลิตต่อต้น
สายพันธุ์ F3
(ซม.)
(ซม.)
( ก.)
( กก./ต้น)
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
ป.5 ต.13
ป.5 ต.5

53.34 ab
55.92 a
54.12 ab

0.640 abc
0.698 a
0.680 ab

24.100 abc
25.314 ab
25.400 ab

17.75 ab
17.70 bac
17.37 bcd

F-test
**
**
**
**
CV. (%)
6.71
12.54
16.94
6.03
**
หมายถึง แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
ค่าเฉลี่ยในแนวสดมภ์ที่กากับด้วยตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันที่ DMRT0.05

1.683 abc
2.059 a
2.042 a
**
38.37

จานวนกิ่งแขนงต่อต้น มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่สายพันธุ์ ป.5 ต.13 มีจานวนกิ่งแขนงต่อต้นมากที่ สุด
คือ 7.78 แขนงต่อต้น รองลงมาคือพันธุ์ ป.4 ต.13 (7.42 แขนงต่อต้น) และสายพันธุ์ ป.1 ต.17 มีแนวโน้มให้จานวนกิ่งแขนง
ต่อต้น น้อยที่สุดที่ 4.07 แขนงต่อต้น (ตารางที่ 1)
น้ าหนักต้นสดต่อต้น มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่ สายพันธุ์ ป.5 ต.13 มีน้ าหนักต้นสดต่อต้นมากที่สุดคือ (800 ก.)
รองลงมาคือพันธุ์ ป.5 ต.13 (834 ก.) และสายพันธุ์ ป.1 ต.17 มีแนวโน้มให้น้ าหนักต้นสดต่อต้น น้อยที่สุดที่ 482 ก. (ตารางที่
1)
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ความยาวฝัก มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่สายพันธุ์ ป.5 ต.13 มีความยาวฝักมากที่สุด (55.92 ซม.) รองลงมา
คือสายพันธุ์ ป.5 ต.13 (55.84 ซม.) ซึ่งไม่แตกต่างกัน และสายพันธุ์ ป.5 ต.1 มีแนวโน้มให้ความยาวฝักน้อยที่สุดที่ 51.48 ซม.
(ตารางที่ 2)
ความกว้างฝั ก มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่ สายพันธุ์ ป.4 ต.13 มีความกว้างฝั กมากที่ สุดที่ (0.708 ซม.)
รองลงมาคือสายพันธุ์ ป.5 ต.13 (0.698 ซม.) และสายพันธุ์ ป.2 ต.8 (0.695 ซม.) ซึ่งไม่แตกต่างกัน โดยที่สายพันธุ์ ป.5 ต.1 มี
แนวโน้มให้ความกว้างฝักน้อยที่สุดที่ 0.592 ซม. (ตารางที่ 2)
น้ าหนักฝัก มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่สายพันธุ์ ป.4 ต.13 มีน้ าหนักฝักมากที่สุด (27.257 ก.) รองลงมาคือ
สายพันธุ์ ป.2 ต.8 (25.543 ก.) โดยที่สายพันธุ์ ป.1 ต.17 มีแนวโน้มให้น้ าหนักฝักน้อยที่สุดคือ 21.686 ก. (ตารางที่ 2)
จานวนเมล็ดต่อฝัก มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่สายพันธุ์ ป.4 ต.13 มีจานวนเมล็ดต่อฝักมากที่สุดที่ 18.45 เมล็ดต่อฝัก
รองลงมาคือสายพันธุ์ ป.3 ต.3 (17.75 เมล็ดต่อฝัก) โดยที่สายพันธุ์ ป.5 ต.1 มีแนวโน้มให้จานวนเมล็ดต่อฝักน้อยที่สุด (16.58
เมล็ดต่อฝัก) (ตารางที่ 2)
ผลผลิ ตต่อต้น มี ความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที่ สายพันธุ์ ป.5 ต.13 มี ผลผลิ ตต่อต้นมากที่ สุดที่ 2.059 กก.
รองลงมาคือสายพันธุ์ ป.5 ต.5 (2.042 กก.) ซึ่ งไม่แตกต่างกัน โดยที่สายพันธุ์ ป.1 ต.17 ให้ผลผลิตต่อต้นน้อยที่สุด (0.525
กก.) (ตารางที่ 2)
ค่ าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรม
ความแปรปรวนทางพันธุกรรม การประเมินค่าความแปรปรวนของจีโนไทป์ (σ2G ) ความแปรปรวนของฟี โนไทป์
(σ2P ) ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความแปรปรวนของจี โนไทป์ (GCV) และค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความแปรปรวนของฟี โนไทป์
(PCV) ของลักษณะต่างๆ ดังแสดงในที่ 3 และ 4 เมื่อเปรี ยบเทียบความแปรปรวนระหว่างลักษณะจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ
ความแปรปรวนซึ่ งเป็ นค่าที่ปรับให้เป็ นหน่วยเดียวกัน (%) พบว่าลักษณะความยาวฝักมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความแปรปรวน
ของจี โนไทป์ และฟี โนไทป์ ต่ าสุ ด (6.29 และ 11.02 % ตามลาดับ) และผลผลิ ตต่อต้นมีค่าสู งสุ ด (72.51 และ 105.84 %
ตามลาดับ) โดยที่ค่า GCV และ PCV มีค่าสูงกว่า 20 % จัดว่ามีค่าสูง ถ้ามีค่าตั้งแต่ 10 – 20 % จัดว่ามีค่าปานกลาง และถ้ามีค่า
ต่ากว่า 10 % จัดว่ามีค่าต่า (Deshmukh et al., 1986) ดังนั้นลักษณะผลผลิตต่อต้น จึงมีค่า GCV สูง แสดงว่ามีความแปรปรวน
ทางพันธุ กรรมของผลผลิ ตที่ มีประโยชน์ต่อการคัดเลื อก ซึ่ งอาจจะส่ งผลทาให้การคัดเลื อกมี ความก้าวหน้าสู งได้ ส่ วน
ลักษณะความยาวต้น จานวนกิ่งแขนงต่อต้น น้ าหนักสดต่อต้น ความกว้างฝัก น้ าหนักฝัก และผลผลิตต่อต้น มีค่า PCV สู ง
แสดงว่ามีความแปรปรวนของลักษณะที่สูง สอดคล้องกับการศึกษาในถัว่ พุม่ 22 จีโนไทป์ ซึ่งพบว่ามีค่า GCV และ PCV สูง
ในลัก ษณะความยาวฝั ก เส้น รอบวงฝั ก น้ า หนัก ฝั ก จ านวนฝั ก ต่ อ ต้น และผลผลิ ต ต่ อ ต้น (Vavilapalli et al., 2013) จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่าค่า PCV สู งกว่า GCV ในทุกลักษณะ โดยในลักษณะใดที่มีค่า GCV สู ง เมื่อเทียบกับค่า PCV แสดงว่า
ผลทางพันธุกรรมมีอิทธิพลสูงต่อการแสดงออกของฟี โนไทป์ ของลักษณะดังกล่าว
อัตราพันธุ กรรม การประมาณค่าอัตราพันธุ กรรมอย่างกว้างของลักษณะพบว่ามีค่าตั้งแต่ 32.61 % ของลักษณะ
ความยาวฝัก จนถึง 48.21 % ของลักษณะอายุดอกแรกบาน โดยที่ค่าอัตราพันธุกรรม 80 %ขึ้นไป จัดว่ามีค่าสู งมาก ถ้ามีค่า
ตั้งแต่ 60 – 79 % จัดว่ามีค่าสู งปานกลาง ถ้ามีค่าตั้งแต่ 40 – 59 % จัดว่ามีค่าปานกลาง และถ้ามีค่าต่ากว่า 40 % จัดว่ามีค่าต่า
(Singh, 2001) ซึ่ งจากการศึ กษาครั้ งนี้ พบว่าค่าอัตราพันธุ กรรมของลักษณะส่ วนใหญ่มีค่าปานกลาง (ตารางที่ 3 และ 4)
ซึ่ งแตกต่างจากการทดลองของ Rambabu et al. (2016) ซึ่ งพบว่าอัตราพันธุกรรมอย่างกว้างในลักษณะต่างๆ ของถัว่ ฝักยาวมี
ค่าสูง ทั้งนี้อตั ราพันธุกรรมที่ได้มีค่าแตกต่างกันขึ้นกับประชากรพื้นฐานที่ศึกษาและสภาพแวดล้อมของการทดลอง โดยที่ค่า
อัตราพันธุ กรรมเป็ นค่าที่บ่งบอกถึงอัตราส่ วนของความแปรปรวนทางพันธุ กรรมต่อความแปรปรวนทั้งหมดของลักษณะ
นั้นๆ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการทานายความก้าวหน้าที่จะได้รับจากกระบวนการคัดเลือก
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ตารางที่ 3 ความแปรปรวนของจีโนไทป์ (σ2G ) ความแปรปรวนของฟี โนไทป์ (σ2P ) ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความแปรปรวน
ของจี โนไทป์ (GCV) ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความแปรปรวนของฟี โนไทป์ (PCV) ค่าอัตราพันธุ กรรมอย่างกว้าง
2
(Hbs
) ค่าความก้าวหน้าในการคัดเลือก (GA) และความก้าวหน้าในการคัดเลือกเมื่อเที ยบเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของ
ค่าเฉลี่ย (GAM) ในลักษณะต้นของสายพันธุ์ถวั่ ฝักยาวลูกชัว่ รุ่ นที่ 3 จานวน 10 สายพันธุ์
ค่าพารามิเตอร์
อายุดอกแรกบาน
ความยาวต้น
จานวน
น้ าหนักต้นสด/ต้น
ทางพันธุกรรม
(วัน)
(ซม.)
กิ่งแขนง/ต้น
(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
10.92
2,875.12
6.94
73,515.66
σ2G
22.65
6,187.21
14.73
156,901.01
σ2P
GCV (%)
7.66
18.54
40.75
39.09
PCV (%)
11.03
27.19
59.38
57.11
2
48.21
46.47
47.09
46.85
Hbs
(%)
GA
4.01
63.97
3.16
324.79
GAM (%)
9.30
22.11
48.94
46.83
* จากข้อมูลรายต้น
ความก้ าวหน้ าในการคัดเลือก เป็ นค่าที่ประเมินหรื อทานายผลจากการคัดเลือกที่จะได้รับในรุ่ นต่อไป จากการศึกษา
พบว่าความก้าวหน้าในการคัดเลือก (GA) ในลักษณะฝัก ได้แก่ ความยาวฝัก ความกว้างฝัก น้ าหนักฝัก จานวนเมล็ดต่อฝั ก
และผลผลิตต่อต้น คือ 3.38 ซม., 0.11 ซม., 4.29 ก., 1.21 เมล็ดต่อฝัก และ 1.41 กก./ต้น ตามลาดับ นัน่ คือถ้ามีการคัดเลือก
จากประชากรรุ่ นนี้ ไว้ 10 % ในรุ่ นต่อไปคาดว่าจะมีความยาวฝั ก 57.10 ซม. ความกว้างฝั ก 0.77 ซม. น้ าหนักฝั ก 28.88 ก.
จานวนเมล็ดต่อฝั ก 18.59 เมล็ดต่อฝั ก และผลผลิ ตฝั กสด 3.03 กก./ต้น โดยความก้าวหน้าในการคัดเลือกเมื่ อเที ยบเป็ น
เปอร์ เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย (GAM) เท่ากับ 6.29, 16.73, 17.46, 6.96 และ 86.93 % ตามลาดับ (ตารางที่ 3 และ 4) อย่างไรก็ตาม
การประมาณความก้าวหน้าในการคัดเลือกในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการประมาณการภายใต้สมมติฐานที่วา่ การแสดงออกของ
ลักษณะมีผลของยีนที่ไม่เป็ นแบบบวกน้อย เนื่ องจากเป็ นการประมาณค่าจากอัตราพันธุกรรมอย่างกว้าง ซึ่ งความแปรปรวน
ทางพันธุกรรมเป็ นผลมาจากทั้งความแปรปรวนเนื่องจากทั้งยีนที่เป็ นแบบบวกและไม่เป็ นแบบบวก (Singh and Narayanan,
2013) ทั้งนี้เพื่อเป็ นประโยชน์เบื้องต้นในการคัดเลือกลักษณะของโปรแกรมปรับปรุ งพันธุ์
ตารางที่ 4 ความแปรปรวนของจีโนไทป์ (σ2G ) ความแปรปรวนของฟี โนไทป์ (σ2P ) ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความแปรปรวน
ของจี โนไทป์ (GCV) ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความแปรปรวนของฟี โนไทป์ (PCV) ค่าอัตราพันธุ กรรมอย่างกว้าง
2
(Hbs
) ค่าความก้าวหน้าในการคัดเลือก (GA) และความก้าวหน้าในการคัดเลือกเมื่อเที ยบเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของ
ค่าเฉลี่ย (GAM) ในลักษณะฝักและผลผลิตของสายพันธุ์ถวั่ ฝักยาวลูกชัว่ รุ่ นที่ 3 จานวน 10 สายพันธุ์
ค่าพารามิเตอร์
ความยาวฝัก
ความกว้างฝัก
น้ าหนักฝัก
จานวน
ผลผลิตต่อต้น
ทางพันธุกรรม
(ซม.)
(ซม.)
( ก.)
เมล็ด/ฝัก
( กก./ต้น)
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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σ2G
σ2P
GCV (%)
PCV (%)
2
Hbs
(%)
GA
GAM (%)
* จากข้อมูลรายต้น

11.43
35.05
6.29
11.02
32.61
3.38
6.29

0.009
0.021
14.51
22.02
43.42
0.11
16.73

14.90
36.87
15.70
24.69
40.41
4.29
17.46

1.45
4.40
6.93
12.08
32.95
1.21
6.96
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1.38
2.94
72.51
105.84
46.93
1.41
86.93

สหสัมพันธ์ ของลักษณะ
ในการคัดเลือกลักษณะผลผลิตโดยทัว่ ไปแล้วจะมีลกั ษณะอื่นๆ มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ผลผลิต โดยเฉพาะลักษณะ
องค์ประกอบของผลผลิต จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าลักษณะต้น (ความยาวต้น จานวนกิ่งแขนงต่อต้น และน้ าหนักสดต้น)
และลักษณะฝัก (ความยาวฝัก ความกว้างฝัก น้ าหนักฝัก และจานวนเมล็ดต่อฝัก) มีความสัมพันธ์ในทางบวกสูงต่อผลผลิตต่อ
ต้น (P < 0.01) (ตารางที่ 5) ทั้ง นี้ สอดคล้องกับการศึ ก ษาของ ชัย วัต และคณะ (2554) ที่ พ บว่า จ านวนกิ่ งแขนงต่อต้นมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลผลิตต่อพื้นที่ และ อภิญดา และปราโมทย์ (2557) ซึ่ งรายงานว่าความยาวฝักมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับผลผลิ ตฝั กดี ต่อไร่ สหสัมพันธ์ของลักษณะสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการคัดเลื อกโดยทางอ้อมของ
ลักษณะที่ทาการคัดเลือกโดยตรงได้ยากได้
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของลักษณะของสายพันธุ์ถวั่ ฝักยาวลูกชัว่ รุ่ นที่ 3 จานวน 10 สายพันธุ์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ลักษณะ อายุดอก ความยาว จานวน น้ าหนัก ความยาว ความ
น้ าหนัก จานวน ผลผลิต
แรกบาน
ต้น
แขนง
สดต้น
ฝัก
กว้างฝัก
ฝัก
เมล็ด/ฝัก ( กก./
(วัน)
(ซม.)
/ต้น
(ก./ต้น)
(ซม.)
(ซม.)
( ก.)
ต้น)
**
**
**
**
**
**
**
(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
**สหสัมพันธ์มีนยั สาคัญที่ระดับ P < 0.01
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการทดลองพบว่าสายพันธุ์ของลูกชัว่ รุ่ นที่ 3 ของถัว่ ฝักยาวมีความแตกต่างกัน (P < 0.01) ในทุก
ลักษณะที่ศึกษา โดยสายพันธุ์มีผลผลิตต่อต้นตั้งแต่ 0.52 – 3.24 กก./ต้น และมีค่าเฉลี่ย 1.62 กก./ต้น อัตราพันธุกรรมอย่าง
กว้างในลักษณะความยาวฝัก ความกว้างฝัก น้ าหนักฝัก จานวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิตต่อต้น เท่ากับ 32.61, 43.42, 40.41,
32.95 และ 46.93 % ตามลาดับ โดยมีความก้าวหน้าในการคัดเลือกหากมีการคัดเลือกไว้ 10 % ของลักษณะความยาวฝั ก
ความกว้างฝัก น้ าหนักฝัก จานวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิตต่อต้น เท่ากับ 6.29, 16.73, 17.46, 6.96 และ 86.93 % ตามลาดับ
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การศึกษาต้ นทุนโลจิสติกส์ ของเกษตรกรผู้ปลูกสั บปะรด
ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเพชรบุรี
The Study of Logistics Costs for Pineapples Farmers
in Phetchaburi Province
สุจรรยา แก้วพรายตา1*
Sujanya Kaewprayta1*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์ในการศึ กษาต้นทุนโลจิ สติ กส์ ของเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพื้นที่ จงั หวัดเพชรบุรี
ซึ่ งภายในจังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนที่ที่ปลูกสับปะรดเป็ นจานวนมากประกอบด้วย 3 อาเภอ คือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง อาเภอ
แก่งกระจาน และอาเภอเขาย้อย โดยงานวิจยั นี้ จะมุ่งเน้นไปที่ตน้ ทุนโลจิ สติกส์ ในแต่ละกิ จกรรมของการปลูกสับปะรด
เพื่อให้ทราบโครงสร้างต้นทุนที่ เกิ ดขึ้น ซึ่ งมี ผลเกี่ ยวเนื่ องกับผลตอบแทนที่ ได้รับและจะนาไปสู่ แนวทางการลดต้นทุน
ทางโลจิสติกส์ โดยผูว้ จิ ยั จะใช้ขอ้ มูลในปี 2559 ถึงปั จจุบนั ในการทาการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ต้ งั แต่การ
เลือกพื้นที่ปลูกสับปะรดไปจนถึงการจาหน่ายสับปะรดคิดเป็ นร้อยละ 18 ของมูลค่าขายสับปะรด โดยสามารถแบ่งต้นทุน
ทางโลจิสติกส์ได้เป็ น 7 ส่ วน คือ ต้นทุนในการเลือกพื้นที่ในการปลูกสับปะรด ต้นทุนในการจัดหาและคัดเลือกหน่อพันธุ์
สับปะรดสาหรับใช้เพาะปลูก ต้นทุนในการปลูกสับปะรด ต้นทุนในการดูแลและบารุ งสับปะรด ต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผล
สับปะรด ต้นทุนในการจัดจาหน่ายสับปะรด และต้นทุนในการจัดการพื้นที่ปลูกภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยแนวทาง
ในการลดต้นทุนทางโลจิสติกส์สามารถดาเนิ นการได้โดยเริ่ มตั้งแต่การเลือกพื้นปลูกให้ใกล้พ้ืนที่เพาะปลูกสับปะรดและ
ใกล้เคียงโรงงานแปรรู ปสับปะรด ตลอดจนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อกระจายสิ นค้าเพื่อลดการกดราคาของพ่อค้าคนกลาง
ซึ่งงานวิจยั แสดงให้เห็นว่าการที่เกษตรกรจาหน่ายสับปะรดให้โรงงานแปรรู ปสับปะรดโดยตรงมีตน้ ทุนสู งกว่าการจาหน่ าย
ให้กบั แผงรับซื้อสับปะรด 13,500 บาท อันเนื่องมาจากมีตน้ ทุนในการขนส่งสับปะรดไปยังโรงงานแปรรู ปสับปะรดที่สูง แต่
ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการจาหน่ายให้กบั แผงรับซื้ อสับปะรดถึง 60,000 บาท จึงสามารถสรุ ปได้วา่ เกษตรกรควรจาหน่ าย
สับปะรดให้กบั โรงงานแปรรู ปสับปะรดโดยตรงเนื่ องจากได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการจาหน่ายสับปะรดให้กบั แผงรับซื้ อ
สับปะรด
คาสาคัญ : ต้นทุนโลจิสติกส์, สับปะรด, ต้นทุนกิจกรรม
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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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บทนา
สับปะรดเป็ นไม้ผลที่ มีลกั ษณะเป็ นพืชล้มลุกซึ่ งมีถิ่นกาเนิ ดในทวีปแอฟริ กาใต้ ในประเทศไทยสับปะรดมีชื่อ
พื้นเมืองแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น สับปะรดสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีในดินร่ วนปนลูกรังในบริ เวณที่ลาดเชิงเขา
ที่มีอากาศค่อนข้างร้อน แต่ก็ตอ้ งได้รับน้ าฝนที่มีปริ มานเพียงพอและสม่าเสมอตลอดปี สับปะรดสามารถขยายพันธุ์ได้โดยใช้
หน่อพันธุ์และจุกของลูกสับปะรด แต่การขยายพันธุ์โดยใช้หน่อพันธุ์เป็ นที่นิยมมากกว่าเนื่องจากสามารถเจริ ญเติบโตได้เร็ ว
โดยหน่อพันธุ์สบั ปะรดมีความสูงประมาน 80-100 เซนติเมตร ซึ่งสับปะรดเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทย
ประมาณปี ละ 23,000-25,000 ล้านบาท โดยมีผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ สาคัญ ได้แก่ สับปะรดกระป๋ องและน้ าสับปะรด คิดเป็ น
ร้อยละ 45 ของมูลค่าการส่ งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรู ป โดยไทยเป็ นประเทศผูส้ ่ งออกสับปะรดกระป๋ องเป็ นอันดับ 1 ของ
โลก มี ส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้ อยละ 50 ซึ่ งมี ตลาดส่ งออกที่ สาคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรั ฐอเมริ กา ญี่ ปุ่น และ
ตะวันออกกลาง นอกจากนี้แล้วอุตสาหกรรมสับปะรดยังมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาค และระดับไร่ นา นัน่ ก็
คือในระดับมหภาคถือเป็ นอุตสาหกรรมเกษตรที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้วตั ถุดิบภายในประเทศ รวมทั้งเป็ นอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานเป็ นจานวนมาก เนื่ องจากกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนไม่สามารถใช้เครื่ องจักรแทนแรงงานได้
สาหรับในระดับไร่ นานั้นสามารถกล่าวได้วา่ อุตสาหกรรมสับปะรดมีส่วนสาคัญในการเสริ มสร้างรายได้ให้ภาคการเกษตร
โดยเป็ นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงภาคการผลิตด้านการเกษตร กับภาคอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เป็ นแหล่งรองรับ
ผลผลิตของเกษตรกรปี ละ 1.80-2.00 ล้านตัน ของผลผลิตทั้งหมด (ผลผลิตที่ เหลือประมาณร้อยละ 20 ใช้ในรู ปสับปะรด
บริ โภคสดภายในประเทศและส่งออก) ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรดอย่างครบวงจร จึงทาให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างมาก โดยจานวนเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดมีการขยายตัวอย่างมากจากประมาณ 12,000
ครัวเรื อน ในปี 2510 เป็ น 43,420 ครัวเรื อน ในปี 2555 และปั จจุบนั มีโรงงานแปรรู ปสับปะรดจานวน 32 โรงงาน อีกทั้ง
พบว่าสับปะรดมีพ้นื ที่เพาะปลูกจานวนมากในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์และราชบุรี ในปั จจุบนั พบว่าจังหวัดเพชรบุรี
มีพ้นื ที่ปลูกสับปะรดเป็ นจานวนมาก ผูว้ จิ ยั จึงเลือกศึกษาข้อมูลจากเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรี
ในการจาหน่ายสับปะรดนั้น ราคาในแต่ละปี จะไม่เท่ากันขึ้นอยูก่ บั ความต้องการซื้อของตลาดและ ความต้องการขายผลผลิต
ของเกษตรกร อีกทั้งยังรวมถึงสภาพเศรษฐกิ จและสภาพคล่องต่าง ๆ ในแต่ละปี แม้ราคาจาหน่ายผลผลิตในแต่ละปี จะไม่
เท่ากัน แต่ตน้ ทุนในการเพาะปลูกสับปะรดนั้นคงที่ และมีแนวโน้มสู งขึ้นเรื่ อย ๆ อันเนื่ องมาจากทั้งต้นทุนค่าแรงงานที่
เพิ่มขึ้นตามค่าแรงขั้นต่า ต้นทุนค่าปุ๋ ยเคมีและอาหารเสริ มพืช ต้นทุนค่าเชื้ อเพลิงต่าง ๆ ทั้งในการฉี ดยาใส่ ปุ๋ย และการนา
ผลผลิตไปจัดจาหน่าย ฯลฯ แต่เกษตรกรจานวนมากยังขาดการเปรี ยบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นเกษตรกรที่ปลูก
สับปะรดในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรี เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อจะนาส่ งเข้าไปในโรงงานแปรรู ปแล้วกลับพบว่าในพื้นที่จงั หวัด
เพชรบุรีไม่มีโรงงานแปรรู ปสับปะรด จาเป็ นต้องส่ งผลผลิตสับปะรดไปยังโรงงานแปรรู ปที่ ต้ งั อยู่ในพื้นที่ จงั หวัดอื่น ๆ
เช่น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี เป็ นต้น โดยในการจาหน่ายสับปะรดนี้
เกษตรกรจะมีทางเลือกเกิดขึ้น 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จาหน่ายสับปะรดผ่านแผงรับซื้อสับปะรด (Distribution Center)
โดยแผงรับซื้อสับปะรดนี้จะมีท้ งั แผงรับซื้อที่โรงงานแปรรู ปสับปะรดมาเปิ ดเองและแผงรับซื้อของพ่อค้าคนกลางเปิ ดเพื่อรับ
ซื้อสับปะรดจากเกษตรกรเพื่อส่งไปยังโรงงานแปรรู ปสับปะรด โดยการจาหน่ายผ่านแผงรับซื้อนี้เกษตรกรจะได้ราคาถูกกว่า
ราคารับซื้ อของโรงงานประมาน 1 บาทต่อกิโลกรัม โดยแผงรับซื้ อจะตั้งอยูใ่ นพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดของเกษตรกรเพื่อให้
เกษตรกรนาผลผลิตมาจัดจาหน่ ายได้ง่าย แล้วแผงรับซื้ อสับปะรดก็จะรวบรวมสับปะรดของเกษตรกรหลาย ๆ ส่ งไปยัง
โรงงานแปรรู ป สับ ปะรดต่ อ ไป ทางเลื อ กที่ 2 เกษตรกรน าสับ ปะรดไปจ าหน่ า ยยัง โรงงานแปรรู ปสับ ปะรดโดยตรง
โดยเกษตรกรใช้รถของเกษตรกรขนส่ งสับปะรดไปยังโรงงานแปรรู ปสับปะรด ซึ่ งการขนส่ งสับปะรดของเกษตรกรเองนั้น
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แม้ว่าเกษตรกรจะต้องแบกรับต้นทุนค่าขนส่ งเองแต่ก็สามารถจาหน่ ายได้ตามราคารับซื้ อของโรงงานซึ่ งมีราคาที่ สูงกว่า
ทางเลือกที่ 1 เป็ นจานวนมาก
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบการจาหน่ายผลผลิตสับปะรดทั้ง 2 ทางเลือก
รายการ
ทางเลือกที่1
ทางเลือกที่2
ราคารับซื้อ (บาท/กิโลกรัม)
5
6.30
บวกค่าสี สบั ปะรด(บาท/กิโลกรัม)
1
บวกเปอร์เซ็นต์ยอดผลผลิต(บาท/กิโลกรัม)
0.80
การคัดแยกลูกสับปะรด (มีผลต่อราคารับซื้ อ แยกลูกเล็กลูกใหญ่
ส่ ว น ใ ห ญ่ คั ด เ ป็ น ลู ก ใ ห ญ่
เนื่องจากลูกเล็กและลูกใหญ่ราคาไม่เท่ากัน)
ทั้งหมด
ดังนั้นงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรี
โดยศึ กษาตั้งแต่การเลือกพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดไปจนถึงการจัดการพื้นที่ปลูกภายหลังการเก็บเกี่ ยวผลผลิต เพื่อช่วยให้
เกษตรกรสามารถวางแผนการปลูกสับปะรดให้มีตน้ ทุนรวมในการปลูกสับปะรดต่าที่สุด (Minimize total cost) โดยต้นทุน
ในการดาเนินการ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าหน่อสับปะรด ต้นทุนในการเพาะปลูกสับปะรด ต้นทุนค่าปุ๋ ยเคมีและอาหารเสริ ม
พืช ต้นทุนค่าแรงงาน ภายใต้ขอ้ จากัดในการปลูก เช่น พื้นที่ในการเพาะปลูก อันหมายถึงความยากง่ายในการเพาะปลูก เช่น
พื้นที่ ราบ ที่ ลาดเชิ งเขา ดิ นลูกรั ง เป็ นต้น อี กทั้งต้องคาถึ งถึ งความสามารถในการเพาะปลูก เช่ น แหล่งน้ า สภาพอากาศ
สิ่ งแวดล้อมภายนอก ศัตรู พืชต่าง ๆ รวมไปถึ งความต้องการซื้ อของลูกค้าก็ตอ้ งสามารถตอบสนองและรองรับปริ มาณ
ผลผลิตได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มประชากร
ศึ กษาข้อมูลจากเกษตรกรที่ เพาะปลูกสับปะรดจานวน 30 คน โดยมี พ้ืนที่ ในการปลูกสับปะรดจานวนทั้งหมด
1,500 ไร่
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลและผลวิเคราะห์ ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพื้นที่ จงั หวัดเพชรบุรี ซึ่ งสัมภาษณ์เกษตรกรผู ้
ปลูกสับปะรดทั้งหมดจานวน 30 คน พบว่าเกษตรกรมีสถานะภาพการถือครองพื้นที่ในการปลูกสับปะรดทั้งหมด 1,500 ไร่
ซึ่งเป็ นการเช่าที่ดิน
การศึ กษาสภาพทั่วไปและปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นในการปลูกสับปะรดของเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพื้นที่ จังหวัด
เพชรบุรี
1. การเก็ บ ข้อ มู ล ทั่ว ไป โดยผูว้ ิจัย มี ค วามสนใจในการเก็ บ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ลัก ษณะการเลื อ กพื้ นที่ ในการปลูก
สับ ปะรดของเกษตรกร กระบวนการปลู กสับ ปะรด ปั ญ หาที่ พ บในการปลู กสับ ปะรด ต้น ทุ น ในการผลิ ต และต้นทุ น
โลจิสติกส์ที่เกิดขึ้น โดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการศึกษาข้อมูลจากเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพื้นที่อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี โดยกิจกรรมในการปลูกสับปะรดประกอบด้วย
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1.1 การเลือกพื้นที่ในการปลูกสับปะรด ในการเลือกพื้นที่สาหรับการปลูกสับปะรดนั้น จาเป็ นต้องคานึ งถึงสภาพ
พื้นดิน ควรจะเป็ นดินร่ วนซุยหรื อดินร่ วนผสมลูกรัง เนื่องจากสับปะรดชอบดินลักษณะนี้ แต่ไม่ควรเป็ นดินเหนียวหรื อดินที่
อมน้ าเพราะเมื่อดินอมน้ าจะส่ งผลให้หน่อสับปะรดที่ปลูกเน่าเสี ยหายได้ ทาให้เกิดความเสี ยหายแก่หน่อพันธุ์และส่ งผลให้
เกิ ดต้นทุนในการเพาะปลูกทั้งต้นทุนในการปลูกหน่ อสับปะรดใหม่ ต้นทุนในการซื้ อยาป้ องกันหน่ อสับปะรดเน่ ามาฉี ด
ต้นทุนค่าแรงงานในการปลูกสับปะรดใหม่เพิม่ ขึ้น โดยลักษณะพื้นที่ในการปลูกสับปะรดสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ลักษณะพื้นที่ในการปลูกสับปะรด
1.2 การจัดหาและคัดเลือกหน่อพันธุ์สบั ปะรดสาหรับใช้เพาะปลูก ในการคัดเลือกหน่อพันธุ์ควรคานึงถึงขนาดของ
หน่อว่ามีขนาดที่เหมาะสม ไม่เล็กหรื อใหญ่เกินไป โดยหากหน่อสับปะรดเล็กเกินไปจะส่ งผลให้สับปะรดเจริ ญเติบโตช้า
สับปะรดโตไม่พร้อมกันทั้งแปลงปลูก ซึ่ งส่ งผลให้เมื่อผลผลิตออกมาจะไม่พร้อมกัน ทาให้ตอ้ งเสี ยเวลาและค่าแรงงานใน
การเก็บเกี่ยวผลผลิตหลายครั้ง อีกทั้งหากต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตหลายรอบจะส่ งผลถึงเรื่ องราคาของสับปะรดด้วย เนื่ องจาก
สับปะรดในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละปี มีราคาที่ แตกต่างกัน สิ่ งที่ ตอ้ งคานึ งถึงในการคัดเลือกหน่อพันธุ์อีกส่ วนหนึ่ งก็คือ
ลักษณะของหน่อ ว่าหน่อพันธุ์สบั ปะรดที่จดั หามา ไม่วา่ จะเป็ นหน่อพันธุ์จากไร่ ของเกษตรกรเองหรื อหน่อพันธุ์ที่ซ้ือมาจาก
ไร่ ของเกษตรกรรายอื่น ๆ จาเป็ นต้องพิจารณาว่าหน่อพันธุ์ดงั กล่าวไม่เป็ นโรคพืชใด ๆ อาทิเช่น ต้องไม่เป็ นโรคเหี่ ยวเฉาใน
สับปะรด เนื่ องจากในปั จจุบนั โรคเหี่ ยวเฉาในสับปะรดกาลังระบาดอย่างหนัก ก่อนที่เกษตรกรจะจัดหาหน่อพันธุ์เข้ามาใน
แปลงปลูกสับปะรด จาเป็ นต้องพิจารณาว่าหน่อพันธุ์ดงั กล่าวต้องไม่เป็ นโรคพืชใด ๆ และไม่มีพาหะนาโรคพืชใด ๆ ติดมา
กับหน่อสับปะรด เช่น เพลียแป้ ง เป็ นต้น เนื่องจากหากหน่อพันธุ์เป็ นโรคพืชในสับปะรดหรื อมีพาหะนาโรคพืช จะส่งผลให้
มีตน้ ทุนในการปลูกสับปะรดเพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากหากสับปะรดเป็ นโรคพืช สับปะรดจะไม่เจริ ญเติบโตหรื อเจริ ญเติบโต
ช้ามาก ส่ งผลให้ตอ้ งฉี ดสารเคมีและอาหารเสริ มพืชเพื่อเร่ งการเจริ ญเติบโต และอาจรุ กรามไปถึงจาเป็ นต้องหาแปลงปลูก
สับปะรดใหม่เนื่ องจากพื้นที่ที่ปลูกสับปะรดที่ปลูกลงไปมีเชื้อโรคที่ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกสับปะรดอีกต่อไป ซึ่ งจะ
เห็นได้วา่ การคัดเลือกหน่อพันธุ์สับปะรดมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ เนื่ องจากส่ งผลต่อต้นทุนในการเพาะปลูกสับปะรด โดย
ตัวอย่างของหน่อพันธุ์สบั ปะรดที่ใช้ในการปลูกสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ลักษณะหน่อพันธุ์สบั ปะรด
1.3 การปลูกสับปะรด ในการปลูกสับปะรดนั้น เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีจะนิ ยมปลูกเป็ นลักษณะแถวคู่
กันไปทั้งแปลงปลูก โดยพื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกสับปะรดได้ประมาน 5,000 หน่อ ถ้าปลูกมากกว่านี้จะส่งผลให้สบั ปะรดไม่
สามารถเจริ ญเติบโตได้เต็มที่ ส่ งผลไปถึงขนาดของผลสับปะรดที่ ลูกจะมีขนาดเล็กตามไปด้วย โดยลักษณะของการปลูก
สับปะรดสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของการปลูกสับปะรด
1.4 การดูแลและบารุ งสับปะรด ในการปลูกสับปะรดจาเป็ นต้องดูแลและบารุ งต้นตั้งแต่เริ่ มปลูกสับปะรดไปจนถึง
ภายหลังการเก็บเกี่ ยวแล้ว โดยภายหลังจากการปลูกหน่ อสับปะรดแล้ว จาเป็ นใส่ ปุ๋ยเพื่อช่ วยให้หน่ อพันธุ์เจริ ญเติบโต
หลังจากนั้นจาเป็ นต้องฉี ดพ่นยาเพื่อกาจัดวัชพืชป้ องกันไม่ให้เจริ ญโตขึ้นมาปกคลุมต้นสับปะรด จากนั้นฉี ดปุ๋ ยช่ วยต้น
แล้วหยอดผงถ่านแก๊สแคลเซี ยมคาร์ ไบด์เพื่อบังคับให้ตน้ สับปะรดออกดอกและผล เมื่อผลสับปะรดออกมาได้ประมาน
2 เดื อนนับจากวันที่หยอดผงถ่านแก๊สแคลเซี ยมคาร์ ไบด์ เกษตรกรก็จะใส่ ปุ๋ยเพื่อช่วยให้ลูกสับปะรดเจริ ญเติบโต เมื่อลูก
สับปะรดมีอายุได้ประมาน 3 เดือนนับจากวันที่หยอดผงถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ ไบด์จาเป็ นต้องใช้เหล็กทุบปลายให้แบนแล้ว
แคะที่ จุกสับปะรดเพื่อไม่ให้จุกสับปะรดมีขนาดใหญ่ จากนั้นใช้กระดาษหนังสื อพิมพ์ปิดคลุมลูกสับปะรดเพื่อไม่ให้แดด
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ส่ องลูกสับปะรดเพราะจะทาให้ลูกสับปะรดไหม้ จะเห็ นได้ว่ามี ตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายเกิ ดขึ้นในทุกขั้นตอนของการปลูก
สับปะรด โดยตัวอย่างการดูแลสับปะรดก่อนการเก็บผลผลิตสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะการดูแลสับปะรดก่อนการเก็บเกี่ยว
1.5 การเก็ บ เกี่ ย วผลสั บ ปะรด เมื่ อ ผลสั บ ปะรดมี อ ายุ ป ระมาน 5 เดื อ นนั บ จากวัน ที่ ห ยอดผงถ่ า นแก๊ ส
แคลเซี ยมคาร์ ไบด์แล้วก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ แต่ไม่จาเป็ นต้องคานึ งถึงจานวนเดือนเสมอไปเนื่ องจากการสุ กของ
ผลสับปะรดอาจจะขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย หากผลสับปะรดสุ กก่อนจะครบ 5 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลได้
เช่นกัน โดยลักษณะของสับปะรดก่อนการเก็บเกี่ยวสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะของสับปะรดก่อนการเก็บเกี่ยว
1.6 การจัดจาหน่ ายสับปะรด ในการจาหน่ ายผลสับปะรดนั้น เกษตรกรมี ทางเลื อกในการจาหน่ าย 2 ทาง คื อ
ทางเลือกที่ 1 จาหน่ ายให้กบั แผงรับซื้ อสับปะรดที่ ต้ งั อยู่ในพื้นที่เพาะปลูกโดยการจาหน่ายให้กบั แผงรับซื้ อสับปะรดนั้น
เกษตรกรจะได้ราคาสับปะรดต่อกิโลกรัมต่ากว่าราคาที่โรงงานรับซื้ อ แต่ก็มีขอ้ ดีคือเกษตรกรไม่ตอ้ งขนส่ งสับปะรดไปยัง
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โรงงานเอง และทางเลือกที่ 2 เกษตรกรเก็บเกี่ ยวผลสับปะรดแล้วนาไปจาหน่ายยังโรงงานแปรรู ปสับปะรดโดยตรง การ
จาหน่ายแบบนี้ เกษตรกรจาเป็ นต้องรับผิดชอบค่าขนส่ งสับปะรดไปยังโรงงานแปรรู ปสับปะรดเอง แต่เกษตรกรก็สามารถ
จาหน่ายได้ราคาที่สูงกว่าการจาหน่ายให้กบั แผงรับซื้อสับปะรด โดยลักษณะของแผงรับซื้อสับปะรดแสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงลักษณะของแผงรับซื้อสับปะรด
1.7 การจัดการพื้นที่ปลูกภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในการปลูกสับปะรด 1 ครั้งนั้นต้นสับปะรดจะมีอายุได้ประ
มาน 3-4 ปี เมื่อเก็บเกี่ ยวผลสับปะรดแล้วเกษตรกรจึ งต้องตัดต้นสับปะรดเดิมที่ออกผลแล้วออกเพื่อให้สับปะรดสามารถ
ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อได้

ผลและวิจารณ์ผล
งานวิจยั นี้ทาการศึกษาประชากรผูป้ ลูกสับปะรดจานวน 30 คน ซึ่งมีพ้นื ที่เพาะปลูกทั้งหมด 1,500 ไร่ แต่ในการ
วิเคราะห์ตน้ ทุนผูว้ จิ ยั ดาเนินการเปรี ยบเทียบข้อมูลเป็ นหน่วย 1 ไร่ และ 10 ไร่ ดังแสดงต่อไปนี้
2.1 การเลือกพื้นที่ในการปลูกสับปะรด มีตน้ ทุนเกิดขึ้นดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ต้นทุนในการเลือกพื้นที่ปลูก
รายการต้นทุนในการเลือกพื้นที่ปลูก
ต้นทุนที่เกิดขึ้น
1.ค่าโทรศัพท์
300 บาท/1 แปลงปลูก
2.ค่าน้ ามันในการเดินทาง
1,000 บาท/1 แปลงปลูก
500 บาท/ไร่ /1ปี
3.ค่าเช่าที่ดินสาหรับปลูกสับปะรด
5,000 บาท/10ไร่ /1ปี
ต้นทุนรวม
6,300 บาท/10ไร่ /1ปี
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2.2 การจัดหาและคัดเลือกหน่อพันธุ์สบั ปะรดสาหรับใช้เพาะปลูกแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ต้นทุนในการจัดหาหน่อพันธุ์สบั ปะรด
รายการต้นทุนในการจัดหาหน่อพันธุ์สบั ปะรด
ต้นทุนที่เกิดขึ้น
1.50 บาท/หน่อ
1.ค่าหน่อพันธุ์สบั ปะรด
7,500 บาท/ไร่ (พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 5,000 หน่อ)
75,000 บาท/ 10 ไร่
2.ค่ายาฉี ดกันเน่าหน่อพันธุ์
1,300 บาท/ครั้ง
3.ค่าขนส่งหน่อพันธุ์
3,000 บาท/เที่ยว
1,500 บาท
4.ค่าแรงงาน 300 บาท/คน/วัน จานวน 5 คน
ต้นทุนรวม
80,800 บาท/ 10 ไร่
2.3 การปลูกสับปะรดแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ต้นทุนในการปลูกสับปะรด
รายการต้นทุนในการปลูกสับปะรด
1.ค่ารถไถปรับหน้าดินครั้งที่ 1 800 บาท/ชัว่ โมง จานวน 20 ชัว่ โมง/10ไร่
2.ค่ารถไถปรับหน้าดินครั้งที่ 2 800 บาท/ชัว่ โมง จานวน 8 ชัว่ โมง/10ไร่
3.ค่าแรงงาน 300 บาท/คน/วัน จานวน 14 คน/10ไร่
ต้นทุนรวม

ต้นทุนที่เกิดขึ้น
16,000 บาท
6,400 บาท
4,200 บาท
26,600 บาท

2.4 การดูแลและบารุ งสับปะรดแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ต้นทุนในการดูแลและบารุ งสับปะรด
รายการต้นทุนในการดูแลและบารุ งสับปะรด
1.ค่าปุ๋ ยเคมี
2.ค่ายาปราบศัตรู พืชและกาจัดวัชพืช
3.ค่าแรงงาน 300 บาท/คน/วัน จานวน 75 คน/10ไร่
4.ค่าผงถ่านเร่ งการออกผล
5.ค่ากระดาษสาหรับคลุมลูกสับปะรด
ต้นทุนรวม

ต้นทุนที่เกิดขึ้น
36,000 บาท/10ไร่
22,000 บาท/10ไร่
22,500 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท
95,500 บาท

2.5 การเก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรดแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรด
รายการต้นทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรด
1.ค่าแรงงาน
2.ค่าน้ ามันรับส่งคนงาน
ต้นทุนรวม

ต้นทุนที่เกิดขึ้น
3,500 บาท/10ตัน
500/ครั้ง
4,000 บาท
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2.6 การจัดจาหน่ายสับปะรดแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ต้นทุนในการจัดจาหน่ายสับปะรด
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการจาหน่าย
รายการต้นทุนในการจาหน่ายสับปะรด
สับปะรดให้แผงรับซื้อสับปะรด
1.ค่ารถขนส่ง
500
2.ค่าน้ ามัน
2.7 การจัดการพื้นที่ปลูกภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ต้นทุนในการจัดการพื้นที่ปลูกภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
รายการต้นทุนในการจัดการพื้นที่ปลูกภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
1.ค่าแรงงาน
2.ค่าน้ ามันรับส่งคนงาน
ต้นทุนรวม

174

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการจาหน่าย
สับปะรดให้โรงงานแปรรู ปสับปะรด
3,500 บาท/10ตัน
2,000 บาท/10ตัน

ต้นทุนที่เกิดขึ้น
6,000 บาท/10ไร่
500/ครั้ง
6,500 บาท/10ไร่

สรุ ปผลการวิจัย
จะเห็นได้วา่ ในการปลูกสับปะรดแต่ละครั้งมีตน้ ทุนต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้รวบรวมต้นทุนที่
เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ ต่อไปนี้ ผวู ้ จิ ยั จะขอสรุ ปต้นทุนและผลตอนแทนที่เกษตรกรได้รับจากการปลูกสับปะรด 10 ไร่
และเปรี ยบการจัดจาหน่ายสับปะรดว่าจาหน่ ายโดยช่องทางใดจึงจะทาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสู งกว่า ผูว้ ิจยั จะขอ
อธิ บายก่อนว่าโดยประมานแล้วการปลูกสับปะรด 10 ไร่ จะให้ผลผลิตประมาน 50 ตัน และจะขอสรุ ปต้นทุนดังนี้ ในการ
ปลูกสับปะรด 10 ไร่ ถ้าเกษตรกรจาหน่ายให้กบั แผงรับซื้ อสับปะรดจะมีตน้ ทุนทั้งหมดเท่ากับ 230,200 บาท หากเกษตรกร
จาหน่ายให้กบั โรงงานแปรรู ปสับปะรดโดยตรงจะมีตน้ ทุนเกิดขึ้นทั้งหมด 243,700 บาท และผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ
หากจาหน่ ายให้กับแผงรั บซื้ อสับปะรดซึ่ งราคารั บซื้ อของแผงรับซื้ อสับปะรดจะต่ ากว่าราคารั บซื้ อของโรงงานแปรรู ป
สับปะรดประมาน 1 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นในการปลูกสับปะรด 10 ไร่ เกษตรกรจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาน
50 ตัน หรื อ 50,000 กิ โลกรัม ที่ ราคารับซื้ อของแผงรับซื้ อสับปะรดประมาน 8.50 บาทโดยเฉลี่ย เมื่อเกษตรกรจาหน่ายผล
สับปะรดให้แผงรับซื้ อสับปะรดจะได้รับผลตอบแทนประมาน 425,000 บาท แต่ถา้ เกษตรกรจาหน่ายให้กบั โรงงานแปรรู ป
สับปะรดโดยตรง เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนประมาน 485,000 บาท จะเห็นได้วา่ การที่เกษตรกรจาหน่ายให้โรงงานแปร
รู ปสับปะรดโดยตรงมีตน้ ทุนสูงกว่าการจาหน่ายให้กบั แผงรับซื้อสับปะรด 13,500 บาท อันเนื่องมาจากมีตน้ ทุนในการขนส่ง
สับปะรดไปยังโรงงานแปรรู ปสับปะรดที่สูง แต่ได้รับผลตอบแทนสู งกว่าการจาหน่ายให้กบั แผงรับซื้ อสับปะรดถึง 60,000
บาท จึ ง สามารถสรุ ป ได้ว่า เกษตรกรควรจ าหน่ า ยสั บ ปะรดให้กับ โรงงานแปรรู ป สั บ ปะรดโดยตรงเนื่ อ งจากได้รั บ
ผลตอบแทนที่สูงกว่าการจาหน่ายสับปะรดให้กบั แผงรับซื้อสับปะรด
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บทคัดย่อ
การทดลองมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาอัตราส่ วนที่ เหมาะสมของการใช้วสั ดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม
น้ าตาลในการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสูงและ (2) เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรี ยข์ า้ งต้นที่มีต่อการเจริ ญเติบโตของข้าวพันธุ์
ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดินสรรพยา ผลการศึกษา พบว่า สัดส่ วนที่เหมาะสม คือ ส่ วนผสมที่มีกากตะกอนอ้อย 100 กิโลกรัม
ปุ๋ ยนม 10 ลิตร มูลวัวสด 10 กิโลกรัม ขี้เถ้าชานอ้อย 10 กิโลกรัม และปุ๋ ยเคมี (18-46-0) 3.2 กิโลกรัม สาหรับการศึกษาผลของ
การใช้ปุ๋ยอินทรี ยส์ ู ตรดังกล่าวที่มีต่อลักษณะการเจริ ญเติบโตของข้าวที่ปลูกในชุดดินสรรพยา วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม
สมบูรณ์ภายในบล็อก (completely randomized block design) มี 4 ซ้ า และ 5 ตารับการทดลอง ได้แก่ (1) การไม่ใส่ ปุ๋ยเคมีและ
ไม่ใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์ (T1) (2) การใส่ ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นอัตรา 200 กก./ไร่ (มีธาตุอาหารหลักเท่ากับ 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5K2O/ไร่ ซึ่ งเป็ นอัตราปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน) (T2) (3) ใส่ ปุ๋ยเคมีให้มีธาตุอาหารหลักเท่ากับ 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5K2O/ไร่ (T3) 4) ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยอ์ ตั รา 100 กิ โลกรัม/ไร่ (มีธาตุอาหารหลักเท่ากับ 2.05-3.93-0.30 กิ โลกรัม N-P2O5-K2O/ ไร่ )
ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีในอัตรา 2.05-3.93.0-30 กิ โลกรัม N-P2O5-K2O/ ไร่ (T4) และ 5) การใส่ ปุ๋ยเคมีในอัตราที่แนะนาให้ใส่ ตามค่า
วิเคราะห์ดินสาหรับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง (มีธาตุอาหารหลักเท่ากับ 8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ ไร่ ) (T5) ผลการทดลอง
พบว่า การจัดการปุ๋ ยตามตารับการทดลอง T4 (ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมี) ทาให้ขา้ วมีความสู งและจานวนต้นต่อกอไม่
แตกต่าง (p>0.05) กับตารับการทดลอง T5 สรุ ปได้วา่ วัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลมีศกั ยภาพสาหรับใช้ในการ
ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู ง (ปุ๋ ยหมัก) และเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรี ยด์ งั กล่าวร่ วมกับปุ๋ ยเคมียิ่งส่ งผลให้ขา้ วมีการเจริ ญเติบโตดี และ
สามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ถึงร้อยละ 50
คาสาคัญ: ปุ๋ ยอินทรี ย ์ กากตะกอนอ้อย ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 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-P2O5K2O/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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บทนา
ข้าวนับเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีพ้นื ที่ปลูกข้าว
ประมาณ 64.124 ล้านไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 438 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ซึ่ งมีผลผลิตเฉลี่ย 457 กิโลกรัมต่อไร่
เป็ นที่ น่าสังเกตว่าต้นทุนเฉลี่ ยในการผลิ ตข้าวของประเทศไทยเพิ่มสู งขึ้นทุกปี ปั จจุ บันต้นทุนการผลิ ตข้าวอยู่ในช่วง
8,834-10,581 บาทต่อตัน ในขณะที่เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ประมาณ 8,000-9,988 บาทต่อตัน (สานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2560)
การทานาของเกษตรกรในปั จจุบนั ประสบปั ญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนค่าปุ๋ ยเคมีที่เพิม่ ขึ้นมาก ดังนั้น การลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้วสั ดุเหลือใช้จากภาคเกษตรหรื อ
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณค่าทางธาตุอาหารสูงมาทดแทนปุ๋ ยเคมีหรื อการใช้ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเป็ นแนวทางหนึ่งที่มีผลใน
เชิงประจักษ์ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้ปุ๋ยและลดต้นทุนการผลิตของพืชเศรษฐกิจ (Thongjoo et al., 2005) ปุ๋ ยอินทรี ย ์
สามารถช่วยดูดซับธาตุอาหารพืชที่ปลดปล่อยจากปุ๋ ยเคมีและค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชเหล่านั้นให้กบั ต้นพืช (ยง
ยุทธ และคณะ, 2551) ส่งผลให้พืช เช่น ข้าว มีผลผลิตต่อไร่ สูงกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว (ประเสริ ฐ และคณะ, 2542;
กรรณิ กา และคณะ, 2552 และ อุไรวรรณ, 2557ก)
กากตะกอนอ้อย (filter cake) เป็ นผลพลอยได้ (by products) จากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล สมพงษ์ (2530) ระบุวา่ การ
ใช้ออ้ ย 1 ตัน เพื่อผลิตน้ าตาลทรายจะได้กากตะกอนอ้อยประมาณ 60 กิโลกรัม ดังนั้น ในหนึ่ งปี จะมีกากตะกอนอ้อยใน
ประเทศไทยประมาณ 3,540 ล้านตัน ซึ่ งจะเห็นได้วา่ เป็ นปริ มาณที่มากและกลายเป็ นปั ญหาในการจัดการ อย่างไรก็ตาม
กากตะกอนอ้อยมคุณสมบัติที่เอื้อต่อการปรับปรุ งดิน เช่น ช่วยทาให้ดินร่ วนซุยซึ่ งส่ งผลให้รากพืชสามารถแผ่ขยายและ
ชอนไชไปหาแร่ ธาตุอาหารได้ง่ายขึ้น (สุ ธีรา, 2550) มนตรี และคณะ (2550) รายงานว่า การใช้วสั ดุอินทรี ยจ์ ากโรงงาน
น้ าตาลร่ วมกับปุ๋ ยเคมีในระบบการผลิตข้าวสามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 30-70 เปอร์เซ็นต์
การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลในการ
ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละศึกษาผลของปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ได้ที่มีต่อการเจริ ญเติบโตของข้าว

วิธีดาเนินการวิจัย
1.สถานทีท่ ดลองและสมบัตขิ องวัสดุพลอยได้ จากโรงงานอุตสาหกรรมนา้ ตาลทราย
ด าเนิ น การศึ ก ษาเพื่ อ หาสู ต รปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ (ปุ๋ ยหมัก ) ที่ เ หมาะสม ที่ ฟ าร์ ม สาธิ ต ของคณะสั ต วศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิ ลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ ิจยั ได้รับการสนับสนุ นวัสดุพลอยได้จาก
โรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลทราย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ประกอบด้วย ขี้เถ้าชานอ้อย (ash) และกากตะกอนอ้อย
(filter cake) ซึ่งมีสมบัติทางเคมีดงั แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลทราย
รายการวิเคราะห์
กากตะกอนอ้อย
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH 1:2)
8.02
ค่าการนาไฟฟ้า (EC 1:10; dS/m)
1.23
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N; %)
2.22
ฟอสเฟตทั้งหมด (Total P2O5; %)
3.27
โพแทชทั้งหมด (Total K2O; %)
0.68
แคลเซียมทั้งหมด (Total Ca; %)
1.23
แมกนีเซียมทั้งหมด (Total Mg; %)
0.11
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ขี้เถ้าชานอ้อย
9.01
0.51
0.17
0.44
1.00
0.13
0.08

2.การตั้งกองและการดูแลกองปุ๋ยหมัก
นาวัสดุและปุ๋ ยเคมีแต่ละชนิดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันตามอัตราส่วนในตารางที่ 2 โดยมีการปรับความชื้นด้วย
น้ าให้อยูใ่ นระดับ 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็ นระดับความชื้นที่เหมาะสมสาหรับทาปุ๋ ยหมัก (ปรารถนา, 2552) ตั้งกองปุ๋ ยหมักให้
มีขนาด 1 × 1.5 × 1 เมตร ทาการกลับกองทุก 7 วัน ทุกครั้งที่มีการกลับกองปุ๋ ยจะมีการให้น้ าและคลุกเคล้าให้เข้ากันและตั้ง
กองให้มีขนาดความสู งและความกว้างเท่าเดิ ม ส่ วนความยาวอาจลดลงตามระยะเวลาการย่อยสลาย ใช้เวลาในการหมัก
นาน 3 เดือน
ตารางที่ 2 รายละเอียดส่วนผสมสาหรับทาปุ๋ ยหมัก
ปริ มาณที่ใช้ผสม
ตาหรับทดลอง

กากตะกอนอ้อย

ปุ๋ ยนม

เถ้า

มูลโค

18-46-0

(FC)1/

(DM) 2/

(A) 1/

(CM) 1/

(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/

= หน่วยเป็ นกิโลกรัม

2/

= หน่วยเป็ นลิตร

3.การเก็บข้ อมูล และวิเคราะห์ มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
สุ่ มเก็บตัวอย่างปุ๋ ยอินทรี ยห์ ลังการย่อยสลายสมบูรณ์ในทุกตารับสาหรับใช้ในวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ ของปุ๋ ย
ประเมินคุณภาพของปุ๋ ยหมักโดยใช้มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยข์ องกรมวิชาการเกษตร (2548)
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4. การทดสอบศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของข้ าว
4.1 สถานที่ศึกษาทดลอง สมบัติของดินก่อนการทดลอง และสมบัติของปุ๋ ยอินทรี ย ์
ทดสอบศักยภาพของปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ได้ในแปลงนาของเกษตรกร ตาบลถ้ ารงค์ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ ง
เป็ นชุดดิ นสรรพยา (Fine-Loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Aquic Ustifluvents) (กรมพัฒนาที่ ดิน , 2548)
ก่อนการทดลอง ทาหารสุ่ มเก็บตัวอย่างดินสาหรับใช้ในการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน จากนั้นนาข้อมูลมาใช้ในการ
คานวณความต้องการธาตุอาหารหลักของข้าวโดยใช้โปรแกรม Sim Rice (http://oss101.ldd.go.th) สมบัติทางเคมีของดิน
ก่อนการทดลองและการแปลผลแสดงในตารางที่ 3 โดยดินมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) 6.82 มีไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส
(P) และโพแทสเซี ยม (K) ก่อนการทดลองเท่ากับ 0.04 เปอร์ เซ็นต์ 184.55 มก./กก. และ 57.75 มก./กก. ตามลาดับ และ
อัตราการใส่ปุ๋ยที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 8.0 กิโลกรัม N/ไร่ 1.7 กิโลกรัม P2O5/ไร่ และ 4.0 กิโลกรัม K2O/ไร่
ตารางที่ 3 Chemical properties of soil prior to commencing the experiment.
Soil properties
Methods
Units
Analyzed value Interpretation
pH
McLean (1982)
6.82
low acid
-1
Electrical conductivity
Jackson (1958)
dS m
0.80
not salty
Organic matter
Walkley (1947); FAO (1974)
%
0.82
very low
Total nitrogen
Bremner and Mulvaney
%
0.04
very low
(1982)
Available phosphorus
Bray and Kurtz (1945)
mg kg-1
184.55
very high
-1
Exchangeable potassium
Peech et al. (1947)
mg kg
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 และตารับการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล๊อค (completely randomized block design, RCBD) มี 4 ซ้ า และ 5
ตารับ ดังนี้
ตารับที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ยอินทรี ย ์ (T1)
ตารับที่ 2 ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยอ์ ตั รา 200 กิโลกรัมต่อไร่ มีธาตุอาหารหลัก 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่
(T2)
ตารับที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมีมีธาตุอาหารหลัก 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T3)
ตารับที่ 4 ใส่ปุ๋ยอินทรี ย ์ มีธาตุอาหารหลัก 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี มีธาตุอาหาร
หลัก 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T4)
ตารับที่ 5 ใส่ ปุ๋ยเคมีในอัตราที่แนะนาให้ใส่ ตามค่าวิเคราะห์ดินสาหรับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง มีธาตุอาหารหลัก
8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T5)
โดยปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานและนามาใช้ในการศึกษานี้ได้เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยส์ ูตรที่มีกากตะกอนอ้อย 100
กิโลกรัม ปุ๋ ยนม 10 ลิตร มูลวัว 10 กิโลกรัม ขี้เถ้าชานอ้อย 10 กิโลกรัม และปุ๋ ยเคมี (18-46-0) 3.2 กิโลกรัม
4.3 การปลูกและการดูแลข้าว
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ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ระหว่างเดื อนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เตรี ยมดิ นโดยการไถ และทาแปลงย่อย
ขนาด 4 X 5 เมตร ย้ายปลูกต้นกล้าข้าวที่อายุ 20 วัน โดยการปั กดากอละ 3 ต้น แต่ละกอห่างกัน 20 เซนติเมตร ในตารับที่ใช้
ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ให้ดาเนิ นการคลุกเคล้าปุ๋ ยอินทรี ยก์ บั ดินก่อนการปั กดาข้าว 7 วัน ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่
เมื่อข้าวมีอายุ 30 วัน หลังการย้ายปลูก โดยใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0, 46-0-0 และ 0-0-60 เป็ นแหล่งธาตุอาหารหลัก ซึ่งในระยะนี้
ข้าวจะได้รับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ยมเท่ ากับ 50, 100 และ 100 เปอร์ เซ็ นต์ของธาตุอาหารหลักที่
กาหนดในแต่ละตารับ ตามลาดับ ส่ วนการใส่ ปุ๋ยในครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยสู ตร 46-0-0 โดยใส่ เมื่อข้าวอยูใ่ นระยะแตกกอหรื อเมื่อ
ต้นข้าวอายุได้ 52 วัน หลังการย้ายปลูก กาจัดวัชพืชโดยการถอนก่อนการใส่ปุ๋ยเคมี 1 วัน
4.4 เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตของข้าว
เก็บข้อมูลการเจริ ญเติ บโตด้านความสู ง และจานวนต้นต่อกอเมื่ อข้าวอายุ 30, 50 และ 70 วัน บันทึ กจานวน
ต้นต่อกอ
4.5 วิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยโดยใช้วธิ ี Duncan’s New Multiple Range Test

ผลและวิจารณ์ผล
สัดส่ วนการใช้วสั ดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลในการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู งที่ เหมาะสม คือ
กากตะกอนอ้อย 100 กิโลกรัม (0.2 บาทต่อกิโลกรัม) ปุ๋ ยนม 10 ลิตร (2 บาทต่อลิตร) มูลวัวสด 10 กิโลกรัม (0.50 บาทต่อ
กิ โลกรัม) ขี้เถ้าชานอ้อย 10 กิ โลกรัม (0.2 บาทต่อกิ โลกรัม) และปุ๋ ยเคมี (18-46-0) 3.2 กิ โลกรัม (21.5 บาทต่อกิ โลกรัม)
ดังนั้น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ ท่ากับ 1.20 บาทต่อกิโลกรัม สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของปุ๋ ยอินทรี ย ์
และค่ามาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยแ์ สดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรี ยช์ นิดผง
รายการที่วเิ คราะห์
ค่าที่วเิ คราะห์ได้ มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ย ์
ผลสรุ ป
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (3:50)
6.93

ค่าการนาไฟฟ้า (1:10, dS/m)
6.50
ไม่เกิน 10 dS/m

โซเดียม (%)
0.019
ไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ าหนัก

ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ (%)
23.13
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของน้ าหนัก
ปริ มาณอินทรี ยค์ าร์บอน (%)
13.42

อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
6.53
ไม่เกิน 20 : 1

ความชื้นโดยน้ าหนัก (%)
27.47
ไม่เกินร้อยละ 30 ของน้ าหนัก

การย่อยสลายของปุ๋ ยอินทรี ย ์ (%)
89.45
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

ไนโตรเจนทั้งหมด (%)
2.05
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1.0 ของน้ าหนัก

ฟอสเฟตทั้งหมด (%)
3.93
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ าหนัก

โพแทสทั้งหมด (%)
0.3
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ าหนัก
แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (%)
18.23
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (%)
8.95
ลักษณะปุ๋ ยอินทรี ย ์
ผง
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สี ของปุ๋ ยอินทรี ย ์
ขนาดปุ๋ ย ไม่เกิน 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร (%)
หิ นและกรวด ขนาด ตั้งแต่ 5 มิลลิเมตร (%)
พลาสติก แก้ว วัสดุมีคม และโลหะอื่นๆ (%)
หมายเหตุ:  = ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
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ดา
100
ไม่เกิน 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร
ไม่พบ
ไม่เกินร้อยละ 2 ของน้ าหนัก
ไม่พบ
ต้องไม่พบ
 = ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน





ความสู งและจานวนต้นต่อกอของต้นข้าวที่ได้รับการจัดการปุ๋ ยรู ปแบบที่แตกต่างกันแสดงในตารางที่ 5 ผลการ
ทดลอง พบว่า ข้าวที่อายุ 30 วัน (ได้รับปุ๋ ยครั้งแรก) มีความสู งและจานวนต้นต่อกอไม่แตกต่างกัน (p>0.05) โดยมีค่าอยู่
ในช่วง 31-34 เซนติเมตร และ 8.4-11.7 ต้นต่อกอ ทั้งนี้ เกิ ดจากการที่ขา้ วยังไม่ได้รับปุ๋ ย ดังนั้น การเจริ ญเติบโตของข้าว
ในช่วงนี้มีผลมาจากการใช้ธาตุอาหารที่มีอยูเ่ ดิมในดินเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ขา้ วได้รับปุ๋ ยครั้งแรกและครั้งที่ 2 ผลการทดลอง พบว่า ข้าวในตารับที่ 5 มีความสูงและ
จานวนต้นต่อกอทั้ง 2 ช่ วงอายุ (50 และ 70 วัน) สู งที่ สุด (p<0.05) โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่ วงสุ ดท้ายของการเจริ ญเติบโต
ทางด้านลาต้นและใบคือช่วงอายุ 70 วัน (ยงยุทธ และคณะ, 2551) การใส่ ปุ๋ยตามตารับที่ 5 มีค่าความสู งของต้นข้าวสูงกว่า
(p<0.05) ข้าวในตารับอื่น ๆ จานวนต้นต่อกอของข้าวที่ ได้รับการใส่ ปุ๋ยมีค่าไม่แตกต่างกัน (ตารั บที่ 2-5) แต่มากกว่า
(p<0.05) ข้าวที่ไม่ได้รับปุ๋ ยในตารับที่ 1 ธาตุไนโตรเจนเป็ นธาตุที่มีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตช่วงระยะแรกของการ
เจริ ญเติบโตทางใบและลาต้น เป็ นธาตุที่ส่งเสริ มการแตกกอแตกแขนงและเพิ่มความสู งของต้นข้าว (ยงยุทธ และคณะ,
2551) ดัง นั้น ข้า วที่ ไ ด้รั บ ปุ๋ ยไนโตรเจนสู ง ในระยะตั้ง ตัว จนถึ ง แตกกอจะมี ค วามสู ง และจ านวนต้น ต่ อ กอมากขึ้ น
(Dobermann and Fairhurst, 1999, 2000; Yoshida, 1981) และสอดคล้อ งกับ นัน ทนา และคณะ (2553) และ อุ ไ รวรรณ
(2557ข) ที่รายงานว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มขึ้นจะทาให้การแตกกอและความสูงของข้าวเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 5 การเจริ ญเติบโตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เมื่อได้รับปุ๋ ยในรู ปแบบต่าง ๆ กัน
ตารับ

ความสูงของต้นข้าว (เซนติเมตร)

จานวนต้นต่อกอ

30 วัน

50 วัน

70 วัน

30 วัน

50วัน

70 วัน

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
* มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05)
** มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิง่ (p<0.01)
ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยตัวอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาศักยภาพของวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายสาหรับผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละผลของ
การใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ี่มีต่อการเจริ ญเติบโตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 สรุ ปได้วา่ ส่วนผสมที่เหมาะสมสาหรับการผลิตปุ๋ ย
อินทรี ย ์ คือ กากตะกอนอ้อย 100 กิโลกรัม ปุ๋ ยนม 10 ลิตร ขี้เถ้าชานอ้อย 10 กิโลกรัม มูลวัวสด 10 กิโลกรัม และปุ๋ ยเคมี
สูตร 18-46-0 จานวน 3.2 กิโลกรัม และการใช้ปุ๋ยอินทรี ยส์ ูตรดังกล่าวในอัตรา 100 กิโลกรัมร่ วมกับปุ๋ ยเคมีให้ได้ธาตุ
อาหารพืชเท่ากับ 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ทาให้ขา้ วพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดินสรรพยา มีการ
เจริ ญเติบโตดีและสามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่ได้จากส่วนผสมดังกล่าวจึงมีความ
เหมาะสมสาหรับการเจริ ญเติบโตของข้าว

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รับการทุนอุดหนุนการวิจยั จากโครงการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจาปี งบประมาณ 2559 ขอขอบคุณโรงงานน้ าตาลทราย อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ สาหรับการสนับสนุนกากตะกอนอ้อย และเถ้า ขอขอบคุณ คุณบรรพต มามาก ที่ให้ความอนุเคราะห์
พื้นที่ สาหรับปลูกข้าวเพื่อการวิจยั ขอบคุณ คุณธนกฤต เขียวอร่ าม ที่ ช่วยดูแลความเรี ยบร้อยในการทาปุ๋ ยอินทรี ย ์ และ
ขอขอบคุณคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่อนุเคราะห์
สถานที่สาหรับการทาวิจยั จนสาเร็ จลุล่วง
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ผลของการใช้ ป๋ ุยอินทรี ย์ต่อองค์ ประกอบผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
ของข้ าวพันธุ์ปทุมธานี 1
Effects of organic fertilizer on yield component and economic returns of Pathum Thani 1 rice
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์1* ธนวดี พรหมจันทร์1, ณัฐกมล จีระสุข1 และธนัญญา สิ งห์ชานาญ1
Auraiwan Isuwan1*, Thanawadee Promchan1, Nutkamon Jeerasuk 1 and Tananya Singchamna1

บทคัดย่อ
การทดลองมี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของการใช้ปุ๋ยอิ นทรี ยต์ ่อองค์ประกอบผลผลิ ตและผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในดินชุดสรรพยา วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ มี 4 ซ้ า และ
5 ตารับการทดลอง ดังนี้ 1) ไม่ใส่ ปุ๋ยเคมีและไม่ใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์ (T1) 2) ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นอัตรา 200 กิ โลกรัม/ไร่ ซึ่ งมีธาตุ
อาหารหลักเท่ากับ 4.10-7.86-0.60 กิ โลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ หรื อเท่ากับอัตราการใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (T2) 3) ใส่
ปุ๋ ยเคมีให้มีธาตุอาหารหลักเท่ากับ 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ (T3) 4) ใส่ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นอัตรา 100 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ซึ่ งมีธาตุอาหารหลักเท่ากับ 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีในอัตรา 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม
N-P2O5-K2O/ไร่ (T4) และ 5) ใส่ ปุ๋ยเคมีในอัตราที่แนะนาให้ใส่ ตามค่าวิเคราะห์ดินสาหรับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงซึ่ งมี ธาตุ
อาหารหลัก เท่ า กับ 8.0-1.7-3.0 กิ โ ลกรั ม N-P2O5-K2O/ไร่ (T5) ผลการทดลอง พบว่า ข้า วในต ารั บ การทดลองที่ 4 มี
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี (80.25 เปอร์เซ็นต์) ผลผลิตข้าวเปลือก (816 กิโลกรัมต่อไร่ ) และผลตอบแทนหลังหักต้นทุนค่าปุ๋ ย (5,438
บาทต่อไร่ ) ไม่แตกต่าง (p>0.05) กับข้าวในตารับการทดลองที่ 3 และ 5 แต่ดีกว่า (p<0.05) ตารับการทดลองอื่น ๆ ดังนั้น
การใส่ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมีทาให้ขา้ วมีผลผลิตและผลตอบแทนหลังหักต้นทุนค่าปุ๋ ยเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1, ปุ๋ ยอินทรี ย,์ องค์ประกอบผลผลิต
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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
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บทนา
ข้าวเป็ นอาหารหลักของคนไทยและสามารถส่งออกไปต่างประเทศสร้างรายได้ให้กบั ประเทศจานวนมาก การปลูก
ข้าวของเกษตรกรไทยมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตข้าวซึ่งเพิ่มมากขึ้นทุก
ปี (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ปุ๋ ยเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีความสาคัญในการเพาะปลูกข้าวโดยปุ๋ ยสามารถแบ่งออกเป็ น
3 ประเภท คือ ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยชีวภาพ ในทางปฏิบตั ิ การใช้ปุ๋ยเคมีทาให้ขา้ วมีผลผลิตที่สูงกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ต่
ก็มีผลทาให้ดินเสื่ อมคุณภาพซึ่ งจะส่งผลเสี ยในระยะยาว ในขณะที่การใช้ปุ๋ยอินทรี ยจ์ ะช่วยบารุ งดินและให้ผลดีในระยะยาว
(อภิวฒั น์ และคณะ, 2559) การใช้ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมีเป็ นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้ปุ๋ยและลดการ
สู ญเสี ยของธาตุอาหาร เช่น การใส่ ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ ยอินทรี ยท์ าให้ขา้ วมีผลผลิตต่อไร่ สูงกว่าการใส่ ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว
(ประเสริ ฐ และคณะ, 2542; กรรณิ กา และคณะ, 2552) ปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ นั นอกจากช่วยปรับปรุ งโครงสร้างของดินและส่ งเสริ ม
การดูดซับธาตุอาหารจากปุ๋ ยของข้าวแล้ว ยังช่วยส่ งเสริ มระบบรากของข้าวซึ่ งจะมีความสัมพันธ์กบั การให้ผลผลิตของข้าว
การลดการใช้ปุ๋ยเคมีเป็ นแนวทางหนึ่ งในการเพิ่มการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรซึ่ งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว
ยังช่วยส่งเสริ มการอนุรักษ์ดิน (อุไรวรรณ, 2557) การศึกษานี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรู ปแบบการจัดการปุ๋ ย (การ
ใช้ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี) ที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว

วิธีดาเนินการวิจัย
สถานทีศ่ ึกษาทดลอง สมบัตขิ องดินก่ อนการทดลอง และสมบัตขิ องปุ๋ยอินทรีย์
ปลู ก ข้า วในแปลงนาของเกษตรกร ต าบลถ้ า รงค์ อ าเภอบ้า นลาด จัง หวัด เพชรบุ รี ซึ่ งเป็ นชุ ด ดิ น สรรพยา
(Fine-Loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Aquic Ustifluvents) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) ก่อนการทดลองทาการ
สุ่ มตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินสาหรับใช้เป็ นข้อมูลในการคานวณความต้องการธาตุอาหารหลักของข้าว
โดยใช้โปรแกรม Sim Rice (http://oss101.ldd.go.th) สมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดลองและการแปลผลแสดงในตารางที่
1 โดยดินมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) 6.82 มีไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ก่อนการทดลองเป็ น 0.04
เปอร์ เซ็นต์ 184.55 มก./กก. และ 57.75 มก./กก. ตามลาดับ ปริ มาณของปุ๋ ยที่ใส่ ตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่ งคานวณได้มีค่าเท่ากับ
8.0 - 1.7 - 4.0 กิโลกรัม N - P2O5 - K2O/ไร่ ตามลาดับ
ตารางที่ 1 Chemical properties of soil prior to commencing the experiment.
Soil properties
Methods
Units
Analyzed value
Interpretation
pH
McLean (1982)
6.82
low acid
-1
Electrical conductivity
Jackson (1958)
dS m
0.80
not salty
Organic matter
Walkley (1947); FAO (1974)
%
0.82
very low
Total nitrogen
Bremner and Mulvaney
%
0.04
very low
(1982)
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
-1
Exchangeable magnesium
Peech et al. (1947)
mg kg
145.15
medium
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ใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ี่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (2548) โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ กากตะกอนอ้อย
100 กิ โ ลกรั ม ปุ๋ ยนม 10 ลิ ต ร มู ล วัว สด 10 กิ โ ลกรั ม ขี้ เ ถ้า ชานอ้อย 10 กิ โ ลกรั ม และปุ๋ ยเคมี (18-46-0) 3.2 กิ โ ลกรั ม
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการทาปุ๋ ยหมักมีรายงานในกรมพัฒนาที่ดิน (2550) หมักปุ๋ ยนาน 3 เดือน จากนั้นสุ่ มเก็บตัวอย่าง
ปุ๋ ยหมักเพื่อตรวจวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมี ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 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
-1
7. EC (1.10) (dSm )
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 และตารับการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล๊อคสมบูรณ์ (randomized complete block design, RCBD) ประกอบด้วย 5 ตารับ
การทดลองๆ ละ 4 ซ้ า ดังนี้
ตารับการทดลองที่ 1 การไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ยอินทรี ย ์ (T1)
ตารับการทดลองที่ 2 การใส่ ปุ๋ยอินทรี ยอ์ ตั รา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ให้มีธาตุอาหารหลัก 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม NP2O5-K2O ต่อไร่ ซึ่งเป็ นอัตราการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (T2)
ตารับการทดลองที่ 3 การใส่ปุ๋ยเคมีให้มีธาตุอาหารหลัก 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T3)
ตารับการทดลองที่ 4 การใส่ ปุ๋ยอินทรี ยม์ ีธาตุอาหารหลัก 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี
ให้มีธาตุอาหารหลัก 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T4)
ตารับการทดลองที่ 5 การใส่ ปุ๋ยเคมีในอัตราที่แนะนาให้ใส่ ตามค่าวิเคราะห์ดินสาหรับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ให้มี
ธาตุอาหารหลัก 8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T5)
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การปลูกและการดูแลข้ าว
ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เตรี ยมดินโดยการไถ และทาแปลง
ย่อยขนาด 4 × 5 เมตร ย้ายปลูกต้นกล้าข้าวที่อายุ 20 วัน โดยการปั กดากอละ 3 ต้น แต่ละกอห่ างกัน 20 เซนติเมตร ในตารับ
การทดลองที่ใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ ให้ดาเนินการคลุกเคล้าปุ๋ ยอินทรี ยก์ บั ดินก่อนการปั กดาข้าว 7 วัน สาหรับการใส่ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่ 2
ครั้ง ครั้งแรกใส่เมื่อข้าวมีอายุ 30 วัน หลังการย้ายปลูก โดยใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0, 46-0-0 และ 0-0-60 เป็ นแหล่งธาตุอาหารหลัก
ระยะนี้ ขา้ วได้รับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยมเท่ากับ 50, 100 และ 100 เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณธาตุอาหาร
หลักซึ่ งกาหนดในแต่ละตารับการทดลอง ตามลาดับ ส่ วนครั้งที่ 2 ใส่ ปุ๋ยสู ตร 46-0-0 เมื่อข้าวอยูใ่ นระยะแตกกอหรื อเมื่อต้น
ข้าวอายุได้ 52 วัน หลังการย้ายปลูกกาจัดวัชพืชโดยการถอนก่อนการใส่ปุ๋ยเคมี 1 วัน
การเก็บข้ อมูล และการศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
เก็บเกี่ ยวผลผลิตเมื่อข้าวอายุ 110 วัน หลังการย้ายปลูก บันทึ กองค์ประกอบผลผลิตข้าว ได้แก่ จานวนรวงต่อกอ
จานวนเมล็ดต่อรวง น้ าหนักเมล็ดดี 100 เมล็ด ร้อยละของเมล็ดลีบและน้ าหนักผลผลิตข้าวเปลือกที่ มีการปรับความชื้น 14
เปอร์เซ็นต์ ศึกษาข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ รายได้หลังหักต้นทุนค่าปุ๋ ย

การวิเคราะห์ ทางสถิติ
คานวณผลผลิตข้าวที่ ระดับความชื้ น 14 เปอร์ เซ็นต์ และวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล๊อคสมบูรณ์ (randomized complete block) และเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้วธิ ี Duncan’s New Multiple Range Test

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลผลิต และองค์ ประกอบผลผลิตของข้ าวพันธุ์ปทุมธานี 1
รู ปแบบการใส่ ปุ๋ยที่แตกต่างกันไม่มีผล (p>0.05) ต่อจานวนเมล็ดต่อรวง (60.50-72.00 เมล็ดต่อรวง) และน้ าหนัก
เมล็ดดี 100 เมล็ด (2.52-2.54 กรัม) (ตารางที่ 3) สอดคล้องกับการศึ กษาของนิ ตยา (2551) ซึ่ งพบว่า การใส่ ปุ๋ยในอัตราที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อน้ าหนักเมล็ดดี 100 เมล็ด Rann et al. (2016) รายงานว่า การใส่ ปุ๋ยมูลสุ กรร่ วมกับปุ๋ ยเคมีไม่มีผลต่อ
น้ าหนักเมล็ดดี 100 เมล็ดของข้าวหอมมะลิ 105 สาหรับจานวนเมล็ดต่อรวง พัฒนพงษ์ และคณะ (2555) รายงานว่า การใส่
หรื อไม่ใส่ปุ๋ยไม่มีผลต่อจานวนเมล็ดต่อรวงของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2
ข้าวในตารั บการทดลองที่ 5 มี จานวนรวงต่อกอ (16.00 รวงต่อกอ) ไม่แตกต่าง (p>0.05) กับข้าวในตารั บการ
ทดลองที่ 3 และ 4 แต่สูงกว่า (p<0.05) ข้าวในตารับการทดลองที่ 1 และ 2 ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ อัตราและสัดส่วนการใส่ปุ๋ยเคมี
ร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นตารับการทดลองที่ 3 4 และ 5 อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ยงยุทธ และคณะ (2551) รายงานว่า พืชสามารถ
เจริ ญเติบโตและมีองค์ประกอบผลผลิตที่ดีตอ้ งได้รับธาตุอาหารในปริ มาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของอุไรวรรณ
(2559) ที่รายงานว่า การใส่ ปุ๋ยเคมีในระดับที่ต่ากว่าการใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินไม่มีผลต่อจานวนรวงต่อกอของข้าวพันธุ์
สุพรรณบุรี 1 ที่ปลูกในชุดดินวัฒนา เนื่องจากธาตุอาหารที่ได้จากปุ๋ ยในระดับดังกล่าวยังอยูใ่ นช่วงปริ มาณที่เหมาะสมสาหรับ
การแตกกอของข้าว
ผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่ ของข้าวในตารับการทดลองที่ 3 (875 กิ โลกรัมต่อไร่ ) ไม่แตกต่างกับ (p>0.05) ข้าวใน
ตารับการทดลองที่ 4 และ 5 แต่สูงกว่า (p<0.05) ข้าวในตารับควบคุมและตารับการทดลองที่ 2 สอดคล้องกับนุชจรี และคณะ
(2558) ที่พบว่า การใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการใส่ ปุ๋ยเคมีครึ่ งหนึ่งของค่าวิเคราะห์ดินร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสูงใน
อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ทาให้ขา้ วหอมมะลิ 105 มีผลผลิตข้าวเปลือกไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 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 Good grain
grain yield
(g)
(%)
(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 4.107.86-0.60 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. รายได้ หลังหักต้นทุนค่ าปุ๋ย
การจัดการปุ๋ ยรู ปแบบที่แตกต่างกันส่ งผลให้มีผลตอบแทนหลังหักต้นทุนค่าปุ๋ ยแตกต่างกัน (ตารางที่ 4) โดยพบว่า
การจัดการปุ๋ ยตามตารับการทดลองที่ 5 ทาให้มีผลตอบแทนหลังหักต้นทุนค่าปุ๋ ย (6,072 บาทต่อไร่ ) ไม่แตกต่าง (p>0.05)
กับตารับการทดลองที่ 3 และ 4 แต่มากกว่า (p<0.01) ข้าวในตารับการทดลองที่ 1 และ 2 อุไรวรรณ (2557, 2559) รายงานว่า
การจัดการปุ๋ ยเคมีที่สอดคล้องให้ขา้ วได้รับปุ๋ ยในช่วงปริ มาณที่เหมาะสมกับความต้องการธาตุอาหารของข้าวและการจัดการ
ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีผลทาให้ผลตอบแทนหลังจากหักต้นทุนค่าปุ๋ ยดีกว่าการจัดการปุ๋ ยรู ปแบบอื่น ๆ เช่นเดียวกับ กิ่งแก้ว
และคณะ (2552) ที่พบว่า การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยนาค่าอินทรี ยวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยมในดินมาใช้ตาม
โปรแกรมการจัดการดินและปุ๋ ยรายแปลง ให้กาไรสุทธิสูงกว่าการจัดการปุ๋ ยรู ปแบบอื่น ๆ
ตารางที่ 4 Effects of fertilizer regimes on production cost and economic returns
treatments
%CV F-test
T
T
T
T
T
1

2

3

4

5

Income after correcting fertilizer cost
4,627bc 4,896b 5,971a 5,438ab 6,072a 11.08 **
(Baht/rai)
** = 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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สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรี ยต์ ่อองค์ประกอบผลผลิตและผลตอบแทนหลังหักต้นทุนค่าปุ๋ ยของข้าวพันธุ์
ปทุมธานี 1 ที่ปลูกในชุดดินสรรพยา สรุ ปได้วา่ การใส่ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นอัตรา 100 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีที่
มีธาตุอาหารหลักเป็ น 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ทาให้ได้ขา้ วที่มีผลผลิตและผลตอบแทนหลังหักต้นทุน
ค่าปุ๋ ยอยู่ในระดับที่ เหมาะสม และไม่แตกต่างกับข้าวที่ ได้รับปุ๋ ยเคมีในอัตราสู ง (8.0-1.7-3.0 กิ โลกรั ม N-P2O5-K2O/ไร่ )
ดังนั้น การใช้ปุ๋ยอิ นทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมี เป็ นแนวทางในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยไม่มีผลกระทบต่อการให้ผลผลิ ต และ
ผลตอบแทนหลังจากหักค่าปุ๋ ยของข้าว
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การเปรี ยบเทียบพันธุ์แตงกวาการค้ าในพื้นทีบ่ ้ านเจดีย์ จังหวัดน่ าน
The Comparison of Commercial Cucumber Varieties
at Ban Chedi Area, Nan Province
บรรจง อูปแก้ว1* พิชยั สุรพรไพบูลย์1 พิกลุ สุรพรไพบูลย์1 และ วัชราภรณ์ ชัยวรรณ2
Bunjong Oupkaew1* Pichai Surapornpiboon1 Pikul Surapornpiboon1 and Watcharaporn Chaiwan2

บทคัดย่อ
การเปรี ยบเทียบพันธุ์แตงกวาการค้าในพื้นที่บา้ นเจดีย ์ ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ระหว่างเดือน
มิ ถุนายน – สิ งหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็ นข้อมูลในการเลื อกใช้พนั ธุ์แตงกวาของเกษตรกรให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยใช้
แผนการทดลองแบบสุ่ มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) ทา 4 ซ้ า ประกอบด้วยพันธุ์แตงกวา
การค้าจานวน 15 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ชินจัง T-2015 พันธุ์เอเธนส์ 4 พันธุ์เอเธนส์ 5 พันธุ์ ไมโครซี พันธุ์ไฮโซ พันธุ์เด่นดี พันธุ์
รุ่ งชัย พันธุ์ชยั นิ ยม 112 พันธุ์โมเดิร์น พันธุ์บดั ดี้กรี น พันธุ์กอ้ งฟ้ า พันธุ์ภูเขียว พันธุ์เขียวมัง่ มี พันธุ์เพาเวอร์ กรี น และพันธุ์
สนัน่ เมือง โดยใช้พนั ธุ์ไฮโซ ซึ่งเป็ นพันธุ์ที่เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดน่านนิยมปลูกเป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ ผลการทดลองพบว่า
พันธุ์แตงกวาทั้ง 15 พันธุ์ให้ผลผลิตต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ยิง่ ทางสถิติ (P < 0.01) โดยพันธุ์เพาเวอร์กรี น เป็ นพันธุ์ที่ให้ผล
ผลิตสู งที่สุด ผลผลิตมีคุณภาพดี และมีความต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง เหมาะสาหรับการปลูกในพื้นที่บา้ นเจดีย ์ จังหวัดน่าน
โดยให้ผลผลิต 3,413 กิโลกรัมต่อไร่
คาสาคัญ : การเปรี ยบเทียบพันธุ์, แตงกวา, จังหวัดน่าน
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ABSTRACT
The Comparison of commercial cucumber varieties was implemented at Ban Chedi Area, Chiang Klang Subdistrict, 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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บทนา
แตงกวา (Cucumber) เป็ นพืชตระกูลแตงที่มีการปลูกกันแพร่ หลายทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย มีพ้นื ที่ปลูกมากเป็ น
อันดับ 3 รองจากแตงโม และฟั กทอง (ผดุงศักดิ์, 2559 ; กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2560) ซึ่ งในปี 2560 ประเทศไทยมีพ้ืนที่
เพาะปลูกแตงกวาผลเล็กประมาณ 67,057 ไร่ ได้ผลผลิตต่อพื้นที่เฉลี่ย 3,399 กิโลกรัมต่อไร่ สาหรับการปลูกแตงกวาในพื้นที่
จังหวัดน่านนั้น แม้วา่ จะมีพ้ืนที่ปลูกไม่มากนัก โดยในปี 2558 พบว่ามีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 176 ไร่ ผลผลิตรวม 92,560
ตัน และผลผลิ ตเฉลี่ ย 2,464 กิ โลกรั มต่อไร่ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2560) แต่จากการสารวจข้อมูลการนาเข้าผักจาก
ต่างจังหวัดของแผงค้าผักในตลาดสดภายในเมืองน่าน พบว่าแตงกวาเป็ นผักที่ มีปริ มาณการนาเข้าเป็ นอันดับที่ 4 รองจาก
พริ ก มะเขือเจ้าพระยา และผักบุง้ จี น (สานักงานสถิติจงั หวัดน่าน, 2559) และเนื่ องจากแตงกวาเป็ นพืชที่มีอายุต้ งั แต่ปลูก
จนถึงเก็บเกี่ยวสั้น ใช้เวลาเพียง 30-45 วันหลังจากปลูก เมื่อเปรี ยบเทียบรายได้จากการปลูกแตงกวากับพืชอื่น ๆ หลายชนิ ด
แล้ว แตงกวาสามารถทารายได้ให้แก่เกษตรกร ในช่วงเวลาสั้นได้ดี (เฉลิมเกียรติ และภัสรา, 2539) ดังนั้น แตงกวาจึงเป็ น
พืชหนึ่ งที่ควรส่ งเสริ มให้เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดน่านปลูกมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่บา้ นเจดียช์ ยั ตาบลเชียงกลาง อาเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่านซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสาหรับการปลูกแตงกวาและเป็ นแหล่งผลิตผักที่สาคัญของ
จังหวัดน่าน (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร, 2559) เพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริ โภคภายใน
จังหวัดน่าน อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ภาคเอกชนได้ผลิตเมล็ดพันธุ์แตงกวาพันธุ์การค้าออกมาจาหน่ายจานวนมาก แต่ยงั ไม่มี
การศึกษาอย่างเป็ นระบบว่า พันธุ์การค้าพันธุ์ใดเหมาะสมกับสภาพพื้นที่บา้ นเจดียช์ ยั ดังนั้นจึงได้ทาการเปรี ยบเทียบพันธุ์
แตงกวาการค้าในพื้นที่บา้ นเจดีย ์ ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อเป็ นข้อมูลในการเลือกใช้พนั ธุ์แตงกวา
ของเกษตรกรให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
ทาการทดลองในแปลงเกษตรกรบ้านเจดีย ์ ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ระหว่างเดือนมิถุนายน –
สิ งหาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่ มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) ทา 4 ซ้ า
ประกอบด้วยพันธุ์แตงกวาการค้าจานวน 15 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ชินจัง T-2015 พันธุ์เอเธนส์ 4 พันธุ์เอเธนส์ 5 พันธุ์ไมโครซี
พันธุ์ไฮโซ พันธุ์เด่นดี พันธุ์รุ่งชัย พันธุ์ชยั นิ ยม 112 พันธุ์โมเดิ ร์น พันธุ์บดั ดี้ กรี น พันธุ์กอ้ งฟ้ า พันธุ์ภูเขียว พันธุ์เขียวมัง่ มี
พันธุ์เพาเวอร์ กรี น และพันธุ์สนั่นเมือง โดยใช้พนั ธุ์ไฮโซ ซึ่ งเป็ นพันธุ์ที่ เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดน่ านนิ ยมปลูก เป็ นพันธุ์
เปรี ยบเทียบ โดยเริ่ มเพาะกล้าแตงกวาแต่ละพันธุ์ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 และย้ายต้นกล้าปลูกในแปลงปลูกเมื่อ
ต้นกล้ามีอายุ 7 วันหลังจากเพาะเมล็ด สาหรับการปลูก ดาเนิ นการเตรี ยมแปลงปลูกโดยไถเตรี ยมดินและตากดินไว้ 7 วัน
จากนั้นจึ งไถพรวนเพื่อย่อยดิน แล้วขึ้นแปลงย่อยขนาด 1 X 5 ตารางเมตร และคลุมแปลงด้วยพลาสติกคลุมแปลง ทาการ
ปลูกแตงกวาแต่ละพันธุ์ในแปลงย่อยขนาด 1 X 5 ตารางเมตร โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร และระยะปลูก
ระหว่างแถว 80 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 1 ต้น หลังจากปลูกให้น้ าแบบให้ตามร่ อง (furrow irrigation) สัปดาห์ละครั้ง เมื่อ
แตงกวามีอายุ 10 วันหลังจากปลูก
จึงทาค้างและจัดเถาให้ข้ ึนค้าง การใส่ ปุ๋ย ใส่ ปุ๋ยรองก้นหลุมก่อนปลูกด้วยปุ๋ ยหมัก
อัตรา 200 กิ โลกรัมต่อไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 50 กิ โลกรัมต่อไร่ หลังจากย้ายกล้าปลูก 7 วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร 46-0-0
อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และหลังจากย้ายปลูก 2 และ 3 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ สาหรับการ
ป้ องกันกาจัดแมลงศัตรู พืช ทาการฉี ดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงด้วยสารอะบาเม็กติน (abamectin) อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร
หลังจากย้ายกล้าปลูก 15 วัน
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ข้ อมูลทีบ่ ันทึก ได้แก่
1) ผลผลิต โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตผลสดของแตงกวาแต่ละพันธุ์ทุกวัน และเก็บเกี่ยวผลผลิตจากทุกต้นในแปลงปลูก
ยกเว้นต้นที่ อยู่หัวแถวและท้ายแถวของแปลง โดยสังเกตจากผลที่ มีลกั ษณะนวลขาวเกาะอยู่และมีหนามอยู่บ้าง แล้วนา
ผลผลิตมาชัง่ น้ าหนักรวม
2) องค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่
2.1) จานวนผลต่อต้น โดยสุ่มนับจานวนผลของแตงกวาแต่ละพันธุ์ ๆ ละ 5 ต้น
2.2) น้ าหนักผล โดยสุ่มชัง่ น้ าหนักตัวอย่างผลแตงกวาแต่ละพันธุ์ ๆ ละ 10 ผล
3) คุณภาพของผลผลิต ได้แก่
3.1) เส้นผ่านศูนย์กลางของผล โดยสุ่มวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของผลแตงกวาแต่ละพันธุ์ ๆ ละ 10 ผล
3.2) ความยาวของผล โดยสุ่มวัดความยาวของผลแตงกวาแต่ละพันธุ์ ๆ ละ 10 ผล
3.3) ขนาดไส้ของผล โดยสุ่มวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของไส้ผลแตงกวาแต่ละพันธุ์ ๆ ละ 10 ผล
3.4) ความหนาของเนื้อ โดยสุ่มวัดความหนาของเนื้อผลของแตงกวาแต่ละพันธุ์ ๆ ละ 10 ผล
4) ระดับการเป็ นโรคราน้ าค้างในสภาพธรรมชาติ โดยพิจารณาจากร้อยละของพื้นที่ใบที่เสี ยหายอันเนื่องจากแผล
ของโรคราน้ าค้าง (downy mildew) โดยพิจารณารวมทั้งต้นจากต้นแตงกวาทุกต้นในพื้นที่ปลูก เมื่อแตงกวาอายุ 45 วัน
หลังย้ายปลูก โดยใช้วธิ ีการให้คะแนนของ Jenkins and Wehner (2007) ซึ่งแบ่งออกเป็ นระดับต่าง ๆ ดังนี้
ระดับ 0 ไม่พบอาการโรคราน้ าค้าง
ระดับ 5 พื้นที่ใบเสี ยหายร้อยละ 25-50
ระดับ 1 พื้นที่ใบเสี ยหายร้อยละ 1-3
ระดับ 6 พื้นที่ใบเสี ยหายร้อยละ 50-75
ระดับ 2 พื้นที่ใบเสี ยหายร้อยละ 3-6
ระดับ 7 พื้นที่ใบเสี ยหายร้อยละ 75-87
ระดับ 3 พื้นที่ใบเสี ยหายร้อยละ 6-12
ระดับ 8 พื้นที่ใบเสี ยหายร้อยละ 87-99
ระดับ 4 พื้นที่ใบเสี ยหายร้อยละ 12-25
ระดับ 9 พื้นที่ใบเสี ยหายร้อยละ 100
5) ลักษณะทางการเกษตรอื่น ๆ ได้แก่
จานวนวันที่ดอกเพศผูด้ อกแรกบาน โดยนับตั้งแต่วนั เพาะเมล็ดถึงวันที่ตน้ แตงกวาแต่ละพันธุ์มีดอก
เพศผูด้ อกแรกบานร้อยละ 50 ของจานวนต้นทั้งหมดที่ปลูกในแปลงย่อย
จานวนวันที่ดอกเพศเมียดอกแรกบาน โดยนับตั้งแต่วนั เพาะเมล็ดถึงวันที่ตน้ แตงกวาแต่ละพันธุ์มีด
อกเพศเมียดอกแรกบานร้อยละ 50 ของจานวนต้นทั้งหมดที่ปลูกในแปลงย่อย
อายุเก็บเกี่ ยว โดยนับตั้งแต่วนั เพาะเมล็ดถึงวันที่เก็บเกี่ ยวผลผลิตของต้นแตงกวาที่ปลูกในแปลง
ย่อยครั้งแรก จานวนกิ่งแขนงต่อต้น โดยสุ่มนับจานวนกิ่งแขนงที่มีจานวนข้อไม่นอ้ ยกว่า 3 ข้อที่เกิดขึ้นทั้งต้น พันธุ์ละ 5 ต้น
เมื่อแตงกวาอายุ 50 วัน หลังจากเพาะเมล็ด

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่ มภายใน
บล็ อ กสมบู ร ณ์ แล้ว หาค่ า ความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ยวิ ธี Duncan’s New Multiple Range Test และวิ เ คราะห์
สหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตตามวิธีของ Gomez and Gomez (1984)
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ผลและวิจารณ์ผล
เมื่อพิจารณาผลผลิตของพันธุ์แตงกวาทั้ง 15 พันธุ์ (ตารางที่ 2) พบว่า พันธุ์แตงกวาทั้ง 15 พันธุ์ให้ผลผลิตต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (P < 0.01) โดยพันธุ์เพาเวอร์กรี นเป็ นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุดและเป็ นพันธุ์เดียว ที่ให้ผลผลิตสู ง
กว่าพันธุ์ไฮโซ ซึ่ งเป็ นพันธุ์แตงกวาที่ เกษตรกรนิ ยมปลูกในจังหวัดน่ านอย่างมี นัยสาคัญยิ่งทางสถิ ติ (P < 0.01) โดยให้
ผลผลิต 3,413 กิโลกรัมต่อไร่ และพันธุ์ชินจัง T-2015 พันธุ์เอเธนส์ 4 พันธุ์เด่นดี พันธุ์ชยั นิ ยม 112 พันธุ์บดั ดี้กรี น พันธุ์กอ้ ง
ฟ้ า พันธุ์ภูเขียว และพันธุ์สนั่นเมือง เป็ นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่ากว่าพันธุ์ไฮโซอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) โดยให้
ผลผลิต 2,313 2,269 2,694 2,681 2,138 2,006 2,688 และ 2,494 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ในขณะที่พนั ธุ์ไฮโซให้ผลผลิต
3,019 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพันธุ์อื่น ๆ นั้นให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากพันธุ์ไฮโซอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (P > 0.01) อย่างไร
ก็ตาม ในระหว่างพันธุ์ที่ให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากพันธุ์ไฮโซอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติน้ ี พันธุ์เอเธนส์ 5 เป็ นพันธุ์ที่มี
แนวโน้มที่จะให้ผลผลิตสู งรองจากพันธุ์เพาเวอร์กรี น โดยให้ผลผลิต 3,038 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ของผลผลิตแตงกวา คือ จานวนผลต่อต้น และน้ าหนักผล ตลอดจนลักษณะทางเกษตรอื่น ๆ (ตารางที่ 1 และ 2) พบว่า พันธุ์
แตงกวาทั้ง 15 พันธุ์มีองค์ประกอบของผลผลิตและลักษณะทางเกษตรอื่น ๆ ที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (P < 0.01)
แสดงให้เห็นว่า พันธุ์แตงกวาทั้ง 15 พันธุ์น้ ี มีความสามารถในการปรับตัวและให้ผลผลิตต่างกันเมื่อปลูกในพื้นที่บา้ นเจดีย ์
จังหวัดน่าน ซึ่ งจากผลการทดลองพบว่า พันธุ์เพาเวอร์ กรี นมีระดับการเป็ นโรคราน้ าค้างต่ากว่าพันธุ์อื่น ๆ โดยมีระดับการ
เป็ นโรคราน้ าค้างระดับ 2 และมีองค์ประกอบของผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อื่น ๆ โดยมีจานวนผลต่อต้น 25 ผล และน้ าหนักผล 92
กรั ม (ตารางที่ 2) ซึ่ งในระบบการวัดระดับการเป็ นโรคราน้ าค้างตามวิธีการของ Jenkins and Wehner (1983) นั้น จัดให้
แตงกวาที่ มีระดับการเป็ นโรคราน้ าค้างระดับ 2 เป็ นแตงกวาที่อยูใ่ นกลุ่มที่มีความต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง ดังนั้น จึ งอาจ
กล่าวได้ว่า พันธุ์เพาเวอร์ กรี นเป็ นพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างดีกว่าพันธุ์อื่น ๆ อนึ่ ง เมื่อพิจารณาคุณภาพของ
ผลผลิตแตงกวา (ตารางที่ 3) ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลางของผล ความยาวของผล ขนาดไส้ของผล และความหนาของเนื้ อ
พบว่า พันธุ์เพาเวอร์กรี น เป็ นพันธุ์ที่มีผลขนาดใหญ่กว่าพันธุ์อื่น ๆ ทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของผล และความยาวของผล
แต่ผลมีขนาดไส้เล็กและเนื้อหนา โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของผล 3.8 เซนติเมตร ความยาวของผล 11.1 เซนติเมตร ขนาดไส้
1.7 เซนติเมตร และความหนาของเนื้อ 1.0 เซนติเมตร ในขณะที่พนั ธุ์อื่น ๆ ส่วนใหญ่น้ นั จะมีผลขนาดเล็ก แต่มีขนาดไส้ใหญ่
และเนื้ อบางกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับพันธุ์เพาเวอร์ กรี น จากผลการทดลองจึงชี้ให้เห็นว่า พันธุ์แตงกวาการค้าที่ให้ผลผลิตสูง
และผลผลิตมีคุณภาพดีเหมาะสาหรับการปลูกในพื้นที่บา้ นเจดียช์ ยั จังหวัดน่าน คือ พันธุ์เพาเวอร์ กรี น โดยพันธุ์น้ ี มีลกั ษณะ
ทางเกษตรอื่น ๆ คือ เป็ นพันธุ์ที่มีจานวนวันที่ดอกเพศผูด้ อกแรกบาน 29 วัน จานวนวันที่ดอกเพศเมียดอกแรกบาน 30 วัน
มีจานวน กิ่งแขนงต่อต้น 8 กิ่ง และมีอายุเก็บเกี่ยว 31 วัน (ตารางที่ 1) และจากผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต
องค์ประกอบของผลผลิต ระดับการเป็ นโรคราน้ าค้าง ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะคุณภาพของผลผลิต (ตารางที่ 4 และ 5)
พบว่า ผลผลิตมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับจานวนผลต่อต้น น้ าหนักผล จานวนกิ่งแขนงต่อต้น เส้นผ่านศูนย์กลางของผล ความ
ยาวของผล และความหนาของเนื้ อ โดยมี ค่ า สหสั ม พัน ธ์ เ ท่ า กับ 0.4635, 0.9145, 0.7142, 0.8939, 0.8684 และ 0.7766
ตามลาดับ (P < 0.01) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ดวงดาว, 2555) และผลผลิตมีสหสัมพันธ์ทางลบกับระดับการเป็ นโรครา
น้ าค้าง จานวนวันที่ดอกเพศผูด้ อกแรกบาน จานวนวันที่ดอกเพศเมียดอกแรกบาน อายุเก็บเกี่ยวและขนาดไส้ของผลโดยมีค่า
สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.8595, -0.7860, -0.7860 ,-0.7786 และ -0.6521 ตามลาดับ (P < 0.01) แสดงว่า พันธุ์แตงกวาที่ให้ผลผลิต
สูง จะเป็ นพันธุ์ที่มีองค์ประกอบของผลผลิตที่ดี คือ มีจานวนผลต่อต้นและน้ าหนักผลมาก และมีระดับการเป็ นโรคราน้ าค้าง
ต่า จานวนวันที่ดอกเพศผูด้ อกแรกบานเร็ ว และจานวนวันที่ดอกเพศเมียดอกแรกบานเร็ ว อายุเก็บเกี่ยวเร็ ว และขนาดไส้ของ
ผลน้อย ดังนั้น การที่ พนั ธุ์เพาเวอร์ กรี นให้ผลผลิตสู งกว่าพันธุ์อื่น ๆ ก็เนื่ องจากเป็ นพันธุ์ที่มีองค์ประกอบของผลผลิตใน
เกณฑ์ที่ดี นอกจากนี้ ยงั พบว่า ระดับการเป็ นโรคราน้ าค้างของแตงกวามีสหสัมพันธ์ทางลบกับจานวนผลต่อต้น น้ าหนักผล
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จานวนดอกเพศเมียต่อต้น จานวนกิ่งแขนงต่อต้น เส้นผ่านศูนย์กลางของผล ความยาวของผล และ ความหนาของเนื้ อโดยมี
ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ -0.4634 , -0.9312, -0.7279, -0.8955, -0.8718 และ -0.8596 ตามลาดับ (P < 0.01) แสดงให้เห็นว่า การ
เป็ นโรคราน้ าค้างจะมีผลทาให้แตงกวามีจานวนผลต่อต้น น้ าหนักผล จานวนดอกเพศเมียต่อต้น จานวนกิ่งแขนงต่อต้น เส้น
ผ่านศูนย์กลางของผล ความยาวของผล และ ความหนาของเนื้อน้อย สอดคล้องกับรายงานของ Ferguson et al. (2007)
ตารางที่ 1 แสดงผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และระดับการเป็ นโรคราน้ าค้างของพันธุ์แตงกวาจากการเปรี ยบเที ยบ
พันธุ์แตงกวาการค้าในพื้นที่บา้ นเจดีย ์ ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
จานวนผลต่อต้น
น้ าหนักผล
ผลผลิต
ระดับการเป็ น
พันธุ์
(ผล)
(กรัม)
(กิโลกรัม/ไร่ )
โรคราน้ าค้าง
b
h
fg
1. ชินจัง T-2015
23
76
2,313
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. รุ่ งชัย
21c
85c
2,981bcd
4c
8. ชัยนิยม 112
21c
80f
2,681de
5b
9. โมเดิร์น
21c
83d
2,788b-e
4c
10. บัดดี้กรี น
20d
73i
2,138g
6a
11. ก้องฟ้า
20d
72i
2,006g
6a
12. ภูเขียว
20d
80f
2,688de
5b
13. เขียวมัง่ มี
21c
82de
2,794b-e
4c
14. เพาเวอร์กรี น
25a
92a
3,413a
2e
15. สนัน่ เมือง
23b
78g
2,494ef
5b
เฉลี่ย
21
81
2,668
4
F-test
**
**
**
**
C.V. (%)
3.59
1.08
6.03
4.31
** = แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) และตัวอักษรที่กากับในสดมภ์เดียวกัน ต่างกัน แสดงถึงความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (P < 0.01)
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ตารางที่ 2 แสดงลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์แตงกวาจากการเปรี ยบเทียบพันธุ์แตงกวาการค้าในพื้นที่บา้ นเจดีย ์ ตาบล
เชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
จานวนวันที่ดอก เพศ จานวนวันที่ดอก
อายุเก็บเกี่ยว
จานวน
พันธุ์
ผูด้ อกแรกบาน
เพศเมียดอกแรก
(วัน)
กิ่งแขนงต่อต้น
(วัน)
บาน (วัน)
(กิ่ง)
b
b
b
1. ชินจัง T-2015
28
29
33
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. รุ่ งชัย
27c
28c
31d
8a
8. ชัยนิยม 112
28b
29b
33b
7b
9. โมเดิร์น
28b
29b
32c
8a
10. บัดดี้กรี น
29a
30a
35a
4e
11. ก้องฟ้า
28b
29b
34a
5d
12. ภูเขียว
29a
30a
34a
5d
13. เขียวมัง่ มี
28b
29b
31d
7b
14. เพาเวอร์กรี น
29a
30a
31d
8a
15. สนัน่ เมือง
28b
29b
33b
7b
เฉลี่ย
28
29
32
7
F-test
**
**
**
**
C.V. (%)
1.38
1.33
1.17
7.73
** = แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (P < 0.01) และตัวอักษรที่กากับในสดมภ์เดียวกันต่างกันแสดงถึง ความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (P < 0.01)
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ตารางที่ 3 แสดงคุณภาพของผลผลิตของพันธุ์แตงกวาจากการเปรี ยบเทียบพันธุ์แตงกวาการค้าในแปลงเกษตรกรบ้านเจดีย ์
ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
คุณภาพของผลผลิต
พันธุ์
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ความยาวของผล
ขนาดไส้ของผล
ความหนาของเนื้อ
ของผล (เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
f
f
b
1. ชินจัง T-2015
3.3
10.3
1.8
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. รุ่ งชัย
3.7b
10.9bc
1.8b
1.0a
8. ชัยนิยม 112
3.4d
10.5de
1.8b
0.9b
9. โมเดิร์น
3.6c
10.9bc
1.6d
1.0a
10. บัดดี้กรี น
3.2g
10.0gh
1.9a
0.9b
11. ก้องฟ้า
3.2g
9.9h
1.9a
0.9b
12. ภูเขียว
3.5cd
10.6de
1.8b
0.9b
13. เขียวมัง่ มี
3.6c
10.9bc
1.7c
1.0a
14. เพาเวอร์กรี น
3.8a
11.1a
1.7c
1.0a
15. สนัน่ เมือง
3.3e
10.5e
1.9a
0.9b
เฉลี่ย
3.5
10.6
1.8
0.9
F-test
**
**
**
**
C.V. (%)
1.08
0.96
2.99
2.12
** = แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) และตัวอักษรที่กากับในสดมภ์เดียวกัน ต่างกัน แสดงถึงความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (P < 0.01)
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ตารางที่ 4 แสดงสหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต ระดับการเป็ นโรคราน้ าค้าง ลักษณะทางการเกษตร
และลักษณะคุณภาพของผลผลิต ของพันธุ์แตงกวาจากการเปรี ยบเทียบพันธุ์แตงกวาการค้า ในพื้นที่ บา้ นเจดี ย ์ ตาบลเชี ยง
กลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ลักษณะ
จานวนผล น้ าหนักผล ระดับการเป็ น
จานวนวันที่
จานวนวันที่ดอก
ต่อต้น
โรคราน้ าค้าง
ดอกเพศผูด้ อก
เพศเมียดอก
แรกบาน
แรกบาน
น้ าหนักผล
0.5124**
ระดับการเป็ นโรค
-0.4634 ** -0.9312**
ราน้ าค้าง
จานวนวันที่ดอกเพศ
-0.3729** -0.8346 **
0.8433**
ผูด้ อกแรกบาน
จานวนวันที่ดอกเพศเมีย -0.3729 ** -0.8346**
0.8433**
1.0000**
ดอกแรกบาน
ผลผลิต
0.4635**
0.9145**
-0.8595**
-0.7860**
-0.7860**
** = มีสหสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (P < 0.01)
ตารางที่ 5 แสดงสหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต ระดับการเป็ นโรคราน้ าค้าง ลักษณะทางการเกษตร
และลักษณะคุณภาพของผลผลิต ของพันธุ์แตงกวาจากการเปรี ยบเทียบพันธุ์แตงกวาการค้า ในพื้นที่บา้ นเจดีย ์ ตาบลเชียง
กลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ลักษณะ
อายุ
จานวน
เส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว ขนาดไส้ ความหนา
เก็บเกี่ยว กิ่งแขนงต่อต้น
ของผล
ของผล
ของผล
ของเนื้อ
จานวนกิ่งแขนงต่อต้น
-0.8794**
เส้นผ่านศูนย์กลางของผล -0.8564**
0.8152**
ความยาวของผล
-0.8333**
0.8060**
0.9407**
ขนาดไส้ของผล
0.6391**
-0.6025**
-0.6764**
-0.7578**
ความหนาของเนื้อ
-0.7824**
0.7116**
0.8690**
0.8202** -0.5677**
ผลผลิต
-0.7786**
0.7142**
0.8939**
0.8684** -0.6521** 0.7766**
** = มีสหสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (P < 0.01)

สรุ ปผลการวิจัย
การเปรี ยบเทียบพันธุ์แตงกวาการค้าในพื้นที่บา้ นเจดีย ์ ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ระหว่างพันธุ์
ชินจัง T-2015 พันธุ์เอเธนส์ 4 พันธุ์เอเธนส์ 5 พันธุ์ไมโครซี พันธุ์ไฮโซ พันธุ์เด่นดี พันธุ์รุ่งชัย พันธุ์ชยั นิยม 112 พันธุ์โมเดิร์น
พันธุ์บดั ดี้กรี น พันธุ์กอ้ งฟ้า พันธุ์ภูเขียว พันธุ์เขียวมัง่ มี พันธุ์เพาเวอร์ กรี น และพันธุ์สนัน่ เมือง โดยมีพนั ธุ์ไฮโซ ซึ่ งเป็ นพันธุ์
ที่ เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดน่ านนิ ยมปลูกเป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ ผลการทดลองพบว่า พันธุ์แตงกวาทั้ง 15 พันธุ์ ให้ผลผลิต
ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) โดยพันธุ์เพาเวอร์กรี น เป็ นพันธุ์แตงกวาการค้าที่ให้ผลผลิตสู งที่สุด ผลผลิตมี
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คุณภาพดี และมีความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างเหมาะสาหรับการปลูกในพื้นที่บา้ นเจดีย ์ ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน โดยให้ผลผลิต 3,413 กิโลกรัมต่อไร่ และมีอายุเก็บเกี่ยว 31 วัน

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณกลุ่มเกษตรกรบ้านเจดีย ์ ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ที่เอื้อเฟื้ อพื้นที่ทาแปลงทดลอง
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ประสิ ทธิภาพสารสกัดเฮกเซนจากพืชสมุนไพรต่ อการป้ องกันกาจัด
หนอนชอนใบส้ ม (Phyllocnistis citrella Stainton)
Effectiveness of Hexane Herbal Plants Extraction for Control of
Citrus Leaf Miner (Phyllocnistis citrella Stainton)
ณัฐชญา สุขประกอบ1 และ ปภพ สิ นชยกุล1*
Nutchaya Sukprakob1 and Pabhop Sinchayakul1*

บทคัดย่อ
หนอนชอนใบส้ม (Phyllocnistis citrella Stainton) เป็ นแมลงศัตรู สาคัญของพืชตระกูลส้มในระยะแตกใบอ่อน
โดยหนอนกัดกินชอนไชระหว่างผิวใบทาให้ใบที่ถูกทาลายบิดเบี้ยวและเป็ นรอยทางเดินวกวนไปมาสี เทาเงินการศึกษาครั้งนี้
จึ งมี วตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการป้ องกัน ก าจัดหนอนชอนใบส้มในส้มโอของสารสกัดเฮกเซนจากพื ช
สมุนไพร 10 ชนิ ด ได้แก่ ผกากรอง สาบเสื อ มะคาดีควาย ยาสู บ บอระเพ็ด สะเดา ว่านน้ า หางไหล หนอนตายหยาก และ
ยูคาลิ ปตัส ที่ ความเข้มข้น 20 เปอร์ เซ็ นต์ (น้ าหนัก/ปริ มาตร) ในพื้นที่ ปลูกที่ ได้รับแสง 100 เปอร์ เซ็ นต์ และพรางแสง
50 เปอร์เซ็นต์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จานวนห้าซ้ า ฉี ดพ่นสารสกัดสี่ ครั้ง ในช่วงเวลา 12 วันและ
บันทึกความเสี ยหายที่เกิดจากหนอนชอนใบที่ 24, 48 และ 72 ชัว่ โมงหลังการฉี ดพ่นสาร ผลการทดสอบพบว่าในสภาพพื้นที่
ปลูกที่ได้รับแสง 100% สารสกัดจากใบยาสูบ ผลมะคาดีควาย และ เหง้าว่านน้ า มีประสิ ทธิภาพดีที่สุด สามารถป้ องกันกาจัด
หนอนชอนใบส้มได้นาน 12 วัน ส่ วนในสภาพพรางแสง สารสกัดจากใบยาสู บ ใบยูคาลิปตัส และ รากหนอนตายหยาก
มีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันกาจัดหนอนชอนใบส้มดีที่สุด 12 วัน จากผลการทดลองสรุ ปได้วา่ สารสกัดใบยาสู บสามารถ
ป้ องกันกาจัดหนอนชอนใบส้มได้ดีท้ งั ในสภาพการปลูกที่ได้รับแสงมากและการพรางแสง
คาสาคัญ : หนอนชอนใบส้ม,สารสกัดสมุนไพร,ส้มโอ
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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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บทนา
การปลูกพืชมักพบเจอกับปั ญหาในหลายด้านหนึ่ งในนั้นคื อ ปั ญหาแมลงศัตรู ของส้มที่ มาทาลายสวนส้มให้ได้
ปริ มาณผลผลิ ตที่ น้อยลง ส้มเป็ นพืชที่ มีแมลงศัตรู สาคัญหลายชนิ ด พนมกร (2532) รายงานว่าชนิ ดของแมลงศัตรู ส้มมี
ประมาณ 23 ชนิ ด ที่ทาลายส้มโดยการกัดกินและดูดน้ าเลี้ยงจากส่ วนต่างๆ ของส้ม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโต
และผลผลิตของต้นส้ม และ รุ จ (2541) รายงานเพิ่มเติมว่าในประเทศไทย หนอนชอนใบส้ม Phyllocnistis citrella Stainton
เป็ นแมลงศัตรู พืชหลัก (key pest) ของพืชตระกูลส้มและเป็ นแมลงที่พบการระบาดตลอดปี เนื่องจากต้นส้มที่ปลูกในประเทศ
ไทยจะแตกใบอ่อนได้ตลอดปี การระบาดจึงรุ นแรงกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Waterhouse, 1998)
จากข้อมูลเตือนภัยการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (2555) เมื่อส้มโอแตกใบอ่อนและออกดอก จะเป็ นช่วงที่ หนอนชอนใบ
ระบาด โดยพบจากหนอนจะเข้าไปกัดกินในระหว่างชั้นของผิวใบทาให้เกิดเป็ นรอยโพรงสี ขาว มีผลทาให้การสังเคราะห์แสง
ลดลงและโรคแคงเกอร์ เข้าทาลายซ้ า ใบที่ ถูกทาลายจะมีลกั ษณะบิ ดเบี้ ยว ม้วนงอ ไม่สามารถให้ผลผลิตได้เท่ าปริ ม าณที่
ต้องการ จะพบการระบาดได้ตลอดปี แต่จะพบระบาดรุ นแรงในช่วงฤดูฝนประมาณเดื อนพฤษภาคม-ตุลาคม การป้ องกัน
ขั้นต้นสามารถทาได้โดยการตัดแต่งใบอ่อนที่ ถูกทาลายมาเผาไฟ หรื ออาจใช้สารเคมีในการป้ องกันกาจัดซึ่ งเป็ นวิธีหนึ่ งที่
นิยม โดยศิวพันธุ์ (2558) พบว่า สวนส้มโอมีการใช้สารป้ องกันและกาจัดศัตรู พืชมากกว่า สวนชนิดอื่น สารเคมีที่ใช้มีชื่อทาง
การค้าคือสารแลนเนต หรื อสารเมโทมิล (Methomyl) เป็ นสารเคมีป้องกันกาจัดแมลงในกลุ่มคาร์ บาเมต (Carbamates) ซึ่ งใช้
ในการป้ องกันกาจัดแมลงหลายประเภท เช่น แมลงปากกัด ปากดูด เพลี้ย และหนอนชนิดต่างๆ อีกทั้งจากการตรวจวิเคราะห์
สารเคมีตกค้างในส้มโอพันธุ์ท่าข่อยและขาวแตงกวาที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP และไม่ได้รับรองมาตรฐาน GAP จะตรวจ
พบสารเคมี ในกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต (Organophosphates) และไพรี ทรอยด์สังเคราะห์ (Synthetic-pyrethroids) ในส้มโอ
พันธุ์ของภาคเหนื อ (พีระศักดิ์ , 2550) เช่นกัน การใช้สารเคมีสามารถทาได้ง่าย สะดวก กาจัดแมลงได้รวดเร็ ว แต่มีขอ้ เสี ย
หลายประการ เช่น ทาลายแมลงศัตรู ธรรมชาติของแมลงศัตรู พืชชนิ ดนั้นทาให้แมลงเกิดความต้านทานสารเคมี และที่สาคัญ
คื อ ท าลายสิ่ ง แวดล้อ มปั จ จุ บัน การน าสารสกัด จากพื ช สมุ น ไพรมาใช้เ ป็ นทางเลื อ กเพื่ อ ป้ อ งกัน ก าจัด แมลงศัต รู พื ช ทวี
ความสาคัญมากขึ้นเรื่ อยๆ เนื่ องจากสมุนไพรบางชนิ ดมีอยูท่ วั่ ทุกพื้นที่สามารถหามาใช้ได้ง่าย และยังปลอดภัยต่อเกษตรกร
ผูใ้ ช้รวมทั้งเป็ นวิธีหนึ่ งที่ มีประสิ ท ธิ ภาพในการป้ องกัน กาจัด แมลงที่ ไม่แ พ้สารเคมี จะเห็ นได้ว่าสมุนไพรของไทยก็ มี
ประโยชน์หลายด้านนอกจากสมุนไพรจะเป็ นยารักษาโรคแล้ว ยังเป็ นสมุนไพรป้ องกันกาจัดแมลงได้อีกด้วยดังนั้น
ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยในการควบคุมหนอน
ชอนใบส้ม ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และไม่เป็ นอันตรายต่อสุขอนามัยของเกษตรกรที่เป็ นผูใ้ ช้

วิธีดาเนินการวิจัย
การเตรียมสารสกัดจากพืช
นาพืชทั้ง 10 ชนิ ด คือ ใบยูคาลิปตัส ใบผกากรอง ใบสาบเสื อ ใบยาสู บ ผลมะคาดีควาย เมล็ดสะเดา เถาบอระเพ็ด
รากหางไหล รากหนอนตายหยาก และเหง้าว่านน้ ามาอบไล่ความชื้นด้วยตูอ้ บความร้อน (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง จนพืชแห้ง หลังจากนั้นนาพืชที่อบแล้วมาปั่ นให้ละเอียดชัง่ ให้ได้น้ าหนัก 200 กรัม ในแต่ละ
ชนิด นาพืชที่ได้ใส่ในบีกเกอร์ของแต่ละชนิด เติมเฮกเซน 1000 มิลลิลิตร ลงไปในบีกเกอร์ นาบีกเกอร์ที่ใส่พืชแต่ละชนิ ดมา
ปั่ นด้วยเครื่ องกวนสารละลาย (Magnetic stirrer) ที่มีความเร็ วรอบในการหมุน 800 รอบ/นาที เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง ขณะปั่ นปิ ด
ปากบีกเกอร์ดว้ ยฟอยล์เพื่อป้ องกันสารละลายระเหย ส่วนบีกเกอร์ที่ยงั ไม่ได้ปั่นให้ปิดฟอยล์แล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ น
เวลา 3 วัน เมื่อครบกาหนดกรองสารสกัดสมุนไพรด้วยผ้าขาวบาง นาของเหลวที่ ได้จากการกรองมาลดปริ มาตรด้วยการ
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นาเข้าเครื่ องระเหยสารสุ ญญากาศ (Evaporator) เพื่อระเหยตัวทาละลายเฮกเซน นาสารสกัดสมุนไพรที่ ได้ผสมน้ า 1000
มิลลิลิตร ความเข้มข้นที่ได้คือ 20 เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนัก/ปริ มาตร) นาไปเก็บไว้ในตูเ้ ก็บความเย็น
การฉีดพ่นสารสกัดบนต้ นพืช
ทาการตัดแต่งต้นส้มโอที่มีอายุสองปี วางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ ทาการทดลองจานวนห้าซ้ า
ฉี ดพ่นสารสกัดสี่ ครั้งในช่วงเวลา 12 วัน โดยทาการทดลองในพื้นที่ได้รับแสงโดยตรง 100 เปอร์ เซ็นต์ และ พื้นที่พรางแสง
50 เปอร์เซ็นต์ หลังทาการตัดแต่งยอดส้มโอ 15 วัน นาสารสกัดพืชสมุนไพร 10 ชนิด ใส่กระบอกฉี ดสารนาน้ าหมัก 10 ชนิด
ตวงด้วยบีกเกอร์ อย่างละ 50 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์แต่ละอันตวงน้ าเปล่า 1 บีกเกอร์ 50 มิลลิลิตร เติมสารจับใบ ลงไปในบีก
เกอร์ น้ าหมัก 10 อัน อย่างละ 0.05 มิลลิลิตร คนให้เข้ากันด้วยแท่งแก้วคนสารจะได้สารทั้งหมด 11 บี กเกอร์ แก่มาฉี ดพ่น
บริ เวณยอดอ่อนที่เริ่ มแตกใบ โดยกาหนด 1 ต้น ฉี ด 3 ครั้ง คือ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบน ให้มีระยะห่างระหว่างยอดส้มโอ
กับหัวกระบอกฉี ดสาร ประมาณ 10 เซนติเมตร ระหว่างฉี ดพ่นควรใช้ฉากเป็ นที่กาบังละอองสารปลิวไปโดนต้นข้างๆทั้ง
2 ข้าง
การตรวจนับผล
ตรวจเช็คผลหลังทาการฉี ดพ่นสารที่ 24, 48 และ 72 ชัว่ โมง ทุกครั้งที่ฉีดพ่น โดยทาการฉี ดพ่นสาร 1, 3, 7 และ 9
วัน โดยการนับร่ องรอยการทาลายของหนอนชอนใบส้ม ประเมินผลโดยใช้คะแนนค่าพื้นที่ผิวใบที่ถูกทาลายด้วยหนอนชอน
ใบส้มให้ค่าเป็ นเปอร์เซ็นต์การทาลายในแต่ละระดับ นับ 1 ยอด ยอดละ 5 ใบ แล้วบันทึกผล

ผลและวิจารณ์ผล
จากตารางที่ 1 ต้นส้มโอที่ฉีดพ่นด้วยสารสกัดจากใบยาสูบ ผลมะคาดีควาย และ เหง้าว่านน้ า มีประสิ ทธิภาพในการ
ป้ องกันหนอนชอนใบส้มได้ 12 วัน โดยมีความสมบูรณ์พ้นื ที่ผิวใบคือ 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับสภาพพื้นแสงน้อย
พบว่าสารสกัดจาก ใบยาสูบ ใบยูคาลิปตัส และ รากหนอนตายหยาก มีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันหนอนชอนใบส้มได้ที่ 12
วัน โดยมีความสมบูรณ์พ้นื ที่ผิวใบคือ 100 เปอร์เซ็นต์ จากตารางที่ 2 จะเห็นได้วา่ ในสภาพพื้นที่แสงน้อยสารสกัดสมุนไพรมี
ประสิ ทธิภาพในการป้ องกันกาจัดอยูม่ ากกว่าคือสารสกัดจากรากหางไหล และ เมล็ดสะเดา มีฤทธิ์ในการป้ องกันหนอนชอน
ใบส้มได้นาน 9 วันในวันที่ 10 พื้นที่ผิวใบถูกทาลายเหลือเพียง 90 และ 86.67 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และเหง้าว่านน้ า มีฤทธิ์
ในการป้ องกันหนอนชอนใบส้มได้ 8 วัน โดยในวันที่ 9 พื้นที่ผิวใบถูกทาลายเหลือเพียง 92 เปอร์เซ็นต์
ตารางที่ 1 ร้อยละพื้นที่ผิวใบหลังทาการทดสอบในพื้นที่แสง 100%
treatment
ต ย ย
บเ ื
ย บ
ู
ะค ค ย
ยูค
ต
ะเ
บ ะเพ็
ผ
ง
งไ
่
ชุ ค บคุ
%cv

1
98.00a
100.00a
100.00a
100.00a
98.00a
93.33a
98.00a
96.00a
100.00a
100.00a
100.00a
5.82

2
92.00a
90.67a
100.00a
100.00a
93.00a
91.20a
94.00a
93.00a
88.00a
100.00a
90.00a
17.11

3
88.00ab
90.67ab
100.00a
100.00a
89.00ab
89.20ab
94.00ab
93.00ab
67.50b
100.00a
85.00ab
24.72

4
91.00ab
90.67ab
100.00a
100.00a
89.00ab
89.20ab
88.00ab
93.00ab
67.50b
100.00a
72.40ab
26.02

Time after treatment (days)
5
6
7
8
89.50a
77.00a
66.50ab
60.83bc
89.33a
88.67a
88.67ab
88.67ab
100.00a 100.00a 100.00a 100.00a
100.00a 100.00a 100.00a 100.00a
89.00a
89.00a
89.00ab
89.00ab
a
a
ab
83.20
83.20
83.20
83.20abc
80.00a
80.00a
80.00ab 80.00abc
92.00a
92.00a
92.00ab
92.00ab
67.60a
69.00a
67.20ab
51.20c
100.00a 100.00a 100.00a 100.00a
70.00a
68.00a
64.00b
68.00abc
30.02
31.49
33.24
32.89

9
59.50bc
88.67ab
100.00a
100.00a
89.00ab
83.20abc
80.00abc
92.00ab
51.20c
100.00a
68.00abc
33.10

10
56.10bc
88.67ab
100.00a
100.00a
89.00ab
83.20ab
80.00abc
92.00ab
46.80c
100.00a
68.00abc
34.35

11
54.83bc
88.00ab
100.00a
100.00a
86.00ab
81.60abc
80.00abc
88.00ab
46.80c
100.00a
54.67bc
37.56

means in the followed by the same letter are not significantly different (LSD, P>0.05)
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12
53.83bc
87.33ab
100.00a
100.00ab
86.00ab
81.60abc
80.00abc
88.00ab
46.40c
100.00a
58.40bc
37.21
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ตารางที่ 2 ร้อยละพื้นที่ผิวใบหลังทาการทดสอบในพื้นที่พรางแสง 50%
treatment
ต ย ย
บเ ื
ย บ
ู
ะค ค ย
ยูค
ต
ะเ
บ ะเพ็
ผ
ง
งไ
่
ชุ ค บคุ
%cv

1
100.00a
97.00ab
100.00a
100.00a
100.00a
100.00a
89.00b
94.00ab
100.00a
100.00a
100.00a
8.56

2
100.00a
93.00a
100.00a
88.00a
100.00a
100.00a
89.00a
94.50a
100.00a
100.00a
90.00a
13.14

3
100.00a
77.00a
100.00a
83.00a
100.00a
100.00a
89.00a
92.00a
100.00a
100.00a
85.00a
20.40

4
100.00a
77.00ab
100.00a
82.40ab
100.00a
100.00a
88.00ab
91.50ab
100.00a
100.00a
72.40b
22.43

Time after treatment (days)
5
6
7
8
100.00a 100.00a 100.00a 100.00a
77.00ab
77.00ab
77.00ab
77.00ab
100.00a 100.00a 100.00a 100.00a
80.00ab
80.80ab
80.80ab
80.80ab
100.00a 100.00a 100.00a 100.00a
100.00a 100.00a 100.00a 100.00a
88.00ab
88.00ab
87.33ab
70.00ab
ab
ab
ab
91.50
91.50
91.50
91.50ab
100.00a 100.00a 100.00a 100.00a
100.00a 100.00a 100.00a 100.00a
70.00b
68.00b
68.00b
68.00b
23.70
24.31
24.46
27.42

9
100.00a
77.00a
100.00a
74.80a
100.00a
100.00a
70.00a
91.00a
100.00a
92.00a
68.00a
28.58

10
100.00a
77.00a
100.00a
72.80a
100.00a
86.67a
70.00a
67.00a
90.00a
90.67a
68.00a
35.61

11
100.00a
77.00ab
100.00a
58.50b
100.00a
86.67ab
70.00ab
65.00ab
90.00ab
88.67ab
54.67b
37.61

12
100.00a
77.00a
100.00a
58.00a
100.00a
84.00a
66.00a
59.50a
86.00a
87.33a
58.40a
42.28

means in the followed by the same letter are not significantly different (LSD, P>0.05)
เมื่อนาผลการทดลองจากโรงเรื อนสองสภาพที่ทาการทดลองเปรี ยบเทียบกันจะเห็นว่าประสิ ทธิ ภาพของสารสกัด
สมุนไพรที่ ทาการฉี ดพ่นภายใต้สภาพโรงเรื อนที่ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงให้ประสิ ทธิ ภาพที่คงทนและยาวนานกว่าสาร
สกัดสมุนไพรที่ฉีดพ่นในโรงเรื อนสภาพแสงโดยตรง อาจเกี่ยวข้องกับการเสื่ อมฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรเมื่อเจอแสงแดด
อย่างไรก็ตามจากการทดลองในสองสภาพโรงเรื อนพบว่าสารสกัดจากยาสูบเป็ นสารสกัดที่มีประสิ ทธิภาพดีที่สุดโดยไม่พบ
ร่ องรอยการลงทาลายของหนอนชอนใบส้มในขณะทาการดลองทั้งสองสภาพโรงเรื อนซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนัทญา
ภรณ์ (2552) กล่าวไว้วา่ สารสกัดหยาบเมทานอลจากใบยาสู บ ที่ความเข้มข้น 1,000 พีพีเอม ให้เปอร์ เซ็นต์การตายของไรสี
น้ าตาลเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ และตรงกับจินดาพร (2553) ซึ่งทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากใบยาสูบเพื่อใช้กาจัดเพลี้ย
อ่อนในแปลงทดลองและผลการทดลองที่ได้ออกมาเป็ นที่พ่ ึงพอใจ และสารสกัดจาก มะคาดีควาย ว่านน้ า หนอนตายหยาก
และยูคาลิปตัส มีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันหนอนชอนใบส้มได้นาน 12 วันในทั้งสองพื้นที่สอดคล้องกับปราสาททอง
และ คณะ (2546) ได้ศึกษาโดยการนาสารสกัดจากลูกมะคาดีควาย ความเข้มข้นเพียง 0.05 และ 0.1% สามารถกาจัดหอยเชอรี่
ได้มากถึง 100 เปอร์ เซ็นต์ ดวงพร (2547) กล่าวว่าว่านน้ าแห้งบดละเอียดและว่านน้ าสดบดละเอียดเมื่อนามาผสมกับขมิ้น
พบว่าสามารถใช้ในการป้ องกันกาจัดหนอนแมลงวันได้แต่ท้ งั นี้ ข้ ึ นอยู่กับปริ มาณความเข้มข้นและอัตราส่ วนผสมที่ ใช้
เช่นเดียวกับสมสุ ข และ คณะ (2546) พบว่าในรากหนอนตายหยากมีสารสาคัญในราก เรี ยกว่าสเตโมนิ น (Stemonine) ซึ่ งมี
ประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันขับไล่แมลงได้ผลดี มากนอกจากนี้ ยงั ใช้กาจัดแมลงวันทอง ตรงกับ กรมส่ งเสริ มการเกษตร.
(มปป.) พบว่าสารสกัดจากรากหนอนตายหยากสามารถป้ องกันกาจัดหนอนผีเสื้ อ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และแมลงศัตรู พืชอื่นๆ
ได้ดีและ สารสกัดจากใบยูคาลิปตัสสดมีผลทาให้เพลี้ยแป้ งตาย (ธี รศักดิ์, 2557) และในสภาพพื้นที่พรางแสงพบว่า สะเดา
และ หางไหล มีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันกาจัดหนอนชอนใบได้นาน 9 วัน ตรงกับ Muhammad (2016) พบว่าสารสกัด
จากสะเดาช่วยลดการทาลายของหนอนชอนใบส้มหลังการใช้งาน 72 ชัว่ โมงและยังมีการแนะนาให้ใช้สารสกัดจากสะเดาใน
การควบคุมการลงทาลายของหนอนชอนใบส้มในโรงเรื อนอีกด้วย อีกทั้ง สมบูรณ์ และ คณะ (2548) ได้ทาการศึกษาโดยนา
รากหางไหลสดและแห้งมาควบคุมหนอนแมลงวันพบว่าผงรากหางไหลแห้งมีประสิ ทธิภาพในการกาจัดหนอนแมลงวันโดย
ทาให้หนอนแมลงวันตายภายใน 24 ชัว่ โมง

สรุ ปผลการวิจัย
จากการทดลองพบว่าในสภาพพื้นที่ แสงโดยตรงประสิ ทธิ ภาพสารสกัดสมุนไพรมีความเสื่ อมฤทธิ์ ไวกว่า และ
สามารถป้ องกันการลงทาลายของหนอนชอนใบส้มได้นอ้ ย เมื่อเปรี ยบเทียบกับสภาพพื้นที่แสงน้อยซึ่งประสิ ทธิภาพของสาร
สกัดสามารถออกฤทธิ์ ในการทางานได้ดีกว่า ดังนั้นการฉี ดสารสกัดสมุนไพรให้ได้ผลดี เพื่อควบคุมหนอนชอนใบส้มต้อง
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ศึกษาระยะเวลาการฉี ด วิธีการฉี ด และ สภาพโรงเรื อนต้องมีความเหมาะสม ผลการทดลองสรุ ปได้วา่ สารสกัดจากใบยาสูบ
สามารถป้ องกันกาจัดหนอนชอนใบส้มได้ดีที่สุดทั้งในพื้นที่ได้รับแสงโดยตรงและพื้นที่พรางน้อย
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ความรู้ และการปฏิบัติการใช้ สารกาจัดศัตรู พืชทีเ่ หมาะสมของเกษตรกร
พืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ ู งแบบโครงการหลวงป่ ากล้ วย
ตาบลแม่ สอย อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
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* วรทัศน์ อินทรัคคัมพร1 สุรพล เศรษฐบุตร1และ สรัญยา วัลยะเสวี2
Waraporn Pormsorn1*Wallratat Intaruccomporn1Suraphol Sreshthaputra1 and Sarunya Valyasevi2

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู ้และการปฏิบตั ิการใช้สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสม และเพื่อศึกษา
ปั ญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ ากล้วย ตาบลแม่
สอย อาเภอจอมทอง จังหวัดเชี ยงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือเกษตรกรในพื้นที่ โครงการฯ จานวน 169 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูลส่ วนบุ คคล ปั จจัยทางเศรษฐกิ จและสังคม สถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่ าสุ ด ค่าสู งสุ ด ทดสอบสถิติโดยการวิเคราะห์ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการศึ กษาพบว่า
เกษตรกรมีระดับความรู ้ ด้านวินิจฉัยศัตรู พืช ด้านการเลือกใช้สารกาจัดศัตรู พืช ด้านชนิ ดของสาร ด้านการสลับสาร ด้าน
ความเป็ นพิษต่อเกษตรกรและด้านความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค อยูใ่ นระดับสู ง และการปฏิบตั ิของเกษตรกรด้านการใช้สาร
กาจัดศัตรู พืชก็อยูใ่ นระดับสู ง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับความรู ้การใช้สารกาจัด
ศัตรู พืชที่ เหมาะสม (P<0.05) นอกจากนั้นยังพบว่า การรับรู ้ข่าวสาร เงิ นทุนในการผลิต และการเข้ารับการฝึ กอบรมด้าน
การเกษตรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบตั ิการใช้สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสมของเกษตรกร (P<0.05) ส่ วนปั ญหาของ
เกษตรกร คือ การระบาดของศัตรู พืชและความเสื่ อมโทรมของดินในแปลงเกษตร เกษตรกรมีความต้องการ คือ ต้องการให้มี
การอบรมในด้านการอนุรักษ์ดิน และเสนอแนะ คือต้องการให้เจ้าหน้าที่มีการส่งเสริ มด้านเงินทุนและปั จจัยการผลิต
คาสาคัญ : ความรู ้, การปฏิบตั ิ, สารกาจัดศัตรู พืช, โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
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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
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บทนา
ประชากรในประเทศไทยประกอบอาชี พ ในภาคการเกษตร 12.41 ล้า นคน (ส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2559)
เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั มีการใช้สารกาจัดศัตรู พืชในการเพาะปลูกตั้งแต่เตรี ยมพื้นที่ปลูก จนถึงเก็บเกี่ยวผลิตผลโดยใช้ความรู ้
ที่ ได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่ นสู่ รุ่ น อีกทั้งเกษตรกรต้องการให้ได้ผลผลิตในปริ มาณที่ สูงเมื่อเกิ ดการระบาดของ
ศัตรู พืชในแปลงเกษตร จึงมีการใช้สารกาจัดศัตรู พืชในการป้ องกันและกาจัดเป็ นจานวนมาก จะเห็นได้จากรายงานสรุ ปผล
การนาเข้าวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2558 มีปริ มาณการนาเข้า สารกาจัดแมลง สารป้ องกันและกาจัดโรคพืช
สารกาจัดวัชพืช และสารอันตรายอื่นๆ 149,546 ตัน คิดเป็ นเงินมูลค่า 19,326 ล้านบาท (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)
เหตุน้ ีจึงพบสิ นค้าทางการเกษตรมีสารพิษตกค้างในแปลงเกษตรกรและผลผลิต ส่งผลกระทบที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคและ
เกิ ดความเสี่ ยงที่ จะเจ็บป่ วย ทั้งยังก่อให้เกิ ดผลเสี ยโดยตรงต่อตัวเกษตรกรผูป้ ลูก ที่ จะได้รับสารพิษจากการพ่นสารกาจัด
ศัต รู พื ช ทั้ง นี้ ยัง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มในพื้ น ที่ น้ ัน ๆ อี ก ด้ว ยจากผลกระทบดัง กล่ า วภาครั ฐ โดยส านัก งานและ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 ได้มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุ ณภาพชี วิตของเกษตรกร การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิ ต รวมถึ งการจัดการสิ นค้าเกษตรให้มีความมัน่ คง
ทางด้านอาหาร และการใช้ทรัพยากรให้มีประสิ ทธิภาพ ควบคู่กบั การฟื้ นฟูอย่างยัง่ ยืน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ ากล้วยเริ่ มดาเนิ นงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และมูลนิ ธิโครงการหลวง
เห็นสมควรให้สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดาเนินงานพัฒนาการเกษตรเพื่อสนับสนุนให้ราษฎรมีความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนจากการเรี ยนรู ้งานของโครงการหลวง หมู่บา้ นป่ ากล้วยพัฒนา ตาบลแม่สอย อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เป็ นหมู่บา้ นเดียวที่ต้ งั อยูใ่ นเขตพื้นที่โครงการฯ ประชากรเป็ นชาวเขาเผ่าม้ง ประกอบอาชีพเกษตรกรรรมเป็ นหลัก พืชหลักที่
ปลูกคือ กะหล่าปลี และผักกาดขาวปลีการทาเกษตรกรรมของชนเผ่าม้ง จะทาเป็ นพื้นที่กว้างเกษตรกรจึงมีการใช้สารเคมีเป็ น
จานวนมากพื้นที่ปลูก 1 ไร่ เมื่อเกษตรกรต้องการให้ได้ผลผลิตในปริ มาณมากขึ้นจึงมีการใช้สารกาจัดศัตรู พืชอย่างมาก จาก
รายงานของ (สุ มาลี และคณะ, 2555) พบการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช 3,000 c.c. และสารป้ องกันกาจัดโรคและแมลง 7,500
c.c.ต่อฤดูการปลูก ส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพของผูผ้ ลิตรวมถึงสภาพแวดล้อมในชุมชน แหล่งน้ าเกิดการปนเปื้ อนจากผลการวิจยั
โครงการต่อยอดความรู ้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากสมุนไพรและยาพื้นบ้านได้ตรวจเลือดคนในชุมชนบ้านป่ ากล้วย พบว่า ร้อย
ละ 66.85 เกษตรกรมี ความเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคจากการปนเปื้ อนสารพิษในเลือด (อัปสร และคณะ, 2556) ถึ งแม้ว่าทาง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการจัดอบรม ส่งเสริ มให้ใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี แต่ยงั มีเกษตรกรที่ปฏิบตั ิในเรื่ องการ
ใช้สารกาจัดศัตรู พืชไม่ถูกวิธีเป็ นจนวนมาก ทั้งยังพบการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตทางการเกษตรอยูใ่ นปริ มาณที่สูงมาก
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความต้องการที่จะศึกษาระดับความรู ้และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสมของเกษตรกรใน
หมู่บา้ นป่ ากล้วย ตาบลแม่สอย อาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และศึกษาปั ญหา ความต้องการข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการส่งเสริ มพัฒนา เผยแพร่ ความรู ้ และการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและเหมาะสม ของชุมชนพื้นที่สูงอื่นๆต่อ

วิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็ นเกษตรกรชนเผ่าม้ง หมู่บ้านป่ ากล้วยพัฒนาในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ สูง แบบ
โครงการหลวงป่ ากล้วย ตาบลแม่สอย อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งมีจานวนประชากร 973 ราย (สถาบันวิจยั และ
พัฒนาพื้นที่ สูง, 2558) ประชากรตัวอย่างได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การสุ่ มตัวอย่างเกษตรกร
โดยใช้สูตรการคานวณหากลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.07 จึ งได้กลุ่มตัวอย่าง
169 ราย
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสัมภาษณ์ ซึ่ งมีลกั ษณะคาถามแบบปลายปิ ด และปลายเปิ ด เกี่ ยวกับ
ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ปั จจัยทางสังคมของเกษตรกรความรู ้ในการใช้สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสม และ
การปฏิบตั ิในการใช้สารกาจักศัตรู พืชที่เหมาะสมสาหรับป้ องกันและกาจัดศัตรู พืช
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ อธิ บายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต่ าสุ ด
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) และใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ระหว่างตัวแปรอิสระ คืออายุ เพศ
ระดับการศึกษา แรงงานในครัวเรื อ ชนิ ดของสารกาจัดศัตรู พืช แหล่งที่ มาของสารกาจัดศัตรู พืช เงิ นทุนการผลิต การรับรู ้
ข่าวสาร การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร และประสบการณ์การเข้าฝึ กอบรม กับตัวแปรตาม คือ ความรู ้ในการใช้
สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสม (Y1) และการปฏิ บตั ิในการใช้สารกาจักศัตรู พืชที่เหมาะสม(Y2) สาหรับเกณฑ์การประเมิน
ระดับความรู ้ เป็ นคาถามแบบเลือกตอบ จานวน 20 ข้อ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน (จารุ วรรณ และคณะ,
2557) คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยแบ่งระดับความรู ้ 0 - 6 คะแนน มีระดับความรู ้ต่า 7 - 13 คะแนน มีระดับความรู ้ปานกลาง
14 - 20 คะแนน มีระดับความรู ้สูง ซึ่ งแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ด้าน ด้านวินิจฉัยศัตรู พืช ด้านการเลือกใช้สารกาจัด
ศัตรู พืช ด้านชนิ ดของสาร ด้านการสลับสาร ด้านความเป็ นพิษต่อเกษตรกรและด้านความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค และการ
ปฏิ บัติเป็ นคาถามเกี่ ยวกับด้านการใช้สารกาจัดศัตรู พืช เป็ นคาถามปลายปิ ด ให้คะแนนปฏิ บัติประจา 2 คะแนน ปฏิ บตั ิ
บางครั้ง 1 คะแนน ไม่ปฏิบตั ิเลย 0 คะแนน นามาแปลความระดับการปฏิบตั ิในการใช้สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสม ดังนี้ 0 0.66 มีระดับการปฏิบตั ิต่า 0.67 - 1.33 มีระดับการปฏิบตั ิปานกลาง 1.34 - 2 มีระดับการปฏิบตั ิสูง

ผลและวิจารณ์ผล
ปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลด้ านเศรษฐกิจและด้ านสังคมของเกษตรกร
ผลการศึ กษาพบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมี อายุ เฉลี่ ย 40 ปี ร้ อยละ 88.20 เป็ นเพศชายระดับการศึ กษาจบชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 56.80 มีแรงงานในครัวเรื อนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 คน ร้อยละ 98.80 เกษตรกรใช้สารกาจัดแมลง
ศัตรู พืชและกาจัดโรคพืช ทั้ง 2 ชนิด ร้อยละ 96.40 ได้รับสารกาจัดศัตรู พืชที่ใช้จากหน่วยงานของรัฐ (สถาบันวิจยั และพัฒนา
พื้นที่สูง, โครงการหลวง) มีเงินทุนในการผลิตกะหล่าปลี/ผักกาดขาวปลี เฉลี่ย 38,692 บาท/ปี ร้อยละ 88.80 เกษตรกรมีการ
รับรู ้ข่าวสารจากโทรทัศน์มากที่สุด การติดต่อหรื อรับคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมากสุ ด 4 ครั้ง/เดือน และ
เกษตรกรเคยเข้ารับการฝึ กอบรมมากสุดคือ การอบรมเรื่ องการผลิตผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน GAP
ความรู้ และการปฏิบัตกิ ารใช้ สารกาจัดศัตรู พืชทีเ่ หมาะสมของเกษตรกร
(Y1) พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง169 ราย มีความรู ้ดา้ นวินิจฉัยศัตรู พืช ด้านการเลือกใช้สารกาจัดศัตรู พืชด้านชนิด
ของสาร ด้านการสลับสาร ด้านความเป็ นพิษต่อเกษตรกรและด้านความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค คิดเป็ นร้อยละ 100 เกษตรกรมี
ระดับความรู ้การใช้สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสมอยูใ่ นระดับสู งทั้งหมด เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ 23.10 ได้คะแนน 17.65
คะแนน คะแนนต่าสุดอยูท่ ี่ 14 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 0.6 และคะแนนสูงสุด 20 คะแนน คิดเป็ นร้อยร้อย 12.40 (Table 1)
ผลการศึกษาความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระนั้น จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุโดยนาตัวแปรอิสระทั้งหมด ไปใส่ใน
สมการแล้วคานวณโดยใช้วิธีหลายขั้นตอน(stepwise)ปรากฏว่าได้ค่าF = 7.009 ; Sig. = .001b หมายความว่ามีตวั แปรอิสระที่
มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจเชิงพหุ (multiple coefficient of determination, R2)
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ปรากฏว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.067 หมายความว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิ บายการผันแปร (การเปลี่ยนแปลง) ของตัว
แปรตามได้ร้อยละ 6.70 และในบรรดาตัวแปรอิสระทั้งหมดมีตวั แปรอิสระจานวน 2 ตัวแปร (Table 2) ที่มีผลต่อตัวแปรตาม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่เพศ และแรงงานในครัวเรื อนโดยตัวแปร เพศมีความสัมพันธ์เชิงบวกหมายความ
ว่า เพศชาย มีระดับความรู ้ในการใช้สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสมในระดับสู ง เนื่ องจากเพศชายชนเผ่าม้งเป็ นผูน้ าครอบครัว
การเป็ นตัวแทนเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ เช่นการเข้าร่ วมประชุม การเข้าฝึ กอบรมของชุมชนและหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริ ม ร่ วม
ไปถึงการเป็ นผูน้ าชุมชน ทาให้เพศชายของชนเผ่าม้งได้รับประสบการณ์ที่กว้างมากกว่าเพศหญิง ส่ งผลต่อระดับความรู ้ใน
การใช้สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสมให้อยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนจานวนแรงงานในครัวเรื อนมีความสัมพันธ์เชิงลบ หมายความว่า
จานวนแรงงานในครัวเรื อนหากมีมากเกินไป ครอบครัวไม่สามารถส่งเข้ารับการศึกษาได้ครบทุกคน หรื อส่งเรี ยนในระดับที่
สู งขึ้นได้ จึงส่ งผลต่อระดับความรู ้ในการใช้สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสมของเกษตรกรซึ่ งสอดคล้องกับ อนุสรา (2560) ได้
ศึกษา ความรู ้และการปฏิบตั ิของเกษตรกรผูเ้ ข้าอบรมการลดการเผาตอซังพืช ในอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เพศ
และจานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั ความรู ้ในการลดการเผาตอซังพืชของเกษตรกร
Table 1 Knowledge levels on usingpesticides of farmers
Level of Knowledge
High Level (Score 14- 20)
Moderate Level (Score 7 - 13)
Low Level (Score 0 - 6)
*Min=14.00, Max=20.00, Mean=17.656, S.D.=1.4

Numbers (n=169)
169
0
0

Percent
100
0
0

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) พบว่า เกษตรกรร้อยละ 61.98 มีระดับการปฏิบตั ิการใช้สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสมอยูใ่ นระดับสูง (ค่าเฉลี่ย
1.50) ด้านวินิจฉัยศัตรู พืช ด้านการเลื อกใช้สารกาจัดศัตรู พืช ด้านชนิ ดของสาร ด้านการสลับสาร ด้านความเป็ นพิษต่อ
เกษตรกรและด้านความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคในประเด็นคาถาม 1) ขณะฉี ดพ่นสารควบคุมศัตรู พืช ท่านสวมถุงมือ หน้ากาก
เสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว เพื่อป้ องกันอันตรายสารพิษเข้าสู่ ร่างกาย 2) เกษตรกรมีการปฏิบตั ิก่อนนาสารมาฉี ดพ่นควบคุม
ศัตรู พืช ท่านอ่านฉลากคาแนะนาข้างภาชนะก่อนใช้สารควบคุมศัตรู พืช และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งคัด 3) เมื่อใช้สารป้ องกัน
กาจัดศัตรู พืชหมดขวดแล้ว จากนั้นนาภาชนะไปเก็บไว้ที่จุดรวมขยะพิษของศูนย์ฯ หรื อสถานี ฯ ที่เตรี ยมไว้ 4) ท่านใช้อตั รา
ของสารควบคุมศัตรู พืช ตามอัตราที่ ระบุขา้ งฉลากกาหนด 5) ทางเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์เกษตร เพื่อลดการใช้
สารเคมีในการทาการเกษตร 6) ท่านใช้สารป้ องกันกาจัดศัตรู พืชเฉพาะในกรณี ที่จาเป็ นคือ เมื่อพบการระบาดของศัตรู พืช
หรื อสภาวะแวดล้อมเหมาะแก่การระบาดของโรคและแมลงศัตรู พืชจาก 7) ท่านแยกขยะที่เป็ นขวดหรื อซองที่บรรจุสารเคมี
ทางเกษตร ออกจากขยะทัว่ ไป 8) หากต้องการผสมสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ท่านต้องศึกษาข้อมูลตามตารางการผสมสาร จาก
หนังสื อของกรมวิชาการเกษตร, เอกสารวิชาการฯ ของโครงการหลวง หรื อเอกสารคาแนะนาการใช้สารป้ องกันกาจัด
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ศัตรู พืชให้เข้าใจอย่างดีก่อนลงมือผสมสาร และมีเพียง 2 ประเด็นคาถาม คือ 1) ก่อนการฉี ดพ่นสารฯ ควรตรวจเครื่ องพ่น
ก่อนนาไปใช้ และควรมีการซ่อมแซมเป็ นประจา 2) ขณะพ่นสารควบคุมศัตรู พืช ควรอยูเ่ หนือลมทุกครั้งเพื่อป้ องกันละออง
สารฯ และหยุดพ่นทันทีเมื่อลมแรง เกษตรกรมีระดับการปฏิบตั ิการใช้สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 1.24) (Table 3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระนั้นพบว่า จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ โดยนาตัวแปร
อิสระทั้งหมด ไปใส่ ในสมการแล้วคานวณโดยใช้วิธีหลายขั้นตอน (Stepwise) ปรากฏว่าได้ค่า F = 11.167 ; Sig. = 0.000b
หมายความว่า มี ต ัว แปรที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ตัว แปรตาม เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การตัด สิ น ใจเชิ ง พหุ (Multiple
Coefficient of Determination, R2) ปรากฏว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.195 หมายความว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการ
ผันแปร (การเปลี่ยนแปลง)ของตัวแปรตาม ได้ร้อยละ 19.50 มีตวั แปรอิสระจานวน 4 ตัวแปร (Table 4) ที่มีผลต่อตัวแปรตาม
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรื อต่ากว่า ได้แก่ การรับรู ้ข่าวสาร เงินทุนในการผลิตกะหล่าปลี/ผักกาดขาวปลี และ
การเข้ารับการฝึ กอบรมด้านการเกษตรโดยตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงบวก หมายความว่า เกษตรกรที่ได้รับรู ้ข่าวสาร
จากหลายแหล่ง เช่นโทรทัศน์วทิ ยุเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มเกษตร เอกสารสิ่ งพิมพ์/ป้ ายโฆษณาตามลาดับ ทาให้เกษตรกรได้รับการ
เรี ยนรู ้และนามาปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับ การศึกษาของ ยุทธนา (2547) ที่ได้ศึกษาการใช้สารเคมี
ป้ องกันกาจัดศัตรู พืชอย่างถูกต้องในการปลูกส้มของเกษตรกรชาวเผ่าม้ง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า การรับรู ้
ข่าวสารรวมทุกสื่ อมีความสัมพันธ์กบั การใช้สารเคมีการป้ องกันกาจัดศัตรู พืช อย่างถูกต้องในการปลูกส้มของเกษตรกรชาว
เผ่าม้งเงิ นทุนในการผลิตกะหล่ าปลี/ผักกาดขาวปลี ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แก้วตา และสุ รพล (2560) ซึ่ งได้ศึกษา
ความรู ้ความเข้าใจและการปฏิบตั ิในการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริ กหวานของเกษตรกรในตาบลโป่ งแยง อาเภอแม่
ริ ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า รายจ่ายจากการใช้สารเคมีฆ่าแมลงของพริ กหวาน มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิใน
การใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริ กหวานของเกษตรกรและการได้รับการเข้าฝึ กอบรมด้านการเกษตรบ่อยครั้งจะส่งผล
ให้เกษตรกรมีระดับการปฏิบตั ิการใช้สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสมอยู่ในระดับสู ง ส่ วนแหล่งที่ มาของสารกาจัดศัตรู พืชมี
ความสัมพันธ์เชิงลบ หมายความว่า หากแหล่งที่มาของสารกาจัดศัตรู พืชที่ใช้มีแหล่งที่มาไม่ชดั เจน และไม่น่าเชื่อถือ เช่น
เกษตรกรซื้ อยาจากร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตจาหน่ายวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร จะทาให้เกษตรกรได้รับสารกาจัดศัตรู พืชที่
ไม่มีประสิ ทธิภาพ และได้รับคาแนะนาแล้วนามาปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง
Table 3 Using pesticide levels of farmers
Item
Mean
S.D.
Level
1. Weara glove, mask, long sleeve shirt and trouser to prevent harmful
1.81
0.431
High
toxins from entering the body
2. Read pesticidelabelsand follow the instruction strictly before using
1.72
0.472
High
pesticides
3. Take the empty pesticide containers to a collection point for hazardous
1.66
0.508
High
wastes
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
1.37
0.653
High
chemicals mixing
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9. Always maintain sprayer
10. Stay upwind when spray pesticides
Total
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1.20

0.65

1.50

0.37

Table 4 Relation between the variable and using appropriate pesticides of farmers
Variable
Beta

Medium
Medium
High

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
ปัญหาในพืน้ ทีข่ องเกษตรกร
จากการศึ ก ษาพบว่ า เกษตรกรประสบปั ญ หาด้า นโรคและแมลงที่ มี ก ารระบาดในแปลงของเกษตรกร
ร้อยละ 7.70 รองลงมาเป็ นปั ญหาดินเสื่ อมโทรมที่เกิดจากการทาการเกษตรติดต่อกันเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ร้อยละ 3.55
ความต้ องการ และข้ อเสนอแนะของเกษตรกรในการพัฒนาชุ มชนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ า
กล้ วย
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรต้องการให้มีการฝึ กอบรมในเรื่ องการลงทุนการผลิต และเกษตรกรมีความต้องการ
ความรู ้ในด้านการอนุรักษ์ ร้อยละ 1.18 และต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาส่งเสริ มและติดตามอย่างสม่าเสมอ ร้อยละ 0.59

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความรู ้เกี่ยวกับการใช้สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสมอยูใ่ นระดับสู งทั้งหมด คิดเป็ น
ร้อยละ 100 เนื่ องจากประเด็นคาถามเป็ นประเด็นใกล้ตวั ที่เกษตรกร ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สารวจข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆแล้วจึงนามา
ตั้งเป็ นประเด็ดคาถาม 6 ด้าน ทาให้เกษตรกรมีความคุน้ เคยเกี่ ยวกับความรู ้ดา้ นการเกษตรรอบๆตัว ประกอบด้วยคาถาม
1) ด้ า นการวิ นิ จ ฉั ย โรคพื ช และแมลงศั ต รู พื ช 2) ด้ า นการเลื อ กใช้ ส ารป้ อ งกั น ก าจั ด โรคพื ช และแมลงศั ต รู พื ช
3) ด้า นความหมายชนิ ด ของสาร 4) ด้า นการสลับ สารส าหรั บ ป้ อ งกัน ก าจัด ศัต รู พื ช และหลัก เกณฑ์ใ นการผสมสาร
5) ด้านความเป็ นพิษของสารป้ องกันกาจัดศัตรู พืชต่อเกษตรกร และ 6) ด้านความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและการปฏิบตั ิในการ
ใช้สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสมของเกษตรกรพบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 แสดงว่าเกษตรกรมีระดับการปฏิ บตั ิการใช้สาร
กาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสมอยูใ่ นระดับสูงในด้านการใช้สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะจากการศึกษามี ดังนี้
1. ภาครั ฐ หรื อหน่ ว ยงานบนพื้ น ที่ สู ง ควรเพิ่ ม จ านวนครั้ งของการฝึ กอบรมในเรื่ องการปฏิ บั ติ ก ารใช้
สารกาจัดศัตรู พืชที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู ้และการปฏิบตั ิในการใช้สารกาจัดศัตรู พืชอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

218

2. หน่วยงานควรมีการจัดฝึ กอบรมให้กบั เกษตรกรผูท้ ี่ไม่เคยเข้าอบรม หรื อขยายการฝึ กอบรมให้เข้าถึงเกษตรกร
รายอื่นๆ เพิ่มขึ้น จะทาให้เกษตรกรได้รับความรู ้อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
3. ภาครัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มฯควรเข้าไปติดตามผล หลังจากมีการฝึ กอบรมด้านการปฏิบตั ิการใช้สาร
กาจัดศัตรู พืช เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในเรื่ องที่เกษตรกรยังไม่มีความเข้าใจ อย่างสม่าเสมอ

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจ ยั ขอขอบคุณ หน่ วยงาน สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่ สูง (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ ประจาพื้นที่ โครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ ากล้วย อาเภอจอมทอง จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกใน
การตอบแบบสอบสัมภาษณ์ทาให้การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ เสร็ จสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ
โอกาสนี้
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ความรู้ และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ีและเหมาะสม
ในพืน้ ที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
Knowledge and Practices of Sweet Passion Fruit Grower following the Good Agricultural Practices
in Royal Project Areas, Chiang Mai Province
วิจิตรา บุรุษภักดี1* สุรพล เศรษฐบุตร2 ภาณุพนั ธุ์ ประภาติกลุ 2 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข3
Wijitra Burutpukdee1* Suraphol Sreshthaputra2 Panuphan Prapatigul2 and Tanachai Pankasemsuk3

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาการปลูกเสาวรสหวานของเกษตรกรตามหลักการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
(GAP) วัตถุประสงค์คือ ศึ กษาความสัมพัน ธ์ระหว่างลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิ จ และสังคม กับความรู ้และการ
ปฏิ บัติของเกษตรกรผูป้ ลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP กลุ่มตัวอย่าง คื อ ผูป้ ลูกเสาวรสหวาน ในพื้นที่ โครงการหลวง
จ. เชี ยงใหม่ จานวน 124 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ เชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ดและค่าต่าสุ ด ทดสอบความสัมพันธ์ตวั แปรโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple
regression analysis) พบว่า เกษตรกร 78.20% เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ ย 46 ปี จบการศึ กษาประถมศึ กษาปี ที่ 6 รายได้เฉลี่ ย
12,648 บาท/เดือน รายได้จากผลผลิตเสาวรสเฉลี่ย 4,509 บาท/เดือน รายได้อื่นๆ เฉลี่ย 8,179.84 บาท/เดือน ประสบการณ์
ปลูกเสาวรสเฉลี่ย 2.25 ปี ประสบการณ์ทาเกษตรเฉลี่ย 11.86 ปี ต้นทุนผลิตเสาวรสเฉลี่ย 13,175 บาท/ปี พื้นที่ปลูกเสาวรส
เฉลี่ย 1.52 ไร่ ไม่มีการจ้างแรงงาน 62.10% การรับข่าวสาร 96.80% มีการติดต่อเจ้าหน้าที่ 56.50% เข้าอบรม GAP 94.40%
และ 58.50% ผ่านมาตรฐาน GAP จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีความรู ้ในด้านการเก็บเกี่ ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บ
เกี่ยวเสาวรสตามหลัก GAP ในระดับสูง มีความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ทาเกษตร เพศ อายุ และประสบการณ์ทาการเกษตร
(P<0.05) เกษตรกรมี ก ารปฏิ บัติ ใ นด้า นหยุด การใช้ว ตั ถุ อ ัน ตรายก่ อ นการเก็ บ เกี่ ย วเสาวรสตามหลัก GAP เป็ นประจา
มี ความสัมพันธ์กับขนาดของพื้นที่ ทาการเกษตร ประสบการณ์ ทาเกษตร และการเข้าอบรม GAP (P<0.05) ปั ญหาของ
เกษตรกร คือเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทวั่ ถึง และต้องการใช้สารชีวภัณฑ์เกษตร ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดอบรม และ
ทาแปลงสาธิตเพื่อลดปั ญหาการใช้สารเคมี
คาสาคัญ: 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 bioproducts 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
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บทนา
เสาวรสหวาน (Passiflora edulis) เป็ นพืชไม้เถาเลื้อยชนิ ดหนึ่ งที่มีประโยชน์มีส่วนประกอบของวิตามินและแร่ ธาตุ
รวมอยูห่ ลายชนิด เช่น วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี ธาตุเหล็ก และคาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้ยงั มีใยอาหารอีกด้วย นิยมนามา
รับประทานเป็ นผลไม้สด และเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริ มให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่โครงการหลวงปลูก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จากนั้นได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรมีการปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) ซึ่ งเป็ นแนวทางการดาเนิ นงานของกรมวิชาการเกษตรที่มีความสาคัญ และ
เป็ นนโยบายที่กาหนดไว้ต้ งั แต่ปีพ.ศ. 2541 (กรมวิชาการเกษตร, 2545) อาหารต้องมีความปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิต จาก
แหล่งผลิตจนถึงมือผูบ้ ริ โภค รวมทั้งต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับและทราบแหล่งที่มาได้ เกษตรกรภายใต้พ้นื ที่โครงการ
หลวงได้เริ่ มให้ความสนใจทาอาชีพเพาะปลูกเสาวรสหวานกันมากขึ้น โดยมีจานวนเกษตรกรประมาณ 425 ราย พื้นที่ปลูก
1,107 ไร่ สาหรับราคาผลผลิตเสาวรสหวานสามารถจาหน่ายได้ราคาดีกว่าเสาวรสพันธุ์เปรี้ ยว เกษตรกรจึงนิยมปลูกเสาวรส
พันธุ์หวานกันมากกว่าเสาวรสพันธุ์เปรี้ ยว โดยในปี พ.ศ. 2556 มีปริ มาณผลผลิตเสาวรสหวานทั้งหมด 301,761.65 กิโลกรัม
มูลค่า 8.21 ล้านบาท (อัจฉรา และคณะ, 2557) เสาวรสหวานยังเป็ นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ให้ผลผลิตและรายได้ดี สามารถเก็บได้
เรื่ อยๆ จึงทาให้มีรายได้ต่อเนื่ อง ถึงแม้วา่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงจะให้ความสนใจและปลูกเสาวรสหวานกันมาก
แต่ปริ มาณผลผลิตเสาวรสหวาน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ นค้าเกษตร (GAP) ยังไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของตลาด
โครงการหลวง
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงนาเอาองค์ความรู ้ในการผลิตเสาวรสหวานของโครงการหลวง
ไปทดสอบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เกษตรกรได้ให้ความสนใจมากขึ้นและ
สามารถปลูกเสาวรสหวานจนเริ่ มเก็บผลผลิตได้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่
ต่อมาเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรมีการส่ งเสริ มให้เกษตรกรมีการปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP เพื่อให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานสิ นค้าเกษตร มีการจัดอบรมให้ความรู ้การปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหารให้กบั เกษตรกรภายในพื้นที่
การดาเนิ นงาน ผลปรากฏว่ามีท้ งั เกษตรกรที่ผ่านการรับรอง GAP และไม่ผ่านการรับรอง GAP ซึ่ งจากการสารวจปั ญหาใน
เบื้องต้นพบว่า เกษตรกรมีปัญหาด้านความรู ้ในการจัดการแปลงปลูก เนื่องจากคุณภาพผลผลิตลดลงหลังปลูกเป็ นเวลา 2-3 ปี
ต่อมาส่ งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพลดลง เกิดการสะสมโรคและแมลงเพิ่มมากขึ้น (อัจฉรา และคณะ, 2557) ใช้สารเคมีมากขึ้น
และทาให้ศตั รู พืชดื้อยา เกิดการระบาดของศัตรู พืชที่ควบคุมได้ยาก (สุ ภาพร และสังวาล, 2558) เกิดสารพิษตกค้าง มีตน้ ทุน
การผลิตสู งขึ้น (สุ มาลี และคณะ, 2557) และผลผลิตไม่ผ่านมาตรฐาน GAP จึงต้องมีการศึกษาปั จจัยและปั ญหาด้านความรู ้
และการปฏิบตั ิของเกษตรกร ในการปลูกสาวรสหวานตามหลักการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับความรู ้และการปฏิบตั ิของเกษตรกรผูป้ ลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบตั ิทางการ
เกษตรที่ดีและเหมาะสมมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากเสาวรสหวานสามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตร เพื่อให้ทราบถึง
ปั ญหาและสาเหตุ หรื อปั จจัยใดบ้าง มีความสัมพันธ์กนั อย่างไรที่ส่งผลต่อการได้รับความรู ้ และการนาความรู ้ไปปฏิบตั ิ เพื่อ
นาไปสู่การช่วยเหลือเกษตรกร และเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มการปลูกเสาวรสหวานได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ คือ เกษตรกรผูป้ ลูกเสาวรสหวานในพื้นที่ โครงการหลวง จังหวัดเชี ยงใหม่
จานวน 126 ราย ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ดังนี้
𝑛 =

𝑁
1+𝑁(𝑒)2
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โดยที่

n
คือ จานวนประชากรเป้ าหมาย
N
คือ จานวนตัวอย่าง
e
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ผวู ้ จิ ยั ยอมให้เกิดขึ้นได้ในการศึกษาครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ยอมให้เกิดค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างได้ ร้อยละ 97 ซึ่งจะได้จานวนตัวอย่างดังนี้
126
𝑛=
1 + 126 (.03)2
= 114 ราย
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีจานวน 114 ราย และผูว้ ิจยั ได้เพิ่มจานวนของกลุ่มตัวอย่าง จานวน10 ตัวอย่าง
ดังนั้น การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกร โดยใช้แบบสัมภาษณ์ท้ งั หมด จานวน 124 ราย เพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (ปลายเปิ ดและแบบปลายเปิ ด) ในช่วง
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 - มกราคม พ.ศ. 2561 ทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ จากนั้นนามาหาค่า
ความเชื่อถือได้ของแบบสัมภาษณ์ โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ Cronbach (1951) ก่อนนาไปทดสอบกับเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั และนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ ดังนี้
1. ท าการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา เพื่ อ อธิ บ ายข้อ มู ล พื้ น ฐานบางประการของเกษตรกรใช้ค่ า ความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า สู ง สุ ด (Maximum) ค่ า ต่ า สุ ด (Minimum) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
2. แบ่งระดับความรู ้ของเกษตรกรเป็ น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับความรู ้มาก (15-22 คะแนน) ปานกลาง (8-14 คะแนน) และน้อย
(0-7 คะแนน) และเกษตรกรที่ ตอบแบบสัมภาษณ์ดา้ นการปฏิ บตั ิ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี้ ปฏิ บตั ิมาก (ปฏิ บตั ิประจา 2.1- 3
คะแนน) ปานกลาง (ปฏิบตั ิบางครั้ง 1.1-2 คะแนน) และน้อย (ไม่เคยปฏิบตั ิ 0-1 คะแนน)
3. สถิ ติทดสอบสมมติ ฐานที่ ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิ สระ คื อ ปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุ คคล ปั จจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และตัวแปรตาม คือ ความรู ้และการปฏิบตั ิของเกษตรกรผูป้ ลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบตั ิทางการ
เกษตรที่ ดีและเหมาะสมในพื้นที่ โครงการหลวงจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านความรู ้ (Y1) และด้านการ
ปฏิบตั ิ (Y2) ทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังนี้
3.1) การวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) กับตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1.
เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. รายได้จากการปลูกเสาวรส 5. รายได้อื่นๆ 6. รายได้รวม 7. ประสบการณ์ปลูกเสาวรสหวาน
8. ประสบการณ์ทาการเกษตร 9. เงิ นทุนในการผลิตเสาวรสหวาน 10. ขนาดของพื้นที่ ทาการเกษตร 11. ขนาดพื้นที่ ปลูก
เสาวรสหวาน 12. แรงงาน 13. การติ ดต่อเจ้าหน้าที่ ในหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง 14. การอบรม GAP 15. การผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GAP

ผลและวิจารณ์ผล
1. ข้ อมูลลักษณะทัว่ ไป ได้ แก่ ปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางสังคม
พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 78.20 เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 46 ปี จบการศึ กษาประถมศึกษาปี ที่ 6 รายได้เฉลี่ย 12,648
บาท/เดื อน รายได้จากการปลูกเสาวรส เฉลี่ย 4,509 บาท/เดื อน รายได้อื่นๆ เฉลี่ย 8,179.84 บาท/เดื อน ประสบการณ์ปลูก
เสาวรส เฉลี่ย 2.25 ปี ประสบการณ์ทาเกษตร เฉลี่ย 11.86 ปี เงินทุนผลิตเสาวรส เฉลี่ย 13,175 บาท/ปี พื้นที่ทาเกษตร เฉลี่ย
9.17 ไร่ พื้นที่ปลูกเสาวรส เฉลี่ย 1.52 ไร่ ส่ วนใหญ่ไม่จา้ งแรงงาน ร้อยละ 62.10 รับข่าวสารทางการเกษตร ร้อยละ 96.80 มี
การติดต่อเจ้าหน้าที่ร้อยละ 56.50 เข้าอบรม GAP ร้อยละ 94.40 และร้อยละ 58.50 ผ่านมาตรฐาน GAP
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2. ประเด็นความรู้ และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ผล
การศึกษาแบ่งเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านความรู ้ในการปลูกเสาวรสหวาน พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ มีระดับความรู ้ อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 98.40 (Table 1)
2.2 ด้านการปฏิบตั ิในการปลูกเสาวรสหวาน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ มีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
(ปฏิบตั ิเป็ นประจา) (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. การวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีความสั มพันธ์ ต่อความรู้ และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรทีด่ แี ละเหมาะสม
จากการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ ความรู ้ ข องเกษตรกร (Y1) โดยใช้การวิเ คราะห์ ถ ดถอยพหุ (multiple
regression analysis) นาตัวแปรอิสระ 15 ตัวแปร เข้าสู่สมการ โดยใช้วธิ ีหลายขั้นตอน (stepwise) ปรากฏว่าได้ค่า
F
= 12.184; Sig = 0.000c หมายความว่า มีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 2 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม เมื่อพิจารณาค่า
สัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจเชิงพหุ (multiple coefficient of determination, R2) ปรากฏว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.233 หมายความว่า
ตัวแปรอิสระทั้งหมด สามารถอธิ บายการผันแปร (การเปลี่ยนแปลง) ของตัวแปรตามได้ ร้อยละ 13.30 โดยมีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรน้อยมาก และในบรรดาตัวแปรอิสระทั้งหมด 15 ตัวแปร มีตวั แปรอิสระจานวน 3 ตัวแปร ที่มีผลต่อตัวแปร
ตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรื อต่ ากว่า ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ทาการเกษตร ซึ่ งมีความสัมพันธ์เชิงบวก
และอายุ มีความสัมพันธ์เชิงลบ (Table 2)
จากการศึ กษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิ บตั ิของเกษตรกร (Y2) โดยใช้การวิเคราะห์วิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple
regression analysis) นาตัวแปรอิสระ 15 ตัวแปร เข้าสู่ สมการ โดยใช้วิธีหลายขั้นตอน (stepwise) ปรากฏว่าได้ค่า F = 8.612;
Sig. = 0.000c หมายความว่า มี ต ัว แปรอิ ส ระอย่า งน้อ ย 2 ตัว แปร ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ตัว แปรตาม เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจเชิงพหุ (multiple coefficient of determination, R2) ปรากฏว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.177 หมายความว่า
ตัวแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิ บายการผันแปร (การเปลี่ยนแปลง) ของตัวแปรตามได้ร้อยละ 17.70 และในบรรดาตัวแปร
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อิสระทั้งหมด 15 ตัวแปร มีตวั แปรอิสระ จานวน 3 ตัวแปร ที่ มีผลต่อ ตัวแปรตามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หรื อต่ากว่า ได้แก่ ขนาดของพื้นที่ทาการเกษตรมีผลเชิงลบ โดยตัวแปรที่มีผลเชิงบวก ได้แก่ ประสบการณ์ทาการเกษตรและ
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
ผลการศึกษาข้างต้น สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านความรู ้ ได้วา่ 1) เพศชายและเพศหญิงมีความรู ้ใน
การปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ แก้วตา และสุรพล (2560) ทาการศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความ
เข้าใจและการปฏิบตั ิในการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริ กหวานของเกษตรกรใน ตาบลโป่ งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
พบว่า เพศ มี ความสัมพันธ์กับความรู ้ ความเข้าใจและการปฏิ บัติในการใช้สารเคมี ฆ่าแมลงในการปลู กพริ กหวานของ
เกษตรกร 2) เกษตรกรที่ มี ประสบการณ์ ทาการเกษตรมาก มี ค วามรู ้ ในการปลู กเสาวรสหวานตามหลัก GAP มากกว่า
เกษตรกรที่มีประสบการณ์ทาการเกษตรน้อย อาจเป็ นเพราะเกษตรกรที่มีประสบการณ์ทาการเกษตรมาก มีการสะสมความรู ้
มาเป็ นเวลานาน ส่ งผลให้เกษตรกรเกิ ดความเข้าใจและมี การปฏิ บัติในการปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP มากกว่า
สอดคล้องกับ พรรณทิวา และบุศรา (2560) ทาการศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจและการปฏิบตั ิของเกษตรกรในการผลิตข้าว
หอมมะลิ ที่ มีการปฏิบตั ิทางการเกษตรดี ที่เหมาะสม จ. มหาสารคาม พบว่า เกษตรกรที่มีประสบการณ์ปลูกข้าวหอมมะลิ
ระหว่าง 2-4 ปี มีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตามคาแนะนามากกว่า เกษตรกรที่มีประสบการณ์ระยะเวลาไม่เกิ น 1 ปี
อย่างมีนยั สาคัญ 3) เกษตรกรที่มีอายุนอ้ ยมีความรู ้เกี่ยวกับการปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP มากกว่าเกษตรกรที่ มีอายุ
มาก สอดคล้องกับ จิ รวรรณ และคณะ (2555) ทาการศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการผลิ ต
มะม่วงตามแนวทางการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร อ. ปากช่อง จ. นครราชสี มา พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการผลิตมะม่วงตามแนวทางการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์เชิงลบ อาจ
กล่าวได้วา่ เกษตรกรที่มีอายุนอ้ ยมีความสนใจเกี่ยวกับการทาเกษตรแบบ GAP และสามารถหาความรู ้ได้จากหลายช่องทาง
เช่น การค้นคว้าจากอินเทอร์ เน็ต จึ งทาให้เกษตรกรที่มีอายุนอ้ ยแสวงหาความรู ้และมีความเข้าใจการทาเกษตรแบบ GAP
มากกว่าเกษตรกรที่มีอายุมาก
ผลการศึ กษาสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านการปฏิ บัติ ได้ว่า 1) เกษตรกรที่ มีขนาดของพื้นที่ ทา
การเกษตรน้อ ยมี การปฏิ บัติ ในการปลู กเสาวรสหวานตามหลัก GAP ในระดับที่ ดี กว่า เกษตรกรที่ มี ขนาดของพื้นที่ ทา
การเกษตรมาก สอดคล้องกับ ศุทธิดา (2559) ทาการศึกษาเรื่ อง ความรู ้และการปฏิบตั ิตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตร
ผูป้ ลูกผัก อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ พบว่า การถือครองที่ดินมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการปฏิบตั ิของเกษตรกรอย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิ ติ 2) เกษตรกรที่ มีประสบการณ์ ทาการเกษตรมากมี การปฏิ บตั ิ ในการปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP ได้ดีกว่า
เกษตรกรที่มีประสบการณ์ทาการเกษตรน้อย อาจเป็ นเพราะเกษตรกรที่มีประสบการณ์ทาการเกษตรมาก มีการปฏิบตั ิในการ
ปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP มาเป็ นเวลานานกว่า จึงทาให้เกิดความชานาญ สอดคล้องกับ พรรณทิวา และบุศรา (2560)
ทาการศึกษาเรื่ อง ความรู ้ความเข้าใจและการปฏิ บตั ิของเกษตรกรในการผลิตข้าวหอมมะลิ ที่มีการปฏิบตั ิทางการเกษตรดีที่
เหมาะสม จ. มหาสารคาม พบว่า เกษตรกรที่มีประสบการณ์ปลูกข้าวหอมมะลิระหว่าง 2-4 ปี มีความรู ้ความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ิตามคาแนะนามากกว่า เกษตรกรที่มีประสบการณ์ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี อย่าง มีนยั สาคัญ 3) เกษตรกรที่เคยเข้ารับการ
อบรม GAP มีการปฏิบตั ิในการปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP ได้ดีกว่าเกษตรกรที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม GAP สอดคล้อง
กับ เจริ ญ (2555) ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผูป้ ลูกลิ้นจี่ อ. ฝาง จ. เชียงใหม่
พบว่า เกษตรกรที่ได้รับการอบรม GAP มีการปฏิบตั ิเกษตรดีที่เหมาะสมสาหรับลิ้นจี่ได้ดีกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้รับการอบรม
GAP
4. ปัญหาและความต้ องการของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวาน
4.1 ปัญหาด้ านศัตรู พืชของเสาวรสหวาน
เกษตรกรพบปั ญหาด้านโรคที่ เกิ ดจากไวรั สมากที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 15.32 เนื่ องจากโรคไวรัสเป็ นโรคที่
สาคัญของเสาวรสหวาน ซึ่ งเป็ นโรคที่ ติดมากับต้นพันธุ์และไม่สามารถกาจัดได้ มี เพียงวิธีการบารุ งรั กษาต้นให้มีความ
แข็งแรงเท่านั้น รองลงมาคือปั ญหาผลเน่าที่เกิดจากเชื้อรา ร้อยละ 12.90 ในช่วงฤดูแล้งมักจะพบปั ญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรู พืช
ร้อยละ 8.80 ถัดมาเป็ นปั ญหาด้านอื่นๆ ที่พบ คือ ลักษณะอาการผลเหี่ ยว ร้อยละ 5.65 ที่ยงั ไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั และปั ญหา
ใบจุดที่ เกิ ดจากเชื้ อรา ร้อยละ 3.23 ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 37.10 มีความต้องการในการใช้สาร ชี วภัณฑ์ป้องกันกาจัดศัตรู พื ช
เนื่องจากมีความปลอดภัย และเป็ นที่ยอมรับของตลาดโครงการหลวง แนวทางการแก้ไข ควรทาการส่งเสริ มให้มีการใช้สาร
ชีวภัณฑ์มากยิง่ ขึ้น โดยให้ความรู ้ วิธีการใช้ หรื อการผลิตสารชีวภัณฑ์สาหรับใช้เอง
4.2 ปัญหาด้ านผลผลิตของเสาวรสหวาน
เกษตรกรมีปัญหาในสองประเด็นที่เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 4.03 คือปั ญหาการขาดแคลนน้ าในการเพาะปลูก
ซึ่งอาจจะต้องมีการสร้างถังสาหรับเก็บน้ า และปั ญหาจากพ่อค้าคนกลาง ที่มีการกดราคาผลผลิต รองลงมาเกษตรร้อยละ 3.23
เป็ นปั ญหาด้านคุณภาพของการผลิต เจ้าหน้าที่จะต้องมีการเข้าสารวจแปลงปลูก ติดตามและให้คาแนะนาอย่างสม่ าเสมอ
ทั้งนี้ เกษตรกรต้องให้ความสนใจและปฏิ บตั ิตามคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ เช่นกัน และเมื่อพบปั ญหาควรแจ้งเจ้าหน้าที่ ให้
ทราบโดยเร็ ว และร้อยละ 0.81 เป็ นปั ญหาด้านต้นทุนในการผลิตสูง และแรงงานต่า
4.3 ปัญหาด้ านการติดตามและให้ คาแนะนาเกีย่ วกับการปลูกเสาวรสหวานจากเจ้ าหน้ าที่
เกษตรกรร้อยละ 52.42 มีปัญหาด้านการติดตามที่ไม่ทวั่ ถึงจากเจ้าหน้าที่ รองลงมาร้อยละ 33.06 มีปัญหาด้าน
การไม่ได้รับการแนะนาจากเจ้าหน้าที่ และร้อยละ 5.65 มีปัญหาด้านขาดการอบรมถ่ายทอดความรู ้ เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ มี
จานวนที่ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างทัว่ ถึง
4.4 ข้ อเสนอแนะของเกษตรกร
1) ต้องการให้เจ้าหน้าที่มีความใกล้ชิดกับเกษตรกร มีการเข้าติดตามเกี่ยวกับการดูแลเสาวรสหวานบ่อย
ขึ้น และมีการให้ข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับเสาวรสหวานตลอดเวลา มีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลแปลง
2) ต้องการให้มีการประกันราคารับซื้อทุกเกรดในราคาเดียวกัน ไม่ต่ากว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม
3) ให้มีการศึกษาและผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้ องกันกาจัดศัตรู พืชที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง สามารถป้ องกัน
กาจัดศัตรู พืชได้อย่างรวดเร็ ว
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สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาความรู ้และการปฏิ บตั ิของเกษตรกรผูป้ ลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP ในพื้นที่ โครงการหลวง จ.
เชี ยงใหม่ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 78.20 เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 46 ปี จบการศึ กษาประถมศึกษาปี ที่ 6 รายได้เฉลี่ย 12,648
บาท/เดือน รายได้จากเสาวรส เฉลี่ย 4,509 บาท/เดือน รายได้อื่นๆ เฉลี่ย 8,179.84 บาท/เดือน ประสบการณ์ปลูกเสาวรส เฉลี่ย
2.25 ปี ประสบการณ์ทาเกษตร เฉลี่ย 11.86 ปี ต้นทุนผลิตเสาวรส เฉลี่ย 13,175 บาท/ปี พื้นที่ทาเกษตร เฉลี่ย 9.17 ไร่ พื้นที่
ปลูกเสาวรส เฉลี่ย 1.52 ไร่ ส่วนใหญ่ไม่จา้ งแรงงาน ร้อยละ 62.10 รับข่าวสารทางการเกษตรจากแหล่งต่างๆ ร้อยละ 96.80 มี
การติดต่อเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 56.50 เข้าอบรม GAP ร้อยละ 94.40 และ ร้อยละ 58.50 ผ่านมาตรฐาน GAP
ด้านความรู ้ พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ มีความรู ้อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ น ร้อยละ 98.40 (เฉลี่ย 19.48 คะแนน) โดย
ประเด็นการสัมภาษณ์ที่เกษตรกรส่ วนใหญ่มีความรู ้มากที่สุด คือ ด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยวในเรื่ อง
ผลิตผลที่มีความเสี ยหายจากการเก็บเกี่ ยว และมีตาหนิ ตอ้ งมีการคัดแยกก่อนจัดเรี ยงในภาชนะบรรจุ และด้านสุ ขลักษณะ
ส่ วนบุคคล เรื่ อง ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องมีความรู ้ในการป้ องกันอันตรายจากสารพิษ เช่น เสื้ อผ้าที่สวมใส่ ตอ้ งมิดชิด มีหน้ากาก ผ้า
ปิ ดปาก ถุงมือ รองเท้า การพ่นยาที่ อยู่เหนื อลม การทาความสะอาดร่ างการหลังพ่นยา รองลงมาเป็ นด้านวัตถุอนั ตรายทาง
การเกษตร เรื่ อง สามารถใช้ปุ๋ยเคมีหรื อสารเคมีในการปลูกเสาวรสหวานตามระบบ GAP ได้ในปริ มาณที่กรมวิชาการกาหนด
และประเด็นการสัมภาษณ์ที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ้นอ้ ยที่สุด คือ ด้านการบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบ
ด้านการปฏิบตั ิ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบตั ิเป็ นประจา (ค่าเฉลี่ย 2.31) โดยประเด็นที่เกษตรกรส่วนใหญ่
มีการปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ด้านวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร เรื่ อง หยุดใช้วตั ถุอนั ตรายก่อนการเก็บเกี่ยวตามช่วงเวลาที่กาหนด
รองลงมาเป็ นด้านการเก็บเกี่ยวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ ยว เรื่ อง ไม่เก็บผลิตผลไว้ในบริ เวณใกล้กบั สารเคมี หรื อวัตถุ
อันตราย หรื อบริ เวณที่ เสี่ ยงจากการปนเปื้ อนผลิตผล และมีการคัดแยกผลิตผลที่ ไม่ได้คุณภาพและขนาดตามข้อกาหนด
ประเด็นที่เกษตรกรส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดคือ ด้านน้ า เรื่ อง การตรวจวัดคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าในสภาพแวดล้อม
เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้ อนวัตถุ หรื อสิ่ งที่เป็ นอันตรายต่อผลิตผล ดังนั้น ควรทาการส่งเสริ มที่เน้นการให้ความรู ้ที่ชดั เจนและ
ติดตามการปฏิบตั ิในแต่ละเรื่ องของแต่ละด้าน ที่เกษตรกรมีความรู ้และการปฏิบตั ิที่นอ้ ยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกร
ปฏิบตั ิได้อย่างถูกวิธี

กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าแบบอิ สระฉบับนี้ สาเร็ จได้ด้วยความกรุ ณาของ รองศาสตราจารย์ ดร. สุ รพล เศรษฐบุ ตร ประธาน
กรรมการที่ ปรึ กษา ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ เจ้า หน้า ที ่ ภ าควิช าส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ก ารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ทุกท่านที่ ให้ความรู ้ คาแนะนาและคาปรึ กษาแก่ผูว้ ิจยั เสมอมา
ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
เจ้าหน้าที่โครงการหลวง และเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวง จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ให้ความช่วยเหลือให้ความร่ วมมือในการ
ตอบแบบสัมภาษณ์ และกรุ ณาให้ขอ้ มูลต่างๆ ที่ เป็ นประโยชน์ในการวิจยั ครั้งนี้
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ประสิ ทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรทีม่ ีฤทธิ์ต่อเพลีย้ ไฟข้ าว
Effect of Herbal Extracts on Rice Thrips, Stenchaetothrips biformis
มนตรี เอี่ยมเจริ ญ1* ปภพ สิ นชยกุล1,2 และ วิชยั สรพงษ์ไพศาล1,2
Montri Aiemcharoen1* , Pabhop Sinchayakul1,2 and Wichai Sorapongpaisal1,2

บทคัดย่อ
เพลี้ยไฟข้าวเป็ นแมลงศัตรู สาคัญของข้าวในระยะแตกกอ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบข้าวทาให้
ใบเหลืองและเหี่ ยวแห้งตายในที่ สุด การใช้สารสกัดจากพืชเป็ นทางเลือกของการป้ องกันกาจัดเพลี้ยไฟข้าวที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม จึ งทาการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดเฮกเซนจากพืชสมุนไพร 9ชนิ ดได้แก่ ยูคาลิปตัส
ยาสู บ ประคาดี ควาย หนอนตายอยาก ว่านน้ า ผกากรอง บอระเพ็ด สะเดา และสาบเสื อ ที่ ความเข้มข้น 20% (น้ าหนัก/
ปริ มาตร) ในการป้ องกันกาจัดเพลี้ยไฟข้าว โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จานวน 3 ซ้ า ฉี ดพ่นสาร
สกัด 1 ครั้ง เมื่อข้าวอายุ 7 วัน และตรวจนับเพลี้ยไฟข้าวก่อนและหลังฉี ดพ่นสารทุกวันเป็ นเวลา 4 วัน ผลการทดสอบ พบว่า
สารสกัดจากบอระเพ็ดมีประสิ ทธิภาพดีที่สุดในการป้ องกันกาจัดเพลี้ยไฟข้าว
คาสาคัญ : สารสกัดสมุนไพร, เพลี้ยไฟข้าว
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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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บทนา
ปั จจุบนั ผูท้ ี่บริ โภคข้าวตระหนักถึงความสาคัญเรื่ องความปลอดภัยในด้านของสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นเกษตรกรควร
แก้ไขปั ญหาอันตรายจากการใช้สารเคมี เพื่อให้มีการผลิตข้าวที่มีความปลอดภัยจากสารฆ่าแมลงในฤดูการเพาะปลูกข้าว
(Oryza sativa L.) มัก พบปั ญ หาการระบาดของเพลี้ ยไฟ Stenchaetothrips biformis (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae)
ซึ่ งในระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัยสามารถทาลายข้าวด้วยการดูดกิ นน้ าเลี้ยงจากใบข้าวที่ยงั อ่อน เมื่อข้าวเริ่ มโตขึ้นใบที่ถูก
ทาลายมีลกั ษณะเหี่ ยวบริ เวณขอบใบ และม้วนเข้าหากลางใบ มักพบเพลี้ยไฟข้าวอาศัยอยูใ่ นบริ เวณใบที่มว้ น พบทาลายข้าว
ในระยะกล้าหรื อหลังปั กดาอายุ 2-3 สัปดาห์ พบการระบาดมากโดยเฉพาะฤดูร้อน อากาศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกัน
และนาข้าวมีลกั ษณะขาดน้ า ซึ่งในช่วงที่มีการระบาดมากสามารถทาให้ตน้ ข้าวแห้งตายได้ (สานักวิจยั และพัฒนาข้าว, 2556)
การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อควบคุมเพลี้ยไฟในนาข้าวเป็ นทางเลือกหนึ่ งในการลดปั ญหาจากการใช้สารฆ่าแมลง
เนื่ องจากมีประสิ ทธิ ภาพในการกาจัด และขับไล่แมลง มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรผูใ้ ช้สารและผูบ้ ริ โภค รวมทั้งไม่ส่งผล
กระทบต่อระบบนิ เวศ และเป็ นการนาพืชสมุนไพรจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยทัว่ ไปพบว่า
สารจากธรรมชาติที่สกัดได้จากพืช สลายตัวเร็ วในสภาพแวดล้อม และมีพิษต่าต่อสัตว์เลือดอุ่น (สุ ภาณี , 2532) นอกจากนี้ยงั
พบว่าสารสกัดจากพืชมีสารที่เป็ นองค์ประกอบจานวนมากแมลงสามารถสร้างความต้านทานได้ยากต่อสารสกัดเหล่านั้น
(Visetson, 1991) อย่างไรก็ตามการศึ กษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
9 ชนิ ด ได้แก่ ยูคาลิปตัส ยาสู บ ประคาดีควาย หนอนตายอยาก ว่านน้ า ผกากรอง บอระเพ็ด สะเดา และ สาบเสื อ ที่สกัด
ด้วยตัวทาละลายเฮกเซน ที่มีต่อเพลี้ยไฟข้าว เพื่อเป็ นทางเลือกในการป้ องกันกาจัดเพลี้ยไฟในนาข้าว

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมสารสกัด
รวบรวมสมุนไพร9 ชนิ ด ได้แก่ ยูคาลิปตัส ยาสู บ ประคาดี ควาย หนอนตายอยาก ว่านน้ า ผกากรอง บอระเพ็ด
สะเดา และสาบเสื อ ตามฤดูกาล และระยะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวโดยใช้ ใบยูคาลิปตัส ใบยาสู บ ผลประคาดีควาย ราก
หนอนตายอยาก เหง้าว่านน้ า ใบผกากรอง เถาบอระเพ็ด เมล็ดสะเดา และใบสาบเสื อ โดยใช้ใบแก่ ผลสุก ลาต้นที่เจริ ญเติบโต
เต็มที่ และรากแก่ ของสมุนไพรดังกล่าว เพื่อได้สารจากสมุนไพรที่มีคุณภาพ นาไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง แล้วบดให้เป็ นผงละเอียด ชัง่ น้ าหนักผงบดจากพืชทดสอบแต่ละชนิ ดจานวน 200 กรัม แช่ในตัวทา
ละลายเฮกเซนปริ มาตร 1000 มิลลิลิตร ที่บรรจุอยูใ่ นบีกเกอร์ ทาการกวนสารด้วยเครื่ องกวนสารที่ความเร็ วรอบในการหมุน
1,000 รอบ/นาที เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง จากนั้นแช่สารทิ้งไว้ 5 วัน กรองด้วยผ้าขาวบาง เพื่อแยกกากของสมุนไพรทั้ง 9 ชนิ ด
ออก นาสารละลายที่ ได้ไปกรองผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 จากนั้นทาการระเหยตัวทาละลายเฮกเซนออกด้วย
เครื่ องระเหยแห้งสูญญากาศ (rotary evaporator) จนหมด เหลือส่วนที่เป็ นสารสกัดเข้มข้น นาสารที่ได้มาเจือจางจนได้ความ
เข้มข้น 20 % ผสมสารลดแรงตึงผิวTween 80 ปริ มาณ 1 มิลลิลิตร เพื่อใช้ทดลองต่อไป
2. การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากสมุนไพร 9 ชนิดต่ อการป้องกันกาจัดเพลีย้ ไฟข้ าว
ปลู ก ข้า วพัน ธุ์ ห อมปทุ ม ในแปลงนาของคณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในเดือนเมษายน 2560 เมื่อต้นกล้าข้าวที่ใช้ทดสอบอายุ 7 วัน ทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
สารสกัดจากสมุนไพร 9 ชนิ ดต่อการป้ องกันกาจัดเพลี้ยไฟข้าวโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มบล็อกสมบูรณ์ (RCBD)
จานวน 3 ซ้ า ซึ่ งขนาดแปลงที่ใช้ทดลองมีขนาดกว้าง 2 ยาว 5 เมตร โดยมีช่วงห่ างระหว่างแปลง ขนาดกว้าง 2 ยาว 5 เมตร
จากนั้นทาการสารวจปริ มาณเพลี้ยไฟในนาข้าวก่อนการฉี ดพ่น และฉี ดพ่นสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่เตรี ยมไว้ลงบนต้น
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ข้าวในแปลงในช่วงเวลา 15.00 น. และบันทึกจานวนเพลี้ยไฟหลังจากการฉี ดพ่นสาร 1, 2, 3 และ4 วัน ในเวลา 6.00 น. ตรวจ
นับเพลี้ยไฟ
ด้วยวิธี Relative method ใช้แผ่นอะคริ ลิกสี ขาว ขนาดเท่ากระดาษ A4 โฉบบริ เวณต้นข้าวในระยะหนึ่ งช่วงแขน
แล้วนับจานวนเพลี้ยไฟบนแผ่นอะคริ ลิกด้วยสายตา

การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new
multiple range test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (P<0.05)

ผลและวิจารณ์ผล
ทาการทดสอบประสิ ทธิภาพสารสกัดจากพืชสมุนไพร 9 ชนิด ที่สกัดด้วยตัวทาละลายเฮกเซนที่ความเข้มข้น 20 %
(น้ าหนัก/ปริ มาตร) โดยสารวจเพลี้ยไฟในแปลงข้าวก่อนการฉี ดพ่นสาร พบว่าค่าเฉลี่ยจานวนเพลี้ยไฟก่อนการฉี ดพ่น อยู่
ในช่วง 29.00- 65.33 ตัวต่อกรรมวิธี เมื่อเวลาผ่านไป 1 วัน หลังการฉี ดพ่นสาร พบว่าสารสกัดจากสาบเสื อมีประสิ ทธิ ภาพดี
ที่ สุดในการป้ องกันกาจัดเพลี้ยไฟโดยพบจานวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย 4.00 ตัว ซึ่ งไม่แตกต่างทางสถิติกบั สารสกัดจากบอระเพ็ด
สะเดา ยาสู บ ยูคาลิปตัส หนอนตายอยาก ว่านน้ า ประคาดีควาย และผกากรอง ที่พบจานวนเพลี้ยไฟอยูใ่ นช่วง 4.33 -10.67
ตัว แต่แตกต่างทางสถิติกบั กรรมวิธีที่ไม่ฉีดพ่นสารซึ่ งพบจานวนเพลี้ยไฟเฉลี่ยเท่ากับ 29.67 ตัว เมื่อเวลาผ่านไป 2 วันหลัง
การฉี ดพ่นสาร พบว่าสารสกัดจากว่านน้ า และยาสู บ มีจานวนเพลี้ยไฟน้อยที่ สุดเท่ากับ 6.00 ตัว ซึ่ งแตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารที่พบจานวนเพลี้ยไฟข้าว19.00 ตัว เมื่อเวลาผ่านไป 3 วัน หลังการฉี ดพ่นพบว่าสารสกัดจากพืช
สมุนไพรทั้ง 9 ชนิด ยังคงพบจานวนเพลี้ยไฟข้าวน้อยกว่ากรรมวิธีที่ไม่ได้ฉีดพ่นสาร และในวันที่ 4 หลังการฉี ดพ่นสาร สาร
สกัดจากบอระเพ็ดมีประสิ ทธิภาพดีที่สุดในการป้ องกันกาจัดเพลี้ยไฟข้าวโดยพบปริ มาณเพลี้ยไฟ 7.33 ตัว ซึ่งไม่แตกต่างทาง
สถิ ติกับสารสกัดจากผกากรอง หนอนตายอยาก สะเดา สาบเสื อ ว่านน้ า ยาสู บ ประคาดี ควาย ยูคาลิ ปตัส ดังแสดงใน
(ตารางที่1)
ซึ่งจากผลการทดสอบประสิ ทธิภาพพืชสมุนไพร 9 ชนิด ที่สกัดด้วยตัวทาละลายเฮกเซน สอดคล้องกับรายงานของ
บุญส่ง (2538) ที่ทาการสกัดบอระเพ็ดด้วยเฮกเซน พบว่าที่ความเข้มข้น 0.05% มีฤทธิ์ฆ่าหนอนเจาะสมอฝ้ายในระยะ 1 วัน
พฤกษ์ (2544) พบว่าสารสกัดจากสะเดามีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันแมลงในนาข้าว ปั ทมา (2539) รายงานว่าใบสาบเสื อ
ออกฤทธิ์ฆ่าแมลงศัตรู คะน้าสอดคล้องกับ โศรยา (2531) พบว่าสารสกัดจากสาบเสื อกาจัดเพลี้ยอ่อนได้ดี ชนานันท์ และคณะ
(2550) พบว่าสารสกัดจากยาสูบมีฤทธิ์สูงสุดในการควบคุมลูกน้ ายุงลาย ส่วนใบสาบเสื อ และบอระเพ็ดมีฤทธิ์รองลงมา
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ตารางที1่ ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 9 ชนิดต่อการป้ องกันกาจัดเพลี้ยไฟข้าว
เปอร์เซ็นต์การไล่แมลง
พืชสมุนไพร
เวลาหลังการทดสอบ (วัน)
ก่อนการฉี ดพ่น
1วัน
2วัน
3วัน
4วัน
หลังการฉี ดพ่น หลังการฉี ดพ่น หลังการฉี ดพ่น
หลังการฉี ดพ่น
สาบเสื อ
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
บอระเพ็ด
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
ว่านน้ 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
ประคาดีควาย
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
ยูคาลิปตัส
56.33±13.58bc
6.33±3.06a
11.67±2.08ab
9.00±1.00ab
13.00±3.46ab
ไม่ฉีดพ่นสาร
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
1
ค่าเฉลี่ยตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแต่ละคอลัมน์มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % เปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

สรุ ปผลการวิจัย
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพพืชสมุนไพร 9 ชนิ ด ที่ สกัดด้วยตัวทาละลายเฮกเซน ที่ ความเข้มข้น 20 % (น้ าหนัก/
ปริ มาตร) พบว่าจานวนเพลี้ยไฟข้าวก่อนการฉี ดพ่น อยู่ในช่วง 29.00 ถึง 65.33ตัว เมื่อเวลาผ่านไป 4 วัน หลังการฉี ดพ่น
พบว่าสารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 9 ชนิ ดได้แก่ ยูคาลิ ปตัส ยาสู บ ประคาดี ควาย หนอนตายอยาก ว่านน้ า ผกากรอง
บอระเพ็ด สะเดา และสาบเสื อ มีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันกาจัดเพลี้ยไฟข้าวโดยสารสกัดจากบอระเพ็ดมีประสิ ทธิ ภาพดี
ที่สุด
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในตาบลบางขัน อาเภอบางขัน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช รวบรวมข้อมูลโดยสอบถามเกษตรกรชาวสวนยางพารา 18 หมู่บา้ น จานวน 2,217 ราย คัดเลือก
ตัวอย่างร้ อยละ 5 ของประชากร ได้ตวั อย่าง จานวน 110 ราย วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบแบบที และการทดสอบแบบเอฟ ในประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกร ศึ กษาระดับและปั จจัยที่ มีผลต่อคุณภาพชี วิตของเกษตรกร ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิ จ และด้านชี วิตในชุมชน รวมทั้งปั ญหาและข้อเสนอแนะที่ มีต่อคุณภาพชี วิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ใน
ตาบลบางขัน อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมี อายุเฉลี่ ย 48.68 ปี จบการศึ กษาชั้น
ประถมศึ กษา มี สมาชิ กในครั วเรื อน เฉลี่ ย 4 คน มี แรงงานในภาคการเกษตร เฉลี่ ย 3 คน/ครั วเรื อน มี แรงงานนอกภาค
การเกษตร เฉลี่ ย 1 คน/ครั ว เรื อ น เกษตรกรส่ ว นใหญ่เป็ นสมาชิ ก กลุ่ม ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครอง เฉลี่ย 18.03 ไร่ มีรายได้ครัวเรื อน เฉลี่ย 15, 418.18 บาท มีหนี้ สิน เฉลี่ย 89,127.27 บาท ส่ วนใหญ่
ได้รับข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ และติดตามข่าวสารการเกษตรทุกวัน การศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านต่างๆในภาพรวม
พบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวและปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตในชุมชน มีคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนปั จจัย
คุณภาพชี วิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จอยูใ่ นระดับน้อย และแยกเป็ นประเด็น คือ อายุต่างกันมีคุณภาพชี วิตด้านความ
มัน่ คงทางเศรษฐกิ จต่างกัน แรงงานภาคการเกษตร และพื้นที่ ถือครอง ต่างกันมีคุณภาพชี วิตด้านชี วิตครอบครัวและด้าน
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จต่างกัน นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลข่าวสาร และรายได้ครั วเรื อนที่ ต่างกัน มี คุณภาพชี วิตด้านชี วิต
ครอบครัวต่างกัน ในภาพรวมเกษตรกรชาวสวนยางพารามี ขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับการมี คุณภาพชี วิตที่ ดี คื อ การอยู่อย่าง
พอเพียง การทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย และการคิดบวก
คาสาคัญ : 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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บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มี เ นื้ อ ที่ ป ลู ก ยางพารามากเป็ นอัน ดับ สองของโลกรองจากประเทศ อิ น โดนี เ ซี ย
มีเกษตรกรที่ปลูกยางพารารวมทั้งประเทศประมาณ 6 ล้านคน หรื อประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ (ศูนย์วิจยั
กสิ กรไทย, 2558) ประเทศไทยมีเนื้ อที่ปลูกยางพาราประมาณ 18 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 4.43 ล้านตัน โดยประเทศอินโดนี เซี ย
มีเนื้ อที่ปลูกยางพาราทั้งสิ้ น 22.45 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 3.17 ล้านตัน และ 3.23 แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มี
การส่งออกยางพาราเป็ นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีการส่งออกยางพาราประมาณ 3.91 ล้านตัน ซึ่งประเทศจีนเป็ นประเทศที่มี
การนาเข้ายางพาราจากประเทศไทยมากที่สุด จานวน 2.12 ล้านตัน ประเทศมีการใช้ยางพาราในประเทศเพียงประมาณร้อย
ละ 13 จากผลผลิตที่ผลิตได้ท้ งั หมด การใช้ยางพาราในประเทศไทยจะใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อ ถุงมือยาง ยางยืด ยางรัดของ
และอุตสาหกรรมอื่น ๆ สาหรับต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบของเกษตรกร มีตน้ ทุนคิดเป็ น 63.08 บาทต่อกิโลกรัม (สานักวิจยั
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558)
จากอดีตที่ผา่ นมาปี 2554 จะพบว่า ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ โดยเฉพาะยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 เกษตรกรขาย
ได้ร าคาสู ง ถึ ง 129 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ในขณะที่ น้ า ยางสด เกษตรกรขายได้ 120 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม (ส านัก วิจัย เศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2558) หลังจากนั้นราคายางพาราได้ลดลงอย่างต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 และน้ ายางดิบ
เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 38 บาท และ 37 บาท (สถาบันวิจยั ยาง, 2559) และปริ มาณการส่ งออกรวมทั้งมูลค่าการส่ งออก
ยางพารา จะเห็นได้วา่ ธุรกิจยางพาราของไทยมีแนวโน้มที่ไม่สดใส ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากผลผลิตยางพาราล้นตลาด เนื่องจาก
ประเทศไทยได้เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา ซึ่ งเป็ นที่ทราบกันว่ากลไกของราคาสิ นค้าขึ้นอยู่กบั อุปสงค์และอุปทานของสิ นค้า
นอกจากนี้ยงั มีความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทาให้ราคายางพาราและความต้องการใช้ยางพาราของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ งในปั จจุบนั ยางพาราต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่ งผลให้ราคายางพาราปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ ง
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของชาวสวนยางพาราในประเทศไทย ถึงแม้หน่วยงานราชการมีความพยายามเข้ามาบรรเทา
ความเดือดร้อน ซึ่งตาบลบางขัน อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นอีกตาบลหนึ่งที่มีพ้นื ที่ปลูกยางพาราเป็ นจานวน
มาก ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทาสวนยางพารา ตาบลบางขัน ประกอบด้วย 18 หมู่บา้ น โดยมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา
ทั้งหมด 2,217 ไร่ ปั จจุบนั เกษตรกรกาลังประสบปั ญหาราคายางตกต่ าอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งส่ งผลต่อคุณภาพชี วิตความเป็ นอยู่
ของเกษตรกรโดยตรง
จากปั ญหาดังกล่าวที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในตาบลบางขัน อาเภอบางขัน ประสบปั ญหา จึงทาให้เกิดแนวคิด
ที่จะทาวิจยั เรื่ อง คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในตาบลบางขัน อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อ
ได้ทราบถึ งระดับคุณภาพชี วิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในตาบลบางขัน อาเภอบางขัน และทาให้รู้ถึงปั จจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา เพื่อจะได้ปรับปรุ งและทาให้เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีข้ ึน

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้กาหนดพื้นที่ศึกษาตาบลบางขัน อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประกอบด้วย 18 หมู่บา้ น
โดยใช้แนวคิดการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา คือ เกษตรกรที่อาศัยอยูใ่ นตาบลบางขัน อาเภอบางขัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน
18 หมู่บา้ น ที่ประกอบอาชีพทาสวนยางพาราและได้ข้ ึนทะเบียนไว้กบั สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางพาราใน
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีประชากรทั้งสิ้น 2,217 ราย
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ของจานวนประชากร ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีจบั สลาก (Lottery) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งสิ้น 110 คน (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
หมู่ที่
ชื่อหมู่บา้ น
จานวนเกษตรกรผูท้ าสวนยางพารา
รวมทั้งหมด (ราย)

จานวนตัวอย่าง (ราย)

1

บ้านปากแพรก

118

6

2

บ้านพรุ เตย

72

4

3

บ้านคลองเสาเหนือ

62

3

4
5

บ้านควนตอ
บ้านยูงงาม

189
118

9
6

6

บ้านไร่ ยาว

109

5

7

บ้านควนประ

291

15

8

บ้านโคกเหรี ยง

91

5

9

บ้านคลองลานาว

118

6

10

บ้านทุ่งอินทนิน

189

9

11

บ้านไสเตาอ้อย

195

9

12
หมู่ที่

บ้านเขาดิน
ชื่อหมู่บา้ น

98

5
จานวนเกษตรกรผูท้ าสวนยางพารา

รวมทั้งหมด (ราย)

จานวนตัวอย่าง (ราย)

13

บ้านวังทอง

134

7

14

บ้านควนประหน้าเขา

80

4

15

บ้านหนองแสง

128

6

16

บ้านทับกลาง

67

3

17

บ้านพรุ หว้า

33

2
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บ้านควนออก

125

6

รวม

2,217

110

ทีม่ า: สานักงานเกษตรอาเภอบางขัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช (2560)
เครื่ องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้แ บบสอบถามแบบมี โ ครงสร้ า งที่ ส ร้ า งขึ้ นจากแนวคิ ด ทฤษฎี และ
ผลงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ประกอบด้ว ยค าถามแบบปิ ด (closeended questionnaire) และค าถามแบบเปิ ด (Open ended
questionnaire) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของเกษตรกร ลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลายปิ ด และคาถามปลายเปิ ด
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยคุณภาพชีวิตใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านชีวิตครอบครัว ด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
และด้านชีวติ ในชุมชน ลักษณะคาถามจะเป็ นแบบให้เลือกตอบ
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับคุณภาพชี วิตที่ ดีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในตาบลบางขัน อาเภอบางขัน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด ผูต้ อบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบคาถาม
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
เพื่อให้เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ดาเนินการโดยนาแบบสอบถามไปทดสอบ
ในกลุ่มประชากรในพื้นที่ ๆ ไม่ได้รับการสุ่มคัดเลือก และคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟา ด้วยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ผลการทดสอบแบบสอบถามคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ จัด ท าขึ้ น และผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ องมื อ แล้ว
ประกอบด้วย 3 ด้าน แต่ละด้านมีจานวนข้อคาถาม ดังนี้
1. ด้านชีวิตครอบครัว จานวน 18 ข้อ และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา เท่ากับ 0.910 หมายความว่า ข้อคาถาม
ปั จจัยคุณภาพชีวติ ด้านนี้ มีความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 91.00
2. ด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ จานวน 10 ข้อ และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา เท่ากับ 0.794 หมายความว่า
ข้อคาถามปั จจัยคุณภาพชีวติ ด้านนี้ มีความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 79.40
3. ด้านชีวิตในชุมชน จานวน 15 ข้อ และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา เท่ากับ 0.710 หมายความว่า ข้อคาถาม
ปั จจัยคุณภาพชีวติ ด้านนี้ มีความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 71.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ขอ้ มูลส่ วนนี้ โดยใช้โปรแกรมสถิ ติส าเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิ ติประกอบด้ว ย ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Average mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบแบบที (T - test) และ
การทดสอบแบบเอฟ (F - test) ลักษณะคาถามจะเป็ น 5 ระดับ ตามความคิดเห็ น (Rating Scale) โดยให้ผูเ้ ลื อกตอบเพียง
คาตอบเดียว มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็ นดังนี้ (บุญสม , 2555)
เห็นด้วยมากที่สุด
5
คะแนน
เห็นด้วยมาก
4
คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
3
คะแนน
เห็นด้วยน้อย
2
คะแนน
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1
คะแนน
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เกณฑ์การแปลผล ใช้เกณฑ์การแปลผลตามหลักเกณฑ์การแบ่ งแบบใช้อนั ตรภาคชั้นโดยใช้คะแนนสู ง สุ ด –
คะแนนต่ าสุ ด ผลลัพธ์ที่ได้หารด้วยจานวนชั้นที่ แบ่ง ซึ่ งในการศึ กษาครั้งนี้ คะแนนสู งสุ ด คือ 5 และคะแนนต่ าสุ ด คือ 1
แบ่งเป็ นชั้นออกเป็ น 5 ระดับ ค่าอันตรภาคชั้นที่ได้ คือ 0.8 [ (5 – 1) / 5 = 0.8 ] และนามากาหนดขอบเขตมัธยฐานในการอ่าน
ช่วงค่าเฉลี่ยดังนี้
ขอบเขตมัธยฐาน 4.24 – 5.04 หมายถึง มีคุณภาพชีวติ ในระดับมากที่สุด
ขอบเขตมัธยฐาน 3.43 – 4.23 หมายถึง มีคุณภาพชีวติ ในระดับมาก
ขอบเขตมัธยฐาน 2.62 – 3.42 หมายถึง มีคุณภาพชีวติ ในระดับปานกลาง
ขอบเขตมัธยฐาน 1.81 – 2.61
หมายถึง มีคุณภาพชีวติ ในระดับน้อย
ขอบเขตมัธยฐาน 1.00 – 1.80
หมายถึง มีคุณภาพชีวติ ในระดับน้อยที่สุด
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา แรงงานในภาคการเกษตร พื้นที่ถือครอง
ทาการเกษตรทั้งหมด การเป็ นสมาชิกกลุ่ม แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตร รายได้ของครัวเรื อน ภาวะหนี้สิน
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คุณภาพชีวติ ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา

สรุ ปผลการวิจัย
1. ข้ อมูลพื้นฐานด้ านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีอายุ เฉลี่ย 48.68 ปี ร้อยละ 60.90 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา รองลงมา ร้อย
ละ 33.60 จบระดับชั้นมัธยมศึกษา และรองลงมา ร้อยละ 5.50 จบอนุ ปริ ญญา หรื อสู งกว่า เกษตรกรมีสมาชิ กในครัวเรื อน
เฉลี่ย 4.05 หรื อประมาณ 4 คน มีแรงงานในภาคการเกษตรของครัวเรื อน เฉลี่ย 2.77 หรื อประมาณ 3 คน มีแรงงานนอกภาค
การเกษตรของครัวเรื อน เฉลี่ ย 1.10 หรื อประมาณ 1 คน เกษตรกรเป็ นสมาชิ กกลุ่มหรื อสถาบันเกษตรกร ร้ อยละ 83.60
เกษตรกรเป็ นสมาชิกมากที่สุด คือ กลุ่ม ธกส. ร้อยละ 65.50 รองลงมาร้อยละ 7.30 กลุ่มกองทุนหมู่บา้ น ร้อยละ 4.50 กลุ่ม
สหกรณ์ การเกษตร ร้ อยละ 3.60 กลุ่มออมทรัพย์ และร้ อยละ 2.70 กลุ่มแม่บ้าน ตามลาดับ พื้นที่ ถือครองทาการเกษตร
ทั้งหมด เฉลี่ย 18.03 ไร่ เป็ นพื้นที่ของตนเอง เฉลี่ย 18.38 ไร่ มีเพียงส่ วนน้อยเท่านั้นเป็ นพื้นที่เช่า เฉลี่ย 0.48 ไร่ เกษตรกรมี
รายได้ของครัวเรื อนทั้งหมด เฉลี่ย 15,418.18 บาท มีภาวะหนี้ สินทั้งหมด เฉลี่ย 89,127.27 บาท โดยเกษตรกรส่ วนใหญ่มี
หนี้ สิน ร้อยละ 75.50 รองลงมาร้อยละ 24.50 เป็ นเกษตรกรที่ไม่มีหนี้ สิน เกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 28.90 มีการรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตร ร้อยละ 43.60 มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรทุกวัน
2. ปัจจัยคุณภาพชีวติ ด้ านต่ างๆ
ปั จจัยคุณภาพชีวติ ด้านครอบครัวมีคุณภาพชีวติ ด้านครอบครัวอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.52) รายข้อจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย พบว่า เกษตรกรให้ความสาคัญในด้านความเข้าใจและความผูกพันในครอบครั วอยู่ในระดับมากที่ สุดมี
ค่าเฉลี่ย 4.26 รองลงมาเกษตรกรให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก คือ สภาพที่อยูอ่ าศัย มีค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านความสัมพันธ์ของ
ครอบครั วกับเครื อญาติ มี ค่าเฉลี่ ย 3.85 และด้านการใช้เวลาหรื อทากิ จกรรมร่ วมกัน มี ค่าเฉลี่ ย 3.75 และเกษตรกรให้
ความสาคัญอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์กบั สมาชิกในครอบครัว มีค่าเฉลี่ย 1.60
ปั จจัยคุณภาพชี วิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จมี คุณภาพชี วิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จอยู่ในระดับน้อย
(ค่าเฉลี่ย = 2.58) พบว่า การใช้แรงงานภายในครัวเรื อนของเกษตรกรในการทาสวนยางพาราโดยไม่ตอ้ งจ้างแรงงานภายนอก
เกษตรกรให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.58 รายได้ที่ได้จากการทาสวนยางพาราเพียงพอต่อการดารงชี วิตของ
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ท่านและครอบครัว เกษตรกรให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.06 รายได้จากการประกอบอาชีพการทางาน
สวนยางพารามีความมัน่ คง เกษตรกรให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.84 เงินออมของครัวเรื อนที่มีอยูเ่ พียง
พอที่จะใช้ลงทุนการทาสวนยางพาราในปี ถัดไปได้ เกษตรกรให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.71 ครอบครัว
มีรายได้มากกว่ารายจ่าย เกษตรกรให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.68 และเกษตรกรให้ความสาคัญอยู่ใน
ระดับน้อยและน้อยที่ สุด ได้แก่ การได้รับการสนับสนุ นทุ นจากภาครั ฐมี ค่าเฉลี่ ย 2.58 การมี เงิ นสารอง มี ค่าเฉลี่ ย 2.52
เกษตรกรมีความพอใจในรายได้ที่ได้จากการทาสวนยางพารา มีค่าเฉลี่ย 2.11 สามารถขายผลผลิตยางพาราได้ในราคาที่
สม่าเสมอตลอดปี มีค่าเฉลี่ย 2.10 และพึงพอใจกับราคาผลผลิตยางพารา มีค่าเฉลี่ย 1.70
ปั จจัยคุณภาพชี วิตด้านชี วิตในชุมชนมีคุณภาพชี วิตด้านชี วิตในชุมชนอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.69) พบว่า
เกษตรกรให้ความสาคัญในด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาเกษตรกร
ให้ความสาคัญด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้านอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 และเกษตรกรให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับปาน
กลาง คือ ด้านการมีส่วนร่ วมในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.27 ด้านความสะดวกในการติดต่อราชการ มีค่าเฉลี่ย 2.98
3. เปรียบเทียบค่ าเฉลี่ยปัจจัยคุณภาพชีวติ ด้ านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้ านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติ
ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างกลุ่มทีม่ ลี กั ษณะทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการแตกต่ างกัน
การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยปั จจัยคุณภาพชี วิตด้านชี วิตครอบครั ว คุ ณภาพชี วิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จและ
คุณภาพชีวิตด้านชีวิตในชุมชน ระหว่างกลุ่มที่มีลกั ษณะทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการแตกต่างกันในครั้งนี้ ทดสอบ
สมมุติฐานโดยการทดสอบแบบที (T – test) และการทดสอบแบบเอฟ (F – test) ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้
3.1 เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยปั จจัยคุณภาพชี วิตด้ านชี วิตครอบครัว คุณภาพชี วิตด้ านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีม่ อี ายุต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวติ ด้านชีวติ ในชุมชน ระหว่างเกษตรกรที่มีอายุต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (p ≤ 0.01 จึงกล่าวได้วา่
โดยเกษตรกรกลุ่มที่มีอายุนอ้ ยกว่า 48 มีคุณภาพชีวติ ด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจดีกว่ากลุ่มที่มีอายุมากกว่า 48
3.2 เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยปั จจัยคุณภาพชีวิตด้ านชีวิตครอบครัว คุณภาพชี วิตด้ านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีม่ รี ะดับการศึกษาต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวติ ด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวติ ด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวติ ด้านชีวติ ในชุมชน ระหว่างเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน (p ≥ 0.05) แสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อคุณภาพชีวติ ด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวติ ด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ด้าน
ชีวติ ในชุมชนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา
3.3 เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยปั จจัยคุณภาพชีวิตด้ านชี วิตครอบครั ว คุณภาพชี วิตด้ านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีม่ แี รงงานในภาคการเกษตรต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชี วิตด้านชี วิตในชุมชน ระหว่างเกษตรกรที่ มีแรงงานในภาคการเกษตรต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
(p ≤ 0.05) เกษตรกรที่ มีแรงงานในภาคการเกษตรต่า งกัน มี คุณ ภาพชี วิต ต่างกัน โดยเกษตรกรกลุ่มที่ มีแรงงานในภาค
การเกษตรมากกว่า 2 คน มีคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัวดีกว่ากลุ่มเกษตรกรที่มีแรงงานในภาคการเกษตรน้อยกว่า 2 คน
แต่คุณภาพชีวิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจพบว่า กลุ่มเกษตรกรที่มีแรงงานในภาคการเกษตรน้อยกว่า 2 คน จะมีคุณภาพ
ชีวติ ด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าเกษตรกรที่มีแรงงานในภาคการเกษตรมากกว่า 2 คน
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3.4 เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยปั จจัยคุณภาพชีวิตด้ านชี วิตครอบครั ว คุณภาพชี วิตด้ านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีม่ พี ื้นทีถ่ ือครองทาการเกษตรทั้งหมดต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวติ ด้านชีวติ ในชุมชน ระหว่างเกษตรกรที่มีพ้นื ที่ถือครองทาการเกษตรทั้งหมด มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ
(p ≤ 0.01) เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ถือครองทาการเกษตรทั้งหมดต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน จึงกล่าวได้วา่ เกษตรกรที่มี
พื้นที่ถือครองทาการเกษตรทั้งหมดต่างกันมีคุณภาพชีวิตต่างกัน โดยเกษตรกรกลุ่มที่มีพ้ืนที่ถือครองทาการเกษตรทั้งหมด
มากกว่า 18 ไร่ มีคุณภาพชี วิตด้านชี วิตครอบครัวและคุ ณภาพชี วิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จที่ดีกว่าเกษตรกรกลุ่มที่มี
พื้นที่ถือครองทาการเกษตรทั้งหมดน้อยกว่า 18 ไร่
3.5 เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยปั จจัยคุณภาพชีวิตด้ านชี วิตครอบครั ว คุณภาพชี วิตด้ านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีเ่ ป็ นสมาชิกกลุ่มต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวติ ด้านชีวติ ในชุมชน ระหว่างเกษตรกรที่เป็ นสมาชิกกลุ่มต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน
3.6 เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยปั จจัยคุณภาพชีวิตด้ านชี วิตครอบครั ว คุณภาพชี วิตด้ านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีม่ แี หล่ งข้ อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับการเกษตรต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัวคุณภาพชีวิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวิตด้านชีวิตในชุมชน ระหว่างเกษตรกรที่มีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p ≤ 0.05) เกษตรกรที่มีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน จึงกล่าวได้วา่
เกษตรกรที่มีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรต่างกันมีคุณภาพชีวิตต่างกัน โดยเกษตรกรกลุ่มที่มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ยวกับการเกษตร 4 – 6 แหล่ง จะมีคุณภาพชี วิตด้านชี วิตครอบครัวดี กว่าเกษตรกรกลุ่มที่ มีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับ
การเกษตร 1 – 3 แหล่ง
3.7 เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยปั จจัยคุณภาพชีวิตด้ านชี วิตครอบครั ว คุณภาพชี วิตด้ านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีม่ รี ายได้ ของครัวเรื อนต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวติ ด้านชีวติ ในชุมชน ระหว่างเกษตรกรที่มีรายได้ของครัวเรื อนต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
เกษตรกรที่ มีรายได้ของครัวเรื อนต่างกัน มี คุณภาพชี วิตไม่แตกต่างกัน จึ งกล่าวได้ว่า เกษตรกรที่ มีรายได้ของครัวเรื อน
ต่างกันมีคุณภาพชี วิตต่างกัน โดยเกษตรกรกลุ่มที่ มีรายได้ของครั วเรื อนมากกว่า 15,418 บาท จะมีคุณภาพชี วิตด้านชี วิต
ครอบครัวดีกว่าเกษตรกรกลุ่มที่มีที่มีรายได้ของครัวเรื อนน้อยกว่า 15,418 บาท
3.8 เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยปั จจัยคุณภาพชีวิตด้ านชีวิตครอบครั ว คุณภาพชีวิตด้ านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีม่ ภี าวะหนีส้ ินต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวติ ด้านชีวติ ในชุมชน ระหว่างเกษตรกรที่มีภาวะหนี้สินต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน (p ≥ 0.05)
ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ผลการศึ กษาพบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการมีคุณภาพชี วิตที่ดี มากที่ สุด ร้อยละ 38.50 คือ การอยู่อย่างพอเพียง
รองลงมาร้อยละ 7.70 การทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย และรองลงมา 3.80 คือ การคิดบวก
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อภิปรายผล
ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวและปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตในชุมชน มีคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับมาก มีเพียง
ปั จจัยคุณภาพชี วิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจเท่านั้นที่อยู่ในระดับน้อย ซึ่ งผลการศึกษานี้ ใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ
ศุภรทิพย์ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ภายในเขตพื้นที่ จังหวัดตราด พบว่า เกษตรกร
ชาวสวนยางภายในเขตพื้นที่ จังหวัดตราดมีคุณภาพชีวติ ด้านสังคมเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับดีนอ้ ย ซึ่งตามความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
อาจกล่าวได้ว่าในช่วง 1 ปี ที่ ผ่านมาราคาผลผลิตยางโดยเฉลี่ยที่ขายได้ยงั ไม่น่าพึงพอใจ เกษตรกรขายผลผลิตยางไม่ได้ใน
ราคาที่เกษตรกรต้องการและคาดหวังไว้ ทาให้รายได้ที่ได้จากการทาสวนยางพาราไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิต เนื่ องจากใน
ปั จจุ บันค่าครองชี พสู งขึ้ น ถึ งแม้ว่าโดยสภาพที่ อยู่อ าศัยของเกษตรกรจะมี บริ เ วณกว้างขวางใหญ่ โต ไม่แออัด ก็ไม่ไ ด้
หมายความว่าจะทาให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีระดับคุณภาพชีวิตจะดีข้ ึน ซึ่ งสาเหตุเหล่านี้ ทาให้เกษตรกรชาวสวนยาง
ภายในเขตพื้นที่ จังหวัดตราด ประเมินผลระดับคุณภาพชีวติ ด้านสังคมเศรษฐกิจออกมาอยูใ่ นระดับดีนอ้ ย และสอดคล้องกับ
ผลการศึ กษาของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ องคุณภาพชี วิตของคนไทย พบว่า คุณภาพ
ชี วิตด้านครอบครัวตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจกับชี วิตครอบครัวอยู่ในระดับมาก โดยคะแนนเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจของตัวอย่างรวมทั้งประเทศเท่ากับ 8.16 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน รวมทั้งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของทัศนี ย ์
(2552) ที่ ได้ทาการศึ กษาเรื่ องคุณภาพชี วิตด้านชี วิตครอบครัวและชุมชนของชาวไทยมุสลิมในชุมชนชนบท : ศึ กษากรณี
ตาบลลิดล อาเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่ งผลการศึกษา พบว่า เป็ นชุมชนชนบทที่ยึดหลักศาสนาเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ยวในการ
ดารงชีวิตประจาวันความสัมพันธ์ในหมู่ญาติพี่นอ้ ง แบบครอบครัวขยาย มีบา้ น ที่ดินเป็ นของตนเอง เพื่อใช้ในการประกอบ
อาชี พ หาเลี้ยงครอบครัว ทาให้ฐานะเศรษฐกิ จของครอบครัวมีความมัน่ คง เมื่อพิจารณาคุณภาพชี วิตตามเกณฑ์ช้ ี วดั พบว่า
คุณภาพชีวิตทั้งด้านชีวิตครอบครัวและชีวิตชุมชนอยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผศู ้ ึกษาได้
ทาการศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวและปั จจัยคุณภาพชีวติ ด้านชีวติ ในชุมชน ซึ่งเกษตรกรให้ความสาคัญกับปั จจัย
คุณภาพชีวติ ทั้งสองด้านนี้อยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตด้านชีวิตในชุมชน ระหว่างกลุ่มที่มีลกั ษณะทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า
เกษตรกรที่มีระดับการศึกษา การเป็ นสมาชิกกลุ่ม และภาวะหนี้สิน มีคุณภาพชีวติ ด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวติ ด้านความ
มัน่ คงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชี วิตด้านชีวิตในชุมชน ไม่แตกต่างกัน (p ≤ 0.05) แสดงให้เห็นว่าปั จจัยเหล่านี้ ไม่มีผลต่อ
คุณภาพชีวติ ด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวติ ด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตด้านชีวติ ในชุมชนของเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา
เกษตรกรที่ มี อ ายุต่ า งกัน มี คุ ณ ภาพชี วิต แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ยิ่ง ทางสถิ ติ (p ≤ 0.01) เป็ นเช่ น นี้ อาจ
เนื่ องมาจากเกษตรกรที่ มีอายุน้อยกว่า 48 มีคุณภาพชี วิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จดี กว่ากลุ่มที่ มีอายุมากกว่า 48 ดังที่
พัชนี (2550) ได้ศึกษาเรื่ องคุณภาพชี วิตของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรที่ มีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพ
ชี วิตโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุภรทิ พย์ (2557) ได้
ทาการศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ภายในเขตพื้นที่ จังหวัดตราด พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางในเขต
พื้นที่จงั หวัดตราดที่มีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เกษตรกรที่มีอายุต่ากว่า 20
ปี มีคุณภาพชีวิตแตกต่างจากช่วงอายุ อื่น ๆ เนื่ องจากคนที่มีอายุนอ้ ยย่อมมีร่างกายที่แข็งแรงกว่า มีสุขภาพที่ดีกว่า จึงทาให้
ผลการวิจยั พบว่าเกษตรกรที่มีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
เกษตรกรที่มีแรงงานในภาคการเกษตรต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ที่
เป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากเกษตรกรที่มีแรงงานในภาคการเกษตรมากกว่า 2 คน มีคุณภาพชีวติ ด้านชีวติ ครอบครัวดีกว่ากลุ่มที่
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มีแรงงานในภาคการเกษตรน้อยกว่า 2 คน แต่คุณภาพชีวติ ด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มเกษตรกรที่มีแรงงานใน
ภาคการเกษตรน้อยกว่า 2 คน จะมีคุณภาพชีวิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าเกษตรกรที่มีแรงงานในภาคการเกษตร
มากกว่า 2 คน ดังที่ วันเพ็ญ และคณะ (2545) ได้ทาการศึ กษาเรื่ องคุณภาพชี วิตของคนกรุ งเทพมหานครในยุคเศรษฐกิ จ
ถดถอย พบว่า คุณภาพชีวิตด้านการทางานมีความสัมพันธ์กบั เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กล่าวคือถ้าคุณภาพชี วิต
ด้านการทางานดี จะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ด้านอื่นๆ ดีไปด้วย ขณะเดียวกันคุณภาพชีวติ ด้านอื่นๆ ก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ด้าน
การทางานเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าชีวิตการทางานเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการดารงชีวิต ภาครัฐควรส่ งเสริ มและ
ให้ความสาคัญกับการดูแลเกี่ยวกับการทางานภาคประชาชน ในด้านรายได้ สวัสดิการ การพัฒนาทักษะในการทางานและ
ความปลอดภัยในการทางาน เป็ นต้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภา (2547) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อคุณภาพชี วิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดสงขลา ผลการศึ กษาพบว่า คุณภาพชี วิตเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่
ศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง และปั จจัยในด้านจานวนชัว่ โมงการทางานต่อวัน พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีจานวน
ชัว่ โมงการทางานน้อยมีการรับรู ้ถึงคุณภาพชี วิตดีกว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีจานวนชัว่ โมงการทางานมาก รวมทั้ง
สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (2554) ได้ทาการศึ กษาเรื่ องคุณภาพชี วิตของคนไทย
พบว่า คุณภาพชีวิตด้านการทางาน ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจกับชีวิตการทางานอยูใ่ นระดับมาก โดยคะแนนเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจของตัวอย่างรวมทั้งประเทศเท่ากับ 7.84 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เกษตรกรที่ มีพ้ืนที่ ถือครองทาการเกษตรทั้งหมดต่างกัน มีคุณภาพชี วิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิ ติ
(p ≤ 0.01) ที่เป็ นเช่นนี้ อาจเนื่ องมาจากเกษตรกรกลุ่มที่ มีพ้ืนที่ ถือครองทาการเกษตรทั้งหมดมากกว่า 18 ไร่ มีคุณภาพชี วิต
ด้านชี วิตครอบครั วและคุณภาพชี วิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จที่ ดีกว่าเกษตรกรกลุ่มที่ มีพ้ืนที่ ถือครองทาการเกษตร
ทั้งหมดน้อยกว่า 18 ไร่ ดังที่ จันทรัตร์ (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตของชาวนาในเขตตาบลโนนพะยอม อาเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า ชาวนาในเขตพื้นที่จงั หวัดขอนแก่นที่มีพ้ืนที่ ถือครองทาการเกษตรต่างกัน มี
คุณภาพชีวติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติระดับ 0.01 โดยชาวนาที่มีพ้นื ที่ถือครองทาการเกษตรมากกว่า มีคุณภาพ
ชีวติ ด้านความมัน่ คงเศรษฐกิจที่ดีกว่าชาวนาที่มีพ้ืนที่ถือครองทาการเกษตรน้อยกว่า และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พลู
ศักดิ์ และ ภักดี (2555) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกร
ชาวสวนยางพาราที่ มีพ้ืนที่ ถือครองทาการเกษตรมากกว่า 20 ไร่ มี คุณภาพชี วิตด้านครอบครัวและด้านความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจดีกว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่มีพ้นื ที่ถือครองทาการเกษตรน้อยกว่า 10 ไร่
เกษตรกรที่มีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการเกษตรต่างกัน มีคุณภาพชี วิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p≤0.05) ที่เป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากเกษตรกรกลุ่มที่มีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตร 4 – 6 แหล่ง จะมีคุณภาพชีวิต
ด้านชีวิตครอบครัวดีกว่าเกษตรกรกลุ่มที่มีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตร 1 – 3 แหล่ง ดังที่ กุสุมา (2555) ได้ศึกษา
เรื่ องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยุคเศรษฐกิจถดถอย: ศึกษากรณี จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี และนครศรี ธรรมราช
พบว่า เกษตรกรจะอาศัยการฟังข่าวสารทั้งจากสื่ อและเพื่อนบ้าน เกี่ยวกับราคายาง เพราะหากช่วงใดราคาลดต่าลงมาก ก็จะ
รอจนกว่าราคายางสูงจึงจะขายผลผลิต เป็ นต้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัชวาลย์ (2548) ที่ศึกษาคุณภาพชีวติ ด้าน
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตบึ งกุ่ม ความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ โดยผูท้ ี่ มีการติ ดตาม
ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็ นประจา มีคุณภาพชีวิตด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ดีกว่าผูท้ ี่มีการติดตาม
ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็ นบางครั้งบางคราว
เกษตรกรที่ มีรายได้ของครัวเรื อนต่างกัน มีคุณภาพชี วิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) ที่ เป็ น
เช่ นนี้ อาจเนื่ องมาจากเกษตรกรที่ มีรายได้ของครั วเรื อนมากกว่า 15,418 บาท จะมี คุณภาพชี วิตด้านชี วิตครอบครั วดี กว่า
เกษตรกรกลุ่มที่ มีที่มีรายได้ของครัวเรื อนน้อยกว่า 15,418 บาท ดังที่ พรพรรณ และ เกษราวัลณ์ (2554) การศึ กษาเรื่ อง
คุณภาพชีวติ เกษตรกรผูป้ ลูกยาสูบ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาที่ทาให้เกษตรกรผูป้ ลูกยาสูบมีคุณภาพชีวติ ปาน
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กลาง ได้แก่ การมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ผลผลิต และราคาผลผลิตไม่ได้ตามเป้ าหมายที่คาดหวัง การดูแลตนเองไม่
เหมาะสม สิ่ งที่เกษตรกรผูป้ ลูกยาสูบต้องการให้มีข้ ึนเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนของตนเอง ได้แก่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ การ
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มราคารับซื้ อยาสู บจากโรงงานยาสู บ การตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสโลหิ ตอย่างสม่าเสมอ
การประกันราคายาสู บหรื อกองทุนสวัสดิ การช่วยเหลือต่าง ๆ จากหน่ วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
ประนอม (2544) ได้ศึกษาคุ ณภาพชี วิตชาวชนบท : ศึ กษากรณี ชุมชนบ้านกลาง ตาบลโนนตาล อาเภอท่ าอุเทน จังหวัด
นครพนม พบว่า ชาวชนบทที่ มีรายได้แตกต่างกันจะมี คุณภาพชี วิตแตกต่างกัน โดยชาวชนบทที่ มีรายได้สูงจะมี ระดับ
คุณภาพชีวติ ดีกว่าชาวชนบทที่มีรายได้ต่า เนื่องจากคนที่มีรายได้สูงสามารถซื้ อหาเครื่ องอานวยความสะดวกและปั จจัยต่างๆ
ที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตได้สะดวกกว่า รวมทั้งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ อัมพร (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ องคุณภาพ
ชี วิต ของเกษตรกร : กรณี ศึ กษาเกษตรกรปลู กไม้ยูค าลิ ป ตัส ในเขตพื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออก ผลการศึ ก ษาพบว่า รายได้ มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกร โดยมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรี วชิ ยั (ไสใหญ่) ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการทาวิจยั ตลอดกระบวนการ
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความคิดเห็นด้ านความสาเร็จในการผลิตปุ๋ยหมัก
แบบไม่ พลิกกลับกองของสมาชิ กกลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้าร้ อน อาเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่
Factors Affecting Farmer Group Members Opinions on the Achievement to Produce Non-reversible
Compost Piles of Pongnamron Fang District, Chiang Mai Province
ศักดา สุภาธาดา1* สุรพล เศรษฐบุตร2 และ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร2
Sakda Supatada1* Suraphol Sreshthaputra2 Wallratat Intaruccomporn2

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์สาคัญ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นด้านความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบ
ไม่พลิกกลับกองของสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้อน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิ จ สังคม และความรู ้กบั ความคิดเห็นด้านความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิก
กลับกองของกลุ่มเกษตรกรทาไร่ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้อน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ศึกษา คือ สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้อน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 122 ราย ใช้แบบสัมภาษณ์เป็ น
เครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ค่าเฉลี่ยในการหาค่าทดสอบที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
เฉลี่ย 57.19 ปี จบการศึ กษาระดับประถมศึ กษามีอาชี พในภาคการเกษตร และมีรายได้รวมทั้งหมดต่อปี เฉลี่ย 1,015,521.11
บาทระยะเวลาในการเป็ นสมาชิ กกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ ย 20.43 ปี มี แรงงานที่ ใช้ในครอบครั วเฉลี่ ย 3.30 คน สมาชิ ก กลุ่ ม
เกษตรกรมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ ยวกับขั้นตอนการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองมีระดับความรู ้ปานกลาง ส่ วน
ความคิดเห็นภาพรวมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับปั จจัยทั้ง 6 ด้านที่มีผลต่อความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิก
กลับกองอยู่ในระดับเห็นด้วย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ (ด้านการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กกลุ่ม) รายได้จากการ
เพาะปลูกพืช (ด้านการดาเนิ นงาน) (ด้านการบริ หารงาน) ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านความสาเร็ จแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : กลุ่มเกษตรกร, ปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง และ ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรทาไร่ โป่ งน้ 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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บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมรายได้ทางหนึ่ งของประเทศจึงได้จากผลผลิตทางการเกษตรแต่ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่ ของพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ยังอยูใ่ นระดับค่อนข้างต่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่น ๆ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจึง
เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ทาให้มีการใช้สารเคมีเพื่อบารุ งพืช กาจัดศัตรู พืชและสัตว์กลุ่มต่าง ๆ ทาให้ตอ้ งเผชิญกับปั ญหาการใช้ปุ๋ยเคมี
สารเคมี สารกาจัดวัชพืช สารกาจัดแมลงศัตรู พืชมากจนเกิ นไปจนก่อให้เกิ ดผลเสี ยหายต่อผลผลิตของเกษตรกร ผูบ้ ริ โภค
และสภาพแวดล้อม และเมื่อใช้ไประยะเวลานานอย่างต่อเนื่ องยังทาให้สภาพของดินเสื่ อมลง พืชมีการเจริ ญเติบโตลดลง มี
โรคและแมลงเพิ่มมากขึ้น (นงลักษณ์และฉันทนา, 2547) เมื่อพิจารณาถึงการนาเข้าปุ๋ ยเคมีของประเทศไทย ปี 2556 นาเข้าปุ๋ ย
จานวน 5,638,891 ตัน มูลค่า 72,259 ล้านบาท (สานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ซึ่งเป็ นการเสี ยดุลการค้าอย่างมหาศาล
และเป็ นต้นทุนที่สูงมากสาหรับเกษตรกร ซึ่งการใช้ปุ๋ยหมักน่าจะเป็ นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปั ญหาได้
ปุ๋ ยหมัก เป็ นปุ๋ ยที่มีองค์ประกอบหลักเป็ นสารอินทรี ยต์ ่าง ๆ ซึ่ งได้มาจากซากพืช ซากสัตว์ เศษเหลือ สารอินทรี ย ์
ต่าง ๆ เซลล์จุลินทรี ยแ์ ละผลิตภัณฑ์จะเป็ นประโยชน์เมื่อผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกระบวนการของจุลินทรี ยเ์ สี ยก่อน
ปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี่นิยมใช้กนั แพร่ หลาย ได้แก่ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยพืชสด และ ปุ๋ ยหมักชนิดต่าง ๆ (ธงชัย, 2546) แต่การทาปุ๋ ยหมักมักจะมี
วิธีการและขั้นตอนที่ยงุ่ ยากจนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการวิจยั ทาให้ได้มีองค์ความรู ้ใหม่ในการผลิตปุ๋ ย
อินทรี ยห์ รื อปุ๋ ยหมักที่ไม่ตอ้ งพลิกกลับกองและให้ได้ปริ มาณครั้งละมาก ๆ เพียงพอต่อการใช้ของเกษตรกรโดยพบว่าการ
ผลิตปุ๋ ยหมักวิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1” สามารถผลิตปุ๋ ยหมักแบบกองแถวยาวได้ถึงครั้งละ 1 – 100 ตัน โดยไม่ตอ้ งพลิกกลับกอง
ได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดีภายใน 2 เดือน มีคุณภาพตามมาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยข์ องกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2551 กาหนดใช้วตั ถุดิบ
เพียงสองชนิ ดคือ เศษพืชและมูลสัตว์โดยไม่ตอ้ งเติมสารอื่นใด (ธี ระพงษ์, 2555)ในปี พ.ศ. 2555 ทางสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ทาไร่ โป่ งน้ าร้อน ได้เข้าร่ วมอบรมโครงการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ใน 8 จังหวัดภาคเหนื อตอนบนอย่างมี
ส่ วนร่ วม ซึ่ งจัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการนาเศษวัสดุทาง
การเกษตรที่เหลือใช้มาทาเป็ นปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองวิธีวศิ วกรรมแม่โจ้ 1 ต่อมาในปี พ.ศ.2556 องค์การบริ หารส่วน
ตาบลโป่ งน้ าร้อนร่ วมกับศูนย์บริ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลโป่ งน้ าร้อนได้จดั โครงการอบรมการทาปุ๋ ย
หมักแบบไม่พลิกกลับกองขึ้น ณ ที่ทาการกลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้อน เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงานของกลุ่มพร้ อมทั้ง
ได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้การทาปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองถูกต้องตามหลักวิชาการ
และสามารถนาไปใช้ได้จริ งตลอดจนสามารถขับเคลื่ อนด้วยตัวเองอย่างยัง่ ยืนจากการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ปั จจุบนั กลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้อน สามารถผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจนได้ปริ มาณมาก
ถึงจานวน 140 ตันต่อปี (กลุ่มเกษตรทาไร่ โป่ งน้ าร้อน, 2558) เพื่อจาหน่ายในชุมชน แต่ยงั ไม่เพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรในพื้นที่ตาบลโป่ งน้ าร้อนเมื่อเกษตรกรนาปุ๋ ยหมักไปใช้กบั พืชที่ปลูกแล้วทาให้ตน้ พืชเจริ ญเติบโตได้ดีซ่ ึ งเป็ นการลด
ต้นทุ นการผลิ ตของเกษตรกร ทดแทนและลดการใช้ปุ๋ ยเคมี จากต่ างประเทศได้ซ่ ึ งจากผลการด าเนิ นการดังกล่ า วกลุ่ ม
เกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้ อน จึ งได้รับเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็ นกลุ่มเกษตรกรดี เด่น ระดับภาคเหนื อ
ประจาปี 2559 จากงานวิจยั ของผ่องผิว (2539) กล่าวว่า กลุ่มที่ เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ และกลุ่มที่ ได้รับจัดตั้งอย่างเป็ น
ทางการ การดาเนิ นกิ จกรรมกลุ่มเป็ นปั จจัยที่ สาคัญที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกลุ่มมี ความสัมพันธ์ที่เหนี ยวแน่ น มี ความ
ไว้วางใจ จะไม่สามารถสลายกลุ่มได้ง่าย รวมทั้ง กัญญ์พสั วี (2553) กล่าวว่า ในการบริ หารของกลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ะเข้มแข็ง
ได้น้ ัน ขึ้ นอยู่กับปั จจัยด้านลักษณะผูน้ ากลุ่มเกษตรกร ด้านการทางานเป็ นที ม ด้านการมี ส่วนร่ วมของสมาชิ กในกลุ่ ม
เกษตรกรและ ปุณฑริ กา (2557) กล่าวว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย ความรู ้ความสามารถของ
สมาชิ กกลุ่ม และการผลิตสิ นค้าของกลุ่มต้องมีคุณภาพและสวยงามตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งผูน้ ากลุ่มต้อง
สามารถสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
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จากประสบการณ์และการดาเนิ นงานของกลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้อนดังกล่าวขั้นต้น ทาให้เกิ ดข้อสงสัยว่า
กลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้อนมีกระบวนการสร้างกลุ่มตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งจนถึงปั จจุบนั มีข้ นั ตอนการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิก
กลับกองอย่างไรให้ประสบความสาเร็ จและ มีปัจจัยด้านการบริ หารงานอะไรบ้างที่ทาให้การดาเนินงานและการผลิตปุ๋ ยหมัก
แบบไม่พลิกกลับกองประสบความสาเร็ จรวมทั้งปั จจัยที่ มีผลต่อความคิดเห็ นด้านความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่
พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้อน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอ้ มูลที่ได้จากการวิจยั น่าจะเป็ น
แนวทางให้เกษตรกรกลุ่มอื่นๆได้นาไปปรับใช้ในการผลิตปุ๋ ยหมักของกลุ่มอื่น ต่อไป

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้อนจานวนทั้งสิ้ น 173 ราย ประกอบด้วย
ประธานกลุ่มจานวน 1 คน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของกลุ่ม จานวน 20 คน สมาชิก จานวน 153 คน โดยได้กาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยประยุกต์ใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) โดยกาหนดความคลาดเคลื่อนในระดับ 0.05 ทา
ให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 122 ราย และทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ในช่วง
เดือนพฤศจิกายน 2559 – เมษายน พ.ศ.2560 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิ บายลักษณะของข้อ มูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุ ด ค่าต่ าสุ ด และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งระดับความรู ้ของเกษตรกร
เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้อนดังนี้ ค่าเฉลี่ย 00.00 – 49.99
มีความรู ้ ระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 50.00 – 74.99 มีความรู ้ระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 75.00 – 100.00 มีความรู ้ระดับดี และใช้สถิติ
เชิ งอ้างอิงเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ลักษณะพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิ จและสังคมของสมาชิ กกลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้อนกับความคิดเห็ นของสมาชิ กกลุ่ม
เกษตรทาไร่ โป่ งน้ าร้อน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับ
กองของกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ค่าเฉลี่ยในการหาค่าทดสอบที (t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

1.ลั ก ษณะพื้ น ฐานส่ วนบุ ค คล สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 อาชีพ
1.5 รายได้
1.6 ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิก
1.7 แรงงานในครัวเรื อน
2. ความรู ้ ข องสมาชิ ก กลุ่ ม เกษตรกรใน
การผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาไร่
โป่ งน้ า ร้ อน อ าเภอฝาง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่ อความสาเร็ จในการ
ผลิ ต ปุ๋ ยหมั ก แบบไม่ พลิ ก กลั บ กองของ
กลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งนา้ ร้ อน
- การดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกร
- การบริ หารงานของกลุ่มเกษตรกร
- ลักษณะผูน้ ากลุ่มเกษตรกร
- การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร
- ความรู ้ความสามารถของสมาชิก
- การผลิตและการตลาด

3. ปริ มาณการผลิ ตปุ๋ ยหมักแบบไม่ พ ลิ ก
กลับกอง
4. รายได้จากการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิก
กลับกอง

ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านสังคมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 57.19 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึ กษา ร้อยละ 67.20 มีอาชี พใน
ภาคการเกษตร ร้อยละ 31.10 คือ ปลูกส้ม รองลงมาคือ ปลูกหอมหัวใหญ่ อาชีพนอกภาคการเกษตร ร้อยละ 4.1 คือ อาชี พ
รับจ้าง รองลงมาคือ ค้าขายและธุรกิจส่วนตัว มีรายได้รวมทั้งหมดต่อปี เฉลี่ย 1,015,521.11 บาท ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย 20.43 ปี โดยมีแรงงานที่ ใช้ในครอบครัวเฉลี่ย 3.30 คน โดยในรอบปี ที่ ผ่านมา (พ.ศ.2559) พบว่า กลุ่ม
เกษตรกรผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองเฉลี่ย 47.44 ตัน
2. ความรู้ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกีย่ วกับขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่ พลิกกลับกอง
จากแบบสัมภาษณ์ วัดความรู ้ของสมาชิ กกลุ่มเกษตรกรเกี่ ยวกับขั้นตอนการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
ได้มีการกาหนดคะแนนคาตอบของแบบสัมภาษณ์ โดยข้อคาถามถูกและผิด จานวน 14 ข้อ มีการแปลความหมายระดับ
ความรู ้ โดยใช้วธิ ีนาคะแนนความรู ้มาเปรี ยบเทียบเกณฑ์ ดังนี้ ระดับความรู ้ดี มีค่าระหว่าง11 – 13 คะแนน ระดับความรู ้ปาน
กลาง มีค่าระหว่าง 6 – 10 คะแนน ระดับความรู ้นอ้ ย มีค่าระหว่าง 1 – 5 คะแนน พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่มีระดับความรู ้
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เฉลี่ยที่ 9.67 ที่ร้อยละ 80.3 ซึ่ งสามารถแปลความหมายได้วา่ ความรู ้และความเข้าใจในของสมาชิกกลุม่ เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ผลิ ต ปุ๋ ยหมัก แบบไม่ พ ลิ ก กลับ กองของกลุ่ ม เกษตรกรท าไร่ โ ป่ งน้ า ร้ อ นมี ร ะดับ ความรู ้ ป านกลาง ซึ่ งเกษตรกรควร
พัฒนาในความรู ้ในด้านการกองปุ๋ ยว่าสามารถกองปุ๋ ยหมักไว้ใต้ร่มไม้ได้ และต้องทาเป็ นรู ปสามเหลี่ยมเท่านั้น
3. การทดสอบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้าร้ อนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ อความสาเร็จ ในการผลิตปุ๋ย
หมักแบบไม่ พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกร
จาการวิเคราะห์โดยสถิติการโดยใช้ค่าเฉลี่ยในการหาค่าทดสอบที (t-test) พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นด้าน
ความส าเร็ จ ในการผลิ ต ปุ๋ ยหมัก แบบไม่ พ ลิ ก กลับ กองของกลุ่ ม เกษตรกรได้แ บ่ ง เป็ น 6 ด้าน ได้แก่ (1) ปั จ จัย ด้านการ
ดาเนิ นงานกลุ่มเกษตรกร (2) ปั จจัยด้านการบริ หารกลุ่มเกษตรกร (3) ปั จจัยด้านลักษณะผูน้ ากลุ่มเกษตรกร (4) ปั จจัยการมี
ส่ วนร่ วมของสมาชิกในกลุ่ม (5) ปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถของสมาชิก (6) ปั จจัยด้านการผลิตและการตลาด พบว่า ใน
ภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.192 โดยปั จจัยที่มีผลต่อความความคิดเห็นด้านความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ย
หมักแบบไม่พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกร คือ (1) ด้านลักษณะผูน้ ากลุ่มเกษตรกร (2) ปั จจัยด้านการบริ หารกลุ่มเกษตรกร
(3) ด้านการดาเนิ นงานกลุ่มเกษตรกร (4) ด้านการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในกลุ่ม (5) ด้านความรู ้ความสามารถของสมาชิ ก
(6) ด้านการผลิตและการตลาด ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย 3.523 , 3.400 , 3.192 , 3.141 , 2.898 และ 2.784 ตามลาดับ หากปั จจัยลักษณะด้าน
ผูน้ ากลุ่มเกษตรกรและด้านการบริ หารงานของกลุ่มเกษตรกรมีความสาเร็ จแล้วย่อมส่ งผลให้ความคิดเห็นด้านความสาเร็ จใน
การผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองสูงขึ้น ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรทาไร่ โป่ งน้ าร้อนเกี่ยวกับปั จจัยทั้ง 6 ด้านที่มีผลต่อความสาเร็ จในการ
ผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้อน
ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จ
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ความหมาย
1. ปั จจัยด้านลักษณะผูน้ ากลุ่มเกษตรกร
2. ปั จจัยด้านการบริ หารกลุ่มเกษตรกร
3. ปั จจัยด้านการดาเนินงานกลุ่มเกษตรกร
4. ปั จจัยการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกลุ่ม
5. ปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถของสมาชิก
6. ปั จจัยด้านการผลิตและการตลาด
ค่าเฉลี่ยรวม

3.523
3.400
3.192
3.141
2.898
2.748
3.192

0.373
0.304
0.202
0.312
0.388
0.356
0.202

เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

4. การทดสอบความแตกต่ างของลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม ละความรู้ กับความคิดเห็นด้ านความสาเร็จในการ
ผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่ พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
พบว่า สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จ ด้านการมีส่วน
ร่ วมของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ เนื่ องจากบทบาทในการเป็ นผูน้ าของครอบครัวของเพศชาย
เป็ นส่ วนใหญ่ซ่ ึ งประกอบอาชีพเกษตรกรและเป็ นสมาชิ กกลุ่มเกษตรกรโดยมีเพศหญิงเป็ นส่ วนน้อย รวมทั้งสมาชิ กกลุ่ม
เกษตรกรที่มีรายได้จากการปลูกพืช มีความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จ ด้านการบริ หารงานและด้านการดาเนินงาน
ของกลุ่มเกษตรกร อย่างมีนัยสาคัญเนื่ องจากเกษตรกรที่มีรายได้จากการปลูกพืชสู งมักมีแนวโน้มทัศนคติที่ดีที่ทาให้กลุ่ม
ประสบความสาเร็ จ ส่ วนการทดสอบในด้านต่าง ๆ คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้จากการปลูกพืช รายได้ท้ งั หมด
เปรี ยบเทียบกับความติดเห็นด้านความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรไม่แตกต่าง
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กันที่ระดับนัยสาคัญ .05 รายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่า P-value จากการทดสอบปั จจัยทั้ง 6 ด้านกับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับ
ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้อน
ความคิดเห็นด้านความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
ของกลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้อน
ด้านการ
ด้านความรู ้ ด้านการ
ด้านลักษณะ ด้านการ ด้านการมี
ปั จจัย
ดาเนิน
ความ
บริ หารงาน ผูน้ ากลุ่ม
ผลิตและ ส่วนร่ วมของ
งานกลุ่ม
สามารถของ ของกลุ่ม
เกษตรกร
การตลาด สมาชิก
เกษตรกร
สมาชิก
เกษตรกร
ในกลุ่ม
เกษตรกร
1.เพศ
0.351
0.212
0.206
0.105
0.075
0.010*
2.อายุ
0..717
0.052
0.132
0.908
0.661
0.477
3.ระดับการศึกษา
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.รายได้จากการปลูกพืช
0.020*
0.904
0.010*
0.295
0.681
0.455
6.รายได้ท้ งั หมด
0.147
0.825
0.245
0.898
0.779
0.610
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิจารณ์ ผล
1. การศึกษาความรู้ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกีย่ วกับขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่ พลิกกลับกอง
พบว่า เกษตรกรมีความรู ้และความเข้าใจ ในขั้นตอน หัวใจสาคัญ และข้อห้ามของการผลิตปุ๋ ยหมัก ระดับปานกลาง
เกษตรกร ให้ความสาคัญกับวัสดุที่ใช้ในการผลิต รู ปทรง ความแน่น ความหนา ความสู ง การรดน้ าของกองปุ๋ ย แต่การเก็บ
รักษาปุ๋ ยหมักของเกษตรกร ร้อยละ 48 ไม่ได้คานึ งข้อห้ามทากองปุ๋ ยใต้ตน้ ไม้ แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรได้ใช้ความรู ้จาก
โครงการอบรมการทาปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง และสามารถนาไปใช้ได้จริ ง ในระดับปานกลาง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรควรมี
การประชาสัมพันธ์ความรู ้เรื่ องการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองอย่างต่อเนื่ อง เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การอบรม
ให้ความรู ้ประจาปี เป็ นต้น
2. การทดสอบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้าร้ อนเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ อความสาเร็จ ในการผลิตปุ๋ย
หมักแบบไม่ พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกร
พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นด้านความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกรมี
2 ปั จจัย คือ (1) เพศ ที่แตกต่างกันซึ่งเพศชาย ร้อยละ 84.4 ส่วนเพศหญิง ร้อยละ 15.6 โดยเฉพาะเพศชายมีความคิดเห็นเชิงบวกกับ
ด้านการดาเนิ นงานกลุ่มเกษตรกร (2) รายได้จากการปลูกพืชมีความคิดเห็นเชิงบวกกับด้านการบริ หารกลุ่มเกษตรกร และการ
ดาเนิ นงานของกลุ่มตามลาดับซึ่ งสามารถแปลความหมายได้วา่ เพศชายมีความคิดเห็นเชิงบวกกับปั จจัยด้านการดาเนิ นงาน
กลุ่มเกษตรกรซึ่ งสามารถนาไปปรับใช้กบั กลุ่มเกษตรกรที่มีความคล้ายคลึงกันและรายได้จากการปลูกพืชของเกษตรกรมี
ความคิดเห็นเชิงบวกกับด้านการบริ หารกลุ่มเกษตรกร และการดาเนิ นงานของกลุ่มตามลาดับแสดงว่าถ้าเกษตรกรมีรายได้
จากการเพาะปลูกมีความคิดเห็นและทัศนคติเชิงบวกในด้านการบริ หารกลุ่มและการดาเนินงานกลุ่มเกษตรกร มีผลต่อความ
คิ ดเห็ นด้านความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิ กกลับกองของกลุ่มเกษตรทาไร่ โป่ งน้ าร้อน อย่างมี นัยสาคัญ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิ ภาภรณ์ และคณะ (2553) พบว่า คณะกรรมการกลุ่มที่ มีความเสี ยสละ รั บผิดชอบในการ
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ปฏิ บัติงาน สามารถแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นได้อย่างรวดเร็ ว และการที่ คณะกรรมการมี วิสัยทัศน์ก็ส่งผลให้กิจกรรมกลุ่ ม
สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่ องรวมทั้งปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารและจัดการ มีผลต่อความสาเร็ จในการดาเนิ น
ธุรกิจของกลุ่มในชุมชน เพราะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน เพื่อก่อให้เกิดมีการบริ หาร
และจัดการอย่างถูกต้องและมีระบบตามแผนที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็ จของการดาเนินงานของกลุ่มต่อไป
3. การทดสอบความแตกต่ างของลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ สั งคมและความรู้ กบั ความคิดเห็นด้ านความสาเร็จ
ในการผลิตปุ๋ยหมักแบบ ไม่ พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
จากการทดสอบ พบว่า เพศชาย ร้อยละ 84.4 และเพศหญิง ร้อยละ 15.6 ซึ่งเพศชายเป็ นสมาชิกลุ่มเกษตรกรเป็ นส่ วน
ใหญ่มากกว่าเพศหญิงซึ่ งมีจานวนน้อยกว่าเพศชาย มีความคิดเห็ นต่อปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จ ด้านการมีส่วนร่ วมของ
สมาชิกในกลุ่มเกษตรกร แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ แสดงว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เนื่องจากสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายและเป็ นผูน้ าในครอบครั วซึ่ งในสังคมเกษตรกรรมชนบท เพศชายจะทาหน้าที่ เป็ นผูน้ า
ครอบครัวซึ่ งเพศหญิงไม่ค่อยมีบทบาทนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทัศนี ย ์ (2555) พบว่าสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ทาไร่ โป่ งน้ า
ร้อนส่ วนใหญ่มีขอ้ มูลอยูใ่ นเกณฑ์ใกล้เคียงกัน เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างจะเป็ นกลุ่มประชากรศาสตร์ ที่มีลกั ษณะคล้ายกันกับ
งานวิจยั ที่ทาการศึกษา คือมีสมาชิกเพศชายเป็ นส่ วนใหญ่ และมีเพศหญิงเป็ นส่ วนน้อย รวมทั้งเกษตรกรที่มีรายได้จากการ
ปลูกพืชค่อนข้างสู งมีความคิดเห็ นเชิ งบวกในด้านการบริ หารกลุ่ม และการดาเนิ นงานของกลุ่มเกษตรกรตามลาดับ ส่ วน
ปั จจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ท้ งั หมด เปรี ยบเทียบกับความติดเห็นด้านความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่
พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาพบว่า ความรู ้ เกี่ ย วกับ ขั้น ตอนการผลิ ต ปุ๋ ยหมัก แบบไม่ พ ลิ ก กลับ กองของกลุ่ ม เกษตรท าไร่
โป่ งน้ าร้อน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เกษตรกรมีความรู ้และความเข้าใจ ในขั้นตอน หัวใจสาคัญ และข้อห้ามของการ
ผลิตปุ๋ ยหมัก อย่างมีความรู ้ระดับปานกลาง เกษตรกร เห็นควรให้สานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ดาเนิ นการอบรม ทบทวนความรู ้ ความเข้าใจ ในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองให้ถูกต้องพร้ อมทั้งจัดทาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ความรู ้ในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองให้กบั สมาชิ กกลุ่มเกษตรกร อยู่เป็ นประจา เช่น แผ่นพับ
โปสเตอร์ วิดิทศั น์ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกร มีความรู ้ในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองเพิ่มมากยิ่งขึ้นตลอดจน
สามารถนาไปเผยแพร่ ให้กบั บุคคลทัว่ ไปที่สนใจได้อย่างถูกต้อง ด้านปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่
พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกร พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย โดยด้านการดาเนิ นงานกลุ่มเกษตรกร
ด้านการบริ หารกลุ่มเกษตรกรมีความคิดเห็นคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า การดาเนิ นงานกลุ่มเกษตรกร
และการบริ หารกลุ่มเกษตรกรที่ดีเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม รวมทั้งโครงสร้างการแบ่งงานที่ชดั เจน โปร่ งใส เป็ น
ธรรม และเปิ ดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของกลุ่มมีผลต่อความคิดเห็นด้านบวกของสมาชิ กกลุ่ม
เกษตรกรในระดับดี ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นด้านความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรทาไร่ โป่ งน้ าร้อน พบว่า ปั จจัยด้านเพศ และรายได้จากการปลูกพืช ที่แตกต่างกันมีผลต่อความสาเร็ จในการ
ผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ส่ วนปั จจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ท้ งั หมด
มีผลต่อความสาเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองไม่แตกต่างกัน
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ศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ รวมทั้งคณาจารย์สาขาส่งเสริ มและเผยแพร่ การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน
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การพัฒนาและการสุ กแก่ ของเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบมอญแดง
Seed Development and Maturation of Burgundy Okra (Abelmschus esculentus L.)
ภัทรพร ภักดีฉนวน1 และฝนทิพย์ วระพิน1
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บทคัดย่อ
ศึกษาการพัฒนาและการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบมอญแดงเพื่อกาหนดระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสาหรับผลิต
เมล็ดพันธุ์ โดยปลูกระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงมีนาคม 2560 เมื่อกระเจี๊ยบมอญแดงเริ่ มออกดอกทาการติดป้ ายดอกที่
กาลังบาน แล้วเก็บเกี่ยวฝักและเมล็ดพันธุ์ที่มีอายุหลังดอกบานต่างกัน แบ่งเป็ น 10 ระยะ คือ 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
40 43 46 และ 49 วัน เพื่อศึกษาสี ฝัก สี เมล็ด และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ผลการทดลองพบว่า เมล็ดแห้งของกระเจี๊ยบมอญ
แดงเริ่ มงอกได้ที่ฝักอายุประมาณ 22 วันหลังดอกบาน โดยมีความงอก 39.5 % และมีน้ าหนัก 5.06 กรัมต่อ 100 เมล็ด เมล็ด
สุ กแก่ทางสรี รวิทยาที่อายุ 37 วันหลังดอกบาน โดยมีความงอกสู งสุ ด 97.5 % น้ าหนักแห้งสู งสุ ด 6.87 กรัมต่อ 100 เมล็ด
และความแข็งแรงสู งสุ ดในรู ปของความงอกหลังการเร่ งอายุ นอกจากนี้ ระยะพัฒนาสี ฝักและสี เมล็ดแสดงการพัฒนาและ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่สามารถใช้กาหนดอายุการสุ กแก่และเก็บเกี่ ยวเมล็ดพันธุ์ได้ โดยกระเจี๊ ยบมอญแดงมีการพัฒนาสี ฝัก
5 ช่วง คือ สี แดงม่วง สี แดงอ่อน สี แดงเทาอ่อน สี น้ าตาลส้ม และสี น้ าตาลส้มอ่อน ที่ฝักอายุ 10-16, 19-22 25-34 37-43 และ
46-49 วันหลังดอกบานตามลาดับ ส่วนสี ของเมล็ดมีการพัฒนาสี ฝัก 4 ช่วง คือ สี เขียวเหลืองอ่อน สี เขียว สี ดา และสี น้ าตาลดา
ที่ฝักอายุ 10-19, 22-31, 34-40 และ 43-49 วันหลังดอกบานตามลาดับ ดังนั้นควรเก็บเกี่ยวฝักกระเจี๊ยบมอญแดงเพื่อผลิตเมล็ด
พันธุ์ที่ฝักมีสีน้ าตาลส้ม ฝักเริ่ มแห้ง เหลี่ยมฝักแตกเล็กน้อย และเมล็ดพันธุ์ภายในฝักมีสีดาและสี ดาน้ าตาล
คาสาคัญ : กระเจี๊ยบมอญแดง การพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ การสุกแก่ทางสรี รวิทยา ระยะเก็บเกี่ยว
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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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บทนา
กระเจี๊ ย บมอญ (Abelmoschus esculentus L. Moench) อยู่ใ นวงศ์ Malvaceae เป็ นพื ช ผัก ที่ มี ค วามส าคัญ ในการ
ส่ งออกของประเทศไทย โดยส่ งออกจาหน่ายในรู ปฝักสดและฝักแช่แข็ง (สรพงค์ และคณะ, 2557) สาหรับคนไทยบริ โภค
กระเจี๊ยบมอญมาเป็ นเวลานานโดยการบริ โภคฝักสด ฝักกระเจี๊ยบมอญมีคุณค่าอาหารสู งโดยเฉพาะแคลเซี ยม โพแทสเซี ยม
และ วิตามิน (Aladele et al., 2008) รวมทั้งประกอบด้วยสารจาพวกกัม (gum) และแพคติน (pectin) ในปริ มาณสูงช่วยป้ องกัน
อาการหลอดเลือดตีบตัน และบรรเทาอาการโรคกระเพาะอาหาร (Savello et al., 1980) สี ของฝักกระเจี๊ยบมอญมีสีขาว เขียว
และแดง ส่วนใหญ่นิยมปลูกและบริ โภคกระเจี๊ยบมอญที่มีฝักสี เขียว หรื อที่เรี ยกว่า กระเจี๊ยบเขียว (okra) แต่การผลิตและการ
บริ โภคกระเจี๊ยบมอญที่มีฝักสี แดง หรื อที่เรี ยกว่า กระเจี๊ยบมอญแดง (red burgundy okra) ยังมีนอ้ ย กระเจี๊ยบมอญแดงจึงเป็ น
พืชผักที่ ควรสนับสนุ นให้มีการผลิตและบริ โภค ทั้งนี้ ในภาคใต้มีรายงานการปลูกกระเจี๊ ยบเขียวเพื่อการผลิ ตเมล็ดพันธุ์
แล้วแต่ยงั ไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับกระเจี๊ยบมอญแดง
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์น้ นั ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ของพืชโดยทัว่ ไปขึ้นอยูก่ บั ระยะสุกแก่ทางสรี รวิทยา
(physiological maturity หรื อ PM) ซึ่ งเป็ นระยะที่ เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพสู งที่สุด โดยเมล็ดมีน้ าหนักแห้ง ความงอก และความ
แข็งแรงสูงสุด (Copeland and McDonald, 2001) แต่ที่ระยะนี้เมล็ดยังมีความชื้นสูงประมาณ 30-60 เปอร์เซ็นต์ (Muasya et al.
2002) ในทางปฏิบตั ิจึงไม่นิยมเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ระยะสุกแก่ทางสรี รวิทยา แต่จะรอไปอีกระยะหนึ่งให้ความชื้นของเมล็ดพันธุ์
ลดลง โดยเลือกเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่ระยะแก่พร้อมเก็บเกี่ยว (harvesting maturity หรื อ HM) หรื อประมาณ 1-2 สัปดาห์หลัง
ระยะแก่ทางสรี รวิทยา เพราะความชื้ นภายในเมล็ดพันธุ์จะลดลงอยู่ที่ 14-20 เปอร์ เซ็นต์ (วันชัย, 2542) ทั้งนี้ การเก็บเกี่ยวที่
ล่าช้าเกินไปจะทาให้เมล็ดเสื่ อมคุณภาพ รวมทั้งยังเสี่ ยงต่อการเข้าทาลายของโรคและแมลง ส่งผลให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่
ได้ลดลง (ขวัญจิต และวัลลภ, 2540) แต่หากเก็บเกี่ยวที่เร็ วเกินไป หรื อเก็บเกี่ยวก่อนที่เมล็ดจะถึงระยะแก่ทางสรี รวิทยา ก็จะ
ทาให้ได้เมล็ดที่ ยงั อ่อน มี การพัฒนาไม่เต็มที่ และมี การสะสมน้ าหนักแห้งน้อย ซึ่ งจะส่ งผลต่อ คุ ณภาพเมล็ดพันธุ์และ
ความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ให้ต่าลงไปด้วย (Khatun, 2009) ดังนั้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพดีน้ นั ต้อง
เก็บเกี่ยวเมล็ดในระยะที่เหมาะสม ดอกเอื้อง (2552) รายงานว่า กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ TVRC 064 และพันธุ์ OP มีอายุการเก็บ
เกี่ยวเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์คือ 31-37 วันหลังดอกบาน ซึ่งฝักมีสีเขียวเหลือง-สี น้ าตาลอ่อน และเมล็ดพันธุ์มีสีดา-เทา แต่การ
ผลิตเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบมอญแดงยังไม่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการสุกแก่ทางสรี รวิทยาของเมล็ดพันธุ์ และการเปลี่ยนแปลงสี ฝักและ
สี เมล็ดพันธุ์ซ่ ึ งใช้กาหนดระยะเวลาเก็บเกี่ ยวที่ เหมาะสม การทดลองนี้ จึงศึกษาพัฒนาการของฝั กและเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบ
มอญแดง เพื่อใช้ประเมินการสุ กแก่ทางสรี รวิทยาของเมล็ดพันธุ์และกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
รวมทั้งเพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบมอญแดงในสภาพภูมิอากาศของภาคใต้ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
ศึ กษาการพัฒนาและการสุ กแก่ของเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ ยบมอญแดง ในพื้นที่ แปลงวิจยั คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดาเนิ นการศึ กษาระหว่างเดื อนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดื อนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยเตรี ยม
แปลงขนาด 1×10 เมตร จานวน 5 แปลง เว้นทางเดิ นระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร ใช้ระยะระยะห่ างระหว่างต้นและแถว
60×75 เซนติเมตร ปลูกกระเจี๊ยบมอญแดงแบบหยอดหลุม ถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้นเมื่อต้นกล้าอายุ 2 สัปดาห์หลังปลูก
พรวนดินและใส่ ปุ๋ยสู ตร 21-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อต้นกระเจี๊ยบมอญแดงอายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก และใส่ ปุ๋ยสู ตร
15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 3 ครั้งเมื่อต้นกระเจี๊ยบมอญแดงอายุ 5 7 และ 9 สัปดาห์หลังปลูก ดูแลแปลง
พร้อมกาจัดวัชพืชภายในแปลง มีการฉี ดพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดโรคและแมลงเมื่อพบการระบาดของโรคและแมลง
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เมื่อกระเจี๊ยบมอญแดงเริ่ มออกดอกทาการติดป้ ายดอกที่กาลังบาน แล้วเก็บเกี่ยวฝักและเมล็ดพันธุ์ที่มีอายุหลังดอก
บานต่ า งกัน 10 ระยะ คื อ 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 และ 49 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์
(Completely Randomized Design; CRD) จานวน 4 ซ้ า สุ่ มเก็บฝั กของกระเจี๊ ยบมอญแดงในแต่ละอายุการพัฒนา นาฝั กที่
ได้ม าตากแดดลดความชื้ น นาน 2 วัน เมื่ อ ฝั ก แห้ ง แยกเอาเมล็ ด พัน ธุ์ อ อก และสุ่ ม เมล็ ด พัน ธุ์ ไ ปทดสอบคุ ณ ภาพใน
ห้องปฏิบตั ิการ บันทึกผลการทดลอง ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงสี ฝักและสี เมล็ด บันทึกข้อมูลสี ฝักและสี เมล็ดโดยใช้แผ่นเทียบมาตรฐานสีของ
ตัวอย่างพืช (RHS Colour Chart)
2. น้ าหนักแห้งของเมล็ดพันธุ์ สุ่ มเมล็ดกระเจี๊ ยบมอญแดง จานวน 4 ซ้ าๆ ละ 20 เมล็ด มาชัง่ น้ าหนักสด แล้วนาไปอบที่
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นนามาหาน้ าหนักแห้ง
3. ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ นาข้อมูลน้ าหนักสด และน้ าหนักแห้ง จากข้อ 2 มาใช้ในการคานวณความชื้นของเมล็ด โดยใช้
น้ าหนักสดเป็ นเกณฑ์ (wet weight basic) จากสูตร
เปอร์เซ็นต์ความชื้น = (น้ าหนักสด - น้ าหนักแห้ง) ×100
น้ าหนักสด
4. ความงอกมาตรฐาน (standard germination) สุ่มเมล็ดพันธุก์ ระเจี๊ยบมอญแดงมาทดสอบความงอกมาตรฐาน โดยเพาะเมล็ด
บนกระดาษเพาะจานวน 4 ซ้ าๆละ 50 เมล็ด วางในอุณหภูมิหอ้ ง หลังจากนั้นประเมินความงอกครั้งแรก (first count) เมื่ออายุ
7 วัน และประเมินความงอกครั้งสุดท้าย (final count) เมื่ออายุ 14 วัน
5. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่ งอายุ สุ่ มเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบมอญแดงมาทดสอบความแข็งแรง ด้วยวิธีการเร่ ง
อายุเมล็ดพันธุ์โดยใช้อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง จานวน 4 ซ้ าๆ ละ 50
เมล็ด หลังจากนั้นนาเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบมอญแดงที่ผา่ นการเร่ งอายุมาทดสอบความงอกมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน
(analysis of variance, ANOVA) ของข้อ มู ล ลัก ษณะที่ ศึ ก ษาต่ า ง ๆ และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย โดยวิธี
Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT)

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
คุณภาพทางกายภาพของเมล็ดพันธุ์
1. น้ าหนักแห้งของเมล็ด
สาหรับน้ าหนักแห้งของเมล็ดแห้งของกระเจี๊ยบมอญแดง พบว่า ในระยะของการพัฒนาที่อายุ 10 วันหลังดอกบาน
มีการสะสมน้ าหนักแห้งน้อยที่ สุด คือ 1.49 กรัมต่อ 100 เมล็ด ในช่วงอายุ 13-34 วันหลังดอกบานมีน้ าแห้งเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว จนเมล็ดมีน้ าหนักแห้งสูงสุด 6.43 กรัมต่อ 100 เมล็ดที่อายุ 37 วันหลังดอกบาน หลังจากนั้นเมล็ดมีการสะสมน้ าหนัก
แห้งลดลงเรื่ อยๆเมื่อฝักมีอายุมากขึ้น คือ 6.36-6.09 กรัมต่อ 100 เมล็ดในช่วงอายุ 40-49 วันหลังดอกบานตามลาดับ (ตารางที่
1) การสะสมน้ าหนักแห้งของกระเจี๊ ยบมอญแดงเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกับพืชโดยทัว่ ไป ซึ่ งการประเมินระยะสุ กแก่ทาง
สรี รวิทยาในหลายๆพืชนั้นใช้น้ าหนักแห้งสูงสุดของเมล็ดในการพิจารณา กล่าวคือ ระยะที่เมล็ดสะสมน้ าหนักแห้งได้สูงสุ ด
แสดงว่าเมล็ดพันธุ์พฒั นาถึงระยะสุ กแก่ทางสรี รวิทยา (Copeland and McDonald, 2001; วันชัย, 2542; บุญมี, 2558) หลังจาก
นั้นน้ าหนักแห้งของเมล็ดลดลง เนื่องจากการเคลื่อนย้ายอาหารจากต้นแม่ไปยังเมล็ดสิ้นสุดลง ทาให้ไม่มีอาหารส่งไปสะสม
แต่ยงั มีการย่อยสลายอาหารที่สะสมไว้ในเมล็ดเพื่อกิจกรรมทางชีวเคมีภายในเมล็ด (Mullet, 1981; Egli, 2017) จะเห็นได้วา่
เมล็ดกระเจี๊ยบมอญแดงใช้เวลาในการพัฒนาจนถึงระยะสุกแก่ทางสรี รวิทยาที่อายุ 37 วันหลังดอกบานซึ่งเป็ นระยะที่เมล็ดมี
น้ าหนักแห้งสู งสุ ด คือ 6.43 กรัมต่อ 100 เมล็ด สอดคล้องกับเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ TVRC 064 (HE064) และพันธุ์
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OP สุกแก่ทางสรี รวิทยาที่ฝักอายุ 31 และ 34 วันหลังดอกบานตามลาดับ โดยมีน้ าหนักแห้งสูงสุด 69.75 และ 63.62 มิลลิกรัม
ต่อ
ตารางที่ 1 ความชื้น น้ าหนักแห้ง ความงอกมาตรฐาน และความแข็งแรงของเมล็ดแห้งของกระเจี๊ยบมอญแดง
ระหว่างการพัฒนาที่อายุต่างกันหลังดอกบาน
อายุวนั หลังดอกบาน
ความชื้น
น้ าหนักแห้ง
ความงอกมาตรฐาน
ความแข็งแรง1/
(วัน)
(%)
(กรัม/100 เมล็ด)
(%)
(%)
10
9.23 a
1.49 j
0j
0i
13
9.06 ab
2.38 i
0j
0i
16
8.83 bc
3.65 h
0j
0i
19
8.62 cd
4.45 g
0j
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
** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 %
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่มีอกั ษรต่างกันแตกต่างทางสถิติจากการวิเคราะห์โดยวิธี DMRT
1.การตรวจสอบความแข็งแรงโดยวิธีการเร่ งอายุ (Accelerated Aging Test) เมล็ดตามลาดับ (ดอกเอื้อง, 2552)
และเมล็ดดอกพระจันทร์ มีน้ าหนักแห้งสู งสุ ด 383.2 มิลลิกรัมต่อเมล็ดเมื่ออายุ 30 วันหลังดอกบานซึ่ งเป็ นระยะสุ กแก่ทาง
สรี รวิทยาของเมล็ด (ทิพย์สุคนธ์ และคณะ, 2557)
2. ความชื้ น ของเมล็ด การตากแดดลดความชื้ นทาให้เ มล็ด แห้งของกระเจี๊ ยบมอญแดงมี ความชื้ นไม่ เกิ น 10
เปอร์เซ็นต์ทุกอายุฝัก (ตารางที่ 1) เมล็ดแห้งของกระเจี๊ยบมอญแดงที่อายุ 10 วันหลังดอกบานมีความชื้น 9.23 เปอร์เซ็นต์ โดย
ความชื้นของเมล็ดค่อยๆลดลงตามอายุการพัฒนาของฝักที่เพิ่มขึ้น จนมีความชื้น 7.50 เปอร์ เซ็นต์ที่อายุ 37 วันหลังดอกบาน
และเมล็ดมีความชื้นต่าสุด 6.22 เปอร์เซ็นต์ที่อายุ 49 วันหลังดอกบาน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงความชื้นของเมล็ดกระเจี๊ยบ
มอญแดงมีความสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงขนาดของเมล็ด (ไม่ได้แสดงข้อมูล) โดยหลังจากระยะสุ กแก่ทางสรี รวิทยาไป
แล้ว เมล็ดมีความชื้นลดลงและขนาดของเมล็ดลดลงเล็กน้อยด้วย
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คุณภาพทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์
1. ความงอกมาตรฐาน
เมล็ดแห้งของกระเจี๊ยบมอญแดงที่ฝักอายุ 10-19 วันหลังดอกบานยังไม่สามารถงอกได้ เมล็ดเริ่ มงอกได้ที่ฝักอายุ 22
วันหลังดอกบานโดยมีความงอกมาตรฐาน 39.5 เปอร์ เซ็นต์ (ตารางที่ 1) หลังจากนั้นเมล็ดมีความงอกเพิ่มขึ้นจนมีความงอก
มาตรฐานสู งสุ ด 97.5 เปอร์ เซ็ นต์ที่ฝักอายุ 37 วันหลังดอกบานซึ่ งเป็ นระยะสุ กแก่ ทางสรี รวิทยา และเมล็ดมี ความงอก
มาตรฐานลดลงเป็ น 87.5 เปอร์เซ็นต์ที่ฝักอายุ 49 วันหลังดอกบาน สอดคล้องกับเมล็ดพันธุ์พืชหลายชนิดที่มีความงอกสู งสุ ด
ที่ระยะสุ กแก่ทางสรี รวิทยา เช่น เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ตน้ เตี้ย #053 และพันธุ์ตน้ สู ง #039 สุ กแก่ทางสรี รวิทยาที่ฝัก
อายุ 28 และ 36 วันหลังดอกบานตามลาดับ โดยมีความงอกสู งสุ ด 97 และ 100 เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ (ฉันทนา และคณะ,
2548) และเมล็ด ถัว่ แดงหลวงสุ ก แก่ ท างสรี ร วิท ยาที่ อ ายุ 30 วัน หลัง ดอกบานโดยมี ค วามงอกสู ง สุ ด 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์
(ศานิ ต, 2551) ในช่วงอายุ 10-19 วันหลังดอกบานเมล็ดแห้งของกระเจี๊ยบมอญแดงยังไม่สามารถงอกได้ อาจเนื่ องจากต้น
อ่อนยังพัฒนาไม่สมบูรณ์พอที่จะงอกได้ (Bewley et al, 1994) เมล็ดเริ่ มงอกได้ที่ฝักอายุ 22 วันหลังดอกบานแต่ยงั มีความงอก
ต่ า แสดงว่า ต้นอ่อนในเมล็ดได้พฒั นาสมบูรณ์แล้ว แต่การสะสมอาหารยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ (ขวัญจิ ตรและวัลลภ, 2531)
ซึ่งเมล็ดกระเจี๊ยบมอญแดงมีอาหารสะสมในรู ปน้ าหนักแห้งเพียง 5.06 กรัมต่อ 100 เมล็ด
2. ความแข็งแรง
จากการตรวจสอบความแข็งแรงโดยวิธีการเร่ งอายุ พบว่า ความงอกหลังการเร่ งอายุมีแนวโน้มเช่นเดียวกับความ
งอกมาตรฐาน คือ เมล็ดแห้งของกระเจี๊ยบมอญแดงที่อายุ 22 วันหลังดอกบาน มีความงอกหลังการเร่ งอายุ 31 เปอร์ เซ็นต์
หลังจากนั้นเมล็ดมีความงอกหลังการเร่ งอายุเพิ่มขึ้น จนมีความงอกหลังการเร่ งอายุสูงสุ ด 85 เปอร์ เซ็นต์ที่อายุ 37 วันหลัง
ดอกบาน ต่อมาเมล็ดมีความงอกหลังการเร่ งอายุลดลงตามอายุฝักที่เพิ่มขึ้น จนเมล็ดมีความงอกหลังการเร่ งอายุลดลงเหลือ
65.50 เปอร์ เซ็ นต์ที่อ ายุ 49 วัน หลัง ดอกบาน (ตารางที่ 1) จะเห็ นได้ว่า ความแข็ง แรงของกระเจี๊ ย บมอญแดงมี ลกั ษณะ
สอดคล้องกับการพัฒนาและการสุ กแก่ของเมล็ด คือ ในช่วงแรกเมล็ดพันธุ์มีความแข็งแรงต่ า เนื่ องจากอาหารสะสมยังไม่
สมบูรณ์เต็มที่ (วันชัย, 2542) ความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนเมล็ดพันธุ์มีความแข็งแรงสูงสุดเมื่อเมล็ดสุกแก่ทางสรี รวิทยา
(Delouche, 1985) ซึ่งเป็ นระยะที่เมล็ดเจริ ญเติบโตเต็มที่ หลังจากนั้นเมล็ดมีอตั ราการเสื่ อมคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นเรื่ อยๆ มีผลทา
ให้ความแข็งแรงลดลงจนถึงระยะที่ เมล็ดไม่สามารถงอกได้ อัตราการเสื่ อมคุณภาพของเมล็ดจะช้าหรื อเร็ วนั้นขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอุณหภูมิ ความชื้น และโรคแมลงในบริ เวณแปลงปลูกนั้น ๆ (บุญมี, 2558) ดังนั้นจึงต้องเก็บเกี่ยว
เมล็ดพันธุ์ออกจากแปลงปลูกให้เร็ วที่สุดหลังจากระยะสุกแก่ทางสรี รวิทยา
การเปลีย่ นแปลงสีของฝักและเมล็ด
ฝั กกระเจี๊ยบมอญแดงมีสีแดงม่วงที่อายุ 10-16 วันหลังดอกบาน ฝั กเปลี่ยนเป็ นสี แดงอ่อนเมื่ออายุ 19-22 วันหลัง
ดอกบาน จากนั้นฝักเปลี่ยนสี แดงเทาอ่อนที่ อายุ 25-34 วัน ฝักเริ่ มแห้งเป็ นสี น้ าตาลส้มและจะเริ่ มแตกที่อายุ 37-43 วันหลัง
ดอกบาน และสี ฝักจางลงโดยมีสีน้ าตาลส้มอ่อนเมื่ออายุ 46-49 วัน (ตารางที่ 2) ส่วนสี ของเมล็ด
ตารางที่ 2 สี ฝักและสี เมล็ดของกระเจี๊ยบมอญแดงระหว่างการพัฒนาที่อายุต่างกันหลังดอกบาน
อายุวนั หลังดอกบาน
สี ฝัก
สี เมล็ด
(วัน)
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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25
28
31
34
37
40
43
46
49

greyed – red 182 group B
greyed – red 182 group C
greyed – red 182 group C
greyed – red 182 group D
greyed – red 182 group D
greyed – orange 177 group D
greyed – orange 177 group D
greyed – orange 177 group D
greyed – orange 174 group D
greyed – orange 174 group D

261

yellow – green 147 group D
yellow – green 147 group D
yellow – green 147 group D
yellow – green 148 group B
black 202 group A
black 202 group A
black 202 group A
brown 200 group A
brown 200 group A
brown 200 group A

พันธุ์ พบว่า เมล็ดมีสีเขียวเหลืองอ่อนในฝักที่อายุ 10-19 วันหลังดอกบาน จากนั้นเมล็ดพันธุ์มีสีเขียวในฝักที่อายุ 22-31 วัน
หลังดอกบาน สี เมล็ดเปลี่ยนเป็ นสี ดาและเมล็ดเริ่ มแห้งที่อายุ 34-40 วันหลังดอกบาน และเมล็ดมีสีน้ าตาลดาเมื่อฝักมีอายุ
43-49 วันหลังดอกบาน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสี ของฝักและเมล็ดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสี ต่างๆในช่วงที่ฝักและ
เมล็ดมีการพัฒนาเรื่ อยๆไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสี ของฝักและเมล็ดนี้สมั พันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงน้ าหนัก
แห้งและความชื้นของเมล็ดพันธุ์ จะเห็นได้วา่ สี ของฝักและเมล็ดเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สามารถสังเกตเห็ นได้
(visual indicator) จึ งใช้เป็ นตัวบ่ งชี้ ระยะสุ กแก่ ทางสรี รวิทยาและระยะแก่ พร้ อมเก็บเกี่ ยวได้ (Elias and Copeland, 2001;
Ekpong and Sukprakarn, 2008) ดังเช่น การเก็บเกี่ยวปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ควรเก็บเกี่ยวฝักสี น้ าตาลอ่อนที่ภายในฝักมี
เมล็ดพันธุ์สีน้ าตาล (พิทยา และคณะ, 2553) และระยะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ดอกพระจันทร์ คือ ผลแห้งเป็ นสี
น้ าตาลเข้มและเมล็ดมีสีเหลืองอมน้ าตาล (ทิพย์สุคนธ์ และคณะ, 2557) ดังนั้นการผลิตเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบมอญแดงเพื่อให้
ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ควรเก็บเกี่ ยวฝั กที่ อายุ 37-43 วันหลังดอกบาน โดยฝั กมี สีน้ าตาลส้ม ฝั กเริ่ มแห้ง เหลี่ ยมฝั กแตก
เล็กน้อย และเมล็ดพันธุ์ภายในฝักมีสีดาและสี ดาน้ าตาล ซึ่ งสอดคล้องกับ Demir (1994) ที่พบว่า ระยะที่เมล็ดพันธุ์เริ่ มหดตัว
ไม่ติดกับฝัก และฝักเริ่ มเปลี่ยนจากสี เขียวเป็ นสี น้ าตาล สามารถใช้บ่งบอกระยะสุ กแก่ทางสรี รวิทยาของเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบ
เขียว (okra) ได้

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาและการสุ กแก่ของเมล็ดพันธุ์ของกระเจี๊ยบมอญแดง พบว่าเมล็ดแห้งของกระเจี๊ยบมอญ
แดงสุ กแก่ทางสรี รวิทยาเมื่ออายุ 37 วันหลังดอกบาน โดยเมล็ดมีน้ าหนักแห้งสู งสุ ดประมาณ 6.87 กรัมต่อ 100 เมล็ด เมล็ด
พันธุ์มีความงอกมาตรฐานสูงสุ ด 97.50 เปอร์ เซ็นต์ และมีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์สูงสุ ดในรู ปของความงอกหลังการเร่ ง
อายุ สาหรับการเก็บเกี่ ยวกระเจี๊ ยบมอญแดงเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ควรเก็บเกี่ ยวฝั กที่อายุ 37-43 วันหลังดอกบาน โดยฝั กมีสี
น้ าตาลส้ม ฝักเริ่ มแห้ง เหลี่ยมฝักแตกเล็กน้อย และเมล็ดพันธุ์ภายในฝักมีสีดาและสี ดาน้ าตาล
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ผลของสารควบคุมการเจริ ญเติบโตต่ อการเจริญของแคลลัสและ
การผลิตสารฟรุ คโตโอลิโกแซคคาไรด์ ในสภาพเพาะเลีย้ งของหนามแดง (Carissa carandas Linn.)
Effect of Plant Growth Regulators on Callus Culture and in vitro Production of Fructooligosaccharide in Carrisa carandus Linn.
พงศ์ยทุ ธ นวลบุญเรื อง1* รุ่ งนภา ช่างเจรจา1 และ นิอร โฉมศรี 1
Phongyuth Nualbunruang 1* Rungnapa Changjeraja 1 Ni-orn Chomsri 1

บทคัดย่อ
หนามแดง (Carissa carandas Linn.) เป็ นพื ชที่ มี ศักยภาพในการน ามาเป็ นผลไม้เ พื่ อ สุ ข ภาพ โดยจะเป็ นการ
นามาใช้ประโยชน์สาหรั บการแต่งสี และรส หรื อใช้เป็ นสารต้านอนุ มูลอิ สระ ใช้รักษาโรค ฟรุ กโตโอลิ โกแซคคาไรด์
(Fructo-oligosaccharide) เป็ นสารเส้นใยละลายน้ าได้ เป็ นสาร Prebiotic ที่ช่วยเพิ่มปริ มาณจุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์ในลาไส้
การผลิตสารทางชีวภาพโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช สามารถทาได้โดยการชักนาให้เนื้อเยือ่ เกิดเป็ นแคลลัส บนสูตรอาหารที่
เหมาะสม จากนั้นจึงหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะให้แคลลัสนั้นสร้างสารตามที่ตอ้ งการ โดยมีปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้ง
ปั จจัยภายนอก เช่น แสงสว่างและอุณหภูมิ และปั จจัยภายในที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยง ได้แก่ ชิ้นส่ วนที่ นามาเพาะเลี้ยง และ
อาหารที่ ใช้ในการเพาะเลี้ยง ได้แก่ชนิ ดของอาหาร แร่ ธาตุต่างๆ สารควบคุมการเจริ ญเติบโตตลอดจนความเป็ นกรดด่าง
สาหรับหนามแดงนั้นยังไม่มีรายงานว่ามีการผลิตสารสาคัญต่างๆโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ การทดลองนี้เป็ นการศึกษาผลของ
สารควบคุมการเจริ ญเติบโตต่อการเจริ ญเติบโตของแคลลัสของหนามแดงและการสร้างสารฟรุ คโตโอลิโกแซคคาไรด์ โดย
ทาการเพาะเลี้ยงแคลลัสของหนามแดงในอาหาร MS(1962) ที่เสริ มด้วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต 2 ชนิดที่อตั ราส่วนผสม
ของ BA 0 0.5 1 และ 1.5 มก./ล. และ 2,4-D 1 2 3 4 มก./ล. ผลการทดลองพบว่า เมื่อทาการเพาะเลี้ยงแคลลัสหนามแดงเป็ น
เวลา 10 สัป ดาห์ อาหารสู ต ร MS ที่ เ สริ ม ด้วย BA 1.5 มก./ล. และ 2,4-D 4 มก./ล. แคลลัส จะเจริ ญ เติ บโตดี ที่สุ ด อย่างมี
นัยสาคัญ ส่ วนอาหารที่ให้ปริ มาณสารฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์สูงที่สุดคือ อาหารสู ตร MS ที่เสริ มด้วย BA 0 มก./ล. และ
2,4-D 2 มก./ล.
คาสาคัญ : หนามแดง (Carissa carandas Linn), ฟรุ คโตโอลิโกแซคคาไรด์
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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. Fructooligosaccharides 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.
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บทนา
หนามแดง หรื อ มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็ นผลไม้พ้นื บ้านของไทย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์วา่ Carissa carandas Linn.
อยูใ่ นวงศ์ Apocynaceae มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็ นไม้พุ่มยืนต้น สู งราว 2-5 m ดอกมีสีชมพูหรื อแดงอ่อน และมีกลิ่นหอม
อ่อนๆ ออกดอกตลอดปี ผลอ่อนจะมีสีชมพูอ่อนๆ และค่อยๆ เข้มขึ้นเป็ นสี แดง จนกระทัง่ สุ กจึงกลายเป็ นสี ดา เนื่ องด้วยผล
สุ กของมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีสีเข้มมากจนถึงดา จึ งจัดเป็ นแหล่งของแอนโทไซยานิ น (anthocyanin) ที่ สาคัญ และจาก
รายงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ พบว่าแอนโทไซยานิ นเป็ นหนึ่ งในกลุ่มของรงควัตถุที่มีศกั ยภาพในการป้ องกันโรคไม่ติดต่อ
เรื้ อรังดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่ งปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคเริ่ มรู ้จกั และต้องการผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มากขึ้น เพราะทางวิชาการระบุ
ว่ามีประโยชน์ต่อร่ างกาย สามารถต้านทานอาการหวัดได้ดี วงการแพทย์ได้นาไปใช้รักษาโรคควบคู่กบั ยาแผนปั จจุบนั เพราะ
มีปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระมากตามไปด้วยและเป็ นตัวช่วยป้ องกันการเกิดโรคหลายโรค มะเร็ ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคเกาต์ เป็ นต้นและในมะม่วงหาวมะนาวโห่อาจจะมีปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าในผักและผลไม้ตามท้องตลาด
ทัว่ ไปอีกด้วย(สกุนกานต์ และคณะ 2556)
ฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็ นน้ าตาลชนิ ดนึ งที่มีโมเลกุลที่ไม่ส้ นั หรื อยาวโดยมีความยาวประมาณ 2-10 โมเลกุล
ผงละเอียดสี ขาวไม่มีกลิ่น ให้พลังงานต่า มีความหวานประมาณ 1/3 ของน้ าตาลซูโครสโดยทัว่ ไปแล้ว สารที่แสดงฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ สามารถถูกสร้างขึ้นโดยพืชได้เองตามธรรมชาติโดยต้องอาศัยเวลานานนับเป็ นปี ฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ เป็ นสาร
เส้นใยละลายน้ าได้ แต่กระเพาะไม่สามารถย่อยและดูดซึ มได้ ซึ่ งสามารถคงสภาพจนถึงลาไส้ใหญ่ ฟรุ กโตโอลิโกแซคคา
ไรด์ เป็ นสาร Prebiotic ที่ช่วยเพิ่มปริ มาณจุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์ (Probiotics) ในลาไส้ คือ แลคโตบาซิลลัส และ บิฟิโแบคที
เรี ย โดยลาไส้ใหญ่มีจุลินทรี ยท์ ้ งั แบบมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ถ้ามีจุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์นอ้ ยกว่า ลาไส้ใหญ่ก็ไม่
สามารถทางานได้เต็มที่ ดู ดซึ มสารอาหารบางชนิ ดได้น้อยลง เช่น แคลเซี ยม การที่ ฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ ช่วยเพิ่ม
ปริ มาณแบคที เรี ยที่ มีประโยชน์น้ นั ทาให้การขับถ่ายของลาไส้ดีข้ ึน การเคลื่อนตัวของอุจจาระสะดวกขึ้นและลดอาการ
ท้องผูก
ฟรุ กโตโอลิ โกแซคคาไรด์ เป็ นสารพรี ไบโอติ กที่ สามารถพบได้พืชหลายชนิ ด ได้ในอาหารประเภทข้าวสาลี
ข้าวไรย์ หัวหอม หน่อไม้ฝรัง อาร์ติโช้ค หัวชิคอรี ลูกแก้วมังกร แก่นตะวัน กล้วย ถัวเหลือง กระเทียม ต้นหอม ต้นกระเทียม
มะเขือเทศ และพืช ประเภทพืชหัว โดย ฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ ส่ วนใหญ่ทีใช้ในท้องตลาดมักสกัดจาก หัวชิคอรี หรื อ
ผลิตจากน้ าตาลทรายโดยใช้เอนไซม์ fructosyltransferase
การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืชเป็ นเทคโนโลยีที่สามารถชักนาให้ พืชเพิ่มปริ มาณในระยะเวลาอันสั้น ตลอดจนสามารถ
กระตุน้ การผลิตสารสาคัญในพืชให้เพิ่มขึ้นได้ การเพาะเลี้ยงชิ้นส่ วนพืช เพื่อชักนาให้พืชเจริ ญเป็ นแคลลัส หรื อกลุ่มเซลล์
เนื้อเยือ่ เจริ ญซึ่งเป็ นกลุ่มเซลล์ที่มีการและสะสมสาระสาคัญในปริ มาณสูง การเจริ ญเติบโตของเนื้อเยือ่ นั้น ทาให้เซลล์ของพืช
แบ่งตัวเพิ่มจานวนมากมายเป็ นกลุ่มเซลล์ที่เรี ยกว่า แคลลัส (Callus) เราจึงสามารถบังคับให้เนื้อเยือ่ นี้เจริ ญเติบโตขึ้นได้เมื่อ
มี สภาวะที่ เหมาะสมและแบ่งเนื้ อเยื่อเหล่านี้ ไปเลี้ ยงในอาหารใหม่ จนเจริ ญเติ บโตเป็ นเนื้ อเยื่อใหม่จานวนมากมายตาม
ต้องการเช่น ดังนั้นการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืชจึงเป็ นแนวทางหนึ่ งในการ ผลิตพืชทดแทนการใช้พืชจากธรรมชาติได้ วิธีการ
เหล่านี้ มีขอ้ ดีเหนื อกว่าวิธีทางธรรมชาติที่สามารถผลิตสารที่ตอ้ งการได้ในระยะเวลาสั้น และบางวิธียงั สามารถเพิ่มผลผลิต
ให้ได้มากกว่าตามธรรมชาติอีกด้วย ตัวอย่างของวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ถูกนามาใช้ร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ต่างๆ ได้แก่ การตรึ งเซลล์ การพัฒนาให้เป็ นอวัยวะที่เหมาะแก่การสร้างหรื อสะสมสาร การเติมสารตั้งต้นของกระบวนการ
ชี วสังเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงทางชี วภาพ การเติมสารซึ่ งสามารถเหนี่ ยวนาให้เกิ ดการสร้างสารทุติยภูมิเพิ่มขึ้น การ
รบกวนสภาพการเลือกผ่านของเยือ่ หุม้ เซลล์และเยือ่ หุม้ แวคิวโอเพื่อให้มีการปลดปล่อยสารออกมา รวมทั้งสร้างแหล่งสะสม
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เที ยมในอาหารเพาะเลี้ยงเพื่อให้เป็ นที่สะสมสารที่ อาจเป็ นพิษต่อเซลล์ ในทานองเดียวกัน เทคนิ คทางพันธุ วิศวกรรมอาจ
นามาใช้ร่วมกับเทคนิคเหล่านี้ เพื่อผลิตสารที่ตอ้ งการในปริ มาณมากขึ้นได้(ศุภวรรณ 2549)
การผลิตสาระสาคัญในพืชโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์น้ นั มีปัจจัยต่างๆที่ เข้ามาเกี่ ยวข้อง เช่น การเติมสารควบคุ ม
การเจริ ญเติบโตลงในอาหารที่ ใช้เพาะเลี้ยง จะมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของแคลลัสและปริ มาณสาระสาคัญ มีรายงานใน
หลายๆพืช เช่น พรมมิ (เจิมอรุ ณ และคณะ 2560) ใบเตย กระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบแดง แครอท ขมิ้น มะตูม ปี บ ขี้เหล็ก เพกา
และอัญชัญ (ปิ ยะนันท์ และคณะ 2560) มะเฟื อง (สนธยา 2560) เป็ นต้น
เนื่ องจาก หนามแดง (Carissa carandas Linn.)เป็ นพืชที่มีศกั ยภาพในการนามาเป็ นผลไม้เพื่อสุ ขภาพ โดยจะเป็ น
การนามาใช้ประโยชน์สาาหรับการแต่งสี และรส หรื อใช้เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ ใช้รักษาโรคสาหรับหนามแดงนั้นยังไม่มี
รายงานว่ามีการผลิตสารสาคัญต่างๆโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ การศึกษาครั้งนี้จึงเป็ นการศึกษากาการเพาะเลี้ยงแคลลัส เพื่อให้
ได้ตน้ ในปริ มาณที่มาก ตลอดจนถึงการศึกษาเพื่อผลิตสารฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ในสภาพการเพาะเลี้ยงเซลล์

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริ ญเติบโตต่อการเจริ ญของแคลลัส
นาใบอ่อนจากยอดต้นหนามแดง ตัดให้มีความยาวประมาณ 0.5 cm เพาะเลี้ยงชิ้นส่ วนดังกล่าวบนอาหารสู ตร MS
ที่เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต 2 ชนิ ด ด้วยสัดส่ วนผสมของ BA ความเข้มข้น 0 0.5 1 และ 1.5 มก./ล. และ 2,4-D 1 2 3
และ 4 มก./ล. นาไปวางในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 25+2 oC ให้แสง 16 ชัว่ โมงต่อวัน โดยเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อเป็ น
เวลา 10 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ทาการวัดการเจริ ญเติบโตของแคลลัสทุก
สัปดาห์
2. การหาปริ มาณฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาของการเพาะเลี้ยงแคลลัส ชัง่ แคลลัสน้ าหนัก ตัวอย่างละ 1 กรัม ทาการสกัดด้วยน้ า
deionized ปริ มาณ 1 มล. จานวนตัวอย่างละ 3 ซ้ า แล้วนามากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 และนาสารสกัดที่
ได้มาวิเคราะห์หาปริ มาณฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ท้ งั หมด โดยการวิเคราะห์ค่า น้ าตาลมาตรฐาน 5 ชนิ ด ได้แก่ fructose
glucose sucrose kestose และ nystose โดยเครื่ อ งวิ เ คราะห์ HPLC ยี่ ห้ อ Agilent Techies รุ่ น 1260 Infinity II ควบคุ ม
อุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส ปริ มาตรฉี ดสาร: 20 ไมโครลิตร

ผลและวิจารณ์ผล
ในการศึ กษาหาสู ตรอาหารที่ เหมาะในการชักนาให้ชิ้นส่ วนของหนามแดงเจริ ญเติบโตเป็ นแคลลัส พบว่าเกิ ด
แคลลัสในทุกชุดการทดลอง แคลลัสที่ได้ส่วนมาก มีลกั ษณะแบบ friable สี ขาวหรื อเหลือง ฟู และอวบน้ า (ภาพที่ 1) จากการ
วัดขนาดแคลลัสหนามแดงที่ ได้ทาการเพาะเลี้ยงเป็ น เวลา 10 สัปดาห์ พบว่าทุกสู ตรอาหารให้อตั ราการสร้างแคลลัส 100
เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนการเจริ ญเติบโตของแคลลัสนั้นพบว่าแคลลัสที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร MS ที่ เสริ มด้วย BA 1.5 มก./ล. และ
2,4-D 4 มก./ล. สามารถชักนาให้ชิ้นส่ วนของหนามแดง เกิดแคลลัส และเจริ ญได้ดีที่สุด อย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05) โดยให้
ขนาดเฉลี่ย 3.04 ซม.(ตารางที่ 1) สอดคล้องกับการเพาะเลี้ยงแคลลัสของหนอนตายหยาก (นิ ตยา และสุ ภาพร 2559) และ
ยางพารา (ดนุพงศ์ และคณะ 2557) ที่พบว่า 2,4-D สามารถชักนาให้เนื้อเยือ่ พืชเกิดแคลลัสและให้อตั ราการเจริ ญที่สูง
จากการทดลองการการตรวจหาสารฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ ในแคลลัสของหนามแดง โดยวัดจากค่าของปริ มาณ
น้ าตาล fructose glucose sucrose kestose และ nystose พบว่า ทุกสู ตรอาหารสามารถชักการให้แคลลัสของหนามแดงสร้าง
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สารฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ได้ (ตารางที่ 2) แต่ยงั สร้างได้ในปริ มาณสารน้ าตาลบางตัวน้อยกว่าผลสด ซึ่ งการที่เซลล์พืชที่
เกิ ด จากการเพาะเลี้ ยงสร้ า งสาระส าคัญ ได้ปริ ม าณที่ น้อ ยกว่า พื ช ธรรมชาติ ก็ เพราะว่า เนื้ อ เยื่อ เพาะเลี้ ย งเป็ นเวลล์แบบ
undifferentiated cell ซึ่ ง ขาดการแสดงออกของยีนในการสร้ างสาร (ศุ ภวรรณ 2549) อย่า งไรก็ ต ามจากการทดลองนี้ มี
แนวโน้มที่จะสามารถผลิตสารฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ โดยการเพาะเลี้ยงแคลลัสได้ โดยจะต้องทาการศึกษาเพื่อปรับปรุ ง
สูตรอาหารเพาะเลี้ยงแคลลัส ให้ได้สารฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ปริ มาณที่มากขึ้นต่อไป
ตารางที่ 1 ผลของสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตต่ อ การเจริ ญ ของแคลลัส หนามแดง (Carissa carandas Linn) เมื่ อ ท า
การเพาะเลี้ยงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์
Treatment
ขนาดของแคลลัส เฉลี่ย (ซม.)
1. MS เสริ มด้วย BA 0 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.
1.00 CDEFG
2. MS เสริ มด้วย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.
1.00 CDEFG
3. MS เสริ มด้วย BA 1 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.
2.20 ABC
4. MS เสริ มด้วย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.
2.30 ABC
5. MS เสริ มด้วย BA 0 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.
0.08 G
6. MS เสริ มด้วย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.
0.50 EFG
7. MS เสริ มด้วย BA 1 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.
1.80 ABCDE
8. MS เสริ มด้วย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.
2.50 AB
9. MS เสริ มด้วย BA 0 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.
0.34 FG
10. MS เสริ มด้วย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.
1.66 ABCDEF
11. MS เสริ มด้วย BA 1 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.
2.06 ABCD
12. MS เสริ มด้วย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.
0.70 DEFG
13. MS เสริ มด้วย BA 0 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.
0.20 G
14. MS เสริ มด้วย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.
1.10 BCDEFG
15. MS เสริ มด้วย BA 1 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.
2.30 ABC
16. MS เสริ มด้วย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.
3.04 A
CV 60.75
ตารางที่ 2 ปริ มาณของสารฟรุ คโตโอลิโกแซคคาไรด์ในแคลลัสของหนามแดง (Carissa carandas Linn) ในอาหารเพาะเลี้ยง
สูตรต่างๆ เมื่อทาการเพาะเลี้ยงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์
ปริ มาณน้ าตาลในตัวอย่างเฉลี่ย (มก./มล)
Treatment
fructose+ glucose
sucrose
kestose
nystose
T1
3.82 ± 0.07
15.38 ± 0.49
0.03 ± 0.04
0.58 ± 0.11
T2
2.82 ± 1.57
19.51 ± 7.01
0.02 ± 0.02
0.61 ± 0.06
T3
1.94 ± 0.83
20.68 ± 5.02
0.12 ± 0.12
0.44 ± 0.14
T4
1.07 ± 0.19
17.30 ± 14.13
0.01 ± 0.01
0.52 ± 0.03
T5
4.54 ± 0.92
8.76 ± 7.12
0.05 ± 0.04
0.38 ± 0.13
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T7
T8
T9
T 10
T 11
T 12
T 13
T 14
T 15
T 16
ผลสด

3.32 ± 1.23
2.45 ± 2.87
1.49 ± 0.80
3.22 ± 0.62
2.31 ± 0.82
2.13 ± 0.12
0.95 ± 0.13
3.01 ± 0.09
2.38 ± 0.42
2.71 ± 1.73
0.94 ± 0.05
46.80

16.74 ± 2.96
4.96 ± 2.72
2.90 ± 0.27
18.05 ± 9.24
12.42 ± 3.39
12.49 ± 0.69
11.24 ± 2.50
14.41 ± 3.27
8.26 ± 2.51
13.98 ± 0.68
7.69 ± 0.53
-

0.02 ± 0.01
0.04 ± 0.05
0.03 ± 0.03
0.04 ± 0.01
0.02 ± 0.01
0.10 ± 0.10
0.08 ± 0.01
0.02 ± 0.01
0.06 ± 0.04
0.09 ± 0.00
0.08 ± 0.00
-

269
0.38 ± 0.13
0.26 ± 0.04
0.09 ± 0.10
0.99 ± 0.16
0.67 ± 0.52
0.46 ± 0.28
0.28 ± 0.16
0.68 ± 0.46
0.65 ± 0.60
0.52 ± 0.04
0.34 ± 0.44
0.14

ภาพที่ 1 ผลของสารควบคุมการเจริ ญเติบโตต่อการเจริ ญของแคลลัสหนามแดง (Carissa carandas Linn) เมื่อทา
การเพาะเลี้ยงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์
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สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า อาหารสูตรที่เห มาะสมใน การซักนาให้หนามแดงเกิดแคลลัสคือ อาหารสูตร MS ดัดแปลง
ที่ มีสารควบคุมการเจริ ญเติบโตคือ BA 1.5 มก./ล. ร่ วมกับ 2,4-D 4 มก./ล. โดยสามารถซักนาให้ใบอ่อน เมล็ดมะเฟื องเกิด
แคลคัส ขนาดใหญ่ ที่ สุ ด และยัง พบ ว่า แคลลัส ที่ ไ ด้มี ก ารผลิ ต สารฟรุ ค โตโอลิ โ กแซคคาไรด์ ซึ่ ง เป็ นสารทางชี ว ภาพ
ที่ มี ประโยชน์ ซึ่ งในการ ศึ กษานี้ จึงเป็ นแนวทางอย่างหนึ่ งในการนาไป พัฒนาการสารฟรุ คโตโอลิ โกแซคคาไรด์เพื่อ
สามารถปรับปรุ ง เพื่อขยายและเพิ่มปริ มาณการผลิตในระดับ อุตสาหกรรมต่อไป
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อิทธิพลของระดับปุ๋ยฟอสฟอรัสที่แตกต่ างกันต่ อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของผักเชี ยงดา
Influence of Various Phophorus Fertilizer on Growth and Consumable
parts of Gymnema inodorum (Lour.) Decne.
ปริ ญญาวดี ศรี ตนทิพย์1* ชิติ ศรี ตนทิพย์1 และ เกรี ยงศักดิ์ ลือชัย2
Parinyawadee Sritontip1* Chiti Sritontip1 Kriengsak Luechai2

บทคัดย่อ
การทดลองนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปุ๋ ยฟอสฟอรัสที่มีต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของผักเชียงดา
ในพื้นที่ ทดลองสถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร จังหวัดลาปาง โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ จานวน 10 ซ้ า มี 5
กรรมวิธี คือ ใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัส 0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 กรัม P2O5 ต่อต้น ทุกกรรมวิธีใส่ ปุ๋ยไนโตรเจน 0.5 กรัมยูเรี ยต่อต้น
และใส่ ปุ๋ยโพแทสเซี ยม 0.3 กรัม K2O ต่อต้น ทดลองกับต้นผักเชี ยงดาสายต้นเดียวกันที่ขยายพันธุ์จากการปั กชาที่มีอายุ 3
เดือนหลังย้ายปลูก ดาเนิ นการทดลองในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จากการทดลองพบว่าการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรั ส
อัตรา 0.5 กรัมต่อต้น ทาให้ผกั เชียงดามีการเจริ ญเติบโตด้านความกว้างของทรงพุม่ น้ าหนักยอดรวมต่อต้นต่อเดือน จานวน
ยอดรวมต่อต้นสูงที่สุด (P<0.01) และเพิ่มปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก ส่วนการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 2.0 กรัมต่อต้น ส่งผล
ให้ผกั เชียงดามีความเขียวของใบสูงที่สุด
คาสาคัญ: ผักเชียงดา, ปุ๋ ยฟอสฟอรัส, การเจริ ญเติบโต, 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 P 2O5/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

บทนา
ฟอสฟอรัสเป็ นธาตุอาหารหลักธาตุหนึ่ งที่จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ธาตุฟอสฟอรัสในดินมีกาเนิ ดมาจาก
การสลายตัวผุพงั ของแร่ บางชนิ ดในดิน การสลายตัวของสารอินทรี ยวัตถุในดินก็จะสามารถปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมา
เป็ นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูกได้เช่นเดียวกับไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัสในดินที่จะเป็ นประโยชน์ต่อพืชได้จะต้องอยูใ่ นรู ปของ
อนุมูลของสารประกอบที่เรี ยกว่า ฟอสเฟตไอออน (H2PO4- และ HPO4-) ซึ่ งจะต้องละลายอยูใ่ นน้ าในดิน สารประกอบของ
ฟอสฟอรัสในดิ นมีอยู่เป็ นจานวนมากแต่ส่วนใหญ่ละลายน้ ายาก ดังนั้นจึงมักจะมีปัญหาเสมอว่าดินถึงแม้จะมีฟอสฟอรัส
มากก็จริ งแต่พืชก็ยงั ขาดฟอสฟอรัส เพราะส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปที่ละลายน้ ายากนัน่ เอง นอกจากนั้นแร่ ธาตุต่าง ๆ ในดินชอบที่
จะทาปฏิกิริยากับอนุมูลฟอสเฟตที่ละลายน้ าได้ ดังนั้นปุ๋ ยฟอสเฟตที่ละลายน้ าได้เมื่อใส่ ลงไปในดินประมาณ 80 – 90% จะ
ทาปฏิกิริยากับแร่ ธาตุในดินกลายเป็ นสารประกอบที่ละลายน้ ายากไม่อาจเป็ นประโยชน์ต่อพืชได้ พืชเมื่อขาดฟอสฟอรัสจะมี
ต้นแคระแกร็ นใบมีสีเขียวคล้ า ใบล่างๆ จะมีสีม่วงตามบริ เวณขอบใบ รากของพืชชะงักการเจริ ญเติบโต พืชไม่ออกดอกและ
ผล พืชที่ได้รับฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอจะมีระบบรากที่แข็งแรงแพร่ กระจายอยูใ่ นดิน อย่างกว้างขวาง สามารถดึงดูดน้ าและ
ธาตุ อ าหารได้ดี การออกดอกออกผลจะเร็ ว ขึ้ น พื ช น าฟอสฟอรั ส ในดิ น ไปใช้ไ ด้น้อ ยเมื่ อ เที ย บกับ ไนโตรเจน และ
โพแทสเซี ยม คื อ ในพืชมี ฟอสฟอรัสโดยเฉลี่ ย 0.06 เปอร์ เซ็ นต์ ในขณะที่ ไนโตรเจนและโพแทสเซี ยมมี 0.14 และ 0.83
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ทั้งนี้เพราะว่าฟอสฟอรัสอยูใ่ นรู ปของสารประกอบที่ไม่ละลายน้ า ไม่ระเหยถูกชะล้างได้ยาก จึงทาให้
มีปริ มาณไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช (โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน, 2537) ฟอสฟอรัสถึงแม้จะเป็ นธาตุ
อาหารที่ สาคัญมากในเมแทบอลิ ซึมของพื ช และต่อการเจริ ญเติ บโต แต่ก็เป็ นธาตุที่พบในปริ มาณน้อยในเนื้ อเยื่ อ พื ช
แสดงว่าเป็ นธาตุที่พืชไม่ตอ้ งการในปริ มาณมากเมื่อเทียบกับไนโตรเจนและโพแตสเซียม แต่เนื่องจากในสารละลายดินจะมี
ปริ มาณไอออนของธาตุน้ ีนอ้ ยมาก ดังนั้นพืชจึงมีความเสี่ ยงต่อการขาดธาตุฟอสฟอรัส ทาให้จาเป็ นต้องจัดให้ธาตุฟอสฟอรัส
เป็ นธาตุหลักอันดับสองรองจากธาตุไนโตรเจนที่จะต้องดูแลด้านปุ๋ ยเป็ นพิเศษ เพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารนี้ อย่างเพียงพอ
(พิทยา, 2554) อีกทั้งการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสทาให้ฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิสระในข้าวสาลีเพิ่มขึ้น (Ma et al., 2018) ผักเชี ยงดา
Gymnema inodorum (Lour.) Decne. (เต็ม, 2544) เป็ นผักพื้นบ้านภาคเหนื อที่มีผลช่วยลดความเสี่ ยงจากโรครู มาตอยด์และ
เกาต์ (Shimizu et al., 1997) โรคเบาหวาน (Shanmugasundaram et al., 1990; Shimizu et al., 2001) ลดระดับน้ าตาลในเลือด
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(Daisy et al., 2009) ช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในร่ างกาย (ธี รวัลย์และปั ทมา. 2552, Klungsupya et al., 2008 and Kang et
al., 2012) ช่ ว ยในการละลายลิ่ ม เลื อ ด (Hong et al., 2004) การศึ ก ษาอัต ราปุ๋ ยฟอสฟอรั ส ที่ เ หมาะสมที่ จะทาให้เพิ่ ม การ
เจริ ญเติบโตและผลผลิตของผักเชียงดา จะได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการผลิตผักเชียงดาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
ต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
ทาการทดลอง ณ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลาปาง ระหว่าง
เดื อนมี นาคมถึ งพฤษภาคม 2556 วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู รณ์ (CRD) มี ท้ งั หมด 5 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซ้ า ใส่ ปุ๋ย
ฟอสฟอรัส 0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 กรัม P2O5 ต่อต้น ปุ๋ ยฟอสฟอรัสใส่ ปุ๋ยทริ ปเปิ ลซูเปอร์ฟอสเฟต เกรด 0 – 46 - 0 ใส่ ตาม
กรรมวิธีที่ทดลอง ส่ วนปุ๋ ยไนโตรเจนใส่ ปุ๋ยยูเรี ย เกรด 46 – 0 - 0 ต้นละ 0.5 กรัมยูเรี ยต่อต้น และปุ๋ ยโพแทสเซี ยมใส่ ปุ๋ย
โพแทสเซี ยมคลอไรด์ เกรด 0 – 0 – 60 ในอัตราต้นละ 0.3 กรัม K2O ต่อต้น เท่ากันทุกต้นที่ ทาการทดลองในกรรมวิธีที่
2 – 5 อัตราปุ๋ ยฟอสฟอรัสที่ใส่ เท่ากับ 0, 2, 4, 6, 8 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ (ปริ มาณปุ๋ ยที่ใส่ คานวณจากดิน 1 ไร่ หนัก 3.126 x
105 กิโลกรัม (ดิน 1 ไร่ ลึก 0.15 เมตร มีพ้ืนที่ 1,600 ตารางเมตร มีความหนาแน่น 1.34 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร มีน้ าหนัก
0.15 เมตร x 1,600 x 1.34 x 10-3 กิโลกรัม ต่อ 10 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 3.126 x 105 กิโลกรัม) ลิตร พืชทดลองคือผักเชียงดา
สายต้นที่ 6 เป็ นพันธุ์ที่ทาการรวบรวมและคัดเลือกจากงานวิจยั ของสถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร ขยายพันธุ์โดยการปั กชา
จากข้อที่ 4 จานวน 1 ข้อ ในโรงเรื อนเพาะชา เป็ นเวลา 45 วัน แล้วนาไปย้ายลงปลูกในถุงเพาะชาขนาด 3 x 7 นิ้ว ที่มีดินเป็ น
วัสดุ ปลูก ใช้เวลาประมาณ 45 วัน หลังจากนั้นนาต้นผักเชี ยงดาไปปลูกใส่ ในกระถาง 12 นิ้ ว ซึ่ งใส่ ดินผสมน้ าหนัก 9
กิโลกรัม ใส่ วสั ดุปรับปรุ งดิน ได้แก่ กาบมะพร้าวสับ: และเปลือกถัว่ อย่างละ 5 กรัมต่อกระถาง ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใช้
ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน จนต้นมีกิ่งและทรงพุ่มใกล้เคียงกัน ตัดแต่งต้นให้มีความสู งของต้นประมาณ 45 เซนติเมตร ใส่
ปุ๋ ยครั้งเดียวในเดือนมีนาคมตามกรรมวิธีที่ทดลอง จากนั้นทาการเก็บข้อมูลจนถึงเดือนพฤษภาคม ให้น้ าวันละ 1 ครั้ง ปริ มาณ
ต้นละ 1 ลิตร
คุณสมบัติดินที่ทาการทดลอง มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุปานกลาง ดินเป็ นด่าง ปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ต่า และปริ มาณ
โพแทสเซียมอยูใ่ นระดับที่ต่า
OM (%)
pH
Available P2O5 (mg/kg)
Exchangeable K2O (mg/kg)
อัตราดินต่อน้ า 1:1
Bray II
NH4OAC
2.90
7.62
10
29.02
ข้อมูลที่ทาการบันทึกได้แก่
1. การเจริ ญเติบโตทางลาต้น ได้แก่ ความสูงของลาต้น (เซนติเมตร) วัดจากโคนต้นถึงปลายยอดของต้น ขนาดของ
ลาต้น (มิลลิเมตร) วัดข้อมูล 2 ด้านของลาต้นแล้วนามาหาค่าเฉลี่ย ความกว้างของทรงพุม่ (เซนติเมตร) วัดส่วนที่กว้างที่สุด
ของทรงพุม่ เป็ น 2 แนวตั้งฉากกันแล้วนามาหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล ทาการเก็บข้อมูลทุก ๆ เดือน
2. ความเขียวของใบ (SPAD unit) วัดใบคู่ที่ 4 นับจากปลายยอด อายุใบสามสัปดาห์ ใช้เครื่ องวัด chlorophyll meter รุ่ น SPAD
- 502 ทาการเก็บข้อมูลสัปดาห์ละสองครั้ง
3. ข้อมูลผลผลิตยอดสดในส่วนที่บริ โภคได้ ทาการเก็บผลผลิตจากปลายยอดลงมาจานวน 3 คูใ่ บ สัปดาห์ละสอง
ครั้ง ข้อมูลที่บนั ทึก ได้แก่ ให้น้ าหนักยอดรวมต่อต้นต่อเดือน จานวนยอดรวมต่อต้นต่อเดือน น้ าหนักต่อยอด ความยาวยอด
พื้นที่ใบคูท่ ี่ 3 ใช้เครื่ องวัด Laser Leaf Area Meters รุ่ น CI – 202 และความเขียวของยอด ใช้เครื่ องวัด chlorophyll meter รุ่ น
SPAD – 502
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4. จากนั้ นน าตั ว อย่ า งไปวิ เ คราะห์ ห าปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ ท าการวัด การส่ อ งผ่ า นของแสงด้ ว ยเครื่ อง
spectrophotometer ช่ วงความยาวคลื่ น 664.20 นาโนเมตร ตามวิธีการของ Lichtenthaler and Buschmann (2001) ปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกในรู ปกรดแกลลิกในตัวอย่างพืชสกัดได้โดยวิธี Folin-Ciocalteu (ดัดแปลงจาก Sellappan et al., 2002)
ทาการวัดการส่ องผ่านของแสงด้วยเครื่ อง spectrophotometer ช่วงความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร และทดสอบกิจกรรมต้าน
อนุ มูลอิสระด้วยวิธี DPPH (Manthey, 2004.) ทาการวัดการส่ องผ่านของแสงด้วยเครื่ อง spectrophotometer ช่วงความยาว
คลื่น 517 นาโนเมตร

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย

a)

15.00
14.00
13.00
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10.00
15

canopy width (cm)

stem diameter (mm)

การเจริญเติบโตทางลาต้ น
จากการทดลองใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0 – 2 กรัมต่อต้น พบว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นและความสู งของต้นผัก
เชียงดา ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (ภาพที่ 1) ด้านความกว้างทรงพุ่มพบว่าการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 กรัมต่อต้น
มีความกว้างทรงพุ่มสู งที่สุด และการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตรา 1.0 และ 0 กรัมต่อต้น มีความกว้างทรงพุม่ ต่าที่สุด (ภาพที่ 1)
ในด้านความเขียวของใบพบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตรา 2.0 กรัมต่อต้น ส่งผลให้ผกั เชียงดามีความเขียวของใบสู งที่ สุด
ตั้งแต่หลังใส่ปุ๋ย 30 45 60 75 และ 90 วัน มีค่าเฉลี่ย 52.90 51.48 51.19 และ 51.26 Spad value ตามลาดับ ส่วนอัตรา 0 กรัมต่อ
ต้น มีความเขียวของใบต่าที่สุดเฉลี่ย 50.39 45.30 42.22 และ 42.66 Spad value ตามลาดับ (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 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..
ผลผลิตส่ วนยอดสดทีบ่ ริโภคได้
ในด้านผลผลิตส่ วนยอดสดที่บริ โภคได้พบว่าการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัส 0.5 กรัมต่อต้น ให้น้ าหนักยอดรวมต่อต้นต่อ
เดือน และจานวนยอดรวมต่อต้นต่อเดือนสูงที่สุด คือ 46.16 กรัม และ 19 ยอด ตามลาดับ ส่วนน้ าหนักต่อยอด และพื้นที่ใบคู่
ที่ 3 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.32 - 2.68 กรัม และ 19.88 - 24.14 ตารางเซนติเมตร ตามลาดับ การใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรั ส 0.5 – 2.0 กรั มต่อต้น มี ความเขี ยวใบสู งกว่าการไม่ใส่ ปุ๋ย มี ค่าเฉลี่ ย 42.10 – 44.69 SPAD value (ตารางที่ 1)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเห็นได้วา่ องค์ประกอบผลผลิตที่ส่งผลให้ผกั เชียงดาที่ใส่ ปุ๋ยในอัตรา 0.5 กรัมต่อต้นมีน้ าหนักยอด
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รวมต่อต้นต่อเดื อนสู งกว่าการใส่ ปุ๋ยในอัตราอื่ น ๆ นั้นน่ าจะเนื่ องมาจากจานวนยอดรวมต่อต้นต่อเดื อนสู งและมี ความ
แตกต่างทางสถิติกบั การใส่ปุ๋ยในอัตราอื่น
ตารางที่ 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
shoot weight per shoot number
weight per
Leaf area of the
chlorophyll
rd
(g/plant)
plant per month
per plant per
shoot
3 pair leaves
content of shoot
(g)
month
(g)
(cm2)
(SPAD unit)
(shoot)
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
การใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตราปุ๋ ย 0.5 กรัมต่อต้นส่ งผลให้ผกั เชียงดามีการเจริ ญเติบโตด้านความกว้างทรงพุม่ (Figure
1) การให้ผลผลิตในด้านน้ าหนักยอดรวมต่อต้นต่อเดือน จานวนยอดรวมต่อต้นต่อเดือน (ตารางที่ 1) สูงที่สุด อาจเกิดจากการ
ใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 กรั มต่อต้น เป็ นอัตราที่ เหมาะสมที่ สุดสาหรับผักเชี ยงดา การเพิ่มอัตราปุ๋ ยฟอสฟอรั สกลับมี
แนวโน้มให้ผลผลิตผักเชียงดาลดลง การที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นและความสูงของต้นผักเชียงดาไม่มีความแตกต่างกัน
นั้น (ภาพที่1) ในส่ วนของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลาต้น อาจเกิดจากต้นผักเชียงดาที่ใช้ในการทดลองเป็ นพันธุ์เดียวกันมีอายุ
เท่ากัน อีกทั้งระยะเวลาที่ทาการทดลองเป็ นเวลา 3 เดือน จึงอาจยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงและไม่มีผลจากการใส่ ปุ๋ย ส่ วน
ความสู งของต้นเพราะมีการตัดแต่งให้มีความสู งใกล้เคียงกัน อีกทั้งยังมีการตัดผลผลิตสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ความสู งของต้นจึง
คงที่ (ภาพที่ 1) ส่ วนน้ าหนักต่อยอด ความยาวยอด พื้นที่ ใบ ไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 2) เพราะยอดที่ ตดั เพื่อเก็บ
ผลผลิต ทาการตัดยอดส่วนที่บริ โภคได้ คือ มีจานวน 3 คู่ใบ อีกทั้งเป็ นพันธ์เดียวกัน
ปริมาณสารประกอบฟี นอลิก สารต้ านอนุมูลอิสระ และปริมาณคลอโรฟิ ลล์ ในใบผักเชียงดา
การใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัส อัตรา 0 0.5 1.0 และ 1.5 กรัมต่อต้น มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกสู งที่สุดมีค่าเฉลี่ ย 5.16
5.19 4.99 และ 4.45 มิ ลลิ กรั มแกลลิ ค/กรั ม ตามลาดับ และต่ าที่ สุดคื อใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรั สอัตรา 2.0 กรั มต่อต้น มี ปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิ กมี ค่าเฉลี่ ย 4.15 มิ ลลิ กรั มแกลลิ ค/กรั ม (ตารางที่ 2) ในด้านฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิ สระและปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ในใบผักเชียงดาพบว่าการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0 – 2.0 กรัมต่อต้น ไม่มีผลต่อฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิสระและ
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในใบผักชียงดา (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 Total phenolic, antioxidant content and total chlorophyll
P2O5
Chlorophyll A
Chlorophyll B
Total
Phenolic
Antioxidant
(g/plant)
(ug/g)
(ug/g)
Chlorophyll
compound
Activity
(ug/g)
(mgGAE/g)
(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
ในด้านฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิสระและปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในผลผลิตส่ วนยอดไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 2)
แสดงว่าการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตราที่ทาการทดลองไม่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของสารดังกล่าว ส่วนสารประกอบฟี นอลิกมี
ความแตกต่างกันทางสถิ ติ โดยการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0 – 1.0 กรั มต่อต้น มี ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ กสู งที่ สุดมี
ค่าเฉลี่ย 4.99 – 5.16 มิลลิกรัม/กรัม (ตารางที่ 2) จากข้อมูลผลการทดลองจะเห็นว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตราที่เพิ่มขึ้นใน
ผักเชียงดา ทาให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกลดลงอย่างต่อเนื่ อง เช่นเดียงกับการทดลองของ Du Jing (2011) พบว่าโสม
อเมริ กนั มีความเข้มข้นของสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดเพิ่มขึ้นเมื่อโสมอเมริ กนั ขาดขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม

สรุ ปผลการวิจัย
การใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0.5 กรัมต่อต้น ทาให้ผกั เชียงดามีความกว้างทรงพุ่ม น้ าหนักยอดรวมต่อต้นต่อเดื อน
จานวนยอดรวมต่อต้นต่อเดือน และสารประกอบฟี นอลิกสู งที่สุด ส่ วนการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 2.0 กรัมต่อต้น ส่ งผลให้
ผักเชียงดามีความเขียวของใบสูงที่สุด
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ความสั มพันธ์ ของความหนาแน่ นปากใบกับฤทธิ์การต้ านอนุมูลอิสระและกรดจิมเนมิคของผักเชียงดา
(Gymnema inodorum)
Relationship of Stomatal Density to the Antioxidant Activity and Gymnemic acid of Gymnema
inodorum
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Parinyawadee Sritontip1*, Thirawan Chanrittisen1 , Chiti Sritontip1, Napa Khansupa1, Seksan Wongsiri1
and Pitak Puttawarachai1

บทคัดย่อ
ผักเชี ย งดา (Gymnema inodorum) เป็ นพื ช พื้ น บ้า นที่ ข้ ึ น ในแถบภาคเหนื อ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกายในหลาย ๆ
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลดน้ าตาลในเลือด การศึกษานี้ ทาการคัดเลือกผักเชียงดาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนใช้
แผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ จานวน 10 ซ้ า มี 34 สายต้น ได้แก่ จังหวัดเชี ยงใหม่ (7) ลาปาง (5) พะเยา (4) เชี ยงราย
(6) แพร่ (6) น่าน (4) และแม่ฮ่องสอน (2) ปลูกและรวบรวมไว้ ณ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา จังหวัดลาปาง ทาการจาแนกความหนาแน่นของปากใบทุกสายต้นได้จานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มีค่าความ
หนาแน่ น 19 - 33 ต่อตารางมิลลิเมตร กลุ่มที่ 2 มีค่าความหนาแน่ น 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร และกลุ่มที่ 3 มีค่าความ
หนาแน่น 73 - 99 ต่อตารางมิลลิเมตร นามาศึกษาความสัมพันธ์ดา้ นความหนาแน่นของปากใบที่ มีต่อปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ทั้งหมด คลอโรฟิ ลล์เอและบี สารประกอบฟี นอลิค แคโรทีนอยด์ท้ งั หมด ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และกรดจิมเนมิค พบว่า
สายต้นที่ มีปริ มาณกรดจิ มเนมิคสู งสุ ด คือ CM025 CM014 และ CM016 มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 3.62 – 4.26 โดยน้ าหนักแห้ง
มีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร ส่ วนฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิสระและปริ มาณสารที่ใช้ในการ
ทาลายอนุ มูลอิสระลงร้อยละ 50 (IC50) สายต้นที่ มีปฏิ กิริยาการต้านอนุ มูลอิสระสู งสุ ด คือ PR041 PR051 LP004 (No.4)
CM064 และ PR038 มี ป ฏิ กิ ริ ย าการต้า นอนุ มู ลอิ ส ระสู ง สุ ดระหว่า ง 8.11 – 9.82 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม เที ย บกับ วิตามิ นอี
โดยน้ าหนักแห้ง จัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร
คาสาคัญ: ผักเชียงดา; ความหนาแน่นปากใบ; ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ; 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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บทนา
ผักเชียงดา (Gymnema inodorum) เป็ นผักพื้นบ้านทางภาคเหนือที่มีคุณค่าทางอาหารสู ง ชาวบ้านนิ ยมนายอดอ่อน
และใบอ่อนของผักเชียงดามารับประทานในรู ปผักสด มีรสขมเล็กน้อย ลวกกินกับน้ าพริ ก แกงใส่ ปลาแห้ง มีสารต้านอนุมูล
อิสระสู ง มีคุณค่าทางโภชนาการ มีวิตามินซี เบต้าแคโรทีน และวิตามินเอ นอกจากนี้ ยังมีแร่ ธาตุและสารโภชนาการอื่นๆ
เช่น แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส เส้นใยอาหาร โปรตีน ไขมัน และคาร์ โบไฮเดรต มีสรรพคุณทางยา คือ ใช้ใบรักษาไข้และหวัด
นอกจากนี้ มีรายงานการวิจยั พบกรดจิ มเนมิค (gymnemic acid) ในส่ วนของใบ ทาให้มีฤทธิ์ ยับยั้งการดูดซึ มและลดระดับ
น้ าตาลในเลื อ ด จึ ง น ามาใช้เ ป็ นยาในผู ้ป่ วยโรคเบาหวาน (Murakami et al., 1996) Nair and Keshavachandran (2006)
ได้ศึกษาความหลากหลายของ Gymnema sylvestre R. Br. ซึ่ งเป็ นพืชที่ อยู่ในสกุลเดี ยวกันกับผักเชี ยงดา โดยใช้ลกั ษณะ
ทางด้านสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางด้านเคมี จานวน 93 สายต้น พบว่าปริ มาณกรดจิมเนมิคในสายต้นที่แตกต่างกันมี
ปริ มาณร้อยละ 0.96 - 1.58 (Pandey and Yadav, 2010) การศึกษาของประทุมพร และคณะ (2554) พบว่าต้นพันธุ์ผกั เชียงดา
ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกัน โดยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับปานกลาง มีลกั ษณะต้นและดอก
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นรู ปทรงของใบที่ มีท้ งั ใบใหญ่กว้างและใบรี ยาว Thangavelu et al., (2012) พบว่า ความถี่ของปากใบ
(stomatal) ของ G. sylvestry สายพันธุ์ทั่วไป มี ปริ มาณ 66.5 ต่อตารางมิ ลลิ เมตร ส่ วนบนใบพบ 75.0 ต่อตารางมิลลิเมตร
ส่ วนล่างใบพบ 80.0 ต่อตารางมิลลิเมตร ขณะที่สายพันธุ์ที่มีขนบนใบพบมีปริ มาณ 151 ต่อตารางมิลลิเมตร ส่ วนบนใบพบ
162 ต่อตารางมิลลิเมตร ส่ วนล่างใบพบ 170 ต่อตารางมิลลิเมตร ดังนั้นการทดลองในครั้งนี้เพื่อศึกษาจานวนความหนาแน่น
ของปากใบในสายต้นที่ แ ตกต่า งกัน ของผักเชี ย งดาต่ อความสัม พันธ์ ของปริ ม าณสารส าคัญ ฤทธิ์ การต้า นอนุ มูลอิ สระ
และปริ มาณกรดจิ มเนมิคในผักเชี ยงดาเพื่อหาสายต้นที่ ดีที่สุดสาหรับการผลิตผักเชี ยงดาให้มีคุณภาพโดยเฉพาะปริ มาณ
สารสาคัญเพิ่มมากขึ้นสาหรับใช้ประโยชน์ในอุสาหกรรมต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเก็บตัวอย่ างผักเชียงดาและการปลูกรวบรวมพันธุ์ผกั เชียงดา
สารวจและเก็บตัวอย่างผักเชียงดาในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยการสุ่มอาเภอในแต่ละจังหวัด จานวน 5
อาเภอ ในแต่ละอาเภอ สุ่มตาบล จานวนอาเภอละ 2 ตาบล และในแต่ละตาบล สุ่มหมู่บา้ น จานวนตาบลละ 5 หมู่บา้ น แต่ละ
หมู่ บ้า นส ารวจและเก็ บตัว อย่า งผัก เชี ย งดาจานวน 1 - 3 สายต้น บัน ทึ ก พิ กัดทางด้านภู มิศาสตร์ พร้ อ มตัด กิ่ ง พันธุ์เพื่อ
ขยายพันธุ์และปลูกรวบรวมในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ณ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จังหวัดลาปาง จากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 สามารถเก็บตัวอย่าง
ต้นผักเชียงดาทั้งหมด จานวน 443 ตัวอย่าง เตรี ยมต้นพันธุ์ผกั เชียงดาจากกิ่งที่เก็บรวบรวมได้จากการสารวจ โดยการปั กชา
จานวนสายต้นละ 10 กิ่ง ปลูกต้นพันธุ์ที่แข็งแรงลงในกระถางพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว จนกระทัง่ มีใบจานวน
5 คู่ข้ ึนไป จัดกลุ่มสายต้นผักเชียงดาเพื่อแยกความแตกต่างของลักษณะทางด้านสัณฐานของสายต้นในด้านปริ มาณปากใบต่อ
ตารางมิลลิเมตร จากการวัดความหนาแน่นของปากใบในส่ วนของท้องใบผักเชียงดา ทาการสุ่ มเก็บใบผักเชี ยงดาในแต่ละ
สายต้น โดยการใช้ใบคู่ที่ 5 นับจากยอดลงมา ใช้น้ ายาทาเล็บทาส่วนท้องใบ ทิ้งไว้ 5 นาที ใช้ปากคีบปลายแหลมลอกเอาส่วน
ท้องใบส่องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเพื่อวัดจานวนปากใบต่อพื้นที่
2. ศึกษาความหลากหลายขององค์ ประกอบทางเคมี
เลือกตัวอย่างผักเชียงดาในแต่ละกลุ่มที่แยกได้ตามปริ มาณปากใบจานวนร้อยละ 10 โดยใช้สายต้นที่มีค่าความเข้ม
ของสี ใบมากที่ สุด ที่ วดั โดย Chlorophyll meter : SPAD-502 และรองลงมาตามลาดับจนครบจานวนที่ ตอ้ งการ วิเคราะห์
คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิคโดยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric assays (ดัดแปลงจาก Sellappan et
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al., 2002) คลอโรฟิ ลล์ และแคโรทีน (ดัดแปลงจาก Aminot and Rey, 2000) ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity)
โดยวิ ธี DPPH assay หรื อ 2, 2-diphenyl-1-picrylhaydrazyl assay (ดั ด แปลงจาก Manthey, 2004) และกรดจิ ม เนมิ ค
โดย gravimetric method ดัดแปลงจาก Balamurali Krishna et al. (2012) และ Ganpati et al. (2012)
3. ความสัมพันธ์ ของข้ อมูลด้ านสัณฐานทีม่ ตี ่ อองค์ ประกอบทางเคมี
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องข้อ มู ล ด้า นความหนาแน่ น ของปากใบที่ มี ต่ อ องค์ป ระกอบทางเคมี ได้แ ก่ ปริ ม าณ
คลอโรฟิ ลล์ คลอโรฟิ ลล์บี คลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด แคโรทีนอยด์ท้ งั หมด สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด กรดจิมเนมิค ฤทธิ์ การ
ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี ร้อยละของการยับยั้งอนุมูลอิสระ และ ปริ มาณสารที่
ใช้ในการทาลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 โดยวิธีทางสถิติสหสัมพันธ์ (multiple regression) แบบ stepwise

ผลและวิจารณ์ผล
1. การจัดกลุ่มผักเชียงดาจาแนกตามความหนาแน่ นของปากใบ
จากการวัดความหนาแน่นของปากใบผักเชียงดาจานวน 34 สายต้น สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม ลักษณะปากใบดัง
แสดงในภาพที่ 1 ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มีความหนาแน่ น 19 - 33 ต่อตารางมิลลิเมตร มีจานวนทั้งหมด 3 สายต้น ประกอบด้วย
สายต้นจากจังหวัดเชียงใหม่ 1 สายต้น เชียงราย 1 สายต้น และแพร่ 1 สายต้น กลุ่มที่ 2 มีความหนาแน่น 35 - 72 ต่อตาราง
มิลลิเมตร มีจานวนทั้งหมด 29 สายต้น ประกอบด้วย สายต้นจากจังหวัดเชียงใหม่ 5 สายต้น ลาปาง 5 สายต้น พะเยา 4 สาย
ต้น เชียงราย 4 สายต้น แพร่ 5 สายต้น น่าน 4 สายต้น และแม่ฮ่องสอน 2 สายต้น และกลุ่มที่ 3 มีความหนาแน่น 73 - 99 ต่อ
ตารางมิลลิเมตร มีจานวนทั้งหมด 2 สายต้น ประกอบด้วย สายต้นจากจังหวัดเชี ยงใหม่ 1 สายต้น และเชี ยงราย 1 สายต้น
(ตารางที่ 1) จากการจาแนกกลุ่มความหนาแน่ นปากใบของผักเชี ยงดาสายต้นส่ วนใหญ่ที่เก็บตัวอย่างอยู่ในกลุ่มที่มีความ
หนาแน่นของปากใบ 35 - 72 รู ต่อตารางมิลลิเมตร ซึ่ งใกล้เคียงกับรายงานการศึกษาของ Thangavelu et al., (2012) ที่พบว่า
ความถี่ของปากใบของ G. sylvestry สายพันธุ์ทวั่ ไปมีปริ มาณ 66.5 ต่อตารางมิลลิเมตร โดยบนใบมีปริ มาณ 75.0 ต่อตาราง
มิลลิเมตร ล่างใบมีปริ มาณ 80.0 ต่อตารางมิลลิเมตร
ตารางที่ 1 การจัดกลุ่มผักเชียงดาจาแนกตามความหนาแน่นของปากใบต่อพื้นที่ 1 ตารางมิลลิเมตร
จานวนปากใบ (ต่อตารางมิลลิเมตร)
รหัส
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= ลาปาง PY=พะเยา CR=เชียงราย PR= แพร่ NN=น่าน MH=แม่ฮ่องสอน
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19 – 33 ตารางมิลลิเมตร
35 - 72 ตารางมิลลิเมตร
73 – 99 ตารางมิลลิเมตร
ภาพที่ 1 ลักษณะปากใบผักเชียงดาที่มีความหนาแน่นต่างกัน 3 กลุม่
2. องค์ ประกอบทางเคมีบางประการของผักเชียงดาในแต่ ละกลุ่มของความหนาแน่ นของปากใบ
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอในตัวอย่างผักเชี ยงดามี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ (p<0.05) โดยพบว่า มี ปริ มาณ
สู งสุ ดระหว่าง 0.56 – 0.63 มิลลิกรัมต่อกรัม ต่ าสุ ดระหว่าง 0.21 – 0.27 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยสายต้นที่มีปริ มาณสู งสุ ด คือ
NN018 และ LP006 (No.6) สายต้นที่ มีปริ มาณต่ าสุ ด คื อ PR051 CM064 PR041 PR052 PR038 และ CM064 (ตารางที่ 2)
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์บีในตัวอย่างผักเชียงดามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) โดยพบว่ามีปริ มาณสู งสุ ดระหว่าง
1.83 – 2.00 มิลลิกรัมต่อกรัม ต่าสุ ดระหว่าง 0.23 – 0.45 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยสายต้นที่มีปริ มาณสู งสุ ด คือ PR051 CM064
PR041 PR052 และ CM064 สายต้นที่มีปริ มาณต่าสุด คือ LP006 (No.6) NN018 CR028 CM025 CM019 LP004 (No.4) และ
CR028 (ตารางที่ 2) ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมดในตัวอย่างผักเชียงดามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) โดยพบว่า
มีปริ มาณสู งสุ ด ระหว่าง 2.07 – 2.21 มิลลิกรัมต่อกรัม ต่าสุ ดระหว่าง 0.85 – 1.02 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยสายต้นที่มีปริ มาณ
สู งสุ ด คือ PR051 CM064 PR041 PR052 และ CM064 สายต้นที่ มีปริ มาณต่ าสุ ด คือ LP006 (No.6) NN018 CR028 CM019
CM025 และ CR028 (ตารางที่ 2) ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอในตัวอย่างผักเชียงดา สายต้นที่เก็บมาจากจังหวัดน่ าน (NN018) มี
ปริ มาณสู งสุ ด (0.63 มิลลิกรัมต่อกรัม) ใกล้เคียงกับสายต้น LP006 (No.6) ซึ่ งเป็ นสายต้นที่ได้คดั เลือกมาก่อนหน้าการศึกษา
ครั้งนี้ (ธี รวัลย์ และคณะ, 2557) สายต้นที่มีปริ มาณต่าสุ ด คือ PR051 CM064 PR041 PR052 และ PR038 แต่สายต้นเหล่านี้มี
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์บีสูงสุ ด คือ 1.83 – 2.00 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึ่ งเมื่อพิจารณาถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมดแล้วสายต้น
เหล่านี้ มีปริ มาณสู งสุ ดระหว่าง 2.06 – 2.20 มิ ลลิ กรั มต่อกรั ม ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นสายต้นที่ เก็บมาจากจังหวัดแพร่ ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ในใบพืชมีผลต่อร่ างกายของผูท้ ี่ได้รับประทานผักเชียงดาในด้านการเป็ นสารช่วยป้ องกันมะเร็ ง (Ferruzzia and
Blakesleeb, 2007) และช่วยในการยับยั้งการย่อยสารพิษ aflatoxin ซึ่ งเป็ นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ งที่เกิดจากเชื้อรา 2 ชนิ ด คือ
Aspergillus flavus และ A. paraciticus ที่ มกั เจริ ญในผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ประเภท ข้าวโพด ถัว่ ลิสง เมล็ด
ฝ้าย และนมเป็ นต้น (Jubert et al., 2009)
ปริ ม าณแคโรที น อยด์ ท้ ัง หมดในตัว อย่า งผัก เชี ย งดามี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ (p<0.05) โดยพบว่า
มี ปริ มาณสู งสุ ดระหว่าง 71.76 – 81.09 มิ ลลิ กรั มต่อกรั ม ต่ าสุ ดระหว่าง 50.13 – 55.49 มิ ลลิ กรั มต่อกรั ม โดยสายต้นที่ มี
ปริ มาณสู งสุ ด คือ PR042 LP007 CM058 NN041 CR043 CM022 CM025 CM058 และ PR042 สายต้นที่มีปริ มาณต่าสุ ด คือ
CM019 LP006 (No.6) PY003 NN016 CM016 PY005 PY013 PY024 และ NN018 (ตารางที่ 2) สายต้นที่ มีปริ มาณแคโรที
นอยด์ท้ งั หมดสูงสุด คือ PR042 LP007 CM058 NN041 CR043 CM022 และ CM025 (71.758 – 81.089 มิลลิกรัมต่อกรัม) ซึ่ง
เป็ นสายต้นที่เก็บได้ค่อนข้างกระจายในหลายจังหวัด คือ แพร่ เชียงใหม่ น่าน และเชียงราย ซึ่งเป็ นจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ากว่า
อีกหลายจังหวัด ปริ มาณแคโรทีนอยด์รวมทั้งเบต้าแคโรทีนเป็ นสารเมตาโบไลต์ ทุติยภูมิมีปริ มาณลดลงในพืชที่ได้รับ
ความร้อนสู งขึ้น (Morison and Lawlor, 1999) แคโรทีนอยด์เป็ นพฤกษเคมีชนิ ดหนึ่ งที่มีบทบาทสาคัญในการช่วยป้ องกัน
โรคและรักษาสุ ขภาพของมนุษย์ได้ โดยเฉพาะการออกฤทธิ์ ในด้านสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ ยงของการเป็ น
โรคหัวใจ และมะเร็ ง เป็ นต้น (Raoa and Raob, 2007)
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จากการวิเคราะห์ ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ คทั้งหมดในรู ปกรดแกลลิ กมี ค วามแตกต่ างกัน อย่างมี นัย สาคัญ (p<0.05)
โดยพบว่ามีปริ มาณสูงสุด ระหว่าง 7.24 – 8.62 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยน้ าหนักแห้ง และ ระหว่าง 1.71 – 2.03 มิลลิกรัมต่อกรัม
โดยน้ าหนักสด ต่าสุดระหว่าง 3.83 – 5.38 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยน้ าหนักแห้ง และระหว่าง 0.91 – 1.27 มิลลิกรัมต่อกรัม โดย
น้ าหนักสด สายต้นที่มีปริ มาณสู งสุ ด คือ LP004 (No.4) สายต้นที่มีปริ มาณต่าสุ ด คือ CR002 CM019 CR045 PY013 PR052
PY024 NN041 PY003 CM014 LP012 และ CR002 (ตารางที่ 2) สายต้นที่มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิคทั้งหมดในรู ปกรด
แกลลิ ก สู ง สุ ด คื อ LP004 (No.4) PR051 และ PR028 (7.24 – 8.62 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม โดยน้ าหนัก แห้ ง และ 1.71 – 2.03
มิลลิกรัมต่อกรัม โดยน้ าหนักสด) ซึ่งเมื่อเทียบกับการศึกษาของ Kaewnarin et al. (2014) รายงานว่า ผักเชียงดาที่สกัดด้วยเอ
ทานอล มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิคทั้งหมด ในรู ปกรดแกลลิก 0.38 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง พืชที่ใช้เป็ นยาของไทย
มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิค และฟลาโวนอยด์สูง และมีแนวโน้มในการใช้ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาไกลเซชัน (glycation)
หรื อปฏิกิริยาการเกาะติดของโมเลกุลน้ าตาลกับโปรตีน ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานที่เป็ นโรคแห่งความซับซ้อน หรื อโรคที่
เต็มไปด้วยความแทรกซ้อน (diabetic complications) นอกจากนี้ยงั ได้รายงานถึงปริ มาณฟลาโวนอยด์ท้ งั หมดในรู ปเคอเซทิน
(quercetin) ในผัก เชี ย งดาที่ ส กัด ด้ว ยเอทานอล มี ป ริ ม าณ 159 ไมโครกรั ม ต่ อ กรั ม ฤทธิ์ การยับ ยั้ง อนุ มู ล อิ ส ระ DPPH
(%inhibition) ร้อยละ 53.3 และฤทธิ์ การต้านปฏิกิริยาไกลเซชันร้อยละ 99.5 ในขณะที่ Tangkanakul et al. (2005) รายงานว่า
ใบผักเชียงดาที่เก็บตัวอย่างจากจังหวัดลาปางในเดือนเมษายน สกัดด้วยแอลกอฮอล์มีปริ มาณฟี นอลิคทั้งหมด 3.61 มิลลิกรัม
ต่อกรัม น้ าหนักสด Phonsatta et al. (2014) ศึกษาเปรี ยบเทียบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชใน
ประเทศไทยจานวน 20 ชนิ ด โดยใช้วิธี conjugated autoxidatizable triene (CAT) และ วิธีที่ใช้ทวั่ ไป พบว่า ผักเชี ยงดามี
ปริ มาณฟี นอลิคทั้งหมด ในรู ปกรดแกลลิก 137.49 มิลลิกรัมต่อกรัม
ตารางที่ 2 คลอโรฟิ ลล์ เอ คลอโรฟิ ลล์ บี คลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด แคโรทีนอยด์ท้ งั หมด และฟี นอลิคของผักเชียงดาในแต่ละกลุ่ม
จานวนปาก รหัส
คลอโรฟิ ลล์ คลอโรฟิ ลล์ คลอโรฟิ ลล์ แคโรที
ฟี นอลิค
ฟี นอลิค
2
ใบ (มม )
เอ
บี
ทั้งหมด
นอยด์
(น้ าหนัก
(น้ าหนัก
(มก/ก)
(มก/ก)
(มก/ก)
ทั้งหมด
แห้ง)
สด)
(มก/ก)
(มก/ก)
(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
0.61ab
0.45f-k
1.06e-h
61.37e-i
8.62a
2.04a
(NO.4)
LP006
0.63a
0.23k
0.85i
51.67i
6.38b-j
1.51b-k
(NO.6)
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
PY003
PY005
PY013
PY024
CR027
CR043
CR044
CR045
PR028
PR038
PR041
PR051
PR052
NN004
NN016
NN018
NN041
MH006
MH010
CM064
CR002
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0.45g
1.05c
1.51c
57.03hi
5.60d-k
1.32d-l
0.54b-e
0.60d-i
1.14d-h
52.42i
5.31g-l
1.25g-m
0.50e-g
0.74d-e
1.24de
54.06i
5.77c-k
1.36c-l
0.53b-f
0.71d-f
1.24de
54.45i
4.81j-l
1.14j-m
0.52d-g
0.68d-g
1.20d-f
54.99i
5.09i-l
1.20i-m
0.58a-d
0.54d-j
1.12d-h
67.13d-h
6.54b-i
1.55b-i
0.59a-d
0.52d-j
1.11d-h
72.25a-d
5.80c-k
1.37c-l
0.59a-d
0.50e-j
1.09d-h
68.86c-g
5.64c-k
1.33c-l
0.53c-g
0.76d
1.29d
69.70b-f
4.81j-l
1.14k-m
0.46fg
1.05c
1.51c
58.03g-i
7.84a-b
1.85ab
0.27h
1.74b
2.01b
59.72f-i
5.99c-k
1.41c-l
0.25h
1.83ab
2.09ab
60.72f-i
5.87c-k
1.39c-l
0.21h
2.00a
2.21a
60.40f-i
7.24a-c
1.71a-c
0.26h
1.81ab
2.07ab
59.47f-i
5.01i-l
1.18i-m
0.52d-g
0.68d-g
1.20d-f
58.67f-i
6.91b-g
1.63b-g
0.55b-e
0.61d-i
1.16d-g
53.34i
6.14c-k
1.45c-l
0.63a
0.32jk
0.95hi
55.49i
6.85b-g
1.62b-g
0.54b-e
0.71d-g
1.25de
77.17a-d
5.16h-l
1.22h-m
0.46fg
1.06c
1.52c
58.12g-i
7.02b-e
1.66b-e
0.46fg
1.05c
1.52c
57.92g-i
7.01b-e
1.66b-e
73 – 99
0.23h
1.91ab
2.15ab
60.121f-i
7.09b-d
1.68b-d
0.55b-e
0.69d-g
1.24de
68.38c-g
3.83l
0.91m
F - Test
*
*
*
*
*
*
หมายเหตุ : a, b,c ,… ในท้ายตัวเลขตามแนวตั้ง หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (P< 0.05)
จากการวิเคราะห์ฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิสระโดยวิธี DPPH พบว่า ทั้ง ปฏิ กิริยาการต้านอนุ มูลอิสระ (antioxiant
activity) ร้อยละของการยับยั้งอนุมูลอิสระ (%inhibition) และปริ มาณสารที่ใช้ในการทาลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 (IC50)
ในตัวอย่างผักเชี ยงดามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) โดยพบว่า ผักเชี ยงดามีปฏิ กิริยาการต้านอนุ มูลอิสระ
สู งสุ ดระหว่าง 8.11 – 9.82 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกับวิตามินอี โดยน้ าหนักแห้ง และต่าสุ ดระหว่าง 1.44 – 3.38 มิลลิกรัมต่อ
กรัม เที ยบกับวิตามินอี โดยน้ าหนักแห้ง สายต้นที่ มีปฏิกิริยาการต้านอนุมูลอิสระสู งสุ ด คือ PR041 PR051 LP004 (No.4)
CM064 PR038 และ CM064 สายต้นที่มีปฏิกิริยาการต้านอนุมูลอิสระต่าสุด คือ LP006 (No.6) PY013 CR045 PY024 PY003
CM019 CR044 CM014 LP012 CR002 LP019 และ CR002 ในส่ วนของร้อยละของการยับยั้งอนุมูลอิสระ พบว่า มีค่าสู งสุด
ระหว่างร้อยละ 42.45 – 50.99 และต่ าสุ ดระหว่าง 9.02 – 18.72 สายต้นที่ มีร้อยละของการยับยั้งอนุ มูลอิสระสู งสุ ด คือ
PR041 PR051 LP004 (No.4) CM064 PR038 และ CM064 สายต้นที่ มีร้อยละของการยับยั้งอนุมูลอิสระต่าสุ ด คือ PY013
LP006 (No.6) CR045 PY024 PY003 CM019 CR044 CM014 LP012 CR002 LP019 และ CR002 สาหรับค่าการทาลาย
อนุมลู อิสระลงร้อยละ 50 สูงสุดระหว่าง 1.55 – 1.78 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกับวิตามินอี และต่าสุดระหว่าง 0.66 – 0.88
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกับวิตามินอี สายต้นที่มีผกั เชียงดามีค่าการทาลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 สูงสุด คือ CR045 และ
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PY013 สายต้นที่มีค่าการทาลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 ต่าสุ ด คือ PR041 LP004 (No.4) PR038 PR051 NN041 CM064
NN018 CM058 CR027 CM016 CM022 CR043 CM064 และ CM058 ผักเชี ยงดามี ปฏิ กิริยาการต้านอนุ มูลอิสระสู งสุ ด
ระหว่าง 8.11 – 9.82 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกับวิตามินอี โดยน้ าหนักแห้ง สายต้นที่มีปฏิกิริยาการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด คือ
PR041 PR051 No.4 (No.4) CM064 PR038 และ CM064 (ตารางที่ 3) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นสายต้นที่ เก็บจากจังหวัดแพร่ มี
ปฏิกิริยาการต้านอนุมูลอิสระใกล้เคียงกับสายต้น LP004 (No.4) ที่เป็ นสายต้นที่สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตรได้คดั เลือกไว้
ในการศึกษาที่ผา่ นมา (ธีรวัลย์ และคณะ, 2557) และจากการศึกษา ของภัทราภรณ์ และคณะ (2557) พบว่า ผักเชียงดาใบอ่อน
ชนิ ดยอดสั้น มีฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิสระ 2.63 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกับวิตามินอี โดยน้ าหนักสด ผักเชียงดาใบอ่อนชนิ ด
ยอดยาว มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 4.67 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกับวิตามินอี โดยน้ าหนักสด และผักเชียงดาใบแก่ชนิ ดยอด
สั้น มีฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิสระ 3.49 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกับวิตามินอี โดยน้ าหนักสด ในส่ วนของร้อยละของการยับยั้ง
อนุมูลอิสระ พบว่า มีค่าสู งสุ ดระหว่างร้อยละ 42.45 – 50.99 ซึ่ งใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ Kaewnarin et al. (2014) ที่ได้
รายงานว่า ผักเชียงดาที่สกัดด้วยเอทานอล มีฤทธิ์ การยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH (%inhibition) ร้อยละ 53.3 สายต้นที่มีร้อยละ
ของการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงสุด คือ PR041 PR051 LP004 (No.4) CM064 และ PR038 จัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีความหนาแน่นของ
ปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร ยกเว้น CM064 ที่อยูใ่ นกลุ่มที่มีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 73 - 99 รู ต่อ
ตารางมิลลิเมตร สาหรับค่าการทาลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 พบต่าสุดระหว่าง 0.66 – 0.88 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกับ
วิตามินอี คือ PR041 LP004 (No.4) PR038 PR051 NN041 CM064 NN018 CM058 CR027 CM016 CM022 และ CR043 จัด
อยูใ่ นกลุ่มที่มีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร ยกเว้น CM064 ที่อยูใ่ นกลุ่มที่มีความหนาแน่น
ของปากใบระหว่าง 73 - 99 ต่อตารางมิลลิเมตร และ CM058 ที่อยูใ่ นกลุ่มที่มีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 19-33 ต่อ
ตารางมิลลิเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นสายต้นที่เก็บตัวอย่างมาจากจังหวัดเชียงใหม่ รองลงมา คือ แพร่ เชียงราย น่าน และ ลาปาง
ตามลาดับ สาหรับสายต้นลาปาง LP004 (No.4) เป็ นสายต้นที่สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตรได้คดั เลือกไว้ในการศึกษาที่ผ่าน
มา ซึ่ งค่าที่ได้ยงั มีค่าสู งกว่าการศึกษาของ Chongviriyaphan (2006) รายงานว่า น้ าคั้นผักเชียงดาสดแล้วทาให้แห้ง มีค่าการ
ทาลายอนุ มูลอิสระลงร้อยละ 50 ต่ าสุ ด ( 0.25 มก/มล โดยวิธี DPPH) เมื่อเที ยบกับเอาน้ าคั้นไปสกัดต่อด้วยน้ าและ 50%
เอธานอล (0.29 และ 0.27 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ)
ปริ มาณกรดจิ มเนมิค ในตัวอย่างผักเชี ยงดาที่ คดั เลือกมามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) โดยพบว่า
มีปริ มาณสู งสุ ด ระหว่างร้อยละ 3.62 – 4.26 โดยน้ าหนักแห้ง และ ระหว่างร้อยละ 0.46 – 0.87 โดยน้ าหนักสด ต่าสุ ดตั้งแต่
ตรวจไม่พบ จนถึงร้อยละ 1.60 โดยน้ าหนักแห้ง และตั้งแต่ตรวจไม่พบ จนถึงร้อยละ 0.41 โดยน้ าหนักสด สายต้นที่มีปริ มาณ
สู งสุ ด คือ CM025 CM014 และ CM016 จัดอยู่ในกลุ่มที่ มีความหนาแน่ นของปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิ เมตร
(ภาพที่ 2) สายต้นที่ไม่พบปริ มาณกรดจิมเนมิค คือ CR045 PR041 และ MH010 จัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีความหนาแน่นของปากใบ
ระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิ ลลิ เมตร เช่ นกัน (ตารางที่ 4) สายต้นที่ มีปริ มาณกรดจิ มเนมิ ค สู ง สุ ด (ร้ อยละ 3.62 – 4.26
โดยน้ าหนักแห้ง และ ร้อยละ 0.46 – 0.87 โดยน้ าหนักสด) คือ CM014 CM016 และ CM025 จัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีความหนาแน่น
ของปากใบระหว่าง 35 - 72 รู ต่อตารางมิลลิเมตร สายต้นที่ไม่พบปริ มาณกรดจิมเนมิค คือ CR045 PR041 และ MH010 จัดอยู่
ในกลุ่มที่มีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร เช่นกัน ซึ่ งปริ มาณกรดจิมเนมิคที่พบมีปริ มาณสูง
กว่า ใน G. sylvestry ตามผลการศึ กษาของ Thangavelu et al., (2012) ที่ ร ายงานว่า ปริ ม าณกรดจิ มเนมิ ค ใน G. sylvestry มี
ปริ มาณร้ อยละ 2.51 ของสารสกัดแห้งเป็ นที่ น่าสังเกตว่าสายต้นที่ มีกรดจิ มเนมิคสู งสุ ดทั้งหมดเป็ นสายต้นที่ เก็บมาจาก
จัง หวัด เชี ย งใหม่ ป ริ มาณกรดจิ ม เนมิ ค ในพื ช ตระกู ล Gymnema มี ค วามแตกต่ า งกัน ในพื ช ซึ่ งเกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของ
สภาพแวดล้อมและฤดู กาล (Nair and Keshavachandran, 2006 และ Yokota et al., 1994) และลักษณะสัณฐานของพืช
(Thambiraj et al., 1996)
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CM014
CM016
CM025
ภาพที่ 2 ลักษณะใบและปากใบผักเชียงดาที่มีปริ มาณกรดจิมเนมิคสูงจานวน 3 สายต้น
ตารางที่ 3 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งอนุมูลอิสระ ไอซี 50 และกรดจิมเนมิคของผักเชียงดาในแต่ละกลุ่ม
จานวนปากใบ รหัส
ฤทธิ์การต้าน
การยับยั้ง
ไอซี 50
กรดจิมเนมิค กรดจิมเนมิค
(มม2)
อนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระ
(มก/มล)
(น้ าหนักแห้ง) (น้ าหนักสด)
(มก/ก วิตามิน
(%)
(%)
(%)
อี)
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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CR027
CR043
CR044
CR045
PR028
PR038
PR041
PR051
PR052
NN004
NN016
NN018
NN041
MH006
MH010
CM064
CR002
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2.12ln
12.47m-o
1.05e-j
1.38cd
0.30b-d
7.34b-f
38.56b-g
0.81i-n
0.22cd
0.05b-d
6.29d-i
33.33d-j
0.88g-n
0.57cd
0.14b-d
2.49k-n
14.28l-o
1.46bc
0.47cd
0.12b-d
1.60mn
9.84no
1.78a
ND
ND
d-i
e-j
g-m
bc
6.20
32.86
0.91
1.87
0.41b-d
8.11a-d
42.46a-e
0.68l-n
1.02cd
0.30b-d
9.83a
34.76a
0.60n
ND
ND
ab
ab
k-n
cd
8.90
46.38
0.73
1.01
0.23b-d
7.18b-f
37.78b-g
0.98f-k
1.08cd
0.22b-d
5.58f-i
29.78g-j
0.98f-k
0.56cd
0.12b-d
5.84e-i
31.05f-j
0.96g-l
1.02cd
0.20b-d
7.55b-f
39.62b-f
0.77j-n
1.37cd
0.26b-d
6.58c-h
50.99c-i
0.73k-n
1.30cd
0.27b-d
4.84g-j
26.10h-k
1.18d-g
1.6cd
0.48ab
6.69c-g
35.39c-h
0.90g-m
ND
ND
a-d
a-d
k-n
cd
73 – 99
8.13
42.56
0.75
0.08
0.02b-d
3.27j-n
18.21k-o
1.33b-e
1.83bc
0.35b-d
F - Test
*
*
*
*
*
หมายเหตุ : a, b,c ,… ในท้ายตัวเลขตามแนวตั้ง หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (P< 0.05)
3. ความสัมพันธ์ ของข้ อมูลด้ านสัณฐานทีม่ ตี ่ อองค์ ประกอบทางเคมี
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นของปากใบกับองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
คลอโรฟิ ลล์บี คลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด แคโรทีนอยด์ท้ งั หมด สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด กรดจิมเนมิค ฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระ ได้แก่ กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี ร้อยละของการยับยั้งอนุมูลอิสระ และ ปริ มาณสารที่ใช้ในการ
ทาลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 โดยวิธีทางสถิติสหสัมพันธ์ (multiple regression) แบบ stepwise ได้ผลดังนี้
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความหนาแน่ นของปากใบ ตามสมการเส้นตรง คือ ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์เอ = 0.297 + 0.004 (ความหนาแน่นของปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.19
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์บี มี ความสัมพันธ์เชิ งลบกับความหนาแน่ นของปากใบ ตามสมการเส้นตรง คื อ ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์บี = 1.644 - 0.014 (ความหนาแน่นของปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.18
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความหนาแน่นของปากใบ ตามสมการเส้นตรง คือ ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด = 1.914 - 0.011 (ความหนาแน่นของปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.18
ปริ มาณกรดจิมเนมิค มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความความหนาแน่นของปากใบ ตามสมการเส้นตรง คือ ปริ มาณ
กรดจิมเนมิค =–0.036 + 0.006 (ความหนาแน่นของปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.13
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นของปากใบกับองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
คลอโรฟิ ลล์บี คลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด แคโรที นอยด์ท้ งั หมด สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด กรดจิ มเนมิค ฤทธิ์ การต้านอนุมูล
อิสระ ได้แก่ กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี ร้อยละของการยับยั้งอนุมูลอิสระ และ ปริ มาณสารที่ใช้ในการ
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ทาลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ 50 โดยวิธีทางสถิติสหสัมพันธ์ (multiple regression) แบบ stepwise พบว่า ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
เอ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความหนาแน่นของปากใบ แต่ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์บี มีความสัมพันธ์เชิ งลบกับความหนาแน่น
ของปากใบ เมื่อดูในภาพรวมของปริ มาณปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมด พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความหนาแน่ นของ
ปากใบ นัน่ คือ สามารถกล่าวได้ว่า ผักเชียงดาที่มีความหนาแน่นของปากใบต่ า จะมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมดสู งกว่าผัก
เชียงดาสายต้นที่มีความหนาแน่นของปากใบสูง แต่อย่างไรก็ตาม ค่า R2 ของสมการความสัมพันธ์มีค่าต่ามาก (0.18) แสดงว่า
ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้อง และยังไม่ได้นามาศึกษาในครั้งนี้ ผลการศึกษาสอดคล้องกับรายงานของ Lichtenthaler et al.
(1981) ที่รายงานว่า ใบพืชที่สัมผัสกับแสงแดดมาก ใบมีพ้ืนที่นอ้ ย น้ าหนักแห้งสู ง ปริ มาณน้ าน้อย ความหนาแน่นของปาก
ใบสู ง สัดส่ วนของคลอโรฟิ ลล์เอต่อบีสูง และใบหนากว่าพืชที่อยูใ่ นร่ ม นอกจากนี้ ยงั พบว่า ปริ มาณกรดจิมเนมิคในใบผัก
เชียงดามีความสัมพันธ์กบั ความความหนาแน่นของปากใบเช่นกัน แต่เป็ นความสัมพันธ์ในเชิงบวก คือ ยิ่งมีความหนาแน่น
ของปากใบมาก ยิ่งมีปริ มาณกรดจิมเนมิคมากขึ้น ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากปากใบช่วยเปิ ดให้คาร์ บอนไดออกไซด์เข้าไปทาการ
สังเคราะห์น้ าตาลโมเลกุลเดี่ ยว ซึ่ งเป็ นสารเริ่ มต้นของการสร้างสารเมตาโบไลต์ทุติยภูมิ อย่างไรก็ตาม ปั จจุ บนั ถึ งแม้มี
การศึกษาถึงปริ มาณกรดจิมเนมิคในพืช Gymnema sylvestre แต่ก็ยงั ไม่มีรายงานที่ชดั เจนถึงกระบวนการสร้างกรดจิมเนมิค
(pathway) มี เ พี ย งกระบวนการสั ง เคราะห์ triterpene glycosides ที่ ไ ด้ ม าจาก isoprenoid pathway กั บ กระบวนการ
glycosylation ของ triterpene aglycone ที่ส่วนปลายของ gymnemagenin (Tiwari et al., 2014)

สรุ ปผลการวิจัย
จากการทดลองพบว่ามีความสัมพันธ์เชิ งบวกระหว่างปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ และกรดจิ มเนมิคกับปริ มาณความ
หนาแน่นของปากใบในผักเชียงดาที่สายต้นต่างกัน สายต้นที่มีปริ มาณกรดจิมเนมิคสู งสุ ด คือ CM025 CM014 และ CM016
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เปรียบเทียบผลผลิตและองค์ ประกอบผลผลิตของผักเชียงดา(Gymnema inodorum L.) 9 สายพันธุ์
ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดลาปาง
Comparison of Yield and Yield Components of 9 Varieties of Pakchiangda
(Gymnema inodorum L.) in Lampang Province.
นภา ขันสุภา1* ปริ ญญาวดี ศรี ตนทิพย์1 ชิติ ศรี ตนทิพย์1 วิรัติ อาพันธุ์1 พิทกั ษ์ พุทธวรชัย1 ประเสริ ฐ สื บสม2
และ สมบูรณ์ ไชยเชียงชอบ2
Napa Khansupa1* Parinyawadee Sritontip1 Chiti Sritontip1 Wirut Ampun1 Pitak Puttaworachai1 Prasert Seusom2
and Somboon Chaichaingchop2

บทคัดย่อ
เปรี ยบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของผักเชียงดา 9 สายพันธุ์ในพื้นที่จงั หวัดลาปาง วางแผนการทดลอง
แบบ RCBD จานวน 4 ซ้ า 9 สิ่ งทดลองประกอบด้วยสายต้น HC001, HC002, HC003, HC004, HC005, HC006, HC007,
HC008 และHC009 ในพื้นที่ทดลองอาเภอห้างฉัตร ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน 2560 พบว่าลักษณะการเจริ ญเติบโต
ของความกว้างทรงพุ่ม ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ทางด้านความสู ง อายุต้ งั แต่ 28-42 วันมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญยิ่งทางสถิ ติ โดยสายต้น HC008 มี แนวโน้มให้ความสู งมากกว่าสายต้นอื่ น ๆ ส่ วนความกว้างใบ ความยาวใบ
จานวนยอดรวม และน้ าหนักยอดรวมต่อแปลงย่อยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น HC001,
HC006, HC005 และ HC009 ให้ผลผลิ ตน้ าหนักยอดรวมสู งสุ ดมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 893.33, 888.00, 829.33 และ 800.00
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิค คลอโรฟิ ลล์ และฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิสระของผักเชียงดา ความชื้น
และปริ มาณของแข็งทั้งหมดของผักเชียงดา 9 สายต้น ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ
คาสาคัญ: ผักเชียงดา, สายต้น, ผลผลิต, องค์ประกอบผลผลิต
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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

บทนา
นภาและคณะ (2552) ทาการเปรี ยบเทียบผลผลิตและสารต้านอนุมูลอิสระในผักเชียงดา 6 สายพันธุ์ พบว่าทั้ง 6 สาย
พันธุ์ มีสารต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกัน สายพันธุ์ที่ 5 มีผลผลิตสูงสุดและมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอนุมูลอิสระสูงสุด รวมทั้ง
มีปฏิกิริยาการต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอีสูง มีรายงานการใช้ผกั เชี ยงดารักษาอาการไข้ ไข้หวัด รู มาตอยด์และโรค
เก๊าท์ รักษาโรคเบาหวาน เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในร่ างกาย ลดความอ้วน ช่วยละลายลิ่มเลือด และยับยั้งการเป็ นหื นของ
ไขมัน เป็ นต้น ได้ผลในการลดน้ าตาลในเลือดอย่างเห็นได้ชดั จึงทาให้ปัจจุบนั นี้ มีผูจ้ าหน่ายชาผักเชียงดามากขึ้น (ธี รวัลย์
และคณะ,2557) การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตรวมทั้งองค์ประกอบ
ทางเคมีของผักเชียงดา 9 สายต้นในพื้นที่จงั หวัดลาปาง

วิธีดาเนินการวิจัย
วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 4 ซ้ า และ 9 สายพันธุ์ (สิ่ งทดลอง) พื้นที่ อาเภอห้างฉัตร ได้แก่ T1=พันธุ์
เบอร์ 1 (HC001) T2=พันธุ์เบอร์ 2 (HC002) T3=พันธุ์เบอร์ 3 (HC003) T4=พันธุ์เบอร์ 4 (HC004) T5=พันธุ์เบอร์ 5 (HC005)
T6=พันธุ์เบอร์ 6 (HC006) T7=พันธุ์เบอร์7 (HC007) T8=พันธุ์เบอร์ 8 (HC008) และT9=พันธุ์เบอร์ 9 (HC009) โดยใช้เบอร์ 4
(HC001) และเบอร์ 6 (HC002) เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ การเก็บข้อมูลคือผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่น้ าหนัก
ของผลผลิตผักสด (ยอด) น้ าหนักต่อต้น น้ าหนักต่อแปลงย่อย ขนาดของใบ (ความกว้างใบ ความยาวใบ) องค์ประกอบทาง
เคมี และสารประกอบต่างๆ การวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยวิธี Analysis of variance
สถานที่ ทาการทดลอง โรงเรี ยนห้างฉัตรวิทยา ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนที่ เป็ นสมาชิ กงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
การเจริ ญเติบโตทางด้านความกว้างทรงพุ่มของผักเชี ยงดาทั้ง 9 สายต้นที่ ปลูกในอาเภอห้างฉัตรจังหวัดลาปาง
พบว่า จากการทดลองทุกระยะการเจริ ญเติบโต (ที่อายุ 7-42 วัน) ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีสายต้นเบอร์ 2 และ
เบอร์ 1 ซึ่ งทั้งสองสายต้นนี้ เป็ นสายต้นที่เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ และสายต้น HC006 มีแนวโน้มให้ความกว้างของทรงต้นผัก
เชียงดากว้างกว่าสายต้นอื่น และกว้างกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีความกว้างเฉลี่ยเท่ากับ 37.30 36.30 และ 35.70 เซนติเมตรตามลาดับ
ส่วนค่าเฉลี่ยความกว้าง ตั้งแต่อายุ 7-42 วันหลังย้ายปลูก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.90-37.30 เซนติเมตร
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของความกว้างทรงพุม่ ต้นผักเชียงดา อายุ 7-42 วัน หลังตัดแต่งต้น (1 เดือน หลังย้ายปลูก) ณ
โรงเรี ยนห้างฉัตรวิทยา อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
สิ่ งทดลอง
ความกว้างพุม่ (ซม.)
สายต้น/อายุ
7 วัน
14 วัน
21 วัน
28 วัน
35 วัน 42 วัน
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
เฉลี่ย
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
ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05)
ความสูงของต้นของผักเชียงดา พบว่าทุกระยะการเจริ ญเติบโตตั้งแต่ อายุ 7 -21 วันหลังย้ายปลูก ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ โดยที่อายุ 7 วัน มีค่าเฉลี่ยความสู งต้นตั้งแต่ 29.60-33.60 เซนติเมตร ที่อายุ 14 วันมีค่าเฉลี่ยความสู งต้นตั้งแต่
36.80-43.30 เซนติเมตร และที่อายุ 21 วัน มีค่าเฉลี่ยความสูงต้นตั้งแต่ 41.50-64.10 เซนติเมตร
อายุ 28, 35 และ 42 วัน มีความสูงของต้นผักเชียงดา พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ โดยที่อายุ 28
วันพบว่าสายต้นเบอร์ 8, 9, 7, 6, 2, 3, 5 และ 4 มีความสูงมากกว่าสายต้น HC001 ทุกระยะการเจริ ญเติบโตมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
93.00, 88.90, 87.80, 81.10, 76.60, 76.00, 74.30, 74.10เซนติเมตร และสายต้น HC001 มีความสู งต้นเฉลี่ยเท่ากับ 49.90
เซนติเมตรตามลาดับ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของความสูงต้นของผักเชียงดา ที่อายุ 7-42 วัน หลังตัดแต่งต้น (1 เดือนหลังย้ายปลูก)
ณ โรงเรี ยนห้างฉัตรวิทยา อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
สิ่ งทดลอง
ความสูงต้น (ซม.)
สายต้น/อายุ
7 วัน
14 วัน
21 วัน
28 วัน
35 วัน
42 วัน
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
เฉลี่ย
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
** มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.01)
ns ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ
ลักษณะผลผลิตและองค์ ประกอบของผลผลิต
จากการทดลองเปรี ยบเทียบสายต้น ผักเชียงดา 9 สายต้นในโรงเรี ยนห้างฉัตรวิทยา อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
พบว่าลักษณะทางด้านผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ลกั ษณะของน้ าหนักต่อยอด ความยาวยอด พบว่าทั้งสอง
ลักษณะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และลักษณะของ ความกว้างใบ ความยาวใบ จานวนยอดรวมและ
น้ าหนักยอดรวม พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ
ลักษณะน้ าหนักต่อยอด จากการวิเคราะห์พบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ การทดลองพบว่าสายต้นHC002
มี น้ าหนักต่อยอดมากที่ สุด มี น้ าหนักต่อยอดเฉลี่ ยเท่ากับ 3.00 กรั ม และสายต้น HC006 และ สายต้นเบอร์ HC007 ให้
น้ าหนักต่อยอดมีค่าต่าสุดเฉลี่ยเท่ากับ 2.30, 2.20 กรัมตามลาดับ (ตารางที่ 3) (ภาพที่ 2)
ความยาวยอด จากการวิเคราะห์พบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยพบว่าความยาวยอดของสาย
ต้น HC007 มี ความยาวยอดมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 16.00 เซนติ เมตร และสายต้น HC001 มี ความยาวยอดต่ าที่ สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.60 เซนติเมตรตามลาดับ (ตารางที่ 3)
ความกว้างของใบ จากการวิเคราะห์พบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ โดยพบว่าสายต้นHC001 มีความ
กว้างใบ กว้างมากที่สุดกว่าสายต้นอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.60 เซนติเมตร ซึ่งมากกว่าสายต้น HC002, 5, 8, 9, 4, 6, 7 และ
สายต้น HC003 มีความยาวยอดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80, 4.30, 4.30, 4.30, 4.20, 4.00, 4.00 และ 3.90 เซนติเมตรตามลาดับ
(ตารางที่ 3)
ความยาวใบ จากการวิเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ โดยพบว่าสายต้นHC001 มีความยาว
ใบ ยาวมากที่สุดกว่าสายต้นอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.40 เซนติเมตร และมากกว่าสายต้น HC002, 4, 9, 5, 6, 8, 3 และสาย
ต้น 7 มีความยาวใบเฉลี่ยเท่ากับ 9.90, 9.10, 9.00, 9.00, 9.00, 8.80, 8.70, และ 8.30 เซนติเมตรตามลาดับ (ตารางที่ 3)
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จานวนยอดรวมต่อแปลงย่อย จากการวิเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ โดยพบว่าสายต้น
HC006 ซึ่งไม่แตกต่างกับสายต้นHC009 มีจานวนยอดรวมต่อแปลงย่อยมากที่สุดกว่าสายต้นอื่น ๆ รองลงมา ได้แก่ สายต้น
HC003 และสายต้นHC005 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย (900.70 ยอด) ให้จานวนยอดรวมเฉลี่ยเท่ากับ 1197.30, 1027.00, 973.00 และ
962.30 ยอดต่อแปลงย่อยตามลาดับ (ตารางที่ 3) (ภาพที่ 1)
น้ าหนักยอดต่อแปลงย่อย จากการวิเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิ ติ โดยพบว่าสายต้น
HC001 ซึ่งไม่แตกต่างกับสายต้นHC006 และสายต้นHC005, HC009 มีน้ าหนักยอดรวมต่อแปลงย่อยมากที่สุดสูงกว่าสายต้น
อื่นๆ รองลงมาได้แก่ สายต้นHC003 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย (759.41 กิโลกรัม) ให้น้ าหนักยอดรวมเฉลี่ยเท่ากับ 893.33, 888.00,
829.33 และ 800.00 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่ า เฉลี่ ย ผลผลิ ต และองค์ ป ระกอบผลผลิ ต ของผั ก เชี ยงดา 9 สายพั น ธุ์ (1 เดื อน หลั ง ย้ า ยปลู ก )
ณ โรงเรี ยนห้างฉัตรวิทยา อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
สายต้น
นน.ต่อยอด
ความกว้างใบ ความยาวใบ
จานวนยอดรวม น้ าหนักยอดรวม
(ก.)
(ซม.)
(ซม.)
(ยอด)
(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
เฉลี่ย
2.6
4.4
9.3
900.7
759.41
F-test
*
**
**
**
**
C.V. (%)
10.8
7.5
6.6
7.0
7
* มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05)
** มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.01)
ns ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ
คุณภาพทางเคมีและสมบัตกิ ารต้ านอนุมูลอิสระของผักเชียงดาทีป่ ลูกในอาเภอห้ างฉัตร
เมื่อเปรี ยบเทียบคุณภาพและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของผักเชียงดาทั้ง 9 สายต้น ที่ปลูกในอาเภอห้างฉัตร พบว่า
ปริ ม าณคลอโรฟิ ลล์ (chlorophyll) ความชื้ น (moisture) ของแข็ ง ทั้ง หมด (total solid) สารประกอบฟี นอลิ ค (phenolic
compounds) และฤทธิ์ การต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ (antioxidant activity) ไม่ แ ตกต่ า งกัน ในทางสถิ ติ (p>0.05) ดัง ตารางที่ 1-2
โดยมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ บี และคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมดระหว่าง 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 กรัมน้ าหนักผักสด ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ผักเชี ยงดาสายต้น HC006
ปริ มาณเอ บี และคลอโรฟิ ลล์ท้ งั หมดมี แนวโน้มสู งสุ ด ด้านปริ มาณความชื้ นพบว่าผักเชี ยงดาทั้ง 9 สายต้น มี ความชื้ น
ค่อนข้างสู ง โดยมีปริ มาณระหว่างร้อยละ 80.82 ± 0.82 ถึง 83.12 ± 1.09 จึ งส่ งผลให้มีปริ มาณของแข็งทั้งหมดค่อนข้างต่า
โดยมีปริ มาณระหว่างร้อยละ 16.88 ± 1.09 ถึง 19.18 ± 0.82 ด้านคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของผักเชียงดาทั้ง 9 สายต้น
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พบว่ามีสารประกอบฟี นอลิคระหว่าง 311.23 ± 29.17 ถึง 353.02 ± 36.74 มก./100 กรัมน้ าหนักผักสด เทียบกับสารมาตรฐาน
กรดแกลลิค และมีค่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ระหว่าง 69.56 ± 7.25 ถึง 90.13 ± 15.36 มก./100 กรัมน้ าหนักผักสด เทียบกับ
สารมาตรฐานโทรลอกซ์
ตารางที่ 4 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ของผักเชียงดาที่ปลูกในอาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
สายต้น
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ (mg/100 g น้ าหนักผักสด)
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
ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 5 ปริ มาณความชื้น ของแข็งทั้งหมด สารประกอบฟี นอลิค และฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิสระของผักเชียงดาที่ปลูกใน
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
GI Clones
Phenolic compound
Antioxidant activity Moisture
Total Solid
(mg GAE/100 g)
(mg TE/100 g)
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 สารมาตรฐานเทียบกับกรดแกลลิค (Gallic acid equivalent)
TE หมายถึง สมมูลย์ของสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐานโทรลอกซ์ (Trolox equivalent)
ns ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05)
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สิ งหาคม 2560

ภาพที่ 2 ลักษณะยอดที่ทาการเก็บเกี่ยว

ภาพที่ 3 เดือน กันยายน 2560

ตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

สรุ ปผลการวิจัย
เปรี ยบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของผักเชียงดา 9 สายพันธุ์ในพื้นที่อาเภอพื้นที่อาเภอห้างฉัตร พบว่า
ลักษณะการเจริ ญเติบโตทางด้านความกว้างทรงพุ่มไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนลักษณะความกว้างใบ ความยาวใบ
จานวนยอดรวมและน้ าหนักยอดรวมต่อแปลงย่อยพบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ โดยสายต้น HC001,
HC006, HC005 และHC009 ให้ผลผลิ ตน้ าหนักยอดรวมสู งสุ ดมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 893.33, 888.00, 829.33 และ 800.00
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
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เทคนิคการปลูกเชื้ อเพื่อประเมินความต้ านทานรานา้ ค้ างในข้ าวโพด
The Inoculation Technique for Detecting Downy Mildew
Resistance in Corn
รวีวรรณ เดื่ อมขันมณี 1* และ กิ ตติ บุ ญเลิศนิ รันดร์ 1
Raweewon Duamkhanmanee1* and Kitti Boonlertnirun1

บทคัดย่อ
โรคราน้ า ค้า งเกิ ด จากเชื้ อ รา Peronosclerospora sorghi เป็ นปรสิ ต ถาวร เป็ นโรคที่ สาคัญ ที่ ท าความเสี ย หาย
ทางเศรษฐกิจของข้าวโพด วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเชื้อสาเหตุ และประเมินเทคนิค
การปลูกเชื้อที่ดี เพื่อสามารถนาไปใช้ในการประเมินความต้านทานโรคราน้ าค้างในอนาคต โดยใช้เทคนิคการปลูกเชื้อ 8 วิธี
ในระยะต่ างๆ ของข้าวโพด 5 สายพัน ธุ์ ได้แ ก่ Ki 27, Kei 0605, Ki 51, Tuxpenno และ เที ย นบ้านเกาะ ที่ ม หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรี อยุธยา หันตรา พบว่า ได้ค่าเฉลี่ยความกว้าง และความยาวของโคนิ เดีย
เท่ากับ 24 และ 30 ไมโครเมตร ตามลาดับ เทคนิคการปลูกเชื้อในการทดลองได้แก่ (1) การปลูกเชื้อในระยะพลูมูล โดยการ
ฉี ดและ(2) จุ่ มด้วยสปอร์ แขวนลอย 8.00 x 104 สปอร์ /มิ ลลิ ลิตร การปลูกเชื้ อในระยะกล้า โดย (3) ฉี ดสปอร์ แขวนลอย
(4) เทคนิ คการหยอดกรวยยอด (5) การพ่นด้วยสปอร์ แขวนลอย และ (6) เสี ยบกรวยยอดด้วยใบที่เป็ นโรค (7) การปลูกเชื้อ
ในเมล็ดโดยใช้ลีฟเทคนิ ค และ (8) ฉี ดพ่นในระยะต้นโตอายุ 20 วัน และ ฉี ดซ้ าเมื่ออายุ 25 วัน พบว่า ร้อยละการเกิดโรครา
น้ าค้างสูงสุด คือ 18.88 จากการฉี ดพ่นด้วยสปอร์แขวนลอย ในต้นข้าวโพดอายุ 20 วัน และฉี ดพ่นซ้ าเมื่ออายุ 25 วัน รองลงมา
ได้จากการใช้เทคนิคการหยอดกรวยยอด โดยข้าวโพดเป็ นโรคราน้ าค้างเฉลี่ยร้อยละ 17.75
คาสาคัญ : เชื้อรา Peronosclerospora sorghi เทคนิคการปลูกเชื้อ โรคราน้ าค้างของข้าวโพด
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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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บทนา
โรคราน้ าค้างของข้าวโพด หรื อโรคใบลาย มี สาเหตุจากเชื้ อรา Peronosclerospora sorghi ซึ่ งเป็ นปรสิ ตถาวร
เป็ นโรคที่สาคัญในพื้นที่ปลูกข้าวโพดทัว่ โลก ซึ่ งสามารถสร้างความเสี ยหายกับข้าวโพดได้ทุกระยะ (Jeffers et al., 2000)
ประเทศไทยพบครั้งแรกที่ อาเภอพยุหะคีรี และอาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อปี พ.ศ. 2511 (อุดม, 2529) ต่อมาพบ
ระบาดอีกในหลายจังหวัด เช่น ลพบุรี ตาก สุ โขทัย พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ และนครราชสี มา เชื้ อเข้าสู่ พืชทางปากใบ โดย
สปอร์ งอกเจิ มทิ ว (germ tube) เป็ นท่อเล็กยาว เมื่อมีหยดน้ าจะแทงทะลุผ่านปากใบเข้าทาลายพืช เมื่อสภาพแวดล้อมไม่
เหมาะสมเชื้ อราสร้ างสปอร์ ผนังหนา (oospore) รู ปร่ างยาวรี ฝั งตัวอยู่ในเนื้ อใบบริ เวณท่อน้ าท่ออาหาร มี ขนาด 25-42.9
ไมครอน สี ใส ผนังสี เหลื อง มี ความคงทนต่อสภาพแวดล้อ มและสามารถติ ด ไปกับเมล็ด (seed borne) สปอร์ ตอ้ งการ
ความชื้นสัมพัทธ์สูง อุณหภูมิ 21-25 องศาเซลเซี ยส มีอายุเพียง 3-4 ชัว่ โมง และเมื่อโคนิ เดียถูกแสงแดดยามเช้าก็จะตายไป
Bonde et al. (1985) พบว่าการเข้าทาลายพืชทั้งต้นสามารถเกิดได้ที่ อุณหภูมิ 11-32 องศาเซลเซี ยส โรคราน้ าค้างได้ระบาด
รุ นแรงทุกแหล่งที่มีการปลูกข้าวโพด โดยเฉพาะที่จงั หวัด กาญจนบุรี และอุทยั ธานี ที่มีการปลูกข้าวโพดติดต่อกันตลอดปี
พบว่าไม่สามารถควบคุมโรคโดยใช้สารเคมีเมตาแลคซิ ล ที่เคยใช้ได้ผลในอดีต (สมเกียรติ และดิลก, 2533; ดิลก และคณะ,
2541; วราภรณ์และคณะ, 2555) ต่อมารัฐกิ จ และคณะ (2553) รายงานว่าการใช้สารไดเมทโทมอร์ ฟโดยวิธีการคลุก และ
เคลื อบเมล็ดพันธุ์ที่อตั รา 2.5, 5, 7.5 และ 10 กรั มต่อเมล็ดข้าวโพด 1 กิ โลกรั ม สามารถควบคุ มโรคราน้ าค้างได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ จะเห็นได้วา่ การใช้สารเคมีน้ นั ใช้ได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น
Muis et al. (2016) รายงานว่า เชื้อสาเหตุโรคราน้ าค้างที่ขา้ ทาลายข้าวโพด มีอยู่ 10 ชนิ ด จาก 3 สกุลด้วยกัน ได้แก่
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) จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาสามารถใช้ระบุชนิด
ของโรคราน้ าค้างของข้าวโพดได้ (Quimio and Hanlin,1999 ; CIMMYT, 2018) ส่ วนความรุ นแรงของโรคทาให้ผลผลิต
ลดลงร้อยละ 30-80 และในแหล่งที่มีโรคระบาดรุ นแรง และพันธุ์ขา้ วโพดพันธุ์อ่อนแอจะทาความเสี ยหายได้ถึงร้อยละ 100
(ชุติมนั ต์ และเตือนใจ, 2545) แต่พนั ธุ์ตา้ นทานยังสามารถเจริ ญเติบโตได้ แต่อาจให้ฝักไม่สมบูรณ์ เมล็ดน้อยหรื อไม่มีเมล็ด
(กองโรคพืช และจุลชีววิทยา, 2545)
ในการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วโพดเพื่อให้ได้พนั ธุ์ที่ตา้ นทานโรคราน้ าค้าง นักปรับปรุ งพันธุ์ตอ้ งเลือกประชากรพื้นฐาน
เพื่อเป็ นเชื้อพันธุ์ (germplasm) สาหรับเริ่ มต้นการปรับปรุ งพันธุ์ และการเลือกใช้วธิ ีการคัดเลือกให้เหมาะสมกับเชื้อพันธุ์และ
เป้ าหมายของการปรับปรุ งพันธุ์ (เจริ ญศักดิ์ และพีระศักดิ์ , 2529) ลักษณะที่ ตา้ นทานโรค ราน้ าค้างในข้าวโพดข้าวเหนี ยว
และข้าวโพดเทียน เป็ นคุณสมบัติหนึ่ งที่นกั ปรับปรุ งพันธุ์ตอ้ งการ ก็จะมีการประเมินความต้านทานโรคในระยะต้นโตเป็ น
ส่วนใหญ่ นักวิจยั พยายามหาวิธีที่แม่นยา และรวดเร็ วในการประเมินความต้านทานราน้ าค้างในข้าวโพด โดยใช้เทคนิคการ
ปลูกเชื้อ ในระยะต่างๆ ซึ่ งก็มีรายงานอยูห่ ลายวิธี (Sun and Tseng, 1972; Lal and Singh, 1984 ; Rao et al., 1984; Singh and
Gopinath, 1985 ; Narayana et al., 1995; Kim et al., 2016) ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว การศึ กษาครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ และศึกษาเทคนิ คการปลูกเชื้อที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสามารถนามาประยุกต์และใช้
ประเมินความต้านทานราน้ าค้างในข้าวโพดในการปรับปรุ งพันธุ์ในอนาคต
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เก็บตัวอย่างใบข้าวโพดที่แสดงอาการของโรคราน้ าค้างอายุ 45 วัน จากแปลงปลูกของเกษตรกร ต. บ้านเกาะ อ.
พระนครศรี อยุธยา จ. พระนครศรี อยุธยา ตัดใบข้าวโพดที่เป็ นโรคราน้ าค้าง มาล้างน้ าให้สะอาดโดยลูบเอาสปอร์ เก่าออกไป
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ให้หมด จากนั้นนามาใส่ในถังพลาสติกเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 เซนติเมตร จานวน 30 ใบต่อถัง โดยเอาส่วนโคนใบลงด้านล่าง
ของถัง ภายในถังให้มีน้ าหล่อเลี้ ยงสู ง 2 เซนติ เมตร แล้วจึ งนาไปตั้งไว้ในห้องปรั บอากาศ ให้น้ าที่ เกาะบริ เวณใบแห้ง
หลังจากนั้นปิ ดฝาถังนาไปบ่มในตูบ้ ่มเชื้ อที่ อุณหภูมิ 20 - 22 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 12 ชั่วโมง เพื่อให้เชื้ อรา P. sorghi
สร้างสปอร์ ข้ ึนมาใหม่ สปอร์ ที่สร้างขึ้นใหม่จะเจริ ญคลุมอยูใ่ ต้ใบใช้พู่กนั ลูบสปอร์ ให้หลุดออกจากใบผสมกับน้ ากลัน่ เป็ น
สปอร์ แขวนลอย เตรี ยม spore suspension ปรับความเข้มข้นให้ได้ 8.00 x 104 สปอร์ /มิลลิลิตร เพื่อนาไปปลูกเชื้ อในการ
ทดลองต่อไป เขี่ ยเชื้ อตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยา ภายใต้กล้องจุ ลทรรศน์ วัดขนาดของ conidia และ conidiophore
ทดสอบเทคนิคในการปลูกเชื้อโดยใช้ขา้ วโพด 5 สายพันธุ์ ที่ทราบระดับความต้านทานโรคอยูก่ ่อนแล้ว โดยเลือกใช้พนั ธุ์ที่มี
ความต้านทานสู ง ต้านทานปานกลาง ต้านทานต่า และอ่อนแอ ได้แก่ Ki 27 (ต้านทานสู ง) Kei 0605 (ต้านทานปานกลาง)
Ki 51 (ต้านทานต่า) Tuxpenno (อ่อนแอ) และข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ (อ่อนแอ) โดยใช้สายพันธุ์ละ 3 ซ้ า ๆ ละ 30 ต้น ใน
โรงเรื อน โดยวิธีการปลูกเชื้อที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ปลูกเชื้อระยะพลูมูลโดยวิธีของ (Sun and Tseng, 1972)
1.1 จุ่มเมล็ดข้าวโพดระยะพลูมูลใน spore suspension 2 ชม.
1.2 ฉี ด spore suspension บริ เวณจุดเจริ ญ (growing point)
นับจานวนต้นเป็ นโรค (disease incidence) หลังปลูกเชื้อ 7 วัน
2. ปลูกเชื้อระยะกล้า
2.1 ฉี ด spore suspension เข้าไปภายในลาต้นข้าวโพด บริ เวณจุดเจริ ญ (growing point)
2.2 ใช้ spore suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl)
2.3 พ่น spore suspension ลงบนต้นกล้าข้าวโพด
2.4 นาใบที่เป็ นโรคราน้ าค้างเสี ยบกรวยยอดต้นกล้า บ่มเชื้อในตอนกลางคืน
นับจานวนต้นเป็ นโรค (disease incidence) หลังปลูกเชื้อ 7 วัน
3. ปลูกเชื้อในเมล็ดโดยใช้ leaf technique นาเมล็ดข้าวโพดที่แช่น้ าไว้แล้ว 72 ชัว่ โมง ไปวางบนจานเลี้ยงเชื้อ ที่มีใบข้าวโพด
ที่เป็ นโรคราน้ าค้างเป็ นระยะเวลา 12 ชัว่ โมงในที่มืดเย็น แล้วนาไปเมล็ดไปเพาะ
นับจานวนต้นเป็ นโรค (disease incidence) หลังปลูกเชื้อ 7 วัน
4. ปลูกเชื้อระยะต้นโต ฉี ดพ่น spore suspension ซ้ า 2 ครั้ง ติดต่อกัน ในข้าวโพดอายุ 20 และ 25 วัน
นับจานวนต้นเป็ นโรค (disease incidence) หลังปลูกเชื้อครั้งสุดท้าย 50วัน
ทุกวิธีในการศึกษาการปลูกเชื้อ หลังการปลูกเชื้อจะต้องบ่มเชื้อโดยใช้ถุงพลาสติคที่ฉีดละอองน้ าไว้ครอบให้ความชื้น เป็ น
เวลานาน 12 ชัว่ โมง
บันทึกข้ อมูล นามาคานวณหาร้อยละการเกิดโรคจากสูตรต่อไปนี้
ต้นที่เป็ นโรคทั้งหมด
ร้อยละของต้นข้าวโพดที่เป็ นโรคราน้ าค้าง =
x 100
จานวนต้นทั้งหมด
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ผลและวิจารณ์ผล
1. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเชื้อรา P. sorghi ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์
ลักษณะเชื้ อ P. sorghi มีกา้ นชูสปอร์ (conidiophore) ตั้งตรง มี basal knob ที่ โคนล่างสุ ดขนาด 7 – 9ไมครอน
ส่ ว น ป ล า ย แ ต ก แ ข น ง แ บ บ ส อ ง แ ฉ ก ( dichotomous) ส ร้ า ง conidia ลั ก ษ ณ ะ ใ ส แ ผ่ เ ป็ น รู ป ค รึ่ ง ว ง ก ล ม
(ภาพที่ 1) จากการวัดขนาด ความกว้าง ความยาว ของ conidia ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า ความกว้างของ conidia เฉลี่ย
เท่ากับ 24 ไมโครเมตร ความยาวของ conidia เฉลี่ยเท่ากับ 30 ไมโครเมตร (ภาพที่ 2)

A

B

ภาพที่ 1 conidiophore มี basal knob (A) และ การแตกแขนงแบบ dichotomous (B)

A

B

ภาพที่ 2 การวัดขนาดความกว้าง (A) การวัดขนาดความยาว (B) conidia ราน้ าค้าง
2. การศึกษาเทคนิคการปลูกเชื้อรานา้ ค้ างในข้ าวโพด
ตารางที่ 1 ร้อยละการเกิดโรคในข้าวโพดโดยการปลูกเชื้อในระยะพลูมูล ระยะกล้า ในเมล็ด และระยะต้นโต
ด้วยเทคนิคการปลูกเชื้อ 8 วิธี
ร้อยละต้นข้าวโพดที่เป็ นโรคราน้ าค้าง (%)
เทคนิคการปลูกเชื้อ
Ki 27
Kei
Ki 51 Tuxpenno เทียนบ้าน
0605
เกาะ
ระยะพลูมูล
1. จุ่มเมล็ดข้าวโพดใน spore suspension
0.00
0.00
0.00
8.89
15.55
2. ฉี ด spore suspension บริ เวณจุดเจริ ญ
0.00
0.00
3.33
1.10
9.99
3. ชุดควบคุมไม่ปลูกเชื้อ
0.00
0.00
0.00
5.56
4.43
ระยะกล้ า
1. ฉี ด spore suspension เข้าไปภายในลาต้นข้าวโพดบริ เวณจุด 0.00
1.10
0.00
4.43
16.65
เจริ ญ
2. ใช้ spore suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl)
0.00
2.23
3.33
8.89
17.75
3. พ่น spore suspension ต้นข้าวโพด
0.00
0.00
0.00
5.56
14.42
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4. นาใบที่เป็ นโรคเสี ยบกรวยยอด
5. ชุดควบคุมไม่ปลูกเชื้อ
ระยะเมล็ด
1. ใช้ leaf technique
2. ชุดควบคุมไม่ปลูกเชื้อ
ระยะต้ นโต
1. พ่น spore suspension ต้นข้าวโพด
2. ชุดควบคุมไม่ปลูกเชื้อ
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0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.10
2.23

15.55
8.89

0.00
0.00

1.10
0.00

1.10
0.00

3.33
6.67

14.43
13.33

0.00
0.00

0.00
0.33

2.23
1.10

8.90
2.23

18.88
16.65

ในการศึกษาเรื่ องความต้านทานโรค ในการปรับปรุ งพันธุ์จะมีสามค่าที่สาคัญที่ตอ้ งนามาพิจารณา ได้แก่ disease
incidence, disease severity และ disease index ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้นาวิธีการปลูกเชื้ อมาทดสอบ เพื่อให้เห็ นว่าวิธีใดเป็ น
เทคนิคที่ดี เมื่อนามาเชื้อมาปลูกในข้าวโพดที่เราทราบมาก่อนว่าพันธุ์น้ นั ๆ ต้านทานหรื ออ่อนแอ การปลูกเชื้อที่ดีก็ตอ้ งให้ผล
สอดคล้องกับสายพันธุ์ โดยระดับการเกิดโรคต้องสูงเมื่อพันธุ์อ่อนแอ และจะเป็ นโรคน้อยลงเมื่อพันธุ์น้ นั ๆ มีความต้านทาน
วิธีการปลูกเชื้อใดที่สามารถทาให้พนั ธ์ที่ตา้ นทานเป็ นโรคได้ ก็น่าจะเป็ นวิธีที่ดี โดยเฉพาะวิธีที่ไม่ยงุ ยาก และใช้เวลาน้อย ใน
การศึกษาครั้งนี้ เราจึงตรวจสอบเฉพาะการเกิด หรื อ ไม่เกิดโรคเท่านั้น จึงไม่ได้ประเมินค่า disease severity เหมือนในด้าน
การปรับปรุ งพันธุ์ให้ตา้ นทานโรค เพราะศึกษาเทคนิคการปลูกเชื้อ ให้ได้มาซึ่งวิธีการที่แม่นยา ง่าย และทาซ้ าได้ มีรายงาน
การศึกษาการใช้เทคนิคการปลูกเชื้อ ในระยะต่างๆ ซึ่งก็อยูห่ ลายวิธี เช่น Narayana et al. (1995) ได้ศึกษาเทคนิคการปลูกเชื้อ
6 วิธี ในโรงเรื อนได้เทคนิ คที่ทาให้เกิดโรคในพันธ์ตา้ นทาน น้อยกว่า 5 % ส่ วนจานวนตัวอย่างข้าวโพด ที่ได้รับการปลูก
เชื้อ ใช้เป็ นค่าเฉลี่ยจากข้าวโพด 30 ต้น
จากผลการทดลอง เทคนิ คการปลูกเชื้ อ ในระยะพลูมูล ระยะกล้า ในเมล็ด และระยะต้นโต สภาพโรงเรื อนใน
ข้าวโพด จานวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ Ki 27 (ต้านทาน) Kei 0605 (ต้านทานปานกลาง) Ki 51 (ต้านทานต่ า) Tuxpenno
(อ่อนแอ) และข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ (อ่อนแอ) พบว่า ทุกเทคนิ คของการปลูกเชื้อในระยะต่างๆ สามารถทาให้สายพันธุ์ที่
อ่อนแอทั้ง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ Tuxpenno และข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ เกิดโรคได้ โดยฉี ดพ่น spore suspension ในระยะต้น
โต อายุ 20 วัน และ ฉี ด ซ้ า เมื่ อ อายุ 25 วัน มี ร้ อ ยละการเกิ ด โรคราน้ าค้า งสู งสุ ด คื อ 18.88 รองลงมา คื อ การใช้ spore
suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl) ทาให้การเกิ ดโรคราน้ าค้างร้อยละ 17.75 และทุกเทคนิ คไม่สามารถทาให้พนั ธุ์
ต้านทาน Ki 27 เป็ นโรคได้
ในการศึกษาครั้งนี้ จะเห็นว่า การปลูกเชื้อในระยะต้นโตนั้นเราไม่พบการเกิดโรคในสายพันธุ์ตา้ นทานปานกลาง
(Kei0605) ขณะที่ ก ารใช้ leaf technique ในระยะเมล็ ด นั้น ท าให้ เ กิ ด โรคในสายพัน ธุ์ ต ้า นทานปานกลาง (Kei0605)
เช่นเดียวกับการปลูกเชื้อในระยะกล้าโดยใช้ spore suspension ฉี ดเข้าไปภายในลาต้นข้าวโพดบริ เวณจุดเจริ ญ และใช้ spore
suspension หยอดกรวยยอด ถึงแม้วา่ การปลูกเชื้อโดยใช้ spore suspension ฉี ดเข้าไปภายในลาต้นข้าวโพดบริ เวณจุดเจริ ญ จะ
ไม่ทาให้พนั ธุ์ตา้ นทานต่า Ki 51 เกิดโรคก็ตาม ซึ่ งอาจเกิดขึ้นเนื่ องมาจาก สภาพแวดล้อมในโรงเรื อนยังไม่เหมาะสมต่อการ
เกิดโรค และสปอร์แขวนลอยอาจแห้งในจุดเจริ ญได้
ส่วนการปลูกเชื้อโดยนาใบที่เป็ นโรคเสี ยบกรวยยอดนั้น จะต้องทาในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ได้
เพราะเมื่อนาใบที่เป็ นโรคเสี ยบกรวยอดแล้วปล่อยทิ้งไว้ ใบที่เป็ นโรคที่นาไปเสี ยบนั้นจะแห้งไม่เหมาะสมต่อการงอกของ
conidia ซึ่ ง conidia อาจหลุดร่ วงได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานของ (Sun and Tseng, 1972) ได้วิจารณ์ ในทานองเดียวกัน ส่ วนใน
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การปลูกเชื้ อระยะพลูมูล และระยะกล้า โดยวิธีการฉี ด spore suspension บริ เวณจุดเจริ ญ (growing point) นั้น อาจจะเป็ น
เทคนิคที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากต้องใช้ความแม่นยาและความเที่ยงตรงของผูฉ้ ี ดในการฉี ดเข้าจุดเจริ ญ
จากผลการทดลองมี ส องวิ ธี การปลู ก เชื้ อที่ น่ าสนใจคื อ การใช้ spore suspension หยอดกรวยยอด
(leaf whorl)ในระยะกล้า และการปลู กเชื้ อในระยะเมล็ดโดยใช้ leaf technique สามารถทาให้พนั ธุ์ตา้ นทานปานกลาง Kei
0605 เป็ นโรคได้ ร้ อ ยละ 2.23 และ 1.10 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) โดยภาพรวม การปลู ก เชื้ อ ในระยะเมล็ดโดยใช้ leaf
technique จะทาให้เกิ ดโรคน้อยกว่าการใช้ spore suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl)ในระยะกล้า แต่ leaf technique
นั้นใช้ระยะเวลาสั้นและสามารถตรวจสอบว่าจะเกิดโรคหรื อไม่น้ นั ได้ภายในระยะเวลา 7 วัน เมื่อเทียบกับเทคนิคการหยอด
กรวยยอดในระยะกล้าต้องใช้เวลานานถึง 14 วัน ผลของการศึกษาครั้งนี้มีประโยชน์ทาให้ทราบเทคนิคการปลูกเชื้อ และจะ
เพิ่มความแม่นยายิ่งขึ้นถ้าสามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์โรงเรื อนได้ ซึ่ งในการทดลองนี้ ความชื้นสัมพัทธ์ตอนกลางคืน
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 85-90 % ส่วนกลางวันมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยเพียง 70-77 %

สรุ ปผลการวิจัย
ลักษณะเชื้อ P. sorghi มีกา้ นชูสปอร์ (conidiophore) ตั้งตรง มี basal knob ที่โคนล่างสุ ดขนาด 7 – 9 ไมโครเมตร
ส่ วนปลายแตกแขนงแบบสองแฉก (dichotomous) สร้าง conidia จากการวัดขนาด ความกว้าง ความยาวของ conidia พบว่า
ความกว้างของ conidia เฉลี่ยเท่ากับ 24 ไมโครเมตร ความยาวของ conidia เฉลี่ยเท่ากับ 30 ไมโครเมตร การใช้เทคนิคการ
ปลูกเชื้อราน้ าค้างโดยการฉี ดพ่น spore suspension ในระยะต้นโตอายุ 20 วัน และ ฉี ดซ้ าเมื่ออายุ 25 วัน พบว่า ทาให้การเกิด
โรคราน้ าค้างสู งสุ ดร้อยละ 18.88 รองลงมา ได้แก่ การใช้เทคนิ คการหยอดกรวยยอดในระยะกล้า โดยข้าวโพดเป็ นโรครา
น้ าค้างเฉลี่ยร้อยละ 17.75 การใช้ leaf technique เป็ นเทคนิ คที่น่าสนใจ เพราะสามารถทาให้พนั ธุ์ตา้ นทานปานกลาง Kei
0605 เป็ นโรคได้
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ผลของสายพันธุ์องุ่นทาไวน์ ต่อการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยา
และการสั งเคราะห์ แสง
Effects of Wine Grape Varieties on Physiological and Leaf Photosynthesis Changes
ชิติ ศรี ตนทิพย์ สันติ ช่างเจรจา1 สัญชัย พันธโชติ1 ชินพันธ์ ธนรุ จ2
Chiti Sritontip1* Sunti Changeraja1 Sanchai Panthachod1 Chinnapan Thanarut2

บทคัดย่อ
การศึกษาความแตกต่างของสายพันธุ์ต่อการเจริ ญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงการสังเคราะห์แสงขององุ่นทาไวน์
วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 7 สายพันธุ์คือ 1. พันธุ์ Colombarb 2. พันธุ์ Chenin Blanc 3. พันธุ์ Rondo 4. พันธุ์ Shiraz
5. พัน ธุ์ Cabernet Sauvignon 6. พัน ธุ์ Sauvignon Blanc และ 7. พัน ธุ์ Portugieser โดยใช้ต ้น ตอองุ่ นพัน ธุ์ Couderc 1613
ทดลองในเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560 ผลการทดลองพบว่าองุ่นพันธุ์ Chenin Blanc มีการเจริ ญเติบโตในด้าน
เส้นผ่านศูนย์กลางลาต้นและ ความเขียวของใบสู งที่สุด ส่ วนพันธุ์ Colombard มีการเจริ ญเติบโตในด้านความยาวของเถาว์
และจานวนใบสู งที่ สุด พันธุ์ Sauvignon Blanc มีความกว้างของใบมากที่ สุด ส่ วนพันธุ์ Chenin Blanc Rondo Colombard
และ Shiraz มีเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้นและความยาวของยอดใหม่สูงที่สุด ส่ วนพันธุ์ Shiraz Rondo Colombard และ Chenin
Blanc อัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ การนาก๊าซผ่านของปากใบและการคายน้ าสูงกว่าพันธุ์อื่นๆ
คาสาคัญ: องุ่นทาไวน์, การแตกช่อใบ, การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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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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บทนา
การปลูกองุ่นเป็ นการค้าของประเทศไทยอยูใ่ นเขตภาคกลางเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งเป็ นแหล่งที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่จงั หวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐมและราชบุ รี พันธุ์องุ่ นที่ ปลูกเป็ นพันธุ์ที่ใช้บริ โภคผลสดได้แก่ พนั ธุ์ไวท์มาละกา
คาร์ดินลั และริ เบียร์ และการปลูกองุ่นสาหรับการทาไวน์มีการปลูกในพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มาและจังหวัดเลย การผลิตไวน์
ในประเทศไทยได้มีการผลิตมาแล้วหลายปี ทาให้มีผผู ้ ลิตมากมายและทาให้เกิดอุตสาหกรรมไวน์ในประเทศขึ้นมากในที่ สุด
แต่การพัฒนาเทคนิ คในการผลิ ตไวน์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานนั้นยังเป็ นข้อจากัด และการขาดวัตถุดิบที่ มีคุณภาพ
โดยเฉพาะพันธุ์องุ่นที่เหมาะสมในแต่ละสภาพพื้นที่การปลูกในประเทศไทยที่ใช้ในการผลิตไวน์ทาให้คุณภาพของไวน์ไม่
เป็ นที่ ยอมรับมากนักในระดับสากล การส่ งเสริ มการปลูกองุ่นในเมืองไทยส่ วนใหญ่เป็ นองุ่นทานผลสด (ชิ นพันธ์, 2558)
ส่ วนพันธุ์องุ่นที่ใช้ในการผลิตไวน์ที่นิยมมี 2 พันธุ์ คือพันธุ์ Shiraz ใช้ผลิตไวน์แดงและพันธุ์ Chenin Blanc ใช้ผลิตไวน์ขาว
โดยการผลิตไวน์ของต่างประเทศนั้นพันธุ์องุ่นที่นิยมปลูกกันมากเพื่อใช้ผลิตไวน์แดงได้แก่ พันธุ์ Shiraz ซึ่ งเป็ นองุ่นพันธุ์ที่
ใช้ผลผลิตมาทาไวน์แดงที่ดีและมีคุณภาพเยี่ยม เนื่ องจากมีกลิ่นเฉพาะตัว เนื้ อไวน์เข้มข้น สี ม่วงแดง เป็ นพันธุ์ที่ทนต่อโรค
ราแป้ งได้ดี และองุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon เป็ นองุ่นที่ ให้ไวน์คุณภาพสู ง ฝาดมาก และมีลกั ษณะพิเศษคือมีสีม่วงแดง
นิ ย มน าไปผสมกับ ไวน์ แ ดงพัน ธุ์ ต่ า งๆ ซึ่ ง องุ่ น พัน ธุ์ น้ ี อ่ อ นแอต่ อ โรคราแป้ ง แต่ ท นต่ อ โรคผลเน่ า นอจากนี้ ยัง มี พ นั ธุ์
Cabement Burger Sylvaner Chardonnay และ Palomino เป็ นพันธุ์องุ่นที่ เป็ นพันธุ์ที่ปลูกง่าย ให้ผลเร็ ว ผลดก มีผลสี แดงหรื อ
สี ม่วง รสชาติ สาหรับพันธุ์ที่ใช้ผลิตไวน์ขาวได้แก่ องุ่นพันธุ์ Chenin Blanc เป็ นพันธุ์ที่มีความแข็งแรง สามารถแตกตาได้เร็ ว
และให้ผลผลิตมาก องุ่นพันธุ์ Chardonnay เป็ นองุ่นที่แตกตาเร็ ว โตเร็ ว ทนทานต่อโรคราน้ าค้างได้บา้ ง แต่ไม่ทนทานต่อโรค
ราแป้ ง และโรคผลเน่า และองุ่นพันธุ์ Sauvignon Blanc เป็ นองุ่นที่แตกตาและเก็บเกี่ยวเร็ ว ไม่ทนต่อโรคราแป้ งและเน่ าดา
แต่ทนต่อโรคราน้ าค้างและผลเน่าพอสมควร (วัฒนา, 2554; Galet, 1980) แต่ในพื้นที่จงั หวัดลาปางยังไม่มีการรายงานการ
ปลูกองุ่นสาหรับทาไวน์ ทาให้สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยความร่ วมมือจาก
Geisenheim Research Institute ประเทศเยอรมนี ได้ให้ความอนุเคราะห์ตน้ พันธุ์บางส่วนสาหรับใช้ในการศึกษาทดลอง
ดังนั้นในการทดลองในครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลของสายพันธุ์องุ่นต่อการเจริ ญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอัตราการสังเคราะห์
แสงขององุ่นทาไวน์ในพื้นที่จงั หวัดลาปาง

วิธีดาเนินการวิจัย
การทดลองกับต้นพันธุ์องุ่นอายุ 1 ปี ณ. สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จังหวัดลาปาง ขยายพันธุ์โดยการเสี ยบยอด ใช้องุ่นพันธุ์ Couderc 1613 เป็ นต้นตอ การปลูกระยะห่างระหว่างต้น 1.25 เมตร
ระยะห่างระหว่างแปลง 5 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อคสมบูรณ์ ( RCBD ) มี 7 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ มี 10 ซ้ า คือ
Colombard Chenin Blanc Rondo Shiraz Cabernet Sauvignon Sauvignon blanc และ Portugieser
การทาค้างแบบรั้ว โดยใช้เสาซี เมนต์ความสู ง 1.20 เมตร ความสู งของเสาเมื่อปั กลงไปในดินแล้วให้เหลือความสูง
70 เซนติ เมตร โดยต้องยึดเสาต้นแรกและต้นสุ ดท้ายให้มีค วามแข็งแรง ลวดเส้นล่างต้องสู งกว่าพื้นดิ นไม่น้อยกว่า 40
เซนติเมตร โดยขึงลวดด้วยกัน 3 เส้น
การบันทึ กข้อมูลทุกเดื อนในด้านความสู งของลาต้นและเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้น โดยนาข้อมูลที่ วดั ได้มาหา
อัตราการเติบโตในแต่ละเดือนตามเอกสารของ Shabana et. al. (1981) ตามสูตรดังนี้
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= X1 – X0 x 100
X0
X0 = การวัดครั้งแรก
X1 = การวัดครั้งต่อไป

การแตกยอดใหม่ทาการวัดยอดที่แตกใหม่หลังการทดลองได้แก่ การแตกยอดใหม่ โดยการนับยอดที่แตกใหม่แล้ว
นามาคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ในด้านความยาวยอดใหม่ เส้นผ่าศูนย์กลางของช่อใหม่ จานวนใบต่อยอดใหม่ ความกว้างของใบ
ความยาวของใบ และค่าความเขียวของใบ (วัดโดยเครื่ อง SPAD 502, Minolta, Japan) โดยทาการวัดยอดที่แตกใหม่ ส่ วน
การวัด ใบทาการวัดใบล าดับที่ 3 นับ จากปลายยอด เมื่ อ อายุ 45 วัน หลัง การแตกยอด ในช่ ว งเดื อน กรกฎาคม 2559 ถึ ง
พฤษภาคม 2560 แล้วนามาหาค่าเฉลี่ยในรอบปี
การวัดอัตราการสังเคราะห์โดยใช้เครื่ องวัดการสังเคราะห์แสง ADC (BioScientific) รุ่ น LC pro+ ทาการวัดอัตรา
การแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ การคายน้ าและการยอมให้ก๊าซผ่านของปากใบโดยทาการวัดใบที่ 3 จากปลายยอด
เมื่ออายุ 45 วันหลังการแตกยอด ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2559 ถึง กันยายน 2559
การวิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยการวิธี Analysis of Variance และเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ย โดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Rang Test
(DMRT)

ผลและวิจารณ์ผล
การทดลองการเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตขององุ่นทาไวน์จานวน 7 พันธุ์ โดยข้อมูลในด้านเปลี่ยนแปลงอัตรา
การเติบโตในด้านความยาวเถา พบว่ายอดองุ่นพันธุ์ Colombard มีการอัตราการเติบโตสูงที่สุด ส่วนสายพันธุ์ Sauvignon
Blanc และ Portugieser มีค่าต่าที่สุด (ภาพที่ 1)

อัตราการเติบโต (%)

250
Colombard

200

Chenine Blanc

150

Rondo

100

Shiraz

50

Cabernet Sauvignon
Sauvignon Blanc

0

Portugieser

เดือน
ภาพที่ 1 อัตราการเติบโตในด้านความยาวเถาของต้นองุน่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560
การเจริ ญเติบโตในด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นพบว่าสายพันธุ์ , Chenin Blanc มีอตั ราการเติบโตสูงที่สุด ส่วน
พันธุ์ Cabernet Sauvignon และ Portugieser มีอตั ราการเติบโตต่าที่สุด (ภาพที่ 2)
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อัตราการเติบโต (%)

120
Colombard

100
80

Chenine Blanc

60

Rondo

40

Shiraz

20

Cabernet Sauvignon

0

Sauvignon Blanc
Portugieser

เดือน

ภาพที่ 2 อัตราการเติบโตในด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นของต้นองุ่น ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560
การเจริ ญเติบโตในด้านการแตกยอดใหม่พบว่าพันธุ์ Colombard Shiraz Chenin Blanc และ Rondo มีการแตกยอด
ใหม่ ความยาวยอดใหม่ และจานวนใบต่อยอดใหม่ มีค่าสูงกว่าพันธุ์ Cabernet Sauvignon Sauvignon Blanc และ Portugieser
ในขณะที่เส้นผ่าศูนย์กลางของยอดใหม่ไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การเจริ ญเติบโตในด้านการแตกยอดใหม่และการเจริ ญเติบโตของยอดขององุ่น 7 พันธุ์
พันธ์องุ่น
การแตกยอดใหม่
ความยาวยอดใหม่ เส้นผ่าศูนย์กลางของ
จานวนใบต่อยอดใหม่
(%)
(ซม.)
ยอดใหม่
(ใบ)
(มม.)
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 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
* คือ ตัวอักษรต่างกันในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ (P≤0.05)
ในด้านความกว้างของใบพบว่าพันธุ์ Sauvignon Blanc มีค่าสู งที่ สุด ในด้านค่าความเขียวของใบพบว่า องุ่นพันธุ์
Chenin Blanc มี ค่าความเขียวของใบสู งที่ สุด ส่ วนพันธุ์ Sauvignon Blanc และ Portugieser มี ค่าความเขียวของใบต่ าที่ สุด
ในด้านความยาวของใบพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงความกว้างของใบ ความยาวของใบ และค่าความเขียวของใบองุ่นหลังการทดลอง
พันธ์องุ่น
ความกว้างของใบ
ความยาวของใบ
ค่าความเขียวของใบ
(ซม.)
(ซม.)
(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 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
* คือ ตัวอักษรต่างกันในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ (P≤0.05)
ในด้านอัตราการสังเคราะห์แสงของใบองุ่นหลังการแตกช่อใบใหม่ พบว่าองุ่นพันธุ์ Shiraz Chenin blanc Rondo และ
Colombard มี ค่ าอัต ราการแลกเปลี่ ย นก๊ า ซ CO2 การน าก๊ าซผ่ านของปากใบ และการคายน้ า สู ง กว่า สายพัน ธุ์ Sauvignon Blanc
Cabernet Sauvignon และ Portugieser (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 อัตราการสังเคราะห์แสงของใบหลังการแตกยอดใหม่ขององุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2559
การแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2
การนาก๊าซผ่านของ
การคายน้ า
-2 -1
พันธ์องุ่น
(µ mol m s )
ปากใบ
(m mol m-2s-1)
(m mol m-2s-1)
Colombard
Chenin Blanc
Rondo
Shiraz
Cabernet Sauvignon
Sauvignon Blanc
Portugieser
F-test

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
*

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
* คือ ตัวอักษรต่างกันในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ (P≤0.05)
การทดลองสายพันธุ์องุ่นทาไวน์ในพื้นที่จงั หวัดลาปางพบว่ายอดพันธุ์องุ่นมีการเจริ ญเติบโตที่แตกต่างกันโดยองุ่นสาย
พันธุ์ Colombard มีการเจริ ญเติบโตในด้านความยาวของเถาและจานวนใบสู งที่สุด สายพันธุ์ Chenin Blanc มีการเจริ ญเติบโต
ในด้านเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้นและ ความเขียวของใบสูงที่สุด ส่วน พันธุ์ Sauvignon Blanc มีความกว้างของใบมากที่สุด ส่วน
พันธุ์ Chenin Blanc Rondo Colombard และ Shiraz มีเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้นและความยาวของยอดใหม่สูงที่สุด แต่ในการ
ทดลองปี แรกพบว่า Sauvignon Blanc มีการเจริ ญเติบโตในด้านความยาวเถามากกว่าพันธุ์อื่นๆ และพันธุ์ Shiraz มีการเจริ ญ
ของช่ อใบใหม่มากกว่าพันธุ์อื่นๆ (ชิ ติ, 2559) ในขณะที่ การเปลี่ ยนแปลงอัตราการสังเคราะห์แสงนั้นพันธุ์ Shiraz Rondo
Colombard และ Chenin Blanc มีอตั ราการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2 การนาก๊าซผ่านของปากใบและการคายน้ าสูงกว่าพันธุ์อื่นๆ ใน
การทดลองพันธุ์ที่มีการเจริ ญเติบโตที่ดีในปี ที 2 ได้แก่ Shiraz Rondo Colombard และ Chenin Blanc ซึ่ งการเจริ ญเติบโตมี
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ผลจากการปรับตัวหรื อมีความทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ โดยการคัดเลือกพันธุ์ที่มีความทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีทาให้
ได้สายพันธุ์มีเหมาะสมในการผลิตองุ่นทาไวน์ในพื้นที่และเป็ นส่ วนสาคัญในการคัดเลือกสายพันธุ์องุ่น องุ่นในแต่ละสาย
พันธุ์มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมและโรคพืชแตกต่างกัน (Mullins et al., 1992) ในการทดลองในครั้งนี้ทาให้สามารถ
คัดเลือกพันธุ์องุ่นทาไวน์ที่สามารถปลูกในพ้นที่จงั หวัดลาปางได้ในเบื้ องต้นที่ 4 พันธุ์ คือ Shiraz Rondo Colombard และ
Chenin Blanc ซึ่งจะต้องมีการศึกษาผลในด้านการออกดอก ติดผลและคุณภาพผลผลิตต่อไป

สรุ ปผลการวิจัย
การทดลองสายพันธุ์องุ่นทาไวน์ ทาการทดลองกับองุ่น 7 สายพันธุ์พบว่าองุ่นพันธุ์ Chenin Blanc มีการเจริ ญเติบโต
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ประสิ ทธิภาพของฮอร์ โมนชี วภาพต่ อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้ าวพันธุ์ กข 43
Hormanes Efficiency On Growth and Yield Of Rice RD 43 Variety
สุจิตรา เรื องเดชาวิวฒั น์1* พรวิภา สะนะวงศ์2 และ สาลิณี ฤทธิรอน2
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บทคัดย่อ
ศึกษาประสิทธิภาพฮอร์โมนชีวภาพต่อการผลิตข้าวพันธุ์ กข 43 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
ประกอบด้วย 4 สิ่ งทดลอง จานวน 4 ซ้ า ได้แก่ สิ่ งทดลองที่ 1 ไม่ใส่ฮอร์โมน, สิ่ งทดลองที่ 2 หลังปลูก 15 วัน ใส่ฮอร์โมนสูตร
หน่อกล้วย, สิ่ งทดลองที่ 3 ใส่ฮอร์โมนสูตรนมสด และสิ่ งทดลองที่ 4 ใส่ฮอร์โมนสูตรไข่ โดยทาการทดลอง ณ แปลงทดลอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่าคุณภาพทางเคมี
ของฮอร์โมนสูตรนมสด และสูตรไข่ มีปริ มาณไนโตรเจนรวมและปริ มาณโพแทสเซียมรวม (0.32 - 0.35 เปอร์เซ็นต์ และ
0.28 – 0.30 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ) สูงกว่าฮอร์โมนสูตรหน่อกล้วย และพบว่าฮอร์โมนสูตรไข่ มีปริ มาณฟอสเฟตรวม สูงสุด
0.23 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนามาทดลองปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 แต่พบว่าเมล็ดข้าวที่ได้จากการปลูกด้วยฮอร์โมนหน่อกล้วย มีคุณภาพ
ปริ มาณไนโตรเจนรวม โพแทสเซียมรวม และฟอสเฟตรวมสูงสุด เท่ากับ 1.09, 0.15 และ 1.15 เปอร์เซนต์ ตามลาดับ ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากปั จจัยหลายอย่างเช่น โครงสร้างโมเลกุลหรื อเกิดจากการเกาะกันของโมเลกุลภายในทาให้ยากผลต่อการดูดซึมไปใช้
ในการเพาะปลูก ด้านการเจริ ญเติบโตและผลผลิตในช่วงระยะเวลาการปั กดา ตั้งแต่อายุ 14-117 วัน พบว่าสิ่ งทดลองที่ 4
(ฮอร์โมนสูตรไข่) ให้ผลผลิตจานวนรวงต่อกอ และผลผลิตต่อไร่ สูงสุด เท่ากับ 13.65 เมล็ด และ 288.81 กิโลกรัมต่อไร่
ในขณะที่สิ่งทดลองที่ 2 (ฮอร์โมนสูตรหน่อกล้วย) ให้ค่าเฉลี่ยจานวนเมล็ดต่อรวงสูงสุด เท่ากับ 120.40 เมล็ดต่อรวง เมื่อนามา
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติที่ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฮอร์โมนสูตรหน่อ
กล้วยและสูตรไข่มีศกั ยภาพต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตข้าวพันธุ์ กข 43
คาสาคัญ : ข้าวพันธุ์ กข.43, ฮอร์โมน, การเจริ ญเติบโต, ผลผลิต

1

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตาบลบ้านกร่ าง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
1
Science Majors, Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok, Ban Krang,
Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok Province 65000, Thailand
2
สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุ โลก ตาบลบ้านกร่ าง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
2
Plant Science Majors, Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok, Ban
Krang, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok Province 65000, Thailand
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : sujitra5000@gmail.com
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

316

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

บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ผลิ ต ข้า วได้เ ป็ นอัน ดับ 6 ของโลกรองจากจี น อิ น เดี ย อิ น โดนี เ ซี ย
บังคลาเทศ และเวียดนาม มี พ้ืนที่ ปลูกข้าวนาปี ประมาณ 57 ล้าน ไร่ พื้นที่ ปลูกข้าวของประเทศไทยมี พ้ืนที่ อยู่ในเขต
ชลประทานที่เหมาะสมต่อการทานาเพียงร้อยละ 24 ของพื้นที่การทานา ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสาคัญมาก เนื่ องจาก
เป็ นพืชที่ใช้เป็ นอาหารหลักของคนในประเทศ ปั จจุบนั นักปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วยังสามารถปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วเพื่อให้ได้ขา้ วสาย
พันธุ์ใหม่ๆ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคส่งผลให้ปัจจุบนั มีขา้ วในประเทศไทยเกิดขึ้นมาหลายชนิด สามารถ
ส่งออกไปต่างประเทศที่สร้างรายได้ให้กบั ประเทศการเพาะปลูกข้าวขึ้นกับความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่ได้
ทาการเพาะปลูก เช่นเดี ยวกับข้าวพันธุ์ กข.43 เป็ นข้าวที่ ไม่ไวต่อช่วงแสงเกิ ดจากการผสมเดี่ ยวระหว่างพันธุ์ขา้ วเจ้าหอม
สุ พรรณบุรี และพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ซึ่ งมีลกั ษณะที่ คล้ายคลึงกับข้าวหอมมะลิ 105 โดยที่ มีคุณภาพของเมล็ดทางการหุ งต้ม
รั บ ประทานดี ข้า วสุ ก นุ่ ม เหนี ย ว มี ก ลิ่ น หอมอ่ อ น เหมาะต่ อ การเพาะปลู ก ในพื้ น ที่ ภ าคกลางและภาคเหนื อ ตอนล่ า ง
เนื่ องมาจากปั จจุบนั เกษตรกรได้มีการใช้สารเคมีในการเกษตรมากเพราะเห็ นผลเร็ ว ทาให้เกิ ดการตกค้างของสารพิษส่ ง
ผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคและตัวเกษตรกรเอง กระบวนการผลิ ตจึ งเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรั บเกษตรกร ซึ่ งต้องคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสุ ขภาพ จึงต้องมีการเปลี่ยนแนวคิ ดมาทาการเกษตรธรรมชาติ ซึ่ งในการทานานั้นมักนิ ยม
ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยชี วภาพ น้ าหมักชี วภาพ และฮอร์ โมนชี วภาพ โดยฮอร์ โมนชี วภาพเป็ นทางเลื อกหนึ่ งที่ เกษตรกร
สามารถนามาใช้ในการเพาะปลูก เพื่อช่ วยเพิ่มคุ ณภาพผลผลิ ต และยังเป็ นการนาวัสดุต่างๆ ที่ มีอยู่ในพื้นที่ มาทาให้เกิ ด
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ประโยชน์ ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมุ่งเน้นในการใช้ฮอร์โมนชีวภาพในการเพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข.43 เพื่อลดการใช้สารพิษได้ผล
ผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ตลอดจนเป็ นแนวทางมุ่งสู่เกษตรอินทรี ยต์ ่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design (RCBD)) จานวน 4 ซ้ า
ประกอบด้วย 4 สิ่ งทดลอง ได้แก่ สิ่ งทดลองที่ 1 ไม่ใส่ฮอร์โมน (ควบคุม) สิ่ งทดลองที่ 2 คือ หลังปลูก 15 วัน ใส่ฮอร์โมนสูตร
หน่อกล้วย, สิ่ งทดลองที่ 3 ใส่ฮอร์โมนสูตรนมสด และสิ่ งทดลองที่ 4 ใส่ฮอร์โมนสูตรไข่ โดยดาเนินทดลองระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ แปลงทดลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
การเตรียมฮอร์ โมนชีวภาพ
- ฮอร์ โมนสู ตรหน่ อกล้ วย
สับหน่อกล้วย (3 กิโลกรัม) ให้ละเอียด เติมกากน้ าตาล (1 ลิตร) และสารเร่ งซุปเปอร์ พด.2 ใส่ลงในถัง แล้วคนให้
เข้ากัน หมักแบบปิ ดภาชนะ นาน 10 วัน กรองเอาเฉพาะของเหลวไปใช้ในการเพาะปลูกข้าว
- ฮอร์ โมนสู ตรนมสด
ใส่นมสด (5 กิโลกรัม) ลงในกากน้ าตาล (5 กิโลกรัม) นมเปรี้ ยว และแป้ งข้าวหมาก 1 ลูกใส่ลงในถัง แล้วคนให้เข้า
กัน หมักแบบปิ ดภาชนะ นาน 10 วัน กรองเอาเฉพาะของเหลวไปใช้ในการเพาะปลูกข้าว
- ฮอร์ โมนสู ตรไข่
ใส่ไข่ไก่ (5 กิโลกรัม) ลงในกากน้ าตาล (5 กิโลกรัม) นมเปรี้ ยว และแป้ งข้าวหมาก 4 ลูกใส่ลงในถัง แล้วคนให้เข้า
กัน หมักแบบปิ ดภาชนะ นาน 10 วัน กรองเอาเฉพาะของเหลวไปใช้ในการเพาะปลูกข้าว
การปลูกข้ าวและการดูแลรักษา
เตรี ยมต้นกล้าโดยเพาะจากข้าวพันธุ์ กข.43 ในถาดเพาะกล้า นาน 15 วัน หลังจากนั้นย้ายต้นกล้ามาปลูกโดยวิธีการ
ปั กดา หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ จึงเริ่ มใส่สิ่งทดลองแต่ละสิ่ งทดลอง
การเก็บตัวอย่ างและเก็บข้ อมูล
เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตเมื่อข้าวมีอายุ 30 วัน โดยวัดความสูงของต้น นับจานวนรวงต่อกอ และจานวนการแตกกอ
ของข้าวในทุกๆ 15 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเมื่ออายุ 117 วัน นับจานวนเมล็ดต่อรวง น้ าหนักเมล็ดต่อรวง และผลผลิตต่อไร่
วิเคราะห์ ลกั ษณะทางเคมีของฮอร์ โมน และเมล็ดข้ าว
เก็บตัวอย่างของฮอร์โมนที่เตรี ยมสาหรับเพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 และเมล็ดข้าวที่ได้หลังการเก็บเกี่ยวมาวิเคราะห์
เพื่อหาค่าปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด, ปริ มาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (P2O5) และปริ มาณโพแทสเซียมทั้งหมด (K2O)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นามาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance) และหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s
new Multiple Range Test (DMRT)

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของฮอร์โมนชีวภาพ (ตารางที่ 1) พบว่าฮอร์โมนสูตรนมสดมีปริ มาณไนโตรเจน
และปริ มาณโพแทสเซียม (%K2O) สูงสุด คือ 0.35 และ 0.30 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับในขณะที่ฮอร์โมนไข่มีปริ มาณฟอสเฟต
ทั้งหมด (%P2O5) สูงสุดที่ 0.23 เปอร์เซ็นต์ และพบว่าจากกระบวนการหมักในการเตรี ยมฮอร์โมนชีวภาพจะทาให้เกิดสภาพ
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กรดเกิดขึ้นเนื่องจากการย่อยสลายของสารอินทรี ยท์ าให้ค่า pH มีคา่ ต่า สาหรับค่าการนาไฟฟ้าพบว่าอยูร่ ะหว่าง 8-14 µm/cm
ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดูดซึมแร่ ธาตุอาหารของพืชในฮอร์โมนนั้นๆ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของฮอร์โมนชีวภาพ
คุณภาพทางเคมีของฮอร์โมนชีวภาพ
พารามิเตอร์
ฮอร์โมนหน่อกล้วย ฮอร์โมนนมสด ฮอร์โมนไข่
ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด (N) (%)
0.05 ± 0.00
0.35 ± 0.01
0.32 ± 0.01
ปริ มาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (P2O5) (%)
0.002 ± 0.00
0.07 ± 0.03
0.23 ± 0.01
ปริ มาณโพแทสเซียมทั้งหมด (K2O) (%)
0.22 ± 0.04
0.30 ± 0.01
0.28 ± 0.02
ความเป็ นกรดด่าง (pH)
3.73
3.34
4.00
ค่าการนาไฟฟ้า (EC) (µm/cm)
13.68
8.22
11.02
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้จากค่าเฉลี่ยจากตัวอย่าง ± ค่าการแปรปรวน (SD)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยการแตกกอ (กอ) และความสูงของลาต้น (เซนติเมตร) ในช่วงหลังปั กดาของข้าวพันธุ์ กข 43
สิ่ งทดลอง
จานวนการแตกกอ (กอ) หลังการปั กดา (วัน)
ความสูงของลาต้น (เซนติเมตร) หลังการปั กดา (วัน)
30
45
60
30
45
60
ไม่ใส่
1.80 ± 0.49 6.05 ± 1.19 12.47 ± 1.10 33.73 ± 1.64 47.63 ± 1.81
70.57 ± 0.66
ฮอร์โมน
ฮอร์โมนหน่อ 1.80 ± 0.20 6.12 ± 1.64 14.17 ± 0.64 33.25 ± 2.03 47.69 ± 2.27
73.11 ± 3.91
กล้วย
ฮอร์โมน
1.90 ± 0.42 6.27 ± 0.99 13.85 ± 1.39 34.19 ± 2.11 50.68 ± 2.92
72.65 ± 1.32
นมสด
ฮอร์โมนไข่
1.82 ± 0.45 5.92 ± 1.20 13.35 ± 1.22 31.43 ± 3.47 45.56 ± 1.78
70.45 ± 2.74
ค่าเฉลี่ย
1.83
6.09
13.46
33.15
47.87
71.69
C.V. %
12.15
6.21
8.93
6.80
5.06
3.19
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้จากค่าเฉลี่ยจากตัวอย่าง ± ค่าการแปรปรวน (SD)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยการแตกกอและความสูงของลาต้นข้าวพันธุ์ กข 43 หลังการปั กดา 30 45 และ 60 วัน พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) การทดสอบด้วยฮอร์โมนทุกสูตรให้จานวนการแตกกอสูงกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม
(ไม่ใส่ฮอร์โมน) โดยการทดสอบด้วยฮอร์โมนสูตรหน่อกล้วยและนมสดมีแนวโน้มการแตกกอ และความสูงของลาต้น
เท่ากับ 14 กอ และ 73 เซนติเมตร ตามลาดับหลังช่วงระยะเวลาการปั กดา 60 วัน
ตารางที่ 3 แสดงถึงค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข 43 พบว่าการใช้ฮอร์โมนชีวภาพสามารถช่วยให้ได้
ผลผลิตประมาณ 232 – 288 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (ไม่ใส่ฮอร์โมน) และพบว่าฮอร์โมนสูตร
หน่อกล้วย ให้ความยาวรวงและจานวนเมล็ดต่อรวงสูงสุด เท่ากับ 25.97 เซนติเมตร และ 120.40 เมล็ดต่อรวง
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ตารางที่ 3 จานวนรวงต่อกอ ความยาวรวง เมล็ดต่อรวง และผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข 43
สิ่งทดลอง
จานวนรวงต่ อกอ ความยาวรวง
เมล็ดต่ อรวง
ผลผลิตต่ อไร่
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
ไม่ใส่ฮอร์โมน
14.20 ± 2.61
24.85 ± 1.10
103.03 ± 9.84
200.22 ± 2.24
ฮอร์โมนหน่อกล้วย
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
ฮอร์โมนไข่
13.67 ± 1.19
25.73 ± 1.13 112.03 ± 11.61 288.81 ± 9.15
ค่าเฉลี่ย
13.62
25.61
112.33
241.34
C.V. %
8.54
4.58
12.48
21.81
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้จากค่าเฉลี่ยจากตัวอย่าง ± ค่าการแปรปรวน (SD)
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 43
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ดข้าวพันธุ์ กข.43
พารามิเตอร์
ไม่ใส่ฮอร์โมน ฮอร์โมนหน่อกล้วย ฮอร์โมนนมสด ฮอร์โมนไข่
ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมด (%
0.96 ± 0.16
1.09 ± 0.27
1.07 ± 0.35
0.94 ± 0.06
N)
ปริ มาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (%
1.12 ± 0.09
1.15 ± 0.03
1.11 ± 0.10
1.10 ± 0.10
P2O5)
ปริ มาณโพแทสเซียมทั้งหมด
0.14 ± 0.01
0.15 ± 0.00
0.15 ± 0.01
0.14 ± 0.01
(%K2O)
หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้จากค่าเฉลี่ยจากตัวอย่าง ± ค่าการแปรปรวน (SD)
ตารางที่ 4 แสดงถึงองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 43 ที่ได้หลังการเก็บเกี่ยว พบว่าเมล็ดข้าวพันธุ์ กข
43 ที่ได้จากการใช้ฮอร์โมนสู ตรหน่อกล้วยมีปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมสูงสุด เท่ากับ 1.09, 1.15 และ 0.15
เปอร์เซนต์ ตามลาดับ ซึ่งต่างจากข้อมูลในตารางที่ 1 ผลคุณภาพทางเคมีของฮอร์โมนที่ใช้ในการทดลอง พบว่าฮอร์โมนสู ตร
นมสดและฮอร์ โมนสู ตรไข่มีคุณภาพปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ยมสู งกว่าฮอร์ โมนสู ตรหน่ อกล้วย
แต่จากตารางที่ 4 เมล็ดข้าวพันธุ์ กข 43 ที่ ได้หลังการเพาะปลูกของฮอร์ โมนสู ตรหน่อกล้วยกลับให้คุณภาพทางเคมีสูงสุ ด
อาจเนื่ องจากปั จจัยทางด้านโครงสร้างโมเลกุล หรื อเกิดจากการเกาะกันของโมเลกุลภายในฮอร์ โมนที่ใช้ทาให้ส่งผลผลต่อ
การดูดซึมแร่ ธาตุไปใช้ในการเจริ ญเติบโตและคุณภาพทางเคมีของผลผลิต

สรุ ปผลการวิจัย
ฮอร์ โมนชีวภาพสามารถใช้ในการผลิตข้าวพันธุ์ กข 43 ได้อย่างมีศกั ยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์ โมนสู ตรหน่ อ
กล้วย ซึ่ งจากผลการศึกษาพบว่าเมล็ดข้าวที่ได้จากการใช้ฮอร์ โมนหน่อกล้วยในการเพาะปลูกข้าว จะให้ปริ มาณไนโตรเจน
โพแทสเซี ยม และฟอสเฟตรวมสู งสุ ด เท่ากับ 1.09, 0.15 และ 1.15 เปอร์ เซนต์ ตามลาดับ และพบว่าการใช้ฮอร์ โมนไข่ จะ
ช่วยเสริ มด้านการเจริ ญเติบโตและผลผลิตในช่วงระยะเวลาการปั กดา ตั้งแต่อายุ 14-117 วัน ให้ผลผลิตจานวนรวงต่อกอ และ
ผลผลิตต่อไร่ สูงสุด เท่ากับ 13.65 เมล็ด และ 288.81 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (P<0.05)
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ดัชนีเก็บเกีย่ วและผลผลิตเนื้อในเมล็ดปาล์มหางกระรอกเพื่อการบริโภคทดแทนตาว
Harvesting Index and the Jelly like Seed Yield of Foxtail Palm Seed for Substitution of Sugar Palm
ศีลศิริ สง่าจิตร1* และประเทือง สง่าจิตร1
Seensiri Sangajit1* and Prataung Sangajit1

บทคัดย่อ
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาดัชนี เก็บเกี่ ยวและผลผลิตเมล็ดปาล์มหางกระรอกทดแทนตาวที่ มีปริ ม าณลด
น้อยลง ณ ตาบลบ้านกร่ าง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือนมกราคม 2558-พฤษภาคม 2559 โดยคัดเลือกปาล์มหางกระรอก
ที่มีอายุตน้ ต่ากว่า 15 ปี และต้นอายุมากกว่า 15 ปี จานวน 5 ซ้ า ผลการศึกษาพบว่าพัฒนาการของผลปาล์มหางกระรอกในต้น
ที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี และมากกว่า 15 ปี มีจานวนช่อดอก ระยะเวลาแทงช่อดอก ระยะเวลาดอกบาน ระยะเวลาติดผลถึงเก็บ
เกี่ยว ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ P>0.05โดยมี จานวนช่อดอก 5.80+1.93 ทะลายต่อต้นต่อปี ระยะเวลาแทงช่อดอกเฉลี่ย
183.50 +3.66 วัน ระยะเวลาบานของดอกเฉลี่ย 96.50 +1.43 วัน ระยะเวลาติดผลถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 122.50 +4.95 วัน ดัชนี
การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมต่อผลปาล์มเพื่อการบริ โภคเนื้อในมีอายุ 17-18 สัปดาห์หลังการติดผล โดยพิจารณาลักษณะภายนอก
จากผลมีสีเขียวเข้มเงา จุกผลที่ พฒั นาจากกลีบเลี้ยงมีขอบเป็ นวงสี ขาวกว้าง 2-3 มิลลิเมตร ในต้นที่ มีอายุมากกว่า 15 ปี ให้
จานวนผล น้ าหนักเนื้อใน สูงกว่าต้นที่มีอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี ให้จานวนผล 947.40 ผล น้ าหนักเนื้อใน 1.64+1.40 กิโลกรัมต่อ
ต้นต่อปี โดยมีเปอร์ เซ็นต์ผลที่ให้เนื้ อใน 24.87 เปอร์ เซ็นต์ ในต้นที่ มีอายุต่ากว่า 15 ปี ให้น้ าหนักเนื้ อในเฉลี่ย 0.46+0.30
กิโลกรัมต่อต้นต่อปี เปอร์เซ็นต์ผลที่ให้เนื้อใน 73.13 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปาล์มหางกระรอกยังให้ผลผลิตต่ากว่าตาว
คาสาคัญ : ปาล์มหางกระรอก, ตาว, ดัชนีเก็บเกี่ยว, ผลผลิตเนื้อในเมล็ดปาล์มหางกระรอก
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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

บทนา
ชิด หรื อตาว หรื อต๋ าว (sugar palm, black sugar palm, gomuti palm ) มีชื่อวิทยาศาสตร์วา่ Arenga pinnata (Wurmb)
Merrill เป็ นปาล์มชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศไทย และมาเลเซีย เป็ นพืชที่อยูใ่ นวงศ์ (Family) Arecaceae (ปิ ยะ, 2541)
การเรี ยกชื่อผลของชิด เรี ยกว่า ลูกชิด (กาญจนบุรี) หรื อลูกตาว (อุตรดิตถ์) หรื อลูกต๋ าว (น่าน) (อนุชา, 2541) ตาวเป็ นพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยว (monocotyledon) ลาต้นไม่มีกิ่งก้านแขนงออกมาด้านข้าง เป็ น monocarpic plant เมื่อเกิดดอกผลแล้ว ต้นก็จะ
ตายลงทันทีที่เมล็ดของตาวในทะลายสุดท้ายแก่หมดแล้ว ประเทศไทยบริ โภคตาวมานาน โดยบริ โภคเป็ นของหวานซึ่งนาผล
มาเชื่อม ความต้องการของผูบ้ ริ โภคตาวมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากตาวแต่ละต้นต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 10 ปี จึง
จะออกดอก ดังนั้นจึงไม่คุม้ ค่าในการทาสวนตาว จึงเป็ นเหตุผลให้ตาวมีโอกาสที่จะสู ญพันธุ์ และอีกเหตุผลหนึ่ งเนื่ องจาก
ชาวบ้านต้องออกไปเก็บตาวจากทุก ๆ ต้นเพื่อทาลูกตาว จึงไม่เหลือให้ตาวมีโอกาสแก่และหล่นจากต้น จนพัฒนากลายไป
เป็ นตาวต้นใหม่ได้ ปั จจุบนั 70 เปอร์เซ็นต์ของลูกตาวที่บริ โภคในประเทศ ถูกส่งมาจากประเทศลาวโดยมีพ่อค้าชาวไทยรับ
ลูกตาวดิ บเป็ นกระสอบและนามาแปรรู ปเป็ นลูกตาวเชื่ อมในไทยแหล่งลูกตาวในไทยส่ วนใหญ่มาจากจังหวัดน่ าน ซึ่ ง
ปั จจุบนั ก็มีปริ มาณน้อยลง และอาจจะไม่มีในอนาคตเนื่ องจากไม่สามารถเพิ่มปริ มาณและการบุกรุ กป่ าเพื่อทาพืชอื่นที่ ให้
ผลตอบแทนดีกว่า
ในขณะที่ปัจจุบนั ปริ มาณการปลูกปาล์ม หางกระรอก (foxtail palm, Wodyetia bifurcate) เพื่อประดับมีแพร่ หลาย
มากขึ้นมีการเจริ ญเติบโตที่ดีให้เมล็ดมากมาย โดยพืชนี้ มีถิ่นกาเนิดในประเทศออสเตรเลีย มีลาต้นสู งจากโคนถึงคอไม่นอ้ ย
กว่า 3 เมตร ใบแบบขนนกที่ประกอบด้วยใบย่อยแบบหางปลาจานวนมากมาย คล้ายหางกระรอก มีการเจริ ญเติบโตเต็มที่
เมื่ออายุ 12 ปี และเริ่ มออกดอก ดอกมีท้ งั เพศผูแ้ ละเพศเมีย โดยดอกตัวเมียเมื่อรับการผสมจะให้ผลที่ ใหญ่ รู ปไข่สีเขียว
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เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็ นสี ส้มแดง ผลมีขนาดกว้าง 3.81 เซนติเมตร ยาว 5.72 เซนติเมตร (Kauahi et al., 2009) ในประเทศไทย
อายุที่จะติดเมล็ดของ ปาล์มหางกระรอกนั้นประมาณ 8-10 ปี หรื อมีความสู งจากโคนถึงคอไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร ก็สามารถติด
เมล็ดได้ มีผนู ้ าเมล็ดมาเป็ นอาหารที่ทานได้ ด้วยการนามาเชื่อม ปรากฏว่าได้น้ าเชื่อมสี ครามอ่อนๆ ทดลองชิมดูแล้วรสชาติ
คล้ายๆ ลอนตาลอ่อน แต่อร่ อยกว่า (จิ ตรใจ, 2543) ดังนั้นหากมีการศึ กษาการใช้ประโยชน์จากเมล็ดปาล์มหางกระรอก
นอกเหนื อจากการเป็ นไม้ประดับก็จะเป็ นแนวทางในการเพิ่มแหล่งอาหารทดแทนตาวได้ และเป็ นแนวทางในการใช้
ประโยชน์จากปาล์มประดับที่มีอย่างแพร่ หลาย

วิธีดาเนินการวิจัย
ดาเนินการศึกษาโดยคัดเลือกปาล์มหางกระรอกที่มีอายุตน้ ต่ากว่า 15 ปี และ ต้นที่มีอายุมากกว่า 15 ปี จานวน 5 ซ้ า
ศึกษาการเจริ ญเติบโตของผลและเมล็ด ทั้งการเพิ่มขนาด ความกว้างและ ความยาวผล และการเปลี่ยนแปลงของเนื้ อในเมล็ด
ที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวเพื่อบริ โภค โดยทาการศึกษาระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน ระยะเวลาบานของดอกทั้งช่อ ทาการ
ผูกป้ายดอกปาล์ มหางกระรอกทีส่ มบูรณ์ ระยะดอกบานเต็มที่ เก็บเกีย่ วผลทุกสัปดาห์ ที่อายุละ 10 ผลต่อซ้ า ผ่าผลเพื่อศึกษา
ปริ มาณเนื้อในเมล็ด โดยพิจารณาจากผลที่เหมาะต่อการเก็บเกี่ยว ต้องมีเนื้อในสี ขาว เนื้อเต็ม ไม่แข็ง เปรี ยบเทียบกับตาวสด
หรื อลอนตาล
ศึกษาผลผลิตเนื้อในเมล็ดปาล์มหางกระรอกเพื่อการบริ โภค โดยเก็บข้อมูลจานวนครั้งของการออกดอกในหนึ่งปี
จานวนผลและน้ าหนักผลสดต่อทะลาย น้ าหนักเนื้อในเมล็ดต่อผล ผลผลิตเนื้อในเมล็ดต่อต้นต่อปี
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เปรี ยบเทียบความแตกต่าง 2 กลุ่มด้วยวิธี Independent samples t-test

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
การศึ กษาพัฒนาการของผลและเมล็ดปาล์มหางกระรอกเพื่อหาดัชนี เก็บเกี่ ยว โดยเก็บข้อมูลระยะเวลาแทงช่อดอกบาน ระยะเวลาบานของดอกทั้งช่อ ระยะเวลาติดผล-เก็บเกี่ยว จานวนช่อดอกต่อต้นต่อปี ขนาดผลหลังติดผลในสัปดาห์
ที่ 1-20 และพัฒนาการของเนื้ อในผลปาล์มหางกระรอก ในต้นปาล์มหางกระรอกที่ มีอายุต่ ากว่า 15 ปี และ ต้นที่ มีอายุ
มากกว่า 15 ปี ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 1, 2 และภาพที่ 1
ตารางที่ 1 ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน ระยะเวลาบานของดอกทั้งช่อ ระยะเวลาติดผล-เก็บเกี่ยว และจานวนช่อดอกต่อต้น
ต่อปี ในต้นที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี และมากกว่า 15 ปี
ต้นอายุ< 15 ปี
ต้นอายุ> 15 ปี
ค่าเฉลี่ย SD
ค่าเฉลี่ย
SD ค่าเฉลี่ย
SD t-test
ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน (วัน)
184.60 4.51
182.40
2.61 183.50 3.66 .945ns
ระยะเวลาบานของดอกทั้งช่อ (วัน)
96.20
1.30
96.80
1.64
96.50 1.43 .640ns
ระยะเวลาติดผล-เก็บเกี่ยว(วัน)
124.60 3.13
120.40
5.86 122.50 4.95 1.41ns
จานวนช่อดอกต่อต้นต่อปี
7.00
1.58
4.60
1.52
5.80 1.93 1.50*
* มีความแตกต่างทางสถิติที่ p≤0.05 โดยวิธี Independent samples t-test
จากตารางที่ 1 พบว่า ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน ระยะเวลาดอกบานทั้งช่อ ระยะเวลาติดผล-เก็บเกี่ยว ในต้นที่มี
อายุต่ากว่า 15 ปี และ ต้นที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ p>0.05 โดยมี ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน
183.50 +3.66 วัน ระยะเวลาบานของดอกทั้งช่อเฉลี่ย 96.50 +1.43 วัน ระยะเวลาติดผลถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 122.50 +4.95 วัน
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จานวนช่อดอกต่อต้นต่อปี ในต้นอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี มีการออกดอก 7.00+1.58 ทะลายต่อต้นต่อปี มากกว่าต้นอายุมากเฉลี่ยออก
ดอก 4.60+1.52 ทะลายต่อต้นต่อปี โดยต้นอายุนอ้ ยมีขนาดช่อดอกเล็กกว่า ส่ วนลูกชิดหรื อตาวให้ผลช่วงอายุ 15-20 ปี ส่ วน
ใหญ่ให้ผลครั้งเดียว มากที่สุดไม่เกิน 4 ครั้ง (เกรี ยงไกรและคณะ, 2551) ขนาดของผลปาล์มหางกระรอกผลการศึ กษาดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความกว้างและความยาวผลปาล์มหางกระรอก (เซนติเมตร)ระยะเวลาสัปดาห์ที่ 1-20 ในต้นที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี
และ ต้นที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ต้นอายุ< 15 ปี
ต้นอายุ> 15 ปี
ความกว้าง
ความยาว
สัปดาห์ที่
ความกว้าง
ความยาว
ความกว้าง
ความยาว
เฉลี่ย
เฉลี่ย
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
จากตารางที่ 2 พบว่าขนาดความกว้างผลและความยาวผล อายุ 20 สัปดาห์ ในต้นอายุนอ้ ยกว่าและมากกว่า 15 ปี
มีความกว้างผล -3.30 และ 3.43 เซนติเมตร ความยาวผล 5.33 เซนติเมตรตามลาดับ พัฒนาการของเนื้อในผลปาล์มหางกระรอก
หลังติดผล 1-20 สัปดาห์ดงั แสดงในภาพที่ 1
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จากภาพที่ 1 พบว่าพัฒนาการของเนื้อในผลปาล์มหางกระรอกเริ่ มมีเนื้อในผลตั้งแต่สปั ดาห์ที่ 10 โดยมีลกั ษณะเป็ นเนื้อวุน้ มี
มากขึ้นตามลาดับ จนมีเนื้อในเต็มผลในช่วงสัปดาห์ที่ 17-18 ซึ่งส่วนของเนื้อในยังคงมีสีใส เนื้ออ่อนสามารถบริ โภคสดได้

อายุผล 1 สัปดาห์

อายุผล 2 สัปดาห์

อายุผล 3 สัปดาห์

อายุผล 4 สัปดาห์

อายุผล 5 สัปดาห์

อายุผล 6 สัปดาห์

อายุผล 7 สัปดาห์

อายุผล 8 สัปดาห์

อายุผล 9 สัปดาห์

อายุผล 10 สัปดาห์

อายุผล 11 สัปดาห์

อายุผล 12 สัปดาห์

อายุผล 13 สัปดาห์

อายุผล 14 สัปดาห์

อายุผล 15 สัปดาห์

อายุผล 16 สัปดาห์

อายุผล 17 สัปดาห์

อายุผล 18 สัปดาห์

อายุผล 19 สัปดาห์

อายุผล 20 สัปดาห์

ภาพที่ 1 พัฒนาการของเนื้อในผลปาล์มหางกระรอกอายุ 1-20 สัปดาห์หลังติดผล
คล้ายลอนตาล เป็ นระยะที่ เหมาะต่อการบริ โภค หลังสัปดาห์ที่ 18 เนื้ อในเริ่ มมีสีขาวขุ่นไม่ใส เมื่อผ่าดูพบว่าเป็ นไตแข็ง
เมื่ออายุ 20 สัปดาห์เนื้อในสี ขาวขุ่นแข็ง เหนี ยว จากการศึกษาของอนุชา (2544) พบว่าการพัฒนาการของผลตาว โดยเนื้อผล
ขณะที่ยงั อ่อนใช้เวลา 12-18 เดือนระยะ (48-72 สัปดาห์) ผลอ่อนจนถึงระยะผลแก่ ประมาณ 30 เดือน นอกเหนื อจากการใช้
ระยะเวลาเป็ นดัชนี การเก็บเกี่ยว ส่ วนที่สามารถสังเกตได้ในการเก็บเกี่ยวคือผลมีสีเขียวเข้มเงา ขนาดผลกว้าง ประมาณ 3
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เซนติเมตร ความยาวผล 5 เซนติเมตร บริ เวณหมวกที่ครอบผลหรื อส่ วนที่เป็ นกลีบเลี้ยง มีขอบสี ขาว ดังแสดงในภาพที่ 2
ซึ่ งสี ขาวนี้ เริ่ มเกิดในระยะที่ผลมีอายุประมาณ 14-15 สัปดาห์ แต่ช่วงสัปดาห์ที่ 17-18 ขอบสี ขาวจะมีความกว้างประมาณ
2-3 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามต้องลองนาผลบีบเนื้อใน เพื่อทดสอบก่อนการเก็บเกี่ยว
อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากสี เนื้อใน ความแน่นของเนื้อในแล้ว ส่วนความหวานของเนื้อในในแต่ละต้นก็มีความ
แตกต่างกัน ดังนั้นในกรณี ที่บริ โภคสด อาจต้องมีการคัดจากต้นที่ให้ความหวาน

หมวกหรื อส่ วนกลีบเลี้ยงที่มีขอบสี
ขาว ซึ่ งเป็ นจุดสังเกตหรื อดัชนี การ
เก็บเกี่ยวเพื่อนาส่ วนเนื้อในบริ โภค

ภาพที่ 2 จุดสังเกตหรื อดัชนีการเก็บเกี่ยวผลปาล์มหางกระรอกเพื่อบริ โภคเนื้อใน
ผลผลิตเนื้อในเมล็ดปาล์มหางกระรอก
จานวนผลและน้ าหนักผลสดต่อทะลาย น้ าหนักเนื้ อในเมล็ดต่อผล ผลผลิต (เนื้ อในเมล็ด) ต่อปี ในต้นปาล์มหาง
กระรอกอายุต่ากว่า 15 ปี และต้นที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนทะลาย ผลและปริ มาณผลผลิตปาล์มหางกระรอก ในระยะเวลา 1 ปี
ลักษณะ
ต้นอายุนอ้ ยกว่า 15
ต้นอายุมากกว่า
ค่าเฉลี่ย SD
t-test
ปี
15 ปี
ค่าเฉลี่ย SD
ค่าเฉลี่ย SD
น้ าหนักผลและทะลาย (กก.ต่อปี ) 6.28
3.66
24.62
8.30
15.45
11.40
4.52*
น้ าหนักผล (กก.ต่อปี )
3.62
2.46
19.20
6.45
11.41
9.41
5.70*
น้ าหนักเนื้อใน (กก.ต่อต้นต่อปี )
0.46
0.30
1.64
1.40
1.05
1.14
1.84*
จานวนผล (ผลต่อต้นต่อปี )
146.00 120.40 947.40 277.81 546.70
468.13 5.91*
จานวนผลที่ให้ผลผลิต (ผลต่อปี )
98.00
73.81
219.20 151.47 158.6
129.22 3.52*
%จานวนผลที่ให้ผลผลิต
73.13
24.87
49.00
น้ าหนักต่อผล (กรัม)
31.19
10.26
29.40
8.40
30.29
8.89
0.30ns
หมายเหตุ ปี ที่ทาการศึกษามีความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกติดต่อกัน 7 เดือนและมีอุณหภูมิสูง
* มีความแตกต่างทางสถิติที่ p≤0.05 โดยวิธี Independent samples t-test
จากตารางที่ 3 พบว่าปาล์มหางกระรอกที่ตน้ มีอายุต่ากว่า 15 ปี และต้นที่มีอายุมากกว่า 15 ปี มีจานวนผล น้ าหนัก
ทะลาย น้ าหนักผล น้ าหนักเนื้ อใน มีความแตกต่างทางสถิติที่ p≤0.05 โดยปริ มาณผลผลิตในต้นที่มีอายุมากให้ผลผลิตสู ง
กว่าต้นที่มีอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี ทั้งน้ าหนักผลผลิตและจานวนผลผลิต โดยต้นที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ให้น้ าหนักเนื้ อในเฉลี่ย
1.64+1.40 กิ โลกรัมต่อต้นต่อปี ทั้งนี้ หากคิดจานวนผลที่ ให้ผลผลิตต่อผลที่ ได้ท้ งั หมดพบว่ามีเปอร์ เซ็นต์จานวนผลที่ ให้
ผลผลิตเพียง 24.87 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์น้ าหนักเนื้อต่อน้ าหนักผลที่มีเนื้อใน 25.99 เปอร์เซ็นต์ ในต้นที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
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ให้น้ าหนักเนื้อในเฉลี่ย 0.46+0.30 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี จานวนผลที่ให้ผลผลิตต่อผลที่ได้ท้ งั หมดพบว่ามีเปอร์เซ็นต์จานวน
ผลที่ให้ผลผลิต 73.17 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์น้ าหนักเนื้อต่อน้ าหนักผลที่มีเนื้ อใน 18.23 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์จานวนผลที่
ให้ผลผลิตในต้นที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี มีค่าสู ง เป็ นเพราะมีผลติดปริ มาณน้อยและมีผลเสี ยน้อย จึงให้เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า ซึ่ ง
หากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอาจให้ผลผลิตสู งขึ้น เมื่อเทียบกับตาวที่ปลูกจะให้ผลผลิตเมื่อต้นมีอายุมากกว่า 10 ปี ใน
หนึ่ งต้นสามารถให้ผลผลิตได้ 7-10 ทะลาย จานวนผลต่อทะลาย 3000 ผล แต่ละผลให้เนื้ อตาว 3 เมล็ด ขนาดผล 3.0-4.5
เซนติเมตร ผลผลิตต่อทะลาย 7.5 กิโลกรัม (อภิวฒั น์, 2554) ต้นตาลโตนด 1 ต้น สามารถให้ลูกตาลสด เฉลี่ย 10 – 13 ทะลาย
/ปี ใน 1 ทะลาย จะมีผลเฉลี่ย 5 – 10 ผล ขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาลแทงช่อดอก (วิกิพีเดีย, 2552) เมื่อเทียบผลผลิตจะพบว่าปาล์มหาง
กระรอกยังให้ผลผลิตต่ากว่าตาวและตาลมาก อย่างไรก็ตามการที่ปาล์มหางกระรอกสามารถให้ผลจานวน 3-9 ทะลาย ซึ่ ง
หากมีการบารุ งต้นให้สมบูรณ์ให้มีการติดผลที่ดีข้ ึน อาจเป็ นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตปาล์มหางกระรอกได้ อีกแนวทาง
หนึ่งคืออาจต้องมีการคัดต้นที่ให้ผลผลิตสูง

สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาพัฒนาการของดอกและผลปาล์มหางกระรอกในต้นที่ มีอายุต่ ากว่า 15 ปี และมากกว่า 15 ปี ผลการ
ทดลองพบว่า
จานวนช่อดอกต่อต้นต่อปี มีความแตกต่างกันตามอายุ ต้นที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี ให้ช่อดอก 7.00+1.58 ทะลายต่อต้น
ต่อปี มากกว่าต้นอายุมาก 4.60+1.52 ทะลายต่อต้นต่อปี
ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน ระยะเวลาดอกบานทั้งช่ อ ระยะเวลาติดผล-เก็บเกี่ ยว ในอายุตน้ ต่างกัน ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติที่ p>0.05 โดยมี ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน 183.50 +3.66 วัน ระยะเวลาบานของดอกทั้งช่อเฉลี่ย 96.50
+1.43 วัน ระยะเวลาติดผลถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 122.50 +4.95 วัน
ดัชนี การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมต่อผลปาล์มเพื่อการบริ โภคเนื้ อในมีอายุ 17-18 สัปดาห์หลังการติดผล โดยพิจารณา
ลักษณะภายนอกจากผลมีสีเขียวเข้มเงา จุกผลที่พฒั นาจากกลีบเลี้ยงมีขอบเป็ นวงสี ขาวกว้าง 2-3 มิลลิเมตร
ผลผลิตในต้นที่มีอายุมากให้ผลผลิตสู งกว่าต้นที่มีอายุนอ้ ย โดยให้น้ าหนักเนื้ อในเฉลี่ย 1.64+1.40 กิโลกรัมต่อต้น
ต่อปี และจานวนผลผลิต 947.40 ผลต่อต้นต่อปี เปอร์เซ็นต์จานวนผลที่ให้ผลผลิตเพียง 24.87 เปอร์เซ็นต์

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ สนับสนุนโดยทุนอุดหนุนการวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่ องการศึกษาความ
เป็ นไปได้ของเมล็ดปาล์มหางกระรอกเพื่อการบริ โภคทดแทนลูกชิด ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั งบประมาณแผ่นดิน
ประจาปี งบประมาณ 2558
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ผลของการใช้ สารละลายธาตุอาหารและนา้ สกัดมูลสุ กรต่ อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมทีป่ ลูก
ในระบบไฮโดรโปนิกส์
Effect of AB Nutrient and Pig manure Extract on Growth and Yield of Lettuce (lactuca sativa L.)
Cultivated under Hydroponics System
ศศิธร ปรื อทอง1* สมชาติ หาญวงษา2
Sasithorn Pruetong1*. Somchat Hanwongsa2

บทคัดย่อ
จากปั ญหาของการปลูกผักแบบไร้ดินคือสารละลายธาตุอาหารมีตน้ ทุนค่อนข้างสู ง การค้นหานวัตกรรมเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตแต่ให้ผลผลิตคงเดิมหรื อดี ข้ ึนจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) ศึกษาปฏิสัมพันธ์และ
เปรี ยบเทียบปั จจัยพันธุ์ผกั กาดหอมกับปั จจัยสารละลายธาตุอาหารสู ตรแตกต่างกัน และ 2) ศึกษาปฏิสัมพันธ์และเปรี ยบเทียบการ
เจริ ญเติบโต และผลผลิตผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊คที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารสู ตรแตกต่างกัน วางแผนการ
ทดลองแบบ 3x2 แฟคทอเรี ยลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จานวน 5 ซ้ า ปั จจัยแรกคือ สูตรของสารละลายธาตุอาหาร
3 สู ตร ได้แก่ สู ตรที่ 1 สารละลายธาตุอาหารAB 100% สู ตรที่ 2 น้ าสกัดมูลสุ กร 100% และสู ตรที่ 3 น้ าสกัดมูลสุ กรร่ วมกับ
สารละลายธาตุอาหารAB อัตราส่ วน 95:5% ปั จจัยที่สองคือพันธุ์ผกั กาดหอม 2 พันธุ์ คือ พันธุ์กรี นโอ๊ค และ พันธุ์เรดโอ๊ค
จากการทดลองด้านปั จจัยของพันธุ์ผกั กาดหอมกับปั จจัยสารละลายธาตุอาหารสู ตรแตกต่างกัน พบความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยั สาคัญยิ่งทางสถิติ (p < 0.01) ซึ่ งผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊ค มีผลผลิตเท่ากับ 117.40 และ 53.13
กรัมต่อต้น ตามลาดับเมื่อใช้สารละลายธาตุอาหารสู ตรที่ 1 ส่ วนการเจริ ญเติบโต (นับจานวนใบ) และผลผลิต (น้ าหนัก)
ผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊ค กับสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมีนยั สาคัญ
ยิง่ ทางสถิติ (p < 0.01) คือ ผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊ค ที่ปลูกในสารละลายสู ตรที่ 3 มีจานวนใบต่อต้นเฉลี่ย
สู งสุ ด 10.90 ใบต่อต้น รองลงมาคือการใช้สารละลายสู ตรที่ 1 และ 2 จานวนใบต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 9.17 และ 6.72 ใบต่อต้น
ตามลาดับ ส่ วนผลผลิต พบว่า การใช้สารละลายสู ตรที่ 1 ให้ผลผลิตสู งสุ ด เท่ากับ 85.27 กรัมต่อต้น รองลงมาคือ การใช้
สารละลายสูตรที่ 3 และสูตรที่ 2 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 41.23 และ 9.50 กรัมต่อต้น ตามลาดับ
คาสาคัญ : น้ าสกัดมูลสุกร, การเจริ ญเติบโต, ผลผลิต, ผักกาดหอม, 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 < .01). 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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บทนา
ในปั จจุบนั การปลูกพืชไร้ดินมีความนิ ยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร หรื อการปลูกพืช
ในระบบไฮโดรโปนิ กส์ (hydroponics) ทั้งนี้ เพราะการปลูกพืชไร้ ดินสามารถปลูกได้ในพื้นที่ ที่ ไม่มีดิน ประหยัดเวลา
ลดค่าแรงในการเตรี ยมดินและการกาจัดวัชพืช สามารถผลิตได้อย่างสม่าเสมอ พืชผักเจริ ญเติบโตได้เร็ ว และให้ผลผลิตที่เร็ ว
กว่าการปลูกแบบในดินตามธรรมชาติ และสามารถพัฒนาคุณภาพของผลผลิตได้ อย่างไรก็ตามปั ญหาที่พบในการปลูกพืชไร้
ดินประการแรกคือ ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสู งไม่วา่ จะเป็ นในด้านวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และสารละลายธาตุอาหาร ทั้งนี้
เนื่ องจากการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์เป็ นการให้พืชได้รับสารละลายธาตุอาหารไหลผ่านราก ดังนั้นสารละลายธาตุ
อาหารจึงเป็ นหัวใจสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจริ ญเติบโตของพืช ดังนั้นเพื่อเป็ นการศึกษาหาแนวทางเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ด้านสารละลายธาตุอาหาร การใช้น้ าสกัดจากมูลสุ กรหรื อการใช้เป็ นส่ วนผสมกับสารละลายธาตุอาหาร จึ งอาจเป็ นอีกวิธี
หนึ่ ง ที่ ช่ ว ยลดต้น ทุ น การผลิ ต ลงได้ ดัง นั้น วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจัย เพื่ อ ศึ กษาปฏิ สัมพันธ์ และเปรี ยบเที ยบปั จจัยพันธุ์
ผักกาดหอมกับปั จจัยสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกัน และเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโต และผลผลิตผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊ค
และพันธุ์เรดโอ๊คที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกัน

วิธีดาเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 เตรียมนา้ สกัดมูลสุ กร และเตรียมโรงเรื อนทดลอง
น้าสกัดมูลสุ กร หมายถึง น้ าที่ ได้จากการหมักมูลสุ กรโดยนามูลสุ กรตากแห้งจานวน 20 กิ โลกรัมมาใส่ ในถุงมุง้
เขียว นาถุงบรรจุมูลสุ กรใส่ ในถังขนาด 200 ลิตร แล้วเติมน้ าลงไปจนเต็มถัง จากนั้นปิ ดฝาถัง ทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง แล้วนาน้ า
สกัดไปวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารหลัก
การเตรียมโรงเรื อนทดลอง
1. นาท่อ พีวีซี ความยาว 4 เมตร มาเจาะรู ให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ระยะห่ างระหว่างรู 20 เซนติเมตร
จานวน 18 รู
2. นาท่อพีวซี ีจานวน 2 ท่อนมาต่อกันแล้วต่อข้องอหัวท้าย
3. ติดตั้งปั๊ มน้ าและต่อสายท่อน้ าจากถังมาด้านท้ายของท่อเป็ นแบบระบบน้ าหมุนเวียน
การเตรี ย มต้ นกล้ า คัด เลื อ กและนาเมล็ดพัน ธุ์ ผกั กาดหอมพันธุ์ กรี น โอ๊คและพัน ธุ์ เรดโอ๊ค ที่ สมบู ร ณ์ สะอาด
ปราศจากเชื้อโรค และสิ่ งเจือปน มาเพาะลงในฟองน้ าที่บรรจุในถาดเพาะประมาณ 2-3 เมล็ด นาผ้าขาวบางมาปิ ดคลุมไว้
และรดน้ าให้ชุ่ม ใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน เมล็ดก็จะงอก จากนั้นนาต้นกล้าที่งอกแล้วไปอนุบาลประมาณ 8-9 วัน ต้นกล้าจะมี
ใบจริ งเกิดขึ้นพร้อมลงปลูก นาต้นกล้าที่เตรี ยมไว้ลงปลูกในถ้วยสี ดาที่เตรี ยมไว้
ตอนที่ 2 การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร
สิ่ งทดลองที่ 1 สารละลายธาตุอาหารAB ซึ่ งเป็ นสารอาหารพืชที่จาหน่ายตามท้องตลาดโดยสารละลาย Stock A
ประกอบด้วย แคลเซียมไนเตรท เหล็กดีพี เหล็กโล สารละลาย Stock B ประกอบด้วย โปแตสเซียมไนเตรท แมกนีเซี ยม
โมโนโปแตสเซียม และจุลธาตุ การเตรี ยมสารละลาย AB ทาได้โดยนาสารละลาย Stock A จานวน 1 ลิตร เทลงถังที่มีน้ าเปล่า
จานวน 98 ลิตร คนให้เข้ากันเป็ นเวลา 10 นาที แล้วเติมสารละลาย Stock B จานวน 1 ลิตรลงไปคนให้เข้ากัน
สิ่งทดลองที่ 2 น้ าสกัดมูลสุกร ใช้น้ าสกัดมูลสุกรอย่างเดียว จานวน 100 ลิตร
สิ่งทดลองที่ 3 น้ าสกัดมูลสุกรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหารAB นาน้ าสกัดมูลสุกร 95 ลิตร ผสม
กับสารละลายธาตุอาหาร AB จานวน 5 ลิตร
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วางแผนการทดลองแบบ 3x2 แฟคทอเรี ยลในแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (completely randomized design (CRD))
จานวน 5 ซ้ า
การวิเคราะห์ ปริมาณธาตุอาหารหลักในนา้ สกัดมูลสุ กร
นาน้ าสกัดมูลสุ กรไปวิเคราะห์ปริ มาณไนโตรเจนทั้งหมดด้วยวิธีไทเทรต ปริ มาณฟอสฟอรั สทั้งหมดด้วย UV
Spectrophotometer ปริ มาณโพแทสเซี ยมทั้งหมดด้วย Fiame photometer ความเป็ นกรด– ด่าง ค่าการนาไฟฟ้ า ได้รับความ
อนุเคราะห์อุปกรณ์ และเครื่ องมือจากศูนย์เกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิเคราะห์ตามคู่มือการ
ปฏิบตั ิงาน กระบวนการวิเคราะห์พืช ปุ๋ ย และสิ่ งปรับปรุ งดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน แก้ไขครั้งที่ 01 วันที่บงั คับใช้ กันยายน
2553
ตอนที่ 3 การปลูกผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊ คและเรดโอ๊ ค ในโรงเรื อนและบันทึกข้ อมูล
บันทึกข้อมูลการเจริ ญเติบโตที่อายุ 7, 14, 21 และ 28 วันหลังย้ายปลูก ดังนี้
1. การเจริ ญเติบโต วัดจากความสู ง (เซนติเมตร) จากบริ เวณโคนต้นถึงส่ วนสู งสุ ดของลาต้น และจานวนใบ (ใบ)
นับจานวนใบที่แผ่นใบเจริ ญเต็มที่และไม่มีการม้วน
2. ผลผลิต ชัง่ น้ าหนักสดรวมต้นและราก (กรัม) ชัง่ ในวันที่เก็บเกี่ยว

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการวิเคราะห์น้ าสกัดมูลสุกร พบว่า มีปริ มาณไนโตรเจน เท่ากับ 0.0181 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
เท่ากับ 0.196 และ 0.041 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งพบว่าค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซี ยม มีปริ มาณธาตุอาหารน้อยกว่า
สารละลายธาตุอาหาร AB
1. ปริมาณธาตุอาหารและสมบัตทิ างเคมีในนา้ สกัดมูลสุ กร
ความเป็ นกรด-ด่าง มีส่วนสาคัญในการทาปฏิกิริยาทางเคมีของธาตุอาหารที่ใช้เลี้ยงพืช ถ้าสารละลายมีความเป็ น
กรดเล็กน้อย (pH 5.8 – 6.3) จะทาให้ธาตุอาหารพืชละลายตัวได้ดี และพืชสามารถดูดซึ มไปใช้งานได้อย่างสะดวก แต่ถา้
สารละลายมีความเป็ นด่างสูงจะทาให้ธาตุอาหารพืชตกตะกอน พืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้งานได้
ค่าการเหนี่ ยวนากระแสไฟฟ้าในสารละลายธาตุอาหาร แสดงถึงปริ มาณแร่ ธาตุที่ละลายอยูใ่ นสารละลาย ปั จจัยที่
เป็ นตัวกาหนดค่าการเหนี่ ยวนากระแสไฟฟ้า คือ ชนิ ดและสายพันธุ์พืช เช่น สารละลายสาหรับสลัด ควรมีค่าการเหนี่ ยวนา
กระแสไฟฟ้าอยูท่ ี่ 1.1 – 1.7 (dS/m)
ตารางที่ 1 ค่าความเป็ นกรด – ด่าง ค่าการนาไฟฟ้า และปริ มาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม (เปอร์เซ็นต์
โดยน้ าหนัก) ของน้ าสกัดมูลสุกรเปรี ยบเทียบกับสารละลายธาตุอาหาร AB
ชนิดของสาร
pH
EC (dS/m)
N(%)
P(%)
K(%)
น้ าสกัดมูลสุกร
7.93
1.92
0.0181
0.196
0.041
สารละลายธาตุอาหาร
6.70
5.72
0.0219
0.328
0.607
AB
(ห้องปฏิบตั ิการเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
2. การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอม
การเจริ ญเติบโต และผลผลิต ของผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊ค ในสารละลายธาตุอาหาร AB 100%
น้ าสกัดมูลสุกร 100% และน้ าสกัดมูลสุกรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหารAB อัตรา 95:5% แสดงไว้ในตารางที่ 2, 3 และ 4
ตารางที่ 2 การเจริ ญเติบโตด้านความสูงของผักกาดหอมที่อายุ 28 วัน หลังการย้ายปลูก พบว่า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

333

1. พันธุ์ผกั กาดหอม มีความสูงไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรด
โอ๊ค มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 14.17 และ 14.13 เซนติเมตร ตามลาดับ
2. สู ต รของสารละลายธาตุ อ าหาร มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ยิ่ง ทางสถิ ติ (p < 0.01) โดยสู ต รของ
สารละลายธาตุอาหารAB 100% น้ าสกัดมูลสุ กร 100% และน้ าสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหาร AB อัตรา 95:5%
ให้ความสูงของผักกาดหอมเฉลี่ย เท่ากับ 17.79, 8.42 และ 16.40 เซนติเมตร ตามลาดับ
3. ปฏิสมั พันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ผกั กาดหอมและสูตรของสารละลายธาตุอาหาร ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 2 ความสูงต้น (เซนติเมตร) ของผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊ค ในแต่ละสิ่ งทดลอง
สิ่ งทดลอง
อายุของผักหลังย้ายปลูก
7 วัน

14 วัน

21 วัน

28 วัน

ผักสลัดพันธุ์กรี นโอ๊ค
1. สารละลายธาตุอาหารAB 100%
6.71
12.15A
16.08
17.87
C
2. น้ าสกัดมูลสุกร 100%
5.93
6.89
8.17
8.30
C
3. น้ าสกัดมูลสุกรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหาร
5.90
7.17
12.13
16.33
อัตราAB 95:5%
ผักสลัดพันธุ์เรดโอ๊ค
4. สารละลายธาตุอาหารAB 100%
4.53
8.71B
15.87
18.07
D
5. น้ าสกัดมูลสุกร100%
4.33
5.41
7.00
8.53
6. น้ าสกัดมูลสุกรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหาร
4.51
5.97D
11.15
16.47
อัตราAB 95:5%
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 3 การเจริ ญเติบโตด้านจานวนใบ อายุ 28 วัน หลังย้ายปลูก พบว่า
1. จานวนใบต่อต้นของพันธุ์ผกั กาดหอม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ
(p < 0.01) โดยผักกาดหอมพันธุ์ กรี น โอ๊คและพัน ธุ์เรดโอ๊ค มี จานวนใบต่อต้นเฉลี่ ยเท่ า กับ 11.98 และ 6.00 ใบต่อต้น
ตามลาดับ
2. สู ตรของสารละลายธาตุอาหาร พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยสู ตรของสารละลาย
ธาตุอาหารAB 100 % น้ าสกัดมูลสุ กร 100 % และน้ าสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหารAB อัตรา 95:5% มีจานวน
ใบต่อต้นเท่ากับ 9.17, 6.72 และ 11.10 ใบต่อต้น ตามลาดับ
3. ปฏิสมั พันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ผกั และสูตรของสารละลายธาตุอาหาร พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่
ทางสถิ ติ (p < 0.01) โดยผัก กาดหอมพัน ธุ์ ก รี น โอ๊คที่ ปลู กในน้ า สกัดมู ลสุ ก รร่ ว มกับ สารละลายธาตุอ าหารAB 100 %
มีจานวนใบต่อต้นสูงที่สุดเฉลี่ย 16.33 ใบต่อต้น
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ตารางที่ 3 จานวนใบ (ใบ) ของผักสลัดพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊ค ในแต่ละสิ่ งทดลอง
สิ่ งทดลอง
7 วัน
ผักสลัดพันธุ์กรี นโอ๊ค
1. สารละลายธาตุอาหารAB 100%
2. น้ าสกัดมูลสุกร100%
3. น้ าสกัดมูลสุกรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหาร
อัตราAB 95:5%
เฉลี่ย
ผักสลัดพันธุ์เรดโอ๊ค
4. สารละลายธาตุอาหารAB 100%
5. น้ าสกัดมูลสุกร100%
6. น้ าสกัดมูลสุกรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหาร
อัตราAB 95:5%
เฉลี่ย
1. สารละลายธาตุอาหารAB 100%

อายุของผักหลังย้ายปลูก
14 วัน
21 วัน

28 วัน

2.33
2.47
2.40

4.07
3.40
3.27

7.07A
3.53C
5.47B

11.33B
8.30C
16.33B

2.40

3.58a

5.35a

11.98a

2.40
2.40
2.53

3.27
2.80
3.04

5.33B
3.33C
4.73B

7.00D
5.13E
5.87E

2.44
2.37

3.04b
3.67

4.46b
6.20

6.00b
9.17

2. น้ าสกัดมูลสุกร100%
2.43
3.10
3.43
6.72
3. น้ าสกัดมูลสุกรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหาร
2.47
3.16
5.10
11.10
อัตราAB 95:5%
F-Test A
ns
**
**
**
B
ns
**
**
**
A×B
ns
*
**
**
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4 ผลผลิต อายุ 28 วัน หลังย้ายปลูก พบว่า
1. พันธุ์ผกั กาดหอม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (p < 0.01) โดยผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและ
พันธุ์เรดโอ๊ค มีน้ าหนักสด เฉลี่ย 60.97 และ 29.68 กรัมต่อต้น ตามลาดับ
2. สูตรของสารละลายธาตุอาหาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (p < 0.01)โดยสูตรขอสารละลาย
ธาตุอาหาร AB 100% น้ าสกัดมูลสุกร 100% และน้ าสกัดมูลสุกรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหาร AB อัตรา 95:5% มีน้ าหนัก
สดต่อต้นของผักกาดหอมทั้ง 2 พันธุ์เฉลี่ยเท่ากับ 85.27, 9.50 และ 41.23 กรัมต่อต้น ตามลาดับ
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์ผกั กาดหอมและสู ตรสารละลายธาตุอาหาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิ่งทาง
สถิติ (p < 0.01) โดยผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร AB 100% ให้ผลผลิตสู งที่สุด เฉลี่ย 117.40
กรัมต่อต้น
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ตารางที่ 4 ผลผลิต (น้ าหนักสดเป็ นกรัม) ของผักสลัดพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊ค ในแต่ละสิ่ งทดลอง
สิ่ งทดลอง
ผลผลิต (กรัม)
กรี นโอ๊ค
เรดโอ๊ค
ค่าเฉลี่ย
1. สารละลายธาตุอาหารAB 100%
117.40A
53.13B
85.27
2. น้ าสกัดมูลสุกร100%
10.53D
8.47D
9.50
B
C
3. น้ าสกัดมูลสุกรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหารAB
55.00
27.47
41.23
อัตรา 95:5%
ค่าเฉลี่ย
60.97a
29.68b
F-test A
**
**
B
**
**
A×B
**
**
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ผลการทดลองใช้น้ าสกัดมูลสุ กรเป็ นแหล่งธาตุอาหารของผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊คที่ ปลูกใน
ระบบไฮโดรโปนิกส์ พบว่า ผักกาดหอมมีการเจริ ญเติบโตน้อยและให้ผลผลิตต่ากว่าสูตรที่ใช้สารละลายธาตุอาหาร AB ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากมูลสุกรที่นามาทาน้ าสกัดเป็ นมูลสุ กรที่เก็บไว้นานส่งผลให้น้ าสกัดมูลสุกรมีปริ มาณธาตุอาหารที่พืชต้องการ
ค่อนข้างต่า ทั้งๆที่จากการค้นคว้าพบมีการใช้น้ าสกัดมูลสุ กรหลายอย่าง เช่น ใช้แช่เมล็ดพันธุ์ขา้ วช่วยให้ตน้ และรากอ่อน
เจริ ญได้เร็ วขึ้น ใช้ฉีดพ่นทางใบช่วยให้ขา้ วมีใบเขียว ใบตั้ง ใช้รดให้พืชทางดิ น ช่วยให้ได้ผลผลิตเร็ วขึ้น และการวิจยั นี้
สอดคล้องกับสมัย เรื่ อง การใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พื่อปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ ที่พบว่าผลผลิตจากพืชทุกชนิด คือ คะน้า กวางตุง้
ฮ่องเต้ ผักกาดขาวปลี ผักสลัดกรี นโอ๊ค ผักสลัดเรดโอ๊ค และผักสลัดบัตเตอร์เฮด มีค่าต่ากว่าพืชที่ได้รับสารละลายมาตรฐานอ
นินทรี ยท์ ุกด้าน ไม่วา่ จะเป็ นน้ าหนักสด ความสูง ความกว้างทรงพุม่ จานวนใบ และความยาวราก ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะ
น้ าละลายชีวภาพมีธาตุอาหารต่ากว่าสารละลายมาตรฐาน หรื อธาตุอาหารจากน้ าละลายชีวภาพอยูใ่ นรู ปที่ไม่เป็ นประโยชน์
ต่อพืช โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฟอสฟอรัส นอกจากนั้นยังอาจเป็ นเพราะว่า สารละลายในแต่ละสิ่ งทดลองขาดธาตุอาหารบางธาตุ
ที่เป็ นองค์ประกอบของ Stock A ซึ่งประกอบด้วย แมกนีเซียม กามะถัน โมลิบดีนมั โบรอน แมงกานีส สังกะสี และ ทองแดง

สรุ ปผลการวิจัย
จากการทดลองใช้สารละลายธาตุอาหารAB 100% น้ าสกัดมูลสุ กร 100% และน้ าสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลาย
ธาตุอาหารAB อัตรา 95:5% เป็ นแหล่งอาหารของผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและเรดโอ๊คในระบบไฮโดรโปนิกส์ พบว่า
1. ผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารต่างกัน 3 สู ตร พบว่า มีการเจริ ญเติบโตและผลผลิตดีกว่าพันธุ์
เรดโอ๊ค
2. ผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊คที่ ปลูกในสารละลายธาตุอาหารAB 100% มีการเจริ ญเติบโตและ
ผลผลิ ตสู งที่ สุด รองลงมาคือผักกาดหอมที่ ปลูกในน้ าสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหารAB อัตรา 95:5% ส่ วน
ผักกาดหอมที่ปลูกในน้ าสกัดมูลสุ กร 100% มีการเจริ ญเติบโตและผลผลิตต่าที่สุด ให้ผลผลิตเท่ากับ 85.27, 41.23 และ 9.50
กรัมต่อต้น ตามลาดับ
3. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพันธุ์ผกั กาดหอม แต่มีปฏิสัมพันธ์กนั ในชนิ ดของสารละลายธาตุอาหารทั้งสอง
พันธุ์
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ความหลากหลายทางชีวภาพแมลงในนาข้ าวอินทรีย์กบั นาเคมี
Insect biodiversity in organic- and chemical based paddy field
ยรรยง เฉลิมแสน1* และรักษิณา บุญอินทร์2
Yanyong Chalermsan1* Raksina Boon In2

บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากทางชีวภาพของแมลงในระบบนิ เวศในนาข้าวอินทรี ยก์ บั นาข้าวเคมี การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้
สวิงโฉบ กับดักกาวเหนียวและถาดดักสี เหลืองใน 4 ระยะการเจริ ญเติบโตของข้าว พบว่าค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแมลงจากการคานวณโดยสู ตรของ Shannon-Weiner Index ในระบบนิ เวศแปลงนาอินทรี ยส์ ู งกว่านาเคมี โดยระยะออก
รวงในนาอินทรี ย ์ เมื่อสุ่มตัวอย่างโดยวิธีใช้สวิงโฉบ กาวดักและถาดดัก ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงเท่ากับ
2.57, 2.73, และ 1.77 ตามลาดับ ในขณะที่นาเคมีมีค่ากับ 2.27, 2.24, และ 1.23 ตามลาดับ ระยะที่มีค่าดัชนี ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของแมลงน้อยที่สุดคือ ระยะก่อนการเก็บเกี่ยว โดยนาเคมีเท่ากับ 1.54, 1.75, และ 1.49 ตามลาดับวิธีการเก็บ และ
นาอินทรี ยเ์ ท่ากับ 1.94, 1.95, 1.49 ตามลาดับ
คาสาคัญ : ค่าดัชนี Shannon-Weiner index, ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ, นาข้าว

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
1, 2

สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาบลบ้านกร่ าง อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 65000
1, 2
Department of Plant Science, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Ban Krang
Sub-district, Muang District, Phitsanulok 65000, Thailand
*ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : ychalermsan@gmail.com
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

338

บทนา
การผลิ ตข้าวอิ นทรี ยเ์ ป็ นระบบการผลิ ตทางการเกษตรที่ เน้นเรื่ องของธรรมชาติเป็ นสาคัญ ได้แก่ การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
เพื่อการผลิตอย่างยัง่ ยืน เช่น ปรับปรุ งความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นไร่ นาหรื อ
จากแหล่งอื่น ควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศตั รู ขา้ วโดยวิธีผสมผสานที่ไม่ใช้สารเคมี การเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ วที่เหมาะสมมีความ
ต้านทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศัตรู ธรรมชาติ การจัดการพืช ดิน และน้ า ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของ
ต้นข้าว เพื่อทาให้ตน้ ข้าวเจริ ญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสม
ต่อการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศตั รู ขา้ ว เป็ นต้น สานักวิจยั และพัฒนาข้าว (2559) การปฏิบตั ิเช่นนี้ก็สามารถทาให้ตน้
ข้าวที่ปลูกให้ผลผลิตสูงในระดับที่น่าพอใจซึ่งการดาเนินนี้ตอ้ งอาศัยข้อมูลประกอบในหลายๆด้านทั้งในส่วนของชนิดแมลง
ช่วงการระบาด และการแพร่ กระจาย เป็ นต้น (Pedigo, 1996)
สานักวิจยั และพัฒนาข้าว (2559) ได้จดั ทารายชื่อแมลงและสัตว์ศตั รู ขา้ วที่พบได้ทวั่ ๆ ไป ดังนี้
ตารางที่ 1 ชนิดของแมลงศัตรู ขา้ วที่พบในระยะการเจริ ญเติบโตต่างๆ
แมลงศัตรู ระยะกล้า
แมลงศัตรู ระยะแตกกอ
แมลงศัตรู ระยะออกรวง
เพลี้ยไฟข้าว
หนอนกอข้าว
แมลงสิ ง
มวนง่าม
แมลงบัว่
มวนเขียวข้าว
หนอนแมลงวันเจาะยอดข้าว
เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล
หนอนกระทูก้ ล้า
เพลี้ยจักจัน่ สีเขียว
เพลี้ยกระโดดหลังขาว
เพลี้ยจักจัน่ ปี กลายหยัก
เพลี้ยแป้ ง
หนอนห่อใบข้าว
หนอนปลอกข้าว
แมลงดาหนาม
ด้วงดา
ด้วงงวงกินรากข้าว
แมลงหล่า
ทีม่ า: ดัดแปลงจาก สานักวิจยั และพัฒนาข้าว (2559)
ปรี ช าและคณะ (2538) กล่ า วว่า ระบบนิ เ วศนาข้า วส่ ง เสริ ม ให้มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพของแมลงสู ง
โดยเฉพาะศัตรู ธรรมชาติของแมลงศัตรู ขา้ ว ที่มีตวั เบียนและตัวห้ ามากกว่า 100 ชนิ ด มากกว่าชนิ ดของแมลงศัตรู ขา้ วถึง 5-6
เท่า ตัวเบียนของแมลงศัตรู ขา้ วที่สาคัญ เช่น เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาลมีตวั เบียน 9 ชนิด หนอนห่อใบข้าวมี 13 ชนิด เพลี้ยจักจัน่
สี เขียว 6 ชนิ ด เป็ นต้น เมื่อรวมตัวเบียนของแมลงศัตรู ขา้ วชนิ ดอื่นๆ ด้วยแล้วมีตวั เบียนไม่ต่ากว่า 45 ชนิ ด ส่ วนตัวห้ าจะกิน
แมลงศัตรู ขา้ วในระยะไข่ หนอน หรื อตัวเต็มวัยแตกต่างกันตามชนิดของตัวห้ า เช่น ไรตัวห้ าของแมลงบัว่ จะดูดกินไข่แมลง
บัว่ มวนเขียวดูดไข่ จะดูดกินไข่เพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจักจัน่ พวกต่อแตนจะกินหนอนผีเสื้ อในนาข้าว แมงมุมต่างๆ กินตัว
อ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดด
การผลิตข้าวอินทรี ย ์ เป็ นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิ ดเป็ นต้นว่า ปุ๋ ยเคมี สารควบคุม
การเจริ ญเติบโตสารควบคุมและกาจัดวัชพืช สารป้ องกันกาจัดโรค แมลงและสัตว์ศตั รู ขา้ ว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพื่อ
ป้ องกันกาจัดแมลงศัตรู ขา้ วในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรี ยน์ อกจากจะทาให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสู งและปลอดภัยจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

339

สารพิษแล้ว ยังเป็ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็ นการพัฒนาการเกษตรแบบยัง่ ยืนอีกด้วย (สานักวิจยั และพัฒนา
ข้าว, 2559)

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ปลูกข้าวพันธุ์หอมนิ ลในแปลงขนาด 40x40 เมตร ในนาของเกษตรกรในเขตพื้นที่บา้ นทุ่งใหญ่ ม.8 ต.นิ คมพัฒนา อ.บาง
ระกา จ.พิษณุโลกจานวน 2 แปลง
1.1 แปลงที่ 1 จัดการเป็ นระบบนิเวศนาอินทรี ย ์ โดยปลูกข้าวโดยการโยนกล้าร่ วมกับการปลูกพืชสมุนไพรและ
ไม้ดอกบนคันนา ควบคุมโรคและแมลงศัตรู ขา้ วโดยใช้น้ าส้มควันไม้อตั รา 1 ลิตร น้ า 200 ลิตร และฮอร์ โมนไข่อตั รา 300 ซี
ซีต่อน้ า 200 ลิตร
1.2 แปลงที่ 2 จัดการเป็ นระบบนิเวศนาเคมี โดยปลูกโดยวิธีการหว่านและใช้สารเคมีตามกาหนดและวิธีการของ
เกษตรกร
2. กาหนดพื้นที่สุ่มตัวอย่างให้วดั จากขอบแปลงเข้าไป 2 เมตร ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างดังนี้
2.1 การใช้สวิงโฉบ (sweep net) จานวน 10 โฉบ โดยใช้สวิงจับแมลงโฉบที่ปลายยอดต้นข้าวระหว่างเดิ นผ่าน
แปลงช้าๆ เป็ นแนวเส้นทแยงมุม
2.2 การวางกับดักกาวเหนียว (yellow sticky trap) 20 อัน
2.3 การวางถาดดัก (yellow pan trap) 20 ถาด
3. สุ่มตัวอย่างแมลงจากทั้ง 2 แปลงทุกสัปดาห์ ในระยะต้นกล้า ระยะแตกกอ ระยะออกรวง และระยะก่อนเก็บเกี่ยว
4. นาแมลงจากตัวอย่างสุ่ มมาจาแนกและนับจานวนชนิ ด ตามบทบาทของแมลงในระบบนิ เวศ (functional guild) ได้แก่
แมลงปากกัดกิน แมลงปากดูดกิน แมลงห้ าปากกัดกิน แมลงห้ าปากดูดกิน และแมลงเบียน
5. ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงตามบทบาทในระบบนิเวศ โดยใช้ดชั นีความหลากหลายของ Shannon’s
index
สูตร Shannon’s index,
H' = - ∑Pi*lnPi
H' คือ ดัชนีความหลากหลาย Shanon-Weiner
Pi คือ สัดส่วนของจานวนชนิดของแมลงใน functional guild ต่อจานวนชนิดของแมลงที่สุ่มได้ท้ งั หมด
* H' (base e log = 2.302585 H' (base 10 logs) )

ผลและวิจารณ์ผล
1. การใช้ สวิงโฉบ
ระยะต้ นกล้ า
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.28 ในระหว่างที่นาเคมีมีค่าเท่ากับ 1.86 (ดังแสดงในตารางที่ 2) แมลงที่
พบจากการที่สุ่มได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนกระทูก้ ล้า เพลี้ยจักจัน่ สี เขียว แมลงสิ ง เพลี้ยจักจัน่ แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตัก๊ แตน
ด้วงเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน มด ริ้ นนาจืด แตนเบียน ต่อ Trichomma Tetrastichus Euplectrus
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ระยะแตกกอ
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนี ความหลากหลาย เท่ากับ 2.54 ในระหว่างที่นาเคมีมีค่าเท่ากับ 2.07 (ดังแสดงในตาราง
ที่ 2) แมลงที่พบจากการที่สุ่มได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล จิ้งหรี ด แมลงหล่า เพลี้ยจักจัน่ สี เขียว แมลงสิ ง ผีเสื้ อหนอนกอ
แมลงบัว่ แมลงช้างปี กใส แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตัก๊ แตน ด้วงเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน มด แมลงปี กแข็ง
และแตนเบียน
ระยะออกรวง
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.57 ในระหว่างที่นาที่ใช้สารเคมีมีค่าเท่ากับ 2.27 (ดังแสดงใน
ตารางที่ 2) แมลงที่พบจากการที่สุ่มได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล หนอนกระทูก้ ล้า เพลี้ยจักจัน่ สี เขียว แมลงสิ ง เพลี้ยจักจัน่
ผีเสื้ อหนอนกอ แมลงบัว่ แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตัก๊ แตน ด้วงเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน มด ริ้ นนาจืด ผึ้ง
แตนเบียน Aphelinus ต่อTrichomma Euplectrus Xanthopimpla
ระยะก่ อนการเก็บเกีย่ ว
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนีควาหลากหลาย เท่ากับ 1.94 ในระหว่างที่นาเคมีมีค่าเท่ากับ 1.54 (ดังแสดงในตารางที่ 2)
แมลงที่พบจากการที่สุ่มได้แก่ เพลี้กระโดดสี น้ าตาล แมลงปี กแข็งสี ดา แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตัก๊ แตน ด้วงเต่าลาย มวน
เพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน มด และแตนเบียน
ตารางที่ 2 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายของแมลงในระบบนิเวศนาอินทรี ยเ์ ปรี ยบเทียบกับนาเคมีโดยการใช้สวิงโฉบ
ค่ าดัชนีความหลากหลาย
ระยะการเจริญเติบโตของข้ าว
นาอินทรี ย ์
นาคมี
ระยะต้นกล้า
2.28
1.86
ระยะแตกกอ
2.54
2.07
ระยะออกรวง
2.57
2.27
ระยะก่อนการเก็บเกี่ยว
1.94
1.54
2. การใช้ กบั ดักกาวเหนียว
ระต้ นกล้ า
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.51 ในระหว่างที่นาเคมีมีค่าเท่ากับ 2.18 (ดังแสดงในตารางที่ 3)
แมลงที่พบจากการที่สุ่มได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล ผีเสื้ อหนอนกอ เพลี้ยจักจัน่ สี เขียว แมลงสิ ง แมลงหล่า แมลงปอบ้าน
แมลงปอเข็ม ตัก๊ แตน ด้วงเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน Dolichopus แมลงปี กแข็ง และแตนเบียน Euplectrus
ระยะแตกกอ
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.60 ในระหว่างที่นาเคมีมีค่าเท่ากับ 2.23 (ดังแสดงในตารางที่ 3)
แมลงที่พบจากการที่สุ่มได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล ผีเสื้ อหนอนกอ เพลี้ยจักจัน่ สีเขียว แมลงสิ ง แมลงหล่า แมลงบัว่
แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตัก๊ แตน ด้วงเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน แตนเบียน Trichomma และ Cotesia
ระยะออกรวง
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.73 ในระหว่างที่นาเคมีมีค่าเท่ากับ 2.24 (ดังแสดงในตารางที่ 3)
แมลงที่พบจากการที่สุ่มได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล แมลงหล่า แมลงสิ ง แมลงบัว่ แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตัก๊ แตน ด้วง
เต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวันและแตนเบียน
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ระยะก่ อนการเก็บเกีย่ ว
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.95 ในระหว่างที่นาเคมีมีค่าเท่ากับ 1.79 (ดังแสดงในตารางที่ 3)
แมลงที่พบจากการที่สุ่มได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล แมลงหล่า แมลง ตัก๊ แตน ด้วงเต่าลายและแตนเบียน
ตารางที่ 3 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายของแมลงในระบบนิเวศนาข้าวอินทรี ยเ์ ปรี ยบเทียบกับนาเคมีโดยการใช้กบั ดักกาว
เหนียว
ค่าดัชนีความหลากหลาย
ระยะการเจริ ญเติบโตของข้าว
นาอินทรี ย ์
นาเคมี
ระยะต้นกล้า
2.51
2.18
ระยะแตกกอ
2.60
2.23
ระยะออกรวง
2.73
2.24
ระยะก่อนการเก็บเกี่ยว
1.95
1.75
การใช้ ถาดดัก
ระยะต้ นกล้ า
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนี ความหลากหลาย เท่ากับ 1.76 ในขณะที่นาเคมีมีค่าเท่ากับ 1.44 (ดังแสดงในตารางที่ 4)
แมลงที่พบจากการที่สุ่มได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล แมลงสิ ง ตัก๊ แตน ด้วงเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน จิงโจ้
น้ าและแตนเบียน
ระยะแตกกอ
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนี ความหลากหลายเท่ากับ 1.76 ในขณะที่นาเคมีมีค่าเท่ากับ 1.47 (ดังแสดงในตารางที่ 4)
แมลงที่ พบจากการที่ สุ่มได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล แมลงหล่า แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตัก๊ แตน ด้วงเต่าลาย มวน
เพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน แมลงหางหนีบ
ระยะออกรวง
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนี ความหลากหลายเท่ากับ 1.77 ในขณะที่นาเคมีมีค่าเท่ากับ 1.23 (ดังแสดงในตารางที่ 4)
แมลงที่ พบจากการที่ สุ่มได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล แมลงหล่า แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตัก๊ แตน ด้วงเต่าลาย มวน
เพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน แมลงหางหนีบ
ระยะก่ อนการเก็บเกีย่ ว
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนี ควาหลากหลาย เท่ากับ 1.49 ในขณะที่ นาเคมีมีค่าเท่ากับ 1.04 (ดังแสดงในตารางที่ 4)
แมลงที่พบจากการที่สุ่มได้แก่ เพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล แมลงหล่า หนอน ตัก๊ แตน ด้วงเต่าลาย
ตารางที่ 4 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายของแมลงในระบบนิเวศนาข้าวอินทรี ย ์ เปรี ยบเทียบกับนาข้าวเคมีโดยวิธีการใช้
ถาดดัก
ค่าดัชนีความหลากหลาย
ระยะการเจริ ญเติบโตของข้าว
นาอินทรี ย ์
นาเคมี
ระยะต้นกล้า
1.76
1.44
ระยะแตกกอ
1.76
1.47
ระยะออกรวง
1.77
1.23
ระยะก่อนการเก็บเกี่ยว
1.49
1.04
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จากการศึ ก ษาความหลากหลายทางชี ว ภาพของแมลงในนาข้า วอิ น ทรี ยท์ ี่ มีก ารเขตกรรมต่ า งจากวิธี ก ารของ
เกษตรกร คือ ปลูกข้าวโดยการโยนกล้า การปลูกพืชสมุนไพรและไม้ดอกบนคันนา การใช้น้ าส้มควันไม้ควบคุมโรคและ
แมลงศัตรู ขา้ ว การใช้ฮอร์ โมนไข่เร่ งการเจริ ญเติบโต และนาเคมีที่ปลูกข้าวโดยวิธีการหว่านและใช้สารเคมีตามกาหนดและ
วิธีการของเกษตรกร
พบว่านาข้าวอินทรี ยม์ ีความหลากหลายชนิ ดของแมลงมากกว่านาเคมี ไม่วา่ จะเป็ นการสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีการใด
สอดคล้องกับรายงานของ Siregar และคณะ (2017) ที่สรุ ปว่าแปลงนาระบบอินทรี ยจ์ ะมีความหลากหลายของแมลงสูงที่สุด
และมีความหลากชนิ ดมากที่สุดในระยะข้าวออกรวง และรายงานของวิชยั และคณะ (2554) ที่รายงานว่า ต้นข้าวในช่วงการ
เจริ ญเติบโตและสร้างเมล็ด มีความหลากชนิ ดของแมลงสู งที่สุด นอกจากนี้ Chen and Bernal (2011) ได้สรุ ปในงานวิจยั ว่า
ประชากรแมลงศัตรู พืชแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเอง
สอดคล้องกับรายงานของสานักวิจยั และพัฒนาข้าว (2559) ที่แสดงให้เห็นว่าจานวนชนิดของแมลงศัตรู ขา้ วจะมีมากที่ สุดใน
ระยะการเจริ ญเติบโต และน้อยที่สุดในระยะออกรวง การที่มีระบบนิเวศมีความหลากหลายของแมลงศัตรู ธรรมชาติจะเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการควบคุมแมลงศัตรู พืชต่างในระบบนิวศนั้น

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาระบบนิเวศของแมลงในนาข้าวอินทรี ยแ์ ละนาเคมีของเกษตรกรในเขตพื้นที่บา้ นทุ่งใหญ่ ม.8 ต.นิคม
พัฒนา อ.บางระกา จ.พิษณุ โลก โดยการเก็บตัวอย่างแมลง ทั้ง 3 วิธี คื อ วิธีการโฉบด้ว ยสวิง โฉบ กาวดักและถาดดัก
พบว่าวิธีการสุ่ มตัวอย่างที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการคานวณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนี ความ
หลากหลายของแมลงสู งกว่าแปลงนาที่ใช้สารเคมี ระยะการเจริ ญเติบโตของต้นข้าวในนาอินทรี ย ์ มีผลต่อความหลากหลาย
ของแมลง โดยระยะออกรวงมีค่าค่าดัชนีความหลากหลายสูงที่สุดเพราะระยะนี้ตน้ ข้าวมีลกั ษณะอวบน้ าและนุ่ม จึงเป็ นช่วงที่
ดึงดูดแมลงศัตรู ขา้ วและแมลงศัตรู ธรรมชาติดว้ ย ระยะที่มีค่าดัชนีความหลากหลายน้อยที่สุดคือระยะก่อนการเก็บเกี่ยว
ดังนั้น เกษตรกรสามารถผลิตข้าวอินทรี ย ์ โดยการจัดระบบนิ เวศที่ เหมาะสม ให้มีความหลากหลายของแมลง
ศัตรู พืชสู ง จึ งเป็ นวิธีการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีหรื อสารสังเคราะห์ต่าง ๆ โดยเกษตรกรต้องมีการเขตกรรมที่เหมาะสม
มีการปลูกไม้ดอกริ มคันนาเป็ นอาหารของแมลงศัตรู ธรรมชาติบางชนิด การใช้ปัจจัยการผลิตชีวภาพที่ไม่มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตและสิ่ งแวดล้อมทดแทน ซึ่ งวิธีการเหล่านี้ จะเป็ นการสร้างสมดุลของธรรมชาติ ส่ งเสริ มและอนุ รักษ์แมลงที่ เป็ น
ประโยชน์ในนาข้าวเพื่อแก้ปัญหาศัตรู ขา้ วอย่างยัง่ ยืน
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ผลของสารควบคุมการเจริ ญเติบโตต่ อการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อกล้ วยหอมแคระ
Effect of Plant Growth Regulator on the In vitro
Culture of Musa sapientum L.
ปิ ยะวดี เจริ ญวัฒนะ1*
Piyavadee Charoenwattana1*

บทคัดย่อ
การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อกล้วยหอมแคระเพื่ อชักนาให้เ กิ ดยอดบนอาหารสังเคราะห์ Murashige and Skoog (MS)
โดยการเติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต Benzyladenine (BA) ความเข้มข้น 0 3 5 7 และ 9 มก./ล. วางแผนการทดลองแบบ
สุ่ มสมบูรณ์ หลังจากเพาะเลี้ยงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่าการเติมสาร BA เข้มข้น 3 5 7 และ 9 มก./ล. สามารถชักนาให้เกิด
ยอดใหม่ได้ทุกระดับความเข้มข้น จานวนเท่ากับ 3.3 7.3 4.6 และ 6.0 ยอด ตามลาดับ สู ตรที่เติมสาร BA เข้มข้น 3 7 และ 9
มก./ล. ยอดที่ เกิ ดมี ลกั ษณะเป็ นใบยาวขนาดเล็ก ส่ วนสู ตรที่ เติ มสาร BA เข้มข้น 5 มก./ล. ยอดมี การพัฒนาเป็ นใบอ่อน
ลักษณะสมบูรณ์ นอกจากนี้การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนยอดเริ่ มต้นบนอาหาร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต ให้ความสูง
และจานวนใบมากที่สุดเท่ากับ 4.5 ซม. และ 9.3 ใบ ตามลาดับ ส่ วนอาหารที่ชกั นาให้เกิดรากมากที่สุดคืออาหาร MS ที่เติม
NAA 0.05 มก./ล. ชักนาให้เกิ ดรากมากที่ สุดคือ 13 ราก ในเวลา 7 สัปดาห์ ในอาหารที่ ไม่เติ มสาร NAA รากมี ขนาดเล็ก
ขณะที่ตน้ ที่เลี้ยงในอาหารที่เติมสาร NAA เข้มข้น 0.05 มก./ล. รากมีลกั ษณะยาวและสมบูรณ์ ส่ วนอาหารที่เติมสาร NAA
เข้มข้น 0.1 มก./ล. เกิ ดรากขนาดสั้น ดังนั้น อาหารสู ตร MS ที่ เติม BA เข้มข้น 5 มก./ล. และสู ตร MS ที่ เติม NAA เข้มข้น
0.05 มก./ล. เป็ นสู ตรอาหารที่ เหมาะสมในการชักนายอดและชักนารากกล้วยหอมแคระ เพื่อการเพิ่มปริ มาณจานวนมาก
ตลอดจนการปรับปรุ งพันธุ์กล้วยต่อไป
คาสาคัญ: กล้วยหอมแคระ, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ , การชักนายอด
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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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บทนา
กล้วยหอมแคระ อยู่ในวงศ์ Musaceae มี ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Musa sapientum L. เป็ นพืชพันธุ์ด้ งั เดิ มของอเมริ กา
เมื่อโตเต็มที่จะสูงเพียงแค่ 1 เมตรเท่านั้น ลักษณะลาต้นคล้ายกับกล้วยทัว่ ไป ลักษณะใบจะกลมและสั้นกว่าใบกล้วยของไทย
ทาให้การกระจายของใบมีลกั ษณะเป็ นพุม่ สวยงาม ไม่เก้งก้าง กล้วยหอมแคระสามารถปลูกให้ติดดอกออกผลได้ในกระถาง
ลักษณะผลคล้ายกล้วยไข่ลูกโต เนื้อแน่นและเหนียวกว่ากล้วยหอมไทย ส่วนกลิ่นและรสชาติจะเหมือนกล้วยหอมทัว่ ไปของ
ไทย ด้วยลักษณะเด่นของกล้วยหอมแคระ อยูท่ ี่ความเตี้ยและลักษณะทรงที่มีความสวยงามเหมาะสาหรับปลูกเป็ นไม้ประดับ
สาหรับตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน และเมื่อติดดอกออกผลก็ยงั สามารถนามาบริ โภคได้ จึ งทาให้ได้รับความนิ ยมเป็ น
อย่างมาก (เกษตร, 2558) จากความต้องการกล้วยหอมแคระในท้องตลาดเพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว จึงประสบปั ญหาในเรื่ อง
ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่ งผลให้ราคาขายหน่ อกล้วยหอมแคระในท้องตลาดปั จจุบนั สู งถึงหน่ อละ 200-300
บาท ปั จจุบนั วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชได้ถูกนามาใช้ในการขยายพันธุ์พืชหลายชนิด เนื่ องจากทาให้ได้ตน้ ที่มีลกั ษณะตรง
ตามพันธุ์และจานวนมากในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของสาร
benzyladenine (BA) ต่อการชักนายอด และสาร napthalene acetic acid (NAA) ต่อการชักนารากกล้วยหอมแคระ เพื่อใช้ใน
การขยายพันธุ์และเพิม่ ปริ มาณต้นกล้วยหอมแคระอย่างรวดเร็ ว และเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไปในอนาคต

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การชักนายอดกล้ วยหอมแคระในสู ตรอาหาร MS ทีเ่ ติม BA
นาชิ้ นส่ วนยอดกล้ว ยหอมแคระในสภาพปลอดเชื้ ออายุ 3 เดื อน ขนาด 1 เซนติ เมตร เลี้ ยงบนอาหารสู ตร MS
(Murashige and Skoog, 1962) ที่เติม BA เข้มข้น 3 5 7 และ 9 มก./ล. ที่ระดับ pH 5.7 เป็ นเวลา 10 สัปดาห์ บันทึกจานวนหน่อ
ที่เกิดจากการชักนา จานวนใบและความสูงของยอดเริ่ มต้นโดยวัดจากส่วนโคนถึงปลายยอด ทุกสัปดาห์
2. การชักนารากกล้ วยหอมแคระในสู ตรอาหาร MS ทีเ่ ติม NAA
นาชิ้นส่วนยอดกล้วยหอมแคระที่ได้จากการชักนาด้วยการเติมสาร BA จากการทดลองแรก ขนาด 3 เซนติเมตร
เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 0.05 และ 0.1 มก./ล. ที่ระดับ pH 5.7 เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ บันทึกจานวนราก
ที่เกิดจากการชักนา และจานวนใบ ทุกสัปดาห์
การชักนายอดกล้วยหอมแคระในสู ตรอาหาร MS ที่ เติ ม BA และการชักนารากในสู ตรอาหาร MS ที่ เติ ม NAA
โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ จานวน 3 ซ้ า ซ้ าละ 4 ยอด เลี้ยงในห้องเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืชที่ อุณหภูมิ 25± 2
องศาเซลเซียส ปริ มาณแสง 2000 ลักส์ ให้แสง 8 ชัว่ โมงต่อวัน วิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Significance difference (LSD)

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ต่ อการเพิม่ จานวนยอดกล้ วยหอมแคระ
การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อจากชิ้นส่ วนยอดกล้วยหอมแคระบนอาหารสู ตร MS เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต BA
เข้มข้น 0 3 5 7 และ 9 มก./ล. เป็ นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่า การเติมสาร BA เข้มข้น 3 5 7 และ 9 มก./ล. สามารถชักนาให้เกิด
ยอดใหม่ได้ทุกระดับความเข้มข้น จานวนเท่ากับ 3.3 7.3 4.6 และ 6.0 ยอด ตามลาดับ ส่วนอาหารสูตรควบคุมไม่พบการชัก
นายอด จานวนยอดที่เกิดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (p<0.01) (ตารางที่ 1) โดยสู ตรที่เติมสาร BA 5 มก./
ล. ให้จานวนยอดสู งสุ ดคือ 7.3 ยอด ยอดมีลกั ษณะสมบูรณ์และมีการแตกใบอ่อนใกล้เคียงกับสู ตรที่เติม BA 9 มก./ล. ส่ วน
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สูตรที่เติมสาร BA เข้มข้น 3 และ 7 มก./ล. ยอดที่ได้มีขนาดเล็กกว่า และการเลี้ยงชิ้นส่ วนยอดบนอาหารสูตรควบคุม MS ไม่
พบการเกิ ดยอดแต่มีการเจริ ญทางด้านลาต้นและเกิ ดรากจานวนมาก (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) ความสู งของชิ้นส่ วนยอด
เริ่ มต้น เมื่อเพาะเลี้ยงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติมสาร BA 0 3 5 7 9 มก./ล. ยอดเริ่ มต้นมีความสูงเท่ากับ
4.5 1.2 1.6 1.6 และ 1.0 เซนติเมตร ตามลาดับ โดยอาหารสู ตร MS ยอดเริ่ มต้นมีความสู งมากที่สุด (4.5 เซนติเมตร) และมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (p<0.01) (ตารางที่ 1) กับสู ตรที่มีเติมสาร BA ทุกสู ตร จานวนใบของชิ้นส่ วน
ยอดเริ่ มต้น หลังการเพาะเลี้ยงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติมสาร BA 0 3 5 7 9 มก./ล. ยอดเริ่ มต้นมีจานวน
ใบเท่ากับ 9.3 3.6 4.3 5.6 และ 2 ใบ ตามลาดับ และมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1) ซึ่งจาก
การเพาะเลี้ยงกล้วยหอมแคระด้วยอาหารสังเคราะห์ในสภาพปลอดเชื้อพบว่าสู ตรอาหารที่มีองค์ประกอบของสารควบคุม
การเจริ ญเติบโตต่างกันไม่ส่งผลกระทบต่อการรอดชี วิต แต่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของพืช โดยตั้งแต่
สัปดาห์ที่ 5 เมื่อชิ้นส่ วนพืชตั้งตัวได้จะมีพฒั นาการที่แตกต่างกันในสู ตรอาหาร MS ที่เติมสาร BA ความเข้มข้นต่างกัน โดย
สูตรที่เติมสาร BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตรให้จานวนยอดสูงสุดคือ 7.3 ยอด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ด้วยชิ้นส่วนยอดกล้วยหอมแคระ
สามารถเพิ่มจานวนยอดได้บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม BA เข้มข้น 5 มก./ล. เช่นเดียวกับกล้วยชนิดอื่น ได้แก่ กล้วย
หิ น (อรุ ณี, 2557) กล้วยช้าง (พัชนันท์ และพจมาลย์, 2557) และกล้วยมะลิ อ่อง (นิ ดาพรและคณะ, 2559) ในขณะที่ สูตร
ควบคุม (MS) ให้ความสู งและจานวนใบของชิ้นส่ วนยอดเริ่ มต้นสู งสุ ดแต่ไม่มีการเกิ ดยอดใหม่ และมีการพัฒนาของราก
เกิดขึ้นด้วย
ตารางที่ 1 ผลของสาร BA ความเข้มข้นต่างๆ ต่อจานวนยอดที่เกิด ความสูงและจานวนใบของชิ้นส่วนยอดเริ่ มต้น
ของกล้วยหอมแคระ หลังการเพาะเลี้ยงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์
ความเข้มข้นของสาร BA (มก./ล.)
จานวนยอดที่เกิด
ชิ้นส่วนยอดเริ่ มต้น
ความสูง (เซนติเมตร) จานวนใบ
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
*
มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % (p<0.05)
**
มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 % (p<0.01)
ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรเหมือนกันในคอลัมภ์เดียวกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี LSD
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9

มก./ล.

ภาพที่ 1 ลักษณะยอดกล้วยหอมแคระที่เกิดขึ้น บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS เติมสาร BA ความเข้มข้นต่างๆ
หลังการเพาะเลี้ยงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์
2. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ต่อการชักนารากกล้ วยหอมแคระ
เมื่อนายอดกล้วยหอมแคระเลี้ยงบนอาหารสู ตร MS เติม NAA เข้มข้น 0 0.05 และ 0.1 มก./ล. ที่ระดับ pH 5.8 เป็ น
เวลา 7 สัปดาห์ พบว่า มีการเกิดรากบนทุกสูตรอาหาร การเติมสาร NAA เข้มข้น 0 0.05 และ 0.1 มก./ล. สามารถชักนาให้เกิด
รากเท่ากับ 12.6 13 และ 10.3 ราก ตามลาดับ จานวนรากที่เกิ ดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2) โดยสู ตรที่เติมสาร
NAA 0.05 มก./ล. ให้จานวนรากเฉลี่ยสูงสุด 13 รากต่อต้น ในอาหารที่ไม่เติมสาร NAA รากมีขนาดเล็ก ขณะที่ตน้ ที่เลี้ยงใน
อาหารที่เติมสาร NAA 0.05 มก./ล. รากมีลกั ษณะยาวและสมบูรณ์ ส่ วนอาหารที่เติมสาร NAA 0.1 มก./ล. เกิดรากขนาดสั้น
และจากการเปรี ยบเทียบจานวนใบของต้นกล้วยหอมแคระ พบว่า อาหารที่เติมสาร NAA เข้มข้น 0 0.05 และ 0.1 มก./ล. ให้
จานวนใบเท่ากับ 7.0 6.0 และ 6.3 ตามลาดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2) ต่างจากวิธีการของณัฐทิยา
(2556) ที่ชกั นารากโดยเลี้ยงใน อาหาร MS กึ่งเหลว (ลดวุน้ ลงครึ่ งหนึ่ง) ที่เติมสารควบคุมการ เจริ ญเติบโต NAA อัตรา 0.01
มก./ล. และน้ าตาล ซูโครส 30 กรัม/ลิตร เป็ นเวลา 45 วัน
เมื่อเพาะเลี้ยงกล้วยหอมแคระเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ นาต้นที่มีรากและใบสมบูรณ์ ออกจากขวดเพาะเลี้ยงเพื่อปรับ
สภาพก่อนการออกปลูกในโรงเรื อน โดยใช้วสั ดุคือ ดินผสม : แกลบดา : ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1 : 1 : 1 พบว่า กล้วยหอม
แคระสามารถตั้งตัวได้หลังจากการปรับสภาพเป็ นเวลาสองสัปดาห์ มีอตั รารอด 53 เปอร์เซ็นต์ และหลังจากปรับสภาพเป็ น
เวลาสามสัปดาห์ ต้นกล้วยมีลกั ษณะแข็งแรงสามารถนาออกปลูกในสภาพโรงเรื อนต่อไป
ตารางที่ 2 ผลของสาร NAA ความเข้มข้นต่างๆ ต่อจานวนรากและจานวนใบกล้วยหอมแคระ หลังการเพาะเลี้ยงเป็ น
เวลา 7 สัปดาห์
ความเข้มข้นของสาร NAA (มก./ล.)
จานวนรากที่เกิด
จานวนใบ
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
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สัปดาห์ที่ 10

ภาพที่ 2 ลักษณะรากและใบกล้วยหอมแคระที่เกิดขึ้น บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS เติมสาร NAA ความเข้มข้น
0.05 มก./ล. หลังการเพาะเลี้ยงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์

สรุ ปผลการวิจัย
การเพิม่ จานวนยอดกล้วยหอมแคระในอาหาร MS ที่เติมสาร BA 5 มก./ล. สามารถชักนาให้เกิดยอดได้มากที่สุดคือ
7.3 ยอด ส่ วนอาหารที่ชกั นาให้เกิดรากมากที่สุดคือ อาหารสู ตร MS ที่เติมสาร NAA 0.05 มก./ล. สามารถชักนาให้เกิดราก
มากที่สุดคือ 13 ราก
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การคัดเลือกเชื้อรา Metarhizium spp. ทีม่ ีประสิ ทธิภาพในการควบคุมเพลีย้ แป้ งน้ อยหน่ า
(Dysmicoccus neobrevipes Beardsley)
Effective Selection of Metarhizium spp. for Controlling Sugar Apple Mealybug
(Dysmicoccus neobrevipes Beardsley)
เดือนเพ็ญ วงค์สอน 1* อรอุมา เกื้อจรู ญ 1 พรนภา บุญถึง 1 และ ชนิดา เยรัมย์ 1
Duanpen Wongson 1*, Ornuma Kueacharun 1 Pornnapha Boontueng and Chanida Yeram 1

บทคัดย่อ
เชื้อรา Metarhizium spp. เป็ นเชื้อราก่อโรคในแมลงที่มีประสิ ทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรู พืชและมีการนามาใช้
ควบคุ ม แมลงศัต รู พื ช อย่า งกว้า งขวาง การรวบรวมและคัด แยกเชื้ อ รา Metarhizium spp. จากดิ น ในเขตพื้ น ที่ จัง หวัด
นครราชสี มา โดยการใช้วธิ ี baiting technique ซึ่งใช้หนอนนก (yellow mealworm; Tenebrio molitor) เป็ นเหยือ่ ล่อ ได้เชื้อรา
Metarhizium spp. ทั้งหมด 9 ไอโซเลต เมื่ อนามาทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการควบคุ มเพลี้ ยแป้ งน้อยหน่ า (Dysmicoccus
neobrevipes Beardsley) วัย 3 ในสภาพห้องปฏิบตั ิการ [อุณหภูมิเฉลี่ย 27.47 องศาเซลเซี ยส (24.88 – 30.06 องศาเซลเซี ยส)
ความชื้ น สัม พัท ธ์ เ ฉลี่ ย 59.73% (50.05 – 69.40%)] โดยใช้เ ชื้ อ Metarhizium spp. อายุ 21 วัน ความเข้ม ข้น 1x108 สปอร์ /
มิลลิลิตร พ่นให้กบั เพลี้ยแป้ งน้อยหน่า พบว่าทุกไอโซเลตมีการติดเชื้ออยูร่ ะหว่าง 10 – 80% ซึ่ งมีความแตกต่างกันทางสถิติ
(P<0.05) โดยเชื้ อรา Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ RMUTI 19/6 มี ประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมเพลี้ยแป้ ง
น้อยหน่าสู งสุ ด มีการติดเชื้อของเพลี้ยแป้ งน้อยหน่า เท่ากับ 80% แตกต่างทางสถิติ(P<0.05)กับไอโซเลตที่รองลงมา ได้แก่
RMUTI 14/6 (53.33%), RMUTI 18/4 (46.67%) และ RMUTI 6/4 (33.33%) ตามล าดั บ ผลการวิ จั ย นี้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพของเชื้ อรา Metarhizium spp. ไอโซเลตของจังหวัดนครราชสี มา เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ป้องกันและกาจัด
เพลี้ยแป้ งน้อยหน่าอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
คาสาคัญ : เชื้อรา Metarhizium spp., เชื้อราก่อโรคในแมลง, เพลี้ยแป้ งน้อยหน่า, การควบคุมโดยชีววิธี
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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

1
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บทนา
เพลี้ยแป้ งน้อยหน่าจัดเป็ นแมลงศัตรู นอ้ ยหน่าที่สาคัญอีกชนิดหนึ่ง จัดอยูใ่ นอันดับ Hemiptera วงศ์ Pseudococcidae
เพลี้ ยแป้ งที่ เ ข้ า ท าลายน้ อ ยหน่ า มี ห ลายชนิ ด ได้ แ ก่ Dysmicoccus neobrevipes Beardsley Maconellicoccus hirsutus,
Planococcus citri และ Ferrisia virgata (Cockerell) (Dixit et al., 2016) สาหรับในประเทศไทยรายงานพบเพลี้ยแป้ งที่เป็ น
ศัตรู น้อยหน่ า 2 ชนิ ด คือ เพลี้ยแป้ งลาย (F. virgata) และ เพลี้ยแป้ งสับปะรดสี เทา (D. neobrevipes) (บุปผา และ ชลิดา,
2543) เพลี้ยแป้ งทาลายน้อยหน่าด้วยการดูดกินน้ าเลี้ยงที่ผล ขั้วผล และใบ มักพบตัวเพลี้ยแป้ งเกาะอยูต่ ามร่ องตาของผล โดย
ในขณะเดี ยวกันจะผลิ ตสารพิษออกมาท าให้ผลเหี่ ยว นอกจากจะทาลายผลผลิ ตโดยตรงแล้ว ยังทาให้ผลผลิ ตสกปรก
เนื่องจากมีราดาที่เกิดจากมูลหวานของเพลี้ยแป้ ง การป้ องกันกาจัดเพลี้ยแป้ งเพื่อให้ได้ผลที่รวดเร็ ว เกษตรกรส่วนใหญ่นิยม
ใช้สารเคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมทสารเคมีเหล่านี้มีพิษตกค้างยาวนานในผลผลิตและสภาพแวดล้อมส่ งต่อ
ผูบ้ ริ โภค และเป็ นปั ญหาการส่ งออก การควบคุมโดยชีววิธีถูกนามาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น การใช้แมลงช้างปี กใส
(ประภัสสร และคณะ, 2556) เช่นเดียวกับการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรหลายชนิดที่นามาใช้กาจัดเพลี้ยแป้ ง เช่น สารสกัด
จากเถาบอระเพ็ด สารสกัดจากใบสะเดา และสารสกัดจากใบเสลดพังพอน เป็ นต้น (ไอลดา และ กาญจน์, 2557) รวมทั้งการ
ใช้เชื้อจุลินทรี ยม์ าใช้ควบคุมเพลี้ยแป้ งน้อยหน่าก็ถูกนามาใช้ในการควบคุมเพลี้ยแป้ งน้อยหน่าเช่นกัน โดยเริ่ มมีการศึกษาใน
ต่างประเทศด้วยการนาเชื้อรา Metarhizium anisopliae และเชื้อรา Beauveria bassiana มาใช้ควบคุมเพลี้ยแป้ งน้อยหน่าซึ่ ง
ให้ผลในการควบคุมเพลี้ ยแป้ งอย่างดี (Kulkarni and Patil, 2013; Dixit et al., 2016) ซึ่ งหากมีการนาเชื้ อราทั้งสองชนิ ด นี้
โดยเฉพาะเชื้อราเขียว M. anisopliae มาศึกษาเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้ งน้อยหน่าในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสี มา
ที่จดั ว่าเป็ นพื้นที่หลักในการผลิตน้อยหน่าของประเทศไทยด้วยแล้ว อีกทั้งเชื้อรา Metarhizium spp. ที่นามาใช้น้ นั เป็ นเชื้อรา
ที่ แยกได้จากพื้นที่ จังหวัดนครราชสี ม า (local isolate) ก็จะสามารถแก้ปัญหาการตกค้างของสารเคมี ในผลผลิ ตและใน
สภาพแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี

วิธีดาเนินการวิจัย
การรวบรวมตัวอย่ างดินและการแยกเชื้อรา Metarhizium spp. ให้ บริสุทธิ์
รวบรวมตัว อย่า งดิ น ในเขตพื้ น ที่ จัง หวัด นครราชสี ม า ด้ว ยการสุ่ ม เก็ บ ตัว อย่า งดิ น เพื่ อ น ามาแยกหาเชื้ อ รา
Metarhizium spp. ประยุกต์ตามวิธีของ Bidochka และคณะ(1998) และอลงกต (2549) โดยการปาดใบไม้บริ เวณผิวดินออก
ขุดและเก็บตัวอย่างดินลึกจากผิวหน้าดิน 10 เซนติเมตร ตักดินใส่ ถุงพลาสติก บันทึกสถานที่ วัน/เดือน/ปี จากนั้นนาไปแยก
หาเชื้ อ Metarhizium spp. แต่ละไอโซเลต ด้วยวิธีเหยื่อล่อ (baiting technique) ใช้หนอนนก (yellow mealworm; Tenebrio
molitor) วัย 3 – 5 เป็ นตัวล่อเชื้ อจากดิ น หนอนนกตายที่ คาดว่าเกิ ดจากเชื้ อราให้ยา้ ยหนอนที่ ตายไปแช่ ลงในสารละลาย
คลอร็ อคซ์ 10 เปอร์เซ็นต์ (sodium hypochlorite 0.5 เปอร์เซ็นต์) นาน 3-5 นาที เพื่อฆ่าเชื้อที่ผิวจากนั้นล้างด้วยน้ ากลัน่ ที่ผ่าน
การนึ่ งฆ่าเชื้อแล้ว 3-5 นาที จานวน 2 ครั้ง วางซากหนอนนกลงในจานชื้น (moist chamber) ปล่อยไว้จนกระทัง่ เชื้อราสร้าง
สปอร์ นาสปอร์ไปตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ซ้ าอีกครั้ง จึงนาไปแยกให้ได้เชื้อรา Metarhizium spp. ที่บริ สุทธิ์ จากนั้น
บ่งชี้ให้ชดั เจนว่าเป็ นเชื้อรา Metarhizium spp. จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเจริ ญเติบโต
การเพาะเลีย้ งเพลีย้ แป้งน้ อยหน่ า
นาฟักทองมาล้างด้วยน้ าสะอาดซับให้แห้ง ฉี ดแอลกอฮอล์ 70 เปอร์ เซ็นต์ แล้วซับให้แห้ง นากลุ่มไข่เพลี้ยแป้ งจาก
ผลน้อยหน่ามาเขี่ยลงบนผลฟักทอง จากนั้นนามาเลี้ยงในกล่องพลาสติกขนาด 39.2 x 54 x 31 เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 28-30
องศาเซลเซียส ศึกษาการเจริ ญเติบโต เมื่อเพลี้ยแป้ งเข้าสู่วยั ที่ 3 จึงนามาทดสอบต่อไป การดูแลปฏิบตั ิในการเพาะเลี้ยงเพลี้ย
แป้ งประยุกต์ตามวิธีของศูนย์วจิ ยั พืชไร่ ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

353

การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพลีย้ แป้งน้ อยหน่ า
การเตรียมเพลีย้ แป้ง
ล้างฟักทองด้วยน้ าสะอาดแล้วซับให้แห้งแล้วฉี ดพ่นด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ลงบนฟักทองใช้กระดาษทิชชู่
ซับ แล้วหั่นฟั กทองเป็ นชิ้น ขนาด 5x5 เซนติเมตร หนาประมาณ 1 เซนติเมตร ใส่ ในกล่องพลาสติกใสขนาด 11 x 11 x 31
เซนติเมตร จากนั้นใช้พู่กนั เขี่ยเพลี้ยแป้ งวัย 3 ลงบนชิ้นฟั กทอง จานวน 10 ตัว/ชิ้น(กล่อง) ภายในกล่องบรรจุสาลีที่ชุบน้ า
กลัน่ นึ่ งฆ่าเชื้ อเพื่อให้ความชื้ น โดยใส่ สาลีขนาด Ø ประมาณ 2 เซนติเมตร จานวน 1 ก้อน/กล่อง โดยเขี่ยเพลี้ยแป้ งลงบน
ฟักทองก่อนการทดสอบ 2 วัน
การเตรียมเชื้อรา Metarhizium spp.
นาเมล็ดข้าวฟ่ างมาล้างให้สะอาด แช่น้ าข้ามคืน ใช้ตะแกรงกรองให้สะเด็ดน้ าแล้วนามากรอกใส่ ถุงพลาสติ กทน
ร้อนขนาด 9x14 นิ้ว ปริ มาณ 250 กรัม นาไปนึ่ งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซี ยส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 30
นาที ทิ้งให้เย็น จากนั้นนาเชื้อรา Metarhizium spp. ที่เลี้ยงในอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) อายุ 14 วัน ใช้เข็มเขี่ยตัดเป็ นชิ้น
เล็กๆขนาด 1x1 เซนติเมตร จานวน 5 ชิ้น ใส่ ลงไปในถุงข้าวฟ่ างที่น่ ึงฆ่าเชื้อแล้ว ใช้หนังยางรัดปากถุงให้เรี ยบร้อย นาไปบ่ม
ในตูบ้ ่ม อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส เมื่อเชื้อราอายุได้ 21 วัน นามากรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วนับความเข้มข้นของสปอร์ดว้ ย
Heamacytometer ปรับความเข้มข้นแต่ละไอโซเลตโดยใช้ Tween ® 20 ความเข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต์ ให้ได้ 1x108 สปอร์/มิลลิลิตร
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพลีย้ แป้งน้ อยหน่ า
นาเพลี้ยแป้ งที่เลี้ยงบนชิ้นฟักทองตามข้อ 3.1 มาเช็คจานวนเพลี้ยให้ครบตามจานวน นาชิ้นฟักทองมาวางลงบน
กระดาษที่น่ ึงฆ่าเชื้อ จากนั้นใช้หวั สเปรย์พน่ สารแขวนลอยสปอร์ของเชื้อราแต่ละไอโซเลตลงบนเพลี้ยที่เลี้ยงบนชิ้นฟั กทอง
ให้ ทั่ว เปรี ย บเที ย บกับ กรรมวิ ธี ค วบคุ ม ที่ ไ ม่ พ่ น สารใดๆ และกรรมวิ ธี ที่ พ่ น สารจับ ใบ Tween®20 ความเข้ม ข้น 0.05
เปอร์ เซ็นต์ วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) ประกอบด้วย 13 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซ้ า
ซ้ าละ 10 ตัว ประกอบด้วย
กรรมวิธีที่ 1
ไม่พน่ สารใดๆ (กรรมวิธีควบคุม)
กรรมวิธีที่ 2
พ่นสารจับใบ Tween®20 ความเข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต์
กรรมวิธีที่ 3
พ่นสารเคมี (คลอร์ไพริ ฟอส)
กรรมวิธีที่ 4
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. รู ปการค้า (เมธาไรเซียม®)
กรรมวิธีที่ 5
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3
กรรมวิธีที่ 6
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 6/4
กรรมวิธีที่ 7
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 7/3
กรรมวิธีที่ 8
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 8/6
กรรมวิธีที่ 9
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 14/6
กรรมวิธีที่ 10
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 18/4
กรรมวิธีที่ 11
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/4
กรรมวิธีที่ 12
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/6
กรรมวิธีที่ 13
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 21/3
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การตรวจสอบผล
หลังการฉี ดพ่นแล้วใช้ปากคีบ(Forceps) คีบฟักทองใส่ ในกล่องพลาสติกเหมือนเดิม แล้วปิ ดฝากล่องให้สนิ ท และ
เช็คผลการติดเชื้อราทุกวันและบันทึกผลการติดเชื้อทุก 7 วัน (วันที่ 7, 14 และ 21 หลังการฉี ดพ่น) เมื่อพบเพลี้ยแป้ งตาย นามา
แช่ Clorox 10 เปอร์ เซ็ นต์ นาน 3-5 นาที ล้างด้วยน้ ากลัน่ นึ่ งฆ่าเชื้ อ นาน 3-5 นาที จานวน 2 ครั้ ง จึ งย้ายไปไว้ใน moist
chamber บ่มที่อุณหภูมิ 25 - 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 80 เปอร์เซ็นต์ ในที่มืด (ประยุกต์ตามวิธีของ ศิวลิ ยั และ
คณะ, 2559)

ผลและวิจารณ์ผล
1. การรวบรวมตัวอย่างดินและการแยกเชื้อ Metarhizium spp. ให้ บริสุทธิ์
จากการรวบรวมตัวอย่างดินในเขตพื้นที่จงั หวัดนครราชสี มา แล้วนามาล่อเชื้อจากดินด้วยหนอนนกนั้น ใน
เบื้องต้นได้เชื้อรา Metarhizium spp. จานวน 9 ไอโซเลต จากตัวอย่างดินที่รวบรวมจากเขตอาเภอเมือง จานวน 4 ไอโซเลต
(RMUTI 4/3, RMUTI 6/4, RMUTI 7/3 และ RMUTI 8/6) และอาเภอจักราช จานวน 5 ไอโซเลต (RMUTI 14/6, RMUTI
18/4, RMUTI 19/4, RMUTI 19/6 และ RMUTI 21/3) เชื้อรา Metarhizium spp. ที่บริ สุทธิ์นามาศึกษาการศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและการเจริ ญเติบโต ด้วยการดูลกั ษณะโคโลนีและลักษณะของสปอร์ (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 ลักษณะโคโลนีของเชื้อราเขียว Metarhizium spp. ไอโซเลตต่างๆ ที่เลี้ยงบนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) อายุเชื้อ
21 วัน
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2. การเพาะเลีย้ งเพลีย้ แป้งน้ อยหน่ า
เพลี้ยแป้ งน้อยหน่าถูกนามาเพาะเลี้ยงบนผลฟักทองในสภาพห้องปฏิบตั ิการ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 องศาเซลเซียส
(25.58 – 31.24 องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 56.55% (48.18 – 64.91%R.H.) เพื่อศึกษาวงจรชีวติ และเพิ่มปริ มาณสาหรับ
ทดสอบ (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 เพลี้ยแป้ งน้อยหน่าที่เพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริ มาณบนฟักทอง (ซ้าย) และเพลี้ยแป้ งวัย 3 (ขวา)
3. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพลีย้ แป้งน้ อยหน่ า
จากการทดสอบประสิ ทธิภาพของเชื้อรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพลี้ยแป้ งน้อยหน่าในสภาพ
ห้องปฏิบตั ิการ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27.47 องศาเซลเซียส (24.88 – 30.06 องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 59.73% (50.05
– 69.40%) นั้น พบว่า ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ RMUTI 19/6 มีประสิ ทธิภาพสูงสุด โดยมีการติดเชื้อของเพลี้ยแป้ ง
น้อยหน่าถึง 80 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กับไอโซเลตอื่นๆ ส่วนเชื้อราไอโซเลตอื่นๆที่มีประสิทธิภาพลองลง
มา 3 ลาดับ ได้แก่ ไอโซเลต RMUTI 14/6 (53.33%), RMUTI 18/4 (46.67%) และ RMUTI 7/3 (40.00%) ตามลาดับ ส่วนไอ
โซเลต RMUTI 19/4 มีประสิ ทธิภาพเทียบเท่ากับเชื้อรา Metarhizium spp. รู ปการค้า(เมธาไรเซียม®)ที่เพลี้ยแป้ งมีการติดเชื้อ
เท่ากัน (10%) ส่วนกรรมวิธีควบคุม(ไม่พน่ สารใดๆ) และพ่นสารจับใบ Tween®20 ความเข้มข้น 0.05% นั้น ไม่มีการตาย
ของเพลี้ยแป้ ง และกรรมวิธีที่พน่ สารเคมี (คลอร์ไพริ ฟอส) หลังการพ่น 24 ชัว่ โมงเพลี้ยแป้ งตายหมด และเมื่อนาไปวางใน
moist chamber นั้น หลังการพ่นสารเคมี 48 ชัว่ โมง เพลี้ยแป้ งกลายเป็ นสี น้ าตาล-ดา เมื่อครบ 21 วัน ไม่พบการเจริ ญของเชื้อ
ราแต่อย่างใด (ตารางที่ 2, ภาพที่ 3) ซึ่งจากการทอดลองจะเห็นว่าเชื้อรา Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ
RMUTI 19/6 มีประสิ ทธิภาพในการเข้าทาลายเพลี้ยแป้ งเท่ากัน แต่เมื่อเทียบความไวในการเข้าทาลายเพลี้ยแป้ งเล้ว จะเห็นว่า
ไอโซ
ก. ไอโซเลต RMUTI 4/3
ง. ไอโซเลต RMUTI 8/6
ช. ไอโซเลต RMUTI 19/4
เลต
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
RMUTI 19/6 มีความไวกว่า ไอโซเลต RMUTI 4/3 โดยในวันที่ 14 หลังการพ่นเชื้อ เพลี้ยแป้งมีการติดเชื้อถึง 80 เปอร์เซ็นต์
ในขณะที่ไอโซเลต RMUTI 4/3 มีการติดเชื้อเพียง 53.33 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเชื้อรา Metarhizium spp. รู ปการค้านั้นมี
ประสิ ทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยแป้ งน้อยหน่าต่ากว่าเชื้อรา Metarhizium spp. ที่แยกได้จากดิน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเชื้อรา
ในรู ปการค้าดังกล่าวมีความจาเพาะเจาะจงกับแมลงชนิดอื่นมากกว่าเพลี้ยแป้ งน้อยหน่า ซึ่งเชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ใช้ความคุมแมลง
นั้นจะมีความจาเพาะเจาะจงต่อแมลงเป้ าหมายได้แตกต่างกัน (ศิวลิ ยั , 2557) จากการทดลองนี้ใช้ความเข้มข้นของเชื้อรา
Metarhizium spp. ความเข้มข้น 1x108 สปอร์/มิลลิลิตร ทดสอบในสภาพห้องปฏิบตั ิการ ซึ่งหากมีการพัฒนารู ปแบบให้
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สามารถใช้ในสภาพจริ งได้นบั ว่ามีประโยชน์อย่างยิง่ ซึ่ง Dixit และคณะ (2016) รายงานว่าการใช้เชื้อรา Metarhizium spp.
ความเข้มข้น 7.5 กรัม/ลิตร พ่นให้กบั เพลี้ยแป้งน้อยหน่าในสภาพแปลงปลูกมีผลให้จานวนเพลี้ยแป้ งคงเหลือหลังการพ่น
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อราชนิดอื่นๆ
ตารางที่ 2ประสิ ทธิภาพของเชื้อรา Metarhizium spp. ต่อการทาลายเพลี้ยแป้ งน้อยหน่า
การติดเชื้อ (%)
กรรมวิธี
14 วัน
21 วัน
รวม 1/
ไม่พน่ สารใดๆ (กรรมวิธีควบคุม)
0.00
0.00
0.00e
พ่นสารจับใบ Tween®20 ความเข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต์
0.00
0.00
0.00e
พ่นสารเคมี (คลอร์ไพริ ฟอส)
0.00
0.00
0.00e
®
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. รู ปการค้า (เมธาไรเซียม )
0.00
10.00
10.00e
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3
53.33
26.67
80.00a
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 6/4
33.33
0.00
33.33c
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 7/3
40.00
0.00
40.00bc
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 8/6
13.33
0.00
13.33de
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 14/6
53.33
0.00
53.33b
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 18/4
46.67
0.00
46.67bc
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/4
10.00
0.00
10.00e
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/6
80.00
0.00
80.00a
พ่นเชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 21/3
30.00
0.00
30.00cd
F-test
**
C.V. (%)
23.19
1/
ค่าเฉลี่ยที่กากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (LSD, P>0.05)
** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 99%
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ภาพที่ 3 ลักษณะการเข้าทาลายเพลี้ยแป้ งน้อยหน่าของเชื้อรา Metarhizium spp. ไอโซเลตต่างๆ
ไม่พน่ สารใดๆ (กรรมวิธีควบคุม)
สารจับใบ Tween®20 ความเข้มข้น 0.05%
สารเคมี (คลอร์ไพริ ฟอส)
เชื้อรา Metarhizinm spp. รู ปการค้า (เมธาไรเซียม®)
เชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3
เชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 6/4
เชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 7/3
เชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 8/6
เชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 14/6
เชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 18/4
เชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/4
เชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/6
เชื้อรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 21/3

สรุ ปผลการวิจัย
การคัดเลื อกเชื้ อรา Metarhizium spp. ที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุ มเพลี้ ยแป้ งซึ่ งเป็ นแมลงศัตรู ที่สาคัญของ
น้อยหน่า ตัวอย่างดินที่รวบรวมได้จากพื้นที่ต่างๆในเขตจังหวัดนครราชสี มา นามาแยกหาเชื้อรา Metarhizium spp. ได้เชื้อ
ราที่ บริ สุทธิ จากดิ นที่ เก็บรวบรวมได้จากพื้นที่ อาเภอเมืองและอาเภอจักราช จานวน 9 ไอโซเลต เมื่อนาเชื้ อราที่ แยกให้
บริ สุทธิมาทดสอบประสิ ทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยแป้ ง โดยใช้ความเข้มข้นของเชื้อ 1x108 สปอร์/มิลลิลิตร จะเห็นว่าเชื้อรา
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Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ RMUTI 19/6 มีความสามารถในการเข้าทาลายเพลี้ยแป้ งสูงสุด โดยเพลี้ยแป้ งมี
การติดเชื้อสู งถึง 80 เปอร์ เซ็นต์ และไอโซเลต RMUTI 19/6 มีความไวในการเข้าทาลายเพลี้ยแป้ งไวกว่าไอโซเลต RMUTI
4/3 จากการทดลองนี้ สรุ ปได้วา่ เชื้อรา Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 19/6 เหมาะสมที่จะนามาพัฒนารู ปแบบสาหรับ
ใช้ในการควบคุมเพลี้ยแป้ งน้อยหน่าต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาวิจยั เพื่อคัดเลือกเชื้ อรา Metarhizium spp. ที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมเพลี้ยแป้ งน้อยหน่ านี้ สาเร็ จ
ลุล่วงได้ดว้ ยดี คณะวิจัยขอขอบคุณแหล่งทุนที่ ให้การสนับสนุ นสาหรับการดาเนิ นการวิจยั จากทุนอุดหนุ นการวิจยั จาก
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ความหลากหลายทางชี วภาพของเชื้ อราอาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ ไรซาในพืชตระกูลถั่วบริเวณป่ าสงวนแห่ งชาติ
หนองเต็ง-จักราช จังหวัดนครราชสี มา
Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in the Rhizosphere of Tree Legumes at NongtengChakarach National Reserved Forest, Nakhon Ratchasima Province
วีรวัตร นามานุศาสตร์1* และ ทิพย์วริ นทร์ ริ มลาดวน2
Weravart Namanusart1* Thipwarin Rimlumduan2

บทคัดย่อ
เชื้อราอาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ ไรซา (AMF) เป็ นเชื้อราที่พ่ ึงพาอาศัยอยูร่ ่ วมกับรากพืชหลายชนิ ดแบบเอื้อประโยชน์ซ่ ึง
กันและกัน ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ที่กาหนดความยัง่ ยืนและความสาเร็ จของการปลูก พื้นที่ ป่า งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบความหลากหลายทางชี วภาพของเชื้อราอาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ ไรซา (Arbuscular mycorrhizal fungi) ในดินรอบ
รากพืชตระกูลถัว่ จานวน 42 ต้น โดยแบ่งพื้นที่สารวจออกเป็ น 10 แปลง ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ บริ เวณป่ าสงวนแห่งชาติหนอง
เต็ง-จักราช จังหวัดนครราชสี มา พบไม้ยืนต้นจานวน 42 ชนิ ด จาแนกชนิ ดของเชื้อราอาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ ไรซาโดยใช้วิธีทาง
สัณฐานวิทยา สามารถตรวจสอบชนิ ดของเชื้ อราอาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ ไรซาที่ อาศัยในดิ นบริ เวณพื้นที่ รากพืชตระกูลถัว่ ได้
ทั้งหมด 469 ไอโซเลต เชื้อราอาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ ไรซาที่พบมากที่สุดอยูใ่ นสกุล Glomus (376 ไอโซเลต) รองลงมาคือเชื้อรา
ในสกุ ล Acaulospora, Entrophospora, Gigaspora และและ Scutellospora พบเชื้ อ ราจ านวน 56, 24, 9 และ 4 ไอโซเลต
ตามลาดับ
คาสาคัญ : พืชตระกูลถัว่ , เชื้อราอาบัสคูล่าร์ไมคอร์ไรซา, 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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บทนา
ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ ห นองเต็ ง -จัก ราช ตั้ง อยู่ใ นพื้ น ที่ ข องอ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ และอ าเภอจัก ราช จัง หวัด
นครราชสี มา เป็ นป่ าในรัศมี 50 กิ โลเมตร จาก พื้นที่ ป่าปกปั กพันธุ กรรมพืช ของศูนย์อนุ รักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนกลาง ต. หนองระเวียง อ. เมือง จ. นครราชสี มา ป่ าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช มีลกั ษณะเป็ น
ป่ าเต็งรัง กึ่งป่ าเบญจพรรณ เป็ นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของพรรณไม้ พื้นที่ป่าส่ วนหนึ่ งเป็ นแปลงทดลองปลูกยูคาลิปตัส
พรรณไม้หลายชนิ ดมีศักยภาพที่ สามารถนาไปใช้เชิ งพาณิ ชย์ได้ อย่างไรก็ตามปั จจุบนั พื้นที่ ป่าเริ่ มลดลง เนื่ องจากมีการ
จัดสรรโครงการต่างๆ โดยหน่วยงานราชการ จึงได้เกิดแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรในบริ เวณพื้นที่ป่าหนองเต็ง-จักราช
ขึ้น ดังนั้นจึงควรศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ซึ่งเป็ นแนวทางอนุรักษ์วธิ ีหนึ่ง
เชื้ อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซา (Arbuscular Mycorrhizal Fungi: AMF) เป็ นเชื้ อราชนิ ดหนึ่ งที่ ได้รับความสนใจ
นามาศึ กษา เชื้ อรา AMF มี ความสัมพันธ์กับพืช โดยดารงชี วิตร่ วมกับรากพืชแบบพึ่งพาอาศัย (symbiosis)(Kohki et al.,
2005) โดยเส้นใยราที่อยูภ่ ายนอกจะดูดซับธาตุอาหารจากดิน ลาเลียงไปยังโครงสร้างแลกเปลี่ยนธาตุอาหารของเชื้อราที่อยู่
ในเซลล์ช้ นั คอร์ เท็กซ์เพื่อส่ งไปยังพืช ขณะเดี ยวกันเชื้ อราจะได้รับสารประกอบคาร์ บอนจาพวกน้ าตาลจากพืชผ่านทาง
โครงสร้างแลกเปลี่ยนนี้ เช่นเดียวกัน (Keishi et al., 2007) การกระจายตัวของราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาจะพบได้ในดินทุก
หนแห่ ง ทั้งในดินที่ใช้ในการเกษตร ทุ่งหญ้า หรื อป่ าไม้ ราอาบัสคูล่าร์ไมคอร์ ไรซาถือได้วา่ เป็ นจุลินทรี ยท์ ี่สาคัญอย่างยิง่ ใน
สังคมพืชตามธรรมชาติ และมีบทบาทสาคัญต่อการฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่า โดยเฉพาะระบบนิ เวศป่ าในประเทศไทย เช่น ป่ าดิบแล้ง
อนิวรรต และธีรวัฒน์ (2525)
ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมุ่งเน้นสารวจและคัดแยกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จัก
ราช ซึ่งมีการศึกษาความหลากหลายของเชื้อราเป็ นเบื้องต้น ก่อนที่จะนาไปสู่การทดสอบคัดเลือกสายพันธุ์ของเชื้อราอาบัสคู
ลาร์ที่มีศกั ยภาพในการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของไม้ยนื ต้นตระกูลถัว่

วิธีดาเนินการวิจัย
การสารวจพรรณพืชและเก็บตัวอย่ างเชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซา
พื้นที่ศึกษาและเก็บตัวอย่างดิน คือป่ าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่ าจักราช ตาบลจักราช อาเภอจักราช จังหวัด
นครราชสี มา (ภาพที่ 1) ซึ่งเป็ นป่ าที่อุดมด้วยไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหี ยง ไม้กราด ไม้แดง ไม้ประดู่ และไม้มะค่าแต้ เป็ นต้น มีพ้นื ที่
ป่ าประมาณ 81,875 ไร่ ทาการสุ่มเก็บตัวอย่างดินจากพื้นที่ป่าที่มีความแตกต่างทางสังคมป่ าจานวน 10 แปลง จานวนตัวอย่าง
ดินทดสอบ 71 ตัวอย่าง จานวนพืชตระกูลถัว่ 42 ชนิ ด (ภาพที่ 1) ได้แก่ ดินแปลงที่ 1 สังคมพืชเป็ นป่ าเต็งรัง, ดินแปลงที่ 2
สังคมพืชป่ าเต็งรัง, ดินแปลงที่ 3 สังคมป่ าเบญจพรรณ, ดินแปลงที่ 4 สังคมป่ าเบญจพรรณ, ดินแปลงที่ 5 สังคมป่ าปลูกใหม่,
ดินแปลงที่ 6 สังคมป่ าเต็งรัง, ดินแปลงที่ 7 สังคมป่ าดั้งเดิม, ดินแปลงที่ 8 สังคมป่ าดั้งเดิม (ป่ าเต็งรังผสมป่ าเบญจพรรณ), ดิน
แปลงที่ 9 สังคมป่ าดั้งเดิม (ป่ าเต็งรังผสมป่ าเบญจพรรณ) และดินแปลงที่ 10 สังคมป่ าดั้งเดิม (ป่ าเต็งรังผสมป่ าเบญจพรรณ)
โดยเก็บตัวอย่างดินรอบรากพืชตระกูลถัว่ บันทึกข้อมูลสถานที่เก็บ วันที่เก็บ ผูเ้ ก็บ และข้อมูลภูมิศาสตร์ นามาแยกเชื้ อใน
ห้องปฏิบตั ิการ ที่ห้องปฏิบตั ิการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสี มา
การแยกและจาแนกเชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาในดินบริเวณรากพืชตระกูลถั่ว
นาตัวอย่างดินที่เก็บรวบรวมได้มาร่ อนแยกสปอร์ โดยวิธีการร่ อนดินแบบเปี ยก (wet sieving and decanting) ตาม
กรรมวิธีของ Gerdemann และ Nicolson (1963) ร่ วมกับวิธี Sucrose gradient centrifugation ของ Daniels และ Skipper (1982)
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โดยนาตัวอย่างดิน 200-300 กรัม ใส่ลงในน้ า 1 ลิตร กวนให้ดินแตกกระจายประมาณ 1 นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ 2-3 นาที เทลงบน
ตะแกรงขนาดต่างๆ เก็บตะกอนที่ อยู่บนชั้นตะแกรงแต่ละขนาดใส่ ลงเทลงบนตะแกรงขนาดต่างๆ แล้วในหลอดทดลอง
centrifuge เจื อจางให้ได้สารละลายเชื้ อ (suspension) แล้วนาไปหมุนเหวี่ยงเป็ นเวลา 5 นาที ที่ ความเร็ ว 4,000 รอบต่อนาที
เทของเหลวที่อยูส่ ่ วนบนทิ้ง แล้วเติมสารละลายซู โครส ความเข้มข้น 50 เปอร์ เซ็นต์ จานวน 50 มิลลิลิตร แล้วนาไปหมุน
เหวีย่ งอีกครั้ง ที่ความเร็ ว 4,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 1 นาที เทของเหลวส่วนบนที่มีสปอร์ลงบนตะแกรงขนาด 45 ไมครอน
ล้างสารละลายน้ าตาลออกด้วยน้ าสะอาดหลายๆ ครั้ง ทาการตรวจสอบสปอร์เชื้อรา ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ ทา
การจาแนกชนิดของเชื้อราโดยใช้ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยา นาสปอร์เชื้อราที่แยกได้ มาวางลงบนสไลด์ ศึกษารู ปร่ างลักษณะ
ต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในสปอร์ ของเชื้ อรา ใช้หลอดหยด (pasteur pipette) ดู ดสปอร์ จากน้ าวางบนสไลด์ หยดด้วย
polyvinyl alcohol lacto glycerol (PVLG) และ Melzer’s reagent ปิ ดทับ ด้ว ยแผ่น ปิ ดสไลด์( cover glass) แล้วน ามาตรวจดู
ลักษณะต่าง ๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษารู ปร่ างลักษณะสปอร์ เช่น ขนาดสปอร์ สิ่ งตกแต่งที่ผิวสปอร์ จานวนชั้นของ
ผนังสปอร์ และเส้นใยค้ าจุนสปอร์ (hyphal attachment) เป็ นต้น ตามจาแนกชนิ ดของเชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาโดยใช้
คู่มือของ Schenck และ Perez (1987) ร่ วมกับการจาแนกชนิดโดยใช้ฐานข้อมูล INVAM (http://invam.caf.wvu.edu)

ผลและวิจารณ์ผล
การสารวจพรรณพืชและเก็บตัวอย่ างเชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซา
จากการรวบรวมและสุ่มเก็บดิน จานวน 71 ตัวอย่าง ในบริ เวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช โดยสุ่มเก็บ
ดิ นบริ เวณรากไม้พืชตระกูลถัว่ จานวน 42 ชนิ ด จากพื้นที่ ป่า 10 แปลง (ตารางที่ 1) ได้แก่ พื้นที่ ป่าแปลงที่ 1 (5 ชนิ ดพืช)
พื้นที่ป่าแปลงที่ 2 (9 ชนิดพืช) พื้นที่ป่าแปลงที่ 3 (5 ชนิดพืช) พื้นที่ป่าแปลงที่ 4 (10 ชนิดพืช) พื้นที่ป่าแปลงที่ 5 (8 ชนิดพืช)
พื้นที่ป่าแปลงที่ 6 (10 ชนิดพืช) พื้นที่ป่าแปลงที่ 7 (4 ชนิดพืช) พื้นที่ป่าแปลงที่ 8 (3 ชนิดพืช) พื้นที่ป่าแปลงที่ 9 (10 ชนิดพืช)
และพื้นที่ป่าแปลงที่ 10 (7 ชนิดพืช) พบไม้ยนื ต้นตระกูลถัว่ จานวนทั้งสิ้น 42 ชนิด ดังนี้ มะกล่าต้น, พฤกษ์, ชงโคนา, มะเค็ง,
ประดู่, แดง, หนามหัน, พันชาด, ส้มเสี๊ ยว, สี เสี ยด, กะพี้, กุ๊ก, มะค่าแต้, ชะเอม, ตาแยป่ า, โมกมัน, เกล็ดปลาช่อน, เกล็ดปลา
หมอ, ชะคราม, ตะแบก, ปี ป, มะขาม, มะขามโคก, ขี้เถ้าหนอน, พยุง, ครามป่ า, ลูกใต้ใบ, นนทรี , ขี้เหล็ก, ชัยพฤกษ์, ฟันฟื ม,
หิ่ งเม่นน้อย, สะเดา, สะเดาป่ า, หญ้าสองปล้อง, ทับแทว, ทานาคา, สะเดาช้าง, สาธร, เสี๊ ยว, อัญชัญป่ า และฉนวน (ตารางที่ 1)
จากการสารวจชนิ ดของพรรณพืชในบริ เวณพื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติหนองเต็ง-จักราช พบว่า พืชประจาถิ่นที่สารวจพบมาก
ที่สุด คือ ไม้แดง สารวจพบได้ท้ งั แปลงที่ 1, 2, 6, 7, 9 และ 10 รองลงมาคือ พันชาด, ประดู่ และเกล็ดปลาช่อน ที่พบในแปลง
ที่ (1, 2, 4, 10), (2, 4, 5, 9) และ (4, 5, 6, 10) ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
การแยกและจาแนกเชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาในดินบริเวณรากพืชตระกูลถั่ว
จากการสารวจและเก็บตัวอย่างดินบริ เวณรอบรากพืชตระกูลถัว่ ในพื้นที่ป่าจักราช-หนองเต็ง จานวน 71 ชุดดิน ใน
พื้นที่ป่า 10 แปลง แล้วนามาแยกชนิดของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา และจัดจาแนกชนิดของเชื้อราโดยอาศัยลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สามารถแยกเชื้อราอาบัสคูล่าร์ ได้ท้ งั สิ้ น 469 ไอโซเลต เชื้อรา AMF ที่อาศัยในบริ เวณ
พื้ น ที่ ร ากพื ช ตระกูล ถั่ว พบมากที่ สุ ด อยู่ใ นสกุล Glomus (376 ไอโซเลต) รองลงมาได้แ ก่ Acaulospora (56 ไอโซเลต),
Entrophospora (24 ไอโซเลต), Gigaspora (9 ไอโซเลต), และพบน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ราในสกุ ล Scutellospora (4 ไอโซเลต)
ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
เมื่อเปรี ยบกับพรรณพืชที่สารวจพบการอยูอ่ าศัยร่ วมกันของเชื้ อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาในพื้นที่ป่าหนองเต็ง
พบว่า พืชที่มีปริ มาณไอโซเลตของเชื้อรา AMF มากที่สุดคือ เกล็ดปลาช่อน และกะพี้ จานวน 15 ไอโซเลต รองลงมาคือ แดง
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(14 ไอโซเลต), ชะเอม (12 ไอโซเลต) ในขณะที่พนั ชาด, ชงโคนา, ส้มเสี๊ ยว, ชะคราม และเกล็ดปลาหมอ พบเชื้อราอย่างละ
10 ไอโซเลต ซึ่ งเชื้ อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาที่พบจากการสารวจทุกพื้นที่ ป่าจะมีความแตกต่างกันทั้งด้านปริ มาณ และ
ความหลากหลายของสกุลเชื้อรา
จากผลการทดลองแสดงให้เห็ นถึ งความหลากหลายของพรรณพืชและสกุลของเชื้ อรา AMF ในแต่ละพื้นที่ ที่
แตกต่างกัน เชื้อราที่พบมากที่สุดอยูใ่ นสกุล Glomus พบรองลงมาคือ Acaulospora ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษาเชื้อรา AMF
ในประเทศไทย ซึ่ งพบว่าเชื้ อราในสกุล Glomus และ Acaulospora มีความถี่ในการพบมากที่สุด (เมธาวีการณ์ และโสภณ,
2554; กุลวดี, 2556) สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ ความหลากหลายของเชื้อรา AMF มีมากบริ เวณรากของต้นพืชตระกูลถัว่
โดยพบเชื้ อราสกุล Glomus ในทุ กพื้นที่ ที่ทาการศึ กษา ทั้งนี้ เนื่ องจาก Glomus เป็ นสกุลเชื้ อราที่ มีความทนทานต่อความ
หลากหลายของดินมีความสามารถในการแข่งขัน และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้สูง (Songachan and Kayang, 2011)
การกระจายตัวของเชื้ อรา AMF มี ความสัมพันธ์กับความเป็ นกรด-ด่างของดิ น ความชื้ นของดิ น และอัตราส่ วนระหว่าง
คาร์บอนและไนโตรเจน (นาฏยา, 2556)

91
1 80
2
34
5

7
6

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่แปลงสุ่มเก็บตัวอย่างดินของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช
จังหวัดนครราชสี มา
หมายเหตุ หมายเลข 1. และ 2. คือ สังคมพืชป่ าเต็งรัง
หมายเลข 3. และ 4. คือ สังคมป่ าเบญจพรรณ
หมายเลข 5. คือ สังคมป่ าปลูกใหม่
หมายเลข 6. คือ สังคมป่ าเต็งรัง
หมายเลข 7. คือ สังคมป่ าดั้งเดิม
หมายเลข 8, 9 และ 10. คือ สังคมป่ าดั้งเดิม (ป่ าเต็งรังผสมป่ าเบญจพรรณ)
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ตารางที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราอาบัสคูลาไมคอไรซา ของพืชตระกูลถัว่ ในบริ เวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
หนองเต็ง-จักราช จาแนกตามชนิดพืช และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อราระดับสกุล (Genera)
จีนสั
แปลง
ชนิดพืช
Glomus Gigaspor Scutellospora Acaulospor Entrophospora
a
a
ทดสอบ
1
สะเดาป่ า (Azadirachta indica)
3
0
0
5
0
สังคมพืช หนามหัน (Acacia comosa)
4
0
0
4
0
ป่ าเต็งรัง แดง (Xylia xylocarpa)
5
0
0
4
0
พันชาด (Erythrophleum
8
2
0
0
0
succirubrum)
ชงโคนา (Bauhinia racemosa)
9
0
0
1
0
2
ส้มเสี๊ ยว (Bauhinia malabarica)
10
0
0
0
0
สังคมพืช สี เสี ยด (Acacia catechu)
1
0
0
2
2
ป่ าเต็งรัง กะพี้ (Dalbergia cultrata)
12
2
0
0
1
กุ๊ก (Lannea coromandelica)
5
0
0
3
0
ขี้หนอน (Zollingeria dongnaiensis)
8
0
0
0
0
แดง (Xylia xylocarpa)
12
0
0
2
0
ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus)
3
0
0
2
0
มะค่าแต้ (Sindora siamensis)
10
0
0
0
0
พันชาด (Erythrophleum
7
0
0
0
0
succirubrum)
3
ชะเอม (Glycyrrhiza glabra)
9
0
0
0
3
สังคมป่ า ตาแยป่ า (Laportea interrupta)
6
0
1
0
1
เบญจพรรณ มะเค็ง (Dialium cochinchinease)
1
0
0
2
1
โมกมัน (Wrightia arborea)
3
0
0
1
1
หนามหัน (Acacia comosa)
6
0
0
0
1
4
เกล็ดปลาช่อน (Phyllodium
12
2
0
1
0
pulchellum)
สังคมป่ า เกล็ดปลาหมอ (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
ปี ป (Millingtonia hortensis)
3
0
1
3
0
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พันชาด (Erythrophleum
succirubrum)
มะขาม (Tamarindus indica)
พฤกษ์ (Albizia lebbeck)
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0

0

0

1

4
6
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ตารางที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราอาบัสคูลาไมคอไรซา ของพืชตระกูลถัว่ ในบริ เวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
หนองเต็ง-จักราช จาแนกตามชนิดพืช และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อราระดับสกุล (Genera) (ต่อ)
จีนสั
แปลง
ชนิดพืช
Glomus Gigaspor Scutellospora Acaulospor Entrophospora
a
a
ทดสอบ
5
เกล็ดปลาช่อน (P. pulchellum)
9
0
0
0
0
สังคมป่ า ขี้เถ้าหนอน (Grewia eriocarpa)
3
0
0
1
0
ปลูกใหม่ ครามป่ า (Indigofera galegoides)
6
0
0
1
1
นนทรี (Peltophorum pterocarpum)
8
0
0
0
1
ประดู่ (P. macrocapus)
5
1
0
1
1
พยุง (Dalbergia cochinchinensis)
5
0
0
0
0
พฤกษ์ (Albizia lebbeck)
6
0
0
0
0
ลูกใต้ใบ (Phyllanthus niruri)
8
0
0
0
0
6
เกล็ดปลาช่อน (P. pulchellum)
3
0
0
0
0
สังคม
เกล็ดปลาช่อนใหม่ (Phyllodium sp.)
5
0
0
0
0
ป่ าเต็งรัง ขี้เหล็ก (Senna siamea)
6
0
1
1
0
ครามป่ า (I. galegoides)
6
0
0
0
0
ชัยพฤกษ์ (Cassia javanica)
7
0
0
0
0
แดง (X. xylocarpa)
4
0
0
2
0
ฟันฟื ม (Fimbristylis rigidula)
7
0
0
1
1
มะกล่าต้น (Adenanthca pavonina)
4
0
0
0
0
มะค่าแต้ (S. siamensis)
4
0
0
1
0
หิ่ งเม่นน้อย (Crotalaria pallida)
5
1
1
1
1
7
เกล็ดปลาหมอ (P. elegans)
8
0
0
0
0
สังคม
แดง (X. xylocarpa)
7
0
0
0
1
ป่ าดั้งเดิม ปี ป (Millingtonia hortensis)
7
0
0
1
0
สะเดา (Azadirachta indica)
5
0
0
3
0
8
กะพี้ (D. cultrata)
4
0
0
1
0
ป่ าดั้งเดิม เกล็ดปลาหมอ (P. elegans)
9
0
0
1
0
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(เต็งรังผสม หญ้าสองปล้อง (H.
ป่ าเบญจ pseudointerrupta)
พรรณ)

4

0

0
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ตารางที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราอาบัสคูลาไมคอไรซา ของพืชตระกูลถัว่ ในบริ เวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
หนองเต็ง-จักราช จาแนกตามชนิดพืช และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อราระดับสกุล (Genera) (ต่อ)
จีนสั
แปลง
ชนิดพืช
Glomus Gigaspor Scutellospora Acaulospor Entrophospora
a
a
ทดสอบ
9
ทับแทว (Pterolobium integrum)
4
0
0
0
0
ป่ าดั้งเดิม ทานาคา (Hesperethusa crenulata)
5
0
0
0
0
(เต็งรังผสม ประดู่ (P. macrocapus)
6
0
0
0
0
ป่ า
เบญจ
พฤกษ์ (A. lebbeck)
5
0
0
2
1
พรรณ)
แดง (X. xylocarpa)
5
0
0
1
0
สะเดาช้าง (A. excelsa)
5
0
0
0
0
สาธร (Millettia leucantha)
3
0
0
1
0
เสี๊ ยว (B. malabarica)
6
0
0
1
1
หญ้าสองปล้อง (H.
7
0
0
0
0
pseudointerrupta)
อัญชัญป่ า (Clitoria macrophylla)
6
0
0
0
0
10
เกล็ดปลาช่อน (P. pulchellum)
8
0
0
2
0
ป่ าดั้งเดิม ชงโคนา (B. racemosa)
6
0
0
0
1
(เต็งรังผสม แดง (X. xylocarpa)
6
0
0
0
0
ป่ า
เบญจ
พันชาด (E. succirubrum)
5
0
0
1
0
พรรณ)
พฤกษ์ (A. lebbeck)
6
0
0
0
0
ฉนวน (D. nigrescens)
5
0
0
0
0
อัญชัญป่ า (C. macrophylla)
4
0
0
1
1

สรุ ปผลการวิจัย
จากการส ารวจและจาแนกเชื้ อ ราอาบัส คู ล่ า ร์ ไ มคอร์ ไ รซาบริ เวณดิ นรอบรากพื ช ตระกูล ถั่ว ในพื้ นที่ ป่าสงวน
แห่ งชาติจกั ราช-หนองเต็ง จานวน 71 ตัวอย่างดิน ในบริ เวณพื้นที่ป่า 10 แปลง พบว่าในบริ เวณพื้นที่ป่าแต่ละแปลงมีความ
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หลากหลายของชนิ ดและปริ มาณของเชื้อราอาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ ไรซาแตกต่างกันมาก แปรผันตามชนิ ดพรรณของพืชตระกูล
ถัว่ ในแต่ละแปลง งานวิจยั นี้ เป็ นการสารวจเบื้องต้นเพื่อนาไปสู่ การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเชื้อรา อาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ ไร
ซามีที่ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืชตระกูลถัว่ ในพื้นที่ ซึ่ งสาคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าใน
ประเทศไทยในลาดับต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ ได้รับทุนอุดหนุ นโครงการวิจยั จากงบประมาณแผ่นดิ นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี ส าน
ภายใต้โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัต นราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี ชุดโครงการอนุ รักษ์
พันธุ กรรมพืช (อพ.สธ.) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ สานักงานป่ าสงวน
แห่งชาติป่าหนองเต็ง-จักราช ที่ได้อานวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่าง

เอกสารอ้างอิง
กุลวดี คาภีระ. 2556. อิทธิ พลของราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาและสารที่ปลดปล่อยจากรากพืชที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของ
ต้นกล้ายางพารา. วิทยานิพนธ์ปริ ญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่.
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ศักยภาพการให้ ผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ 7 พันธุ์ ใน 2 ฤดูปลูก
Yield Potentials of 7 New Cultivars of Mungbean in 2 Planting Seasons
รัชตา ทนวิทูวตั ร 1*
Ratchata Tonwitowat1*

บทคัดย่อ
การหาศักยภาพการให้ผลผลิตของถัว่ เขียวพันธุ์ใหม่ 7 พันธุ์ใน 2 ฤดูปลูก ได้ปลูกทดลองระหว่างเดือนธันวาคม
2558 ถึ ง กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 (ฤดู แ ล้ง ) และกัน ยายนถึ ง พฤศจิ ก ายน 2559 (ฤดู ป ลายฝน) ที่ ค ณะเทคโนโลยี ก าร เกษตร
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุ รี วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ า 7 พัน ธุ์ ได้แ ก่ พัน ธุ์ KUML1, KUML2,
KUML3, KUML4, KUML5, KUML8 และชัยนาท84-1 ผลการทดลองพบว่า ถัว่ เขียวทุกพันธุ์ให้ความสู งต้นในฤดูปลายฝน
สู งกว่าฤดูแล้งเฉลี่ย 35 เปอร์ เซ็นต์ มีจานวนข้อมากกว่า 2-3 ข้อ อีกทั้งเก็บเกี่ยวได้เร็ วกว่า 1-3 วัน ในฤดูแล้ง KUML3 เป็ น
พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสู งกว่าพันธุ์อื่น (213.6 กิโลกรัมต่อไร่ ) โดยมีจานวนฝักและน้ าหนักเมล็ดต่อต้นเท่ากับ 25.1 ฝักและ 25.0
กรัม แต่ในฤดูปลายฝน กลับเป็ น KUML2 และ KUML8 ที่ให้ผลผลิตต่อไร่ มากกว่า เฉลี่ย 280.0 กิโลกรัมต่อไร่ (จานวนฝัก
22.4-22.8 ฝักต่อต้น และน้ าหนักเมล็ด 26.0 กรัมต่อต้น) อย่างไรก็ตาม KUML8 ให้ค่าดัชนี เก็บเกี่ยวสู งสุ ดในฤดูแล้งเท่ากับ
0.39 ส่ วน KUML3 ได้ค่าสู งสุ ดในฤดูปลายฝนเฉลี่ย 0.25 และจากผลการวิเคราะห์ปริ มาณแป้ งและโปรตีนในเมล็ดถัว่ เขียว
ทั้ง 7 พันธุ์ KUML1และ KUML2 ให้ปริ มาณแป้ ง 37-38 เปอร์ เซ็ นต์ ซึ่ งสู งกว่าพันธุ์อื่นๆ 2-3 เปอร์ เซ็ นต์ ขณะที่ ปริ มาณ
โปรตีนของทุกพันธุ์เฉลี่ยอยูท่ ี่ 24-25 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ : ถัว่ เขียวพันธุ์ใหม่, 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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บทนา
ปั ญหาวิกฤตภัยแล้งมี แนวโน้มทวีความรุ นแรงในอนาคต ทาให้กรมชลประทานต้องหยุดการจ่ายน้ าลงคลอง
ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงกับพื้นที่ ในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 22 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดปทุมธานี โดยรั ฐบาลแนะนาให้
เกษตรกรหยุดทานาปรังแล้วหันมาปลูกพืชทางเลือกที่ ใช้น้ าน้อยทดแทน ภาคเกษตรกรเองต้องวางแผนและเตรี ยมความ
พร้อมในการเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับแหล่งผลิตของตนเอง ต้องคานึงถึงการจัดการน้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการผลิต
ส่ วนภาครัฐก็ตอ้ งวางแผนและเตรี ยมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกร เลือกชนิ ดพืชให้เหมาะสมกับแหล่งผลิตโดยคานึ งถึงการ
จัดการน้ าอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเช่ นกัน อี กทั้งยังต้องเชื่ อมโยงการผลิ ตสู่ ตลาดและอุตสาหกรรมแปรรู ปอย่างครบวงจร
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร สร้างมูลค่าเพิม่ และความยัง่ ยืนให้กบั อุตสาหกรรม (อดิศกั ดิ์, 2558) ถัว่ เขียวเป็ นพืชทางเลือก
ชนิดหนึ่งที่น่าสนใจและรัฐบาลส่งเสริ มให้ปลูกเพื่อสูภ้ ยั แล้ง เนื่องจากทั้งปลูกง่ายอายุการเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 65-70 วัน เหมาะ
สาหรับเกษตรกรที่จะเลือกปลูกทดแทนข้าวนาปรัง หรื อปลูกก่อนข้าวโพดในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยปลูกก่อนการทานา
หรื อปลูกพืชไร่ หลัก ช่วยตัดวงจรการระบาดของศัตรู พืช และบารุ งรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากการสารวจในปี 2558
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกถัว่ เขียว 829,145 ไร่ มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ 4,146 ตัน แต่หน่วยงานภาครัฐผลิตได้เพียง 617 ตัน
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15 ของความต้องการเมล็ดพันธุ์ท้ งั ประเทศ ราคาจาหน่ ายทัว่ ไปในท้องตลาด 60-70 บาทต่อกิ โลกรัม
ผลผลิตเฉลี่ย 117-300 กิโลกรัมต่อไร่ ขึ้นกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการจัดการ ความต้องการใช้ผลผลิตเมล็ดภายในประเทศ
ประมาณ 100,000 ตันต่อปี ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์เช่น วุน้ เส้น แป้ ง และเพาะถัว่ งอก ราคาเมล็ดที่ รับซื้ อใน
ตลาดอยู่ที่กิโลกรัมละ 34-38 บาท ตลาดนาเข้าที่ สาคัญคือ พม่า ซึ่ งมีพ้ืนที่ ปลูกเป็ นอันดับสองรองจากอินเดี ย ส่ วนตลาด
ส่งออกอย่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีศกั ยภาพในการรับซื้อได้อีกปริ มาณมาก นับว่ายังมีโอกาสสูงในการปลูกถัว่ เขียวเพื่อ
ทารายได้ของเกษตรกรไทย (พีระศักดิ์ , 2559 และจุดประกาย, 2558) ในระหว่างปี พ.ศ.2548-2554 ทั้งหน่ วยงานของกรม
วิชาการเกษตร สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ทุนส่ งเสริ มกลุ่มนักวิจยั อาชีพโครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาพันธุ์ถวั่ เขียวไทย ได้
พัฒนาสายพันธุ์ถวั่ เขียวสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผิตสู ง ขนาดเมล็ดโต ต้านทานโรคใบจุด และโรคราแป้ ง เหมาะกับปลูกในฤดู
แล้ง ซึ่งได้วางแผนขยายผลเทคโนโลยีการผลิตถัว่ เขียวในระยะต่อไปคือ การทดสอบพันธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นพันธุ์และ
การผลิตสู่เกษตรกร(พีระศักดิ์, 2558) ดังนั้นในฐานะสถาบันทางการศึกษาของภาครัฐด้านการเกษตรที่สอนและวิจยั ในพื้นที่
จึ งได้ขออนุ เคราะห์เมล็ดพันธุ์ถวั่ เขียวพันธุ์ใหม่จากกลุ่มนักวิจัยอาชี พเพื่อพัฒนาถัว่ เขี ยวไทย 6 พันธุ์และอีก 1 พันธุ์จาก
ศูนย์วิจยั พืชไร่ ชยั นาท กรมวิชาการเกษตร เพื่อปลูกทดสอบหาศักยภาพการให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของถัว่ เขียวทั้ง 7
พันธุ์ ทั้งในฤดูแล้งและฤดูปลายฝน ทั้งนี้เพื่อนาสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ถวั่ เขียวต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
การปลูกทดลองหาศักยภาพการให้ผลผลิตของถัว่ เขียวพันธุ์ใหม่ใน 2 ฤดูปลูก ระหว่างเดื อนธันวาคม 2558 ถึง
กุมภาพันธ์ 2559 (ฤดู แล้ง) และกันยายนถึ งพฤศจิ กายน 2559 (ฤดู ปลายฝน) ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ในบล็อก (RCBD) จานวน 3 ซ้ า ทั้งสิ้ น 7 พันธุ์ได้แก่
ถัว่ เขียวพันธุ์ KUML1, KUML2, KUML3, KUML4, KUML5 และ KUML8 จากกลุ่มนักวิจยั อาชีพเพื่อพัฒนาพันธุ์ถวั่ เขียว
ไทยโดย ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรี นิเวศน์ พันธุ์ชยั นาท84-1 (CN84-1) จากศูนย์วจิ ยั พืชไร่ ชยั นาท กรมวิชาการเกษตร เตรี ยมดินโดย
ไถ 1 ครั้งแล้วพรวนพร้อมหว่านปุ๋ ยคอกอัตรา 2 ตันต่อไร่ ยกร่ องปลูกระยะ 75 เซนติเมตร ปลูก 2 แถวต่อร่ อง ระยะระหว่าง
แถว 40 เซนติเมตร ระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม ขนาดแปลงย่อย 18 ตารางเมตร ก่อนปลูกคลุกเมล็ดพันธุ์ถวั่
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เขียวด้วยไรโซเบียมสาหรับถัว่ เขียว ใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 16–16–16 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมปลูก กาจัดวัชพืชด้วยจอบที่
15 วันหลังปลูก เก็บเกี่ยวฝักแห้งในระยะ R7-R8 เมื่อเปลือกฝักเปลี่ยนเป็ นสี ดา หรื อสี ฟางข้าวในพันธุ์ KUML5 การบันทึก
ข้อมูลประกอบด้วย ลักษณะทางเกษตรบางประการ (ความสู งต้นและจานวนข้อ ณ.วันเก็บเกี่ ยว อายุวนั ดอกแรกบาน 50
เปอร์ เซ็นต์ อายุวนั ติดฝักแรกและอายุเก็บเกี่ยว) องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต (ความยาวฝัก จานวนฝักต่อต้น จานวน
เมล็ดต่อฝัก น้ าหนัก 1,000 เมล็ด ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ และดัชนี เก็บเกี่ยว) และค่าวิเคราะห์ปริ มาณแป้ งและโปรตีนในเมล็ดถัว่
เขียวแต่ละพันธุ์จากฤดูปลายฝนของฤดูปลายฝน

ผลและวิจารณ์ผล
ลักษณะทางเกษตรบางประการ ( ตารางที่ 1)
ความสูงต้น และจานวนข้อ ณ.วันเก็บเกี่ยวของถัว่ เขียวพันธุ์ใหม่ 7 พันธุ์ พบว่า เฉพาะความสูงต้นในฤดูปลายฝนที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ โดยถัว่ เขียวทุกพันธุ์ให้ความสู งต้นและจานวนข้อในช่วงปลายฝนสู งกว่าช่วงแล้ง
เฉลี่ย 26.1-38.0 เซนติเมตร และ 2-3 ข้อ ความสู งของต้นถัว่ เขียวเฉลี่ยในฤดูแล้งอยูท่ ี่ 56.6 เซนติเมตร และมีจานวนข้อ 6-8
ข้อ ขณะที่ในฤดูปลายฝน พันธุ์ KUML1 และ CN84-1 เป็ นพันธุ์ที่มีความสู งเฉลี่ย 91.9–92.4 เซนติเมตรซึ่ งสู งกว่าพันธุ์อื่นๆ
ประมาณ 4-9 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยทุกพันธุ์ให้จานวนข้อ 9-10 ข้อ ทั้งนี้ ดว้ ยฤดูการผลิตที่ต่างกัน สภาพฟ้าอากาศต่างกัน ทา
ให้การเจริ ญเติบโตในฤดูแล้งที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 22-23องศาเซลเซี ยส มีปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยต่ามาก ต้องมีการให้น้ าเป็ นระยะ
ส่ งผลให้มีถวั่ เขียวชะงักการเจริ ญเติบโต ต้นเตี้ย มีจานวนข้อลดลง ซึ่ งศูนย์วิชยั พืชไร่ ชยั นาท (2552) ได้รายงานว่า สาหรับ
การปลูกถัว่ เขียวในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ควรหลีกเลี่ยงช่วงที่มีอุณหภูมิต่ากว่า 15 องศาเซลเซียส เนื่องจากทาให้ตน้
ถัว่ เขียวชะงักการเจริ ญเติบโตและแคระแกร็ น
วันดอกแรกบาน 50 เปอร์ เซ็นต์ วันฝักแรกแก่ และวันเก็บเกี่ยว กลับพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง
ทางสถิติเฉพาะฤดูปลูกช่วงแล้ง ถัว่ เขียวที่ปลูกในช่วงแล้งใช้ระยะเวลาในการพัฒนาถึงวันดอกแรกบาน 50 เปอร์เซ็นต์นาน
กว่าฤดูปลายฝน 1-5 วัน มีผลให้วนั ฝักแรกแก่ และวันเก็บเกี่ยวช้ากว่า 1-3 วันเช่นกัน พันธุ์ KUML8 มีวนั ดอกแรกบาน 50
เปอร์ เซ็นต์ วันฝักแรกแก่ และวันเก็บเกี่ยวในทั้งสองฤดูปลูกใกล้เคียงกันและเร็ วกว่าพันธุ์อื่นเฉลี่ย 34-35 วัน 48-49 วันและ
62-63 วัน ตามลาดับ ขณะที่ในช่วงแล้ง KUML4, KUML5 และ CN84-1 เป็ นพันธุ์ที่ใช้เวลาพัฒนาในช่วงนี้นานกว่าพันธุ์อื่น
อยู่ 2-3วัน แต่ก็ไม่ต่างจากพันธุ์อื่นในช่วงปลายฝน สมทรง และคณะ (2538) พบว่า การปลูกถัว่ เขียวในช่วงปลายฝน ที่ได้รับ
ปริ มาณแสงลดลงจะส่งผลให้อายุวนั ออกดอกสั้นลง ขนาดเมล็ดหรื อน้ าหนัก 100 เมล็ดลดลง
องค์ ประกอบผลผลิต (ตารางที่ 2 )
ถัว่ เขียวพันธุ์ใหม่ทุกพันธุ์ให้องค์ประกอบผลผลิตทุกลักษณะต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในทั้งสองฤดูปลูก
จานวนฝั กต่อต้น น้ าหนักเมล็ดต่อต้นและน้ าหนัก 1000 เมล็ดของถัว่ เขียวแต่ละพันธุ์มีความแตกต่างในต่างฤดูปลูก พันธุ์
KUML2, และ KUML8 ให้ค่าเฉลี่ยจานวนฝักและน้ าหนักต่อต้นสูงในทั้งสองฤดูปลูกเฉลี่ย 18-23 ฝัก ส่วนพันธุ์ KUML3 ให้
ค่าเฉลี่ ยของทั้งสองลักษณะนี้ สูงกว่าพันธุ์อื่นเฉพาะในช่ วงปลูกฤดูแล้งเท่านั้นคือ 25 ฝั กและ 25 กรั ม ตามลาดับ ขณะที่
KUML5 ให้ค่าองค์ประกอบทั้งสองต่ ากว่าทุกพันธุ์และทุกฤดูปลูก เฉลี่ยมีเพียง 11-14 ฝั กและได้น้ าหนักเมล็ด 11.2-12.4
กรัมต่อต้น สาหรับความยาวฝักและจานวนเมล็ดต่อฝั กพบว่า ถัว่ เขียวแต่ละพันธุ์ให้ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันในทั้งสองฤดูปลูก
ระหว่าง 9.9-11.2 เซนติ เมตรและ 11-13 เมล็ดต่อฝั ก ในส่ วนขนาดเมล็ด KUML8 มี ขนาดเมล็ดใหญ่ในทั้งสองฤดู ปลูก
น้ าหนัก 1000 เมล็ดหนัก 73.9 และ 74.3 กรัม โดยที่ KUML1 และKUML3 มีขนาดใกล้เคียงกับ KUML8 ในช่วงปลูกฤดูแล้ง
แต่ในฤดูปลายฝนกลับพบว่า น้ าหนักเมล็ด 1000 เมล็ดของพันธุ์อื่นๆจะน้อยกว่า KUML8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ พันธุ์
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CN84-1 มีขนาดเมล็ดเล็กที่ สุดในพันธุ์ท้ งั หมดที่ ปลูกทดสอบ มีน้ าหนัก 1000 เมล็ด 68.2 กรัมในช่วงแล้ง และกลับลดลง
เหลือเพียง 66.4 กรัมในฤดูปลายฝน ซึ่ งจากผลงานวิจยั ของจานุ ลกั ษณ์ และคณะ(2559) ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์หลักถัว่ เขียวพันธุ์
ใหม่ท้ งั 6 พันธุ์จากโครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาพันธุ์ถวั่ เขียวไทย โดยวิธีหว่านใช้เมล็ดพันธุ์อตั รา 3 กิโลกรัมต่อไร่
ในช่ ว งปลายฝนเดื อ นกั น ยายนถึ ง ธั น วาคม 2558 ณ.มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา สถาบั น วิ จั ย
เทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดลาปาง ก็พบเช่นเดียวกันว่า KUML3, KUML8 และ KUML1 มีจานวนฝักต่อต้นมากกว่าพันธุ์
อื่นเฉลี่ย 19-22 ฝักต่อต้น จานวนเมล็ดต่อฝักเฉลี่ยของทุกพันธุ์อยูท่ ี่ 11-13 เมล็ดต่อฝัก KUML3 และ KUML8 มีเมล็ดขนาด
ใหญ่ น้ าหนัก 1000 เมล็ด 86.9 และ 82.9 กรัม ตามลาดับ
ผลผลิต และปริมาณโปรตีนและแป้งในเมล็ด(ตารางที่ 3)
ผลผลิตเมล็ดที่เก็บเกี่ยวได้และค่าดัชนี เก็บเกี่ยวจากทุกพันธุ์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติในทั้งสองฤดู
ปลูก ในช่วงปลายฝนพันธุ์ส่วนใหญ่ของถัว่ เขียวให้ผลผลิตมากกว่าฤดูแล้ง โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตั้งแต่ 35.8- 101.0 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ยกวันพันธุ์ KUML3 และ KUML4 ที่กลับได้ปริ มาณลดลงเฉลี่ย 32.5 และ 6.9 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ทั้งสองพันธุ์พบอาการของโรคโคนเน่า รากเน่า จึงทาให้ผลผลิตลดลงในฤดูน้ ีที่มีอุณหภูมิและความชื้นค่อนข้างสู ง มีน้ าขัง
ในร่ องปลูกเป็ นระยะ เป็ นสภาพที่เหมาะกับการเกิดโรค (ศูนย์วิจยั พืชไร่ ชยั นาท, 2552) อย่างไรก็ตาม พันธุ์ KUML3 เป็ น
พันธุ์ที่ให้ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ยสู งสุ ด 213.6 กิ โลกรัมต่อไร่ ในฤดูแล้ง ขณะที่ ในฤดูปลายฝนมีพนั ธุ์ KUML2 และ KUML8 ที่
ให้ผลผลิตเมล็ดสู งเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือ 279.9 และ 278.8 กิ โลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ส่ วน KUML5 ให้ผลผลิตต่ าในทั้ง
สองฤดู ซึ่ งเท่ากับ 95.9 (ฤดูแล้ง) และ 131.7 (ฤดูปลายฝน) กิ โลกรัมต่อไร่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลงานของจานุลกั ษณ์ และ
คณะ(2558) ซึ่ งพบว่า พันธุ์ KUML3 ให้ผลผลิตสู งสุ ด เฉลี่ย 252.0 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่พนั ธุ์ KUML5 ที่มีเปลือกฝักสี ฟาง
ข้าวได้ผลผลิตเมล็ดต่าสุดเพียง 80.0กิโลกรัมต่อไร่ ในทางตรงข้ามกับผลผลิต ค่าดัชนีเก็บเกี่ยวของถัว่ เขียวเกือบทุกพันธุ์จะมี
ค่าสูงในฤดูแล้งและลดลงระหว่าง 0.07-0.21 โดยเฉพาะพันธุ์ KUML5 ที่ลดลงมากที่สุด ในฤดูแล้งพันธุ์ KUML8 เป็ นพันธุ์ที่
ให้ค่าดัชนี เก็บเกี่ ยวสู งสุ ด 0.39 แต่ในฤดูปลายฝนกลับเป็ น KUML3 ที่ มีค่าสู งกว่าพันธุ์อื่นโดยเท่ากับ 0.25 นอกจากนี้ ยงั
พบว่าพันธุ์ CN84-1 เป็ นพันธุ์ที่มีค่าดัชนี เก็บเกี่ ยวผันแปรตามฤดูปลูกต่ าที่ สุด เฉลี่ยระหว่าง 0.20 (ฤดูแล้ง) และ 0.21 (ฤดู
ปลายฝน)
จากผลวิเคราะห์ ปริ มาณโปรตี นและแป้ งจากผลผลิ ตเมล็ดถัว่ เขี ยวฤดู ปลายฝนโดยห้องปฏิ บัติการเทคโนโลยี
เอนไซม์และการใช้ประโยชน์จุลินทรี ย ์ ฝ่ ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ปริ มาณโปรตีนในเมล็ดถัว่ เขียวทุกพันธุ์ใกล้เคียงกัน
เฉลี่ ย อยู่ที่ 23.48-24.75 เปอร์ เ ซ็ น ต์ พัน ธุ์ KUML1และ KUML2 มี แ นวโน้ม ให้ป ริ ม าณแป้ ง ในเมล็ด สู ง กว่า พัน ธุ์ อื่ น 3-4
เปอร์เซ็นต์ หรื อเท่ากับ 37.93 และ37.40 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ความสูงต้น จานวนข้อ ณ.วันเก็บเกี่ยว วันดอกแรกบาน 50% วันฝักแรกแก่ และวันเก็บเกี่ยวของ
ถัว่ เขียวพันธุ์ใหม่ 7 พันธุ์ ในฤดูแล้ง (ธค58- กพ59 ) และฤดูปลายฝน (กย-พย 59)
ความสูงต้น
จานวนข้อ
วันดอกแรกบาน
วันฝักแรกแก่
วันเก็บเกี่ยว
(เซนติเมตร)
50% (วัน)
(วัน)
(วัน)
พันธุ์
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
ฝน
ฝน
ฝน
ฝน
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
1/
F-test
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.
ตารางที่ 2 ลักษณะองค์ประกอบผลผลิตของถัว่ เขียวพันธุ์ใหม่ 7 พันธุ์ในฤดูแล้ง (ธค58- กพ59) และฤดูปลายฝน
(กย-พย 59)
จานวนฝักต่อต้น
ความยาวฝัก
จานวนเมล็ด
น้ าหนักเมล็ด
น้ าหนัก 1000เมล็ด
(ฝัก)
(เซนติเมตร)
ต่อฝัก
ต่อต้น (กรัม)
(กรัม)
พันธุ์
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
ฝน
ฝน
ฝน
ฝน
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
1/
F-test
**
**
*
**
*
**
**
**
**
**
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.
ตารางที่ 3 ผลผลิต ดัชนีเก็บเกี่ยวของถัว่ เขียวพันธุ์ใหม่ 7 พันธุ์ในฤดูแล้ง(ธค58- กพ59 ) และฤดูปลายฝน
(กย-พย 59) ปริ มาณโปรตีนและแป้ ง (dry weight basis) ของเมล็ดถัว่ เขียวพันธุ์ต่างๆ
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ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่ )
พันธุ์
แล้ง
ปลายฝน
KUML1
105.1f
186.6c
KUML2
178.9c
279.9a
KUML3
213.6a
181.1c
KUML4
160.4d
153.5cd
KUML5
95.9f
131.7d
KUML8
195.5b
278.8a
CN84-1
144.3e
235.2b
CV%
8.05
9.10
1/
F-test
**
**
LSD 0.5
14.3
33.8
LSD0.1
20.0
47.4
1/
** indicate significant at P<0.01.

ดัชนีเก็บเกี่ยว
แล้ง
ปลายฝน
0.23d
0.13d
0.34b
0.21b
0.33b
0.25a
0.24d
0.17c
0.29c
0.14d
0.39a
0.18c
0.20e
0.21b
9.06
10.86
**
**
0.02
0.02
0.03
0.03

ปริ มาณ
โปรตีน (%)
23.78±0.31
23.92±0.35
24.75±1.23
23.48±0.47
23.59±0.15
24.26±0.15
23.89±0.37
-
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ปริ มาณแป้ ง
(%)
37.93±1.59
37.40±0.44
35.16±0.40
34.73±1.25
35.48±1.13
34.50±0.38
34.82±1.04
-

สรุ ปผลการวิจัย
ศักยภาพในการให้ผลผลิตของถัว่ เขียวพันธุ์ใหม่ท้ งั 7 พันธุ์ผนั แปรตามฤดูปลูก พันธุ์ KUML3 เหมาะสมสาหรับการ
ปลูกในช่วงแล้ง ส่วนพันธุ์ KUML2 และ KUML8 รวมทั้ง CN84-1 เป็ นพันธุ์ที่มีศกั ยภาพในการให้ผลผลิตสูงในฤดูปลายฝน
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ประสิ ทธิภาพสารสกัดจากพืช สารชี วภัณฑ์ สารนา้ มัน และสารฆ่ าแมลงในการป้ องกันกาจัดไรศัตรู ส้มโอ
ทับทิมสยาม ในอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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
การทาลายจากไรพบมากในระยะใบและผล ก่อให้เกิดความเสี ยหายเป็ นอย่างมากและทาให้ เกษตรกรต้องปลิดผล
ทิ้งคราวละมากๆตั้งแต่ระยะผลอ่อน เนื่ องจากผลผลิตที่เสี ยหายจะไม่สามารถพัฒนาและเจริ ญเติบโตต่อไปได้ การศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพสารในการป้ องกันกาจัดไรศัตรู ส้มโอ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากรรมวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันกาจัด
ไร ดาเนิ นการระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ถึ ง 4 พฤศจิ กายน 2560 ในสวนส้มโอทับทิ ม สยามของเกษตรกร อายุต ้น
ประมาณ 4-5 ปี จานวน 40 ต้น ในอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete
Block Design (RCBD) ประกอบด้วย 4 ซ้ า 10 กรรมวิธี สุ่มใบบริ เวณนอกทรงพุม่ จานวน 20 ใบ/ต้น ตรวจนับจานวนไรและ
ความเสี ยหายของใบ ก่อนการทดลองและหลังฉี ดพ่นสาร 7 14 และ 21 วัน ผลการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธีในการ
ป้ องกันกาจัดไร พบว่า การใช้อมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีประสิ ทธิภาพดีที่สุดโดยมีประสิ ทธิภาพในการควบคุมประชากร
ไร 99.34 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ การใช้ อะบาเม็คติน เฟนไพโรติเมต ไพริ ดาเบน โพรพาร์ไกต์ ปิ โตรเลียมออยล์ สาร
สกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) สารชีวภาพ (พด.7) และ พ่นน้ าเปล่า โดยมีประสิ ทธิภาพของกรรมวิธี 96.90 94.58 94.18
92.86 88.74 83.93 71.82 และ 21.71 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) สาหรับความเสี ยหาย
ของใบที่เกิ ดจากการทาลายของไรหลังการใช้สาร พบว่า หลังการฉี ดพ่นสารที่ระยะเวลา 7 14 และ 21 วัน ค่าเฉลี่ยความ
เสี ยหายที่เกิดจากการทาลายของไรจากทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติกบั ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร)
คาสาคัญ : ไรส้ม, อะบาเม็คติน, สะเดา, น้ ามันปิ โตรเลียม
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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 (nontreated) 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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บทนา
ส้มโอพันธุ์ทับทิ มสยามจังหวัดนครศรี ธรรมราชเป็ นที่ รู้จกั ทั่วไปว่ามี รสชาติ อร่ อย ผลผลิ ตมี ราคาดี โดยราคา
จาหน่ายในปั จจุบนั ประมาณผลละ 200-250 บาท ปั ญหาการระบาดของไรพบในระยะที่ฝนทิ้งช่วง อากาศแห้งแล้งและลมพัด
แรง มักพบการทาลายทุกระยะการเจริ ญเติบโตของส้มโอ (ฐปนี ย ์ และคณะ, 2558) ชนิ ดของไรศัตรู ส้มโอ จากการสารวจ
พบไรศัตรู พืชรวม 10 ชนิ ด แต่ชนิ ดที่มีความสาคัญและทาความเสี ยหายให้แก่ส้มโอในระยะใบ และผล ได้แก่ ไรแดงแอฟริ
กั น (Eutetranychus africanus (Tucker)) และไรเหลื อ งส้ ม (Eotetranychus cendanai Rimando) ส าหรั บ ไรขาวพริ ก
(Polyphagotarsonemus latus (Banks)) มักพบทาลายในระยะใบอ่อนและผลอ่อน ซึ่ งทาความเสี ยหายได้มากและรวดเร็ ว
เกษตรกรต้องปลิดผลที่เกิดจากการทาลายทิ้งคราวละมากๆ เนื่ องจากผลผลิตเกิดความเสี ยหายตั้งแต่ยงั เล็กไม่สามารถเจริ ญ
ต่อไปได้ ระดับการตัดสิ นใจในการใช้สารเคมี โดยการสุ่ มสารวจประชากรไร เช่น ไรแดงแอฟริ กนั และไรเหลืองส้ม มัก
พบทาลายระยะใบเพสลาด ใบแก่และผล โดยการสุ่ มใบ หากพบไรมากกว่า 80% หรื อ สุ่ มผล หากพบมากกว่า 20% ให้พ่น
สาร propagite (Omite 30 30%WP) อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรื อ สาร amitraz (Mitac 20%EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20
ลิตร โดยทัว่ ไปไรในส้มโอ ระยะใบ จะพบไรแดงในปริ มาณมากกว่าไรชนิ ดอื่น โดยจะพบสู งที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมมกราคม จากนั้นจะค่อยๆ ลดลง ปริ มาณอาจสู งขึ้นอีกในช่วงเดื อนมีนาคม-เมษายน ซึ่ งแล้งจัด และพบระบาดน้อยมาก
ในช่วงฤดูฝน (เทวินทร์ และคณะ, 2555) ไรแดงแอฟริ กนั มีพืชอาศัยหลายชนิ ด ได้แก่ ทุเรี ยน ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะนาว
มะกรู ด ส้มจี น มะละกอ ขนุ น สาเก ท้อ มะกอกฝรั่ง ขี้เหล็ก มะรุ ม ถัว่ พู ถัว่ ฝั กยาว ถัว่ ลันเตา แตงโม ตาลึง ผักบุง้ ฝ้ าย ถัว่
เหลือง มันสาปะหลัง ละหุ่ง ฝ้าย ลัน่ ทม กุหลาบ บานชื่น ชบา และ แคฝรั่ง เป็ นต้น ไรศัตรู พืชนอกจากจะก่อความเสี ยหายแก่
พืชโดยตรง แล้วยังติดปนเปื้ อนไปกับผลิตผลทางการเกษตร ทั้งดอก ผล หรื อต้นพืชที่ผผู ้ ลิตจะทาการส่งเป็ นสิ นค้าออกไปยัง
ต่างประเทศ เป็ นผลให้เกิดการกีดกันทางการค้าและ กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้ (พิเชฐ และคณะ,
2555) ไรศัตรู พืชบางชนิดนอกจากจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากพืชโดยตรง แล้วยังเป็ นพาหะนาโรคต่างๆ ของพืชโดยเฉพาะอย่างยิง่
โรคที่ เกิ ดจากไวรัส (เทวินทร์ และคณะ, 2555) การศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธีในการป้ องกันกาจัด เป็ นอีกแนวทาง
หนึ่ งที่ทาให้เกษตรกรทราบถึงกรรมวิธีที่เหมาะสมในการควบคุมการระบาดของไร ลดการใช้สารเคมีเกินความจาเป็ น ลด
การดื้อยาของศัตรู พืช ปลอดภัยต่อเกษตรกรและศัตรู ธรรมชาติ ลดปั ญหามลพิษ ปั ญหาสารพิษตกค้างในสภาพแวดล้อมและ
ผลผลิตมีคุณภาพดีซ่ ึงจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วิธีดาเนินการ
การศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธีในการป้ องกันกาจัดไรในสภาพสวนสาธิ ต ดาเนิ นการศึ กษาในสวนส้มโอ
ทับทิมสยามของเกษตรกร อายุตน้ ส้มโอ 4-5 ปี พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ในอาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ขนาดต้น
และความสมบูรณ์สม่าเสมอกัน ทาการศึกษาในระยะใบ โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการดังนี้
1. วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 4 ซ้ า 10 กรรมวิธี (4 ต้นต่อกรรมวิธี/ 1 ต้นต่อซ้ า)
สุ่ มเลือกต้นจานวน 40 ต้นนาป้ ายพลาสติกผูกไว้ สุ่ มใบพืช 20 ใบต่อต้น ตรวจนับจานวนไรและประเมินการทาลายบนใบ
ส้มโอบริ เวณนอกทรงพุม่ และเปอร์เซ็นต์ความเสี ยหายของใบ จานวน 20 ใบ/ต้น โดยตรวจนับจานวนไรก่อนพ่นสารทดลอง
1 วัน จากนั้นทาการพ่นสารฆ่าไรและฉี ดพ่นน้ าเปล่าให้ทวั่ ต้น จานวน 1 ครั้ง ตามกรรมวิธีที่กาหนด และชุดควบคุม(ไม่ใช้
สาร) เป็ นตัวเปรี ยบเทียบ ตรวจนับจานวนไรและเปอร์ เซ็นต์ความเสี ยหายก่อนและหลังพ่นสารฆ่าไร 7 14 และ 21 วัน
โดยกาหนดกรรมวิธีต่างๆ ของการทดลอง ดังนี้
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- กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร โพรพาร์ ไกต์ อัตรา 30 กรัม/ น้ า 20 ลิตร
- กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร ไพริ ดาเบน อัตรา 40 มิลลิลิตร/ น้ า 20 ลิตร
- กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร เฟนไพโรติเมต

อัตรา 45 มิลลิลิตร/ น้ า 20 ลิตร
- กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร อมิทราช (ไมแทค 20% EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร/ น้ า 20 ลิตร
- กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร อะบาเม็คติน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร
- กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร น้ ามันปิ โตรเลียมออยล์ (เอสเค 99) อัตรา 30 มิลลิลิตร/ น้ า 20 ลิตร
- กรรมวิธีที่ 7 พ่นสาร ชีวภาพ (พด. 7) อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร
- กรรมวิธีที่ 8 พ่นสาร สารสกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) อัตรา 120 มิลลิลิตร/ น้ า 20 ลิตร
- กรรมวิธีที่ 9 พ่นน้ าเปล่า (ทุก 3 วัน)
- กรรมวิธีที่ 10 ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) (ดัดแปลงกรรมวิธีจาก พิเชฐ และคณะ, 2555)
2. นาข้อมูลจานวนไรและเปอร์ เซ็นต์ความเสี ยหายของใบ ก่อนและหลังพ่นสารฆ่าไร 7 14 และ 21 วัน นาไป
วิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละกรรมวิธี โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test
(DMRT)
3. นาข้อมูลจานวนไรที่พบ (ตัวต่อใบ) คานวณประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธีหลังการฉี ดพ่นครั้งสุ ดท้าย (หลังฉี ดพ่น
สาร 21 วัน) โดยใช้สูตร
ประสิ ทธิภาพของกรรมวิธี (%) = C2T1-C1T2X 100 (Henderson and Tilton, 1995)
C2T1
C1 และ C2 จานวนไรก่อนและหลังฉี ดพ่นสารครั้งสุ ดท้ายในแปลงชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร)
T1 และ T2 จานวนไรก่อนและหลังการฉี ดพ่นสารครั้งสุ ดท้ายในแปลงที่มีการฉี ดพ่นสาร
4. เปอร์ เซ็นต์ความเสี ยหายของใบ

ใช้เกณฑ์การประเมินการทาลายของไรส้มบนใบ โดยการประเมินด้วยสายตา

ดังนี้
- เกิดรอยด่างหรื อขรุ ขระบนใบเต็มพื้นที่คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์การทาลาย = 100
- เกิดรอยด่างหรื อขรุ ขระบนใบ 3 ใน 4 คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์การทาลาย = 75
- เกิดรอยด่างหรื อขรุ ขระบนใบ 1 ใน 2 คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์การทาลาย = 50
- เกิดรอยด่างหรื อขรุ ขระบนใบ 1 ใน 4 คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์การทาลาย = 25

ผลและวิจารณ์ผล
1. ประสิทธิภาพของกรรมวิธีในการป้องกันกาจัดไรในสภาพสวนสาธิต
ก่อนการฉี ดพ่นสารสกัดจากพืช สารน้ ามัน และสารฆ่าแมลงจานวน 9 กรรมวิธี และชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) ในการ
ป้ องกันกาจัดไรในสวนส้มโอของเกษตรกร พบว่า จานวนไรที่พบในสภาพสวนสาธิตจากทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที่ 1)
หลังการฉี ดพ่นสารครั้งที่ 1 (7 วัน) พบว่า ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) มีค่าเฉลี่ยจานวนไรมากที่สุด คือ 5.00 ตัวต่อใบ
รองลงมาคือ การฉี ดพ่นด้วยน้ าเปล่า สารชี วภาพ (พด.7) สารสกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) น้ ามันปิ โตรเลียมออยล์
โพรพาร์ ไกต์ ไพริ ดาเบน อะบาเม็คติน อมีทราช (ไมแทค 20% EC) และเฟนไพโรติเมต มีค่าเฉลี่ยจานวนไร 3.31 1.91 1.55
1.53 1.30 0.91 0.88 0.82 และ 0.72 ตัวต่อใบ ตามลาดับ โดยทุกกรรมวิธีพบจานวนไรแตกต่างทางสถิติจากชุดควบคุม (ไม่
ใช้สาร) (p>0.05) (ตารางที่ 1)
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หลังการฉี ดพ่นสารครั้งที่ 2 (14 วัน) พบว่า ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) มีค่าเฉลี่ยจานวนไรมากที่สุดคือ 4.16 ตัวต่อใบ
รองลงมาคือ การฉี ดพ่นด้วยน้ าเปล่า สารชี วภาพ (พด.7) สารสกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) น้ ามันปิ โตรเลียมออยล์
โพรพาร์ ไกต์ อะบาเม็คติน ไพริ ดาเบน เฟนไพโรติเมต และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉลี่ยจานวนไร 2.86 1.36 1.08
0.42 0.37 0.36 0.31 0.30 และ 0.23 ตัวต่อใบ ตามลาดับ โดยทุกกรรมวิธีพบจานวนไรแตกต่างทางสถิติจากชุดควบคุม (ไม่ใช้
สาร) (p>0.05) (ตารางที่ 1)
หลังการฉี ดพ่นสารครั้งที่ 3 (21 วัน) พบว่า ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) มีค่าเฉลี่ยจานวนไรมากที่สุดคือ 3.37 ตัวต่อใบ
รองลงมาคือ การฉี ดพ่นด้วยน้ าเปล่า สารชี วภาพ (พด.7) สารสกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) น้ ามันปิ โตรเลียมออยล์
เฟนไพโรติเมต โพรพาร์ ไกต์ ไพริ ดาเบน อะบาเม็คติน และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉลี่ยจานวนไร 1.10 0.98 0.56
0.41 0.18 0.18 0.16 0.10 และ 0.02 ตัวต่อใบ ตามลาดับ โดยทุกกรรมวิธีพบจานวนไรแตกต่างทางสถิติจากชุดควบคุม (ไม่ใช้
สาร) (p>0.05) (ตารางที่ 1)
สาหรับการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธี พบว่า การใช้สารฆ่าแมลงทุกชนิ ด และการใช้สารน้ ามันปิ โตรเลียม
ออยล์ มีประสิ ทธิภาพของกรรมวิธี ตั้งแต่ 88.74 - 99.34 เปอร์เซ็นต์ เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม โดยมีประสิ ทธิภาพของสาร
ในกรรมวิธีต่างๆ ดังนี้ อมี ทราช (ไมแทค 20% EC) อะบาเม็คติ น เฟนไพโรติ เมต ไพริ ดาเบน โพรพาร์ ไกต์ และน้ ามัน
ปิ โตรเลี ย มออยล์ 99.34 96.90 94.58 94.18 92.86 และ 88.74 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามล าดับ ส าหรั บ สารสกัด จากสะเดาและ
สารชีวภาพ มีประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธี 88.93 และ 71.82 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ส่ วนการฉี ดพ่นด้วยน้ า มีประสิ ทธิ ภาพแค่
21.71 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จานวนไร (ตัว/ใบ) และประสิ ทธิภาพของกรรมวิธี (%) ก่อนและหลังการฉี ดพ่นสารครั้งสุดท้ายด้วย สารสกัดจาก
พืช สารน้ ามัน และสารฆ่าแมลงในการป้ องกันกาจัดไรในสภาพสวนสาธิ ตเปรี ยบเทียบชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) ในสวนของ
เกษตรกร อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ถึง 4 พฤศจิกายน 2560
จานวนไรส้ม (ตัว/ใบ)
ประสิ ทธิภาพ
กรรมวิธี
ของกรรมวิธี
ก่อนฉี ด
หลังการฉี ดพ่นสาร(วัน)
7
14
21
(% )
พ่นสาร
cde
d
de
3.53
1.30
0.37
0.18
92.86
T1: พ่นสาร โพรพาร์ ไกต์ อัตรา 20มิลลิลิตร/
น้ า 20 ลิตร
3.85
0.91de
0.31d
0.16de
94.18
T2: พ่นสาร ไพริ ดาเบน อัตรา 20มิลลิลิตร/
น้ า 20 ลิตร
4.65
0.72e
0.30d
0.18de
94.58
T3: พ่นสาร เฟนไพโรติเมต อัตรา 20
มิลลิลิตร/ น้ า 20 ลิตร
4.22
0.82de
0.23d
0.02e
99.34
T4: พ่นสาร อมิทราช (ไมแทค 20% EC)
อัตรา 30 มิลลิลิตร/ น้ า 20 ลิตร
4.52
0.88de
0.36d
0.10e
96.90
T5: พ่นสาร อะบาเม็คติน 10 % SL อัตรา 20
มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร
5.10
1.53cd
0.42d
0.41de
88.74
T6: พ่นสาร น้ ามันปิ โตรเลียมออยล์ (เอสเค
99) อัตรา 30 มิลลิลิตร/ น้ า 20 ลิตร
4.87
1.91c
1.36c
0.98c
71.82
T7: พ่นสาร ชี วภาพ (พด.7) อัตรา 100
มิลลิลิตร / น้ า 20 ลิตร
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พ่นสารสกัดจากสะเดา (aza 0.1%) อัตรา
120 มิลลิลิตร/ น้ า 20 ลิตร
T9: พ่นน้ าเปล่า
T10 :ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร)

4.88

1.55cd

1.08c

0.56cd

83.93

4.70

3.13b

2.86b

1.10b

21.71

4.72

5.00a

4.16a

3.37a

-

F-test
C.V.(%)

ns
18.37

**
18.82

**
24.77

**
25.34

T8:

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า , ตัวเลขในคอลัมน์ที่มีตวั อักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ** แตกต่างสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิง่ (p<0.01)
ประสิ ทธิภาพของกรรมวิธี (%) = C2T1-C1T2 X 100 (Henderson and Tilton, 1995)
C2T1
C1 และ C2 จานวนไรก่อนและหลังฉี ดพ่นสารครั้งสุ ดท้ายในแปลงชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร)
T1 และ T2 จานวนไรก่อนและหลังการฉี ดพ่นสารครั้งสุ ดท้ายในแปลงที่มีการฉี ดพ่นสาร

ก่อนการฉี ดพ่นสารเคมีทุกกรรมวิธี พบจานวนไรไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังการฉี ดพ่นสารเคมี 7 14 และ 21 วัน
พบว่า การใช้อมีทราช มีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุดคือ 99.34 เปอร์ เซ็นต์ อาจเป็ นเพราะ อมีทราชมีการออกฤทธิ์ทางระบบประสาท
และยังสามารถกาจัดไรได้ทุกระยะของการเจริ ญเติบโตจึ งทาให้ สารอมี ทราชมีประสิ ทธิ ภาพดี ที่สุดในการกาจัดไร ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุ เทพ (2556) กล่าวว่า การออกฤทธิ์ อมีทราชจัดในกลุ่มสารออกฤทธิ์ ที่ระบบประสาทใช้ป้องกัน
กาจัดแมลงและไรหลายชนิด เช่น ไรแดงแอฟริ กนั ไรเหลืองส้ม ไรสนิมส้ม ไรแดงมะม่วง และไรขาว ซึ่งสามารถกาจัดไรได้
ทุ ก ระยะของการเจริ ญ เติ บ โต ส่ ว นการใช้น้ า ฉี ด พ่ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของกรรมวิ ธี 21.71 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ งมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์
ประสิ ทธิภาพของกรรมวิธีใกล้เคียงกับการใช้สารเคมีฆ่าไรบางตัว เนื่องจากลักษณะของไรมีขาที่เล็กไม่สามารถยึดเกาะได้
แน่นกับส่ วนของต้นพืชเมื่อฉี ดพ่นน้ าจึงไม่สามารถทนต่อแรงดันน้ าได้และความชื้นของน้ าจะส่ งผลให้สภาพแวดล้อมไม่
เหมาะต่อการเจริ ญเติบโตและการระบาดของไรส้ม ซึ่งสอดคล้อง มาลัยพร และคณะ (2553) กล่าวว่าการจัดการน้ าในทรงพุ่ม
และเหนือทรงพุม่ เพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ไม่ให้เหมาะแก่การระบาดและขยายพันธุ์ของ ไร เพลี้ยไฟ มดดา สามารถลดความ
เสี ยหายจากการทาลายลดลงกว่ากรรมวิธีในชุดควบคุม(ไม่ใช้สาร) เกือบ 10 เปอร์เซ็นต์
2. ความเสี ยหายที่เกิดจากการทาลายของไรและประสิ ทธิภาพของกรรมวิธี
จากการศึกษาความเสี ยหายจากไรในสภาพสวนสาธิ ตก่อนและหลังการใช้สารสกัดจากพืช สารน้ ามัน และสารฆ่า
แมลงจานวน 9 กรรมวิธี และชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) ในการป้ องกันกาจัดไรในสวนส้มโอของเกษตรกร พบว่า
ก่อนการฉี ดพ่นสารเคมีทุกกรรมวิธี พบความเสี ยหายของใบไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังการฉี ดพ่น 7 วัน พบว่าชุดควบคุม
(ไม่ใช้สาร) มีค่าเฉลี่ยความเสี ยหายไรมากที่สุด 20.52 เปอร์ เซ็นต์ต่อยอด รองลงมาคือ การฉี ดพ่นด้วยน้ าเปล่า สารชี วภาพ
(พด.7) เฟนไพโรติเมต น้ ามันปิ โตรเลียมออยล์ สารสกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) ไพริ ดาเบน โพรพาร์ ไกต์ อะบาเม็ค ติน
และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉลี่ยความเสี ยหายที่เกิ ดจากการทาลายของไร 19.92 16.96 15.89 15.88 15.17 14.38 13.69 12.42
และ 0.23 เปอร์ เซ็ นต์ต่อใบ ตามลาดับ และทุ กกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิ ติกับชุ ดควบคุ ม
(ไม่ใช้สาร) (p>0.05)
(ตารางที่ 2)
หลังการฉี ดพ่น 14 วัน พบว่า ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) มีค่าเฉลี่ยความเสี ยหายไรมากที่ สุด 20.55 เปอร์ เซ็นต์ต่อใบ
รองลงมาคือ การฉี ดพ่นด้วยน้ าเปล่า สารชี วภาพ (พด.7) น้ ามันปิ โตรเลียมออยล์ สารสะกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) โพ
รพาร์ ไกต์ ไพริ ดาเบน เฟนไพโรติเมต อะบาเม็คติน และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉลี่ยความเสี ยหายที่ เกิ ดจากการ
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ทาลายของไร 18.72 8.24 7.76 7.71 7.15 6.85 6.70 6.37 และ 5.85 เปอร์ เซ็นต์ต่อใบ ตามลาดับ และทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างทาง
สถิติกบั ชุดควบคุม(p>0.05) (ไม่ใช้สาร) (ตารางที่ 2)
หลังการฉี ดพ่น 21 วัน พบว่า ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) มีค่าเฉลี่ยความเสี ยหายไรมากที่ สุด 19.87 เปอร์ เซ็นต์ต่อใบ
รองลงมาคือ การฉี ดพ่นด้วยน้ าเปล่า สารชีวภาพ (พด.7) สารสกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) น้ ามันปิ โตรเลียมออยล์ เฟนไพ
โรติเมต โพรพาร์ ไกต์ อะบาเม็คติน ไพริ ดาเบน และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉลี่ยความเสี ยหายที่เกิดจากการทาลาย
ของไร 5.58 4.34 3.21 2.27 2.14 2.07 1.97 1.16 และ 0.54 เปอร์เซ็นต์ต่อใบ ตามลาดับ และทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติกบั ชุด
ควบคุม (ไม่ใช้สาร) (p>0.05) (ตารางที่ 2)
จะเห็นได้วา่ ความเสี ยหายของใบที่เกิดจากการทาลายของไร ก่อนการฉี ดพ่นสารในทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ โดยพบความเสี ยหายของใบอยูร่ ะหว่าง 18.85-20.48 เปอร์ เซ็นต์ และหลังจากฉี ดพ่นสารครั้งสุ ดท้ายพบว่า กรรมวิธีของ
การใช้สารเคมี น้ ามันปิ โตรเลียมออยล์ สารชีวภัณฑ์ สารสกัดจากสะเดา และการใช้น้ าฉี ดพ่นมีค่าความเสี ยหายลดลง มีความ
แตกต่างทางสถิติกบั ชุดควบคุมทุกกรรมวิธี (p<0.01) หลังการฉี ดพ่นสารครั้งสุดท้าย พบว่า สารประเภทน้ ามันมีประสิ ทธิ ภาพ
สูงใกล้เคียงกับสารเคมีสังเคราะห์ คือน้ ามันปิ โตรเลียม ซึ่งเป็ นสารที่มีความปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและพิษ
ตกค้าง เป็ นอีกแนวทางเลือกที่เกษตรกรสามารถนามาทดแทนการใช้สารเคมีสงั เคราะห์ ซึ่งมีอนั ตรายต่อผูใ้ ช้และสิ่ งแวดล้อม
สูงกว่า
ตารางที่ 2 ความเสี ยหายของใบที่เกิดจากการทาลายจากไร (เปอร์ เซ็นต์ความเสี ยหายต่อใบ) และประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธี
(%) ก่อนและหลังการฉี ดพ่นสารครั้งสุ ดท้ายด้วย สารสกัดจากพืช สารน้ ามัน และสารฆ่าแมลงในการป้ องกันกาจัดไรใน
สภาพสวนสาธิตเปรี ยบเทียบชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) ในสวนของเกษตรกร อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ระหว่าง
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 ถึง 4 พฤศจิกายน 2560
ความเสี ยหายของใบ (เปอร์เซ็นต์ต่อใบ)
กรรมวิธี
ก่อนฉี ด
หลังการฉี ดพ่นสาร(วัน)
7
14
21
พ่นสาร
c
cd
19.20
13.69
7.15
2.07de
T1: พ่นสาร โพรพาร์ ไกต์ อัตรา 20มิลลิลิตร/ น้ า
20 ลิตร
18.85
14.38bc
6.85dc
1.16de
T2: พ่นสาร ไพริ ดาเบน อัตรา 20มิลลิลิตร/ น้ า 20
ลิตร
19.87
15.89abc
6.70dc
2.14de
T3: พ่นสาร เฟนไพโรติเมต อัตรา 20มิลลิลิตร/
น้ า 20 ลิตร
19.07
11.97c
5.85d
0.54e
T4: พ่นสาร อมิทราช (ไมแทค 20% EC) อัตรา 30
มิลลิลิตร/ น้ า 20 ลิตร
19.59
12.42c
6.37cd
1.97de
T5: พ่นสาร อะบาเม็คติน 10 % SL อัตรา 20
มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร
20.27
15.88abc
7.76cd
2.27cde
T6: พ่นสาร น้ ามันปิ โตรเลียมออยล์ (เอสเค99)
อัตรา 30 มิลลิลิตร/ น้ า 20 ลิตร
20.48
16.96abc
8.24c
T7: พ่นสาร ชี วภาพ (พด.7) อัตรา 100 มิลลิลิตร /
4.34c
น้ า 20 ลิตร
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พ่นสาร สารสกัดจากสะเดา (aza 0.1%) อัตรา
120 มิลลิลิตร/ น้ า 20 ลิตร
T9: พ่นน้ าเปล่า
T10:ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร)

20.76

15.17abc

7.71cd

3.21cd

20.05

19.92ab

18.72b

5.58b

20.48

20.52a

20.55a

19.87a

F-test
C.V.(%)

ns
16.83

**
17.76

**
9.09

**
19.17

T8:

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ้ า , ตัวเลขในคอลัมน์ที่มีตวั อักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ** แตกต่างสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิง่ (p<0.01)

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธีในการป้ องกันกาจัดไรในสภาพสวนสาธิ ต โดยการตรวจจานวนไรก่อน
และหลังการใช้สารสกัดจากพืช สารน้ ามัน และสารฆ่าแมลง จานวน 9 กรรมวิธีและชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) ในการป้ องกัน
กาจัดไรในสวนส้มโอทับทิ มสยามของเกษตรกร พบว่าการใช้อมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีประสิ ทธิ ภาพดี ที่สุดคือ 99.34
เปอร์ เซ็นต์ รองลงมา คือ อะบาเม็คติน เฟนไพโรติเมต ไพริ ดาเบน โพรพาร์ ไกต์ น้ ามันปิ โตรเลียมออยล์ สารสกัดจากสะเดา
(azadiractin 0.1%) สารชีวภาพ (พด.7) และน้ าเปล่ามีประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธี 99.34 96.90 94.58 94.18 92.86 88.74 83.93 71.82 และ
21.71 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) ในสภาพสวนสาธิ ต สาหรับการศึ กษาความเสี ยหาย
ของใบที่เกิดจากไรก่อนและหลังการใช้สารสกัดจากพืช สารน้ ามัน สารฆ่าแมลงและน้ า จานวน 9 กรรมวิธี และชุดควบคุม
(ไม่ใช้สาร) ในการป้ องกันกาจัดไรในสวนส้มโอของเกษตรกร พบว่า ก่อนการฉี ดพ่นสารเคมีในทุกกรรมวิธีพบความเสี ยหาย
ของใบไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนความเสี ยหายของใบหลังการฉี ดพ่นสารที่ระยะเวลา 7 14 และ 21 วัน พบว่า ความเสี ยหาย
ของใบที่ เกิ ดจากการทาลายของไรจากทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติกบั ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) โดยกรรมวิธีในชุ ด
ควบคุม (ไม่ใช้สาร) มีค่าเฉลี่ยความเสี ยหายที่เกิดจากการทาลายของไรมากที่สุด ทุกระยะเวลาการทดสอบ (ตารางที่ 2)

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย วิท ยาเขตนครศรี ธรรมราช คณะ
เกษตรศาสตร์ ที่ได้สนับสนุน และให้ความสะดวกในการศึกษาทดลอง ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)

เอกสารอ้างอิง
ฐปนี ย ์ ทองบุญ ไพบูรณ์ เปรี ยบยิ่ง วิริยา ประจิ มพันธุ์ กิ รนนันท์ เหมาะประมาณ จิ นตนาพร โคตรสมบัติ และ สุ รกิ ตติ
ศรี กุล. 2558. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลติส้มโอพันธ์ ทับทิม สยามในพื้นที่ภาคใต้ ตอนบน. ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตรนครศรี ธรรมราช กรมวิชาการเกษตร.
เทวินทร์ กุลปิ ยะวัฒน์ , มานิ ดา คงชื่ นสิ น , ฉัตรชัย ศฤงฆไพบู ลย์ และวัฒนา จารณศรี . 2555. ไรศั ตรู สาคัญของไม้ ผล.
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ผลของตารับการใส่ ป๋ ยที
ุ ม่ ีต่อการพัฒนาขนาดผลและผลผลิต
ของฟักทองญีป่ ุ่ น
Effect of Fertilizer Application on Development of Fruit Size and Yield of Japanese pumpkin
(Curcubita moschata)
ธนพนธ์ สารรุ ก1, โสภณ เพ็ชรพยัพ1,ฉวีวรรณ บุญเรื อง*1,ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์1,รวีวรรณ เดื่อมขันมณี 1,
วชิรา สารฤทธิ์1,วสุ สันติมิตร1และพัชรดา ทองลา2
Thanapon Sararuk1, Sopon Petphayap1, Chaweewan Boonreung1*, Therapas Sinlapasomboon1, Raweewan
Duamkhanmanee1, Wachira Saralit1, Vasu Suntimit1 and Pachrada Thongla 2

บทคัดย่อ
โครงการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของตารับการใส่ ปุ๋ยต่อการพัฒนาขนาดผลและผลผลิตของฟั กทองญี่ปุ่น
การทดลองนี้มี 4 ตารับ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design) จานวน
3 ซ้ า พบว่า ตารับการใส่ปุ๋ยต้นฟักทองญี่ปุ่นหลังการย้ายปลูกที่มีผลต่อการพัฒนาขนาดผลและผลผลิตของฟักทองญี่ปุ่นมาก
ที่สุด โดยพบว่า ตารับที่ 3 การใส่ ปุ๋ย 4 ครั้งโดยหลังย้ายปลูก 10 วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร 46-0-0 อัตรา 20กรัม/ต้น, 20 วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร
25-7-7 อัตรา 20 กรัม/ต้น, 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กรัม/ต้น และ 40 วัน ใส่ปุ๋ยปุ๋ ยสูตร 13-13-21 อัตรา 20กรัม/
ต้น ทาให้น้ าหนักผลสูงที่สุด เท่ากับ 1,269 กรัม/ผล ผลผลิตสูงที่สุด เท่ากับ 1,015.2 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการใช้ปุ๋ยต่าที่สุดคือ
984 บาท /ไร่ และปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้หลังการเก็บรักษาเป็ นเวลา15วัน ที่อุณหภูมิหอ้ งมีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (P≤0.05)มีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 15.33%Brix
คาสาคัญ : ตารับการใส่ปุ๋ย ฟักทองญี่ปุ่น การพัฒนาผล 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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บทนา
ฟักทองญี่ปุ่น (Japanese pumpkin) เป็ นพืชล้มลุกจาพวกเถาเลื้อยที่มีมือเกาะ และจัดอยูใ่ นพวก winter squash ซึ่งอยู่
ในตระกูล Cucurbitaceae มีชื่อทางวิทยาศาสตร์วา่ Curcubita moschata ลาต้นฟักทองญี่ปุ่นแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ พวกแรก
ขึ้นเป็ นพุ่ม ใช้เป็ นอาหารในขยะที่ ผลยังไม่แก่ ฟั กทองพวกนี้ แม้จะแก่เต็มที่ เปลือกก็ยงั เขียวอยู่ พวกที่ สองเป็ นเถาเลื้ อย
ฟักทองญี่ปุ่นของโครงการหลวง(พันธุ์ delica) มีลกั ษณะผลกลมแบน ขณะที่ยงั อ่อนเป็ นสี เขียว ต่อไปจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็ นสี
เขียวเข้มยิง่ ขึ้นแล้วจึงเป็ นสี เหลืองปนน้ าตาลเมื่อแก่เต็มที่ ก้านผลยาว 4-5 นิ้ว แข็ง สี เขียวเข้ม มี 5 lobe ระหว่าง lobe เป็ นร่ อง
บริ เวณที่ ติดกับผลขยายแยกออกไปเป็ นรู ป 5 เหลี่ยม มี lobe ขึ้นเห็ นได้ชดั เจน มีขนสั้นแข็งขึ้นทัว่ ไป ในการคัดเกรดเพื่อ
จาหน่าย ได้จดั แบ่งออกเป็ น 3 เกรด คือ เกรด1 ผลน้ าหนัก 1,000 – 2,200 กรัม เกรด2 ผลน้ าหนัก 700 – 1,000 กรัม และเกรด
3 ผลน้ าหนัก 400 – 700 กรัม หรื อมากกว่า 2,200 กรัม (ชานิ, 2555) โครงการหลวงรับซื้อเกรด1, 2 และ 3 ราคา 35 ,30และ25
บาท/ไร่ ตามลาดับ ปั ญหาที่พบในการปลูกฟักทองญี่ปุ่นของเกษตรกรคือ เกษตรกรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เพียงสูตรเดียวตลอด
ฤดูการปลูก ทาให้ผลผลิตฟักทองไม่ได้คุณภาพ ซึ่ งจากคาแนะนาการใส่ ปุ๋ยของดาเกิง (2549) พบว่าการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ ย
คอก 1 กิโลกรัม ปุ๋ ยสูตร 12-24-12 อัตรา 30 กรัมต่อต้น ในระยะแรกของการเจริ ญเติบโต ใส่สูตรปุ๋ ย 46-0-0 อัตรา 30-50 กรัม
ต่อต้น ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็ นปุ๋ ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 40 กรัมต่อต้น จากนั้นให้สูตรปุ๋ ย 13-13-21 อัตรา 80 กรัมต่อต้น ครั้งที่ 3
การให้ปุ๋ยเสริ มทางใบ โดยเฉพาะแคลเซียม โบรอน จะทาให้คุณภาพเนื้อผลดีข้ ึน ดังนั้น หากหาตารับการใส่ปุ๋ยฟักทองญี่ปุ่น
ที่เหมาะสมจะทาให้การพัฒนาขนาดผลและคุณภาพของผลฟักทองญี่ปุ่นพันธุ์ delica ดีข้ ึนได้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาตารับการใส่ ปุ๋ยต่อการพัฒนาผลและผลผลิตของฟักทองญี่ปุ่น(พันธุ์ delica) ที่ปลูกในสถานี วิจยั และพัฒนา
พืชผักโครงการหลวง

วิธีดาเนินการวิจัย
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design) 3 ซ้ า 4 ตารับ (ตารับการ
ใส่ปุ๋ยหลังการย้ายปลูก) ประกอบด้วย
ตารับที่ 1 (T1) ใส่ ปุ๋ย 2 ครั้ง โดยใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 20 กรัม/ต้น หลังย้ายปลูก 20 และ
30 วัน
ตารับที่ 2 (T2) ครั้งที่ 1 หลังย้ายปลูก 10 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-0-0 อัตรา 10 กรัม/ต้น และปุ๋ ย 46-00 อัตรา 10 กรัม/ต้น ครั้งที่ 2 หลังย้ายปลูก 20 วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร15-15-15 อัตรา 10 กรัม/ต้น และปุ๋ ย 15-0-0 อัตรา 10 กรัม/ต้น
ครั้งที่ 3 หลังย้ายปลูก 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กรัม/ต้น และปุ๋ ย 15-0-0 อัตรา 10 กรัม/ต้นและครั้งที่ 4 หลังย้าย
ปลูก 40 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 13.34 กรัม/ต้น และปุ๋ ย 15-0-0 อัตรา 6.67 กรัม/ต้น
ตารับที่ 3 (T3) ครั้งที่ 1 หลังย้ายปลูก 10 วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร 46-0-0 อัตรา 20กรัม/ต้น ครั้งที่ 2 หลัง
ย้ายปลูก 20 วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร 25-7-7 อัตรา 20 กรัม/ต้น ครั้งที่ 3 หลังย้ายปลูก 30 วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 20 กรัม/ต้น
และครั้งที่ 4 หลังย้ายปลูก 40 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 20กรัม/ต้น
ตารับที่ 4 (T4) ครั้งที่1 หลังย้ายปลูก 10 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กรัม/ต้น ครั้งที่ 2 หลังย้ายปลูก
20 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กรัม/ต้น ครั้งที่ 3 หลังย้ายปลูก 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กรัม/ต้น และครั้งที่
4 หลังย้ายปลูก 40 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 20 กรัม/ต้น
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ผลและวิจารณ์ผล
การพัฒนาขนาดของผลฟั กทองญี่ปุ่นพันธุ์ delica พบว่าการพัฒนาของผลฟักทองญี่ปุ่นโดยการใส่ ปุ๋ยตารับที่ 3
มีแนวโน้มการพัฒนาขนาดของผลฟั กทองญี่ปุ่นมากกว่าตารับอื่นๆ โดยที่ อายุ 3 -24 วัน หลังดอกบานเป็ นช่วงผลฟั กทอง
ญี่ปุ่นมีการเพิ่มขนาดของผลขึ้นเรื่ อยๆและหยุดการพัฒนาขนาดผลที่อายุประมาณ 24 วันหลังดอกบาน (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 การพัฒนาของผลฟักทองญี่ปุ่นพันธุ์ delica หลังดอกบาน
ขนาด น้าหนักและความหนาเนื้อของผลฟักทองญี่ปุ่นพันธุ์ delica พบว่า ขนาดฟักทองญี่ปุ่นพันธุ์ delica หลังเก็บ
เกี่ยว การใส่ปุ๋ยตารับที่ 3 มีแนวโน้มขนาดผล น้ าหนักต่อผล และความหนาเนื้อของฟักทองญี่ปุ่นมากกว่าตารับอื่นๆ โดยไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1 ภาพที่ 2 และ 3) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชญานิษฐ์และคณะ (2560) การประเมิน
พันธุ์ฟักทอง 18 พันธุ์เพื่อการผลิตฟักทองในฤดูฝน พบว่าฟักทองที่ให้ผลผลิตจานวน 13 พันธุ์ ขนาดของผลแบ่งได้เป็ น 3
กลุ่ม คื อฟั กทองขนาดเล็กนาหนักผลน้อยกว่า 1,250 กรั ม ได้แก่ BK/CP-43/44-16/16 005-1 breeding KAN3-2/4 และ
KAN1-1 ฟักทองขนาดกลางนาหนักผล 1,250-2,500 กรัม ได้แก่ CM-2 KPS1(OP) Sri-8-Toey Sri-10-F Sisaket-M2 และ ER
(s) ฟักทองผลขนาดใหญ่นาหนักผลมากกว่า 2,500 กรัม ได้แก่ Sri-10
ตารางที่ 1 ขนาดผลและน้ าหนักของผลฟักทองญี่ปุ่นพันธุ์ delica อายุ 30 วันหลังดอกบาน
ตารับที่
ขนาดผล (ซม.)
น้ าหนัก (กรัม/ผล)
ความหนาเนื้อ (ซม.)
ตารับที่ 1
45.3
998.0
1.89
ตารับที่ 2
47.5
1,072.0
1.99
ตารับที่ 3
51.3
1,269.0
2.07
ตารับที่ 4
46.4
1,163.3
2.08
F-Test
ns
ns
ns
C.V. (%)
2.34
9.1
10.58
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ภาพที่ 2 ขนาดผลฟักทองญี่ปุ่นพันธุ์ delicaหลังการเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 30 วันหลังดอกบาน

ภาพที่ 3 ลักษณะและความหนาเนื้อของฟักทองญี่ปุ่นพันธุ์ delica
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ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายนา้ ได้ (Total Soluble Solid: TSS) ในฟักทองญี่ปุ่นพันธุ์ delica
ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ในฟักทองญี่ปุ่นของเนื้อฟักทองญี่ปุ่นที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 10, 15, 20
วัน พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยที่ การเก็บรักษา 15 วันการใส่ ปุ๋ยตารับที่ 3 มีปริ มาณTSS สู งที่ สุดเท่ากับ 15.33
%Brix รองลงมาคือตารับที่2 เท่ากับ 13.50 %Brix ซึ่งทุกตารับมี TSS ความเหมาะสมต่อการนาไปบริ โภคมากที่สุด (ตารางที่
2) สอดคล้องกับงานของจานองและคณะ (2561) การวัดปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ท้ งั หมด ซึ่ งแสดงถึงความหวานใน
เนื้ อฟักทอง โดยค่าความหวานที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้ตอ้ งมีค่ามากกว่า 11%Brix (Loy, 2006) พบว่าพันธุ์ฟักทอง accessions
SR16-0006และ SR13-0526 มีปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ท้ งั หมดสู งสุ ด มีค่า 14.86 และ 13.91 %Brix ตามลาดับและ
รองลงมาคือ SR13-0483 และ SR13-0459 มีปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ท้ งั หมดอยู่ 12.91 และ11.03 %Brix ตามลาดับ ซึ่ง
สู งกว่าฟักทองที่มีประมาณของสารเบต้าแคโรทีนสู ง คือ พันธุ์ KPS-W103 KPS-101 KPS-104 และ KPS-10R มีค่าปริ มาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได้ท้ งั หมดอยูท่ ี่ 10.81 9.00 8.89 และ 8.78%Brix ตามลาดับ ซึ่ งเชื้อพันธุกรรมดังกล่าว มีศกั ยภาพที่จะ
นาไปใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์ฟักทองให้มีรสชาติที่ดีข้ ึนได้ต่อไป
ตารางที่ 2 ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ในฟักทองญี่ปุ่นพันธุ์ delica
TSS(%Brix)
ตารับที่
10วัน
15วัน
20วัน
ตารับที่ 1
4.67b
12.83b
13.17
ตารับที่ 2
ตารับที่ 3

7.00a
5.33b

13.50a
15.33a

13.33
15.00

ตารับที่ 4

5.67b

12.73b

14.00

**
4.34

ns
12.47

F-Test
**
C.V.( %)
9.75
ตารางที่ 3 ต้นทุนปุ๋ ยในการปลูกฟักทองญี่ปุ่นพันธุ์ delica
ตารับที่
ต้นทุนปุ๋ ย/ไร่ (บาท) ผลผลิต/ไร่ (กิโลกรัม)
ตารับที่ 1
520
798.4
ตารับที่ 2
1,120
857.6
ตารับที่ 3
984
1,015.2
ตารับที่ 4
1,040
930.64

กาไร (บาท)
11,976
15,008
17,766
16,286.2

คงเหลือ(บาท)
9,056
11,488
14,382
12,846.2

สรุ ปผลการวิจัย
การใส่ ปุ๋ย 4 ครั้งโดยหลังย้ายปลูก 10 วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร 46-0-0 อัตรา 20กรัม/ต้น, 20 วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร 25-7-7 อัตรา 20
กรั ม/ต้น , 30 วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 20 กรั ม/ต้น และ 40 วัน ใส่ ปุ๋ยปุ๋ ยสู ตร 13-13-21 อัตรา 20 กรั ม/ต้น ทาให้มี
แนวโน้มน้ าหนัก/ผลและผลผลิต/ไร่ สูงกว่าตารับอื่น เท่ากับ 1,269 กรัม/ผล และ 1,015.2 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาดับ ส่วนต้นทุน
การใช้ปุ๋ย/ไร่ ต่าที่สุดเท่ากับ 984 บาท /ไร่ และปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้หลังการเก็บรักษา 15 วัน มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (P≤0.05). มีปริ มาณมากที่สุด เท่ากับ 15.33 %Brix
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Aquatic Plants in Wetland at Sanambinkao Reservoir, Buriram Province
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บทคัดย่อ
การสารวจพรรณไม้น้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าสนามบินเก่า จังหวัดบุรีรัมย์ ในมิติของฤดูกาล และพื้นที่ระหว่าง
เดื อนตุลาคม 2554 ถึ งเดื อนธันวาคม 2555 โดยแบ่ งเป็ น 4 ฤดู กาล ตามการเปลี่ ยนแปลงทางอุทกวิทยา ได้แก่ ฤดู แล้ง
(ธันวาคม–กุมภาพันธ์), ปรับเปลี่ยน 1 (มีนาคม-พฤษภาคม), ฤดูฝน (มิถุนายน-สิ งหาคม) และปรับเปลี่ยน 2 (กันยายนพฤศจิกายน) ใน 3 บริ เวณ ได้แก่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า จานวนทั้งสิ้ น 4 สถานี ผลการศึกษาพบว่า ในมิติของฤดูกาล
จะพบชนิ ดของพรรณไม้น้ าสู งสุ ดในช่วงฤดูฝน โดยพบจานวน 10 ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้น้ า 4 ชนิ ด พืชลอยน้ า 2 ชนิ ด พืชโผล่
เหนื อน้ า 3 ชนิ ด และพืชชายน้ า 1 ชนิ ด รองลงมาเป็ นช่วงฤดูแล้ง และฤดูปรับเปลี่ยน 2 พบพรรณไม้น้ า 6 ชนิ ดเท่ากัน โดย
ฤดูแล้งพบ พืชใต้น้ า 4 ชนิ ด และพื ช โผล่ เ หนื อ น้ า 2 ชนิ ด และฤดูปรับเปลี่ยน 2 พบพืชใต้น้ า 2 ชนิ ด พืชโผล่เหนื อน้ า
1 ชนิด และพืชลอยน้ า 3 ชนิด ส่วนฤดูปรับเปลี่ยน1 พบพรรณไม้น้ าน้อยที่สุด 3 ชนิด ได้แก่ พืชใต้น้ า 2 ชนิด และพืชลอยน้ า
1 ชนิ ด พรรณไม้น้ าที่สารวจพบได้ทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี มีจานวน 2 ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหางกระรอก และสาร่ ายเส้นด้าย
ในมิติของพื้นที่ พบชนิ ดของพรรณไม้น้ ามากที่สุดใน สถานี สารวจที่ 4 พบจานวน 10 ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้น้ า 4 ชนิ ด พืชโผล่
เหนื อน้ า 3 ชนิ ด พืชลอยน้ า 2 ชนิ ด และพืชชายน้ า 1 ชนิ ด ส่ วนสถานี สารวจที่ 1, 2, และ 3 พบสถานี ละ 5 ชนิ ดเท่ ากัน
โดยสถานี สารวจที่ 1 และ 2 พบ พืชใต้น้ า 2 ชนิ ด พื ช โผล่ เ หนื อ น้ า 2 ชนิ ด และพืชลอยน้ า 1 ชนิ ด และสถานี สารวจที่ 3
พบพืชใต้น้ า 3 ชนิ ด พื ช โผล่ เ หนื อ น้ า 1 ชนิ ด และพืชลอยน้ า 1ชนิ ด พรรณไม้น้ าที่สารวจพบในทุกสถานี มี 2 ชนิ ด ได้แก่
กก และสาหร่ ายเส้นด้าย ดังนั้น เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพื้นที่ชุ่มน้ าอ่างเก็บน้ า
สนามบินเก่า โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สถานีสารวจที่ 4 ควรอนุรักษ์ไว้เป็ นที่รักษาพืชพันธุ์
คาสาคัญ : พรรณไม้น้ า, พื้นที่ชุ่มน้ า, อ่างเก็บน้ าสนามบินเก่า, บุรีรัมย์
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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 2 nd 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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บทนา
อ่างเก็บน้ าสนามบิ นเก่ า เดิ มเป็ นหนองน้ าธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 มี การทาคันกั้นอ่างเก็บน้ า มี ลาน้ า
หลายสายเชื่ อมโยงกับอ่างเก็บน้ า เช่ น ห้ว ยลุม ปุ๊ ก ห้ว ยละเวีย โดยรวมเป็ นพื้ นที่ ราบลุ่ม ทุ่ ง โล่ง ทุ่ ง นาล้อมรอบ พื้ น ที่
น้ า มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 2.56 ตารางกิ โ ลเมตร (1,600 ไร่ ) ที่ เ หลื อ เป็ นพรุ ห ญ้า ระดับ น้ า ลึ ก เฉลี่ ย 2-3 เมตร บริ เ วณที่ ลุ่ม
ใกล้เคี ยงส่ วนใหญ่ทานา (สานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม, 2542) มีความสาคัญอย่างมากสาหรับชุมชนโดยรอบ
เนื่ องจากประชาชนมีการใช้ประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม เป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่สาคัญแหล่งหนึ่ งของจังหวัดบุรีรัมย์
นอกจากมีประโยชน์ต่อมนุษย์แล้ว อ่า งเก็บ น้ า สนามบิ น เก่ า ยัง เป็ นพื้ น ที่ ชุ่ม น้ า ที่ มีค วามสาคัญ ต่อ การดารงชี วิต ของพืช
และสัต ว์ เป็ นระบบนิ เวศน์ทางน้ า ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิต พรรณไม้น้ าหรื อพืชน้ า (Aquatic plants) คือ พืชที่
ขึ้นอยูใ่ นน้ า โดยอาจจะจมอยูใ่ ต้น้ าทั้งหมด หรื อโผล่บางส่วนขึ้นมาอยูเ่ หนือน้ า ลอยอยูท่ ี่ผิวน้ าหรื อเป็ นพืชที่ข้ ึนอยูต่ ามริ มน้ า
ชายตลิ่ง นอกจากนี้ยงั รวมถึงพืชที่เจริ ญเติบโตอยูใ่ นบริ เวณที่ลุ่มน้ าขังแฉะอีกด้วย (กรมประมง, 2538) ซึ่งพรรณไม้น้ าเหล่านี้
จะเป็ นประโยชน์อย่างมากสาหรับสิ่ งมีชีวิต เช่น เป็ นที่หลบซ่อนของลูกปลาและสัตว์น้ าวัยอ่อน เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่มี
ความสาคัญในแหล่งน้ า เนื่องจากพรรณไม้น้ าสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็ นพลังงานสะสมในพืชได้ อีกทั้ง
ยังสร้างออกซิ เจนแก่แหล่งน้ าได้ เป็ นดัชนี ช้ ีวดั สิ่ งแวดล้อม จึงมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเพิ่มผลผลิตของสัตว์น้ า
(ไมตรี และคณะ, 2535; สุชาดา, 2542)ในขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดโทษ เช่น เป็ นวัชพืชร้ายแรง เป็ นพันธุ์ไม้ต่างถิ่นที่รุกราน
พืชท้องถิ่น เป็ นต้น (พงศ์เชฏฐ, 2554) ดังนั้นการสารวจพรรณไม้น้ าจึงเป็ นตัวบ่งชี้ถึงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
ซึ่ งนาไปสู่ การจัดการระบบนิ เวศน์อย่างยัง่ ยืน แต่ปัจจุบนั ยังขาดข้อมูลพรรณไม้น้ าในแหล่งน้ าทัว่ ไป ซึ่ งการศึกษาในครั้งนี้
จะส่ งผลให้ได้ขอ้ มูลพรรณไม้น้ าที่สาคัญ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับอันจะนาไปสู่ การบริ หารและการวางแผนการ
จัดการพื้นที่ชุ่มน้ าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืนต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
เก็บตัวอย่างพรรณไม้น้ ามาทาการวิเคราะห์ชนิดและการแพร่ กระจาย วิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้น้ านั้น ใช้ตามวิธี
ของ (American Public, 2005) สาหรับการวิเคราะห์ชนิ ดนั้น จาแนกตามเอกสารของ สุ ชาดา (2530) และ ช่อทิ พย์ (2531)
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2555 ทาการสารวจ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูแล้ง (DRY) ระหว่างเดือนธันวาคม
- กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 ช่วงฤดูปรับเปลี่ยน 1 (TR1) ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ครั้งที่ 3 ช่วงฤดูฝน (WET) ระหว่างเดือน
มิ ถุนายน-สิ งหาคม และครั้ งที่ 4 ช่ วงฤดู ปรั บเปลี่ ยน 2 (TR2) ระหว่างเดื อนกันยายน–พฤศจิ กายน โดยแบ่ งพื้นที่ สารวจ
ทั้งหมดออกเป็ น 4 สถานีรอบอ่างเก็บน้ าสนามบินเก่า จ.บุรีรัมย์
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รายละเอียด

เป็ นช่วงที่ระดับน้ าที่กกั เก็บ
ลดลงต่าสุด
เป็ นช่วงที่ระดับน้ าที่กกั เก็บต่า
2 ปรับเปลี่ยน1 มี.ค. – พ.ค.
แต่เริ่ มมีฝนตกลงมา
มีฝนอย่างหนาแน่น, ระดับน้ า
3
ฝน
มิ.ย. – ส.ค. ในแม่น้ าเริ่ มสูงขึ้นและความ
ขุ่นของน้ ามีมากขึ้น
สิ้นสุดฤดูฝน ระดับน้ าที่ทาการ
4 ปรับเปลี่ยน2 ก.ย. – พ.ย.
เก็บกักมีปริ มาณสูงสุด
ภาพที่ 1 ตาแหน่งการเก็บข้อมูลและช่วงระยะเวลาการสารวจ
1

แล้ง

ธ.ค. – ก.พ.

ผลการวิจัย
การแพร่ กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้ นา้ ทีพ่ บในแต่ ละสถานีสารวจ
จากการสารวจพรรณไม้น้ าในบริ เวณพื้นที่ชุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าสนามบินเก่า จังหวัดบุรีรัมย์ พบชนิดของพรรณไม้น้ า
12 ชนิด แบ่งเป็ น พืชชายน้ า (Marginal plants) จานวน 1 ชนิด พืชลอยน้ า (Floating plants) จานวน 3 ชนิด พืชโผล่เหนือน้ า
จานวน 4 ชนิด และพืชใต้น้ า (Submerged plants) จานวน 4 ชนิด (ร้อยละ 33.33) ดังตารางที่ 1
สถานี สารวจที่ 1 พบพรรณไม้น้ า 5 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 2 ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายข้า วเหนี ย ว
(Utricularia aurea) และสาหร่ ายเส้ น ด้ า ย (Najas graminea) พื ช โผล่ เ หนื อ น้ า (Emerged plants) จานวน
2 ชนิ ด ได้ แ ก่ กก (Actinoscirpus grossus) และหญ้า ทรงกระเที ย ม (Eleocharis dulcis) และพืชลอยน้ าจ านวน
1 ชนิ ด ได้แก่ บัวบา (Nymphaea lotus)
สถานี สารวจที่ 2 พบพรรณไม้น้ า 5 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 2 ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหางหระรอก
(Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายเส้ น ด้า ย (Najas graminea) พื ช โผล่ เ หนื อ น้ า จานวน 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ กก
(Actinoscirpus grossus) แ ล ะ ผัก ค าง ไ ก่ (Sagittria guayanensis) แ ล ะ พื ช ลอยน้ า จ านวน 1 ชนิ ด ได้แ ก่ ผัก บุ ้ง
(Ipomoea aquatic)
สถานี สารวจที่ 3 พบพรรณไม้น้ า 5 ชนิ ด แบ่ งเป็ นพืชใต้น้ าจ านวน 3ชนิ ด ได้แ ก่ เทปเกลี ยว ( Villisneria
spiralis) สาหร่ ายหางหระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายเส้ น ด้ า ย (Najas graminea) พื ช โผล่
เหนื อ น้ า จานวน 1 ชนิด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus) พืชลอยน้ าจานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ บัวบา (Nymphaea lotus)
สถานี สารวจที่ 4 พบพรรณไม้น้ า 10 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 4 ชนิ ด ได้แก่ เทปเกลี ยว (Villisneria
spiralis) สาห ร่ าย ห างกร ะร อ ก(Hydrilla verticillata)สาหร่ า ยข้า วเหนี ยว (Utricularia aurea) แ ล ะ สาห ร่ า ย
เส้ น ด้า ย (Najas graminea) พืชโผล่เหนื อน้ าจานวน 3 ชนิ ด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus) หญ้า ทรงกระเที ย ม
(Eleocharis dulcis) และธู ป ฤาษี (Typha angustifolia) พื ช ลอยน้ า จ านวน 2 ชนิ ด ได้แ ก่ กระเฉดน้ า (Nymenachna
pseudointerru) บัวบา (Nymphaea lotus) และพืชชายน้ าจานวน 1 ชนิด ได้แก่ หญ้าปล้อง ( Hymenachna pseudointerrupta)
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การแพร่ กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้ นา้ ทีพ่ บในแต่ ละฤดูกาลทีส่ ารวจ
ฤดู แ ล้ง (ธัน วาคม-กุม ภาพัน ธ์ ) พบพรรณไม้น้ า 6 ชนิ ด แบ่ ง เป็ น พื ช ใต้น้ า จ านวน 4 ชนิ ด ได้แ ก่ เทปเกลี ยว
( Villisneria spiralis) ส า ห ร่ า ย ห า ง ห ร ะ ร อ ก (Hydrilla verticillata) ส า ห ร่ า ย ข้า ว เ ห นี ย ว (Utricularia
aurea) แ ล ะ สาห ร่ ายเส้ น ด้า ย (Najas graminea) พื ช โ ผ ล่ เ หนื อ น้ าจ าน วน 2 ชนิ ด ไ ด้ แ ก่ กก (Actinoscirpus
grossus) และผัก คางไก่ (Sagittria guayanensis)
ฤดูปรับเปลี่ยนที่ 1 (มีนาคม-พฤษภาคม) พบพรรณไม้น้ า 3 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 2 ชนิ ด สาหร่ ายหาง
หระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายเส้ น ด้ า ย (Najas graminea) พืชลอยน้ า จานวน 1 ชนิ ด ได้แก่
บัวบา (Nymphaea lotus)
ฤดู ฝ น (มิ ถุ น ายน-สิ ง หาคม) พบพรรณไม้น้ า 10 ชนิ ด แบ่ ง เป็ น พื ช ใต้น้ าจ านวน 4 ชนิ ด ได้แ ก่ เทปเกลี ย ว
(Villisneria spiralis) สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ ายข้าวเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่ าย
เส้นด้าย (Najas graminea) พืชลอยน้ าจานวน 2 ชนิด ได้แก่ กระเฉดน้ า (Nymenachna pseudointerru) บัวบา (Nymphaea
lotus) พืชโผล่เหนือน้ าจานวน 3 ชนิด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus) หญ้าทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) และ ธูปฤาษี
(Typha angustifolia) และพืชชายน้ าจานวน 1 ชนิด ได้แก่ หญ้าปล้อง ( Hymenachna pseudointerrupta)
ฤดูปรับเปลี่ยนที่ 2 (กันยายน-พฤศจิกายน) พบพรรณไม้น้ า 6 ชนิด แบ่งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 2 ชนิด ได้แก่ สาหร่ าย
หางกระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายเส้นด้าย (Najas graminea) พืชโผล่เหนื อน้ า จานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ กก
(Actinoscirpus grossus) พืชลอยน้ าจานวน 3 ชนิ ด ได้แก่ กระเฉดน้ า (Nymenachna pseudointerru) บัวบา (Nymphaea
lotus) และผักบุง้ (Lpomoea aquatic)
ตารางที่ 1 พรรณไม้น้ าที่พบในพื้นที่ชุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าสนามบินเก่า (+ พบ, - ไม่พบ)
ฤดูกาล
สถานี
ลาดับ
เขต
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อทัว่ ไป
ที่
อาศัย DRY TR1 WET TR2
ST1 ST2 ST3 ST4
1

Actinoscirpus grossus

2

Eleocharis dulcis

3

Hymenachna
pseudointerrupta

4

Hydrilla verticillata

5

Ipomoea aquatica

6

Najas graminea

7
8
9
10

Nymphoides indica
Neptunia oleracea
Sagittria guayanensis
Typha angustifolia

กก
หญ้า
ทรงกระเทียม

E

+

-

+

+

+

+

+

+

E

-

-

+

-

+

-

-

+

หญ้าปล้อง

M

-

-

+

-

-

-

-

+

S

+

+

+

+

-

+

+

+

F

-

-

-

+

-

+

-

-

S

+

+

+

+

+

+

+

+

F
F
E
E

+
-

+
-

+
+
+

+
+
-

+
-

+
-

+
-

+
+
+

สาหร่ ายหาง
กระรอก
ผักบุง้
สาหร่ าย
เส้นด้าย
บัวบา
กระเฉดน้ า
ผักคางไก่
ธูปฤาษี

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
11

สาหร่ ายข้าว
เหนียว
เทปเกลียว

398

S

+

-

+

-

+

-

-

+

S
Villisneria spiralis
รวม
หมายเหตุ
E = พืชโผล่เหนือน้ า (Emerged plants)
F = พืชลอยน้ า (Floating plants)
M = พืชชายน้ า (Marginal plants)
S = พืชใต้น้ า (Submerged plants)

+
6

3

+
10

6

4

5

+
5

+
10

Utricularia aurea

12

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาชนิดและการแพร่ กระจายของพรรณไม้น้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าสนามบินเก่า
1. พบชนิ ดของพรรณไม้น้ ารวมทั้งสิ้น 12 ชนิ ด ได้แก่ พืชชายน้ าจานวน 1 ชนิ ด (ร้อยละ 8.33) พืชลอยน้ า จานวน
3 ชนิด (ร้อยละ 25.00) พืชโผล่เหนือน้ า จานวน 4ชนิด (ร้อยละ 33.33) และพืชใต้น้ าจานวน 4 ชนิด (ร้อยละ 33.33)
2.ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิดของพรรณไม้น้ าสูงสุดในช่วงฤดูฝน โดยพบพรรณไม้น้ า 10 ชนิด รองลงมาเป็ นช่วง
ฤดูแล้ง และฤดูปรับเปลี่ยน 2 พบพรรณไม้น้ า 6 ชนิ ดเท่ากัน ส่ วนฤดูปรับเปลี่ยน 1 พบพรรณไม้น้ าน้อยที่สุดจานวน 3 ชนิด
ส่วนพรรณไม้น้ าที่สารวจพบได้ทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี มีจานวน 2 ชนิด ได้แก่ สาหร่ ายหางกระรอก และสาร่ ายเส้นด้าย
3.ในมิติของพื้นที่พบชนิ ดของพรรณไม้น้ ามากที่สุดใน สถานี สารวจที่ 4 พบจานวน 10 ชนิ ด รองลงมาเป็ นสถานี
สารวจที่ 1, 2, และ 3 พบสถานีละ 5 ชนิด พรรณไม้น้ าที่สารวจพบในทุกสถานีมี 2 ชนิด ได้แก่ กก และสาหร่ ายเส้นด้าย
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการและอนุ รักษ์ทรั พยากรประมงในพื้นที่ ชุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าสนามบิ นเก่า
โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สถานี สารวจที่ 4 ควรอนุรักษ์ไว้เป็ นที่รักษาพืชพันธุ์เพื่อเป็ นพื้นที่ให้สัตว์น้ าได้ไป
อาศัยโดยไม่มีการรบกวนจากการทาการประมง และสามารถเป็ นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อความยัง่ ยืนของการทาการ
ประมงในอ่างเก็บน้ าแห่งนี้สืบไป
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พรรณไม้ นา้ ในพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ ห้ วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์
Aquatic Plants in Wetland at Huy Ta Lad Reservoir, Buriram Province
สาเนาว์ เสาวกูล1 กฤติมา เสาวกูล 1 ทวนทอง จุฑาเกตุ3 พัชราภรณ์ แสงโยจารย์2 และ สุริยา อุดด้วง1
Samnao Saowakoon1 Krittima Saowakoon1 Tuantong Jutagate3 Pacharaporn Sangyojarn2 and Suriya Udduang1

บทคัดย่อ
การสารวจพรรณไม้น้ าในพื้นที่ ชุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์ ในมิติของฤดูกาลและพื้นที่ ระหว่าง
เดื อนตุลาคม 2554 ถึ งเดื อนธันวาคม 2555 โดยแบ่ งเป็ น 4 ฤดู กาล ตามการเปลี่ ยนแปลงทางอุทกวิทยา ได้แก่ ฤดู แล้ง
(ธันวาคม–กุมภาพันธ์), ปรับเปลี่ยน 1 (มีนาคม-พฤษภาคม), ฤดูฝน (มิถุนายน-สิ งหาคม) และปรับเปลี่ยน 2 (กันยายนพฤศจิกายน) ใน 3 บริ เวณ ได้แก่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า จานวนทั้งสิ้น 10 สถานี ผลการศึกษาพบว่า ในมิติของฤดูกาล
จะพบชนิ ดของพรรณไม้น้ าสู งสุ ดในช่วงฤดูปรับเปลี่ยน1 โดยพบพรรณไม้น้ า 19 ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้น้ า 4 ชนิ ด พืชลอยน้ า
4 ชนิด พืชโผล่เหนือน้ า 9 ชนิด และพืชชายน้ า 2 ชนิด รองลงมาเป็ นช่วงฤดูแล้ง พบพรรณไม้น้ า 13 ชนิด โดยพบ พืชลอยน้ า
4 ชนิ ด พืชใต้น้ า 4 ชนิ ด พื ช โผล่ เ หนื อ น้ า 3 ชนิ ด และพืชชายน้ า 2 ชนิ ด ฤดูฝน พบพรรณไม้น้ า 6 ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้น้ า
5 ชนิด และพืชลอยน้ า 1 ชนิด ส่วนฤดูปรับเปลี่ยน2 พบพรรณไม้น้ าน้อยที่สุดจานวน 5 ชนิด ได้แก่ พืชใต้น้ า 3 ชนิด และพืช
โผล่เหนือน้ า 2 ชนิด โดย พรรณไม้น้ าที่สารวจพบได้ทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี มีจานวน 2 ชนิด ได้แก่ สาหร่ ายหางกระรอก และ
สาร่ ายเส้นด้าย ในมิติของพื้นที่ พบชนิดของพรรณไม้น้ ามากที่สุดใน สถานีสารวจที่ 5 พบจานวน 11 ชนิด แบ่งเป็ นพืชใต้น้ า
4 ชนิ ด พืชโผล่เหนือน้ า 4 ชนิ ด พืชลอยน้ า 2 ชนิ ด และพืชชายน้ า 1 ชนิ ด รองลงมาเป็ นสถานีสารวจที่ 6 และ 9 พบสถานีละ
10 ชนิ ดเท่ากัน โดยสถานี สารวจที่ 6 พบพืชใต้น้ า 5 ชนิ ด พื ช โผล่ เ หนื อ น้ า 3 ชนิ ด พืชลอยน้ า 1 ชนิ ด และพืชชายน้ า
1 ชนิ ด สถานี สารวจที่ 9 พบพืชใต้น้ า 4 ชนิ ด พื ช โผล่ เ หนื อ น้ า 4 ชนิ ด และพืชชายน้ า 2 ชนิ ด ส่ วนสถานี สารวจที่ 8 พบ
พรรณไม้น้ าน้อยที่สุด จานวน 4 ชนิด ได้แก่ พืชใต้น้ า 3 ชนิด และพืชชายน้ า 1 ชนิด โดยพรรณไม้น้ าที่สารวจพบในทุกสถานี
มี เพียง 1 ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหางกระรอก ดังนั้น เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงใน
พื้นที่ ชุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยตลาด โดยอาศัยข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สถานี สารวจที่ 5 ควรอนุ รักษ์ไว้เป็ นที่รักษาพืช
พันธุ์
คาสาคัญ : พรรณไม้น้ า, พื้นที่ชุ่มน้ า, อ่างเก็บน้ าห้วยตลาด, บุรีรัมย์
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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 1 st 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 2 nd 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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บทนา
อ่า งเก็บ น้ า ห้ว ยตลาดอยู่ห่ า งจากตัว เมื อ งบุรี รัม ย์ไ ปทางตะวัน ตกเฉี ย งใต้ 11 กิ โลเมตร เป็ นที่ ลุ่มเกิ ดจากการ
ยุบตัวของแผ่นดิน รับน้ าจากพื้นที่ขา้ งเคียงไหลลงแม่น้ ามูล ในฤดูฝนมีน้ าลึกที่สุดประมาณ 5-7 เมตร ในฤดูแล้งน้ าในอ่าง
เก็บน้ าลดลงถึงร้อยละ 75 เหลือบริ เวณที่ลึกที่ สุดเพียง 1 เมตร มีหมู่บา้ นล้อมรอบเป็ นบริ เวณที่ลุ่มไม่มีน้ าขัง พื้นที่โดยรวมมี
สภาพค่อนข้างราบเรี ยบ และมีการทานา (สานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม, 2542) มีความสาคัญอย่างมากสาหรับ
ชุมชนโดยรอบ เนื่ องจากประชาชนมีการใช้ประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแหล่งหนึ่ งของ
จัง หวัด บุ รี รั มย์ นอกจากมี ป ระโยชน์ ต่อ มนุ ษย์แล้ว อ่า งเก็บ น้ า ห้ว ยตลาดยัง เป็ นพื้ น ที ่ ชุ่ ม น้ า ที ่ มีค วามส าคัญ ต่อ การ
ดารงชี วิตของพืชและสัตว์ เป็ นระบบนิ เวศน์ทางน้ าที่ มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวิต พรรณไม้น้ าหรื อพืชน้ า (Aquatic
plants) คือ พืชที่ข้ ึนอยูใ่ นน้ า โดยอาจจะจมอยูใ่ ต้น้ าทั้งหมด หรื อโผล่บางส่วนขึ้นมาอยูเ่ หนือน้ า ลอยอยูท่ ี่ผิวน้ าหรื อเป็ นพืชที่
ขึ้นอยู่ตามริ มน้ า ชายตลิ่ง นอกจากนี้ ยงั รวมถึงพืชที่ เจริ ญเติบโตอยู่ในบริ เวณที่ ลุ่มน้ าขังแฉะอีกด้วย (กรมประมง, 2538)
ซึ่งพรรณไม้น้ าเหล่านี้จะเป็ นประโยชน์อย่างมากสาหรับสิ่ งมีชีวติ เช่น เป็ นที่หลบซ่อนของลูกปลาและสัตว์น้ าวัยอ่อน เป็ น
องค์ประกอบหนึ่ งที่ มีความสาคัญในแหล่งน้ า เนื่ องจาก พรรณไม้น้ าสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิ ตย์ให้กลายเป็ น
พลังงานสะสมในพืชได้ อีกทั้งยังสร้างออกซิเจนแก่แหล่งน้ าได้ เป็ นดัชนีช้ ีวดั สิ่ งแวดล้อม จึงมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
การเพิ่มผลผลิตของสัตว์น้ า (ไมตรี และคณะ, 2535; สุชาดา, 2542)ในขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดโทษ เช่น เป็ นวัชพืชร้ายแรง
เป็ นพันธุ์ไม้ต่างถิ่นที่รุกรานพืชท้องถิ่น เป็ นต้น (พงศ์เชฏฐ, 2554) ดังนั้นการสารวจพรรณไม้น้ าจึงเป็ นตัวบ่งชี้ถึงสภาพความ
สมบูรณ์ของระบบนิ เวศน์ ซึ่ งนาไปสู่ การจัดการระบบนิ เวศน์อย่างยัง่ ยืน แต่ปัจจุบนั ยังขาดข้อมูลพรรณไม้น้ าในแหล่งน้ า
ทัว่ ไป ซึ่ งการศึกษาในครั้งนี้ จะส่ งผลให้ได้ขอ้ มูลพรรณไม้น้ าที่สาคัญ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับอันจะนาไปสู่ การ
บริ หารและการวางแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืนต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
เก็บตัวอย่างพรรณไม้น้ ามาทาการวิเคราะห์ชนิ ดและการแพร่ กระจาย วิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้น้ านั้น ใช้ตาม
วิธีของ (American Public, 2005) สาหรับการวิเคราะห์ชนิดนั้น จาแนกตามเอกสารของ สุ ชาดา (2530) และ ช่อทิพย์ (2531)
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2555 ทาการสารวจ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูแล้ง (DRY) ระหว่างเดือนธันวาคม
- กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 ช่วงฤดูปรับเปลี่ยน 1 (TR1) ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ครั้งที่ 3 ช่วงฤดูฝน (WET) ระหว่าง
เดื อน มิถุนายน - สิ งหาคม และครั้งที่ 4 ช่วงฤดูปรับเปลี่ยน 2 (TR2) ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิ กายน โดยแบ่งพื้นที่
สารวจทั้งหมดออกเป็ น 10 สถานีรอบอ่างเก็บน้ าห้วยตลาด จ.บุรีรัมย์
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รายละเอียด

เป็ นช่วงที่ระดับน้ าที่กกั เก็บ
ลดลงต่าสุด
เป็ นช่วงที่ระดับน้ าที่กกั เก็บต่า
2 ปรับเปลี่ยน1 มี.ค. – พ.ค.
แต่เริ่ มมีฝนตกลงมา
มีฝนอย่างหนาแน่น, ระดับน้ า
3
ฝน
มิ.ย. – ส.ค. ในแม่น้ าเริ่ มสูงขึ้นและความ
ขุ่นของน้ ามีมากขึ้น
สิ้นสุดฤดูฝน ระดับน้ าที่ทาการ
4 ปรับเปลี่ยน2 ก.ย. – พ.ย.
เก็บกักมีปริ มาณสูงสุด
ภาพที่ 1 ตาแหน่งการเก็บข้อมูลและช่วงระยะเวลาการสารวจ
1

แล้ง

ธ.ค. – ก.พ.

ผลการวิจัย
จากการสารวจพรรณไม้น้ าในบริ เวณพื้นที่ชุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์ พบชนิ ดของพรรณไม้น้ า 26
ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชชายน้ า (Marginal plants) จานวน 3 ชนิ ด (ร้อยละ 11.54) พืชลอยน้ า (Floating plants) จานวน 6 ชนิ ด
(ร้อยละ 23.08) พืชโผล่เหนื อน้ า (Emerged plants) จานวน 10 ชนิ ด (ร้อยละ 38.46) และพืชใต้น้ า (Submerged plants)
จานวน 7 ชนิด (ร้อยละ 26.92) ดังตารางที่ 1
การแพร่ กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้ นา้ ทีพ่ บในแต่ ละสถานีทสี่ ารวจ
สถานี สารวจที่ 1 พบพรรณไม้น้ า 7 ชนิ ด แบ่ ง เป็ น พื ช ใต้น้ า จ านวน 4 ชนิ ด ได้แ ก่ เทปเกลี ย ว ( Villisneria
spiralis) ส า ห ร่ า ย ห า ง ห ร ะ ร อ ก (Hydrilla verticillata) ส า ห ร่ า ย ข้า ว เ ห นี ย ว (Utricularia aurea) แ ล ะ
สาหร่ ายเส้ น ด้ า ย (Najas graminea) พื ช โผล่ เ หนื อ น้ า จานวน 1 ชนิ ด ได้ แ ก่ บัวสาย (Nymphaea lotus) พืชลอยน้ า
จ านวน 1 ชนิ ด ได้แ ก่ แพงพวยน้ า (Ludwigia adscendens) และพืช ชายน้ า จ านวน 1 ชนิ ด ได้แ ก่ หญ้า ไซ (Leersia
hexandra)
สถานี สารวจที่ 2 พบพรรณไม้น้ า 9 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 3 ชนิ ด สาหร่ ายหางหระรอก (Hydrilla
verticillata) สาหร่ ายข้า วเหนี ย ว (Utricularia aurea) และสาหร่ ายเส้ น ด้ า ย (Najas graminea) พืชโผล่เหนือ
น้ าจานวน 2 ชนิ ด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus) และหญ้าสามคม (Fuirenq umbellate) พืชลอยน้ าจานวน 3 ชนิ ด ได้แก่
จอกหู ห นู เล็ก (Salvinia cucullate) ผักบุ ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยน้ า (Ludwigia adscendens) และพื ช ชายน้ า
(Marginal plants) จานวน 1 ชนิด ได้แ ก่ หญ้าไซ (Leersia hexandra)
สถานี สารวจที่ 3 พบพรรณไม้น้ า 9 ชนิ ด แบ่ งเป็ นพืชใต้น้ าจ านวน 4 ชนิ ด ได้แ ก่ เทปเกลี ยว (Villisneria
spiralis) ส า ห ร่ า ย ห าง ห ร ะ ร อ ก (Hydrilla verticillata) ส า ห ร่ า ย ข้า ว เ ห นี ย ว (Utricularia aurea) แ ล ะ
สาหร่ ายเส้ น ด้ า ย (Najas graminea) พื ช โผล่ เ หนื อ น้ า จานวน 1 ชนิด ได้แก่ หญ้าทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) พืช
ลอยน้ าจ านวน 3 ชนิ ด ได้แ ก่ กระเฉดน้ า (Neptunia oleracea) ผักบุ ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยน้ า (Ludwigia
adscendens) พืชชายน้ าจานวน 1 ชนิด ได้แก่ หญ้าปล้อ ง (Hymenachna pseudointerrupta)
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สถานี สารวจที่ 4 พบพรรณไม้น้ า 6 ชนิ ด แบ่ ง เป็ น พื ช ใต้น้ า จ านวน 3 ชนิ ด ได้แ ก่ เทปเกลี ย ว ( Villisneria
spiralis) สาหร่ ายหางหระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายเส้ น ด้า ย (Najas graminea) พืชโผล่
เหนื อน้ าจานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ หญ้าหนวดปลาดุก (Fimbristylis miliacea) พืชลอยน้ าจานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ แหนแดง (Azolla
pinnata) และพืชชายน้ าจานวน 1 ชนิด ได้แก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate)
สถานี สารวจที่ 5 พบพรรณไม้น้ า 11 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 4 ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหางกระรอก
(Hydrilla verticillata) ส า ห ร่ า ย ไ ฟ (Chara zeylanica) ส า ห ร่ า ย ข้า ว เ ห นี ย ว (Utricularia aurea) แ ล ะ
ส า ห ร่ า ย เ ส้ น ด ้า ย (Najas graminea) พื ช โผล่ เ หนื อ น้ าจ านวน 4 ชนิ ด ได้แ ก่ กก (Actinoscirpus grossus) หญ้า
ทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) บัวบา (Nymphaea lotus) และบัวสาย (Nymphaea lotus) พืชลอยน้ าจานวน 2 ชนิ ด ได้แก่
จอกหูหนูเล็ก (Salvinia cucullate) และพืชชายน้ าจานวน 1 ชนิด ได้แก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate)
สถานี สารวจที่ 6 พบพรรณไม้น้ า 10 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 5 ชนิ ด ได้แก่ ได้แก่ ดีปลีน้ า (Potamogeton
malaianus) เทปเกลี ย ว ( Villisneria spiralis) สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ ายข้ า วเหนี ย ว
(Utricularia aurea) และสาหร่ ายเส้นด้าย (Najas graminea) พืชโผล่เหนือจานวน 3 ชนิด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus)
ธูปฤาษี (Typha angustifolia) และหญ้าหนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea) พืชลอยน้ าจานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ จอกหู หนูเล็ก
(Salvinia cucullate) และพืชชายน้ าจานวน 1 ชนิด ได้แก่ หญ้าปล้อ ง(Hymenachna pseudointerrupta)
สถานี สารวจที่ 7 พบพรรณไม้น้ า 9 ชนิ ด แบ่งเป็ นพืชใต้น้ าจานวน 3 ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla
verticillata) สาหร่ ายข้าวเหนี ยว (Utricularia aurea) และสาหร่ ายเส้นด้าย (Najas graminea) พืชโผล่เหนื อน้ าจานวน 4
ชนิ ด ได้แก่ หญ้าหนวดปลาดุก (Fimbristylis miliacea) กก (Actinoscirpus grossus) หญ้าทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis)
และ กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) พืชลอยน้ า (Floating plants) จานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ จอกหู หนูเล็ก (Salvinia cucullate)
และพืชชายน้ าจานวน 1 ชนิด ได้แก่ หญ้าปล้อ ง (Hymenachna pseudointerrupta)
สถานีสารวจที่ 8 พบพรรณไม้น้ า 4 ชนิด แบ่งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 3 ชนิด ได้แก่ ดีปลีน้ า (Potamogeton malaianus) สาหร่ าย
หางกระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายข้าวเหนียว (Utricularia aurea) และพืชชายน้ าจานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ หญ้า
ไซ (Leersia hexandra)
สถานี สารวจที่ 9 พบพรรณไม้น้ า 10 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 4 ชนิ ด ได้แก่ เทปเกลี ยว (Villisneria
spiralis) สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ ายข้าวเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่ ายเส้นด้าย (Najas
graminea) พืชโผล่เหนื อน้ าจานวน 4 ชนิ ด ได้แก่ กระจูด (Lepironia articulate) ธู ปฤาษี (Typha angustifolia) พงเหลี่ยม
(Eleocharis acutangula) และหญ้าหนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea) และพืชชายน้ าจานวน 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าไซ (Leersia
hexandra) หญ้าปล้อ ง (Hymenachna pseudointerrupta)
สถานี สารวจที่ 10 พบพรรณไม้น้ า 7 ชนิ ด แบ่ ง เป็ น พื ช ใต้น้ า จ านวน 5 ชนิ ด ได้แ ก่ ดี ป ลี น้ า (Potamogeton
malaianus) สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillat) สันตะวาหางไก่ (Blyxa japonica) สาหร่ ายไฟ (Chara zeylanica) และ
สาหร่ ายเส้นด้าย (Najas graminea) พืชโผล่เหนื อน้ าจานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ กระจูด (Lepironia articulate) และพืชชายน้ า
จานวน 1 ชนิด ได้แก่ หญ้าไซ (Leersia hexandra)
การแพร่ กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้ นา้ ทีพ่ บในแต่ ละฤดูกาลทีส่ ารวจ
ฤดูแล้ง (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) พบพรรณไม้น้ า 13 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 4 ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหาง
กระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ ายข้าวเหนียว (Utricularia aurea) สาหร่ ายไฟ (Chara zeylanica) และสาหร่ ายเส้นด้าย
(Najas graminea) พืชโผล่เหนือน้ าจานวน 3 ชนิด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus) หญ้าสามคม (Fuirenq umbellate) และ
หญ้าหนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea) พืชลอยน้ า จานวน 4 ชนิ ด ได้แก่ จอกหู หนู เล็ก (Salvinia cucullate) กระเฉดน้ า
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

405

(Neptunia oleracea) ผักบุ ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยน้ า (Ludwigia adscendens) และพืชชายน้ าจานวน 2 ชนิ ด
ได้แก่ หญ้าไซ (Leersia hexandra) หญ้าปล้อ ง (Hymenachna pseudointerrupta)
ฤดูปรับเปลี่ยนที่1 (มีนาคม–พฤษภาคม) พบพรรณไม้น้ า 19 ชนิด แบ่งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 4 ชนิด ได้แก่ ดีปลีน้ า
(Potamogeton malaianus) สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ ายข้าวเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่ าย
เส้นด้าย (Najas graminea) พืชโผล่เหนือน้ าจานวน 9 ชนิด ได้แก่ กก(Actinoscirpus grossus) ธูปฤาษี (Typha angustifolia)
หญ้าทรงกระเที ย ม (Eleocharis dulcis) พงเหลี่ ย ม (Eleocharis acutangula) บัวบา (Nymphaea lotus) บัวสาย (Nymphaea
lotus) กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) กระจูด (Lepironia articulate) และหญ้าหนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea) พืชลอย
น้อย จานวน 4 ชนิ ด ได้แก่ จอกหู หนู เล็ก (Salvinia cucullate) แหนแดง (Azolla pinnata) ผักบุ ้ง (Lpomoea aquatic) และ
แพงพวยน้ า (Ludwigia adscendens) และพืชชายน้ าจานวน 2 ชนิ ด ได้แก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate) และหญ้า ปล้อ ง
(Hymenachna pseudointerrupta)
ฤดู ฝ น (มิ ถุ น ายน- สิ ง หาคม) พบพรรณไม้น้ า 6 ชนิ ด แบ่ ง เป็ น พื ช ใต้น้ าจ านวน 5 ชนิ ด ได้แ ก่ เทปเกลี ย ว
(Villisneria spiralis) สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สันตะวาหางไก่ (Blyxa japonica) สาหร่ ายข้าวเหนี ยว
(Utricularia aurea) และสาหร่ ายเส้นด้าย (Najas graminea) พืชลอยน้ า จานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ แพงพวยน้ า (Ludwigia
adscendens)
ฤดูปรับเปลี่ยนที่2 (กันยายน–พฤศจิกายน) พบพรรณไม้น้ า 5 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 3 ชนิ ด ได้แก่ ดีปลีน้ า
(Potamogeton malaianus) สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายเส้นด้าย (Najas graminea) พืชโผล่
เหนือน้ า (Emerged plants) จานวน 2 ชนิด ได้แก่ ธูปฤาษี (Typha angustifolia) และหญ้าหนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea)
ตารางที่ 1 พรรณไม้น้ าที่พบในพื้นที่ชุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยตลาด (+ พบ, - ไม่พบ)
ฤดูกาล
สถานี
ลา
เขต
ชื่อ
D
ดับ
ชื่อทัว่ ไป
อาศั
T W T
S S S ST ST S S S S ST
วิทยาศาสตร์
R
ที่
ย
R1 ET R2
T1 T2 T3 4 5 T6 T7 T8 T9 10
Y
1 Actinoscirpu กก
E + + - - + - - + + + - - s grossus
2 Azolla
แหนแดง
F - + - - - - + - - - - - pinnata
สันตะวา
S - - + 3 Blyxa
- - - - - - - - - +
japonica
หางไก่
4 Chara
สาหร่ ายไฟ S + - - - - - - + - - - - +
zeylanica
กกลอยแพ
E - + - 5 cyperus
- - - - - - + - - cephalotes
6 Eclipta
กระเม็ง
M - + - - - - + + - - - - prostrate
7 Eichhornia ผักตบชวา
F - - - - - - - - - - - - crassipes
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาชนิดและการแพร่ กระจายของพรรณไม้น้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยตลาด
1. พบชนิดของพรรณไม้น้ า 26 ชนิด แบ่งเป็ น พืชชายน้ าจานวน 3 ชนิด พืชลอยน้ า จานวน 6 ชนิด พืชโผล่เหนือน้ า
จานวน 10 ชนิด และพืชใต้น้ าจานวน 7 ชนิด
2.ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิ ดของพรรณไม้น้ าสู งสุ ดในช่วงฤดูปรับเปลี่ยน1 รองลงมาเป็ นช่วงฤดูแล้งพบพรรณ
ไม้น้ าจานวน 13 ชนิ ด ฤดูฝนพบพรรณไม้น้ า 6 ชนิ ด ส่ วนฤดูปรับเปลี่ยน2 พบพรรณไม้น้ าน้อยที่สุดจานวน 5 ชนิ ดเท่านั้น
โดยพรรณไม้น้ าที่สารวจพบได้ทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี ได้แก่ สาหร่ ายหางกระรอก และสาร่ ายเส้นด้าย
3.พบชนิ ดของพรรณไม้น้ ามากที่ สุดในสถานี สารวจที่ 5 พบจานวน 11 ชนิ ด แบ่งเป็ นพืชใต้น้ า 4 ชนิ ด พืชโผล่
เหนือน้ า 4 ชนิด พืชลอยน้ า 4 ชนิด และพืชชายน้ า 1 ชนิด รองลงมาเป็ นสถานีสารวจที่ 6 และ 9 พบสถานีละ 10 ชนิดเท่ากัน
ส่ วนสถานี สารวจที่ 8 พบพรรณไม้น้ าน้อยที่สุด จานวน 4 ชนิ ด โดยพรรณไม้น้ าที่สารวจพบในทุกสถานี มีเพียง 1 ชนิ ด คือ
สาหร่ ายหางกระรอก
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการและอนุ รักษ์ทรัพยากรประมงในพื้นที่ชุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยตลาด โดย
อาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สถานีสารวจที่ 5 ควรอนุรักษ์ไว้เป็ นที่รักษาพืชพันธุ์เพื่อเป็ นพื้นที่ให้สัตว์น้ าได้ไปอาศัย
โดยไม่มีการรบกวนจากการทาการประมง และสามารถเป็ นแหล่งขยายพันธุ์สตั ว์น้ าเพื่อความยัง่ ยืนของการทาการประมงใน
อ่างเก็บน้ าแห่งนี้สืบไป
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พรรณไม้ นา้ ในพืน้ ทีช่ ่ ุ มนา้ ลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Aquatic Plants in Lam Pai Mat Wetland, Buriram Province
กฤติมา เสาวกูล1 สาเนาว์ เสาวกูล1 ทวนทอง จุฑาเกตุ2 และ สุริยา อุดด้วง1
Krittima Saowakoon1 Samnao Saowakoon1 Tuantong Jutagate2 and Suriya Udduang1

บทคัดย่อ
การสารวจพรรณไม้น้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในมิติของฤดูกาล และพื้นที่ระหว่างเดือนตุลาคม
2555 ถึ ง เดื อ นธัน วาคม 2556 โดยแบ่ ง เป็ น 4 ฤดู ก าล ตามการเปลี่ ย นแปลงทางอุ ท กวิท ยา ได้แ ก่ ฤดู แ ล้ง (ธัน วาคม–
กุมภาพันธ์), ปรับเปลี่ยน 1 (มีนาคม-พฤษภาคม), ฤดูฝน (มิถุนายน-สิ งหาคม) และปรับเปลี่ยน 2 (กันยายน-พฤศจิกายน) ใน
3 บริ เวณ ได้แก่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า จานวนทั้งสิ้ น 7 สถานี ผลการศึกษาพบว่า ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิ ดของ
พรรณไม้น้ าสู งสุ ดในช่วงฤดูแล้งโดยพบพรรณไม้น้ า 15 ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้น้ า 1 ชนิ ด พืชลอยน้ า 3 ชนิ ด พืชโผล่เหนื อน้ า 5
ชนิ ด และพืชชายน้ า 6 ชนิ ด รองลงมาเป็ นช่วงฤดูปรับเปลี่ยน2 พบพรรณไม้น้ า 14 ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้น้ า 1 ชนิ ด พืชลอยน้ า
3 ชนิ ด พืชโผล่เหนื อน้ า 5 ชนิ ด และพืชชายน้ า 5 ชนิ ด ฤดูฝน พบพรรณไม้น้ า 12 ชนิ ด ได้แก่ พืชลอยน้ า 3 ชนิ ด พืชโผล่
เหนื อน้ า 3 ชนิ ด และพืชชายน้ า 6 ชนิ ด และช่วงฤดูปรับเปลี่ยน1 พบพรรณไม้น้ าน้อยที่สุด 11 ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้น้ า 2 ชนิด
พืชลอยน้ า 3 ชนิ ด พืชโผล่เหนื อน้ า 4 ชนิ ด และพืชชายน้ า 2 ชนิ ด ส่ วนพรรณไม้น้ าที่พบทุกฤดูกาลมี 5 ชนิ ด ได้แก่ กระเม็ง
ผัก ตบชวา หญ้า ไซ แพงพวยน้ า และบัว สาย ในมิ ติ ข องพื้ น ที่ พ บชนิ ด ของพรรณไม้น้ า มากที่ สุ ดใน สถานี ส ารวจที่ 4
พบจานวน 13 ชนิ ด ได้แก่ พืชลอยน้ า 4 ชนิ ด พืชโผล่เหนื อน้ า 6 ชนิ ด และพืชชายน้ า 3 ชนิ ด รองลงมาสถานี สารวจที่ 3
พบจานวน 10 ชนิด ได้แก่ พืชลอยน้ า 2 ชนิด พืชโผล่เหนือน้ า 2 ชนิด และพืชชายน้ า 6 ชนิด ส่วนสถานีสารวจที่ 5 พบพรรณ
ไม้น้ าน้อยที่ สุดจานวน 6 ชนิ ด ได้แก่พืชใต้น้ า 1ชนิ ด พืชลอยน้ า 3 ชนิ ด และพืชชายน้ า 2 ชนิ ด โดยอาศัยข้อมูลที่ ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ สถานีสารวจที่ 4 ควรอนุรักษ์ไว้เป็ นที่รักษาพืชพันธุ์
คาสาคัญ : พรรณไม้น้ า, พื้นที่ชุ่มน้ าลาปลายมาศ, บุรีรัมย์
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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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บทนา
ลาน้ าลาปลายมาศเป็ นลาน้ าสาขาของแม่น้ ามูล ต้นน้ าอยู่ในเขตอาเภอลาปลายมาศ ปลายลาน้ าอยู่ในเขตอาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ลุ่มริ มฝั่ งลาปลายมาศมีน้ าท่วมล้นตลิ่ งในฤดูฝน เป็ นพื้นที่ กว้างขวางก่ อให้เกิ ดพื้นที่ ชุ่มน้ าริ ม
ฝั่ ง บางแห่ งเป็ นพรุ หญ้า และหนองน้ าเล็ก ๆ หลายแห่ ง พื้นที่ ค่อนข้างราบเรี ยบ ความกว้างของพื้นที่ ชุ่ มน้ าประมาณ 12 กิ โ ลเมตร บริ เวณสองฝั่ งลาปลายมาศเป็ นพื้นที่ ป่าริ มน้ า เป็ นบริ เวณแคบ ๆ จึ งมี ความหลากหลายของสัตว์และพื ชพรรณ
นอกจากนี้ พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า ลาปลายมาศเป็ นพื้นที่ ที่ถูกจัดไว้ในทะเบี ยนพื้นที่ ชุ่มน้ าของประเทศไทยที่ มีความสาคัญระดับ
นานาชาติ (สานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม, 2542) ลาน้ าลาปลายมาศมีความสาคัญอย่างมากสาหรับชุมชนโดยรอบ
เนื่องจากประชาชนมีการใช้ประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม นอกจากมีประโยชน์ต่อมนุษย์แล้ว ลาน้ าลาปลายมาศยังเป็ น
พื้นที่ ชุ่มน้ าที่ มีความสาคัญต่อการดารงชี วิตของพืชและสัตว์ เป็ นระบบนิ เวศน์ทางน้ าที่ มีความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่ งมีชีวติ
พรรณไม้น้ าหรื อพืชน้ า (Aquatic plants) คือ พืชที่ ข้ ึนอยู่ในน้ า โดยอาจจะจมอยู่ใต้น้ าทั้งหมด หรื อโผล่บางส่ วนขึ้นมาอยู่
เหนือน้ า ลอยอยูท่ ี่ผิวน้ าหรื อเป็ นพืชที่ข้ ึนอยูต่ ามริ มน้ า ชายตลิ่ง นอกจากนี้ยงั รวมถึงพืชที่เจริ ญเติบโตอยูใ่ นบริ เวณที่ลุ่มน้ าขัง
แฉะอีกด้วย (กรมประมง, 2538) ซึ่งพรรณไม้น้ าเหล่านี้จะเป็ นประโยชน์อย่างมากสาหรับสิ่ งมีชีวติ เช่น เป็ นที่หลบซ่อนของ
ลูกปลาและสัตว์น้ าวัยอ่อน เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ มีความสาคัญในแหล่งน้ า เนื่ องจาก พรรณไม้น้ าสามารถเปลี่ ยน
พลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็ นพลังงานสะสมในพืชได้ อีกทั้งยังสร้างออกซิ เจนแก่แหล่งน้ าได้ เป็ นดัชนี ช้ ีวดั สิ่ งแวดล้อม
จึงมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการเพิ่มผลผลิตของสัตว์น้ า (ไมตรี และคณะ, 2535; สุ ชาดา, 2542) ในขณะเดียวกันอาจ
ก่อให้เกิดโทษ เช่น เป็ นวัชพืชร้ายแรง เป็ นพันธุ์ไม้ต่างถิ่นที่รุกรานพืชท้องถิ่น เป็ นต้น (พงศ์เชฏฐ, 2554) ดังนั้นการสารวจ
พรรณไม้น้ าจึงเป็ นตัวบ่งชี้ถึงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ซึ่งนาไปสู่การจัดการระบบนิเวศน์อย่างยัง่ ยืน แต่ปัจจุบนั
ยังขาดข้อมูลพรรณไม้น้ าในแหล่งน้ าทัว่ ไป ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ จะส่งผลให้ได้ขอ้ มูลพรรณไม้น้ าที่สาคัญ เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
พื้นฐานสาหรับอันจะนาไปสู่ การบริ หารและการวางแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
เก็ บ ตัว อย่า งพรรณไม้น้ า มาท าการวิเ คราะห์ ช นิ ด และการแพร่ ก ระจาย วิธี ก ารเก็ บ ตัว อย่า งพรรณไม้น้ านั้น
ใช้ตามวิธีของ (American Public, 2005) สาหรับการวิเคราะห์ชนิ ดนั้น จาแนกตามเอกสารของ สุ ชาดา (2530) และ ช่อทิพย์
(2531) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 2556 ทาการสารวจ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูแล้ง (DRY) ระหว่างเดือน
ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 ช่วงฤดูปรับเปลี่ยน 1 (TR1) ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ครั้งที่ 3 ช่วงฤดูฝน (WET)
ระหว่างเดื อน มิถุนายน-สิ งหาคม และครั้งที่ 4 ช่วงฤดูปรับเปลี่ยน 2 (TR2) ระหว่างเดื อนกันยายน-พฤศจิกายน โดยแบ่ง
พื้นที่สารวจทั้งหมดออกเป็ น 7 สถานีบริ เวณพื้นที่ชุ่มน้ าลาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ช่วง
ที่

ช่วงเวลา

1

แล้ง

2

ปรับเปลี่ยน
1

3

ฝน

ช่วงเวลา

รายละเอียด

ธ.ค. –
ก.พ.
มี.ค. –
พ.ค.

เป็ นช่ ว งที่ ร ะดั บ น้ าที่ กั ก เก็ บ
ลดลงต่าสุด
เป็ นช่ ว งที่ ร ะดับ น้ า ที่ กักเก็บต่ า
แต่เริ่ มมีฝนตกลงมา
มีฝนอย่างหนาแน่น, ระดับน้ าใน
แม่ น้ าเริ่ มสู ง ขึ้ นและความขุ่ น
ของน้ ามีมากขึ้น
สิ้ นสุ ดฤดู ฝน ระดับน้ าที่ ทาการ
เก็บกักมีปริ มาณสูงสุด

มิ.ย. –
ส.ค.

ปรับเปลี่ยน ก.ย. –
2
พ.ย.
ภาพที่ 1 ตาแหน่งการเก็บข้อมูลและช่วงระยะเวลาการสารวจ
4

ผลการวิจัย
จากการสารวจพรรณไม้น้ าในบริ เวณพื้นที่ชุ่มน้ าลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบชนิ ดของพรรณไม้น้ า 23 ชนิ ด
แบ่ ง เป็ น พื ช ชายน้ า (Marginal plants) จ านวน 9 ชนิ ด พื ช ลอยน้ า (Floating plants) จ านวน 4 ชนิ ด พื ช โผล่ เ หนื อ น้ า
(Emerged plants) จานวน 8 ชนิด และพืชใต้น้ า (Marginal plants) จานวน 2 ชนิดดังตารางที่ 1
การแพร่ กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้ นา้ ทีพ่ บในในแต่ ละสถานีสารวจ
สถานี สารวจที่ 1 พบพรรณไม้น้ า 8 ชนิ ด แบ่งเป็ น พื ช โผล่ เ หนื อ น้ า จานวน 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ บัวสาย (Nymphaea
lotus) และเอื้ อ งเผ็ด ม้า (Polygonum tomentosum) พื ชลอยน้ าจ านวน 4 ชนิ ด ได้แ ก่ กระเฉดน้ า (Neptunia oleracea)
ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) ผักบุ ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยน้ า (Ludwigia adscendens) และพืชชายน้ า
จานวน 2 ชนิด ได้แก่ กกทราย (Cycerus iria) และหญ้าปล้อ ง (Hymenachna pseudointerrupta)
สถานี สารวจที่ 2 พบพรรณไม้น้ า 9 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชโผล่เหนื อน้ าจานวน 4 ชนิ ด ได้แก่ บัวบา (Nymphoides
indica) บัวสาย (Nymphaea lotus) กกลอยแพ (Cyperus cephalotes) และเอื้องเผ็ดม้า (Polygonum tomentosum) พืชลอยน้ า
จานวน 2 ชนิด ได้แก่ ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) และผักบุง้ (Lpomoea aquatica) พืชชายน้ า จานวน 3 ชนิด ได้แ ก่
หญ้าไซ (Leersia hexandra) หญ้าใบคม (Cyperus compactus) และหญ้าปล้อง (Hymemachne pseudointerr)
สถานีสารวจที่ 3 พบพรรณไม้น้ า 10 ชนิด แบ่งเป็ นพืช พื ช โผล่ เ หนื อ น้ า จานวน 2 ชนิด ได้แก่ บัวสาย (Nymphaea
lotus) และกกลอยแพ (Cyperus cephalotes) พืชลอยน้ าจานวน 2 ชนิ ด ได้แ ก่ ผัก ตบชวา (Eichhornia crassipes) และ
แพงพวยน้ า (Ludwigia adscendens) พืช ชายน้ า จานวน 6 ชนิ ด ได้แก่ กกทราย (Cyperus iria) กระเม็ง (Eclipta prostrate)
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ผัก แว่น (Marsilea crenata) หญ้า ขน (Brachiaria mutica) หญ้า คา (Imperata cylindrica) และหญ้า ไซ (Leersia
hexandra)
สถานี สารวจที่ 4 พบพรรณไม้น้ า 13 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชโผล่เหนื อน้ าจานวน 6 ชนิ ด ได้แก่ บัวบา (Nymphoides
indica) บัว สาย (Nymphaea lotus) ผัก คางไก่ (Sagittalia guayanensis) เอื้องเผ็ดม้า (Polygonum tomentosum) ผักคาง
ไก่ (Sagittalia guayanensis) และกกลอยแพ (Cyperus cephalotes) พืชลอยน้ า (Floating plants) จานวน 4 ชนิด ได้แก่ กระเฉด
น้ า (Neptunia oleracea) ผัก ตบชวา (Eichhornia crassipes) ผัก บุ ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยน้ า (Ludwigia
adscendens) และพื ช ชายน้ าจ านวน 3 ชนิ ด ได้แ ก่ กกทราย (Cyperus iria) กระเม็ ง (Eclipta prostrate) และหญ้า ไซ
(Leersia hexandra)
สถานี สารวจที่ 5 พบพรรณไม้น้ า 6 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ สาห ร่ ายหางกระรอก
(Hydrilla verticillata) พืชลอยน้ าจานวน 3 ชนิ ด ได้แก่ ผัก ตบชวา (Eichhornia crassipes) แพงพวยน้ า (Ludwigia
adscendens) และผักบุง้ (Lpomoea aquatica) และพืชชายน้ าจานวน 2 ชนิ ด ได้แก่ ผักแว่น (Marsilea crenata) และหญ้าไซ
(Leersia hexandra)
สถานี สารวจที่ 6 พบพรรณไม้น้ า 9 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 2 ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla
verticillata) และสาหร่ ายข้าวเหนี ยว (Utricularia aurea) พืชโผล่เหนื อน้ าจานวน 2 ชนิ ด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus)
และบัว บา (Nymphoides indica) พื ช ลอยน้ าจ านวน 3 ชนิ ด ได้แ ก่ ผัก ตบชวา (Eichhornia crassipes) แพงพวยน้ า
(Ludwigia adscendens) และผักบุง้ (Lpomoea aquatica) และพืชชายน้ าจานวน 2 ชนิ ด ได้แก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate)
และผักแว่น (Marsilea crenata)
สถานี สารวจที่ 7 พบพรรณไม้น้ า 9 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชโผล่เหนื อน้ าจานวน 3 ชนิ ด ได้แก่ หญ้าแฝก (Fimbristylis
dichotoma) เอื้องเผ็ดม้า (Polygonum tomentosum) และกกลอยแพ (Cyperus cephalotes) พืชลอยน้ าจานวน 2 ชนิ ด ได้แก่
แพงพวยน้ า (Ludwigia adscendens) และผักบุ ้ง (Lpomoea aquatica) และพื ช ชายน้ า จ านวน 4 ชนิ ด ได้แ ก่ กกทราย
(Cyperus iria) กระเม็ง (Eclipta prostrate) ไมยราบ (Mimosa hexandra) และหญ้าไซ (Leersia hexandra)
การแพร่ กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้ นา้ ทีพ่ บในในแต่ ละฤดูกาลทีส่ ารวจ
ฤดูแล้ ง (ธันวาคม –กุมภาพันธ์) พบพรรณไม้น้ า 15 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหาง
กระรอก (Hydrilla verticillata) พื ช โผล่ เ หนื อ น้ าจ านวน 5 ชนิ ด ได้แ ก่ บัว สาย (Nymphaea lotus) บัว หลวง (Nelumbo
nucifera) กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) หญ้าแฝก (Fimbristylis dichotoma) และเอื้ องเผ็ดม้า (Polygonum tomentosum)
พื ช ลอยน้ า (Floating plants) จ านวน 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ ผ กั ตบชวา ( Eichhornia crassipes) แพงพวยน้ า (Ludwigia
adscendens) และกระเฉดน้ า (Neptunia oleracea) และพืชชายน้ าจานวน 6 ชนิ ด ได้แก่ หญ้าไซ (Leersia hexandra) กก
ทราย (Cyperus iria) กระเม็ง (Eclipta prostrate) ไมยราบเล็ก (Mimosa hexandra) ผัก แว่น (Marsilea crenata หญ้า คา
(Imperata cylindrica)
ฤดูปรับเปลีย่ นที่ 1 (มีนาคม-พฤษภาคม) พบพรรณไม้น้ า 11 ชนิด แบ่งเป็ น พืชใต้น้ า จานวน 2 ชนิด ได้แก่ สาหร่ าย
หางกระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายข้าวเหนี ยว (Utricularia aurea) พืชโผล่เหนื อน้ าจานวน 4 ชนิ ด ได้แก่ บัว
สาย (Nymphaea lotus) กก (Actinoscirpus grossus) บัวบา (Nymphoides indica) และเอื้องเผ็ดม้า (Polygonum tomentosum)
พืชลอยน้ าจานวน 3 ชนิ ด ได้แก่ ผัก ตบชวา (Eichhornia crassipes) แพงพวยน้ า (Ludwigia adscendens) และผักบุง้
(Lpomoea aquatica) และพืชชายน้ าจานวน 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าไซ (Leersia hexandra) กระเม็ง (Eclipta prostrate)
ฤดู ฝน (มิ ถุนายน-สิ งหาคม) พบพรรณไม้น้ า 12 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชโผล่เหนื อน้ าจานวน 3 ชนิ ด ได้แก่ บัวสาย
(Nymphaea lotus) บัวบา (Nymphoides indica) และผัก คางไก่ (Sagittalia guayanensis) พืชลอยน้ าจานวน 3 ชนิ ด ได้แก่
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ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) แพงพวยน้ า (Ludwigia adscendens) และผักบุง้ (Lpomoea aquatica) และพืชชายน้ า
จ านวน 6 ชนิ ด ได้แ ก่ หญ้า ไซ (Leersia hexandra) กระเม็ง (Eclipta prostrate) ผัก แว่น (Marsilea crenata) หญ้าใบคม
(Cyperus compactus) หญ้าขน (Brachiaria mutica) และหญ้าปล้อง (Hymemachne pseudointerr)
ฤดู ปรั บเปลี่ยนที่ 2 (กันยายน –พฤศจิ กายน) พบพรรณไม้น้ า 14 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชใต้น้ าจานวน 1 ชนิ ด ได้แก่
สาหร่ า ยหางกระรอก (Hydrilla verticillata) พื ช โผล่ เ หนื อ น้ าจ านวน 5 ชนิ ด ได้แ ก่ บัว บา (Nymphaea lotus) บัว สาย
(Nymphaea lotus) กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) เอื้ อ งเผ็ด ม้า (Polygonum tomentosum) และผัก คางไก่ (Sagittalia
guayanensis) พืชลอยน้ าจานวน 3 ชนิ ด ได้แก่ ผักตบชวา (Eichhornia crassipes)กระเฉดน้ า (Neptunia oleracea) และ
แพงพวยน้ า (Ludwigia adscendens) และพืชชายน้ าจานวน 5 ชนิ ด ได้แก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate) ผักแว่น (Marsilea
crenata) หญ้าไซ (Leersia hexandra) กกทราย (Cyperus iria) และหญ้าคา (Imperata cylindrica)
ตารางที่ 1 พรรณไม้น้ าที่พบในพื้นที่ชุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยตลาด (+ พบ, - ไม่พบ)
ลาดับ
เขต
ฤดูกาล
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F = พืชลอยน้ า (Floating plants)
M = พืชชายน้ า (Marginal plants)
S = พืชใต้น้ า (Submerged plants)
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาชนิดและการแพร่ กระจายของพรรณไม้น้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าลาปลายมาศ
1. พบชนิดของพรรณไม้น้ า 23 ชนิด แบ่งเป็ น พืชชายน้ าจานวน 9 ชนิด พืชลอยน้ าจานวน 4 ชนิด พืชโผล่เหนือน้ า
จานวน 8 ชนิด และพืชใต้น้ าจานวน 2 ชนิด
2.ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิดของพรรณไม้น้ าสูงสุดในช่วงฤดูแล้งโดยพบพรรณไม้น้ า 15 ชนิด รองลงมาเป็ นช่วง
ฤดูปรับเปลี่ยน2 พบพรรณไม้น้ า 14 ชนิด ฤดูฝนพบพรรณไม้น้ า 12 ชนิด และช่วงฤดูปรับเปลี่ยน1 พบพรรณไม้น้ าน้อยที่สุด
จานวน 11 ชนิด ส่วนพรรณไม้น้ าที่พบทุกฤดูกาลมี 5 ชนิด ได้แก่ กระเม็ง ผักตบชวา หญ้าไซ แพงพวยน้ า และบัวสาย
3.ในมิ ติของพื้นที่ พบชนิ ดของพรรณไม้น้ ามากที่ สุดใน สถานี สารวจที่ 4 พบจานวน 13 ชนิ ด รองลงมาสถานี
สารวจที่ 3 พบจานวน 10 ชนิด ส่วนสถานีสารวจที่ 5 พบพรรณไม้น้ าน้อยที่สุดจานวน 6 ชนิด
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการและอนุ รักษ์ทรัพยากรประมงในพื้นที่ชุ่มน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยตลาด โดย
อาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สถานีสารวจที่ 4 ควรอนุรักษ์ไว้เป็ นที่รักษาพืชพันธุ์เพื่อเป็ นพื้นที่ให้สัตว์น้ าได้ไปอาศัย
โดยไม่มีการรบกวนจากการทาการประมง และสามารถเป็ นแหล่งขยายพันธุ์สตั ว์น้ าเพื่อความยัง่ ยืนของการทาการประมงใน
อ่างเก็บน้ าแห่งนี้สืบไป
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การใช้ ปลายข้ าวไรซ์ เบอร์ รี่และใบมะรุ มในอาหารไก่ ไข่ ทเี่ ลีย้ งแบบกึง่ ปล่ อย
The The Uses of Broken Riceberry and Moringa Leaf Meal in Semi-Free Range Layer Diets.
ณิ ฐิมา เฉลิมแสน1* จินดารักษ์ ไทรอินทรี ย1์ วรรณรัตน์ จันตระกูล1 ศศิราธรณ์ ทองคา1 กฤษฎา อุลิต1 และ ธัญรัตน์ จารี 1
Nitima Chalermsan1* Jindarat Chaiinsee1 Wannarat Jantrakul1 Sasiratron Tongkum1 Krisada Urit1and Tanyarat Jaree1

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ ปลายข้าวไรซ์เบอรี่ และใบมะรุ ม ในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยง
แบบกึ่งปล่อยต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ และจานวนจุลินทรี ยใ์ นมูลไก่ ใช้แผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial in
CRD โดย Factor A คือ รู ปแบบของโรงเรื อนที่เลี้ยงไก่แบบกึ่งปล่อย ได้แก่ โรงเรื อนมีแสงแดดส่องถึงและโรงเรื อนมีร่มเงา
Factor B คือ อาหารทดลอง ได้แก่ อาหารไก่ไข่ที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักไม่ผสมใบมะรุ ม และผสม
ใบมะรุ ม 6 เปอร์ เซ็นต์ แบ่งคอกทดลองโรงเรื อนละ 4 คอก แต่ละคอกเลี้ยงไก่ไข่พนั ธุ์อีซ่าบราวน์ (อายุ 40 สัปดาห์) 23 ตัว
รวม 184 ตัว สุ่มไก่ให้ได้รับอาหารทดลอง 2 สูตร ๆ ละ 4 คอก เก็บข้อมูลด้านสมรรถภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่ 2 ช่วง
ๆ ละ 28 วัน ช่วงท้ายของการทดลองสุ่ มเก็บมูลไก่มาเพาะเชื้อ และตรวจนับจานวนจุลินทรี ยร์ วม โคลิฟอร์ ม ซัลโมเนลลา
และจุลินทรี ยก์ รดแลคติก และสุ่ มไข่ไก่แต่ละคอกส่ งตรวจหาปริ มาณคอเลสเตอรอล และเบต้า-แคโรที น ผลการทดลอง
ปรากฏว่า การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักร่ วมกับผสมใบมะรุ มในอาหารไก่ ไข่ 6 เปอร์ เซ็ นต์ ทาให้
เปอร์ เซ็นต์การผลิตไข่ต่ากว่า อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นไข่ 1 กิโลกรัม และต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมด้อย
กว่าอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักแต่ไม่ผสมใบมะรุ ม (P<0.05) ส่ วนปริ มาณอาหารที่กิน น้ าหนัก
ไข่ ความสู งไข่ขาว ค่า Haugh unit ความหนาเปลือกไข่ จานวนจุลินทรี ยร์ วม โคลิฟอร์ ม ซัลโมเนลลา และจานวนจุลินทรี ย ์
กรดแลคติกในมูลไก่ รวมทั้งปริ มาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตามการใช้ปลาย
ข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักร่ วมกับผสมใบมะรุ มในอาหารทาให้ไข่มีค่าสี ของไข่แดงและปริ มาณเบต้า-แคโรทีน
ในไข่แดงสู งขึ้น ส่ วนโรงเรื อนที่มีร่มเงาส่ งผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ดีกว่าที่มีแสงแดดส่ องทัว่ ถึง ทั้งนี้ โรงเรื อนทั้ง 2
รู ปแบบไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพไข่ และจานวนจุลินทรี ยใ์ นมูลไก่
คาสาคัญ : ไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย, ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่, ใบมะรุ ม
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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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บทนา
ปั จจุบนั มีแนวโน้มผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกให้ความสาคัญกับการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มาจากกการเลี้ยง ด้วยการ
คานึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) โดยเฉพาะการเลี้ยงตามวิถีธรรมชาติเพราะทัศนคติของผูบ้ ริ โภค คือมนุษย์นาสัตว์
มาเลี้ยงเป็ นอาหารจาเป็ นต้องปฏิบตั ิต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม มีความเมตตาต่อสัตว์โดยเฉพาะไข่ไก่ที่บริ โภคกันแทบทุก
คน ซึ่งในปั จจุบนั มาจากการเลี้ยงไก่ไข่ในกรงลวดแคบๆ ที่ให้ไก่ยนื ตลอดเวลาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ หรื อไม่
สามารถแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติได้เช่น การคลุกฝุ่ น การคุย้ เขี่ย การไซร้ปีกและการไข่ในรัง เป็ นต้น ประกอบกับการ
เลี้ยงไก่ไข่เชิงอุตสาหกรรมจะมีการเร่ งให้ไก่ผลิตไข่ ทาให้ใช้แคลเซี ยมจากกระดูกมากกว่าปกติรวมทั้งไก่ไม่ได้ออกกาลัง
กาย ทาให้ไก่ป่วยเกิดภาวการณ์ขาดแคลเซียม อาทิ เท้าและเล็บผิดปกติ ข้อเข่า ข้อขาผิดรู ป ดาเนินชีวติ ด้วยความทรมาน มีผล
ต่อการให้ไข่ท้ งั ปริ มาณและคุณภาพของไข่ ดังนั้น หลายประเทศที่ พฒ
ั นาแล้วจึ งให้ความสาคัญด้านสวัสดิ ภาพของไก่
โดยเลือกซื้อไข่ไก่ที่ได้จากการเลี้ยงไก่แบบปล่อย
การเลี้ยงไก่แบบปล่อยเป็ นระบบการเลี้ยงไก่ที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกกรงหรื อโรงเรื อนได้อย่างอิ ส ระ
เพื่อให้ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติมีผลทาให้ไก่มีสุขภาพแข็งแรง จึงไม่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ยาป้ องกัน
และรักษาโรค ส่ งผลต่อการลดต้นทุนในการเลี้ยงให้กบั เกษตรกรและเพิ่มรายได้ดว้ ยไข่ไก่ปลอดภัยซึ่ งจะมีราคาที่สูงกว่าไข่
ไก่ปกติและที่สาคัญคือดีต่อสุขภาพทั้งผูเ้ ลี้ยงและผูบ้ ริ โภคด้วย นอกจากการเลี้ยงไก่แบบปล่อย ที่คานึงถึงสวัสดิภาพสัตว์แล้ว
ในการให้อาหารไก่ไข่ที่ใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นเป็ นอีกทางหนึ่ งของการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อผลิตไข่แบบปลอดภัย
และยังเป็ นการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้อีกด้วย (จินตนา, 2553)
ข้าวไรซ์เบอร์ รี่ เป็ นข้าวที่ได้รับคัดเลือกและพัฒนาจากข้าวหอมนิ ลกับข้าวขาวหอมมะลิ 105 ได้รับการปรับปรุ ง
พันธุ์จากสถาบันวิจยั ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลักษณะเมล็ดเป็ นรู ปร่ างเรี ยวยาว มีสีม่วงดา (ชื่นจิต, 2558) กาลังได้รับ
ความนิ ยมในบรรดาคนรั กสุ ขภาพ เหมาะกับคนทุ กวัย โดยผูส้ ู งวัยควรรั บประทานเพราะช่ วยบารุ งร่ างกาย เสริ มสร้ าง
ประสิ ทธิ ภาพการไหลเวียนของโลหิ ต ชะลอความแก่ บารุ งสายตาและระบบประสาท ลดความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็ ง
ทางการแพทย์ยงั นาไปทาผลิตภัณฑ์อาหารโภชนบาบัดอีกด้วย ซี่ งคุณสมบัติเด่นของข้าวไรซ์เบอร์ รี่ คือมีสารต้านอนุ มูล
อิสระสู ง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิ น โอเมก้า 3 และโฟเลตสู ง อีกทั้งยังมีดชั นี น้ าตาลต่ าปานกลาง ดังนั้นข้าวไรซ์เบอร์ รี่จึงจัดเป็ นทางเลือกใหม่เพื่อสุ ขภาพที่ดีของทุกคนในระยะยาว (กองบรรณาธิ การการเกษตร,
2557)
มะรุ ม ถือเป็ นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็ นสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้มากมาย ในใบมะรุ มมี
โปรตีนสูงถึง 23.2–29.0 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง (ณิ ฐิมา และคณะ, 2557) ซึ่งมะรุ มอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุหลายชนิ ด
มีวิตามินเอ ซี แคลเซี ยม ฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กในปริ มาณที่สูงมาก (นิ ดดา และคณะ, 2548) นอกจากนี้ ใบมะรุ มยังมีสาร
แคโรทีนอยด์ คือเบต้า-แคโรทีน ซึ่งเป็ นโปรวิตามินเอ และสารแซนโทรฟิ วส์ซ่ ึ งเป็ นสารให้สีเหลืองในระดับสูง (พนิสนันท์
และคณะ, 2559; Zanu et al., 2012 ) ดังนั้นใบมะรุ มจึ งเป็ นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีศกั ยภาพทั้งการเป็ นแหล่งของโปรตีน
วิตามิน และสารสี รวมทั้ง สารต้านอนุมูลอิสระ และต้านจุลินทรี ย ์ ทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็ นแหล่งของโปรตีน และ
สารเคมีเสริ มอาหาร ซึ่งมีราคาแพง ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ และมีปัญหาเรื่ องการตกค้างในผลิตภัณฑ์สตั ว์ ซึ่งมีงานวิจยั ที่
ผ่านมาพบว่าการใช้ใบมะรุ มในสู ตรอาหารไก่ไข่ทาให้สีไข่แดงเพิ่มขึ้น (ภุชงค์ และไพโชค. 2558; ณิ ฐิมา และคณะ, 2558)
เช่นเดียวกันกับในอาหารนกระทาไข่ (ณิ ฐิมา และคณะ, 2559; 2560)
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีการปลูกข้าวไรซ์เบอร์ รี่ ซึ่ งเป็ นข้าวสุ ขภาพที่มีการปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช
จานวนมาก จึงทาให้มีผลพลอยได้จากการสี ขา้ วไรซ์เบอร์ รี่ คือปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ มากขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ มะรุ มซึ่ ง
เป็ นพืชที่มีการปลูกโดยทัว่ ไป และในส่ วนของใบ มีโปรตีนสู ง และมีสารสี แซนโทรฟิ วส์ และเบต้า แคโรทีนในระดับสู ง
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ด้วย วัตถุดิบจากธรรมชาติท้ งั 2 ชนิดนี้จึงน่าจะนามาใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่แบบปลอดภัยที่มีการเลี้ยงแบบปล่อย และกึ่งปล่อย
ได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งจะสอดคล้องกับการผลิตปศุสัตว์อินทรี ย ์ สาหรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ในอนาคต ดังนั้นงานวิจยั ครั้งนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักร่ วมกับใบมะรุ มในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่ง
ปล่อยที่มีรูปแบบโรงเรื อนแตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และจานวนจุลินทรี ยใ์ นมูลไก่ เพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการผลิตไข่ไก่ปลอดภัยต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัสดุทดลอง
1.1. สัตว์ทดลอง ไก่ไข่พนั ธุ์อีซ่าบราวน์ อายุประมาณ 40 สัปดาห์ จานวน 184 ตัว
1.2. วัตถุดิบอาหารทดลอง ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่ (ได้จากการสี ขา้ วกล้องไรซ์เบอร์รี่ที่มีการปลูกแบบไม่
ใช้สารเคมีกาจัดศัตรู พืช) ใบมะรุ มตากแห้งบด และวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆเช่น ข้าวโพด ราละเอียด กากถัว่ เหลือง ปลาป่ น
ไดแคลเซียมฟอสเฟต เปลือกหอยป่ น เกลือ และพรี มิกซ์ เป็ นต้น
1.3. โรงเรื อนทดลอง เป็ นโรงเรื อ นเปิ ดแบบกึ่งปล่อย โดยมีหลังคา และมีพ้ืนที่ปล่อยโล่งแต่ก้ นั ตาข่าย
เพื่อให้ไก่ได้มีโอกาสเดินคุย้ เขี่ยดินได้ ทั้งนี้แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือแบบที่มีแสงแดดส่องถึง กับแบบที่มีร่มเงา
2. แผนการทดลอง
ใช้แผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial in CRD ดังนี้
Factor A คือ รู ปแบบของโรงเรื อน ประกอบด้วย 2 รู ปแบบ
a1 โรงเรื อนมีแสงแดดส่องถึง
a2 โรงเรื อนมีร่มเงา (แสงแดดส่องถึงได้นอ้ ย)
Factor B คือ อาหารทดลอง ประกอบด้วย 2 สูตร
b1 อาหารไก่ไข่ที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักไม่ผสมใบมะรุ ม
b2 อาหารไก่ไข่ที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ มแห้งบด 6 เปอร์เซ็นต์
แบ่งคอกทดลองเป็ น 8 คอก ๆ ละ 23 ตัว รวม 184 ตัว สุ่มไก่ให้ได้รับอาหารทดลอง 2 สูตร ๆ ละ 4 คอก โดยมีผงั การทดลอง
ดังนี้
คอกที่ 5
a2b1r1
คอกที่ 4
a1b2r2

คอกที่ 6
a2b2r1
คอกที่ 3
a1b2r1

คอกที่ 7
a2b1r2
คอกที่ 2
a1b1r2

คอกที่ 8
a2b2r2
คอกที่ 1
a1b1r1

อาหารทดลองทุกสู ตรได้คานวณให้มีโภชนะ ได้แก่ พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส กรดอะมิโน
ที่ จาเป็ น เช่น ไลซี น และเมทไธโอนี น ตรงตามความต้องการของไก่ไข่ที่แนะนาโดย NRC (1994) ทั้งนี้ สูตรอาหารไก่ไข่
ทดลองแต่ละสู ตรแสดงในตารางที่ 1 ไก่ไข่ทุกคอกจะได้รับอาหารและน้ าอย่างเต็มที่ (ad libitum) โดยให้วนั ละ 2 มื้อ (เช้า
และบ่าย)
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3. การบันทึกข้ อมูล
เลี้ยงไก่ไข่ทดลองเป็ นเวลา 2 ช่วงๆละ 28 วัน การบันทึ กผลการทดลองจะทาเป็ นช่วงๆ โดยแบ่งเป็ น 4 ช่วง
(period) ช่ วงละ 28 วัน คื อช่ วงที่ ไก่ ไข่อายุ 40-43 และ 44-47 สัปดาห์ ในแต่ละช่ วงมี การเก็บข้อมูลปริ มาณอาหารที่ กิน
ผลผลิตไข่แต่ละวัน และอัตราการตายของไก่ไข่ ทุก 3 วันสุ ดท้ายของแต่ละช่วง สุ่ มไข่ไก่ของแต่ละซ้ าๆละ 4 ฟอง นามา
ตรวจวัดคุณภาพไข่ไก่ ได้แก่ น้ าหนักไข่ ความสู งไข่ขาว ค่า Haugh unit ด้วยเครื่ องตรวจสอบคุณภาพไข่อตั โนมัติ ของ
บริ ษทั technical services and supplied (TSS) ประเทศอังกฤษ วัดความหนาของเปลือกไข่ ด้วยเครื่ องวัดความหนาเปลือกไข่
แบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ Mitutoyo ประเทศญี่ปุ่น และวัดสี ของไข่แดงโดยใช้พดั สี ของบริ ษทั Roche ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ในช่วงสุ ดท้ายของการทดลองสุ่ มไข่ไก่ซ้ าละ 5 ฟองส่ งตรวจปริ มาณโคเลสเตอรอล และ สารเบต้าแคโรที นในไข่แดง ที่
บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง ประเทศไทย จากัด สาขาเชียงใหม่
นอกจากนี้ ในช่วงท้ายของการทดลองสุ่ มเก็บมูลไก่ไข่ในแต่ละกลุ่มมาศึกษาปริ มาณเชื้ อจุลินทรี ยร์ วม (Total
plate count) จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ก่ อ โรค ได้แ ก่ จุ ลิ น ทรี ย ์ก ลุ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม (coliform) หรื อ อี โคไล (E. Coli ) และ ซัล โมเนลลา
(salmonella) และจุลินทรี ย ์ ที่เป็ นประโยชน์ ได้แก่จุลินทรี ยใ์ นกลุ่ม lactic acid bacteria ตามคาแนะนาของ Downes and Ito
(2001) โดยในการเก็บมูลจะเก็บจากก้นไก่หลังจากให้อาหารทดลองในช่วงเช้า
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ค านวณสมรรถภาพการผลิ ต ของไก่ ไ ข่ ได้แ ก่ เปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารผลิ ต ไข่ (hen day production และ hen house
production) ปริ มาณอาหารที่กินต่อวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นไข่ 1 กิโลกรัม อัตราการรอดชีวติ และ ต้นทุนค่าอาหารต่อ
การผลิ ตไข่ 1 กิ โลกรั ม แล้วนาข้อมูลด้านสมรรถภาพการผลิ ต และคุ ณภาพไข่มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of
variance) สาหรับจานวนจุลินทรี ย ์ ทาการแปลงข้อมูลเป็ นค่า log แล้ววิเคราะห์ความแปรปรวน จากนั้นเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SAS (SAS Institute Incorporated,
1990)
ตารางที่ 1 สูตรอาหารไก่ไข่ทดลอง
วัตถุดิบอาหาร (กก.)
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
58.53
54.30
ราละเอียด
10.00
10.00
กากถัว่ เหลือง
16.92
14.59
ปลาป่ น
4.00
4.00
ใบมะรุ ม
0.00
6.00
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
0.10
0.10
เปลือกหอยป่ น
8.68
8.36
เมทไธโอนีน
0.15
0.15
น้ ามัน
0.87
1.75
เกลือ
0.50
0.50
พรี มิกซ์
0.25
0.25
รวม (กก.)
100.00
100.00
โภชนะที่ได้จากการคานวณ
โปรตีน (%)
16.00
16.00
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พลังงานที่ ใช้ประโยชน์ได้ 2,900
2,900
(Kcal/kg)
แคลเซียม (%)
3.75
3.75
ฟอสฟอรัส (%)
0.36
0.36
เยือ่ ใย (%)
3.62
3.91
ไลซีน (%)
1.03
1.19
เมทไธโอนีน (%)
0.64
0.61
ทริ ปโตเฟน (%)
0.31
0.31
ทรี โอนีน (%)
0.59
0.56
ราคา/กก.
13.18
13.05
หมายเหตุ: ราคาใบมะรุ มแห้งกิโลกรัมละ 5 บาท ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ กิโลกรัมละ 11.00 บาท

ผลและวิจารณ์ผล
จากการศึกษาการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่และใบมะรุ มในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย โดยเปรี ยบเทียบอาหาร
ไก่ไข่สูตรที่ 1 อาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักไม่ผสมใบมะรุ ม กับ สูตรที่ 2 คืออาหารที่ใช้ปลายข้าว
ไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ มในระดับ 6 เปอร์ เซ็นต์ และเลี้ยงในโรงเรื อนทดลองที่ได้รับแสงแดด กับ
โรงเรื อนในร่ ม ผลการทดลอง ปรากฏดังนี้
1. สมรรถภาพการผลิต
สมรรถภาพการผลิ ตเฉลี่ ยตลอดการทดลองของไก่ ไข่ที่ได้รับอิ ทธิ พลของปั จจัยด้านอาหารทดลอง (Factor B)
พบว่าไก่ที่กินอาหารทดลองที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักไม่ผสมใบมะรุ ม กับ อาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์
เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ มในระดับ 6 เปอร์เซ็นต์ และเลี้ยงในโรงเรื อนทดลองที่ได้รับแสงแดด กับโรงเรื อน
ในร่ ม แสดงในตารางที่ 2 พบว่าไกไข่ที่ได้รับอาหารทดลองสู ตรที่ 1 มีเปอร์ เซ็นต์การผลิตไข่สูงกว่า อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็ นไข่ 1 กิโลกรัมดีกว่า และต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัม ต่ากว่าไก่ไข่ที่ได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่
เป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ มในระดับ 6 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05) สาหรับปริ มาณอาหารที่กินเฉลี่ยต่อวัน พบว่าไก่ไข่ที่
ได้รับอาหารทั้ง 2 สูตรมีปริ มาณการกินอาหารไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่าไก่ไข่ที่ได้รับอาหารสูตรที่ 2 ที่
มี การผสมใบมะรุ ม 6 เปอร์ เซ็ นต์ มี การกิ นอาหารน้อยกว่ากลุ่มที่ ได้รับอาหารสู ตรที่ 1 ที่ ไม่มีการผสมใบมะรุ ม ต่างจาก
รายงานของณิ ฐิ ม า และคณะ (2558) ที่ ท ดลองใช้ใ บมะรุ มผสมอาหารไก่ ไข่ที่ร ะดับ 0, 2, 4, 6 และ 8 เปอร์ เซ็ นต์ พบว่า
สมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ทุกกลุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นปริ มาณอาหารที่กิน ไก่ที่กินอาหารผสมใบมะรุ มมีการ
กินอาหารน้อยกว่าไก่ที่กินอาหารที่ไม่มีการผสมใบมะรุ ม อย่างไรก็ตามจากการรายงานของ Kakengi et el. (2007) ที่ได้ศึกษา
การใช้ใบมะรุ มแห้งป่ นทดแทนกากเมล็ดทานตะวันที่ระดับ 0, 10, 15, และ 20 เปอร์ เซ็นต์ ในสู ตรอาหาร พบว่าการเสริ มใบ
มะรุ มในระดับที่สูงขึ้นมีแนวโน้มทาให้เปอร์เซ็นต์การให้ไข่ลดลง แต่ทาให้ปริ มาณอาหารที่กินเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะไก่ที่ได้รับ
อาหารผสมใบมะรุ ม 20 เปอร์เซ็นต์มีอตั ราเปลี่ยนอาหารเป็ นไข่ดอ้ ยที่สุด นอกจากนี้ รายงานของณิ ฐิมา และคณะ (2560) ได้
กล่าวว่านกกระทาที่ได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ ม 4 และ 8 เปอร์เซ็นต์มีการกิน
อาหารน้อยกว่ากลุ่มที่ ได้รับอาหารที่ ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักแต่ไม่ผสมใบมะรุ ม (P<0.05) แต่ไม่
แตกต่างทางสถิ ติเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับสู ตรควบคุ ม จึ งส่ งผลให้เปอร์ เซ็ นต์การผลิ ตไข่ อัตราการเปลี่ ยนอาหารเป็ นไข่ 1
กิโลกรัม และต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมกรัมต่ากว่ากลุ่มที่เสริ มใบมะรุ ม
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จากผลการทดลองด้านสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อยและกินอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่
เป็ นแหล่งพลังงานหลักร่ วมกับการผสมไม่ผสม และผสมใบมะรุ มครั้งนี้ สอดคล้องกับรายงานของณิ ฐิมา และคณะ (2560) ที่
พบว่านกกระทาที่ ได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักโดยไม่มีการผสมใบมะรุ มมีแนวโน้มให้
ผลผลิตไข่สูงกว่ากลุ่มที่มีการผสมใบมะรุ ม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ซ่ ึงเป็ นปลายข้าวกล้อง ที่เป็ นแหล่งของ
สารอาหารที่สาคัญหลายชนิด ที่ส่งเสริ มสุ ขภาพของสัตว์ให้ดีข้ ึน ทาให้กินอาหารได้มากขึ้น และให้ผลดีต่อผลผลิตไข่ ส่ วน
ในเรื่ องการผสมใบมะรุ มทาให้สมรรถภาพการผลิตโดยรวมต่ากว่ากลุ่มที่ไม่มีการผสมใบมะรุ มอาจเนื่องมาจาก ใบมะรุ มมี
เยือ่ ใยค่อนข้างสูง และมีรสชาติ รวมทั้งกลิ่นไม่ชวนกินทาให้ไก่กินอาหารน้อยลง ส่งผลต่อการให้ผลผลิตไข่ลดลง
สาหรับอิทธิ พลของรู ปแบบโรงเรื อน (Factor A) ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ ปรากฏว่าไก่ที่เลี้ยงในโรงเรื อนที่ มีร่มไม้ มี
เปอร์ เซ็นต์การผลิตไข่ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นไข่ 1 กิโลกรัม และต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมกรัมดีกว่า
ในโรงเรื อนที่มีแสงแดดส่ องทัว่ ถึง (P<0.01) ซึ่ งโรงเรื อนที่มีแสงแดดส่ องถึงเป็ นด้านที่ติดถนน และมีเสี ยงรบกวนจึงส่ งผล
ต่อการให้ผลผลิตของไก่ อย่างไรก็ตามการกินอาหารของไก่ท้ งั สองกลุ่มมีปริ มาณไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
ในกรณี ของอิทธิพลร่ วมระหว่าง รู ปแบบโรงเรื อน กับ อาหารทดลอง (interaction of Factor A and B) จากตารางที่
2 พบว่ามีอิทธิพลร่ วมระหว่าง ลักษณะโรงเรื อน กับ อาหารทดลอง ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่โดยส่ วนใหญ่ (ยกเว้นปริ มาณ
อาหารที่กิน) ซึ่ งปรากฏว่า ไก่ที่เลี้ยงในโรงเรื อนในร่ ม และได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่โดยไม่มีการผสมใบมะรุ ม
มีเปอร์ เซ็นต์การผลิตไข่สูงที่สุด แต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับไก่ที่เลี้ยงในร่ มและได้รับอาหารผสมปลายข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ผสมใบมะรุ ม และไก่ที่เลี้ยงในโรงเรื อนที่มีแสงแดด และได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยไม่มีการผสม
ใบมะรุ ม (P>0.05) ส่วนไก่ที่เลี้ยงในโรงเรื อนที่มีแสงแดด และได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และมีการผสมใบมะรุ ม
มีเปอร์ เซ็นต์การผลิตไข่ต่าที่สุด ส่ วนอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นไข่ 1 กก.พบว่าไก่ที่เลี้ยงในร่ มและได้รับอาหารผสมปลาย
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมใบมะรุ มมีอตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นไข่ 1 กก.ดีที่สุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับไก่ที่เลี้ยง
ในร่ มและได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่ไม่ผสมใบมะรุ ม และไก่ที่เลี้ยงในโรงเรื อนที่มีแสงแดด และได้รับอาหาร
ผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่ไม่ผสมใบมะรุ ม (P>0.05) ส่วนส่วนไก่ที่เลี้ยงในโรงเรื อนที่มีแสงแดด และได้รับอาหารผสมปลาย
ข้าวไรซ์เบอร์ รี่และมีการผสมใบมะรุ ม มีอตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นไข่ 1 กก.ด้อยที่สุด เช่นเดียวกันกับต้นทุนค่าอาหารต่อ
การผลิตไข่ 1 กิโลกรัม พบว่าไก่ที่เลี้ยงในร่ มและได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่ผสมใบมะรุ มมีตน้ ทุนค่าอาหารต่อ
การผลิตไข่ 1 กิโลกรัมต่าที่สุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับไก่ที่เลี้ยงในร่ มและได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์
เบอร์ รี่ไม่ผสมใบมะรุ ม (P>0.05) ส่ วนไก่ที่เลี้ยงในโรงเรื อนที่มีแสงแดด และได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่และมี
การผสมใบมะรุ ม มีตน้ ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมสู งที่สุด ทั้งนี้ ไก่ที่เลี้ยงในโรงเรื อนที่มีแสงแดด และใช้อาหาร
ผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่และใบมะรุ มมีปัญหาเกิดสภาวะโรคอหิ วาต์ตอ้ งฉี ดยาไก่ทุกตัวในคอก ทาให้ไก่มีการให้ผลผลิต
ลดลงมากในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ไม่ปรากฏไก่ตายในแต่ละคอกทดลองทาให้อตั ราการรอดชีวิตของไก่ไข่ท้ งั 2 กลุ่มเท่ากับ
100 เปอร์เซ็นต์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

423

ตารางที่ 2 สมรรถภาพการผลิตเฉลี่ยตลอดการทดลองของไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่ งปล่อยและได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์
เบอร์รี่ที่ไม่ผสม และผสมใบมะรุ ม
โรงเรื อน
อาหาร (ปั จจัย B)
เฉลี่ย
P-Value
(ปั จจัย A)
RB
RB+MG
A
B
AxB
เปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ (Hen day and Hen house)
0.008 0.015
0.028
ได้รับแสงแดด 70.03±2.40m
52.56±2.30 n
61.30±10.27x
ในร่ ม
73.43±3.68m
71.87±4.42 m
72.65±3.44w
เฉลี่ย
71.73±3.21a
62.22±11.52b
ปริ มาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน)
0.522 0.123
0.941
ได้รับแสงแดด 113.00±7.07
107.00± 4.24
110.00 ±5.89
ในร่ ม
111.00±1.41
104.50± 3.53
107.75±4.35
เฉลี่ย
112.00±4.32
105.75±3.50
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นไข่ 1 กก.
0.002 0.027
0.009
s
r
w
ได้รับแสงแดด 2.85 ±0.09
3.62±0.20
3.24±0.46
s
s
ในร่ ม
2.62±0.14
2.50 ±0.06
2.56±0.11x
เฉลี่ย
2.74±0.17b
3.06±0.66a
ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมกรัม (บาท)
0.002 0.034
0.009
ได้รับแสงแดด
37.51±1.21s
47.24±2.58 r
42.38±1.90w
ในร่ ม
34.43±1.86st
32.56±0.83t
33.50±1.35x
เฉลี่ย
35.97±1.54b
39.90±1.71a
หมายเหตุ wx อักษรกากับค่าเฉลี่ยแตกต่างกันในปั จจัย Aแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.01)
ab
อักษรกากับค่าเฉลี่ยแตกต่างกันในปั จจัย B แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)
rst
อักษรกากับค่าเฉลี่ยแตกต่างกันในปั จจัย AxB แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.01)
mn
อักษรกากับค่าเฉลี่ยแตกต่างกันในปั จจัย AxB แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)
RB = อาหารทดลองที่ใช้ปลายข้าวไรช์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลัก
RB+MG = อาหารทดลองที่ใช้ปลายข้าวไรช์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักและเสริ มด้วยใบมะรุ มแห้งบด
2. คุณภาพไข่
อิทธิ พลของปั จจัยด้านอาหารทดลองต่อคุณภาพไข่ พบว่าคุณภาพไข่ ได้แก่ น้ าหนักไข่เฉลี่ย ความสู งไข่ขาว ค่า
ฮอฟ์ ยูนิต และความหนาเปลือกไข่ของไก่ไข่ที่กินอาหารทดลองทั้ง 2 สูตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 อย่างไรก็ตามจากตารางที่ 3 กรณี ของสี ไข่แดง พบว่าไก่ที่ได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงาน
หลักและผสมใบมะรุ ม 6 เปอร์ เซ็นต์ มีคะแนนสี ไข่แดงสู งกว่าไข่แดงของไก่ที่อาหารที่ ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่ง
พลังงานหลัก แต่ไม่ผสมใบมะรุ ม (P<0.01) ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของ (Abou-Elezz et al, 2011) ได้ศึกษาผลการใช้ใบ
มะรุ มผสมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ไก่ ช่วงอายุ 36 สัปดาห์ ทดลองโดยอาหาร 4 สูตร ในระดับ
0 (ควบคุม) , 5 , 10 และ 15 เปอร์ เซ็นต์ พบว่า น้ าหนักไข่ไม่มีความแตกแตกต่าง แต่สีของไข่แดงมีสีที่เพิ่มขึ้นเป็ นเส้นตรง
ตามการเพิ่มในแต่ละระดับ เช่นเดียวกันกับรายงานของภุชงค์ (2557); ณิ ฐิมา และคณะ (2558); ภุชงค์ และไพโชค (2558) ที่
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กล่าวว่าคะแนนสี ของไข่แดงเพิ่มขึ้นตามระดับการเสริ มใบมะรุ มที่สูงขึ้น ทั้งนี้ รัฐศักดิ์ (2552) ได้รายงานว่าใบมะรุ มอุดมไป
ด้วยสารเบต้า-แคโรทีนซึ่งเป็ นสารสี ตามธรรมชาติ จึงส่งผลต่อสี ของไข่แดงเพิ่มมากขึ้น
การทดลองครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่ร่วมกับใบมะรุ มในอาหารไก่ไข่ทาให้คุณภาพไข่ไก่
โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นไก่ไข่ที่ได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักและไม่ผสมใบ
มะรุ มมีคะแนนสี ของไข่แดงต่า แต่เมื่อมีการผสมใบมะรุ มทาให้ไข่แดงมีคะแนนสี เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แม้วา่ ข้าวไรซ์เบอร์ รี่ (ชื่นจิต,
2558) เป็ นข้าวกล้องที่มีสีม่วงแดง จากสารแอนโธไซยานิ นมีธาตุเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระสู ง ได้แก่ เบต้า-แคโรทีน
แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิ น สังกะสี โอเมก้า 3 และโฟเลต มีใยอาหารที่อยูใ่ นราข้าวสู ง สารแอนโธไซยานินเป็ น
รงควัตถุที่ให้สีม่วงแดงมีคุณสมบัติในการละลายน้ า และในตัวทาละลายที่มีข้ วั เช่น แอลกอฮอล์ได้ดี (Karladee et al, 2003
อ้างโดย Peawong et al, 2011) ดังนั้นจึงไม่สามารถสะสมอยูใ่ นไข่แดงซึ่งมีส่วนประกอบของไขมันอยูส่ ูงได้จึงทาให้ไก่ไข่ที่
กินอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่มีคะแนนสี ไข่แดงในระดับต่า หรื อไข่แดงมีสีซีด
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาปริ มาณคอเลสเตอรอล และสารเบต้า – แคโรทีน ในไข่แดงของไก่ไข่ทดลองที่กินอาหารทั้ง
2 สู ตร จากตารางที่ 4 แม้วา่ ปริ มาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 2 สู ตรไม่แตกต่างกันทางสถิติ
แต่มีแนวโน้มว่าไข่ของไก่ไข่ที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักและผสมใบมะรุ ม 6 เปอร์ เซ็นต์ มีปริ มาณ
คอเลสเตอรอลในไข่แดงลดลง และพบว่าไก่ ไข่ที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่ง พลังงานหลัก และผสมใบมะรุ ม 6
เปอร์เซ็นต์ มีปริ มาณสารเบต้า – แคโรทีน สูงกว่าในไข่แดงของไก่ที่อาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลัก
แต่ไม่ผสมใบมะรุ ม (P<0.05) สอดคล้องกับรายงานของ ภุชงค์ (2557) กล่าวว่า ใบมะรุ มสามารถลดคอเลสเตอรอลในไข่แดง
และในเลือดได้ ในทานองเดียวกันกับรายงานของ พนิสนันท์ (2559) ได้กล่าวว่า ใบมะรุ มมีสารแคโรทีนอยด์ คือเบต้า-แคโร
ทีน ซึ่ งเป็ นโปรวิตามินเอ และสารแซนโทรฟิ วส์ซ่ ึ งเป็ นสารให้สีเหลืองในระดับสู ง จึงส่ งผลให้มีปริ มาณสารเบต้า – แคโร
ทีน ในไข่แดงที่เพิ่มขึ้น
ในกรณี อิทธิ พลของรู ปแบบโรงเรื อนเลี้ยงไก่ พบว่าไก่ที่เลี้ยงในโรงเรื อนที่มีแสงแดดส่ องถึง และโรงเรื อนในร่ ม
ให้ไข่ที่มีคุณภาพไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในทานองเดียวกันไม่มีอิทธิ พลร่ วมระหว่างลักษณะโรงเรื อนเลี้ยงไก่ กับ
อาหารทดลองต่อคุณภาพไข่โดยรวม
ตารางที่ 3 คุณภาพไข่เฉลี่ยตลอดการทดลองของไก่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อยและได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ไม่ผสม
และผสมใบมะรุ ม
โรงเรื อน
อาหาร (ปั จจัย B)
เฉลี่ย
P-Value
(ปั จจัย A)
RB
RB+MG
A
B
AxB
น้ าหนักไข่ (ก)
0.432
0.164
0.809
ได้รับแสงแดด
58.21± 1.07
57.05± 0.20
58.15±0.92
ในร่ ม
58.58± 0.24
57.72± 1.25
57.63±0.89
เฉลี่ย
58.40 ± 0.67
57.39±0.83
ความสูงไข่ขาว(มม.)
0.778
0.530
0.778
ได้รับแสงแดด
6.23± 0.67
6.49± 0.74
6.36±0.60
ในร่ ม
5.83± 0.30
6.49± 1.59
6.16±1.01
เฉลี่ย
6.03 ± 0.48
6.49± 1.01
คะแนนสี ไข่แดง
0.605
<0.0001 0.979
ได้รับแสงแดด
1.83 ± 0.02
6.05 ± 0.08
3.94 ± 0.46
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ในร่ ม
1.99 ± 0.72
6.19 ± 0.16
4.09 ± 0.51
z
y
เฉลี่ย
1.91 ± 0.43
6.12 ± 0.54
ค่า Haugh unit
ได้รับแสงแดด 77.69± 5.61
79.63± 4.45
78.66±4.28
0.635
0.558
0.789
ในร่ ม
73.30± 5.43
78.38± 12.69
75.84±8.49
เฉลี่ย
75.50 ± 5.17
79.01± 7.80
ความหนาของเปลือกไข่ (มม.)
0.901
0.544
0.711
ได้รับแสงแดด 0.57±0.03
0.57±0.03
0.57±0.03
ในร่ ม
0.56±0.03
0.58±0.00
0.57±0.02
เฉลี่ย
0.56±0.02
0.58±0.02
หมายเหตุ yz อักษรกากับค่าเฉลี่ยแตกต่างกันในปั จจัย B แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.01)
RB = อาหารทดลองที่ใช้ปลายข้าวไรช์เบอรี่ เป็ นแหล่งพลังงานหลัก
RB+MG = อาหารทดลองที่ใช้ปลายข้าวไรช์เบอรี่ เป็ นแหล่งพลังงานหลักและเสริ มด้วยใบมะรุ มแห้งบด
ปริ มาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ไข่ที่ได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบ
มะรุ มในระดับ 0 (ควบคุม) และ 6 เปอร์ เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทางค่าสถิติ (P>0.05) ส่ วนคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ที่
เลี้ยงในโรงเรื อนทั้ง 2 รู ปแบบ ซึ่ งได้แก่โรงเรื อนที่มีแสงแดดส่องถึง กับโรงเรื อนที่มีร่มเงาไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
และพบว่าไม่มีอิทธิพลร่ วมระหว่างรู ปแบบของโรงเรื อนกับอาหารทดลอง ต่อคอเลสเตอรอลในไข่แดง แต่มีแนวโน้มว่าไข่
ของไก่ไข่ที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักและผสมใบมะรุ ม 6 เปอร์ เซ็นต์ มีปริ มาณคอเลสเตอรอลในไข่
แดงลดลง (ตารางที่ 4)
สาหรับอิทธิ พลของปั จจัยด้านอาหารทดลอง ต่อปริ มาณสารเบต้า-แคโรทีนในไข่แดง พบว่าไข่แดงของไก่ไข่ที่
ได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ มในระดับ 6 เปอร์เซ็นต์มีปริ มาณสารเบต้า-แคโรที
นสู งกว่าในไข่แดงของไก่ ที่ได้รับอาหารที่ ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักแต่ไม่ผสมใบมะรุ ม (P<0.05)
ดังแสดงในตารางที่ 4 สอดคล้องกับรายงานของ ภุชงค์ (2557) ที่กล่าวว่า ใบมะรุ มสามารถลดคอเลสเตอรอลในไข่แดงและ
ในเลือดได้ ในทานองเดียวกันกับรายงานของ พนิสนันท์ และคณะ (2559) ได้กล่าวว่า ใบมะรุ มมีสารแคโรทีนอยด์ คือเบต้าแคโรทีน ซึ่งเป็ นโปรวิตามินเอ และสารแซนโทรฟิ วส์ซ่ ึงเป็ นสารให้สีเหลืองในระดับสูง จึงส่งผลให้มีปริ มาณสารเบต้า – แค
โรที น ในไข่แดงที่ เพิ่มขึ้น ส่ วนปริ มาณสารเบต้า- แคโรที นในไข่แดงของไก่ ที่เลี้ยงในโรงเรื อนทั้ง 2 รู ปแบบ ซึ่ งได้แก่
โรงเรื อนที่มีแสงแดดส่ องถึง กับโรงเรื อนที่มีร่มเงาไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และไม่มีอิทธิ พลร่ วมระหว่างรู ปแบบ
ของโรงเรื อนกับอาหารทดลองต่อสารเบต้า-แคโรทีนในไข่แดง
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ตารางที่ 4 ปริ มาณคอเลสเตอรอล และเบต้า-แคโรทีน ในไข่ของไก่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อยและได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์
เบอร์รี่ที่ไม่ผสมและผสมใบมะรุ ม
โรงเรื อน
อาหาร (ปั จจัย B)
เฉลี่ย
P-Value
(ปั จจัย A)
RB
RB+MG
A
B
AxB
คอเลสเตอรอล (mg/100 g)
0.291
0.178
0.213
ได้รับแสงแดด
646.92± 20.07
643.79± 20.14
645.36 ± 20.10
ในร่ ม
652.31± 46.92
588.59± 18.55
620.45±32.74
เฉลี่ย
649.62±33.49
616.19±19.35
เบต้า-แคโรทีน (µg/100 g)
0.660
0.042
0.409
ได้รับแสงแดด
22.10± 11.13
32.17± 2.86
27.14 ± 6.99
ในร่ ม
15.17± 5.35
34.39± 6.04
24.78± 5.70
เฉลี่ย
18.64±8.24 a
33.28±4.45 b
หมายเหตุ ab อักษรกากับค่าเฉลี่ยแตกต่างกันในปั จจัย B แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)
RB = อาหารทดลองที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลัก
RB+MG = อาหารทดลองที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักและเสริ มด้วยใบมะรุ มแห้งบด
3. จานวนจุลินทรี ยใ์ นมูล
ผลการตรวจนับจานวนจุลินทรี ยใ์ นมูลของไก่ไข่ทุกกลุ่มแสดงในตารางที่ 5 พบว่าไก่ที่ได้รับอาหารทดลองทั้ง 2
สู ตร มีจานวนจุลินทรี ยร์ วม จุลินทรี ยโ์ คลิฟอร์ ม จุลินทรี ยซ์ ลั โมเนลลา และจุลินทรี ยก์ รดแลคติกในมูลไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าไก่ไข่ที่ได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ ม
แห้งบด 6 เปอร์เซ็นต์มีจานวนจุลินทรี ยโ์ คลิฟอร์มในมูลน้อยกว่าไก่ไข่ที่ได้รับอาหารสูตรที่ 1 ที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ น
แหล่งพลังงานหลักแต่ไม่ผสมใบมะรุ มแห้งบด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะใบมะรุ มมีสารสาคัญหลายชนิด ได้แก่ สารเบนซิ ลไทโอ
ไซยาเนตโคไซด์ และเบนซิ ลกลูโคซิ โนเลตที่มีฤทธิ์ ต้านจุลชีพได้ (สุ ธาทิพย์, 2550) และมีรายงานว่าอาหารที่ผสมใบมะรุ ม
ทาให้ภูมิคุม้ กันของสัตว์เพิ่มขึ้น และลดจานวน E. coli รวมทั้งเพิ่มจานวน Lactobacillus ในลาไส้เล็กตอนปลายได้อีกด้วย
(Yang et al., 2006) นอกจากนี้ Rahman et al. (2010) รายงานว่าสารสกัดจากใบมะรุ มมีศกั ยภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรี ย
ในกลุ่มโคลิฟอร์ มได้ในระดับสู งใกล้เคียงกับยาปฏิ ชีวนะเตตร้าซัยคลิน ส่ วนจากการศึ กษาของวรยุทธ และคณะ (2555)
พบว่าสารสกัดจากเมล็ดมะรุ มด้วยเอทานอล สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรี ยก์ ่อโรคในกลุ่ม Staphylococcus aureus ได้ แต่ไม่มี
ผลต่อเชื้ อ Escherichia coli, Bacillus cereus และเชื้ ออื่ นๆ ซึ่ งการทดลองครั้งนี้ สอดคล้องกับรายงานของณิ ฐิมาและคณะ
(2560) ที่รายงานว่าการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลัก ทั้งที่ไม่เสริ ม และเสริ มด้วยใบมะรุ มในสู ตรอาหาร
นกกระทาไข่ไม่ส่งผลต่อจานวนจุลินทรี ยร์ วม จุลินทรี ยโ์ คลิฟอร์ม จุลินทรี ยซ์ ลั โมเนลลา และจุลินทรี ยก์ รดแลคติกในมูลนก
กระทา
ในกรณี ของลักษณะของโรงเรื อนเลี้ยงไก่ พบว่าไก่ที่เลี้ยงในโรงเรื อนที่มีแสงแดดส่ องถึง และโรงเรื อนในร่ มมี
จานวนจุลินทรี ยร์ วม จุลินทรี ยโ์ คลิฟอร์ ม จุลินทรี ยซ์ ัลโมเนลลา และจุลินทรี ยก์ รดแลคติกในมูล ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่าไก่ที่เลี้ยงในร่ มมีจานวนจุลินทรี ยโ์ คลิฟอร์มในมูลน้อยกว่าไก่ที่เลี้ยงในโรงเรื อนที่มีแสแดดส่ องถึง
ในทานองเดียวกันไม่มีอิทธิพลร่ วมระหว่างลักษณะโรงเรื อนเลี้ยงไก่ กับอาหารทดลอง ต่อจานวนจุลินทรี ยร์ วม จุลินทรี ยโ์ ค
ลิฟอร์ม จุลินทรี ยซ์ ลั โมเนลลา และจุลินทรี ยก์ รดแลคติกในมูลของไก่
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ตารางที่ 5 จานวนจุลินทรี ยใ์ นมูลไก่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อยและได้รับอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี่ที่ไม่ผสม และผสมใบ
มะรุ ม (log of cfu/g)
โรงเรื อน
อาหาร (ปั จจัย B)
เฉลี่ย
P-Value
(ปั จจัย A)
RB
RB+MG
A
B
AxB
total plate count
0.713 0.713 0.599
ได้รับแสงแดด
16.67± 0.75
16.25± 0.05
16.46±0.49
ในร่ ม
16.25± 0.95
16.33± 0.07
16.29±0.56
เฉลี่ย
16.46± 0.74
16.29±0.07
coliform
0.081 0.148 0.564
ได้รับแสงแดด
10.74± 0.40
9.60 ± 1.06
10.17±0.93
ในร่ ม
9.35± 0.68
8.81± 0.00
9.08±0.50
เฉลี่ย
10.05 ±0.92
9.21±0.77
salmonella
0.646 0.811 0.178
ได้รับแสงแดด
4.97± 0.46
5.64± 0.20
5.31±0.48
ในร่ ม
5.37± 0.37
4.89± 0.78
5.13±0.57
เฉลี่ย
5.17±0.41
5.26±0.64
ตารางที่ 5 (ต่ อ)
โรงเรื อน
อาหาร (ปั จจัย B)
เฉลี่ย
P-Value
(ปั จจัย A)
RB
RB+MG
A
B
AxB
lactic acid bacteria
0.940 0.833 0.980
ได้รับแสงแดด
13.86± 0.76
13.80± 0.01
13.83±0.44
ในร่ ม
13.89± 0.20
13.82± 0.01
13.85±0.12
เฉลี่ย
13.87±0.46
13.81±0.01
หมายเหตุ RB = อาหารทดลองที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลัก
RB+MG = อาหารทดลองที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักและเสริ มด้วยใบมะรุ มแห้งบด

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และใบมะรุ มในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย สรุ ปได้วา่ แม้วา่ การใช้
ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักร่ วมกับผสมใบมะรุ มในอาหารไก่ไข่ 6 เปอร์เซ็นต์ ทาให้สมรรถภาพการผลิตไข่
โดยรวมต่ากว่าอาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักแต่ไม่ผสมใบมะรุ ม และคุณภาพไข่ในด้านน้ าหนักไข่
ความสู งไข่ขาว ค่า Haugh unit และความหนาเปลือกไข่ รวมทั้งจานวนจุลินทรี ยใ์ นมูลไก่ ได้แก่จุนทรี ยร์ วม จุลินทรี ยท์ ี่ก่อ
โรค (โคลิฟอร์ม และซัลโมเนลลา) และจานวนจุลินทรี ยก์ รดแลคติกไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การใช้มะรุ มในอาหารทาให้
ไข่มีค่าสี ของไข่แดง และปริ มาณสารเบต้า -แคโรที น สู งขึ้น และมีแนวโน้มทาให้ปริ มาณคอเลสเตอรอลในไข่แดง และ
จานวนจุลินทรี ยโ์ คลิฟอร์มลดลง
ส่ วนลักษณะการเลี้ยงไก่ไข่แบบกึ่งปล่อยที่เลี้ยงในโรงเรื อนที่มีร่มเงาจะส่ งผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่โดยรวม
ได้ดีกว่าการเลี้ยงในสภาพที่มีแสงแดดส่ องได้ทวั่ ถึง ทั้งนี้ การเลี้ยงไก่ในโรงเรื อนที่มีร่มเงาทั้งที่ใช้อาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์
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เบอร์ รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักไม่ผสม และผสมใบมะรุ มทาให้สมรรถภาพการผลิตไข่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยการใช้
อาหารที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ มทาให้ตน้ ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมต่าที่สุด
อย่างไรก็ตามลักษณะของโรงเรื อนทั้ง 2 แบบไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพไข่ และจานวนจุลินทรี ยใ์ นมูลไก่
ดังนั้นการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ มที่ระดับ 6 เปอร์เซ็นต์ในอาหารไก่ไข่ที่เลี้ยง
แบบกึ่งปล่อยโดยใช้รูปแบบของโรงเรื อนที่มีร่มเงาจะส่ งผลดีต่อการเลี้ยงไก่ไข่แบบกึ่งปล่อย ซึ่ งจะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งใน
การผลิตไข่ไก่ปลอดภัยได้

กิตติกรรมประกาศ
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การสู ญเสี ยอิเล็กโทรไลต์ และภาวะขาดนา้ หลังการออกกาลังกายของโคชน
Electrolyte Depletion and Dehydration in Fighting Bulls After Exercise
วรรษกร ขอพลอยกลาง1 * เกียรติศกั ดิ์ มากแก้ว1 นิรมล ทองเต็ม1
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บทคัดย่อ
อิเล็กโทรไลต์และน้ าที่อยูภ่ ายในร่ างกายมีบทบาทที่สาคัญต่อการธารงดุล (homeostasis) ให้ร่างกายอยูใ่ นสภาวะ
ปกติภายใต้การควบคุมของระบบต่างๆในร่ างกาย ดังนั้นหากเกิ ดความผิดปกติส่งผลให้กลไกการควบคุมของเหลวและ
อิเล็กโทรไลต์จนไม่สามารถรักษาสมดุลของร่ างกายได้อาจเป็ นสาเหตุของการป่ วยและเสี ยชี วิตตามมา การศึ กษาครั้งนี้ มี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ ยนแปลงของระดับอิเล็กโทรไลต์และน้ าในร่ างกายของโคชนก่อน และหลังการออกกาลังกาย
โดยการเจาะเลือดโคชนก่อนและหลังการออกกาลังกาย 30 นาที นาตัวอย่างเลือดตรวจวัดระดับการขาดน้ า(dehydration) จาก
ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(PCV) และค่าโปรตีนในพลาสม่า และวัดการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กโทรไลต์ในซี รั่ม ได้แก่ โซเดียม
คลอไรด์ แคลเซียม โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ภายในเวลา 90 นาทีหลังเก็บตัวอย่าง พบว่าค่าเฉลี่ยของโปรตีนในพลาสม่า
ค่าเฉลี่ยของเม็ดเลือดแดงอัดแน่นโซเดียม คลอไรด์ และแคลเซียม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในโคชนก่อน
และหลังการออกกาลังกาย ส่ วนโพแทสเซี ยมและฟอสฟอรัส ในโคชนลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05) หลังจาก
ออกกาลังกาย แสดงให้เห็นว่าภายหลังจาการออกกาลังกายของโคชนในระยะเวลา 30 นาทีน้ นั ไม่พบภาวะขาด (dehydration)
แต่พบมีการลดลงของ โพแทสเซี ยม และฟอสฟอรัส ซึ่ งอาจสัมพันธ์กบั การทางานของกล้ามเนื้ อของโคชนในระหว่างการ
ออกกาลังกาย
คาสาคัญ : อิเล็กโทรไลต์, โคชน, การออกกาลังกาย, การสูญเสี ยน้ 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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บทนา
สังคมภาคใต้เป็ นสังคมเกษตรกรรม จึงมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อประโยชน์ต่างๆเช่น เป็ นอาหาร ไว้ใช้งาน จะเห็นได้วา่
โคเป็ นสัตว์เลี้ยงชนิ ดหนึ่ งที่มีบทบาทต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวใต้ นอกจากเลี้ยงโคเพื่อใช้ประกอบอาชีพทางด้าน
เกษตรกรรมแล้ว โคยังเป็ นสัตว์เลี้ยงที่นาไปใช้ในการต่อสู ้กนั จนกลายได้เป็ นเอกลักษณ์มีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัวสร้างความ
ประทับใจแก่ผพู ้ บเห็นคนจึงนิยมดูการต่อสูข้ องโคที่เรี ยกว่า “กีฬาชนโค”(วิเชียร ณ นคร, 2524)
การเลี้ยงโคชนในปั จจุบนั นั้นผูเ้ ลี้ยงมีเทคนิ คและวิธีการเลี้ยงที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปในแบบฉบับของตนเอง
เพื่อให้โคชนของตนนั้นแข็งแกร่ งและชนะการแข่งขัน ในการฝึ กซ้อมแต่ละครั้งนั้นโคชนจะมีการใช้พละกาลังมหาศาลใน
การปะทะกับ คู่ ต่ อ สู ้ แ ละจะกิ น เวลาหลายนาที ท าให้ร่ า งกายมี ก ารเผาผลาญพลัง งาน และน าอิ เ ล็ ก โทรไลต์ไ ปใช้ใ น
กระบวนการเมตาบอลิซึมของร่ างกายรวมไปถึงการสู ญเสี ยน้ าในระหว่างการฝึ กซ้อม หากหลังจากการฝึ กซ้อมไม่ได้รับการ
ทดแทนอย่างเหมาะสมอาจจะส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของโคชนโดยตรงและอาจส่ งผลต่อผลในการแข่งขันในแต่ละครั้ง
ทั้งนี้ อิเล็กโทรไลต์ที่อยูภ่ ายในร่ างกาย เช่น โซเดียม คลอไรด์ แคลเซี ยม โพแทสเซี ยม และฟอสฟอรัส มีบทบาทที่สาคัญต่อ
การธารงดุล (homeostasis) ให้ร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ ซึ่ งความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์ และปริ มาณน้ าในร่ างกายจะมี
ค่าที่ เหมาะสม ซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบต่างๆในร่ างกาย ดังนั้นหากเกิดความผิดปกติส่งผลให้กลไกการควบคุม
ของเหลว และอิ เล็กโทรไลต์ไม่สามารถรักษาสมดุลของร่ างกายได้ หากมี ความรุ นแรงอาจเป็ นสาเหตุของการป่ วยและ
เสี ยชีวติ ได้
ทางคณะผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการสู ญเสี ยระดับของอิเล็กโทรไลต์ในร่ างกายของโคชนที่เกิดจากการ
ออกกาลังกาย จึ งศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงของระดับอิ เล็กโทรไลต์ในร่ างกายของโคชนระหว่างก่ อน และหลังการออก
กาลังกาย
อิเล็กโทรไลต์ที่อยูภ่ ายในร่ างกายจะมีบทบาทที่สาคัญต่อการธารงดุล (homeostasis) ให้ร่างกายอยูใ่ นสภาวะปกติ
ซึ่ งความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์ และปริ มาณน้ าในร่ างกายจะมีค่าที่เหมาะสม ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมของระบบต่างๆใน
ร่ างกาย ดังนั้นหากเกิ ดความผิดปกติส่งผลให้กลไกการควบคุมของเหลว และอิเล็กโทรไลต์ไม่สามารถรักษาสมดุ ลของ
ร่ างกายได้ หากมีความรุ นแรงอาจเป็ นสาเหตุของการป่ วย และเสี ยชีวติ ได้

วิธีดาเนินการวิจัย
1.พื้นทีท่ ที่ าการศึกษา
1.1โรงพยาบาลสัตว์ปศุสตั ว์นครศรี ธรรมราช และศูนย์ชนั สูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
1.2สนามซ้อมโคในพื้นที่ จังหวัด นครศรี ธรรมราช ตรัง และ พัทลุง
2.วิธีการศึกษา
2.1 การคัดเลือกโคชน
คัดเลือกโคชนในพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช และจังหวัดข้างเคียงที่มีอายุ 5 ปี ขึ้นไป จานวน 30 ตัว ทาประวัติ
โคแต่ละตัว และตรวจสุขภาพร่ างกายเบื้องต้น
2.2 การเก็บตัวอย่ าง
เจาะเก็บตัวอย่างเลือด ในตาแหน่ง jugular vein ปริ มาณ 10 ซีซี ก่อนและหลังการออกกาลังกายโดยการวิง่ เป็ นเวลา
30 นาที โดยหลอดเก็บเลือดที่มีสารป้ องกันการแข็งตัวของเลือด นาส่งห้องปฏิบตั ิการภายใน 2 ชัว่ โมงหลังการเก็บตัวอย่าง
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2.3 การตรวจวิเคราะห์ ภาวะขาดนา้
น าตัว อย่ า งเลื อ ด ตรวจวัด ค่ า packed cell volume (PCV) โดยการปั่ น ตกของเลื อ ดในหลอด capillary tube
(microhematocrit tube) ที่ ความเร็ ว 10,000 RPM เป็ นเวลา 5 นาที ทาให้เลื อดแบ่งออกเป็ น 2 ชั้น วัดค่าโดยใช้ hematocrit
chart ตรวจวัด ค่า plasma protein โดยการใช้เครื่ อง refractometer และศึกษาการเปลี่ยนแปลง ค่า PCV และ plasma protein
เพื่อศึกษาภาวะขาดน้ า
2.4 การตรวจวิเคราะห์ ค่าอิเล็กโทรไลต์
ทาการตรวจวิเคราะห์ค่าอิเล็กโทรไลต์ โดยวิเคราะห์ โซเดียม (Na+) คลอไรด์ (Cl-) แคลเซี ยม (Ca2+) ฟอสฟอรัสอิ
ออน (PO43- ) และโพแทสเซี ยม (K+) โดยใช้เครื่ องตรวจค่าอิเล็กโทรไลต์ รุ่ นBECKMAN COULTE CX7 และ NOVA 16
ELECTROLYTE ในการตรวจวิเคราะห์
2.5 การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
น าข้อ มู ล ค่ า PCV, Total Protien และค่ า อิ เ ล็ก โทรไลต์ ก่ อ นและหลัง การออกก าลัง กายและวิเ คราะห์ ผ ลการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช้สถิติ Pair sample t-test ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2016

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการศึกษาภาวะขาดนา้
ในการศึกษาภาวะขาดน้ าได้ทาการศึกษาจากการตรวจวัดค่า packed cell volume หรื อ PCV และการตรวจปริ มาณ
โปรตีนในเลือด(plasma protein) ผลจากการตรวจวัดค่า PCV (ตารางที่ 1) พบว่าค่ามีโคจานวน13ตัวที่มีการลดลงของระดับ
ของ PCV มีโคจานวน12ตัวที่ มีการเพิ่มขึ้นของระดับ PCV และมีโคจานวน5ตัวที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับ PCV
ส่ วนค่า เฉลี่ยของ PCVก่อนออกกาลังกายอยูท่ ี่ 37.38% และหลังออกกาลังกายอยูท่ ี่ 37.16% เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกันพบว่า
ค่า PCVมีการลดลงเฉลี่ย 0.22% ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ค่า PCV ของโคชนในช่วงก่อนและหลังออกกาลังกาย (%)
หมายเลขโคชน
PCV ก่อนออกกาลัง
PCV หลังออกกาลัง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

41.5
44.5
36.5
29.5
41
33.5
42.5
39
32.5
35.5
38.5
33.5
34
36.5

39
39
35.5
29
36.5
34
37.5
39.5
33
33
39
39
33.5
40
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

32
30
39
34
39
43
42
35
42
38
39
41
40
35
39
35

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของ ค่า PCV
ตัวแปร
PCV ก่อนออก
กาลังกาย

33.5
30
40
33
41
43
39
39
45
40
39
41
39
34
36
35

PCV หลังออกกาลัง ค่าปกติโคทัว่ ไป
กาย

ค่าเฉลี่ย (%) 37.38

37.16

ค่าความ
แปรปรวน

15.87

14.05

จานวน
ข้อมูล

30

30

P(T<=t)
two-tail
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25-40

0.64

ผลจากการตรวจวัดค่าPlasma protein (ตารางที่ 3) พบว่าค่า มีโคจานวน19ตัว ที่ มีการเพิ่มขึ้นของระดับ Plasma
protein มี โ คจ านวน10 ตัวที่ มี ร ะดับ Plasma protein เท่ า เดิ มและมี เพี ยง1ตัว ที่ มีก ารลดลงของระดับ Plasma protein ส่ ว น
ค่าเฉลี่ยของ Plasma protein ก่อนออกกาลังกายอยูท่ ี่ 8.62 g/dL และหลังออกกาลังกายอยูท่ ี่ 8.81 g/dL เมื่อนามาเปรี ยบเทียบ
กันพบว่าค่า Plasma protein มีการเพิม่ ขึ้นเฉลี่ย 0.19 g/dLดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 ค่า Plasma protein ของโคชนในช่วงก่อนและหลังออกกาลังกาย (g/dL)
หมายเลขโคชน
ค่า Plasma proteinก่อน ค่า Plasma proteinหลัง
ออกกาลังกาย
ออกกาลังกาย
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

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

435

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของ ค่า Plasma protien
ตัวแปร
Plasma protien ก่อน Plasma protien หลัง
ออกกาลังกาย
ออกกาลังกาย
ค่าเฉลี่ย
(g/dL)

8.62

8.81

ค่าความ
แปรปรวน

0.11

0.13

จานวนข้อมูล 30
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ค่าปกติโคทัว่ ไป

6.2-8.2

30
2.409

P(T<=t) twotail

ผลการศึกษาการเปลีย่ นแปลงของระดับอิเล็กโทรไลต์
ผลจากการตรวจวัดค่าโซเดียม (Na+)(ตารางที่5)พบว่ามีโคจานวน 18 ตัวที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับโซเดียมใน
กระแสเลือด มีโคจานวน 6 ตัวที่มีการลดลงของโซเดียม และมีโค 6 ตัวที่มีระดับของโซเดียมคงเดิม ส่วนในช่วงก่อนและ
หลังออกกาลังกายพบว่าค่าเฉลี่ยของปริ มาณโซเดียมในเลือดของโคชนช่วงก่อนออกกาลังกายอยูท่ ี่ 139.933 mEq/L และ
ค่าเฉลี่ยของโซเดียมในช่วงหลังออกกาลังกายอยูท่ ี่ 140.067 mEq/Lเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกันพบว่าค่า โซเดียม มีการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 0.133 mEq/Lดังแสดงในตารางที่6
ตารางที่ 5 ปริ มาณโซเดียมในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลังออกกาลังกาย (mEq/L)
หมายเลขโคชน
โซเดียมก่อนออกกาลังกาย โซเดียมหลังออกกาลัง
dkp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

141
141
141
143
140
142
142
142
142
140
141
144
140

143
142
142
144
141
143
144
140
143
142
143
143
143
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

143
142
137
137
140
143
139
138
137
137
136
139
139
141
135
136
140

144
142
137
137
141
136
139
137
136
139
136
136
140
135
137
137
140

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของ ปริ มาณ โซเดียม
ตัวแปร
โซเดียมก่อนออก
โซเดียมหลังออก
กาลังกาย
กาลังกาย
ค่าเฉลี่ย
139.933
(mEq/L)
ค่าความ
5.789
แปรปรวน
จานวนข้อมูล 30
P(T<=t) twotail
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140.067

ค่าปกติโคทัว่ ไป

136 - 144

8.823
30
0.745

ผลการตรวจวัดค่าคลอไรด์ (Cl-) (ตารางที่7)พบว่ามีโคจานวน 17 ตัวที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับคลอไรด์ในกระแส
เลือด มีโคจานวน 7 ตัวที่มีการลดลงของคลอไรด์ และมีโคจานวน 6 ตัวที่มีระดับของคลอไรด์คงเดิม ส่ วน ในช่วงก่อนและ
หลังออกกาลังกายพบว่าค่าเฉลี่ยของปริ มาณคลอไรด์ในเลือดช่วงก่อนออกกาลังกายอยูท่ ี่ 102.3 mEq/L และค่าเฉลี่ยของคลอ
ไรด์ในช่วงหลังออกกาลังกายอยูท่ ี่ 102.9 mEq/Lเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกันพบว่าค่า คลอไรด์ มีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.600 mEq/L
ดังแสดงในตารางที่8
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ตารางที่ 7 ปริ มาณคลอไรด์ในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลังออกกาลังกาย (mEq/L)
หมายเลขโคชน
คลอไรด์ก่อนออกกาลัง
คลอไรด์หลังออกกาลัง
กาย
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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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของ ปริ มาณคลอไรด์
ตัวแปร
คลอไรด์ก่อนออก
คลอไรด์หลังออก
กาลังกาย
กาลังกาย
ค่าเฉลี่ย
102.3
102.9
(mEq/L)
ค่าความ
แปรปรวน

7.5973

439

ค่าปกติโคทัว่ ไป
99 - 107

7.679

จานวนข้อมูล 30

30

P(T<=t) twotail

7.679

ผลการตรวจวัดค่าแคลเซียม (Ca+) (ตารางที่9)พบว่ามีโคจานวน 16 ตัวที่มีการลดลงของระดับแคลเซียมในกระแส
เลือด มีโคจานวน 12 ตัวที่มีการเพิ่มขึ้นของระดับแคลเซียมและมีโคเพียงสองตัวที่มีระดับแคลเซียมเท่าเดิม ส่วนในช่วงก่อน
และหลังออกกาลังกายพบว่าค่าเฉลี่ยของปริ มาณแคลเซี ยมในเลือดช่วงก่อนออกกาลังกายอยูท่ ี่ 8.87 mg/dLและค่าเฉลี่ยของ
แคลเซี ยมในช่วงหลังออกกาลังกายอยูท่ ี่ 8.91mg/dLเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกันพบว่าค่า แคลเซี ยม มีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.033
mg/dL ดังแสดงในตารางที่10
ตารางที่ 9 ปริ มาณคลอไรด์ในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลังออกกาลังกาย (mg/dL)
หมายเลขโคชน
Calciumก่อนออกกาลัง
Calciumหลังออกกาลัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

8.25
8.20
8.23
8.32
8.19
8.21
8.66
8.60
8.64
9.17
9.10
8.50
8.82
8.76
8.26

8.55
8.25
9.21
8.29
8.46
8.71
8.85
8.81
8.57
8.59
8.79
8.40
8.37
9.21
8.25
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

8.90
8.90
9.70
9.30
9.70
10.1
8.30
8.70
8.90
8.60
9.60
10.10
9.60
10.20
9.40

9.00
8.80
8.90
9.40
9.70
9.40
8.30
8.40
8.70
8.90
8.90
10.40
9.40
10.40
9.30

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของ ปริ มาณแคลเซียม
ตัวแปร
Calcium ก่อนออก Calcium หลังออก
กาลัง
กาลัง
ค่าเฉลี่ย
8.87
8.91
(mg/dL)
ค่าความ
แปรปรวน

0.35

0.32

จานวนข้อมูล

30

30

P(T<=t) twotail
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ค่าปกติโคทัว่ ไป
8.0 - 11.4

0.589

ผลการตรวจวัดค่าฟอสฟอรั ส (P-)(ตารางที่ 11) พบว่ามีโคจานวน 23 ตัวที่ มีการลดลงของระดับฟอสฟอรั สใน
กระแสเลือด มีโคจานวน 5 ตัวที่ มีการเพิ่มขึ้นของระดับฟอสฟอรัส และมีโคเพียง 2 ตัวที่ มีระดับฟอสฟอรัสคงเดิ มส่ วน
ในช่วงก่อนและหลังออกกาลังกายพบว่าค่าเฉลี่ยของปริ มาณฟอสฟอรัสในเลือดช่วงก่อนออกกาลังกายอยูท่ ี่ 5 mg/dL และ
ค่าเฉลี่ยของฟอสฟอรัสในช่วงหลังออกกาลังกายอยูท่ ี่ 4.48 mg/dL เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกันพบว่าค่า ฟอสฟอรัส มีการลดลง
เฉลี่ย 0.173 mg/dL ดังที่แสดงในตารางที่12
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ตารางที่ 11 ปริ มาณฟอสฟอรัสในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลังออกกาลังกาย (mg/dL)
หมายเลขโคชน
ฟอสฟอรัสก่อนออกกาลัง ฟอสฟอรัสหลังออก
กาย
กาลังกาย
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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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของ ปริ มาณฟอสฟอรัส
ตัวแปร
Phosphorusก่อนออก Phosphorusหลังออก
กาลัง
กาลัง
ค่าเฉลี่ย
5.0
4.48
(mg/dL)
ค่าความ
แปรปรวน

0.64

จานวนข้อมูล 30
P(T<=t) twotail
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ค่าปกติโคทัว่ ไป
5.6-8.0

0.47
30
0.00054

ผลการตรวจวัดค่าโพแทสเซียม (K+) (ตารางที่13) พบว่ามีโคจานวน 16 ตัวที่มีการลดลงของระดับโพแทสเซียมใน
กระแสเลือด มีโคจานวน 9 ตัวที่มีการเพิ่มขึ้นของโพแทสเซียม และมีโค 5 ตัวที่มีระดับของโพแทสเซียมคงเดิม ส่วนในช่วง
ก่อนและหลังออกกาลังกาย ค่าเฉลี่ยของปริ มาณโพแทสเซียม ในเลือดช่วงก่อนออกกาลังกายอยูท่ ี่ 5.10 mEq/Lและค่าเฉลี่ย
ของโพแทสเซียม ในช่วงหลังออกกาลังกายอยูท่ ี่ 4.927 mEq/Lเมื่อนามาเปรี ยบเทียบกันพบว่าค่า โพแทสเซียม มีการลดลง
เฉลี่ย 0.517 mEq/L ดังแสดงในตารางที่14
ตารางที่ 13 ปริ มาณโพแทสเซียมในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลังออกกาลังกาย (mEq/L)
หมายเลขโคชน
โพแทสเซี ยมก่ อ น อ อ ก โพแทสเซี ย มหลัง ออก
กาลัง
กาลัง
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.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

5.2
5.2
5.7
6.0
5.3
7.5
4.9
4.8
5.1
5.3
5.2
4.9
4.8
4.7
5.6

443

5.0
5.9
5.2
6.0
5.3
6.7
4.7
4.2
4.6
5.0
5.0
4.2
4.3
4.6
4.3

ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของ ปริ มาณโพแทสเซียม
ตัวแปร
โพแทสเซี ยมก่ อ น โพแทสเซี ยมหลั ง ค่าปกติโคทัว่ ไป
ออกกาลังกาย
ออกกาลังกาย
ค่าเฉลี่ย
5.10
4.927
3.6-4.9
(mg/dL)
ค่าความ
แปรปรวน

0.328

จานวนข้อมูล 30

0.289
30

P(T<=t) two- 0.020
tail

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าการออกกาลังกายโดยการวิ่งของโคชนในระยะเวลา 30 นาที มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของอิเล็กโตรไลต์ ในพลาสม่า หรื อซี รั่ม แต่ไม่มีผลต่อการเกิ ดภาวะแห้งน้ าของโคชนเมื่อทาการวิเคราะห์ค่า PCV และ
Plasma protien โดยวิธีทางสถิติ ซึ่ งแสดงถึง ความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ส่ วนการเปลี่ยนแปลง
ของค่าอิเล็กโทรไลต์น้ นั พบว่าค่าโซเดี ยม คลอไรด์ และแคลเซี ยม อย่างไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
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(P>0.05) ส่ ว นการลดลงของค่า โพแทสเซี ย ม และฟอสฟอรั ส มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P>0.05)
ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั นี้
โซเดียมในซีรั่มเพิ่มขึ้นเพราะในขณะที่โควิง่ มีการสูญเสี ยน้ าไปมาก จากเหงื่อ น้ าลาย ปั สสาวะ มีผลให้น้ าในหลอด
เลื อดลดลงทาให้มีการหลัง่ ฮอร์ โมนอัล โดสเทอโรนให้มีก ารดู ดกลับของโซเดี ย มจาก renal tubule ส่ วนปลาย และขับ
โพแทสเซี ยมออกแทน ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับโซเดี ยมซึ่ งเป็ นตัวการสาคัญในการรักษาน้ านอกเซลล์ทาให้โซเดี ยมเพิ่มขึ้ น
(Harper et al., 1997) ค่าคลอไรด์ในซี รั่มเพิ่มขึ้นภายหลังจากการออกกาลังกายเพราะการดูดกลับของคลอไรด์ข้ ึนอยูก่ บั การ
ดูดกลับของโซเดียม ขนส่ งตามกันไปในหลอดเลือดไตแต่ละส่วนเป็ นร้อยละเท่าๆกัน แคลเซี ยมในซี รั่มเพิ่มขึ้นภายหลังการ
ออกกาลังกาย เกิ ดจากในช่วงการออกกาลังกายนั้น ร่ างกายจะมีการหลัง่ สารอะดรี นาลีน เพื่อรองรับกิ จกรรมของร่ างกาย
ซึ่ งมี ผลกระตุน้ การหลัง่ ฮอร์ โมนพาราไทรอยด์ ทาให้มีการดึ งแคลเซี ยมเข้ามาในกระแสเลือด เพื่อใช้เป็ นสารตั้งต้นใน
กระบวนการเผาพลาญพลังงานของกล้ามเนื้ อ (Fischer et al.,1973) ส่ งผลให้ค่าแคลเซี ยมในเลือดเพิ่มสู งขึ้น สอดคล้องกับ
(Sverker L. et al.,1984) ที่ ทาการศึ กษาผลจากการออกกาลังกายต่อแคลเซี ยมในซี รั่มในมนุ ษย์ พบว่าค่าแคลเซี ยมในซี รั่ม
เพิ่มขึ้นภายหลังการออกกาลังกาย อย่างไรก็ตามแคลเซี ยมที่เพิ่มขึ้นจะลดลง เท่ากับก่อนออกกาลังกาย หลังการพัก 60 นาที
โพแทสเซียมในซีรั่มมีการลดลงเพราะในขณะที่โคมีการวิง่ มีสภาวะอากาศที่ร้อนและมีระยะเวลาในการวิง่ 30 นาที ทาให้โค
มีการสู ญเสี ยโพแทสเซี ยม ไปกับเหงื่ อ น้ าลาย และปั สสาวะ (วิโรจน์ 2546) สอดคล้องกับ(Codazza et al., 1974; Keenan
1979; Rose et al., 1980) ที่กล่าวว่า ม้าที่พกั เป็ นเวลา 60 นาทีหลังออกกาลังกายค่าความเข้มข้นของโพแทสเซี ยมในซีรั่มจะมี
ค่าลดลงกว่าค่าโพแทสเซี ยมก่อนการออกกาลังกายฟอสฟอรั สในซี รั่มลดลงภายหลังจากการออกกาลังกาย เนื่ องจากใน
ระหว่างที่ โคออกกาลังกาย หรื อในระหว่างที่ พกั ภายหลังจากการออกกาลังกาย โคมี การสู ญเสี ยฟอสฟอรั สไปกับ การ
ปั สสาวะ หรื ออุจจาระ และทางน้ าลายได้บางส่ วน ซึ่ งสอดคล้องกับ (Codazza et al., 1974; Keenan 1979; Rose et al.,1980)
ที่ทาการศึกษาในม้ากีฬา ที่ทาการเก็บตัวอย่างเลือดก่อนและภายหลังจากการออกกาลังกายพบว่าค่าฟอสฟอรัสในซีรั่มลดลง
ภายหลังจากการออกกาลังกาย
สรุปผลการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของระดับอิเล็กโทรไลท์และน้ าในร่ างกายโคชนที่ผา่ นการออกกาลังกายในช่วงระยะเวลา 30 นาที
เปรี ยบเทียบกับค่าปกติให้ผลการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ค่า PCV ลดลงเฉลี่ย 0.22% ค่า Plasma protein มีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.19
g/dLโซเดียม (Na+) มีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.133 mEq/L คลอไรด์ (Cl-) มีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.133 mEq/Lแคลเซี ยม (Ca+) เฉลี่ย
0.033 mg/dL ฟอสฟอรัส (P-) การลดลงเฉลี่ย 0.173 mg/dL และโพแทสเซียม (K+) ลดลงเฉลี่ย 0.517 mEq/L ค่าระดับอิเล็ก
โทรไลท์ต่างๆอาจแปรผกผันกับสภาพร่ างกายของโคชนแต่ละตัว แต่จากค่าเบื้องต้นดังกล่าวสามารถนาไปเป็ นแนวทางการ
ป้ อ งกัน รั ก ษาและเพิ่ มสมรรถนะแก่ โ คชนในการออกก าลัง กายรวมถึ งการต่อ ยอดไปสู่ ก ารพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ก ารเสริ ม
อิเล็กโทรไลท์และบารุ งร่ างกายโคชนในอนาคตได้
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ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติทเี่ กีย่ วข้ องกับโรคแท้ งติดต่ อของเกษตรกรผู้เลีย้ งแพะในภาคใต้ ตอนบนของ
ประเทศไทย
Knowledge, Attitudes and Practices Relating to Brucellosis among Goat Farmers in Upper Southern
Thailand
ภรณ์ทิพย์ ทองมณี 1* มรกต แสงรุ่ ง1 โฆษิต อารี กิจ1 ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์1
Porntip Thongmanee1* , Morakot Saengrung 1, Kosit Areekit 1 and Dhiravit Chantip1

บทคัดย่อ
โรคแท้งติดต่อ เป็ นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เกิดจากเชื้อแบคทีเรี ยบรู เซลลา ซึ่งการป้ องกัน และควบคุมโรค
แท้งติดต่อที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นขึ้นอยูก่ บั ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิของชุมชน การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษา
ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิ บัติที่เกี่ ยวข้องกับการเกิ ดโรคแท้งติ ดต่อของเกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงแพะพื้นที่ ภาคใต้ตอนบนของ
ประเทศไทย โดยใช้การสัมภาษณ์เกษตรกร จานวน 89 ราย เป็ นเพศชายร้อยละ 84 อายุอยูใ่ นช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 42 และ
ร้อยละ 39 ดาเนินกิจการมามากกว่า 5 ปี ร้อยละ 80 รู ้จกั โรคแท้งติดต่อ ร้อยละ 75 ทราบว่าโรคแท้งติดต่อสามารถติดต่อจาก
สัตว์สู่คนได้ ร้อยละ 73 ไม่ทราบอาการของคนที่ ป่วยเป็ นโรคแท้งติดต่อ ส่ วนทัศนคติที่มีต่อโรคแท้งติดต่อพบว่ายังคงมี
ความต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแท้งติดต่อร้อยละ 89 และร้อยละ 72 คิดว่าตนเองและครอบครัวไม่มีความเสี่ ยงต่อ
การได้รับเชื้อ ในส่วนการปฏิบตั ิ พบว่ามีการสวมถุงมือในระหว่างการช่วยคลอดร้อยละ 53 ร้อยละ 42 ไม่มีการตรวจสุขภาพ
สัตว์ใหม่ก่อนนาเข้าฝูง ร้อยละ 56 มีคอกกักสัตว์ก่อนนาเข้าฝูง ร้อยละ 79 เมื่อแพะในฟาร์ มป่ วยทาการรักษาแพะป่ วยด้วย
ตนเอง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ลี้ยงแพะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับโรคแท้งติดต่อโดยยังขาดความรู ้ในส่ วน
อาการในคนที่ป่วย รวมถึงทัศนคติ และการปฏิบตั ิที่มีผลต่อความเสี่ ยงในการได้รับเชื้อเข้าไป เช่น ไม่สวมถุงมือในการช่วย
คลอด การไม่ตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนเข้าฝูง ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาเป็ นต้องออกมาให้ความรู ้และสนับสนุนการปฏิบตั ิที่
ดีในการป้ องกันการติดโรคแท้งติดต่อจากแพะสู่คน
คาสาคัญ : ความรู ้, ทัศนคติ, การปฏิบตั ิ, โรคแท้งติดต่อ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

447

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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บทนา
โรคแท้ง ติ ด ต่ อ เป็ นโรคติ ด ต่ อ ระหว่า งสั ต ว์แ ละคน เกิ ด จากเชื้ อ แบคที เ รี ย ชื่ อ บรู เ ซลลา (Brucella spp.) ที่ มี
หลากหลายสายพันธุ์โดยจะมี ความจาเพาะในสัตว์แต่ละชนิ ด เช่ น B. abortus พบมากในโค กระบื อ B. suis พบในสุ กร
ในขณะที่ B. canis จะพบในสุ นัข และ B. melitensis พบในแพะ แกะ โดยเป็ นสายพันธุ์ที่ส ามารถก่ อโรครุ นแรงในคน
อย่างไรก็ตามสายพันธุ์ที่พบจาเพาะในสัตว์แต่ละชนิ ดอาจติดต่อไปยังสัตว์ชนิดอื่นๆได้ โดยทัว่ ไปเชื้อชนิ ดนี้สามารถติดต่อ
ผ่านการกิน การสัมผัสกับสารคัดหลัง่ เป็ นหลัก (มนยา, 2537) ดังนั้นผูท้ ี่ทางานใกล้ชิดเกี่ยวข้องหรื อสัมผัสกับสัตว์ที่เป็ นโรค
เช่น เกษตรกรที่ เลี้ยงหรื อดูแลสัตว์ สัตวแพทย์ สัตวบาล ผูท้ ี่ ทางานในห้องปฏิ บตั ิการ ผูค้ า้ สัตว์ และผูท้ ี่ นิยมรับประทาน
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ผา่ นการปรุ งให้สุก ถือเป็ นประชากรกลุ่มเสี่ ยงที่สามารถติดเชื้อชนิดนี้ได้ (สานักระบาดวิทยา, 2556)
ในประเทศไทย จากรายงานการเฝ้าระวังโรคประจาปี 2556 ของสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
พบผูป้ ่ วยด้วยโรคนี้ จานวน 10 รายในพื้นที่จงั หวัดราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ระยอง และประจวบคีรีขนั ธ์ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย เนื่องจากในพื้นที่จงั หวัดข้างต้น เป็ นจังหวัดที่มีการเลี้ยงแพะ ทั้งแพะเนื้อ และแพะนม จานวนมาก จากนโยบาย
การส่งเสริ มการเลี้ยงแพะของรัฐบาลเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารฮาลาล เพื่อการส่งออก ส่งผลให้มีเกษตรกรราย
ใหม่สนใจเลี้ยงแพะมากขึ้น โดยส่ วนมากโรคนี้ จะมักพบในผูเ้ ลี้ยงหรื อเจ้าของฟาร์มแพะ ซึ่ งมีการสัมผัสกับสารคัดหลัง่ จาก
แพะโดยเฉพาะการล้วงรก ทาคลอด รี ดนม หรื อชาแหละแพะโดยไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกัน ทาให้มีโอกาสสู งที่จะเกิดการ
ติดเชื้อระหว่างการทางาน รวมทั้งโรคนี้ เป็ นโรคที่มีระยะฟักตัวของโรคที่นาน 1-2 เดือน และแสดงอาการทางคลินิกที่ไม่มี
ความจาเพาะจึงทาให้ยากแก่การวินิจฉัยโรคทั้งในคนและสัตว์ ดังนั้นการแนะนาให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคนี้ รวมถึงวิธีการป้ อง
ตนเองในขณะเลี้ยงแพะแก่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ โดยเฉพาะแก่เกษตรกรรายใหม่ (สานักระบาดวิทยา,
2556; พรศักดิ์, 2555; ศศิธร, 2551)

วิธีดาเนินการวิจัย
พื้นทีท่ ที่ าการศึกษา
พื้นที่ภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ประกอบไปด้วย 9 จังหวัดโดยแบ่งตามพื้นที่ของปศุสตั ว์เขต ได้แก่ จังหวัด
ชุมพร ระนอง นครศรี ธรรมราช สุราษฏร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และพัทลุง จากข้อมูลของกรมปศุสตั ว์พบว่ามีเกษตรกร
ผูเ้ ลี้ยงแพะทั้งหมด 1,474 ราย มีแพะจานวน 32,639 ตัว ซึ่งในพื้นที่น้ ีเป็ นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงแพะโดยเกษตรกรส่วนใหญ่เริ่ มมี
ความสนใจในการทาอาชีพนี้เพิ่มมากขึ้น (ตารางที่ 1 )
ตารางที่ 1 จานวนแพะแยกตามกลุ่มรัฐวิสาหกิจของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ชมรม
ระดับจังหวัด
ชมรมผูเ้ ลี้ยงแพะจังหวัดภูเก็ต
ชมรมผูเ้ ลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่
ชมรมผูเ้ ลี้ยงแพะจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ชมรมผูเ้ ลี้ยงแพะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชมรมผูเ้ ลี้ยงแพะจังหวัดชุมพร
ชมรมผูเ้ ลี้ยงแพะจังหวัดระนอง
ชมรมผูเ้ ลี้ยงแพะจังหวัดพังงา

จานวนสมาชิก

แพะเนื้อ (ตัว)

กลุ่ม

ราย

รวม

พ่อพันธุ์

แม่พนั ธุ์

อื่นๆ

5
18
35
4
4
7
8

57
313
458
71
72
108
142

996
4,609
12,333
705
2,459
1,950
2,007

50
246
528
48
92
143
132

568
2,586
5,975
441
1,263
1,295
1,105

378
1,777
5,830
216
1,104
512
770
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ชมรมผูเ้ ลี้ยงแพะจังหวัดตรัง
ชมรมผูเ้ ลี้ยงแพะจังหวัดพัทลุง

6
10

66
187

1,395
6,185

62
268

791
2,774

542
3,143

รวม

97

1,474

32,639

1,569

16,798

14,272

วิธีการศึกษาและการสุ่ มตัวอย่ าง
ทาการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) โดยทาการคานวณขนาดตัวอย่างด้วยโปรแกรม Epi-Info 7
โดยใช้ความชุกที่ 6% โดยเป็ นความชุกของโรคแท้งติดต่อ ทางซี รัมวิทยาในพื้นที่ ภาคใต้ของพรทิพย์และอรรถพร (2556)
และใช้ช่วงความเชื่อมัน่ ที่ 95% ได้จานวนตัวอย่างเท่ากับ 82 ฟาร์ ม (ภาพที่ 2) จากนั้นทาการสุ่ มเลือกฟาร์ มโดยวิธี simple
random sampling ตามรายชื่ อฟาร์ ม เกษตรกรในพื้นที่ ภาคใต้ตอนบน (สานักงานปศุสัตว์เขต 8, ข้อมูลไม่ได้ตีพิมพ์) โดย
กาหนดนิยามของกลุ่มประชากรที่ทาการศึกษา คือ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปที่มีฟาร์มอยูใ่ นพื้นที่ภาคใต้
ตอนบน และมีประวัติการเลี้ยงแพะมาอย่างน้อย 6 เดือน

ภาพที่ 2 จานวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจากการคานวณจากโปรแกรม Epi-Info7
วิธีการเก็บข้ อมูล
ทาการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (semi-structure questionnaire) โดยข้อมูลใน
แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับลักษณะทัว่ ไปของฟาร์ม ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิตนของผูเ้ ลี้ยงแพะที่เกี่ยวข้องกับโรคแท้ง
ติดต่อ โดยแบบสอบถามจะถูกจัดทาขึ้นโดยที มวิจยั และทาการทดสอบการทาแบบสอบถามก่อนนาไปใช้เพื่อปรั บปรุ ง
คาถามให้มีความชัดเจนยิง่ ขึ้น โดยคาถามในแบบสอบถามจะเป็ นคาถามปลายเปิ ดและปิ ดหรื อเป็ นคาถามที่มีคาตอบให้เลือก
โดยทีมผูว้ จิ ยั จะทาการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเองในระหว่างเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลจากแบบสอบถามจะถูกบันทึกโดยใช้ Microsoft Excel 2010 และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม EpiInfo 7 และ Microsoft Excel 2010 ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิง พรรณนาคานวณผลเป็ นร้อยละ ค่าเฉลี่ย เกี่ยวกับลักษณะ
ทัว่ ไปของฟาร์ม ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิตนของผูเ้ ลี้ยงแพะที่เกี่ยวข้องกับโรคแท้งติดต่อ
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ผลและวิจารณ์ผล
ข้ อมูลทัว่ ไป
ผลการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบสอบถามเกี่ ยวข้องกับลักษณะทัว่ ไปของฟาร์ ม ความรู ้ ทัศนคติ และการ
ปฏิบตั ิตนของผูเ้ ลี้ยงแพะที่เกี่ยวข้องกับโรคแท้งติดต่อ จานวน 89 ราย เป็ นเพศชายร้อยละ 84 เพศหญิง ร้อยละ 16 อายุของ
เกษตรกรอยู่ในช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 42 เป็ นเจ้าของฟาร์ ม ร้อยละ 96 และคนเลี้ยงร้อยละ 4 การศึ กษาของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
แพะ ร้อยละ 20 จบการศึ กษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 39 จบการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษา ร้อยละ 8 จบการศึ กษาระดับ
อนุปริ ญญา และร้อยละ 32 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เกษตรกรร้อยละ 93 เลี้ยงแพะเป็ นอาชีพเสริ ม มีเพียงร้อยละ 7 ที่
เลี้ยงเป็ นอาชีพหลัก ระยะเวลาในการดาเนินกิจการ ร้อยละ 25 ดาเนินกิจการมา 1-2 ปี ร้อยละ 29 ดาเนินกิจการมา 2-4 ปี ร้อย
ละ 7 ดาเนิ นกิจการมา 4-5ปี และร้อยละ 39 ดาเนิ นกิจการมามากกว่า 5 ปี วัตถุประสงค์ในการเลี้ยง ร้อยละ 67 เลี้ยงเพื่อขุน
ขายเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 7 เลี้ยงเพื่อขายสายพันธุ์อย่างเดียว และร้อยละ 25 เลี้ยงเพื่อขายสายพันธุ์และขุนขาย (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะ จานวน 89 ราย
ข้อมูลทัว่ ไป
ร้อยละ (%)
ข้อมูลทัว่ ไป
ร้อยละ (%)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย
84
ปริ ญญาตรี
32
หญิง
16
อนุปริ ญญา
8
อายุ (ปี )
มัธยมศึกษา
39
15-29
7
ประถมศึกษา
20
30-39
12
อาชีพการเลี้ยงแพะ
40-49
42
อาชีพหลัก
7
50-59
25
อาชีพเสริ ม
93
≥60
15
วัตถุประสงค์การเลี้ยง
ตาแหน่งผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
ขุนขาย
67
เจ้าของฟาร์ม
96
ขายสายพันธุ์
7
คนเลี้ยง
4
ขายสายพันธุ์และขุนขาย
25
ความรู้ ความเข้ าใจ และทัศนคติเกีย่ วกับโรคแท้ งติดต่ อ
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคแท้งติดต่อ ในแพะอยูใ่ นระดับดี แต่ยงั มีความรู ้ความเข้าใจบ้าง
เรื่ องที่เกษตรกรยังไม่ทราบ หรื อมีความเข้าใจผิดอยู่ (ตารางที่ 3)ได้แก่ ร้อยละ 72 ไม่ทราบว่าโรคแท้งติดต่อ สามารถติดต่อ
ได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ร้อยละ 66 และ 67 ไม่ทราบว่าคน และสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคแท้งติดต่อ สามารถรักษาให้หาย
ได้ตามลาดับ และที่สาคัญร้อยละ 73 ไม่ทราบอาการของโรคแท้งติดต่อ ในคน
การที่เกษตรกรไม่ทราบว่าโรคแท้งติดต่อ สามารถติดต่อได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเนื่องจากเกษตรกรส่ วน
ใหญ่ได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาจึงยังมีความรู ้เกี่ยวกับการเกิดโรคแท้งติดต่อ ในสัตว์ชนิดอื่นๆที่
เกษตรกรไม่คุน้ เคย ส่วนการที่เกษตรกรไม่ทราบว่าโรคแท้งติดต่อ สามารถรักษาให้หายได้ อาจเพราะหากเกิดโรคขึ้นในสัตว์
จะมีการแนะนาให้คดั ทิ้ง เนื่องจากการรักษาในสัตว์จะไม่คุม้ ค่าในแง่ของเศรษฐกิจ และการเก็บสัตว์ที่เกิดโรคไว้จะทาให้เกิด
การแพร่ เชื้อไปยังตัวอื่นๆในฝูงได้ และการที่ไม่ทราบอาการของโรคในคนอาจเนื่องมาจากเกษตรกรยังไม่ให้ความสาคัญกับ
โรคนี้ ในแง่ที่เป็ นโรคติดสัตว์สู่คน และการเข้าถึงข้อมูลทางด้านนี้ ของเกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั น้อยอยู่ซ่ ึ งความรู ้เกี่ ยวกับการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
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ป้ องกันและอาการของโรคเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยให้เกษตรสามารถสังเกตอาการของตัวเอง และสามารถเข้ารับการรักษาได้
ทัน เนื่องจากเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์เป็ นกลุ่มเสี่ ยงอันดับต้นๆที่จะสามารถติดโรคแท้งติดต่อ จากสัตว์ได้ จากการคลุกคลี สัมผัส
กับสัตว์อย่างใกล้ชิด และขาดการป้ องกันตัวที่ถูกต้อง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่คิดว่าตนเองและสมาชิกในครอบครัวไม่มีความ
เสี่ ยงต่อการติดโรคถึงร้อยละ 72 จากการสอบถามเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะยังมีความต้องการความรู ้เกี่ยวกับโรคแท้งติดต่อ ร้อย
ละ 89 ซึ่ งแบ่งรู ปแบบของการได้รับความรู ้ ร้อยละ 53 ต้องการในรู ปแบบหนังสื อ ร้อยละ 25 ต้องการให้มีหน่วยงานเข้ามา
อบรมให้ความรู ้ และร้อยละ 11 ต้องการให้มีการนาเสนอทางสื่ อโทรทัศน์/วิทยุ
ตารางที่ 3 ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคแท้งติดต่อ ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะ จานวน 89 ราย
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคแท้งติดต่อ ของเกษตรกร
เข้าใจถูกต้อง (%) ไม่ทราบ/เข้าใจผิด (%)
รู ้จกั โรคแท้งติดต่อ
80
20
ทราบว่าโรคแท้งติดต่อ สามารถติดต่อจากสัตว์สู่สตั ว์ได้
74
26
ทราบว่าสัตว์ชนิดใดบ้างที่สามารถติดเชื้อโรคแท้งติดต่อได้
28
72
ทราบว่าโรคแท้งติดต่อ สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้
75
25
ทราบอาการของโรคแท้งติดต่อ ในแพะ
67
33
ทราบอาการของโรคแท้งติดต่อ ในคน
27
73
ทราบวิธีการติดต่อของโรคแท้งติดต่อ
72
28
ทราบว่าในสัตว์ที่ป่วยเป็ นโรคแท้งติดต่อสามารถรักษาให้หายได้
33
67
ทราบว่าในคนที่ป่วยเป็ นโรคแท้งติดต่อสามารถรักษาให้หายได้
34
66
การปฏิบัตติ นเกีย่ วกับการป้องกันโรคแท้ งติดต่ อ
เกษตรกรมีการปฏิบตั ิตนในการป้ องกันโรคแท้งติดต่อ ที่ ถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ร้อยละ 56 มีการกักโรค
ก่อนนาแพะใหม่เข้ามาในฝูง ร้อยละ 58 มีการตรวจสุขภาพแพะก่อนนาเข้าฝูง ร้อยละ 47 ตรวจโรคแท้งติดต่อ ก่อนนามาผสม
ภายในฟาร์ม เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีความเชื่อถือในฟาร์มต้นทางที่ไปซื้อแพะมาว่าเป็ นฟาร์มปลอดโรคระดับ เอ หรื อ
บี แล้ว จึงไม่ทาการตรวจโรคซ้ าเมื่อนามาเข้าฝูงของตน ส่ วนการสวมถุงมือขณะช่วยคลอดแพะ และล้างมือหลังการสัมผัส
กับแพะ ร้อยละ 53 ซึ่ งเกษตรกรส่ วนใหญ่จะทาการรักษาแพะป่ วยด้วยตัวเองหรื อสอบถามจากเกษตรกรคนอื่นๆถึง ร้อยละ
79 มีเพียง ร้อยละ 21 ที่มีการตามสัตวแพทย์หรื อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้ามาดูแลรักษา จากการพูดคุยกับเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทา
การรักษากันเองเนื่องจากอยากพึ่งพาตัวเอง ไม่อยากรบกวนเจ้าหน้าที่ และคิดว่าสามารถรักษากันเองได้โดยถามจากคนที่มี
ประสบการณ์จากฟาร์มอื่นๆ ที่เคยปวดอาการคล้ายๆ กัน ซึ่งอาจจะไม่ได้ปวดโดยสาเหตุเดียวกันก็ได้ การทาเช่นนี้อาจทาให้
เกิดการดื้อยาของเชื้อได้ และรักษาได้ไม่ตรงกับโรคที่สตั ว์เป็ น และเมื่อแพะเสี ยชีวติ ร้อยละ 67 มีการป้ องกันตัวเองระหว่าง
กาจัดซากแพะที่ ตาย และ ร้อยละ 78 มีการจัดการกาจักซากแพะได้ถูกต้องโดยการขุดหลุมฝั งและใช้ปูนขาวโรยด้านบน
(ตารางที่ 4)
การให้ความรู ้ เกี่ ยวกับโรคแท้งติ ดต่อ ซึ่ งเป็ นโรคติ ดต่อระหว่างสัตว์และคนที่ สาคัญของเกษตรกรถื อ ว่า เป็ น
ประเด็นที่สาคัญในการช่วยลดการเกิดโรคดังกล่าวภายในพื้นที่ ได้ (Kang’ethe, 2007) เนื่ องจากในการป้ องกันและควบคุม
โรคที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น สิ่ งที่สาคัญคือการมีความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิตนที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับโรคแท้ง
ติดต่อ เพื่อใช้ในการปรับปรุ งข้อมูลและมาตรการต่างๆในการป้ องกัน และควบคุมการเกิดโรคภายในฟาร์มของเกษตรกรให้
มี ประสิ ทธิ ผล และเป็ นส่ วนที่ ได้เปรี ยบหากกลุ่มเกษตรกรในแต่ละชุ มชนตระหนักถึ งความรู ้ และวิธีการปฏิ บัติต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับโรคแท้งติดต่อ ที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เกิดการป้ องกันและควบคุมการโรคได้ดียงิ่ ขึ้น (Smith, 2012)
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ตารางที่ 4 การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการป้ องกันโรคแท้งติดต่อ ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงแพะ จานวน 89 ราย
การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการป้ องกันโรคแท้งติดต่อ ของเกษตรกร
ปฏิบตั ิถูกต้อง (%) ปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง/
เข้าใจผิด (%)
การกักโรคก่อนนาแพะเข้าฝูง
56
44
การตรวจสุขภาพแพะก่อนนาเข้าฝูง
58
42
การตรวจโรคพ่อพันธุ์ก่อนนามาผสม
47
53
การช่วยคลอดแพะภายในฟาร์ม
53
47
การดูแลรักษาสัตว์ป่วยภายในฟาร์ม
21
79
การจัดการกับแพะที่เสี ยชีวติ
78
22
การป้ องกันตัวเองระหว่างจัดการซากแพะที่ตาย
67
33

สรุ ปผลการวิจัย
การสัมภาษณ์แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับลักษณะทัว่ ไปของฟาร์ม ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิตนของผูเ้ ลี้ยงแพะ
พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ที่เกี่ยวข้องกับโรคแท้งติดต่อ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคแท้งติดต่อ ในแพะอยู่
ในระดับดี แต่ความรู ้ทางด้านอาการของโรคและการติดต่อในสัตว์ชนิ ดอื่นยังน้อยอยู่ ส่ วนด้านการปฏิบตั ิตนในการป้ องกัน
โรคแท้งติดต่อ ยังมีการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้องอยู่ เช่น ไม่มีการสวมถุงมือขณะช่วยคลอดแพะ ไม่มีการตรวจหรื อการกักโรค
ก่ อนนาแพะเข้าฟาร์ มและส่ วนใหญ่มีการรั กษาแพะป่ วยด้วยตนเองซึ่ งจากการศึ กษาเกษตรกรยังมี ความต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแท้งติดต่อ ดังนั้น การให้ความรู ้แก่เกษตรกร การปรับทัศคติ และการปฏิบตั ิตนของผูเ้ ลี้ยงแพะเป็ นสิ่ ง
สาคัญในการควบคุม และป้ องกันโรคแท้งติดต่อ ให้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น
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การสารวจส่ วนแบ่ งการตลาดของกลุ่มผู้จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ เนื้อไก่
ในตลาดสดอาเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
A Survey of Market Shares on Chicken Meat Products’ s Seller
in Nan Market, Nan Province
สุธาทิพย์ ไชยวงศ์1* จิรพรรณ ตรี เพ็ชร2 และ ประมวล เติมสมบัติถาวร1
Suthathip Chaiwong1* Jirapan Triphet2 and Pramual Termsombatthaworn1

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาส่ วนแบ่งการตลาดของผลิ ตภัณฑ์เนื้ อไก่ ในตลาดสด เขตอาเภอเมือง
จังหวัดน่ าน ถึงเหตุผลในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เนื้ อไก่ของกลุ่มผูจ้ าหน่ ายผลิตภัณฑ์เนื้ อไก่ โดยใช้การสารวจโดยมีแบบ
สารวจให้กลุ่มผูจ้ าหน่ายได้เลือกตอบให้ตรงตามความเป็ นจริ งเกี่ยวกับสภาพการจัดซื้ อและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ในปั จจุบนั
ทาการศึกษาจากตลาดสดจานวน 13 แห่ งในเขตอาเภอเมืองน่าน โดยมีกลุ่มประชากรคือผูค้ า้ ผลิตภัณฑ์เนื้ อไก่ท้ งั ไก่สดและ
ไก่แปรรู ปในตลาดสด จานวน 37 ราย โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่ งประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่ วนได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือมาจาหน่าย และข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย นาคาตอบที่ได้มาตรวจสอบแล้วพบว่า ผูค้ า้ เป็ นเพศหญิง ร้อย
ละ 62 ส่ วนมากมีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีระดับการศึกษาอยูใ่ นชั้นประถมศึกษา และมีระยะเวลาของการประกอบอาชี พมา
นานกว่า 10 ปี ซึ่ งมักจะซื้ อผลิตภัณฑ์ไก่สด (ไก่กระทง ร้อยละ 43) มาทาการแปรรู ปเอง โดยเลือกซื้ อทั้งไก่สดทั้งตัวและ
ชิ้นส่ วนไก่สดเพื่อมาจาหน่าย และมีแหล่งซื้ อประจาจากร้านค้าขายส่ งภายในจังหวัด (ร้อยละ 43) ซึ่ งร้านค้าเหล่านี้ ไม่มีกล
ยุท ธ์ ใ นการส่ ง เสริ ม การขาย (ร้ อ ยละ 89) ลักษณะของผลิ ต ภัณฑ์ ที่ จาหน่ า ย ร้ อ ยละ 49 จ าหน่ า ยเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์เ นื้ อไก่
ประเภทต้ม โดยแยกขายเป็ นชิ้นส่ วน โดยจะใช้กลยุทธ์ ได้แก่ การลดราคา การพูดจา และการเพิ่มปริ มาณ เป็ นเทคนิ คการ
ส่งเสริ มการขาย
คาสาคัญ : ส่วนแบ่งการตลาด, ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
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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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บทนา
เนื้ อไก่ เป็ นผลิตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์ ถือเป็ นหนึ่ งในอาหาร 5 หมู่ ที่ มนุ ษย์นิยมใช้บริ โภคมาตั้งแต่อดี ตจนถึ ง
ปั จจุบนั เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีรสชาติดี โคเลสเตอรอลต่า และราคาไม่แพง สามารถนาไปปรุ งเป็ นเมนูอาหาร
ได้หลากหลายชนิ ด สาหรับการบริ โภคไก่ภายในประเทศนั้น นอกเหนื อจากไก่เนื้ อ (ไก่กระทง) แล้วในตลาดชุมชนทั่ว
ประเทศยังมีการบริ โภคไก่พนั ธุ์อื่นๆ ได้แก่ ไก่พ้ืนเมือง, ไก่ลูกผสมพื้นเมือง, ไก่ซี หรื อไก่โต้ง หรื อไก่ไข่เพศผู ้ (ดรุ ณี และ
คณะ, 2556) ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2557 เป็ นต้นมา จังหวัดน่านได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เพิ่มสูงขึ้น ตามรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดน่านว่าปั จจัยสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดน่านปี พ.ศ. 2560 -2561 ข้อ
หนึ่งคือการเปิ ดของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ มากขึ้นทาให้ร้านค้าปลีก-ค่า
ส่ งรายย่อยมีการแข่งขันกันมากขึ้น (สานักงานคลังจังหวัดน่าน, 2560) แต่ก็ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกในการเลือกสิ นค้า
ต่างๆ มากขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ก็เป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ที่ผคู ้ า้ รายใหญ่และรายย่อยจากหลากหลาย
แหล่งผลิตให้ความสนใจและเลือกซื้ อสิ นค้าดังกล่าว จนเกิดการแข่งขันทางด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ทั้งจากห้างสรรพสิ นค้า
ร้านขายส่ง ตลาดสด หรื อแม้แต่ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ชาแหละเองหน้าฟาร์ม ดังนั้นการศึกษาถึงกาลังการซื้อ ส่วนแบ่งการตลาด
และเหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่กลุ่มตัวอย่างพ่อค้า-แม่คา้ ในเขตอาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เลือกซื้ อ
เพื่อนาไปแปรรู ปและจาหน่าย จึงเป็ นวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วิธีการศึกษา
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการออกแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการสัมภาษณ์พ่อค้า-แม่คา้ ผูจ้ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากเนื้ อไก่ ที่จาหน่ายในตลาดสด เขตอาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือมาจาหน่าย และประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย
กลุ่มตัวอย่ าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณาเลือกจากกลุ่มพ่อค้าแม่คา้
ที่ จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์จากเนื้ อไก่ ที่ จาหน่ ายในตลาดสด จานวน 13 แห่ ง ในเขตอาเภอเมื องน่ าน จังหวัดน่ าน รวมทั้งสิ้ น
37 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาข้อมูลที่ได้แจกแจงเป็ นค่าความถี่ของข้อมูล แล้วหาค่าเฉลี่ย และร้อยละ
พื้นทีท่ ศี่ ึกษา ตลาดสดในเขตอาเภอเมืองน่าน จานวน 13 แห่ง แบ่งออกเป็ น ตลาดขนาดใหญ่ จานวน 2 แห่ง
ขนาดกลาง 4 แห่ง และขนาดเล็ก 7 แห่ง

ผลและวิจารณ์ผล
ข้ อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสารวจ จากการสารวจกลุ่มพ่อค้าแม่คา้ ในตลาดสดเกี่ ยวกับข้อมูลพื้นฐาน พบว่า
ส่ วนมากร้ อยละ 62.16 เป็ นเพศหญิง และร้ อยละ 37.84 เป็ นเพศชาย มี ช่วงอายุ ตั้งแต่ 30-40 ปี 40-50 ปี และ 20-30 ปี
ตามลาดับ การศึกษาสู งสุ ดอยูใ่ นช่วง ประถมศึกษาร้อยละ 51.35 ปริ ญญาตรี ร้อยละ 24.32 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ
13.51 ระยะเวลาในการจาหน่ายส่ วนมาก จะจาหน่ายมามากกว่า 10 ปี อยูถ่ ึงร้อยละ 48.65 5-10 ปี ร้อยละ 37.84 น้อยกว่า 5
ปี ร้อยละ 13.51 ช่วงเวลาที่จาหน่าย ส่วนมากร้อยละ 45.9 จาหน่ายเฉพาะช่วงเวลาเช้า ร้อยละ 32.43 จาหน่ายเฉพาะช่วงเวลา
เย็น และร้อยละ 13.51 จาหน่ายตลอดทั้งวัน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม (จานวน 37 ราย)
ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20-30 ปี
30-40 ปี
40-50 ปี
50-60 ปี
มากกว่า60 ปี
การศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
ระยะเวลาที่จาหน่าย
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
ช่วงเวลาที่ทาการจาหน่าย
เช้า
เย็น
ตลอดทั้งวัน
เช้าและเย็น

จานวน
14
23
0
7
13
9
5
3
19
4
5
9
0
5
14
18
17
12
5
3
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ร้อยละ
37.84
62.16
0.00
18.92
35.14
24.32
13.51
8.11
51.35
10.81
13.51
24.32
0
13.51
37.84
48.65
45.95
32.43
13.51
8.11

ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ เนื้อไก่ ทซี่ ื้อมาจาหน่ าย
จากการสารวจข้อมูลการซื้ อสิ นค้าของผูจ้ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์เนื้ อไก่ มาจาหน่ าย ในเขตอาเภอเมื องน่ าน พบว่า
ส่ วนมากพ่อค้าและแม่คา้ จะซื้ อเป็ นเนื้อไก่สด มาจาหน่าย โดยมีท้ งั ไก่สดทั้งตัว ชิ้นส่ วนไก่สด และมีสัดส่ วนของการซื้ อทั้ง
ไก่สดและชิ้นส่ วนไก่สดมาแปรรู ปเพื่อจาหน่ายมากที่สุด (ร้อยละ 35.14) ในส่ วนของสายพันธุ์ไก่น้ นั พ่อค้า และแม่คา้ นิ ยม
ใช้ไก่กระทงมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายต่อมากที่สุด (ร้อยละ 43.24) และเป็ นไก่สามสายและไก่พ้ืนเมืองร้อยละ
27.03 ใกล้เคียงกับ อานวยและคณะ (2553) รายงานว่าผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่าผูบ้ ริ โภคนิ ยมบริ โภคไก่
พื้นเมือง ร้อยละ 49.8 และไก่เนื้ อ ร้อยละ 47.4 ซึ่ งแตกต่างจากการศึกษาของ สวัสดิ์ และคณะ (2549) ที่ทาการศึกษาตลาด
ของไก่พ้นื เมืองในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็ นการซื้อขายกันในหมู่บา้ น พบว่ามีการเลี้ยงเพื่อบริ โภคเอง แล้วส่งไปขายตลาด
ใหญ่ในจังหวัดและกรุ งเทพ โดยมีลาดับความนิ ยมของการบริ โภคเริ่ มจากไก่พ้ืนเมืองพันธุ์แท้ ไก่ลูกผสม และไก่เนื้ อโตเร็ ว
ตามลาดับ ซึ่ งอาจเป็ นเพราะความแตกต่างของพื้นที่ในการสารวจ และรู ปแบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่เป็ นการเลี้ยงแบบหลัง
บ้าน พ่อค้าที่จะซื้ อต้องไปรวบรวมและหาซื้ อไก่จากเกษตรกรในหมู่บา้ นต่างๆ ทาให้ได้ไก่ที่มีอายุต่างๆ กัน มีสุขภาพไม่ได้
มาตรฐาน (ดรุ ณี และคณะ, 2556) จึงทาให้ไก่พ้ืนเมืองหาซื้ อยากกว่าไก่เนื้ อ โดยเฉพาะตลาดในเขตเมือง การตัดสิ นใจเลือก
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ซื้อไก่ของพ่อค้าแม่คา้ ที่จาหน่ายในตลาด ในเขตอาเภอเมืองน่าน ส่วนมากจะเลือกซื้อจากร้านค้าส่งในจังหวัด (ร้อยละ 43.24)
ห้างค้าส่งในจังหวัด (ร้อยละ 21.62) และรับมาจากโรงชาแหละในจังหวัด (ร้อยละ 13.51) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการสารวจผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ซ้ือมาจาหน่าย
ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ซ้ือมาจาหน่าย
จานวน
ร้อยละ
ประเภทที่ซ้ือมาจาหน่าย
ไก่สด
36
97.30
ชิ้นส่วนไก่สด
1
2.70
ไก่สดทั้งตัว
11
29.73
ชิ้นส่วนไก่สด
12
32.43
ทั้งไก่สดและชิ้นส่วนไก่สด
13
35.14
อื่นๆ
1
2.70
สายพันธุ์ไก่ที่นามาจาหน่าย
ไก่กระทง
16
43.24
ไก่สามสาย
3
8.11
ไก่พ้นื เมือง
3
8.11
อื่นๆ
4
10.81
ไก่กระทงและไก่สามสาย
1
2.70
ไก่กระทงและไก่พ้นื เมือง
6
16.22
ไก่สามสายและไก่พ้นื เมือง
4
10.81
วิธีเลือกซื้อไก่
มีร้านค้าประจา
25
67.57
ให้บุคคลอื่นไปซื้อให้
5
13.51
เลือกด้วยตนเอง
7
8.92
ราคาการซื้อและปริ มาณการซื้ อต่อ 1-10 กิโลกรัม
10
27.03
วันโดยประมาณ
10-20 กิโลกรัม
14
37.84
มากกว่า 20 กิโลกรัม
13
35.14
ปริ มาณในการซื้อ
ต่าสุด (กิโลกรัม)
4
สูงสุด (กิโลกรัม)
85
เฉลี่ย (กิโลกรัม/วัน)
65.7
ราคาในการซื้อ
ต่าสุด (บาท)
300
สูงสุด (บาท)
7,500
เฉลี่ย (บาท/วัน)
2,183.30
ปริ มาณการซื้ อผลิตภัณฑ์จากเนื้ อไก่เพื่อไปจาหน่ายนั้น พ่อค้าและแม่คา้ มีปริ มาณการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากเนื้ อ
ไก่อยูใ่ นช่วง 10-20 กิโลกรัมต่อวัน และมากกว่า 20 กิโลกรัมต่อวัน (ร้อยละ 37.84 และ 35.14 ตามลาดับ) โดยปริ มาณการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อไปจาหน่ายอยูท่ ี่ 4 - 85 กิโลกรัมต่อวัน ราคาที่ใช้ในการซื้ อผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ต่อวัน อยูท่ ี่ 300 – 7,500 บาท
ต่อวัน เมื่อสอบถามถึงวิธีการในการส่ งเสริ มการขายของร้านค้า เช่น ยินยอมให้ส่งคืนสิ นค้าหากพบปั ญหากับผลิตภัณฑ์ใน
จานวนมาก การลดราคาตามจานวนการซื้ อ ซึ่ งพ่อค้าแม่คา้ ที่ซ้ื อผลิตภัณฑ์เนื้ อไก่เพื่อไปจาหน่ายนั้นส่ วนใหญ่ไม่พบปั ญหา
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จากการซื้อผลิตภัณฑ์ มีเพียงร้อยละ 18.92 ที่พบปั ญหาในการซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น ปี กช้ า ปี กหัก เนื้อไก่ช้ า ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ไม่
สด ซึ่งกลุ่มพ่อค้าแม่คา้ เหล่านี้ เลือกวิธีการแก้ไขปั ญหาคือ ไม่นามาจาหน่าย หรื อส่งคืนให้กบั ร้านค้าที่ตนได้ซ้ือมาจาหน่าย
แหล่งการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เนื้ อไก่ จากพ่อค้าแม่คา้ ที่ซ้ื อสิ นค้าจากร้านค้าส่ งในจังหวัด ซึ่ งส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 43.24) ระบุ
เป็ นร้านเจ้หยุง ผูศ้ ึกษาจึงได้ทาการขอสอบถามข้อมูล และสัมภาษณ์เกี่ยวกับเทคนิคการขายเพิ่มเติม พบว่า ร้านค้าส่ งแห่งนี้
รับเนื้ อไก่แช่เย็นมาจาก 3 บริ ษทั คือ บริ ษทั สหฟาร์ ม จากัด บริ ษทั เบทาโกร จากัด และบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์ โดยมีตวั แทน
จาหน่ายสิ นค้ามานาเสนอสิ นค้าและมาส่ งสิ นค้าในทุกๆวัน โดยมีสัดส่ วนคละกันไป นอกเหนื อจากนั้นทางร้านยังจาหน่าย
ผลิ ตภัณฑ์เนื้ อสัต ว์แปรรู ป ชนิ ดอื่ นๆ ของทั้ง 3 บริ ษทั ร่ วมด้วย ในส่ วนของราคา มี ราคากลางเท่ า กับตลาดทั่ว ไป และ
ประสบการณ์ทางด้านการขายมากกว่า 10 ปี ดังจะเห็นว่าร้านค้าส่ งในจังหวัดมีการนาเอาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
(ศิ ริวรรณ และคณะ, 2552) มาใช้ร่วมเพื่อสนองความถึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ คือ เลือกสิ นค้าที่ มา
จาหน่ ายจากตัวแทนจาหน่ายที่ได้มาตรฐานได้คุณภาพ สิ นค้าต้องอยู่ในสภาพสดใหม่ ก่อนถึงมือลูกค้า ด้านราคา สิ นค้าที่
จาหน่ายมีราคากลางที่สามารถสูก้ บั หลายๆ ยี่ห้อหลายๆ ร้านได้ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด เจ้าของร้าน และบุคลากรภายใน
ร้านมีอธั ยาศัยดีและมีน้ าใจต่อลูกค้า สม่าเสมอ เมื่อพบปั ญหาเกี่ยวกับสิ นค้าลูกค้าสามารถส่ งคืนได้ทนั ทีและสามารถเปลี่ยน
คืนสิ นค้าได้ในกรณี ที่พบสิ นค้าที่ไม่สดหรื อมีปัญหาจานวนมาก และรวมทั้งด้านการจัดจาหน่ายหรื อสถานที่ในการจาหน่ าย
คือ ร้านค้าส่ งนี้ ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณตลาดสดขนาดใหญ่ ของตัวอาเภอเมืองน่าน ทาให้พ่อค้าแม่คา้ สามารถแวะเวียนเข้ามาเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ได้พร้อมๆ กับการเลือกซื้อสิ นค้าชนิดอื่นๆ
ข้ อมูลประเภทของผลิตภัณฑ์ ทจี่ าหน่ าย
การสารวจข้อมูลประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายของกลุ่มพ่อค้าแม่คา้ ที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้ อไก่ พบว่าร้อย
ละ 73.68 เป็ นร้านที่ จาหน่ายไก่สดและชิ้นส่ วนไก่สด ร้อยละ 26.32 จาหน่ ายเฉพาะเฉพาะไก่สดทั้งตัว ในกลุ่มของพ่อค้า
แม่คา้ ที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทไก่ปรุ งสุก จะจาหน่ายในลักษณะแยกชิ้นส่วน มากถึงร้อยละ 84.21
ประเภทของการปรุ ง เรี ยงลาดับตามความถี่ของผลิตภัณฑ์ที่จาได้ ได้เป็ น ไก่ตม้ ไก่ทอด ไก่ทอดและไก่ตม้ ไก่ทอดและไก่
ย่าง ไก่ยา่ ง และอื่นๆ (ร้อยละ 48.65, 35.14, 8.11, 2.70, 2.70 และ 2.70 ตามลาดับ) และเมื่อสอบถามถึงความถี่ของผูบ้ ริ โภค
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ นั พบว่า ประเภทชิ้นส่วนไก่สด ผูบ้ ริ โภคนิยมอันดับการเลือกซื้อ น่องไก่ เครื่ องในไก่ และสะโพก
มากเป็ นอันดับที่ 1 รองลงมาได้แก่ เนื้ อหน้าอกไก่ ปี กไก่ โครงไก่ ตามลาดับ ส่ วนประเภทชิ้นส่ วนไก่ปรุ งสุ กนั้น ผูบ้ ริ โภค
นิยมเลือกซื้อ เครื่ องใน มากเป็ นอันดับที่ 1 รองลงมาได้แก่ เนื้อหน้าอก ปี ก สะโพก โครงไก่ น่องไก่ และอื่นๆ อันได้แก่ ส่วน
ของผิวหนังไก่ คอไก่ ส่วนเท้าไก่ ตามลาดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้ ผูบ้ ริ โภคนิยมในการเลือกซื้อไก่ที่ปรุ งสุก
แล้วเป็ นชนิ ดไก่ตม้ เช่นเดี ยวกันกับ อานวย และคณะ (2553) ที่ รายงานว่าชนิ ดของอาหารที่ ผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นคนภาคเหนื อ
ตอนบน นิ ยมนาไปปรุ งเป็ นอาหารหรื อบริ โภค ได้แก่ แกง ยาจิ้นไก่ แกงอ่อม และนึ่ ง ตามลาดับ ซึ่ งล้วนเป็ นอาหารประเภท
ต้ม แต่ขดั แย้งกับผลการสารวจของ วิไลลักษณ์ และ วิรัตน์ (2553) ที่ทาการสารวจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเนื้ อไก่ในเขตภาค
กลางและภาคตะวันตก ถึงชนิดของอาหารที่ปรุ งจากเนื้อไก่ (ร้อยละ 32.9) คืออาหารประเภททอด รองลงมา คือ การแกง ต้ม
ยา การย่าง การอบ ซึ่งอาจเป็ นเพราะพื้นที่ในการสารวจมีแตกต่างกันตามภูมิภาค สภาพการใช้ชีวติ ประจาวันของผูบ้ ริ โภค ผู ้
จาหน่าย และความต้องการของตลาด
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ตารางที่ 3 อันดับการเลือกซื้อชิ้นส่วนไก่สดและไก่ปรุ งสุกที่เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค
อันดับการเลือกซื้อ
ชิ้นส่วนไก่สด
ชิ้นส่วนไก่ปรุ งสุก
1
น่องไก่ เครื่ องในไก่ และสะโพก
เครื่ องใน
2
เนื้อหน้าอกไก่
เนื้อหน้าอก
3
ปี กไก่
ปี ก และ สะโพก
4
โครงไก่
โครงไก่
5
อื่นๆ
น่องไก่
6
อื่นๆ

สรุ ปผลการวิจัย
จากการสารวจส่ วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์เนื้ อไก่ จากพ่อค้าแม่คา้ ในตลาดสด อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
พบว่า กลุ่มผูค้ า้ นิ ยมเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าส่ งในจังหวัด มากกว่าการซื้ อจากห้างสรรพสิ นค้า และการรับจากแหล่งที่
ชาแหละแล้วภายในจังหวัด โดยผลิตภัณฑ์ที่หน่ายนิยมจาหน่ายแบบแยกชิ้นส่วน โดยมีความนิยมในการบริ โภคและเลือกซื้อ
เครื่ องในไก่ เป็ นส่ วนมากรองลงมาคือ เนื้ อหน้าอกไก่ น่ องไก่ ปี กไก่ สะโพกไก่ โครงไก่ ตามลาดับ ซึ่ งร้านค้าส่ งมีการ
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดมาใช้เพื่อสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคด้วย
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ผลการเสริมใบเตยหอมในอาหารไก่ ไข่ และนา้ ดื่มต่ อสมรรถภาพการให้ ผลผลิตและคุณภาพไข่
Effects of Pandanus Leaves Supplementation in Laying Hen Diet and Drinking Water on
Productive Performances and Egg Quality
อรวดี ไชยพราหมณ์1 เอกสิ ทธิ์ ทองใหญ่1 และอาภรณ์ ส่งแสง1*
Orwadee Chaiphram1*, EkasithThongyai 1 and Aporn Songsang 1

บทคัดย่อ
ศึกษาผลการเสริ มใบเตยหอมในอาหารและน้ าดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ใช้ไก่ไข่จานวน 128 ตัว แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้ า กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารควบคุม กลุ่มที่ 2 3 และ 4
ได้รับอาหารควบคุ มเสริ มใบเตยหอมแห้ง 1.5 กรั ม/ตัว/วัน ใบเตยสด 5 กรั มต่อตัวต่อวัน และน้ าใบเตยหอมในน้ าดื่ ม
ตามลาดับเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าการเสริ มใบเตยหอมในอาหารและน้ าดื่ม มีผลผลิตไข่ ปริ มาณอาหารที่กิน น้ าหนักไข่
เฉลี่ย มวลไข่ ประสิ ทธิ ภาพการเปลี่ยนอาหารเป็ นมวลไข่ เปอร์ เซ็นต์ไข่แดง เปอร์ เซ็นต์ไข่ขาว เปอร์ เซ็นต์เปลือกไข่ ความ
หนาเปลือกไข่ สี ไข่แดง และค่าฮอฟ์ ยูนิต แตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการประเมินค่า
คะแนนความชอบด้านสี และกลิ่นในไข่ดิบมีแนวโน้มสู งขึ้นในกลุ่มที่ 2 (3.80 และ 3.33) และกลุ่มที่ 3 (3.67 และ 3.07) เมื่อ
เทียบกับกลุ่มที่ 1 (3.13 และ 2.73 ) และกลุ่มที่ 4 (3.13 และ 3.33 ) แต่มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะที่กลุ่ม
ที่ 2 และ 3 มีค่าคะแนนความชอบโดยรวมในไข่ดิบสูงกว่ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) อย่างไร
ก็ตามไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติของค่าคะแนนความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมใน
ไข่ตม้
คาสาคัญ : 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
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บทนา
ไข่ไก่เป็ นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพและนิยมบริ โภคกันทัว่ ไป ส่ งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตไก่ไข่มีการพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ ว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค มีการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในกระบวน การผลิตเพื่อเพิ่ม
สมรรถภาพและลดต้นทุนการผลิต ในการจัดการด้านอาหารมีการใช้สารเสริ มในอาหารเพื่อปรับปรุ งสมรรถภาพการผลิต
และประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหาร ซึ่ งบางครั้งอาจก่อให้เกิดปั ญหาการตกค้างในผลผลิต หรื อปนเปื้ อนในสิ่ งแวดล้อมซึ่ งส่ งผล
กระทบต่อตัวสัตว์และผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคได้ให้ความสนใจในเรื่ องคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหารที่บริ โภคมากขึ้น ดังนั้นผูผ้ ลิตเองจาเป็ นจะต้องคานึ งถึงประเด็นดังกล่าวมากขึ้น การใช้สมุนไพรหรื อผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติในการปรับปรุ งสมรรถภาพการผลิตเป็ นทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
เตยหอม (Pandanus amaryllifolius Roxb.) พบได้ทวั่ ไปในประเทศเขตร้อน ในประเทศไทยรวมถึงประเทศในแถบ
เอเชียนิ ยมใช้ใบในการปรุ งแต่งกลิ่น และกลบกลิ่นรสที่ไม่พึงประสงค์ได้ (ศิวฒั และสิ รินาฎ, 2550) และใช้ปรุ งแต่งสี ของ
อาหาร เตยหอมมีสารหอมระเหยหลายชนิ ดเป็ นองค์ประกอบทาให้เกิ ดเป็ นกลิ่นเฉพาะตัว โดยมีองค์ประกอบหลักคือ 2acetyl-1-pyrroline (Laksanalamai and Ilangantileke, 1993) นอกจากจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วเตยหอมยังมีสรรพคุณทาง
ยา โดยใบและรากสามารถใช้เป็ นยาขับปั สสาวะ ส่ วนใบเตยมี สรรพคุ ณช่ วยในการบ ารุ งหัวใจ และนิ ยมนามาใช้เ ป็ น
เครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพรที่ ท าให้ร่ า งกายสดชื่ น (พิ ชามญชุ์ , 2558) ใบเตยหอมมี ค ลอโรฟิ ลล์ซ่ ึ งเป็ นสารที่ มี สี เ ขี ย ว มี ผ ลต่ อ
กระบวนการเมแทบอลิซึม การหายใจ กระตุน้ การสร้างเม็ดเลือดแดง (ศุภชัย และยุพา, 2543 อ้างโดย สุชาติ และคณะ, 2552)
มีเบต้าแคโรทีน แอนโทไซยานิ น (วันดี, 2538) และ สารประกอบฟี นอล (นริ นทร์ และคณะ, 2560) ซึ่ งมีคุณสมบัติเป็ นสาร
ต้านอนุ มูลอิสระ มีรายงานว่าการนาใบเตยหอมผงเสริ มในอาหารที่ ระดับเหมาะสมสามารถช่วยปรับปรุ งสมรรถภาพการ
ผลิตในไก่ไข่และนกกระทาญี่ปุ่น (สุชาติ และคณะ, 2545; อัจฉรา, 2555) และยังมีผลช่วยลดกลิ่นคาวไข่ (สุชาติ และคณะ
, 2545) ซึ่ งเหมาะกับการนาไปใช้ในวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เช่น ใช้เป็ นส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (bakery) ขนม
หวานของไทย เป็ นต้น ซึ่ งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบั ไข่ การศึ กษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการเสริ มใบเตยหอมใน
รู ปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด ในอาหารไก่ไข่ และน้ าใบเตยหอมในน้ าดื่ม ต่อสมรรถภาพการผลิต และ
คุณภาพไข่

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมใบเตยหอม มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การเตรี ยมใบเตยหอมผง
นาใบเตยหอมทั้งใบมาล้างทาความสะอาด นาไปหั่นขนาดชิ้นเล็กๆ 0.3-0.4 เซนติเมตร จากนั้นนาเข้าอบในตูอ้ บ
(hot air oven) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง แล้วนาไปบดด้วยเครื่ องบดให้ละเอียดเพื่อนามาใช้เสริ มใน
อาหาร และนาใบเตยหอมผงไปวิเคราะห์โดยวิธี proximate พบว่ามีความชื้ น 8.56 เปอร์ เซ็นต์ เถ้า 8.18 เปอร์ เซ็นต์ ไขมัน
5.19 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 16.06 เปอร์เซ็นต์ และเยือ่ ใย 37.97 เปอร์เซ็นต์
2. การเตรี ยมใบเตยสด
นาใบเตยหอมสดมาล้างทาความสะอาด นาไปหัน่ ขนาดชิ้นเล็กๆ ประมาณ 0.3 เซนติเมตร และนาไปเสริ มในอาหารไก่
ไข่ในแต่ละวัน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

464

3. การเตรี ยมน้ าใบเตยหอม
ใช้อตั ราส่วนใบเตย 5 กรัม ต่อน้ า 400 มิลลิลิตร โดยนาใบเตยหอมมาล้างทาความสะอาด หัน่ เป็ นชิ้นเล็กๆ ผสมกับ
น้ าตามสัดส่ วน ทาการปั่ นประมาณ 1.5 นาที และกรองด้วยผ้าขาวบาง โดยเตรี ยมน้ าใบเตยให้มีปริ มาณเพียงพอสาหรับน้ าดื่ม
แต่ละวัน
2. การจัดการสัตว์ ทดลอง
ใช้ไก่ ไข่พนั ธุ์ Isa Brown อายุ 66 สัปดาห์ จานวน 128 ตัว เลี้ ยงในกรงตับ โรงเรื อนเปิ ด ให้ได้รับแสงวันละ 16
ชั่วโมง วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) ให้อาหารและน้ าดื่ มอย่างเต็มที่ (ad libitum)
ตลอดการทดลอง 4 สัปดาห์ ทาการสุ่มไก่ออกเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 8 ตัว ให้ได้รับอาหารทดลองดังนี้
กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุม (อาหารสาเร็ จรู ปที่ใช้ในฟาร์มสัตว์ปีกมหาวิทยาลัยทักษิณ)
กลุ่มที่ 2 อาหารควบคุม +ใบเตยหอมผงที่ระดับ 1.5 กรัมต่อตัวต่อวัน
กลุ่มที่ 3 อาหารควบคุม + ใบเตยหอมสดที่ระดับ 5 กรัมต่อตัวต่อวัน
กลุ่มที่ 4 อาหารควบคุม + ผสมน้ าใบเตยหอมในน้ าดื่ม
ไก่กลุ่มที่ 2 และ 3 ได้รับการเสริ มใบเตยหอมผงและสดโดยการโรยบนอาหารทดลองในแต่ละวัน
3. การเก็บข้ อมูล
1. สมรรถภาพการผลิต บันทึกข้อมูลปริ มาณอาหารที่กินโดยการชัง่ และบันทึ กอาหารที่เหลือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
บันทึกจานวนไข่และน้ าหนักไข่ทุกวัน เพื่อนาไปคานวณสมรรถภาพการผลิต ดังนี้
ปริ มาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว)
= ปริ มาณอาหารที่กินตลอดการทดลอง (กรัม)
จานวนไก่ X จานวนวัน
ผลผลิตไข่ (เปอร์เซ็นต์)
= จานวนไข่ตลอดการทดลอง X 100
จานวนวัน X จานวนไก่
น้ าหนักไข่เฉลี่ย (กรัม/ฟอง)
= น้ าหนักไข่ท้ งั หมด
จานวนไข่ท้ งั หมด
มวลไข่
= เปอร์เซ็นต์ผลผลิตไข่ X น้ าหนักไข่เฉลี่ยต่อฟอง (กรัม)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นมวลไข่
= ปริ มาณอาหารที่กินตลอดการทดลอง(กรัม)
มวลไข่
2. คุณภาพไข่ สัปดาห์สุดท้ายของการทดลองทาการสุ่ มไข่ไก่ท้ งั 4 กลุ่มการทดลอง กลุ่มละ 16 ฟอง นาไปศึกษา
คุณภาพไข่โดยทาการแยกส่ วนประกอบของไข่ ชัง่ น้ าหนักไข่แดง และเปลือกไข่ ส่วนน้ าหนักไข่ขาวคานวณได้จากน้ าหนัก
ไข่ท้ งั ฟองลบด้วยน้ าหนักไข่แดงและเปลือกไข่ และคานวณหาเปอร์ เซ็นต์ไข่แดง ไข่ขาว และเปลือกไข่ วัดความสู งไข่ขาว
โดยใช้ Haugh Gauge เพื่อคานวณค่าฮอฟ์ ยูนิต วัดความหนาเปลือกไข่ โดยใช้ไมโครมิเตอร์ และวัดความเข้มสี ไข่แดงโดยใช้
พัดสี
ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยทดสอบความชอบในคุณลักษณะด้าน สี กลิ่น และความชอบโดยรวมในไข่
ดิ บ ความชอบในคุณลักษณะด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมในไข่ตม้ โดยวิธี 5- point Hedonic Scale โดยมี
คะแนนความชอบ 1 = ไม่ชอบมาก 2 = ไม่ชอบเล็กน้อย 3 = เฉย ๆ 4 = ชอบเล็กน้อย 5 = ชอบมาก ใช้ผทู ้ ดสอบ
จานวน 15 คน เปรี ยบเทียบความแตกต่างจากตัวอย่างควบคุม (difference from control test)
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลที่ได้นาไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างสูตร
อาหารโดยใช้วธิ ี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

ผลและวิจารณ์ผล
สมรรถภาพการผลิต
ปริ มาณอาหารที่กิน ค่าเฉลี่ยของปริ มาณอาหารที่กินต่อวันตลอดช่วง 4 สัปดาห์ของการทดลองมีค่าแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) ระหว่างกลุ่มทดลอง (ตารางที่ 1) ในขณะที่มีรายงานว่าไก่กลุ่มที่ได้รับการเสริ มใบเตย
หอมผงที่ระดับตั้งแต่ 1.5 เปอร์ เซ็นต์ (สนามชัย และคณะ, 2556) และตั้งแต่ 2 เปอร์ เซ็นต์ (สุ ชาติ และคณะ, 2545) มีผล
ท าให้มี ป ริ ม าณอาหารที่ กิ น น้อ ยกว่า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (P<0.05) และการเสริ ม ที่ ร ะดับ ต่ า กว่า 1.5
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีผลต่อปริ มาณอาหารที่กิน (สนามชัย และคณะ, 2556) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบแนวโน้มเป็ นไปในทางเดี ยวกัน
โดยกลุ่มที่ ได้รับใบเตยหอมผง 1.5 กรั มต่อตัวต่อวัน มี ปริ มาณการกิ นอาหารต่ าสุ ด (103 กรั ม) สุ ชาติ และคณะ (2552)
รายงานว่าการเสริ มใบเตยหอมในอาหารนกกระทาญี่ปุ่นที่ระดับ 1 1.5 และ 2 กรัมต่อตัวต่อวัน ไม่มีผลต่อปริ มาณอาหารที่
กิน ซึ่งเป็ นไปในทางเดียวกันกับรายงานของอัจฉรา (2555) ที่พบว่าการเสริ มใบเตยหอมผงในอาหารนกกระทาญี่ปุ่นที่ระดับ
3 5 และ 7 กรัมต่อตัวต่อวัน ไม่ส่งผลเสี ยต่อปริ มาณอาหารที่ กิน และการเสริ มที่ ระดับ 3 กรัมต่อตัวต่อวัน ยังช่วยเพิ่ม
ปริ มาณอาหารที่กินอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) เทียบกับกลุ่มควบคุม
ผลผลิตไข่ พบว่าผลผลิตไข่ของไก่กลุ่มที่ได้รับใบเตยหอมผงมีค่าต่าสุด (90.29 เปอร์เซ็นต์) แต่ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญระหว่างกลุ่มทดลอง สอดคล้องกับรายงานของสนามชัย และคณะ (2556) ที่พบว่าการเสริ มใบเตยหอมผงที่
ระดับ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีผลผลิตไข่ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่การเสริ มใบเตยหอมผงที่ระดับ 2 และ 4 เปอร์เซ็นต์ มี
ผลทาให้ผลผลิ ตไข่ลดลงเมื่ อเที ยบกับกลุ่มควบคุม (สุ ชาติ และคณะ, 2545) ในขณะที่ การเสริ มใบเตยหอมในอาหารนก
กระทาญี่ปุ่นที่ระดับ 1 และ 1.5 กรัมต่อตัวต่อวัน มีผลผลิตไข่ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม แต่การเสริ มที่ระดับ 2 กรัมต่อตัวต่อ
วัน ส่ งผลให้ผลผลิตไข่ลดลงแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (สุ ชาติ และคณะ, 2552)
ขัดแย้งกับผลการศึ กษาของอัจฉรา (2555) ที่ พบว่าการเสริ มที่ ระดับ 3 กรัมต่อตัวต่อวัน สามารถเพิ่มผลผลิตไข่ได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) และการเสริ มที่ระดับสูงถึง 7 กรัมต่อตัวต่อวัน ไม่ส่งผลเสี ยต่อผลผลิตไข่
น้าหนักไข่ พบว่าน้ าหนักไข่เฉลี่ยมีค่าระหว่าง 62.89-64.81 กรัม โดยกลุ่มที่ได้รับใบเตยหอมผงที่ระดับ 1.5 กรัม
ต่อตัวต่อวัน มีแนวโน้มที่จะมีน้ าหนักไข่เฉลี่ยต่ากว่ากลุ่มอื่น ๆ แต่แตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับรายงาน
ของสนามชัย และคณะ (2556) ที่ พบว่าไก่ กลุ่มที่ ได้รับใบเตยหอมผงที่ ระดับ 0.5 1 และ 1.5 เปอร์ เซ็ นต์ มี น้ าหนักไข่
แตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็ นไปในทางเดียวกันกับ สุชาติ และคณะ (2545) ที่รายงาน
ว่าการเสริ มใบเตยหอมผงในอาหารไก่ไข่ที่ระดับ 2 เปอร์ เซ็นต์ไม่ส่งผลต่อน้ าหนักไข่ (P>0.05) แต่การเสริ มที่ ระดับสู ง 4
เปอร์ เซ็นต์ส่งผลให้น้ าหนักไข่ลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (P<0.05)ในขณะที่การเสริ มใบเตยหอมในอาหารนกกระทา
ญี่ปุ่นที่ระดับ ตั้งแต่ 1 ถึง 7 กรัมต่อตัวต่อวัน มีน้ าหนักไข่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (สุ ชาติ และคณะ, 2552;
อัจฉรา, 2555 )
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ตารางที่ 1 ผลการเสริ มใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และน้ าใบเตยในน้ าดื่มต่อสมรรถภาพการผลิตไข่
สมรรถภาพการผลิตไข่
กลุ่มควบคุม
ใบเตยหอมผง
ใบเตยหอมสด
น้ าใบเตย
ผลผลิตไข่ (เปอร์เซ็นต์)
93.97±3.19
90.29±0.67
93.53±2.23
91.46±1.40
น้ าหนักไข่เฉลี่ย (กรัม/ฟอง)
63.86±0.83
62.89±1.42
64.73±0.85
64.81±3.30
มวลไข่ (กรัม/ตัว/วัน)
60.00±2.22
56.80±1.40
60.56±1.35
59.24±2.15
ปริ มาณอาหารที่กิน (กรัม/ตัว/วัน)
106.95±1.09
103.14±2.82
106.72±0.53
104.68±3.19
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นมวลไข่
1.78±0.07
1.84±0.04
1.77±0.05
1.79±0.06
มวลไข่ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นมวลไข่ พบว่ากลุ่มที่เสริ มใบเตยหอมผงมีมวลไข่ต่าสุ ดเนื่องจากมีปริ มาณ
อาหารที่กินต่า มีผลผลิตไข่ต่า ส่ งผลให้มวลไข่มีค่าต่าสุ ด (56.80) และมีอตั ราการเปลี่ยนอาหารเป็ นมวลไข่สูงสุ ด (1.84) แต่
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มควบคุม กลุ่มที่เสริ มใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และกลุ่มที่เสริ ม
น้ าใบเตยหอม สอดคล้องกับการทดลองของสนามชัย และคณะ (2556) ที่พบว่าการเสริ มใบเตยหอมผงในระดับ 0.5 1 และ
1.5 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีผลต่อมวลไข่ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นมวลไข่
คุณภาพไข่
ผลการศึกษาคุณภาพไข่ ได้แก่ เปอร์ เซ็นต์ไข่แดง เปอร์ เซ็นต์ไข่ขาว เปอร์ เซ็นต์เปลือกไข่ ความหนาเปลือกไข่ ค่า
ฮอฟ์ ยูนิต คะแนนสี ไข่แดง พบว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) สอดคล้องกับรายงานของสนาม
ชัย และคณะ (2556) ที่พบว่าการเสริ มใบเตยหอมในอาหารที่ระดับ 0.5 1 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีคุณภาพไข่แตกต่างอย่างไม่
มีนยั สาคัญทางสถิติ ในขณะที่สุชาติ และคณะ (2545) พบว่าการเสริ มที่ระดับสูง 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีผลทาให้มีสีไข่แดง
เข้มขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม และกลุ่มที่เสริ มในระดับ 2 เปอร์ เซ็นต์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เป็ นไปในทางเดียวกันกับรายงาน
การเสริ มที่ระดับ 3 กรัมต่อตัวต่อวัน ในอาหารนกกระทาญี่ปุ่นที่พบว่ามีความเข้มสี ไข่แดงเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(P<0.05) (อัจฉรา, 2555)
ตารางที่ 2 ผลการเสริ มใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และน้ าใบเตยในน้ าดื่มต่อคุณภาพไข่
คุณภาพไข่
กลุ่มควบคุม
ใบเตยหอมผง
ใบเตยหอมสด
น้ าใบเตย
เปอร์เซ็นต์ไข่แดง (กรัม)
25.63±0.75
25.11±0.65
25.44±0.64
24.94±1.16
เปอร์เซ็นต์ไข่ขาว (กรัม)
63.72±0.32
64.24±0.53
63.75±0.82
64.87±1.53
เปอร์เซ็นต์เปลือกไข่ (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
ค่าฮอฟ์ ยูนิต
83.81±0.32
83.71±0.33
84.12±0.35
83.64±0.48
คะแนนสี ไข่แดง (วัดด้วยพัดสี )
8.06±0.24
7.94±0.13
8.19±0.13
8.06±0.13
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส (ตารางที่ 3) พบว่าค่าคะแนนความชอบด้านสี และกลิ่นในไข่ดิบแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลอง โดยค่าคะแนนความชอบด้านสี และกลิ่นมีแนวโน้มที่ จะสู งขึ้นในกลุ่มที่เสริ ม
ใบเตยหอมผง สด และ เสริ มในน้ าดื่ ม ในขณะที่ ค่าคะแนนความชอบโดยรวมของไข่ดิบจากกลุ่มที่ ได้รับใบเตยหอมทุก
รู ปแบบสูงกว่ากลุ่มควบคุม และแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ในกลุ่มที่เสริ มใบเตยหอมผง และใบเตยหอมสด
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ส่ วนกลุ่มที่ได้รับน้ าใบเตยหอมผสมในน้ าดื่มมีค่าคะแนนแตกต่างอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม ความชอบโดยรวมที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มที่เสริ มใบเตยหอมผงและใบเตยหอมสดของการศึ กษาในครั้งนี้
สอดคล้องกับการศึ กษาของสุ ชาติ (2545) ที่ รายงานว่าการเสริ มใบเตยหอมในอาหารไก่ ไข่สามารถลดกลิ่ นคาวไข่ และ
ปรากฎกลิ่นใบเตยหอมในไข่ซ่ ึงส่งผลต่อความชอบโดยรวมของไข่
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ตารางที่ 3 ผลการเสริ มใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และน้ าใบเตยในน้ าดื่มต่อลักษณะประสาทสัมผัสของไข่
คุณลักษณะที่ทดสอบ
กลุ่มควบคุม
เสริ มใบเตยผง
เสริ มใบเตยสด
เสริ มน้ าใบเตย
ไข่ดิบ
สี
3.13±1.03
3.80±1.25
3.67±1.02
3.13±0.98
กลิ่น
2.73±1.20
3.33±0.86
3.07±1.06
3.33±1.26
b
a
a
ความชอบโดยรวม
3.07±1.06
3.87±0.93
3.87±0.83
3.20±1.06ab
ไข่ตม้
สี
2.40±0.75
3.00±0.53
2.93±1.00
2.73±0.82
กลิ่น
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
ab
ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่กากับด้วยตัวอักษรต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
สาหรับการทดสอบลักษณะประสาทสัมผัสในไข่ตม้ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติของค่าคะแนน
ความชอบด้านสี กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมทั้งนี้ อาจเนื่ องจากความร้อนในกระบวนการทาให้สุก อาจทาให้กลิ่น
ใบเตยหอมที่ปรากฎในไข่สูญเสี ยไป โดยเบญจวรรณ (2556) รายงานว่าการแปรรู ปมีผลทาให้ องค์ประกอบของสารให้กลิ่น
ในใบเตยเกิดการเปลี่ยนแปลงทาให้กลิ่นของใบเตยลดลง หรื อเปลี่ยนแปลงไปและส่ งผลต่อความชอบโดยรวมของไข่ตม้
อย่างไรก็ตามพบแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของค่าคะแนนความชอบในกลุ่มที่เสริ มใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และเสริ มใน
น้ าดื่ม

สรุ ปผลการวิจัย
การเสริ มใบเตยหอมผงที่ระดับ 1.5 กรัมต่อตัวต่อวัน ใบเตยหอมสด 5 กรัมต่อตัวต่อวัน และการเสริ มน้ าใบเตย
หอมในน้ าดื่ม ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพไข่ ได้แก่ เปอร์ เซ็นต์ไข่แดงเปอร์ เซ็นต์ไข่ขาวเปอร์เซ็นต์เปลือก
ไข่ความหนาเปลือกไข่ค่าฮอฟ์ ยูนิต และสี ไข่แดง การเสริ มใบเตยหอมในอาหารและน้ าดื่มมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความชอบในสี
กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวมของไข่ไก่ แต่การแปรรู ปไข่ดว้ ยความร้อนทาให้ค่าคะแนนความชอบโดยรวมของผู ้
ทดสอบลดลง
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การเปรี ยบเทียบชนิดของไข่ แดงทีเ่ ป็ นส่ วนประกอบของสารเจือจางต่ อคุณภาพนา้ เชื้ อแพะลูกผสมพันธุ์บอร์
Comparison difference egg yolk semen extenders involved semen quality of cross breed Boer ram
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บทคัดย่อ
การเปรี ยบเที ย บชนิ ด ของไข่ แ ดงในสารเจื อ จางน้ าเชื้ อ ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพน้ าเชื้ อ แพะลู ก ผสมพัน ธุ์ บ อร์
มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาความแตกต่างกันของชนิดของไข่แดงแต่ละชนิดที่เป็ นส่ วนประกอบของสารเจือจางน้ าเชื้อ โดยสุ่ มรี ด
น้ าเชื้ อจากพ่อแพะลู กผสมพันธุ์บ อร์ ที่แตกต่ างกัน อายุ 2-5 ปี จานวน 3 ตัว (1.พ่อพันธ์บอร์ 50 % x แพะพันธุ์คาราฮารี
เรด 50% , 2.พ่อพันธุ์บอร์ 50% x แพะพันธุ์ซาแนน 50% และ3.พ่อพันธุ์บอร์ 50% x แพะพื้นเมือง 50%) แบ่งกลุ่มการทดลอง
ออกกลุ่มน้ าเชื้อที่ มีชนิ ดของไข่แดงที่ต่างกัน คือ ไข่ไก่ ไข่เป็ ด และไข่นกกระทา เพื่อหาค่าอัตราการเคลื่อนที่ของตัวอสุ จิ
จานวนตัวเป็ นตัวตาย และค่าความเป็ นกรด-ด่าง ในระยะเวลาการเก็บรักษาน้ าเชื้อที่ต่างกันคือ 0, 1, 7 และ14 วันตามลาดับ
แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าอัตราการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิในสารเจือจางน้ าเชื้อที่มีไข่แดงของไข่เป็ ด มีอตั ราการ
เคลื่อนที่ดีกว่าสารเจือจางน้ าเชื้อที่มีไข่แดงของไข่ไก่และไข่นกกระทาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) จานวนตัวเป็ นตัว
ตายในสารเจื อจางน้ าเชื้ อที่ มีไข่แดงของไข่เป็ ดและไข่ไก่มีจานวนตัวตายน้อยกว่าไข่นกกระทาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.05) และค่าความเป็ นกรด-ด่างในกลุ่มการทดลองทั้งหมดของวันที่เริ่ มการทดลอง (วันที่ 0) มีค่าเท่ากับ 7.0 ซึ่ งในการ
ทดลองดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงเท่ากับ 6.0 ของวันที่ 14 จากการทดลองสรุ ปได้วา่ ไข่แดงของไข่เป็ ดมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทาสารเจือจางน้ าเชื้อของพ่อแพะลูกผสมพันธุ์บอร์ดีกว่าไข่ไก่และไข่นกกระทา
คาสาคัญ : สารเจือจางน้ าเชื้อ, ไข่แดง, คุณภาพน้ าเชื้อ
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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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บทนา
ในปั จจุบนั เทคนิคการผสมเทียมได้เป็ นที่ยอมรับและใช้กนั อย่างกว้างขวางในวงการปศุสตั ว์ของไทยโดยแต่เดิมจะ
มีเพียงภาคราชการและรัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่ดาเนินการผลิตน้ าเชื้อและน้ าเชื้อแช่แข็งเพื่อการผสมเทียมภายใต้มาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพและการควบคุมโรคติดต่อในปศุสัตว์ การเลี้ยงแพะขยายตัวอย่างกว้างขวางต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น
ประกอบกับความสนใจของเกษตรกรที่ตอ้ งการได้ลูกที่เกิดจากพ่อพันธุ์ดีทาให้เกษตรกรเลิกเลี้ยงพ่อพันธุ์ไว้ในฟาร์มแต่หนั
มาใช้บริ การผสมเทียมมากขึ้นการผสมเทียมเป็ นเทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาการสื บพันธุ์ที่มีบทบาทต่อการปรับปรุ งและ
ขยายพัน ธุ์ สั ต ว์ม าอย่ า งแพร่ หลายยาวนานโดยเฉพาะเมื่ อ มี ก ารค้น พบวิ ธี ก ารผลิ ต น้ าเชื้ อ แช่ แ ข็ ง ในช่ ว งปี 1950
(ช่วงพุทธศักราช 2490) และได้รับการพัฒนาต่อเนื่ องจนเป็ นเทคนิ คที่ มีประสิ ทธิ ภาพและสะดวกในการเก็บรักษารวมทั้ง
สามารถนาไปใช้ผสมพันธุ์ให้แก่ปศุสตั ว์ได้กว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปั จจุบนั ยังไม่มีขอ้ มูลในเชิงวิชาการทางสัตวแพทย์ที่เกี่ยวกับสารเจือจางน้ าเชื้อของแพะลูกผสมพันธุ์บอร์ ซึ่ งจะมี
ความแตกต่างกันของชนิ ดของไข่แดง จึ งทาให้กลุ่มวิจยั มีความสนใจที่จะเปรี ยบเทียบคุณภาพน้ าเชื้ อแช่แข็งแพะ เพื่อเพิ่ม
คุณภาพน้ าเชื้อแช่แข็ง โดยใช้อาหารเลี้ยงน้ าเชื้อ Egg yolk Tris ที่ใช้ไข่แดงของนกกระทา ไข่แดงของไก่ และไข่แดงของเป็ ด
เป็ นองค์ประกอบ จะช่วยให้สามารถทราบว่าไข่แดงของสัตว์ปีกชนิดใดเหมาะสมในการทาหน้าที่ป้องกันความเสี ยหายของ
ตัวอสุจิจากการลดอุณหภูมิในขบวนการแช่แข็งของน้ าเชื้อแพะ เพื่อที่จะเพิ่มอัตราการผสมติดที่มากขึ้น
สารเจือจางน้ าเชื้อที่นิยมใช้ในการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งแพะ คือ อาหารเลี้ยงเชื้อ Egg yolk Tris ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ สารที่
เป็ นแหล่ ง พลัง งานให้ แ ก่ ต ัว อสุ จิ ซ่ ึ งได้ แ ก่ น้ าตาลโมเลกุ ล เดี่ ย วและสารที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นสารป้ อ งกั น การแข็ ง ตัว
(Cryoprotectant) ซึ่งได้แก่ กลีเซอรอล และไข่แดง ทาหน้าที่ช่วยป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดกับอสุจิในกระบวนการแช่แข็ง
(Foote, 1970)
ไข่แดงเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานในน้ ายาเจือจางน้ าเชื้อที่ทาหน้าที่ป้องกันความเสี ยหายของอสุจิจากการเกิดสภาวะ
ช็อคอย่างกระทันหัน (Cold shock) และป้ องกันความเสี ยหายจากขบวนการแช่ แข็งและการละลายน้ าเชื้ อก่อนนาไปใช้
(Salamon and Maxwell, 2000) ซึ่ งเชื่ อ ว่า การท าหน้า ที่ ข องไข่ แ ดงสามารถปกป้ อ งตัว อสุ จิ ใ นระดับ เยื่ อ หุ ้ม เซลล์ (cell
membrane) สารในไข่แดงที่ เป็ นตัวทาปฏิ กิริย าดัง กล่ า ว คื อ สารในกลุ่มไลโปโปรตี น (Lipoprotein หรื อ Phospholipid)
(Bathqate et al., 2006) สารในกลุ่มไลโปโปรตีน (Lipoprotein) ที่อยูใ่ นไข่แดงของสัตว์ปีกต่างชนิดกันมีสดั ส่วนแตกต่างกัน
องค์ประกอบที่ซบั ซ้อนในไข่แดงประกอบด้วยของแข็งร้อยละ 50 สัดส่ วนระหว่างไขมัน และโปรตีนคือ 2:1 ไขมันทั้งหมด
ในไข่แดงอยู่ในรู ปของไลโปโปรตีน (Lipoprotein) องค์ประกอบต่างๆ ในไข่แดง เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมการทาหน้าที่
ต่างๆ ของไข่แดง โดยเฉพาะการเกิ ดเจล (Gel) และอิ มลั ชั่น (Emulsion) โดยมี ไขมันที่ ความหนาแน่ นต่ า (Low Density
Lipoproteins หรื อ LDL) เป็ นตัวสาคัญในการเกิ ดปฎิ กิริยา (ณัฐมล จิ นดาพรรณ, 2550) ไขมันที่ ความหนาแน่ นต่ า (LDL)
ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นรู ปสารประกอบโคเลสเตอรอลและมี ปริ ม าณต่า งกันในไข่ แดงของสัต ว์ปีกต่ า งชนิ ด กัน เช่ น ปริ ม าณ
โคเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ มี 1480 มิลลิกรัม/100 กรัม, ไข่แดงของเป็ ดมี 1120 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่ งต่างจากไข่แดง
ของนกกระทาที่มีโคเลสเตอรอล 3640 มิลลิกรัม/100 กรัม
ดังนั้น เมื่อนามาใช้เป็ นองค์ประกอบในน้ ายาเจือจางน้ าเชื้อจึงน่าจะให้ผลการป้ องกันความเสี ยหายที่เกิดกับตัวอสุ จิ
ต่างกัน จากการทดลองของ Briand-Amirat และคณะ (2006) พบว่า เมื่อเติมไขมันที่ความหนาแน่นต่า (LDL) ลงในน้ ายาเจือ
จางน้ าเชื้ อโค สามารถเพิ่มอัตราการเคลื่อนที่ ของตัวอสุ จิ และจานวนตัวอสุ จิที่มีชีวิตภายหลังการแช่แข็งได้ ส่ วน Su และ
คณะ (2008) กล่ า วว่า การใช้ไ ข่ แ ดงของนกพิ ร าบซึ่ ง มี ปริ ม าณของโคเลสเตอรอลสู ง กว่า ไข่ แ ดงจากสัต ว์ปี กชนิ ดอื่ น
เป็ นองค์ประกอบในน้ ายาเจือจางน้ าเชื้อชนิด Egg Yolk Tris ทาให้คุณภาพน้ าเชื้อภายหลังการแช่แข็งดีกว่าการใช้ไข่แดงของ
ไก่ เป็ ด นกกระทา และห่าน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การทดลองจะคัดเลื อกพ่อพันธุ์แพะลูกผสมพันธุ์บอร์ จานวน 3 ตัว อายุประมาณ 2-5 ปี โดยมี สุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ สามารถรี ดเก็บน้ าเชื้อทั้ง 3 ตัวได้ซ่ ึ งจะรี ดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ โดยใช้ช่องคลอดเทียม (Artificial
Vagina) ซึ่ งมีกระบวนการเตรี ยมอุปกรณ์โดยการเติมน้ าอุ่นประมาณ 45°C ลงในกระบอกเก็บน้ าเชื้อ และมีแพะตัวเมียเป็ น
สัดเป็ นตัวล่อในการเก็บน้ าเชื้อ จะมีการเก็บบันทึกปริ มาตร ตรวจคุณภาพของน้ าเชื้อโดยจากดู สี ความหนืด การเคลื่อนไหว
หมู่ (Mass Movement), อัตราการเคลื่อนที่ ของตัวอสุ จิ (Motility), อัตราส่ วนตัวอสุ จิมีชีวิต (Live spermatozoa) ด้วยวิธีการ
ย้อมสี Nigrosin-Eosin, ความผิดปกติของอโครโซม (Abnormal Acrosome) โดยการแช่ในน้ ายา Formaldehyde ตรวจสอบ
ความเข้มข้นโดยใช้ Haemocytometer, จากนั้นนาน้ าเชื้อสดสาหรับใช้ทดลองที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ คือ มีปริ มาตร น้ าเชื้อ
สดที่ รีดเก็บได้ ≥ 0.5 ม.ล., ความเข้มข้นของตัวอสุ จิ ≥ 4,000x106 ตัว/ม.ล., และอัตราการเคลื่ อนที่ ของตัวอสุ จิ ≥ 70 %
(Aboagla and Terada, 2004) แช่ในอ่างน้ า ควบคุมอุณหภูมิที่ 37°C
หลังจากตรวจสอบคุณภาพน้ าเชื้ อสดของตัวที่ 1, 2 และ3 ตามลาดับ ซึ่ งใช้เวลาไม่ควรเกิน 5 นาที เมื่อได้ผลการ
ตรวจแล้วจะนาน้ าเชื้อไปปั่ นเหวี่ยงเพื่อนาเอา Seminal plasma ออกไป นาน้ าเชื้อแต่ละตัวมาแบ่งเป็ นตัวละ 3 ส่ วนที่เท่ากัน
ส่ วนที่หนึ่ งเติม One step Tris 46 เปอร์ เซ็นต์, น้ ากลัน่ 34 เปอร์ เซ็นต์, ไข่แดงของไข่ไก่ 20% และปรับค่า pH เป็ น 7.0 ส่ วนที่
สองเติม One step Tris 46 เปอร์ เซ็นต์, น้ ากลัน่ 34 เปอร์ เซ็นต์, ไข่แดงของไข่เป็ ด 20% และปรับค่า pH เป็ น 7.0 และส่ วนที่
สามเติม One step Tris 46 เปอร์ เซ็นต์, น้ ากลัน่ 34 เปอร์ เซ็นต์, ไข่แดงของไข่ไก่ 20% และปรับค่า pH เป็ น 7.0 ซึ่ งแต่ละส่วน
ต้องให้มีความเข้มข้นของตัวอสุ จิเป็ น 600x106 ตัว/ม.ล. จากนั้นนาตัวอย่างทั้งสามกลุ่มไปลดอุณหภูมิ ที่ 4°C เป็ นเวลา 4
ชัว่ โมง เมื่อสิ้ นสุ ดการปรับอุณหภูมิ ตรวจอัตราการเคลื่อนที่ของตัวอสุ จิในน้ าเชื้อทั้งสามส่วนอีกครั้งเพื่อให้มนั่ ใจว่าไมมีขอ
ผิดพลาดในการลดอุณหภูมิ หลังจากนั้นทาการบรรจุน้ าเชื้อในหลอดฟางขนาด 0.25 ม.ล. พร้อมกับอุดหลอดด้วยผงอุด แล้ว
นาไปแช่แข็งในกล่องโฟมโดยวางหลอดบรรจุน้ าเชื้ อเหนื อระดับไนโตรเจนเหลว ซึ่ งมีอุณหภูมิประมาณ -120°C นาน 10
นาที จากนั้นนาหลอดนาเชื้ อทั้งหมดไปแช่ ลงในไนโตรเจนเหลว ซึ่ งมี อุณหภูมิประมาณ -196°C ซึ่ งมี การตรวจคุณภาพ
น้ าเชื้อหลังจากแช่แข็งแล้ว 24 ชัว่ โมง, 7 วัน, 10 วัน และ14 วัน หลังจากทาการแช่แข็งตามลาดับ โดยจะละลายหลอดน้ าเชื้อ
แช่แข็งในน้ าอุ่น 37°C นาน 15 วินาที เพื่อตรวจดูคุณภาพของน้ าเชื้อบันทึกผลของการเคลื่อนไหวของน้ าเชื้อแช่แข็ง, ค่าความ
เป็ นกรด-ด่างของน้ าเชื้อแช่แข็ง และตัวเป็ นตัวตายของน้ าเชื้อแช่แข็ง
จากการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของน้ ายาเจือจางน้ าเชื้อที่มีผลต่อคุณภาพน้ าเชื้อแพะลูกผสมสายพันธุ์บอร์ โดย
ใช้แผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด (Randomized Complete Block Design : RCBD) สิ่ งที่ใช้ในการทดลอง (Treatment) 3 สิ่ ง
การทดลองโดยกระทาสิ่ งการทดลองละ 3 ซ้ า (Replication) ซ้ าละ 27 หลอด รวม 81 หน่วยการทดลอง จัดวางหน่วยทดลอง
ด้วยการสุ่มโดยวิธีการจับฉลาก
สิ่ งทดลองที่ 1 อาหารเลี้ยงน้ าเชื้อที่มีส่วนผสมของไข่แดงของไข่ไก่
สิ่ งทดลองที่ 2 อาหารเลี้ยงน้ าเชื้อที่มีส่วนผสมของไข่แดงของไข่เป็ ด
สิ่ งทดลองที่ 3 อาหารเลี้ยงน้ าเชื้อที่มีส่วนผสมของไข่แดงของไข่นกกระทา
โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณภาพน้ าเชื้อที่ มีชนิ ดของไข่แดงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ต่างชนิ ดกันในแต่ละ Treatment
และวิเคราะห์ Duncan multiple range test เพื่อหาความแตกต่างทางสถิติของคุณภาพน้ าเชื้อที่มีชนิดของไข่แดงในอาหารเลี้ยง
เชื้อที่ต่างชนิดกันในแต่ละ Treatment
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ผลและวิจารณ์ผล
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบชนิดของไข่แดงในสารเจือจางน้ าเชื้อที่มีผลต่อคุณภาพน้ าเชื้อแพะลูกผสมพันธุ์บอร์ ผล
การทดลองดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการทดลองอัตราการเคลื่อนที่และจานวนตัวเป็ นตัวตายของตัวอสุ จิของไข่แดงแต่ละชนิ ดกัน
ประเภทของ
ไข่
พันธุ์แพะ#
BK
ไข่ไก่
BS
BN
BK
ไข่เป็ ด
BS
อัตราการเคลื่อนที่(%)
BN
BK
ไข่นก
กระทา
BS
BN
BK
ไข่ไก่
BS
BN
BK
ไข่เป็ ด
BS
ตัวเป็ นตัวตาย (x106 )
BN
BK
ไข่นก
กระทา
BS
BN
* sig. มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ P < 0.05
a,b คือ การจัดหมวดหมู่ที่คล้ายคลึงกัน
BK คือ พ่อพันธ์บอร์ 50 % x แพะพันธุ์คาราฮารี เรด 50%
BS คือ พ่อพันธุ์บอร์ 50% x แพะพันธุ์ซาแนน 50%
BN คือ พ่อพันธุ์บอร์ 50% x แพะพันธุ์พ้นื เมือง 50%

Day 0
80±0.00a
80±0.00 a
80±0.00 a
80±0.00b
80±0.00 b
80±0.00 b
80±0.00 a

ระยะเวลาในการตรวจคุณภาพน้ าเชื้อ*
Day1
Day7
Day14
a
a
70±4.44
65±19.33
60±4.44 a
72±4.44 a
65±19.33 a
58±4.44 a
75±4.44 a
75±19.33 a
60±4.44 a
77±4.44 b
75±19.33 b
68±4.44 b
77±4.44 b
73±19.33 b
68±4.44 b
78±4.44 b
75±19.33 b
68±4.44 b
75±4.44 a
75±19.33 a
53±4.44 a

80±0.00 a
75±0.00 a
40±0.00 a
46±0.00 a
50±0.00 a
39±0.00 a
31±0.00 a
34±0.00 a
41±0.00 b

70±4.44 a
72±4.44 a
52±3.77 a
57±3.77 a
59±3.77 a
48±3.77 a
45±3.77 a
47±3.77 a
60±3.77 b

63±19.33 a
65±19.33 a
56±10.27 a
61±10.27 a
61±10.27 a
49±10.27 a
47±10.27 a
46±10.27 a
59±10.27 b

55±4.44 a
55±4.44 a
67±3.77 a
71±3.77 a
68±3.77 a
58±3.77 a
56±3.77 a
55±3.77 a
77±3.77 b

42±0.00 b
44±0.00 b

64±3.77 b
61±3.77 b

68±10.27 b
65±10.27 b

79±3.77 b
79±3.77 b
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของตัวอสุจิของไข่แดงแต่ละชนิ ดกัน
ประเภทของ พันธุ์แพะ#
ระยะเวลาในการตรวจคุณภาพน้ าเชื้อ*
ไข่
Day 0
Day1
Day7
Day14
BK
7.0
7.0
7.0
6.0
BS
7.0
7.0
7.0
6.0
ไข่ไก่
BN
7.0
7.0
7.0
6.0
BK
7.0
7.0
7.0
6.0
BS
7.0
7.0
7.0
6.0
ไข่เป็ ด
BN
7.0
7.0
7.0
6.0
BK
7.0
7.0
7.0
6.0
BS
7.0
7.0
7.0
6.0
ไข่นกกระทา BN
7.0
7.0
7.0
6.0
BK คือ พ่อพันธ์บอร์ 50 % x แพะพันธุ์คาราฮารี เรด 50%
BS คือ พ่อพันธุ์บอร์ 50% x แพะพันธุ์ซาแนน 50%
BN คือ พ่อพันธุ์บอร์ 50% x แพะพันธุ์พ้นื เมือง 50%
จากการเปรี ยบเที ยบชนิ ดของไข่แดงในสารเจื อจางน้ าเชื้ อที่ มีผลต่อคุณภาพน้ าเชื้ อแพะลูกผสมพันธุ์บอร์ โดย
พิจารณาอัตราการเคลื่อนที่ของตัวอสุ จิ (Motility) ของลูกผสมทุกสายพันธุ์ พบว่า สารละลายเจือจางน้ าเชื้ อที่มีไข่เป็ ดเป็ น
ส่ วนประกอบของสารเจือจางน้ าเชื้อ มีค่าการเคลื่อนที่ของการทดสอบในวันที่ 0, 1, 7, 14 มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าสารเจือจาง
น้ าเชื้อที่มีส่วนผสมของไข่ไก่และไข่นกกระทา ซึ่ งมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังผลการทดลองใน
ตารางที่ 1
จากการเปรี ยบเที ยบชนิ ดของไข่แดงในสารเจื อจางน้ าเชื้ อที่ มีผลต่อคุณภาพน้ าเชื้ อแพะลูกผสมพันธุ์บอร์ โดย
พิจารณาจานวนตัวเป็ นตัวตาย (The live-dead sperm count) ของลูกผสมทุกสายพันธุ์ พบว่า สารละลายเจือจางน้ าเชื้อที่มีไข่
เป็ ดเป็ นส่ วนประกอบของสารเจื อจางน้ าเชื้ อ มี ค่าการเคลื่ อนที่ ของการทดสอบในวันที่ 0, 1, 7, 14 มี ประสิ ทธิ ภาพดี กว่า
สารละลายเจื อจางน้ าเชื้ อที่ มีส่วนผสมของไข่ไก่และไข่นกกระทา ซึ่ งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
ดังผลการทดลองในตารางที่ 1
จากการเปรี ย บเที ย บชนิ ด ของไข่ แ ดงในสารเจื อ จางน้ า เชื้ อ ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพน้ าเชื้ อ แพะลู ก ผสมพัน ธุ์ บ อร์
โดยพิจารณาค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของลูกผสมทุกสายพันธุ์ พบว่า ในวันที่ 0 ถึง 7 ค่าความเป็ นกรด-ด่างอยูท่ ี่ 7.0 และมี
แนวโน้มที่จะลดลงจนอยูท่ ี่ระดับ 6.0 ของวันที่ 14 ดังตารางที่ 2 ซึ่งอาจมีผลสื บเนื่องมาจากการเสื่ อมสภาพของน้ าเชื้อที่มีผล
ต่อค่าตัวเป็ นตัวตาย ซึ่งจะมีค่าการตายมากขึ้นในวันที่ 14 ของการทดลองดังตารางที่ 2

สรุ ปผลการวิจัย
ไข่แดงของไข่เป็ ดมีประสิ ทธิ ภาพในการทาสารเจือจางน้ าเชื้อของพ่อแพะลูกผสมพันธุ์บอร์ ดีกว่าไข่ไก่และไข่นก
กระทาเนื่องจากมีปริ มาณไขมันที่ความหนาแน่นต่า (LDL) ในรู ปสารประกอบโคเลสเตอรอลและมีปริ มาณต่างกันในไข่แดง
แต่ละชนิ ด โดยที่ไขแดงของเป็ ดมี 1120 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่ งมีปริ มาณน้อยกว่าในไข่แดงของไก่ที่มีปริ มาณไขมันที่ความ
หนาแน่นต่าอยู่ 1480 มิลลิกรัม/100 กรัม และไข่แดงของนกกระทาที่มีปริ มาณไขมันที่ความหนาแน่นต่าอยู่ 3640 มิลลิกรัม/
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100 กรัม โดยจะช่วยป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดกับอสุ จิในกระบวนการแช่แข็ง และนอกจากนี้ไขมันที่ความหนาแน่นต่า
(LDL) สามารถเพิ่มอัตราการเคลื่อนที่ ของตัวอสุ จิ และจานวนตัวอสุ จิที่มีชีวิตภายหลังการแช่แข็งได้ (Briand-Amirat and
et.al, 2006)
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การตรวจสอบการติดเชื้อปรสิ ตปลิงใส (Cichlidogyrus spp.) จากเมือกบริเวณเหงือกของปลานิลด้ วยเทคนิค
พีซีอาร์
Detection of Monogenea (Cichlidogyrus spp.) from Gill Mucus of
Nile Tilapia by Polymerase Chain Reaction Technique
สุไหลหมาน หมาดโหยด1 จารวี ทองชัย1 สุภาภรณ์ ขวัญนิมิต1 สุ ภาพร หนูชู1 และ สุ วรรณา ผลใหม่2
Sulaiman Madyod1 Jarawee Thongchai1 Supaporn Khwannimit1 Supaorn Hnuchu1 and Suwanna Madyod2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ รายงานการใช้เทคนิคพีซีอาร์ เพื่อพัฒนาการตรวจสอบเชื้อปรสิ ตปลิงใส (Cichlidogyrus spp.) จากเมือก
บริ เวณเหงือกของปลานิ ล ซึ่ งปรสิ ตปลิงใสสามารถก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่จะนาไปสู่ การติดเชื้อแบคทีเรี ย เชื้อรา และ
ไวรัส โดยจะส่ งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงปลานิ ลได้ การวิจยั นี้ ได้มีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
ไพรเมอร์ ที่จาเพาะกับลาดับนิ วคลีโอไทด์ของเชื้ อปรสิ ตปลิงใสในปลานิ ล ซึ่ งมีรายงานการพัฒนามาแล้ว จานวน 5 คู่ไพร
เมอร์ คือ ไพรเมอร์ Cicly 1 ถึง ไพรเมอร์ Cicly 5 โดยมีขนาดโมเลกุลเท่ากับ 188, 180, 150, 159 และ189 bp ตามลาดับ และ
จากการหาสภาวะที่ เหมาะสมในปฏิ กิริยาพีซีอาร์ พบว่าไพรเมอร์ Cicly 3 เหมาะสมต่อการใช้เป็ นไพรเมอร์ ตรวจสอบ
เนื่ องจากให้ความจาเพาะกับนิวคลิโอไทด์ของเชื้อปรสิ ตปลิงใสที่ชดั เจนเมื่อตรวจสอบด้วยวิธีเจลอิเลคโตรโพริ ซีส และจาก
การนาดี เอ็นเอที่ สกัดจากปรสิ ตปลิ งใสในปริ มาณที่ ต่างกัน คื อ 5, 10, 20 และ 30 ตัว พบว่าในปฏิ กิริยาพีซีอาร์ สามารถ
ตรวจสอบได้ที่จานวนปรสิ ตปลิงใส 10 20 และ 30 ตัว ซึ่งแสดงว่าในปฏิกิริยาพีซีอาร์ที่ตรวจสอบการติดเชื้อนั้น ปรสิ ตปลิง
ใสที่เกาะติดในเหงือกปลานิลจานวน 10 ตัว สามารถตรวจสอบการติดเชื้อด้วยปฏิริยาพีซีอาร์ ได้ และนามาใช้เป็ นชุดควบคุม
เพื่อการแปลผลในครั้งต่อไป ซึ่ งจากการเก็บตัวอย่างปลานิ ลจากจานวน 3 พื้นที่คือ พื้นที่การเลี้ยงปลานิ ลในกระชังในแม่
น้ าตาปี ในอาเภอฉวาง และอาเภอทุ่งใหญ่ และพื้นที่การเลี้ยงปลานิ ลในบ่อดินในอาเภอปากพนัง จานวนทั้งสิ้ น 87 ตัวอย่าง
สามารถพบปลานิ ลที่ มีการติดเชื้ อปรสิ ตปลิงใส ซึ่ งให้ผลเป็ นบวกจานวน 60 ตัว ดังนั้นการศึ กษาครั้งนี้ พบว่าสามารถใช้
เทคนิคพีซีอาร์สาหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิ ตปลิงใสในปลานิลได้ ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาในการตรวจวินิจฉัยแบบเดิม
ที่ ตอ้ งทาให้ปลาตายก่ อนจึ งสามารถนามาตรวจสอบได้ การใช้เทคนิ คพีซีอาร์ ในการวิจัยนี้ จะช่ วยลดการตายของปลา
ระหว่างการตรวจสอบการติดเชื้อได้ ซึ่งจะนาไปสู่การแก้ปัญหาการติดเชื้อแทรกซ้อนในระบบการเลี้ยงได้ทนั ท่วงที
คาสาคัญ : 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 primers
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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บทนา
ปลานิ ล (Oreochromis niloticus) เป็ นปลาน้ า จื ดที่ มี ความส าคัญ มากทางเศรษฐกิ จของประเทศไทย เนื่ อ งจาก
ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการผลิตและการบริ โภคทั้งในและต่างประเทศที่มีแนวโน้มสู งขึ้นทุกปี ปั จจุบนั การเพาะเลี้ยงปลา
นิ ลในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจนมีการขยายพื้นที่การเลี้ยงทั้งที่เป็ นการเลี้ยงแบบบ่อดินและการเลี้ยง
ในกระชังในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเน้นการปล่อยปลาในอัตราที่หนาแน่นสู ง ประกอบกับการเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมอย่างเฉี ยบพลันในช่วงการเปลี่ยนฤดูกาล ทาให้เกิดสภาวะอากาศที่ร้อนจัดติดต่อกันหลายวันตามด้วยฝน
ตก สภาวะดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ปลาเกิดสภาวะเครี ยดได้ง่ายและถูกโน้มนาให้เกิดโรคในที่สุด
สมาน และคณะ (2544) ได้กล่าวว่า ปลิงใส (monogenea) เป็ นหนอนพยาธิตวั แบนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็ นปรสิ ตภายนอก
(ectoparasite) เกาะอยูท่ ี่เหงือกและผิวหนังของปลา มีลาตัวใส โดยวัฏจักรชีวติ (life cycle) ของปลิงใสจะต้องการตัวให้อาศัย
(host) เพียงตัวเดียวซึ่ งเป็ นตัวให้อาศัยโดยตรง(direct host) โดยปลิงใสที่เกาะเหงือกปลาอาจไม่ทาให้ปลาตายโดยตรงแต่จะ
ทาให้ปลามีอาการผิดปกติ เช่นรอยแผลที่ เกิ ดจากการเกาะของปลิงใสจะเป็ นโอกาสให้แบคที เรี ยและเชื้ อราเข้าไปทาลาย
ต่อเนื่ อง(secondary infection) ต่อจากนั้นจะทาให้ปลามีภูมิตา้ นทานลดลง และการมีปลิงใสเกาะติดกับเหงือกและครี บปลา
จะเป็ นต้นเหตุทาให้ประชากรปลาลดลง
ชนกันต์ (2556) ได้รายงานว่า ส่วนใหญ่ปลิงใสพบเกาะอยูต่ ามซี่เหงือกและบริ เวณ ผิวหนัง ที่พบบ่อยในปลาน้ าจืด
คือ ไจโรแดคทิลสั (Gyrodactylus sp.) และแดคทิโรไจรัส (Dactylogyrus sp.) ส่ วนปลิงใสที่มกั พบในปลานิล ชื่อว่า ซิ คลิโด
ไจรัส (Cichlidogyrus sp.) ปลาที่ มีปรสิ ตพวกนี้ เกาะ อาจจะมีสีตวั เข้มกว่าปกติ กิ นอาหารน้อยลง หากปรสิ ตเกาะบริ เวณซี่
เหงือกในปริ มาณมาก ทาให้เหงือกบวม อักเสบและการแลกเปลี่ยนอากาศของปลาลดลง มีผลให้ปลาตายได้เช่นกัน
เอกรัฐ (2544) ได้ศึกษาปรสิ ตปลิงใสจากปลาทับทิมที่เลี้ยงในกระชัง โดยได้นาตัวอย่างปลาทับทิมที่มีชีวิตมายัง
ห้องปฏิบตั ิการ ตัดซี่ เหงือกปลาทับทิมแต่ละตัวแยกเก็บไว้ที่ตูเ้ ย็น -20 OC จนกว่าจะนามาตรวจหาปรสิ ตปลิงใส นาเหงือก
ปลาทับทิมแต่ละตัวมาตรวจหาปรสิ ตโดยวางซี่ เหงือกในจานแก้วที่มีน้ าสะอาด ใช้เข็มเขี่ยปลายงอขูดเนื้ อเยือ่ เหงือกให้หลุด
มาอยูใ่ นน้ าแล้วนาไปตรวจหาปรสิ ตด้วยกล้องจุลทรรศน์กาลังขยายต่ า เก็บตัวอย่างด้วยน้ ายาคงสภาพ ammonium-picrate
และแอลกอฮอล์ 70 เปอร์ เซ็นต์ หรื อน้ ายาฟอร์ มาลีน 10 เปอร์ เซ็นต์ นาตัวอย่างที่ได้ไปจาแนกชนิ ดของปรสิ ตภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ Phase Contrast Microscope การจาแนกชนิ ดของปลิงใส ปรสิ ตปลิงใสที่ตรวจพบบริ เวณเหงือกปลาทับทิม พบ
ปรสิ ตปลิ ง ใส 6 ชนิ ด ได้ แ ก่ Cichlidogyrus halli, C. rognoni, C. sclerosus, C. thurstonae, C. tilapiae และ Scutogyrus
longicornis
วุฒิชยั และธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล (2557) ได้ศึกษาปรสิ ตโมโนจีเนียนบริ เวณเหงือกของปลาทับทิมที่เลี้ยงในกระชัง
ในแม่ น้ าตาปี จั ง หวัด นครศรี ธรรมราช พบจ านวน 2 สกุ ล 6 ชนิ ด ได้ แ ก่ C. sclerosus, C.tubicirrus, C. thurstonae,
C. tilapiae, Cichlidogyrus spp. และ S. longicornis
มีรายงานมากมายในการศึ กษาปรสิ ตปลิงใสในปลานิ ลที่ยงั คงใช้วิธีการศึกษาแบบพื้นฐาน ซึ่ งการศึกษาดังกล่าว
สามารถวินิจฉัยว่าต้นเหตุเกิดจากเชื้ อตัวใด แต่ตอ้ งมีการสังเกตร่ วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นของการติดเชื้ อจะสังเกต
อาการทางคลินิกของปลาได้ค่อนข้างยาก แต่จะสังเกตเห็นเมื่อมีการติดเชื้ออย่างรุ นแรง และมีการตายเกิดขึ้น อาการของปลา
ที่ติดเชื้อปรสิ ต พบปลาหายใจถี่ข้ ึน ช่องเหงือกเปิ ดกว้างออก เหงือกบวมและมีสีซีด ปลาเกิดระคายเคืองที่เหงือก หายใจไม่
สะดวก มีการหลัง่ เมือกมากขึ้น ปลาจะว่ายน้ าช้า และว่ายบริ เวณผิวน้ า หลังจากนั้นอาจมีการติดเชื้อต่อเนื่ องจากแบคที เรี ย
หรื อในส่ วนของเนื้ อเยื่อที่เกิดจากการติดเชื้อแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่ งปั จจุบนั การตรวจสอบการติดเชื้อจากปรสิ ตจะทาหลังจาก
ปลาตายแล้ว แล้วนาปลามาตรวจเพื่อหาสาเหตุปลาตาย เป็ นการวิเคราะห์โดยการพิจารณาจากสัณฐานวิทยา และขนาดของ
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haptor และอวัยวะสื บพันธุ์ แม้วา่ วิธีน้ ีจะเป็ นวิธีมาตรฐานที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปก็ตาม แต่วธิ ีการนี้ตอ้ งทาให้ปลาตายก่อน จากนั้น
ขึ้นอยูก่ บั ความชานาญของผูต้ รวจสอบ
Shoemaker และคณะ (2006) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการติดเชื้อพร้อมกันในปลานิ ลที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบตั ิ
โดยพยาธิ ตวั แบนกลุ่ม monogenetic และตามด้วยการติดเชื้ อแบคทีเรี ยต่อเนื่ องจาก Streptococcus iniae พบว่าเกิ ดการตาย
อย่า งมี นัย ส าคัญ ที่ สู ง กว่า (ประมาณ 42%) เมื่ อ เที ย บกับ การติ ด เชื้ อ ด้ว ยการแช่ S. iniae อย่า งเดี ย ว (7%) และปรสิ ต
Gyrodactylus niloticus เพียงอย่างเดียว (0%) ซึ่งสันนิษฐานได้วา่ แบคทีเรี ยจะแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ วเนื่องจากความเสี ยหาย
ของเยือ่ บุผิวปลา และที่น่าสนใจคือ ปลานิลเริ่ มติดเชื้อ S. iniae ที่ 24 และ 72 ชัว่ โมง ซึ่งชี้ให้เห็นว่า G. niloticus อาจถ่ายทอด
S. iniae จากปลาไปสู่ปลา
ปั จจุบนั เมื่อมีการพัฒนาเทคนิคทางพีซีอาร์ในการตรวจสอบการติดเชื้อในสัตว์น้ า ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ตรวจสอบการ
ติดเชื้อแบคทีเรี ย จนกระทัง่ Ek-Huchim และคณะ (2012) ได้พฒั นาการตรวจสอบการติดเชื้อปรสิ ตปลิงใสจากเมือกที่เหงือก
ของปลานิลโดยไม่ก่อให้เกิดการตายของปลา ซึ่งพบว่าสามารถพัฒนาความจาเพาะของไพรเมอร์จานวน 5 คู่ คือ ที่ได้จากยีน
28S rRNA ของปลิงใส Cichlidogyrus spp. และมีขนาดโมเลกุลเท่ากับ 188, 180, 150, 159 และ 189 bp. ตามลาดับ และจาก
การตรวจสอบพบว่าให้ความแม่นยาถึง 100 % ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้วิธีดงั กล่าวในการตรวจสอบดีเอ็นเอว่ามีเชื้อ
Cichlidogyrus spp. หรื อไม่ที่เมือกของเหงือกในปลานิล

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ตัวอย่ างปลานิล
โดยการสุ่ มเก็บปลานิ ล (O. niloticus ) จากพื้นที่ การเลี้ ยงในพื้นที่ 3 อาเภอในจังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน
อาเภอละ 5 ตัว คือพื้นที่การเลี้ยงปลานิ ลในกระชัง อาเภอทุ่งใหญ่ อาเภอฉวาง และพื้นที่การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของพื้นที่
อาเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรี ธรรมราช จากนั้นนามาห้องปฏิบตั ิการเพื่อแยกปรสิ ตปลิงใสจากเหงือกปลานิ ลเพื่อหาดีเอ็นตั้งต้น
ที่ใช้เป็ นชุดควบคุม (Positive control)
2. การแยกเชื้อปรสิตปลิงใสปลานิล
แยกปรสิ ตปลิงใสจากเหงือกปลาเพื่อสกัดดีเอ็นเอโดยใช้ชุดสกัดโดยดัดแปลงขั้นตอน ของ Ek-Huchim และคณะ
(2012) แบ่งการดาเนินงานเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การทาพีซีอาร์ปรสิ ตปลิงใสเพื่อใช้เป็ นชุดควบคุม (positive control)
เก็บปรสิ ตปลิงใสจากเหงือกปลานิล จานวน 3 ชุด ดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1 สกัดดีเอ็นเอจานวน 10 ตัว
ชุดที่ 2 สกัดดีเอ็นเอจานวน 20 ตัว
ชุดที่ 3 สกัดดีเอ็นเอจานวน 30 ตัว
จากนั้นสกัดดีเอ็นเอตามวิธีการที่ดดั แปลงจาก ของ Ek-Huchim และคณะ (2012) และทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
ไพรเมอร์ที่จาเพาะกับลาดับนิวคลีโอไทด์ของเชื้อปรสิ ต ซึ่งใช้ไพรเมอร์ จานวน 5 คู่ ที่ได้รับการพัฒนามาจากยีน 28S rRNA
ของปลิงใส Cichlidogyrus spp. โดยปรับสภาวะที่ เหมาะสมของการเกิ ดปฏิ กิริยาของพีซีอาร์ เพื่อใช้เป็ นชุดควบคุมในการ
ตรวจสอบการติดเชื้อ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ไพรเมอร์ที่ใช้เพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอเป้ าหมายของ Cichlidogyrus spp.
ชุดไพรเมอร์

ลาดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ 5’-3’

ขนาดชิ้นดีเอ็นเอ
เป้ าหมาย (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

(ทีม่ า: Ek-Huchim และคณะ ( 2012)
ขั้นตอนที่ 2
สุ่ มเก็บตัวอย่างเมือกปลานิ ลจานวณ 87 ตัว จากพื้นที่ การเลี้ยงปลานิ ลทั้ง 3 อาเภอ ตามข้อที่ 1 (อ.ฉวาง 30 ตัว
อ.ทุ่งใหญ่ 30 ตัว และ อ.ปากพนัง 27 ตัว) โดยเก็บตัวอย่างปลานิ ลที่มีอายุ 2-3 เดือน นาเมือกปลานิลบริ เวณเหงือก มาสกัดดี
เอ็นเอ ตามวิธีการที่ดดั แปลงจาก ของ Ek-Huchim และคณะ (2012) ตรวจสอบการติดเชื้อตามขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาของ
เทคนิคทาง PCR โดยนาลาดับนิวคลิโอไทด์ และผลจากขั้นตอนที่ 1 เป็ นชุดควบคุมเปรี ยบเทียบ (Positive Control)

ผลและวิจารณ์ผล
จากการนาปลานิลที่ยงั มีชีวติ มาเก็บปรสิ ตปลิงใสจากเหงือกปลานิ ล จานวน 3 ชุด และเมื่อสกัดดีเอ็นเอตามวิธีการ
ที่ดดั แปลงจาก ของ Ek-Huchim และคณะ (2012) และเมื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของไพรเมอร์ ที่จาเพาะกับลาดับนิ วคลี โอ
ไทด์ของเชื้อปรสิ ตจากไพรเมอร์ จานวน 5 คู่ คือ Cicly 1 ถึง Cicly 5 จากยีน 28S rRNA ของปรสิ ตปลิงใส Cichlidogyrus
spp. โดยมีขนาดโมเลกุล เท่ากับ 188, 180, 150, 159 และ 189 bp. ตามลาดับนั้น เพื่อใช้เป็ นชุดควบคุมในการตรวจสอบการ
ติดเชื้อ จานวน 10 20 และ 30 ตัวของปรสิ ตปลิงใส พบว่าไพรเมอร์ Cicly 3 เหมาะต่อการใช้เป็ นชุดควบคุมในการตรวจสอบ
การติดเชื้อ เนื่ องจากไพรเมอร์ Cicly 3 สามารถเพิ่มจานวนปริ มาณดีเอ็นเอของปลิงใสในปริ มาณที่นอ้ ยได้ที่จานวน 10 ตัว
ขึ้นไป (ภาพที่ 1)
ผลจากการเก็บตัวอย่างเมือกปลานิ ลบริ เวณเหงือก จานวน 87 ตัว มาสกัดดีเอ็นเอ ตามวิธีการที่ดดั แปลงจาก ของ
Ek-Huchim และตรวจสอบการติดเชื้อตามขั้นตอนการเกิดปฏิ กิริยาของเทคนิ คทาง PCR พบว่าปลานิ ลทั้งหมด 60 ตัวพบ
การติดเชื้ อปรสิ ตปลิงใส (Cichlidogyrus spp.) โดยการใช้เทคนิ คทางพีซีอาร์ สาหรับการวินิจฉัยการติดเชื้ อปรสิ ตปลิ งใส
(ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 1 การเพิ่มปริ มาณดีเอ็นเอเป้ าหมายซึ่ งปรากฏ
ภาพที่ 2 ตัวอย่างปลาที่ตรวจพบเชื้อปรสิ ตปลิงใส ขนาด
แถบดีเอ็นเอที่จาเพาะต่อปลิงCichlidogyrus spp
150 คู่เบส.
หมายเหตุ ภาพที่ 1 : MK คือ ดีเอ็นมาตรฐาน, 10 คือชุดที่ 1 ปรสิ ตปลิงใส 10 ตัว, 20 คือชุดที่ 2 ปรสิ ตปลิงใส 20 ตัว, 30 คือ
ชุดที่ 3 ปรสิ ตปลิงใส 30 ตัว
หมายเหตุ ภาพที่ 2 : MK คือดีเอ็นมาตรฐาน, 1-15 คือ ตัวอย่างเมือกบริ เวณเหงือกของปลานิ ลตัวที่ 1-15 , N คือ Negative
control, P คือ Positive control
มีรายงานมากมายในการศึ กษาปรสิ ตปลิงใสในปลานิ ลที่ยงั คงใช้วิธีการศึกษาแบบพื้นฐาน ซึ่ งการศึกษาดังกล่าว
สามารถวินิจฉัยว่าต้นเหตุเกิดจากเชื้ อตัวใด แต่ตอ้ งมีการสังเกตร่ วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นของการติดเชื้ อจะสังเกต
อาการทางคลินิกของปลาได้ค่อนข้างยาก แต่จะสังเกตเห็นเมื่อมีการติดเชื้ออย่างรุ นแรง และมีการตายเกิดขึ้น อาการของปลา
ที่ติดเชื้อปรสิ ต โดยปลาหายใจถี่ข้ ึน ช่องเหงือกเปิ ดกว้างออกเหงือกบวมและมีสีซีด ปลาเกิดระคายเคืองที่เหงือก เหงือกบวม
หายใจไม่สะดวก มีการหลัง่ เมือกมากขึ้น ปลาจะว่ายน้ าช้า และว่ายบริ เวณผิวน้ า หลังจากนั้นอาจมีการติดเชื้ อต่อเนื่ องจาก
แบคทีเรี ย หรื อในส่ วนของเนื้อเยื่อที่เกิดจากการติดเชื้อแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่ งปั จจุบนั การตรวจสอบการติดเชื้อจากปรสิ ตจะทา
หลังจากปลาตายแล้ว แล้วนาปลามาตรวจเพื่อหาสาเหตุปลาตาย เป็ น การวิเคราะห์โดยการพิจารณาจากสัณฐานวิทยา และ
ขนาดของ haptor และอวัยวะสื บพันธุ์ แม้วา่ วิธีน้ ี จะเป็ นวิธีมาตรฐานที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปก็ตาม แต่วิธีการนี้ ตอ้ งทาให้ปลาตาย
ก่อน จากนั้นขึ้นอยูก่ บั ความชานาญของผูต้ รวจสอบ
ปั จจุบนั เมื่อมีการพัฒนาเทคนิคทางพีซีอาร์ในการตรวจสอบการติดเชื้อในสัตว์น้ า ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ตรวจสอบการ
ติ ดเชื้ อแบคที เรี ย ในการศึ กษานี้ เรามี การทดสอบโดยใช้ PCR ซึ่ งสามารถตรวจจับ DNA ได้โดยตรงของปรสิ ตปลิ งใส
Cichlidogyrus spp. จาก DNA ในเมือกบริ เวณเหงือกปลานิล ซึ่งจะช่วยลดการตายของปลานิลจากผลการตรวจสอบได้ 100%
ซึ่ งจากรายงานนี้ ได้เก็บตัวอย่างเมือกปลานิ ลบริ เวณเหงื อกจานวน 87 ตัว มาสกัดดี เอ็นเอ และตรวจสอบการติดเชื้ อตาม
ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาของเทคนิคทาง PCR พบปลานิลที่ติดเชื้อได้ท้ งั หมด 67 ตัว (ภาพที่ 2) สอดคล้องกับรายงานของ EkHuchim และคณะ (2012) ซึ่งวินิจฉัยปรสิ ตปลิงใสด้วยเทคนิคพีซีอาร์ พบว่ามีความไวและความจาเพาะถึง 100% จากปลิงใส
ทั้งหมด 5 ชนิ ด (C. tilapiae, C. sclerosus, C. dossui, C. haplochromii และ C. longicornis) ในปลานิ ล Oreochromis aureus
และ O. niloticus
และจากการศึ กษาก่อนหน้านี้ โดยวุฒิชยั และธี รวุฒิ (2557) ได้ศึกษาปรสิ ตโมโนจี เนี ยนบริ เวณเหงื อกของปลา
ทับทิมที่เลี้ยงในกระชังในแม่น้ าตาปี จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบจานวนปรสิ ตปลิงใส 2 สกุล 6 ชนิ ด ได้แก่ C. sclerosus,
C.tubicirrus, C. thurstonae, C. tilapiae, Cichlidogyrus spp. และ S. longicornis
การใช้ลาดับเบสเฉพาะจากยีน 28S rRNA ของ Cichlidogyrus spp. สาหรับการวินิจฉัยระดับโมเลกุล การทดสอบ
สันนิ ษฐานนี้สามารถใช้ร่วมกับการทดสอบทางพยาธิ วิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อตรวจหาเชื้อปรสิ ตในระยะ
เริ่ มต้นเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของเชื้อโรคในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การตรวจสอบ DNA จากเมือกปลานิ ลบริ เวณเหงือก
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เป็ นวิธีการใหม่ที่ไม่ทาให้เหงื อกเสี ยหายและทาให้ปลาตาย ดังนั้นวิธีน้ ี อาจช่วยในการใช้การทดสอบเพื่อหลีกเลี่ยงความ
สูญเสี ยทางเศรษฐกิจในฟาร์มปลานิลได้

สรุ ปผลการวิจัย
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของไพรเมอร์ ที่จาเพาะกับลาดับนิ วคลีโอไทด์ของเชื้อปรสิ ต ซึ่ งใช้ไพรเมอร์ จานวน 5 คู่
ที่ได้รับการพัฒนามาจากนิวคลีโอไทด์ของ Cichlidogyrus spp. คือ 28S rRNA ที่ขนาดโมเลกุล 189 bp และ Cicly 1 ถึง Cicly
5 โดยมีขนาดโมเลกุลเท่ากับ 188, 180, 150, 159 และ189 bp ตามลาดับ ผลการวิจยั พบว่าไพรเมอร์ Cicly 3 เหมาะต่อการเป็ น
ชุดควบคุมในการตรวจสอบการติดเชื้ อปรสิ ตปลิงใสได้ เนื่ องจากไพรเมอร์ Cicly 3 สามารถเพิ่มจานวนปริ มาณดี เอ็นเอ
เป้ าหมายได้เพียงแค่สัตว์มีการติดเชื้อปรสิ ตปลิงใสจานวน 10 ตัว และสามารถเพิ่มจานวนปริ มาณดีเอ็นเอปลิงใสที่เก็บจาก
ตัวอย่างจากเมือกบริ เวณเหงือกโดยสามารถพบปลานิลที่มีการติดเชื้อปรสิ ตปลิงใสได้จานวน 60 ตัว จากตัวอย่างปลานิล 87
ตัว การใช้เทคนิ คพีซีอาร์ สาหรับการวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิ ตปลิงใสในปลานิล ช่วยลดเวลาในการตรวจวิเคราะห์แบบเดิม
และการลดการตายของปลาระหว่างการตรวจสอบได้ ซึ่งจะนาไปสู่การแก้ปัญหาการติดเชื้อในระบบการเลี้ยงได้ทนั ท่วงที

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวิจยั เรื่ อง การตรวจสอบและยืนยันเชื้ อเชื้ อปรสิ ตปลิงใส, ichlidogyrus spp.
(Monogenea, Ancyrocephalinae) จากเมือกบริ เวณเหงือกปลานิ ลที่มีการเลี้ยงใน จ.นครศรี ธรรมราช ด้วยเทคนิ คทางพีซีอาร์
โดยได้รั บงบประมาณจากงบอุดหนุ นการวิจัย ประเภทเงิ นรายได้ ประจ าปี 2560 ขอขอบคุ ณ คณะสัต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างงาน
และวิเคราะห์ตวั อย่างวิจยั และขอขอบพระคุณเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลานิ ลในกระชังทั้ง 3 พื้นที่ สาหรั บตัวอย่างที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์
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ปัจจัยด้ านอาหารทีม่ ีผลต่ อการลอกคราบของกุ้งเครย์ ฟิช
Food Nutrient Factors that Affect The Molting of Crayfish
สุไหลหมาน หมาดโหยด1 ชุตินนั ท์ จริ ตงาม1 แสนภูมิ บุณยรัตน์1 ชลธิชา คงเรื อง
Sulaiman Madyod1 , Chutinan Jaritngam1 , Sanpoom Bunyarat1 and Chonticha Khongrueang1
บทคัดย่ อ
การศึกษาปั จจัยด้านอาหารที่มีผลต่อการลอกคราบของกุง้ เครย์ฟิช เพื่อเป็ นทางเลือกให้แก่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ เครย์
ฟิ ช ซึ่ งการศึ กษาในครั้งนี้ พบว่า ความถี่ในการลอกคราบสู งที่สุดได้แก่อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp.
10% อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ ไคโตซาน กลุ่มควบคุมอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ เครย์ฟิช และ อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ
วิ ต ามิ น รวมสั ต ว์น้ า (1.60±0.35, 1.43±0.55, 1.33±0.35 และ1.27 ±0.26 ครั้ ง/ตัว /เดื อ น ตามล าดับ ) ส่ ว นในด้า นการ
เจริ ญเติบโต พบว่ากุง้ ที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp. กับกุง้ ที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาว
ร่ วมกับเสริ มด้วยไคโตซาน มีค่าเท่ากัน ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) (2.63±2.07 และ 2.63±2.05
เซนติเมตรตามลาดับ) ทั้งสองชุดการทfลองมีความแตกต่างกันทางสถิติกบั กลุ่มควบคุม (1.45±1.95เซนติเมตร) (P<0.05)
และอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ วิตามินรวมสัตว์น้ า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั ทั้งสามชุดการทดลอง (2.03±2.08
เซนติเมตร) (P>0.05) และในอัตราการตาย พบว่ากุง้ มีอตั ราการตายดังนี้ โดยเรี ยงจากน้อยไปมาก ได้แก่ อาหารสาเร็ จรู ปกุง้
ขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp. กับอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ ไคโตซานมีอตั ราการตายที่เท่ากัน (36.67±15.28 %) และ
มีอตั ราการตายน้อยที่สุด คือ อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ วิตามินรวมสัตว์น้ า (50.00±18.75%) ส่ วนกลุ่มควบคุมมีอตั รา
การตายมากที่สุด (63.33±25.17%) ดังนั้นการใช้ Schizochytrium sp. และไคโตซานเสริ มในอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาว พบว่ามี
อัตราการเจริ ญเติบโต และความถี่ในการลอกคราบสู งขึ้น มีอตั ราการตายต่ า แต่เมื่อทาการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีเพียง
อัตราการเจริ ญเติบเท่านั้นที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ ยงั เป็ น
ทางเลือกให้แก่เกษตรในการช่วยตัดสิ นใจในการเลี้ยงกุง้
คาสาคัญ: การลอกคราบ กุง้ ก้ามแดง
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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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บทนา
กุง้ ก้ามแดง หรื อกุง้ เครย์ฟิชมีชื่อสามัญว่า Redclaw crayfish และมีชื่อวิทยาศาสตร์วา่ Cherax quadricarinatus เป็ น
กุง้ น้ าจืดชนิ ดหนึ่ งที่มีถิ่นกาเนิ ดในทวีปออสเตรเลีย มีการแพร่ กระจายในทางตอนเหนื อของรัฐควีนส์แลนด์ (Austin et al.,
2009) และมีการแพร่ กระจายไปยังประเทศต่างๆ เช่น แอฟริ กาใต้ จาไมกา และสิ งคโปร์ (Shane and Yeo, 2007) กุง้ ชนิ ดนี้
ความสาคัญทางเศรษฐกิ จของทวีปออสเตรเลีย มี การเพาะเลี้ยงเพื่อการบริ โภค โดยในช่ วง ปี 2544-2554 มี ผลผลิ ตรวม
มากกว่า 400 ตัน (FAO, 2011) ส่วนประเทศไทยนาเข้ากุง้ ชนิดนี้มาตั้งแต่ ปี 2548 มาเพาะเลี้ยงเพื่อการบริ โภค ด้วยรู ปร่ างและ
ลักษณะที่มีความสวยงาม จึงมีการนาเอากุง้ ชนิ ดนี้ มาเลี้ยงเป็ นสัตว์สวยงามในตูป้ ลา และได้รับความนิ ยมมาจนถึงปั จจุบนั
(พรเทพ และคณะ,2557) อีกทั้งยังมีการนามาประกอบอาหารอีกหลายชนิ ดด้วยกัน ดังนั้นจึงมีการศึกษาอย่างกว้างขวางถึง
การเสริ มสารบางชนิดเพื่อเพิ่มผลผลิตในการลอกคราบ และการเจริ ญเติบโตของกุง้ ไคโตซานที่เหมาะสมที่ใช้ในการเคลือบ
อาหารกุง้ กุลาดาคือ 400 ppm. ส่งผลให้อตั รารอดของลูกกุง้ มากที่สุด 78.97 % (ปิ ยะบุตร, 2552) จากบทความของสถาบันวิจยั
อาหารสัตว์น้ าชายฝั่ง การเสริ มวิตามินและแร่ ธาตุที่เหมาะสมแก่กงุ้ ทะเล และกุง้ อื่นๆ สามารถช่วยลดอัตราการตาย ส่ งเสริ ม
ให้เ ปลื อ กกุ้ง มี ก ารแข็ง ตัว ที่ ร วดเร็ ว หลัง จากการลอกคราบ การเสริ ม Schizochytrium sp. 10% ในอาหารต่ อ อัต ราการ
เจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุง้ ก้ามกราม มีอตั ราการรอดตาย 71.11±10.18% (อนุสรณ์ และคณะ, 2556)
การลอกคราบถือเป็ นส่วนสาคัญในการเจริ ญเติบโตของกุง้ เครย์ฟิช ทั้งเป็ นการเพิ่มขนาด การเปลี่ยนสี สนั และการ
ซ่อมแซมร่ างกาย จึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญนี้และได้ทาการศึกษาการลอกคราบของกุง้ เพื่อเป็ นทางเลือกใหม่ๆในการช่วย
ให้กงุ้ เจริ ญเติบโตเร็ วขึ้นและลอกคราบสมบูรณ์ ส่งผลให้ลดปั ญหาการตายของลูกกุง้ วัยอ่อนได้

วิธีดาเนินการวิจัย
1. กุ้งก้ ามแดงทีใ่ ช้ ในการทดลอง และการเตรียมการทดลอง
เป็ นกุง้ ก้ามแดง สายพันธุ์ Cherax quadricarinatus จากฟาร์ มเอกชนในจังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี มาพักในบ่อพลาสติก
ขนาดบรรจุน้ า 300 ลิตร เพื่อปรับสภาพกุง้ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและระบบการทดลองในโรงเพาะฟักเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
ให้อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ เครย์ฟิช วันละ 2 มื้อ คือ เช้า และเย็น
คัดเลือกกุง้ ที่มีความแข็งแรง ขนาดประมาณ 2.3-2.6 เซนติเมตร ปล่อยในบ่อพลาสติก ขนาดความจุน้ า 200 ลิตร
(เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร) จานวนบ่อละ 30 ตัว ใช้วิธีการเลี้ยงเดี่ยวโดยใช้แก้วพลาสติกเป็ นอุปกรณ์การเลี้ยงและให้อยู่
ภายในบ่อทดลอง มีการใช้น้ าจืดที่ผา่ นการกรอง และปรับคุณภาพของน้ าให้เหมาะสมต่อการเลี้ยง เติมน้ าในบ่อเลี้ยงปริ มาตร
45 ลิตร และมีอุปกรณ์ให้อากาศ มีการให้อาหารวันละ 2 ครั้ง (8.00 น. และ 16.00 น.) โดยให้อาหารตามชุดการทดลองที่
กาหนด ทาการดูดตะกอน และทาความสะอาดบ่อ และเปลี่ยนถ่ายน้ า 50 เปอร์ เซ็ นต์ทุกๆ 2 สัปดาห์ ทาการทดลองเป็ น
ระยะเวลา 2 เดือน
2. การทดลองและการวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) มี 4 ชุดการทดลองๆละ 3 ซ้ าดังนี้
ชุดทดลองที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ เครย์ฟิช (ชุดควบคุม)
ชุดทดลองที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ ไคโตซาน 10 ml/kg
ชุดทดลองที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp. 10%
ชุดทดลองที่ 4 เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ วิตามินรวมสัตว์น้ า 5 mg/kg
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3.การเก็บข้ อมูล
ทาการวัดความยาวกุง้ ก่อนการทดลอง และ ทุกๆ 1 เดื อน บันทึ กความถี่ในการลอกคราบของกุง้ ทุกวัน และนับ
จานวนกุง้ ที่เหลือเพื่อหาอัตราการตาย และวิเคราะห์คุณภาพน้ าทุกครั้งที่มีการเก็บข้อมูล
4.การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นาข้อมูลความยาวเฉลี่ย ความถี่ในการลอกคราบ และอัตราการตาย ที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี One
way ANOVA เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
โดยทาการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ

ผลและวิจารณ์ผล
1.ความถี่ในการลอกคราบ
ความถี่ในการลอกคราบของกุง้ เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติท้ งั ในเดือนที่หนึ่งและเดือนที่สองพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่เมื่อทาการเปรี ยบเทียบค่าโดยเรี ยงลาดับจากความถี่ในการลอกคราบสู งไปต่า ได้แก่
ในเดือนที่หนึ่ ง อาหารกุง้ สาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp. ,อาหารกุง้ สาเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวมกับ ไคโตซาน, อาหาร
ส าเร็ จ รู ป กุ้ง ขาวร่ ว มกับ วิต ามิ น รวมสัต ว์น้ า และกลุ่ ม ควบคุ ม (1.60±0.35, 1.43±0.55, 1.33±0.35 และ1.27 ±0.26 ครั้ ง
ตามลาดับ ) ในเดือนที่สองของการทดลอง ความถี่ในการลอกคราบสู งที่สุดได้แก่ อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับไคโตซาน,
กลุ่มควบคุม, อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับSchizochytrium sp. และ อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ วิตามินรวมสัต ว์น้ า
(0.43±0.39, 0.40±0.31, 0.37±0.33 และ 0.23±0.22ครั้ง ตามลาดับ) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความถี่ในการลอกคราบของกุง้ เครย์ฟิช (ครั้ง/ตัว/เดือน) ในระยะเวลา 2 เดือน
อาหาร
เดือนที่ 1
เดือนที่ 2
อาหารกุง้ สาเร็ จรู ปกุง้ เครย์ฟิช (control)
1.33±0.35a
0.40±0.31a
อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับไคโตซาน
1.43±0.59a
0.43±0.39a
อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp.
1.60±0.35a
0.37±0.33a
อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับวิตามินรวมสัตว์น้ า
1.27±0.26a
0.23±0.22a
หมายเหตุ: ค่าที่กากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
2. การเจริญเติบโต
การวัดการเจริ ญเติบโตของกุง้ จะวัดจากความยาวของลาตัวกุง้ เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองพบว่าในเดือนที่หนึ่ ง กุง้ มี
ความยาวมากที่ สุดในกุง้ ที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวมกับ ไคโตซาน กุง้ ที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวมกับ
Schizochytrium sp. เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวมกับ วิตามินรวมสัตว์น้ า และกลุ่มควบคุม ตามลาดับ (3.12±0.30,
3.07±0.22, 2.96±0.25 และ2.84±0.60 เซนติเมตร) เมื่อนามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ากุง้ ที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวม
กับ ไคโตซาน 400 ppm. กับกุ้งที่ เลี้ ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุ้งขาวรวมกับ Schizochytrium sp. ไม่มีความแตกต่างอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวมกับ
วิตามินรวมสัตว์น้ า และกลุ่มควบคุม (P<0.05) และในกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวมกับ วิตามินรวมสัตว์น้ า และ
กลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) ในเดือนที่สองพบว่ากุง้ ที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาว
รวมกับ Schizochytrium sp. กับกุง้ ที่เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวมกับ ไคโตซาน มีค่าเท่ากัน ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่ (2.63±2.07 และ 2.63±2.05 เซนติเมตร ตามลาดับ) ทั้งสองชุดการทดลองมีความแตกต่าง
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กันทางสถิติกบั กลุ่มควบคุม(1.45±1.95 เซนติเมตร) (P<0.05) และอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ วิตามินรวมสัตว์น้ า ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติกบั ทั้งสามชุดการทดลอง (2.03±2.08 เซนติเมตร) (P>0.05) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความยาวของลาตัวกุง้ เครย์ฟิช (เซนติเมตร) ในระยะเวลา 2 เดือน
อาหาร
เริ่ มต้นทดลง
เดือนที่ 1
เดือนที่ 2
อาหารกุง้ สาเร็ จรู ปกุง้ เครย์ฟิช (control)
อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับไคโตซาน
อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp.
อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับวิตามินรวมสัตว์น้ า

2.41 ± 0.11a
2.40 ± 0.08a
2.37 ± 0.09a
2.40 ± 0.07a

2.84±0.60a
3.12±0.30b
3.07±0.22b
2.96±0.25a

1.45±1.95a
2.63±2.05b
2.63±2.07b
2.03±2.08ab

หมายเหตุ: ค่าที่กากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
3. อัตราการตาย
เมื่ อนาอัตราการตายในแต่ละเดื อนมาวิเคราะห์ ทางสถิ ติ พบว่า ทั้งสี่ ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ในเดือนแรกกุง้ ที่ใช้ในการทดลองทั้งหมดไม่พบการตาย แต่ในเดือนที่สองพบว่ากุง้ มีอตั ราการ
ตายดังนี้ โดยเรี ยงจากน้อยไปมาก ได้แก่ อาหารสาเร็ จรู ปกุ้งขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp. กับอาหารสาเร็ จรู ปกุ้งขาว
ร่ วมกับ ไคโตซาน มีอตั ราการตายที่เท่ากัน (36.67±15.28 % กับ 36.67±15.27 % ตามลาดับ) และมีอตั ราการตายน้อยที่ สุด
รองมาเป็ นอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ วิตามินรวมสัตว์น้ า (50.00±10.00%) ส่ วนกลุ่มควบคุมมีอตั ราการตายมากที่สุด
(63.33±25.17%) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 อัตราการตายเฉลี่ย (%) ของกุง้ เครย์ฟิช ในระยะเวลา 2 เดือน
อาหาร
เดือนที่ 1
เดือนที่ 2
อาหารกุง้ สาเร็ จรู ปกุง้ เครย์ฟิช (control)
0
63.33±25.17a
อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับไคโตซาน
0
36.67±15.27a
อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับSchizochytrium sp.
0
36.67±15.28a
อาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับวิตามินรวมสัตว์น้ า
0
50.00±10.00a
หมายเหตุ:ค่าที่กากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
4. คุณภาพนา้
คุณสมบัติของน้ าที่เลี้ยงนั้นอยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสัตว์น้ าโดยพบว่า ปริ มาณออกซิเจนที่ละลายในน้ ามีค่า
อยูร่ ะหว่าง 7.34 – 8.36 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าอัลคาไลน์มีค่าอยูท่ ี่ 69-139 มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด้างมีค่าอยูใ่ นช่วง 800-1000
มิลลิกรัม/ลิตร ค่าไนไตรท์ 0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริ มาณของแคลเซี ยม 40 มิลลิกรัม /ลิตร ปริ มาณของแมกนี เซี ยม 100 – 200
มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็ นกรด-ด่างมีค่าอยูร่ ะหว่าง 7.63 – 8.34 และอุณหภูมิของน้ ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 25 –28.0 ºC ซึ่งอยูใ่ นช่วงที่
เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของกุง้ ก้ามแดง
ตารางที่ 4 ค่าคุณภาพน้ าตลอดระยะเวลาการเลี้ยงกุง้ 2 เดือน
ระยะเวลา

pH

60 วัน

7.63 -8.34

ออกซิเจน
ละลายน้ า
(มก./ล)
7.34 - 8.36

อัลคาไลน์
(มก./ล)
69 - 139

ความ
กระด้าง
(มก./ล)
800 - 1000

ไนไตรท์
(มก./ล)
0

แคลเซียม
(มก./ล)
40

แมกนีเซียม
(มก./ล)

อุณหภูมิ
๐
C

100 - 200

25 - 28
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การใช้ Schizochytrium spp. ผสมกับอาหารสาเร็ จรู ปเพื่อใช้เป็ นอาหารเสริ มจึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งให้แก่เกษตรกร
เนื่ องจากใน Schizochytrium spp. สามารถเพิ่มปริ มาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ จาเป็ นสู ง (polyunsaturated fatty acid; PUFA)
การศึกษาของสถาบันวิจยั อาหารสัตว์น้ าชายฝั่ งพบว่าวิตามินและแร่ ธาตุหลายชนิ ด มีผลในการลอกคราบ ทาให้เปลือกกุง้
แข็งหลังลอกคราบที่รวดเร็ ว เสริ มระบบภูมิคุม้ กัน การใช้ไคโตซานเคลือบอาหารกุง้ 400 ppm สามารถช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การใช้อาหารและเพิ่มอัตราการเจริ ญเติบโตในกุง้ กุลาดาได้มากขึ้น (ปิ ยะบุตร,2552) ซึ่งจากการทดลองพบว่ากลุ่มการทดลอง
ที่ เลี้ยงด้วยอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ Schizochytrium spp. มีการลอกคราบที่ สูงที่ สุด แต่พบว่าไม่มีความแตกต่างทาง
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ซึ่ งสอดคล้องกับการทดลองของอนุสรณ์ และคณะ(2558) ที่การเสริ มด้วย Schizochytrium spp.
อัตราส่วน 7.5% ผสมอาหารเลี้ยงกุง้ ก้ามกรามสามารถเพิ่มการเจริ ญเติบโต
กุง้ มีความต้องการกรดไขมันจาเป็ นจากอาหารเพื่อการเจริ ญเติบโต เนื่ องจากกุง้ ไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมัน
เหล่านี้ได้เอง (Cuzon et al.,2004) ซึ่งการใช้ Schizochytrium spp. ผสมกับอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาว เพื่อใช้เป็ นอาหารเสริ มซึ่งมี
ปริ ม าณกรดไขมัน ไม่ อิ่ ม ตัว ที่ จ าเป็ นสู ง โดยเฉพาะกรดไขมัน ไม่ อิ่ ม ตัว ในกลุ่ ม โอเมก้า 3 คื อ decosahexaenoic acid
(DHA;22:6n3 ) (มยุรา, 2549 และ Jiang et al., 2004) จากการศึกษาพบว่ากุง้ ที่ได้รับ Schizochytrium spp. มีการเจริ ญเติบโตที่
ดีกว่าอาหารกุง้ สาเร็ จรู ปกุง้ เครย์ฟิช (control)และกลุ่มอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับวิตามินรวมสัตว์น้ า สอดคล้องกับการ
ทดลองของปิ ยารมณ์ (2552) ที่ ได้ทาการศึ กษาการใช้ Schizochytrium spp. เสริ มอาหารในการเลี้ยงกุง้ ขาวมีผลทาให้ก าร
เจริ ญเติบโตของกุง้ สู งขึ้นทั้งที่เลี้ยงด้วยน้ าความเค็มต่าและความเค็มปกติ และจากการศึกษา กุง้ ก้ามกรามขนาดเล็กที่ได้รับ
Schizochytrium spp อัต ราส่ ว น 7.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ หรื อ 75 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ อาหาร 1 กิ โ ลกรั ม ในฟาร์ ม เลี้ ย งนั้น มี อ ัต ราการ
เจริ ญเติบโตที่สูง (อนุสรณ์, 2558) ส่วนการเสริ มด้วยไคโตซาน ให้แก่กงุ้ มีผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั การ
ใช้ Schizochytrium spp. ผสมกับอาหารกุง้ สาเร็ จรู ป สอดคล้องกับการทดลองการใช้ไคโตซานเคลือบอาหารกุง้ สามารถช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารและเพิ่มอัตราการเจริ ญเติบโตในกุง้ กุลาดา ได้มากขึ้น ปริ มาณไคโตซานที่เหมาะสมที่ใช้ใน
การเคลือบอาหารกุง้ คือ 400 ppm. (ปิ ยะบุตร, 2552) นอกจากนี้ ยงั เป็ นส่ วนประกอบของ cofactor ของระบบเอ็นไซม์ต่างๆ
ไ ด้ แ ก่ hydrogenase enzymes, alcohol, glutamate, lactate, glyceraldehyde-3-P, ribonuclease, carcoxypeptiase, DNA
polymerase และ alkaline phosphatase และ ปริ มาณฟอสฟอรัสในอาหาร 0.4% เพียงพอต่อการเจริ ญเติบต่อและการรอดตาย
ของลู ก กุ้ง Penaeus vannamei ในระยะ Postlavae เมื่ อ มี อ ัต ราส่ ว นของ Ca : P เท่ า กับ 1 : 2 (Velasco et al.,1998) จากการ
ทดลองได้ทาการเสริ มแร่ ธาตุรวมสัตว์น้ า ซึ่งไม่มีส่วนประกอบของฟอสฟอรัส ให้ผลไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม ซึ่งอาจเป็ น
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความถี่ในการลอกคราบของกุง้
กุ้ง ที่ ไ ด้รั บ Schizochytrium sp.ในอัต ราส่ ว น 7.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี อ ัต รารอดตายสู ง สุ ด แตกต่ า งจากกุ้ง ที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ
Schizochytrium spp. ซึ่ งมี อตั รารอดตายต่ าสุ ดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ (p<0.05) ทั้งที่ เลี้ ยงด้วยความเค็ม 5 และ 25 พีพีที
สอดคล้องกับการศึกษาของ Lim et al.(1997) ที่ ทาการศึกษาอาหารที่ผสมกรดไขมันจากแหล่งต่างๆทั้งพืชและสัตว์รวม 7
ชนิ ดต่ออัตรารอดตายและน้ าหนักเฉลี่ยของกุง้ ขาวแวนนาไมระยะ juvenile พบว่ากุง้ ที่ได้รับอาหารผสม menhaden fish oil
ซึ่งมีปริ มาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวในกลุ่มโอเมก้า 3 สูงสุด มีอตั รารอดตายและน้ าหนักเฉลี่ยสูงที่สุด จากผลการศึกษาในครั้งนี้
พบว่ากุง้ มีอตั ราการตายต่า เมื่อเสริ มด้วย Schizochytrium spp. และไคโตซาน สอดคล้องกับผลของ ปิ ยะบุตร (2552) ได้ศึกษา
สารละลายไคโตซานมาใช้เคลือบบนอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงกุง้ กุลาดา ในพื้นที่ความเค็มต่าประมาณ 5±2 พีพีที ของบ่อขนาด
2 ไร่ พบว่าการใช้ไคโตซานเคลือบอาหารกุง้ สามารถช่วยเพิ่มอัตรารอดของลูกกุง้ มากที่สุด 78.97 % ยิง่ ไปกว่านั้น การใช้ไค
โตซานเคลือบอาหารกุง้ ยังมีผลทาให้กงุ้ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีมาก และกลุ่มที่เสริ มด้วยวิตามินรวมสัตว์น้ า เนื่ องจาก
การศึกษาของ Cuzon et al.(2004) วิตามินอี มีความสามารถในการปกป้ องการเกิดปฏิกิริยาเติมหมู่ออกซิ เจน (peroxidation)
ในกรดไขมันชนิ ดไม่อิ่มตัวสู ง (PUFA) และทาหน้าที่ในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ ในระบบภูมิคุม้ กัน และทาหน้าที่ลด
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การหลัง่ ของสารชนิด peroxides ที่เกิดจากระบบภูมิคุม้ กันperoxides ที่เกิดจากระบบภูมิคุม้ กันน้ าเลือดที่จะทาลายผนังเซลล์
ของเม็ดเลือด (hemocyte) และ พบว่าปริ มาณของวิตามินซี ลดลงอย่างรวดเร็ วในขณะที่กุง้ ขาววางไข่และในลูกกุง้ แรกฟัก
ระยะนอเพลียส ซึ่งอาจจะกล่าวได้วา่ วิตามินซี มีความจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับกุง้ ในช่วงระยะเวลาที่ไข่กาลังพัฒนาและในขณะ
ฟักออกเป็ นตัว Shaobo et al. (2004) ผลของกลุ่มที่มีการเสริ มวิตามินรวมสัตว์น้ ามีอตั รารอดตายดีกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (0<0.05)

สรุ ปผลการวิจัย
การใช้ Schizochytrium sp. และไคโตซานเสริ มในอาหารสาเร็ จรู ปกุง้ ขาว พบว่าอัตราการเจริ ญเติบโตความถี่ในการ
ลอกคราบ และมีอตั ราการตายมีแนวโน้มที่ดีกว่ากลุ่มการทดลองอื่น เพราะเมื่อทาการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีเพียงอัตรา
การเจริ ญเติบโตเท่านั้นมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ ยงั เป็ นทางเลือกให้แก่
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การใช้ พืชต่ างชนิดเป็ นอาหารสมทบสาหรับเลีย้ งปลาแรดในกระชัง
The Use of different Plants as a Feed Supplement for Rearing
Giant gourami (Ospronemus goramy, Lacepede)
ยุพิน พูนดี1*
Yupin Phoondee1*

บทคัดย่อ
การใช้พื ช ต่ า งชนิ ด เป็ นอาหารสมทบส าหรั บ เลี้ ย งปลาแรดในกระชัง ใช้แ หน เปลื อ กกล้วย และซัง ข้าวโพด
ซึ่ งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากิ นพืช นามาผสมกับอาหารเม็ดสาเร็ จรู ป ใช้อตั ราส่ วน 1:1 โดยใช้อาหารเม็ด
ส าเร็ จ รู ปเป็ นชุ ด ควบคุ ม ท าการศึ ก ษาการเจริ ญเติ บ โต อัต ราการรอดตาย และคุ ณ ภาพน้ า ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ น้ า
ความเป็ นกรด-ด่าง ปริ มาณออกซิ เจนละลายน้ า และแอมโมเนี ย-ไนโตรเจน เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ จากการทดลองด้าน
น้ าหนักเฉลี่ย พบว่าอาหารปลาแรดที่ใช้อาหารเม็ดสาเร็ จรู ปผสมเปลือกกล้วยมีการเจริ ญเติบโตด้านน้ าหนักมากที่สุด เท่ากับ
30.141.30 กรัมต่อตัว รองลงมาคืออาหารเม็ดสาเร็ จรู ปผสมซังข้าวโพด, อาหารเม็ดสาเร็ จรู ปผสมแหน และอาหารเม็ด
สาเร็ จรู ป และมีน้ าหนักเฉลี่ยน้อยที่สุด (P≤0.05) ด้านความยาวเฉลี่ยพบว่า อาหารเม็ดสาเร็ จรู ปผสมเปลือกกล้วยมีความยาว
เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 15.581.32 เซนติเมตรต่อตัว รองลงมาคืออาหารเม็ดสาเร็ จรู ปผสมแหน, อาหารเม็ดสาเร็ จรู ปผสมซัง
ข้าวโพด และอาหารเม็ดสาเร็ จรู ป และมีน้ าหนักเฉลี่ยน้อยที่ สุด (P≤0.05) และพบว่าอัตราการรอดตายทุกชุดการทดลอง
เท่ากับร้อยละ 100 ส่วนคุณภาพน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงปลาแรดพบว่า อุณหภูมิน้ าและความเป็ นกรด-ด่างอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม
ต่อการเพาะเลี้ยงปลาแรด ส่วนปริ มาณออกซิเจนละลายน้ า และแอมโมเนียม-ไนโตรเจนมีค่าต่ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการ
เพาะเลี้ยงปลาแรด แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาแรด ดังนั้นการใช้พืชมาเป็ นอาหาร
สมทบเพื่อเลี้ยงปลาแรด สามารถใช้เป็ นแนวทางในการใช้พืชให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
คาสาคัญ : อาหารสมทบ, ปลาแรด, คุณภาพน้ า, การเจริ ญเติบโต, อัตราการรอดตาย
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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-toeat 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

บทนา
ปลาแรด มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Ospronemus goramy, Lacepede (Robert, 1992) และมีชื่อสามัญว่า Giant gourami
ปลาแรดเป็ นปลาน้ าจืดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ ง ปลาแรดจัดเป็ นปลาตระกูลเดียวกับปลาหมอไทย ปลาหมอตาล ปลากริ ม ปลา
กัด ปลากระดี่นาง ปลากระดี่หม้อ ปลาสลิด (ยุพินท์, 2537) เมื่อโตเต็มวัยมีรูปร่ างขนาดใหญ่ โดยขนาดที่วดั ได้ยาวประมาณ
60 เซนติเมตร น้ าหนัก 9 กิโลกรัม (Pillay, 1990) เป็ นปลาที่เลี้ยงง่าย กินอาหารได้ท้ งั พืชและสัตว์ ได้แก่ ผัก ผลไม้ พืชต่างๆ
เศษอาหาร รวมทั้งสัตว์ขนาดเล็กๆ นอกจากนี้ยงั สามารถอาศัยอยูใ่ นน้ าที่มีปริ มาณออกซิเจนน้อยๆได้ เนื่องจากมีอวัยวะช่วย
ในการหายใจ (labyrinth organ) ทนได้ในสภาพที่มีอุณหภูมิและ pH ต่า เจริ ญเติบโตได้ดีท้ งั น้ าจืดและน้ ากร่ อย (เฉิ ดฉันและ
คณะ, 2538 และ สมประสงค์และคณะ, 2534) มีถิ่นกาเนิดแถบหมู่เกาะสุมาตรา, ชวา และบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซีย ส่วน
ในประเทศไทยพบอยูท่ วั่ ไปตามแหล่งน้ าต่างๆ เช่น แม่น้ าเจ้าพระยา, แม่น้ าโขง, แม่น้ าป่ าสัก, แม่น้ าตาปี และแม่น้ าสะแก
กรัง ปลาแรดจัดเป็ นปลาตระกูลเดียวกับปลาหมอไทย, ปลาหมอตาล, ปลากริ ม, ปลากัด, ปลากระดี่นาง, ปลากระดี่หม้อ และ
ปลาสลิด (ยุพินท์, 2537) เมื่อนามาประกอบอาหารส่ วนของเนื้ อปลาแรดนุ่มมีรสชาติอร่ อย ไม่ค่อยมีกา้ ง จึงเป็ นที่นิยมของ
ผูบ้ ริ โภคมาก นอกจากนี้ยงั เป็ นปลาที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจสามารถเลี้ยงได้ท้ งั บ่อดินและกระชังและจาหน่ายเป็ นได้ท้ งั
ปลาเนื้ อและปลาสวยงามในราคาสู ง ซึ่ งต้นทุ นการผลิ ตเป็ นปั จจัยที่ มีความสาคัญต่อการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า โดยคิ ดเป็ น
ค่าอาหารประมาณร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด (ยม, 2545) ซึ่ งในการศึ กษาครั้งนี้ ถา้ เราสามารถนาพืชหรื อของ
เหลื อทิ้ งที่ ปลาแรดกิ นเป็ นอาหารได้ หาง่ ายในท้องถิ่ น ราคาถูก ได้แก่ เปลื อกกล้วย แหนเป็ ด ซังข้าวโพด นามาใช้เป็ น
ส่ วนผสมในสู ตรอาหารร่ วมกับอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปสาหรับเลี้ยงปลาแรดในกระชัง เพื่อศึกษาการเจริ ญเติบโต อัตราการรอด
ตาย และคุณภาพน้ าบางประการ ทั้งนี้ ยงั เป็ นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารและเป็ นทางเลือกหนึ่ งของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยง
ปลาได้อีกด้วย
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวางแผนการทดลอง
การเตรี ยมปลาและกระชังที่ใช้ในการทดลอง ทาการเตรี ยมกระชัง ขนาด 1 x 1 x 1 เมตรจานวน 12 กระชัง ทาการ
จับสลากสุ่ มสิ่ งทดลองตามแผนการทดลองที่ วางไว้ ปล่อยลูกปลาแรดขนาด ประมาณ 1 นิ้ว ในอัตราปล่อย 8 ตัวต่อตาราง
เมตรศึกษาชนิ ดของอาหารปลาจากพืชที่เหมาะสมในการเลี้ยงลูกปลาแรด ต่อน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริ ญเติบโต อัตรา
การแลกเนื้ อ อัตราการรอดตาย ใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยแบ่ง
สิ่ งทดลองออกเป็ น 4 สิ่ งทดลองๆ ละ 3 ซ้ า ดังนี้
สิ่ งทดลองที่ 1 อาหารเม็ดสาเร็จรู ป (ไฮเกรด)
สิ่ งทดลองที่ 2 แหนเป็ ด:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป (1:1)
สิ่ งทดลองที่ 3 เปลือกกล้วย:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป (1:1)
สิ่ งทดลองที่ 4 ซังข้าวโพด:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป (1:1)
2. การเตรี ยมการทดลอง
ทาการวางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด (Completely Randomized Designs); CRD โดยการจับฉลากแต่ละสิ่ ง
ทดลองทั้ง 4 สิ่ งทดลอง จากนั้นเตรี ยมกระชังสาหรับทาการทดลองใช้กระชังขนาด 111 เมตร จานวน 12 ใบ ในบ่อดิน
ใส่ ลูกปลาแรดที่ มีความยาวเฉลี่ย 7.51±0.1 โดยใส่ กระชังละ 8 ตัว รวม 96 ตัว ให้อาหารลูกปลาแรดจนกว่าจะอิ่ม โดยให้
อาหารร้อยละ 5 ของน้ าหนักตัว แบ่งให้ 2 มื้อต่อวัน ในเช้าเวลา 08.00 น. และเย็นเวลา 17.00 น. อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงลูก
ปลาแรดจะให้ตามสิ่ งทดลองข้างต้น
3. ทาการเก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตของลูกปลาแรด ได้แก่ ทางด้านน้ าหนักและความยาวเฉลี่ย อัตราการรอดตาย ตามสู ตร
ดังนี้
สูตรการหาน้ าหนักเฉลี่ย (กรัม/ตัว)
=

น้ าหนักปลาทั้งหมดที่ใช้ในการชัง่
จานวนปลาที่ใช้ในการชัง่

สูตรการหาความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร/ตัว)
ความยาวปลาทั้งหมดใช้ในการวัด
=
จานวนปลาที่ใช้วดั
สูตรการหาอัตราการรอดตาย
=

จานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง  100
จานวนปลาเมื่อเริ่ มการทดลอง

4. การศึกษาข้อมูลด้านคุณภาพน้ า
การเก็บข้อมูลคุณภาพน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงลูกปลาแรด เมื่อเริ่ มการทดลองและทุกๆ สัปดาห์ เพื่อจะได้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ า ได้แก่ ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง, อุณหภูมิน้ า, ค่าออกซิ เจนที่ละลายในน้ า และแอมโมเนียม-ไน
ไตรเจน (Eaton et al., 2005)
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ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
จากการศึกษาศึกษาการเจริ ญเติบโตอัตราการรอดตายและอัตราการแลกเนื้ อของลูกปลาแรดด้วยสู ตรอาหารต่าง
ชนิดได้กาหนดการอนุบาลเลี้ยงลูกปลาแรดด้วยอาหารต่างชนิดกันพบว่าได้ผลการศึกษาค้นคว้าดังกราฟแสดงผล ดังนี้
1. ด้านการเจริ ญเติบโตของลูกปลาแรด
จากการการทดลองเลี้ ย งลู ก ปลาแรดด้ว ยอาหารต่ า งกัน 4 ชนิ ด คื อ สิ่ ง ทดลองที่ 1 (อาหารเม็ ด ส าเร็ จ รู ป )
สิ่ งทดลองที่ 2 (แหน:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป = 1:1) สิ่ งทดลองที่ 3 (เปลือกกล้วย:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป = 1:1) สิ่ งทดลองที่ 4
(ซังข้าวโพด:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป = 1:1) เลี้ยงในกระชังขนาด 1x1x1 ลูกบาศก์เมตร เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า
1.1 น้ าหนักเฉลี่ยของลูกปลาแรด (กรัมต่อตัว) ลูกปลาแรดที่เลี้ยงในกระชังด้วยอาหารที่ต่างกัน 4 คือ สิ่ งทดลองที่ 1
(อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป) สิ่ งทดลองที่ 2 (แหน:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป) สิ่ งทดลองที่ 3 (เปลือกกล้วย:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป) สิ่ ง
ทดลองที่ 4 (ซังข้าวโพด:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป) โดยมีน้ าหนักเฉลี่ยเริ่ มต้น 8.39±1.13, 8.95±0.97, 9.70±1.32 และ 9.99±2.41
กรัมต่อตัว ตามลาดับ หลังจากการให้อาหารสมทบต่างชนิดกันพบว่าการเจริ ญเติบโตด้านน้ าหนักเฉลี่ยจนสิ้นสุดการทดลอง
นาน 6 สัปดาห์ สิ่ งทดลองที่ 3 เปลือกกล้วย:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป มีน้ าหนักเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 30.14±16.30 กรัมต่อตัว ตาม
ด้วยสิ่ งทดลองที่ 4 ซังข้าวโพด:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป มีน้ าหนักเท่ากับ 27.15±0.82 กรัมต่อตัว, สิ่ งทดลองที่ 2 แหน:อาหารเม็ด
สาเร็ จรู ป มีน้ าหนักเท่ากับ 19.38±0.34 กรัมต่อตัว และ สิ่ งทดลองที่ 1 อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป มีน้ าหนักเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ
19.20±2.65 กรัมต่อตัว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ระดับร้อยละ 95 (p≤0.05) ซึ่งอาจจะอธิบายได้วา่ ปลา
แรดเป็ นปลากินพืชดังนั้นอาหารเสริ มที่ใส่ ลงไปเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารเช่น สารอาหารจากเปลือกกล้วยจึงส่ งผลทาให้ลูก
ปลาแรดมีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่ใกล้เคียงกับการเลี้ยงอาหารเม็ดที่มีโปรตีนสูง 40 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การเจริ ญเติบโตด้านน้ าหนักเฉลี่ยของปลาแรดเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกันจนสิ้นสุดการทดลอง
ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 6 สัปดาห์
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1.2 ความยาวเฉลี่ ย (เซนติ เมตรต่อตัว) ลูกปลาแรดที่ เลี้ ยงในกระชังด้วยอาหารที่ ต่ างกัน 4 คื อ สิ่ งทดลองที่ 1
(อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป) สิ่ งทดลองที่ 2 (แหน:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป) สิ่ งทดลองที่ 3 (เปลือกกล้วย:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป) สิ่ ง
ทดลองที่ 4 (ซังข้าวโพด:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป) โดยมีความยาวเฉลี่ยเริ่ มต้น 7.85±0.20, 7.73±0.02 7.51±0.1 และ 7.77±0.05
เซนติ เมตรต่อตัว ตามลาดับ การเจริ ญเติ บโตด้านความยาวเฉลี่ ยเมื่ อเลี้ ยงด้วยอาหารต่างกันจนสิ้ นสุ ดการทดลอง เป็ น
ระยะเวลานาน 6 สัปดาห์พบว่า สิ่ งทดลองที่ 3 เปลือกกล้วย:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป มีความยาวเฉลี่ยมากที่สุด คือ 15.58±1.32
เซนติเมตรต่อตัว ตามด้วย สิ่ งทดลองที่ 2 แหนต่ออาหารเม็ดสาเร็ จรู ป เท่ากับ 15.11±0.09 เซนติเมตรต่อตัว, สิ่ งทดลองที่ 1
อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป เท่ากับ 15.01±0.24 เซนติเมตรต่อตัว และสิ่ งทดลองที่ 4 ซังข้าวโพด:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ปมีความยาวเฉลี่ย
น้อยที่สุด เท่ากับ 14.95±0.75 เซนติเมตรต่อตัว ซึ่ งอาจจะอธิ บายได้วา่ ปลาแรดเป็ นปลากินพืชดังนั้นอาหารเสริ มที่ใส่ ลงไป
เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารเช่น สารอาหารจากเปลือกกล้วยจึงส่ งผลทาให้ลูกปลาแรดมีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่ใกล้เคียงกับการ
เลี้ยงอาหารเม็ดที่มีโปรตีนสูง 40 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การเจริ ญเติบโตด้านความยาวเฉลี่ยของปลาแรดเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิ ดกันจนสิ้ นสุ ดการทดลอง ตลอด
ระยะเวลาการเลี้ยง 6 สัปดาห์
ค่ า อาหารในการเพาะเลี้ ย งสัตว์น้ า ของเกษตรกร มี ต ้น ทุ นไม่ น้อยกว่า ร้ อ ยละ 40 ของต้นทุ น การผลิ ตทั้งหมด
(Bhujel, 2011; ยม, 2545) และค่าอาหารสาเร็ จรู ปมีราคาแพง ทาให้เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงได้กาไรจากการผลิตปลาน้อย จึง
ต้องมีการลดต้นทุนในเรื่ องอาหาร โดยการประยุกต์ใช้วตั ถุดิบจากพืชที่ มีในท้องถิ่นเพื่อนามาใช้เป็ นส่ วนผสมในอาหาร
สาหรับการเลี้ยงปลา จากการศึ กษาของ Fasakin และคณะ (1999) พบว่าสามารถใช้แหนเป็ ดที่ เป็ นพืชท้องถิ่นมาทดแทน
อาหารสาเร็ จรู ปชนิดเม็ดได้ถึงร้อยละ 30 ในการเลี้ยงปลานิล นอกจากนี้การใช้เปลือกกล้วยและซังข้าวโพดเป็ นส่ วนผสมใน
อาหารสัตว์น้ า ยังเป็ นการใช้วตั ถุดิบทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เนื่ องจากเป็ นของเหลือทิ้งจานวนมากและมีการ
นามาใช้น้อย ดังนั้นจึ งใช้พืชดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตด้านอาหาร (อมรรัตน์ และคณะ, 2548) ซึ่ ง
เหมาะสมในการผลิตอาหารสัตว์น้ าไว้ใช้เองโดยใช้วตั ถุดิบที่มีในท้องถิ่น
1.4 อัตราการรอดตายของลูกปลาแรด (เปอร์ เซ็นต์) ลูกปลาแรดที่ เลี้ยงในกระชังด้วยอาหารที่ ต่างกัน 4 คือ สิ่ ง
ทดลองที่ 1 (อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป) สิ่ งทดลองที่ 2 (แหน:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป) สิ่ งทดลองที่ 3 (เปลื อกกล้วย:อาหารเม็ด
สาเร็ จรู ป) สิ่ งทดลองที่ 4 (ข้าวโพด:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป) โดยมีความยาวเฉลี่ยเริ่ มต้น 7.85±0.20, 7.73±0.02 7.51±0.1 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

497

7.77±0.05 พบว่ามีอตั ราการรอดตาย ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 0 จนถึงสิ้ นสุ ดการทดลองพบว่า อัตราการรอดตายของลูกปลาแรด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100 เปอร์ เซ็นต์ ทุกสิ่ งทดลองแสดงให้เห็นว่าลูกปลาแรดสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและยอมรับ
อาหารที่ใช้เลี้ยงได้
2. ค่าคุณภาพน้ าในบ่อเลี้ยงลูกปลาแรดในกระชัง
2.1 ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ความเป็ นกรดเป็ นด่างของน้ าในบ่อที่ใช้เลี้ยงลูกปลาแรดตลอดระยะเวลาการเลี้ยง
6 สัปดาห์มีค่าอยู่ในช่วง 6.24 – 7.60 ซึ่ งค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างของน้ าที่ใช้เลี้ยงปลามีค่าที่เหมาะสม เท่ากับ 6.5-9.0 (สม
ประสงค์และคณะ,2534)
2.2 อุณหภูมิ (องศาเซลเซี ยส) อุณหภูมิของน้ าในบ่อที่ ใช้เลี้ยงลูกปลาแรดในกระชังตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 6
สัปดาห์ ที่ทาการทดลองพบว่า ทุกสิ่ งทดลองมีค่าอุณหภูมิของน้ าอยูท่ ี่ 32.11 - 28.42 องศาเซลเซียส แต่ค่าที่เหมาะสมในการ
เลี้ยงลูกปลาแรดให้เจริ ญเติบโตอยูท่ ี่ 21 – 28 องศาเซลเซียส ค่าอุณหภูมิของน้ าที่ใช้เลี้ยงลูกปลาแรดครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อ
การเจริ ญเติบโตของลูกปลาแรด เนื่องจากปลาแรดสามารถเจริ ญเติบโตได้ท้ งั ในน้ าจืดและน้ ากร่ อย และทนอุณหภูมิต่าได้ถึง
15 องศาเซลเซียส (เฉิ ดฉันและคณะ, 2538)
2.3 ค่าออกซิ เจนที่ละลายในน้ า (มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าออกซิ เจนที่ละลายในน้ าในบ่อที่ใช้เลี้ยงลูกปลาแรดตลอด
ระยะเวลาการเลี้ยง 6 สัปดาห์อยูท่ ี่ 1.14 - 2.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่เหมาะต่อการเจริ ญเติบโตของปลามี
ค่ามากกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ขึ้นไป ซึ่งค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่ใช้เลี้ยงลูกปลาแรดครั้งนี้อยูท่ ี่ 1.14 – 2.01 มิลลิกรัมต่อ
ลิ ตร ซึ่ งน้อยกว่าค่าที่ เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของปลา แต่จากข้อมูลพบว่าลูกปลาแรดมี การเจริ ญเติ บโตตามปกติ
เนื่องจากปลาแรดสามารถอาศัยอยูใ่ นน้ าที่มีปริ มาณออกซิเจนน้อย เพราะปลาแรดมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ (labyrinth
organ) (Pillay, 1990) ซึ่งปกติค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ าสาหรับการเลี้ยงสัตว์น้ าไม่ควรต่ากว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (Boyd and
Tucker, 1992)
2.4 แอมโมเนี ยม-ไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ าในบ่อที่ใช้เลี้ยงลูกปลาแรดตลอด
ระยะเวลาการทดลอง 6 สัปดาห์ พบว่ามีค่าอยูใ่ นช่วง 0.326 – 0.538 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของ
ลูกปลาแรดควรมีค่าน้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตรถึงแม้วา่ ปริ มาณแอมโมเนียมที่เป็ นสารพิษมีค่ามากแต่ไม่ส่งผลต่ออัตรา
การรอดตายและอัตราการเจริ ญเติบโตอาจจะมีสาเหตุมาจาก ตัวปลาแรดมีอวัยวะช่วยหายใจ สามารถที่จะรับออกซิ เจนจาก
อากาศโดยตรง แอมโมเนียม-ไนโตรเจน ไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อลิตร (FAO, 2014)
ตารางที่ 1 คุณภาพน้ าบางประการของน้ าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาแรดเป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์
สัปดาห์ที่
0
1
2
3
4
5
6

อุณหภูมิน้ า
(C˚)
30.21
30.25
30.25
29.14
28.42
30.62
32.11

pH

DO (mg/l)

7.45
6.89
7.12
7.33
7.56
7.60
6.24

1.14
1.67
1.34
1.64
1.60
1.98
2.01

แอมโมเนียม–ไนโตรเจน
(mg/l)
0.389
0.370
0.538
0.512
0.489
0.435
0.326
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สรุ ปผลการวิจัย
การเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกปลาแรดที่เลี้ยงด้วยอาหารสมทบต่างชนิดจานวน 4 สิ่ งทดลอง ได้แก่
สิ่ งทดลองที่ 1 (อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป) สิ่ งทดลองที่ 2 (แหน:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป) สิ่ งทดลองที่ 3 (เปลือกกล้วย:อาหารเม็ด
สาเร็ จรู ป) สิ่ งทดลองที่ 4 (ซังข้าวโพด:อาหารเม็ดสาเร็ จรู ป) โดยมีอตั ราส่วน 1:1 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
การเจริ ญเติบโต อัตราการรอดตาย และคุณภาพน้ าของลูกปลาแรดที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิด ซึ่ งตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 6
สัปดาห์ พบว่า ลูกปลาแรดที่เลี้ยงด้วยเปลือกกล้วย:อาหารสาเร็ จรู ปมีการเจริ ญเติบโตด้านน้ าหนักเฉลี่ยและความยาวเฉลี่ย
มากที่สุด ส่ วนอัตราการรอดตายพบว่ามีอตั ราการรอดตายร้อยละ 100 ทุกสิ่ งทดลอง และคุณภาพน้ าในการเลี้ยงปลาแรดทุก
พารามิเตอร์มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของปลาแรด ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้มีประโยชน์โดย
สามารถน าไปเผยแพร่ แ ละส่ ง เสริ ม ให้เ กษตรกรผูเ้ พาะเลี้ ย งปลาแรดและปลากิ น พื ช ชนิ ด อื่ น ๆ น าไปใช้ใ นการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการผลิตและการนาพืชวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาใช้ได้อีกทางหนึ่ง
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การเจริ ญเติบโตและรู ปแบบการเจริญเติบโตของปลาการ์ ตูนดา-ขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)
ทีเ่ ลีย้ งในความเค็มที่แตกต่ างกัน
Growth Performance and Growth Pattern of Black and White Ocellaris Clownfish (Amphiprion
ocellaris Cuvier, 1830) Rearing in Different Salinities
วิกิจ ผินรับ1* และวรวุฒิ เกิดปราง1
Wikit Phinrub1* and Worawut Koedprang1

บทคัดย่อ
ผลของความเค็มต่อการเจริ ญเติบโตของปลาการ์ตูนดา-ขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) โดยทาการเลี้ยง
ปลาในตูก้ ระจกเป็ นระยะเวลา 90 วัน มี 4 ชุดการทดลอง (26 28 30 และ 32 ส่ วนในพันส่ วน) ปลาการ์ ตูนดา-ขาว มีน้ าหนัก
ตัวเฉลี่ ยก่ อนทดลองเท่ากับ 0.14±0.01 0.14±0.00 0.14±0.01 และ 0.14±0.01 กรั ม ตามลาดับ และมี ความยาวเหยียดเฉลี่ย
เท่ากับ 1.88±0.02 1.93±0.03 1.95±0.15 และ 1.95±0.02 เซนติเมตร ตามลาดับ ผลการทดลองพบว่า มีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ
0.94±0.10 0.90±0.07 0.99±0.07 และ 0.90±0.04 กรัม ตามลาดับ และมีความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 3.46±0.15 3.45±0.11 3.52±0.08
และ 3.47±0.02 เซนติเมตร ตามลาดับ มีอตั ราการเจริ ญเติบโตจาเพาะเท่ากับ 2.10±0.11 2.03±0.15 2.17±0.01 และ 2.05±0.09
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลาดับ น้ าหนักเพิ่มต่อวันเท่ากับ 0.09±0.01 0.08±0.01 0.09±0.01 และ 0.09±0.01 กรัมต่อวัน ตามลาดับ
น้ าหนักเพิ่มเท่ากับ 541.94±0.94 583.80±0.91 588.46±0.38 และ 562.55±0.98 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ และอัตราการรอดตาย
เท่ากับ 83.33±0.87 100±0.00 100±0.00 และ 96.66±0.76 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่ งน้ าหนักเพิ่มต่อวัน มีความแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (P<0.05) แต่อตั ราการรอดตาย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ (P>0.05) และพบรู ปแบบการ
เจริ ญเติบโตเป็ นแบบไอโซเมตริ ก มีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาการ์ตูนดา-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
ปลาการ์ ตูนดา-ขาว สามารถเลี้ยงได้ดีในระดับความเค็ม 28 และ 30 ส่ วนในพันส่ วน ซึ่ งมีน้ าหนักเพิ่มต่อวันและมีอตั ราการ
รอดตายที่สูงกว่า
คาสาคัญ : การเจริ ญเติบโต, การเลี้ยงปลา, คุณภาพน้ 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

บทนา
ปลาการ์ ตูนเป็ นปลาเศรษฐกิ จที่ มีสีสันสวยงาม เป็ นที่ นิยมในตลาดปลาสวยงามสามารถจาหน่ ายได้ในราคาสู ง
จัด เป็ นสิ น ค้าประมง ที่ มี ศักยภาพทางการตลาดและสามารถแข่ง ขันได้ในตลาดโลก ปั จ จุ บันนักวิชาการไทยประสบ
ความสาเร็ จในการเพาะฟักปลาการ์ ตูนได้จานวนหลายชนิด ทาให้ธุรกิจการเพาะปลาการ์ตูนในประเทศขยายเพิ่มมากขึ้น วร
วุฒิ (2549) กล่าวว่าคุณภาพน้ าเป็ นปั จจัยสาคัญที่ สุดในการเลี้ยงปลาการ์ ตูนเนื่ องจากปลาต้องอาศัยอยู่ในน้ าที่ มีคุณภาพที่
เหมาะสมตลอดเวลา คุณสมบัติของน้ าที่ใช้เลี้ยงปลายังมีผลโดยตรงกับสี สันความสวยงามและสุ ขภาพของปลา ดังนั้นผูท้ ี่
เลี้ยงปลาการ์ ตูนจาเป็ นต้องศึ กษาคุณสมบัติของน้ าทั้งทางกายภาพ เคมี และชี วภาพ ซึ่ งมีความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับ การ
เจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาการ์ ตูนโดยเฉพาะความเค็ม ความเค็มเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อการดารงชีวิตของ
สัตว์น้ า โดยเฉพาะระบบการควบคุมปริ มาณน้ าในร่ างกาย (Water regulatory system) ซึ่งมีผลแตกต่างของแรงดันออสโมติก
(Osmotic pressure) ระหว่างภายในตัวสัตว์น้ าและน้ าภายนอก ปลามีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องใช้พลังงานในการควบคุ ม
Osmotic pressure เพื่อรักษาสมดุลของร่ างกายไม่ให้แสดงอาการป่ วย ซึ่ งถ้าหากรุ นแรงก็อาจจะทาให้ปลาตายได้ (สราวุธ
และคณะ, 2551) ปลาการ์ ตูนดา-ขาว มีชื่อวิทยาศาสตร์ เหมือนกับปลาการ์ ตูนส้มขาว และถือเป็ นปลาชนิ ดเดียวกันแต่มีการ
ผันแปรของสี โดยส่วนที่เป็ นสี สม้ หรื อส้มเหลืองถูกแทนที่ดว้ ยสี ดา ลักษณะลาตัวมีสีดา มีแถบสี ขาว 3 แถบ พาดบริ เวณส่วน
หัว ลาตัวและบริ เวณหางในแหล่งน้ าธรรมชาติ พบปลาชนิ ดนี้ ได้ในถิ่นเฉพาะ คือ ทางเหนื อของออสเตรเลีย (ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง, 2 5 5 9 ) ปลาการ์ ตูนแต่ละชนิ ดจะมีรูปแบบสี ที่เป็ นเอกลักษณ์ซ่ ึ งปกติจะประกอบไปด้วยสี
ส้ม แดง ดา เหลือง และส่วนใหญ่จะมีแถบสี ขาวพาดขวางลาตัว 1-3 แถบ ซึ่งถือเป็ นเอกลักษณ์ของปลาการ์ตูนก็วา่ ได้อย่างไร
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ก็ตามแม้จะเป็ นปลาการ์ ตูนชนิ ดเดียวกันแต่มกั มีสีแตกต่างกันบ้าง ปลาที่อาศัยต่างสถานที่กนั อาจมีสีที่แตกต่างกันได้เรี ยก
ลักษณะเช่นนี้วา่ ความผันแปรของสี (ธรณ์, 2544)
ปั จจุบนั พบว่า ปลาการ์ ตูนดา-ขาว เป็ นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงกันในตูก้ ระจก สามารถเลี้ยงได้อย่างแพร่ หลาย ไม่
ว่าจะเป็ นการเลี้ยงในครอบครัวเพื่อเป็ นงานอดิเรก หรื อตามหน่วยงานต่างๆ เนื่ องจากการเลี้ยงปลาสวยงามจะสร้างความ
เพลิดเพลินให้แก่ผพู ้ บเห็น แต่จากการศึกษายังไม่มีรายงานว่าระดับความเค็มที่ปลาการ์ตูนดา-ขาว สามารถเจริ ญเติบโตได้ดี
และมีอตั รารอดสู งนั้นอยูท่ ี่ระดับใด ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตในระดับความเค็มที่ต่างกันในตูก้ ระจกนั้น จึง
เป็ นแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายปลาการ์ ตูนดา-ขาว เพื่อนาข้อมูลที่ได้เผยแพร่
ให้แก่ผทู ้ ี่นิยมเลี้ยงปลาการ์ตูนต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวางแผนการทดลอง
แผนการทดลองแบ่งการทดลองแบบสุ่ มตลอด (Completely Randomized Design: CRD) แบ่งการทดลองออกเป็ น
4 ชุดการทดลอง (Treatments) คือ การเลี้ยงปลาการ์ ตูนดา-ขาว ในน้ าทะเลที่ระดับความเค็ม 26 28 30 32 ส่ วนในพันส่ วน
(ppt = part per thousand) จานวน 3 ซ้ า (Replications) ซ้ าละ 10 ตัว
2. การเตรี ยมการทดลอง
เตรี ยมตูป้ ลาจานวน 12 ตู ้ เศษเปลือกหอยทะเล โดยล้างทาความสะอาด ตากให้แห้ง ติดตั้งระบบให้อากาศ ทาการ
คานวณความเค็มของแต่ละระดับ โดยใช้สูตร N1V1 = N2V2 เติมน้ าทะเลแต่ละระดับความเค็มจานวน 22 ลิตร ใส่เปลือกหอย
ทะเลให้กระจายทัว่ พื้นตูป้ ลา และทาการเตรี ยมสัตว์ทดลอง ซื้อสัตว์ทดลองมาจากศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง พัก
ในถังพักเป็ นระยะเวลา 7 วัน และปรับระดับความเค็มวันละ 2 ppt และทาการพักสัตว์ทดลองอีก 7 วัน
3. ขั้นตอนการทดลอง
เลี้ยงปลาการ์ ตูนดา-ขาว อายุ 40 วัน เป็ นระยะเวลา 90 วัน ให้กินอาร์ ทีเมียและอาหารเม็ดสาเร็ จรู ปเป็ นอาหารโดย
ให้กินจนอิ่มวันละ 2 มื้อ เวลา 09.00 น.และ 16.00 น. ดูดตะกอนและถ่ายน้ าทุก 2 วัน ครั้งละ 50 เปอร์เซ็นต์ (%)
4. วิธีเก็บข้อมูล
ชัง่ น้ าหนัก วัดความยาว ก่อนเริ่ มการทดลอง ระหว่างทดลองชัง่ น้ าหนักและวัดความยาวทุก 30 วัน นาข้อมูลมา
คานวณหาค่าน้ าหนักเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย อัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ อัตราการรอดตาย น้ าหนักเพิ่มต่อวัน และน้ าหนัก
เพิ่ม ตามสูตรของ วิมลและคณะ (2535) ดังนี้
4.1. น้ าหนักเฉลี่ย (Weight average)
= น้ าหนักปลารวม (กรัม)
จานวนปลา
4.2. ความยาวเฉลี่ย (Length average)
= ความยาวปลารวม (เซนติเมตร)
จานวนปลา
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4.3. อัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ (Specific Growth Rate; SGR) (เปอร์เซ็นต์/วัน)
= 100 x (ln นน.ปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง– ln นน.ปลาเมื่อเริ่ มการทดลอง)
จานวนวันที่ทดลอง
4.4. อัตรารอดตาย (Survival rate; SR %)
= จานวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง x100
จานวนปลาเมื่อเริ่ มต้นการทดลอง
4.5. น้ าหนักเพิม่ ต่อวัน (Average diary growth; ADG, g/day)
= น้ าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง-น้ าหนักปลาเริ่ มต้น
จานวนวันที่เลี้ยง
4.6. น้ าหนักเพิม่ (Weight gain; WG, %)
= น้ าหนักปลาเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง-น้ าหนักปลาเริ่ มต้น x100
น้ าหนักปลาเริ่ มต้น
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
นาข้อมูล น้ าหนัก และอัตราการรอดตาย ของปลาการ์ ตูนดา-ขาว มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบสุ่ มตลอด
(Completely Randomized Design: CRD) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance)
และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี DMRT (Duncan,s New Multiple Range Test) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป (SigmaStat 3.5)
6. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนัก
นาข้อมูลน้ าหนักและความยาวเหยียด ไปวิเคราะห์ตามวิธีการของ Rounsefell และ Everhart (1953) และ Ricker
(1979) ในรู ปของสมการยกกาลัง
W = aLb
หรื ออยูใ่ นรู ปของ log W = log a + b log L ซึ่งเป็ นสมการเส้นตรง
โดย W = น้ าหนักเป็ นกรัม L = ความยาวเป็ นเซนติเมตร a และ b = เป็ นค่าคงที่

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1.น้ าหนักเฉลี่ย (Weight average)
ปลาการ์ตูนดา-ขาว ที่เลี้ยงด้วยระดับความเค็ม 26 28 30 และ 32 ส่วนในพันส่วน (ppt) มีน้ าหนักเฉลี่ยเริ่ มต้นเท่ากับ
0.14±0.01 0.14±0.00 0.14±0.01 และ 0.14±0.01 กรั ม และมี น้ าหนั ก เฉลี่ ย ในระยะการเลี้ ยง 90 วัน เท่ า กับ 0.94±0.10
0.90±0.07 0.99±0.07 และ 0.90±0.04 กรัม ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาการ์ ตูนดา-ขาว มีน้ าหนักเฉลี่ยไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังภาพที่ 1
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2. ความยาวเฉลี่ย (Length average)
ปลาการ์ ตูนดา-ขาว ที่ เลี้ ยงด้วยระดับความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt มี ความยาวเฉลี่ ยเริ่ มต้นเท่ ากับ 1.88±0.02
1.93±0.03 1.95±0.15 และ 1.95±0.02 เซนติ เมตร ตามลาดับ ในระยะการเลี้ ยง 90 วัน มี ความยาวเฉลี่ ยเท่ ากับ 3 .46±0.15
3.45±0.11 3.52±0.08 และ 3.47±0.02 เซนติเมตร ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาการ์ ตูนดา-ขาว มีความยาว
เฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 น้ าหนักเฉลี่ยของปลาการ์ตูนดา-ขาว ที่เลี้ยงด้วยความเค็ม 4 ระดับ

ภาพที่ 2 ความยาวเฉลี่ยของปลาการ์ตูนดา-ขาว ที่เลี้ยงด้วยความเค็ม 4 ระดับ
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3. อัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะ (Specific growth rate)
ปลาการ์ตูนดา-ขาว ที่เลี้ยงด้วยระดับความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.10±0.11
2.03±0.15 2.17±0.01 และ 2.05±0.09 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาการ์ตูนดา-ขาว ที่เลี้ยง
ในความเค็มต่างกัน 4 ระดับ โดยมีอตั ราการเจริ ญเติบโตจาเพาะไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 อัตราการเจริ ญเติบโตจาเพาะและน้ าหนักเพิ่มต่อวัน ของปลาการ์ตูนดา-ขาว ที่เลี้ยงด้วยความเค็ม 4 ระดับ
4. น้ าหนักเพิ่ม (Weight gain)
ปลาการ์ ตู น ด า-ขาว ที่ เ ลี้ ย งด้ว ยระดับ ความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วัน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ
541.94±0.94 583.80±0.91 588.46±0.38 และ 562.55±0.98 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาการ์ตูน
ดา-ขาว ที่เลี้ยงในความเค็มต่างกัน 4 ระดับ น้ าหนักเพิ่มมีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 น้ าหนักเพิ่มและอัตราการรอดตาย ของปลาการ์ตูนดา-ขาว ที่เลี้ยงด้วยความเค็ม 4 ระดับ
5.น้ าหนักเพิ่มต่อวัน (Average diary growth)
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ปลาการ์ตูนดา-ขาว ที่เลี้ยงด้วยระดับความเค็ม 26 28 30 แล 32 ppt ในระยะเวลา 90 วัน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.09±0.01
0.08±0.01 0.09±0.01 และ 0.09±0.01 กรัมต่อวัน ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาการ์ ตูนดา-ขาว ที่ เลี้ยงใน
ความเค็มต่างกัน 4 ระดับ มีน้ าหนักที่เพิ่มต่อวันไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังภาพที่ 3
6. อัตราการรอดตาย (Survival rate)
ปลาการ์ ตู น ด า-ขาว ที่ เ ลี้ ย งด้ว ยระดับ ความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วัน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ
83.33±0.87 100±0.00 100±0.00 และ 96.66±0.76 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาการ์ ตูนดา-ขาว
ที่เลี้ยงในความเค็มต่างกัน 4 ระดับ มีอตั ราการรอดตายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังภาพที่ 4
7. ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนัก
ปลาการ์ตูนดา-ขาว ที่เลี้ยงด้วยระดับความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วัน มีรูปแบบการเจริ ญเติบโต
เป็ นแบบไอโซเมตริ ก มี สมการความสัม พัน ธ์ร ะหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาการ์ ตูนด า-ขาว รวมเพศ คื อ 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) ดังภาพ
ที่ 5-8
การเจริญเติบโตของปลาการ์ ตูนดา-ขาว
การเจริ ญเติบโตของปลาการ์ตูนดา-ขาว ด้านน้ าหนักและความยาว พบว่า ที่เลี้ยงด้วยระดับความเค็ม ทั้ง 4 ระดับ มี
น้ าหนักเพิ่มต่อวัน เท่านั้นที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) ที่ระดับความเค็ม 28 และ 30 ppt มีน้ าหนัก
เพิ่มต่อวัน สู งกว่าที่ ระดับความเค็ม 26 และ 32 ppt แต่ที่ระดับความเค็ม 30 ppt มีน้ าหนักและความยาวสู งกว่าทุกระดับที่
ศึ กษา อาจเป็ นเพราะว่าปลาการ์ ตูนดา-ขาว ที่ เลี้ยงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ ค่อยๆ เปลี่ยนไปได้ ได้รับ
สารอาหารที่ เพียงพอ วิธีการเลี้ยงและการปรับสภาพแวดล้อมที่ เลี้ยงมีความเหมาะสม จึ งทาให้การเจริ ญเติบโตของปลา
การ์ ตูนดา-ขาว ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ อุธร (2550) กล่าวว่า การเจริ ญเติบโตของปลาจะเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ วในระยะแรกเมื่อปลาอายุนอ้ ยและช้าลงเมื่อปลาอายุมากขึ้นถ้าสภาพแวดล้อมที่ปลาอยูอ่ าศัยมีความเหมาะสมและปลา
ได้รับสารอาหารที่ จาเป็ นต่อการเจริ ญเติ บโตอย่างเพียงพอก็จะมี อตั ราการเจริ ญเติ บ โตสู ง หากปลาที่ เลี้ ยงในตูม้ ี ค วาม
หนาแน่นหรื อน้ าหนักรวมมากเกินไป ทาให้การ เจริ ญเติบโตลดต่าลง

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาการ์ตูนดา-ขาว รวมเพศ ที่ระดับความเค็ม 26 ppt
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาการ์ตูนดา-ขาว รวมเพศ ที่ระดับความเค็ม 28 ppt

ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาการ์ตูนดา-ขาว รวมเพศ ที่ระดับความเค็ม 30 ppt
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ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนักของปลาการ์ตูนดา-ขาว รวมเพศ ที่ระดับความเค็ม 32 pptฃ
อัตราการรอดตายของปลาการ์ ตูนดา-ขาว และความสัมพันธ์ ระหว่ างความยาวและนา้ หนัก
อัตราการรอดตายของปลาการ์ ตูนดา-ขาว ที่เลี้ยงด้วยระดับความเค็ม ทั้ง 4 ระดับ นั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่ที่ระดับความเค็ม 28 และ 30 ppt มีอตั ราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็ นเพราะว่าระดับความ
เค็มที่เลี้ยงนั้นเหมาะสมกับปลาการ์ตูนชนิดนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ โกวิทย์ (2549) ที่เลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาวและปลาการ์ตูนอาน
ม้า ในน้ าทะเลความเค็ม 30 ppt มีอตั ราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยตูก้ ระจกมีการติดตั้งระบบกรอง เตรี ยมน้ าไว้ 1 เดือน
ก่อนการเลี้ยง โดยเลี้ยงปลาการ์ ตูนร่ วมกับหอยนมสาว และกุง้ มดแดง แต่แตกต่างจากการศึกษานี้ ที่เตรี ยมน้ าก่อนการเลี้ยง
เพียง 15 วัน (ใส่ น้ าในตูก้ ระจก ใส่ เปลือกหอยทะเลรองพื้นตู ้ และใส่ กงุ้ ขาวที่ตายแล้วลงไป 1 ตัว รอให้กงุ้ ขาวย่อยสลาย มี
ตะไคร่ น้ าเกาะเปลือกหอยทะเลและน้ าในตูก้ ระจกใส) และเลี้ยงปลาการ์ ตูนดา-ขาว เพียงชนิ ดเดียว ดารงค์ (2546) กล่าวว่า
ความเค็มของน้ ามีผลต่อการดารงชี วิตของสัตว์น้ า โดยเฉพาะระบบควบคุมปริ มาณน้ าภายในร่ างกายซึ่ งมีผลมาจากความ
แตกต่างของแรงดันออสโมติกภายในตัวสูงกว่าน้ าภายนอก แต่อย่างไรก็ตามสัตว์น้ าทัว่ ไปสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพน้ า
ที่มีความเค็มได้ แต่ตอ้ งค่อยเป็ นค่อยไปอย่างช้าๆ การศึกษานี้ สอดคล้องกับ Dhaneesh (2012) การเพาะพันธุ์ การพัฒนาวัย
อ่อนและการทนความเค็มของปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ที่ระดับความเค็ม 20 25 30 35 และ 40 ppt พบว่าที่ความเค็ม 30 และ
35 ppt มีอตั ราการรอด 100 เปอร์ เซ็นต์ ความเค็ม 40 ppt มีอตั ราการรอด 88 เปอร์ เซ็นต์ ความเค็ม 20 และ 25 ppt มีอตั ราการ
รอด 76 เปอร์ เซ็นต์ และ Ajith (2010) ศึกษาการเลี้ยงปลาการ์ตูนวัยอ่อนโดยใช้น้ าทะเล ความเค็ม 22-24 ppt มีอตั ราการรอด
ตาย 55 เปอร์เซ็นต์ และผลของความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ าหนัก ของปลาการ์ตูนดา-ขาว รวมเพศ ในความเค็มทั้ง
4 ระดับ ไม่ทาให้รูปแบบการเจริ ญเติบโตเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งยังเป็ นแบบไอโซเมตริ ก

สรุ ปผลการวิจัย
การเลี้ยงปลาการ์ ตูนดา-ขาว เพื่อสวยงามสามารถเลี้ยงได้ในระดับความเค็ม 26-32 ppt แต่ถา้ ต้องการเลี้ยงเพื่อเป็ น
พ่อแม่พนั ธุ์ควรเลี้ยงที่ระดับความเค็ม 28 และ 30 ppt เพราะว่ามีน้ าหนักเพิ่มต่อวันที่ดีกว่า และไม่มีการตาย และผลของความ
เค็มทั้ง 4 ระดับ มีน้ าหนักจะเป็ นสัดส่ วนกับความยาว การเลี้ยงปลาการ์ ตูนดา-ขาว ถ้าได้รับสารอาหารเพีย งพอกับความ
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ต้องการ มีสภาพแวดล้อม และ คุณภาพน้ าโดยเฉพาะความเค็ม อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการ
เลี้ยงปลาการ์ตูนดา-ขาว ทาให้มีการเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายสูงขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ คุณญิชกานต์ หยงสตาร์ และคุณนิศรา เล็กสุทธิ์ ซึ่งเป็ นผูช้ ่วยวิจยั ที่ช่วยเหลือในด้านการเลี้ยง
ปลาการ์ ตูน การเก็บข้อมูล ของการวิจยั ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ในการสนับสนุนด้านสถานที่สาหรับการทาวิจยั และขอขอบคุณ นักวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยอานวย
ความสะดวกตลอดระยะเวลาในการวิจยั

เอกสารอ้างอิง
โกวิทย์ เก้าเอี้ยน. 2549. การเลีย้ งปลาการ์ ตูน 2 ชนิด ในน้าทะเลและน้าทะเลผสม. แหล่งที่ มา: http://www.coastalaqua.
com, 29 มีนาคม 2561.
ด ารงค์ โลหะลักษณาเดช. 2546. เอกสารประกอบการสอนคุ ณภาพน้า ทางการประมง. ภาควิช าเพาะเลี้ ย งสัต ว์น้ า.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตรัง. 192 น.
ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์. 2544. ป๊ ะป๋ า ปลาการ์ตูน. แอดวานซ์ ไทยแลนด์ จีโอกราฟฟิ ค. 6 (46) : 248-290.
วรวุฒิ เกิดปราง. 2549. ปลาการ์ ตูน (Anemone fish). พิมพ์ครั้งที่ 1. สานักพิมพ์ โอเดียนสโตร์. กรุ งเทพฯ.
วิมล จันทรโรทัย ประเสริ ฐ สี ตะสิ ทธิ์ ศิริมล ชุ่มสู งเนิ น และ สมฤกษ์ ชินมุข. 2535. อาหารที่ระดับโปรตีนต่างกันแต่
พลังงานคงที่ต่อการเจริ ญเติบโตและไขมันสะสมในปลาสวาย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 124. สถาบันวิจยั ประมงน้ า
จืด กรมประมง.
ศู น ย์วิ จัย และพัฒ นาประมงอัน ดามัน ตอนล่ า ง (สตู ล ). 2 5 5 9 . ป ล า ก า ร์ ตู น A n e m o n e f i s h . แหล่ ง ที่ ม า:
http://www.fisheries.go.th, 29 มีนาคม 2561.
สราวุธ คาพุช สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร และ ประภาส โฉลกพันธรัตน์. 2551. ผลของระดับความเค็มต่อการอนุบาลลูก
ปลากดเหลือง. วารสารวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1(2): 32-39.
อุธร ฤทธิลึก. 2550. การเลีย้ งปลาเพื่อการค้ า. โอเดียนสโตร์. กรุ งเทพฯ.
Ajith K., Setu T.T., Murugesan S.K., Balasubramanian P., 2010. Studies on captive breeding and larval rearing of clownfish
(Amphiprion sebae Bleeker, 1853) using estuarine water. Indian Journal of Marine Sciences. 39 (1):
114-119.
Dhaneesh, K.V. Devi, K.N. Kumar T.T.A., Balasubramanian, T., Tissera, K . 2012. Breeding, embryonic deveopment and
salinity tolerance of Skunk clownfish Amphiprion akallpisos. Journal of King Saud University-Science 24 (3):
201-209.
Ricker, W.E. 1979. Growth rate and models’ in Fish Physiology. Vol. VIII. London: W.S. Academic Press.
Rounsefell, G.A. and Everhar, W.H. 1953. Fishery Science. New York: John Wiley and Sons Inc.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

510

ปรสิ ตโมโนจีเนียนและปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในปลานิลแดง
ทีเ่ ลีย้ งในกระชั งบริ เวณแม่ นา้ น่ าน จังหวัดพิษณุโลก
Monogeneans and Total Bacterial Count in Cage-Cultured Red Tilapia
in Nan River, Phitsanulok
เกรี ยงศักดิ์ สิ ทธิวงษา1 ลัดดาวัลย์ บุญรักษ์1 สุภาพร เกตุแก้ว 1 และ รุ่ งระวี ทองดอนเอ1*
Kriangsak Sittiwongsa1, Laddawan Boonrak1, Supaporn Ketkaew1 and Rungrawee Thongdon-A1*

บทคัดย่อ
การแพร่ ก ระจายของปรสิ ตโมโนจี เ นี ย นและปริ มาณแบคที เรี ย ทั้งหมดในตับ ของปลานิ ล แดง (Oreochromis
niloticus x O. mossambicus) และในน้ าที่มีการเลี้ยงปลานิ ลแดงในกระชังบริ เวณแม่น้ าน่าน จังหวัดพิษณุโลก ได้ดาเนิ นการ
ศึ กษาจากตัวอย่างปลานิ ลแดงจานวนทั้งหมด 90 ตัว โดยนาเหงื อกปลามาตรวจหาปรสิ ตโมโนจีเนี ยน จัดจาแนกชนิ ด หา
ความชุกชุมและความหนาแน่นเฉลี่ย และนาตับของปลาและตัวอย่างน้ าในกระชังมาตรวจนับปริ มาณแบคทีเรี ยทั้งหมดโดย
วิธี spread plate ผลการศึกษาพบว่าปลานิลแดงมีปรสิ ตโมโนจีเนียนเกาะที่เหงือกจานวน 74 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 82.2 ของปลา
ทั้งหมด และมีความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 21.7 ตัวต่อปลา 1 ตัว เมื่อนามาจาแนกชนิดพบปรสิ ตทั้งหมด 2 สกุล 5 ชนิด ได้แก่
Cichlidogyrus sclerosus, C. halii, C. thurstonae, C. tilapiae และ Scutogyrus longicornis โดยชนิ ด ที่ มี ค วามชุ กชุ ม และ
ความหนาแน่ นเฉลี่ยสู งสุ ด คื อ C. sclerosus มี ค่าเท่ากับ 76.7% และ 13.7 ตัวต่อปลา 1 ตัว ตามลาดับ และน้อยสุ ดคือ C.
tilapiae มีค่าเท่ากับ 35.6 % และ 1.9 ตัวต่อปลา 1 ตัว ตามลาดับ ส่ วนชนิ ด C. thurstonae, C. halii และ S. longicornis มีค่า
ความชุกชุมเท่ากับ 56.7%, 55.6% และ 50.0% ตามลาดับ และความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 3.4, 4.9 และ 4.0 ตัวต่อปลา 1 ตัว
ตามลาดับ สาหรับปริ มาณแบคทีเรี ยทั้งหมดที่ตรวจพบในตับปลานิ ลแดงและในน้ าเลี้ยงปลานิ ลในกระชัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
6.26±10.28 x 105 ซีเอฟยูต่อกรัม และ 2.90±3.06 x 104 ซีเอฟยูต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ
คาสาคัญ : โมโนจีเนียน, ปริ มาณแบคทีเรี ยทั้งหมด, ปลานิลแดง, การเลี้ยงปลาในกระชัง
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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.
Keyword: Monogenean, total bacteria count, red tilapia, cage culture
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บทนา
ปลานิ ลเป็ นปลาเศรษฐกิจที่ได้รับความนิ ยมในการเลี้ยงและบริ โภคทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย เนื่ องจากเลี้ยง
ง่าย ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี เจริ ญเติบโตและขยายพันธุ์ได้รวดเร็ ว อีกทั้งเนื้ อมีรสอร่ อย จึงสามารถส่ งออกไปสู่ ตลาด
ต่างประเทศได้ จึงทาให้ปลานิ ลเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดเพิ่มขึ้น รู ปแบบการเลี้ยงปลานิ ลในปั จจุบนั มีท้ งั การเลี้ยงในบ่อดิน
และในกระชังตามแม่น้ าสาธารณะ ซึ่งเลี้ยงในเชิงพานิชย์มากขึ้น โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังสามารถใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ าสาธารณะ เช่น แม่น้ า อ่างเก็บน้ า เป็ นต้น ซึ่งสะดวกในการดูแลจัดการเคลื่อนย้าย รวมทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิตและมี
การลงทุนต่ากว่ารู ปแบบการเลี้ยงอื่น ๆ แต่ทาให้ได้ผลผลิตและผลตอบแทนต่อพื้นที่สูง (กรมประมง, 2557) อย่างไรก็ตาม
ปั ญหาการเลี้ยงปลานิลในกระชังยังพบปั ญหาหลายด้าน นอกจากจะไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและคุณภาพน้ าต่าง ๆ
ได้แล้ว ปั ญหาสาคัญประการหนึ่ งที่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปลานิ ลในกระชังประสบคือการเกิดโรค เนื่ องจากเกษตรกรนิ ยมปล่อย
ปลาที่อตั ราความหนาแน่นสู ง และขาดการจัดการที่ดี รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนสู ง (ชนกันต์, 2556) ทาให้เกิดการ
ตาย ส่ งผลให้ผลผลิ ตที่ ได้ค่อนข้างต่ า ซึ่ งสาเหตุของการเกิ ดโรคส่ วนใหญ่ในปลานิ ลมาจากปรสิ ตและเชื้ อแบคที เรี ยที่
ปนเปื้ อนมาจากในน้ า
ปรสิ ตเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่เปิ ดโอกาสให้เชื้อโรคต่าง ๆ เข้าสู่เจ้าบ้านได้ เนื่องจากปรสิ ตสามารถเข้าเกาะกับ
เจ้าบ้านได้โดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มโมโนจีเนี ยน เป็ นปรสิ ตกลุ่มหนอนตัวแบน (Phylum Platyhelminthes) หรื อที่รู้จกั กันใน
ชื่ อ “ปลิงใส” มีอวัยวะยึดเกาะที่ ทา้ ยตัว (Opisthaptor) ส่ วนมากพบเกาะบริ เวณเหงื อกของปลานิ ล และพบได้ตลอดทั้งปี
ปรสิ ตกลุ่มนี้ทาอันตรายต่อเนื้อเยื่อของเจ้าบ้านให้เกิดความเสี ยหาย เมื่อปรสิ ตเคลื่อนที่ไปตามอวัยวะต่าง ๆ จะเกิดบาดแผล
และทาให้เชื้อก่อโรคต่าง ๆ เช่น แบคทีเรี ย เชื้อรา ไวรัส เข้าไปในตัวเจ้าบ้านได้ (Bichi and Dawaki, 2010) โดยเฉพาะบริ เวณ
เหงือกซึ่งเป็ นที่แลกเปลี่ยนออกซิ เจน ผลมาจากการใช้ตะขอยึดเกาะทาให้เนื้อเยือ่ บริ เวณนั้นเกิดการฉี กขาด บวมและอักเสบ
ได้ (สมาน และคณะ, 2544) ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการแลกเปลี่ ยนแก๊สที่ เหงื อกลดลง ปลาอ่อนแอ และติ ดเชื้ อโรคใน
ภายหลังได้ง่าย นอกจากปรสิ ตแล้ว เชื้อแบคทีเรี ยก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดโรคโดยปนเปื้ อนมากับน้ าและเข้าสู่ ตวั ปลา
ได้จากการกินอาหารและทางบาดแผลบริ เวณภายนอกตัว เมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรี ยเกิดขึ้นส่งผลให้เกิดความผิดปกติ บริ เวณ
อวัยวะภายใน โดยเฉพาะบริ เวณตับซึ่งเป็ นอวัยวะที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และเห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
มีขนาดใหญ่ ความผิดปกติที่พบ เช่น การตกเลือก สี ซีด มีกอ้ นสี ขาว เป็ นต้น
การศึกษาทางด้านโรคปลานิลจึงเป็ นประโยชน์สาหรับเกษตรกร โดยเฉพาะผูเ้ ลี้ยงปลานิลบริ เวณแม่น้ าน่านซึ่งเป็ น
แม่น้ าสายสาคัญของภาคเหนื อที่มีการเลี้ยงปลานิ ลในกระชังจานวนมาก ซึ่ งยังไม่มีรายงานข้อมูลทางด้านโรคปรสิ ตและ
ปริ มาณแบคทีเรี ย ซึ่งสามารถใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานทางด้านความหลากหลายของชนิดปรสิ ตโมโนจีเนียน และข้อมูลปริ มาณ
แบคทีเรี ยในน้ าและตับปลานิลแดงได้ ดังนั้น การหาข้อมูลชนิด ความชุกชุมและความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิ ตโมโนจีเนี ยน
ที่ พบบริ เวณเหงื อกของปลานิ ลแดงเลี้ ยงในกระชังแม่น้ าน่ าน จังหวัดพิษณุ โลก ตลอดจนปริ มาณแบคที เรี ยทั้งหมด จะ
สามารถนามาเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในด้านการจัดการด้านโรคและข้อมูลทางนิ เวศวิทยาในการจัดการการเลี้ยงปลานิล และเฝ้า
ระวังเพื่อลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคปลานิลในอนาคตได้

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเก็บตัวอย่ างปลา
เก็บตัวอย่างปลานิลแดงขนาดความยาวเฉลี่ย 15 .2±0.85 เซนติเมตร ที่เลี้ยงในกระชังแม่น้ าน่าน บริ เวณ ต.วงฆ้อง
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุ โลก โดยรวบรวมตัวอย่างครั้ งละ 15 ตัว ทุ ก 10 วัน เป็ นเวลา 60 วัน ตั้งแต่เดื อนธันวาคม 2559
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ถึง มกราคม 2560 นาตัวอย่างปลาใส่ ในถังพลาสติกที่ มีการให้อากาศตลอดการ ขนส่ งมายังอาคารห้องปฏิ บตั ิการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เพื่อนากลับไปศึกษาต่อไป
2. การศึกษาทางด้ านปรสิตวิทยาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
นาตัวอย่างปลานิ ลแดงมาทาให้สลบโดยใช้น้ ามันกานพลู แล้วนาไปตรวจหาปรสิ ตกลุ่มโมโนจีเนี ยนตามวิธีของ
Thonguthai et al (1999) โดยตัดแยกแกนเหงื อ กและซี่ เหงื อ กวางใส่ จานเพาะเชื้ อ (petri dish) ที่ มี น้ า สะอาดอยู่ แล้ว ส่ อง
ตรวจดูใต้กล้องจุลทรรศน์กาลังขยายต่ า ใช้เข็มเขี่ยปลายแหลมแยกปรสิ ตออกจากซี่ เหงื อก แล้วใช้หลอดหยดขนาดเล็ก
(dropper) ดูดปรสิ ตขึ้นมาวางบนกระจกสไลด์ ปิ ดทับด้วยกระจกปิ ดสไลด์ ผนึ กด้วยน้ ายาทาเล็บแบบใสบนมุมของกระจก
ปิ ดสไลด์ ตรึ งและรักษาสภาพตัวอย่างปรสิ ตด้วยน้ ายา ammonium – pricrate glycerineให้แทรกผ่าน ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วจึงปิ ด
ทับขอบของกระจกปิ ดสไลด์ท้ งั 4 ด้านด้วยน้ ายาทาเล็บแบบใสอี กครั้ง แล้วจึ งนาไปจาแนกชนิ ดปรสิ ตตามเอกสารของ
Pariselle และ Euzet (1995a, b) Thongdon-A และคณะ (2012) Maneepitaksanti และคณะ (2014) และ Lerssutthichawal
และคณะ (2016)
นับจานวนปรสิ ตโมโนจีเนียนที่แยกได้จากเหงือกปลานิลแดงนามาวิเคราะห์หาค่าความชุกชุม (Prevalence) และ
ความหนาแน่นเฉลี่ย (Mean intensity) ตามวิธีของ Margolis et al. (1982) ดังสูตร
ความชุกชุม (Prevalence)
= จานวนปลาที่พบปรสิ ตแต่ละชนิด x 100
(1)
จานวนของปลาทั้งหมด
ความหนาแน่นเฉลี่ย (Mean intensity) =

จานวนปรสิ ตแต่ละชนิดที่พบทั้งหมด
จานวนปลาที่พบปรสิ ตแต่ละชนิด

(2)

3. การแยกเชื้อแบคทีเรียจากตับปลา
ดาเนิ นการแยกเชื้อแบคทีเรี ยจากตับโดยเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique) ใช้มีดผ่าตัดผ่าเปิ ดท้องตัวอย่างปลา
แต่ละตัว เช็ดอวัยวะภายในด้วยแอลกอฮอล์ 75% และใช้คีมและกรรไกรตัดตับออกมาชัง่ น้ าหนักให้ได้ 1 กรัม นาไปบดให้
ละเอียด แล้วใส่ ในหลอดทดลองที่มีน้ าเกลือเข้มข้น 0.85% ที่ฆ่าเชื้อแล้ว ลงไป 9 มิลลิลิตร จากนั้นนามาเจือจางสารละลาย
แบคที เ รี ย ครั้ งละ 10 เท่ า ด้ว ยน้ า เกลื อ 0.85% ที่ ฆ่ า เชื้ อ แล้ว ที่ ค วามเข้ม ข้น 10-1 – 10-5 แล้วดู ด สารละลายจ านวน 100
ไมโครลิตร ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้ อ Nutrient agar (Difco, USA) โดยแต่ละความเข้มข้นทา 2 ซ้ า บ่มที่ อุณหภูมิ 28-30 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง นับจานวนโคโลนีของแบคทีเรี ยที่เจริ ญบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีจานวนระหว่าง 30-300 โคโลนี
ต่อจานเลี้ยงเชื้อเท่านั้น
4. การแยกเชื้อแบคทีเรียในนา้ ในกระชังเลีย้ งปลา
เก็บตัวอย่างน้ าในกระชังเลี้ยงปลาจานวน 5 จุด ใส่ ลงในหลอดพลาสติกที่ผ่าการฆ่าเชื้ อแล้ว นามาเจือจางครั้งละ
10 เท่า ด้วยน้ าเกลือ 0.85% ที่ฆ่าเชื้อแล้วที่ความเข้มข้น 10-1 – 10-5 แล้วดูดสารละลายจานวน 100 ไมโครลิตร ลงบนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ Nutrient agar (Difco, USA) โดยแต่ละความเข้มข้นทา 2 ซ้ า บ่มที่อุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
นับจานวนโคโลนีของแบคทีเรี ยที่เจริ ญบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีจานวนระหว่าง 30-300 โคโลนีต่อจานเลี้ยงเชื้อเท่านั้น
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ผลและวิจารณ์ผล
1. ชนิดและการแพร่ กระจายของปรสิตโมโนจีเนียนในปลานิลแดงทีเ่ ลีย้ งในกระชั ง
จากตัวอย่างปลานิ ลแดงที่ เลี้ยงในกระชังแม่น้ าน่ านทั้งหมด 90 ตัว พบปลาที่ มีปรสิ ตโมโนจี เนี ยนเกาะที่ เหงื อก
จานวน 74 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 82.2 ของปลาทั้งหมด ความหนาแน่นของปรสิ ตเฉลี่ย 21.7 ตัวต่อปลา 1 ตัว โดยปรสิ ตที่พบใน
การศึกษาครั้งนี้มีจานวน 2 สกุล ได้แก่ Cichlidogyrus และ Scutogyrus โดย Cichlidogyrus จาแนกได้ 4 ชนิด ได้แก่ C. halii,
C. sclerosus, C. thurstonae และ C. tilapiae ส่ ว น Scutogyrus จ าแนกได้ 1 ชนิ ด คื อ S. longicornis โดยชนิ ด ที่ พ บมี การ
แพร่ กระจายมากที่สุด คือ C. sclerosus พบในปลาสูงถึง 76.7 % ของปลาทั้งหมด มีความหนาแน่นเฉลี่ย 13.7 ตัวต่อปลา 1 ตัว
รองลงมาคือ C. thurstonae, C. halii, Scutogyrus longicornis และ C. tilapiae ตามลาดับ(ตารางที่ 1)
ปรสิ ตโมโนจี เนี ยนในเหงื อกของปลานิ ลที่ เลี้ยงในกระชังตามแม่น้ าต่าง ๆ ในประเทศไทย พบมีรายงานเกื อบ
ทุ ก ภาค ทั้ งภาคกลาง (วรกฤต, 2556; Thongdon-A et al, 2012), ภาคเหนื อ (กานดา และ วรวิ ท ย์ , 2557),
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (ศุภมาศ, 2552), และภาคใต้ (วุฒิชยั และ ธี รวุฒิ , 2557; สุ ไหลมาน, 2557;) ส่ วนใหญ่รายงานพบ
ปรสิ ตโมโนจีเนียน 2 สกุล ได้แก่ Cichlidogyrus และ Scutogyrus พบทั้งในปลานิลดาและปลานิลแดง จากการศึกษาในครั้งนี้
ผลการศึกษาตรงกับการรายงานของ Maneepitaksanti et al. (2014) พบปรสิ ตโมโนจีนในเหงือกทั้ง 5 ชนิ ดเหมือนกัน ทั้งใน
ปลานิลดาและปลานิลแดงใน 14 จังหวัดของประเทศไทย และส่วนใหญ่พบ C. sclerosus มีความชุกชุมและการแพร่ กระจาย
มากกว่าชนิ ดอื่น ๆ และยังสามารถพบได้เกือบทุกพื้นที่ (Thongdon-A et al, 2012; Maneepitaksanti et al. 2014) นอกจากนี้
Lerssutthichawal et al. (2016) รายงานพบโมโนจีนชนิ ดใหม่ คือ C. mbirizei ในปลานิ ลแดงที่เลี้ยงในกระชังบริ เวณจังหวัด
กาญจนบุ รี แ ละนครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง เป็ นรายงานการพบครั้ งแรกในประเทศไทย ซึ่ ง โดยปกติ จ ะพบในปลานิ ล ชนิ ด
Oreochromis tanganicae เนื่องจากปรสิ ตกลุ่มนี้มีความจาเพาะกับเจ้าบ้านซึ่งเป็ นกลุ่มปลานิลสูงจึงมีการกระจายตามเจ้าบ้าน
ไปด้วย
ตารางที่ 1 ความชุกชุม (Prevalence) และความหนาแน่น (Mean intensity) ของปรสิ ตโมโนจีนในปลานิลแดงที่เลี้ยงใน
กระชังแม่น้ 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
50.0
4.0
Scutogylus longicornis
Total
82.2
21.7
2. ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในนา้ และตับปลานิลแดงทีเ่ ลีย้ งในกระชังแม่ นา้ น่ าน
จากการแยกเชื้อแบคทีเรี ยในตับปลานิ ลแดงทั้งหมด 90 ตัว พบมีปริ มาณแบคทีเรี ยทั้งหมดเฉลี่ย 6.26±10.28 x 105
ซี เอฟยูต่อกรัม และแบคทีเรี ยในน้ าที่เลี้ยงปลานิ ลแดงในกระชังมีปริ มาณเฉลี่ย 2.90±3.06 x 104 ซี เอฟยูต่อมิลลิลิตร ซึ่ งจาก
การศึกษาพบว่าปริ มาณแบคทีเรี ยทั้งหมดในตับปลานิลแดงมีปริ มาณสู งกว่าปริ มาณแบคทีเรี ยทั้งหมดในน้ าที่เลี้ยงในกระชัง
(ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตามในการเก็บตัวอย่างครั้งนี้ ไม่พบปลามีอาการผิดปกติแต่อย่างใด ตับมีลกั ษณะปกติ สี น้ าตาลเข้ม ไม่
พบอาการตกเลือดและสี ซีด ซึ่ งอาจบ่งชี้ได้วา่ ปริ มาณแบคทีเรี ยทั้งหมดในตับปลานิลและในน้ าที่ปรากฏในผลการศึกษาครั้ง
นี้ ไม่ทาให้เกิดการแสดงอาการของโรคได้ อย่างไรก็ตาม ควรดาเนิ นการศึกษาการจาแนกชนิ ดของแบคทีเรี ยต่อไป เพื่อให้
ทราบชนิ ดของเชื้อแบคทีเรี ยซึ่ งอาจเป็ นเชื้อก่อโรคได้ ชนิ ดแบคทีเรี ยที่ทาให้เกิดโรคปลานิ ล ได้แก่ Aeromonas hydrophila,
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Streptococcus spp., Flavobacterium columnarae, Pseudomonas sp. และ Francisella sp. เป็ นต้น (ชนกันต์, 2556; Al-Harbi
and Uddin, 2006; Jantrakajorn and Wongtavatchai 2016) ซึ่ ง สามารถแยกได้จ ากตัว ปลา น้ า และตะกอน เมื่ อ มี ก ารเพิ่ ม
จานวนมากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในปลานิลได้
ส่ ว นคุ ณ ภาพน้ า ในกระชัง เลี้ ย งปลานิ ล แดงในแม่ น้ า น่ า นมี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย 26.7±0.7 องศาเซลเซี ย ส, ปริ ม าณ
ออกซิ เจนละลายน้ าเฉลี่ย 5.4±0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร, พีเอชมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.6±0.4 และค่าความขุ่น มีค่าเฉลี่ย 120.5±20.6
NTU ซึ่งค่าคุณภาพน้ าดังกล่าวอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสมสาหรับการเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งนี้อาจเนื่องจากบริ เวณที่เก็บตัวอย่างอยูใ่ กล้
กับเขื่อนนเรศวรมีการระบายน้ าออกจากเขื่อนลงสู่ แม่น้ าน่าน ทาให้มีการไหลของน้ าผ่านกระชังมากขึ้น ทาให้คุณภาพน้ าอยู่
ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ฤดูกาลมีผลต่อคุณภาพน้ าเช่นกัน โดยเฉพาะในฤดูร้อนที่พบปั ญหาการตายของปลานิลในแหล่งน้ า
ธรรมชาติค่อนข้างมาก (ชนกันต์ และคณะ, 2554) ดังนั้นควรเก็บตัวอย่างน้ าในช่วงฤดูร้อนซึ่ งเป็ นช่วงที่มีการแพร่ กระจาย
ของเชื้อมากขึ้น เปรี ยบเทียบกับช่วงอื่น ๆ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่ชดั เจนขึ้น
ตารางที่ 2 ปริ มาณแบคทีเรี ยทั้งหมดในตับปลานิลแดงและน้ าที่เลี้ยงปลานิลในกระชัง
ปริ มาณแบคทีเรี ยทั้งหมด
ครั้งที่เก็บตัวอย่าง
ตับปลานิลแดง (CFU/g)
น้ าในกระชัง (CFU/ml)
5
1
6.83±1.85 x 10
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

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาชนิดและการแพร่ กระจายของปรสิ ตโมโนจีนในปลานิลแดงที่เลี้ยงในกระชังบริ เวณแม่น้ าน่าน พบปรสิ ต
โมโนจีนในเหงือกทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ C. halii, C. sclerosus, C. thurstonae, C. tilapiae และ Scutogyrus longicornis โดย
ชนิ ดที่ พบมากที่สุด คือ C. sclerosus ส่ วนปริ มาณแบคทีเรี ยในตับปลานิ ลแดงมีปริ มาณสู งกว่าในน้ าที่เลี้ยงปลานิ ลแดงใน
กระชัง ซึ่ งควรจะต้องมีการศึกษาในเรื่ องการจาแนกชนิ ดแบคทีเรี ยเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการจัดการป้ องกันโรค
ปลานิลต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
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Community Participation in Ecotourism Management: A Case Study in Ban-Namrab Coastal
Community, Bangsak Sub-district, Kantang District, Trang Province
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บทคัดย่ อ
การศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณี ศึกษาชุมชนชายฝั่ง บ้านน้ าราบ ตาบลบาง
สักอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ โดย
สุ่ มสัมภาษณ์ตวั อย่างชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนจานวน 53 คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อย
ละ 81.1 มีอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 35.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมงชายฝั่งร้อยละ 75.5 และมีรายได้ต่อเดือน ต่ากว่า
10,000 บาท ร้อยละ 94.3
ผลการวัดระดับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จาแนกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่ วมใน
ด้านการปฏิบตั ิ อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 2.380.40 คะแนน ส่ วนการมีส่วนร่ วมในด้านการตัดสิ นใจ การมี
ส่ วนร่ วมในด้านการประเมินผล และการมีส่วนร่ วมในการได้รั บ ประโยชน์ อยู่ใ นระดับ ต่า มี ค ะแนนเฉลี่ ย 2.310.63,
2.250.65 และ 1.330.51 คะแนน ตามลาดับ
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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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บทนา
ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 2,614 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด ตั้งแต่ฝั่งอ่าวไทยจากจังหวัด
ตราดถึงจังหวัดนราธิ วาสมีความยาว 1,660 กิโลเมตรและทางด้านชายฝั่ง อันดามัน ตั้งแต่จงั หวัดระนองจนถึงจังหวัดสตูลมี
ความยาว 954 กิโลเมตร ชายฝั่งทะเลจึงมีความสาคัญเป็ นที่ต้ งั ของประชากรชายฝั่งมากกว่า 12 ล้านคน (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง, 2551) ฐานระบบนิเวศชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์และเป็ นปั จจัยเกื้อหนุนต่อชุมชนชายฝั่งในการประกอบ
อาชี พประมง และอาชี พอื่นๆ ที่ เกิ ดขึ้นบริ เวณชายฝั่ งมากมาย เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การท่ องเที่ ยวและอุตสาหกรรม
ชุมชนชายฝั่งเริ่ มมีปัญหาวิกฤตการลดลงของทรัพยากรทะเล ทาให้ชาวประมงจับสัตว์น้ าได้นอ้ ยลง การแย่งชิงใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทะเลชายฝั่งด้านสัตว์น้ าเพิม่ ขึ้น
การใช้ประโยชน์จากทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งทางด้านการท่ องเที่ ยวได้รับความนิ ยมมากขึ้ น เช่ น การ
ท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวชุมชน เป็ นมิติใหม่ของกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่ตอ้ งการแสวงหาความรู ้
และสัมผัสธรรมชาติ การท่ องเที่ ยวในชุ มชนเป็ นอี กรู ปแบบหนึ่ งที่ ได้รับความนิ ยมสู ง เช่ น ฟาร์ มสเตย์ โฮมสเตย์ หรื อ
การศึกษาดูงาน ข้อมูลปี 2559 พบว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาปริ มาณ 32,500,000 คน ซึ่งในจานวน
นี้ พบนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนร้อยละ 60 ซึ่ งรวมถึงการท่องเที่ยวทางทะเล (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2560)
จังหวัดตรังเป็ นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการประกอบอาชีพทาประมงปูมา้ จานวนมาก ทรัพยากรปูมา้ เป็ นอาชีพที่มีความสาคัญต่อ
วิถีการดารงชีวติ และสภาพทางเศรษฐกิจของชาวประมงขนาดเล็กในชุมชนชายฝั่ง อย่างไรก็ตามพบว่าในปั จจุบนั สถานภาพ
ของปูมา้ ในหลายพื้นที่ของทะเลตรังอยูใ่ นสภาพเสื่ อมโทรม การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนส่ วนร่ วม
เป็ นแนวทางการบริ หารจัดการในปั จจุบนั ซึ่ งพื้นที่แนวเขตอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อนสี่ หมู่บา้ นจังหวัดตรัง เป็ นพื้นที่การ
อนุรักษ์ที่ชุมชนประมงชายฝั่ง 4 หมู่บา้ น จากตาบลบางสัก ตาบลเกาะลิบง อาเภอกันตัง และตาบลไม้ฝาด อาเภอสิ เกา จังหวัด
ตรัง ใช้ประโยชน์โดยการทาประมงร่ วมกันในพื้นที่กว่า 27,500 ไร่ ครอบคลุมตลอดแนวชายฝั่ง แนวหญ้าทะเลซึ่งเป็ นแหล่ง
ที่ อยู่อาศัยของปูมา้ ขนาดเล็ก บริ เวณอ่าวหน้าเกาะมุกด์ หน้าหาดหยงหลาและเขาแบ-นะ จนสามารถประกาศเป็ นเขต
อนุ รักษ์พนั ธุ์สัตว์น้ าวัยอ่อนสี่ หมู่บา้ น (เขตเล-เสบ้าน) เพื่อให้ชาวประมงในชุมชน ทั้ง 4 หมู่บา้ นร่ วมกับส่ วนราชการที่
เกี่ยวข้องกาหนดมาตรการบริ หารจัดการประมงชายฝั่งร่ วมกัน เนื่องจากประสบปั ญหาการใช้เครื่ องมือประมงที่ไม่เหมาะสม
เช่นนาลอบปูมา้ ที่ มีขนาดตาอวนต่ ากว่า 2.0 นิ้ ว ส่ งผลให้ทรัพยากรปูมา้ ลดจานวนลงอย่างเห็ นได้ชดั รวมถึงการควบคุ ม
เครื่ องมือประมงบางชนิดที่ส่งผลกระทบระบบนิเวศหญ้าทะเลและเป็ นอันตรายต่อพะยูน ควบคู่ไปกับมาตรการอนุรักษ์และ
ฟื้ นฟูทรัพยากรประมงมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 (ดาวรรณ, 2555)
นอกจากการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่ วมกันระหว่างชุมชนแล้ว ชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านน้ าราบ
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ยังเป็ นชุมชนที่มีความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ ป่ าชายเลน ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์
และมีวิถีอาชีพทาประมงปูมา้ ประมงปลาอวนทราย อวนปลาอีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตามผลจับสัตว์น้ าจากการประมงมี
จานวนลดน้อยลง เนื่ องจากทรัพยากรเสื่ อมโทรม และการแย่งชิ งในการใช้ประโยชน์ การริ เริ่ มกิ จกรรมการท่องเที่ยวใน
ชุมชนบ้านน้ าราบเกิดขึ้นโดยการนาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ คือระบบนิเวศป่ าชายเลน มาเป็ นกิจกรรมส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ในชุมชน โดยการล่องแพ การศึกษาระบบนิเวศป่ าชายเลน ช่วยเพิ่มรายได้เสริ มให้กบั ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ ปั จจุบนั กิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนบ้านน้ าราบอยูร่ ะหว่างการเริ่ มต้น และได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง แต่ชุมชนยังมีขอ้ จากัด
ด้านบริ การและการเตรี ยมบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว รวมถึงการเตรี ยมความพร้อมของชุมชน ดังนั้นเพื่อให้การจัดการ
ท่องเที่ยวในชุมชน สอดคล้องตรงตามองค์ประกอบของหลักการท่องเที่ยวโดยชุมชน จาเป็ นที่จะต้องมีการศึกษาการมีส่วน
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ร่ วมในการจัดการท่องเที่ ยวโดยชุมชน เพื่อนาไปสู่ การปรั บปรุ งและพัฒนารู ปแบบการบริ การให้ชุมชนสามารถจัดการ
ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
การศึกษาการมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านน้ าราบ จะช่วยให้ทราบถึงข้อมูลความต้องการและ
ระดับการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพื่อนามาสู่ การเสนอแนะแนวทางการส่ งเสริ มการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านน้ าราบ
อันจะเป็ นการสร้ างรายได้เสริ ม และรักษาทรั พยากรบ้านน้ าราบให้ยงั่ ยืน อี กทั้งจะสามารถรองรั บการขยายตัวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดตรังได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของชาวประมงชายฝั่งในชุมชนบ้านน้ าราบ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านน้ าราบ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรศึกษา (Population) ชาวประมงพื้นบ้าน บ้านน้ าราบ ตาบลบางสัก อาเภอบางสัก จังหวัดตรัง จานวน
60 ราย
1.2 กลุ่มตัวอย่าง กาหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็ นตัวแทนชาวประมงพื้นบ้าน บ้านน้ าราบ ตาบลบางสัก อาเภอบางสัก
จังหวัดตรัง กาหนดโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ดังนี้
𝑛=

เมื่อ

𝑁
[1 + 𝑁𝑒 2 ]

N = จานวนประชากร (ชาวประมงพื้นบ้าน)
n = จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการสุ่ม
e = ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างในที่น้ ีกาหนดให้มี
ความคลาดเลื่อนไม่เกิด 5 % ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
𝑛=

60
2

1+60 (0.05 )

= 53

ดังนั้น จานวนกลุ่มตัวอย่างชาวประมงพื้นบ้าน ในการศึกษา 53 ราย
2. วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 การสุ่มตัวอย่าง กาหนดการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็ น (Probability sampling) โดยใช้การจับฉลากเลือก
สมาชิกในชุมชนจากกลุ่มประชากร กาหนด 1 ครอบครัวสัมภาษณ์ 1 คน
2.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของชาวประมงทะเลพื้นบ้าน โดยใช้สถิติสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.3 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่ วม กาหนดเกณฑ์เป็ น 3 ระดับ ตามช่วงคะแนนเฉลี่ยต่อไปนี้
ระดับการมีส่วนร่ วมต่า
ช่วงค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 - 2.33 คะแนน
ระดับการมีส่วนร่ วมปานกลาง
ช่วงค่าเฉลี่ยคะแนน 2.34 - 3.66 คะแนน
ระดับการมีส่วนร่ วมมาก
ช่วงค่าเฉลี่ยคะแนน 3.67 - 5.00 คะแนน
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3. สถานทีแ่ ละระยะเวลา
3.1 สถานที่เก็บข้อมูล กลุ่มประมงพื้นบ้านน้ าราบ ตาบลบางสัก อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
3.2 สถานที่วิเคราะห์ขอ้ มูล คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
วิทยาเขตตรัง
3.3 ระยะเวลาที่ทาการศึกษา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2560 – มีนาคม 2561

ผลและวิจารณ์ผล
จากการศึกษาการมีส่วนร่ วมของชาวประมงพื้นบ้านในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณี ศึกษาชุมชนชายฝั่งบ้าน
น้ าราบ ตาบลบางสัก อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาสภาวะทัว่ ไป และการมีส่วนร่ วมของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงทะเล
พื้นบ้าน โดยการสุ่มสัมภาษณ์ชาวประมงจานวน 53 ราย มีผลศึกษาดังต่อไปนี้
1. สภาวะทัว่ ไปของชาวประมงทะเลพื้นบ้ านในตาบลบางสัก อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
สภาวะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงพื้นบ้าน ตาบลบางสัก อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 81.1 รองลงมาเพศหญิงร้อยละ 18.9 อายุของกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 35.8
รองลงมาคือ อายุ 40-49 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 20-29 ปี ร้อยละ 34.0, 18.9, 11.33 ตามลาดับ ด้านการนับถือศาสนาพบว่าส่วน
ใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 69.8 รองลงมาศาสนาพุทธ ร้อยละ 30.2 ด้านสถานภาพทางครอบครัว พบว่าสมรส (อยู่
ด้วยกัน) มากที่สุด ร้อยละ 69.8 รองลงมาคือ โสด, สมรส (แยกกันอยู)่ และเป็ นหม้าย ร้อยละ 18.9, 9.4, 1.9 ตามลาดับ จานวน
สมาชิกในครัวเรื อน พบว่ามีสมาชิก 2-4 คน และสมาชิก 5-7 คน ร้อยละ 47.2 เท่ากัน รองลงมาคือสมาชิก 8 คนขึ้นไป ร้อยละ
5.6 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของชาวประมงทะเลพื้นบ้านในตาบลบางสัก อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
จานวน
จานวน
ข้อมูลทัว่ ไป
ร้อยละ
ข้อมูลทัว่ ไป
(ราย)
(ราย)
เพศ
สถานภาพ
ชาย
43 81.1
สมรส(อยูด่ ว้ ยกัน)
37
หญิง
10 18.9
โสด
10
อายุ
สมรส(แยกกันอยู)่
5
20-29 ปี
6 11.3
เป็ นหม้าย
1
30-39 ปี
10 18.9
จานวนสมาชิกในครัวเรื อน
40-49 ปี
18 34.0
2-4 คน
25
50 ปี ขึ้นไป
19 35.8
5-7 คน
25
ศาสนา
8 คนขึ้นไป
3
อิสลาม
37 69.8
พุทธ
16 30.2

ร้อยละ
69.8
18.9
9.4
1.9
47.2
47.2
5.6

กลุ่มตัวอย่าง ชาวประมงพื้นบ้าน ประกอบอาชีพหลักคือ การทาประมงชายฝั่ง ร้อยละ 75.5 รองลงคือ เกษตรกรรม
รับจ้างทัว่ ไป และแปรรู ปสัตว์น้ า ร้อยละ 15.1, 7.5 และ 1.9 ตามลาดับ ส่ วนการประกอบอาชีพเสริ ม พบว่าไม่มีอาชีพเสริ ม
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ร้อยละ 45.3 รองลงมาคือประมงชายฝั่ง ร้อยละ 24.4, รับจ้างทัว่ ไป ร้อยละ 22.6 เกษตรกรรมและการค้าขาย ร้อยละ 3.8
เท่ากัน ด้านการปรับเปลี่ยนอาชี พการทาประมงพบว่า ไม่เปลี่ยน ร้อยละ 81.1 รองลงมาคือ ปรับเปลี่ยน ร้อยละ 18.9 โดย
พบว่าสาเหตุที่ชาวประมงเลือกตัดสิ นใจการปรับเปลี่ยนอาชีพคือ การจับสัตว์น้ าได้นอ้ ยลง ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือรายได้
น้อยไม่คุม้ ทุน ร้อยละ 27.8, มีอาชีพสารองและถูกกดราคาจากแพรับซื้อ ร้อยละ 16.7 เท่ากัน และมีความเสี่ ยงต่อชีวติ ร้อยละ
5.5 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 การประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านในตาบลบางสัก อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
จานวน
จานวน
การประกอบอาชีพ
ร้อยละ
การประกอบอาชีพ
ร้อยละ
(ราย)
(ราย)
อาชีพหลัก
การปรับเปลี่ยนอาชีพ
ประมงชายฝั่ง
40
75.5 ไม่ปรับเปลี่ยน
43
81.1
เกษตรกรรม
8
15.1 ปรับเปลี่ยน
10
18.9
รับจ้างทัว่ ไป
4
7.5
สาเหตุการปรับเปลี่ยนอาชีพ *
แปรรู ปสัตว์น้ า
1
1.9
อาชีพเสริ ม
จับสัตว์น้ าได้นอ้ ยลง
6
33.3
ไม่มีอาชีพเสริ ม
24
45.3 รายได้นอ้ ยไม่คุม้ ทุน
5
27.8
ประมงชายฝั่ง
13
24.5 มีอาชีพสารอง
3
16.7
รับจ้างทัว่ ไป
12
22.6 ถูกกดราคาแพรับซื้อ
3
16.7
เกษตรกรรม
2
3.8 มีความเสี่ ยงต่อชีวติ
1
5.5
การค้าขาย
2
3.8
สภาวะเศรษฐกิจของชาวประมงพื้นบ้าน พบว่าส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนของครัวเรื อน ต่ากว่า 10,000 บาท ร้อย
ละ 94.3 รองลงมาคือรายได้ 10,000-30,000 บาท ร้อยละ 5.7 ส่วนภาวะหนี้สินในครัวเรื อน พบว่ามีหนี้สิน ร้อยละ 50.9 และ
พบว่าไม่มีหนี้ สิน ร้อยละ 49.1 และสาเหตุการเกิดหนี้ สินของชาวประมงพื้นบ้าน พบว่าส่ วนใหญ่เป็ น การประกอบอาชี พ
อื่นๆ ร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ การประกอบอาชีพประมง, ค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน, การศึกษาของสมาชิกครัวเรื อน และ
รักษาสุขภาพ ร้อยละ 36.6, 9.8, 7.3 และ 4.8 ตามลาดับ (ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 สภาวะทางเศรษฐกิจของชาวประมงพื้นบ้านในตาบลบางสัก อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
จานวน
จานวน
การประกอบอาชีพ
ร้อยละ
การประกอบอาชีพ
ร้อยละ
(ราย)
(ราย)
รายได้ต่อเดือนของครัวเรื อน
สาเหตุหนี้สิน
ต่ากว่า 10,000 บาท
50
94.3 การประกอบอาชีพอื่นๆ
17
41.5
10,000-30,000 บาท
3
5.7 การประกอบอาชีพประมง
15
36.6
ภาวะหนี้สินในครัวเรื อน
ค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน
4
9.8
มีหนี้สิน
27
50.9 การศึกษา
3
7.3
ไม่มีหนี้สิน
26
49.1 รักษาสุขภาพ
2
4.8
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2. การมีส่วนร่ วมของชุมชนชายฝั่งในการจัดการท่ องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ผลจากการศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของชาวประมงพื้นบ้านในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน
ดังนี้
2.1 การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของชาวประมงพื้นบ้าน
กลุ่มตัวอย่าง ชาวประมงพื้นบ้านมีระดับการมีส่วนร่ วมด้านการตัดสิ นใจ ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่าการมี
ส่ วนร่ วมในการให้ความรู ้และสร้างจิตสานึกในคุณค่า, การมีส่วนร่ วมรับฟังปั ญหาและความต้องการของชุมชน, การมีส่วน
ร่ วมรับรู ้เรื่ องการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ, การมีส่วนร่ วมรับทราบปั ญหาแนวทางในการท่องเที่ ยว, การมีส่วนร่ วมแสดงความ
คิ ดเห็ น เสนอแนะ แก้ไขปั ญหา และการมี ส่วนร่ วมกาหนดแนวทางการอนุ รักษ์ทรั พยากรชายฝั่ ง ในระดับปานกลาง มี
คะแนนเฉลี่ย 2.700.89, 2.680.70, 2.530.67, 2.470.75, 2.450.83 และ 2.401.10 ตามลาดับ โดยระดับการมีส่วน
ร่ วมของชาวประมงพื้นบ้านในการตัดสิ นใจในภาพรวม พบว่าอยูใ่ นระดับต่า มีคะแนนเฉลี่ย 2.310.63
2.2 การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิของชาวประมงพื้นบ้าน
ระดับการมีส่วนร่ วมด้านการปฏิบตั ิของชาวประมงพื้นบ้าน พบว่าการมีส่วนร่ วมสอดส่ องดูแล ป้ องกันพวก
มิจฉาชีพ, การมีส่วนร่ วมปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป, การมีส่วนร่ วมดูแลรักษาความสะอาดของทรัพยากรชายฝั่ง, การมีส่วน
ร่ วมคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนนาไปทิ้ง และการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ มีระดับการมีส่วน
ร่ วมปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.580.59, 3.250.59, 3.190.52, 2.870.69 และ 2.360.79 ตามลาดับ โดยระดับการมี
ส่วนร่ วมของชาวประมงพ้นบ้านด้านการปฎิบตั ิ ในภาพรวม พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 2.380.40
2.3 การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ของชาวประมงพื้นบ้าน
การวัดระดับการมีส่วนร่ วมด้านการรับประโยชน์ในการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมี
ส่วนร่ วมในภาพรวมระดับต่าทุกด้าน มีคะแนนเฉลี่ย 1.330.51 คะแนน
2.4 การมีส่วนร่ วมในการร่ วมประเมินผลของชาวประมงพื้นบ้าน
การวัดระดับการมีส่วนร่ วมด้านการร่ วมประเมินผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่าการได้มีส่วนร่ วมเกี่ยวข้อง
ในการให้ขอ้ มูลและร่ วมมือในการ ตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการประเมินผล, การได้มีส่วนร่ วมในการเฝ้าดูแลชุมชนบ้าน
น้ าราบ, การได้มีส่วนร่ วมเอาใจใส่ ในการช่วยเหลือของชุมชน, การได้มีส่วนร่ วมติดตามกิจกรรมต่างๆ จากแหล่งท่องเที่ยว
และการได้มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนามาปรับปรุ ง มีระดับการมีส่วนร่ วมปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 2.750.93 ,
2.550.86, 2.431.02, 2.400.86 และ 2.360.64 ตามลาดับ โดยระดับการมีส่วนร่ วมด้านการประเมินผลของชาวประมง
พื้นบ้านในภาพรวม พบว่าอยูใ่ นระดับต่า มีคะแนนเฉลี่ย 2.250.65
ตารางที่ 4 ระดับการมีส่วนร่ วมของชาวประมงพื้นบ้านต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การมีส่วนร่ วม
คะแนน
ระดับการมีส่วนร่ วม
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของชาวประมงพื้นบ้าน
ระดับต่า
2.310.63
2. การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิของชาวประมงพื้นบ้าน
ระดับปานกลาง
2.380.40
3. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ของชาวประมงพื้นบ้าน
ระดับต่า
1.330.51
4. การมีส่วนร่ วมในการร่ วมประเมินผลของชาวประมงพื้นบ้าน
ระดับต่า
2.250.65
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ภาพที่ 1 ระดับการมีส่วนร่ วมของชาวประมงพื้นบ้านต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สรุ ปผลการวิจัย
ระดับการมีส่วนร่ วมของชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนบ้านน้ าราบต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จาแนกเป็ น การ
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ, การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ, การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมในการ
ร่ วมประเมินผล พบว่าชาวประมงพื้นบ้าน มีส่วนร่ วมในด้านการปฏิบตั ิภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีส่วนร่ วมในด้าน
การตัดสิ นใจภาพรวมอยูใ่ นระดับต่ า มีส่วนร่ วมในด้านการรับผลประโยชน์อยู่ภาพรวมอยูใ่ นระดับต่ า และมีส่วนร่ วมใน
ด้านประเมินผลมากภาพรวมอยูใ่ นระดับต่า
ทั้งนี้ พบว่าระดับการมีส่วนร่ วมของชุมชนชายฝั่ งในการจัดการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศของบ้านน้ าราบ ตาบลบางสัก
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ชุมชนจะมีส่วนร่ วมในระดับปานกลางถึงระดับต่ า สอดคล้องกับรายงานการศึ กษาของภิ ญ โญ
(2556) ที่พบว่าเมื่อถึงระดับการจัดการทรัพยากรร่ วมกันนั้น ชุมชนจะเข้าถึงระดับการมีส่วนร่ วมในเกณฑ์ต่า ซึ่ งสะท้อนให้
เห็นถึงปั ญหาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน ที่คล้ายคลึงกับพื้นที่อื่นๆ ที่ขาดกลไกการทางานแบบมีส่วนร่ วม อันจะ
กลายเป็ นปั ญหาความแตกแยกได้ในอนาคต แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการท่องเที่ ยวและเสริ มความเข้มแข็งของ
ชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชน ควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิก
และประชาชนในชุมชนมีส่วนในการตัดสิ นใจ เสนอแนะ และเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆในทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงรับฟังสมาชิกให้มากขึ้น และเพิ่มการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวในชุมชน ให้สมาชิกและคนใน
ชุมชนได้รับผลประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมอย่างทัว่ ถึง เช่น การแบ่งผลกาไรจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ถึง
ผูท้ ี่ไม่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม การนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้มีการประเมินผล
จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และใช้ผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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ความชุ กของโรคและความสั มพันธ์ ของปัจจัยเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคอาการตายด่ วนของกุ้งขาววานาไม ใน
จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี
The prevalence and risk factors associated with early mortality syndrome (EMS) in Litopenaeus
vannamei at Surattani
พิมวรางค์ สุขการัณย์
Pimwarang Sukkarun

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาความชุกของโรคและความสัมพันธ์ของปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคอาการตาย
ด่ วนหรื อโรคตับและตับอ่อนวายแบบเฉี ยบพลันของกุ้งขาววานาไมที่ เลี้ยงในจังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ในช่ วงระหว่างเดื อน
กรกฏาคม ถึง กันยายน 2558 พบความชุกของโรคเท่ากับ 11.25 เปอร์ เซนต์ ซึ่ งการวินิจฉัยโรคในงานวิจยั ครั้งนี้ ทาโดยการ
เพาะแยกเชื้ อและทดสอบคุณสมบัติของเชื้อแบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus และนาตับและตับอ่อนศึกษาทางจุลพยาธิ
วิทยา พบลักษณะรอยโรคที่สาคัญ คือ พบความเสื่ อมของตับและตับอ่อนแบบเฉี ยบพลัน โดยมีการลดลงของเซลล์เยือ่ บุท่อ
ตับและตับอ่อนชนิด R B และ F และมีการลดกระบวนการ mitotic activity ของเซลล์ชนิด E ซึ่งการเสื่ อมดังกล่าวจะเริ่ มจาก
ส่ วนต้น (proximal) ไปยังส่ วนท้าย (distal) เซลล์จะมีลกั ษณะกลมขึ้น และหลุดลอกเข้าไปในท่อเป็ นผลให้สามารถพบเชื้ อ
แบคทีเรี ยแทรกซ้อน และทาให้เกิคความเสี ยหายอย่างรุ นแรง ระหว่างท่อพบการสะสมของเม็ดเลือด haemocyte ซึ่ งจัดเป็ น
การตอบสนองการอักเสบ การศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคด้วยการสอบถามข้อมูลการจัดการฟาร์ มจาก
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยง พบว่าเกษตรกรมีการจัดการความหนาแน่นของกุง้ ที่ปล่อย ก่อนทาการเลี้ยงได้มีจดั การบ่อ และน้ าก่อนปล่อย
เลี้ยงกุง้ มีการเลือกแหล่งที่มาของลูกพันธุ์ที่น่าเชื่อถือ ใช้ลูกกุง้ ระยะพี 10 หรื อมากกว่า มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของลูก
พันธุ์ มีการชาลูกพันธุ์ก่อนปล่อยลงในบ่อดิน มีการจัดการด้านอาหาร มีการใช้ probiotic ผสมอาหารให้กงุ้ กิน ในระหว่าง
การเลี้ยงมีการดูดตะกอนเลน และเติมน้ าที่ผา่ นการฆ่าเชื้อทุกวัน รวมไปถึงการเติมจุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์ลงในน้ า มีการเฝ้า
ระวังโรคที่ดี มีการติดตามข้อมูลการเฝ้าระวังและการแก้ไขปั ญหา
คาสาคัญ : โรคอาการตายด่วน, โรคตับและตับอ่อนวายแบบเฉี ยบพลันของกุง้ ขาววานาไม
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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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บทนา
การเลี้ยงกุง้ ขาววานาไมมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิ จของประเทศไทยในด้านอุตสาหกรรมและการส่ งออกเป็ น
อย่างมาก เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นผูน้ า และมีความสามารถในการผลิตกุง้ ขาววานาไมเป็ นอันดับหนึ่ งของโลก แต่พบว่า
เมื่อปี 2556 ปริ มาณผลผลิตกุง้ ของไทยอยูท่ ี่ 250,000 ตัน ลดลงจากปี 2555 อยูท่ ี่ 540,000 ตัน หรื อลดลงประมาณร้อยละ 45
ทาให้ประเทศไทยสู ญเสี ยตาแหน่ งผูน้ าการส่ งออกในตลาดหลักที่ สาคัญ (สถาบันวิจยั สุ ขภาพสัตว์น้ าชายฝั่ ง, 2557) ทั้งนี้
ผูผ้ ลิตในอีกหลายๆ ประเทศก็ประสบปั ญหาเช่นเดียวกันคือ ปั ญหาการเกิดโรคตับวายเฉี ยบพลัน (Acute Hepatopancreatic
Necrosis Disease, AHPND) หรื อเรี ยกว่าโรคตายด่วน (Early Mortality Sym- drome, EMS) ระบาด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการ
เพาะเลี้ยงกุง้ ขาววานาไมเป็ นวงกว้าง การเกิดโรคตับวายเฉี ยบพลันมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรี ย V. parahaemolyticus ชนิ ดที่มี
การสร้างสารพิษ เพื่อเข้าไปทาลายตับและตับอ่อน อาการของกุง้ ที่พบคือ ในระยะแรกนั้นไม่พบการติดเชื้อโรค และไม่พบ
การอักเสบ แต่เมื่อเกิดการตายของกุง้ พบการอักเสบอย่างเฉี ยบพลันของเนื้อเยือ่ ตับและตับอ่อน โดยกุง้ ที่ติดโรคจะเริ่ มทยอย
ตายตั้ง แต่ 10-14 วัน หลัง จากปล่ อ ยลู ก กุ้ ง ลงสู่ บ่ อ เลี้ ยง บางรายพบอัต ราการตายถึ ง 100 เปอร์ เ ซนต์ โดยปกติ V.
parahaemolyticus สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดีในอุณหภูมิ 9.5-45 องศาเซลเซียส มักพบตามสภาพแวดล้อมทัว่ ไป ในระบบการ
เพาะเลี้ยงกุง้ ขาววานาไม แบคทีเรี ยชนิดนี้ใช้สารอินทรี ยเ์ ป็ นแหล่งอาหารในการเพิ่มจานวนและเจริ ญเติบโต ทาให้สามารถ
พบเชื้อแบคทีเรี ยชนิ ดนี้ ได้ในตะกอนสารอินทรี ยท์ ี่เกิด จากของเสี ยสะสมในระหว่างการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้แก่ อาหารที่
เหลือ ของเสี ยจากการขับถ่ายของกุง้ ซากกุง้ ที่ตายระหว่างการเลี้ยง เป็ นต้น ส่ งผลให้แบคทีเรี ยชนิ ดนี้ สามารถแพร่ กระจาย
และเจริ ญเติบโตได้ดีใ นระบบการเลี้ยง อาการของโรคตับวายเฉี ยบพลันหรื อโรคตายด่ วน ทาให้เกิ ดการตายของกุง้ เป็ น
จานวนมาก ความเสี ยหายของการเพาะเลี้ยงกุง้ เมื่อเกิดการระบาดของโรคตับวายเฉี ยบพลัน ในอาเภอเมืองและอาเภอคลอง
เขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา บริ เวณปากน้ า ประแส ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง และตาบล บางกะไชย อาเภอ
แหลมสิ งห์และ ตาบล ตะกาดเง้า อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ประมาณความเสี ยหายร้อยละ 40 การตรวจวินิจฉัย โรคตับ
วายเฉี ยบพลันประกอบด้วย การเพาะแยกเชื้ อแบคทีเรี ย ร่ วมกับการตรวจลักษณะทางพยาธิ วิทยา และเทคนิ ค polymerase
chain reaction (PCR) (Flegel, 2012; Lightner, 2012) ในการศึกษาความชุกของโรค และความสัมพันธ์ของปั จจัยเสี่ ยงต่อการ
เกิ ดโรคอาการตายด่ วนของกุ้งขาววานาไมในจังหวัดสุ ร าษฏร์ ธ านี ซึ่ งจะทาให้ทราบถึ ง ความชุ กของโรคและปั จจัย ที่
ก่ อให้เกิ ดโรค เพื่อนาไปสู่ แนวทางการจัดการ และป้ องกันปั จจัยต่างๆ มี ผลทาให้กุ้งรอดจากการเกิ ดโรคตายด่วน หรื อ
ประสบความส าเร็ จ ในการเลี้ ยงได้ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ งจะเป็ นการลดความสู ญ เสี ย ต่ อ อุ ต สาหกรรมกุ้ง ไทย ทั้ง ระบบตั้ง แต่
ผูป้ ระกอบการเพาะเลี้ยงกุง้ ผูป้ ระกอบ การผลิตอาหารและปั จจัยการผลิตต่างๆ ตลอดจนผูป้ ระกอบการแปรรู ปกุง้

วิธีดาเนินการวิจัย
1. พื้นทีใ่ นการศึกษา
การศึกษาความชุกของโรคและความสัมพันธ์ของปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วน ของกุง้ ขาววานาไม ใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
2. ตัวอย่ างและการเก็บตัวอย่ าง
ผูว้ จิ ยั เก็บตัวอย่างกุง้ ขาววานาไม โดยการสุ่มตัวอย่างกุง้ จานวน 30 ตัว ซึ่งอ้างอิงมา จากค่าความชุกคาดหวังที่ 10%
ที่ ค่าความเชื่ อมัน่ ที่ 95% จากจานวนฟาร์ มกุง้ ขาววานาไมด์ใน จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ท้ งั หมด 84 ฟาร์ ม เป็ นจานวน 8 ฟาร์ ม
ในช่วงระหว่างเดือน กรกฏาคม ถึง 30 กันยายน 2558 ทาการสุ่ มเก็บตัวอย่างมาด้วยการทอดแหในบ่อที่ปล่อยกุง้ ในบ่อเลี้ยง
ช่ ว ง 20-30 วัน แรก น ามาเก็ บ อวัย วะเป้ า หมายในห้อ งปฏิ บัติด้ว ยวิธี ปลอดเชื้ อ ซึ่ ง อวัย วะเป้ าหมายคื อ ตับ และตับอ่อน
(hepatopancreas)
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3. เทคนิคทางจุลชีววิทยา
นากุง้ ตัวอย่างมาแยกเชื้ อแบคทีเรี ยจากตับและตับอ่อน โดยชัง่ ตับและตับอ่อน 1 กรัม ใส่ ในโกร่ งบดที่น่ ึ งฆ่าเชื้อ
แล้ว จากนั้นเติม alkaline peptone water และ 3% NaCl นาไปปั่ นด้วยเครื่ องปั่ นเหวี่ยงที่ ความเร็ ว 8,000 รอบต่อนาที นามา
ผสมกับ alkaline peptone water 10 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง จากนั้นนามา spread plate
ลงบนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ Thiosulphate Citrate Bile Salt Sucrose (TCBS) บ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 25 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 24-48
ชัว่ โมง และพิสูจน์เชื้อ V. parahaemolyticus ด้วยวิธีทางชีวเคมี
4. เทคนิคทางจุลพยาธิวทิ ยา
นาตับและตับอ่อนของกุง้ ขาววานไมในตะกร้าเตรี ยมชิ้นเนื้ อ แช่ในน้ ายาตรึ งสภาพ Davidson’s fixation เป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง จากนั้นนาตะกร้าเตรี ยมชิ้นเนื้ อใส่ เครื่ อง tissue processing จากนั้นทาบล๊อคชิ้นเนื้ อ และตัดชิ้นเนื้ อด้วยเครื่ องตัด
ชิ้นเนื้อความหนาสาหรับ trimming 50 ไมโครเมตร และ sectioning 5 ไมโครเมตร ตัดบล๊อคชิ้นเนื้อให้เป็ นแถบต่อกันเหมือน
ริ บบิ้น ประมาณ 6-7 แถบ วางลงในอ่างน้ าอุ่นที่มีอุณหภูมิประมาณ 43-45 องศาเซลเซี ยส ใช้สไลด์ตกั แถบชิ้นเนื้ อ และนา
แผ่นสไลด์ที่ได้ไปอบในตูล้ มร้อน ย้อมสี ชิ้นเนื้อเยือ่ ด้วยสี haematoxylin and eosin
ปิ ดสไลด์ ด้ว ยกระจกปิ ดสไลด์ โดยใช้ mountants (dibuthylphthalate-polystyrene-xylene) เป็ นตัว กลางเชื่ อ ม
ระหว่างชิ้นเนื้อเยือ่ บางๆที่อยูบ่ นกระจกสไลด์กบั กระจกปิ ดสไลด์ เพื่อปิ ดและป้ องกัน แผ่นเนื้อเยือ่ ที่ได้จากการย้อมสี และทา
ให้เหมาะสม ที่จะนาสไลด์ที่ได้มาตรวจความผิดปกติทางพยาธิวทิ ยา
5. ปัจจัยเสี่ยงต่ อการเกิดโรคอาการตายด่ วนของกุ้งขาววานาไม
ปั จ จัย เสี่ ย งที่ ต ้อ งการศึ กษา ได้แ ก่ คุ ณ ภาพลู ก กุ้ง ระยะในการปล่ อ ยลู ก กุ้ง การจัด การเลน ก้น บ่ อ การบ าบัด
สารอินทรี ยท์ ี่พ้นื ก้นบ่อ การเติมน้ าเข้าบ่อเลี้ยง การควบคุมเชื้อแบคทีเรี ยในตัวกุง้ ระหว่างการเลี้ยง ซึ่งในการศึกษาปั จจัยเสี่ ยง
ดังกล่าวจะทาแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อให้สามารถเข้าถึงปั จจัยเสี่ ยงดังกล่าว
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
รวบรวมข้อมูลกุ้งขาววานาไมที่ เป็ นโรคอาการตายด่ วนหรื อตับและตับอ่อนวายเฉี ยบพลันจากเทคนิ คทางจุล
ชีววิทยา และเทคนิคทางจุลพยาธิวทิ ยา มาคานวนหาเปอร์เซนต์ของความชุกของโรคอาการตายด่วน และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยง
ของการเกิดโรคอาการตายด่วน ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติเชิงพรรณนาในรู ปร้อยละ

ผลและวิจารณ์ผล
การศึกษาหาความชุกของโรคอาการตายด่ วน หรื อตับและตับอ่ อนวายแบบเฉียบพลันในกุ้งขาววานาไม จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี
จากผลการศึ กษาความชุกของโรคอาการตายด่ วนในกุง้ ขาววานาไม จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี โดยการเก็บตัวอย่าง
จานวน 240 ตัว จากจานวนฟาร์มกุง้ 8 ฟาร์ม ฟาร์มละ 30 ตัว ทาการสุ่มจับด้วย การทอดแห และเก็บอวัยวะเป้ าหมาย คือ ตับ
และตับอ่อน มาเพาะแยกเชื้อแบคทีเรี ย และทดสอบคุณสมบัติชีวเคมี พบเชื้อแบคทีเรี ย V. parahaemolyticus เป็ นจานวน 93
ตัวอย่าง และในตัวอย่างที่ พบ V. parahaemolyticus จากการเพาะแยกเชื้ อ และทดสอบคุณสมบัติชีวเคมี พบรอยโรคจาก
เทคนิ คทางจุลพยาธิ วิทยา ที่บ่งบอกว่าเป็ นโรคตับและตับอ่อนวายแบบเฉี ยบพลัน เป็ นจานวน 27 ตัวอย่าง คิดเป็ นความชุก
ของโรคอาการตายด่วน หรื อ ตับและตับอ่อนวายแบบเฉี ยบพลันในกุง้ ขาววานาไมด์เท่ากับ 11.25 เปอร์เซ็นต์
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ภาพที่ 1 ความเสื่ อมเริ่ มจากปรากฏจากส่วนต้นของท่อไปส่วนปลายท่อตับและตับอ่อน

ภาพที่ 2 มีการลดลงของเซลล์เยือ่ บุท่อตับและตับอ่อนชนิด R B และ F
การศึ กษาความสั มพันธ์ ของปัจจัยเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคอาการตายด่ วน หรื อตับและตับอ่ อนวาย แบบเฉี ยบพลันในกุ้งขาว
วานาไมด์ จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี
จากผลการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคอาการตายด่ ว นในกุ้ง ขาววานาไมด์ จัง หวัด
สุ ราษฏร์ ธานี โดยการสอบถามข้อมูลการจัดการในฟาร์ มเพาะเลี้ ยงกุ้งขาววานาไมด์ดว้ ย การทาแบบสอบถาม จากการ
สอบถามเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงพบว่า เกษตรกรทุกรายพบโรคตายด่วนคิด เป็ น 100 % ได้สัมผัสกับปั จจัยเสี่ ยงที่มีต่อการเกิดโรค
โดยผูว้ จิ ยั ได้แยกประเด็น และคานวนออกมา ในรู ปของร้อยละ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 3 ปั จจัยเสี่ ยงที่มีผลต่อการเกิดโรคที่มีการสอบถามเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
ปั จจัยเสี่ ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค
เปอร์เซนต์
จานวนกุง้ ที่ปล่อยต่อบ่อในอัตรา 150,000 ตัวต่อไร่
62.5
ก่อนทาการเลี้ยง เกษตรกรได้ทาการดูดตะกอนเลนทิ้ง
87.5
ก่อนทาการเลี้ยง เกษตรกรมีการฆ่าเชื้อในบ่อ
100
ก่อนทาการเลี้ยง เกษตรกรมีการฆ่าเชื้อในน้ า
100
ก่อนทาการเลี้ยง เกษตรกรมีตรวจเช็คคุณภาพน้ า และปรับคุณภาพน้ า
100
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แหล่งที่มาของลูกพันธุ์ น่าเชื่อถือได้
เกษตรกรใช้ลูกกุง้ ระยะพี 10 และมากกว่า
เกษตรกรมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของลูกพันธุ์
เกษตรกรมีการชาลูกพันธุ์ก่อนปล่อยลงในบ่อดินก่อน
ทุกครั้งที่ให้อาหาร มีอาหารเหลืออยู่
เกษตรกรมีการให้อาหารพวก probiotic แก่กงุ้
ในระหว่างการเลี้ยง มีการดูดตะกอนเลนทุกวัน
ในระหว่างการเลี้ยง มีการเติมน้ าที่ผา่ นการฆ่าเชื้อ
ในระหว่างการเลี้ยง เกษตรกรมีการเติมจุลลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์ลงในน้ า
เกษตรกรมีการตรวจคุณภาพน้ าทุกวัน
เกษตรกรมีการเฝ้าระวังโรค
เกษตรกรเมื่อเห็นกุง้ ตายมีการตักทันทีหรื อไม่
เกษตรกรมีการติดตามข้อมูลการเฝ้าระวังโรค และการแก้ไขปั ญหา
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการสารวจความชุ กของโรคอาการตายด่วนในกุง้ ขาววานาไมด์ จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ในช่วงระหว่างเดื อน
กรกฏาคม ถึง กันยายน 2558 พบความชุกของโรคเท่ากับ 11.25 เปอร์เซนต์ ซึ่งมีค่าต่ากว่าการศึกษาที่ผา่ นมาในจังหวัดระยอง
และจัน ทบุ รีที่ค่ า ความชุ ก ของโรคเท่ า กับ 33.4 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง การวินิ จ ฉัยโรคอาการตายด่ ว นหรื อ ตับ และตับอ่ อนวาย
แบบเฉี ยบในงานวิจยั ครั้งนี้ ทาโดยการเพาะแยกเชื้ อแบคที เรี ยและทดสอบคุ ณสมบัติของเชื้ อแบคที เรี ย เพื่อตรวจหาเชื้ อ
แบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus และนาเนื้อเยือ่ ตับและตับอ่อนที่มีการตรวจพบเชื้อแบคทีเรี ยชนิดนี้มาศึกษาทางจุลพยาธิ
วิทยา ซึ่ งในงานวิจยั ครั้งนี้ พบลักษณะรอยโรคที่ สาคัญคือ พบความเสื่ อมของเนื้ อเยื่อตับและตับอ่อนแบบเฉี ยบพลัน โดยมี
การลดลงของเซลล์เยื่อบุ ท่อตับ และตับอ่อนชนิ ด R B และ F ตามลาดับ และมีการลดกระบวนการ mitotic activity ของ
เซลล์ชนิ ด E ซึ่ งการเสื่ อมดังกล่าวจะเริ่ มจากส่ วนต้น (proximal) ไปยังส่ วนท้าย (distal) ร่ วมกับ การสู ญเสี ยการทางานของ
เซลล์เยือ่ บุท่อตับและตับอ่อนชนิด R B F และ E และพบเซลล์เยือ่ บุท่อตับและตับอ่อนมีนิวเคลียสขนาด ใหญ่ (karyomegaly)
และเซลล์จะมีลกั ษณะกลมขึ้น และหลุดลอกเข้าไปในท่อตับและตับอ่อน เซลล์ที่หลุดลอกนั้นเป็ นอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรี ย
ให้เจริ ญเติบโต เป็ นผลให้สามารถพบเชื้ อแบคที เรี ยแทรกซ้อน และทาให้ตบั และตับอ่อนเกิ ดความเสี ยหายอย่าง รุ นแรง
ระหว่างท่อตับและตับอ่อนพบการสะสมหรื อรวมกลุ่มของเม็ดเลื อด haemocyte และ เซลล์เม็ดเลือด haemocytes ห่ อหุ ้ม
(haemocytes encapsulation) เนื้ อตายของท่อตับและตับอ่อน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Tran et al., 2014 และการศึกษา
ความสัมพันธ์ของปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วนในกุง้ ขาววานาไมด์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยการสอบถามข้อมูล
การจัดการฟาร์ มด้วยการทาแบบสอบถามจากเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง พบว่าเกษตรกรนิ ยม การปล่อย กุง้ จานวน 150,000 ตัวต่อไร่
เพียง 62.5 % ก่อนทาการเลี้ยงเกษตรกรส่วนใหญ่ ได้มีจดั การบ่อ และน้ าก่อนปล่อยเลี้ยงกุง้ ด้วยการดูดตะกอนเลนทิ้ง ฆ่าเชื้อ
ภายในบ่อ และก่อนปล่อยกุง้ มีการตรวจเช็คคุณภาพน้ าและปรับคุณภาพน้ าให้เหมาะสมต่อการเลี้ยง เกษตรกรส่ วนใหญ่มี
การเลือก แหล่งที่มาของลูกพันธุ์ที่น่าเชื่อถือ ใช้ลูกกุง้ ระยะพี 10 หรื อมากกว่า มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของลูกพันธุ์ แต่
ยังมีเพียง 50 % ของเกษตรกรทั้งหมดที่มีการชาลูกพันธุ์ก่อนปล่อยลงในบ่อดิน และเกษตรกรส่ วนใหญ่ มีการจัดการด้าน
อาหาร มีการใช้ probiotic ผสมอาหารให้กงุ้ กิน ในระหว่างการเลี้ยงมีการดูดตะกอนเลนและเติมน้ าที่ผ่านการฆ่าเชื้อทุกวัน
รวมไปถึงการเติมจุลินทรี ยท์ ี่มี ประโยชน์ลงในน้ า เกษตรกรส่ วนใหญ่มีการเฝ้าระวังโรคที่ดี เมื่อเห็นกุง้ ตายมีการตักขึ้นทิ้ง
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ทันที และเกษตรกรส่วนใหญ่มีการติดตามข้อมูลการเฝ้าระวังและการแก้ไขปั ญหา ดังนั้นจึงมีความเป็ นไปได้สูงที่การจัดการ
ปั จจัยเสี่ ยงที่ดีดงั กล่าวจึงเป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ มความสาเร็ จในการเลี้ยงกุง้ หรื อลดการตายของกุง้ ในขณะที่มีการระบาดของโรค
ตายด่วนได้ ซึ่งจากการสอบถามเชิงลึกพบว่าปั จจัยหนึ่งที่จะส่งเสริ มการเลี้ยงให้ประสบความสาเร็ จได้ชดั เจน คือ การจัดการ
บ่อและคุณภาพน้ าทั้งก่อนและ ระหว่างการเลี้ยง ที่จะต้องมีฉีดเลนและตากบ่อมากกว่า 1 เดือน มีการใช้ปูนขาวฆ่าเชื้อในดิน
หรื อ เทคนิคต่างๆ เพื่อบาบัดสารอินทรี ยท์ ี่พ้ืนก้นบ่อ การเลือกลูกพันธุ์จากฟาร์ มที่น่าเชื่อถือและใช้ ลูกพันธุ์ที่ระยะพี 15 ขึ้น
ไปในการปล่อยลงบ่อดิน หากได้ลูกพันธุ์ที่มีระยะพีนอ้ ยกว่าให้ทาการชาลูกกุง้ ก่อนปล่อยลงบ่อดิน เพราะกุง้ จะมีสุขภาพดี
และแข็งแรง สามารถต้านทานโรคได้มากขึ้น ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ เกษตรกรยังปล่อยในอัตราความหนาแน่นที่ มากกว่า
แสนตัวต่อไร่ ซึ่ งอาจจะ เป็ นการจัดการที่ยงั คงไม่เหมาะสมอยู่ เนื่ องจากการปล่อยที่ความหนาแน่นสู งจะทาให้มีการสะสม
ของสารอินทรี ยใ์ นบ่อที่สูง และเป็ นอาหารให้แก่แบคทีเรี ยเจริ ญเติบโต การเฝ้าระวังโรค เกษตรกร ส่วนใหญ่เห็นความสาคัญ
รวมไปถึงเกษตรกรมีการสร้างเครื อข่ายหรื อจัดประชุม เพื่อติดตามข้อมูล การเฝ้ าระวังและการแก้ไขปั ญหา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเลี้ยงกับเกษตรกรที่ประสบความ สาเร็ จ เพื่อนามาปรับใช้กบั ฟาร์มของตนเอง
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ผลของการเคลือบผิวอิมัลชันนา้ มันปาล์มต่ อการเก็บรักษาเงาะและแครอท
Effect of Palm Oil Emulsion Waxing on the Storage of Rambutans and Carrots
รุ่ งทิพย์ จูฑะมงคล1*กาญจนา นวลแก้ว2สุกญั ญา โรจนจิรางกูร2
Rungtip Jutamongkon1*Kanjana Nuangkao2 and Sukalaya Rojanajiragon2
บทคัดย่ อ
การเคลือบผิวเงาะและแครอทด้วยอิมลั ชันไข 3 สู ตรคือ อิมลั ชันไขปาล์ม (PS) อิมลั ชันไขผสมปาล์มกับคาร์ นูบา
(CP)และไขคาร์ นูบา(CW)ซึ่ งผลิ ตขึ้นเองที่ ระดับความเข้มข้นไขต่างกัน 4 ระดับแล้วจึ งตรวจสอบการเปลี่ ยนแปลงทาง
กายภาพและทางเคมีของเงาะและแครอทพบว่าการเปลี่ยนแปลงของเงาะและแครอทเคลือบด้วยอิมลั ชันไขทั้ง 3 สูตรมีผลต่อ
การลดการสู ญเสี ยน้ าหนักได้เด่นชัด เงาะเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์มความเข้มข้นไข 10 เปอร์ เซ็นต์สูญเสี ยน้ าหนัก 6.10
เปอร์ เซ็ นต์ เที ยบกับไม่เคลื อบไขสู ญเสี ยน้ าหนัก 17.10 เปอร์ เซ็ นต์เมื่อเก็บไว้ 10 วันที่ อุณหภูมิ 4°ซ แครอทเคลื อบด้วย
อิ มลั ชันไขปาล์มเข้มข้นไข 8 เปอร์ เซ็ นต์ สู ญเสี ยน้ าหนัก 16.20 เปอร์ เซ็ นต์ เที ยบกับไม่เคลื อบไขสู ญเสี ยน้ าหนัก 44.14
เปอร์ เซ็นต์เมื่อเก็บไว้ 8 วันที่อุณหภูมิ 29-32 °ซ การเปลี่ยนแปลงความแน่นเนื้อปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าทั้งหมดปริ มาณ
กรดทั้งหมดของเงาะและแครอทเคลือบไขน้อยกว่าที่ไม่เคลือบไข
คาสาคัญ: ไขปาล์ม,ไขคาร์นูบา, อิมลั ชันไข, 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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บทนา
ประเทศไทยมีผกั และผลไม้สดมากมายหลายชนิ ดในปริ มาณมากพอที่จะส่ งขายอาเซี ยนได้ ปริ มาณผักส่ งออก 87
ตัน มูลค่า 1,425 ล้านบาท ปริ มาณผลไม้ส่งออก 605 ตัน มูลค่า 12,967 ล้านบาท พ.ศ. 2557 (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
,2558) แต่มีการสู ญเสี ยหลังการเก็บเกี่ยว ดังนั้นการปฏิบตั ิการหลังเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ช่วยลดการสู ญเสี ยและ
ทาให้ผกั และผลไม้สด มีสีสวยเป็ นที่ดึงดูดใจของผูบ้ ริ โภคเมื่อถึงจุดหมายปลายทางเป็ นการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลอี กด้วย
การให้ความเย็นในระหว่างการขนส่ งเพียงอย่างเดียวมีขอ้ เสี ยคือทาให้ผลสุ กผิดปกติและคุณภาพลดลง การเคลือบไขเป็ น
วิธีการที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายเสริ มการใช้หอ้ งเย็นซึ่ งช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ป้ องกันการคายน้ าและทาให้ลกั ษณะปรากฏ
ดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
ในประเทศจีนเมื่อศตวรรษที่ 12 และ 13 การเคลือบไขช่วยชะลอการแห้งของผลไม้รสเปรี้ ยว ไขพาราฟิ นร้อนใช้เคลือบ
ผลไม้รสเปรี้ ยวในประเทศอเมริ กาในปี ค.ศ.1930 และไขคาร์ นูบาและอิมลั ชันน้ ามันในน้ า (O/W)ใช้เคลือบผักผลไม้สด
ตั้งแต่ ค.ศ. 1950 มีความพยายามที่จะใช้น้ ามันพืชและไขพืชจากธรรมชาติแทนการใช้ไขจากปิ โตรเลียมและจากสัตว์ เพราะ
ส่ งผลต่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภคและเป็ นแหล่งวัตถุดิบใหม่ (Baldwin และคณะ,1997) นอกจากนี้ มีการทดลองผลิตอิมลั ชันโพลี
แซคคาไรด์ผสมน้ ามันถัว่ เหลืองเคลือบมะนาวและเลมอนยืดอายุการเก็บรักษา (John, 1994)ผลของการเคลือบแครอทจะให้สี
แดงเข้ม กาจัดลักษณะสี เทาและรอยแตกของแครอท(Platenius, 1939) เมื่อศึกษาผลของการเคลือบผิวพบว่าผลเงาะที่เคลือบ
ด้ว ย sucrose fatty acid ester ที่ ค วามเข้ม ข้น 1 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู มิ 13 องศาเซลเซี ย ส สามารถชะลอการ
เปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การสูญเสี ยน้ าหนัก ปริ มาณกรดทั้งหมดที่ไตเตรทได้ ปริ มาณของแข็งทั้งหมดที่ละลาย
น้ า การเกิ ดสี น้ าตาลของขนและการเกิ ดสี น้ าตาลของเปลือกเงาะได้ดีที่สุด มีอายุการเก็บรักษา 11 วัน(สมัครและนพรัตน์,
2558)เมื่อเคลือบผิวเงาะโรงเรี ยนด้วย sucrose fatty acidester: M-1695, P-1670 และ S-1670 ที่ความเข้มข้น 3,000 ppm เก็บที่
อุณหภูมิ 2 ± 1°ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 90 เปอร์ เซ็นต์ พบว่าเงาะไม่เคลือบผิวมีอายุการเก็บนาน 8-10 วัน ส่ วนเงาะเคลือบผิวมี
อายุการเก็บ 12 วัน เงาะเคลือบผิวที่ M-1695 มีคุณภาพดีที่สุดทั้งภายในและภายนอก เงาะเคลือบผิวทั้งสามชนิ ดมีอตั ราการ
ผลิ ตเอทธิ ลีน การสู ญเสี ยน้ าหนัก การเปลี่ ยนสี และกลิ่ นรสลดลง (Srilaong และคณะ, 1998 )และที่ เคลื อบผิวด้วยสาร
Sucrose fatty acid ester (M1695) ความเข้มข้นร้อยละ 0.1, 0.3, 0.5 และ 0.7 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซี ยสพบว่าทุก
ความเข้มข้นมีผลต่อการชะลอการเสื่ อมสภาพของผลเงาะได้ดีกว่าผลเงาะที่ไม่ได้เคลือบผิว โดยลดการสูญเสี ยน้ าหนัก อัตรา
การหายใจ อัตราการผลิตเอทิ ลีนและชะลอการเปลี่ยนแปลงของสี เปลือก แต่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความแน่ น เนื้ อ
ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ และปริ มาณกรดที่ไตเตรทได้ โดยมีอายุการเก็บรักษานาน 12 วัน(Laddawan , 2006)
ดังนั้นการผลิตอิมลั ชันไขปาล์ม และอิมลั ชันไขปาล์มผสมคาร์ นูบาที่เหมาะสมเพื่อเคลือบผักและผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บ
รั ก ษาจึ ง เป็ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า ปาล์ม ที่ เ ป็ นพื ช เศรษฐกิ จ มาทดแทนไขจากสั ต ว์ เช่ น ขี้ ผ้ ึ ง หรื อ น้ ามัน ถั่ว เหลื อ ง เป็ นต้น
วัตถุประสงค์การทดลองนี้ศึกษาพฤติกรรมการเก็บรักษาเงาะและแครอทเคลือบอิมลั ชันไขที่ผลิตขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
1. เตรี ยมอิ ม ัล ชัน ไขคาร์ นู บ า (CW) ตามสู ต รและวิ ธี ข อง Warth (1956) ที่ เ ป็ นสู ต รอิ ม ัล ชัน ไขมาตรฐาน
ประกอบด้วย ไขคาร์ นูบา 121 กรัม กรดโอเลอิก 37 กรัม ไตรเอทธาโนลามีน 22กรัม น้ า 56 กรัมและ ไขพาราฟิ น 48 กรัม
จากนั้นให้เตรี ยมอิมลั ชัน ไขผสมปาล์มกับคาร์นูบา (CP) ในอัตราส่วน 50:50 ที่อตั ราส่วนของไตรเอทธาโนลามีนต่อกรด
โอเลอิกโดยน้ าหนัก คือ 28 : 43 และเตรี ยมอิมลั ชันไขปาล์ม (PS) โดยใช้ไขปาล์ม 121 กรัม กรดโอเลอิก 42 กรัม ไตรเอทอา
โนลามีน 28 กรัม น้ า 56 กรัม และไขพาราฟิ น 48 กรัม
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2. เตรี ยมเงาะล้างทาความสะอาดด้วยเบนโนบิล 1000 ppm ผึ่งให้แห้ง แครอทล้างทาความสะอาดด้วยโซเดียมไฮ
โปคลอไรด์ 20 ppm ผึ่งให้แห้ง นาเงาะและแครอทมาจุ่ม อิมลั ชันไขที่เจือจางแล้วนาผักผลไม้ท้ งั หมดมาวางบนตะแกรงผึ่ง
ให้แห้งภายใต้พดั ลม
3. ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของผักและไม้เคลือบไข โดยนาเงาะและแครอทไปวางบนกะบะและเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 4 ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 98-100 เปอร์ เซ็นต์ และ 29-32 ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 40-70 เปอร์ เซ็นต์ วางแผนการ
ทดลองแบบ 3x5 factorial in CRD การทดลองประกอบด้วย 2 ปั จจัยคือ ชนิดและความเข้มข้นไข ดังนี้คือ
ทรี ตเมนท์ที่ 1 ไม่เคลือบไข
ทรี ตเมนท์ที่ 2 เคลือบด้วยอิมลั ชันไข 4 เปอร์เซ็นต์
ทรี ตเมนท์ที่ 3 เคลือบด้วยอิมลั ชันไข 6 เปอร์เซ็นต์
ทรี ตเมนท์ที่ 4 เคลือบด้วยอิมลั ชันไข 8 เปอร์เซ็นต์
ทรี ตเมนท์ที่ 5 เคลือบด้วยอิมลั ชันไข 10 เปอร์เซ็นต์
4. การเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ สี และการเหี่ ยวลงของตัวอย่างผักผลไม้ที่เคลือบไขและไม่เคลือบไขที่ความ
เข้มข้นต่าง ๆ กัน
5. การสูญเสี ยน้ าหนัก แบ่งเงาะมาทรี ตเม็นท์ละ 2 ซ้ า ๆ ละ 4 ผลและแครอทมาชัง่ น้ าหนักทรี ตเม็นท์ละ 2 ซ้ า ๆละ
2 ผล
ชัง่ น้ าหนักเงาะทุก 2 6 8 และ 10 วัน และชัง่ แครอททุก 1 3 5 และ 7 วัน
เปอร์เซ็นต์น้ าหนักที่สูญเสี ย = น้ าหนักก่อนการเก็บรักษา- น้ าหนักหลังการเก็บรักษา x 100
น้ าหนักก่อนการเก็บรักษา
6. การเปลี่ยนแปลงความแน่นเนื้ อ แบ่งแครอทมาทาทรี ตเม็นท์ละ 2 ซ้ า ๆละ 2 ผล แครอทจะวัดที่บริ เวณกึ่งกลาง
ทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 2 จุดห่างกัน ปอกเปลือกก่อนวัดด้วย Effegi เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร หน่วยเป็ นกิโลกรัมในวันที่ 2,
4, 6, และ 8 วัน
7. ปริ มาณกรดทั้งหมด แบ่งเงาะมา 2 ซ้ า ๆ ละ 4 ผลคั้นน้ าและกรองด้วยผ้าขาวบางและวัดปริ มาณกรดทั้งหมด
เปอร์เซ็นต์กรดซิตริ ก = NaOH( N) x ปริ มาตร(ml) x 0.06404 x 100
ปริ มาณน้ าคั้น(ml)
8. ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าทั้งหมด แบ่งแครอทมาทา 2 ซ้ า ๆ ละ 2 ผล ส่ วนเงาะแบ่งมา 2 ซ้ า ๆ ละ 4 ผลมาคั้น
น้ ากรองด้วยผ้าขาวบางและวัดด้วยเครื่ องรี แฟรกโตมิเตอร์

ผลและวิจารณ์ผล
1. การเปลีย่ นแปลงลักษณะปรากฏ
ลักษณะปรากฏเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างเงาะไม่เคลือบไขและเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์มความเข้มข้นไขต่างกัน
เก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 4ซ. ความชื้ นสัมพัทธ์ เปอร์ เซ็นต์ พบว่าเงาะที่ ไม่เคลือบไขมีสีแดงทึบและเหี่ ยวสู ญเสี ยน้ าหนักไป
14.15 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที่ผลเคลือบไขความเข้มข้นไข 4 และ 6 เปอร์ เซ็นต์คงเป็ นสี แดง สู ญเสี ยน้ าหนัก 9.55 และ 9.30
เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ ส่ วนผลเคลือบไขความเข้มข้นไข 8 และ 10 เปอร์ เซ็นต์คงเป็ นเป็ นสี แดงสู ญเสี ยน้ าหนักไป 7.30 และ
5.05 เปอร์ เซ็ นต์ในวันที่ 8 ตามลาดับ เงาะที่ เคลื อบด้วยอิมลั ชันไขผสมปาล์มกับคาร์ นูบาและไขคาร์ นูบาให้ผลลักษณะ
เดียวกันและสอดคล้องกับผลการทดลองของ Mendoza และคณะ(1972) ซึ่ งพบว่าการเคลือบผิวเงาะที่ความเข้มข้นไขสูงขึ้น
สูญเสี ยน้ าหนักน้อยกว่าที่ความเข้มข้นไขต่าและไม่เคลือบไข
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การสูญเสียนา้ หนัก(เปอร์ เซ็นต์ )

ลักษณะปรากฏเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างแครอทไม่เคลือบไขและเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์มความเข้มข้นไขต่างกันเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 29-32ซ.ความชื้ นสัมพัทธ์ 40-70 เปอร์ เซ็ นต์นาน 12 วัน พบว่าแครอทเคลื อบไขมี สี ไม่ แตกต่ างกับไม่เคลื อบไข
สอดคล้องกับ Platenius (1939) ที่ กล่าวว่าการเคลือบไขแครอทคงสี แดงไว้ได้ดี แครอทที่ ไม่เคลือบไขและเคลือบไขไม่เห็ น
อาการเหี่ ยวเฉาชัดเจนซึ่ งแครอทที่ ไม่เคลือบไขสู ญเสี ยน้ าหนักไป 44.14 เปอร์ เซ็นต์ในวันที่ 7 ขณะที่ แครอทเคลือบไขความ
เข้มข้นไข 4, 6, 8 และ10 เปอร์ เซ็นต์สูญเสี ยน้ าหนักไป 22.67, 19.27, 17.70 และ 16.20 เปอร์ เซ็นต์ตามลาดับ แครอทที่เคลือบ
ด้วยอิมลั ชันไขคาร์นูบาและไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาให้ผลในลักษณะเดียวกัน
การเคลือบไขช่วยชะลอการเปลี่ยนสี เขียวป้ องกันการเหี่ ยวเฉาและที่ความเข้มข้นมากขึ้นชะลอการเปลี่ยนสี นาน
มากขึ้นในเงาะ เนื่องจากการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนน้อยลงทาให้เกิดออกซิเดชันของคลอโรฟิ ลล์นอ้ ยลง(Wills และคณะ,
1981)และทาให้เอททิลีนที่ช่วยเสริ มให้มีการยอ่ยสลายของคลอโรฟิ ลล์ระหว่างการสุ กน้อยลง(Watada, 1986 )สอดคล้องกับ
ที่ Trout และคณะ (1952) ซึ่ งพบว่าการเคลื อบไขแอปเปิ ลช่ วยชะลอการเปลี่ ยนสี โดยพบว่าภายในผลมี ก๊าซออกซิ เจน
ปริ มาณน้อยกว่าไม่เคลือบไข แต่อิมลั ชันไขทั้ง 3 สูตรที่ทุกระดับความเข้มข้นไขไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสี ของแครอท
2. การสู ญเสียนา้ หนัก
การสูญเสี ยน้ าหนักของเงาะที่ไม่เคลือบไขและเคลือบไขเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 °ซ พบว่ามีแนวโน้มสู ญเสี ยน้ าหนัก
เพิ่มขึ้นตลอดอายุการเก็บรักษา เงาะไม่เคลือบไขสู ญเสี ยน้ าหนัก 14.15 เปอร์ เซ็นต์ ในวันที่ 8 มากกว่าเงาะที่เคลือบไขที่ทุก
ระดับความเข้มข้นไข เงาะที่เคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์มและไขผสมปาล์มกับคาร์นูบา 4 และ 6 เปอร์ เซ็นต์สูญเสี ยน้ าหนัก
มากกว่าที่ 8 และ 10 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนเงาะที่ เคลือบด้วยอิมลั ชันไขคาร์ นูบาที่ความเข้มข้นไข 4 เปอร์ เซ็นต์สูญเสี ยน้ าหนัก
มากกว่าที่ 6, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์
เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างเงาะที่ไม่เคลือบไขกับเคลือบไข, ที่ความ
เข้มข้นไข 4 และ 6 เปอร์ เซ็นต์เทียบกับ 8 และ 10 เปอร์ เซ็นต์ อิมลั ชันไขคาร์ นูบาและไขผสมปาล์มกับคาร์ นูบาเทียบกับ
อิมลั ชันไขปาล์ม(P < 0.05) ดังตารางที่ 1 และเมื่อเปรี ยบเทียบสู ตรอิมลั ชันไขทั้ง 3 ที่ความเข้มข้นไขที่สูญเสี ยน้ าหนักน้อย
ที่สุดเป็ นดังนี้คือ ผลที่เคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์ม ไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาและไขคาร์นูบาที่ความเข้มข้นไข 10 เปอร์เซ็นต์
สูญเสี ยน้ าหนัก 6.10, 14.7 และ 16.25 เปอร์เซ็นต์ในวันที่ 10 ตามลาดับดังภาพที่ 1 ดังนั้นควรเลือกอิมลั ชันไขปาล์มความ
เข้มข้นไข 10 เปอร์ เซ็นต์เคลือบเงาะซึ่ งจะมีความหนาของฟิ ล์มไขมากจึ งป้ องกันการสู ญเสี ยน้ าได้ดีที่สุด (Claypool และ
King, 1941)

control
10%PS
10%CP
10%CW

วัน

ภาพที่ 1 เปรี ยบเทียบอิมลั ชันไข 3 สูตรที่ความเข้มข้นไขต่างกันที่มีผลต่อการสูญเสี ยน้ าหนัก
เงาะน้อยที่สุดเก็บที่อุณหภูมิ 4 ๐ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 98-100 เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 1 เงาะเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์ม อิมลั ชันไขคาร์นูบา และอิมลั ชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาเมื่อเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 4 °ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 98– 100 เปอร์เซ็นต์ นาน 10 วัน
อิมลั ชันไข
การสูญเสี ยน้ าหนัก
ปริ มาณของแข็ง
ปริ มาณกรดทั้งหมด
(เปอร์เซ็นต์)
ทั้งหมด
(เปอร์เซ็นต์)
(องศาบริ กซ์)
b
ไขปาล์ม
13.90
17.50a
0.40a
ไขคาร์นูบา
16.74a
16.50b
0.34c
ไขผสมปาล์มและคาร์นูบา
16.13a
16.70b
0.36b
ความเข้มข้นไข
(เปอร์เซ็นต์)
ไม่เคลือบไข
17.10a
16.00d
0.500a
4
16.28ba
16.50c
0.266d
6
15.83b
17.00b
0.333c
8
13.90c
17.33ab
0.333c
10
12.35d
17.66a
0.400b

การสู ญเสี ยน้ าหนักของแครอทไม่เคลือบไขและเคลือบไขเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 29-32°ซ พบว่ามีแนวโน้มสู ญเสี ย
น้ าหนักเพิม่ ขึ้นตลอดอายุการเก็บรักษา แครอทไม่เคลือบไขสูญเสี ยน้ าหนักถึง 44.1 เปอร์เซ็นต์ในวันที่ 7 มากกว่าแครอทที่
เคลือบไขทุกระดับความเข้มข้นไข แครอทที่ เคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์มความเข้มข้นไขเพิ่มขึ้นสู ญเสี ยน้ าหนักน้อยลง
อิมลั ชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาที่ความเข้มข้นไข 4, 6 และ 10 เปอร์ เซ็นต์สูญเสี ยน้ าหนักมากกว่า 8 เปอร์ เซ็นต์ อิมลั ชัน
ไขคาร์นูบาที่ความเข้มข้นไข 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์สูญเสี ยน้ าหนักมากกว่า 4 และ 10 เปอร์เซ็นต์
เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างแครอทไม่เคลือบไขเทียบกับเคลือบไขที่
ทุกความเข้มข้นไข(P<0.05)แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างอิมลั ชันไขทั้ง 3 สูตร(P>0.05) ดังตารางที่
2 และเมื่อเปรี ยบเทียบสู ตรอิมลั ชันไขทั้ง 3 ที่ความเข้มข้นไขซึ่ งสู ญเสี ยน้ าหนักน้อยที่สุดดังภาพ 2 ดังนี้ คือ แครอทที่เคลือบ
ด้วยอิมลั ชันไขปาล์มและอิมลั ชันไขคาร์ นูบาความเข้มข้นไข 10 เปอร์ เซ็นต์ สู ญเสี ยน้ าหนัก 16.20 และ 21.25 เปอร์ เซ็นต์
แครอทที่เคลือบด้วยอิมลั ชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาความเข้มข้นไข 8 เปอร์เซ็นต์สูญเสี ยน้ าหนัก 18.05 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่
7 จะเห็นได้วา่ แครอทที่เคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์มสูญเสี ยน้ าหนักน้อยที่สุด เพราะอิมลั ชันไขคาร์นูบาและไขผสมปาล์มกับ
คาร์นูบาเคลือบได้ไม่ทวั่ ผิวหน้าแครอทที่มีผวิ หน้าไม่เรี ยบและมีคอร์ค (Claypool และ King, 1941) ทาให้น้ าซึมผ่านคิวติเคิล
และคอร์ คได้ดีกว่าสู ญเสี ยน้ าหนักมากกว่า ดังนั้นควรเลือกอิมลั ชันไขปาล์มความเข้มข้นไข 10 เปอร์ เซ็นต์เคลือบแครอทจึง
ป้ องกันการสูญเสี ยน้ าหนักได้ดีที่สุด
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control
10%PS
10%CP
10%CW

วัน

ภาพที่ 2 เปรี ยบเทียบอิมลั ชันไข 3 สูตรที่ความเข้มข้นไขต่างกันที่มีผลต่อการสูญเสี ยน้ าหนัก
แครอทน้อยที่สุดเก็บที่อุณหภูมิ 29-32 ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 40-70 เปอร์เซ็นต์
3. การเปลีย่ นแปลงปริมาณของแข็งทั้งหมดและปริมาณกรดทั้งหมด
เงาะไม่เคลือบไขจะมีปริ มาณของแข็งลดลงจาก 20 องศาบริ กซ์ เป็ น 16 องศาบริ กซ์ ส่วนเงาะที่เคลือบด้วยอิมลั ชัน
ไขทั้ง 3 สู ตร จะมีค่าลดลงเล็กน้อย เงาะที่เคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์มที่ระดับความเข้มข้นไข 10 เปอร์ เซ็นต์จะลดลงน้อย
ที่ สุด จาก 20.0 เป็ น 19.0 องศาบริ ก ซ์ สอดคล้อ งกับสู ญ เสี ย น้ า หนักน้อยที่ สุ ด ด้ว ย เงาะเป็ น non- climateric ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของปริ มาณน้ าตาล(Will และคณะ, 1981) จึงมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าปริ มาณ
ของแข็งทั้งหมดของเงาะเคลือบอิมลั ชันไขทั้งสามชนิ ดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างอิมลั ชันไขปาล์ม
เทียบกับไขคาร์ นูบาและไขผสมคาร์ นูบากับปาล์ม แต่ที่ระดับความเข้มข้นไข 6 และ 8 เปอร์ เซ็นต์ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ(P>0.05) ดังตารางที่ 1 เงาะที่เคลือบและไม่เคลือบไขมีการเปลี่ยนแปลงปริ มาณกรดทั้งหมดไม่แตกต่างกัน เงาะที่
ไม่เคลือบไขปริ มาณกรดเพิ่มขึ้นจาก 0.2 เปอร์เซ็นต์เป็ น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเงาะที่เคลือบอิมลั ชันไขทั้ง 3 สูตร ปริ มาณกรด
จะเพิ่มจาก 0.2 เปอร์เซ็นต์เป็ น 0.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อรับประทานรสชาติจะเหมือนเดิมไม่มีรสเปรี้ ยว
ปริ มาณของแข็งทั้งหมดของแครอทที่เคลือบอิมลั ชันทั้ง 3 สู ตร และไม่เคลือบไขจะเพิ่มขึ้นตลอดอายุการเก็บรักษา
แครอทที่ไม่เคลือบไขจะมีปริ มาณของแข็งจะเพิ่มจาก 8.05 เป็ น 17.17 องศาบริ กซ์ ส่วนแครอทที่เคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์ม
ที่ ระดับความเข้มข้น 10 เปอร์ เซ็นต์เพิ่มจาก 8 องศาบริ กซ์ เป็ น 8.05 องศาบริ กซ์ สอดคล้องกับเมื่อเคลือบอิมลั ชันไข
ปาล์ม 10 เปอร์ เซ็นต์สูญเสี ยน้ าหนักน้อยที่สุด และมีปริ มาณของแข็งเพิ่มขึ้นต่าที่สุด แครอทเป็ น non-climateric ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงของปริ มาณน้ าตาล(Will และคณะ, 1981)จึงมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าปริ มาณ
ของแข็งทั้งหมดของแครอทเคลือบอิมลั ชันไขทั้งสามชนิ ดพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ(P<0.05) แต่ที่
ระดับความเข้มข้นไข 6, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(P>0.05) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แครอทเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์ม อิมลั ชันไขคาร์นูบา และอิมลั ชันไขผสมปาล์มและ
คาร์นูบาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 29-32°ซ ความชื้นสัมพัทธ์ 40-70 เปอร์เซ็นต์นาน 8 วัน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------อิมลั ชันไข
สูญเสี ย
ความแน่นเนื้อ ปริ มาณของแข็งทั้งหมด
น้ าหนัก (กิโลกรัม)
(องศาบริ กซ์)
(เปอร์เซ็นต์)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ไขปาล์ม
24.00b
9.23b
9.20c
ไขคาร์นูบา
28.35a
10.17a
11.00a
ไขผสมปาล์มกับ 27.49a
10.33a
10.20b
คาร์นูบา
ความเข้มข้นไข
(เปอร์เซ็นต์)
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. การเปลีย่ นแปลงความแน่ นเนื้อ
การเปลี่ยนแปลงความแน่นเนื้อของแครอทดังนี้คือแครอทเริ่ มต้นมีความแน่นเนื้ อ 12 กิโลกรัม เมื่อสู ญเสี ยน้ าจะทา
ให้ความแน่นเนื้ อลดลง ค่าที่วดั ได้จะลดลงและเมื่อสู ญเสี ยน้ ามากขึ้นทาให้เนื้อเหนียวมาก วัดได้ค่าความแน่นเนื้ อมากขึ้น
อีกครั้ง ดังนั้นแครอทที่รักษาความแน่นเนื้อได้นานที่สุดจะมีค่าความแน่นเนื้ อลดลงน้อยและนานที่สุด(ก่อนเพิ่มขึ้นอีกครั้ง)
จึงดีที่สุด แครอทที่ไม่เคลือบไขในวันที่ 8 มีค่าความแน่นเนื้อ 11.5 กิโลกรัม อิมลั ชันไขปาล์มความเข้มข้นไข 10 เปอร์เซ็นต์
มีค่าความแน่นเนื้อ 8.5 กิโลกรัม อิมลั ชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาความเข้มข้นไข 8 เปอร์เซ็นต์มีค่าความแน่นเนื้อเป็ น 10.5
กิ โลกรั ม แครอทเคลื อบด้วยอิมลั ชันไขคาร์ นูบาที่ ความเข้มข้นไข 6, 8 และ 10 เปอร์ เซ็ นต์มีค่าความแน่ นเนื้ อเป็ น 9.5
กิโลกรัม แต่ควรเลือกความเข้มข้นไข 6 เปอร์เซ็นต์เพราะประหยัดไขได้มากแต่รักษาความแน่นเนื้อได้ดีเหมือนกัน
เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างแครอทไม่เคลือบไขกับเคลือบไข
ความเข้มข้นไขและสูตรอิมลั ชันไข(P>0.01) และเมื่อเปรี ยบเทียบอิมลั ชันไขทั้ง 3 สูตรที่ความเข้มข้นไขเก็บรักษาความแน่น
เนื้ อได้นานที่ สุดดังภาพที่ 3 พบว่า แครอทเคลื อบอิ มลั ชันไขปาล์มความเข้มข้น 10 เปอร์ เซ็ นต์ให้ค่าความแน่ นเนื้ อ 8.5
กิโลกรัม เมื่อเก็บรักษาไว้นาน 8 วัน มีความแน่นเนื้อสูงและรักษาความแน่นเนื้อได้นานกว่าอิมลั ชันไขอีกสองสูตร
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ความแน่ นเนือ้ (กก.)

10%PS
8%CP
6%CW
control
วัน

ภาพที่ 3 ความแน่นเนื้อของแครอทเคลือบด้วยอิมลั ชันไขความเข้มข้นต่างกันที่อุณหภูมิ 29-32 °ซ ความชื้นสัมพัทธ์
40-70 เปอร์เซ็นต์

สรุ ปผลการวิจัย
การเปลี่ยนแปลงของเงาะและแครอทเคลือบด้วยอิมลั ชันไขทั้ง 3 สู ตรมีผลต่อการลดการสู ญเสี ยน้ าหนักอย่างเด่นชัด
เงาะเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์มความเข้มข้นไข 10 เปอร์ เซ็นต์ สู ญเสี ยน้ าหนัก 6.10 เปอร์ เซ็นต์ เปรี ยบเทียบกับไม่เคลือบ
ไขสู ญเสี ยน้ าหนัก 17.10 เปอร์ เซ็ นต์เมื่ อเก็บไว้ 10 วันที่ อุณหภูมิ 4 °ซ แครอทเคลื อบด้วยอิ มลั ชันไขปาล์มเข้มข้นไข
8 เปอร์ เซ็นต์สูญเสี ยน้ าหนัก 16.20 เปอร์ เซ็นต์ เปรี ยบเที ยบกับไม่เคลือบไขสู ญเสี ยน้ าหนัก 44.14 เปอร์ เซ็นต์เมื่ อเก็บไว้
8 วันที่อุณหภูมิ 29-32 °ซ การเปลี่ยนแปลงความแน่นเนื้อ ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าทั้งหมด ปริ มาณกรดทั้งหมดของเงาะ
และแครอทเคลือบไขน้อยกว่าที่ไม่เคลือบไข
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ปริมาณความเข้ มข้ นของมะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ ซอสปรุ งสาเร็จ
The Concentration of Karanda for Prepared Sauces
บุษยมาลี ถนนทิพย์1* ดนุสรณ์ โอนหอม1 และ ศิรดา พุม่ พยุง2
Budsayamalee Tanontip 1* , Dnusorn Onhom 1 and Sirada Poompayung 1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่เหมาะสม คุณภาพ และการ
ยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ โดยทดลองจากตารับซอสผัดไทย 3 ตารับ เพื่อหาตารับที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับ นามาศึกษา
ปริ มาณเนื้ อมะม่วงหาวมะนาวโห่ทดแทนน้ ามะขามเปี ยก 3 ระดับ คือ ร้อยละ 50 60 และ 70 โดยวางแผนการทดลองแบบ
สุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete block Design, RCBD) นาไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะ
ที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส (ความข้นหนื ด) และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ
(9-point hedonic scale) นาผลมาวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test, (DMRT)
วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ นาผลที่ได้มาศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
จากการศึกษา ปริ มาณเนื้ อมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ใช้ทดแทนน้ ามะขามเปี ยกที่ระดับร้อยละ 70 มีคะแนนค่าเฉลี่ย
มากที่สุด นามาวิเคราะห์ ความแปรปรวน เปรี ยบเทียบความแตกต่างพบว่าด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส
(ความข้นหนื ด) และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ศึ กษาการยอมรับ ของ
ผูบ้ ริ โภคอยูท่ ี่ระดับความชอบปานกลางถึงชอบมากและผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับที่ร้อยละ 98.0
คุณลักษณะทางกายภาพของปริ มาณเนื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ใช้ทดแทนน้ ามะขามเปี ยกทั้งหมด พบว่า มีค่าสี คือ
ค่า Hue เท่ ากับ 10 PR ค่า Value เท่ ากับ 3 ค่า Chroma เท่ ากับ 4 คุณค่าทางโภชนาการ พบว่า พลังงาน 277 กิ โลแคลอรี่ มี
คาร์ โบไฮเดรต 68.3 ไขมัน 0.44 กรัม ความชื้น 26.9 กรัม ใยอาหาร 1.74 กรัม เถ้า 4.36 กรัมและมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง 3.64
ต่อตัวอย่าง
คาสาคัญ : ซอสปรุ งสาเร็ จ, 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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บทนา
ปั จจุ บันคนในชุ มชนมี การรวมกลุ่มทาการแปรรู ปผลผลิ ตทางการเกษตรออกมาเป็ นผลิ ตภัณฑ์ชุมชนหรื อสิ นค้า
(OTOP)ซึ่งเป็ นการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นทาให้ชุมชนมีรายได้ คนในชุมชนมีงานทา มีเงินหมุนเวียน
ในชุมชน เป็ นการกระจายรายได้ให้ทุกครอบครัวในชุมชนอีกทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มให้คนในชุมชนประกอบอาชี พอย่าง
สุจริ ต ทั้งยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรแบบยัง่ ยืน สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่ อมล้ าในสังคม ซึ่ งตรงกับเป้ าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชน
และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้และรับส่ วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
และส่ งเสริ มให้เกิดชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการวิจยั และการถ่ายทอด องค์ความรู ้ในชุมชนเพื่อนาไปสู่ การแก้ไข
ปั ญหาในพื้นที่ และการต่อยอด องค์ความรู ้ไปสู่ เชิ งพาณิ ชย์ ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการ
ความรู ้ในชุมชน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ, 2559) อีกทั้งผลักดันให้ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางของเอเชี ยในการผลิ ตนวัตกรรม อาหารและสิ นค้าเกษตรแปรรู ปที่ มีมูลค่าเพิ่มจากการวิจยั และพัฒนา รวมทั้ง
ส่ งเสริ มการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อ สร้างและพัฒนาเครื อข่ายของคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรู ปและอาหาร ส่ งเสริ มการ
ผลิ ต สิ น ค้า เกษตรตามความเหมาะสมของพื้ น ที่ ใ ห้ เ กิ ด ความสมดุ ล ระหว่า งอุ ป สงค์แ ละอุ ป ทาน ลดต้น ทุ น และเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการผลิต
มะม่วงหาวมะนาวโห่หรื อหนามขี้แฮดเป็ นผลไม้พ้นื บ้านไทยชนิดหนึ่ง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์วา่ Carissa carandas L.
อยูใ่ นวงศ์ Apocynaceae มีคุณสมบัติที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายมากมาย ผลสุ กสี ม่วง เข้ม ประกอบด้วยสารกลุ่มแอนโทไซ
ยานิน มีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ (จุฑามาศ, ทานตะวัน และศิริพร,(2556) และเป็ นโภชนาเภสัช (nutraceutical) ฤทธิ์ตา้ นอนุมูล
อิสระเป็ นผลจากการมีสารประกอบฟี นอลิกและ กรดแอสคอบิ ก (Sarma(et.al,)2015) มะม่วงหาวมะนาวโห่ ได้รับความ
สนใจจากผูท้ ี่รักสุ ขภาพเป็ นอย่างมากเนื่ องจากคุณสมบัติที่สาคัญดังกล่าว จึงทาให้ผลไม้พ้ืนบ้านชนิดนี้ได้รับความนิยม หา
ซื้ อมารับประทาน ตลอดจนหามาปลูกไว้เป็ นไม้ประดับภายในบริ เวณบ้านอีกด้วย (สานักงานกองทุนสนับสนุ นการเสริ ม
สุ ขภาพ, 2560) ปั จจุบนั ได้มีการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากผลม่วงหาวมะนาวโห่ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น เยลลี่ น้ า
พร้อมดื่ม ไอศกรี ม แยม น้ าผลไม้เข้มข้น เป็ นต้น ส่ วนมาก แปรรู ปประเภทของหวานและเครื่ องดื่ม ล้วนเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถเป็ นที่ตอ้ งการและยอมรับของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จ
เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จจากมะม่วงหาวมะนาวโห่
เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จจากมะม่วงหาวมะนาวโห่

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาปริมาณความเข้ มข้ นของมะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงสาเร็จ
1.1 การศึกษาตารับพื้นฐาน
การทดลองในครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาตารับพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทย จานวน 3 ตารับ ดังแสดงตารางที่ 1
เพื่อคัดเลือกตารับที่มีคุณลักษณะที่ดี และนาไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ
เนื้อสัมผัส (ความข้นหนืด) และความชอบโดยรวม
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ตารางที่ 1 แสดงปริ มาณส่วนผสมตารับพื้นฐานของซอสผัดไทย
ส่วนผสม
น้ ามะขามเปี ยก
น้ าตาลมะพร้าว
น้ าตาลทราย
น้ าปลา
น้ าส้มสายชู
น้ าสะอาด
ซอสพริ ก
เกลือ
ที่มา

ตารับที่ 1
41.49
22.41
15.35
20.75
แพรวพรรณ, (ม.ป.ป.)

ปริ มาณ (ร้อยละ)
ตารับที่ 2
16.07
35.71
16.07
10.72
21.43
สี่ ลานโพธิ์, (2554)

ตารับที่3
38.80
42.76
4.35
9.50
3.96
0.63
กมลพิพฒั น์, (2557)

ชัง่ ตวงส่ วนผสมตามสู ตร
ผสมทั้งหมดลงหม้อ นาขึ้นตั้งไฟด้วยไฟกลาง
เคี่ยวจนส่ วนผสมข้น ระยะเวลา 15 นาที่

นาขวดแก้วพร้อมฝาล้างให้สะอาด
นาไปลวกด้วยน้ าร้อนที่อุณหภูมิ
100 องศาเซลเซี ยส ระยะเวลา 10
นาที จากนั้นพักบนตะแกรงให้แห้ง

ซอสจะมีลกั ษณะข้นหนืดขึ้นปิ ดไฟยกออก
จากเตากองด้วยกระชอน นาซอสบรรจุลงใส่
ภาชนะ 250 มิลลิลิตร

ผลิตภัณฑ์ปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จเรี ยง
ใส่ ลงั ถึง นาไปนึ่ งระยะเวลา 30 นาที ยกลง พักให้เย็นปิ ดฝาให้สนิท

ปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ซอส
ปรุ งสาเร็ จ
แผนภูมทิ ี่ 1 ขั้นตอนการทาซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จ
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1.2 ศึกษาระดับความเข้ มข้ นของมะม่ วงม่ วงหาวมะนาวโห่
นาตารับที่ ผ่านการยอมรับ ดาเนิ นการศึ กษาระดับความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อน้ า 3 ระดับ คือ 50:50
60:40 70:30 ได้เป็ นน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่เข้มข้น นาไปทดแทนปริ มาณทั้งหมดของน้ ามะขามเปี ยก
2. การศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และคุณค่ าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงสาเร็จทีม่ มี ะม่ วงหาวมะนาวโห่
นาตารับซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ ทดแทนน้ ามะขามเปี ยกในผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทยที่ เหมาะสมจากข้อที่ 1 มา
ตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะทางเคมี
2.1 ตรวจสอบคุณลักษณะทางด้ านกายภาพของผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงสาเร็จทีม่ มี่ ะม่ วงหาวมะนาวโห่
2.1.1 การวัดค่าสี โดยใช้(The(munsell(book(of(color เพื่อหาค่าสี
2.1.2 การวัดหาค่าความหวานโดยใช้เครื่ อง refractometer((Brix)
2.2 ตรวจสอบคุณลักษณะทางเคมีของผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงสาเร็จทีม่ มี ะม่ วงหาวมะนาวโห่
2.2.1) พลังงาน วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
2.2.2) ค่าคาร์โบไฮเดรต วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
2.2.3) โปรตีน วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
2.2.4) ไขมัน วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
2.2.5) ความชื้น วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
2.2.6) ใยอาหาร วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
2.2.7) ค่าเถ้า วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
2.2.8) ค่าความเป็ นกรดทั้งหมด วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่ อผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงสาเร็จทีม่ มี ะม่ วงหาวมะนาวโห่
ศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภค โดยทาการทดสอบแบบ (home use test) ซึ่ งเป็ นอาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และกลุ่มครัวเรื อน ที่เป็ นบุคคลทัว่ ไป คนงานลูกจ้าง
พนักงานเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพ่อบ้านแม่บา้ น ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีบริ เวณใกล้กบั ศาลาว่าการ
หลังเก่า จานวนทั้งหมด(50)ครัวเรื อน โดยให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 – point hedonic scal) (คะแนน 5 หมายถึง ชอบ
มากที่ สุด คะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมากสุ ด) ทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากกฎ(สี (กลิ่น(รสชาติ(เนื้ อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม
การประเมินคุณค่ าทางประสาทสัมผัส
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) โดยศึ ก ษาต ารั บ พื้ น ฐานของซอสผัด ไทย 3 ต ารั บ ด้ว ยวิ ธี ชิ ม แบบให้ ค ะแนนความชอบ 9 ระดับ
(9-poin hedonic scale) (เพ็ญขวัญ, 2549) โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมจานวน 70 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะ
ที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส (ความข้นหนื ด) และความชอบโดยรวม ซึ่ งเป็ นอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริ การอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จากนั้นศึ กษาระดับความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อน้ า 3 ระดับ คือ 50:50 60:40 70:30 ในการศึ กษา
ปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จ
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การวิเคราะห์ ผล
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสวิเคราะห์ตามแผน
(Randomized Complete Block Design, RCBD) (สายชล, 2546) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 0.05 เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยใช้วธิ ี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)

ผลและวิจารณ์ ข้อมูลและอภิปรายผล
1. ปริมาณความเข้ มข้ นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงสาเร็จ
1.1 การศึกษาตารับพื้นฐาน
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซอสผัดไทยตารับพื้นฐานทั้ง 3 ตารับ มีคะแนนค่าเฉลี่ยความชอบ
ด้านลักษณะปรากฏ(สี (กลิ่น(รสชาติ(เนื้อสัมผัส (ความข้นหนืด) และความชอบโดยรวมของซอสผัดไทยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตารับที่ 3 เป็ นตารับพื้นฐานที่มีคะแนนมากที่ สุดใน 4 ด้าน คือด้านลักษณะ
ปรากฏ กลิ่น เนื้ อสัมผัส (ความข้นหนื ด) และความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 7.13 6.84 7.10 และ 7.20 ตามลาดับ เนื่ องจากมี
ความข้น หนื ด มากและกลิ่ น รสที่ ดี ต ามคุ ณ ลัก ษณะมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนซอสผัด (ส านั ก งานมาตรฐานการ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2556) ผูศ้ ึกษาจึงคัดเลือกผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทย ตารับที่ 3 เป็ นตารับพื้นฐานที่จะนาไปทดลองในขั้น
ต่อไปโดยการใช้มะม่วงหาวมะนาวโห่ทดแทนน้ ามะขามเปี ยกทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จ
ตารางที่ 2 คะแนนค่าเฉลี่ยความชอบตารับพื้นฐานของซอสผัดไทย 3 ตารับ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ลักษณะที่ปรากฏns
สี
กลิ่น
รสชาติns
เนื้อสัมผัสns (ความข้นหนืด)
ความชอบโดยรวมns

คะแนนค่าเฉลี่ยความชอบ
ตารับที่ 1

ตารับที่ 2

ตารับที่ 3

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 อักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.2 ระดับความเข้ มข้ นของมะม่ วงหาวมะนาวโห่ ทเี่ หมาะสม
จากการประเมิ นคุ ณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าผูท้ ดสอบชิ มให้การยอมรั บในปริ มาณความเข้มข้นของน้ า
มะม่วงหาวมะนาวโห่เข้มข้นที่ใช้ทดแทนน้ ามะขามเปี ยกในผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทย ร้อยละ 70 ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น
รสชาติ เนื้ อสัมผัส (ความข้นหนื ด) และความชอบโดยรวม โดยมี คะแนนเฉลี่ ย 8.00 7.83 7.56 7.89 7.70 และ 7.70
ตามลาดับดังแสดงในตารางที่ 3 เมื่อนามาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนและวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างทางสถิติพบว่า ด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส (ความข้นหนื ด) และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ในระดับ 0.05 และด้านกลิ่น ทั้ง 3 ตารับ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากองค์ประ
กอกหลักของซอสประกอบไปด้วยผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
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ตารางที่ 3 คะแนนค่าเฉลี่ยความชอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปริ มาณน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ เข้มข้นที่ใช้แทนน้ า
มะขามเปี ยกทั้งหมด ต่างกัน 3 ระดับ
คะแนนค่าเฉลี่ยความชอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ลักษณะที่ปรากฏ
6.86±0.89c
7.37±1.04b
8.00±0.88a
สี
6.59±1.11b
7.56±1.11a
7.83±0.83a
กลิ่นns
7.24±1.18
7.41±0.97
7.56±1.04
b
ab
รสชาติ
7.24±1.27
7.63±1.16
7.89±1.10a
เนื้อสัมผัส (ความข้นหนืด)
7.11±1.02b
7.53±1.07a
7.70±1.07a
ความชอบโดยรวม
7.06±1.06b
7.69±1.03a
7.70±1.07a
หมายเหตุ : 1) a-b และ c อักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. คุณภาพด้ านกายภาพ เคมี และคุณค่ าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงสาเร็จทีม่ มี ะม่ วงหาวมะนาวโห่ ใน
2.1 คุณลักษณะทางด้ านกายภาพของผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงสาเร็จทีม่ มี ะม่ วงหาวมะนาวโห่
ปริ มาณความเข้มข้นของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จ มีค่าสี คือ ค่า Hue เท่ากับ10 PR ค่า
Value เท่ากับ 3 และค่า Chroma เท่ากับ 4 ดังตารางที่ 4 จึงทาให้มีลกั ษณะทางกายภาพ ด้านสี มีสีแดงม่วงของผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่ เนื่องจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะการสุกสี แดงเข้มถึงม่วงปริ มาณของสารแอนโทไซน์ยานินเป็ นสารสี ม่วงแดง
เป็ นรงควัตถุใน กลุ่ม ฟลาโวนอยด์ที (วชิราภรณ์ และคณะ,((2556) และการใช้มะม่วงหาวมะนาวโห่ทดแทนน้ ามะขามเปี ยก
ในผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทยมีค่าความหวาน 70 °brix
ตารางที่ 4 คุณภาพทางกายภาพ (ค่าสี , ความหวาน) น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จ
คุณภาพทางกายภาพ

Hue
10 RP

ค่าสี
Value
3

Chroma
4

ความหวาน (˚Brix)

ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่
70
ปรุ งสาเร็ จ
หมายเหตุ : 1) Hue คือค่าเนื้อสี 2) Value คือ ค่าความสว่างของสี 3) Chroma คือ ค่าความสดใส / ความเข้มข้น
2.2 คุณลักษณะทางเคมีของผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงสาเร็จทีม่ มี ะม่ วงหาวมะนาวโห่
จากการวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมีของซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ ปรุ งสาเร็ จ พบว่า ปริ มาณซอสต่อหน่วยบริ โภค
100 กรัมให้พลังงาน 277 กิโลแคลอรี่ มีคาร์ โบไฮเดรต 68.3 กรัม ไขมัน 0.44 กรัม ความชื้น 26.9 กรัม ใยอาหาร 1.74 กรัม
เถ้า 4.36 ดังตารางที่ 5 และมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง 3.64 กรัม สอดคล้องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนซอสผัดไทยค่าความเป็ น
กรด-ด่าง ต้องไม่เกิ น 4.5 (สานักงานมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2556) ตรวจไม่พบโปรตีน ซึ่ งสอดคล้องกับ
ทฤษฎี ของ จิ ตติมา (2558) ได้กล่าวว่า การเสี ยสภาพของโปรตีนอาจเกิ ดจากกระบวนการผ่านความร้อนในการเคี่ยวที่ใช้
ระยะเวลา ค่อนข้างนาน จึงอาจส่ งผลต่อการเสื่ อมสลายของโครงสร้างโปรตีน หรื อค่าพีเอชที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โปรตีน
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ตารางที่ 5 คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จที่มีมะม่วงหาวมะนาวโห่(ปริ มาณหน่วยบริ โภค 100 กรัม)
คุณค่าทางเคมี
ผลิตภัณฑ์ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุ งสาเร็จ
พลังงาน (กิโลแคลอรี่ )
277
คาร์โบไฮเดรต (กรัม)
68.3
โปรตีน (กรัม)
ND
ไขมัน (กรัม)
0.44
ความชื้น (กรัม)
26.9
ใยอาหาร (กรัม)
1.74
เถ้า (กรัม)
4.36
กรด-ด่าง (PH)
3.64
3.การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่ อผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงสาเร็จทีม่ มี ะม่ วงหาวมะนาวโห่
การทดสอบารยอมรับในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ย
3.98 3.80 4.00 4.00 4.10 และ 4.24 ตามลาดับ ดังแสดงตารางที่ 6 ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ ปรุ งสาเร็ จ จะมีลกั ษณะทาง
กายภาพลักษณะข้นเหลว มีสีม่วงเข้มอมแดง มีกลิ่นหอม(จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ (มีรสชาติเปรี้ ยว(หวาน(เค็ม(เนื้อสัมผัส
ข้นหนืดมาก ทาให้ผบู ้ ริ โภคชื่นชอบและสอดคล้องกับที่ผทู ้ ดสอบชิมส่วนใหญ่ให้การยอมรับซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ ปรุ ง
สาเร็ จ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 6 คะแนนค่าเฉลี่ยความชอบต่อผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จที่มีมะม่วงหาวมะนาวโห่
คุณลักษณะ
คะแนนค่าเฉลี่ยความชอบ
ลักษณะปรากฏ
3.98±0.82
สี
3.80±0.70
กลิ่น
4.00±0.76
รสชาติ
4.00±0.78
เนื้อสัมผัส
4.10±0.68
ความชอบโดยรวม
4.24±0.72
ผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับการใช้ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุ งสาเร็ จมะขามเปี ยกในผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทย จานวน
49 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.00 ดังตารางที่ 7 สอดคล้องกับเหตุผลหลักในการยอมรับการใช้ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ ปรุ ง
สาเร็ จ ตารางที่ 4.11 ผูบ้ ริ โภคไม่ยอมรับ 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 เพราะไม่รู้จกั ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
ตารางที่ 7 ข้อมูลการทดสอบการยอมรับการใช้ประโยชน์จากซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุ งสาเร็ จ
ข้อมลทดสอบการยอมรับ
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ

จานวน (คน)

ร้อยละ

49
1

98.00
2.00
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จ พบว่าปริ มาณความ
เข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จ ใช้มะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่มีระดับความเข้มข้น ที่ร้อยละ 70
ได้รับการยอมรับจากผูท้ ดสอบทางด้านประสาทสัมผัสมากที่สุด โดยมีค ะแนนเฉลี่ยในด้านลักษณะที่ปรากฏ 8.00 สี 7.83
กลิ่น 7.56 รสชาติ 7.89 เนื้ อสัมผัส (ความข้นหนื ด) 7.70 และความชอบโดยรวม 7.70 การศึ กษาปริ มาณความเข้มข้นของ
มะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จทางกายภาพพบว่าซอสมะม่วงมะนาวโห่พร้อมปรุ งมีค่า HUE ที่ 10 RP ค่า
Value ที่ 3 และค่า Chroma ที่ 4 และ มีรสชาติเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค และการศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาว
มะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จทางเคมีปริ มาณ(100(กรัม พบว่าให้พลังงาน(277 กิโลแคลอรี่ มีคาร์ โบร์ ไฮเดรต 68.3
กรัม ไขมัน 0.44 ใยอาหาร 1.74 กรัม เถ้า 4.36 และตรวจไม่พบโปรตีน ผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับในการศึกษาปริ มาณความ
เข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จ ได้รับคะแนนสู งสุ ด จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.00
เหตุผลหลักในการยอมรับเพราะสะดวกในการใช้งานจานวน 24(คน คิดเป็ นร้อยละ(48.00 การตัดสิ นใจในการเลือกซื้อของ
ผูบ้ ริ โภค ได้รับคะแนนสูงสุด จานวน 45 คิดเป็ นร้อยละ 90.00
ข้ อเสนอแนะ
1 ศึกษาอายุการเก็บรักษาของการศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็จ
2 การศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จ ในรู ปแบบต่างๆ
3 ศึกษาต้นทุนในการศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสาเร็ จ และการ
วางแผ่นเพื่อจาหน่าย

กิตติกรรมประกาศ
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สถานที่ อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สละเวลาในการทดสอบตัวอย่าง
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สมบัติการเป็ นโปรไบโอติกของแบคทีเรียแลกติกทีค่ ัดแยกจากปลาดุกและปลาตะเพียน
Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated from Catfish and Silver Barb Fish
สายใจ แก้วอ่อน1*
Saichai Kaew-on1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศึกษาสมบัติการเป็ นโปรไบโอติกเบื้องต้นของแบคทีเรี ยแลกติกจานวน 4 ไอโซเลท ที่คดั แยกจากปลาดุก
(CF-01 และ CF04) และปลาตะเพียน (SB-01 และ SB-04) โดยศึกษาการทนกรด การย่อยโปรตีน ไขมัน และแป้ ง การยับยั้ง
การเจริ ญของแบคทีเรี ยทดสอบ และการต้านทานสารปฏิชีวนะ ผลการทดสอบพบว่าแบคทีเรี ยแลกติกทั้ง 4 ไอโซเลท ทนพี
เอช 2, 3 และ 4 เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมงได้ และแบคทีเรี ยแลกติก CF-04 และ SB-01 ย่อยโปรตีน ไขมัน และแป้ งได้ แบคทีเรี ย
CF-01, SB-01 และ SB-04 ยับยั้งการเจริ ญของแบคที เรี ยทดสอบ Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella sp.
และ Escherichia coli นอกจากนั้น แบคที เ รี ย SB-01 ต้านทานสารปฏิ ชีวนะ polymyxin ในขณะที่ SB-04 ต้านทานสาร
ปฏิชีวนะ polymyxin และ bacitracin ส่ วนแบคทีเรี ย CF-01 และ CF-04 ต้านทานสารปฏิชีวนะทั้งหมดที่ใช้ในการทดสอบ
ได้แก่ polymycin, bacitracin, penicillin G และ tetracycline ผลการศึกษานี้ ช้ ีให้เห็นว่าแบคทีเรี ยแลกติกที่คดั แยกได้จากปลา
ดุกและปลาตะเพียนสามารถนาไปพัฒนาใช้เป็ นโปรไบโอติกได้ เนื่องจากสามารถทนต่อสภาวะกรดในกระเพาะอาหารของ
เจ้าบ้าน บางสายพันธุ์สามารถช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีน ไขมันและแป้ ง เพิ่มการดูดซึ มของสารอาหาร ช่วยยับยั้งการ
เจริ ญของแบคทีเรี ยก่อโรค และการต้านทานสารปฏิชีวนะช่วยให้โปรไบโอติกมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานในสภาวะที่เจ้า
บ้านจาเป็ นต้องใช้สารปฏิชีวนะร่ วมด้วย
คาสาคัญ : โปรไบโอติก, แบคทีเรี ยแลกติก, ฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรี ย
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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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บทนา
จุ ลินทรี ยโ์ ปรไบโอติ กกลุ่มที่ ได้รับความสนใจอย่างแพร่ ห ลายในปั จจุ บันคื อแบคที เรี ยแลกติ ก เนื่ องจากเป็ น
แบคทีเรี ยที่มีคุณลักษณะเด่นด้านความปลอดภัย ได้รับการรับรอง GRAS (Generally Recognized as Safe) (Klayraung et al,
2008) และมีความสามารถในการสร้างสารยับยั้งแบคทีเรี ยก่อโรค ได้แก่ แบคเทอริ โอซิ น ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ไดอะซิ
ติล และกรดอินทรี ย ์ เป็ นต้น (Daeschel, 1989) นอกจากนั้นโปรไบโอติกแบคทีเรี ยแลกติกอาจมีความสามารถในการส่งเสริ ม
การเจริ ญของเจ้าบ้าน (host) เนื่ องจากคุณสมบัติในการย่อยอาหาร ส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการย่อยและดูดซึ มสารอาหารของ
เจ้าบ้าน ทั้งนี้ การที่แบคทีเรี ยแลกติกจะสามารถเป็ นโปรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคได้น้ นั แบคทีเรี ยนี้ จะต้องทนต่อ
สภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริ ญในทางเดินอาหารของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ความเป็ นกรดสู งภายในกระเพาะอาหาร ความเป็ น
ด่างสู งและเกลือน้ าดีในลาไส้เล็ก เพื่อที่จะรอดชีวิต ยึดเกาะและเจริ ญในลาไส้ของเจ้าบ้าน และสร้างสารยับยั้งการเจริ ญของ
จุลินทรี ยก์ ่อโรค (Devi et al., 2015)
การวิจยั เกี่ยวกับแบคทีเรี ยแลกติกที่มีคุณสมบัติการเป็ นโปรไบโอติกคัดเลือกจากแหล่งที่หลากหลาย เช่น อาหาร
หมัก สัตว์น้ า ได้แก่ ปลา และกุง้ เป็ นต้น สัตว์ปีกที่ได้รับความนิ ยม ได้แก่ ไก่ ตลอดจนถึงแหล่งจากมนุษย์ เช่น อุจจาระเด็ก
เป็ นต้น สายใจ และคณะ (2558) คัดแยกแบคทีเรี ยแลคติกจากอาหารหมักได้จานวน 50 ไอโซเลท และพบว่าสายพันธุ์ N-1,
BD-5 และ SA-2 ซึ่ งคัดแยกมาจากแหนม บูดู และไส้อวั่ ตามลาดับ ยับยั้งแบคที เรี ย Escherichia coli, Staphylococcus aureus
และ Vibrio parahaemolyticus และเจริ ญได้ดีในอาหารที่มีความเป็ นกรดและด่างสู ง Oh et al. (2018) คัดแยกแบคทีเรี ยแลคติ ก
จากถัว่ เหลืองหมักแบบเกาหลี พบแบคทีเรี ย 7 สายพันธุ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็ นโปรไบโอติก เนื่ องจากทนต่อสภาวะใน
ทางเดินอาหาร มีความสามารถในการยึดเกาะลาไส้ และต้านทานสารปฏิชีวนะหลายชนิ ด Buntin et al. (2008) คัดแยกแบคทีเรี ย
แลกติ ก จากปลา กุ้ ง และหอยได้ พบ 3 สายพัน ธุ์ ทนกรดได้ ดี และยับ ยั้ง การเจริ ญของแบคที เ รี ย S. aureus, Listeria
monocytogenes, Salmonella sp. และ E. coli
การวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั มีจุดประสงค์ในการศึกษาคุณสมบัติการเป็ นโปรไบโอติกของแบคทีเรี ยแลกติกจานวน 4 สายพันธุ์ ที่
คัดแยกได้จากปลาดุกและปลาตะเพียน โดยทดสอบการทนกรด การย่อยโปรตีน ไขมันและแป้ ง การยับยั้งการเจริ ญของแบคทีเรี ย
ทดสอบ และการต้านทานสารปฏิชีวนะ เพื่อเป็ นข้อมูลในการนาแบคทีเรี ยที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ไปใช้เป็ นโปรไบโอติกต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมแบคทีเรีย
เพาะเลี้ ยงแบคที เรี ยแลกติ กสายพั น ธุ์ CF-01, CF-04, SB-01 และ SB-04 ที่ คั ด แยกจากปลาดุ กและ
ปลาตะเพียนโดยคัดเลือกโคโลนีที่สร้างกรดในอาหารเหลว de Man-Rogosa-Sharpe (MRS) ที่เติมแคลเซี ยมคาร์ บอเนตร้อย
ละ 0.5 ติดสี แกรมบวก และไม่สร้างเอนไซม์คะตาเลส นาแบคทีเรี ยเหล่านี้มาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว MRS บ่มที่อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
แบคที เ รี ยทดสอบได้แก่ S. aureus, Bacillus cereus, Salmonella sp. และ E. coli เพาะเลี้ ยงในอาหารเหลวBrain
Heart Infusion (BHI) บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
2. การทนกรด
ถ่ายแบคทีเรี ยแลกติกลงในอาหารเหลว MRS ที่ปรับพีเอชเป็ น 2, 3 และ4 ด้วยกรดไฮโดรคลอริ กความเข้มข้น 1N
ปริ มาตร 6 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง นับจานวนเซลล์โดยวิธีการ pour plate บนอาหาร
แข็ง MRS
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3. การย่ อยโปรตีน ไขมัน และแป้ง
ทดสอบความสามารถในการย่ อ ยโปรตี น ไขมัน และแป้ ง ตามวิ ธี ก ารของ Michael and Pelezar (1995)
นาแบคทีเรี ยแลกติกมา streak บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Milk agar, Casein agar, Tributyrin agar และ Starch agar บ่มที่อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48-72 ชัว่ โมง ตรวจสอบการย่อยโปรตีนโดยวัดบริ เวณใสรอบๆ โคโลนี บนอาหาร Milk agar และ
Casein agar ย่อยไขมันโดยวัดบริ เวณใสรอบๆ โคโลนี บนอาหาร Tributyrin agar และการย่อยแป้ งโดยหยดสารละลาย
ไอโอดีนบนอาหาร Starch agar หากมีการย่อยแป้ งสี จะเกิดบริ เวณใสรอบๆ แบคทีเรี ย
4. การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ
การทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรี ยก่อโรคใช้วิธีหยดบนอาหารแข็ง (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) จากนั้นนาแบคทีเรี ยปริ มาณ 5 ไมโครลิตร หยดลงบนผิวหน้าอาหารแข็ง MRS เมื่อผิวหน้าอาหารแห้ง นาไป
บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นเททับด้วยอาหารกึ่งแข็ง BHI ปริ มาตร 7 มิลลิลิตร ซึ่งมีแบคทีเรี ย
ทดสอบปริ มาณ 106 CFU/mL อยูด่ ว้ ย บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ตรวจผลการยับยั้งการเจริ ญของ
แบคทีเรี ยทดสอบซึ่งมีบริ เวณใสจากขอบแบคทีเรี ยแลกติกจนสุดขอบวงใสมากกว่า 10 มิลลิเมตร
5. การต้ านทานสารปฏิชีวนะ
ทดสอบการต้านทานต่อสารปฏิ ชีวนะโดยวิธี disc diffusion (Bauer et al., 1966) โดยนาสาลี (cotton swab) จุ่มใน
แบคทีเรี ยความเข้มข้น 108 CFU/mL และเกลี่ยบนผิวหน้าอาหารแข็ง BHI เมื่อผิวหน้าอาหารแห้งนาแผ่นยาปฏิชีวนะจานวน
4 ชนิด ได้แก่ penicillin G (10 µg), bacitracin (10 µg), tetracycline (30 µg), และ polymycin B (300 U) วางบนผิวหน้าอาหาร
แข็ง บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ตรวจผลโดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริ เวณใส รายงานผล
เป็ น susceptible (S), intermediate (I) และ resistant (R) ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้สาหรับสารปฏิชีวนะแต่ละชนิด

ผลและวิจารณ์ผล
1. การทนกรด
การทนต่อกรดเป็ นคุณสมบัติสาคัญอันดับแรกของจุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติก เนื่องจากโปรไบโอติกจะถูกบริ โภคผ่าน
ทางหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหารซึ่ งมีสภาวะเป็ นกรด เมื่อบ่มแบคทีเรี ยแลกติกทั้ง 4 สายพันธุ์ ที่พีเอช 2, 3 และ 4 เป็ น
เวลา 3 ชัว่ โมงพบว่าแบคทีเรี ยทั้ง 4 สายพันธุ์สามารถทนต่อสภาวะพีเอชต่า โดยยังคงมีอตั ราการรอดชีวติ สูง ทั้งนี้ในภาพรวม
เซลล์มีอตั ราการเจริ ญสู งกว่าอัตราการตาย ผลการทดลองดังแสดงใน ภาพที่ 1 ทั้งนี้ โดยทัว่ ไปแบคทีเรี ยแลกติกจะชะลอการ
เจริ ญเมื่อเลี้ยงในสภาวะที่มีค่าเป็ นกรดหรื อด่างสู ง (ฐิ ติรัตน์ และ นงนุ ช, 2555) อย่างไรก็ตามการที่ CF-01, CF-04, SB-01
และ SB-04 ทนต่อกรดได้ดีอาจเกิดจากแบคทีเรี ยนี้มีเอนไซม์ H+-ATPase ซึ่งขับโปรตอนผ่านเยือ่ หุม้ เซลล์ได้ดีในปริ มาณสู ง
ส่งผลต่อการรักษาพีเอชของไซโตพลาสซึ มให้คงที่ (Matsumoto et al., 2004; Ventura et al., 2004) จึงลดผลกระทบของกรด
ได้ สอดคล้องกับรายงานการทนกรดของแบคทีเรี ย Lactobacillus acidophilus และ Enterococcus hirae ซึ่ งพบกิจกรรมของ
เอนไซม์น้ ีเพิ่มขึ้น (Lorca and Valdez, 2001; Kobayashi et al, 1986)
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CF-01
CF-04
SB-01
SB-04
T0

T3
pH 2

T0

T3
pH 3

T0

T3
pH 4

Time incubating under different pH

ภาพที่ 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. การย่ อยโปรตีน ไขมันและแป้ง
การทดสอบการย่อยโปรตีน ไขมันและแป้ ง พบว่าแบคที เรี ยแลกติ กสายพันธุ์ CF-04 และ SB-01 สามารถย่อย
โปรตีน ไขมัน และแป้ งได้ (ดังแสดงในตารางที่ 1) การที่ แบคทีเรี ยย่อยโปรตีน ไขมันและแป้ งได้เป็ นคุณสมบัติที่บ่งชี้ วา่
แบคทีเรี ยนั้นสามารถเพิ่มอัตราการเจริ ญของเจ้าบ้าน (host) ได้ เนื่ องจากช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการย่อยและเพิ่มโอกาสใน
การดูดซึมอาหารได้เร็ วขึ้น (วิลาวัณย์ และคณะ, 2550)
ตารางที่ 1 Proteolytic, lipolytic and amylolytic properties of lactic acid bacteria isolated from Catfish and Silver barb fish
Substrates
Strains
Protein
Lipid
Starch
CF-01
CF-04
+
+
+
SB-01
+
+
+
SB-04
Note: +, hydrolyse; -, can not hydrolyse
3. การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ
การคัดเลือกแบคทีเรี ยเป็ นโปรไบโอติกมีคุณสมบัติที่สาคัญอย่างหนึ่ งคือยับยั้งการเจริ ญของแบคทีเรี ยในอาหาร
ในที่น้ ีคดั เลือกแบคทีเรี ย S. aureus, B. cereus, Salmonella sp. และ E. coli มาทดสอบ เนื่องจากเป็ นแบคทีเรี ยที่พบได้บ่อยใน
อาหาร และเกณฑ์คุ ณ ภาพทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาของอาหารและภาชนะสั ม ผัส อาหารระบุ ใ ห้ มี ก ารตรวจสอบ (ประกาศ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์, 2560) ผลการทดสอบพบแบคที เรี ยแลกติ ก SB-01, SB-04 และ CF-01 ยับยั้งการเจริ ญของ
S. aureus, B. cereus, Salmonella sp. และ E. coli โดยแสดงบริ เวณใสมากกว่า 10 มิลลิเมตร (ดังแสดงในตารางที่ 2) ทั้งนี้การ
ยับยั้งการเจริ ญอาจเกิดมาจากกรด ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ แบคเทอริ โอซิ น หรื อสารยับยั้งตัวอื่นๆ ที่สร้างโดยแบคที เรี ย
แลกติก (Verschuere et al., 2000) แต่เนื่ องจากแบคเทอริ โอซิ นยับยั้งได้เฉพาะแบคทีเรี ยที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ดังนั้น
การยับยั้งแบคทีเรี ยทดสอบน่าจะมาจากบทบาทของพวกกรดอินทรี ย ์ เช่น กรดแลกติก สอดคล้องกับการยับยั้งการเจริ ญของ
Pediococcus pentosaceus LM2, P. pentosaceus SL4 and Ent. faecium SF ต่ อ S. aureus, L. monocytogenes, Salmonella sp.
และ E. coli ซึ่งเกิดจากกรดและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Buntin et al., 2008)
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ตารางที่ 2 Antibacterial activity of lactic acid bacteria isolated from Catfish and Silver barb fish against indicator
bacteria
indicator bacteria
Strains
Salmonella sp.
S. aureus
B. cereus
E. coli
CF-01
+
+
+
+
CF-04
SB-01
+
+
+
+
SB-04
+
+
+
+
Note: +, inhibit; -, not inhibit
4. การต้ านทานสารปฏิชีวนะ
ความสามารถต้านทานต่อสารปฏิ ชีวนะถือเป็ นคุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างหนึ่ งของโปรไบโอติก เนื่ องจากแม้คน
หรื อสัตว์ได้รับโปรไบโอติก หากแต่เมื่อเกิ ดโรคติดเชื้ ออาจมีความจาเป็ นต้องใช้สารปฏิชีวนะร่ วมด้วย ดังนั้นการใช้โปร
ไบโอติกที่ ตา้ นทานสารปฏิ ชีวนะจึ งน่ าจะมีผลดี ต่อคนหรื อสัตว์น้ นั ในแง่ที่โปรไบโอติกจะไม่ถูกทาลายโดยยาปฏิ ชี วนะ
ในงานวิจยั นี้ ทดสอบความสามารถในการต้านทานสารปฏิ ชีวนะทดสอบของแบคที เรี ยแลกติกต่อสารปฏิ ชีวนะ 4 ชนิ ด
พบว่าแบคที เรี ยแลกติก CF-01 และ CF-04 ต้านทานสารปฏิ ชีวนะทุกชนิ ดที่ ใช้ทดสอบ ในขณะที่ SB-01 ต้านทานเฉพาะ
polymycin (ดังแสดงในตารางที่ 3) แม้ว่ามี วิตกในประเด็นที่ ว่าแบคที เรี ยที่ ตา้ นสารปฏิ ชีวนะอาจเป็ นพาหะถ่ายทอดยีน
ต้านทานสารปฏิชีวนะไปยังสิ่ งมีชีวิตอื่น อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการถ่ายทอดยีนต้านทานสารปฏิชีวนะจากแบคที เรี ย
แลกติกไปสู่ จุลินทรี ยป์ ระจาถิ่นในทางเดินอาหารมนุ ษย์ และแบคที เรี ยก่อโรค (Mathur and Singh, 2005) ) มีรายงานการ
ต้านทานสารปฏิชีวนะของ Lactobacilli ต่อสารปฏิชีวนะ tetracycline, neomycin, kanamycin, streptomycin, gentamicin และ
vancomycin ว่าเกิดจากยีนที่มีอยูเ่ องและไม่ถ่ายทอดไปยังแบคทีเรี ยอื่น (Danielsen and Wind, 2003; Zhao and Zhang, 2005;
Klare et al., 2007; Saarela et al., 2000) นอกจากนั้นการต้านทานนี้ อาจเกิ ดในประเด็นของการปรับตัวในสภาวะที่ มีสาร
ปฏิชีวนะ เป็ นไปได้วา่ มีการใช้สารปฏิชีวนะในการเลี้ยงปลาที่นามาคัดแยกเชื้อเป็ นเหตุให้พบการต้านทานสารปฏิชีวนะใน
แบคทีเรี ยแลกติกที่คดั แยกได้ ซึ่ งสารปฏิชีวนะนั้นอาจส่ งผลกระทบทางลบต่อผูบ้ ริ โภค ดังนั้นเพื่อเป็ นการป้ องกันจึงควรจะ
ใช้วธิ ีการอื่นที่ปลอดภัยกว่า เช่น การใช้จุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติกในการเลี้ยงปลา เป็ นต้น
Table 3 Antibiotic susceptibility profiles of lactic acid bacteria isolated from Catfish and Silver barb fish
Antibiotic susceptibility profiles
Strains
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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สรุ ปผลการวิจัย
การทดสอบคุณสมบัติการเป็ นไปรไบโอติกของแบคทีเรี ยแลกติกที่คดั แยกได้จากปลาดุกและปลาตะเพียน พบว่า
แบคที เรี ย CF-01, CF-04, SB-01 และ SB-04 มีศกั ยภาพเป็ นโปรไบโอติกด้วยคุณสมบัติทนต่อกรด มีความสามารถในการ
ย่อ ยโปรตี น ไขมัน และแป้ ง ยับ ยั้ง การเจริ ญ ของแบคที เรี ย S. aureus, B. cereus, Salmonella sp. และ E. coli และมี ค วาม
ต้านทานสารปฏิชีวนะ โดยเฉพาะสายพันธุ์ SB-01 ซึ่งคัดแยกได้จากปลาตะเพียนมีคุณสมบัติเหมาะสมทุกการทดสอบ
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กัมมี่เยลลีม่ ะม่ วงหาวมะนาวโห่
Karanda Gummy Jelly (Ma Muang Haow Ma Nao Ho)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปรัชญา แพมงคล1* พิชชากร พิพฒั น์จามีกร1 และวิธวินท์ สุขดี1
Assistant Professor Prachya Paemongkol1* Phichakorn Phiphatchamikon1 and Witthawin Sukdee1

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาอัตราส่ วนที่ เหมาะสมของน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อน้ า สะอาดใน
ผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่ มะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 50:50, 60:40 และ70:30 ศึ กษาปริ มาณอัตราส่ วนที่
เหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่อน้ าตาลทรายในผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 50:50,
60:40 และ70:30 และศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยวางแผนทดลอง
แบบสุ่ ม ในบล็ อ กสมบู ร ณ์ (Randomized Complete Book Design, RCBD) ประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผัส ในด้าน
ลักษณะที่ ปรากฏ สี , กลิ่ น, รสชาติ , เนื้ อสัมผัส (ความยืดหยุ่น) และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิ มแบบให้คะแนน
ความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมจานวน 70 คน แล้วนาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่า
ความแตกต่างด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ และศึ กษาการยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยการสุ่มแบบไม่เจาะจง (accidental sampling) ใช้ผทู ้ ดสอบชิม
จานวน 150 คน
จากการศึกษาพบว่าอัตราส่ วนน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน้ าสะอาดในผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่
คือ 60:40 กลูโคสไซรัปต่อน้ าตาลทราย คือ 50:50 และผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ ร้อย
ละ 87.30
คาสาคัญ : กัมมี่เยลลี่, 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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บทนา
กัมมี่เยลลี่ (gummy jelly) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิ ยมในกลุ่มของวัยเด็กจนถึงวัยรุ่ น จัดเป็ นของหวานที่นิยม
บริ โภคกันทัว่ ไป เนื่ องจากหาซื้ อได้ง่าย มีรูปร่ างและสี สันที่สวยงาม มีรสชาติเปรี้ ยวและหวานถูกปาก สามารถรับประทาน
ได้สะดวกรวดเร็ ว มีลกั ษณะเฉพาะคือ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเจล มีความใส เนื้ อสัมผัสเนียนไม่หยาบสาก ได้จากการนาสารที่
ทาให้เกิดเจล เช่น เจลาติน คาราจีแนน เพคติน และอะการ์ ผสมกับสารให้ความหวาน แต่งสี ผสมอาหาร สารให้กลิ่นรสมา
ผสมให้เข้ากัน จนมีความข้นเหนียว หยอดใส่ พิมพ์ หรื อตัดเป็ นชิ้นหลังจากทิ้งไว้ให้เย็น ส่ วนประกอบสาคัญที่ใช้ในการทา
กัมมี่เยลลี่อีกอย่างก็คือ น้ าผลไม้ที่ได้จากการคั้นหรื อสกัดจากผลไม้ โดยนิ ยมเป็ นผลไม้ที่มีรสชาติหวานหรื อเปรี้ ยว เช่น ส้ม
มะนาว แอปเปิ้ ล สัปปะรด มะขาม ลิ้นจี่ องุ่น เป็ นต้น มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่เป็ นหนึ่งในผลไม้ที่มีท้ งั รสหวานและเปรี้ ยวจึง
เป็ นผลไม้ที่สามารถนามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่ได้ (สุวรรณ, 2543)
มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรื อชื่อตามพื้นเมืองเช่น มะนาวโห่ หนามแดง และหนามขี้แฮด ผลไม้พ้นื บ้านของไทย เป็ น
ไม้พุ่มยืนต้นดอกมีสีชมพูแดงหรื อแดงอ่อน ผลอ่อนจะมีสีชมพูอ่อน รสชาติเปรี้ ยว และเข้มขึ้นเป็ นสี แดง จนกระทัง่ สุ ก
กลายเป็ นสี ม่ ว งด าจึ ง มี ร สชาติ ห วานขึ้ น เป็ นพื ช ที่ ป ลู ก และเจริ ญ เติ ม โตง่ า ย เป็ นพื ช ที่ ท นแล้ง สามารถปรั บ ตัว กับ
สภาพแวดล้อมได้ดี จึงมีการปลูกกันอย่างแพร่ หลาย ส่ งผลให้ปัจจุบนั มะม่วงหาวมะนาวโห่ ได้รับความสนใจจากเกษตรกร
ไทยและผูบ้ ริ โภคที่เริ่ มให้ความสนใจอย่างมาก ในช่วง 2-3 ปี ที่ ผ่าน ผลของต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ มาช่วยรักษาอาการ
ต่างๆ มากมาย อาทิ แก้ไอ โรคลักกะปิ ดลักกะเปิ ด เจ็บคอ ขับเสมหะ มีวิตามินซี สูง และมีปริ มาณของสารต้านอนุมูลอิสระ
มากกว่าผักและผลไม้ตามท้องตลาดทัว่ ไป จึงนิ ยมนามะม่วงหาวมะนาวโห่ ไปแปรรู ปได้หลายอย่างอาทิเช่น แยม น้ าผลไม้
แช่อิ่ม เป็ นต้น (พรทิพย์, 2551)
จากข้อมูลดังกล่าว ผูศ้ ึ กษามีแนวคิดที่จะนาผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ กัมมี่เยลลี่มะม่วง
หาวมะนาวโห่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ส่ งเสริ มอาชีพให้กบั เกษตรกรไทย ยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต
และทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ให้รสชาติเฉพาะตัว มีความหลากหลายให้กบั ผูบ้ ริ โภค เป็ นการพัฒนาผลไม้พ้ืนบ้านของไทย
ให้มีการยอมรับอย่างกว้างขวางยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาอัต ราส่ ว นที่ เ หมาะสมของน้ ามะม่ ว งหาวมะนาวโห่ ต่ อ น้ าสะอาดในผลิ ต ภัณ ฑ์ กั ม มี่ เ ยลลี่
มะม่วงหาวมะนาวโห่
2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่อน้ าตาลทรายในผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่
3. เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาตารับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กมั มีเ่ ยลลี่มะม่ วงหาวมะนาวโห่
1.1 การศึกษาตารับพื้นฐาน
การทดลองครั้งนี้ได้ทาการศึกษาตารับพื้นฐานของผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่ จานวน 3 ตารับ แสดงดังตารางที่ 1
และแสดงขั้นตอนการทาดังแผนภูมิที่ 1 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ Randomized complete block desing
(RCBD) (สายชล, 2546) โดยใช้การวิธีประเมินให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) (เพ็ญขวัญ, 2549) ใช้ผู ้
ทดสอบสอบชิ ม 70 คน ประเมิ น คุ ณภาพทางประสาทสัมผัส ในด้า น ลัก ษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อ สัม ผัส และ
ความชอบโดยรวม และการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิ ติ โดยการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางสถิ ติ (analysis of variance:
ANOVA) และท าการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย โดยวิ ธี Duncan’s New Multiple Range Test, (DMRT) ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น
ร้อยละ 95
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ตารางที่ 1 ตารับพื้นฐานของกัมมี่เยลลี่ 3 ตารับ
น้ าหนัก(ร้อยละ)
วัตถุดิบ
น้ าสะอาด
น้ าตาลทราย

ตารับที่ 1
40.60

ตารับที่ 2
40.49

ตารับที่ 3
41.38

40.60

40.49

39.40

เจลาติน

12.82

13.16

13.30

กรดซิตริ ก

0.64

0.81

0.99

แป้ งข้าวโพด (สาหรับคลุก)

5.34

5.05

4.93

ทีม่ า :

ตารับที่ 1 ซิสต้าร์คาเฟ่ ดอทคอม (2559)
ตารับที่ 2 คุก้ กี้พลัสดอทคอม (2559)
ตารับที่ 3 ฟู๊ ดทราเวลดอทคอม (2559)
1.2 ศึกษาอัตราส่ วนทีเ่ หมาะสมของนา้ มะม่ วงหาวมะนาวโห่ ต่อนา้ สะอาดในผลิตภัณฑ์ กมั มีเ่ ยลลีม่ ะม่ วงหาวมะนาวโห่
นาตารับพื้นฐานของกัมมี่เยลลี่ที่ผ่านการคัดเลือกจากตารับพื้นฐาน นามาศึกษาปริ มาณที่เหมาะสมของน้ า
มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ใช้ทดแทนน้ าสะอาดในผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยใช้ น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อน้ า
สะอาดที่ต่างกัน 3 ระดับ คือ ร้อยละ 50:50 60:40 และ 70:30 นามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้การวิธีประเมินให้
คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) (เพ็ญ ขวัญ , 2549) ใช้ผูท้ ดสอบสอบชิ ม 70 คน ประเมิ นคุ ณ ภาพทาง
ประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of variance: ANOVA) และทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s
New Multiple Range Test, (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
1.3 ศึกษาอัตราส่ วนของกลูโคสไซรัปต่ อนา้ ตาลทรายในผลิตภัณฑ์ กมั มีเ่ ยลลีม่ ะม่ วงหาวมะนาวโห่
นาตารับปริ มาณน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อน้ าสะอาดในผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่ผ่าน
การคัดเลือก มาศึ กษาปริ มาณกลูโคสไซรัปแทนน้ าตาลทรายในตารับที่ แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 50:50 60:40 และ 70:30 ของ
ปริ มาณน้ าตาลทรายทั้งหมด นามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้การวิธีประเมินให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ
(9-point hedonic scale) (เพ็ญขวัญ, 2549) ใช้ผทู ้ ดสอบสอบชิม 70 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมและ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิ ติ (analysis of variance: ANOVA) และท าการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย โดยวิ ธี Duncan’s New Multiple Range Test,
(DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
1.4 ศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เยลลีก่ มั มีม่ ะม่ วงหาวมะนาวโห่
นาตารับเยลลี่กมั มี่ มะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่ ผ่านการทดสอบจากข้อ 1.3 มาตรวจสอบคุณลักษณะทาง
กายภาพ
1.4.1 การวัดค่าสี โดยใช้(The(munsell(book(of(color เพื่อหาค่าสี
1.4.2 การวัดหาค่าความหวานโดยใช้เครื่ อง refractometer((Brix)
2. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทีม่ ตี ่ อผลิตภัณฑ์ กมั มีเ่ ยลลีม่ ะม่ วงหาวมะนาวโห่
โดยนาตารั บกัมมี่ เยลลี่ มะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่ ได้รับการยอมรั บมาทาการศึ กษาการยอมรั บของผูบ้ ริ โภคต่ อ
ผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยการทดสอบกับผูบ้ ริ โภค (consumer test) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
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ทางด้าน ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความยืดหยุน่ ) และความชอบโดยรวม ใช้ผทู ้ ดสอบชิมจานวน 150 คน
ซึ่ งเป็ นอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และบุคคลทัว่ ไปในพื้นที่บริ เวณ คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่ งได้จากการ สุ่ มแบบไม่เจาะจง โดยให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ
(5 – point hedinic scale) (คะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุด คะแนน 5 หมายถึง ชอบมากที่สุด) (ธานินทร์ , 2553)
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
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) โดยการศึกษาตารับพื้นฐานของน้ าตาลโตนดพร้อมดื่ม 3 ตารับ โดยใช้วิธีประเมินการให้คะแนนความชอบ
9 ระดับ (9-Hedonic Scale) (เพ็ญขวัญ, 2549) ใช้ผทู ้ ดสอบสอบชิม 70 คน และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ซึ่ งเป็ นอาจารย์และนักศึ กษา สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริ การอาหาร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance: ANOVA) และทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดย
วิธี Duncan’s New Multiple Range Test, (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95

ชัง่ ตวงส่ วนผสมในการทากัมมี่เยลลี่

น้ าแป้งข้าวโพดไปอบ ที่อุณหภุมิ 60 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
4 ชัว่ โมง พักให้เย็น จากนั้นร่ อนแป้งผ่านที่ร่อนแป้ ง 1 ครั้ง

แบ่งน้ าสะอาดและน้ าตาลจากส่ วนผสมครึ่ งสู ตรจากปริ มาณทั้งหมด
ผสมลงในเจลาติน พักไว้จนเจลาตินพองตัว 5 นาที

เทน้ าสะอาดที่เหลือและน้ าตาลทราย ลงไปในหม้อ นาไปตั้งไฟอ่อนจนน้ าตาลละลาย จากนั้นใส่
เจลาตินพร้อมคนให้ละลายที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซี ยส และเติมกรดซิ ตริ ก ต้มต่ออีก 3 นาที
พร้อมคนไปด้วย จึงนาลงจากเตา

หยอดส่ วนผสมลงในพิมพ์ซิลิโคน ขนาด 1x1.5 เซนติเมตร จนหมด ทิ้งไว้ให้เย็น
จากนั้นปิ ดด้วยพลาสติกใส แช่ในตูเ้ ย็นที่ช่องธรรมดาระยะเวลา 4 ชัว่ โมง
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นาออกมาจากพิมพ์และคลุกกัมมี่กบั แป้งข้าวโพด แล้วร่ อนแป้ งส่ วนเกินออก
จากกัมมี่

นาใส่ ภาชนะให้มิดชิด เช่น ขวดโหล หรื อกล่องสะอาด

กัมมี่เยลลี่ตารับพื้นฐาน
แผนภูมทิ ี่ 1 ขั้นตอนการทากัมมี่เยลลี่ตารับพื้นฐาน

ผลและวิจารณ์ผล
1.ผลการศึกษาตารับพื้นฐานกัมมีเ่ ยลลีม่ ะม่ วงหาวมะนาวโห่
1.1 ผลการศึกษาตารับพื้นฐาน
การทดสอบชิมให้การยอมรับตารับพื้นฐานกัมมี่เยลลี่ผลไม้ตารับที่ 2 ในด้านลักษณะที่ปรากฏด้านสี ด้านกลิ่น ด้าน
รสชาติ ด้านเนื้อสัมผัส และด้านความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลี่ย 7.70, 7.17, 6.74, 6.11, 7.49 และ 7.31 ตามลาดับ (ดังแสดง
ตารางที่ 2) ดังนั้นเมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของตารับพื้นฐานกัมมี่เยลลี่ผลไม้ จานวน 3 ตารับ
ซึ่ งสอดคล้องกับคะแนนการยอมรับของผูท้ ดสอบชิมจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ ที่มีการยอมรับมากที่สุด 6
ด้าน คือลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส(ความยืดหยุน่ ) และความชอบโดยรวม เนื่องจากปริ มาณ เจลาตินเพิ่มขึ้น
จะมี ผลทาให้ค่าความหนื ด hardness cohesiveness chewiness และ gumminess เพิ่มขึ้ น ส่ วนเมื่ ออัตราส่ วนความเป็ นกรด
เพิ่มขึ้นจะทาให้ความหนื ด hardness และค่า chewiness ลดลง (ไพศาล และคณะ, 2546) ซึ่ งตารับที่ 2 มีปริ มาณ น้ าสะอาด
น้ าตาลทราย เจลาติ น และกรด สมดุ ลกันมากที่ สุด ทาให้ลกั ษณะของกัมมี่ เยลลี่ ตารั บที่ 2 มี ความสอดคล้องกับลักษณะ
ของกัมมี่เยลลี่คือ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัว ยืดหยุน่ เหนี ยว มีเนื้ อสัมผัสที่แตกต่าง กันออกไปตั้งแต่อ่อนนุ่มแต่มีความ
ยืดหยุ่นสู ง จนเหนี ยวแข็งกัดขาดได้ยาก (สุ วรรณ, 2543) ผูศ้ ึ กษาจึ งเลือกผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่ตารับที่ 2 เพื่อใช้เป็ นตารั บ
พื้นฐาน ในการศึกษาพัฒาผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อไป
ตารางที่ 2 คะแนนค่าเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสตารับพื้นฐานของกัมมี่เยลลี่ผลไม้ จานวน 3 ตารับ
คะแนนค่าเฉลี่ย
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ตารับที่ 1
ตารับที่ 2
ตารับที่ 3
ns
ลักษณะที่ปรากฏ
7.30±1.25
7.70±1.16
7.46±1.55
สี ns
6.97±1.40
7.17±1.31
7.17±1.53
ns
กลิ่น
6.09±2.05
6.47±1.92
6.27±2.07
ns
รสชาติ
5.73±2.06
6.11±2.18
5.74±2.27
เนื้อสัมผัส (ความยืดหยุน่ )
6.71±1.37b
7.49±1.29a
6.73±2.06b
ความชอบโดยรวม
6.73 ±1.33b
7.31±1.38a
6.74±1.55b
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หมายเหตุ : 1) a – b อักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
1.2 ผลการศึ กษาอัตราส่ วนที่เหมาะสมของน้ามะม่ วงหาวมะนาวโห่ ต่อน้าสะอาดในผลิ ตภัณฑ์ กัมมี่เยลลี่มะม่ วง
หาวมะนาวโห่
ปริ มาณน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน้ าสะอาดในผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่แตกต่างกัน
3 ระดับ ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับกัมมี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ตารับที่ 2 ใน ด้านสี ด้านรสชาติ ด้านเนื้อสัมผัส และด้าน
ความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลี่ย 7.99 8.09 7.96 และ 7.83 ตามลาดับ (ดังแสดงตารางที่ 3)ดังนั้นเมื่อพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของอัตราส่วนน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อน้ าสะอาดในผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่
3 ตารับ ผูท้ ดสอบชิ มให้การยอมรับตารับพื้นฐานกัมมี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ ตารับที่ 2 ซึ่ งสอดคล้องกับคะแนนการ
ยอมรับของผูท้ ดสอบจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ ด้านลักษณะที่ปรากฏ และด้านกลิ่น ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เนื่องจากปริ มาณอัตราส่ วนน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ของตารับที่ 2 นั้นอยูใ่ นระดับกลางจากทั้ง
3 ตารับ โดยน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ มีค่า pH อยู่ที่ 4.1 และเมื่ออัตราส่ วนความเป็ นกรดกรดเพิ่มขึ้นจะทาให้ความหนื ด
hardness และค่า chewiness ลดลง (ไพศาล และคณะ, 2546) ส่งผลให้กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ตารับที่ 3 ที่มีอตั ราส่วน
น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่สูงที่ สุด มีเนื้ อสัมผัสที่ นิ่มไม่ยืดหยุ่น และมีกลิ่นและความเข้มข้นน้อย จากผลของปริ มาณน้ า
มะม่วงที่นอ้ ยที่สุดในตารับที่ 1 ผูศ้ ึกษาจึงคัดเลือกผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่ตารับที่ 2 เพื่อใช้ ในการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์กมั มี่เยล
ลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อไป
ตารางที่ 3 คะแนนค่ า เฉลี่ ย คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผัส ของอัต ราส่ ว นน้ ามะม่ ว งหาวมะนาวโห่ ต่ อ น้ าสะอาดใน
ผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่แตกต่างกัน 3 ระดับ
คะแนนค่าเฉลี่ย
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
50 : 50
60 : 40
70 : 30
ลักษณะที่ปรากฏns
8.29±0.85
8.20±0.83
8.13±0.83
a
a
สี
7.83±1.69
7.99±1.50
7.27±1.48b
กลิ่นns
7.50±1.75
7.46±1.68
7.56±1.86
รสชาติ
7.46±1.49b
8.09±1.14a
7.40±1.47b
เนื้อสัมผัส(ความยืดหยุน่ )
7.51±1.15b
7.96±1.27a
7.61±1.23ab
ความชอบโดยรวม
7.21±1.23b
7.83±1.14a
7.20±1.67b
หมายเหตุ : 1) a – b อักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
1.3 ผลการศึกษาอัตราส่ วนที่เหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่ อนา้ ตาลทรายในผลิตภัณฑ์ กมั มีเ่ ยลลีม่ ะม่ วงหาวมะนาว
โห่
อัตราส่ วนที่เหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่อน้ าตาลทราย ในผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่
แตกต่างกัน 3 ระดับ ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับกัมมี่เยลลี่มะม่วงหาว มะนาวโห่ ตารับที่ 1 ด้าน ด้านรสชาติ ด้านเนื้ อสัมผัส
(ความยืดหยุน่ ) และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลี่ย 8.21 7.76 และ 8.16 ตามลาดับ (ดังแสดงตารางที่ 4 )ดังนั้นเมื่อพิจารณา
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของตารับพื้นฐานกัมมี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ 3 ตารับ ผูท้ ดสอบชิมให้การ
ยอมรับตารับพื้นฐานกัมมี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ ตารับที่ 2 ซึ่ งสอดคล้องกับคะแนนการยอมรับของผูท้ ดสอบจากการ
วิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ ด้านลักษณะที่ปรากฏ และด้านกลิ่น และเนื้อสัมผัส (ความยืดหยุน่ ) ไม่มีความแตกต่างกัน
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อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากปริ มาณกลูโคสไซรัปที่เพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้กมั มี่เยลลี่มีความหนืดเพิ่มมากขึ้น เกิดการ
ตกผลึกที่ชา้ ลง ทาให้น้ าตาลเกิดการรัดตัวเร็ วขึ้น และทาให้เนื้ อสัมผัสมีความยืดหยุน่ มาก แต่หากมีปริ มาณกลูโคสมากก็จะ
ส่ งผลกัมมี่เยลลี่น้ นั เหนียวได้ (วิชยั และคณะ, 2548) และ จากตารางเปรี ยบเทียบค่าความหวานกับน้ าตาลทราย โดยค่าความ
หวานของน้ าตาลทรายคือ 1 ส่ วนกลูโคสมีค่าความหวานอยู่ที่ 0.7 (สุ รีย ์ และอนันต์, 2557) ส่ งผลให้กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาว
มะนาวโห่ตารับที่ 3 ที่มีการอัตราส่ วนของกลูโคสมากที่สุด จึงจืดลงและเหลือแต่รสชาติเปรี้ ยว ผูศ้ ึกษาจึงเลือกผลิตภัณฑ์กมั
มี่ เยลลี่ ตารั บที่ 2 ซึ่ งมี ลกั ษณะทางกายภาพด้านรสชาติ เปรี้ ยว และหวาน ด้านประสาทสัมผัสมี ความยืดหยุ่นไม่เ หนี ย ว
สอดคล้องกับลักษณะของกัมมี่เยลลี่ที่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความ คงตัว ยืดหยุน่ มีเนื้อสัมผัสที่แตกต่าง กันออกไปตั้งแต่อ่อนนุ่ม
แต่มีความยืดหยุน่ สูง (สุวรรณ, 2543)
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอัตราส่วนกลูโคสไซรัปต่อน้ าตาลทรายใน ผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาว
มะนาวโห่ที่แต่งต่างกัน 3 ระดับ
ค่าเฉลี่ยและความชอบโดยรวม
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
50 : 50
60 : 40
70 : 30
ลักษณะที่ปรากฏns

7.87±1.33

7.93±1.09

8.01±1.34

สี
กลิ่นns
รสชาติ

7.63±1.94ab
6.76±1.52
8.21±1.13a

7.80±1.75a
7.04±1.77
7.44±1.19b

7.09±1.67b
6.83±1.83
7.10±1.47b

เนื่อสัมผัส(ความยืดหยุน่ )ns
7.76±1.46
7.57±1.27
7.39±1.27
a
b
ความชอบโดยรวม
8.16+1.09
7.71+1.07
7.73+1.20c
หมายเหตุ : 1) a – b อักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
2. การศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของกัมมีเ่ ยลลีม่ ะม่ วงหาวมะนาวโห่
ผลการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่มีค่าสี คือ ค่า Hue เท่ากับ10RP
ค่า Value เท่ากับ 2 และค่า Chroma เท่ากับ 2 จึงทาให้มีลกั ษณะทางกายภาพด้านสี มีสีแดงเข้มของมะม่วงหาวมะนาวโห่ และ
พบว่าผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ มีค่ากรด-ด่างเท่ากับ 3.60 มีค่าความหวานที่ 55 องศาบริ กซ์ สอดคล้องกับ
ความเป็ นกรดเป็ นด่างมีอิทธิพลต่อการแข็งตัวของเจลโดยปกติความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ของเยลลี่อยู่ ระหว่าง pH 2.8-3.6
ส่ วน ค่า pH ที่เหมาะสมที่สุดคือ pH 3.2 และปริ มาณน้ าตาลที่ใช้ไม่ควรสู งกว่า 70 องศาบริ กซ์ (ชุติมา, 2550) จึงทาให้กมั มี่
เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่มีลกั ษณะด้านกายภาพที่คงตัวมีเนื้อสัมผัสยืดหยุน่ มีรสชาติที่หวานจากน้ าตาลทราย กลูโคสไซรัป
และความเปรี้ ยวจากน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ และกรดซิตริ ก(ดังแสดงตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 คุณภาพทางกายภาพ (ค่าสี กรด-ด่าง, ความหวาน) ของกัมมี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่
ค่าสี
กรด-ด่าง
ความหวาน
คุณภาพทางกายภาพ
(ph meter)
(oBrix)
Hue Value
Chroma
กัมมี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่
10RP
2
2
3.60
หมายเหตุ : Hue คือค่าเนื้อสี ; Value คือ ค่าความสว่างของสี ; ค่า Chroma คือ ค่าความสดใส / ความเข้มข้น

55
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3. ผลการศึกษายอมรับของผู้บริโภคทีม่ ตี ่ อผลิตภัณฑ์ กมั มีเ่ ยลลีม่ ะม่ วงหาวมะนาวโห่
ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับในด้านลักษณะที่ปรากฎ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีคะแนน
เฉลี่ย 4.51 4.52 4.13 4.29 4.41 และ 4.41 ตามลาดับ (ดังแสดงตารางที่ 6) ผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ จะมี
ลักษณะทางกายภาพ คงตัว สี แดงเข้ม มีกลิ่นหอมของมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีรสชาติเปรี้ ยวจากน้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่
และกรตซิ ตริ กและรสชาติหวานจากน้ าตาลทรายและกลูโคสไซรัป เนื้ อสัมผัสมีความเนี ยน และยืดหยุน่ กาลังดี ซึ่ งได้จาก
การ สุ่ มแบบไม่เจาะจง โดยให้คะแนนความชอบ 5 ระดับ (5 – point hedinic scale) (คะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่ สุด
คะแนน 5 หมายถึง ชอบมากที่สุด) (ธานิ นทร์ , 2553)ทาให้ผบู ้ ริ โภคชื่นชอบและสอดคล้องกับที่ผทู ้ ดสอบชิมส่ วนใหญ่ให้
การยอมรับผลิตภัณฑ์ กัมมี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.30 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ จานวน
12 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00 และไม่ยอมรับจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.07 เพราะเนื้อสัมผัสที่ไม่ยดื หยุน่ พอ ควรจะมีความ
เหนียวมากกว่านี้ คิดเป็ นร้อยละ 0.70
ตารางที่ 6 ผลการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ (N=150)
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
คะแนนความชอบ
ลักษณะที่ปรากฏ

4.51±0.50

สี

4.52±0.53

กลิ่น

4.13±0.71

รสชาติ

4.29±0.81

เนื้อสัมผัส

4.41±0.68

ความชอบโดยรวม
การยอมรับผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค

4.41±0.65
จานวน(คน)

ร้อยละ

ยอมรับ

137

91.30

ไม่แน่ใจ

12

8.00

ไม่ยอมรับ

1

0.70

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาตารับพื้นฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับกัมมี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ ตารับ
ที่ 1 ด้านรสชาติ ด้านเนื้ อสัมผัส (ความยืดหยุ่น) และความชอบโดยรวม โดยมี ค่าเฉลี่ ย 8.21 7.76 และ 8.16 ตามลาดับ
เนื่องจากมี ลักษณะสี แดงเข้ม มีกลิ่นมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีรสชาติหวานมากกว่าเปรี้ ยว และมีความยืดหยุน่ ดี การวิเคราะห์
ทางกายภาพ พบว่ากัมมี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่มีค่าสี คือ ค่า Hue เท่ากับ 10RP ค่า Value เท่ากับ 2 และค่า Chroma เท่ากับ
2 มีค่ากรด-ด่างเท่ากับ 3.60 และค่าความหวาน 55 องศาบริ กซ์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัส (ความยืดหยุน่ ) และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.51 4.52 4.13 4.29 4.41 และ 4.41 ตามลาดับ และผูท้ ดสอบ
ชิมส่วนใหญ่ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.30 ไม่แน่ใจ จานวน
12 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00 และไม่ยอมรับจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.70
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ข้ อเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งนี้ ไม่มีการศึกษาอายุการเก็บรักษา และเชื้อจุลินทรี ยข์ องกัมมี่เยลลี่ จึงควรศึกษาอายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่ และพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์กมั มี่เยลลี่มีอายุการเก็บรักษาที่นานยิง่ ขึ้น
2. ควรศึกษาการนามะม่วงหาวมะนาวโห่มาแปรรู ปมาเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างทางเลือกและความหลากหลาย
ในการบริ โภคมะม่วงหาวมะนาวโห่มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณาอาจารย์ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักศึ กษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริ การอาหาร คณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีส่วนร่ วมในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และทุกๆ
กาลังใจทาให้งานสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
คณะผูจ้ ดั ทาขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และบุคคลในครอบครัวทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้านกาลังใจ
กาลังทรัพย์ และความห่ วงใยอย่างไม่เคยขาดหาย ขอขอบพระคุณคุณครู อาจารย์ทุกท่านผูป้ ระสิ ทธิ์ ประสาทความรู ้ แก่คณะ
ผูจ้ ดั ทาโครงงานพิเศษ หากโครงงานพิเศษฉบับนี้ เป็ นประโยชน์แก่ผใู ้ ดก็ตาม คณะผูจ้ ดั ทาขอมอบความดีน้ ี ท้ งั หมด แก่ทุก
ท่านที่กล่าวมา
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มะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนา้ เชื่ อมสาหรับตกแต่ งผลิตภัณฑ์ เค้ ก
Karanda Preserved in Syrup for Decorating Cake Product
บุษยมาลี ถนนทิพย์1* กฤกฤษ ฉายศรี 1 และ ยสวัฒน์ สายตา1
Budsayamalee Tanontip1* , Karukrit Chaisri 1 and Yasawat Saita 1

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาตารับพื้นฐานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม และเพื่อศึกษาปริ มาณ
ความเข้มข้นของน้ าเชื่อมที่เหมาะสมกับมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่างกัน 3 ระดับ คือ น้ าตาลร้อยละ 50 60 และ 70 ของปริ มาณ
น้ าเชื่อมรวมถึงการยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม โดยการวางแผนทดลองแบบสุ่ม
ในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete block design, RCBD) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ
ด้านสี ด้านกลิ่ น ด้านรสชาติ ด้านเนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวมด้วยวิธีการชิ มแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ
(9-point hedonic scale) โดยใช้ผูช้ ิ ม จ านวน 70 คน แล้ว น าผลที่ ไ ด้ม าวิเ คราะห์ ห าค่า เฉลี่ ย และค่ า ความแตกต่า งด้ว ยวิธี
Duncan’s new multiple range test (DMRT) ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ นาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม
มาศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคโดยสุ่มแบบไม่เจาะจง (Accidental sampling) โดยมีผทู ้ ดสอบจานวน 150 คน
จากการศึกษาพบว่าผูท้ ดสอบให้การยอมรับความเข้มข้นของน้ าเชื่อมปริ มาณน้ าตาลร้อยละ 70 ในด้านลักษณะที่
ปรากฏ ด้านสี ด้านกลิ่น และความชอบโดยรวม ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ พบว่ามะม่วงหาวมะนาวโห่มีค่าสี Hue
เท่ากับ 3.75R Value เท่ากับ 7 และ Chroma เท่ากับ 3 มีค่า pH เท่ากับ 3.8 และมีค่าความหวานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ใน
น้ าเชื่อม 73 องศาบริ กซ์ ผูบ้ ริ โภคร้อยละ 78.67 ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ ในน้ าเชื่อมและมะม่วงหาว
มะนาวโห่ในน้ าเชื่อมมีตน้ ทุนการผลิตเท่ากับ 108.53 บาท
คาสาคัญ : น้ าเชื่อม, 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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บทนา
ขนมเค้กเป็ นเบเกอรี่ ประเภทหนึ่ งที่ ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งขนมเค้กมีส่วนผสมแตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยูก่ บั ประเภทและการออกแบบคิดค้นของผูผ้ ลิต ขนมเค้กในปั จจุบนั มีอตั ราการเติบโตในตลาดตลอดเวลา จะเห็นได้จาก
การที่มีผปู ้ ระกอบการรายใหม่จานวนมาก ทาให้มีการพัฒนาขนมเค้กโดยการนาสิ นค้าเกษตรไปเป็ นส่ วนประกอบในการ
ผลิตและตกแต่ง เช่น สตรอเบอรี่ เชอรี่ เป็ นต้น ทาให้มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็ นตัวเลือกหนึ่งที่ควรนามาแปรรู ป เพราะมะม่วง
หาวมะนาวโห่เป็ นผลไม้เศรษฐกิจในปั จจุบนั รวมถึงเป็ นผลไม้ทอ้ งถิ่น จึงเป็ นการช่วยเพิ่มมูลค่าของสิ นค้าเกษตรและยังเพิ่ม
รายได้ให้เกษตรกรอีกทางด้วย
มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็ นผลไม้ที่กาลังได้รับความสนใจภายในประเทศ เนื่องด้วยเป็ นพืชที่ทนต่อสภาพอากาศและ
เจริ ญเติบโตได้ดีในเขตร้อนกับเขตอบอุ่นสามารถเพาะปลูกได้ทุกพื้นที่และดินเกือบทุกชนิด ปั จจุบนั เกษตรกรไทยจึงหันมา
ทาสวนมะม่วงหาวมะนาวโห่กนั มากขึ้นลักษณะของผลมีสีต้ งั แต่ชมพูอ่อน แดง จนถึงสี ม่วงเข้ม สาหรับรสชาติของผลสุกจะ
ออกรสหวาน แต่หากยังไม่สุกจะมีรสเปรี้ ยว มีสรรพคุณทางยาหลายด้าน จึงมีการนาผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มาแปรรู ปเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพต่างๆ มะม่วงหาวมะนาวโห่ จึงเป็ นผลไม้ชนิ ดหนึ่ งที่ สามารถนามาพัฒนาเป็ นผลิ ตภัณฑ์ผลไม้ใน
น้ าเชื่อมเพื่อใช้สาหรับตกแต่งผลิตภัณฑ์เค้กได้ (เมดไทย, 2560)
ผลิตภัณฑ์ผลไม้ในน้ าเชื่อม เป็ นการถนอมอาหารโดยการใช้น้ าตาลยับยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ ช่วยทาให้
เก็บรักษาอาหารให้อยูไ่ ด้นานโดยไม่เน่าเสี ย เป็ นการนาเอาผักหรื อผลไม้ไปแช่ในน้ าเชื่อม เพื่อให้น้ าเชื่อมค่อยๆ ซึมเข้าสู่ ผกั
หรื อผลไม้ ผลไม้ที่นิย มนามาแปรรู ปเป็ นผลไม้ที่มีรสจัด รสเปรี้ ยว จึ งเป็ นสิ่ งน่ าสนใจในการนามะม่วงหาวมะนาวโห่ มา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ เนื่องจากการแปรรู ปโดยการนาผลไม้ไปแช่ในน้ าเชื่อม นิยมใช้ผลไม้ที่มีรสจัด ซึ่งมะม่วงหาวมะนาว
โห่เป็ นผลไม้ที่มีรสเปรี้ ยวและฝาด เหมาะสมกับการแปรรู ปชนิดนี้ (แพรวพรรณ, 2537)
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงมีแนวคิดในการศึกษาผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ใน
น้ าเชื่อมเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลไม้ชนิ ดนี้ นอกจากนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางเกษตรให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดทั้งยังเป็ นกลไกหนึ่งในการส่งเสริ มรายได้และการพัฒนาของชุมชนให้เป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่ หลาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของน้ าเชื่อมที่เหมาะสมกับมะม่วงหาวมะนาวโห่
2. เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม
3. เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาตารับมาตรฐานมะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนา้ เชื่ อม
1.1 การศึกษาตารับพื้นฐานของมะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนา้ เชื่ อม
การทดลองครั้งนี้ได้ทาการศึกษาตารับพื้นฐานจานวน 3 ตารับ ดังแสดงตารางที่ 1 และขั้นตอนการทาแช่
อิ่ มตารั บพื้นฐาน ดังแผนภูมิที่ 1 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design,
RCBD) (สายชล, 2546) และนาไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส
และความชอบโดยรวม โดยใช้ผูช้ ิ มจานวน 70 คน ซึ่ งเป็ นอาจารย์นักศึ กษาปริ ญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใช้วิธีการชิ มแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale)
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(เพ็ญขวัญ, 2549) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วธิ ี Duncan’s new multiple range test (DMRT) และวิเคราะห์
ผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
ตารางที่ 1 ตารับพื้นฐานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม 3 ตารับ
น้ าหนัก (ร้อยละ)
วัตถุดิบ
ตารับที่ 1
ตารับที่ 2
ตารับที่ 3
มะม่วงหาวมะนาวโห่
23.40
31.44
31.88
น้ าสะอาด
23.40
15.72
31.88
น้ าตาลทราย
23.40
15.72
31.88
น้ าปูนใส
28.08
31.44
0.00
แคลเซียมคลอไรด์
0.00
0.00
1.16
กรดซิตริ ก
0.00
0.00
1.16
เกลือ
1.72
5.68
2.04
ที่มา
ฟู้ดทราเวล, (2560)
อะลางชิต้ ี, (2560)
ไซส์กเู กิ้ล, (ม.ป.ป.)
หมายเหตุ : 1) สูตรตารับพื้นฐานจานวน 3 ตารับ เป็ นตารับดัดแปลง
คัดเลือกมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีลกั ษณะดิบห่าม ล้างน้ าให้สะอาด

ละลายเกลือ 90 กรัม กับ น้ าสะอาด 500 กรัม และ ละลายปูนแดง 9 กรัม กับ น้ าสะอาด
500 กรัม พักเตรี ยมไว้ 24 ชัว่ โมง

นามะม่วงหาวมะนาวโห่ แช่ในน้ าเกลือ นาน 24 ชัว่ โมง จากนั้นนามาล้างด้วยน้ าสะอาด
2 ครั้ง
จึงแช่น้ าปูนใส (2) ต่อนาน 3 ชัว่ โมง และล้างด้วยน้ าสะอาดอีก 2 ครั้ง

ผสมอัตราส่วนน้ าตาลทราย 250 กรัม กับ น้ าสะอาด 250 กรัม
ตั้งไฟ ให้ได้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
พักให้เย็น 30 นาที จะมีค่าความหวาน 63 องศาบริ กซ์
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นาโหลแก้วพร้อมฝา ล้างให้สะอาด นาไปลวกด้วยน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
นาน 5 นาที จากนั้นพักบนตะแกรงให้สะเด็ดน้ า เรี ยงมะม่วงหาวมะนาวโห่ใส่โหลแก้ว
เติมน้ าเชื่อมลงไป ปิ ดฝาแช่ตเู ้ ย็น 15 วัน

ผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม
แผนภูมทิ ี่ 1 ขั้นตอนการทามะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อมตารับพื้นฐาน
1.2 การศึกษาความเข้ มข้ นของนา้ เชื่ อมทีเ่ หมาะสมของผลิตภัณฑ์ มะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนา้ เชื่ อม
จากการศึ ก ษาต ารั บ พื้ น ฐานที่ ผ่า นการคัด เลื อ กจากข้อ 1.1 ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ จากผูท้ ดสอบชิ ม มา
ดาเนิ นการทดลอง โดยการศึ กษาอัตราส่ วนของน้ าตาลต่อน้ าสะอาด ที่ ต่างกัน 3 ระดับ คือ 50:50 60:40 และ 70:30 ของ
น้ าเชื่อม ดังแสดงตารางที่ 2 ขั้นตอนการเตรี ยมน้ าเชื่อม ที่แผนภูมิที่ 2 และขั้นตอนการทามะม่วงหาวมะนาวโห่ ในน้ าเชื่ อม
ดังแผนภูมิที่ 3 โดยวางแผนการสุ่ มแบบบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design, RCBD) (สายชล, 2546) และ
นาไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วย
วิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) (เพ็ญขวัญ, 2549) ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี
Duncan’s new multiple range test (DMRT) โดยใช้ผูช้ ิ มจานวน 70 คน ซึ่ งเป็ นอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี คหก
รรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตารางที่ 2 ปริ มาณความเข้มข้นของน้ าเชื่อมต่างกัน 3 ระดับ
ปริ มาณ (ร้อยละ)
วัตถุดิบ
ตารับที่ 1
ตารับที่ 2
ตารับที่ 3
น้ าสะอาด
50
60
70
น้ าตาลทราย
50
40
30
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ชัง่ ตวงส่วนผสมในการทาน้ าเชื่อม

อัตราส่วนน้ าตาลทราย ต่อ น้ าสะอาด ต่างกัน 3 ระดับ คือ 50:50 60:40
และ 70:30
โดยมีค่าความหวาน 63 68 และ 73 องศาบริ กซ์ตามลาดับ

ใส่สีผสมอาหารสี แดงสด 1 กรัม

ตั้งไฟอ่อน 4 นาที ให้ได้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

พักไว้ให้เย็น
แผนภูมทิ ี่ 2 ขั้นตอนการทาน้ าเชื่อม
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คัดเลือกมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีลกั ษณะดิบห่ามสี ชมพูและขาวประปราย ล้างน้ าให้สะอาด

ละลายเกลือ 90 กรัม กับ น้ าสะอาด 500 กรัม และ
ละลายปูนแดง 9 กรัม กับ น้ าสะอาด 500 กรัม พักเตรี ยมไว้ 24 ชัว่ โมง

นามะม่วงหาวมะนาวโห่ 500 กรัม แช่ในน้ าเกลือที่เตรี ยมไว้ นาน 24 ชัว่ โมง จากนั้น
นามาล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง แล้วนาเมล็ดออก จึงแช่น้ าปูนใส ต่อนาน 3 ชัว่ โมง
ล้างด้วยน้ าสะอาดอีก 2 ครั้ง

ผสมอัตราส่วนน้ าตาลทราย ต่อ น้ าสะอาด ต่างกัน 3 ระดับ คือ
50:50 60:40 และ 70:30 ใส่สีผสมอาหารสี แดงสด 1 กรัม
ตั้งไฟ ให้ได้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส พักให้เย็น 30 นาที
มีค่าความหวาน 63 68 และ 73 องศาบริ กซ์ ตามลาดับ

นาโหลแก้วพร้อมฝา ล้างให้สะอาด นาไปลวกด้วยน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
จากนั้นพักบนตะแกรงให้สะเด็ดน้ า เรี ยงมะม่วงหาวมะนาวโห่ใส่โหลแก้ว เติมน้ าเชื่อมลงไป ปิ ดฝาแช่
ตูเ้ ย็น 15 วัน

ผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม
แผนภูมทิ ี่ 3 ขั้นตอนการทามะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม
2. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทีม่ ตี ่ อผลิตภัณฑ์ มะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนา้ เชื่ อม
ศึ กษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ ในน้ าเชื่ อม โดยนาผลิตภัณฑ์มะม่วงหาว
มะนาวโห่ ในน้ าเชื่ อมที่ ได้รับการยอมรับนามาวางไว้บนหน้าเค้กและนามาทดสอบชิ มโดยให้คะแนนความชอบแบบ 5
ระดับ (5-point hedonic scale) (เพ็ญขวัญ, 2549) (โดยคะแนน 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจ คะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจที่ สุด)
ทางด้านประสาทสัมผัส ลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม วางแผนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
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ไม่เจาะจง (Accidental sampling) โดยทดสอบกับผูบ้ ริ โภค (Consumer test) เป็ นจานวน 150 คน ซึ่งเป็ นอาจารย์และนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. ศึกษาต้นทุนการผลิตมะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนา้ เชื่ อม
จานวนต้นทุนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อมโดยต้นทุนการผลิต คือ ราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบที่ใช้จริ ง
ทั้งหมด รวมกับ ต้นทุนอื่นๆ ร้อยละ 5 ของต้นทุนจริ ง รายละเอียดของราคาต้นทุนต่างๆ คือ ราคาต่อหน่วย (Unit price) ตาม
ราคาที่ จ่ายจริ งหรื อเป็ นไปตามใบส่ งของ (Invoice) และคิ ดเป็ นต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ เมื่อรวมต้นทุนทั้งหมดแล้วจะต้องเพิ่ม
ต้นทุนอื่นๆ (Addition cost) ส่ วนใหญ่จะประมาณการเป็ นร้อยละ 5 จากต้นทุนจริ ง ผลรวมทั้งหมดจะได้ค่าต้นทุนอาหารต่อ
1 สูตร

การวิเคราะห์ ผล
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสวิเคราะห์ตามแผน
(Randomized complete block design, RCBD) (สายชล, 2546) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของ
ค่ า เฉลี่ ย โดยใช้วิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) และหาค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานวิเ คราะห์ ผลด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ

ผลวิจัยและวิจารณ์
1. การศึกษาตารับมะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนา้ เชื่ อมให้ ได้ มาตรฐาน
1.1 การศึกษาตารับพื้นฐาน
ผูช้ ิมให้การยอมรับตารับพื้นฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อมตารับที่ 2 ในด้านลักษณะที่ปรากฏ ด้านสี ด้านรสชาติ และ
ด้านความชอบโดยรวมโดยมีค่าเฉลี่ย 6.97, 7.11, 6.97 และ 7.03 ตามลาดับ (ดังแสดงตารางที่ 3)เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของตารับพื้นฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม 3 ตารับ ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับ
ตารับพื้นฐานตารับที่ 2 ซึ่ งสอดคล้องกับคะแนนการยอมรับจากผูท้ ดสอบจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ พบว่า
ด้านกลิ่น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 จึงเลือกตารับที่ 2 เนื่องจากตารับที่ 2 มีการแช่น้ าเกลือเป็ นเวลา
24 ชัว่ โมง ซึ่งคุณสมบัติของเกลือที่ช่วยลดค่า aw ของอาหาร เมื่อค่า aw ต่า จะมีแรงดันออสโมติกสูง มะม่วงหาวมะนาวโห่ จึง
มีการออสโมซิ สน้ าเข้าไปจนมีผิวตึง (อรพิน, 2555) รวมถึงการแช่น้ าเกลือทาให้สีของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ซีดลงทาให้สีมี
ความสม่าเสมอกันทั้งลูก (อรวรรณ, 2543) กลิ่นแอลกอฮอล์ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม เกิดจากการหมักดองโดย
เป็ นกระบวนการที่เกิดจากจุลินทรี ยย์ อ่ ยน้ าตาลภายใต้สภาพที่มีหรื อไม่มีอากาศทาให้เกิดแอลกอฮอล์ข้ ึนในอาหาร (จิตธนา
และอรอนงค์, 2544)
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าความแตกต่างตารับพื้นฐานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม 3 ตารับ
ค่าเฉลี่ยและความชอบโดยรวม
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ตารับที่ 1
ตารับที่ 2
ตารับที่ 3
ลักษณะที่ปรากฏ
6.40b±1.51
6.97a±1.64
6.57ab±1.47
สี
6.49b±1.69
7.11a±1.68
6.74ab±1.82
ns
กลิ่น
6.11±1.77
6.57±1.45
6.66±1.47
c
a
รสชาติ
5.31 ±1.77
6.97 ±1.31
6.29b±1.44
เนื้อสัมผัส
5.53b±1.71
6.41a±1.48
6.53a±1.40
ความชอบโดยรวม
5.94b±1.60
7.03a±1.35
6.74a±1.30
หมายเหตุ : 1) a, b และ c อักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
1.2 การศึกษาความเข้ มข้ นของนา้ เชื่ อมทีเ่ หมาะสมของผลิตภัณฑ์ มะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนา้ เชื่ อม
ผูช้ ิมให้การยอมรับมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อมตารับที่ 3 ในด้านลักษณะที่ปรากฏ ด้านสี ด้านกลิ่น
และด้านความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลี่ย 8.09 8.20 7.77 และ 8.11 ตามลาดับ (ดังแสดงตารางที่ 4) ดังนั้นเมื่อพิจารณาผล
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปริ มาณน้ าตาลและน้ าสะอาดที่ ใช้ทาน้ าเชื่ อมเข้มข้นสาหรับทามะม่วงหาว
มะนาวโห่ ในน้ าเชื่อมจานวน 3 ตารับ ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อมตารับที่ 3 ซึ่ งสอดคล้อง
กับคะแนนการยอมรับจากผูท้ ดสอบจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ พบว่า ด้านกลิ่น ด้านรสชาติ และด้านเนื้ อ
สัมผัส ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 จึงเลือกอัตราร้อยละ 70 เนื่องจากการใช้ปริ มาณน้ าตาลร้อยละ 70
ของปริ มาณน้ าเชื่อม ทาให้น้ าเชื่อมมีความเข้มข้นมากกว่าตารับอื่น เมื่อน้ าเชื่อมมีความเข้มข้นสู งขึ้นทาให้น้ าเชื่อมสามารถ
เคลือบมะม่วงหาวมะนาวโห่ ได้ดีข้ ึนส่ งผลให้มีสีแดงเข้มและมันวาว (ภัทธิ รา, 2553) และสารละลายที่มีความเข้มข้นของ
น้ าตาลสู ง จะทาให้มีค่า aw ที่ต่า ทาให้เกิดแรงดันออสโมติกมากขึ้นส่ งผลให้เกิดการออสโมซิ สน้ าเชื่อมเข้าสู่ ผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่จนมีผิวตึงและสี เข้ม (อรพิน, 2555)
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปริ มาณน้ าตาลและน้ าสะอาดที่ใช้ทาน้ าเชื่อมเข้มข้นสาหรับทามะม่วงหาว
มะนาวโห่ในน้ าเชื่อมจานวน 3 ตารับ
ค่าเฉลี่ยและความชอบโดยรวม
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
b
ab
ลักษณะที่ปรากฏ
7.77 ±1.02
8.06 ±0.80
8.09a±0.81
สี
7.71b±1.09
8.06a±0.90
8.20a±0.79
กลิ่นns
7.60±1.13
7.71±1.01
7.77±1.02
รสชาติns
7.97±1.11
7.86±1.00
7.89±0.75
ns
เนื้อสัมผัส
7.71±1.07
7.94±0.96
7.77±0.94
b
ab
ความชอบโดยรวม
7.80 ±0.96
8.06 ±0.90
8.11a±0.75
หมายเหตุ : 1) a และ b อักษรที่ ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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2. การศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ มะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนา้ เชื่ อม
ผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อมมีค่าสี (ดังแสดงตารางที่ 5) คือ ค่า Hue เท่ากับ3.75R ค่า Value เท่ากับ 7
และค่า Chroma เท่ากับ 3 จึงทาให้มีลกั ษณะทางกายภาพด้านสี มีสีแดง และพบว่าผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่ อม
มีค่ากรด-ด่างเท่ากับ 3.8 ตรงกับค่าที่เหมาะสมของผลไม้แช่อิ่มโดยมีค่า pH ที่เหมาะสมคืออยูใ่ นช่วง 3.0-4.0 ที่เป็ นกรดอ่อน
(พิมพ์เพ็ญ, 2556) และค่าความหวาน 73 องศาบริ กซ์ อยูใ่ นช่วงค่าความหวานที่เหมาะสมของผลไม้แช่อิ่มที่น้ าเชื่อมต้องมีค่า
ความหวาน 60-75 (อรพิน, 2555)
ตารางที่ 5 คุณภาพทางกายภาพ (ค่าสี กรด-ด่าง, ความหวาน) มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม
ค่าสี
คุณภาพทางกายภาพ
กรด-ด่าง
ความหวาน
Hue
Value
Chroma
(pH meter)
(°Brix)
3.75R
7
3
3.8
73
มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม
หมายเหตุ : Hue คือค่าเนื้อสี ; Value คือ ค่าความสว่างของสี ; ค่า Chroma คือ ค่าความสดใสของสี
3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทีม่ ตี ่ อผลิตภัณฑ์ มะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนา้ เชื่ อม
ผูท้ ดสอบชิมมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในน้ าเชื่อมให้การยอมรับในด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส
และความชอบโดยรวม มี คะแนนเฉลี่ ย 4.28 4.00 3.88 3.80 3.67 และ 3.93 ตามลาดับ (ดังแสดงตารางที่ 6 )และพบว่า
ผูท้ ดสอบชิมส่วนใหญ่ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.67 ไม่แน่ใจ จานวน
29 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.33 และ ไม่ยอมรับ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 ตามลาดับ เนื่ องจากผูช้ ิ มมีพฤติกรรมการ
บริ โภคที่ไม่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์แช่อิ่ม
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
คะแนนความชอบ
ลักษณะที่ปรากฏ

4.28±0.90

สี

4.00±1.02

กลิ่น

3.88±0.96

รสชาติ

3.80±1.07

เนื้อสัมผัส

3.67±1.13

ความชอบโดยรวม

3.93±1.00

ข้อมูลการยอมรับในภาพรวม
ยอมรับ
ไม่แน่ใจ
ไม่ยอมรับ

จานวน (คน)

ร้อยละ

118

78.67

29

19.33

3

2.00

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

583

4. การศึกษาต้ นทุนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในนา้ เชื่ อม
ต้นทุนวัตถุดิบ : มะม่วงหาวมะนาวโห่ 500 x 150 = 75 บาท
น้ าตาล 350 x 23= 8.05 บาท
1,000
1,000
สี ผสมอาหารสี แดงสด 1 x 20 = 0.71 บาท
เกลือ 90 x 23 = 1.17 บาท
28
1,000
น้ าเนสเล่ 650 x 16 = 6.93 บาท
โหลแก้ว = 11.50 บาท
1,500
รวม = 75 + 8.05 +1.17 + 0.71 +6.93 + 11.50 = 103.36
ค่าใช้จ่ายการผลิต : ค่าต้นทุนอื่นๆ ( ร้อยละ 5 ของต้นทุน ) 103.36 x 5 = 5.17
100
ต้นทุนการผลิต = 103.36 + 5.17 = 108.53

สรุ ผลการวิจัย
การศึกษาตารับพื้นฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ในน้ าเชื่อม พบว่า ตารับที่ 3 ซึ่งมีอตั ราส่วนน้ าตาลต่อน้ าสะอาดที่ร้อย
ละ 70 ต่อ 30 ของปริ มาณน้ าเชื่ อม เป็ นตารับที่ ได้รับการยอมรับสู งที่ สุด เนื่ องจากการใช้ปริ มาณน้ าตาลร้ อยละ 70 ของ
ปริ มาณน้ าเชื่อม ทาให้น้ าเชื่อมมีความเข้มข้นมากกว่าตารับอื่น เมื่อน้ าเชื่อมมีความเข้มข้นสูงขึ้นทาให้น้ าเชื่อมสามารถเคลือบ
มะม่วงหาวมะนาวโห่ได้ดีข้ ึนส่ งผลให้มีสีแดงเข้มและมันวาว (ภัทธิ รา, 2553) และสารละลายที่มีความเข้มข้นของน้ าตาลสูง
จะทาให้มีค่า aw ที่ต่า ทาให้เกิดแรงดันออสโมติกมากขึ้นส่ งผลให้เกิดการออสโมซิ สน้ าเชื่อมเข้าสู่ ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
จนมีผิวตึงและสี เข้ม (อรพิน, 2555) การวิเคราะห์กายภาพ พบว่า ปริ มาณค่ากรด-ด่าง อยูท่ ี่ 3.8 และค่าความหวาน 73 องศาบ
ริ กซ์ ผลการศึกษา พบว่า ด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 4.00
3.88 3.80 3.67 และ 3.93 ตามลาดับ ผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ ร้อยละ 78.67 และมีตน้ ทุนการ
ผลิต 108.53 บาท
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุ งเรื่ องกลิ่นแอลกอฮอล์ของผลิตภัณฑ์ให้มีกลิ่นน้อยลง
2. ควรปรับปรุ งรสชาติให้มีความหวานมากขึ้น
3. ควรมีสีสนั หลากหลายมากกว่านี้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ได้ให้ความอนุ เคราะห์สถานที่
อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสละ
เวลาในการทดสอบเป็ นอย่างดี
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การพัฒนาพาสต้ าเส้ นสดจากแป้ งข้ าวกล้องสิ นเหล็กเสริมก้านเห็ดหอมแห้ ง
Development of Fresh Pasta from Sinlek Brown Rice Flour Supplemented with Dried Shiitake
Mushroom Stalk
วรลักษณ์ ป้ อมน้อย1* สุธิดา กิจจาวรเสถียร1 และวรธร ป้ อมเย็น1
Woralak Pomnoi1* Suthida Kitjaworasatien1 and Vorathon Pomyen1

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาพาสต้า เส้ น สดจากแป้ ง ข้า วกล้อ งสิ น เหล็ ก และก้ า นเห็ ด หอมแห้ ง
จากการคัดเลือกสูตรพื้นฐานของพาสต้าเส้นสดจานวน 3 สูตร โดยใช้แป้ งสาลีต่างชนิดกันได้แก่ สูตรที่ 1 แป้ งสาลี สูตรที่ 2
แป้ งสาลีเซโมลิน่า และสู ตรที่ 3 แป้ งสาลีผสมแป้ งสาลีเซโมลิน่า เมื่อนาไปทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า สู ตรที่ 2 ที่ใช้
แป้ งสาลีเซโมลิน่าได้รับการยอมรับสูงที่สุด (p<0.05) จึงเลือกสูตรนี้มาศึกษาการทดแทนแป้ งสาลีเซโมลิน่าบางส่วนด้วยแป้ ง
ข้าวกล้องสิ นเหล็กที่ระดับร้อยละ 10 20 และ 30 โดยน้ าหนัก พบว่าเมื่อปริ มาณแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กเพิ่มขึ้น ค่าสี แดง (a*)
เพิ่มขึ้น แต่ค่าความสว่าง (L*) และค่าสี เหลือง (b*) ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลทางประสาทสัมผัสที่พบว่าเมื่อปริ มาณแป้ งข้าว
กล้องสิ นเหล็กเพิ่มมากขึ้นคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฎ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม
ลดลง (p<0.05) พาสต้าที่ทดแทนด้วยแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กที่ระดับร้อยละ 20 ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมไม่แตกต่าง
จากสู ตรพื้นฐาน (p>0.05) จึงเลือกสู ตรนี้ มาศึกษาต่อในการเสริ มก้านเห็ดหอมแห้งที่ต่างกัน 3 ระดับ คือร้อยละ 10 20 และ
30 โดยน้ าหนัก พบว่าเมื่อปริ มาณก้านเห็ดหอมแห้งเพิ่มมากขึ้นค่าความสว่าง (L*) ลดลงผลทางประสาทสัมผัสพบว่าปริ มาณ
ก้า นเห็ ด หอมแห้งที่ ร ะดับ ร้ อ ยละ 20 ได้รั บ คะแนนความชอบด้า นลัก ษณะปรากฎ สี กลิ่ น รส รสชาติ เนื้ อ สัม ผัส และ
ความชอบโดยรวมสูงสุดไม่แตกต่างจากสูตรที่ไม่ใส่กา้ นเห็ดหอม (p>0.05)
คาสาคัญ: พาสต้า แป้ งสาลีเซโมลิน่า แป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็ก ก้านเห็ดหอมแห้ง
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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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บทนา
เนื่องจากวิถีชีวติ ที่เร่ งรี บและการการได้รับวัฒนธรรมการบริ โภคจากตะวันตกเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้ปัจจุบนั คนไทย
ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริ โภคที่ไม่เหมาะสม ที่ผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่งของการเสี ยชีวติ เป็ น
อันดับต้นๆของคนไทย ยังส่งผลให้คนไทยเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังได้เช่นกัน พาสต้าเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารที่นิยมบริ โภคเป็ น
อาหารหลักในแถบเมติเตอร์ เรเนี ยนของอิตาลี และประเทศในแถบยุโรป และความนิ ยมนี้ ก็ได้แพร่ หลายมายังประเทศไทย
ด้วยเช่นกัน ซึ่ งส่ วนประกอบหลักของพาสต้าจะประกอบด้วยแป้ งสาลี ไข่ น้ ามันมะกอก และน้ าเท่านั้น จึงทาให้พาสต้ามี
คาร์โบไฮเดรตสูง และใยอาหารต่า เมื่อรับประทานในปริ มาณที่มากเกินไป จะส่งผลต่อสุขภาพของผูบ้ ริ โภคได้ ปั จจุบนั จึงมี
การน าเอาพาสต้า มาพัฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่า ทางโภชนาการ โดยใช้ธัญ ชาติ ต่ า งๆทั้งถั่ว แดง (จิ ร นาถและสุ ภ ัก ษร, 2552)
ข้าวฟ่ าง (Benhur et al., 2015) รวมไปถึงใช้แป้ งข้าว (Silva et al., 2016; หทัยชนกและคณะ, 2561) ซึ่ งเป็ นพืชเศรษฐกิ จที่
สาคัญของไทย
นอกจากข้าวจะเป็ นพืชเศรษฐกิจของไทยแล้ว คนไทยยังบริ โภคข้าวเป็ นอาหารหลัก แต่จากข้อมูลการบริ โภคข้าว
ของคนไทยนั้นพบว่าในอนาคตแนวโน้มการบริ โภคข้าวจะลดลงตามการพัฒนาของสังคมเมือง ที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเริ่ ม
ห่ วงเรื่ องสุ ขภาพ และกังวลถึงการรับประทานอาหารจาพวกข้าวซึ่ งมีคาร์ โบไฮเดรตสู ง (อนันต์, 2559) ผูบ้ ริ โภคจึ งเลือก
บริ โภคข้าวที่มีคุณภาพและได้รับประโยชน์มากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาข้าวไทยจึงช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าของ
ข้าว ทาให้ลดการเกิดโรคเรื้ อรังและสามารถนาข้าวไทยไปสู่ตลาดอาหารเชิงบาบัดในอนาคตได้ ข้าวกล้องสิ นเหล็กเป็ นหนึ่ ง
ในพันธุ์ขา้ วที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของคนไทย โดยข้าวกล้องสิ นเหล็กนั้นเป็ นข้าว
ที่มาจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลและข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทาให้ได้ขา้ วที่มีธาตุเหล็กสู งที่สามารถดูด
ซึมและนาไปใช้ในร่ างกายได้ดี (ริ ญและนิรภัย, 2554) มีค่าดัชนีน้ าตาลปานกลาง (GI = 58) ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอล
และน้ าตาลในเลือด จึงจัดเป็ นข้าวต้านเบาหวาน (อภิชาติและรัชนี , 2551) เหมาะสาหรับนามาบริ โภคเป็ นประจา หรื อใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
เห็ดหอมเป็ นเห็ดที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่ หลาย รวมทั้งเป็ นแหล่งของสารอาหารที่สาคัญคือวิตามินบี 2 บี 5
และบี 6 รวมไปถึงยังเป็ นแหล่งของพฤษเคมีที่สาคัญอีกหลายชนิ ด มีสารต้านอนุมูลอิสระสู ง มีฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาหลาย
อย่าง จึ งทาให้เห็ดหอมได้รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ่ งในเห็ดทางการแพทย์ (ศัลยา, 2554; ธี รดาและคณะ, 2559) นอกจากนี้
เห็ดหอมยังมีสารให้รสชาติที่รู้จกั กันในชื่อที่เรี ยกว่า อูมามิ (Umami) หรื อรสอร่ อย ซึ่งอยูใ่ นรสชาติพ้นื ฐาน คือ เปรี้ ยว หวาน
เค็ม และขม เมื่อบริ โภคอาหารที่มีสารอูมามิเข้าไปจะให้ความรู ้สึกคล้ายคลึงกับผงชูรส (Fuke and Shimizu, 1993) โดยส่ วน
ใหญ่แล้วเห็ ดหอมส่ วนที่ มกั นามาประกอบอาหารคือเห็ ดหอมส่ วนดอก ในขณะที่ ส่วนของก้านเห็ ดมักถูกนาไปทิ้ง แต่
เนื่ องมาจากก้านเห็ ดก็ยงั คงมี สารต้านอนุ มูลอิ สระและสารอาหารใกล้เคี ยงกับส่ วนของดอกเห็ ด จึ งทาให้ปัจจุ บันก้าน
เห็ดหอมถูกนาไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมากขึ้น และเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในพาสต้าเส้นสด งานวิจยั
นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลศึกษาผลทางประสาทสัมผัสและค่าสี ของการทดแทนแป้ งข้าวสาลีดว้ ยแป้ งข้าวกล้องสิ น
เหล็กและเสริ มด้วยก้านเห็ดหอมแห้งในปริ มาณที่ผบู ้ ริ โภคให้การยอมรับ เพื่อที่จะสนับสนุนการใช้ขา้ วไทย ลดการเหลือทิ้ง
ของวัตถุดิบ และช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่พาสต้าเส้นสด
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมแป้งข้ าวสินเหล็ก
นาข้าวกล้องสิ นเหล็กมาบดละเอียด โดยใช้เครื่ องบดความละเอียดสู ง แล้วนามาร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 80 เมช
อบไล่ความชื้นด้วยเตาอบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 55°C นาน 20 นาที (Wonglao et al., 2013) ทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง บรรจุใน
ถุงพลาสติกลามิเนตด้วยอลูมิเนียมฟอยด์ ถุงละ 500 กรัม เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอ้ ง
2. ศึกษาสู ตรต้ นแบบของการผลิตพาสต้ าเส้ นสด
คัดเลือกสู ตรพื้นฐานของพาสต้าเส้นสดซึ่ งมีส่วนประกอบหลักคือแป้ ง ไข่ไก่ เกลือ และน้ าสะอาดในอัตราส่ วนที่
เท่ า กัน ทุ ก สู ต รซึ่ งดัดแปลงจากสู ต รของสุ ธิ ด า, 2560 โดยแปรชนิ ดของแป้ งสาลี อ อกเป็ น 3 ชนิ ด คื อ สู ต รที่ 1 แป้ ง สาลี
เอนกประสงค์ สู ตรที่ 2 แป้ งสาลีเซโมลิน่า และสู ตรที่ 3 แป้ งสาลีเอนกประสงค์ผสมแป้ งสาลีเซโมลิน่าในอัตราส่ วน 1:1
(ตารางที่ 1) จากนั้นนาส่วนผสมทั้งหมดมาผสมให้เข้ากัน นวดจนขึ้นโด แล้วนามารี ดด้วยเครื่ องรี ด จน แผ่นแป้ งมีความหนา
0.05 มิลลิเมตร ตัดเป็ นเส้นกว้าง 0.48 มิลลิเมตร ยาว 30 เซนติเมตร นาเส้นพาสต้าที่ได้ไปต้มในน้ าเดื อดเป็ นเวลา 5 นาที หยุด
ความร้อนด้วยน้ าเย็น จากนั้นนาไปประเมินผลทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบ 9-point hedonic scale เพื่อประเมินด้าน
ความชอบโดยรวม ใช้ผทู ้ ดสอบกึ่งฝึ กฝนจานวน 30 คน
ตารางที่ 1 สูตรต้นแบบของพาสต้าเส้นสด
ส่วนประกอบ (ร้อยละ)
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
แป้ งสาลี
55.40
27.70
แป้ งเซโมลิน่า
55.40
27.70
ไข่ไก่ท้ งั ฟอง
33.24
33.24
33.24
ไข่แดงไข่ไก่
4.99
4.99
4.99
น้ ามันมะกอก
4.15
4.15
4.15
เกลือ
2.22
2.22
2.22
3. ศึกษาปริมาณทีเ่ หมาะสมของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้ าวกล้ องสินเหล็กในพาสต้ าเส้ นสด
เตรี ยมพาสต้า เส้ น สดโดยใช้แ ป้ ง ข้า วกล้อ งสิ น เหล็ ก ทดแทนแป้ ง สาลี ที่ 3 ระดับ คื อ ร้ อ ยละ 10, 20 และ 30
โดยน้ าหนั ก เปรี ยบเที ย บกับ สู ต รต้น แบบ จากนั้ นน าไปวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพทางกายภาพคื อ ค่ า สี CIE (L*, a* และ b*)
ด้วยเครื่ อง Spectrophotometer วัดทั้งหมด 3 ซ้ า จากนั้นประเมินผลทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบ 9-point hedonic scale
เพื่อประเมินด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผทู ้ ดสอบกึ่งฝึ กฝนจานวน 30 คน นาสูตรที่
ดีที่สุดไปศึกษาผลของการเสริ มก้านเห็ดหอมแห้งในพาสต้าแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็ก
4. ศึกษาปริมาณทีเ่ หมาะสมของการเสริมก้ านเห็ดหอมแห้ งในพาสต้ าข้ าวกล้ องสินเหล็ก
นาพาสต้าข้าวกล้องสิ นเหล็กสูตรที่ได้รับการคัดเลือกมาเสริ มด้วยก้านเห็ดหอมที่ปริ มาณ 3 ระดับคือ ร้อยละ 10, 20
และ 30 ของน้ าหนั ก แป้ ง จากนั้ นน าไปวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพทางกายภาพคื อ ค่ า สี CIE (L*, a* และ b*) ด้ ว ยเครื่ อง
Spectrophotometer วัดทั้งหมด 3 ซ้ า จากนั้นประเมินผลทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบ 9-point hedonic scale เพื่อ
ประเมินด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผทู ้ ดสอบกึ่งฝึ กฝนจานวน 30 คน
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5. สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ ผล
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) สาหรับการวิเคราะห์ค่าสี และ Randomized Completed
Block Design (RCBD) ส าหรั บ การประเมิ น ผลทางประสาทสั ม ผัส น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน ( ANOVA)
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

ผลและวิจารณ์ผล
จากการศึกษาสู ตรต้นแบบของพาสต้าเส้นสดพบว่าสู ตรที่ 2 ที่ใช้แป้ งสาลีเซโมลิน่าเพียงอย่างเดียวได้รับคะแนน
ความชอบโดยรวมจากผูบ้ ริ โภคมากที่สุด (p<0.05) โดยมีความชอบโดยรวมอยูใ่ นระดับ 8 ซึ่งอยูใ่ นระดับชอบมาก เมื่อเทียบ
กับสู ตรที่ มีแป้ งสาลีเอนกประสงค์ (ตารางที่ 2) เนื่ องมาจากแป้ งสาลีเซโมลิน่าซึ่ งเป็ นแป้ งที่ ได้จากข้าวสาลีดูรัมมีปริ มาณ
โปรตีนกลูเตนสู งเมื่อเทียบกับแป้ งสาลีชนิดอื่น เมื่อทาให้เป็ นโดจึงมีความเหนียว แต่ไม่ยืดง่ายเหมือนแป้ งชนิดอื่น จึงทาให้
ได้เส้นพาสต้าที่เหนียวนุ่ม แต่ไม่ขาดง่าย นอกจากนี้แป้ งเซโมลิน่ายังมีปริ มาณแคโรทีนอยด์ในปริ มาณสูง จึงทาให้ผลิตภัณฑ์
มีสีเหลืองสวยมากกว่าใช้แป้ งสาลีเอนกประสงค์ (ปิ ยมาศ, 2546)
ตารางที่ 2 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของพาสต้าเส้นสดสูตรต้นแบบ
คุณลักษณะ
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
(แป้ งสาลีเอนกประสงค์)
(แป้ งสาลีเซโมลิน่า)
(แป้ งสาลีเอนกประสงค์
ผสมแป้ งสาลีเซโมลิน่า)
ความชอบโดยรวม
7.20±0.76c
8.47±0.51a
7.53±0.51b
หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05)
ผลของการนาพาสต้า เส้นสดสู ตรต้นแบบไปทดแทนแป้ งสาลี ด้ว ยแป้ งข้า วกล้อ งสิ นเหล็ก ในด้า นค่า สี พบว่า
เมื่อปริ มาณแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กเพิ่มมากขึ้น มีผลทาให้ค่าความสว่าง (L*) และค่าสี เหลือง (b*) ลดลง แต่ค่าสี แดง (a*)
เพิ่มขึ้น (p<0.05) เมื่อเทียบกับสู ตรต้นแบบที่ไม่มีแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็ก (ตารางที่ 3) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของวรธร
และคณะ, 2558 ที่ศึกษาการใช้แป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กในขนมกลีบลาดวน พบว่าเมื่อปริ มาณแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กเพิ่มมาก
ขึ้น ค่าความสว่างจะมีแนวโน้มลดลง โดยค่าความสว่างที่ลดลงเป็ นผลเนื่องมาจากแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กมีสีที่เข้มกว่าแป้ ง
สาลี นอกจากนี้ แป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กยังมีปริ มาณใยอาหารสู งกว่าแป้ งสาลีเซโมลิน่า ซึ่ งปริ มาณใยอาหารที่เพิ่มขึ้นนั้นจะ
ส่ งผลสาคัญที่ ทาให้ผลิ ตภัณฑ์ที่ได้มีสีที่คล้ าลง (Wanyo et al., 2009) นอกจากนี้ ใยอาหารยังมี ผลต่อการประเมินทาง
ประสาทสัม ผัส ยิ่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์มี ใ ยอาหารสู ง คะแนนการยอมรั บ ทางประสาทสัม ผัส จะยิ่งลดลง (Aravind et al., 2012)
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ในครั้งนี้ ที่พบว่าเมื่อปริ มาณแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กเพิ่มมากขึ้นคะแนนความชอบในด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส (ความเหนียวนุ่ม) และความชอบโดยรวมมีแนวโน้มลดลง (p<0.05) (ตารางที่ 4) โดยพาสต้าที่
ทดแทนด้วยแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กที่ระดับร้อยละ 10 และ 20 มีคะแนนความชอบด้านสี กลิ่นรส และความชอบโดยรวมไม่
แตกต่างกับสู ตรต้นแบบ (p>0.05) โดยคะแนนความชอบด้านเนื้ อสัมผัส (ความเหนี ยวนุ่ ม) ที่ ระดับร้ อยละ 20 และ 30
มีแนวโน้มลดลงเนื่ องจากพาสต้าสู ตรต้น แบบทามาจากแป้ งสาลีเซโมลิน่าที่มีกลูเตนสู ง ซึ่ งเกิดจากไกลอะดินและกลูเตนิน
ในปริ มาณใกล้เคียงกัน เมื่อมีการรวมตัวกันจะได้กอ้ นแป้ งที่มีลกั ษณะที่ ดี มีโครงสร้างแข็งแรง มีความยืดหยุ่นสู ง และมี
ความเหนี ยวนุ่ม แต่เมื่อทดแทนแป้ งสาลีเซโมลิน่าด้วยแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กในพาสต้าแล้ว ทาให้ปริ มาณกลูเตนที่อยูใ่ น
แป้ งสาลีลดลง จึงส่งผลต่อเนื้อสัมผัสของพาสต้า ความเหนียวนุ่มลดลง คะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสจึงลดลง (จิรนาถ
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และสุ ภกั ษร, 2552) แต่อย่างไรก็ตามแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กที่ร้อยละ 20 เป็ นปริ มาณสู งสุ ดที่สามารถใช้ทดแทนแป้ งสาลีเซ
โมลิน่าในพาสต้าเส้นสดได้
ตารางที่ 3 ค่าสี ของเส้นพาสต้าสดทดแทนด้วยแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็ก
ปริ มาณข้าวกล้องสิ นเหล็ก (ร้อยละ)
ค่าสี
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
หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05)
ตารางที่ 4 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของเส้นพาสต้าสดทดแทนด้วยแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็ก
ปริ มาณแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็ก (ร้อยละ)
คุณลักษณะ
0 (สูตรต้นแบบ)
10
20
30
ลักษณะที่ปรากฏ
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
กลิ่นรส
7.93±0.69a
7.83±0.91a
7.87±0.73a
6.47±0.73b
เนื้อสัมผัส
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
หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05)
เมื่อได้พาสต้าเส้นสดที่ทดแทนด้วยข้าวกล้องสิ นเหล็กที่ระดับร้อยละ 20 แล้วเสริ มด้วยก้านเห็ดหอมแห้ง พบว่าเมื่อ
ปริ มาณก้านเห็ ดหอมแห้งเพิ่มขึ้นค่าความสว่าง (L*) และค่าสี เหลือง (b*) ลดลง ในขณะที่ ค่าสี แดง (a*) เพิ่มขึ้น (p<0.05)
เมื่อเทียบกับสู ตรที่ไม่ใส่ กา้ นเห็ดหอมแห้ง (ตารางที่ 5) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Reis Correia et al., 2017 ที่ศึกษาการ
ใช้ผงเห็ดหอมในพาสต้าเส้นสดที่พบว่าเมื่อปริ มาณเห็ดหอมเพิ่มขึ้นส่ งผลให้ค่าความสว่าง (L*) และค่าสี เหลือง (b*) ลดลง
ในขณะที่ค่าสี แดง (a*) เพิ่มขึ้น สาหรับผลทางประสาทสัมผัสพบว่าปริ มาณ ก้านเห็ดหอมแห้งที่ปริ มาณร้อยละ 20 ได้รับ
คะแนนความชอบด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่นรส เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างจากพาสต้าข้าวกล้องสิ น
เหล็กสูตรที่ไม่ได้ใส่กา้ นเห็ดหอม (p>0.05) และเมื่อเพิ่มปริ มาณก้านเห็ดหอมแห้งเป็ นร้อยละ 30 พบว่าคะแนนความชอบใน
ด้านประสาทสัมผัสลดลงในทุกด้าน (p<0.05) (ตารางที่ 6) โดยปริ มาณของก้านเห็ ดหอมที่ เพิ่มขึ้น จะส่ งผลทาให้ความ
เหนียวนุ่มของเส้นพาสต้าลดลง จึงทาให้คะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสลดลง (Reis Correia et al., 2017)
ตารางที่ 5 ค่าสี ของเส้นพาสต้าสดแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กเสริ มก้านเห็ดหอมแห้ง
ปริ มาณก้านเห็ดหอมแห้ง (ร้อยละ)
ค่าสี
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
หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05)
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ตารางที่ 6 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของเส้นพาสต้าสดแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กเสริ มก้านเห็ดหอมแห้ง
คุณลักษณะ
ปริ มาณก้านเห็ดหอมแห้ง (ร้อยละ)
0
10
20
30
ลักษณะที่ปรากฏ
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
กลิ่นรส
7.33±0.48a
7.40±0.50a
7.47±0.51a
6.77±0.73b
เนื้อสัมผัส
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
หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05)

สรุ ปผลการวิจัย
ชนิดของแป้ งสาลีที่เหมาะสมสาหรับนามาทาพาสต้าคือแป้ งสาลีเซโมลิน่า โดยเมื่อนาไปทดแทนบางส่วนด้วยแป้ ง
ข้าวกล้องสิ นเหล็กพบว่าปริ มาณที่เหมาะสมอยูท่ ี่ปริ มาณร้อยละ 20 เนื่ องจากได้รับคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสไม่
แตกต่างจากสู ตรต้นแบบ และเมื่ อนาไปศึ กษาปริ มาณการเสริ มด้วยก้านเห็ ดหอมแห้งพบว่าปริ มาณก้านเห็ ดหอมแห้งที่
เหมาะสมอยูท่ ี่ปริ มาณร้อยละ 20 ซึ่ งได้รับคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสไม่แตกต่างจากพาสต้าข้าวกล้องสิ นเหล็ก
สูตรที่ไม่ได้เสริ มก้านเห็ดหอม

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานวิจยั เรื่ องการพัฒนาพาสต้าเส้นสดจากแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กและก้านเห็ดหอมแห้งสาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ และ
อุปกรณ์ในการวิจยั
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การใช้ ผงลูกเดือยทดแทนแป้ งสาลีในคุกกี้
Using Job's Tears Powder Substitute Wheat Flour
In Cookies
จิราภัทร โอทอง1* เบญจวรรณ แม้นประสิ ทธิ 1 และ เจ้าพระยา พิลิแก้ว 1
Jirapat Othong1* Benjawan Manprasit1 Chaopraya Pilikaew1

บทคัดย่อ
ลูกเดื อยเป็ นธัญพืชประเภทคาร์ โบไฮเดรตเช่นเดี ยวกับข้าวโพด ข้าว และข้าวสาลี นิ ยมนามาเป็ นส่ วนผสมใน
อาหารหรื อขนมหวาน โดยลูกเดือยเป็ นธัญพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง โดยเฉพาะคาร์ โบไฮเดรต ใยอาหาร ฟอสฟอรัส
และวิตามินบี 1 งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาการใช้ผงลูกเดื อยทดแทนแป้ งสาลีบางส่ วนต่อลักษณะทางกายภาพและ
ลักษณะทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ โดยใช้ผงลูกเดือยทดแทนแป้ งสาลี 3 ระดับ คือ 30, 40 และ 50 เปอร์ เซ็นต์ของน้ าหนัก
แป้ งสาลี เปรี ยบเทียบกับคุกกี้สูตรควบคุมที่ใช้แป้ งสาลี 100 เปอร์ เซ็นต์ จากนั้นศึกษาลักษณะทางกายภาพโดยวัดค่าสี ความ
กว้าง ความหนา และอัตราการแผ่ตวั ของคุกกี้ และศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ
เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ผลการทดลองเมื่อปริ มาณผงลูกเดือยเพิ่มขึ้นคุกกี้จะมีค่าความเป็ นสี แดง ( a*) ค่าความเป็ น
สี เหลือง (b*) ความกว้างและอัตราการแผ่ตวั เพิ่มขึ้นด้วย แต่ปริ มาณผงลูกเดือยที่เพิ่มขึ้นส่ งผลให้คุกกี้มีค่าความสว่าง (L*)
และความหนาที่ ลดลง เมื่ อทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส พบว่าคุ กกี้ ที่ใช้ผงลูกเดื อยทดแทนแป้ งสาลี ท้ งั 3 ระดับ
มีคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในทุกด้านที่ไม่แตกต่างกับคุกกี้จากแป้ งสาลีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมี
คะแนนความชอบในระดับชอบปานกลาง
คาสาคัญ : คุกกี้, ผงลูกเดือย, ลักษณะทางกายภาพ, ลักษณะทางประสาทสัมผัส
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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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บทนา
ลูกเดือย (Job’s tear) เป็ นธัญพืชตระกูลเดียวกับหญ้า (Andovopogoneae) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Coix lachry-jobi
Linn var mayuen Stapt มีถิ่นกาเนิดในแถบเทือกเขาหิ มาลัย และแพร่ เข้าสู่ทวีปเอเชียตะวันออกผ่านทาง ชาวจีน ในประเทศไทย
นั้นปลูกมากในแถบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเลยที่ปลูกมากเป็ นอันดับหนึ่งจากพื้นที่ปลูก
ทั้งหมดในประเทศ (ม.ป.ป.) ลูกเดือยที่นิยมปลูกเพื่อจาหน่ายและนามารับประทานนั้นมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ ลูกเดือยข้าวเหนียว
และลูกเดือยข้าวเจ้า โดยลูกเดือย ข้าวเหนียวจะเป็ นที่นิยมรับประทานมากกว่าลูกเดือยข้าวเจ้า เพราะเมื่อต้มสุกจะให้แป้ งที่มีความ
เหนียวนุ่ม และมีกลิ่นหอมมากกว่า เนื่องจากมีสดั ส่วนอะไมโลเพคตินสูงกว่าลูกเดือยข้าวเจ้า (ญาณี และปาริ สุทธิ์ , 2559)
แพทย์แผนจีนได้จดั ลูกเดือยให้เป็ นยาเย็น ช่วยกาจัดความร้อนออกจากร่ างกาย ช่วยบารุ งม้าม ไต และปอด นอกจากนี้
ยังช่วยป้ องกันอาการท้องร่ วง อาเจียน ฝี ในปอด และโรคมะเร็ ง (Li, D-P., 2006) ลูกเดือยเป็ นธัญพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ได้แก่ ฟอสฟอรัส (435 มิลิกรัม/ 100 กรัม) แคลเซี ยม (25 มิลิกรัม/ 100 กรัม) และธาตุเหล็ก (5 กรัม/100 กรัม) และยังมีสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพที่สาคัญ คือ Coixenolide ซึ่งมีในปริ มาณ 0.02 µg/g (จิราภรณ์, 2552) สารชนิดนี้มีฤทธิ์ยบั ยั้งการเจริ ญเติบโตของ
เนื้ องอกและป้ องกันการเกิ ดมะเร็ ง และ Coixol มี ฤทธิ์ ช่ วยคลายความตึ งของกล้ามเนื้ อ ป้ องกันการเกิ ดอาการหดเกร็ งของ
กล้า มเนื้ อ โดย จะออกฤทธิ์ คล้า ยกับ ยาคลายกล้า มเนื้ อ (Coix lacryma-jobi, n.d.) ลู กเดื อ ยมี สารประกอบ Polyphenolic
ที่มีคุณสมบัติเป็ นสารต้านอนุมุลอิสระป้ องกันอนุมูลอิสระทาลายเซลล์ภายในร่ ายกาย โดยมีปริ มาณอยูท่ ี่ 7.33-7.93 mgGAE/g
ซึ่ งเป็ นปริ มาณที่ สูงกว่าข้าวกล้อง ข้าวบาร์ เล่ ถัว่ เขี ยว และข้าวเจ้า (จิ ราภรณ์ , 2552) และยังมี คุณสมบัติเป็ นพรี ไบโอติ ก
(Prebiotic) เพราะลูกเดือยมีปริ มาณแป้ งทนย่อย (Resistance starch) สูงถึง 40.98% TS (Total starch) โดยแป้ งทนย่อยนี้มีคุณสมบัติ
เหมื อนกับพรี ไบโอติ ก จึ งช่ วยป้ องกันหรื อลดภาวะการเกิ ดโรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลื อด ความดันโลหิ ตสู ง และ
โรคเบาหวานได้ นอกจากนี้ ยงั มีแป้ งย่อยช้า (Slowly digested starch) สู งถึง 45.03% TS (Total starch) (จิราภรณ์, 2552) ทาให้ลูก
เดื อยจัดอยู่ในกลุ่มอาหารที่ มีค่า GI (Glycermic Index) ต่ า จึ งเหมาะกับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคหัวใจและหลอด
เลือด
จากประโยชน์ขา้ งต้นเห็ นได้ว่าลูกเดื อยเป็ นธัญพืชที่ มีประโยชน์ต่อร่ างกายเป็ นอย่างมาก แต่การนาลูกเดื อยมาใช้
ประโยชน์ยงั มีค่อนข้างจากัด ส่ วนใหญ่เป็ นการนาลูกเดือยมาใช้เป็ นส่ วนประกอบของเครื่ องเต้าหู ้ น้ าลูกเดือย และโจ๊กลูกเดือย
เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี จึงมีงานวิจยั การนาลูกเดือยมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ Kutschera, and Krasaekoopt, (2012) ศึกษาการ
ใช้แป้ งลูกเดือยทดแทนแป้ งเค้กในเค้กเนยสด โดยปริ มาณแป้ งลูกเดื อยที่เหมาะสมในการทดแทนแป้ งเค้ก คือ 15% ญาณี และ
ปาริ สุทธิ์ (2559) พัฒนาขนมขบเคี้ยวจากลูกเดื อยรสสมุนไพร คุกกี้ เป็ นขนมที่ ได้รับความนิ ยมกันอย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากมี
รสชาติ ดีและมี รูปแบบที่ หลากหลาย สามารถรั บประทานได้ง่าย และรั บประทานได้ทุกเพศทุ กวัย ส่ วนผสมหลักของคุ กกี้
คือ แป้ งสาลี เนย น้ าตาล และไขมัน จากส่วนผสมดังกล่าวส่งผลให้คุกกี้เป็ นขนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่า ด้วยเหตุน้ ีการนาผง
ลูกเดือยมาทดแทนแป้ งสาลีบางส่ วนในคุกกี้จึงเป็ นแนวทางหนึ่ งในการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่คุกกี้ นอกจากนี้ ยงั เป็ น
แนวทางในการนาลูกเดือยมาใช้ประโยชน์ และเป็ นการสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผบู ้ ริ โภคอีกด้วย งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการใช้ผงลูกเดือยทดแทนแป้ งสาลีบางส่วนต่อลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของคุกกี้

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมคุกกี้
เตรี ยมคุกกี้ โดยแปรปริ มาณผงลูกเดื อยต่อการทดแทนแป้ งสาลีในอัตราส่ วน 0:100 (ตัวอย่างควบคุม), 30:70, 40:60
และ 50:50 โดยส่วนผสมที่ใช้ในการทาคุกกี้มีดงั นี้ เนยสดชนิดเค็ม 100 กรัม เนยขาว 50 กรัม น้ าตาลไอซิ่ง 120 กรัม เกลือป่ น 1.5
กรั ม ผงฟู 10 กรั ม ไข่ไก่ 50 กรั ม และกลิ่ นวนิ ลาชนิ ดน้ า 15 กรั ม วิธีการทาคุ กกี้ มีดงั นี้ อุ่นเตาอบทิ้ งไว้ที่อุณหภูมิ 160 องศา
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เซลเซี ยส จากนั้นร่ อนแป้ งสาลี ผงลูกเดือย และผงฟูเข้าด้วยกันพักไว้ ตีเนยสด เนยขาว น้ าตาล เกลือป่ น และไอซิ่ งให้เข้ากันที่
ความเร็ วระดับ 3 นาน 7 นาที ที่ความเร็ วระดับ 1 นาน 1 นาที จากนั้นเติมแป้ งสาลี ผงลูกเดือยและผงฟูที่ร่อนแล้วตีต่อไปอีก 1
นาที ให้ส่วนผสมเข้ากัน จากนั้นตักส่วนผสมที่ได้ใส่ในกระบอกสาหรับกดคุกกี้ กดคุกกี้ลงบนถาดที่ทาด้วยเนยขาว นาเข้าเตาอบ
อบนาน 10 นาที นาออกมาพักไว้ให้เย็น จากนั้นบรรจุไว้ในถุงพลาสติกและเก็บไว้ในที่แห้ง
2. การวิเคราะห์ ลกั ษณะทางกายภาพ
นาคุกกี้ที่เตรี ยมไว้ท้ งั 4 ตัวอย่างมาวัดค่าสี L*,a* และ b* ด้วยเครื่ องวัดสี (Hunter Lab; Color Flex, China) วัดความ
กว้างเฉลี่ยของคุกกี้ วัดความหนาเฉลี่ยของคุกกี้ โดยวางคุกกี้ เรี ยงกันเป็ นแนวตั้งจานวน 5 ชั้น จากนั้นใช้
ไม้บรรทัดวัด
ความสู งของชั้นคุกกี้ และคานวณอัตราการแผ่ตวั ของคุกกี้ โดยการเอาค่าความกว้างหารด้วยความหนา (ดัดแปลงจาก ดุลย์จิรา
และคณะ, 2560)
3. การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส
ประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของคุกกี้ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) โดยใช้ผทู ้ ดสอบที่ไม่ผา่ นการฝึ กฝนจานวน 80 คน
4. การวิเคราะห์ ทางสถิติ
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาหาค่าเฉลี่ย (mean) วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และ
เปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ยด้วยวิ ธี Duncan’s New Multiple’s Range test (DMRT) ที่ ระดับความเชื่ อมั่น 0.05
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลของการทดแทนผงลูกเดือยต่ อค่ าสีของคุกกี้
เมื่อนาคุกกี้จากแป้ งสาลีและคุกกี้ที่ทดแทนผงลูกเดือยทั้ง 3 ระดับ คือ 30%, 40% และ 50% มาวัดค่าสี โดยวัดค่า
ความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี เขียว-แดง (a*) และค่าความเป็ นสี น้ าเงิน-เหลือง (b*) พบว่าผงลูกเดือยส่ งผลต่อค่าสี ของคุกกี้
ดังแสดงในตารางที่ 1 คุกกี้ ที่ทดแทนผงลูกเดือยทั้ง 3 ระดับมีค่าความสว่าง (L*) ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
เมื่อเปรี ยบเที ยบกับคุกกี้ จากแป้ งสาลี โดยคุกกี้ จากแป้ งสาลีมีค่าความสว่าง (L*) สู งที่ สุด และคุกกี้ ที่ทดแทนผงลูกเดือยที่
ระดับ 50% มีค่าความสว่างน้อยที่สุด
ตารางที่ 1 ผลการใช้ผงลูกเดือยทดแทนแป้ งสาลีต่อค่าสี ของคุกกี้
ตัวอย่าง
L*
a*ns
b*
แป้ งสาลี 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
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ns = Non-significant differences
ตัวอักษร a b c ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของค่า L* และ b* มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05)
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ค่าความเป็ นสี แดง (a*) ของคุกกี้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p˃0.05) ส่ วนค่าความเป็ นสี เหลือง (b*)
พบว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับคุกกี้จากแป้ งสาลี โดยคุกกี้ที่ทดแทนผงลูกเดือยที่ ระดับ
50% มีค่าความเป็ นสี เหลืองสู งที่ สุด และคุกกี้ จากแป้ งสาลี มีค่าความเป็ นสี เหลืองน้อยที่ สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากผงลูกเดื อยมี สี
น้ าตาลอ่อนๆซึ่ งเป็ นสี ที่เข้มกว่าแป้ งสาลีที่เป็ นสี ขาวล้วน ทาให้เมื่อนามาทดแทนแป้ งสาลีจึงส่ งผลให้คุกกี้มีค่าความสว่าง
(L*) ลดลง และสี เหลือง (b*) เพิม่ ขึ้น
2. ผลของการทดแทนผงลูกเดือยต่ อลักษณะทางกายภาพของคุกกี้
จากผลการทดลองพบว่าผงลูกเดือยส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของคุกกี้ ดังแสดงในตารางที่ 2 เมื่อปริ มาณผงลูก
เดือยเพิ่มขึ้นค่าความกว้างและอัตราการแผ่ตวั ของคุกกี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับคุกกี้
จากแป้ งสาลี โดยคุกกี้จากแป้ งสาลีมีความกว้างและอัตราการแผ่ตวั น้อยที่สุด ซึ่งมีความกว้างที่ 4.46 เซนติเมตรและอัตราการ
แผ่ต ัว ที่ 6.94 และคุ ก กี้ ที่ ท ดแทนผงลู กเดื อ ยที่ ร ะดับ 50% มี ค่ า ความกว้า งและอัต ราการแผ่ต ัว มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า 4.56
เซนติเมตร และ 7.419 ตามลาดับ ส่วนความหนาของคุกกี้น้ นั ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p˃0.05)
ตารางที่ 2 ผลการใช้ผงลูกเดือยทดแทนแป้ งสาลีต่อลักษณะทางกายภาพของคุกกี้
ตัวอย่าง
ความกว้าง (ซม.)
ความหนา ns (ซม.)
อัตราการแผ่ตวั
b
แป้ งสาลี
4.46±0.05
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
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ns = Non-significant differences
ตัวอักษร a, b ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของค่าความกว้าง และ อัตราการแผ่ตวั มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
สาเหตุที่คุกกี้จากแป้ งสาลีมีความกว้างและอัตราการแผ่ตวั ที่นอ้ ยกว่าคุกกี้ที่ทดแทนผงลูกเดือยทั้ง 3 ระดับ เนื่องจาก
แป้ งสาลีมีโปรตีนซึ่ งเมื่อผสมกับน้ าหรื อของเหลวชนิ ดอื่นจะเกิดเป็ นกลูเตนซึ่ งเป็ นสารที่มีลกั ษณะเหนี ยว เป็ นยาง มีความ
ยืดหยุน่ และเป็ นโครงสร้างให้แก่ผลิตภัณฑ์ (ณนนท์, 2559) ด้วยเหตุน้ ี กลูเตนที่มีอยูใ่ นแป้ งสาลีน้ นั ทาให้แป้ งคุกกี้ก่อนอบมี
ความหนื ดมาก ทาให้เมื่อกดขึ้นรู ปจึงแผ่ตวั ได้น้อยส่ งผลให้คุกกี้มีความกว้างน้อยหลังจากอบแล้ว แต่เมื่อลดปริ มาณแป้ งสาลี
และเพิ่มผงลูกเดื อยซึ่ งไม่มีกลูเตนลงไป ส่ งผลให้ปริ มาณของกลูเตนในคุกกี้ ลดลง แป้ งคุกกี้ก่อนอบจึงมีความหนื ดน้อยลง
และแผ่ตวั ที่มากขึ้น ทาให้คุกกี้มีความกว้างมากขึ้นหลังจากผ่านการอบ
3. ผลของการทดแทนผงลูกเดือยต่ อลักษณะทางประสาทสัมผัสของคุกกี้
จากผลการประเมิ นคุ ณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าผงลูกเดื อยไม่ส่ งผลต่ อคะแนนคุ ณภาพทางสัมผัสในด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของคุกกี้
ตารางที่ 3 ผลการใช้ผงลูกเดือยทดแทนแป้ งสาลีต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสของคุกกี้
ลักษณะทางประสาทสัมผัส
ตัวอย่าง
ลักษณะปรากฏns
สี ns
กลิ่น ns
รสชาติ ns
เนื้อสัมผัส ns ความชอบโดยรวม ns
แป้ งสาลี
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
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

598

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย ±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ns = Non-significant differences
จากตารางที่ 3 พบว่าคุกกี้ที่ทดแทนผงลูกเดือยทั้ง 3 ระดับ คือ 30%, 40% และ 50% มีคะแนนความชอบเฉลี่ยในทุก
ด้านที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p˃0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับคุกกี้จากแป้ งสาลี โดยมีคะแนนความชอบเฉลี่ย
อยูใ่ นช่วง 7 ซึ่งอยูใ่ นระดับชอบปานกลาง

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาการใช้ผงลูกเดื อยทดแทนแป้ งสาลีบางส่ วนในคุกกี้ พบว่าเมื่อปริ มาณผงลูกเดือยเพิ่มขึ้นส่ งผลให้คุกกี้ มีค่า
ความสว่าง (L*) และความหนาลดลง แต่มีค่าความเป็ นสี แดง (a*) ความเป็ นสี เหลือง (b*) ความกว้าง และอัตราการแผ่ตวั เพิ่มขึ้น
โดยคุกกี้ที่ทดแทนผงลูกเดือยทั้ง 3 ระดับ มีลกั ษณะปรากฏ กลิ่น และรสชาติที่ไม่แตกต่างจากคุกกี้จากแป้ งสาลี แต่มีสีเข้ม
กว่าเล็กน้อยและมีเนื้อสัมผัสที่กรอบและร่ วนกว่า ซึ่งเมื่อประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (p˃0.05) เมื่อเปรี ยบเทียบกับคุกกี้จากแป้ งสาลี ด้วยเหตุน้ ี สามารถใช้ผงลูกเดือยทดแทนแป้ งสาลีได้ถึง
50% เพราะเป็ นปริ มาณที่ยงั คงรักษาโครงสร้างของคุกกี้ไว้ได้และเป็ นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้แก่คุกกี้ ได้สูงที่สุด
โดยงานวิจยั นี้ สามารถนาไปต่อยอดได้ดว้ ยการพัฒนาคุกกี้ ให้เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ และเป็ นแนวทางในการนาผงลูก
เดือยมาใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอร์รีต่อไป
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การเปลีย่ นแปลงคุณภาพ องค์ ประกอบทางเคมี และจุลนิ ทรี ย์ ในระหว่ างการแปรรู ปและเก็บรักษานา้ นมถั่ว
แดงอะซู กิ
Changes in Qualities, Chemical Properties and Microbiology during Process and Storage of Adzuki
Bean (Phaseolus angularis) Milk
ณัฏฐา มูลธร1 สุธิดา สุขเจริ ญ1 วิทยา ศาสนอนันต์1 พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์1* และกิติศาสตร์ กระบวน1
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บทคัดย่อ
การเปลี่ ย นแปลงคุ ณภาพทาง เคมี และจุ ลิ น ทรี ย ์ ในระหว่า งการแปรรู ป และเก็ บ รั ก ษาน้ านมถั่ว แดงอะซู กิ
2 สายพันธุ์ ได้แก่ อียู และปางดะ ทาการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมจากความคงตัวของแอนโทไซยานิน และความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระในระหว่างการแปรรู ป ได้แก่ ถัว่ สด ถัว่ ที่แช่น้ า (8 ชัว่ โมง) และน้ านมหลังการพาสเจอไรส์ (60 และ 70
°C; 30 นาที) พบว่า ถัว่ สดและถัว่ ภายหลังการแช่น้ ามีการสู ญเสี ยปริ มาณแอนโทไซยานิ น (11-13%) และความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระ (11-27%) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลของอุณหภูมิในการพาสเจอไรส์ไม่มีผล
ต่อปริ มาณสารทั้งสอง ที่อุณหภูมิ 60 และ 70°C ปริ มาณแอนโทไซยานินในน้ านมถัว่ แดงพันธุ์อียแู ละปางดะมีค่าลดลง 57-75
และ 46-56% ตามล าดับ ความสามารถในการต้านอนุ มู ล อิ สระลดลง 31-32% และ 46-53% ตามล าดับ การศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพทาง เคมี และจุลินทรี ยข์ องน้ านมถัว่ แดงอะซูกิพนั ธุ์ปางดะในระหว่างการเก็บรักษาที่ 4±1°C พบว่า แอน
โทไซยานิ น ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ ามีค่าลดลงตลอดระยะเวลาในการ
เก็บรักษา 11 วัน ค่าพีเอชมีค่าลดลงในวันที่ 7 สอดคล้องกับปริ มาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได้ที่เพิ่มขึ้น อายุการเก็บรักษาของ
น้ านมถัว่ แดงอะซู กิสายพันธุ์ปางดะไม่เกิ น 5 วัน โดยตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 5 วันไม่พบโคลิฟอร์ ม และมีจานวน
จุลินทรี ยท์ ้ งั หมดไม่เกิน 10-4 CFU/mL ผูท้ ดสอบยอมรับผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ แดงอะซูกิที่เติมน้ าตาลในปริ มาณ 5%
คาสาคัญ : น้ านมถัว่ แดงอะซูกิ, แอนโทไซยานิน, ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ, การแปรรู ป, 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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บทนา
ถัว่ แดงอะซูกิ (Phaseolus angularis) เป็ นธัญพืชที่นิยมนามาบริ โภคทั้งเป็ นอาหารคาวหรื ออาหารหวานโดยเฉพาะ
ในทวีปเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี (Kim et al., 2011; Song and Yu, 2017) และประเทศไทย ซึ่งในประเทศไทยนั้นปลูกกัน
มากในแถบภาคเหนือตอนบน เพราะสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีที่อณ
ุ หภูมิ 23-35°C (ปรี ชา, 2553) ในถัว่ แดงอะซูกิเป็ นแหล่ง
ของโปรตีนและเกลือแร่ ที่สาคัญ มีการรายงานว่าในถัว่ อะซูกิ 100 กรัม มีเหล็ก 7.1 มิลลิกรัม แมกนีเซียม 162 มิลลิกรัม
โพแทสเซียม 422 กรัม สังกะสี 3.1 มิลลิกรัม และแคลเซียม 94.5 มิลลิกรัม นอกจากนี้ยงั มีกรดอะมิโนต่างๆ ที่จาเป็ นต่อ
ร่ างกายโดยกรดอะมิโนที่พบมากสุดคือ กลูตาเมต (glutamate) (3,608 มิลลิกรัม / 100 กรัม) กรดแอสพาร์ติก (aspartaye), ลิว
ซีน (leucine), ไลซีน (lysine) และอาร์จีนีน (arginine) ตามลาดับ นอกจากนี้ยงั มีสารสาคัญที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ คือ
สารประกอบโพลีฟีนอล (polyphenols) ได้แก่ แอนโทไซยานิน (anthocyanin) แคเทชิน (catechin) และอะซูกิสปอนิน
(adzukisaponin) เป็ นต้น ซึ่งเป็ นที่รู้จกั กันว่ามีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ ลดระดับความดันโลหิ ตสูง ลดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ใน
เลือด ลดระดับน้ าตาลในเลือด และป้ องกันการแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ ง (Song and Yu., 2017) แอนโทไซยานินในถัว่
แดงอะซูกิชนิดที่พบมากคือ ไซยานิดินทรี โอกลูโคไซม์ (cyaniding-3-0-glucoside) มีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบและโรคกระดูก
พรุ น (Kim et al., 2016) ในประเทศจีนมียาชนิดหนึ่งชื่อ Shozu-to ซึ่งมีถวั่ อะซูกิเป็ นองค์ประกอบหลัก ใช้เพื่อรักษาอาการ
ท้องผูก (constipation) โรคเหน็บชา (beriberi) ไตอักเสบ (nephritis) และหญิงให้นมบุตรที่มีนมไม่เพียงพอหลังคลอด
(insufficient postpartum lactation) (Maruyama et al., 2008)
จากคุณประโยชน์ดงั กล่าวทาให้มีการนาถัว่ แดงอะซูกิมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลายชนิ ด เช่น น้ าถัว่
แดงอะซู กิ (Maruyama et al., 2008) น้ านมถัว่ แดงอะซู กิงอกหมัก (Song and Yu., 2017) และขนมปั งถัว่ แดงอะซู กิ (มูลนิ ธิ
โครงการหลวง, 2561) เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สารสาคัญที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเฉพาะแอนโทไซยานิน ซึ่งมีคุณสมบัติ
ละลายได้ในน้ า และสลายตัวได้เมื่อได้รับความร้อน ในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากถัว่ แดงอะซูกิหลายชนิดจาเป็ นต้องมีการนา
เมล็ดถัว่ แช่ในน้ าเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง อีกทั้งกระบวนการแปรรู ปต่างๆ เช่น การลวก การต้ม การพาสเจอร์ไรส์ การอบแห้ง
จึ งส่ งผลให้สูญเสี ยสารดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การให้ความร้ อนเป็ นขั้นตอนที่ มีความสาคัญ นอกจากจะช่ วยทาลาย
จุลินทรี ยก์ ่อโรคแล้ว ยังช่วยยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ไลพอกซิจีเนส (lypoxigenase) ซึ่งเป็ นสาเหตุของการเกิดกลิ่นรสที่ไม่
พึ ง ประสงค์ใ นน้ า นมธัญพื ช ได้ (Mital and Steinkraus, 1979) การน าถัว่ แดงอะซู กิ ม าแปรรู ปเป็ นน้ า นมถัว่ แดงเป็ นอี ก
แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ สามารถเป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสาหรับผูบ้ ริ โภคที่เป็ นมังสวิรัติ และบุคคลที่สนใจเรื่ องสุขภาพ อีก
ทั้ง ยัง ไม่ มี ผ ลรายงานเกี่ ย วกับ สารไฟโตเคมี คอลที่ เป็ นสารจ าเป็ นและยัง มี ประโยชน์ ต่อ ร่ า งกาย ที่ สู ญ เสี ย ในระหว่าง
กระบวนการแปรรู ปและเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์จากถัว่ แดงอะซูกิ ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคงตัว
ของแอนโทไซยานิ นและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในระหว่างกระบวนการแปรรู ปและการเก็บรักษาน้ านมถัว่
แดงอะซูกิสายพันธุ์อียแู ละปางดะ รวมถึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี จุลินทรี ย ์ และศึกษาอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ แดงอะซูกิในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1°C

วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัตถุดบิ และกระบวนการแปรรูปนา้ นมถั่วแดงอะซู กิ
เมล็ดถัว่ แดงอะซูกิสายพันธุ์ EU (Naturol & Premium Food; บริ ษทั แนชเชอรัล แอนด์ พรี เมี่ยม ฟู้ดจากัด) และสาย
พันธุ์ปางดะ(โครงการหลวง; เชียงใหม่) เตรี ยมน้ านมถัว่ แดงอะซูกิสูตรมาตรฐานตามกรรมวิธีของ Song and Yu (2017) นา
ถัว่ แดงอะซู กิแช่น้ ากรองเป็ นระยะเวลา 8 ชัว่ โมง ใช้ถวั่ แดงแช่ในน้ าในอัตราส่ วน 1 : 5 (w/v) ปั่ นด้วยเครื่ องผสมอาหาร
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(Hamilton Beach, Japan) ความเร็ วระดับ 1 กรองด้วยผ้าขาวบาง 2 ครั้ ง เติ ม Skim Milk Powder (Dalry Farm, Australia)
ความเข้มข้น 5 % กรองด้วยผ้าขาวบาง ปั่ นด้วยเครื่ องผสมอาหาร 1 นาที ระดับความเร็ วระดับ 1 พัก 15 วินาที ปั่ นด้วยเครื่ อง
ผสมอาหาร 1 นาที ระดับความเร็ วระดับ 1 ต้มในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิที่ 60 และ70°C เป็ นเวลา 30 นาที บรรจุน้ านมใน
ขวดโพลีโพพีลินขนาด 150 cc (บริ ษทั สยามแม็คโคร, ประเทศไทย) ปิ ดฝาแล้วทาให้เย็นลงทันทีในน้ าเย็น
ศึกษาความคงตัวของแอนโทไซยานิ นและความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระในน้ านมถัว่ แดงอะซู กิ
2 สายพันธุ์ ก่อน ระหว่าง และภายหลังกระบวนการแปรรู ปน้ านมถัว่ แดงอะซู กิ ได้แก่ ก่อนการแปรรู ป คือเมล็ดถัว่ แดง
อะซูกิสด ระหว่างการแปรรู ป คือ หลังการแช่ถวั่ ในน้ ากรองเป็ นระยะเวลา 8 ชัว่ โมง และภายหลังการแปรรู ป คือ หลังการ
พาสเจอไรส์น้ านมถัว่ แดงอะซูกิที่อุณหภูมิ 60 และ70°C เป็ นเวลา 30 นาที
2. ปริมาณแอนโทไซยานิน
ปริ มาณแอนโทไซยานิ นในน้ านมถั่ว แดงอะซู กิ วิเคราะห์ ตามวิธีข อง Ranganna (1986) ชั่งตัวอย่างถัว่ แดงสด
ถัว่ แดงแช่น้ า และน้ านมถัว่ แดงอะซูกิ 1.5 กรัม ทาการสกัดตัวอย่างด้วยสารละลายผสมเอทานอล (95%) กับกรดไฮโดรคลอ
ริ ก (1.5 N) ที่ ผสมกันในอัตราส่ วน 85:15 นาตัวอย่างถัว่ ที่ ชั่งแล้วน้ าหนัก 1.5 กรั มเติ มสารละลายผสมดังกล่าวแล้วปรับ
ปริ มาตรเป็ น 25 มิ ลลิ ลิตร เขย่าให้เข้ากันปิ ดฝาขวด นาขวดที่ บรรจุ สารละลายตัวอย่างไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4±1 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้นนาสารละลายตัวอย่างไปปั่ นเหวี่ยงด้วยเครื่ อง centrifuge (Hetaich Mikro 22R, Japan)
ความเร็ วรอบ 6000 rpm เป็ นเวลา 15 นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV- VIS 1700
Spectophotomrter, Japan) ที่ความยาวคลื่น 535 นาโนเมตร โดยใช้สารละลายเอทานอลผสมกรดไฮโดรคลอริ กปรับค่าเป็ น
ศูนย์ก่อนวัด คานวณปริ มาณแอนโทไซยานิ นทั้งหมดโดยใช้ค่า Extinction coefficient (E1 เปอร์ เซ็นต์) เท่ากับ 982 ปริ มาณ
แอนโทไซยานินทั้งหมดมีหน่วยเป็ นมิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้ าหนักสด โดยคานวณดังสมการที่ 1 และ 2
ค่าดูดกลืนแสงทั้งหมด =

(ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 535 (𝑛𝑚)×ปริ มาตรสุ ดท้าย(𝑚𝐿)×100
น้ าหนักตัวอย่าง (𝑔)

ปริ มาณแอนโทไซยานินทั้งหมด (mg/ 100 g น้ าหนักสด) =

ค่าการดูดกลืนแสงทั้งหมด

(1)

(2)

98.2

3. ความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ
การวิเคราะห์ความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีดกั จับอนุมูลอิสระ DPPH ตามวิธีของ
Chan et al. (2007) สกัดตัวอย่างถัว่ แดงสด ถัว่ แดงแช่น้ า และน้ านมถัว่ แดงอะซู กิ ด้วยเมทานอลในอัตราส่ วน 1 : 3 (w/v)
เขย่าให้เข้ากันด้วยเครื่ องเขย่าสาร (KS 260 basic, Japan) เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง นาตัวอย่างไปปั่ นเหวี่ยงด้วยเครื่ อง centrifuge
(Hetaich Mikro 22R, Japan) ที่ อุณหภูมิ 4°C ความเร็ วรอบ 6000 rpm เป็ นเวลา 15 นาที เก็บตัวอย่างส่ วนใสเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์ทาโดยปิ เปตสารละลายตัวอย่างปริ มาตร 100 μL ลงในหลอดทดลองที่ มีสารละลาย DPPH ความ
เข้มข้น 2.0 mM และตัวทาละลายเมทานอล 3 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วตั้งทิ้งไว้ที่มืดเป็ นเวลา 30 นาที วัดค่าดูดกลืนแสง
เครื่ องสเปรกโตรโฟโตมิ เ ตอร์ (UV- VIS 1700 Spectophotomrter, Japan) ที่ ค วามยาวคลื่ น 515 นาโนเมตร ค านวณ
% inhibition จากสมการที่ 3
% inhibition = 1 −

𝐴 ตัวอย่าง
𝐴 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

× 100

(3)
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เมื่อ Aตัวอย่าง = absorbance ที่วดั ได้ของสารสกัดตัวอย่างที่ผสมกับ Methanolic DPPH radical
A control = absorbance ที่วดั จาก Methanolic DPPH radical ผสมกับเมทานอล
4. การเปลีย่ นแปลงคุณภาพของนา้ นมถั่วแดงอะซูกใิ นระหว่ างการเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 4±1°C
ถัว่ แดงอะซู กิสายพันธุ์ที่ดีที่สุดจากการทดลองในหัวข้อที่ 1-3 จะนามาศึ กษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมี จุลินทรี ย ์
และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ านมถัว่ แดงอะซู กิที่บรรจุในขวดโพลีโพพีลินขนาด 150 cc (บริ ษทั สยามแม็คโคร,
ประเทศไทย) ในระหว่างการเก็บรักษาที่ อุณหภูมิ 4±1°C ในตูเ้ ย็นควบคุมอุณหภูมิ (Sunyo, Japan) จากนั้นนาตัวอย่างมา
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้แก่ ปริ มาณแอนโทไซยานิ น (ตามวิธีการในข้อ 2) ความสามารถในการเป็ นสารต้าน
อนุ มูลอิสระ (ตามวิธีการในข้อ 3) พีเอช ปริ มาณกรดทั้งหมดที่ ไทเทรตได้ ปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ และจุลินทรี ย ์
ได้แก่ จานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมด และโคลิฟอร์ม ทุกๆ 2-3 วัน จนสิ้นอายุการเก็บรักษา
5. ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายนา้ ได้ (Total Soluble Solid ; TSS) ค่ าพีเอช (pH) และปริมาณกรดทั้งหมดทีไ่ ทเทรตได้
(Titratable Acidity ; TA)
ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้วดั โดยใช้เครื่ องรี แฟรคโตมิเตอร์ (Atago, Japan) ก่อนทาการวัดใช้น้ ากลัน่ ปรับค่า
ให้เป็ นศูนย์ จากนั้นนาตัวอย่างหยอดตัวอย่างให้ท่วมช่องใส่ตวั อย่าง รายงานผลเป็ นเปอร์เซ็นต์ ค่าพีเอชวัดโดยใช้เครื่ องวัดพี
เอช (pH Meter; รุ่ น Waterproofphtestr30, USA) นาหัวอิเล็คโทรดนาไปปรับเทียบสารละลายมาตรฐานบัฟเฟอร์ พีเอช 4, 7
และ 10 ล้างหัวอิเล็คโทรดด้วยน้ ากลัน่ ซับด้วยกระดาษทิชชู่จุ่มหัวอิเลคโทรดลงในตัวอย่างน้ านมถัว่ แดงอะซูกิแล้วอ่านค่า
วิเคราะห์ปริ มาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได้ ตามวิธีของ AOAC (2000) โดยปิ เปตตัวอย่างน้ านมถัว่ แดงอะซูกิ 5 mL ลงในขวด
รู ปชมพู่ เติมน้ ากลัน่ 45 mL หยดฟี นอพทาลีน 2 หยด ไทเทรตจนกระทัง่ ถึงจุดยุติ (สี ชมพู) คานวณเปอร์ เซ็นต์กรดทั้งหมดที่
ไทเทรตได้ในรู ปของกรดแลคทิก ดังสมการที่ 4
%TA =

ความเข้มข้น NaOH (N)×ปริ มาณ NaOH ×meq wt of reference acid ×100
ML of sample

(4)

6. จานวนจุลนิ ทรีย์ท้งั หมดและโคลิฟอร์ ม
วิเคราะห์จานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดตามวิธีของ BAM (2001a) ดูดตัวอย่างน้ านม 1 mL ใส่ ลงในหลอดทดลองที่ มี
สารละลายเปปโตน (Merck, Germany) ความเข้มข้น 0.1% จานวน 9 mL เขย่าให้เข้ากัน จะได้ตวั อย่างที่มีความเจือจาง 10-1
ทาการเจือจาง โดยดูดตัวอย่างที่มีความเจือจาง 10-1 ปริ มาตร 1 mL ใส่ ลงในหลอดทดลองหลอดใหม่ที่มีสารละลายเปปโตน
ความเข้มข้น 0.1% จานวน 9 mL จนอยูใ่ นระดับความเจือจางที่เหมาะสม ดูดตัวอย่างที่เจือจางแล้วปริ มาตร 1 mL ใส่ ลงตรง
กลางจานเพาะเชื้ อ เทอาหารเลี้ยงเชื้ อ Plate Count Agar (PCA; Merck, Germany) หมุนจานเพาะเชื้ อเล็กน้อย ทิ้งให้อาหาร
แข็งแล้วนาไปบ่มในตูบ้ ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ (Modell 100-800, Japan) ที่ 37°C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ทาการทดลองทั้งหมด 3
ซ้ า ซ้ าละ 2 จาน ตรวจนับจานวนโคโลนีโดยใช้เครื่ องนับโคโลนี (Suntex, Taiwan) รายงานผลเป็ น CFU/mL
วิเคราะห์ โคลิฟอร์ มโดยวิธี MPN แบบ 3 หลอด (BAM, 2001b) ดู ดตัวอย่างน้ านม 1 mL ที่ ระดับความเจื อจางที่
เหมาะสมจานวน 3 ระดับ ใส่ ในหลอดทดลองที่มีอาหาร Lauryl Sulfate Tryptose broth (LST; Himedia Laboratories, India)
ปริ มาตร 9 mL ที่ มีหลอดดักแก็ส ความเจื อจางละ 3 หลอด แล้วนาไปบ่มที่ อุณหภูมิ 35°C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ตรวจนับ
จานวนหลอดที่เกิดแก็ส หลอดที่เกิดแก็สนาไปยืนยันผลโดยถ่ายตัวอย่างจากหลอดที่เกิดแก็สจานวน 1 ลูป ลงในอาหารเลี้ยง
เชื้อ Brilliant Green Bile Broth (BGLB; Himedia Laboratories, India) จากนั้นนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 °C เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
ตรวจนับจานวนหลอดที่เกิดแก็ส รายงานผลเป็ น MPN/100 cm3
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7. ปริมาณนา้ ตาลทีเ่ หมาะสมสาหรับนา้ นมถั่วแดงอะซู กิ
น าน้ า นมถัว่ แดงอะซู กิ สู ต รมาตรฐานตามข้อ 1 มาปรั บ สู ต ร โดยใช้น้ า ตาลในอัต ราส่ ว น 1, 3 และ 5% ของ
ส่ วนประกอบทั้งหมด มาทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ทางประสาทสัมผัสโดยทดสอบความชอบของผลิตภัณฑ์น้ านม
ถัว่ แดงอะซู กิ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ กลิ่ นรส การตกตะกอน และความชอบโดยรวม ด้วยวิธี 9-point Hedonic scale ใช้ผู ้
ทดสอบที่ ไ ม่ ผ่า นการฝึ กฝนจ านวน 20 คน โดยคุ ณสมบัติ ด้านลัก ษณะปรากฏจะพิ จ ารณาจาก สี และความขุ่น และ
คุณลักษณะด้านกลิ่นรส พิจารณาจาก กลิ่นถัว่ กลิ่นรสหวาน
8. การวิเคราะห์ ทางสถิติ
การทดลองนี้วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ทาการทดลองซ้ าทั้งหมด 3 ซ้ า รายงาน
ผลเป็ นค่าเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS (IBM Company, USA)

ผลและวิจารณ์ผล
1. ความคงตัว ของแอนโทไซยานิน และประสิ ท ธิ ภ าพในการต้ า นอนุ มู ลอิสระระหว่ า งการแปรรู ปน้า นมถั่ว แดงอะซู กิ
2 สายพันธุ์
1.1 แอนโทไซยานิน
ความคงตัวของแอนโทไซยานินของถัว่ แดงอะซูกิสด ถัว่ ที่แช่น้ าเป็ นระยะเวลา 8 ชัว่ โมง และน้ านมถัว่ แดงอะซูกิที่
ผ่านกระบวนการพาสเจอไรส์ที่อุณหภูมิ 60 และ 70°C เป็ นเวลา 30 นาที แสดงในรู ปที่ 1 ผลการทดลองพบว่าปริ มาณแอน
โทไซยานิ นในถัว่ แดงอะซูกิสายพันธุ์อียแู ละปางดะมีค่าเท่ากับ 0.0070และ 0.0064 mg/100 g ตามลาดับ แอนโทไซยานิ นมี
ปริ มาณลดลงทั้งในระหว่างกระบวนการแปรรู ปและภายหลังการแปรรู ป โดยการแช่ถวั่ ในน้ าเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง ส่ งผลให้
แอนโทไซยานิ นในถัว่ อะซูกิท้ งั สองสายพันธุ์ในรู ปที่ 1 ปริ มาณแอนโทไซยานิ นในถัว่ พันธุ์ปางดะไม่ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับถัว่ สดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) เปอร์เซ็นต์การสูญเสี ยแอนโทไซยานินของเมล็ดถัว่ อะซูกิภายหลังการแช่น้ าอยู่
ในช่วง 12-30% การพาสเจอร์ไรส์น้ านมที่อุณหภูมิ 60 และ 70°C ส่ งผลให้ปริ มาณแอนโทไซยานินในถัว่ อะซูกิท้ งั สองพันธุ์
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยน้ านมถัว่ แดงอะซูกิสายพันธุ์อียมู ีปริ มาณแอนโทไซยานินลดลง 75 และ 57% ตามลาดับ
และสายพันธุ์ปางดะลดลง 46 และ 56% ตามลาดับ

รู ปที่ 1 ความคงตัวของแอนโทไซยานิ นของถัว่ แดงอะซู กิส ายพัน ธุ์อียูแ ละปางดะในระหว่างกระบวนการแปรรู ป และ
ภายหลังการแปรรู ปน้ านมถัว่ แดงอะซูกิที่อุณหภูมิ 60 และ 70°C
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1.2 ประสิทธิภาพในการเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระ
ประสิ ทธิ ภาพในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระของถัว่ แดงอะซูกิสด ถัว่ ที่แช่น้ าเป็ นระยะเวลา 8 ชัว่ โมง และน้ านม
ถัว่ แดงอะซูกิที่ผา่ นกระบวนการพาสเจอไรส์ที่อุณหภูมิ 60 และ 70°C แสดงในรู ปที่ 2 ผลการทดลองพบว่า ความสามารถใน
การเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระของถัว่ แดงอะซู กิสายพันธุ์อียูและปางดะมีค่าเท่ากับ 25.24 และ 30.91% ตามลาดับ การพาส
เจอร์ ไรส์น้ านมถัว่ แดงอะซูกิส่งผลให้มีการสู ญเสี ยความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อเปรี ยบเทียบกับถัว่ สด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) อย่างไรก็ตามอุณหภูมิในการพาสเจอไรส์ท้ งั สองอุณหภูมิ (60 และ 70°C) ส่ งผลต่อการ
สู ญเสี ยความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) ภายหลังการพาส
เจอร์ ไรส์น้ านมถัว่ แดงอะซู กิสายพันธุ์อียูสูญเสี ยความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระ 32-52% สายพันธุ์ปางดะ
สูญเสี ย 31-45%

รู ปที่ 2 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของถัว่ แดงอะซูกิสายพันธุ์อียแู ละปางดะในระหว่างกระบวนการแปรรู ปและ
ภายหลังการแปรรู ปน้ านมถัว่ แดงอะซูกิที่อุณหภูมิ 60 และ 70°C
จากผลการทดลองในข้อ 1.1 และ 1.2 พบว่าทั้งสองสายพันธุ์มีการสู ญเสี ยปริ มาณแอนโทไซยานิ น
ไม่
แตกต่างกัน แต่สายพันธุ์ปางดะมีการสู ญเสี ยความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระน้อยกว่าสายพันธุ์อียแู ต่มีค่าไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากต้นทุนแล้ว พบว่าสายพันธุ์ปางดะมีตน้ ทุนการผลิตที่
ต่าสายพันธุ์อียู จึงเลือกสายพันธุ์ปางดะมาทาการทดลองเพื่อศึกษาหาอายุการเก็บรักษาต่อไป
2. การเปลีย่ นแปลงคุณภาพของนา้ นมถั่วแดงอะซูกพิ นั ธุ์ปางดะในระหว่ างการเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4±1°C
2.1 แอนโทไซยานิน
การเปลี่ยนแปลงปริ มาณแอนโทไซยานิ นในน้ านมถัว่ แดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
4±1°C แสดงในรู ปที่ 3 พบว่า ปริ มาณแอนโทไซยานิ นมีค่าลดลงตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา 11 วัน โดยมีค่าลดลงจาก
วันเริ่ มต้นคือ 0.0039 mg/100 g ถึง 0.0014 mg/100 g คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์การสูญเสี ยเท่ากับ 64% สาหรับการเก็บรักษาเป็ นเวลา
3, 5, 7 และ 9 วันมีเปอร์ เซ็นต์การสู ญเสี ยเท่ากับ 6, 12, 27 และ 50% ตามลาดับ แอนโทไซยานิ นเป็ นสารประกอบฟลาโว
นอยด์ ปั จจัยที่มีผลต่อความเสถียร และการสลายตัวของแอนโทไซยานินขึ้นกับ โครงสร้าง ความเป็ นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และ
แสงสว่าง (นิธิยา, 2547)
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รู ปที่ 3 ปริ มาณแอนโทไซยานินของน้ านมถัว่ แดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1°C
2.2 ความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระ
ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิ สระในน้ านมถัว่ แดงอะซู กิสายพันธุ์ปางดะระหว่างการเก็บรั กษาที่ อุณหภูมิ
4±1°C แสดงในรู ปที่ 4 พบว่า ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเริ่ มต้นในน้ านมถัว่ แดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะมีค่าเท่ากับ
34.95% และมีค่าลดลงตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษาเช่นเดียวกับปริ มาณแอนโทไซยานิน โดยการเก็บรักษาเป็ นเวลา 3, 5,
7, 9 และ 11 วัน มีเปอร์ เซ็นต์การสู ญเสี ยเท่ากับ 8, 18, 39, 67 และ 88% ตามลาดับ มีการรายงานว่าแอนโทไซยานิ นมีสมบัติ
เป็ นสารที่ ออกฤทธิ์ ช่วยต้านอนุ มูอิสระ ลดการทาลายจากอนุ มูลอิ สระอันตรายที่ สาคัญได้แก่ DPPH, OH, O2 และ H2O2
(Changlian et al., 2006) ดังนั้น การสู ญเสี ยความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุ มูลอิ สระอาจเนื่ องมาจากการลดลงของ
ปริ มาณแอนโทไซยานินในระหว่างการเก็บรักษาด้วย

รู ปที่ 4 ความสามารถในการเป็ นสารยับยั้งอนุมูลอิสระของน้ านมถัว่ แดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะระหว่างการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ 4±1°C
2.3 TSS pH และ TA
การเปลี่ยนแปลงปริ มาณ TSS, pH และ TA แสดงในรู ปที่ 5-7 ปริ มาณ TSS เริ่ มต้นของน้ านมถัว่ แดงอะซู กิสาย
พันธุ์ปางดะมีค่าเท่ากับ 13.43% และมีค่าลดลงเหลือ 9.93% ภายหลังเก็บรักษาเป็ นเวลา 11 วัน เปอร์ เซ็นต์ TA เริ่ มต้นของ
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น้ านมถัว่ แดงอะซู กิมีค่าเท่ ากับ 0.021% และมี ค่าเพิ่มขึ้ นเล็กน้อยในระหว่างการเก็บรั กษา ในวันที่ 3-5 โดยมี ค่าเท่ ากับ
0.034% ในวันที่ 7 ของการเก็บรักษา %TA มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) เป็ น 0.149% และค่อยๆ เพิ่มขึ้นถึง
0.171% ในวันสุ ดท้ายของการเก็บรักษา ค่า pH เริ่ มต้นของน้ านมถัว่ แดงอะซู กิสายพันธุ์ปางดะมีค่าเท่ากับ 6.70 และมีค่า
ลดลงเล็กน้อยในระว่างการเก็บรักษา 3-5 วัน และลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เป็ น 4.42 ในวันที่ 7 และมีค่า
ลดลงเหลือ 2.91 ในวันสุดท้ายการเก็บรักษา

รู ปที่ 5 เปอร์เซ็นต์กรดทั้งหมดที่ไทเทรตได้ของน้ านมถัว่ แดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1°C

รู ปที่ 6 พีเอชของน้ านมถัว่ แดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1°C
การลดลงของค่า pH ในวันที่ 7 สอดคล้องกับ %TA ที่มีค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากเกิดกระบวนการหมักโดย
จุลินทรี ยท์ ี่เจริ ญเติบโตในระหว่างการเก็บรักษา โดยจุลินทรี ยส์ ามารถใช้ในน้ าตาลในกระบวนการหมัก ส่ งผลให้มี %TSS
ลดลง ซึ่ ง TSS หรื อปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ หมายถึงของแข็งทั้งหมดที่สามารถละลายได้ในน้ า อาจเป็ นน้ าตาล หรื อ
กรดอินทรี ยต์ ่างๆ เช่น กรดซิ ตริ ก, ทาทาร์ ริก, ออกซาลิก, แอสคอร์ บิก, ไกลโคลิก, ซักซิ นิก, ไพรู วิก, ออกซาโลแอซี ติก,
กลูทาริ ก และกรดแอมิโน (ลักขณาและนิ ธิยา, 2544) ดังนั้น เมื่อมีการใช้น้ าตาลโดยจุลินทรี ยใ์ นการหมักจึงทาให้ปริ มาณ
กรดทั้งหมดที่ไทเทรตได้ (TA) มีค่าเพิ่มขึ้น และ pH มีค่าลดลง
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2.4 จานวนจุลนิ ทรีย์ท้งั หมดและโคลิฟอร์ ม
จานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดและโคลิฟอร์ มในน้ านมถัว่ แดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
4±1°C แสดงในตารางที่ 2 จานวนจุลินทรี ยท์ ้ งั หมดในวันเริ่ มต้นและภายหลังเก็บรักษา 4 วัน อยู่ในช่วง 2 x 10-4 -9 x 10-4
CFU/mL และเมื่อเก็บรักษาเป็ นเวลา 8 วัน จานวนจุลินทรี ยม์ ีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) เป็ น 4.1 x 10-5
CFU/mL และในวันที่ 12 ของการเก็บรักษามีค่าเท่ากับ 7.9x10-5 CFU/mL (ตารางที่ 2) และตรวจไม่พบโคลิฟอร์ มในน้ านม
ถัว่ แดงอะซู กิสายพันธุ์ปางดะตลอดระยะเวลาในการเก็บรั กษา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนดเกี่ ยวกับ
คุณภาพทางจุลินทรี ยข์ องน้ านมถัว่ แดงอะซูกิ ดังนั้น เมื่อใช้เกณฑ์มาตรฐานของเครื่ องดื่มพาสเจอร์ ไรส์ที่มีค่า pH > 4.6 (pH
น้ านมถัว่ อะซูกิ ̴ 6.7) กาหนดให้โคลิฟอร์มจะต้องน้อยกว่า 10/mL (The National Advisory Committee on Microbiological
Criteria for Foods (NACMCF), 2014)
ตารางที่ 2 จุลินทรี ยท์ ้ งั หมดและโคลิฟอร์มในน้ านมถัว่ แดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±1°C
จุลินทรี ยท์ ้ งั หมด
โคลิฟอร์ม
วันที่
(CFU/mL)
(MPN /100 cm3)
0
2 x 10-4
ไม่พบ
-4
4
9 x 10
ไม่พบ
-5
8
4.1 x 10
ไม่พบ
12
7.9 x10-5
ไม่พบ
2.5 ปริมาณนา้ ตาลทีเ่ หมาะสมสาหรับนา้ นมถั่วแดงอะซู กิ
ปริ มาณน้ าตาลที่เหมาะสมสาหรับน้ านมถัว่ แดงอะซูกิที่ทดสอบโดยผูท้ ดสอบทางประสาทสัมผัส แสดงในตารางที่
3 ผลการทดสอบพบว่าผูท้ ดสอบยอมรับน้ านมถัว่ แดงอะซูกิที่เติมน้ าตาล 5% มากที่สุด โดยได้รับคะแนนด้านกลิ่นรส การ
ตกตะกอน และความชอบโดยรวมสูงที่สุด อย่างไรก็ตาม การเติมน้ าตาลในปริ มาณ 5% ได้คะแนนความชอบทางคุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผัสในทุ กด้านไม่แตกต่างกับน้ านมถัว่ แดงอะซู กิที่เติ มน้ าตาลในปริ มาณ 3% อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ
(p>0.05)
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ แดงอะซูกิที่เติมน้ าตาล 1, 3 และ 5%
ปริ มาณน้ าตาล
(%)

ลักษณะปรากฏ

กลิ่นรส

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

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการทดลองนี้ แสดงให้เห็นว่าสารคาคัญที่ มีฤทธิ์ ทางชี วภาพในถัว่ แดงอะซู กิท้ งั สองสายพันธุ์ (อียูและปางดะ)
ได้แก่ แอนโทไซยานิน และความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ มีการสูญเสี ยเนื่องจากกระบวนการแปรรู ปน้ านม
โดยกระบวนการแช่เมล็ดถัว่ ในน้ าไม่ส่งผลต่อการสูญเสี ยสารดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่การสูญเสี ยสาร
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คาคัญที่มีฤทธิ์ ทางชีวภาพส่ วนใหญ่จะเนื่ องมาจากกระบวนการให้ความร้อนและในระหว่างการเก็บรักษา อายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ์น้ านมถัว่ แดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะมีอายุการเก็บรักษาเป็ นเวลาไม่เกิน 5 วัน โดยมีจานวนโคลิฟอร์ มน้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐานเครื่ องดื่ มพาสเจอร์ ไรส์ (pH >4.6) (NACMCF, 2014) และมี จานวนจุ ลินทรี ย ์ท้ งั หมดอยู่ในช่ วง 10-4-10-5
CFU/mL การเปลี่ยนแปลงทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได้และค่าพีเอชมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)ในวันที่ 7 ของการเก็บรักษา ซึ่งบ่งชี้ถึงการสิ้นสุดของอายุการเก็บรักษาของน้ านมถัว่ แดงอะซูกิ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ที่ อนุ คราะห์ สถานที่
เครื่ องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทาวิจยั ขอขอบคุณสาขาวิชาชีววิทยา ที่เอื้อเฟื้ ออุปกรณ์และห้องปฏิบตั ิการ
ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบมันเทศของตาบลทับนา้
อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Product Development of Sweet Potato Cracker of Tub Num Sub district, Bang Pa-han District, Phra
Nakhon Si Ayutthaya Province
วรรภา วงศ์แสงธรรม 1* จันทร์ เพ็ญ บุ ตรใส 1 และ พาขวัญ ทองรักษ์1
Wanpa Wongsaengtham Janpen Butsai and Phakwan Tongruk

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมันเทศ โดยศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิต ข้าวเกรี ยบ
มันเทศ จากมันเทศพันธุ์กะปิ แท้และพันธุ์ไข่ พบว่า สู ตรที่เหมาะสม คือ การใช้อตั ราส่ วนของแป้ งมันสาปะหลังต่อเนื้ อมัน
เทศนึ่ งสุ ก 300 ต่อ 500 กรัม ข้าวเกรี ยบมันเทศจากมันเทศพันธุ์กะปิ แท้และพันธุ์ไข่ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ย
เท่ากับ 7.63 และ 6.77 คะแนน และมีอตั ราการพองตัวเฉลี่ยเท่ากับ 1.68 และ 1.71 ตามลาดับ ศึกษาการใช้แป้ งมันสาปะหลัง
ดัดแปรทดแทนแป้ งมันสาปะหลัง ในการผลิตข้าวเกรี ยบมันเทศ พบว่า การใช้แป้ งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันใน
ปริ มาณ 0, 50, 100, 150 และ 200 กรัม ไม่ส่งผลต่อการพองตัวของข้าวเกรี ยบเมื่อนาไปทอด ค่าแรงกดสู งสุ ดของข้าวเกรี ยบ
มัน เทศพัน ธุ์ ก ะปิ แท้แ ละข้า วเกรี ย บมันเทศพัน ธุ์ ไ ข่มี แ นวโน้ม ลดลงเมื่ อ ใช้แ ป้ งมันส าปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมัน
สาปะหลังมากขึ้น สอดคล้องกับคะแนนความชอบด้านความกรอบของข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้ดา้ นความกรอบที่ มี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อย เมื่อใช้แป้ งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสาปะหลังมากขึ้น การวิเคราะห์ปริ มาณแอนโทไซ
ยานิ นและเบตาแคโรทีนในข้าวเกรี ยบ พบว่า ข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้มีปริ มาณแอนโทไซยานิ นก่อนและหลังทอด
เท่ากับ 148.76±0.09 และ 125.90±0.99 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ส่วนข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์ไข่มีปริ มาณเบต้าแคโรทีนก่อนและ
หลังทอด เท่ากับ 65.10±0.75 และ 97.80±0.32 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามลาดับ
คาสาคัญ : มันเทศ, ข้าวเกรี ยบ, แอนโทไซยานิน, เบต้าแคโรทีน
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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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บทนา
บ้านทับน้ ามีประชากรทั้งสิ้น จานวน 4,531 คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทาเกษตรกรรม พื้นที่ของบ้านทับ
น้ าเป็ นที่ ราบลุ่มน้ าท่วมถึงจึ งเหมาะแก่การทาการเกษตร อีกทั้งยังมีลาคลองเชื่ อมต่อหลายสาย มีสภาพดิ นร่ วนปนทราย
เหมาะแก่การเพาะปลูกทาให้เกษตรกรในพื้นที่มีน้ าสาหรับทาการเกษตรเกือบตลอดทั้งปี อาชีพหลักของชุมชนได้แก่ การทา
นา ปลูกเผือก ปลูกมันเทศ จากการปลูกมันเทศ พบว่า มีผลผลิตมันเทศที่ไม่ได้ขนาด ที่คดั ทิ้งประมาณร้อยละ 10 ของผลผลิต
ทั้งหมดหรื อประมาณ 400,000 กิโลกรัมต่อฤดูกาล ซึ่ งบางส่ วนจะทิ้งในแหล่งน้ าชุมชน ไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ ทาให้เกิด
ปั ญหามลพิษ น้ าเน่าเสี ย และเกษตรกรสูญเสี ยรายได้
การนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาชุมชน จึงเป็ นแนวทางหนึ่งในการลดการสู ญเสี ย
ผลผลิ ต ด้วยการนามาแปรรู ปเป็ นอาหารจาหน่ าย เป็ นการเพิ่มมูลค่า ลดการสู ญเสี ย และลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอี กด้วย
นอกเหนื อจากการนามาแปรรู ปเป็ นอาหาร จาเป็ นต้องมีการศึ กษาถึง คุณค่าทางโภชนาการ สารที่ สาคัญของมันเทศและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อนามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงประโยชน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ หันมาบริ โภคมันเทศ
กันมากขึ้น
ข้าวเกรี ยบ เป็ นอาหารว่างที่มีส่วนประกอบหลัก เป็ นแป้ ง อาจมีส่วนประกอบของเนื้ อสัตว์หรื อผักหรื อผลไม้บด
ผสมให้เข้ากับเครื่ องปรุ งรส แล้วนามาขึ้นรู ปเป็ นรู ปทรงตามต้องการ นึ่ งให้สุก ตัดให้เป็ นแผ่นบางๆ แล้วนาไปทาให้แห้ง
ด้วยแสงแดดหรื อวิธีอื่นที่เหมาะสมอาจทอดก่อนบรรจุหรื อไม่ก็ได้ เนื่องจากส่วนประกอบหลักของข้าวเกรี ยบคือ แป้ ง จึงทา
ให้ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างน้อย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดในการนามันเทศ ซึ่ งเป็ นพืชที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการมาทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิธีการที่ไม่ซบั ซ้อน เพื่อให้กลุ่มผูแ้ ปรรู ปสามารถนาผลการวิจยั ที่ได้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง และเป็ นการนาวัตถุดิบที่มีอยูใ่ นพื้นที่และมีราคาถูกมาใช้ในการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครั้งนี้เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเกรี ยบมันเทศ และการตรวจสอบปริ มาณสารสาคัญของ
มันเทศหลังการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การพัฒนาสู ตรข้ าวเกรียบมันเทศ
1.1 การผลิตข้ าวเกรียบมันเทศ
ทาการผลิ ตข้าวเกรี ยบจากมันเทศที่ ปลูกในเขตบางปะหัน จานวน 2 สายพันธุ์ คื อ กะปิ แท้และไข่บางปะหัน
โดยศึกษาอัตราส่วนของแป้ งมันสาปะหลังต่อเนื้อมันเทศนึ่งสุ กที่แตกต่างกัน 4 อัตราส่วน คือ 600 ต่อ 200, 500 ต่อ 300, 400
ต่อ 400 และ 300 ต่อ 500 และส่ วนผสมอื่นๆ คือ น้ าตาล 10 กรัม เกลือ 5 กรัม และน้ าเดื อด 200 มิลลิลิตร ผสมส่ วนผสม
ทั้งหมดและนวดด้วยน้ าเดือดจนเข้ากันดี ปั้ นเป็ นแท่งแล้วห่ อด้วยพลาสติกหุ ้มอาหารแล้วนาไปนึ่ งด้วยไอน้ าเป็ นเวลา 40
นาที จากนั้นนาข้าวเกรี ยบที่น่ ึงสุกแล้วไปแช่เย็นจนกระทัง่ แข็งแล้วนามาหัน่ เป็ นแผ่นหนาประมาณ 1.5-2.0 มิลลิเมตร นาไป
อบในตูอ้ บลมร้อนที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซี ยสจนแห้ง จากนั้นนาข้าวเกรี ยบที่ได้มาทอดแล้วนาไปตรวจสอบการพองตัว
และคุณภาพทางประสาทสัมผัส คัดเลือกอัตราส่ วนของแป้ งมันสาปะหลังต่อเนื้ อมันเทศนึ่ งสุ ก ที่นามาทาข้าวเกรี ยบแล้วมี
คุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผูท้ ดสอบเพื่อนาไปศึกษาในขั้นต่อไป
1.2 การใช้ แป้งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทนแป้งมันสาปะหลัง
ทาการศึกษาการใช้แป้ งมันสาปะหลังดัดแปรสาหรับอาหาร (สั่งซื้ อจาก บริ ษทั เอี่ยมเฮง โมดิฟาย สตาร์ ช จากัด)
ทดแทนแป้ งมันสาปะหลัง โดยใช้ศึกษาปริ มาณแป้ งดัดแปรทดแทนปริ มาณแป้ งมันสาปะหลังในปริ มาณที่แตกต่างกัน คือ 0,
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50, 100, 150 และ 200 กรัมตามลาดับ จากนั้นนาข้าวเกรี ยบไปทอดและตรวจสอบคุณภาพตามวิธีการในข้อ 2 คัดเลือกสูตรที่
มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผูท้ ดสอบมากที่สุด นาไปวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีต่อไป
2. การวิเคราะห์ คุณภาพของข้ าวเกรียบ
2.1 การวิเคราะห์ ทางกายภาพ
นาข้าวเกรี ยบมันเทศที่ คดั เลือกสู ตรที่ มีคุณภาพเป็ นที่ ยอมรับของผูท้ ดสอบมากที่ สุด นาไปวิเคราะห์คุณภาพทาง
กายภาพดังนี้
ค่าสี L* a* และ b* โดยใช้เครื่ องวัดสี Hunter Lab (Juki, 801. Japan)
การพองตัว ตามวิธีข อง ปิ ยภรณ์ และคณะ(2557) วัด ลัก ษณะเนื้ อ สัม ผัส โดยเครื่ อ ง TA-XT2 texture analyzer
(Micro Stable System, UK) โดยใช้หวั วัดทรงกลม (spherical probe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 นิ้ว โดยวัดแรงกดบริ เวณ
ตรงกลางของตัวอย่าง ความเร็ วการเคลื่อนของหัววัด 1 มิลลิเมตรต่อวินาที ระยะในการเคลื่อนที่ ของหัววัด 3 มิลลิเมตร
รายงานค่าแรงสูงสุดในหน่วยของนิวตัน
2.2 การวิเคราะห์ ทางเคมี
นาข้าวเกรี ยบมันเทศสูตรที่คดั เลือกทั้งก่อนและหลังทอด มาวิเคราะห์ปริ มาณแอนโทไซยานินและปริ มาณเบต้าแค
โรทีน ตามวิธีของ Sutharut และคณะ(2012)
2.3 การวิเคราะห์ ทางประสาทสัมผัส
วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale test) โดยประเมิน
การยอมรับ ด้านสี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และ ความชอบโดยรวม ใช้ผทู ้ ดสอบจานวน 30 คน
3. การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ ข้อมูล
วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) ทาการทดลอง 3 ซ้ าวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ข้อมูลแบบ ANOVA และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการศึกษาการผลิตข้าวเกรี ยบจากมันเทศ หลังจากผสมส่ วนผสมแล้วนาไปนึ่ งด้วยไอน้ าเป็ นเวลา 40 นาที นาข้าว
เกรี ยบที่ น่ ึ งแล้วมาหั่น เพื่อดูความสุ กของแป้ ง ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 1 พบว่า หลังจากนึ่ งส่ วนผสมแป้ งข้าวเกรี ยบเป็ น
ระยะเวลา 40 บาที แป้ งจะสุ กทั้งหมด โดยตัวอย่างที่ มีส่วนผสมของเนื้ อมันเทศน้อยจะมี ลกั ษณะเนี ยนเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน
มากกว่าตัวอย่างที่มีส่วนผสมของเนื้อมันเทศมากกว่า
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1ก)

1ข)

2ก)

2ข)

1ค)

1ง)

2ค)

2ง)

ภาพที่ 1 ลักษณะของโดข้าวเกรี ยบจากแป้ งมันสาปะหลังและเนื้ อมันเทศพันธุ์กะปิ แท้ (1) และ โดข้าวเกรี ยบจากแป้ งมัน
สาปะหลังและเนื้อมันเทศพันธุ์ไข่ (2) หลังนึ่ง 40 นาที เมื่ออัตราส่วนของแป้ งมันสาปะหลังและเนื้อมันเทศเป็ น ก) 600:200,
ข) 500:300, ค) 400:400 และ ง) 300:500
ลักษณะปรากฏของข้าวเกรี ยบก่อนและหลังทอดแสดงในภาพที่ 2 พบว่า ข้าวเกรี ยบที่มีส่วนผสมของเนื้อ มันเทศ
นึ่ งสุ กเพิ่มมากขึ้นเมื่อนาไปทอด ให้ขา้ วเกรี ยบที่มีลกั ษณะเนื้ อเรี ยบเนี ยนมากกว่าข้าวเกรี ยบที่มีแป้ งมันสาปะหลังมากกว่า
เนื้ อมันเทศนึ่ งสุ ก ทั้งนี้ เป็ นผลเนื่ องมากจากคุณสมบัติการเกิ ดเจลของแป้ งมันสาปะหลัง โดยตัวอย่างที่ มีปริ มาณแป้ งมัน
สาปะหลังมากจะเกิดเจลได้ดี เมื่อนาไปทาแห้งแล้วนามาทอดจึงเกิดการพองตัวขึ้น นาข้าวเกรี ยบที่ ทอดแล้วไปตรวจสอบ
การพองตัว ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า เมื่อเพิ่มปริ มาณเนื้ อมันเทศนึ่ งสุ กลงในส่ วนผสมข้าวเกรี ยบ มีผลทาให้การ
พองตัวของข้าวเกรี ยบเมื่อนาไปทอดมีอตั ราการพองตัวลดลง

1ก)

1ข)

1ค)

1ง)

2ก)

2ข)

2ค)

2ง)

ภาพที่ 2 ลักษณะของข้าวเกรี ยบมันเทศที่ผสมแป้ งมันสาปะหลังและเนื้อมันเทศพันธุ์กะปิ แท้ (1) และ ข้าวเกรี ยบที่ผสมแป้ ง
มันสาปะหลังเนื้ อมันเทศพันธุ์มนั ไข่บางปะหัน (2) ก่อนและหลังทอด เมื่ออัตราส่ วนของแป้ งมันสาปะหลังและเนื้อมันเทศ
เป็ น ก) 600:200, ข) 500:300, ค) 400:400 และ ง) 300:500
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ตารางที่ 1 อัตราการพองตัวของข้าวเกรี ยบมันเทศ
อัตราส่วนของแป้ งมันสาปะหลังต่อ
ชนิดของข้าวเกรี ยบ
อัตราการพองตัว
เนื้อมันเทศนึ่งสุก
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
600:200
2.23+0.15a
พันธุ์กะปิ แท้
500:300
2.16+0.27a
400:400
1.98+0.15ab
300:500
1.68+0.12b
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
600:200
1.90+0.07b
พันธุ์มนั ไข่
500:300
2.17+0.13a
400:400
1.80+0.07bc
300:500
1.71+0.02c
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในคอลัมน์เดี ยวกันที่ แตกต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิต
(p≤0.05)
การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบมันเทศโดยผูท้ ดสอบจานวน 30 คน (ตารางที่ 2) พบว่า ผู ้
ทดสอบให้คะแนนความชอบในด้านสี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม ข้าวเกรี ยบที่ใช้อตั ราส่ วนของแป้ ง
มันสาปะหลังต่อเนื้อมันเทศนึ่งสุกเป็ น 300 ต่อ 500 มากที่สุด
ตารางที่ 2 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบมันเทศ
ชนิดของข้าวเกรี ยบ
อัตราส่วนของแป้ งมัน
คะแนนความชอบ
สาปะหลังต่อ เนื้อมันเทศ
ความ
ความชอบ
สี
กลิ่น
รสชาติ
นึ่งสุก
กรอบ
โดยรวม
c
c
c
b
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
600:200
4.40
4.67
4.60
6.70
5.73c
พันธุ์กะปิ แท้
500:300
6.60b
5.40b
5.67b
7.53a
6.73b
400:400
7.43a
5.63ab
6.13ab
7.33ab
7.13ab
300:500
6.93ab
6.33a
6.73a
7.53a
7.63a
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
600:200
5.80ns
4.67b
5.23b
6.53 ns
5.73c
พันธุ์มนั ไข่
500:300
5.57
5.27a
5.97a
6.60
6.37ab
400:400
6.27
5.30a
6.20a
6.87
6.17b
300:500
6.17
5.43a
5.83a
6.97
6.77a
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในคอลัมน์เดียวกันที่แตกต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิต
(p≤0.05)
การเพิ่มปริ มาณมันเทศนึ่ งสุ กทั้งสองชนิ ด มีแนวโน้มทาให้คะแนนความชอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
(p≤0.05) โดยไม่มีผลต่อคะแนนความชอบด้านความกรอบในข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์มนั ไข่ ดังนั้น จึงคัดเลือกอัตราส่วนของ
แป้ งมันสาปะหลังต่อเนื้อมันเทศนึ่งสุกเป็ น 300 ต่อ 500 เพื่อนาไปใช้ในการศึกษาขั้นต่อไป
ศึกษาการใช้แป้ งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสาปะหลังในการผลิตข้าวเกรี ยบเมื่อแป้ งมันสาปะหลังที่ใช้
ในสูตร คือ 300 กรัม โดยทดแทนปริ มาณแป้ งมันสาปะหลังด้วยแป้ งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทนในปริ มาณ 0, 50, 100, 150
และ 200 กรัม นาข้าวเกรี ยบมันเทศที่ใช้แป้ งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสาปะหลัง ไปทอดแล้วตรวจสอบการพอง
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ตัว ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่า เมื่อเพิ่มปริ มาณแป้ งมันสาปะหลังดัดแปรลงในส่ วนผสมข้าวเกรี ยบไม่ส่งผลต่อการ
พองตัวของข้าวเกรี ยบ โดยมีอตั ราการพองตัวไม่แตกต่างทางสถิติจากข้าวเกรี ยบมันเทศที่ใช้แป้ งมันสาปะหลังเป็ นส่ วนผสม
เพียงอย่างเดียว (p>0.05)
ตารางที่ 3 อัตราการพองตัวของข้าวเกรี ยบมันเทศที่ใช้แป้ งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทนในแป้ งมันสาปะหลัง
ปริ มาณแป้ งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทน
ชนิดของข้าวเกรี ยบ
อัตราการพองตัวns
แป้ งมันสาปะหลัง 300 กรัม
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
0
1.76+0.18
พันธุ์กะปิ แท้
50
1.75+0.20
100
1.71+0.16
150
1.65+0.06
200
1.72+0.16
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
0
1.74+0.06
พันธุ์มนั ไข่
50
1.76+0.18
100
1.77+0.08
150
1.73+0.07
200
1.73+0.06
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการศึกษาค่าสี ของข้าวเกรี ยบมันเทศที่ใช้แป้ งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทนในแป้ งมันสาปะหลังโดยใช้เครื่ อง
Hunter Lab Digital Color Difference Meter (ตารางที่ 4) พบว่า ข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้และข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุม์ นั
ไข่ทุกตัวอย่าง มีค่าค่าความสว่าง (L*) ค่าสี แดง (a*) และค่าสี เหลือง (b*) ไม่แตกต่างทางสถิติ โดยข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์
กะปิ แท้มีสีม่วงแดงออกคล้ า (Darker, Less Red, Bluer) และข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์มนั ไข่มีสีเหลืองสว่างออกแดงเล็กน้อย
(Lighter, Less Red, Yellower)
ตารางที่ 4 ค่าสี ของข้าวเกรี ยบมันเทศที่ใช้แป้งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทนในแป้ งมันสาปะหลัง
ชนิดของข้าวเกรี ยบ
ปริ มาณแป้ งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทน
ค่าสี ns
แป้ งมันสาปะหลัง 300 กรัม
L*
a*
b*
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
0
17.63+1.56 6.31+1.37 0.69+0.17
พันธุ์กะปิ แท้
50
15.36+2.64 6.70+0.79 0.22+0.05
100
20.18+3.29 8.73+1.35 0.98+0.18
150
15.50+3.07 6.42+1.16 0.21+0.06
200
16.93+1.81 7.04+0.98 0.18+0.07
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
0
29.88+4.89 9.22+0.64 19.65+3.15
พันธุ์มนั ไข่
50
28.30+3.19 9.05+0.81 17.76+1.68
100
29.66+8.58 9.01+0.59 20.41+2.32
150
28.62+3.63 9.62+0.73 18.54+2.27
200
27.96+1.94 9.13+0.94 20.56+1.37
ns
หมายเหตุ: หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
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ศึ กษาลักษณะเนื้ อสัมผัสของข้าวเกรี ยบ โดยการวัดค่าแรงกดสู งสุ ด (นิ วตัน) ด้วยเครื่ อง Texture Analyser พบว่า
ค่ า แรงกดสู ง สุ ดของข้า วเกรี ยบมัน เทศพัน ธุ์ ก ะปิ แท้แ ละข้า วเกรี ย บมันเทศพันธุ์ ม ัน ไข่ มีแ นวโน้ม ลดลงเมื่ อใช้แป้ งมัน
สาปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสาปะหลังมากขึ้น (ภาพที่ 3)

แรง (นิวตัน)
1400

มันเทศกะปิ แท้

1200

มันเทศไข่บางปะหัน

R² = 0.8482

1000
800
600

R² = 0.9192

400
0

50

100

150

200

ปริ มาณแป้ งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสาปะหลัง (กรัม)
ภาพที่ 3 ค่าแรงกดสูงสุดของข้าวเกรี ยบมันเทศที่ใช้แป้ งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสาปะหลัง
การทดสอบทางด้า นประสาทสั ม ผัส ของข้าวเกรี ย บมัน เทศที่ ใ ช้แ ป้ ง มัน ส าปะหลัง ดัด แปรทดแทนแป้ ง มัน
สาปะหลัง จานวน 30 คน แสดงดังตารางที่ 5 พบว่า การใช้แป้ งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสาปะหลังในข้าวเกรี ยบ
ทั้งสองชนิ ด ไม่มีผลต่อคะแนนความชอบในด้านสี และรสชาติในทุกระดับที่ใช้ สอดคล้องกับค่าสี ที่วดั ได้ โดยมีคะแนนอยู่
ในช่วง 7.30-7.80 และ 7.00-7.60 (ชอบปานกลาง-ชอบมาก) ตามลาดับ และไม่มีผลต่อคะแนนความชอบข้าวเกรี ยบมันเทศ
พันธุ์มนั ไข่ในด้านความกรอบและความชอบโดยรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีคะแนนอยูใ่ นช่วง 7.03-7.57
และ 7.20-7.70 (ชอบปานกลาง-ชอบมาก) คะแนนความชอบข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้และพันธุ์มนั ไข่ในด้านกลิ่นและ
คะแนนความชอบข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้ดา้ นความกรอบมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย (6.87-7.60, 6.90-7.50 และ 6.978.27 ตามลาดับ) สอดคล้องกับค่าแรงกดสู งสุ ดที่ มีแนวโน้มลดลง ซึ่ งแสดงถึงความกรอบมีแนวโน้มลดลงเมื่อใช้แป้ งมัน
สาปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสาปะหลังในข้าวเกรี ยบปริ มาณเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 5 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบมันเทศที่ ใช้แป้ งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมัน
สาปะหลัง
ปริ มาณแป้ งมันสาปะหลังดัดแปร
คะแนนความชอบ
ชนิดของ
ทดแทน
ความชอบ
ข้าวเกรี ยบ
สี ns กลิ่น รสชาติ ns ความกรอบ
แป้ งมันสาปะหลัง 300 กรัม
โดยรวม
ข้าวเกรี ยบมัน
0
7.30 7.20ab 7.17
7.80a
7.23ab
เทศพันธุ์กะปิ
50
7.80 7.60a
7.60
7.70a
7.57ab
แท้
100
7.53 7.30ab 7.45
8.27a
7.80a
150
7.57 6.87b
7.17
6.97b
7.13b
200
7.63 6.87b
7.00
7.10b
7.17ab
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ข้าวเกรี ยบมัน
เทศพันธุ์มนั ไข่

0
7.47 7.50a
7.40
7.57ns
7.70ns
50
7.57 6.97b
7.07
7.30ns
7.23ns
100
7.47 7.20ab 7.30
7.50ns
7.57ns
150
7.77 6.90b
7.00
7.37ns
7.43ns
200
7.30 6.70b
7.07
7.03ns
7.20ns
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในคอลัมน์เดียวกันที่แตกต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิต
(p≤0.05)
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณแอนโทไซยานิ นและปริ มาณเบต้าแคโรที นของข้าวเกรี ยบ มันเทศทั้งสองชนิ ดก่อนและ
หลังทอดทั้งสองชนิด แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ปริ มาณแอนโทไซยานินและปริ มาณเบต้าแคโรทีนของข้าวเกรี ยบมันเทศ
ปริ มาณแอนโทไซยานิน (มิลลิกรัม ปริ มาณเบต้าแคโรทีน
ชนิดของข้าวเกรี ยบ
ต่อ100 กรัม)
(มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม)
ข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้ก่อนทอด
148.76±0.09
ข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้หลังทอด
125.90±0.99
ข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์มนั ไข่ก่อนทอด
65.10±0.75
ข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์มนั ไข่หลังทอด
97.80±0.32
การวิเคราะห์ปริ มาณแอนโทไซยานินและปริ มาณเบต้าแคโรทีน พบว่า ในข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้ก่อนทอด
มีปริ มาณแอนโทไซยานิ น 148.76+0.09 มิลลิกรัมต่อ100 กรัมหลังจากผ่านการทอดแล้วปริ มาณแอนโทไซยานินลดลงเหลือ
125.90+0.99 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ 100 กรั ม คิ ด เป็ นลดลงร้ อ ยละ 15.37 สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ Hiemori และคณะ ได้ศึ กษา
องค์ประกอบและความเสถียรทางความร้อน ของแอนโทไซยานิ นใน black rice พบว่า ความร้อนจากกระบวนการหุ งข้าว
black rice เป็ นสาเหตุทาให้ปริ มาณของแอนโทไซยานิ นลดลงอย่างมีนัยสาคัญ เช่นเดียวกับการทดลองของพรประภาและ
คณะ(2556) พบว่า การอบกากเม่าผงที่อุณหภูมิสูงมีผลให้ปริ มาณ แอนโทไซยานิ นและแทนนิ นมีปริ มาณต่ ากว่าการอบที่
อุณหภูมิต่า นั้นแสดงว่าปริ มาณแอนโทไซยานินและแทนนินแปรผกผันกับอุณหภูมิ ส่วนปริ มาณเบต้าแคโรทีนในข้าวเกรี ยบ
มันเทศพันธุ์มนั ไข่ก่อนทอดมีปริ มาณเบต้าแคโรทีน 65.10+0.75 มิลลิกรัมต่อ100 กรัมหลังจากผ่านการทอดแล้วปริ มาณ
เบต้าแคโรทีนเพิ่มขึ้นเป็ น 97.80+0.32 มิลลิกรัมต่อ100 กรัมซึ่ งจากผลการศึกษาของ Azizah และคณะ(2009) พบว่า ฟักทอง
ที่ผา่ นการต้มเป็ นเวลา 2 และ 4 นาที มีปริ มาณเบต้าแคโรทีนเพิม่ ขึ้น แต่ลดลงเมื่อผ่านการต้มเป็ นเวลา 6 นาที เนื่องจากความ
ร้อนช่วยเพิ่มชีวประสิ ทธิผล (bioavailability) ของแคโรทีนอยด์ ทั้งนี้ ปริ มาณเบต้าแคโรทีนเพิ่มขึ้นในข้าวเกรี ยบมันเทศหลัง
ทอดอาจเป็ นผลจากปริ มาณเบต้าแคโรทีนในน้ ามันปาล์มที่ใช้ทอด เนื่องจากน้ ามันปาล์มมีสารคาโรทีนอยด์ในปริ มาณมาก

สรุ ปผลการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเทศ พบว่า อัตราส่ วนของ ของแป้ งมันสาปะหลังต่อเนื้ อมันเทศนึ่ งสุ กที่เหมาะสม
ในการผลิ ตข้าวเกรี ยบมันเทศ คื อ 300 ต่อ 500 ผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบในด้านสี กลิ่ นรสชาติ ความกรอบ และ
ความชอบโดยรวมสู งสุ ด เมื่ อคะแนนความชอบในลักษณะทางประสาทสัมผัสส่ วนใหญ่ของข้าวเกรี ยบเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญเมื่อเพิ่มปริ มาณของมันเทศนึ่ งสุ กทั้งสองชนิ ด การใช้แป้ งมันสาปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสาปะหลังในการ
ผลิตข้าวเกรี ยบมันเทศไม่มีผลต่ออัตราการพองตัวและค่าสี (L* a* และ b*) ของข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้และข้าว
เกรี ยบมันเทศพันธุ์มนั ไข่ ค่าแรงกดสู งสุ ด (นิ วตัน) ของข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์ท้ งั สองชนิ ดมีแนวโน้มลดลงเมื่อใช้แป้ งมัน
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สาปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสาปะหลังมากขึ้น การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบมันเทศที่ใช้แป้ งมัน
สาปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสาปะหลัง พบว่า ข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้และข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์มนั ไข่มี
คะแนนความชอบโดยรวมอยูใ่ นช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก การวิเคราะห์ปริ มาณแอนโทไซยานินและปริ มาณเบต้าแคโร
ทีน พบว่า ข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้ที่ผา่ นการทอดมีปริ มาณแอนโทไซยานิน 125.90±0.99 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม โดย
ลดลงจากปริ มาณก่ อนทอดคิ ดเป็ นลดลงร้ อยละ 15.37 ในขณะที่ ปริ มาณเบต้าแคโรที นในข้าวเกรี ยบมันเทศหลังทอดมี
ปริ มาณเพิ่มขึ้นจาก 65.10±0.75 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม เป็ น 97.80±0.32 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ทั้งนี้ อาจเป็ นผลจากปริ มาณ
เบต้าแคโรทีนในน้ ามันปาล์มที่ใช้ทอด
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การศึกษาปริมาณแป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้ งข้ าวเจ้ าในขนมเรไร
Study on the Amount of Purple Sweet Potato Flour Replacing Rice Flour in Ray Rai (Rice flour
dumpling topped coconut milk)
เปรมระพี อุยมาวีรหิ รัญ1* ปรี ยานุช พวงทอง2 และ สมิทธ์ รักษ์สมิทธ์สนั ติ2
Premraphi Ooaymaweerahirun* Priyanut Phuangthong1 and Samit Raksamitsanti2

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์แรกเพื่อศึ กษาสู ตรพื้นฐานขนมเรไร ซึ่ งเป็ นขนมไทยโบราณทาจากแป้ งข้าวเจ้าและ
น้ ากะทิ เพื่อศึกษาปริ มาณการใช้แป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไร และเพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของ
ขนมเรไรสู ตรที่ พฒั นาได้ ผลการศึ กษาสู ตรพื้นฐานโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ
สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิ มแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic
Scale) โดยใช้ ผู ้ท ดสอบชิ ม จ านวน 80 คน พบว่ า ผู ้ท ดสอบชิ ม ให้ ค ะแนนความชอบขนมเรไร สู ต รที่ 4 มากที่ สุ ด
ผลการศึกษาปริ มาณการใช้แป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไร พบว่าผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับขนม
เรไรที่ทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงในระดับร้อยละ 25 มากกว่าสู ตรที่ทดแทนร้อยละ 50 และ 75 และมากกว่า
สูตรควบคุมที่ใช้แป้ งข้าวเจ้าอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) โดยขนมเรไรที่ทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงในระดับร้อย
ละ 25 ได้คะแนนความชอบเฉลี่ยด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม เป็ น 8.38, 8.38,
8.19, 8.21, 8.16 และ 8.36 ตามลาดับ การทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงที่ร้อยละ 50 และ 75 ทาให้ขนมเรไรมีเนื้อ
สัมผัสที่แข็งขึ้น ซึ่ งเป็ นลักษณะที่ไม่ตอ้ งการ ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่าขนมเรไรที่ทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วย
แป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ 25 มีปริ มาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถ้า เท่ากับร้อยละ 57.72, 5.58, 0.73, 0.85 และ
0.33 ตามลาดับ โดยปริ มาณความชื้น โปรตีน และเถ้า ไม่แตกต่างกับขนมเรไรสูตรพื้นฐาน (p>0.05) แต่มีปริ มาณไขมันและ
เยือ่ ใยสูงกว่าสูตรพื้นฐานที่เป็ นแป้ งข้าวเจ้า (p<0.05) การทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ 25 จึงเป็ นสูตรที่
เหมาะสมที่สุดในการผลิตขนมเรไร การใช้แป้ งมันเทศสี ม่วงมาทดแทนแป้ งข้าวเจ้าจึงเป็ นการทาให้ขนมเรไรมีสีม่วงและยัง
เพิ่มคุณประโยชน์จากสารแอนโทไซยานินที่มีประสิ ทธิภาพต้านอนุมูลอิสระและต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันอีกด้วย
คาสาคัญ : มันเทศสี ม่วง, แป้ งมันเทศสี ม่วง, 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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บทนา
ขนมเรไร หรื อ รังไร เป็ นขนมไทยโบราณ ที่ เรี ยกว่าขนมเรไรเพราะมีลกั ษณะเหมือนรังนก เป็ นขนมไทย ที่ มี
ส่ วนผสมหลักคือ แป้ งข้าวเจ้า โดยอาจจะผสมแป้ งท้าวยายม่อมหรื อแป้ งมันสาปะหลัง เพื่อช่วยให้ขนมจับตัวดีข้ ึน นอกจาก
ส่วนผสมหลักที่เป็ นแป้ งแล้ว ยังมีส่วนผสมของมะพร้าวทึนทึกขูด หัวกะทิ น้ าตาลทราย เกลือ และงาคัว่ ความหอมจะได้จาก
น้ าลอยดอกมะลิในขณะที่ นวดแป้ ง ส่ วนสี ของขนมเรไรได้มาจากสี ธรรมชาติของวัตถุดิบ เช่น สี เขียวจากใบเตย สี ฟ้าจาก
อัญชัน (นลิน, 2553) นอกจากนี้อาจมีการเพิ่มความหลากหลายของสี ให้กบั ขนมเรไรด้วยสี จากธรรมชาติจากวัตถุดิบอื่นๆ ที่
มีคุณประโยชน์ เช่น สี ม่วงจากมันเทศสี ม่วง
มันเทศอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายหลากหลายชนิด เช่น วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี และ
วิตามินอี แร่ ธาตุแคลเซี ยม แมกนี เซี ยม โพแทสเซี ยม และเหล็ก ใยอาหารและคาร์ โบไฮเดรต มันเทศสี ม่วงมีสารพฤกษเคมี
ในกลุ่มสี ม่วงมีสารแอนโทไซยานิ นปริ มาณสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับมันเทศสี ขาว สี เหลือง และสี ส้ม สารแอนโทไซยานิ นมี
ประสิ ทธิ ภาพต้านอนุมูลอิสระ ต้านปฏิกิริยาออกซิ เดชันของไขมัน และต้านมะเร็ ง รวมทั้งยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล
(กรรณิ การ์, 2557)
คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาการทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไรด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วง เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกมันเทศสี ม่วง เป็ นการอนุรักษ์ขนมไทย อีกทั้งยังสร้างทางเลือกให้แก่ผบู ้ ริ โภค

วิธีดาเนินการวิจัย
วัตถุดบิ และอุปกรณ์
1.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการศึกษาปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไร ประกอบด้วย แป้ งมันเทศ
สี ม่วงที่ได้จากการเตรี ยมมันเทศสี ม่วง พันธุ์พิจิตร 1 (Ipomoea batatas (L.) Lam จากเกษตรกรผูป้ ลูกมันเทศสี ม่วง จังหวัด
กาญจนบุ รี วันที่ 22 สิ งหาคม 2560) แป้ งข้าวเจ้า (ตราช้างสามเศี ยร) แป้ งมันสาปะหลัง(ตราปลามังกร) น้ าตาลทราย
(ตรามิตรผล) เกลือป่ น (ตราระฆังทอง) งาขาว กะทิ มะพร้าวทึนทึก และกลิ่นมะลิ (ตราวินเนอร์)
1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไร ได้แก่
1.เครื่ องชัง่ ดิจิตอล 2.ช้อนตวง 3.ถ้วยตวง 4.พายยาง 5.พายไม้ 6.ถ้วยสแตนเลส 7.กระทะทองเหลือง 8.อ่างผสม สแตนเลส
9.พิมพ์ขนมเรไร 10. ผ้าขาวบาง 11.ลังถึง 12.ถาดอลูมิเนียม 13.ตะแกรงร่ อนขนาด 80 Mesh 14.เครื่ องอบลมร้อน
1.3 อุปกรณ์สาหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส ได้แก่
1. ส้อมพลาสติก 2. ถ้วยพลาสติกสาหรับชิม 3. แบบประเมินทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9
ระดับ คะแนนที่ 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 คะแนน หมายถึง ชอบมากที่สุด (เพ็ญขวัญ, 2549)
2.2 การผลิตแป้งมันเทศสีม่วง
นาหัวมันเทศสี ม่วงสด จานวน 4 กิโลกรัม ล้างทาความสะอาดโดยเปิ ดก็อกให้ไหลผ่านหัวมันเทศสี ม่วงและปอก
เปลื อก หั่นเป็ นแผ่นหนา 2 มิ ลลิ เมตร นึ่ งที่ อุณหภูมิ 100 °C นาน 20 นาที พักให้เย็น 30 นาที อบที่ อุณหภูมิ 60 °C นาน
7 ชัว่ โมง ด้วยเครื่ องอบลมร้อน นาเนื้อมันเทศสี ม่วงที่อบแห้งจนมีความชื้นร้อยละ 8 มาบดให้ละเอียดด้วยเครื่ องปั่ นเป็ นเวลา
2 นาที (ธนาภรณ์ และคณะ, 2559) ร่ อนแป้ งผ่านตะแกรงร่ อนขนาด 80 Mesh มันเทศสี ม่วง จานวน 4 กิโลกรัม สามารถ
ผลิตได้แป้ งมันเทศสี ม่วง จานวน 400 กรัม
2.3 การศึกษาสู ตรพื้นฐานขนมเรไร
การทดลองสูตรพื้นฐานขนมเรไรจานวน 4 สูตรคัดเลือกตารับพื้นฐานในการผลิตขนมเรไรดังนี้ คือ ขนมเรไรสู ตร
ที่ 1 (เยาวภา, 2554) ขนมเรไรสูตรที่ 2 (ธนศักดิ์ และรัชวิชญ์, 2554) ขนมเรไรสูตรที่ 3 (อบเชย, 2551) และ ขนมเรไรสูตรที่ 4
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(ศรี นวล และคณะ, 2535) โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์(Randomized Complete Block Design, RCBD)
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการ
ชิ มแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) (เพ็ญขวัญ, 2549) โดยใช้ผูท้ ดสอบชิ มจานวน 80 คน
ซึ่งเป็ นอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชัง่ ส่ วนผสมตามสู ตร
ผสมแป้งข้าวเจ้า แป้งมัน น้ าลอยดอกมะลิ
ละลายให้เข้ากันอย่าให้แป้งเป็ นเม็ด
นาแป้งที่ผสมไว้ใส่ ในกระทะทอง
กวนให้แป้ งสุ ก
นวดต่อไปจนแป้งนุ่ม ปั้นแป้งเป็ นก้อนกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว นาใส่ พิมพ์ขนมเรไร
กดให้เป็ นเส้นวางเรี ยงในลังถึงที่ปูดว้ ยผ้าขาบาง
นึ่งในน้ าเดือด 5 นาที ยกลงจากเตา
ราดหน้าขนมด้วยหัวกะทิ
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการทาขนมเรไรสูตรพื้นฐาน
2.4 การทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าในขนมเรไรด้ วยแป้งมันเทศสีม่วง
นาสู ตรพื้นฐานขนมเรไรที่ผ่านการคัดเลือกจากหัวข้อ 2.3 มาศึกษาการทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไร ด้วยแป้ ง
มันเทศสี ม่วงที่ระดับต่างกัน ซึ่ งทาให้ได้สูตรขนมเรไร 4 สู ตร ได้แก่ สู ตรควบคุม (ใช้แป้ งข้าวเจ้า) สู ตรทดแทนแป้ งข้าวเจ้า
ด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 75 มีข้ นั ตอนการทาขนมเรไร ดังภาพที่ 2 โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่ ม ในบล็อ กสมบู ร ณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) ประเมิ น คุ ณภาพทางประสาทสัม ผัสในด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point
Hedonic Scale) (เพ็ญขวัญ, 2549) โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมจานวน 80 คน ซึ่ งเป็ นอาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ชัง่ ส่ วนผสมตามสู ตร

ผสมแป้งข้าวเจ้า แป้งมัน แป้งมันเทศสี ม่วง
น้ าลอยดอกมะลิ ละลายให้เข้ากัน
นาแป้งที่ผสมไว้ใส่ ในกระทะทอง
กวนให้แป้ งสุ ก
นวดต่อไปจนแป้งนุ่ม ปั้นแป้งเป็ นก้อนกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว นาใส่ พิมพ์ขนมเรไร
กดให้เป็ นเส้น วางเรี ยงในลังถึงที่ปูดว้ ยผ้าขาวบาง
นึ่งในน้ าเดือด 5 นาที ยกลงจากเตา
ราดหน้าขนมด้วยหัวกะทิ
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการทาขนมเรไรที่ใช้แป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้งข้าวเจ้า

การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาผลที่ได้จากการศึกษาสูตรพื้นฐานขนมเรไร และการศึกษาปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนม
เรไรมาหาค่าเฉลี่ย (x̅) วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test, (DMRT) วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป Statistic Package for the Social Science (SPSS) Version 11

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการศึกษาสู ตรพื้นฐานขนมเรไร
ผลการศึกษาสู ตรพื้นฐานขนมเรไร 4 สู ตร โดยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คะแนนความชอบในคุณลักษณะต่าง ๆ ทางประสาทสัมผัสของขนมเรไรสูตรพื้นฐาน
ขนมเรไรสูตรพื้นฐาน
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
ลักษณะปรากฏns
8.10 ± 0.95
7.75 ± 1.03
8.03 ± 0.86
8.05 ± 1.05
สี ns
8.05 ± 0.87
7.83 ± 1.00
7.88 ± 0.79
8.05 ± 0.84
a
b
a
กลิ่น
7.83 ± 0.98
7.33 ± 1.09
7.70 ± 0.75
7.83 ± 0.95a
รสชาติ
7.78 ± 0.89a
7.40 ± 0.84b
7.45 ± 1.05b
7.93± 0.96a
เนื้อสัมผัส
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 : อักษรที่ ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อ มัน่
ร้อยละ 95 ns ในแนวนอน หมายถึง ค่าที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ95
ผลการศึกษาสูตรพื้นฐานขนมเรไร เมื่อนาคะแนนความชอบขนมเรไรทั้ง 4 สูตรมาวิเคราะห์ ความแปรปรวน และ
เปรี ยบเทียบความแตกต่าง พบว่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ และด้านสี ของขนมเรไรทั้ง 4 สู ตร ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 แต่คะแนนความชอบ ด้านกลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 โดยผูท้ ดสอบชิ มให้
คะแนนความชอบสู ตรที่ 1 มากที่ สุดในด้านกลิ่น รสชาติและความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกับสู ตรที่ 4 (p<0.05) แต่ได้
คะแนนความชอบด้า นเนื้ อ สัม ผัส น้อ ยกว่า สู ต รที่ 4 (p>0.05) คะแนนความชอบของสู ต รที่ 4 ในด้า นสี กลิ่ น รสชาติ
เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 8.05, 7.83, 7.93, 8.03 และ 8.03 ตามลาดับ อยูใ่ นระดับความชอบปาน
กลางถึงชอบมาก
คะแนนความชอบขนมเรไรทั้ง 4 สู ต รแตกต่ า งกัน เนื่ อ งมาจากวัต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ นส่ ว นผสมและวิ ธี ก ารท าขนม
ที่ แตกต่างกัน จากการสังเกตระหว่างการผลิ ตขนมเรไรพบว่า สู ตรที่ 1 ขณะกวนแป้ งจะสุ ก และจับตัวเป็ นก้อนได้เร็ ว
ลักษณะเนื้ อแป้ งที่ กวนสุ กแล้วเนื้ อแป้ งจะนิ่ มมากไปเวลากดก้อนแป้ งลงในพิมพ์กดขนมเรไรจะไม่ค่อยอยู่ตวั สู ตรที่ 2
ขณะกวนแป้ งสุกช้า ลักษณะเนื้อแป้ งเมื่อสุกจะค่อนข้างแข็งการกดแป้ งลงพิมพ์ทาได้ยาก แต่เส้นของขนมค่อนข้างสวยจับตัว
เป็ นรังนก เมื่อนึ่ งสุ กแป้ งแข็งไม่นุ่ม สู ตรที่ 3 ขณะกวนแป้ งสุ ก และจับตัวเป็ นก้อนได้ชา้ ลักษณะแป้ งเมื่อสุ กมีความนิ่ ม การ
กดแป้ งลงพิมพ์กดค่อนข้างง่าย เส้นขนมสวย อยูต่ วั สูตรที่ 4 ขณะกวนแป้ งสุกจับตัวเป็ นก้อนเร็ ว ลักษณะแป้ งที่สุกจะเหนียว
นุ่ม เวลากดลงพิมพ์กดง่ายออกมาเป็ นเส้นสวย อยูท่ รงเหมือนรังนก เมื่อนึ่งสุกขนมเรไรจะนุ่ม จากลักษณะของขนมเรไรที่ทา
ได้ ทาให้ขนมเรไรสู ตรที่ 4 ได้รับคะแนนความชอบสู งกว่าสู ตรอื่นๆ ในทุกด้าน ดังนั้นจึงเลือกสู ตรที่ 4 เป็ นสู ตรพื้นฐานใน
การศึ กษาปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไร เพราะมี เนื้ อสัมผัสตามลักษณะของขนมเรไรที่ ดี
มีเส้นสวย อยูท่ รงเหมือนรังนก เมื่อนึ่ งสุ กขนมเรไรจะนุ่ม และมีคะแนนความชอบโดยรวมซึ่ งผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับ
มากที่สุด
2. ผลการศึกษาปริมาณแป้งมันเทศสีม่วงทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าในขนมเรไร
ผลการศึกษาการทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไรด้วยแป้ งมันเทศมีม่วง โดยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสใน
ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ผลการทดลองดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คะแนนความชอบในคุณลักษณะต่าง ๆ ของขนมเรไรที่ทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงที่ระดับต่าง ๆ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส

ปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้ งข้าวเจ้า (ร้อยละ)
สูตรควบคุม

25

50

75

ลักษณะปรากฏ
สี
กลิ่น

7.50 ± 1.03b
7.43 ± 0.96b
7.31 ± 1.00b

8.38 ± 0.64a
8.38 ± 0.77a
8.19 ± 0.78a

7.26 ± 0.76b
7.35 ± 0.83b
7.43 ± 0.87b

6.84 ± 0.85c
6.73 ± 0.86c
6.93 ± 0.87c

รสชาติ

7.28 ± 1.04b

8.21 ± 0.74a

7.21 ± 0.74b

6.94 ± 0.92c

เนื้อสัมผัส
ความชอบโดยรวม

7.31 ± 1.05b

8.16 ± 0.75a

7.25 ± 0.79b

6.88 ± 0.85c

7.38 ± 0.93b

8.36 ± 0.70a

7.25 ± 0.82b

6.93 ± 0.79c

หมายเหตุ : อักษรที่ ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่
ร้อยละ 95
ผลการศึกษาการทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไรด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วง พบว่า เมื่อนาคะแนนความชอบของขนม
เรไรทั้ง 4 สู ตร ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า คุณลักษณะในด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวมของขนมเรไรที่มีการทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วง
แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับขนมเรไร
ที่ ทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงที่ ระดับร้อยละ 25 มากที่ สุด ในทุกคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ ทดสอบ
โดยมีคะแนนความชอบเฉลี่ยในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวมเป็ น 8.38, 8.38,
8.19, 8.21, 8.16 และ 8.36 ตามลาดับ คะแนนเฉลี่ยดังกล่าว มีค่าอยูใ่ นระดับความชอบมาก
ผลการสังเกตระหว่างการผลิ ตขนมเรไรพบว่า ขนมเรไรสู ตรควบคุม ขณะกวนแป้ งจะสุ กจับตัวเป็ นก้อนเร็ ว
ลักษณะแป้ งที่สุกจะเหนียวนุ่ม กดพิมพ์ง่ายเป็ นเส้นสวย อยูท่ รงเหมือนรังนก เมื่อนึ่ งสุ กขนมเรไรมีความนุ่ม สู ตรที่ 2 ขนม
เรไรที่ทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงที่ระดับร้อยละ 25 ขณะกวนแป้ งสุกจับตัวเป็ นก้อน เส้นสี ม่วงเข้ม จับตัวกันดี
อยูท่ รงเหมือนรังนก เมื่อนึ่ งสุ กเนื้อสัมผัสเหนี ยว นุ่ม มีกลิ่นหอมของมันเทศสี ม่วง สู ตรที่ 3 ขนมเรไรที่ทดแทนแป้ งข้าวเจ้า
ด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงที่ระดับร้อยละ 50 ขณะกวน แป้ งสุ กจับตัวเป็ นก้อนค่อนข้างช้าใช้เวลาในการกวนเพิ่มอีก 2นาทีเพราะ
แป้ งติดกระทะทาให้ความร้อนไม่ถึงตัวแป้ งที่กวน ลักษณะแป้ ง ที่สุก เหนี ยว ไม่ค่อยนุ่ม การกดพิมพ์ใช้แรงในการกดมาก
เส้นค่อนข้างติดกัน เมื่อนึ่ งสุ กขนมมีความนุ่มเล็กน้อยสี ม่วงเข้มตัวขนมแน่นมีกลิ่นแป้ งมันเทศสี ม่วง สู ตรที่ 4 ขนมเรไรที่
ทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงที่ระดับร้อยละ 75 ขณะกวน แป้ งสุกจับตัวเป็ นก้อนค่อนข้างช้ามากเวลาในการกวน
เพิ่มอีก 3 นาทีเพราะแป้ งที่ติดกระทะมากทาให้ความร้อนไม่ถึงตัวแป้ งที่กวน ลักษณะแป้ งที่สุก ค่อนข้างเหนียวเละ การกด
พิมพ์ใช้แรงกดค่อนข้างมาก เส้นค่อนข้างติดกันมาก เมื่อนึ่งสุกขนมไม่ค่อยนุ่ม สี ขนมเรไรเป็ นสี ม่วงเข้มมากกว่าสูตรที่ 3 ตัว
ขนมแน่นขึ้นมากมีกลิ่นแป้ งงมันเทศสี ม่วงมาก
จากลักษณะของขนมเรไรที่ทาได้ ทาให้ขนมเรไรที่ทดแทนแป้ งข้าวเจ้าที่ระดับร้อยละ 25 ได้รับคะแนนความชอบ
สู งกว่าสู ตรที่ทดแทนระดับร้อยละ 50 และ 75 และยังได้คะแนนสู งกว่าสู ตรควบคุมที่ไม่มีแป้ งมันม่วงในทุกด้าน (p< 0.05)
จากผลการทดลองข้างต้นจึงเลือกสูตรขนมเรไรที่มีการทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงที่ระดับร้อยละ 25 เป็ นสูตร
ที่เหมาะสม นาตัวอย่างขนมเรไรจากสู ตรที่เหมาะสมนี้ไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพด้านสี และวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีต่อไป
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3. ผลการวิเคราะห์ คุณสมบัตทิ างกายภาพ
คุณสมบัติทางกายภาพด้านลักษณะปรากฏ และสี ของขนมเรไรสู ตรพื้นฐานที่ผา่ นการคัดเลือก (สู ตรควบคุม) และ
ขนมเรไรที่ทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงที่ระดับร้อยละ 25 แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางกายภาพของขนมเรไรสูตรควบคุม และสูตรทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ 25
คุณสมบัติทางกายภาพ

ขนมเรไร
สูตรควบคุม

สูตรแป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ 25

ลักษณะปรากฏ

เส้นสี ขาวขุ่นจับตัวกันดี เส้นสวย อยูท่ รง
เหมือนรังนก เมื่อนึ่งสุกขนมเรไรจะนุ่ม

ค่าสี L*

60.19 ± 1.04a

เส้นสี ม่วงเข้ม จับตัวกันดี อยูท่ รงเหมือน
รังนก เมื่อนึ่งสุกเนื้อสัมผัสเหนียว นุ่ม
มีกลิ่นหอมของมันเทศสี ม่วง
47.16 ± 1.28 b

a*
-0.88 ± -0.09b
3.67 ± 0.46a
b*
1.25 ± 0.15a
-1.68 ± -0.28b
หมายเหตุ : อักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและสี ของขนมเรไรสู ตรควบคุมและสู ตรปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ
25 พบว่าขนมเรไรสู ตรควบคุมลักษณะเส้นสี ขาวขุ่นจับตัวกันดี เส้นสวย อยู่ทรงเหมือนรังนก เมื่อนึ่ งสุ กขนมเรไรจะนุ่ม
ส่ วนสู ตรปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ 25 ลักษณะเส้นสี ม่วงเข้ม จับตัวกันดี อยูท่ รงเหมือนรังนก เมื่อนึ่ งสุ กเนื้ อสัมผัส
เหนียว นุ่มมีกลิ่นหอมของมันเทศสี ม่วง พิจารณาจากค่า ความสว่าง (L*) ที่ยงิ่ ลดลง ค่า a* (สี แดง) และค่า b* (สี เหลือง) ค่า
L* ขนมเรไร สูตรปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วง ร้อยละ 25 มีแนวโน้ม ค่า L* ลดลงกว่าสูตรควบคุม เนื่องจากเมื่อทดแทนด้วย
แป้ งมันเทศสี ม่วงสี ที่ได้จะมีความเข้มขึ้น ค่า a* สู ตรปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ 25 จะมีค่าใกล้กบั สี แดงมากกว่าสู ตร
ควบคุม ส่ วนค่า b* เมื่อขนมเรไรทดแทนด้วยปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงจะมีค่าติดลบ เพราะแป้ งมันเทศสี ม่วงมีปริ มาณ
สารแอนโทไซยานินสูงจึงทาให้ค่า b* ติดลบ ซึ่งสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซึ่งเป็ นเม็ดสี ที่ละลายน้ าได้ เป็ นสารให้
สี ตามธรรมชาติที่จดั อยูใ่ นกลุ่มฟลาโวนอยด์ สี ของแอนโทไซยานินจะเปลี่ยนไปตามสภาวะความเป็ นกรด-ด่าง เป็ นสารที่ให้
สี ต้ งั แต่สีน้ าเงินเข้มหรื ออาจไม่มีสีเลยเมื่ออยูใ่ นสภาวะด่าง (pH>7) จะเปลี่ยนเป็ นสี ม่วงเมื่ออยูใ่ นสภาวะที่เป็ นกลาง (pH=7)
และจะเปลี่ยนเป็ นสี แดงถึงแดงเข้มได้ในสภาวะเป็ นกรด (pH<7) (นิ ศารัตน์, 2559) การเพิ่มปริ มาณแป้ งมันเทศมีม่วงใน
ขนมเรไรมีความแตกต่างจากสูตรควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
4.ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมี
องศ์ประกอบทางเคมีของขนมเรไรสู ตรควบคุม และสู ตรที่ทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงที่ระดับร้อย
ละ 25 แสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีของขนมเรไรสูตรควบคุม และสูตรปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้ งข้าวเจ้า
ร้อยละ 25
องค์ประกอบทางเคมี
ความชื้น ns
โปรตีน ns

ปริ มาณ (ร้อยละ)
สูตรควบคุม

สูตรแป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ 25

57.74 ± 0.39
5.66 ± 0.14

57.72 ± 1.75
5.58 ± 0.17

ไขมัน
0.48 ± 0.21b
0.73 ± 0.15a
เถ้า ns
0.29 ± 0.05
0.33 ± 0.01
เยือ่ ใย
0.26 ± 0.01b
0.85 ± 0.34a
หมายเหตุ : อักษรที่ ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่
ร้อยละ95 ns ในแนวนอน หมายถึง ค่าที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ95
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของขนมเรไรสู ตรควบคุม และขนมเรไรที่ทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ ง
มันเทศสี ม่วงที่ระดับร้อยละ 25 มีค่าองค์ประกอบเคมีของขนมเรไรในส่ วนของปริ มาณไขมัน และเยื่อใยที่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 โดยขนมเรไรที่ทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงที่ระดับ
ร้อยละ 25 จะมีค่าปริ มาณไขมันและเยื่อใยที่เพิ่มขึ้น ด้วยปริ มาณของไขมันและเยือ่ ใยในแป้ งมันเทศสี ม่วงมีมากกว่าในแป้ ง
ข้าวเจ้า (กรรณิ การ์, 2014;l; สวนิตและคณะ, 2547) จึงมีผลให้ปริ มาณไขมันและเยือ่ ใยในขนมเรไรที่มีส่วนผสมของแป้งมัน
เทสร้อยะล 25 มีมากกว่าในขนมเรไรที่ทาจากแป้ งข้าวเจ้าเพียงชนิดเดียว ส่วนองค์ประกอบทางเคมีของค่าความชื้น โปรตีน
และเถ้า ของขนมเรไรสู ตรควบคุม และขนมเรไรที่ทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงที่ระดับร้อยละ 25 ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95

สรุ ปผลการวิจัย
การเพิ่มปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไรมากขึ้น มีผลให้การกดขนมเรไรลงพิมพ์ทาได้
ยากขึ้น หลังผ่านการนึ่งขนมเรไรมีเนื้อสัมผัสที่เหนียว ไม่นุ่ม ซึ่งผิดจากลักษณะของขนมเรไรที่ดี นอกจากนี้ขนมเรไรยังมีสี
ม่วงมากขึ้น การศึกษาการทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไรด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วง พบว่าสามารถใช้แป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทน
แป้ ง ข้าวเจ้าได้ร้อ ยละ 25 ของน้ า หนักแป้ ง โดยขนมเรไรนี้ ได้รับ คะแนนความชอบโดยรวมจากผูท้ ดสอบชิ มสู งที่ สุด
ขนมเรไรที่ได้มีความคงรู ปที่ดี มีความเหนียวนุ่ม และมีปริ มาณใยอาหารสู งกว่าขนมเรไรสู ตรควบคุมที่ไม่มีการเติมแป้ งมัน
เทศสี ม่วง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย เรื่ อ ง การศึ ก ษาปริ ม าณแป้ ง มัน เทศสี ม่ ว งทดแทนแป้ ง ข้า วเจ้า ในขนมเรไร ได้ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ สนับสนุ นทุนวิจยั และขอขอบคุณคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ให้การสนับสนุนเครื่ องมืออุปกรณ์ และสถานที่ในการทาวิจยั
ครั้งนี้
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การศึกษาสภาวะในการให้ ความร้ อนที่เหมาะสมในการเกิดเจลกุ้งขาว
Study on the Optimum Heat Treatment Conditions for White Shrimp Gel
ธิติมา พานิชย์1*
Thitima Panich1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะในการให้ความร้อนที่เหมาะสมในการเกิดเจลกุง้ ขาวเพื่อใช้ประโยชน์
จากกุง้ ขาวที่มีขนาดเล็ก (120-140 ตัว/กิโลกรัม) ในการผลิตผลิตภัณฑ์เจลกุง้ เช่น ลูกชิ้นกุง้ และไส้กรอกกุง้ เป็ นต้น โดยนา
กุง้ มาปอกเปลือก ผ่าหลัง สับผสมกับเกลือร้อยละ 2.5 นามาอัดลงในไส้เทียมแบบคอลลาเจนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5
เซนติเมตร ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80, 85 และ 90 องศาเซลเซียส นาน 5, 10 และ 15 นาที แล้วนามาวัดค่าสี พบว่าเจลกุง้ ขาว
มี สีส้มอมแดง โดยเจลที่ ให้ความร้ อนที่ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส มี ค่า a* สู งกว่าที่ อุณหภูมิ 85 และ 90 องศาเซลเซี ยส
(p<0.05) ส่ วนค่า L* และ b* มีค่าไม่แตกต่างกัน เมื่อทาการวัดค่าความสามารถในการอุม้ น้ า พบว่า เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการ
ให้ความร้อนทาให้เจลกุง้ มีความสามารถในการอุม้ น้ าเพิ่มขึ้น จากการตรวจสอบรู ปแบบของโปรตีน พบว่าการให้ความร้อน
ที่อุณหภูมิ 85 และ 90 องศาเซลเซี ยส สามารถทาให้เกิดการสร้างพันธะไดซัลไฟด์ได้มากกว่าที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส
นอกจากนี้ การให้ความร้อนที่ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส ทาให้เจลมีค่าแรงเจาะทะลุต่ ากว่าที่ อุณหภูมิ 85 และ 90 องศา
เซลเซี ยส ตามลาดับ ในขณะที่การให้ความร้อนที่ระยะเวลาสั้นทาให้เจลมีค่าระยะทางก่อนเจาะทะลุสูงกว่าที่ระยะเวลานาน
การให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที เป็ นสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดเจลกุง้ ขาว เนื่องจากมีค่าความ
แข็งแรงของเจลสูงที่สุด (p<0.05) โครงข่ายของเจลมีลกั ษณะแน่นทึบและต่อเนื่อง
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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

บทนา
กุ้ง ขาว (Litopenaeus vannamei) เป็ นกุ้ง ชนิ ด หนึ่ งที่ นิ ย มเลี้ ยงกัน ในปั จ จุ บัน แต่ เ ดิ ม เป็ นกุ้ง ที่ มี ถิ่ น ก าเนิ ด ใน
ต่างประเทศ แต่มีการนาเข้ามาเพาะเลี้ยงในประเทศไทยทดแทนปริ มาณกุง้ กุลาดา เนื่องจากประสบปั ญหาความไม่พอเพียงของ
ปริ มาณพ่อและแม่พนั ธุ์กงุ้ กุลาดาทาให้ไม่สามารถรองรับอุตสาหกรรมการผลิตกุง้ ได้ ตลอดจนกุง้ ขาวมีอตั ราการเจริ ญเติบโต
และทนทานต่อโรคได้ดีกว่า (Miranda, 2010) กุ้งขาวที่ มีการเลี้ ยงในประเทศไทยเป็ นกุ้งที่ มีการปรับปรุ งพันธุ์ให้มีความ
เหมาะสมสาหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงเชิ งพาณิ ชย์ ผลจากการปรับปรุ งพันธุ์และการนากุง้ ขาวเข้ามาเลี้ยงทาให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับกาลังการผลิตได้มากขึ้น โดยในปี 2560 มีปริ มาณการส่ งออกกุง้ ขาว 175,146.12 ตัน มูลค่า 58,933.34 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 82.50 และร้อยละ 84.33 ของปริ มาณและมูลค่าการส่งออกกุง้ ทะเลทั้งหมด ตามลาดับ (สุธาสิ นี, 2561)
ผลิตภัณฑ์จากกุง้ ที่นิยมแปรรู ปและมีความสาคัญต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทย ได้แก่ กุง้ แช่เยือกแข็ง ซึ่งมีปริ มาณการส่งออก
จานวน 277,752 ตัน/ปี คิดเป็ นมูลค่า 75,666 ล้านบาท โดยมีการส่งออกไปจาหน่ายยังตลาดต่างประเทศในหลากหลายรู ปแบบ
เช่ น แบบกุ้งสดทั้งตัวแช่ เยือ กแข็ง แบบกุ้งปอกเปลื อกไว้หางแช่ เยือ กแข็ง และกุ้งต้มปอกเปลื อ กแช่ เยือกแข็ง นอกจาก
ผลิ ตภัณฑ์กุ้งแช่ เยือกแข็งแล้ว ยังมี ผลิ ตภัณฑ์กุ้งแปรรู ปชนิ ดอื่ นๆ เช่ น กุ้งต้มบรรจุ กระป๋ อง และกุ้งแห้ง วางจาหน่ ายใน
ท้องตลาดอีกด้วย แต่เนื่ องจากในปั จจุบนั อุตสาหกรรมกุง้ ของไทยกาลังประสบปั ญหาในด้านคู่แข่งในการผลิตกุง้ และมี
จานวนผลิตภัณฑ์เข้ามาแข่งขันในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ประเทศเอกวาดอร์ อินเดีย และอินโดนีเซี ย ประกอบกับตลาด
หลัก ในการส่ ง ออกกุ้ง ของไทยในสหรั ฐ อเมริ ก า สหภาพยุโ รป และญี่ ปุ่ น (Gillett, 2008) ยัง ประสบปั ญ หาเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะปั ญหาหนี้สินในสหภาพยุโรปและปั ญหาทางการคลังของสหรัฐอเมริ กา และปั ญหาการกีดกันทาง
การค้าจากประเทศผูน้ าเข้าซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุง้ ของประเทศไทย ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
กุง้ ไทยต้องร่ วมมือกันและเร่ งปรับตัว โดยผูส้ ่งออกควรเน้นการแปรรู ปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้มีความหลากหลายมากขึ้น (กัล
ชิ ญา, 2561) ซึ่ งนอกจากปั ญหาจะเกิ ดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมแล้วในภาคการเกษตรก็ประสบปั ญหาด้วยเช่นกัน กล่าวคื อ
เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงกุง้ ขาวบริ เวณชายฝั่งในพื้นที่ภาคใต้ซ่ ึงเป็ นพื้นที่หลักประสบปั ญหาน้ าท่วมฟาร์ มกุง้ เป็ นประจาในช่วงฤดู
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

634

ฝน ทาให้เกษตรกรจาเป็ นจะต้องดาเนิ นการจับกุ้งก่ อนครบระยะเวลาการเลี้ ยงและจาหน่ ายกุ้งในราคาถูก ประสบปั ญหา
ขาดทุน เนื่องจากกุง้ มักมีขนาดเล็กและไม่เป็ นที่ตอ้ งการของโรงงานอุตสาหกรรมกุง้
จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวความคิดในการนากุง้ ขาวขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า
จากกุง้ ขาว โดยผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าชนิ ดหนึ่ งที่ มีความน่ าสนใจและมีความเป็ นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากกุง้ ขนาดเล็ก
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เจลกุง้ เช่น ไส้กรอกกุง้ และลูกชิ้นกุง้ เป็ นต้น ซึ่ งวิธีการเตรี ยมเจลสามารถทาโดยการนาเนื้ อกุง้ มาบดให้
ละเอียด เติมเกลือ และส่ วนผสมอื่นๆ นามาขึ้นรู ปและนามาเซ็ทเจลโดยการให้ความร้อน ซึ่ งปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการเกิดเจล
คือ สภาวะในการให้ความร้อน ได้แก่ อุณหภูมิ และเวลาในการให้ความร้อนซึ่ งส่ งผลต่อความแข็งแรงและความยืดหยุน่ ของ
เจล และกิ จกรรมของเอนไซม์โปรติ เอสที่ มีผลต่อการทาลายโครงสร้ างของเจล ทั้งนี้ ในการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่งเน้นที่ จะ
ทาการศึ กษาสภาวะอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการเกิ ดเจลของกุง้ ขาวโดยใช้กุง้ ขาวขนาดเล็กประมาณ 120-140 ตัวต่อ
กิโลกรัม เป็ นวัตถุดิบในการศึกษา ซึ่ งข้อมูลที่ได้จะเป็ นพื้นฐานในการเซ็ทเจลด้วยความร้อนในผลิตผลิตภัณฑ์เจลชนิ ดต่างๆ
จากกุง้ เช่น ไส้กรอกกุง้ ลูกชิ้นกุง้ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั กุง้ ชนิ ดอื่น ๆ เช่น กุง้ ทะเลซึ่ งพบมากใน
ท้องถิ่นบางฤดูกาล หากเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากกุง้ ขนาดเล็กให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นจะเป็ นวิธีการ
หนึ่งในการแก้ปัญหาให้กบั เกษตรกร และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากกุง้ ในท้องตลาดให้มีมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมกุ้งขาว
กุง้ ขาวขนาดประมาณ 120-140 ตัว/กิโลกรัม ซื้อมาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงกุง้ ในเขตจังหวัดสงขลา โดยมีระยะเวลาตั้งแต่
การจับกุง้ จนเริ่ มทาการทดลองไม่เกิน 5 ชัว่ โมง โดยกุง้ จะถูกเก็บรักษาในกล่องโฟมมีอตั ราส่ วนของกุง้ ต่อน้ าแข็งเท่ากับ 1:3
ในระหว่างการขนส่ งมายังห้องปฏิบตั ิการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ภายใน 1 ชัว่ โมง
2. การเตรียมโซลกุ้งขาว
นากุง้ มาล้างน้ าให้สะอาด ตัดหัว ปอกเปลือก และผ่าหลังเพื่อดึงเส้นดาออก นากุง้ มาหัน่ ตัดขวางเพื่อให้ง่ายต่อการสับ
ผสม สับผสมให้เนื้ อละเอียดนาน 1 นาที เติมเกลือร้อยละ 2.5 ของปริ มาณเนื้ อกุง้ หัน่ จากนั้นสับผสมต่อไป เติมน้ าเย็นจัดเพื่อ
ปรับปริ มาณความชื้นสุ ดท้ายให้มีค่าเท่ากับร้อยละ 80 สับผสมจนเป็ นเนื้ อเดียวกันโดยใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 4 นาที นามาอัด
ลงไปในไส้เทียมสาหรับไส้กรอกแบบคอลลาเจนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร แล้วมัดให้เป็ นท่อน ความยาวท่อน
ละ 10 เซนติเมตร
3. ศึกษาสภาวะในการให้ ความร้ อนทีเ่ หมาะสมในการเกิดเจลกุ้งขาว
ทาการเซ็ทเจลแบบขั้นตอนเดียว (Direct heat) โดยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิแตกต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ 80, 85 และ
90 องศาเซลเซี ยส และระยะเวลาในการให้ความร้อนที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ 5, 10 และ 15 นาที จากนั้นทาให้เย็นทันที
นาตัวอย่างมาเก็บรักษาในน้ าแข็งและเก็บไว้ในห้องเย็น จนกระทัง่ นาไปตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 ค่ าสี ทาการวัดค่าสี ในระบบ CIE Lab โดยใช้เครื่ องวัดค่าสี Hunter Lab เมื่อ L* คือค่าความสว่าง ค่า a* คือ ค่าความเป็ นสี
แดง (+) และสี เขียว (-) และ b* คือ ค่าความเป็ นสี เหลือง (+) และสี น้ าเงิน (-)
3.2 ค่ าสู ญเสี ยน้าหนัก โดยคานวณจากค่าความแตกต่างของน้ าหนักของตัวอย่างก่ อนและหลังการให้ความร้อนเที ยบกับ
น้ าหนักตัวอย่างเริ่ มต้น ซึ่งมีวธิ ีการคานวณดังสมการที่ (1)
ค่าการสูญเสี ยน้ าหนัก (%) =
[(W1-W2) / W1] x 100
(1)
เมื่อ
W1 : น้ าหนักตัวอย่างก่อนการให้ความร้อน (น้ าหนักตัวอย่างเริ่ มต้น)
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W2 : น้ าหนักตัวอย่างหลังการให้ความร้อน
3.3 ค่ าความสามารถในการอุ้มน้า โดยคานวณหาปริ มาณน้ าที่ มีอยู่ในตัวอย่างภายหลังการหมุนเหวี่ยงเที ยบกับปริ ม าณน้ า
ทั้งหมดที่มีในตัวอย่าง ตามวิธีของ Jatupong et al., (2000) ซึ่งมีวธิ ีการคานวณดังสมการที่ (2)
ค่าความสามารถในการอุม้ น้ า (%) = [ (IWC-WL) / IWC ] x 100
(2)
เมื่อ
IWC : ความชื้นของตัวอย่าง x น้ าหนักของตัวอย่าง
WL : น้ าหนักของน้ าที่ปลดปล่อยออกจากตัวอย่างภายหลังการหมุนเหวีย่ ง
3.4 ตรวจสอบรู ป แบบโปรตีน ไมโอไฟบริ ล โดยใช้เ ทคนิ คอิ เลคโตรโฟรี ซีส (Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel
electrophoresis : SDS-PAGE) ดัดแปลงจากวิธีของ Leammli (1970) โดยใช้ชุดอิเลคโตรโฟรี ซีสแบบมินิเจล (Mini protein II
model, Bio-rad, USA) โดยตัวอย่างเจลกุง้ ที่ผา่ นการให้ความร้อนที่สภาวะต่าง ๆ จะถูกนามาเตรี ยมในสารละลายบัฟเฟอร์ที่มี
และไม่มี 10% β-mercaptoethanol เพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบโปรตีนแบบรี ดิวซิ ง (reducing) และนอนรี ดิวซิ ง (non-reducing)
ตามล าดับ โดยใช้ polyacrylamide gel ที่ ป ระกอบด้วย 10% running gel และ 4% stacking gel และใช้ Coomassie Brilliant
Blue R-250 ในการย้อ มสี โ ปรตี น และใช้โ ปรตี น มาตรฐานที่ ท ราบน้ าหนั ก โมเลกุ ล High Molecular Weight (Sigma)
ประกอบด้ ว ย myosin, β-galactosidase, phosphorylase b, fructose-6-phosphate kinase, albumin, glutamic dehydrogenase,
ovalbumin, glyceraldehydes-3-phosphate dehydrogenase มี น้ าหนั ก โมเลกุ ล 250, 116, 97, 84, 66, 55, 45 และ 36 KDa
ตามลาดับ
3.5 คุ ณ ลัก ษณะเนื้ อ สั มผัส โดยการวัด ค่ า แรงเจาะทะลุ (breaking force) และระยะทางก่ อ นเจาะทะลุ (deformation) โดย
ดัดแปลงจากวิธีของ Lanier (1992) โดยใช้เครื่ องวัดคุณลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture analyser) (TA-XT2i model, Stable Micro
System, UK) โดยใช้หวั เข็มแบบลูกตุม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร และใช้ความเร็ วในการวัด 60 มิลลิเมตรต่อนาที
3.6 โครงสร้ างทางจุลภาค โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่ องกราด (Scanning Electron Microscope) ทาการคัดเลือกตัวอย่างเจ
ลกุง้ ที่ มีค่าความแข็งแรงของเจลสู งเป็ นสองลาดับแรกมาตรวจสอบโครงสร้ างทางจุลภาคของเจลโดยใช้วิธี Nip and Moy
(1988) เตรี ยมตัวอย่างโดยการแช่ในสารละลายกลูทาราลดี ไฮด์ร้อยละ 2.5 ใน 0.2 โมลาร์ ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ พีเอช 7.2 นาน 2
ชัว่ โมง ทาการดึงน้ าออกจากตัวอย่างโดยการแช่ในสารละลายแอลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ10, 30, 50, 70, 90 และ 100 จากนั้นนา
ตัวอย่างมาทาให้แห้งและนามาฉาบด้วยทองแล้วทาการตรวจสอบโครงสร้างโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (JSM 5800
LV, JEOL,Tokyo)
3.7 การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วางแผนทดลองแบบเฟคเทอเรี ยล (3x3) ในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Factorial (3x3) in CRD) ทาการ
ทดลอง 3 ซ้ าในแต่ละชุดการทดลอง ทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA และเปรี ยบเทียบความแตกต่างโดยใช้วธิ ี
Duncan’s multiple rang test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลของสภาวะในการให้ ความร้ อนต่ อค่ าสีของเจลกุ้งขาว
จากการตรวจสอบค่าสี ของเจลกุง้ โดยการวัดค่าสี ในระบบ CIE Lab พบว่าเมื่อทาการเปรี ยบเทียบเจลกุง้ ขาวที่ผ่าน
การให้ความร้อนและระยะเวลาในการให้ความร้อนที่ระดับต่างๆ พบว่าทุกชุดการทดลองมีค่า L*, a* และ b* ที่ใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตามที่สภาวะอุณหภูมิในการให้ความร้อนเดียวกัน ค่า L* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการให้ความร้อน
และเมื่อเปรี ยบเทียบที่ระยะเวลาในการให้ความร้อนที่เท่ากัน พบว่า ค่า a* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการให้ความ
ร้อน (ภาพที่ 1) ทั้งนี้ โซลกุง้ ขาวในทุกชุดการทดลองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสี จากสี เทาดากลายเป็ นสี ส้มอมแดงภายหลังการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

636

ให้ความร้อน ทั้งนี้ โดยทัว่ ไปในชั้นของหนังที่อยูภ่ ายใต้เปลือกกุง้ จะเป็ นบริ เวณที่มีสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างโปรตีนและ
แคโรทีนอยด์ในกลุ่มแอสตาแซนทีนที่เรี ยกว่า แคโรทีโนโปรตีน (carotenoprotein) ซึ่ งมีสีเทาอมน้ าเงิน (Okada et al., 1995)
ในระหว่างกระบวนการให้ความร้อนทาให้เกิดทาลายโครงสร้างเชิงซ้อนดังกล่าว ส่ งผลให้โปรตีนเกิดการเสี ยสภาพและเกิด
การแยกตัวออกของแคโรทีนอยด์ออกจากโปรตีนมาอยูใ่ นรู ปของแอสตาแซนทีนอิสระ จึงทาให้สีสม้ แดงของแอสตาแซนทีน
มีความโดดเด่นขึ้น (Von Elbe and Schwartz, 1996) อย่างไรก็ตามสี จะเข้มขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการให้ความร้อนจนถึงจุดที่
เกิดการเสี ยสภาพของโปรตีนอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงทาให้ค่า a* ของเจลกุง้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการให้ความ
ร้อน

ภาพที่ 1 ค่าสี ของเจลกุง้ ขาวที่ผา่ นการให้ความร้อนที่อุณหภูมิและเวลาแตกต่างกัน
หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กที่เหมือนกันของปั จจัยค่าสี เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
(p≥0.05)
2. ผลของสภาวะในการให้ ความร้ อนต่ อค่ าการสู ญเสียนา้ และความสามารถในการอุ้มนา้ ของเจลกุ้งขาว
จากการตรวจสอบค่าการสู ญเสี ยน้ าหนักและค่าความสามารถในการอุม้ น้ าของเจลกุง้ ขาวที่ผ่านการให้ความร้อนที่
สภาวะต่างๆ ให้ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 2 ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าการให้ความร้อนที่ระยะเวลาสั้นๆ เพียง 5 นาที จะเกิ ดการ
สูญเสี ยน้ าได้มากอันเป็ นผลมาจากโปรตีนมีการเกิดเจลที่ไม่สมบูรณ์ ทาให้เกิดการสูญเสี ยน้ าออกไปจากโครงสร้าง ในขณะที่
การให้ความร้อนที่นาน 15 นาที ก็เป็ นระยะเวลาในการให้ความร้อนที่นานเกินไปจนทาให้เกิดการสูญเสี ยน้ าออกจากโครงข่าย
ของเจล ดังภาพที่ 2A โดยจะพบว่าค่าการสูญเสี ยน้ าหนักของเจลกุง้ ที่ผา่ นการให้ความร้อนที่สภาวะอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส
นาน 5 นาที มีค่าต่าที่สุด รองลงมาได้แก่ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส นาน 10 นาที และที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส นาน 15
นาที (p≥0.05) ในขณะที่ค่าความสามารถในการอุม้ น้ าของเจลกุง้ ในทุกชุดการทดลองมีคา่ ใกล้เคียงกันและไม่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน (p≥0.05) เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการให้ความร้อนทาให้ค่าความสามารถในการอุม้ น้ าของเจลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อาจ
เป็ นผลมาจากการให้ความร้อนที่เพิ่มขึ้นสามารถสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลของโปรตีนได้มากขึ้นส่ งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้น
ของค่าความสามารถในการอุม้ น้ าของเจล โดยค่าความสามารถในการอุม้ น้ าที่มีค่ามากที่สุดสามสาดับแรก ได้แก่ ที่ สภาวะ
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 5, 10 และ 15 นาที ตามลาดับ จากผลการทดลอง จะเห็นได้วา่ การให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90
องศาเซลเซี ยส นาน 10 นาที มีแนวโน้มที่จะให้เจลที่มีคุณลักษณะที่ดีทีสุด คือมีค่าการสู ญเสี ยน้ าหนักที่ต่า และความสามารถ
ในการอุม้ น้ าค่อนข้างสูง รองลงมาคือเจลที่ผา่ นการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
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ภาพที่ 2 ค่าการสูญเสี ยน้ าหนัก (A) และค่าความสามารถในการอุม้ น้ า (B) ของเจลกุง้ ขาวที่ผา่ นการให้ความร้อนที่สภาวะ
อุณหภูมิและเวลาแตกต่างกัน
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่เหมือนกันในกราฟเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (p≥0.05)
3. ผลของสภาวะในการให้ ความร้ อนต่ อรูปแบบของโปรตีนไมโอไฟบริลของเจลกุ้งขาว
จากการตรวจสอบรู ปแบบของโปรตีนไมโอไฟบริ ลของเจลกุง้ ขาวที่เซ็ทเจลโดยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิและเวลา
ที่แตกต่างกัน ทาการตรวจสอบโดยใช้เทคนิ คอิเลคโตรโฟรี ซีส แบบนอนรี ดิวซิ งและรี ดิวซิ ง ให้ผลการทดลองแสดงดังภาพที่
3A และ 3B ตามลาดับ เมื่อสังเกตแถบของโปรตีนไมโอซินเส้นหนัก (MHC) ของตัวอย่างที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 และ 90
องศาเซลเซียส มีความหนาของแถบโปรตีน MHC มากกว่าเจลที่ผา่ นการให้ความร้อนที่ 80 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นว่าการ
ให้ความร้อนที่ระดับ 85 และ 90 องศาเซลเซียส ทาให้เกิดการสร้างพันธะไดซัลไฟด์ในเจลกุง้ ขาวได้มากกว่าที่ระดับ 80 องศา
เซลเซียส ทั้งนี้เนื่องจากการให้ความร้อนที่สภาวะอุณหภูมิสูงจะเร่ งการสร้างพันธะไดซัลไฟด์ได้มาก มีรายงานว่าการให้ความ
ร้อนแก่โซลของปลาที่อุณหภูมิสูงกว่า 60-70 องศาเซลเซี ยส ทาให้เกิดการสร้างพันธะพันธะไดซัลไฟด์ระหว่างโมเลกุลของ
โปรตีน มีผลต่อการเกิดโครงข่ายของเจล ทั้งนี้ โปรตีนสามารถคลายเกลียวได้สูงขึ้นที่อุณหภูมิสูง มีผลทาให้หมู่ซิสเตอีนภาย
ในโมเลกุลเป็ นอิสระและสามารถเกิ ดพันธะไดซัลไฟด์ระหว่างพอลิ เพปไทด์ได้มากขึ้น (สุ ทธวัฒน์, 2549) อย่างไรก็ตาม
ระยะเวลาในการให้ความร้อนที่แตกต่างกันไม่ได้ทาให้ความหนาของแถบโปรตีน MHC มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
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ภาพที่ 3 รู ปแบบของโปรตีนเมื่อทาการตรวจสอบโดยใช้เทคนิ คอิเลคโตรโฟรี ซีสของเจลกุง้ ขาวที่เตรี ยมจากกุง้ ขาวที่ผา่ นการ
ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส นาน 5, 10 และ 15 นาที (แถบ 1, 2 และ 3 ตามลาดับ) อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซี ยส
นาน 5, 10 และ 15 นาที (แถบ 4, 5 และ 6 ตามลาดับ) และอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส นาน 5, 10 และ 15 นาที (แถบ 7, 8 และ
9 ตามลาดับ) โดยภาพ A เป็ นโปรตีนที่ไม่มี β-mercaptoethanol, ภาพ B เป็ นโปรตีนที่มี β-mercaptoethanol และ MHC: ไม
โอซินเส้นหนัก
4. ผลของสภาวะในการให้ ความร้ อนต่ อคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของเจลกุ้งขาว
จากการตรวจสอบคุณลักษณะเนื้ อสัมผัสของเจลกุง้ ขาวโดยการวัดค่าแรงเจาะทะลุ และระยะทางก่อนเจาะทะลุของ
เจลที่เตรี ยมจากกุง้ ขาวที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิและเวลาแตกต่างกัน พบว่าเจลกุง้ ที่เตรี ยมจากตัวอย่างที่ผา่ นการให้ความร้อน
ที่ อุ ณ หภู มิ 80 องศาเซลเซี ย ส มี แ นวโน้ม จะมี ค่ า แรงเจาะทะลุ ต่ า กว่า ที่ อุ ณ หภู มิ 85 และ 90 องศาเซลเซี ย ส ตามล าดับ
(ภาพที่ 4A) ทั้งนี้ การให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้นส่ งผลให้เกิดการสร้างพันธะบางชนิดที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างความ
แข็งแรงของเจล ได้แก่ พันธะไฮโดรโฟบิค ซึ่งจะเกิดได้มากขึ้นที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูง (สุทธวัฒน์, 2549) ซึ่งเจลที่เตรี ยม
จากกุง้ ขาวที่ ผ่านการให้ความร้อนที่ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส นาน 10 นาที มีค่าแรงเจาะทะลุสูงกว่าการให้ความร้ อนที่
สภาวะอื่นอย่างชัดเจน (p<0.05) อย่างไรก็ตามเมื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ค่าแรงเจาะทะลุมีค่า
ลดลง ทั้งนี้อาจเป็ นผลมาจากการให้ความร้อนที่นานเกินไปจะทาให้เกิดการสะสมพลังงานความร้อนที่มากเกินพอที่จะทาลาย
พันธะระหว่างโมเลกุลของโปรตีนได้ ส่ งผลให้เจลมีความแข็งแรงลดลง (สุ ทธวัฒน์, 2549) ส่ วนค่าระยะทางก่อนเจาะทะลุ
พบว่าเมื่อให้ความร้อนในการเซ็ทเจลที่ระยะเวลาสั้นๆ จะมีค่าระยะทางก่อนเจาะทะลุจะมีค่าสูงกว่าการให้ความร้อนเป็ นระยะ
เวลานาน (ภาพที่ 4B)
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ภาพที่ 4 ค่าแรงเจาะทะลุ (A) และค่าระยะทางก่อนเจาะทะลุ (B) ของเจลกุง้ ขาวที่ผา่ นการให้ความร้อนที่สภาวะอุณหภูมิและ
เวลาแตกต่างกัน
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่เหมือนกันในกราฟเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (p≥0.05)
5. ผลของสภาวะในการให้ ความร้ อนต่ อโครงสร้ างทางจุลภาคของเจลกุ้งขาว
นาเจลกุง้ ขาวมาทาการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาค โดยการคัดเลือกเจลที่มีค่าความแข็งแรงของเจลสูงเป็ น
สองลาดับแรกมาทาการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่ องกราด โดยตัวอย่างที่คดั เลือก ได้แก่
เจลที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที และเจลที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 5
จะเห็ นได้ว่าเจลกุง้ ขาวที่ ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส นาน 10 นาที (ภาพที่ 5B) มีโครงข่ายของ
เส้นใยโปรตีนที่หนาแน่น ซับซ้อน แน่นทึบ และเส้นใยโปรตีนจะมีลกั ษณะต่อเนื่ อง มีช่องว่างภายในโครงข่ายโปรตีนน้อย
ในขณะที่โครงข่ายเจลโปรตีนที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที จะมีช่องว่างเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เส้นใย
โปรตีนจะขาด และไม่ต่อเนื่อง (ภาพที่ 5A) ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองค่าการสู ญเสี ยน้ าหนักโดยพบว่าเจลที่ให้ความร้อน
ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที มีค่าการสูญเสี ยน้ าหนักต่า (ภาพที่ 2A) ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากการที่โครงข่ายของเจล
ที่หนาแน่นทึบ ทาให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ในโครงข่ายของเจลได้ มากกว่า
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(B)

ภาพที่ 5 โครงสร้างทางจุลภาคของของเจลกุง้ ขาวที่เตรี ยมจากกุง้ ขาวที่ผา่ นการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน
5 นาที (A) และ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที (B) (กาลังขยาย 10,000 เท่า)

สรุ ปผลการวิจัย
จากการเตรี ยมเจลจากกุง้ ขาวที่มีขนาดเล็กประมาณ 120-140 ตัว/กิโลกรัม ทาการปอกกุง้ ผ่าหลังเอาเส้นดาออกก่อน
แล้วทาการสับผสมกับเกลือร้อยละ 2.5 แล้วทาการเซ็ทเจลโดยการให้ความร้อน โดยสภาวะในการให้ความร้อนที่เหมาะสมคือ
ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส นาน 10 นาที โดยเจลที่ได้จะมีค่าการสู ญเสี ยน้ าหนักต่า มีความสามารถในการอุม้ น้ าสู ง มีค่าแรง
เจาะทะลุและระยะทางก่อนเจาะทะลุสูง เจลมีความแข็งแรงและยืดหยุน่ อันเป็ นผลมาจากการสร้างพันธะภายในโมเลกุลของ
โปรตีนซึ่งส่งผลทาให้เจลมีโครงข่ายที่แน่นทึบ ซับซ้อน และต่อเนื่อง
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คุณสมบัติทางกายภาพเคมีและคุณลักษณะการทางานของเอนไซม์ โพลิฟี
นอลออกซิเดสในแห้ วตัดแต่ งจากสุ พรรณบุรี
The physicochemical and characterization properties of polyphenol oxidase (PPO) on fresh-cut water
chestnut from Suphan Buri
สุภาพร พาเจริ ญ1 ,สเหน่ส์ บัวสนิท1, จันทร์เพ็ญ บุตรใส1 และ วรรภา วงศ์แสงธรรม1
Supaporn Pajareon, Sane Buasanit, Janpen Butsai, Wanpa Wongsaengtham

บทคัดย่อ
แห้วเป็ นผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยจะมีการจาหน่ายในจังหวัดต่างๆในประเทศไทย ปั ญหา
หลักคือ การที่แห้วมีสีคล้ าหลังจากการปอกเปลือก ซึ่ งมีผลต่อการยอมรับของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาจุดดาในแห้วหลังการตัดแต่งทั้ง 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นเปลือก จุดดา และ เนื้ อแห้ว ในด้าน กายภาพเคมี ได้แก่ ปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิก, ความสามารถในการต้านออกซิ เดชัน่ นอกจากนั้น ยังศึกษาคุณลักษณะของ เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิ
เดรส(PPO) ในแห้วตัดแต่ง จากผลการทดลองพบว่า สารประกอบฟี นอลิกทั้งหมดใน เปลือก จุดดา และเนื้ อแห้ว พบว่ามีค่า
เท่ากับ 148.43, 89.50 และ75.25 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง ตามลาดับ ความสามารถในการ
ต้านออกซิ เดชัน่ (DPPH )ในปลือกแห้ว 72.65%,จุดดา 63.10% และเนื้ อแห้ว 45.16% ตามลาดับ ปริ มาณโปรตีน 0.33±0.01
มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง และมี PPO activity เท่ากับ 0.087±0.001 ยูนิตต่อมิลลิกรัมโปรตีนของ PPO เนื้อแห้วมี ความเป็ น
กรดเบสที่ เ หมาะสม เท่ า กับ 5.0 มี กิ จ กรรมเหลื ออยู่ 34.18 % ที่ pH 3.0 และเหลื อ อยู่ 11.23 % ที่ pH 9.0 โดยเอนไซม์ยงั มี
กิ จกรรมเหลืออยู่ 70 % เมื่อบ่มในสารละลายบัฟเฟอร์ ที่ช่วง pH 4.0 – 9.0 อุณหภูมิ 0 °C เป็ นเวลา 30 นาที ในแห้วมีปริ มาณ
น้ าตาลทั้งหมดเท่ากับ 5.54 กรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่างโดยมีน้ าตาลรี ดิวซ์เท่ากับ1.27 กรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่าง และมีน้ าตาล
นอนรี ดิวซ์เท่ากับ 4.27กรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่าง จากงานวิจยั นี้ ได้คน้ พบว่า จุดดาในแห้วนั้นไม่มีผลเสี ยต่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภค
สามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรมการส่งออกแห้วตัดแต่งส่งออกต่อไป
คาสาคัญ : แห้ว, จุดดา, ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก, ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน่
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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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บทนา
แห้วที่ศรี ประจันต์เป็ นแห้วจีน แห้วจีน (Eleocharisdulcis Trin.) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า water nut หรื อ Chinese water
chestnut หรื อ Matai และมีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Eleocharisdulcis Trin. อยู่ในตระกูล Cyperaceae เป็ นพืชเศรษฐกิ จท้องถิ่นที่
สาคัญของจังหวัดสุ พรรณบุรี แห้วเป็ นพืชปี เดียวขึ้นในน้ าเหมือนข้าว ลาต้นแข็ง อวบ ลาต้นกลวง ตั้งตรงมีความสู ง 1-1.5
เมตร ต้นเล็กเรี ยวคล้ายต้นหอม หรื อใบกก หรื อใบหญ้า ทรงกระเทียม ใบน้อยดอกเกิดที่ยอดของลาต้นเหนือน้ า แล้วจึงเกิด
ดอกตัวผูต้ ามมา เมล็ดมีขนาดเล็ก รากหรื อหัวเป็ นพวกไรโซมหรื อ คอร์ม (rhizomes or corms) มี 2 ประเภท
หัวประเภทแรก เกิดเมื่อต้นแห้วอายุ 6-8 สัปดาห์ ทาให้เกิดต้นแห้วขยายเพิ่มขึ้น
หัวประเภททีส่ อง เกิดหลังจากแห้วออกดอกเล็กน้อยโดยทามุม 45 องศากับระดับดิน และลึกประมาณ 12
เซนติเมตรจากระดับดิน
หัวแห้วระยะเริ่ มแรกเป็ นสี ขาว ต่อมาเกิดเป็ นเกล็ดหุม้ สี น้ าตาลไหม้ จนกระทัง่ แก่ หัวมีขนาดแตกต่างกัน เนื้อสี ขาว
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-5 เซนติเมตร ต้นหนึ่ ง ๆ แตกหน่อออกไปมากและได้หัวประมาณ 7-10 หัวโดยส่ วน
ใหญ่จะขายแห้วในรู ปหัวแห้วสด ซึ่ งได้ ราคาไม่ดีนกั ทาให้เกษตรกรผูป้ ลูกแห้วประสบปั ญหาขายผลผลิตแห้วไม่ได้ตามที่
ต้องการ(กรมวิชาการ เกษตร, 2545) จึ งนามาปอกเปลือกขายทาให้ได้ราคาดี ข้ ึน แต่ก็เกิ ดปั ญหาจุดดาหรื อการมีสีค ล้ าลง
หลังจากปอกเสร็ จ
ผักผลไม้รวมทั้งแห้วด้วยมักจะเกิ ดสี คล้ าหรื อสี น้ าตาลอย่างรวดเร็ ว เมื่อเนื้ อเยื่อถูกทาลายในระหว่างการเตรี ยม
วัต ถุ ดิ บ เช่ น ระหว่า งการแปรรู ป หรื อ ระหว่า งการเก็ บ เพื่ อ รอจาหน่ า ย ซึ่ ง เป็ นลัก ษณะที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ใ นผลิ ต ภัณฑ์
นอกจากนี้ เมื่ออาหารเกิดสี น้ าตาล อายุการวางจาหน่ายจะสั้นลง สูญเสี ยคุณค่าทางโภชนาการ และมูลค่าทางการตลาดลดลง
ฉะนั้น การเกิ ดสี น้ าตาลเนื่ องจากเอนไซม์จึงจัดว่าเป็ นปั ญหาสาคัญในการแปรรู ปผักและผลไม้หลายชนิ ด หากสามารถ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้เหล่านี้ให้เป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือก จะช่วยเพิ่มมูลค่า หรื อลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง
การเกิ ดสี น้ าตาลเนื่ องจากเอนไซม์ (enzymatic browning) เป็ นปฏิ กิริยาที่ จะเกิ ดขึ้ นกับเนื้ อเยื่อพืชเมื่ อเซลล์ถู ก
ทาลายทางกลทาให้ monophenol ที่ อยู่ในเซลล์พืชสัมผัสกับออกซิ เจน และมีเอนไซม์กลุ่ม polyphenol oxidase (PPO) เป็ น
ตัวเร่ งปฏิกิริยา hydroxylation ได้เป็ น o-diphenol สารนี้ จะถูก oxidize ต่อเป็ น o-quinone ซึ่ ง quinone ที่เกิดขึ้นจะรวมตัวกัน
และเกิดปฏิกิริยากับสารประกอบฟี นอลิกอื่นๆหรื อกับกรดอะมิโน ได้เป็ นสารประกอบเชิงซ้อนสี น้ าตาล (นิธิยา, 2557)

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการเกิดปฏิกิริยาสี น้ าตาลเนื่องจากเอนไซม์
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสสารต้านออกซิ เดชัน่ และความสามารถในการต้านออกซิ เดชัน่ และ
การทางานของเอนไซม์ PPO ของแห้วตัดแต่ง เพื่อเป็ นการตอบคาถามงานวิจยั ว่าจุดดาในแห้วนั้นคืออะไร
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วิธีดาเนินการวิจัย
1.อุปกรณ์ และวิธีการ
1.1วัตถุดบิ
แห้วสดจาก อาเภอ ศรี ประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของผลแห้วที่นามาใช้ในการทดลอง
1.2 ศึกษาการเกิดลักษณะจุดดาในแห้ วทางกายภาพและเคมี
ศึ กษาการเกิ ดจุดดาในแห้วโดยทาการศึ กษาเกี่ ยวกับสี ดาส่ วนกลางของแห้ว โดยนาแห้วมาปอกเปลือกและนามา
วิเคราะห์หาองค์ประกอบที่มีผลต่อการเกิดสี ในแห้ว โดยวิเคราะห์ค่าทางกายภาพ ทางเคมี ดังนี้
1.2.1การศึกษาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกและความสามารถในการต้ านออกซิเดชั่นในแห้ วตัดแต่ ง
การศึกษาปริมาณสารประกอบฟี นอลิก ตามวิธีที่ดดั แปลงจาก Kim et al. (2002)
สารละลายมาตรฐาน (0-100 microgram/ml) หรื อตัวอย่างปริ มาตร 0.4 ml (3 ซ้ า)เติม Folin-Ciocalteu 2 ml. ทิ้ง
ไว้ 4 นาทีเติมสารละลาย Na2CO3 1.6 ml. เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง 30 นาที(สารละลายจะเปลี่ยนเป็ นสี น้ าเงิน
ความเข้มของสี ตามความเข้มข้นของแกลลิค ปั่นเหวีย่ งที่ความเร็ วรอบ 5000 rpm 10 นาที นาสารละลายส่วนใสวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ 765 nm.(ใช้น้ ากลัน่ เป็ น blank) พลอตกราฟมาตรฐานระหว่างค่าการดูดกลืนแสงและความเข้มข้นของ gallic
acid (microgram/ml) คานวณปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดในตัวอย่าง
ความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระ (Free radical scavenging assay) ตามวิธีที่ดดั แปลงจาก Jung et al.(2006) ศึกษา
ค่าการดูดกลืนแสงที่ลดลงของสารละลาย DPPH ซึ่ งเป็ นสารอนุมูลอิสระที่ มีสีม่วงเข้มดูดกลืนแสงได้ที่ความยาวคลื่น 515
นาโนเมตร เมื่อทาปฏิกิริยากับสารที่สามารถให้อิเล็กตรอนแก่ DPPH แล้วจะเกิดเป็ นสารประกอบที่ ทาให้สีม่วงจางลง ซึ่ ง
ตรวจสอบได้โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสง นาสารละลายตัวอย่าง 100 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลาย DPPH ความเข้มข้น
0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จานวน 50 ไมโครลิตรใน 96-well Microplates ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องในที่มืดนาน 30 นาที วัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ 515 นาโนเมตร คานวณหาค่าความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระเทียบกับความสามารถในการ
เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระของกรดวิตามินซี วิตามินอี และ BHT คานวณเป็ น
% Inhibition = A0 - Ac / A0 x 100
โดย A0 คือค่า การดูดกลืนแสงเริ่ มต้นของ DPPH
Ac คือค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างที่ทาปฏิกิริยากับ DPPH
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1.3 การศึกษาคุณสมบัตขิ อง crude PPO ในเนื้อแห้ วตัดแต่ ง
1.3.1 การเตรี ยม crude enzyme จากเนื้อแห้วตัดแต่ง
เนื้อแห้วปลอกเปลือก 200 กรัม มาปั่ นรวมกับ สารละลาย phosphate buffer pH 7.0 ความเข้มข้น 0.2 M ปริ มาณ 200 มิลลิลิตร
ด้วยเครื่ องปั่ น (Warning Commercial Laboratory Blender รุ่ น BE-12) นาน 25 วินาที นาไปหมุนเหวีย่ งในเครื่ องปั่ นเหวีย่ ง
แบบควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภูมิ 4 ºC) ที่ความเร็ ว 8,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที นาส่วนใสมาตกตะกอนโปรตีนด้วย 80 %
saturation ammonium sulphate ที่อุณหภูมิ 0 ºC จากนั้นนาไปหมุนเหวีย่ งใน เครื่ องปั่ นเหวีย่ งแบบควบคุมอุณหภูมิ ที่ความเร็ ว
8,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที นาตะกอนที่ได้มาละลายด้วย สารละลาย phosphate buffer pH 7.0 ความเข้มข้น 0.2 M ปริ มาตร
4 มิลลิลิตร เก็บ crude enzyme ที่อุณหภูมิ 0 ºC
1.3.2 วิเคราะห์ปริ มาณโปรตีนใน crude enzyme จากเนื้อแห้ว ตามวิธีของ Bradford (1976)
1.3.3 วิเคราะห์ PPO activity ตามวิธีของ Duangmal และ Owusu-Apenten (1999) นา crude enzyme มา 200
ไมโครลิตร มาทาปฏิกิริยากับสารละลาย catechol ความเข้มข้น 20 mM ในสารละลาย phosphate buffer pH 7.0 ความเข้มข้น
0.2 M ปริ มาตร 2.80 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 25 °C วัดการเปลี่ยนแปลงของค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 nm โดยใช้
เครื่ องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ คานวณอัตราเร็ วเริ่ มต้นจากความชันของกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับ
เวลา คานวณ PPO activity โดยให้เอนไซม์ 1 หน่วย (unit) เท่ากับการ เปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสง 0.001 หน่วยต่อนาที
1.3.4 ศึกษา optimum pH ของ crude PPO ใน เนื้อแห้ว ตามวิธีของสิ ริรัฐ (2546) นา crude enzyme มา 200
ไมโครลิตร มาทา ปฏิกิริยากับสารละลาย catechol ความเข้มข้น 20 mM ในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 3.0 – 9.0 ปริ มาตร 2.80
มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 25 °C วิเคราะห์ PPO activity คานวณ PPO activity ที่ได้ในแต่ละค่า pH ในรู ปของ % relative activity
โดยให้ PPO activity ที่มีค่าสูงสุดเป็ น 100 % เลือกค่า pH ที่ให้ PPO activity สูงที่สุดไปใช้ใน การศึกษา pH stability ของ
crude PPO ในเนื้อแห้ว
1.3.5 ศึกษา pH stability ของ crude PPO ใน เนื้อแห้ว ตามวิธีของสิ ริรัฐ(2546) นา crude enzyme มาผสมกับ
สารละลาย บัฟเฟอร์ช่วง pH 3.0-9.0 ในอัตราส่วน 1 ต่อ 4 บ่มที่ อุณหภูมิ 0 °C เป็ นเวลา 30 นาที จากนั้นน้าสารละลาย ที่ได้
ปริ มาตร 200 ไมโครลิตร มาวิเคราะห์ PPO activity ที่อุณหภูมิ 25°C โดยใช้สารละลาย catechol ความ เข้มข้น 20 mM
ในสารละลายบัฟเฟอร์ที่มี pH ตามที่ เลือกไว้ในข้อ 1.3.4 ปริ มาตร 2.80 มิลลิลิตร เป็ น สับสเตรท เปรี ยบเทียบกับ crude
enzyme ใน สารละลาย phosphate buffer pH 7.0 อัตราส่วน 1 ต่อ 4 ที่ไม่ได้ผา่ นการบ่ม (control) คานวณ PPO activity
แต่ละค่า pH ในรู ปของ % Relative activity โดยให้ PPO activity ที่วเิ คราะห์ได้จาก control มี % Relative activity เท่ากับ
100 %
1.3.6 ศึกษา optimum temperature ของ crude PPO ในเนื้อแห้วตามวิธีของ สิ ริรัฐ (2546) นา crude enzyme มา 200
ไมโครลิตร มาทา ปฏิกิริยากับสารละลาย catechol ความเข้มข้น 20 mM ในสารละลายบัฟเฟอร์ช่วง pH ทีเลือกไว้ในข้อ 1.3.4
ปริ มาตร 2.80 มิลลิลิตร วิเคราะห์ PPO activity โดย แปรอุณหภูมิในช่วง 10 - 90 °C ควบคุมอุณหภูมิโดยใช้อ่างควบคุม
อุณหภูมิคานวณ PPO activity ที่ได้ในแต่ละอุณหภูมิ เป็ น % relative activity โดยให้ PPO activity ที่มีค่าสูง ที่สุดมี relative
activity เท่ากับ 100% เลือกระดับ อุณหภูมิที่ให้ PPO activity สู งที่สุดไปใช้ในการศึกษา temperature stability ของ crude
PPO ในเนื้อแห้ว
1.3.7 การหาปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ (Total and reducing sugars) ตามวิธีของ Lane และ Eynon
การหาปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซิงในแห้วสามารถทาได้โดยการไทเทรตกับสารละลาย Fehling ที่ทราบปริ มาตรแน่นอน แล้ว
นาปริ มาตรของสารละลายน้ าตาลรี ดิวซิงที่ใช้ไปนาไปเปรี ยบเทียบกับปริ มาณน้ าตาล ในตารางมาตรฐานของปริ มาณน้ าตาล
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แต่ละชนิด เช่น น้ าตาลอินเวริ์ ตกลูโคส ฟรุ กโทส มอลโทส หรื อแลคโทส ที่สมมูลกับปริ มาตรของสารละลาย Fehling ที่ทา
ปฏิกิริยา
1.4 การวิเคราะห์ ทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติจากผลการการทดลองโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS และวิเคราะห์ผลทางสถิติ
โดยใช้ Completely Random Design (CRD) และวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดย Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT) ระดับความเชื่อมัน่ 95% (p≤0.05)

ผลและวิจารณ์ผล
1.การศึกษาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกและความสามารถในการต้ านออกซิเดชั่นในแห้ วตัดแต่ง
จากการศึ กษาพบว่าปริ มาณสารประกอบฟี นอลิคทั้งหมดของแห้วที่ มีสีดาตรงกลาง และในเนื้ อแห้ว(ภาพที่ 3)
ค่อนข้างสู งโดยพบในเปลือกแห้ว 148.43 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง เฉพาะจุดดาตรงกลาง
89.50 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง และส่วนที่เป็ นเนื้อ 75.25 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ
100 กรัมน้ าหนักแห้ง ตามลาดับ และศึกษา % ความสามารถในการต้านออกซิ เดชัน่ (DPPH scavenging activity) ของจุดดา
และเนื้อแห้ว พบว่ามีปริ มาณใกล้เคียงกัน โดยพบในเปลือกแห้ว 72.65 % เฉพาะจุดดาตรงกลาง 63.10 % และส่วนที่เป็ นเนื้อ
45.16% ตามลาดับ

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของการเกิดสี น้ าตาลในแห้วแห้วปอกเปลือกดิบ และแห้วปอกเปลือกนึ่ง
2.วิเคราะห์ ปริมาณโปรตีนใน crude enzyme จากเนื้อแห้ ว
ผลการศึกษาสมบัติของ crude PPO ในเนื้อ การเตรี ยม crude PPO จากเนื้อแห้ว 200 กรัม จะได้ crude PPO
ปริ มาตร 4 มิลลิลิตร ที่มีลกั ษณะ ขาวขุ่น มีปริ มาณโปรตีนเท่ากับ 0.33±0.01 ไมโครกรัมต่อกรัม และมี PPO activity เท่ากับ
0.087±0.001 ยูนิตต่อมิลลิกรัมโปรตีนของ PPO
2.1 ผลการศึกษา optimum pH และ pH stability ของ crude PPO
จากการศึกษาพบว่า crude PPO จากเนื้อแห้วมี optimum pH เท่ากับ 5.0 (ภาพที่ 4) มี activity เหลืออยู่ 34.18 % ที่ pH 3.0
และเหลืออยู่ 11.23 % ที่ pH 9.0 โดยเอนไซม์ยงั มี activity เหลืออยู่ 70 % เมื่อบ่มในสารละลายบัฟเฟอร์ที่ช่วง pH 4.0 – 9.0
อุณหภูมิ 0 °C เป็ นเวลา 30 นาที
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ภาพที่ 4 pH activity profile ของ crude PPO จากเนื้อแห้วตัดแต่ง เมื่อใช้สารละลาย catechol ความเข้มข้น 20 mM ใน
สารละลายบัฟเฟอร์ pH 5.0 เป็ นสับสเตรท
optimum pH คือ pH ที่ enzyme มี activity สู ง ที่สุด เมื่อระบบมี pH มากหรื อน้อยกว่า optimum pH ของเอนไซม์ก็
จะท้าให้เอนไซม์มี activity ลดลง โดย pH ไปมีผลต่อการเกิ ด ionization ของ prototropic group ที่ บริ เวณ active site ของ
เอนไซม์ ซึ่ งจะทาหน้าที่จบั กับสับสเตรทหรื อเปลี่ยนสับสเตรทให้เป็ นผลิตภัณฑ์ และเนื่ องจากเอนไซม์เป็ นโปรตีน เมื่อมีกา
เปลี่ยนแปลง ของ pH จึงส่ งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงรู ปสามมิติของ โครงสร้างโปรตีน ซึ่ งน้าไปสู่ การเบี่ยงเบนของการจับ
สับสเตรท เอนไซม์จึงมี activity ลดลง ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับ Yang และคณะ (2000) ศึกษา pH stabitity ของ PPO
บริ สุทธิ์ ที่สกัดจากกล้วย (Musa sapientum Linn.) โดยมีสบั สเตรท เป็ น สารละลาย dopamine ซึ่งพบว่าเอนไซม์มีเสถียรภาพ
ดีที่ pH 5 -11 แต่จะมี activity ลดลงที่ pH < 5
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ภาพที่ 5 pH stability profile ของ crude PPO จากเนื้อแห้วที่อุณหภูมิ 25 °C เมื่อใช้สารละลาย catechol ความเข้มข้น 20 mM
ในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 5.0 เป็ นสับสเตรท
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2.2 ผลการศึกษา optimum temperature และ temperature stability ของ crude PPO
จากผลการทดลองพบว่า crude PPO จากเนื้ อแห้วตัดแต่งมี optimum temperature เท่ากับ 30 °C และที่อุณหภูมิ
55 °C crude PPO มี activity เหลือ 60.11 % (ภาพที่ 6) ซึ่ ง optimum temperature เป็ น อุณหภูมิที่เอนไซม์มี activity สู งที่ สุด
ดังนั้นหาก อุณหภูมิในระบบสู งหรื อต่ากว่า optimum temperature ของเอนไซม์ก็จะทาให้เอนไซม์มี activity ลดลง ผลที่ได้
สอดคล้องกับรายงานของ Whitaker (1996) ที่ สรุ ปว่าโดยปกติ PPO จะมี optimum temperature อยู่ ในช่วง 25-35°C และผล
การทดลองของ Yang และคณะ (2000) ที่ศึกษา optimum temperature ของ PPO บริ สุทธิ์ ที่สกัดจากกล้วย (Musa sapientum
Linn.) และ พบว่า optimum temperature ของ crude PPO มีค่า เท่ากับ 30 °C
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ภาพที่ 6 Temperature activity profile ของ crude PPO จากเนื้อแห้วตัดแต่ง
เมื่อวิเคราะห์โดยใช้สารละลาย catechol ความ เข้มข้น 20 mM ในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 5.0 เป็ น สับสเตรทเมื่อ
บ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ ช่ ว ง 0 – 60 °C เป็ นเวลา 10 นาที Crude PPO ยัง คงรั ก ษา activity ไว้ไ ด้ โดยมี activity เหลื อ อยู่ 79.70 %
หลังจากการบ่มที่อุณหภูมิ 60 °C เป็ นเวลา 10 นาที ซ่ ึ ง activity จะลดลง เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสู งขึ้น และสามารถยับยั้ง activity
ของ crude PPO ได้อย่างสมบูรณ์เมื่อบ่มที่ อุณหภูมิ 80 °C นาน 10 นาที (รู ปที่ 11) ผลที่ได้สอดคล้องกับผลการทดลองของ
Galeazzi, Sgarbieri และ Constantinides (1981) ที่ พ บว่า ความร้ อ นมี ผลต่ อการทางานของ PPO จากกล้ว ยหอมเขี ยวค่อม
(Musa (AAA group) "Kluai Hom Khieo Khom") โดยความร้อนสามารถ ยับยั้งการทางานของ PPO ได้เนื่ องจากความร้อน
จะทา ให้เอนไซม์ซ่ ึงเป็ นโปรตีนเสี ยสภาพตามธรรมชาติ และ ไม่สามารถเร่ งปฏิกิริยาได้

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Residual activity

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

650

Residual activity

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Temperature(°C)

ภาพที่ 7 Temperature stability profile ของ crude PPO ในแห้ ว ตั ด แต่ ง หลั ง จากบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ า งๆ นาน 10 นาที
เมื่อวิเคราะห์ที่อุณหภูมิ 30 °C และใช้สารละลาย catechol ความเข้มข้น 20 mM ในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 5.0
เป็ นสับสเตรท
1.3 การหาปริมาณนา้ ตาลรีดวิ ซ์ และนา้ ตาลทั้งหมด (Total and reducing sugars)
จากผลการทดลองพบว่าในผลแห้วมีปริ มาณน้ าตาลทั้งหมด เท่ากับ 5.54 กรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่างโดยมีน้ าตาล
รี ดิวซ์เท่ากับ1.27 กรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่างและมีน้ าตาลนอนรี ดิวซ์เท่ากับ 4.27 กรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่างตามลาดับ

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการทดลองพบว่า การที่แห้วมีสีคล้ าหลังจากการปอกเปลือกพบว่า เกิดจากการเกิดสี น้ าตาลจากการทางาน
ของเอนไซม์เป็ นผลมาจาก เอนไซม์พอลิ ฟีนอลออกซิ เดส (Polyphenol Oxidase: PPO) ภายในเซลล์ของแห้ว ที่ เมื่ อปอก
เปลือกแล้วมีโอกาสสัมผัส และทาปฏิกิริยากับสารประกอบฟี นอลิก (phenolic compounds) เกิดเป็ นสารประกอบพวกเมลา
นิ น (melanin) ที่ มีสีน้ าตาล ทั้งนี้ มีปัจจัยหลายประการที่ ส่ งผลต่อคุ ณลักษณะ และ Activity ของ PPO เช่ น pH อุณหภูมิ
กระบวนการในการตัดแต่งหรื อปอกเปลือกแห้วศึกษาจุดดาในแห้วหลังการตัดแต่งทั้ง 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นเปลือก จุดดา
และ เนื้ อแห้ว ในด้าน กายภาพเคมี ได้แก่ ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก, ความสามารถในการต้านออกซิ เดชัน่ นอกจากนั้น
ยังศึกษาคุณลักษณะของ เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส(PPO) ในแห้วตัดแต่ง จากผลการทดลองพบว่า สารประกอบฟี นอลิก
ทั้งหมดใน เปลือก จุดดา และเนื้ อแห้ว พบว่ามีค่าเท่ากับ 148.43 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง,
89.50 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง, 75.25 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมน้ าหนัก
แห้งความสามารถในการต้านออกซิ เดชัน่ (DPPH )ในปลือกแห้ว 72.65%,จุดดา 63.10% และเนื้ อแห้ว 45.16% ตามลาดับ
ปริ มาณโปรตีน 0.33±0.01 ไมโครกรัมต่อกรัม และมี PPO activity เท่ากับ 0.087±0.001 นิ ตต่อมิลลิกรัมโปรตีนของ PPO
เนื้ อแห้วมี optimum pH เท่ากับ 5.0 มี activity เหลืออยู่ 34.18 % ที่ pH 3.0 และเหลืออยู่ 11.23 % ที่ pH 9.0 โดยเอนไซม์ยงั มี
activity เหลืออยู่ 70 % เมื่อบ่มในสารละลายบัฟเฟอร์ ที่ช่วง pH 4.0 – 9.0 อุณหภูมิ 0 °C เป็ นเวลา 30 นาที ในแห้วมีปริ มาณ
น้ าตาลทั้งหมด เท่ากับ 5.54 กรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่าง โดยมีน้ าตาลรี ดิวซ์เท่ากับ1.27กรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่าง และมีน้ าตาล
นอนรี ดิวซ์เท่ากับ 4.27 กรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่าง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

651

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เรื่ องการศึกษาการลดการเกิดจุดดาในแห้วต้มและการใช้ประโยชน์
จากเปลือกแห้วหลังกระบวนการตัดแต่ง ปี งบประมาณ 2559

เอกสารอ้างอิง
กรมส่ งเสริ มการเกษตร. 2549. การผลิ ตสิ นค้าเกษตรที่ ปลอดภัย ได้มาตรฐานและกระบวนการส่ งเสริ ม . แหล่งข้อมู ล :
https://goo.gl/tU0G3I. ค้นเมื่อ 18 สิ งหาคม 2560.
นิธิยา รัตนาปนนท์. 2557. เคมีอาหาร Food Chemistry. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ .
สิ ริรัฐ สุ ดประเสริ ฐ. 2546. การควบคุมการเกิ ดสี น้ าตาลในผลิตภัณฑ์กล้วย Musa sapientum L. ปริ ญญานิ พนธ์. สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุ งเทพมหานคร
Bradford, MM. 1976. A rapid and sensitive for the quantitation of microgram quantitites of protein utilizing the principle
of protein-dye binding. Analytical Biochemistry. 72: 248-254.
Duangmal, K. and Owusu-Apenten, R. K. 1999. A comparative study of polyphenoloxidase from taro (Colocasia esculenta)
and potato (Solanum tuberosum var. Romano). Food Chemistry. 64: 351-359.
Galeazzi, M. A. M., Sgarbieri, V. C., and Constantinides, S.M. 1981. Isolation, purification and physiochemical
characterization of polyphenol oxidase (PPO) from a dwarf variety of banana (Musa cavendishii L.). Journal of
Food Science. 46: 150-155.
Kim, D.O. and C.Y. Lee. 2002. Extraction and Isolation of Polyphenolics. Current Protocols in Food Analytical
Chemistry. R.E. Wrolstad. New York, Wiley: 11.2.1-11.2.12.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

652

การศึกษาสารพฤกษเคมีของเห็ดเสม็ดในพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่
Phytonutrients of Boletus griseipurpureus Corner from Phuket,
Phang Nga and Krabi Province Area
สุวรรณา ผลใหม่ 1* สุไหลหมาน หมาดโหยด2 สุณิษา คงทอง2 และอนุรักษ์ ใสยัง1
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณสารพฤกษเคมีของเห็ดเสม็ดจากจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยนา
เห็ดทั้งหมดมาสกัดด้วย 95% เอทานอล ที่อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง แล้วระเหยด้วยเครื่ องระเหยสุญญากาศแบบหมุน
เพื่อให้ได้เป็ นสารสกัดเห็ด จากนั้นนาสารสกัดที่ได้มาวิเคราะห์หาสารพฤกษเคมี ผลการทดลองพบว่า สารสกัดเห็ดเสม็ดจาก
กระบี่มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมสูงสุด (156.2 + 0.00 ไมโครกรัมกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตร) ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระถูก
ตรวจสอบโดยวิธี DPPH ผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากจังหวัดกระบี่มีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระสู งที่สุด (66.30% ± 0.03)
ปริ มาณโปรตีนรวมวิเคราะห์โดยวิธี Lowry assay พบว่า สารสกัดเห็ดจากจังหวัดภูเก็ตมีปริ มาณโปรตีนสูงสุดที่ 2.47 กรัมต่อ
มิลลิลิตร การวิเคราะห์หาปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ดดั แปลงโดยใช้ dinitrosalicylic acid (DNS) พบว่าสารสกัดเห็ดจากจังหวัด
ภู เ ก็ ต พัง งาและกระบี่ มี ป ริ ม าณน้ า ตาลรี ดิ ว ซ์ เท่ า กับ 0.967 ± 0.20 , 0.913 ± 0.08 และ 0.980 ± 0.14 กรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ตร
ตามลาดับ
คาสาคัญ : ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ สารประกอบฟี นอลิก เห็ดเสม็ด
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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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บทนา
ปั จจุบนั ทั้งอุตสาหกรรมเครื่ องสาอาง อาหารและยา ให้ความสนใจกับพืชสมุนไพรเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากกลัว
ความเป็ นพิษและอาการข้างเคียงที่เกิดจากสารสังเคราะห์และยาปั จจุบนั ทาให้ปัจจุบนั มีการใช้ประโยชน์จากพืชเพื่อผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์อาหารและสุ ขภาพมากขึ้น พืชสมุนไพรที่ใช้มีมากมาย โดยพืชสมุนไพรแต่ละชนิ ดประกอบด้วยสารเคมีที่แสดง
ฤทธิ์ ทางชีวภาพแตกต่างกัน การศึกษาสารออกฤทธิ์ ในพืชจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่ งจะมีประโยชน์ต่อการรักษาโรคและเป็ นการ
เพิ่มมูลค่าให้กบั พืชนั้น ๆ อีกด้วย
โรคหลายชนิ ดเกิ ดขึ้นเนื่ องจากกระบวนการเสื่ อมทาลายของเซลล์และอวัยวะต่าง ๆ เกิ ดจากปฏิกิริยาของอนุมูล
อิสระ (free radical) ซึ่งอนุมูลอิสระนี้สามารถเกิดขึ้นได้เอง เมื่อร่ างกายได้รับสารอินทรี ยบ์ างชนิด และในขณะที่มีออกซิเจน
จะทาให้เกิดกระบวนการออกซิ เดชันขึ้นได้เอง เรี ยกว่า ออโทออกซิ เดชัน (autooxidation) การเกิ ดอนุ มูลอิสระเริ่ มต้นจาก
โมเลกุลที่เป็ นสารตั้งต้นได้รับความร้อน แสง หรื ออิเล็กตรอน จากโมเลกุลที่เป็ นสาร รี ดิวซ์ (reducing agent) ถ้าร่ างกาย
ได้รับสารอนุมูลอิสระเพิ่มและสะสมในร่ างกายมาก ก็ก่อให้เกิดความเสี ยหายและอันตรายต่อร่ างกาย นาไปสู่ การเกิดพยาธิ
สภาพของโรคบางโรคได้หรื อทาให้เซลล์ผิดปกติ โรคที่เกิดจากร่ างกายมีอนุมูลอิสระสะสมในระดับสูง เช่น โรคมะเร็ ง โรค
หลอดเลือด โรคหัวใจ โรคข้ออักเสบ โรคแก่ก่อนวัย โรคอัลไซเมอร์ สารต้านอนุมูลอิสระสามารถป้ องกันโรคต่าง ๆ ข้างต้น
ได้ สารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ เบต้าแคโรทีน วิตามินซี วิตามินอี และสารกลุ่มฟี นอลิก (บรรทด, 2550)
สารพฤกษเคมี (phytonunutrients) พบในพืช ที่ มีฤทธิ์ ทางชี วภาพที่ สาคัญ ได้แก่ แอนทราควิโนนไกลโคไซด์
(anthraquinone glycoside) มี ฤ ทธิ์ เป็ นยาระบาย (Sakulpanich and Grissanapan, 2008) สารประกอบฟี นอลิ ก (phenolic
compounds) และสารฟลาโวนอยด์ (flavonoids) มีฤทธิ์ ต้านออกซิเดชัน (Beer et al., 2002; Pourmorad et al., 2006) ต้านการ
อักเสบ (Sharma et al., 2011) ในปั จจุบนั สารพฤกษเคมีที่ได้รับความสนใจมาก ได้แก่ สารประกอบฟี นอลิกและสารฟลาโว
นอยด์ เนื่ องจากสารกลุ่มนี้ มีฤทธิ์ ทางชี วภาพที่หลากหลายโดยเฉพาะฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ (พิชญ์อร, 2549; พิสมัย, 2548;
Ghasemzadeh et al., 2010)
เห็ ดเสม็ด (Boletus griseipurpureus Corner) จัดอยู่ในวงศ์ Boletaceae พบเป็ นเห็ ดธรรมชาติ ที่ข้ ึนตามพื้นดิ นที่ มี
ใบไม้ปกคลุมในป่ าเสม็ดขาว หรื อตามป่ าในช่วงที่พ้ืนดินน้ าแห้งและบางทีก็ข้ ึนตามพื้นในป่ ายูคาลิปตัส จะพบอยูใ่ นพื้นที่
ภาคใต้ของประเทศไทยเท่านั้น รสชาติของเห็ดเสม็ดมีรสขม เป็ นเห็ดหายากและราคาแพงมาก ซึ่งรับประทานได้แค่ปีละครั้ง
ในฤดูฝนของภาคใต้ โดยมากแล้วเห็ดเสม็ดจะขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนัก 3-4 วัน จากการวิจยั คุณค่าทางโภชนาการ พบว่า เห็ด
เสม็ดมีคาร์โบไฮเดรตต่ากว่าเห็ดกินได้อื่น ๆ โดยมีอตั ราคาร์โบไฮเดรตอยูท่ ี่ประมาณ 6-11% มีไขมันต่า มีโปรตีนที่ค่อนข้าง
สู ง และยังมีไฟเบอร์ อีกด้วย ด้วยคุ ณสมบัติขา้ งต้นเห็ ดเสม็ดจึ งเป็ นเห็ ดที่เหมาะสมในการรับประทานสาหรับผูท้ ี่ ควบคุม
น้ า หนัก ไฟเบอร์ ที่สู ง ช่ ว ยลดอาการท้อ งผูก ท าให้ร ะบบขับถ่ า ยดี ข้ ึ น ช่ ว ยลดคอเลสเตอรอล น้ า ตาลรี ดิ ว ซ์ ในเลื อด มี
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และช่วยชะลอความชราได้ดว้ ย ผูว้ จิ ยั จึงสนใจในเห็ดชนิดนี้มาก เพราะมีสรรพคุณทาง
ยาอย่างหลากหลาย และที่สาคัญคือหากินได้ยาก มีราคาสู งในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว และคาดว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมาก
ถือว่าเป็ นผลการวิจยั ใหม่ที่ยงั ไม่มีการศึกษา
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงได้ตรวจสอบสารพฤกษเคมีจากเห็ ดเสม็ด เพื่อหาปริ มาณโปรตีน น้ าตาลรี ดิวซ์ วิเคราะห์หา
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก และทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ สาหรับเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาและใช้ประโยชน์
ทางด้านเภสัชวิทยาของเห็ดเสม็ดต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมสารสกัดจากเห็ดเสม็ด
เตรี ยมตัวอย่างเห็ดเสม็ดในพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ จังหวัดละ 200 กรัม นามาล้างทาความสะอาดหั่น
เป็ นชิ้นบางๆ นาไปอบให้แห้งสนิ ทที่อุณหภูมิ 50ºC เป็ นเวลา 12-24 ชัว่ โมง หลังจากนั้นนาเห็ดที่อบแห้งแล้ว มาชัง่ โดยใช้
จังหวัดละ 3 กรัม มาสกัดด้วย 95% เอทานอล ปริ มาตร 30 มิลลิลิตร (ทา 3 ซ้ า) ที่อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง แล้วนา
สารสกัดด้วยตัวทาละลายไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 2 จากนั้นนาสารละลายที่ ได้มาทาให้เข้มข้นด้วยเครื่ องระเหย
สุ ญญากาศ (Rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 50°C เพื่อระเหยเอาตัวทาละลายออก แล้วนาสารสกัดไปเก็บไว้ที่ -20ºC เพื่อไว้
ศึกษาต่อไป
2. การหาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวม
การหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวม ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric ดัดแปลงจากวิธีของ Lourith และ
คณะ (2009) โดยเตรี ยมสารสกัดเห็ดเสม็ด (100 µg / ml ) ด้วย 0.1 M Tris-HCl pH 6.8 ดูดสารสกัดเห็ดเสม็ดมาปริ มาตร 100
ไมโครลิ ต ร แล้ว เติ ม H2O ปริ ม าตร 900 ไมโครลิ ต ร เติ ม สารละลาย Folin ciocalteu (1:9) ปริ ม าตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร บ่ ม ที่
อุณหภูมิห้องนาน 7 นาที หลังจากนั้นเติม 10% Na2CO3 ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร แล้วบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง 1 ชัว่ โมง จากนั้นนา
สารละลายที่ ได้มาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง UV-Visible spectrophotometer ที่ ความยาวคลื่น 725 นาโนเมตร แล้ว
เปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก
3. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
การทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay ดัดแปลงจากวิธีของ Lourith และคณะ
(2009) โดยเตรี ยมสารละลาย DPPH [2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl] ที่ความเข้มข้น 6 x 10-5 โมลาร์ ใน เอทานอล จากนั้น
เตรี ยมสารสกัดเห็ ดเสม็ดที่ ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ด้วย 0.1 โมลาร์ Tris-HCl pH 6.8 เติมสารสกัดเห็ด
เสม็ดที่เตรี ยมไว้ ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร เติมน้ ากลัน่ ปริ มาตร 900 ไมโครลิตร และเติมสารละลาย DPPH [2,2-diphenyl-1picryhydrazyl] ความเข้มข้น 6 x 10-5 โมลาร์ ปริ มาตร 1000 ไมโครลิตร ลงไปในหลอดทดลองและผสมให้เข้ากัน เขย่านาน
1 นาที เก็บไว้ในที่มืดเป็ นเวลา 30 นาที นาสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่ อง UV-Visible spectrophotometer ที่
ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร เปรี ยบเทียบกับสารควบคุม (control) นาค่าที่ได้ไปคานวณหา % inhibition ดังนี้

โดย

% Inhibition activeity = (Acontrol - Asample) x 100
Acontrol
Acontrol = ค่าการดูดกลืนแสงของสารควบคุม
Asample = ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง

4. การวิเคราะห์ หาปริมาณนา้ ตาลรีดวิ ซ์
การวิเคราะห์หาปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ ดัดแปลงโดยใช้ dinitrosalicylic acid (DNS) (Chaplin, 1986) โดยนาสารสกัด
เห็ ดเสม็ดแต่ละจังหวัดมาเจือจางกับน้ ากลัน่ อัตราส่ วน 1:1 โดยดูดสารสกัดเห็ดเสม็ดมาปริ มาตร 500 ไมโครลิตร และน้ า
กลัน่ ปริ มาตร 500 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง หลังจากนั้นเติม DNS ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร แล้วนาสารละสายไปต้มในน้ า
เดื อด เป็ นเวลา 10 นาที จากนั้นนาไปแช่น้ าเย็นทันที หลังจากนั้นนาสารละลายมาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง UVVisible spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร แล้วเปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานน้ าตาลรี ดิวซ์
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5. การวิเคราะห์ หาปริมาณโปรตีน
การวิเคราะห์หาปริ มาณโปรตีน ดัดแปลงจากปฏิกิริยา Lowry (Lowry et al., 1951) โดยนาสารสกัดเห็ดเสม็ดแต่ละ
จังหวัดมาเจือจางกับน้ ากลัน่ อัตราส่วน 1:10 โดยดูดสารสกัดเห็ดเสม็ดมาปริ มาตร 100 ไมโครลิตร และน้ ากลัน่ ปริ มาตร 900
ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง หลังจากนั้นเติมสารละลาย D ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร แล้ววางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 10
นาที จากนั้นเติ มสารผสม E ปริ มาตร 200 ไมโครลิ ตร แล้ววางทิ้ งไว้ที่ อุ ณหภู มิห้อง เป็ นเวลา 30 นาที หลังจากนั้น น า
สารละลายที่ ได้มาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง UV-Visible spectrophotometer ที่ ความยาวคลื่น 750 นาโนเมตร แล้ว
เปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐาน BSA
หมายเหตุ* A = 2% NaHCO3 ใน 0.1 M NaOH
* B = 0.5% CuSO4
* C = 1% potassium sodium tartrate (KNaC4H4O6)
* D = สารผสมระหว่าง A:B:C ในอัตราส่วน 98:1:1)
* E = สารผสมระหว่าง Folin-ciocateau reagent และน้ าในอัตราส่วน 1:1 (ผสมก่อนใช้)

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. การหาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวม
จากการหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมของสารสกัดเห็ดเสม็ดจากจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ พบว่าจังหวัด
กระบี่ มี ป ริ มาณสารประกอบฟี นอลิ ก รวมสู ง สุ ด (156.2 + 0.00 ไมโครกรั ม กรดแกลลิ ก ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร) ส่ ว นปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิ กรวมต่ าสุ ด ของสารสกัดเห็ ดเสม็ดจากจังหวัด พังงา (135.4 ± 0.05 ไมโครกรั มกรด แกลลิ ก ต่ อ
มิลลิลิตร) (ตารางที่ 1) จากการทดลองพบค่าปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกน้อยกว่าการทดลองของ Nick, K. et al, (2013) พบ
ปริ ม าณฟี นอลิ ก รวมของสารสกัด จากเห็ ด ทั้ง ห้ า สายพัน ธุ์ คื อ (Lactarius deliciosus, L.sanguifluus, L.semisanguifluus,
Russula delica และ Suillus bellinii) ที่ เกาะ Lesvos ในกรี ซ มีค่าอยู่ระหว่าง 6.0-20.8 มิลลิกรัม GAE/100 gfw เช่นเดี ยวกับ
การทดลองของอรวัสสา และคณะ (2547) พบปริ มาณฟี นอลิกรวมสูงที่สุดในเห็ดฟาง (324.48+2.70 mg GAE/100 g crude)
ตารางที่ 1 ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมของสารสกัดเห็ดเสม็ด
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมเฉลี่ย
ตัวอย่างเห็ดเสม็ด
(ไมโครกรัมกรดแกลลิก/มิลลิลิตร) + SE
ภูเก็ต
155.9 ± 0.02
พังงา
135.4 ± 0.05
กระบี่
156.2 ± 0.00
2. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ
จากการทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเห็ดเสม็ดจากจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ พบว่าจังหวัดกระบี่
มีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระสูงสุด (ร้อยละ 66.30 ± 0.03) ส่วนฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระต่าสุดของสารสกัดเห็ดเสม็ดจากจังหวัดภูเก็ต
(ร้อยละ 54.50 ± 0.05) (ตารางที่ 2) จากการทดลองพบฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระน้อยกว่าการทดลองของ อรวัสสา และคณะ
(2547) พบว่าในสารสกัดเห็ดฟางที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลานาน 24 ชัว่ โมง แสดงร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ
DPPH สู งที่ สุดร้อยละ 82.08+3.17 ที่ 250 mg/ml แต่ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระจากการทดลองมีค่าใกล้เคียงกับฤทธิ์ ต้านอนุมูล
อิสระจากเห็ ดหอมที่สกัดด้วยน้ า พบร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH สู งที่ สุดร้อยละ (55.4%) ที่ ความเข้มข้น 6 mg/ml
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(Cheung et al.,2003) จากการทดลองยังพบว่าฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระมีความสัมพันธ์กบั ค่าปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก โดย
ถ้ามีค่าปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกสูงก็จะมีค่าฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระสูงด้วย
ตารางที่ 2 ค่าฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระของสารสกัดเห็ดเสม็ด
ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ
ตัวอย่างเห็ดเสม็ด
(% Inhibition activity) + SE
ภูเก็ต
54.50 ± 0.05
พังงา
62.94 ± 0.07
กระบี่
66.30 ± 0.03
3. การวิเคราะห์ หาปริมาณนา้ ตาลรีดวิ ซ์
จากการวิเคราะห์หาปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ของสารสกัดเห็ดเสม็ดจากจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ พบว่า จังหวัด
กระบี่มีปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์สูงสุ ด (0.980 ± 0.14 กรัม/มิลลิลิตร) ส่ วนปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ต่าสุ ดของสารสกัดเห็ดเสม็ดจาก
จังหวัดพังงา (0.913 ± 0.08 กรัม/มิลลิลิตร) (ตารางที่ 3) จากการทดลองพบปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์มากกว่าการทดลองของ
เบญจญาภาและพิชญาภรณ์ (2015) พบปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ 0.36± 0.15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากเส้นใยเห็ ดหอม Lentinus
Edodes เช่นเดี ยวกับการทดลองของ Roy et al., (2015) พบปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ของเห็ ดนางรมและเห็ ดหลินจื อเป็ น 3.22
และ 4.39 g% ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ของสารสกัดเห็ดเสม็ด
ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์
ตัวอย่างเห็ดเสม็ด
(กรัม/มิลลิลิตร) + SE
ภูเก็ต
0.967 ± 0.20
พังงา
0.913 ± 0.08
กระบี่
0.980 ± 0.14
4. การวิเคราะห์ หาปริมาณโปรตีน
จากการวิเคราะห์หาปริ มาณโปรตีนของสารสกัดเห็ดเสม็ดจากจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ พบว่า จังหวัดภูเก็ตมี
ปริ มาณโปรตีนสูงสุด (2.47 กรัม/มิลลิลิตร) ส่วนปริ มาณโปรตีนต่าสุดของสารสกัดเห็ดเสม็ดจากจังหวัดพังงา (1.73 กรัม/
มิลลิลิตร) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ปริ มาณโปรตีนของสารสกัดเห็ดเสม็ด
ปริ มาณโปรตีน
ตัวอย่างเห็ดเสม็ด
(กรัม/มิลลิลิตร)
ภูเก็ต
2.47
พังงา
1.73
กระบี่
2.40
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาปริ มาณสารพฤกษเคมีของเห็ดเสม็ดจากจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยนาเห็ดทั้งหมดมาสกัดด้วย
95% เอทานอล ที่อุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง แล้วระเหยด้วยเครื่ องระเหยสุ ญญากาศแบบหมุนเพื่อให้ได้เป็ นสารสกัด
เห็ ด จากนั้นนาสารสกัดที่ ได้มาวิเคราะห์ หาสารพฤกษเคมี ผลการทดลองพบว่า สารสกัดเห็ ดเสม็ดจากกระบี่ มีปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกรวมสู งสุ ด (156.2 + 0.00 ไมโครกรัมกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตร) ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระถูกตรวจสอบโดย
วิธี DPPH ผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากจังหวัดกระบี่มีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระสู งที่สุด (66.30% ± 0.03) ปริ มาณโปรตีน
รวมวิเคราะห์โดยวิธี Lowry assay พบว่า สารสกัดเห็ดจากจังหวัดภูเก็ตมีปริ มาณโปรตีนรวมสู งสุ ดที่ 2.47 กรัมต่อมิลลิลิตร
การวิเคราะห์หาปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ดดั แปลงโดยใช้ dinitrosalicylic acid (DNS) พบว่าสารสกัดเห็ดจากจังหวัดภูเก็ต พังงา
และกระบี่ มีปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ (0.967 ± 0.20 , 0.913 ± 0.08 และ 0.980 ± 0.14 กรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ)
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไก่ อบสู ตรเม็กซิกนั โดยใช้ เทคนิค Sous Vide
Development of Roasted Mexican Chicken by Sous Vide Technique
กมลทิพย์ นิคมรัตน์1* วรัทยา อินเคล้า1 และ ทักษ์ดนัย หนูแก้ว2
.Kamonthip Nicomrat1* Warattaya Inklao 1 and Takdanai Nookaew 1

บทคัดย่อ
จากการศึกษาการพัฒนาสูตรน้ าหมัก โดยใช้เทคนิค ideal ratio profile พบว่าไก่อบสูตรเม็กซิ กนั ที่ใช้ปริ มาณ
เครื่ องเทศ ซอสปรุ งรส เกลือ โยเกิร์ต น้ าตาลปี๊ บ เท่ากับ 77.20, 69, 7, 42 และ 83 กรัมต่อน้ าหนักไก่ 500 กรัม จะมีค่าความเผ็ด
ความหวาน ความเค็ม และกลิ่นรสเครื่ องเทศ มีค่าเท่ากับ 1 ใกล้เคียงกับค่าในอุดมคติมากที่สุด จากนั้นนาสูตรน้ าหมักที่ได้มา
หมักไก่และศึกษาการทา sous vide ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ที่เวลา 0, 2, 2.5 และ 3 ชัว่ โมง พบว่า ไก่ที่ผา่ นการ sous vide
ที่ระยะเวลาเพิม่ ขึ้นจะใช้เวลาในการอบให้สุกน้อยลง (p<0.05) โดยการทา sous vide ที่เวลา 3 ชัว่ โมง สามารถลดระยะเวลา
ในการอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส (ควบคุมอุณหภูมิใจกลางชิ้นไก่ เท่ากับ 83 องศาเซลเซียส) ได้ 13 นาที โดยไก่ที่ผา่ น
การทา sous vide มีค่าการสูญเสี ยน้ าหนักและมีค่าแรงเฉื อนลดลง (p<0.05) เมื่อนามาศึกษาคุณลักษณะทางด้านประสาท
สัมผัสโดยใช้วธิ ี multi sample different test พบว่า การทา sous vide ส่งผลให้ความเข้มของรสชาติ ความฉ่ าน้ า และความนุ่ม
เนื้อของไก่อบสูตรเม็กซิกนั เพิม่ ขึ้น และเมื่อนามาทดสอบความชอบโดยวิธี 9-point hedonic scale พบว่าผูท้ ดสอบให้คะแนน
ความชอบไก่อบสูตรเม็กซิกนั ที่ผา่ นการ sous vide ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 2.5 ชัว่ โมง ในด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบรวมมากที่สุด (p<0.05) มีค่าเท่ากับ 7.75, 7.95 และ 7.60 ตามลาดับ จากนั้นนาไปทดสอบทางด้านประสาท
สัมผัสพบว่าผูท้ ดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ไก่อบสูตรเม็กซิกนั โดยใช้เทคนิค sous vide ร้อยละ 100 โดยผูท้ ดสอบให้
คะแนนความชอบในด้านกลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม เท่ากับ 4.14, 4.02, 4.32 และ 4.1, ตามลาดับ
คาสาคัญ : ซูเว่, รสชาติเม็กซิกนั , 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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บทนา
ไก่เป็ นอาหารที่คนไทยนิ ยมบริ โภคเพราะไก่มีโปรตีนสู งและมีไขมันน้อยซึ่ งถ้าเปรี ยบเทียบกับเนื้ อสัตว์ชนิ ดอื่น
เช่น เนื้ อวัว เนื้ อแพะ และ เนื้ อหมู เนื้ อไก่ยงั มีแคลอรี่ ที่ต่ าเพราะเนื้ อเป็ นเนื้ อประเภทเนื้ อขาวและเนื้ อไก่ในแต่ละส่ วนจะมี
ปริ มาณไขมันเป็ นส่ วนประกอบซึ่ งจะมีประมาณที่ แตกต่างกันจากการเรี ยงลาดับของเนื้ อไก่แต่ละส่ วนตามปริ มาณไขมัน
ส่ วนปี ก, ส่ วนหน้าอก, ส่ วนสะโพก, ส่ วนน่ อง มี ค่าเท่ ากับ 217, 159, 212 และ 143 แคลอรี่ ตามลาดับ (ชัยณรงค์, 2529 ;
เยาวลักษณ์, 2536) การเลือกซื้ อเนื้ อไก่ก็มีวตั ถุประสงค์หลักคือการซื้ อมาเพื่อหุ งต้มด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น การทอด
การย่าง และการอบ โดยรสชาติส่วนใหญ่ในท้องตลาดจะเป็ นรสชาติเดิมๆ เช่น ไก่อบนมสด, ไก่ยา่ งขมิ้น, ไก่อบซอสเทอริ ยา
กิ, ไก่อบน้ าผึ้ง ซึ่งรสชาติเม็กซิกกันทางเลือกหนึ่งเพราะรสชาติชาติเม็กซิกนั จะมีความเผ็ด และมีกลิ่นหอมของเครื่ องเทศซึ่ ง
มีความคล้ายคลึงกันกับอาหารของภาคใต้ที่มีความเผ็ดร้อนที่เป็ นจุดเด่นซึ่งน่าจะตอบสนองทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถมีมากขึ้น
อีกทั้งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั นิยมความสะดวกในการปรุ งและรับประทาน เนื่องจากมีขอ้ จากัดทางด้านทาให้การ
บริ โภคอาหารพร้ อมปรุ ง และพร้ อมบริ โภคมี แนวโน้มมากขึ้นเรื่ อยๆ การทาSous vide เป็ นเทคนิ คการทาอาหารภายใต้
ถุ ง พลาสติ ก ที่ ปิ ดผนึ ก แบบสุ ญ ญากาศและมี ก ารให้ค วามร้ อ นผ่า นน้ า ที่ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ ค งที่ ต ลอดเวลา ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
ผลิตภัณฑ์อาหารมีอายุการเก็บรักษานานขึ้น ลดความเสี่ ยงต่อการปนเปื้ อนซ้ า และสามารถลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน่
อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการหมัก การสู ญเสี ยน้ าและระยะเวลาในการปรุ งสุ กได้ทาให้อาหารที่มีรสชาติดี จึ งเหมาะกับการ
นามาพัฒนาผลิ ตภัณฑ์อาหารพร้ อมปรุ ง (ready to cook) ซึ่ งสามารถตอบสนองกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่
ต้องการรับประทานอาหารที่ มีรสชาติดี สามารถเก็บรักษาได้นาน สะดวกและใช้เวลาในการปรุ งสั้น (Hong, et al., 2015)
ดังนั้นคณะผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาไก่อบสูตรเม็กซิ กนั โดยใช้เทคนิค sous vide ขึ้น เพื่อเป็ นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค
และตอบสนองผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการร้า นอาหาร ที่ ตอ้ งการผลิตภัณฑ์ไก่อบที่ มีเนื้ อสัมผัสนุ่ม รสชาติอร่ อย มีความ
แตกต่างที่จาหน่ายตามท้องตลาดทัว่ ไป สามารถนาไปอบได้ทนั ที และมีระยะเวลาในการอบลดลง ทาให้มีความสะดวกใน
การปรุ งและบริ โภคมากขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าเนื้อไก่เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงไก่เนื้อได้อีกทางหนึ่ง

วิธีดาเนินการวิจัย
พัฒนาสู ตรนา้ หมักสู ตรเม็กซิกนั ต้ นแบบ
พัฒ นาสู ต รน้ าหมัก โดยมี ใ ช้เ ทคนิ ค Ideal Ratio Profile ในด้า นรสเผ็ด รสหวาน รสเค็ ม กลิ่ น รสของ
เครื่ องเทศ โดยใช้จานวนผูท้ ดสอบที่ผ่านการผ่านการฝึ กฝนจานวนผูท้ ดสอบชิม 20 คนโดยปรับสู ตรจนกว่าน้ าหมักจะได้
ความใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ไก่อบเม็กซิกนั ในอุดมคติ หรื อมีค่าใกล้เคียงกับ 1
ศึกษาระยะเวลาทีเ่ หมาะสมกับการทา Sous Vide
นาน้ าหมักต้นแบบสู ตรเม็กซิ กัน จากการศึ กษา ข้อ 1 มาหมักไก่ ในอัตราส่ วนไก่ ต่อน้ าหมักเท่ากับ 2 : 1
จากนั้นนาไก่มาบรรจุสุญญากาศ จากนั้นทา Sous Vide ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ระยะเวลาแตกต่าง 3 ระดับ คือ 2 ชัว่ โมง
2.5 ชัว่ โมง 3 ชัว่ โมง จากนั้นนาไก่มาอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซี ยส อบจนกว่าอุณหภูมิใจกลางเนื้ อไก่เท่ากับ 83 องศา
เซลเซียส จากนั้นนาไก่อบสูตรเม็กซิกนั มาตรวจสอบคุณด้านต่างๆดังนี้
- การสูญเสี ยน้ าหนักระหว่างการอบ (Cooking Loss)
น้ าหนักไก่ก่อนทา Sous Vide – น้ าหนักหลังอบ X 100
น้ าหนักหลังการทา Sous vide
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- ทดสอบแรงเฉื อ น โดยใช้เ ครื่ อ ง Texture Analysis ด้วยหัวตัด แบบใบมี ด meullenet- owens razor shear
- การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส โดยใช้ผูท้ ดสอบที่ ผ่านการฝึ กฝน 20 คน โดยใช้วิธี Multi - Sample
Difference Test ในด้านความเข้มของรสชาติ ความฉ่ าน้ า และความนุ่มเนื้อ (Meilgaard, 1999)
- การทดสอบทางด้านประสาทสั ม ผัสโดยใช้วิธีทดสอบความชอบแบบ 9-point Hedonic Scale ในด้าน
ลักษณะปรากฏ รสชาติ กลิ่นรส เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม (Meilgaard, 1999)
การสู ญ เสี ย น้ า หนัก และค่ า แรงเฉื อน วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely Randomized Design :
CRD) การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design:
RCBD) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s multiple range test
คัด เลื อกระยะเวลาที่ เหมาะสมในการทา Sous Vide จากคะแนนการยอมรั บทางด้านประสาทสัมผัส ไปใช้ ใน
การศึกษาขั้นตอนต่อไป
ศึกษาการทดสอบทางด้ านประสาทสัมผัสต่ อผลิตภัณฑ์ ไก่ อบสู ตรเม็กซิกนั โดยใช้ เทคนิค Sous Vide
นาผลิตภัณฑ์ไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั โดยใช้เทคนิ ค Sous Vide ตามระยะเวลาที่ คดั เลือกใช้จาก 3.2.2 นามาทาการ
ทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส โดยใช้วิธีทดสอบความชอบ 5 ระดับ (5-point hedonic scale) ในด้านลักษณะปรากฏ
รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมจานวน 50 คน

ผลและวิจารณ์ผล
พัฒนาสู ตรนา้ หมักสู ตรเม็กซิกนั ต้ นแบบ
จากการพัฒนาน้ าหมักผลิตภัณฑ์ไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั และได้มีการพัฒนาสู ตรทั้งหมดจานวน 3 ครั้ง โดยใช้
เทคนิ ค Ideal Ratio Profile ในด้านรสเผ็ด รสหวาน รสเค็ม กลิ่นรสของเครื่ องเทศ โดยพัฒนาส่ วนผสมของน้ าหมักสู ตร
เม็กซิ กนั แสดงดังตารางที่ 1 จนผูท้ ดสอบให้คะแนนใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ไก่อบเม็กซิ กนั ในอุดมคติหรื อมีค่าเท่ากับ 1 (ภาพ
ที่ 1) พบว่าการพัฒนาสูตรน้ าหมักครั้งที่ 3 ผูท้ ดสอบให้คะแนนในด้านรสเผ็ด รสหวาน รสเค็ม กลิ่นรสของเครื่ องเทศ เท่ากับ
1.03, 0.99, 0.99 และ 0.97 ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคต้องการไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั ที่มีรสชาติจดั จ้าน ทั้งในเรื่ องของ
รสชาติและความเข้มของเครื่ องเทศ
ตารางที่ 1 สูตรน้ าหมักสูตรเม็กซิกนั ที่พฒั นาโดยใช้เทคนิค Ideal Ratio Profile
ส่วนผสม
ปริ มาณที่ใช้ (กรัม)
สูตรมาตรฐาน
ครั้งที่1
ครั้งที่2
ครั้งที่3
เนื้อไก่ส่วนสะโพก
500
500
500
500
ผงพริ กป่ น
4
7
19
25
ผงพริ กปาปริ กา้ ป่ น
2
4
5
5
น้ าตาลปี๊ บ
22
26
46
83
ใบกระวาน
1
1.7
2.4
2.6
ลูกกระวาน
1
1.7
2.4
2.6
เม็ดผักชี
8
7
7.3
8
กระเทียม
10
15
16
17
หอมแดง
5
16
16
17
ซอสปรุ งรส
56
48
51
69
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โยเกิร์ต
เกลือ

43
3

Ideal

42
1.7

ครั้งที่1

ครั้งที่2

42
2.4

664
42
7

ครั้งที่3

รสเผ็ด
1.5
1
0.5
กลิ่นรสเครื่ องเทศ

0

รสหวาน

รสเค็ม
ภาพที่ 1 ผลการพัฒนาสูตรน้ าหมักไก่อบสูตรเม็กซิกนั โดยใช้เทคนิค Ideal Ratio Profile
ศึกษาระยะเวลาทีเ่ หมาะสมกับการทา Sous Vide
จากการศึกษาการทา sous vide ในผลิตภัณฑ์ไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั ที่ระดับอุณหภูมิ 55 oC ที่ระยะเวลาแตกต่างกัน 3
ระดับ คือ 2, 2.5 และ 3 ชัว่ โมง พบว่าเมื่อระยะเวลาในการ sous vide เพิ่มขึ้น จะส่ งผลต่อระยะเวลาในการอบสุ กลดลงจาก
40 นาที เป็ น 23 นาที (สาหรับไก่อบที่ผ่านการ sous vide นาน 3 ชัว่ โมง) และมีค่าการสู ญเสี ยน้ าหนักภายหลังการอบลดลง
ตามลาดับ ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากการทา sous vide นานขึ้ นมี ผลต่ออัตราการสุ กของเนื้ อ ไก่ ที่เ พิ่มขึ้ น โดยเส้นใยกล้ามเนื้ อ
(muscle fiber) เริ่ มเกิ ดการหดตัวที่ 35-40 oC ตามด้วยการเกิ ดการเสี ยสภาพของโปรตีน (Baldwin, 2001) ทาให้การส่ งผ่าน
ความร้อนภายในเนื้อไก่ในขั้นตอนการอบที่อุณหภูมิ 180 oC เกิดได้เร็ วทาให้ระยะเวลาในการอบและการสูญเสี ยน้ าระหว่าง
การให้ความร้อนลดลงตามลาดับ (p<0.05) ผลแสดงดังภาพที่ 2นอกจากนี้ การทา sous vide มีผลต่อการกระตุน้ การเกิดการ
ออสโมซิ สของน้ าหมักเข้าภายในชิ้นเนื้ อไก่ได้มากขึ้น (Alvarado และ Mckee, 2007) จากภาพที่ 3 จะเห็ นได้ว่าไก่อบสู ตร
เม็กซิ กนั ที่ผ่านการ sous vide 3 ชัว่ โมง จะมีการแทรกซึ มของน้ าหมักเข้าภายในเนื้ อไก่อย่างเห็นได้ชดั ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส โดยใช้วิธี multi-sample different test (ตารางที่ 2) ผูท้ ดสอบให้คะแนนความเข้มของ
รสชาติ ความฉ่ าน้ า และความนุ่มเนื้อสู งขึ้น เมื่อระยะเวลาในการ sous vide เพิ่มขึ้น(p<0.05) ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากการทา sous
vide สามารถลดระยะเวลาในการอบสุ กทาให้มีการสู ญเสี ยน้ าลดลงทาให้เนื้ อไก่มีความฉ่ าน้ าเพิ่มขึ้น โดยการทา sous vide
นานขึ้นส่งผลต่อการละลายของคอลลาเจนเพิ่มขึ้น (Pulgar et al., 2012) ส่งผลให้ไก่มีความนุ่มเนื้อเพิ่มขึ้นตามลาดับ และเมื่อ
นาไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั ไปทดสอบความชอบ โดยวิธี 9-point hedonic scale พบว่าผูบ้ ริ โภคให้คะแนนความชอบไก่อบสู ตร
เม็กซิกนั ที่ผา่ นการ sous vide 2.5 ชัว่ โมง ในด้านลักษณะปรากฏ รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมสูงที่สุด (ตารางที่
3) เนื่ องจากการทา sous vide ที่ 2.5 ชัว่ โมง เป็ นเวลาที่เหมาะสม ไม่ทาให้เนื้ อไก่หดตัวมากเกินไป มีรสชาติ กลิ่นรสที่กาลัง
พอดี มีเนื้อสัมผัสที่ไม่เหนียวและนิ่มเละจนเกินไป
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แรงเฉือน
ระยะเวลาในการอบ

ภาพที่ 2 ระยะเวลาในการอบ ค่าการสูญเสี ยน้ าระหว่างการอบ (Cooking loss) และค่าแรงเฉื อนของไก่อบสูตรเม็กซิกนั ที่ใช้
เวลาในการ sous vide แตกต่างกัน
หมายเหตุ : ตัวอักษรตัวเดียวกันในแท่งรู ปแบบเดียวกันไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)

ไม่ผา่ น sous vide

2 ชัว่ โมง

2.5 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง

ภาพที่ 3 ไก่อบสูตรเม็กซิกนั ที่ผา่ นการ Sous Vide ที่ระยะเวลาแตกต่างกัน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

666

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส โดยใช้วธิ ี Multi-sample different test
ระยะเวลาการ ความเข้มของรสชาติ ความฉ่ าน้ า ความนุ่มของเนื้อ
sous vide (ชัว่ โมง)
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 : ตัวอักษรแบบเดียวกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้วธิ ีการทดสอบความชอบ 9 ระดับ ( 9-point hedonic scale )
ระยะเวลาการ
ลักษณะปรากฏ
รสชาติ
กลิ่นรส
เนื้อสัมผัส ความชอบรวม
Sous Vide (ชัว่ โมง)
0 ชัว่ โมง
6.25 ± 1.07b 6.05 ± 1.14c 6.60 ± 0.82b 6.65 ± 0.74b 6.75 ± 0.91b
2 ชัว่ โมง
7.10 ± 1.11a 7.00 ± 1.30 b 7.30 ± 1.08a 7.25 ± 1.25b 7.35 ± 1.18 ab
2.5 ชัว่ โมง
7.45 ± 1.14a 7.75 ± 0.80a 7.25 ± 1.11a 7.95 ± 0.82a 7.60 ± 1.00 a
3 ชัว่ โมง

6.90 ± 1.25ab

7.10 ± 0.80ab 7.15 ± 1.00ab 6.85 ± 0.67b 7.05 ± 0.88 ab

หมายเหตุ : ตัวอักษรแบบเดียวกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
ศึกษาการทดสอบทางประสาทสัมผัสต่ อผลิตภัณฑ์ ไก่ อบสู ตรเม็กซิกนั โดยใช้ เทคนิค Sous Vide
จากการการทดสอบทางประสาทสัมผัสต่อผลิตภัณฑ์ไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั โดยใช้เทคนิ ค Sous Vide จานวน 50 คน
โดยผูท้ ดสอบเป็ นเพศชาย ร้อยละ 34 เพศหญิง ร้อยละ 66 โดยเป็ นผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 15 – 40 ปี ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 68 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28 และเงินเดือนของผูท้ ดสอบส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงรายได้ 10,000 – 20,000 บาท ผูบ้ ริ โภคมี
ความถี่ในการบริ โภคผลิตภัณฑ์ไก่อบ /ไก่ยา่ ง ที่ 1- 2 ครั้ง /สัปดาห์ ผูท้ ดสอบมีพฤติกรรมการบริ โภค โดยผูบ้ ทดสอบชอบ
รับประทานไก่อบ /ไก่ยา่ ง ร้อยละ 100 ชอบรับประทานผลิตภัณฑ์ไก่อบ /ไก่ยา่ ง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อไก่อบ /ไก่ยา่ ง
ของผูท้ ดสอบ ผูท้ ดสอบนิ ยมซื้ อไก่อบ /ไก่ยา่ งจากตลาดมากที่สุด ร้อยละ 35 และรับประทานไก่อบสมุนไพร ร้อยละ 28 ไก่
ย่างเทอริ ยากิ ร้อยละ 25 ไก่อบนมสด ร้อยละ 16 ซึ่งเหตุผลในการเลือกรับประทาน คือ สะดวกในการรับประทาน มีรสชาติ
ที่ หลากหลาย หาซื้ อได้ง่ายตามลาดับ สอดคล้องกับการศึ กษา Resurreccion (2003) รายงานว่าผลิตภัณฑ์เนื้ อที่ ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั จะต้องเน้นความสะดวกรวดเร็ วง่ายต่อการบริ โภคและปรุ ง โดยผูบ้ ริ โภคให้คะแนน
การยอมรับไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั ที่พฒั นาขึ้นในด้านกลิ่นรส เนื้ อสัมผัส และความชอบรวมอยูใ่ นระดับชอบมาก (ตารางที่ 4)
โดยผูท้ ดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ไก่อบสูตรเม็กซิกนั ร้อยละ 100 และยินดีซ้ือหากจาหน่ายในราคาชิ้นละ 37 ร้อยละ 96
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีการทดสอบความชอบ 5 ระดับ(5-point hedonic scale) ต่อ
ผลิตภัณฑ์ไก่อบสูตรเม็กซิกนั
ความถี่
ค่าเฉลี่ย
ชอบมากที่สุด ชอบมาก ชอบปานกลาง ชอบน้อย ชอบน้อยที่สุด
ลักษณะปรากฏ
7
33
10
0
0
3.90
กลิ่นรส
14
29
7
0
0
4.14
รสชาติ
12
28
9
1
0
4.02
เนื้อสัมผัส
20
26
4
0
0
4.32
ความชอบโดยรวม
11
33
6
0
0
4.10

สรุ ปผลการวิจัย
ไก่อบสูตรเม็กซิกนั ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการให้พฒั นาสูตรที่มีความจัดจ้านทั้งรสชาติและเครื่ องเทศ ไก่อบสูตรเม็กซิกนั
ที่ใช้ปริ มาณเครื่ องเทศ ซอสปรุ งรส เกลือ โยเกิร์ต น้ าตาลปี๊ บ เท่ากับ 77.20, 69, 7, 42 และ 83 กรัมต่อน้ าหนักไก่ 500 กรัม
จะมีค่าความเผ็ด ความหวาน ความเค็ม และกลิ่นรสเครื่ องเทศ มีคา่ เท่ากับ 1 ใกล้เคียงกับค่าในอุดมคติมากที่สุด การทา sous
vide ในระยะเวลาที่นานขึ้นสามารถลดระยะเวลาในการอบ ลดค่าการสูญเสี ยน้ า และทาให้เนื้อสัมผัสนุ่มขึ้น โดยการทา sous
vide ไก่อบสูตรเม็กซิกนั เป็ นเวลา 2.5 ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลาที่เหมาะสม โดยผูท้ ดสอบให้คะแนนในด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส
และความชอบรวมมากที่สุด (p<0.05) มีค่าเท่ากับ 7.75, 7.95 และ 7.60 ตามลาดับ โดยผูท้ ดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ไก่
อบสูตรเม็กซิกนั ร้อยละ 100

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการสนับสนุนเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการ
ทาวิจยั ขอขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเหลือดูแลในการวิเคราะห์ดา้ นต่าง ๆ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นา้ เห็ดตับเต่ าผสมสมุนไพรพร้ อมดื่ม
Development of Tub Tao mushroom mixed herbs Juice
Ready-to-drink
วชิรญา เหลียวตระกูล1* และ วิจิตรา เหลียวตระกูล1
Vachiraya Liaotrakoon1* and Wijitra Liaotrakoon1

บทคัดย่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม ทาการศึกษาอัตราส่วนของน้ าเห็ดตับเต่าต่อน้ าสมุนไพร
3 ชนิ ด ได้แก่ มะตูม ใบเตย และเก็กฮวย ในอัตราส่ วน 80:20, 60:40 และ 40:60 นามาวิเคราะห์ค่าสี ปริ มาณสารประกอบ
ฟี นอลิก กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ และการประเมินทางประสาทสัมผัส พบว่าค่าสี L*, a* และ b* ของน้ าเห็ดตับเต่าผสม
เก็กฮวยอัตราส่ วน 80:20 มีค่ามากที่สุด (P≤0.05) ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของน้ าเห็ด
ตับเต่าผสมมะตูม อัตราส่ วน 80:20 มีปริ มาณสู งที่สุด (P≤0.05) และจากการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส พบว่าน้ าเห็ด
ตับเต่าผสมสมุนไพรทั้ง 3 ชนิ ด ได้แก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย อัตราส่ วน 80:20 ได้คะแนนมากที่สุดอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P≤0.05) โดยสามารถนาผลงานวิจยั นี้ไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม และเป็ นอาหารเชิงสุขภาพต่อไปได้
คาสาคัญ : เห็ดตับเต่า, 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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บทนา
เห็ ดตับเต่าเป็ นผลผลิ ตทางการเกษตรของชุ มชนตาบลสามเรื อน อาเภอบางปะอิ น จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที่ ส ร้ า งรายได้ใ ห้ กับ ชุ ม ชนที่ ส าคัญ ซึ่ งเห็ ด ตับ เต่ า มี เ ฉพาะฤดู ก าล ตั้ง แต่ เ ดื อ นเมษายนถึ ง เดื อ นกรกฎาคม ซึ่ งชุ ม ชน
สามเรื อนเป็ นแหล่ ง ศึ ก ษาดู ง านการเพาะเห็ ด ตับ เต่ า จากในและต่ า งประเทศเป็ นจ านวนมากตลอดทั้ งปี ดั ง นั้ น
การแปรรู ปผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ห็ ด ตับ เต่ า เพื่ อ ให้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ห็ ด ตั บ เต่ า จ าหน่ า ยนอกฤดู ก าลได้ และสามารถยื ด อายุ
การเก็บรักษาให้นานขึ้นจึงมีความสาคัญมากสาหรับชุมชนสามเรื อน และปั จจุบนั ชุมชนสามเรื อนมีผลิตภัณฑ์แปรรู ปเห็ ด
ตั บ เต่ า จ าหน่ า ยในชุ ม ชน ร้ า นค้ า ประชารั ฐ สุ ขใจ งานต่ า งๆ และตลาดนั ด สิ นค้ า ชุ ม ชน ณ ตลาดคลองผดุ ง
กรุ งเกษม เป็ นต้น
ปั จ จุ บัน มี แ นวโน้ม ของผูบ้ ริ โ ภคที่ ส นใจและบริ โ ภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพที่ ม าจากเห็ ดตับ เต่ า ในรู ป แบบต่างๆ
เพิ่มสู งขึ้น โดยเห็ดตับเต่า 100 กรัม จะให้พลังงาน 23.44 กิโลแคลอรี ประกอบด้วยน้ า 93.06 กรัม โปรตีน 2.58 กรัม ไขมัน
0.07 กรัม คาร์โบไฮเดรต 3.14 กรัม และมีสารประกอบฟี นอลที่มีคุณสมบัติเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระอยูส่ ูงกว่าเห็ดหอม, เห็ด
ออริ นจิ และเห็ ดนางฟ้ า (วิจิตรา และวชิ รญา, 2558) ซึ่ งสารต้านอนุ มูลอิสระคือ สารที่ สามารถชะลอ ป้ องกัน หรื อกาจัด
ปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน่ ที่ เกิ ดขึ้นกับสารชี วโมเลกุลต่าง ๆ ในร่ างกายได้ ช่วยลดความเสี่ ยงในการเกิ ดมะเร็ งในอวัยวะต่ างๆ
(Yuan et al., 2011) ลดความเสี่ ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด (Deka andVita, 2011) ช่วยควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน (Shoji and Nakashima, 2006) และช่วยลดความอ้วน (Rains et al., 2011) เป็ นต้น ซึ่ งเป็ น
คุณสมบัติและเป็ นความต้องการที่สาคัญของผูบ้ ริ โภคและเป็ นจุดแข็งของเห็ดตับเต่า
ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวเบื้องต้นร่ วมกับความต้องการของชุมชนสามเรื อน ที่ตอ้ งการองค์ความรู ้และเทคโนโลยี
การแปรรู ปผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเห็ ด ตั บ เต่ า ในการผลิ ต เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม แปรรู ปพั ฒ นาร่ วมใจ ในชุ ม ชน
สามเรื อน ให้มีความหลากหลายและเป็ นทางเลื อกใหม่ให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยอาศัยการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมี ส่วนร่ วม
(Participatory Action Research, PAR) ผู ้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้ มี แ น ว คิ ด ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป ร รู ป จ า ก เ ห็ ด ตั บ เ ต่ า
จากการนาส่วนที่เหลือมาใช้ ได้แก่ น้ าเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม จากน้ าต้มเห็ดในการทาผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่าในน้ า
เหลือบรรจุขวดแก้ว ซึ่งน้ าเห็ดกาลังเป็ นที่นิยมในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากสะดวกต่อการบริ โภค ทั้งนี้
เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของสิ นค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ได้ยงั มีคุณสมบัติที่สาคัญทางคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูล
อิสระ ซึ่ งน่าจะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่ทาให้ประชาชนบริ โภคเห็ดตับเต่าได้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อสุ ขภาพในการป้ องกัน
โรคและเสริ มสร้างระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย นอกจากนี้ ยงั สามารถผลิตในเชิงพาณิ ชย์เพื่อเป็ นอาหารสุ ขภาพสาหรับผูร้ ัก
สุขภาพที่ตอ้ งการเสริ มสร้าง ระบบภูมิคุม้ กันร่ างกายด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอีกด้วย

วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ นา้ เห็ดตับเต่ าพร้ อมดื่มผสมสมุนไพร
การศึ กษาผลิตภัณฑ์น้ าเห็ ดตับเต่าผสมสมุนไพรพร้ อมดื่ ม โดยนาเห็ ดตับเต่ามาผสมกับสมุนไพรที่ มีกลิ่นหอม
ได้แก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในปริ มาณที่ แตกต่างกัน 4 อัตราส่ วน ได้แก่ 100:0, 80:20, 60:40 และ 40:60 แล้วทาการ
วิเคราะห์คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ค่าสี L*, a* และ b* ของน้ าเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพร โดยใช้เครื่ องวัดสี Minolta Chroma meter รุ่ น CR-300
2. การสกัดตัวอย่างเพื่อนาไปใช้วิเคราะห์หาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทั้งหมด ความสามารถในการเป็ นสาร
ต้านอนุ มูลอิสระ (ดัดแปลงวิธีจากMahattana-tawee et al., 2006; Wu et al., 2006) ทาโดยชัง่ ตัวอย่าง 20 กรัม เติมอะซิ โตนความ
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เข้มข้นร้อยละ 80 ปริ มาตร 80 มิลลิลิตร มาบดใน blender เป็ นเวลา 10 นาที แล้วนามากรองสุ ญญากาศ โดยใช้กระดาษกรอง
Whatman เบอร์ 1 นาสารที่สกัดได้ใส่ ขวดสี ชาเก็บอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
3. ปริ ม าณฟี นอลิ ก ทั้ง หมดตามวิ ธี Folin-Ciocalteu’s reagent (Lim et al., 2007) ปิ เปตน้ าตัว อย่า ง 0.3 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม
สารละลาย Folin-Ciocalteu reagent (เจื อจางด้วยน้ ากลัน่ 10 เท่ า) ปริ มาตร 1.5 มิ ลลิ ลิตร และสารละลายโซเดี ยมคาร์ บอเนต
(Na2CO3) ความเข้ม ข้น ร้ อ ยละ 7.5 (โดยน้ าหนัก ต่ อ ปริ ม าตร)ปริ ม าตร 1.2 มิ ลิ ลิ ต ร แล้ว vortex ผสมให้ เ ข้า กัน ตั้ง ทิ้ ง ไว้ที่
อุณหภูมิห้องในที่ มืดเป็ นเวลา 30 นาที แล้วนาไปวัดค่าการดู ดกลื นแสงที่ ความยาวคลื่ น 765 นาโนเมตร โดยคานวณหา
ปริ มาณสารฟี นอลิคทั้งหมดเที ยบกับกราฟมาตรฐานแล้วรายงานผลอยูใ่ นหน่วยของมิลลิกรัม เมื่อเทียบกับกรดแกลลิคต่อ
น้ าหนักสดของตัวอย่าง 100 กรัม
4. กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระตามวิธีของ โดยวิธี 2, 2-diphenyl-1 picryl-hydrazyl (DPPH) (ดัดแปลงวิธีจาก Wu et al.,
2006) ปิ เปตน้ าตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 2, 2-diphenyl-1 picryl-hydrazyl (DPPH) ในสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 80
ที่มีความเข้มข้น 0.6 มิลลิโมลาร์ ปริ มาตร 4 มิลลิลิตร แล้วทาการ vortex เป็ นเวลา 15 วินาที ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ งในที่มืดเป็ น
เวลา 3 ชัว่ โมงที่อุณหภูมิห้อง แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร โดยคานวณหาความสามารถ
ในการเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระเที ยบกับกราฟมาตรฐานแล้วรายงานผลอยูใ่ นหน่ วยมิลลิกรัม เมื่อเทียบกับกรดแกลลิคต่อ
น้ าหนักแห้งของตัวอย่าง 100 กรัม
5. ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื่ องดื่มชา ใช้ผทู ้ ดสอบจานวน 50 คน ทดสอบคุณภาพด้านสี กลิ่นชา
รสชาติ กลิ่นรสตกค้าง (after test) และความชอบโดยรวมที่มีต่อเครื่ องดื่มชาเห็ดตับเต่า ใช้วธิ ีทดสอบแบบ 9-Point hedonic scale
ผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนตามความชอบ 1–9 คะแนน โดยเรี ยงคะแนนจากชอบน้อยที่สุดไปหาชอบมากที่สุด (ไพโรจน์, 2545)
6. ข้อมูลมาทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

ผลและวิจารณ์ผล
การศึกษาผลิตภัณฑ์น้ าเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพร โดยนาน้ าเห็ดตับเต่าที่ได้จากการลวกและต้มเห็ดจากกระบวนการ
แปรรู ปต่างๆ มาใช้ในการทดลองเตรี ยมน้ าเห็ ดโดยใช้เห็ ดตับเต่าต่อน้ าสะอาดเท่ากับ 1:2 ส่ วนน้ าสมุนไพรได้แก่ ใบเตย
มะตูม และเก็กฮวย ใช้อตั ราส่ วนต่อน้ าสะอาดเท่ากับ 1:2 แล้วนามาผสมกันระหว่างน้ าเห็ ดตับเต่าเข้มข้นกับน้ าสมุนไพร
เข้มข้นในอัตราส่ วนที่แตกต่างกันคือ 100:0, 80:20, 60:40 และ 40:60 แล้วทาการวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านกายภาพ เคมี
และคุณภาพทางประสาทสัมผัส ได้ผลการทดลองดังต่อไปนี้
1. ค่ าสี ( L*, a* และ b*) ค่าสี ของน้ าเห็ ดตับเต่าผสมสมุนไพรทั้ง 3 ชนิ ด ดังแสดงไว้ในตารางที่ 12 ได้แก่ ใบเตย
มะตูม และเก็กฮวย พบว่าค่าสี L* อยูร่ ะหว่าง 28.39 ถึง 28.96 ค่าสี a* อยูร่ ะหว่าง 0.69 ถึง 0.87 และค่าสี b* อยูร่ ะหว่าง 0.22 ถึง
0.85 โดยค่ า สี L* ของน้ า เห็ ด ตับ เต่ า ผสมเก็ ก ฮวยที่ อ ัต ราส่ ว น 80:20 มี ค่ า มากที่ สุ ด ค่ า สี a* ของชาเห็ ด ตับ เต่ า ผสมมะตู ม
อัตราส่ วน 60:40 มีค่ามากที่สุด ส่ วนค่าสี b* ของชาเห็ดตับเต่าผสมใบเตยอัตราส่ วน 60:40 มีค่ามากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P≤0.05) ลักษณะของน้ าเห็ดตับเต่าพร้อมดื่มทุกตัวอย่างมีสีน้ าตาลเข้มถึงสี ดาทาให้คา่ สี ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันแต่แตกต่าง
กันทางสถิติเนื่องจากสี ของน้ าเห็ดตับเต่ามีสีดาเข้ม
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ตารางที่ 1 ค่าสี (L*, a* และ b*) ของผลิตภัณฑ์น้ าเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพรในอัตราส่วนที่ต่างกัน
ค่าสี
สิ่ งทดลอง
เวลา (ชัว่ โมง)
L*
a*
น้ าเห็ดสด (100%)
เห็ด:ใบเตย

เห็ด:มะตูม

เห็ด:เก็กฮวย

673

b*

28.39+0.05e

0.69±0.01c

-0.76+0.05

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

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

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
*
*
*
หมายเหตุ: a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในคอลัมภ์เดียวกันที่ P-value ≤0.05 (N=3)
2. ปริ ม าณฟี นอลิ ก ทั้ ง หมด กิ จ กรรมสารต้ า นอนุ มู ล อิส ระ การศึ ก ษาปริ ม าณฟี นอลิ ก ทั้ง หมด กิ จ กรรม
สารต้านอนุมูลอิสระ ของผลิตภัณฑ์น้ าเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพรทั้ง 3 ชนิ ด ได้แก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในอัตราส่ วนที่
ต่างกัน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 พบว่า น้ าเห็ดตับเต่าร้อยละ 100 (ไม่ผสมสมุนไพร) มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก เท่ากับ
8.30 GAE mg/100 g ตัวอย่างสด และมี กิจ กรรมการต้านอนุ มูล อิ สระ เท่ ากับ 3.75 GAE mg/100 g น้ าเห็ ด ตับ เต่ าผสมใบเตยมี
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก อยู่ระหว่าง 13.69 ถึง 17.40 GAE mg/100 g ตัวอย่างสด และมีกิจกรรมการต้านอนุ มูลอิสระ อยู่
ระหว่าง 1.32 ถึง 1.89 GAE mg/100 g น้ าเห็ ดตับเต่าผสมมะตูมมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกอยู่ระหว่าง 54.68 ถึง 58.66 GAE
mg/100 g ตัวอย่างสด และมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระอยูร่ ะหว่าง 1.40 ถึง 2.23 GAE mg/100 g และน้ าเห็ดตับเต่าผสมเก็กฮวย
มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกอยู่ระหว่าง 9.70 ถึง 11.41 GAE mg/100 g ตัวอย่างสด และมีกิจกรรมการต้านอนุ มูลอิสระอยู่
ระหว่ า ง 1.05 ถึ ง 2.18 GAE mg/100 g จากการศึ กษายั ง พบว่ า น้ าเห็ ดตั บ เต่ า ผสมมะตู ม มี ป ริ มาณสารประกอบ
ฟี นอลิ และมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยอัตราส่วนของสมุนไพรแต่ละชนิด
ได้ผลดังนี้ น้ าเห็ดตับเต่าผสมใบเตย น้ าเห็ดตับเต่าผสมมะตูม และน้ าเห็ดตับเต่าผสมเก็กฮวย ในอัตราส่ วน 80:20 มีปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิก และมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05) จากผลการศึกษาจะเห็น
ได้วา่ ปริ มาณของน้ าเห็ดตับเต่า สมุนไพร และชนิดของสมุนไพรมีผลต่อปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมดและกิจกรรมสารต้านอนุมูล
อิสระ ของผลิตภัณฑ์น้ าเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม
3. คะแนนการยอมรับทางด้ านประสาทสัมผัส การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสน้ าเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพร
ทั้ง 3 ชนิ ด ได้แก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในอัตราส่ วนที่ต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่า น้ าเห็ดตับเต่าที่ไม่ได้ผสม
สมุนไพรได้คะแนนน้อยที่ สุดในทุกด้าน เท่ ากับ 5.92, 5.52, 5.62, 6.06 และ 5.48 คะแนน ตามลาดับ โดยน้ าเห็ ดตับเต่าผสม
ใบเตยคะแนน
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ทางด้านสี อยูร่ ะหว่าง 6.14 ถึง 6.34 คะแนน ทางด้านกลิ่นอยูร่ ะหว่าง 6.34 ถึง 6.76 คะแนน ทางด้านรสชาติอยูร่ ะหว่าง 6.28 ถึง
6.94 คะแนน ทางด้านกลิ่นรสตกค้างอยูร่ ะหว่าง 6.34 ถึง 6.46 คะแนน และ ทางด้านการยอมรับโดยรวมอยูร่ ะหว่าง 6.14 ถึง 6.72
คะแนน ซึ่ งอัตราส่ วนที่ ได้คะแนนมากที่ สุดได้แก่ 80:20 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (P≤0.05) น้ าเห็ ดตับเต่าผสมมะตูมได้
คะแนนทางด้านสี อยูร่ ะหว่าง 6.42 ถึง 6.66 คะแนน ทางด้านกลิ่นอยูร่ ะหว่าง 6.92 ถึง 6.96 คะแนน ทางด้านรสชาติอยูร่ ะหว่าง
6.76 ถึง 6.78 คะแนน คะแนนทางด้านกลิ่นรสตกค้าง เท่ากับ 6.66 คะแนน และทางด้านการยอมรับโดยรวมอยูร่ ะหว่าง 7.00 ถึง
7.04 คะแนน ซึ่ งอัตราส่ วนที่ได้คะแนนมากที่ สุดได้แก่ 80:20 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ส่ วนเห็ ดตับเต่าผสมเก็กฮวย
ได้คะแนนทางด้านสี อยู่ระหว่าง 6.70 ถึ ง 6.92 คะแนน ทางด้านกลิ่ นอยู่ระหว่าง 6.62 ถึ ง 6.66 คะแนน ทางด้านรสชาติ อ ยู่
ระหว่าง 6.66 ถึง 6.68 คะแนน ทางด้านกลิ่นรสตกค้างเท่ากับ 6.68 คะแนน และทางด้านการยอมรับโดยรวมอยูร่ ะหว่าง 6.58 ถึง
6.62 คะแนน ซึ่ ง อัต ราส่ วนที่ ได้คะแนนมากที่ สุดได้แก่ 80:20 อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ( P≤0.05) จากการทดสอบทางด้าน
ประสาทสัมผัสของน้ าเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพรทั้ง 3 ชนิ ด ได้แก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในอัตราส่ วนที่ต่างกันพบว่า น้ า
เห็ดตับเต่าผสมใบเตย น้ าเห็ดตับเต่าผสมมะตูม และน้ าเห็ดตับเต่าผสมเก็กฮวย อัตราส่ วน 80:20 ได้คะแนนด้านการยอมรับ
โดยรวมมากที่สุดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ดังนั้นจึงเลือกอัตราส่ วนดังกล่าวมาใช้ในการทดลองการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์ต่อไป
ตารางที่ 2 ปริ มาณฟี นอลิกทั้งหมด กิ จกรรมสารต้านอนุ มูลอิสระ และปริ มาณแทนนิ น ของผลิตภัณฑ์ชาเห็ ดตับเต่าผสม
สมุนไพรในอัตราส่วนที่ต่างกัน
ปริ มาณสารประกอบ
(DPPH radical scavenging
สิ่ งทดลอง

อัตราส่วน

น้ าเห็ดสด (100%)

ฟี นอลิก (GAE mg/

activity) (GAE mg/ 100 g

100 g ตัวอย่างสด)

ตัวอย่างสด)

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
*
*
หมายเหตุ: a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในคอลัมภ์เดียวกันที่ P-value ≤0.05 (N=3)
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ตารางที่ 3 คะแนนการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้ าเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพรในอัตราส่วนที่ต่างกัน
คะแนนการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส
สิ่ งทดลอง
อัตราส่วน
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
*
*
*
*
*
หมายเหตุ: a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในคอลัมภ์เดียวกันที่ P-value ≤0.05 (N=3)
เดียวกันที่ P-value ≤0.05 (N=3)

สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาผลิตภัณฑ์น้ าเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพร พบว่าน้ าเห็ดตับเต่าผสมมะตูมมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกและ
มีกิจกรรมการต้านอนุ มูลอิสระสู งที่สุด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยอัตราส่ วนของสมุนไพรแต่ละชนิ ดได้ผล
ดั ง นี้ น้ าเห็ ด ตั บ เต่ า ผสมใบเตย น้ าเห็ ด ตั บ เต่ า ผสมมะตู ม และน้ าเห็ ด ตั บ เต่ า ผสมเก็ ก ฮวย ในอั ต ราส่ ว น 80:20
มี ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ และมี กิจกรรมการต้านอนุ มูลอิ สระสู งที่ สุด อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (P≤0.05) ค่าสี L*
ของน้ าเห็ดตับเต่าผสมเก็กฮวยที่อตั ราส่ วน 80:20 มีค่ามากที่สุด ค่าสี a* ของน้ าเห็ดตับเต่าผสมมะตูมอัตราส่ วน 60:40 มีค่า
มากที่ สุด ส่ วนค่าสี b* ของน้ าเห็ ดตับเต่าผสมใบเตยอัตราส่ วน 60:40 มี ค่ามากที่ สุด อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ (P≤0.05)
การทดสอบทางด้านประสาทสัม ผัส พบว่า น้ า เห็ ด ตับ เต่ า ผสมสมุ น ไพรทั้ง 3 ชนิ ด ได้แ ก่ ใบเตย มะตู ม และเก็ ก ฮวย
ในอัตราส่ วน 80:20 ได้คะแนนมากที่สุดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ดังนั้นจึงเลือกอัตราส่ วนดังกล่าวมาใช้ในการ
ทดลองการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
คณะผูว้ ิจัยขอขอบคุ ณสานักงานกองทุ นสนับสนุ นการวิจัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ
ที่ สนับสนุ นงบประมาณในการดาเนิ นโครงการ หน่ วยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ ว รรณภู มิ และผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้ค าปรึ ก ษาและให้ข ้อ เสนอแนะและขอขอบคุ ณ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
สามเรื อน นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน กลุ่ ม เกษตรกร และกลุ่ ม แปรรู ปในชุ ม ชนสามเรื อน อ าเภอบางปะอิ น จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ที่ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ ด้า นสถานที่ ใ นการเข้า ท าวิ จัย ในพื้ น ที่ ต าบลสามเรื อ น การให้ ข ้อ มู ล และ
การมีส่วนร่ วมในโครงการวิจยั
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ผลของก้ างปลาและสมุนไพรต่ อปริมาณแคลเซี ยมและการประเมิน
ทางประสาทสั มผัสในผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบปลา
Effect of Fishbone and Herbs on Calcium and Sensory Evaluation in Fish Cracker
วชิรญา เหลียวตระกูล1* วิจิตรา เหลียวตระกูล1 และ ยุพิน พูนดี2
Vachiraya Liaotrakoon1* Wijitra Liaotrakoon1 Yupin Phoondee2

บทคัดย่อ
การศึ กษาผลของก้างปลาและสมุน ไพรที่ มีผ ลต่อปริ ม าณแคลเซี ย มและการประเมิ นทางประสาทสัมผัส ของ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลา โดยใช้กา้ งปลาดุกที่เหลือทิ้งแล้วนามาอบแห้งบดให้ละเอียดและร่ อน ปริ มาณที่ใช้เท่ากับร้อยละ
0, 10, 20 และ 30 ทาการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนแบบ 5 คะแนน และวิเคราะห์ปริ มาณ
แคลเซียมด้วยเครื่ อง Atomic absorption spectrophotometry (AAS) โดย Flame technique ผลการทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ทางด้านประสาทสัมผัสทุกด้านของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาที่ เสริ มก้างปลาร้อยละ 20 ได้มากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (P0.05) แล้วนาไปวิเคราะห์หาปริ มาณแคลเซี ยม พบว่า ข้าวเกรี ยบปลาชุดควบคุมที่
ไม่ ไ ด้ใ ส่ ก้า งปลา มี ป ริ ม าณแคลเซี ย มเท่ า กับ 58.5 mg/kg DW และข้า วเกรี ยบปลาใส่ ก้างปลาร้ อ ยละ 20 จะมี ป ริ มาณ
แคลเซียม 7,700 mg/kg DW (ร้อยละ 0.77) การศึกษาผลของปริ มาณสมุนไพรในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลา ได้แก่ กระเพรา
และขมิ้น ในปริ มาณร้อยละ 5, 10 และ 15 พบว่าคะแนนเฉลี่ยทางด้านสี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และความชอบรวมของ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเสริ มก้างปลาร้อยละ 20 และ ผสมขมิ้นร้อยละ 15 ได้มากที่สุดอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย
ละ 95 (P0.05)
คาสาคัญ : ก้างปลา, สมุนไพร, แคลเซียม, ข้าวเกรี ยบปลา, การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
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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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บทนา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ข ้า วเกรี ย บปลา (Fish cracker) มี ส ารอาหารประเภทคาร์ โ บไฮเดรทเป็ นส่ ว นประกอบหลัก ส่ ว น
สารอาหารอื่น ๆ มีอยู่จะค่อนข้างน้อย เป็ นอาหารขบเคี้ยว (Snack food) ชนิ ดหนึ่ ง ที่ นิยมบริ โภคกันอย่างแพร่ หลายและ
สามารถได้ง่ายในแถบอาเซี ยน มีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไป ในมาเลเซี ยเรี ยก “Keropok” อินโดนี เซี ยเรี ยก “Krupuk” ใน
ฟิ ลิปปิ นส์เรี ยก “Pinniping” ในไทยเรี ยก “ข้าวเกรี ยบ” ในประเทศตะวันตก ข้าวเกรี ยบจัดอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ก่ ึงแห้ง (Fennema,
1996; Lachmann, 1969) ผลิ ต จากแป้ ง มันส าปะหลังและส่ ว นผสมอื่ น ๆ ได้แ ก่ กุ้ง ปลา กระเที ย ม พริ กไทย เกลื อ หรื อ
สมุนไพรต่างๆ นามาทาการนวดผสมจนเข้าเป็ นเนื้ อเดียวกัน จากนั้นขึ้นรู ป แล้วนึ่ งให้สุก แช่เย็น หั่นเป็ นชิ้นบางๆ แล้วจึง
นาไปทาให้แห้ง โดยก่อนนาไปบริ โภคนาไปทอด
แคลเซี ยมถือได้วา่ เป็ นสารอาหารที่มีความสาคัญและจาเป็ นต่อการเสริ มสร้างกระดูกและฟัน (นิ ธิยา, 2539) ซึ่ งคน
ส่วนใหญ่มกั จะได้รับแคลเซียมจากการดื่มนมเป็ นส่วนใหญ่ แต่คนไทยมักจะไม่นิยมดื่มนม ได้มีการศึกษาถึงการนาปลาป่ น
มาใช้ผลิตขนมอบกรอบ ด้วยกระบวนการเอ็กทรู ชนั่ โดยปริ มาณปลาป่ นที่ใช้คือร้อยละ 15 ซึ่ งเป็ นระดับที่เหมาะสมในการ
เสริ มขนมอบและการเตรี ย มกระดู กปลาโอแถบผงเพื่อเสริ มในคุ กกี้ ด้วยเหตุน้ ี จึงเห็ นสมควรเสริ ม แคลเซี ย มลงไปใน
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบ
ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงได้ทาการเสริ มแคลเซี ยมจากก้างปลาและสมุนไพรลงไปในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลา ได้แก่
ขมิ้นและใบกระเพรา เนื่ องจากว่าเป็ นพืชสมุนไพรที่หาง่ายและราคาถูก ยังช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้านสมุนไพร และ
เป็ นทางเลือกใหม่สาหรับผูบ้ ริ โภค ช่วยส่ งเสริ มให้เกษตรกรไทยมี รายได้จากการปลูกผักเพิ่มมากขึ้นการเพิ่มคุณค่าทาง
อาหารและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบ รวมทั้งเป็ นการนาวัตถุดิบที่ เหลื อใช้และวัตถุดิบท้องถิ่ นมาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดได้อีกด้วย

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดบิ
1.1 การเตรี ยมเนื้ อปลาดุก โดยนาปลาดุกมาล้าง ผ่าท้อง ควักไส้ แล่เนื้ อปลาขูดเอาแต่เนื้ อ นามาต้มสุ ก
แล้วตาให้ละเอียด
1.2 การเตรี ยมก้างปลา โดยนาก้างปลาที่เหลือจากการแล่เนื้อมาล้างให้สะอาดแล้วนาไปต้มให้เดือด แล้ว
นามาล้างเศษเนื้อที่ติดออกจากก้างให้หมด แล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง จากนั้นนาไปบด
แล้วอบอีก 2 ชัว่ โมง
1.3 การเตรี ยมส่วนผสมอื่นๆ โดยเตรี ยมส่วนผสมที่เหลือตามสูตรข้าวเกรี ยบ
2. วิธีการศึกษาทดลอง
2.1 การศึ กษาผลของก้างปลาที่มีผลต่อปริ มาณแคลเซี ยมและการประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขา้ ว
เกรี ยบปลา โดยใช้สูตรดังตารางที่ 1 ซึ่ งทดลองใช้กา้ งปลาร้อยละ 10, 20 และ30 เพื่อเปรี ยบเที ยบกับข้าวเกรี ยบปลาสู ตร
พื้นฐาน (ชุดควบคุม) โดยจะเทียบกับแป้ งมัน 100 กรัม
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ตารางที่ 1 สูตรพื้นฐานและปริ มาณส่วนผสมที่ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาผสมแคลเซียม
สิ่ ง
ปริ มาณส่วนผสม (กรัม)
ทดลอง
แคลเซียม แป้ งสาลี แป้ งมัน เนื้อปลา พริ กไทย น้ าตาลทราย เกลือ
ที่
1
0
100
15
35
5
10
10
2
10
90
15
35
5
10
10
3
20
80
15
35
5
10
10
4
30
70
15
35
5
10
10
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กระเทียม

น้ าเปล่า

4
4
4
4

5
5
5
5

กระบวนการทาข้ าวเกรียบปลาเสริมแคลเซียม
แป้ งมัน, พริ กไทย, กระเทียม, เกลือ, น้ าตาล
คลุกเคล้าให้เข้ากัน

*(ก้างปลา)

น้ าร้อน
นวดผสม
นึ่งให้สุก ประมาณ 1 ชัว่ โมง
แช่เย็นเพื่อให้แข็งตัวประมาณ 1 คืน
นามาหัน่
นาไปอบที่อุณหภูมิประมาณ 60 – 70 ํ ซ เป็ นเวลาประมาณ 5 ช.ม.
นามาทอดที่อุณหภูมิประมาณ 175 – 180

ซ ใช้เวลาประมาณ 4 – 5 วินาที

จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็น
บรรจุ
ภาพที่ 1 กรรมวิธีการผลิตข้าวเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซียม
นาผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาที่ได้มาทาการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized
Complete Block Design (RCBD) ประเมินค่าทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 5-Point Hedonic Scale Test โดยใช้ผทู ้ ดสอบ 15 คน
วิเคราะห์ ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 ผลที่ ได้นามาวิเคราะห์ ค่าทางสถิ ติ ใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS Version 10.0 และเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan Multiple Rank Test (DMRT) ทาการ
เลือกผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาที่ ผสมแคลเซี ยมที่ดีที่สุดในการทดลองมาทาการวิเคราะห์หาปริ มาณแคลเซี ยมด้วยวิธีการ
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ตรวจสอบคือ การย่อยตัวอย่างด้วยกรด HNO3 และ HClO4 ด้วยเครื่ อง Atomic absorption spectrophotometry (AAS) โดย
Flame technique และทาการศึกษาชนิดและปริ มาณสมุนไพรที่เหมาะสมในการทาผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาต่อไป
2.2 ศึกษาอัตราส่ วนของสมุนไพรที่เหมาะสมที่ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ แคลเซี ยม เป็ น
การศึกษาอัตราส่ วนที่เหมาะสมของใบกระเพราและขมิ้นบดละเอียด โดยใช้อตั ราส่ วนของใบกระเพราบดละเอียดร้อยละ 5
,10 และ 15 โดยเที ยบกับแป้ งมัน100 กรั มโดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)
ประเมินค่าทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 5-Point Hedonic Scale Test และเรี ยงลาดับความชอบ (Ranking Test) โดยใช้ผทู ้ ดสอบ
15 คน วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ผลที่ได้นามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS Version10.0และเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan Multiple Rank Test (DMRT)

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการศึกษาปริมาณของก้ างปลาทีเ่ หมาะสมทีใ่ ช้ ในการทาผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบปลาเสริมแคลเซียม
การศึกษาปริ มาณของก้างปลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซี ยม โดยใช้ปริ มาณ
ก้างปลาร้อยละ 0 (ชุดควบคุม), 10, 20 และ 30 ทาการทดลองโดยการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส ได้แก่ สี กลิ่น รสชาติ
ความกรอบ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม วิธีการให้คะแนน 5 คะแนน (5 points hedonic scoring test) ใช้ผูท้ ดสอบ
จานวน 15 คน (ดังตารางที่ 2) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทางด้านสี และกลิ่นที่ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (P>95) โดยคะแนนเฉลี่ยทางด้านสี ของข้าวเกรี ยบปลาที่ผสมก้างปลาร้อยละ 20 ได้คะแนนความชอบ
เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.47±0.62 คะแนน เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบที่ได้มีสีเหลืองทอง ส่ วนข้าวเกรี ยบปลาชุดควบคุม
และข้าวเกรี ยบปลาที่ผสมก้างปลาร้อยละ 10 มีสีเหลืองอ่อนมากค่อนข้างขาว และข้าวเกรี ยบปลาที่ผสมก้างปลาร้อยละ 30
มีสีคล้ า ทาให้ดูไม่น่ารับประทาน ส่วนทางด้านกลิ่น ข้าวเกรี ยบปลาที่ผสมก้างปลาร้อยละ 0 ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ
3.70±0.96 คะแนน คือ เมื่อทาการเสริ มก้างปลาลงในผลิตภัณฑ์ กลิ่นคาวปลาจะเพิ่มมากขึ้น ด้านรสชาติ พบว่า ข้าวเกรี ยบ
ปลาที่ไม่ได้ผสมก้างปลาได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (P0.05) เท่ากับ
3.60±0.99 คะแนน รองลงมาคือผสมก้างปลาร้อยละ 20 เท่ากับ 3.00±1.15 คะแนน ส่วนก้างปลาร้อยละ 10 และ 30
ได้
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 2.80±1.06 คะแนนด้านความกรอบ เนื้ อสัมผัส และความชอบรวมของข้าวเกรี ยบปลาที่ผสม
ก้างปลาชุดควบคุมไม่แตกต่างกับข้าวเกรี ยบปลาที่ผสมก้างปลาร้อยละ 20 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย
ละ 95 (P>95) ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาที่ผสมก้างปลา เมื่อทาการเพิ่มปริ มาณก้างปลา จะส่งผลต่อความกรอบและเนื้อสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์ คือความกรอบลดลงและเปลี่ยนเป็ นแข็งแทน การศึกษาปริ มาณก้างปลาที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบ
ปลา จากผลการทดลองข้างต้น ผูท้ าการทดลองได้เลือกผลิตภัณฑ์ข า้ วเกรี ยบปลาผสมก้างปลาร้อยละ 20 เพื่อนามาใช้ในการ
ทดลองขั้นตอนต่อไป
ตารางที่ 2 คะแนนการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซียมจากก้างปลา
ก้างปลา
สี
กลิ่น
รสชาติ
ความกรอบ
เนื้อสัมผัส
ชอบรวม
(ร้อยละ)
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
หมายเหตุ:- ตัวเลขที่แสดงในตารางเป็ นตัวเลขเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแต่ละแถวแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื้อมัน่ ร้อยละ 95 (P0.05)
2. ผลการศึกษาปริมาณแคลเซียมของข้ าวเกรียบปลาเสริมแคลเซียม
การศึ กษาปริ มาณแคลเซี ยมในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเสริ มแคลเซี ยม โดยใช้ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเสริ มแคลเซี ยม
ที่เสริ มก้างปลาร้อยละ 0 (ชุดควบคุม) และ ร้อยละ20 ที่ได้จากการทดลองขั้นตอนที่ 1 มาทาการศึกษา ด้วยวิธีการตรวจสอบ
คือ การย่อยตัวอย่างด้วยกรด HNO3 และ HClO4 วัดปริ มาณแคลเซียม ด้วยเครื่ อง AAS โดย Flame technique (ดังตารางที่ 3)
พบว่า ปริ มาณแคลเซี ยมของชุดควบคุม คือร้อยละ 0 ได้เท่ากับ 58.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของน้ าหนักแห้ง และที่ระดับร้อยละ
20 ได้เท่ ากับ 7,700 มิ ลลิ กรั ม/กิ โลกรั มของน้ าหนักแห้ง โดยจะเห็ นได้ว่าเมื่ อเสริ มก้างปลาในผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลา
ปริ มาณแคลเซียมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่ถา้ ใส่กา้ งปลาปริ มาณที่มากขึ้นเรื่ อย ๆ จะทาให้ลกั ษณะของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบ
ปลาแข็งและกระด้างขึ้น จนไม่เป็ นที่ยอมรับ
ตารางที่ 3 ปริ มาณแคลเซียมในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซียม
ชนิดตัวอย่าง

ปริ มาณ Ca (mg/kg DW)

ข้าวเกรี ยบ control

58.5

ข้าวเกรี ยบเสริ มก้างปลา 20%
7,700 (0.77%)
3. ผลการศึกษาปริมาณและชนิดของสมุนไพรทีเ่ หมาะสมทีใ่ ช้ ในการทาผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบเสริมแคลเซียม
การศึ กษาปริ มาณและชนิ ดของสมุนไพรที่ เหมาะสมที่ ใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเสริ มแคลเซี ยม โดยใช้
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเสริ มแคลเซี ยม ที่เสริ มก้างปลาร้อยละ 20 มาทาการศึกษา สมุนไพรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ขมิ้นและ
กระเพรา ปริ มาณร้อยละ 5, 10 และ 15 ทาการทดลองโดยการประเมินค่าทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 5-Point Hedonic Scale
Test โดยใช้ผูท้ ดสอบ 15 คน (ดังตารางที่ 5) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทางด้านสี ของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเสริ มแคลเซี ยม ผสม
ขมิน้ ร้อยละ 30 ได้มากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (P0.05) เท่ากับ 4.270.70 คะแนน เนื่องจากสี
ของขมิ้นทาให้ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบมีสีเหลืองสวย เข้ม เมื่อทอดแล้วสี ยงั คงเป็ นสี เหลืองเข้มอยู่ รองลงมาได้แก่ ชุดควบคุม,
กระเพราร้อยละ 30, 20, 10, ขมิ้นร้อยละ 20 และ 10 ตามลาดับ โดยได้คะแนนเท่ากับ 4.130.99, 4.130.74, 3.601.05,
3.530.91, 3.131.12 และ 3.070.88 คะแนน ตามลาดับ ด้านกลิ่น รสชาติ และความชอบรวมของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบ
เสริ มแคลเซียมผสมสมุนไพรชุดควบคุม ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (P0.05)
เท่ากับ 4.470.63, 4.330.61 และ 4.600.50 คะแนน ตามลาดับ อาจเป็ นเพราะกลิ่นฉุ นและรสชาติที่ฝาดเฝื่ อนของขมิ้น
และกระเพราทาให้คะแนนเฉลี่ยทางด้านกลิ่น รสชาติ และความชอบรวมน้อยกว่าชุดควบคุมที่ไม่ได้ผสมสมุนไพรเลย ส่วน
ทางด้านความกรอบและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซียม ที่ผสมสมุนไพรทุกชุดการทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยที่ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (P>0.05) แสดงว่าสมุนไพรที่ผสมลงไปใน
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซียมไม่มีผลต่อความกรอบและเนื้อสัมผัสของข้าวเกรี ยบ
ดังนั้นในการศึ กษาปริ ม าณและชนิ ดของสมุนไพรที่ เหมาะสมที่ ใ ช้ในการท าผลิ ต ภัณฑ์ข ้า วเกรี ยบเสริ มแคลเซี ย มและ
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ ชะลอการหื น จากผลการทดลองข้างต้นดังกล่าว ผูท้ าการวิจยั ได้เลือก ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเสริ มแคลเซียม
ที่ผสมขมิ้นปริ มาณร้อยละ 15 และกระเพราร้อยละ 15 ไปใช้ในการทดลองขั้นตอนต่อไป
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ตารางที่ 4 คะแนนการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซียมจากก้างปลา
สมุนไพร
สี
กลิ่น
รสชาติ
ความกรอบ
เนื้อสัมผัส
ชอบรวม
(ร้อยละ)
ชุดควบคุม (0) 4.130.99a 4.470.63a 4.330.61a 4.470.63ns 4.200.67ns 4.600.50a
ขมิ้น (5)
3.070.88b 3.070.88bc 3.730.59b 4.130.63ns 3.870.74ns 4.130.83ab
ขมิ้น (10)
3.131.12b 3.400.91b 4.130.63ab 4.070.70ns 3.870.91ns 4.070.70ab
ขมิ้น (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
หมายเหตุ: - ตัวเลขที่แสดงในตารางเป็ นตัวเลขเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแต่ละแถวแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื้อมัน่ ร้อยละ 95 (P0.05)

สรุ ปผลการวิจัย
การศึ กษาปริ มาณแคลเซี ยมจากก้างปลาที่ เสริ มในตัวผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลา พบว่าผูท้ ดสอบให้คะแนนการ
ยอมรับสู ตรที่ใช้ปริ มาณก้างปลาร้อยละ 20 มากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 (P0.05)
และจากผลการวิเคราะห์ หาปริ มาณแคลเซี ยมของข้าวเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซี ยม พบว่าผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ ม
แคลเซี ยมชุ ดควบคุ ม มี ปริ มาณแคลเซี ยม 58.5 mg/kg DW และข้าวเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซี ยมร้ อยละ 20 จะมี ปริ มาณ
แคลเซี ยม 7,700 (0.77 เปอร์ เซ็ นต์ ) mg/kg DW จากการศึ กษาผลของชนิ ดและปริ มาณสมุน ไพรที่ เหมาะสมที่ ใ ช้ใ น
ผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซี ยม พบว่าข้าวเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซี ยมที่ ใส่ ขมิ้นร้ อยละ 15 เหมาะสมมากที่ สุด
โดยเมื่อเสริ มปริ มาณแคลเซียมจากก้างปลาเพิม่ ขึ้นจะทาให้ปริ มาณแคลเซียมในผลิตภัณฑ์เพิม่ ขึ้นด้วย ซึ่งจะทาให้ขา้ วเกรี ยบ
ปลาเสริ มแคลเซียมมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น
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อิทธิพลของอีริทรีทอล-ซู คราโลสและสารให้ ความคงตัว
ต่ อคุณภาพของนา้ เสาวรสพร้ อมดื่ม
The Effect of Erythritol-Sucralose and Stabilizers
on the Quality of Ready to Drink Passion Fruit Juice
ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ1* สุรียพ์ ร ละมูลเจริ ญ1 อรทัย ชัยยา1 และ ญาดา คาลือมี2
Teeravat Tepjaikad1* Sureeporn Lamooncharoeng1 Orthai Chaiya1 and Yada Khamluemee2

บทคัดย่อ
การศึกษาอิทธิ พลของสารให้ความหวานและสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่ม เมื่อนา
น้ าเสาวรส (ความเข้มข้นร้อยละ 15.38) มาคัดเลือกการเติมสารให้ความหวานอีริทรี ทอลผสมซูคราโลส พบว่าการเติมร้อยละ
2 ได้รับคะแนนความชอบรวมเฉลี่ยดีกว่าการใช้ร้อยละ 1.5 และ 2.5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) การคัดเลือกสารเพิ่ม
ความคงตัว 3 ชนิ ด (ผงบุก คาร์ ราจีแนน และผงบุกผสมคาร์ ราจีแนน) ในปริ มาณร้ อยละ 0.1 และ 0.2 จัดสิ่ งทดลองแบบ 3x2
Factorial in CRD พบว่าการใช้ผงบุกผสมคาร์ ราจี แนนร้อยละ 0.1 ผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสที่ พฒั นาได้มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) กับสิ่ งทดลองอื่น โดยผลิตภัณฑ์มีสีเหลือง ค่าสี L*, a*, b* เท่ากับ 87.51±0.43 1.75±0.04 และ
21.80±0.07 ความข้นหนืด 5.00±0.35 เซนติพอยส์ ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด ปริ มาณกรดทั้งหมด (ร้อยละ) และค่า
ความเป็ นกรดด่าง มีค่าเท่ากับ 2.72±0.01 องศาบริ กซ์, ร้อยละ 0.44±0.01 และ 4.92±0.06 ตามลาดับ ส่ วนปริ มาณวิตามินซี
ทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) คะแนนความชอบเฉลี่ยทางด้านประสาทสัมผัสจากการทดสอบความชอบ
แบบ 9 ระดับคะแนน ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสหวาน รสเปรี้ ยว ลักษณะเนื้ อสัมผัส ความข้นหนื ด ความคงตัว และ
ความชอบรวม เท่ากับ 7.17, 7.03, 7.30, 6.93, 6.83, 7.03, 6.80, 6.93 และ 7.30 คะแนน (ชอบปานกลาง-ชอบมาก) ตามลาดับ
การทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค (N=200 คน) ต่อผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่ มที่ พฒั นาได้ดว้ ยวิธี Central Location
Test ในพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ผูบ้ ริ โภคยอมรับผลิตภัณฑ์ร้อยละ 96.5 และสนใจซื้ อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 82.5 (10
บาท/140 มิลลิลิตร)
คาสาคัญ : น้ าเสาวรส, อีริทรี ทอล, ซูคราโลส, ผงบุก, คาร์ราจีแนน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

686

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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บทนา
การบริ โภคน้ าผักผลไม้ มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ จากสภาพความเป็ นอยู่ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดจนความรู ้ ความเข้าใจในความสาคัญของการดู แลสุ ขภาพเพิ่มขึ้ น ทาให้อุตสาหกรรมผลิ ตน้ าผัก น้ าผลไม้
เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ผูป้ ระกอบการจึงนาเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศ รวมทั้งผสมผสานผลไม้ต่างชนิด เพื่อสร้าง
ความน่ าสนใจและความแปลกใหม่ เสาวรสเป็ นผลไม้ชนิ ดหนึ่ งที่ถูกนามาแปรรู ปเป็ นน้ าผลไม้ และเป็ นที่ นิยมของ
ผูบ้ ริ โภคอย่างแพร่ หลาย ทั้งนี้ เพราะกลิ่นหอมและรสชาติที่ถูกปาก รวมทั้งมีคุณค่าทางอาหารอีกด้วย พบวิตามินเอซึ่ง
ช่วยในการบารุ งสายตาและผิวพรรณในปริ มาณสู ง มีวิตามินซี ถึง 39.1 มก./100 กรัมเสาวรส ซึ่ งมีปริ มาณสู งกว่าในน้ า
มะนาว นอกจากนี้ยงั มีรายงานถึงสารประกอบต่างๆ จากเมล็ดในเนื้อเสาวรสที่สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้อรา
ได้ พร้ อมทั้งมี สรรพคุ ณช่ วยแก้อาการนอนไม่หลับ ลดระดับไขมันในเส้นเลื อดและลดแนวโน้มของการเกิ ดโรค
กระเพาะปั สสาวะอักเสบอีกด้วย ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจเรื่ องสุ ขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะปั ญหาน้ าหนักตัวที่
เพิ่มขึ้นที่ เป็ นผลจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่ มีปริ มาณน้ าตาลมาก ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึ ง
สนใจศึ กษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่ มที่ ใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลที่ ไม่ให้พลังงานแต่ให้
ความหวานเทียบเท่ากับน้ าตาล เพื่อเป็ นแนวทางการดูแลสุ ขภาพและเลือกใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งการใช้สาร
ให้ความคงตัว เพื่อทาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดี เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภค โดยมีขอบเขตการศึกษาที่สาคัญคือ การใช้
สารให้ความหวานอีริทรี ทอล-ซูคราโลส สารให้ความคงตัวคือ ผงบุก กับคาร์ ราจีแนน ในปริ มาณที่เหมาะสม เพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่มที่มีคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่ดี
เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคในระดับที่น่าพอใจ ตามลาดับ
เสาวรส หรื อ กะทกรกฝรั่ง (passion fruit) เป็ นพืชในตระกูล Passifloraceae ประเทศไทยมีพืชตระกูลเดียวกัน
คือ กะทกรก (Passiflora foetida) สุคนธรส (Passiflora quadragunlaris) และเสาวรส (Passiflora laurifolia) ถิ่นกาเนิด
ดั้งเดิมของเสาวรสอยูบ่ ริ เวณตอนใต้ของประเทศบราซิล เริ่ มมีการแพร่ ขยายไปปลูกในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ไต้หวันและ
ฮาวาย ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 19 เป็ นต้นมา ประเทศไทยนาพันธุ์เสาวรสเข้ามาปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 มีชื่อเรี ยกต่างๆ
กัน เช่น เสาวรส กะทกรกยักษ์ กะทกรกฝรั่ง กะทกรกสี ดา และเสาวรสสี ดา เป็ นต้น (ธงชัย, 2533) ปัจจุบนั เสาวรสที่
ปลูกกันมากมี 3 พันธุ์ (ลพ, 2545) ได้แก่ พันธุ์ผลสี ม่วง (Passiflora edulis Sims) เมื่อผลสุกจะมีสีม่วงเข้มผิวเป็ นมัน ผล
มีลกั ษณะกลมหรื อเป็ นรู ปไข่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-5 เซนติเมตร น้ าจากผลพันธุ์สีม่วงมีรสชาติดีกว่าพันธุ์สี
เหลือง เป็ นกรดต่า สี สวยและหวาน เหมาะสาหรับรับประทานสด พันธุ์ผลสี เหลือง (Passiflora edulis f. flavicarpa) เมื่อ
ผลสุกจะมีสีเหลืองขมิ้น ผิวเป็ นมัน มีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์ผลสี ม่วง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-7 เซนติเมตร น้ าคั้นของ
พันธุ์น้ ีมีกรดมากเหมาะสาหรับส่งเข้าโรงงาน เพื่อแปรรู ปมากกว่ารับประทานผลสด พันธุ์ผลลูกผสม เป็ นพันธุ์ที่เกิด
จากการผสมระหว่างพันธุ์ผลสี ม่วงกับพันธุ์ผลสี เหลือง มีลกั ษณะผลใหญ่ ให้ผลดก ผสมตัวเองได้ มีรกห่อหุม้ เมล็ดมาก
เปลือกบาง มีลูกกลมหรื อลูกยาวรี เหมาะสมสาหรับอุตสาหกรรมทาน้ าเสาวรส เพราะสามารถเก็บผลผลิตป้ อนโรงงาน
ได้ท้ งั ปี
อีริทรี ทอล (Erythritol) จัดเป็ นน้ าตาลแอลกอฮอล์ (Sugar alcohol) ซึ่ งได้รับการรับรองจากองค์กรอาหาร
และยา (อย.) ของสหรัฐอเมริ กา (US FDA) ให้ใช้เป็ นสารให้ความหวานได้ โดยน้ าตาลอีริทริ ทอลจะให้ความหวานที่
ระดับร้อยละ 60-70 ของน้ าตาลทราย (Sucrose) แต่ให้พลังงานแคลลอรี่ ต่ามาก ที่ 0.2 กิโลแคลอรี่ ต่อกรัม (kCal/g) ซึ่ ง
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ต่ากว่าคาร์โบไฮเดรตทัว่ ไปถึงร้อยละ 95 และไม่มีผลต่อระดับน้ าตาลในกระแสเลือด การผลิตอีริทรี ทอลในเชิงพาณิ ชย์
ได้มาจากการนากลูโคส (Glucose) ไปหมักด้วยยีสต์ (Yeast) อีริทรี ทอลเมื่อละลายน้ าแล้วจะดูดความร้อน ทาให้รู้สึก
เย็นเมื่อสัมผัส ทางผูผ้ ลิต จึงมักจะนาอีริทรี ทอลไปผสมในสิ นค้าประเภทเครื่ องดื่มดับกระหาย หรื อผสมกับสารแต่ง
กลิ่น แต่งรส เช่นมินต์ ซึ่ งต้องการให้สินค้าให้รสสัมผัสเย็นสดชื่น นอกจากนี้ ยงั มีการใช้อีริทรี ทอล (Erythritol) ผสม
กับ สารสกัด หญ้า หวาน (Stevia) ผสมลงในอาหารเพื่ อ ให้ ไ ด้ร สชาติ ที่ ใ กล้เ คี ย งกับ น้ าตาลทราย อี ริ ทรี ทอลมี
ความสามารถในการละลายในน้ าต่ากว่าน้ าตาลทราย ดังนั้น ในอาหารบางชนิ ด อาจจาเป็ นต้องผสมอีริทรี ทอลกับตัว
พาอื่นๆ เพื่อช่วยให้ละลายได้มากยิง่ ขึ้น (นิรนาม, ม.ป.ป.)
ซู คราโลส (sucralose) ให้ความหวาน 600 เท่าของน้ าตาลซูโครส มีรสชาติคล้ายคลึงกับน้ าตาลไม่ก่อให้เกิด
โรคฟันผุและไม่ทาให้เกิดรสขมหรื อเฝื่ อนติดปลายลิ้น องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริ กา(FDA) ได้อนุญาตให้
ใช้ซูคราโลสเป็ นสารให้ความหวาน (Shankar et al., 2013) เพื่อใช้ทดแทนน้ าตาลในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิ ด เช่น
อาหารกระป๋ อง ไอศกรี ม ขนมขบเคี้ยว หมากฝรั่ง ลูกกวาด เครื่ องดื่มต่างๆ และน้ าตาลสาหรับโรยหน้าขนม เป็ นต้น
ปริ มาณที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริ กาอนุญาตให้บริ โภคได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดอันตรายใดๆ (ADI)
คือ ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน (วรรณคล, 2551)
อีริทรี ทอล-ซูคราโลส (erythritol-sucralose) เป็ นสารรวมระหว่างน้ าตาลแอลกอฮอล์ (sugar alcohol) อีริทรี
ทอลและสารให้ความความหวานยิ่งยวด (intense sweetener) ซู คราโลส มีความหวานมากกว่าซู โครส 8 เท่าและให้
พลังงานน้อยกว่า 0.18 กิโลแคลอรี ต่อกรัม จึงเป็ นน้ าตาลที่เลือกใช้แทนซูโครสในผลิตภัณฑ์ของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ปั จจุบนั นี้มีขายตามท้องตลาด (ณัฐรัตน์, 2555)

วิธีดาเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 ศึ กษาสารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลที่ มีผลต่อน้ าเสาวรสพร้ อ มดื่ ม โดยนาน้ าเสาวรสแท้ที่
จาหน่ายทางการค้า (จัดจาหน่ายโดย บริ ษทั แมคโคร ลาปาง) ที่เก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง บรรจุในถุงพลาสติก (ขนาด
1 กิโลกรัม) มาทาการละลายน้ าแข็ง (อุณหภูมิตเู ้ ย็น) เรี ยบร้อยแล้ว ตรวจสอบคุณภาพทางด้านกายภาพและเคมี ในด้าน
ค่าสี (L* a* b* ) ด้วยเครื่ องวัดค่าสี ยี่ห้อ Hunter Lab รุ่ น Color Quest XE (USA) ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ด้วยเครื่ องวัด
ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง (Sanmin รุ่ น XE – 620 Pen Type pH Tester -USA) ปริ ม าณของแข็ง ที่ ล ะลายได้ใ นทั้ง หมด
(องศาบริ กซ์) โดยใช้ Hand Refractometer (ATAGO รุ่ น N-3E-USA) ปริ มาณกรดทั้งหมด และปริ มาณวิตามินซี โดย
วิธีการ Titration ตามวิธี AOAC (2000)
จากนั้นผลิตน้ าเสาวรสพร้ อมดื่ ม โดยทาการผสมน้ าเสาวรสแท้กบั น้ าสะอาด (ความเข้มข้นร้อยละ 15.38
(w/w)) เติมสารให้ความหวาน คือ อีริทรี ทอลผสมซูคราโรสที่ความเข้มข้น 3 ระดับ คือร้อยละ 1.5 2 และ 2.5 ของน้ า
เสาวรสทั้งหมด โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (CRD) นามาผสมกับน้ าเสาวรสให้เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน และ
กาหนดปริ มาณกรดทั้งหมด (ในรู ปกรดซิ ตริ ก) ของน้ าเสาวรสในช่ วงร้ อยละ 0.3-0.6 (คณาจารย์ สถาบันวิจัยและ
ฝึ กอบรมเกษตรลาปาง, 2545) ทาการพาสเจอร์ ไรซ์ ที่ อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 15 นาที จากนั้นบรรจุใน
ขวดพลาสติก ขนาด 150 มิลลิลิตร ที่ผ่านการลวกฆ่าเชื้อ ปิ ดฝา แล้วจึงทาให้เย็นทันที จากนั้นนามาตรวจสอบคุณภาพ
ทางกายภาพและทางเคมี พร้ อมทั้งประเมิ นคุ ณภาพทางประสาทสัมผัส ด้วยการทดสอบความชอบแบบ 9 Point
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Hedonic Scaling Test (คะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมากที่สุด คะแนน 9 หมายถึง ชอบมากที่สุด) ด้านลักษณะปรากฏ สี
กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และการยอมรับรวม โดยผูท้ ดสอบชิมจานวน 30 คน แล้วจึงทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
(Analysis of variance) ด้า นคุ ณภาพทางกายภาพและเคมี ตามแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (CRD) ข้อ มู ลทาง
ประสาทสัมผัสวิเคราะห์ตามแผนการทดลองแบบสุ่ มในบลอคสมบูรณ์ (RCBD) วิเคราะห์ค่าความแตกต่างสิ่ งทดลอง
ด้วยวิธี Duncan’ s new multiple rang test เพื่อคัดเลือกสิ่ งทดลองที่มีเหมาะสม และได้รับการยอมรับจากผูท้ ดสอบชิม
มากที่สุดไปศึกษาต่อไป
ตอนที่ 2 ศึกษาการใช้สารให้ความคงตัวในปริ มาณที่เหมาะสมต่อน้ าเสาวรสพร้อมดื่ม โดยใช้ชนิ ดของสาร
ให้ความคงตัวในปริ มาณที่ เหมาะสมสาหรั บผลิ ตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่ ม ได้แก่ ผงบุ ก คาร์ ราจี แนน และผงบุก
ร่ วมกับคาร์ ราจี แนน วางแผนการทดลองแบบ 3x2 Factorial in CRD วิเคราะห์ความแตกต่างของสิ่ งทดลองโดยวิธี
DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) โดยกาหนดระดับของปั จจัยในการศึกษา คือ ปั จจัยที่ 1 ชนิดของสารให้
ความคงตัว (A) ได้แก่ ผงบุก (a1), คาร์ ราจีแนน (a2) และผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนน (a3) ปั จจัยที่ 2 ปริ มาณการใช้สาร
ให้ความคงตัว (B) ได้แก่ ร้อยละ 0.1 (b1) และร้อยละ 0.2 (b2) คัดเลือกสิ่ งทดลองที่ดีที่สุดมาเปรี ยบเทียบกับตัวอย่าง
ควบคุม (ไม่ใช้สารให้ความคงตัว) วิเคราะห์ความแตกต่างของสิ่ งทดลองโดยวิธี DMRT (Duncan’s NEW Multiple
Range Test) จากนั้นนามาตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมี พร้อมทั้งประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ดัง
วิธีการเช่นเดียวกันในตอนที่ 1
ทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลทางสถิติ (Analysis of variance) ในด้านคุณภาพทางกายภาพและ
เคมี ตามแผนการทดลอง ส่ วนข้อมูลทางประสาทสัมผัสวิเคราะห์ตามการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD)
วิเคราะห์ค่าความแตกต่างสิ่ งทดลองด้วยวิธี Duncan’ s new multiple rang test เพื่อคัดเลือกสิ่ งทดลองที่มีคุณภาพที่ดี
และได้รับการยอมรับจากผูท้ ดสอบชิมมากที่สุดไป
ตอนที่ 3 การศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่มที่สัมพันธ์กบั ปั จจัยทางการ
ตลาด โดยทาการทดสอบแบบ Central Location Test (CLT) ใช้ผูบ้ ริ โภคในเขตพื้นที่อาเภอเมืองลาปาง จานวน 200
คน โดยนาเสนอตัวอย่างน้ าเสาวรสพร้อมดื่ ม กับแบบสอบถามร่ วมกับแบบประเมินความชอบต่อคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสด้วยวิธี Hedonic Scaling 9 Point ด้านคุณลักษณะ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบรวมของ
ผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่ม

ผลและวิจารณ์ผล
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลในน้ าเสาวรสพร้อมดื่ม
คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของน้ าเสาวรสแท้ก่อนการผลิต มีค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 59.64 ความเข้ม
ของสี แดง-เขียว (a*) เท่ากับ 17.35 และความเข้มของสี เหลือง- น้ าเงิน (b*) เท่ากับ 76.38 ด้านปริ มาณของแข็งที่ละลาย
ได้ท้ งั หมด (TSS) เท่ากับ 13.90 องศาบริ กซ์ ด้านปริ มาณกรดซิ ตริ กทั้งหมด (TA) เท่ากับร้อยละ 2.80 ด้านความเป็ น
กรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 2.39 และด้านปริ มาณวิตามินซีท้ งั หมด เท่ากับ 0.004 มิลลิกรัมต่อ 10 มิลลิลิตรตัวอย่าง
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สาหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่ม ที่ใช้สารให้ความหวานคือ อีริทรี ทอล-ซูคราโลสที่ความ
เข้มข้น 3 ระดับ คือร้อยละ 1.5 2 และ 2.5 ของน้ าเสาวรสทั้งหมด โดยกาหนดให้ปริ มาณกรดทั้งหมดในรู ปกรดซิตริ กอ
ยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.3-0.6 (คณาจารย์ สถาบันวิจยั และฝึ กอบรมเกษตรลาปาง, 2545 ) แสดงในตารางที่ 1 และ 2
ด้านค่าสี พบว่า ระดับอีริทรี ทอล-ซูคราโลสที่ร้อยละ 1.5, 2 และ 2.5 มีค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 83.26 81.74
และ 83.17 ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ที่ระดับร้อยละ 1.5 มีค่าความสว่าง (L*) มาก เนื่ องจาก มีผลึกของอีริทรี ทอล-ซู
คราโลสเกิ ดขึ้นมากพอจึ งทาให้มีค่าความสว่าง (L*) มาก (ณัฐรัตน์, 2555) ด้านค่าความเข้มของสี แดง-เขียว (a*) อยู่
ในช่วง 3.44 - 3.82 ส่ วนค่าความเข้มของสี เหลือง-น้ าเงิน (b*) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
อยูใ่ นช่วง 28.24 -30.30 ทั้งนี้ การใช้สารให้ความหวานที่ระดับร้อยละ 2 มีค่ามากที่สุด เมื่อใช้อีริทรี ทอล-ซูคราโลสที่
ร้อยละ 1.5 2 และ 2.5 ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด (TSS) ปริ มาณกรดซิ ตริ กทั้งหมด (TA) ค่าความเป็ นกรดด่าง และปริ มาณวิตามินซีท้ งั หมด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
สาหรับคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสจากผูท้ ดสอบชิมจานวน 30 คน พบว่า คะแนนความชอบด้าน
ลักษณะปรากฏสี รสชาติ เนื้ อสัมผัสและการยอมรับรวม ของผลิ ตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้ อมดื่ มที่ ระดับอีริทรี ทอล-ซู
คราโลสต่างกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ส่ วนด้านกลิ่นของผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่มที่มีระดับอี
ริ ทรี ทอล-ซูคราโลสร้อยละ 2 ได้คะแนนความชอบเฉลี่ยเท่ากับ 7.27 คะแนน ซึ่ งแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการใช้สารให้ความหวานในปริ มาณร้อยละ 1.5 และ 2.5 ตามลาดับ จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จึง
คัดเลือกน้ าเสาวรสพร้อมดื่มที่มีการใช้สารให้ความหวานแทนน้ าตาล ในระดับ ร้อยละ 2 ไปใช้ในการศึกษาชนิ ดและ
ระดับของสารให้ความคงตัวต่อไป
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการใช้สารให้ความคงตัวในปริ มาณที่เหมาะสมต่อน้ าเสาวรสพร้อมดื่ม
ผลของการใช้สารให้ความคงตัว 3 ชนิด (ผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนน) ในปริ มาณการ
ใช้ 2 ระดับ (ร้อยละ 0.1 ร้อยละ 0.2) แสดงในตารางที่ 3 พบว่า ชนิดของสารให้ความคงตัวมีผลต่อค่าความสว่าง (L*)
ค่าความเข้มของสี แดง-เขียว (a*) ค่าความเข้มของสี เหลือง-น้ าเงิน (b*) ค่าความข้นหนื ด ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้งหมด ปริ มาณกรดทั้งหมด(เทียบกับกรดซิ ตริ ก) และค่าความเป็ นกรด-ด่าง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) แต่ปริ มาณวิตามินซีท้ งั หมด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) สาหรับปริ มาณการใช้สารให้ความคงตัว
พบว่า ด้านค่าความสว่าง (L*) ค่าความเข้มของสี แดง-เขียว (a*) ค่าความเข้มของสี เหลือง-น้ าเงิน (b*) ความข้นหนื ด
ปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด ปริ มาณกรดทั้งหมด(เทียบกับกรดซิ ตริ ก) และค่าความเป็ นกรด-ด่าง และปริ มาณ
วิตามินซีท้ งั หมด ไม่มีความแตกต่างกันอย่ทางสถิติ (p>0.05) ส่วนปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างชนิดของสารให้ความคงตัว
และปริ มาณการใช้สารให้ความคงตัว พบว่าชนิ ดและปริ มาณของสารให้ความคงตัวที่ใช้แตกต่างกัน ทาให้ค่าความ
สว่าง (L*) ค่าความเข้มของสี แดง-เขียว (a*) ค่าความเข้มของสี เหลือง-น้ าเงิน (b*) ความข้นหนื ด ปริ มาณของแข็งที่
ละลายได้ท้ งั หมด ปริ มาณกรดทั้งหมด (เที ยบกับกรดซิ ตริ ก) และค่าความเป็ นกรด-ด่าง มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่ปริ มาณวิตามินซีท้ งั หมดไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.0
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ตารางที่ 1 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน้ าเสาวรสพร้อมดื่ม
ระดับของสาร
ให้ความหวาน
ค่าสี
(ร้อยละ)
L*

a*

b*
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ลักษณะทางกายภาพและทางเคมี
ปริ มาณของแข็งที่
ละลายได้ท้ งั หมด
(̊Brix)ns

ปริ มาณกรด
ทั้งหมด (%)ns

ความเป็ นกรดด่าง
(pH)ns

ปริ มาณวิตามินซีท้ งั หมด
(มิลลิกรัม/10มิลลิลิตร
ตัวอย่าง)ns

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
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
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
หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p≤0.05)
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 2 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ าเสาวรสพร้อมดื่มที่ใช้สารให้ความหวานในปริ มาณที่แตกต่างกัน
สิ่ ง
ชนิดของสารให้ความหวาน xปริ มาณ
ทดลอง
การใช้สารให้ความหวาน
ลักษณะปรากฎns
สี ns
กลิ่น*
รสหวานns
ลักษณะเนื้อ
(ร้อยละ)
สัมผัสns
1
อีริทรี ทอล-ซูคราโลส (1.5)
7.07±0.87
7.17±1.05
6.67±0.88b
7.10±1.00
6.70±1.18
a
2
อีริทรี ทอล-ซูคราโลส (2.0)
7.00±0.91
6.93±0.98
6.27±0.79
7.00±0.98
6.63±0.96
3
อีริทรี ทอล-ซูคราโลส (2.5)
6.97±1.00
7.03±1.13
6.93±1.60ab
6.63±1.50
6.50±1.11
หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p≤0.05)
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
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0.003±0.000
0.004±0.001
0.003±0.001

ความชอบ
รวมns
7.17±1.02
7.27±1.11
6.90±1.21
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ค่าความสว่าง (L*) ของสี น้ าเสาวรสพร้อมดื่ม พบว่า ผงบุกร้อยละ 0.1 มีค่าความสว่าง (L*) สู งที่สุด เท่ากับ
90.60 ซึ่ งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) กับผงบุก คาร์ ราจี แนน และผงบุกร่ วมกับคาร์ ราจี แนนที่ ระดับอื่นๆ
เนื่องจากสารให้ความคงตัว นอกจากจะให้ความคงตัวแก่ผลิตภัณฑ์แล้วยังช่วยในเรื่ องของการกระจายตัวของเนื้ อผสม
ในตัวของผลิตภัณฑ์อีกด้วย จึงทาให้มีค่าความสว่าง (L*) สูง ค่าความเข้มของสี แดง-เขียว (a*) พบว่า ผงบุกร่ วมกับคาร์
ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าความเข้มของสี แดง-เขียว (a*) สู งที่สุด เท่ากับ 1.75 ซึ่ งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05)
กับผงบุก คาร์ ราจีแนน และผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนนที่ระดับอื่นๆค่าความเข้มของสี เหลือง-น้ าเงิน (b*) พบว่า ผงบุก
ร่ วมกับคาร์ ราจีแนนร้อยละ 0.2 มีค่าความเข้มของสี เหลือง-น้ าเงิน (b*) สู งที่ สุด เท่ากับ 23.10 ซึ่ งมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p≤0.05) กับผงบุก คาร์ ราจีแนน และผงบุกร่ วมกับคาร์ ราจีแนนที่ระดับอื่นๆ ค่าความข้นหนื ด พบว่า ผงบุก
ร่ วมกับคาร์ ราจี แนนร้อยละ 0.1 มีค่าความข้นหนื ดสู งที่ สุด เท่ากับ 4.92 เซนติพอยส์ ซึ่ งมีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p≤0.05) กับผงบุก คาร์ ราจีแนน และผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนนที่ระดับอื่นๆ ด้านปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ท้ งั หมด
และด้านปริ มาณกรดทั้งหมด(เทียบกับกรดซิ ตริ ก) พบว่า ผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าปริ มาณของแข็งที่
ละลายได้ท้ งั หมดและปริ มาณกรดซิ ตริ กสู งที่ สุด เท่ ากับ 4.92 องศาบริ กซ์ และร้ อยละ 0.44 ตามลาดับ ซึ่ งมี ความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) กับผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนนที่ระดับอื่นๆ ด้านความเป็ นกรดด่าง พบว่า คาร์ ราจีแนนร้อยละ 0.1 และ 0.2 มีค่าความเป็ นกรด-ด่างสู งที่สุด เท่ากับ 2.91 ซึ่ งไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) กับผงบุกและผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนนที่ระดับอื่นๆ
จาการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่มทั้ง 6 สู ตร โดยการทดสอบ
ความชอบแบบ 9 Point Hedonic Scaling Test (ตารางที่ 4)
จากปั จจัยด้านชนิ ดของสารให้ความคงตัวที่ มีต่อผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่ ม ด้านลักษณะปรากฏ ด้าน
ความคงตัวและความชอบรวม พบว่า การใช้สารให้ความคงตัวทั้ง 3 ชนิด มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p≤0.05) ส่ วนด้านสี กลิ่น รสหวาน รสเปรี้ ยว ลักษณะเนื้ อสัมผัส และความข้นหนื ด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ด้านลักษณะปรากฏ ด้านความคงตัว และความชอบรวมพบว่า น้ าเสาวรสพร้อมดื่มที่ใช้ผงบุกร่ วมกับคาร์รา
จีแนนมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 6.98 6.68 และ 6.98 คะแนนตามลาดับ
ปั จจัยด้านปริ มาณการใช้สารให้ความคงตัว พบว่า ด้านลักษณะปรากฏ ด้านสี ด้านกลิ่น ด้านรสหวาน ด้านรส
เปรี้ ยว ด้านลักษณะเนื้ อสัมผัส ด้านความข้นหนื ด ด้านความคงตัวและความชอบรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ด้า นปฏิ กิ ริ ยาสัมพันธ์ ร ะหว่า งชนิ ดของสารให้ความคงตัว และปริ ม าณการใช้ส ารให้ความคงตัว พบว่า
ลักษณะปรากฏ ด้านกลิ่น รสหวาน รสเปรี้ ยว ลักษณะเนื้อสัมผัส ความข้นหนืด ความคงตัว และความชอบรวม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่ดา้ นสี ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
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ด้านลักษณะปรากฏ กลิ่น รสหวาน ลักษณะเนื้ อสัมผัส ความข้นหนืด ความคงตัว และความชอบรวม พบว่า
ผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าคะแนนการยอมรับมากที่สุด ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) กับผง
บุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนนที่ระดับร้อยละอื่นๆ
ด้านรสเปรี้ ยว พบว่า ผงบุกร้อยละ 0.1 กับผงบุกร่ วมกับคาร์ ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าคะแนนการยอมรับมาก
ที่สุด ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) กับผงบุก คาร์ราจีแนน และ
ผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนนระดับอื่นๆ
ตอนที่ 3 การยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่มที่พฒั นาได้
จากการสารวจการยอมรับผลิตภัณฑ์จากผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป จานวน 200 คน มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ดงั นี้
ผูบ้ ริ โภคเป็ นเพศชาย (ร้อยละ 23.5) เพศหญิง (ร้อยละ 76.5) มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 56.0) รองลงมา
คืออายุระหว่าง 10-20 ปี (ร้อยละ 40.5) การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 92.0) ส่ วนใหญ่ เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
(ร้ อ ยละ 96.0) มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ า กว่า 5,000 บาท (ร้ อ ยละ 82) พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์น้ า ผลไม้พ ร้ อ มดื่ ม
ผูบ้ ริ โภค นิ ยมดื่ มผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้พร้อมดื่ม (ร้อยละ 86.0) ในรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์แบบกล่อง UHT (ร้อยละ 35.6 )
และนิ ยมดื่มผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ยี่ห้อ ทิปโก้ (ร้อยละ 29.6) มีความถี่ในการดื่มผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้พร้อมดื่ม นานๆครั้ง
(ร้อยละ 38.0) ผูบ้ ริ โภคเลือกซื้ อตามร้านสะดวกซื้ อมากที่สุด (ร้อยละ 35.9) โดยพิจารณาองค์ประกอบในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากด้านรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ ราคา และส่ วนประกอบ คิดเป็ นร้อยละ 42.8, 34.9, 34.8 และ ร้อยละ
26.7 ตามลาดับ
จากข้อมูลผลการสารวจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่มที่ใช้สารให้ความหวาน
ทดแทนน้ าตาล พบว่า ผูบ้ ริ โภครู ้จกั สารให้ความหวานทดแทนน้ าตาล ร้อยละ 63.5 ส่ วนใหญ่คุน้ เคยหรื อรู ้จกั สารให้
ความหวานทดแทนน้ าตาล ซู คราโลส (ร้อยละ 45.6) รองลงมาคือ แซ็กคาริ น (ร้อยละ 17.7) และสตีวิโอไซด์(หญ้า
หวาน) (ร้อยละ 13.9) ทั้งนี้ ผบู ้ ริ โภคคิดว่าผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่มที่มีการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ าตาล
น่ าสนใจ ร้อยละ 75.0 สาหรับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่ มที่ ใช้สารให้ความหวานทดแทน
น้ าตาล ผูบ้ ริ โภคมีปัจจัยพิจารณาด้านรสชาติ (ร้อยละ 29.1) ราคา (ร้อยละ 18.8) สี (ร้อยละ 17.0) คุณค่าทางโภชนาการ
(ร้อยละ 16.2) หากมีผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่มเติมสารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลที่จาหน่ ายในท้องตลาดใน
ราคา 10 บาท ต่อ 140 มิลลิลิตร ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับและซื้อผลิตภัณฑ์น้ าสาวรสพร้อมดื่มที่ใช้สารให้
ความหวานทดแทนน้ าตาล (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 3 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของน้ าเสาวรสพร้อมดื่มที่ใช้สารให้ความคงตัวต่างชนิดและระดับที่แตกต่างกัน
ปั จจัย
สี
ความข้นหนืด ปริ มาณของแข็งที่ ปริ มาณกรด
(เซนติพอยส์) ละลายได้ท้ งั หมด ทั้งหมด
(องศาบริ กซ์)
(ร้อยละ)
L*
a*
b*
ชนิดสารให้ความคงตัว (A)

ความเป็ น
กรด-ด่าง

ปริ มาณวิตามินซีท้ งั หมด
(มิลลิกรัม/10มิลลิลิตร
ตัวอย่าง)

*

*

*

*

*

*

*

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

ผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนน (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

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

สารให้ความคงตัว (B)

ชนิดของสารให้ความคงตัว x ปริ มาณ
การใช้สารให้ความคงตัว
A1B1

*

*

*

*

*

*

*

ns

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

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

0.44±0.01a
0.42±0.01b

2.89±0.01b

0.001±0.00

หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p≤0.05)
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
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ตารางที่ 4 คุณภาพด้านประสาทสัมผัสของนาเสาวรสพร้อมดื่มที่ใช้ สารให้ความคงตัวต่างชนิดและระดับที่แตกต่างกัน
ปั จจัย
ลักษณะ
สี
กลิ่น
รสหวาน
รสเปรี้ ยว
ลักษณะเนื้อ ความข้นหนืด ความคงตัว
ปรากฎ
สัมผัส
ชนิดของสารให้ความคงตัว (A)
*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*
ab
ผงบุก (A1)
6.90±0.92
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
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
ผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนน (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
ปริ มาณการใช้สารให้ความคงตัว (B)
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
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
ชนิดของสารให้ความคงตัว x ปริ มาณ
*
ns
*
*
*
*
*
*
การใช้สารให้ความคงตัว
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
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
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
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
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
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
หมายเหตุ: อักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p≤0.05)
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
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ความชอบ
รวม
*
6.73±1.06ab
6.62±0.99b
6.98±1.08a
ns
7.30±0.84
6.67±1.21
*
6.90±1.13ab
6.57±0.97b
6.63±1.03b
6.60±0.97b
7.30±0.84a
6.67±1.21b
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ตารางที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่ม
ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่มเติมสารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลที่
นาเสนอมีคุณภาพดีพอที่ท่านจะยอมรับได้หรื อไม่
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
รวม
หากมีผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่มเติมสารให้ความหวานทดแทน
น้ าตาลจาหน่ายในตลาด (10 บาท ต่อ 140 มิลลิลิตร) ท่านจะ
ซื้อ
ไม่ซ้ือ
ไม่แน่ใจ
รวม

696

จานวน(คน)

ร้อยละ

193
7
200

96.5
3.5
100

165
16
19
200

82.5
8
9.5
100

สาหรับการทดสอบความชอบของผูบ้ ริ โภคในคุ ณลักษณะต่างๆ (ตารางที่ 6) พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้คะแนน
ความชอบในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ กลิ่นรส ความข้นหนื ด และความชอบรวม โดยมีคะแนนเฉลี่ย คือ
6.97 7.15 7.14 7.10 7.09 6.92 และ 7.17 คะแนน ตามลาดับ
ตารางที่ 6 คะแนนความชอบผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่ม
คุณลักษณะ
คะแนนความชอบ
ลักษณะปรากฏ
6.97±2.11
สี
7.15±2.18
กลิ่น
7.14±2.49
รสชาติ
7.10±2.42
กลิ่นรส
7.09±2.43
ความข้นหนืด
6.92±2.12
ความชอบรวม
7.17±2.36

สรุ ปผลการวิจัย
1. สารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลของอีริทรี ทอล- ซูคราโลสที่ระดับร้อยละ 2 เหมาะสมที่สุด
2. ชนิดและปริ มาณสารเพิ่มความคงตัวที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อมดื่ม คือ ผงบุกร่ วมกับคาร์รา
จีแนน ร้อยละ 0.1
3.การยอมรับของผูบ้ ริ โภคจานวน 200 คน พบว่า ผูบ้ ริ โภคร้อยละ 96.5 ยอมรับผลิตภัณฑ์น้ าเสาวรสพร้อม
ดื่มที่พฒั นาได้ โดยให้คะแนนความชอบรวม (เฉลี่ย) เท่ากับ 7.17 คะแนน และผูบ้ ริ โภคร้อยละ 82.5 มีความต้องการ
ซื้อหากมีการผลิตเพื่อจาหน่าย
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การพัฒนารู ปแบบการเคลือบนา้ ตาลกรอบเค็มด้ วย Penalty Analysis
Development of Sugar Coating Style for Krob–Kem (Thai Snack) Using Penalty Analysis
ธนพล ดาวเรื อง1 ชานนท์ สาระสุ ข1* และนุชนาถ สิ งห์โห1
Thanapon Dowrueng1 Chanon Sarasuk1* and Nuchanart Sing–ho1

บทคัดย่อ
กรอบเค็ม มีลกั ษณะเป็ นแผ่นแป้ งทรงรี พิมพ์ลายทอดกรอบเคลือบน้ าตาลด้วยการคลุก ทาให้น้ าตาลเคลือบขนมไม่
สม่าเสมอ งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการเคลือบน้ าตาลที่เหมาะสม โดยศึกษาการเคลือบน้ าตาลด้วย
การจุ่ ม 3 รู ปแบบ (A, B แล C) ผลจากการประเมินความชอบและการยอมรับ พบว่า การเคลื อบแบบ B มี คะแนน
ความชอบเฉลี่ยในทุกลักษณะทางประสาทสัมผัสสูงที่สุดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (𝑝 ≤ 0.05) รวมถึงได้รับการ
ยอมรับเกิ นร้อยละ 80 ในทุกรสชาติ อีกทั้งเมื่อนาผลการประเมินด้านความชอบและความพอดี มาวิเคราะห์ Penalty
Analysis ร่ วมกัน
พบว่าการเคลือบแบบ B ไม่จาเป็ นต้องปรับปรุ งลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านใดเลย
(Total Penalty<|0.50|) ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ การเคลือบแบบ B มีความเหมาะสมมากที่สุด
คาสาคัญ: กรอบเค็ม, ขนมไทย, การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส, การวิเคราะห์ 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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บทนา
กรอบเค็มเป็ นขนมที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่นแป้ งแบนรู ปวงรี มีลายเป็ นร่ องเส้นตรงบนพื้นผิว ในสมัยก่อนจะใช้
กาบหอยแครงเป็ นตัวพิมพ์ลายให้เป็ นรอยเส้นตามรู ปของเปลือกหอย แต่ปัจจุบนั ใช้แม่พิมพ์ไม้หรื อพลาสติกที่ เซาะ
เป็ นร่ องไว้แล้ว จากนั้นนาไปทอดแล้วคลุกด้วยน้ าตาลมะพร้าวที่เคี่ยวจนเหนี ยวข้น ปรุ งรสด้วยน้ าปลาและสามเกลอ
(รากผักชี กระเที ยม และพริ กไทย) ขั้นตอนนี้ ทาให้น้ าตาลมพร้าวเคลือบตัวขนมไม่สม่ าเสมอ เนื่ องจากใช้วิธีคลุก
ส่ วนผสมรวมกันในกระทะ ส่ งผลให้รสชาติของขนมแต่ละชิ้นไม่สม่ าเสมอตามกันไปด้วย งานวิจยั นี้ จึ งมุ่งพัฒนา
รู ปแบบการเคลือบน้ าตาลที่เหมาะสม ด้วยการใช้วิธีจุ่มแทนที่วิธีคลุก เพื่อให้น้ าตาลที่เคลือบขนมมีความสม่ าเสมอ
ทาให้เกิดความคงที่ของรสชาติ โดยทาการศึกษาการเคลือบน้ าตาล 3 รู ปแบบ ได้แก่ แบบ A, แบบ B และแบบ C ซึ่งใน
แต่ละรู ปแบบแบ่งออกเป็ น 3 รสชาติ ได้แก่ รสต้มยา รสคัว่ กลิ้ง และรสแกงกะหรี่ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กรอบเค็มมีความ
หลากหลายทางรสชาติ มากยิ่งขึ้น ซึ่ งนารสชาติ ตน้ แบบมาจากอาหารของไทย ที่ มีความโดดเด่ นในเรื่ องของกลิ่น
เครื่ องเทศที่อยูใ่ นส่วนผสมหลักของพริ กแกง การศึกษานี้ จะใช้การบูรณาการระหว่างเทคนิคการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส เช่น การประเมินความชอบ การประเมินความพอดี ร่ วมกับการวิเคราะห์ทางสถิติ รวมถึงการประเมิน
การยอมรับผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค เพื่อพิจารณาหารู ปแบบการเคลือบน้ าตาลที่เหมาะสม
การประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผัส ด้า นความชอบ (Liking test) เป็ นวิ ธี ก ารใช้ต ัว แทนผู ้บ ริ โ ภค
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูท้ ดสอบผลิตภัณฑ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความชอบของผูป้ ระเมินที่ มีต่อคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ (Sensory Characteristics) มักนิ ยมใช้มาตรวัดความชอบแบบ 9 ระดับ (9–Point Hedonic Scale)
(เพ็ญขวัญ, 2550) ซึ่ งเป็ นมาตรวัดความชอบที่ใช้กนั อย่างกว้างขวางพัฒนาโดย David Peryam และคณะ (Peryam and
Pilgrim, 1957) สามารถน าข้อ มู ล ไปวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โ ดยใช้วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of Variance,
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)
หรื อ Least significant difference (LSD) เป็ นต้น (อนุวตั ร, 2549)
การประเมิ นความพอดี (Just about right test, JAR) เป็ นการใช้มาตรวัด (Scale) เพื่อวัดความต้องการของ
ผู ้บ ริ โภค (หรื อผู ้ป ระเมิ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ) ที่ มี ต่ อ ความเข้ม (Intensity) ของคุ ณ ลัก ษณะทางประสาทสั ม ผัส นั้ น ๆ
วัตถุประสงค์เพื่อระบุ (Identify) และทราบทิ ศทางการปรับปรุ งคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสดังกล่าว (Rothman,
2007) โดยให้ผบู ้ ริ โภค (หรื อผูป้ ระเมินผลิตภัณฑ์) ประเมินตัวอย่างผลิตภัณฑ์ จากนั้นให้ค่าระดับของความพอดี เช่น
มากเกิ นไป พอดี และน้อยเกินไป หรื ออาจเขียนแทนเป็ นตัวเลขได้ เช่น 3 แทนมากเกินไป 2 แทนพอดี และ 1 แทน
น้อยเกิ นไป เป็ นต้น (Lawless, et al., 1999) ทั้งนี้ สามารถใช้วิธีการแปรผลอย่างง่าย เช่ น การรายงานความถี่ หรื อ
สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับค่าคะแนนความชอบ (Plaehn, 2009) เพื่อดูวา่ คุณลักษณะด้านใดควรปรับปรุ งและ
สามารถเพิ่มระดับความชอบได้ (Paczkowski, 2009) โดยคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสใดมีค่าร้อยละความถี่ในด้าน
“พอดี” มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 70 แล้ว อาจจะพิจารณาว่าไม่ตอ้ งปรับปรุ งคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสในด้าน
นั้น ๆ ก็ได้ (Rothman, 2007) หรื อถ้าหากว่า คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสใด มีค่าร้อยละความถี่ดา้ น “น้อยเกินไป”
หรื อ “มากเกินไป” น้อยกว่าร้อยละ 20 ก็ไม่จาเป็ นต้องวิเคราะห์ Penalty Analysis ก็ได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีอิทธิ พล
ต่อความชอบน้อย (Meullenet, et al., 2007)
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วิธีดาเนินการวิจัย
รู ปแบบและรสชาติของนา้ ตาลเคลือบ
กาหนดรู ปแบบการเคลือบน้ าตาลของกรอบเค็ม 3 รู ปแบบ ด้วยการจุ่มแทนการคลุกในกระทะ ได้แก่ แบบ A
หรื อการเคลือบน้ าตาลที่ประมาณร้อยละ 80 ของตัวขนมหรื อเกื อบเต็มชิ้น แบบ B หรื อประมาณร้อยละ 50 ของตัว
ขนมหรื อประมาณครึ่ งหนึ่งของตัวขนม และแบบสุดท้าย แบบ C หรื อร้อยละ 20 ของตัวขนมหรื อแค่ส่วนปลายของตัว
ขนม ดังแสดงในภาพที่ 1 สาหรับน้ าตาลที่ ใช้เคลือบมี 3 รสชาติ ได้แก่ รสคัว่ กลิ้ง รสต้มยา และรสแกงกะหรี่ รวม
ทั้งสิ้น 9 สิ่ งทดลอง

(A)
(B)
ภาพที่ 1 ปริ มาณน้ าตาลเคลือบแบบ A, B และ C ตามลาดับ (จากซ้ายไปขวา)

(C)

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation)
ขั้นตอนการประเมิน ใช้ผปู ้ ระเมินที่ไม่ได้ผา่ นการฝึ กฝนจานวน 50 คน ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุ งเทพ ที่รู้จกั และเคยรับประทานขนมกรอบเค็มมาก่อนอย่างน้อยในรอบ 1 เดือน ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ช่วงอายุระหว่าง 15–60 ปี (แบ่งช่วงอายุเป็ น 5 ช่วง ๆ ละ เท่า ๆ กัน) นาเสนอตัวอย่างในถ้วยพลาสติกสี ขาวไร้กลิ่น
ขนาด 3 ออนซ์ มีฝาปิ ดเป็ นพลาสติกใสและรหัสเลขสุ่ ม 3 หลักกากับข้างถ้วย เพื่อให้ตวั อย่างมีโอกาสถูกนาเสนอใน
ทุกลาดับ ลาดับละเท่า ๆ กัน การประเมินจะเป็ นไปในลักษณะการทดสอบบอด (Blind test) โดยผูป้ ระเมินจะได้รับ
แจ้งแต่เพียงว่าเป็ นตัวอย่างกรอบเค็ม โดยไม่ทราบว่าตัวอย่างใดเป็ นการเคลือบแบบใด เพื่อป้ องกันการอคติต่อสิ่ ง
ทดลอง (Bias) ทั้งนี้ ผูป้ ระเมินจะดื่มน้ าเปล่าเพื่อล้างกลิ่นรสและรสชาติตกค้างภายในปากก่อนที่จะประเมินตัวอย่าง
ถัดไป โดยจะประเมินการยอมรับควบคู่กนั ไปด้วย
การประเมินคุณภาพทางประสาทสั มผัสด้ านความชอบ (Liking test) ใช้แบบประเมิ นคุณภาพทางประสาท
สัมผัสแบบมาตรวัด 9 ระดับ (9–point hedonic scale) (Peryam and Pilgrim, 1957) กาหนดให้ระดับคะแนนความชอบ
1 คือ ไม่ชอบมากที่ สุด, 2 คือ ไม่ชอบมาก, 3 คือ ไม่ชอบปานกลาง, 4 คือ ไม่ชอบเล็กน้อย, 5 คือ บอกไม่ได้ว่าชอบ
หรื อไม่ชอบ, 6 คือ ชอบเล็กน้อย, 7 คือ ชอบปานกลาง, 8 คือชอบมาก และ 9 คือ ชอบมากที่ สุด โดยทาการประเมิน
ความชอบของกรอบเค็มทั้ง 3 รสชาติใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ปริ มาณน้ าตาลเคลือบ (2) กลิ่นรส (3) ความเผ็ด (4) ความ
เหนียวน้ าตาล และ (5) ความชอบโดยรวม นาผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบมาวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) จากนั้นเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าคะแนน
ความชอบในแต่ละคุ ณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้ว ยวิธี Duncan's New Multiple's Range Test (DMRT) ที่ ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อคอย่างสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design;
RCBD) โดยกาหนดให้ผปู ้ ระเมินเป็ น Block สาหรับการคานวณ
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การประเมินด้ านความพอดี (Just about right test, JAR) ประเมินความพอดีของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์ดว้ ยมาตรความพอดี 3 ระดับ (3–JAR Scales) ได้แก่ 3 คือ มากเกินไป, 2 คือ พอดี และ 1 คือ น้อยเกินไป
โดยให้ผปู ้ ระเมิน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบในข้อ 2.2 ก่อนแล้วจึงประเมินความพอดีควบคู่
ไปในคราวเดี ยวกัน ยกเว้นไม่ประเมิ นด้านความชอบโดยรวมเนื่ องจากเป็ นคุ ณลักษณะที่ ไม่สามารถปรับปรุ งได้
รายงานผลด้วยกราฟแท่งความถี่
การประเมินด้ านการยอมรับผลิตภัณฑ์ (Acceptance test)
ประเมินการยอมรับผลิตภัณฑ์ โดยให้ผปู ้ ระเมิน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบและ
ความพอดี ในข้อ 2.2 และ 2.3 ก่อนแล้วจึ งประเมินการยอมรับเป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย โดยเลือกระหว่าง “ยอมรับ” และ
“ไม่ยอมรับ” ผลิตภัณฑ์ รายงานผลด้วยกราฟแท่งความถี่
การกาหนดทิศทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิค Penalty Analysis
นาผลการประเมิ นคุ ณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบจากข้อ 2.2 และด้านความพอดี จากข้อ 2.3
มาร่ วมกันวิเคราะห์ Penalty Analysis โดยคานวณค่า Mean drop และค่า Total Penalty เพื่อสร้างทิศทางการปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยมีรายละเอียดการคานวณ ดังสมการที่ (1) และ (2) (Rothman, 2007) ทั้งนี้ หากคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสใด มีร้อยละของคาตอบด้าน “พอดี” เกินร้อยละ 70 แล้ว ให้ถือว่าคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสนั้นไม่
จะเป็ นต้องปรั บปรุ งอี ก หรื อคุ ณลักษณะทางประสาทสัมผัสใด มี ค่าร้ อยละความถี่ ด้าน “น้อยเกิ นไป” หรื อ “มาก
เกินไป” น้อยกว่าร้อยละ 20 ก็จะไม่ทาการวิเคราะห์ Mean drop และค่า Total Penalty เนื่องจากมีอิทธิพลต่อความชอบ
น้อย (Meullenet, et al., 2007)
Mean Drop = ค่าเฉลี่ยความชอบโดยรวมของระดับที่ไม่พอดี–ค่าเฉลี่ยความชอบโดยรวมของระดับพอดี
—— (1)
Total Penalty = Mean Drop × ร้อยละของคาตอบของระดับที่ไม่พอดี
—— (2)

ผลและวิจารณ์ผล
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้ านความชอบ (Liking test)
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบของผลิตภัณฑ์กรอบเค็มทั้ง 3 รสชาติ ใช้ผปู ้ ระเมินที่ไม่ได้
ผ่านการฝึ กฝนทั้งสิ้น 50 คน โดยเป็ นผูช้ าย 32 คน และผูห้ ญิง 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 64 และ 36 ตามลาดับ โดยคะแนน
ความชอบเฉลี่ยของแต่ละคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของกรอบเค็มรสชาติต่าง ๆ แสดงในตารางที่ 1
เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1 พบว่า น้ าตาลเคลือบรู ปแบบ B มีค่าเฉลี่ยความชอบสู งที่สุดในทุกคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสและในทุกรสชาติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 (𝑝 ≤ 0.05) ยกเว้น
ความชอบโดยรวมของน้ าตาลเคลือบรู ปแบบ B (ในรสชาติแกงกะหรี่ ) เพียงด้านเดียวเท่านั้นที่มีค่าเฉลี่ยด้านความชอบ
โดยรวมน้อยกว่าน้ าตาลเคลื อบแบบ A อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ฯ ในขณะที่ น้ าตาลเคลื อบรู ปแบบ C มี ค่าเฉลี่ ย
ความชอบในทุกคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส และในทุกรสชาตินอ้ ยที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับน้ าตาลเคลือบรู ปแบบ
A และ B อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (𝑝 ≤ 0.05) ทั้งนี้ น้ าตาลเคลือบรู ปแบบ A มี
ความใกล้เคียงกับน้ าตาลเคลือบรู ปแบบ B มากที่สุด เนื่ องจากมีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (𝑝 ≥ 0.05) ในเกือบทุกคุณลักษณะ โดยมีเพียงคะแนนเฉลี่ย
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ด้านความชอบโดยรวมของ เฉพาะในรสชาติแกงกะหรี่ เท่านั้น ที่น้ าตาลเคลือบแบบ A มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า น้ าตาลเคลือบ
รู ปแบบ B อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ฯ (𝑝 ≤ 0.05) ทั้งนี้ จึงควรพิจารณาเลือกรู ปแบบการน้ าตาลเคลือบแบบ B
เนื่องจากช่วยลดต้นทุนในการทาผลิตภัณฑ์ เพราะใช้ปริ มาณน้ าตาลน้อยกว่า
ตารางที่ 1
คะแนนความชอบเฉลี่ยของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของกรอบเค็มรสชาติต่าง ๆ
รู ปแบบและรสชาติ
รสคัว่ กลิ้ง
รสแกงกะหรี่
รสต้มยา
ของน้ าตาลเคลือบ แบบ A แบบ B แบบ C แบบ A แบบ B แบบ C แบบ A แบบ B แบบ C
คุณลักษณะ
x̅*
x̅*
x̅*
x̅*
x̅*
x̅*
x̅*
x̅*
x̅*
(±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.)
ทางประสาทสัมผัส
ปริ มาณน้ 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)
กลิ่นรสเครื่ องแกง
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)
ความเผ็ด
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)
ความเหนียวน้ 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)
หมายเหตุ
สัญลักษณ์ตวั ยก a–c ที่แตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 (p≤0.05) เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบเฉพาะรู ปแบบการเคลือบในรสชาติเดี ยวกัน
เท่านั้น
ผลการประเมินด้ านความพอดี (Just about right test, JAR)
เมื่อพิจารณาผลจากการประเมินด้านความพอดี ของผลิตภัณฑ์กรอบเค็มทั้ง 3 รสชาติ ในภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 4
พบว่า การเคลื อบน้ าตาลรู ปแบบ C ในทั้ง 3 ชาติ จะมี ร้อยละของคาตอบด้านพอดี (JAR) ของทุ กคุ ณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสอยูใ่ นช่วงร้อยละ 26–64 ในขณะที่การเคลือบน้ าตาลแบบ A และ B ที่จะมีร้อยละของคาตอบด้านพอดี
อยูใ่ นช่วงร้อยละ 50–100 แสดงให้เห็นว่า การเคลือบน้ าตาบแบบ C หรื อการเคลือบน้ าตาลที่ประมาณร้อยละ 20 ของ
พื้นที่ผิวขนม หรื อเคลือบน้ าตาลที่ส่วนปลายสุดของขนมนั้น เป็ นปริ มาณการเคลือบน้ าตาลที่นอ้ ยเกินไป เนื่องจากเมื่อ
พิจารณาในภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 4 จะเห็นได้วา่ ในการเคลือบน้ าตาลแบบ C จะมีร้อยละของคาตอบด้านน้อยเกินไปสู ง
กว่าอย่างเห็ นได้ชัด (อยู่ในช่ วงร้ อยละ 32–74) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบเค็มรสต้มยาที่ การเคลื อบแบบ C ไม่มี
คุณลักษณะด้านใดเลยที่มีผปู ้ ระเมินว่ามากเกินไป ในขณะที่ร้อยละของคาตอบด้านน้อยเกินไปของการเคลือบน้ าตาล
แบบ A และ B (อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0–14) จะเห็นได้วา่ การเคลือบน้ าตาลแบบ C ทาให้ขนมมีลกั ษณะทางประสาทสัมผัส
ด้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการประเมินความชอบที่การเคลือบน้ าตาลรู ปแบบ C ไม่วา่ จะเป็ นรสชาติ จะมีคะแนน
ความชอบเฉลี่ยน้อยที่สุดเกือบทุกคุณในลักษณะ (ตารางที่ 1)
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หมายเหตุ

น้ าตาลเคลือบรู ปแบบ C ไม่มีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านใดเลยที่มีผปู ้ ระเมินว่ามากเกินไป
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ภาพที่ 3 กราฟร้อยละความพอดีของกรอบเค็มรสคัว่ กลิ้งที่น้ าตาลเคลือบร้อยละต่าง ๆ
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ภาพที่ 4 กราฟร้อยละความพอดีของกรอบเค็มรสแกงกะหรี่ ที่น้ าตาลเคลือบร้อยละต่าง ๆ
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้ านการยอมรับผลิตภัณฑ์
ผลการประเมินการยอมรับผลิตภัณฑ์ พบว่า น้ าตาลเคลือบรู ปแบบ B มีร้อยละของการยอมรับสู งที่สุดเมื่อเทียบ
น้ าตาลเคลื อบรู ปแบบอื่ น โดยมี ร้อยละการยอมรั บสู ง กว่าร้ อยละ 80 ในทุ ก ๆ รสชาติ (อยู่ในช่ วงร้ อยละ 82–96)
ในขณะที่น้ าตาลเคลือบรู ปแบบ C ที่มีร้อยละของการยอมรับน้อยกว่าร้อยละ 50 ถึงสองรสชาติได้แก่ รสคัว่ กลิ้ง และ
รสแกงกะหรี่ คือ ร้อยละ 34 และ 46 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าการเคลือบน้ าตาลรู ปแบบ B มีความเหมาะสมมากกว่า
รู ปแบบอื่น ๆ ในทุกรสชาติ และการเคลือบแบบ C มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
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ภาพที่ 5 กราฟร้อยละการยอมรับของผลิตภัณฑ์กรอบเค็ม 3 รสชาติ
ผลการกาหนดทิศทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิค Penalty Analysis
เมื่อนาผลการประเมินคุณภาพด้านประสาทสัมผัสด้านความชอบในข้อ 4.3 และความพอดีในข้อ 4.4 มาวิเคราะห์
Penalty Analysis โดยทาการคานวณหาค่า Mean Drop และค่า Total Penalty ผลที่ ได้ดงั ตารางที่ 2 ถึง ตารางที่ 4 โดย
ตัวอักษร A, B และ C ที่ แสดงในตาราง หมายถึ ง การเคลื อบน้ าตาลรู ปแบบ A, B และ C ส่ วนสัญลักษณ์ NE (Not
evaluated) หมายถึง ไม่ทาการคานวณค่า Mean drop และค่า Total penalty เนื่ องจากมีร้อยละของคาตอบด้านนั้นน้อย
กว่าร้อยละ 20 และสัญลักษณ์ JAR (just about right) หมายถึง คาตอบด้านพอดี ไม่จาเป็ นต้องคานวณเพื่อปรับปรุ ง
ทั้งนี้ เมื่ อพิจารณาผลจากการวิเคราะห์ Penalty พบว่า รู ปแบบน้ าตาลเคลื อบแบบ B ในทุ กรสชาติ ไม่จาเป็ นต้อ ง
ปรับปรุ งคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านใดเลย เนื่ องจากมีร้อยละของคาตอบด้านพอดีเกินกว่าร้อยละ 70 ในทุก
ลักษณะทางประสาทสัมผัส ในขณะที่น้ าตาลเคลือบรู ปแบบ C มีลกั ษณะทางประสาทสัมผัสที่ตอ้ งปรับปรุ งมากที่สุด
กว่าแบบอื่ นถึ ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลิ่ นรส ความเผ็ด ความเหนี ยว ในรสคัว่ กลิ้ง (Total Penalty/Mean Drop เท่ ากับ
0.89/2.11, 0.55/1.72 และ 1.13/2.57 ตามลาดับ) และด้านความเผ็ดในรสแกงกะหรี่ (Total Penalty/Mean Drop เท่ากับ
1.84/2.71) ทั้งนี้ น้ าตาลเคลือบรู ปแบบ A แม้วา่ จะมีลกั ษณะทางประสาทสัมผัสในบางด้านที่มีร้อยละของคาตอบด้าน
พอดีไม่ถึงร้อยละ 70 ได้แก่ ด้านปริ มาณน้ าตาลและกลิ่นรส (ร้อยละคาตอบ เท่ากับ 50 และ 68) ของรสชาติตม้ ยา ด้าน
ปริ มาณน้ าตาลเคลือบ ความเผ็ด และความเหนียว (ร้อยละคาตอบ เท่ากับ 66, 58 และ 52) ของรสชาติควั่ กลิ้ง และด้าน
ปริ มาณน้ าตาล กลิ่นรส (ร้อยละคาตอบ เท่ากับ 68, 50) ของรสชาติแกงกะหรี่ แต่เมื่อพิจารณาค่า Total Penalty แล้ว
พบว่า ลักษณะทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ดังกล่าว มีค่า Total Penalty<|0.50| กล่าวคือ ด้านปริ มาณน้ าตาลและกลิ่นรส
ของรสชาติตม้ ยา (Total Penalty=0.06, 0.03) ด้านปริ มาณน้ าตาลเคลือบ ความเผ็ด และความเหนียว ของรสชาติควั่ กลิ้ง
(Total Penalty=0.46, 0.78, และ1.29) และด้านปริ มาณน้ าตาล กลิ่ นรส ของรสชาติ แกงกะหรี่ (Total Penalty=0.04,
0.24) ดังนั้น จึ งไม่จาเป็ นต้องปรับปรุ งลักษณะทางประสาทสัมผัสดังกล่าวข้างต้นเช่นเดี ยวกับน้ าตาลเคลือบแบบ B
เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาผลจากการวิเคราะห์ Penalty นี้ แล้วจะเห็นได้วา่ น้ าตาลเคลือบรู ปแบบ B มีความเหมาะสม
มากที่สุด เพราะนอกจากจะไม่ตอ้ งปรับปรุ งคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านใดแล้ว ยังใช้ปริ มาณน้ าตาลน้อยกว่า
รู ปแบบ A อีกด้วย
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ Penalty ของผลิตภัณฑ์กรอบเค็มรสต้มยา
ลักษณะทาง ระดับของ ร้อยละของคาตอบ ความชอบเฉลี่ย
ประสาท
ความพอดี A B C A B C
สัมผัส
ปริ มาณน้ าตาล น้อยเกินไป
0
0 48 0.00 0.00 4.67
พอดี
50 88 52 7.60 8.20 4.69
มากเกินไป
50 12
0 7.72 8.33 0.00
กลิ่นรส
น้อยเกินไป
12
4 50 7.50 8.00 4.60
พอดี
68 80 50 7.94 7.55 4.84
มากเกินไป
20 16
0 8.10 8.00 0.00
ความเผ็ด
น้อยเกินไป
0
0 48 0.00 0.00 4.71
พอดี
96 88 52 7.42 7.27 5.00
มากเกินไป
4 12
0 7.50 7.83 0.00
ความเหนียว น้อยเกินไป
0
0 64 0.00 0.00 5.21
น้ าตาล
พอดี
100 96 36 8.16 7.23 5.28
มากเกินไป
0
4
0 0.00 6.50 0.00
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ Penalty ของผลิตภัณฑ์กรอบเค็มรสคัว่ กลิ้ง
ลักษณะทาง ระดับของ ร้อยละของคาตอบ ความชอบเฉลี่ย
ประสาท
ความพอดี A B C A B C
สัมผัส
ปริ มาณน้ าตาล น้อยเกินไป
4 14 48 6.50 6.86 4.63
พอดี
66 78 50 7.18 6.77 6.96
มากเกินไป
30
8
2 5.47 5.25 5.00
กลิ่นรส
น้อยเกินไป
10 14 42 6.20 6.29 4.73
พอดี
78 80 50 6.85 7.19 6.84
มากเกินไป
12
6
8 6.33 6.33 4.25
ความเผ็ด
น้อยเกินไป
8
8 32 5.75 5.50 4.56
พอดี
58 90 64 7.00 7.20 6.28
มากเกินไป
34
2
4 5.18 4.00 4.00
ความเหนียว น้อยเกินไป
0
6 44 0.00 5.33 4.33
พอดี
52 80 42 7.15 7.25 6.90
มากเกินไป
48 14 14 4.46 5.57 5.43

Mean Drop Value
A
NE
0.12
NE
0.16
NE
NE
NE
NE

B

C

NE
1.52
NE
NE
NE
2.28
NE
2.70

Total Penalty
A

NE 0.03 NE
JAR
NE NE 0.06
NE 0.24 NE
JAR
NE NE 0.03
NE 0.29 NE
JAR
NE NE NE
NE 0.06 NE
JAR
NE NE NE

Mean Drop Value
A
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B

C

B

C

NE 0.01
NE NE
NE 0.12
NE NE
NE 0.14
NE NE
NE 0.04
NE

NE

Total Penalty
A

NE 0.68 NE
JAR
NE NE 0.46
NE 2.11 NE
JAR
NE NE NE
NE 1.72 NE
JAR
NE NE 0.78
NE 2.57 NE
JAR
NE NE 1.29

B

C

NE 0.33
NE NE
NE 0.89
NE NE
NE 0.55
NE NE
NE 1.13
NE NE
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ Penalty ของผลิตภัณฑ์กรอบเค็มรสแกงกะหรี่
ลักษณะทาง ระดับของ ร้อยละของคาตอบ ความชอบเฉลี่ย Mean Drop Value
Total Penalty
ประสาท
ความพอดี A B C A B C A B C A B C
สัมผัส
ปริ มาณน้ าตาล น้อยเกินไป
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
กลิ่นรส
น้อยเกินไป
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
ความเผ็ด
น้อยเกินไป
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 น้อยเกินไป
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

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษารู ปแบบน้ าตาลเคลือบของกรอบเค็มรสต้มยา รสคัว่ กลิ้ง และรสแกงกะหรี่ ด้วยการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบ ความพอดี และการยอมรับของผลิตภัณฑ์ ควบคู่กบั การวิเคราะห์ Penalty
analysis พบว่า น้ าตาลเคลือบรู ปแบบ B หรื อเคลือบที่ประมาณร้อยละ 50ของพื้นที่ผิวขนม มีความเหมาะสมมากที่สุด
ในทุ กรสชาติ เนื่ องจากมี ค่าคะแนนความชอบโดยรวม รวมถึ งร้ อยละของการยอมรั บสู งที่ สุด รวมถึ งผลจากการ
วิเคราะห์ Penalty พบว่า ไม่ตอ้ งปรับปรุ งคุณสมบัติดา้ นใดเลยเช่นเดียวกัน (Total Penalty<|0.50|)
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่ วงหิมพานต์
Product Development of Small Rice Cracker Mixed with Cashew Nut
ปิ ยะนุช รสเครื อ1* มลิวรรณ์ กิจชัยเจริ ญ1 สุนิสา จันคายา1 และ วรัญญา พรมพัง1
Piyanuch Roskhrua1* Maliwan Kitchaitharoen1 Sunisa Jankhumya1 and Warunya Prumpung1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ ม
พานต์ ด้วยกระบวนการผลิตแบบประยุกต์ ใช้อตั ราส่ วนแป้ งข้าวเหนี ยวต่อเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ 100:0, 95:5, 90:10
และ 85:15 ตามลาดับ นาสู ตรที่ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมากที่ สุดมาศึ กษาการพองตัวของข้าวเกรี ยบว่าวขนาด
เล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ที่อุณหภูมิ (200-240oC) และเวลา (90-240 วินาที ) ด้วยแผนการทดลองแบบ central
composite design (CCD) ตรวจสอบคุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัส พบว่า เมื่ อ เพิ่ม
ปริ มาณเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ คะแนนการยอมรั บด้านประสาทสัมผัสเพิ่มขึ้นโดยอัตราส่ วนแป้ งข้าวเหนี ยวต่อเม็ด
มะม่วงหิ มพานต์ 85:15 ได้รับการยอมรับด้านประสาทสัมผัสด้าน สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะปรากฏ และความชอบ
โดยรวมมากที่สุด และเมื่อเพิ่มปริ มาณเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวทาให้การพองตัวลดลง เมื่อนา
สู ตรที่ใช้อตั ราส่ วนแป้ งข้าวเหนียวต่อเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ 85:15 มาอบพองด้วยเตาอบลมร้อน พบว่า การใช้อุณหภูมิ
240oC ระยะเวลาอบ 90 วินาที ได้ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์มีการพองตัวมากที่ สุด
และได้คะแนนความชอบโดยรวมมากที่สุด
คาสาคัญ : ข้าวเกรี ยบว่าว, แป้ งข้าวเหนียว, เม็ดมะม่วงหิ มพานต์, การพองตัว
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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 (200-240 oC) 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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บทนา
ข้าวเกรี ยบว่าว เป็ นชื่อเรี ยกผลิตภัณฑ์ขา้ วพองชนิ ดหนึ่ งของทางภาคกลาง ส่ วนทางอีสาน เรี ยกว่า ข้าวโป่ ง
ทางภาคเหนื อ เรี ยกว่า ข้าวควบหรื อข้าวพอง ผลิตภัณฑ์ชนิ ดนี้ ได้จากการนาข้าวเหนี ยวมานึ่ งให้สุกโขลกหรื อบดให้
ละเอี ยด หรื ออาจใช้แป้ งข้าวเหนี ยวที่ น่ ึ งสุ กแล้วเติ มส่ วนประกอบอื่ น เช่ น น้ าอ้อย น้ าตาลมะพร้ าว น้ าตาลทราย
น้ าสมุนไพร ผสมให้เข้ากัน ทาเป็ นแผ่นบาง ทาด้วยน้ ามันหรื อน้ ามันผสมไข่แดงที่ตม้ สุ กแล้วแล้วเพื่อไม่ให้ติดภาชนะ
ทาให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรื อแหล่งพลังงานอื่น ก่อนบริ โภคต้องนาไปให้ความร้อนให้มีลกั ษณะ
พอง การผลิตข้าวเกรี ยบว่าวในสมัยก่อนและสมัยปั จจุบนั มีกรรมวิธีการผลิตที่ไม่แตกต่างกันเริ่ มตั้งแต่กระบวนการนึ่ ง
ข้าว การตาให้ละเอียด การขึ้นรู ป การตากแดด และการปิ้ ง ซึ่งมักจะพบปั ญหาไม่สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้
มีความสม่าเสมอได้ ในแต่ละขั้นตอนที่กล่าวมา ในขั้นตอนการตาที่ใช้ครกกระเดื่องยังมีความยุง่ ยากเกี่ยวกับเครื่ องมือ
แรงงาน การควบคุม ความสม่าเสมอของผลิตภัณฑ์ รวมถึงยังขาดสุ ขลักษณะที่ดีในการผลิต การขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ยงั
ขาดการควบคุมรู ปร่ างให้สม่าเสมอ และผลิตภัณฑ์มีขนาดใหญ่ทาให้การบรรจุและการเก็บรักษาค่อนข้างยาก
การลดความชื้นข้าวเกรี ยบว่าวแผ่นดิบแต่เดิมมักจะใช้การตากแดด ทาให้ไม่สามารถควบคุม ระยะเวลา และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ระดับความชื้ นของข้าวเกรี ยบว่าวแผ่นดิบที่มีความเหมาะสมยังเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญ
เพื่อจะนาไปสู่การพองตัวและคุณลักษณะที่ดีของข้าวเกรี ยบว่าวพร้อมบริ โภค ซึ่งการพองเป็ นผลมาจากความร้อนและ
ความดัน โดยความร้อนจะมีผลทาให้เกิดการสุก และไอน้ าภายในจะขยายตัวในช่องว่างหรื อรู ภายในทาให้เกิดการพอง
ซึ่งในช่วงการพองตัวน้ าจะระเหยออกไปทาให้ปริ มาตรของการพองคงที่ (Hsieh et al., 1991) ปั จจุบนั ข้าวเกรี ยบว่าวที่
จาหน่ายอยูใ่ นรู ปแบบที่ผา่ นการปิ้ งด้วยเตาถ่านให้สุกพองไม่ค่อยพบการจาหน่ายในรู ปของแผ่นดิบเพราะการทาให้สุก
พองด้วยเตาถ่านค่อนข้างยุ่งยาก หากมี ทางเลื อกเพื่อทาให้ขา้ วเกรี ยบว่าวสุ กพองด้วยวิธีที่ง่ายขึ้ น และสามารถใช้
เครื่ อ งมื อ ที่ มี อ ยู่ใ นครั ว เรื อ นก็ น่ า จะเป็ นอี ก แนวทางหนึ่ งที่ จ ะจู ง ใจการบริ โ ภคมากขึ้ น และหากผลิ ต ในระดับ
อุตสาหกรรมจะทาให้สามารถควบคุมการผลิตได้ดีข้ ึนด้วยอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ มีความทันสมัย และยังขาดการ
พัฒนารสชาติใหม่ในข้าวเกรี ยบว่าว
ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงสนใจศึกษาสู ตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ ม
พานต์ ด้วยกระบวนการผลิตแบบประยุกต์ และศึกษาสภาวะการพองตัวของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วง
หิ มพานต์ดว้ ยเตาอบไฟฟ้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับประทานง่าย อบให้พองได้ง่ายและมีคุณภาพสม่าเสมอ

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาสู ตรทีเ่ หมาะสมผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบว่ าวขนาดเล็กผสมมะม่ วงหิมพานต์
ศึ กษาอัตราส่ วนแป้ งข้าวเหนี ยวต่อเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวขนาดเล็ก
จานวน 4 สู ตร ได้แก่ 100:0, 95:5, 90:10 และ 85:15 ตามลาดับ โดยส่ วนผสมอื่น ๆ ใส่ ในปริ มาณเท่ากันทุกสู ตร ดังนี้
น้ าตาลทราย 14 กรัม, น้ าอ้อยผง 14 กรัม, เกลือ 2 กรัม, ไข่แดงต้มสุ ก 1 ฟอง และ น้ าสะอาด 300 กรัม ผสมส่ วนผสม
ทั้งหมดให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 15 นาที ก่อนนาไปนึ่ งบนหม้อนึ่ งที่ขึงด้วยผ้าขาวบาง หยอดให้เป็ นชิ้นวงกลมขนาดเส้น
ผ่านศู นย์กลาง 3 เซนติ เมตร ปิ ดฝาแล้วนึ่ งนาน 1 นาที แล้วนาไปอบแห้งด้วยตูอ้ บลมร้ อนอุณหภูมิ 50 oC นาน 12
ชัว่ โมง ก่อนนาไปปิ้ งด้วยเตาถ่านจนสุ กพอง ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วัดค่าสี (L*, a*, b*) ด้วยเครื่ องวัดสี ,
วัดปริ มาณน้ าอิสระ (aw), วัดการพองตัว และทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้วยแบบสอบถามวิธี 9-point
hedonic scale จานวนผูท้ ดสอบชิม 50 คน (เพ็ญขวัญ, 2536)
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2. การศึกษาสภาวะการพองตัวทีเ่ หมาะสมต่ อผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบว่ าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่ วงหิมพานต์
โดยนาสูตรที่ได้รับการยอมรับจากผูท้ ดสอบทางประสาทสัมผัสมากที่สุด มาศึกษาสภาวะการพองตัวโดยวาง
แผนการทดลองวิธี central composite design (CCD) มีปัจจัยที่ศึกษา คือ อุณหภูมิ 200-240 oC และเวลาอบพอง 90-240
วินาที ได้สิ่งทดลองจานวน 12 สิ่ งทดลอง ดังตารางที่ 1 โดยมีข้ นั ตอนการเตรี ยมตัวอย่างเหมือนข้อ 1 ก่อนนาไปอบ
พองด้วยเตาอบลมร้ อนไฟฟ้ าตามแผนการทดลอง ตรวจสอบคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่ วัดค่าสี (L*, a*, b*) ด้วย
เครื่ องวัดสี , วัดปริ มาณน้ าอิสระ (aw), วัดการพองตัว และทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้วยแบบสอบถามวิธี
9-point hedonic scale จานวนผูท้ ดสอบชิม 50 คน (เพ็ญขวัญ, 2536)
ตารางที่ 1 แผนการทดลองแบบ central composite design ศึกษาอุณหภูมิและเวลาอบพองข้าวเกรี ยบว่าว ขนาดเล็ก
ผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์
Treatment
Temperature
Time
Temperature (oC)
Time
(X1)
(X2)
(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. การวิเคราะห์ คุณภาพ
3.1 วัดค่าสี ด้วยเครื่ องวัดสี Color Reader (CR-10, Minolta color mete, Japan) โดยวัดค่าความสว่าง (L*), ค่าสี
แดง (a*) และค่าสี เหลือง (b*)
3.2 วัดปริ มาณความชื้นโดยวิธี AOAC (2005)
3.3 วัดปริ มาณน้ าอิสระ (water activity, aw) ด้วยเครื่ องวัดปริ มาณน้ าอิสระ (รุ่ น 4 TE, AQUALAB, USA)
3.4 วัดการพองตัว ใช้วิธีวดั ปริ มาตรโดยการแทนที่ดว้ ยงา (seed displacement) ตามวิธีของ ประภัสสร(2555)
เทงาลงในถ้วยให้เต็มแล้วปาดถ้วยให้เรี ยบ นาไปวัดปริ มาตรโดยใช้กระบอกตวง ใส่ แผ่นข้าวเกรี ยบว่าวลงในถ้วย ตาม
ด้วยเมล็ดงา ปาดปากถ้วยให้เรี ยบแยกเอาแผ่นข้าวเกรี ยบว่าวออก นางาไปวัดปริ มาตรอีกครั้งหนึ่ ง ความแตกต่างของ
ปริ มาตรของงาคือ ปริ มาตรของแผ่นข้าวเกรี ยบว่าว ในขณะเดียวกันปริ มาตรของแผ่น ข้าวเกรี ยบว่าวที่อบพองแล้วก็หา
ได้โดยวิธีการเดียวกัน การพองตัวของแผ่นข้าวเกรี ยบว่าวคานวณได้จากสูตร
การพองตัวของแผ่นข้าวเกรี ยบว่าว

=

ปริ มาตรของแผ่นข้าวเกรี ยบว่าวหลังอบ
ปริ มาตรของแผ่นข้าวเกรี ยบว่าวก่อน

(1)
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3.5 ตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ใช้รูปแบบการประเมินแบบ 9-point hedonic scale test ให้คะแนน
การยอมรับ 9 ระดับ (คะแนน 9 หมายถึง ชอบมากที่สุดและ 1 หมายถึง ชอบน้อยที่สุด) โดยประเมินการยอมรับด้านสี
กลิ่น รสชาติ ความกรอบ ลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวม ใช้ผทู ้ ดสอบจานวน 50 คน (เพ็ญขวัญ, 2536)
4. การประเมินผลทางสถิติ
โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบ Analysis of variance (ANOVA) และความแตกต่างโดยวิธี Duncan’s
multiple range test (DMRT) ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 โดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS เวอร์ชนั่ 18

ผลและวิจารณ์ผล
การศึกษาสู ตรทีเ่ หมาะสมผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบว่ าวขนาดเล็กผสมมะม่ วงหิมพานต์
การเปลี่ยนแปลงค่าสี ของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ ดังตารางที่ 2 ความสว่าง (L*)
ข้าวเกรี ยบว่าวผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ที่อตั ราส่ วนแป้ งข้าวเหนี ยวต่อมะม่วงหิ มพานต์ 85: 15 มีค่ามากที่สุด โดยไม่
แตกต่างกับอัตราส่ วน 90: 10 (p>0.05) รองลงมาคืออัตราส่ วน 95: 5 และ 100: 0 ตามลาดับ นอกจากนี้ ค่าสี แดง (a*)
มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็ดได้ชดั เมื่ออัตราส่ วนเม็ดมะม่วงหิ มพานต์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าสี เหลือง (b*) ของข้าวเกรี ยบ
ว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ ที่อตั ราส่ วน 100: 0, 90: 10 และ 85: 15 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p>0.05)
การเปลี่ยนแปลงค่าสี ของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวเกิ ดจากการปิ้ งให้ความร้อนส่ งผลให้เกิ ดสี น้ าตาลของ
ผลิตภัณฑ์จากปฏิ กิริยาเมลลาร์ ด (maillard reaction) เป็ นปฏิกิริยาการเกิ ดสี น้ าตาลที่ไม่เกี่ ยวข้องกับเอนไซม์ เกิดขึ้น
ระหว่างหมู่คาร์บอนิลของน้ าตาลรี ดิวซ์ กับหมู่เอมีนในโมเลกุลของโปรตีน หรื อสารประกอบไนโตรเจนอื่นๆ เกิดเป็ น
สารไกลโคซีส (N-substituted glycosylamine) อย่างต่อเนื่องโดยมีความร้อนเร่ งปฏิกิริยา (นิธิยา, 2549)
ตารางที่ 2 ค่าสี ของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมมะม่วงหิ มพานต์
อัตราส่วน
ค่าสี
แป้ งข้าวเหนียว : มะม่วงหิ มพานต์
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
หมายเหตุ: a, b, c… หมายถึง ตัวอักษรภาษาอังกฤษในคอลัมน์ที่ตา่ งกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p≤0.05)
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
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ตารางที่ 3 ปริ มาณความชื้น ปริ มาณน้ าอิสระ และการพองตัวของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมมะม่วงหิ มพานต์
อัตราส่วน
ปริ มาณความชื้น
ปริ มาณน้ าอิสระ
การพองตัว
แป้ งข้าวเหนียว :
(%dry basic)
(aw)
มะม่วงหิ มพานต์
ก่อนปิ้ ง ns หลังปิ้ งns
ก่อนปิ้ งns หลังปิ้ งns
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 ตัวอักษรภาษาอังกฤษในคอลัมน์ที่ต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p≤0.05)
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที่ 4 คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์
อัตราส่วน
คะแนนทดสอบชิมทางประสาทสัมผัส (คะแนน)
แป้ งข้าวเหนียว :
สี
กลิ่น
รสชาติ
ความกรอบ ลักษณะ
ความชอบ
มะม่วงหิ มพานต์
ปรากฏ
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
หมายเหตุ: a, b, c… หมายถึง ตัวอักษรภาษาอังกฤษในคอลัมน์ที่ต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p≤0.05)
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
การเปลี่ยนแปลงปริ มาณความชื้น ปริ มาณน้ าอิสระ (aw) และการพองตัวของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ด
มะม่วงหิ มพานต์ ที่อตั ราส่วนข้าวเหนียวต่อมะม่วงหิ มพานต์ ทุกอัตราส่วนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p>0.05) พบว่า ปริ มาณความชื้นก่อนปิ้ ง อยูใ่ นช่วงร้อยละ 12.19 12.22 13.22 และ14.45 โดยน้ าหนักแห้ง ตามลาดับ
ปริ มาณความชื้นหลังปิ้ งอยูใ่ นช่วงร้อยละ 4.47 5.69 5.24 และ 4.32 โดยน้ าหนักแห้ง ตามลาดับ ดังตารางที่ 3 การปิ้ ง
ด้วยความร้อนมีผลทาให้ความชื้นของข้าวเกรี ยบว่าวลดลง ซึ่งความชื้นที่ลดลงมีผลต่อการพองตัวของข้าวเกรี ยบลดลง
โดยความชื้ นที่ มีในอาหารเมื่อสัมผัสกับความร้อนขณะปิ้ งทาให้น้ าในอาหารเดื อด เกิ ดไอน้ าที่ สามารถดันออกจาก
โครงสร้างอาหารส่ งผลให้เกิดการพองตัวของชิ้นอาหาร (วิไล, 2546) ดังนั้นข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วง
หิ มพานต์ ใช้อตั ราส่วนแป้ งข้าวเหนี ยวต่อเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ 85:15 มีปริ มาณความชื้นสู งแต่กลับพบว่ามีการพองตัว
ต่ าเมื่อเที ยบกับสู ตรควบคุม นั่นอาจเป็ นสาเหตุจากการเติมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ที่เข้าไปขัดขวางความดันไอภายใน
อาหารเมื่อได้รับความร้อน
ส่ วนค่าปริ มาณน้ าอิสระ (aw) ก่อนปิ้ งอยู่ในช่วง 0.66 0.62 0.63 และ 0.61 ตามลาดับ และหลังปิ้ งอยูใ่ นช่วง
0.49 0.53 0.46 และ 0.48 ตามลาดับ โดยการพองตัวของอัตราส่วน 100:0 จะมีการพองตัวมากที่สุด รองลงมาอัตราส่วน
95:5, 90:10 และ 85:15 ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นว่าการเพิ่มอัตราส่วนเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ทาให้การพองตัวลดลง
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คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ดา้ นสี กลิ่น รสชาติ ความ
กรอบ และลักษณะปรากฏ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังตารางที่ 4 พบว่า ที่อตั ราส่วนแป้ งข้าว
เหนียวต่อมะม่วงหิ มพานต์ 85:15 ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับด้านความชอบโดยรวมมากที่สุด มีคะแนน 7.13 คะแนน
(ชอบ) รองลงมาคืออัตราส่ วน 90: 10, 100: 0 และ 95: 5 ตามลาดับ มีคะแนน 6.13, 4.90 และ 4.50 คะแนน ตามลาดับ
ซึ่งจะเห็นว่าผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับสูตรที่มีการใส่เม็ดมะม่วงหิ มพานต์มากที่สุด ถึงแม้จะมีการพองตัวน้อยที่สุด
2. การศึกษาสภาวะการพองตัวทีเ่ หมาะสมต่ อผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบว่ าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่ วงหิมพานต์
ในสภาวะอุณหภูมิและระยะเวลาการอบพองที่แตกต่างกันทาให้ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวผสมเม็ดมะม่วงหิ ม
พานต์ :85)15) มีสีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p (0.05≤ดังตารางที่ 6 ข้าวเกรี ยบว่าวผสมเม็ดมะม่วงหิ ม
พานต์ เมื่ ออบพองที่ อุณหภูมิ 188oC เวลา 165 วินาที มี ค่าความสว่าง )L* ( มากที่ สุด และลดลงเมื่ ออุณหภู มิ แ ล
ระยะเวลาอบพองสู งขึ้น นอกจากนี้ ค่าสี แดง ) a* ( ของข้าวเกรี ยบว่าวผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชดั เมื่อให้อุณหภูมิการอบพองสู งขึ้น ในขณะที่ค่าสี เหลือง ) b* ( ของข้าวเกรี ยบว่าวผสมเม็ดมะม่ว ง
หิ มพานต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ใช้เวลาอบพองสั้น ประมาณ วินาที 165-90
ตารางที่ 5 ลักษณะกายภาพของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมมะม่วงหิ มพานต์ที่อตั ราส่ วนแป้ งข้าวเหนียว : มะม่วงหิ ม
พานต์ 85:15 ที่อุณหภูมิและเวลาอบพองต่างๆ
สภาวะอบพอง
ลักษณะของข้าวเกรี ยบ
สภาวะอบพอง
ลักษณะของข้าวเกรี ยบ
ว่าว
ว่าว
อุณหภูมิ เวลาอบ
อุณหภูมิ เวลาอบ
หลังอบ
หลังอบ
(oC)
(วินาที)
(oC)
(วินาที)
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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220

165

11

220

165

6

220

165

12

220

165

ตารางที่ 6 ค่าสี ของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมมะม่วงหิ มพานต์ที่อตั ราส่วน แป้ งข้าวเหนียว:มะม่วงหิ มพานต์
85:15 ที่อุณหภูมิและเวลาอบพองต่างๆ
สภาวะอบพอง
ค่าสี
อุณหภูมิ
เวลาอบ
L*
a*
b*
(oC)
(วินาที)
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
bc
a
6
220
165
41.36 ± 0.41
6.83 ±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 ตัวอักษรภาษาอังกฤษในคอลัมน์ที่ต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p≤0.05)
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
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ตารางที่ 7 ปริ มาณความชื้น ปริ มาณน้ าอิสระและการพองตัวของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมมะม่วงหิ มพานต์ 85:15
ที่อุณหภูมิและเวลาอบพองต่างๆ
สภาวะอบพอง
ปริ มาณความชื้น ปริ มาณน้ าอิสระ
การพองตัว
(%dry basic)
(aw)
อุณหภูมิ
เวลาอบ
(oC)
(วินาที)
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 ตัวอักษรภาษาอังกฤษในคอลัมน์ที่ต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p≤0.05)
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
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การเปลี่ยนแปลงปริ มาณความชื้น ปริ มาณน้ าอิสระ และการพองตัวของข้าวเกรี ยบว่าวผสมมะม่วงหิ มพานต์ที่อุณหภูมิและ
ระยะเวลาอบที่ต่างกัน ดังตารางที่ 7 ปริ มาณความชื้นก่อนอบพองและการพองตัวมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดย
ปริ มาณความชื้นก่อนอบพองอยูใ่ นช่วงร้อยละ 11.97 – 13.02 โดยน้ าหนักแห้ง ปริ มาณน้ าอิสระอยูใ่ นช่วง 0.57-0.50 และการพองตัวมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยที่อุณหภูมิ 240oC เวลา 90 วินาที ให้การพองตัวมากที่สุด รองลงมา อุณหภูมิ 220oC เวลา
165 วินาที โดย Murugesan และ Bhattacharya (1991) กล่าวว่า ความชื้นของข้าวก่อนนามาทาให้เกิดการพองตัวมีความสาคัญต่อคุณภาพ
การพองตัวของเมล็ดข้าวเป็ นอย่างมาก ถ้ามีความชื้นต่าเกินจะพองตัวได้นอ้ ย เนื่ องจากความดันไอไม่เพียงพอและถ้าข้าวมีความชื้นสู ง
เกินไปก็จะทาให้คุณภาพการพองตัวต่าเช่นกันซึ่งความชื้นที่เหมาะสมต่อการพองตัวของข้าวโดยการทอดและการอบ เท่ากับ ร้อยละ 8-14
คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ดา้ นสี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และลักษณะ
ปรากฏ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังตารางที่ 8 พบว่า เมื่ออบพองที่อุณหภูมิ 240oC เวลา 90 วินาที ผูท้ ดสอบ
ชิมให้การยอมรับด้านสี กลิ่น รสชาติ ความกรอบ และลักษณะปรากฏมากที่สุด มีคะแนนอยูใ่ นช่วง 5.50-6.27 คะแนน (ชอบเล็กน้อย)
รองลงมาคือ อุณหภูมิ 220oC เวลา 46 วินาที อุณหภูมิ 200oC เวลา 90 วินาที และ อุณหภูมิ 220oC เวลา 165 วินาที ตามลาดับ
ตารางที่ 8 คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมมะม่วงหิ มพานต์ที่อตั ราส่วนแป้ งข้าว
เหนียว: มะม่วงหิ มพานต์ 85:15 ที่อุณหภูมิและเวลาอบพองต่างๆ
สภาวะอบพอง
คะแนนทดสอบชิมทางประสาทสัมผัส (คะแนน)
อุณหภูมิ เวลาอบ
สี
กลิ่น
รสชาติ
ความกรอบ
ลักษณะ
ความชอบ
o
( C)
(วินาที)
ปรากฏ
โดยรวม
bc
cd
bc
abc
ab
1
200
90
4.30 ±0.07 3.83 ±0.18 4.10 ±0.75 4.27 ±0.31 4.50 ±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 ตัวอักษรภาษาอังกฤษในคอลัมน์ที่ต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p>0.05)
3. กราฟ contour แบบเส้ นของความสัมพันธ์ ระหว่ างอุณหภูมแิ ละเวลาการอบพองข้ าวเกรียบว่ าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่ วง
หิมพานต์
จาก เส้นของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อปริ มาณน้ าอิสระ(aw) พบว่า อุณหภูมิที่ 180 และ 250 oC
เวลา 20 และ120 วินาที มีปริ มาณน้ าอิสระต่ากว่า 0.6 แต่อุณหภูมิที่ 210 oC เวลา 60 วินาที มีปริ มาณน้ าอิสระมาก [ภาพที่ 1
(A)] ส่วนเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อค่าความสว่าง (L*) พบว่า อุณหภูมิที่ 240 oC เวลา 40 - 60 วินาที
จะอยูใ่ นโทนสี ทึบ แต่พบว่าที่อุณหภูมิ 250 oC เวลา 100 และ 160 วินาที จะมีค่า L* ที่สว่าง ทาให้ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าว
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ขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์มีสีเหลืองไข่อ่อนๆ [ภาพที่ 1 (B)] นอกจากนี้เส้นของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและ
เวลาต่อค่าความเป็ นสี แดง (a*) พบว่า อุณหภูมิ 180 oC เวลา 40 วินาที ค่าสี a* จะอยู่ในช่ วงโทนสี ทึบไม่สว่าง แต่พบว่า
อุณหภูมิ 210 oC เวลา 260 วินาที จะมีค่า a* จะมีค่าสี สว่าง [ภาพที่ 1 (C)] และเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและ
เวลาต่อค่า b* พบว่าอุณหภูมิที่ 210 และ 220 oC เวลา 240-260 วินาที มี สีเขี ยวทึ บไม่สว่าง แต่อุณหภูมิ 250 oC เวลา 100
วินาที ค่าสี b* สว่างมาก [ภาพที่ 1 (D)]
A

B

C

D

ภาพที่ 1 กราฟ contour แบบเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อปริ มาณน้ าอิสระ (A), ค่า L*(B), ค่า a* (C)
และ ค่า b* (D)
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ภาพที่ 2 กราฟ contour แบบเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อการพองตัว
เส้นของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อการพองตัว อุณหภูมิ 180 และ 200oC เวลา 20-40 วินาที มีการ
พองตัวมากมี สีเหลื องอ่ อนๆ แต่พบว่าอุณหภูมิที่ 250oC เวลา 80, 240 และ 260 วินาที มี การพองตัวน้อยแต่มีสีค ล้ า เมื่ อ
อุณหภูมิสูงขึ้นจะทาให้มีการพองตัวน้อยและไหม้ จากภาพที่ 2

สรุ ปผลการวิจัย
สู ตรที่ เหมาะสมของผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ ด้วยกระบวนการผลิ ตแบบ
ประยุกต์ คือ อัตราส่ วนแป้ งข้าวเหนียวต่อเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ 85: 15 ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับมากที่สุดในระดับชอบถึง
ชอบมากที่สุด ดังนั้นสามารถใส่ เม็ดมะม่วงหิ มพานต์ได้ในอัตราส่ วนร้อยละ 15 โดยน้ าหนักแป้ ง เมื่อนาสู ตรที่ใช้อตั ราส่วน
แป้ งข้าวเหนี ยวต่อเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ 85:15 ศึ กษาการอบพองที่ เหมาะสมด้วยเตาอบลมร้อนแบบไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์ขา้ ว
เกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์มีการพองตัวมากที่สุดเมื่ออบพองที่อุณหภูมิ 240 oC ระยะเวลาอบ 90 วินาที
และผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ เจ้าหน้าที่ และนักศึ กษาสาขาอุต สาหกรรมเกษตร คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้ อในการทาวิจยั จนสาเร็ จลุล่วง งานวิจยั นี้ได้รับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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ผลของกรรมวิธีการผลิตชาต่ อปริมาณสารต้ านอนุมูลอิสระ
Effect of Tea Processing on Antioxidant Capacity
ธัญลักษณ์ บัวผัน1* ทนงศักดิ์ สัสดีแพง2 สุมาลี พรหมรุ กขชาติ3 สาวิตร มีจุย้ 3 และศุภกานต์ ฉัตรเงิน1
Tunyaluk Bouphun1* Tanongsak Sassa-deepaeng1 Sumalee Phromrukachat2 Sawit Meechoui2 Supakan Chatngern1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกรรมวิธีการแปรรู ปใบชาอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) หรื อ
ชาป่ าพื้นเมืองเป็ นผลิตภัณฑ์ชาที่ ไม่ผ่านการหมัก (ชาขาว ชาเขียว และชาเหลือง) และชาที่ ผ่านการหมัก(ชาดา) ต่อค่าสี
(CIE L*a*b*) ปริ มาณฟลาโวนอยด์ท้ งั หมด และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (ทดสอบความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl)) จากผลการทดลองพบว่าใบชาขาวมีค่าความสว่าง (L*) สู งที่สุด ชาดา
มีค่าความเป็ นสี แดง (a*) สูงกว่าชาชนิดอื่นๆ ค่าความเป็ นสี เหลือง (b*) ในชาขาวและชาเขียวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p> 0.05) และมีค่าสู งที่สุด ปริ มาณฟลาโวนอยด์ท้ งั หมดมีค่าจากมากไปน้อยตามลาดับคือ ชาขาว > ชาเขียว >ชาเหลือง>ชา
ดา ซึ่ งสอดคล้องกันกับความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระของชาทั้ง 4 ชนิ ด ยกเว้นชาดาที่ มีความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระมากกว่าชาเหลือง ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่ากรรมวิธีการแปรรู ปใบชาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อปริ มาณสารสาคัญ
ที่ออกฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการเลือกกรรมวิธีแปรรู ปใบชาให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ชาและปริ มาณ
สารสาคัญที่เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพ
คาสาคัญ : สารต้านอนุมูลอิสระ, ชาอัสสัม, กรรมวิธีผลิตชา, ฟลาโวนอยด์, 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 nonfermented (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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บทนา
ชาเป็ นเครื่ องดื่มที่นิยมบริ โภคเป็ นอันดับสองรองจากน้ าในทัว่ โลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศจีนและอินเดียซึ่ ง
มีประชากรเป็ นจานวนมากและมีประวัติศาสตร์ การผลิตชาด้วยเทคนิ คต่างๆมากมายซึ่ งทาให้เกิ ดชาหลากหลายชนิ ดตาม
กรรมวิธีการผลิตที่ แตกต่างกัน โดยแบ่งตามประเภทคือ ชาที่ไม่ผ่านการหมัก (ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง) ชากึ่งหมัก (ชาอู่
หลง) ชาหมัก (ชาดา) และชาหมักด้วยจุลินทรี ย ์ (ผูเ่ อ่อ) โดยชาทุกชนิดล้วนผลิตมาจากต้นพืชคาเมเลีย ซึ่งมี 2 สายพันธุ์หลัก
ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ชา คื อ Camellia sinensis var. sinensis (China tea) และ Camellia sinensis var. assamica (Assam tea) ส าหรั บ
ประเทศไทยในเขตพื้นที่ ภาคเหนื อตอนบนพบว่ามีชาสายพันธุ์ Camellia sinensis var. assamica หรื อชาวบ้านมักเรี ยกว่า
ชาป่ า หรื อชาเมี่ยง ซึ่ งนิ ยมนามาแปรรู ปเป็ นเมี่ยงหมักและปั จจุบนั เริ่ มมีการนามาแปรรู ปเป็ นชาชนิ ดต่างๆเพิ่มมากขึ้นตาม
ความต้องการของตลาด
สารประกอบสาคัญ ที่ ท าให้ชาเป็ นเครื่ องดื่ ม ที่ มี ส ารต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ ได้แ ก่ Flavan-3-ols จัด อยู่ใ นกลุ่ ม ของ
สารประกอบฟลาโวนอยด์ (flavonoid compounds) ซึ่ งพบว่าสารประกอบฟลาโวนอยด์ ประเภท flavonols มี 3 ชนิ ดในใบ
ชา คื อ quercetin, kaempferol และ myricetin ซึ่ งเป็ นสารที่ ท าให้ ใ บชามี ร สฝาดและขม และยัง เป็ นสารที่ ท าให้ ช ามี
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ พบในชาขาว ชาเขียว ชาอู่หลง และชาดา (Lin และคณะ, 2008) สารประกอบฟลาโว
นอยด์ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม หนึ่ งของสารประกอบโพลิ ฟี นอล ฟลาโวนอยด์ ห ลายชนิ ด มี น้ าตาลเป็ นโมโนแซคคาไรด์
(monosaccharides) หรื อ ไดแซคคาไรด์ (disaccharides) อยู่ในโมเลกุลด้วย ซึ่ งน้ าตาลที่ พบ คือ กลูโคส (glucose) และ แรม
โนส (rhamnose) ฟลาโวนอยด์เป็ นรงควัตถุ (pigment) ที่ มีความคงตัวต่อความร้ อน และปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน (oxidation
reaction) ได้ดี ก ว่า แอนโธไซยานิ น (anthocyanin) แต่ ส ามารถเปลี่ ย นสี ไ ด้ง่ า ย และยัง เป็ นสารตั้ง ต้น ส าหรั บ ปฏิ กิ ริ ย า
enzymatic browning ได้ (ณัฏฐิ กา, 2548) Flavan-3-ols ที่ พบในชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาเขียวคือกลุ่มของสารคาเทชิน ซึ่ งมี
ล าดับ ตามความสามารถในการต้า นอนู มู ล อิ ส ระ คื อ EGC (epigallocatechin) ∼ EGCG (epigallocatechin gallate) >>
(ECG) epicatechin gallate = (EC) epicatechin > ( C) catechins (Luczaj และ Skrzydlewska, 2005) สารในกลุ่มของกรดฟิ
นอลิค ได้แก่ กรดแกลิคและเอสเทอร์ ที่อยูใ่ นรู ปของ quinic acid ester พบว่าปริ มาณของกรดแกลลิคมีปริ มาณสู งขึ้นซึ่ งเกิด
จากปฏิกริ ยา oxidative degallation ของเอสเทอร์ฟินอลิคในระหว่าง กระบวนการหมักชาดา (Lin และคณะ, 2008) กลุ่มสาร
สารที เอฟลาวิน (theaflavins) และที อะรู บิจิน (thearubigins) เป็ นสารที่ แปรรู ปจากสารคาเทชิ นระหว่างที่ เกิ ดการปฏิ กิริยา
ออกซิไดซ์ของเอนไซน์ในระหว่างการกระบวนการผลิตชาดา ทีเอฟลาวินจะให้ชามีสีสม้ หรื อส้มแดงและทาให้ชามีลกั ษณะ
เป็ นครี มขุ่น มี รายงานพบที เอฟลาวิน 4 แบบในชาดา คื อ theaflavin, theaflavin-3-monogallate, theaflavin-3-monogallate
และ theaflavin-3,3-digallate (Chen และคณะ., 2012) ทีเอฟลาวินสามารถเกิดออกซิไดซ์ต่อได้และอาจเป็ นสารตั้งต้นในการ
เกิดสารทีอะรู บิจินโดยกลไกนั้นยังไม่ทราบชัดเจน ทีอะรู บิจินเป็ นสารที่ทาให้เกิดสี น้ าตาลเข้มในชาดา โดยโครงสร้างทาง
โมเลกุลของทีอะรู บิจินยังไม่ได้รับการเปิ ดเผย (Haslam, 2003) นอกจากนี้ ยงั มีรายงานว่าทีอะรู บิจินมีฤทธิ์ ในการต้านอนุมูล
อิสระได้เช่นเดียวกับสารในกลุ่มคาเทชิน (Luczaj และ Skrzydlewska, 2005)
กระบวนการแปรรู ปใบชาทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบฟิ นอลิค ทาให้มีปริ มาณและชนิ ดของสารต่างๆที่
เกิ ดขึ้ นต่างกันเช่นเดี ยวกันกับปริ มาณของสารต้านอนุ มูลอิสระ ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั ประเภทหรื อชนิ ดของชานั้นๆ มี รายงานว่า
ผลิตภัณฑ์ชาที่ ผ่านการแปรรู ปจนเป็ นผลิตภัณฑ์ข้ นั สุ ดท้ายมีชนิ ดของสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงแตกต่างกัน การวิเคราะห์
สารประกอบฟิ นอลิคจากตัวอย่างชาทั้งที่ไม่ผ่านการหมักและผ่านการหมักจานวน 66 ตัวอย่างจากทัว่ โลกสามารถจาแนก
สารประกอบอบฟิ นอลิกได้ 92 ชนิด และสามารถจาแนกได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่งมีสาร acylated flavonol glycosidels สูงจะ
เป็ นชาในกลุ่มที่ คุณภาพสู งผลิ ตจากยอดและใบชาอ่อนในต้นฤดู การเก็บเกี่ ยว กลุ่มที่ สองเป็ นกลุ่มที่ มีสารคาเทชิ น และ
glycosylated flavonols สูงมักพบในชาเขียวทัว่ ไป
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กลุ่มที่สามเป็ นกลุ่มที่มีปรมาณสารEGCG ต่าและมีสารทีเอฟลาวินมักพบในชากึ่งหมักและชาที่หมักโดยจุลินทรี ย ์ กลุ่มที่สี่
เป็ นชาในกลุ่มที่สาร EGCG ส่ วนใหญ่ถูกออกซิ ไดส์เป็ นทีเอฟลาวินมักพบในชาดา และกลุ่มสุ ดท้ายจะมีปริ มาณสาร EGCG
เพียงเล็กน้อยเนื่องจากผ่านการหมักที่นานมาก เช่น ชาผูเ่ อ่อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ปริ มาณสารสาคัญในใบชา คื อ ปริ มาณฟิ นอลิ กทั้งหมด (total phenolic
content; TPC) ปริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ท้ งั หมด ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ และความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระ
(ทดสอบความสามารถในการต้านอนุ มูล อิ สระ DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) ในตัวอย่างชาที่ ไม่ผ่านการหมัก
(ชาขาว ชาเขี ยว ชาเหลื อง) และชาหมัก (ชาดา) จากชาสายพันธุ์อสั สัมหรื อชาป่ าพื้นเมื องในแหล่งพื้นที่ ภาคเหนื อของ
ประเทศไทยเพื่อให้สามารถเข้าใจการเปลี่ ยนแปลงของปริ มาณสารสาคัญจากการกรรมวิธีการผลิ ตชาที่ ต่างกันเพื่อจะ
นาไปใช้พฒ
ั นากระบวนการผลิตชาให้มีคุณภาพดี ยิ่งขึ้นและแสดงให้เห็ นถึ งสารที่ เป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพที่ ผูบ้ ริ โภค
จะได้รับจากการดื่มชา

วิธีดาเนินการวิจัย
1.การเตรียมตัวอย่ างชา
ตัวอย่างชาทั้ง 4 ชนิ ดจากโรงแปรรู ปใบชาเมี่ยงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย โดยใบชาอัสสัมจะผ่านกรรมวิธีการผลิต
ที่ แตกต่างกัน(ดัดแปลงจาก Xu และคณะ, 2018) คือ ชาขาวเตรี ยมโดยนาใบชาสดที่ผ่านการผึ่งแล้วมาอบให้แห้ง ชาเขียว
เตรี ยมโดยนาใบชาที่ผ่ ึงแล้วมาคัว่ ด้วยกะทะ (pan fixing/firing)ให้ความร้อนเพื่อยั้บยั้งเอนไซน์จากนั้นนามานวด (rolling)
แล้วจึงนาไปอบให้แห้ง ชาเหลืองมีวธี ีการเตรี ยมที่คล้ายชาเขียวแต่จะมีการบ่ม (lightly fermented) ภายหลังการคัว่ เพื่อให้ชา
ยังคงมีสีเหลืองโดยไม่ตอ้ งนวดใบชาจากนั้นจึงนามาอบให้แห้ง ชาดาเตรี ยมจากนาใบชาที่ผ่ ึงแล้วมานวดและนามาหมัก
(fully oxidized/fermented) ทิ้งไว้จนใบชาเปลี่ยนสี จึงนามาอบให้แห้ง ดังภาพที่ 1
2. การตรวจวัดค่ าสี
วัดค่าสี L* a* และ b* โดยใช้เครื่ องวัดสี (Colorimeter ยีห่ อ้ Hunter Lab รุ่ น Color Quest XT)
3. การสกัดตัวอย่ าง
การสกัดสารตัวอย่างดัดแปลงตามวิธีของ Cheng และคณะ (2014) โดยเลียนแบบจากการชงชา ด้วยการสกัดสาร
จากชาทั้ง 4 ชนิดด้วยน้ ากลัน่ ใช้ตวั อย่างชา 1 กรัม ต่อน้ ากลัน่ 80 mL ใส่ในขวดรู ปชมพูแ่ ละเขย่าที่อุณหภูมิ 80 °C นาน 30
นาที สารละลายที่ได้นาปั่ นแยกด้วยเครื่ องเซนติฟิวส์ที่ 5000 rmp 10 นาที และนาสารละลายส่วนใสที่ได้จากการสกัดทั้ง 3
ครั้ง มาใส่ในขวดปรับปริ มาตรด้วยน้ ากลัน่ เป็ น 250 mL ปิ ดด้วยพาราฟิ ล์มและเก็บที่อุณหภูมิ 4 °C
4. การวิเคราะห์ ตวั อย่ าง
4.1 การวิเคราะห์ปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมด (total polyphenolic content; TPC) โดยใช้วธิ ีของ Folin-Ciocalteu
(Yan และคณะ, 2018) โดยใช้สารละลายตัวอย่าง 0.1 mL ลงในหลอดทดลอง เติม Folin-Ciocâlteu’s reagent ปริ มาตร 0.1 mL
และน้ ากลัน่ 2.8 mL เขย่าตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง 8 นาทีแล้วเติม 7.5% sodiumcarbonate (Na2CO3) ปริ มาตร 2 mL เขย่าตั้ง
ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง 1 ชัว่ โมง นาสารละลายมาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 765 นา
โนเมตรโดยใช้ gallic acid (GA) เป็ นสารมาตรฐาน ปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมดจะแสดงผลเป็ นไมโครกรัมของ gallic acid
equivalent (GAE) ต่อ มิลลิกรัมของน้ าหนักแห้งของชาตัวอย่าง (µg GAE/mg Tea DW)
4.2 การวิเ คราะห์ ป ริ ม าณฟลาโวนอยด์ท้ ัง หมด (total flavonoids content; TFC) โดยวิธี aluminum chloride
colorimetry method (ดัดแปลงจาก Chang และคณะ, 2014) นาสารสกัดตัวอย่างปรั บปริ มาตรด้วยเมทานอลในขวดปรับ
ปริ ม าตร 100 mg/mL. เตรี ย มกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานเคอร์ ซิติ น โดยละลายเคอร์ ซิติน ด้วยเมทานอล (0-100
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mg/mL). นาสารสกัดที่เตรี ยมไว้หรื อสารเคอร์ ซิติน (ปริ มาตร 2.0 mL) เติมด้วย 10% (w/v) aluminum chloride ปริ มาตร 0.1
mL และ 0.1 mM สารละลาย potassium acetate ปริ มาตร 0.1 mL เขย่าผสมเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง 30 นาที นาสารละลายมา
วัดค่าการดู ดกลื นแสงด้วยเครื่ อง spectrophotometer ที่ ความยาวคลื่ น 415 นาโนเมตร ปริ มาณฟลาโวนอยด์ท้ งั หมดจะ
แสดงผลเป็ นไมโครกรัมของ quercetin equivalent ต่อ มิลลิกรัมของน้ าหนักแห้งของชาตัวอย่าง (µg QCE/mg Tea DW)
4.3 การวิเคราะห์ฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีดกั จับอนุมูลอิสระ DPPH (DPPH radical scavenging activity
assay) ตามวิธีของ Brand-Williams, Cuvelier, and Berset (1995) สารละลายตัวอย่างปริ มาตร 0.5 ml ซึ่ งมีความเข้มข้นของ
โพลี ฟินอลิ กต่างกันในช่ วงตั้งแต่ 0–100 μg/mL เติ มด้วยสารละลาย DPPH% (0.06 mM) ปริ มาตร 2.5 mL เขย่าผสมใน
หลอดทดลองทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 30 นาที ใช้น้ ากลัน่ เป็ นตัวอย่างควบคุม (Ao) เติมด้วยสารละลาย DPPH เช่นเดี ยวกับ
สารละลายตัวอย่าง (A1) นาสารละลายทั้งหมดมาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 517
นาโนเมตร นาค่าการดู ดกลื นแสงที่ วดั ได้ไปแทนค่าในสมการเพื่อหาค่า % inhibition จากนั้นนาค่าที่ ได้มาสร้ างกราฟ
ระหว่างความเข้มข้นกับเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง แล้วจึงนาสมการที่ได้ไปแทนค่าเพื่อหาความเข้มข้นที่นอ้ ยที่สุดที่สามารถต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH ได้ 50% แสดงผลในรู ปของค่า IC 50 (Inhibition concentration 50)
DPPH% scavenging activity (%) = (1 −A1/A0) × 100
4.4 การวิเคราะห์ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ (Reducing sugars) ด้วยวิธี DNS ดัดแปลงจาก Zeng และคณะ (2017)
นาสารสกัดตัวอย่างมาเติมน้ ากลัน่ และเขย่าที่อุณหภูมิ 50 ºC นาน 20 นาที จากนั้นนาสารละลายที่ได้มาเติมสารละลาย DNS
ผสมให้เข้ากันและทาปฏิกิริยาด้วยการนามาต้มที่อุณหภูมิน้ าเดือด 5 นาที นาสารละลายที่ได้มาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย
เครื่ อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์วดั เปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐานน้ าตาล
กลูโคสปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์จะแสดงผลเป็ นไมโครกรัมของน้ าตาลกลูโคสต่อมิลลิกรัมของน้ าหนักแห้งของชาตัวอย่าง
(µg GE/mg Tea DW)

การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนจากค่าวิเคราะห์ชาทั้ง 4 ชนิด จานวน 3 ซ้ า ด้วยแผนการทดลองแบบ Completed
Randomize Design (CRD) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี least significant different (LSD) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

ผลและวิจารณ์ผล
จากการวิเคราะห์คุณภาพค่าสี ของตัวอย่างชาทั้ง 4 ชนิ ด (ตารางที่ 1) พบว่า ชาขาวที่ผ่านการอบมีค่าสี ความสว่าง
(L*) สูงสุดแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(p≤0.05) จากชาเขียวและชาเหลืองซึ่งเป็ นชาชนิดที่ไม่ผา่ นการหมักเช่นเดียวกัน
โดยสาเหตุจากกระบวนการทาชาขาวจะทาให้ใบชาแห้งโดยระมัดระวังไม่ให้ใบชาช้ าโดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการนวดหรื อ
หมักใดๆที่จะทาให้เซลล์ในใบชาแตกช้ า ในขณะที่ชาดามีค่าสี แดง (b*) สู งสุ ดเนื่ องจากในกระบวนการทาชาดามีการนวด
เพื่อให้เซลล์ในใบชาแตกและการหมักที่ทาให้ใบชาที่ผ่านการนวดเกิ ดการหมักโดยสัมผัสกับอากาศและการเปลี่ยนแปลง
ของสารส าคัญจากเอนไซน์ ในใบชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอลิ ฟี นอลออกซิ เดสจะเร่ งปฏิ กิ ริย าออกซิ เดชัน ทาให้ได้เป็ น
สารประกอบเชิงซ้อนที่มีโมเลกุลใหญ่ข้ ึน ซึ่ งทาให้ชาเกิดกลิ่น สี และรสชาติที่แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบทางเคมีที่อยู่
ในชาและตามกรรมวิธีการผลิต (ธีรพงษ์, 2555)
ปริ มาณความชื้นของชาทั้ง 4 ชนิ ดอยูใ่ นช่วงร้อยละ 4-8 (ตารางที่ 2) ซึ่ งเป็ นช่วงความชื้นที่ต่าโดยมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยค่าความชื้นของผลิตภัณฑ์ชามีค่าความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิง่ ชาเขียวมีค่า
ความชื้ นสู งกว่าชาชนิ ดอื่ นเนื่ องจากกระบวนการทาชาเขียวมีการนวดใบชาก่ อนการทาแห้งซึ่ งการนวดใบชานี้ ทาให้มี
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ความชื้นและสารสาคัญต่างๆปลดปล่อยออกมาจากใบชาซึ่งเป็ นเทคนิคที่ทาให้ใบชาเกิดการพัฒนาสี กลิ่นและรสชาติจึงอาจ
เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีความชื้นมากกว่าชาชนิ ดอื่นภายหลังการอบแห้งใบชา การทาแห้งชาในขั้นตอน
สุ ดท้ายของการทาชาสามารถทาได้จากการตากแห้งโดยแสงแดดหรื อการการอบด้วยเครื่ องมือซึ่ งความชื้ นที่ต่าจะช่วยให้
จุลินทรี ยไ์ ม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ดี นอกจากนี้ การทาแห้งในขั้นตอนสุ ดท้ายของการหมักชาดาจะช่วยหยุดปฏิกิริยาการ
หมัก ปริ มาณความชื้นภายหลังการอบมีความสาคัญต่อเก็บรักษาชาแต่ละชนิดอีกด้วย
ปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิกทั้งหมดในชาขาวมีปริ มาณ ~ 232.2 µg GAE/mg ซึ่ งมีปริ มาณมากกว่าชาชนิ ดอื่นๆ
รองลงมาคื อ ชาเขี ย ว (~204 µg GAE/mg ) ชาเหลื อ ง (~149 µg GAE/mg ) และชาด า (~84 µg GAE/mg ) ตามล าดับ
ซึ่ งสอดคล้องกับ Cleverdon และคณะ (2018) รายงานปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิ กในใบชาเขียว (~120 µg GAE/mg ) มี
ปริ มาณมากกว่าชาดา (~80 µg GAE/mg ) โดยทาการสกัดสารจากใบชาที่อุณหภูมิในช่วง 79-96 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 10
นาที เช่นเดียวกับปริ มาณฟลาโวนอยด์ท้ งั หมดในชาขาวมีปริ มาณ 48.0 µg QE/mg มากกว่าชาชนิดอื่นๆอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) ชาเขียวและชาเหลืองมีปริ มาณฟลาโวนอยด์รองลงมา เท่ากับ 39.0 µg QE/mg และ35.1 µg QE/mg ตามลาดับ
ในส่ วนของชาดามีปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิกทั้งหมดและปริ มาณฟลาโวนอยด์ท้ งั หมดน้อยที่สุด คือ~ 84 µg GAE/mg
และ ~27µg QE/mg ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
จากการศึ ก ษาฤทธิ์ สารต้า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ว ยการทดสอบความสามารถในการจับ อนุ มู ล อิ ส ระด้ว ยวิธี DPPH
(ตารางที่ 3) พบว่า ชาขาวและชาเขียวมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดโดยมีค่าความเข้มข้นของสารที่สามารถทาให้ความ
เข้มข้นของ DPPH ลดลงร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 18.7 และ 26.2 µg/mL ตามลาดับ ในขณะที่ชาเหลืองมีฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระน้อยที่สุดโดยมีค่าความเข้มข้นของสารที่สามารถทาให้ความเข้มข้นของ DPPH ลดลงร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 170.3
µg/mL สอดคล้องกับ Kosinska และ Andlauer (2014) ซึ่ งรายงานลาดับความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ในชา
เขี ย ว >ชาด า>ชาเหลื อ ง ตามล าดับ แต่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ ล าดับ ของชาขาวที่ พ บว่า ฤทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระน้อ ยที่ สุ ด เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกับชาชนิ ดอื่นๆ มีงานวิจยั รายงานความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชามาจากสารกลุ่มคาเทชิ น ซึ่ งมี
ลาดับจากมากไปน้อย คือ EGC ∼ EGCG >> (ECG) = EC > C (Luczaj และ Skrzydlewska , 2005) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
EGCG แสดงความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าคาเทชินชนิดอื่นๆ (Xu และคณะ, 2004) จึงเป็ นเหตุผลที่ชาเขียวซึ่ง
เป็ นแหล่งของคาเทชินมีการต้านอนุมูลอิสระสูง ในขณะที่ชาดาซึ่งอาศัยกระบวนการหมักเพื่อให้ชามีกลิ่นและสี ที่เฉพาะจะมี
กรดแกลลิคที่สูงขึ้นในระหว่างกระบวนการหมัก
ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ในชาเขียวมีปริ มาณมากที่สุด เท่ากับ 157.42 µg GE/mg รองลงมาคือ ชาขาวและชาเหลืองมี
ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์~120 µg GE/mg ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ในชา
ดามีปริ มาณน้อยที่สุด เท่ากับ 85.64 µg GE/mg (ตารางที่ 2)
สาเหตุที่ทาให้ปริ มาณสารสาคัญและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาทั้ง 4 ชนิ ดต่างกันเกิดขึ้นจากชา
ทั้ง 4 ชนิ ดผ่านกระบวนการแปรรู ปชาที่แตกต่างกันเพื่อให้มีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ชาขาวมีกระบวนการแปรรู ป
น้อยที่สุด โดยชาทุกชนิ ดจะผ่านกระบวนการผึ่งใบชาเพื่อให้ใบชาลดความชื้นลงและใบชามีความอ่อนนุ่มลงให้ง่ายต่อการ
แปรรู ปในขั้นตอนต่อไปในขณะเดียวกันในขั้นตอนนี้ชาบางส่ วนจะเกิดการออกซิ เดชัน่ จากอากาศเพื่อให้มีการพัฒนากลิ่น
รส ชาขาวจะใช้เวลาในขั้นตอนนี้ มากกว่าชาชนิ ดอื่นๆ สาหรับชาเขียวและชาเหลืองจะถูกนามาคัว่ ด้วยวิธี pan –firing หรื อ
การคัว่ กะทะให้ความร้อนที่ 230 องศาเซลเซียส เพื่อยั้บยั้งการทางานของเอนไซน์ ซึ่งเป็ นเทคนิคการทาชาของประเทศจีนใน
ขั้นตอนนี้จะทาให้ชามีกลิ่นที่ดีข้ ึนและเป็ นอีกขั้นตอนที่ทาให้ปริ มาณสารสาคัญในใบชาเกิดการเปลี่ยนแปลง การนวดใบชา
เป็ นขั้นตอนที่ สาคัญสาหรั บชาเขี ยวและชาดาโดยการนวดใบชามี วตั ถุประสงค์เพื่ อให้เซลล์ใบชาแตกและปลดปล่ อ ย
สารสาคัญคือเอนไซน์โพลีฟีนอลและน้ ามันในใบชาออกมาซึ่ งมีความสาคัญต่อกระบวนการเกิดออกซิเดชัน่ ในใบชา จึงอาจ
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เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ชาเขียวและชาดามีฤทธิ์ ของสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาเหลือง การหมักใบชาเป็ นขั้นตอนสาคัญของ
การท าให้ช าด ามี สี ที่ เ ข้ม ขึ้ น จากการเกิ ด ปฏิ ก ริ ย าออกซิ เ ดชั่น ของสารพอลิ ฟี นอลของเอนไซน์ พ อลิ ฟิ นอลออกซิ เ ดส
(polyphenol oxidases) ซึ่งสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของสี ในใบชาที่เกิดจากสารโอลิโกเมอริ ก ทีฟลาวินและโพลีเมอริ ก
ทีอะรู บิจิน และขั้นตอนสุดท้ายของการทาชาทุกชนิดคือการอบแห้งใบชาเพื่อหยุดปฏิกริ ยาการหมักและลดความชื้นในใบชา
ที่เป็ นสาเหตุของการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ นอกจากนี้ ปริ มาณของสารสาคัญและฤทธิ์ ของสารต้านอนุมูลอิสระในชาทั้ง
4 ชนิดที่แตกต่างกันอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น อุณหภูมิของน้ าร้อนที่ใช้ในการสกัดสารสาคัญจากชาชนิดต่างๆ ลาดับของ
ใบชาที่ใช้ในการผลิตชาแต่ละชนิ ด อุณหภูมิที่ใช้ในการผึ่ง เวลาที่ใช้ในการนวด หรื อหมักล้วนเป็ นสิ่ งที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
ต่อไป ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิสระของชาขาวต่ ากว่าชาเขียวอาจขึ้นอยู่กบั อุณหภูมิและวิธีการสกัดที่ มีผลต่อ
ปริ มาณสารสาคัญที่มีผลต่อสารออกฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระในชาชนิดนั้นซึ่งควรมีการศึกษาเฉพาะในชาชาแต่ละประเภท

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ชาขาว ชาเขียว ชาเหลืองและชาดาที่ผลิตจากใบชาอัสสัมหรื อชาป่ าพื้นเมืองของไทยเป็ น
แหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระได้ดีและมีปริ มาณสารสาคัญ เช่น ปริ มาณฟิ นอลิกทั้งหมดและปริ มาณฟลาโวนอยด์ท้ งั หมดที่
สู งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อนามาผลิ ตเป็ นชาขาวและชาเขี ยว และมี แนวโน้มที่ ดีสาหรั บการผลิ ตเป็ นชาเหลื องและชาดา
โดยควรทาการศึ กษาเพิ่มเติมถึงสภาวะที่ เหมาะสมในการแปรรู ปชาในขั้นตอนต่างๆ เช่น เวลาที่ ใช้ในการผึ่งใบชาแต่ละ
ประเภท เวลาที่ใช้ในการหมักชาดา เป็ นต้น เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากใบชาอัสสัมพื้นเมืองและทางเลือก
สาหรับผูบ้ ริ โภคที่นิยมดื่มชาเพื่อสุขภาพ
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Drying
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Drying
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ภาพที่ 1 กรรมวิธีการผลิตชาทั้ง 4 ชนิด ;ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง และชาดา (ดัดแปลงจาก Xu และคณะ, 2018)

ภาพที่ 2 ตัวอย่างชาอัสสัมที่ผา่ นกรรมวิธีการแปรรู ปแบบไม่หมัก;ชาขาว (a), ชาเขียว (b) ชาเหลือง (c) และแบบหมัก; ชา
ดา (d)
ตารางที่ 1 ค่าสี (CIE L*a*b*) ของตัวอย่างชาอัสสัม ; ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง และ ชาดา
ค่าสี

ชาขาว

ชาเขียว

ชาเหลือง

ชาดา

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
ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษรต่างกันในแต่ละแถวแสดงถึงค่าเฉลี่ยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ตารางที่ 2 ปริ มาณความชื้น ปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมด ปริ มาณฟลาโวนอยด์ท้ งั หมด และปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์ ของตัวอย่าง
ชาอัสสัม; ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง และ ชาดา
ค่าวิเคราะห์

ชาขาว

ชาเขียว

ชาเหลือง

ชาดา

ปริ มาณความชื้น (%)

4.17±0.976c

8.38±0.765 a

5.37±0.120 b

4.06±0.68 c

ปริ มาณโพลีฟีนอลทั้งหมด (µg
GAE/mg Tea DW)

232.21±2.42a

204.7±26.83b

149.35±5.31c

84.55±1.89d

ปริ มาณฟลาโวนอยด์ท้ งั หมด
( 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
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120.29±3.80 b
157.42±11.67 a
120±6.80 b
85.64±6.24 c
ปริ มาณน้ าตาลรี ดิวซ์
(µg GE/mg Tea DW)
ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษรต่างกันในแต่ละแถวแสดงถึงค่าเฉลี่ยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
GAE = Gallic acid equivalent, QE = Quercetin equivalents, GE= Glucose equivalents, DW = dry weight)
ตารางที่ 3 ร้อยละการยั้บยั้งของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ตามปริ มาณความเข้มข้นของการสกัดตัวอย่างชาทั้ง 4
ชนิด (Inhibition (%) of DPPH radical based on the concentration) และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ IC50 ( half-maximal
inhibitory concentration, Lower IC50 value shows more antioxidant potential)
ตัวอย่างชา

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

ชาดา
13.42
29.65
92.47
84.62
91.8 b
ค่าเฉลี่ยที่มีอกั ษรต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงถึงค่าเฉลี่ยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
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การพัฒนาธัญพืชอัดแท่งจากข้ าวกล้องไรซ์ เบอร์ รี่ผสมมะละกอตากแห้ ง
Development of Cereal Bars from Rice Berry Brown Rice Mixed with Dehydrated Papaya
จินตนา เจริ ญเนตรกุล1* เลิศศิริ พวงแก้ว1 และ ปั ญญรัศม์ ลือขจร1
Jintana Charoennetkul1* Lertsiri Phuangkaew1 and Panyaras Luekhajon1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาวิธีการทาข้าวพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ หาสูตรมาตรฐานของธัญพืชอัดแท่ง หา
วิธีการทามะละกอตากแห้งและปริ ม าณมะละกอตากแห้ง ในการท าผลิ ต ภัณ ฑ์ธัญ พืช อัดแท่ งจากข้า วกล้องไรซ์ เ บอร์ รี่
วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการและคานวณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งจากข้าว
กล้องไรซ์เบอร์รี่ผสมมะละกอตากแห้ง พบว่า วิธีการทาข้าวพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ดว้ ยกรรมวิธีการคัว่ ที่อุณหภูมิ 250
0
C และทอดที่อุณหภูมิ 200 0C นั้นมีค่าความชื้น, ปริ มาณน้ าอิสระ(aw) และ สี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(p≤0.05)
จึงเลือกข้าวพองจากวิธีการคัว่ มาเป็ นส่ วนผสม ในการหาสู ตรมาตรฐานธัญพืชอัดแท่ง จานวน 3 สู ตร ประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ซึ่ งสู ตรที่ 2 มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส
มากที่สุด เมื่อหาวิธีการทามะละกอตากแห้งจาก 3 วิธี พบว่า การแช่มะละกอในน้ าปูนใส 1 ชัว่ โมง ลวกน้ าเชื่อม 5 นาทีและ
ตากแดด 10 ชัว่ โมง มีความเหมาะสมที่สุด และการหาปริ มาณมะละกออบแห้งในผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่ง 5 ระดับ คือ 5,
10, 15, 20 และ 25 % พบว่า ปริ มาณมะละกออบแห้งในธัญพืชอัดแท่งที่ 15 % ได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส
มากที่สุด ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม และมีผลให้ ค่าสี L* (15.06) และ b* (43.6) ลดลง ค่าสี a*
(3.38), ค่าเนื้อสัมผัส (39.35), ความชื้น (0.35), ปริ มาณน้ าอิสระ (0.05) และคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวิตามินเอ
(60.93) และมีตน้ ทุนการผลิตต่อหนึ่งหน่วยบริ โภค เท่ากับ 10.98 บาท
คาสาคัญ : ธัญพืชอัดแท่ง, ข้าวไรช์เบอร์รี่, 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, a w 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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บทนา
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (rice berry) เป็ นข้าวเจ้าสี ม่วงเข้ม รู ปร่ างเมล็ดเรี ยวยาว ข้าวกล้องมีความนุ่มนวลมาก ปลูกได้ตลอด
ทั้งปี มีคุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการ คือ มีสารต้านอนุมูลอิสระสู ง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี
แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสูง มีดชั นีน้ าตาลต่าปานกลาง และมีเส้นใยอาหาร(fiber) อยูป่ ริ มาณมากในข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่
จากการศึ กษาพบว่าข้าวยิ่งมีสีม่วงเข้มมากประสิ ทธิ ภาพในการต้านอนุ มูลอิสระยิ่งมี มากขึ้นโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 35.3 ถึง
214.7 umole/g โดยเฉพาะในราข้าวเจ้าหอมนิ ลและราข้าวไรซ์เบอร์ รี่มีประสิ ทธิ ภาพในการต้านอนุมูลอิสระสู ง ถึง 229 ถึง
304.7 umole/g และเมื่อนาข้าวสายพันธุ์ต่างๆ มาเปรี ยบเทียบกับน้ าผลไม้พร้อมดื่มหรื อน้ าชาเขียว พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพใน
การต้านอนุมูลอิสระมากกว่า เกือบ 100 เท่า ซึ่งยิง่ ข้าวมีสีเมล็ดเข้มเท่าไรยิง่ ทาให้มีผลในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงขึ้นเท่านั้น
จากงานวิจยั พบว่าข้าวกล้องพันธุ์ไรซ์เบอร์ รี่และพันธุ์สินเหล็กเมื่อหุ งสุ กแล้ว ยังมีสารต้านอนุ มูลอิสระเหลืออยู่ ไม่ได้ถูก
ความร้อนทาลายหมด จึงเป็ นแหล่งอาหารที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระสู ง การที่ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระพอเพียงต่อ
ความต้องการในแต่ละวัน จะช่วยลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอด เลือด และ โรคมะเร็ งได้
ผลิตภัณฑ์อาหารว่างชนิ ดแท่ง หรื อ Snack food bar ซึ่ งประกอบด้วยส่ วนผสมที่เป็ นชิ้น ขนาดเล็ก นามาอัดแท่ง
โดยยึดด้วยสารยึดเกาะ (binder) โดยอาจมีการเคลือบผิวนอกของชิ้นอาหารหรื อไม่มีก็ได้ สาหรับประเทศไทยผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้ ส่วนมากเป็ นอาหารว่างแบบพื้นบ้าน เช่ น กระยาสารท ข้าวแตน ขนมนางเล็ด ถัว่ ตัด และถัว่ กระจก เป็ นต้น
(ปาริ สุทธิ์, 2550) ซึ่งในปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งเป็ นอาหารว่างที่ได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภค ทาให้ผวู ้ จิ ยั มีแนวคิด
ในการนาข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่มาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งและผสมมะละกอตากแห้งลงไปเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัด
แท่งมีคุณค่าทางโภชนาการสู งขึ้น เพราะข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่และมะละกอเป็ นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามิน
ซี วิตามินบี1 บี2 ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัสสู ง ที่สาคัญอุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยต้านมะเร็ ง มีเส้นใยอาหารช่วย
ระบบการขับถ่าย และมีสารเพคตินที่ช่วยเคลือบกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยงั มีสารต้านอนุมูลอิสระสู ง การที่ร่างกายได้รับ
สารต้านอนุ มูลอิสระ พอเพียงต่อความต้องการในแต่ละวัน จะช่วยลดความเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือด และ โรคมะเร็ งได้ จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์
เบอร์ รี่ผสมมะละกอตากแห้ง โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้ เพื่อศึ กษาวิธิการทาข้าวพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอรรี่
หาสู ตรมาตรฐานของธัญพืชอัดแท่ง ศึกษาวิธีการทามะละกอตากแห้งและปริ มาณมะละกอตากแห้งในการทาธัญพืชอัดแท่ง
จากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการและคานวณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ผสมมะละกอตากแห้ง

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาวิธีการทาข้าวพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี
เตรี ยมตัวอย่างข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีสาหรับหาวิธีการที่เหมาะสมในการทาข้าวพอง โดยนาข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี
แช่น้ า 30 นาที หุ งในอัตราส่ วนข้าวต่อน้ าที่ปริ มาณ 1:1.5 จากนั้นนาข้าวพองไปตากแดดให้แห้ง นามาทดลองทาข้าวพอง
ด้วยกรรมวิธี 2 วิธี ดังนี้ วิธีการคัว่ ที่ อุณหภูมิ 250 0C และวิธีการทอดที่อุณหภูมิ 200 0C (รัตนาภรณ์ , 2549) จากนั้นนาข้าว
กล้องไรซ์เบอร์ รีที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ดังนี้ คุณภาพทางเคมี ได้แก่ การหาความชื้ น (AOAC.
2000) ปริ มาณน้ าอิสระ (aw) (วัดด้วยเครื่ อง Moisture Balance ยี่ห้อ AND รุ่ น MX50) คุณทางกายภาพ ได้แก่ วัดเนื้ อสัมผัส
(การพองตัวและความกรอบ วัดด้วยเครื่ องTexture Analyzer)
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2. ศึกษาหาสูตรมาตรฐานของธัญพืชอัดแท่ง
รวบรวมสู ตรธัญพืชอัดแท่ง จานวน 3 สู ตร จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทาการทดลองธัญพืชอัดแท่งทั้ง 3 สู ตร ตาม
ส่ วนผสมวิธีการที่ได้มา โดยใช้ขา้ วพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่ที่ได้จากการทดลองในขั้นตอนที่ 1 ใส่ ลงในส่ วนผสม ดัง
ตารางที่ 1 ทาการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการ
ชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonie Scale) โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมจานวน 40 คน เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) เพื่อคัดเลือกสูตรที่ผทู ้ ดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับมาก
ที่สุด เพื่อนาไปใช้ในทดลองขั้นต่อไป
ตารางที่ 1 ส่วนผสมตามสูตรพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่ง
ปริ มาณส่วนผสมตามสูตรพื้นฐานที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่ง (ร้อยละ)
ส่วนผสม
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
ข้าวพอง (ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่)
28
34
54
งาขาวคัว่
30
18
10
ถัว่ ลิสงคัว่
14
9
เมล็ดฟักทองอบแห้ง
15
9
5
น้ าตาลทรายขาว
11
7
9
กระเทียมผง
1
1
1
แบะแซ
30
34
40
กุง้ แห้ง
11
7
9
เกลือ
1
1
1
เนยสดรสจืด
3
3
3
หมายเหตุ : สูตรที่ 1 ศรี สมร และมณี , 2537, สูตรที่ 2 อุบล, 2549 และสูตรที่ 3 พลศรี , 2545
วิธีทาธัญพืชอัดแท่ง
1) ตั้งกระทะให้ร้อน ใส่เนยสดและกระเทียมผงคนให้เข้ากัน เป็ นเวลา 1 นาที
2) ใส่ขา้ วพอง ถัว่ ลิสงคัว่ เมล็ดฟักทองอบแห้ง กุง้ แห้งและงาขาวคัว่ คนให้เข้ากัน เป็ นเวลา 2 นาที
3) ใส่น้ าตาลทรายและเกลือคนให้เข้ากัน 5 นาที หรื อจนน้ าตาลทรายและเกลือละลาย
4) ใส่ แบะแซคนให้เข้ากัน 2 นาที นามาอัดใส่ บล็อกให้แน่น พักให้เย็น ใช้มีดฟันเลื่อยตัดเป็ นแท่ง นาไปอบที่
อุณหภูมิ 110 oC เป็ นเวลา 5 นาที
3. ศึ กษาวิธีการทามะละกอตากแห้งและปริ มาณมะละกอตากแห้งในการทาธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ผ สม
มะละกอตากแห้ง
3.1 การหาวิธีการทามะละกอตากแห้ง โดยคัดเลือกมะละกอพันธุ์แขกดาที่มีลกั ษณะห่ าม มีปริ มาณน้ าตาล( o
Brix) อยูท่ ี่ระดับ 15-18 o Brix เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกมะละกอที่นามาตากแห้ง นามาล้างให้ สะอาด ปอกเปลือก หั่นให้มี
ชิ้นขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 5x5x5 มิลลิเมตร หาวิธีการตากแห้งเพื่อให้ได้มะละกอตากแห้งที่มีคุณภาพดีต่อการใช้เป็ น
วัตถุดิบในการทาธัญพืชอัดแท่ง ด้วยวิธีการ 3 วิธี ดังนี้
1) นามะละกอที่เตรี ยมไว้ไปตากแดดให้แห้ง
2) นามะละกอที่เตรี ยมไว้มาลวกในน้ าเดื อด 1 นาที และนามะละกอมาแช่ในน้ าเย็นทันที สงขึ้นพักให้
สะเด็ดน้ า นาไปตากแดดให้แห้ง
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3) นามะละกอที่ เตรี ยมไว้แช่ น้ าปูนใสเป็ นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนาไปลวกในน้ าเชื่ อมในอัตราส่ วน
น้ าตาลต่อน้ าที่ 2 : 3 เป็ นเวลา 5 นาที พักให้สะเด็ดน้ า นาไปตากแดดให้แห้ง
การตากมะละกอใช้เวลา 10 ชัว่ โมง เริ่ มตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 16.00 น.ซึ่งใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นเกณฑ์
ในการตากมะละกอให้แห้ง นามะละกอตากแห้งที่ได้จากวิธีการทั้ง 3 วิธี มาวิเคราะห์หาความชื้น (AOAC. 2000) ปริ มาณน้ า
อิสระ และคุณภาพด้านสี L*, a* และb* เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT) เพื่อคัดเลือกมะละกอตากแห้งที่เหมาะสมสาหรับการทาธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ผสมมะละกอตาก
แห้งในขั้นตอนต่อไป
3.2 การหาปริ มาณมะละกอตากแห้งในการทาธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ โดยใช้สูตรมาตรฐานของ
ธัญพืชอัดแท่งที่ได้รับการคัดเลือกจากการทดลองในขั้นตอนที่ 2 นามาศึกษาหาปริ มาณที่เหมาะสมของมะละกอตากแห้งที่
จะผสมในผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่ 5 ระดับ คือ 5 , 10, 15, 20 และ 25 % ของน้ าหนักส่ วนผสม
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนน
ความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิม จานวน 40 คน เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย
วิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)
4. วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการ และคานวณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัด
แท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ผสมมะละกอตากแห้ง
โดยนาผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ผสมมะละกอตากแห้งที่ได้รับคัดเลือกจากการทดลอง
ในข้อ 3.2 มาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการ และคานวณต้นทุนการผลิต ดังนี้
4.1 คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่
1) ค่าสี วัดด้วยเครื่ อง Hunter Lab รุ่ น Color Flex
2) ค่าเนื้อสัมผัส/ความกรอบ วัดด้วยเครื่ อง Texture Analyzer
4.2 คุณภาพทางเคมี ได้แก่
1) ความชื้น (AOAC. 2000)
2) ปริ มาณน้ าอิสระ(Water Activity) วัดด้วยเครื่ อง Moisture Balance
4.3 คุณค่าทางโภชนาการ
1) วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่ผสมมะละกอตาก
แห้ง ณ ห้องปฏิบตั ิการกลาง(ประเทศไทย) โดยส่ งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่ผสมมะละกอ
ตากแห้งไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม และหนึ่งหน่วยบริ โภค
2) วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่ผสมมะละกอตาก
แห้งเปรี ยบเทียบกับสูตรมาตรฐานธัญพืชอัดแท่งโดยใช้โปรแกรม Nutrisurvey 2007
4.4 คานวณต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ผสมมะละกอตากแห้ง ใช้แนวทาง
ข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม รวบรวมโดยศูนย์วิจยั กสิ กรไทย ซึ่ งแบ่งสัดส่ วนต้นทุนดังนี้ คือ จากต้นทุนทั้งหมด 100
ส่วน คิดเป็ นค่าวัตถุดิบร้อยละ 68.60 ค่าแรงงานร้อยละ 5.60 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ 12.10 ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักรร้อย
ละ 4.50 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 9.20 ในการคานวณ ต้นทุนของผลิตภัณฑ์
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ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการศึกษาวิธีการทาข้าวพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ พบว่า การคัว่ ข้าวที่อุณหภูมิ 250 oC และการทอดข้าวที่
อุณหภูมิ 200 oC ในปริ มาณ 20 กรัม ข้าวมีการพองตัวเต็มที่แตกเป็ นเมล็ด ร่ วนไม่ติดกัน เนื้ อสัมผัสมีลกั ษณะเบา แต่เมื่อคัว่
หรื อทอดนานจะมีสีเข้มขึ้น มีรสขมและกลิ่นไหม้
ตารางที่ 2 คุณภาพทางเคมีและกายภาพทางของข้าวพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ดว้ ยวิธีการคัว่ และการทอด
ข้าวพอง
คุณภาพทางกายภาพ
ข้าวกล้องไรซ์เบอรื รี่
จากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่
t
df
P
และเคมี
ตากแห้ง
การคัว่
การทอด
ความชื้น
3.08+0.19
2.46+0.28
1.60+0.14
145.431*
4
.000
*
ปริ มาณน้ าอิสระ
0.67+0.04
0.24+0.01
0.19+0.01
13.416
4
.000
สี L*
14.68+0.02
20.72+0.01 20.01+0.02
122.107*
4
.000
a*
1.62+0.01
5.12+0.01
5.96+0.02
-222.361*
4
.000
*
b*
0.31+0.01
3.62+0.01
5.17+0.01
-318.025
4
.000
หมายเหตุ : * หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ(p≤0.05)
ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี จากตารางที่ 2 พบว่า ความชื้นของข้าวไรซ์เบอรี่ ตากแห้งมีความชื้น 3.08
และมีปริ มาณน้ าอิสระ 0.67 ข้าวพองจากเข้าวไรซ์เบอรี่ ควั่ มีความชื้ น 1.56 ปริ มาณน้ าอิสระ 0.14 ข้าวพองทอดมีความชื้น
1.60 ปริ มาณน้ าอิ สระ 0.19 การคัว่ และการทอดข้าวพองมี ผลให้ความชื้ น และปริ มาณน้ าอิสระลดต่ าลง ทาให้ขา้ วพอง
สามารถเก็บรั กษาได้นานไม่เสื่ อมเสี ยโดยง่าย ข้าวพองที่ ทอดมี ลกั ษณะพองตัวดี กว่าข้าวพองที่ ควั่ เล็กน้อย และผลการ
วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพด้านสี ของข้าวพองจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ทอด ค่าสี L* มีค่าความสว่างสูงขึ้น a* ค่าความเป็ นสี แดง
เพิ่มข้น และ b* ค่าความเป็ นสี เหลืองเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับข้าวไรซ์เบอร์ รี่ตากแห้งและข้าวพองคัว่ ดังนั้นในการวิจยั
ครั้งนี้ ได้คดั เลือกข้าวพองจากข้าวไรซ์เบอรี่ ที่ได้จากการคัว่ นามาใช้ในส่ วนผสมในการทาธัญพืชอัดแท่ง เพื่อลดปริ มาณ
ไขมันที่อาจทาให้มีผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของธัญพืชอัดแท่งในระหว่างการเก็บรักษา และลดพลังงานจากปริ มาณ
ไขมันที่ใช้ทอดได้
2. ผลการศึกษาหาสู ตรมาตรฐานของธัญพืชอัดแท่ง พบว่า สู ตรที่ 2 (อุบล, 2549) ได้รับการยอมรับคะแนนค่าเฉลี่ย
สู งสุ ดในด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) ดังตารางที่ 3 ซึ่งผูท้ ดสอบชิมได้ให้ขอ้ เสนอแนะในสูตรที่ 2 ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงสุ ดใน
แต่ละด้านว่า ควรปรับปรุ งในด้านรสชาติโดยควรเพิ่มรสชาติหวาน
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสของธัญพืชอัดแท่ง ทั้ง 3 สูตร
สูตรมาตรฐาน*
คุณลักษณะธัญพืชอัดแท่ง
1
2
สี
7.20 ± 1.32a
7.35 ± 1.21a
กลิ่น
6.05 ± 1.47b
6.93 ± 1.31a
รสชาติ
6.20 ± 1.45b
7.58 ± 1.45a
ลักษณะเนื้อสัมผัส
6.10 ± 1.58b
7.40 ± 1.37a
ความชอบโดยรวม
6.63 ± 1.39b
7.90 ± 0.93a

740

3
5.63 ± 1.66b
6.28 ± 1.22ab
6.33 ± 1.58b
6.95 ± 1.26a
6.93 ± 1.23b

หมายเหตุ : * สูตรที่ 1 ศรี สมร และมณี , 2550, สูตรที่ 2 อุบล, 2559 และสูตรที่ 3 พลศรี , 2545
** ตัวอักษร a – b หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในแนวนอนเดียวกันที่มีตวั อักษรต่างกัน หมายถึง มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05)

สูตรที่ 1

สูตรที่ 2

สูตรที่ 3

ภาพที่ 1 ธัญพืชอัดแท่งจากสูตรพื้นฐาน 3 สูตร
3. ผลการศึกษาวิธีการทามะละกอตากแห้งและปริ มาณมะละกอตากแห้งในการทาธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้อง
ไรซ์เบอร์รี่ผสมมะละกอตากแห้ง
3.1 ผลการศึกษาวิธีการทามะละกอตากแห้ง ด้วยวิธีการ 3 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 นามะละกอที่เตรี ยมไว้ไปตากแดดให้
แห้ง วิธีที่ 2 นามะละกอที่เตรี ยมไว้มาลวกในน้ าเดือด 1 นาที และนามะละกอมาแช่ในน้ าเย็นทันที สงขึ้นพักให้สะเด็ดน้ า
นาไปตากแดดให้แห้ง วิธีที่ 3 นามะละกอที่ เตรี ยมไว้แช่ น้ าปู นใสเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จากนั้นนาไปลวกในน้ าเชื่ อ มใน
อัตราส่วนน้ าตาลต่อน้ าที่ 2 : 3 เป็ นเวลา 5 นาที พักให้สะเด็ดน้ า นาไปตากแดดให้แห้ง
ผลการทดลอง พบว่า ลักษณะปรากฏของมะละกอตากแห้งทั้งวิธี 3 วิธี พบว่า รู ปร่ างของชิ้ นมะละกอ
เปลี่ยนแปลงไปมีขนาดเล็กลงกว่าเดิ ม ซึ่ งมะละกอตากแห้งวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 มีรูปทรงเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยมะละกอ
ตากแห้งจะหดเล็กลงจากเดิม ดังแสดงในภาพที่ 2 มะละกอตากแห้งด้วยวิธีการที่ 1และ 2 มะละกอมีลกั ษณะผิวเหี่ ยว รู ปร่ าง
ไม่สวย ส่ วนมะละกอตากแห้งที่ได้จากวิธีการที่ 3 มีลกั ษณะชิ้นสวยงาม หดตัวเล็กน้อย สี ของมะละกอตากแห้งด้วยวิธีที่ 2
และ 3 ให้สีแดงส้ม ใกล้เคียงกัน แตกต่างจากมะละกอตากแห้งด้วยวิธีที่ 1 จะมีสีแดงเข้ม ซึ่งอาจเนื่องมาจากมะละกอตากแห้ง
วิธีที่ 2 และ 3 ผ่านกระบวนการลวกก่อนนามาทาแห้งนั้นสามารถยับยั้งเอมไซน์ที่ทาให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดสี น้ าตาลหลังการ
ทาให้แห้งได้ (สมบัติ, 2529)
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ภาพที่ 2 ลักษณะปรากฏของมะละกอตากแห้งทั้ง 3 วิธี
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีของมะละกอตากแห้งทั้ง 3 วิธี
คุณภาพทางเคมีและกายภาพ

มะละกอตากแห้ง*
วิธีที่ 1

วิธีที่ 2

วิธีที่ 3

ความชื้น(ร้อยละ)

2.19±0.58b

1.31±0.10a

2.71±0.42c

ปริ มาณน้ 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 : * วิธีที่ 1 คือมะละกอที่หนั่ แล้วนาไปตากแห้ง
วิธีที่ 2 คือมะละกอที่หนั่ นาไปลวกในน้ าเดือด 1 นาที แล้วนาไปตากแห้ง
วิธีที่ 3 คือมะละกอที่หนั่ แล้วนาไปลวกในน้ าเชื่อม 5 นาที แล้วนาไปตากแห้ง
** ตัวอักษร a – c หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในแนวนอนเดียวกันที่มีตวั อักษรต่างกัน หมายถึง มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05)
เมื่อเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของมะละกอตากแห้ง ทั้ง 3 วิธี จากตารางที่ 4
พบว่า มะละกอตากแห้งวิธีที่ 2 มีความชื้นและปริ มาณน้ าอิสระน้อยที่สุด 1.31 และปริ มาณน้ าอิสระเท่ากับ 0.20 รองลงมาคือ
มะละกอตากแห้งวิธีที่ 1 มีความความชื้น 2.19 และปริ มาณน้ าอิสระเท่ากับ 0.25 มะละกอที่มีความชื้นมากที่สุด คือ มะละกอ
ตากแห้งวิธีที่ 3 มีความความชื้ น 2.71 และปริ มาณน้ าอิสระ เท่ากับ 0.32 ซึ่ งอาจเนื่ องมาจากความชื้ นที่ มีอยู่ในน้ าตาลจาก
น้ าเชื่อมที่ใช้ลวกมะละกอก่อนการตากแห้ง ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านสี พบว่า มะละกอตากแห้งวิธีที่ 1 มีค่าสี L* 43.63
มะละกอตากแห้งวิธีที่ 2 มีค่าสี L* 29.71 ส่ วนมะละกอตากแห้งวิธีที่ 3 ค่าสี L* 51.11 ดังนั้นมะละกอที่มีค่าความสว่างมาก
ที่สุดคือมะละกอตากแห้งวิธีที่ 3 ค่าสี a* ค่าความเป็ นสี แดงของมะละกอตากแห้งทั้ง 3 วิธีจะลดลงตามลาดับ คือ 21.04, 16.34
และ 16.23 และค่าสี b* ค่าความเป็ นสี เหลือง พบว่ามะละกอตากแห้งวิธีที่ 1 มีค่าสี b* มากที่ สุดอยู่ที่ 22.35 รองลงมาคื อ
มะละกอตากแห้งวิธีที่ 3 มี ค่าสี b* 15.15 ส่ วนมะละกอตากแห้ง วิธีที่ 2 มี ค่าสี b* น้อยที่ สุดอยู่ที่ 13.84 ดังนั้นวิธีการท า
มะละกอตากแห้’ทั้ง 3 วิธี มี ผลต่อความชื้ น ปริ มาณน้ าอิ สระ และคุ ณภาพด้านสี แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ
(p≤0.05) เมื่อพิจารณาคุณภาพ ด้านความชื้น ปริ มาณน้ าอิสระ ด้านสี และด้านรู ปทรง พบว่ามะละกอตากวิธีที่ 3 มีลกั ษณะ
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ที่ เหมาะสมสาหรับการนาไปเป็ นส่ วนผสมของธัญพืชอัดแท่ง จึ งเลือกมะละกอตากแห้งวิธีการที่ 3 ไปทาการทดลองใน
ขั้นตอนต่อไป
3.2 ผลการศึกษาหาปริ มาณมะละกอตากแห้งในการทาธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่ พบว่า ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสของปริ มาณมะละกอตากแห้งในการทาธัญพืชอัดแท่งทีมีส่วนผสมมะละกอตากแห้งใน
ที่ปริ มาณแตกต่างกัน 6 ระดับ คือ 0, 5, 10, 15, 20 และ 25 % ต่อน้ าหนักของส่วนผสมทั้งหมด โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมจานวน 40
คน พบว่า ลักษณะปรากฏ ด้านสี และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสของปริ มาณมะละกอตากแห้งในการทาธัญพืชอัดแท่ง
คุณลักษณะ
ปริ มาณมะละกอ(%)
ธัญพืชอัดแท่ง
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
กลิ่น
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
เนื้อสัมผัส
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 : * สูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด
** ตัวอักษร a – c หมายถึงค่าเฉลี่ยของข้อมูลในแนวนอนเดียวกันที่มีตวั อักษรต่างกัน หมายถึง มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05)
จากตารางที่ 5 ปริ มาณมะละกอตากแห้ง 15 % ได้รับการยอมรับคะแนนค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในด้านสี กลิ่น รสชาติ
ลักษณะเนื้ อสัมผัส และความชอบดังนี้ 7.55, 7.10, 7.22, 7.2 และ 7.67 ตามลาดับ ซึ่ งผูท้ ดสอบชิมมีความเห็นว่าธัญพืชอัด
แท่งผสมมะละกอตากแห้ง 15 % มีสีสนั สวยงาม มีความเหมาะสมน่ารับประทาน ดังนั้นการใส่มะละกอตากแห้งที่ผสมลงไป
ในธัญพืชอัดแท่งมีผลต่อลักษณะปรากฏในด้านสี และความชอบโดยรวม แต่ไม่มีผลต่อการยอมรับด้านกลิ่น รสชาติ และ
เนื้อสัมผัส
4. ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการ และคานวณต้นทุนการผลิตของผลิ ตภัณฑ์
ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ผสมมะละกอตากแห้ง
4.1 คุณภาพทางกายภาพ พบว่า เมื่อนาผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ผสมมะละกอตากแห้ง
มาเปรี ยบเทียบกับสู ตรมาตรฐาน พบว่า ค่าสี L* มีความสว่างลดลง ค่า a* ความเป็ นสี แดงเพิ่มขึ้น และ ค่า b* ความเป็ นสี
เหลืองลดลงเมื่อเทียบกับสูตรมาตรฐาน ค่าความกรอบหรื อค่าเนื้อสัมผัสจะเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 6
4.2 คุณภาพทางเคมี พบว่า ค่าความชื้ น(0.35), ปริ มาณน้ าอิสระ (0.05) ของผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งจากข้าว
กล้องไรซ์เบอร์ รี่ผสมมะละกอตากแห้งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสู ตรมาตรฐาน (0.08 และ 0.01 ตามลาดับ) ค่าสี พบว่า ค่าสี L*
และ b * ลดลง แต่ค่าสี a* เพิ่มขึ้น ดังนั้น ปริ มาณมะละกอตากแห้งที่ใส่มีผลทาให้ ความชื้น ปริ มาณน้ าอิสระ ค่าสี a* และค่า
เนื้อสัมผัสหรื อความกรอบเพิ่มขึ้นด้วย ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ของผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่ผสม
มะละกอตากแห้งเมื่อเทียบกับสูตรมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งจาก
สูตรมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ผสม
ธัญพืชอัดแท่ง
t-test
df
P
มะละกอตากแห้ง
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
*
ค่าเนื้อสัมผัส/ความกรอบ
39.35±5.70
34.10±6.06
1311.000
4
.000
ความชื้น
0.35+0.02
0.08+0.01
42.691*
4
.000
ปริ มาณน้ าอิสระ (aw)
0.05+0.01
0.01+0.01
8.500*
4
.001
หมายเหตุ : * หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p≤0.05)
4.3 คุณค่าทางโภชนาการ จากตารางที่ 7 พบว่า ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่ผสมมะละกอตากแห้ง
1 หน่วยบริ โภค มีพลังงาน 200 กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรต 25 กรัม โปรตีน 6 กรัม ไขมัน 7 กรัม โคเลสเตอรอล 10 มิลลิกรัม
น้ าตาล 11 กรัม โซเดี ยม 160 มิลลิกรัม แคลเซี ยม 39.67 มิลลิกรัม วิตามินเอ 139.75 ไมโครกรัม อาร์ อี ผลการวิเคราะห์
พบว่า มีโปรตีน คิดเป็ น 12 % และวิตามินเอ คิดเป็ น 17.47 % ของสารอาหารที่แนะนาให้บริ โภคประจาวันสาหรับคนไทย
อายุต้ งั แต่ 6 ปี ขึ้นไป (Thai RDI) ถือได้วา่ เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็ นแหล่งของโปรตีนและวิตามินเอ เนื่องจากธัญพืชอัดแท่ง
จากข้าวไรซ์เบอรี่ ผสมมะละกอตากแห้ง 1 หน่ วยบริ โภค มีโปรตีนคิดเป็ น10-19 % และมีวิตามินเอไม่นอ้ ยกว่า 15 % ของ
Thai RDI (สานักงานอาหารและยา, 2556)
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (ทางเคมี) ของธัญพืชอัดแท่งจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผสมมะละกออบแห้งใน
ปริ มาณ 100 กรัม และหนึ่งหน่วยบริ โภค (43 กรัม = 3 ชิ้น)
หนึ่ง
ต่อ 100
พลังงานและสารอาหาร
หน่วย
อ้างอิงวิธีทดสอบ
กรัม
บริ โภค
พลังงานทั้งหมด(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
ไขมันทั้งหมด (กรัม)
17.26
7.00
AOAC (2012) 948.15
โคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม)
20.19
10.00
In house method based on AOAC (2012) 976.26
น้ 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
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1950.00
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139.75

In house method based on Chemical and Technical
Assessment (2004)
วิตามินเอ(ไมโครกรัม อาร์อี)* 325.00
139.75
Calculation
หมายเหตุ : * วิตามินเอได้จากการคานวณเบต้าแคโรทีนตามวิธีของ สิ ริพนั ธุ์ (2555)
เมื่อนาธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ผสมมะละกอตากแห้ง มาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการโดยใช้
โปรแกรม Nutrisurvey 2007 เปรี ยบเที ยบกับธัญพืชอัดแท่ งสู ตรมาตรฐาน จากตารางที่ 8 พบว่า ธัญพืชอัดแท่ งจากข้าว
กล้องซ์เบอร์ รี่ผสมมะละกอตากแห้งมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น ได้แก่ พลังงาน (1.89), โปรตีน (0.07), คาร์ โบไฮเดรต
(1.67), ไฟเบอร์ (0.07), วิตามินเอ (60.93), วิตามินซี (10.93) และแคลเซี ยม (1.67) ส่ วนสารอาหารอื่นๆ มีปริ มาณที่เท่ากัน
เมื่อเปรี ยบเทียบกับธัญพืชอัดแท่งสู ตรมาตรฐาน ดังนั้น จะเห็นได้วา่ การใช้ขา้ วกล้องไรซ์เบอร์ รี่และใส่ มะละกอตากแห้งลง
ไปในธัญพืชอัดแท่ง ทาให้คุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวิตามินเอ
ตารางที่ 8 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ผสมมะละกออบแห้งเปรี ยบเทียบกับ
สูตรมาตรฐานธัญพืชอัดแท่ง
สารอาหาร
สูตรมาตรฐาน
ธัญพืชผสมมะละกออัดแท่ง
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
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 คานวณต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่ผสมมะละกอตากแห้ง พบว่า ราคา
ของวัตถุดิบที่ ใช้ในการทาธัญพืชผสมมะละกออัดแท่งต่อสู ตร 25.13 บาท จากตารางที่ 9 ค่าแรงงาน 2.05 บาท ต้นทุน
พลังงาน 4.43 บาท ค่าเสื่ อมราคาเครื่ องจักร 1.64 บาท และค่าช้จ่ายอื่นๆ 3.37 บาท ดังนั้นต้นทุนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืช
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อัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่ผสมมะละกอตากแห้ง เท่ากับ 36.62 บาท (10 ชิ้น/สู ตร) ต้นทุนต่อ 1 ชิ้น เท่ากับ 3.66 บาท
และต่อ 1 หน่วยบริ โภคเท่ากับ 10.98 บาท
ตารางที่ 19 ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการทาธัญพืชผสมมะละกออัดแท่ง
วัตถุดิบ
ข้าวไรซ์เบอรี่
น้ ามันปาล์ม
งาขาว
ถัว่ ลิสง
เมล็ดฟักทอง
น้ าตาลทรายขาว
กระเทียมผง
กุง้ แห้ง
เกลือ
เนยสดรสจืด
มะละกอ
ปูนแดง

ปริ มาณที่ใช้ต่อสูตร(กรัม)
ราคา (บาท)
34
3.40
200
7.40
18
1.08
14
0.98
9
2.88
13
0.33
1
0.70
7
4.20
1
0.04
6
2.33
21
0.21
10
0.50
ราคาต้นทุนธัญพืชผสมมะละกออัดแท่ง 25.13 บาท

หมายเหตุ : ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ผสมมะละกอตากแห้งได้ 10 ชิ้น ราคาวัตถุดิบ ณ เดือนกรกฎาคม 2559

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ วิธีการทาข้าวพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี่ดว้ ยกรรมวิธีการคัว่ ที่อุณหภูมิ 250 0C และทอดที่
อุณหภูมิ 200 0C นั้นมี ค่าความชื้น และ สี แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(p≤0.05) จึงเลือกข้าวพองจากวิธีการคัว่ มา
เป็ นส่วนผสม ในการหาสูตรมาตรฐานธัญพืชอัดแท่ง จานวน 3 สูตร ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ
เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ซึ่ งสู ตรที่ 2 มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สุด เมื่อหาวิธีการทามะละกอ
ตากแห้งจาก 3 วิธี พบว่า การแช่มะละกอในน้ าปูนใส 1 ชัว่ โมง ลวกน้ าเชื่อม 5 นาทีและตากแดด 10 ชัว่ โมง มีความเหมาะสม
ที่สุด และการหาปริ มาณมะละกออบแห้งในผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่ง 5 ระดับ คือ 5, 10, 15, 20 และ 25 % พบว่า ปริ มาณ
มะละกออบแห้งในธัญพืชอัดแท่ง 15 % ได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่ สุด ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้ อ
สัมผัส และความชอบโดยรวม และมีผลให้ ค่าสี L* (15.06) และ b* (43.60) ลดลง ค่าสี a* (3.38), ค่าเนื้ อสัมผัส (39.35),
ความชื้น (0.35), ปริ มาณน้ าอิสระ (0.05) และคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวิตามินเอ (60.93) และมีตน้ ทุนการผลิต
ต่อหนึ่งหน่วยบริ โภค เท่ากับ 10.98 บาท
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทาวิจยั พบว่า ส่ วนผสมของธัญพืชอัดแท่งสามารถดัดแปลงเป็ นส่ วนผสมของอาหาร
ชนิ ดอื่นได้ ควรศึ กษารู ปทรงและขนาดชิ้นที่ ผบู ้ ริ โภคให้การยอมรับเพื่อพัฒนารู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค และสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในเชิงพาณิ ชย์ต่อไป
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ผลของนา้ หมักกล้ วยตากต่ อคุณภาพโดนัท
Effect of Fermented Liquid from Dried Banana on the Quality of Donut
พิมพ์ชฎา อิทธิวฒั พงศ์1* จารวี แซ่ลิ้ม1 และ พรทอง ตมกลาง1
Pimchada Itthivadhanapong1* Jarawee Saelim 1 Pornthong Tomklang 1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตโดนัทยีสต์จากน้ าหมักชีวภาพจากกล้วยตาก เพื่อทดแทนการใช้ยีสต์ที่ขายทาง
การค้า โดยการนากล้วยตากผสมกับน้ าและน้ าตาล (100 กรั ม, 200 กรั ม และ500 กรั ม ตามลาดับ ) หมักในภาชนะปิ ดที่
อุณหภูมิหอ้ ง จากนั้นผลิตแป้ งหมักตั้งต้น (Starter dough) โดยกรองน้ าหมักจานวน 100 มิลลิลิตร ผสมกับแป้ งสาลี 500 กรัม
หมักที่อุณหภูมิห้อง 3 วัน แล้วผลิตโดนัทจากยีสต์ธรรมชาติ โดยใช้แป้ งหมักตั้งต้นร้อยละ 20 25 และ 30 เปรี ยบเทียบกับ
โดนัทที่ ผลิตโดยใช้ยีสต์ทางการค้า (สู ตรควบคุม) วิเคราะห์คุณภาพขนมโดนัททางกายภาพ ลักษณะเนื้ อสัมผัส และเคมี
พบว่า โดนัทยีสต์ที่ใช้แป้ งหมักตั้งต้นร้อยละ 30 และโดนัทยีสต์ทางการค้า (Control) มีความสู งและเส้นผ่านศูนย์กลางมาก
ที่สุดและมีความหนาแน่นต่าที่สุด โดนัทสู ตรควบคุมมีปริ มาณไขมันร้อยละ 13.3 ส่ วนโดนัทที่ใช้แป้ งหมัก ร้อยละ 20 25
และ 30 มีปริ มาณไขมัน เท่ากับ 14.3 13.3 และ 13 ตามลาดับ สาหรับเนื้อสัมผัส พบว่า เมื่อมีการเพิ่มปริ มาณแป้ งหมักตั้งต้น
จะทาให้ความแข็งของขนมโดนัทลดลง และเมื่อเปรี ยบเทียบกับสูตรควบคุม พบว่าโดนัทที่ใช้แป้ งหมักตั้งต้นร้อยละ 30 มีค่า
ความแข็ง ความเหนียวหนึบ และพลังงานในการเคี้ยวไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีให้
คะแนนความชอบแบบ 9 คะแนน (9 Point hedonic scaleโดย 1 =ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 = ชอบมากที่สุด) พบว่า โดนัทที่ใช้
แป้ งหมักตั้งต้นร้อยละ 30 มีคะแนนความชอบด้าน สี รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวมมากที่สุด และไม่พบความ
แตกต่างจากสูตรควบคุม
คาสาคัญ : ยีสต์ธรรมชาติ, โดนัทยีสต์, กล้วยตาก
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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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บทนา
โดนัทเป็ นขนมแป้ งทอดหรื ออบ มีลกั ษณะกลมมีรูตรงกลางคล้ายกับห่ วงยาง มีหลายรสชาติ สามารถแบ่งโดนัท
ออกตามกรรมวิธีการผลิตได้เป็ น 2 ประเภท คือ โดนัทยีสต์ และโดนัทเค้ก กระบวนการผลิตโดนัทยีสต์น้ นั จะใช้ผงยีสต์
สาเร็ จรู ปเป็ นส่ วนประกอบในการหมักแป้ งให้ข้ ึนฟู ซึ่ งแตกต่างจากโดนัทเค้กจะใช้ผงฟูในการหมักแป้ งให้ข้ ึนฟู ดังนั้น
รสชาติและเนื้อสัมผัสจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากโดนัทเป็ นเพียงแป้ งทอดธรรมดา ไม่มีรสชาติ ผูผ้ ลิตไม่มีรสชาติ ผูผ้ ลิต
จึ งได้เพิ่มการสอดไส้ครี ม การคลุกน้ าตาล หรื อการเคลือบหน้าโดนัทให้มีสีสันต่างๆ เพื่อให้โดนัทมีรสชาติและลักษณะ
ปรากฎที่ดีข้ ึนธุรกิจโดนัทมีการเจริ ญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 3,000 ล้านบาทอยู่
ในอัตราร้อย ละ 10-15 ของตลาดฟาสต์ฟดู
ขนมปั งแป้ งหมัก (Sourdough bread) คือ ขนมปั งที่ทาจากการหมักแป้ งตั้งต้น (Starter dough หรื อ mother dough)
จากกิ จ กรรมของจุ ลิ น ทรี ย์ พ วกยี ส ต์ ธ รรมชาติ ห รื อที่ เ รี ยกว่ า ยี ส ต์ ป่ า (Natural yeast or wild yeast) และแลกติ ค
แบคที เรี ย (Lactic acid bacteria) แล้วจึ งนามาทาขนมปั งอีกทีนึง ปั จจุบนั นี้ การบริ โภคขนมปั งแป้ งหมักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เนื่ อ งจากคนหัน มาใส่ ใ จสุ ข ภาพมากขึ้ น แต่ ใ นในประเทศไทยยัง มี ค นที่ รู้ จัก ขนมปั ง ชนิ ด นี้ ค่ อ นข้า งน้อ ย เนื่ อ งจาก
กระบวนการผลิตขนมปั งแป้ งหมักมีกระบวนการทาขนมที่ใช้ระยะเวลานานและต้องอาศัยทักษะ จึงทาให้ร้านขนมปั งส่วน
ใหญ่นิยมใช้ยสี ต์ทางการค้าซึ่งช่วยระยะเวลาในการหมัก วัตถุดิบที่นิยมนามาหมักทาเชื้อ ได้แก่ องุ่น แอปเปิ ล แพร์ รวมถึง
พวกผลไม้แห้ง เช่น ลูกเกด แปริ คอตแห้ง เพราะผลไม้พวกนี้มีเชื้อยีสต์ธรรมชาติอยูม่ าก
ดังนั้น งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตยีสต์หมักธรรมชาติจากกล้วยตาก เนื่องจากกล้วยตากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่หา
ได้ง่าย มีน้ าตาลสู ง เหมาะที่จะใช้เป็ นวัตถุดิบหลักในการทาน้ าหมัก (Fermented starter liquid) และใช้น้ าหมักที่ได้ทดแทน
การใช้ยีสต์สาเร็ จรู ปทางการค้าในการผลิ ตขนมโดนัท รวมถึงการศึ กษาคุณลักษณะทางเคมีกายภาพและคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์

วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. การเตรียมนา้ หมักจากกล้ วยตากและการเตรียมแป้งหมักตั้งต้ น
ทาน้ าหมักโดยหั่นกล้วยตากแห้ง (พันธุ์น้ าว้า ยี่ห้อสวนปั ณวารี ) เป็ นชิ้นเล็กๆ จานวน 500 กรัม ผสมน้ าตาล 200
กรัม และน้ า 1,000 กรัม หมักในโหลแก้วปิ ดฝา เก็บที่อุณหภูมิห้องนาน 4 วัน วัดค่าปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ (Brix) ค่า
กรด-เบส (pH) และตรวจนับปริ มาณเชื้อยีสต์ (FDA-BAM 2001) เมื่อสังเกตเห็นกล้วยลอยขึ้นด้านบนและมีฟองอากาศเล็ก
กรองและเก็บในตูเ้ ย็นเพื่อรอการใช้งาน จากนั้นใช้น้ าหมักกล้วยตาก จานวน 100 กรั ม ผสมกับแป้ งขนมปั ง 100 กรั ม
ใส่ภาชนะปิ ดสนิท พักไว้ให้ข้ ึนฟูที่อุณหภูมิหอ้ ง ประมาณ 12 ชัว่ โมง
2 การศึกษาปริมาณแป้งหมักตั้งต้นต่ อคุณภาพของขนมโดนัท
ผลิตโดนัทยีสต์จานวน 4 สู ตร คือ สู ตรยี สต์ทางการค้า (Control) และสู ตรที่ใช้แป้ งหมักตั้งต้นปริ มาณร้อยละ 20
25 และ 30 ของปริ มาณแป้ งสาลี สู ตรของขนมโดนัทประกอบด้วย แป้ งสาลี น้ าตาล น้ า เนย ไข่ไก่ นมผง เกลือ และ วนิ ลา
คิดเป็ น 48.54 19.42 17.48 7.28 4.85 0.97 0.97 และ 0.49 ตามลาดับ เทส่ วนผสมทุกอย่างลงในอ่างผสม (KitchenAid) นวด
นาน 15 นาที แล้วรี ดเป็ นแผ่นหนา 1 เซนติเมตร กดด้วยวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ทาการพักโด 6 ชัว่ โมง นาไป
ทอดในน้ ามันอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
วิเคราะห์ คุณภาพขนมโดนัท ได้แก่ ความสู ง เส้นผ่านศูนย์กลาง ปริ มาตร ความหนาแน่ น ปริ มาณไขมัน และ
วิเคราะห์ เค้าโครงเนื้ อสัมผัส (Texture profile analysis, TPA) ได้แก่ ความแข็ง (Hardness) ความสามารถในการเกาะติ ด
(Cohesiveness) ความยืดหยุน่ (Springiness) ความเหนียวหนึบ (Gumminess) และพลังงานการเคี้ยว (Chewiness) ด้วยเครื่ อง
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Texture analyzer (Stable Micro Systems, UK) โดยใช้หัว วัด อลู มิ เ นี ย มทรงกระบอก เส้น ผ่า นศู น ย์ก ลาง 100 มิ ล ลิ เ มตร
(P/100) ความเร็ ว หั ว กด (Test speed) 1 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ วิ น าที ระยะกดตัว อย่า งเท่ า กับ ร้ อ ยละ 60 ของความสู ง ตัว อย่ า ง
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผทู ้ ดสอบที่ไม่ผ่านการฝึ กฝน
จานวน 20 คน ด้วยวิธี 9-point hedonic scaling โดย 1 คะแนน คือ ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 คะแนน คือ ชอบมากที่สุด
3. ศึกษาการเปลีย่ นแปลงของขนมโดนัทระหว่ างการเก็บรักษา
เลื อกโดนัทที่ ได้รับคะแนนความชอบมากที่ สุดจากข้อ 2.2 มาทดลองเก็บโดนัทในถุงพลาสติกปิ ดสนิ ท เก็บที่
อุณหภูมิหอ้ ง บันทึกลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ในทุก ๆวัน
4. สถิตทิ ใี่ ช้ ในการทดลองและวิเคราะห์ ผล
การศึกษาผลของของปริ มาณแป้ งหมักตั้งต้นต่อคุณภาพขนมโดนัททางด้านกายภาพ เคมี และเนื้อสัมผัส มีการวาง
แผนการทดลองแบบ CRD (Complete Randomized Design) ส่ วนการทดสอบทางประสาทสัมผัส มีการวางแผนการทดลอง
แบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test

ผลและวิจารณ์ผล
1. ผลการศึกษาขั้นตอนการหมักยีสต์ ธรรมชาติจากกล้ วยตาก
ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีของน้ าหมักกล้วยตากโดยการวัดค่าสี ของน้ าหมักในแต่
ละวันเป็ นเวลา 4 วัน ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของน้ าหมักกล้วยตาก
วันที่ 0
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
17.75±0.25c
31.5±1.50b
36.0±0.00a
32.0±2.00b
30.0±1.50b
Brix
pHns
4.84±0.18
4.42±0.92
4.97±0.19
4.50±0.12
4.46±0.13
ยีสต์ (CFU/ml)
NA
NA
NA
NA
1,200,000
หมายเหตุ ตัวอักษร a b c ที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05)
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p≥0.05)
NA - not analysis
จากการวัดค่าปริ มาณของแข็งที่ละลายได้ พบว่า ในช่วง 2 วันแรก น้ าหมักกล้วยตากมีค่าปริ มาณของแข็งที่ละลาย
ได้เพิ่มขึ้น หลังจากนั้นมีแนวโน้มลดลงลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ในช่วงการหมัก 2 วันแรก เป็ นไปได้วา่ น้ าตาลที่อยูใ่ นกล้วย
ตากค่อยๆออกมาในน้ า แต่หลังจากนั้นเกิ ดกระบวนการหมัก มีการใช้น้ าตาลของจุลินทรี ยร์ ะหว่างการหมัก จึ งทาให้ค่า
ปริ มาณของแข็งที่ ละลายลดลง ส่ วนค่าความเป็ นกรดด่าง พบว่า ในน้ าหมักกล้วยตากมีค่า pH อยู่ระหว่าง 4.42-4.97 โดย
ตลอดระยะเวลาของการหมัก ค่า pH ทั้ง 4 วัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
2. ผลการศึกษาปริมาณแป้งหมักตั้งต้ นต่ อคุณภาพของขนมโดนัท
จากการศึกษาการขึ้นฟูของโดตลอดระยะเวลา 6 ชัว่ โมง พบว่า ในชัว่ โมงที่ 4 เป็ นต้นไป เริ่ มมีการขึ้นฟูของโดมาก
ขึ้น และในชัว่ โมงที่ 6 โดนัทที่ใช้แป้ งหมักตั้งต้นร้อยละ 30 มีการขึ้นฟูของโดเป็ น 2 เท่า (ภาพที่ 1) ซึ่งเมื่อเริ่ มต้นโดนัทจะถูก
ขึ้นรู ปให้มีความสู ง 1 เซนติเมตร หลังจากพักไว้ 6 โดจะมีความสู งประมาณ 2.2 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) การขึ้นฟูของโด
ขึ้ นกับปฏิ กิริยาเคมี ของเมแทบอลิ ซึมของยีสต์ระหว่างการหมัก และความสามารถในการเก็บกักแก๊ซ ก๊า ซคาร์ บ อนได้
ออกไซด์ของกลูเตน
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ตารางที่ 2 เส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของโดนัทก่อนทอด (หลักจากพักไว้ 6 ชัว่ โมง) และหลังทอด
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ความสูง
ปริ มาณแป้ งหมักตั้งต้น
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
(ร้อยละ)
ก่อนทอด
หลังทอด
ก่อนทอด
หลังทอด
a
b
a
Control
3.3±0.05
3.4±0.01
2.2±0.06
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
หมายเหตุ : ตัวอักษร a b ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
เวลา (ชัว่ โมง)

การขึ้นฟูของโด

1
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

2

3

4
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5

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

6

ภาพที่ 1 การขึ้นฟูของโดในระยะเวลา 6 ชัว่ โมง (1) สูตรควบคุม (2) แป้ งหมักตั้งต้นร้อยละ 20
(3) แป้งหมักตั้งต้นร้อยละ 25 (4) แป้ งหมักตั้งต้นร้อยละ 30
จากการสังเกตุลกั ษณะปรากฎของโดนัทยีสต์หลังทอด พบว่า ลักษณะของโดนัทที่ใช้ยสี ต์ธรรมชาติร้อยละ 25 และ
30 จะมีเซลล์จานวนอากาศที่มากกว่าโดนัทที่ใช้แป้ งหมักตั้งต้นร้อยละ 20 และมีเซลล์อากาศที่โตกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
โดนัทที่ใช้ยสี ต์ทางการค้า (Control) ดังภาพที่ 2
(1)

Control

ร้อยละ 20

ร้อยละ 25

ร้อยละ

Control

ร้อยละ 20

ร้อยละ 25

ร้อยละ

30
(2)

30
ภาพที่ 2 ลักษณะโดนัทหลังทอด (1) โดนัทผ่าครึ่ ง (2) โดนัทด้านบน
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ตารางที่ 3 จากการศึ ก ษาปริ มาตร พบว่า สู ต รที่ มี ปริ มาตรมากสุ ด ได้แ ก่ สู ต รที่ ใ ช้แ ป้ งหมัก ตั้งต้นร้ อ ยละ 30
รองลงมาได้แก่สูตร Control สูตรที่ใช้แป้ งหมักร้อยละ 20 และ 25 ตามลาดับ ปริ มาตรของขนมโดนัทแสดงให้เห็นถึงการขึ้น
ฟูและการขยายตัวในด้านข้าง ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ค่าความหนาแน่น เมื่อปริ มาตรขนมเพิ่มขึ้น ความหนาแน่นจะลดลง โดย
โดนัทที่ใช้แป้ งหมักตั้งต้นร้อยละ 20 มีความหนาแน่นมากที่สุด และเมื่อเพิ่มปริ มาณแป้ งหมักตั้งต้นขนมโดนัทมีการขึ้นฟู
มากขึ้น มีแนวโน้มทาให้ความหนาแน่นของขนมโดนัทลดลง
จากการวิเคราะห์ปริ มาณไขมัน พบว่า โดนัทยีสต์สูตร Control มีปริ มาณไขมัน เท่ากับ ร้อยละ 13.3 ส่ วนโดนัทที่
ใช้แป้ งหมักตั้งต้น ร้อยละ 20 25 และ 30 มีปริ มาณไขมัน เท่ากับ 14.3 13.3 และ 13 ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นที่สังเกตได้วา่ ปริ มาณ
ไขมันน่าจะมีความสัมพันธ์กบั การขึ้นฟูของโดนัท โดนัทที่ข้ ึนฟูนอ้ ยจะมีการอมน้ ามันมาก
จากการวัดเค้าโครงคุณลักษณะเนื้ อสัมผัส (Texture Profile Analysis) พบว่า ความแข็ง (Hardness) ลดลงเมื่อเพิ่ม
ปริ มาณแป้ งหมักตั้งต้นมากขึ้น เนื่องจากปริ มาณยีสต์ที่เพิ่มขึ้นช่วยให้มีการสร้างแก๊ซมากขึ้น ทาให้มีเซลล์อากาศจานวนมาก
ส่ งผลให้ผลิ ตภัณฑ์ที่ได้มีลกั ษณะนุ่ มและมีค่าความยืดหยุ่น (Springiness) สู ง นอกจากนี้ พบว่า โดนัทสู ตร Control และ
โดนัทที่ใช้แป้ งหมักตั้งต้น ร้อยละ 30 ค่าความแข็ง ความเหนี ยวหนึ บ (Gumminess) และพลังงานในการเคี้ยว (Chewiness)
ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 คุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีของขนมโดนัทยีสต์
ปริ มาณแป้ งหมักตั้งต้น
การทดสอบ
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
Control
(ร้อยละ 20)
(ร้อยละ 25)
(ร้อยละ 30)
3
b
d
c
ปริ มาตร (cm )
21.62±0.02
13.53±0.02
16.49±0.02
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
ปริ มาณไขมัน (%)
13.35±0.21b
14.39±0.09a
13.65±0.21b
13.0±0.00c
หมายเหตุ ตัวอักษร a b c d ที่แตกต่างกันในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ
95 (p<0.05)
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (ตารางที่ 4.6) พบว่า ด้านสี และกลิ่น มีคะแนนความชอบไม่แตกต่าง
กัน ส่ วนด้านลักษณะปรากฏ รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดนัทที่ ใช้แป้ งหมักตั้งต้นร้อยละ 30 และสู ตร
ควบคุมมีคะแนนความชอบไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากขนมโดนัทที่ได้จะมีลกั ษณะปรากฏที่ดี กลิ่นหอม ไม่มีการอมน้ ามัน
รสชาติดี และมีเนื้อสัมผัสที่ผทู ้ ดสอบยอมรับ
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ตารางที่ 4 คะแนนการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมโดนัท

ปริ มาณ
แป้งหมัก
ลักษณะ
ตั้งต้น
ปรากฏ
Control 7.05±0.69a
ร้อยละ20 6.50±0.51c
ร้อยละ25 6.65±0.49b
ร้อยละ30 6.90±0.55a

คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส
กลิ่นns
รสชาติ
เนื้อสัมผัส

สี ns
6.50±0.51
6.40±0.68
6.50±1.19
6.65±0.67

7.10±0.72
6.65±0.49
7.05±0.94
7.15±0.88

7.15±0.81a
6.50±0.69b
7.05±0.60a
7.15±0.99a

7.45±0.51a
6.60±0.60b
7.30±0.57a
7.40±0.50a

ความชอบ
โดยรวม
7.55±0.51a
6.75±0.79b
7.25±1.07a
7.50±0.51a

หมายเหตุ ตัวอักษร a b c ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
3. ผลการศึกษาเปลีย่ นแปลงของขนมโดนัทระยะการเก็บรักษา
จากการเก็บโดนัทยีสต์ที่ใช้แป้ งหมักร้ อยละ 30 ในถุงพลาสติก ที่ อุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิระหว่าง 28-34 องศา
เซลเซี ยส) และบันทึ กลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้าน สี กลิ่น และลักษณะปรากฏทุก ๆ วัน พบว่า ในวันที่ 3
โดนัทเริ่ มมีกลิ่นหมัก และเนื้ อสัมผัสแข็งขึ้น เมื่อเก็บไปได้ 4 วัน จะพบเชื้อรา (ตารางที่ 5) จึงสรุ ปได้วา่ การเก็บรักษาโดนัท
ยีสต์ควรเก็บบริ โภคภายใน 2 วัน เพื่อความอร่ อยและสดใหม่
ตารางที่ 5 ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมโดนัทยีสต์ที่ใช้แป้ งหมักตั้งต้นที่ร้อยละ 30 ระหว่างการเก็บรักษา นาน 4
วัน
อายุการเก็บรักษา (วัน)

ลักษณะปรากฏ

กลิ่น

เนื้อสัมผัส

1
2
3
4

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ
มีกลิ่นหมัก
มีกลิ่นหมัก

ปกติ
ปกติ
เนื้อแน่น แข็ง
เกิดเชื้อรา

สรุ ปผลการทดลอง
จากการศึกษาการใช้แป้ งหมักตั้งต้นร้อยละ 20 25 และ 30 ในการทาโดนัทจากยีสต์ธรมชาติ พบว่า โดนัทจากยีสต์
ธรรมชาติจะเริ่ มมีการขึ้นฟูในชัว่ โมงที่ 4 นอกจากนี้ พบว่า ในชัว่ โมงที่ 6 การขึ้นฟูของโดที่ใช้แป้ งหมักร้อยละ 30 ไม่พบ
ความแตกต่างกับสูตรควบคุมในด้านความสูง และความหนาแน่น จากการวัดลักษณะเนื้อสัมผัสด้วยเครื่ อง Texture analyzer
เมื่อมีการใช้ปริ มาณแป้ งหมักตั้งต้นเพิ่มขึ้นค่าความแข็งของขนมโดนัทมีแนวโน้มลดลง จากการวิเคราะห์ปริ มาณไขมัน
พบว่า โดนัทยีสต์สูตร Control และสู ตรที่ใช้แป้ งหมักตั้งต้น ร้อยละ 20 25 และ 30 มีปริ มาณไขมันร้อยละ 13.3 14.3 13.3
และ 13 ตามลาดับ ผลการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส พบว่า โดนัทที่ ใช้แป้ งหมักตั้งต้นร้อยละ 30 และสู ตร
ควบคุมมีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกัน และควรบริ โภค
โดนัทภายใน 2 วัน
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การพัฒนาและทดสอบเครื่ องตัดและคัดแยกกระเทียม
Development and testing of Garlic cutting and sorting machine
ชาตรี ศรี ถาวร1 ชัยณรงค์ แสนเปา2*ประสาท เจาะบารุ ง3 สุรนารถ ฉิ มภารส4
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบและสร้างเครื่ องตัดก้านกระเทียมและคัดแยกเพื่อแก้ปัญหาการตัดก้าน
กระเที ยมด้วยมื อของชุ มชนบ้านหัวฝายหมู่ที่ 5 ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมื อง จังหวัดลาปาง โดยใช้หลักการจัดวางก้าน
กระเที ยมใส่ ลงร่ องเพื่อทาการตัดก้านกระเที ยมและมีรางเขย่าเพื่อคัดแยกขนาดของหัวกระเที ยม 3 ขนาด เครื่ องตัดก้าน
กระเทียมประกอบด้วยมอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า เป็ นต้นกาลังขับพูลเลย์โดยส่ งกาลังผ่านสายพาน และเพลาในแนวนอนเพื่อ
ขับหมุนใบมีดในการตัดก้านกระเทียมและขับเคลื่อนรางเขย่าคัดแยกขนาด
จากการทดสอบการทางานของเครื่ องตัดก้านกระเทียมและคัดแยกพบว่ากระเที ยมที่ใช้ตดั ก้านกระเทียมและคัดแยก
90 กิโลกรัม ราคา 3,150 บาท ใช้เวลาในการตัดก้านกระเทียมและคัดแยก1 ชัว่ โมงความเสี ยหายที่ใบมีดตัดถูกหัวกระเทียม
0 เปอร์ เซ็นต์ความเสี ยหายที่ ใบมีดตัดก้านกระเที ยมมีความยาวเกิ น1เซนติเมตร 8.45 เปอร์ เซ็นต์ ใช้พลังงานไฟฟ้ าที่ 9.5
แอมป์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์โดยใช้กาลังไฟฟ้า 1.50 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
ผลการวิเคราะห์และทดสอบ เครื่ องตัดก้านกระเที ยมและคัดแยกที่ ได้ออกแบบและสร้างขึ้นมานั้น สามารถตัดก้าน
กระเทียมและคัดแยกต่อวันได้ถึง 720 กิโลกรัมต่อวัน และจะช่วยลดต้นทุนการใช้แรงงานคนในการตัดก้านกระเทียมและคัด
แยกขนาด สามารถทาได้ตามขอบเขตที่ได้กาหนดไว้ โดยการเทียบกับการตัดด้วยมือของชาวบ้านมืออาชีพตัดก้านกระเที ยม
ในบ้านหัวฝาย
คาสาคัญ : เครื่ องตัดก้านกระเทียม, คัดแยกขนาด, กระเทียม
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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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บทนา
จากการศึ กษากลุ่มผูผ้ ลิ ตกระเที ยมบ้านหัวฝายหมู่ที่ 5 ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมื อง จังหวัดลาปาง ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ต
กระเทียม ในรู ปแบบการรวมกลุ่มของผูผ้ ลิตกระเทียมบ้านหัวฝาย ได้ประสบปั ญหาในการตัดก้านกระเทียม ทางกลุ่มวิสาหกิ จ
ส่ วนใหญ่ใช้กรรไกรสาหรับการตัดก้านกระเที ยม ทาให้มือเสี ยรู ป มีผลต่อร่ างกายของสมาชิ กในกลุ่มเป็ นอย่างมาก และใช้
ระยะเวลาในการตัดก้านกระเที ยมเป็ นเวลานานแต่ ได้ผลผลิ ตออกมาไม่ มาก ทาให้ปริ มาณของกระเที ยมที่ ได้ ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค จากการศึ กษาเบื้ องต้นทางกลุ่มผูผ้ ลิตกระเที ยมยังขาดนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่จะ
สนับสนุนในการลดปั ญหาการตัดก้านกระเทียมล่าช้า ผูจ้ ดั ทาโครงการได้ศึกษางานวิจยั ต่างๆ และนาปั ญหาเหล่านั้นมาคิดเพื่อ
ทาการออกแบบสร้างเครื่ องตัดก้านกระเที ยมให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเป็ นการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนของกลุ่มเกษตรกรผลิ ต
กระเทียมบ้านหัวฝาย

ภาพที่ 1 Garlic
ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิ จ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็ นสถาบัน อุ ดมศึ กษา ที่ มุ่ งเน้น
กระบวนการคิด การเรี ยน การสอน เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการเรี ยนรู ้ มุ่งพัฒนาชุมชนสร้างงานวิจยั และ
บริ การวิชาการแก่ชุมชน เพื่อเป็ นไปตามอัตลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กล่าวไว้วา่ บัณฑิตนัก
ปฏิบตั ิที่ใช้เทคโนโลยีเป็ นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการแก้ไขปั ญหาระดับชุมชนของกลุ่มผูผ้ ลิตกระเทียมบ้านหัวฝายและ
ช่วย ลดต้นทุนของกลุ่มผูผ้ ลิตกระเทียม ทางผูด้ าเนิ นโครงงานมีแนวคิดที่จะแก้ไขปั ญหา ร่ วมกับชุมชนบ้านหัวฝายและผูจ้ ดั ทา
ได้ คานึ งถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างเหมาะสมและช่วยลดต้นทุนในการผลิตกระเที ยมของชุมชนบ้านหัวฝายเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
1. การออกแบบและเลือกใช้ชิ้นส่วนต่าง ๆ
ได้ทาการกาหนดการดาเนิ นงานเป็ นขั้นตอนตามหลักการออกแบบแนวทางในการออกแบบในแต่ละขั้นตอนจะ
เน้นหลักการทางาน ในการทางานของชิ้นส่ วนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้างชิ้นส่ วนขึ้นเองได้ไม่จาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือที่
พิเศษในการผลิตชิ้นส่ วนรวมทั้งพยายามใช้วสั ดุที่สามารถหาได้ง่าย หรื อที่มีขายตามท้องตลาดทัว่ ไปโดยมีลาดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1.1 กาหนดคุณลักษณะการพัฒนาและสร้างเครื่ องตัดก้านกระเทียมและคัดแยก
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1.2 ก าหนดหลัก การท างาน การออกแบบระบบการท างานได้ศึ ก ษาจากลัก ษณะการท างานของเครื่ อ งทั่ว ไป
โดยพิจารณาถึงการใช้ชิ้นส่วนที่เป็ นมาตรฐานสามารถหาซื้อในท้องตลาดได้
1.3 การกาหนดรู ปร่ างหลักการทางานที่วางไว้สาหรับแต่ละระบบดังกล่าวมาแล้วเป็ นเพียงหลักการเบื้องต้นที่ตอ้ งการ
นามาปฏิบตั ิให้เป็ นจริ งในรู ปของชิ้นส่ วนแต่ละชิ้นเพื่อการกาหนดขนาดรู ปร่ างของชิ้นส่ วนแต่ละระบบต้องอาศัยแนวทาง
จากหลักการที่ได้เลือกไว้ในเบื้องต้นโดยการที่จะกาหนดให้เหมาะสมกับเครื่ องตัดก้านกระเทียมและคัดแยกตลอดจนการ
เลือกใช้วสั ดุซ่ ึ งวัสดุเหล่านั้นสามารถหาซื้ อและผลิตได้โดยทัว่ ไปตามท้องตลาดการเลือกใช้วสั ดุในการทาชิ้นส่ วนต่าง ๆ มี
ดังนี้
1) วัสดุที่นามาผลิตต้องขึ้นรู ปได้ง่ายและเหมาะสมแก่การใช้งาน
2) ใช้วสั ดุที่มีจาหน่ายในท้องตลาดทัว่ ไป
3) ความแตกต่างด้านราคาวัสดุซ้ือหาได้ง่ายราคาไม่แพง
4) เป็ นชิ้นส่วนมาตรฐาน
5) ความยากง่ายในการแปรรู ป
6) สามารถปรับปรุ งแก้ไขและบารุ งรักษาได้ง่าย

ภาพที่ 2 Garlic cutting and sorting machine
7) การตัดก้านกระเทียมโดยใช้ใบมีดขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ถูกออกแบบมาเพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการตัดโดยเฉพาะจากนั้นกระเทียมที่ถูกตัดจะตกไปในตระแกรงคัดแยกเพื่อคัดแยกกระเทียมในแต่ละขนาด โดยมี
ตะแกรงทั้งหมด 3 ชั้น คัดแยกได้ 3 ขนาด 3,4,5 เซนติเมตร นากระเทียมที่ถูกคัดแยกไปทาการแปรรู ปทางด้านอาหารและยา
ต่อไป ขนาดของเครื่ อง กว้าง 1 เมตร สูง 1.5 เมตร ยาว 1 เมตร ความสามารถในการตัดและคัดแยกกระเทียม 94.73 กก. /ชม.
วิธีการทดสอบและวิเคราะห์ ผล
การทดลองการทางานของเครื่ องตัดก้านกระเทียมและคัดแยกหลังจากที่ได้ออกแบบ และสร้างเครื่ องเครื่ องตัดก้าน
กระเทียมและคัดแยก เพื่อศึกษาเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพในการตัดและคัดแยกขนาดของกระเทียมที่ ได้จากการผลิตใน
ชุมชน และหาเวลาในการตัดก้านกระเทียมและคัดแยก ต่อชัว่ โมง ซึ่งผลการทดลองดังต่อไปนี้
- เชิงปริ มาณ
การเปรี ยบเทียบอัตราการผลิตจากเครื่ องที่ออกแบบโดยกาหนดระยะเวลาในการทดลองเก็บผลในเวลาที่เท่ากันที่
60 นาที แล้วนาหัวกระเทียมที่ได้มาชัง่ น้ าหนักเพื่อนาไปหาค่าอัตราการผลิตในหน่วย กิโลกรัม/ชัว่ โมง ตามสมการที่ 1
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w
x 60
t

=

(1)

เมื่อ w คือ น้ าหนักกระเทียมที่ชงั่ ได้จากการทดสอบ
t คือ เวลาที่ใช้ในการทดสอบ (60 นาที)
ตารางที่ 1 Shows the cutting time of garlic and cuttings.
จานวนครั้งในการทดลอง

น้ าหนักกระเทียม /กก

เวลาที่ใช้ในการตัดกระเทียม (วินาที)

1
2
3
เฉลี่ย

3 กก.
3 กก.
3 กก.
3 กก.

120
116
110
114

จากการหาค่า 1 ชัว่ โมง จะได้กระเทียม หาได้จากการคานวณดังนี้
= 3 กก. x 3600 วินาที
114 วินาที
= 94.73 กก. /ชม.
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้วา่ เวลาที่ใช้ในการตัดก้านกระเทียมและคัดแยกใน 1 ชัว่ โมงจะตัดก้านกระทียมและคัดแยก
ได้ 94.5 กก. /ชม.
- เชิงคุณภาพ
ทาการเปรี ยบเทียบอัตราการผลิตจากเครื่ องที่ออกแบบโดยกาหนดระยะเวลาในการทดลองเก็บผลในเวลาที่
เท่ากันที่ 60 นาที แล้วนาหัวกระเทียมที่ได้มาชัง่ น้ าหนัก
n

x=

x

i

i =1

n

(2)

เมื่อ x คือ ค่าเฉลี่ยของหัวกระเทียมในแต่ละขนาด
xi คือ ขนาดน้ าหนักกระเทียม
n คือ จานวนกระเทียมทั้งหมดในการสุ่ มทดสอบ (20 หัว)
n

SD =

 (x
i =1

i

− x) 2

n −1

(3)

เมื่อ SD คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดกระเทียม
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แสดงปริ มาณการผลิตระหว่างแรงงานคนกับเครื่ อง ในเวลา 1 ชัว่ โมง
ตารางที่ 2 Comparison between conventional methods and machine
การตัดก้านกระเทียมและ
คัดแยกด้วยแรงงานคน

การตัดก้านกระเทียมและ
คัดแยกด้วยเครื่ อง

เวลาในการตัดก้านกระเทียมและคัด
แยก

1 ชัว่ โมง

1 ชัว่ โมง

ในเวลา 8 ชัว่ โมง

50 กก.

757 กก.

50 กก.

757 กก.

วิธีการดาเนินการ

∴ปริ มาณการผลิตต่อวันจะได้

หมายเหตุ : จากการตัดก้านกระเทียมและคัดแยกด้วยแรงงานคนนั้นจะไม่สามารถตัดก้านกระเทียมและคัดแยกได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยเกิดจากความเมื่อยล้าของมือและความเจ็บในการใช้มือจับกรรไกรในการตัดก้านกระเทียมของคนที่ตดั ก้าน
กระเทียมเองส่วนเครื่ องตัดก้านกระเทียมและคัดแยกที่ออกแบบและจัดสร้างขึ้นสามารถตัดก้านกระเทียมและคัดแยกได้
อย่างต่อเนื่อง

ผลและวิจารณ์ผล
การเปรี ยบเทียบปริ มาณการผลิตต่อชัว่ โมงการตัดก้านกระทียมและคัดแยกในแต่ละครั้งจะต้องมีการสู ญเสี ยเวลา
ในการทางานทั้งในด้านต่างๆ ดังนั้นจึงได้ทาการคานวณครั้งในการตัดก้านกระเทียมและคัดแยกในเวลา 1 ชัว่ โมงเพื่อจะทา
การเปรี ยบเทียบกันระหว่างการตัดก้านกระเทียมและคัดแยกด้วยแรงงานคนกับการตัดก้านกระเทียมและคัดแยกด้วยเครื่ องที่
ออกแบบและจัดสร้างขึ้นมา
แสดง การเปรียบเทียบนา้ หนักการตัดและคัดแยกกระเทียมใน 1 ชั่วโมง แสดงเป็ นแผนภูมแิ ท่ งได้ ดงั นี้

ภาพที่ 3 Comparison of cutting time of garlic cutting in 1 hour
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั และวิเคราะห์ผลของการเปรี ยบเทียบในการตัดก้านกระเทียมระหว่างการตัดก้านกระเทียมด้วยเครื่ องที่ได้
จัดทาขึ้นมา กับการตัดด้วยแรงงานคนพบว่าเครื่ องตัดก้านกระเทียมที่จดั สร้างขึ้นใช้เวลาในการตัดก้านเฉลี่ยเท่ากับ 60 วินาที
ได้กระเที ยมเท่ากับ 1.575 กก. ซึ่ งเครื่ องตัดก้านกระเที ยมมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าการตัดก้านด้วยแรงงานคนและเมื่อทาการ
เปรี ยบเทียบด้านค่าใช้จ่ายต่อวันพบว่าเครื่ องตัดก้านกระเที ยมที่จดั สร้างขึ้นมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการตัดก้านด้วยแรงงานคน
นอกจากนี้ เครื่ องตัดก้านกระเทียมที่จดั สร้างขึ้นยังสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่ องและสามารถตัดก้านกระเทียมได้รวดเร็ ว
กว่าการตัดก้านกระเทียมด้วยแรงงานคน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยความกรุ ณา และความช่วยเหลืออย่างยิง่ จาก ผศ.ประสาท เจาะบารุ ง อาจารย์ประจา สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กลุ่มผูผ้ ลิตกระเทียมบ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 5 ตาบลกล้วยแพะ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ขอขอบคุณครอบครัวที่ช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจในการทางานวิจยั นี้

เอกสารอ้างอิง
นายเกษมสันต์ ผิวแดง และคณะ. 2552. การจัดสร้ างเครื่ องขูดมะพร้ าวเส้น. ปริ ญญานิ พนธ์วิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิ ต .
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, ตาก.
ว่า ที่ ร้ อ ยตรี ปริ ญ ญา ปั ญ ญาศรี . 2550. การออกเครื่ อ งฝานเนื้ อ มะพร้ า วเส้น แบน. วิท ยานิ พ นธ์ ครุ ศาสตร์ อุต สาหกรรม
มหาบัณฑิต. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุ งเทพฯ.
วริ ทธิ์ อึ้งภากรณ์ และ ชาญ ถนัดงาน. 2534. การออกแบบเครื่ องจักรกล 2. บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด.กรุ งเทพฯ.
อาพล ซื่อตรง. 2536. ชิ้นส่ วนเครื่ องกล. ศูนย์ส่งเสริ มวิชาการ. กรุ งเทพฯ.
ชาญวุฒิ ตั้งจิตวิทยา และ สาโรช ฐิติเกียรติพงศ์. 2533. วัสดุในงานวิศวกรรม. บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด. กรุ งเทพฯ.
บรรเลง ศรนิล และ สมนึก วัฒนศรี ยกุล. 2524. ตารางงานโลหะ. สานักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
สมาน เจริ ญพูลผล, 2540. การออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกล, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุ งเทพมหานคร:ฟิ สิ กส์เซ็นต์เตอร์
ชนะ กสิ ภาร์, 2528. ความแข็งแรงของวัสดุ, พิมพ์ครั้งที่ 9 กรุ งเทพมหานคร, ชวนพิมพ์
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คณะกรรมการจัดการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
และ การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 9
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั กาหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้ งที่ 10 และการประชุ มวิชาการระดับ นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ งที่ 9
ระหว่างวันที่ 1-3 สิ งหาคม 2561 ณ โรงแรมเรื อรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเวที
เผยแพร่ ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ ของ
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไป อีกทั้งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ ยนความรู ้ และประสบการณ์ การ
พัฒนางานวิจยั ในสาขาวิชาต่ างๆ รวมถึ ง การสร้ า งเครื อข่ ายความร่ วมมื อทางวิชาการระหว่างคณาจารย์
นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่ วยงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ประชุ ม วิ ช าการระดับ ชาติ ม หาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคล ครั้ งที่ 10 และการประชุ ม วิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการฝ่ ายอานวยการ ประกอบด้วย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
6. รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
7. รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
กรรมการ
8. รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตตรัง
กรรมการ
9. รองอธิการบดีประจาวิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สาราญ ขวัญยืน)
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)
กรรมการ
12. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
กรรมการ
13. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์ สังข์)
กรรมการ
14. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โกสิ นทร์ พัฒนมณี )
กรรมการ
15. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี )
กรรมการ
16. คณบดีคณะบริ หารธุ รกิจ
กรรมการ
17. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
18. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
19. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
47.

คณบดีคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ผูอ้ านวยการสานักงานนิติการ
ผูอ้ านวยการกองกลาง
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกองบริ หารงานบุคคล
ผูอ้ านวยการกองประชาสัมพันธ์
ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอ้ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ผูอ้ านวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา

กกกก
2. คณะกรรมการฝ่ ายดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
2. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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3. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
4. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจยั
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวลั ย์
7. นายเชิด คงห้อย
8. นางสาวบุญบรรจง สายลาด
9. นางสาวเกศินี ใหมคง
10. นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
11. นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
12. นางสาวธารทิพย์ สุ วรรณเวลา
13. นายอดิศกั ดิ์ เกลี้ยงตะพงศ์
14. นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
15. นางสาวภรณี ย ยีถ่ ิ้น
16. นางดาริ ณี รักษ์ทอง
17. นางสาวรัตน์วภิ า ขุนเพ็ชร์
18. นางสาวศศิธร ดีใหญ่
19. นางสาวปุณฑริ ก เกิดทิพย์
20. นางสาวภิสาย ขุนทอง
21. นางสาวตุลยดา อุดมศิลป์
22. นายสุ ขรัฐจิต มงคลศิริเจริ ญ
23. นายเอกชัย ซ้ายศรี
24. นายสุ ริยณั ห์ ขาแจ้ง
25. นายอภิชาติ คัญทะชา
26. นางสาวปุญญิศา สมจริ ง
27. รองผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
28. นายสุ วรรณ พรมเขต
29. นางสาวจริ ญาภรณ์ เพชรสามสี
3. คณะกรรมการฝ่ ายจัดการประชุ มวิชาการ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์สุวจั น์ ธัญรส
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์ สังข์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โกสิ นทร์ พัฒนมณี
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รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

รองศาสตราจารย์ณฐั ทิตา โรจนประศาสน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประเสริ ฐ ทองหนูนุย้
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นนั ทชัย ชูศิลป์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วลั ลภา พัฒนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี เพ็ญประไพ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภาณุ พร้อมพุทธางกูร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นอ้ มจิตต์ แก้วไทย อันเดร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ ยม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชยั รัตน์ จุสปาโล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เสาวนีย ์ ชัยเพชร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวลั ย์
สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ จันทร์รอด
นายกีรติ อินทรวิเศษ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร
นางสาวบุญบรรจง สายลาด
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการฝ่ ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณาบทความวิชาการ ประกอบด้วย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร
ประธานกรรมการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ มะเห
รองประธานกรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องั คณา ใสเกื้อ
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ลกั ษมี วิทยา
กรรมการ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รัตนาพร อนันตสุ ข
กรรมการ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ระริ น เครื อวรพันธุ์
กรรมการ
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาหามะสู ไฮมี มะแซ
กรรมการ
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุนนั ทา ข้องสาย
กรรมการ
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธนากรณ์ ดาสุ ด
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วนั ดี นวนสร้อย
กรรมการ
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เลิศทิวสั ยอดล้ า
ว่าที่ร้อยตรี หญิงสุ พชั ชา ชูเสี ยงแจ้ว
สัตวแพทย์หญิงวิภาวี แสงสร้อย
รองศาสตราจารย์ทรรศนีย ์ คีรีศรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุมณฑา ดารงเลาหพันธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศิรินาถ ศรี อ่อนนวล
นางสาวณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม
นางสาววรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
นางสาวปิ ยะนารถ อรรคไกรสี ห์
นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร
นางสาวขวัญตา ตันติกาธน
นางสาวบุษราคัม ทองเพชร
นายพิชิต เพ็งสุ วรรณ
นางกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
นายอาคม ลักษณะสกุล
นางเพ็ญพร เกิดสุ ข
นางพัชริ นทร์ บุญนุ่น
นางสาวสุ ดคนึง ณ ระนอง
นางสาวพิมล เที่ยงธรรม
นางอาริ ษา โสภาจารย์
นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย
Mr.Daniel Edward Guiney
Mr.Steven Embree
นางสาวสมพร มณี โชติ
นางสาวฐิตินารถ คายอด
Mr.Ryan R.Dominguez
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นางสาวธารทิพย์ สุ วรรณเวลา
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
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Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
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5. คณะกรรมการฝ่ ายจัดทารวมเล่ มบทคัดย่ อ (Books of Abstract) และรายงานสื บเนื่ องการประชุ มวิชาการ
(Proceedings) ประกอบด้วย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
ประธานกรรมการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
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กรรมการ
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กรรมการ
9. นายศุภวัฒน์ อินทร์ เกิด
กรรมการ
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กรรมการ
11. นายโกสิ นทร์ ทีปรักษพันธ์
กรรมการ
12. นางสาวศิรินนั ทร์ นาพอ
กรรมการ
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