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ชือหนังสือ  รายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครังท ี  ( th RMUTNC)   กลุ่มสาขา  เกษตรศาสตร์   เจ้าของลิขสิทธ ิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย   บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์   จํานวนหน้า 796 หน้า    เผยแพร่ สิงหาคม    ออกแบบโดย  สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย    หมู่  ตาํบลไม้ฝาด อาํเภอสิเกา จังหวดัตรัง         
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คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย ครังท ี  ผู้ทรงคุณวุฒิ Session 1 เกษตรศาสตร์  .ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย  1. รองศาสตราจารยด์ร.สุนียรั์ตน์ ศรีเปารยะ 2. รองศาสตราจารยด์ร.ธงชยั นิติรัฐสุวรรณ 3. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ยืนยง วาณิชยป์กรณ์ 4. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.พชัราภรณ์ วาณิชยป์กรณ์ 5. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.นพรัตน์ มะเห 6. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ชาญยุทธ สุดทองคง 7. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.นอ้มจิตต ์แกว้ไทย อนัเดร 8. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ประพจน์ มลิวลัย ์9. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.วลัลภา พฒันา 10. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.พรศิลป์ สีเผอืก 11. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เสาวนีย ์ชยัเพชร 12. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล 13. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.อภิรักษ ์ สงรักษ ์14. ดร.สุดนยั เครือหลี 15. ดร.อภิญญา วณิชพนัธ์ 16. ดร.วกิิจ ผินรับ           
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. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. ดร.นยันา เทศนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช 2. รองศาสตราจารยด์ร.ปภพ  สินชยกุล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  3. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.วีรวรรณ อมรศกัดิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  4. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ธีระยุทธ จนัทะนาม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 5. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เฌอมาลย ์วงศช์าวจนัท ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  6. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ศุภกิตต ์สายสุนทร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  7. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เสกสม อาตมางกูร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  8. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.อรประพนัธ์ ส่งเสริม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 9. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ลพ ภวภูตานนท ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 10. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สมาน แกว้ไวยทุธ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 11. ดร.ประพนัธ์ศกัดิ ศีรษะภูมิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 12. ดร.จีรภา หินซุย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  13. ดร.รัตนา ตนัฑเทอดธรรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 14. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ธนกร โรจนกร มหาวทิยาลยัขอนแก่น 15. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ชาลีดา บรมพิชยัชาติกุล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 16. รองศาสตราจารยด์ร.จิราพร กุลสาริน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 17. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ตวงศิริ สยมภาค มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 18. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สุภาภรณ์ เอียมเข่ง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  19. รองศาสตราจารยด์ร.จตุรงค ์ลงักาพินธ์ุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  20. รองศาสตราจารยด์ร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 21. รองศาสตราจารยเ์จษฎา อิสเหาะ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 22. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.นยัวทิ เฉลิมนนท ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 23. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.กฤติมา เสาวกุล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  24. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สาํเนาว ์เสาวกุล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  25. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สุทิศา เขม็ผะกา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 26. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สุภฏา คีรีรัฐนิคม มหาวทิยาลยัทกัษิณ  27. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.เสาวลกัษณ์ วรรธนาภา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  28. ดร.ประภาพร รัตนธาํรง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  29. รองศาสตราจารยด์ร.อศัวิน แสงพิกุล มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์30. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.จงกลณี จงอร่ามเรือง มหาวทิยาลยับูรพา 31. ดร.องัคณา จนัทรพลพนัธ์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
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32. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล มหาวทิยาลยัแม่โจ ้33. ดร.ชินพนัธ์ ธนารุจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 34. ดร.ศุภคัรชา อภิรติกร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 35. ดร.มงคล เทพรัตน์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 36. ดร.รัสรินทร์ ฉตัรทองพิศุทธิ   มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 37. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.พจมาลย ์ สุรนิลพงศ ์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  38. ผูช่้วยศาสตราจารยน์.สพ.ดร.พีรศกัดิ สุทธิโยธิน  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  39. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.วรางคณา กิจพิพิธ มหาวทิยาลยัศิลปากร 40. ศาสตราจารย ์ดร.สมปอง เตชะโต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  41. รองศาสตราจารยด์ร.วนัวศิาข ์งามผอ่งใส มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  42. รองศาสตราจารยด์ร.ปิน จนัจุฬา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  43. รองศาสตราจารยด์ร.วุฒิพร พรหมขนุทอง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  44. รองศาสตราจารยด์ร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 45. รองศาสตราจารยด์ร.ธาํรงค ์อมรสกุล มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 46. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ระพีพร เรืองช่วย มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 47. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.นเรศ ซ่วนยกุ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 48. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ระวี เจียรวภิา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  49. ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.จินดาพร ภูริพฒันาวงษ ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  50. ดร.ธญัจิรา เทพรัตน์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  51. ดร.นฤมล พฤกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 52. ดร.ธีญาภรณ์ แกว้ทวี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  53. ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ ์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  54.  ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ณัฐธยาน์ ชูสุข  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
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คาํนํา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTIC) ระหว่างวนัที -  สิงหาคม  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง เพือเป็นเวทีสําหรับนกัวิจยัในการแลกเปลียนความคิดเห็นและมุมมองในดา้นวิชาการ เทคโนโลยสีร้างสรรค ์รวมถึงการคน้พบนวตักรรมทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึงเป็นองคค์วามรู้ทีมีความสําคญัในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอยา่งยิงในดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจทัวภู มิภาคของประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล สู่ความมันคง มังคัง และย ังยืน                              ทางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงทีไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมในปีนี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัขอขอบคุณทุกท่านทีมีส่วนร่วมเสียสละทงัแรงกายและแรงใจและเวลาอนัมีค่า เพือผลกัดนัให้เกิดการประชุมวิชาการครังนีขึน และหวงัเป็นอยา่งยิงว่าพลงัความร่วมมืออย่างต่อเนืองจากการประชุมวิชาการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทงั  แห่ง จะพฒันาเติบโตต่อเนืองไปทุกปี จนกา้วสู่การเป็นมหาวทิยาลยัชนันาํของประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTIC) ประกอบไปด้วยปาฐกถาพิเศษ การนําเสนอผลงานวิจยัจากนักวิจยัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทงั  แห่ง และนกัวิจยันกัวิชาการสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนาํเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติจาํนวน  ผลงาน  ผลงานวจิยัระดบันานาชาติ  ผลงาน และสิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมจาํนวน   ผลงาน ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทงั  แห่ง  รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการ  (Proceeding) ฉบบันีเป็นของกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์             ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมจาํนวน  บทความ หวงัเป็นอย่างยิงว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจ            เพอืการนาํไปแลกเปลียนความรู้ทางวชิาการในอนาคต                                  สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั    



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

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

สารจากอธิการบด ี ตามทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTIC) ระหว่างวนัที -  สิงหาคม  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง นนั ดว้ยการวจิยัเป็นเครืองมือสาํคญัในการศึกษาเรืองใดเรืองหนึงอยา่งละเอียดลึกซึง เพือให้ไดข้อ้มูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม หรือผลงาน ซึงมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทงั  แห่ง ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาการวิจยั และระบบส่งเสริมและสนบัสนุนการแสวงหาองค์ความรู้จากการวิจยัในแต่ละศาสตร์เพือพฒันาวิชาการ ให้สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน และในฐานะทีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาทีเนน้ทกัษะความเชียวชาญดา้นเทคโนโลยี และสร้างนวตักรรมเพือชุมชนสังคม ไดมุ้่งพฒันางานวิจยัทีตอบโจทยค์วามตอ้งการในการพฒันาชุมชนทุกระดบัอยา่งต่อเนือง   ดงันนัการประชุมวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTNC) และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ( th RMUTIC) ประจาํปี  ภายใตห้ัวขอ้ : ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 ซึงเป็นจุดสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง  แห่ง และภาคีหน่วยงานทีสนับสนุนการวิจัยระดบัประเทศ ประกอบดว้ย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) สาํนกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (สวก.) สํานกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบนัอุดมศึกษาทวัประเทศ ทีจะนาํเสนอผลงานวิจยัอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสังคมไทยใหเ้กิดความเขม้แขง็และยงัยนื  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอขอบคุณหน่วยงานทีให้เกียรติเป็นเจา้ภาพร่วม และขอขอบคุณท่านวิทยากรปาฐกถาพิเศษ ผู ้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู ้ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัย คณะกรรมการดาํเนินการจดัประชุมวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทงับุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทงั  แห่ง ทีมีส่วนร่วมใหก้ารจดัประชุมวิชาการในครังนี สัมฤทธิผลตามความมุ่งหมายทุกประการ                       ผูช่้วยศาสตราจารยย์งยุทธ  หนูเนียม                 รักษาราชการแทน                 อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   
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สารบัญ กลุ่มสาขา:  เกษตรศาสตร์     ภาคบรรยาย รหสั ชือเรือง ผูน้าํเสนอ หนา้ที NO2-001 นวตักรรมการสกดัผงบุกเนือทรายดว้ยวธีิขดัอนุภาคเชิงกล สุภาวดี  แช่ม 2 
NO2-002 การผลิตนํามัง คุดเข้มข้นพร้อมดืมโดยเทคนิคการระเหยภายใต้สูญญากาศ พงษเ์ทพ เกิดเนตร  7  NO2-003 การยอมรับทางประสาทสมัผสัต่อผลิตภณัฑสุ์ราผลไมเ้สาวรสกบัลินจี รัตนพล พนมวนั ณ อยธุยยา 17 
NO2-004 คุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงตม้ขา้วกลอ้งในเขตนาํแร่แจ้ซอ้นลาํปาง  ประเทศไทย จิรภา พงษจ์นัตา  24  
NO2-005 ผลของสารฟอกฆ่าเ ชือหัวย่อย และอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนํายอดของบัวจงกลนี (Nymphaea siamensis Puripunyavanich V.) ในสภาพปลอดเชือ 

ณฐัวฒิุ  รอดบุตร  36  
N02-006 กระตุน้การสร้างพฤกเคมีในตน้อ่อนทานตะวนัดว้ยวิตามินซีและไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ ชุติมา คงจรูญ 46 
NO2-007 ฤทธิชีวภาพของสารสกดัจากใบทุเรียนเทศ ทีมีต่อปลวกใตดิ้นสายพนัธ์ุ Coptermes curvignathus พชัราภรณ์ วาณิชยป์กรณ์ 56 
N02-009 การพฒันาเครืองดืมสละผงพร้อมชงดว้ยวธีิทาํแหง้แบบพน่ฝอย  กรรณิการ์ เจริญสุข 68 
NO2-010 เครืองอบสม้แขกดว้ยคลืนไมโครเวฟ ปิยะ ประสงคจ์นัทร์ 80 
NO2-011 ผลของระยะเวลาในการใหแ้สงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่อการเจริญเติบโตของ สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J.Agardh) มาโนช  ขาํเจริญ  92  
NO2-012 ผลของระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตและการสะสมไขมัน ของสุกรรุ่น ลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท์-แลนด์เรซ) นาํหนกั -  กิโลกรัม 

พรรณนิภา มุทาลยั  103  
NO2-013 ผลของระดบัพลงังานในอาหารตอ่ประสิทธิภาพการผลิตและลกัษณะซากของสุกรขนุลูกผสมสองสายพนัธุ ์(ลาร์จไวท+์แลนดเ์รซ) นาํหนกั 80-105 กิโลกรัม 

ววิธัน์ สงกรานต ์ 117  
NO2-015 การสาํรวจพรรณปลาในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น  จงัหวดัน่าน อมรชยั ลอ้ทองคาํ 130 
NO2-017 การทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลือนทีและแท็บเล็ตวเิคราะห์สีของปลาสวยงาม โกสินทร์  พฒันมณี  138  
NO2-018 บทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ตาํบลนาํตก อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช รัตนา อุ่นจนัทร์   145  
NO2-019 อัตราพันธุกรรมและความก้าวหน้าในการคัดเลือกของสายพันธ์ุถวัฝักยาวลูกชวัรุ่นที  ธนัวา เกตุโอน  155  
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NO2-020 การศึกษาตน้ทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในพืนทีจงัหวดัเพชรบุรี สุจรรยา แกว้พรายตา  165  
NO2-021 ศกัยภาพของวสัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอตุสาหกรรมนาํตาลทรายสาํหรับผลิตปุ๋ ยอินทรียแ์ละผลของการใชปุ๋้ยอินทรียที์มีต่อการเจริญเติบโตของขา้วพนัธุ์ปทุมธานี  

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์  176  
NO2-022 ผลของการใชปุ้๋ ยอินทรียต์่อองค์ประกอบผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของขา้วพนัธุ์ปทุมธานี  อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์  185   กลุ่มสาขา:  เกษตรศาสตร์      ภาคโปสเตอร์  รหัส ชือเรือง ผู้นําเสนอ หน้า NP2-001 การเปรียบเทียบพนัธ์ุแตงกวาการคา้ในพนืทีบา้นเจดีย ์จงัหวดัน่าน                 บรรจง  อูปแกว้ 194 NP2-002 ประสิทธิภาพสารสกดัเอก็เซนจากพชืสมุนไพรต่อการป้องกนัจาํกดัหนอนชอนใบสม้ ณฐัชญา สุขประกอบ  204 

NP2-003 ความรู้และการปฏิบตัิการใชส้ารกาํจดัศตัรูพชืทีเหมาะสมของเกษตรกรในพืนทีโครงการพฒันาพนืทีสูงแบบโครงการหลวงป่ากลว้ยในตาํบลแม่สอย อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม ่
วราภรณ์ พรหมศร  211 

NP2-004 ความรู้และการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสหวานตามหลกัการปฏิบตัิทางการเกษตรทีดีและเหมาะสมในพนืทีโครงการหลวงจงัหวดัเชียงใหม ่
วจิิตรา บุรุษภกัดี  219 

NP2-006 ประสิทธิภาพของสารสกดัสมุนไพรทีมีฤทธิต่อเพลียไฟขา้ว มนตรี  เอียมเจริญ 228 NP2-007 คุณภาพชีวติของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในตาํบลบางขนั อาํเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช จารีพร เพชรชิต  234 
NP2-008 ปัจจยัทีมีผลต่อความคิดเห็นดา้นความสาํเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของสมาชิกกลุ่มเกษตรทาํไร่โป่งนาํร้อน อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม ่

ศกัดา สุภาธาดา  246 
NP2-009 การพฒันาและการสุกแก่ของเมล็ดพนัธุ์กระเจียบมอญแดง ภทัรพร ภกัดีฉนวน 255 NP2-010 ผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโตต่อการเจริญของแคลลสัและการผลิตสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในสภาพเพาะเลียงของหนามแดง (Carissa carandas Linn.) 

พงศย์ทุธ  นวลบุญเรือง  264 
NP2-011 อิทธิพลของระดบัปุ๋ ยฟอสฟอรัสทีแตกต่างกนัต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผกัเชียงดา ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย ์ 271 
NP-012 ความสมัพนัธ์ของความหนาแน่นปากใบกบัฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระและกรดจิมเนมิคของผกัเชียงดา ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย ์ 278 
NP2-013 เปรียบเทียบผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตของผกัเชียงดา  สายพนัธ์ุในพืนทีจงัหวดัลาํปาง นภา ขนัสุภา  291 
NP2-014 เทคนิคการปลูกเชือเพอืประเมินความตา้นทานรานาํคา้งในขา้วโพด รววีรรณ เดือมขนัมณี 299 
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NP2-015 ผลของสายพนัธ์ุองุ่นทาํไวน์ต่อการเปลียนแปลงทางสรีรวทิยาและการสังเคราะห์แสง ชิติ  ศรีตนทิพย ์ 308 
NP2-016 ประสิทธิภาพของฮอร์โมนชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของขา้วพนัธุ์ กข.  สุจิตรา เรืองเดชาววิฒัน์  315 
NP2-017 ดชันีเก็บเกียวและผลผลิตเนือในเมล็ดปาลม์หางกระรอกเพอืการบริโภคทดแทนตาว ศีลศิริ  สง่าจิตร  321 
NP2-018 การใชส้ารละลายธาตุอาหารและนาํสกดัมูลสุกรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผกักาดหอมทีปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ ศศิธร  ปรือทอง  329 
NP2-019 ความหลากหลายทางชีวภาพแมลงในนาขา้วอินทรียก์บันาขา้วใช้สารเคมี ยรรยง เฉลิมแสน 337 
NP2-020 ผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโตต่อการเพาะเลียงเนือเยอืกลว้ยหอมแคระ ปิยะวดี เจริญวฒันะ  344 
NP2-021 การคดัเลือกเชือรา Metarhizium spp. ทีมีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลียแป้งนอ้ยหน่า (Dysmicoccus neobrevipes Beardsley) เดือนเพญ็ วงคส์อน  350 
NP2-022 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซาในพืชตระกูลถวับริเวณป่าสงวนแห่งชาติหนองเตง็-จกัราช จงัหวดันครราชสีมา 

วรีวตัร นามานุศาสตร์  359 
NP2-023 ศกัยภาพการใหผ้ลผลิตของถวัเขียวพนัธุ์ใหม่   พนัธ์ุ ใน  ฤดูปลูก รัชตา ทนวทิูวตัร 370 NP2-024 ประสิทธิภาพสารสกดัจากพชื สารชีวภณัฑ ์สารนาํมนั และสารฆ่าแมลงในการป้องกนักาํจดัไรศตัรูสม้โอทบัทิมสยาม ในอาํเภอปากพนงั  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ทิพาวรรณ ทองเจือ  377 
NP2-025 ผลของตาํรบัการใส่ปุ๋ยทีมีต่อการพฒันาขนาดผลและผลผลิตของฟักทองญีปุ่น ฉววีรรณ บุญเรือง  386 
NP2-026 พรรณไมน้าํในพนืทีชุ่มนาํสนามบินเก่า จงัหวดับุรีรัมย ์ กฤติมา เสาวกลู 393 NP2-027 พรรณไมน้าํในพนืทีชุ่มนาํหว้ยตลาด จงัหวดับุรีรัมย ์ กฤติมา เสาวกูล 400 NP2-028 พรรณไมน้าํในพนืทีชุ่มนาํลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ กฤติมา เสาวกลู 409 NP2-035 การใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีและใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ทีเลียงแบบกึงปล่อย ณิฐิมา เฉลิมแสน  416 
NP2-036 การสูญเสียอิเลก็โทรไลตแ์ละภาวะขาดนาํหลงัออกกาํลงักายของโคชน วรรษกร ขอพลอยกลาง 430 NP2-037 ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบตัิทีเกียวขอ้งกบัโรคแทง้ตดิต่อของเกษตรกรผูเ้ลียงแพะในภาคใตต้อนบนของประเทศไทย ภรณ์ทิพย ์ทองมณี  446 
NP2-038 การสาํรวจส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑเ์นือไก่ในตลาดสด อาํเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน สุธาทิพย ์ไชยวงศ ์ 454 
NP2-039 ผลการเสริมใบเตยหอมในอาหารไก่ไข่และนาํดืมต่อสมรรถภาพการใหผ้ลผลิต และคุณภาพไข ่ อาภรณ์ ส่งแสง  461 
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NP2-041 การเปรียบเทียบชนิดของไข่แดงทีเป็นส่วนประกอบของสารเจือจางต่อคุณภาพนาํเชือแพะลูกผสมพนัธุ์บอร์ โฆษิต อารีกิจ  469 
NP2-042 การตรวจสอบการติดเชือปรสิตปลิงใส (Cichlidogyrus spp.) จากเมือกบริเวณเหงือกของปลานิลดว้ยเทคนิคพซีือาร์ สุไหลหมาน หมาดโหยด  476 
NP2-044 ปัจจยัดา้นอาหารทีมีผลต่อการลอกคราบของกุง้เครยฟิ์ช สุไหลหมาน หมาดโหยด 484 NP2-045 การใชพ้ืชต่างชนิดเป็นอาหารสมทบสาํหรับเลียงปลาแรดในกระชงั ยพิุน พนูดี 492 NP2-046 การเจริญเติบโตและรูปแบบการเจริญเตบิโตของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, ) ทีเลียงในความเคม็แตกต่างกนั วกิิจ ผินรับ  500 
NP2-047 ปรสิตโมโนจีเนียนและปริมาณแบคทีเรียทงัหมดในปลานิลแดงทีเลียงในกระชงับริเวณแม่นาํน่าน จงัหวดัพิษณุโลก รุ่งระว ีทองดอนเอ  510 
NP2-048 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนชายฝังบา้นนาํราบ ตาํบลบางสกั อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง อภิรักษ ์ สงรักษ ์ 518 
NP2-049 ความชุกของโรคและความสมัพนัธ์ของปัจจยัเสียงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วนของกุง้ขาววานาไมด ์ในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี พิมวรางค ์สุขการัณย ์ 527 
NP2-055 ผลของการเคลือบผิวอิมลัชนันาํมนัปาลม์ต่อการเก็บรักษาเงาะและแครอท รุ่งทิพย ์จูฑะมงคล  535 
NP2-056 การศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑ์ซอสปรุงสาํเร็จ ศิรดา  พุม่พยงุ  545 
NP2-057 สมบติัการเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียแลกติกทีคดัแยกจากปลาดุกและปลาตะเพียน สายใจ แกว้อ่อน  555 
NP2-058 กมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ พิชชากร  พิพฒัน์จามีกร 563 NP2-059 มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมสาํหรับตกแต่งผลิตภณัฑเ์คก้ กฤกฤษ ฉายศรี 573 NP2-060 การพฒันาพาสตา้เสน้สดจากแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กเสริมกา้นเห็ดหอมแหง้ วรลกัษณ์  ป้อมนอ้ย  585 
NP2-061 การใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีในขนมคุกกี จิราภทัร โอทอง 593 NP2-062 การเปลียนแปลงคุณภาพ องคป์ระกอบทางเคมี และจุลินทรีย ์ในระหวา่งการแปรรูปและเก็บรักษานาํนมถวัแดงอะซูกิ พดุกรอง  พนัธุ์อุโมงค ์ 600 
NP2-063 การพฒันาผลิตภณัฑข์า้วเกรียบมนัเทศของตาํบลทบันาํ อาํเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วรรภา วงศแ์สงธรรม  612 
NP2-064 การศึกษาปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไร เปรมระพี อุยมาวรีหิรัญ 622 NP2-065 การศึกษาสภาวะในการใหค้วามร้อนทีเหมาะสมในการเกิดเจลกุง้ขาว ธิติมา พานิชย ์ 632 NP2-066 การศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพเคมีและคุณลกัษณะการทาํงานของเอนไซมโ์พลิฟีนอลออกซิเดรสในแหว้ตดัแตง่จากสุพรรณบุรี สุภาพร พาเจริญ  642 
NP2-067 การศึกษาสารพฤกษเคมีของเห็ดเสมด็ในพนืทีจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบี สุวรรณา ผลใหม่  652 
NP2-068 การพฒันาผลิตภณัฑไ์ก่อบสูตรเมก็ซิกนัโดยใชเ้ทคนิค Sous Vide กมลทิพย ์นิคมรัตน ์ 660 
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NP2-069 การพฒันาผลิตภณัฑน์าํเห็ดตบัเตา่ผสมสมุนไพรพร้อมดืม วชิรญา เหลียวตระกลู 669 NP2-070 ผลของกา้งปลาและสมุนไพรต่อปริมาณแคลเซียมและการประเมินทางประสาทสัมผสัในผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลา วชิรญา เหลียวตระกลู  677 
NP2-071 อิทธิพลของอีริทรีทอล-ซูคราโลสและสารใหค้วามคงตวัต่อคุณภาพของนาํเสาวรสพร้อมดืม ธีรวฒัน์  เทพใจกาศ  685 
NP2-075 การพฒันารูปแบบการเคลือบนาํตาลกรอบเค็มดว้ย Penalty Analysis ชานนท ์สาระสุข 699 NP2-076 การพฒันาผลิตภณัฑข์า้วเกรียบวา่วขนาดเล็กผสมเมด็มะม่วงหิมพานต ์ ปิยะนุช รสเครือ 711 NP2-077 ผลของกรรมวธีิการผลิตชาต่อปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระ ธญัลกัษณ์  บวัผนั 724 NP2-078 การพฒันาธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแหง้ จินตนา เจริญเนตรกลุ 734 NP2-080 ผลของนาํหมกักลว้ยตากต่อคุณภาพโดนทั พิมพช์ฎา อิทธิวฒัพงศ ์ 747 NP2-087 การพฒันาและทดสอบเครืองตดัและคดัแยกกระเทียม ชยัณรงค ์แสนเปา 756 
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นวตักรรมการสกัดผงบุกทรายด้วยวธิีขัดอนุภาคเชิงกล  Innovation of Extraction Method of Konjac Powder  from Amorphophallus Konjac (Amorphophallus oncophyllus.) by Mechanical Par ticles Technique  สุภาวดี  แช่ม1* และ ภทัราภรณ์  ศรีสมรรถการ2 Supawadee  Cham1* and Pattharaporn Srisamatthakarn2  บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือหาวิธีการใหม่ในการสกดัแยกผงบุกดว้ยวิธีการขดัอนุภาคเชิงกล เพือผลิตผงบุกทีความบริสุทธิ ไม่ใชส้ารเคมีในการสกดั ซึงเทคนิคการสกดัแยกดว้ยวิธีการขดัอนุภาคเชิงกลนีใชร่้วมกบัการสกดัแบบแห้ง ผลการศึกษาพบวา่เจลทีไดจ้ากผงบุกทีผา่นการขดัอนุภาคเชิงกล  มี ค่าความสวา่ง (L*) ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เท่ากบั .  , 1.15 และ .  ตามลาํดบั สาํหรับคุณลกัษณะเนือสัมผสั คือ ค่าความหนืด แรงตดั และแรงดึง เท่ากบั 29,336.6 เซนติพอยด ์, 46.06 นิวตนั และ 1.98 นิวตนั ตามลาํดบั ดงันนัจะเห็นวา่วธีิการขดัอนุภาคเชิงกลไดผ้งบุกทีมีเจลมีความขน้หนืดทีสูง เจลมีความแขง็แรง และมีความหยืดหยุน่ไดดี้มากเมือเทียบกบัเจลบุกทางการคา้   คาํสําคญั: บุกผง, กลูโคแมนแนน , การขดัอนุภาคเชิงกล  ABSTRACT   The research proposes a new kind for konjac flour production with purity and chemical free by mechanical particles polish technique. This technique combined the traditional dry and separated particles process. The results showed that the gel formation of Mechanical Particles Technique had L* (lightness) of 46.24, a* (red color) of 1.15 and b* (yellow color) of 4.03, respectively. Moreover, the viscosity, cutting and tensile test were 29,336.6 cp, 46.06 N and 1.98 N, respectively. The konjac Gel obtained by the technique is characterized by a high viscosity and strength and elastic better than gel formation of the commercial konjac flour.  Keywords: konjac power, glucomannan, Mechanical Particle    1สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาํบลพิชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง   1Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Pichai, Muang, Lampang,Thailand 2สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาํบลพิชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง  2Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Pichai, Muang, Lampang,Thailand *Corresponding author: chamsupawadee@gmail.com, +66899399136 
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บทนํา  บุกเป็นพืชหัว อยู่ในวงศ์บุกบอน (Araceae) สกุลบุก (Amorphophallus) เป็นพืชพืนเมืองของไทยทีมีความสาํคญั โดยบุกเนือทรายหรือบุกไข่ (Amorphophallus konjac K. Koch) เป็นพนัธุ์ทีถูกใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตบุกผง เพือสกดัเอาสารสําคญั คือ กลูโคแมนแนน (เพ็ญนภาและคณะ,2555) และนาํมาใช้ประโยชน์เป็นสารให้ความขน้หนืด ทาํให้เกิดเจล ปรับปรุงเนือสัมผสั และใชท้ดแทนไขมนัในอุตสาหกรรมอาหาร อีกทงัสามารถนาํมาประยุกต์ใชเ้ป็นอาหารเพือสุขภาพ (Functional food) โดยกลูโคแมนแนนมีคุณสมบตัิในการควบคุมความดนัโลหิตสูง โคเลสเตอรอล และลดอตัราเสียงต่อการเกิดมะเร็ง กลูโคแมนแนนมีในส่วนลาํตน้ใตดิ้นของบุกมีสะสมอยูใ่นปริมาณมากจึงสามารถแยกสกดัออกไดง่้ายโดยวิธีทางเคมี โดยนาํหวับุกมาบดกบันาํหรือเอทธานอล สารละลายของกลูโคแมนแนนจะมีลกัษณะขน้เหนียวและเมือปรับใหมี้สภาพเป็นด่าง หรือ ผสมกบั K-carageenan  หรือ Xanthan จะเกิดการแข็งตวัเป็นเจลได ้ทีมาของบุกทีนาํมาสกดัคอนยคักุนนัชนิดทีปลูกในประเทศญีปุ่นเป็นชนิดทีมีหัวใหญ่ค่อนขา้งกลมเกลียง ไม่ปูดเป็นตะปุ่ มตะปําเหมือนชนิดทีพบในประเทศไทย การเพาะปลูกเพือการคา้จะเก็บเมือบุกมีอายปุระมาณ 2 ปี โดยผงบุกจะมีปริมาณกลูโคแมนแนนไดถึ้ง 79.5 % แมจ้ะมีโรงงานของไทยผลิตผงบุกเพือเป็นวตัถุดิบผลิตอาหารและขนมต่าง ๆอยูแ่ถบชลบุรี ในปัจจุบนัเทคโนโลยีการสกดัมีความซบัซอ้นหลายขนัตอน และไทยส่งออกบุกแห้งไปตลาดต่างประเทศเพือสกดัแยกสารกลูโคแมนแนน และนาํเขา้มาในรู้บุกผงสกดัเพือใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร แต่ยงัขาดการพฒันาเทคโนโลยีผลิตบุกผงเพอืใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารทีสกดัไดด้ว้ยวิธีทีไม่ซบัซอ้น และให้บุกผงทีมีคุณภาพปรากฏ คุณภาพดา้นความหนืด และเนือสัมผสัของเจลทีดี สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในผลิตภัณฑ์อาหาร ผงบุกเป็นสารทีมีประโยชน์ในการนํามาประยุกต์ใช้เป็นอาหารเพือสุขภาพ (Functional food)                         มีคุณสมบตัิในการควบคุมความดนัโลหิตสูง โคเลสเตอรอล และลดอตัราเสียงต่อการเกิดมะเร็ง เนืองจาก องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นกลูโคแมนแนน ซึงเป็นสารทีมีประโยชน์ต่อสุขภาพในเชิงทีสามารถลดระดบั คลอเรสเตอรอลและความดนัโลหิตสูงบาํบดัอาการทอ้งผกู และสามารถใชเ้ป็นสารควบคุมนาํหนกัได ้เนืองจากโครงสร้างของกลูโคสและแมนโนสเชือมต่อกนัดว้ยพนัธะเบตา้ 1,4 ไกลโคซิดิค ทาํให้เอนไซมใ์นร่างกายไม่สามารถยอ่ยสลายไดจึ้งไม่ให้พลงังานแก่ผูบ้ริโภค กลูโคแมนแนน เป็นองค์ประกอบหลักทีพบในหัวบุก โดยเฉพาะบุกไข่ (Amorphophallus muelleri blume) กลูโคแมนแนนเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตทีประกอบดว้ยแมนโนสและกลูโคสในอตัราส่วน 1.6 : 1 เชือมต่อกนัดว้ยพนัธะบีตา้-1.4-กลูโคสิดิก และมีหมู่แอซีทิลกระจายอยูท่วัไปบนสายโมเลกุลของคอนยกัลูโคแมนแนนประมาณร้อยละ 5-10 ซึงหมู่แอซีทิลจะอยู่ทุกระยะ 9-19 หน่วยของแมนโนสหรือกลูโคส โดยหมู่แอซีทิลจะอยู่ทีคาร์บอนตาํแหน่งที 6 ของแมนโนสหรือกลูโคส (Jianhua et al,2015)  Melinda และคณะ ( ) ไดท้าํการศึกษาวิธีการสกดักลูโคแมนแนนจากบุกทราย (Amorphophallus konjac K. Koch) โดยนําวิธีการสกดัแบบ dry method ร่วมกบัการสกดัดว้ยสารละลายแอลกอฮอล์  % ไดผ้งกลูโคแมนแนน  % วฒิุนนัท์ และคณะ ( ) ไดศึ้กษาสภาวะทีเหมาะสมทีสุดในการทาํแหง้แป้งบุกดว้ยวิธีการออกแบการทดลองแบบพืนผิวตอบสนองและการออกแบบส่วนผสมกลาง โดยการทดลองการผลิตด้วยเครืองอบแห้งฟลูอิไดซ์เบด                   โดยใชอุ้ณหภูมิอากาศร้อน ระยะเวลาการทาํแหง้ และความเร็วอากาศร้อน พบวา่แป้งบุกมีค่าสีมีคุณภาพดีกวา่เครืองอบแห้งแบบถาด ขนัตอนการสกดัผงบุกถือว่ามีความสาํคญัต่อคุณภาพของสารกลูโคแมนแนน งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาวิธีการสกดัเพือใชเ้ป็นวิธีการตน้แบบ เพือสกดัผงบุกทีมีปริมาณกลูโคแมนแนนสูง โดยใชว้ิธีการขดัอนุภาคเชิงกลหรือวิธีทางกายภาพ เปรียบเทียบกบับุกผงทางการคา้ โดยมุ่งหวงัใหไ้ดบุ้กผงทีมีคุณลกัษณะทางกายภาพทีดี     



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   4 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

วธิีดําเนินการวิจัย . การเตรียมวตัถุดบิ   นาํหัวบุกสดพนัธุ์เนือทรายทีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง   25 ถึง  เซนติเมตร มาลา้งทาํความสะอาด แลว้นาํมาปอกเปลือก และหันเป็นชินความหนา 1  ถึง 2 มิลลิเมตร นาํไปอบด้วยตูอ้บลมร้อนทีอุณหภูมิ 60 + 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 3 ถึง  ชวัโมง จนมีความชืนสุดทา้ยร้อยละ  -  นาํมาบรรจุในถุง สาํหรับทาํการศึกษาในขนัตอนต่อไป . การศึกษากรรมวิธีการผลิตบุกผงด้วยเทคนิคการขัดอนุภาคเชิงกล   โดยแบ่งปัจจัยในการศึกษาคือการขัดอนุภาคเชิงกลรอบที  (Konjac Flour1 ; KF1) และการขดัอนุภาคเชิงกล          รอบที  (Konjac Flour2 ; KF2) เปรียบเทียบกับผงบุกทางการคา้ (Konjac Flour Commercial : KFc)  ทาํการวางแผนการทดลองแบบ แบบสุ่มอยา่งสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ทาํการทดลอง  ซาํ มีวธีิทาํดงันี  .  นาํบุกผงจากขอ้  มาบดดว้ยเครืองบดละเอียดแบบเข็ม (Pin mill)  รุ่น YPS-102 (FIS) 2 Hp : 1.5 Kw: 6000 rpm. และนาํมาขดัอนุภาคดว้ยตะแกรงร่อน ขนาด 80 mesh. ไดบุ้กผงจากการขดัอนุภาคเชิงกลรอบที  (Konjac Flour1 ; KF1) บรรจุในถุง สาํหรับทาํการศึกษาในขนัตอนต่อไป  .  นาํบุกผงทีผา่นการขดัอนุภาพรอบที  มาบดซาํดว้ยเครืองบดผงละเอียดแบบ Single disc mill รุ่น N-CNX-A4 ร่อนผ่านตะแกรง 100 mesh. ได้บุกผงจากการขัดอนุภาคเชิงกลรอบที  (Konjac Flour2 ; KF2) บรรจุในถุง สําหรับทาํการศึกษาในขนัตอนต่อไป . การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของเจลบุก  นาํผงบุกทีผ่านการขดัอนุภาค จากขอ้  ไดแ้ก่ ผงบุกสกดัจากการขดัอนุภาคเชิงกลรอบที  และรอบที มาเตรียมใหเ้ป็นสารละลายเจลบุกความเขม้ขน้ร้อยละ  และแผน่เจลบุกความเขม้ขน้ร้อยละ  มาตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ  ดงันี    3.1 สมบติัการความหนืดของเจลบุกผงโดยใชเ้ครืองวดัความหนืด Brookfield viscometer รุ่น DV-II +Pro ใชห้วัวดัเบอร์S  ความเร็วรอบในการหมุน  RPM ทาํการวดั  ซาํ โดยควบคุมอุณหภูมิของตวัอยา่งทีช่วง  ±  องศาเซลเซียส  . . สมบติัดา้นเนือสัมผสั โดยใชเ้ครืองวดัเนือสัมผสั Texture Analyzer รุ่น TA-XT plus ใชห้วัวดัแรงดึง (Spaghetti tensile grips (A/SPR) และหัววดัการตดัขาด (Knife probe)  บนัทึกผลเป็น แรงตดั (Cutting) และแรงดึง (Tensile)  3.3. การวดัค่าสี ดว้ยเครืองวดัสี colorimeter รุ่น ColorQuest ระบบ Hunter Lab บนัทึกค่า สี L* เป็นค่าความสวา่ง ค่าสี a* เป็นบวกแสดงสีแดงและเป็นลบแสดงสีเขียว และค่าสี b* เป็นบวกแสดงสีเหลืองและเป็นลบแสดงสีนาํเงินทาํการวดั  ซาํ     ผลและวจิารณ์ผล การศึกษาเทคนิคการขดัอนุภาคเชิงกล ของผงบุกจากบุกแหง้จากการเทคนิคการขดัอนุภาครอบที  (Konjac Flour1 ; KF1) และรอบที  (Konjac Flour2 ; KF2) เปรียบเทียบกับ ผงบุกทางการคา้ (Konjac Flour Commercial : KFc) ในด้านคุณลกัษณะทางกายภาพ คือ ค่าสี  ความขน้หนืด และเนือสัมผสั ไดผ้ลการวจิยัดงันี ค่าสี ผลของการวดัคุณภาพทางกายภาพของเจลบุกทีสกดัดว้ยวิธีเทคนิควิธีการขดัอนุภาคเชิงกลรอบที  และการขดัอนุภาคเชิงกลรอบที  ในดา้นค่าสี เปรียบเทียบกบับุกผงทางการคา้โดยทาํการวิเคราะห์หาค่า L* a* และ b* ทาํการวดั  จุด  ซาํ แสดงดงัตารางที  
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ค่าสีของเจลบุก พบวา่ เจลบุกทีผา่นการสกดัดว้ยวธีิเทคนิควธีิการขดัอนุภาคเชิงกลจาํนวน  รอบมี ค่าสีเหลือง (b*) ค่าความสวา่ง (L*) ไม่แตกต่างกบัเจลบุกจากผงบุกทางกคา้ (p<0.05) และ ค่าสีแดง (a*) ซึงทาํให้เจลทีไดมี้สีเขม้กวา่เจลบุกทางการคา้ เนืองจากวิธีการขดัอนุภาคเชิงกลรอบที  ดว้ยเครืองเป็นการลดขนาดดว้ยเครืองบดละเอียดแบบเข็ม (Pin mill) โดยอาศยัแรงการบดหรือการตดั (grinding or cutting ) ทาํให้ส่วนผงบุกลดขนาดลงและแยกเอาส่วนผงบุกกลูโคแมนแนนออกส่วนประกอบรวม และเมือนาํมาผ่านการขดัอนุภาครอบที  ดว้ยเครืองบดละเอียดแบบ Single disc mill ทาํให้สามารถแยกส่วน ผงบุกกลูโคแมนแนนออกส่วนประกอบรวม ไดม้ากขึน ส่งผลให้ เมือนาํมาเตรียมเจลบุกจึงมีค่าสีเหลือง (b*) ค่าความสวา่ง (L*) ไม่แตกต่างกบัเจลบุกจากผงบุกทางกคา้ แสดงใหเ้ห็นวา่เจลบุกทีสกดัดว้ยวิธีเทคนิควธีิการขดัอนุภาคเชิงกลรอบที  ไดเ้จลบุกมีสีเหลืองอ่อนลกัษณะใกลเ้คียงกบัเจลบุกทางการคา้ ซึงค่าสีเป็นลกัษณะปรากฏทีบ่งบอกคุณภาพของเจลได ้ตารางท ี  ค่าสีของเจลบุกทีไดจ้ากเตรียมดว้ยเทคนิคการขดัอนุภาคเชิงกล กบั เจลผงบุกทางการคา้ เจลแป้งบุก ค่าสี 
∆E L* a* b* KFc 5.07a 46.63a -2.14a 4.59a KF1 4.19b 37.31b 4.80b 5.83b KF2 7.55c 46.24a 1.15c 4.03a หมายเหตุ : KFc คือ เจลบุกจากผงบุกทางการคา้ ; KF1 คือ เจลบุกจากเทคนิคการขดัอนุภาครอบที  KF2 คือ เจลบุกจาก                 เทคนิคการขดัอนุภาครอบที  อกัษร a,b มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) ความหนืด และลักษณะเนือสัมผสั ผลของการวดัคุณภาพทางกายภาพของเจลบุกทีสกดัดว้ยวธีิเทคนิควธีิการขดัอนุภาคเชิงกลในดา้นคุณดา้นความขน้หนืดเจลบุกร้อยละ  และการวดัค่าแรงตดั (Cutting) และค่าแรงดึง (Tensile) เปรียบเทียบกบัเจลบุกผงทางการคา้ ทาํการวดัจาํนวน  ซาํ ไดผ้ลแสดงดงัตารางที  ความขน้หนืด พบว่า เจลบุกทีผ่านการสกดัดว้ยเทคนิควิธีการขดัอนุภาคเชิงกล   รอบ มีค่าความหนืดเท่ากับ 29,336.6±3.9 cP มากกว่าเจลบุกทางการค้า แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต (p<0.05) คุณลกัษณะทางเนือสัมผสัของเจลบุก โดยการวดัค่าแรงตดั (Cutting) และ แรงดึง (Tensile) พบวา่ เจลบุกทีผา่นการสกดัดว้ยเทคนิคการขดัอนุภาค  รอบ มีเท่ากบั 46.06±0.12a  นิวตนั และ 1.98±0.09a นิวตนั ตามลาํดบั มากกว่าเจลบุกทางการค้า แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต (p<0.05) โดยพบวา่ ลกัษณะเนือสัมผสัทงัสอง แสดงถึงลกัษณะเจลทีแขง็แรง มีความหยืดหยุน่ทีดีมาก เนืองจากบุกผงมีคุณสมบติัดูดซึมนาํและเกาะตวัไดดี้ (สอาด, 2551 ) เจลทีไดจ้ากผงบุกสกดัดว้ยการขดัอนุภาคเชิงกลมีขน้หนืด มากวา่เจลจากผงบุกทางการคา้  ถึง  เท่า มีความแขง็และหยดืหยุน่ดีกวา่โดยเป็นผลเนืองจากวธีิการสกดัทีไม่ทาํลายโครงสร้างของ    กลูโคแมนแนน เป็นวธีิการทางกายภาพทีทาํใหอ้นุภาคมีขนาดเล็กลง และสามารถแยกส่วนผงกลูโคแมนแนสไดดี้  ตารางท ี  ค่าความขน้หนืด และลกัษณะเนือสัมผสัดว้ยเทคนิคการขดัอนุภาคเชิงกล กบั เจลผงบุกทางการคา้ เจลบุก ความขน้หนืด (cP) แรงตดั (N) แรงดึง (N) KFc 4646.6±4.49b 30.70±0.79c 0.65±0.05c KF1 23,730.0±3.01b 38.83±0.04b 1.71±0.15b KF2 29,336.6±3.9a 46.06±0.12a 1.98±0.09a หมายเหตุ : KFc  เจลบุกจากผงบุกทางการคา้;KF1 เจลบุกจากเทคนิคการขดัอนุภาครอบที  KF2 คือ เจลบุกเทคนิคการขดั   อนุภาครอบที  อกัษร a,b มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
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 สรุปผลการวจิัย  การศึกษาวิธีการสกดับุกผงดว้ยการขดัอนุภาคเชิงกลจากบุกเนือทราย เป็นวิธีการสกดัแหง้ โดยอาศยัการลดขนาดดว้ยเครืองบดละเอียดแบบเขม็ (Pin mill) และ เครืองบดผงละเอียดแบบจานเดียว (Single disc mill)  และคดัแยกขนาดของผงบุก ดว้ยตะแกรงร่อนขนาด  mesh และ  mesh เพือแยกส่วนของกลูโคแมนแนนในบุกผง พบวา่เป็นวิธีทางกายภาพทีสามารถผลิตบุกผงทีมีคุณลกัษณะของเจลทีมีความขน้หนืดสูง และเจลมีความแข็งแรง และความหยืดหยุ่นไดดี้ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นผลิตภณัฑอ์าหารได ้ กิตติกรรมประกาศ  คณะผูว้ิจัย ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการวิจยัภายใต ้“โครงการการพฒันาศูนยค์วามเป็นเลิศสู่อุทยานนวตักรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ทีสนับสนุนงบประมาณในการทาํวิจัยครังนี และขอขอบคุณสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีราชมงคลลา้นนา สาํหรับสถานที และวสัดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ในการดาํเนินงาน  เอกสารอ้างองิ เพญ็นภา ทรัพยเ์จริญ, นิจศิริ เรืองรังษี และ กญัจนา  ดีวเิศษ. 2555. สมุนไพรในอทุยานแห่งชาติภาคกลาง “บุก”.  วฒิุนนัท์ โนนลาํดวน ณัฐพล ภูมิสะอาด ละมุล วิเศษ และ ชาลีดา บรมพิชยัชาติกุล. 2556. การศึกษาสภาวะทีเหมาะสมทีสุด ในการทาํแห้งแป้งบุกด้วยวิธีการออกแบบการทดลองแบบพืนผิวตอบสนองและการออกแบบส่วนผสมกลาง.  วารสารวชิาการวศิวกรรมศาสตร์, 2 : 55-63. สอาด  บุญเกิด.  2551.  ประโยชน์ของบุก. แหล่งทีมา : http://www.thaikasetsart.com/, 2 มิถุนายน 2560. Jianhua Liu, Qiuhong Xu, Jingjing Zhang, Xuxia Zhou, Fei Yu, Peicheng Zhao, Yuting Ding, 2015. Preparation, composition analysis and antioxidant activities of konjac oligo-glucomannan,  Carbohydrate Polymers 130 (1) : 398–404. Melinda, C., Kelvin, C., Trevor, J.H., Peter, A.W., Christophe,r J.P., and Timothy, C.B. 2012. Methodologies for the extraction and analysis of  konjac glucomannan from corms of Amorphophallus konjac K.Koch. Carbohydrate Polymers. 87(2):2202-2210             
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 การผลิตนํามังคุดเข้มข้นพร้อมดืมโดยเทคนิคการระเหยภายใต้สุญญากาศ Production of concentrated mangosteen juice by vacuum evaporation  พงษเ์ทพ เกิดเนตร * และ วชิชุลฎา ถาวโรจน์   Pongthep Kertnat1* Wichulada Thavaroj 1  บทคัดย่อ   วตัถุประสงคใ์นการวิจยัครังนีเพือหากรรมวิธีทีเหมาะสมในการผลิตนาํมงัคุดเขม้ขน้ จากผลสด และผลมงัคุดทีผ่านการลวกทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียสเป็นเวลา  นาที หาอุณหภูมิทีเหมาะสมในการทําเขม้ข้นโดยระเหยภายใต้สุญญากาศ ทีอุณหภูมิ  ระดบั คือ ,  และ  องศาเซลเซียส  ทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภค ตรวจสอบลกัษณะทางเคมีและกายภาพของนาํมงัคุดเขม้ขน้ พบว่านาํมงัคุดเขม้ขน้ทีไม่ผ่านการลวกทาํให้เขม้ขน้ภายใตสุ้ญญากาศทีอุณหภูมิ                  องศาเซลเซียส  มีคะแนนเฉลียการยอมรับมากทีสุด ดา้นลกัษณะทวัไป สี กลิน รสชาติ และความชอบรวมทีระดบัคะแนนเฉลีย . , 7.67, 7.17, .  และ .  ตามลาํดบั มีค่าสี L*, a* และ *b เท่ากบั . , .  และ .  ตามลาํดบั ของแขง็ทีละลายไดท้งัหมด  องศาบริกซ์ ค่านาํอิสระ .  ความเป็นกรด-ด่าง .  และวิตามินซี .  มิลลิกรัม/  กรัม นาํมงัคุดเขม้ข้นพร้อมดืมมีเนือของมงัคุดแขวนลอยอยู่เล็กน้อย สีชมพูออกเขม้มีกลินหอมของมงัคุด รสชาติหวานนําอมเปรียวเล็กนอ้ย   คาํสําคญั : มงัคุด, การทาํใหเ้ขม้ขน้, การระเหย              
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 ABSTRACT   The objective of this research is to study the suitable methods for concentrated mangosteen juice production by using mangosteen juice from fresh fruit and from blanching fruit at 80 degree celcius for 2 minutes. The optimum temperature for vacuum evaporation methods were studied at 3 levels was 55, 60 and 65 degree celcius. The consumers acceptance, the chemical and physical characteristics of concentrated mangosteen juice were investigated. It was found that the concentrated mangosteen juice from fresh fruit by vacuum evaporated at 60 degree celcius was the highest average acceptance score of color, odor, taste and overall acceptance i.e. 8.10, 7.67, 7.77 and 7.97, respectively. The color L* a* b* parameters were 39.13, 26.11 and 29.25, respectively. The value of total soluble solid was 25obrix, Aw was 0.95, pH was 3.34 and vitamin C content was 6.20 mg/100 g. There were small pieces of flesh mangosteen suspended in mangosteen juice. It was dark pink with good odor of mangosteen and its taste was slightly sour.  Keyword: : mangosteen, concentration, evaporation    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 สาขาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 1 Department of food and nutrition, Faculty of liberal art, Rajamangala University of Technology Srivijaya , Songkhla, 90000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Kertnatthep07@gmail.com 
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บทนํา มงัคุด (Garcinia mangostana Linn.) เป็นพนัธ์ุไมไ้ม่ผลดัใบเขตร้อนชนิดหนึง เชือกนัว่ามีถินกาํเนิดอยู่ทีหมู่เกาะซุนดาและหมู่เกาะโมลุกกะ เป็นผลไมจ้ากเอเชียทีไดรั้บความนิยมมาก ไดรั้บขนานนามวา่เป็น "ราชินีของผลไม"้ อาจเป็นเพราะลกัษณะภายนอกของผลทีมีกลีบเลียงติดอยู่ทีหัวขวัของผลคลา้ยมงกุฎของพระราชินี ส่วนของเนือผลทีกินไดข้องมงัคุดเป็นชนัเอนโดคาร์ป (endocarp) ซึงพฒันามาจากเปลือกหุ้มเมล็ดเรียกว่า aril มีสีขาว มีกลินหอม ส่วนเนือในก็มีสีขาวสะอาด มีรสชาติทีหวานอร่อย  มีการนาํมงัคุดมาประกอบอาหารบา้งทงัอาหารคาว เช่น แกง ยาํ และอาหารหวาน เช่น มงัคุดลอยแกว้ แยมมงัคุด มงัคุดกวน มงัคุดแช่อิม ในจงัหวดันครศรีธรรมราชมีการทาํมงัคุดคดั ดว้ยการแกะเนือมงัคุดห่ามออกมาเสียบไมรั้บประทาน (วรรณศิริ, 2541) ส่วนใหญ่จะนิยมรับประทานผลมงัคุดสุกเป็นผลไม ้ซึงมีประโยชน์ในการช่วยต่อตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิตา้นทานให้กบัร่างกาย มีส่วนช่วยในการชะลอวยัและการเกิดริวรอย ช่วยบาํรุงผิวพรรณให้เปล่งปลงัสดใส นอกจากนี ยงัช่วยป้องกนัอาการไข ้(ไขร้ะดบัตาํ) ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันใหแ้ขง็แรง ช่วยเพมิพลงังานแก่ร่างกาย เพิมความกระปรีกระเปร่า ยบัยงัการเจริญเติบโตของเชือแบคทีเรียทีทาํให้เกิดสิว ออกฤทธิตา้นสิวอกัเสบไดดี้ และมีส่วนช่วยป้องกนัการเกิดโรคซึมเศร้า ลดความเครียด เนือมงัคุด มีเสน้กากใยสูง ช่วยเรืองการขบัถ่ายและมีวติามินเกลือแร่สูงมาก เช่น กรดอินทรีย ์นาํตาล แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหลก็ นาํมงัคุดช่วยปรับระดบัภมิูคุม้กนัใหส้มดุล ดว้ยการหลงัสาร Interleukin Iและ Tumor Necrosis Factor ช่วยยบัยงัการหลงัสารฮีสตามีน ลดอาการแพภู้มิตนเอง และลดการอกัเสบ        ในผูป่้วยเบาหวาน ตบัเสือม ไตวาย ขอ้เข่าเสือม ความดนัโลหิตสูง โรคพาร์กินสนั ไทรอยด์เป็นพิษ ความผิดปกติของสมองอนัเนืองจากการอกัเสบ ในมงัคุด  กรัม จะมีคุณค่าทางโภชนาการ ดงันี แคลอรี -  กิโลแคลอรี นาํ  . - .  กรัม โปรตีน . - .  กรัม ไขมนั . - .  กรัม แคลเซียม . - .  มิลลิกรัม เหล็ก . - .  มิลลิกรัม กรดแอสคอร์บิก       . - .  มิลลิกรัม คาร์โบไฮเดรต . - .  กรัม ใยอาหาร . - .  กรัม เถา้ . - .  กรัม ซูโครส กลูโคส ฟรุกโตส . - .  กรัม ฟอสฟอรัส . - .  มิลลิกรัม ไทอามีน .  มิลลิกรัม  (ปิติพร, 2549)   นาํผลไมเ้ขม้ขน้ (concentrated fruit juice) หมายถึง ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผลไม้ ซึงได้มาจากการนํานําผลไม ้               โดยการระเหย (evaporation) เพือเอานาํซึงเป็นส่วนประกอบหลกัของนาํผลไมอ้อกไปบางส่วน เป็นการถนอมอาหารวธีิหนึง ซึงมีวตัถุประสงคล์ดนาํหนกัของนาํผลไม ้เพอืสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่ง  เพอืยดือายกุารเก็บรักษานาํผลไม ้ เพราะการทาํให้เขม้ขน้ทาํให้ค่า water activity ของนาํผลไมล้ดลง ป้องกนัการเจริญของจุลินทรียที์ทาํให้นาํผลไมเ้สือมเสีย รวมทงัจุลินทรียก่์อโรค (pathogen) และใชเ้ป็นวตัถุดิบสาํหรับการผลิตผลิตภณัฑช์นิดอืนๆ(รังสาดทอง. .) การนาํมงัคุดมาแปรรูปเป็นนาํผลไมจ้ะทาํให้สามารถสร้างมูลค่าเพมิให้กบัผลผลิตทางการเกษตรใหสู้งขึน และลดความเสียหายทีเกิดจากขอ้จาํกดัของอายกุารเก็บรักษา แต่ผลของการระเหยต่อคุณภาพอาหารเป็นการระเหยโมเลกุลของของเหลวใหห้ลุดออกจากผิวหนา้ของของเหลว ณ อุณหภูมิทีตาํกว่าจุดเดือดของสารนนั มีผลกระทบทาํให้อาหารมีกลินและสีเปลียนไป โดยเฉพาะการระเหยทีอุณหภูมิสูง เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีนาํตาลทงัแบบ maillard reaction และ caramellization ทาํใหอ้าหารมีสีเขม้ขึน ทาํให้สูญเสียสารให้กลินบางชนิดทีระเหยไดง่้ายออกไป คุณภาพทางดา้นประสาทสัมผสัของอาหารจะลดลง (ตรังวชัรกุล. 2541.) ปัญหาอย่างหนึงในการทาํนาํผลไมคื้อการเกิดปฏิกิริยาสีนาํตาล ซึงสามารถควบคุมการเกิดสีนาํตาลโดยการใช้สารเคมี เช่น กรดแอสคอร์บิคและกรดซิตริก  พบวา่สามารถยบัยงัการเกิดสีนาํตาลได ้ (Vamos-Vigyazo, 1995) การนาํผลมงัคุดสดมาแปรรูปเป็นนาํผลไมจ้ะทาํให้สามารถสร้างมูลค่าเพิมให้กบัผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึน และลดความเสียหายทีเกิดจากขอ้จาํกดัของอายกุารเก็บรักษาลง โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลมีปริมาณผลผลิตมากจนลน้ตลาด ส่งผลให้ราคาตกตาํมาก ฉะนนัการทาํให้ผลไมส้ด มีราคาสูงขึน จึงตอ้งมีการเพิมมูลค่าในตวัผลไมเ้อง โดยการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ (วริิยจารี. .)  หนึงในผลิตภณัฑแ์ปรรูปทีน่าจะเป็นทีตอ้งการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศก็คือ นาํมงัคุดเขม้ขน้ ซึงในการวิจยัครังนีใชม้งัคุดตกเกรด (มีขนาดเล็กไม่ไดน้าํหนกั หรือลกัษณะ สุกดาํ หูฉีก ขวัหัก)  ทีไม่
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สามารถส่งเป็นสินคา้ออกยงัต่างประเทศได ้เป็นวตัถุดิบในการนาํมาแปรรูป ศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อคุณคุณภาพไดแ้ก่การลวกเพือทาํลายเอนไซม ์การใชอุ้ณหภูมิตาํภายใตสุ้ญญากาศเพือรักษากลิน สี และคุณค่าทางโภชนาการ นบัเป็นการเพิมมูลค่าผลิตผลเกษตรของเกษตรกรไทยไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผูบ้ริโภคทีรักสุขภาพ เนืองจากนาํมงัคุดมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีรสชาติหอมหวานอมเปรียวจากธรรมชาติไม่ตอ้งปรุงแต่งรสชาติ  ทาํใหผ้ลิตภณัฑที์ไดมี้รสชาติกลมกล่อม ลกัษณะของนาํเป็นสีม่วงใสชวนรับประทาน   วธิีดําเนินการวิจัย . การวิเคราะห์คุณภาพของวตัถุดบิ   นาํผลมงัคุดตกเกรดในระยะสุกจดัมาปอกเปลือก แยกเอาเฉพาะเนือมาวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีและกายภาพ เช่นความชืน ค่าสี วิตามินซี เยอืใย เถา้ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณกรด ปริมาณของแข็งทีละลายไดท้งัหมด ตามมาตรฐานการวเิคราะห์ ของ A.O.A.C. (2000) และเปอร์เซ็นตผ์ลผลิต (นาํหนกัเนือ, เปลือก) 2. การเตรียมนํามงัคุด นาํผลมงัคุดระยะสุกจดั แบ่งเป็น 2 ชุดการทดลอง ชุดที 1 เป็นมงัคุดผลสด และชุดที 2 เป็นมงัคุดทีผา่นการลวกทีอุณหภมิู 80 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที ปอกเปลือก แยกเอาเฉพาะเนือ ไม่ตอ้งแยกเมลด็ออก แยกนาํและเนือโดยการบีบคนัดว้ยเครืองบีบอดัแบบไฮดรอลิก บนัทึกผลผลิต และลกัษณะทางกายภาพนาํมงัคุด 3. การทาํให้นาํมงัคุดใส นาํนาํมงัคุดทีไดจ้ากขนัตอนที 2 มาแยกตะกอนออกเพือทาํให้ใสโดยใชเ้ครืองหมุนเหวียงดว้ยความเร็วสูง  ยหี้อ Heittichรุ่น Micro 22R  4. การทาํให้เข้มข้นภายใต้สุญญากาศ   วางแผนการทดลองการทาํนาํมงัคุดใหเ้ขม้ขน้แบบสุ่มสมบูรณ์ Completely Randomized Design (CRD) โดยศึกษา 2 ปัจจยั (2X3) ไดแ้ก่ ปัจจยัที 1 การลวก 2 ระดบั คือ ผลมงัคุดลวก กบัผลมงัคุดทีไม่ลวก  ปัจจยัที 2 อุณหภูมิในการระเหย 3 ระดบั คือ 50, 55 และ 60 องสาเซลเซียส (ภายใตสุ้ญญากาศ)   จดัชุดการทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial Experiment) ได้ชุดการทดลองทงัหมด 6 ชุดการทดลอง ดงัแสดงในตารางที 1 จากนนันาํนาํมงัคุดจากทุกชุดการทดลองมาทาํการระเหยโดยเครืองระเหยแบบสุญญากาศยหี้อ Heidolph รุ่น Laborota 4010 digital ตามสภาวะต่างๆของแผนการทดลอง ทาํการทดลองจาํนวน 3 ซาํ ตารางท ี1 ชุดการทดลองหากรรมวธีิทีเหมาะสมใน การทาํนาํมงัคุดเขม้ขน้ ชุดทดลอง นาํมงัคุด อุณหภูมิ (0ซ.) (ภายใตสุ้ญญากาศ) 1 คนัสด 55 2 คนัสด 60 3 คนัสด 65 4 ผา่นการลวก 55 5 ผา่นการลวก 60 6 ผา่นการลวก 65   
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. วเิคราะห์คุณสมบัตทิางเคม-ีกายภาพผลิตภณัฑ์  นาํนาํมงัคุดเขม้ขน้จากขนัตอนที 4  มาวเิคราะห์และเปรียบเทียบคุณสมบติัทางเคมีและกายภาพ ไดแ้ก่   - ค่าสี โดย Color meter ยหีอ้ Hunter lab รุ่น Color Flex    - ค่าบริกซ์ (ของแขง็ทีละลายไดท้งัหมด) โดยRefractometer ยหีอ้ Atago รุ่น PR-101   - ค่า pH (ความเป็นกรด–ด่าง) โดยpH meter ยหีอ้ Schott Instruments รุ่น Lab 850   - ค่า Aw โดยเครืองวดัค่า Water Activity ยหีอ้ Decagon Devices รุ่น Aqua Lab Series 4TE   - ค่าความชืน โดยใชเ้ครืองวดัความชืนยหีอ้ Satorius รุ่น M 150   - วติามินซี โดยวธีิไตเตรชนั (Titration method) (A.O.A.C, 2000)   - การวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของขอ้มูลใชวิ้ธี Duncan’s  New Multiple Rang Test 6. ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสั ผลิตภัณฑ์จากขนัตอนที 5 นํามาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสั แบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ                 (9-points hedonic scale) ใชผู้ท้ดสอบจาํนวน 40 คน วิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม SPSS วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ ความแปรปรวนของขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS และเปรียบเทียบค่าเฉลียของชุดการทดลองโดยวธีิ DMRT  ผลและวจิารณ์ผล 1. คุณภาพด้านกายภาพของผลมงัคุดสด  ลกัษณะผลมงัคุดทีนาํมาผลิตนาํมงัคุดเขม้ขน้พบวา่ดชันีแสดงระดบัสีผิวอยูที่ระดบัสีที  และ  คือมีลกัษณะสีม่วงอมแดง สีม่วงเขม้ และสีม่วงดาํ ตามลกัษณะระดบัสีผิวของมงัคุด ซึงกาํหนดโดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ลกัษณะดงักล่าวเป็นระยะทีเหมาะสมต่อการรับประทานสดมากทีสุดและจะคงสภาพทีเหมาะสมต่อการรับประทานอยูไ่ดป้ระมาณ  วนั นอกจากนียงัพบวา่ผลมงัคุดในระยะดงักล่าวไม่พบยางในส่วนเปลือก สามารถแยกเนือกบัเปลือกไดง่้ายเมือนาํมงัคุดมาทาํการแยกเปลือกและเนือ หลงัจากนนันาํมาสกดันาํมงัคุดและทาํใหใ้สต่อไป พบวา่เนือและนาํมงัคุดมีลกัษณะทางกายภาพและผลผลิตต่างๆ ดงัตารางที  ตารางท ี  ค่าสีของนาํมงัคุดจากผลมงัคุดสดทีลวกและไม่ลวก และผลผลิตของนาํมงัคุด คุณภาพ ผลมงัคุดสด  (ไม่ลวก) (ลวก) ค่าสี      L*             a*             b* 
 59.38       10.82 14.73 

37.53 24.56 22.62 เนือมงัคุด (%) 27.00 26.80 เปลือกมงัคุด (%) 73.00 73.20 นาํมงัคุดทีคนั (%) 14.60 14.64 นาํมงัคุดทาํใหใ้ส(%)   13.62 13.55     
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2. ผลผลิตนํามงัคุดเข้มข้นทผ่ีานการระเหยภายใต้สุญญากาศทอุีณหภูมต่ิางกัน ตารางท ี3 ผลผลิตนาํมงัคุดเขม้ขน้ทีผา่นการระเหยภายใตส้ภาวะสุญญากาศทีอุณหภมิูแตกต่างกนั อุณหภมิู (ภายใตสุ้ญญากาศ) ผลผลิตนาํมงัคุดเขม้ขน้ (% ) ผลสด              ผลมงัคุดลวก 550 ซ.       72.92 70.61 600ซ.      74.02 76.33 650ซ.       73.94 74.42 จากตารางที  พบวา่ ผลผลิตนาํมงัคุดเขม้ขน้ทีผา่นการระเหยภายใตส้ภาวะสุญญากาศทีไดผ้ลผลิตมากทีสุด คือนาํมงัคุดทีผ่านการลวกทงัผลและใชอุ้ณหภูมิในการระเหยที  องศาเซลเซียสได ้ผลผลิต .  % และปริมาณผลผลิตทีได้นอ้ยทีสุด คือนาํมงัคุดทีผา่นการลวกทงัผลและใชอุ้ณหภูมิในการระเหยที  องศาเซลเซียส ไดผ้ลผลิต . % . ลกัษณะทางเคมขีองเนือและนํามงัคุดจากผลมงัคุดสดทผ่ีานการลวกและไม่ลวก ตารางท ี  ลกัษณะทางเคมีของนาํมงัคุดจากผลมงัคุดสดทีผา่นการลวกและไม่ลวก ลกัษณะคุณภาพ             ผลสด          ผลมงัคุดลวก ความชืน (%)   83.35±0.74      80.0± 0.89 วติามินซี (มก./ ก.เนือมงัคุด) 1.3±0.04 1.2±0.06 
ความเป็นกรด-ด่าง         3.34 3.40 กรดทงัหมด(ซิตริก,% ) 0.57±0.02 0.53±0.07 ของแข็งทีละลายได ้ทงัหมด (บริกซ์)             15.80±0.21      15.60±0.17 
ปริมาณเถา้ (%)               0.21 0.24  . ลกัษณะทางเคม-ีกายภาพนํามงัคุดเข้มข้นผ่านการระเหยภายใต้สุญญากาศทอุีณหภูมต่ิางกนั ตารางท ี4 ลกัษณะทางเคมี-กายภาพนาํมงัคุดเขม้ขน้ผา่นการระเหยภายใตสุ้ญญากาศทีอุณหภมิูต่างกนั ชุด*ทดลอง ค่าสี L*               a*               b* บริกซ์ ** (250ซ.) Aw วติามิน ซี *** 1 38.20 23.00 24.37 25.00 0.9533 6.2 2 39.13 26.11 29.25 25.00 0.9537 6.2 3 42.78 22.89 24.95 25.00 0.9512 6.0 4 35.14 30.87 35.13 25.00 0.9510 6.0 5 35.18 29.05 35.72 25.00 0.9428 6.0 6 33.88 30.49 33.29 25.00 0.9500 5.8     *  ชุดทดลองที 1-6 มีความหมายเช่นเดียวกบัตารางที 1 * *   ของแขง็ทีละลายไดท้งัหมด         * **  มก./100ก.เนือมงัคุด  
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จากตารางที 4 พบว่า อุณหภูมิสูงมีผลต่อการเปลียนแปลงค่าสี (L* a* b*) ของผลิตภัณฑ์นํามังคุดเข้มข้น                โดยค่าความสวา่ง (L*) จากชุดการทดลองที 1  มีค่า (L*)38.20  ถึงชุดการทดลองที 6 มีค่า(L*) 33.88 มีแนวโนม้ลดน้อยลงตามลาํดบั ส่วนค่าสีแดง (a*) ชุดการทดลองที 1 มีค่า (a*) 23.00 ถึงชุดการทดลองที 6 มีค่า (a*) 30.49 มีแนวโน้มเพิมขึนตามลาํดบัส่วนค่าสีเหลือง (b*) ชุดการทดลองที 1 มีค่า (b*) 24.37 ถึงชุดการทดลองที 8 มีค่า (b*) 33.29 มีแนวโนม้เพิมขึนตามลาํดบั ค่าของแขง็ทีละลายไดท้งัหมด ทุกชุดการทดลองที 1 ถึงชุดการทดลองที 6 ทีผา่นกระบวนการระเหยสุญญากาศจะมีค่าของแข็งทีละลายไดท้งัหมดเท่ากนัอยูที่  องศาบริกซ ์ ค่าวิตามินซีพบว่าชุดการทดลองทีมีค่าวิตามินซีมากทีสุดคือชุดการทดลองที 1และ 2 มีค่าวิตามินซี 6.2 มก./100 กรัมเท่ากนั และชุดการทดลองทีมีค่าวิตามินซีน้อยทีสุดคือชุดการทดลองที 6 มีค่าวิตามินซี5.8 มก./100 กรัม ลดนอ้ยลงอาจเนืองมาจากการลวกและระเหยภายใตอุ้ณหภูมิทีสูง อยา่งไรก็ตามจะเห็นวา่ทุกชุกการทดลองจะมีปริมาณวติามินซีเพิมขึนสูงใกลเ้คียงกนั โดยอยูใ่นช่วง 5.8 - 6.2 มก./  กรัม ส่วนค่านาํอิสระ (water activity) ของผลิตภณัฑน์าํมงัคุดเขม้ขน้ทุกชุดการทดลอง พบวา่มีค่านาํอิสระอยูร่ะหวา่ง 0.95-0.96 ซึงมีค่าใกลเ้คียงกนั . ผลการยอมรับทางด้านประสาทสัมผสัของผลิตภัณฑ์นาํมงัคุดเข้มข้น ผลการยอมรับทางดา้นประสาทสัมผสัของนาํมงัคุดเขม้ขน้ ดา้นลกัษณะทวัไป สี กลิน รสชาติ และความชอบรวม โดยวธีิ 9-point hedonic scale พบวา่นาํมงัคุดเขม้ขน้ทุกชุดการทดลอง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) ในดา้นลกัษณะทวัไป สี กลิน รสชาติ และความชอบรวมดงัตารางที 5  ตารางที  คะแนนเฉลียการยอมรับทางด้านประสาทสัมผสัของนํามังคุดเขม้ขน้ทีผ่านการทาํให้เขม้ขน้ด้วยวิธีการที                แตกต่างกนั 
ชุดทดลอง ลกัษณะคุณภาพ      ลกัษณะทวัไป สี กลิน รสชาติ ความชอบรวม 

1       6.76±1.07cd 7.00±0.79b 6.70±0.89ab 6.53±1.17bc 7.13±1.04b 2 8.10±0.96a 7.67±0.61a 7.17±1.02a 7.77±0.68a 7.97±0.49a 3 6.26±1.28d 6.20±1.19cd 5.40±1.28d 6.43±0.94bc 6.53±0.82c 4 7.40±1.30b 6.90±1.16b 6.23±1.33bc 6.60±1.04bc 7.30±0.84b 5 6.76±1.00cd 5.93±1.28d 5.60±1.65d 6.20±1.13c 6.70±1.21c 6 7.26±1.36bc 6.7± 1.18bc 5.87±1.19cd 6.80±1.09b 7.17±1.02b *  ชุดทดลองที 1-6 มีความหมายเช่นเดียวกบัตารางที 1 หมายเหตุ : ตวัอกัษรทีเหมือนกนัในแนวตงัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (p≤ 0.05) จากตารางที 5 พบวา่ผลการยอมรับลกัษณะทวัไปนาํมงัคุดเขม้ขน้จากชุดทดลองที 2 มีความแตกต่างกนัในทางสถิติอย่างมีนยัสาํคญั (p≤0.05) กบัทุกชุดการทดลอง ซึงชุดการทดลองทีไดก้ารยอมรับมากสุดคือชุดทดลองที 1 และไดรั้บการยอมรับตาํสุดคือชุดทดลองที 3 (8.10 และ 6.26)  ดา้นสี พบวา่นาํมงัคุดเขม้ขน้จากชุดทดลองที 2 มีความแตกต่างกนัในทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (p≤0.05) กบัทุกชุดการทดลอง ซึงชุดทดลองทีไดก้ารยอมรับมากสุดคือชุดทดลองที 2 และไดรั้บการยอมรับนอ้ยสุดคือชุดทดลองที 5 (7.67 และ 5.93) 
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 ดา้นกลิน พบวา่ผลิตภณัฑ์นาํมงัคุดเขม้ขน้ ทีไดจ้ากชุดทดลองที 2 มีความแตกต่างกนัในทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (p≤0.05) กบัทุกชุดการทดลองซึงชุดทดลองทีไดก้ารยอมรับมากสุดคือชุดทดลองที 2 และไดรั้บการยอมรับนอ้ยทีสุดคือชุดทดลอง 3 (7.17 และ 5.40)  ดา้นรสชาติ พบว่าผลิตภณัฑ์นาํมงัคุดเขม้ขน้ ทีไดจ้ากชุดการทดลองที 2 มีความแตกต่างกนัในทางสถิติอย่างมีนยัสาํคญั (p≤0.05) กบัทุกชุดการทดลองซึงชุดทดลองทีไดก้ารยอมรับมากทีสุดคือชุดทดลองที 2 และไดรั้บการยอมรับนอ้ยสุดคือชุดทดลองที 5 (7.77 และ 6.20)  ด้านความชอบรวม พบว่านํามงัคุดเขม้ข้นจากชุดทดลองที 2 มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) กบัทุกชุดการทดลอง ซึงชุดการทดลองทีไดก้ารยอมรับมากสุดคือชุดทดลองที 2 และไดรั้บการยอมรับน้อยสุดคือชุดทดลองที 3 (7.97 และ 6.53) 6. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์นาํมงัคุดเข้มข้นเข้มข้นพร้อมดืม  ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์นาํมงัคุดเขม้ขน้พร้อมดืมจากชุดการทดลองที -6 มีลกัษณะปรากฏมีเนือของมงัคุดแขวนลอยอยูเ่ล็กนอ้ยมีสีชมพูอ่อนๆถึงสีนาํตาลแดงเขม้มีกลินหอมของมงัคุดอ่อนๆและรสชาติหวานนาํอมเปรียวเล็กนอ้ย ดงัภาพที  และตารางที 6  

 ภาพท ี  นาํมงัคดุเขม้ขน้พร้อมดืม ตารางท ี6 ลกัษณะทางกายภาพนาํมงัคุดเขม้ขน้พร้อมดืมทีผา่นการทาํใหเ้ขม้ขน้ดว้ยวธีิการทีแตกต่างกนั ชุดทดลอง ลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ 1 มีเนือมงัคุดแขวนลอยเล็กนอ้ย สีชมพเูขม้ มีกลิน หอมของมงัคุดอ่อนๆ รส หวานนาํอมเปรียว เล็กนอ้ย 2 มีเนือมงัคุดแขวนลอยเล็กนอ้ย สีชมพเูขม้เล็กนอ้ย มีกลินหอมของมงัคุดอ่อนๆ รสหวานนาํอมเปรียว   เล็กนอ้ย 3 มีเนือมงัคุดแขวนลอยเล็กนอ้ย สีชมพเูขม้เล็กนอ้ย มีกลินหอมของมงัคุดอ่อนๆ รสหวานนาํอมเปรียวเล็กนอ้ย 4 เนือมงัคุดแขวนลอยเล็กนอ้ย สีนาํตาลแดงเขม้ กลินหอมมงัคุดนอ้ยผสมกลินเปลือกมงัคุด รสหวานนาํอมเปรียวเล็กนอ้ย 5 มีเนือมงัคุดแขวนลอยเล็กนอ้ย สีนาํตาลแดงเขม้ มีกลินหอมของมงัคุดนอ้ยผสมกลินเปลือกมงัคุด รสหวานนาํอมเปรียวเล็กนอ้ย 6 มีเนือมงัคุดแขวนลอยเล็กนอ้ย สีนาํตาลแดงเขม้ กลินหอมของมงัคุดนอ้ยผสมกลินเปลือกมงัคุด รสหวานนาํอมเปรียวเล็กนอ้ย 
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*  ชุดทดลองที 1-6 มีความหมายเช่นเดียวกบัตารางที 1  7. ผลผลิตของมงัคุดแต่ละขนัตอนการผลิตนาํเข้มข้น จากผลการวิจยัพบว่าผลผลิตของมงัคุดทีไดจ้ากขนัตอนการผลิตแต่ละขนัตอนทงัผลทีผ่านการลวกและไม่ลวกไดผ้ลผลิตในช่วงทีใกลเ้คียงกนัทงัในส่วนของเปลือก 73-73.20%  เมล็ด 12.15-12.40%  เนือมงัคุด 26.8-27%  นาํมงัคุดทีคนัได ้14.60-14.64%  นาํมงัคุดหลงัทาํใหใ้ส . - . % และนาํมงัคุดหลงัจากทาํให้เขม้ขน้ 10.33-10.48%  (ตารางที 7) ตารางท ี7 ผลผลิตมงัคุดจากแต่ละขนัตอนการผลิต องคป์ระกอบ ผลผลิต (%)       มงัคุด(ลวก)                    มงัคุด(ไม่ลวก) ผลมงัคุด(สด) 100 100 เปลือก 73 73.20 เนือ 27 26.80 นาํทีคนัได ้ 14.60 14.64 เมล็ด 12.40 12.15 นาํมงัคุด(ใส) 13.62 13.55 นาํเขม้ขน้ 10.48 10.33  สรุปผลการวจิัย จากผลการวิจยัการผลิตนาํมงัคุดเขม้ขน้พร้อมดืมโดยใชผ้ลมงัคุดตกเกรด ลวกและไม่ลวกผลมงัคุดสดเพือควบคุมคุณภาพ  คนันาํ และทาํใหเ้ขม้ขน้โดยการระเหยนาํออกภายใตสุ้ญญากาศ ทีอุณหภมิู ระดบัคือ ,  และ  องศาเซลเซียส ทงัหมด  ชุดการทดลอง  พบวา่นาํมงัคุดเขม้ขน้จากชุดการทดลองทีมีคะแนนเฉลียการยอมรับสูงสุดในทุกดา้นไดแ้ก่ ลกัษณะทวัไป สี กลิน รสชาติ และความชอบรวมคือ ชุดการทดลองที  (นาํมงัคุดทีไม่ลวก ผ่านการระเหยภายใตสุ้ญญากาศทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส) โดยมีคะแนนเฉลียการยอมรับ . , 7.67, 7.17, .  และ .  ตามลาํดบั และมีคุณสมบติัทางเคมีและกายภาพของผลิตภณัฑด์งันี ค่าสี L* เท่ากบั 39.13 ค่า a* เท่ากบั 26.11 และ ค่า b* เท่ากบั 29.25 ของแข็งทีละลายไดท้งัหมด 25 องศาบริกซ์ ค่านาํอิสระ 0.95  วิตามินซี 6.2 มก.ต่อ100 กรัม และลกัษณะของผลิตภณัฑน์าํมงัคุดเขม้ขน้พร้อมดืมมีเนือของมงัคุดแขวนลอยอยูเ่ลก็นอ้ย สีชมพเูขม้เล็กนอ้ยมีกลินหอมของมงัคุดอ่อนๆรสหวานนาํอมเปรียวเล็กนอ้ย ในดา้นปริมาณผลผลิตพบวา่ทงัการลวกและไม่ลวกมงัคุดไดผ้ลผลิตในช่วงทีใกลเ้คียงกนัทงัในส่วนนาํมงัคุดทีคนัได ้ช่วง14.60-14.64 %  นาํมงัคุดหลงัทาํใหใ้ส ช่วง . - .  % และนาํมงัคุดหลงัจากทาํให้เขม้ขน้ไดผ้ลผลิต 10.33-10.48%    กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ทีใหทุ้นสนบัสนุนการวจิยัในครังนี  เอกสารอ้างองิ ไพโรจน์ วริิยจารี. 2535. เครืองดืม. ภาควชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร, คณะเกษตรศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ,เชียงใหม่. 
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วิไล รังสาดทอง. 2543. เทคโนโลยีการแปรรูป อาหาร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ. พิมพ์ครังที 1  กรุงเทพฯ. 401 หนา้. ศรีศกัดิ ตรังควชัรกลุ. 2541. กระบวนการผลิตนําผลไม้ เข้มข้นในเชิงอตุสาหกรรม. กรุงเทพฯ :  สมศกัดิ วรรณศิริ. 2541. มงัคุด. พิมพค์รังที 4  สาํนกัพิมพฐ์านกสิกรรม. 62 หนา้. สุภาภรณ์ ปิติพร. 2549. มังคุด อาหารของพระเจ้าราชินีแห่งผลไม้ สมุนไพร…แห่งอนาคต.หมอชาวบา้น  เล่มที 323  มีนาคม  2549. AOAC, 2000, Official Method of Analysis. 17th ed.  The Association  of Official  Analytical  Chemists, Inc.Washington,  D.C. Vamos-Vigyazo,  L. 1995. Prevention of enzymatic Browning in fruits and vegetables : A Review of principles and  practice. In Lee, C.Y. and  J.R. Whitaker ( eds)  Enzymatic  Browning and Its Prevention ACS  Symposium  Series 600. American Chemical  Society. Washington, D.C. pp.313-324.                          
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การยอมรับทางประสาทสัมผัสต่อผลิตภัณฑ์สุราผลไม้เสารสกับลินจี Sensory Evaruation of Fruit Spir it fr om  Passion Fruit and Lychee  รัตนพล พนมวนั ณ อยธุยา1* และ กญัญารัตน์ โพธิตา2 Rattanapol Phanomvan Na Ayudhya 1* and Kunyarat Potita 2 
 บทคัดย่อ สุราผลไมเ้ป็นเครืองดืมแอลกอฮอลที์ไดรั้บความนิยมและช่วยเพิมมูลค่าของผลไมใ้ห้มีมูลค่าสูงขึนได ้งานวจิยันีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาอตัราส่วนทีเหมาะสมของเสาวรสกบัลินจีต่อการยอมรับของผูบ้ริโภคทางประสาทสัมผสัในสุราผลไมผ้สมระหวา่งเสาวรสกบัลินจี โดยศึกษาอตัราส่วนทีเหมาะสมระหวา่งเสาวรสกบัลินจี อตัราส่วนการผสมดงันี : , 1:3 และ :  มีการทดสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมี ในไวน์ พบวา่ ปริมาณกรดในสิงทดลองที   มีค่าสูงทีสุด คือ ร้อยละ 0.82, ค่าความเป็นกรด-ด่าง ในสิงทดลองที  มีค่าสูงทีสุด คือ . , ปริมาณของแข็งทีละลายไดใ้นสิงทดลองที  มีค่าสูงทีสุด คือ . , ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ ในสิงทดลองที  มีค่าสูงทีสุดคือร้อยละ .  และปริมาณแอลกอฮอลใ์นสิงทดลองที  มีค่าสูงทีสุด คือ ร้อยละ .  ส่วนสุราผลไมผ้สมเสาวรสกบัลินจีวเิคราะห์ทางกายภาพและเคมีพบวา่ ค่าความเป็นกรด–ด่างในสิงทดลองที  มีค่าสูงทีสุด คือ . , ปริมาณแอลกอฮอล์ในสิงทดลองที  มีค่าสูงทีสุด คือ ร้อยละ . , ค่าการส่องผ่านของแสงในสิงทดลองที  มีค่าสูงทีสุด คือ ร้อยละ .  และมีการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผสัในสุราผลไมผ้สมเสาวรสกบัลินจี พบวา่ในสิงทดลองที  ไดรั้บคะแนนความชอบจากผูท้ดสอบทางประสาทสัมผสั จาํนวน  คน มากทีสุด คือ .  ดงันนั สุราผลไมผ้สมเสาวรสกบัลินจีอตัราส่วน :  มีความเหมาะสมทีจะผลิตสุราผลไมผ้สมมากทีสุด  คาํสําคญั : การกลนั, การประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั, สุราผลไม,้ เสาวรสกบัลินจี              
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ABSTRACT   The fruit spirit was a popular alcohol beverage and can increase the value of fruit to higher value. In this research aimed to study the optimize ratio of passion fruit and lychee to the sensory evaluated by consumer test in mix fruit spirit from passion fruit and lychee. The study of optimal ratio between passion fruit and lychee are 1:2, 1:3 and 1:4 on physical and chemical properties. In mix fruit wine found that the highest of total acid in experimental 1:2 was 0.82%, pH in experimental 1:3 was 4.21, total soluble solid in experimental 1:4 was 7.04 and reducing sugar was 0.70% and the alcohol content in experimental 1:3 was 15.06%. In mix fruit spirit on physical and chemical properties to found that the highest of pH in experimental 1:4 was 3.713, highest alcohol in experimental 1:2 was 35.66% and the highest of transmittance in experimental 1:4 was 98.76%. The sensory analysis of mix fruit spirit in experiment 1:4 showed the scores in the 30 peoples was 7.58 in overall acceptability. Thus, the mix fruit spirit from ratio passion fruit and lychee to 1:4 was suitable to produce the fruit spirit.            Keyword: distillation, sensory evaluation, fruit spirit, passion fruit, lychee                1สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ลา้นนา 202 หมู่17 ต.พิชยั อ.เมือง ลาํปาง 52000  1Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, 202 Moo. 17 tumbon pichai amper muang province Lampang 52000, Thailand 2 สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ลา้นนา ลาํปาง 200 หมู่17 ต.พิชยั อ.เมือง ลาํปาง 52000 2Department of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Science and Technology, 200 Moo. 17 tumbon pichai amper muang province Lampang 52000, Thailand  ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : rattanapol_p@yahoo.com 
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บทนํา  สุราผลไม ้(fruit spirit) เป็นเหลา้ทีนิยมกันมากซึงเป็นเครืองดืมแอลกอฮอล์ ได้จากการหมกัผลไมใ้ห้เป็นไวน์ (Wine) โดยใชจุ้ลินทรีย ์คือ ยีสต ์Saccharomyces cerevisiae ในการหมกั แลว้จึงนาํมากลนัเป็นสุราผลไม ้จากนนันาํไปเก็บบ่มในถงัไมโ้อ๊ก เพือให้ปริมาณแอลกอฮอลล์ดลง และทาํใหมี้กลินและรสชาติดีขึน โดยกาํหนดใหมี้แอลกอฮอลไ์ม่เกินร้อยละ  การกลนัสุราจากไวน์โดยไวน์  ลิตร จะไดสุ้รา  ลิตร โดยประมาณ ทาํใหสุ้ราผลไมจึ้งมีราคาค่อนขา้งแพง ให้ได ้สี กลิน รส ทีดี สุราผลไมที้มีขายตามทอ้งตลาดทวัๆ ไปมีการผลิตกนัในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อิตาลี เปรูและสเปน มีวตัถุดิบหลกั คือ องุ่น หรือผลไมอื้นๆ การนาํเอาเสาวรสและลินจีมาทาํเป็นสุราผลไมเ้นืองมาจาก ในบางปีราคาเสาวรสและลินจีมีราคาตกตาํทาํใหเ้กษตรกรขาดทุนในการผลิตพืชจึงตอ้งมีการนาํเอาผลผลิตพืชเหล่านนัมาแปรรูปเพือเพิมมูลค่า ดงันนัสุราผลไมจึ้งเป็นผลิตภณัฑ์ทีน่าสนใจอีกผลิตภณัฑห์นึง  โดยการศึกษาอตัราส่วนทีเหมาะสมในกระบวนการผลิตสุราผลไมผ้สมจากเสาวรสผสมลินจีและประเมินความชอบของผูบ้ริโภคในการยอมรับต่อสุราผลไมจ้ากเสาวรสผสมลินจี เพือเป็นการพฒันาผลิตภณัฑที์ไดรั้บการยอมรับและสามารถเป็นสินคา้ทีขายในทอ้งตลาดไดต้่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย 1. ศึกษาอตัราส่วนและคุณภาพทางเคมแีละกายภาพของไวน์เสาวรสผสมลนิจ ีผลิตไวน์สาวรสผสมลินจีตามกระบวนการผลิตไวน์กําหนดอัตราส่วน เสาวรส:ลินจี  ระดับ คือ :  ,1:3 และ 1:4 (รูปที 1) ทําการทดลอง  ซํา โดยเติม Saccharomyces cerevisiae สายพนัธ์ุทีถูกคดัเลือก (QA23) ลงไปในนาํหมกัทีเตรียมไวน้าํไปหมกัทีอุณหภูมิห้อง หรืออุณหภูมิตามธรรมชาติ ประมาณ -  สัปดาห์ ทาํการวดัคุณภาพทางเคมีของไวน์ก่อนนาํไปกลนัเป็นสุราผลไม ้ไดแ้ก่ ปริมาณของแข็งทงัหมดทีละลายได ้(TSS) ปริมาณกรดทงัหมด (TA) ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ ค่าความเป็นกรด – ด่าง และปริมาณแอลกอฮอล ์ทาํการวางแผนการทดลองทางสถิติแบบ CRD  

 ภาพท ี1 การผสมเสาวรสกบัลินจีก่อนเขา้สู่กระบวนการหมกั  2. ศึกษาคุณภาพทางเคมแีละกายภาพของสุราผลไม้ นาํไวน์ผลไมผ้สมจากขอ้ 1 มากลนัใหเ้ป็นสุราผลไม ้ (รูปที 2) ปรับความเขม้ขน้ของแอลกอฮอลเ์ป็น 35 ดีกรี นาํมาวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี ไดแ้ก่ปริมาณแอลกอฮอล ์ค่าความเป็นกรด – ด่าง ค่าการส่องผา่นของแสง โดยใช ้ Spectrophotometer ที 600 นาโนเมตร ทาํการวางแผนการทดลองทางสถิติแบบ CRD  
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 ภาพท ี2 สุราผลไมผ้สมเสาวรสกบัลินจีทีกลนัได ้ 3. การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยทาํการทดสอบความชอบของผูท้ดสอบชิม โดยวิธี Hedonic scaling 9 point (รูปที 3) เพือทาํการตรวจสอบคุณภาพในดา้นสี ลกัษณะปรากฏ กลิน รสชาติ ความชอบรวม ในเขต อ. เมือง จ. ลาํปาง ใชผู้ท้ดสอบชิมจาํนวน  คน โดยกลุ่มเป้าหมายตอ้งเป็นบุคคลทวัไปทีดืมสุรา โดยใชแ้ผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิงทดลองโดยใช้วิธี Duncan New Multiple Range Test (DMRT) เพือทําการคดัเลือกสิงทดลองทีดี โดยพิจารณาความเหมาะสมทังคุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสมัผสัร่วมกนั  

 ภาพท ี3 การวเิคราะห์คุณภาพทางประสาทสมัผสัสุราผลไมผ้สมเสาวรสกบัลินจี  ผลและวจิารณ์ผล 1. อตัราส่วนและคุณภาพทางเคมขีองผลิตภัณฑ์ไวน์เสาวรสผสมลินจ ี  
  จากวเิคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตภณัฑไ์วน์เสาวรสผสมลินจี (รูปที 4) โดยทาํการวเิคราะห์ทงัหมด  สิงทดลอง พบว่า การวิเคราะห์ทางดา้นปริมาณความเป็นกรด (TA) อยู่ในช่วงร้อยละ 0.71 - 0.82 โดยสิงทดลองที  (1:2) คือ ให้ค่าปริมาณความเป็นกรดสูงทีสุดเป็น ร้อยละ .  เนืองจากในสิงทดลองที 1 มีส่วนผสมของเสาวรสมากว่าสิงทดลองอืน ซึงในเสาวรสจะมีปริมาณความเป็นกรดสูง (5.33%), ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) สิงทดลองที 3 (1:4) มีปริมาณนาํตาลรีดิวซ์มากทีสุดคือ ร้อยละ 0.70 เนืองจากใน สิงทดลองที  มีเนือลินจีปริมาณมาก ซึงในเนือลินจีมีปริมาณความหวานค่อนขา้งสูง และมีปริมาณเป็นกรดนอ้ยจึงทาํให้มีปริมาณนาํตาลรีดิวซ์มาก ทาํให้ไดไ้วน์ไม่หวานปานกลางเนืองจากมีปริมาณนาํตาลรีดิวซ์สูงกว่าร้อยละ . 0 (วนัเพญ็, ) ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปริมาณ
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ของทีละลายไดท้งัหมด (OBirx) และปริมาณแอลกอฮอล ์(%)ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  (ตารางที 1) ตารางท ี1 ผลการวเิคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตภณัฑไ์วน์เสาวรสผสมลินจี เสาวรส:ลินจี TA (%) pH TSS (oBrix) Reducing sugar (%) Alcohol (%) T1 (1:2) 0.82±0.03a 4.02±0.06ns 6.35±0.44ns 0.43±0.02c 13.50±1.00ns T2 (1:3) 0.75±0.04b 4.21±0.23ns 6.54±0.40ns 0.60±0.04b 15.06±0.51ns T3 (1:4) 0.71±0.03b 4.03±0.59ns 7.04±0.14ns 0.70±0.04a 14.70±0.17ns หมายเหต ุ:  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  หรือ (p>0.05)                    a, b, c หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทีิระดบัความเชือมนั  

 ภาพท ี4 การวเิคราะห์คุณภาพทางเคมีของไวน์ผลไมผ้สมเสาวรสกบัลินจี  2. คุณภาพทางเคมแีละกายภาพของสุราผลไม้  จากวิเคราะห์คุณภาพทางกายและเคมีภาพของสุราผลไมเ้สาวรสผสมลินจี (รูปที 5) โดยทาํการวิเคราะห์ทงัหมด  สิงทดลอง พบวา่ ปริมาณความเป็นกรด-ด่างอยูใ่นช่วง 3.49 - 3.68 แสดงถึงสุราผลไมมี้ค่าความเป็นกรดซึงสิงทดลองที 3 (1:4)  มีปริมาณความเป็นกรดสูงทีสุดคือ 3.71 ปริมาณแอลกอฮอล ์(%) มีค่าอยู่ในช่วง 35.00-35.66% ค่าการส่องผ่านของแสง (Transmittance) มีค่าอยู่ในช่วง 91.06-98.76% พบว่า สิงทดลองที 3 (1:4)  มีค่าการส่องผา่นของแสงสูงทีสุดคือ 98.76% แสดงถึงความใสวาวและความขุ่นของสุราผลไมท้าํใหมี้ลกัษณะปรากฏทีน่าดืม (ตารางที 2) ตารางท ี2 ผลการวเิคราะห์คุณภาพทางกายและเคมีของผลิตภณัฑสุ์ราผลไมผ้สมเสาวรสกบัลินจี  เสาวรส:ลินจี pH Alcohol (%) Transmittance (%) T1 (1:2) 3.68±0.01b      35.66±0.05ns         91.06±0.80c T2 (1:3) 3.49±0.02c      35.00±0.00ns        94.80±0.85b    T3 (1:4) 3.71±0.01a      35.00±0.00ns        98.76±0.49a หมายเหต ุ:  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  หรือ (p>0.05)                    a, b, c หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทีิระดบัความเชือมนั  
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 ภาพท ี5 การวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีของสุราผลไมผ้สมเสาวรสกบัลินจี  3. การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผสั  จากวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผสัของสุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลินจี (รูปที 6) โดยทําการวิเคราะห์ทังหมด  สิงทดลอง โดยใช้แบบทดสอบ 9 Point Hedonic scaling test ซึงมีผู ้ทดสอบในระดับหอ้งปฏิบตัิการจาํนวน  คน ซึงจะวเิคราะห์ลกัษณะปรากฏ, ดา้นความใส ,ดา้นกลินเสาวรส, ดา้นกลินลินจี, ดา้นกลินแอลกอฮอล,์ ดา้นรสชาติ, ดา้นความชอบรวม และวางแผนการทดลองทางสถิติแบบ RCBD สามารถสรุปได้วา่ สิงทดลองทีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะปรากฏ พบวา่ สิงทดลองที 3 (1:4) มีลกัษณะปรากฏทีไดค้ะแนนมากทีสุด (7.76) เนืองมาจากความขุ่นของสุราผลไมที้เกิดจากการปรับความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล์ให้เป็น 35% พบเห็นไดน้อ้ยกว่า และมีความใสวาวกว่า, ดา้นความใส พบว่า สิงทดลองที 3 (1:4) มีความใสปรากฏทีได้คะแนนสูงทีสุด (7.91) เนืองจากการปรับความเข้มขน้ของแอลกอฮอลท์าํให้เกิดความขุ่นในสุราผลไมไ้ด ้ความใสจึงเกิดจากการมีความขุ่นนอ้ยทีสุด และมีความวาวเกิดขึนดว้ย โดยดูจากค่า transmittance จึงทาํให้ลกัษณะปรากฏของสุราผลไมดู้ดีขึน ดา้นกลินลินจี พบวา่ สิงทดลองที 3 (1:4) มีคะแนนดา้นกลินลินจีสูงสุด (7.57) เนืองดว้ยมีสดัส่วนของปริมาณเนือลินจีมากทีสุด, ดา้นกลินแอลกอฮอล ์พบวา่ สิงทดลองที 3 (1:4) ไดค้ะแนนของกลินแอลกอฮอลม์ากทีสุด (7.50) เนืองมาจาก การทีมีเนือลินจีปริมาณมากทาํให้ค่า TSS และ ค่า Reducing sugar สูง  จึงไดป้ริมาณแอลกอฮอลที์สูงในนาํหมกั (ไวน์ผสม) จึงทาํใหสุ้ราทีกลนัไดมี้ปริมาณแอลกอฮอลที์สูงตาม ทาํใหไ้ดก้ลินของแอลกอฮอลช์ดัเจนขึน, ดา้นรสชาติ (ความหวาน ความขม และความเผ็ดร้อน) พบวา่ สิงทดลองที 3 (1:4) มีคะแนนความชอบสูงสุด (7.20) เนืองมาจากปริมาณของลินจีทีมีมากในส่วนผสม ทาํให้สุราผสมทีไดมี้รสหวานค่อนขา้งเด่นกว่ารสขม ทาํให้ความชอบดา้นรสชาติของสุราผสมเป็นทียอมรับ (Roberto et al., 2010) และดา้นความชอบรวม พบว่า ในสิงทดลองที  (1:4) มีคะแนนการยอมรับสูงสุด (7.58) ในดา้นดา้นกลินเสาวรสพบวา่ ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  แสดงให้เห็นวา่อตัราส่วนการใส่เสาวรสไม่มีผลในการลดกลินของเสาวรสในผลิตภณัฑ ์ดงัแสดงในตารางที 3 ซึงผลของการทดสอบทางประสาทสมัผสัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Guichard et al., 2003 ทีอธิบายเกียวกบั การหมกั "ผลไม"้ ทีมีคุณภาพดี แลว้นํามากลนั ทาํให้สุราผลไมที้กลนัไดมี้คุณภาพของกลินผลไม ้ทาํให้ไดสุ้รากลนัทีมีคุณสมบตัิทางประสาทสมัผสัดี      
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ตารางท ี3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑสุ์ราผลไมผ้สมเสาวรสกบัลินจี  คุณลกัษณะ T1 (1:2) T2 (1:3) T3 (1:4) ลกัษณะปรากฏ 7.58±083b 7.66±0.79ab 7.76±0.69a ความใส 7.75±0.62ab 7.68±0.59b 7.91±0.62a กลินเสาวรส 6.80±0.83ns 6.78±0.81ns 7.03±0.89ns กลินลินจี 7.10±0.84b 7.02±0.72b 7.57±0.87a กลินแอลกอฮอล ์ 7.32±0.88ab 7.17±1.11b 7.50±0.92a รสชาติ 6.90±0.89b 6.95±1.06b 7.20±0.87a ความชอบรวม 6.85±1.02b 7.00±0.98b 7.58±0.96a หมายเหต ุ:  ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  หรือ (p>0.05)                    a, b หมายถึง มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั  

 ภาพท ี6 การวเิคราะห์คุณภาพทางดา้นประสาทสมัผสัของสุราผลไมผ้สมเสาวรสกบัลินจี  สรุปผลการวจิัย การทาํสุราผลไมผ้สมทีดีเป็นทียอมรับของผูบ้ริโภคขึนอยูก่บัสัดส่วนของผลไมที้ผสมจึงจะไดก้ารยอมรับในดา้นประสาทสัมผสัทีดี รวมไปถึงคุณภาพดา้นเคมี ซึงหมายถึงรสชาติและกลินทียอมรับได ้และคุณภาพดา้นกายภาพทีแสดงถึงลกัษณะปรากฏและความใสของสุราผลไม ้ทาํให้เกิดความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ซึงในงานนีสุราผลไมผ้สมสิงทดลองที 3 (เสาวรส 1 ส่วน ต่อ ลินจี 4 ส่วน) เป็นทียอมรับและมีคะแนนมากทีสุด ดงัคะแนนทีปรากฏในตารางที 3  . เอกสารอ้างองิ วนัเพญ็  จิตรเจริญ.  .  คู่มือไวน์เมกเกอร์.  บริษัท เชียงใหม่พรินท์ตงิ จาํกัด. พิมพค์รังที .   น. สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน.  .  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสุรากลนัชุมชน. มผช. /  Guichard, H., Lemesle, S., Ledauphin, J., Barillier, D. and Picoche, B. 2003. Chemical and sensorial aroma  characterization of freshly distilled Calvados. 1. Evaluation of quality and defects on the basis of key odorants by olfactometry and sensory analysis. Journal of Agr iculture and Food Chemistry, 51, 424–432. Roberto, R.M., Anna, P.L. and Juan, J.M.A. 2010. Effect of cider maturation on the chemical and sensory  characteristics of fresh cider spirits. Food Research International. 43 (2010), 70-78.
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คุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มข้าวกล้องใน เขตนําแร่แจ้ซ้อนลําปาง ประเทศไทย Nutr itive Value and Cooking Quality of Brown Rice from  Lampang Chae Son Mineral Water  Area, Thailand    จิรภา พงษจ์นัตา1*สุเทพ ทองมา1ทนงศกัดิ สสัดีแพง2 ไกรสีห์ พิสิษฐก์ลุ2 รุ่งทิวา กองเงิน2 และนนัทวนั แกว้โชติ  Jirapa Pongjanta1*, Suthep Tongma1, Tanongsak Sasa-deephang2, Krisri  Phisitkul2,  Rungtiwa  Kongngoen2 and Nantawan Kaewchote3   บทคัดย่อ  พืนทีปลูกขา้วเป็นปัจจยัสาํคญัทีส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงตม้ขา้วทีผูบ้ริโภคสนใจ  ดงันนังานวิจยัจึงมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาคุณภาพการหุงตม้ และคุณค่าทางโภชนาการของขา้วกลอ้งทีปลูกในเขตธารนาํแร่แจซ้อ้น อาํเภอเมืองปาน 3 สายพนัธุ์ คือ ขา้วไรซ์เบอรี ขา้วเหนียวลืมผวั และ กข 6 ทีเก็บเกียวในนาปรังปีเพาะปลูก 2559/2560  เปรียบเทียบกบัขา้วทีปลูกในเขตอาํเภอสบปราบ จงัหวดัลาํปาง ผลการวเิคราะห์ปริมาณแร่ธาตุพบวา่ขา้วกลอ้งไรซ์เบอรี และ กข 6 ทีปลูกในเขตหมู่บา้นสบลี ตาํบลแจซ้อ้น มีปริมาณแคดเมียม โครเมียม ปรอท และนิกเกิล ตาํกวา่เกณฑม์าตรฐานอาหารปลอดภยัทีกาํหนดโดยองคก์ารอนามยัโลก และ European Communities โดยขา้วเหนียวลืมผวั และขา้วไรซ์เบอรรี มีปริมาณธาต ุทองแดง  เหล็ก  แมงกานีส  สงักะสี  สูงกวา่ ขา้วกข 6 ส่วนคุณภาพการหุงตม้ขา้ว และส่วนประกอบทางเคมีในตวัอย่างขา้วทีทดสอบมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)  ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทงัหมด แอนโทไซยานินรวม และฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ พบว่าขา้วเหนียวลืมผวั  และขา้วไรซ์เบอรรีทีปลูกในเขตนาํแร่แจซ้้อนมีปริมาณสูงกวา่ขา้วกลอ้งทีปลูกนอกเขตธารนาํแร่แจซ้อ้นในเขต อาํเภอสบปราบ จงัหวดัลาํปาง  คาํสําคญั : ขา้วกลอ้ง; โลหะหนกั; แร่ธาต;ุ ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ             



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   25 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

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             1 ศูนยน์วตักรรมอาหาร สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  เลขที 202 หมู่17 ต. พิชยั อ.เมือง จ.ลาํปาง 52000 ประเทศไทย 1 Food Innovation Center, Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, 202 M. 17 T.                Phichai  Muang ,Lampang 52000, Thailand 2 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาํปาง เลขที 202 หมู่17                 ต. พิชยั อ.เมือง จ.ลาํปาง 52  ประเทศไทย 2 Department of Agro industry,  Faculty of Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna Lampang, 200 M17 T. Phichai  Muang ,Lampang 52000, Thailand 3วิทยาลยัฝึกหดัครู มหาวทิยาลยัราชภฎั พระนคร เลขที 9 แจง้วฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  3College of Teacher Education Phranakhon Rajabhat University  No 9 Chaengwattana Road, Bangkhen, Bangkok, Thailand 10220 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : jiratawan@gmail.com; pongjanta@rmutk.ac.th 
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 บทนํา ปัจจุบนัตลาดอาหารสุขภาพเติบโตอยา่งมากและเป็นกระแสทีก่อใหเ้กิดการผลิต การวจิยั และการพฒันาผลิตภณัฑ์เพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งกวา้งขวาง ประเทศไทยไดชื้อวา่เป็นแหล่งผลิตขา้วทีสาํคญัของโลกและยงัเป็นประเทศผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ โดยในปี 2557 มีปริมาณการส่งออก 10.8 ลา้นตนั และในปี 2558 คาดวา่แนวโนม้การคา้ขา้วทงัของโลกและของไทยจะขยายตวัมากขึนโดยเฉพาะตลาดขา้วเพือสุขภาพทีมีสารตา้นการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัในกลุ่มขา้วทีสีและขา้วขาวทีมีลกัษณะพิเศษดา้นกลินหอม (Chen et al., 2016; ดวงจนัทร์, 2557)  ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้วจงัหวดัลาํปาง (2559) รายงานผลปริมาณสารออกฤทธิทางชีวภาพและแร่ธาตุในขา้วไรซ์เบอร์รีทีเกษตรกรปลูกในเขตธารนาํแร่แจ้ซอ้น จงัหวดัลาํปาง พบวา่มีปริมาณสารออกฤทธิทางชีวภาพและแร่ธาตุต่างๆสูงกวา่ทีพบในการศึกษาทีผ่านมาถึงสองเท่า    รายงานวิจยั จาก ดวงใจ และคณะ ( ) พบวา่ธาตุอาหารพืช เช่น ซัลเฟอร์ แคลเซียม แมงกานีส และแมกนีเซียมมีผลต่อปริมาณสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline (2-AP) ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของขา้วขาวดอกมะลิ 105 การเติมธาตุแมงกานีสและซลัเฟอร์มีแนวโนม้ทาํใหส้ารหอม 2-AP ในเมล็ดขา้วสูงขึน ส่วนการทดสอบในดินชุดร้อยเอ็ด พบวา่การใส่ธาตุอาหารต่างๆ ไม่ทาํใหผ้ลผลิตแตกต่างกนั จะเห็นไดว้า่ธาตุอาหารมีความสาํคญักบัการเจริญเติบโตของตน้ขา้ว ปริมาณผลผลิต และคุณภาพของขา้วทงัในดา้นรูปร่างลกัษณะเมลด็ สมบติัเชิงหนา้ทีในการใชป้ระโยชน์รวมถึงคุณค่าโภชนาการของผลผลิตขา้วทีได ้  พืนทีปลูกขา้วของเกษตรกรในเขตอาํเภอเมืองปาน จงัหวดัลาํปาง  เป็นนาขา้วทีโอบลอ้มดว้ยภูเขา และธรรมชาติ สมบูรณ์ลึกลงไปใตผื้นดินในบริเวณนีจะมีความร้อนสะสมภายใตช้ันหินแกรนิต  มีอุณหภูมิสูงถึง 500 – 1,000 องศาเซลเซียส เคลือนตวัผ่านขึนมาจนถึงนาํใตดิ้น กกัเก็บพลงังานจนถึงจุดเดือด จนก่อให้เกิดแรงดนั เผยตวัออกมา ตามรอยแตกของเปลือกโลกขึนมาทีผิวดิน ก่อกาํเนิดเป็นนาํพุร้อน  โดยนาํร้อนจะไหลตามความลาดเอียง ของภูมิประเทศไปสู่ธารนาํตกทีไหลมาจากนาํตกแจซ้้อน ได้เป็นธารนาํแร่ทีไหลตามความลาดเอียงของภูมิประเทศไปสู่แปลงนาของเกษตรกรในเขตอาํเภอเมืองปานทงัในรูปธารนาํไหลและนาํผดุขนึมาจากผิวดิน   มีรายงานการศึกษาในดา้นคุณลกัษณะและประเภทของนาํพุร้อนในประเทศไทยจาํนวน 114 แห่ง พบวา่สามารถแบ่งออกตามอุณหภูมิความร้อนไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ ทีอุณหภมิูในช่วง 50-99 oซ  มีประมาณ 62% และ  อุณหภูมิในช่วง 30-50oซ มีประมาณ 38%  และไดแ้บ่งตามค่าความกรดด่าง ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทีเป็นด่างทีมี pH ในช่วง 7.5-9 พบทีระดบั 68%   กลุ่มทีมี pH ในช่วง 6.0-7.5 ประมาณ 24% และ pH ในช่วง 9.0 -10.0 พบทีระดบั 8%   และมีส่วนประกอบของแร่ธาตุในกลุ่ม  H2S  Ca  Cl  F  Fe  K  Mg   Mn  Na  NH3  SiO2 SO4 และพบว่าทีผิวหน้าของนาํพุร้อน มีอุณหภูมิในช่วง 32-99oซ โดยนาํพุร้อนในเขตจงัหวดัภาคเหนือมีปริมาณ SiO2  และ F ค่อนขา้งสูง และมีกลินซลัเฟอร์ (Pet-hiang et al.,2005) ดงันนังานวจิยันีจึงมีวตัถุประสงคเ์พอืตรวจสอบคุณภาพการหุงตม้ สมบตัิทางเคมี ปริมาณโลหะหนกั  แร่ธาตุสุขภาพ และสารตา้นอนุมูลอิสระในขา้วกลอ้งและขา้วสารทีปลูกในเขตธารนาํแร่แจซ้อ้น อาํเภอเมืองปาน เปรียบเทียบกบัขา้วทีปลูกนอกเขตธารนาํแร่แจซ้อ้น จงัหวดัลาํปาง   วธิีดําเนินการวิจัย 1. วตัถุดบิ  ทาํการสาํรวจพนืทีและสุ่มเก็บตวัอยา่งขา้วเปลือกทีปลูกในเขตธารนาํแร่แจซ้อ้นในหมู่บา้นศรีดอนมูล และบา้นสบลี  อาํเภอเมืองปาน จาํนวน 3 พนัธุ์ คือ ขา้วไรซ์เบอรี ขา้วเหนียวดาํลืมผวั  และ ขา้ว กข 6 ทีเก็บเกียวในนาปรังปีเพาะปลูก 2559/2560 เปรียบเทียบกบัขา้วทีปลูกในเขตอาํเภอแม่ทะ และอาํเภอสบปราบ จงัหวดัลาํปาง   
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2. อุปกรณ์และวธีิการตรวจสอบคณุภาพข้าวกล้อง          1. การตรวจสอบลักษณะเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มตัวอย่างขา้วกลอ้ง ในดา้นอุณหภูมิแป้งสุก ทดสอบโดยวิธีการสลายเมล็ดขา้วในด่าง (alkali test) โดยแช่เมล็ดขา้วสารในสารละลายด่างโพแทสเชียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 1.7% นาน 23 ชวัโมง และใชค้่าการสลายของเมล็ดขา้วปรากฏมาประเมินระดบัอุณหภมูิแป้งสุก โดย ค่าการสลายของเมล็ดขา้วในด่างมากจนเป็นเจลใส กาํหนดค่า 6-7 เป็นขา้วทีมีอุณหภูมิแป้งสุก ตาํกวา่ 70 องศาเซลเซียสใชเ้วลาหุงตม้นาน  12-16 นาที   ถา้ค่าการสลายของเมล็ดขา้วในด่างมีลกัษณะเป็นเจลใสบางส่วน กาํหนดค่า 4-5 เป็นขา้วทีมีอุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง (70-74 องศาเซลเซียส) ใชเ้วลาหุงตม้นาน  16-24 นาที  และค่าการสลายของเมล็ดขา้วในด่างเฉพาะขอบนอกของเมล็ดขา้ว กาํหนดค่า 1-3 เป็นขา้วทีมีอุณหภูมิแป้งสุกสูงมากกวา่  75 องศาเซลเซียส  ใชเ้วลาหุงตม้นานกวา่ 24 นาที    อตัราการยดืตวัของเมล็ดขา้ว  ค่าความคงตวัของแป้งสุก และกลินหอม ตามวธีิการของงามชืน  (2546) และ อรอนงค ์( )  2. การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี การเตรียมตวัอยา่งแป้งขา้วกลอ้งโดยวิธีการโม่แห้งโดยใช้เมล็ดขา้วทีมีความชืนร้อยละ 12 โดยประมาณ นาํไปบดด้วยเครืองโม่แห้ง Cycotex sample mill ผ่านตะแกรงร่อนขนาด 80 เมซ นาํมาวิเคราะห์ปริมาณแอมิโลส  ตามวิธีการ Juliano (1975)   ปริมาณความชืน โปรตีน ไขมนั เถา้ เยือใย คาร์โบไฮเดรต และค่าพลงังานทงัหมดตามวิธีการใน AOAC (2016) ปริมาณโลหะหนักและแร่ธาตุสุขภาพ ในกลุ่ม ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (AOAC; 990.28, 2016) แคดเมียม(AOAC; 990.10,2013.06,2016)   ปริมาณโครเมียม นิกเกิล  แมงกานีส และปรอทโดยวิธี Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES ตาม วิธีการใน AOAC; 999.10, (2016)  และปริมาณ ทองแดง  เหล็ก   และ สงักะสี โดยวธีิ ICP-MS Technique ตามวธีิการใน AOAC ; 999.10 (2005)           3. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทงัหมดในรูปกรดแกลลิก โดย Folin-Ciocalteu colorimetric โดยดดัแปลงตามวธีิการใน Sutharut and Sudarat  (2012) ทาํการสกดัตวัอยา่งแป้งขา้วกลอ้งทีบดละเอียดผ่านตะแกรงร่อนขนาด  เมช  จาํนวน 1 กรัม ดว้ยสารละลาย เมทานอล ( 0%) จาํนวน  10 มิลลิลิตร เขยา่นาน   ชวัโมง  ดูดตวัอยา่งสารละลายส่วนใสดา้นบนจาํนวน  ไมโครลิตร ปรับปริมาตรดว้ยนาํกลนัให้  มิลลิลิตร เติม Folin-Ciocalteu phenol reagent (10%) จาํนวน 100 ไมโครลิตร พักไว ้  นาที และเติม  Na2CO อิมตัว จํานวน 300 ไมโครลิตร  ผสมให้เข้ากัน พักไว้ในที มืด                                ณ อุณหภูมิห้องนาน 1 ชวัโมง  แลว้วดัค่าดูดกลืนแสงที 765 นาโนเมตร อ่านค่าเทียบกบัสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก                     ทีความเขม้ขน้ 0 – 100 ไมโครลิตร แลว้แปลงผลค่าทีวิเคราะห์ไดมี้หน่วยเป็นมิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อกรัมตวัอยา่งแป้งขา้วกลอ้ง . วิเคราะห์ปริมาณ แอนโทไซยานิน โดยวิธี pH differential method ดดัแปลงตามวิธีการของ Sutharut and Sudarat  (2012)   ทาํการสกดัตวัอยา่งแป้งขา้วทีบดละเอียดผ่านตะแกรงร่อนขนาด  เมช  จาํนวน 1 กรัม ดว้ยสารละลาย เมทานอล ( 0%) จาํนวน  10 มิลลิลิตร เขย่านาน   ชวัโมง  แลว้ดูดตวัอย่างสารละลายส่วนใส จาํนวน   ไมโครลิตร  ใส่ลงในหลอดทดลองทีมี สารละลาย HCL-KCL บฟัเฟอร์ ที pH 1.0 จาํนวน  ไมโครลิตร   และดูดใส่ในหลอดทดลองทีมีสารละลาย  HCL-KCL บฟัเฟอร์  pH .  จาํนวน  ไมโครลิตร   จากนนันาํมาบ่มในทีมืดนาน  ชวัโมง นาํมาวดัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน   และ   นาโนเมตร  แลว้คาํนวณปริมาณแอนโธชยัยานินส์ ในรูปของ  cyanidin-glucoside ดงันี A = (A510-A700)pH 1.0 – (A510-A700)pH 4.5   และ TA content = (A x Mw x dilution factor x 100)/(ε) โดยที ; Mw = 449.2 g mol, 
ε = 26900 M cm,   Dilution factor = ความยาวคลืน 510 nm ที pH1 และทีความยาวคลืน 510nm pH 4.5  
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การทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTSº+  ดดัแปลงตามวิธีการของ Sutharut and Sudarat  (201 )  โดยการเตรียม Stock  ABTS: K2S2O8  solution โดยชงั ABTS  จาํนวน 0.0384 กรัม ใส่ในขวดวดัปริมาตร และคนให้ละลายในนาํกลนัและ ปรับปริมาตรใหไ้ด้  มิลลิลิตรดว้ยนาํกลนั แลว้เตรียมชงั  K2S2O8 จาํนวน 0.0384 กรัม ใส่ในขวดวดัปริมาตร 25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรให้ได ้  มิลลิลิตรดว้ยนาํกลนั  ทาํการผสมสารละลาย ABTS: K2S2O8  ในอตัราส่วน 8:12.15 มิลลิลิตร เก็บในทีมืด ณ อุณหภูมิหอ้งนาน -  ชวัโมง ทาํการเจือจางดว้ยนาํกลนั แลว้วดัค่าการดูดกลืนแสงที  นาโนเมตร ให้ไดค้่าในช่วง . - .  นาโนเมตร   การเตรียมสารละลายมาตรฐาน Trolox/Quercetin (ทีความเขม้ขน้  มิลลิโมล และทาํละลายดว้ย สารละลายเมทานอล %) ทีความเขม้ขน้ -  ไมโครลิตร   ทาํการตรวจสอบความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระโดยการปิเปตสารละลาย ABTS: K2S2O8 จาํนวน  ไมโครลิตร ลงใน cuvette  แลว้  ปิเปตสารละลายมาตรฐาน Trolox/Quercetin และสารสกัดข้าวกล้อง (ทีเตรียมเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิก)  จํานวน  ไมโครลิตร ลงผสมใหเ้ขา้กนั แลว้บ่มไวใ้นทีมืด นาน 30 นาที อ่านค่าการดูดกลืนแสงที 734 นาโนเมตร โดยในหลอด blank ใชน้าํกลนัปราศจากไอออน จาํนวน 1 มิลลิลิตรแทน ABTS solution จากนนันาํค่าทีอ่านไดม้าหา % inhibition แลว้นาํไปอ่านนาํหนกัจากกราฟมาตรฐานของ Trolox เพือหาค่า Trolox Equivalent antioxidant Capacity (TEAC) 
      โดย % inhibition = Abs negative control - Abs sample x 100 / Abs negative control 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ินาํขอ้มูลผลการตรวจสอบคุณภาพจาํนวน 3 ซาํ  มาวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ และ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียด้วยวิธี Duncan multiple range test (DMRT) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS version 16  ผลและวจิารณ์ผล  1. ผลการตรวจสอบคุณภาพการหุงต้ม ลกัษณะปรากฏและคุณภาพการหุงตม้ของขา้วไรซ์เบอร์รี (RBR) กข 6 (KD-6) และขา้วลืมผวั (LP) ทีปลูกในเขตธารนาํแร่แจซ้อ้นทีบา้นศรีดอนมูล (SDM)  หมู่บา้นสบลี (SL)  เปรียบเทียบกบัขา้วพนัธ์ุเดียวกนัจากบา้นกลว้ย (BK)  อาํเภอแม่ทะ และบา้นดอนแกว้ (BDK)  อาํเภอ สบปราบ จงัหวดัลาํปางแสดงในตารางที 1 พบวา่ค่าความคงตวัของแป้งสุก ในช่วง .  -  มิลลิเมตร ค่าอุณหภูมิแป้งสุกมีค่า ในช่วง  -  องศาเซลเซียส (ใชว้ธีิการสลายตวัของเมล็ดขา้วในสารละลายด่าง แลว้แปลงค่าอตัราการสลายเมล็ดขา้วเป็นค่าอณุหภูมิแป้งสุกโดยประมาณ)  อตัราการยดืตวัของเมล็ดขา้วกลอ้งสุก ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยมีค่า ตามลาํดับ  และ . - .  เท่า ตามลาํดับ ซึงมีค่าในช่วงเดียวกบังานวจิยัอืนๆ ในขา้วพนัธ์ุเดียวกนั (จิรภา และคณะ ; Pongjanta et.al., 2016 และ อรอนงค,์ )      
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ตารางท ี   คุณภาพการหุงตม้รับประทาน และลกัษณะปรากฏเมลด็ขา้ว กลอ้งทีปลูกในเขตธารนาํแร่แจซ้อ้นและ     นอกเขตธารนาํแร่แจซ้อ้นในปีเพาะปลูก /  

 . ผลการตรวจสอบคุณภาพทางเคม ีผลการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของข้าวกล้อง พบว่า ปริมาณความชืน โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใยทังหมด คาร์โบไฮเดรต  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤ . ) โดยขา้วกลอ้ง กข 6 บา้นศรีดอนมูล มีความชืนมากทีสุด (13.32 %) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัขา้วพนัธุ์ลืมผวับา้นศรีดอนมูล และขา้วไรซ์เบอร์รี  อาํเภอเมืองปาน     ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี บา้นศรีดอนมูล มีโปรตีนมากทีสุด (11.21%)  ส่วนขา้วกลอ้งลืมผวับา้นศรีดอนมูล มีไขมนัมากทีสุด (3.40 %)   ส่วนปริมาณเส้นใยและเถ้า พบว่าขา้วกลอ้งลืมผวับ้านศรีดอนมูล มีปริมาณมากทีสุด  (0.94 และ 1.54 %) ด้านปริมาณคาร์โบไฮเดรต พบวา่ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี อาํเภอเมืองปานมีมากทีสุด (94.77%)  ส่วนค่าพลงังาน พบวา่ ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีบา้นศรีดอนมูล มีค่าพลงังานมากทีสุด คือ 359.63 กิโลแคลอรีต่อ100 ตวัอยา่ง  (ตารางที 2) จากผลการวเิคราะห์ทีกล่าวมานีชีวา่ ปริมาณโปรตีน ไขมนั เสน้ใย เถา้ คาร์โบไฮเดรต  ค่าพลงังาน และ แอมิโลส  นนัมีความแตกต่างกนัในระหวา่งพนัธุ์ขา้วมากกวา่แหล่งทีปลูกขา้ว อยา่งไรก็ตามพบวา่ ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีทีปลูกในเขตธารนาํแร่แจซ้อ้นใน เขตอาํเภอเมืองปานจะมี ปริมาณโปรตีน ไขมนั เสน้ใย และเถา้สูงกวา่ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีทีปลูกในเขต อาํเภอสบปราบจงัหวดัลาํปาง    
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ตารางท ี   ส่วนประกอบทางเคมีในขา้วกลอ้งทีปลูกในเขตทีปลูกในเขตและนอกเขตธารนาํแร่อาํเภอเมืองปาน                   จงัหวดัลาํปาง พนัธ์ขา้ว และ แหล่งปลูก ส่วนประกอบทางเคมี (%)   โดยนาํหนกัเปียก ค่า พลงังาน(Kcal/100g) 
แอมิโลส (%) ความชืน โปรตีน ไขมนั เส้นใย เถา้ คาร์โบไฮ เดรต ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี บา้นศรีดอนมูล 12.0±0.15 c 11.21 ±0.00 a 3.15± 0.02 b 0.74±  0.03 b 1.29 ± 0.03 c 94.30± 0.03 e 450.48  ±0.10 a 12.53 ±0.09 b ขา้วกลอ้งกข-6 บา้นศรีดอนมูล 13.3± 0.11 a 8.80 ±0.00 d 2.71± 0.02 d 0.65± 0.00 bc 1.16±  0.03d 94.67± 0.02 b 438.33  ±0.22 d 4.48 ±0.45 cd ขา้วกลอ้งลืมผวั บา้นศรีดอนมูล 13.08±0.2 a 8.92 ±0.03 d 3.40 ± 0.02 a 0.94±  0.05a 1.54±  0.01d 94.42± 0.05 d 443.98  ±0.22 b 4.22  ±0.09 d ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี บา้นสบลี 12.63±0.2 b 9.45 ±0.0 c 3.06±  0.01 c 0.68± 0.03 bc 1.33± 0.02e 94.57± 0.04 c 443.64  ±0.23 b 14.23 ±0.00 a ขา้วกลอ้งกข6 บา้นสบลี 12.40±0.5 b 10.80 ±0.01b 2.15± 0.01 e 0.57 ± 0.04 c 1.43 ± 0.03 b 94.52± 0.08 

c 440.72  ±0.49 c 5.03  ±0.10 c ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี อ.สบปราบ 13.00±0.2 a 8.48 ±0.02 d 3.02±  0.02 c 0.62±  0.05 c 0.99± 0.02 e  
94.77 ± 0.04 a 440.27  ±0.36 c 12.43  ±0.50 b 

หมายเหต ุ:a, b,.. อกัษรทีแตกต่างกนัตามแนวตงั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05)  3. ผลการตรวจสอบปริมาณแร่ธาตุ           ผลการตรวจสอบปริมาณ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ปรอท (Hg) และนิกเกิล (Ni) ในข้าาวกล้อง แสดงใน               ตารางที  3  พบวา่ ขา้ว กข 6 และขา้วเหนียวลืมผวั บา้นศรีดอนมูล มีแคดเมียมมากทีสุด ( .  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึงสูงกวา่ค่ามาตรฐานสูงสุดของแคดเมียมในขา้วทีกาํหนดโดย European Communities ทีกาํหนด 0.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และสูงกว่ามาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (Food Standard Australia-New Zealand) ทีกําหนดไวเ้ท่ากับ                 0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม    ส่วนขา้ว กข.6 จาก หมู่บ้านสบลี มีปริมาณแคดเมียมตาํกว่าขอ้กาํหนด (0.054 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม) ส่วนขา้วไรซ์เบอร์รีมีแคดเมียม  .  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสูงกวา่ค่ามาตรฐาน มาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์เกณฑม์าตรฐานปลอดภยัทีกาํหนดโดยองคก์ารอนามยัโลก กาํหนดไวว้า่คนปกติไม่ควรไดรั้บแคดเมียมเกินสัปดาห์ละ 0.40-0.50 มิลลิกรัม ปริมาณแคดเมียมสูงสุดในอาหารชนิดต่างๆ ทีกาํหนดโดย EU Srianujata (2002) รายงานว่า ปริมาณแคดเมียมในขา้วของไทยอยูร่ะดบัปานกลาง เมือเปรียบเทียบกบัขา้วของประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย และพบวา่ทงัคนทีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและในต่างจงัหวดัไดรั้บแคดเมียมจากการกินอาหารและนาํดืมในแต่ละวนัใกลเ้คียงกนั คือ คนกรุงเทพฯไดรั้บเฉลีย 0.113 มิลลิกรัมต่อสปัดาห์ ในขณะทีคนต่างจงัหวดัไดรั้บเฉลีย 0.105 มิลลิกรัมต่อสปัดาห์ ส่วนปริมาณปรอท (Hg)  พบว่า ขา้วไรซ์เบอร์รี จากบา้นศรีดอนมูล มีมากทีสุด  (0.030 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม)             โดยเกินปริมาณทีกาํหนดจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที 98 (พ.ศ.2529)  ส่วนขา้ว กข-   ขา้วเหนียวลืมผวัจากบา้นศรีดอนมูล ข้าวไรซ์เบอร์รี และข้าว กข.6  จากบ้านสบลี มีปริมาณน้อยกว่า 0.018 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม จากประกาศ
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กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที 98 (พ.ศ.2529) เรือง มาตรฐานอาหารทีมีสารปนเปือนมีขอ้กําหนดเกียวกับการปนเปือนของ ปรอท ในอาหารไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม สาํหรับอาหารทะเล และไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม สาํหรับอาหารทวัไป  ปริมาณนิกเกิล (Ni) พบว่า ขา้วเหนียวลืมผวัจากหมู่บา้นศรีดอนมูล พบในปริมาณมากทีสุด (1.21 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และ ขา้วเหนียว กข 6 ทีบา้นสบลี พบในปริมาณน้อยทีสุด (0.35 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม)  นิกเกิลพบมากในเลือด ปอด ตบัอ่อน สมอง กระดูก ไต หลอดเลือดแดง ผิวหนงั นิกเกิลส่วนมากจะขบัออกทางปัสสาวะ และอุจจาระ หนา้ทีของนิกเกิล เป็นตวักระตุน้ของเอนไซมบ์างชนิด และเกียวกบัการเผาผลาญนาํตาลในร่างกาย เป็นปัจจยัของฮอร์โมน ไขมนั และการเผาผลาญเยืออ่อน  อาจทาํให้กรดอาร์ เอ็น เอ (RNA) และ ดี เอ็น เอ (DNA) คงสภาพเพราะพบในปริมาณมาก ถา้ขาดเกลือแร่นิกเกิลทาํให้ ตบัแข็ง ไตทาํงานไม่เต็มที และไม่ทาํงานในทีสุด เหงือออกมาก การดูดซึมของลาํไส้บกพร่อง เครียด ขาดเหล็ก อาจจะทาํให้เกิดโรคโลหิตจาง นิกเกิลพบในนาํมนัเชือเพลิงทีถูกเผาไหม ้ควนับุหรี ควนัดาํจากรถ จากภาชนะหุงตม้ จากอุปกรณ์ทีใชใ้นการฆ่าเชือโรคของอาหารบางชนิด เช่น การทาํเนยเทียม (margarine) เป็นตน้ นอกจากนีพบในอาหารทะเล ธญัพืช ขา้วต่าง ๆ ถวัเมล็ดพืช ไตเป็นอวยัวะทีทาํหนา้ทีควบคุมปริมาณของนิกเกิลในร่างกาย ถา้มีนิกเกิลมากเกินไปจะทาํให้กลา้มเนือหวัใจตาย เป็นลม การตรวจค่านิกเกิลในเลือดและในปัสสาวะ ค่าปกติของนิเกิลในเลือดคือ 0.2 ไมโครกรัม/ลิตร และในปัสสาวะคือ 1 - 3 ไมโครกรัม/ลิตร (Zeng et al., 2015)  ตารางท ี3 ปริมาณแร่ธาตุทีในขา้วกลอ้งทีปลูกในเขตธารนาํแร่แจซ้อ้นหมู่บา้นศรีดอนมูล และหมู่บา้นสบลี  อาํเภอ      เมืองปาน  จงัหวดัลาํปางในปีเพาะปลูก /   ชนิดและปริมาณแร่ธาตุ  (mg/kg) 
 พนัธุ์ขา้วและแหล่งปลูก  ขา้วไรซ์เบอร์รี  ขา้วกข 6 ขา้วเหนียวลืมผวั  ขา้วไรซ์เบอร์รี ขา้วกข.6 หมู่บา้นศรีดอนมูล หมู่บา้นสบลี  

ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 แคดเมียม (Cd) 0.014ns 0.21 0.21 0.11 0.054 โครเมียม (Cr) 0.27ns  0.00 <0.25 0.00 0.00 ปรอท (Hg) 0.030ns <0.018 <0.018 <0.018 <0.018 นิกเกิล (Ni) 1.04ns 0.56 1.21 0.61 0.35 ทองแดง (Cu) 1.32c 1.80d 4.04a 1.70b 0.71d เหลก็ (Fe) 39.25a 7.24c 10.33b 4.58d 5.05d แมงกานีส (Mn) 14.42c 18.31b 20.51 a 13.80c 8.52d สังกะสี (Zn) 18.32b 16.4d 27.80a 19.58b 17.86c หมายเหต ุ:  ns   ตามแนวนอน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) a, b,.. อกัษรทีแตกต่างกนัตามแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนปริมาณธาตุอาหารสุขภาพในกลุ่มทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe)  แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) พบว่ามีปริมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05)  โดย ขา้วเหนียวลืมผวั จากบ้านศรีดอนมูล มี ทองแดงมากทีสุด  (4.04 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม)  รองลงมาคือ ขา้วกข  ( .  มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม)  ขา้วไรซ์เบอร์รี และขา้วกข  จากบา้นสบลี ( .   และ . มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)    
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ปริมาณธาตุเหล็กพบวา่ขา้วไรซ์เบอร์รี จากหมู่บา้นศรีดอนมูล มีมากทีสุด ( .  มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม)  รองลงมาคือ กข-แม่โจ ้  และขา้วเหนียวลืมผวั  ( .  และ .  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)   ส่วนขา้วไรซ์เบอร์รี และ กข.  จาก บา้นสบลี มีธาตุเหล็กในปริมาณ  .  และ .  มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั  ผาณิต และคณะ (2555) พบว่าขา้วหอมอุบล และ ขา้วเหนียวดาํ มีธาตุเหล็ก 19.23 และ 8.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณแมงกานีส (Mn) พบวา่ ขา้วเหนียวลืมผวั หมู่บา้นศรีดอนมูลมีมากทีสุด ( .  มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม)  และขา้วกข.  จากบา้นสบลี มีปริมาณน้อยทีสุด  ส่วนปริมาณสังกะสี พบในช่วง . - .  มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม โดยขา้วเหนียวลืมผวั บา้นศรีดอนมูลมีมากทีสุด ( .  มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม) และขา้ว กข 6 มีนอ้ยสุดในทุกพนืทีปลูก  จากรายงานวจิยัของศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วลาํปาง (2559)  พบวา่ปริมาณแร่ธาตุในขา้วไรซ์เบอร์รี ขา้วทบัทิมชุมแพ และ ขา้วกข  ทีปลูกในนําพุร้อนบ้านแจ้ซ้อน ตาํบลแจ้ซ้อน อาํเภอเมืองปาน จังหวดัลาํปาง มีปริมาณ ฟอสฟอรัส โพแตสเซียม  แคลเซียม  แมกนีเซียม  สังกะสี ทองแดง  และแมงกานีส ในช่วง 1,573.9–6,838.3  1,413.50-6,762.90  124.60-581.60   727.60-3412.5  15.30-34.06  2.67-6.36  และ 4.97-8.39 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั โดย ขา้วทบัทิมชุมแพ มีปริมาณแร่ธาตุ ฟอสฟอรัส  แมกนีเซียม ทองแดง สูงกวา่ ขา้วพนัธ์ุ กข  ทีปลูกในเขตพืนทีนาํแร่ ตาํบลแจซ้อ้น อาํเภอเมืองปาน มีปริมาณสูงกว่า ขา้วทีอาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง    ชลธิราและคณะ(2556) รายงานการศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของขา้วไร่พนืเมืองในจงัหวดักาญจนบุรี พบว่าขา้วพนัธุ์ KYR5 และพนัธุ์ BBJ มีปริมาณสังกะสีสูงสุด (1.29 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ส่วนพนัธ์ุ HR2 มีปริมาณเหล็ก 3.56 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พนัธุ์ SKNSP มีปริมาณแคลเซียม 80.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และพนัธ์ุ UPLRNo 3W มีปริมาณโพแทสเซียม 112 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม        M.A Umar และคณะ (2013) ศึกษาคุณค่าสารอาหารของข้าวป่าจากรัฐกาดูนาในภาคกลาง ประเทศไนจีเรียวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุแคลเซียม พบวา่มีปริมาณ 183.30  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สังกะสี 36.70  มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม เหล็ก 38.30 0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทองแดง 14.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึงปริมาณแร่ธาตุในขา้วสารนนัเป็นผลมาจากพนัธุกรรมขา้ว หรือคุณภาพดินและปุ๋ ยชีวภาพทีใส่ในช่วงขา้วเจริญ   . ผลการตรวจสอบปริมาณสารต้านอนุมูลอสิระ              ผลการตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทงัหมด ปริมาณแอนโทไซยานิน และฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ              ในขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี (RBR) กข 6 (KD 6) และขา้วเหนียวกลอ้งลืมผวั (LP) ทีปลูกในหมู่บา้นศรีดอนมูล (SDM)  หมู่บา้นสบลี (SL) อาํเภอเมืองปาน เปรียบเทียบกบัขา้วพนัธุ์เดียวกนัจากบา้นกลว้ย (BK)  อาํเภอ แม่ทะ และบา้นดอนแกว้ (BDK)  อาํเภอ สบปราบ จงัหวดัลาํปาง  แสดงในตารางที 4 พบว่าสายพนัธุ์และแหล่งปลูกมีผลต่อปริมาณปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทงัหมด สารประกอบแอนโทไซยานินรวม และฤทธิตา้นอนุมูลอิสระในขา้วกลอ้งอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดยขา้วเหนียวกลอ้งพนัธุ์ลืมผวัทีปลูกในเขตธารนาํแร่แจซ้อ้น มีปริมาณสารฟีนอลิกทงัหมด และแอนโทไซยานินรวม มากทีสุด ส่วนฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ พบวา่ ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี มีฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระสูงทีสุด  รองลงมาคือ ขา้วกลอ้งลืมผวั ส่วนข้าวกลอ้ง กข 6 มีปริมาณสารฟีนอลิกทงัหมด แอนโทไซยานินรวมและฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระน้อยทีสุด              ซึงสอดคลอ้งกบัรายงานของศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้วจงัหวดัลาํปาง (2559) ทีพบวา่มีสารประกอบฟีนอลิค รวมสูงกวา่ขา้ว กข   ทีปลูกนอกเขตนาํแร่แจซ้อ้น            นอกจากนีพบวา่ขา้วเหนียวลืมผวัจากแปลงปลูกเขตนาํแร่แจซ้้อนมีปริมาณสารประกอบฟินอลิคทงัหมดและแอนโทไซยานินรวมสูงกว่าขา้วไรซ์เบอรีจากแปลงปลูกนอกเขตธารนาํแร่แจซ้อ้น  แต่ขา้วไรซ์เบอรีมีฤทธิตา้นอนุมูลอิสระผา่นการขจดัอนุมูล ABTS สูงกวา่ ( .37 และ 3.4  มิลลิกรัม trolox equivalent ต่อกรัมตวัอยา่งขา้วทีทดสอบ) รองลงมาคือขา้วกลอ้งลืมผวั  มีผลรายงานวจิยัทีผา่นมา พบวา่ขา้วไรซ์เบอร์รีทีปลูกในภาคกลางมีปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระชนิดละลายในไขมนั 
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3.34 มิลลิกรัม trolox equivalent ต่อกรัมตวัอย่างขา้ว (Sutharut and Sudarat, 2012)    ซึงมีปริมาณทีตาํกว่าขา้วไรซ์เบอรีในการศึกษานีทีปลูกในเขตธารนาํแร่แจซ้้อนทีพบ .  มิลลิกรัม trolox equivalent ต่อกรัมตวัอยา่งขา้ว ซึงสารสกดัแอนโธชยัยานินส์จากขา้วสีแดงและขา้วสีดาํมีฤทธิยบัยงัเซลลม์ะเร็ง และเพมิฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ (Chen et al., 2006)  นอกจากนีขา้วทีมีสีดาํยงัช่วยลดภาวะเบาหวาน และโรคหลอดเลือดแข็ง ในกระต่ายทดลองได ้(Heangsawath, 2015) และสารสกดัจากขา้วดาํสามารถยบัยงัการเกิดอาการหลอดเลือดแขง็ตวั เนืองจากลดการสะสมคอเลสเตอรอล และ ลดการเกิดการออกซิเดชนัในหนูทดลองได ้  (Xia, 2003) ตารางที 7 ปริมาณสารประกอบฟินอลิกทงัหมด เอนโทไซยานินรวม และการทดสอบฤทธิต้านอนุมูลอิสระผ่านการ                           ขจดัอนุมูล ABTS  ของขา้วกลอ้งทีปลูกในเขตธารนาํแร่แจซ้้อน อาํเภอเมืองปาน และนอกเขตธารนาํแร่แจ ้ซ้อน ในอาํเภอสบปราบ จงัหวดัลาํปาง  สายพนัธ์ุขา้วกลอ้ง ปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระและ ฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ ABTS สารประกอบฟีนอลิกทงัหมด  (มก/กรัม)    แอนโทไซยานิดินรวม  (มก/ กรัม)     ฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ  (มก. trolox equivalent /กรัม) ไรซ์เบอร์รี บ. ศรีดอนมูล  6.81±0.18b 0.13±0.06c 3.41±0.18a  กข-6 บ.ศรีดอนมูล 3.53±0.05d 0.05±0.02j 0.61±0.04gh ลืมผวั บ. ศรีดอนมูล 6.37±0.35b 0.15±0.05b 2.57±0.01c ไรซ์เบอร์รี บ.สบลี  3.17±0.14d 0.36±0.05fg 1.06±0.04ef  กข.6 บ. สบลี  1.56±0.02e 0.06±0.02j 0.45±0.03hi ขา้วกลอ้งลืมผวั  สบลี   7.16±0.17a 1.84±0.04a 3.07±0.05b กข.6 สบปราบ 1.11±0.11e 0.18±0.01i 0.35± 0.04hi ไรซ์เบอร์รี อ. สบปราบ 5.50±0.42c 0.90±0.07j 2.01±0.06b ลืมผวั อ. สบปราบ 5.60±0.28c 0.52±0.02de 2.91±0.07d     หมายเหต ุ        a, b,.. อกัษรทีแตกต่างกนัตามแนวตงั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05)  สรุปผลการวจิัย               จากผลการศึกษานีสรุปไดว้า่แหล่งปลูกขา้ว มีอิทธิพลต่อ ปริมาณแร่ธาตุ และปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระ มากกวา่ คุณภาพการหุงตม้ และสมบติัทางเคมี ในขา้วกลอ้ง และขา้วกลุ่มพนัธุ์มีสีและกลุ่มทีมีสีขาว ทีปลูกในเขตธารนาํแร่แจซ้อ้น อาํเภอเมืองปาน  จงัหวดัลาํปางมีปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระ  และฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ สูงกวา่ขา้วพนัธ์ุเดียวกนัทีปลูกในแปลงนอกเขตธารนาํแร่แจซ้อ้น  เช่น ในพนืทีอาํเภอแม่ทะ และอาํเภอสบปราบ  จงัหวดัลาํปางทงันีอาจเนืองมาจากสภาพพนืทีนาในเขตธารนาํแร่มีเนือดินตะกอนแม่นาํทีมีหนา้ดินลึก และมี อินทรียวตัถุสูง  ส่งผลใหไ้ดผ้ลผลิตขา้วต่อพนืทีสูง และเป็นแหล่งผลิตขา้วทีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  แต่พบวา่ขา้วกลอ้งเหนียวลืมผวั จากบา้นศรีดอนมูล มีปริมาณ แคดเมียมสูงกว่าค่ามาตรฐานสูงสุด แคดเมียมในขา้วทีกาํหนดโดย European Communities (0.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และสูงกว่ามาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด ์  
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ผลของสารฟอกฆ่าเชือหัวย่อย และอทิธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนํายอดของบัวจงกลนี (Nymphaea siamensis Pur ipunyavanich V.)   ในสภาพปลอดเชือ  Effect of Sur face Ster ilizing Agents on Tur ion and Influences of Plant Growth Regulator s on Shoot Induction of Jongkolnee (Nymphaea siamensis Pur ipunyavanich V.) In Vitro  ณฐัวฒิุ  รอดบุตร * สรรลาภ สงวนดีกลุ  และ ณ นพชยั ชาญศิลป์   Nattawut Rodboot1* Sunlarp Sanguandeekul1 Nopchai Chansilpa2  บทคดัย่อ   บวัจงกลนี (Nymphaea siamensis Puripunyavanich V.) เป็นบวัผนัพนัธ์ุไทยแท ้ทีมีกลีบดอกซอ้นสวยงามปัจจุบนัไม่สามารถพบได้ในแหล่งนาํธรรมชาติ มีสภาพเสียงยิงต่อการสูญพนัธุ์ การศึกษานีมีวตัถุประสงค์เพือใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการขยายพนัธุ์บวัจงกลนีดว้ยระบบไบโอรีแอคเตอร์ การฟอกฆ่าเชือชินส่วนหัวยอ่ยบวัจงกลนีโดยงดใชส้ารเมอคิวริคคลอไรด์ ซึงเป็นสารเคมีอนัตรายทีนิยมใชใ้นการฟอกฆ่าเชือไมน้าํทวัไป วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จาํนวน            7 วิธีการ  ซาํ จากการศึกษาพบวา่ การนาํหัวยอ่ยของบวัจงกลนีแช่ในเอทิลแอลกอฮอร์ 70 เปอร์เซ็นต ์นาน 1 นาที ตามดว้ยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเขม้ขน้ 18 เปอร์เซ็นต ์นาน 5 นาที และคลอร็อกซ์ ความเขม้ขน้ 20 เปอร์เซ็นต ์ทีเติม tween 20 จาํนวน 2 หยด นาน 20 นาที แลว้ลา้งดว้ยนาํกลนันึงฆ่าเชือ 3 ครัง ครังละ 5 นาที นาํลงเพาะเลียงในอาหารเหลวสงัเคราะห์สูตร MS เป็นเวลา  วนั มีผลทาํให้ชินส่วนหัวย่อยมีอตัราการปลอดเชือ  เปอร์เซ็นต์ อตัราการรอดชีวิต             60 เปอร์เซ็นต์ และสามารถงอกได้ภายใน  วนั โดยมีลักษณะการเจริญเติบโตทีเป็นปกติ  การศึกษาผลของสูตรอาหารทีเหมาะสมต่อการชกันาํยอดของบวัจงกลนี ทาํการศึกษาโดยนาํหัวย่อยบวัจงกลนีทีปลอดเชือลงเพาะเลียงในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ทีเหมาะสมทีสุดในการชักนาํยอดของบวัผนั  สูตร ไดแ้ก่ สูตร BA ความเขม้ขน้ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั IAA ความเขม้ขน้ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูตร TDZ ความเขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั NAA ความเขม้ขน้         4 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบกบัอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ทีปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโตวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จาํนวน  วธีิการ  ซาํ เมือเลียงเป็นเวลา  วนั พบวา่ อาหารเหลวสูตรสงัเคราะห์ทีเติม TDZ ความเขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั NAA ความเขม้ขน้ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จาํนวนยอดสูงสุด .  ยอด ความสูงยอด .  เซนติเมตร มีจํานวนใบสูงสุด .  ใบ และมีความยาวก้านใบสูงสุด .  เซนติเมตร พร้อมทังให้ลักษณะการเจริญเติบโตทีเป็นปกติ มีหน่ออวบสมบูรณ์ มีขนาดใหญ่ และแขง็แรง  คาํสําคญั : การเพาะเลียงเนือเยอื, บวัจงกลนี, Nymphaea siamensis Puripunyavanich V.       



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   37 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
  

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.         สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพชื คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัราชมงคลตะวนัออก ตาํบล บางพระ อาํเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  1Department of Plant production Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Rajamangala  University of technology Tawan-ok, Bangpra Sub-district, Sriracha, Chonburi 20110,   สถาบนับวัราชมงคลตะวนัออก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  ตาํบลบางพระ อาํเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  2 Waterlily and Lotus institute. Rajamangala University of technology Tawan-ok, Bangpra Sub-district, Sriracha, Chonburi 20110, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงาน : Nattawutrodboot.128@gmail.com. Tel. 090 2530681 
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บทนํา บัวเป็นพืชนําโบราณทีสามารถดํารงค์เผ่าพนัธ์ุและสืบทอดพนัธุกรรมมาได้อย่างยาวนาน ประกอบด้วยกว่า           ชนิด จากทงัหมด  สกุล มีความสวยงามโดดเด่นของดอกมากทีสุดในกลุ่มไมน้าํดว้ยกนั บวัจงกลนี หรือ Nymphaea siamensis (Puripunyavanich V. et al., ) เป็นบวัทีไดรั้บการยนืยนัแลว้วา่พบปรากฏเฉพาะในประเทศไทยเท่านนั จดัอยู่ในกลุ่มบวัสายเขตร้อนบานกลางวนั ซึงในปัจจุบนัไม่สามารถพบไดต้ามแหล่งนาํธรรมชาติ  กนกพรและคณะ ( ) กล่าววา่บวัจงกลนีเป็นบวัทีมีผูส้ันนิษฐานวา่เกิดจากการกลายพนัธุ์ตามธรรมชาติ (spontaneous mutation) ไม่มีเอกสารบอกเล่าทงัของไทยและของต่างประเทศ (คุณา, ) ทวา่มีการอา้งอิงถึงบวัจงกลนีวา่เป็นบวั  ใน  สระบวั ทีรายลอ้มเขาพระสุเมรุบนหลกัศิลาจารึกวรรณกรรมไตรภูมิพระร่วงในสมยัสุโขทยั ทงัยงัเป็นเครืองยาไทยทีตกทอดมาจากสมยัโบราณก่อนถึงช่วงรัตนโกสินทร์ นอกจากนียงัพบปรากฏหลกัฐานทางศิลปะทีมีการสลกัเป็นลายไทยตกแต่งรอบโคมฝ้าเพดานในอาคารทางศาสนา เรียกว่า “ดาวจงกล”อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าคนไทยรู้จกับวัจงกลนีมามากกว่า  ปี (กนกพรและคณะ, 2558)             บวัจงกลนีมีลาํตน้ใตดิ้นเป็นเหงา้ (rhizome) ดอกมีสีขาวอมชมพูหรืออาจมีสีเขียวแทรก กลีบดอกเรียงตวัซ้อนกนัหนาแน่น ทรงดอกเมือบานเต็มทีคลา้ยครึงวงกลม มีความสวยงามอย่างยิง ไม่พบทงัเกสรเพศผูแ้ละเพศเมีย ไม่มีรังไข่และช่องรังไข่  (สลิสา และคณะ, ) ดงันนัจึงไม่สามารถติดเมลด็เช่นบวัในกลุ่มเดียวกนัได ้การขยายพนัธุ์สามารถทาํไดด้ว้ยการแยกหัวย่อยไปปลูกเท่านนั จึงมีความเสียงยิงทีบวัพนัธุ์แทข้องไทยในประวติัศาสตร์จะสูญพนัธ์ุ ปัจจุบนัการเพาะเลียงเนือเยือบวัจงกลนีพบวา่มีการเพมิปริมาณยอดไดค้่อนขา้งนอ้ย  มีการฟอกฆ่าเชือชินส่วนดว้ยสารเคมีอนัตราย เช่น เมอร์คิวริคคลอไรด์ มีการเพิมปริมาณยอดบวัจงกลนีดว้ยการเพาะเลียงในอาหารแข็งเททบัดว้ยอาหารเหลว (สลิสา และคณะ, ) และในอาหารเหลว (กนกพรและคณะ, ). ซึงเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในชนิดและปริมาณต่างๆ กนัทาํใหไ้ดจ้าํนวนยอดเฉลียสูงสุดเพียง .  ยอดต่อชินส่วน ในระยะเวลา  วนั ดงันนัหากสามารถพฒันาวิธีการเพาะเลียงเนือเยือบวัจงกลนีให้เหมาะสมมากขึนได ้จะเป็นแนวทางการอนุรักษพ์นัธุกรรมบวัชนิดนีอยา่งยงัยนืต่อไป   วธิีดําเนินการวิจัย การทดลองท ี1 ศึกษาวธีิการการฟอกฆ่าเชือหวัยอ่ยของบวัจงกลนีทีเหมาะสมลา้งทาํความสะอาดหวัยอ่ยบวัจงกลนีทนัทีดว้ยนาํประปา ขดัลา้งเศษดินและสิงสกปรกต่างๆออก ดว้ยการใชแ้ปรงขดับนพืนผิวและซอกของหัวบวัจนสะอาด ลา้งซาํดว้ยนาํยาลา้งจานซนัไลต ์และปล่อยหวัผา่นนาํไหลเป็นเวลา 2 วนั คดัเลือกหวัยอ่ยทีไม่มีบาดแผล สภาพปกติ ขนาดประมาณ 1.0 × 1.0 เซนติเมตร มาฟอกฆ่าเชือดว้ยวิธีต่างๆ (ดงัตารางที )  หลงัจากฟอกฆ่าเชือ ทาํการเพาะเลียงหัวย่อยในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS วางบนเครืองเขยา่ความเร็ว 75 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ภายใตอุ้ณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ไดรั้บแสงสีขาวเป็นเวลา 16 ชวัโมงต่อวนั โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design, CRD) แบ่งออกเป็น 7 สิงทดลองๆ ละ 5 ซาํ ทาํการบนัทึกภาพการเจริญเติบโตทุกสัปดาห์  บนัทึกผลการทดลองหลงัการเพาะเลียง  วนั โดยบนัทึกเปอร์เซ็นตก์ารปลอดเชือ เปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวิตและจาํนวนวนัทีงอก พร้อมทงับนัทึกลกัษณะทวัไป คาํนวณเปอร์เซ็นตก์ารปลอดเชือและเปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวติไดจ้ากสูตร   เปอร์เซ็นตก์ารปลอดเชือ/รอดชีวติ    =     
จาํนวนชินส่วนทีปลอดเชือหรือรอดชีวิต จาํนวนชินส่วนทีใชฟ้อกทงัหมดของแต่ละหน่วยทดลอง × 100 
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ตารางท ี  วธีิการฟอกฆ่าเชือหวัยอ่ยบวัจงกลนี 

 การทดลองท ี2 ศึกษาผลของสูตรอาหารทีเหมาะสมต่อการชกันาํยอดบวัจงกลนี   ฟอกฆ่าเชือชินส่วนหัวย่อยดว้ยสูตรทีเหมาะสมทีสุดจากการทดลองที  และทาํการเพาะเลียงหัวย่อยในอาหารเหลวสังเคราะห์  สูตร ไดแ้ก่ อาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ทีเติม TDZ ความเขม้ขน้ .  มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั NAA ความเขม้ขน้ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร (รุ่งอรุณ, ) และอาหารเหลวสงัเคราะห์สูตร MS  ทีเติม BA  ความเขม้ขน้  มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั IAA ความเขม้ขน้ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร (กนกวรรณ และคณะ, ) เปรียบเทียบกบัอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ทีปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต วางบนเครืองเขยา่ความเร็ว 75 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ภายใตอุ้ณหภมิู 25±2 องศาเซลเซียส ไดรั้บแสงสีขาวเป็นเวลา 16 ชวัโมงต่อวนั วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ประกอบดว้ย              3 สิงทดลองๆละ  ซาํ บนัทึกภาพการพฒันาของยอดบวัจงกลนี ทุกสัปดาห์ และบนัทึกค่าเฉลีย จาํนวนยอด ความสูงยอด จาํนวนใบ ความยาวกา้นใบ จาํนวนวนัทีงอก และลกัษณะทวัไปของยอดใหม่ทีเกิดขึนหลงั  วนั  ผลและวจิารณ์ผล การทดลองท ี  ศึกษาวธีิการการฟอกฆ่าเชือหัวยอ่ยของบวัจงกลนีทีเหมาะสม พบวา่หลงัเพาะเลียงชินส่วนหัวย่อยบวัจงกลนีในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS นาน 30 วนั ใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารปลอดเชือ และเปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวติ ทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิงทางสถิติ นอกจากนนัยงัมีแนวโนม้ของจาํนวนวนัทีใชใ้นการงอกและลกัษณะของยอดใหม่ทีความแตกต่างกนัดว้ย (ตารางที )  ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใชว้ิธีฟอกของ กนกพร และคณะ ( ) ซึงใชเ้ป็นวิธีควบคุม ประกอบดว้ย เอทิลแอลกอฮอล์ % นาน  นาที ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ % นาน  นาที เมอร์คิวริกคลอไรด์ . % นาน  นาที      และคลอรอกซ์ % นาน  นาที ทาํให้ชินส่วนหัวยอ่ยปลอดเชือไดสู้งสุดเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต ์มีอตัราการรอดชีวติเท่ากบั 60 เปอร์เซ็นต ์ลกัษณะยอดมีการเจริญเติบโตค่อนขา้งเป็นปกติ มีอาการใบบิดเบียวเล็กนอ้ย ยอดอวบสมบูรณ์และ ไม่พบการเกิดราก (ภาพที  ก)   เ มือเปรียบเทียบวิธีการฟอกที  กับวิธีการฟอกอืนๆซึงปราศจากเมอร์คิวริกคลอไรด์ ประกอบด้วย เอทิลแอลกอฮอล ์ % นาน  นาที ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ % นาน  นาที คลอรอกซ์ % นาน  25  และ 30 นาที      ให้อตัราการปลอดเชือเท่ากบั 80 เปอร์เซ็นต ์ซึงตาํกว่าวิธีควบคุม แต่มีเปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวิตทีใกลเ้คียงกนั คือ 60 60 และ 40 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั ยอดทีเกิดขึนมกัมีการเจริญเติบโตค่อนขา้งเป็นปกติ ใบบิดเบียวเล็กน้อย (ภาพที  ข ค และ ง)                 

วธีิการฟอกฆ่าเชือ 
สารเคมี เอทิลแอลกอฮอล ์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ เมอร์คิวริกคลอไรด ์ คลอรอกซ ์

1 50% นาน  นาที 18% นาน  นาที 0.2% นาน  นาที 25% นาน  นาที 2 70% นาน 1 นาที 18% นาน  นาที - 20% นาน  นาที 3 70% นาน 1 นาที 18% นาน  นาที - 20% นาน  นาที 4 70% นาน 1 นาที 18% นาน  นาที - % นาน  นาที 5 50% นาน 1 นาที 18% นาน  นาที - % นาน  นาที 6 50% นาน 1 นาที 18% นาน  นาที - % นาน  นาที 7 50% นาน 1 นาที 18% นาน  นาที - 25% นาน  นาที 
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การใชเ้อทิลแอลกอฮอล ์ % นาน  นาที ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ % นาน  นาที และคลอรอกซ์ % นาน   และ  นาที พบวา่ให้เปอร์เซ็นตก์ารปลอดเชือเท่ากบั   และ  เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั และให้อตัราการรอดชีวิต เท่ากบั   และ  เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั (ตารางที ) ลกัษณะยอดทีไดมี้การเจริญเติบโตผิดปกติ ใบบิดเบียว ยอดอวบและกุดสัน (ภาพที  จ ช และ ญ)  อัตราการปลอดเชือทีสูงอาจเป็นผลร่วมกันจากการใช้เมอร์คิวริกคลอไรด์ซึงจัดเป็นสารกลุ่มโลหะหนักทีมีประสิทธิภาพสูงในการกาํจัดจุลินทรีย์ ร่วมกับการใช้คลอร็อกซ์ในอตัราความเขม้ขน้สูงทีสามารถฆ่าเชือรา แบคทีเรีย              และสปอร์ของจุลินทรียไ์ดเ้ป็นอยา่งดี (วรรณพร, 2558) ทงันีอตัราการปลอดเชือทีเพิมขึนพบวา่แปรผนัตามความเขม้ขน้และระยะเวลาทีเพิมขึนในการฟอก ขณะทีความมีชีวติของชินส่วนและการเจริญเติบโตทีเป็นปกติแปรผกผนักบัความเขม้ขน้และระยะเวลาในการฟอก  กล่าวคือเมือใชค้วามเขม้ขน้ของสารฟอกสูง และใชร้ะยะเวลาในการฟอกนานจะทาํให้ชินส่วนหัวยอ่ยของบวัจงกลนีมีอตัราการปลอดเชือทีสูง ในขณะเดียวกนัอตัราการรอดชีวิตของชินส่วนจะยงิลดลงและยอดใหม่มีความผิดปกติมากขึน อีกทงัยงัมีแนวโนม้การใชร้ะยะเวลาในการงอกทีนานมากขึนดว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภพเกา้ และคณะ ( ) ทาํการฟอกฆ่าเชือเนือเยอืส่วนหัวของวา่นสีทิศ พบวา่ ทีความเขม้ขน้ของคลอรอกซ์  เปอร์เซ็นต ์ชินส่วนหัวมีการปนเปือนเชือจุลินทรีย ์  เปอร์เซ็นต ์เนืองจากความเขม้ขน้ไม่เพียงพอต่อการฟอกฆ่าเชือ คลอรอกซ์ทีความเขม้ขน้  และ  เปอร์เซ็นต ์มีอตัราการปลอดเชือ .  และ .  เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั และความเขม้ขน้สูงขึนที  เปอร์เซ็นต ์ชินส่วนมีอาการชาํเป็นสีนาํตาลและตาย วรรณพร (2558) รายงานว่า การใชเ้อทิลแอลกอฮอล ์  เปอร์เซ็นต ์(โดยนาํหนกั) จะออกฤทธิไดเ้ร็วทีสุด สามารถฆ่าเชือไดดี้ทีสุด และมีผลต่อเชือทุกชนิด ยกเวน้สปอร์ สามารถออกฤทธิไดใ้นเวลา -  นาที การใชเ้อทิลแอลกอฮอลใ์นความเขม้ขน้ทีตาํเพียง  เปอร์เซ็นต ์อาจเป็นผลใหมี้เปอร์เซ็นตก์ารปลอดเชือทีตาํลงได ้โดยทวัไปการฟอกฆ่าเชือชินส่วนบวั และไมน้าํเศรษฐกิจนิยมใชเ้มอร์คิวริกคลอไรด์เป็นส่วนหนึงในการฟอกฆ่าเชือ และยงันิยมใชเ้อทิลแอลกอฮอลใ์นระดบัความเขม้ขน้ทีไม่ตาํกวา่  – 70 เปอร์เซ็นต ์ดงัเช่น นภาวรรณ และคณะ ( ) ศึกษาวิธีการเพาะเลียงเนือเยอืบวัประดบัพนัธ์ุไดเร็คเตอร์จีทีมวัร์ในสภาพปลอดเชือ โดยทาํการฟอกฆ่าเชือชินส่วนยอดดว้ยสารฟอกฆ่าเชือชนิดและปริมาณต่างๆ กนั พบวา่ การใชเ้อทิลแอลกอฮอล์  เปอร์เซ็นต์ นาน  นาที แลว้ฟอกตามดว้ยคลอร็อกซ์ ความเขม้ขน้  เปอร์เซ็นต ์นาน  นาที เมอคิวริกคลอไรด ์ความเขม้ขน้  เปอร์เซ็นต ์นาน  นาที และลา้งดว้ยนาํกลนั  ครังๆละ  นาที มีผลทาํใหชิ้นส่วนปลอดเชือสูงสุด ชินส่วนสามารถเจริญเติบโตได ้ .  เปอร์เซ็นต ์ ตารางที 2  ค่าเฉลียเปอร์เซ็นตก์ารปลอดเชือ เปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวิต จาํนวนวนัทีงอก และลกัษณะทวัไปของยอดใหม่หลงั   ฟอกฆ่าเชือดว้ยวธีิการต่างๆ  และเพาะเลียงในอาหารเหลวสงัเคราะห์สูตร MS นาน 30 วนั 
วธีิการฟอกฆ่าเชือ เปอร์เซ็นตก์ารปลอดเชือ เปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวติ จาํนวนวนัทีงอก ลกัษณะทวัไปของยอดใหม ่

วธีิที 1 100a 60a 8 การเจริญเติบโตค่อนขา้งปกติ ใบบิดเบียวเล็กน้อย ยอดอวบสมบูรณ์ ไม่พบการเกิดราก วธีิที 2 80b 60a 5 การเจริญเติบโตเป็นปกติ มีใบ และยอดอวบ สมบูรณ์ ไม่พบการเกิดราก  
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หมายเหตุ        ค่าเฉลียในแนวตงัทีมีอกัษรกาํกบัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ                                                                                                             **   แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ   ns  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ             ภาพท ี  ลกัษณะหวัยอ่ยของบวัจงกลนีทีถูกฟอกฆ่าเชือดว้ยวธีิการต่างๆ การทดลองที  ศึกษาผลของสูตรอาหารทีเหมาะสมต่อการชกันาํยอดบวัจงกลนี พบว่า การเพาะเลียงหัวยอ่ยบวัจงกลนีหลงัฟอกฆ่าเชือในอาหารเหลวสังเคราะห์ สูตรต่างๆ เป็นระยะเวลานาน  วนั ทาํให้มีจาํนวนยอด ความสูงยอด จาํนวนใบ และความยาวกา้นใบ ทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (ตารางที )  หัวย่อยทีเพาะเลียงในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ทีเติม TDZ ความเขม้ขน้ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั NAA ความเขม้ขน้ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถเกิดยอดไดสู้งสุด 4.20 ยอด มีความสูงยอด 2.53 เซนติเมตร  มีจาํนวนใบต่อยอดสูงสุด 

วธีิที 3 80b 60a 6 การเจริญเติบโตผิดปกติเล็กน้อย ใบบิดเบียว ยอดกุดสันและอวบ ไม่พบการเกิดราก วธีิที 4 80b 40b 6 การเจริญเติบโตผิดปกติเล็กน้อย ใบบิดเบียวเล็กนอ้ย ยอดอวบสมบูรณ์ ไม่พบการเกิดราก วธีิที 5 40d 60a 8 การเจริญเติบโตผิดปกติ ใบบิดเบียว ยอดกุดสนัและอวบ ไม่พบการเกิดราก วธีิที 6 40d 40b 9 การเจริญเติบโตผิดปกติ ใบบิดเบียว ยอดกุดสนัและอวบ ไม่พบการเกิดราก วธีิที 7 60c 20c 9  การเจริญเติบโตผิดปกติ ใบบิดเบียว ยอดกุดสนัและอวบ ไม่พบการเกิดราก        F - test           **          **          ns        C.V.  (%)        32.52          11.07          25.47  
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9.51 ใบ และยงัมีความยาวก้านใบสูงทีสุด 6.22 เซนติเมตร อีกทังยงัใช้ระยะเวลาเฉลียในการงอกตาํทีสุดเพียง 4.50 วนั เท่านนั การเจริญเติบโตของยอดเป็นปกติ ลกัษณะยอด ใบและกา้นใบอวบสมบูรณ์มาก กา้นใบยาวและแขง็แรง ใบอ่อนและกา้นใบสีเขียวเขม้ถึงเขียวปนนาํตาล แผน่ใบอวบเลก็นอ้ย มีสีเขียวเขม้   หลงัใบมกัปรากฏกระสีม่วงหรือสีนาํตาลเขม้กระจายโดยทวั บริเวณโคนหน่ออวบมากมีสีขาว ปรากฏตุ่มรากจาํนวนเล็กนอ้ย สามารถเจริญเติบโตไดร้วดเร็ว สภาพยอดแข็งแรงมาก (ภาพที  ค)   การเพาะเลียงชินส่วนหวัยอ่ยบวัจงกลนีในอาหารเหลวสงัเคราะห์สูตร MS ทีเติม BA ความเขม้ขน้   มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั IAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จาํนวนยอด .  ยอด มีความสูงยอด .  เซนติเมตร มีจาํนวนใบ .  ใบ มีความยาวกา้นใบ .  เซนติเมตร ใชร้ะยะเวลาในการงอกนาน  วนั ลกัษณะการเจริญเติบโตปกติ ยอด ใบและกา้นใบค่อนขา้งสนั อวบเล็กน้อย แผ่นใบเล็กและมว้นงอ ใบอ่อนมีสีเขียวอ่อนอมชมพู ใบแก่สีเขียวจดั บริเวณโคนหน่อค่อนขา้งอวบมีสีขาว               ไม่ปรากฏตุ่มราก การเจริญเติบโตค่อนขา้งชา้ สภาพโดยรวมค่อนขา้งแขง็แรง (ภาพที  ข)  ขณะทีการเพาะเลียงชินส่วนหวัยอ่ยบวัจงกลนีในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ทีปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโตให้จาํนวนยอด .  ยอด ความสูงยอด .  เซนติเมตร จาํนวนใบ .  ใบ ความยาวก้านใบ .  เซนติเมตร   มีค่าเฉลียระยะเวลาทีใชใ้นการงอก .  วนั ลกัษณะการเจริญเติบโตเป็นปกติ ยอด ใบและกา้นใบ ค่อนขา้งยาว อวบเล็กนอ้ย แผ่นใบใหญ่ ใบอ่อนมว้นงอ สีนาํตาลระเรือชมพู ใบแก่สีเขียวเขม้ บริเวณโคนหน่อค่อนขา้งอวบมีสีขาว ปรากฏตุ่มรากจาํนวนเล็กนอ้ย เจริญเติบโตเร็ว  (ภาพที  ก)  ทงันี TDZ ซึงเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตทีออกฤทธิใกลเ้คียงกบั cytokinin สามารถแสดงผลกระตุน้ใหพื้ชเกิดการเปลียนแปลงทางสรีรวิทยา และช่วยให้เกิดการขยายขนาดของเซลลไ์ดดี้ ชินส่วนพืชจึงมีลกัษณะอวบสมบูรณ์ แข็งแรง และทาํใหพื้ชเกิดยอดจาํนวนมากได ้(วราภรณ์, 2552). ซึงสอดคลอ้งกบั ปิยะนุช ( ). ศึกษาผลของ TDZ และ BA ต่อการเจริญเติบโต และการเกิดยอดของแคลลสักวกัมรกต พบวา่ TDZ ให้ผลดีอยา่งชดัเจนทงัต่อการเจริญเติบโตและการเกิดยอดของแคลลสั โดยสูตรอาหารทีเติม TDZ ความเขม้ขน้ .  มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั BA  มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกันาํให้เกิดยอดไดเ้ฉลียสูงสุด .  ยอดต่อชินแคลลสั  ซึงเมือเปรียบเทียบ TDZ กบั BA เพือการกระตุน้การเกิดยอดของบวัจงกลนีนนั พบวา่บวัจงกลนีสามารถตอบสนองต่อ BA ไดน้อ้ยกวา่ TDZ สอดคลอ้งกบั วราภรณ์ (2552) รายงานวา่ TDZ สามารถชกันาํยอดไดใ้นจาํนวนทีมากกวา่ BA ทีความเขม้ขน้เท่ากนัในพืชหลายชนิด โดยเฉพาะพืชใบเลียงคู่ เช่น Cyclamen pesicumr จะเกิดยอดจาํนวนมากเมือถูกชกันาํดว้ย TDZ เท่านนั และจะไม่เกิดยอดเมือใช ้cytokinin ตวัอืนๆ  การเติมไซโทไคนินความเขม้ขน้สูง และเติมออกซินความเขม้ขน้ตาํ จะสามารถชกันาํให้ชินส่วนพืชเกิดยอดไดดี้  ไซโทไคนินจะมีผลต่อระดบัการเกิดตายอด และช่วยเพิมการแบ่งเซลล ์ซึงการเพาะเลียงชินส่วนพืชในอาหารทีมีไซโทไคนินความเขม้ขน้ทีเพมิขึนมกัจะไดจ้าํนวนยอดทีเพิมขึนดว้ย (Pierik et al., ) ดงัการศึกษาของสุเมและคณะ (2550) ทาํการเพาะเลียงเนือเยอือุบลชาติพนัธุ์ไดเร็คเตอร์จีทีมวัร์ และพนัธ์ุโจอีโทโมคิด ในสภาพปลอดเชือ โดยนาํส่วนหวัทีปลอดเชือแลว้มาแบ่งออกเป็น  ส่วน แลว้เลียงบนอาหารแข็งสูตร /  MS ทีเติม NAA ความเขม้ขน้ .  ไมโครโมลาร์ ร่วมกับ BA                ความเขม้ขน้  ไมโครโมลาร์  สามารถชกันาํให้เกิดยอดไดม้ากทีสุด โดยมีจาํนวนยอดเฉลีย .  ยอดต่อชินส่วน และการเพาะเลียงเนือเยืออุบลชาติพนัธุ์โจอี โทโมคิด โดยเพาะเลียงชินส่วนยอดบนอาหารแข็งสูตร MS ทีเติม พบว่า NAA                ความเขม้ขน้ 6 ไมโครโมลาร์ และ BA ความเขม้ขน้ 7.5 ไมโครโมลาร์ เป็นเวลา 16 สัปดาห์  สามารถชกันาํให้เกิดยอดมากทีสุด โดยมีจาํนวนยอดเฉลีย 1.22 ยอดต่อชินส่วน เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั รุ่งอรุณ และคณะ (2560) ซึงศึกษาการชกันาํยอดบวัยกัษอ์อสเตรเลีย พบวา่หลงัการเพาะเลียงเป็นเวลา  วนั สูตรอาหารทีเหมาะสมต่อการชกันาํยอด คือ อาหารเหลวสูตร MS ทีเติม BA ความเขม้ขน้  มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั IAA ความเขม้ขน้  มิลลิกรัมต่อลิตร มีแนวโนม้ใหจ้าํนวนยอดมากทีสุดคือ .  ยอดต่อชินส่วน  
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ตารางที   ค่าเฉลียจาํนวนยอด ความสูงยอด จาํนวนใบ ความยาวกา้นใบ จาํนวนวนัทีงอก และลกัษณะทวัไปของยอดหลงั  ฟอกฆ่าเชือดว้ยวธีิฟอกที  และเพาะเลียงในอาหารเหลวสงัเคราะห์   สูตร นาน   วนั 

หมายเหตุ  ค่าเฉลียในแนวตงัทีมีอกัษรกาํกบัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ         **   แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ   *   แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั           

 สูตรอาหาร จาํนวนยอด             (ยอด) 
ความสูงยอด (ซม.) 

จาํนวนใบ  (ใบ) 
ความยาว     กา้นใบ      (ซม.) 

จาํนวนวนั ทีงอก     (วนั) 
 ลกัษณะทวัไปของยอดใหม ่

MS 1.20b 0.93b 5.50b 3.40b 5.50ab ลกัษณะยอด ใบและกา้นใบปกติ กา้นใบค่อนขา้งยาว อวบเล็กนอ้ย แผน่ใบใหญ่ ใบอ่อนมว้นงอ สีนาํตาลระเรือชมพู ใบแก่สีเขียวเขม้ บริเวณโคนหน่อค่อนขา้งอ ว บ มี สี ข า ว  ป ร า ก ฏ ตุ่ ม ร า ก จํ า น ว น เ ล็ ก น้ อ ย เจริญเติบโตเร็ว BA5 + IAA2  มก./ล. 
1.40b 0.77b 3.50c 2.25c 8b ลกัษณะยอด ใบและกา้นใบปกติ กา้นใบค่อนขา้งสนั อวบเล็กนอ้ย แผ่นใบเล็กและมว้นงอ ใบอ่อนมว้นงอสีเขียวอ่อนอมชมพู ใบแก่สีเขียวเขียวจัด บริเวณโคนหน่อค่อนข้างอวบมีสีขาว ไม่ปรากฏตุ่มราก การเจริญเติบโตค่อนขา้งชา้  TDZ0.1+NAA4 มก./ล. 4.20a 2.53a 9.51a 6.22a 4.50a ลักษณะยอด ใบและก้านใบปกติ ก้านยาวและอวบแผ่นใบแผ่กวา้ง ใบอ่อนและกา้นใบสีเขียวเขม้ปนเทา แผน่ใบอวบเล็กนอ้ย มีสีเขียวเขม้อมนาํตาล หลงัใบมกัมีกระสีม่วงหรือสีนาํตาลเข้ม บริเวณโคนหน่ออวบม า ก มี สี ข า ว  ป ร า ก ฏ ตุ่ ม ร า ก จํ า น ว น เ ล็ ก น้อ ย เจริญเติบโตเร็วมาก        F - test ** ** ** ** *        C.V.  (%)  34.28    30.18  19.06 30.25 20.17  
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         ภาพท ี  ผลของอาหารสูตรต่างๆทีมีผลต่อการชกันาํยอดบวัจงกลนี  สรุปผลการวจิัย . วิธีการฟอกฆ่าเชือชินส่วนหัวย่อยของบัวจงกลนีโดยไม่ใช้สารเมอร์คิวริกคลอไรด์ทีเหมาะสมทีสุด คือการใช้เอทิลแอลกอฮอล ์ % นาน  นาที ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ % นาน  นาที และคลอรอกซ์ % ทีเติม tween 20 จาํนวน  หยด นาน  นาที แล้วล้างด้วยนํากลนันึงฆ่าเชือ  ครังๆละ  นาที เนืองจากวิธีนีให้อัตราการปลอดเชือเท่ากับ                          80 เปอร์เซ็นต ์มีเปอร์เซ็นตก์ารรอดชีวติ 60 เปอร์เซ็นต ์ยอดทีเกิดขึนมีการเจริญเติบโตเป็นปกติ  . สูตรอาหารทีเหมาะสมต่อการชกันาํยอดบวัจงกลนีระยะหลงัการฟอกฆ่าเชือ คือ TDZ ความเขม้ขน้ .  มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั NAA ความเขม้ขน้  มิลลิกรัมต่อลิตร ซึงจะให้ได้จาํนวนยอดสูงถึง 4.20 ยอด มีความสูงยอด 2.53 เซนติเมตร  มีจาํนวนใบต่อยอดสูงสุด 9.51 ใบ และยงัมีความยาวกา้นใบสูงทีสุด 6.22 เซนติเมตร อีกทงัยงัใชร้ะยะเวลาเฉลียในการงอกตาํทีสุดเพียง 4.50 วนั ลกัษณะยอด ใบและกา้นใบปกติ กา้นใบยาว และอวบ แผน่ใบแผก่วา้ง และมีเจริญเติบโตทีรวดเร็ว  เอกสารอ้างองิ กนกพร บุญศิริชยั, รุ่งอรุณ ดอนจนัทร์ทอง, วรนุช ละอองศรี และวชิยั ภูริปัญญวานิช. . การเพาะเลียง เนือเยอืบวัจงกลนี และการอนุรักษพ์นัธุ์เชิงวฒันธรรม, น.  –  ใน รายงานแผนงานวจิยันวตักรรมการผลิตและการสร้างคุณค่าบัว จงกลนีอนาคตบัวประดบัไทย. สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, กรุงเทพฯ.  คุณา  นนทพฒัน์. 2546. การปลูกบัวประดบั. พี พี เวลิด ์มีเดีย จาํกดั, กรุงเทพฯ.   พชันนัท์ เยน็ใส และพจมาลย ์สุรนิลพงศ์. . ผลของ Benzyladenine และ Thidiazuron ต่อการชกันาํยอดรวมของกลว้ย ชา้งในสภาพปลอดเชือ. วารสารแก่นเกษตร  ( ): 157-161.  เพญ็นภา ศรีหริง, กาญจนา สานุกูล, อวิรุทธ สิงห์กุล, ชุติมา วิจิตรานุวตัร. .  การผลิตยาปราศจากเชือและนํายาฆ่าเชือ.  ธนาเพลส, กรุงเทพฯ.   ภพเกา้ พุทธรักษ,์ วารุต อยูค่ง และมณฑล สงวนเสริมศรี. . การขยายพนัธ์ุวา่นสีทิศโดยการเพาะเลียงเนือเยือในสภาพ ปลอดเชือ. Naresuan Phayao Journal 19(1): 18-23.  รุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง. . ผลของไซโตไคนินและออกซิน ทีมีต่อการเพาะเลียงอุบลชาติยืนต้นพนัธ์ุวนัวิสาข์.  วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก.  

ก 
MS 

ข BA5+IAA2 มก./ล ค TDZ0.1+NAA4 มก./ล 
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รุ่งอรุณ ดอนจนัทร์ทอง, ณ. นพชยั ชาญศิลป์, สรรลาภ สงวนดีกลุ และณฐัวฒิุ  รอดบุตร. .  การเพาะเลียงเนือเยอืบวัยกัษ์ ออสเตรเลีย. วารสารวจิัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก. ( ) : 1-7. วราภรณ์ ฉุยฉาย. . บทบาทของ Thidizuron ในการเพาะเลียงเนือเยือพืช. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค.์ ( ): 123-135.  วรรณพร ศรีสุคนธรัตน. . สารต้านเชือจุลินทรีย์ทีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข. กระทรวงสาธารณสุข  แหล่งทีมา: http://www.fda.moph.go.th/sites/Hazardous/Region_Download, 23 เมษายน . สุเม อรัญนารถ, นภาวรรณ ผลมณี และกัญจนา แซ่เตียว. 2550.  การขยายพนัธ์ุอุบลชาติ (Nymphaea spp.) โดยวิธีการ เพาะเลียงเนือเยือ,  น. 1 – 6.  ใ น The Proceeding of IWGS Annual Symposium 2007.  การพัฒนาบัวให้เป็นพืช เศรษฐกิจ ครังท ี5. สวนหลวง ร.9, กรุงเทพฯ. สลิสา อุดร, สุริยา ตนัติวิวฒัน์ และมาลี ณ นคร. 2551.  การเพาะเลียงเนือเยอืบวัจงกลนี, น. 133 – 138. ใ น The Proceeding  of  IWGS Annual Symposium. การพฒันาบวัใหเ้ป็นพชืเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ. อุไร เรืองณรงค.์ 2542. การเพาะเลียงเนือเยือและการชกันาํให้เกิดการกลายในตน้อเมซอนโดยใชรั้งสีแกมมา.วิทยานิพนธ์ ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. Pierik, R.L.M., H.H.M. Stergmans, J.A.M. Verhaeghand and A.N. Wouters. 19 8 2 .  Effect of cytokinin and cultivar on  shoot formation of Gerbera jamesonii. In vitro. Neth. J. Agric.Sci. 30 : 341-346. Puripunyavanich, V., La-ongsri, W., Boonsirichai, K., and Chukiatman, P. 2014. Nymphaea siamensis, the New Species  Waterlily in Thailand. Acta Horticulturae. 36-37.                    
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กระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีในต้นอ่อนทานตะวนัด้วยวติามินซีและไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ Elicitation of Phytochemical Synthesis in Sunflower  Sprout   by Vitamin C and Lingzhi Waste Chitosan  ชุติมา คงจรูญ * Chutima Kongjaroon1*  บทคัดย่อ   กระตุน้การสร้างพฤกษเคมีในตน้อ่อนทานตะวนัดว้ยวิตามินซีและสารละลายไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือเพือเร่งการเจริญในฤดูหนาวโดยใช้ปริมาณสารฟีนอลิกรวม ความสามารถในการต้านออกซิเดชันโดยวิธี DPPH และปริมาณคลอโรฟิลล ์เป็นตวับ่งชี พบวา่ สารละลายวิตามินซีเขม้ขน้ 25 มก/ลิตร  สามารถกระตุน้ใหต้น้อ่อนทานตะวนัอาย ุ 5  วนั  สร้างสารฟีนอลิกรวมสูงสุด .  มก/กรัม นาํหนกัสด ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัดว้ยวิธี DPPH สูงสุดพบในตน้อ่อนทานตะวนัอายุ 9 วนั ในชุดควบคุม มีค่าความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระสูงสุดร้อยละ . 3 ส่วนปริมาณคลอโรฟิลล์สูงสุด .  มก/กรัม นาํหนกัสด พบในตน้อ่อนอาย ุ5 วนั ทีถูกกระตุน้ดว้ยสารละลายวติามินซีเขม้ขน้ 50 มก/ลิตร ส่วนตน้อ่อนทานตะวนัทีถูกกระตุน้ดว้ยไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ พบวา่ไคโตซานเขม้ขน้ 0.2 มก/ลิตร กระตุน้ให้ตน้อ่อนทานตะวนัอาย ุ7 วนั มีการสร้างสารฟีนอลิกรวมสูงสุด .  มก/กรัม นาํหนกัสด ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัโดยวธีิ DPPH และปริมาณคลอโรฟิลล ์พบในตน้อ่อนอาย ุ9 วนั โดยมีความสามารถในการยบัยงัร้อยละ .  ปริมาณคลอโรฟิลล ์ .  มก/กรัมนาํหนกัสด ตามลาํดบั   คาํสําคญั : วติามินซี ไคโตซาน กากเห็ดหลินจือ พฤกษเคมี ตน้อ่อนทานตะวนั  
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ABSTRACT   Preliminary study on elicitation phytochemical synthesis in sunflower sprout by using vitamin C and Lingzhi waste chitosan solutions was conducted in order to promote growth rate in winter.  Total phenolic contents, DPPH scavenging and chlorophyll content were used as indicators. The results showed that 25 mg/L vitamin C was given highest phenolic contents of 12.73 mg/g FW in 5 days old sunflower sprout.  The highest percentage DPPH scavenging inhibition of 16. 33 was found in 9 days old sprout in control treatment.  Five days old sprout which activated by 50 mg/L was given the highest chlorophyll of 1. 37 mg/gram FW.  However, 0.2 mg/L Lingzhi waste chitosan solution found to be the best eliminator for sunflower sprout phytochemical synthesis.  The highest phenolic contents found in 7 days old seedling with the concentration of 4.25 mg/gram FW. The highest DPPH free radical scavenging inhibition of 21.93 % and the highest chlorophyll content of 1.15 mg/gram FW were found in 9 days old seedling.   Keyword: vitamin C, chitosan, Lingzhi waste, phytochemical, sunflower sprout                       หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ตาํบลหนองหาร อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 50290 1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Maejo University, Nonghan, Sansai, Chiangmai 50290, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : chutima.kongjaroon@gmail.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   48 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

บทนํา สารพฤกษเคมี (phytochemical) จดัเป็นผลผลิตทุติยภูมิจากกระบวนการสร้างพลงังาน (secondary metabolite) ของพืช เป็นสารชีวโมเลกุลทีมีฤทธิทางชีวภาพ สารในกลุ่มนีอาจเป็นสารทีทาํให้พืชผกัมีสี กลิน หรือรสชาติ ทีมีลกัษณะเฉพาะตวัสารพฤกษเคมีเหล่านีหลายชนิดมีฤทธิต่อตา้นหรือป้องกนัโรคบางชนิด กลไกการทาํงานของสารพฤกษเคมีเมือเขา้สู่ร่างกายอาจช่วยใหเ้อนไซมบ์างกลุ่มทาํงานไดดี้ขึน รวมทงัเอนไซมบ์างชนิดทีทาํหนา้ทีทาํลายสารก่อมะเร็งทีเขา้สู่ร่างกาย มีผลทาํใหส้ารก่อมะเร็งหมดฤทธิ พฤกษเคมีมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นออกซิเดชนั ทาํลายฤทธิของอนุมูลอิสระ ลดความเสียหายทีเกิดขึนกบัดีเอน็เอ ซึงเป็นกลไกสาํคญัทีทาํใหส้ารพฤกษเคมีมีฤทธิในการลดการเกิดโรคมะเร็งได ้เพิมภูมิตา้นทานโรค และควบคุมการออกฤทธิของฮอร์โมน (Pisoschi and Pop, 2015)  สารประกอบฟีนอลิก (phenolic compound) เป็นผลผลิตทุติยภูมิจากกระบวนการสร้างพลงังานของพืชทีสร้างขึนมาเพอืตอบสนองต่อสิงเร้าทงัชนิดทีมีชีวิตและไม่มีชีวติ ไดรั้บความสนใจในการศึกษากนัอย่างแพร่หลาย เนืองจากมีคุณสมบติัในการป้องกนัและรักษาโรคไดห้ลายชนิด (Dixon and Paiva, ) สารประกอบฟีนอลิกเป็นผลผลิตของวิถี pentose phosphate วิถี shikimate และวิถี phenylpropanoid โดยทีวิถี pentose phosphate จะให้สารตงัตน้ erythrose-4-phosphate แก่วิถี shikimate จากนนันําตาลฟอสเฟตทีได้รับมาจะถูกเปลียนต่อไปเป็นกรดอะมิโนชนิดทีมีวงแหวน คือ ไทโรซีน (tyrosine) ฟีนิลอะลานีน (phenylalanine) และทริปโทเฟน (tryptophan) โดยทีกรดอะมิโนเหล่านีจะถูกใชเ้ป็นสารตงัตน้ของวิถี phenylpropanoid ซึงเป็นวถีิทีเกียวขอ้งกบัการสังเคราะห์ผลผลิตทุติยภูมิ จากกระบวนการสร้างพลงังานของพืชหลายชนิด เช่น ลิกนิน (lignin) ซาลิไซเลท (salicylate) คูมาริน (coumarins) ไฮดรอกซีซินนามิก เอไมด์ (hydroxycinnamic amide) สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavanoid phytoalexins) และเมด็สี (Dixon and Paiva, ) ซึงสารเหล่านีมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของพชื ทาํหนา้ทีควบคุมวถีิเมตาบอลิสมของพืช และเกียวขอ้งกบัการสร้างลิกนิน (Cervato et al., ) มีรายงานวิจยัระบุถึงสรรพคุณทางการแพทยข์องสารในกลุ่มฟีนอลิกไวว้า่ ใชป้้องกนัโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองตีบตนั โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ มะเร็งเตา้นม และโรคกระดูกพรุน นอกจากนี ยงัมีรายงานว่าสารในกลุ่มฟีนอลิกมีคุณสมบตัิในทางเภสัชกรรม เช่น เป็นสารทีออกฤทธิต่อตา้นเนืองอก สารตา้นไวรัส ตา้นการอกัเสบ ลดความดนัโลหิตและเป็นสารตา้นออกซิเดชนั (Randhir et al., 2004) การเพิมความแข็งแรงของเมล็ดได้มีการพฒันาและถูกนํามาใช้ในการปรับปรุงการงอกของเมล็ดเพือให้ตน้อ่อนสามารถเจริญเติบโตไดดี้ขึนและมีพฒันาการทีดี การทาํ seed priming เป็นวิธีการหนึงทางสรีรวิทยาของเมล็ด ทีสามารถเพิมอตัราการงอกของเมล็ดทาํให้เมล็ดมีการเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กนั (Andarwulan และ Shetty ) ทงันีเนืองจาก seed priming เป็นการกระตุน้ปฏิกิริยาชีวเคมีเพือเตรียมความพร้อมสาํหรับการงอกก่อนทีจะมีการงอกของราก (radical) เกิดขึนซึงมีผลต่อการงอกและพฒันาการของตน้อ่อนมีผลทาํให้เมล็ดมีการงอกทีสมาํเสมอและแข็งแรงมากยิงขึนซึงส่งผลดีต่อพฒันาการของพืช (Bradford, 1986; Taylor และ Harman, ) ซึงการทาํ priming สามารถทาํไดท้งัในช่วงก่อนการปลูก ก่อนการเก็บและหลงัการเก็บผลผลิต (Capanoglu, 2010) การทาํ seed priming สามารถใชส้ารเคมีไดห้ลายชนิดซึงมีชือเรียกรวม ๆ  วา่ elicitor ซึงเป็นสารกลุ่มทีสามารถกระตุน้ให้เกิดการสร้างสารในกลุ่มผลผลิตทุติยภูมิจากกระบวนการสร้างพลงังาน เช่น อลัคาลอยด์ เทอพีนอลด์ ฟลาโว-นอยด์และสารประกอบในกลุ่มฟีนอลิก (Brader et al., ) ซึงสารทีใชเ้ป็น elicitor ไดถู้กนาํมากระตุน้ให้เกิดความตา้นทานต่อเชือกาํเนิดโรค (pathogen) หลังจากการเก็บเกียวในพืชหลายชนิดและนํามาประยุกต์ใช้กับการเพิมสารเมตา-บอไลท์บางชนิดในการเพาะเลียงเนือเยือพืช (Wang et al., ) สารในกลุ่มนีไดแ้ก่ benzothiadiazole (BTH) กรดซาลิ-ไซลิก กรดจสัมอนิก อซิเบนโซลาร์ ไคโตซาน ไคโตซานโอลิโกแซกคาร์ไรด์ กรดออกซาลิกและแคลเซียมคลอไรด์ เป็นตน้ (Liu et al., ) มีการนําประโยชน์จากการทาํ priming มาใชป้ระโยชน์ในการกระตุน้ใหพื้ชสร้างสารทีมีคุณสมบตัิในการตา้นออกซิเดชนั ตา้นการเจริญของเนือร้าย phytoestrogenic activity (Battino et al., 2009) Iriti et al. ( ) ให้ BTH กบัตน้องุ่นในช่วงก่อนการเก็บเกียวพบว่าปริมาณสารในกลุ่มแอนโทไซยานินในผลองุ่นเพิมขึน  เท่าเมือเทียบกบัองุ่นทีไม่ไดท้าํ priming ก่อนการเก็บผลผลิต ในขณะที
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การให้กรดซาลิไซลิกในตน้ส้ม (navel orange) ก่อนเก็บผลผลิตทาํให้ปริมาณของแคโรทีนอยด์ กรดแอสคอร์บิก กลูตา้ไทโอน สารประกอบในกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโว-นอยด์ในผลและเปลือกเพิมขึนสองถึงสามเท่าในระหว่างการเก็บรักษา (Huang et al., ) ซึงการเพิมขึนของสารทงัสองกลุ่มนียงัพบไดใ้น โสม (Ali et al., ) แตงกวา (Cao et al., ) และพริกไทย (Elwan and El-Hamahmy, ) ทีไดรั้บกรดซาลิไซลิกก่อนการเก็บเกียว นอกจากนียงัพบวา่การให้ BTH แก่สตรอเบอรี (Hokkanen et al., ) องุ่น (Fumagalli et al., ) และมะเขือเทศ (Iriti et al., ) มีผลทาํใหส้ารประกอบในกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์เพมิขึนร้อยละ  จนถึง  เท่า ซึงจะเห็นไดว้า่การทาํ priming ใหก้บัพืชเศรษฐกิจก่อนการเก็บเกียวกระตุน้ใหมี้การสะสมสารทีมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่วา่จะเป็นสารในกลุ่มแอนโทไซยานิน ฟลาวานอยดแ์ละแคโรทีนอยด ์(Capanoglu, 2010)  ไคโตซานไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นสารละลายในการทาํ priming เพอืใหพื้ชทนต่อการปลูกในสภาวะแวดลอ้มทีไม่เหมาะสม เช่น การใชไ้คโตซานความเขม้ขน้ต่าง ๆ  ทาํ seed priming ของ ajowan (Carum copticum) ในภาวะเครียดเค็ม พบว่าไคโตซานสามารถกระตุน้ให้เกิดการสร้างสารทีทาํหนา้ทีในการป้องกนัตวัเองของพืชทาํให้พืชทดลองสามารถทนต่อภาวะเครียดเค็มได ้(Mahdavi and Rahimi, 2013) Burguieres et al. (2007) ศึกษาผลของวิตามินซีและกรดโฟลิก ทีมีต่อความแข็งแรงของเมล็ดถวัลนัเตา พบว่าทังวิตามินซีและกรดโฟลิก ในความเขม้ขน้ทีเหมาะสมสามารถเหนียวนําให้เกิดความแข็งแรงของเมล็ด โดยพิจารณาจากอตัราการงอก นาํหนกัและความสูงของยอด และความยาวของรากเป็นดชันีชีวดั และพบวา่ในวนัที 8 และ 10 ในระยะการงอก ตน้อ่อนมีปริมาณสารฟีนอลิกสูงขึนเมือเทียบกบัชุดควบคุม ปัจจยัสาํคญัอยา่งหนึงทีมีความสาํคญัในการผลิตผลผลิตทางเกษตรเพือใชเ้ป็นอาหารคือความปลอดภยัของผลผลิตทีได้ซึงในปัจจุบันนีผลผลิตทีมาจากการทําเกษตรอินทรีย์กําลังเป็นทียอมรับทังในกลุ่มผู ้ผลิตและผูบ้ริโภค นอกจากนีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีีนาํมาใชใ้นการผลิตพืชอาหารก็มีความสาํคญัเช่นกนั ตน้อ่อนเป็นแหล่งอาหารทีสาํคญัทีใหคุ้ณค่าทางโภชนาการทงัสารในกลุ่มทีให้พลงังานและสารทีไม่ให้พลงังานทีทาํหนา้ทีสาํคญัในวิถีเมตาบอลิสม ดงันนัตน้อ่อนจึงเป็นแหล่งอาหารทางเลือกในกลุ่มบุคคลผูใ้ส่ใจในสุขภาพ ตน้อ่อนทานตะวนัเป็นหนึงในกลุ่มของตน้อ่อนทีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นทีนิยมของผูบ้ริโภค แต่ทงันีในการผลิตตน้อ่อนทานตะวนัจะมีปัญหาอยู่บา้งในแหล่งผลิตทางภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยงิในฤดูหนาวซึงตน้อ่อนจะมีอตัราการงอกและการเจริญทีชา้กวา่ปกติ วิธีการแกปั้ญหาของเกษตรกรคือการใชค้วามร้อนจากหลอดไฟช่วยในการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกบัการงอกและการเจริญของตน้อ่อน แต่ทงันีจะทาํให้ตน้ทุนในการผลิตตน้อ่อนสูงขึน ดงันนังานวิจยันีจึงเป็นงานวิจยัเบืองตน้เพือหาสารทีใชก้ระตุน้การสร้างพฤกษเคมีในการตน้อ่อนทานตะวนัในสภาพอุณหภูมิทีไม่เหมาะสมสําหรับการงอกและการเจริญก่อนทีจะมีการทดสอบสารออกฤทธิทางชีวภาพอืน ๆ โดยเลือกใช้สารละลายวติามินซีและสารละลายไคโตซานทีสกดัจากกากเห็ดหลินจือมาใชเ้ป็น elicitor  วธิีดําเนินการวจิัย . การเตรียมเมล็ดพนัธุ์  เมล็ดพนัธุ์ทานตะวนัไดรั้บความอนุเคราะห์จากสาขาพืชไร่ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ก่อนทีจะนาํมาเพาะตน้อ่อนตอ้งคดัเมล็ดทีสมบูรณ์ ปราศจากเชือโรคต่างๆ ซึงตอ้งนาํมาทาํความสะอาด โดยแยกเอามาเฉพาะเมล็ดทีสมบูรณ์ และเอาเมล็ดทีไม่สมบูรณ์ซึงมีนาํหนกัเบากวา่ปกติทิงไป การคดัเอาเมล็ดทีสมบูรณ์ทาํไดโ้ดยเอาเมลด็พนัธุ์ไปใส่ไวใ้นนาํเมล็ดทีไม่สมบูรณ์จะลอย ส่วนเมล็ดทีสมบูรณ์นนัจมลงไปทีกน้ของภาชนะ  2. ขนัตอนการทาํการกระตุน้การงอกของเมล็ดทานตะวนั  การเตรียมเมล็ดเพือใช้ในการทดลองนีจะใช้วิธีเดียวกับเกษตรกรแต่ต่างกันทีเกษตรกรใช้นําในการทาํ seed priming ส่วนในงานวิจยันีใชส้ารละลายวิตามินซีเขม้ขน้ 25 50 75 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใชน้าํกลนัเป็นชุดควบคุม และสารละลายไคโตซานสกดัจากกากเห็ดหลินจือเขม้ขน้ 0.2 0.4 0.6 0.8 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในสารละลายกรดอะซิติกเขม้ขน้ .  โมลาร์ ทีปรับ pH ให้เป็น  ดว้ย .  โมลาร์ อะซิเตทบฟัเฟอร์ นาน  ชวัโมง โดยใชต้วัทาํละลายเป็นชุด
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ควบคุม จากนนันาํมาผึงลมใหแ้หง้ประมาณ 12 ชวัโมง โดยทาํทงัหมด  ซาํ ๆ ละ  เมล็ด จากนนันาํไปปลูกในวสัดุปลูก เก็บตน้ทานตะวนัอาย ุ5 7 9 และ 1  วนั เพือทาํการทดลองในขนัตอนต่อไป ความแข็งแรงของเมล็ดสามารถตรวจสอบ ได้โดยการวดัอตัราการงอก ความสูงและนาํหนกัยอดของตน้อ่อน รวมทงัปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัของตน้กลา้ งานวิจยันีดาํเนินงานในช่วงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 ในช่วงทีอุณหภูมิในช่วงกลางวนัไมเ่กิน 25 องศาเซลเซียส 3. การสกดัหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ  ดดัแปลงจากวิธีของ Burguieres et al. ( ) ตน้อ่อนขา้ว  มิลลิกรัมเติมเอทานอลเขม้ขน้ร้อยละ  จาํนวน       .  มิลลิลิตร โดยแช่เยือกแข็งเป็นเวลา  ชวัโมง จากนันนําไปบดโดยใช้เครืองปันด้วยความเร็ว ,  รอบ/นาที                 เป็นเวลา  วินาที แลว้นําไปปันเพือแยกกากด้วยการตกตะกอนโดยการปันเหวียงที ,  g เป็นเวลา  นาที เก็บสารละลายส่วนใสเพือใชใ้นการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและสารตา้นอนุมูลอิสระ 3.1 การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Total phenolics assay)  ดัดแปลงจากวิธีของ Burguieres et al. ( ) สารสกัดตวัอย่าง .  มิลลิลิตรเติมเอทานอลเขม้ขน้ร้อยละ  จาํนวน .  มิลลิลิตร เติมนาํกลนัลงไป .  มิลลิลิตร และสารละลาย Folin-Ciocalteu phenol reagent เขม้ขน้ร้อยละ  (ปริมาตรต่อปริมาตร) จาํนวน .  มิลลิลิตร ผสมให้เขา้กนัแลว้ทิงไว ้  นาที จากนนัเติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเขม้ขน้ร้อยละ  (นาํหนกัต่อปริมาตร) ลงไป .  มิลลิลิตร ผสมให้เขา้กนั ทิงไวที้อุณหภูมิหอ้งในทีมืดเป็นเวลา    ชวัโมง  จากนันนาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงที    นาโนเมตร  คาํนวณค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมทงัหมดเทียบกบักราฟมาตรฐานกรดแกลลิก (gallic acid) และคาํนวณหาปริมาณสารฟี-นอลิกทงัหมดจากสมการ C = c * V/m  โดย   C = ปริมาณสารฟีนอลิกทงัหมดในสารสกดั (mg/g ของสารสกดั )    c = ความเขม้ขน้ของกรดแกลลิกทีไดจ้ากกราฟของสารสกดั (mg/ml)    V = ปริมาตรของสารสกดั (ml)    m = นาํหนกัของสารสกดั (g) 3.2 การหาสารตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวธีิ , -diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity  ดดัแปลงจากวธีิของ Randhir et al. ( ) นาํสารสกดัตวัอยา่งมา  ไมโครลิตร เติมสารละลาย DPPH เขม้ขน้  ไมโครโมลาร์ ลงไป .  มิลลิลิตร ผสมใหเ้ขา้กนั ทิงไวใ้นทีมืด  นาที จากนนันาํไปวดัค่าดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน  นาโนเมตร ตวัอยา่งควบคุมใชเ้อทานอล จาํนวน  ไมโครลิตร แทนตวัอยา่งสารสกดั ค่าทีวดั ไดน้าํไปคาํนวณฤทธิตา้นอนุมูลอสิระเป็นร้อยละของการยบัยงั (% inhibition) % inhibition = [(A517 control - A517 sample)/A517 control] ×100 4. การหาปริมาณคลอโรฟิลล ์ ดัดแปลงจากวิธีของ Horii et al. (2007) นําใบตน้อ่อนทานตะวนั 50 มิลลิกรัม มาบ่มในสารละลายเมทา-นอลเขม้ขน้ร้อยละ 100 จาํนวน 3.00 มิลลิลิตร ในทีมืดนาน 2 ชวัโมง จากนนันาํมาบดโดยใชเ้ครืองปันความเร็ว 17,000 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 30 วินาที และตกตะกอนโดยเครืองเซนติฟิวส์ที 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที จากนนันาํสารละลายไปวดัค่าการดูดกลืนแสงที 650 นาโนเมตรและที 665 นาโนเมตร โดยใชเ้มทานอลเขม้ขน้ร้อยละ 100 เป็นตวัเปรียบเทียบ คาํนวณหาปริมาณคลอโรฟิลลเ์อ คลอโรฟิลลบี์ และปริมาณคลอโรฟิลลท์งัหมด ดงัสมการคาํนวณ คลอโรฟิลลเ์อ (µg/ml) = (16.5 × A665) – (8.3 × A650) คลอโรฟิลลบี์ (µg/ml) = (33.8 × A650) – (12.5 × A665) ปริมาณคลอโรฟิลลท์งัหมด (µg/ml) = (25.8 × A650) – (4.0 × A665) 
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 เปลียนปริมาณคลอโรฟิลลใ์หอ้ยูใ่นหน่วย ไมโครกรัมต่อนาํหนกัใบ โดยคาํนวณจาก (µg chlorophyll/ml methanol) × 3 ml methanol /g (FW tissue)  ผลและวจิารณ์ผล การกระตุน้การสร้างพฤกษเคมีในตน้อ่อนทานตะวนัในช่วงฤดูหนาวในงานวิจยันีไดใ้ช้สารละลายวิตามินซีและสารละลายไคโตซานทีสกดัจากกากเห็ดหลินจือทีระดบัความเขม้ขน้ต่างๆ มากระตุน้การดาํเนินไปขา้งหนา้ของวิถีเพนโตสฟอสเฟตเพอืใหไ้ด ้erythrose-4-phosphate ซึงเป็นสารตงัตน้ในการนาํเขา้สู่วถีิ shikimate ซึงจะเปลียนนาํตาลฟอสเฟตใหเ้ป็นกรดอะมิโนชนิดทีมีวงแหวนเพือเข้าสู่กระบวนการ phenylpropanoid และกระบวนการสร้างสารกลุ่มฟีนอลิกต่อไป (Burguieres et al., 2007) ภาพที 1 แสดงผลของสารละลายวิตามินซีและสารละลายไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือทีมีต่อการสร้างสารฟีนอลิกรวมในตน้อ่อนทานตะวนั ซึงจะเห็นไดว้่าวิตามินซีเขม้ขน้ 25 มก/ลิตร สามารถกระตุน้ให้ตน้อ่อนอายุ                 5 วนั สร้างสารฟีนอลิกรวมได้สูงสุดในปริมาณ .  มก/กรัม นําหนักสด ส่วนสารละลายไคโตซานจากกากเห็ด                 หลินจือเข้มข้น .  มก/ลิตร สามารถเหนียวนําให้ต้นอ่อนทานตะวนัอายุ  วนั มีการสร้างสารฟีนอลิกรวมสูงสุด                         .  มก/กรัม นาํหนักสด ซึงจะเห็นไดว้่าสารละลายวิตามินซีมีความสามารถในการกระตุน้ให้ตน้อ่อนทานตะวนัสร้าง            สารฟีนอลิกรวมไดดี้กวา่สารละลายไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ ซึง Pérez-Balibrea et al. (2011) รายงานไวว้า่สารละลายไคโตซานจากเปลือกปูไม่มีผลในการกระตุน้การสร้างฟีนอลิกในตน้อ่อนทานตะวนั แต่ทงันี Cho et al. ( ) รายงานวา่ไคโตซานสามารถกระตุน้ให้ตน้อ่อนทานตะวนัสร้างพฤกษเคมีไดสู้งขึนมาว่าจะเป็นสารในกลุ่มฟีนอลิก เมลาโทลิน และไอโซฟลาโวน การทดสอบความสามารถในการกระตุน้การสร้างพฤกษเคมีในงานวจิยันีจะเห็นไดว้า่ทงัวติามินซีและไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือสามารถกระตุน้การสร้างสารประกอบในกลุ่มฟีนอลิกไดดี้กวา่ชุดควบคุม แต่ทงันีหลงัจากนีปริมาณของสารในกลุ่มฟีนอลิกจะลดลงทงันีเนืองจากสารในกลุ่มฟีนอลิกไดถู้กเปลียนไปเป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Vogt, 2010)  

     ภาพท ี1 ปริมาณฟีนอลิกรวมในตน้อ่อนทานตะวนั (A) กระตุน้ดว้ยวติามินซี (B) ไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือแถบ                 ค่าความคลาดเคลือนแสดงความคาดเคลือนมาตรฐาน SE (n=3)   พฤกษเคมีแสดงคุณสมบติัในการตา้นออกซิเดชนัโดยมีฤทธิในการกาํจดัอนุมูลอิสระโดยเฉพาะอย่างยิงสารในกลุ่มฟีนอลิกและพอลิฟีนอลซึงคุณสมบติัในการตา้นอนุมูลอิสระส่งผลต่อความสามารถในการป้องกนัและรักษาโรคหวัใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งบางชนิด และโรคทีเกิดจากภาวะเครียดออกซิเดชนั (Capanoglu, 2010) การตรวจวดความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัสามารถทาํไดห้ลายวิธี แต่ในงานวิจยันีซึงเป็นการศึกษาผลเบืองตน้ของการกระตุน้การสร้างพฤกษเคมีในตน้อ่อนทานตะวนัในสภาวะปลูกทีไม่เหมาะสมจึงเลือกใชร้้อยละความสามารถในการยบัยงั DPPH เพือดูแนวโน้ม
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ของฤทธิการตา้นออกซิเดชนัเท่านนั จากผลการทดลองพบวา่ตน้อ่อนทานตะวนัอาย ุ9 วนั มีความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระไดสู้งสุด นอกจากนีพบวา่ตน้อ่อนทีกระตุน้ดว้ยนาํมีค่าความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระร้อยละ .  ซึงสูงกวา่ตน้อ่อนทีกระตุน้ดว้ยวิตามินซี ส่วนตน้อ่อนทีกระตุน้ดว้ยไคโตซาน 0.2 มก/ลิตร ให้ค่าความสามารถในการยบัยงัอนุมูลอิสระร้อยละ .  (ดงัแสดงในภาพที 2) แต่ทงันี Cho et al. (2008) ไดใ้ชไ้คโตซานมาเป็น elicitor ในการกระตุน้การสร้างพฤกษเคมีในตน้อ่อนทานตะวนัในสภาวะทีเหมาะสมพบวา่ไคโตซานทีมีนาํหนกัโมเลกุล 28 กิโลดาลตนั เขม้ขน้ร้อยละ 1 ให้ผลร้อยละการยบัยงัฤทธิอนุมูล DPPH ไดสู้งถึง 48.93 ซึงยืนยนัให้เห็นว่าไคโตซานสามารถใชเ้ป็น elicitor ได ้แต่ไม่เหมาะทีจะใชใ้นสภาวะทนต่ออุณหภูมิตาํ  

      ภาพท ี2 ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระโดยวธีิ DPPH (A) กระตุน้ดว้ยวติามินซี (B) ไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ    แถบค่าความคาดเคลือน แสดงความคาดเคลือนมาตรฐาน SE (n=3)   ปริมาณคลอโรฟิลลเ์ป็นตวับ่งชีความสามารถในการสงัเคราะห์แสง ซึงจะเกียวขอ้งกบัการเจริญของพืชและใชเ้ป็นดัชนีบ่งบอกถึงการทนต่อสภาวะแวดลอ้มทีไม่เหมาะสมเนืองจากเมือพืชเจริญในสภาพทีไม่เหมาะสมจะทาํให้ปริมาณคลอโรฟิลลซึ์งส่งให้การเจริญของพืชลดลง (Sudhir and Murthy, 2004) งานวิจยันีเก็บตวัอยา่งตน้อ่อนมาวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลลไ์ดเ้ก็บทงัส่วนใบและลาํตน้รวมกนัเพือเปรียบเทียบกบันาํหนกัสดของตน้อ่อน จากภาพที 3A จะเห็นไดว้า่ตน้อ่อนทีถูกกระตุน้ดว้ยวติามินซีอาย ุ5 วนั จะมีปริมาณสูงสุดหลงัจากนนัปริมาณคลอโรฟิลลจ์ะลดลงเนืองจากส่วนของลาํตน้มีความสูงเพิมขึนจึงทาํให้นาํหนกัรวมของตน้อ่อนเพิมขึนทาํให้ปริมาณคลอโรฟิลลที์วิเคราะห์ไดมี้ค่าตาํลง แต่เมือพืนทีใบเพิมขึนจึงทาํใหค้่าคลอโรฟิลลมี์ปริมาณสูงขึน ส่วนภาพที 3B เป็นค่าปริมาณคลอโรฟิลลที์วเิคราะห์จากตน้อ่อนทีถูกกระตุน้ด้วยสารละลายไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ ซึงมีการเจริญไม่ดีเท่าต้นอ่อนทีถูกกระตุ ้นด้วยวิตามินซีจึงมีปริมาณคลอโรฟิลลน์อ้ยกวา่ และเมือตน้อ่อนสามารถเจริญขึนมาไดใ้บจะเริมมีขนาดใหญ่ขึนในวนัที 9 จึงทาํใหป้ริมาณคลอโรฟิลล์สูงขึน หากคลอโรฟิลลส์ามารถเป็นตวับ่งชีทีดีของการเจริญของตน้อ่อนทานตะวนัในสภาพอุณหภูมิตาํสารละลายวติามินซีทีใชใ้นการทดลองนีสามารถใชเ้ป็น elicitor เพือใหส้ามารถปลูกในสภาพฤดูหนาวของภาคเหนือในประเทศไทยได ้อายกุารเก็บเกียวทานตะวนัสําหรับบริโภคนิยมเก็บในช่วงอายุ 7 วนั ดงันันสารละลายวิตามินซีเขม้ขน้ 25 มก/ลิตร จึงน่าจะเป็นตวัเลือกทีดีทีสุดของเกษตรกร  
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      ภาพท ี3 ปริมาณคลอโรฟิลลใ์นตน้อ่อนทานตะวนั (A) กระตุน้ดว้ยวติามินซี (B) ไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ แถบค่า     ความคลาดเคลือน แสดงความคาดเคลือนมาตรฐาน SE (n=3)  สรุปผลการวจิัย  ผลการศึกษาทีไดจ้ากงานวจิยันีแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้ในทางทีเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกตน้อ่อนทานตะวนัเพือลดตน้ทุนในการผลิตตน้อ่อนในช่วงฤดูหนาวของแถบจงัหวดัทางภาคเหนือของประเทศไทย การเลือกใช้สารละลายวิตามินซีเป็น elicitor ในการกระตุน้การสร้างพฤกษเคมีซึงทาํให้ตน้อ่อนทานตะวนัมีการเจริญไม่แตกต่างจากสภาวะปกติมากนกัอีกทงัยงัคงมีอายกุารเก็บเกียวไดใ้นช่วงวนัที 7-9 ไดต้น้อ่อนทานตะวนัทีไม่สูงจนทาํให้เกิดอุปสรรคในการบริโภค สาํหรับไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือนนัไม่เหมาะทีจะใชใ้นสภาพปลูกทีใชใ้นการทดลองนี เนืองจากให้ตน้อ่อนทานตะวนัทีการเจริญชา้กวา่ตน้อ่อนทีกระตุน้ดว้ยวติามินซี แต่ทงันีไคโตซานจากกากเห็ดหลินจืออาจจะใชไ้ดดี้ในการกระตุน้พฤกษเคมีในตน้อ่อนชนิดอืน และ/หรือในสภาพปลูกทีต่างงานวิจยันี แต่ทงันีงานวิจยันียงัคงตอ้งยืนยนัคุณค่าของสารตา้นออกซิเดชนัทีไดจ้ากสารออกฤทธิทางชีวภาพชนิดอืนเพอืยนืยนัการเป็น super food ของตน้อ่อนทานตะวนัต่อไป  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีเป็นส่วนหนึงของงานวจิยัทีไดรั้บทุนสนบัสนุนการวจิยัจากสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติปี 2560  เอกสารอ้างองิ Ali, M.B., Yu, K.W., Hahn, E.J. and Paek, K. Y. 2006. Methyl jasmonate and salicylic acid elicitation induces ginsenosides accumulation, enzymatic and non-enzymatic antioxidant in suspension culture Panax ginseng roots in bioreactors. Plant Cell Repor t 25: 613-620. Andarwulan, N. and Shetty, K. 1999. Improvement of pea (Pisum sativum) seed vigour response by fish protein hydrolysates in combination with acetyl salicylic acid. Process Biochemistry 35: 159–165. Battino, M., Beekwilder J., Denoyes-Rothan, B., Laimer, M., McDougall G.J. and Mezzetti B. 2009. Bioactivities of berries relevant to human health. Nutr ition Reviews 67: 145-150. Brader, G., Tas, E. and Palva E. T. 2001. Jasmonate-dependent induction of indole glucosinolates in Arabidopsis by culture filtrates of the nonspecific pathogen Erwinia carotovora. Plant Physiology 126: 849-860. 

0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6

5 days 7 days 9 days 12 days

ปริมาณ
คลอโร

ฟิลล์ (ม
ก/ก นาํ

หนักส
ด)

(A)

control Vitamin C 25 mg/L Vitamin C 50 mg/LVitamin C 75 mg/L Vitamin C 100 mg/L

00.20.40.60.81
1.21.41.6

5 days 7 days 9 days 12 days

ปริมาณ
คลอโร

ฟิลล์ (
มก/ก น

าํหนักส
ด)

(B)

control 0.2 mg/L chitosan 0.4 mg/L chitosan0.6 mg/L chitosan 0.8 mg/l chitosan 1.0 mg/L chitosan



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   54 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

Bradford, K. J.  1986.  Manipulation of seed water relations via osmotic priming to improve germination under stress conditions. Horticultural Science 21: 1105–1112. Burguieres, E., McCue, P., Kwon, Y-I. and Shetty, K. 2007. Effect of vitamin C and folic acid on seed vigour response and phenolic-linked antioxidant activity. Bioresource Technology 98: 1393-1404. Cao, S. F. , Hu, Z. C.  and Wang, H. O.  ( 2009)  Effect of salicylic acid on the activities of antioxidant enzymes and phenylalanine ammonia- lyase in cucumber fruit in relation to chilling injury.  The J ournal of Hor ticultural Science & Biotechnology 84: 125-130. Capanoglu, E. 2010. The potential of priming in food production. Trends in Food Science & Technology 21: 399-407. Cervato, G., Carabelli M., Gervasio, S. Cittera, A., Cazzola, R. and Cestaro, B. 2000. Antioxidant properties of Oregano (Origanum vulgare) leaf extracts. Journal of Food Biochemistry 24: 453-465. Cho, M.H., No, H.K. and Prinyawiwatkul, W. 2008. Chitosan Treatments affect growth and selected quality of sunflower sprouts. Journal of Food Science 73(1): s70-s77 Dixon, R.A. and Paiva, N. L. 1995. Stress-induced phenylpropanoid metabolism. Plant Cell. 7: 1085-1097. Elwan, M. W. M. , and El-Hamahmy, M. A. M.  2009.  Improved productivity and quality associated with salicylic acid application in greenhouse pepper. Scientia Hor ticulturae 122: 521-526. Fumagalli, F., Rossoni, M., Iriti, M., Di Gennaro, A., Faoro, F., Borroni, E., Borco, M., Scienza, A., Sala A. and Folco G. 2006. From field to health: a simple way to increase the nutraceutical content of grape as shown by nodependent vascular relaxation. Journal of Agr icultural and Food Chemistry 54: 5344-5349. Hokkanen, A.T., Kokko, H.I., Buchala, A.J., Mcdougal,l G.J., Stewart, D., Kärenlampi, S.O. and Karjalainen, R.O. 2007. Benzothiadiazole induces the accumulation of phenolics and improves resistance to powdery mildew in strawberries. Journal of Agr icultural and Food Chemistry 55: 1862-1870. Horii, A. , McCue, P.  and Shett, K.  2007.  Seed vigour studies in corn, soybean and tomato in response to fish protein hydrolysates and consequences on phenolic-linked responses. Bioresource Technology 98: 2170–2177. Huang, R. , Xia R. , Lu Y. , Hu L. , and Xu Y.  2008.  Effect of pre-harvest salicylic acid spray treatment on post- harvest antioxidant in the pulp and peel of ‘Cara cara’ navel orange (Citrus sinenisis L. Osbeck). Journal of the Science of Food and Agr iculture 88: 229-236. Iriti, M., Rossoni, M., Borgo, M., and Faoro, F. 2004. Benzothiadiazole enhances resveratrol and anthocyanin biosynthesis in grapevine, meanwhile improving resistance to Botrytis cinerea.  Journal of Agr icultural and Food Chemistry 52(14): 4406-4413. Mahdavi, B. and Rahimi, A. 2013. Seed priming with chitosan improves the germination and growth performance of ajowan (Carum copticum) under salt stress. EurAsian J ournal of BioSciences 7: 69-76. Liu, J. , Tiana, S. , Menga, X.  and Xu, Y.  2007.  Effects of chitosan on control of postharvest diseases and physiological responses of tomato fruit. Postharvest Biology and Technology 44(3): 300-306. Pérez-Balibrea, S. , Moreno, D.A.  and Garćia-Viguera, C.  2011.  Improving the phytochemical composition of broccoli sprouts by elicitation. Food Chemistry 129: 35-44.  
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ฤทธิชีวภาพของสารสกัดจากใบทุเรียนเทศทมีีต่อ ปลวกใต้ดินสายพนัธ์ุ Coptotermes curvignathus Bioactivity of Annona muricata Leaf Extr acts against  Subter ranean Termite, Coptotermes curvignathus 
 พชัราภรณ์ วาณิชยป์กรณ์* ยนืยง วาณิชยป์กรณ์ นพรัตน์ ชาํนาญกิจ และ ภูริพฒัน์ แท่นดี Patcharaporn Vanichpakorn*, Yuenyong Vanichpakorn, Nopparat chamnankit and Puripat Thandee    บทคัดย่อ   ปลวกใตดิ้น Coptotermes curvignathus เป็นศตัรูสาํคญัของตน้ยาง ทาํลายโดยกดักินส่วนรากและโคนตน้ทีอยูใ่ต้ผิวดิน และกดักินต่อไปภายในลาํตน้จนเป็นโพรง ทาํให้ยางยนืตน้ตาย การใชส้ารสกดัจากพืชเป็นทางเลือกของการควบคุมปลวกทีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม สามารถช่วยลดการใชส้ารเคมีเกษตร จึงทาํการทดสอบพิษทางการกิน พิษทางการรม และฤทธิไล่ของสารสกดั 4 ชนิดจากใบทุเรียนเทศ ไดแ้ก่สารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต  อะซิโตน และเอทานอล ความเขม้ขน้ 5 % (นาํหนกั/ปริมาตร) ทีมีต่อปลวกใตดิ้น C. curvignathus รวมทงัตรวจสอบสารพฤกษเคมีทีเป็นองคป์ระกอบของสารสกดัทงั 4 ชนิด ผลการทดสอบพบวา่ สารสกดัอะซิโตนมีพิษทางการกินและพิษทางการรมสูงสุด ซึงพบอตัราการตายสะสมของปลวก 98.75 และ 92.50% ตามลาํดบั ทีเวลา 7 วนัหลงัการทดสอบ ส่วนสารสกดัทีเหลือมีพษิทางการกินสูงเช่นกนั (88.75-97.50%) และมีพิษทางการรมปานกลางถึงสูง (63.33-81.25%) นอกจากนีสารสกดัทงั 4 ชนิดยงัมีฤทธิไล่ปลวกปานกลาง (56.61-73.95%) โดยสารสกัดเอทานอลมีฤทธิไล่ปลวกสูงสุด ส่วนสารพฤกษเคมีทีเป็นองคป์ระกอบของสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ ไดแ้ก่ สารในกลุ่มฟลาโวนอยด ์เทอร์พีนอยด ์และแอลคาลอยด์ ในขณะทีสารสกดัอะซิโตน เอทิลอะซิเตต และเอทานอล พบสารทีเป็นองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สารในกลุ่มแอนทราควโินน ฟลาโวนอยด์  ซาโปนิน และแอลคาลอยด ์จากผลการทดสอบอาจสรุปไดว้า่ทุเรียนเทศเป็นพืชทีมีศกัยภาพในการใชเ้ป็นทางเลือกเพอืควบคุมปลวกใตดิ้นสายพนัธ์ุ C. curvignathus   คําสําคัญ: ฤทธิชีวภาพ, ทุเรียนเทศ, ปลวก Coptotermes curvignathus, สารพฤกษเคมี       

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบลทุ่งใหญ่  อาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช  Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thungyai Sub-district, Thungyai District, Nakhon Si Thammarat Province 80240, Thailand * ผูนิ้พนธ์ประสานงาน ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): pvanich@gmail.com 
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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  บทนํา  ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยาง จังหวดันครศรีธรรมราช เริมประสบปัญหาการเข้าทําลายของปลวกใต้ดิน Coptotermes curvignathus (Isoptera: Rhinotermitidae)  ซึงเป็นปลวกชนิดเดียวทีทาํลายตน้ยางทีมีชีวิต ปลวกชนิดนีกดักินตน้ยางทุกระยะการเจริญเติบโต โดยกดักินรากและโคนตน้ทีอยูใ่ตผิ้วดิน และกดักินต่อไปภายในลาํตน้จนเป็นโพรง ทาํให้ตน้ยางยืนตน้ตายในทีสุด ปลวกชนิดนีเพิมปริมาณอยา่งรวดเร็วในสภาพอากาศร้อนและชืน    จึงสร้างความเสียหายต่อตน้ยางไดม้ากและรวดเร็ว การใชส้ารเคมีเป็นวธีิทีเกษตรกรนิยมปฏิบตัิในการควบคุมปลวกใตดิ้น เนืองจากใหผ้ลในการควบคุมปลวกอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการใชส้ารเคมีอย่างต่อเนือง ก่อให้เกิดพิษตกคา้งของสารเคมีในสิงแวดลอ้ม   รวมทงัก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยแ์ละสิงมีชีวิตทีมีประโยชน์อืนๆ ดว้ยความตระหนักถึงพิษภยัจากการใช้สารเคมี จึงมีความจาํเป็นเร่งด่วนในการหาทางเลือกเพือการควบคุมปลวกทีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม   การใช้สารธรรมชาติจากพืชในรูปสารสกัด (crude extract) เป็นทางเลือกของการควบคุมแมลงศัตรูพืชทีมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภยัต่อผูใ้ชแ้ละสิงแวดลอ้ม เนืองจากสารสกดัจากพืชมีคุณสมบติัสลายตวัเร็ว จึงมีความเป็นพิษต่อสัตวเ์ลือดอุน่ตาํ สารสกดัจากพืชออกฤทธิต่อแมลงศตัรูพืชในหลายลกัษณะ เช่น มีฤทธิฆ่าแมลง ไล่แมลง ยบัยงัการวางไข่ หรือยบัยงัการกินอาหารของแมลง (Adeyemi, 2010) จากรายงานวจิยัพบวา่สารสกดัจากพืชหลายชนิดมีประสิทธิภาพในการควบคุมปลวกใตดิ้น เช่น นอ้ยหน่า ตะไคร้หอม ผกากรอง (Acda, 2014 ) เป็นตน้ เนืองจากประเทศไทยมีความหลากหลายของพนัธุกรรมพืช การคน้หาพชืชนิดใหม่ๆเพอืเป็นทางเลือกของการควบคุมปลวกใตดิ้นทีเหมาะสมกบัทอ้งถินและมีตน้ทุนตาํ จึงเป็นงานวจิยัทีน่าสนใจ  ทุเรียนเทศ (Annona  muricata L.) เป็นพืชในวงศ ์Annonaceae มีถินกาํเนิดอยูใ่นอเมริกากลาง สาํหรับประเทศไทยมีการปลูกแพร่กระจายในภาคใตเ้พือรับประทานผลสด ทุเรียนเทศมีฤทธิทางเภสัชวิทยาหลากหลาย เช่น สารสกดัจากส่วน



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   58 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ใบ เมล็ด และ ลาํตน้ มีฤทธิในการต่อตา้นไวรัส และเซลลม์ะเร็ง ใบของทุเรียนเทศมีการนาํมาใชเ้ป็นยาระงบัประสาท รากและเปลือก นาํมาทาํเป็นชาชงดืมแกอ้าการเครียด ช่วยลดอาการเจ็บปวดและลดการเกร็ง ผลสุกช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน ผลดิบใชรั้บประทานเพอืรักษาโรคบิด เมล็ดนาํมาใชใ้นการสมานแผลและห้ามเลือด (Omena et al., 2007) นอกจากนีสารสกดัจากใบและเมล็ดทุเรียนเทศยงัมีฤทธิควบคุมแมลงศตัรูหลายชนิด เช่น ดว้งถวัเขียว (Adeoye and Ewete, 2010) ดว้งงวงขา้ว (Vanichpakorn et al., 2014) เป็นตน้ เนืองจากทุเรียนเทศเป็นพืชทีมีการนํามาใช้ประโยชน์น้อย รวมทังยงัไม่มีรายงานวิจยัเกียวกบัฤทธิชีวภาพของสารสกดัจากใบทุเรียนเทศในการควบคุมปลวกใตดิ้น C. curvignathus ดงันนัในการทาํวิจัยครังนี จึงมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาฤทธิฆ่าแมลงและฤทธิไล่แมลงของสารสกัดจากใบทุเรียนเทศทีมีต่อปลวก C. curvignathus ในสภาพห้องปฏิบัติการ รวมทงัศึกษาชนิดของสารพฤกษเคมีทีเป็นองค์ประกอบของสารสกัด เพือเป็นฐานขอ้มูลในการนาํสารสกดัจากใบทุเรียนเทศไปประยกุตใ์ชค้วบคุมปลวกใตดิ้นในสวนยางต่อไป  วธิีการทดลอง . การเพาะเลยีงปลวกใต้ดนิ C. curvignathus   เก็บรวบรวมปลวกใตดิ้น C. curvignathus โดยใชก้บัดกัถงันาํเจาะรูรอบดา้นพร้อมทงัใส่ไมย้างลงในถงัเป็นเหยอืล่อปลวก ปิดฝาถงั นาํกบัดกัฝังดินในแปลงยางของคณะเกษตรศาสตร์ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นเวลา  เดือน ขดุกบัดกัทีมีปลวกมาเลียงในกล่องพลาสติกสีดาํขนาด 45 x 65 x 35 เซนติเมตร (กวา้ง x ยาว x สูง) ในหอ้งปฏิบติัการทีอุณหภมิู 25 องศาเซลเซียส ความชืนสัมพทัธ์ 90% ในสภาพมืด ให้นาํเพือรักษาสภาพความชืนให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของปลวก  2. การเตรียมสารสกัดจากใบทุเรียนเทศ  เก็บรวบรวมใบแก่ของทุเรียนเทศ ลา้งทาํความสะอาด หนัเป็นชินเลก็ๆ ผึงลมจนแหง้ แลว้บดใหเ้ป็นผงละเอียด ทาํการสกัดสารออกฤทธิด้วยวิธีแช่ยุ่ย (maceration)โดยชงัผงใบทุเรียนเทศ 100 กรัม แช่ในตวัทาํละลายปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต อะซิโตน  หรือเอทานอล ปริมาตร 500 มิลลิลิตร โดยแช่แยกกนัเป็นเวลา 7 วนั เมือครบกาํหนด กรองสารโดยผา่น Buchner funnel นาํสารละลายทีกรองได ้มาลดปริมาตรจนแหง้ดว้ยเครืองระเหยแหง้สุญญากาศ (rotary evaporator) เก็บสารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต อะซิโตน และเอทานอล ทีได้ซึงมีนําหนัก 5.25, 9.54, .  และ .  กรัม ตามลาํดบั ไวใ้นตูเ้ยน็ เพือรอการทดสอบกบัปลวก C. curvignathus ต่อไป  3. การทดสอบฤทธิฆ่าปลวกของสารสกดัจากใบทุเรียนเทศ .  พษิทางการกิน  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) จํานวน 5 สิงทดลองๆละ  ซํา ทดสอบโดยวิธีบงัคบักิน (force feeding method)  ดดัแปลงจากวิธีของ Sharma and Raina (1998) โดยหยดสารละลายของสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต อะซิโตน และเอทานอล ความเขม้ขน้ 5% (นาํหนกั/ปริมาตร) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงบนกระดาษกรองขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 9 เซนติเมตร ทีผา่นการอบทีอุณหภมิู  องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชวัโมงและชงันาํหนกั เมือกระดาษกรองแห้ง ใส่กระดาษกรองในจานเพาะเชือ แลว้ยา้ยปลวกงานจาํนวน  ตวั ทีผ่านการอดอาหารเป็นเวลา 4 ชวัโมง ลงบนกระดาษกรอง กระดาษกรองทีหยดดว้ยตวัทาํละลายอะซิโตนเพียงอยา่งเดียวคือชุดควบคุม หยดนาํกลนัลงในจานเพาะเชือทีมีสารสกดัและชุดควบคุม -  หยดทุกวนั เพือให้ความชืนแก่ปลวก นาํจานเพาะเชือทีมีปลวกทดสอบเก็บในทีมืด บนัทึกผลการตายของปลวกทุกวนัเป็นเวลา  วนั แลว้คาํนวณเปอร์เซ็นต์การตายของปลวกตามวิธีของ Niber (1994) เมือเสร็จสินการทดสอบนาํกระดาษกรองมาอบและชงันาํหนกั แลว้คาํนวณการกินกระดาษของปลวก (%) ตามวิธีของ Simmonds et al. (1990) 
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 การตายของแมลง (%) = (จาํนวนแมลงทีตาย/จาํนวนแมลงทงัหมด) x 100    การกินกระดาษของปลวก (%) = (W1- W2) x 100 / W2  W1 = นาํหนกักระดาษก่อนการทดสอบ W2 = นาํหนกักระดาษหลงัการทดสอบ   .  พษิทางการรม วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จาํนวน 5 สิงทดลองๆละ 4 ซาํ ใชก้ารทดสอบดดัแปลงจากวิธีของ Raina et al. (2007) โดยอบกระดาษกรองขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 5.5 เซนติเมตร และชงันาํหนกั นาํกระดาษกรองทีอบแลว้ใส่ในจานเพาะเชือเพอืเป็นอาหารของปลวก แลว้ยา้ยปลวกงานจาํนวน 20 ตวัลงบนกระดาษกรอง นาํจานเพาะเชือทีมีปลวกทดสอบใส่ในกน้ภาชนะพลาสติกปริมาตร 950 มิลลิลิตร หยดสารละลายของสกดัแต่ละชนิดความเขม้ขน้ 5% ปริมาตร  มิลลิลิตร ลงบนกระดาษกรองขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 9 เซนติเมตร เมือกระดาษกรองแหง้ นาํมาติดใตฝ้าภาชนะพลาสติกดว้ยเยอืกาว แลว้ปิดฝาใหแ้น่น ใชก้ระดาษกาวยน่พนัรอบฝาภาชนะอีกครัง ชุดควบคุมคือกระดาษกรองทีผา่นการหยดดว้ยตวัทาํละลายอะซิโตนเพียงอยา่งเดียว นาํภาชนะพลาสติกทีมีปลวกทดสอบเก็บในทีมืด หยดนาํกลนั -  หยดในจานเพาะเชือทีมีปลวกทุกวนั บนัทึกจาํนวนปลวกทีตายหลงัการทดสอบทุกวนัเป็นเวลา 7 วนั คาํนวณเปอร์เซ็นต์การตายของปลวกตามวิธีของ Niber (1994) เมือเสร็จสินการทดสอบ นาํกระดาษกรองมาอบและชงันาํหนัก แลว้คาํนวณการกินกระดาษของปลวก (%) ตามสมการดงักล่าวแลว้ขา้งตน้ . การทดสอบฤทธิไล่ปลวกของสารสกัดจากใบทุเรียนเทศ  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จาํนวน 4 สิงทดลองๆละ 4 ซาํ ใชก้ารทดสอบแบบมีตวัเลือก (choice trial) ดดัแปลงจากวธีิของ Obeng-Ofori et al. ( ) โดยตดักระดาษกรองเส้นผ่าศูนยก์ลาง 9 เซนติเมตรออกเป็นสองส่วนเท่ากนั หยดสารสกดัแต่ละชนิดความเขม้ขน้ 5% ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตรลงบนกระดาษกรองส่วนแรก และหยดตวัทาํละลายอะซิโตนบนกระดาษกรองส่วนทีสอง (ชุดควบคุม) เมือกระดาษกรองแห้ง ใชส้กอตเทปยึดกระดาษกรองทงัสองส่วนเป็นวงกลมเหมือนเดิม แลว้ใส่กระดาษกรองในจานเพาะเชือ ยา้ยปลวกงานจาํนวน 20 ตวั ลงบนตรงกลางของกระดาษกรอง บนัทึกจาํนวนปลวกบนกระดาษกรองทงัสองส่วน ทีเวลา 1, 3, 4, 24 และ 72 หลงัการทดสอบ แลว้คาํนวณอตัราการไล่แมลงตามวิธีของ Liu el al. ( ) ดงัสมการ    อตัราการไล่แมลง (%) = (C-E) x 100 /T  C = จาํนวนแมลงบนกระดาษกรองดา้นทีไม่ใชส้าร   E = จาํนวนแมลงบนกระดาษกรองดา้นทีใชส้าร    T = จาํนวนแมลงทงัหมด 5. การตรวจสอบสารพฤกษเคมเีบืองต้น  ทาํการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบืองตน้ของสารสกดัหยาบจากใบทุเรียนเทศจาํนวน 5 กลุ่มโดยใชป้ฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน (รัตนา, 2547; Trease and Evans, 2002) ซึงมีวธีิการตรวจสอบดงันี  .  การตรวจสอบเทอร์พีนอยด์ ใชก้ารทดสอบซาลโควสกี (Salkowski test) โดยชงัสารสกดัหนกั 0.2 กรัม เติมคลอโรฟอร์มปริมาตร  2 มิลลิลิตร จากนันค่อยๆเติมกรดซัลฟิวริกเขม้ขน้ปริมาตร 2 มิลลิลิตร หากเกิดสีนาํตาลแดงขึนระหวา่งรอยต่อของสารละลายแสดงวา่พบเทอร์พีนอยด ์ .  การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ ชงัสารสกดัหนกั .  กรัม แลว้เติมสารละลายเอทานอล 50% ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ใส่ลวดแมกนีเซียมชินเล็กๆลงไป 2-3 ชิน นาํไปตม้ และหยดกรดไฮโดรคลอริกเขม้ขน้ หากไดส้ารละลายสีเหลือง ส้ม หรือแดง แสดงวา่พบฟลาโวนอยด ์
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.  การตรวจสอบซาโปนิน ใชก้ารทดสอบฟอง โดยชงัสารสกดัหนกั 0.2 กรัม เติมนาํกลนั 5 มิลลิลิตร นาํไปตม้ให้เดือด แลว้กรอง เติมนาํกลนัปริมาตร 2-3 มิลลิลิตรลงในสารละลายทีไดจ้ากการกรอง เขยา่อยา่งแรง หากมีฟองเกิดขึนแสดงวา่พบซาโปนิน  .  การตรวจสอบแอนทราควิโนน ชงัสารสกดัหนกั 0.2 กรัม แลว้เติมสารละลายของกรดซลัฟิวริกความเขม้ขน้ 10% ปริมาตร 10 มิลลิลิตร นาํไปอุ่นบนเครืององันาํ (water bath) 5 นาที แลว้กรอง ปล่อยใหส้ารละลายเยน็ลงทีอุณหภมิูหอ้ง สกดัดว้ยคลอโรฟอร์ม เติมสารละลายแอมโมเนียความเขม้ขน้ 10 % 2-3 หยด สังเกตสีชมพูแดงทีเกิดขึนแสดงวา่พบแอนทราควโินน  .  การตรวจสอบแอลคาลอยด์ ชงัสารสกดัหนัก 0.2 กรัม เติมสารละลายกรดซลัฟิวริกความเขม้ขน้ % ปริมาตร 15 มิลลิลิตร นาํไปอุ่น 2-3 นาที แลว้กรอง หยดนาํยาดราเจนดอร์ฟ (Dragendorff’s reagent) ลงในของเหลวทีไดจ้ากการกรอง หากมีตะกอนสีสม้แดงแสดงวา่พบแอลคาลอยด ์6. การวิเคราะห์ข้อมูล  นาํขอ้มูลเปอร์เซ็นตก์ารตาย เปอร์เซ็นตก์ารไล่ปลวก และเปอร์เซ็นตก์ารกินกระดาษของปลวก มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ และเปรียบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี Duncan's  Multiple Range Test (DMRT) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS (V. 20)  ผลการทดลองและวจิารณ์ผล พิษทางการกิน  ในวนัแรกของการทดสอบไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างสิงทดลอง สารสกดัทงั 4 ชนิดมีพิษทางการกินต่อปลวก C. curvignathus ตาํ พบการตายของปลวก 6.25–11.25%  ผลการทดสอบในวนัที 3, 5 และ 7 เป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัยิงทางสถิติระหวา่งกลุ่มสิงทดลองทีใชส้ารสกดักบัชุดควบคุม แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างสารสกดั และพิษทางการกินของสารสกดัยงัเพิมขึนตามระยะเวลาทีใชท้ดสอบ สารสกดัอะซิโตนและเอทิลอะซิเตต มีพิษทางการกินสูงสุด พบการตายสะสมของปลวกเท่ากบั 98.75% ในวนัที 7 หลงัการทดสอบ   รองลงมาไดแ้ก่ สารสกดัเอทานอล (97.50%) และ ปิโตรเลียมอีเทอร์ (88.75%)  ตามลาํดบั นอกจากนีไม่พบการตายของปลวก C. curvignathus ในชุดควบคุม (Table 1) Table 1 Cumulative percentage of mortality of C. curvignathus in force feeding method with filter paper treated with 4 extracts of A. muricata leaf 
Extract Mortality (mean ± SE, %)1 1 d 3 d 5 d 7 d Petroleum ether 8.75±5.43 66.25±6.57a 78.75±9.65a 88.75±5.54a Ethyl acetate 6.25±2.39 73.75±7.18a 95.00±3.53a 98.75±1.25a Acetone 10.50±4.56 77.50±11.99a 96.25±1.25a 98.75±1.25a Ethanol 11.25±4.27 75.00±6.77a 96.25±3.75a 97.50±2.50a Control 0.00±0.00 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 1 Mortality within a column followed by the same letter are not significantly different at P < 0.01 by  DMRT  
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เมือพิจารณาการกินกระดาษของปลวกหลงัการทดสอบพิษทางการกิน พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัยงิทางสถิติระหวา่งกลุ่มสิงทดลองทีใชส้ารสกดักบัชุดควบคุม   สิงทดลองทีใชส้ารสกดัอะซิโตน มีการกินกระดาษของปลวกตาํสุด 1.75% รองลงมาไดแ้ก่ สิงทดลองทีใช้สารสกัดเอทานอล เอทิลอะซิเตต และปิโตรเลียมอีเทอร์ ตามลาํดับ ในขณะทีสิงทดลองชุดควบคุม มีการกินกระดาษของปลวกสูงสุด 9.25% (Table 2) Table 2 Paper consumption of C. curvignathus in force feeding method with filter paper treated with 4 extracts of A. muricata leaf after 7 days Extract Consumption (mean ± SE, %)1 Petroleum ether 4.00±1.291b Ethyl acetate 3.75±1.38b 
Acetone 1.75±0.50b 
Ethanol 2.00±1.00b 
Control 9.25±1.03a 

1 Mortality within a column followed by the same letter are not significantly different at P < 0.01 by  DMRT  พิษทางการรม  สารสกดัทงั 4 ชนิดมีพิษทางการรมต่อปลวก C. curvignathus ตาํมาก  (2.50-8.75%) ในวนัแรกของการทดสอบ และไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหวา่งสิงทดลอง แต่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติระหวา่งกลุ่มสิงทดลองทีใชส้ารสกดักบัชุดควบคุม ในวนัที 3, 5 และ 7 หลงัการทดสอบ อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างสารสกัด และยงัพบว่าพิษทางการรมของสารสกัดทงั 4ชนิดเพิมขึนตามระยะเวลาทีใช้ทดสอบ โดยสารสกัดอะซิโตนมีพิษทางการรมสูงสุด พบการตายสะสมของปลวกเท่ากบั 32.50, 57.50 และ 92.50% ตามลาํดบั รองลงมาไดแ้ก่ สารสกดัเอทิลอะซิเตต ปิโตรเลียมอีเทอร์ และ เอทานอล ตามลาํดบั นอกจากนีไม่พบการตายของปลวกในสิงทดลองชุดควบคุม (Table 3) Table 3 Cumulative percentage of mortality of C. curvignathus in fumigant toxicity test with 4 extracts of A. muricata leaf 
Extract Mortality (mean ± SE, %)1 1 d 3 d 5 d 7 d Petroleum ether 5.00±3.54 23.75±8.99ab 48.75±20.45a 77.50± 6.52a Ethyl acetate 8.75±5.15 22.50±9.24ab 51.25±17.12a 81.25±9.66a Acetone 2.50±2.50 32.50±3.23a 57.50±8.54a 92.50±4.79a Ethanol 3.75±2.39 18.75±8.26ab 33.75±7.47ab 63.33±10.93a Control 0.00±0.00 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 1 Mortality within a column followed by the same letter are not significantly different at P <0.01 by  DMRT  ผลการกินกระดาษของปลวกหลงัเสร็จสินการทดสอบพิษทางการรม พบวา่  สิงทดลองทีใชส้ารสกดัอะซิโตนพบการกินกระดาษของปลวกตาํสุดเท่ากบั 10.52 % แตกต่างจากสิงทดลองชุดควบคุมอยา่งมีนยัสําคญัยงิทางสถิติ ซึงพบการกินกระดาษของปลวกสูงสุดเท่ากบั 32.95 % นอกจากนีไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหวา่งสิงทดลองทีใชส้ารสกดั (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  ฤทธิไล่ปลวก  สารสกดัทงั  ชนิดจากใบทุเรียนเทศ มีฤทธิไล่ปลวกใตดิ้น C. curvignathus ไม่แตกต่างกนัทางสถิติทุกช่วงเวลาทีทดสอบ สารสกดัเอทานอล และ ปิโตรเลียมอีเทอร์ มีฤทธิไล่ปลวกสูงสุดในชวัโมงที  ของการทดสอบ โดยมีอตัราการไล่ปลวก 85.25 และ 76.57% ตามลาํดบั ในขณะทีสารสกดัเอทิลอะซิเตต และ อะซิโตน มีอตัราไล่ปลวกสูงสุดในชวัโมงที 24 ของการทดสอบเท่ากบั 85.62 และ 83.16% ตามลาํดบั เมือพิจารณาค่าเฉลียอตัราการไล่ปลวกในหา้ช่วงเวลาทีทดสอบ พบวา่ สารสกดัทงั 4 ชนิดมีฤทธิไล่ปลวกในระดบัปานกลาง 56.61-73.95% โดยสารสกดัเอทานอลมีฤทธิไล่ปลวกสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่สารสกดัเอทิลอะซิเตต อะซิโตน และปิโตรเลียมอีเทอร์ ตามลาํดบั (Table 5) Table 5 Repellent activity of 4 extracts of A. muricata leaf against C. curvignathus in choice bioassay method 
Extract Repellency (mean ± SE, %) 

1 h 3 h 4 h 24 h 72 h Mean Repellency (%) Petroleum ether 53.93±18.35 48.10±13.03 30.37±13.03 74.11±11.11 76.57±10.26 56.61±6.88 
Ethyl acetate 50.13±14.76 62.57±3.78 72.67±3.78 85.62±1.89 76.57±10.26 69.51±5.79 
Acetone 62.63±14.92 39.96±5.95 79.69±5.95 83.16±6.05 74.56±10.31 68.00±6.01 
Ethanol 67.81±12.40 59.83±15.76 78.92±15.76 77.93±14.93 85.25±4.25 73.95±5.87  การตรวจสอบสารพฤกษเคม ีการศึกษาชนิดของสารพฤกษเคมีทีเป็นองคป์ระกอบของสารสกดัทงั 4 ชนิดจากใบทุเรียนเทศ พบสารในกลุ่มเทอร์พีนอยด์ ฟลาโวนอยด ์และ แอลคาลอยด์ เป็นองค์ประกอบของสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ ในขณะทีสารพฤกษเคมีทีเป็นองคป์ระกอบของสารสกดัเอทิลอะซิเตต อะซิโตน และเอทานอล ไดแ้ก่ สารในกลุ่มแอนทราควโินน ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน และ แอลคาลอยด ์(Table 6)     
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Table 6 Phytochemical screening of 4 extracts of A. muricata leaf  
Components Extract Petroleum ether Ethyl acetate Acetone Ethanol Anthraquinones - + + + Terpenoids + - - - Flavonoids + + + + Saponins - + + + Alkaloids + + + + + indicates the presence of components and - indicates the absence of components  การใชส้ารสกดัจากพืชเป็นทางเลือกของการควบคุมแมลงศตัรูพืช ซึงทวีความสาํคญัมากขึนในปัจจุบนั เนืองจากเป็นวิธีทีมีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศตัรูพืช รวมทงัยงัเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม สารสกดัจากพืชประกอบดว้ยสารทุติยภูมิหลายชนิดออกฤทธิควบคุมแมลงศตัรูพืช จึงช่วยชะลอการพฒันาความตา้นทานของแมลงทีมีต่อสารสกดัจากพืช (Wang et al., 2007) การนาํสารสกดัจากพืชมาใชเ้ป็นทางเลือกควบคุมแมลงศตัรูพืช มกัใชพื้ชทีหาไดง่้ายและมีปริมาณมากในทอ้งถิน จึงช่วยลดตน้ทุนในการผลิตพืชให้กบัเกษตรกร ขอ้ดีอีกประการหนึงของการใชส้ารสกดัจากพืชคือ เกษตรกรสามารถสกัดสารใช้ได้เองด้วยวิธีง่ายๆ และนําไปประยุกต์ใช้ควบคุมแมลงศตัรูพืชในแปลงปลูกพืชได้ง่ายในลกัษณะเดียวกบัการใชส้ารฆ่าแมลงสงัเคราะห์อีกดว้ย  การทดสอบพิษทางการกินของสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต อะซิโตน และเอทานอล จากใบทุเรียนเทศความเขม้ขน้ 5% ทีมีต่อปลวกใตดิ้น C. curvignathus พบว่าสารสกดัทงั 4 ชนิดมีพิษทางการกินต่อปลวกสูงมากในระดบั 88.75 – 98.75% โดยสารสกดัอะซิโตน และ เอทิลอะซิเตต มีพิษทางการกินสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ สารสกดัเอทานอล และปิโตรเลียมอีเทอร์ ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบั Acda (2014)  ไดท้ดสอบพิษทางการกินแบบบงัคบักินของสารสกดัเอทานอลจากเมล็ดทุเรียนเทศความเขม้ขน้ 5, 10 และ 20% ทีมีต่อปลวกใตดิ้น C. gestroi ผลการทดสอบพบวา่สารสกดัจากเมล็ดทุเรียนเทศมีพิษทางการกินต่อปลวกสายพนัธ์ุดงักล่าว โดยพบอตัราการตายของปลวกเท่ากบั 50, 87 และ 100% ตามลาํดบัทีเวลา 14 วนัหลงัการทดสอบ Acda (2014) ยงัพบว่า สารสกดัเอทานอลจากเมล็ดทุเรียนเทศความเขม้ขน้ 20%  มีฤทธิยบัยงัการสร้างท่อทางเดินของปลวกดงักล่าวอีกดว้ย   นอกจากนีสารสกดัจากใบทุเรียนเทศยงัมีพิษทางการกินต่อแมลงศตัรูชนิดอืนๆ เช่น Adeoye and Ewete (2010) พบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบทุเรียนเทศความเข้มข้น 1 กรัม/ลิตร มีพิษทางการกินต่อตัวเต็มวยัของด้วงถัวเขียว (Callosobruchus maculatus) ซึงพบอตัราการตายของแมลง 40, 80 และ 98% ทีเวลา 24, 48 และ 72 ชวัโมงหลงัการทดสอบ Vanichpakorn et al. (2014) ทดสอบพิษทางการกินและพิษทางสัมผสัของสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต และ เอทานอลจากใบทุเรียนเทศความเขม้ขน้ 5% ทีมีต่อตวัเต็มวยัของดว้งงวงขา้ว (Sitophilus oryzae) ดว้ยวิธี grain treatment test พบวา่ สารสกดัเอทานอลมีพิษสูงสุด โดยพบอตัราการตายสะสมของแมลง 100% ทีเวลา 4 วนัหลงัการทดสอบ รองลงมาไดแ้ก่ สารสกดัเอทิลอะซิเตต (97.50%) และ ปิโตรเลียมอีเทอร์ (87.50%) ตามลาํดบั Maciel et al. (2015) เปรียบเทียบพิษทางการกินของสารสกดั  ชนิดจากเมล็ดทุเรียนเทศทีมีต่อไรสองจุด (Tetranychus urticae) ผลการทดสอบพบวา่ สารสกดัเอทานอลมีพิษสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ สารสกดัเฮกเซน และ นาํ โดยมีค่าความเป็นพิษเท่ากบั 1.77, 3.29 และ 151.74 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลาํดบั 
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เมือพิจารณาพิษทางการรมของสารสกดัทงั 4 ชนิดทีมีต่อปลวกใตดิ้น C. curvignathus ยงัคงพบว่าสารสกัดอะซิโตนมีพิษต่อปลวกสูง โดยพบอัตราการตายสะสมของปลวก 92.50% รองลงมาไดแ้ก่ สารสกัดเอทิลอะซิเตต (81.25%) ในขณะทีสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ และ เอทานอล มีพษิทางการรมปานกลาง 63.33–77.50% โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชัราภรณ์ และคณะ (2557) รายงานพษิทางการรมของสารสกดัทงั 4 ชนิดจากใบทุเรียนเทศทีมีต่อตวัเต็มวยัของดว้งถวัเขียว   โดยพบวา่สารสกดัเอทานอลมีพิษสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่สารสกดัอะซิโตน เอทิลอะซิเตต และปิโตรเลียมอีเทอร์ ซึงมีค่าความเป็นพษิเท่ากบั 0.70, 1.00, 1.11 และ 1.12% ตามลาํดบั  สําหรับฤทธิการไล่ของสารสกดัทงั 4 ชนิดจากใบทุเรียนเทศ ผลปรากฏว่า สารสกดัทุกชนิดมีฤทธิไล่ปลวก C. curvignathus ปานกลาง 56.61-73.95% โดยสารสกัดเอทานอลมีประสิทธิภาพดีทีสุด ผลการทดสอบทีได้สอดคลอ้งกับ Vanichpakorn et al. (2014) รายงานไวว้่า สารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต และ เอทานอล มีฤทธิไล่ตวัเต็มวยัของดว้งงวงขา้วในอตัราเฉลีย 87.95, 83.99 และ 82.28% ตามลาํดบั รวมทงัยงัสอดคลอ้งกบั Maciel et al. (2015) สรุปไดว้า่ สารสกดัเอทานอลจากเมล็ดทุเรียนเทศความเขม้ขน้ 3.10, 5.1 และ 12.07 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิไล่ไรสองจุด  จากผลการทดสอบชีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ตวัทาํละลายทีใชใ้นการสกดัสารออกฤทธิจากพืช มีผลต่อประสิทธิภาพของสารสกัดในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ตัวทําละลายทีใช้ในการสกัดสารจากพืชเรียงตามลาํดับความมีขัวดังนีคือ ปิโตรเลียมอีเทอร์ เป็นสารทีมีขวัตาํ ในขณะทีเอทิลอะซิเตต และ อะซิโตนเป็นตวัทาํละลายทีมีขวัปานกลาง ส่วนเอทานอลเป็นตวัทาํละลายทีมีขวัสูง (Reichardt, 1994) สารสกดัทีไดจ้ากการสกดัดว้ยตัวทาํละลายทงั 4 ชนิด มีพิษทางการกิน พิษทางการรม และมีฤทธิไล่ปลวก  C. curvignathus ใกลเ้คียงกนั แสดงวา่สารออกฤทธิควบคุมแมลงทีสกดัไดจ้ากใบทุเรียนเทศประกอบดว้ยสารออกฤทธิหลายชนิดทงัชนิดทีมีขวัตาํ มีขวัปานกลาง และมีขวัสูง  สาํหรับผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีทีเป็นองคป์ระกอบของสารสกดัทงั 4 ชนิดจากใบทุเรียนเทศ ซึงพบสารในกลุ่มเทอร์พนีอยด์ ฟลาโวนอยด ์และ แอลคาลอยด ์เป็นองคป์ระกอบของสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ ส่วนสารสกดัทีเหลืออีก 3 ชนิดพบสารทีเป็นองคป์ระกอบเหมือนกนัไดแ้ก่      สารประกอบแอนทราควิโนน ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน และ แอลคาลอยด์ แตกต่างจากผลการทดสอบของ Samrot et al. (2016) ไดต้รวจสอบชนิดสารพฤกษเคมีทีเป็นองคป์ระกอบของสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ อะซิโตน และ เอทานอลจากใบทุเรียนเทศ      ซึงพบสารในกลุ่มควิโนน และ ลิวโคแอนโทไซยานินเป็นองคป์ระกอบของสารสกดัปิโตรเลียมอีเทอร์ ส่วนสารสกดัอะซิโตนพบสารในกลุ่มแอนโทไซยานิน และคาร์ไดแอค ไกลโคไซด์ เป็นองคป์ระกอบ ในขณะทีพบสารในกลุ่มแอลคาลอยด์ และ แอนโทไซยานินเป็นองคป์ระกอบของสารสกดัเอทานอล นอกจากนียงัแตกต่างจากผลการตรวจสอบของ Rarassari and Maftuch (2016) ซึงพบสารในกลุ่มซาโปนิน และ ฟลาโวนอยด ์เป็นองคป์ระกอบของสารสกดัเอทิลอะซิ-เตตจากใบทุเรียนเทศ ผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีของงานวจิยัในครังนี แตกต่างจากงานวจิยัทีกล่าวแลว้ขา้งตน้ อาจเนืองมาจากสภาพแวดลอ้มในการปลูกพืชแตกต่างกนั เช่น สภาพเนือดิน ความเป็นกรด-ด่างของดิน ฤดูกาล รวมไปถึงช่วงเวลาการเก็บเกียวใบพืช และวิธีการสกัดสารออกฤทธิจากพืช ซึงส่งผลต่อองคป์ระกอบของสารพฤกษเคมีทีพบในพืชดว้ย (Bhuiyan et al., 2010)  สาเหตุทีสารสกดัอะซิโตน เอทิลอะซิเตต เอทานอล และปิโตรเลียมอีเทอร์จากใบทุเรียนเทศ มีฤทธิฆ่าและไล่ปลวก C. curvignathus อาจเนืองมาจากสารพฤกษเคมีทีเป็นองคป์ระกอบในสารสกดัดงักล่าว โดย Boué and  Raina (2003) รายงานวา่สารในกลุ่มฟลาโวนอยด ์ไดแ้ก่ biochanin A มีฤทธิยบัยงัการกินอาหาร และลดความสามารถในการขยายพนัธ์ุของปลวกใตดิ้น C. formosanus  Mao and Henderson (2007) พบวา่ matrine และ oxymatrine ซึงเป็นสารในกลุ่มแอลคาลอยดที์สกดัได้จากพืชตระกลูถวั (Sophona flavescens) มีฤทธิยบัยงัการกินอาหารของปลวกใตดิ้น C. formosanus โดยมีค่าความเป็นพิษทีเวลา 1 สปัดาห์ของการทดสอบเท่ากบั 10.1 และ 4.8 ไมโครกรัม/แมลง ตามลาํดบั Kamal et al. (2017) รายงานวา่ซาโปนินทีสกดัไดจ้ากตน้ Atriplex laciniata มีฤทธิฆ่าปลวก Heterotermes indicola ตาย 100% ทีเวลา 3 วนัหลงัการทดสอบ 
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สรุป สารสกดัทงั  ชนิดจากใบทุเรียนเทศ มีฤทธิชีวภาพต่อปลวกใตดิ้น C. curvignathus  โดยมีพิษทางกินสูงมาก   และมีพิษทางการรมสูงมากถึงปานกลาง รวมทงัมีฤทธิไล่ปลวกปานกลาง ซึงสารสกดัอะซิโตนมีพิษทางการกินและพิษทางการรมสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ สารสกดัเอทิลอะซิเตต ปิโตรเลียมอีเทอร์ และ เอทานอล ตามลาํดบั ส่วนสารสกดัเอทานอลมีฤทธิไล่ปลวกสูงสุด ดงันนัสารสกดัจากใบทุเรียนเทศมีศกัยภาพในการใชเ้ป็นทางเลือกควบคุมปลวกใตดิ้น C. curvignathus เพือลดปริมาณการใชส้ารเคมีเกษตร อยา่งไรก็ตามควรศึกษาฤทธิชีวภาพดา้นอืนๆ เช่น ฤทธิยบัยงัการสร้างท่อทางเดินของปลวก การแยกและตรวจสอบเอกลกัษณ์ชนิดของสารออกฤทธิฆ่าและไล่ปลวก การปรุงแต่งสารสกดัให้คงประสิทธิภาพไดน้าน รวมถึงการประยกุตใ์ชส้ารสกดัควบคุมปลวกสายพนัธ์ุดงักล่าวในสวนยางดว้ย  กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนืองมาจากพระราชดาํริฯ  มหาวิยาลยัเทคโนโลย-ีราชมงคลศรีวชิยั ทีสนบัสนุนงบประมาณในการทาํวจิยั  เอกสารอ้างองิ พชัราภรณ์ วาณิชยป์กรณ์, ยืนยง วาณิชยป์กรณ์ และ มนทนา รุจิระศกัดิ. . ฤทธิชีวภาพของผงบดละเอียดและสารสกดัจากใบและเมล็ดนอ้ยหน่า ทุเรียนเทศ และนอ้ยโหน่ง ในการป้องกนักาํจดัดว้งถวัเขียว. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. คณะเกษตรศาสตร์, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั, นครศรีธรรมราช. รัตนา อินทรานุปกรณ์. . การตรวจสอบและการสกดัแยกสารสําคัญสมุนไพร. สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรุงเทพฯ. Acda, M.N. 2014. Repellent effects of Annona crude seed extract on the Asian subterranean termite Coptotermes gestroi Wasmann (Isoptera: Rhinotermitidae). Sociobiology 61(3): 332-337. Adeoye, O.T. and Ewete, F.K. 2010. Potentials of Annona muricata Linnaeus (Annonaceae) as a botanical insecticide against Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae). Journal of Agr iculture, Forestry and the Social Sciences 8(2): 147-151. Adeyemi, M.M.H. 2010. The potential of secondary metabolites in plant material as deterents against insect pests: a review. Afr ican Journal of Pure and Applied Chemistry 4(11): 243–246. Bhuiyan, M.N.I., Chowdhury, J.U., Begum, J. and Nandi, N.C. 2010. Essential oils analysis of the rhizomes of Alpinia conchigera Griff. and leaves of Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe from Bangladesh. Afr ican Journal of Plant Science 4(6): 197-201. Boué, S.M. and Raina A.K. 2003. Effects of plant flavonoids on fecundity, survival, and feeding of the Formosan subterranean termite. Journal of Chemical Ecology 29(11): 2575-2584. Kamal, Z., Ullah, F., Ahmad, S., Ayaz, M., Sadiq, A., Imran, M., Ahmad, S., Rahman, F.U. and     Zeb, A. 2017. Saponins and solvent extracts from Atriplex laciniata L. exhibited high  anthelmintic and insecticidal activities. Journal of Traditional Chinese Medicine 37(5):   599-606. 
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Wang, Y.N., Shi, G.L., Zhao, L.L., Liu, S.Q., Yu, T.Q., Clarke, S.R. and Sun, J.H. 2007. Acaricidal activity of Juglans regia leaf extracts on Tetranychus viennensis and Tetranychus cinnabarinus (Acari: Tetranychidae). Journal of Economic Entomology 100(5): 1298–1303.                                  
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การพฒันาเครืองดืมสละผงพร้อมชงด้วยวธีิทาํแห้งแบบพ่นฝอย Development of Instant Salak (Salacca zalacca) Powder  Using Spray Dryer   สุปราณี เลาห์กิติกูล  ละอองดาว วอ่งเอกลกัษณ์  นฤมล มงคลธนวฒัน์  ศิริพร ทองสุข  และ กรรณิการ์ เจริญสุข * Supranee Lauhkitikul1 Laongdao Wongekalak1 Naruemon Mongkontanawat1  Siriporn Thongsuk1 and Kannikar Charoensuk1* 
บทคัดย่อ   การพฒันาเครืองดืมสละผงพร้อมชงดว้ยวิธีการทาํแห้งแบบพ่นฝอย มีวตัถุประสงคเ์พือส่งเสริมการประโยชน์สละ (Salacca zalacca) ซึงเป็นผลไมเ้มืองร้อนของประเทศไทยให้เป็นทีแพร่หลาย โดยพฒันาจากเครืองดืมนาํสละสายพนัธุ์เนินวงทีระดบัความเขม้ขน้ร้อยละ  ผ่านการพลาสเจอร์ไรส์ทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส โดยทาํการเปรียบเทียบการยอมรับของผูบ้ริโภค และวิเคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย ์กบัเครืองดืมนาํสละสายพนัธุ์สุมาลีทีระดบัความเขม้ขน้เดียวกนั ผลการศึกษาพบวา่เครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์สายพนัธุ์เนินวง มีปริมาณของแขง็ทีละลายไดท้งัหมด ความเป็นกรด-ด่าง และและร้อยละกรดซิตริก คือ14 องศาบริกซ์ . ±0.06  และ . ±0.00 ตามลาํดบั ให้ค่าการยอมรับของผูบ้ริโภคโดยรวมทีระดบัชอบค่อนขา้งมากคือ . + .  ซึงสูงกวา่เครืองดืมนาํสละสายพนัธุ์สุมาลีพลาสเจอร์ไรส์ พฒันาเครืองดืมสละผงพร้อมชงโดยสภาวะทีเหมาะสมคือ ผสมมอลโตเดกซ์ตรินร้อยละ  โดยนาํหนัก ทีอุณหภูมิ 110  องศาเซลเซียส พบวา่ปริมาณวิตามินซีของเครืองดืมสละผงพร้อมชงลดลง -  เท่า ผลการยอมรับทางประสาทสัมผสั และการทดสอบเชิงพรรณนาดว้ยวธีิ QDA เปรียบเทียบกบัเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์ พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัดา้นสี กลิน รสชาติ ความใส และความชอบรวม ทงันีคุณลกัษณะดา้นกลินรสสละ รสเปรียว และรสหวานของเครืองดืมสละผงพร้อมชงลดลง เมือทาํนายอายกุารเก็บรักษาเครืองดืมสละผงพร้อมชงบรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยลใ์นสภาวะเร่งทีอุณหภมิู 40 และ 50 องศาเซลเซียส ดว้ยวธีิ Q  พบวา่สามารถเก็บรักษาทีอุณหภมิู 30 และ  องศาเซลเซียส นาน  วนั และ  วนัตามลาํดบั   คาํหลัก:  สละ, สละผงพร้อมชง, การทาํแหง้แบบพ่นฝอย          สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการและพฒันาผลิตภณัฑ ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจนัทบุรี ตาํบลพลวง อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี  1 Department of Prodectdevelopment and management technology, Faculty of Agro- Industrial Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Pluang, Khao Khitchakut , Chanthaburi Province 22210, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : cckannikarchar@gmail.com 
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ABSTRACT  The purpose of product development of instant Salak (Salacca zalacca) powder using spray dryer technique was to introduce the benefits of Thai tropical fruits to be widespread.  Therefore, the formula and the consumer acceptance of 2 Salak cultivars; Sumalee and Neonwong cultivars pasteurized juice of 40%  w/ w at 80 oC was investigated.  Physiochemical properties were analyzed. As the result, the suitable formula was 40% w/w of Neonwong cultivar which shown its TSS, pH and citric acid content of 14 oBrix, 2.97and 0.4, respectively, and received higher acceptance scores than Sumalee cultivar. Then, 40%  w/ w of Neonwong cultivar pasteurized juice was chosen for produce instant Salak powder.  From the results, the optimum condition for instant Salak was 30%  w/ w maltodextrin as the carrier, and inlet temperature of 110oC.  This condition affected to decrease the amount of vitamin C in the product.  Descriptive tests of dissolved instant Salak powder was investigated by QDA method with compared to pasteurized Salak juice.  The odor, taste, sourness and sweetness of products was reduced. Shelf-life of instant Salak powder in aluminum foil bag was studied by accelerated conditions at 40 and 50 oC by using Q10 method to predict its shelf-life. The result showed that instant Salak powder could be store at 30 and 4 oC for 133 days and 369 days, respectively.   Keywords:  Salak instant, Salak powder, spray dry technique  
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บทนํา สละ (ชือวทิยาศาสตร์: Salacca zalacca) เป็นพืชในวงศป์าลม์และอยูใ่นสกลุเดียวกบัระกาํ ลกัษณะตน้เป็นทรงพุม่คลา้ยระกาํ มีหนามแหลมแข็ง ออกตามกา้นใบ ดอกแยกเพศ สีนาํตาล แต่เกสรตวัผูข้องสละมกัไม่แข็งแรง ผสมติดน้อย เกษตรกรจึงนิยมเอาเกสรตวัผูข้องระกาํมาผสม สละออกผลเป็นทะลายเรียกวา่คาน ในแต่ละคานมีทะลายยอ่ยเรียกว่ากระปุก ลกัษณะผลของสละเป็นทรงยาวรี ผลอ่อนสีนาํตาล เปลือกเป็นเกล็ดซอ้นกนั ผลแก่กลายเป็นสีแดงอมนาํตาล บนผลมีขนแขง็ สนั คลา้ยหนาม ลกัษณะของผลสละทีต่างจากผลระกาํ คือ มีเมลด็เลก็กวา่ สีเมล็ดเป็นสีนาํตาลเขม้กวา่ เนือสละเป็นสีเหลืองอ่อน ส่วนเนือระกาํเป็นสีเหลืองอมส้ม สละมีกลินหอมทีเป็นเอกลกัษณ์ (นิดดา และทวีทอง, ) แหล่งปลูกทีเหมาะสมโดยทวัไปสามารถปลูกไดดี้เกือบทุกสภาพพืนที แต่พืนทีทีเหมาะสมมีความลาดเอียงไม่ควรเกิน 15% ไม่มีนาํท่วมขงั ลกัษณะดินควรเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนเหนียว ทีมีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายนาํดี ชนัดินลึกไม่น้อยกวา่ 1 เมตร ระดบันาํใต้ดินลึกมากกว่า 50 เซนติเมตร มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 5.0-6.5 อุณหภูมิเฉลียประมาณ 20-40 องศาเซลเซียส มีปริมาณนาํฝนไม่นอ้ยกวา่ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี พนัธุ์ทีนิยมปลูก 1) พนัธ์ุเนินวง เป็นพนัธ์ุสละทีนิยมปลูกมากทีสุด เนือมีสีเหลืองนวลคลา้ยนาํผึง หนานุ่ม รสชาติหวานหรือหวานอมเปรียว กลินหอม เมล็ดเล็ก 2) พนัธ์ุสุมาลี เป็นพนัธุ์ ผลมีรูปร่างป้อมสัน สีเนือคลา้ยสละสายพนัธ์ุเนินวง 3) พนัธุ์หมอ้ ผลคลา้ยระกาํ เปลือกผลสีแดงเขม้ เนือสีนาํตาลมีลาย เนือหนาแต่ไม่แน่น รสชาติหวาน มีกลินเฉพาะ เมลด็เล็ก ทนต่อสภาพแสงแดดจดัไดดี้กวา่พนัธ์ุเนินวง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2553)  สละเป็นผลไมที้มีสารตา้นอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้กัน ช่วยแกอ้าการกระหายนาํและเพิมความชุ่มชืนให้กบัร่างกาย ช่วยป้องกนัอาการหวดั บรรเทาอาการไอ ช่วยบาํรุงและรักษาสายตา ป้องกนัอาการตาบอดตอนกลางคืน ช่วยบาํรุงและลดความเสียงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สละมีโพแทสเซียมและเพคตินช่วยบาํรุงสมองเสริมสร้างความจาํ แคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยบาํรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง ในต่างประเทศมีการนาํใบของตน้สละมาทาํเป็นชาผสมกบันาํผงึ เพอืใชรั้กษาและบรรเทาอาการของโรคริดสีดวง (ผูจ้ดัการออนไลน,์ 8) โดยคุณค่าทางโภชนาการของสละต่อ  กรัม (นิดดาและทวทีอง, )      พลงังาน   368.00  กิโลแคลอรี        ไขมนั      0.40  กรัม         โปรตีน        0.80  กรัม           วติามินซี             8.40  มิลลิกรัม           ธาตุแคลเซียม     38.00 มิลลิกรัม           ธาตุเหล็ก         3.90  มิลลิกรัม           ธาตุฟอสฟอรัส   18.00 มิลลิกรัม  เครืองดืมนําผลไมเ้ป็นผลิตภณัฑ์ทีมีผูบ้ริโภคนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั และมีมูลค่าทางการตลาดสูง เนืองจากผูบ้ริโภครู้ถึงประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะนาํผลไมแ้ท ้ % มีอตัราการขยายตวัเฉลียแลว้สูงประมาณร้อยละ .  ต่อปี (สถาบนัอาหาร, ) คุณค่าทางโภชนาการทีมีในนาํผลไมส่้วนใหญ่ ไดแ้ก่ วติามินเอ วิตามินบี วิตามินซี และเกลือแร่ ส่วนในดา้นพลงังานจะให้พลงังานจากนาํตาลทีมีอยู่ร้อยละ -  ซึงจะให้พลงังานทงัหมดประมาณ -  แคลอรี ต่อนาํผลไม ้  มิลลิลิตร ผลไมที้นิยมนาํมาทาํนาํผลไม ้ไดแ้ก่ สม้ สบัปะรด องุ่น แอปเปิล มะนาว เป็นต้น สามารถแยกเป็นประเภทหลกัๆได้  ประเภทดังนี 1) เครืองดืมนําผลไมแ้ท้พร้อมดืมและชนิดเข้มขน้ เครืองดืมนาํผลไมแ้ทพ้ร้อมดืมเป็นเครืองดืมทีไม่มีการเจือจางนาํ และไม่มีการปรุงรสของวตัถุดิบ และกรรมวิธีการผลิต เครืองดืมชนิดนีไม่สามารถเก็บไวไ้ดน้าน แมว้า่จะเก็บไวใ้นทีอุณหภูมิตาํ  ผลไมที้นิยมทาํผลิตภณัฑช์นิดนี ไดแ้ก่ สับปะรด มะเขือเทศ เป็นตน้ ส่วนเครืองดืมนําผลไมช้นิดเขม้ขน้เป็นเครืองดืมทีมีความเข้มขน้สูงต้องนํามาผสมนาํก่อนบริโภค                      
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) เครืองดืมนาํผลไมผ้สมหรือเครืองดืมนาํผลไมด้ดัแปลง เป็นเครืองดืมนาํผลไมที้มีการปรุงรส มีการแต่งสี กลิน อาจมีการเติมเอนไซมล์งไป ตวัอยา่งนาํผลไมช้นิดนี ไดแ้ก่ เนกตา้ (nectar) เป็นเครืองดืมผลไมที้มีเนือของผลไมเ้ป็นส่วนประกอบร้อยละ 40 สควอช (squash) มีนาํผลไมแ้บบขุ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และมีปริมาณของแข็งทีละลายไดม้ากกว่าร้อยละ 40 มีปริมาณกรดร้อยละ 1.2-1.5 คอร์เดียล (Cordial) มีลกัษณะคลา้ยสควอชแต่ใส มีปริมาณกรดร้อยละ 2.0 - 2.5 และมีรสเปรียว นาํผลไมด้ดัแปลงเขม้ขน้ (fruit syrup) มีส่วนผสมของนาํผลไมม้ากกวา่ร้อยละ  มีปริมาณของแขง็ทีละลายไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ   จะมีความใสหรือขุ่นขึนอยูก่บัคนนิยม ซึงก่อนดืมตอ้งเจือจางดว้ยนาํในอตัราส่วน :3 ซึงจะมีปริมาณของแขง็ทีละลายไดป้ระมาณร้อยละ -  และปริมาณของกรดร้อยละ . - .  และ ) นาํผลไมเ้ทียมชนิดพร้อมดืมและชนิดเขม้ขน้ เป็นเครืองดืมทีทาํการเลียนแบบนาํผลไมแ้ทโ้ดยนาํนาํผสมกบันาํตาล กรดอินทรีย ์และสีทีบริโภคได ้และมีการเติมสารให้กลินทีเป็นกลินสงัเคราะห์ หรือกลินทีไดจ้ากการสกดัจากผลไมโ้ดยตรง นาํผลไมเ้ทียมนีไดแ้ก่ นาํเขียว นาํแดง นาํสม้ ซึงนาํชนิดนีอาจมีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์งไป ไม่จาํเป็นตอ้งเติมกรดอินทรียห์รือสารกนัเสียเพราะความหวานทีเขม้ขน้เป็นการรักษามิใหเ้กิดการเสือมเสียได ้(ไพโรจน์, ) การผลิตเครืองดืมนาํผลไม ้แบ่งเป็น  ขนัตอนตามลาํดบั ดงันี ) การเตรียมวตัถุดิบ มีขนัตอนยอ่ยตามลาํดบัดงันี การคดัเลือกชนิดของวตัถุดิบ สายพนัธุ์ ความสุก ผลไมที้สุกพอดี มีกลิน สี และรสชาติดีเหมาะแก่การนาํมาแปรรูป การคดัตาํหนิ/ตดัแต่ง การทาํใหมี้ขนาดเล็กลง เพอืใหเ้ขา้กบัส่วนผสมอืน ๆ ไดดี้ ) การตีป่นและสกดั เป็นขนัตอนการทาํใหผ้ลไมมี้ขนาดชินเล็กลงเพือง่ายต่อการสกดัหรือคนันาํออกมา ในระดบัอุตสาหกรรม จะใชเ้ครืองบด-แยกกาก (crusher หรือ pulper and  refiner) ซึงจะสามารถบดและแยกกากออกไดพ้ร้อมๆกนั อาจมีการเติมเอนไซมย์อ่ยเพคติน ซึงปกติจะแขวนลอยทาํให้นาํผลไมขุ้่น การเติมเอนไซมจ์ะทาํให้นาํผลไมใ้ส 3) การกรอง ) การปรุงแต่ง นาํผลไมบ้างชนิดอาจมีรสชาติไม่กลมกล่อม หลงัการกรองจึงตอ้งนาํมาปรุงแต่งให้มีรสชาติดีขึน โดยอาจเติมนาํตาล กรดอินทรีย ์หรือเกลือ ขึนกบัชนิดของนาํผลไม ้5) การบรรจุ ภาชนะทีบรรจุตอ้งสะอาด และไม่ทาํปฏิกิริยากบันาํผลไม ้ป้องกนัอากาศเขา้ออกได ้ขนส่งและใชง้านสะดวก 6) การกาํจดัจุลินทรียป์นเปือน ดว้ยวิธีพาสเจอร์ไรซ์ (pasteurization) ดว้ยอุณหภูมิ -  องศาเซลเซียสเป็นเวลา -  นาที หรือสเตอริไรซ์ (sterillization) โดยใชอุ้ณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสหรือสูงกวา่ เพือทาํลายจุลินทรียทุ์กชนิดรวมทงัสปอร์ทาํใหส้ามารถเก็บรักษาอาหารไวไ้ดน้าน  และ ) การเก็บรักษาเพือตรวจสอบคุณภาพ (ศรีศกัดิ, มปป)  เครืองดืมนาํผลไมช้นิดผง ในกระบวนการผลิตนาํผลไมผ้งแบบพ่นฝอยเป็นกระบวนการทาํแห้งโดยอาศยัอากาศร้อนแบบหนึง ซึงตวัอย่างอาหารในรูปของเหลวจะถูกทาํให้กระจายเป็นหยดขนาดเล็กและสัมผสักบัอากาศร้อนภายในเครืองทาํแห้ง มีมอลโตเด็กซ์ตริน ประมาณร้อยละ -  เป็นสารตวัพาโดยการทาํแห้ง ซึงใชอุ้ณหภูมิสูงในระยะเวลาสัน หลงัการทาํแห้ง กลินรส และคุณค่าทางอาหารของผลไมเ้ช่น วิตามินซีจะถูกเก็บรักษาไวใ้นเมทริกซ์อสัญฐาน (amorphous matrix) ของมอลโตเด็กซ์ตริน (พิมพเ์พญ็ และนิธิยา, 2557) พรรณจิรา และคณะ ( ) ศึกษากระบวนการผลิตนาํผกัผลไม้รวมผงทีมีอตัราส่วนโดยปริมาตรระหว่างนาํส้ม นาํแครอท และนาํมะนาว เท่ากบั : 34: 17 และทีระดบัปริมาณของแขง็ทีละลายไดเ้ท่ากบั  องศาบริกซ์ ดว้ยมอลโตเด็กซ์ตริน โดยการอบแห้งดว้ยเครืองอบแห้งแบบพ่นกระจาย และไมโครเวฟสุญญากาศ พบวา่เมือผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับนาํผกัผลไมร้วมผงทีมีการเสริมวิตามิน และแร่ธาตุ หรือผสมดว้ยส่วนประกอบของสมุนไพรลงไปในนาํผลไมเ้พอืเพมิคุณค่าทางโภชนาการ  อายุการเก็บรักษาเครืองดืมนาํผลไม ้ Labuza ( ) กล่าวว่า อายุการเก็บรักษา หมายถึง ช่วงระยะเวลาของการเก็บรักษาผลิตภณัฑไ์วต้งัแต่เริมผลิตเป็นผลิตภณัฑก์ระทงัผลิตภณัฑ์อยูใ่นสภาพทีผูบ้ริโภคไม่สามารถยอมรับ การเก็บรักษาสาํหรับผลิตภณัฑ์ทีผ่านการแปรรูป การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภณัฑ์ โดยการตรวจติดตาม ) การเปลียนแปลงทางกายภาพ ) การเปลียนแปลงทางเคมี ) การเปลียนแปลงเนืองจากจุลินทรีย ์และสามารถศึกษาอายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑโ์ดยการทดสอบในสภาวะเร่ง) ในห้องปฏิบติัการ (accelerated shelf life test: ASLT) วิธีนีตอ้งการหาวา่สิงแวดลอ้มมีผลต่ออายุการกักเก็บอย่างไรโดยกาํหนดอุณหภูมิทีใช้ในสภาวะเร่งของอาหารชนิดต่างๆ อาทิ อาหารชนิดแห้ง อุณหภูมิทีใช้ใน
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การศึกษาคือ -  องศาเซลเซียส อุณหภูมิทีใชใ้นการหาอายุการเก็บตอ้งมีค่าแตกต่างกนัอย่างน้อย 10 องศาเซลเซียส               โดยการพล็อตกราฟการเสือมคุณภาพ (Quality Attribute , Q) กบัเวลา                                                      Q10 =  อายกุารเก็บทีอุณหภมิู T องศาเซลเซียส                                                                  อายกุารเก็บทีอุณหภมิู (T+10 องศาเซลเซียส)   วธิีดําเนินการวจิัย . วตัถุดบิและอุปกรณ์    วตัถุดิบ  - สละสายพนัธุ์สมาลี และสายพนัธุ์เนินวง   - นาํตาลทราย (มิตรผล)  - กรดซิตริก (citric acid)    - นาํดืม   อุปกรณ์ และเครืองมือวทิยาศาสตร์      - เครืองวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)  - เครืองวดัปริมาณของแข็งทีละลายไดท้งัหมด (Hand refractometer)   - เครืองวดัความชืนแบบอินฟาเรด    - หมอ้นึงความดนั (Autoclave)     - ตูบ้่ม (Incubator)   - เครืองชงั 2 ตาํแหน่ง         - เครืองชงั 4 ตาํแหน่ง  - เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer)      - เครืองทาํแหง้แบบพน่ฝอย (Spray dryer)             - อุปกรณ์ครัวเรือน ไดแ้ก่ หมอ้ ทพัพี มีด ถาด เตาแก๊ส เป็นตน้             - อาหารเลียงเชือ ไดแ้ก่ PCA (Plate count agar) และ PDA (Potato dextrose agar) . วธิีการ 2.1 สูตรและการคดัเลือกเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์                        ตรวจสอบคุณภาพทางเคมีเนือสละสายพนัธ์ุสุมาลี และสายพนัธุ์เนินวง ดงันี   - ปริมาณของแขง็ทีละลายไดท้งัหมด    - ความเป็นกรด-ด่าง   - ความชืน                            เตรียมเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์ นาํเนือสละมาหันเป็นชินเล็กๆ บีบคนันาํและกรองเพือแยกกากออก ปรับปริมาณของแขง็ทีละลายไดท้งัหมดดว้ยนาํตาลทรายขาวให้เท่ากบั  องศาบริกซ์ และเติมกรดซิตริก ร้อยละ .  ตม้ทีอุณหภมิู 80 องศา-เซลเซียส นาน  นาที บรรจุขวดแกว้ จากนนันึงฆ่าเชือดว้ยอุณหภมิู  องศาเซลเซียสนาน  นาที          สิงทดลองที T1 สละสายพนัธ์ุสุมาลี  ปริมาณเนือสละร้อยละ  40               สิงทดลองที T2 สละสายพนัธ์ุเนินวง ปริมาณเนือสละร้อยละ  40  ศึกษาคุณภาพทางดา้นกายภาพ 
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 - ค่าสี (L, a, b)             ศึกษาคุณภาพทางดา้นเคมี   - ปริมาณของแข็งทีละลายไดท้งัหมด    - ความเป็นกรด-ด่าง   ศึกษาคุณภาพทางดา้นประสาทสัมผสัโดยใชผู้ท้ดสอบ 0 คน ศึกษาการยอมรับดา้นสี กลิน รสชาติ ความใส และการยอมรับรวม โดยการใหค้ะแนนแบบ Hedonic scale (ไพโรจน์, 2535)     .  การศึกษาสภาวะทเีหมาะสมในการทาํแห้งเครืองดืมสละผงพร้อมชง              เตรียมเครืองดืมนาํสละจากสูตรทีไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคมากทีสุดในขอ้ 2.1 หลงัจากให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสนาน 20 นาทีแลว้มาเติมมอลโตเด็กซ์ตรินร้อยละ 30 โดยนาํหนัก และนาํไปทาํแห้งโดยการใช้เครืองทาํแห้งแบบพ่นฝอยโดยการแปรผนัอุณหภูมิที 110 120 และ 130 องศาเซลเซียส (สิงทดลองที   และ  ตามลาํดบั) (Mukesh, 2014) เก็บตัวอย่างแห้งทีได้ในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ และเก็บรักษาไวที้อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส จากนันนําเครืองดืมสละผงพร้อมชงทงั  สูตร มาคืนรูปโดยเติมนาํดืมในอตัราส่วน : 1 วเิคราะห์ค่าต่อไปนี  ศึกษาคุณภาพทางดา้นกายภาพ  - ค่าสี (L, a, b)             ศึกษาคุณภาพทางดา้นเคมี   - ปริมาณของแข็งทีละลายไดท้งัหมด    - ความเป็นกรด-ด่าง    - เปอร์เซ็นตก์รด   - หาปริมาณความชืนดว้ย เครืองหาความชืนแบบอินฟาเรด             วางแผนการทดลองแบบ Factorial design ทาํการทดลอง 3 ซํา วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS และเปรียบเทียบค่าเฉลียดว้ยวธีิ Duncan’s new multiple range test  ศึกษาคุณภาพทางดา้นประสาทสัมผสัโดยใชผู้ท้ดสอบ 0 คน ศึกษาการยอมรับดา้นสี กลิน รสชาติ ความใส และการยอมรับรวม หลงัการละลายนาํอีกครังโดยวิธี 9-point hedonic scale โดยคะแนนตาํสุดคือ 1 คะแนน หมายถึงไม่ชอบมากทีสุด และคะแนนสูงสุดเท่ากบั 9 หมายถึงชอบมากทีสุด (ไพโรจน์, 2536)  2.3 การทดสอบเชิงพรรณนา        นาํตวัอยา่งเครืองดืมสละผงพร้อมชงสูตรทีไดรั้บการยอมรับมากทีสุดจากขอ้ 2.2 ทีผ่านการละลายกลบั มาทดสอบเชิงพรรณนาดว้ยวธีิ QDA (Quantitative Descriptive Analysis) เพอืใหค้ะแนนความเขม้ในดา้นสี กลินรสของสละ รสเปรียว รสเค็ม รสหวาน และลกัษณะเนือสัมผสัโดยใชผู้ท้ดสอบชิมทีผ่านการฝึกฝนจาํนวน 10 คน (ไพโรจน์, 2536) เปรียบเทียบกบันาํสละพลาสเจอร์ไรส์สูตรทีไดรั้บการยอมรับมากทีสุดจากขอ้ .                 2.4 การศึกษาอายุการเก็บรักษา         นาํเครืองดืมสละผงพร้อมชงในขอ้ .  บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล ์มาศึกษาอายุการเก็บรักษาในสภาวะเร่ง (ATSMF, ) โดยเก็บตวัอยา่งทีอุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  วนั และสุ่มเก็บตวัอยา่งทุก  วนั มาวดัค่าสี L*, a*, b* ปริมาณวิตามินซี ปริมาณจุลินทรียท์งัหมดและ ยีสต์รา วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) ทาํการทดลอง 2 ซาํ วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม SPSS และเปรียบเทียบค่าเฉลียดว้ยวิธี Duncan’s new multiple range test  
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  2.5 สถานทใีนการทดลอง                             สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพฒันาผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจนัทบุรี ถนนบาํราศนราดูร ตาํบลพลวง  อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี  ผลและวจิารณ์ผล ผลการพฒันาสูตรและคดัเลือกเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์  เมือนาํเนือสละสดทงั  สายพนัธุ์มาหันเป็นชินเล็กๆ บีบคนันาํและกรองแยกกากออก นาํนาํสละทีไดว้ิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพ พบวา่สมบติัสละสายพนัธ์ุสุมาลีมีปริมาณของแขง็ทีละลายไดท้งัหมด และค่าความเป็นกรด-ด่างสูงกวา่สละสายพนัธุ์เนินวง ส่วนความชืนของเนือสละทงั  สายพนัธ์ุ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ แสดงดงัตารางที  ตารางท ี  คุณภาพทางเคมีกายภาพของสละสายพนัธุ์สุมาลี และสละสายพนัธุ์เนินวง 
สายพนัธ์ุ TSS  (องศาบริกซ์) pH  ความชืน  (ร้อยละ) ns สุมาลี 3.69±0.01a 3.19±0.08a 89.79±3.70 เนินวง 3.35±0.13b 2.99±0.01b 87.97±4.19 หมายเหตุ: ตวัอกัษรทีกาํกบัแสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95     ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อย TSS: ปริมาณของแขง็ทีละลายไดท้งัหมด pH: ความเป็นกรด-ด่าง  จากตารางที  พบว่าคุณสมบติัของเนือสละทงั  สายพนัธุ์ทีต่างกนัมีผลต่อรสชาติ กล่าวคือสละสายพนัธุ์สุมาลีมีรสชาติหวาน ส่วนสละสายพนัธุ์เนินวงมีรสชาติหวานอมเปรียวเนืองจากมีปริมาณกรดทีสูงกว่าเมือนาํเนือสละทงั  สายพนัธุ์เป็นวตัถุดิบในการผลิตเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์ร้อยละ  โดยนาํหนกัเพือนาํไปพฒันาเครืองดืมสละผงพร้อมชง พบว่าเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์สายพนัธ์ุเนินวง มีค่าความสวา่งมากกวา่สายพนัธ์ุสุมาลี ทงั  สิงทดลองมีปริมาณของแข็งทีละลายไดท้งัหมดเพิมมากขึนจาก  องศาบริกซ์ เป็น  องศาบริกซ์ แสดงดงัตารางที   และผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัโดยใชผู้ท้ดสอบ 0 คน และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียในแต่ละสิงทดลอง แสดงผลดงัตารางที   ตารางท ี  แสดงคุณภาพทางเคมีกายภาพของเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์ 
สิงทดลอง ค่าสี TSS (องศาบริกซ์)ns pH ร้อยละ กรดซิตริก L* a* b* T1 7.55±0.02b -0.97±0.02  1.50±0.05  14.00±0.00 3.57±0.01 a 0.31±0.01 b T2 7.71±0.01 a -0.98±0.08  1.57±0.22  14.00±0.00 2.97±0.06 b 0.47±0.00 a หมายเหตุ: ตวัอกัษรทีกาํกบัแสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95     ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อย TSS: ปริมาณของแขง็ทีละลายไดท้งัหมด pH: ความเป็นกรด-ด่าง    
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ตารางท ี  คุณภาพทางดา้นประสาทสัมผสัของเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์ 
สิงทดลอง ลกัษณะทางประสาทสมัผสั สี กลิน 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: ตวัอกัษรทีกาํกบัแสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95     ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อย    จากตารางที  พบว่าผูท้ดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมของทงั  สิงทดลองไม่แตกต่างกนั และอยู่ในระดบัชอบเล็กน้อยคือ . - .  ส่วนระดบัคุณภาพดา้นสีและ รสชาติพบว่าเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์สายพนัธ์ุเนินวง ให้ค่าคะแนนสูงกวา่สายพนัธุ์สุมาลี จึงเลือกศึกษาลาํดบัต่อไป  ผลการศึกษาสภาวะทเีหมาะสมในการทาํแห้งเครืองดืมสละผงพร้อมชง  จากการศึกษาสภาวะในการทาํแห้งเครืองดืมสละผงพร้อมชงโดยการนําเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์ สายพนัธุ์เนินวงร้อยละ   มาทาํแห้งโดยการใชเ้ครืองทาํแห้งแบบพ่นฝอยแปรผนัอุณหภูมิที 110 120 และ130 องศาเซลเซียส (สิงทดลองที   และ  ตามลาํดบั) เมือนาํมาคืนรูป โดยการละลายดว้ยนาํดืมอตัราส่วน :1 พบวา่ทงั  สิงทดลองให้ค่าสี และปริมาณของแข็งทีละลายทงัหมดไม่แตกต่างกนั ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่างของสิงทดลองที  ตาํสุด และมีปริมาณร้อยละของกรดซิตริกสูงสุด แสดงผลดงัตารางที  และพบวา่ปริมาณวิตามินซีของเครืองดืมสละผงคืนรูป และเครืองดืมนาํสละพาสเจอร์ไรส์ก่อนการทาํแห้ง มีค่าเท่ากบั  0.98±0.17 และ 6.55±0.99   มิลลิกรัม/  มิลลิลิตร ตามลาํดบั กระบวนการทาํแหง้แบบพน่ฝอยมีผลทาํใหป้ริมาณวติามินซีในเครืองดืมสละผงพร้อมชงลดลง -  เท่า แสดงดงัตารางที   ตารางท ี  แสดงคุณภาพทางเคมีกายภาพของเครืองดืมสละผงชงพร้อมชงคืนรูป 
สิงทดลอง ค่าสี TSS (องศาบริกซ์)ns pH ร้อยละ กรดซิตริก L* a* b* 1 (110) 7.12±0.01ab -1.10±0.14 2.94±0.05 b 40.00±0.00 3.25±0.00 b 0.36±0.00 a 2 (120) 7.18±0.03 a -1.13±0.13 3.19±0.03 a 40.00±0.00 3.35±0.02 a 0.34±0.00 b 3 (130) 7.07±0.01 b -1.08±0.01 3.22±0.03 a 40.00±0.00 3.35±0.01 a 0.34±0.01 b หมายเหตุ: ตวัอกัษรทีกาํกบัแสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95     ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อย TSS: ปริมาณของแขง็ทีละลายไดท้งัหมด pH: ความเป็นกรด-ด่าง ตารางท ี  แสดงปริมาณวติามินซีในเครืองดืมสละผงชงพร้อมชงคืนรูป และเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์  
สิงทดลอง ปริมาณวติามินซี (มิลลิกรัม/  มิลลิลิตร) เครืองดืมสละผงพร้อมชงคืนรูป  0.98±0.17b เครืองดืมนาํสละพาสเจอร์ไรส์ 6.55±0.99a หมายเหต:ุ ตวัอกัษรทีกาํกบัแสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95  ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัของเครืองดืมสละผงพร้อมชงคืนรูปทงั  สิงทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial Design ทาํการทดลอง 3 ซาํ วเิคราะห์ผลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม SPSS และเปรียบเทียบค่าเฉลียดว้ย
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วิธี Duncan’s New multiple range test  โดยใช้ผูท้ดสอบ 0 คน ศึกษาการยอมรับด้านสี กลิน รสชาติ ความใส และการยอมรับรวม หลงัการละลายนาํอีกครังโดยวธีิ 9-point hedonic scale แสดงผลดงัตารางที   
ตารางท ี  คุณภาพทางดา้นประสาทสมัผสัของเครืองดืมสละผงพร้อมชงคืนรูป  

สิงทดลอง ลกัษณะทางประสาทสมัผสั สีns กลินns 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: ตวัอกัษรทีกาํกบัแสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95     ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อย จากตารางที  ผลการศึกษาคุณภาพทางดา้นประสาทสัมผสัของเครืองดืมสละผงพร้อมชงคืนรูป พบวา่ผูท้ดสอบให้คะแนนคุณภาพดา้นสี กลิน รสชาติ ความใส และความชอบโดยรวม ของทุกสิงทดลองไม่แตกต่างกนั โดยพบวา่ความชอบโดยรวมอยูใ่นระดบัมากคือ . - .  จึงเลือกเครืองดืมสละผงพร้อมชงทีทาํแหง้ทีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ดว้ยเหตุผลเรืองของการประหยดัพลงังาน และค่าความเป็นกรดด่างตาํสุด มาศึกษาทดสอบเชิงพรรณนา และอายุการเก็บรักษาในสภาวะเร่งต่อไป  ผลการทดสอบเชิงพรรณนา นาํตวัอยา่งเครืองดืมสละผงพร้อมชงผ่านการทาํแห้งทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส มาคืนรูปและ มาทดสอบเชิงพรรณนาดว้ยวิธี QDA เพือใหค้ะแนนคุณภาพทางดา้นประสาทสัมผสัในดา้นสี กลินรสของสละ รสเปรียว รสเค็ม รสหวาน และลกัษณะเนือสัมผสัโดยใชผู้ท้ดสอบชิมทีผ่านการฝึกฝนจาํนวน 10 คน เปรียบเทียบกบัเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์สายพนัธ์ุเนินวงร้อยละ   พบวา่คุณลกัษณะดา้นกลินรสสละ รสเปรียว และรสหวานเครืองดืมสละผงพร้อมชงคืนรูป ลดลง แต่ระดบัความเป็นสีนาํตาล ความขุ่น และการมีตะกอน ไม่แตกต่างจากเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์ แสดงผลดงัภาพที           ภาพที  แสดงคุณภาพทางดา้นประสาทสัมผสัของเครืองดืมสละผงพร้อมชงคืนรูป เปรียบเทียบกบัเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์    
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 ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาเครืองดืมสละผงพร้อมชงในสภาวะเร่ง     จากการศึกษาอายกุารเก็บรักษาเครืองดืมสละผงพร้อมชงบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล ์โดยใชส้ภาวะเร่ง ทีอุณหภมิู 40 และ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  วนั โดยทําการเก็บตวัอย่างทุก  วนั เมือนํามาคืนรูปดว้ยการละลายในนาํดืมในอตัราส่วน : 1 พบวา่สามารถทาํนายอายกุารเก็บรักษาจากการคาํนวณค่า Q10 แสดงดงัตารางที  ตารางท ี  แสดงผลการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ และจุลินทรียข์องเครืองดืมสละผงพร้อมชงคืนรูปทีเก็บรักษาในสภาวะเร่งทีอุณหภมิู 40 และ 50 องศาเซลเซียส ปัจจยั ค่าสี จุ ลิ น ท รี ย์ทัง ห มด (cfu) ยสีตร์า (cfu)ns อุณหภมิู (องศาเซลเซียส) เวลา  (วนั) L* a* b* 
40 0 7.12±0.01 a -1.10±0.14 a 2.94±0.04 a  <10.00±0.00e <10.00±0.00  30 6.57±0.08 b  -1.59±0.28 b 2.63±0.08 b <10.00±0.00c <10.00±0.00  60 6.13±0.09 c -1.60±0.08 b 2.46±0.17 b <10.00±0.00c <10.00±0.00  90 5.29±0.11d  -1.47±0.14 b  2.44±0.10 b <10.00±0.00c <10.00±0.00  120 3.42±0.07f  -1.55±0.11 b  2.56±0.02 b 2.40x102±10.00b <10.00±0.00 50 0 7.12±0.01 a -1.10±0.14 a 2.94±0.04 a <10.00±0.00c <10.00±0.00  30 6.43±0.17b  -1.67±0.28 b 2.44±0.08 b  <10.00±0.00c <10.00±0.00  60 5.42±0.03d  -1.52±0.17 b  2.56±0.02 b  <10.00±0.00c <10.00±0.00  90 4.11±0.13e  -1.72±0.16 b 2.65±0.20 b  <10.00±0.00c <10.00±0.00  120 2.99±0.12g  -1.59±0.15 b  2.48±0.20 b  3.63x102±15.28a <10.00±0.00 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรทีกาํกบัแสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95     ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อย  จากตารางที  พบว่า ดว้ยวิธี Q  สามารถทาํนายอายกุารเก็บรักษาเครืองดืมสละผงพร้อมชงทีอุณหภูมิ 30 และ  องศาเซลเซียส นาน  วนั และ  วนัตามลาํดบั   สรุปผลการวจิัย การศึกษาคุณภาพทางเคมีของเนือสละสายพนัธ์ุสุมาลี เปรียบเทียบกบัสายพนัธุ์เนินวงพบวา่ สายพนัธ์ุสุมาลีมีรสหวาน มีค่าความเป็นกรดด่างสูงกวา่สายพนัธุ์เนินวง ทาํการคดัเลือกสูตรเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์ความเขม้ขน้ร้อยละ  โดยนาํหนกัของสละทงั  สายพนัธุ์ โดยผูบ้ริโภคให้คะแนนความชอบรสชาติของเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์สายพนัธุ์เนินวงสูงกวา่ และพฒันาเครืองดืมสละผงพร้อมชงโดยทาํแหง้จากเครืองดืมนาํสละ- พลาสเจอร์ไรส์สายพนัธุ์เนินวงร้อยละ  โดยนาํหนกัโดยใชเ้ครืองทาํแห้งแบบพ่นฝอยทีอุณหภูมิ 110  120 และ 130 องศาเซลเซียส พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้ะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผสัต่อเครืองดืมสละผงพร้อมชงคืนรูปดว้ยนาํดืม 1: 1 ผ่านการทาํแห้งทีอุณหภูมิต่างกนั  ระดบัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  ทงัดา้นสี กลิน 
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รสชาติ ความใส และความชอบรวม และพบวา่กระบวนการทาํแหง้แบบพ่นฝอยทาํใหว้ติามินซีในเครืองดืมสละผงพร้อมชงลดเหลือ 0.98±0.17 มิลลิกรัม/  มิลลิลิตร ขณะทีเครืองดืมนาํสละพลาสเจอร์ไรส์ก่อนการทาํแห้งมีปริมาณ 6.55±0.99 มิลลิกรัม/  มิลลิลิตร โดยลดลง -  เท่า ทงันีปริมาณวติามินซี ทีกระทรวงสาธารณสุขแนะนาํใหบ้ริโภคประจาํวนัคือ  มิลลิกรัมต่อวนั (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, ) เนืองดว้ยเครืองดืมสละผงพร้อมชงเป็นผลิตภณัฑที์ยงัไม่มีจาํหน่ายทางการคา้ จึงไดท้าํการทดสอบเชิงพรรณนา เครืองดืมนาํสละผงพร้อมชงคืนรูปเปรียบเทียบกบัเครืองดืมนาํสละพาสเจอร์ไรส์ ดว้ยวิธี QDA พบวา่คุณลกัษณะดา้นกลินรสสละ รสเปรียว และรสหวานลดลง แต่ยงัมีระดบัความเป็นสีนาํตาล ความขุ่น และการมีตะกอน ใกลเ้คียงกบัเครืองดืมนาํสละพาสเจอร์ไรส์ แสดงวา่กระบวนการทาํแหง้แบบพน่ฝอยทีใชค้วามร้อนสูงเป็นระยะเวลาสนัๆ ไม่กระทบกบัคุณลกัษณะดงักล่าวและเหมาะสมทีจะนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิตเครืองดืมสละผงพร้อมชง โดยอายุการเก็บรักษาเครืองดืมสละผงพร้อมชงบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ ในสภาวะเร่งทีอุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  วนั พบวา่ค่าความสวา่งลดลง และไม่พบจุลินทรียท์ุกชนิดภายในเวลา  วนัในสภาวะทดลอง และเมือนาํมาคาํนวณหาค่า Q10 แลว้ทาํนายไดว้า่เครืองดืมสละผงพร้อมชงสามารถเก็บรักษาทีอุณหภมิู 30 และ 4 องศาเซลเซียส ไดน้าน  วนั และ  วนั ตามลาํดบั   กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัฉบบันีมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาเครืองดืมสละผงพร้อมชง เพอืส่งเสริมการประโยชน์สละ ซึงเป็นผลไม้เมืองร้อนของประเทศไทยใหเ้ป็นทีแพร่หลาย ผูว้จิยัขอขอบคุณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกทีไดส้นบัสนุนทุนการวจิยัครังนี  เอกสารอ้างองิ กรมส่งเสริมการเกษตร. 2553. วธิีการปลูกสละ. แหล่งทีมา: http://www.thaigoodview.com/node/73610, 10 เมษายน 2558. นิ ดด า  ห ง ส์วิ ว ัฒน์  แ ล ะ ท วีท อง  ห ง ส์วิ ว ัฒ น์ .  .  ส ละ ใ น ผ ล ไม้  ช นิด :  คุ ณค่ า อ าห า รแ ละ ก า ร กิ น .          กทม. แสงแดด. หนา้  – 237 FoodTravel.tv. แหล่งทีมา: www.zimbio.com, www.healthbenefitstimes.com/, 10 เมษายน 2558.                                                                                    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข. . สารอาหารทแีนะนําให้บริโภคประจําวนัสําหรับคนไทยอายุตงัแต่  ปีขนึไป.   แหล่งทีมา: http://www.inmu.mahidol.ac.th/inmucal/app/5_Thai%20RDI.pdf, 10 เมษายน 2561. พ ร ร ณ จิ ร า  ว ง ศ์ ส วัส ดิ  ม ณ ฑิ ร า  น พ รั ต น์  ด ว ง พ ร  ตั ง บํ า รุ ง พ ง ษ์  แ ล ะ สุ เ ท พ  อ ภิ นั น ท์ จ า รุ พ ง ษ์ .  .           ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต นํ า ผั ก ผ ล ไม้ ร ว ม ผ ง โด ย ใช้ เ ค รื อ ง อ บ แ ห้ ง แ บ บ พ่ น ก ร ะ จ า ย แ ล ะ ไม โค ร เ ว ฟ         สุญญากาศ. วารสารวจิยัและพฒันา มจธ.ปีที .  แหล่งทีมา: http://digital.lib.kmutt.ac.th/journal/kmuttv25n3_5.pdf, 10 เมษายน 2558.   พิ ม พ์ เ พ็ ญ  พ ร เ ฉ ลิ ม ว ง ศ์ แ ล ะ นิ ธิ ย า  รั ต น า ป น น ท์ .   2557.   เ ค รื อ ง ทํ า แ ห้ ง แ บ บ พ่ น ฝ อ ย .  แ ห ล่ ง ที ม า :        http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0971/spray-drier, 10 เมษายน 2558. ไ พ โ ร จ น์   วิ ริ ย จ า รี .  2535.  วิธี ท า ง อุต สา ห ก ร ร ม เ ค รื อ ง ดื ม . ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.          คณะเกษตรศาสตร์มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ เชียงใหม่. 197 หนา้.  
ไ พ โ ร จ น์  วิ ริ ย จ า รี .   2536.  ก า ร ว า ง แผ น แล ะ กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง ด้ า น ป ร ะ สา ท สัม ผัส .  เ ชี ย ง ใ ห ม่ : ภ า ค วิ ช า         เทคโนโลยพีฒันาผลิตภณัฑ ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  สถาบนัอาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม. . ตลาดนาํผลไม้พร้อมดืมในประเทศไทย. แหล่งทีมา: 
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  http://fic.nfi.or.th/MarketOverviewDomesticDetail.php?id=81, 10 เมษายน 2559.          ศ รี ศั ก ดิ  ต รั ง ว ัช ร กุ ล .  ม ป ป .   ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต นํ า ผั ก แ ล ะ นํ า ผ ล ไม้ บ ร ร จุ ใน ภ า ช น ะ ปิ ด ส นิ ท .  ฝ่ า ย         เทคโนโลยอีาหาร  สถาบันวจิยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย. ATSMF. 1980. Standard Test Method F Shelf-life Testing, Standard Guide for  Accelerated Aging of  Ster ile  Bar r ier  Systems for  Medical Device, ASTM  International, West Conshohocken, PA. ASTM  Labuza, T.P.  1982.  Shelf-life dating of food.  Westport, Connecticut: Food and Nutrition Press, Inc. Mukesh Gohel.  2014. Spray drying: a review. Available Source:         http://www.pharmainfo.net/reviews/spray-drying-review, October 11, 2014.                                      
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เครืองอบส้มแขกด้วยคลืนไมโครเวฟ Microwave Heating for  Garcinia Vulcanization  ปิยะ ประสงคจ์นัทร์1  ไชยยะ ธนพฒัน์ศิริ1 และ กระว ีอนนตรี1 Piya Prasongch1  Chaiya Tanaphatsiri1 amd Kravee Anontree1  บทคัดย่อ   งานวิจยัเครืองอบส้มแขกดว้ยคลืนไมโครเวฟชนิดสายพานลาํเลียงอยา่งต่อเนืองและภายในประกอบดว้ย หลอดแมกนีตรอนกาํเนิดคลืน คลืนความถี 2,450 MHz จาํนวน 3 หลอด ส้มแขกทีนาํมาทดลองจะตอ้งทาํการหันเป็นแผ่นบางๆ ขนาด 2-3 มิลลิเมตร. โดยการเทียบจากส้มแขกในจุดต่างๆหาประสิทธิภาพการทาํงานในดา้นต่างๆดงันี ขนาดกาํลงัวตัต์ ระยะเวลาในการอบส้มแขก ในขณะทีสายพานลาํเลียงเคลือนที ความชืนของส้มแขก และสีของส้มแขกเมือผ่านขบวนการอบ ทงันีเปรียบเทียบกบัวิธีการตากแดดแบบตามธรรมชาติ  จากการศึกษาพบว่าขนาดกําลงัวตัต ์ 800 วตัต ์ และระยะเวลา 180 วินาที จะมีประสิทธิภาพดีทีสุดทังนีเปอร์เซ็นต์ความชืนลดลงถึง 56 เปอร์เซ็นต์ และลกัษณะรูปร่างของส้มแขกไม่ผิดรูป   คาํสําคญั : ส้มแขก, ไมโคเวฟ, แมก็นิตรอน  ABSTRACT   This research a microwave oven garcinia species and contains a continuous conveyor belt. Magnetron tube wave generator frequency to 2,450 MHZ at 3 tube Magnetron the garcinia will have to be cut into thin strips 2-3 mm in size. By the garcinia in points compared to its performance in the following. Watts of power. A period of garcinia. The conveyor belt moves. Humidity of gracinia. And the garcinia through a process. As compared to natural sunlight.  The study found that size is 180 second, 800 watts, is a time to have the best performance, the percentage dropped to 56 percent moisture content and shape of the garcinia is not distorted.  Keyword: Garcinia, Microwave, Magnetron      1คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชมงคลศรีวชิยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  90000   1Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Boryang, Muang, Songkhla 90000,      Thailand 
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บทนํา การรู้จกัถนอมอาหารเป็นเครืองแสดงถึงความเจริญขนัหนึงของมนุษย ์เพราะก่อให้เกิดการสรรหาวิธีการจดัการรู้จกัการสะสมแทนการหามือกินมือ รู้จกัหวงถินทีอยูแ่ละสิงทีไดม้ารู้จกัถ่ายทอดความรู้สู่กนัและกนัเป็นตน้เหตุให้เกิดการแลกเปลียนซือขายและให้เกิดวฒันธรรมดา้นอืนๆตามมาวิธีการถนอมอาหาร ช่วยให้สามารถเก็บอาหารไวบ้ริโภคไดน้าน โดยทีอาหารนันไม่สูญเสียคุณภาพ สามารถหาอาหารบางประเภทบริโภคได้นอกฤดูกาลและเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไดท้างหนึง การถนอมอาหารดว้ยวธีิตากแหง้เป็นกรรมวธีิทีทาํใหอ้าหารหมดความชืนหรือมีความชืนอยู่เพียงเล็กน้อย เพือไม่ให้จุลินทรียส์ามารถเกาะอาศัยและเจริญเติบโตได้ ทาํให้อาหารไม่เกิดการบูดเน่า เป็นกรรมวิธีทีประหยดัทีสุด อาหารทีชาวภาคใตนิ้ยมถนอมโดยการตากแหง้ มกัเป็นประเภทผกั ผลไม ้และเนือ เช่น ดีปลี พริก (พริกไทย) เห็ดบางชนิด (เช่น เห็ดแครงทีขึนตามตน้ไมม้ะขามทีลม้ตาย เป็นตน้) หมากแห้ง กลว้ยตาก (กลว้ยสุกปอกเปลือกแลว้ตากแห้ง) ลูกหยี (ปอกเปลือกแลว้ตากแห้ง) ส้มแขก (ผลไมช้นิดหนึง ผลกลม หันเป็นชินบางๆแลว้ตากแห้ง ใชใ้นการปรุงอาหาร) เนือเคม็ ปลาเคม็ เป็นตน้  ในปัจจุบนัประเทศไทยมีสภาพอากาศทีเปลียนแปลงไปจากเมือก่อน ทาํให้ผูที้ผลิตสินคา้ทางการเกษตรบางชนิดทีตอ้งใช้กรรมวธีิการผลิตโดยการนาํผลผลิตมาตากแหง้ก็เกิดปัญหาตามไปดว้ยเช่นการทาํปลาแหง้ ปลาแดดเดียว การทาํส้มแขก เป็นตน้    ดงันนังานวิจยันีจึงไดศึ้กษาและเล็งเห็นประโยชน์จากการอบแห้งโดยการนาํคลืนไมโครเวฟมาให้ความร้อนแทนการตากเพือเป็นแนวทางใหม่ในการใหค้วามร้อนกบัสม้แขกเพอืใหส้้มแขกมีอุณหภูมิเพมิขึนจากภายในเนือของสม้แขกด้วยเวลาอนัรวดเร็วซึงคลืนไมโครเวฟมีลกัษณะในการทาํให้เกิดความร้อนเป็นแบบเชิงปริมาตร(Volumetric Heating) และมีความ สามารถในการทะลุทะลวงจึงจะทาํให้เกิดความร้อนภายในเนือของส้มแขกไดดี้แลว้ ยงัจะทาํให้ส้มแขกมีความร้อนอยา่งรวดเร็วและอุณหภูมิภายในเนือส้มกระจายตวัอย่างทวัถึงภายในเวลาอนัรวดเร็ว ซึงจะเป็นการลดเวลาในการให้ความร้อนแก่สม้แขกไดดี้และจะส่งผลต่อการลดเวลาและตน้ทุนในกระบวนการผลิตอีกดว้ย เอกสารและงานวจิยัทเีกยีวข้อง 1. งานวจิยัทเีกยีวข้อง  1.1 เครืองอบแหง้ทีนอนยางพารา (latex foam dryer) ดว้ยไมโครเวฟควบคุมโดยคอมพวิเตอร์             ปัจจุบันเครืองนอนยางพาราธรรมชาติ  (Natural Latex Products)  เ ช่น หมอน (Latex pillow) ทีนอน (Latex Mattress) เป็นทีนิยมใชข้องประชาชนทวัไป เนืองจากมีขอ้ดีหลายประการ เช่น ทาํมาจากยางพารา 100% ไม่ผสมสารเคมีและสารสังเคราะห์จากยาง ยืดหยุน่และทนทาน ไม่เกิดการทรุดตวั ไม่ก่อใหเ้กิดไฟฟ้าสถิต ดงันนัในอนาคตอนัใกลนี้เครืองนอนยางพาราจะถูกนาํมาใชใ้นทุกหลงัคาเรือนอยา่งแน่นอนบริษทัด๊อกเตร์เอน็เนอร์ยี ไดอ้อกแบบและพฒันาระบบอบแหง้เครืองนอนยางพาราธรรมชาติดว้ยไมโครเวฟควบคุมโดยคอมพวิเตอร์ จากประสบการณ์อนัยาวนานกวา่ 25 ปี มี 3 รุ่น คือ 1 Model MWLP-45 ขนาด 45 กิโลวตัต ์กาํลงัการผลิตทีนอนประมาณ 5 ใบ ต่อชวัโมง หรือ หมอนประมาณ 30 ใบ ต่อชวัโมง 2 Model MWLP-90 ขนาด 90 กิโลวตัต์ กาํลงัการผลิตทีนอนประมาณ 10 ใบ ต่อชัวโมง หรือ หมอนประมาณ 80 ใบ ต่อชวัโมง 3 Model MWLP-120 ขนาด 120 กิโลวตัต ์กาํลงัการผลิตทีนอนประมาณ 20 ใบ ต่อชวัโมง หรือ หมอนประมาณ 150 ใบ ต่อชวัโมงเครืองจกัรของเราอบแห้งดว้ยไมโครเวฟ ซึงเร็วกว่าอบดว้ยวิธีธรรมดากว่า 20 เท่า ควบคุมการทาํงานด้วยคอมพิวเตอร์โดยควบคุมอุณหภูมิและความชืนให้เหมาะสม และสามารถตรวจสอบการทาํงานของ Magnetron ซึงเป็นอุปกรณ์กาํนิดคลืนไมโครเวฟ ไดต้ลอดเวลา ทาํให้เครืองนอนยางพาราธรรมชาติทีนาํมาอบไดคุ้ณภาพ ประหยดัพลงังาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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  ภาพท ี 1 เครืองอบแหง้ทีนอนยางพารา (Latex Foam Dryer) ดว้ยไมโครเวฟควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ 1.2 เครืองอบยางพาราแผน่ดว้ยคลืนไมโครเวฟ              ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตยางดิบรายใหญ่ของโลก ซึงส่วนมากจะผลิตเพอืจาํหน่ายให้กบัต่างประเทศ เนืองจากความต้องการใช้ยางในประเทศยงัไม่มากนักเมือเทียบกับปริมาณยางดิบทีผลิตได้ทําให้รัฐบาลมีนโยบายทีจะพฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑย์างมากขึน สาํหรับขบวนการผลิตผลิตภณัฑย์างในปัจจุบนัพบปัญหาหลกัๆ ซึงสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเด็น อาทิ ส่วนผสมของยางกบัสารเคมี  กระบวนการขึนรูปยางก่อนอบ  ลกัษณะกระบวนการอุ่นและอบยาง เป็นต้น โดยแต่ละประเด็นต้องการวิธีแก้ไขทีแตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามกระบวนการอุ่นและอบยางเป็นกระบวนการหนึงทีประสบปัญหาอยา่งมาก  ดงันนัการอบดว้ยความร้อนจากไฟ ซึงถือเป็นวิธีการให้ความร้อนแบบธรรมชาติ (Conventional Heating) โดยเป็นการให้ความร้อนจากผิวยางดา้นนอกเขา้สู่ภายในเนือยางโดยทีเรียกว่าการรมควนั และอีกอยา่งหนึงทีสาํคญัคือ สินเปลืองพลงังานทรัพยากรธรรมชาติซึงส่งผลให้เกิดมลพิษทีเกิดจากควนัทีออกมาจากการรมควนัหรือนาํเสียจากโรงรมซึงจะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย  สําหรับการให้ความร้อนแก่ยางด้วยวิธีนีจะทาํให้อุณหภูมิบริเวณเนือในของยางเพิมขึนค่อนขา้งชา้ ทงันีเนืองจากสมบติัความเป็นฉนวนของยาง เนืองจากเมือผิวยางดา้นนอกมีอุณหภูมิสูงก็จะเปลียนยางให้มีคุณสมบติัความเป็นฉนวนมากขึน ซึงทาํให้การส่งผ่านความร้อนเขา้สู่เนือในของยางดาํเนินไปอย่างล่าชา้ ทาํให้เนือยางมีอุณหภมิูไม่สมาํเสมอกนั จึงทาํใหผ้ลิตภณัฑที์ผลิตไดมี้คุณภาพไม่ดีเนืองจากการกระจายตวัไม่สมาํเสมอของอุณหภูมิ อีกทงัยงัส่งผลให้เนือยางภายในไม่สุกหรือสุกแต่ไม่สมาํเสมออีกด้วย จึงได้ศึกษาถึงวิธีการให้ความร้อนแก่ยาง โดยใช้คลืนไมโครเวฟ เพือเป็นแนวทางใหม่ในการใหค้วามร้อนยางเพอืใหย้างมีอุณหภูมิเพิมขึนจากภายในเนือยางดว้ยเวลาอนัรวดเร็ว ซึงคลืนไมโครเวฟมีลกัษณะในการทาํให้เกิดความร้อนเป็นแบบเชิงปริมาตร(Volumetric Heating) และมีความสามารถในการทะลุทะลวงจึงจะทาํใหเ้กิดความร้อนภายในเนือยางไดดี้จะทาํใหย้างมีความร้อนอยา่งรวดเร็ว และอุณหภูมิภายในเนือยางกระจายตวัอยา่งทวัถึงภายในเวลาอนัรวดเร็วอนัเนืองมาจากความสามารถในการทะลุทะลวงของคลืนไมโครเวฟ ซึงจะเป็นการลดเวลาในการให้ความร้อนแก่ยางไดดี้และจะส่งผลต่อการลดตน้ทุนในกระบวนการผลิตดว้ยโครงสร้างของเครืองอบยางพาราแผน่ดว้ยไมโครเวฟประกอบดว้ยตวัตู ้ (Oven) และส่วนของท่อลาํเลียงสายพานจะต่อติดอยูก่บัตวัตูส่้วนวสัดุทีใชท้าํตวัตูแ้ละท่อลาํเลียงสายพานประกอบดว้ยอลูมิเนียมหนา 3 มิลลิเมตร ซึงมีขอ้ดี คือ สามารถป้องกันความร้อนไดดี้และมีความทนทานต่อการเกิดสนิมไดดี้กวา่เหล็กแผน่ ภายในท่อจะมีส่วนของสายพานลาํเลียงซึงจะเป็นส่วนทีใชล้าํเลียงวสัดุเขา้ไปในตวัเครืองดงัภาพ  
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  ภาพท ี 2  โครงสร้างของเครืองอบยางพาราแผน่ดว้ยคลืนไมโครเวฟ 1.3 การอบแหง้ไมด้ว้ยคลืนไมโครเวฟโดยใชเ้ตาไมโครเวฟชนิดสายพานลาํเลียงอยา่งต่อเนือง (Microwave Drying of Wood Using a Continuous Microwave Belt Furnace)   เตาไมโครเวฟชนิดสายพานลาํเลียงอยา่งต่อเนือง กบัวธีิอบโดยใชเ้ตาอบแบบธรรมดาทวัไป จากการศึกษาพบว่าการใชค้ลืนไมโครเวฟเป็นแหล่งพลงังานนนัจะสามารถช่วยในการประหยดัพลงังาน ลดระยะเวลาทีใชใ้นกระบวนการไดถึ้ง 15 เท่า เมือเทียบกบัการใชเ้ตาอบแบบธรรมดาทวัไป ชินงานไดรั้บความร้อนทวัทงัปริมาตร การกระจายความชืนเป็นไปอยา่งสมําเสมอและทําให้คุณสมบัติทางกลดีขึน ผลประโยชน์ทีได้จากการวิจัยครังนีสามารถนําไปประยุกต์ใ ช้ในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศต่อไป  งานวิจยันีเป็นการศึกษาทางดา้นการทดลองเกียวกบัการอบแห้งไมโ้ดยใชร้ะบบเตาไมโครเวฟชนิดสายพานลาํเลียงอยา่งต่อเนือง ภายในระบบประกอบดว้ยแมกนีตรอนทีใชก้าํเนิดคลืนทงัหมด จาํนวน 14 ตวั ถูกติดตงัไวบ้ริเวณรอบๆอุโมงค์เตาไมโครเวฟ มีความถี 2.45 GHz (กาํลงัขนาด 800 วตัต์ต่อแมกนีตรอน 1 ตวั) โดยตวัแปรทีศึกษาคือ กาํลงัทีป้อนเขา้ไป ตาํแหน่งของการป้อนไมโครเวฟ และระยะเวลาทีใชใ้นการอบ ทีมีอิทธิพลต่อคุณภาพของไมเ้ช่น ความชืนสุดทา้ย สีของเนือไมร้วมถึงคุณสมบตัิทางกล จากนนัทาํการเปรียบเทียบคุณสมบติัของไมที้อบดว้ยระบบเตาไมโครเวฟชนิดสายพานลาํเลียงอยา่งต่อเนือง กบัวธีิอบโดยใชเ้ตาอบแบบธรรมดาทวัไป จากการศึกษาพบวา่การใชค้ลืนไมโครเวฟเป็นแหล่งพลงังานนนัจะสามารถช่วยในการประหยดัพลงังาน ลดระยะเวลาทีใชใ้นกระบวนการไดถึ้ง 15 เท่า เมือเทียบกบัการใชเ้ตาอบแบบธรรมดาทวัไปชินงานไดรั้บความร้อนทวัทงัปริมาตร การกระจายความชืนเป็นไปอยา่งสมาํเสมอและทาํให้คุณสมบติัทางกลดีขึน ผลประโยชน์ทีไดจ้ากการวจิยัครังนีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นภาคอตุสาหกรรมภายในประเทศต่อไป  

   ภาพท ี 3 อุปกรณ์การทดลองเตาอบไมโครเวฟชนิดสายพานลาํเลียงอยา่งต่อเนือง  
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1.4 ไมโครเวฟ (Microwave)           ไมโครเวฟเป็นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) ชนิดหนึง ซึงมีอยูแ่ลว้ในธรรมชาติดวงอาทิตยก็์เป็นผูส่้งคลืนนีออกมาคลืนไมโครเวฟมีความถีตงัแต่ 300-3,000 MHz เพือเปรียบเทียบใหเ้ขา้ใจง่ายใหพิ้จารณาตามภาพ  

  ภาพท ี 4  การแบ่งยา่นความถี  จากภาพที 4 จะเห็นว่าคลืนไมโครเวฟมีความถีอยูร่ะหวา่งคลืนวิทยแุละทีวีกบัคลืน อินฟราเรด (Infrared) ความถีถดัขึนไปคือ แสงทีเรามองเห็นสูงขึนไปถึงรังสีเอ็กซ์ (X-Rays) ท้ายทีสุด คือรังสีแกมมา (Gamma-Rays) เนืองจากว่าคลืนไมโครเวฟจัดเป็นคลืนทีปลอดภยั ไม่มีสารกัมมนัตภาพรังสีตกคา้งอยู่บนอาหารหรือคน หากเกิดอุบัติเหตุได้รับคลืนไมโครเวฟ แต่อยา่งไรก็ดีแมว้า่คลืนไมโครเวฟจะไม่มีสารกมัมนัตภาพรังสีตกคา้งอยู ่คลืนไมโครเวฟก็ยงัเป็นอนัตราย เมือโดนไมโครเวฟมากๆ อวยัวะต่างๆอาจจะสุกและใชก้ารไม่ได ้ถา้โดนดวงตา ตาจะบอดได ้หากไดรั้บคลืนไมโครเวฟทีมากกวา่ 5 วตัตต์่อตารางเซนติเมตร คลืนความถีไมโครเวฟก่อใหเ้กิดความผิดปกติต่างๆตามร่างกาย เช่น มะเร็งผิวหนงั ตอ้กระจก ผูห้ญิงมีครรภอ์าจแทง้ได ้ในผูช้ายอาจเป็นหมนัชวัคราว ปวดศีรษะ ตาลาย ระบบประสาทส่วนกลางถูกทาํลาย ระบบหมุนเวยีนของเลือดผิดปกติ 1.5  แมกนีตรอน (Magnetron) [2]          แมกนีตรอนมีโครงสร้างคลา้ยหลอดไดโอด ประกอบไปดว้ยไส้หลอด (Filament or Heater) ซึงทาํหน้าทีเป็นแคโทด (Cathode) ดว้ยนอกจากนียงัมีแอโนด (Anode) ส่วนแพร่กระจายคลืนเรียกวา่ สายอากาศ (Antenna)ในการทาํงานของแมกนีตรอนนนัแมกนีตรอนจะถูกจ่ายดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบัแรงดนัตาํประมาณ -  โวลต ์กระแส  แอมแปร์ทีไสห้ลอด ซึงจะทาํให้ไส้หลอดร้อนและปล่อยอิเลคตรอนออกมา และเมือจ่ายไฟฟ้าแรงดนัสูงมากกวา่ ,  โวลตไ์ปทีขวัใดขวัหนึงของไส้หลอดซึงทาํหนา้ทีเป็นคาโทดเทียบกบัขวัอาโนด ก็จะทาํใหอิ้เลคตรอนถูกบงัคบัใหเ้คลือนทีภายใตอิ้ทธิพลของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กถาวร ซึงจะทาํใหแ้มกนีตรอนสามารถปล่อยคลืนไมโครเวฟออกมาได ้โดยทีความถีของคลืนไมโครเวฟจะถูกกาํหนดดว้ยโครงสร้างภายในช่องสุญญากาศระหวา่งขวัคาโทดกบัขวัอาโนดใหเ้ท่ากบั .  GHz เมือมีกระแสไฟฟ้าไหลเขา้สู่ขวัลบของแมกนีตรอน ก็จะปล่อยอนุภาคไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนออกมา อิเล็กตรอนจะวงิเขา้หาทรงกระบอกกลวงซึงภายในเซาะเป็นร่องยาวไว ้ทรงกระบอกนีลอ้มอยูร่อบขวัลบ และทาํหนา้ทีเป็นขวับวก ขณะเดียวกนัสนามแม่เหล็กจากขวัแม่เหลก็    



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   85 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

  ภาพท ี   หลอดแมกนีตรอน วธิีดําเนินการวิจัย  ในการดาํเนินงานไดจ้ดัทาํรูปแบบในการทาํงาน โดยการทาํงานในแต่ละบล็อกจะแสดงผลตามขนัตอนการทาํงานดงัทีไดแ้สดงไวใ้นแผนผงัการทาํงาน  

  ภาพท ี   บล็อกไดอะแกรมเครืองอบสม้แขกดว้ยคลืนไมโครเวฟ  . โครงสร้างของเครืองอบสม้แขกดว้ยไมโครเวฟ  โครงสร้างของเครืองอบส้มแขกดว้ยไมโครเวฟประกอบดว้ยตวัตู ้(Oven) และส่วนของท่อลาํเลียงสายพานจะต่อติดอยู่กบัตวัตูส่้วนวสัดุทีใชท้าํตวัตูแ้ละท่อลาํเลียงสายพานประกอบดว้ยอลูมิเนียมหนา 3 มิลลิเมตร ซึงมีขอ้ดี คือ สามารถป้องกนัความร้อนไดดี้และมีความทนทานต่อการเกิดสนิมไดดี้กวา่เหล็กแผน่ ภายในท่อจะมีส่วนของสายพานลาํเลียงซึงจะเป็นส่วนทีใชล้าํเลียงวสัดุเขา้ไปในตวัเครือง   
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  ภาพท ี 6  โครงสร้างของเครืองอบสม้แขกดว้ยคลืนไมโครเวฟ  

  ภาพท ี 7  เครืองอบสม้แขกดว้ยคลืนไมโครเวฟ ผลการศึกษาและวจิารณ์ผล  การทดลองอบส้มแขกนันจะตอ้งใชผ้ลส้มแขกทีใกลสุ้กหรือทีสุกก็ไดแ้ลว้ทาํการหันส้มแขกออกเป็นแผ่นบางๆเท่ากบัขนาดทีจะนาํไปใชง้านหรือใหมี้ขนาดประมาณ 2-3 มิลลิเมตร . การทดลองอบสม้แขกดว้ยคลืนไมโครเวฟ  ผลการทดลองอบส้มแขกในตูอ้บไมโครเวฟ การทดลองโดยมีการนาํส้มแขกวางลงบนสายพานทีลาํเลียงส้มแขกเขา้ไปในตูต้ามความเร็วของมอเตอร์ทีมีการปรับความเร็วชา้ของมอเตอร์ในระดบัต่างๆ ซึงมีส้มแขกวางลงบนสายพานลาํเลียงเขา้ไปในตูแ้ละทาํการอบส้มแขกตามเวลาและความเร็วทีไดก้าํหนดไวใ้นระยะการทาํงานของเครืองอบส้มแขก ทีนาํมาอบโดยมี ขนาดความหนา 2-3 มิลลิเมตร ความยาว 75-80 มิลลิเมตร และความกวา้ง 40-45 มิลลิเมตร โดยการทดลองจะปรับกาํลงัวตัตที์ 180 วตัต ์440 วตัต ์และ  วตัต ์จะใชเ้วลาในการอบเริมจาก 30 วนิาที 6  วนิาที 12  วนิาที และ 180 วนิาที เพอืค่าเฉลียเปอร์เซ็นตค์วามชืนและค่าสีของสม้แขก 2. การทดลองสม้แขกโดยการตากแดด  ผลการทดลองนาํส้มแขกทีไดห้นัเป็นแผ่นบางๆทีเตรียมไว ้ทาํการทดลองนาํส้มแขกไปตากแดดตงัแต่เวลา 10.00น. – 14.00 น. ของทุกวนั โดยสม้แขกทีใชท้ดลองตากมี 3 ชินและมีการทดลองตากโดยมีระยะเวลาทีตากแดดดงันี 1 วนั            2  วนั  3 วนั และ 4 วนั จากนนัสงัเกตผลการทดลองสม้แขกแต่ล่ะชินและบนัทึกผลการทดลองตากส้มแขกแต่ละชินตามเวลาทีไดก้าํหนดไว ้ ความชืน หมายถึง  นาํหรือความชืนซึงอยูใ่นสม้แขก โดยคาํนวณหาค่าเปอร์เซ็นตค์วามชืนไดจ้ากสูตรดงัต่อไปนี                                               เปอร์เซ็นตค์วามชืน   =            (นาํหนกัก่อน – นาํหนกัหลงั) x 100                                                                                                   นาํหนกัก่อน 
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  ภาพท ี 8  แผนภูมิเปรียบเทียบนาํหนกัของสม้แขกก่อนอบและหลงัอบทีเวลา 180 วนิาที  

  ภาพท ี 9  แผนภูมิเปรียบเทียบความชืนของส้มแขกก่อนอบและหลงัอบที 800 วตัต ์   
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  ตารางท ี  นาํหนกัของสม้แขกทีกาํลงัไฟฟ้า 800 วตัต ์ 

  ภาพท ี   การวดัค่าสีของสม้แขกทีกาํลงัไฟฟ้า 800 วตัต ์  จากภาพที 10 เป็นการวดัค่าสีของชินสม้แขกโดยจะนาํชินสม้แขกมาเปรียบเทียบกบัชุดวดัค่าความแตกต่างของสีทางวทิยาศาสตร์ ให้มีลกัษณะของสีทีมีค่าความแตกต่างของสีใกลเ้คียงทีสุด  

  ตารางท ี  สีของส้มแขกทีกาํลงัไฟฟ้า 800 วตัต ์  
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 สรุปผลการทดลอง จากการทดลองอบส้มแขกโดยใช้เวลาในการอบตงัแต่ 30 วินาที 60 วินาที 120 วินาที และ 180 วินาที กาํลงัวตัต์ทีใช้คือ 360 วตัต์ 440 วตัต์ และ 800 วตัต์ จากการทดลองทีเวลา 180 วินาที ต่อกาํลงั 800 วตัต์ ครังที 1 สามารถทาํการอบไดผ้ลการทดลองดีทีสุดคือ เปอร์เซ็นตค์วามชืนลดลงมากทีสุดคือ 56 % และมีการผิดรูปของส้มแขกนอ้ยมาก เมือเทียบกบัเวลาและกาํลงัวตัตอื์นๆและค่าสีของส้มแขกก็มีการเปลียนแปลงจากสีเดิมของส้มแขกมากทีสุด เมือเทียบกบัส้มแขกทีตากแดดสีของส้มแขกทีตากแดดจะมีการเปลียนแปลงทีชา้กว่าและสีของส้มแขกทีตากแดด จะแตกต่างกนักบัส้มแขกทีผา่นการอบดว้ยเครืองอบสม้แขกดว้ยคลืนไมโครเวฟ  

  ภาพท ี11  ขนาดความกวา้งของสม้แขก  

  ภาพท ี12  ขนาดความหนาของสม้แขก  

       ก่อนอบ   หลงัอบ      ภาพท ี13  ส้มแขกก่อนและหลงัอบ   
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สรุปผลการวจิัย  ในการทดลองเครืองอบส้มแขกดว้ยคลืนไมโครเวฟ กบัส้มแขกไดท้าํการทดลองกบัส้มแขกทีมีความหนา 2-3 มิลิเมตร และขนาดความกวา้ง 28-32 มิลิเมตร โดยนาํมาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งเปอร์เซ็นตค์วามชืน กบัระยะเวลาทีใชใ้นการอบโดยใชช่้วงเวลาในการรับคลืนต่อการผ่านหลอดแมกนีตรอนภายในตูอ้บโดยการทดลองแต่ละช่วงเวลาจะทาํการแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ครัง   . การทดลองที 800 วตัต ์ระยะเวลาในการอบ 180 วนิาที ครังที 1 เป็นช่วงเวลาทีเหมาะสมทีสุด เพราะการทดลองทีระยะเวลาในการอบ 180 วนิาที ครังที 1 ซึงนาํหนกัของสม้แขกจะลดลงประมาณ 50 % และจะมีค่าความชืนทีลดลงจากเนือของสม้แขกถึง 56 % ครังที 2 นาํหนกัของสม้แขกจะลดลงประมาณ 30-40 % จะมีค่าความชืนลดลง 40.9 % ครังที 3 นาํหนกัของสม้แขกจะลดลงประมาณ 10-20 % จะมีค่าความชืนลดลง 30.76 %   . การทดลองที 440 วตัต ์ระยะเวลาในการอบ 180 วนิาที ครังที 1 นาํหนกัของสม้แขกจะลดลงประมาณ 40 % จะมีค่าความชืนทีลดลงออกจากเนือของส้มแขก 46 % ครังที 2 นาํหนกัของส้มแขกจะลดลงประมาณ 15-20 % จะมีค่าความชืนลดลง 25.92 % ครังที 3 นาํหนกัของสม้แขกจะลดลงประมาณ 10-15 % จะมีค่าความชืนลดลง 25 %   . การทดลองที 360 วตัต ์ระยะเวลาในการอบ 180 วินาที ครังที 1 นาํหนกัของส้มแขกจะลดลงประมาณ 30-35 % จะมีค่าความชืนทีลดลงออกจากเนือของส้มแขก 36 % ครังที 2 นาํหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 20-25 % จะมีค่าความชืนลดลง 25 % ครังที 3 นาํหนกัของสม้แขกจะลดลงประมาณ 10-15 % จะมีค่าความชืนลดลงแค่ 16.66 %   ซึงจะพบวา่กาํลงัของไมโครเวฟทีเพิมขึนจะส่งผลให้ความชืนออกจากเนือของส้มแขกไดอ้ย่างชดัเจน เนืองจากปริมาณการเกิดความร้อนแปรผนัตรงกบัความเขม้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึงจะมีค่าสูงขึนเมือมีกาํลงัวตัตเ์พิมขึนและค่าสีของส้มแขกก็มีการเปลียนแปลงจากสีเดิมเมือเทียบกบัส้มแขกทีตากแดด โดยสีของส้มแขกทีตากแดดจะมีการเปลียนแปลงช้ากวา่และสีของส้มแขกจะแตกต่างกนั ส้มแขกทีผา่นการอบดว้ยเครืองอบจะไม่ขึนรา เมือเทียบกบัการตากแดด เพราะสม้แขกทีผ่านการอบจะไดรั้บความร้อนทีทวัถึงจึงทาํให้ความชืนทีอยูภ่ายในเนือของส้มแขกหมดไปและทาํใหส้้มแขกแหง้ไดอ้ยา่งทวัถึงอีกดว้ยทาํใหมี้โอกาสนอ้ยมากทีจะทาํใหเ้กิดการขึนรา  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บการสนบัสนุนจากงบประมาณรายไดป้ระจาํปี 2561  เอกสารอ้างองิ  ดร.โชคชยั แสงดาว. เครืองอบแห้งเมล็ดขา้วเปลือกอยา่งต่อเนืองดว้ยไมโครเวฟร่วมกบัลมร้อน(Fluidized-bed Microwave  Heating for Paddy Drying). แหลง่ทีมา :http://www.pr.mut.ac.th/files/Fluidized-bedMicrowave.pdf สมศักดิ วงษ์ประดับไชย, ผดุงศักดิ รัตนเดโช, ดวงเดือน อาจองค์, นพวรรณ ดูงาม.การอบแห้งไมด้้วยคลืนไมโครเวฟ           โดยใช้เตา ไมโครเวฟชนิดสายพานลําเลียงอย่างต่อเนือง (Microwave Drying of Wood Using a Continuous  Microwave Belt Furnace) . แหล่งทีมา : www.pdffactory.com กริช เจียมจิโรจน,์ ผดุงศกัดิ รัตนเดโช, วชัระ เกาะแกว้ และโศภิดา สงัขสุ์นทร. การหาสภาวะทีเหมาะสมสาํหรับการอบแห้ง กาแฟและถวัเหลืองโดยใช้เทคนิคไมโครเวฟ The Optimum Drying Conditions of Coffee Bean and Soy Bean  Using Microwave-Spouted Bed Dryer แ ห ล่ ง ที มา  : http://www.me.psu.ac.th/tsme/ ME_NETT20/ article/pdf/  tsf/TSF029.pdf 
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บริษัท ด๊อกเตอร์เอ็นเนอร์ยี จ ํากัด. เครืองอบแห้งทีนอนยางพารา (latex foam dryer) ด้วยไมโครเวฟควบคุมโดย ค อ ม พิว เ ต อ ร์ . แ ห ล่ ง ที มา  :  http://th.8 8 db.com/th/Services/Post_Detail.page/Business_Services/Engineering/? PostID=588123  หมุดตอเล็บ หนิสอ หน่วยวิจยัพลาสมาประยกุตเ์พอืการกสิกรรม สาํนกัวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ.์ เครืองอบปลา แห้งด้วยคลืนไมโครเวฟ. แหล่งทีมา :http://www.vcharkarn.com/varticle/38525 นายรัตน์ เพชรจนัทร์.การทาํยางแผน่รมควนั.แหล่งทีมา : http://guru.sanook.com/encyclopedia/การทาํยางแผน่รมควนั/ ฟิสิกส์ราชมงคล. ไมโครเวฟ (Microwave). แหล่งทีมา : http://www.vcharkarn.com/varticle/38525  ประวติัไมโครเวฟ. [ออนไลน์] http://dek-d.com/board/view.php?id=945927 M.Lehne, G.W.Barton and T.A.G.Langrish,1999, “Comparison ofexperimental and modeling studies for the microwave  drying of ironbank timber.” Drying technology,2219-2235. (Access date : July  1, 2009).  ธนกฤต คงหัด, ขจรพงค ์เสถียร, คมสันต ์หมดัสะอ, ปิยะ ประสงคจ์นัทร์ และธนัสถ ์ นนทพุทธ. (เครืองอบยางพาราแผ่น ด้วยคลืนไมโครเวฟ (Microwave Heating for  Rubber  Vulcanization).                          
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ผลของระยะเวลาในการให้แสงจากหลอดไฟ แอลอดีี ต่อการเจริญเติบโตของ สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J .Agardh) Effect of Photoper iod by Light Emitting Diode on Growth of Sea Grapes (Caulerpa lentillifera J .Agardh)  มาโนช  ขาํเจริญ * ปรีดา เกิดสุข  ตรีเนตร ม่วงมนตรี  และสุกญัญา ชอบงาม       Manoch Khamcharoen1* Preeda kerdsuk1 Treenet Moungmontree1 Sukunya Chobngam1   บทคัดย่อ  การศึกษาระยะเวลาการให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น โดยให้แสงระยะเวลาทีแตกต่างกนั วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์(Completely Randomized Design ) แบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง คือ ไดรั้บแสงจากในโรงเรือนปกติ (ชุดควบคุม) ให้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  8  16 และ 24 ชวัโมง ตามลาํดบั แต่ละชุดการทดลองมี 4 ซาํ แต่ละซาํเลียงสาหร่ายพวงองุ่น 4 ตะกร้า โดยใส่สาหร่ายพวงองุ่นตะกร้าละ 50 กรัม เลียงสาหร่ายพวงองุ่นในกะละมงัขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 45 เซนติเมตร ลึก 28 เซนติเมตร เติมนาํทะเลความเคม็ 30 ppt. สูง 25 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยนาํหมกัชีวภาพ ซาํละ 5 ppm. หลงัจากการเปลียนถ่ายนาํ 3 วนั/ครัง ทดลองเป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ เมือสินสุดการทดลอง การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น มีค่าเฉลียนาํหนกัเท่ากบั 57.42±3.24  69.67±3.07 68.33±0.81 และ 81.08 ± 2.40 กรัม ตามลาํดบั เมือวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P< 0.05) โดยชุดการทดลองทีให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี เป็นระยะเวลา 24 ชวัโมง ใหผ้ลการเจริญเติบโต ค่านาํหนกัเฉลียดีทีสุด   คาํสําคญั : สาหร่ายพวงองุ่น, หลอดไฟแอลอีดี, ช่วงเวลาการใหแ้สง               
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ABSTRACT                      Study on photoperiod by light emitting diode on growth of sea grapes. The experiment was divided 4 treatments were natural light in the building (Control) light by LED 8 , 16 and 24 hours/day respectively each treatment had 4 replications , 4 baskets/ replications , 50 grams sea grapes/basket. The experiment was carried out 7 weeks in plastic bowls that put 30 ppt. and 25 centimeters height of sea water. The end of experiment found that average weight were 57.42±3.24 69.67±3.07 68.33±0.81 and 81.08±2.40 grams respectively. When analysis statistic significant different showed that significant different (P< 0.05) by growth of treatment light LED 24 hours/day the result showed that on growth was the best.  Keywords : sea grapes, Caulerpa lentillifera, LED, photoperiod                        สาขาเทคโนโลยกีารประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วิทยาเขตตรัง ตาํบลไมฝ้าด      อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง.  1 Department of Fisheries Technology, Faculty of Science and Fisheries Technology, University Rajamangala University of Technology  Srivijaya, Trang campus, Maifrad Sub-district, Sikao District, Trang Province 92150, Thailand  *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Auskom@hotmail.co.th 
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บทนํา สาหร่ายสีเขียวสกลุ Caulerpa เป็นสาหร่ายทะเลทีมีลกัษณะนิมและอวบนาํ พบแพร่กระจายทวัไปทงัในบริเวณอา่วไทยและชายฝังทะเลอนัดามนั ในบริเวณพนืทีชายฝังทะเลภาคใตข้องไทยประชาชนทอ้งถินรู้จกันาํสาหร่าย Caulerpa มาใช้ประโยชน์กนัเป็นเวลานานมาแลว้ โดยเก็บรวบรวมจากแหล่งนาํธรรมชาติมาจาํหน่ายในสภาพสดตามทอ้งถิน และนิยมมารับประทานเป็นผกัสลดัหรือผกัจิม นอกจากนาํสาหร่าย Caulerpa มาบริโภคเป็นอาหารแลว้ ยงัมีการนาํสาหร่ายชนิดนีมาใชใ้นการบาํบดันาํทิงจากการเพาะเลียงสัตวน์าํ ก่อนการปล่อยออกสู่ทะเล (สันติ, ) ซึงภายหลงัจากการบาํบัดนําทิง ทําให้สาหร่ายขยายพนัธุ์อย่างรวดเร็ว และเป็นทีตอ้งการของผูบ้ริโภคทังในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสาหร่าย Caulerpa lentillifera ซึงมีลกัษณะคลา้ยพวงองุ่นจึงเรียกสาหร่ายชนิดนีวา่ sea grapes หรือ green caviar ทลัลสัประกอบดว้ยสโตลอน (stolon) ทีคืบคลานไปตามพืนและแตกแขนงได ้ส่วนของแขนงทีตงัตรงสูง -  เซนติเมตร มกัเกิดเดียวๆ ไม่ค่อยแตกแขนง ประกอบดว้ย รามูลสั (ramulus) เล็กๆ ลกัษณะกลมเสน้ผ่าศูนยก์ลาง . - .  มิลลิเมตร มีกา้นสนัๆ เรียงกนัคลา้ยช่อพริกไทย แต่ละรามูลสั ( ramulus )  มีรอยคอดระหวา่งกา้นและส่วนทีเป็นเม็ดกลมสีเขียวใส (Lewmanomont  and  Ogawa, 1995)  อย่างไรก็ตามลกัษณะดงักล่าวจะแปรเปลียนไปตามปัจจยัสภาวะแวดลอ้มทีสาหร่ายอาศยัอยู ่ปัจจุบนัไดน้าํมาเลียงเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม มีการเลียงในบ่อดิน ในบ่อซิเมนตห์รือถงัไฟเบอร์ เลียงในทะเล บริเวณกระชงัเลียงสตัวน์าํ สาํหรับบ่อดินและบ่อซิเมนต์มีการเพิมปุ๋ยลงไปไดแ้ก่ ปุ๋ยยเูรีย ปุ๋ยนา  เพือเร่งการเจริญเติบโตใหเ้ร็วขึน สาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) เป็นพืชชนิดหนึง ทีเจริญเติบโตโดยการสังเคราะห์แสง ( Photosynthesis) ซึงเป็นกระบวนการสะสมอาหารโดยใช้ธาตุอาหารและนํา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมี Chlorophyll และแสงเป็นตวัการสําคัญในการแปรเปลียนไปเป็น แป้งนําตาล ออกซิเจนและนาํ  โดยเฉพาะแสงหากไดรั้บความเขม้ของแสงมากหรือนอ้ยเกินไปสาหร่ายจะไม่เจริญเติบโต ดงันนัในการเลียงสาหร่ายพวงองุ่นจึงตอ้งให้สาหร่ายไดรั้บแสงทีพอเหมาะ (จูนลิฎา และคณะ, 2553) แสงทีใชโ้ดยปกติไดจ้ากแสงจากธรรมชาติจากดวงอาทิตย ์และแสงจากหลอดไฟ ซึงการเลียงสาหร่ายพวงองุ่นในปัจจุบนัใชแ้สงจากธรรมชาติซึงมีขอ้ดอ้ยคือในช่วงฤดูฝน ความเขม้ของแสงทีสาหร่ายพวงองุ่นไดรั้บจะนอ้ยเกินไป ทาํใหส้าหร่ายพวงองุ่นเจริญเติบโตไดช้า้หรืออาจทาํให้สาหร่ายพวงองุ่นตายได ้นอกจากนีหากผูที้สนใจเลียงสาหร่ายพวงองุ่นภายในอาคารไม่สามารถเลียงได ้เนืองจากความเขม้ของแสงไม่เพียงพอ หากมีการนาํแสงจากหลอดไฟมาใชแ้ละประสบผลสาํเร็จ เป็นการเพมิศกัยภาพการผลิตสาหร่ายพวงองุ่นไดม้ากขึนโดยไม่ตอ้งพงึพงิแสงจากดวงอาทิตย ์ ดงันนัในการทดลองครังนีจึงไดใ้ชแ้สงจากหลอดไฟ แอลอีดี ซึงมีสีของแสงคลา้ยกบัแสงจากธรรมชาติ และไดรั้บการนิยมนําไปใช้ในการเลียงพันธุ์ไม้นํามาดัดแปลงเพือใช้เ ลียงสาหร่ายพวงองุ่น ในระยะเวลาทีแตกต่างกัน                             ต่อการเจริญเติบโต และศึกษาผลตอบแทนของการเพาะเลียงสาหร่ายพวงองุ่นหลงัจากทีเลียงจนเสร็จสินการทดลอง หากการทดลองครังนีประสบผลสําเร็จ จะนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพือประดิษฐ์ตูเ้ลียงสาหร่ายพวงองุ่น ซึงเป็นการต่อยอดสู่นวตักรรม Thailand 4.0 ต่อไปในอนาคตต่อไป  วธิีการดําเนินการวจิัย 1.วธิีการทดลอง           1.1 การวางแผนการทดลอง   การทดลองระยะเวลาในการใหแ้สงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design : CRD) แบ่งออกเป็น 4 ชุดการทดลอง (Treatment) แต่ละชุดการทดลองมี 4 ซาํ (Replication) ดงันี  
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ชุดการทดลองที 1 เลียงสาหร่ายพวงองุ่นโดยไดรั้บแสงภายในโรงเรือน (ชุดควบคุม) ชุดการทดลองที 2 เลียงสาหร่ายพวงองุ่นโดยไดรั้บแสงภายในโรงเรือน และแสงจากหลอดไฟแอลอีดีเป็นเวลา 8 ชวัโมง ชุดการทดลองที 3 เลียงสาหร่ายพวงองุ่นโดยไดรั้บแสงภายในโรงเรือน และแสงจากหลอดไฟแอลอีดีเป็นเวลา 16 ชวัโมง ชุดการทดลองที 4 เลียงสาหร่ายพวงองุ่นโดยไดรั้บแสงภายในโรงเรือน และแสงจากหลอดไฟแอลอีดีเป็นเวลา 24 ชวัโมง         1.2 การเตรียมภาชนะและนําทะเลสําหรับเลยีงสาหร่าย ดาํเนินการทดลองเลียงสาหร่ายพวงองุ่นในกะละมงัพลาสติกกลมเส้นผ่านศูนยก์ลาง 50 เซนติเมตร จาํนวน 16 ใบ โดยลา้งทาํความสะอาด ทาํการฆ่าเชือโดยใช ้ฟอร์มาลีน 40 ppm. แช่เป็นระยะเวลา 24 ชวัโมง หลงัจากนันลา้งทาํความสะอาดฟอร์มาลีนออกให้หมด เติมนาํทะเลความเค็ม 30 ppt. ทีผ่านการฆ่าเชือดว้ยคลอรีน 40 ppm.แลว้เติมนาํผ่านถุงกรอง  ไมครอน  ใหน้าํมีความสูง 15 เซนติเมตร ทาํการสุ่มชุดการทดลองและซาํตามแผนการทดลองแลว้ติดตงัหลอดไฟแอลอีดี ตามชุดการทดลองทีกาํหนดไว ้โดยให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี เป็นระยะเวลา   6 และ  ชวัโมง ความเขม้ของแสงทีระดับผิวนาํมีค่าเฉลีย 870 ลกัซ์ โดยควบคุมการปิดเปิดไฟฟ้าดว้ยอุปกรณ์ Timer  ส่วนชุดควบคุมไดรั้บแสงจากภายในโรงเรือน ความเขม้ของแสงทีระดบัผิวนาํเฉลีย 210 ลกัซ์ ในเวลากลางวนัส่วนเวลากลางคืนมืดสนิท          1.3 การเตรียมพนัธ์ุสาหร่ายในการทดลอง    นาํพนัธุ์สาหร่ายพวงองุ่นจากฟาร์มเลียงสาหร่ายมาใชเ้ป็นท่อนพนัธุ์ สําหรับการทดลองทงั 4 ชุดการทดลอง โดยใส่สาหร่ายลงในตะกร้าพลาสติกขนาดเล็กเสน้ผา่นศูนยก์ลาง  นิว จาํนวน 50 กรัม/ตะกร้า รวมทงัสิน 64 ใบ นาํตะกร้าทีใส่สาหร่ายแลว้ใส่ในกะละมงั กะละมงัละ 3 ตะกร้า          1.4 การจดัการระหว่างการเลียงและการเพมิธาตอุาหาร ทาํการเปลียนถ่ายนาํสัปดาห์ละ  ครัง และรักษาความเคม็ของนาํทะเลใหอ้ยูใ่นระดบั  ppt โดยการเติมนาํจืดเพอืลดความเค็ม ทาํการกาํจดัสาหร่ายชนิดอืนทีขึนปะปนไดแ้ก่ สาหร่ายขนนก สาหร่ายไส้ไก่ ฯลฯ และตรวจสอบคุณภาพนาํทีสําคญั ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง และความเคม็ ทุกๆ 7 วนั บนัทึกผล    การใส่ปุ๋ ยในการเลียงสาหร่าย ปุ๋ ยทีใชคื้อ นาํหมกัชีวภาพ ซึงไดจ้ากการนาํ เศษปลา:กากนาํตาล:นาํ ในอตัราส่วน 1:1:1 และเติมจุลินทรียช่์วยเร่งการยอ่ยสลาย ในปริมาณ  กรัม/ปริมาตร  ลิตร หมกัเป็นเวลา  เดือนนาํมาใชเ้ป็นปุ๋ ยในการทดลอง ใส่ในปริมาณเท่ากนัทุกชุดการทดลอง 3 วนั/  ครัง ๆ ละ 5 ppm./กะละมงั 2. วธิีเก็บข้อมูล   ชงันาํหนกัสาหร่ายทุกชุดการทดลอง ดว้ยตาชงัขนาดเลก็ โดยก่อนชงันาํหนกัตอ้งใหมี้นาํเหลือนอ้ยทีสุด แลว้จึงทาํการชงันาํหนกั ทาํการชงัทุกๆ 1 สัปดาห์  จดบนัทึกนาํหนกัของสาหร่าย คาํนวนค่าไฟฟ้าทีใชเ้ลียงสาหร่ายพวงองุ่น ทุกชุดการทดลองเพอืหาตน้ทุนค่าไฟฟ้าในการเลียงสาหร่าย         สูตรทีใชใ้นการคาํนวณดา้นนาํหนกัและตน้ทุน    (1) นาํหนกัเฉลีย (Average weight)     นาํหนกัเฉลีย =         นาํหนกัรวม       จาํนวนตะกร้าทงัหมด   (2) นาํหนกัเพมิ (Weight gain)     นาํหนกัเพมิ = นาํหนกัเมือสินสุดการเลียง – นาํหนกัเริมตน้   (3) นาํหนกัเพมิต่อวนั (Average diary growth)     ADG =   [(นาํหนกัเมือสินสุดการเลียง – นาํหนกัเริมตน้)]                              จาํนวนวนัทีเลียง 
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  (4) เปอร์เซ็นตน์าํหนกัทีเพิม (% Weight gain % WG) WG (%) =   [(นาํหนกัสุดทา้ย – นาํหนกัเริมตน้)]  x 100             นํ า ห นั กเริมตน้                                         (วมิล,  2536)               (5) ค่ากระแสไฟฟ้า   กาํลงัไฟฟ้า (วตัต)์×ชวัโมงการใชง้าน×จาํนวนวนั×ค่าไฟฟ้า(ต่อหน่วย)  = บาท 1000   (6) ผลตอบแทน     (นาํหนกัรวมของชุดการทดลอง × 300)  - ค่ากระแสไฟฟ้า             4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ นาํขอ้มูลนาํหนักของสาหร่ายพวงองุ่นมาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design : CRD) ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี DMRT (Duncan,s New Multiple Range Test) ทีระดับความเชือมนั 95 เปอร์เซ็นตโ์ดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ( Snedecor and Cochran, 1967) 5. สถานททีาํการทดลองและระยะเวลาการทดลอง ทดลอง ณ สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง     เริมทดลองตงัแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ระยะเวลาในการดาํเนินการการทดลอง 7 สปัดาห์  ผลการทดลอง การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น  นําหนักเฉลยี  เมือเสร็จสินการทดลองเลียงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ายทีเลียงโดยไม่ให้แสงแอลอีดี             ให้แสงแอลอีดี 8 ชวัโมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชวัโมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชวัโมง มีนาํหนักเฉลียเท่ากับ 57.42±3.24 69.67±3.07 68.33± .  และ . ± .  กรัม ตามลาํดับ เมือนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)   นําหนักเพมิ  เมือเสร็จสินการทดลองเลียงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ายทีเลียงโดยไม่ให้แสงแอลอีดี              ให้แสงแอลอีดี 8 ชวัโมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชวัโมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชวัโมง มีนาํหนักเพิมเฉลียเท่ากับ 7.41±3.24  19.66±0.82  18.33±3.07  และ 31.08 ±2.41 กรัม ตามลาํดับ เมือนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) นําหนักเพมิต่อวนั  เมือเสร็จสินการทดลองเลียงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ายทีเลียงโดยไม่ให้แสงแอลอีดี             ให้แสงแอลอีดี 8 ชัวโมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชัวโมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชัวโมง มีนําหนักเพิมต่อวนัเฉลียเท่ากับ 0.15±0.06  0.40±0.02  0.38±0.06 และ 0.63±0.05 กรัม ตามลาํดบั เมือนาํมาวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)   
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 เปอร์เซ็นต์นาํหนักทเีพมิ  เมือเสร็จสินการทดลองเลียงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ายทีเลียงโดยไม่ให้แสงแอลอีดี              ให้แสงแอลอีดี 8 ชวัโมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชวัโมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชวัโมง มีเปอร์เซ็นตน์าํหนกัทีเพิมเฉลียเท่ากับ 14.83±6.48  39.33±1.63  36.67±6.15  และ 62.17±4.82 กรัม ตามลาํดบั เมือนาํมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)  ค่ากระแสไฟฟ้า  เมือเสร็จสินการทดลองเลียงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ายทีเลียงโดยไม่ให้แสงแอลอีดี            ให้แสงแอลอีดี 8 ชวัโมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชวัโมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชวัโมง มีค่ากระแสไฟฟ้าต่อหลอดเฉลียเท่ากบั 0.00  3.52  7.06 และ 10.58  บาทต่อหลอดตามลาํดบั ผลตอบแทน  เมือเสร็จสินการทดลองเลียงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ายทีเลียงโดยไม่ให้แสงแอลอีดี             ให้แสงแอลอีดี 8 ชวัโมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชวัโมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชวัโมง มีค่าผลกาํไรเท่ากบั .   .   .  และ .  บาท ตามลาํดบั ตารางท ี1 การเจริญเติบโตดา้นนาํหนกัเฉลีย (กรัม) ของสาหร่ายพวงองุ่นทีใหแ้สงจากหลอดไฟแอลอีดี ในระยะเวลาที   ต่างกนั ของการทดลอง เป็นระยะเวลา  7 สปัดาห์ 
สัปดาห์ ระยะเวลาในการใหแ้สงจากหลอดไฟ แอลอีดี แสงภายในโรงเรือน 8 ชวัโมง 16 ชวัโมง 24 ชวัโมง 0 50.00±0.000a 50.00±0.000a 50.00±0.000a 50.00±0.000a 1 55.08±1.930a 56.50±2.470a 54.50±0.957a 59.42±1.931a 2 54.16±1.324a 55.67±2.147a 54.58±0.946a 57.08±2.088a 3 58.17±2.145a 61.83±0.569a 60.17±0.568a 62.75±1.781a 4 55.00±3.910b 62.92±1.423a 63.33±1.178a 65.83±1.596a 5 46.25±3.359c 55.83±1.076bc 54.16±3.227b 66.50±2.382a 6 46.08±3.060c 59.50±1.100bc 53.83±5.450b 70.91±1.663a 7 57.41±3.242c 69.66±0.817b 68.33±3.078b 81.08±2.409a หมายเหตุ : เปรียบเทียบทางสถิติในแนวตงั แสดงโดยการใชอ้กัษรตวัยก ทีแตกต่างกนั แสดงวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติที    ระดบันยัสาํคญั (P<0.05)  ตารางท ี2 นาํหนกัเฉลีย (กรัม±SE) นาํหนกัเพมิ (กรัม±SE) นาํหนกัเพมิต่อวนั (กรัม/วนั±SE)  เปอร์เซ็นตน์าํหนกัทีเพิม                 ค่ากระแสไฟฟ้า และ ผลตอบแทน ของการทดลอง เป็นระยะเวลา  7 สปัดาห์ ชุดการทดลอง นาํหนกั(กรัม)สินสุดการทดลอง 

นาํหนกัเพมิ(กรัม) นาํหนกัเพอิต่อวนั (กรัม/วนั) 
เปอร์เซ็นต์นาํหนกัทีเพิม 

ค่าระแสไฟฟ้า(บาท) 
   ผลตอบ แทน (บาท) 

ไดรั้บแสงภายในโรงเรือน 
 57.41±3.24c  7.41±3.24c  7.41±3.24c   15±0.06c   0.00±0.0      51.67 
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แอลอีดี  8 ชวัโมง 69.66±0.82b 19.66±0.82b 19.66±0.82b  40±0.02b 3.52±0.0 64.80 
แอลอีดี  16 ชวัโมง 68.33±3.07b 18.33±3.07b 18.33±3.07b 38±0.06b 7.06±0.0 54.44 
แอลอีดี  24 ชวัโมง 81.08±2.41a 31.08±2.41a 31.08±2.41a 63±0.05a 10.58±0.0 62.39 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบทางสถิติในแนวตงั แสดงโดยการใชอ้กัษรตวัยก ทีแตกต่างกนั แสดงวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติที   ระดบันยัสาํคญั (P<0.05)   

 ภาพท ี1 นาํหนกัเฉลีย (กรัม±SE) เมือสินสุดการทดลอง เป็นระยะเวลา  7 สัปดาห์                                   หมายเหต ุ:  T1 คือ ไดรั้บแสงภายในโรงเรือน                                           T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี   ชวัโมง                                                          T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี   ชวัโมง                                                           T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี   ชวัโมง   
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 ภาพท ี2 นาํหนกัเพมิ (กรัม±SE) เมือสินสุดการทดลอง เป็นระยะเวลา  7 สัปดาห์                                     หมายเหต ุ: T1 คือ ไดรั้บแสงภายในโรงเรือน                                                    T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 ชวัโมง                                                          T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  16 ชวัโมง                                                          T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  24 ชวัโมง  

 ภาพท ี3 นาํหนกัเพมิต่อวนั (กรัม/วนั±SE) เมือสินสุดการทดลอง เป็นระยะเวลา  7 สัปดาห์                                   หมายเหต ุ: T1 คือ ไดรั้บแสงภายในโรงเรือน                                                 T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  8 ชวัโมง                                                       T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  16 ชวัโมง                                                       T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  24 ชวัโมง 
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 ภาพท ี4 เปอร์เซ็นตน์าํหนกัทีเพิม (กรัม±SE) เมือสินสุดการทดลอง เป็นระยะเวลา  7 สัปดาห์                                หมายเหต ุ: T1 คือ ไดรั้บแสงภายในโรงเรือน                                                   T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  8 ชวัโมง                                                          T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  16 ชวัโมง                                                          T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  24 ชวัโมง 

 ภาพท ี5 ค่ากระแสไฟฟ้า (บาท±SE) เมือสินสุดการทดลอง เป็นระยะเวลา  7 สัปดาห์                                      หมายเหต ุ: T1 คือ ไดรั้บแสงภายในโรงเรือน                                                    T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  8 ชวัโมง                                                          T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  16 ชวัโมง                                                          T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี  24 ชวัโมง 

0
3.528±0.000

7.056±0.000
10.584±0.000
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วจิารณ์ผล 1. ผลของการเจริญเตบิโต  การศึกษาผลของระยะเวลาในการให้แสง แอลอีดี ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น แบ่งการทดลองเป็น               4 ชุดการทดลอง คือ ให้แสงภายในโรงเรือน (ชุดควบคุม) ให้แสงจากหลอดแอลอีดี 8  16 และ 24 ชัวโมง ตามลาํดับ                 ให้ค่านําหนักเฉลีย เท่ากับ 57.41±3.24  69.66±0.82  68.33±3.07 และ 81.08±2.41 กรัม ตามลาํดับ ซึงนาํหนักเฉลียทีไดมี้ความแตกต่างทางสถิติ (P< . ) และพบว่าความเขม้แสงของหลอดไฟ แอลอีดี 3 วตัต ์ให้ความเขม้แสงทีระดบัผิวนาํเฉลียเท่ากบั 870 ลกัซ์ เพียงพอทีจะทาํให้สาหร่ายพวงองุ่นเจริญเติบโตได ้โดยแสงภายในโรงเรือนวดัทีระดบัผิวนาํใหค้วามเขม้แสงเฉลียเท่ากบั  210 ลกัซ์ ในเวลากลางวนั ซึงแสงภายในโรงเรือนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น เห็นไดจ้ากการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่นในชุดการทดลองที 1 ซึงมีค่าน้อยทีสุด สําหรับค่าเฉลียคุณภาพนาํทีสาํคญัต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น จากการตรวจวดัพบวา่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าเฉลียเท่ากบั 8.02 ค่าความเป็นด่างมีค่าเฉลียเท่ากบั .60 อุณหภูมิมีค่าเฉลียเท่ากบั 28.56 องศาเซลเซียส ความเค็มมีเฉลียเท่ากบั 30.32 ppt.ออกซิเจนทีละลายนาํมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.53 ppm. ซึงคุณภาพนาํทีวดัไดอ้ยูใ่นช่วงทีเหมาะสมกบั การเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น สอดคลอ้งกบัการรายงานของ (นยันา, 2529; เปียมศกัดิ, 2525; Horstman 1983)  ระยะเวลาของการใหแ้สงทีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น จากการทดลองใหแ้สง ปกติจากในอาคาร  ให้แสงจากหลอดไฟ 8 ชวัโมง/วนั ตงัแต่เวลา 6.00-14.00 น. ให้แสงจากหลอดไฟ 16 ชวัโมง/วนั ตงัแต่เวลา 6.00-22.00 น. และให้แสงจากหลอดไฟ 24 ชวัโมง จากการทดลองพบวา่ สามารถให้แสงไดต้ลอดเวลา เนืองจากโดยธรรมชาติของพืช เวลากลางคืน พืชจะไม่มีการสังเคราะห์แสงหรือมีการสังเคราะห์แสงน้อยมาก เพราะความเขม้ของแสงน้อยทาํใหมี้แต่กระบวนการหายใจ ถา้ใหแ้สงในปริมาณทีเพียงพอสาหร่ายก็จะสามารถเกิดกระบวนการสงัเคราะห์แสงไดต้่อเนือง ทาํให้สาหร่ายพวงองุ่นเจริญเติบโตไดดี้ จึงทาํให้ ชุดการทดลองที 4 มีอตัราการเจริญเติบโตดีทีสุด ให้ค่านาํหนักเฉลียเท่ากับ 81.08±2.41 กรัม ซึงสอดคล้องกับการทดลองของ Horstmarnn (1983) ถึงกิจกรรมการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย               Caulerpa racemose โดยวดัการแลกเปลียนออกซิเจน ทีระดบัความลึกของนาํต่างๆกนั คือ บริเวณผิวนาํ ลึกจากผิวนาํ  เมตร และลึกจากผิวนาํ  เมตร (การส่องผา่นของแสง %, % และ % ตามลาํดบั) จากการทดลองพบวา่สาหร่ายมีอตัราการแลกเปลียนออกซิเจน สูงสุดทีระดบัความลึกจากผิวนาํ  เมตร 2. ผลตอบแทน   จากการวเิคราะห์ผลตอบแทนทีได ้ชุดการทดลองทีใหแ้สงภายในโรงเรือน (ชุดควบคุม) ใหผ้ลตอบแทนมากทีสุด เท่ากบั 64.80 บาท แต่ในการทดลองครังนี ปริมาณทีเลียงสาหร่ายพวงองุ่นนอ้ยเกินไปยงัมีทีวา่งเหลือมากทาํให้เปรียบเทียบกับชุดการทดลองทีให้แสง 24 ชวัโมง แลว้ ให้ผลตอบแทนไม่ต่างกัน จึงมีแนวโน้มว่าถา้เลียงให้ปริมาณทีมากกว่าการทดลองจะส่งผลใหผ้ลตอบแทนของชุดการทดลองทีใหแ้สง 24 ชวัโมง ดีทีสุด  สรุปผลการวจิัย 1.เลียงสาหร่ายพวงองุ่น โดยใหแ้สงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 ชวัโมง/วนั 16 ชวัโมง/วนั และ 24 ชวัโมง/วนั พบวา่ชุดการทดลองทีใหแ้สง 24 ชวัโมง/วนั ทาํใหก้ารเจริญเติบโตดีทีสุด 2. ผลตอบแทนในการเลียงสาหร่ายพวงองุ่นโดยใหแ้สงจากหลอดไฟแอลอีดี ชุดการทดลองทีให้ผลกาํไรสูงทีสุด คือชุดการทดลองทีใหแ้สง 8 ชวัโมง/วนั   
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กิตติกรรมประกาศ          ขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติทีให้ทุนสนับสนุนทุนวิจยั งบโครงการวิจยัเพือชุมชนและสังคม ปีงบประมาณ 2560 ขอขอบคุณ ผูอ้าํนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทีกรุณาอนุญาตให้ใช้สถานทีโรงพกัฟืนสัตวน์าํ ในการดาํเนินการวิจัย การศึกษาระยะเวลาการให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น โดยใหแ้สงระยะเวลาทีแตกต่างกนั และขอขอบคุณเจา้หนา้ทีสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทีช่วยเหลือในการติดตงัอุปกรณ์ทาํการวิจยั สุดท้ายขอขอบคุณนักศึกษาสาขาเพาะเลียงสัตวน์าํทีมีส่วนช่วยในการทําการทดลอง และเก็บขอ้มูลการวจิยั ตงัแต่เริมตน้การทดลองจนเสร็จสมบูรณ์  เอกสารอ้างองิ จูนลิฎา โยธาทิพย,์ พาสินีสุนากร และ พชัรียา บุญกอแก. 2553. การศึกษาการปลูกพืชภายในอาคารโดยใชแ้สงประดิษฐ.์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน  นัยนา เพชรแท้. . อนุกรมวิธานของสาหร่ายทะเลทีเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. เปียมศักดิ เมนะเศวต. . แหล่งนาํกบัปัญหามลภาวะ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั กรุงเทพฯ. วมิล จนัทรโรทยั.  2536. พลงังานอาหารเพอืการอยูร่อดของปลา  วารสารการประมง   ( ):465-470 สันติ ปริยะวาที. 2546. การใชส้าหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) ในการบาํบดันาํทิงจากการเลียงกุง้กุลาดาํ  (Penaeus monodon) แบบพฒันา. วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์. Horstmarnn, U. 1983. Cultivation of the green alga, Caulerpa racemosa,in tropical water and some aspects of its  physiological ecology. Aquaculture. 32 : 361-371. Snedecor,G.W.and W.G.Cochran.1967. Statistical Methods. 6th ed. The Iowa State University Press Ames, Iowa.                
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ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิต และการสะสมไขมัน ของสุกรรุ่นลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท์ × แลนด์เรซ)นําหนัก -  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 มุทาลยั * ยวุเรศ เรืองพานิช1 และ เสกสม อาตมางกูร1 Pannipa Mutalai1* Yuwares Ruangpanit1 and Seksom Attamangkune1  บทคัดย่อ  งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาผลของระดบัพลงังานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิต                   และการสะสมไขมนั ของสุกรรุ่นลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท ์× แลนด์เรซ) นาํหนกั -  กิโลกรัม วางแผนการทดลองแบบ  ×  แฟคทอเรียลใน CRD โดยมีปัจจยัคือเพศ (เพศผูต้อนและเพศเมีย) และระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร              ระดบั ( ,150, 3,  และ ,350 Kcal/kg) ใชสุ้กรจาํนวน  ตวั เป็นเพศเมีย  ตวั และเพศผูต้อน  ตวั แบ่งเป็น  กลุ่ม กลุ่มละ  ซาํ ซาํละ  ตวั มีอาหารและนําให้กินเต็มที ผลการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองทีได้รับอาหารทีมีพลงังานใช้ประโยชน์ได ้ ,150 Kcal/kg มีอตัราการกินไดต้่อวนัและปริมาณไลซีนทีไดรั้บต่อวนัสูงกวา่กลุ่ม ,  และ ,350 Kcal/kg (P < . ) ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนัของสุกรกลุ่ม ,  และ ,350 Kcal/kg แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P > 0.05)  ขณะทีกลุ่ม ,250 Kcal/kg ตาํกวา่กลุ่ม ,150 Kcal/kg (P < . ) สุกรเพศผูต้อนมีอตัราการกินไดต้่อวนั ปริมาณไลซีนและปริมาณพลงังานใช้ประโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนัสูงกว่าสุกรเพศเมีย (P < . ) พบปฏิสัมพนัธ์ (interaction) ระหวา่งเพศกบัระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารต่ออตัราการเจริญเติบโตต่อวนัและประสิทธิภาพการใช้อาหาร โดยปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนัสูงขึนในสุกรกลุ่ม ,  และ ,350 Kcal/kg ส่งผลให้อตัราการเจริญเติบโตสูงขึนในสุกรเพศผูต้อนแต่ไม่พบความแตกต่างในสุกรเพศเมีย ส่วนประสิทธิภาพการใชอ้าหาร พบว่าระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารที ,350 Kcal/kg ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใชอ้าหารดีขึนในสุกรเพศผูต้อน แต่ไม่พบความแตกต่างในสุกรเพศเมีย ทีตาํแหน่งซีโครงซีที 10 ความลึกเนือสันของสุกรเพศผูต้อนและสุกรเพศเมียแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  (P > 0.05) ขณะทีสุกรเพศผูต้อนมีความหนาไขมนัสนัหลงัสูงกวา่สุกรเพศเมีย (P < . )  และความหนาไขมนัสนัหลงัเพมิขึนเมือระดบัพลงังานทีไดรั้บต่อวนัเพมิขึนในกลุ่ม ,  และ ,350 Kcal/kg (P < 0.05)  คาํสําคญั : พลงังานใชป้ระโยชนไ์ด,้ ประสิทธิภาพการผลิต, การสะสมไขมนั, สุกรรุ่น, ลูกผสม       
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ABSTRACT  The aims of this research were to study the effects of dietary metabolizable energy level on growth performance and fat deposition of growing pigs (Large White × Landrace) between 30-65 kg body weight. The experiment was designed as a 2 × 3 factorial in CRD with the factors being sex (barrow and female) and three dietary metabolizable energy (ME) levels (3,150, 3,250 and 3,350 Kcal/kg). One hundred and twenty pigs (sixty barrows and sixty females) were arranged into 6 treatments combination, each treatment consisted of 2 replications (10 pigs per replicate). Feed and water were provided ad libitum. The result showed that pigs fed 3,150 Kcal ME/kg diet had higher daily feed intake and daily lysine intake than pigs fed 3,250 and 3,350 Kcal ME/kg diets (P < 0.01). No significant differences were found in daily ME intake between pigs fed 3,150 and 3,350 Kcal ME/kg diets (P > 0.05), however  pigs fed 3,250 Kcal ME/kg diet had lower daily ME intake than pigs fed 3,150 Kcal ME/kg diets (P < 0.01). Barrows had a significantly higher daily feed intake, daily lysine intake and daily ME intake than females (P < 0.01). There was interaction between sex and dietary ME levels for average daily gain (P < 0.05) by increasing in daily ME intake in pigs fed 3,150 and 3,350 Kcal ME/kg diets improved average daily gain of barrows but no significant difference was found in females. There was also interaction between sex and dietary ME levels for feed:gain (P < 0.05) by increasing in dietary ME to 3,350 Kcal/kg improved feed:gain of barrows but no significant difference was found in females. Carcass trait evaluation showed that no significant difference was found in loin depth at the 10th ribs between barrows and females (P > 0.05) but fat depth at the 10th 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              สาขาโภชนะศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว ์คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ตาํบลกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 73140 1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Sane, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Kamphaeng Saen, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pannipam@betagro.com 
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บทนํา การปรับปรุงสายพนัธ์ุสุกรมีการพฒันากา้วหน้าไปอย่างมากตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีทีผ่านมา  มีการนาํเขา้สายพนัธุ์จากต่างประเทศทงัจากยโุรป อเมริกา และแคนาดา มีการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาช่วยในการคดัเลือกและปรับปรุงสายพนัธุ์สุกรใหม่ๆให้มีจาํนวนลูกต่อแม่สูงขึน การเจริญเติบโตเร็ว ประสิทธิภาพการใช้อาหารดีขึน การสร้างเนือแดงในระดบัสูง ตลอดจนคุณภาพซากทีดีขึน (สมชยั , 2532) ส่งผลให้ผูเ้ลียงสุกรตอ้งพฒันาและปรับปรุงการประกอบสูตรอาหารใหก้า้วทนักบัพนัธุกรรมของสุกรทีเปลียนแปลงไป โดยมุ่งหวงัใหสุ้กรไดแ้สดงศกัยภาพทางพนัธุกรรมทีมีอยูไ่ดอ้ยา่งเตม็ที รูปแบบของฟาร์มสุกรในประเทศไทยแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการเลียงออกไดเ้ป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ฟาร์มผลิตสุกรขุน ฟาร์มผลิตสุกรพนัธุ์ และฟาร์มผลิตสุกรครบวงจร ฟาร์มผลิตสุกรพนัธุ์เพือขยายพนัธ์ุหรือฟาร์มผลิตสุกรครบวงจรบางฟาร์ม จะมีการเลียงสุกรพนัธ์ุแทเ้พือผลิตสุกรพนัธ์ุแทห้รือสุกร 2 สายพนัธ์ุ ทีจะนาํไปใชเ้ป็นแม่พนัธุ์เพือผลิตลูกสุกร   3 สายพนัธุ์ต่อไปหรือเพอืทดแทนในฟาร์ม (วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยร้ีอยเอด็, ม.ป.ป.) แม่พนัธุ์ทีนิยมนาํมาผลิตเป็นลูกผสม 2 สายพนัธุ์ ส่วนมากเป็นแม่พนัธุ์แลนดเ์รซและลาร์จไวท ์เนืองจากมีลกัษณะความเป็นแม่ทีดี ใหลู้กดก เลียงลูกดี  มีนาํนมมากเป็นตน้ (นาม และ สุกญัญา, 2537) ทงันีผลผลิตลูกในฟาร์มสุกรพอ่แม่พนัธ์ุ มีความน่าจะเป็นในการเกิดลูกสุกรเพศผูแ้ละเพศเมียต่อครอกตามธรรมชาติอยูที่อตัรา 50:50 ลูกสุกรเพศเมียจะถูกนาํไปเลียงเพือเป็นแม่พนัธุ์ ขณะทีลูกสุกรเพศผูจ้ะถูกตอนเพอืเลียงขายเป็นสุกรขนุ และดว้ยวตัถุประสงคใ์นการเลียงทีแตกต่างกนันี เป้าหมายดา้นการเจริญเติบโตและการสะสมเนือแดงหรือการสะสมไขมนัจึงไม่เหมือนกนั โดยฟาร์มตอ้งการใหสุ้กรเพศเมียมีอตัราการเจริญเติบโต การสะสมเนือแดงและไขมนัในระดบั ปานกลาง เพอืลดปัญหาขาจากการเพมินาํหนกัตวัใหมี้อายกุารใชง้านไดน้านหลงัจากผสมพนัธุ์ ตรงกนัขา้มกบัสุกรเพศผูต้อนทีตอ้งการให้มีอตัราการเจริญเติบโตเร็ว มีการสะสมเนือแดงมาก และการสะสมไขมนัน้อย เพือให้เป็นไปตามความตอ้งการของตลาดและมีผลกาํไรมากทีสุด การเจริญเติบโตของสุกรหรือนาํหนกัตวัทีเพิมขึนเมือสุกรอายมุากขึนเป็นเป็นผลจากการสะสมปริมาณเนือเยือเนือแดง เนือเยือไขมนั และกระดูกทีแตกต่างกนั (สมชยั, 2532) ในระยะรุ่นสุกรจะมีการเพิมนาํหนกัตวัต่อวนัสูงทีสุดและเป็นการสร้างกลา้มเนือเป็นหลกั โดยอตัราการสะสมโปรตีนทีเพิมขึนทีเกิดจากการไดรั้บพลงังานเพิมขึนในช่วงนีจะไม่ส่งผลต่อไขมันสะสมทีมากเกินหรือสัดส่วนอาหารทีใช้ต่อการเพิมนําหนักตวั 1 กิโลกรัมทีเพิมขึน และเพศมีผลค่อนขา้งน้อย                (Cole et al. 1993) ความสัมพนัธ์ระหว่างการสะสมโปรตีนในร่างกายกบัโปรตีนและพลงังานทีกินประกอบด้วย 2 ระยะ ระยะแรกเรียกวา่ protein-dependent phase เป็นระยะทีการสะสมโปรตีนเพมิมากขึนเป็นเสน้ตรงสมัพนัธ์กบัโปรตีนทีกินโดยไม่ขึนกบัระดบัพลงังานทีกินหรือปัจจัยอืนจากตวัสัตวเ์ช่น เพศหรือพนัธุกรรม และระยะที 2 เรียกว่า energy-dependent phase ในระยะนีการสะสมของโปรตีนจะเพิมขึนเมือให้พลงังานเพิมขึน (Cole et al., 1993) ซึงกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างการสะสมโปรตีนต่อพลงังานทีไดรั้บจากอาหาร linear-plateau model ไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวางมากทีสุดในการอธิบายปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการสะสมโปรตีนและพลงังาน (Van Milgen and Noblet, 2002) โดยเมือแกนตงัคือการสะสมโปรตีนและแกนนอนคือพลงังานทีไดรั้บ การสะสมโปรตีนจะเพิมขึนอยา่งเป็นเส้นตรงกบัพลงังานจนถึงจุดสูงสุดของการสะสมโปรตีน (PDmax) ในขณะทีความชนัของเส้นกราฟจะถูกกาํหนดโดยการแบ่งส่วนของพลงังานทีไดรั้บไประหว่างโปรตีนสะสมและไขมนัสะสม ค่า PDmax นีถูกกาํหนดโดยพนัธุกรรม และเพิมขึนเล็กน้อยตามอายแุละนาํหนักตวัจนถึง     60-80 กิโลกรัม อยา่งไรก็ตามความไวของการเพิมขึนของโปรตีนสะสมกบัการเปลียนแปลงระดบัพลงังานทีไดรั้บในสัตว์นาํหนักน้อยมีมากกว่านาํหนักมาก การลดปริมาณการกินอาหารของสัตวจ์ะส่งผลต่อทงัการลดโปรตีนสะสมและไขมนัสะสมในสตัวน์าํหนกัตาํขณะทีจะมีผลต่อการเพมิไขมนัในสตัวที์โตกวา่ (Halas, 2011) ทงันี Quiniou et al. (1996) รายงานวา่ความชนัของกราฟระหว่างการสะสมโปรตีนและพลงังานในสุกรเพศผูสู้งกว่าเพศผูต้อนและสอดคลอ้งกบัรายงานของ 
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Campbell and Taverner (1988) ทีว่าความชนัของกราฟระหว่างการสะสมโปรตีนและพลงังานในกลุ่มสุกรชนิดให้เนือสูงกวา่กลุ่มสุกรใหไ้ขมนั  อยา่งไรก็ตามการศึกษาเกียวกบัระดบัพลงังานต่อการเจริญเติบโตในสุกรลูกผสมสองสายพนัธุ ์(ลาร์จไวท ์× แลนด์เรซ)  เพศเมียและเพศผูต้อนต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไขมนัในระยะรุ่นยงัมีนอ้ย ดงันนัจึงมีความจาํเป็นตอ้งศึกษาระดบัพลังงานในอาหารทีเหมาะสม เพือให้ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตเต็มทีตามศกัยภาพของสายพนัธุ์และสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคก์ารใชง้าน  วธิีดําเนินการวิจัย 1. โรงเรือนทดลอง โรงเรือนทีใชใ้นการทดลองเป็นโรงเรือนระบบปิด มีการควบคุมสภาพแวดลอ้มในโรงเรือนดว้ยระบบระเหยไอนาํ (evaporative cooling system) พืนคอกเป็นแสลตปูน มีอุปกรณ์ให้อาหารเรียกว่า เครืองทดสอบประสิทธิภาพของสุกร            (Pig Performance Testing System) จาํนวน  เครืองต่อคอก และทีใหน้าํแบบหวักดัจาํนวน  หวัต่อคอก 2. สัตว์ทดลอง ใชสุ้กรลูกผสมสองสายพนัธุ์ (ลาร์จไวท ์× แลนด์เรช) นาํหนกัตวัเฉลียเริมตน้ประมาณ  กิโลกรัม ทีอายปุระมาณ  สัปดาห์ จํานวน  ตวั วางแผนการทดลองแบบ  ×  แฟคทอเรียลใน CRD (2 × 3 factorial experiments in CRD)           รวมเป็น  ทรีตเมนตค์อมบิเนชนั ทรีตเมนต์ละ  ซาํ  ซาํละ  ตวั และไดรั้บอาหารทีมีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ได้ในระดบั ,  ,  และ ,    กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ตามลาํดบัดงันี กลุ่มที  สุกรเพศผูต้อน ไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม  กลุ่มที  สุกรเพศผูต้อน ไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม กลุ่มที  สุกรเพศผูต้อน ไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม กลุ่มที  สุกรเพศเมีย ไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม กลุ่มที  สุกรเพศเมีย ไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม  กลุ่มที  สุกรเพศเมีย ไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม เลียงสุกรในคอกขนาด .  ×  เมตร จาํนวน  ตวัต่อคอก (เพศผูต้อน 6  คอก และเพศเมีย 6 คอก) สุกรทุกตวัไดรั้บนาํและอาหารแบบกินเตม็ที (ad libitum) ตลอดเวลา สามารถเขา้กินอาหารอยา่งอิสระครังละตวั จากเครือง Pig Performance Testing เหมือนกนัทุกกลุ่ม โดยก่อนเริมตน้งานทดลองทาํการเลียงปรับสภาพดว้ยอาหารสุกรระยะเล็กสูตรเดียวกนัทุกกลุ่มเป็นเวลา  สปัดาห์ จากนนัทาํการเลียงสุกรดว้ยอาหารทดลองเป็นระยะเวลา  วนั 3. อาหารทดลอง  องคป์ระกอบและปริมาณโภชนะของอาหารทดลองแสดงในตารางที  และ ตารางที 2        
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ตารางท ี  ส่วนประกอบของอาหารทดลอง 
วตัถุดิบ (กิโลกรัม) ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร (กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 3,150 3,250 3,350 ขา้วสาลี 15.0 15.0 15.0 ขา้วโพด 39.2 45.0 49.8 กากมนัสาํปะหลงั - - 3.0 รําขา้วสาลี 15.0 11.0 - นาํมนัปาลม์ 2.3 2.3 2.5 ถวัเหลืองไขมนัเตม็ 11.0 10.0 11.0 กากถวัเหลืองสกดันาํมนั 48% 8.2 9.3 11.4 เนือและกระดูกไก่ป่น 50% 3.5 3.5 3.5 เกลือ 0.45 0.45 0.45 โมโนแคลเซียมฟอสเฟต 0.92 0.96 1.03 แคลเซียมคาร์บอเนต 0.60 0.59 0.48 ซีโอไลต ์ 1.96 - - อะลิเมท 88% 0.35 0.35 0.35 แอล-ไลซีน 98.5% 0.78 0.78 0.74 แอล-ทริปโตเฟน 98.0% 0.07 0.07 0.07 แอล-ทรีโอนีน 98.5% 0.34 0.33 0.32 โคลีนคลอไรด ์75% 0.12 0.12 0.12 วติามินและแร่ธาตุพรีมิกซ*์ 0.18 0.18 0.18 รวม 100.00 100.00 100.00 หมายเหต:ุ * วติามินและแร่ธาตุพรีมิกซ ์1 กิโลกรัม ประกอบดว้ย วติามินเอ 10,000 IU; วติามิน ดี 3 1,500 IU;         วติามินอี 50 มิลลิกรัม; วติามินเค 3 2 มิลลิกรัม; วติามินบี 1 2 มิลลิกรัม; วติามินบี 2 5 มิลลิกรัม;         วติามินบี 3 25 มิลลิกรัม; วติามินบี 5 30 มิลลิกรัม; วติามินบี 6 5 มิลลิกรัม; วติามินบี 12 0.02 มิลลิกรัม;       กรดโฟลิค 1.5 มิลลิกรัม; ไบโอติน 0.15 มิลลิกรัม; แมงกานีส 40 มิลลิกรัม; สังกะสี 125 มิลลิกรัม;        เหล็ก 110 มิลลิกรัม; คอปเปอร์ 12 มิลลิกรัม; ไอโอดีน 0.25 มิลลิกรัม; ซีลีเนียม 0.25 มิลลิกรัม 
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ตารางท ี  องคป์ระกอบทางโภชนะของอาหารทดลองทีไดจ้ากการคาํนวณ องคป์ระกอบทางโภชนะ โดยการคาํนวณ (%) ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร (กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) 3,150 3,250 3,350 พลงังานทีใชป้ระโยชน์ได ้(kcal/kg) 3,156 3,254 3,352 โปรตีน 18.0 18.0 18.0 ไขมนั 6.81 6.71 6.88 เยอืใย 3.45 3.21 3.00 เถา้ 7.31 5.34 5.23 แคลเซียม 0.85 0.85 0.85 ฟอสฟอรัสรวม 0.76 0.74 0.69 ฟอสฟอรัสทีใชป้ระโยชน์ได ้ 0.45 0.45 0.45 เกลือ 0.80 0.80 0.79 ไลซีน 1.41 1.41 1.41 เมทไธโอนีน+ซีสทีน 0.84 0.84 0.84 เมทไธโอนีน 0.54 0.54 0.55 ทรีโอนีน 0.93 0.92 0.92 ทริปโตเฟน 0.25 0.25 0.25 โคลีน (mg/kg) 1,700 1,700 1,700  4. การบันทกึข้อมูล  ในระหวา่งการศึกษาทดลองมีการบนัทึกและเก็บขอ้มูลของลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ อายสุุกรเมือเริมตน้และสินสุดการทดลอง นาํหนักสุกรทุกตวัเมือเริมตน้และสินสุดการทดลอง นาํหนักสุกรและปริมาณอาหารทีกินเป็นรายวนัทุกตวัตลอดระยะเวลาการทดลองด้วยเครืองทดสอบประสิทธิภาพของสุกร (Pig Performance Testing) ความหนาไขมันสันหลัง               (back fat thickness) และความลึกเนือสันทีตาํแหน่งซีโครงคู่ที  โดยใชเ้ครืองอลัตร้าซาวด์แบบรีลไทม์เมือเริมตน้และสินสุดการทดลอง บนัทึกการป่วย ลกัษณะอาการ การรักษา และการเสียหายของสุกรตลอดระยะเวลาของการทดลอง บนัทึกอุณหภมิูและความชืนภายในโรงเรือนทุกวนัตลอดระยะเวลาของการทดลอง 5. การคาํนวณลักษณะททีาํการศึกษา นาํค่าทีบนัทึกไวม้าคาํนวณหาค่าต่างๆ ทีแสดงถึงประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ไดแ้ก่ อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั ปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนั ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดแ้ละไลซีนทีไดรั้บต่อตวัต่อวนั และประสิทธิภาพการใชอ้าหาร โดยใชสู้ตรการคาํนวณ ดงันี อตัราการเจริญเติบโต (กรัม/วนั)           =                       นาํหนกัตวัทีเพิมขึน         (average daily gain)                                                            จาํนวนวนัทีทาํการทดลอง ปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนั (กรัม)      =          ปริมาณอาหารทีกินตลอดช่วงการทดลอง        (average daily feed intake)                                                          จาํนวนวนัทีทาํการทดลอง   
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ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนั =  ปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนั (กรัม) ×       ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร  ปริมาณไลซีนทีไดรั้บต่อวนั   =  ปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนั (กรัม) × ระดบัไลซีนในอาหาร  ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร                   =      นาํหนกัอาหารทีกินตลอดช่วงการทดลอง (Feed conversion ratio)                                   นาํหนกัตวัทีเพิมขึนตลอดช่วงการทดลอง  ความหนาไขมนัสันหลงัทีเพิมขึน =  ความหนาไขมนัสันหลงัเมือสินสุดการทดลอง –  (∆fat depth)                                              ความหนาไขมนัสันหลงัเมือเริมตน้การทดลอง  ความลึกเนือสันทีเพิมขึน                       =  ความลึกเนือสันเมือสินสุดการทดลอง – (∆loin depth)                                             ความลึกเนือสันเมือเริมตน้การทดลอง 6. การวเิคราะห์ทางเคมขีองอาหารทดลอง สุ่มเก็บตวัอย่างอาหารในระหว่างกระบวนการบรรจุกระสอบ โดยสุ่มจากทุกๆ 5 กระสอบ นาํตวัอย่างทีได้มาคลุกเคลา้ให้เขา้กนัแลว้สุ่มโดยวิธีแบ่ง 4 จนกว่าจะไดต้วัอย่างประมาณ 500 กรัม บรรจุในถุงพลาสติกซิป เพือวิเคราะห์ปริมาณโภชนะ ไดแ้ก่ ความชืน โปรตีน ไขมนั เยือใย และเถา้ โดยวิธี Proximate analysis ตามวิธีของ AOAC (1990) และวเิคราะห์พลงังานรวมโดยใช ้Bomb calorimeter ตามวธีิขององัคณา และ ดวงสมร (2532) 7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ เมือสินสุดการทดลองนาํขอ้มูลทีไดท้งัหมดประกอบดว้ย อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั ปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนั ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนั ปริมาณไลซีนทีไดรั้บต่อวนั ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร ความหนาไขมนัสันหลงั (back fat thickness) และความลึกเนือสันทีตาํแหน่งซีโครงคู่ที  มาวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of covariance) โดยใช ้General Linear Model (GLM) มีนาํหนกัสุกรเริมตน้เป็นตวัแปรร่วมสาํหรับอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั ปริมาณอาหารทีกินต่อตัวต่อวนั ปริมาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวนั ปริมาณไลซีนทีได้รับต่อวนั และประสิทธิภาพการใชอ้าหาร ส่วนความหนาไขมนัสันหลงั (back fat thickness) และความลึกเนือสันทีตาํแหน่งซีโครงคู่ที  มีความลึกเนือสันเริมตน้เป็นตวัแปรร่วม โดยวิเคราะห์หาปฏิกิริยาร่วม (interaction) ระหว่างเพศและระดบัพลงังานใช้ประโยชน์ไดใ้นอาหาร ถา้ไม่พบปฏิกิริยาร่วมดงักล่าวจะนาํขอ้มูลทงัหมดมาทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลียทรีตเมนต์แยกในแต่ละปัจจยั แต่หากพบปฏิกิริยาร่วมจะนาํขอ้มูลทงัหมดมาทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลียทรีตเมนตใ์นรูปทรีตเมนต์คอมบิเนชัน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยมีหุ่นสถิติดงัต่อไปนี Yijk  =  μ  + αi + βj + (α β)ij + b1ST+ εijk เมือ     Yijk      = ค่าสงัเกตทีไดจ้ากปัจจยัที ij ซาํที k ทีมีการกระจายแบบปกติเป็นอิสระ มีค่าเฉลียเป็น 0 และ    ความแปรปรวนเป็น σ2  μ       = ค่าเฉลียของขอ้มูลทงัหมดในลกัษณะทีศึกษา           αi        =  อิทธิพลเนืองจากเพศสุกร มี  เพศ คือ เพศผูต้อน และเพศเมีย            βj       = อิทธิพลเนืองจากระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร มี  ระดบั คือ ,150 3,  และ  
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   3,350 Kcal/Kg  (α β)ij = ผลจากอิทธิพลร่วมระหวา่งเพศและระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารที ij  b1 = ค่าสมัประสิทธิการถดถอย ค่าประมาณการเปลียนแปลงของ Y เมือ ST เพิมขึนหรือลดลง          1 หน่วย  ST = คือนาํหนกัสุกรเริมตน้สาํหรับค่าสงัเกตประกอบดว้ยอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั ปริมาณอาหาร ทีกินต่อตวัต่อวนั ปริมาณพลงังานใช้ประโยชน์ไดที้ได้รับต่อวนั ปริมาณไลซีนทีได้รับต่อวนั และประสิทธิภาพการใช้อาหาร = คือความลึกเนือสันเริมตน้ สาํหรับค่าสังเกตทีประกอบดว้ยความหนาไขมนัสนัหลงั และความ    ลึกเนือสันทีตาํแหน่งซีโครงคู่ที  
εijk   = ค่าความคลาดเคลือนของหน่วยทดลองที ij ซาํที k (ทีมีการกระจายแบบปกติเป็นอิสระมีอิสระมี    ค่าเฉลียเป็น  และความแปรปรวนเป็น σ2) 8. สถานททีาํการทดลอง ศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและการสะสมไขมนั ณ ฟาร์มบริษทัเบทาโกร ไฮบริดอินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั        (ฟาร์ม ) ตาํบลศิลาทิพย ์อาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี โรงเรือน  9. ระยะเวลาทาํการวจิยั  เริมการทดลอง: เดือนกนัยายน พ.ศ.  สินสุดการทดลอง: เดือนธนัวาคม พ.ศ.   ผลและวจิารณ์ผล 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะทางเคมใีนอาหารทดลอง  ผลการวิเคราะห์ทางเคมีเพือหาองคป์ระกอบของโภชนะต่างๆ ในอาหารแต่ละกลุ่มทดลอง ดงัแสดงในตารางที 3 พบวา่อาหารทดลองทุกสูตรมีองคป์ระกอบทางโภชนะทีไดจ้ากการวเิคราะห์มีค่าใกลเ้คียงกบัระดบัของโภชนะทีไดจ้ากการคาํนวณ ตารางท ี3  ค่าวเิคราะห์ทางเคมีขององคป์ระกอบของโภชนะต่างๆ ในอาหารทดลอง 

Item Metabolizable energy level (Kcal/Kg) 3,150 3,250 3,350 Moisture (%) 9.75 9.95 9.95 Protein (%) 17.91 17.70 17.85 Fat (%) 7.23 7.13 7.35 Fiber (%) 3.14 2.90 2.68 Ash (%) 7.02 5.17 4.97 Calcium (%) 0.77 0.76 0.75 Phosphorus (%) 0.78 0.72 0.69 Salt (%) 0.79 0.80 0.79 Gross Energy (kcal/kg) 4,334 4,390 4,285  
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2. ผลของระดบัพลังงานใช้ประโยชน์ได้และเพศต่อประสิทธิภาพการผลิต ผลของระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารที , , ,  และ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ต่อประสิทธิภาพการผลิตสุกรลูกผสมสองสายพนัธุ์เพศผูต้อนและเพศเมียระยะรุ่น (นาํหนกัระหวา่ง .20 + 3.64 ถึง .74 + 5.82 กิโลกรัม) แสดงในตารางที 4 พบวา่ การเพิมระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารสูงขึน ส่งผลใหป้ริมาณการกินอาหารเฉลียต่อวนัลดลง ( ,896, 1,686  และ ,720 กรัม ตามลาํดบั) โดยสุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  กิโลแคลอรี           /กิโลกรัม มีปริมาณอาหารทีกินต่อตัวต่อวนัสูงกว่ากลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ,  และ ,                        กิโลแคลอรี/กิโลกรัม อยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (P < . )  สอดคลอ้งกบั Campbell and Taverner (1986), Henman (2002) และ Beaulieu et al. (2009) ทีรายงานวา่ปริมาณอาหารทีกินของสุกรจะลดลงเมือระดบัพลงังานในอาหารสูงขึน  ปริมาณพลงังานใช้ประโยชน์ได้รวมทีได้รับต่อวนั คาํนวณจากปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนัและปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร พบวา่สุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใช-้ประโยชน์ไดใ้นอาหารทีระดบั , , 3,250 และ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม มีปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมทีไดรั้บต่อวนัเท่ากบั ,973, 5,  และ ,763  กิโลแคลอรีต่อวนั ตามลาํดบั โดยพบวา่สุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ระดบั ,  และ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P > . ) แมว้า่กลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ระดบั 3,350 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม จะมีปริมาณการกินอาหารทีตาํกวา่ ขณะทีสุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม มีปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมทีไดรั้บต่อวนัตาํกว่ากลุ่มไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,150 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม อยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (P < 0.01) ซึงเป็นผลจากปริมาณการกินทีลดลง  ปริมาณไลซีนทีไดรั้บต่อตวัต่อวนั คาํนวณจากปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนัและปริมาณไลซีนในอาหารโดยพบวา่สุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม มีปริมาณไลซีนทีไดรั้บต่อตวัต่อวนัสูงกว่ากลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  และ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม อย่างมีนัยสาํคญัยงิทางสถิติ (P < 0.01) ซึงสอดคลอ้งกบัปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนั เนืองจากสูตรอาหารกาํหนดให้มีปริมาณไลซีนเท่ากนัในทุกกลุ่มทดลอง ผลของเพศในการทดลองนีพบวา่ สุกรเพศผูต้อนมีปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนั ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ได้รวมทีได้รับต่อวนั และปริมาณไลซีนทีได้รับต่อตัวต่อวนั สูงกว่าสุกรเพศเมียอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P < 0.05) สอดคลอ้งกบัรายงานของ Lange et al. (1994), Henman ( ) และ Beaulieu et al. (2009)  ผลต่อนาํหนกัสุกรเมือสินสุดการทดลอง อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และประสิทธิภาพการใชอ้าหาร พบวา่เพศมีปฏิสัมพนัธ์ (interaction) กบัระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร โดยปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดสุ้ทธิทีไดรั้บต่อวนัสูงขึนของสุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  และ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ส่งผลใหน้าํหนกัเมือสินสุดการทดลองและอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัสูงขึนเฉพาะสุกรเพศผูต้อนเท่านนั แต่ไม่พบความแตกต่างนีในสุกรเพศเมีย ขณะทีระดบัพลงังานใชป้ระโยช์ไดใ้นอาหารที 3,350 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการใชอ้าหารดีขึนในสุกรเพศผูต้อน แต่ไม่พบความแตกต่างในสุกรเพศเมีย ทงันีอาจเนืองมาจากสุกรเพศเมียมีความสามารถในการกินไดต้าํกวา่สุกรเพศผู ้(Henman, 2002) Lange et al. (1994) พบว่า สุกรเพศผูต้อนมีอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัสูงกว่าสุกรเพศเมีย           12 เปอร์เซ็นต ์3. ผลของระดบัพลงังานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารและเพศต่อการสะสมไขมนัและความลึกเนือสัน ผลของระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ได้ในอาหารที , , ,  และ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ต่อความหนาไขมนัสันหลงั (back fat thickness) และความลึกเนือสันทีตาํแหน่งซีโครงคู่ที  ของสุกรลูกผสมสองสายพนัธ์ุเพศผูต้อนและเพศเมียระยะรุ่น (นาํหนกัระหวา่ง .20 + 3.64 ถึง .74 + 5.82 กิโลกรัม) แสดงในตารางที  โดยพบวา่สุกรเพศผูต้อน
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มีความหนาไขมนัสนัหลงัเมือสินสุดงานทดลองและความหนาไขมนัสนัหลงัทีเพมิขึนสูงกวา่สุกรเพศเมียอย่างมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (P < . ) ขณะทีความลึกเนือสันแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ    (P > 0.05) สุกรกลุ่มทีไดรั้บปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมต่อวนัสูง (กลุ่มทีไดรั้บพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร ,  และ 3,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) มีความหนาของไขมนัสนัหลงัทีเพิมขึนสูงกวา่สุกรกลุ่มทีไดรั้บพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมต่อวนัตาํ (กลุ่มทีไดรั้บพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P < . ) ขณะทีความลึกเนือสนัของทงัสามกลุ่มทดลองแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P > . ) แมว้า่สุกรกลุ่มทีไดรั้บพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม จะมีปริมาณไลซีนทีไดรั้บต่อวนัสูงสุด ตารางที 4 ผลของระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารและเพศต่อประสิทธิภาพการผลิตของสุกรรุ่น ลูกผสมสองสาย-พนัธุ์ (ลาร์จไวท์ × แลนด์เรซ) นาํหนกั -  กิโลกรัม โดยค่าเฉลียทีแสดงในตารางเป็นค่าเฉลียทีปรับ (Adjusted  Means) ตามตวัแปรร่วม 
Sex ME Starting weight Final1 weight ADG1 Daily1 FI Daily1 ME Intake Daily1 Lys Intake FCR1   (kcal/kg) (kg) (kg) (g/day) (g) (kcal/kg) (g)   Barrows 3,150 34.6  68.5x 953x 1,992 6,276 27.9  2.09x  3,250 34.0  64.6y 844y 1,693 5,501 23.7  2.02x  3,350 31.6  69.2x 972x 1,773 5,938 24.8  1.81y Females 3,150 33.7  65.1y 859y 1,800 5,671 25.2  2.10x  3,250 34.6  63.6y 816y 1,679 5,457 23.5  2.07x  3,350 36.8  63.8y 822y 1,667 5,589 23.3  2.05x          SEM  3.4 5.7 103 215.0 699 3.0 0.18          Main effects                 Barrows   33.4 67.4a 923a 1,820a 5,905a 25.5a 1.98a Females  35.0 64.1b 832b 1,716b 5,573b 24.0b 2.08b          3,150 kcal/kg  34.1  66.8a  906a  1,896a  5,973a  26.5a  2.10a 3,250 kcal/kg  34.3  64.1b  830b  1,686b  5,479b  23.6b  2.05a 3,350 kcal/kg   34.2  66.5a  897a  1,720b   5,763ab  24.1b  1.93b                   Source of variation, P-value               Sex   0.006 <0.001 <0.001 0.009 0.011 0.010 0.005 ME  0.944 0.002 0.002 <0.001 0.006 <0.001 <0.001 Sex × ME   <0.001 0.033 0.033 0.165 0.186 0.168 0.028  
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Note:    1Data are the means. All data were analyzed with starting weight as a covariate.   Average starting weight was 34.2 kg.  ADG = average dairy gain, FCR = feed conversion ratio, FI = feed intake, ME = Metabolizable energy, Lys = Lysine  a,bWithin a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.01). x,yWithin a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.05).  ตารางที 5 ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารและเพศต่อความหนาไขมันสันหลังและความลึกเนือสัน               ทีตาํแหน่งซีโครงคู่ที  ของสุกรรุ่นลูกผสมสองสายพนัธุ์ (ลาร์จไวท์ × แลนด์เรซ) นาํหนัก -  กิโลกรัม              โดยค่าเฉลียทีแสดงในตารางเป็นค่าเฉลียทีปรับ (Adjusted Means) ตามตวัแปรร่วม Sex ME Starting FD1 Final FD1 ∆ FD1 Starting LD Final LD1 ∆ LD1   (kcal/kg) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) Barrows 3,150 0.59 0.92 0.33 2.95 4.13 1.25  3,250 0.64 0.89 0.24 2.82 3.96 1.08  3,350 0.67 1.08 0.42 2.59 4.05 1.17 Females 3,150 0.62 0.85 0.23 2.90 3.98 1.09  3,250 0.63 0.82 0.19 3.05 4.10 1.22  3,350 0.61 0.85 0.23 3.00 4.10 1.21         SEM  0.12 0.22 0.17 0.31 0.43 0.40         Main effects        Barrows   0.63 0.96a 0.33a 2.79 4.05 1.17 Females  0.62 0.84b 0.22b 2.98 4.06 1.17         3,150 kcal/kg 0.61 0.88 0.28xy 2.92 4.05 1.17 3,250 kcal/kg 0.64 0.85 0.22y 2.93 4.03 1.15 3,350 kcal/kg 0.64 0.96 0.33x 2.80 4.07 1.19         Source of variation, P-value Sex   0.518 0.004 0.001 0.001 0.921 0.921 ME  0.360 0.076 0.028 0.094 0.888 0.888 Sex × ME   0.375 0.168 0.233 0.006 0.277 0.277 Note:  1Data are the means. All data were analyzed with starting loin depth (Starting LD) as a covariate. Average starting loin depth (Starting LD) was 2.88 cm.  FD = fat depth, ∆ FD = final fat depth - starting fat depth 
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         LD = loin depth, ∆ LD = final loin depth - starting loin depth                    a,bWithin a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.01).                    x,yWithin a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.05).  4. ผลของความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมทีได้รับต่อวันกับอัตราการเจริญเติบโตในสุกรเพศผู้ตอนและเพศเมีย การวเิคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เพือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดสุ้ทธิทีไดรั้บต่อวนักบัอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั แบ่งตามเพศ (เพศผูต้อน เพศเมีย) ดงัแสดงในภาพที  ปริมาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมทีได้รับต่อวันกับอัตราการเจริญเติบโตต่อวันของสุกรเพศผู ้ตอนมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง และมีค่า R-Squared เท่ากบั .  ตวัแบบสมการเชิงเส้นของความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ได้สุทธิทีไดรั้บต่อวนัสําหรับสุกรเพศผูต้อน คือ y = -0.00003x2 + 0.42x - 642.  ส่วนในเพศเมีย ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมทีไดรั้บต่อวนักบัอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และมีค่า R-Squared เท่ากบั .  โดยตวัแบบสมการเชิงเส้นของความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมทีไดรั้บต่อวนัสําหรับสุกรเพศเมีย คือ y = -0.00004x2 + 0.59x - 1097.  เมือ y คือ อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และ x คือปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ได้สุทธิทีไดรั้บต่อวนั สอดคลอ้งกบัรายงานของ Henman ( ) ซึงรายงานความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณพลงังานย่อยไดร้วมทีไดรั้บต่อวนักบัอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของสุกรนาํหนัก -100 กิโลกรัม โดยพบวา่สุกรทงัเพศผูแ้ละเพศเมียมีการตอบสนองในทิศทางเดียวกนัคือ อตัราการเจริญเติบโตเพิมขึนเมือปริมาณพลงังานยอ่ยไดร้วมทีไดรั้บต่อวนัเพิมขึน ขณะทีเพศผูมี้อตัราการเจริญเติบโตทีตอบสนองต่อระดบัพลงังานและมีค่า R-Squared สูงกวา่สุกรเพศเมีย Bikker et al. (1995) รายงานความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณพลังงานย่อยได้รวมทีได้รับต่อวนักับอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของสุกรสาวทดแทนนาํหนัก -45 และ -85 กิโลกรัม พบว่ามีการตอบสนองในทิศทางเดียวกนัคืออตัราการเจริญเติบโตเพมิขึนเมือปริมาณพลงังานยอ่ยไดร้วมทีไดรั้บต่อวนัเพมิขึน  

 ภาพท ี1 แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมทีไดรั้บต่อวนักบัอตัราการเจริญ        เติบโตต่อวนัของสุกรเพศผูต้อนและเพศเมีย  

Femaley = -0.00004x2 + 0.59x - 1097.40R² = 0.437

Barrowy = -0.00003x2 + 0.42x - 642.01R² = 0.703
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สรุปผลการวจิัย 1. การเพิมระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารสูงขึน ,150, 3,  และ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ส่งผลให้ปริมาณการกินอาหารเฉลียต่อวนัลดลง ( ,896, 1,686 และ ,720 กรัม ตามลาํดบั) โดยสุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใช้ประโยชน์ไดที้ระดบัตาํสุด ( ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) มีปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนัสูงสุด และสุกรเพศผูต้อนมีปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนัสูงกวา่สุกรเพศเมีย  2. ปริมาณอาหารทีกินต่อวนัส่งผลต่อปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมทีไดรั้บต่อวนัไม่แตกต่างกนัในสุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ระดบัตาํสุด (3,150 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) และทีระดบัสูงสุด (3,350 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) และปริมาณไลซีนทีไดรั้บต่อวนัของสุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ระดบัตาํสุด (3,150 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) มีปริมาณไลซีนทีไดรั้บต่อวนัสูงสุด สุกรเพศผูต้อนมีปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมทีไดรั้บต่อวนัและปริมาณไลซีนทีไดรั้บต่อตวัต่อวนั สูงกวา่สุกรเพศเมีย  3. มีปฏิสัมพนัธ์ (interaction) ระหว่างเพศกบัระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารต่ออตัราการเจริญเติบโตต่อวนัและประสิทธิภาพการใชอ้าหาร โดยระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนัทีสูงขึนของสุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  และ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม ส่งผลใหอ้ตัราการเจริญเติบโตต่อวนัสูงขึนเฉพาะสุกรเพศผู ้ตอนเท่านัน แต่ไม่พบความแตกต่างในสุกรเพศเมีย ขณะทีผลต่อประสิทธิภาพการใช้อาหาร พบว่าระดับพลงังานใช้ประโยชน์ไดใ้นอาหารทีระดบัสูงสุด (3,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใชอ้าหารดีขึนในสุกรเพศผู ้ตอน แต่ไม่พบความแตกต่างในสุกรเพศเมีย  4. สุกรเพศผูต้อนมีความหนาไขมนัสนัหลงัสูงกวา่สุกรเพศเมีย และเพมิขึนเมือระดบัพลงังานทีไดรั้บต่อวนัเพมิขึน ขณะทีความลึกเนือสันไม่แตกต่างกนั ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่พลงังานทีไดรั้บนนัถูกนาํไปใชใ้นสดัส่วนการสะสมไขมนัทีเพิมขึนมากกวา่การสะสมเนือแดง 5. ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณพลงังานใช้ประโยชน์ไดร้วมทีไดรั้บต่อวนักับอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของสุกรเพศผูต้อนมีความสัมพนัธ์กันในระดับสูง ขณะทีสุกรเพศเมียอยู่ในระดับปานกลาง และสุกรเพศผูต้อนมีอตัราการเจริญเติบโตทีตอบสนองต่อระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดร้วมทีไดรั้บต่อวนัสูงกวา่สุกรเพศเมีย อยา่งไรก็ตามทงัสุกรเพศผู ้ตอนและเพศเมียมีการตอบสนองไปในทิศทางเดียวกนัคืออตัราการเจริญเติบโตเพมิขึนเมือปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ได้รวมทีไดรั้บต่อวนัเพมิขึน   กิตติกรรมประกาศ  กราบขอบพระคุณ ผศ. ดร.เสกสม อาตมางกูร อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และ ผศ. ดร.ยวุเรศ  เรืองพานิช อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม ทีไดก้รุณาช่วยเหลือในการวางแผนงาน การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ตลอดจนตรวจทานแกไ้ขจุดบกพร่องต่างๆให้งานวิจยัวิทยานิพนธ์นีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และขอขอบพระคุณบริษทัเบทาโกร จาํกดั (มหาชน) ทีให้การสนบัสนุนการศึกษา แหล่งเงินทุนวจิยั ตลอดจนสถานทีทาํการวจิยัในครังนี ขอขอบคุณการช่วยเหลือและกาํลงัใจจากทุกท่านทีไดมี้ส่วนร่วมในความสาํเร็จของงานวจิยัมา ณ โอกาสนี  
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เอกสารอ้างองิ นาม ศิริเสถียร และ สุกญัญา จตัตุพรพงษ.์  2537.  การผลิตสุกรเชิงอตุสาหกรรม เล่ม .  ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมการเลียงสุกรแห่งชาติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, นครปฐม. สมชยั จนัทร์สวา่ง.  2532.  ลกัษณะไขมนัในสุกร.  สุกรสาส์น 15 (60): 45-58. วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยร้ีอยเอด็.  ม.ป.ป.  เอกสารประกอบการสอนวชิาการผลติสุกร ( -2202) วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีร้อยเอ็ด.  แหล่งทีมา: www.rcat.ac.th/2556/data/research_ 1360730591_เอกสารประกอบการสอน 154.pdf, 5 กรกฎาคม . องัคณา  หาญบรรจง และ ดวงสมร  สินเจิมศิริ.  2532.  การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอาหารสัตว์.  ภาควชิาสตัวบาลคณะ เกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. A. O. A. C. 1990.  Official Methods of Analysis.  15thed.  Association of  Official Analytical Chemists, Inc.,Virginia.  Beaulieu, A. D., N. H. Williams and J. F. Patience.  2009.  Response to dietary digestible energy concentration in growing pigs fed cereal grain-based diet.  J . Anim. Sci. 87: 965-976. Bikker, V. K., M. W. Verstegen and R. G. Campbell.  1 9 9 5 .  Protein and lipid accretion in body components of growing gilts (20 to 45 kilograms) as affected by energy intake.  J . Anim. Sci. 73 (8): 2355-2363. Campbell, R. G. and M. R. Taverner.  1986.  The effect of dietary source of fat and dietary energy content on the voluntary energy intake and performance of growing pigs.  Anim. Prod. 42: 327. Campbell, R. G. and M. R. Taverner.  1988.  Genotype and sex effects on the relationship between energy intake and protein deposition in growing pigs.  J . Anim. Sci. 66: 676–686. Cole, D. J., A. W. Haresign and P. C. Garnsworthy.  1993.  Recent Development in Pig Nutr ition 2.  No. 1.  Nottingham University Press, Loughborough, Leicestershire. Halas, V.  2 0 1 1 .  Principles for  Feed Evaluation.  แ ห ล่ ง ที ม า : http://www.tankonyvtar.hu/hu/ tartalom/ tamop 425/0059_swine_nutrition/ch01s03.html, 6, July 2017. Henman, D. J.  2 0 0 2 .  Dietary Energy Density and the Performance Character istics of Growing Pigs.  M. S. Thesis, The University of Sydney. Lange, C.F.M., B. Piwarski and D. Gillis.  1994.  Phase and split-sex feeding of growing-finishing.  Prairie Swine Centre Annual Research Repor t. Quiniou, N., J. Y. Dourmad and J. Noblet.  1996.  Effect of energy intake on the performance of different type of pig from 45 to 100 kg body weight. 1. Protein and lipid deposition.  Anim. Sci. 63: 277-288. Van, M. J. and J. Noblet.  2002.  Partitioning of energy intake to heat protein and fat in growing pigs.  J . Anim. Sci. 81(E. Suppl. 2): E86-E93.       
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ผลของระดับพลังงานในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลติและลักษณะซาก ของสุกรขุนลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท์ × แลนด์เรซ) นําหนัก 80-105 กิโลกรัม Effects of Dietary Energy Concentr ation on Growth Performance and Carcass Traits in Fattening Pigs (Large White × Landrace)  between 80-105 kg Body Weight.  ววิธัน์ สงกรานต์ * ยวุเรศ เรืองพานิช1 และ เสกสม อาตมางกูร1  Wiwat Songkran1* Yuwares Ruangpanit1 and Seksom Attamangkune1  บทคัดย่อ   งานวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลของระดบัพลงังานในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตและลกัษณะซากของสุกรขุนลูกผสม (ลาร์จไวท์× แลนด์เรซ) จาํนวน 44 ตวั (เพศผูต้อน 72 ตวัและเพศเมีย 72 ตวั) แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น  กลุ่ม ตามระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้(ME) ในอาหาร ที ,000, 3,100, 3,  และ ,300 Kcal/kg แต่ละกลุ่มมี    ซาํ เลียงคละเพศในคอกเดียวกนั ระยะเวลาทดลอง  วนั ผลการทดลองพบวา่ ME ในอาหารมีผลต่อปริมาณการกินไดต้่อวนั ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้สุกรไดรั้บต่อวนั อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และประสิทธิภาพการใชอ้าหารของสุกร โดยพบวา่สุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารทีมี ME เท่ากบั ,  และ ,300 Kcal/kg จะมีปริมาณการกินไดต้่อวนัตาํกว่ากลุ่มทีมี ME 3,  และ ,100 Kcal/kg อยา่งมีนยัสาํคญั (p< . ) และยงัพบวา่สุกรกลุ่ม ME เท่ากบั ,300 Kcal/kg จะมีระดบัพลงังานใช้ประโยชน์ไดที้สุกรไดรั้บต่อวนัและมีอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัสูงกวา่กลุ่ม ME เท่ากบั ,000, 3,  และ ,200 Kcal/kg อย่างมีนัยสําคัญ (p< . ) นอกจากนียงัพบว่า ระดับของ ME ยงัส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้อาหารของสุกรอย่างมีนยัสาํคญัยงิ (p< . ) โดยกลุ่มทีมี ME เท่ากบั ,000 Kcal/kg จะมีประสิทธิภาพการใชอ้าหารตาํทีสุด ส่วนกลุ่ม ME เท่ากบั 3,  และ ,300 Kcal/kg มีประสิทธิภาพการใชอ้าหารดีทีสุด นอกจากนีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารทีแตกต่างกนัยงัส่งผลต่อคุณลกัษณะซากสุกร กลุ่มทีไดรั้บอาหารทีมี ME ที ,000 Kcal/kg มีความหนาไขมนัสนัหลงัตาํกวา่อีก  กลุ่มทดลองอย่างมีนัยสําคญั (p< . ) แต่กลุ่มทีได้รับอาหารทีมี ME ทีระดับต่างๆนันไม่ส่งผลต่อความลึกเนือสัน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)  คาํสําคญั : พลงังานใชป้ระโยชนไ์ด,้ ประสิทธิภาพการผลิต, ลกัษณะซาก, สุกรขนุ       
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ABSTRACT   This study aimed to investigate the effects of feed energy level on production performance and carcass traits of new line cross bred pigs (Large weight × Landrace). A total of 144 pigs (72 males and 72 females) at the average initial weight of 82.6 ± 5.9 kg were randomly arranged to four dietary treatments. The treatments were  the four levels of metabolizable energy (3,000, 3,100, 3,200 and 3,300 Kcal/kg).Each treatment consisted of 3 replications with 12 pigs each (6 males and 6 females). After the 35 days trial period, significant differences among treatments on daily feed intake, daily metabolizable energy intake, average daily gain, and feed conversion ratio were observed. Pigs fed 3,200 and 3,300 Kcal/ME diets had less (p<0.05) daily feed intake compared to those fed 3,000 and 3,100 Kcal/ME diets. The 3,300 Kcal/ME pigs were found to have higher (p<0.05 daily daily metabolizable energy intake and average daily gain than the 3,000, 3,100 and 3,200 Kcal/ME pigs. Feed conversion ratio was poorer (p<0.05) in pigs fed 3,000 Kcal/ME diet were as pigs received 3,200 and 3,300 Kcal/ME diets showed the best feed conversion ratio. For the carcass traits, 3,000 Kcal/ME diet pigs had less (p<0.05) back fat thickness compared to the other groups. No significant differences among treatments were found in loin depth.  Keywords : Metabolizable Energy, Growth Performance, Carcass Traits, Fattenings Pigs.                 สาขาโภชนะศาสตร์และเทคโนโลยอีาหารสตัว ์คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน  ตาํบลกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 73140 1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Sane, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus,  Kamphaeng Saen, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom 73140, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : wiwatso@betagro.com 
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บทนํา การผลิตสุกรมีการพฒันากา้วหนา้ไปอยา่งมาก จากสัตวที์มีแนวโนม้ของการสะสมไขมนัทีสูงมาเป็นสัตวที์มีการสะสมเนือแดงทีสูงและมีการสะสมไขมนัในปริมาณทีตาํแทน ผูเ้ลียงตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงทงัในดา้นการจดัการและทางดา้นโภชนาการให้ก้าวทนักบัพนัธุกรรมทีเปลียนแปลงไปทงันีสุกรตอ้งไดรั้บสารอาหารเพียงพอในปริมาณทีร่างกายตอ้งการเพอืการเจริญเติบโตใหไ้ดต้ามเกณฑที์พนัธุกรรมของสตัวต์วันนัๆไดก้าํหนดไว ้ ในการผลิตสุกรพนัธ์ุเพือเป็นการคา้นนัสายพนัธ์ุลาร์จไวท์และแลนด์เรชนิยมเลียงเป็นสายแม่พนัธุ์ โดยผสมขา้มพนัธุ์เป็นลูกสุกรสองสายพนัธ์ุ สุกรสองสายเพนัธุ์เพศเมียนาํมาเลียงเพือผลิตเป็นแม่พนัธ์ุ ส่วนสุกรสองสายพนัธ์ุเพศผูจ้ะทาํการตอนเพือผลิตเป็นสุกรขนุ สาํหรับสุกรสองสายพนัธุ์เพศเมียตอ้งการใหมี้การเจริญเติบโตและสะสมไขมนัในระดบัปานกลางเพือการเป็นสัดทีดีและไม่มีปัญหาเรืองสุขภาพกีบและขา ตรงกนัขา้มกบัสุกรสองสายพนัธ์ุเพศผูต้อนทีตอ้งการให้มีอตัราการเจริญเติบโตเร็ว มีการสะสมเนือแดงมากและการสะสมไขมนันอ้ยเพอืใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาด สุกรมีแนวโนม้ทีจะกินอาหารเพือให้ไดรั้บพลงังานครบความตอ้งการของร่างกาย ดงันนัปริมาณอาหารทีสุกรกินจะมีการปรับเพิมขึนหรือลดลงตามความเขม้ขน้ของระดบัพลงังานใน สุกรสามารถปรับปริมาณการกินอาหารต่อวนัเมืออาหารมีระดบัพลงังานทีแตกต่างกนั เพือทีจะรักษาปริมาณพลงังานทีไดรั้บต่อวนัใหเ้กือบคงที (Quiniou and Noblet, 2015) ปัจจยัทีเขา้มามีผลต่อปริมาณการกินอาหารต่อวนัของสุกรมีหลายอยา่ง เช่น ปัจจยัเกียวกบัตวัสตัว ์ไดแ้ก่ นาํหนกัตวั เพศ สายพนัธุ์ สุขภาพ ปัจจยัเกียวกบัอาหาร ไดแ้ก่พลงังานในอาหาร ระดบัของสารอาหาร ความน่ากินของอาหาร ชนิดวตัถุดิบทีใช ้ลกัษณะของอาหาร และสิงแวตล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ การขงัรวมหรือคอกเดียว ความหนาแน่น เป็นตน้ (De Lange and Schreurs, 1995) การเพิมระดบัพลงังานในอาหารจะทาํให้พลงังานทีสุกรไดรั้บต่อวนัเพิมมากขึนและทาํให้สุกรมีการเจริญเติบโตต่อวนัสูงขึน (Quiniou et al., 1996)  Apple et al. (2004) ทาํการทดลองในสุกรขุนเพศผูต้อนและเพศเมียทีนาํหนัก 84.3 - 106.7กิโลกรัม พบวา่การเพมิระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารจาก 3,300 เป็น 3,480 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมส่งผลทาํให้ประสิทธภาพการเปลียนอาหารดีขึน Apple et al. ( ) และ Chu et al. ( ) รายงานว่าการเพิมระดับพลงังานในอาหารสุกรระยะขนุจะมีผลทาํใหไ้ขมนัสนัหลงัหนาขึน แต่ไม่มีผลต่อพนืทีหนา้ตดัเนือสัน  Beaulieu et al. (2009) การศึกษาทีเกียวขอ้งกบัระดบัพลงังานในอาหารทีเหมาะสมในสุกรลูกผสมสองสายพนัธุ์ (ลาร์จไวท ์× แลนดเ์รซ) ต่อประสิทธิภาพการผลิตและการสะสมไขมนัยงัมีอยูน่อ้ย จึงไดมี้การวางแผนทีจะศึกษาหาระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารสุกรลูกผสมสองสายพนัธุ์นาํหนกั -  กิโลกรัม เพือให้ทราบถึงระดบัพลงังานทีเหมาะสมต่อประสิทธิภาพการผลิตตามศกัยภาพทางสายพนัธุ์และตอบสนองต่อวตัถุประสงคใ์นการผลิตทงัสุกรเพศเมียทีจะถูกนาํไปใชเ้ป็นสุกรแม่พนัธ์ุและสุกรเพศผูต้อนทีจะนาํไปขนุขาย  วธิีดําเนินการวิจัย 1. โรงเรือนทดลอง โรงเรือนทีใชใ้นการทดลองเป็นโรงเรือนระบบปิด มีการควบคุมสภาพแวดลอ้มในโรงเรือนดว้ยระบบระเหยไอนาํ (evaporative cooling system) พืนคอกเป็นแสลตปูน มีอุปกรณ์ให้อาหารเรียกว่า เครืองทดสอบประสิทธิภาพของสุกร             (Pig Performance Testing System) จาํนวน  เครืองต่อคอก และทีใหน้าํแบบหวักดัจาํนวน  หวัต่อคอก 2. อุปกรณ์ทใีช้ในการทดลอง  1. เครืองทดสอบประสิทธิภาพการผลิตของสุกร (Pig Performance Testing System) โดยเครืองจะทาํการจาํแนก (Identification) สุกรแต่ละตวัดว้ยระบบอิเลคโทรนิค ทาํการบนัทึกปัจจยัสาํคญัต่างๆ เกียวกบัสุกร โดยทาํการชงันาํหนกัตวั
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สุกรและบนัทึกขอ้มูลนาํหนกัตวัสุกรและทาํการชงัและบนัทึกนาํหนกัอาหารทีสุกรแต่ละตวักินทุกครังทีมีการเขา้กินอาหาร ซึงขอ้มูลจะถูกบนัทึกไวทุ้กครังทีสุกรเขา้ไปในซองใหอ้าหาร   2.เครืองรีลไทมอ์ลัตร้าซาวด ์(Real-time Ultrasound) ALOKA ECHO CAMERA Model SSD- ทาํงาน          โดยหลกัการสะทอ้นของคลืนเสียงความถีสูง (ultrasonic) โดยการนาํ  probe มาทาบลงบนหลงัของสุกรบริเวณกระดูกซีโครงซีที  จนถึงซีโครงซีสุดทา้ย เมือภาพของชนัไขมนัและความลึกเนือสันปรากฎ ให้หยดุภาพใหนิ้ง เพอืวดัความลึกไขมนัสนัหลงั (fat depth) และความลึกเนือสนั (meat depth) ทาํการจดบนัทึกขอ้มูลความลึกไขมนัสนัหลงั (fat depth) และความลึกเนือสัน (meat depth)  3. สัตว์ทดลอง ใชสุ้กรลูกผสมสองสายพนัธ์ุ (ลาร์จไวท ์× แลนด์เรช) นาํหนกัตวัเฉลียเริมตน้ประมาณ 80 กิโลกรัม ทีอายปุระมาณ 18 สัปดาห์ จาํนวน 144 ตวั วางแผนการทดลองแบบบล๊อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD)โดยใช้ปัจจัยเนืองจากเพศเป็นBlock จาํนวน 4 ทรีตเมนต์ ทรีตเมนต์ละ 3 ซํา  ซําละ 12 ตวั และได้รับอาหารทดลองทีมีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นระดบั 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 กิโลแคลอรี/กิโลกรัมตามลาํดบัดงัต่อไปนี  กลุ่มที  กลุ่มไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม กลุ่มที  กลุ่มไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม กลุ่มที  กลุ่มไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม กลุ่มที  กลุ่มไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  กิโลแคลอรี/กิโลกรัม เลียงสุกรในคอกขนาด .  ×  เมตร จาํนวน 2 ตวัต่อคอก (เพศผูต้อน 6 คอก และเพศเมีย 6 คอก) สุกรทุกตวัไดรั้บนาํและอาหารแบบกินเตม็ที (ad libitum) ตลอดเวลา สามารถเขา้กินอาหารอยา่งอิสระครังละตวั จากเครือง Pig Performance Testing เหมือนกันทุกกลุ่ม ปริมาณกินอาหารและนาํหนักตวับนัทึกขอ้มูลป็นรายตวั สุกรทุกตวัไดรั้บอาหารพืนฐานเป็นเวลา  สัปดาห์แลว้จึงใหอ้าหารทดลอง เป็นระยะเวลา 35 วนั 4. การบันทกึข้อมูล  ในระหวา่งการศึกษาทดลองมีการบนัทึกและเก็บขอ้มูลของลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ อายสุุกรเมือเริมตน้และสินสุดการทดลอง นาํหนกัสุกรทุกตวัเมือเริมตน้และสินสุดการทดลอง และปริมาณอาหารทีกินเป็นรายวนัทุกตวัตลอดระยะเวลาการทดลองดว้ยเครืองทดสอบประสิทธิภาพของสุกร ความหนาไขมนัสันหลงั (back fat thickness) และความลึกเนือสันโดยใช้เครืองอลัตร้าซาวด์แบบรีลไทมเ์มือสินสุดการทดลอง บนัทึกการป่วย  การรักษา และการเสียหายของสุกรตลอดระยะเวลาของการทดลอง บนัทึกอุณหภูมิและความชืนภายในโรงเรือนทุกวนัตลอดระยะเวลาของการทดลอง ทาํการสุ่มเก็บตวัอยา่งอาหารทดลองทุกสูตรเพอืนาํไปวเิคราะห์หาองคป์ระกอบทางโภชนะต่างๆ 5. อาหารทดลอง  องคป์ระกอบและปริมาณโภชนะของอาหารทดลองแสดงในตารางที  และ ตารางที 2 ตารางท ี1  ส่วนประกอบของอาหารทีใชใ้นการทดลอง 
วตัถุดิบ (กิโลกรัม)  สูตรอาหารทดลอง สูตรที 1 สูตรที 2 สูตรที 3 สูตรที 4 ขา้วสาลี 43.34 40.91 33.69 31.58 ขา้วโพด 5.00 5.00 5.00 5.00 ปลายขา้ว - 5.00 10.00 12.00 กากมนัสาํปะหลงั 10.00 10.00 10.00 8.50 
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รําสกดันาํมนั 20.00 10.00 5.00 - รําสด - 5.00 10.00 15.00 DDGS 10.00 10.00 10.00 10.00 นาํมนัปาลม์ 0.67 1.25 2.42 3.50 กากถวัเหลืองสกดันาํมนั 5.42 7.17 8.17 8.67 เนือกระดูกไก่ป่น 3.00 3.00 3.00 3.00 เกลือ 0.50 0.50 0.50 0.50 โมโนแคลเซียมฟอสเฟต 0.33 0.45 0.50 0.50 แคลเซียมคาร์บอเนต 0.57 0.57 0.57 0.62 Alimet  88% 0.11 0.11 0.11 0.11 แอล-ไลซีน 98.5% 0.53 0.51 0.50 0.48 แอล-ทริปโตเฟน 98% 0.02 0.02 0.02 0.02 แอล-ทรีโอนีน 98.5% 0.14 0.14 0.14 0.14 โคลีน คลอไรด์ 75 % 0.13 0.13 0.13 0.13 พรีมิกซ1์/ 0.25 0.25 0.25 0.25 รวม 100.00 100.00 100.00 100.00  ตารางท ี2  องคป์ระกอบทางเคมีของอาหารทีใชใ้นการทดลอง 
วตัถุดิบ (กิโลกรัม)       สูตรอาหารทดลอง สูตรที 1 สูตรที 2 สูตรที 3 สูตร ที 4 องคป์ระกอบทางโภชนะโดยการคาํนวณ (เปอร์เซ็นต)์  พลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ 3,000 3,100 3,200 3,300 (กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม)     โปรตีน 15.50 15.49 15.51 15.49 ไขมนั 2.85 4.21 6.13 8.00 เยอืใย 5.69 5.22 5.02 4.66 เถา้ 6.45 6.04 5.95 5.82 แคลเซียม 0.85 0.85 0.85 0.85 ฟอสฟอรัสรวม 0.94 0.84 0.81 0.78 ฟอสฟอรัสทีใชป้ระโยชน์ได ้ 0.38 0.38 0.38 0.38 เกลือ 0.79 0.79 0.79 0.79 ไลซีน 1.00 1.00 1.00 1.00 เมทไธโอนีน+ซีสทีน 0.60 0.60 0.60 0.60 เมทไธโอนีน 0.34 0.34 0.34 0.34 ทรีโอนีน 0.66 0.66 0.66 0.66 ทริปโตเฟน 0.18 0.18 0.18 0.18 
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โคลีน 0.15 0.15 0.15 0.15       6. การคาํนวณลักษณะททีาํการศึกษา  นําค่าทีบันทึกไวม้าคาํนวณหาค่าต่างๆ ทีแสดงถึงประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกร ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตต่อวนั ปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนั และประสิทธิภาพการใชอ้าหาร โดยใชสู้ตรการคาํนวณ ดงันี  อตัราการเจริญเติบโต (กรัม/วนั)               =                                 นาํหนกัตวัทีเพิมขึน         (average daily gain, ADG)                                                            จาํนวนวนัทีทาํการทดลอง ปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนั (กรัม)          =         ปริมาณอาหารทีกินตลอดช่วงการทดลอง        (average daily feed intake, ADFI)                                                          จาํนวนวนัทีทาํการทดลอง  ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนั     =                  ปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนั (กรัม) ×  (ME intake)                                                                              ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร                       =                  นาํหนกัอาหารทีกินตลอดช่วงการทดลอง (Feed conversion ratio, FCR)                                                            นาํหนกัตวัทีเพิมขึนตลอดช่วงการทดลอง 7. การวเิคราะห์ทางเคมขีองอาหารทดลอง  วเิคราะห์หาองคป์ระกอบทางโภชนะต่างๆ ในอาหารทดลองทุกสูตร คือ วตัถุแหง้ ความชืน โปรตนี ไขมนั เยอืใย และเถา้ โดย proximate analysis ตามวธีิการของ  A.O.A.C ( ) และวเิคราะห์ปริมาณแคลเซียม ฟอสฟอรัส ตามวิธีของ A.O.A.C ( ) และวเิคราะห์หาค่าพลงังานรวมโดยใช ้bomb calorimeter (Parr 1260, Parr Instrument Company Moline, IL USA) 8. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ  เมือสินสุดการทดลองนําขอ้มูลทีได้ทังหมดมาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแบบบล๊อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD) และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียโดยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํเร็จรูป โดยมีหุ่นสถิติ ดงัต่อไปนี                      Yij  =  μ  + ρ i + Tj + eij 
 เมือ    Yij    = ค่าสงัเกตุทีไดจ้ากทรีทเมนตที์ i ซาํที j           μ    = ค่าเฉลียของขอ้มูลทงัหมดในการทดลอง           ρ i    = อิทธิพลเนืองจากบล็อด (block) ที i เมือ i = 1,2           Tj       = อิทธิพลเนืองจากทรีทเมนตที์  j เมือ j = 1, 2, 3, 4            eij       = ค่าความคลาดเคลือนของการทดลอง   หน่วย   
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9. สถานททีาํการทดลอง  ศึกษาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซาก ทีฟาร์มบริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรจาํกดั (ฟาร์ม ) ตาํบล ศิลาทิพย ์อาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี โรงเรือน  ผลิตอาหารทดลอง ณ โรงงานอาหารสัตวป์ากช่อง  บริษทั เบทาโกร จาํกดั (มหาชน)  เลขที  หมู่  ถนนธนรัชต ์ตาํบลหนองนาํแดง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  10. ระยะเวลาทาํการวิจยั เริมการทดลอง: เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 สินสุดการทดลอง: เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559  ผลและวจิารณ์ผล 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบทางโภชนะทางเคมใีนอาหารทดลอง  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางโภชนะต่างๆได้แก่ พลงังานรวม ความชืน ไขมนั เถา้ โปรตีน ฟอสฟอรัส          แคลเซียม และเยอืใย ของอาหารทดลองในรูปของอาหารอดัเม็ดทีมีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดแ้ตกต่างกนั  ระดบั ดงัแสดงในตารางที 3 พบว่าอาหารทดลองมีองค์ประกอบทางโภชนะทีไดจ้ากการวิเคราะห์อาหารทุกสูตรมีค่าใกลเ้คียงกบัระดบัของโภชนะทีไดจ้ากการคาํนวณ ตารางท ี3  ค่าวเิคราะห์ทางเคมีขององคป์ระกอบของโภชนะต่างๆ ในอาหารทดลอง 
Item Metabolizable energy level (Kcal/kg) 3,000 3,100 3,200 3,300 Gross Energy (Kcal/kg) 4,335 4,454 4,569 4,657 Moisture (%) 9.80 9.85 9.73 9.85 Fat (%) 3.13 4.22 6.12 7.75 Ash (%) 6.48 6.05 5.92 5.55 Protein (%) 15.77 16.09 16.04 16.17 Phosphorus (%) 1.00 0.91 0.86 0.84 Calcium (%) 0.93 0.86 0.86 0.92 Fiber (%) 6.18 5.42 5.12 4.39  2. ผลของระดบัพลังงาน ใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิต ผลการศึกษาประสิทธิภาพภาพการผลิตของสุกรลูกผสมสองสายพนัธุ์เพศผูต้อนและเพศเมียทีนาํหนกัระหวา่ง - กิโลกรัม เมือไดรั้บอาหารทีมีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ต่างกนัทีระดบั ,000,  3,100,  3,  และ ,300 Kcal/kg แสดงในตารางที 4 โดยพบวา่นาํหนกัตวัเริมตน้ของสุกรในกลุ่มทีไดรั้บอาหารทีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,200 Kcal/ kg มีนาํหนกัตวัเริมตน้ตาํกว่ากลุ่มทีไดไ้ดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ระดบั ,000, 3,  และ ,300 Kcal/kg อยา่งมีนยัสาํคญัยงิ (p< . ) นาํหนกัตวัสินสุดการทดลองของสุกรในกลุ่มทีไดรั้บอาหารทีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,000 Kcal/ kg ตาํกว่ากลุ่มทีไดไ้ด้รับอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ระดบั ,100, 3,  และ ,300 Kcal/kg อย่างมีนัยสําคญั (p<0.05) ผลของระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารทีระดบั ,000, 3,100, 3,  และ ,300 Kcal/kg ส่งผลต่อปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนั ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนั อตัราการเจริญเติบโตต่อวนั และประสิทธิภาพการใช้
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อาหารของสุกร โดยพบวา่สุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  และ ,300 Kcal/kg มีปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนัตาํกว่ากลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  และ ,100 Kcal/kg อยา่งมีนยัสาํคญั (p< . ) ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนัและอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัในกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,300 Kcal/kg สูงกวา่กลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,000, 3,  และ ,200 Kcal/kg อยา่งมีนยัสาํคญั (p< . ) ส่วนผลของระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารต่อประสิทธิภาพการใชอ้าหารของสุกรพบความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัยงิ (p< . ) ในกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,000 Kcal/kg มีประสิทธิภาพการใชอ้าหารตาํทีสุดแตกต่างจากกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,100, 3,  และ ,300 Kcal/kg กลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได้ 3,  และ ,300 Kcal/kg มีประสิทธิภาพการใชอ้าหารดีทีสุดแตกต่างจากกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,000 และ ,100 Kcal/kg อยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) ตารางท ี4 ผลของระดบัพลงังานในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรลูกผสมสองสายพนัธุ์ทีนาํหนกัระหวา่ง -    กิโลกรัม 
Item Dietary ME concentration (Kcal/kg) SE P-value 3,000 3,100 3,200 3,300  No 35 36 36 35 - - Initial BW (kg) 85.2a 83.1a 79.2b 83.1a 0.47 <.0001 Final1 BW (kg) 115.8a 117.2b 117.4b 117.4b 0.56 0.0379 ADFI1 (g/day) 3,120a 3,108a 3,021b 2,962b 20.27 0.0003 ME Intake1 (Kcal/day) 9,360b 9,640a 9,660a 9,780a 60.0 0.0128 Daily Lys intake1 (g/day) 31.20a 31.08a 30.21b 29.62b 0.20 0.0003 ADG1 (g/day) 960b 988a 979a 997a 5.90 0.0234 FCR1 3.31a 3.15b 3.02c 2.99c 0.02 <.0001 % Mortality  2.27 0 0 2.27 - - a, b,c Means within the same row with no common superscripts differ significantly (P<0.05)     1Data are least square mean. All data were analyzed with start weight as a covariate.  จากงานทดลองพบว่าปริมาณการกินอาหารต่อวนัจะลดลงเมือระดับพลงังานในอาหารสูงขึน สุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใช้ประโยชน์ได้ 3,200 และ 3,300 Kcal/kg มีปริมาณอาหารทีกินต่อตวัต่อวนัตาํกว่ากลุ่มทีได้รับอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000 และ 3,100 Kcal/kg อยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) สอดคลอ้งกบังานทดลองทีผา่นมาของ De La Llata et al. (2001); Beaulieu et al. (2009); Quiniou and Noblet (2015) รายงานว่าปริมาณการกินอาหารเฉลียต่อวนัของสุกรลดลงเมืออาหารมีความเขม้ขน้ของพลงังานสูงขึนสุกรมีแนวโนม้ทีจะกินอาหารเพอืให้ไดรั้บพลงังานครบตามความตอ้งการของร่างกายดงันนัปริมาณอาหารทีสุกรกินจะมีการปรับเพิมขึนหรือลดลงตามความเขม้ขน้ของระดบัพลงังานในอาหาร สุกรจะกินอาหารให้เพียงพอต่อความตอ้งการของสารอาหารโดยเฉพาะพลงังาน แต่มีปัจจยัเรืองตวัสัตว ์สิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นอาหาร เขา้มากระทบทาํใหกิ้นอาหารมากขึนหรือลดลง De Lange and Schreurs (1995) กล่าวถึงปัจจยัเกียวกบัอาหารทีมีผลต่อปริมาณการกินอาหารต่อวนัของสุกรหลายอยา่ง ไดแ้ก่พลงังานในอาหาร ระดบัของสารอาหาร ความน่ากินของอาหาร ชนิดวตัถุดิบทีใช ้และลกัษณะของอาหาร เป็นตน้ 
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ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนัในกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,300 Kcal/kgสูงกว่ากลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000, 3,100 และ 3,200 Kcal/kg อยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) สุกรสามารถปรับปริมาณการกินอาหารต่อวนัเมืออาหารมีระดบัพลงังานทีแตกต่างกนั เพือทีจะรักษาปริมาณพลงังานทีไดรั้บต่อวนัใหเ้กือบคงที แต่อยา่งไรก็ตามเมือระดบัพลงังานลดตาํลงกวา่ความสามารถของสุกรทีจะกินชดเชยได ้ปริมาณพลงังานทีไดรั้บต่อวนัจะลดลง (Quiniou and Noblet, 2015) รายงานว่าเมือระดบัพลงังานในอาหารลดตาํลง สุกรพยายามจะกินอาหารเพิมมากขึนเพือรักษาระดบัพลงังานทีไดรั้บต่อวนัใหค้งที จนกระทงัปริมาณการกินถูกจาํกดัดว้ยขอ้จาํกดัของความจุกระเพาะหรือมีปัจจยัอืนดา้นสิงแวดลอ้มเขา้มากระทบ Beaulieu et al. (2009) พบว่าสุกรไม่สามารถกินอาหารให้มากขึนเพือชดเชยระดบัพลงังานในอาหารทีลดลงไดจ้นถึงระดบัตาํกวา่ทีควรจะเป็น จากงานทดลองครังนีพบวา่เมือระดบัพลงังานในอาหารตาํ(3,000 Kcal/kg)สุกรพยายามกินอาหารเพิมมากขึนเพือพยายามรักษาระดบัพลงังานทีไดรั้บต่อวนั (daily energy intake) ใหค้งที จนกระทงัปริมาณการกินถูกจาํกดัดว้ยขอ้จาํกดัของความจุกระเพาะ(physical feed intake capacity) หรือมีปัจจยัอืนๆ ทางดา้นสิงแวดลอ้มเขา้มาเกียวขอ้ง จากการทดลองพบวา่สุกรไม่สามารถกินชดเชยไดเ้พียงพอเมืออาหารมีเขม้ขน้ของพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000 Kcal/kg ทาํให้ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนัลดลง อตัราการเจริญเติบโตต่อวนัในกลุ่มทีได้รับอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,300 Kcal/kg สูงกว่ากลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000, 3,100 และ 3,200 Kcal/kg อยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) การเพมิระดบัพลงังานในอาหารจะทาํใหพ้ลงังานทีสุกรไดรั้บต่อวนัเพมิมากขึนและทาํใหสุ้กรมีการเจริญเติบโตต่อวนัสูงขึน โดยสุกรสายพนัธุ์ทีมีการพฒันาให้มีการสร้างเนือแดงทีสูงจะมีการเติบโตทีสูงกวา่เมือเทียบกบัสายพนัธุ์ดงัเดิม (Quiniou et al., 1996) การไดรั้บพลงังานใช้ประโยชน์ไดต้่อวนัมากขึนจะทาํให้สุกรมีอตัราการเจริญเติบโตเร็วขึน เนืองจากพลงังานทีใชใ้นการดาํรงชีพคงทีขึนกบันาํหนกัตวัสตัว ์พลงังานทีสุกรไดรั้บส่วนทีเกินกวา่ระดบัเพอืการดาํรงชีพจะถูกนาํมาใชใ้นการเจริญเติบโต (Euken, 2012) ผลของระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารส่งผลต่อประสิทธิภาพการใชอ้าหารของสุกรอยา่งมีนยัสาํคญัยงิ (p<0.001) ในกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000  Kcal/kg มีประสิทธิภาพการใชอ้าหารตาํทีสุด แตกต่างจากกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได้ 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg กลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,200และ 3,300 Kcal/kg    มีประสิทธิภาพการใชอ้าหารดีทีสุด แตกต่างจากกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000และ 3,100 Kcal/kg  อยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) สอดคลอ้งกบัการทดลองของ Smith et al. (1999); De la Llata et al. (2001); Hinson et al. (2011); Kil et al. (2011) และ Quiniu and Noblet (2015) ซึงให้ผลการทดลองในทิศทางเดียวกัน คือการเพิมระดับพลงังานในอาหารสุกรจะมีผลทาํใหป้ระสิทธิภาพการเปลียนอาหารดีขึน 3.ผลของระดบัพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่อความหนาไขมนัสันหลังและความลึกเนือสัน  ผลการศึกษาประสิทธิภาพภาพการผลิตของสุกรลูกผสมสองสายพนัธุ์เพศผูต้อนและเพศเมียทีนาํหนกัระหว่าง 80-105 กิโลกรัม เมือไดรั้บอาหารทีมีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ต่างกนัทีระดบั 3,000, 3,100,  3,200 และ 3,300 Kcal/kg แสดงในตารางที 5 พบวา่ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหาร ส่งผลต่อความหนาไขมนัสันหลงัโดยสุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,000 Kcal/kg มีความหนาไขมนัสนัหลงัตาํกว่ากลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้3,100, 3,200, และ 3,300 Kcal/kg อย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ส่วนความลึกเนือสันแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เมือไดรั้บอาหารทีมีระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ต่างกนัทีระดบั 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg     
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ตารางท ี5 ผลของระดบัพลงังานในอาหารต่อความหนาไขมนัสนัหลงัและความลึกเนือสันของสุกรลูกผสมสองสายพนัธ์ุที  นาํหนกัระหวา่ง 80-105 กิโลกรัม 
Item Dietary ME concentration (Kcal/Kg) SE P-value 3,000 3,100 3,200 3,300  No 35 36 36 35 - - Initial weight (kg) 85.2a 83.1a 79.2b 83.1a 0.47 <.0001 Final weight1 (kg) 114.8a 117.2b 117.4b 117.4b 0.56 0.0379 Backfat depth1 (mm) 16.44b 19.59a 19.33a 20.23a 0.41 0.0041 Loin depth1 (mm) 54.46 55.34 56.30 55.27 0.51 0.7087 a, b,c Means within the same row with no common superscripts differ significantly (P<0.05)      1Data are least square mean. All data were analyzed with start weight as a covariate.   ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารส่งผลต่อความหนาไขมนัสนัหลงั โดยสุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใช้ประโยชน์ได ้ ,000 Kcal/kg มีความหนาไขมนัสันหลงัตาํกว่ากลุ่มทีไดไ้ดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,100, 3,200, และ ,300 Kcal/kg อย่างมีนัยสําคญั (p<0.05) Apple et al. (2004) และ Chu et al. (2012) พบว่าการเพิมระดบัพลงังานในอาหารสุกรระยะขนุจะมีผลทาํให้ไขมนัสนัหลงัหนาขึน พลงังานทีสุกรไดรั้บต่อวนัส่วนเกินถูกนาํไปสร้างไขมนัเพมิขึนมีผลทาํให้สุกรกลุ่มทีไดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,100, 3,200, และ ,300 Kcal/kg มีความหนาไขมนัสันหลงัสูงกว่ากลุ่มทีไดไ้ดรั้บอาหารพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,000 Kcal/kg  ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ต่างกนัทีระดบั 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg มีผลต่อความลึกเนือสันอยา่งไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) สอดคลอ้งกบั Apple et. al (2004) และ Chu et al. (2012) ทีรายงานวา่การเพมิระดบัพลงังานในอาหารสุกรระยะขนุไม่มีผลต่อพนืทีหนา้ตดัเนือสัน Beaulieu et al. (2009) ทาํการทดลองเพมิระดบัพลงังานยอ่ยไดใ้นอาหาร 5 ระดบั ตงัแต่ 3.09 ถึง 3.57 เมกะแคลอรีต่อกิโลกรัมอาหารโดยการทดลองในฟาร์มทดลอง พบวา่การเพมิระดบัพลงังานในอาหารไม่ส่งผลต่อพนืทีหนา้ตดัเนือสันเช่นเดียวกนั 4.ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างปริมาณพลงังานใช้ประโยชน์ได้ทไีด้รับต่อวนักับอตัรากาเจริญเตบิโตต่อวนัของสุกรระยะ 80-105 กโิลกรัม  เนืองจากในลกัษณะต่างๆทีศึกษามีปัจจยัทางเพศเขา้มาเป็น Confounding effect จึงใชค้วามสัมพนัธ์ุเชิงเส้นเหล่านีมาใชเ้ป็นขอ้มูลเพือตอบโจทยว์ิจยั โดยมีการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear regression analysis) เพือหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดสุ้ทธิทีไดรั้บต่อวนักบัอตัราการเจริญเติบโตต่อวนั แบ่งตามเพศ ไดแ้ก่ เพศผูต้อนและเพศเมียดงัแสดงในภาพที 1 
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 ภาพที 1   ความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหว่างปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนักบัอตัราการเจริญเติบโตของสุกร          เพศผูต้อนและสุกรเพศเมีย   ทงันีพบวา่ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนัมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของสุกรเพศผูต้อน โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ .  และสามารถพยากรณ์อตัราการเจริญเติบโตไดร้้อยละ .  และสมการพยากรณ์อตัราการเจริญเติบโตต่อวนัเมือทราบปริมาณพลงังานทีสุกรเพศผูต้อนไดรั้บต่อวนัเป็น     y = 176.91 + 0.0823x    ในส่วนของสุกรเพศเมียมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ .  และสามารถพยากรณ์อตัราการเจริญเติบโตไดร้้อยละ .  และสมการพยากรณ์อตัราการเจริญเติบโตต่อวนัเมือทราบปริมาณพลงังานทีสุกรเพศเมียไดรั้บต่อวนัเป็น y = 312.18 + 0.0708x สุกรทงัเพศผูต้อนและเพศเมียมีการตอบสนองในทิศทางเดียวกันคือ อตัราการเจริญเติบโตเพิมมากขึนเมือพลงังานใช้ประโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนัเพิมขึน ขณะทีสุกรเพศเมียมีอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัสูงกว่าสุกรเพศผูต้อนเมือไดรั้บระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนัทีเท่ากนั เป็นผลเนืองมาจากสุกรเพศผูต้อนมีการสะสมเนือแดงในแต่ละวนันอ้ยกวา่สุกรเพศเมีย สุกรทีมีการสะสมเนือแดงทีสูงจะมีอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัสูงกว่าสุกรทีมีการสะสมเนือแดงทีตาํ ทงันีเพราะการสะสมเนือแดงซึงเป็นส่วนหนึงของการเจริญเติบโตของร่างการเป็นการสะสมนาํในร่างกายโดยเนือแดงมีนาํเป็นองคป์ระกอบ -  เปอร์เซ็นต ์  สรุปผลการวจิัย  . การเพิมระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารให้สูงขึน , , 3,100, ,  และ ,  Kcal/kg ส่งผลให้ปริมาณการกินอาหารเฉลียต่อวนัของสุกรลดลง พลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้สุกรไดรั้บต่อวนัเพมิมากขึนทาํใหสุ้กรมีอตัราการเจริญเติบโตสูงขึนและประสิทธิภาพการใชอ้าหารทีดีขึน  . ปริมาณพลงังานใชป้ระโยชน์ไดที้ไดรั้บต่อวนัมีความสัมพนัธิกบัอตัราการเจริญเติบโตต่อวนัของสุกรโดยสุกรทงัเพศผูต้อนและเพศเมียมีการตอบสนองในทิศทางเดียวกนัคืออตัราการเจริญเติบโตเพมิมากขึนเมือพลงังานใชป้ระโยชนไ์ด้ทีไดรั้บต่อวนัเพมิขึน 
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 . การเพมิระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารใหสู้งขึน , , 3,100, ,  และ ,  Kcal/kg จะมีผลทาํให้สุกรมีไขมนัสนัหลงัหนาขึนแต่ไม่มีผลต่อความลึกเนือสัน  . ระดบัพลงังานใชป้ระโยชน์ไดใ้นอาหารทีเหมาะสมสาํหรับสุกรขนุลูกผสมสองสายพนัธุ์ (ลาร์จไวท×์แลนดเ์รซ) นาํหนกั -  กิโลกรัม คืออาหารทีมีพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้ ,  Kcal/kg ซึงจะทาํใหสุ้กรมีอตัราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอ้าหารไดดี้และมีการสะสมไขมนัในระดบัทีเหมาะสมต่อการนาํไปใชเ้ป็นสุกรแม่พนัธุ์ สาํหรับสุกรเพศผูต้อนควรมีการจาํกดัอาหารเพอืใหมี้ความหนาไขมนัสนัหลงัเป็นไปตามความตอ้งการของตลาด   กิตติกรรมประกาศ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เสกสม อาตมางกูร อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ยวุเรศ  เรืองพานิช อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม ทีไดก้รุณาใหค้าํปรึกษา แนะนาํในการวางแผนงานวจิยัวทิยานิพนธ์ สนบัสนุน ตรวจทานแกไ้ขจุดบกพร่องต่างๆทาํให้งานวิจยันีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ขอขอบพระคุณอาจารยใ์นภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ทุกท่านทีไดถ่้ายทอดความรู้ทางวชิาการทีเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ทีให้การสนับสนุนการศึกษา แหล่งเงินทุนวิจัย ตลอดจนสถานทีทาํการวิจยัในครังนี ขอขอบคุณการช่วยเหลือและกาํลงัใจจากทุกท่านทีไดมี้ส่วนร่วมในความสาํเร็จของงานวจิยัมา ณ โอกาสนี  เอกสารอ้างองิ A. O. A. C. 1990.  Official Methods of Analysis.  15thed.  Association of  Official Analytical Chemists, Inc.,Virginia.  Apple, J. K., C. V. Maxwell, D. C. Brown, K. G. Friesen, R. E. Musser, Z. B. Johnson and T. A. Armstrong.  2004.  Effect of dietary lysine and energy density on performance and carcass characteristics of finishing pigs fed ractopamine.  J. Anim. Sci. 82: 3277-3287. Beaulieu, A. D., N. H. Williams and J. F. Patience.  2009.  Response to dietary digestible energy concentration in growing pigs fed cereal grain-based diet.  J. Anim. Sci. 87: 965-976. Chu, L. C., G. J. Zhang, C. J. Cai, X. B. Mao and S. Y. Qiao.  2012.  Effect of dietary density on performance and lean deposition of growing-finishing pigs.  J. Anim. Vet. Adv. 11 (5): 665-675. De Lange, C. F. M. and H. W. E. Schreurs.  1995.  Principles of model application, p 187-208.  In P. J. Moughan, M. W. A. Verstegen and M. I. Visser-Reyneveld, eds.  Modelling Growth in the Pig.   Wageningen Press, Wageningen, Netherland.   De la Llata, M., S.S. Dritz, M.D. Tokach, R.D. Goodband, J.L. Nelssen and T.M. Loughin.  2001.  Effects of dietary fat on growth performance and carcass characteristics of growing-finishing pigs reared in a commercial environment.  J. Anim. Sci. 79: 2643-2650. Euken R. M.,  2012.  Swine Feed Efficiency: Effect of Dietary Energy on Feed Efficiency. Iowa Pork Industry Center Fact Sheet.   Hinson, R. B., B. R. Wiegand, M. J. Ritter, G. L. Allee and S. N. Carr.  2011.  Impact of dietary energy level and rectopamine on growth performance, carcass characteristics, and meat quality of finishing pigs.  J. Anim. Sci. 89: 3572-3579. 
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Kil, D. Y., F. Ji, L. L Stewart, R. B. Hinson, A. D. Beaulieu, G. L. Allee, J. F Patience, J. E. Pettigrew and H. H Stein.  2011.  Net energy of soybean oil and choice grease in diets fed to growing and finishing pigs.  J. Anim. Sci. 89: 448-459. Quiniou, N., J. Y. Dourmad and J. Noblet.  1996.  Effect of energy intake on the performance of different type of pig from 45 to 100 kg body weight. 1. Protein and lipid deposition.  J. Anim. Sci. 63: 277-288 Quiniou, N and J. Noblet.  2015.  Effect of the dietary net energy concentration on feed intake and performance of growing-finishing pigs housed individually.  J. Anim. Sci. 90: 4362-4372. Smith, J. W., M. D. Tokach, P. R. O’Quinn, J. L. Nelssen and R. D. Goodband.  1999.  Effects of dietary energy desity and lysine:calorie ratio on growth performance and carcass characteristics of growing-finishing pigs.  J . Anim. Sci. 77: 3007-3015.                           
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การสํารวจพรรณปลาในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2  จังหวัดน่าน  Exploration of Fish Fauna in the Huy Khon Kaen 2 Reservoir ,  Nan Province, Nor thern Thailand   อมรชยั ลอ้ทองคาํ1* จุลทรรศน์ คีรีแลง1 เชาวลีย ์ใจสุข1 และ เจนจิรา ลานแกว้2  Amornchai Lothongkham1*,  Jullatat Keereelang1,  Chaowalee Jaisuk1 and Janejira Lankaew2  บทคัดย่อ   การสาํรวจพรรณปลาในอ่างเก็บนาํห้วยขอนแก่น 2 จงัหวดัน่าน มีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาชนิดปลาทีมีการกระจายพนัธ์ุในอ่างเก็บนาํ เพือใชเ้ป็นขอ้มูลให้ชุมชนใชใ้นการบริหารอ่างเก็บนาํ  โดยทาํการสํารวจในเดือนพฤศจิกายน 2559              และ เดือนเมษายน 2560  จากจุดสาํรวจ 3 สถานีๆ ละ  2 ครัง  ซึงจากการสาํรวจพบวา่มีปลาไม่นอ้ยกวา่ 7 อนัดบั 1 ซีรีส์ยอ่ย 10 วงศ์ 19 สกุล 19 ชนิด โดยปลาในอนัดับ Cypriniformes มีจาํนวนชนิดมากทีสุด คือ 8 ชนิด  รองลงมา ได้แก่ อนัดับ Anabantiformes จํานวน 4 ชนิด และ อันดับ Siluriformes จ ํานวน 2 ชนิด คิดเป็น 42, 21 และ 11 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดับ  สาํหรับวงศที์มีชนิดมากทีสุด คือ วงศ ์Cyprinidae มีจาํนวน 8 ชนิด รองลงมา คือ วงศ ์Osphronemidae จาํนวน 3 ชนิด คิดเป็น 42 และ 16 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั  ซึงปลาบางชนิดเป็นปลาทีนาํมาปล่อย ไดแ้ก่ ปลากราย ปลาตะเพียนขาว ปลาดุกเทศ ปลานิล ปลากินยงุ และ ปลาแรด ส่วนปลาทีเหลือทงัหมดเป็นปลาทีมีอยูด่งัเดิมทีมีการกระจายพนัธุ์อยูใ่นห้วยขอนแก่นอยูแ่ลว้  สาํหรับปลาต่างถินทีนาํเขา้มาจากต่างประเทศพบวา่มีการกระจายพนัธุ์ในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 จาํนวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ปลาดุกเทศ  ปลานิล และ ปลากินยงุ   คาํสําคญั : ความหลากหลาย, ปลา, ลุ่มแม่นาํน่านตอนบน, จงัหวดัน่าน                
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ABSTRACT   Exploration of fish fauna in the Huy Khon Kaen 2 Reservoir, Nan Province, Northern Thailand was aimed to studying distribution of fishes in  Reservoir to use the information provided to the community to manage the reservoir. This exploration was conducted in November 2016 and April 2017 in 3 sampling stations by collected 2 times. There were no less than seven orders, 1 subseries, 10 families, 19 genera and 19 species identified. The dominant orders were 8 species of Cypriniformes (42%), and 4 species of Anabantiformes (21%) and 2 Species of Siluriformes (11%) respectively. The dominant families were 8 species of  Cyprinidae (42%) and 3 species of Osphronemidae (16%) respectively.  Some fish were released, Chitala ornata, Barbonymus gonionotus, Clarias gariepinus,  Oreochromis niloticus, Poecilia reticulata and Osphronemus goramy. Three alien species, Clarias gariepinus, Oreochromis niloticus and Gambusia affinis  were found.  Keywords : diversity, fish, the Upper Nan River Basin, Nan Province.                 สาขาสตัวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ตาํบลฝายแกว้     อาํเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน 55000 1 Department of Animal Science and Fisheries, Faculty of Science and Agricultural Technology , Rajamangala University of Technology Lanna Nan, Phu Phiang District, Nan Province 55000, Thailand  สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภูเพียงจงัหวดัน่าน 55000 2 Department of Science, Faculty of Science and Agricultural Technology , Rajamangala University of Technology Lanna Nan, Phu Phiang District, Nan Province 55000, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : amornchai@rmutl.ac.th 
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บทนํา  อ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 เป็นอ่างเก็บนาํขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของอาํเภอสันติสุข จงัหวดัน่าน ซึงอ่างเก็บนาํนีรองรับนาํจากห้วยขอนแก่นทีไหลมาจากเทือกเขาทางตอนเหนือของอาํเภอสันติสุข  อ่างเก็บนาํห้วยขอนแก่น 2  เป็นอ่างเก็บนาํทีมีความสําคญัอย่างยิงต่อคนในชุมชนตาํบลป่าแลวหลวง  ทงัทางดา้นการเกษตร แหล่งนาํเพือการอุปโภค แหล่งท่องเทียว  แหล่งหาอาหารและแหล่งหารายได ้ โดยเฉพาะปลาทีอาศยัอยูใ่นพนืทีอ่างเก็บนาํแห่งนีถือวา่เป็นแหล่งอาหารและรายไดที้สําคญัของชุมชน จึงมีการทาํการประมงในหลายรูปแบบมาเป็นระยะเวลานาน  ทาํให้ส่งผลกระทบต่อชนิดและจาํนวนปลาลดลง  ซึงชุมชนไม่ไดมี้แผนการในการฟืนฟูและเพิมจาํนวนปลาในอ่างนาํแต่อยา่งใด ประกอบกบัชุมชนเองยงัไม่มีขอ้มูลพนืฐานเกียวกบัชนิดปลาในอ่างเก็บนาํเลย ทาํใหชุ้มชนขาดขอ้มูลทีจาํเป็นในการวางแผนจดัการทรัพยากรปลาในอ่างเก็บนาํได ้ ดงันนัการสาํรวจพรรณปลาในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 นี จึงเป็นการสร้างฐานขอ้มูลดา้นการกระจายพนัธุ์ของปลา และขอ้มูลทีจาํเป็นใหก้บัชุมชน โดยชุมชนสามารถนาํขอ้มูลทีไดไ้ปใชว้างแผนจดัการและทรัพยากรปลาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรปลาในอ่างเก็บนาํไดอ้ยา่งยงัยนื  วธิีดําเนินการวิจัย  1.  ทาํการศึกษาบริบทของอ่างเก็บนาํ และศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของคนในชุมชนทีตงัถินอาศยัรอบอ่างเก็บนาํทีมีผลต่อปลาดว้ยวิธีสอบถาม เพือนาํไปสู่การกาํหนดสถานีสาํรวจและเก็บรวบรวมตวัอยา่งปลา จากขอ้มูลทีไดส้ามารถนาํมากาํหนดสถานีเพอืทาํการสาํรวจไดท้งัหมด 3 สถานี (ภาพที 1)  2.  ทาํการสาํรวจและเก็บรวบรวมตวัอยา่งปลาสถานีละ  2 ครัง หลงัฤดูนาํหลาก  ซึงการรวบรวมตวัอย่างปลาใช ้แห ขนาดตา 1 เซนติเมตร  สวงิ ขนาดตา 0.5 เซนติเมตร ยอ ขนาดตา 0.7 เซนติเมตร และตาข่ายดกัปลา ขนาดตา 2 เซนติเมตร โดยทาํการสาํรวจและเก็บรวบรวมตวัอยา่งปลาเดือนละ 1 ครัง ในเดือนพฤศจิกายน 2559  และ เดือนเมษายน 2560  โดยชนิดปลาทีรวบรวมไดใ้นแต่ละสถานีจะนาํมาสลบดว้ยนาํแขง็  แลว้ทาํการเลือกตวัแทนปลาทีมีลกัษณะแตกต่างกนัและภายนอกมีความสมบูรณ์มาชนิดละ 1 ตวัอยา่ง เพอืนาํมาถ่ายภาพ แลว้นาํตวัอยา่งปลาทงัหมดทีไดใ้นแต่ละสถานีมาตรึงสภาพดว้ยการแช่ในนาํยาฟอร์มาลีนเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเขียนป้ายกาํกับตัวอย่างปลาในแต่ละสถานีไว ้เมือทาํการตรึงสภาพตวัอยา่งปลาครบ 14 วนั จึงทาํการลา้งและแช่ตวัอยา่งปลาดว้ยนาํจืดนาน 2 วนั  จากนนันาํตวัอยา่งปลาในแต่ละสถานีมาเก็บรักษาสภาพดว้ยการแช่ในแอลกอฮอลเ์ขม้ขน้ 75 เปอร์เซ็นต ์แลว้ทาํการแยกชนิดปลาโดยใชเ้อกสารวิชาการต่างๆ ทางดา้นอนุกรมวิธานของปลานาํจืดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จากนนัจึงจดัทาํเป็นบญัชีรายชือชนิดปลาทีสํารวจพบทงัหมดโดยเรียงลาํดับทางอนุกรมวิธานตาม Nelson et al. (2016)  และเก็บรักษาตวัอย่างปลาทงัหมดไวที้ห้องปฏิบัติการมีนวิทยา สาขาวชิาประมง  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน      3.  ทาํการจดบนัทึกขอ้มูลทางธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มของแต่ละสถานีไวเ้พอืนาํมาใชป้ระกอบในการบรรยายในส่วนทีเกียวขอ้ง        
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             ภาพท ี1  ลกัษณะทางภมิูศาสตร์และตาํแหน่งสถานีเกบ็รวบรวมตวัอยา่งปลาในอา่งเกบ็นาํหว้ยขอนแก่น 2  ผลและวจิารณ์ผล  เมือทาํการเก็บรวบรวมตวัอยา่งปลาจากสถานีทีกาํหนดทงั 3 สถานี แลว้นาํมาตวัอยา่งปลาทีไดท้งัหมดมาแยกชนิดในหอ้งปฏิบติัการ พบวา่มีปลาไม่นอ้ยกวา่ 7 อนัดบั 1 ซีรีส์ยอ่ย 10 วงศ ์19 สกุล 19 ชนิด  โดยปลาในอนัดบั Cypriniformes มีจาํนวนชนิดมากทีสุด คือ 8 ชนิด  รองลงมา ไดแ้ก่ อนัดบั Anabantiformes จาํนวน 4 ชนิด และ อนัดบั Siluriformes   จาํนวน 2 ชนิด คิดเป็น 42, 21 และ 11 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั (ภาพที 2A)  โดยปลาในอนัดบั Cypriniformes นนัมีความหลากหลายมากทีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  (Nelson et al. (2016)  อันดับทีมีจ ํานวนชนิดปลารองลงมา คือ  Anabantiformes            ซึงเป็นอนัดบัแยกออกมาจากปลาอนัดบั Percifromes และรวมเอา อนัดบัยอ่ย Channoidei ทีแยกไวใ้น Nelson (2006) เขา้มาอยูใ่นอนัดบันีดว้ย  และปลาในอนัดบันีมีการแพร่กระจายกวา้งตงัแต่อาฟริกาจนถึงเอเชีย (Nelson et al., 2016) และอนัดบั Siluriformes นันจัดเป็นอันดับของปลาทีมีการแพร่กระจายในทุกทวีปและส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในนําจืด (Talwer & Jhingran, 1991)  สาํหรับวงศ์ทีมีชนิดมากทีสุด คือ วงศ์ Cyprinidae (วงศ์ปลาตะเพียน) มีจาํนวน 8 ชนิด รองลงมา คือ วงศ์ Osphronemidae (วงศ์ปลาแรด) จาํนวน 3 ชนิด คิดเป็น 42 และ 16 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดับ (ภาพที 2B)    โดยปลาในวงศ์ Cyprinidae มีความโดดเด่นและมีชนิดมากทีสุดของปลาทีอาศัยในนําจืดและแพร่กระจายอยู่ทัวโลก (Kottelat, 2001; Helfman et al., 2009; Nelson et al., 2016) ส่วนปลาในวงศ์ Osphronemidae นนัมีการแพร่กระจายอยู่ในทวีปเอเชียเท่านนั (Nelson et al., 2016)   สาํหรับปลาบางชนิดทีสาํรวจพบเป็นปลาทีนาํมาปล่อย ไดแ้ก่ ปลากราย                        ปลาตะเพยีนขาว ปลาดุกเทศ ปลานิล ปลากินยุง และ ปลาแรด ซึงปลาเหล่านีสามารถพบไดใ้นอ่างเก็บนาํและเขือนหลายๆ แห่งในประเทศไทย (คฑาวธุ และ สุธิดา, 2554; ชยัณรงณ์ และ วสันต,์ 2549; สุภาพร และคณะ, 2554; สุธิดา และ ปาริฉัตร, 2551) ส่วนปลาทีเหลือทงัหมดน่าจะเป็นปลาทีมีอยูด่งัเดิมทีมีการกระจายพนัธ์ุอยูใ่นหว้ยขอนแก่นอยูแ่ลว้ และเป็นปลาทีสามารถพบไดใ้นแม่นาํต่างๆ ในจงัหวดัน่านทีมีการรายงานการสาํรวจปลา (อมรชยั, 2551;  อมรชยั และ พรรณพร, 2554;  อมรชยั และ คณะ, 2552; อมรชัย และ คณะ, 2556; อมรชัย และ คณะ, 2557; อมรชัย และ คณะ, 2558; อมรชัย และคณะ, 2560) นอกจากนีแลว้ปลาทีอาศยัในอ่างเก็บนาํก็จดัเป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายไดที้สาํคญัของชุมชนดว้ยเช่นกนั                    ซึง
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จะเห็นไดจ้ากการทาํการประมงในอ่างเก็บนาํแห่งนีมีหลายรูปแบบ เช่น การวางยอ การวางตาข่าย การตกเบ็ด และ การใส่จนัดกัปลา   สาํหรับปลาต่างถินทีนาํเขา้มาจากต่างประเทศพบว่ามีการกระจายพนัธุ์ในอ่างเก็บนาํแห่งนีจาํนวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus)  ปลานิล (Oreochromis niloticus) และ ปลากินยงุ (Gambusia affinis) โดยปลาทงัสามชนิดนีก็สามารถสํารวจพบไดใ้นแม่นําสาขาต่างๆ ของลุ่มแม่นาํน่านตอนบน  (อมรชยั, 2551;  อมรชยั และ พรรณพร, 2554;     อมรชยั และ คณะ, 2552; อมรชยั และ คณะ, 2556; อมรชยั และ คณะ, 2557; อมรชยั และ คณะ, 2558; อมรชยั และคณะ, 2560)  นอกจากนีแลว้ยงัพบวา่ปลาทงั 3 ชนิดสามารถพบไดใ้นอ่างเก็บนาํหลายๆ แห่งทวัประเทศไทย (คฑาวธุ และ สุธิดา, 2554; ชยัณรงณ์ และ วสันต,์ 2549; สุภาพร และคณะ, 2554; สุธิดา และ ปาริฉัตร, 2551)  สําหรับบญัชีรายชือชนิดปลาทีสาํรวจพบในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 แสดงในตารางที 1          ภาพท ี2  เปอร์เซ็นตข์องปลาในแต่ละอนัดบั (A)  และเปอร์เซ็นตข์องปลาในแต่ละวงศ์ (B) ทีสาํรวจพบในอ่างเก็บนาํหว้ย ขอนแก่น 2  ตารางท ี1 รายชือปลาทีสาํรวจพบในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 
อนัดบั/วงศ์/ชือวทิยาศาสตร์ ชือไทย ครังทีสาํรวจ สถานีที  1 2 1 2 3 Order Osteoglossiformes          Family Notopteridae             Chitala ornata (Gray, 1831) ปลากราย - √ - √ √ Order Cypriniformes          Family Cyprinidae             Barbodes rhombeus (Bleeker, 1853) ปลาตะเพียนทราย √ √ √ - -       Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1849) ปลาตะเพียนขาว √ √ √ √ √       Esomus metallicus Ahl, 1924 ปลาซิวหนวดยาว √ √ √ - -       Henicorhynchus siamensis (sauvage, 1881) ปลาสร้อยขาว - √ - √ -       Pethia stoliczkana (Day, 1870) ปลามะไฟ √ √ √ - -       Puntius sp. - √ - √ - -       Rasbora paviana Tirant, 1885 ปลาซิวควาย √ - √ - - 

A B 
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      Systomus orphoides (Valenciennes, 1842) ปลาแกม้ชาํ √ √ √ √ √ Order Siluriformes          Family Bagridae               Hemibagrus spilopterus (Ng & Rainboth, 1999) ปลากดเหลือง √ - √ √ -    Family Clariidae              Clarias gariepinus (Burchell, 1822) ปลาดุกเทศ - √ - √ √ Order Gobiiformes          Family Gobiidae              Rhinogobius sp. ปลาบู่ - √ √ - - Subseries Ovalentaria          Family Ambassidae             Parambassis siamensis (Fowler, 1937) ปลาแป้นแกว้ √ √ √ √ √ Order Cichliformes          Family Cichlidae              Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) ปลานิล √ √ √ √ √ Order Cyprinodontiformes          Family Poeciliidae              Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) ปลากินยงุ - √ √ √ √  ตารางท ี1 รายชือปลาทีสาํรวจพบในอ่างเก็บนาํหว้ยขอนแก่น 2 (ต่อ) 
อนัดบั/วงศ์/ชือวทิยาศาสตร์ ชือไทย ครังทีสาํรวจ สถานีที  1 2 1 2 3 Order Anabantiformes          Family Osphronemidae              Osphronemus goramy Lacepède, 1801 ปลาแรด - √ - √ √        Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770) ปลากระดีหมอ้ √ √ √ √ √        Trichopsis vittata (Cuvier, 1831) ปลากริมควาย - √ √ √ -    Family Channidae              Channa striata (Bloch, 1793) ปลาช่อน - √ √ √ √     หมายเหตุ :  เครืองหมาย √ = พบปลา    - = ไม่พบปลา      สรุปผลการวจิัย  การสาํรวจพรรณปลาในอ่างเก็บนาํห้วยขอนแก่น 2 จงัหวดัน่าน ไดก่้อให้เกิดขอ้มูลพืนฐานทางดา้นชนิดปลาทีมีการกระจายพนัธุ์ในอ่างเก็บนาํแห่งนีให้กบัชุมชนต่างๆ ทีใชป้ระโยชน์จากอ่างเก็บนาํ โดยพบว่ามีกลุ่มชนิดปลาทีมีการกระจายพนัธุ์อยูด่งัเดิมในหว้ยขอนแก่น และกลุ่มชนิดปลาทีมีการปล่อยภายหลงัสร้างอ่างเก็บนาํเสร็จ  ซึงจากขอ้มูลทีไดจ้ากการวิจยัในครังนี ชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนบา้นน่านมนัคง ซึงเป็นชุมชนทีตงัอยู่รอบอ่างเก็บนาํสามารถนาํไปใช่ในการ
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บริหารจดัการทรัพยากรปลาในอ่างเก็บนาํได ้ทงัทางดา้นการอนุรักษพ์นัธุ์ปลาดงัเดิม  และการพิจารณาปล่อยปลาชนิดต่างๆ เสริมลงไปในอ่างเก็บนาํเพือเป็นการใชพื้นทีนาํในอ่างเก็บนาํให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึงจะส่งผลให้ชุมชนสามารถนํามาปลาต่างๆ มาเป็นอาหารและสามารถขายเพือสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัวไดอ้ยา่งยงัยืน  นอกจากนียงัพบวา่พนืทีรอบๆ อ่างเก็บนาํเป็นพนืทีทีมีการปลูกขา้วโพดเลียงสตัวเ์ป็นจาํนวนมาก  มีการใชส้ารเคมีเป็นจาํนวนมาก ดงันนัควรมีการศึกษาวจิยัถึงการปนเปือนของสารเคมีในสัตวน์าํและนาํในอ่างเก็บนาํแห่งนี เพือจะทาํให้ชุมชนเห็นถึงผลกระทบของการใชส้ารเคมีต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆ และนาํไปสู่การตดัสินใจในการใชส้ารเคมีทางการเกษตรของชุมชนได ้  กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทีสนับสนุนงบประมาณ                      ในปีงบประมาณ 2559 สาํหรับการวิจยัครังนี  ขอขอบคุณผูน้าํและคนในชุมชนบา้นน่านมนัคงทีกรุณาให้ความสะดวกในการเก็บรวบรวมตวัอยา่งปลา ตลอดจนกรุณาใหข้อ้มูลต่างๆ  ทีเกียวขอ้งในการดาํเนินงานภาคสนาม จนทาํให้การทาํงานในภาคสนามเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี  และขอขอบใจนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประมง ทีเขา้มามีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือในการสาํรวจและเก็บรวบรวมตวัอยา่งปลา   เอกสารอ้างองิ คฑาวุธ ปานบุญ และ สุธิดา โส๊ะบีน. 2554.  โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในอ่างเก็บนําเขือน สิริกิต.ิ  กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  กรุงเทพฯ. ชัยณรงค์ ชืนชม และ วสันต์ ตรุวรรณ.  2549.  ชลชีววิทยาและทรัพยากรประมงในอ่างเก็บนําธวัชชัย หลังการขุดลอก  จงัหวดัร้อยอด็.  กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  กรุงเทพฯ. อมรชัย ล้อทองคํา.  2551.  ความหลากชนิดของปลาในลุ่มแม่นําน่าน (ระบบแม่นําเจ้าพระยา) ในเขตจังหวัดน่าน.   วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. อมรชัย ลอ้ทองคาํ และ พรรณพร กุลมา. 2554.  ความหลากชนิดของปลาในแม่นาํยาว (แม่นาํสาขาของลุ่มแม่นําน่าน ตอนบน) จงัหวดัน่าน.  น.454-462.  ใน รายงานการประชุมทางวชิาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที  49 (สาขาประมง).  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  อมรชัย ล้อทองคํา เจียมจิตร ช่างสาร และ เอกพงษ์ ไชยช่อฟ้า.  2552.  การสํารวจความหลากชนิดของปลาในลุ่ม แม่นําแห ง  แ ม่นําสาข าข องแม่นํา น่ านตอนบน.   น.  517-524.  ใ น  ร าย ง านการ ปร ะชุม ทางวิชาการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ครังท ี47 (สาขาประมง).  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  อมรชยั ลอ้ทองคาํ เชาวลีย ์ใจสุข และ เจนจิรา บุญธิมา.  2556.  ความหลากชนิดของปลาในแม่นาํกอน (แม่นาํสาขา ข อ ง ลุ่มแม่นาํน่านตอนบน) จงัหวดัน่าน.  น. 94-101.  ใน รายงานการประชุมสัมมนาทางวชิาการของ ม หา วิทย า ลั ย เทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก ครังท ี6.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก, ชลบุรี. อมรชยั ลอ้ทองคาํ เชาวลีย ์ใจสุข และ ปกรณ์ สุนทรเมธ.  2557.  ความหลากชนิดปลาในแม่นาํสา (แม่นาํสาขาของลุ่มแม่นาํ น่านตอนบน) จงัหวดัน่าน.  น. 384.  ใน รายงานการประชุมวชิาการระดบัชาตมิหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครังท ี6.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ, พระนครศรีอยธุยา.   อมรชยั ลอ้ทองคาํ เชาวลีย ์ใจสุข และปกรณ์ สุนทรเมธ.  2558.  การสํารวจพรรณปลาในแม่นาํวา้ตอนล่าง จงัหวดัน่าน.   น. 259-270.  ใ น รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที 7. มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน, นครราชสีมา. 
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อมรชยั ลอ้ทองคาํ เชาวลีย ์ใจสุข และ ปกรณ์ สันทรเมธ.  2560.  การสาํรวจชนิดปลาในแม่นาํปัว จงัหวดัน่าน.  น. 812-821.   ใ น  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์   ค รั ง ที  55 ( ส า ข า ป ร ะ ม ง ) .  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. สุภาพร สุกสีเหลือง, รักชนก โคโต, ชวิศร์ อรรถสาสน์, อภิรดี ชว้นตนั, สิงหา วงศ์โรจน์ และ อรินทม์ งามนิยม. 2554.   การสาํรวจพนัธ์สตัวน์าํในอ่างเก็บนาํและแหล่งนาํ 4 แห่งในอาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ เพอื พั ฒ น า เ ป็ น แหล่งท่องเทียวเพอืการศึกษาเชิงนิเวศ.  วารสารวทิยาศาสตร์ มศว. 27(2): 209-227. สุธิดา โส๊ะบิน และ ปาริฉัตร มูสิกธรรม.  2551.  โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในกว๊านพะเยา    จงัหวดัพะเยา.  กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  กรุงเทพฯ. Helfman, G. S., Collette, B. B., Facey, D. E. and Bowen, B. W.   2009.  The diversity of fishes. 2nd ed.  Wiley-Blackwell,  Oxford.  Kottelat, M.  2001.  Fishes of Laos.  Gunaratne Offset Ltd., Colombo. Nelson, J. S.  2006.  Fishes of the World, 4th ed.  John Wiley & Sons, New Jersey.  Nelson, J. S., Grande, T. C. and  Wilson, M.V.H.  2016.   Fishes of the World, 5th ed.  John Wiley & Sons, New Jersey.  Talwer, P.k. and Jhingran, A.G.  1991.  Inland fishes of India and adjacent countr ies Vol. 2.  Oxford & IBH Publishing  Co., New delhi.                      
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การทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลือนทแีละแท็บเลต็ วเิคราะห์สีของปลาสวยงาม The exper imental to ornamental fish color  analysis with application on mobile phone and tablet  โกสินทร์  พฒันมณี1*    Kosin Pattanamanee 1*   บทคัดย่อ   การตรวจสอบสีปลาสวยงามในปัจจุบนัมีขอ้จาํกดัอย่างมาก เพราะเครืองวิเคราะห์สีมีราคาแพง การใชก้ระดาษเทียบสีก็มีความคลาดเคลือนมาก งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการใชโ้ทรศพัท์เคลือนทีและแท็บเล็ตวิเคราะห์สีของปลาสวยงาม วิธีการศึกษา . หาโปรแกรมประยุกต์ทีสามารถตรวจสอบ ค่า RGB ได้ . ใช้โทรศัพท์ Samsung Note 4, iPhone 6s, iPad Air และ iPad Pro ถ่ายรูปแผน่กระดาษสี และถ่ายภาพปลา ทีระยะ  และ  เซนติเมตร ความเขม้แสง  และ  ลกัซ์ ถ่ายภาพปลาดว้ยโทรศพัท์ Samsung Note  และเก็บค่า RGB ในโทนสีเดียวกนัใน  ตาํแหน่ง คือ ส่วนหัว ส่วนหาง และครีบ เก็บค่า RGB จากพนืทีส่วนหวัโดยใชข้นาดพนืทีเก็บแตกต่างกนั ผลการทดลองพบวา่ . โปรแกรม Color Analysis สามารถวเิคราะห์ค่า RGB ไดท้งัระบบปฏิบติัการ Android และ iOS  . ค่า Red index จากการถ่ายภาพดว้ยอุปกรณ์ทงั  ชนิด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ .  ค่า Red index จากภาพทีถ่ายระยะต่างกนัและความเขม้แสงต่างกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติ . ภาพปลาทีใชข้นาดและตาํแหน่งพืนทีวิเคราะห์ต่างกนัทาํให้ค่า Red index จะแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ สรุป  . โปรแกรมประยุกต์ชือ Color Analysis ของโทรศพัท์เคลือนทีหรือแท็บเล็ต เหมาะสมสําหรับวิเคราะห์สีของปลาสวยงาม . การวิเคราะห์ภาพเพือใช้เปรียบเทียบตอ้งใช้เครืองมือถ่ายภาพชนิดเดียวกันใน . ถึงแม้ระยะห่างและความเขม้แสงไม่มีผลต่อค่า Red index แต่ควรให้จดัระยะห่างและความเขม้แสงในการถ่ายให้ใกลเ้คียงกันเพราะมีผลต่อค่าความสวา่ง (Lightness) . ตาํแหน่งและขนาดพนืทีของภาพปลาในการเลือกไปวเิคราะห์สี ตอ้งใหเ้หมือนกนั      คาํสําคญั : โปรแกรมประยกุต,์ โทรศพัทเ์คลือนที, การวเิคราะห์สีภาพถ่ายปลา  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 
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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                         สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 1 Department of Fisheries Technology Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Maifad, Sikoa District, Trang Province 92150, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Kosin Pattanamanee, kosin65@hotmail.com 
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บทนํา การพฒันาดา้นการเพาะเลียงสัตวน์าํในปัจจุบนั โดยเฉพาะวงการเพาะเลียงปลาสวยงาม พบว่ามีการทดลองในหลายรูปแบบเพอืพฒันาใหป้ลามีสีสันสวยงาม ขอ้จาํกดัอยา่งหนึงของการทดลองดงักล่าวคือการวดัสีของปลาก่อนและหลงัการทดลองนนั ปัจจุบนัมีการใชก้ระดาษเทียบสี ซึงขอ้มูลทีไดไ้ม่สามารถนาํไปเปรียบเทียบผลเพอืวเิคราะห์ทางสถิติได ้และการใชเ้ครืองมือการวเิคราะห์ภาพดิจิตอลจะมีความน่าเชือถือมากกวา่การวเิคราะห์ดว้ยคน (Villafuerte & Negro, ) หรืออาจใชเ้ครืองมืออยา่งอืน เช่น Color Meter หรือ Colorimeter แต่ก็มีราคาแพง ซึงบางหน่วยงานยงัไม่มีใช ้การทดลองนีเป็นการประยกุตใ์ชเ้ครืองมือถ่ายภาพทีมีอยูแ่ลว้ในกลอ้งดิจิตอล และกลอ้งถ่ายภาพของแท็บเล็ต มาใชใ้นการถ่ายภาพและนําภาพที ได้ไปตรวจ วัดค่ าข องสีจากค่ าพืนฐาน RGB ตามมาตรฐาน CIE (COMMISSION INTERNATIONAL DE L'ECLAIRAGE) (Svensson et al., 2005 ; Sköld et al., 2008 ; Nilsson Sköld et al., )  ด้วยโปรแกรมประยุกต์ใ นโทรศพัทมื์อถือหรือแท็บเล็ต การทดลองครังนีมีจุดประสงคเ์พือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการประยกุตใ์ชโ้ทรศพัทมื์อถือหรือแท็บเล็ต การวิเคราะห์สีเพือใช้เป็นเครืองมือในการทําวิจัยด้านต่างๆ โดยเฉพาะการวิเคราะห์สีของปลาสวยงาม                      เพือประโยชน์ในการวจิยัในอนาคตต่อไป จุดประสงค์ 1. หาโปรแกรมประยกุต ์ทีสามารถตรวจสอบ ค่า RGB ตามมาตรฐาน CIE และใชไ้ดท้งัระบบปฏิบติัการ  Android และ iOS   2.   เปรียบเทียบค่า Red index ทีถ่ายจากกลอ้งโทรศพัท์มือถือและแท็บเล็ต จาํนวน 4 อุปกรณ์ 3.   เปรียบเทียบค่า Red index ทีถ่ายจากกลอ้งโทรศพัทมื์อถือและแทบ็เล็ตทีถ่ายจากระยะต่างๆกนั  4.   เปรียบเทียบค่า Red index ทีถ่ายจากกลอ้งโทรศพัทมื์อถือและแทบ็เล็ตทีถ่ายดว้ยปริมาณแสงต่างๆกนั 5.   เปรียบเทียบค่า Red index จากภาพปลาทีเก็บในโทนสีเดียวกนัใน 3 ตาํแหน่ง คือ ส่วนหวั หาง และครีบ 6.   เปรียบเทียบค่า Red index จากภาพปลาทีเก็บในในบริเวณพนืทีเดียวกนัแต่ขนาดพนืทีจดัเก็บต่างกนั  วธิีดําเนินการวิจัย 1.  หาโปรแกรมประยกุต ์ทีสามารถตรวจสอบ ค่า RGB ตามมาตรฐาน CIE และใชไ้ดท้งัระบบปฏิบติัการ Android และ iOS บน server ของ Play Store และApp Store ทดลองใชเ้พอืหาโปรแกรมทีเหมาะสม 2.  เปรียบเทียบค่า Red index จากอุปกรณ์ถ่ายภาพ 4 ชนิด คือ โทรศพัทเ์คลือนที Samsung Note 4, iPhone 6s, iPad Air และ iPad Pro โดยนาํกระดาษสี 1 แผ่น ขนาด 1 x 5 เซนติเมตร วางบนฐานทีใชถ่้ายรูป (ภาพที 1) ปรับกลอ้งดิจิตอลในอุปกรณ์ทงั 4 ชนิด ใหมี้รายละเอียดและขนาดภาพสูงสุด ถ่ายภาพระยะ 15, 30 เซนติเมตร และถ่ายภาพทีความเขม้แสงทีวตัถุ 250, 500 ลกัซ์ ถ่ายภาพชุดละ 3 ภาพ และวิเคราะห์ค่า RGB ดว้ยโปรแกรมทีเหมาะสมจากขอ้ 1  3.  ถ่ายรูปปลาขนาดรูปด้วยโทรศัพท์เคลือนที Samsung Note 4 และ วิเคราะห์ค่า RGB ในโทนสีเดียวกันใน                   3 ตาํแหน่ง คือ ส่วนหวั ส่วนหาง ครีบ (ภาพที 2) และวเิคราะห์ค่า RGB จากพนืทีส่วนหวัโดยใชข้นาดพนืทีเก็บแตกต่างกนั 3 ขนาด คือขนาดประมาณ 20 x 13, 30 x 13 และ 40 x 13 pixels     
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   ภาพท ี  แสดงอุปกรณ์สาํหรับการถ่ายภาพ  ภาพท ี  ตาํแหน่งทีนาํไปวเิคราะห์ RGB   .  นาํค่า RGB ไปคาํนวณหาค่า Red index ตามสูตร ดงันี (Frischknecht, 1993; Barber et al., 2000; Pelabon et al., 2003) Red index = (R/R+G+B) .  นาํค่า Red index ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of Variance: ANOVA)และหากแตกต่างกนัทางสถิติ ให้ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT) หรือวิเคราะห์ T test ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows version 15.0  ผลและวจิารณ์ผล . โปรแกรมประยกุตที์เหมาะสมในการวเิคราะห์หาค่า RGB พบวา่ โปรแกรม ชือ Color Analysis เป็นโปรแกรมทีเหมาะสม เนืองจากสามารถใชไ้ดท้งั ระบบปฏิบติัการ Android และระบบปฏิบติัการ iOS   

  ก.   ข.  ภาพท ี  แสดงการวเิคราะห์ RGB ดว้ยโปรแกรม Color Analysis บน Android (ก) และ iOS (ข)   .  เปรียบเทียบค่า Red index จากอุปกรณ์ถ่ายภาพ  ชนิด คือ โทรศพัทเ์คลือนที Samsung Note 4, iPhone 6s, iPad Air และ iPad Pro พบวา่ การถ่ายภาพดว้ยอุปกรณ์ต่างชนิดกนั มีผลทาํใหค้่า Red index ต่างกนัเมือวิเคราะห์ความแปรปรวน 
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พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) และเมือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียของค่า Red index ดว้ยวิธี DMRT พบว่า อุปกรณ์ทงัสีชนิดถ่ายภาพออกมาแลว้วิเคราะห์ค่า Red index แตกต่างกนัทงัหมด (ตารางที ) ความต่างกนัของค่า Red index  ดงักล่าวเนืองจากคุณลกัษณะเฉพาะของเครืองทงั 4 อุปกรณ์แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ Chen et al (2004) ทีรายงานว่า ค่า RGB จะเปลียนไปตามชนิดของอุปกรณ์การถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ดงันนัการเลือกชนิดของอุปกรณ์ถ่ายภาพในการถ่ายภาพวตัถุเพือเปรียบเทียบความแตกต่างของสีนนั จาํเป็นจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์ชนิดเดียวกนัเท่านนั ตารางท ี  ค่าเฉลียของ Red index ทีไดจ้ากภาพทีถ่ายดว้ยอปุกรณ์ถ่ายภาพชนิดต่างๆ 
ชนิดอุปกรณ์ Red index   (n = 12) iPad Air 0.53923744a ± 0.017 iPhone 6s 0.60525017b ± 0.023 iPad Pro 0.58040551c ± 0.020 Samsung Note 4 0.68880303d ± 0.029  หมายเหต ุ ค่าเฉลียทีมีอกัษรเหมือนกนัในแนวสดมภ ์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั                   ร้อยละ  (P<0.05)  .  เปรียบเทียบค่า Red index ทีถ่ายจากกลอ้งโทรศพัท์มือถือและแท็บเล็ตทีถ่ายจากระยะ  และ  เซนติเมตร พบวา่ เมือวเิคราะห์ T test ค่า Red index ทีไดไ้ม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางที ) แต่ระดบัของค่า Red index ทีถ่ายใกลจ้ะให้ค่าสูงกวา่ เมือไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ดงันนัการถ่ายรูปวตัถุในระยะ  ถึง  เซนติเมตร ก็สามารถถ่ายไดใ้นช่วงดงักล่าว ตารางท ี  ค่าเฉลียของ Red index ทีไดจ้ากภาพทีถ่ายดว้ยอปุกรณ์ถ่ายภาพชนิดต่างๆ ทีระยะห่างระหวา่ง    กลอ้งถ่ายภาพกบัวตัถุ (เซนติเมตร) ระยะห่างระหวา่งกลอ้งกบัวตัถุ (เซนติเมตร) Red index   (n = 24) 15 0.61906165 ± 0.063 30 0.58778642 ± 0.052 .  เปรียบเทียบค่า Red index ทีถ่ายจากกลอ้งโทรศพัท์มือถือและแท็บเล็ตทีถ่ายทีความเขม้แสงทีวตัถุ , และ  lux พบวา่ เมือวเิคราะห์ T test ค่า Red index ทีไดไ้ม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางที ) แต่ระดบัของค่า Red index ทีถ่ายความเขม้แสงทีวตัถุ  ลกัซ์ มีค่าสูงกวา่เล็กนอ้ย ดงันนัการถ่ายรูปวตัถุทีความเขม้แสงทีวตัถุ , และ  ลกัซ์ ก็สามารถถ่ายได้ในช่วงดงักล่าว ถึงแมค้วามเขม้ของแสงไม่มีผลต่อสีแต่อาจมีผลต่อความคมชดัของภาพและคุณภาพของสี  (Svensson et al., 2005; Svensson et al., 2006)       
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ตารางท ี  ค่าเฉลียของ Red index ทีไดจ้ากภาพทีถ่ายดว้ยอปุกรณ์ถ่ายภาพชนิดต่างๆ ทีระยะห่างระหวา่ง    กลอ้งถ่ายภาพกบัวตัถุ (เซนติเมตร) 
ความเขม้แสงทีวตัถุ (ลกัซ์) Red index   (n = 24) 250 0.61639966 ± 0.012 500 0.59044841 ± 0.012   .  เปรียบเทียบค่า Red index จากภาพปลาทีเก็บในโทนสีเดียวกนัใน  ตาํแหน่ง คือ ส่วนหวั หาง และครีบ ค่า Red index ต่างกนัเมือวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) และเมือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียของค่า Red index ดว้ยวิธี DMRT พบวา่  ค่า Red index ทีตาํแหน่งหวัและหางแตกต่างกนั ส่วนค่า Red index ทีตาํแหน่งหัวกบัครีบและหางกบัครีบ ไม่แตกต่างกนั (ตารางที ) ถึงแมว้า่ค่า Red index วดัจากตาํแหน่งทีใกลก้นัจะไม่แตกต่างกนั เช่นส่วนหัวกบัครีบ และส่วนหางกบัครีบ แต่เมือระยะห่างในภาพมากขึนเช่นระหวา่งส่วนหัวกบัส่วนหางจะทาํให้ไดค้่า Red index แตกต่างกนั ดงันันการเลือกตาํแหน่งของปลาทีจะจดัเก็บสีเพือวิเคราะห์ค่าสีนนัควรเป็นตาํแหน่งเดียวกนั ตารางท ี  ค่าเฉลียของ Red index ทีไดจ้ากภาพปลาทีเก็บในโทนสีเดียวกนัใน  ตาํแหน่ง คือ ส่วนหวั หางและครีบ 
ตาํแหน่งวเิคราะห์ RGB Red index   (n = 12) หาง 0.80811526b ± 0.036 หวั 0.74335999ab ± 0.032 ครีบ 0.70632547a ± 0.039  หมายเหต ุ ค่าเฉลียทีมีอกัษรเหมือนกนัในแนวสดมภ ์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั                   ร้อยละ  (P<0.05)  .  เปรียบเทียบค่า Red index จากพืนทีส่วนหัวโดยใชข้นาดพืนทีเก็บแตกต่างกนั  ขนาด คือขนาดประมาณ  x 13, 30 x 13 และ  x 13 pixels ค่า Red index ต่างกนัเมือวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) และเมือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียของค่า Red index ดว้ยวิธี DMRT พบวา่  ค่า Red index ของพนืทีส่วนหัวทีใชข้นาดพืนทีเก็บ  x 13 pixels กบั 30 x 13 pixels ไม่แตกต่างกนั แต่จะแตกต่างจากค่า Red index ทีเก็บโดยใช้ขนาดพืนที   x 13 pixels (ตารางที ) ดงันนัการใชข้นาดพืนทีของภาพเพือใชใ้นการตรวจหาค่า Red index ควรใชข้นาดพนืทีไม่เกิน  x 13 pixels ตารางท ี  ค่าเฉลียของ Red index ทีไดจ้ากภาพทีถ่ายดว้ยอปุกรณ์ถ่ายภาพชนิดต่างๆ ขนาดพนืทีทีใชว้เิคราะห์ RGB (pixels) Red index   (n = 12) 20 x 13  0.74070643a ± 0.001 30 x 13 0.75002666a ± 0.017 40 x 13 0.79487929b ± 0.023  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   144 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

หมายเหต ุ ค่าเฉลียทีมีอกัษรเหมือนกนัในแนวสดมภ ์ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั                   ร้อยละ  (P<0.05)  สรุปผลการวจิัย  .  ควรใชโ้ปรแกรม ชือ Color Analysis ในระบบปฏิบติัการ Android ในการวเิคราะห์สีของภาพ  .  ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ชนิดเดียวกนัเท่านนัในการถ่ายภาพเพอืเปรียบเทียบวตัถุ  .  สามารถถ่ายภาพวตัถุช่วงระยะ  ถึง  เซนติเมตร ไดโ้ดยไม่มีผลต่อค่า Red index  4.  สามารถถ่ายภาพวตัถุช่วงความเขม้แสงช่วง  ถึง  ลกัซ์ ไดโ้ดยไม่มีผลต่อค่า Red index  5.  ตอ้งเลือกพนืทีๆจะนาํไปวเิคราะห์สี จากภาพในจุดเดียวกนั และขนาดของพนืทีๆจะนาํไปวเิคราะห์                      จะตอ้งมีขนาดเท่ากนั  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ทีอนุเคราะห์อุปกรณ์ และสถานทีสาํหรับการทาํงานวจิยัครงันี  เอกสารอ้างองิ Barber, I., Arnott, S.A., Braithwaite, V.A., Andrew, J., Mullen, W. and Huntingford, F.A.  2 0 00 .    Carotenoid- based  sexual coloration and body condition in nesting male sticklebacks. J . Fish Biol. (57): 777-790. Chen, Y., Hao, P.W. and Dang, A.R.  2004.  Optimal transform in perceptually uniform color space and its Application  in  image coding. Lect. Notes Comp. Sci. (3211): 269-276. Frischknecht, M.  1 993.   The breeding coloration of male 3 - spined sticklebacks (Gasterosteus aculeatus) as an indicator  of energy investment in vigor. Evolutionary Ecology (7): 439-450. Nilsson Sköld, H., Svensson, P.A. and Zejlon, C.  2 0 1 0 .   The capacity for internal colour change is related to body  transparency in fishes. Pigment Cell and Melanoma Research (23): 292-295. Pelabon, C., Borg, A.A., Bjelvenmark, J., Forsgren, E., Barber, I. and Amundsen, T.  2003 .   Do male two-spotted gobies  prefer large fecund females?  Behavioral Ecology (14): 787-792. Sköld, H.N., Amundsen, T., Svensson, P.A., Mayer, I., Bjelvenmark, J. and Forsgren, E.  2008.    Hormonal regulation of  female nuptial coloration in a fish. Hormones and Behaviour  (54): 549-556. Svensson, P.A., Forsgren, E., Amundsen, T. and Nilsson Sköld, H.  2 0 0 5 .   Chromatic interaction between egg  pigmentation and skin chromatephores the nuptial coloration of female two-spotted gobies. J. Exp. Biol.                 (208): 4391-4397. Svensson, P.A., Pélabon, C., Blount, J D., Surai, P.F. and Amundsen, T.  2006.  Does female nuptial coloration reflect egg  carotenoids and clutch quality in the two-spotted goby (Gobiusculus flavescens, Gobiidae) Functional Ecology  (2 0 ) : 6 8 9 -698 .Villafuerte, R. and Negro, J.J.  1 99 8 .   Digital imaging for colour measurement in ecological research.  Ecology Letters,  (1): 151-154.  
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บทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ตําบลนําตก อาํเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช The Role of Betel Nut in  Agr icultural Community way of Life in Namtok Sub-distr ict, Thung Song Distr ict, Nakhon Si Thammarat Province  หทยัชนก  ไหมศรี  จียานรรณ  นวลขลิบ  รัตนา  อุ่นจนัทร์ * และ ฤกษช์ยั  ช่วยมงั   Hathaichanook Maisee  1 Jeyanan Nuankrib  1 Rattana Unjan  1*and Rerkchai Chuaymang  1   บทคัดย่อ    การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พอื 1) ศึกษาขอ้มูลทวัไปของเกษตรกรทีประกอบอาชีพปลูกหมาก 2) ศึกษาระบบการผลิตหมากของเกษตรกร 3) ศึกษาบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ตามความคิดเห็นของเกษตรกร และ 4) ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพปลูกหมากของเกษตรกร รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร จาํนวน 91 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิต ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉลีย 51.85 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 59.39 มีสมาชิกในครัวเรือน เฉลีย 3 คน ทงัหมดนบัถือศาสนาพทุธ ปลูกหมากเพอืเป็นรายไดเ้สริม มีพนืทีปลูกเฉลีย 2.43 ไร่ มีอายเุฉลีย 18.70  ปี ปลูกแบบสวนผสม เก็บเกียวผลผลิตในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม ส่วนใหญ่เก็บเกียวหมากแก่หรือหมากสง ร้อยละ 92.90 โดยเก็บผลหมากทีร่วงลงมา ร้อยละ 63.80 จาํหน่ายในลกัษณะหมากแห้ง ร้อยละ 88.20 ผลผลิตทงัหมดจาํหน่ายแก่พ่อคา้คนกลางในพืนทีและพืนทีใกลเ้คียง เกษตรกรมีตน้ทุนในการปลูกและจาํหน่ายผลผลิต เฉลีย 3,807.22 บาท/ไร่/ปี แบ่งเป็นตน้ทุนผนัแปร เฉลีย 3,732.15 บาท/ไร่/ปี ตน้ทุนคงทีเฉลีย 75.07 บาท/ไร่/ปี รายไดสุ้ทธิจากการผลิตหมากแหง้ เฉลีย 10,722.02 บาท/ไร่/ปี กาํไรสุทธิ เฉลีย 10,646.95 บาท/ไร่/ปี นอกจากนีหมากยงัมีบทบาทในวิถีชุมชนเกษตร ดา้นประเพณีและวฒันธรรม ดา้นความเชือทางไสยสตร์ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นไมใ้ชส้อย ดา้นยารักษาโรค และดา้นการแสดงเกียรติยศ ปัญหาอุปสรรคในการปลูกและจาํหน่ายผลผลิต คือ เกิดเชือราทีผลหมาก ราคาหมากแห้งตกตาํ พอ่คา้คนกลาง และขโมย  คาํสําคญั : บทบาทของหมาก, วถีิชุมชนเกษตร          
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ABSTRACT    This study has its objectives to 1) A Study of general information of occupation betel nut farmer 2) A Study of system production farmer 3 )  A Study of The Role of Betel Nut in Local Community of Agriculture by the comments of farmer and 4) A Study of Problems barrier in Supplementary occupation betel nut farmer. data collection for interview 91 person. Data analysis for Statistical package for the social science (SPSS), Use for Statistics Percentage, Arithmetic standard deviation and T-test. The results of the analyses showed that the sample mostly were female average age 51.85 year gaining elementary education 59.39 percent has household, member average 3  person all religions Buddhism, cultivate for extra income was growing area 2.43 rai. The average age of 18.70 year, Mixed garden. Harvest in February to May. The majority of agriculturists 92.90 percent harvest raw betel nut, 63.80 percent for harvest raw betel nut fall, 88.20 percent for selling feature Dried Betel Nut. all of produce Selling to middle man in the area and nearby, farmer was cost of planting and product distribution average 3,807.22 baht/rai/year compose of Variable cost 3,732.15 baht/rai/year Fixed cost 75.07 baht/rai/year Net income 10,722.02 baht/rai/year Net profit 10,646.95 baht/rai/year. In addition to Betel Nut has the role of in Local Community of Agriculture in Traditional and cultural, Faith and superstition, Economic, Utility wood, Medicine, Show honor. Obstacles in cultivation and Product distribution was Fungi, price of Dried Betel Nut decreased, middle man underpriced and steal.  Keywords : betel nut farmer, Local Community of Agriculture                สาขาพฒันาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) ตาํบลถาํใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  1 Department of Agricultural Development and Agribusiness, Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Tham Yai Sub-district, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province 80110, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : unjanr@yahoo.com 
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บทนํา หมากเป็นพืชตระกูลปาลม์ทีผกูพนักบัคนไทยมาอยา่งชา้นาน มีการปลูกตน้หมากไวร้อบๆ บา้นบ่งบอกถึงขอบเขตทีดินของตน รวมทงัเป็นเครืองหมายของไมตรีทีแสดงออกทางการตอ้นรับ นอกจากนีหมากยงัมีบทบาทอีกมากมาย ทงัในดา้นการใชส้อย ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นยารักษาโรค ดา้นการสร้างความสมัพนัธ์ ดา้นความเชือทางไสยศาสตร์ ดา้นประเพณีชีวติ และดา้นการแสดงเกียรติยศ ปัจจุบนัหมากมีบทบาททางดา้นสงัคม วฒันธรรมนอ้ยลง แต่มีบทบาททางดา้นเศรษฐกิจซึงเป็นสินคา้อุตสาหกรรมทีมีการส่งออกต่างประเทศ จากขอ้มูลการส่งออกหมากแห้งของไทยในปี พ.ศ.  มีมูลค่าการส่งออกมากทีสุด เท่ากบั , .  ลา้นบาท โดยตลาดส่งออกทีสาํคญัไดแ้ก่ บงัคลาเทศ เนปาล อินเดีย พม่า ซาอุดิอาระเบีย ปากีสถาน (กระทรวงพาณิชย,์ ) สําหรับประเทศไทยมีการปลูกหมากทงัสิน ,303 ไร่ จาํนวนครัวเรือนเกษตรกรทีปลูกหมาก เท่ากบั ,298 ครัวเรือน ราคาเฉลียทีเกษตรกรขายได ้ .12 บาท/กิโลกรัม สําหรับจงัหวดันครศรีธรรมราช            มีพืนทีปลูกหมากมากอยูใ่นอนัดบั  ของประเทศ ซึงมีพืนที เท่ากบั ,751 ไร่ จาํนวนครัวเรือนเกษตรทีปลูกหมาก เท่ากบั 2,605 ครัวเรือน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559)  จากความสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหผู้ศึ้กษาเล็งเห็นถึงความสาํคญับทบาทของหมากในวถีิชุมชนของเกษตรกร จึงไดท้าํการเลือกพืนตาํบลนาํตก อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นพืนศึกษา ทงันีพืนทีดงักล่าวเกษตรกรยงัคงประกอบอาชีพปลูกหมากทงัเป็นอาชีพหลกัและอาชีพเสริม ซึงผลจากการศึกษาทีไดส้ามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการวางแผนช่วยเหลือและสนบัสนุนเกษตรกรทีประกอบอาชีพปลูกหมากในอนาคต  วธิีดําเนินการวิจัย การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey research) โดยมีระเบียบวิธีวจิยัดงันี  . ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ ครัวเรือนเกษตรกรทีประกอบอาชีพปลูกหมากในพืนทีตาํบลนาํตก อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึงการศึกษาครังนีไดก้าํหนดพนืที  หมู่บา้นของตาํบลนาํตกเป็นพืนทีศึกษา จาํนวน  ครัวเรือน จากนนัใชว้ธีิการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะครัวเรือนเกษตรกรทีปลูกหมากในแต่ละหมู่บา้น ไดต้วัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาทงัสิน  ครัวเรือน   . เครืองมือทีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง ประกอบด้วยคาํถามปลายปิด (Close  ended  questionnaire) และคาํถามปลายเปิด (Open ended  questionnaire) ประกอบดว้ย  4  ส่วน  ส่วนที  ขอ้มูลทวัไปของเกษตรกรผูป้ระกอบอาชีพปลูกหมาก ข้อมูลส่วนนีมีทงัคาํถามปลายปิด และคาํถามปลายเปิด   ส่วนที  ขอ้มูลระบบการผลิตหมากของเกษตรกร ในประเด็นเกียวกับวตัถุประสงค์ของการปลูก พืนทีปลูก ลกัษณะการผลิต การใชปั้จจยัการผลิต ผลผลิต และรายได ้ขอ้มูลส่วนนีมีทงัคาํถามปลายปิด และคาํถามปลายเปิด  
 ส่วนที  ขอ้มูลบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ขอ้มูลส่วนนีเป็นคาํถามปลายปิด แบบมาตราประเมินค่า (Rating scale)  ระดบั เพือสอบถามถึงบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ตามความคิดเห็นของเกษตรกร ใน 7 ดา้น คือ 1) ดา้นไมใ้ชส้อย 2) ดา้นเศรษฐกิจ 3) ดา้นยารักษาโรค 4) ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ 5) ดา้นความเชือทางไสยศาสตร์ 6) ดา้นประเพณี วฒันธรรม และ ) ดา้นการแสดงเกียรติยศ โดยใชม้าตราประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั และให้นาํหนักคะแนน ดงันี 
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 ข้อเลือก   คะแนน  เห็นดว้ยอยา่งยงิ      5  เห็นดว้ย       4  ไม่แน่ใจ       3  ไม่เห็นดว้ย      2  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ             1  ส่วนที  ปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพการปลูกหมากและความตอ้งการการช่วยเหลือของเกษตรกร ขอ้มูลส่วนนีเป็นคาํถามปลายเปิด  3. การวเิคราะห์ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (Statistical package for the social science, SPSS) โดยใช้สถิติดังต่อไปนี (1) ค่าร้อยละ (Percentage) เพืออธิบายขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างทีเป็นขอ้มูลระดบันามบญัญตัิ (Nominal scale) และขอ้มูลระดบัมาตราอนัดบั (Ordinal scale) (2) ค่าเฉลียเลขคณิต (Arithmetic mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพืออธิบายขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างทีเป็นขอ้มูลระดับช่วง (Interval scale) และข้อมูลระดับอัตราส่วน (Ratio scale) และ(3) การทดสอบแบบทีกรณี  กลุ่มตัวอย่าง (One sample t - test) เพือเปรียบเทียบค่าเฉลียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร กบัเกณฑที์ตงัไวต้ามสมมติฐาน โดยใชสู้ตรดงันี (ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ, 2545)  t = x ̅
√n   โดยมี  df = n - 1 

 เมือ  x ̅แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง  μ  แทน ค่าเฉลียของกลุ่มประชากรหรือ เกณฑที์ตงัขึน  S  แทน ความเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  df แทน ชนัแห่งความเป็นอิสระ  (Degree of freedom) เกณฑ์การแปลผล ใช้เกณฑ์การแปลผลตามหลกัเกณฑ์การแบ่งแบบใช้อนัตรภาคชัน โดยใช้คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด ผลลพัธ์ทีไดห้ารดว้ยจาํนวนชนัทีแบ่ง ซึงในการศึกษาครังนีคะแนนสูงสุด คือ  และคะแนนตาํสุด คือ  แบ่งระดบัชนัออกเป็น  ระดบั ค่าอนัตรภาคชนัทีได ้คือ .  และนาํมากาํหนดขอบเขตมธัยฐานในการอ่านช่วงค่าเฉลีย ดงันี 4.21 – .  หมายถึง มีบทบาทในระดบัมากทีสุด 3.41 – .  หมายถึง  มีบทบาทในระดบัมาก 2.61 – .  หมายถึง มีบทบาทในระดบัปานกลาง 1.81 – .  หมายถึง มีบทบาทในระดบันอ้ย 1.00 – .  หมายถึง มีบทบาทในระดบันอ้ยทีสุด      
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ผลและวจิารณ์ผล การศึกษาบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ตาํบลนาํตก อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช สามารถเสนอผลการศึกษาไดด้งันี . ข้อมูลทวัไปของเกษตรกรทปีระกอบอาชีพปลูกหมาก  เกษตรกรทีประกอบอาชีพปลูกหมาก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉลีย .  ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา   มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย  คน ทงัหมดนบัถือศาสนาพทุธ . ระบบการผลิตหมาก  เกษตรกรในพืนทีมีการปลูกหมากเพือเป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือน โดยมีพืนทีปลูกหมาก เฉลีย . 3                 ไร่/ครัวเรือน ตน้หมากอาย ุเฉลีย .  ปี มีลกัษณะการปลูกหมากแบบสวนผสม โดยผลิตหมากแบบทะวาย โดยเก็บเกียวในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเกียวหมากแก่หรือหมากสงมีเพียงส่วนนอ้ยเท่านนัทีเก็บเกียวหมากดิบหรือหมากสด โดยเก็บผลหมากร่วงใตโ้คนตน้หมาก ใชไ้มไ้ผ่ติดตะขอสอยผลหมาก และ ใชค้นปีนขึนไปเก็บผลหมากบนตน้ ทงันีเกษตรกรจาํหน่ายผลผลิตหมากรูปหมากแหง้ จาํหน่ายทงัทะลาย และจาํหน่ายหมากสด โดยจาํหน่ายใหแ้ก่พอ่คา้คนในตาํบล  สําหรับประเด็นของปัจจยัการผลิต ผลผลิต และรายได ้นนั พบว่า เกษตรกรมีตน้ทุนทงัหมดในการปลูกหมาก เฉลีย  ,807.22 บาท/ไร่/ปี โดยแบ่งเป็นตน้ทุนผนัแปร เฉลีย ,732.15 บาท/ไร่/ปี ซึงส่วนใหญ่เป็นค่าจา้งเก็บเกียวผลผลิตหมาก ค่าจา้งผลิตหมากแหง้ ค่านาํมนัรถ ค่าปุ๋ ยเคมี และค่านาํมนัเครืองตดัหญา้ และมีตน้ทุนคงทีทงัหมด เฉลีย .  บาท/ไร่/ปี ไดแ้ก่ ค่ามีดพร้า ค่ากระสอบ และค่าเคียว ส่วนผลตอบแทนและกาํไรจากการผลิตหมาก พบวา่ เกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิจากการผลิตหมาก เฉลีย ,722.  บาท/ไร่/ปี และมีกาํไรสุทธิ เฉลีย ,646.  บาท/ไร่/ปี 3. บทบาทของหมากในวถิีชุมชนเกษตร 3.1 บทบาทด้านไม้ใช้สอย  พบว่า บทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ดา้นไมใ้ชส้อยอยู่ในระดบัน้อยทีสุด (ค่าเฉลีย = . ) มีเพียงประเด็นการปลูกหมากเป็นแนวเขตแดนเท่านนัทีมีบทบาทในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย . ) เมือพิจารณา เป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหานอ้ย พบว่า การปลูกหมากเป็นแนวเขตแดนให้ค่าเฉลียสูงสุด (ค่าเฉลีย = . ) รองลงมา คือ การใชก้าบหมากทาํรถลากเป็นของเล่นสาํหรับเด็กๆ (ค่าเฉลีย = 1.55) การใชต้น้หมากทาํตบัจากมุงหลงัคา (ค่าเฉลีย = 1.38) การใชต้น้หมากก่อสร้างสะพานขา้มลาํห้วย ลาํคลอง (ค่าเฉลีย = 1.30) การใชต้น้หมากก่อสร้างคอกสัตว ์(ค่าเฉลีย = 1.29) การใชก้าบใบหมากทาํหมาตกันาํ (ค่าเฉลีย = 1.22) การใชต้น้หมากทาํเฟอร์นิเจอร์ เช่น เตียงนอน แคร่ ฯลฯ ใชต้น้หมากก่อสร้างรัวบา้น ใชต้น้หมากสาํหรับสร้างกระท่อม ใชต้น้หมากสาํหรับสร้างอุปกรณ์ไถ (คลาด แอกเทียมววั ฯลฯ) ใชก้าบใบหมากทาํเชือกมดั (ค่าเฉลีย = 1.20) การใชก้าบใบหมากทาํปลอกมีด (ค่าเฉลีย = . ) การใชต้น้หมากก่อสร้างทีอยูอ่าศยั (ค่าเฉลีย = 1.16) การใชล้าํตน้หมากทาํคานสาํหรับแบกของ (ค่าเฉลีย = . ) การใชต้น้หมากทาํบนัไดบา้น ใชก้าบใบหมากทาํพดัคลายร้อน (ค่าเฉลีย = 1.13) การใชท้างหมากแห้งทาํเสวียนสาํหรับรองกระทะใบบวัขนาดใหญ่ (ค่าเฉลีย = . ) และการใชเ้ยือของกาบหมากลอกออกทาํมวนบุหรีใหค้่าเฉลียนอ้ยสุด (ค่าเฉลีย = . ) ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบัจิรวรรณ จงัจิตเมธี ( ) ทีกล่าววา่ ลาํตน้หมากสามารถนาํมาทาํเป็นเสาบา้น เสารัว ฝา ทาํสะพาน ใบใชมุ้งหลงัคา กาบโคน กาบใบทาํปลอกมีด ทาํพดั ทาํเชือก เยือของกาบลอกออกมวนบุหรี และยงัสอดคลอ้งกบัธีรวฒัน์  ประหยดัทรัพย ์( ) ทีกล่าวว่า หมากสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการทาํเสาทาํสะพาน ทาํเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มีการนําเอากาบใบไปทาํปลอกมีดทาํพดั นําจันหรือดอกหมากทียงัอ่อนอยู่ใชท้าํอาหารเพือรับประทานกบันาํพริกเป็นตน้ และยงัสอดคลอ้งกบัศูนยก์ารสือสารนานาชาติแห่ง
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จุฬาฯ ( ) ทีกล่าววา่ ส่วนต่างๆ ของหมากไม่วา่จะเป็น ใบหมาก กาบหมาก กาบใบ และลาํตน้ สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดด้งันี ใบหมากสามารถนาํมาทาํเป็นเสวียนขนาดใหญ่สําหรับรองรับกระทะใบบวัขนาดใหญ่ในขณะทีกวนนาํตาลองุ่น กาบใบสามารถนาํมาทาํปลอกมีด รถลาก ทาํเป็นทีจบักระทะเคียวตาล กาบหมากสามารถนาํมาทาํพดัคลายร้อน และลาํตน้สามารถนาํมาทาํ สะพาน เฟอร์นิเจอร์ ทาํเสาตอม่อ ฟากสบั แม่บนัได ลูกบนัได ทาํเชือก และเยอืของกาบลอกออกมวนบุหรี  3.2 บทบาทด้านเศรษฐกจิ   พบว่า บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย = 3.10)                เมือพิจารณาเป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหานอ้ย พบวา่ การปลูกหมากทาํให้พืนทีทีมีอยูเ่กิดประโยชน์สูงสุด (ค่าเฉลีย = . ) รองลงมาคือ การปลูกหมากทาํใหแ้รงงานในครัวเรือนเกิดประโยชน์สูงสุด (ค่าเฉลีย = . ) การปลูกหมากทาํให้เวลาวา่งจากอาชีพหลกัเกิดประโยชน์สูงสุด (ค่าเฉลีย = . ) การปลูกหมากทาํใหผู้สู้งอายใุนครัวเรือนมีงานทาํ (ค่าเฉลีย = 3.16) รายไดจ้ากการปลูกหมากช่วยใหมี้การใชจ่้ายในชุมมากขึน(ค่าเฉลีย = . ) การปลูกหมากสามารถใชว้สัดุเศษเหลือ (เปลือกหมาก) ทาํปุ๋ยหมกัเพอืลดตน้ทุนการผลิตพืชของครัวเรือนได ้(ค่าเฉลีย = . ) และการปลูกหมากช่วยลดค่าใชจ่้ายในการซือหมากกินของสมาชิกในครัวเรือนใหค้่าเฉลียนอ้ยสุด (ค่าเฉลีย = 2.76) ตามลาํดบั   3.3 บทบาทด้านยารักษาโรค  พบว่า บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ด้านยารักษาโรคอยู่ในระดับน้อยทีสุด (ค่าเฉลีย = 1.15)                เมือพิจารณาเป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบวา่ การใชห้มากรักษาโรคนาํกดัเทา้ใหค้่าเฉลียสูงสุด (ค่าเฉลีย = 1.31) รองลงมาคือ การใชห้มากเป็นยาสมานแผล (ค่าเฉลีย = . ) การใชห้มากเป็นยาทาแกผ้ดผืนคนั (ค่าเฉลีย = . ) การใช้หมากเป็นยาขบัปัสสาวะ (ค่าเฉลีย = . ) การใชห้มากเป็นยาขบัพิษ (ค่าเฉลีย = . ) การใชห้มากรักษาโรคหวดั (ค่าเฉลีย = . ) การใช้หมากรักษาอาการแผลเรือรัง (ค่าเฉลีย = . ) การใช้หมากรักษาโรคพยาธิใบไมใ้นสัตวเ์ลียง (หมู ววั) (ค่าเฉลีย = . ) การใชห้มากเป็นยาแกอ้าการปากเปือย (ค่าเฉลีย = . ) และการใชห้มากเป็นยากาํจดัหนอนเมือววัควายมีบาดแผลและมีหนอนใหค้่าเฉลียนอ้ยสุด (ค่าเฉลีย = . ) ตามลาํดบั  3.4 บทบาทด้านการสร้างความสัมพนัธ์  พบวา่ บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบันอ้ย (ค่าเฉลีย = 2.56) มีเพียงประเด็นการแบ่งผลหมากใหเ้พือนบา้นเท่านนัทีมีบทบาทอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียของบทบาทเท่ากบั .  เมือพิจารณาค่าเฉลียบทบาทของหมากเป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหานอ้ย พบวา่ การแบ่งบนัผลหมากใหเ้พอืนบา้นให้ค่าเฉลียสูงสุด (ค่าเฉลีย = . ) รองลงมาคือ การใชห้มากสาํหรับรองรับแขกทีไปมาหาสู่ (ค่าเฉลีย  = . ) การแบ่งบนัผลหมากให้ชุมชนเพือใชใ้นงานส่วนรวม (ค่าเฉลีย = . ) การแบ่งบนัตน้หมากใหเ้พือนบา้นใชส้อย (ค่าเฉลีย = . ) เด็กๆ ในชุมชนใชก้าบหมากประดิษฐ์เป็นของเล่น เพือสร้างความสมัพนัธ์กนัในชุมชน (ค่าเฉลีย = . ) และการแบ่งบนัตน้หมากใหชุ้มชนเพือสาธารณะประโยชน์ใหค้่าเฉลียนอ้ยสุด (ค่าเฉลีย = . ) ตามลาํดบั   3.5 บทบาทด้านหมากกับความเชือทางไสยศาสตร์  พบวา่ บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร กบัความเชือทางไสยศาสตร์ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย = 3.91) เมือพิจารณาค่าเฉลียเป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบวา่ ใชห้มากในพิธีสะเดาะเคราะห์ (ค่าเฉลีย = 4.76) รองลงมาคือ ใชห้มากในพิธีขึนบา้นใหม่และใชห้มากในพิธีตงัศาลพระภูมิ (ค่าเฉลีย = 4.32) ใชห้มากในพิธีขึนขนัตงั (พิธีแสดงคาราวะแก่ครูของอาจารยผ์ูป้ระกอบพิธีการต่างๆ) (ค่าเฉลีย = 4.16) ใชห้มากในพธีิขึนเสาเอกบา้นเรือน (ค่าเฉลีย = . ) ใชห้มากในพิธีวางศิลาฤกษ ์(บวงสรวงเจา้ทีเจา้ทางและพระแม่ธรณี) (ค่าเฉลีย = 4.11) ใชห้มากในพิธีกรรมเพือรักษาโรค (ค่าเฉลีย             = 3.80) ใชห้มากในพิธีทาํขวญัเด็ก (ค่าเฉลีย = 3.01) ใชห้มากในพิธีตดัจุกให้ค่าเฉลียนอ้ยสุด (ค่าเฉลีย = 2.59) ตามลาํดบั              ซึงสอดคลอ้งกบัจิรวรรณ  ตงัจิตเมธี ( ) ทีกล่าววา่ นบัยอ้นขึนไปราวห้าร้อยกวา่ปี หมากยงัใชใ้นการทาํเสน่ห์ ในลิลิต
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พระลอ ซึงแต่งขึนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ราว พ.ศ. 1991 – 2026 กล่าวถึงตอนทีพระปู่ช่วยพระเพือน พระแพง             ทาํเสน่ห์พระลอโดยใชส้ลาเห็นว่า “ปู่จึงใชส้ลา เดินเวหาไปสู่ แลนา ตกลงแลนา ปากหมากเสวยท่านให ้แลนา ครันท่านได้หยิบเสวย แลนา ทาํให้หลงใหลทังสองนาง และสอดคลอ้งกับปิยวฒัน์ ธินะ (2549) ทีกล่าวว่า ประเพณีขึนขนัตงั  คือ             พิธีแสดงคารวะแก่ครูของอาจารยผ์ูป้ระกอบพิธีการต่าง ๆ เพือบอกกล่าวแก่ครูในการทีจะใชว้ชิาทีเรียนมา หรืออาจเชิญมาสถิตอยูด่ว้ยเพือเพิมความศกัดิสิทธิแก่การประกอบพิธีนนั ขนัตงัสาํหรับอาจารยด์งักล่าวนีจะเป็นอีกส่วนหนึงต่างหากมิใช่เครืองบูชาในพธีิกรรมนนั ๆ ขนัตงัมีหลายแบบ เครืองทีใชบ้รรจุในขนัตงัหรือพานครูนนัมีหลายแบบเช่นกนั ในพิธีบางแห่ง อาจทาํเครืองสงัเวยขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กแลว้แต่ผูท้าํพิธี ซึงมกัจะเป็นพระสงฆ์หรืออาจารย ์สาํหรับเครืองขึนขนัตงัเสวยขนาดเลก็ทาํกนัทวัไปสาํหรับในครอบครัว โดยทวัไปมีพานหรือกรวยดอกไม ้เทียนกรวยเบีย ผา้ขาว ผา้แดง หมาก ช่อกลว้ย ออ้ย มะพร้าว ขา้วเปลือก ขา้วสาร เป็นตน้   3.6 บทบาทด้านประเพณี และวฒันธรรม  พบวา่ บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ดา้นประเพณี และวฒันธรรม อยูใ่นระดบัมากทีสุด (ค่าเฉลีย            = . ) เมือพิจารณาค่าเฉลียเป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบวา่ การใชห้มากเพือแต่งขนัหมากในพิธีแต่งงานให้ค่าเฉลียมากสุด (ค่าเฉลีย = . ) รองลงมาคือ การจดัหมากไวเ้ลียงแขกทีมาในงานฌาปนกิจศพ (ค่าเฉลีย = . ) การใช้หมากเป็นส่วนหนึงในการสกัการะพระอุปัชฌายใ์นพิธีบรรพชาอปุสมบท (ค่าเฉลีย = . )  การใชห้มากสาํหรับรับรองเลียงแขกในงานพิธีต่างๆ (ค่าเฉลีย = . ) การใชม้าในพธีิมดัตราสงัขศ์พ (ค่าเฉลีย = . ) การใชห้มากถวายพระสงฆ์ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ (ค่าเฉลีย = . ) การใชพ้นมหมากในพิธีบูชาพระรัตนตรัย (ค่าเฉลีย = . ) และการใชห้มากในการขอขมาเมือกระทาํความผิดใหค้่าเฉลียนอ้ยสุด (ค่าเฉลีย = . ) ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบัจิรวรรณ  ตงัจิตเมธี ( ) ทีกล่าววา่ ตามประเพณีของสังคมไทย เมือคน ๆ หนึงได้ดาํเนินชีวิตมาจนกระทังถึงเวลาอันเหมาะสมสําหรับการเปลียนแปลงสถานภาพและบทบาทแลว้ ก็จะจดัพิธีขึนเพือบอกกล่าว ขอความช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจ และเห็นอกเห็นใจซึงกนัและกนั พิธีเหล่านี ได้แก่ พิธีแต่งงาน อุปสมบท พิธีศพ และยงัสอดคลอ้งกบัปิยวฒัน์ ธินะ (2549) ทีกล่าวว่า ในสมยัของพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช เมือมีการออกพรรษา ก็ใชห้มากเขา้ร่วมในพิธีดว้ยเสมอ และมีหลกัฐานทีไดจ้ารึกในหลกัศิลาจารึกหลกัที  ไวว้่า “เมือออกพรรษากรานกฐินเดือนหนึงจึงแลว้ เมือกรานกฐินมีพนมเบีย พนมหมาก มีพนมดอกไม ้มีหมอนนงั หมอนนอน บริพารกฐิน โ อยทานแล่ปีแล้ญิบล้าน” หรืออยูป่ระเพณีการแต่งงานก็จะตอ้งมีการแห่ขนัหมากและจดัพานหมากไวใ้นพธีิดว้ยเช่นกนั นอกจากนียงัมีการใชป้ระโยชน์จากหมากในหลายลกัษณะ เช่น ใชเ้ป็นของขบเคียว เพอืใหฟั้นแขง็แรง หรือ ป้องกนัฟันผ ุทาํใหป้ากแดงดูสวยงามสาํหรับสุภาพสตรีซึงเชือกนัเช่นนนั   3.7 บทบาทด้านการแสดงเกยีรตยิศ  พบวา่ บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ดา้นการแสดงเกียรติยศ อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด (ค่าเฉลีย = 1.33) เมือพิจารณาค่าเฉลียเป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบวา่ ใชเ้ครืองหมากทาํดว้ยกระบะไมใ้นการบ่งบอกฐานะให้ค่าเฉลียมากสุด (ค่าเฉลีย = . ) รองลงมาคือ ใชเ้ครืองหมากทาํดว้ยทองในการบ่งบอกถึงฐานะและใชเ้ครืองหมากทาํดว้ยทองเหลืองในการบ่งบอกถึงฐานะ (ค่าเฉลีย = . ) และใชเ้ครืองหมากทาํดว้ยเงินในการบ่งบอกถึงฐานะใหค้่าเฉลียนอ้ยสุด (ค่าเฉลีย = . ) ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบั พยงุ  วงษน์อ้ย (2530) ทีกล่าววา่โดยปกติภาชนะใส่หมากพลูทีเป็นเครืองยศ มกัไม่ไดใ้ส่หมากพลูกินจริง ๆ เพราะเจา้ของถือว่าเป็นของสูง การไดรั้บพระราชทานถือเป็นเกียรติยศของตนเองและวงษ์ตระกูล มกัจะใช้ภาชนะทีมีอยู่แล้วหรือสร้างขึนเลียนแบบของทีใช้พระราชทาน เวลาเขา้เฝ้าหรือเดินทางไปในทีต่าง ๆ                 ก็เตรียมเครืองหมากพลูใส่ภาชนะอย่างอืนไป และยงัสอดคล้องกับจิรวรรณ  ตังจิตเมธี ( ) ทีกล่าวว่า ในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที 4 – 5 นอกจากจะมีการพระราชทานเครืองยศให้ฝ่ายหนา้แลว้ ยงัมีการพระราชทานให้ฝ่ายในและสตรีทีทาํประโยชน์ใหร้าชวงศแ์ละประเทศชาติดว้ย ซึงลว้นเป็นเครืองใชใ้ส่หมากพลูทงัสิน โดยเฉพาะเมือหมู่ชนชนัสูง
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ในสมัยรัชกาลที 5 เกิดความนิยมทําภาชนะเครืองใช้ในการกินหมากด้วยวสัดุมีค่าราคาแพง ฝีมือประณีตมาอวดกัน                   และใชเ้พือแสดงฐานะ  ค่านิยมนีทาํให้การพระราชทานภาชนะเครืองใชใ้นการกินหมากให้แก่ขุนนางและผูใ้กลชิ้ด ทงัชายและหญิง ฝ่ายหน้าและฝ่ายในตามลาํดบัยศศกัดิ ฐานะและความดีความชอบเพือเป็นเกียรติยศแก่ผูรั้บนัน ไดก้ลายมาเป็นเครืองแสดงยศโดยตรงในภายหลงั . บทบาทของหมากทส่ีงผลต่อวิถีชุมชนเกษตร  .  บทบาทด้านไม้ใช้สอย   ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ค่าเฉลียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรดา้นไมใ้ชส้อยไม่สูงกวา่เกณฑที์กาํหนด อยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (p ≤ 0.01)  จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่บทบาทของหมากดา้นไมใ้ชส้อยไม่ส่งผลต่อวถีิชุมชนเกษตรของเกษตรกร   4.2 บทบาทด้านเศรษฐกจิ   ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ค่าเฉลียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรดา้นเศรษฐกิจไม่สูงกว่าเกณฑที์กาํหนด อยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (p ≤ 0.01)  จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่บทบาทของหมากดา้นเศรษฐกิจไม่ส่งผลต่อวถีิชุมชนเกษตรของเกษตรกร   4.3 บทบาทด้านยารักษาโรค  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ค่าเฉลียบทบาทของหมากในวถีิชุมชนเกษตรดา้นยารักษาโรคไม่สูงกวา่เกณฑที์กาํหนด อยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสติถิ (p ≤ . ) จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้แสดงให้เห็นวา่บทบาทของหมากดา้นยารักษาโรคไม่ส่งผลต่อวถีิชุมชนเกษตรของเกษตรกร   4.4 บทบาทด้านการสร้างความสัมพนัธ์  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรด้านการสร้ างความสมัพนัธ์ไม่สูงกวา่เกณฑที์กาํหนด อยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (p ≤ . ) จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่บทบาทของหมากดา้นการสร้างความสมัพนัธ์ไม่ส่งผลต่อวถีิชุมชนเกษตรของเกษตรกร   .  บทบาทด้านหมากกบัความเชือทางไสยศาสตร์  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรดา้นหมากกบัความเชือทางไสยศาสตร์สูงกวา่เกณฑที์กาํหนด อยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (p ≤ . ) จึงปฏิเสธ  สมมุติฐานทีตงัไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่บทบาทของหมากดา้นหมากกบัความเชือทางไสยศาสตร์ส่งผลต่อวถีิชุมชนเกษตร   4.6 บทบาทด้านประเพณี และวฒันธรรม  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรด้านประเพณี และวฒันธรรมสูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนด อย่างมีนัยสําคญัยิงทางสถิติ (p ≤ . ) จึงปฏิเสธสมมุติฐานทีตงัไว ้แสดงให้เห็นว่าบทบาทของหมากดา้นประเพณี และวฒันธรรมส่งผลต่อวถีิชุมชนเกษตร   4.7 บทบาทด้านการแสดงเกยีรตยิศ   ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ค่าเฉลียบทบาทของหมากในวถีิชุมชนเกษตรดา้นการแสดงเกียรติยศไม่สูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนด อย่างมีนัยสําคญัยิงทางสถิติ (p ≥ . ) จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้แสดงให้เห็นว่าบทบาทของหมากดา้นการแสดงเกียรติยศไม่ส่งผลต่อวถีิชุมชนเกษตร    
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5. ปัญหา อปุสรรคในการประกอบอาชีพปลูกหมากของเกษตรกร ไดแ้ก่ หนา้หมากขึนราในช่วงฝนตก ราคาหมากแห้งตกตาํและพ่อคา้คนกลางกดราคา พร้าบาดนิวขณะทาํหมาก นาํท่วมทาํใหส้ร้างความเสียหายแก่ผลหมาก เช่น ผลหมากลอยนาํหายไป เป็นตน้ ซึงจากปัญหาดงักล่าวทาํใหพ้บขอ้เสนอแนะจากการวจิยัชินนี คือ ควรสร้างเครืองกะเทาะเปลือกหมาก เครืองอบหมากแหง้ เพอืไม่ใหผ้ลผลิตหมากขึนราหรือเน่าเสียระหวา่งช่วงการผลิตหรือในช่วงฤดูฝน  สรุปผลการวจิัย ผลการศึกษาบทบาทของหมากในวถีิชุมชนเกษตร ตาํบลนาํตก อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราชนนั เกษตรกรในพืนทีมีการปลูกหมากเพือเป็นรายไดเ้สริมให้กบัครัวเรือน มีลกัษณะการปลูกหมากแบบสวนผสม โดยผลิตหมากแบบทะวาย เก็บเกียวในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม เก็บเกียวหมากแก่หรือหมากสง มีเพียงส่วนน้อยเท่านนัทีเก็บเกียวหมากดิบหรือหมากสด เกษตรกรจาํหน่ายผลผลิตหมากรูปหมากแห้ง โดยจาํหน่ายให้แก่พ่อคา้คนในตาํบล โดยมีตน้ทุนทงัหมดในการปลูกหมาก เฉลีย  ,807.22 บาท/ไร่/ปี เกษตรกรมีรายไดสุ้ทธิจาการผลิตหมาก เฉลีย ,722.  บาท/ไร่/ปี และมีกาํไรสุทธิ เฉลีย ,646.  บาท/ไร่/ปี สาํหรับบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ประกอบดว้ย บทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ดา้นไมใ้ชส้อย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นยารักษาโรค ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ ดา้นหมากกบัความเชือทางไสยศาสตร์ ดา้นประเพณี และวฒันธรรม และดา้นการแสดงเกียรติยศ   กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัขอขอบคุณสาขาวชิาพฒันาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั (ไสใหญ่) ทีใหค้วามอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการทาํวจิยัตลอดกระบวนการ  เอกสารอ้างองิ กระทรวงพาณิชย.์ . แหล่งตลาดและมูลค่าการส่งออกหมากแห้งของไทย. แหล่งทีมา:http : //WWW .ops3.moc.go.th/ infor/menucomth/stru1_export/export_topn _re/default.asp,  กุมภาพนัธ์ . กรมส่งเสริมการเกษตร. . ระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร. แหล่งทีมา:http://WWW. agriinfo.doae.go.th/ year 59/plant/rortor/ perennial/mak.pdf,  เมษายน . จิรวรรณ  ตังจิตเมธี. . บทบาทของหมากในสังคมไทย: ศึกษากรณีหมู่บ้านโคก ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง                       จงัหวดัสุพรรณบุรี. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาวทิยาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศิลปากร. ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ. . การใช้ SPSS เพือการวิเคราะห์ข้อมูล. สงขลา: ภาควิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษิณ. ธีรวฒัน์  ประหยดัทรัพย.์ . หมากเพือการค้า. ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร, กรุงเทพฯ. ปิยาวฒัน์ ธินะ. 2549. “การคงอยู่ของอาชีพการทําหมากในอาํเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่”, ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชีวศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (สาํเนา) พยงุ  วงษน์อ้ย. . การศึกษาวฒันธรรมประเพณีการกินหมากในสังคมไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีเครืองใชใ้นการกินหมาก. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร. ใ น  จิรวรรณ  ตงัจิตเมธี. . บทบาทของหมากในสังคมไทย :ศึกษากรณีหมู่บา้นโคก ตาํบลอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
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ศูนยก์ารสือสารนานาชาติแห่งจุฬาฯ. . หมาก. แหล่งทีมา:  http://WWW.chulapedia.chula.ac.th/index.php/,  เมษายน 2560.                                  
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อตัราพนัธุกรรมและความก้าวหน้าในการคัดเลือก ของสายพนัธ์ุถัวฝักยาวลูกชัวรุ่นที  Her itability and Genetic Advance in F3- Lines of Yardlong Bean   ธนัวา เกตุโอน *ปราโมทย ์พรสุริยา  สุภาภรณ์ เอียมเข่ง   และรุศมา มฤบดี   Thanwa Keton1* Pramote Pornsuriya1 Supaporn Ieamkheng1 and Rusama Mareubodi1  บทคัดย่อ  ถัวฝักยาวเป็นพืชผักทีสําคัญและมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย มีคุณค่าทางโภชนาการ                        โดยเป็นแหล่งของโปรตีน เกลือแร่และวิตามินจากการบริโภคฝักสด การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือประมาณค่าอตัราพนัธุกรรมและความกา้วหนา้ในการคดัเลือกในลกัษณะทางพืชสวนและผลผลิตของสายพนัธุ์ถวัฝักยาวลูกชวัรุ่นที  จาํนวน  สายพนัธุ์ ทีคดัเลือกจากการผสมขา้มระหวา่งพนัธุ ์วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ทาํ  ซาํ ผลการทดลองพบวา่มีความแตกต่างระหวา่งสายพนัธ์ุ (P < 0.01) ในทุกลกัษณะทีศึกษา มีผลผลิตต่อตน้ตงัแต่ .  – 3.24 กก./ตน้ และมีค่าเฉลีย .  กก./ตน้ อตัราพนัธุกรรมอยา่งกวา้งในลกัษณะความยาวฝัก ความกวา้งฝัก นาํหนกัฝัก จาํนวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิตต่อตน้ เท่ากับ 32.61, 43.42, 40.41, 32.95 และ .  % ตามลาํดับ โดยมีความกา้วหน้าในการคดัเลือกหากมีการคดัเลือกไว ้  % ของลกัษณะความยาวฝัก ความกวา้งฝัก นาํหนักฝัก จาํนวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิตต่อตน้ เท่ากบั . , . , . , .  และ .  % ตามลาํดบั และยงัพบวา่ลกัษณะตน้ (ความยาวตน้ จาํนวนกิงแขนงต่อตน้ และนาํหนกัสดตน้) และลกัษณะฝัก (ความยาวฝัก ความกวา้งฝัก นาํหนักฝัก และจาํนวนเมล็ดต่อฝัก) มีความสัมพนัธ์ในทางบวกสูงต่อผลผลิตต่อตน้ (P < 0.01) ดงันนัจากการศึกษาพบวา่มีตน้และสายพนัธ์ุทีโดดเด่นทีสามารถนาํมาปลูกเพือคดัเลือกในรุ่นต่อไปได ้ คาํสําคญั : ถวัฝักยาว, อตัราพนัธุกรรม, การคดัเลือก, ความกา้วหนา้  
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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                สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ตาํบลบางพระ อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  1 Department of Plant Production Technology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Bangpra, Sriracha, Chonburi, Thailand, 20110  *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): thanwamax@gmail.com 
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บทนํา ถวัฝักยาวมีชือวิทยาศาสตร์ว่า Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. sesquipedalis (L.) Verdc. (Stephens, 2013; Porcher, 2007) อยูใ่นวงศ ์Fabaceae (United States Department of Agriculture, 2007) เป็นพชืผกัวงศถ์วั ลกัษณะลาํตน้ทีเป็นเถาเลือยมีมือจบั มีถินกาํเนิดในแถบแอฟริกาตะวนัตก และมีการปลูกกนัมากนานกวา่ ,  ปี ในแถบนนั ต่อมาไดก้ระจายไปยงัอียิปต์ อาหรับ อินเดีย และหมู่เกาะอินดีสตะวนัออก (Tindall, 1983) ปัจจุบันพบกระจายอยู่ทวัไปในเขตร้อนและค่อนขา้งร้อนและพบในแถบเอเชีย เช่น ประเทศไทย จีนโดยทวัไปพบวา่ถวัฝักยาวเป็นพืชผกัปลูกง่ายโตเร็วในดินแทบทุกชนิด  การปลูกถวัฝักยาวในประเทศไทยสามารถปลูกไดทุ้กภาค และทุกฤดูกาลตลอดทงัปี ถวัฝักยาวเป็นพืชผกัชนิดหนึง             ทีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีการปลูกถวัฝักยาวเพือการจาํหน่าย และบริโภคภายในประเทศ และยงัส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ ในรูปสด แช่แขง็ และผกับรรจุกระป๋อง ถวัฝักยาวมีพนืทีปลูกทวัประเทศไทย 15,467 ไร่ ในปีการเพาะปลูก 59 (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) และนอกจากถวัฝักยาวเป็นผกัทีมีคุณค่าทางอาหารแลว้ ยงัพบว่าถวัฝักยาวสามารถช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึนดว้ยเนืองจากรากของถวัฝักยาวสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาสะสมในรูปทีพืชสามารถใชป้ระโยชน์ได ้เกษตรกรในทอ้งถินมีการคดัเลือกพนัธุ์และเก็บเมล็ดพนัธุ์ไวป้ลูกเองในพนืทีเพอืลดตน้ทุนการผลิต (ร่วมจิตร, 2551) แต่พนัธ์ุทีเก็บไวป้ลูกเองอาจมีทงัลกัษณะทีดีและไม่ดี  อีกทงัการผลิตถวัฝักยาวประสบปัญหาหลายประการเช่นผลผลิตตาํเนืองจากไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดปั้ญหาการเขา้ทาํลายของโรคและแมลง (กมล และคณะ, 2554) อีกทงัในปัจจุบนัไดมี้การนาํพนัธุ์ถวัฝักยาวการคา้อืนๆ เขา้มาปลูกกนัมาก จากการทีถวัฝักยาวเป็นพืชผสมตวัเอง ดงันนัจึงมีความแปรปรวนของพนัธุกรรมทีค่อนขา้งจาํกัดอยูใ่นพนัธุ์นนั ความแปรปรวนของประชากรพืชทีใชใ้นการคดัเลือกมีความสําคญัต่อนักปรับปรุงพนัธ์ุพืชทีจะสามารถใชป้ระโยชน์จากความแปรปรวนเหล่านนัในการคดัเลือก ความแปรปรวนของลกัษณะหรือทีเรียกวา่ความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (phenotypic variation) ซึงจะมีมากหรือนอ้ยขึนกบัความแปรปรวนทางพันธุกรรมหรือความแปรปรวนของจีโนไทป์ (genotypic variation) และความแปรปรวนของสภาพแวดลอ้ม โดยทีความแปรปรวนของจีโนไทป์เป็นผลมาจากความแตกต่างทางพนัธุกรรมของพืชแต่ละตน้ในประชากรนนั (Agrawal, 1998) นอกจากนันแลว้ การทีจะประสบความสําเร็จในการปรับปรุงพนัธุ์ไม่ไดขึ้นกบัเพียงแต่ปริมาณของความแปรปรวนทีมีอยูใ่นพืช แต่ยงัขึนกบัปริมาณของความแปรปรวนทางพนัธุกรรมทีสามารถถ่ายทอดไดจ้ากรุ่นพ่อแม่ไปยงัรุ่นลูก (Bello et al., 2014) หรืออตัราพนัธุกรรม ซึงจะมีผลต่อความกา้วหนา้ในการคดัเลือก ดงันันแนวทางหนึงในการปรับปรุงพนัธ์ุถวัฝักยาว ก็คือการผสมขา้มกบัพนัธุ์อืนๆ และเพือสร้างฐานพนัธุกรรมให้กวา้งเพือใช้ในการคดัเลือกพนัธ์ุต่อไป การทดลองครังนีจึงมีวตัถุประสงค์เพือเปรียบเทียบลกัษณะและผลผลิตของสายพนัธุ์ และเพือประเมินค่าอตัราพนัธุกรรมและกา้วหนา้ในการคดัเลือกของสายพนัธุ์ถวัฝักยาวในลูกชวัรุ่นที  เพอืใชเ้ป็นขอ้มูลในการคดัเลือกและปรับปรุงพนัธุ์ถวัฝักยาวต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย  นาํเมล็ดพนัธุ์ชวัรุ่นที 3 (10 F3 families)  จาํนวน 10 สายพนัธ์ุทีไดจ้ากคดัเลือกจากลูกผสมขา้มระหวา่งสายพนัธ์ุพ่อแม่ นาํมาปลูกในแผนการทดลอง RCBD ทาํ 2 ซาํ ปลูกแบบในแปลงแบบแถวคู่ ระยะแถว 0.75 เมตร ระยะตน้ 1 เมตร จาํนวน 1 ตน้ต่อหลุม แบบสลบัฟันปลาแลว้คลุมแปลงดว้ยพลาสติก ขนาดแปลงยอ่ย 1 x 3 เมตร จาํนวน 7 ตน้/แปลงยอ่ย ใส่ปุ๋ยสูตรสูตร - -  อตัรา  กรัมต่อหลุม (  กิโลกรัมต่อไร่) เมืออาย ุ  วนัหลงัปลูก และใส่ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 อตัรา  กรัมต่อหลุม (96 กิโลกรัมต่อไร่) แบ่งใส่ 2 ครัง คือรองก้นหลุมก่อนปลูก และเมืออายุ 30 วนัหลงัปลูก ปักคา้งเป็นรูปกระโจม การให้นาํโดยใชบ้วัรดนาํในระยะแรกทีหยอดเมล็ด หลงัจากนันมีการให้นาํแบบร่อง การบนัทึกขอ้มูลโดยการ
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บันทึกเป็นรายต้นได้แก่ อายุดอกแรกบาน (วนั), ความยาวต้น (ซม.) , จํานวนกิงแขนงต่อต้น, นําหนักสดต้น (ก.),               ความยาวฝัก (ซม.), ความกวา้งฝัก (ซม.), นาํหนกัต่อฝัก (ก.) จาํนวนเมล็ดต่อฝัก (วดัและเฉลียจาก  ฝักแรกของตน้) และผลผลิตต่อต้น (กก./ต้น) การวิเคราะห์ขอ้มูลวิเคราะห์ผลทางสถิติ (statistical analysis) โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ตามแผนการทดลอง RCBD 10 ทรีตเมนต ์2 ซาํ แบบมีตวัอยา่งยอ่ย (ขอ้มูลรายตน้) แบบหุ่นคงที (fixed model) (สุรพล, ) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียดว้ยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) วิเคราะห์ผลทางพนัธุกรรมโดยการนาํค่า mean squares จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนมาประมาณค่าความแปรปรวนของจีโนไทป์ (σ ) ความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (σ ) ค่าสัมประสิทธิของความแปรปรวนของจีโนไทป์ (genotypic coefficient of variation, GCV) ค่าสัมประสิทธิของความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (phenotypic coefficient of variation, PCV) (Sharma, 2008) ประมาณค่าอตัราพนัธุกรรมอยา่งกวา้ง (heritability in broad sense, H ) (Falconer and Mackay, 1996) ประมาณค่าความกา้วหนา้ในการคดัเลือก (genetic advance, GA) และความกา้วหนา้ในการคดัเลือกเมือเทียบเป็นเปอร์เซ็นตข์องค่าเฉลีย (genetic advance as percentage of the mean, GAM) (Allard, 1960) ถา้มีการคดัเลือกไว ้  % ทาํการทดลอง ณ บริเวณแปลงพืชผกั สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์บางพระ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  อาํเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี ตงัแต่ ธนัวาคม 2560 – กุมภาพนัธ์ 2561  ผลและวจิารณ์ผล ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนและการเปรียบเทียบระหว่างสายพนัธ์ุ  จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าทุกลักษณะทีศึกษามีความแตกต่างกันระหว่างสายพนัธุ์ (P < 0.01) แสดงวา่มีความแปรปรวนของลกัษณะทีจะทาํใหน้กัปรับปรุงพนัธุ์สามารถนาํมาคดัเลือกเพอืปรับปรุงลกัษณะดงักล่าวในรุ่นต่อไปได ้(Singh and Narayanan, 2013) โดยมีผลการศึกษาในแต่ละลกัษณะดงันี  อายดุอกแรกบาน มีความแตกต่างกนั (P < 0.01) โดยทีสายพนัธ์ุ ป.  ต.  มีอายดุอกแรกบานนานทีสุดคือ .  วนั และสายพนัธ์ุ ป.  ต.  มีอายดุอกแรกบานนอ้ยทีสุด 41.35 วนั (ตารางที 1)  ความยาวตน้ มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยทีสายพนัธุ์ ป.  ต.  มีความยาวตน้มากทีสุดคือ .  ซม. รองลงมาคือพนัธ์ุ ป.  ต.  (302.21 ซม.) และสายพนัธุ์ ป.  ต.  มีแนวโน้มให้ความยาวตน้น้อยทีสุดที 245.92 ซม.             (ตารางที 1) ตารางท ี  อายดุอกแรกบาน ความยาวตน้ จาํนวนกิงแขนงต่อตน้ และนาํหนกัสดต่อตน้ ของสายพนัธุ์ ถวัฝักยาวลูกชวัรุ่น                 ที 3 จาํนวน 10 สายพนัธ์ุ  อายดุอกแรกบาน                  ความยาวตน้ จาํนวนกิง นาํหนกัตน้สด/ตน้ สายพนัธ์ุ F3 (วนั) (ซม.) แขนงต่อตน้ ( ก. ) ป.  ต.  42.42 bcd 299.64 ab 7.42 ab 660.00 d ป.  ต.  43.35 bc 266.78 c 5.92 d 636.43 d ป.  ต.  43.28 bc 285.64 bc 6.50 bcd 698.57 cd ป.  ต.  46.14 a 245.92 d 4.07 e 482.14 e ป.  ต.  42.78 bc 292.28 b 6.50 bcd 669.29 cd ป.  ต.  43.71 b 280.21 cd 6.07 cd 618.57 d ป.  ต.  42.64 bc 302.21 ab 6.71 bcd 744.29 bc 
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ป.  ต.  43.57 bc 301.85 ab 7.07 abc 792.14 ab ป.  ต.  41.35 d 318.50 a 7.78 a 834.29 a ป.  ต.  42.28 cd 299.64 ab 6.57 bcd 800.00 ab F-test ** ** ** ** CV. (%) 3.51 8.85 19.82 13.98 ** หมายถึง  แตกต่างกนัทีระดบันยัสาํคญั .  ค่าเฉลียในแนวสดมภที์กาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนั มีความแตกต่างกนัที DMRT0.05  ตารางท ี2 ความยาวฝัก ความกวา้งฝัก นาํหนกัฝัก จาํนวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิตต่อตน้ ของสายพนัธ์ุถวัฝักยาวลูกชวัรุ่นที       จาํนวน  สายพนัธ์ุ  สายพนัธ์ุ F3 
ความยาวฝัก  (ซม.) ความกวา้งฝัก  (ซม.) นาํหนกัฝัก   ( ก.) จาํนวนเมล็ด/ฝัก ผลผลิตต่อตน้ ( กก./ตน้)  ป.  ต.  55.84 a 0.708 a 27.257 a 18.45 a 1.945 ab ป.  ต.  51.48 b 0.592 c 23.000 bc 16.58 d 1.295 c ป.  ต.  54.32 ab 0.695 a 25.543 ab 16.83 cd 1.777 abc ป.  ต.  52.05 b 0.611 bc 21.686 c 17.32 bcd 0.525 d ป.  ต.  54.08 ab 0.678 ab 23.457 bc 17.37 bcd 1.469 bc ป.  ต.  52.32 b 0.658 abc 24.943 abc 16.95 bc 1.652 abc ป.  ต.  53.69 ab 0.660 abc 25.200 abc 17.48 bcd 1.756 abc ป.3 ต.3 53.34 ab 0.640 abc 24.100 abc 17.75 ab 1.683 abc ป.5 ต.13 55.92 a 0.698 a 25.314 ab 17.70 bac 2.059 a ป.5 ต.5 54.12 ab 0.680 ab 25.400 ab 17.37 bcd 2.042 a F-test                          **                          **                              **                           **                             ** CV. (%)                   6.71                      12.54                          16.94                     6.03                          38.37 ** หมายถึง  แตกต่างกนัทีระดบันยัสาํคญั .  ค่าเฉลียในแนวสดมภที์กาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนั มีความแตกต่างกนัที DMRT0.05  จาํนวนกิงแขนงต่อตน้ มีความแตกต่างกนั (P < 0.01) โดยทีสายพนัธ์ุ ป.5 ต.13 มีจาํนวนกิงแขนงต่อตน้มากทีสุดคือ .  แขนงต่อตน้ รองลงมาคือพนัธุ์ ป.4 ต.13 (7.42 แขนงต่อตน้) และสายพนัธ์ุ ป.1 ต.17 มีแนวโนม้ใหจ้าํนวนกิงแขนงต่อตน้ นอ้ยทีสุดที .  แขนงต่อตน้ (ตารางที 1) นาํหนักตน้สดต่อตน้ มีความแตกต่างกนั (P < 0.01) โดยทีสายพนัธุ์ ป.5 ต.13 มีนาํหนักตน้สดต่อตน้มากทีสุดคือ (  ก.) รองลงมาคือพนัธุ์ ป.5 ต.13 (  ก.) และสายพนัธุ์ ป.1 ต.17 มีแนวโนม้ใหน้าํหนกัตน้สดต่อตน้ นอ้ยทีสุดที  ก. (ตารางที 1) 
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ความยาวฝัก มีความแตกต่างกนั (P < . ) โดยทีสายพนัธ์ุ ป.  ต.  มีความยาวฝักมากทีสุด ( .  ซม.) รองลงมาคือสายพนัธ์ุ ป.  ต.  ( .  ซม.) ซึงไม่แตกต่างกนั และสายพนัธ์ุ ป.  ต.  มีแนวโนม้ใหค้วามยาวฝักนอ้ยทีสุดที .  ซม. (ตารางที ) ความกวา้งฝัก มีความแตกต่างกนั (P < . ) โดยทีสายพนัธ์ุ ป.  ต.  มีความกวา้งฝักมากทีสุดที ( .  ซม.) รองลงมาคือสายพนัธุ์ ป.  ต.  ( .  ซม.) และสายพนัธ์ุ ป.  ต.  ( .  ซม.) ซึงไม่แตกต่างกนั โดยทีสายพนัธ์ุ ป.  ต.  มีแนวโนม้ให้ความกวา้งฝักนอ้ยทีสุดที .  ซม. (ตารางที ) นาํหนกัฝัก มีความแตกต่างกนั (P < . ) โดยทีสายพนัธ์ุ ป.  ต.  มีนาํหนกัฝักมากทีสุด ( .  ก.) รองลงมาคือสายพนัธ์ุ ป.  ต.  ( .  ก.) โดยทีสายพนัธ์ุ ป.  ต.  มีแนวโนม้ใหน้าํหนกัฝักนอ้ยทีสุดคือ .  ก. (ตารางที ) จาํนวนเมล็ดต่อฝัก มีความแตกต่างกนั (P < . ) โดยทีสายพนัธ์ุ ป.  ต.  มีจาํนวนเมล็ดต่อฝักมากทีสุดที .  เมล็ดต่อฝัก รองลงมาคือสายพนัธุ์ ป.  ต.  ( .  เมลด็ต่อฝัก) โดยทีสายพนัธ์ุ ป.  ต.  มีแนวโนม้ใหจ้าํนวนเมล็ดต่อฝักนอ้ยทีสุด ( .  เมล็ดต่อฝัก) (ตารางที ) ผลผลิตต่อต้น มีความแตกต่างกัน (P < . ) โดยทีสายพนัธุ์ ป.  ต.  มีผลผลิตต่อต้นมากทีสุดที .  กก. รองลงมาคือสายพนัธุ์ ป.  ต.  ( .  กก.) ซึงไม่แตกต่างกนั โดยทีสายพนัธ์ุ ป.  ต.  ให้ผลผลิตต่อตน้นอ้ยทีสุด ( .  กก.) (ตารางที ) ค่าพารามเิตอร์ทางพนัธุกรรม  ความแปรปรวนทางพนัธุกรรม การประเมินค่าความแปรปรวนของจีโนไทป์ (σ ) ความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (σ ) ค่าสัมประสิทธิของความแปรปรวนของจีโนไทป์ (GCV) และค่าสัมประสิทธิของความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (PCV) ของลกัษณะต่างๆ ดงัแสดงในที  และ  เมือเปรียบเทียบความแปรปรวนระหวา่งลกัษณะจากค่าสัมประสิทธิของความแปรปรวนซึงเป็นค่าทีปรับให้เป็นหน่วยเดียวกนั (%) พบวา่ลกัษณะความยาวฝักมีค่าสัมประสิทธิของความแปรปรวนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ตาํสุด ( .  และ .  % ตามลาํดับ) และผลผลิตต่อตน้มีค่าสูงสุด ( .  และ .  % ตามลาํดบั) โดยทีค่า GCV และ PCV มีค่าสูงกวา่  % จดัวา่มีค่าสูง ถา้มีคา่ตงัแต่  – 20 % จดัวา่มีค่าปานกลาง และถา้มีค่าตาํกวา่  % จดัวา่มีค่าตาํ (Deshmukh et al., 1986) ดงันนัลกัษณะผลผลิตต่อตน้ จึงมีค่า GCV สูง แสดงวา่มีความแปรปรวนทางพนัธุกรรมของผลผลิตทีมีประโยชน์ต่อการคัดเลือก ซึงอาจจะส่งผลทาํให้การคดัเลือกมีความก้าวหน้าสูงได ้ส่วนลกัษณะความยาวตน้ จาํนวนกิงแขนงต่อตน้ นาํหนกัสดต่อตน้ ความกวา้งฝัก นาํหนกัฝัก และผลผลิตต่อตน้ มีค่า PCV สูง แสดงวา่มีความแปรปรวนของลกัษณะทีสูง สอดคลอ้งกบัการศึกษาในถวัพุม่  จีโนไทป์ ซึงพบวา่มีค่า GCV และ PCV สูง ในลักษณะความยาวฝัก เส้นรอบวงฝัก นําหนักฝัก จํานวนฝักต่อต้น และผลผลิตต่อต้น (Vavilapalli et al., 2013) จากการศึกษาครังนีพบวา่ค่า PCV สูงกวา่ GCV ในทุกลกัษณะ โดยในลกัษณะใดทีมีค่า GCV สูง เมือเทียบกบัค่า PCV แสดงว่าผลทางพนัธุกรรมมีอิทธิพลสูงต่อการแสดงออกของฟีโนไทป์ของลกัษณะดงักล่าว  อัตราพันธุกรรม การประมาณค่าอตัราพนัธุกรรมอย่างกวา้งของลกัษณะพบว่ามีค่าตงัแต่ .  % ของลกัษณะความยาวฝัก จนถึง .  % ของลกัษณะอายดุอกแรกบาน โดยทีค่าอตัราพนัธุกรรม  %ขึนไป จดัวา่มีค่าสูงมาก ถา้มีค่าตงัแต่  – 79 % จดัวา่มีค่าสูงปานกลาง ถา้มีค่าตงัแต่  – 59 % จดัวา่มีค่าปานกลาง และถา้มีค่าตาํกว่า  % จดัวา่มีค่าตาํ (Singh, 2001) ซึงจากการศึกษาครังนีพบว่าค่าอัตราพนัธุกรรมของลกัษณะส่วนใหญ่มีค่าปานกลาง (ตารางที  และ )              ซึงแตกต่างจากการทดลองของ Rambabu et al. (2016) ซึงพบว่าอตัราพนัธุกรรมอยา่งกวา้งในลกัษณะต่างๆ ของถวัฝักยาวมีค่าสูง ทงันีอตัราพนัธุกรรมทีไดมี้ค่าแตกต่างกนัขึนกบัประชากรพนืฐานทีศึกษาและสภาพแวดลอ้มของการทดลอง โดยทีค่าอตัราพนัธุกรรมเป็นค่าทีบ่งบอกถึงอตัราส่วนของความแปรปรวนทางพนัธุกรรมต่อความแปรปรวนทงัหมดของลกัษณะนนัๆ ซึงจะมีประโยชน์ในการทาํนายความกา้วหนา้ทีจะไดรั้บจากกระบวนการคดัเลือก 
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ตารางที 3 ความแปรปรวนของจีโนไทป์ (σ ) ความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (σ ) ค่าสัมประสิทธิของความแปรปรวน  ของจีโนไทป์ (GCV) ค่าสัมประสิทธิของความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (PCV) ค่าอัตราพนัธุกรรมอย่างกวา้ง   (H ) ค่าความกา้วหน้าในการคดัเลือก (GA) และความกา้วหน้าในการคดัเลือกเมือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ  ค่าเฉลีย (GAM) ในลกัษณะตน้ของสายพนัธุ์ถวัฝักยาวลูกชวัรุ่นที  จาํนวน  สายพนัธ์ุ ค่าพารามิเตอร์ทางพนัธุกรรม อายดุอกแรกบาน (วนั) ความยาวตน้ (ซม.) จาํนวน กิงแขนง/ตน้ นาํหนกัตน้สด/ตน้ (ก.) Range* 40 – 48 180 - 350 3 – 11 350 – 920 Mean ± S.E.* 43.16 ± 0.17 289.27 ± 3.10 6.46 ± 0.15 693.57 ± 14.44 
σ  10.92 2,875.12 6.94 73,515.66 
σ  22.65 6,187.21 14.73 156,901.01 GCV (%) 7.66 18.54 40.75 39.09 PCV (%) 11.03 27.19 59.38 57.11 
H  (%) 48.21 46.47 47.09 46.85 GA 4.01 63.97 3.16 324.79 GAM (%) 9.30 22.11 48.94 46.83 * จากขอ้มูลรายตน้   ความก้าวหน้าในการคดัเลือก เป็นค่าทีประเมินหรือทาํนายผลจากการคดัเลือกทีจะไดรั้บในรุ่นต่อไป จากการศึกษาพบวา่ความกา้วหนา้ในการคดัเลือก (GA) ในลกัษณะฝัก ไดแ้ก่ ความยาวฝัก ความกวา้งฝัก นาํหนกัฝัก จาํนวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิตต่อตน้ คือ .  ซม., .  ซม., .  ก., .  เมล็ดต่อฝัก และ .  กก./ตน้ ตามลาํดบั นนัคือถา้มีการคดัเลือกจากประชากรรุ่นนีไว ้  % ในรุ่นต่อไปคาดว่าจะมีความยาวฝัก 57.10 ซม. ความกวา้งฝัก 0.77 ซม. นาํหนักฝัก 28.88 ก. จาํนวนเมล็ดต่อฝัก .  เมล็ดต่อฝัก และผลผลิตฝักสด .  กก./ตน้ โดยความก้าวหน้าในการคดัเลือกเมือเทียบเป็นเปอร์เซ็นตข์องค่าเฉลีย (GAM) เท่ากบั . , . , . , .  และ .  % ตามลาํดบั (ตารางที  และ ) อยา่งไรก็ตาม การประมาณความกา้วหนา้ในการคดัเลือกในการศึกษาครังนีเป็นการประมาณการภายใตส้มมติฐานทีวา่การแสดงออกของลกัษณะมีผลของยีนทีไม่เป็นแบบบวกนอ้ย เนืองจากเป็นการประมาณค่าจากอตัราพนัธุกรรมอยา่งกวา้ง ซึงความแปรปรวนทางพนัธุกรรมเป็นผลมาจากทงัความแปรปรวนเนืองจากทงัยนีทีเป็นแบบบวกและไม่เป็นแบบบวก (Singh and Narayanan, 2013) ทงันีเพือเป็นประโยชน์เบืองตน้ในการคดัเลือกลกัษณะของโปรแกรมปรับปรุงพนัธุ ์ตารางที 4 ความแปรปรวนของจีโนไทป์ (σ ) ความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (σ ) ค่าสัมประสิทธิของความแปรปรวน  ของจีโนไทป์ (GCV) ค่าสัมประสิทธิของความแปรปรวนของฟีโนไทป์ (PCV) ค่าอัตราพนัธุกรรมอย่างกวา้ง   (H ) ค่าความกา้วหน้าในการคดัเลือก (GA) และความกา้วหน้าในการคดัเลือกเมือเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ  ค่าเฉลีย (GAM) ในลกัษณะฝักและผลผลิตของสายพนัธุ์ถวัฝักยาวลูกชวัรุ่นที  จาํนวน  สายพนัธ์ุ ค่าพารามิเตอร์ทางพนัธุกรรม ความยาวฝัก (ซม.) ความกวา้งฝัก (ซม.) นาํหนกัฝัก  ( ก.) จาํนวน เมล็ด/ฝัก ผลผลิตต่อตน้ ( กก./ตน้) Range* 39.82 – 60.70 0.46 – 0.86 14.00 – 36.00 13.83 – 21.60 0.30 – 3.24 Mean ± S.E.* 53.72 ± 0.36 0.66 ± 0.01 24.59 ± 0.38 17.38 ± 0.12 1.62 ± 0.07 
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σ  11.43 0.009 14.90 1.45 1.38 
σ  35.05 0.021 36.87 4.40 2.94 GCV (%) 6.29 14.51 15.70 6.93 72.51 PCV (%) 11.02 22.02 24.69 12.08 105.84 
H  (%) 32.61 43.42 40.41 32.95 46.93 GA 3.38 0.11 4.29 1.21 1.41 GAM (%) 6.29 16.73 17.46 6.96 86.93 * จากขอ้มูลรายตน้  สหสัมพนัธ์ของลักษณะ  ในการคดัเลือกลกัษณะผลผลิตโดยทวัไปแลว้จะมีลกัษณะอนืๆ มาเกียวขอ้งสมัพนัธ์กบัผลผลิต โดยเฉพาะลกัษณะองคป์ระกอบของผลผลิต จากการศึกษาในครังนีพบวา่ลกัษณะตน้ (ความยาวตน้ จาํนวนกิงแขนงต่อตน้ และนาํหนกัสดตน้) และลกัษณะฝัก (ความยาวฝัก ความกวา้งฝัก นาํหนกัฝัก และจาํนวนเมล็ดต่อฝัก) มีความสมัพนัธ์ในทางบวกสูงต่อผลผลิตต่อต้น (P < 0.01) (ตารางที ) ทังนีสอดคล้องกับการศึกษาของ ชัยวตั และคณะ ( ) ทีพบว่าจ ํานวนกิงแขนงต่อตน้มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัผลผลิตต่อพืนที และ อภิญดา และปราโมทย ์( ) ซึงรายงานวา่ความยาวฝักมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับผลผลิตฝักดีต่อไร่ สหสัมพนัธ์ของลกัษณะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการคดัเลือกโดยทางออ้มของลกัษณะทีทาํการคดัเลือกโดยตรงไดย้ากได ้ตารางท ี5 ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของลกัษณะของสายพนัธ์ุถวัฝักยาวลูกชวัรุ่นที  จาํนวน  สายพนัธ์ุ  ลกัษณะ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) อายดุอกแรกบาน (วนั) 

ความยาวตน้ (ซม.) 
จาํนวน แขนง /ตน้ 

นาํหนกัสดตน้ (ก./ตน้) 
ความยาวฝัก (ซม.) 

ความกวา้งฝัก (ซม.) 
นาํหนกัฝัก  ( ก.) 

จาํนวน เมล็ด/ฝัก ผลผลิต ( กก./ตน้) (1) 1 -0.67** -0.64** -0.59** -0.44** -0.43** -0.40** -0.40** -0.67** (2)  1 0.83** 0.83** 0.54** 0.44** 0.44** 0.58** 0.81** (3)   1 0.80** 0.54** 0.43** 0.48** 0.48** 0.81** (4)    1 0.47** 0.34** 0.40** 0.48** 0.81** (5)     1 0.80** 0.73** 0.49** 0.68** (6)      1 0.78** 0.37** 0.64** (7)       1 0.31** 0.76** (8)        1 0.50** (9)         1 **สหสมัพนัธ์มีนยัสาํคญัทีระดบั P < 0.01    



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   163 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
  

สรุปผลการวจิัย  จากการศึกษาผลการทดลองพบว่าสายพนัธุ์ของลูกชวัรุ่นที  ของถวัฝักยาวมีความแตกต่างกนั (P < 0.01) ในทุกลกัษณะทีศึกษา โดยสายพนัธุ์มีผลผลิตต่อตน้ตงัแต่ 0.52 – 3.24 กก./ตน้ และมีค่าเฉลีย 1.62 กก./ตน้ อตัราพนัธุกรรมอย่างกวา้งในลกัษณะความยาวฝัก ความกวา้งฝัก นาํหนกัฝัก จาํนวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิตต่อตน้ เท่ากบั 32.61, 43.42, 40.41, 32.95 และ .  % ตามลาํดบั โดยมีความกา้วหน้าในการคดัเลือกหากมีการคดัเลือกไว ้10 % ของลกัษณะความยาวฝัก ความกวา้งฝัก นาํหนกัฝัก จาํนวนเมลด็ต่อฝัก และผลผลิตต่อตน้ เท่ากบั . , . , . , .  และ .  % ตามลาํดบั   กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีเป็นส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท ซึงการทดลองในครังนีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีด้วยความร่วมมือของบุคคลหลายท่านจึงขอขอบพระคุณมา ณ ทีนี ขอขอบคุณ ท่าน อาจารยที์ปรึกษาทีใหค้าํปรึกษาแนะนาํตงัแต่กระบวนการวางแผนทดลองและปรับปรุงแก้ไข และ ขอขอบคุณบุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                          คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกทีไดใ้ห้การอนุเคราะห์พืนทีทาํงานวจิยัวสัดุและอุปกรณ์ทีใชใ้นการทาํวทิยานิพนธ ์และสุดทา้ยนีขอขอบพระคุณครอบครัวทีสนบัสนุนการศึกษามาโดยตลอด  เอกสารอ้างองิ กมล เลิศรัตน์, อรสา  ดิสถาพร, สุชีลา  เตชะวงคเ์สถียร และวีระ ภาคอทุยั. . ผกัในประเทศไทย: สถานภาพของการผลิต  การตลาด และวจิยั. สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, กรุงเทพฯ.  กรมส่งเสริมการเกษตร. 60. ระบบสารสนเทศการผลติทางด้านเกษตร online. Available Source: http://production.   doae.go.th/report/report_main2 .php?report_type=1. 29 เมษายน 61. ชยัวตั อินทรณรงค,์ ปราโมทย ์พรสุริยา, พรทิพย ์พรสุริยา และ สรรลาภ สงวนดีกลุ. . อิทธิพลของลกัษณะทางพืชสวน ทีมีต่อผลผลิตถวัฝักยาว, น. - . ใ น รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล ครังท ี . มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก, ชลบุรี. ร่วมจิตร นกเขา. 2551. การผลิตเมล็ดพันธ์ุและฝักสดถัวฝักยาวภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ . วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิาพชืศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, สงขลา. สุรพล อุปดิสกลุ. . สถิตกิารวางแผนการทดลอง เล่ม . แอส๊เสทการพิมพ,์ กรุงเทพฯ. อภิญดา ก่านหงส์ และ ปราโมทย ์พรสุริยา. การประเมินผลผลิตถวัฝักยาว  สายพนัธุ์. แก่นเกษตร  ฉบบัพิเศษ : 634- 640. Agrawal, R. L. 1998. Fundamentals of Plant Breeding and Hybr id Seed Production. Science Publishers, Inc., New  Hampshire. Allard, R.W. 1960. Principles of Plant Breeding. John Weiley & Sons Inc., New York. Bello, O.B., S.a. Ige, M.A. Azeez, M.S. Afolabi, S.Y. Abdulmaliq and J. Mahamood. 2012. Heritability and  genetic advance for grain yield and its component character in maize (Zea mays L.) International  J ournal of Plant Research 2: 138-145. 
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การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในพืนทจีังหวดัเพชรบุรี The Study of Logistics Costs for  Pineapples Farmers  in Phetchabur i Province  สุจรรยา แกว้พรายตา * Sujanya Kaewprayta1*   บทคัดย่อ    งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาตน้ทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในพืนทีจังหวดัเพชรบุรี          ซึงภายในจงัหวดัเพชรบุรีมีพืนทีทีปลูกสับปะรดเป็นจาํนวนมากประกอบดว้ย  อาํเภอ คือ อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง อาํเภอแก่งกระจาน และอาํเภอเขายอ้ย โดยงานวิจยันีจะมุ่งเนน้ไปทีตน้ทุนโลจิสติกส์  ในแต่ละกิจกรรมของการปลูกสับปะรด เพือให้ทราบโครงสร้างตน้ทุนทีเกิดขึน ซึงมีผลเกียวเนืองกับผลตอบแทนทีได้รับและจะนาํไปสู่แนวทางการลดตน้ทุนทางโลจิสติกส์ โดยผูว้จิยัจะใชข้อ้มูลในปี  ถึงปัจจุบนัในการทาํการวจิยั ผลการศึกษาพบวา่ ตน้ทุนโลจิสติกส์ตงัแต่การเลือกพืนทีปลูกสับปะรดไปจนถึงการจาํหน่ายสับปะรดคิดเป็นร้อยละ  ของมูลค่าขายสับปะรด โดยสามารถแบ่งตน้ทุนทางโลจิสติกส์ไดเ้ป็น 7 ส่วน คือ ตน้ทุนในการเลือกพืนทีในการปลูกสับปะรด ตน้ทุนในการจดัหาและคดัเลือกหน่อพนัธุ์สับปะรดสาํหรับใชเ้พาะปลูก ตน้ทุนในการปลูกสับปะรด ตน้ทุนในการดูแลและบาํรุงสับปะรด ตน้ทุนในการเก็บเกียวผลสับปะรด ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายสับปะรด และตน้ทุนในการจดัการพืนทีปลูกภายหลงัการเก็บเกียวผลผลิต โดยแนวทางในการลดตน้ทุนทางโลจิสติกส์สามารถดาํเนินการไดโ้ดยเริมตงัแต่การเลือกพืนปลูกให้ใกลพื้นทีเพาะปลูกสับปะรดและใกลเ้คียงโรงงานแปรรูปสับปะรด ตลอดจนการจดัตงักลุ่มเกษตรกรเพอืกระจายสินคา้เพือลดการกดราคาของพ่อคา้คนกลาง ซึงงานวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่การทีเกษตรกรจาํหน่ายสบัปะรดใหโ้รงงานแปรรูปสบัปะรดโดยตรงมีตน้ทุนสูงกว่าการจาํหน่ายใหก้บัแผงรับซือสับปะรด 13,500 บาท อนัเนืองมาจากมีตน้ทุนในการขนส่งสบัปะรดไปยงัโรงงานแปรรูปสบัปะรดทีสูง แต่ไดรั้บผลตอบแทนสูงกวา่การจาํหน่ายให้กบัแผงรับซือสับปะรดถึง 60,000 บาท จึงสามารถสรุปไดว้า่เกษตรกรควรจาํหน่ายสบัปะรดใหก้บัโรงงานแปรรูปสบัปะรดโดยตรงเนืองจากไดรั้บผลตอบแทนทีสูงกวา่การจาํหน่ายสบัปะรดใหก้บัแผงรับซือสับปะรด  คาํสําคญั : ตน้ทุนโลจิสติกส์, สบัปะรด, ตน้ทุนกิจกรรม       



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   166 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
  

 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                  สาขาการจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา ตาํบลคลองโยง อาํเภอพุทธมณฑล        จงัหวดันครปฐม  1 Department of Logistics Management, College of Logistics and Supply Chain, Suansunandha Rajabhat University,                               Khlong Yong Sub-district, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province 73170, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : sujanya.taii@gmail.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   167 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
  

บทนํา สับปะรดเป็นไมผ้ลทีมีลกัษณะเป็นพืชลม้ลุกซึงมีถินกาํเนิดในทวีปแอฟริกาใต้ ในประเทศไทยสับปะรดมีชือพืนเมืองแตกต่างกนัออกไปในแต่ละทอ้งถิน สับปะรดสามารถเจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนปนลูกรังในบริเวณทีลาดเชิงเขา     ทีมีอากาศค่อนขา้งร้อน แต่ก็ตอ้งไดรั้บนาํฝนทีมีปริมานเพียงพอและสมาํเสมอตลอดปี สบัปะรดสามารถขยายพนัธ์ุไดโ้ดยใช้หน่อพนัธุ์และจุกของลูกสบัปะรด แต่การขยายพนัธ์ุโดยใชห้น่อพนัธ์ุเป็นทีนิยมมากกวา่เนืองจากสามารถเจริญเติบโตไดเ้ร็ว โดยหน่อพนัธ์ุสบัปะรดมีความสูงประมาน 80-100 เซนติเมตร ซึงสบัปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจทีสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศไทยประมาณปีละ , - ,  ลา้นบาท โดยมีผลิตภณัฑส่์งออกทีสาํคญั ไดแ้ก่ สับปะรดกระป๋องและนาํสับปะรด คิดเป็นร้อยละ  ของมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูป โดยไทยเป็นประเทศผูส่้งออกสับปะรดกระป๋องเป็นอนัดบั  ของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ  ซึงมีตลาดส่งออกทีสําคญั ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และตะวนัออกกลาง นอกจากนีแลว้อุตสาหกรรมสบัปะรดยงัมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจทงัในระดบัมหภาค และระดบัไร่นา นนัก็คือในระดบัมหภาคถือเป็นอุตสาหกรรมเกษตรทีสร้างมูลค่าเพมิจากการใชว้ตัถุดิบภายในประเทศ รวมทงัเป็นอตุสาหกรรมทีก่อให้เกิดการจา้งแรงงานเป็นจาํนวนมาก เนืองจากกระบวนการผลิตหลายขนัตอนไม่สามารถใชเ้ครืองจกัรแทนแรงงานได ้สาํหรับในระดบัไร่นานนัสามารถกล่าวไดว้า่อุตสาหกรรมสับปะรดมีส่วนสําคญัในการเสริมสร้างรายไดใ้ห้ภาคการเกษตร โดยเป็นอุตสาหกรรมทีเชือมโยงภาคการผลิตดา้นการเกษตร กบัภาคอุตสาหกรรมทีก่อให้เกิดมูลค่าเพิม เป็นแหล่งรองรับผลผลิตของเกษตรกรปีละ . - .  ลา้นตนั ของผลผลิตทงัหมด (ผลผลิตทีเหลือประมาณร้อยละ  ใชใ้นรูปสับปะรดบริโภคสดภายในประเทศและส่งออก) ดงันนัการพฒันาอุตสาหกรรมสบัปะรดอยา่งครบวงจร จึงทาํใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก โดยจาํนวนเกษตรกรผูป้ลูกสบัปะรดมีการขยายตวัอย่างมากจากประมาณ ,  ครัวเรือน ในปี  เป็น ,  ครัวเรือน ในปี  และปัจจุบนัมีโรงงานแปรรูปสับปะรดจาํนวน  โรงงาน อีกทงัพบวา่สบัปะรดมีพนืทีเพาะปลูกจาํนวนมากในจงัหวดัเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์และราชบุรี ในปัจจุบนัพบวา่จงัหวดัเพชรบุรีมีพนืทีปลูกสบัปะรดเป็นจาํนวนมาก ผูว้จิยัจึงเลือกศึกษาขอ้มูลจากเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในพนืทีจงัหวดัเพชรบุรี  ในการจาํหน่ายสบัปะรดนนั ราคาในแต่ละปีจะไม่เท่ากนัขึนอยูก่บัความตอ้งการซือของตลาดและ ความตอ้งการขายผลผลิตของเกษตรกร อีกทงัยงัรวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสภาพคล่องต่าง ๆ  ในแต่ละปี แมร้าคาจาํหน่ายผลผลิตในแต่ละปีจะไม่เท่ากนั แต่ตน้ทุนในการเพาะปลูกสับปะรดนันคงทีและมีแนวโน้มสูงขึนเรือย ๆ   อนัเนืองมาจากทงัตน้ทุนค่าแรงงานทีเพิมขึนตามค่าแรงขนัตาํ ตน้ทุนค่าปุ๋ยเคมีและอาหารเสริมพืช ตน้ทุนค่าเชือเพลิงต่าง ๆ  ทงัในการฉีดยาใส่ปุ๋ย และการนาํผลผลิตไปจดัจาํหน่าย ฯลฯ แต่เกษตรกรจาํนวนมากยงัขาดการเปรียบเทียบตน้ทุนทีเกิดขึน ไม่เพียงเท่านนัเกษตรกรทีปลูกสับปะรดในพืนทีจงัหวดัเพชรบุรี เมือเก็บเกียวผลผลิตเพือจะนาํส่งเขา้ไปในโรงงานแปรรูปแลว้กลบัพบวา่ในพืนทีจงัหวดัเพชรบุรีไม่มีโรงงานแปรรูปสับปะรด จาํเป็นตอ้งส่งผลผลิตสับปะรดไปยงัโรงงานแปรรูปทีตงัอยู่ในพืนทีจังหวดัอืน ๆ              เช่น จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัชลบุรี จงัหวดันครปฐม และจงัหวดักาญจนบุรี เป็นตน้ โดยในการจาํหน่ายสับปะรดนีเกษตรกรจะมีทางเลือกเกิดขึน 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที 1 จาํหน่ายสบัปะรดผา่นแผงรับซือสับปะรด (Distribution Center) โดยแผงรับซือสับปะรดนีจะมีทงัแผงรับซือทีโรงงานแปรรูปสบัปะรดมาเปิดเองและแผงรับซือของพอ่คา้คนกลางเปิดเพอืรับซือสับปะรดจากเกษตรกรเพอืส่งไปยงัโรงงานแปรรูปสับปะรด โดยการจาํหน่ายผา่นแผงรับซือนีเกษตรกรจะไดร้าคาถูกกวา่ราคารับซือของโรงงานประมาน 1 บาทต่อกิโลกรัม โดยแผงรับซือจะตงัอยูใ่นพืนทีเพาะปลูกสับปะรดของเกษตรกรเพือให้เกษตรกรนําผลผลิตมาจัดจาํหน่ายได้ง่าย แลว้แผงรับซือสับปะรดก็จะรวบรวมสับปะรดของเกษตรกรหลาย ๆ ส่งไปยงัโรงงานแปรรูปสับปะรดต่อไป ทางเลือกที 2 เกษตรกรนําสับปะรดไปจําหน่ายยงัโรงงานแปรรูปสับปะรดโดยตรง                โดยเกษตรกรใชร้ถของเกษตรกรขนส่งสับปะรดไปยงัโรงงานแปรรูปสับปะรด ซึงการขนส่งสับปะรดของเกษตรกรเองนนั
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แมว้า่เกษตรกรจะตอ้งแบกรับตน้ทุนค่าขนส่งเองแต่ก็สามารถจาํหน่ายได้ตามราคารับซือของโรงงานซึงมีราคาทีสูงกว่าทางเลือกที 1 เป็นจาํนวนมาก  ตารางท ี1 เปรียบเทียบการจาํหน่ายผลผลิตสบัปะรดทงั 2 ทางเลือก รายการ ทางเลือกที1 ทางเลือกที2 ราคารับซือ (บาท/กิโลกรัม) 5 6.30 บวกค่าสีสับปะรด(บาท/กิโลกรัม) - 1 บวกเปอร์เซ็นตย์อดผลผลิต(บาท/กิโลกรัม) - 0.80 การคดัแยกลูกสับปะรด (มีผลต่อราคารับซือ เนืองจากลูกเล็กและลูกใหญ่ราคาไม่เท่ากนั) แยกลูกเลก็ลูกใหญ ่ ส่ ว น ใ ห ญ่ คัด เ ป็ น ลู ก ใ ห ญ่ทงัหมด  ดงันนังานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาตน้ทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในพืนทีจงัหวดัเพชรบุรี โดยศึกษาตงัแต่การเลือกพืนทีเพาะปลูกสับปะรดไปจนถึงการจดัการพืนทีปลูกภายหลงัการเก็บเกียวผลผลิต เพือช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการปลูกสับปะรดให้มีตน้ทุนรวมในการปลูกสับปะรดตาํทีสุด (Minimize total cost) โดยตน้ทุนในการดาํเนินการ ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าหน่อสับปะรด ตน้ทุนในการเพาะปลูกสับปะรด ตน้ทุนค่าปุ๋ ยเคมีและอาหารเสริมพืช ตน้ทุนค่าแรงงาน ภายใตข้อ้จาํกดัในการปลูก เช่น พืนทีในการเพาะปลูก อนัหมายถึงความยากง่ายในการเพาะปลูก เช่นพืนทีราบ ทีลาดเชิงเขา ดินลูกรัง เป็นตน้ อีกทังตอ้งคาํถึงถึงความสามารถในการเพาะปลูก เช่น แหล่งนาํ สภาพอากาศ สิงแวดล้อมภายนอก ศัตรูพืชต่าง ๆ รวมไปถึงความตอ้งการซือของลูกคา้ก็ตอ้งสามารถตอบสนองและรองรับปริมาณผลผลิตไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย วตัถุประสงค์ของการวจิัย  เพือศึกษาตน้ทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในพนืทีจงัหวดัเพชรบุรี  วธิีดําเนินการวิจัย  กลุ่มประชากร  ศึกษาขอ้มูลจากเกษตรกรทีเพาะปลูกสับปะรดจาํนวน 30 คน โดยมีพืนทีในการปลูกสับปะรดจาํนวนทงัหมด 1,500 ไร่  วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูลและผลวเิคราะห์ข้อมูล  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในพืนทีจงัหวดัเพชรบุรี ซึงสัมภาษณ์เกษตรกรผู ้ปลูกสับปะรดทงัหมดจาํนวน 30 คน พบวา่เกษตรกรมีสถานะภาพการถือครองพืนทีในการปลูกสับปะรดทงัหมด 1,500 ไร่ ซึงเป็นการเช่าทีดิน   การศึกษาสภาพทัวไปและปัญหาทีเกิดขึนในการปลูกสับปะรดของเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในพืนทีจังหวดัเพชรบุรี  1. การเก็บข้อมูลทัวไป โดยผูว้ิจัยมีความสนใจในการเก็บขอ้มูลเกียวกับลักษณะการเลือกพืนทีในการปลูกสับปะรดของเกษตรกร กระบวนการปลูกสับปะรด ปัญหาทีพบในการปลูกสับปะรด ต้นทุนในการผลิตและตน้ทุน                      โลจิสติกส์ทีเกิดขึน โดยผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษาขอ้มูลจากเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดในพืนทีอาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี โดยกิจกรรมในการปลูกสบัปะรดประกอบดว้ย 
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 1.1 การเลือกพืนทีในการปลูกสับปะรด ในการเลือกพืนทีสาํหรับการปลูกสับปะรดนนั จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงสภาพพนืดิน ควรจะเป็นดินร่วนซุยหรือดินร่วนผสมลูกรัง เนืองจากสับปะรดชอบดินลกัษณะนี แต่ไม่ควรเป็นดินเหนียวหรือดินทีอมนาํเพราะเมือดินอมนาํจะส่งผลใหห้น่อสับปะรดทีปลูกเน่าเสียหายได ้ทาํให้เกิดความเสียหายแก่หน่อพนัธุ์และส่งผลให้เกิดตน้ทุนในการเพาะปลูกทงัตน้ทุนในการปลูกหน่อสับปะรดใหม่ ตน้ทุนในการซือยาป้องกนัหน่อสับปะรดเน่ามาฉีด ตน้ทุนค่าแรงงานในการปลูกสับปะรดใหม่เพมิขึน โดยลกัษณะพนืทีในการปลูกสบัปะรดสามารถแสดงไดด้งัภาพที 1            ภาพท ี1 ลกัษณะพนืทีในการปลูกสบัปะรด   1.2 การจดัหาและคดัเลือกหน่อพนัธ์ุสบัปะรดสาํหรับใชเ้พาะปลูก ในการคดัเลือกหน่อพนัธุ์ควรคาํนึงถึงขนาดของหน่อวา่มีขนาดทีเหมาะสม ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป โดยหากหน่อสับปะรดเล็กเกินไปจะส่งผลให้สับปะรดเจริญเติบโตช้า สับปะรดโตไม่พร้อมกนัทงัแปลงปลูก ซึงส่งผลให้เมือผลผลิตออกมาจะไม่พร้อมกนั ทาํให้ตอ้งเสียเวลาและค่าแรงงานในการเก็บเกียวผลผลิตหลายครัง อีกทงัหากตอ้งเก็บเกียวผลผลิตหลายรอบจะส่งผลถึงเรืองราคาของสับปะรดดว้ย เนืองจากสับปะรดในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละปี มีราคาทีแตกต่างกนั สิงทีตอ้งคาํนึงถึงในการคดัเลือกหน่อพนัธุ์อีกส่วนหนึงก็คือลกัษณะของหน่อ วา่หน่อพนัธ์ุสบัปะรดทีจดัหามา ไม่วา่จะเป็นหน่อพนัธุ์จากไร่ของเกษตรกรเองหรือหน่อพนัธ์ุทีซือมาจากไร่ของเกษตรกรรายอืน ๆ จาํเป็นตอ้งพิจารณาวา่หน่อพนัธุ์ดงักล่าวไม่เป็นโรคพืชใด ๆ  อาทิเช่น ตอ้งไม่เป็นโรคเหียวเฉาในสับปะรด เนืองจากในปัจจุบนั โรคเหียวเฉาในสับปะรดกาํลงัระบาดอยา่งหนกั ก่อนทีเกษตรกรจะจดัหาหน่อพนัธ์ุเขา้มาในแปลงปลูกสับปะรด จาํเป็นตอ้งพิจารณาวา่หน่อพนัธุ์ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นโรคพืชใด ๆ  และไม่มีพาหะนาํโรคพืชใด ๆ  ติดมากบัหน่อสับปะรด เช่น เพลียแป้ง เป็นตน้ เนืองจากหากหน่อพนัธุ์เป็นโรคพืชในสบัปะรดหรือมีพาหะนาํโรคพืช จะส่งผลให้มีตน้ทุนในการปลูกสับปะรดเพมิสูงขึนมาก เนืองจากหากสบัปะรดเป็นโรคพืช สบัปะรดจะไม่เจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตชา้มาก ส่งผลให้ตอ้งฉีดสารเคมีและอาหารเสริมพืชเพือเร่งการเจริญเติบโต และอาจรุกรามไปถึงจาํเป็นตอ้งหาแปลงปลูกสับปะรดใหม่เนืองจากพืนทีทีปลูกสับปะรดทีปลูกลงไปมีเชือโรคทีไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกสับปะรดอีกต่อไป ซึงจะเห็นไดว้า่การคดัเลือกหน่อพนัธ์ุสับปะรดมีความสาํคญัเป็นอย่างยงิ เนืองจากส่งผลต่อตน้ทุนในการเพาะปลูกสับปะรด โดยตวัอยา่งของหน่อพนัธุ์สบัปะรดทีใชใ้นการปลูกสามารถแสดงไดด้งัภาพที 2   
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  ภาพท ี2 ลกัษณะหน่อพนัธุ์สบัปะรด   1.3 การปลูกสับปะรด ในการปลูกสับปะรดนนั เกษตรกรในพืนทีจงัหวดัเพชรบุรีจะนิยมปลูกเป็นลกัษณะแถวคู่กนัไปทงัแปลงปลูก โดยพนืที 1 ไร่ สามารถปลูกสบัปะรดไดป้ระมาน 5,000 หน่อ ถา้ปลูกมากกวา่นีจะส่งผลใหส้บัปะรดไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที ส่งผลไปถึงขนาดของผลสับปะรดทีลูกจะมีขนาดเล็กตามไปดว้ย โดยลกัษณะของการปลูกสับปะรดสามารถแสดงไดด้งัภาพที 3             ภาพท ี3 แสดงลกัษณะของการปลูกสบัปะรด   1.4 การดูแลและบาํรุงสบัปะรด ในการปลูกสบัปะรดจาํเป็นตอ้งดูแลและบาํรุงตน้ตงัแต่เริมปลูกสบัปะรดไปจนถึงภายหลังการเก็บเกียวแลว้ โดยภายหลงัจากการปลูกหน่อสับปะรดแลว้ จาํเป็นใส่ปุ๋ยเพือช่วยให้หน่อพนัธุ์เจริญเติบโต หลงัจากนันจาํเป็นตอ้งฉีดพ่นยาเพือกาํจดัวชัพืชป้องกันไม่ให้เจริญโตขึนมาปกคลุมตน้สับปะรด จากนันฉีดปุ๋ ยช่วยตน้            แลว้หยอดผงถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์เพือบงัคบัให้ตน้สับปะรดออกดอกและผล เมือผลสับปะรดออกมาไดป้ระมาน           2 เดือนนับจากวนัทีหยอดผงถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ เกษตรกรก็จะใส่ปุ๋ยเพือช่วยให้ลูกสับปะรดเจริญเติบโต เมือลูกสับปะรดมีอายไุดป้ระมาน 3 เดือนนบัจากวนัทีหยอดผงถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบดจ์าํเป็นตอ้งใชเ้หล็กทุบปลายใหแ้บนแลว้แคะทีจุกสับปะรดเพือไม่ให้จุกสับปะรดมีขนาดใหญ่ จากนันใชก้ระดาษหนงัสือพิมพปิ์ดคลุมลูกสับปะรดเพือไม่ให้แดด
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ส่องลูกสับปะรดเพราะจะทาํให้ลูกสับปะรดไหม ้จะเห็นไดว้่ามีตน้ทุนและค่าใช้จ่ายเกิดขึนในทุกขนัตอนของการปลูกสับปะรด โดยตวัอยา่งการดูแลสบัปะรดก่อนการเก็บผลผลิตสามารถแสดงไดด้งัภาพที 4             ภาพท ี4 แสดงลกัษณะการดูแลสบัปะรดก่อนการเก็บเกียว   1.5 การเก็บเกียวผลสับปะรด เมือผลสับปะรดมีอายุประมาน 5 เ ดือนนับจากว ันทีหยอดผงถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์แลว้ก็จะสามารถเก็บเกียวผลผลิตได ้แต่ไม่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงจาํนวนเดือนเสมอไปเนืองจากการสุกของผลสับปะรดอาจจะขึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ย หากผลสับปะรดสุกก่อนจะครบ 5 เดือนก็สามารถเก็บเกียวผลได้เช่นกนั โดยลกัษณะของสับปะรดก่อนการเก็บเกียวสามารถแสดงไดด้งัภาพที 5            ภาพท ี5 แสดงลกัษณะของสับปะรดก่อนการเก็บเกียว   1.6 การจัดจาํหน่ายสับปะรด ในการจาํหน่ายผลสับปะรดนัน เกษตรกรมีทางเลือกในการจําหน่าย 2 ทาง คือ ทางเลือกที 1 จาํหน่ายให้กบัแผงรับซือสับปะรดทีตงัอยู่ในพืนทีเพาะปลูกโดยการจาํหน่ายให้กบัแผงรับซือสับปะรดนนั เกษตรกรจะไดร้าคาสับปะรดต่อกิโลกรัมตาํกว่าราคาทีโรงงานรับซือ แต่ก็มีขอ้ดีคือเกษตรกรไม่ตอ้งขนส่งสับปะรดไปยงั
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โรงงานเอง และทางเลือกที 2 เกษตรกรเก็บเกียวผลสับปะรดแลว้นาํไปจาํหน่ายยงัโรงงานแปรรูปสับปะรดโดยตรง การจาํหน่ายแบบนีเกษตรกรจาํเป็นตอ้งรับผิดชอบค่าขนส่งสับปะรดไปยงัโรงงานแปรรูปสับปะรดเอง แต่เกษตรกรก็สามารถจาํหน่ายไดร้าคาทีสูงกวา่การจาํหน่ายใหก้บัแผงรับซือสับปะรด โดยลกัษณะของแผงรับซือสับปะรดแสดงดงัภาพที 6           ภาพท ี6 แสดงลกัษณะของแผงรับซือสับปะรด   1.7 การจดัการพนืทีปลูกภายหลงัการเก็บเกียวผลผลิต ในการปลูกสับปะรด 1 ครังนนัตน้สบัปะรดจะมีอายไุดป้ระมาน 3-4 ปี เมือเก็บเกียวผลสับปะรดแลว้เกษตรกรจึงตอ้งตดัตน้สับปะรดเดิมทีออกผลแลว้ออกเพือให้สับปะรดสามารถขยายพนัธ์ุโดยการแตกหน่อได ้ ผลและวจิารณ์ผล  งานวิจยันีทาํการศึกษาประชากรผูป้ลูกสับปะรดจาํนวน 30 คน ซึงมีพนืทีเพาะปลูกทงัหมด 1,500 ไร่ แต่ในการวเิคราะห์ตน้ทุนผูว้จิยัดาํเนินการเปรียบเทียบขอ้มูลเป็นหน่วย 1 ไร่และ 10 ไร่ ดงัแสดงต่อไปนี  2.1 การเลือกพืนทีในการปลูกสับปะรด มีตน้ทุนเกิดขึนดงัแสดงในตารางที 2 ตารางท ี2 ตน้ทุนในการเลือกพนืทีปลูก รายการตน้ทุนในการเลือกพนืทีปลูก ตน้ทุนทีเกิดขึน 1.ค่าโทรศพัท ์ 300 บาท/1 แปลงปลูก 2.ค่านาํมนัในการเดินทาง 1,000 บาท/1 แปลงปลูก 
3.ค่าเช่าทีดินสาํหรับปลูกสบัปะรด 500 บาท/ไร่/1ปี 5,000 บาท/10ไร่/1ปี ตน้ทุนรวม 6,300 บาท/10ไร่/1ปี      
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 2.2 การจดัหาและคดัเลือกหน่อพนัธุ์สบัปะรดสาํหรับใชเ้พาะปลูกแสดงในตารางที 3 ตารางท ี3 ตน้ทุนในการจดัหาหน่อพนัธ์ุสบัปะรด รายการตน้ทุนในการจดัหาหน่อพนัธ์ุสบัปะรด ตน้ทุนทีเกิดขึน 
1.ค่าหน่อพนัธุ์สับปะรด 1.50 บาท/หน่อ 7,500 บาท/ไร่ (พนืที 1 ไร่ปลูกได ้5,000 หน่อ) 75,000 บาท/ 10 ไร่ 2.ค่ายาฉีดกนัเน่าหน่อพนัธุ ์ 1,300 บาท/ครงั 3.ค่าขนส่งหน่อพนัธุ ์ 3,000 บาท/เทียว 4.ค่าแรงงาน 300 บาท/คน/วนั จาํนวน 5 คน 1,500 บาท ตน้ทุนรวม 80,800 บาท/ 10 ไร่   2.3 การปลูกสบัปะรดแสดงในตารางที 4 ตารางท ี4 ตน้ทุนในการปลูกสบัปะรด รายการตน้ทุนในการปลูกสบัปะรด ตน้ทุนทีเกิดขึน 1.ค่ารถไถปรับหนา้ดินครงัที 1 800 บาท/ชวัโมง จาํนวน 20 ชวัโมง/10ไร่ 16,000 บาท 2.ค่ารถไถปรับหนา้ดินครงัที 2 800 บาท/ชวัโมง จาํนวน 8 ชวัโมง/10ไร่ 6,400 บาท 3.ค่าแรงงาน 300 บาท/คน/วนั จาํนวน 14 คน/10ไร่ 4,200 บาท ตน้ทุนรวม 26,600 บาท   2.4 การดูแลและบาํรุงสบัปะรดแสดงในตารางที 5 ตารางท ี5 ตน้ทุนในการดูแลและบาํรุงสบัปะรด รายการตน้ทุนในการดูแลและบาํรุงสับปะรด ตน้ทุนทีเกิดขึน 1.ค่าปุ๋ยเคมี 36,000 บาท/10ไร่ 2.ค่ายาปราบศตัรูพืชและกาํจดัวชัพืช 22,000 บาท/10ไร่ 3.ค่าแรงงาน 300 บาท/คน/วนั จาํนวน 75 คน/10ไร่ 22,500 บาท 4.ค่าผงถ่านเร่งการออกผล 5,000 บาท 5.ค่ากระดาษสาํหรบัคลุมลูกสบัปะรด 10,000 บาท ตน้ทุนรวม 95,500 บาท   2.5 การเก็บเกียวผลผลิตสบัปะรดแสดงในตารางที 6 ตารางท ี6 ตน้ทุนในการเกบ็เกียวผลผลิตสบัปะรด รายการตน้ทุนในการเก็บเกียวผลผลิตสับปะรด ตน้ทุนทีเกิดขึน 1.ค่าแรงงาน 3,500 บาท/10ตนั 2.ค่านาํมนัรับส่งคนงาน 500/ครัง ตน้ทุนรวม 4,000 บาท 
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 2.6 การจดัจาํหน่ายสบัปะรดแสดงในตารางที 7 ตารางท ี7 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายสบัปะรด 
รายการตน้ทุนในการจาํหน่ายสบัปะรด ตน้ทุนทีเกิดขึนในการจาํหน่ายสับปะรดใหแ้ผงรับซือสับปะรด ตน้ทุนทีเกิดขึนในการจาํหน่ายสับปะรดใหโ้รงงานแปรรูปสบัปะรด 1.ค่ารถขนส่ง - 3,500 บาท/10ตนั 2.ค่านาํมนั 500 2,000 บาท/10ตนั   2.7 การจดัการพนืทีปลูกภายหลงัการเก็บเกียวผลผลิตแสดงในตารางที 8 ตารางท ี8 ตน้ทุนในการจดัการพนืทีปลูกภายหลงัการเก็บเกียวผลผลิต รายการตน้ทุนในการจดัการพนืทีปลูกภายหลงัการเก็บเกียวผลผลิต ตน้ทุนทีเกิดขึน 1.ค่าแรงงาน 6,000 บาท/10ไร่ 2.ค่านาํมนัรับส่งคนงาน 500/ครัง ตน้ทุนรวม 6,500 บาท/10ไร่  สรุปผลการวจิัย  จะเห็นไดว้า่ในการปลูกสับปะรดแต่ละครังมีตน้ทุนต่าง ๆ  เกิดขึนมากมาย ในงานวิจยันีผูว้ิจยัไดร้วบรวมตน้ทุนทีเกิดขึนในแต่ละกระบวนการ ต่อไปนีผูว้จิยัจะขอสรุปตน้ทุนและผลตอนแทนทีเกษตรกรไดรั้บจากการปลูกสับปะรด 10 ไร่ และเปรียบการจดัจาํหน่ายสับปะรดว่าจาํหน่ายโดยช่องทางใดจึงจะทาํให้เกษตรกรไดรั้บผลตอบแทนสูงกว่า ผูว้ิจยัจะขออธิบายก่อนว่าโดยประมานแลว้การปลูกสับปะรด 10 ไร่จะให้ผลผลิตประมาน 50 ตนั และจะขอสรุปตน้ทุนดงันี ในการปลูกสับปะรด 10 ไร่ ถา้เกษตรกรจาํหน่ายใหก้บัแผงรับซือสับปะรดจะมีตน้ทุนทงัหมดเท่ากบั 230,200 บาท หากเกษตรกรจาํหน่ายใหก้บัโรงงานแปรรูปสับปะรดโดยตรงจะมีตน้ทุนเกิดขึนทงัหมด 243,700 บาท และผลตอบแทนทีเกษตรกรไดรั้บหากจาํหน่ายให้กับแผงรับซือสับปะรดซึงราคารับซือของแผงรับซือสับปะรดจะตาํกว่าราคารับซือของโรงงานแปรรูปสับปะรดประมาน 1 บาทต่อกิโลกรัม ดงันนัในการปลูกสับปะรด 10 ไร่ เกษตรกรจะสามารถเก็บเกียวผลผลิตไดป้ระมาน       50 ตนั หรือ 50,000 กิโลกรัม ทีราคารับซือของแผงรับซือสับปะรดประมาน 8.50 บาทโดยเฉลีย เมือเกษตรกรจาํหน่ายผลสับปะรดให้แผงรับซือสับปะรดจะไดรั้บผลตอบแทนประมาน 425,000 บาท แต่ถา้เกษตรกรจาํหน่ายใหก้บัโรงงานแปรรูปสับปะรดโดยตรง เกษตรกรจะไดรั้บผลตอบแทนประมาน 485,000 บาท จะเห็นไดว้า่การทีเกษตรกรจาํหน่ายใหโ้รงงานแปรรูปสบัปะรดโดยตรงมีตน้ทุนสูงกวา่การจาํหน่ายใหก้บัแผงรับซือสับปะรด 13,500 บาท อนัเนืองมาจากมีตน้ทุนในการขนส่งสับปะรดไปยงัโรงงานแปรรูปสบัปะรดทีสูง แต่ไดรั้บผลตอบแทนสูงกว่าการจาํหน่ายใหก้บัแผงรับซือสับปะรดถึง 60,000 บาท จึงสามารถสรุปได้ว่าเกษตรกรควรจําหน่ายสับปะรดให้กับโรงงานแปรรูปสับปะรดโดยตรงเนืองจากได้รับผลตอบแทนทีสูงกวา่การจาํหน่ายสบัปะรดให้กบัแผงรับซือสับปะรด  เอกสารอ้างองิ เกษสุดา ศรีวงค์. . การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกสับปะรดของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกร อาํเภอเมืองและอาํเภอแจ้ห่ม จังหวดัลาํปาง. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   175 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
  

เบญจมาศ อ่อนเจริญ. . ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกสับปะรดแซมสวนยาง อาํเภอป่าบอน จังหวดัพทัลุง.  วิ ท ย า นิ พ น ธ์ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ม ห า บัณ ฑิ ต . ส า ข า วิช า ก า ร จัด ก า ร ธุ ร กิ จ เ ก ษ ตร . ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศา สต ร์ . มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย. 2543. การจําแนกชนิดและการกระจายของปลาวยัอ่อนในป่าชายเลน อาํเภอสิเกา จังหวดัตรัง.   วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. มัทนา มากแยม้, ปทุมพร สุขยิง, นพวรรณ หลากสิน, วิทยา แยม้นุ่น, พรทิพย ์แก่งทุกทาง, ผกามาศ เกศศรี, ภูมิพงษ์               พร้อมพนัธ์ และสาวิตรี เรืองเดช. 2541. ผลิตภณัฑ์จากมนัสําปะหลงั. คู่มือส่งเสริมการเกษตรที 43. แหล่งทีมา:  http:// WWW.ku.ac.th/agri/com/com.htm, 27 มีนาคม 2541.      วรรณวิลัย ไชยสาร. 2550. การเผาซินเตอร์แบบสองระยะของเซรามิกแบเรียมไทเทเนต. วารสารวิทย าศ าสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 3(2): 149–158. สัมพนัธ์ เกตุชู, มณฑา ชะเลิศเพ็ชร, พันธ์ศักดิ อินทรวงศ์ และอาพา ขาประเสริฐ. . การพฒันาเทคโนโลยีการ                     เพิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดเพือบริโภคผลสดภาคใตต้อนล่าง. รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่งชาติ  ครังท ี   : พลงังานทดแทนและความมนัคงทางอาหารเพอืมนุษยชาติ ระหวา่งวนัที -  กรกฎาคม   (หน้า - ). อุบลราชธานี: โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชนัแนล. สุธน ตงัทววีวิฒัน์ และบุญลอ้ม ชีวะอิสระกลุ. 2533. การใชเ้มลด็ทานตะวนัเป็นแหล่งโปรตีนและพลงังานในอาหาร        สัตวปี์ก. รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังท ี28 (สาขาสัตวแพทยแ์ละประมง).  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ: 47-59.   Gensemer, R.W. 1991. The effects of pH and aluminum on the growth of the acidoplilic diatom Asterionella  ralfsii var. americana. Limnology and Oceanography 36(1): 123–131. Henderson, S. 1978. An evaluation of the filter feeding fishes, Silver and bighead Carp, for Water quality improvement, pp. 121-136.  In R.O. Smitherman, W.L. Shelton and J.H.  Grover, eds. Symposium on The Culture of Exotic Fishes. American Fisheries Society, Auburn University, Alabana.             
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ศักยภาพของวสัดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมนําตาลทรายสําหรับผลิตปุ๋ ยอนิทรีย์และผลของการใช้ปุ๋ ยอนิทรีย์ทมีีต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธ์ุปทุมธานี  Potentials of Sugar  Industr ial By-products as an Organic Fer tilizer  and Effects of Its use on Growth Performance of Rice (Pathum Thani 1)   อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ * ธนวดี พรหมจนัทร์ , ฐิตินนัท ์วรรณา  และปภสัรา สกัการะ   Auraiwan Isuwan1*, Thanawadee Promchan1, Thitinan Wanna 1 and Papassara Sakkara 1  บทคัดย่อ   การทดลองมีวตัถุประสงคเ์พือ (1) ศึกษาอตัราส่วนทีเหมาะสมของการใช้วสัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมนาํตาลในการผลิตปุ๋ยอินทรียค์ุณภาพสูงและ (2) เพอืศึกษาผลของการใชปุ๋้ยอินทรียข์า้งตน้ทีมีต่อการเจริญเติบโตของขา้วพนัธ์ุปทุมธานี  ทีปลูกในชุดดินสรรพยา ผลการศึกษา พบวา่ สัดส่วนทีเหมาะสม คือ ส่วนผสมทีมีกากตะกอนออ้ย 100  กิโลกรัม ปุ๋ยนม  ลิตร มูลววัสด  กิโลกรัม ขีเถา้ชานออ้ย  กิโลกรัม และปุ๋ ยเคมี ( - - ) .  กิโลกรัม สาํหรับการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรียสู์ตรดงักล่าวทีมีต่อลกัษณะการเจริญเติบโตของขา้วทีปลูกในชุดดินสรรพยา วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (completely randomized block design) มี  ซาํ และ 5 ตาํรับการทดลอง ไดแ้ก่ (1) การไม่ใส่ปุ๋ ยเคมีและไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(T1) (2) การใส่ปุ๋ ยอินทรียใ์นอตัรา 200 กก./ไร่ (มีธาตุอาหารหลกัเท่ากบั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ซึงเป็นอตัราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน) (T2) (3) ใส่ปุ๋ ยเคมีให้มีธาตุอาหารหลกัเท่ากบั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ (T3) 4) ใส่ปุ๋ยอินทรียอ์ตัรา 100 กิโลกรัม/ไร่ (มีธาตุอาหารหลกัเท่ากบั 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม  N-P2O5-K2O/ ไร่) ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอตัรา 2.05-3.93.0-30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ ไร่ (T4) และ 5) การใส่ปุ๋ยเคมีในอตัราทีแนะนาํให้ใส่ตามค่าวเิคราะห์ดินสาํหรับขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง (มีธาตุอาหารหลกัเท่ากบั 8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ ไร่)  (T5) ผลการทดลอง พบว่า การจดัการปุ๋ยตามตาํรับการทดลอง T4 (ใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ ยเคมี) ทาํให้ขา้วมีความสูงและจํานวนตน้ต่อกอไม่แตกต่าง (p>0.05) กบัตาํรับการทดลอง T5 สรุปไดว้า่ วสัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอตุสาหกรรมนาํตาลมีศกัยภาพสาํหรับใชใ้นการผลิตปุ๋ ยอินทรียคุ์ณภาพสูง (ปุ๋ยหมกั) และเมือใชปุ๋้ยอินทรียด์ังกล่าวร่วมกบัปุ๋ยเคมียิงส่งผลให้ขา้วมีการเจริญเติบโตดีและสามารถช่วยลดการใชปุ้๋ ยเคมีไดถึ้งร้อยละ       คาํสําคญั: ปุ๋ยอินทรีย ์กากตะกอนออ้ย ขา้วพนัธุ์ปทุมธานี          
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ABSTRACT   An experiment aimed ( 1)  to determine an optimal ratio of using sugar industrial by- products to produce high quality organic fertilizers and ( 2)  to determine effects of its use on growth performance of Pathum Thani 1 rice grown on Sappaya soil series was conducted.  Results showed that the optimal ratio was a mixture of 100 kg filter cakes, 10 L milk fertilizer, 10 kg fresh cattle manure, 10 kg bagasse ash and 3. 2 kg 18- 46-0 chemical fertilizer.  For the study on effects of using this organic fertilizer on growth performance of rice, a randomized block design with 4 replications was used.  Five fertilizer treatments included:  1)  No application of any fertilizers ( T1) , 2)  application of organic fertilizer at a rate of 200 kg/rai, equivalent to 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai, a site-specific fertilizer recommendation (T2) , 3)  application of chemical fertilizers at a rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T3), 4) a combination of 100 kg/rai organic fertilizer and chemical fertilizer to get a final rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T4) , and 5) application of chemical fertilizers based on a general fertilizer recommendation for growing non-photoperiod sensitivity rice verities (8.0-1.7-3.0 kg N-P2O5-K2O/rai) (T5). Results showed that plant heights and tiller numbers of rice from T4 did not differ (p>0.05) from those from T5.  In conclusion, sugar industrial by-products have high potentials for use to produce high- quality organic fertilizers (compost) .  Moreover, combined use of this organic fertilizer and chemical fertilizers can well support growth of rice and help reducing use of chemical fertilizers by 50%.  Keywords: Organic fertilizer, Sugarcane filter cake, Pathum Thani 1                คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ. ชะอาํ จ. เพชรบุรี 76120 1Faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn University, Petchaburi IT Campus, Cha-Am, Petchaburi, 76120, Thailand  *Corresponding author: Tel. 085-948-2926   E-mail address: isuwan_a@silpakorn.ed
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บทนํา ขา้วนบัเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึงทีมีความสําคญัของประเทศไทย ในปี พ.ศ.  ประเทศไทยมีพนืทีปลูกขา้วประมาณ .  ลา้นไร่ ให้ผลผลิตเฉลีย  กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี พ.ศ.  ซึงมีผลผลิตเฉลีย  กิโลกรัมต่อไร่ เป็นทีน่าสังเกตว่าตน้ทุนเฉลียในการผลิตขา้วของประเทศไทยเพิมสูงขึนทุกปี ปัจจุบันตน้ทุนการผลิตขา้วอยู่ในช่วง                8,834- ,  บาทต่อตนั ในขณะทีเกษตรกรสามารถขายขา้วไดป้ระมาณ , - ,  บาทต่อตนั (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)   การทาํนาของเกษตรกรในปัจจุบนัประสบปัญหาต่าง ๆ  มากมาย โดยเฉพาะอยา่งยงิ ตน้ทุนการผลิตทีเพิมสูงขึนซึงส่วนหนึงมาจากตน้ทุนค่าปุ๋ยเคมีทีเพิมขึนมาก ดงันนั การลดตน้ทุนการผลิตโดยการใชว้สัดุเหลือใชจ้ากภาคเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมเกษตรทีมีคุณค่าทางธาตุอาหารสูงมาทดแทนปุ๋ยเคมีหรือการใชร่้วมกบัปุ๋ ยเคมีเป็นแนวทางหนึงทีมีผลในเชิงประจกัษใ์นการเพมิประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยและลดตน้ทุนการผลิตของพืชเศรษฐกิจ (Thongjoo et al., ) ปุ๋ ยอินทรีย์สามารถช่วยดูดซับธาตุอาหารพืชทีปลดปล่อยจากปุ๋ ยเคมีและค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชเหล่านนัให้กบัตน้พืช (ยงยทุธ และคณะ, ) ส่งผลใหพื้ช เช่น ขา้ว มีผลผลิตต่อไร่สูงกวา่การใส่ปุ๋ยเคมีเพยีงอยา่งเดียว (ประเสริฐ และคณะ, 2542; กรรณิกา และคณะ,  และ อุไรวรรณ, ก)  กากตะกอนออ้ย (filter cake) เป็นผลพลอยได ้(by products) จากอตุสาหกรรมออ้ยและนาํตาล สมพงษ ์(2530) ระบุวา่ การใชอ้อ้ย 1 ตนั เพือผลิตนาํตาลทรายจะไดก้ากตะกอนออ้ยประมาณ 60 กิโลกรัม ดงันนั ในหนึงปีจะมีกากตะกอนออ้ยในประเทศไทยประมาณ 3,540 ลา้นตนั ซึงจะเห็นไดว้า่เป็นปริมาณทีมากและกลายเป็นปัญหาในการจดัการ อยา่งไรก็ตาม กากตะกอนออ้ยมคุณสมบัติทีเอือต่อการปรับปรุงดิน เช่น ช่วยทาํให้ดินร่วนซุยซึงส่งผลให้รากพืชสามารถแผ่ขยายและชอนไชไปหาแร่ธาตุอาหารไดง่้ายขึน (สุธีรา, 2550) มนตรี และคณะ ( ) รายงานว่า การใช้วสัดุอินทรียจ์ากโรงงานนาํตาลร่วมกบัปุ๋ ยเคมีในระบบการผลิตขา้วสามารถช่วยลดการใชปุ้๋ ยเคมีได ้ -  เปอร์เซ็นต ์ การศึกษาในครังนีจึงมีวตัถุประสงคเ์พอืหาอตัราส่วนทีเหมาะสมของวสัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมนาํตาลในการผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละศึกษาผลของปุ๋ยอินทรียที์ไดที้มีต่อการเจริญเติบโตของขา้ว  วธิีดําเนินการวจิัย 1.สถานททีดลองและสมบัตขิองวสัดุพลอยได้จากโรงงานอตุสาหกรรมนําตาลทราย ดําเนินการศึกษาเพือหาสูตรปุ๋ ยอินทรีย์ (ปุ๋ ยหมัก) ทีเหมาะสม ทีฟาร์มสาธิตของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ิจัยไดรั้บการสนับสนุนวสัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมนาํตาลทราย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ประกอบดว้ย ขีเถา้ชานออ้ย (ash) และกากตะกอนออ้ย (filter cake) ซึงมีสมบตัิทางเคมีดงัแสดงในตารางที 1         
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ตารางท ี1 ผลวเิคราะห์ผลพลอยไดจ้ากโรงงานอตุสาหกรรมนาํตาลทราย รายการวเิคราะห์ กากตะกอนออ้ย ขีเถา้ชานออ้ย ความเป็นกรด-ด่าง (pH 1:2) 8.02 9.01 ค่าการนาํไฟฟ้า (EC 1:10; dS/m) 1.23 0.51 ไนโตรเจนทงัหมด (Total N; %) 2.22 0.17 ฟอสเฟตทงัหมด (Total P2O5; %) 3.27 0.44 โพแทชทงัหมด (Total K2O; %) 0.68 1.00 แคลเซียมทงัหมด (Total Ca; %) 1.23 0.13 แมกนีเซียมทงัหมด (Total Mg; %) 0.11 0.08  2.การตงักองและการดูแลกองปุ๋ยหมกั            นาํวสัดุและปุ๋ ยเคมีแต่ละชนิดมาผสมคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัตามอตัราส่วนในตารางที  โดยมีการปรับความชืนดว้ยนาํใหอ้ยูใ่นระดบั  เปอร์เซ็นต ์ซึงเป็นระดบัความชืนทีเหมาะสมสาํหรับทาํปุ๋ ยหมกั (ปรารถนา, 2552) ตงักองปุ๋ยหมกัให้มีขนาด 1 × 1.5 × 1 เมตร ทาํการกลบักองทุก  วนั ทุกครังทีมีการกลบักองปุ๋ยจะมีการใหน้าํและคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัและตงักองให้มีขนาดความสูงและความกวา้งเท่าเดิม ส่วนความยาวอาจลดลงตามระยะเวลาการย่อยสลาย ใชเ้วลาในการหมกันาน  เดือน  ตารางท ี  รายละเอียดส่วนผสมสาํหรับทาํปุ๋ ยหมกั    ตาํหรับทดลอง ปริมาณทีใชผ้สม กากตะกอนออ้ย (FC)1/ ปุ๋ยนม (DM) 2/ เถา้ (A) 1/ มูลโค (CM) 1/ 18-46-0 (DAP) 1/ T1 = FC100+DM10+A10+CM10+DAP1.6 100 1 10 10 1.6 T2 = FC100+DM10+A20+CM10+DAP1.6 100 1 20 10 1.6 T3 = FC100+DM10+A10+CM10+DAP3.2 100 1 10 10 3.2 T4 = FC100+DM10+A20+CM10+DAP3.2 100 1 20 10 3.2 T5 = FC100+DM20+A10+CM20+DAP1.6 100 2 10 20 1.6 T6 = FC100+DM20+A20+CM20+DAP1.6 100 2 20 20 1.6 T7 = FC100+DM20+A10+CM20+DAP3.2 100 2 10 20 3.2 T8 = FC100+DM20+A20+CM20+DAP3.2 100 2 20 20 3.2 หมายเหตุ: 1/ = หน่วยเป็นกิโลกรัม 2/ = หน่วยเป็นลิตร  3.การเกบ็ข้อมูล และวเิคราะห์มาตรฐานปุ๋ยอนิทรีย์ สุ่มเก็บตวัอย่างปุ๋ ยอินทรียห์ลงัการย่อยสลายสมบูรณ์ในทุกตาํรับสําหรับใชใ้นวิเคราะห์สมบติัต่าง ๆ ของปุ๋ย ประเมินคุณภาพของปุ๋ยหมกัโดยใชม้าตรฐานปุ๋ยอินทรียข์องกรมวชิาการเกษตร (2548)   
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4. การทดสอบศักยภาพของปุ๋ยอนิทรีย์ต่อการเจริญเตบิโตของข้าว .  สถานทีศึกษาทดลอง สมบติัของดินก่อนการทดลอง และสมบติัของปุ๋ ยอินทรีย ์ทดสอบศกัยภาพของปุ๋ ยอินทรียที์ไดใ้นแปลงนาของเกษตรกร ตาํบลถาํรงค์ อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี ซึงเป็นชุดดินสรรพยา (Fine-Loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Aquic Ustifluvents) (กรมพฒันาทีดิน, 2548) ก่อนการทดลอง ทาํหารสุ่มเก็บตวัอยา่งดินสาํหรับใชใ้นการวิเคราะห์สมบตัิทางเคมีของดิน จากนนันาํขอ้มูลมาใชใ้นการคาํนวณความตอ้งการธาตุอาหารหลกัของขา้วโดยใชโ้ปรแกรม Sim Rice (http://oss101.ldd.go.th) สมบติัทางเคมีของดินก่อนการทดลองและการแปลผลแสดงในตารางที 3 โดยดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) .  มีไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ก่อนการทดลองเท่ากบั .  เปอร์เซ็นต ์ .  มก./กก. และ .  มก./กก. ตามลาํดบั และอตัราการใส่ปุ๋ยทีคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั .  กิโลกรัม N/ไร่ .  กิโลกรัม P2O /ไร่ และ .  กิโลกรัม K2O/ไร่ ตารางท ี3 Chemical properties of soil prior to commencing the experiment. Soil properties Methods  Units Analyzed value Interpretation pH McLean (1982) - 6.82 low acid Electrical conductivity  Jackson (1958) dS m-1 0.80 not salty Organic matter Walkley (1947); FAO (1974) % 0.82 very low Total nitrogen Bremner and Mulvaney (1982) % 0.04 very low 
Available phosphorus  Bray and Kurtz (1945) mg kg-1 184.55 very high Exchangeable potassium Peech et al. (1947) mg kg-1 57.75 very low Exchangeable calcium Peech et al. (1947) mg kg-1 820.43 high Exchangeable magnesium Peech et al. (1947) mg kg-1 145.15 medium  .  การวางแผนการทดลอง และตาํรับการทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล๊อค (completely randomized block design, RCBD) มี 4 ซาํ และ 5 ตาํรับ ดงันี ตาํรับที  1 ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ยอินทรีย ์(T1)  ตาํรับที 2 ใส่ปุ๋ ยอินทรียอ์ตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ มีธาตุอาหารหลกั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T2)  ตาํรับที  3 ใส่ปุ๋ยเคมีมีธาตุอาหารหลกั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T3)  ตาํรับที  4 ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์มีธาตุอาหารหลกั 2.05-3.93-0.3  กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมี มีธาตุอาหารหลกั 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T4) ตาํรับที  5 ใส่ปุ๋ ยเคมีในอตัราทีแนะนาํให้ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดินสาํหรับขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง มีธาตุอาหารหลกั 8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T5) โดยปุ๋ยอินทรียที์ผา่นเกณฑม์าตรฐานและนาํมาใชใ้นการศึกษานีไดเ้ป็นปุ๋ ยอินทรียสู์ตรทีมีกากตะกอนออ้ย 100  กิโลกรัม ปุ๋ ยนม  ลิตร มูลววั  กิโลกรัม ขีเถา้ชานออ้ย  กิโลกรัม และปุ๋ ยเคมี ( - - ) .  กิโลกรัม .  การปลูกและการดูแลขา้ว 
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ปลูกขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  เตรียมดินโดยการไถ และทาํแปลงย่อยขนาด  X  เมตร ยา้ยปลูกตน้กลา้ขา้วทีอาย ุ  วนั โดยการปักดาํกอละ  ตน้ แต่ละกอห่างกนั  เซนติเมตร ในตาํรับทีใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ใหด้าํเนินการคลุกเคลา้ปุ๋ยอินทรียก์บัดินก่อนการปักดาํขา้ว 7 วนั ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่  ครัง ครังแรกใส่เมือขา้วมีอาย ุ  วนั หลงัการยา้ยปลูก โดยใชปุ้๋ ยสูตร 16-20-0, 46-0-0 และ 0-0-60 เป็นแหล่งธาตุอาหารหลกั ซึงในระยะนีขา้วจะได้รับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเท่ากับ 50, 100 และ 100 เปอร์เซ็นต์ของธาตุอาหารหลกัทีกาํหนดในแต่ละตาํรับ ตามลาํดบั ส่วนการใส่ปุ๋ยในครังที 2 ใชปุ๋้ยสูตร 46-0-0 โดยใส่เมือขา้วอยูใ่นระยะแตกกอหรือเมือตน้ขา้วอายไุด ้  วนั หลงัการยา้ยปลูก กาํจดัวชัพืชโดยการถอนก่อนการใส่ปุ๋ยเคมี 1 วนั 4.4 เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของขา้ว          เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตด้านความสูง และจาํนวนตน้ต่อกอเมือขา้วอายุ 30,  และ 70 วนั บันทึกจาํนวน             ตน้ต่อกอ  4.5 วเิคราะห์ทางสถิติ  วเิคราะห์ทางสถิติโดยวธีิวเิคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลียโดยใชว้ธีิ Duncan’s New Multiple Range Test  ผลและวจิารณ์ผล  สัดส่วนการใชว้สัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมนาํตาลในการผลิตปุ๋ ยอินทรียคุ์ณภาพสูงทีเหมาะสม คือ กากตะกอนออ้ย 100  กิโลกรัม (0.2 บาทต่อกิโลกรัม) ปุ๋ยนม  ลิตร (2 บาทต่อลิตร) มูลววัสด  กิโลกรัม (0.50 บาทต่อกิโลกรัม) ขีเถา้ชานออ้ย  กิโลกรัม (0.2 บาทต่อกิโลกรัม) และปุ๋ยเคมี ( - - ) .  กิโลกรัม (21.5 บาทต่อกิโลกรัม) ดงันนั ตน้ทุนต่อหน่วยในการผลิตปุ๋ ยอินทรียเ์ท่ากบั 1.20 บาทต่อกิโลกรัม สมบตัิทางกายภาพและทางเคมีของปุ๋ ยอินทรีย์และค่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรียแ์สดงในตารางที 4 ตารางท ี4 ผลการวเิคราะห์ปุ๋ยอินทรียช์นิดผง รายการทีวเิคราะห์ ค่าทีวเิคราะห์ได ้ มาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย ์ ผลสรุป ค่าความเป็นกรด-ด่าง (3:50) 6.93 - -  ค่าการนาํไฟฟ้า (1:10, dS/m) 6.50 ไม่เกิน  dS/m  โซเดียม (%) 0.019 ไม่เกินร้อยละ  โดยนาํหนกั  ปริมาณอินทรียวตัถุ (%) 23.13 ไม่ตาํกวา่ร้อยละ  ของนาํหนกั  ปริมาณอินทรียค์าร์บอน (%) 13.42 - - อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 6.53 ไม่เกิน  : 1  ความชืนโดยนาํหนกั (%) 27.47 ไม่เกินร้อยละ  ของนาํหนกั  การยอ่ยสลายของปุ๋ยอินทรีย ์(%) 89.45 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ   ไนโตรเจนทงัหมด (%) 2.05 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ .  ของนาํหนกั  ฟอสเฟตทงัหมด (%) 3.93 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ .  ของนาํหนกั  โพแทสทงัหมด (%) 0.3 ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ .  ของนาํหนกั  แคลเซียมทีแลกเปลียนได ้(%) 18.23 - - แมกนีเซียมทีแลกเปลียนได ้(%) 8.95 - - ลกัษณะปุ๋ ยอินทรีย ์ ผง - - 
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สีของปุ๋ยอินทรีย ์ ดาํ - - ขนาดปุ๋ย ไม่เกิน .  x 12.5 มิลลิเมตร (%) 100 ไม่เกิน .  x 12.5 มิลลิเมตร  หินและกรวด ขนาด ตงัแต่  มิลลิเมตร (%) ไม่พบ ไม่เกินร้อยละ  ของนาํหนกั  พลาสติก แกว้ วสัดุมีคม และโลหะอืนๆ (%) ไม่พบ ตอ้งไม่พบ   หมายเหตุ:      = ผา่นเกณฑม์าตรฐาน   = ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน  ความสูงและจาํนวนตน้ต่อกอของตน้ขา้วทีไดรั้บการจดัการปุ๋ยรูปแบบทีแตกต่างกนัแสดงในตารางที 5 ผลการทดลอง พบวา่ ขา้วทีอาย ุ30 วนั (ไดรั้บปุ๋ ยครังแรก) มีความสูงและจาํนวนตน้ต่อกอไม่แตกต่างกนั (p>0.05) โดยมีค่าอยู่ในช่วง 31-34 เซนติเมตร และ 8.4-11.7 ตน้ต่อกอ ทงันีเกิดจากการทีขา้วยงัไม่ไดรั้บปุ๋ย ดงันัน การเจริญเติบโตของขา้วในช่วงนีมีผลมาจากการใชธ้าตุอาหารทีมีอยูเ่ดิมในดินเป็นหลกั  อยา่งไรก็ตาม หลงัจากทีขา้วไดรั้บปุ๋ ยครังแรกและครังที 2 ผลการทดลอง พบวา่ ขา้วในตาํรับที 5 มีความสูงและจาํนวนตน้ต่อกอทงั 2 ช่วงอายุ (5  และ 70 วนั) สูงทีสุด (p<0.05) โดยเฉพาะอย่างยิงช่วงสุดทา้ยของการเจริญเติบโตทางดา้นลาํตน้และใบคือช่วงอาย ุ70 วนั (ยงยทุธ และคณะ, 2551) การใส่ปุ๋ ยตามตาํรับที 5 มีค่าความสูงของตน้ขา้วสูงกวา่ (p<0.05) ขา้วในตาํรับอืน ๆ จํานวนตน้ต่อกอของขา้วทีได้รับการใส่ปุ๋ ยมีค่าไม่แตกต่างกัน (ตาํรับที - ) แต่มากกว่า (p<0.05) ขา้วทีไม่ไดรั้บปุ๋ยในตาํรับที 1 ธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุทีมีความสาํคญัต่อการเจริญเติบโตช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโตทางใบและลาํตน้ เป็นธาตุทีส่งเสริมการแตกกอแตกแขนงและเพิมความสูงของตน้ขา้ว (ยงยุทธ และคณะ, 2551) ดังนัน ข้าวทีได้รับปุ๋ยไนโตรเจนสูงในระยะตังตัวจนถึงแตกกอจะมีความสูงและจํานวนต้นต่อกอมากขึน (Dobermann and Fairhurst, 1999, 2000; Yoshida, 1981) และสอดคล้องกับนันทนา และคณะ (2553) และ อุไรวรรณ (2557ข) ทีรายงานวา่ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพมิขึนจะทาํใหก้ารแตกกอและความสูงของขา้วเพมิขึน  ตารางท ี5 การเจริญเติบโตของขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 เมือไดรั้บปุ๋ ยในรูปแบบต่าง ๆ กนั 
ตาํรับ ความสูงของตน้ขา้ว (เซนติเมตร)  จาํนวนตน้ตอ่กอ  30 วนั     วนั  วนั  30 วนั วนั  วนั T1 31 38c 56c  8.4 9.9d 10.5c T2 34 40abc 67b  8.8 11.0cd 13.6ab T3 30 43ab 67b  10.0 13.8ab 14.9ab T4 33 42abc 68b  11.7 13.6abc 14.6ab T5 34 44a 75a  10.1 15.2a 16.1a %CV 9.54 6.8 5.95  19.37 13.23 13.22 F-test ns * **  ns ** **  หมายเหตุ:  ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ   * มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05)   **  มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัยงิ (p<0.01)   ค่าเฉลียทีกาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนัในคอลมัน์เดียวกนัมีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)   
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สรุปผลการวจิัย  จากการศึกษาศกัยภาพของวสัดุพลอยไดจ้ากโรงงานอตุสาหกรรมนาํตาลทรายสาํหรับผลิตปุ๋ ยอินทรียแ์ละผลของการใชปุ้๋ ยอินทรียที์มีต่อการเจริญเติบโตของขา้วพนัธุ์ปทุมธานี  สรุปไดว้า่ ส่วนผสมทีเหมาะสมสาํหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์คือ กากตะกอนออ้ย 100 กิโลกรัม ปุ๋ยนม 10 ลิตร ขีเถา้ชานออ้ย 10 กิโลกรัม มูลววัสด 10 กิโลกรัม และปุ๋ ยเคมีสูตร 18-46-0 จาํนวน 3.2 กิโลกรัม และการใชปุ๋้ยอินทรียสู์ตรดงักล่าวในอตัรา  กิโลกรัมร่วมกบัปุ๋ยเคมีใหไ้ดธ้าตุอาหารพชืเท่ากบั . - . - . 0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ทาํใหข้า้วพนัธุ์ปทุมธานี  ทีปลูกในชุดดินสรรพยา มีการเจริญเติบโตดีและสามารถช่วยลดการใชปุ้๋ ยเคมีลงได ้  เปอร์เซ็นต ์ดงันนัปุ๋ ยอินทรียที์ไดจ้ากส่วนผสมดงักล่าวจึงมีความเหมาะสมสาํหรับการเจริญเติบโตของขา้ว  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บการทุนอุดหนุนการวจิยัจากโครงการวจิยัและนวตักรรมเพือถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชนฐานราก สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจาํปีงบประมาณ  ขอขอบคุณโรงงานนาํตาลทราย อ.ปราณบุรี           จ.ประจวบคีรีขนัธ์ สาํหรับการสนบัสนุนกากตะกอนออ้ย และเถา้ ขอขอบคุณ คุณบรรพต มามาก ทีให้ความอนุเคราะห์พืนทีสําหรับปลูกขา้วเพือการวิจยั ขอบคุณ คุณธนกฤต เขียวอร่าม ทีช่วยดูแลความเรียบร้อยในการทาํปุ๋ยอินทรีย ์และขอขอบคุณคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทีอนุเคราะห์สถานทีสาํหรับการทาํวจิยัจนสาํเร็จลุล่วง  เอกสารอ้างองิ กรมพฒันาทีดิน. . ชุดดินสรรพยา,  น. 37. ใน เอกสารวชิาการ ลักษณะและสมบัตขิองชุดดนิในภาคกลางของประเทศ ไทย. กรมพฒันาทีดิน กรุงเทพฯ. กรมวชิาการเกษตร. 2548. ปุ๋ยอนิทรีย์: การผลิต การใช้ มาตรฐานและคุณภาพ. เอกสารวชิาการ, ลาํดบัที 17/2548 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรรณิกา นากลาง, สิริมา ปันศิริ, วราภรณ์ วงศบุ์ญ, ประเสริฐ ไชยวฒัน,์ สวา่ง โรจนกุศล, ววิฒัน์ อิงคะประดิษฐ,์ องอาจ วีระโสภณ,  จินตนา หัสวายกุุล, ชนินทร์ เภสัชชา, และเภสัช ลวดเงิน. . การใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัปุ๋ ยอินทรียเ์พอืลดความเสียงในการผลิตขา้ว, น. - . ใ น รายงานการประชุมวิชาการ: เรืองข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจาํปี 2552. จงัหวดัชลบุรี. นนัทนา ชืนอิม, วิวฒัน์ อิงคะประดิษฐ์, สมชาย กรีฑาภิรมย,์ และนุษรา สินบวัทอง. . การใช้ปุ๋ ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดนิ. สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  ปรารถนา  ปลอดดี. . การเปลียนแปลงสมบตัิทางเคมีและกายภาพของกากตะกอนออ้ยในระหวา่งการยอ่ยสลายและผ ล ก ร ะ ท บ ที มี ต่ อ คุ ณ ภ า พ ข อ ง เ ม็ด ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ .  วิท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า วิท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บัณ ฑิ ต , มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. ประเสริฐ สองเมือง, ทวี ธนาวีร์, ธีรพนัธ์ แพทยารักษ,์ แพรวพรรณ กุลนทีทิพย,์ กรรณิกา นากลาง, และสวา่ง โรจนกศุล. . การใส่ปุ๋ยหมกัฟางขา้วระยะยาวต่อสรีรนิเวศวิทยาของขา้ว และสมบัติของดินทีสถานีทดลองขา้วพิมายสถานีทดลองขา้วสุรินทร์, น. - . ใ น รายงานผลการค้นคว้าวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ ยข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจําปี - . กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยขา้วและธัญพืชเมืองหนาว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 
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มนตรี วนัตาแสง, จกัรกฤษณ์ หอมจนัทร์, นิวตัิ เหลืองชยัศรี และปรีชา นีระ. 2550. อิทธิพลของปุ๋ ยอินทรียเ์คมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของขา้วขาวดอกมะลิ 105. วารสารแก่นเกษตร 35 (ฉบบัพิเศษ): 47-56. ยงยุทธ โอสถสภา อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และ ชวลิต ฮงประยูร. . ปุ๋ย เพือการเกษตรยังยืน. สํานักพิมพ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.   สมพงษ ์สัญญาวิรักษ์. 2530. อุตสาหกรรมออ้ยและนาํตาลทราย. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. สุธีรา สุนทรารักษ.์ 2550. การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยหมกักากตะกอนอ้อยสําหรับการเป็นวสัดุปลูกดาวเรือง. ระบบคลงัขอ้มูลทางวชิาการ, มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. . สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 9. กรุงเทพฯ : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์. ก. ผลของการใชปุ๋้ยหมกัร่วมกบัการจดัการธาตุอาหารเฉพาะพืนทีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตขา้วพนัธุ์ปทุมธานีในชุดดินสรรพยา. วารสารแก่นเกษตร 42(3): 369-374. อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์. 2557ข. การจดัการปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของขา้วทีปลูกในชุดดินสรรพยา. วารสารเกษตร 30(2): 133-140. Bray, R. H. and Kurtz, L. T. 1945. Determination of total organic and available forms of phosphorus in soil.  Soil Science. 59(1): 39-45. Bremmer, J. M. and Mulvaney, C. S. 1982. Nitrogen Total, pp. 595-624. In Page, A. L., eds. Methods of Soil Analysis:  Agron. NO. 9, Par t 2:  Chemical and Microbiological Proper ties. 2nd Edition, Am. Soc. Agron., Madison, WI, USA.  Dobermann, A. and Fairhurst, T. 1999. Field handbook. Nutritional disorders and nutrient management in rice. IRRI, PPI/PPIC. Dobermann, A. and Fairhurst, T. 2000. Rice: Nutr ient Management. Potash and Phoshphte institute of Canada. FAO. 1974. The Euphrates Pilot Ir r igation Project. Methods of Soil Analysis, Gadeb Soil Laboratory (A Laboratory  manual). Food and Agriculture Organization, Rome, Italy.  Jackson, M. L. 1958. Soluble Salt Analysis for  Soils and Water . Soil Chemical Analysis. Prentice Hall, Inc. Englewaed  Cliffs, N. J.   Mclean, E. O. 1982. Soil pH and Lime Requirement, pp. 199-224. In Page, A. L., eds. Methods of Soil Analysis Par t 2:  Chemical and Microbiological Proper ties. Madison: American Society of Agronomy.  Peech, M. , Alexander, L.  T.  Dean, L.  A.  and Reed, J.  F.  1 9 4 7 .  Method of Soil Analysis for  Soil Fertility  Investigation.  Washington: U.S. Government Printing Office.  Thongjoo, C., Miyagawa, S. and Kawakubo, N. 2005. Effect of soil moisture and temperature on decomposition rates of some waste materials from agriculture and agro-industry. Plant Prodution Science 8(4): 475-481. Walkley, A. 1947. A critical examination of a rapid method for determining of organic carbon in soil: Effect of variation  in digestion conditions and of inorganic soil constituents. Soil Science. 63(2): 251-263. Yoshida, S. 1981. Fundamentals of Rice Crop Science. IRRI, Los Banos, Philippines.  
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ผลของการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ของข้าวพนัธ์ุปทุมธานี  Effects of organic fer tilizer  on yield component and economic returns of Pathum Thani 1 r ice  อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ * ธนวดี พรหมจนัทร์ , ณฐักมล จีระสุข  และธนญัญา สิงห์ชาํนาญ  Auraiwan Isuwan1*, Thanawadee Promchan1, Nutkamon Jeerasuk 1 and Tananya Singchamna1  บทคัดย่อ   การทดลองมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรียต์่อองค์ประกอบผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของขา้วพนัธุ์ปทุมธานี  ทีปลูกในดินชุดสรรพยา วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ มี 4 ซาํ และ           ตาํรับการทดลอง ดังนี 1) ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและไม่ใส่ปุ๋ ยอินทรีย ์(T1) 2) ใส่ปุ๋ ยอินทรียใ์นอตัรา 200 กิโลกรัม/ไร่ ซึงมีธาตุอาหารหลกัเท่ากบั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม  N-P2O5-K2O/ไร่ หรือเท่ากบัอตัราการใส่ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (T2) 3) ใส่ปุ๋ยเคมีใหมี้ธาตุอาหารหลกัเท่ากบั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ (T3) 4) ใส่ปุ๋ ยอินทรียใ์นอตัรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ซึงมีธาตุอาหารหลกัเท่ากบั 2.05-3.93-0.3  กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีในอตัรา 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ (T4) และ 5) ใส่ปุ๋ยเคมีในอตัราทีแนะนาํให้ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดินสําหรับขา้วไม่ไวต่อช่วงแสงซึงมีธาตุอาหารหลักเท่ากับ 8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ (T5) ผลการทดลอง พบว่า ข้าวในตาํรับการทดลองที 4 มีเปอร์เซ็นตเ์มล็ดดี (80.25 เปอร์เซ็นต)์ ผลผลิตขา้วเปลือก (  กิโลกรัมต่อไร่) และผลตอบแทนหลงัหกัตน้ทุนค่าปุ๋ย (5,438 บาทต่อไร่) ไม่แตกต่าง (p>0.05) กบัขา้วในตาํรับการทดลองที  และ 5 แต่ดีกวา่ (p<0.05) ตาํรับการทดลองอืน ๆ ดงันนั การใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ ยเคมีทาํใหข้า้วมีผลผลิตและผลตอบแทนหลงัหกัตน้ทุนค่าปุ๋ยเพมิขึน      คาํสําคญั : ขา้วพนัธุ์ปทุมธานี 1, ปุ๋ ยอินทรีย,์ องคป์ระกอบผลผลิต              
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ABSTRACT   An experiment aimed to study effects of organic fertilizer on yield component and economic returns of Pathum Thani 1 rice grown on Sappaya soil series.  A randomized block design with 4  replications was used.  Five treatments included: 1) No application of any fertilizers (T1), 2) application of organic fertilizer at a rate of 200 kg/rai, equivalent to 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai, a site-specific fertilizer recommendation (T2), 3) application of chemical fertilizers at a rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T3), 4) a combination of 50% organic fertilizer (equivalent to 100 kg/rai) and 50% chemical fertilizer at a rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T4), and application of chemical fertilizer at a rate of 8.0-1.7-3.0 kg N-P2O5-K2O/rai, based on a general fertilizer recommendation for growing non-photoperiod sensitivity rice verities  (T5). Results showed that filled grain percentage (80.25%), grain yield (816 kg/rai) and returns over fertilizer cost (5,438 Baht/rai) of rice in T4 were not different (p>0.05) from those in T3 and T5 but greater (p<0.05) than those in T1 and T2.  In conclusion, a combined use of organic fertilizer and chemical fertilization resulted in an increase in grain yield and economic returns over fertilizer cost of rice farming.  Keyword: Pathum Thani 1 rice, organic fertilizer, yield component                    คณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อ. ชะอาํ จ. เพชรบุรี  1Faculty of Animal Science and Agricultural Technology, Silpakorn University, Petchaburi Campus, Cha-Am, Petchaburi, Thailand 76120 *Corresponding author: Tel. 085-948-2926 E-mail address: isuwan_a@silpakorn.edu 
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บทนํา ขา้วเป็นอาหารหลกัของคนไทยและสามารถส่งออกไปต่างประเทศสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศจาํนวนมาก การปลูกขา้วของเกษตรกรไทยมีรายไดล้ดลงอยา่งต่อเนืองทงันีส่วนหนึงเกิดจากการเพมิขึนของตน้ทุนการผลิตขา้วซึงเพมิมากขึนทุกปี (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ปุ๋ยเป็นปัจจยัหนึงทีมีความสาํคญัในการเพาะปลูกขา้วโดยปุ๋ยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยชีวภาพ ในทางปฏิบติั การใชปุ้๋ ยเคมีทาํใหข้า้วมีผลผลิตทีสูงกวา่การใชปุ๋้ยอินทรียแ์ต่ก็มีผลทาํให้ดินเสือมคุณภาพซึงจะส่งผลเสียในระยะยาว ในขณะทีการใชปุ้๋ ยอินทรียจ์ะช่วยบาํรุงดินและใหผ้ลดีในระยะยาว (อภิวฒัน์ และคณะ, 2559)  การใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ ยเคมีเป็นแนวทางหนึงในการเพมิประสิทธิภาพการใชปุ้๋ ยและลดการสูญเสียของธาตุอาหาร เช่น การใส่ปุ๋ ยเคมีร่วมกบัปุ๋ ยอินทรียท์าํให้ขา้วมีผลผลิตต่อไร่สูงกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว (ประเสริฐ และคณะ, 2542; กรรณิกา และคณะ, ) ปุ๋ ยอินทรียน์นันอกจากช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินและส่งเสริมการดูดซบัธาตุอาหารจากปุ๋ ยของขา้วแลว้ ยงัช่วยส่งเสริมระบบรากของขา้วซึงจะมีความสัมพนัธ์กบัการให้ผลผลิตของขา้ว การลดการใชปุ๋้ยเคมีเป็นแนวทางหนึงในการเพิมการพึงพาตนเองของเกษตรกรซึงนอกจากจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตแลว้            ยงัช่วยส่งเสริมการอนุรักษดิ์น (อุไรวรรณ, 2557)  การศึกษานีจึงมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาผลของรูปแบบการจดัการปุ๋ย (การใชปุ้๋ ยอินทรียร่์วมกบัการใชปุ้๋ ยเคมี) ทีมีต่อองคป์ระกอบผลผลิตและผลตอบแทนจากการปลูกขา้ว  วธิีดําเนินการวิจัย สถานทศีึกษาทดลอง สมบัตขิองดนิก่อนการทดลอง และสมบัตขิองปุ๋ยอนิทรีย์ ปลูกข้าวในแปลงนาของเกษตรกร ตําบลถาํรงค์ อําเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี ซึงเป็นชุดดินสรรพยา                                  (Fine-Loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Aquic Ustifluvents) (กรมพฒันาทีดิน, 2548) ก่อนการทดลองทาํการสุ่มตวัอยา่งดินเพือวิเคราะห์สมบติัทางเคมีของดินสาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลในการคาํนวณความตอ้งการธาตุอาหารหลกัของขา้วโดยใชโ้ปรแกรม Sim Rice (http://oss101.ldd.go.th) สมบติัทางเคมีของดินก่อนการทดลองและการแปลผลแสดงในตารางที  โดยดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) .  มีไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ก่อนการทดลองเป็น .  เปอร์เซ็นต ์ .  มก./กก. และ .  มก./กก. ตามลาํดบั ปริมาณของปุ๋ ยทีใส่ตามค่าวิเคราะห์ดินซึงคาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั .  - .  - .  กิโลกรัม N - P2O5 - K2O/ไร่ ตามลาํดบั ตารางท ี1 Chemical properties of soil prior to commencing the experiment. Soil properties Methods  Units Analyzed value Interpretation pH McLean (1982) - 6.82 low acid Electrical conductivity  Jackson (1958) dS m-1 0.80 not salty Organic matter Walkley (1947); FAO (1974) % 0.82 very low Total nitrogen Bremner and Mulvaney (1982) % 0.04 very low 
Available phosphorus  Bray and Kurtz (1945) mg kg-1 184.55 very high Exchangeable potassium Peech et al. (1947) mg kg-1 57.75 very low Exchangeable calcium Peech et al. (1947) mg kg-1 820.43 high Exchangeable magnesium Peech et al. (1947) mg kg-1 145.15 medium    



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  188 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ใชปุ๋้ยอินทรียที์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (2548) โดยมีส่วนประกอบหลกั คือ กากตะกอนออ้ย 100  กิโลกรัม ปุ๋ยนม  ลิตร มูลววัสด  กิโลกรัม ขีเถ้าชานอ้อย  กิโลกรัม และปุ๋ยเคมี ( - - ) .  กิโลกรัม รายละเอียดขนัตอนและวิธีการทาํปุ๋ ยหมกัมีรายงานในกรมพฒันาทีดิน ( ) หมกัปุ๋ยนาน  เดือน จากนนัสุ่มเก็บตวัอยา่งปุ๋ยหมกัเพอืตรวจวเิคราะห์สมบติัทางกายภาพและทางเคมี ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางที 2 ตารางท ี2 Property of composts Items  Analyzed value 1. pH (1: 10) 6.93 2. Moisture Content at 75 °C 20 hrs. (%) 27.47 3. Total N (%) 2.05 4. Total P2O5 (%) 3.93 5. Total K2O (%) 0.30 6. Water Soluble Sodium (%) 0.02 7. EC (1.10) (dSm-1) 6.50 8. Organic Carbon (%) 13.42 9. Organic Matter (%) 23.13 10. C: N ratio 6.53 11. Plastic, Glass Etc. 0 12. Gravel (%) 0 13. Sieve size (12.5*12.5 mm.) (%) 100 14. Germination Index (123.18 %) Fertile 15. Physical property  Powder 16. Color  Brown  การวางแผนการทดลอง และตาํรับการทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อคสมบูรณ์ (randomized complete block design, RCBD) ประกอบดว้ย 5 ตาํรับการทดลองๆ ละ 4 ซาํ ดงันี  ตาํรับการทดลองที  1 การไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ยอินทรีย ์(T1)  ตาํรับการทดลองที 2 การใส่ปุ๋ ยอินทรียอ์ตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ให้มีธาตุอาหารหลกั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ซึงเป็นอตัราการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน (T2)  ตาํรับการทดลองที  3 การใส่ปุ๋ยเคมีให้มีธาตุอาหารหลกั 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T3)  ตาํรับการทดลองที  4 การใส่ปุ๋ ยอินทรียมี์ธาตุอาหารหลกั 2.05-3.93-0.3  กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี ใหมี้ธาตอุาหารหลกั 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T4) ตาํรับการทดลองที  5 การใส่ปุ๋ ยเคมีในอตัราทีแนะนาํให้ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดินสําหรับขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง ให้มีธาตอุาหารหลกั 8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T5)   
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การปลูกและการดูแลข้าว ปลูกขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  เตรียมดินโดยการไถ และทาํแปลงยอ่ยขนาด  ×  เมตร ยา้ยปลูกตน้กลา้ขา้วทีอาย ุ  วนั โดยการปักดาํกอละ  ตน้ แต่ละกอห่างกนั  เซนติเมตร ในตาํรับการทดลองทีใชปุ้๋ ยอินทรีย ์ให้ดาํเนินการคลุกเคลา้ปุ๋ ยอินทรียก์บัดินก่อนการปักดาํขา้ว 7 วนั สาํหรับการใส่ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่  ครัง ครังแรกใส่เมือขา้วมีอาย ุ  วนั หลงัการยา้ยปลูก โดยใชปุ้๋ ยสูตร 16-20-0, 46-0-0 และ 0-0-60 เป็นแหล่งธาตุอาหารหลกั ระยะนีขา้วไดรั้บธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเท่ากบั 50, 100 และ 100 เปอร์เซ็นตข์องปริมาณธาตุอาหารหลกัซึงกาํหนดในแต่ละตาํรับการทดลอง ตามลาํดบั ส่วนครังที 2 ใส่ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 เมือขา้วอยูใ่นระยะแตกกอหรือเมือตน้ขา้วอายไุด ้  วนั หลงัการยา้ยปลูกกาํจดัวชัพชืโดยการถอนก่อนการใส่ปุ๋ยเคมี 1 วนั การเก็บข้อมูล และการศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ เก็บเกียวผลผลิตเมือขา้วอายุ 110 วนั หลงัการยา้ยปลูก บันทึกองคป์ระกอบผลผลิตขา้ว ไดแ้ก่ จาํนวนรวงต่อกอ จาํนวนเมล็ดต่อรวง นาํหนกัเมล็ดดี 100 เมล็ด ร้อยละของเมล็ดลีบและนาํหนกัผลผลิตขา้วเปลือกทีมีการปรับความชืน 14 เปอร์เซ็นต ์ศึกษาขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ ไดแ้ก่ รายไดห้ลงัหกัตน้ทุนค่าปุ๋ย  การวเิคราะห์ทางสถิติ คาํนวณผลผลิตขา้วทีระดบัความชืน 14 เปอร์เซ็นต์ และวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อคสมบูรณ์ (randomized complete block) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลียโดยใชว้ธีิ Duncan’s New Multiple Range Test  ผลและวจิารณ์ผล . ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธ์ุปทุมธานี  รูปแบบการใส่ปุ๋ ยทีแตกต่างกนัไม่มีผล (p>0.05) ต่อจาํนวนเมล็ดต่อรวง (60.50-72.00 เมล็ดต่อรวง) และนาํหนกัเมล็ดดี 100 เมล็ด (2.52-2.54 กรัม) (ตารางที ) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิตยา (2551) ซึงพบว่า การใส่ปุ๋ยในอตัราทีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อนาํหนกัเมล็ดดี 100 เมล็ด Rann et al. (2016) รายงานว่า การใส่ปุ๋ยมูลสุกรร่วมกบัปุ๋ยเคมีไม่มีผลต่อนาํหนกัเมล็ดดี 100 เมล็ดของขา้วหอมมะลิ 105 สาํหรับจาํนวนเมล็ดต่อรวง พฒันพงษ์ และคณะ (2555) รายงานวา่ การใส่หรือไม่ใส่ปุ๋ ยไม่มีผลต่อจาํนวนเมล็ดต่อรวงของขา้วพนัธุ์พิษณุโลก 2 ขา้วในตาํรับการทดลองที 5 มีจาํนวนรวงต่อกอ (16.00 รวงต่อกอ) ไม่แตกต่าง (p>0.05) กับขา้วในตาํรับการทดลองที 3 และ 4 แต่สูงกวา่ (p<0.05) ขา้วในตาํรับการทดลองที 1 และ 2 ซึงอาจกล่าวไดว้า่ อตัราและสดัส่วนการใส่ปุ๋ ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรียใ์นตาํรับการทดลองที 3 4 และ 5 อยูใ่นระดบัทีเหมาะสม ยงยทุธ และคณะ (2551) รายงานวา่ พืชสามารถเจริญเติบโตและมีองคป์ระกอบผลผลิตทีดีตอ้งไดรั้บธาตุอาหารในปริมาณทีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอุไรวรรณ ( ) ทีรายงานว่า การใส่ปุ๋ ยเคมีในระดบัทีตาํกว่าการใส่ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินไม่มีผลต่อจาํนวนรวงต่อกอของขา้วพนัธุ์สุพรรณบุรี  ทีปลูกในชุดดินวฒันา เนืองจากธาตุอาหารทีไดจ้ากปุ๋ยในระดบัดงักล่าวยงัอยูใ่นช่วงปริมาณทีเหมาะสมสาํหรับการแตกกอของขา้ว  ผลผลิตขา้วเปลือกต่อไร่ของขา้วในตาํรับการทดลองที  (875 กิโลกรัมต่อไร่) ไม่แตกต่างกบั (p>0.05) ขา้วในตาํรับการทดลองที  และ  แต่สูงกวา่ (p<0.05) ขา้วในตาํรับควบคุมและตาํรับการทดลองที  สอดคลอ้งกบันุชจรี และคณะ (2558) ทีพบวา่ การใส่ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการใส่ปุ๋ ยเคมีครึงหนึงของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกบัปุ๋ยอินทรียค์ุณภาพสูงในอตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ทาํให้ขา้วหอมมะลิ 105 มีผลผลิตขา้วเปลือกไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท ี3 Grain yield and some agronomic characters of Pathum Thani 1 rice received different fertilizer regimes Treatments spike per plant Grain per spike 100 grain weight (g) Good grain (%) grain yield (kg/rai) T1 12.75d 60.50 2.54 72.75bc 634b T2 13.50bcd 70.00 2.54 76.25abc 753ab T3 15.00ab 72.00 2.52 78.75ab 875 a T4 14.50abc 68.75 2.53 80.25a 816a T5 16.00a 67.75 2.54 77.75abc 872a %CV 7.45 9.72 1.78 4.91 12.44 p-value ** ns ns * ** * = significantly different at P<0.05; ** = significantly different at P<0.01; ns = non-significance; the means within a row without a common superscript significantly differed. 1) No application of fertilizers (T1) 2) application of organic fertilizer at a rate of 200 kg/rai, equivalent to 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T2) 3) application of chemical fertilizers at a rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T3) 4) combined application of 50% organic fertilizer (equivalent to 100 kg/rai) and 50% chemical fertilizer at a rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T4) 5) application of chemical fertilizer at a rate of 8.0-1.7-3.0 kg N-P2O5-K2O/rai or site-specific fertilizer management (T5)  . รายได้หลงัหักต้นทุนค่าปุ๋ย การจดัการปุ๋ยรูปแบบทีแตกต่างกนัส่งผลให้มีผลตอบแทนหลงัหักตน้ทุนค่าปุ๋ยแตกต่างกนั (ตารางที ) โดยพบวา่ การจดัการปุ๋ยตามตาํรับการทดลองที 5  ทาํให้มีผลตอบแทนหลงัหักตน้ทุนค่าปุ๋ย (6,072 บาทต่อไร่) ไม่แตกต่าง (p>0.05) กบัตาํรับการทดลองที 3 และ 4 แต่มากกว่า (p<0.01) ขา้วในตาํรับการทดลองที  และ  อุไรวรรณ (2557, 2559) รายงานวา่ การจดัการปุ๋ยเคมีทีสอดคลอ้งใหข้า้วไดรั้บปุ๋ยในช่วงปริมาณทีเหมาะสมกบัความตอ้งการธาตุอาหารของขา้วและการจดัการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีผลทาํใหผ้ลตอบแทนหลงัจากหกัตน้ทุนค่าปุ๋ ยดีกวา่การจดัการปุ๋ ยรูปแบบอืน ๆ เช่นเดียวกบั กิงแกว้ และคณะ (2552) ทีพบวา่ การใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยนาํค่าอินทรียวตัถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดินมาใชต้ามโปรแกรมการจดัการดินและปุ๋ ยรายแปลง ใหก้าํไรสุทธิสูงกวา่การจดัการปุ๋ยรูปแบบอืน ๆ ตารางท ี4 Effects of fertilizer regimes on production cost and economic returns   treatments  %CV  F-test  T1 T2 T3 T4 T5 Income after correcting fertilizer cost (Baht/rai) 4,627bc 4,896b 5,971a 5,438ab 6,072a 11.08 ** 
** = significantly different at P<0.01; the means within a row without a common superscript significantly differed. Provided: Fertilizer 46-0-0 = 12.40 Baht/kg, Fertilizer 18-46-0 = 21.60 Baht/kg, Fertilizer 0-0-60 = 17.80 Baht/ kg, compost = 3.00 Baht/kg and grain price = 7.30 Baht/kg  
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สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาผลของการใชปุ้๋ ยอินทรียต์่อองคป์ระกอบผลผลิตและผลตอบแทนหลงัหักตน้ทุนค่าปุ๋ ยของขา้วพนัธุ์ปทุมธานี  ทีปลูกในชุดดินสรรพยา สรุปไดว้า่ การใส่ปุ๋ยอินทรียใ์นอตัรา 100 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีทีมีธาตุอาหารหลกัเป็น 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ทาํให้ไดข้า้วทีมีผลผลิตและผลตอบแทนหลงัหักตน้ทุนค่าปุ๋ยอยู่ในระดบัทีเหมาะสม และไม่แตกต่างกับขา้วทีได้รับปุ๋ยเคมีในอตัราสูง (8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่) ดังนัน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเป็นแนวทางในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยไม่มีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตและผลตอบแทนหลงัจากหกัค่าปุ๋ยของขา้ว  กิตติกรรมประกาศ  งานวิจยันีไดรั้บทุนอุดหนุนการทาํวิจยัจากสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2559 ขอขอบคุณ คุณบรรพต มามาก ทีใหค้วามอนุเคราะห์พนืทีสาํหรับทาํวจิยัในครังนี   เอกสารอ้างองิ กรมพฒันาทีดิน. . ชุดดินสรรพยา.  น. 37. ใน เอกสารวิชาการ ลักษณะและสมบัตขิองชุดดินในภาคกลางของประเทศ ไทย. กรมพฒันาทีดิน กรุงเทพฯ. กรรณิกา นากลาง, สิริมา ปันศิริ, วราภรณ์ วงศบ์ุญ, ประเสริฐ ไชยวฒัน์, สวา่ง โรจนกุศล, ววิฒัน์ อิงคะประดิษฐ,์ องอาจ วรีะ โสภณ, จินตนา หสัวายกุลุ, ชนินทร์ เภสชัชา และเภสชั ลวดเงิน. . การจดัการการใช้ปุ๋ยเคมร่ีวมกับปุ๋ยอินทรีย์เพือลดการเสียงในการผลิตข้าว. สาํนกัวจิยัและพฒันาขา้ว. กรมการขา้ว.  กิงแกว้ คุณเขต สําราญ อินแถลง สมโรจน์ ประกอบบุญ นิตยา รืนสุข อดุลย ์กฤษวะดี ประนอม มงคลบรรจง วาสนา อิน แถลง ชิษณุชา บุดดาบุญ อมรรัตน์ อินทร์มนั เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม สุรพล จตัุพร และ โอภาส วรวาท. . การ เพิมผลผลิตข้าวภาคกลางจากการจัดเขตศักยภาพของพืนที. รายงานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว.  ประจาํปี  ณ. โรงแรมซีบรีท จอมเทียน พทัยา จ.ชลบุรี. น. - . นิตยา รืนสุข ประนอม มงคลบรรจง และวาสนา อินแถลง. 2551. การจดัการเทคโนโลยีทีเหมาะสมในการผลิตขา้วลูกผสม สายพนัธ์ุ PTT06001H. หน้า74-90. ประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองเหนือ ปี 2551. ณ. โรงแรมชลจนัทร์ รี สอร์ท พทัยา จงัหวดัชลบุรี. นุชจรี กองพลพรหม ฤทธิรงค์ จังโกฏิ และธวดัชัย ธานี. 2558. ผลของการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยเคมีตาม                 ค่าวเิคราะห์ดินทีมีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตขา้วหอมมะลิ 105. ก้าวทนัโลกวทิยาศาสตร์. 15(1): 66-77. ประเสริฐ  สองเมือง, ทวี ธนาวีร์, ธีรพนัธ์ แพทยารักษ์, แพรวพรรณ กุลนทีทิพย,์ กรรณิกา นากลาง และสว่างโรจนกุศล.  2542. การใส่ปุ๋ ยหมกัฟางขา้วระยะยาวต่อสรีรนิเวศวิทยาของขา้ว และสมบติัของดินทีสถานีทดลองขา้วพิมาย สถานีทดลองขา้วสุรินทร์. น. 22-56. ใน: รายงานผลการค้นคว้าวจิยัความอดุมสมบูรณ์ของดนิและปุ๋ยข้าว. พฒันพษ ์เกิดหลา้, ชุติมา จนัทร์เจริญ และทรายแกว้ อนากาศ. 2555. การใช้ผลิตภัณฑ์ พด. 12 ในการปลูกข้าวพนัธ์ุพษิณุโลก  2 ในชุดดินอุตรดิตถ์. ส่วนวิชาการเพือการพฒันาทีดิน สํานักงานพฒันาทีดินเขต 8 กรมพฒันาทีดิน. มิถุนายน  2555.  ยงยุทธ โอสถสภา อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และ ชวลิต ฮงประยูร. . ปุ๋ยเพือการเกษตรยงัยืน. กรุงเทพฯ:สํานกัพิมพ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 519 น. สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2560. สถานการณ์สินค้าเกษตรทสํีาคญัและแนวโน้ม ปี 2560. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
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อภิวฒัน์ อินทร์นก, พกัตร์เพญ็ ภูมิพนัธ์ และอรประภา เทพศิลปวสุิทธิ. 2559. การเปรียบเทียบคุณภาพขา้วขาวดอกมะลิ 105  ทีปลูกโดยใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ ยอินทรียใ์นจงัหวดัสุรินทร์. วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 24(5): 766 – 776. อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์. . การจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและประสิทธิภาพการใช้ ไนโตรเจนของขา้วทีปลูกในชุดดินสรรพยา. วารสารเกษตร. (2): 133-140. อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์. 9. ผลของการจดัการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและประสิทธิภาพการใชธ้าตุไนโตรเจน จากปุ๋ยของขา้วสุพรรณบุรี  ทีปลูกในชุดดินวฒันา. แก่นเกษตร. 4(3): 383-390. Bray, R. H. and L. T. Kurtz. 1945. Determination of total organic and available forms of phosphorus in soil. Soil Science.  59(1): 39-45. Bremmer, J.  M.  and C.  S.  Mulvaney.  1982.  Nitrogen Total.  P.  595-624.  In A.  L.  Page (Edition) , Methods of Soil  Analysis:  Agron.  NO.  9 , Part 2 :  Chemical and Microbiological Properties.  2 nd Edition, Am.  Soc.  Agron. ,  Madison, WI, USA.  FAO.  1974 .  The Euphrates Pilot Ir r igation Project.  Methods of Soil Analysis, Gadeb Soil Laboratory (A Laboratory  manual). Food and Agriculture Organization, Rome, Italy. 120 p. Jackson, M. L. 1958. Soluble Salt Analysis for  Soils and Water . Soil Chemical Analysis. Prentice Hall, Inc. Englewaed  Cliffs, N. J.  p. 251. Mclean, E. O. 1982. Soil pH and Lime Requir ement. P. 199-224. In Page, A. L. (ed.). Methods of Soil Analysis Part 2:  Chemical and Microbiological Properties. Madison: American Society of Agronomy.  Peech, M. , L.  T.  Alexander, L.  A.  Dean and J.  F.  Reed.  1 9 4 7 .  Method of Soil Analysis for  Soil Fer tility  Investigation.  Washington: U.S. Government Printing Office. 757 p. Rann, V. S. Anusontpornperm, S. Thanachit. and T. Sreewongchai. 2016. Response of KDML105 and RD41 rice varieties  grown on a Typic Natrustalf to granulated pig manure and chemical fertilizers.  Agriculture and Natural  Resources. 50(2): 104-113. Walkley, A. 1947. A critical examination of a rapid method for determining of organic carbon in soil: Effect of variation  in digestion conditions and of inorganic soil constituents. Soil Science. 63(2): 251-263.             
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การเปรียบเทียบพันธ์ุแตงกวาการค้าในพืนทบ้ีานเจดีย์ จังหวดัน่าน The Compar ison of Commercial Cucumber  Var ieties at Ban Chedi Area, Nan Province  บรรจง  อูปแกว้1*  พิชยั  สุรพรไพบูลย1์  พิกลุ  สุรพรไพบูลย1์  และ วชัราภรณ์ ชยัวรรณ2 Bunjong  Oupkaew1*  Pichai  Surapornpiboon1  Pikul  Surapornpiboon1  and Watcharaporn  Chaiwan2  บทคัดย่อ  การเปรียบเทียบพนัธุ์แตงกวาการคา้ในพนืทีบา้นเจดีย ์ตาํบลเชียงกลาง อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน ระหวา่งเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพือเป็นขอ้มูลในการเลือกใช้พนัธุ์แตงกวาของเกษตรกรให้เหมาะสมกับพืนที โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) ทาํ 4 ซาํ ประกอบดว้ยพนัธ์ุแตงกวาการคา้จาํนวน 15 พนัธุ์ ไดแ้ก่ พนัธ์ุชินจงั T-2015 พนัธุ์เอเธนส์  พนัธ์ุเอเธนส์ 5 พนัธุ์    ไมโครซี พนัธุ์ไฮโซ พนัธุ์เด่นดี พนัธ์ุรุ่งชยั พนัธุ์ชยันิยม 112 พนัธ์ุโมเดิร์น พนัธ์ุบดัดีกรีน พนัธ์ุกอ้งฟ้า พนัธ์ุภูเขียว พนัธ์ุเขียวมงัมี พนัธุ์เพาเวอร์กรีน และพนัธ์ุสนนัเมือง โดยใชพ้นัธ์ุไฮโซ ซึงเป็นพนัธ์ุทีเกษตรกรในพนืทีจงัหวดัน่านนิยมปลูกเป็นพนัธุ์เปรียบเทียบ ผลการทดลองพบวา่ พนัธุ์แตงกวาทงั  พนัธ์ุใหผ้ลผลิตต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั     ยงิทางสถิติ (P < . ) โดยพนัธุ์เพาเวอร์กรีน เป็นพนัธุ์ทีใหผ้ลผลิตสูงทีสุด ผลผลิตมีคุณภาพดี และมีความตา้นทานต่อโรครานาํคา้ง เหมาะสาํหรับการปลูกในพืนทีบา้นเจดีย ์จงัหวดัน่าน โดยใหผ้ลผลิต ,  กิโลกรัมต่อไร่   คาํสําคญั : การเปรียบเทียบพนัธุ,์ แตงกวา, จงัหวดัน่าน              
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ABSTRACT  The Comparison of commercial cucumber varieties was implemented at Ban Chedi Area, Chiang Klang Sub-district, Chiang Klang District, Nan Province from June to August 2 0 17.  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                  สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภเูพียง  จงัหวดัน่าน 55000 1 Department of Plant Science, Faculty of Agricultural Science and Technology,  Rajamangala University of Technology Lanna Nan,             Fai Kaeo Sub-district, Phu Phiang District, NanProvince 55000,  Thailand 2สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  2 Institute of Research and Development,  Rajamangala University of Technology  Phra Nakhon,  vajira hospital  Khet Dusit,  Bangkok 10300, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : bunjong_19@hotmail.com 
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บทนํา แตงกวา (Cucumber) เป็นพชืตระกลูแตงทีมีการปลูกกนัแพร่หลายทวัทุกภาคของประเทศไทย มีพนืทีปลูกมากเป็นอนัดบั 3 รองจากแตงโม และฟักทอง (ผดุงศกัดิ, 2559 ; กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) ซึงในปี 60 ประเทศไทยมีพืนทีเพาะปลูกแตงกวาผลเล็กประมาณ 67,057 ไร่ ไดผ้ลผลิตต่อพนืทีเฉลีย 3,399 กิโลกรัมต่อไร่ สาํหรับการปลูกแตงกวาในพืนทีจงัหวดัน่านนนั แมว้า่จะมีพืนทีปลูกไม่มากนกั โดยในปี 8 พบวา่มีพืนทีเพาะปลูกประมาณ 176 ไร่ ผลผลิตรวม 92,560 ตนั และผลผลิตเฉลีย 2,464  กิโลกรัมต่อไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) แต่จากการสํารวจขอ้มูลการนําเขา้ผกัจากต่างจังหวดัของแผงคา้ผกัในตลาดสดภายในเมืองน่าน พบว่าแตงกวาเป็นผกัทีมีปริมาณการนาํเขา้เป็นอนัดบัที 4 รองจาก พริก มะเขือเจา้พระยา และผกับุง้จีน (สํานักงานสถิติจงัหวดัน่าน,  2559) และเนืองจากแตงกวาเป็นพืชทีมีอายุตงัแต่ปลูกจนถึงเก็บเกียวสัน ใชเ้วลาเพียง 30-45 วนัหลงัจากปลูก เมือเปรียบเทียบรายไดจ้ากการปลูกแตงกวากบัพืชอืน ๆ หลายชนิดแลว้ แตงกวาสามารถทาํรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร  ในช่วงเวลาสันไดดี้ (เฉลิมเกียรติ และภสัรา,  2539) ดงันนั แตงกวาจึงเป็นพืชหนึงทีควรส่งเสริมใหเ้กษตรกรในพืนทีจงัหวดัน่านปลูกมากขึน โดยเฉพาะในพืนทีบา้นเจดียช์ยั ตาํบลเชียงกลาง อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่านซึงเป็นพืนทีทีมีสภาพแวดลอ้มเหมาะสมสาํหรับการปลูกแตงกวาและเป็นแหล่งผลิตผกัทีสาํคญัของจงัหวดัน่าน (สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนาํและการเกษตร, ) เพือใหมี้ผลผลิตเพียงพอต่อความตอ้งการบริโภคภายในจงัหวดัน่าน อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัภาคเอกชนไดผ้ลิตเมล็ดพนัธุ์แตงกวาพนัธ์ุการคา้ออกมาจาํหน่ายจาํนวนมาก แต่ยงัไม่มีการศึกษาอยา่งเป็นระบบวา่ พนัธุ์การคา้พนัธ์ุใดเหมาะสมกบัสภาพพืนทีบา้นเจดียช์ยั ดงันนัจึงไดท้าํการเปรียบเทียบพนัธุ์แตงกวาการคา้ในพืนทีบา้นเจดีย ์ตาํบลเชียงกลาง อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน เพือเป็นขอ้มูลในการเลือกใชพ้นัธ์ุแตงกวาของเกษตรกรใหเ้หมาะสมกบัพนืทีต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย ทาํการทดลองในแปลงเกษตรกรบา้นเจดีย ์ตาํบลเชียงกลาง อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน ระหวา่งเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) ทาํ 4 ซาํ ประกอบดว้ยพนัธ์ุแตงกวาการคา้จาํนวน 15 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธุ์ชินจงั T-2015 พนัธ์ุเอเธนส์  พนัธุ์เอเธนส์ 5 พนัธุ์ไมโครซี พนัธ์ุไฮโซ พนัธ์ุเด่นดี พนัธุ์รุ่งชยั พนัธุ์ชยันิยม 112 พนัธ์ุโมเดิร์น พนัธุ์บัดดีกรีน พนัธ์ุกอ้งฟ้า พนัธ์ุภูเขียว พนัธ์ุเขียวมงัมี พนัธ์ุเพาเวอร์กรีน และพนัธุ์สนนัเมือง โดยใชพ้นัธ์ุไฮโซ ซึงเป็นพนัธ์ุทีเกษตรกรในพืนทีจงัหวดัน่านนิยมปลูก เป็นพนัธุ์เปรียบเทียบ โดยเริมเพาะกลา้แตงกวาแต่ละพนัธ์ุในช่วงตน้เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 และยา้ยตน้กลา้ปลูกในแปลงปลูกเมือตน้กลา้มีอาย ุ7 วนัหลงัจากเพาะเมล็ด สําหรับการปลูก ดาํเนินการเตรียมแปลงปลูกโดยไถเตรียมดินและตากดินไว ้7 วนั จากนันจึงไถพรวนเพือย่อยดิน แลว้ขึนแปลงย่อยขนาด 1 X 5 ตารางเมตร และคลุมแปลงดว้ยพลาสติกคลุมแปลง ทาํการปลูกแตงกวาแต่ละพนัธ์ุในแปลงย่อยขนาด 1 X 5 ตารางเมตร โดยใชร้ะยะปลูกระหว่างตน้ 50 เซนติเมตร และระยะปลูกระหว่างแถว 80 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 1 ตน้ หลงัจากปลูกให้นาํแบบให้ตามร่อง (furrow irrigation) สัปดาห์ละครัง เมือแตงกวามีอาย ุ10 วนัหลงัจากปลูก          จึงทาํคา้งและจดัเถาให้ขึนคา้ง การใส่ปุ๋ ย ใส่ปุ๋ ยรองกน้หลุมก่อนปลูกดว้ยปุ๋ยหมกัอตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยสูตร 15-15-15 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หลงัจากยา้ยกลา้ปลูก 7 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และหลงัจากยา้ยปลูก 2 และ 3 สปัดาห์ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ สาํหรับการป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูพืช ทาํการฉีดพน่สารเคมีป้องกนัแมลงดว้ยสารอะบาเมก็ติน (abamectin) อตัรา 30 ซีซี ต่อนาํ 20 ลิตร หลงัจากยา้ยกลา้ปลูก 15 วนั    
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ข้อมูลทบัีนทกึ ไดแ้ก่   1)  ผลผลิต โดยเก็บเกียวผลผลิตผลสดของแตงกวาแต่ละพนัธุ์ทุกวนั และเก็บเกียวผลผลิตจากทุกตน้ในแปลงปลูก ยกเวน้ตน้ทีอยู่หัวแถวและท้ายแถวของแปลง โดยสังเกตจากผลทีมีลกัษณะนวลขาวเกาะอยู่และมีหนามอยู่บ้าง แลว้นําผลผลิตมาชงันาํหนกัรวม  2)  องคป์ระกอบของผลผลิต ไดแ้ก่    2.1)  จาํนวนผลต่อตน้ โดยสุ่มนบัจาํนวนผลของแตงกวาแต่ละพนัธ์ุ ๆ ละ 5 ตน้    2.2)  นาํหนกัผล โดยสุ่มชงันาํหนกัตวัอยา่งผลแตงกวาแต่ละพนัธ์ุ ๆ ละ 10 ผล  3)  คุณภาพของผลผลิต ไดแ้ก่    3.1)  เสน้ผา่นศูนยก์ลางของผล โดยสุ่มวดัเสน้ผา่นศูนยก์ลางของผลแตงกวาแต่ละพนัธ์ุ ๆ ละ 10 ผล    3.2)  ความยาวของผล โดยสุ่มวดัความยาวของผลแตงกวาแต่ละพนัธ์ุ ๆ ละ 10 ผล    3.3) ขนาดไสข้องผล โดยสุ่มวดัเส้นผา่นศูนยก์ลางของไสผ้ลแตงกวาแต่ละพนัธ์ุ ๆ ละ 10 ผล    3.4) ความหนาของเนือ โดยสุ่มวดัความหนาของเนือผลของแตงกวาแต่ละพนัธ์ุ ๆ ละ 10 ผล   4)  ระดบัการเป็นโรครานาํคา้งในสภาพธรรมชาติ โดยพิจารณาจากร้อยละของพืนทีใบทีเสียหายอนัเนืองจากแผลของโรครานาํคา้ง (downy mildew) โดยพิจารณารวมทงัตน้จากตน้แตงกวาทุกตน้ในพืนทีปลูก         เมือแตงกวาอาย ุ  วนัหลงัยา้ยปลูก โดยใชว้ิธีการใหค้ะแนนของ Jenkins and Wehner (2007) ซึงแบ่งออกเป็นระดบัต่าง ๆ ดงันี   ระดบั 0  ไม่พบอาการโรครานาํคา้ง  ระดบั 5  พนืทีใบเสียหายร้อยละ 25-50   ระดบั 1  พนืทีใบเสียหายร้อยละ 1-3  ระดบั 6  พนืทีใบเสียหายร้อยละ 50-75   ระดบั 2  พนืทีใบเสียหายร้อยละ 3-6   ระดบั 7  พนืทีใบเสียหายร้อยละ 75-87   ระดบั 3  พนืทีใบเสียหายร้อยละ 6-12   ระดบั 8  พนืทีใบเสียหายร้อยละ 87-99   ระดบั 4 พนืทีใบเสียหายร้อยละ 12-25 ระดบั 9   พนืทีใบเสียหายร้อยละ 100  5)  ลกัษณะทางการเกษตรอืน ๆ ไดแ้ก่    จาํนวนวนัทีดอกเพศผูด้อกแรกบาน โดยนบัตงัแต่วนัเพาะเมลด็ถึงวนัทีตน้แตงกวาแต่ละพนัธ์ุมีดอกเพศผูด้อกแรกบานร้อยละ 50 ของจาํนวนตน้ทงัหมดทีปลูกในแปลงยอ่ย  จาํนวนวนัทีดอกเพศเมียดอกแรกบาน โดยนบัตงัแต่วนัเพาะเมลด็ถึงวนัทีตน้แตงกวาแต่ละพนัธ์ุมีดอกเพศเมียดอกแรกบานร้อยละ 50 ของจาํนวนตน้ทงัหมดทีปลูกในแปลงยอ่ย   อายุเก็บเกียว โดยนับตงัแต่วนัเพาะเมล็ดถึงวนัทีเก็บเกียวผลผลิตของตน้แตงกวาทีปลูกในแปลงยอ่ยครังแรก จาํนวนกิงแขนงต่อตน้ โดยสุ่มนบัจาํนวนกิงแขนงทีมีจาํนวนขอ้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ขอ้ทีเกิดขึนทงัตน้ พนัธ์ุละ 5 ตน้ เมือแตงกวาอาย ุ50 วนั หลงัจากเพาะเมล็ด  การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ินาํขอ้มูลทีไดม้าวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ แล้วหาค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test และวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ระหวา่งผลผลิตและองคป์ระกอบของผลผลิตตามวธีิของ Gomez and Gomez (1984)    
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ผลและวจิารณ์ผล เมือพิจารณาผลผลิตของพนัธ์ุแตงกวาทงั 15 พนัธุ์ (ตารางที 2) พบวา่ พนัธุ์แตงกวาทงั 15 พนัธุ์ให้ผลผลิตต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (P < 0.01) โดยพนัธุเ์พาเวอร์กรีนเป็นพนัธุ์ทีใหผ้ลผลิตสูงสุดและเป็นพนัธุ์เดียว  ทีใหผ้ลผลิตสูงกว่าพนัธุ์ไฮโซ ซึงเป็นพนัธ์ุแตงกวาทีเกษตรกรนิยมปลูกในจงัหวดัน่านอย่างมีนัยสําคญัยิงทางสถิติ (P < 0.01) โดยให้ผลผลิต 3,413 กิโลกรัมต่อไร่ และพนัธ์ุชินจงั T-2015 พนัธุ์เอเธนส์ 4 พนัธุ์เด่นดี พนัธุ์ชยันิยม 112 พนัธุ์บดัดีกรีน พนัธุ์กอ้งฟ้า พนัธ์ุภูเขียว และพนัธ์ุสนันเมือง เป็นพนัธ์ุทีให้ผลผลิตตาํกว่าพนัธุ์ไฮโซอย่างมีนยัสาํคญัยิงทางสถิติ (P < 0.01) โดยให้ผลผลิต ,313  2,269  2,694  2,681  2,138  2,006  2,688 และ 2,  กิโลกรัมต่อไร่ตามลาํดบั ในขณะทีพนัธุ์ไฮโซใหผ้ลผลิต 3,019 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพนัธ์ุอืน ๆ นนัใหผ้ลผลิตไม่แตกต่างจากพนัธุ์ไฮโซอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (P > 0.01) อยา่งไรก็ตาม ในระหว่างพนัธุ์ทีให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากพนัธุ์ไฮโซอย่างมีนัยสําคญัยิงทางสถิตินี พนัธ์ุเอเธนส์ 5 เป็นพนัธุ์ทีมีแนวโนม้ทีจะใหผ้ลผลิตสูงรองจากพนัธุ์เพาเวอร์กรีน   โดยให้ผลผลิต ,  กิโลกรัมต่อไร่ และเมือพิจารณาองคป์ระกอบของผลผลิตแตงกวา คือ จาํนวนผลต่อตน้ และนาํหนกัผล ตลอดจนลกัษณะทางเกษตรอืน ๆ (ตารางที 1 และ 2)  พบวา่ พนัธุ์แตงกวาทงั 5 พนัธุ์มีองคป์ระกอบของผลผลิตและลกัษณะทางเกษตรอืน ๆ ทีต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (P < 0.01) แสดงให้เห็นวา่ พนัธุ์แตงกวาทงั 5 พนัธุ์นี มีความสามารถในการปรับตวัและให้ผลผลิตต่างกนัเมือปลูกในพืนทีบา้นเจดีย ์จงัหวดัน่าน ซึงจากผลการทดลองพบว่า พนัธุ์เพาเวอร์กรีนมีระดบัการเป็นโรครานาํคา้งตาํกว่าพนัธุ์อืน ๆ โดยมีระดบัการ       เป็นโรครานาํคา้งระดบั 2 และมีองคป์ระกอบของผลผลิตสูงกวา่พนัธุ์อนื ๆ โดยมีจาํนวนผลต่อตน้ 25 ผล และนาํหนกัผล 92 กรัม (ตารางที 2) ซึงในระบบการวดัระดับการเป็นโรครานาํค้างตามวิธีการของ Jenkins and Wehner (1983) นัน จัดให้แตงกวาทีมีระดบัการเป็นโรครานาํคา้งระดบั 2 เป็นแตงกวาทีอยูใ่นกลุ่มทีมีความตา้นทานต่อโรครานาํคา้ง ดังนนั จึงอาจกล่าวไดว้่า พนัธ์ุเพาเวอร์กรีนเป็นพนัธ์ุทีมีความตา้นทานต่อโรครานาํคา้งดีกว่าพนัธ์ุอืน ๆ อนึง เมือพิจารณาคุณภาพของผลผลิตแตงกวา (ตารางที 3) ไดแ้ก่ เส้นผ่านศูนยก์ลางของผล ความยาวของผล ขนาดไส้ของผล และความหนาของเนือ พบวา่ พนัธุ์เพาเวอร์กรีน เป็นพนัธุ์ทีมีผลขนาดใหญ่กวา่พนัธุ์อืน ๆ ทงัขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของผล และความยาวของผล แต่ผลมีขนาดไสเ้ล็กและเนือหนา โดยมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางของผล 3.8 เซนติเมตร ความยาวของผล 11.1 เซนติเมตร ขนาดไส้ 1.7 เซนติเมตร และความหนาของเนือ 1.0 เซนติเมตร ในขณะทีพนัธุ์อืน ๆ ส่วนใหญ่นนัจะมีผลขนาดเลก็ แต่มีขนาดไสใ้หญ่และเนือบางกวา่ เมือเปรียบเทียบกบัพนัธ์ุเพาเวอร์กรีน จากผลการทดลองจึงชีใหเ้ห็นวา่ พนัธ์ุแตงกวาการคา้ทีให้ผลผลิตสูง และผลผลิตมีคุณภาพดีเหมาะสาํหรับการปลูกในพืนทีบา้นเจดียช์ยั จงัหวดัน่าน คือ พนัธุ์เพาเวอร์กรีน โดยพนัธุ์นีมีลกัษณะทางเกษตรอืน ๆ คือ เป็นพนัธุ์ทีมีจาํนวนวนัทีดอกเพศผูด้อกแรกบาน 29 วนั จาํนวนวนัทีดอกเพศเมียดอกแรกบาน 30 วนั              มีจาํนวน  กิงแขนงต่อตน้ 8 กิง และมีอายเุก็บเกียว 31 วนั (ตารางที 1) และจากผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิต องคป์ระกอบของผลผลิต ระดบัการเป็นโรครานาํคา้ง ลกัษณะทางการเกษตร ลกัษณะคุณภาพของผลผลิต (ตารางที 4 และ 5) พบวา่ ผลผลิตมีสหสมัพนัธ์ทางบวกกบัจาํนวนผลต่อตน้ นาํหนกัผล จาํนวนกิงแขนงต่อตน้ เสน้ผา่นศูนยก์ลางของผล ความยาวของผล และความหนาของเนือโดยมีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากับ . , 0.9145, 0.7142, 0.8939, 0.8684 และ 0.7766 ตามลาํดบั (P < 0.01) ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (ดวงดาว, 2555) และผลผลิตมีสหสมัพนัธ์ทางลบกบัระดบัการเป็นโรครานาํคา้ง จาํนวนวนัทีดอกเพศผูด้อกแรกบาน จาํนวนวนัทีดอกเพศเมียดอกแรกบาน อายเุก็บเกียวและขนาดไสข้องผลโดยมีค่าสหสมัพนัธ์เท่ากบั - . , -0.7860, -0.7860 ,-0.7786 และ -0.6521 ตามลาํดบั (P < 0.01) แสดงวา่ พนัธุ์แตงกวาทีใหผ้ลผลิตสูง จะเป็นพนัธุ์ทีมีองคป์ระกอบของผลผลิตทีดี คือ มีจาํนวนผลต่อตน้และนาํหนกัผลมาก และมีระดบัการเป็นโรครานาํคา้งตาํ จาํนวนวนัทีดอกเพศผูด้อกแรกบานเร็ว และจาํนวนวนัทีดอกเพศเมียดอกแรกบานเร็ว อายเุก็บเกียวเร็ว และขนาดไส้ของผลน้อย ดงันัน การทีพนัธ์ุเพาเวอร์กรีนให้ผลผลิตสูงกว่าพนัธุ์อืน ๆ ก็เนืองจากเป็นพนัธุ์ทีมีองค์ประกอบของผลผลิตในเกณฑที์ดี นอกจากนียงัพบว่า ระดบัการเป็นโรครานาํคา้งของแตงกวามีสหสัมพนัธ์ทางลบกบัจาํนวนผลต่อตน้ นาํหนกัผล 
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จาํนวนดอกเพศเมียต่อตน้ จาํนวนกิงแขนงต่อตน้ เส้นผ่านศูนยก์ลางของผล ความยาวของผล และ ความหนาของเนือโดยมีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั - .  , - . , -0.7279,  -0.8955, -0.8718 และ -0.8596 ตามลาํดบั (P < 0.01) แสดงให้เห็นวา่ การเป็นโรครานาํคา้งจะมีผลทาํให้แตงกวามีจาํนวนผลต่อตน้ นาํหนกัผล จาํนวนดอกเพศเมียต่อตน้ จาํนวนกิงแขนงต่อตน้ เส้นผา่นศูนยก์ลางของผล ความยาวของผล และ ความหนาของเนือนอ้ย สอดคลอ้งกบัรายงานของ Ferguson et al. (2007) ตารางที 1  แสดงผลผลิต องคป์ระกอบของผลผลิต และระดบัการเป็นโรครานาํคา้งของพนัธ์ุแตงกวาจากการเปรียบเทียบพนัธุ์แตงกวาการคา้ในพนืทีบา้นเจดีย ์ตาํบลเชียงกลาง อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน 
พนัธุ ์ จาํนวนผลต่อตน้(ผล) นาํหนกัผล (กรัม) ผลผลิต  (กิโลกรัม/ไร่) ระดบัการเป็น โรครานาํคา้ง 1. ชินจงั T-2015  23b 76h 2,313fg 6a 2. เอเธนส์ 4 20d 75h 2,269fg 6a 3. เอเธนส์ 5 23b 88b 3,038b 3d 4. ไมโครซี 21c 81ef 2,714cde 4c 5. ไฮโซ 20d 86c 3,019bc 3d 6. เด่นดี   21c 80f 2,694de 5b 7. รุ่งชยั 21c 85c 2,981bcd 4c 8. ชยันิยม 112 21c 80f 2,681de 5b 9. โมเดิร์น   21c 83d 2,788b-e 4c 10. บดัดีกรีน 20d 73i 2,138g 6a 11. กอ้งฟ้า 20d 72i 2,006g 6a 12. ภูเขียว 20d 80f 2,688de 5b 13. เขียวมงัมี 21c 82de 2,794b-e 4c 14. เพาเวอร์กรีน 25a 92a 3,413a 2e 15. สนนัเมือง 23b 78g 2,494ef 5b เฉลีย 21 81 2,668 4 F-test ** ** ** ** C.V. (%) 3.59 1.08 6.03 4.31 ** = แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (P < 0.01) และตวัอกัษรทีกาํกบัในสดมภเ์ดียวกนั ต่างกนั แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (P < 0.01)          
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ตารางที 2  แสดงลกัษณะทางการเกษตรของพนัธ์ุแตงกวาจากการเปรียบเทียบพนัธุ์แตงกวาการคา้ในพืนทีบา้นเจดีย ์ตาํบลเชียงกลาง อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน 
พนัธุ ์ จาํนวนวนัทีดอก เพศผูด้อกแรกบาน  (วนั) 

จาํนวนวนัทีดอกเพศเมียดอกแรกบาน (วนั) 
อายเุก็บเกียว (วนั) จาํนวน กิงแขนงต่อตน้ (กิง) 1. ชินจงั T-2015  28b 29b 33b 6c 2. เอเธนส์ 4 27c 28c 34a 6c 3. เอเธนส์ 5 27c 28c 31d 8a 4. ไมโครซี 27c 28c 32c 7b 5. ไฮโซ 28b 29b 31d 8a 6. เด่นดี   27c 28c 33b 7b 7. รุ่งชยั 27c 28c 31d 8a 8. ชยันิยม 112 28b 29b 33b 7b 9. โมเดิร์น   28b 29b 32c 8a 10. บดัดีกรีน 29a 30a 35a 4e 11. กอ้งฟ้า 28b 29b 34a 5d 12. ภูเขียว 29a 30a 34a 5d 13. เขียวมงัมี 28b 29b 31d 7b 14. เพาเวอร์กรีน 29a 30a 31d 8a 15. สนนัเมือง 28b 29b 33b 7b เฉลีย 28 29 32 7 F-test ** ** ** ** C.V. (%) 1.38 1.33 1.17 7.73 ** = แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (P < 0.01) และตวัอกัษรทีกาํกบัในสดมภเ์ดียวกนัต่างกนัแสดงถึง ความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (P < 0.01)            
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ตารางที 3  แสดงคุณภาพของผลผลิตของพนัธ์ุแตงกวาจากการเปรียบเทียบพนัธุ์แตงกวาการคา้ในแปลงเกษตรกรบา้นเจดีย ์ตาํบลเชียงกลาง อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน 
พนัธุ ์ คุณภาพของผลผลิต เสน้ผา่นศูนยก์ลางของผล (เซนติเมตร) ความยาวของผล(เซนติเมตร) ขนาดไสข้องผล(เซนติเมตร) ความหนาของเนือ(เซนติเมตร) 1. ชินจงั T-2015  3.3f 10.3f 1.8b 0.9b 2. เอเธนส์ 4 3.2f 10.1fg 1.9a 0.9b 3. เอเธนส์ 5 3.7b 11.0ab 1.7c 1.0a 4. ไมโครซี 3.5cd 10.7cd 1.7c 0.9b 5. ไฮโซ 3.7b 11.0ab 1.7c 1.0a 6. เด่นดี   3.5cd 10.6de 1.7c 0.9b 7. รุ่งชยั 3.7b 10.9bc 1.8b 1.0a 8. ชยันิยม 112 3.4d 10.5de 1.8b 0.9b 9. โมเดิร์น   3.6c 10.9bc 1.6d 1.0a 10. บดัดีกรีน 3.2g 10.0gh 1.9a 0.9b 11. กอ้งฟ้า 3.2g 9.9h 1.9a 0.9b 12. ภูเขียว 3.5cd 10.6de 1.8b 0.9b 13. เขียวมงัมี 3.6c 10.9bc 1.7c 1.0a 14. เพาเวอร์กรีน 3.8a 11.1a 1.7c 1.0a 15. สนนัเมือง 3.3e 10.5e 1.9a 0.9b เฉลีย 3.5 10.6 1.8 0.9 F-test ** ** ** ** C.V. (%) 1.08 0.96 2.99 2.12 ** = แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (P < 0.01) และตวัอกัษรทีกาํกบัในสดมภเ์ดียวกนั ต่างกนั แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (P < 0.01)           
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ตารางที 4  แสดงสหสัมพนัธ์ระหวา่งผลผลิต องคป์ระกอบของผลผลิต ระดบัการเป็นโรครานาํคา้ง ลกัษณะทางการเกษตร และลกัษณะคุณภาพของผลผลิต ของพนัธุ์แตงกวาจากการเปรียบเทียบพนัธุ์แตงกวาการคา้ ในพืนทีบา้นเจดีย ์ตาํบลเชียงกลาง อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน ลกัษณะ จาํนวนผลต่อตน้ นาํหนกัผล  ระดบัการเป็น โรครานาํคา้ง จาํนวนวนัที ดอกเพศผูด้อก แรกบาน  
จาํนวนวนัทีดอก เพศเมียดอก แรกบาน นาํหนกัผล 0.5124**     ระดบัการเป็นโรค รานาํคา้ง -0.4634 ** -0.9312**    

จาํนวนวนัทีดอกเพศ       ผูด้อกแรกบาน -0.3729** -0.8346 ** 0.8433**   
จาํนวนวนัทีดอกเพศเมียดอกแรกบาน -0.3729 ** -0.8346** 0.8433** 1.0000**  
ผลผลิต 0.4635** 0.9145** -0.8595** -0.7860** -0.7860** ** = มีสหสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (P < 0.01)  ตารางที 5  แสดงสหสัมพนัธ์ระหวา่งผลผลิต องคป์ระกอบของผลผลิต ระดบัการเป็นโรครานาํคา้ง ลกัษณะทางการเกษตร และลกัษณะคุณภาพของผลผลิต ของพนัธ์ุแตงกวาจากการเปรียบเทียบพนัธุ์แตงกวาการคา้    ในพืนทีบา้นเจดีย ์ตาํบลเชียงกลาง อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน ลกัษณะ อาย ุเก็บเกียว จาํนวน กิงแขนงต่อตน้ เสน้ผา่นศูนยก์ลางของผล  ความยาวของผล ขนาดไส้ของผล ความหนาของเนือ จาํนวนกิงแขนงต่อตน้ -0.8794**      เสน้ผา่นศูนยก์ลางของผล -0.8564** 0.8152**     ความยาวของผล -0.8333** 0.8060** 0.9407**    ขนาดไสข้องผล 0.6391** -0.6025** -0.6764** -0.7578**   ความหนาของเนือ -0.7824** 0.7116** 0.8690** 0.8202** -0.5677**  ผลผลิต -0.7786** 0.7142** 0.8939** 0.8684** -0.6521** 0.7766** ** = มีสหสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ  (P < 0.01)  สรุปผลการวจิัย การเปรียบเทียบพนัธุ์แตงกวาการคา้ในพนืทีบา้นเจดีย ์ตาํบลเชียงกลาง อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน ระหวา่งพนัธ์ุชินจงั T-2015 พนัธุเ์อเธนส์ 4 พนัธุเ์อเธนส์ 5 พนัธ์ุไมโครซี พนัธ์ุไฮโซ พนัธุเ์ด่นดี พนัธุรุ่์งชยั พนัธุช์ยันิยม 112 พนัธ์ุโมเดิร์น พนัธุ์บดัดีกรีน พนัธุ์กอ้งฟ้า พนัธุ์ภูเขียว พนัธุ์เขียวมงัมี พนัธุ์เพาเวอร์กรีน และพนัธุ์สนนัเมือง โดยมีพนัธุ์ไฮโซ ซึงเป็นพนัธุ์ทีเกษตรกรในพืนทีจงัหวดัน่านนิยมปลูกเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ ผลการทดลองพบว่า พนัธ์ุแตงกวาทงั 15 พนัธ์ุ ให้ผลผลิตต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิงทางสถิติ (P < 0.01) โดยพนัธุ์เพาเวอร์กรีน เป็นพนัธุ์แตงกวาการคา้ทีใหผ้ลผลิตสูงทีสุด ผลผลิตมี
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คุณภาพดี และมีความตา้นทานต่อโรครานาํคา้งเหมาะสาํหรับการปลูกในพืนทีบา้นเจดีย ์ตาํบลเชียงกลาง อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน โดยใหผ้ลผลิต 3,413 กิโลกรัมต่อไร่ และมีอายเุก็บเกียว 31 วนั  กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้จิยัขอขอบคุณกลุ่มเกษตรกรบา้นเจดีย ์ตาํบลเชียงกลาง อาํเภอเชียงกลาง จงัหวดัน่าน ทีเอือเฟือพนืทีทาํแปลงทดลอง  เอกสารอ้างองิ กรมส่งเสริมการเกษตร. (2560). รายงานขอ้มูลภาวการณ์ผลิตพืช กลุ่มพืชผกั ประจาํปี 2560  (เดือนมกราคม ถึง เดือนธนัวาคม 2560). แหล่งทีมา : http://www.doae.go.th/doae/km detail.php?id=408, 16 ธนัวาคม 2560. เฉลิมเกียรติ โภคาวฒันา และภัสรา ชวประดิษฐ์. (2539). การปลูกแตงกวา. แหล่งทีมา : www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/herb_gar/cocomber.pdf, 16 ธนัวาคม . ดวงดาว จันทไชย.  (2555). ผลของสถานทีและฤดูปลูกทีมีต่อลกัษณะทางการเกษตรและผลผลิตแตงกวาพนัธ์ุการคา้.วทิยานิพนธ์ปริญญาโท,วทิยาศาตรมหาบณัฑิต มหาเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 107 น. ผ ดุ ง ศัก ดิ  ศิ ริ กุล .  ( 2559) .  ยุท ธศ า สตร์ก า รพัฒ นา งา นวิจัย พืช ผัก .  แ ห ล่ ง ที มา  : /images/stories/strategyplanthort strategyvegetable.doc, 18 ธนัวาคม 2560. ระบบจดัเก็บและรายงานขอ้มูลภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน กนัยายน 2560 ระดบัตาํบล (รต.) กรมส่งเสริมการเกษตร. (2560).  แตงกวา. แหล่งทีมา : http://www. http://production.doae.go.th/home /index.php, 18 ธนัวาคม 2560. สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนาํและการเกษตร. ( ). ฐานขอ้มูลทรัพยากรนาํและการเกษตร จงัหวดัน่าน. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร. น่าน. 246 น. สาํนกังานสถิติจงัหวดัน่าน. (2559). ขอ้มูลสินคา้นาํเขา้ปีงบประมาณ 2559 ระหวา่งเดือน ตุลาคม–สิงหาคม 2559.แหล่งทีมา : http://nan.nso.go.th/nan/index.php?option=com content&view=artic, 16 ธนัวาคม . Ferguson, G., Cerkauskas, R. and Celetti, M.,  ( 2007) .  Downy Mildew in Greenhouse Cucumber, Available Source: http://www.opvg.org/OMAFRA%20FACT%20SHEET%20downy-mildew-gh.pdf. Jan 5. 2018. Gomez, K.A., and Gomez, A.A., 1984.  Statistical Procedures for Agricultural Research. John Wiley and Sons. Inc. New York. 680 p. Jenkins, S.F.Jr. and Wehner, T.C.,  ( 1983) .  Occurrence of Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum on greenhouse-grown Cucumis sativus seed stocks in North Carolina. Plant Dis. 67: 1024–1025.          
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ประสิทธิภาพสารสกัดเฮกเซนจากพืชสมุนไพรต่อการป้องกันกําจัด หนอนชอนใบส้ม (Phyllocnistis citrella Stainton) Effectiveness of Hexane Herbal Plants Extr action for  Control of Citrus Leaf Miner  (Phyllocnistis citrella Stainton)   ณฐัชญา สุขประกอบ1 และ ปภพ สินชยกุล1* Nutchaya Sukprakob1 and Pabhop Sinchayakul1*  บทคัดย่อ  หนอนชอนใบส้ม (Phyllocnistis citrella Stainton) เป็นแมลงศตัรูสําคญัของพืชตระกูลส้มในระยะแตกใบอ่อน โดยหนอนกดักินชอนไชระหวา่งผิวใบทาํใหใ้บทีถูกทาํลายบิดเบียวและเป็นรอยทางเดินวกวนไปมาสีเทาเงินการศึกษาครังนีจึงมีวตัถุประสงค์เพือทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันกําจัดหนอนชอนใบส้มในส้มโอของสารสกัดเฮกเซนจากพืชสมุนไพร 10 ชนิด ไดแ้ก่ ผกากรอง สาบเสือ มะคาํดีควาย ยาสูบ บอระเพด็ สะเดา วา่นนาํ หางไหล หนอนตายหยาก และ               ยูคาลิปตสั ทีความเขม้ขน้  เปอร์เซ็นต์ (นาํหนัก/ปริมาตร) ในพืนทีปลูกทีได้รับแสง 100 เปอร์เซ็นต์ และพรางแสง             50 เปอร์เซ็นต ์โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จาํนวนห้าซาํ ฉีดพ่นสารสกดัสีครัง ในช่วงเวลา 12 วนัและบนัทึกความเสียหายทีเกิดจากหนอนชอนใบที ,  และ  ชวัโมงหลงัการฉีดพน่สาร ผลการทดสอบพบวา่ในสภาพพนืทีปลูกทีไดรั้บแสง % สารสกดัจากใบยาสูบ ผลมะคาํดีควาย และ เหงา้วา่นนาํ มีประสิทธิภาพดีทีสุด สามารถป้องกนักาํจดัหนอนชอนใบส้มไดน้าน  วนั ส่วนในสภาพพรางแสง สารสกดัจากใบยาสูบ ใบยูคาลิปตสั และ รากหนอนตายหยาก               มีประสิทธิภาพในการป้องกนักาํจดัหนอนชอนใบส้มดีทีสุด  วนั จากผลการทดลองสรุปไดว้า่สารสกดัใบยาสูบสามารถป้องกนักาํจดัหนอนชอนใบสม้ไดดี้ทงัในสภาพการปลูกทีไดรั้บแสงมากและการพรางแสง   คาํสําคญั : หนอนชอนใบสม้,สารสกดัสมุนไพร,สม้โอ             
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ABSTRACT  Citrus leaf miner (Phyllocnistis citrella Stainton), is a serious and primary pest of citrus plants and causes extensive damage to new leaf flush. The leaves are destroyed and twisted the trail winding like a snake trail color seem like silver grey. In this study, effect of different plant extracts was evaluated on the population infestation of citrus leaf miner. In this regard, 10 plants extracts were used viz; Cloth of gold (Lantana sp.), Siam weed (Chromolaena sp.), Soapberry (Sapindus sp.), Soapberry (Sapindus sp.), Tobacco (Nicotiana sp.), Heart-leaved moonseed (Tinospora sp.), Neem (Azadirachta sp.), Mytle grass (Acorus sp.) Derris (Derris sp.), Non-taai-yaak (Stemona sp.) and Eucalyptus (Eucalyptus sp.) extracts with 20 percent concentrations (w/v) against citrus leaf miner infestation on 100 percent light area and shading 50 percent area. Experiment was laid out in randomized complete block design (RCBD) with five replications. Spray of plant extracts were repeated four times with the interval of 12 days on selected plants. Percent population infestation of citrus leaf miner was recorded before the application and after 24, 48, and 72 hrs of spray. Results revealed that in 100 percent light area, extracted from Tobacco, Soap nut tree and Mytle grass are effective in preventing the highest in 12 days. And in shading area extracted from Tobacco, Eucalyptus and Non-taai-yaak are effective in preventing the highest in 12 days. From the experimental, the results concluded that the extract of tobacco could prevent removal of citrus leaf miner well in both growing conditions.  Keyword: citrus leaf miner, herbal extract, pomelo               1ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จ.นครปฐม 73140 1Department of Entomology, Faculty of Agriculture Kamphaengsaen, Kasetsart University, Kamphaengsaen campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand  *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : agrsci@ku.ac.th
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บทนํา การปลูกพืชมกัพบเจอกบัปัญหาในหลายด้านหนึงในนนัคือ ปัญหาแมลงศัตรูของส้มทีมาทาํลายสวนส้มให้ได้ปริมาณผลผลิตทีน้อยลง ส้มเป็นพืชทีมีแมลงศัตรูสําคญัหลายชนิด พนมกร ( ) รายงานว่าชนิดของแมลงศัตรูส้มมีประมาณ 23 ชนิด ทีทาํลายส้มโดยการกดักินและดูดนาํเลียงจากส่วนต่างๆ ของส้ม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของตน้ส้ม และ รุจ (2541) รายงานเพิมเติมวา่ในประเทศไทย หนอนชอนใบส้ม Phyllocnistis citrella Stainton เป็นแมลงศตัรูพืชหลกั (key pest) ของพชืตระกูลสม้และเป็นแมลงทีพบการระบาดตลอดปี เนืองจากตน้สม้ทีปลูกในประเทศไทยจะแตกใบอ่อนไดต้ลอดปี การระบาดจึงรุนแรงกว่าประเทศอืนๆ ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Waterhouse, 1998) จากขอ้มูลเตือนภยัการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (2555) เมือส้มโอแตกใบอ่อนและออกดอก จะเป็นช่วงทีหนอนชอนใบระบาด โดยพบจากหนอนจะเขา้ไปกดักินในระหวา่งชนัของผิวใบทาํใหเ้กิดเป็นรอยโพรงสีขาว มีผลทาํใหก้ารสงัเคราะห์แสงลดลงและโรคแคงเกอร์เขา้ทาํลายซาํ ใบทีถูกทาํลายจะมีลกัษณะบิดเบียว มว้นงอ ไม่สามารถให้ผลผลิตได้เท่าปริมาณทีตอ้งการ จะพบการระบาดไดต้ลอดปี แต่จะพบระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม การป้องกนัขนัตน้สามารถทาํไดโ้ดยการตดัแต่งใบอ่อนทีถูกทาํลายมาเผาไฟ หรืออาจใช้สารเคมีในการป้องกนักาํจดัซึงเป็นวิธีหนึงทีนิยม โดยศิวพนัธุ์ (2558) พบวา่ สวนสม้โอมีการใชส้ารป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชมากกว่า สวนชนิดอืน สารเคมีทีใชมี้ชือทางการคา้คือสารแลนเนต หรือสารเมโทมิล (Methomyl) เป็นสารเคมีป้องกนักาํจดัแมลงในกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamates) ซึงใช้ในการป้องกนักาํจดัแมลงหลายประเภท เช่น แมลงปากกดั ปากดูด เพลีย และหนอนชนิดต่างๆ อีกทงัจากการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกคา้งในส้มโอพนัธุ์ท่าข่อยและขาวแตงกวาทีไดรั้บรองมาตรฐาน GAP และไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน GAP จะตรวจพบสารเคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphates) และไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (Synthetic-pyrethroids) ในส้มโอพนัธ์ุของภาคเหนือ (พีระศกัดิ, 2550) เช่นกัน การใชส้ารเคมีสามารถทาํไดง่้าย สะดวก กาํจดัแมลงไดร้วดเร็ว แต่มีขอ้เสียหลายประการ เช่น ทาํลายแมลงศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูพืชชนิดนนัทาํให้แมลงเกิดความตา้นทานสารเคมี และทีสาํคญัคือทําลายสิงแวดล้อมปัจจุบันการนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาใช้เป็นทางเลือกเพือป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชทวีความสาํคญัมากขึนเรือยๆ เนืองจากสมุนไพรบางชนิดมีอยูท่วัทุกพืนทีสามารถหามาใชไ้ดง่้าย และยงัปลอดภยัต่อเกษตรกรผูใ้ช้รวมทังเป็นวิธีหนึงทีมีประสิทธิภาพในการป้องกันกาํจัดแมลงทีไม่แพส้ารเคมี จะเห็นได้ว่าสมุนไพรของไทยก็มีประโยชน์หลายดา้นนอกจากสมุนไพรจะเป็นยารักษาโรคแลว้ ยงัเป็นสมุนไพรป้องกนักาํจดัแมลงไดอี้กดว้ยดงันนั ในการศึกษาครังนีจึงมีวตัถุประสงคเ์พอืเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกดัสมุนไพรไทยในการควบคุมหนอนชอนใบสม้ ทีไม่ส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม และไม่เป็นอนัตรายต่อสุขอนามยัของเกษตรกรทีเป็นผูใ้ช ้ วธิีดําเนินการวิจัย การเตรียมสารสกัดจากพืช นาํพืชทงั 10 ชนิด คือ ใบยคูาลิปตสั ใบผกากรอง ใบสาบเสือ ใบยาสูบ ผลมะคาํดีควาย เมล็ดสะเดา เถาบอระเพด็ รากหางไหล รากหนอนตายหยาก และเหงา้วา่นนาํมาอบไล่ความชืนดว้ยตูอ้บความร้อน (Hot air oven) ทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชวัโมง จนพืชแห้ง หลงัจากนนันาํพืชทีอบแลว้มาปันให้ละเอียดชงัใหไ้ดน้าํหนกั 200 กรัม ในแต่ละชนิด นาํพืชทีไดใ้ส่ในบีกเกอร์ของแต่ละชนิด เติมเฮกเซน 1000 มิลลิลิตร ลงไปในบีกเกอร์ นาํบีกเกอร์ทีใส่พืชแต่ละชนิดมาปันดว้ยเครืองกวนสารละลาย (Magnetic stirrer) ทีมีความเร็วรอบในการหมุน 800 รอบ/นาที เป็นเวลา 8 ชวัโมง ขณะปันปิดปากบีกเกอร์ดว้ยฟอยลเ์พือป้องกนัสารละลายระเหย ส่วนบีกเกอร์ทียงัไม่ไดปั้นใหปิ้ดฟอยลแ์ลว้ตงัทิงไวที้อุณหภูมิหอ้งเป็นเวลา 3 วนั เมือครบกาํหนดกรองสารสกดัสมุนไพรดว้ยผา้ขาวบาง นาํของเหลวทีไดจ้ากการกรองมาลดปริมาตรดว้ยการ
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นําเขา้เครืองระเหยสารสุญญากาศ (Evaporator) เพือระเหยตวัทาํละลายเฮกเซน นําสารสกัดสมุนไพรทีได้ผสมนาํ 1000 มิลลิลิตร ความเขม้ขน้ทีไดคื้อ 20 เปอร์เซ็นต ์(นาํหนกั/ปริมาตร) นาํไปเก็บไวใ้นตูเ้ก็บความเยน็ การฉีดพ่นสารสกัดบนต้นพืช  ทาํการตดัแต่งตน้ส้มโอทีมีอายุสองปี วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ทาํการทดลองจาํนวนห้าซาํ ฉีดพ่นสารสกดัสีครังในช่วงเวลา 12 วนั โดยทาํการทดลองในพนืทีไดรั้บแสงโดยตรง 100 เปอร์เซ็นต ์และ พืนทีพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต ์หลงัทาํการตดัแต่งยอดสม้โอ 15 วนั นาํสารสกดัพืชสมุนไพร 10 ชนิด ใส่กระบอกฉีดสารนาํนาํหมกั  ชนิด ตวงดว้ยบีกเกอร์ อยา่งละ 50 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์แต่ละอนัตวงนาํเปล่า 1 บีกเกอร์ 50 มิลลิลิตร เติมสารจบัใบ ลงไปในบีกเกอร์นาํหมกั 10 อนั อย่างละ 0.05 มิลลิลิตร คนให้เขา้กนัดว้ยแท่งแกว้คนสารจะไดส้ารทงัหมด 11 บีกเกอร์ แก่มาฉีดพ่นบริเวณยอดอ่อนทีเริมแตกใบ โดยกาํหนด 1 ตน้ ฉีด 3 ครัง คือ ดา้นหนา้ ดา้นหลงั ดา้นบน ให้มีระยะห่างระหว่างยอดสม้โอกบัหัวกระบอกฉีดสาร ประมาณ 10 เซนติเมตร ระหว่างฉีดพ่นควรใชฉ้ากเป็นทีกาํบงัละอองสารปลิวไปโดนตน้ขา้งๆทงั           2 ขา้ง การตรวจนับผล ตรวจเช็คผลหลงัทาํการฉีดพน่สารที 24, 48 และ 72 ชวัโมง ทุกครังทีฉีดพน่ โดยทาํการฉีดพน่สาร 1, 3, 7 และ 9วนั โดยการนบัร่องรอยการทาํลายของหนอนชอนใบสม้ ประเมินผลโดยใชค้ะแนนค่าพนืทีผิวใบทีถูกทาํลายดว้ยหนอนชอนใบสม้ใหค้่าเป็นเปอร์เซ็นตก์ารทาํลายในแต่ละระดบั นบั 1 ยอด ยอดละ 5 ใบ แลว้บนัทึกผล  ผลและวจิารณ์ผล จากตารางที 1 ตน้สม้โอทีฉีดพน่ดว้ยสารสกดัจากใบยาสูบ ผลมะคาํดีควาย และ เหงา้วา่นนาํ มีประสิทธิภาพในการป้องกนัหนอนชอนใบสม้ได ้12 วนั โดยมีความสมบูรณ์พนืทีผิวใบคือ 100 เปอร์เซ็นต ์เมือเปรียบเทียบกบัสภาพพืนแสงนอ้ย พบวา่สารสกดัจาก ใบยาสูบ ใบยคูาลิปตสั และ รากหนอนตายหยาก มีประสิทธิภาพในการป้องกนัหนอนชอนใบสม้ไดที้ 12 วนั โดยมีความสมบูรณ์พืนทีผิวใบคือ 100 เปอร์เซ็นต ์จากตารางที 2 จะเห็นไดว้า่ในสภาพพืนทีแสงนอ้ยสารสกดัสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการป้องกนักาํจดัอยูม่ากกวา่คือสารสกดัจากรากหางไหล และ เมล็ดสะเดา มีฤทธิในการป้องกนัหนอนชอนใบส้มไดน้าน 9 วนัในวนัที 10 พืนทีผิวใบถูกทาํลายเหลือเพียง 90 และ 86.67 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั และเหงา้วา่นนาํ มีฤทธิในการป้องกนัหนอนชอนใบสม้ได ้8 วนั โดยในวนัที 9 พนืทีผิวใบถูกทาํลายเหลือเพียง 92 เปอร์เซ็นต ์
ตารางท ี1 ร้อยละพนืทีผิวใบหลงัทาํการทดสอบในพนืทีแสง 100% 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
หนอนตายหยาก 98.00a 92.00a 88.00ab 91.00ab 89.50a 77.00a 66.50ab 60.83bc 59.50bc 56.10bc 54.83bc 53.83bc
สาบเสอื 100.00a 90.67a 90.67ab 90.67ab 89.33a 88.67a 88.67ab 88.67ab 88.67ab 88.67ab 88.00ab 87.33ab
ยาสูบ 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a
มะคําดคีวาย 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00ab
ยูคาลปิตัส 98.00a 93.00a 89.00ab 89.00ab 89.00a 89.00a 89.00ab 89.00ab 89.00ab 89.00ab 86.00ab 86.00ab
สะเดา 93.33a 91.20a 89.20ab 89.20ab 83.20a 83.20a 83.20ab 83.20abc 83.20abc 83.20ab 81.60abc 81.60abc
บอระเพ็ด 98.00a 94.00a 94.00ab 88.00ab 80.00a 80.00a 80.00ab 80.00abc 80.00abc 80.00abc 80.00abc 80.00abc
ผกากรอง 96.00a 93.00a 93.00ab 93.00ab 92.00a 92.00a 92.00ab 92.00ab 92.00ab 92.00ab 88.00ab 88.00ab
หางไหล 100.00a 88.00a 67.50b 67.50b 67.60a 69.00a 67.20ab 51.20c 51.20c 46.80c 46.80c 46.40c
ว่านนํา 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a
ชุดควบคุม 100.00a 90.00a 85.00ab 72.40ab 70.00a 68.00a 64.00b 68.00abc 68.00abc 68.00abc 54.67bc 58.40bc
%cv 5.82 17.11 24.72 26.02 30.02 31.49 33.24 32.89 33.10 34.35 37.56 37.21

treatment Time after treatment (days)
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ตารางท ี2 ร้อยละพนืทีผิวใบหลงัทาํการทดสอบในพนืทีพรางแสง 50% 

 means in the followed by the same letter are not significantly different (LSD, P>0.05) 
เมือนาํผลการทดลองจากโรงเรือนสองสภาพทีทาํการทดลองเปรียบเทียบกนัจะเห็นวา่ประสิทธิภาพของสารสกดัสมุนไพรทีทาํการฉีดพ่นภายใตส้ภาพโรงเรือนทีไม่ไดรั้บแสงแดดโดยตรงให้ประสิทธิภาพทีคงทนและยาวนานกว่าสารสกดัสมุนไพรทีฉีดพน่ในโรงเรือนสภาพแสงโดยตรง อาจเกียวขอ้งกบัการเสือมฤทธิของสารสกดัสมุนไพรเมือเจอแสงแดด อยา่งไรก็ตามจากการทดลองในสองสภาพโรงเรือนพบว่าสารสกดัจากยาสูบเป็นสารสกดัทีมีประสิทธิภาพดีทีสุดโดยไม่พบร่องรอยการลงทาํลายของหนอนชอนใบส้มในขณะทาํการดลองทงัสองสภาพโรงเรือนซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนทัญาภรณ์ (2552) กล่าวไวว้า่สารสกดัหยาบเมทานอลจากใบยาสูบ ทีความเขม้ขน้ 1,000 พีพีเอม ให้เปอร์เซ็นต์การตายของไรสีนาํตาลเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต ์และตรงกบัจินดาพร (2553) ซึงทาํการพฒันาผลิตภณัฑส์ารสกดัจากใบยาสูบเพอืใชก้าํจดัเพลียอ่อนในแปลงทดลองและผลการทดลองทีไดอ้อกมาเป็นทีพึงพอใจ และสารสกดัจาก มะคาํดีควาย วา่นนาํ หนอนตายหยาก และยูคาลิปตสั มีประสิทธิภาพในการป้องกนัหนอนชอนใบส้มไดน้าน 12 วนัในทงัสองพืนทีสอดคลอ้งกับปราสาททอง และ คณะ (2546) ไดศึ้กษาโดยการนาํสารสกดัจากลูกมะคาํดีควาย ความเขม้ขน้เพียง 0.05 และ 0.1% สามารถกาํจดัหอยเชอรีไดม้ากถึง 100 เปอร์เซ็นต ์ดวงพร (2547) กล่าวว่าว่านนาํแห้งบดละเอียดและว่านนาํสดบดละเอียดเมือนาํมาผสมกบัขมินพบว่าสามารถใช้ในการป้องกันกาํจดัหนอนแมลงวนัได้แต่ทงันีขึนอยู่กับปริมาณความเขม้ขน้และอตัราส่วนผสมทีใช้ เช่นเดียวกบัสมสุข และ คณะ (2546) พบวา่ในรากหนอนตายหยากมีสารสาํคญัในราก เรียกวา่สเตโมนิน (Stemonine) ซึงมีประสิทธิภาพในการป้องกนัขบัไล่แมลงไดผ้ลดีมากนอกจากนียงัใชก้าํจดัแมลงวนัทอง ตรงกบั กรมส่งเสริมการเกษตร.(มปป.) พบวา่สารสกดัจากรากหนอนตายหยากสามารถป้องกนักาํจดัหนอนผีเสือ เพลียอ่อน เพลียไฟ และแมลงศตัรูพชือืนๆไดดี้และ สารสกดัจากใบยคูาลิปตสัสดมีผลทาํให้เพลียแป้งตาย (ธีรศกัดิ, 2557) และในสภาพพืนทีพรางแสงพบว่า สะเดา และ หางไหล มีประสิทธิภาพในการป้องกนักาํจดัหนอนชอนใบไดน้าน 9 วนั ตรงกบั Muhammad (2016) พบวา่สารสกดัจากสะเดาช่วยลดการทาํลายของหนอนชอนใบสม้หลงัการใชง้าน 72 ชวัโมงและยงัมีการแนะนาํให้ใชส้ารสกดัจากสะเดาในการควบคุมการลงทาํลายของหนอนชอนใบส้มในโรงเรือนอีกดว้ย อีกทงั สมบูรณ์ และ คณะ (2548) ไดท้าํการศึกษาโดยนาํรากหางไหลสดและแหง้มาควบคุมหนอนแมลงวนัพบวา่ผงรากหางไหลแหง้มีประสิทธิภาพในการกาํจดัหนอนแมลงวนัโดยทาํใหห้นอนแมลงวนัตายภายใน 24 ชวัโมง   สรุปผลการวจิัย จากการทดลองพบว่าในสภาพพืนทีแสงโดยตรงประสิทธิภาพสารสกดัสมุนไพรมีความเสือมฤทธิไวกว่า และสามารถป้องกนัการลงทาํลายของหนอนชอนใบสม้ไดน้อ้ย เมือเปรียบเทียบกบัสภาพพืนทีแสงนอ้ยซึงประสิทธิภาพของสารสกดัสามารถออกฤทธิในการทาํงานไดดี้กว่า ดงันนัการฉีดสารสกดัสมุนไพรให้ไดผ้ลดี เพือควบคุมหนอนชอนใบส้มตอ้ง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
หนอนตายหยาก 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a
สาบเสอื 97.00ab 93.00a 77.00a 77.00ab 77.00ab 77.00ab 77.00ab 77.00ab 77.00a 77.00a 77.00ab 77.00a
ยาสูบ 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a
มะคําดคีวาย 100.00a 88.00a 83.00a 82.40ab 80.00ab 80.80ab 80.80ab 80.80ab 74.80a 72.80a 58.50b 58.00a
ยูคาลปิตัส 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a
สะเดา 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 86.67a 86.67ab 84.00a
บอระเพ็ด 89.00b 89.00a 89.00a 88.00ab 88.00ab 88.00ab 87.33ab 70.00ab 70.00a 70.00a 70.00ab 66.00a
ผกากรอง 94.00ab 94.50a 92.00a 91.50ab 91.50ab 91.50ab 91.50ab 91.50ab 91.00a 67.00a 65.00ab 59.50a
หางไหล 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 90.00a 90.00ab 86.00a
ว่านนํา 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 100.00a 92.00a 90.67a 88.67ab 87.33a
ชุดควบคุม 100.00a 90.00a 85.00a 72.40b 70.00b 68.00b 68.00b 68.00b 68.00a 68.00a 54.67b 58.40a
%cv 8.56 13.14 20.40 22.43 23.70 24.31 24.46 27.42 28.58 35.61 37.61 42.28

treatment Time after treatment (days)
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ศึกษาระยะเวลาการฉีด วิธีการฉีด และ สภาพโรงเรือนตอ้งมีความเหมาะสม ผลการทดลองสรุปไดว้า่สารสกดัจากใบยาสูบสามารถป้องกนักาํจดัหนอนชอนใบสม้ไดดี้ทีสุดทงัในพนืทีไดรั้บแสงโดยตรงและพนืทีพรางนอ้ย  เอกสารอ้างองิ กรมส่งเสริมการเกษตร. ไม่ปรากฏปีทีพิมพ.์ ปุ๋ ยหมกั นาํหมกัชีวภาพและสมุนไพรไล่แมลง. กรมวิชาการเกษตร.  2555.  การจดัการส้มโอเพือการส่งออก  ใ น เอกสารวิชาการ  ประจาํปีงบประมาณ  2555 สํานักวิจัย พฒันาการอารักขาพชื  กรมวชิาการเกษตร. 132น. ขวญัชยั  สมบัติศิริ และ พรชยั  อานันท์นิตย.์  2535.  ประสิทธิภาพของสารสกดัจากเมล็ดสะเดาทีมีต่อหนอนชอนใบส้ม  (Phyllocnistis citrella Stainton).  ใ น รายงานการประชุมทางวิชาการครังที 30  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   กรุงเทพฯ 29 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ์ 2535 หนา้ 219-224. จินดารพร  ภูริพฒันาวงษ์.  2553.  การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากสารสกดัใบยาสูบเพือใชเ้ป็นยากาํจดัศตัรูพืชในรูปแบบอิมลัชัน เขม้ขน้  ใน รายงานวจิยัฉบับสมบูรณ์  สาํนกังานกองทุนสนบัการวจิยัประจาํปี 2553  ดวงพร  พรกิตติเจริญ  2547.  เปรียบเทียบประสิทธิภาพวา่นนาํและขมินชนัในการป้องกนักาํจดัหนอนแมลงวนัทอง. ปัญหาพิเศษปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ธีรศกัดิ  ชนิดนอก, พีระยศ  แขง็ขนั และ ฤชุอร  วรรณะ  2557  ประสิทธิภาพของสารสกดัจากใบยคูาลิปตสั (Eucalyptus camaladulesis Dehnh) ต่อการป้องกนักาํจดัเพลียแป้งมนัสาํปะหลงั (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero).  แก่นเกษตร. 42 ฉบบัพเิศษ 1 : 505-511. นทัญาภรณ์ ยอดสิงห์. 2552.  การผลิตสารสกดัหยาบจากสมุนไพรเพอืฆ่าแมลงศตัรูพืช.  วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตร มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, อุบลราชธานี พนมกร  วรีวฒิุ.  2532.  แมลงศตัรูไมผ้ล.  ใน เอกสารประกอบการอบรมหลกัสูตรแมลง-สัตว์ศัตรูพืชและการป้องกันกําจดั   ครังท ี5 วนัที 5-16 มิถุนายน 2532. หนา้ 76-102  กรุงเทพฯ : กองกีฏและสตัววทิยา  กรมวชิาการเกษตร. ปราสาททอง  พรหมเกิด , ชมพูนุท  จรรยาเพศ  และ เรวดี  พรหมเกิด  2546  ใ น  การประชุมทางวิชาการข อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที  : สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม  วนัที 3-7  กุมภาพนัธ์ 2546.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. พีระศกัดิ  ฉายประสาท, ชนิดา  หันสวาสดิ และ จตุรภทัร  รัตนวิสานนท์.  2550.  การวิจยัและพฒันาการผลิตส้มโออย่างยงัยนืเพอืการส่งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง. โครงการวจิยัสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. กรุงเทพฯ รุจ  มรกต.    ข. การเลียงขยายพนัธุ์แตนเบียนทาํลายหนอนชอนใบส้ม.  ใ น เอกสารทางวิชาการประกอบการ การ ฝึกอบรมเรืองเทคนิคการเลียงขยายพนัธ์ุแตนเบียนทําลายหนอนชอนใบส้มเป็นปริมาณมากและการป้องกันกําจดั ศัตรูส้มโดยวิธีผสมผสาน  รุ่นที   วนัที -  พฤษภาคม  หน้า - . กรุงเทพฯ : กองกีฏและสัตววิทยา        กรมวชิาการเกษตร. ศิวพนัธุ์  ชูอินทร.  2558.  การตกคา้งของสารเคมีทีใชใ้นการป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชในพนืทีและบริเวณใกลเ้คียงสวนผลไม ้ อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม.  ใน การประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวิจยัระดบัชาตแิละนานาชาต ิครัง ท ี6 กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี  เครือข่ายเตือนภยัสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช. นนทบุรี สมบูรณ์  แสงมณีเดช, ขวญัเกศ  กนิษบานนท,์ พิทยา  ภาภิรมย ์และ ธานี  เทศศิริ  2548  การใชพื้ชสมุนไพรไทย (หางไหล)  ตวบคุมประชากรหนอนแมลงวนัและการประยกุตใ์ชรั้กษาภาวะไมเอียซิสทีผิวหนงัในสัตว ์ วารสารวิจัย มข. 10  (1) : 22-30. 
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สมสุข  ศรีจกัรวาล, สมพร  สุริยนัต,์ สุพนิญา  บุญมานพ และปราโมทย ์ เกิดศิริ.  2546.  พืชฆ่าแมลงและพืชมีพิษบางชนิดใน ประเทศไทย. พมิพค์รังที 1. กรุงเทพฯ : โรงพมิพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดักระทรวงเกษตร และสหกรณ์, กรุงเทพฯ. Muhammad, F.S., Abu  Bakar, M.R., Muhammad  Z.M., Kanwer  S.A., Waqas, R. and Hafiz  F.H.  2016.  Effect  of  botanicals on the infestation of citrus leaf miner, (Phyllocnistis citrella stainton).  Journal of Entomology and  Zoology Studies 4(4): 1335-1340 Waterhouse, D.F.  1998.  Biologycal Control of Insect Pests: Southeast Asian Prospects. Canberra : Australian Centre of  International Agricultural Research.                           
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ความรู้และการปฏิบัติการใช้สารกําจัดศัตรูพืชทเีหมาะสมของเกษตรกร พืนทโีครงการพฒันาพืนทสูีงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย ตําบลแม่สอย อาํเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ Farmer’s Knowledge and Practices of Using Appropr iately Pesticides, Pa-Kuoy Highland Development Project Using Royal Project  Mae Soi Sub-distr ict, Chom Thong Distr ict, Chiang Mai Province  วราภรณ์ พรหมศร * วรทศัน์ อินทรัคคมัพร  สุรพล  เศรษฐบุตร และ สรัญยา วลัยะเสว2ี Waraporn Pormsorn1*Wallratat Intaruccomporn1Suraphol Sreshthaputra1 and Sarunya Valyasevi2  บทคัดย่อ  การศึกษานีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัความรู้และการปฏิบติัการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสม และเพอืศึกษาปัญหา ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในพนืทีโครงการพฒันาพนืทีสูงแบบโครงการหลวงป่ากลว้ย ตาํบลแม่สอย อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างคือเกษตรกรในพืนทีโครงการฯ จาํนวน 169 ราย เก็บรวบรวมขอ้มูล            โดยใช้แบบสอบถาม ขอ้มูลส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  สถิติทีใช้ ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าตาํสุด ค่าสูงสุด ทดสอบสถิติโดยการวิเคราะห์ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา่เกษตรกรมีระดบัความรู้ ด้านวินิจฉัยศตัรูพืช ดา้นการเลือกใช้สารกาํจดัศตัรูพืช ด้านชนิดของสาร ดา้นการสลบัสาร ดา้นความเป็นพิษต่อเกษตรกรและดา้นความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค อยูใ่นระดบัสูง และการปฏิบตัิของเกษตรกรดา้นการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชก็อยูใ่นระดบัสูง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่เพศมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อระดบัความรู้การใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสม (P< . ) นอกจากนนัยงัพบว่า การรับรู้ข่าวสาร เงินทุนในการผลิต และการเขา้รับการฝึกอบรมดา้นการเกษตรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการปฏิบติัการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสมของเกษตรกร (P< . ) ส่วนปัญหาของเกษตรกร คือ การระบาดของศตัรูพืชและความเสือมโทรมของดินในแปลงเกษตร เกษตรกรมีความตอ้งการ คือ ตอ้งการใหมี้การอบรมในดา้นการอนุรักษดิ์น และเสนอแนะ คือตอ้งการใหเ้จา้หนา้ทีมีการส่งเสริมดา้นเงินทุนและปัจจยัการผลิต  คาํสําคญั : ความรู้, การปฏิบติั, สารกาํจดัศตัรูพชื, โครงการพฒันาพืนทีสูงแบบโครงการหลวง          
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ABSTRACT   The objectives of this study were to study the level of knowledge and appropriate use of pesticides and to study problems, requirements and suggestions of farmers in Pa-Kuoy Highland Development Project using Royal Project in Mae Soi sub-district, Chom Thong district, Chiang Mai province. The sample were169 farmers who stay in the project area. The data were collected using questionnaires statistical techniques used wereandpercentage, mean, standard deviation, maximum value and minimum value From research finding, it was found that the farmerswere knowledgeable about pest diagnostic, pesticides selection,type of pesticides, pesticides alternation, toxicity of pesticides, consumer safety and use of pesticides. The hypothesis test showed that sex was positively correlated with knowledge on the appropriate use of pesticides (P<0.05), moreover, the information perception, production cost and agricultural training were positively correlated with the appropriate pesticides use of the farmers (P<0.05). In the problems study, the farmers faced outbreak of pests and soil degradation in agricultural plots problems in order that they needed soil conservation training and suggested that the officer should be promote cost and  production factors.  Keywords : Knowledge, Practice, Pesticides, Highland Development Projects using Royal Project                 1 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพฒันาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 1 Department of Agricultural Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, Chiangmai University, Sub-districtSuthep,    DistrictMueang, ProvinceChiangmai50200, Thailand 
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บทนํา  ประชากรในประเทศไทยประกอบอาชีพในภาคการเกษตร 12.41 ล้านคน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัมีการใชส้ารกาํจดัศตัรูพชืในการเพาะปลูกตงัแต่เตรียมพืนทีปลูก จนถึงเก็บเกียวผลิตผลโดยใชค้วามรู้ทีไดรั้บถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น อีกทงัเกษตรกรตอ้งการให้ได้ผลผลิตในปริมาณทีสูงเมือเกิดการระบาดของศตัรูพืชในแปลงเกษตร จึงมีการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชในการป้องกนัและกาํจดัเป็นจาํนวนมาก จะเห็นไดจ้ากรายงานสรุปผลการนาํเขา้วตัถุอนัตรายทางการเกษตร เมือปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณการนาํเขา้ สารกาํจดัแมลง สารป้องกนัและกาํจดัโรคพืช สารกาํจดัวชัพืช และสารอนัตรายอืนๆ 149,546 ตนั คิดเป็นเงินมูลค่า 19,326 ลา้นบาท (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, ) เหตุนีจึงพบสินคา้ทางการเกษตรมีสารพษิตกคา้งในแปลงเกษตรกรและผลผลิต ส่งผลกระทบทีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคและเกิดความเสียงทีจะเจ็บป่วย ทงัยงัก่อให้เกิดผลเสียโดยตรงต่อตวัเกษตรกรผูป้ลูก ทีจะไดรั้บสารพิษจากการพ่นสารกาํจดัศัตรูพืช ทังนียงัส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมในพืนทีนันๆ อีกด้วยจากผลกระทบดังกล่าวภาครัฐโดยสํานักงานและคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงไดมี้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 ไดมุ้่งเนน้การพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การเพิมขีดความสามารถในการผลิต รวมถึงการจดัการสินคา้เกษตรให้มีความมนัคงทางดา้นอาหาร และการใชท้รัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ ควบคู่กบัการฟืนฟอูยา่งยงัยนื  โครงการพฒันาพืนทีสูงแบบโครงการหลวงป่ากลว้ยเริมดาํเนินงานตงัแต่ปี พ.ศ.  และมูลนิธิโครงการหลวงเห็นสมควรใหส้ถาบนัวจิยัและพฒันาพืนทีสูง (องคก์ารมหาชน) ดาํเนินงานพฒันาการเกษตรเพอืสนบัสนุนใหร้าษฎรมีความเป็นอยูที่ดีขึนจากการเรียนรู้งานของโครงการหลวง หมู่บา้นป่ากลว้ยพฒันา ตาํบลแม่สอย อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหมู่บา้นเดียวทีตงัอยูใ่นเขตพนืทีโครงการฯ ประชากรเป็นชาวเขาเผ่ามง้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรรมเป็นหลกั พชืหลกัทีปลูกคือ กะหลาํปลี และผกักาดขาวปลีการทาํเกษตรกรรมของชนเผ่ามง้ จะทาํเป็นพนืทีกวา้งเกษตรกรจึงมีการใชส้ารเคมีเป็นจาํนวนมากพนืทีปลูก  ไร่ เมือเกษตรกรตอ้งการใหไ้ดผ้ลผลิตในปริมาณมากขึนจึงมีการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชอยา่งมาก จากรายงานของ (สุมาลี และคณะ, 2555) พบการใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืช  ,000 c.c. และสารป้องกนักาํจดัโรคและแมลง ,500 c.c.ต่อฤดูการปลูก ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผูผ้ลิตรวมถึงสภาพแวดลอ้มในชุมชน แหล่งนาํเกิดการปนเปือนจากผลการวจิยัโครงการต่อยอดความรู้และสร้างมูลค่าเพิมจากสมุนไพรและยาพืนบา้นไดต้รวจเลือดคนในชุมชนบา้นป่ากลว้ย พบวา่ ร้อยละ .  เกษตรกรมีความเสียงต่อการเกิดโรคจากการปนเปือนสารพิษในเลือด (อปัสร และคณะ, ) ถึงแมว้่าทางหน่วยงานทีเกียวขอ้งจะมีการจดัอบรม ส่งเสริมใหใ้ชส้ารชีวภณัฑเ์พอืลดการใชส้ารเคมี แต่ยงัมีเกษตรกรทีปฏิบตัิในเรืองการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชไม่ถูกวธีิเป็นจนวนมาก ทงัยงัพบการตกคา้งของสารเคมีในผลผลิตทางการเกษตรอยูใ่นปริมาณทีสูงมาก ดงันนัผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการทีจะศึกษาระดบัความรู้และการปฏิบติัเกียวกบัสารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสมของเกษตรกรในหมู่บา้นป่ากลว้ย ตาํบลแม่สอย อาํเภอจอมทองจงัหวดัเชียงใหม่และศึกษาปัญหา ความตอ้งการขอ้เสนอแนะเพอืเป็นแนวทางในการส่งเสริมพฒันา เผยแพร่ความรู้ และการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ของชุมชนพนืทีสูงอืนๆต่อ  วธิีการดําเนินงานวิจัย  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรกลุ่มตวัอย่างเป็นเกษตรกรชนเผ่ามง้ หมู่บ้านป่ากลว้ยพฒันาในพืนทีโครงการพฒันาพืนทีสูงแบบโครงการหลวงป่ากลว้ย ตาํบลแม่สอย อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึงมีจาํนวนประชากร  ราย (สถาบนัวิจยัและพฒันาพืนทีสูง, ) ประชากรตวัอย่างไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การสุ่มตวัอย่างเกษตรกรโดยใชสู้ตรการคาํนวณหากลุ่มตวัอย่างของ ยามาเน่ (Yamane, ) ทีระดบันัยสําคญัทางสถิติ .  จึงไดก้ลุ่มตวัอย่าง               169 ราย 
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 เครืองมือทใีช้ในการวิจยั  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัในครังนี เป็นแบบสัมภาษณ์ ซึงมีลกัษณะคาํถามแบบปลายปิด และปลายเปิด เกียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสงัคมของเกษตรกรความรู้ในการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสม และการปฏิบติัในการใชส้ารกาํจกัศตัรูพืชทีเหมาะสมสาํหรับป้องกนัและกาํจดัศตัรูพชื  สถิตทิใีช้ในการวิจยั  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์เพือตอบวตัถุประสงคใ์นการศึกษาครังนี อธิบายโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Arithmetic Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าตาํสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) และใชส้ถิติทดสอบสมมติฐาน เพอืหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขนัตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ระหว่างตวัแปรอิสระ คืออายุ เพศ ระดบัการศึกษา แรงงานในครัวเรือ ชนิดของสารกาํจดัศตัรูพืช แหล่งทีมาของสารกาํจดัศตัรูพืช เงินทุนการผลิต การรับรู้ข่าวสาร การติดต่อกบัเจา้หนา้ทีส่งเสริมการเกษตร และประสบการณ์การเขา้ฝึกอบรม กบัตวัแปรตาม คือ ความรู้ในการใช้สารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสม (Y1) และการปฏิบติัในการใชส้ารกาํจกัศตัรูพืชทีเหมาะสม(Y2) สําหรับเกณฑ์การประเมินระดบัความรู้ เป็นคาํถามแบบเลือกตอบ จาํนวน  ขอ้ ตอบถูกให้  คะแนน ตอบผิดให้  คะแนน (จารุวรรณ และคณะ, ) คะแนนเตม็  คะแนน โดยแบ่งระดบัความรู้  -  คะแนน มีระดบัความรู้ตาํ  -  คะแนน มีระดบัความรู้ปานกลาง  -  คะแนน มีระดบัความรู้สูง ซึงแบบสอบถามประกอบดว้ย  ดา้น ดา้นวินิจฉัยศตัรูพืช ดา้นการเลือกใชส้ารกาํจัดศตัรูพืช ด้านชนิดของสาร ดา้นการสลบัสาร ดา้นความเป็นพิษต่อเกษตรกรและดา้นความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค และการปฏิบัติเป็นคาํถามเกียวกับดา้นการใช้สารกาํจดัศตัรูพืช เป็นคาํถามปลายปิด ให้คะแนนปฏิบัติประจาํ  คะแนน ปฏิบตัิบางครัง  คะแนน ไม่ปฏิบติัเลย  คะแนน นาํมาแปลความระดบัการปฏิบติัในการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสม ดงันี 0 - 0.66  มีระดบัการปฏิบติัตาํ 0.67 - 1.33 มีระดบัการปฏิบติัปานกลาง 1.34 - 2 มีระดบัการปฏิบตัิสูง  ผลและวจิารณ์ผล  ปัจจยัพืนฐานส่วนบุคคลด้านเศรษฐกจิและด้านสังคมของเกษตรกร  ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรกลุ่มตวัอย่างมีอายุ เฉลีย  ปี ร้อยละ 88.20 เป็นเพศชายระดับการศึกษาจบชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 56.80 มีแรงงานในครัวเรือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  คน ร้อยละ 98.80 เกษตรกรใชส้ารกาํจดัแมลงศตัรูพชืและกาํจดัโรคพืช ทงั  ชนิด ร้อยละ 96.40 ไดรั้บสารกาํจดัศตัรูพืชทีใชจ้ากหน่วยงานของรัฐ (สถาบนัวจิยัและพฒันาพืนทีสูง, โครงการหลวง) มีเงินทุนในการผลิตกะหลาํปลี/ผกักาดขาวปลี เฉลีย ,  บาท/ปีร้อยละ .  เกษตรกรมีการรับรู้ข่าวสารจากโทรทศัน์มากทีสุด การติดต่อหรือรับคาํแนะนาํจากเจา้หนา้ทีส่งเสริมการเกษตรมากสุด 4 ครัง/เดือน และเกษตรกรเคยเขา้รับการฝึกอบรมมากสุดคือ การอบรมเรืองการผลิตผลผลิตใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GAP  ความรู้และการปฏิบัตกิารใช้สารกําจดัศัตรูพืชทเีหมาะสมของเกษตรกร   (Y1) พบวา่ เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง169 ราย มีความรู้ดา้นวนิิจฉยัศตัรูพชื ดา้นการเลือกใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชดา้นชนิดของสาร ดา้นการสลบัสาร ดา้นความเป็นพิษต่อเกษตรกรและดา้นความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค คิดเป็นร้อยละ 100 เกษตรกรมีระดบัความรู้การใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสมอยู่ในระดบัสูงทงัหมด เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ .  ไดค้ะแนน .  คะแนน คะแนนตาํสุดอยูที่ 14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และคะแนนสูงสุด 20 คะแนน คิดเป็นร้อยร้อย 12.40 (Table 1)  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระนนั จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุโดยนาํตวัแปรอิสระทงัหมด ไปใส่ในสมการแลว้คาํนวณโดยใชว้ิธีหลายขนัตอน(stepwise)ปรากฏวา่ไดค้่าF = 7.009 ; Sig. = .001b หมายความวา่มีตวัแปรอิสระทีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามเมือพิจารณาค่าสัมประสิทธิการตดัสินใจเชิงพหุ (multiple coefficient of determination, R2) 
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ปรากฏวา่  R  มีค่าเท่ากบั .   หมายความวา่ตวัแปรอิสระทงัหมดสามารถอธิบายการผนัแปร (การเปลียนแปลง) ของตวัแปรตามไดร้้อยละ .  และในบรรดาตวัแปรอิสระทงัหมดมีตวัแปรอิสระจาํนวน  ตวัแปร (Table 2) ทีมีผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  ไดแ้ก่เพศ และแรงงานในครัวเรือนโดยตวัแปร เพศมีความสมัพนัธ์เชิงบวกหมายความวา่ เพศชาย มีระดบัความรู้ในการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสมในระดบัสูง เนืองจากเพศชายชนเผา่มง้เป็นผูน้าํครอบครัว การเป็นตวัแทนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นการเขา้ร่วมประชุม การเขา้ฝึกอบรมของชุมชนและหน่วยงานทีเขา้มาส่งเสริม ร่วมไปถึงการเป็นผูน้าํชุมชน ทาํให้เพศชายของชนเผา่มง้ไดรั้บประสบการณ์ทีกวา้งมากกวา่เพศหญิง ส่งผลต่อระดบัความรู้ในการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสมใหอ้ยูใ่นระดบัสูง ส่วนจาํนวนแรงงานในครัวเรือนมีความสัมพนัธ์เชิงลบ หมายความวา่ จาํนวนแรงงานในครัวเรือนหากมีมากเกินไป ครอบครัวไม่สามารถส่งเขา้รับการศึกษาไดค้รบทุกคน หรือส่งเรียนในระดบัทีสูงขึนได ้จึงส่งผลต่อระดบัความรู้ในการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสมของเกษตรกรซึงสอดคลอ้งกบั อนุสรา ( ) ได้ศึกษา ความรู้และการปฏิบตัิของเกษตรกรผูเ้ขา้อบรมการลดการเผาตอซงัพืช ในอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ เพศ และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัความรู้ในการลดการเผาตอซงัพืชของเกษตรกร Table 1 Knowledge levels on usingpesticides of farmers 

*Min=14.00, Max=20.00, Mean=17.656, S.D.=1.4   Table 2 Relation between variable and knowledge levelson using appropriate pesticides of farmers Variable Beta t Sig. 
Sex .170 2.279 .024** 
Household worker -.217 -2.911 0.004** 
R2= 0.067    SEE = 1.429   F =7.009  Sig of F = 0.001b Note: ** Significant 0.05   (Y2) พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 61.98 มีระดบัการปฏิบติัการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสมอยูใ่นระดบัสูง (ค่าเฉลีย 1.50) ด้านวินิจฉัยศตัรูพืช ด้านการเลือกใช้สารกําจดัศัตรูพืช ด้านชนิดของสาร ด้านการสลบัสาร ด้านความเป็นพิษต่อเกษตรกรและดา้นความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคในประเด็นคาํถาม ) ขณะฉีดพ่นสารควบคุมศตัรูพืช ท่านสวมถุงมือ หนา้กาก เสือแขนยาว กางเกงขายาว เพือป้องกนัอนัตรายสารพิษเขา้สู่ร่างกาย ) เกษตรกรมีการปฏิบติัก่อนนาํสารมาฉีดพ่นควบคุมศตัรูพืช ท่านอ่านฉลากคาํแนะนาํขา้งภาชนะก่อนใชส้ารควบคุมศตัรูพืช และปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งคดั ) เมือใชส้ารป้องกนักาํจดัศตัรูพืชหมดขวดแลว้ จากนนันาํภาชนะไปเก็บไวที้จุดรวมขยะพิษของศูนยฯ์ หรือสถานีฯ ทีเตรียมไว ้ ) ท่านใชอ้ตัราของสารควบคุมศตัรูพืช ตามอตัราทีระบุขา้งฉลากกาํหนด ) ทางเลือกในการใชผ้ลิตภณัฑ์ชีวภณัฑ์เกษตร เพือลดการใช้สารเคมีในการทาํการเกษตร ) ท่านใชส้ารป้องกนักาํจดัศตัรูพืชเฉพาะในกรณีทีจาํเป็นคือ เมือพบการระบาดของศตัรูพืช หรือสภาวะแวดลอ้มเหมาะแก่การระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืชจาก ) ท่านแยกขยะทีเป็นขวดหรือซองทีบรรจุสารเคมีทางเกษตร ออกจากขยะทวัไป ) หากตอ้งการผสมสารตงัแต่  ชนิดขึนไป ท่านตอ้งศึกษาขอ้มูลตามตารางการผสมสาร จากหนังสือของกรมวิชาการเกษตร, เอกสารวิชาการฯ ของโครงการหลวง หรือเอกสารคาํแนะนาํการใช้สารป้องกันกาํจดั

Level of Knowledge Numbers (n=169) Percent High Level (Score 14- 20) 169 100 Moderate Level (Score 7 - 13) 0 0 Low Level (Score 0 - 6) 0 0 
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ศตัรูพืชให้เขา้ใจอยา่งดีก่อนลงมือผสมสาร และมีเพียง  ประเด็นคาํถาม คือ ) ก่อนการฉีดพ่นสารฯ ควรตรวจเครืองพ่นก่อนนาํไปใช ้และควรมีการซ่อมแซมเป็นประจาํ ) ขณะพ่นสารควบคุมศตัรูพืช ควรอยูเ่หนือลมทุกครังเพือป้องกนัละอองสารฯ และหยดุพ่นทนัทีเมือลมแรง เกษตรกรมีระดบัการปฏิบตัิการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย . ) (Table 3) ผลการศึกษาความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระนนัพบว่า จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุโดยนาํตวัแปรอิสระทงัหมด ไปใส่ในสมการแลว้คาํนวณโดยใชว้ธีิหลายขนัตอน (Stepwise) ปรากฏวา่ไดค้่า  F = 11.167 ; Sig. =  0.000b หมายความว่ามีตัวแปรทีมีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตาม เมือพิจารณาค่าสัมประสิทธิการตัดสินใจเชิงพหุ (Multiple Coefficient of Determination, R ) ปรากฏวา่  R  มีค่าเท่ากบั  .   หมายความวา่ตวัแปรอิสระทงัหมดสามารถอธิบายการผนัแปร (การเปลียนแปลง)ของตวัแปรตาม ไดร้้อยละ .  มีตวัแปรอิสระจาํนวน  ตวัแปร (Table 4) ทีมีผลต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  หรือตาํกวา่ ไดแ้ก่   การรับรู้ข่าวสาร เงินทุนในการผลิตกะหลาํปลี/ผกักาดขาวปลี และการเขา้รับการฝึกอบรมดา้นการเกษตรโดยตวัแปรดงักล่าวมีความสมัพนัธ์เชิงบวก หมายความวา่ เกษตรกรทีไดรั้บรู้ข่าวสารจากหลายแหล่ง เช่นโทรทศัน์วทิยเุจา้หนา้ทีส่งเสริมเกษตร เอกสารสิงพมิพ/์ป้ายโฆษณาตามลาํดบั ทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บการเรียนรู้และนาํมาปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม สอดคลอ้งกบั การศึกษาของ ยทุธนา ( ) ทีไดศึ้กษาการใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชอย่างถูกตอ้งในการปลูกส้มของเกษตรกรชาวเผ่ามง้ อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การรับรู้ข่าวสารรวมทุกสือมีความสัมพนัธ์กบัการใชส้ารเคมีการป้องกนักาํจดัศตัรูพืช อยา่งถูกตอ้งในการปลูกส้มของเกษตรกรชาวเผ่ามง้เงินทุนในการผลิตกะหลาํปลี/ผกักาดขาวปลี ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แกว้ตา และสุรพล ( ) ซึงไดศึ้กษา ความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัในการใชส้ารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริกหวานของเกษตรกรในตาํบลโป่งแยง อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ รายจ่ายจากการใชส้ารเคมีฆ่าแมลงของพริกหวาน มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัในการใชส้ารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริกหวานของเกษตรกรและการไดรั้บการเขา้ฝึกอบรมดา้นการเกษตรบ่อยครังจะส่งผลให้เกษตรกรมีระดบัการปฏิบติัการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสมอยู่ในระดบัสูง ส่วนแหล่งทีมาของสารกาํจดัศตัรูพืชมีความสัมพนัธ์เชิงลบ หมายความวา่ หากแหล่งทีมาของสารกาํจดัศตัรูพืชทีใช้มีแหล่งทีมาไม่ชดัเจน และไม่น่าเชือถือ เช่นเกษตรกรซือยาจากร้านคา้ทีไม่มีใบอนุญาตจาํหน่ายวตัถุอนัตรายทางการเกษตร จะทาํให้เกษตรกรไดรั้บสารกาํจดัศตัรูพชืทีไม่มีประสิทธิภาพ และไดรั้บคาํแนะนาํแลว้นาํมาปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง  Table 3 Using pesticide levels of farmers Item Mean S.D. Level  1. Weara glove, mask, long sleeve shirt and trouser to prevent harmful toxins from entering the body 1.81 0.431 High 
2. Read pesticidelabelsand follow the instruction strictly before using pesticides 1.72 0.472 High 
3. Take the empty pesticide containers to a collection point for hazardous wastes 1.66 0.508 High 
4. Use rate of pesticidesas the instruction labels 1.59 0.611 High 5. Use bio-products to replace pesticides 1.47 0.627 High 6. Use pesticides when pest outbreaks 1.46 0.577 High 7. Separatehazardous wastes from general wastes 1.42 0.660 High 8. Try to understand mixed methods in pesticide manual before chemicals mixing 1.37 0.653 High 
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9. Always maintain sprayer 1.20 0.65 Medium 10. Stay upwind when spray pesticides   Medium Total 1.50 0.37 High  Table 4 Relation between the variable and using appropriate pesticides of farmers Variable Beta t Sig. 
information .204 2.584 .011** 
Cost .283 3.920 .000** 
Source of pesticides -.244 -3.300 .001** 
Agricultural training .170 2.201 .029** 
R2= 0.195SEE  =  3.370 F =11.167Sig of F = 0.000d Note :** Significant 0.05  ปัญหาในพืนทขีองเกษตรกร จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรประสบปัญหาด้านโรคและแมลงทีมีการระบาดในแปลงของเกษตรกร  ร้อยละ .  รองลงมาเป็นปัญหาดินเสือมโทรมทีเกิดจากการทาํการเกษตรติดตอ่กนัเป็นระยะเวลามากกวา่   ปีร้อยละ .   ความต้องการ และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการพฒันาชุมชนโครงการพฒันาพืนทีสูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย  จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรตอ้งการให้มีการฝึกอบรมในเรืองการลงทุนการผลิต และเกษตรกรมีความตอ้งการความรู้ในดา้นการอนุรักษ ์ร้อยละ 1.18 และตอ้งการใหเ้จา้หนา้ทีเขา้มาส่งเสริมและติดตามอยา่งสมาํเสมอ ร้อยละ 0.59  สรุปและข้อเสนอแนะ  ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีความรู้เกียวกบัการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสมอยูใ่นระดบัสูงทงัหมด คิดเป็นร้อยละ 100 เนืองจากประเด็นคาํถามเป็นประเด็นใกลต้วัทีเกษตรกร ซึงผูว้ิจยัไดส้าํรวจขอ้มูลพืนฐานดา้นต่างๆแลว้จึงนาํมาตงัเป็นประเด็ดคาํถาม 6 ดา้น ทาํให้เกษตรกรมีความคุน้เคยเกียวกบัความรู้ด้านการเกษตรรอบๆตวั ประกอบดว้ยคาํถาม             1)  ด้านการวินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 2)  ด้านการเลือกใช้สารป้องกันกําจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช                                             3) ด้านความหมายชนิดของสาร 4) ด้านการสลับสารสําหรับป้องกันกําจัดศัตรูพืชและหลักเกณฑ์ในการผสมสาร                            5) ดา้นความเป็นพิษของสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืชต่อเกษตรกร และ 6) ดา้นความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและการปฏิบติัในการใชส้ารกาํจัดศัตรูพืชทีเหมาะสมของเกษตรกรพบว่ามีค่าเฉลียเท่ากบั .  แสดงว่าเกษตรกรมีระดบัการปฏิบติัการใช้สารกาํจดัศตัรูพืชทีเหมาะสมอยูใ่นระดบัสูงในดา้นการใชส้ารกาํจดัศตัรูพชืทีเหมาะสม ขอ้เสนอแนะจากการศึกษามี ดงันี .  ภาครัฐหรือหน่วยงานบนพืนทีสูงควรเพิมจํานวนครังของการฝึกอบรมในเรืองการปฏิบัติการใช ้สารกาํจดัศตัรูพชืทีเหมาะสมใหแ้ก่เกษตรกร เพอืใหเ้กษตรกรมีความรู้และการปฏิบตัิในการใชส้ารกาํจดัศตัรูพชือยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
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 . หน่วยงานควรมีการจดัฝึกอบรมให้กบัเกษตรกรผูที้ไม่เคยเขา้อบรม หรือขยายการฝึกอบรมให้เขา้ถึงเกษตรกรรายอืนๆ เพมิขึน จะทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บความรู้อยา่งทวัถึงและเท่าเทียม  3. ภาครัฐโดยเฉพาะเจา้หน้าทีส่งเสริมฯควรเขา้ไปติดตามผล หลงัจากมีการฝึกอบรมดา้นการปฏิบตัิการใชส้ารกาํจดัศตัรูพืช เพอืใหข้อ้เสนอแนะในเรืองทีเกษตรกรยงัไม่มีความเขา้ใจ อยา่งสมาํเสมอ  กิตติกรรมประกาศ  ผูว้ิจยัขอขอบคุณหน่วยงาน สถาบนัวิจยัและพฒันาพืนทีสูง (องค์การมหาชน) และเจา้หน้าทีประจาํพืนทีโครงการพฒันาพืนทีสูงแบบโครงการหลวงป่ากลว้ย อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ทีให้ความช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบสัมภาษณ์ทาํให้การคน้ควา้แบบอิสระฉบบันีเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี  เอกสารอ้างองิ แกว้ตา อนันต์วิไล และสุรพล เศรษฐบุตร. . ความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัในการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริกหวานของเกษตรกรใน ตาํบลโป่งแยง อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่. แก่นเกษตร. :573-579 จารุวรรณ ไตรทิพยส์มบติั เพลินพิศ จบักลาง สุวิมล บุญเกิด และอญัชลี อาบสุวรรณ์. . “การศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชของเกษตรกร บา้นห้วยสามขา ตาํบลทพัรัง อาํเภอพระทองคาํ จงัหวดันครราชสีมา. ศรีนครินทร์เวชสาร. : 429-434. ยทุธนา โสภา. . การใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืชอยา่งถูกตอ้งในการปลูกส้มของเกษตรกรชาวเขาเผ่ามง้ อาํเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่. การคา้ควา้อิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่. สถาบันวิจัยและพัฒนาพืนทีสูง (องค์การมหาชน).  ข้อมูลพืนฐานโครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย  อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม.่   สุมาลี เม่นสิน, วรรณิศา  เหรียญตระกูลชัย และธีรนาฎ  ศักดิปรีชากุล. . การทดสอบการใช้ชีวภัณฑ์เกษตร ในการควบคุมศัตรูพืชร่วมกับเกษตรกรบนพืนทสูีง. สาํนกัวจิยั สถาบนัวจิยัและพฒันาพืนทีสูง (องคก์ารมหาชน). สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. . ปริมาณและมูลค่าการนําเข้าสารกําจัดศัตรูพืช. แหล่งขอ้มูล:http://oae.go.th/ ewt_ news.php?nid=146. คน้เมือ  กรกฎาคม . อนุสรา สมสกั. . ความรู้และการปฏิบติัของเกษตรกรผูเ้ขา้อบรมการลดการเผาตอซงัพืช อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม.่ การค้าควา้อิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. อปัสร วิทยประภารัตน์, ปาหนนั กนัหาสินธ์ุ, จีราจนัทร์ จนัทร์งาม และอมัพา เปียมทองคาํ. 2556. ผลการวิจัยโครงการต่อยอดความรู้และสร้างมูลค่าเพิมจากสมุนไพรและยาพืนบ้านได้ตรวจเลือดคนในชุมชนบ้านป่ากล้วย. สํานักวิจยั สถาบนัวจิยัและพฒันาพนืทีสูง (องคก์ารมหาชน). Yamane, Taro. 1967. Statistic. An Introductory Analysis.2nd Ed., Harper and row, New York.
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ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรทดีีและเหมาะสมในพืนทโีครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ Knowledge and Practices of Sweet Passion Fruit Grower  following the Good Agr icultural Practices in Royal Project Areas, Chiang Mai Province  วจิิตรา บุรุษภกัดี1* สุรพล เศรษฐบุตร2 ภาณุพนัธ์ุ ประภาติกลุ2 ธนะชยั พนัธ์เกษมสุข3 Wijitra Burutpukdee1* Suraphol Sreshthaputra2 Panuphan Prapatigul2 and Tanachai Pankasemsuk3  บทคัดย่อ  การวิจยันีเป็นการศึกษาการปลูกเสาวรสหวานของเกษตรกรตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรทีดีและเหมาะสม (GAP) วตัถุประสงค์คือ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะพืนฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม กบัความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ลูกเสาวรสหวาน ในพืนทีโครงการหลวง           จ. เชียงใหม่ จาํนวน 124 ราย เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ  เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าตาํสุด ทดสอบความสัมพนัธ์ตวัแปรโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) พบว่า เกษตรกร 78.20% เป็นเพศชาย อายุเฉลีย 46 ปี จบการศึกษาประถมศึกษาปีที 6 รายได้เฉลีย 12,  บาท/เดือน รายไดจ้ากผลผลิตเสาวรสเฉลีย 4,509 บาท/เดือน รายไดอื้นๆ เฉลีย 8,179.84 บาท/เดือน ประสบการณ์ปลูกเสาวรสเฉลีย 2.25 ปี ประสบการณ์ทาํเกษตรเฉลีย 11.86 ปี ตน้ทุนผลิตเสาวรสเฉลีย 13,175 บาท/ปี พืนทีปลูกเสาวรสเฉลีย 1.52 ไร่ ไม่มีการจา้งแรงงาน 62.10% การรับข่าวสาร 96.80% มีการติดต่อเจา้หนา้ที 56.50% เขา้อบรม GAP 94.40% และ . % ผ่านมาตรฐาน GAP จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีความรู้ในดา้นการเก็บเกียวและการปฏิบตัิหลงัการเก็บเกียวเสาวรสตามหลกั GAP ในระดบัสูง มีความสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ทาํเกษตร เพศ อาย ุและประสบการณ์ทาํการเกษตร (P<0.05) เกษตรกรมีการปฏิบัติในด้านหยุดการใช้วตัถุอันตรายก่อนการเก็บเกียวเสาวรสตามหลัก GAP เป็นประจาํ                                      มีความสัมพนัธ์กับขนาดของพืนทีทาํการเกษตร ประสบการณ์ทาํเกษตร และการเขา้อบรม GAP (P<0.05) ปัญหาของเกษตรกร คือเจา้หนา้ทีดูแลไม่ทวัถึง และตอ้งการใชส้ารชีวภณัฑเ์กษตร ดงันนัหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรมีการจดัอบรม และ      ทาํแปลงสาธิตเพอืลดปัญหาการใชส้ารเคมี 
คาํสําคญั: เสาวรสหวาน, การปลูกพืช GAP, เสาวรสหวาน GAP, เสาวรส GAP โครงการหลวง         
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ABSTRACT   This research was study of sweet passion fruit planting of farmer following good agricultural practices (GAP) principle. The objectives were the relational study between basic personal characteristics, economy, society with knowledge and practice of farmers. The sample group consisted of 124 sweet passion fruit farmers at Royal Project areas in Chiang Mai province. The data were collected by questionnaire and it was analyzed by descriptive statistics include percentage, mean, standard deviation, maximum and minimum value. The variable relations test were analyzed by multiple regression analysis. The results showed that the 78.20% of farmers were male and the average age of them was 46 years old. They graduated from primary school grade 6 and their average income was 12,648 baht/month. The average income from passion fruit was 4,509 baht/month, average other income was 8,179.84 baht/month, an average passion growing experience was 2.25 years and an average farm experience was 11.86 years. An average cost of passion fruit production was 13,175 bath/year. The average areas of passion fruit planting were 1.52 rai. They are not employment 62.10%. Most of farmers sold their products to buyer and sold by themselves. They source of information 96.80%, moreover, they has contacted the officers with 56.50%.The farmers attended GAP training with 94.40% and 58.50% of them were certificated. This study indicated that the farmers had high level of harvesting and post harvesting of passion fruit following GAP principle related to sex, agricultural experience and age (P<0.05). The farmers always stopped the practice in the use of hazardous materials before passion fruit harvest following GAP principle related to land holdings, agricultural experience, officer contact and GAP training ( P<0.05) . The farmer’s problems, inadequate care of agricultural officers advised and agricultural bio-products requirement therefore the related institute should provide training and agricultural plot demonstration to reduce the problems from the chemicals used.  Keywords: Sweet passion fruit, GAP planting, GAP Sweet passion fruit, Royal Project GAP passion fruit       บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200  1 Graduate School, Chiang Mai University, Suthep Sub-district, Mueang District, Chiangmai Province 50200, Thailand 2 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพฒันาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
2 Department of Agricultural Extension and Rural Development, Faculty of Agricultural, Chiang Mai University, Suthep Sub-district, Mueang District, Chiangmai Province 50200, Thailand 3 สาขาวิชาพชืสวน คณะเกษตรเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  3 Department of Horticulture, Faculty of Agricultural, Chiang Mai University, Suthep Sub-district, Mueang District, Chiangmai Province 50200, Thailand 
* ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): wijitra0301@gmail.com
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บทนํา  เสาวรสหวาน (Passiflora edulis) เป็นพืชไมเ้ถาเลือยชนิดหนึงทีมีประโยชน์มีส่วนประกอบของวิตามินและแร่ธาตุรวมอยูห่ลายชนิด เช่น วติามินซี วติามินเอ วติามินบี ธาตุเหลก็ และคาร์โบไฮเดรต นอกจากนียงัมีใยอาหารอีกดว้ย นิยมนาํมารับประทานเป็นผลไมส้ด และเป็นพชืเศรษฐกิจทีมูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมใหแ้ก่เกษตรกร  ในพนืทีโครงการหลวงปลูก ตงัแต่ปี พ.ศ. 2548 จากนนัไดมี้การสนบัสนุนให้เกษตรกรมีการปลูกเสาวรสหวานตามหลกัการปฏิบตัิทางการเกษตรทีดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) ซึงเป็นแนวทางการดาํเนินงานของกรมวิชาการเกษตรทีมีความสําคญั และเป็นนโยบายทีกาํหนดไวต้งัแต่ปีพ.ศ. 2541 (กรมวิชาการเกษตร, 2545) อาหารตอ้งมีความปลอดภยัทุกขนัตอนการผลิต จากแหล่งผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภค รวมทงัตอ้งสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัและทราบแหล่งทีมาได ้เกษตรกรภายใตพ้นืทีโครงการหลวงไดเ้ริมให้ความสนใจทาํอาชีพเพาะปลูกเสาวรสหวานกนัมากขึน โดยมีจาํนวนเกษตรกรประมาณ 425 ราย พืนทีปลูก 1,107 ไร่ สาํหรับราคาผลผลิตเสาวรสหวานสามารถจาํหน่ายไดร้าคาดีกวา่เสาวรสพนัธ์ุเปรียว เกษตรกรจึงนิยมปลูกเสาวรสพนัธุ์หวานกนัมากกวา่เสาวรสพนัธุ์เปรียว โดยในปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณผลผลิตเสาวรสหวานทงัหมด 301,761.65 กิโลกรัม มูลค่า 8.21 ลา้นบาท (อจัฉรา และคณะ, 2557) เสาวรสหวานยงัเป็นพืชอีกชนิดหนึงทีใหผ้ลผลิตและรายไดดี้ สามารถเก็บได้เรือยๆ จึงทาํให้มีรายไดต้่อเนือง ถึงแมว้า่เกษตรกรในพืนทีโครงการหลวงจะให้ความสนใจและปลูกเสาวรสหวานกนัมาก แต่ปริมาณผลผลิตเสาวรสหวาน ทีผ่านการรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตร (GAP) ยงัไม่เพียงพอ  ต่อความตอ้งการของตลาดโครงการหลวง  สถาบนัวิจยัและพฒันาพืนทีสูง (องคก์ารมหาชน) จึงนาํเอาองคค์วามรู้ในการผลิตเสาวรสหวานของโครงการหลวงไปทดสอบในพืนทีโครงการพฒันาพืนทีสูงแบบโครงการหลวง ตงัแต่ปี พ.ศ. 2552 เกษตรกรไดใ้หค้วามสนใจมากขึนและสามารถปลูกเสาวรสหวานจนเริมเก็บผลผลิตได้ตงัแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา สามารถสร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรในพืนที ต่อมาเจา้หนา้ทีส่งเสริมการเกษตรมีการส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการปลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP เพือให้ผ่านการรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตร มีการจดัอบรมให้ความรู้การปฏิบติัทางการเกษตรทีดีสาํหรับพืชอาหารให้กบัเกษตรกรภายในพนืทีการดาํเนินงาน ผลปรากฏว่ามีทงัเกษตรกรทีผ่านการรับรอง GAP และไม่ผ่านการรับรอง GAP ซึงจากการสํารวจปัญหาในเบืองตน้พบวา่ เกษตรกรมีปัญหาดา้นความรู้ในการจดัการแปลงปลูก เนืองจากคุณภาพผลผลิตลดลงหลงัปลูกเป็นเวลา 2-3 ปี ต่อมาส่งผลใหผ้ลผลิตมีคุณภาพลดลง เกิดการสะสมโรคและแมลงเพิมมากขึน (อจัฉรา และคณะ, 2557) ใชส้ารเคมีมากขึน และทาํให้ศตัรูพืชดือยา เกิดการระบาดของศตัรูพืชทีควบคุมไดย้าก (สุภาพร และสังวาล, 2558) เกิดสารพิษตกคา้ง มีตน้ทุนการผลิตสูงขึน (สุมาลี และคณะ, 2557) และผลผลิตไม่ผ่านมาตรฐาน GAP จึงตอ้งมีการศึกษาปัจจยัและปัญหาดา้นความรู้และการปฏิบติัของเกษตรกร ในการปลูกสาวรสหวานตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรทีดีและเหมาะสม  อยา่งไรก็ตามการศึกษาเกียวกบัความรู้และการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสหวานตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรทีดีและเหมาะสมมีความสาํคญัเป็นอยา่งยงิ เนืองจากเสาวรสหวานสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตร เพือให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุ หรือปัจจยัใดบา้ง มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไรทีส่งผลต่อการไดรั้บความรู้ และการนาํความรู้ไปปฏิบตัิ เพอืนาํไปสู่การช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นแนวทางในการส่งเสริมการปลูกเสาวรสหวานไดอ้ยา่งถูกวธีิและเหมาะสมต่อไป   วธิีดําเนินการวิจัย  ประชากรทีใชใ้นการศึกษาวิจยัครังนี คือ เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสหวานในพืนทีโครงการหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 126 ราย ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) ดงันี      =          ( )   
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โดยที  n     คือ   จาํนวนประชากรเป้าหมาย    N     คือ   จาํนวนตวัอยา่ง  e     คือ   ค่าความคลาดเคลือนทีผูว้จิยัยอมให้เกิดขึนไดใ้นการศึกษาครังนี ผูว้จิยัยอมให้เกิดค่าความคลาดเคลือนในการสุ่มตวัอยา่งได ้ร้อยละ  ซึงจะไดจ้าํนวนตวัอยา่งดงันี 
= 126

1 + 126 (.03)  
                           = 114 ราย  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัครังนี มีจาํนวน 114 ราย และผูว้ิจยัไดเ้พิมจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน10 ตวัอยา่ง ดงันนั การวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลของเกษตรกร โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ทงัหมด จาํนวน 124 ราย เพือป้องกนัความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ (ปลายเปิดและแบบปลายเปิด) ในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 - มกราคม พ.ศ. 2561 ทดสอบความเชือมนั (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ จากนนันาํมาหาค่าความเชือถือไดข้องแบบสัมภาษณ์ โดยหาค่าสมัประสิทธิแอลฟาของ Cronbach (1951) ก่อนนาํไปทดสอบกบัเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาวจิยั และนาํขอ้มูลมาทาํการวเิคราะห์ ดงันี 1. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพืออธิบายข้อมูลพืนฐานบางประการของเกษตรกรใช้ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตาํสุด (Minimum) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 2. แบ่งระดบัความรู้ของเกษตรกรเป็น  ระดบั ดงันี ระดบัความรู้มาก (15-22 คะแนน) ปานกลาง (8-14 คะแนน) และนอ้ย (0-7 คะแนน) และเกษตรกรทีตอบแบบสัมภาษณ์ดา้นการปฏิบตัิ แบ่งเป็น 3 ระดบั ดงันี ปฏิบตัิมาก (ปฏิบติัประจาํ 2.1- 3 คะแนน) ปานกลาง (ปฏิบติับางครัง 1.1-2 คะแนน) และนอ้ย (ไม่เคยปฏิบติั 0-1 คะแนน) 3. สถิติทดสอบสมมติฐานที ใช้ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ ปัจจัยพืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสงัคม และตวัแปรตาม คือ ความรู้และการปฏิบตัิของเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสหวานตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรทีดีและเหมาะสมในพืนทีโครงการหลวงจงัหวดัเชียงใหม่ ซึงแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ   ดา้นความรู้ (Y1) และดา้นการปฏิบตัิ (Y2) ทาํการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ ดงันี  3.1) การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขนัตอน (stepwise multiple regression analysis) กบัตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ . เพศ 2. อาย ุ3. ระดบัการศึกษา 4. รายไดจ้ากการปลูกเสาวรส 5. รายไดอื้นๆ 6. รายไดร้วม 7. ประสบการณ์ปลูกเสาวรสหวาน . ประสบการณ์ทาํการเกษตร 9. เงินทุนในการผลิตเสาวรสหวาน 10. ขนาดของพืนทีทาํการเกษตร 11. ขนาดพืนทีปลูกเสาวรสหวาน 12. แรงงาน 13. การติดต่อเจา้หน้าทีในหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 14. การอบรม GAP 15. การผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  ผลและวจิารณ์ผล 1. ข้อมูลลักษณะทวัไป ได้แก่ ปัจจยัพืนฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางเศรษฐกจิ และปัจจยัทางสังคม พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 78.20 เป็นเพศชาย อายุเฉลีย 46 ปี จบการศึกษาประถมศึกษาปีที 6 รายไดเ้ฉลีย 12,648 บาท/เดือน รายไดจ้ากการปลูกเสาวรส เฉลีย 4,509 บาท/เดือน รายไดอื้นๆ เฉลีย 8,179.84 บาท/เดือน ประสบการณ์ปลูกเสาวรส เฉลีย 2.25 ปี ประสบการณ์ทาํเกษตร เฉลีย 11.86 ปี เงินทุนผลิตเสาวรส เฉลีย 13,175 บาท/ปี พืนทีทาํเกษตร เฉลีย 9.17 ไร่ พืนทีปลูกเสาวรส เฉลีย 1.52 ไร่ ส่วนใหญ่ไม่จา้งแรงงาน ร้อยละ 62.10 รับข่าวสารทางการเกษตร ร้อยละ 96.80 มีการติดต่อเจา้หนา้ทีร้อยละ 56.50 เขา้อบรม GAP ร้อยละ 94.40 และร้อยละ 58.50 ผา่นมาตรฐาน GAP 
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2. ประเด็นความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัตทิางการเกษตรทดีีและเหมาะสม ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ดา้น ดงันี                               2.1 ดา้นความรู้ในการปลูกเสาวรสหวาน พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ มีระดบัความรู้ อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 98.40 (Table 1)   2.2 ดา้นการปฏิบติัในการปลูกเสาวรสหวาน พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (ปฏิบติัเป็นประจาํ) (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. การวิเคราะห์ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรทดีแีละเหมาะสม  จากการศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพนัธ์ต่อความรู้ของเกษตรกร (Y1) โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) นาํตวัแปรอิสระ 15 ตวัแปร เขา้สู่สมการ โดยใชว้ธีิหลายขนัตอน (stepwise) ปรากฏวา่ไดค้่า                  F = 12.184; Sig = 0.000c หมายความวา่ มีตวัแปรอิสระอยา่งน้อย  ตวัแปร ทีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม เมือพิจารณาค่าสัมประสิทธิการตดัสินใจเชิงพหุ (multiple coefficient of determination, R ) ปรากฏวา่ R  มีค่าเท่ากบั 0.233 หมายความว่า ตวัแปรอิสระทงัหมด สามารถอธิบายการผนัแปร (การเปลียนแปลง) ของตวัแปรตามได ้ร้อยละ 13.30 โดยมีความสัมพนัธ์ ระหว่างตวัแปรนอ้ยมาก และในบรรดาตวัแปรอิสระทงัหมด 15 ตวัแปร มีตวัแปรอิสระจาํนวน 3 ตวัแปร ทีมีผลต่อตวัแปรตามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 หรือตาํกว่า ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ทาํการเกษตร ซึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก และอาย ุมีความสมัพนัธ์เชิงลบ (Table 2)  จากการศึกษาปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบตัิของเกษตรกร (Y2) โดยใช้การวิเคราะห์วิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple regression analysis) นาํตวัแปรอิสระ 15 ตวัแปร เขา้สู่สมการ โดยใชว้ิธีหลายขนัตอน (stepwise) ปรากฏวา่ไดค้่า F = 8.612; Sig. = 0.000c หมายความว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 2 ตัวแปร ทีมีความสัมพันธ์กับ    ตัวแปรตาม เมือพิจารณาค่าสัมประสิทธิการตดัสินใจเชิงพหุ (multiple coefficient of determination, R2) ปรากฏวา่ R2  มีค่าเท่ากบั 0.177 หมายความว่า ตวัแปรอิสระทงัหมดสามารถอธิบายการผนัแปร (การเปลียนแปลง) ของตวัแปรตามไดร้้อยละ 17.70 และในบรรดาตวัแปร



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  224 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

อิสระทงัหมด 15 ตวัแปร มีตวัแปรอิสระ จาํนวน 3 ตวัแปร ทีมีผลต่อ    ตวัแปรตามอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 หรือตาํกวา่ ไดแ้ก่ ขนาดของพนืทีทาํการเกษตรมีผลเชิงลบ โดยตวัแปรทีมีผลเชิงบวก ไดแ้ก่ ประสบการณ์ทาํการเกษตรและการอบรม GAP (Table 2) Table 2 Results of multiple regression analysis to determine the relation between independent variables and dependent variables. (n = 124) dependent variables Independent variables B t P-value  Sex 0.348 4.273 0.000 Knowledge (Y1) Agricultural experience (year) 0.311 3.382 0.001  Age (year) - 0.219 -2.419 0.017 R2  = 0.233  SEE  =  1.80655  F = 12.184  Sig of  F = 0.000c  land holdings - 0.175 -2.076 0.40 Practices (Y2) Agricultural experience (year) 0.288 3.353 0.001  GAP training 0.214 2.846 0.005 R2  = 0.177  SEE  = 0.35653 F = 8.612   Sig of  F = 0.000c Note: Significantly at P<0.05 ผลการศึกษาขา้งตน้ สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรดา้นความรู้ ไดว้า่ 1) เพศชายและเพศหญิงมีความรู้ในการปลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP แตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบั แกว้ตา และสุรพล (2560) ทาํการศึกษาเรือง ความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัในการใชส้ารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริกหวานของเกษตรกรใน ตาํบลโป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ พบว่า เพศ มีความสัมพนัธ์กับความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบัติในการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริกหวานของเกษตรกร 2) เกษตรกรทีมีประสบการณ์ทําการเกษตรมาก มีความรู้ในการปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP มากกว่าเกษตรกรทีมีประสบการณ์ทาํการเกษตรนอ้ย อาจเป็นเพราะเกษตรกรทีมีประสบการณ์ทาํการเกษตรมาก มีการสะสมความรู้มาเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความเขา้ใจและมีการปฏิบัติในการปลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP มากกว่า สอดคลอ้งกบั พรรณทิวา และบุศรา ( ) ทาํการศึกษาเรือง ความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรในการผลิตขา้วหอมมะลิ ทีมีการปฏิบติัทางการเกษตรดีทีเหมาะสม จ. มหาสารคาม พบว่า เกษตรกรทีมีประสบการณ์ปลูกขา้วหอมมะลิระหว่าง 2-4 ปี มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํมากกว่า เกษตรกรทีมีประสบการณ์ระยะเวลาไม่เกิน  ปี อยา่งมีนยัสาํคญั 3) เกษตรกรทีมีอายนุอ้ยมีความรู้เกียวกบัการปลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP มากกวา่เกษตรกรทีมีอายุมาก สอดคลอ้งกบั จิรวรรณ และคณะ (2555) ทาํการศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผลิตมะม่วงตามแนวทางการเกษตรดีทีเหมาะสมของเกษตรกร อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา พบวา่ อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผลิตมะม่วงตามแนวทางการเกษตรดีทีเหมาะสมของเกษตรกร ซึงเป็นความสัมพนัธ์เชิงลบ อาจกล่าวไดว้า่ เกษตรกรทีมีอายนุอ้ยมีความสนใจเกียวกบัการทาํเกษตรแบบ GAP และสามารถหาความรู้ไดจ้ากหลายช่องทาง เช่น การคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต จึงทาํให้เกษตรกรทีมีอายุนอ้ยแสวงหาความรู้และมีความเขา้ใจการทาํเกษตรแบบ GAP มากกวา่เกษตรกรทีมีอายมุาก  ผลการศึกษาสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรด้านการปฏิบัติ ได้ว่า 1) เกษตรกรทีมีขนาดของพืนทีทาํการเกษตรน้อยมีการปฏิบัติในการปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP ในระดับทีดีกว่าเกษตรกรทีมีขนาดของพืนทีทาํการเกษตรมาก สอดคลอ้งกบั ศุทธิดา (2559) ทาํการศึกษาเรือง ความรู้และการปฏิบติัตามแนวเกษตรดีทีเหมาะสมของเกษตรผูป้ลูกผกั อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ พบวา่ การถือครองทีดินมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการปฏิบติัของเกษตรกรอยา่งมีนยัสาํคญั
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ทางสถิติ 2) เกษตรกรทีมีประสบการณ์ทาํการเกษตรมากมีการปฏิบติัในการปลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP ได้ดีกว่าเกษตรกรทีมีประสบการณ์ทาํการเกษตรนอ้ย อาจเป็นเพราะเกษตรกรทีมีประสบการณ์ทาํการเกษตรมาก มีการปฏิบตัิในการปลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP มาเป็นเวลานานกวา่ จึงทาํให้เกิดความชาํนาญ สอดคลอ้งกบั พรรณทิวา และบุศรา (2560) ทาํการศึกษาเรือง ความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบตัิของเกษตรกรในการผลิตขา้วหอมมะลิ ทีมีการปฏิบตัิทางการเกษตรดีทีเหมาะสม จ. มหาสารคาม พบว่า เกษตรกรทีมีประสบการณ์ปลูกขา้วหอมมะลิระหว่าง 2-4 ปี มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบตัิตามคาํแนะนาํมากกวา่ เกษตรกรทีมีประสบการณ์ระยะเวลาไม่เกิน  ปี อยา่ง มีนยัสาํคญั 3) เกษตรกรทีเคยเขา้รับการอบรม GAP มีการปฏิบติัในการปลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP ไดดี้กวา่เกษตรกรทีไม่เคยเขา้รับการอบรม GAP สอดคลอ้งกบั เจริญ (2555) ทาํการศึกษาเรือง ปัจจยัทีสัมพนัธ์กบัการเกษตรดีทีเหมาะสมของเกษตรกรผูป้ลูกลินจี  อ. ฝาง จ. เชียงใหม่พบวา่ เกษตรกรทีไดรั้บการอบรม GAP มีการปฏิบติัเกษตรดีทีเหมาะสมสาํหรับลินจีไดดี้กวา่เกษตรกรทีไม่ไดรั้บการอบรม GAP   4. ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวาน   4.1 ปัญหาด้านศัตรูพืชของเสาวรสหวาน   เกษตรกรพบปัญหาดา้นโรคทีเกิดจากไวรัสมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.32 เนืองจากโรคไวรัสเป็นโรคทีสําคญัของเสาวรสหวาน ซึงเป็นโรคทีติดมากบัตน้พนัธุ์และไม่สามารถกาํจดัได ้มีเพียงวิธีการบาํรุงรักษาตน้ให้มีความแขง็แรงเท่านนั รองลงมาคือปัญหาผลเน่าทีเกิดจากเชือรา ร้อยละ 12.90 ในช่วงฤดูแลง้มกัจะพบปัญหาเกียวกบัแมลงศตัรูพืช ร้อยละ 8.80 ถดัมาเป็นปัญหาดา้นอืนๆ ทีพบ คือ ลกัษณะอาการผลเหียว ร้อยละ 5.65 ทียงัไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั และปัญหาใบจุดทีเกิดจากเชือรา ร้อยละ 3.23 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.10 มีความตอ้งการในการใชส้าร ชีวภณัฑ์ป้องกนักาํจดัศัตรูพืช เนืองจากมีความปลอดภยั และเป็นทียอมรับของตลาดโครงการหลวง แนวทางการแกไ้ข ควรทาํการส่งเสริมใหมี้การใชส้ารชีวภณัฑม์ากยงิขึน โดยใหค้วามรู้ วธีิการใช ้หรือการผลิตสารชีวภณัฑส์าํหรับใชเ้อง   4.2 ปัญหาด้านผลผลิตของเสาวรสหวาน   เกษตรกรมีปัญหาในสองประเด็นทีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 4.03 คือปัญหาการขาดแคลนนาํในการเพาะปลูก ซึงอาจจะตอ้งมีการสร้างถงัสาํหรับเก็บนาํ และปัญหาจากพอ่คา้คนกลาง ทีมีการกดราคาผลผลิต รองลงมาเกษตรร้อยละ 3.23 เป็นปัญหาดา้นคุณภาพของการผลิต เจา้หน้าทีจะตอ้งมีการเขา้สํารวจแปลงปลูก ติดตามและให้คาํแนะนาํอยา่งสมาํเสมอ ทงันีเกษตรกรตอ้งให้ความสนใจและปฏิบติัตามคาํแนะนําจากเจา้หน้าทีเช่นกัน และเมือพบปัญหาควรแจง้เจ้าหน้าทีให้ทราบโดยเร็ว และร้อยละ 0.81 เป็นปัญหาดา้นตน้ทุนในการผลิตสูง และแรงงานตาํ    4.3 ปัญหาด้านการตดิตามและให้คาํแนะนําเกียวกับการปลูกเสาวรสหวานจากเจ้าหน้าท ี  เกษตรกรร้อยละ 52.42 มีปัญหาดา้นการติดตามทีไม่ทวัถึงจากเจา้หนา้ที รองลงมาร้อยละ 33.06 มีปัญหาดา้นการไม่ไดรั้บการแนะนาํจากเจา้หน้าที และร้อยละ 5.65 มีปัญหาดา้นขาดการอบรมถ่ายทอดความรู้ เนืองจากเจา้หน้าทีมีจาํนวนทีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดูแลเกษตรกรไดอ้ยา่งทวัถึง   4.4 ข้อเสนอแนะของเกษตรกร    1) ตอ้งการให้เจา้หนา้ทีมีความใกลชิ้ดกบัเกษตรกร มีการเขา้ติดตามเกียวกบัการดูแลเสาวรสหวานบ่อยขึน และมีการใหข้่าวสารใหม่ๆ เกียวกบัเสาวรสหวานตลอดเวลา มีการศึกษาดูงานเกียวกบัการดูแลแปลง    2) ตอ้งการใหมี้การประกนัราคารับซือทุกเกรดในราคาเดียวกนั ไม่ตาํกวา่ 60 บาทต่อกิโลกรัม    3) ให้มีการศึกษาและผลิตสารชีวภณัฑใ์นการป้องกนักาํจดัศตัรูพืชทีมีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกนักาํจดัศตัรูพืชไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
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สรุปและข้อเสนอแนะ การศึกษาความรู้และการปฏิบตัิของเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสหวานตามหลกั GAP ในพืนทีโครงการหลวง     จ. เชียงใหม่ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 78.20 เป็นเพศชาย อายุเฉลีย 46 ปี จบการศึกษาประถมศึกษาปีที 6 รายไดเ้ฉลีย 12,648 บาท/เดือน รายไดจ้ากเสาวรส เฉลีย 4,509 บาท/เดือน รายไดอื้นๆ เฉลีย 8,179.84 บาท/เดือน ประสบการณ์ปลูกเสาวรส เฉลีย 2.25 ปี ประสบการณ์ทาํเกษตร เฉลีย 11.86 ปี ตน้ทุนผลิตเสาวรส เฉลีย 13,175 บาท/ปี พืนทีทาํเกษตร เฉลีย 9.17 ไร่ พืนทีปลูกเสาวรส เฉลีย 1.52 ไร่ ส่วนใหญ่ไม่จา้งแรงงาน ร้อยละ 62.10 รับข่าวสารทางการเกษตรจากแหล่งต่างๆ ร้อยละ 96.80 มีการติดต่อเจา้หนา้ที ร้อยละ 56.50 เขา้อบรม GAP ร้อยละ 94.40 และ   ร้อยละ 58.50 ผา่นมาตรฐาน GAP ดา้นความรู้ พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความรู้อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น ร้อยละ 98.40 (เฉลีย 19.48 คะแนน) โดยประเด็นการสัมภาษณ์ทีเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้มากทีสุด คือ ดา้นการเก็บเกียวและการปฏิบตัิหลงัการเก็บเกียวในเรือง ผลิตผลทีมีความเสียหายจากการเก็บเกียว และมีตาํหนิตอ้งมีการคดัแยกก่อนจดัเรียงในภาชนะบรรจุ และดา้นสุขลกัษณะส่วนบุคคล เรือง ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรู้ในการป้องกนัอนัตรายจากสารพิษ เช่น เสือผา้ทีสวมใส่ตอ้งมิดชิด มีหนา้กาก ผา้ปิดปาก ถุงมือ รองเทา้ การพ่นยาทีอยู่เหนือลม การทาํความสะอาดร่างการหลงัพ่นยา รองลงมาเป็นดา้นวตัถุอนัตรายทางการเกษตร เรือง สามารถใชปุ้๋ ยเคมีหรือสารเคมีในการปลูกเสาวรสหวานตามระบบ GAP ไดใ้นปริมาณทีกรมวชิาการกาํหนด และประเด็นการสมัภาษณ์ทีเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้นอ้ยทีสุด คือ ดา้นการบนัทึกขอ้มูลและการตรวจสอบ ดา้นการปฏิบติั พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบติัเป็นประจาํ (ค่าเฉลีย 2.31) โดยประเด็นทีเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบตัิมากทีสุด คือ ดา้นวตัถุอนัตรายทางการเกษตร เรือง หยดุใชว้ตัถุอนัตรายก่อนการเก็บเกียวตามช่วงเวลาทีกาํหนด รองลงมาเป็นดา้นการเก็บเกียวและการปฏิบตัิหลงัการเก็บเกียว เรือง ไม่เก็บผลิตผลไวใ้นบริเวณใกลก้บัสารเคมี หรือวตัถุอนัตราย หรือบริเวณทีเสียงจากการปนเปือนผลิตผล และมีการคดัแยกผลิตผลทีไม่ไดคุ้ณภาพและขนาดตามขอ้กําหนด ประเด็นทีเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบติันอ้ยทีสุดคือ ดา้นนาํ เรือง การตรวจวดัคุณภาพนาํจากแหล่งนาํในสภาพแวดลอ้ม เพือไม่ใหเ้กิดการปนเปือนวตัถุ หรือสิงทีเป็นอนัตรายต่อผลิตผล ดงันนั ควรทาํการส่งเสริมทีเนน้การใหค้วามรู้ทีชดัเจนและติดตามการปฏิบตัิในแต่ละเรืองของแต่ละดา้น ทีเกษตรกรมีความรู้และการปฏิบติัทีนอ้ยใหเ้พิมมากยิงขึน เพือให้เกษตรกรปฏิบตัิไดอ้ยา่งถูกวธีิ  กิตติกรรมประกาศ การคน้ควา้แบบอิสระฉบับนี สําเร็จได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย ์ดร. สุรพล เศรษฐบุตร ประธานกรรมการทีปรึกษา ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี ข อข อบพระ คุณคณาจ ารย  ์ เจ ้าห น ้า ที ภาคว ิชาส่ง เสริมแ ละ เผยแ พร่การ เ กษ ตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทุกท่านทีให้ความรู้ คาํแนะนาํและคาํปรึกษาแก่ผูว้ิจยั  เสมอมา ขอขอบคุณสถาบนัวิจัยและพฒันาพืนทีสูง (องค์การมหาชน)  เจา้หน้าทีโครงการพฒันาพืนทีสูงแบบโครงการหลวง เจา้หนา้ทีโครงการหลวง และเกษตรกรในพืนทีโครงการหลวง จงัหวดัเชียงใหม่  ทีให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการตอบแบบสมัภาษณ์ และกรุณาให้ขอ้มูลต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ในการวิจยัครังนี      
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เอกสารอ้างองิ กรมวชิาการเกษตร. 2545. เกษตรทดีทีเีหมาะสม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. แกว้ตา อนนัตว์ไิล และ สุรพล เศรษฐบุตร. . ความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัในการใชส้ารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริกหวานของเกษตรกรในตาํบลโป่งแยง อาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่. วารสารแก่นเกษตร ปีที 45 ฉบบัพิเศษ 1: 573 – 579. จิราวรรณ เลิศคุณลกัษณ์ ปัญญา หมนัเก็บ และ ธาํรงค ์เมฆโหรา. . ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการผลิตมะม่วงตามแนวทางการเกษตรดีทีเหมาะสมของเกษตรกร อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.  (3): 13-21. เจริญ ท่าระเบียบ. 2555. ปัจจยัทีสัมพนัธ์กบัการเกษตรดีทีเหมาะสมของเกษตรกรผูป้ลูกลินจี อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่. การค้นควา้แบบอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  พรรณทิวา กวา้งเงิน และ บุศรา ลิมนิรันดร์กุล. 2560. ความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบตัิของเกษตรกรในการผลิตขา้วหอมมะลิทีมีการปฏิบตัิทางการเกษตรดีทีเหมาะสม จงัหวดัมหาสารคาม. วารสารแก่นเกษตร. 45 (ฉบบัพิเศษ 1): 580 – 587. สุภาพร ใจการุณ และ สังวาล สมบูรณ์. 2558. ปฏิเสธสารเคมีทีมีความเป็นพิษสูงต่อห่วงโซ่อาหารและสิงแวดลอ้ม. เอกสารประกอบการประชุมวชิาการเพอืเตือนภยัสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช. สุมาลี เม่นสิน ธีรนาฎ ศกัดิปรีชากุล ชัชวาลย ์กิติสิทธิ และพิกุลทอง สุอนงค์. 2557. รายงานสรุปการสัมมนางานวิจยัของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบนัวจิยัและพฒันาพนืทีสูง (องคก์ารมหาชน) จงัหวดัเชียงใหม่. ศุทธิดา มิงสกุล. 2559. ความรู้และการปฏิบติัตามแนวเกษตรดีทีเหมาะสมของเกษตรผูป้ลูกผกั ในอาํเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่. วารสารวชิาการมหาวทิยาลัยราชภัฎอุตรดติถ์. 11 (2): 324 – 334. อจัฉรา ภาวศุทธิ บรรจง ปานดี ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์ จิระนิล แจ่มเกิด ไฉไล กองทอง กชพร สุขจิตภิญโญ นฤมล ศรีวิชยั และ วิรัตน์ ปราบทุกข์. 2557. การวิจัยเชิงบูรณาการเพือเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพืนทีสูง. รายงานสรุปการสัมมนางานวิจยั, มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบนัวิจยัและพฒันาพนืทีสูง (องคก์ารมหาชน). Cronbach, L. J. 1951. Coefficient alpha and the internal stru cture of tests. Psychometr ika, 16, 297–334. Yamane, Taro.1973. Statistics: An Introductory Analysis. Third editio.Newyork: Harper and Row Publication.
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ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรทมีีฤทธิต่อเพลียไฟข้าว Effect of Herbal Extr acts on Rice Thr ips, Stenchaetothrips biformis  มนตรี เอียมเจริญ1* ปภพ สินชยกุล1,2 และ วชิยั สรพงษไ์พศาล1,2 Montri Aiemcharoen1* , Pabhop Sinchayakul1,2 and Wichai Sorapongpaisal1,2  บทคัดย่อ   เพลียไฟขา้วเป็นแมลงศตัรูสาํคญัของขา้วในระยะแตกกอ ทงัตวัอ่อนและตวัเต็มวยัดูดกินนาํเลียงจากใบขา้วทาํให้ใบเหลืองและเหียวแหง้ตายในทีสุด การใชส้ารสกดัจากพืชเป็นทางเลือกของการป้องกนักาํจดัเพลียไฟขา้วทีมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม จึงทาํการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัเฮกเซนจากพืชสมุนไพร 9ชนิดไดแ้ก่ ยูคาลิปตสั ยาสูบ ประคาํดีควาย หนอนตายอยาก ว่านนาํ ผกากรอง บอระเพ็ด สะเดา และสาบเสือ ทีความเขม้ขน้ 20% (นาํหนัก/ปริมาตร) ในการป้องกนักาํจดัเพลียไฟขา้ว โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มบลอ็กสมบูรณ์ (RCBD) จาํนวน 3 ซาํ ฉีดพน่สารสกดั 1 ครัง เมือขา้วอาย ุ7 วนั และตรวจนบัเพลียไฟขา้วก่อนและหลงัฉีดพน่สารทุกวนัเป็นเวลา 4 วนั ผลการทดสอบ พบวา่ สารสกดัจากบอระเพด็มีประสิทธิภาพดีทีสุดในการป้องกนักาํจดัเพลียไฟขา้ว  คาํสําคญั : สารสกดัสมุนไพร, เพลียไฟขา้ว                   
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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                    1สาขากีฏวิทยา คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ตาํบลกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 73140   1Department of Entomology, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart  University, Kamphaeng Saen Campus, Sub-district Kamphaeng Saen, District Kamphaeng Saen , Province Nakhon Pathom 73140, Thailand   2ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ตาํบลกาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 73140     2Department of Entomology, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart  University, Kamphaeng Saen Campus, Sub-district Kamphaeng Saen, District Kamphaeng Saen , Province Nakhon Pathom 73140, Thailand       ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : มนตรี  เอียมเจริญ * , ob.montri@gmail.com    
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บทนํา ปัจจุบนัผูที้บริโภคขา้วตระหนกัถึงความสาํคญัเรืองความปลอดภยัในดา้นของสุขภาพมากขึน ดงันนัเกษตรกรควรแกไ้ขปัญหาอนัตรายจากการใชส้ารเคมี เพือให้มีการผลิตขา้วทีมีความปลอดภยัจากสารฆ่าแมลงในฤดูการเพาะปลูกขา้ว (Oryza sativa L.) มักพบปัญหาการระบาดของเพลียไฟ Stenchaetothrips biformis (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae)           ซึงในระยะตวัอ่อน และตวัเต็มวยัสามารถทาํลายขา้วดว้ยการดูดกินนาํเลียงจากใบขา้วทียงัอ่อน เมือขา้วเริมโตขึนใบทีถูกทาํลายมีลกัษณะเหียวบริเวณขอบใบ และมว้นเขา้หากลางใบ มกัพบเพลียไฟขา้วอาศยัอยูใ่นบริเวณใบทีมว้น พบทาํลายขา้วในระยะกลา้หรือหลงัปักดาํอาย ุ2-3 สัปดาห์ พบการระบาดมากโดยเฉพาะฤดูร้อน อากาศแห้งแลง้ ฝนทิงช่วงนานติดต่อกนั และนาขา้วมีลกัษณะขาดนาํ ซึงในช่วงทีมีการระบาดมากสามารถทาํใหต้น้ขา้วแหง้ตายได ้(สาํนกัวจิยัและพฒันาขา้ว, 2556) การใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรเพือควบคุมเพลียไฟในนาขา้วเป็นทางเลือกหนึงในการลดปัญหาจากการใชส้ารฆ่าแมลง เนืองจากมีประสิทธิภาพในการกาํจดั และขบัไล่แมลง มีความปลอดภยัต่อเกษตรกรผูใ้ชส้ารและผูบ้ริโภค รวมทงัไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเป็นการนาํพืชสมุนไพรจากธรรมชาติทีหาไดง่้ายมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทวัไปพบวา่สารจากธรรมชาติทีสกดัไดจ้ากพืช สลายตวัเร็วในสภาพแวดลอ้ม และมีพิษตาํต่อสตัวเ์ลือดอุ่น (สุภาณี, 2532) นอกจากนียงัพบว่าสารสกดัจากพืชมีสารทีเป็นองคป์ระกอบจาํนวนมากแมลงสามารถสร้างความตา้นทานไดย้ากต่อสารสกดัเหล่านนั (Visetson, 1991) อย่างไรก็ตามการศึกษาในครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร            9 ชนิด ไดแ้ก่ ยคูาลิปตสั ยาสูบ ประคาํดีควาย หนอนตายอยาก วา่นนาํ  ผกากรอง  บอระเพด็  สะเดา  และ สาบเสือ  ทีสกดัดว้ยตวัทาํละลายเฮกเซน ทีมีต่อเพลียไฟขา้ว เพอืเป็นทางเลือกในการป้องกนักาํจดัเพลียไฟในนาขา้ว  วธิีดําเนินการวิจัย 1. การเตรียมสารสกัด  
รวบรวมสมุนไพร9 ชนิด ไดแ้ก่ ยูคาลิปตสั ยาสูบ ประคาํดีควาย หนอนตายอยาก ว่านนาํ ผกากรอง บอระเพ็ด สะเดา และสาบเสือ ตามฤดูกาล และระยะทีเหมาะสมในการเก็บเกียวโดยใช ้ใบยคูาลิปตสั ใบยาสูบ ผลประคาํดีควาย รากหนอนตายอยาก เหงา้วา่นนาํ ใบผกากรอง เถาบอระเพด็ เมลด็สะเดา และใบสาบเสือ โดยใชใ้บแก่ ผลสุก ลาํตน้ทีเจริญเติบโตเต็มที และรากแก่ ของสมุนไพรดงักล่าว เพือไดส้ารจากสมุนไพรทีมีคุณภาพ นาํไปอบใหแ้หง้ทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชวัโมง แลว้บดให้เป็นผงละเอียด ชงันาํหนักผงบดจากพืชทดสอบแต่ละชนิดจาํนวน 200 กรัม แช่ในตวัทาํละลายเฮกเซนปริมาตร 1000 มิลลิลิตร ทีบรรจุอยูใ่นบีกเกอร์  ทาํการกวนสารดว้ยเครืองกวนสารทีความเร็วรอบในการหมุน 1,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 8  ชวัโมง จากนันแช่สารทิงไว ้5 วนั กรองดว้ยผา้ขาวบาง เพือแยกกากของสมุนไพรทงั 9 ชนิดออก นาํสารละลายทีไดไ้ปกรองผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 จากนันทาํการระเหยตวัทาํละลายเฮกเซนออกดว้ยเครืองระเหยแหง้สูญญากาศ  (rotary evaporator) จนหมด เหลือส่วนทีเป็นสารสกดัเขม้ขน้ นาํสารทีไดม้าเจือจางจนไดค้วามเขม้ขน้ 20 % ผสมสารลดแรงตึงผิวTween 80 ปริมาณ 1 มิลลิลิตร เพอืใชท้ดลองต่อไป 2. การทดสอบประสิทธิภาพสารสกดัจากสมุนไพร 9 ชนิดต่อการป้องกันกําจดัเพลียไฟข้าว  ปลูกข้าวพันธ์ุหอมปทุมในแปลงนาของคณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในเดือนเมษายน 2560  เมือตน้กลา้ขา้วทีใชท้ดสอบอาย ุ7 วนั  ทาํการทดสอบประสิทธิภาพสารสกดัจากสมุนไพร 9 ชนิดต่อการป้องกนักาํจัดเพลียไฟขา้วโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จาํนวน 3 ซาํ ซึงขนาดแปลงทีใชท้ดลองมีขนาดกวา้ง 2 ยาว 5 เมตร โดยมีช่วงห่างระหวา่งแปลง ขนาดกวา้ง 2 ยาว 5 เมตร จากนนัทาํการสาํรวจปริมาณเพลียไฟในนาขา้วก่อนการฉีดพ่น และฉีดพ่นสารสกดัจากพืชสมุนไพรทีเตรียมไวล้งบนตน้
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ขา้วในแปลงในช่วงเวลา 15.00 น. และบนัทึกจาํนวนเพลียไฟหลงัจากการฉีดพน่สาร 1, 2, 3 และ4 วนั ในเวลา 6.00 น. ตรวจนบัเพลียไฟ  ดว้ยวิธี Relative method ใชแ้ผ่นอะคริลิกสีขาว ขนาดเท่ากระดาษ A4 โฉบบริเวณตน้ขา้วในระยะหนึงช่วงแขน แลว้นบัจาํนวนเพลียไฟบนแผน่อะคริลิกดว้ยสายตา   การวเิคราะห์ข้อมูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยวเิคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลียดว้ยวธีิ Duncan’s new multiple  range test ทีระดบัความเชือมนั 95% (P<0.05)  ผลและวจิารณ์ผล ทาํการทดสอบประสิทธิภาพสารสกดัจากพืชสมุนไพร 9 ชนิด ทีสกดัดว้ยตวัทาํละลายเฮกเซนทีความเขม้ขน้ 20 % (นาํหนกั/ปริมาตร) โดยสาํรวจเพลียไฟในแปลงขา้วก่อนการฉีดพ่นสาร พบวา่ค่าเฉลียจาํนวนเพลียไฟก่อนการฉีดพ่น อยู่ในช่วง   29.00- 65.33 ตวัต่อกรรมวธีิ เมือเวลาผา่นไป 1 วนั หลงัการฉีดพน่สาร พบวา่สารสกดัจากสาบเสือมีประสิทธิภาพดีทีสุดในการป้องกนักาํจดัเพลียไฟโดยพบจาํนวนเพลียไฟเฉลีย 4.00 ตวั ซึงไม่แตกต่างทางสถิติกบัสารสกดัจากบอระเพด็ สะเดา ยาสูบ ยคูาลิปตสั หนอนตายอยาก ว่านนาํ ประคาํดีควาย และผกากรอง ทีพบจาํนวนเพลียไฟอยูใ่นช่วง 4.33 -10.67 ตวั แต่แตกต่างทางสถิติกบักรรมวิธีทีไม่ฉีดพ่นสารซึงพบจาํนวนเพลียไฟเฉลียเท่ากบั 29.67 ตวั เมือเวลาผ่านไป 2 วนัหลงัการฉีดพ่นสาร พบว่าสารสกัดจากว่านนาํ และยาสูบ มีจาํนวนเพลียไฟน้อยทีสุดเท่ากบั 6.00 ตวั ซึงแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีทีไม่ไดฉี้ดพ่นสารทีพบจาํนวนเพลียไฟขา้ว19.00 ตวั เมือเวลาผ่านไป 3 วนั หลงัการฉีดพ่นพบวา่สารสกดัจากพืชสมุนไพรทงั 9 ชนิด ยงัคงพบจาํนวนเพลียไฟขา้วนอ้ยกวา่กรรมวิธีทีไม่ไดฉี้ดพ่นสาร และในวนัที 4 หลงัการฉีดพน่สาร สารสกดัจากบอระเพด็มีประสิทธิภาพดีทีสุดในการป้องกนักาํจดัเพลียไฟขา้วโดยพบปริมาณเพลียไฟ 7.33 ตวั ซึงไม่แตกต่างทางสถิติกับสารสกัดจากผกากรอง หนอนตายอยาก สะเดา สาบเสือ ว่านนาํ ยาสูบ ประคาํดีควาย ยูคาลิปตสั ดังแสดงใน                (ตารางที1)  ซึงจากผลการทดสอบประสิทธิภาพพืชสมุนไพร 9 ชนิด  ทีสกดัดว้ยตวัทาํละลายเฮกเซน สอดคลอ้งกบัรายงานของ บุญส่ง (2538) ทีทาํการสกดับอระเพด็ดว้ยเฮกเซน พบวา่ทีความเขม้ขน้ 0.05% มีฤทธิฆ่าหนอนเจาะสมอฝ้ายในระยะ 1 วนั พฤกษ ์ (2544) พบวา่สารสกดัจากสะเดามีประสิทธิภาพในการป้องกนัแมลงในนาขา้ว ปัทมา (2539) รายงานวา่ใบสาบเสือออกฤทธิฆ่าแมลงศตัรูคะนา้สอดคลอ้งกบั โศรยา (2531) พบวา่สารสกดัจากสาบเสือกาํจดัเพลียอ่อนไดดี้  ชนานนัท ์และคณะ (2550) พบวา่สารสกดัจากยาสูบมีฤทธิสูงสุดในการควบคุมลูกนาํยงุลาย  ส่วนใบสาบเสือ และบอระเพด็มีฤทธิรองลงมา             
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ตารางท1ี ประสิทธิภาพของสารสกดัจากพืชสมุนไพร 9 ชนิดต่อการป้องกนักาํจดัเพลียไฟขา้ว 

 ค่าเฉลียตามดว้ยตวัอกัษรต่างกนัในแต่ละคอลมัน์มีความแตกต่างกนัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั  % เปรียบเทียบค่าเฉลีย โดยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test       สรุปผลการวจิัย การทดสอบประสิทธิภาพพืชสมุนไพร 9 ชนิด  ทีสกดัดว้ยตวัทาํละลายเฮกเซน ทีความเขม้ขน้ 20 % (นาํหนัก/ปริมาตร) พบว่าจาํนวนเพลียไฟขา้วก่อนการฉีดพ่น อยู่ในช่วง 29.00 ถึง 65.33ตวั   เมือเวลาผ่านไป 4 วนั หลงัการฉีดพ่นพบว่าสารสกัดจากพืชสมุนไพรทงั 9 ชนิดได้แก่ ยูคาลิปตสั  ยาสูบ ประคาํดีควาย  หนอนตายอยาก  ว่านนาํ  ผกากรอง  บอระเพด็ สะเดา  และสาบเสือ มีประสิทธิภาพในการป้องกนักาํจดัเพลียไฟขา้วโดยสารสกดัจากบอระเพด็มีประสิทธิภาพดีทีสุด  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณภาควชิากีฏวิทยา คณะเกษตร กาํแพงแสน  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน ทีอาํนวยสถานที เรือนปฏิบตัิการกีฏวทิยา และ แปลงนาขา้ว ในการศึกษาครังนี   เอกสารอ้างองิ ชนานนัท ์ แพงไทย  และจกัรกฤษณ์  มหจัฉริยวงศ.์ 2550. การคดัเลือกและผลติสารสกัดจากพืชในการควบคุมลูกนาํยุงลาย,  ในการประชุมวชิาการ ดา้นพลงังานสิงแวดลอ้มและวสัดุ ครังที 1 31  สิงหาคม  2550. โรงแรมเดอะทวนิทาวเวอร์,   กรุงเทพฯ.  

                            เปอร์เซ็นตก์ารไล่แมลง พืชสมุนไพร เวลาหลงัการทดสอบ (วนั) ก่อนการฉีดพน่ 1วนั หลงัการฉีดพน่ 2วนั หลงัการฉีดพน่ 3วนั หลงัการฉีดพน่ 4วนั หลงัการฉีดพน่ สาบเสือ 29.00±8.19a 4.00±1.73a 12.67±5.13ab 10.00±2.65ab 9.67±4.04ab สะเดา 41.33±13.61abc 5.33±2.52a 10.33±4.04a 9.33±4.51ab 9.33±5.77ab บอระเพด็ 44.33±27.39abc 4.33±4.04a 11.00±2.65a 8.33±2.52a 7.33±2.52a ผกากรอง 33.67±7.02ab 10.67±3.79a 11.00±2.00a 15.67±9.24abc 8.33±1.53ab วา่นนาํ 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 ประคาํดีควาย 65.33±13.32c 10.00±10.58a 11.33±6.81a 14.33±4.73abc 11.00±6.08ab ยาสูบ 50.33±10.50abc 6.33±5.13a 6.00±1.73a 14.67±4.51abc 10.67±0.58ab ยคูาลิปตสั 56.33±13.58bc 6.33±3.06a 11.67±2.08ab 9.00±1.00ab 13.00±3.46ab ไม่ฉีดพน่สาร 40.67±18.58ab 29.67±3.79b 19.00±3.46b 17.33±7.77bc 15.67±5.51b C.V. (%) 27.60 51.37 36.12 34.19 36.97 
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บุญส่ง  คงคาทิพย.์  2538.  การแยกสารออกฤทธิฆ่าหนอนเจาะสมอฝ้ายจากตน้บอระเพ็ดและการศึกษาความสัมพนัธ์ ระหว่างโครงสร้างของสารกบัการออกฤทธิ.  รายงานผลการวิจัย ประจําปี  2538.  วิชาเคมี,คณะวิทยาศาสตร์,  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.        ปัทมา  แซ่กิม.  2539. ผลของสารสกัดจากสะเดา ต่อการเปลยีนแปลงระดับเอนไซม์ขจดัพษิของหอยเชอรี. วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.    พฤกษ ์ ยบิมตัตะสิริ.  2544.  ระบบการเพมิผลผลิตข้าว.  เอกสารเผยแพร่ทางวชิาการ.  ศูนยว์จิยัเพอืเพมิผลผลิตทาง การเกษตร.  มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่  เชียงใหม่.  31 หนา้.           โศรยา  พนัธ์ุวริิยะพงษ.์  2531.  พืชกําจดัแมลง, น.44-47. ในเอกสารการประชุมสมันาพชื สารฆ่าแมลงในการทาํการเกษตร,  28-30 กนัยายน 2531. สถานีทดลองพืชไร่ศรีสาํโรง. อาํเภอศรีสาํโรง, สุโขทยั.      สุภาณี  พิมพส์มาน.  2532. การใชป้ระโยชน์ของสารเคมีธรรมชาติจากพชืในการป้องกนักาํจดัแมลง. วารสารกีฏและสัตว์ วทิยา 11(2): 187-191.      สาํนกัวจิยัและพฒันาขา้ว. 2556. องค์ความรู้เรืองข้าว ปี 2556. กรมการขา้ว.        Visetson, S. 1991.  Insecticide r esistance mechanisms in the rust red flour  beetle, Tribolium castaneum Herbst. Ph.  D. Thesis, The University of Sydney, Australia.                           
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คุณภาพชีวติของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในตําบลบางขัน อาํเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช Quality of Life of the Rubber  Agr icultur ists in Bang Khan Nakhon Si Thammarat Provinces  จารีพร เพชรชิต *  สาธิต บวัขาว  พชัรินทร์ ณ สุวรรณ  และ จารุวรรณ อกัษรวงค1์  Phetchit Jareporn 1*  Buakhao Sathit 1 NaSuwan Patcharin 1 Auksonwong Jaruwan 1  บทคัดย่อ  การวจิยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาคุณภาพชีวติของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในตาํบลบางขนั อาํเภอบางขนั จังหวดันครศรีธรรมราช รวบรวมขอ้มูลโดยสอบถามเกษตรกรชาวสวนยางพารา  หมู่บ้าน จาํนวน ,  ราย คดัเลือกตวัอย่างร้อยละ  ของประชากร ได้ตัวอย่าง จาํนวน  ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย เบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที และการทดสอบแบบเอฟ ในประเด็นเกียวกบัขอ้มูลทวัไปดา้นเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ศึกษาระดบัและปัจจยัทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ทงั 3 ดา้น คือ ดา้นครอบครัว ดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจ และดา้นชีวิตในชุมชน รวมทงัปัญหาและขอ้เสนอแนะทีมีต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในตาํบลบางขนั อาํเภอบางขนั จังหวดันครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีอายุเฉลีย .  ปี จบการศึกษาชนัประถมศึกษา มีสมาชิกในครัวเรือน เฉลีย  คน มีแรงงานในภาคการเกษตร เฉลีย  คน/ครัวเรือน มีแรงงานนอกภาคการเกษตร เฉลีย  คน/ครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรกรมีพืนทีถือครอง เฉลีย .  ไร่ มีรายไดค้รัวเรือน เฉลีย , .  บาท มีหนีสิน เฉลีย , .  บาท ส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางโทรทศัน์ และติดตามข่าวสารการเกษตรทุกวนั การศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นต่างๆในภาพรวม พบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นครอบครัวและปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตในชุมชน มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัน้อย และแยกเป็นประเด็น คือ อายุต่างกนัมีคุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจต่างกนั  แรงงานภาคการเกษตร และพืนทีถือครอง ต่างกนัมีคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัวและดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจต่างกัน นอกจากนีแหล่งขอ้มูลข่าวสาร และรายได้ครัวเรือนทีต่างกัน มีคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัวต่างกนั ในภาพรวมเกษตรกรชาวสวนยางพารามีขอ้เสนอแนะเกียวกับการมีคุณภาพชีวิตทีดี คือ การอยู่อย่างพอเพียง การทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย และการคิดบวก  คาํสําคญั : 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                 สาขาพฒันาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) ตาํบลถาํใหญ่ อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  1 Department of Agricultural Development and Agribusiness, Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Tham Yai Sub-district, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province 80110, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : aungsumailn.jp@gmail.com  
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บทนํา ประเทศไทยเป็นประเทศทีมีเนือทีปลูกยางพารามากเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศ อินโดนีเซีย                        มีเกษตรกรทีปลูกยางพารารวมทงัประเทศประมาณ 6 ลา้นคน หรือประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทงัประเทศ (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2558) ประเทศไทยมีเนือทีปลูกยางพาราประมาณ 18 ลา้นไร่ ไดผ้ลผลิต 4.43 ลา้นตนั โดยประเทศอินโดนีเซีย               มีเนือทีปลูกยางพาราทงัสิน 22.45 ลา้นไร่ ไดผ้ลผลิต 3.17 ลา้นตนั และ 3.23  แต่อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นประเทศทีมีการส่งออกยางพาราเป็นอนัดบัหนึงของโลก โดยมีการส่งออกยางพาราประมาณ 3.91 ลา้นตนั ซึงประเทศจีนเป็นประเทศทีมีการนาํเขา้ยางพาราจากประเทศไทยมากทีสุด จาํนวน 2.12 ลา้นตนั ประเทศมีการใชย้างพาราในประเทศเพียงประมาณร้อยละ 13 จากผลผลิตทีผลิตไดท้งัหมด การใชย้างพาราในประเทศไทยจะใชใ้นอุตสาหกรรมยางลอ้ ถุงมือยาง ยางยดื ยางรัดของ และอุตสาหกรรมอืน ๆ สาํหรับตน้ทุนการผลิตยางแผน่ดิบของเกษตรกร มีตน้ทุนคิดเป็น 63.08 บาทต่อกิโลกรัม (สาํนกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)  จากอดีตทีผา่นมาปี 2554 จะพบวา่ ราคายางพาราทีเกษตรกรขายได ้โดยเฉพาะยางแผน่ดิบคุณภาพ 3 เกษตรกรขายได้ราคาสูงถึง 129 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะทีนํายางสด เกษตรกรขายได้ 120 บาทต่อกิโลกรัม (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) หลงัจากนนัราคายางพาราไดล้ดลงอยา่งต่อเนืองจนถึงปัจจุบนั  ราคายางแผน่ดิบคุณภาพ 3 และนาํยางดิบ เกษตรกรขายไดกิ้โลกรัมละ 38 บาท และ 37 บาท (สถาบนัวิจยัยาง, 2559) และปริมาณการส่งออกรวมทงัมูลค่าการส่งออกยางพารา จะเห็นไดว้า่ธุรกิจยางพาราของไทยมีแนวโนม้ทีไม่สดใส ทงันี อาจมีสาเหตุจากผลผลิตยางพาราลน้ตลาด เนืองจากประเทศไทยไดเ้พิมพืนทีปลูกยางพารา ซึงเป็นทีทราบกนัวา่กลไกของราคาสินคา้ขึนอยู่กบัอุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้ นอกจากนียงัมีความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก ทาํใหร้าคายางพาราและความตอ้งการใชย้างพาราของไทยลดลงอยา่งต่อเนือง ซึงในปัจจุบนัยางพาราตอ้งเผชิญกบัสภาวะเศรษฐกิจโลกทีชะลอตวั ส่งผลให้ราคายางพาราปรับตวัลดลงอยา่งต่อเนือง ซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดข้องชาวสวนยางพาราในประเทศไทย ถึงแมห้น่วยงานราชการมีความพยายามเขา้มาบรรเทาความเดือดร้อน ซึงตาํบลบางขนั อาํเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นอีกตาํบลหนึงทีมีพนืทีปลูกยางพาราเป็นจาํนวนมาก ประชาชนในพนืทีส่วนใหญ่มีอาชีพทาํสวนยางพารา ตาํบลบางขนั ประกอบดว้ย 18 หมู่บา้น โดยมีพืนทีปลูกยางพาราทงัหมด ,217 ไร่ ปัจจุบนัเกษตรกรกาํลงัประสบปัญหาราคายางตกตาํอยา่งต่อเนือง ซึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยตรง จากปัญหาดงักล่าวทีเกษตรกรชาวสวนยางพาราในตาํบลบางขนั อาํเภอบางขนั ประสบปัญหา จึงทาํใหเ้กิดแนวคิดทีจะทาํวจิยั  เรือง คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในตาํบลบางขนั อาํเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช เพือได้ทราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในตาํบลบางขนั อาํเภอบางขนั และทําให้รู้ถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสงัคมทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา เพอืจะไดป้รับปรุงและทาํใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวติทีดีขึน  วธิีดําเนินการวิจัย  การศึกษาครังนีกาํหนดพืนทีศึกษาตาํบลบางขนั อาํเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ประกอบดว้ย  หมู่บา้น โดยใชแ้นวคิดการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey research)    
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  ประชากรทใีช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรทีอาศยัอยูใ่นตาํบลบางขนั อาํเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน  หมู่บา้น ทีประกอบอาชีพทาํสวนยางพาราและไดขึ้นทะเบียนไวก้บัสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางพาราในอาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีประชากรทงัสิน 2,217 ราย กลุ่มตวัอย่างทใีช้ในการศึกษา  ในการศึกษาครังนีกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 ของจาํนวนประชากร ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคลือนร้อยละ 5 โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ดว้ยวิธีจบัสลาก (Lottery) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาทงัสิน 110 คน (ดงัตารางที 1)  ตารางท ี1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษา หมู่ที ชือหมู่บา้น จาํนวนเกษตรกรผูท้าํสวนยางพารา 
รวมทงัหมด (ราย) จาํนวนตวัอยา่ง (ราย) 1 บา้นปากแพรก 118 6 

2 บา้นพรุเตย 72 4 
3 บา้นคลองเสาเหนือ 62 3 4 บา้นควนตอ 189 9 5 บา้นยงูงาม 118 6 
6 บา้นไร่ยาว 109 5 7 บา้นควนประ 291 15 
8 บา้นโคกเหรียง 91 5 
9 บา้นคลองลาํนาว 118 6 10 บา้นทุ่งอินทนิน 189 9 
11 บา้นไสเตาออ้ย 195 9 12 บา้นเขาดิน 98 5 หมู่ที ชือหมู่บา้น จาํนวนเกษตรกรผูท้าํสวนยางพารา 

รวมทงัหมด (ราย) จาํนวนตวัอยา่ง (ราย) 13 บา้นวงัทอง 134 7 14 บา้นควนประหนา้เขา 80 4 15 บา้นหนองแสง 128 6 16 บา้นทบักลาง 67 3 17 บา้นพรุหวา้ 33 2 
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18 บา้นควนออก 125 6 
 รวม 2,217 110  ทมีา: สาํนกังานเกษตรอาํเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ( ) 

 เครืองมือและวธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล เครืองมือทใีช้ในการศึกษา เครืองมือทีใช้ในการการศึกษาครังนี ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างทีสร้างขึนจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเกียวข้อง ประกอบด้วยคําถามแบบปิด (closeended questionnaire) และคําถามแบบเปิด (Open ended questionnaire) ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ส่วนที 1 คาํถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของเกษตรกร ลกัษณะคาํถามเป็นคาํถามปลายปิด และคาํถามปลายเปิด  ส่วนที 2 เป็นคาํถามเกียวกบัปัจจยัคุณภาพชีวิตใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นชีวิตครอบครัว ดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจ และดา้นชีวติในชุมชน ลกัษณะคาํถามจะเป็นแบบใหเ้ลือกตอบ    ส่วนที 3 ขอ้เสนอแนะเกียวกับคุณภาพชีวิตทีดีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในตาํบลบางขนั อาํเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ลกัษณะคาํถามเป็นแบบปลายเปิด ผูต้อบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบคาํถาม การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ        เพือใหเ้ครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล มีความถูกตอ้ง น่าเชือถือ ดาํเนินการโดยนาํแบบสอบถามไปทดสอบ ในกลุ่มประชากรในพนืที ๆ ไม่ไดรั้บการสุ่มคดัเลือก และคาํนวณค่าสมัประสิทธิอลัฟา ดว้ยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   ผลการทดสอบแบบสอบถามคุณภาพชีวิตทีจัดทําขึนและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือแล้ว ประกอบดว้ย 3 ดา้น แต่ละดา้นมีจาํนวนขอ้คาํถาม ดงันี 1. ดา้นชีวิตครอบครัว จาํนวน 18 ขอ้ และมีค่าสัมประสิทธิอลัฟา เท่ากบั 0.910 หมายความวา่ ขอ้คาํถามปัจจยัคุณภาพชีวติดา้นนี มีความน่าเชือถือ ร้อยละ 91.00 . ดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจ จาํนวน 10 ขอ้ และมีค่าสัมประสิทธิอลัฟา เท่ากบั 0.794 หมายความวา่ ขอ้คาํถามปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นนี มีความน่าเชือถือ ร้อยละ 79.40 . ดา้นชีวิตในชุมชน จาํนวน 15 ขอ้ และมีค่าสัมประสิทธิอลัฟา เท่ากบั 0.710 หมายความวา่ ขอ้คาํถามปัจจยัคุณภาพชีวติดา้นนี มีความน่าเชือถือ ร้อยละ 71.00 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนนีโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลียเลขคณิต (Average mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบแบบที (T - test) และการทดสอบแบบเอฟ (F - test) ลกัษณะคาํถามจะเป็น 5 ระดับ ตามความคิดเห็น (Rating Scale) โดยให้ผูเ้ลือกตอบเพียงคาํตอบเดียว มีเกณฑก์ารให้คะแนนเป็นดงันี (บุญสม , 2555) เห็นดว้ยมากทีสุด   5 คะแนน เห็นดว้ยมาก   4 คะแนน    เห็นดว้ยปานกลาง   3 คะแนน    เห็นดว้ยนอ้ย   2 คะแนน    เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด   1 คะแนน 
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 เกณฑ์การแปลผล ใช้เกณฑ์การแปลผลตามหลักเกณฑ์การแบ่งแบบใช้อนัตรภาคชันโดยใช้คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด ผลลพัธ์ทีไดห้ารดว้ยจาํนวนชนัทีแบ่ง ซึงในการศึกษาครังนี คะแนนสูงสุด คือ 5 และคะแนนตาํสุด คือ 1 แบ่งเป็นชนัออกเป็น 5 ระดบั ค่าอนัตรภาคชนัทีได ้คือ 0.8 [ (5 – 1) / 5 = 0.8 ] และนาํมากาํหนดขอบเขตมธัยฐานในการอา่นช่วงค่าเฉลียดงันี                     ขอบเขตมธัยฐาน      .24 – 5.04  หมายถึง    มีคุณภาพชีวติในระดบัมากทีสุด                     ขอบเขตมธัยฐาน      .43 – 4.23  หมายถึง    มีคุณภาพชีวติในระดบัมาก                      ขอบเขตมธัยฐาน      .62 – 3.42 หมายถึง    มีคุณภาพชีวติในระดบัปานกลาง                      ขอบเขตมธัยฐาน      .81 – 2.61  หมายถึง    มีคุณภาพชีวติในระดบันอ้ย                      ขอบเขตมธัยฐาน      .  – 1.80  หมายถึง    มีคุณภาพชีวติในระดบันอ้ยทีสุด   ขอบเขตการศึกษา   ขอบเขตด้านตัวแปร  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา   แรงงานในภาคการเกษตร พืนทีถือครองทาํการเกษตรทงัหมด การเป็นสมาชิกกลุ่ม แหล่งขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการเกษตร รายไดข้องครัวเรือน ภาวะหนีสิน  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คุณภาพชีวติของเกษตรกรชาวสวนยางพารา  สรุปผลการวจิัย . ข้อมูลพืนฐานด้านเศรษฐกจิและสังคมของกลุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรมีอาย ุเฉลีย 48.68 ปี ร้อยละ 60.90 จบการศึกษาระดบัชนัประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 33.60 จบระดบัชนัมธัยมศึกษา และรองลงมา ร้อยละ 5.50 จบอนุปริญญา หรือสูงกว่า เกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือน เฉลีย 4.05 หรือประมาณ  คน มีแรงงานในภาคการเกษตรของครัวเรือน เฉลีย 2.77 หรือประมาณ  คน มีแรงงานนอกภาคการเกษตรของครัวเรือน เฉลีย 1.10 หรือประมาณ  คน เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบนัเกษตรกร ร้อยละ 83.60 เกษตรกรเป็นสมาชิกมากทีสุด คือ กลุ่ม ธกส. ร้อยละ .  รองลงมาร้อยละ .  กลุ่มกองทุนหมู่บา้น ร้อยละ .  กลุ่มสหกรณ์การเกษตร  ร้อยละ .  กลุ่มออมทรัพย์ และร้อยละ .  กลุ่มแม่บ้าน ตามลาํดับ พืนทีถือครองทาํการเกษตรทงัหมด เฉลีย 18.03 ไร่ เป็นพืนทีของตนเอง เฉลีย 18.38 ไร่ มีเพียงส่วนนอ้ยเท่านนัเป็นพืนทีเช่า เฉลีย 0.48 ไร่ เกษตรกรมีรายไดข้องครัวเรือนทงัหมด เฉลีย 15,418.18 บาท มีภาวะหนีสินทงัหมด เฉลีย 89,127.27 บาท โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีหนีสิน ร้อยละ .  รองลงมาร้อยละ 24.50 เป็นเกษตรกรทีไม่มีหนีสิน เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.90 มีการรับขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการเกษตร ร้อยละ 43.60 มีการติดตามข่าวสารเกียวกบัการเกษตรทุกวนั  . ปัจจยัคุณภาพชีวติด้านต่าง  ๆปัจจยัคุณภาพชีวติดา้นครอบครัวมีคุณภาพชีวติดา้นครอบครัวอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย = 3.52) รายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า เกษตรกรให้ความสําคญัในดา้นความเขา้ใจและความผูกพนัในครอบครัวอยู่ในระดบัมากทีสุดมีค่าเฉลีย .  รองลงมาเกษตรกรใหค้วามสําคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ สภาพทีอยูอ่าศยั มีค่าเฉลีย .  ดา้นความสัมพนัธ์ของครอบครัวกับเครือญาติ มีค่าเฉลีย .  และด้านการใช้เวลาหรือทาํกิจกรรมร่วมกัน มีค่าเฉลีย .  และเกษตรกรให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด คือ ดา้นความสมัพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว มีค่าเฉลีย .      ปัจจัยคุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจมีคุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจอยู่ในระดบัน้อย (ค่าเฉลีย = 2.58) พบวา่ การใชแ้รงงานภายในครัวเรือนของเกษตรกรในการทาํสวนยางพาราโดยไม่ตอ้งจา้งแรงงานภายนอก เกษตรกรให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.58 รายไดที้ไดจ้ากการทาํสวนยางพาราเพียงพอต่อการดาํรงชีวิตของ
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ท่านและครอบครัว เกษตรกรให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย .  รายไดจ้ากการประกอบอาชีพการทาํงานสวนยางพารามีความมนัคง เกษตรกรให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย .  เงินออมของครัวเรือนทีมีอยูเ่พียงพอทีจะใชล้งทุนการทาํสวนยางพาราในปีถดัไปได ้เกษตรกรใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย .  ครอบครัวมีรายไดม้ากกวา่รายจ่าย เกษตรกรให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย .  และเกษตรกรให้ความสําคญัอยู่ในระดับน้อยและน้อยทีสุด ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนทุนจากภาครัฐมีค่าเฉลีย .  การมีเงินสํารอง มีค่าเฉลีย .  เกษตรกรมีความพอใจในรายไดที้ไดจ้ากการทาํสวนยางพารา มีค่าเฉลีย 2.11 สามารถขายผลผลิตยางพาราไดใ้นราคาทีสมาํเสมอตลอดปี มีค่าเฉลีย 2.10 และพึงพอใจกบัราคาผลผลิตยางพารา มีค่าเฉลีย 1.70 ปัจจยัคุณภาพชีวิตด้านชีวิตในชุมชนมีคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตในชุมชนอยู่ในระดบั มาก (ค่าเฉลีย = 3.69) พบว่า เกษตรกรใหค้วามสาํคญัในดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นอยูใ่นระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.50 รองลงมาเกษตรกรใหค้วามสาํคญัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพอืนบา้นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.02 และเกษตรกรใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นการมีส่วนร่วมในชุมชน มีค่าเฉลีย 3.27 ดา้นความสะดวกในการติดต่อราชการ มีค่าเฉลีย 2.98  . เปรียบเทียบค่าเฉลียปัจจัยคุณภาพชีวติด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างกลุ่มทมีีลักษณะทางเศรษฐกจิและสังคมบางประการแตกต่างกัน การเปรียบเทียบค่าเฉลียปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตในชุมชน ระหว่างกลุ่มทีมีลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการแตกต่างกนัในครังนี ทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบแบบที (T – test) และการทดสอบแบบเอฟ (F – test) ผลการศึกษามีรายละเอียด ดงันี .  เปรียบเทียบค่าเฉลียปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทมีีอายุต่างกัน  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติดา้นชีวติในชุมชน ระหวา่งเกษตรกรทีมีอายตุ่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (p ≤ 0.01 จึงกล่าวไดว้า่ โดยเกษตรกรกลุ่มทีมีอายนุอ้ยกวา่ 48 มีคุณภาพชีวติดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจดีกวา่กลุ่มทีมีอายมุากกวา่ 48  .   เปรียบเทียบค่าเฉลียปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทมีีระดบัการศึกษาต่างกัน  ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัคุณภาพชีวติดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวติดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติดา้นชีวติในชุมชน ระหวา่งเกษตรกรทีมีระดบัการศึกษาตา่งกนั ไม่มีความแตกต่างกนั (p ≥ 0.05) แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อคุณภาพชีวติดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวติดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติดา้นชีวติในชุมชนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 3.3 เปรียบเทียบค่าเฉลียปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทมีีแรงงานในภาคการเกษตรต่างกัน  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตรต่างกนั มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ          (p ≤ 0.05) เกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตรต่างกันมีคุณภาพชีวิตต่างกัน โดยเกษตรกรกลุ่มทีมีแรงงานในภาคการเกษตรมากกวา่ 2 คน มีคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัวดีกว่ากลุ่มเกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตรนอ้ยกวา่ 2 คน แต่คุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจพบวา่ กลุ่มเกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตรนอ้ยกวา่ 2 คน จะมีคุณภาพชีวติดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจทีดีกวา่เกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตรมากกวา่ 2 คน 
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3.4 เปรียบเทียบค่าเฉลียปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทมีีพืนทถืีอครองทาํการเกษตรทงัหมดต่างกัน  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติดา้นชีวติในชุมชน ระหวา่งเกษตรกรทีมีพนืทีถือครองทาํการเกษตรทงัหมด มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (p ≤ 0.01) เกษตรกรทีมีพืนทีถือครองทาํการเกษตรทงัหมดต่างกนัมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกนั จึงกล่าวไดว้า่ เกษตรกรทีมีพืนทีถือครองทาํการเกษตรทงัหมดต่างกนัมีคุณภาพชีวิตต่างกนั โดยเกษตรกรกลุ่มทีมีพืนทีถือครองทาํการเกษตรทงัหมดมากกว่า 18 ไร่ มีคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัวและคุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจทีดีกว่าเกษตรกรกลุ่มทีมีพนืทีถือครองทาํการเกษตรทงัหมดนอ้ยกวา่ 18 ไร่ 3.5 เปรียบเทียบค่าเฉลียปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทเีป็นสมาชิกกลุ่มต่างกัน  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติดา้นชีวติในชุมชน ระหวา่งเกษตรกรทีเป็นสมาชิกกลุ่มต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั  3.6 เปรียบเทียบค่าเฉลียปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทมีีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกยีวกับการเกษตรต่างกัน  ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัวคุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตในชุมชน ระหวา่งเกษตรกรทีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการเกษตรต่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) เกษตรกรทีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการเกษตรต่างกนัมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกนั จึงกล่าวไดว้า่ เกษตรกรทีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการเกษตรต่างกนัมีคุณภาพชีวิตต่างกนั โดยเกษตรกรกลุ่มทีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการเกษตร 4 – 6 แหล่ง จะมีคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัวดีกว่าเกษตรกรกลุ่มทีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารเกียวกับการเกษตร 1 – 3 แหล่ง 3.7 เปรียบเทียบค่าเฉลียปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทมีีรายได้ของครัวเรือนต่างกัน  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติดา้นชีวติในชุมชน ระหวา่งเกษตรกรทีมีรายไดข้องครัวเรือนต่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) เกษตรกรทีมีรายได้ของครัวเรือนต่างกนั มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน จึงกล่าวได้ว่า เกษตรกรทีมีรายได้ของครัวเรือนต่างกนัมีคุณภาพชีวิตต่างกนั โดยเกษตรกรกลุ่มทีมีรายไดข้องครัวเรือนมากกว่า 15,418 บาท จะมีคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัวดีกวา่เกษตรกรกลุ่มทีมีทีมีรายไดข้องครัวเรือนนอ้ยกวา่ 15,418 บาท .  เปรียบเทียบค่าเฉลียปัจจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมนัคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติด้านชีวติในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทมีีภาวะหนีสินต่างกัน  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติดา้นชีวติในชุมชน ระหวา่งเกษตรกรทีมีภาวะหนีสินต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนั (p ≥ 0.05)  ข้อเสนอแนะเกยีวกับการมคีุณภาพชีวติทดี ี ผลการศึกษาพบว่า ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการมีคุณภาพชีวิตทีดี มากทีสุด ร้อยละ 38.50 คือ การอยู่อย่างพอเพียง รองลงมาร้อยละ 7.70 การทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย และรองลงมา 3.80 คือ การคิดบวก   
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อภิปรายผล ปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นครอบครัวและปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตในชุมชน มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัมาก มีเพียงปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจเท่านันทีอยู่ในระดบัน้อย ซึงผลการศึกษานีใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาของ      ศุภรทิพย ์(2557) ไดท้าํการศึกษาเรืองคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ภายในเขตพนืที จงัหวดัตราด พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางภายในเขตพืนที จงัหวดัตราดมีคุณภาพชีวติดา้นสงัคมเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัดีนอ้ย ซึงตามความคิดเห็นของผูว้จิยัอาจกล่าวไดว้่าในช่วง 1 ปีทีผ่านมาราคาผลผลิตยางโดยเฉลียทีขายไดย้งัไม่น่าพึงพอใจ เกษตรกรขายผลผลิตยางไม่ไดใ้นราคาทีเกษตรกรตอ้งการและคาดหวงัไว ้ทาํให้รายไดที้ไดจ้ากการทาํสวนยางพาราไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีวิต เนืองจากในปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึน ถึงแมว้่าโดยสภาพทีอยู่อาศัยของเกษตรกรจะมีบริเวณกวา้งขวางใหญ่โต ไม่แออดั ก็ไม่ได้หมายความวา่จะทาํใหเ้กษตรกรชาวสวนยางพารามีระดบัคุณภาพชีวิตจะดีขึน ซึงสาเหตุเหล่านีทาํให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในเขตพนืที จงัหวดัตราด ประเมินผลระดบัคุณภาพชีวติดา้นสงัคมเศรษฐกิจออกมาอยูใ่นระดบัดีนอ้ย และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2554) ไดท้าํการศึกษาเรืองคุณภาพชีวิตของคนไทย พบว่า คุณภาพชีวิตดา้นครอบครัวตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับชีวิตครอบครัวอยู่ในระดบัมาก โดยคะแนนเฉลียระดบัความพึงพอใจของตวัอย่างรวมทงัประเทศเท่ากบั 8.16 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน รวมทงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของทัศนีย ์  (2552) ทีไดท้าํการศึกษาเรืองคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนของชาวไทยมุสลิมในชุมชนชนบท : ศึกษากรณี ตาํบลลิดล อาํเภอเมือง จังหวดัยะลา ซึงผลการศึกษา พบว่า เป็นชุมชนชนบททียึดหลกัศาสนาเป็นเครืองยึดเหนียวในการดาํรงชีวิตประจาํวนัความสัมพนัธ์ในหมู่ญาติพีนอ้ง แบบครอบครัวขยาย มีบา้น ทีดินเป็นของตนเอง เพือใชใ้นการประกอบอาชีพ หาเลียงครอบครัว ทาํให้ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวมีความมนัคง เมือพิจารณาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ชีวดัพบวา่ คุณภาพชีวิตทงัดา้นชีวิตครอบครัวและชีวิตชุมชนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง ซึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาทีผูศึ้กษาได้ทาํการศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นครอบครัวและปัจจยัคุณภาพชีวติดา้นชีวติในชุมชน ซึงเกษตรกรใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัคุณภาพชีวติทงัสองดา้นนีอยูใ่นระดบัมาก ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉลียปัจจยัคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตในชุมชน ระหวา่งกลุ่มทีมีลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการแตกต่างกนั ผลการศึกษาพบวา่เกษตรกรทีมีระดบัการศึกษา การเป็นสมาชิกกลุ่ม และภาวะหนีสิน มีคุณภาพชีวิตดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวติดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตในชุมชน ไม่แตกต่างกนั (p ≤ . ) แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัเหล่านีไม่มีผลต่อคุณภาพชีวติดา้นชีวติครอบครัว คุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตดา้นชีวติในชุมชนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา  เกษตรกรทีมีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิงทางสถิติ (p ≤ 0.01)  เป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากเกษตรกรทีมีอายุน้อยกว่า 48 มีคุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจดีกว่ากลุ่มทีมีอายุมากกว่า 48 ดงัที     พชันี  (2550) ไดศึ้กษาเรืองคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจงัหวดันครสวรรค ์พบว่าเกษตรกรทีมีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศุภรทิพย ์ (2557) ได้ทาํการศึกษาเรืองคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ภายในเขตพืนที จงัหวดัตราด พบวา่ เกษตรกรชาวสวนยางในเขตพนืทีจงัหวดัตราดทีมีอายตุ่างกนั มีคุณภาพชีวติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เกษตรกรทีมีอายตุาํกวา่ 20 ปี มีคุณภาพชีวิตแตกต่างจากช่วงอาย ุอืน ๆ เนืองจากคนทีมีอายนุอ้ยยอ่มมีร่างกายทีแข็งแรงกวา่ มีสุขภาพทีดีกวา่ จึงทาํให้ผลการวจิยัพบวา่เกษตรกรทีมีอายตุ่างกนัมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั   เกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตรต่างกนั มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p ≤ . ) ทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากเกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตรมากกวา่ 2 คน มีคุณภาพชีวติดา้นชีวติครอบครัวดีกวา่กลุ่มที
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มีแรงงานในภาคการเกษตรนอ้ยกวา่ 2 คน แต่คุณภาพชีวติดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจ พบวา่ กลุ่มเกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตรนอ้ยกวา่ 2 คน จะมีคุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจทีดีกว่าเกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตรมากกว่า 2 คน ดังที วนัเพ็ญ และคณะ (2545) ได้ทาํการศึกษาเรืองคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครในยุคเศรษฐกิจถดถอย พบว่า คุณภาพชีวิตดา้นการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัเพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน กล่าวคือถา้คุณภาพชีวิตดา้นการทาํงานดี จะส่งผลต่อคุณภาพชีวติดา้นอืนๆ ดีไปดว้ย ขณะเดียวกนัคุณภาพชีวติดา้นอืนๆ ก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตดา้นการทาํงานเช่นเดียวกนั แสดงให้เห็นวา่ชีวิตการทาํงานเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญัของการดาํรงชีวิต ภาครัฐควรส่งเสริมและให้ความสาํคญักบัการดูแลเกียวกบัการทาํงานภาคประชาชน ในดา้นรายได ้สวสัดิการ การพฒันาทกัษะในการทาํงานและความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุภา  (2547) ไดท้าํการศึกษาเรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวดัสงขลา ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพาราทีศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง และปัจจยัในดา้นจาํนวนชวัโมงการทาํงานต่อวนั พบวา่ เกษตรกรชาวสวนยางพาราทีมีจาํนวนชวัโมงการทาํงานน้อยมีการรับรู้ถึงคุณภาพชีวิตดีกวา่เกษตรกรชาวสวนยางพาราทีมีจาํนวนชวัโมงการทาํงานมาก รวมทงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2554) ไดท้าํการศึกษาเรืองคุณภาพชีวิตของคนไทย พบวา่ คุณภาพชีวิตดา้นการทาํงาน ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัชีวิตการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก โดยคะแนนเฉลียระดบัความพึงพอใจของตวัอยา่งรวมทงัประเทศเท่ากบั 7.84 จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน เกษตรกรทีมีพืนทีถือครองทาํการเกษตรทงัหมดต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัยิงทางสถิติ             (p ≤ 0.01) ทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากเกษตรกรกลุ่มทีมีพืนทีถือครองทาํการเกษตรทงัหมดมากกว่า 18 ไร่ มีคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัวและคุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจทีดีกว่าเกษตรกรกลุ่มทีมีพืนทีถือครองทาํการเกษตรทงัหมดนอ้ยกวา่ 18 ไร่ ดงัที จนัทรัตร์  (2553) ไดท้าํการศึกษาเรืองคุณภาพชีวิตของชาวนาในเขตตาํบลโนนพะยอม อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า ชาวนาในเขตพืนทีจงัหวดัขอนแก่นทีมีพืนทีถือครองทาํการเกษตรต่างกนั มีคุณภาพชีวติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติระดบั 0.01 โดยชาวนาทีมีพนืทีถือครองทาํการเกษตรมากกวา่ มีคุณภาพชีวติดา้นความมนัคงเศรษฐกิจทีดีกวา่ชาวนาทีมีพืนทีถือครองทาํการเกษตรน้อยกวา่ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ พลูศกัดิ  และ ภกัดี  (2555) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรืองคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางพาราทีมีพืนทีถือครองทาํการเกษตรมากกว่า 20 ไร่ มีคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวและดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจดีกวา่เกษตรกรชาวสวนยางพาราทีมีพนืทีถือครองทาํการเกษตรนอ้ยกวา่ 10 ไร่  เกษตรกรทีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการเกษตรต่างกนั มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p≤ . ) ทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากเกษตรกรกลุ่มทีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการเกษตร 4 – 6 แหล่ง จะมีคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัวดีกว่าเกษตรกรกลุ่มทีมีแหล่งขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการเกษตร 1 – 3 แหล่ง ดงัที กุสุมา  (2555) ไดศึ้กษาเรืองคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยคุเศรษฐกิจถดถอย: ศึกษากรณีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช พบวา่ เกษตรกรจะอาศยัการฟังข่าวสารทงัจากสือและเพือนบา้น เกียวกบัราคายาง เพราะหากช่วงใดราคาลดตาํลงมาก ก็จะรอจนกวา่ราคายางสูงจึงจะขายผลผลิต เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชชัวาลย ์ (2548) ทีศึกษาคุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจของผูข้บัขีรถจกัรยานยนต์รับจ้างในเขตบึงกุ่ม ความมนัคงทางเศรษฐกิจ โดยผูที้มีการติดตามข่าวสารดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นประจาํ มีคุณภาพชีวิตดา้นความมนัคงทางเศรษฐกิจ ดีกวา่ผูที้มีการติดตามข่าวสารดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง เป็นบางครังบางคราว เกษตรกรทีมีรายไดข้องครัวเรือนต่างกนั มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p ≤ . ) ทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจากเกษตรกรทีมีรายได้ของครัวเรือนมากกว่า 15,418 บาท จะมีคุณภาพชีวิตดา้นชีวิตครอบครัวดีกว่าเกษตรกรกลุ่มทีมีทีมีรายไดข้องครัวเรือนน้อยกว่า 15,418 บาท ดังที พรพรรณ  และ เกษราวลัณ์  (2554) การศึกษาเรืองคุณภาพชีวติเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบ จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาทีทาํใหเ้กษตรกรผูป้ลูกยาสูบมีคุณภาพชีวิตปาน
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กลาง ไดแ้ก่ การมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย ผลผลิต และราคาผลผลิตไม่ไดต้ามเป้าหมายทีคาดหวงั การดูแลตนเองไม่เหมาะสม สิงทีเกษตรกรผูป้ลูกยาสูบตอ้งการใหมี้ขึนเพอืคุณภาพชีวติทีดีขึนของตนเอง ไดแ้ก่ ความมนัคงทางเศรษฐกิจ การลดตน้ทุนการผลิต เพิมราคารับซือยาสูบจากโรงงานยาสูบ การตรวจคดักรองสารเคมีตกคา้งในกระแสโลหิตอยา่งสมาํเสมอ การประกนัราคายาสูบหรือกองทุนสวสัดิการช่วยเหลือต่าง ๆ จากหน่วยงานของรัฐ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ประนอม  (2544) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตชาวชนบท : ศึกษากรณีชุมชนบา้นกลาง ตาํบลโนนตาล อาํเภอท่าอุเทน จังหวดันครพนม พบว่า ชาวชนบททีมีรายได้แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน โดยชาวชนบททีมีรายได้สูงจะมีระดับคุณภาพชีวติดีกวา่ชาวชนบททีมีรายไดต้าํ เนืองจากคนทีมีรายไดสู้งสามารถซือหาเครืองอาํนวยความสะดวกและปัจจยัต่างๆ ทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตไดส้ะดวกกวา่ รวมทงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อมัพร (2553) ไดท้าํการศึกษาเรืองคุณภาพชีวิตของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรปลูกไม้ยูคาลิปตัสในเขตพืนทีภาคตะวนัออก ผลการศึกษาพบว่า รายได้ มีความสมัพนัธ์ต่อระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05  กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัขอขอบคุณสาขาวชิาพฒันาการเกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั (ไสใหญ่) ทีใหค้วามอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการทาํวจิยัตลอดกระบวนการ  เอกสารอ้างองิ กุสุมา  โกศล. . คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยุคเศรษฐกิจถดถอย: ศึกษากรณีจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก:http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2555/b176600.pdf. 28 มกราคม 2560. ขอ้มูลพนืฐานตาํบลบางขนั. 2559. อาํเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.bangkhan.go.th/index.php. 2 กุมภาพนัธ์ 2560. จันทรัตร์  กฤชอาคม. 2553. คุณภาพชีวิตของชาวนาในเขตตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น. รายงานการศึกษาอิสระพยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ฐาปนีย ์ ชยัพฒัน์ และ ฉตัรวรัญ  องคสิงห์. 2557. ผลกระทบราคายางพาราตกตาํกับการเปลียนแปลงคุณภาพชีวติประชาชน อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก: http://thaiejournal. com/journal /2557 volumes1/ 11.pdf. 30 มกราคม 2560. ทศันีย ์ สุขวารี. 2541. คุณภาพชีวิตด้านชีวติครอบครัวและชุมชนของชาวไทยมุสลิมในชุมชนชนบท: ศึกษากรณีตําบลลดิล อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา. ภาคนิพนธ์คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. บญัชา  สมบูรณ์สุข และคณะ. 2559. แนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกตํา. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก: http://www .psu. ac.th/sites/files/n6062_doc130906.pdf. 2 กุมภาพนัธ์ 2560. บุญสม  ภู่เจริญ. 2555. เกณฑ์การแปลผล (Rating Scale). (ออนไลน์). เขา้ถึงได้จาก: https://www. gotoknow.org/posts/ 253663.  กุมภาพนัธ์ . ประนอม  พรหมสุ้ย. 2544. คุณภาพชีวิตของชาวชนบท: ศึกษากรณีชุมชนบ้านกลาง ตําบลโนนตาล อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม. ภาคนิพนธ์คณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์. ปราโมทย ์ ผานาํคาํ. 2552. ข้อมูลความจําเป็นพืนฐาน (จปฐ). (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.thungkrac hor.go.th /news_detail.php?id=684. 10 กุมภาพนัธ์ 2560. 
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พชันี  ยมภยั. 2550. คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์คหกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชามนุษยนิ์เวศศาสตร์บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. พลูศกัดิ  อินทรโยธา. 2548. คุณภาพชีวติของเกษตรกรชาวสวนยาง.กรุงเทพมหานคร: วฒันพงษก์ารพมิพ.์ พลูศกัดิ  อินทรโยธา และ ภกัดี  บุญเจริญ. 2555. คุณภาพชีวติของเกษตรกรชาวสวนยาง,กรุงเทพฯ: ส่วนวจิยัและพฒันา ฝ่ายวจิยัและแผน. สาํนกังานกองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง.         เพชรนอ้ย  สิงห์ช่างชยั. 2539. คุณภาพชีวติของแรงงานย้ายถนิในอุตสาหกรรมยางพารา จงัหวดัสงขลา. วทิยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัมหิดล. พรพรรณ  โพธิไชยา และ เกษราวลัณ์  นิลวรางกูร. 2554. คุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบจังหวัดร้อยเอด็. ในการประชุมทางวชิาการ “นเรศวรวจิยั” ครังที 9, ขอนแก่น:          คณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่น. วนัชยั  ภิญโย. 2554. ความหมายของคณุภาพชีวติ. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก: https://sites.google.com/site/gem2kkr/word-of-the-week/schadenfreudeshah-dn-froi-duhnoun. 4 กุมภาพนัธ์ 2560. วนัเพ็ญ  วอกลาง และคณะ. 2545. คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครในยุคเศรษฐกิจถดถอย. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัวจิยัสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. ศูนยว์จิยักสิกรไทย. 2558. ฝ่าวิกฤตยิางพาราไทยปี 58: ทางเลือก & ทางรอดของชาวสวนยาง ท่ามกลางแรงกดดนัดา้นราคา.ศูนยว์จิยักสิกรไทย 21 (2609) 1 - 5. สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 2554. คุณภาพชีวติของคนไทย ปี 2554. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก: http://dric.nrct.go.th/bookdetail.php?type=1&book_id=273666. 20 กุมภาพนัธ์ 2560. สถาบนัวจิยัยาง. ม.ป.ป. มูลค่ายางส่งออกแยกตามประเภท. (ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.rubberthai .com/statistic/ stat_index.htm. 17 มีนาคม 2560 . สถาบนัวจิยัยาง. 2559. ราคาประมูลและปริมาณยางแผ่นดบิทซืีอขาย ณ ตลาดกลางยางพารา    ปี 2534 - ปัจจุบัน.(ออนไลน์). เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.rubberthai.com/price/price_index.htm . 17 มีนาคม 2560. สํานักงานเกษตรอาํเภอบางขัน จังหวดันครศรีธรรมราช. . จํานวนเกษตรกรทีทําการเกษตรของตําบลบางขัน. นครศรีธรรมราช : สาํนกังานเกษตรอาํเภอบางขนั. สํานักงานเกษตรอําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช. . ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา. นครศรีธรรมราช : สาํนกังานเกษตรอาํเภอบางขนั. สํ า นักวิ จัย เ ศ รษ ฐ กิจ ก าร เ กษ ต ร .  .  ภ า ว ะ เ ศ ร ษ ฐ กิจ การ เ กษ ต ร ปี  .  (อ อ น ไล น์ ) .  เ ข้า ถึ ง ไ ด้จ า ก : http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=4197. 5 กุมภาพนัธ์ 2560. อารีย ์ อ่องสวา่ง. 2541. คุณภาพชีวิตด้านความมนัคงทางเศรษฐกิจและชีวิตการทํางานของชาวไทยมุสลิมในชุมชนชนบท: กรณีศึกษาบ้านตันหยง ตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส. ภาคนิพนธ์คณะพฒันาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. อมัพร  ไทยขาํ. 2553. คุณภาพชีวิตของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกร ปลูกไม้ยูคาลิปตัสในเขตพืนทีภาคตะวันออก. วทิยานิพนธ์สงัคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวชิาการ บริหารและนโยบายสวสัดิการสงัคม คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. Maslow, H. Abraham. 1954. Motivation and Personality. New York: Harper & Row Publisher.   
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ปัจจัยทมีีผลต่อความคิดเห็นด้านความสําเร็จในการผลิตปุ๋ยหมัก แบบไม่พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนําร้อน อาํเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ Factors Affecting Farmer  Group Members Opinions on the Achievement to Produce Non-reversible Compost Piles of Pongnamron Fang Distr ict, Chiang Mai Province  ศกัดา สุภาธาดา * สุรพล  เศรษฐบุตร  และ วรทศัน์  อินทรัคคมัพร   Sakda Supatada1* Suraphol Sreshthaputra2 Wallratat  Intaruccomporn2   บทคัดย่อ   การวจิยัเรืองนีมีวตัถุประสงคส์าํคญั เพอืศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความคิดเห็นดา้นความสาํเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อน อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  เพือศึกษาความแตกต่างของลกัษณะพืนฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และความรู้กบัความคิดเห็นดา้นความสําเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของกลุ่มเกษตรกรทาํไร่ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อน อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งทีใช้ศึกษา คือ  สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อน อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน  ราย ใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเครืองมือในการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา คือ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าสูงสุด ค่าตาํสุด ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และใชค้่าเฉลียในการหาค่าทดสอบที (t-test) ผลการศึกษาพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลีย .  ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษามีอาชีพในภาคการเกษตร และมีรายไดร้วมทงัหมดต่อปีเฉลีย 1,015,521.11  บาทระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเฉลีย .  ปีมีแรงงานทีใช้ในครอบครัวเฉลีย .  คน สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีความรู้และความเขา้ใจเกียวกบัขนัตอนการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองมีระดบัความรู้ปานกลาง ส่วนความคิดเห็นภาพรวมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกียวกบัปัจจยัทงั  ดา้นทีมีผลต่อความสาํเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ (ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม) รายไดจ้ากการเพาะปลูกพืช (ดา้นการดาํเนินงาน) (ดา้นการบริหารงาน) ทีแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความสําเร็จแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .     คาํสําคญั : กลุ่มเกษตรกร, ปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักอง และ ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรทาํไร่โป่งนาํร้อน          
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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               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  1 Graduate School, Chiang Mai University, Muang District, Chiang Mai Province 50200, Thailand  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพฒันาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  2 School of Agricultural Extension and Rural Development, Faculty of Agricultural, Chiang Mai University, Muang District,      Chiang Mai  Province 50200, Thailand            * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Joetnt247@gmail.com        
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บทนํา ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมรายไดท้างหนึงของประเทศจึงไดจ้ากผลผลิตทางการเกษตรแต่ผลผลิตเฉลียต่อไร่ของพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ  ยงัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตาํ เมือเปรียบเทียบกบัประเทศอืน ๆ การเพิมผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นสิงจาํเป็นทีทาํใหมี้การใชส้ารเคมีเพือบาํรุงพืช กาํจดัศตัรูพืชและสตัวก์ลุ่มต่าง ๆ ทาํใหต้อ้งเผชิญกบัปัญหาการใชปุ๋้ยเคมี สารเคมี สารกาํจดัวชัพืช สารกาํจัดแมลงศตัรูพืชมากจนเกินไปจนก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร ผูบ้ริโภคและสภาพแวดลอ้ม และเมือใชไ้ประยะเวลานานอยา่งต่อเนืองยงัทาํใหส้ภาพของดินเสือมลง พืชมีการเจริญเติบโตลดลง มีโรคและแมลงเพมิมากขึน (นงลกัษณ์และฉนัทนา, ) เมือพิจารณาถึงการนาํเขา้ปุ๋ยเคมีของประเทศไทย ปี  นาํเขา้ปุ๋ ยจาํนวน , ,  ตนั มูลค่า ,  ลา้นบาท (สาํนกัวจิยัเศรษฐกิจการเกษตร, ) ซึงเป็นการเสียดุลการคา้อยา่งมหาศาลและเป็นตน้ทุนทีสูงมากสาํหรับเกษตรกร ซึงการใชปุ๋้ยหมกัน่าจะเป็นแนวทางหนึงในการแกไ้ขปัญหาได ้ปุ๋ยหมกั  เป็นปุ๋ยทีมีองคป์ระกอบหลกัเป็นสารอินทรียต่์าง ๆ ซึงไดม้าจากซากพืช ซากสัตว ์เศษเหลือ สารอินทรีย์ต่าง ๆ เซลลจุ์ลินทรียแ์ละผลิตภณัฑจ์ะเป็นประโยชน์เมือผา่นกระบวนการยอ่ยสลายโดยกระบวนการของจุลินทรียเ์สียก่อน ปุ๋ยอินทรียที์นิยมใชก้นัแพร่หลาย ไดแ้ก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ ยพืชสด และ  ปุ๋ ยหมกัชนิดต่าง ๆ (ธงชยั, ) แต่การทาํปุ๋ ยหมกัมกัจะมีวิธีการและขนัตอนทียุง่ยากจนกระทงั ปีพ.ศ.  มหาวิทยาลยัแม่โจไ้ดมี้การวิจยัทาํใหไ้ดมี้องคค์วามรู้ใหม่ในการผลิตปุ๋ยอินทรียห์รือปุ๋ ยหมกัทีไม่ตอ้งพลิกกลบักองและให้ไดป้ริมาณครังละมาก ๆ เพียงพอต่อการใชข้องเกษตรกรโดยพบว่าการผลิตปุ๋ยหมกัวธีิ วศิวกรรมแม่โจ ้1” สามารถผลิตปุ๋ยหมกัแบบกองแถวยาวไดถึ้งครังละ   – 100 ตนั โดยไม่ตอ้งพลิกกลบักอง ไดปุ๋้ยหมกัคุณภาพดีภายใน  เดือน มีคุณภาพตามมาตรฐานปุ๋ ยอินทรียข์องกรมวชิาการเกษตร พ.ศ.  กาํหนดใชว้ตัถุดิบเพียงสองชนิดคือ เศษพืชและมูลสัตวโ์ดยไม่ตอ้งเติมสารอืนใด (ธีระพงษ,์ )ในปี พ.ศ.  ทางสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อน ไดเ้ขา้ร่วมอบรมโครงการจดัการเศษวสัดุเหลือทิงทางการเกษตร ใน  จงัหวดัภาคเหนือตอนบนอย่างมีส่วนร่วม ซึงจดัขึนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มร่วมกบัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้โดยมีการนาํเศษวสัดุทางการเกษตรทีเหลือใชม้าทาํเป็นปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองวธีิวศิวกรรมแม่โจ ้  ต่อมาในปี   พ.ศ.  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโป่งนาํร้อนร่วมกบัศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบลโป่งนาํร้อนไดจ้ดัโครงการอบรมการทาํปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองขึน ณ ทีทาํการกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อน เพือสนับสนุนการดาํเนินงานของกลุ่มพร้อมทงัไดรั้บการสนบัสนุนดา้นวทิยากรจากมหาวทิยาลยัแม่โจ ้เพอืใหก้ารทาํปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงตลอดจนสามารถขบัเคลือนด้วยตวัเองอย่างยงัยืนจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ปัจจุบนักลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อน สามารถผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองจนไดป้ริมาณมากถึงจาํนวน  ตนัต่อปี (กลุ่มเกษตรทาํไร่โป่งนาํร้อน, ) เพือจาํหน่ายในชุมชน แต่ยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของเกษตรในพืนทีตาํบลโป่งนาํร้อนเมือเกษตรกรนาํปุ๋ ยหมกัไปใชก้บัพืชทีปลูกแลว้ทาํใหต้น้พืชเจริญเติบโตไดดี้ซึงเป็นการลดตน้ทุนการผลิตของเกษตรกร ทดแทนและลดการใช้ปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศได้ซึงจากผลการดําเนินการดังกล่าวกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อน จึงได้รับเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจาํปี  จากงานวิจัยของผ่องผิว (2539) กล่าวว่า กลุ่มทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ และกลุ่มทีไดรั้บจดัตงัอย่างเป็นทางการ การดาํเนินกิจกรรมกลุ่มเป็นปัจจยัทีสําคญัทีโดยเฉพาะอย่างยิงหากกลุ่มมีความสัมพนัธ์ทีเหนียวแน่น มีความไวว้างใจ จะไม่สามารถสลายกลุ่มไดง่้าย รวมทงั กญัญพ์สัว ี( ) กล่าววา่ ในการบริหารของกลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรียจ์ะเขม้แขง็ได้นัน ขึนอยู่กับปัจจัยด้านลกัษณะผูน้ํากลุ่มเกษตรกร ด้านการทาํงานเป็นทีม ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรและ ปุณฑริกา ( ) กล่าววา่ ปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จของกลุ่มอาชีพ ประกอบดว้ย ความรู้ความสามารถของสมาชิกกลุ่ม และการผลิตสินคา้ของกลุ่มตอ้งมีคุณภาพและสวยงามตรงตามความตอ้งการของตลาด อีกทงัผูน้าํกลุ่มตอ้งสามารถสร้างความสามคัคีใหเ้กิดขึนในกลุ่ม 
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 จากประสบการณ์และการดาํเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อนดังกล่าวขนัตน้ ทาํให้เกิดขอ้สงสัยว่า กลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อนมีกระบวนการสร้างกลุ่มตงัแต่เริมก่อตงัจนถึงปัจจบุนั มีขนัตอนการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองอยา่งไรใหป้ระสบความสาํเร็จและ มีปัจจยัดา้นการบริหารงานอะไรบา้งทีทาํใหก้ารดาํเนินงานและการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองประสบความสําเร็จรวมทงัปัจจยัทีมีผลต่อความคิดเห็นดา้นความสําเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อน อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ทงันีขอ้มูลทีไดจ้ากการวิจยัน่าจะเป็นแนวทางใหเ้กษตรกรกลุ่มอืนๆไดน้าํไปปรับใชใ้นการผลิตปุ๋ ยหมกัของกลุ่มอืน ต่อไป  วธิีการดําเนินการวจิัย  ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อนจาํนวนทงัสิน 173 ราย ประกอบดว้ย ประธานกลุ่มจาํนวน  คน คณะกรรมการและเจา้หนา้ทีของกลุ่ม จาํนวน  คน สมาชิก จาํนวน      คน  โดยไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยประยกุตใ์ชสู้ตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) โดยกาํหนดความคลาดเคลือนในระดบั 0.05 ทาํใหไ้ดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 122 ราย และทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายเพอืเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  – เมษายน พ.ศ.2560 ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพืออธิบายลกัษณะของขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าสูงสุด ค่าตาํสุด และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งระดบัความรู้ของเกษตรกรเกียวกบัขนัตอนการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อนดงันี ค่าเฉลีย 00.00 – 49.99 มีความรู้   ระดบันอ้ย ค่าเฉลีย 50.00 – 74.  มีความรู้ระดบั  ปานกลาง ค่าเฉลีย 75.00 – 100.  มีความรู้ระดบัดี และใชส้ถิติเชิงอา้งอิงเพือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใชก้ารวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะพืนฐาน สภาพเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนําร้อนกับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรทาํไร่โป่งนาํร้อน อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของกลุ่มเกษตรกรโดยใชค้่าเฉลียในการหาค่าทดสอบที (t-test) เพอืทดสอบสมมติฐาน                 
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                                                                     กรอบแนวคดิในการวจิยั                            ตวัแปรอิสระ                  (Independent Variables)               
    ผลการวจิัย 1.   ข้อมูลลกัษณะพืนฐานส่วนบุคคล ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร    พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายเุฉลีย .  ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ .  มีอาชีพในภาคการเกษตร ร้อยละ .  คือ ปลูกส้ม รองลงมาคือ ปลูกหอมหัวใหญ่ อาชีพนอกภาคการเกษตร ร้อยละ .  คือ อาชีพรับจา้ง รองลงมาคือ คา้ขายและธุรกิจส่วนตวั มีรายไดร้วมทงัหมดต่อปีเฉลีย 1,015,521.11  บาท ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเฉลีย .  ปี โดยมีแรงงานทีใชใ้นครอบครัวเฉลีย .  คน โดยในรอบปีทีผ่านมา (พ.ศ. ) พบว่า กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองเฉลีย .  ตนั.   ความรู้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกยีวกับขันตอนการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักอง  จากแบบสัมภาษณ์ วดัความรู้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกียวกบัขนัตอนการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักอง              ไดมี้การกาํหนดคะแนนคาํตอบของแบบสัมภาษณ์ โดยขอ้คาํถามถูกและผิด จาํนวน  ขอ้ มีการแปลความหมายระดับความรู้ โดยใชว้ธีินาํคะแนนความรู้มาเปรียบเทียบเกณฑ ์ดงันี ระดบัความรู้ดี มีค่าระหวา่ง  – 13 คะแนน ระดบัความรู้ปานกลาง มีค่าระหวา่ง  – 10 คะแนน ระดบัความรู้นอ้ย มีค่าระหวา่ง   – 5 คะแนน พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดบัความรู้

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) .ลักษณะพืนฐานส่วนบุคคล สภาพ เศรษฐกิจ  สังคม     .  เพศ    .  อาย ุ   .  ระดบัการศึกษา    .  อาชีพ    .  รายได ้   .  ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก    .  แรงงานในครัวเรือน 
. ความรู้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักอง 
. ปริมาณการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักอง 
. รายไดจ้ากการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักอง   

ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทําไร่โป่งนําร้อน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จในการผ ลิต ปุ๋ย หมักแบบไม่พ ลิกกลับกองข อง     กลุ่มเกษตรกรทําไร่โป่งนาํร้อน   - การดาํเนินงานของกลุ่มเกษตรกร - การบริหารงานของกลุ่มเกษตรกร - ลกัษณะผูน้าํกลุ่มเกษตรกร - การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร - ความรู้ความสามารถของสมาชิก - การผลิตและการตลาด 
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เฉลียที .  ทีร้อยละ .   ซึงสามารถแปลความหมายไดว้า่ความรู้และความเขา้ใจในของสมาชิกกลุ่มเกียวกบัขนัตอนการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกรทําไร่โป่งนําร้อนมีระดับความรู้ปานกลาง  ซึงเกษตรกรควร                   พฒันาในความรู้ในดา้นการกองปุ๋ยวา่สามารถกองปุ๋ยหมกัไวใ้ตร่้มไมไ้ด ้และตอ้งทาํเป็นรูปสามเหลียมเท่านนั3.   การทดสอบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทําไร่โป่งนําร้อนเกียวกับปัจจัยทมีีผลต่อความสําเร็จ ในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลับกองของกลุ่มเกษตรกร    จาการวิเคราะห์โดยสถิติการโดยใชค้่าเฉลียในการหาค่าทดสอบที (t-test) พบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อความคิดเห็นดา้นความสําเร็จในการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกรได้แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ( ) ปัจจัยด้านการดาํเนินงานกลุ่มเกษตรกร ( ) ปัจจยัดา้นการบริหารกลุ่มเกษตรกร ( ) ปัจจยัดา้นลกัษณะผูน้าํกลุ่มเกษตรกร ( ) ปัจจยัการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม ( ) ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของสมาชิก ( ) ปัจจยัดา้นการผลิตและการตลาด พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉลีย .  โดยปัจจยัทีมีผลต่อความความคิดเห็นดา้นความสาํเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของกลุ่มเกษตรกร คือ ( ) ดา้นลกัษณะผูน้าํกลุ่มเกษตรกร ( ) ปัจจยัดา้นการบริหารกลุ่มเกษตรกร ( ) ดา้นการดาํเนินงานกลุ่มเกษตรกร ( ) ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม ( ) ดา้นความรู้ความสามารถของสมาชิก           ( ) ดา้นการผลิตและการตลาด ซึงมีค่าเฉลีย .  , .  , .  , .  , .  และ .  ตามลาํดบั หากปัจจยัลกัษณะดา้นผูน้าํกลุ่มเกษตรกรและดา้นการบริหารงานของกลุ่มเกษตรกรมีความสําเร็จแลว้ยอ่มส่งผลให้ความคิดเห็นดา้นความสําเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองสูงขึน ดงัตารางที  ตารางท ี  ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรทาํไร่โป่งนาํร้อนเกียวกบัปัจจยัทงั 6 ดา้นทีมีผลต่อความสาํเร็จในการ                  ผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อน  ปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จ ค่าเฉลีย     S.D. ความหมาย 
1. ปัจจยัดา้นลกัษณะผูน้าํกลุ่มเกษตรกร 3.523 0.373 เห็นดว้ยอยา่งยงิ 2. ปัจจยัดา้นการบริหารกลุ่มเกษตรกร 3.400 0.304 เห็นดว้ยอยา่งยงิ 3. ปัจจยัดา้นการดาํเนินงานกลุ่มเกษตรกร 3.192 0.202 เห็นดว้ย 4. ปัจจยัการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 3.141 0.312 เห็นดว้ย 5. ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของสมาชิก 2.898 0.388 เห็นดว้ย 6. ปัจจยัดา้นการผลิตและการตลาด 2.748 0.356 เห็นดว้ย ค่าเฉลียรวม  3.192 0.202 เห็นดว้ย  4. การทดสอบความแตกต่างของลักษณะพืนฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม ละความรู้ กับความคิดเห็นด้านความสําเร็จในการผลติปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พบวา่ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ทงัเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จ ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั เนืองจากบทบาทในการเป็นผูน้าํของครอบครัวของเพศชายเป็นส่วนใหญ่ซึงประกอบอาชีพเกษตรกรและเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรโดยมีเพศหญิงเป็นส่วนนอ้ย รวมทงัสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทีมีรายไดจ้ากการปลูกพืช มีความคิดเห็นต่อปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จ ดา้นการบริหารงานและดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มเกษตรกร อย่างมีนัยสําคญัเนืองจากเกษตรกรทีมีรายไดจ้ากการปลูกพืชสูงมกัมีแนวโน้มทศันคติทีดีทีทาํให้กลุ่มประสบความสาํเร็จ ส่วนการทดสอบในดา้นต่าง ๆ คือ  อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดจ้ากการปลูกพืช รายไดท้งัหมด เปรียบเทียบกบัความติดเห็นดา้นความสาํเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรไม่แตกต่าง
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กนัทีระดบันยัสาํคญั .  รายละเอียด ดงัตารางที   ตารางท ี  แสดงค่า P-value จากการทดสอบปัจจยัทงั  ดา้นกบัความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกียวกบั                  ปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อน                        ปัจจยั 
ความคิดเห็นดา้นความสาํเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักอง ของกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อน ดา้นการดาํเนิน งานกลุ่มเกษตรกร 

ดา้นความรู้ความ สามารถของสมาชิก 
ดา้นการบริหารงานของกลุ่มเกษตรกร 

ดา้นลกัษณะผูน้าํกลุ่มเกษตรกร 
ดา้นการผลิตและการตลาด 

ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในกลุ่มเกษตรกร .เพศ 0.351 0.212 0.206 0.105 0.075 0.010* .อาย ุ 0..717 0.052 0.132 0.908 0.661 0.477 .ระดบัการศึกษา 0.949 0.675 0.111 0.268 0.621 0.148 .อาชีพ 0.974 0.297 0.862 0.517 0.641 0.279 .รายไดจ้ากการปลูกพืช 0.020* 0.904 0.010* 0.295 0.681 0.455 .รายไดท้งัหมด 0.147 0.825 0.245 0.898 0.779 0.610 หมายเหต:ุ * หมายถึง มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  วจิารณ์ผล .   การศึกษาความรู้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกียวกับขันตอนการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักอง พบวา่ เกษตรกรมีความรู้และความเขา้ใจ ในขนัตอน หวัใจสาํคญั และขอ้หา้มของการผลิตปุ๋ ยหมกั ระดบัปานกลาง เกษตรกร ให้ความสาํคญักบัวสัดุทีใชใ้นการผลิต รูปทรง ความแน่น ความหนา ความสูง การรดนาํของกองปุ๋ย  แต่การเก็บรักษาปุ๋ยหมกัของเกษตรกร ร้อยละ  ไม่ได้คาํนึงขอ้ห้ามทาํกองปุ๋ยใตต้น้ไม ้แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไดใ้ชค้วามรู้จากโครงการอบรมการทาํปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักอง และสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง ในระดบัปานกลาง ซึงกลุ่มเกษตรกรควรมีการประชาสัมพนัธ์ความรู้เรืองการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองอยา่งต่อเนือง เช่น แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ การอบรมใหค้วามรู้ประจาํปี เป็นตน้ 2.   การทดสอบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทําไร่โป่งนําร้อนเกียวกับปัจจัยทมีีผลต่อความสําเร็จ ในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลับกองของกลุ่มเกษตรกร พบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อความคิดเห็นดา้นความสาํเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของกลุ่มเกษตรกรมี            ปัจจยั คือ ( ) เพศ ทีแตกต่างกนัซึงเพศชาย ร้อยละ .  ส่วนเพศหญิง ร้อยละ .  โดยเฉพาะเพศชายมีความคิดเห็นเชิงบวกกบัดา้นการดาํเนินงานกลุ่มเกษตรกร ( ) รายไดจ้ากการปลูกพชืมีความคิดเห็นเชิงบวกกบัดา้นการบริหารกลุ่มเกษตรกร และการดาํเนินงานของกลุ่มตามลาํดบัซึงสามารถแปลความหมายไดว้า่เพศชายมีความคิดเห็นเชิงบวกกบัปัจจยัดา้นการดาํเนินงานกลุ่มเกษตรกรซึงสามารถนาํไปปรับใชก้บักลุ่มเกษตรกรทีมีความคลา้ยคลึงกนัและรายไดจ้ากการปลูกพืชของเกษตรกรมีความคิดเห็นเชิงบวกกบัดา้นการบริหารกลุ่มเกษตรกร และการดาํเนินงานของกลุ่มตามลาํดบัแสดงวา่ถา้เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะปลูกมีความคิดเห็นและทศันคติเชิงบวกในดา้นการบริหารกลุ่มและการดาํเนินงานกลุ่มเกษตรกร มีผลต่อความคิดเห็นดา้นความสําเร็จในการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลบักองของกลุ่มเกษตรทาํไร่โป่งนาํร้อน อย่างมีนัยสําคญั ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นิภาภรณ์ และคณะ  (2553) พบว่า คณะกรรมการกลุ่มทีมีความเสียสละ รับผิดชอบในการ
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ปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนได้อย่างรวดเร็ว และการทีคณะกรรมการมีวิสัยทัศน์ก็ส่งผลให้กิจกรรมกลุ่มสามารถพฒันาต่อไปได้อย่างต่อเนืองรวมทงัปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการบริหารและจดัการ มีผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มในชุมชน เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนั เพือก่อให้เกิดมีการบริหารและจดัการอยา่งถูกตอ้งและมีระบบตามแผนทีไดว้างเอาไว ้ซึงจะนาํไปสู่ความสาํเร็จของการดาํเนินงานของกลุ่มต่อไป  3.   การทดสอบความแตกต่างของลักษณะพืนฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและความรู้กบัความคิดเห็นด้านความสําเร็จในการผลติปุ๋ ยหมกัแบบ ไม่พลกิกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จากการทดสอบ พบวา่ เพศชาย ร้อยละ .  และเพศหญิง ร้อยละ .   ซึงเพศชายเป็นสมาชิกลุ่มเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่มากกว่าเพศหญิงซึงมีจาํนวนน้อยกว่าเพศชาย มีความคิดเห็นต่อปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั แสดงวา่ เพศทีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นทีแตกต่างกนั เนืองจากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเป็นผูน้ําในครอบครัวซึงในสังคมเกษตรกรรมชนบท เพศชายจะทาํหน้าทีเป็นผูน้ ําครอบครัวซึงเพศหญิงไม่ค่อยมีบทบาทนี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทศันีย ์(2555)  พบวา่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร ทาํไร่โป่งนาํร้อนส่วนใหญ่มีขอ้มูลอยูใ่นเกณฑใ์กลเ้คียงกนั เนืองจากกลุ่มตวัอยา่งจะเป็นกลุ่มประชากรศาสตร์ทีมีลกัษณะคลา้ยกนักับงานวิจยัทีทาํการศึกษา คือมีสมาชิกเพศชายเป็นส่วนใหญ่ และมีเพศหญิงเป็นส่วนนอ้ย รวมทงัเกษตรกรทีมีรายไดจ้ากการปลูกพืชค่อนขา้งสูงมีความคิดเห็นเชิงบวกในดา้นการบริหารกลุ่ม และการดาํเนินงานของกลุ่มเกษตรกรตามลาํดบั ส่วนปัจจยัดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท้งัหมด เปรียบเทียบกบัความติดเห็นดา้นความสาํเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พบวา่มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั    สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาพบว่าความรู้ เกียวกับขันตอนการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรทําไร่                        โป่งนาํร้อน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เกษตรกรมีความรู้และความเขา้ใจ ในขนัตอน หัวใจสาํคญั และขอ้ห้ามของการผลิตปุ๋ยหมกั อยา่งมีความรู้ระดบัปานกลาง เกษตรกร เห็นควรให้สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ร่วมกบัมหาวทิยาลยัแม่โจ้ ดาํเนินการอบรม ทบทวนความรู้ ความเขา้ใจ ในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองให้ถูกตอ้งพร้อมทงัจดัทําสือประชาสัมพนัธ์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองให้กบัสมาชิกกลุ่มเกษตรกร อยู่เป็นประจาํ เช่น แผ่นพบั โปสเตอร์ วิดิทศัน์ เพือให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกร มีความรู้ในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองเพิมมากยงิขึนตลอดจนสามารถนาํไปเผยแพร่ใหก้บับุคคลทวัไปทีสนใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดา้นปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของกลุ่มเกษตรกร พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย โดยดา้นการดาํเนินงานกลุ่มเกษตรกร ดา้นการบริหารกลุ่มเกษตรกรมีความคิดเห็นคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยงิ แสดงให้เห็นวา่ การดาํเนินงานกลุ่มเกษตรกรและการบริหารกลุ่มเกษตรกรทีดีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม รวมทงัโครงสร้างการแบ่งงานทีชดัเจน โปร่งใส  เป็นธรรม และเปิดโอกาสใหส้มาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการบริหารงานของกลุ่มมีผลต่อความคิดเห็นดา้นบวกของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในระดบัดี ส่วนปัจจยัทีมีผลต่อความคิดเห็นดา้นความสาํเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อน พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ และรายไดจ้ากการปลูกพืช ทีแตกต่างกนัมีผลต่อความสาํเร็จในการผลิตปุ๋ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญั ส่วนปัจจยัดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดท้งัหมด             มีผลต่อความสาํเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลิกกลบักองไม่แตกต่างกนั   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   254 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อน อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ทีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัในครังนี รวมทงัคณาจารยส์าขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ทุกท่าน  เอกสารอ้างองิ กลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อน. . “รายงานกิจการประจาํปี  กลุ่มเกษตรกรทาํไร่โป่งนาํร้อน”. เอกสารอดัสําเนา มิถุนายน . กญัญ์พสัวี กล่อมธงเจริญ. . รูปแบบการบริหารจดัการกลุ่มเกษตรอินทรียที์เขม้แข็ง:กรณีศึกษากลุ่มผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบา้นดอกแดง อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่. เชียงใหม่:คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัแม่โจ.้ ทศันีย ์ดวงแยม้. . กระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกรโป่งนาํร้อน ทีไดรั้บรางวลัสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี  อาํเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ การคน้ควา้แบบอิสระ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต, บัณฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. ธงชัย  มาลา.  2550. ปุ๋ ยอินทรียแ์ละปุ๋ ยชีวภาพ : เทคนิคการผลิตและการใช้ประโยชน์ ภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตรกาํแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน, กรุงเทพฯ. ธีระพงษ ์ สวา่งปัญญางกูร. . “ข่าวสารเพือการ-แกปั้ญหาหมอกควนัพิษจากการเผาเศษพชืปีที   (พ.ศ. ) ทางเลือกใหม่ : นําเศษพืช-มาสร้างรายไดโ้ดยผลิตเป็นปุ๋ยอินทรียป์ริมาณมากแบบไม่พลิก   กลบักอง เพือลดการเผา”. เอกสารประชาสมัพนัธ์ มกราคม . นงลกัษณ์ ปูระณะพงษ ์และวีณา นิลวงค.์ 2557. การใชจุ้ลินทรีย ์อี.เอ็ม ในรูปของปุ๋ยคอกหมกัชนิดต่างๆในพืชผกั.วารสารวจิยัและส่งเสริมการเกษตร; 18(2):1–11. นิภาภรณ์ จงวฒิุเวศย.์ . ปัจจยัทีส่งผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชนในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัร้อยเอด็. มหาสารคาม:วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. ปุณฑริกา สุคนธสิงห์. .  “รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ ปัจจยัทีมีผลต่อความสําเร็จของกลุ่มอาชีพ : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภณัฑจ์ากผา้ในเขตจงัหวดัเพชรบูรณ์”. มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ . เพชรบูรณ์. ผอ่งผิว หิรัญรังสิต. . “การรวมกลุ่มสตรีในชนบท : กรณีศึกษากลุ่มสตรีบา้นศรีดอนมูล ตาํบลชมพ ูอาํเภอสารภี จงัหวดัเ ชียงให ม่ ” .  วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมห าบัณฑิตสาข าวิชาการศึกษานอกระ บบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. สาํนกัวจิยัเศรษฐกิจและการเกษตร.  . “ปริมาณ- และมูลค่าการนาํเขา้ปุ๋ยเคมีสูตรทีสาํคญั ปี  – 2558 แหล่งทีมา:http://www.oae.go.th /download /factor of product/fertilizer49-54.html,  พฤษภาคม . Yamane, Taro. 1973. Statistics: An Introductory Analysis. Third edition. Newyork : Harper and Row Publication.
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การพฒันาและการสุกแก่ของเมล็ดพนัธ์ุกระเจียบมอญแดง Seed Development and Maturation of Burgundy Okra (Abelmschus  esculentus  L.)  ภทัรพร ภกัดีฉนวน  และฝนทิพย ์วระพิน  Phattharaporn Pakdeechanuan1 and Fonthip Warapin 1  บทคัดย่อ  ศึกษาการพฒันาและการสุกแก่ของเมล็ดพนัธุ์กระเจียบมอญแดงเพือกาํหนดระยะเก็บเกียวทีเหมาะสมสาํหรับผลิตเมล็ดพนัธุ์ โดยปลูกระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงมีนาคม 2560 เมือกระเจียบมอญแดงเริมออกดอกทาํการติดป้ายดอกทีกาํลงับาน แลว้เก็บเกียวฝักและเมล็ดพนัธุ์ทีมีอายหุลงัดอกบานต่างกนั แบ่งเป็น  ระยะ คือ     22 25 28 31 34 37 40 43 46 และ 49 วนั เพือศึกษาสีฝัก สีเมล็ด และคุณภาพของเมล็ดพนัธุ์ ผลการทดลองพบว่า เมล็ดแห้งของกระเจียบมอญแดงเริมงอกไดที้ฝักอายปุระมาณ  วนัหลงัดอกบาน โดยมีความงอก .   % และมีนาํหนกั .  กรัมต่อ  เมล็ด เมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยาทีอาย ุ37 วนัหลงัดอกบาน โดยมีความงอกสูงสุด  97.5 %   นาํหนกัแห้งสูงสุด 6.87 กรัมต่อ  เมล็ด และความแข็งแรงสูงสุดในรูปของความงอกหลงัการเร่งอายุ นอกจากนีระยะพฒันาสีฝักและสีเมล็ดแสดงการพฒันาและคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ทีสามารถใชก้าํหนดอายุการสุกแก่และเก็บเกียวเมล็ดพนัธุ์ได้ โดยกระเจียบมอญแดงมีการพฒันาสีฝัก              ช่วง คือ สีแดงม่วง สีแดงอ่อน สีแดงเทาอ่อน สีนาํตาลส้ม และสีนาํตาลส้มอ่อน ทีฝักอาย ุ10-16, 19-22 25-34 37-43 และ 46-49 วนัหลงัดอกบานตามลาํดบั ส่วนสีของเมล็ดมีการพฒันาสีฝัก 4 ช่วง คือ สีเขียวเหลืองอ่อน สีเขียว สีดาํ และสีนาํตาลดาํทีฝักอาย ุ10-19, 22-31, 34-40 และ 43-49 วนัหลงัดอกบานตามลาํดบั ดงันนัควรเก็บเกียวฝักกระเจียบมอญแดงเพอืผลิตเมล็ดพนัธุ์ทีฝักมีสีนาํตาลสม้ ฝักเริมแห้ง เหลียมฝักแตกเลก็นอ้ย และเมลด็พนัธุ์ภายในฝักมีสีดาํและสีดาํนาํตาล  คาํสําคญั : กระเจียบมอญแดง การพฒันาของเมล็ดพนัธุ์ การสุกแก่ทางสรีรวทิยา ระยะเก็บเกียว            โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  1 Program of Agricultural Sciences, Faculty of Agricultural Technology, Songkhla Rajabhat University, Khoa-Roob-Chang,    Muang, Songkhla 90000, Thailand   Corresponding author : pphattha@hotmail.com 
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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 9 7 . 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, 3 4 -4 0  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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บทนํา กระเจียบมอญ (Abelmoschus esculentus L. Moench) อยู่ในวงศ์ Malvaceae เป็นพืชผกัทีมีความสําคัญในการส่งออกของประเทศไทย โดยส่งออกจาํหน่ายในรูปฝักสดและฝักแช่แข็ง (สรพงค ์และคณะ, 2557) สาํหรับคนไทยบริโภคกระเจียบมอญมาเป็นเวลานานโดยการบริโภคฝักสด ฝักกระเจียบมอญมีคุณค่าอาหารสูงโดยเฉพาะแคลเซียม โพแทสเซียม และ วติามิน (Aladele et al., 2008) รวมทงัประกอบดว้ยสารจาํพวกกมั (gum) และแพคติน (pectin) ในปริมาณสูงช่วยป้องกนัอาการหลอดเลือดตีบตนั และบรรเทาอาการโรคกระเพาะอาหาร (Savello et al., 1980) สีของฝักกระเจียบมอญมีสีขาว เขียว และแดง ส่วนใหญ่นิยมปลูกและบริโภคกระเจียบมอญทีมีฝักสีเขียว หรือทีเรียกวา่ กระเจียบเขียว (okra) แต่การผลิตและการบริโภคกระเจียบมอญทีมีฝักสีแดง หรือทีเรียกวา่ กระเจียบมอญแดง (red burgundy okra) ยงัมีนอ้ย กระเจียบมอญแดงจึงเป็นพืชผกัทีควรสนับสนุนให้มีการผลิตและบริโภค ทงันีในภาคใตมี้รายงานการปลูกกระเจียบเขียวเพือการผลิตเมล็ดพนัธุ์แลว้แต่ยงัไม่มีขอ้มูลเกียวกบักระเจียบมอญแดง ในการผลิตเมลด็พนัธ์ุนนั ระยะเวลาในการเก็บเกียวเมล็ดพนัธุ์ของพชืโดยทวัไปขึนอยูก่บัระยะสุกแก่ทางสรีรวทิยา (physiological maturity หรือ PM) ซึงเป็นระยะทีเมล็ดพนัธุ์มีคุณภาพสูงทีสุดโดยเมล็ดมีนาํหนกัแห้ง ความงอก และความแขง็แรงสูงสุด (Copeland and McDonald, 2001) แต่ทีระยะนีเมลด็ยงัมีความชืนสูงประมาณ 30-60 เปอร์เซ็นต ์(Muasya et al. 2002) ในทางปฏิบติัจึงไม่นิยมเก็บเมล็ดพนัธุ์ทีระยะสุกแก่ทางสรีรวทิยา แต่จะรอไปอีกระยะหนึงใหค้วามชืนของเมล็ดพนัธ์ุลดลง โดยเลือกเก็บเกียวเมลด็พนัธ์ุทีระยะแก่พร้อมเก็บเกียว (harvesting maturity หรือ HM) หรือประมาณ 1-2 สปัดาห์หลงัระยะแก่ทางสรีรวิทยา เพราะความชืนภายในเมล็ดพนัธุ์จะลดลงอยู่ที 14-20 เปอร์เซ็นต ์(วนัชยั, 2542) ทงันีการเก็บเกียวทีล่าชา้เกินไปจะทาํใหเ้มลด็เสือมคุณภาพ รวมทงัยงัเสียงต่อการเขา้ทาํลายของโรคและแมลง ส่งผลใหคุ้ณภาพของเมล็ดพนัธุ์ทีไดล้ดลง (ขวญัจิต และวลัลภ, 2540) แต่หากเก็บเกียวทีเร็วเกินไป หรือเก็บเกียวก่อนทีเมล็ดจะถึงระยะแก่ทางสรีรวทิยา ก็จะทาํให้ได้เมล็ดทียงัอ่อน มีการพฒันาไม่เต็มที และมีการสะสมนาํหนักแห้งน้อย ซึงจะส่งผลต่อ คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุและความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพนัธุ์ใหต้าํลงไปดว้ย (Khatun, 2009) ดงันนัการผลิตเมลด็พนัธุ์ใหมี้คุณภาพดีนนัตอ้งเก็บเกียวเมล็ดในระยะทีเหมาะสม ดอกเอือง ( ) รายงานวา่ กระเจียบเขียวพนัธุ์ TVRC 064 และพนัธ์ุ OP มีอายกุารเก็บเกียวเพอืการผลิตเมล็ดพนัธ์ุคือ 31-37 วนัหลงัดอกบาน ซึงฝักมีสีเขียวเหลือง-สีนาํตาลอ่อน และเมลด็พนัธุ์มีสีดาํ-เทา แต่การผลิตเมล็ดพนัธุ์กระเจียบมอญแดงยงัไม่มีขอ้มูลเกียวกบัการสุกแก่ทางสรีรวทิยาของเมล็ดพนัธุ์ และการเปลียนแปลงสีฝักและสีเมล็ดพนัธ์ุซึงใชก้าํหนดระยะเวลาเก็บเกียวทีเหมาะสม การทดลองนีจึงศึกษาพฒันาการของฝักและเมล็ดพนัธุ์กระเจียบมอญแดง เพอืใชป้ระเมินการสุกแก่ทางสรีรวทิยาของเมล็ดพนัธุ์และกาํหนดระยะเวลาทีเหมาะสมในการเก็บเกียวเมล็ดพนัธุ์ รวมทงัเพอืใชเ้ป็นขอ้มูลพนืฐานในวางแผนการผลิตเมลด็พนัธ์ุกระเจียบมอญแดงในสภาพภูมิอากาศของภาคใตต้่อไป    วธิีดําเนินการวจิัย ศึกษาการพฒันาและการสุกแก่ของเมล็ดพนัธุ์กระเจียบมอญแดง ในพืนทีแปลงวิจยัคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ดาํเนินการศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยเตรียมแปลงขนาด 1×  เมตร จาํนวน  แปลง เวน้ทางเดินระหว่างแปลง 50 เซนติเมตร ใชร้ะยะระยะห่างระหว่างตน้และแถว 60×75 เซนติเมตร ปลูกกระเจียบมอญแดงแบบหยอดหลุม ถอนแยกใหเ้หลือหลุมละ  ตน้เมือตน้กลา้อาย ุ  สปัดาห์หลงัปลกู พรวนดินและใส่ปุ๋ ยสูตร - -  อตัรา  กิโลกรัมต่อไร่เมือตน้กระเจียบมอญแดงอาย ุ  สัปดาห์หลงัปลูก และใส่ปุ๋ ยสูตร - -  อตัรา  กิโลกรัมต่อไร่โดยแบ่งใส่  ครังเมือตน้กระเจียบมอญแดงอาย ุ   และ  สัปดาห์หลงัปลูก  ดูแลแปลงพร้อมกาํจดัวชัพชืภายในแปลง มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคและแมลงเมือพบการระบาดของโรคและแมลง 
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เมือกระเจียบมอญแดงเริมออกดอกทาํการติดป้ายดอกทีกาํลงับาน แลว้เก็บเกียวฝักและเมลด็พนัธ์ุทีมีอายหุลงัดอกบานต่างกัน  ระยะ คือ     22 25 28 31 34 37 40 43 46 และ 49 วนั วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) จาํนวน  ซํา สุ่มเก็บฝักของกระเจียบมอญแดงในแต่ละอายุการพฒันา นําฝักทีได้มาตากแดดลดความชืนนาน  วนั เมือฝักแห้งแยกเอาเมล็ดพันธุ์ออก และสุ่มเมล็ดพันธุ์ไปทดสอบคุณภาพในหอ้งปฏิบตัิการ บนัทึกผลการทดลอง ดงันี การเปลียนแปลงสีฝักและสีเมล็ด  บนัทึกขอ้มูลสีฝักและสีเมล็ดโดยใชแ้ผน่เทียบมาตรฐานสีของ ตวัอยา่งพชื (RHS Colour Chart) 2. นาํหนักแห้งของเมล็ดพนัธ์ุ สุ่มเมล็ดกระเจียบมอญแดง จาํนวน  ซาํๆ ละ 20 เมล็ด มาชงันาํหนักสด แลว้นาํไปอบทีอุณหภมิู  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  ชวัโมง จากนนันาํมาหานาํหนกัแหง้ 3. ความชืนของเมล็ดพนัธ์ุ นาํขอ้มูลนาํหนกัสด และนาํหนกัแห้ง จากขอ้  มาใชใ้นการคาํนวณความชืนของเมล็ด โดยใช้นาํหนกัสดเป็นเกณฑ ์(wet weight basic) จากสูตร                   เปอร์เซ็นตค์วามชืน   =  (นาํหนกัสด - นาํหนกัแหง้) ×100 นาํหนกัสด 4. ความงอกมาตรฐาน (standard germination) สุ่มเมลด็พนัธุก์ระเจียบมอญแดงมาทดสอบความงอกมาตรฐาน โดยเพาะเมล็ดบนกระดาษเพาะจาํนวน  ซาํๆละ  เมลด็ วางในอุณหภูมิหอ้ง หลงัจากนนัประเมินความงอกครังแรก (first count) เมืออาย ุ วนั และประเมินความงอกครังสุดทา้ย (final count) เมืออาย ุ  วนั 5. ความแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ์โดยวิธีการเร่งอาย ุสุ่มเมล็ดพนัธ์ุกระเจียบมอญแดงมาทดสอบความแข็งแรง ดว้ยวิธีการเร่งอายเุมล็ดพนัธุ์โดยใชอุ้ณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส ความชืนสมัพทัธ์ 100 เปอร์เซ็นต ์เป็นเวลา 72 ชวัโมง จาํนวน  ซาํๆ ละ  เมล็ด หลงัจากนนันาํเมล็ดพนัธุก์ระเจียบมอญแดงทีผา่นการเร่งอายมุาทดสอบความงอกมาตรฐาน วเิคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) ของข้อมูลลักษณะทีศึกษาต่าง ๆ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยวิธี Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT)   ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย คุณภาพทางกายภาพของเมล็ดพันธ์ุ . นาํหนกัแหง้ของเมล็ด สาํหรับนาํหนกัแหง้ของเมล็ดแหง้ของกระเจียบมอญแดง พบวา่ ในระยะของการพฒันาทีอาย ุ  วนัหลงัดอกบานมีการสะสมนาํหนักแห้งน้อยทีสุด คือ .  กรัมต่อ  เมล็ด ในช่วงอายุ -  วนัหลงัดอกบานมีนาํแห้งเพิมขึนอย่างรวดเร็ว จนเมลด็มีนาํหนกัแหง้สูงสุด .  กรัมต่อ  เมลด็ทีอาย ุ  วนัหลงัดอกบาน หลงัจากนนัเมลด็มีการสะสมนาํหนกัแหง้ลดลงเรือยๆเมือฝักมีอายมุากขึน คือ . - .  กรัมต่อ  เมลด็ในช่วงอาย ุ -  วนัหลงัดอกบานตามลาํดบั (ตารางที 1) การสะสมนาํหนักแห้งของกระเจียบมอญแดงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัพืชโดยทวัไป ซึงการประเมินระยะสุกแก่ทางสรีรวทิยาในหลายๆพืชนนัใชน้าํหนกัแหง้สูงสุดของเมล็ดในการพิจารณา กล่าวคือ ระยะทีเมล็ดสะสมนาํหนกัแหง้ไดสู้งสุดแสดงว่าเมล็ดพนัธุ์พฒันาถึงระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา (Copeland and McDonald, 2001; วนัชยั, 2542; บุญมี, 2558) หลงัจากนนันาํหนกัแหง้ของเมล็ดลดลง เนืองจากการเคลือนยา้ยอาหารจากตน้แม่ไปยงัเมลด็สินสุดลง ทาํใหไ้ม่มีอาหารส่งไปสะสม แต่ยงัมีการยอ่ยสลายอาหารทีสะสมไวใ้นเมล็ดเพือกิจกรรมทางชีวเคมีภายในเมล็ด (Mullet, 1981; Egli, 2017) จะเห็นไดว้า่เมล็ดกระเจียบมอญแดงใชเ้วลาในการพฒันาจนถึงระยะสุกแก่ทางสรีรวทิยาทีอาย ุ  วนัหลงัดอกบานซึงเป็นระยะทีเมล็ดมีนาํหนกัแห้งสูงสุด คือ .  กรัมต่อ  เมล็ด สอดคลอ้งกบัเมล็ดพนัธุ์กระเจียบเขียวพนัธ์ุ TVRC 064 (HE064) และพนัธุ์ 
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OP สุกแก่ทางสรีรวทิยาทีฝักอาย ุ  และ  วนัหลงัดอกบานตามลาํดบั โดยมีนาํหนกัแหง้สูงสุด .  และ 63.62 มิลลิกรัมต่อ  ตารางท ี1 ความชืน นาํหนกัแหง้ ความงอกมาตรฐาน และความแขง็แรงของเมลด็แหง้ของกระเจียบมอญแดง                  ระหวา่งการพฒันาทีอายตุ่างกนัหลงัดอกบาน อายวุนัหลงัดอกบาน (วนั) ความชืน (%) นาํหนกัแหง้ (กรัม/100 เมลด็) ความงอกมาตรฐาน (%) ความแขง็แรง1/ (%) 10 9.23 a 1.49 j 0 j 0i 13 9.06 ab 2.38 i 0 j 0i 16 8.83 bc 3.65 h 0 j 0i 19 8.62 cd 4.45 g 0 j 0i 22 8.44 de 5.06 f 39.5 i 31.00 h 25 8.23 ef 5.55 e 46.5 h 39.50 g 28 8.09 fg 6.04 d 77.5 g 57.50 f 31 7.92 gh   6.32 bc 85.5 f 59.00 ef 34 7.68 hi  6.35 b 90.0 d 61.00 e 37 7.50 ij 6.87 a 97.5 a 85.00 a 40 7.36 j  6.36 b 95.0 b 75.50 b 43 6.77 k   6.15 cd 93.0 c 74.50 b 46 6.64 k  6.11 cd 92.5 c 71.00 c 49 6.22 l 6.09 d 87.5 e 65.50 d F-Test ** ** ** ** C.V. (%) 2.6 2.7 2.2 2.6 ** = แตกต่างกนัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 99 % ค่าเฉลียในคอลมันเ์ดียวกนัทีมีอกัษรต่างกนัแตกต่างทางสถิติจากการวเิคราะห์โดยวธีิ DMRT  1.การตรวจสอบความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอาย ุ(Accelerated Aging Test)  เมล็ดตามลาํดบั  (ดอกเอือง, 2552) และเมล็ดดอกพระจนัทร์มีนาํหนกัแห้งสูงสุด 383.2 มิลลิกรัมต่อเมล็ดเมืออาย ุ30 วนัหลงัดอกบานซึงเป็นระยะสุกแก่ทางสรีรวทิยาของเมล็ด (ทิพยสุ์คนธ์ และคณะ, 2557)  . ความชืนของเมล็ด การตากแดดลดความชืนทําให้เมล็ดแห้งของกระเจียบมอญแดงมีความชืนไม่เกิน  เปอร์เซ็นตทุ์กอายฝัุก (ตารางที 1) เมล็ดแหง้ของกระเจียบมอญแดงทีอาย ุ10 วนัหลงัดอกบานมีความชืน .  เปอร์เซ็นต ์โดยความชืนของเมล็ดค่อยๆลดลงตามอายกุารพฒันาของฝักทีเพมิขึน จนมีความชืน .  เปอร์เซ็นตที์อาย ุ37 วนัหลงัดอกบาน และเมลด็มีความชืนตาํสุด .  เปอร์เซ็นตที์อาย ุ  วนัหลงัดอกบาน นอกจากนีการเปลียนแปลงความชืนของเมล็ดกระเจียบมอญแดงมีความสัมพนัธ์กบัการเปลียนแปลงขนาดของเมล็ด (ไม่ไดแ้สดงขอ้มูล)  โดยหลงัจากระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาไปแลว้ เมล็ดมีความชืนลดลงและขนาดของเมล็ดลดลงเล็กนอ้ยดว้ย    
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คุณภาพทางสรีรวทิยาของเมล็ดพนัธ์ุ 1. ความงอกมาตรฐาน เมล็ดแหง้ของกระเจียบมอญแดงทีฝักอาย ุ10-19 วนัหลงัดอกบานยงัไม่สามารถงอกได ้เมลด็เริมงอกไดที้ฝักอาย ุ  วนัหลงัดอกบานโดยมีความงอกมาตรฐาน 39.5 เปอร์เซ็นต ์(ตารางที 1) หลงัจากนนัเมล็ดมีความงอกเพิมขึนจนมีความงอกมาตรฐานสูงสุด .  เปอร์เซ็นต์ทีฝักอายุ  วนัหลงัดอกบานซึงเป็นระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา และเมล็ดมีความงอกมาตรฐานลดลงเป็น .  เปอร์เซ็นตที์ฝักอาย ุ  วนัหลงัดอกบาน สอดคลอ้งกบัเมลด็พนัธุ์พืชหลายชนิดทีมีความงอกสูงสุดทีระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา เช่น เมล็ดพนัธ์ุกระเจียบเขียวพนัธุ์ตน้เตีย #053 และพนัธ์ุตน้สูง #039 สุกแก่ทางสรีรวิทยาทีฝักอายุ 28 และ  วนัหลงัดอกบานตามลาํดบั โดยมีความงอกสูงสุด  และ  เปอร์เซ็นต์ตามลาํดบั (ฉันทนา และคณะ, 2548) และเมล็ดถัวแดงหลวงสุกแก่ทางสรีรวิทยาทีอายุ  วนัหลังดอกบานโดยมีความงอกสูงสุด  เปอร์เซ็นต์               (ศานิต, 2551) ในช่วงอายุ 10-19 วนัหลงัดอกบานเมล็ดแห้งของกระเจียบมอญแดงยงัไม่สามารถงอกได ้อาจเนืองจากตน้อ่อนยงัพฒันาไม่สมบูรณ์พอทีจะงอกได ้(Bewley et al, 1994) เมล็ดเริมงอกไดที้ฝักอาย ุ  วนัหลงัดอกบานแต่ยงัมีความงอกตาํ แสดงว่า ตน้อ่อนในเมล็ดไดพ้ฒันาสมบูรณ์แลว้ แต่การสะสมอาหารยงัไม่สมบูรณ์เต็มที (ขวญัจิตรและวลัลภ, 2531)                ซึงเมล็ดกระเจียบมอญแดงมีอาหารสะสมในรูปนาํหนกัแหง้เพียง .  กรัมต่อ  เมลด็ 2. ความแขง็แรง  จากการตรวจสอบความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอาย ุพบวา่ ความงอกหลงัการเร่งอายุมีแนวโนม้เช่นเดียวกบัความงอกมาตรฐาน คือ เมล็ดแห้งของกระเจียบมอญแดงทีอาย ุ  วนัหลงัดอกบาน มีความงอกหลงัการเร่งอาย ุ  เปอร์เซ็นต์ หลงัจากนนัเมล็ดมีความงอกหลงัการเร่งอายเุพิมขึน จนมีความงอกหลงัการเร่งอายุสูงสุด  เปอร์เซ็นตที์อาย ุ  วนัหลงัดอกบาน ต่อมาเมล็ดมีความงอกหลงัการเร่งอายุลดลงตามอายฝัุกทีเพิมขึน จนเมล็ดมีความงอกหลงัการเร่งอายุลดลงเหลือ .  เปอร์เซ็นต์ทีอายุ  วนัหลังดอกบาน (ตารางที 1) จะเห็นได้ว่าความแข็งแรงของกระเจียบมอญแดงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัการพฒันาและการสุกแก่ของเมล็ด คือ ในช่วงแรกเมล็ดพนัธ์ุมีความแข็งแรงตาํ เนืองจากอาหารสะสมยงัไม่สมบูรณ์เตม็ที (วนัชยั, 2542) ความแขง็แรงจะเพมิขึนเรือยๆ จนเมลด็พนัธุ์มีความแขง็แรงสูงสุดเมือเมล็ดสุกแก่ทางสรีรวทิยา (Delouche, ) ซึงเป็นระยะทีเมล็ดเจริญเติบโตเตม็ที  หลงัจากนนัเมลด็มีอตัราการเสือมคุณภาพเพมิสูงขึนเรือยๆ มีผลทาํให้ความแข็งแรงลดลงจนถึงระยะทีเมล็ดไม่สามารถงอกได้ อตัราการเสือมคุณภาพของเมล็ดจะชา้หรือเร็วนนัขึนอยู่กับสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอุณหภูมิ ความชืน และโรคแมลงในบริเวณแปลงปลูกนนั ๆ (บุญมี, ) ดงันนัจึงตอ้งเก็บเกียวเมล็ดพนัธุ์ออกจากแปลงปลูกใหเ้ร็วทีสุดหลงัจากระยะสุกแก่ทางสรีรวทิยา การเปลียนแปลงสีของฝักและเมล็ด ฝักกระเจียบมอญแดงมีสีแดงม่วงทีอาย ุ10-16 วนัหลงัดอกบาน ฝักเปลียนเป็นสีแดงอ่อนเมืออาย ุ19-22 วนัหลงัดอกบาน จากนนัฝักเปลียนสีแดงเทาอ่อนทีอาย ุ25-34 วนั ฝักเริมแห้งเป็นสีนาํตาลส้มและจะเริมแตกทีอาย ุ37-43 วนัหลงัดอกบาน และสีฝักจางลงโดยมีสีนาํตาลสม้อ่อนเมืออาย ุ46-49 วนั (ตารางที ) ส่วนสีของเมล็ด ตารางท ี2 สีฝักและสีเมล็ดของกระเจียบมอญแดงระหวา่งการพฒันาทีอายตุ่างกนัหลงัดอกบาน อายวุนัหลงัดอกบาน (วนั)  สีฝัก  สีเมล็ด 
10  red – purple 60 group A  yellow – green 149 group D 13  red – purple 60 group A  yellow – green 149 group D 16  red – purple 60 group A  yellow – green 145 group A 19  greyed – red 182 group A  yellow – green 145 group A 
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22  greyed – red 182 group B  yellow – green 147 group D 25  greyed – red 182 group C  yellow – green 147 group D 28  greyed – red 182 group C  yellow – green 147 group D 31  greyed – red 182 group D  yellow – green 148 group B 34  greyed – red 182 group D  black 202 group A 37  greyed – orange 177 group D  black 202 group A 40  greyed – orange 177 group D  black 202 group A 43  greyed – orange 177 group D  brown 200 group A 46  greyed – orange 174 group D  brown 200 group A 49  greyed – orange 174 group D  brown 200 group A  พนัธุ์ พบวา่ เมล็ดมีสีเขียวเหลืองอ่อนในฝักทีอาย ุ10-19 วนัหลงัดอกบาน จากนนัเมล็ดพนัธุ์มีสีเขียวในฝักทีอาย ุ22-31 วนัหลงัดอกบาน สีเมล็ดเปลียนเป็นสีดาํและเมล็ดเริมแห้งทีอาย ุ34-40 วนัหลงัดอกบาน และเมล็ดมีสีนาํตาลดาํเมือฝักมีอายุ            43-49 วนัหลงัดอกบาน ทงันีการเปลียนแปลงสีของฝักและเมล็ดเกิดจากการเปลียนแปลงของเม็ดสีต่างๆในช่วงทีฝักและเมล็ดมีการพฒันาเรือยๆไปจนถึงระยะเก็บเกียว ซึงการเปลียนแปลงสีของฝักและเมลด็นีสัมพนัธ์กบัการเปลียนแปลงนาํหนักแห้งและความชืนของเมล็ดพนัธ์ุ จะเห็นไดว้า่สีของฝักและเมล็ดเป็นการเปลียนแปลงทางกายภาพทีสามารถสังเกตเห็นได ้(visual indicator) จึงใช้เป็นตวับ่งชีระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาและระยะแก่พร้อมเก็บเกียวได้ (Elias and Copeland, 2001; Ekpong and Sukprakarn, 2008) ดงัเช่น การเก็บเกียวปอเทืองเพือผลิตเมล็ดพนัธ์ุควรเก็บเกียวฝักสีนาํตาลอ่อนทีภายในฝักมีเมล็ดพนัธุ์สีนาํตาล (พทิยา และคณะ, ) และระยะทีเหมาะสมในการเก็บเกียวเมล็ดพนัธุ์ดอกพระจนัทร์ คือ ผลแหง้เป็นสีนาํตาลเขม้และเมล็ดมีสีเหลืองอมนาํตาล (ทิพยสุ์คนธ์ และคณะ, 2557) ดงันนัการผลิตเมล็ดพนัธุ์กระเจียบมอญแดงเพือให้ได้เมล็ดพนัธุ์คุณภาพดีควรเก็บเกียวฝักทีอายุ 37-43 วนัหลงัดอกบาน โดยฝักมีสีนําตาลส้ม ฝักเริมแห้ง เหลียมฝักแตกเล็กนอ้ย และเมล็ดพนัธุ์ภายในฝักมีสีดาํและสีดาํนาํตาล ซึงสอดคลอ้งกบั Demir (1994) ทีพบวา่ ระยะทีเมล็ดพนัธุ์เริมหดตวัไม่ติดกบัฝัก และฝักเริมเปลียนจากสีเขียวเป็นสีนาํตาล สามารถใชบ่้งบอกระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาของเมล็ดพนัธ์ุกระเจียบเขียว (okra) ได ้   สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาการพฒันาและการสุกแก่ของเมล็ดพนัธ์ุของกระเจียบมอญแดง พบวา่เมล็ดแห้งของกระเจียบมอญแดงสุกแก่ทางสรีรวิทยาเมืออาย ุ37 วนัหลงัดอกบาน โดยเมล็ดมีนาํหนกัแห้งสูงสุดประมาณ 6.87 กรัมต่อ 100 เมล็ด เมล็ดพนัธุ์มีความงอกมาตรฐานสูงสุด 97.50 เปอร์เซ็นต ์และมีความแขง็แรงของเมล็ดพนัธุ์สูงสุดในรูปของความงอกหลงัการเร่งอาย ุสําหรับการเก็บเกียวกระเจียบมอญแดงเพือผลิตเมล็ดพนัธุ์ ควรเก็บเกียวฝักทีอาย ุ37-43 วนัหลงัดอกบาน โดยฝักมีสีนาํตาลสม้ ฝักเริมแห้ง เหลียมฝักแตกเลก็นอ้ย และเมลด็พนัธุ์ภายในฝักมีสีดาํและสีดาํนาํตาล  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ทีให้ความอนุเคราะห์พืนทีเพือใชใ้นการปลูกทดลอง ขอขอบคุณกิตติญา อ่อนช่วย และวชัรพล บวัเนียมสาํหรับความช่วยเหลือในการดูแลแปลงปลูก ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ และเก็บขอ้มูล  
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  เอกสารอ้างองิ ขวญัจิตร สันติประชา และ วลัลภ สันติประชา. 2531. การพัฒนาและการสุกแก่ของเมล็ดพนัธุ์ถัวพุ่ม. วารสารสงขลา นครินทร์10:121-127. ขวญัจิต สนัติประชา และวลัลภ สนัติประชา. 2540. ผลของการสุกแก่ของเมล็ดพนัธุ์ทีมีต่อคุณภาพของเมล็ดพนัธุ์และผลผลิตฝักสดของถวัฝักยาวพนัธุ์คดั-ม.อ. วารสารสงขลานครินทร์ 19: 299-305. ฉันทนา สีผึง. ปราโมทย ์ขลิบเงิน. นิพนธ์ ไชยมงคล และดาํเกิง ป้องพาล. . การศึกษาผลิตเมล็ดพันธ์ุกระเจียบเขียว. รายงานผลงานวจิยัมหาวทิยาลยัแม่โจ,้ มหาวทิยาลยัแม่โจ.้  ดอกเอือง วรศรี. . อายุของฝักกระเจยีบเขียวทีมีต่อการพัฒนาและการสุกแก่ของเมล็ดพันธ์ุ.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์.  ทิพยสุ์คนธ ์บุญยนื, เยาวพา จิระเกียรติกลุ และภาณุมาศ ฤทธิไชย. 2557. พฒันาการของเมลด็ดอกพระจนัทร์ (Ipomoea alba  L.). วารสารแก่นเกษตร 42: 181-188.  บุญมี ศิริ. 2558. การปรับปรุงสภาพและยกระดบัคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ. โรงพิมพค์ลงันานาวทิยา, ขอนแก่น. พิทยา พรหมสุข, ขวญัจิตร สันติประชา และวลัลภ สันติประชา. 2553. การพฒันาและการสุกแก่ของเมล็ดพนัธุ์ปอเทือง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 28(1): 107-117. วนัชยั จนัทร์ประเสริฐ. 2542. เทคโนโลยเีมล็ดพนัธ์ุพืชไร่. สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. ศานิต สวสัดิกาญจน์. 2551. พฒันาการและการสุกแก่ของเมล็ดพนัธุ์ถวัแดงหลวง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ) 39:  436-439. สรพงค ์เบญจศรี, สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ ์และสกุลกานต ์สิมลา. 2557. ศกัยภาพการผลิตกระเจียบเขียวภายใต ้2 ฤดูปลูกในจงัหวดัพทัลุง.วารสารวจิัยราชภัฏพระนคร 9 (1): 66-75.   Aladele, S. E., O.J. Ariyo and R. Lapena. 2008. Genetic relationships among West African okra (Abelmoschus caillei) and Asian genotypes (Abelmoschus esculentus) using RAPD. Afr . J . Biotechnol. 7(10): 426–1431. Bewley, J.D. and M. Black. 1994. Seeds: Physiology of Development and Germination. 2nd ed. Plenum Press, New  York. Copeland, L.O. and McDonald, M.B.. 2001. Principles of Seed Science and Technology. Kluwer Academic Publisher,  Massachusetts. Delouche, J.C. 1985. Physiological seed quality, pp. 51-59. In Proceedings 1985 Mississippi Shor t Course for   Seedsmen .Mississippi State University, Mississippi.  Demir, I. 1994. Development of seed quality during seed development in okra. Acta Horticulturae. 362:125-131.   Egli, D.B. 2017. Seed Biology and the Yield of Grain Crops. University of Kentucky, USA. Ekpong B. and S.Sukprakarn. 2008. Seed physiological maturity in dill. (Anethum graveolens L.). Kasetsar t J . 42 : 1 - 6. Elias, S.G. and L.O. Copeland. 2001. Physiological and harvest maturity of canola in relation to seed quality. Agron. J .  93: 1054–1058. Khatun, A., G., Kabir and M.A.H., Bhuiyen. 2009. Effect of harvesting stages on the seed quality of lentil (Lens Culinaris  L.) during storage. Bangladesh J . 34(4): 565-576.  
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Muasya, R.M., W.J.M. Lommen and P.C. Struik. 2002. Differences in development of common bean (Phaseolus vulgaris  L.) crops and pod fractions within a crop I. Field Crops Research. 75: 63-78.  Mullet, J. H. 1981. Seed development and seed production. Aust Hor t. 78:52-61. Savello, P.H., F.W. Martin and J.M. Hill. 1980. Nutritional composition of okra seed meal. J . Agr i. Food Chem. 28(6): 1163 – 1166.                                 
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ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญของแคลลัสและ การผลิตสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในสภาพเพาะเลียงของหนามแดง (Carissa carandas Linn.) Effect of Plant Growth Regulator s on Callus Culture and in vitro Production of Fructo-oligosacchar ide in Carrisa carandus Linn.  พงศย์ทุธ  นวลบุญเรือง * รุ่งนภา ช่างเจรจา  และ นิอร โฉมศรี1  Phongyuth Nualbunruang 1* Rungnapa Changjeraja 1 Ni-orn Chomsri 1  บทคัดย่อ  หนามแดง (Carissa carandas Linn.) เป็นพืชทีมีศักยภาพในการนํามาเป็นผลไม้เพือสุขภาพ โดยจะเป็นการนํามาใช้ประโยชน์สําหรับการแต่งสี และรส หรือใช้เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ ใช้รักษาโรค ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (Fructo-oligosaccharide) เป็นสารเส้นใยละลายนาํได ้เป็นสาร Prebiotic ทีช่วยเพิมปริมาณจุลินทรียที์มีประโยชน์ในลาํไส้ การผลิตสารทางชีวภาพโดยการเพาะเลียงเนือเยอืพืช สามารถทาํไดโ้ดยการชกันาํใหเ้นือเยอืเกิดเป็นแคลลสั บนสูตรอาหารทีเหมาะสม จากนนัจึงหาวิธีการทีเหมาะสมทีจะให้แคลลสันนัสร้างสารตามทีตอ้งการ โดยมีปัจจยัต่างๆทีเขา้มาเกียวขอ้งทงัปัจจยัภายนอก เช่น แสงสว่างและอุณหภูมิ และปัจจยัภายในทีมีผลต่อการเพาะเลียง ไดแ้ก่ ชินส่วนทีนาํมาเพาะเลียง และอาหารทีใชใ้นการเพาะเลียง ได้แก่ชนิดของอาหาร แร่ธาตุต่างๆ สารควบคุมการเจริญเติบโตตลอดจนความเป็นกรดด่าง สาํหรับหนามแดงนนัยงัไม่มีรายงานวา่มีการผลิตสารสาํคญัต่างๆโดยการเพาะเลียงเซลล์ การทดลองนีเป็นการศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญเติบโตของแคลลสัของหนามแดงและการสร้างสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด ์โดยทาํการเพาะเลียงแคลลสัของหนามแดงในอาหาร MS(1962) ทีเสริมดว้ยสารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิดทีอตัราส่วนผสมของ  BA 0 0.5 1 และ 1.5 มก./ล. และ 2,4-D 1 2 3 4 มก./ล. ผลการทดลองพบวา่ เมือทาํการเพาะเลียงแคลลสัหนามแดงเป็นเวลา 10 สัปดาห์ อาหารสูตร MS ทีเสริมด้วย BA 1.5 มก./ล. และ 2,4-D 4 มก./ล. แคลลัสจะเจริญเติบโตดีทีสุดอย่างมีนยัสาํคญั ส่วนอาหารทีให้ปริมาณสารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์สูงทีสุดคือ อาหารสูตร MS ทีเสริมดว้ย BA 0 มก./ล. และ 2,4-D 2 มก./ล.   คาํสําคญั : หนามแดง (Carissa carandas Linn), ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด ์        สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาํบลพิชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง 52000 1 Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Muang District, Lampang 52000, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : phongyuth@hotmail.com 
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ABSTRACT  Carissa carandas Linn. is a useful food and medicinal plant, found to be widely distributed throughout subtropical and tropical regions. The plant has been used as a traditional medicinal plant, and Homoeopathic system of medicine. Fructo-oligosaccharides were known as prebiotics, generally defined as non-digestible polysaccharides and oligosaccharides, which promote the growth of beneficial lactic acid bacteria in the colon. Plant cell and tissue culture has emerged as a safe and low cost alternative system for the production and the accumulation of many valuable bioactive compounds because it can provide several benefits to minimize these problems allowing the continuous, reliable, and predictable production of these molecules independently of seasonal variations as well as the optimization and the enhancement of their biosynthesis under well controlled conditions. There were no earlier reports for the production of fructo-oligosaccharide in the callus culture of this plant. The effects of combinations of BA and 2,4-D  were studied. Calli of Carissa carandas were cultured on MS media with combination of  0, 0.5, 1 or 1.5 mg/l of BA and 1, 2, 3 or 4 mg/l of NAA semi-solid media for 10 weeks of culture. The results showed that in the medium combination with 1.5 mg/l BA and 4 mg/l 2,4-D gave the highest growth significantly. The highest fructo-oligosaccharide production was founded in the medium combination with 0 mg/l BA and 2 mg/l 2,4-D  Keywords: Carissa carandas Linn. , Fructo-oligosaccharide.                  
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บทนํา หนามแดง หรือ มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นผลไมพื้นบา้นของไทย มีชือทางวทิยาศาสตร์วา่ Carissa carandas Linn. อยูใ่นวงศ์ Apocynaceae  มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นไมพุ้่มยืนตน้ สูงราว -  m ดอกมีสีชมพูหรือแดงอ่อน และมีกลินหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดปี ผลอ่อนจะมีสีชมพูอ่อนๆ และค่อยๆ เขม้ขึนเป็นสีแดง จนกระทงัสุกจึงกลายเป็นสีดาํ เนืองดว้ยผลสุกของมะม่วงหาวมะนาวโห่มีสีเขม้มากจนถึงดาํ จึงจัดเป็นแหล่งของแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ทีสําคญั และจากรายงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์พบวา่แอนโทไซยานินเป็นหนึงในกลุ่มของรงควตัถุทีมีศกัยภาพในการป้องกนัโรคไม่ติดต่อเรือรังดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ ซึงปัจจุบนัผูบ้ริโภคเริมรู้จกั และตอ้งการผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มากขึน เพราะทางวชิาการระบุวา่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถตา้นทานอาการหวดัไดดี้ วงการแพทยไ์ดน้าํไปใชรั้กษาโรคควบคู่กบัยาแผนปัจจุบนัเพราะมีปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระมากตามไปดว้ยและเป็นตวัช่วยป้องกนัการเกิดโรคหลายโรค มะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกาต ์เป็นตน้และในมะม่วงหาวมะนาวโห่อาจจะมีปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระมากกว่าในผกัและผลไมต้ามทอ้งตลาดทวัไปอีกดว้ย(สกุนกานต ์และคณะ ) ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็นนาํตาลชนิดนึงทีมีโมเลกุลทีไม่สันหรือยาวโดยมีความยาวประมาณ -  โมเลกุล ผงละเอียดสีขาวไม่มีกลิน ให้พลงังานตาํ มีความหวานประมาณ /  ของนาํตาลซูโครสโดยทวัไปแลว้ สารทีแสดงฤทธิทางชีวภาพ สามารถถูกสร้างขึนโดยพชืไดเ้องตามธรรมชาติโดยตอ้งอาศยัเวลานานนบัเป็นปี ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด ์เป็นสารเส้นใยละลายนาํได ้แต่กระเพาะไม่สามารถยอ่ยและดูดซึมได ้ซึงสามารถคงสภาพจนถึงลาํไส้ใหญ่ ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด ์เป็นสาร Prebiotic ทีช่วยเพมิปริมาณจุลินทรียที์มีประโยชน์ (Probiotics) ในลาํไส ้คือ แลคโตบาซิลลสั และ บิฟิโแบคทีเรีย  โดยลาํไส้ใหญ่มีจุลินทรียท์งัแบบมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ถา้มีจุลินทรียที์มีประโยชน์นอ้ยกว่า ลาํไส้ใหญ่ก็ไม่สามารถทาํงานไดเ้ต็มที ดูดซึมสารอาหารบางชนิดไดน้้อยลง เช่น แคลเซียม การที ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์  ช่วยเพิมปริมาณแบคทีเรียทีมีประโยชน์นัน ทาํให้การขบัถ่ายของลาํไส้ดีขึน การเคลือนตวัของอุจจาระสะดวกขึนและลดอาการทอ้งผกู   ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ เป็นสารพรีไบโอติกทีสามารถพบได้พืชหลายชนิด ได้ในอาหารประเภทขา้วสาลี             ขา้วไรย ์หวัหอม หน่อไมฝ้รัง อาร์ติโชค้ หวัชิคอรี ลูกแกว้มงักร แก่นตะวนั กลว้ย ถวัเหลือง กระเทียม ตน้หอม ตน้กระเทียม มะเขือเทศ และพืช ประเภทพืชหัว โดย ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด ์ส่วนใหญ่ทีใชใ้นทอ้งตลาดมกัสกดัจาก หัวชิคอรี  หรือผลิตจากนาํตาลทรายโดยใชเ้อนไซม ์fructosyltransferase การเพาะเลียงเนือเยือพืชเป็นเทคโนโลยีทีสามารถชกันาํให ้พืชเพิมปริมาณในระยะเวลาอนัสัน ตลอดจนสามารถ กระตุน้การผลิตสารสําคญัในพืชให้เพิมขึนได ้การเพาะเลียงชินส่วนพืช เพือชกันาํให้พืชเจริญเป็นแคลลสั หรือกลุ่มเซลล์เนือเยอืเจริญซึงเป็นกลุ่มเซลลที์มีการและสะสมสาระสาํคญัในปริมาณสูง การเจริญเติบโตของเนือเยอืนนั ทาํใหเ้ซลลข์องพืชแบ่งตวัเพิมจาํนวนมากมายเป็นกลุ่มเซลลที์เรียกวา่  แคลลสั (Callus)   เราจึงสามารถบงัคบัใหเ้นือเยอืนีเจริญเติบโตขึนไดเ้มือมีสภาวะทีเหมาะสมและแบ่งเนือเยือเหล่านีไปเลียงในอาหารใหม่ จนเจริญเติบโตเป็นเนือเยือใหม่จาํนวนมากมายตามตอ้งการเช่น ดงันนัการเพาะเลียงเนือเยือพืชจึงเป็นแนวทางหนึงในการ ผลิตพืชทดแทนการใชพื้ชจากธรรมชาติได ้วิธีการเหล่านีมีขอ้ดีเหนือกวา่วิธีทางธรรมชาติทีสามารถผลิตสารทีตอ้งการไดใ้นระยะเวลาสัน และบางวิธียงัสามารถเพิมผลผลิตให้ไดม้ากกวา่ตามธรรมชาติอีกดว้ย ตวัอยา่งของวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพทีถูกนาํมาใชร่้วมกบัการเพาะเลียงเนือเยอืพืชต่างๆ ไดแ้ก่ การตรึงเซลล ์การพฒันาให้เป็นอวยัวะทีเหมาะแก่การสร้างหรือสะสมสาร การเติมสารตงัตน้ของกระบวนการชีวสังเคราะห์และการเปลียนแปลงทางชีวภาพ การเติมสารซึงสามารถเหนียวนําให้เกิดการสร้างสารทุติยภูมิเพิมขึน การรบกวนสภาพการเลือกผ่านของเยอืหุม้เซลลแ์ละเยอืหุม้แวคิวโอเพือใหมี้การปลดปล่อยสารออกมา รวมทงัสร้างแหล่งสะสม
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เทียมในอาหารเพาะเลียงเพือให้เป็นทีสะสมสารทีอาจเป็นพิษต่อเซลล์ ในทาํนองเดียวกัน เทคนิคทางพนัธุวิศวกรรมอาจนาํมาใชร่้วมกบัเทคนิคเหล่านี เพอืผลิตสารทีตอ้งการในปริมาณมากขึนได(้ศุภวรรณ 549) การผลิตสาระสําคญัในพืชโดยการเพาะเลียงเซลล์นนั มีปัจจยัต่างๆทีเขา้มาเกียวขอ้ง เช่น การเติมสารควบคุม                                 การเจริญเติบโตลงในอาหารทีใชเ้พาะเลียง จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของแคลลสัและปริมาณสาระสําคญั มีรายงานในหลายๆพืช เช่น พรมมิ (เจิมอรุณ และคณะ 2560) ใบเตย กระเจียบเขียว กระเจียบแดง แครอท ขมิน มะตูม ปีบ ขีเหล็ก เพกา และอญัชญั (ปิยะนนัท ์และคณะ 2560) มะเฟือง (สนธยา 2560) เป็นตน้ เนืองจาก หนามแดง (Carissa carandas Linn.)เป็นพืชทีมีศกัยภาพในการนาํมาเป็นผลไมเ้พือสุขภาพ โดยจะเป็นการนาํมาใชป้ระโยชน์สาําหรับการแต่งสี และรส หรือใชเ้ป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ ใชรั้กษาโรคสาํหรับหนามแดงนนัยงัไม่มีรายงานวา่มีการผลิตสารสาํคญัต่างๆโดยการเพาะเลียงเซลล ์ การศึกษาครังนีจึงเป็นการศึกษากาการเพาะเลียงแคลลสั เพือให้ไดต้น้ในปริมาณทีมาก ตลอดจนถึงการศึกษาเพอืผลิตสารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ในสภาพการเพาะเลียงเซลล ์ วธิีดําเนินการวิจัย 1. การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญของแคลลสั นาํใบอ่อนจากยอดตน้หนามแดง ตดัให้มีความยาวประมาณ 0.5 cm เพาะเลียงชินส่วนดงักล่าวบนอาหารสูตร MS ทีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2 ชนิด ดว้ยสัดส่วนผสมของ BA  ความเขม้ขน้ 0 0.5 1 และ 1.5 มก./ล. และ 2,4-D 1 2 3 และ 4 มก./ล. นาํไปวางในห้องทีควบคุมอุณหภูมิ 25+2 oC ให้แสง 16 ชวัโมงต่อวนั โดยเพาะเลียงในสภาพปลอดเชือเป็น เวลา 10 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ทาํการวดัการเจริญเติบโตของแคลลสัทุกสัปดาห์ 2. การหาปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด ์ เมือครบกาํหนดระยะเวลาของการเพาะเลียงแคลลสั ชงัแคลลสันาํหนัก ตวัอย่างละ 1 กรัม ทาํการสกดัด้วยนาํ deionized ปริมาณ 1 มล. จาํนวนตวัอย่างละ 3 ซาํ  แลว้นํามากรองดว้ยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 และนาํสารสกดัทีไดม้าวิเคราะห์หาปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ทงัหมด โดยการวิเคราะห์ค่า นาํตาลมาตรฐาน 5 ชนิด ไดแ้ก่ fructose  glucose  sucrose  kestose และ  nystose  โดยเครืองวิเคราะห์ HPLC ยีห้อ Agilent Techies รุ่น  Infinity II ควบคุมอุณหภมิูที  องศาเซลเซียส ปริมาตรฉีดสาร:  ไมโครลิตร  ผลและวจิารณ์ผล ในการศึกษาหาสูตรอาหารทีเหมาะในการชักนําให้ชินส่วนของหนามแดงเจริญเติบโตเป็นแคลลสั พบว่าเกิดแคลลสัในทุกชุดการทดลอง แคลลสัทีไดส่้วนมาก มีลกัษณะแบบ friable สีขาวหรือเหลือง ฟ ูและอวบนาํ (ภาพที 1) จากการวดัขนาดแคลลสัหนามแดงทีไดท้าํการเพาะเลียงเป็น เวลา 10 สัปดาห์  พบวา่ทุกสูตรอาหารให้อตัราการสร้างแคลลสั 100 เปอร์เซ็นต ์ส่วนการเจริญเติบโตของแคลลสันนัพบว่าแคลลสัทีเพาะเลียงบนอาหาร  MS ทีเสริมดว้ย BA 1.5 มก./ล. และ 2,4-D 4 มก./ล. สามารถชกันาํให้ชินส่วนของหนามแดง เกิดแคลลสั และเจริญไดดี้ทีสุด อยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05)  โดยให้ขนาดเฉลีย 3.04 ซม.(ตารางที 1)  สอดคลอ้งกบัการเพาะเลียงแคลลสัของหนอนตายหยาก (นิตยา และสุภาพร 2559) และ ยางพารา (ดนุพงศ ์และคณะ 2557)  ทีพบวา่ 2,4-D สามารถชกันาํให้เนือเยอืพืชเกิดแคลลสัและใหอ้ตัราการเจริญทีสูง  จากการทดลองการการตรวจหาสารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด ์ในแคลลสัของหนามแดง โดยวดัจากค่าของปริมาณนาํตาล fructose  glucose sucrose kestose และ  nystose พบวา่ ทุกสูตรอาหารสามารถชกัการใหแ้คลลสัของหนามแดงสร้าง
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สารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรดไ์ด ้(ตารางที 2) แต่ยงัสร้างไดใ้นปริมาณสารนาํตาลบางตวันอ้ยกวา่ผลสด ซึงการทีเซลลพื์ชทีเกิดจากการเพาะเลียงสร้างสาระสําคญัได้ปริมาณทีน้อยกว่าพืชธรรมชาติก็เพราะว่า เนือเยือเพาะเลียงเป็นเวลล์แบบ undifferentiated cell ซึงขาดการแสดงออกของยีนในการสร้างสาร (ศุภวรรณ 2549) อย่างไรก็ตามจากการทดลองนีมีแนวโนม้ทีจะสามารถผลิตสารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด ์  โดยการเพาะเลียงแคลลสัได ้โดยจะตอ้งทาํการศึกษาเพอืปรับปรุงสูตรอาหารเพาะเลียงแคลลสั ให้ไดส้ารฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ปริมาณทีมากขึนต่อไป   ตารางที 1 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญของแคลลัสหนามแดง (Carissa carandas Linn) เมือทํา                         การเพาะเลียงเป็นเวลา 10 สปัดาห์ Treatment ขนาดของแคลลสั เฉลีย (ซม.) 1. MS เสริมดว้ย BA 0 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.                               1.00  CDEFG 2. MS เสริมดว้ย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.                               1.00  CDEFG 3. MS เสริมดว้ย BA 1 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.                               2.20  ABC 4. MS เสริมดว้ย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.                               2.30  ABC 5. MS เสริมดว้ย BA 0 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.                               0.08  G 6. MS เสริมดว้ย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.                               0.50  EFG 7. MS เสริมดว้ย BA 1 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.                               1.80  ABCDE 8. MS เสริมดว้ย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.                               2.50  AB 9. MS เสริมดว้ย BA 0 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.                               0.34  FG 10. MS เสริมดว้ย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.                               1.66  ABCDEF 11. MS เสริมดว้ย BA 1 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.                                2.06  ABCD 12. MS เสริมดว้ย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.                               0.70  DEFG 13. MS เสริมดว้ย BA 0 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.                               0.20  G 14. MS เสริมดว้ย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.                               1.10  BCDEFG 15. MS เสริมดว้ย BA 1 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.                               2.30  ABC 16. MS เสริมดว้ย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.                               3.04  A  CV 60.75  ตารางท ี2 ปริมาณของสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรดใ์นแคลลสัของหนามแดง (Carissa carandas Linn) ในอาหารเพาะเลียง  สูตรต่างๆ เมือทาํการเพาะเลียงเป็นเวลา 10 สปัดาห์ 
Treatment ปริมาณนาํตาลในตวัอยา่งเฉลีย (มก./มล) fructose+ glucose sucrose kestose   nystose T 1 3.82 ± 0.07 15.38 ± 0.49 0.03 ± 0.04 0.58 ± 0.11 T 2 2.82 ± 1.57 19.51 ± 7.01 0.02 ± 0.02 0.61 ± 0.06 T 3 1.94 ± 0.83 20.68 ± 5.02 0.12 ± 0.12 0.44 ± 0.14 T 4 1.07 ± 0.19 17.30 ± 14.13 0.01 ± 0.01 0.52 ± 0.03 T 5 4.54 ± 0.92 8.76 ± 7.12 0.05 ± 0.04 0.38 ± 0.13 
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T 6 3.32 ± 1.23 16.74 ± 2.96 0.02 ± 0.01 0.38 ± 0.13 T 7 2.45 ± 2.87 4.96 ± 2.72 0.04 ± 0.05 0.26 ± 0.04 T 8 1.49 ± 0.80 2.90 ± 0.27 0.03 ± 0.03 0.09 ± 0.10 T 9 3.22 ± 0.62 18.05 ± 9.24 0.04 ± 0.01 0.99 ± 0.16 T 10 2.31 ± 0.82 12.42 ± 3.39 0.02 ± 0.01 0.67 ± 0.52 T 11 2.13 ± 0.12 12.49 ± 0.69 0.10 ± 0.10 0.46 ± 0.28 T 12 0.95 ± 0.13 11.24 ± 2.50 0.08 ± 0.01 0.28 ± 0.16 T 13 3.01 ± 0.09 14.41 ± 3.27 0.02 ± 0.01 0.68 ± 0.46 T 14 2.38 ± 0.42 8.26 ± 2.51 0.06 ± 0.04 0.65 ± 0.60 T 15 2.71 ± 1.73 13.98 ± 0.68 0.09 ± 0.00 0.52 ± 0.04 T 16 0.94 ± 0.05 7.69 ± 0.53 0.08 ± 0.00 0.34 ± 0.44 ผลสด 46.80 - - 0.14  

  ภาพท ี1  ผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโตต่อการเจริญของแคลลสัหนามแดง (Carissa carandas Linn) เมือทาํ          การเพาะเลียงเป็นเวลา 10 สปัดาห์   
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สรุปผลการวจิัย จากผลการศึกษาพบวา่ อาหารสูตรทีเห มาะสมใน การซกันาํใหห้นามแดงเกิดแคลลสัคือ อาหารสูตร MS ดดัแปลงทีมีสารควบคุมการเจริญเติบโตคือ BA 1.5 มก./ล. ร่วมกบั 2,4-D 4 มก./ล. โดยสามารถซักนาํให้ใบอ่อน เมล็ดมะเฟืองเกิดแคลคัสขนาดใหญ่ทีสุด และยงัพบ ว่าแคลลัสทีได้มีการผลิตสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ ซึงเป็นสารทางชีวภาพ                      ทีมี ประโยชน์  ซึงในการ ศึกษานีจึงเป็นแนวทางอย่างหนึงในการนําไป พฒันาการสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์เพือ สามารถปรับปรุง เพือขยายและเพมิปริมาณการผลิตในระดบั อุตสาหกรรมต่อไป  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บการสนบัสนุนจากงบประมาณของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  เอกสารอ้างองิ เจิมอรุณ อุทยัแจ่มศรีผล,  เยาวพา จิระเกียรติกุล  และภาณุมาศ ฤทธิไชย. 2560. ผลของระยะเวลาเพาะเลียงต่อปริมาณสาร ทุติยภูมิและฤทธิตา้นอนุมูลอิสระของยอดพรมมิในสภาพปลอดเชือ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที   ฉบบัที ( ) หนา้ 443-452. ดนุพงศ์ วรรณพงศ,์ สุมนา นีระ  และ สุภทัร์ อิศรางกูร ณ อยธุยา. 2557. ผลของ 2,4-D ต่อการเพาะเลียงชินส่วนต่างๆ ของ ยางพาราในสภาพปลอดเชือ. แก่นเกษตร 42 ฉบบัพิเศษ 3 : 391-396. นิตยา สุขวรรณา และสุภาพร ภัสสร. 2559. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและชนิดของอาหารสูตร MS ต่อการ เจริญเติบโตและการพฒันาของตน้หนอนตายหยาก. วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปีที 24 ฉบบัที 1 มกราคม  - มีนาคม 2559 หนา้ 64-75. ปิยนันท์ ชมนาวงั กิตติศักดิ เฉนียง  ปิยะฉัตร วิริยะอาํไพวงศ์ และชาญณรงค์ ชมนาวงั. 2560. สารสีธรรมชาติจากการ เพาะเลียงเซลลพื์ชแขวนลอย. การประชุมวชิาการชมรมคณะปฏิบตัิงานวทิยาการ อพ.สธ. ครังที 8 “ทรัพยากรไทย  : ศกัยภาพมากลน้มีให้เห็น”(ภาคนิทศัน)์ หนา้ 351-358. วรรณคล เชือมงคล. 2556. ประโยชน์ของฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรดใ์นอาหารทางการแพทย.์ ไทยเภสชัศาสตร์และวทิยาการ สุขภาพ ปี  8 ฉบบั 3, กค. – กย. 2556 หนา้ 122-128. สนธยา เรืองศกัดิ  เกศสุคนธ์ มณีวรรณ  อิสราภรณ์ สมบุญวฒันกุล  และ วิจิตรา หลวงอินทร์. 2560. การชกันาํให้มะเฟือง เกิดแคลลสัและผลิตสารออกฤทธิทางชีวภาพ. แก่นเกษตร ฉบบัพเิศษ 1:1185-1190. ศุภวรรณ บุญระเทพ. . การผลิตสารทุติยภูมิโดยการเพาะเลียงเนือเยือพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ.วารสารวิจัย วทิยาศาสสตร์ทางการแพทย ์ ( ) :185-195. Flores-Maltos  D. A.  S. I. Mussatto  J. C. Contreras-Esquivel  R. R.Herrera  J. A. Teixeira and C. N. Aguila. 2014.  Biotechnological production and application of fructooligosaccharides. Crit Rev Biotechnol, Early Online: 1–9 Singh A. and  K. U. Gursimran. 2015. A review on Carissa carandas phytochemistry, Ethno-pharmacology, and  micropropagation as conservative strategy. Asian J Pharm Clin Res, Vol 8, Issue 3, 2015, 26-30    
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อทิธิพลของระดับปุ๋ยฟอสฟอรัสทแีตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักเชียงดา Influence of Var ious Phophorus Fer tilizer  on Growth and Consumable  par ts of Gymnema inodorum (Lour .) Decne.  ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์ * ชิติ  ศรีตนทิพย์  และ เกรียงศกัดิ  ลือชยั   Parinyawadee  Sritontip1* Chiti  Sritontip1 Kriengsak Luechai2  บทคัดย่อ   การทดลองนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยฟอสฟอรัสทีมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผกัเชียงดา ในพืนทีทดลองสถาบันวิจยัเทคโนโลยีเกษตร จงัหวดัลาํปาง โดยใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จาํนวน  ซาํ มี  กรรมวิธี คือ ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส , 0.5, 1.0, .  และ .  กรัม P2O5 ต่อตน้  ทุกกรรมวิธีใส่ปุ๋ ยไนโตรเจน .  กรัมยูเรียต่อตน้ และใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม .  กรัม K2O ต่อตน้ ทดลองกบัตน้ผกัเชียงดาสายตน้เดียวกนัทีขยายพนัธ์ุจากการปักชาํทีมีอายุ  เดือนหลงัยา้ยปลูก ดาํเนินการทดลองในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ.  จากการทดลองพบวา่การใส่ปุ๋ ยฟอสฟอรัสอตัรา .  กรัมต่อตน้ ทาํให้ผกัเชียงดามีการเจริญเติบโตดา้นความกวา้งของทรงพุม่ นาํหนกัยอดรวมต่อตน้ต่อเดือน จาํนวนยอดรวมต่อตน้สูงทีสุด (P<0.01) และเพมิปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ส่วนการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอตัรา .  กรัมต่อตน้ ส่งผลใหผ้กัเชียงดามีความเขียวของใบสูงทีสุด  คาํสําคญั: ผกัเชียงดา, ปุ๋ยฟอสฟอรัส, การเจริญเติบโต, ผลผลิต              1 สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 52000   Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Thailand 52000 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง 52000   Faculty of Agricultural Science and Technology, Rajamangala University of Technology Lanna Lampang, Thailand 52000 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : parinyawadee@rmutl.ac.th 
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ABSTRACT   The research aimed to study on influence of phosphorus fertilizer on growth and consumable parts of Gymnema inodorum (Lour.) Decne. was conducted at Agricultural Technology Research Institute, Lampang province. The experimental design used was a CRD consisted of 5 treatments and each with 10 replications. The treatments were 5 rates of phosphorus fertilizer i.e., 0, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 g P2O5/plant, nitrogen fertilizer applied 0.5 g urea/plant and potassium fertilizer applied 0.3 g K2O/plant. Plant samples were taken from the same clone by cutting propagation and were approximately 3 months after transplanting. The experiment was carried out during March - May 2013. Fertilizer application at the rate of 0.5 g/plant greatly improved canopy width, shoot weight per plant per month, shoot number per plant per month (P<0.01) and increased phenolic compound. The 2.0 g/plant treatment gave the highest chlorophyll content of shoot.  Keywords: Gymnema inodorum (Lour.) Decne., phosphorus fertilizer, growth, consumable parts  บทนํา ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารหลกัธาตุหนึงทีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ธาตุฟอสฟอรัสในดินมีกาํเนิดมาจากการสลายตวัผุพงัของแร่บางชนิดในดิน การสลายตวัของสารอินทรียวตัถุในดินก็จะสามารถปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมาเป็นประโยชน์ต่อพชืทีปลูกไดเ้ช่นเดียวกบัไนโตรเจน ธาตฟุอสฟอรัสในดินทีจะเป็นประโยชน์ต่อพชืไดจ้ะตอ้งอยูใ่นรูปของอนุมูลของสารประกอบทีเรียกวา่ ฟอสเฟตไอออน (H2PO4- และ HPO4-) ซึงจะตอ้งละลายอยูใ่นนาํในดิน สารประกอบของฟอสฟอรัสในดินมีอยู่เป็นจาํนวนมากแต่ส่วนใหญ่ละลายนาํยาก ดงันันจึงมกัจะมีปัญหาเสมอว่าดินถึงแมจ้ะมีฟอสฟอรัสมากก็จริงแต่พืชก็ยงัขาดฟอสฟอรัส เพราะส่วนใหญ่อยูใ่นรูปทีละลายนาํยากนนัเอง นอกจากนนัแร่ธาตุต่าง ๆ  ในดินชอบทีจะทาํปฏิกิริยากบัอนุมูลฟอสเฟตทีละลายนาํได ้ดงันนัปุ๋ยฟอสเฟตทีละลายนาํไดเ้มือใส่ลงไปในดินประมาณ  – 90% จะทาํปฏิกิริยากบัแร่ธาตุในดินกลายเป็นสารประกอบทีละลายนาํยากไม่อาจเป็นประโยชน์ต่อพืชได ้พืชเมือขาดฟอสฟอรัสจะมีตน้แคระแกร็นใบมีสีเขียวคลาํ ใบล่างๆ จะมีสีม่วงตามบริเวณขอบใบ รากของพืชชะงกัการเจริญเติบโต พืชไม่ออกดอกและผล พืชทีไดรั้บฟอสฟอรัสอยา่งเพียงพอจะมีระบบรากทีแขง็แรงแพร่กระจายอยูใ่นดิน อยา่งกวา้งขวาง สามารถดึงดูดนาํและธาตุอาหารได้ดี การออกดอกออกผลจะเร็วขึน พืชนําฟอสฟอรัสในดินไปใช้ได้น้อยเมือเทียบกับ ไนโตรเจน และโพแทสเซียม คือ ในพืชมีฟอสฟอรัสโดยเฉลีย 0.06 เปอร์เซ็นต์ ในขณะทีไนโตรเจนและโพแทสเซียมมี 0.14 และ 0.83 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ทงันีเพราะวา่ฟอสฟอรัสอยูใ่นรูปของสารประกอบทีไม่ละลายนาํ ไม่ระเหยถูกชะลา้งไดย้าก จึงทาํให้มีปริมาณไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของพืช (โครงการสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน, ) ฟอสฟอรัสถึงแมจ้ะเป็นธาตุอาหารทีสําคญัมากในเมแทบอลิซึมของพืช และต่อการเจริญเติบโต  แต่ก็เป็นธาตุทีพบในปริมาณน้อยในเนือเยือพืช           แสดงวา่เป็นธาตุทีพืชไม่ตอ้งการในปริมาณมากเมือเทียบกบัไนโตรเจนและโพแตสเซียม  แต่เนืองจากในสารละลายดินจะมีปริมาณไอออนของธาตุนีนอ้ยมาก ดงันนัพืชจึงมีความเสียงต่อการขาดธาตุฟอสฟอรัส ทาํใหจ้าํเป็นตอ้งจดัใหธ้าตุฟอสฟอรัสเป็นธาตุหลกัอนัดบัสองรองจากธาตุไนโตรเจนทีจะตอ้งดูแลดา้นปุ๋ ยเป็นพิเศษ เพือให้พืชไดรั้บธาตุอาหารนีอย่างเพียงพอ (พิทยา, ) อีกทงัการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสทาํให้ฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระในขา้วสาลีเพิมขึน (Ma et al., 2018) ผกัเชียงดา Gymnema inodorum (Lour.) Decne. (เต็ม, ) เป็นผกัพืนบา้นภาคเหนือทีมีผลช่วยลดความเสียงจากโรครูมาตอยด์และเกาต์ (Shimizu et al., 1997) โรคเบาหวาน (Shanmugasundaram et al., 1990; Shimizu et al., 2001) ลดระดบันาํตาลในเลือด 
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(Daisy et al., 2009) ช่วยเพิมสารตา้นอนุมูลอิสระในร่างกาย (ธีรวลัยแ์ละปัทมา. 2552, Klungsupya et al., 2008 and Kang et al., 2012) ช่วยในการละลายลิมเลือด (Hong et al., 2004) การศึกษาอัตราปุ๋ ยฟอสฟอรัสทีเหมาะสมทีจะทําให้เพิมการเจริญเติบโตและผลผลิตของผกัเชียงดา จะไดข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการผลิตผกัเชียงดาเพอืใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย ทาํการทดลอง ณ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จงัหวดัลาํปาง ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มีทงัหมด 5 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซํา ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส , 0.5, 1.0, .  และ .  กรัม P2O5 ต่อตน้ ปุ๋ ยฟอสฟอรัสใส่ปุ๋ ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต เกรด  – 46 - 0 ใส่ตามกรรมวิธีทีทดลอง ส่วนปุ๋ยไนโตรเจนใส่ปุ๋ ยยูเรีย  เกรด  –  -  ตน้ละ .  กรัมยูเรียต่อตน้  และปุ๋ยโพแทสเซียมใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ เกรด  – 0 –   ในอตัราตน้ละ .  กรัม K2O ต่อตน้  เท่ากนัทุกตน้ทีทาํการทดลองในกรรมวิธีที                2 – 5 อตัราปุ๋ ยฟอสฟอรัสทีใส่เท่ากบั  , , , ,  กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ (ปริมาณปุ๋ยทีใส่คาํนวณจากดิน 1 ไร่ หนัก 3.126 x 105 กิโลกรัม (ดิน 1 ไร่ ลึก 0.15 เมตร มีพืนที 1,600 ตารางเมตร มีความหนาแน่น 1.34 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร มีนาํหนกั 0.15 เมตร x 1,600 x 1.34 x 10-3 กิโลกรัม ต่อ 10 ลูกบาศก์เมตร เท่ากบั 3.126 x 105 กิโลกรัม) ลิตร พืชทดลองคือผกัเชียงดาสายตน้ที  เป็นพนัธ์ุทีทาํการรวบรวมและคดัเลือกจากงานวิจยัของสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ขยายพนัธ์ุโดยการปักชาํจากขอ้ที  จาํนวน  ขอ้ ในโรงเรือนเพาะชาํ เป็นเวลา  วนั แลว้นาํไปยา้ยลงปลูกในถุงเพาะชาํขนาด  x 7 นิว ทีมีดินเป็นวสัดุปลูก ใช้เวลาประมาณ  วนั  หลงัจากนันนําตน้ผกัเชียงดาไปปลูกใส่ในกระถาง 12 นิว ซึงใส่ดินผสมนําหนัก  กิโลกรัม ใส่วสัดุปรับปรุงดิน ไดแ้ก่ กาบมะพร้าวสับ: และเปลือกถวั อย่างละ  กรัมต่อกระถาง ผสมคลุกเคลา้ให้เขา้กนั ใช้ระยะเวลาประมาณ  เดือน จนตน้มีกิงและทรงพุ่มใกลเ้คียงกนั ตดัแต่งตน้ให้มีความสูงของตน้ประมาณ 45 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยครังเดียวในเดือนมีนาคมตามกรรมวธีิทีทดลอง จากนนัทาํการเก็บขอ้มูลจนถึงเดือนพฤษภาคม ใหน้าํวนัละ  ครัง ปริมาณตน้ละ  ลิตร คุณสมบติัดินทีทาํการทดลอง มีปริมาณอินทรียวตัถุปานกลาง ดินเป็นด่าง ปริมาณฟอสฟอรัสทีเป็นประโยชน์ตาํ และปริมาณโพแทสเซียมอยูใ่นระดบัทีตาํ OM (%) pH อตัราดินต่อนาํ :1 Available P2O5 (mg/kg) Bray II Exchangeable K2O (mg/kg) NH4OAC 2.90 7.62 10 29.02 ขอ้มูลทีทาํการบนัทึกไดแ้ก่  . การเจริญเติบโตทางลาํตน้ ไดแ้ก่ ความสูงของลาํตน้ (เซนติเมตร) วดัจากโคนตน้ถึงปลายยอดของตน้ ขนาดของลาํตน้ (มิลลิเมตร) วดัขอ้มูล 2 ดา้นของลาํตน้แลว้นาํมาหาค่าเฉลีย ความกวา้งของทรงพุม่ (เซนติเมตร) วดัส่วนทีกวา้งทีสุดของทรงพุม่เป็น 2 แนวตงัฉากกนัแลว้นาํมาหาค่าเฉลียของขอ้มูล ทาํการเก็บขอ้มูลทุก ๆ เดือน 2. ความเขียวของใบ (SPAD unit) วดัใบคู่ที  นบัจากปลายยอด อายใุบสามสปัดาห์ ใชเ้ครืองวดั chlorophyll meter รุ่น SPAD -  ทาํการเก็บขอ้มูลสปัดาห์ละสองครัง   3. ขอ้มูลผลผลิตยอดสดในส่วนทีบริโภคได ้ ทาํการเก็บผลผลิตจากปลายยอดลงมาจาํนวน  คูใ่บ สปัดาห์ละสองครัง ขอ้มูลทีบนัทึก ไดแ้ก่ ใหน้าํหนกัยอดรวมต่อตน้ต่อเดือน จาํนวนยอดรวมต่อตน้ต่อเดือน นาํหนกัต่อยอด ความยาวยอด พนืทีใบคูที่  ใชเ้ครืองวดั Laser Leaf Area Meters รุ่น CI – 202 และความเขียวของยอด ใชเ้ครืองวดั chlorophyll meter รุ่น SPAD – 502 
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4. จากนันนําตัวอย่างไปวิ เคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ ทําการวัดการส่องผ่านของแสงด้วยเครือง spectrophotometer ช่วงความยาวคลืน .  นาโนเมตร ตามวิธีการของ Lichtenthaler and Buschmann (2001) ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในรูปกรดแกลลิกในตวัอยา่งพืชสกดัไดโ้ดยวิธี Folin-Ciocalteu (ดดัแปลงจาก Sellappan et al., 2002) ทาํการวดัการส่องผ่านของแสงดว้ยเครือง spectrophotometer ช่วงความยาวคลืน 750 นาโนเมตร และทดสอบกิจกรรมตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธี DPPH (Manthey, 2004.) ทาํการวดัการส่องผ่านของแสงด้วยเครือง spectrophotometer ช่วงความยาวคลืน 517 นาโนเมตร  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย การเจริญเติบโตทางลาํต้น จากการทดลองใส่ปุ๋ ยฟอสฟอรัสอตัรา  – 2 กรัมต่อตน้ พบวา่เส้นผ่าศูนยก์ลางของลาํตน้และความสูงของตน้ผกัเชียงดา ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ (ภาพที ) ดา้นความกวา้งทรงพุ่มพบวา่การใส่ปุ๋ ยฟอสฟอรัสอตัรา .  กรัมต่อตน้ มีความกวา้งทรงพุ่มสูงทีสุด และการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอตัรา .  และ  กรัมต่อตน้ มีความกวา้งทรงพุม่ตาํทีสุด (ภาพที ) ในดา้นความเขียวของใบพบวา่ การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอตัรา .  กรัมต่อตน้ ส่งผลใหผ้กัเชียงดามีความเขียวของใบสูงทีสุดตงัแต่หลงัใส่ปุ๋ย     และ  วนั มีค่าเฉลีย .  .  .  และ .  Spad value ตามลาํดบั ส่วนอตัรา  กรัมต่อตน้ มีความเขียวของใบตาํทีสุดเฉลีย .  .  .  และ .  Spad value ตามลาํดบั (ภาพที )   

  

  ภาพท ี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.. ผลผลิตส่วนยอดสดทบีริโภคได้ ในดา้นผลผลิตส่วนยอดสดทีบริโภคไดพ้บว่าการใส่ปุ๋ ยฟอสฟอรัส .  กรัมต่อตน้ ให้นาํหนกัยอดรวมต่อตน้ต่อเดือน และจาํนวนยอดรวมต่อตน้ต่อเดือนสูงทีสุด คือ 46.16 กรัม และ  ยอด ตามลาํดบั ส่วนนาํหนกัต่อยอด และพนืทีใบคู่ที  ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีค่าเฉลีย .  - .  กรัม และ 19.88 - 24.14 ตารางเซนติเมตร ตามลาํดบั การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส .  – .  กรัมต่อตน้ มีความเขียวใบสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ ย มีค่าเฉลีย 42.10 – 44.69 SPAD value (ตารางที )                จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเห็นไดว้า่องคป์ระกอบผลผลิตทีส่งผลใหผ้กัเชียงดาทีใส่ปุ๋ยในอตัรา .  กรัมต่อตน้มีนาํหนกัยอด
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รวมต่อตน้ต่อเดือนสูงกว่าการใส่ปุ๋ยในอัตราอืน ๆ นันน่าจะเนืองมาจากจาํนวนยอดรวมต่อตน้ต่อเดือนสูงและมีความแตกต่างทางสถิติกบัการใส่ปุ๋ยในอตัราอืน ตารางท ี 1 shoot weight per plant per month, shoot number per plant per month, shoot weight, shoot  length, leaf area of      the 3rd pair leaves and chlorophyll content of shoot (fresh weight) P2O5 (g/plant) shoot weight per plant per month (g) 
shoot number per plant per month (shoot) 

weight per shoot (g) 
Leaf area of the 3rd pair leaves (cm2) 

chlorophyll content of shoot (SPAD unit) 
0 25.00 c ± 3.81 11 b ± 2.82 2.32 ± 0.44 19.88 ± 4.20 38.67 c ± 2.07 0.5 46.16 a ± 5.56 19 a ± 3.02 2.48 ± 0.25 22.75 ± 2.56 42.10 b ± 1.35 1.0 36.15 b ± 10.38 14 b ±4.23 2.68 ± 0.43 24.14 ± 4.98 43.17 ab ± 2.25 1.5 35.08 b ± 12.51 14 b ± 4.90 2.52 ± 0.26 21.52 ± 4.72 43.32 ab ± 1.61 2.0 35.93 b ± 9.14 14 b ± 4.26 2.53 ± 0.19 21.99 ± 5.42 44.69 a ± 2.24 F - test ** ** ns ns ** ns, * and ** indicate non – significant and significant at p<0.05, p<0.01, respectively. Means in the same column with the different letters are significantly different at P<0.01 and 0.05 การใส่ปุ๋ ยฟอสฟอรัสอตัราปุ๋ ย .  กรัมต่อตน้ส่งผลใหผ้กัเชียงดามีการเจริญเติบโตดา้นความกวา้งทรงพุม่ (Figure ) การใหผ้ลผลิตในดา้นนาํหนกัยอดรวมต่อตน้ต่อเดือน จาํนวนยอดรวมต่อตน้ต่อเดือน (ตารางที 1) สูงทีสุด อาจเกิดจากการใส่ปุ๋ ยฟอสฟอรัสอตัรา .  กรัมต่อตน้ เป็นอตัราทีเหมาะสมทีสุดสําหรับผกัเชียงดา การเพิมอตัราปุ๋ยฟอสฟอรัสกลบัมีแนวโนม้ให้ผลผลิตผกัเชียงดาลดลง การทีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางลาํตน้และความสูงของตน้ผกัเชียงดาไม่มีความแตกต่างกนันนั (ภาพที ) ในส่วนของขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางลาํตน้ อาจเกิดจากตน้ผกัเชียงดาทีใชใ้นการทดลองเป็นพนัธุ์เดียวกนัมีอายุเท่ากนั อีกทงัระยะเวลาทีทาํการทดลองเป็นเวลา  เดือน จึงอาจยงัไม่เกิดการเปลียนแปลงและไม่มีผลจากการใส่ปุ๋ย ส่วนความสูงของตน้เพราะมีการตดัแต่งใหมี้ความสูงใกลเ้คียงกนั อีกทงัยงัมีการตดัผลผลิตสัปดาห์ละ  ครัง ความสูงของตน้จึงคงที (ภาพที ) ส่วนนาํหนักต่อยอด ความยาวยอด พืนทีใบ ไม่มีความแตกต่างกนั (ตารางที 2) เพราะยอดทีตดัเพือเก็บผลผลิต ทาํการตดัยอดส่วนทีบริโภคได ้คือ มีจาํนวน  คู่ใบ อีกทงัเป็นพนัธ์เดียวกนั ปริมาณสารประกอบฟีนอลกิ สารต้านอนุมูลอสิระ และปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบผกัเชียงดา  การใส่ปุ๋ ยฟอสฟอรัส อตัรา  .  .  และ .  กรัมต่อตน้ มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงทีสุดมีค่าเฉลีย .  .  .  และ .  มิลลิกรัมแกลลิค/กรัม ตามลาํดับ และตาํทีสุดคือใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอตัรา .  กรัมต่อตน้ มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมีค่าเฉลีย .  มิลลิกรัมแกลลิค/กรัม (ตารางที ) ในด้านฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณคลอโรฟิลลใ์นใบผกัเชียงดาพบวา่การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอตัรา  – 2.0 กรัมต่อตน้ ไม่มีผลต่อฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณคลอโรฟิลลใ์นใบผกัชียงดา (ตารางที )      



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   276 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ตารางท ี2 Total phenolic, antioxidant content and total chlorophyll P2O5 (g/plant) Chlorophyll A (ug/g) Chlorophyll B (ug/g) Total Chlorophyll (ug/g) 
Phenolic compound (mgGAE/g) 

Antioxidant Activity (mg/ml) 0 47.66 ± 3.09 35.62 ± 9.93 83.28 ± 13.01 5.16 a ± 0.37 3.57 ± 2.02 0.5 47.15 ± 4.06 30.54 ± 3.06 77.69 ± 7.10 5.19 a ± 0.41 3.70 ± 4.03 1.0 50.03 ± 0.62 43.07 ± 8.54 93.10 ± 8.66 4.99 a ± 0.64 3.78 ± 4.55 1.5 49.35 ± 0.84 36.79 ± 4.98 86.13 ± 5.82 4.45 ab ± 0.21 3.43 ± 6.35 2.0 50.18 ± 1.37 45.77 ± 11.08 95.95 ± 12.31 4.15 b ± 0.05 3.06 ± 4.05 F - test ns ns ns * ns ns and * indicate non – significant and significant at p<0.05, respectively. Means in the same column with the different letters are significantly different at P<0.05 ในดา้นฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณคลอโรฟิลล์ในผลผลิตส่วนยอดไม่มีความแตกต่างกนั (ตารางที 2) แสดงวา่การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอตัราทีทาํการทดลองไม่ส่งผลต่อการออกฤทธิของสารดงักล่าว ส่วนสารประกอบฟีนอลิกมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ ยฟอสฟอรัสอตัรา  – 1.0 กรัมต่อตน้ มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงทีสุดมีค่าเฉลีย .  – 5.16 มิลลิกรัม/กรัม (ตารางที 2) จากขอ้มูลผลการทดลองจะเห็นวา่ การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอตัราทีเพิมขึนในผกัเชียงดา ทาํให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกลดลงอย่างต่อเนือง เช่นเดียงกบัการทดลองของ Du Jing ( ) พบวา่โสมอเมริกนัมีความเขม้ขน้ของสารประกอบฟีนอลิกทงัหมดเพิมขึนเมือโสมอเมริกนัขาดขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  สรุปผลการวจิัย การใส่ปุ๋ ยฟอสฟอรัสอตัรา .  กรัมต่อตน้ ทาํให้ผกัเชียงดามีความกวา้งทรงพุ่ม นาํหนกัยอดรวมต่อตน้ต่อเดือน จาํนวนยอดรวมต่อตน้ต่อเดือน และสารประกอบฟีนอลิกสูงทีสุด ส่วนการใส่ปุ๋ ยฟอสฟอรัสอตัรา .  กรัมต่อตน้ ส่งผลให้ผกัเชียงดามีความเขียวของใบสูงทีสุด  เอกสารอ้างองิ โครงการสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั. .ดนิและปุ๋ย. สารานุกรมไ ท ยสํา ห รับ เ ย าว ช น โ ดย พ ร ะ ร าช ป ร ะ สง ค์ใ นพ ร ะ บ า ท สมเ ด็ จ พ ระ เ จ้า อ ยู่หั ว .  เ ล่ ม ที  18. Available Source: http://www.school.net.th/library/snet6/envi2/subsoil/phos.htm. 26 ธนัวาคม . เตม็ สมิตินนัทน์. 2544. ชือพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม ้สาํนกัวชิาการป่าไม ้กรมป่าไม.้ 810 น. ธีรวลัย ์ชาญฤทธิเสน  และปัทมา ไทยอู่.  2552.  ผลของชนิดผกัเชียงดา (Gymnema inodorum Decne.) และอุณหภูมิการอบแห้งต่อคุณภาพและฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ. การประชุมวิชาการประจําปี อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือครังท ี1.  138 น. นนัทรัตน์  ศุภกาํเนิด. 2542. การวิเคราะห์แอมโมเนียมไนโตรเจนโดยการทําให้เกิดสี. เอกสารเผยแพร่ของศูนยว์ิจยัพืชสวนเชียงราย. เชียงราย. 2 น. 
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พิทยา สรวมศิริ. . ธาตุอาหารในการผลิตพืชสวน. ภาควชิาพชืศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. จงัหวดัเชียงใหม่. 314 น. Daisy, P., J. Eliza and K.A. Mohamed Farook. 2009. A novel dihydroxy gymnemic triacetate isolated from Gymnema sylvestre possessing normoglycemic and hypolipidemic activity on STZ-induced diabetic rats. Journal of Ethnopharmacology. 126: 339 - 344. Jing, D. 2011. Effect of nitrogen, phosphorus and potassium deficiency on content of phenolic compounds in exudation of American ginseng.  Available Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21585036Hong, J.H., B. Manochai, G. Trakoontivakorn and V. Na Thalang. 2004. Fibrinolytic activity of Thai indigenous vegetables. Kasetsar t J ournal. 38: 241 - 246. Kang, M.H., M.S. Lee, M.K. Choi, K.S. Min and T. Shibamoto. 2012. Hypoglycemic activity of Gymnema sylvestre extracts on oxidative stress and antioxidant status in diabetic rats. Journal of Agr iculture and Food Chemistry. 60(10): 2517 - 2524. Klungsupya, P., T. Muangman, N. Theangtrong, A. Khayungarnnawee, W. Phatvej, K. Thisayakorn, U. Rerk-Am, T. Sematong, S. Trangvacharakul and V. Arunpairojana. 2008. Antioxidant and antihyperglycemic activities of Gymnema inodorum Dence. Proceeding of “The 8th NRCT-J SPS J oint Seminar  Innovation Research in Natural Products for  Sustainable Development”, Chulalongkorn University, 3 - 4 December 2008, pp. 207 - 209.  Lichtenthaler, H.K. and C. Buschman. 2001. Chlorophyll and carotenoids: measurement and characterization by UV-VIS spectroscopy. Current Protocols in Food analytical Chemistry F4.3.1 – F4.3.8. Ma, D., Z. Jian, H. Junfeng, L. Yaoguang, H. Xin, W. Chenyang, L. Hongfang, Z. Yunji and G. Tiancai. 2018. Evaluation of yield, processing quality, and nutritional quality in different-colored wheat grains under nitrogen and phosphorus fertilizer application. Crop Science. 50(1): 402 – 415. Manthey, J.A. 2004. Fractionation of orange peel phenols in ultra filtered molasses and mass balance studies of their antioxidant levels. Journal of Agr iculture and Food Chemistry. 52(25): 7586 – 7592. Sellappan, S., C.C. Akoh and G. Krewer. 2002. Phenolic compounds and antioxidant capacity of Goorgia – grow blueberries and blackberries. Journal of Agr iculture and Food Chemistry. 50: 2432 – 2438. Shimizu, K., M. Ozeki, A. Iino, S. Nakajyo, N. Urakawa and M. Atsuchi. 2001. Structure-activity relationships of triterpenoid derivatives extracted from Gymnema indorum leaves on glucose absorption. The Japan Journal of Pharmacol. 86: 223 - 229.  Shimizu, K., M. Ozeki, K. Tanaka, K. Iton, S. Nakajyo, N. Urakawa, and M. Atsuchi. 1997. Suppression of glucose absorption by extracts from the leaves of Gymnema inodorum. Journal of Veter inary Medical Science 59(9): 753 - 757.     
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ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นปากใบกับฤทธิการต้านอนุมูลอสิระและกรดจิมเนมิคของผกัเชียงดา  (Gymnema inodorum) Relationship of Stomatal Density to the Antioxidant Activity and Gymnemic acid of Gymnema inodorum  ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์ *  ธีรวลัย ์ ชาญฤทธิเสน    ชิติ  ศรีตนทิพย์   นภา  ขนัสุภา   เสกสรร  วงศศิ์ริ และพิทกัษ ์ พทุธวรชยั  Parinyawadee  Sritontip1*,  Thirawan  Chanrittisen1 ,  Chiti  Sritontip1,  Napa  Khansupa1,  Seksan  Wongsiri1                  and  Pitak  Puttawarachai1  บทคัดย่อ   ผกัเชียงดา (Gymnema  inodorum) เป็นพืชพืนบ้านทีขึนในแถบภาคเหนือมีประโยชน์ต่อร่างกายในหลาย ๆ                 ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยงิในดา้นการลดนาํตาลในเลือด การศึกษานีทาํการคดัเลือกผกัเชียงดาในจงัหวดัภาคเหนือตอนบนใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จาํนวน  ซาํ มี  สายตน้ ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ (7)  ลาํปาง ( ) พะเยา ( ) เชียงราย             ( ) แพร่ ( ) น่าน ( ) และแม่ฮ่องสอน ( ) ปลูกและรวบรวมไว ้ณ สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัลาํปาง ทาํการจาํแนกความหนาแน่นของปากใบทุกสายตน้ไดจ้าํนวน  กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที  มีค่าความหนาแน่น  -  ต่อตารางมิลลิเมตร กลุ่มที  มีค่าความหนาแน่น  -  ต่อตารางมิลลิเมตร และกลุ่มที  มีค่าความหนาแน่น  -  ต่อตารางมิลลิเมตร นาํมาศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นความหนาแน่นของปากใบทีมีต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ทงัหมด คลอโรฟิลลเ์อและบี สารประกอบฟีนอลิค แคโรทีนอยดท์งัหมด ฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ และกรดจิมเนมิค พบวา่สายตน้ทีมีปริมาณกรดจิมเนมิคสูงสุด คือ CM025 CM014 และ CM016 มีค่าเฉลีย ร้อยละ .  – 4.26  โดยนาํหนักแห้ง                มีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร ส่วนฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณสารทีใชใ้นการทาํลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ  (IC50)  สายตน้ทีมีปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระสูงสุด คือ PR041 PR051 LP004 (No.4) CM064 และ PR038 มีปฏิกิริยาการต้านอนุมูลอิสระสูงสุดระหว่าง  .  – 9.82 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกับวิตามินอี                โดยนาํหนกัแหง้ จดัอยูใ่นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร  คาํสําคญั:  ผกัเชียงดา; ความหนาแน่นปากใบ; ฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ; กรดจิมเนมิค       1 สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 52000   Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Thailand 52000 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : parinyawadee@rmutl.ac.th
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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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บทนํา ผกัเชียงดา (Gymnema  inodorum) เป็นผกัพืนบา้นทางภาคเหนือทีมีคุณค่าทางอาหารสูง ชาวบา้นนิยมนาํยอดอ่อนและใบอ่อนของผกัเชียงดามารับประทานในรูปผกัสด มีรสขมเล็กนอ้ย ลวกกินกบันาํพริก แกงใส่ปลาแห้ง มีสารตา้นอนุมูลอิสระสูง มีคุณค่าทางโภชนาการ มีวิตามินซี เบตา้แคโรทีน และวิตามินเอ นอกจากนี ยงัมีแร่ธาตุและสารโภชนาการอืนๆ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เส้นใยอาหาร โปรตีน ไขมนั และคาร์โบไฮเดรต มีสรรพคุณทางยา คือ ใชใ้บรักษาไขแ้ละหวดั นอกจากนีมีรายงานการวิจัยพบกรดจิมเนมิค (gymnemic acid) ในส่วนของใบ ทาํให้มีฤทธิยบัยงัการดูดซึมและลดระดบันําตาลในเลือด จึงนํามาใช้เป็นยาในผู ้ป่วยโรคเบาหวาน (Murakami et al., 1996) Nair and Keshavachandran (2006)                   ได้ศึกษาความหลากหลายของ Gymnema sylvestre R. Br. ซึงเป็นพืชทีอยู่ในสกุลเดียวกันกับผกัเชียงดา โดยใช้ลกัษณะทางดา้นสณัฐานวทิยาและองคป์ระกอบทางดา้นเคมี จาํนวน  สายตน้ พบวา่ปริมาณกรดจิมเนมิคในสายตน้ทีแตกต่างกนัมีปริมาณร้อยละ .  - .   (Pandey and Yadav, 2010) การศึกษาของประทุมพร และคณะ ( ) พบวา่ตน้พนัธุ์ผกัเชียงดาส่วนใหญ่มีลกัษณะภายนอกทีคลา้ยคลึงกนั โดยมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมในระดบัปานกลาง มีลกัษณะตน้และดอกไม่แตกต่างกนั ยกเวน้รูปทรงของใบทีมีทงัใบใหญ่กวา้งและใบรียาว Thangavelu et al., (2012) พบว่า ความถีของปากใบ (stomatal) ของ G. sylvestry สายพนัธุ์ทัวไป มีปริมาณ .  ต่อตารางมิลลิเมตร ส่วนบนใบพบ .  ต่อตารางมิลลิเมตร ส่วนล่างใบพบ .  ต่อตารางมิลลิเมตร ขณะทีสายพนัธ์ุทีมีขนบนใบพบมีปริมาณ  ต่อตารางมิลลิเมตร ส่วนบนใบพบ  ต่อตารางมิลลิเมตร ส่วนล่างใบพบ  ต่อตารางมิลลิเมตร ดงันนัการทดลองในครังนีเพอืศึกษาจาํนวนความหนาแน่นของปากใบในสายต้นทีแตกต่างกันของผกัเชียงดาต่อความสัมพนัธ์ของปริมาณสารสําคญั ฤทธิการต้านอนุมูลอิสระ                  และปริมาณกรดจิมเนมิคในผกัเชียงดาเพือหาสายตน้ทีดีทีสุดสําหรับการผลิตผกัเชียงดาให้มีคุณภาพโดยเฉพาะปริมาณสารสาํคญัเพมิมากขึนสาํหรับใชป้ระโยชน์ในอุสาหกรรมต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย . การเก็บตวัอย่างผกัเชียงดาและการปลูกรวบรวมพนัธ์ุผกัเชียงดา สาํรวจและเก็บตวัอยา่งผกัเชียงดาในพนืที  จงัหวดัภาคเหนือตอนบน โดยการสุ่มอาํเภอในแต่ละจงัหวดั จาํนวน  อาํเภอ ในแต่ละอาํเภอ สุ่มตาํบล จาํนวนอาํเภอละ  ตาํบล และในแต่ละตาํบล สุ่มหมู่บา้น จาํนวนตาํบลละ  หมู่บา้น แต่ละหมู่บ้านสํารวจและเก็บตวัอย่างผกัเชียงดาจาํนวน  -  สายต้น บันทึกพิกัดทางด้านภูมิศาสตร์ พร้อมตัดกิงพันธุ์เพือขยายพนัธุ์และปลูกรวบรวมในสภาพแวดลอ้มเดียวกนั ณ สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จงัหวดัลาํปาง จากการลงพืนทีเก็บตวัอยา่งตงัแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.  สามารถเก็บตวัอยา่งตน้ผกัเชียงดาทงัหมด จาํนวน 443 ตวัอยา่ง เตรียมตน้พนัธ์ุผกัเชียงดาจากกิงทีเก็บรวบรวมไดจ้ากการสาํรวจ โดยการปักชาํจาํนวนสายตน้ละ  กิง ปลูกตน้พนัธุ์ทีแขง็แรงลงในกระถางพลาสติกขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง  นิว  จนกระทงัมีใบจาํนวน  คู่ขึนไป จดักลุ่มสายตน้ผกัเชียงดาเพอืแยกความแตกต่างของลกัษณะทางดา้นสัณฐานของสายตน้ในดา้นปริมาณปากใบต่อตารางมิลลิเมตร จากการวดัความหนาแน่นของปากใบในส่วนของทอ้งใบผกัเชียงดา ทาํการสุ่มเก็บใบผกัเชียงดาในแต่ละสายตน้ โดยการใชใ้บคู่ที 5 นบัจากยอดลงมา ใชน้าํยาทาเลบ็ทาส่วนทอ้งใบ ทิงไว ้  นาที ใชป้ากคีบปลายแหลมลอกเอาส่วนทอ้งใบส่องดูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงเพอืวดัจาํนวนปากใบต่อพนืที . ศึกษาความหลากหลายขององค์ประกอบทางเคม ีเลือกตวัอยา่งผกัเชียงดาในแต่ละกลุ่มทีแยกไดต้ามปริมาณปากใบจาํนวนร้อยละ 10 โดยใชส้ายตน้ทีมีค่าความเขม้ของสีใบมากทีสุด ทีวดัโดย Chlorophyll meter : SPAD-502 และรองลงมาตามลาํดบัจนครบจาํนวนทีตอ้งการ วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคโดยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric assays (ดดัแปลงจาก Sellappan et 
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al., 2002) คลอโรฟิลล ์และแคโรทีน (ดดัแปลงจาก Aminot and Rey, 2000) ฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) โ ดย วิ ธี  DPPH assay ห รื อ  2, 2-diphenyl-1-picrylhaydrazyl assay (ดัด แ ป ล งจ าก Manthey, 2004) แ ล ะ กร ดจิ มเ นมิค                  โดย gravimetric method ดดัแปลงจาก Balamurali Krishna et al. (2012) และ Ganpati et al. (2012) . ความสัมพนัธ์ของข้อมูลด้านสัณฐานทมีีต่อองค์ประกอบทางเคม ี  ศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านความหนาแน่นของปากใบทีมีต่อองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณคลอโรฟิลล ์คลอโรฟิลลบี์ คลอโรฟิลลท์งัหมด แคโรทีนอยด์ทงัหมด สารประกอบฟีนอลิกทงัหมด กรดจิมเนมิค ฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ ไดแ้ก่ กิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระเทียบกบัวติามินอี ร้อยละของการยบัยงัอนุมูลอิสระ และ ปริมาณสารทีใชใ้นการทาํลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ  โดยวธีิทางสถิติสหสัมพนัธ์ (multiple regression) แบบ stepwise  ผลและวจิารณ์ผล . การจดักลุ่มผกัเชียงดาจาํแนกตามความหนาแน่นของปากใบ จากการวดัความหนาแน่นของปากใบผกัเชียงดาจาํนวน  สายตน้ สามารถแบ่งไดเ้ป็น  กลุ่ม ลกัษณะปากใบดงัแสดงในภาพที  ไดแ้ก่ กลุ่มที  มีความหนาแน่น  -  ต่อตารางมิลลิเมตร มีจาํนวนทงัหมด  สายตน้ ประกอบดว้ย            สายตน้จากจงัหวดัเชียงใหม่  สายตน้ เชียงราย  สายตน้ และแพร่  สายตน้ กลุ่มที  มีความหนาแน่น  -  ต่อตารางมิลลิเมตร มีจาํนวนทงัหมด  สายตน้ ประกอบดว้ย สายตน้จากจงัหวดัเชียงใหม่   สายตน้ ลาํปาง  สายตน้  พะเยา  สายตน้ เชียงราย  สายตน้ แพร่  สายตน้ น่าน  สายตน้ และแม่ฮ่องสอน  สายตน้ และกลุ่มที 3 มีความหนาแน่น  -  ต่อตารางมิลลิเมตร มีจาํนวนทงัหมด  สายตน้ ประกอบดว้ย สายตน้จากจงัหวดัเชียงใหม่ 1 สายตน้ และเชียงราย  สายตน้ (ตารางที ) จากการจาํแนกกลุ่มความหนาแน่นปากใบของผกัเชียงดาสายตน้ส่วนใหญ่ทีเก็บตวัอย่างอยู่ในกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบ 35 - 72 รูต่อตารางมิลลิเมตร ซึงใกลเ้คียงกบัรายงานการศึกษาของ Thangavelu et al., (2012) ทีพบวา่ ความถีของปากใบของ G. sylvestry สายพนัธ์ุทวัไปมีปริมาณ .  ต่อตารางมิลลิเมตร โดยบนใบมีปริมาณ .  ต่อตารางมิลลิเมตร ล่างใบมีปริมาณ .  ต่อตารางมิลลิเมตร ตารางท ี  การจดักลุ่มผกัเชียงดาจาํแนกตามความหนาแน่นของปากใบต่อพนืที  ตารางมิลลิเมตร จาํนวนปากใบ (ต่อตารางมิลลิเมตร) รหสั 19 - 33 CM058, CR028, PR042 35 - 72 CM014, CM016, CM019, CM022, CM025, LP004 (NO.4), LP006 (NO.6), LP007, LP012, LP019, PY003, PY005, PY013, PY024, CR027, CR043, CR044, CR045, PR028, PR038, PR041, PR051, PR052, MH006, MH010, NN004 NN016, NN018, NN041 73 - 99 CM064, CR002 หมายเหต:ุ CM=เชียงใหม่ LP= ลาํปาง PY=พะเยา CR=เชียงราย PR= แพร่ NN=น่าน MH=แม่ฮอ่งสอน  
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   19 – 33 ตารางมิลลิเมตร  -  ตารางมิลลิเมตร 73 – 99 ตารางมิลลิเมตร ภาพท ี  ลกัษณะปากใบผกัเชียงดาทีมีความหนาแน่นต่างกนั  กลุม่ . องค์ประกอบทางเคมบีางประการของผกัเชียงดาในแต่ละกลุ่มของความหนาแน่นของปากใบ ปริมาณคลอโรฟิลล์เอในตวัอย่างผกัเชียงดามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั (p<0.05) โดยพบว่า มีปริมาณสูงสุดระหว่าง . 6 – 0.63 มิลลิกรัมต่อกรัม ตาํสุดระหว่าง 0.21 – 0.27 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยสายตน้ทีมีปริมาณสูงสุด คือ NN018 และ LP006 (No.6) สายตน้ทีมีปริมาณตาํสุด คือ PR051 CM064 PR041 PR052 PR038  และ CM064 (ตารางที ) ปริมาณคลอโรฟิลล์บีในตวัอยา่งผกัเชียงดามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) โดยพบวา่มีปริมาณสูงสุดระหวา่ง 1.83 – 2.00  มิลลิกรัมต่อกรัม ตาํสุดระหวา่ง .  – 0.45 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยสายตน้ทีมีปริมาณสูงสุด คือ PR051 CM064  PR041 PR052  และ CM064 สายตน้ทีมีปริมาณตาํสุด คือ LP006 (No.6) NN018 CR028 CM025 CM019 LP004 (No.4) และ CR028 (ตารางที ) ปริมาณคลอโรฟิลลท์งัหมดในตวัอยา่งผกัเชียงดามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) โดยพบวา่ มีปริมาณสูงสุด ระหวา่ง 2.07 – 2.21 มิลลิกรัมต่อกรัม ตาํสุดระหวา่ง 0.85 – 1.02  มิลลิกรัมต่อกรัม โดยสายตน้ทีมีปริมาณสูงสุด คือ PR051 CM064 PR041 PR052  และ CM064 สายตน้ทีมีปริมาณตาํสุด คือ LP006 (No.6) NN018 CR028 CM019 CM025 และ CR028 (ตารางที ) ปริมาณคลอโรฟิลล์เอในตวัอยา่งผกัเชียงดา สายตน้ทีเก็บมาจากจงัหวดัน่าน (NN018) มีปริมาณสูงสุด ( .  มิลลิกรัมต่อกรัม) ใกลเ้คียงกบัสายตน้ LP006 (No.6) ซึงเป็นสายตน้ทีไดค้ดัเลือกมาก่อนหนา้การศึกษาครังนี (ธีรวลัย ์และคณะ, ) สายตน้ทีมีปริมาณตาํสุด คือ PR051 CM064 PR041 PR052 และ PR038 แต่สายตน้เหล่านีมีปริมาณคลอโรฟิลล์บีสูงสุด คือ 1.83 – 2.00  มิลลิกรัมต่อกรัม ซึงเมือพิจารณาถึงปริมาณคลอโรฟิลล์ทงัหมดแลว้สายตน้เหล่านีมีปริมาณสูงสุดระหว่าง 2.06 – 2.20 มิลลิกรัมต่อกรัม ซึงส่วนใหญ่เป็นสายตน้ทีเก็บมาจากจังหวดัแพร่ ปริมาณคลอโรฟิลลใ์นใบพืชมีผลต่อร่างกายของผูที้ไดรั้บประทานผกัเชียงดาในดา้นการเป็นสารช่วยป้องกนัมะเร็ง (Ferruzzia and Blakesleeb,  2007) และช่วยในการยบัยงัการยอ่ยสารพิษ aflatoxin ซึงเป็นสารทีก่อให้เกิดมะเร็งทีเกิดจากเชือรา 2 ชนิด คือ Aspergillus flavus และ A.  paraciticus ทีมกัเจริญในผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ประเภท ขา้วโพด ถวัลิสง เมล็ดฝ้าย และนมเป็นตน้ (Jubert et al., 2009) ปริมาณแคโรทีนอยด์ทังหมดในตัวอย่างผกัเชียงดามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยพบว่า                     มีปริมาณสูงสุดระหว่าง 71.76 – 81.09 มิลลิกรัมต่อกรัม ตาํสุดระหว่าง 50.13 – 55.49  มิลลิกรัมต่อกรัม โดยสายตน้ทีมีปริมาณสูงสุด คือ PR042 LP007 CM058 NN041 CR043 CM022 CM025 CM058 และ PR042 สายตน้ทีมีปริมาณตาํสุด คือ CM019 LP006 (No.6) PY003 NN016 CM016 PY005 PY013 PY024 และ NN018 (ตารางที ) สายตน้ทีมีปริมาณแคโรทีนอยดท์งัหมดสูงสุด คือ PR042 LP007 CM058 NN041 CR043 CM022 และ CM025 (71.758 – 81.089 มิลลิกรัมต่อกรัม) ซึงเป็นสายตน้ทีเก็บไดค้่อนขา้งกระจายในหลายจงัหวดั คือ แพร่ เชียงใหม่ น่าน และเชียงราย ซึงเป็นจงัหวดัทีมีอุณหภูมิตาํกว่าอีกหลายจงัหวดั  ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมทงัเบตา้แคโรทีนเป็นสารเมตาโบไลต ์   ทุติยภูมิมีปริมาณลดลงในพืชทีไดรั้บความร้อนสูงขึน (Morison and Lawlor, )  แคโรทีนอยด์เป็นพฤกษเคมีชนิดหนึงทีมีบทบาทสาํคญัในการช่วยป้องกนัโรคและรักษาสุขภาพของมนุษยไ์ด ้โดยเฉพาะการออกฤทธิในดา้นสารตา้นอนุมูลอิสระทีช่วยลดความเสียงของการเป็นโรคหวัใจ และมะเร็ง เป็นตน้ (Raoa and Raob, 2007) 
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จากการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทงัหมดในรูปกรดแกลลิกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั (p<0.05)                โดยพบวา่มีปริมาณสูงสุด ระหวา่ง 7.24 – 8.62 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยนาํหนกัแหง้ และ ระหวา่ง 1.71 – 2.03 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยนาํหนกัสด ตาํสุดระหวา่ง 3.83 – 5.38 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยนาํหนกัแหง้ และระหวา่ง 0.91 – 1.27 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยนาํหนกัสด สายตน้ทีมีปริมาณสูงสุด คือ LP004 (No.4) สายตน้ทีมีปริมาณตาํสุด คือ CR002 CM019 CR045 PY013 PR052 PY024 NN041 PY003 CM014 LP012 และ CR002 (ตารางที ) สายตน้ทีมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทงัหมดในรูปกรดแกลลิกสูงสุด คือ LP004 (No.4) PR051 และ PR028 (7.24 – 8.62 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยนําหนักแห้ง และ 1.71 – 2.03 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยนาํหนกัสด) ซึงเมือเทียบกบัการศึกษาของ Kaewnarin et al. (2014) รายงานวา่  ผกัเชียงดาทีสกดัดว้ยเอทานอล มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทงัหมด ในรูปกรดแกลลิก .  มิลลิกรัมต่อกรัมนาํหนกัแหง้ พืชทีใชเ้ป็นยาของไทยมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิค และฟลาโวนอยดสู์ง และมีแนวโนม้ในการใชป้้องกนัการเกิดปฏิกิริยาไกลเซชนั (glycation) หรือปฏิกิริยาการเกาะติดของโมเลกุลนาํตาลกบัโปรตีน ซึงเกียวขอ้งกบัโรคเบาหวานทีเป็นโรคแห่งความซบัซอ้น หรือโรคทีเตม็ไปดว้ยความแทรกซอ้น (diabetic complications) นอกจากนียงัไดร้ายงานถึงปริมาณฟลาโวนอยด์ทงัหมดในรูปเคอเซทิน (quercetin) ในผกัเชียงดาทีสกัดด้วยเอทานอล มีปริมาณ  ไมโครกรัมต่อกรัม ฤทธิการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH (%inhibition) ร้อยละ 53.3 และฤทธิการตา้นปฏิกิริยาไกลเซชนัร้อยละ .  ในขณะที Tangkanakul et al. (2005) รายงานวา่ใบผกัเชียงดาทีเก็บตวัอยา่งจากจงัหวดัลาํปางในเดือนเมษายน สกดัดว้ยแอลกอฮอลมี์ปริมาณฟีนอลิคทงัหมด .  มิลลิกรัมต่อกรัม นาํหนกัสด Phonsatta et al. ( ) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัจากพืชในประเทศไทยจาํนวน  ชนิด โดยใช้วิธี conjugated autoxidatizable triene (CAT) และ วิธีทีใช้ทวัไป พบว่า ผกัเชียงดามีปริมาณฟีนอลิคทงัหมด ในรูปกรดแกลลิก .  มิลลิกรัมต่อกรัม ตารางท ี  คลอโรฟิลล ์เอ คลอโรฟิลล ์บี คลอโรฟิลลท์งัหมด แคโรทีนอยดท์งัหมด และฟีนอลิคของผกัเชียงดาในแต่ละกลุ่ม จาํนวนปากใบ (มม ) รหสั คลอโรฟิลล ์เอ (มก/ก) 
คลอโรฟิลล ์บี (มก/ก) 

คลอโรฟิลล ์ทงัหมด (มก/ก) 
แคโรทีนอยด ์ทงัหมด (มก/ก) 

ฟีนอลิค (นาํหนกัแหง้) (มก/ก) 
ฟีนอลิค (นาํหนกัสด) (มก/ก) 19 - 33 CM058 0.55b-e 0.68d-g 1.22de 79.00a-c 6.27b-k 1.48b-l  CR028 0.60a-c 0.38i-k 0.98g-i 69.25b-f 5.44e-k 1.28e-l  PR042 0.59a-d 0.49e-j 1.09e-h 81.09a 7.15b-d 1.69b-d 35 - 72 CM014 0.56a-e 0.54d-j 1.11d-h 59.32f-i 5.35f-l 1.26f-m  CM016 0.53c-g 0.65d-h 1.17d-f 54.01i 6.29b-k 1.49b-l  CM019 0.57a-e 0.45g-k 1.01f-i 50.13i 4.76kl 1.24lm  CM022 0.56a-e 0.65d-h 1.20d-f 72.11a-d 6.93b-f 1.64b-i  CM025 0.61ab 0.41h-k 1.02f-i 71.76a-e 6.72b-h 1.59b-h  LP004 (NO.4) 0.61ab 0.45f-k 1.06e-h 61.37e-i 8.62a 2.04a 

 LP006 (NO.6) 0.63a 0.23k 0.85i 51.67i 6.38b-j 1.51b-k 
 LP007 0.49e-g 0.70d-g 1.19d-f 79.69ab 6.42b-j 1.52b-j  LP012 0.45g 1.05c 1.50c 56.46hi 5.39f-l 1.27f-m 
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 LP019 0.45g 1.05c 1.51c 57.03hi 5.60d-k 1.32d-l  PY003 0.54b-e 0.60d-i 1.14d-h 52.42i 5.31g-l 1.25g-m  PY005 0.50e-g 0.74d-e 1.24de 54.06i 5.77c-k 1.36c-l  PY013 0.53b-f 0.71d-f 1.24de 54.45i 4.81j-l 1.14j-m  PY024 0.52d-g 0.68d-g 1.20d-f 54.99i 5.09i-l 1.20i-m  CR027 0.58a-d 0.54d-j 1.12d-h 67.13d-h 6.54b-i 1.55b-i  CR043 0.59a-d 0.52d-j 1.11d-h 72.25a-d 5.80c-k 1.37c-l  CR044 0.59a-d 0.50e-j 1.09d-h 68.86c-g 5.64c-k 1.33c-l  CR045 0.53c-g 0.76d 1.29d 69.70b-f 4.81j-l 1.14k-m  PR028 0.46fg 1.05c 1.51c 58.03g-i 7.84a-b 1.85ab  PR038 0.27h 1.74b 2.01b 59.72f-i 5.99c-k 1.41c-l  PR041 0.25h 1.83ab 2.09ab 60.72f-i 5.87c-k 1.39c-l  PR051 0.21h 2.00a 2.21a 60.40f-i 7.24a-c 1.71a-c  PR052 0.26h 1.81ab 2.07ab 59.47f-i 5.01i-l 1.18i-m  NN004 0.52d-g 0.68d-g 1.20d-f 58.67f-i 6.91b-g 1.63b-g  NN016 0.55b-e 0.61d-i 1.16d-g 53.34i 6.14c-k 1.45c-l  NN018 0.63a 0.32jk 0.95hi 55.49i 6.85b-g 1.62b-g  NN041 0.54b-e 0.71d-g 1.25de 77.17a-d 5.16h-l 1.22h-m  MH006 0.46fg 1.06c 1.52c 58.12g-i 7.02b-e 1.66b-e  MH010 0.46fg 1.05c 1.52c 57.92g-i 7.01b-e 1.66b-e 73 – 99  CM064 0.23h 1.91ab 2.15ab 60.121f-i 7.09b-d 1.68b-d  CR002 0.55b-e 0.69d-g 1.24de 68.38c-g 3.83l 0.91m F - Test  * * * * * * หมายเหตุ :  a, b,c ,… ในทา้ยตวัเลขตามแนวตงั หมายถึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั (P< 0.05) จากการวิเคราะห์ฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH พบว่า ทงั ปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระ (antioxiant activity) ร้อยละของการยบัยงัอนุมูลอิสระ (%inhibition) และปริมาณสารทีใชใ้นการทาํลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ  (IC50) ในตวัอย่างผกัเชียงดามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั (p<0.05)  โดยพบว่า ผกัเชียงดามีปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระสูงสุดระหวา่ง .  – 9.82 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกบัวิตามินอี โดยนาํหนกัแหง้ และตาํสุดระหว่าง .  – 3.38 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกบัวิตามินอี โดยนาํหนักแห้ง สายตน้ทีมีปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระสูงสุด คือ PR041 PR051 LP004 (No.4) CM064 PR038 และ CM064 สายตน้ทีมีปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระตาํสุด คือ LP006 (No.6) PY013 CR045 PY024 PY003 CM019 CR044 CM014 LP012 CR002 LP019 และ CR002 ในส่วนของร้อยละของการยบัยงัอนุมูลอิสระ พบวา่ มีค่าสูงสุดระหว่างร้อยละ .  – 50.99 และตาํสุดระหว่าง    .  – 18.72 สายตน้ทีมีร้อยละของการยบัยงัอนุมูลอิสระสูงสุด คือ PR041 PR051 LP004 (No.4) CM064 PR038 และ CM064 สายตน้ทีมีร้อยละของการยบัยงัอนุมูลอิสระตาํสุด คือ PY013 LP006 (No.6) CR045 PY024 PY003 CM019 CR044 CM014 LP012 CR002 LP019 และ CR002 สําหรับค่าการทาํลายอนุมลูอิสระลงร้อยละ  สูงสุดระหวา่ง .  – 1.78 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกบัวติามินอี และตาํสุดระหวา่ง .  – 0.88 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกบัวติามินอี สายตน้ทีมีผกัเชียงดามีค่าการทาํลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ  สูงสุด คือ CR045 และ 
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PY013 สายตน้ทีมีค่าการทาํลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ  ตาํสุด คือ PR041 LP004 (No.4) PR038 PR051 NN041 CM064 NN018 CM058 CR027 CM016 CM022 CR043 CM064 และ CM058 ผกัเชียงดามีปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระสูงสุดระหวา่ง .  – 9.82 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกบัวติามินอี โดยนาํหนกัแหง้ สายตน้ทีมีปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระสูงสุด คือ PR041 PR051 No.4 (No.4) CM064 PR038 และ CM064 (ตารางที ) ซึงส่วนใหญ่เป็นสายตน้ทีเก็บจากจงัหวดัแพร่ มีปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระใกลเ้คียงกบัสายตน้ LP004 (No.4) ทีเป็นสายตน้ทีสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตรไดค้ดัเลือกไว้ในการศึกษาทีผา่นมา (ธีรวลัย ์และคณะ, ) และจากการศึกษา ของภทัราภรณ์ และคณะ ( ) พบวา่ ผกัเชียงดาใบอ่อนชนิดยอดสัน มีฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ .  มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกบัวิตามินอี โดยนาํหนกัสด ผกัเชียงดาใบอ่อนชนิดยอดยาว มีฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ .  มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกบัวติามินอี โดยนาํหนกัสด  และผกัเชียงดาใบแก่ชนิดยอดสัน มีฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ .  มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกบัวิตามินอี โดยนาํหนกัสด ในส่วนของร้อยละของการยบัยงัอนุมูลอิสระ พบว่า มีค่าสูงสุดระหวา่งร้อยละ .  – 50.99 ซึงใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาของ Kaewnarin et al. (2014)  ทีได้รายงานว่า ผกัเชียงดาทีสกดัดว้ยเอทานอล มีฤทธิการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH (%inhibition) ร้อยละ 53.3 สายตน้ทีมีร้อยละของการยบัยงัอนุมูลอิสระสูงสุด คือ PR041 PR051 LP004 (No.4) CM064 และ PR038 จดัอยูใ่นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร ยกเวน้ CM064  ทีอยูใ่นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 73 - 99 รูต่อตารางมิลลิเมตร สาํหรับค่าการทาํลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ  พบตาํสุดระหวา่ง .  – 0.88 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกบัวติามินอี คือ PR041 LP004 (No.4) PR038 PR051 NN041 CM064 NN018 CM058 CR027 CM016 CM022 และ CR043 จดัอยูใ่นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร ยกเวน้ CM064  ทีอยูใ่นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 73 - 99 ต่อตารางมิลลิเมตร และ CM058 ทีอยูใ่นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 19-33 ต่อตารางมิลลิเมตร ซึงส่วนใหญ่เป็นสายตน้ทีเก็บตวัอยา่งมาจากจงัหวดัเชียงใหม่ รองลงมา คือ แพร่ เชียงราย น่าน และ ลาํปาง ตามลาํดบั สาํหรับสายตน้ลาํปาง LP004 (No.4) เป็นสายตน้ทีสถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตรไดค้ดัเลือกไวใ้นการศึกษาทีผ่านมา ซึงค่าทีไดย้งัมีค่าสูงกวา่การศึกษาของ Chongviriyaphan (2006) รายงานว่า นาํคนัผกัเชียงดาสดแลว้ทาํให้แห้ง มีค่าการทาํลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ  ตาํสุด ( .  มก/มล โดยวิธี DPPH) เมือเทียบกบัเอานาํคนัไปสกดัต่อดว้ยนาํและ % เอธานอล ( .  และ .   มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั) ปริมาณกรดจิมเนมิคในตวัอย่างผกัเชียงดาทีคดัเลือกมามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั (p<0.05) โดยพบว่า               มีปริมาณสูงสุด ระหวา่งร้อยละ .  – 4.26  โดยนาํหนกัแหง้ และ ระหวา่งร้อยละ 0.46 – 0.87  โดยนาํหนกัสด ตาํสุดตงัแต่ตรวจไม่พบ จนถึงร้อยละ .  โดยนาํหนกัแหง้ และตงัแต่ตรวจไม่พบ จนถึงร้อยละ .  โดยนาํหนกัสด สายตน้ทีมีปริมาณสูงสุด คือ CM025 CM014 และ CM016 จัดอยู่ในกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร (ภาพที ) สายตน้ทีไม่พบปริมาณกรดจิมเนมิค คือ CR045 PR041 และ MH010 จดัอยูใ่นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร เช่นกัน (ตารางที )  สายตน้ทีมีปริมาณกรดจิมเนมิคสูงสุด (ร้อยละ .  – 4.26                   โดยนาํหนกัแหง้ และ ร้อยละ 0.46 – 0.87  โดยนาํหนกัสด) คือ CM014 CM016 และ CM025 จดัอยูใ่นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 35 - 72 รูต่อตารางมิลลิเมตร สายตน้ทีไม่พบปริมาณกรดจิมเนมิค คือ CR045 PR041 และ MH010 จดัอยู่ในกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร เช่นกนั ซึงปริมาณกรดจิมเนมิคทีพบมีปริมาณสูงกว่าใน G. sylvestry ตามผลการศึกษาของ Thangavelu et al., (2012) ทีรายงานว่าปริมาณกรดจิมเนมิคใน G. sylvestry มีปริมาณร้อยละ .  ของสารสกัดแห้งเป็นทีน่าสังเกตว่าสายตน้ทีมีกรดจิมเนมิคสูงสุดทงัหมดเป็นสายตน้ทีเก็บมาจากจังหวัดเชียงใหม่ปริมาณกรดจิมเนมิคในพืชตระกูล Gymnema มีความแตกต่างกันในพืชซึงเกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมและฤดูกาล (Nair and Keshavachandran, 2006 และ Yokota et al., 1994) และลกัษณะสัณฐานของพืช (Thambiraj et al., 1996)  
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   CM014 CM016 CM025 ภาพท ี  ลกัษณะใบและปากใบผกัเชียงดาทีมีปริมาณกรดจิมเนมิคสูงจาํนวน  สายตน้ ตารางท ี  ฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ การยบัยงัอนุมูลอิสระ ไอซี  และกรดจิมเนมิคของผกัเชียงดาในแต่ละกลุ่ม จาํนวนปากใบ (มม ) รหสั ฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ (มก/ก วติามินอี) 
การยบัยงัอนุมูลอิสระ (%) 

ไอซี  (มก/มล) กรดจิมเนมิค (นาํหนกัแหง้) (%) 
กรดจิมเนมิค (นาํหนกัสด) (%) 

19 - 33 CM058 7.19b-f 37.94b-g 0.79i-n 1.97bc 0.37b-d  CR028 5.84e-i 31.05f-j 0.92g-m 1.31cd 0.36b-d  PR042 4.74h-j 25.62i-k 1.05e-j 1.57cd 0.36b-d 35 - 72 CM014 2.97j-n 16.74k-o 1.50bc 4.00a 0.87a  CM016 4.36i-k 23.77j-l 0.87h-n 4.27a 0.87a  CM019 2.25l-n 13.05m-o 1.36b-d 1.07cd 0.24b-d  CM022 6.00e-i 31.83f-j 0.88h-n 0.48cd 0.12b-d  CM025 5.62e-i 29.96f-j 1.05p-j 3.62ab 0.86a  LP004 (NO.4) 8.36a-c 43.69a-c 0.64mn 1.51cd 0.42b-d  LP006 (NO.6) 1.53n 9.46o 1.08d-i 1.53cd 0.46a-c  LP007 3.53j-m 19.51k-n 1.11d-h 1.36cd 0.33b-d  LP012 3.13j-n 17.49k-o 1.26c-f 0.39cd 0.10b-d  LP019 3.38j-n 18.72k-o 1.09d-i 1.16cd 0.34b-d  PY003 2.16l-n 12.60m-o 1.12d-h 0.87cd 0.18b-d  PY005 3.69j-l 20.46k-m 1.11d-h 1.88bc 0.41b-d  PY013 1.44n 9.02o 1.56ab 0.87cd 0.21b-d 
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 PY024 2.12ln 12.47m-o 1.05e-j 1.38cd 0.30b-d  CR027 7.34b-f 38.56b-g 0.81i-n 0.22cd 0.05b-d  CR043 6.29d-i 33.33d-j 0.88g-n 0.57cd 0.14b-d  CR044 2.49k-n 14.28l-o 1.46bc 0.47cd 0.12b-d  CR045 1.60mn 9.84no 1.78a ND ND  PR028 6.20d-i 32.86e-j 0.91g-m 1.87bc 0.41b-d  PR038 8.11a-d 42.46a-e 0.68l-n 1.02cd 0.30b-d  PR041 9.83a 34.76a 0.60n ND ND  PR051 8.90ab 46.38ab 0.73k-n 1.01cd 0.23b-d  PR052 7.18b-f 37.78b-g 0.98f-k 1.08cd 0.22b-d  NN004 5.58f-i 29.78g-j 0.98f-k 0.56cd 0.12b-d  NN016 5.84e-i 31.05f-j 0.96g-l 1.02cd 0.20b-d  NN018 7.55b-f 39.62b-f 0.77j-n 1.37cd 0.26b-d  NN041 6.58c-h 50.99c-i 0.73k-n 1.30cd 0.27b-d  MH006 4.84g-j 26.10h-k 1.18d-g 1.6cd 0.48ab  MH010 6.69c-g 35.39c-h 0.90g-m ND ND 73 – 99  CM064 8.13a-d 42.56a-d 0.75k-n 0.08cd 0.02b-d  CR002 3.27j-n 18.21k-o 1.33b-e 1.83bc 0.35b-d F - Test  * * * * * หมายเหตุ :  a, b,c ,… ในทา้ยตวัเลขตามแนวตงั หมายถึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั (P< 0.05) . ความสัมพนัธ์ของข้อมูลด้านสัณฐานทมีีต่อองค์ประกอบทางเคม ีจากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของความหนาแน่นของปากใบกบัองคป์ระกอบทางเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณคลอโรฟิลล ์คลอโรฟิลลบี์ คลอโรฟิลลท์งัหมด แคโรทีนอยดท์งัหมด สารประกอบฟีนอลิกทงัหมด กรดจิมเนมิค ฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ ไดแ้ก่ กิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระเทียบกบัวติามินอี ร้อยละของการยบัยงัอนุมูลอิสระ และ ปริมาณสารทีใชใ้นการทาํลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ  โดยวธีิทางสถิติสหสมัพนัธ์ (multiple regression) แบบ stepwise ไดผ้ลดงันี ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความหนาแน่นของปากใบ ตามสมการเส้นตรง คือ ปริมาณคลอโรฟิลลเ์อ = 0.297 + 0.004 (ความหนาแน่นของปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.19 ปริมาณคลอโรฟิลล์บี มีความสัมพนัธ์เชิงลบกับความหนาแน่นของปากใบ ตามสมการเส้นตรง คือ ปริมาณคลอโรฟิลลบี์ = 1.644 - 0.014 (ความหนาแน่นของปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.18 ปริมาณคลอโรฟิลลท์งัหมด มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัความหนาแน่นของปากใบ ตามสมการเส้นตรง คือ ปริมาณคลอโรฟิลลท์งัหมด = 1.914 - 0.011 (ความหนาแน่นของปากใบตอ่ตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.18 ปริมาณกรดจิมเนมิค มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความความหนาแน่นของปากใบ ตามสมการเสน้ตรง คือ ปริมาณกรดจิมเนมิค =–0.036 + 0.006 (ความหนาแน่นของปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.13 จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของความหนาแน่นของปากใบกบัองคป์ระกอบทางเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณคลอโรฟิลล ์คลอโรฟิลล์บี คลอโรฟิลล์ทงัหมด แคโรทีนอยด์ทงัหมด สารประกอบฟีนอลิกทงัหมด กรดจิมเนมิค ฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ ไดแ้ก่ กิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระเทียบกบัวิตามินอี ร้อยละของการยบัยงัอนุมูลอิสระ และ ปริมาณสารทีใชใ้นการ
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ทาํลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ  โดยวธีิทางสถิติสหสัมพนัธ์ (multiple regression) แบบ stepwise พบวา่ ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความหนาแน่นของปากใบ แต่ปริมาณคลอโรฟิลลบี์ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความหนาแน่นของปากใบ เมือดูในภาพรวมของปริมาณปริมาณคลอโรฟิลลท์งัหมด พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความหนาแน่นของปากใบ นนัคือ สามารถกล่าวไดว้่า ผกัเชียงดาทีมีความหนาแน่นของปากใบตาํ จะมีปริมาณคลอโรฟิลลท์งัหมดสูงกว่าผกัเชียงดาสายตน้ทีมีความหนาแน่นของปากใบสูง แต่อยา่งไรก็ตาม ค่า R2 ของสมการความสมัพนัธ์มีค่าตาํมาก ( . ) แสดงวา่ยงัมีปัจจยัอืนๆอีกทีเกียวขอ้ง และยงัไม่ไดน้าํมาศึกษาในครังนี ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัรายงานของ Lichtenthaler et al. (1981) ทีรายงานว่า ใบพืชทีสัมผสักบัแสงแดดมาก ใบมีพืนทีนอ้ย นาํหนกัแห้งสูง ปริมาณนาํนอ้ย ความหนาแน่นของปากใบสูง สัดส่วนของคลอโรฟิลล์เอต่อบีสูง และใบหนากวา่พืชทีอยูใ่นร่ม  นอกจากนียงัพบว่า ปริมาณกรดจิมเนมิคในใบผกัเชียงดามีความสัมพนัธ์กบัความความหนาแน่นของปากใบเช่นกนั แต่เป็นความสัมพนัธ์ในเชิงบวก คือ ยิงมีความหนาแน่นของปากใบมาก ยิงมีปริมาณกรดจิมเนมิคมากขึน ทงันีอาจเนืองจากปากใบช่วยเปิดให้คาร์บอนไดออกไซด์เขา้ไปทาํการสังเคราะห์นําตาลโมเลกุลเดียว ซึงเป็นสารเริมตน้ของการสร้างสารเมตาโบไลต์ทุติยภูมิ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันถึงแมม้ีการศึกษาถึงปริมาณกรดจิมเนมิคในพืช Gymnema sylvestre แต่ก็ยงัไม่มีรายงานทีชดัเจนถึงกระบวนการสร้างกรดจิมเนมิค (pathway) มี เ พียง กระบวนการสัง เ ค ราะห์  triterpene glycosides ทีได้มาจ าก isoprenoid pathway กับกระบวนการ glycosylation ของ triterpene aglycone ทีส่วนปลายของ gymnemagenin (Tiwari et al., 2014)  สรุปผลการวจิัย  จากการทดลองพบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างปริมาณคลอโรฟิลล์เอ และกรดจิมเนมิคกบัปริมาณความหนาแน่นของปากใบในผกัเชียงดาทีสายตน้ต่างกนั สายตน้ทีมีปริมาณกรดจิมเนมิคสูงสุด คือ CM025 CM014 และ CM016  มีปริมาณระหวา่งร้อยละ .  – 4.26  โดยนาํหนกัแหง้ จดัอยูใ่นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหวา่ง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บการสนบัสนุนจากสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ ในการศึกษาวจิยัตามแผนงานวจิยั “การอนุรักษแ์ละพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตผกัเชียงดาทีเหมาะสมในชุมชนเพอืเพมิมูลค่า”  เอกสารอ้างองิ ธีรวลัย ์ชาญฤทธิเสน  ปริญญาวดี ศรีตนทิพย ์ นิจพร ณ พทัลุง  พิทักษ์ พุทธวรชัย  ยุทธนา เขาสุเมรุ  ชิติ ศรีตนทิพย์                    นภา ขนัสุภา  วิรัติ อาํพนัธุ์  พงศ์ยทุธ นวลบุญเรือง  รุ่งนภา ช่างเจรจา  อภิชาติ ชิดบุรี  ภทัราภรณ์ ศรีสมรรถการ  โสภาพรรณ พิสิษฐธนานนัท ์ และคชานนท ์จินดาแกว้. . รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ การพฒันาคุณภาพผกัเชียดา (Gymnema inodorum (Lour .) Decne.) เพือใช้ประโยชน์ในผลติภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอสิระเชิงพาณิชย์.  สถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร.  ประทุมพร ยิงธงชยั  พรรัตน์ ศิริคาํ  พงศธร ธรรมถนอม และ บาจรีย ์ฉัตรทอง.  .  รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เรือง ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการทดสอบฤทธิทางชีวเคมีของผักพืนบ้าน (ระยะที ). สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
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ภทัราภรณ์ ศรีสมรรถการ ธีรวลัย ์ชาญฤทธิเสน  ปัทมา ไทยอู่ ณฐัธ์มญ คิดชยั และปาริชาติ ณ น่าน. . รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ การพฒันาผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากผกัเชียงดา (Gymnema inodorum (Lour .) Decne.) สถาบนัวจิยัเทคโนโลยีเกษตร. Aminot, A., and Rey, F. 2000. Standard procedure for the determination of chlorophyll a by spectroscopic methods. ICES Techniques in Marine Environmental Sciences, International Council for  the Exploration of the Sea, 17 p. online: www.ices.dk/ocean/procedures/timeschl.pdf. Balamurali Krishna, R., Reddy Reddy, S.R., Javangula, H., Swapna, D., and Jagadeeswara Reddy, K.  2012.  Isolation and Characterization of Gymnemic acid from Gymnema sylvestre R.Br. on Control of Diabetes.  International Journal of Life Science & Pharma Research 2(1): L-1-L-9, ISSN 2250-0480. Chongviriyaphan, N., Muangman, T., Pisalphong, C., Phumala Molarese, N., Klungsupya, P., and Suthutvoravut, U.  2006.  Antioxidant activity of Gymnema inodorum Decne. (Pak chiang daa) and its effect on DNA damage in TK6 human lymphoblastoid cells. The Federation of Amer ican Societies for  Exper imental Biology Journal 20: LB90. Ferruzzia, M.G. and Blakesleeb, J.  2007.  Digestion, absorption, and cancer preventative activity of dietary chlorophyll derivatives. Nutr ition Research 27: 1– 12 Ganpati, K.S., Maroti, R.A., Madhukar, S.R., Veerkumar, B.N., and Sunil, M.S.  2012.  Parameters Studied for Development of Gymnema sylvestre Leaf Extracts : As Injectable Anti-diabetic.  International J ournal of Research in Ayurveda and Pharmacy 3(2): 283-285. Available on line at : www.ijrp.net Jubert, C., Mata, J., Bench, G., Dashwood, R., Pereira, C., Tracewell, W., Turteltaub, K., Williams, D., and Bailey, G.  2009. Effects of Chlorophyll and Chlorophyllin on Low-Dose Aflatoxin B1 Pharmacokinetics in Human Volunteers.  Cancer  Prevention Research 2(12): 1015-1022. Kaewnarin, K., Niamsub, H., Shank, L., and Rakariyatham, N.  2014.  Antioxidant and Antiglycation Activities of Some Edible and Medicinal Plants.  Chaing Mai J ournal of Science 41(1): 105-116.  Available on line at : http://epg.science.cmu.ac.th/ejour Manthey, J.A. 2004. Fractionation of orange peel phenols in ultrafiltered molasses and mass balance studies of their antioxidant levels. Journal of Agr iculture and Food Chemistry, 52 (25): 7586-7592. Lichtenthaler, H.K. and C. Buschman. 2001. Chlorophyll and carotenoids: measurement and characterization by UV-VIS spectroscopy. Current Protocols in Food analytical Chemistry F4.3.1 – F4.3.8. Morison, J.I.L. and Lawlor, D.W. 1999.  Interaction Between Increasing CO2 Concentration and Temperature on Plant Growth.  Plant Cell and Environment Journal 22: 659-682. Murakami, N., Murakami, T., Kadoya, M., Matsuda, H., Yamahara, J. and Yoshikawa, M. 1996.  New hypoglycemic constituents in "gymnemic acid" from Gymnema sylvestre. Chemical and Pharmaceutical Bulletin (Tokyo) 44: 469-71. Nair, S. and Keshavachandran, R. 2006.  Genetic Variability of chakkakakolli (Gymnema sylvestre R. Br.) in Kerala Assessed Using Morrphplogical and Biochemical Markers.  Journal of Tropical Agr iculture 44(1-2): 64-67. Pandey, A.K. and  Yadav, S. 2010. Variation in gymnemic acid content and non-destructive harvesting of Gymnema sylvestre (Gudmar).  Pharmacognosy Research 2(5): 309–312. 
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เปรียบเทยีบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของผกัเชียงดา(Gymnema inodorum L.)  สายพนัธ์ุ ในพืนทจีังหวดัลําปาง Compar ison of Yield and Yield Components  of  9 Var ieties of Pakchiangda  (Gymnema  inodorum L.)   in Lampang Province.  นภา ขนัสุภา * ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์  ชิติ  ศรีตนทิพย์  วรัิติ  อาํพนัธ์ุ  พิทกัษ ์พทุธวรชยั  ประเสริฐ สืบสม                                      และ สมบูรณ์ ไชยเชียงชอบ2 Napa Khansupa1* Parinyawadee  Sritontip1  Chiti Sritontip1  Wirut  Ampun1  Pitak Puttaworachai1  Prasert  Seusom2  and  Somboon Chaichaingchop2           บทคัดย่อ  เปรียบเทียบผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตของผกัเชียงดา  สายพนัธ์ุในพนืทีจงัหวดัลาํปาง วางแผนการทดลองแบบ  RCBD   จาํนวน 4 ซาํ     สิงทดลองประกอบดว้ยสายตน้   HC001, HC002, HC003, HC004, HC005, HC006, HC007, HC008 และHC009   ในพืนทีทดลองอาํเภอห้างฉัตร ตงัแต่เดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน  พบวา่ลกัษณะการเจริญเติบโตของความกวา้งทรงพุ่ม ไม่พบความแตกต่างกนัทางสถิติ แต่ทางดา้นความสูง อายุตงัแต่ -  วนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัยิงทางสถิติ โดยสายตน้ HC008 มีแนวโน้มให้ความสูงมากกว่าสายตน้อืน ๆ ส่วนความกวา้งใบ ความยาวใบ จาํนวนยอดรวม และนาํหนักยอดรวมต่อแปลงย่อยมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัยิงทางสถิติ  โดยสายตน้ HC001, HC006, HC005 และ HC009 ให้ผลผลิตนําหนักยอดรวมสูงสุดมีค่าเฉลียเท่ากับ . ,  . ,  .    และ .  กิโลกรัมต่อไร่ตามลาํดบั ปริมาณสารประกอบฟีนอลิค คลอโรฟิลล ์และฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระของผกัเชียงดา ความชืน และปริมาณของแขง็ทงัหมดของผกัเชียงดา 9 สายตน้ ไม่พบความแตกต่างกนัทางสถิติ  คาํสําคญั:  ผกัเชียงดา, สายตน้, ผลผลิต, องคป์ระกอบผลผลิต          สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
1 Agricultural Technology Research Institute,  Rajamangala of University of Technology Lanna,  Thailand 52000  สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีโรงเรียนห้างฉตัรวิทยา  อาํเภอห้างฉตัร  จงัหวดัลาํปาง  2 HANGCHAT  WITTHAYA  SCHOOL,  HANGCHAT  District,  Lampang  Province , Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : napa@rmutl.ac.th 
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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  บทนํา นภาและคณะ ( ) ทาํการเปรียบเทียบผลผลิตและสารตา้นอนุมูลอิสระในผกัเชียงดา  สายพนัธ์ุ พบวา่ทงั  สายพนัธุ ์มีสารตา้นอนุมูลอิสระทีแตกต่างกนั สายพนัธ์ุที  มีผลผลิตสูงสุดและมีเปอร์เซ็นต์การยบัยงัอนุมูลอิสระสูงสุด รวมทงัมีปฏิกิริยาการตา้นอนุมูลอิสระเทียบกบัวิตามินอีสูง มีรายงานการใชผ้กัเชียงดารักษาอาการไข ้ไขห้วดั รูมาตอยด์และโรคเก๊าท์ รักษาโรคเบาหวาน  เพิมสารตา้นอนุมูลอิสระในร่างกาย ลดความอว้น  ช่วยละลายลิมเลือด และยบัยงัการเป็นหืนของไขมนั เป็นตน้ ไดผ้ลในการลดนาํตาลในเลือดอย่างเห็นไดช้ดั จึงทาํให้ปัจจุบนันีมีผูจ้าํหน่ายชาผกัเชียงดามากขึน (ธีรวลัย ์และคณะ, ) การวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองคป์ระกอบของผลผลิตรวมทงัองคป์ระกอบทางเคมีของผกัเชียงดา  สายตน้ในพืนทีจงัหวดัลาํปาง            วธิีดําเนินการวิจัย                วางแผนการทดลองแบบ  RCBD มี  ซาํ  และ  สายพนัธุ์ (สิงทดลอง) พืนทีอาํเภอห้างฉัตร ได้แก่ T1=พนัธุ์     เบอร์  (HC001) T2=พนัธุ์เบอร์  (HC002) T3=พนัธุ์เบอร์  (HC003) T4=พนัธุ์เบอร์  (HC004) T5=พนัธุ์เบอร์  (HC005) T6=พนัธุ์เบอร์  (HC006) T7=พนัธุ์เบอร์  (HC007) T8=พนัธุ์เบอร์  (HC008) และT9=พนัธุ์เบอร์  (HC009) โดยใชเ้บอร์  (HC001)  และเบอร์  (HC002) เป็นพนัธุ์เปรียบเทียบ การเก็บขอ้มูลคือผลผลิตและองคป์ระกอบของผลผลิต ไดแ้ก่นาํหนกัของผลผลิตผกัสด (ยอด) นาํหนกัต่อตน้ นาํหนกัต่อแปลงยอ่ย ขนาดของใบ (ความกวา้งใบ ความยาวใบ) องคป์ระกอบทางเคมี และสารประกอบต่างๆ  การวเิคราะห์ผลการทดลอง โดยวธีิ Analysis of variance                สถานทีทาํการทดลอง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ซึงเป็นโรงเรียนทีเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอนัเนืองมาจากพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  
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ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย การเจริญเติบโตทางด้านความกวา้งทรงพุ่มของผกัเชียงดาทงั  สายตน้ทีปลูกในอาํเภอห้างฉัตรจงัหวดัลาํปาง พบวา่  จากการทดลองทุกระยะการเจริญเติบโต (ทีอาย ุ -  วนั)  ไม่พบความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีสายตน้เบอร์  และเบอร์   ซึงทงัสองสายตน้นีเป็นสายตน้ทีเป็นพนัธ์ุเปรียบเทียบ และสายตน้ HC006 มีแนวโนม้ให้ความกวา้งของทรงตน้ผกัเชียงดากวา้งกวา่สายตน้อืน และกวา้งกวา่ค่าเฉลีย โดยมีความกวา้งเฉลียเท่ากบั  .   .  และ .  เซนติเมตรตามลาํดบั ส่วนค่าเฉลียความกวา้ง ตงัแต่อาย ุ -  วนัหลงัยา้ยปลูก มีค่าเฉลียเท่ากบั  . - .  เซนติเมตร ตารางท ี  แสดงค่าเฉลียของความกวา้งทรงพุม่ตน้ผกัเชียงดา อาย ุ -  วนั หลงัตดัแต่งตน้ (  เดือน หลงัยา้ยปลูก) ณ                   โรงเรียนหา้งฉตัรวทิยา อาํเภอหา้งฉัตร จงัหวดัลาํปาง สิงทดลอง ความกวา้งพุม่ (ซม.) สายตน้/อาย ุ  วนั  วนั  วนั  วนั  วนั  วนั HC001 22.3 24.4 26.4 28.7 32.2 36.3 HC002 24.9 26.5 28.8 31.2 33.6 37.3 HC003 21.5 23.4 25.2 27.2 30.5 34.8 HC004 22.0 24.2 26.3 28.3 30.3 34.8 HC005 23.0 24.8 26.6 28.4 30.4 35.5 HC006 22.8 24.1 26.3 28.7 31.2 35.7 HC007 21.0 23.2 25.3 27.6 30.1 33.8 HC008 20.9 23.2 25.4 28.1 30.3 35.4 HC009 22.1 24.3 26.0 28.2 29.5 34.2 เฉลีย 22.3 24.2 26.2 28.5 30.9 35.3 F-test ns ns ns ns ns ns C.V. (%) 7.6 7.5 7.4 6.5 5.9 6.4 ns  ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ (p>0.05) ความสูงของตน้ของผกัเชียงดา พบวา่ทุกระยะการเจริญเติบโตตงัแต่ อาย ุ  -21 วนัหลงัยา้ยปลูก ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยทีอาย ุ  วนั มีค่าเฉลียความสูงตน้ตงัแต่  . - .  เซนติเมตร ทีอาย ุ  วนัมีค่าเฉลียความสูงตน้ตงัแต่  . - .  เซนติเมตร และทีอาย ุ  วนั มีค่าเฉลียความสูงตน้ตงัแต่  . - .  เซนติเมตร อาย ุ ,  และ  วนั มีความสูงของตน้ผกัเชียงดา พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ โดยทีอาย ุ  วนัพบวา่สายตน้เบอร์ , , , , , ,   และ   มีความสูงมากกวา่สายตน้ HC001 ทุกระยะการเจริญเติบโตมีค่าเฉลีย เท่ากบั  93.00, 88.90, 87.80,  81.10, 76.60, 76.00,  74.30, . เซนติเมตร  และสายตน้ HC001 มีความสูงตน้เฉลียเท่ากบั .  เซนติเมตรตามลาํดบั (ตารางที )           
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ตารางท ี  แสดงค่าเฉลียของความสูงตน้ของผกัเชียงดา ทีอาย ุ  -  วนั หลงัตดัแต่งตน้ (  เดือนหลงัยา้ยปลูก)                  ณ  โรงเรียนหา้งฉตัรวทิยา อาํเภอห้างฉัตร จงัหวดัลาํปาง    สิงทดลอง ความสูงตน้ (ซม.) สายตน้/อาย ุ  วนั   วนั   วนั   วนั   วนั   วนั  HC001 33.2 36.8 41.5 49.9 b 64.2 b 84.7 b HC002 33.6 40.8 53.6 76.6 a 110.2 a 136.6 a HC003 29.6 36.4 52.8 76.0 a 115.8 a 146.3 a HC004 31.9 39.8 52.5 74.1 a 108.5 a 145.9 a HC005 32.3 40.8 54.3 74.3 a 104.1 a 137.7 a HC006 29.6 39.4 55.3 81.1 a 123.4 a 148.2 a HC007 31.8 40.8 61.3 87.8 a 113.6 a 164.3 a HC008 32.7 42.3 62.9 93.0 a 134.1 a 164.8 a HC009 33.4 43.3 64.1 88.9 a 117.3 a 156.5 a เฉลีย 32.0 40.0 55.4 78.0   110.1   142.8   F-test ns ns ns **   **   **   C.V. (%) 9.7 10.4 19.4 8.7   8.3   8.1    **       มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ (p<0.01) ns        ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ  ลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลติ  จากการทดลองเปรียบเทียบสายตน้ ผกัเชียงดา   สายตน้ในโรงเรียนหา้งฉตัรวทิยา  อาํเภอหา้งฉัตร จงัหวดัลาํปาง พบวา่ลกัษณะทางดา้นผลผลิตและองคป์ระกอบของผลผลิต ไดแ้ก่ลกัษณะของนาํหนกัต่อยอด ความยาวยอด  พบว่าทงัสองลกัษณะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และลกัษณะของ ความกวา้งใบ  ความยาวใบ จาํนวนยอดรวมและนาํหนกัยอดรวม พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ    ลกัษณะนาํหนกัต่อยอด  จากการวเิคราะห์พบมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ   การทดลองพบวา่สายตน้HC002  มีนําหนักต่อยอดมากทีสุด  มีนําหนักต่อยอดเฉลียเท่ากับ .  กรัม และสายตน้ HC00  และ สายตน้เบอร์ HC00   ให้นาํหนกัต่อยอดมีค่าตาํสุดเฉลียเท่ากบั . , .  กรัมตามลาํดบั  (ตารางที )  (ภาพที )   ความยาวยอด   จากการวเิคราะห์พบมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   โดยพบวา่ความยาวยอดของสายตน้ HC007  มีความยาวยอดมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ .  เซนติเมตร   และสายตน้ HC001 มีความยาวยอดตาํทีสุด                มีค่าเฉลียเท่ากบั 12.60 เซนติเมตรตามลาํดบั (ตารางที ) ความกวา้งของใบ  จากการวิเคราะห์พบมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิงทางสถิติ   โดยพบวา่สายตน้HC001   มีความกวา้งใบ กวา้งมากทีสุดกวา่สายตน้อืนๆ  มีค่าเฉลียเท่ากบั .  เซนติเมตร   ซึงมากกวา่สายตน้ HC002, 5, 8, 9, 4,  6, 7   และสายตน้ HC003  มีความยาวยอดค่าเฉลียเท่ากบั    4.80, 4.30,  4.30, 4.30,  4.20,  4.00,   4.00  และ  .   เซนติเมตรตามลาํดบั (ตารางที ) ความยาวใบ จากการวเิคราะห์มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ โดยพบวา่สายตน้HC00  มีความยาวใบ ยาวมากทีสุดกว่าสายตน้อืนๆ  มีค่าเฉลียเท่ากบั .  เซนติเมตร และมากกวา่สายตน้ HC002, 4, 9, 5, 6,  8, 3   และสายตน้ 7 มีความยาวใบเฉลียเท่ากบั .90, 9.10, 9.00, 9.00, 9.00, 8.80, 8.70, และ .  เซนติเมตรตามลาํดบั (ตารางที ) 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   295 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

จาํนวนยอดรวมต่อแปลงยอ่ย จากการวิเคราะห์มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ โดยพบวา่สายตน้ HC006  ซึงไม่แตกต่างกบัสายตน้HC009  มีจาํนวนยอดรวมต่อแปลงยอ่ยมากทีสุดกวา่สายตน้อืน ๆ รองลงมา ไดแ้ก่  สายตน้HC00  และสายตน้HC00  ซึงมากกวา่ค่าเฉลีย ( .  ยอด) ใหจ้าํนวนยอดรวมเฉลียเท่ากบั . , . , .   และ .   ยอดต่อแปลงยอ่ยตามลาํดบั (ตารางที ) (ภาพที ) นาํหนักยอดต่อแปลงย่อย จากการวิเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัยิงทางสถิติ  โดยพบว่าสายตน้HC001 ซึงไม่แตกต่างกบัสายตน้HC006 และสายตน้HC005, HC009  มีนาํหนกัยอดรวมต่อแปลงยอ่ยมากทีสุดสูงกวา่สายตน้อืนๆ รองลงมาไดแ้ก่ สายตน้HC003 ซึงมากกวา่ค่าเฉลีย ( .  กิโลกรัม) ใหน้าํหนกัยอดรวมเฉลียเท่ากบั . ,  . ,  .    และ .   กิโลกรัมต่อไร่ตามลาํดบั (ตารางที ) ต า ร า ง ที   ค่ า เ ฉ ลีย ผ ลผลิต แล ะ อ งค์ป ระ กอ บผล ผลิ ตขอ ง ผัก เ ชี ยง ดา   สา ย พัน ธุ์  (  เ ดือ น  ห ลัง ย ้า ยปลูก)                                             ณ โรงเรียนหา้งฉัตรวทิยา อาํเภอห้างฉตัร จงัหวดัลาํปาง สายตน้ นน.ต่อยอด (ก.) ความกวา้งใบ(ซม.) ความยาวใบ (ซม.) จาํนวนยอดรวม (ยอด) นาํหนกัยอดรวม (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 เฉลีย 2.6   4.4   9.3   900.7     759.41    F-test *   **   **   **    **    C.V. (%)        10.8      7.5         6.6            7.0           7    *        มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ (p<0.05) **       มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ (p<0.01) ns        ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ  คุณภาพทางเคมแีละสมบัติการต้านอนุมูลอสิระของผกัเชียงดาทปีลูกในอาํเภอห้างฉัตร เมือเปรียบเทียบคุณภาพและสมบติัการตา้นอนุมูลอิสระของผกัเชียงดาทงั 9 สายตน้ ทีปลูกในอาํเภอห้างฉตัร พบวา่ปริมาณคลอโรฟิลล์ (chlorophyll) ความชืน  (moisture) ของแข็งทังหมด (total solid) สารประกอบฟีนอลิค (phenolic compounds) และฤทธิการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05) ดังตารางที 1-2                  โดยมีปริมาณคลอโรฟิลลเ์อ บี และคลอโรฟิลลท์งัหมดระหว่าง 73.95 ± 1.74 ถึง 103.05 ± 4.74, 32.12 ±  .  ถึง .  ± 2.45 และ .  ± 2.67 ถึง .  ± 7.9 มก./100 กรัมนาํหนักผกัสด ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม ผกัเชียงดาสายตน้ HC006 ปริมาณเอ บี และคลอโรฟิลล์ทังหมดมีแนวโน้มสูงสุด ด้านปริมาณความชืนพบว่าผกัเชียงดาทงั 9 สายตน้ มีความชืนค่อนขา้งสูง โดยมีปริมาณระหวา่งร้อยละ 80.82 ± 0.82 ถึง .  ± .  จึงส่งผลให้มีปริมาณของแข็งทงัหมดค่อนขา้งตาํ โดยมีปริมาณระหวา่งร้อยละ 16.88 ± 1.09 ถึง 19.18 ± 0.82 ดา้นคุณสมบตัิการตา้นอนุมูลอิสระของผกัเชียงดาทงั 9 สายตน้ 
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พบวา่มีสารประกอบฟีนอลิคระหวา่ง 311.23 ± 29.17 ถึง 353.02 ± 36.74 มก./  กรัมนาํหนกัผกัสด เทียบกบัสารมาตรฐานกรดแกลลิค และมีค่าฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ ระหวา่ง 69.56 ± 7.25 ถึง 90.13 ± 15.36 มก./  กรัมนาํหนกัผกัสด เทียบกบัสารมาตรฐานโทรลอกซ ์ตารางท ี   ปริมาณคลอโรฟิลลข์องผกัเชียงดาทีปลูกในอาํเภอห้างฉัตร จงัหวดัลาํปาง          สายตน้ ปริมาณคลอโรฟิลล ์(mg/100 g นาํหนกัผกัสด) a b Total HC001 73.95 ± 1.74  32.12 ± 1.29 106.07 ± 2.67  HC002 90.23 ± 13.45  40.63 ± 7.66  130.86 ± 21.11  HC003 88.85 ± 18.87  40.08 ± 11.72 128.92 ± 30.58  HC004 96.26 ± 16.65  45.59 ± 4.59  141.86 ± 31.23  HC005 88.55 ± 4.86  37.12 ± 1.97  125.68 ± 6.84  HC006 103.05 ± 4.74  47.62 ± 2.45  150.67 ± 7.19  HC007 94.97 ± 13.03  41.23 ± 8.01  136.20 ± 20.97  HC008 91.83 ± 11.91  37.21 ± 6.39  129.04 ± 18.30  HC009 101.63 ± 11.24  45.06 ± 8.26  146.70 ± 19.42  F-test         ns       ns       ns % C.V.        13.05     19.94     15.08 ns  ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ (p>0.05) ตารางที 5 ปริมาณความชืน ของแข็งทงัหมด สารประกอบฟีนอลิค และฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระของผกัเชียงดาทีปลูกในอาํเภอห้างฉตัร จงัหวดัลาํปาง  GI Clones Phenolic compound (mg GAE/100 g) Antioxidant activity (mg TE/100 g)  Moisture Total Solid Content (%) (%) HC001 329.17 ± 30.47  80.61 ± 7.90  81.83 ± 1.69  18.17 ± 1.69  HC002 353.02 ± 36.74  75.99 ± 8.74 81.56 ± 1.56 18.44 ± 1.56  HC003 337.88 ± 28.25  84.785 ± 9.89  82.03 ± 0.93  17.97 ± 0.93  HC004 340.87 ± 20.30  89.68 ± 4.60  83.12 ± 1.09  16.88 ± 1.09  HC005 338.70 ± 18.20 90.13 ± 15.36 81.34 ± 1.24  18.66 ± 1.24  HC006 332.19 ± 30.81  83.17 ± 15.37  82.66 ± 1.93  17.34 ± 1.93  HC007 311.23 ± 29.17  69.56 ± 7.25  81.59 ± 1.49  18.41 ± 1.49  HC008 324.04 ± 45.83 73.34 ± 20.27  81.95 ± 1.06  18.05 ± 1.06  HC009 321.31 ± 42.54  75.29 ± 13.51  80.82 ± 0.82  19.18 ± 0.82  F-test        ns      ns       ns      ns % C.V.      9.80    15.40      1.66     7.50 GAE   หมายถึง สารมาตรฐานเทียบกบักรดแกลลิค (Gallic acid equivalent) TE      หมายถึง สมมูลยข์องสารตา้นอนุมูลอิสระมาตรฐานโทรลอกซ์ (Trolox equivalent) ns       ไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ (p>0.05) 
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            ภาพท ี  ลกัษณะแปลงวจิยั มิถุนายน             กรกฎาคม  หลงัยา้ยปลูก  เดือน                    สิงหาคม          ภาพท ี    ลกัษณะยอดทีทาํการเก็บเกียว                   ภาพท ี  เดือน กนัยายน                         ตุลาคม                                          พฤศจิกายน      สรุปผลการวจิัย  เปรียบเทียบผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตของผกัเชียงดา 9 สายพนัธ์ุในพนืทีอาํเภอพืนทีอาํเภอห้างฉตัร  พบวา่ลกัษณะการเจริญเติบโตทางดา้นความกวา้งทรงพุ่มไม่พบความแตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนลกัษณะความกวา้งใบ ความยาวใบ จาํนวนยอดรวมและนาํหนกัยอดรวมต่อแปลงยอ่ยพบมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ  โดยสายตน้ HC001, HC006, HC005 และHC009 ให้ผลผลิตนาํหนักยอดรวมสูงสุดมีค่าเฉลียเท่ากับ . ,  . ,  .    และ .   กิโลกรัมต่อไร่ตามลาํดบั  (ตารางที ) 
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กิตติกรรมประกาศ   คณะผูว้จิยัขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ทีสนบัสนุนงบประมาณประจาํปี   เอกสารอ้างองิ ธีรวลัย ์ ชาญฤทธิเสน,  ปริญญาวดี ศรีตนทิพย,์ นิจพร ณ พทัลุง,  พิทกัษ ์พทุธวรชยั,  ยทุธนา เขาสุเมรุ, ชิติ ศรีตนทิพย,์                                นภา  ขนัสุภา,   วรัิติ อาํพนัธุ,์ พงษย์ทุธ นวลบุญเรือง, รุ่งนภา ช่างเจรจา, อภิชาติ ชิดบุรี,  ภทัราภรณ์  ศรีสมรรถการ , โสภาพรรณ พสิิษฐธนานนัท ์   และคชานนท ์ จินดาแกว้.  .  การพฒันาคุณภาพผกัเชียงดา เพอืใชป้ระโยชน์ ในผลิตภณัฑ์เสริมอาหารตา้นอนุมูลอิสระเชิงพาณิชย.์ รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์. สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล   ลา้นนา.  248 หนา้. นภา  ขนัสุภา,  วิรัติ อาํพนัธ์ุ, พิทกัษ ์พุทธวรชยั  และปริญญาวดี ศรีตนทิพย.์   .   ผลของการพรางแสงและการทาํคา้ง แบบต่าง ๆ    ทีมีผลต่อผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตของผกัเชียงดา. ใ น การประชุมวิชาการพืชสวน แห่งชาติ ครังที  ระหวา่งวนัที -  พฤษภาคม  ณ โรงแรม ดิ เอม็เพรส  อ.เมือง   จ.เชียงใหม่.  น. นภา  ขันสุภา,  วิรัติ อาํพนัธ์ุ, พิทักษ์ พุทธวรชัย  และปริญญาวดี ศรีตนทิพย.์  .   เปรียบเทียบผลผลิตและสารตา้น   อนุมูลอิสระในผกัเชียงดา  สายพนัธ์ุ. ใ น  การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครังที   ระหว่างวนัที -    พฤษภาคม  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ. พระนครศรีอยธุยา  จ. พระนครศรีอยธุยา.                      
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เทคนิคการปลูกเชือเพือประเมินความต้านทานรานําค้างในข้าวโพด The Inoculation Technique for  Detecting Downy Mildew Resistance in Corn  รวีวรรณ เดือมขนัมณี1* และ กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  Raweewon Duamkhanmanee1*  and  Kitti  Boonlertnirun1   บทคัดย่อ   โรครานําค้างเกิดจากเชือรา Peronosclerospora  sorghi  เป็นปรสิตถาวร เป็นโรคทีสําคัญทีทําความเสียหาย ทางเศรษฐกิจของขา้วโพด วตัถุประสงคใ์นการศึกษาครังนี คือ ศึกษาลกัษณะสัณฐานวิทยาเชือสาเหตุ และประเมินเทคนิคการปลูกเชือทีดี เพอืสามารถนาํไปใชใ้นการประเมินความตา้นทานโรครานาํคา้งในอนาคต โดยใชเ้ทคนิคการปลูกเชือ 8 วิธี ในระยะต่างๆ ของข้าวโพด  สายพันธุ์  ได้แก่ Ki 27, Kei 0605, Ki 51, Tuxpenno และ เทียนบ้านเกาะ ทีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา หันตรา พบว่า ไดค้่าเฉลียความกวา้ง และความยาวของโคนิเดีย เท่ากบั 24  และ 30 ไมโครเมตร ตามลาํดบั เทคนิคการปลูกเชือในการทดลองไดแ้ก่ (1) การปลูกเชือในระยะพลูมูล โดยการฉีดและ(2) จุ่มด้วยสปอร์แขวนลอย  8.00 x 104 สปอร์/มิลลิลิตร การปลูกเชือในระยะกลา้ โดย (3) ฉีดสปอร์แขวนลอย               (4) เทคนิคการหยอดกรวยยอด (5) การพ่นดว้ยสปอร์แขวนลอย และ  (6) เสียบกรวยยอดดว้ยใบทีเป็นโรค (7) การปลูกเชือในเมล็ดโดยใชลี้ฟเทคนิค และ (8) ฉีดพ่นในระยะตน้โตอาย ุ  วนั และ ฉีดซาํเมืออาย ุ  วนั  พบวา่ ร้อยละการเกิดโรครานาํคา้งสูงสุด คือ 18.88 จากการฉีดพน่ดว้ยสปอร์แขวนลอย ในตน้ขา้วโพดอาย ุ  วนั และฉีดพน่ซาํเมืออาย ุ  วนั รองลงมา ไดจ้ากการใชเ้ทคนิคการหยอดกรวยยอด โดยขา้วโพดเป็นโรครานาํคา้งเฉลียร้อยละ 17.75   คาํสําคญั : เชือรา Peronosclerospora  sorghi   เทคนิคการปลูกเชือ  โรครานาํคา้งของขา้วโพด           1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู พระนครศรีอยธุยา 13000 1 Faculty of Agricultural Technology and Agro-industry, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Phra Nakhon Si Ayutthaya,    13000 * Corresponding author. e-mail: d_raweewon@hotmail.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   300 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

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                    



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   301 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

บทนํา  โรครานําค้างของขา้วโพด หรือโรคใบลาย มีสาเหตุจากเชือรา Peronosclerospora  sorghi  ซึงเป็นปรสิตถาวร    เป็นโรคทีสําคญัในพืนทีปลูกขา้วโพดทวัโลก ซึงสามารถสร้างความเสียหายกบัขา้วโพดไดทุ้กระยะ (Jeffers et al., 2000) ประเทศไทยพบครังแรกที อาํเภอพยหุะคีรี และอาํเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์เมือปี พ.ศ. 2511 (อุดม, 2529) ต่อมาพบระบาดอีกในหลายจงัหวดั เช่น ลพบุรี ตาก สุโขทยั พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา เชือเขา้สู่พืชทางปากใบ โดยสปอร์งอกเจิมทิว (germ tube) เป็นท่อเล็กยาว เมือมีหยดนาํจะแทงทะลุผ่านปากใบเขา้ทาํลายพืช  เมือสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมเชือราสร้างสปอร์ผนังหนา (oospore) รูปร่างยาวรี ฝังตวัอยู่ในเนือใบบริเวณท่อนาํท่ออาหาร มีขนาด 25-42.9 ไมครอน สีใส ผนังสีเหลือง มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมและสามารถติดไปกับเมล็ด (seed borne)  สปอร์ตอ้งการความชืนสัมพทัธ์สูง อุณหภูมิ 21-25 องศาเซลเซียส มีอายเุพียง 3-4 ชวัโมง และเมือโคนิเดียถูกแสงแดดยามเชา้ก็จะตายไป Bonde et al. (1985) พบว่าการเขา้ทาํลายพืชทงัตน้สามารถเกิดไดที้ อุณหภูมิ 11-32 องศาเซลเซียส โรครานาํคา้งไดร้ะบาดรุนแรงทุกแหล่งทีมีการปลูกขา้วโพด โดยเฉพาะทีจงัหวดั กาญจนบุรี และอุทยัธานี ทีมีการปลูกขา้วโพดติดต่อกนัตลอดปี  พบวา่ไม่สามารถควบคุมโรคโดยใชส้ารเคมีเมตาแลคซิล ทีเคยใชไ้ดผ้ลในอดีต (สมเกียรติ และดิลก, 2533; ดิลก และคณะ, 2541; วราภรณ์และคณะ, 2555)  ต่อมารัฐกิจ และคณะ ( ) รายงานว่าการใชส้ารไดเมทโทมอร์ฟโดยวิธีการคลุก และเคลือบเมล็ดพนัธ์ุทีอตัรา 2.5, 5, 7.5 และ 10 กรัมต่อเมล็ดข้าวโพด 1 กิโลกรัม สามารถควบคุมโรครานําค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดว้า่การใชส้ารเคมีนนัใชไ้ดเ้พียงระยะหนึงเท่านนั Muis et al. (2016) รายงานว่า เชือสาเหตุโรครานาํคา้งทีขา้ทาํลายขา้วโพด มีอยู ่10 ชนิด จาก 3 สกุลดว้ยกนั ไดแ้ก่ Peronersclerospora. maydis, P. phillipinensis, P. sacchari, P. Sorgi, P. spontanea, P. miscanthi, P. heteropogani , Sclerophthora  macrospora, S. philippinensis, S. rayssiae และ Sclerospora  graminicola  (Shurtleff, 1980; Rathore et al., 2002 ; Yen et al., 2004; Kutama et al., 2010; Nagabhushan et al., )   จากลกัษณะทางสณัฐานวทิยาสามารถใชร้ะบุชนิดของโรครานาํคา้งของขา้วโพดได ้(Quimio and  Hanlin,1999 ; CIMMYT, )  ส่วนความรุนแรงของโรคทาํให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 30-80 และในแหล่งทีมีโรคระบาดรุนแรง และพนัธุ์ขา้วโพดพนัธุ์อ่อนแอจะทาํความเสียหายไดถึ้งร้อยละ 100 (ชุติมนัต ์และเตือนใจ, 2545) แต่พนัธ์ุตา้นทานยงัสามารถเจริญเติบโตได ้แต่อาจให้ฝักไม่สมบูรณ์ เมล็ดน้อยหรือไม่มีเมลด็ (กองโรคพืช และจุลชีววทิยา, ) ในการปรับปรุงพนัธุ์ขา้วโพดเพอืให้ไดพ้นัธุ์ทีตา้นทานโรครานาํคา้ง นกัปรับปรุงพนัธุต์อ้งเลือกประชากรพืนฐานเพือเป็นเชือพนัธุ์ (germplasm) สาํหรับเริมตน้การปรับปรุงพนัธ์ุ และการเลือกใชว้ธีิการคดัเลือกใหเ้หมาะสมกบัเชือพนัธุ์และเป้าหมายของการปรับปรุงพนัธุ์ (เจริญศกัดิ และพีระศกัดิ, 2529) ลกัษณะทีตา้นทานโรค รานาํคา้งในขา้วโพดขา้วเหนียว และขา้วโพดเทียน เป็นคุณสมบติัหนึงทีนกัปรับปรุงพนัธ์ุตอ้งการ ก็จะมีการประเมินความตา้นทานโรคในระยะตน้โตเป็นส่วนใหญ่ นกัวจิยัพยายามหาวิธีทีแม่นยาํ และรวดเร็วในการประเมินความตา้นทานรานาํคา้งในขา้วโพด  โดยใชเ้ทคนิคการปลูกเชือ ในระยะต่างๆ ซึงก็มีรายงานอยูห่ลายวิธี (Sun and Tseng, 1972; Lal and Singh, 1984 ; Rao et al., 1984; Singh and Gopinath, 1985 ; Narayana et al., 1995; Kim et al., 2016) ดว้ยเหตุผลทีกล่าวมาแลว้ การศึกษาครังนีจึงมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของเชือ และศึกษาเทคนิคการปลูกเชือทีมีประสิทธิภาพ เพือสามารถนาํมาประยกุตแ์ละใช้ประเมินความตา้นทานรานาํคา้งในขา้วโพดในการปรับปรุงพนัธุ์ในอนาคต  วธิีดําเนินการวิจัย  เก็บตวัอยา่งใบขา้วโพดทีแสดงอาการของโรครานาํคา้งอาย ุ  วนั จากแปลงปลูกของเกษตรกร ต. บา้นเกาะ อ. พระนครศรีอยธุยา จ. พระนครศรีอยธุยา ตดัใบขา้วโพดทีเป็นโรครานาํคา้ง มาลา้งนาํใหส้ะอาดโดยลูบเอาสปอร์เก่าออกไป
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ใหห้มด จากนนันาํมาใส่ในถงัพลาสติกเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 32 เซนติเมตร จาํนวน 30 ใบต่อถงั  โดยเอาส่วนโคนใบลงดา้นล่างของถงั ภายในถงัให้มีนําหล่อเลียงสูง 2 เซนติเมตร  แลว้จึงนําไปตงัไวใ้นห้องปรับอากาศ ให้นําทีเกาะบริเวณใบแห้ง  หลงัจากนนัปิดฝาถงันําไปบ่มในตูบ่้มเชือทีอุณหภูมิ 20 - 22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชวัโมง เพือให้เชือรา P. sorghi  สร้างสปอร์ขึนมาใหม่ สปอร์ทีสร้างขึนใหม่จะเจริญคลุมอยูใ่ตใ้บใชพู้่กนัลูบสปอร์ให้หลุดออกจากใบผสมกบันาํกลนัเป็นสปอร์แขวนลอย เตรียม spore suspension ปรับความเขม้ขน้ให้ได ้ .00 x  สปอร์/มิลลิลิตร เพือนาํไปปลูกเชือในการทดลองต่อไป เขียเชือตรวจสอบลกัษณะสัณฐานวิทยา ภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ วดัขนาดของ conidia และ conidiophore ทดสอบเทคนิคในการปลูกเชือโดยใชข้า้วโพด 5 สายพนัธ์ุ ทีทราบระดบัความตา้นทานโรคอยูก่่อนแลว้ โดยเลือกใชพ้นัธ์ุทีมีความตา้นทานสูง ตา้นทานปานกลาง ตา้นทานตาํ และอ่อนแอ ไดแ้ก่  Ki  (ตา้นทานสูง) Kei  (ตา้นทานปานกลาง)  Ki  (ตา้นทานตาํ)  Tuxpenno (อ่อนแอ) และขา้วโพดเทียนบา้นเกาะ (อ่อนแอ)  โดยใชส้ายพนัธุ์ละ 3 ซาํ ๆ ละ 30 ตน้ ในโรงเรือน  โดยวธีิการปลูกเชือทีแตกต่างกนั ดงันี  . ปลูกเชือระยะพลูมูลโดยวธีิของ (Sun and Tseng, 1972)        1.1  จุ่มเมลด็ขา้วโพดระยะพลูมูลใน spore suspension 2 ชม.    1.2  ฉีด spore suspension บริเวณจุดเจริญ (growing point)                                นบัจาํนวนตน้เป็นโรค (disease incidence)  หลงัปลูกเชือ  วนั   . ปลูกเชือระยะกลา้       2.1 ฉีด spore suspension เขา้ไปภายในลาํตน้ขา้วโพด บริเวณจุดเจริญ (growing point)      2.  ใช ้spore suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl)      2.3  พน่ spore suspension ลงบนตน้กลา้ขา้วโพด   2.4  นาํใบทีเป็นโรครานาํคา้งเสียบกรวยยอดตน้กลา้ บ่มเชือในตอนกลางคืน                               นบัจาํนวนตน้เป็นโรค (disease incidence)  หลงัปลูกเชือ  วนั   . ปลูกเชือในเมลด็โดยใช ้ leaf  technique  นาํเมลด็ขา้วโพดทีแช่นาํไวแ้ลว้  ชวัโมง ไปวางบนจานเลียงเชือ ทีมีใบขา้วโพดทีเป็นโรครานาํคา้งเป็นระยะเวลา 12 ชวัโมงในทีมืดเยน็ แลว้นาํไปเมล็ดไปเพาะ                   นบัจาํนวนตน้เป็นโรค (disease incidence)  หลงัปลูกเชือ  วนั   4. ปลูกเชือระยะตน้โต ฉีดพน่ spore suspension ซาํ 2 ครัง ติดต่อกนั ในขา้วโพดอาย ุ20 และ 25 วนั                     นบัจาํนวนตน้เป็นโรค (disease incidence)  หลงัปลูกเชือครังสุดทา้ย 50วนั   ทุกวิธีในการศึกษาการปลูกเชือ หลงัการปลูกเชือจะตอ้งบ่มเชือโดยใชถุ้งพลาสติคทีฉีดละอองนาํไวค้รอบใหค้วามชืน เป็นเวลานาน 12 ชวัโมง บันทกึข้อมูล  นาํมาคาํนวณหาร้อยละการเกิดโรคจากสูตรต่อไปนี 
ร้อยละของตน้ขา้วโพดทีเป็นโรครานาํคา้ง = ตน้ทีเป็นโรคทงัหมด x 100 จาํนวนตน้ทงัหมด       
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ผลและวจิารณ์ผล . ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาเชือรา  P. sorghi  ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ลกัษณะเชือ  P.  sorghi  มีก้านชูสปอร์ (conidiophore) ตงัตรง มี  basal knob ทีโคนล่างสุดขนาด 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 รึ ง ว ง ก ล ม  (ภาพที 1) จากการวดัขนาด ความกวา้ง  ความยาว ของ conidia ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ พบวา่ ความกวา้งของ conidia เฉลียเท่ากบั  24  ไมโครเมตร  ความยาวของ conidia  เฉลียเท่ากบั   ไมโครเมตร (ภาพที 2)        ภาพท ี1  conidiophore มี  basal knob (A)  และ การแตกแขนงแบบ dichotomous  (B)        ภาพท ี2   การวดัขนาดความกวา้ง (A)  การวดัขนาดความยาว (B) conidia รานาํคา้ง . การศึกษาเทคนิคการปลูกเชือรานําค้างในข้าวโพด ตารางท ี1  ร้อยละการเกิดโรคในขา้วโพดโดยการปลูกเชือในระยะพลูมูล  ระยะกลา้  ในเมลด็ และระยะตน้โต    ดว้ยเทคนิคการปลูกเชือ 8 วธีิ 
เทคนิคการปลูกเชือ ร้อยละตน้ขา้วโพดทีเป็นโรครานาํคา้ง (%) Ki 27 Kei 0605 Ki 51 Tuxpenno เทียนบา้นเกาะ  

ระยะพลูมูล       . จุ่มเมลด็ขา้วโพดใน spore suspension 0.00 0.00 0.00 8.89 15.55  . ฉีด spore suspension บริเวณจุดเจริญ  0.00 0.00 3.33 1.10 9.99  . ชุดควบคุมไม่ปลูกเชือ 0.00 0.00 0.00 5.56 4.43  ระยะกล้า       . ฉีด spore suspension เขา้ไปภายในลาํตน้ขา้วโพดบริเวณจุดเจริญ  0.00 1.10 0.00 4.43 16.65  
. ใช ้spore suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl) 0.00 2.23 3.33 8.89 17.75  . พ่น spore suspension ตน้ขา้วโพด 0.00 0.00 0.00 5.56 14.42  

A B 

B A 
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. นาํใบทีเป็นโรคเสียบกรวยยอด 0.00 0.00 0.00 1.10 15.55  . ชุดควบคุมไมป่ลูกเชือ 0.00 0.00 0.00 2.23 8.89  ระยะเมล็ด       . ใช ้leaf  technique   0.00 1.10 1.10 3.33 14.43  . ชุดควบคุมไมป่ลูกเชือ 0.00 0.00 0.00 6.67 13.33  ระยะต้นโต       . พ่น spore suspension ตน้ขา้วโพด 0.00 0.00 2.23 8.90 18.88  . ชุดควบคุมไมป่ลูกเชือ 0.00 0.33 1.10 2.23 16.65   ในการศึกษาเรืองความตา้นทานโรค ในการปรับปรุงพนัธุ์จะมีสามค่าทีสาํคญัทีตอ้งนาํมาพิจารณา ไดแ้ก่ disease incidence, disease severity และ disease index ในการศึกษาครังนีไดน้าํวิธีการปลูกเชือมาทดสอบ เพือให้เห็นว่าวิธีใดเป็นเทคนิคทีดี เมือนาํมาเชือมาปลูกในขา้วโพดทีเราทราบมาก่อนวา่พนัธุ์นนัๆ ตา้นทานหรืออ่อนแอ การปลูกเชือทีดีก็ตอ้งใหผ้ลสอดคลอ้งกบัสายพนัธ์ุ โดยระดบัการเกิดโรคตอ้งสูงเมือพนัธุ์ออ่นแอ และจะเป็นโรคนอ้ยลงเมือพนัธุ์นนัๆ มีความตา้นทาน วธีิการปลูกเชือใดทีสามารถทาํใหพ้นัธ์ทีตา้นทานเป็นโรคได ้ก็น่าจะเป็นวธีิทีดี โดยเฉพาะวธีิทีไม่ยงุยาก และใชเ้วลานอ้ย ในการศึกษาครังนีเราจึงตรวจสอบเฉพาะการเกิด หรือ ไม่เกิดโรคเท่านนั จึงไม่ไดป้ระเมินค่า disease severity  เหมือนในดา้นการปรับปรุงพนัธุ์ใหต้า้นทานโรค  เพราะศึกษาเทคนิคการปลูกเชือ ให้ไดม้าซึงวธีิการทีแม่นยาํ ง่าย และทาํซาํได ้ มีรายงานการศึกษาการใชเ้ทคนิคการปลูกเชือ ในระยะต่างๆ ซึงก็อยูห่ลายวธีิ เช่น Narayana et al. (1995) ไดศึ้กษาเทคนิคการปลูกเชือ 6 วิธี ในโรงเรือนไดเ้ทคนิคทีทาํให้เกิดโรคในพนัธ์ตา้นทาน นอ้ยกวา่ 5 %   ส่วนจาํนวนตวัอยา่งขา้วโพด ทีไดรั้บการปลูกเชือ ใชเ้ป็นค่าเฉลียจากขา้วโพด  30 ตน้   จากผลการทดลอง เทคนิคการปลูกเชือ ในระยะพลูมูล ระยะกลา้ ในเมล็ด และระยะตน้โต สภาพโรงเรือนในขา้วโพด จาํนวน  สายพนัธุ์ ได้แก่  Ki  (ตา้นทาน) Kei  (ตา้นทานปานกลาง)  Ki  (ตา้นทานตาํ)  Tuxpenno (อ่อนแอ) และขา้วโพดเทียนบา้นเกาะ (อ่อนแอ) พบวา่ ทุกเทคนิคของการปลูกเชือในระยะต่างๆ สามารถทาํให้สายพนัธ์ุทีอ่อนแอทงั 2 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่  Tuxpenno และขา้วโพดเทียนบา้นเกาะ เกิดโรคได ้ โดยฉีดพ่น spore suspension ในระยะตน้โต อายุ  วนั และ ฉีดซําเมืออายุ  วนั  มีร้อยละการเกิดโรครานําค้างสูงสุด คือ .  รองลงมา คือ การใช้ spore suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl)  ทาํให้การเกิดโรครานาํคา้งร้อยละ .   และทุกเทคนิคไม่สามารถทาํให้พนัธุ์ตา้นทาน  Ki 27 เป็นโรคได ้ในการศึกษาครังนี จะเห็นวา่ การปลูกเชือในระยะตน้โตนนัเราไม่พบการเกิดโรคในสายพนัธุ์ตา้นทานปานกลาง  (Kei0605) ขณะทีการใช้ leaf  technique ในระยะเมล็ดนัน ทําให้เกิดโรคในสายพันธ์ุต้านทานปานกลาง (Kei0605) เช่นเดียวกบัการปลูกเชือในระยะกลา้โดยใช ้spore suspension ฉีดเขา้ไปภายในลาํตน้ขา้วโพดบริเวณจุดเจริญ และใช ้spore suspension หยอดกรวยยอด ถึงแมว้า่การปลูกเชือโดยใช ้spore suspension ฉีดเขา้ไปภายในลาํตน้ขา้วโพดบริเวณจุดเจริญ จะไม่ทาํให้พนัธ์ุตา้นทานตาํ Ki 51 เกิดโรคก็ตาม ซึงอาจเกิดขึนเนืองมาจาก สภาพแวดลอ้มในโรงเรือนยงัไม่เหมาะสมต่อการเกิดโรค และสปอร์แขวนลอยอาจแหง้ในจุดเจริญได ้ ส่วนการปลูกเชือโดยนาํใบทีเป็นโรคเสียบกรวยยอดนนั จะตอ้งทาํในสภาพแวดลอ้มทีควบคุมความชืนสมัพทัธ์ได ้เพราะเมือนาํใบทีเป็นโรคเสียบกรวยอดแลว้ปล่อยทิงไว ้ใบทีเป็นโรคทีนาํไปเสียบนนัจะแห้งไม่เหมาะสมต่อการงอกของ conidia ซึง conidia อาจหลุดร่วงได ้ซึงสอดคลอ้งกบังานของ (Sun and Tseng, 1972) ไดว้ิจารณ์ ในทาํนองเดียวกนั ส่วนใน
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การปลูกเชือระยะพลูมูล และระยะกลา้ โดยวิธีการฉีด spore suspension บริเวณจุดเจริญ (growing point)  นนั อาจจะเป็นเทคนิคทีไม่เหมาะสม เนืองจากตอ้งใชค้วามแม่นยาํและความเทียงตรงของผูฉี้ดในการฉีดเขา้จุดเจริญ  จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง มี ส อ ง วิ ธีก า ร ป ลู ก เ ชือ ที น่ า ส น ใ จ คื อ  ก า ร ใ ช้  spore suspension ห ย อ ด ก ร ว ยย อ ด  (leaf whorl)ในระยะกลา้ และการปลูกเชือในระยะเมล็ดโดยใช ้leaf  technique สามารถทาํให้พนัธุ์ตา้นทานปานกลาง Kei  เป็นโรคได้ ร้อยละ 2.23 และ 1.10 ตามลาํดับ (ตารางที 1)  โดยภาพรวม การปลูกเชือในระยะเมล็ดโดยใช้ leaf  technique จะทาํให้เกิดโรคน้อยกว่าการใช ้spore suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl)ในระยะกลา้ แต่ leaf  technique นนัใชร้ะยะเวลาสนัและสามารถตรวจสอบวา่จะเกิดโรคหรือไม่นนั ไดภ้ายในระยะเวลา 7 วนั เมือเทียบกบัเทคนิคการหยอดกรวยยอดในระยะกลา้ตอ้งใชเ้วลานานถึง 14 วนั ผลของการศึกษาครังนีมีประโยชน์ทาํใหท้ราบเทคนิคการปลูกเชือ และจะเพิมความแม่นยาํยงิขึนถา้สามารถควบคุมความชืนสัมพทัธ์โรงเรือนได ้ซึงในการทดลองนีความชืนสัมพทัธ์ตอนกลางคืนเฉลียอยูที่ 85-90 % ส่วนกลางวนัมีความชืนสมัพทัธ์เฉลียเพียง 70-77 %    สรุปผลการวจิัย  ลกัษณะเชือ  P. sorghi  มีกา้นชูสปอร์ (conidiophore) ตงัตรง มี basal knob ทีโคนล่างสุดขนาด 7 – 9 ไมโครเมตร ส่วนปลายแตกแขนงแบบสองแฉก (dichotomous) สร้าง conidia จากการวดัขนาด ความกวา้ง  ความยาวของ conidia พบวา่ ความกวา้งของ conidia เฉลียเท่ากบั  24  ไมโครเมตร  ความยาวของ conidia  เฉลียเท่ากบั   ไมโครเมตร  การใชเ้ทคนิคการปลูกเชือรานาํคา้งโดยการฉีดพน่ spore suspension ในระยะตน้โตอาย ุ  วนั และ ฉีดซาํเมืออาย ุ  วนั  พบวา่ ทาํใหก้ารเกิดโรครานาํคา้งสูงสุดร้อยละ 18.88  รองลงมา ไดแ้ก่ การใชเ้ทคนิคการหยอดกรวยยอดในระยะกลา้ โดยขา้วโพดเป็นโรครานาํคา้งเฉลียร้อยละ 17.75  การใช ้leaf technique  เป็นเทคนิคทีน่าสนใจ เพราะสามารถทาํให้พนัธ์ุตา้นทานปานกลาง Kei  เป็นโรคได ้  กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัขอขอบคุณ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ทีไดส้นบัสนุนทุนวจิยัครังนี  และขอขอบพระคุณ ดร. สรรเสริญ  จาํปาทอง ศูนยว์ิจัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ จังหวดันครราชสีมา ทีให้ความอนุเคราะห์เมล็ดพนัธุ์ขา้วโพดเพอืใชใ้นการดาํเนินการทดลอง   เอกสารอ้างองิ กองโรคพืชและจุลชีววิทยา. 2545. คู่มือโรคพืชไร่. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์, กรุงเทพฯ.  ชุติมนัต ์พานิชศกัดิพฒันา และเตือนใจ บุญ-หลง. . โรคข้าวโพดและการป้องกันกาํจดั. เอกสารวิชาการกอง โรคพืชและจุลชีววทิยา. กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.  ดิลก อญัชลิสงักาศ, พรีะวรรณ พฒันาวภิาส และเตือนใจ บุญ-หลง. 2541. ปฏิกิริยาของเชือรา Peronosclerospora sorghi ต่อส า ร เ ม ต า แ ล ก ซิ ล ใ ช้ ค ลุ ก เ ม ล็ ด ใ น ท้ อ ง ที ต่ า ง ๆ  ที มี ก า ร ป ลู ก ข้ า ว โ พ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย .  น . 21-28.  ใน รายงานผลงานวิจยัปี 2541. กลุ่มงานวจิยัโรคพืชไร่ กองโรคพืชและจุลชีววทิยา กรมวชิาการเกษตร. กรุงเทพฯ. รัฐกิจ รุ่งเรือง   วนัชยั จนัทร์ประเสริฐ   พจิิตรา แกว้สอน   สมศิริ  แสงโชติ และวรีะพนัธ์ ดวงจนัทร์โชติ. 2553. ผลของสารไดเมทโทมอร์ฟและวิธีการให้สารทีมีต่อคุณภาพเมล็ดพนัธุ์และการควบคุมโรครานําค้างในข้าวโพดหวาน.              
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ใ น  การ ปร ะชุม ทาง วิชาการ ข อง ม หาวิทย า ลัย เกษ ต ร ศ า สต ร์  ค รั ง ที  48 ว ัน ที   3-5 กุมภาพันธ์  2553.มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ.  วราภรณ์ บุญเกิด,   สุพจน์  กาเซ็ม,   พชัรวิภา ใจจกัรคาํ,   วนัชยั เยน็เพชร และ จีรนนัท ์แหยมสูงเนิน. . การตรวจสอบเชือรา Peronosclerospora sorghi ทีต้านทาน metalaxyl ด้วยเครืองหมายโมเลกุล inter simple sequence repeat.          ใ น : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังท ี5  วนัที 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2555. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สถาบนัอินทรีจนัทรสถิตยเ์พอืการคน้ควา้และพฒันาดา้นพชืศาสตร์ ศูนยว์จิยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ.จ.นครปฐม สมเกียรติ  ฐิตะฐาน และดิลก อญัชลิสังกาศ. . การศึกษาปฏิกิริยาของเชือรา Peronosclerospora   sorghi ต่อสารเคมี metalaxyl ใชค้ลุกเมล็ดในทอ้งทีต่างๆ ทีมีการปลูกขา้วโพดในประเทศไทย. น. - . ใ น รายงานผลงานวิจยัปี . กลุ่มงานวจิยัโรคพืชไร่ กองโรคพืชและจุลชีววทิยา กรมวชิาการเกษตร.กรุงเทพฯ. อุดม ภู่พิพฒัน์. . โรคขา้วโพด. ข่าวสารศัตรูพืช : - . Bonde, M.R., Peterson, G.L. and Duck, N.B.. 1985. Effect of temperature on sporulation, conidial germination, and infection of maize by Peronosclerospora sorghi from different geographical areas. Phytopathology 75: 122-126. CIMMYT. 2018. Maize Doctor.(online). Available Source :  http://maizedoctor.cimmyt.org/index.php, 20 April 2018. Jeffers, D. H. Cordova, S. Vasal, G. Srinivasan, D. Beck, and M. Barandiaran. 2 00 0 .   Status in breeding for resistance to maize diseases at CIMMYT. pp. 2 5 7 –266 . In  Vasal SK, Gonzalez Ceniceros F, Fan XM (eds) Proceedings of 7th Asian Regional Maize Workshop. PCARRD, Los Banos.  Kim, K.H., Moon, J.C.,  Kim, J.Y., Kim, H.C., Shin, S.h., Song, K., Baek, S.B. and Lee, B.M. 2016. Evaluation of Maize downy mildew using spreader row technique. Korean Journal of crop  Science 61(1): 41-49.   Kutama, A. S., Aliyu, B. S. and Emechebe, A. M. 2010. State of sorghum downy mildew in maize in the Sudan and Sahel Savanna agro-ecological zones of  Nigeria. Bayero Journal of Pure and Applied Science 3(1):233.  Lal, S. and Singh, S. 1984. Breeding for resistance to downy mildews and stalk rots in maize. 69: 2.  pp. 111-119.   Muis, A.,  Nonci, N. and Pabendon, M. B.  2016. Geographical distribution of  Peronosclerospora spp., the causal organism of maize downy mildew, in Indonesia. 8:3.   pp. 143-154. Nagabhushan, Lohithaswa H. C., T. A. Sreemarasetty,   and S. Puttaramanaik, Hittalmani. 2014.  Identification of stable source of resistance to sorghum downy mildew in maize (Zea mays L.). Journal of Agroecology and Natural Resource Management 1(3):176-178. -237. Narayana, L. Y. Mughogho, D.K. and Bandyopadhyay, R. 1995. Evaluation of greenhouse inoculation techniques to screen sorghum for resistance to downy mildew. 86:1. pp. 49–53. Quimio T. H. and  R. T. Hanlin. 1999. Illustrated genera and species of plant pathogenic fungi in the tropics. College of Agriculture, University of the Philippines Los Banos, College, Laguna, Philippines, 259 pp. Rathore, R. S., Trivedi A., Mathur K., 2002 Rajasthan downy mildew: The problem and management perspectives. pp. 366-379. Proceedings of the Eight Asian Regional Maize Workshop: New Technologies for  New Millenium. Bangkok, Thailand, 5-8 August 2002,  
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ผลของสายพนัธ์ุองุ่นทาํไวน์ต่อการเปลียนแปลงทางสรีรวิทยา และการสังเคราะห์แสง  Effects of Wine Grape Var ieties on Physiological and Leaf Photosynthesis Changes   ชิติ  ศรีตนทิพย ์สันติ ช่างเจรจา1 สญัชยั  พนัธโชติ1 ชินพนัธ์  ธนรุจ2 Chiti  Sritontip1* Sunti  Changeraja1 Sanchai Panthachod1  Chinnapan Thanarut2  บทคัดย่อ   การศึกษาความแตกต่างของสายพนัธุ์ต่อการเจริญเติบโตและการเปลียนแปลงการสังเคราะห์แสงขององุ่นทาํไวน์ วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 7 สายพนัธุ์คือ 1. พนัธ์ุ Colombarb  2. พนัธ์ุ Chenin Blanc  3. พนัธ์ุ Rondo  4. พนัธุ์ Shiraz  5. พนัธุ์ Cabernet Sauvignon  6. พนัธุ์ Sauvignon Blanc  และ 7. พันธุ์ Portugieser  โดยใช้ต้นตอองุ่นพนัธุ์ Couderc 1613 ทดลองในเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560 ผลการทดลองพบวา่องุ่นพนัธุ์ Chenin Blanc มีการเจริญเติบโตในดา้นเส้นผ่านศูนยก์ลางลาํตน้และ ความเขียวของใบสูงทีสุด ส่วนพนัธุ์ Colombard มีการเจริญเติบโตในดา้นความยาวของเถาว์และจาํนวนใบสูงทีสุด พนัธุ์ Sauvignon Blanc มีความกวา้งของใบมากทีสุด ส่วนพนัธ์ุ Chenin Blanc  Rondo Colombard และ Shiraz มีเส้นผ่านศูนยก์ลางลาํตน้และความยาวของยอดใหม่สูงทีสุด ส่วนพนัธุ์ Shiraz  Rondo Colombard และ Chenin Blanc อตัราการแลกเปลียนก๊าซ การนาํก๊าซผ่านของปากใบและการคายนาํสูงกวา่พนัธ์ุอืนๆ  คาํสําคญั: องุ่นทาํไวน์, การแตกช่อใบ, การแลกเปลียนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์              
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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 thanother 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                      1 สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ต.พิชยั อ.เมือง จ.ลาํปาง 52000 1 Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Pichai, Muang, Lampang, 52000, Thailand  2 ภาควชิาพชืสวน.. คณะผลิตกรรมการเกษตร..มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 50290 2 Department of Horticultural, Faculty of Agriculture Production, Maejo university, Nogharn, Sansai, Chiang Mai, 50290, Thailand  (Corresponding author, e-mail) : Chiti@rmutl.ac.th 
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บทนํา การปลูกองุ่นเป็นการคา้ของประเทศไทยอยูใ่นเขตภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ ซึงเป็นแหล่งทีใหญ่ทีสุด ไดแ้ก่จงัหวดั    สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐมและราชบุรี พนัธุ์องุ่นทีปลูกเป็นพนัธุ์ทีใช้บริโภคผลสดได้แก่พนัธุ์ไวท์มาละกา             คาร์ดินลัและริเบียร์ และการปลูกองุ่นสาํหรับการทาํไวน์มีการปลูกในพนืทีจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัเลย การผลิตไวน์ในประเทศไทยไดมี้การผลิตมาแลว้หลายปีทาํใหม้ีผูผ้ลิตมากมายและทาํใหเ้กิดอุตสาหกรรมไวน์ในประเทศขึนมากในทีสุด  แต่การพฒันาเทคนิคในการผลิตไวน์อย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานนันยงัเป็นข้อจาํกัด    และการขาดวตัถุดิบทีมีคุณภาพ  โดยเฉพาะพนัธ์ุองุ่นทีเหมาะสมในแต่ละสภาพพืนทีการปลูกในประเทศไทยทีใชใ้นการผลิตไวน์ทาํให้คุณภาพของไวน์ไม่เป็นทียอมรับมากนกัในระดบัสากล การส่งเสริมการปลูกองุ่นในเมืองไทยส่วนใหญ่เป็นองุ่นทานผลสด (ชินพนัธ์, 2558) ส่วนพนัธุ์องุ่นทีใชใ้นการผลิตไวน์ทีนิยมมี 2 พนัธุ์ คือพนัธุ์ Shiraz ใชผ้ลิตไวน์แดงและพนัธุ์ Chenin Blanc ใชผ้ลิตไวน์ขาว โดยการผลิตไวน์ของต่างประเทศนนัพนัธุ์องุ่นทีนิยมปลูกกนัมากเพือใชผ้ลิตไวน์แดงไดแ้ก่ พนัธุ์ Shiraz ซึงเป็นองุ่นพนัธุ์ทีใชผ้ลผลิตมาทาํไวน์แดงทีดีและมีคุณภาพเยียม เนืองจากมีกลินเฉพาะตวั เนือไวน์เขม้ขน้ สีม่วงแดง เป็นพนัธุ์ทีทนต่อโรค          ราแป้งไดดี้ และองุ่นพนัธุ์ Cabernet Sauvignon เป็นองุ่นทีให้ไวน์คุณภาพสูง ฝาดมาก และมีลกัษณะพิเศษคือมีสีม่วงแดง นิยมนําไปผสมกับไวน์แดงพนัธุ์ต่างๆ ซึงองุ่นพนัธุ์นีอ่อนแอต่อโรคราแป้ง แต่ทนต่อโรคผลเน่า นอจากนียงัมีพันธุ์ Cabement Burger Sylvaner Chardonnay และ Palomino เป็นพนัธุ์องุ่นที เป็นพนัธุ์ทีปลูกง่าย ใหผ้ลเร็ว ผลดก มีผลสีแดงหรือสีม่วง รสชาติ สาํหรับพนัธ์ุทีใชผ้ลิตไวน์ขาวไดแ้ก่ องุ่นพนัธ์ุ Chenin Blanc เป็นพนัธุ์ทีมีความแข็งแรง สามารถแตกตาไดเ้ร็ว และให้ผลผลิตมาก องุ่นพนัธ์ุ Chardonnay เป็นองุ่นทีแตกตาเร็ว โตเร็ว ทนทานต่อโรครานาํคา้งไดบ้า้ง แต่ไม่ทนทานต่อโรคราแป้ง และโรคผลเน่า และองุ่นพนัธ์ุ Sauvignon Blanc เป็นองุ่นทีแตกตาและเก็บเกียวเร็ว ไม่ทนต่อโรคราแป้งและเน่าดาํ               แต่ทนต่อโรครานาํคา้งและผลเน่าพอสมควร (วฒันา, 2554; Galet, 1980) แต่ในพืนทีจงัหวดัลาํปางยงัไม่มีการรายงานการปลูกองุ่นสาํหรับทาํไวน์ ทาํใหส้ถาบนัวจิยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา โดยความร่วมมือจาก Geisenheim Research Institute  ประเทศเยอรมนี ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ตน้พนัธ์ุบางส่วนสาํหรับใชใ้นการศึกษาทดลอง ดงันนัในการทดลองในครังนีเพือศึกษาผลของสายพนัธุ์องุ่นต่อการเจริญเติบโตและการเปลียนแปลงอตัราการสังเคราะห์แสงขององุ่นทาํไวน์ในพนืทีจงัหวดัลาํปาง  วธิีดําเนินการวิจัย  การทดลองกบัตน้พนัธ์ุองุ่นอาย ุ1 ปี ณ. สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  จงัหวดัลาํปาง ขยายพนัธุ์โดยการเสียบยอด ใชอ้งุ่นพนัธุ์ Couderc  เป็นตน้ตอ การปลูกระยะห่างระหวา่งตน้ .  เมตร ระยะห่างระหวา่งแปลง  วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อคสมบูรณ์ ( RCBD ) มี  สายพนัธ์ุ แต่ละสายพนัธ์ุ มี  ซาํ คือ  Colombard   Chenin Blanc   Rondo   Shiraz   Cabernet Sauvignon   Sauvignon blanc และ Portugieser  การทาํคา้งแบบรัว โดยใชเ้สาซีเมนตค์วามสูง 1.20 เมตร ความสูงของเสาเมือปักลงไปในดินแลว้ใหเ้หลือความสูง 70 เซนติเมตร โดยตอ้งยึดเสาตน้แรกและตน้สุดท้ายให้มีความแข็งแรง ลวดเส้นล่างตอ้งสูงกว่าพืนดินไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร โดยขึงลวดดว้ยกนั  เสน้   การบนัทึกขอ้มูลทุกเดือนในดา้นความสูงของลาํตน้และเส้นผ่าศูนยก์ลางของลาํตน้ โดยนาํขอ้มูลทีวดัไดม้าหาอตัราการเติบโตในแต่ละเดือนตามเอกสารของ Shabana et. al. (1981) ตามสูตรดงันี    
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 อตัราการเติบโต (%) =  X1 – X0 x 100                 X0     X0 = การวดัครังแรก     X1 = การวดัครังต่อไป  การแตกยอดใหม่ทาํการวดัยอดทีแตกใหม่หลงัการทดลองไดแ้ก่ การแตกยอดใหม่ โดยการนบัยอดทีแตกใหม่แลว้นาํมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์ในดา้นความยาวยอดใหม่ เส้นผ่าศูนยก์ลางของช่อใหม่ จาํนวนใบต่อยอดใหม่ ความกวา้งของใบ ความยาวของใบ และค่าความเขียวของใบ (วดัโดยเครือง SPAD 502, Minolta, Japan)  โดยทาํการวดัยอดทีแตกใหม่ ส่วนการวดัใบทาํการวดัใบลาํดับที 3 นับจากปลายยอด เมืออายุ 45 วนัหลังการแตกยอด ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560 แลว้นาํมาหาค่าเฉลียในรอบปี การวดัอตัราการสังเคราะห์โดยใชเ้ครืองวดัการสังเคราะห์แสง ADC (BioScientific) รุ่น LC pro+ ทาํการวดัอตัราการแลกเปลียนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์การคายนาํและการยอมใหก๊้าซผา่นของปากใบโดยทาํการวดัใบที 3 จากปลายยอด เมืออาย ุ45 วนัหลงัการแตกยอด ในช่วงเดือน กรกฎาคม  ถึง กนัยายน 2559 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการวิธี Analysis of Variance และเปรียบเทียบค่าเฉลีย โดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT)  ผลและวจิารณ์ผล  การทดลองการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตขององุ่นทาํไวน์จาํนวน 7 พนัธุ์ โดยขอ้มูลในดา้นเปลียนแปลงอตัราการเติบโตในดา้นความยาวเถา พบวา่ยอดองุ่นพนัธ์ุ Colombard มีการอตัราการเติบโตสูงทีสุด ส่วนสายพนัธุ ์Sauvignon Blanc และ Portugieser มีค่าตาํทีสุด (ภาพที 1) 

 ภาพท ี1  อตัราการเติบโตในดา้นความยาวเถาของตน้องุ่น ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560  การเจริญเติบโตในดา้นเสน้ผา่ศูนยก์ลางของลาํตน้พบวา่สายพนัธ์ุ ,  Chenin Blanc มีอตัราการเติบโตสูงทีสุด ส่วนพนัธุ์ Cabernet Sauvignon และ Portugieser มีอตัราการเติบโตตาํทีสุด (ภาพที 2) 
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 ภาพท ี2  อตัราการเติบโตในดา้นเสน้ผา่ศูนยก์ลางของลาํตน้ของตน้องุ่น ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560  การเจริญเติบโตในดา้นการแตกยอดใหม่พบวา่พนัธ์ุ Colombard  Shiraz  Chenin Blanc และ  Rondo มีการแตกยอดใหม่ ความยาวยอดใหม่ และจาํนวนใบตอ่ยอดใหม่ มีค่าสูงกวา่พนัธุ์  Cabernet Sauvignon  Sauvignon Blanc และ Portugieser ในขณะทีเสน้ผา่ศูนยก์ลางของยอดใหม่ไม่มีความแตกต่างกนั (ตารางที 1)  ตารางท ี1 การเจริญเติบโตในดา้นการแตกยอดใหม่และการเจริญเติบโตของยอดขององุ่น 7 พนัธุ ์พนัธ์องุ่น การแตกยอดใหม ่(%) ความยาวยอดใหม ่(ซม.) เสน้ผา่ศูนยก์ลางของยอดใหม ่(มม.) 
จาํนวนใบต่อยอดใหม ่(ใบ) 

Colombard 82.50 a 12.99 a 2.30 9.10 a Chenin Blanc 82.50 a 11.71 a 2.24 7.63 ab Rondo 82.50 a 11.11 a 2.39 7.83 ab Shiraz 85.00 a 12.79 a 2.44 7.10 ab Cabernet Sauvignon 60.00 b 7.65 b 2.19 6.25 bc Sauvignon Blanc 57.50 b 9.45 ab 2.23 5.73 bc Portugieser 57.50 b 7.64 b 2.06 4.38 c  * * NS * หมายเหต ุ    NS    ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ       * คือ ตวัอกัษรต่างกนัในสดมภเ์ดียวกนัค่าเฉลียมีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (P≤0.05)   ในดา้นความกวา้งของใบพบว่าพนัธ์ุ Sauvignon Blanc มีค่าสูงทีสุด ในดา้นค่าความเขียวของใบพบว่า องุ่นพนัธ์ุ Chenin Blanc มีค่าความเขียวของใบสูงทีสุด ส่วนพนัธุ์ Sauvignon Blanc และ Portugieser มีค่าความเขียวของใบตาํทีสุด        ในดา้นความยาวของใบพบวา่มีค่าใกลเ้คียงกนั (ตารางที 2)     
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ตารางท ี2  การเปลียนแปลงความกวา้งของใบ ความยาวของใบ และค่าความเขียวของใบองุ่นหลงัการทดลอง พนัธ์องุ่น ความกวา้งของใบ (ซม.) ความยาวของใบ (ซม.) ค่าความเขียวของใบ (SPAD) Colombard 6.01 ab 6.38 33.63 b Chenin Blanc 6.07 ab 7.04 38.49 a Rondo 6.33 ab 7.19 36.34 ab Shiraz 6.21 ab 6.93 36.42 ab Cabernet Sauvignon 6.13 ab 6.44 33.05 b Sauvignon Blanc 7.15 a 7.31 31.70 c Portugieser 5.68 b 6.75 31.76 c F-test * NS * หมายเหต ุ    NS    ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ       * คือ ตวัอกัษรต่างกนัในสดมภเ์ดียวกนัค่าเฉลียมีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (P≤0.05)  ในดา้นอตัราการสังเคราะห์แสงของใบองุ่นหลงัการแตกช่อใบใหม่ พบวา่องุ่นพนัธุ์ Shiraz    Chenin blanc    Rondo และ Colombard มีค่าอตัราการแลกเปลียนก๊าซ CO2  การนําก๊าซผ่านของปากใบ และการคายนาํสูงกว่าสายพนัธุ์ Sauvignon Blanc  Cabernet Sauvignon และ Portugieser  (ตารางที 3) ตารางท ี3  อตัราการสงัเคราะห์แสงของใบหลงัการแตกยอดใหม่ขององุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 2559  พนัธ์องุ่น การแลกเปลียนก๊าซ CO2 (µ mol m-2s-1) การนาํก๊าซผา่นของปากใบ (m mol m-2s-1) 
การคายนาํ (m mol m-2s-1) 

Colombard Chenin Blanc Rondo Shiraz Cabernet Sauvignon Sauvignon Blanc Portugieser 

7.76 a 7.99 a 7.75 a 9.44 a 4.50 b 4.62 b 4.20 b 

0.34 bc 0.49 b 0.39 bc 0.66 a 0.27 c 0.29 c 0.22 c 

5.90 bc 6.69 b 6.08 bc 6.98 a 4.31c 4.75 c 4.44 c F-test * * * หมายเหต ุ    NS    ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ       * คือ ตวัอกัษรต่างกนัในสดมภเ์ดียวกนัค่าเฉลียมีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (P≤0.05)  การทดลองสายพนัธ์ุองุ่นทาํไวน์ในพืนทีจงัหวดัลาํปางพบวา่ยอดพนัธุ์องุ่นมีการเจริญเติบโตทีแตกต่างกนัโดยองุ่นสายพนัธุ์ Colombard มีการเจริญเติบโตในดา้นความยาวของเถาและจาํนวนใบสูงทีสุด สายพนัธ์ุ Chenin Blanc มีการเจริญเติบโตในดา้นเสน้ผา่นศูนยก์ลางลาํตน้และ ความเขียวของใบสูงทีสุด ส่วน พนัธุ์ Sauvignon Blanc มีความกวา้งของใบมากทีสุด ส่วนพนัธ์ุ Chenin Blanc  Rondo Colombard และ Shiraz มีเส้นผ่านศูนยก์ลางลาํตน้และความยาวของยอดใหม่สูงทีสุด แต่ในการทดลองปีแรกพบว่า Sauvignon Blanc  มีการเจริญเติบโตในดา้นความยาวเถามากกว่าพนัธ์ุอืนๆ และพนัธ์ุ Shiraz มีการเจริญของช่อใบใหม่มากกว่าพนัธุ์อืนๆ (ชิติ, 2559) ในขณะทีการเปลียนแปลงอตัราการสังเคราะห์แสงนันพนัธ์ุ Shiraz  Rondo Colombard และ Chenin Blanc มีอตัราการแลกเปลียนก๊าซ CO2 การนาํก๊าซผา่นของปากใบและการคายนาํสูงกวา่พนัธ์ุอืนๆ ในการทดลองพนัธุ์ทีมีการเจริญเติบโตทีดีในปีที 2 ไดแ้ก่ Shiraz  Rondo Colombard และ Chenin Blanc ซึงการเจริญเติบโตมี
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ผลจากการปรับตวัหรือมีความทนต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆ ได ้โดยการคดัเลือกพนัธุ์ทีมีความทนต่อสภาพแวดลอ้มไดดี้ทาํให้ไดส้ายพนัธ์ุมีเหมาะสมในการผลิตองุ่นทาํไวน์ในพืนทีและเป็นส่วนสําคญัในการคดัเลือกสายพนัธุ์องุ่น องุ่นในแต่ละสายพนัธุ์มีความตา้นทานต่อสภาพแวดลอ้มและโรคพืชแตกต่างกนั (Mullins et al., 1992) ในการทดลองในครังนีทาํใหส้ามารถคดัเลือกพนัธ์ุองุ่นทาํไวน์ทีสามารถปลูกในพน้ทีจงัหวดัลาํปางไดใ้นเบืองตน้ที 4 พนัธุ์ คือ Shiraz  Rondo Colombard และ Chenin Blanc ซึงจะตอ้งมีการศึกษาผลในดา้นการออกดอก ติดผลและคุณภาพผลผลิตต่อไป  สรุปผลการวจิัย การทดลองสายพนัธ์ุองุ่นทาํไวน์ ทาํการทดลองกบัองุ่น 7 สายพนัธ์ุพบวา่องุ่นพนัธ์ุ Chenin Blanc มีการเจริญเติบโตในดา้นเสน้ผา่นศูนยก์ลางลาํตน้และ ความเขียวของใบสูงทีสุด ส่วนพนัธุ์ Colombard มีการเจริญเติบโตในดา้นความยาวของเถาสูงทีสุดส่วนสายพนัธุ์ Sauvignon Blanc และ Portugieser มีค่าตาํทีสุด ส่วนพนัธ์ุ Chenin Blanc  Rondo Colombard และ Shiraz มีเส้นผ่านศูนยก์ลางลาํตน้และความยาวของยอดใหม่สูงทีสุด พนัธุ์ Colombard มีจาํนวนใบสูงทีสุด พนัธุ์ Sauvignon Blanc มีความกวา้งของใบมากทีสุด ส่วนพนัธุ์ Shiraz  Rondo Colombard และ Chenin Blanc อตัราการแลกเปลียนก๊าซ การนาํก๊าซผา่นของปากใบและการคายนาํสูงกวา่พนัธ์ุ Sauvignon Blanc Cabernet Sauvignon และ Portugieser  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและ Geisenheim Research Institute  ประเทศเยอรมนีทีสนบัสนุนการทดลองในครังนี  เอกสารอ้างองิ ชิติ ศรีตนทิพย,์  สันติ ช่างเจรจา, สัญชยั  พนัธโชติ  และ ชิษณุชา  จนัทร์มณีแสง. . การศึกษาการเจริญเติบโตของสายพนัธุ์องุ่นทาํไวน์ในพนืทีจงัหวดัลาํปาง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที  ฉบบัพิเศษ (I): M04/108-113. ชินพนัธ์  ธนารุจ. 2558. องุ่น เทคนิคการผลิตองุ่นเพือเพิมปริมาณคุณภาพผลผลิต. สาขาไมผ้ล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ.้ เชียงใหม่.74 หนา้. นันทกร  บุญเ กิด.  .  คู่มื อการสร้างสวนองุ่ น.พิมพ์ค รังที  .  สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ.สํานักงานวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา.  หนา้ วฒันา  สวรรยาธิปัติ. มปป. การปลูกองุ่น. สาํนกัส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 31 หนา้.  Galet, P. 1980. A Practical Ampelography Grapevine identification. 2nd eds. Unitied Kingdom by Cornell University Press. Ltd., London. Mullins, M.G., A. Bouquet and L.E. Williams. 1992. Biology of the grapevine. Cambridge: Cambridge University Press.   Shabana, H., D. Benjaimin and S. Mohammed. 1981. Pattern of growth and development in date palm fruit. Date Plant. J . 1(1): 32-42.        
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ประสิทธิภาพของฮอร์โมนชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพนัธ์ุ กข  Hormanes Efficiency On Growth and Yield Of Rice RD 43 Var iety  สุจิตรา เรืองเดชาววิฒัน์ *  พรวภิา  สะนะวงศ์  และ สาลิณี  ฤทธิรอน   Sujitra Ruengdechawiwat1*Pornwipa Sanawong2 and Chutharat Aimkham2  บทคัดย่อ   ศึกษาประสิทธิภาพฮอร์โมนชีวภาพต่อการผลิตขา้วพนัธุ์ กข   โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ประกอบดว้ย 4 สิงทดลอง จาํนวน 4 ซาํ ไดแ้ก่ สิงทดลองที 1 ไม่ใส่ฮอร์โมน, สิงทดลองที 2 หลงัปลูก  วนั ใส่ฮอร์โมนสูตรหน่อกลว้ย, สิงทดลองที 3 ใส่ฮอร์โมนสูตรนมสด และสิงทดลองที 4 ใส่ฮอร์โมนสูตรไข่ โดยทาํการทดลอง ณ แปลงทดลอง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตงัแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 256  พบวา่คุณภาพทางเคมีของฮอร์โมนสูตรนมสด และสูตรไข่ มีปริมาณไนโตรเจนรวมและปริมาณโพแทสเซียมรวม (0.32 - 0.35 เปอร์เซ็นต ์ และ 0.28 – 0.30 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั) สูงกวา่ฮอร์โมนสูตรหน่อกลว้ย และพบวา่ฮอร์โมนสูตรไข่ มีปริมาณฟอสเฟตรวม สูงสุด .  เปอร์เซ็นต ์เมือนาํมาทดลองปลูกขา้วพนัธุ์ กข  แต่พบวา่เมลด็ขา้วทีไดจ้ากการปลูกดว้ยฮอร์โมนหน่อกลว้ย มีคุณภาพปริมาณไนโตรเจนรวม โพแทสเซียมรวม และฟอสเฟตรวมสูงสุด เท่ากบั . , 0.15 และ .  เปอร์เซนต ์ตามลาํดบั ทงันีอาจเนืองจากปัจจยัหลายอยา่งเช่น โครงสร้างโมเลกุลหรือเกิดจากการเกาะกนัของโมเลกุลภายในทาํใหย้ากผลต่อการดูดซึมไปใช้ในการเพาะปลูก ดา้นการเจริญเติบโตและผลผลิตในช่วงระยะเวลาการปักดาํ ตงัแต่อาย ุ -  วนั พบวา่สิงทดลองที 4 (ฮอร์โมนสูตรไข่) ใหผ้ลผลิตจาํนวนรวงต่อกอ และผลผลิตต่อไร่ สูงสุด เท่ากบั 13.65 เมล็ด และ .  กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะทีสิงทดลองที  (ฮอร์โมนสูตรหน่อกลว้ย) ใหค้่าเฉลียจาํนวนเมล็ดต่อรวงสูงสุด เท่ากบั 120.40 เมล็ดต่อรวง เมือนาํมาวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติทีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่ฮอร์โมนสูตรหน่อกลว้ยและสูตรไข่มีศกัยภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตขา้วพนัธุ์ กข       คาํสําคญั : ขา้วพนัธุ์ กข. , ฮอร์โมน, การเจริญเตบิโต, ผลผลิต      สาขาวิทยาศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พษิณุโลก ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  1 Science Majors, Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok, Ban Krang, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok Province 65000, Thailand  สาขาพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  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 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : sujitra5000@gmail.com 
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ABSTRACT   A study on hormone effectiveness on rice RD 43 variety production.  The experiment was set as randomized complete block design (RCBD) with 4 treatments and 4 replications; treatment 1 (T1) was no use manure,  treatment 2 (T2) was after grow 15 days put banana shoot hormone, treatment 3 ( T3)  was put milk hormone and treatment 4 ( T4)  was put eggs hormone.  The experiment was on the filed of Plant Science Field, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok in between June 2016 to November 2016.  The results showed that chemical properties of the milk formula hormone and the eggs formula hormone gave higher total nitrogen content and total potassium (K2O) content (0.32 - 0.35 % and 0.28 – 0.30 % respectively) than the banana shoot formula hormone. The eggs formula hormone gave highest total phosphorous (P2O5) content 0.23 %.  Under experimental conditions, it was found that the obtained grain from the banana shoot formula hormone had highest quality of total nitrogen content, total potassium content and total phosphorous (P2O5) 1.09, 0.15 and 1.15 % respectively.    This could possibly be due to the structure or molecular aggregation occur on adsorption in rice growth.   During plant for 14 –  117  days, treatment 4 ( treated with the eggs formula hormone)  had highest the number of tillers and yield at 13. 65 and 288. 81 kg per rai.  While as treatment 2 (treated with the banana shoot formula hormone) had highest average the number of grains per panicle at 120.40, and were significantly different (P>0.05).  We can be concluded that the using the banana shoot and the eggs formula hormone had efficiency on growth and yield potential of rice RD 43 variety.  Keyword: Rice RD 43 variety, Hormone, Growth, Yield  บทนํา ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลิตข้าวได้เป็นอันดับ 6 ของโลกรองจากจีน อินเดีย อินโดนีเซีย                           บังคลาเทศ และเวียดนาม มีพืนทีปลูกขา้วนาปีประมาณ  57 ลา้น ไร่  พืนทีปลูกขา้วของประเทศไทยมีพืนทีอยู่ในเขตชลประทานทีเหมาะสมต่อการทาํนาเพียงร้อยละ 24 ของพืนทีการทาํนา ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจทีมีความสาํคญัมาก เนืองจากเป็นพชืทีใชเ้ป็นอาหารหลกัของคนในประเทศ ปัจจุบนันกัปรับปรุงพนัธุ์ขา้วยงัสามารถปรับปรุงพนัธ์ุขา้วเพือใหไ้ดข้า้วสายพนัธุ์ใหม่ๆ เพอืใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคส่งผลใหปั้จจุบนัมีขา้วในประเทศไทยเกิดขึนมาหลายชนิด สามารถส่งออกไปต่างประเทศทีสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศการเพาะปลูกขา้วขึนกบัความเหมาะสมต่อสภาพพนืทีและภูมิอากาศทีได้ทาํการเพาะปลูก เช่นเดียวกบัขา้วพนัธุ์ กข.43 เป็นขา้วทีไม่ไวต่อช่วงแสงเกิดจากการผสมเดียวระหว่างพนัธ์ุขา้วเจา้หอมสุพรรณบุรี และพนัธุ์สุพรรณบุรี 1 ซึงมีลกัษณะทีคลา้ยคลึงกบัขา้วหอมมะลิ 105 โดยทีมีคุณภาพของเมล็ดทางการหุงตม้รับประทานดี ข้าวสุกนุ่มเหนียว มีกลินหอมอ่อน  เหมาะต่อการเพาะปลูกในพืนทีภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง  เนืองมาจากปัจจุบนัเกษตรกรไดมี้การใชส้ารเคมีในการเกษตรมากเพราะเห็นผลเร็ว ทาํให้เกิดการตกคา้งของสารพิษส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคและตวัเกษตรกรเอง กระบวนการผลิตจึงเป็นสิงสําคญัสําหรับเกษตรกร ซึงตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและสุขภาพ จึงตอ้งมีการเปลียนแนวคิดมาทาํการเกษตรธรรมชาติ ซึงในการทาํนานนัมกันิยมใช้ปุ๋ ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ ยชีวภาพ นาํหมกัชีวภาพ และฮอร์โมนชีวภาพ โดยฮอร์โมนชีวภาพเป็นทางเลือกหนึงทีเกษตรกรสามารถนํามาใช้ในการเพาะปลูก เพือช่วยเพิมคุณภาพผลผลิต และยงัเป็นการนาํวสัดุต่างๆ ทีมีอยู่ในพืนทีมาทาํให้เกิด
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ประโยชน์ ดงันนังานวิจยันีจึงมุ่งเนน้ในการใชฮ้อร์โมนชีวภาพในการเพาะปลูกขา้วพนัธ์ุ กข.43 เพือลดการใชส้ารพิษไดผ้ลผลิตทีมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ตลอดจนเป็นแนวทางมุ่งสู่เกษตรอินทรียต์่อไป   วธิีดําเนินการวิจัย การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design (RCBD)) จาํนวน 4 ซาํ ประกอบดว้ย 4 สิงทดลอง ไดแ้ก่ สิงทดลองที 1 ไมใ่ส่ฮอร์โมน (ควบคุม) สิงทดลองที 2 คือ หลงัปลูก  วนั ใส่ฮอร์โมนสูตรหน่อกลว้ย, สิงทดลองที 3 ใส่ฮอร์โมนสูตรนมสด และสิงทดลองที 4 ใส่ฮอร์โมนสูตรไข่ โดยดาํเนินทดลองระหวา่งเดือนกรกฎาคม  ถึงเดือนพฤศจิกายน 256   ณ แปลงทดลอง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  การเตรียมฮอร์โมนชีวภาพ - ฮอร์โมนสูตรหน่อกล้วย สับหน่อกลว้ย (3 กิโลกรัม) ให้ละเอียด เติมกากนาํตาล (1 ลิตร) และสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ใส่ลงในถงั แลว้คนให้เขา้กนั หมกัแบบปิดภาชนะ นาน 10 วนั กรองเอาเฉพาะของเหลวไปใชใ้นการเพาะปลูกขา้ว - ฮอร์โมนสูตรนมสด ใส่นมสด (5 กิโลกรัม) ลงในกากนาํตาล (5 กิโลกรัม) นมเปรียว และแป้งขา้วหมาก 1 ลูกใส่ลงในถงั แลว้คนใหเ้ขา้กนั หมกัแบบปิดภาชนะ นาน 10 วนั กรองเอาเฉพาะของเหลวไปใชใ้นการเพาะปลูกขา้ว - ฮอร์โมนสูตรไข่ ใส่ไข่ไก่ (5 กิโลกรัม) ลงในกากนาํตาล (5 กิโลกรัม) นมเปรียว และแป้งขา้วหมาก 4 ลูกใส่ลงในถงั แลว้คนใหเ้ขา้กนั หมกัแบบปิดภาชนะ นาน 10 วนั กรองเอาเฉพาะของเหลวไปใชใ้นการเพาะปลูกขา้ว การปลูกข้าวและการดูแลรักษา  เตรียมตน้กลา้โดยเพาะจากขา้วพนัธุ์ กข.43 ในถาดเพาะกลา้ นาน 15 วนั หลงัจากนนัยา้ยตน้กลา้มาปลูกโดยวธีิการปักดาํ หลงัจากนนั 1 สัปดาห์ จึงเริมใส่สิงทดลองแต่ละสิงทดลอง การเก็บตวัอย่างและเกบ็ข้อมูล เก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตเมือขา้วมีอาย ุ30 วนั โดยวดัความสูงของตน้ นบัจาํนวนรวงต่อกอ และจาํนวนการแตกกอของขา้วในทุกๆ 15 วนั เก็บเกียวผลผลิตขา้วเมืออาย ุ117 วนั นบัจาํนวนเมล็ดต่อรวง  นาํหนกัเมล็ดต่อรวง  และผลผลิตต่อไร่  วเิคราะห์ลักษณะทางเคมขีองฮอร์โมน และเมลด็ข้าว เก็บตวัอยา่งของฮอร์โมนทีเตรียมสาํหรับเพาะปลูกขา้วพนัธุ์ กข 43 และเมลด็ขา้วทีไดห้ลงัการเก็บเกียวมาวเิคราะห์เพือหาค่าปริมาณไนโตรเจนทงัหมด, ปริมาณฟอสฟอรัสทงัหมด (P2O5) และปริมาณโพแทสเซียมทงัหมด (K2O)  การวิเคราะห์ข้อมูล  นาํมาวเิคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance) และหาความแตกต่างของค่าเฉลีย โดยวธีิ Duncan’s new Multiple Range Test (DMRT)  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย ผลการวเิคราะหคุ์ณภาพทางเคมีของฮอร์โมนชีวภาพ (ตารางที 1) พบวา่ฮอร์โมนสูตรนมสดมีปริมาณไนโตรเจนและปริมาณโพแทสเซียม (%K2O) สูงสุด คือ 0.35 และ 0.30 เปอร์เซ็นต ์ ตามลาํดบัในขณะทีฮอร์โมนไข่มีปริมาณฟอสเฟตทงัหมด (%P2O5) สูงสุดที 0.23 เปอร์เซ็นต ์และพบวา่จากกระบวนการหมกัในการเตรียมฮอร์โมนชีวภาพจะทาํใหเ้กิดสภาพ
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กรดเกิดขนึเนืองจากการยอ่ยสลายของสารอินทรียท์าํใหค้่า pH มีคา่ตาํ สาํหรับค่าการนาํไฟฟ้าพบวา่อยูร่ะหวา่ง 8-14 µm/cm ซึงบ่งชีใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพการดูดซึมแร่ธาตุอาหารของพชืในฮอร์โมนนนัๆ  ตารางท ี1  ผลการวเิคราะห์คุณภาพทางเคมีของฮอร์โมนชีวภาพ 
พารามิเตอร์ คุณภาพทางเคมีของฮอร์โมนชีวภาพ ฮอร์โมนหน่อกลว้ย ฮอร์โมนนมสด ฮอร์โมนไข ่ปริมาณไนโตรเจนทงัหมด (N) (%) 0.05 ± 0.00 0.35 ± 0.01 0.32 ± 0.01 ปริมาณฟอสฟอรัสทงัหมด (P2O5) (%) 0.002 ± 0.00 0.07 ± 0.03 0.23 ± 0.01 ปริมาณโพแทสเซียมทงัหมด (K2O) (%) 0.22 ± 0.04 0.30 ± 0.01 0.28 ± 0.02 ความเป็นกรดด่าง (pH) 3.73 3.34 4.00 ค่าการนาํไฟฟ้า (EC) (µm/cm) 13.68 8.22 11.02 หมายเหตุ : ขอ้มูลนีไดจ้ากค่าเฉลียจากตวัอยา่ง ± ค่าการแปรปรวน (SD) ตารางท ี2  ค่าเฉลียการแตกกอ (กอ) และความสูงของลาํตน้ (เซนตเิมตร) ในช่วงหลงัปักดาํของขา้วพนัธ์ุ กข 43 สิงทดลอง จาํนวนการแตกกอ (กอ) หลงัการปักดาํ (วนั) ความสูงของลาํตน้ (เซนติเมตร) หลงัการปักดาํ (วนั) 30 45 60 30 45 60 ไม่ใส่ฮอร์โมน 1.80 ± 0.49 6.05 ± 1.19 12.47 ± 1.10 33.73 ± 1.64 47.63 ± 1.81 70.57 ± 0.66 

ฮอร์โมนหน่อกลว้ย 1.80 ± 0.20 6.12 ± 1.64 14.17 ± 0.64 33.25 ± 2.03 47.69 ± 2.27 73.11 ± 3.91 
ฮอร์โมน นมสด 1.90 ± 0.42 6.27 ± 0.99 13.85 ± 1.39 34.19 ± 2.11 50.68 ± 2.92 72.65 ± 1.32 
ฮอร์โมนไข ่ 1.82 ± 0.45 5.92 ± 1.20 13.35 ± 1.22 31.43 ± 3.47 45.56 ± 1.78 70.45 ± 2.74 ค่าเฉลีย C.V. % 1.83 12.15 6.09 6.21 13.46 8.93 33.15 6.80 47.87 5.06 71.69 3.19 หมายเหตุ : ขอ้มูลนีไดจ้ากค่าเฉลียจากตวัอยา่ง ± ค่าการแปรปรวน (SD) ตารางที 2 แสดงค่าเฉลียการแตกกอและความสูงของลาํตน้ขา้วพนัธุ์ กข 43 หลงัการปักดาํ 30 45 และ 60 วนั พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) การทดสอบดว้ยฮอร์โมนทุกสูตรใหจ้าํนวนการแตกกอสูงกวา่เมือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (ไม่ใส่ฮอร์โมน) โดยการทดสอบดว้ยฮอร์โมนสูตรหน่อกลว้ยและนมสดมีแนวโนม้การแตกกอ และความสูงของลาํตน้ เท่ากบั 14 กอ และ 73 เซนติเมตร ตามลาํดบัหลงัช่วงระยะเวลาการปักดาํ 60 วนั  ตารางที 3 แสดงถึงค่าเฉลียขององคป์ระกอบผลผลิตของขา้วพนัธุ์ กข 43 พบวา่การใชฮ้อร์โมนชีวภาพสามารถช่วยใหไ้ด้ผลผลิตประมาณ 232 – 288 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกวา่เมือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (ไมใ่ส่ฮอร์โมน) และพบวา่ฮอร์โมนสูตรหน่อกลว้ย ใหค้วามยาวรวงและจาํนวนเมล็ดต่อรวงสูงสุด เท่ากบั 25.97 เซนติเมตร และ 120.40 เมลด็ต่อรวง      
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ตารางท ี3  จาํนวนรวงต่อกอ ความยาวรวง เมล็ดต่อรวง และผลผลิตของขา้วพนัธ์ุ กข 43 สิงทดลอง จํานวนรวงต่อกอ(เซนติเมตร) ความยาวรวง(เซนติเมตร) เมล็ดต่อรวง ผลผลิตต่อไร่ 
ไม่ใส่ฮอร์โมน 14.20 ± 2.61 24.85 ± 1.10 103.03 ± 9.84 200.22 ± 2.24 ฮอร์โมนหน่อกลว้ย 12.97 ± 1.14  25.97 ± 1.06 120.40 ± 14.42 232.17 ± 2.80 ฮอร์โมนนมสด 13.65 ± 1.61 25.88 ± 0.17 113.88 ± 10.01 244.16 ± 6.32 ฮอร์โมนไข ่ 13.67 ± 1.19 25.73 ± 1.13 112.03 ± 11.61 288.81 ± 9.15 ค่าเฉลีย C.V. % 13.62 8.54 25.61 4.58 112.33 12.48 241.34 21.81 หมายเหตุ : ขอ้มูลนีไดจ้ากค่าเฉลียจากตวัอยา่ง ± ค่าการแปรปรวน (SD) ตารางท ี4  ผลการวเิคราะห์คุณสมบติัทางเคมีของเมลด็ขา้วพนัธ์ุ กข 43  พารามิเตอร์ คุณสมบติัทางเคมีของเมลด็ขา้วพนัธุ์ กข.43 ไม่ใส่ฮอร์โมน ฮอร์โมนหน่อกลว้ย ฮอร์โมนนมสด ฮอร์โมนไข ่ปริมาณไนโตรเจนทงัหมด (%N) 0.96 ± 0.16 1.09 ± 0.27 1.07 ± 0.35 0.94 ± 0.06 

ปริมาณฟอสฟอรัสทงัหมด (%P2O5) 1.12 ± 0.09 1.15 ± 0.03 1.11 ± 0.10 1.10 ± 0.10 
ปริมาณโพแทสเซียมทงัหมด (%K2O) 0.14 ± 0.01 0.15 ± 0.00 0.15 ± 0.01 0.14 ± 0.01 

หมายเหตุ : ขอ้มูลนีไดจ้ากค่าเฉลียจากตวัอยา่ง ± ค่าการแปรปรวน (SD) ตารางที 4 แสดงถึงองคป์ระกอบทางเคมีของเมล็ดขา้วพนัธ์ุ กข 43 ทีไดห้ลงัการเก็บเกียว พบวา่เมล็ดขา้วพนัธุ์ กข 43 ทีไดจ้ากการใชฮ้อร์โมนสูตรหน่อกลว้ยมีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมสูงสุด เท่ากบั . , 1.15 และ 0.15 เปอร์เซนต ์ตามลาํดบั ซึงต่างจากขอ้มูลในตารางที 1 ผลคุณภาพทางเคมีของฮอร์โมนทีใชใ้นการทดลอง พบวา่ฮอร์โมนสูตรนมสดและฮอร์โมนสูตรไข่มีคุณภาพปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูงกว่าฮอร์โมนสูตรหน่อกลว้ย                    แต่จากตารางที 4 เมล็ดขา้วพนัธุ์ กข 43 ทีไดห้ลงัการเพาะปลูกของฮอร์โมนสูตรหน่อกลว้ยกลบัให้คุณภาพทางเคมีสูงสุด             อาจเนืองจากปัจจยัทางดา้นโครงสร้างโมเลกุล หรือเกิดจากการเกาะกนัของโมเลกุลภายในฮอร์โมนทีใชท้าํให้ส่งผลผลต่อการดูดซึมแร่ธาตุไปใชใ้นการเจริญเติบโตและคุณภาพทางเคมีของผลผลิต  สรุปผลการวจิัย ฮอร์โมนชีวภาพสามารถใชใ้นการผลิตขา้วพนัธุ์ กข  ไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิงฮอร์โมนสูตรหน่อกลว้ย ซึงจากผลการศึกษาพบวา่เมล็ดขา้วทีไดจ้ากการใชฮ้อร์โมนหน่อกลว้ยในการเพาะปลูกขา้ว จะให้ปริมาณไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสเฟตรวมสูงสุด เท่ากบั . , 0.15 และ .  เปอร์เซนต ์ตามลาํดบั และพบวา่การใชฮ้อร์โมนไข่ จะช่วยเสริมดา้นการเจริญเติบโตและผลผลิตในช่วงระยะเวลาการปักดาํ ตงัแต่อาย ุ -  วนั ใหผ้ลผลิตจาํนวนรวงต่อกอ และผลผลิตต่อไร่ สูงสุด เท่ากบั 13.65 เมล็ด และ .  กิโลกรัมต่อไร่ ทีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05)  
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กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก  ทีใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมการเสนองานวจิยัในครังนี และขอขอบคุณผูที้มีส่วนเกียวขอ้งทุกท่าน ทีทาํใหง้านวจิยันี สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  เอกสารอ้างองิ มนทนา รุจิระศกัดิ, พรศิลป์ สีเผือก และพิทยา เกิดนุ่น. 2556. การเพมิคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ขา้วโดยใชน้าํหมกัรกหม ูและนาํสม้ควนัไม.้ วารสารวชิาการและวจิยั มทร.พระนคร ฉบบัพเิศษ การประชุมวชิาการมหาวทิยาลัย เทคโนโลยรีาชมงคล ครังท ี5 : 134-142. วพิรพรรณ์ เนืองเมก็ และ เฉลิมชยั แพะคาํ. 2012. ผลของเชือจุลินทรียท์อ้งถินในการผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพเพอืเพมิ การเจริญเติบโตและตา้นทานการเกิดโรคใบไหมข้องขา้ว. วารสารนเศวรพะเยา 5 (2): 136-140.  Apiwat T. 2015. Pesticides used in Thailand and toxic effects to human health. Medical Research Archives  3: 1-8. Apiwat I. et al. 2016. Comparison on Quality of Rice var. Khao Dawk Mali 105 Planted by Using Chemical and  Organic Fertilizers in Surin Province. Journal of science and technology 24 (5): 767-769.  Boonhong C. et al. 2016. Physical and Chemical Grain Qualities of Thammasat Aromatic Rice Variety. Thai  Journal of Science and Technology 5 (1): 37-41. Ganghua L 2009. Comparison of yield components and plant type characteristics of high-yield rice between  Taoyuan, a ‘special eco-site’ and Nanjing, China. Field Crops Research 112:  214–221.  Nisit K. 2008. Role of Fermented Bio-extracts Produced by Farmers on Growth, Yield and Nutrient Contents in  Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) in Northeast Thailand. Biological Agr iculture & Hor ticulture  25 (4): 353-368. Phakpen P. et al. 2017. Effect of High Quality Organic Fertilizer on Production of Suphan Buri 1 Rice. J ournal   of science and technology 25 (2): 248-257.  Renoo T. 2013. Effect of fertilizers application on growth and yield of some vegetable crops. Prawarun Agr icultural J ournal 10 (1): 19-27. Saowapa C. 2011. Study the Processing and Quality of Liquid Fertilizer of Swine Manure Fermentation for  Organic Agriculture, Tambon Kongtool, Amphor Nongphai, Phetchabun Province. Phetchabun  Rajabhat University 4:  11-17. Tekle Y. 2014. Determination of optimum seed rate for productivity of rice (Oryza Sativa L.), at Woito, Southern   Ethiopia. Agriculture, Forestry and Fisheries 3(3): 199-202. Thanaporn K. et al. 2016. Effect of Bio-Extract on Growth and Flower Yield in Jasmine (Jasminum sambac (L.)  Ait.). Thai Agr icultural Research Journal 32 (2): 129-138.     
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ดัชนีเก็บเกียวและผลผลิตเนือในเมล็ดปาล์มหางกระรอกเพือการบริโภคทดแทนตาว Harvesting Index and  the J elly like Seed Yield of Foxtail Palm Seed for  Substitution of Sugar  Palm  ศีลศิริ  สง่าจิตร1* และประเทือง  สง่าจิตร1 Seensiri Sangajit1*  and Prataung Sangajit1  บทคัดย่อ   งานวิจยัมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาดัชนีเก็บเกียวและผลผลิตเมล็ดปาล์มหางกระรอกทดแทนตาวทีมีปริมาณลดนอ้ยลง ณ ตาํบลบา้นกร่าง จงัหวดัพิษณุโลก ระหวา่งเดือนมกราคม 2558-พฤษภาคม  2559  โดยคดัเลือกปาล์มหางกระรอกทีมีอายตุน้ตาํกวา่ 15  ปีและตน้อายมุากกวา่ 15 ปี จาํนวน 5 ซาํ ผลการศึกษาพบวา่พฒันาการของผลปาลม์หางกระรอกในตน้ทีมีอายตุาํกว่า   ปี และมากกวา่  ปี  มีจาํนวนช่อดอก ระยะเวลาแทงช่อดอก ระยะเวลาดอกบาน ระยะเวลาติดผลถึงเก็บเกียว ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติที P>0.05โดยมี จาํนวนช่อดอก 5.80+1.93 ทะลายต่อตน้ต่อปี ระยะเวลาแทงช่อดอกเฉลีย 183.50 +3.66  วนั ระยะเวลาบานของดอกเฉลีย 96.50 +1.43 วนั ระยะเวลาติดผลถึงเก็บเกียวเฉลีย 122.50 +4.95  วนั  ดชันีการเก็บเกียวทีเหมาะสมต่อผลปาลม์เพอืการบริโภคเนือในมีอาย ุ17-18 สปัดาห์หลงัการติดผล โดยพจิารณาลกัษณะภายนอกจากผลมีสีเขียวเขม้เงา จุกผลทีพฒันาจากกลีบเลียงมีขอบเป็นวงสีขาวกวา้ง 2-3 มิลลิเมตร ในตน้ทีมีอายุมากกว่า 15 ปีให้จาํนวนผล นาํหนกัเนือใน สูงกวา่ตน้ทีมีอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี  ใหจ้าํนวนผล 947.40 ผล  นาํหนกัเนือใน 1.64+1.40 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี  โดยมีเปอร์เซ็นต์ผลทีให้เนือใน 24.87 เปอร์เซ็นต ์ ในตน้ทีมีอายุตาํกว่า 15 ปี ให้นาํหนักเนือในเฉลีย  0.46+0.30  กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี  เปอร์เซ็นตผ์ลทีใหเ้นือใน 73.13 เปอร์เซ็นต ์ ซึงปาลม์หางกระรอกยงัใหผ้ลผลิตตาํกวา่ตาว   คาํสําคญั : ปาลม์หางกระรอก,  ตาว, ดชันีเก็บเกียว, ผลผลิตเนือในเมล็ดปาลม์หางกระรอก            สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตาํบลบา้นกร่าง. อาํเภอเมืองจงัหวดัพิษณุโลก  65000 1 Department of  Plant Science, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok Campus, Sub-district Bankrang, District Muang, Phitsanulok Province 65000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : seensiri@yahoo.com 
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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  บทนํา ชิด หรือตาว หรือต๋าว (sugar palm, black sugar palm, gomuti palm ) มีชือวทิยาศาสตร์วา่ Arenga pinnata (Wurmb) Merrill เป็นปาลม์ชนิดหนึงทีมีถินกาํเนิดในประเทศไทย และมาเลเซีย เป็นพืชทีอยูใ่นวงศ ์(Family) Arecaceae   (ปิยะ, 2541)  การเรียกชือผลของชิด เรียกวา่ ลูกชิด (กาญจนบุรี) หรือลูกตาว (อุตรดิตถ์) หรือลูกต๋าว (น่าน) (อนุชา, 2541) ตาวเป็นพืชใบเลียงเดียว (monocotyledon)   ลาํตน้ไม่มีกิงก้านแขนงออกมาดา้นขา้ง  เป็น monocarpic plant  เมือเกิดดอกผลแลว้ ตน้ก็จะตายลงทนัทีทีเมล็ดของตาวในทะลายสุดทา้ยแก่หมดแลว้ ประเทศไทยบริโภคตาวมานาน โดยบริโภคเป็นของหวานซึงนาํผลมาเชือม ความตอ้งการของผูบ้ริโภคตาวมีมากขึนอยา่งต่อเนือง  แต่เนืองจากตาวแต่ละตน้ตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ 10  ปี จึงจะออกดอก ดงันนัจึงไม่คุม้ค่าในการทาํสวนตาว จึงเป็นเหตุผลให้ตาวมีโอกาสทีจะสูญพนัธ์ุ และอีกเหตุผลหนึงเนืองจากชาวบา้นตอ้งออกไปเก็บตาวจากทุก ๆ ตน้เพือทาํลูกตาว จึงไม่เหลือให้ตาวมีโอกาสแก่และหล่นจากตน้ จนพฒันากลายไปเป็นตาวตน้ใหม่ได ้ ปัจจุบนั 70 เปอร์เซ็นตข์องลูกตาวทีบริโภคในประเทศ ถูกส่งมาจากประเทศลาวโดยมีพ่อคา้ชาวไทยรับลูกตาวดิบเป็นกระสอบและนาํมาแปรรูปเป็นลูกตาวเชือมในไทยแหล่งลูกตาวในไทยส่วนใหญ่มาจากจังหวดัน่าน  ซึงปัจจุบนัก็มีปริมาณนอ้ยลง  และอาจจะไม่มีในอนาคตเนืองจากไม่สามารถเพิมปริมาณและการบุกรุกป่าเพือทาํพืชอืนทีให้ผลตอบแทนดีกวา่  ในขณะทีปัจจุบนัปริมาณการปลูกปาลม์หางกระรอก (foxtail palm, Wodyetia bifurcate) เพือประดบัมีแพร่หลายมากขึนมีการเจริญเติบโตทีดีใหเ้มล็ดมากมาย  โดยพืชนีมีถินกาํเนิดในประเทศออสเตรเลีย มีลาํตน้สูงจากโคนถึงคอไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร   ใบแบบขนนกทีประกอบดว้ยใบย่อยแบบหางปลาจาํนวนมากมาย  คลา้ยหางกระรอก มีการเจริญเติบโตเตม็ทีเมืออายุ 12 ปี และเริมออกดอก ดอกมีทงัเพศผูแ้ละเพศเมีย โดยดอกตวัเมียเมือรับการผสมจะให้ผลทีใหญ่ รูปไข่สีเขียว                 
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เมือแก่จะเปลียนเป็นสีส้มแดง  ผลมีขนาดกวา้ง 3.81 เซนติเมตร ยาว 5.72 เซนติเมตร (Kauahi et al., 2009)  ในประเทศไทยอายทีุจะติดเมล็ดของ ปาลม์หางกระรอกนนัประมาณ 8-10 ปี หรือมีความสูงจากโคนถึงคอไม่นอ้ยกวา่ 3 เมตร ก็สามารถติดเมล็ดได ้ มีผูน้าํเมล็ดมาเป็นอาหารทีทานได ้ดว้ยการนาํมาเชือม ปรากฏว่าไดน้าํเชือมสีครามอ่อนๆ ทดลองชิมดูแลว้รสชาติคลา้ยๆ ลอนตาลอ่อน แต่อร่อยกว่า (จิตรใจ, 2543)   ดงันันหากมีการศึกษาการใชป้ระโยชน์จากเมล็ดปาล์มหางกระรอกนอกเหนือจากการเป็นไมป้ระดบัก็จะเป็นแนวทางในการเพิมแหล่งอาหารทดแทนตาวได้  และเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากปาลม์ประดบัทีมีอยา่งแพร่หลาย  วธิีดําเนินการวิจัย  ดาํเนินการศึกษาโดยคดัเลือกปาลม์หางกระรอกทีมีอายตุน้ตาํกวา่ 15  ปีและ ตน้ทีมีอายมุากกวา่ 15  ปี จาํนวน 5 ซาํ ศึกษาการเจริญเติบโตของผลและเมล็ด ทงัการเพมิขนาด ความกวา้งและ ความยาวผล และการเปลียนแปลงของเนือในเมล็ดทีเหมาะสมต่อการเก็บเกียวเพือบริโภค  โดยทาํการศึกษาระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน  ระยะเวลาบานของดอกทงัช่อ   ทาํการผูกป้ายดอกปาล์มหางกระรอกทสีมบูรณ์ ระยะดอกบานเตม็ท ี  เกบ็เกียวผลทุกสัปดาห์ ทีอายลุะ 10 ผลต่อซาํ  ผ่าผลเพอืศึกษาปริมาณเนือในเมลด็ โดยพิจารณาจากผลทีเหมาะต่อการเก็บเกียว  ตอ้งมีเนือในสีขาว เนือเตม็ ไม่แขง็ เปรียบเทียบกบัตาวสดหรือลอนตาล  ศึกษาผลผลิตเนือในเมล็ดปาลม์หางกระรอกเพือการบริโภค โดยเกบ็ขอ้มูลจาํนวนครังของการออกดอกในหนึงปี จาํนวนผลและนาํหนกัผลสดต่อทะลาย นาํหนกัเนือในเมล็ดต่อผล ผลผลิตเนือในเมลด็ต่อตน้ต่อปี  นาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เปรียบเทียบความแตกต่าง 2  กลุ่มดว้ยวธีิ Independent samples t-test   ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย การศึกษาพฒันาการของผลและเมล็ดปาล์มหางกระรอกเพือหาดชันีเก็บเกียว  โดยเก็บขอ้มูลระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน  ระยะเวลาบานของดอกทงัช่อ  ระยะเวลาติดผล-เก็บเกียว จาํนวนช่อดอกต่อตน้ต่อปี ขนาดผลหลงัติดผลในสปัดาห์ที 1-20  และพฒันาการของเนือในผลปาล์มหางกระรอก  ในต้นปาล์มหางกระรอกทีมีอายุตาํกว่า 15  ปีและ ตน้ทีมีอายุมากกวา่ 15  ปี ผลการศึกษาดงัแสดงในตารางที , 2 และภาพที 1 ตารางท ี   ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน  ระยะเวลาบานของดอกทงัช่อ  ระยะเวลาติดผล-เกบ็เกียว และจาํนวนช่อดอกต่อตน้    ต่อปีในตน้ทีมีอายตุาํกวา่ 15  ปีและมากกวา่ 15  ปี   ตน้อาย<ุ 15  ปี ตน้อาย>ุ 15 ปี    ค่าเฉลีย SD ค่าเฉลีย SD ค่าเฉลีย SD t-test ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน (วนั) 184.60 4.51 182.40 2.61 183.50 3.66 .945ns ระยะเวลาบานของดอกทงัช่อ (วนั) 96.20 1.30 96.80 1.64 96.50 1.43 .640ns ระยะเวลาติดผล-เก็บเกียว(วนั) 124.60 3.13 120.40 5.86 122.50 4.95 1.41ns จาํนวนช่อดอกต่อตน้ต่อปี 7.00 1.58 4.60 1.52 5.80 1.93 1.50* *  มีความแตกต่างทางสถิติที p≤0.05 โดยวธีิ Independent samples t-test จากตารางที 1 พบวา่ ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน ระยะเวลาดอกบานทงัช่อ ระยะเวลาติดผล-เก็บเกียว ในตน้ทีมีอายตุาํกว่า 15  ปีและ ตน้ทีมีอายมุากกวา่ 15  ปี ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติที p>0.05 โดยมี ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน 183.50 +3.66  วนั ระยะเวลาบานของดอกทงัช่อเฉลีย 96.50 +1.43 วนั ระยะเวลาติดผลถึงเก็บเกียวเฉลีย 122.50 +4.95  วนั  
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จาํนวนช่อดอกต่อตน้ต่อปีในตน้อายนุอ้ยกวา่ 15 ปี มีการออกดอก 7.00+1.58 ทะลายต่อตน้ต่อปี มากกวา่ตน้อายมุากเฉลียออกดอก 4.60+1.52 ทะลายต่อตน้ต่อปี โดยตน้อายนุอ้ยมีขนาดช่อดอกเล็กกวา่  ส่วนลูกชิดหรือตาวใหผ้ลช่วงอาย ุ15-20 ปี ส่วนใหญ่ให้ผลครังเดียว มากทีสุดไม่เกิน 4 ครัง (เกรียงไกรและคณะ,  2551)  ขนาดของผลปาลม์หางกระรอกผลการศึกษาดงัแสดงในตารางที 2 ตารางที 2  ความกวา้งและความยาวผลปาล์มหางกระรอก (เซนติเมตร) ระยะเวลาสัปดาห์ที 1-20 ในตน้ทีมีอายตุาํกว่า 15  ปี    และ ตน้ทีมีอายมุากกวา่ 15  ปี- 
สัปดาห์ที ตน้อาย<ุ 15  ปี ตน้อาย>ุ 15 ปี ความกวา้งเฉลีย ความยาวเฉลีย ความกวา้ง ความยาว ความกวา้ง ความยาว 1 0.70 1.50 0.93 1.66 0.81 1.75 2 0.93 1.90 0.93 1.66 0.93 1.78 3 1.00 2.00 1.26 2.16 1.13 2.08 4 1.33 2.50 1.43 2.50 1.33 2.50 5 1.50 3.00 1.50 2.66 1.5 2.83 6 1.63 2.56 1.56 3.00 1.59 2.78 7 2.00 3.50 2.00 3.33 2.00 3.41 8 2.00 3.50 2.10 3.33 2.05 3.41 9 2.23 3.56 2.33 3.50 2.28 3.53 10 2.50 4.03 2.43 4.10 2.46 4.06 11 2.53 4.50 2.46 4.50 2.49 4.50 12 2.66 5.00 2.66 5.00 2.66 5.00 13 2.73 5.00 3.06 5.00 2.89 5.00 14 3.03 5.16 3.16 5.16 3.09 5.16 15 3.04 5.16 3.16 5.16 3.10 5.16 16 3.04 5.33 3.16 5.23 3.10 5.28 17 3.04 5.33 3.16 5.23 3.10 5.28 18 3.13 5.33 3.16 5.23 3.15 5.28 19 3.30 5.33 3.43 5.23 3.37 5.28 20 3.30 5.33 3.43 5.33 3.37 5.33 จากตารางที 2 พบวา่ขนาดความกวา้งผลและความยาวผล อาย ุ20 สัปดาห์ ในตน้อายนุอ้ยกวา่และมากกวา่ 15 ปี            มีความกวา้งผล -3.30 และ 3.43 เซนติเมตร  ความยาวผล 5.33 เซนติเมตรตามลาํดบั  พฒันาการของเนือในผลปาลม์หางกระรอกหลงัติดผล 1-20 สัปดาห์ดงัแสดงในภาพที 1 
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จากภาพที 1 พบวา่พฒันาการของเนือในผลปาลม์หางกระรอกเริมมีเนือในผลตงัแต่สปัดาห์ที 10 โดยมีลกัษณะเป็นเนือวุน้ มีมากขึนตามลาํดบั จนมีเนือในเตม็ผลในช่วงสปัดาห์ที  17-18  ซึงส่วนของเนือในยงัคงมีสีใส เนืออ่อนสามารถบริโภคสดได้

คลา้ยลอนตาล  เป็นระยะทีเหมาะต่อการบริโภค หลงัสัปดาห์ที 18 เนือในเริมมีสีขาวขุ่นไม่ใส เมือผ่าดูพบว่าเป็นไตแข็ง           เมืออาย ุ20 สัปดาห์เนือในสีขาวขุ่นแข็ง เหนียว จากการศึกษาของอนุชา (2544) พบวา่การพฒันาการของผลตาว โดยเนือผลขณะทียงัอ่อนใชเ้วลา 12-18 เดือนระยะ (48-72 สัปดาห์) ผลอ่อนจนถึงระยะผลแก่ ประมาณ 30 เดือน นอกเหนือจากการใช้ระยะเวลาเป็นดชันีการเก็บเกียว   ส่วนทีสามารถสังเกตไดใ้นการเก็บเกียวคือผลมีสีเขียวเขม้เงา  ขนาดผลกวา้ง ประมาณ 3 

 อายผุล 1 สัปดาห์  อายผุล 2 สปัดาห์  อายผุล 3 สปัดาห์  อายผุล 4 สปัดาห์ 

 อายผุล 5 สปัดาห์  อายผุล 6 สปัดาห์  อายผุล 7 สปัดาห์  อายผุล 8 สปัดาห์ 

 อายผุล 9 สปัดาห์  อายผุล 10 สปัดาห์  อายผุล 11 สปัดาห์  อายผุล 12 สปัดาห์  

 อายผุล 13 สปัดาห์  อายผุล 14 สปัดาห์  อายผุล 15 สปัดาห์ 

 
   อายผุล 16 สปัดาห์ 

 อายผุล 17 สปัดาห์  อายผุล 18 สปัดาห์  อายผุล 19 สปัดาห์  อายผุล 20 สปัดาห์  ภาพท ี1  พฒันาการของเนือในผลปาลม์หางกระรอกอาย ุ1-20 สปัดาห์หลงัติดผล  
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เซนติเมตร  ความยาวผล 5 เซนติเมตร บริเวณหมวกทีครอบผลหรือส่วนทีเป็นกลีบเลียง  มีขอบสีขาว ดงัแสดงในภาพที 2  ซึงสีขาวนีเริมเกิดในระยะทีผลมีอายปุระมาณ 14-15 สัปดาห์ แต่ช่วงสัปดาห์ที  17-18  ขอบสีขาวจะมีความกวา้งประมาณ           2-3 มิลลิเมตร  อยา่งไรก็ตามตอ้งลองนาํผลบีบเนือใน   เพอืทดสอบก่อนการเก็บเกียว    อยา่งไรก็ตามนอกเหนือจากสีเนือใน  ความแน่นของเนือในแลว้   ส่วนความหวานของเนือในในแต่ละตน้ก็มีความแตกต่างกนั   ดงันนัในกรณีทีบริโภคสด อาจตอ้งมีการคดัจากตน้ทีใหค้วามหวาน         ภาพท ี2  จุดสงัเกตหรือดชันีการเก็บเกียวผลปาลม์หางกระรอกเพอืบริโภคเนือใน  ผลผลิตเนือในเมล็ดปาล์มหางกระรอก   จาํนวนผลและนาํหนักผลสดต่อทะลาย นาํหนกัเนือในเมล็ดต่อผล ผลผลิต (เนือในเมล็ด) ต่อปี ในตน้ปาลม์หางกระรอกอายตุาํกวา่ 15 ปี และตน้ทีมีอายมุากกวา่ 15 ปี  ผลการทดลองดงัแสดงในตารางที 3 ตารางท ี3  จาํนวนทะลาย ผลและปริมาณผลผลิตปาลม์หางกระรอก ในระยะเวลา 1 ปี ลกัษณะ ตน้อายนุอ้ยกวา่ 15 ปี ตน้อายมุากกวา่ 15 ปี ค่าเฉลีย SD t-test 
ค่าเฉลีย SD ค่าเฉลีย SD    นาํหนกัผลและทะลาย (กก.ต่อปี) 6.28 3.66 24.62 8.30 15.45 11.40 4.52* นาํหนกัผล (กก.ต่อปี) 3.62 2.46 19.20 6.45 11.41 9.41 5.70* นาํหนกัเนือใน (กก.ต่อตน้ต่อปี) 0.46 0.30 1.64 1.40 1.05 1.14 1.84* จาํนวนผล (ผลต่อตน้ต่อปี) 146.00  120.40 947.40 277.81 546.70 468.13 5.91* จาํนวนผลทีใหผ้ลผลิต (ผลต่อปี) 98.00 73.81 219.20 151.47 158.6 129.22 3.52* %จาํนวนผลทีใหผ้ลผลิต 73.13  24.87  49.00   นาํหนกัต่อผล (กรัม) 31.19 10.26 29.40 8.40 30.29 8.89 0.30ns หมายเหตุ ปีทีทาํการศึกษามีความแหง้แลง้ ฝนไม่ตกติดต่อกนั 7 เดือนและมีอุณหภูมิสูง *  มีความแตกต่างทางสถิติที p≤0.05 โดยวธีิ Independent samples t-test จากตารางที 3  พบวา่ปาลม์หางกระรอกทีตน้มีอายตุาํกว่า 15 ปี และตน้ทีมีอายมุากกวา่ 15 ปี มีจาํนวนผล นาํหนกัทะลาย  นาํหนกัผล นาํหนกัเนือใน มีความแตกต่างทางสถิติที p≤0.05 โดยปริมาณผลผลิตในตน้ทีมีอายมุากให้ผลผลิตสูงกวา่ตน้ทีมีอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี  ทงันาํหนกัผลผลิตและจาํนวนผลผลิต  โดยตน้ทีมีอายมุากกวา่ 15 ปี ให้นาํหนกัเนือในเฉลีย  1.64+1.40 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี  ทงันีหากคิดจาํนวนผลทีให้ผลผลิตต่อผลทีไดท้งัหมดพบว่ามีเปอร์เซ็นต์จาํนวนผลทีให้ผลผลิตเพียง 24.87 เปอร์เซ็นต ์ เปอร์เซ็นตน์าํหนกัเนือต่อนาํหนกัผลทีมีเนือใน 25.99 เปอร์เซ็นต ์ ในตน้ทีมีอายตุาํกวา่ 15 ปี 

หมวกหรือส่วนกลีบเลียงทีมีขอบสีขาว ซึงเป็นจุดสงัเกตหรือดชันีการเก็บเกียวเพือนาํส่วนเนือในบริโภค 
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ใหน้าํหนกัเนือในเฉลีย  0.46+0.30  กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี  จาํนวนผลทีใหผ้ลผลิตต่อผลทีไดท้งัหมดพบวา่มีเปอร์เซ็นตจ์าํนวนผลทีใหผ้ลผลิต 73.17 เปอร์เซ็นต ์ เปอร์เซ็นตน์าํหนกัเนือต่อนาํหนกัผลทีมีเนือใน 18.23 เปอร์เซ็นต ์ เปอร์เซ็นตจ์าํนวนผลทีให้ผลผลิตในตน้ทีมีอายตุาํกว่า 15 ปีมีค่าสูง เป็นเพราะมีผลติดปริมาณนอ้ยและมีผลเสียนอ้ย  จึงให้เปอร์เซ็นตที์สูงกวา่  ซึงหากมีสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมอาจให้ผลผลิตสูงขึน เมือเทียบกบัตาวทีปลูกจะให้ผลผลิตเมือตน้มีอายมุากกว่า 10 ปี  ในหนึงตน้สามารถให้ผลผลิตได ้7-10 ทะลาย จาํนวนผลต่อทะลาย 3000 ผล แต่ละผลให้เนือตาว 3 เมล็ด  ขนาดผล 3.0-4.5  เซนติเมตร  ผลผลิตต่อทะลาย 7.5 กิโลกรัม (อภิวฒัน์, 2554) ตน้ตาลโตนด 1 ตน้ สามารถใหลู้กตาลสด เฉลีย 10 – 13 ทะลาย /ปี ใน  1 ทะลาย จะมีผลเฉลีย  5 – 10 ผล  ขึนอยูก่บัฤดูกาลแทงช่อดอก (วกิิพเีดีย, 2552)   เมือเทียบผลผลิตจะพบวา่ปาลม์หางกระรอกยงัให้ผลผลิตตาํกว่าตาวและตาลมาก อยา่งไรก็ตามการทีปาลม์หางกระรอกสามารถให้ผลจาํนวน  3-9 ทะลาย ซึงหากมีการบาํรุงตน้ให้สมบูรณ์ให้มีการติดผลทีดีขึน อาจเป็นแนวทางในการเพิมผลผลิตปาล์มหางกระรอกได ้อีกแนวทางหนึงคืออาจตอ้งมีการคดัตน้ทีใหผ้ลผลิตสูง   สรุปผลการวจิัย  การศึกษาพฒันาการของดอกและผลปาล์มหางกระรอกในตน้ทีมีอายุตาํกว่า   ปี และมากกว่า   ปี ผลการทดลองพบวา่ จาํนวนช่อดอกต่อตน้ต่อปี มีความแตกต่างกนัตามอาย ุตน้ทีมีอายตุาํกว่า   ปีให้ช่อดอก 7.00+1.58 ทะลายต่อตน้ต่อปี มากกวา่ตน้อายมุาก 4.60+1.52 ทะลายต่อตน้ต่อปี ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน ระยะเวลาดอกบานทงัช่อ ระยะเวลาติดผล-เก็บเกียว ในอายุตน้ต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติที p>0.05 โดยมี ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน 183.50 +3.66  วนั ระยะเวลาบานของดอกทงัช่อเฉลีย 96.50 +1.43 วนั ระยะเวลาติดผลถึงเก็บเกียวเฉลีย 122.50 +4.95  วนั  ดชันีการเก็บเกียวทีเหมาะสมต่อผลปาล์มเพือการบริโภคเนือในมีอายุ 17-18 สัปดาห์หลงัการติดผล โดยพิจารณาลกัษณะภายนอกจากผลมีสีเขียวเขม้เงา จุกผลทีพฒันาจากกลีบเลียงมีขอบเป็นวงสีขาวกวา้ง 2-3 มิลลิเมตร ผลผลิตในตน้ทีมีอายมุากให้ผลผลิตสูงกวา่ตน้ทีมีอายนุอ้ย โดยให้นาํหนกัเนือในเฉลีย  1.64+1.40 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี  และจาํนวนผลผลิต  947.40 ผลต่อตน้ต่อปี เปอร์เซ็นตจ์าํนวนผลทีใหผ้ลผลิตเพียง 24.87 เปอร์เซ็นต ์ กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันี สนบัสนุนโดยทุนอุดหนุนการวจิยัจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เรืองการศึกษาความเป็นไปไดข้องเมล็ดปาลม์หางกระรอกเพือการบริโภคทดแทนลูกชิด ซึงไดรั้บทุนอดุหนุนการวจิยังบประมาณแผน่ดิน   ประจาํปีงบประมาณ  8   เอกสารอ้างองิ เกรียงไกรและคณะ.  2551.  พืชอาหารและสมุนไพรทอ้งถินบนพนืทีสูง ชุดที 1 บา้นปางมะโอ.  สถาบนัวจิยัและพฒันาพนืทีสูง (องคก์ารมหาชน).  190 หนา้ จิตรใจ อาษา.  2543.  ลูกฟอกซ์เทลลเ์ชือม.  แหล่งทีมา: http://blogskrujit.blogspot.com, 7 สิงหาคม 2557. ปิยะ เฉลิมกลิน.  2541.  คู่มือปาลม์ประดบั.  บริษทัอมรินทร์บุค๊เซ็นเตอร์จาํกดั, กรุงเทพ.  288 หนา้ วิกิพีเดีย.  2552.  ตาล.  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. แหล่งทีมา: http://th.wikipedia. org/wiki/ %E0%B8% 95%E0%B8 %B2%E0%B8%A5, 27 กนัยายน 2552  
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วลิาศลกัษณ์ วอ่งไวและนิพฒัน์ สุขวบิูลย.์  มปป.   การผลิตต๋าวของเกษตรกรในจงัหวดัน่าน  แหล่งทีมา: http://www .oard1. org/pdf, 1/6/2559 อนุชา จนัทรบูรณ์. 2541. การสาํรวจและศึกษาลกัษณะของชิด (Arenga pinnata) ในจงัหวดัน่าน.  เอกสารการประชุมสมัมนาทางวชิาการ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล ครัง ที 15 .เล่ม 1 สาขาพชื. สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล.  338 หนา้. อนุชา จนัทรบูรณ์.  2544.  การศึกษาเบืองตน้พฒันาการของผลและเมลด็ชิด.  [Arenga pinnata (Wurmb) Merrill]. หนา้ 255-261. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครังที 39 สาขาพืชและชีววิทยา 5-7 กุมภาพนัธ์ 2544. กรุงเทพฯ.   อภิวฒัน์ คาํสิงห์.  2554.  ต๋าว” พืชเฉพาะถิน นครน่าน หนึงของดี แปรรูปได.้  แหล่งทีมาhttp://www.matichon. co.th/news _detail.php?newsid=1313748155&grpid=no&catid&subcatid, 7/10/2556. Kauahi, P., Kobayashi, K. and Sako, G.  2009.  Foxtail Palm, Wodyetia bifurcata. Available Source: https://www. ctahr.hawaii.edu/oc/freepubs/pdf/OF-45.pdf, June 27, 2017.                         
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ผลของการใช้สารละลายธาตุอาหารและนําสกัดมูลสุกรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมทปีลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ Effect of AB Nutr ient and Pig manure Extr act on Growth and Yield  of Lettuce (lactuca sativa L.) Cultivated under  Hydroponics System  ศศิธร  ปรือทอง * สมชาติ  หาญวงษา  Sasithorn Pruetong1*.  Somchat  Hanwongsa2  บทคัดย่อ  จากปัญหาของการปลูกผกัแบบไร้ดินคือสารละลายธาตุอาหารมีตน้ทุนค่อนขา้งสูง การคน้หานวตักรรมเพือลดตน้ทุนการผลิตแต่ให้ผลผลิตคงเดิมหรือดีขึนจึงเป็นสิงจาํเป็น ดังนนัการวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์ ) ศึกษาปฏิสัมพนัธ์และ เปรียบเทียบปัจจยัพนัธุ์ผกักาดหอมกบัปัจจยัสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกนั และ ) ศึกษาปฏิสัมพนัธ์และเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิตผกักาดหอมพนัธุ์กรีนโอค๊และพนัธุ์เรดโอ๊คทีปลูกในสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกนั วางแผนการทดลองแบบ x  แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จาํนวน  ซาํ ปัจจยัแรกคือ สูตรของสารละลายธาตุอาหาร   สูตร ไดแ้ก่ สูตรที   สารละลายธาตุอาหารAB % สูตรที  นาํสกดัมูลสุกร % และสูตรที  นาํสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหารAB อตัราส่วน : % ปัจจยัทีสองคือพนัธุ์ผกักาดหอม  พนัธุ์ คือ พนัธ์ุกรีนโอ๊ค และ พนัธุ์เรดโอ๊ค จากการทดลองดา้นปัจจยัของพนัธ์ุผกักาดหอมกบัปัจจยัสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกนั พบความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (p < . ) ซึงผกักาดหอมพนัธุ์กรีนโอ๊คและพนัธุ์เรดโอ๊ค มีผลผลิตเท่ากบั .  และ .  กรัมต่อตน้ ตามลาํดบัเมือใชส้ารละลายธาตุอาหารสูตรที   ส่วนการเจริญเติบโต (นับจาํนวนใบ) และผลผลิต (นาํหนัก) ผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอค๊และพนัธ์ุเรดโอค๊ กบัสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์ร่วมกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิงทางสถิติ (p < . ) คือ ผกักาดหอมพนัธุ์กรีนโอ๊คและพนัธ์ุเรดโอ๊ค ทีปลูกในสารละลายสูตรที 3 มีจาํนวนใบต่อตน้เฉลียสูงสุด .  ใบต่อตน้ รองลงมาคือการใชส้ารละลายสูตรที  และ  จาํนวนใบต่อตน้เฉลียเท่ากบั .  และ .  ใบต่อตน้ ตามลาํดบั ส่วนผลผลิต พบว่า การใชส้ารละลายสูตรที  ให้ผลผลิตสูงสุด เท่ากบั .   กรัมต่อตน้ รองลงมาคือ การใช้สารละลายสูตรที  และสูตรที  ใหผ้ลผลิตเฉลีย .  และ .  กรัมต่อตน้ ตามลาํดบั  คาํสําคญั : นาํสกดัมูลสุกร, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, ผกักาดหอม, ไฮโดรโปนิกส์         
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ABSTRACT  From a problem of high nutrient solution cost in hydroponic vegetable cultivation system, an innovation that could reduce production cost with the same or better yield is necessary.  Therefore, this research aims to 1) study interaction and compare between factors of lettuce varieties and nutrient solution fomula, and 2) study interaction and compare growth and yield of Grren Oak and Red Oak lettuce cultivated in various nutrient formula. The experimental design was used with 3x2 factorial in completely randomized design (CRD) with 5 replications. The first factor was 3 nutrient solution formula: 1) 100% AB nutrient solution, 2) 100% pig manure extract, and 3) 95:5% of pig manure extract and AB nutrient solution. The second factor was 2 lettuce varieties:  Green Oak and Red Oak.  Results from the study with lettuce varieties and nutrient solution formula showed a significant interaction (p < .01). Green oak and Red Oak yielded 117.40 and 53.13 grams, respectively, in the 1st nutrient solution formula. In terms of growth (number of leaves) and yield (weight), Green oak and Red oak lettuce varieties and different nutrient solution formula also had significant relation (p < . 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             สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก   ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  1 Department of Science Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology ,   Bankrang, Amphur Meung , Phitsanulok  65000, Thailand  สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก   ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  2 Department of Plant Science, Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology ,   Bankrang, Amphur Meung , Phitsanulok  65000, Thailand  *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) sasi_pruetong@yahoo.com 
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บทนํา ในปัจจุบนัการปลูกพืชไร้ดินมีความนิยมเพิมขึน โดยเฉพาะการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร หรือการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) ทงันีเพราะการปลูกพืชไร้ดินสามารถปลูกได้ในพืนที ทีไม่มีดิน ประหยดัเวลา                                             ลดค่าแรงในการเตรียมดินและการกาํจดัวชัพืช สามารถผลิตไดอ้ยา่งสมาํเสมอ พืชผกัเจริญเติบโตไดเ้ร็ว และใหผ้ลผลิตทีเร็วกวา่การปลูกแบบในดินตามธรรมชาติ และสามารถพฒันาคุณภาพของผลผลิตได ้อยา่งไรก็ตามปัญหาทีพบในการปลูกพืชไร้ดินประการแรกคือ ตน้ทุนการผลิตค่อนขา้งสูงไม่วา่จะเป็นในดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการปลูก และสารละลายธาตุอาหาร ทงันีเนืองจากการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์เป็นการใหพื้ชไดรั้บสารละลายธาตุอาหารไหลผ่านราก ดงันนัสารละลายธาตุอาหารจึงเป็นหัวใจสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตของพืช ดงันนัเพือเป็นการศึกษาหาแนวทางเพือลดตน้ทุนการผลิตดา้นสารละลายธาตุอาหาร การใชน้าํสกดัจากมูลสุกรหรือการใชเ้ป็นส่วนผสมกบัสารละลายธาตุอาหาร จึงอาจเป็นอีกวิธีหนึงทีช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ ดังนันวตัถุประสงค์ของการวิจัยเพือศึกษาปฏิสัมพนัธ์และเปรียบเทียบปัจจัยพนัธุ์ผกักาดหอมกบัปัจจยัสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกนั และเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และผลผลิตผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอค๊และพนัธ์ุเรดโอค๊ทีปลูกในสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกนั  วธิีดําเนินการวิจัย ตอนท ี  เตรียมนาํสกัดมูลสุกร และเตรียมโรงเรือนทดลอง นําสกัดมูลสุกร หมายถึง นาํทีไดจ้ากการหมกัมูลสุกรโดยนาํมูลสุกรตากแห้งจาํนวน  กิโลกรัมมาใส่ในถุงมุง้เขียว นําถุงบรรจุมูลสุกรใส่ในถงัขนาด  ลิตร แลว้เติมนาํลงไปจนเต็มถงั จากนันปิดฝาถงั ทิงไว ้  ชวัโมง แลว้นาํนาํสกดัไปวเิคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลกั การเตรียมโรงเรือนทดลอง . นาํท่อ พีวีซี ความยาว  เมตร มาเจาะรูให้มีเส้นผ่านศูนยก์ลาง  เซนติเมตร ระยะห่างระหวา่งรู  เซนติเมตร จาํนวน  รู 2. นาํท่อพีวซีีจาํนวน  ท่อนมาต่อกนัแลว้ต่อขอ้งอหัวทา้ย . ติดตงัปัมนาํและต่อสายท่อนาํจากถงัมาดา้นทา้ยของท่อเป็นแบบระบบนาํหมุนเวยีน การเตรียมต้นกล้า คัดเลือกและนําเมล็ดพนัธุ์ผกักาดหอมพนัธุ์กรีนโอ๊คและพนัธุ์เรดโอ๊คทีสมบูรณ์ สะอาด ปราศจากเชือโรค และสิงเจือปน  มาเพาะลงในฟองนาํทีบรรจุในถาดเพาะประมาณ -  เมล็ด นาํผา้ขาวบางมาปิดคลุมไว้และรดนาํใหชุ่้ม ใชเ้วลาประมาณ -  วนั เมลด็ก็จะงอก จากนนันาํตน้กลา้ทีงอกแลว้ไปอนุบาลประมาณ -  วนั ตน้กลา้จะมีใบจริงเกิดขึนพร้อมลงปลูก นาํตน้กลา้ทีเตรียมไวล้งปลูกในถว้ยสีดาํทีเตรียมไว ้ตอนท ี  การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร สิงทดลองที  สารละลายธาตุอาหารAB ซึงเป็นสารอาหารพืชทีจาํหน่ายตามทอ้งตลาดโดยสารละลาย Stock A  ประกอบดว้ย  แคลเซียมไนเตรท   เหล็กดีพี   เหล็กโล  สารละลาย Stock B  ประกอบดว้ย โปแตสเซียมไนเตรท แมกนีเซียม โมโนโปแตสเซียม และจุลธาตุ การเตรียมสารละลาย AB ทาํไดโ้ดยนาํสารละลาย Stock A จาํนวน  ลิตร เทลงถงัทีมีนาํเปลา่จาํนวน  ลิตร คนให้เขา้กนัเป็นเวลา  นาที แลว้เติมสารละลาย Stock B จาํนวน  ลิตรลงไปคนใหเ้ขา้กนั สิงทดลองท ี  นาํสกดัมูลสุกร  ใชน้าํสกดัมูลสุกรอยา่งเดียว จาํนวน  ลิตร สิงทดลองท ี  นาํสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหารAB นาํนาํสกดัมูลสุกร  ลิตร ผสม กบัสารละลายธาตุอาหาร AB  จาํนวน  ลิตร  
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วางแผนการทดลองแบบ x  แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design (CRD)) จาํนวน  ซาํ การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักในนําสกัดมูลสุกร นํานําสกัดมูลสุกรไปวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทงัหมดด้วยวิธีไทเทรต ปริมาณฟอสฟอรัสทงัหมดดว้ย UV Spectrophotometer ปริมาณโพแทสเซียมทงัหมดดว้ย Fiame photometer ความเป็นกรด– ด่าง ค่าการนาํไฟฟ้า ไดรั้บความอนุเคราะห์อุปกรณ์ และเครืองมือจากศูนยเ์กษตรปลอดภยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา วิเคราะห์ตามคู่มือการปฏิบติังาน กระบวนการวิเคราะห์พืช ปุ๋ ย และสิงปรับปรุงดิน ของกรมพฒันาทีดิน แกไ้ขครังที  วนัทีบงัคบัใช ้กนัยายน 2553  ตอนท ี3 การปลูกผกักาดหอมพันธ์ุกรีนโอ๊คและเรดโอ๊ค ในโรงเรือนและบันทกึข้อมูล บนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโตทีอาย ุ , 14,   และ  วนัหลงัยา้ยปลูก ดงันี . การเจริญเติบโต วดัจากความสูง (เซนติเมตร) จากบริเวณโคนตน้ถึงส่วนสูงสุดของลาํตน้ และจาํนวนใบ (ใบ) นบัจาํนวนใบทีแผน่ใบเจริญเต็มทีและไม่มีการมว้น . ผลผลิต ชงันาํหนกัสดรวมตน้และราก (กรัม) ชงัในวนัทีเก็บเกียว  ผลและวจิารณ์ผล ผลการวเิคราะห์นาํสกดัมูลสุกร พบวา่ มีปริมาณไนโตรเจน เท่ากบั .  เปอร์เซ็นต ์ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เท่ากบั .  และ .  เปอร์เซ็นต์ ซึงพบว่าค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม มีปริมาณธาตุอาหารน้อยกวา่สารละลายธาตุอาหาร AB . ปริมาณธาตุอาหารและสมบัตทิางเคมใีนนาํสกัดมูลสุกร ความเป็นกรด-ด่าง มีส่วนสาํคญัในการทาํปฏิกิริยาทางเคมีของธาตุอาหารทีใชเ้ลียงพืช ถา้สารละลายมีความเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.8 – 6.3) จะทาํให้ธาตุอาหารพืชละลายตวัไดดี้ และพืชสามารถดูดซึมไปใช้งานไดอ้ย่างสะดวก แต่ถา้สารละลายมีความเป็นด่างสูงจะทาํใหธ้าตุอาหารพชืตกตะกอน พืชไม่สามารถดูดซึมไปใชง้านได ้ค่าการเหนียวนาํกระแสไฟฟ้าในสารละลายธาตุอาหาร แสดงถึงปริมาณแร่ธาตุทีละลายอยูใ่นสารละลาย ปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดค่าการเหนียวนาํกระแสไฟฟ้า คือ ชนิดและสายพนัธุ์พืช เช่น สารละลายสาํหรับสลดั ควรมีค่าการเหนียวนาํกระแสไฟฟ้าอยูที่ .  – 1.7 (dS/m) ตารางท ี1  ค่าความเป็นกรด – ด่าง ค่าการนาํไฟฟ้า และปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม (เปอร์เซ็นต์   โดยนาํหนกั) ของนาํสกดัมูลสุกรเปรียบเทียบกบัสารละลายธาตุอาหาร AB ชนิดของสาร pH EC (dS/m) N(%) P(%) K(%) นาํสกดัมูลสุกร 7.93 1.92 0.0181 0.196 0.041 สารละลายธาตอุาหารAB 6.70 5.72 0.0219 0.328 0.607 
(หอ้งปฏิบตัิการเกษตรปลอดภยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา) 2. การเจริญเตบิโตและผลผลิตของผกักาดหอม การเจริญเติบโต และผลผลิต ของผกักาดหอมพนัธุ์กรีนโอค๊และพนัธุ์เรดโอค๊ ในสารละลายธาตุอาหาร AB  100%  นาํสกดัมูลสุกร % และนาํสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหารAB อตัรา : %   แสดงไวใ้นตารางที ,  และ  ตารางที 2 การเจริญเติบโตดา้นความสูงของผกักาดหอมทีอาย ุ  วนั หลงัการยา้ยปลูก พบวา่ 
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. พนัธุ์ผกักาดหอม มีความสูงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอค๊และพนัธุ์เรดโอค๊ มีความสูงเฉลียเท่ากบั .  และ .  เซนติเมตร ตามลาํดบั . สูตรของสารละลายธาตุอาหาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิงทางสถิติ (p < . ) โดยสูตรของสารละลายธาตุอาหารAB %  นาํสกดัมูลสุกร %  และนาํสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหาร AB อตัรา : %  ใหค้วามสูงของผกักาดหอมเฉลีย เท่ากบั . , .  และ .  เซนติเมตร ตามลาํดบั  3. ปฏิสมัพนัธ์ร่วมระหวา่งพนัธุ์ผกักาดหอมและสูตรของสารละลายธาตุอาหาร ไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ตารางท ี  ความสูงตน้ (เซนติเมตร) ของผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอค๊และพนัธุ์เรดโอค๊ ในแต่ละสิงทดลอง สิงทดลอง อายขุองผกัหลงัยา้ยปลูก  7 วนั 14 วนั 21 วนั 28 วนั ผกัสลดัพนัธุ์กรีนโอ๊ค 1. สารละลายธาตุอาหารAB 100% 6.71 12.15A 16.08 17.87 2. นาํสกดัมูลสุกร 100% 5.93 6.89C 8.17 8.30 3. นาํสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหาร อตัราAB 95:5% 5.90 7.17C 12.13 16.33 
ผกัสลดัพนัธุ์เรดโอค๊ 4. สารละลายธาตุอาหารAB 100% 4.53 8.71B 15.87 18.07 5. นาํสกดัมูลสุกร % 4.33 5.41D 7.00 8.53 6. นาํสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหาร อตัราAB 95:5% 4.51 5.97D 11.15 16.47 

หมายเหตุ: ค่าเฉลียในคอลมัน์เดียวกนัทีตามดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ตารางที  การเจริญเติบโตดา้นจาํนวนใบ อาย ุ  วนั หลงัยา้ยปลูก พบวา่  1. จาํนวนใบต่อตน้ของพนัธุ์ผกักาดหอม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (p < . ) โดยผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอ๊คและพนัธ์ุเรดโอ๊ค มีจาํนวนใบต่อตน้เฉลียเท่ากับ .  และ .  ใบต่อตน้ตามลาํดบั  2. สูตรของสารละลายธาตุอาหาร พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยสูตรของสารละลายธาตุอาหารAB  %  นาํสกดัมูลสุกร  %  และนาํสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหารAB อตัรา : %  มีจาํนวนใบต่อตน้เท่ากบั . ,  .  และ .  ใบต่อตน้ ตามลาํดบั  3. ปฏิสมัพนัธ์ร่วมระหวา่งพนัธุ์ผกัและสูตรของสารละลายธาตุอาหาร พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (p < . ) โดยผกักาดหอมพนัธุ์กรีนโอ๊คทีปลูกในนําสกัดมูลสุกรร่วมกับสารละลายธาตุอาหารAB 100 %                        มีจาํนวนใบต่อตน้สูงทีสุดเฉลีย .  ใบต่อตน้      
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ตารางท ี  จาํนวนใบ (ใบ) ของผกัสลดัพนัธ์ุกรีนโอค๊และพนัธ์ุเรดโอค๊ ในแต่ละสิงทดลอง 

หมายเหตุ: ค่าเฉลียในคอลมัน์เดียวกนัทีตามดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ตารางที 4 ผลผลิต อาย ุ  วนั หลงัยา้ยปลูก พบวา่ 1. พนัธ์ุผกักาดหอม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (p < . ) โดยผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอ๊คและพนัธุ์เรดโอค๊ มีนาํหนกัสด เฉลีย .  และ .  กรัมต่อตน้ ตามลาํดบั 2. สูตรของสารละลายธาตุอาหาร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (p < . )โดยสูตรขอสารละลายธาตอุาหาร AB %  นาํสกดัมูลสุกร %  และนาํสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหาร AB อตัรา  : %   มีนาํหนกัสดต่อตน้ของผกักาดหอมทงั  พนัธ์ุเฉลียเท่ากบั . , .  และ .  กรัมต่อตน้ ตามลาํดบั  3. ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพนัธุ์ผกักาดหอมและสูตรสารละลายธาตุอาหาร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (p < . ) โดยผกักาดหอมพนัธุ์กรีนโอ๊คทีปลูกในสารละลายธาตุอาหาร AB % ให้ผลผลิตสูงทีสุด เฉลีย .  กรัมต่อตน้     

สิงทดลอง อายขุองผกัหลงัยา้ยปลูก  7 วนั 14 วนั 21 วนั 28 วนั ผกัสลดัพนัธุ์กรีนโอ๊ค 1. สารละลายธาตุอาหารAB 100% 2.33 4.07 7.07A 11.33B 2. นาํสกดัมูลสุกร % 2.47 3.40 3.53C 8.30C 3. นาํสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหาร     อตัราAB 95:5% 2.40 3.27 5.47B 16.33B 
เฉลีย 2.40 3.58a 5.35a 11.98a ผกัสลดัพนัธุ์เรดโอค๊ 4. สารละลายธาตุอาหารAB 100% 2.40 3.27 5.33B 7.00D 5. นาํสกดัมูลสุกร % 2.40 2.80 3.33C 5.13E 6. นาํสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหาร     อตัราAB 95:5% 2.53 3.04 4.73B 5.87E 
เฉลีย 2.44 3.04b 4.46b 6.00b 1. สารละลายธาตุอาหารAB 100% 2.37 3.67 6.20 9.17 2. นาํสกดัมูลสุกร % 2.43 3.10 3.43 6.72 3. นาํสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหาร     อตัราAB 95:5% 2.47 3.16 5.10 11.10 

F-Test  A ns ** ** ** B ns ** ** ** A×B ns * ** ** 
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ตารางท ี4 ผลผลิต (นาํหนกัสดเป็นกรัม) ของผกัสลดัพนัธุ์กรีนโอค๊และพนัธ์ุเรดโอค๊ ในแต่ละสิงทดลอง สิงทดลอง ผลผลิต (กรัม)  กรีนโอค๊ เรดโอค๊ ค่าเฉลีย 1. สารละลายธาตุอาหารAB 100% 117.40A 53.13B 85.27 2. นาํสกดัมูลสุกร % 10.53D 8.47D 9.50 3. นาํสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตุอาหารAB    อตัรา 95:5% 55.00B 27.47C 41.23 
ค่าเฉลีย 60.97a 29.68b  F-test A ** **  B ** **  A×B ** **  หมายเหตุ: ค่าเฉลียในคอลมัน์เดียวกนัทีตามดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ผลการทดลองใชน้าํสกดัมูลสุกรเป็นแหล่งธาตุอาหารของผกักาดหอมพนัธุ์กรีนโอ๊คและพนัธุ์เรดโอ๊คทีปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ พบวา่ ผกักาดหอมมีการเจริญเติบโตนอ้ยและใหผ้ลผลิตตาํกวา่สูตรทีใชส้ารละลายธาตุอาหาร AB ทงันีอาจเนืองมาจากมูลสุกรทีนาํมาทาํนาํสกดัเป็นมูลสุกรทีเก็บไวน้านส่งผลใหน้าํสกดัมูลสุกรมีปริมาณธาตุอาหารทีพืชตอ้งการค่อนขา้งตาํ ทงัๆทีจากการคน้ควา้พบมีการใช้นาํสกดัมูลสุกรหลายอยา่ง เช่น ใชแ้ช่เมล็ดพนัธุ์ขา้วช่วยให้ตน้และรากอ่อนเจริญไดเ้ร็วขึน ใชฉี้ดพ่นทางใบช่วยให้ขา้วมีใบเขียว ใบตงั ใชร้ดให้พืชทางดิน ช่วยให้ไดผ้ลผลิตเร็วขึน  และการวิจยันีสอดคลอ้งกบัสมยั เรือง การใชปุ้๋ ยอินทรียเ์พอืปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ ทีพบวา่ผลผลิตจากพืชทุกชนิด คือ คะนา้ กวางตุง้ ฮ่องเต ้ผกักาดขาวปลี ผกัสลดักรีนโอค๊ ผกัสลดัเรดโอค๊ และผกัสลดับตัเตอร์เฮด มีค่าตาํกวา่พืชทีไดรั้บสารละลายมาตรฐานอนินทรียทุ์กดา้น ไม่วา่จะเป็นนาํหนกัสด ความสูง ความกวา้งทรงพุม่ จาํนวนใบ และความยาวราก ทีเป็นเช่นนีอาจเป็นเพราะนาํละลายชีวภาพมีธาตุอาหารตาํกว่าสารละลายมาตรฐาน หรือธาตุอาหารจากนาํละลายชีวภาพอยูใ่นรูปทีไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยเฉพาะอยา่งยงิฟอสฟอรัส นอกจากนนัยงัอาจเป็นเพราะวา่ สารละลายในแต่ละสิงทดลองขาดธาตุอาหารบางธาตุทีเป็นองคป์ระกอบของ Stock A ซึงประกอบดว้ย แมกนีเซียม กาํมะถนั โมลิบดีนมั โบรอน แมงกานีส สังกะสี และ ทองแดง  สรุปผลการวจิัย จากการทดลองใชส้ารละลายธาตุอาหารAB %  นาํสกดัมูลสุกร % และนาํสกดัมูลสุกรร่วมกบัสารละลายธาตอุาหารAB อตัรา : %  เป็นแหล่งอาหารของผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอค๊และเรดโอค๊ในระบบไฮโดรโปนิกส์ พบวา่ 1. ผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอ๊คทีปลูกในสารละลายธาตุอาหารต่างกนั  สูตร พบวา่ มีการเจริญเติบโตและผลผลิตดีกวา่พนัธุ์เรดโอค๊ . ผกักาดหอมพนัธ์ุกรีนโอ๊คและพนัธุ์เรดโอ๊คทีปลูกในสารละลายธาตุอาหารAB % มีการเจริญเติบโตและผลผลิตสูงทีสุด รองลงมาคือผกักาดหอมทีปลูกในนาํสกัดมูลสุกรร่วมกับสารละลายธาตุอาหารAB อตัรา : %  ส่วนผกักาดหอมทีปลูกในนาํสกดัมูลสุกร %  มีการเจริญเติบโตและผลผลิตตาํทีสุด ใหผ้ลผลิตเท่ากบั . , .  และ .  กรัมต่อตน้ ตามลาํดบั 3. ไม่มีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งพนัธุ์ผกักาดหอม แต่มีปฏิสัมพนัธ์กนัในชนิดของสารละลายธาตุอาหารทงัสองพนัธุ ์  
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กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาทีให้ความอนุเคราะห์เครืองมือและห้องปฏิบตัิการเกษตรปลอดภยั และสนบัสนุนงบประมาณการวจิยั  เอกสารอ้างองิ กรมพฒันาทีดิน. 2553. คู่มือการปฏิบติังาน กระบวนการวิเคราะห์พืช ปุ๋ ย และสิงปรับปรุงดิน ของกรมพฒันาทีดิน แกไ้ข ครังที 01 วนัทีบงัคบัใช ้กนัยายน 2553 ขญัติภาณ.  .  นาํสกดัมูลสุกร.  นกัวิชาการส่งเสริมการเกษตรชาํนาญการ สาํนกังานเกษตรอาํเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น.   แหล่งทีมา: https://www.gotoknow.org/posts/374392,  มิถุนายน.  . ดิ เรก  ทองอร่าม.  .   การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน.  พิมพ์ค รังที .   ดีการพิมพ์ กรุง เทพมหานคร.   น.  เทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, ปทุมธานี.  หนา้. นิรนาม.  ก.  สลดักรีนโอค๊.  แหล่งทีมา: http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/12/green-oak-  มีนาคม . สมยั  สงขท์องงาม.  .  การใชปุ๋้ยอินทรียเ์พือปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์.  วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาวิทยาศาตรมหาบณัฑิต. คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยธีญับุรี. อภิชาต  ศรีสะอาด.  .  แนวทางและแบบอย่างการลงทุนเพาะปลูกผักไร้ดิน.  บริษัท นาคา อินเตอร์มีเดีย,  กรุงเทพมหานคร.   น.                     
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ความหลากหลายทางชีวภาพแมลงในนาข้าวอนิทรีย์กับนาเคมี Insect biodiversity in organic- and chemical based paddy field  ยรรยง เฉลิมแสน1* และรักษิณา  บุญอินทร์2 Yanyong Chalermsan1* Raksina Boon In2  บทคัดย่อ   การศึกษาความหลากทางชีวภาพของแมลงในระบบนิเวศในนาขา้วอินทรียก์บันาขา้วเคมี การสุ่มตวัอย่างโดยใช้สวงิโฉบ กบัดกักาวเหนียวและถาดดกัสีเหลืองใน  ระยะการเจริญเติบโตของขา้ว พบวา่ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงจากการคาํนวณโดยสูตรของ Shannon-Weiner Index ในระบบนิเวศแปลงนาอินทรียสู์งกวา่นาเคมี โดยระยะออกรวงในนาอินทรีย ์เมือสุ่มตวัอยา่งโดยวธีิใชส้วงิโฉบ กาวดกัและถาดดกั ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงเท่ากบั 2.57, 2.73, และ .  ตามลาํดบั ในขณะทีนาเคมีมีค่ากบั . , 2.24, และ .  ตามลาํดบั ระยะทีมีค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงนอ้ยทีสุดคือ ระยะก่อนการเก็บเกียว โดยนาเคมีเท่ากบั . , 1.75, และ .  ตามลาํดบัวธีิการเก็บ และนาอินทรียเ์ท่ากบั . , 1.95, .  ตามลาํดบั      คาํสําคญั : ค่าดชันี Shannon-Weiner index, ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพ, นาขา้ว  ABSTRACT   Insect biodiversity between organic- and chemicals based paddy fields were sampled by sweeping, sticky trap and yellow pan trap. Samples were identified and classified into functional guilds. Data were analyzed by Shannon-Weiner index. The results showed different biodiversity index among paddy fields, sampling techniques and rice growth stages. The highest insect biodiversity indices were found in flowering stage and organic based paddy field. Biodiversity indices from the field by sweeping, sticky trap and yellow pan trap were 2.57 2.73 `and 1.77 respectively. Whereas indices from chemical based field were 2.27, 2.24, and 1.23 respectively. The lowest biodiversity indices obtained from pre-harvesting stage of chemical based field by sweeping, sticky trap and yellow pan; 1.54, 1.75 and 1.49 respectively following by samples from organic based 1.94, 1.95, 1.49 respectively.  Keyword : Shannon-Weiner index, insect biodiversity, paddy field  1, 2 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 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 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : ychalermsan@gmail.com 
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บทนํา การผลิตข้าวอินทรียเ์ป็นระบบการผลิตทางการเกษตรทีเน้นเรืองของธรรมชาติเป็นสําคญั ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟืนฟคูวามอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ เพือการผลิตอยา่งยงัยืน เช่น ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใชปุ๋้ยอินทรียใ์นไร่นาหรือจากแหล่งอืน ควบคุมโรค แมลงและสตัวศ์ตัรูขา้วโดยวิธีผสมผสานทีไม่ใชส้ารเคมี การเลือกใชพ้นัธ์ุขา้วทีเหมาะสมมีความตา้นทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศตัรูธรรมชาติ การจดัการพืช ดิน และนาํ ให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของตน้ขา้ว เพือทาํให้ตน้ขา้วเจริญเติบโตไดดี้ มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจดัการสภาพแวดลอ้มไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของโรค แมลงและสตัวศ์ตัรูขา้ว เป็นตน้ สาํนกัวจิยัและพฒันาขา้ว (2559) การปฏิบติัเช่นนีก็สามารถทาํให้ตน้ขา้วทีปลูกให้ผลผลิตสูงในระดบัทีน่าพอใจซึงการดาํเนินนีตอ้งอาศยัขอ้มูลประกอบในหลายๆดา้นทงัในส่วนของชนิดแมลง ช่วงการระบาด และการแพร่กระจาย เป็นตน้ (Pedigo, 1996) สาํนกัวจิยัและพฒันาขา้ว (2559) ไดจ้ดัทาํรายชือแมลงและสตัวศ์ตัรูขา้วทีพบไดท้วัๆ ไป ดงันี ตารางท ี1 ชนิดของแมลงศตัรูขา้วทีพบในระยะการเจริญเติบโตต่างๆ   แมลงศตัรูระยะกลา้ แมลงศตัรูระยะแตกกอ แมลงศตัรูระยะออกรวง เพลียไฟขา้ว หนอนกอขา้ว แมลงสิง  มวนง่าม แมลงบวั มวนเขียวขา้ว หนอนแมลงวนัเจาะยอดขา้ว เพลียกระโดดสีนาํตาล  หนอนกระทูก้ลา้ เพลียจกัจนัสีเขียว  เพลียกระโดดหลงัขาว เพลียจกัจนัปีกลายหยกั   เพลียแป้ง   หนอนห่อใบขา้ว   หนอนปลอกขา้ว   แมลงดาํหนาม   ดว้งดาํ   ดว้งงวงกินรากขา้ว   แมลงหล่า  ทมีา: ดดัแปลงจาก สาํนกัวจิยัและพฒันาขา้ว (2559) ปรีชาและคณะ ( ) กล่าวว่า ระบบนิเวศนาข้าวส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงสูง โดยเฉพาะศตัรูธรรมชาติของแมลงศตัรูขา้ว ทีมีตวัเบียนและตวัหาํมากกวา่  ชนิด มากกวา่ชนิดของแมลงศตัรูขา้วถึง -  เท่า ตวัเบียนของแมลงศตัรูขา้วทีสาํคญั เช่น เพลียกระโดดสีนาํตาลมีตวัเบียน  ชนิด  หนอนห่อใบขา้วมี  ชนิด เพลียจกัจนัสีเขียว  ชนิด เป็นตน้ เมือรวมตวัเบียนของแมลงศตัรูขา้วชนิดอืนๆ ดว้ยแลว้มีตวัเบียนไม่ตาํกว่า  ชนิด ส่วนตวัหาํจะกินแมลงศตัรูขา้วในระยะไข่ หนอน หรือตวัเตม็วยัแตกต่างกนัตามชนิดของตวัหาํ เช่น ไรตวัหาํของแมลงบวัจะดูดกินไข่แมลงบวั มวนเขียวดูดไข่ จะดูดกินไข่เพลียกระโดดและเพลียจกัจนั พวกต่อแตนจะกินหนอนผีเสือในนาขา้ว แมงมุมต่างๆ กินตวัอ่อนและตวัเตม็วยัของเพลียกระโดด  การผลิตขา้วอินทรีย ์เป็นระบบการผลิตขา้วทีไม่ใชส้ารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นตน้วา่ ปุ๋ ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโตสารควบคุมและกาํจดัวชัพืช สารป้องกันกาํจดัโรค แมลงและสัตวศ์ตัรูขา้ว ตลอดจนสารเคมีทีใชร้มเพือป้องกนักาํจดัแมลงศตัรูขา้วในโรงเก็บ การผลิตขา้วอินทรียน์อกจากจะทาํให้ไดผ้ลผลิตขา้วทีมีคุณภาพสูงและปลอดภยัจาก
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สารพิษแลว้ ยงัเป็นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและเป็นการพฒันาการเกษตรแบบยงัยืนอีกด้วย (สาํนักวิจยัและพฒันาขา้ว, 2559)  วธิีดําเนินการวิจัย . ปลูกขา้วพนัธ์ุหอมนิลในแปลงขนาด 40x40 เมตร ในนาของเกษตรกรในเขตพืนทีบา้นทุ่งใหญ่ ม.  ต.นิคมพฒันา อ.บางระกาํ จ.พิษณุโลกจาํนวน  แปลง   .  แปลงที  จดัการเป็นระบบนิเวศนาอินทรีย ์โดยปลูกขา้วโดยการโยนกลา้ร่วมกบัการปลูกพืชสมุนไพรและไมด้อกบนคนันา ควบคุมโรคและแมลงศตัรูขา้วโดยใชน้าํส้มควนัไมอ้ตัรา 1 ลิตร นาํ 200 ลิตร และฮอร์โมนไข่อตัรา 300 ซีซีต่อนาํ 200 ลิตร   .  แปลงที  จดัการเป็นระบบนิเวศนาเคมี โดยปลูกโดยวธีิการหวา่นและใชส้ารเคมีตามกาํหนดและวิธีการของเกษตรกร  . กาํหนดพนืทีสุ่มตวัอยา่งใหว้ดัจากขอบแปลงเขา้ไป 2 เมตร ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งดงันี   2.1 การใชส้วิงโฉบ (sweep net) จาํนวน  โฉบ โดยใชส้วิงจบัแมลงโฉบทีปลายยอดตน้ขา้วระหว่างเดินผ่านแปลงชา้ๆ เป็นแนวเส้นทแยงมุม  2.2 การวางกบัดกักาวเหนียว (yellow sticky trap) 20 อนั  2.3 การวางถาดดกั (yellow pan trap) 20 ถาด 3. สุ่มตวัอยา่งแมลงจากทงั  แปลงทุกสัปดาห์ ในระยะตน้กลา้ ระยะแตกกอ ระยะออกรวง และระยะก่อนเก็บเกียว 4. นําแมลงจากตวัอย่างสุ่มมาจาํแนกและนับจาํนวนชนิด ตามบทบาทของแมลงในระบบนิเวศ (functional guild) ไดแ้ก่ แมลงปากกดักิน แมลงปากดูดกิน แมลงหาํปากกดักิน แมลงหาํปากดูดกิน และแมลงเบียน . ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงตามบทบาทในระบบนิเวศ โดยใชด้ชันีความหลากหลายของ Shannon’s index         สูตร  Shannon’s index,    H' = - ∑Pi*lnPi  H'  คือ ดชันีความหลากหลาย Shanon-Weiner Pi  คือ สดัส่วนของจาํนวนชนิดของแมลงใน functional guild ต่อจาํนวนชนิดของแมลงทีสุ่มไดท้งัหมด * H' (base e log = 2.302585 H' (base 10 logs)   )  ผลและวจิารณ์ผล 1. การใช้สวิงโฉบ ระยะต้นกล้า แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 2.28 ในระหวา่งทีนาเคมีมีค่าเท่ากบั  1.86 (ดงัแสดงในตารางที 2) แมลงทีพบจากการทีสุ่มไดแ้ก่ เพลียไฟ หนอนกระทูก้ลา้ เพลียจกัจนัสีเขียว แมลงสิง เพลียจกัจนั แมลงปอบา้น แมลงปอเขม็ ตกัแตน ดว้งเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั มด รินนาํจืด แตนเบียน ต่อ Trichomma Tetrastichus Euplectrus      
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ระยะแตกกอ แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 2.54 ในระหว่างทีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 2.07 (ดงัแสดงในตาราง            ที 2) แมลงทีพบจากการทีสุ่มไดแ้ก่ เพลียกระโดดสีนาํตาล จิงหรีด แมลงหล่า เพลียจกัจนัสีเขียว แมลงสิง ผีเสือหนอนกอ แมลงบวั แมลงชา้งปีกใส แมลงปอบา้น แมลงปอเขม็ ตกัแตน ดว้งเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั มด แมลงปีกแข็งและแตนเบียน ระยะออกรวง แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 2.57 ในระหวา่งทีนาทีใชส้ารเคมีมีค่าเท่ากบั  2.27 (ดงัแสดงในตารางที 2) แมลงทีพบจากการทีสุ่มไดแ้ก่ เพลียกระโดดสีนาํตาล หนอนกระทูก้ลา้ เพลียจกัจนัสีเขียว แมลงสิง เพลียจกัจนั ผีเสือหนอนกอ แมลงบวั แมลงปอบา้น แมลงปอเขม็ ตกัแตน ดว้งเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั มด รินนาํจืด ผงึ แตนเบียน  Aphelinus ต่อTrichomma  Euplectrus Xanthopimpla  ระยะก่อนการเกบ็เกียว แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีควาหลากหลาย เท่ากบั 1.94 ในระหวา่งทีนาเคมีมีค่าเท่ากบั  1.54 (ดงัแสดงในตารางที 2) แมลงทีพบจากการทีสุ่มไดแ้ก่ เพลีกระโดดสีนาํตาล แมลงปีกแขง็สีดาํ แมลงปอบา้น แมลงปอเขม็ ตกัแตน ดว้งเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั มด และแตนเบียน  ตารางท ี2  แสดงค่าดชันีความหลากหลายของแมลงในระบบนิเวศนาอินทรียเ์ปรียบเทียบกบันาเคมีโดยการใชส้วงิโฉบ 
ระยะการเจริญเตบิโตของข้าว ค่าดชันีความหลากหลาย นาอินทรีย ์ นาคมี ระยะตน้กลา้ 2.28 1.86 ระยะแตกกอ 2.54 2.07 ระยะออกรวง 2.57 2.27 ระยะก่อนการเก็บเกียว 1.94 1.54 2. การใช้กับดกักาวเหนียว ระต้นกล้า แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 2.51 ในระหวา่งทีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 2.18 (ดงัแสดงในตารางที 3) แมลงทีพบจากการทีสุ่มไดแ้ก่ เพลียกระโดดสีนาํตาล ผีเสือหนอนกอ เพลียจกัจนัสีเขียว แมลงสิง แมลงหล่า แมลงปอบา้น แมลงปอเขม็ ตกัแตน ดว้งเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั  Dolichopus แมลงปีกแขง็ และแตนเบียน  Euplectrus  ระยะแตกกอ แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 2.60 ในระหวา่งทีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 2.23 (ดงัแสดงในตารางที 3) แมลงทีพบจากการทีสุ่มไดแ้ก่ เพลียกระโดดสีนาํตาล ผีเสือหนอนกอ เพลียจกัจนัสีเขียว แมลงสิง แมลงหล่า แมลงบวั แมลงปอบา้น แมลงปอเขม็ ตกัแตน ดว้งเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั แตนเบียน  Trichomma และ Cotesia  ระยะออกรวง แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 2.73 ในระหวา่งทีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 2.24 (ดงัแสดงในตารางที 3) แมลงทีพบจากการทีสุ่มไดแ้ก่ เพลียกระโดดสีนาํตาล แมลงหล่า แมลงสิง แมลงบวั แมลงปอบา้น แมลงปอเขม็ ตกัแตน ดว้งเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนัและแตนเบียน   
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ระยะก่อนการเกบ็เกียว แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 1.95 ในระหวา่งทีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 1.79 (ดงัแสดงในตารางที 3) แมลงทีพบจากการทีสุ่มไดแ้ก่ เพลียกระโดดสีนาํตาล แมลงหล่า แมลง ตกัแตน ดว้งเต่าลายและแตนเบียน   ตารางท ี 3 แสดงค่าดชันีความหลากหลายของแมลงในระบบนิเวศนาขา้วอินทรียเ์ปรียบเทียบกบันาเคมีโดยการใชก้บัดกักาวเหนียว 
ระยะการเจริญเติบโตของขา้ว ค่าดชันีความหลากหลาย นาอินทรีย ์ นาเคม ีระยะตน้กลา้ 2.51 2.18 ระยะแตกกอ 2.60 2.23 ระยะออกรวง 2.73 2.24 ระยะก่อนการเก็บเกียว 1.95 1.75  การใช้ถาดดกั ระยะต้นกล้า แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลาย เท่ากบั 1.76 ในขณะทีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 1.44 (ดงัแสดงในตารางที 4) แมลงทีพบจากการทีสุ่มไดแ้ก่ เพลียกระโดดสีนาํตาล แมลงสิง ตกัแตน ดว้งเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั จิงโจ้นาํและแตนเบียน ระยะแตกกอ แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลายเท่ากบั 1.76 ในขณะทีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 1.47 (ดงัแสดงในตารางที 4)  แมลงทีพบจากการทีสุ่มไดแ้ก่ เพลียกระโดดสีนาํตาล  แมลงหล่า แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตกัแตน ด้วงเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั แมลงหางหนีบ ระยะออกรวง แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลายเท่ากบั 1.77 ในขณะทีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 1.23  (ดงัแสดงในตารางที 4) แมลงทีพบจากการทีสุ่มไดแ้ก่ เพลียกระโดดสีนาํตาล  แมลงหล่า แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตกัแตน ด้วงเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวนั แมลงหางหนีบ ระยะก่อนการเก็บเกยีว แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีควาหลากหลาย เท่ากบั 1.49 ในขณะทีนาเคมีมีค่าเท่ากบั 1.04 (ดงัแสดงในตารางที 4) แมลงทีพบจากการทีสุ่มไดแ้ก่ เพลียกระโดดสีนาํตาล แมลงหล่า หนอน ตกัแตน ดว้งเต่าลาย ตารางท ี4  แสดงค่าดชันีความหลากหลายของแมลงในระบบนิเวศนาขา้วอินทรีย ์เปรียบเทียบกบันาขา้วเคมีโดยวธีิการใช้ถาดดกั 
ระยะการเจริญเติบโตของขา้ว ค่าดชันีความหลากหลาย นาอินทรีย ์ นาเคม ีระยะตน้กลา้ 1.76 1.44 ระยะแตกกอ 1.76 1.47 ระยะออกรวง 1.77 1.23 ระยะก่อนการเก็บเกียว 1.49 1.04  
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จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในนาขา้วอินทรียที์มีการเขตกรรมต่างจากวิธีการของเกษตรกร คือ ปลูกขา้วโดยการโยนกลา้ การปลูกพืชสมุนไพรและไมด้อกบนคนันา การใชน้าํส้มควนัไมค้วบคุมโรคและแมลงศตัรูขา้ว การใชฮ้อร์โมนไข่เร่งการเจริญเติบโต และนาเคมีทีปลูกขา้วโดยวธีิการหวา่นและใชส้ารเคมีตามกาํหนดและวธีิการของเกษตรกร   พบวา่นาขา้วอินทรียมี์ความหลากหลายชนิดของแมลงมากกว่านาเคมี ไม่วา่จะเป็นการสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการใด สอดคลอ้งกบัรายงานของ Siregar และคณะ (2017) ทีสรุปว่าแปลงนาระบบอินทรียจ์ะมีความหลากหลายของแมลงสูงทีสุด และมีความหลากชนิดมากทีสุดในระยะขา้วออกรวง และรายงานของวิชยัและคณะ (2554) ทีรายงานว่า ตน้ขา้วในช่วงการเจริญเติบโตและสร้างเมล็ด มีความหลากชนิดของแมลงสูงทีสุด นอกจากนี Chen and Bernal (2011) ไดส้รุปในงานวิจยัว่าประชากรแมลงศตัรูพืชแปรผนัตามการเปลียนแปลงทางโครงสร้าง องคป์ระกอบทางเคมี ลกัษณะทางพนัธุกรรมของพืชเอง สอดคลอ้งกบัรายงานของสาํนกัวิจยัและพฒันาขา้ว (2559) ทีแสดงใหเ้ห็นวา่จาํนวนชนิดของแมลงศตัรูขา้วจะมีมากทีสุดในระยะการเจริญเติบโต และนอ้ยทีสุดในระยะออกรวง การทีมีระบบนิเวศมีความหลากหลายของแมลงศตัรูธรรมชาติจะเป็นปัจจยัสาํคญัในการควบคุมแมลงศตัรูพชืต่างในระบบนิวศนนั  สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาระบบนิเวศของแมลงในนาขา้วอินทรียแ์ละนาเคมีของเกษตรกรในเขตพนืทีบา้นทุ่งใหญ่ ม.  ต.นิคมพฒันา อ.บางระกาํ จ.พิษณุโลก โดยการเก็บตวัอย่างแมลง ทัง  วิธี คือ วิธีการโฉบด้วยสวิงโฉบ กาวดักและถาดดัก              พบวา่วธีิการสุ่มตวัอยา่งทีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการคาํนวณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ แปลงนาอินทรียมี์ค่าดชันีความหลากหลายของแมลงสูงกวา่แปลงนาทีใชส้ารเคมี ระยะการเจริญเติบโตของตน้ขา้วในนาอินทรีย ์มีผลต่อความหลากหลายของแมลง โดยระยะออกรวงมีค่าค่าดชันีความหลากหลายสูงทีสุดเพราะระยะนีตน้ขา้วมีลกัษณะอวบนาํและนุ่ม จึงเป็นช่วงทีดึงดูดแมลงศตัรูขา้วและแมลงศตัรูธรรมชาติดว้ย ระยะทีมีค่าดชันีความหลากหลายนอ้ยทีสุดคือระยะก่อนการเก็บเกียว   ดังนัน เกษตรกรสามารถผลิตขา้วอินทรีย ์โดยการจัดระบบนิเวศทีเหมาะสม ให้มีความหลากหลายของแมลงศตัรูพืชสูง จึงเป็นวิธีการผลิตขา้วทีไม่ใชส้ารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่าง ๆ โดยเกษตรกรตอ้งมีการเขตกรรมทีเหมาะสม             มีการปลูกไมด้อกริมคนันาเป็นอาหารของแมลงศตัรูธรรมชาติบางชนิด การใชปั้จจยัการผลิตชีวภาพทีไม่มีสารพษิตกคา้งในผลผลิตและสิงแวดลอ้มทดแทน ซึงวิธีการเหล่านีจะเป็นการสร้างสมดุลของธรรมชาติ ส่งเสริมและอนุรักษ์แมลงทีเป็นประโยชน์ในนาขา้วเพือแกปั้ญหาศตัรูขา้วอยา่งยงัยนื  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาทีสนบัสนุนทุนในการทาํวิจยัครังนี   เอกสารอ้างองิ สํานักวิจยัและพฒันาขา้ว กรมการขา้ว. 2560. การผลิตขา้วอินทรีย ์องค์ความรู้เรืองขา้ว. http: //www. ricethailand. go. th/ Rkb/organic rice/index.php.htm,(20 มกราคม 2559) Ameilia Zuliyanti Siregar, Tulus and Kemala Sari Lubis 2017. Diversity of Pest Insects in Paddy Field Cultivation: A Case Study In Lae Parira, Dairi, International Journal of Trend in Research and Development, Volume 4(5). Chen, Y.H. and Bernal, C.C. 2011. Arthropod diversity and community composition on wild and cultivated rice. Agricultural and Forest Entomology, vol. 13(2) :181-189. 
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Pedigo, L. P. 1996. General models of economic thresholds. In Economic Thresholds for Integrated Pest Management, eds. L.G. Higley & L.P. Pedigo, pp. 41-57.  วชิยั สรพงษไ์พศาล  สมชาย ธนสินชยกลุ วงศพ์นัธ์ พรหมวงค ์ภราดร ดอกจนทร์และฉตัรมณี วฒุสาร. . ความหลากหลายชนิดของแมลงศตัรูขา้วและศตัรูธรรมชาติในระบบการผลิตขา้วแบบอินทรีย.์ วารสารเกษตร ( ): -48. ปรีชา วงัศิลาบตัร, สุวฒัน์ รวยอารี, เรวตั ภทัรสุทธิ, เฉลิมวงศ ์ถิระวฒัน์ และวนิช ยาคลอ้ย. .  มิตรและศตัรูของชาวนา: ศตัรูธรรมชาติของแมลงขา้วทีสาํคญั.  กลุ่มงานวจิยัแมลงศรัตรูขา้วและธญัพืชเมืองหนาว  กองกีฏ และ สัตวว์ทิยา กรมวชิาการการเกษตร กรุงเทพฯ.  หนา้.                             
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ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพาะเลยีงเนือเยือกล้วยหอมแคระ Effect of Plant Growth Regulator  on the In vitro Culture of Musa sapientum L.  ปิยะวดี เจริญวฒันะ *  Piyavadee Charoenwattana1*   บทคัดย่อ  การเพาะเลียงเนือเยือกล้วยหอมแคระเพือชักนําให้เกิดยอดบนอาหารสังเคราะห์ Murashige and Skoog (MS)          โดยการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต Benzyladenine (BA) ความเขม้ขน้ 0 3 5 7 และ 9 มก./ล. วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ หลงัจากเพาะเลียงเป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบวา่การเติมสาร BA เขม้ขน้ 3 5 7 และ 9 มก./ล. สามารถชกันาํใหเ้กิดยอดใหม่ไดทุ้กระดบัความเขม้ขน้ จาํนวนเท่ากบั 3.3 7.3 4.6 และ 6.0 ยอด ตามลาํดบั สูตรทีเติมสาร BA เขม้ขน้ 3 7 และ 9 มก./ล. ยอดทีเกิดมีลักษณะเป็นใบยาวขนาดเล็ก ส่วนสูตรทีเติมสาร BA เขม้ข้น 5 มก./ล. ยอดมีการพฒันาเป็นใบอ่อนลกัษณะสมบูรณ์ นอกจากนีการเพาะเลียงชินส่วนยอดเริมตน้บนอาหาร MS ทีไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ใหค้วามสูงและจาํนวนใบมากทีสุดเท่ากบั 4.5 ซม. และ 9.3 ใบ ตามลาํดบั ส่วนอาหารทีชกันาํให้เกิดรากมากทีสุดคืออาหาร MS ทีเติม NAA 0.05 มก./ล. ชักนําให้เกิดรากมากทีสุดคือ 13 ราก ในเวลา 7 สัปดาห์ ในอาหารทีไม่เติมสาร NAA รากมีขนาดเล็ก ขณะทีตน้ทีเลียงในอาหารทีเติมสาร NAA เขม้ขน้ .  มก./ล. รากมีลกัษณะยาวและสมบูรณ์ ส่วนอาหารทีเติมสาร NAA เขม้ขน้ .1 มก./ล. เกิดรากขนาดสัน ดงันัน อาหารสูตร MS ทีเติม BA เขม้ขน้ 5 มก./ล. และสูตร MS ทีเติม NAA เขม้ขน้ 0.05 มก./ล. เป็นสูตรอาหารทีเหมาะสมในการชักนาํยอดและชกันาํรากกลว้ยหอมแคระ เพือการเพิมปริมาณจาํนวนมากตลอดจนการปรับปรุงพนัธุ์กลว้ยต่อไป  คาํสําคญั: กลว้ยหอมแคระ, การเพาะเลียงเนือเยอื, การชกันาํยอด              
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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                   สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืชและภูมิทศัน์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอ     ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130   1 Department of Crop Production and Landscape Technology, Faculty of Agricultural Technology Rajamangala University of Technology    Thanyaburi, Prachathipat, Thanyaburi , Pathumthani 12130, Thailand * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : piyavadee_c@rmutt.ac.th 
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บทนํา 
กลว้ยหอมแคระ อยู่ในวงศ์ Musaceae มีชือวิทยาศาสตร์ว่า Musa sapientum L. เป็นพืชพนัธ์ุดงัเดิมของอเมริกา            เมือโตเตม็ทีจะสูงเพียงแค่ 1 เมตรเท่านนั ลกัษณะลาํตน้คลา้ยกบักลว้ยทวัไป ลกัษณะใบจะกลมและสนักวา่ใบกลว้ยของไทย ทาํใหก้ารกระจายของใบมีลกัษณะเป็นพุม่ สวยงาม ไม่เกง้กา้ง กลว้ยหอมแคระสามารถปลูกใหต้ิดดอกออกผลไดใ้นกระถาง ลกัษณะผลคลา้ยกลว้ยไข่ลูกโต  เนือแน่นและเหนียวกวา่กลว้ยหอมไทย ส่วนกลินและรสชาติจะเหมือนกลว้ยหอมทวัไปของไทย ดว้ยลกัษณะเด่นของกลว้ยหอมแคระ อยูที่ความเตียและลกัษณะทรงทีมีความสวยงามเหมาะสาํหรับปลูกเป็นไมป้ระดบัสําหรับตกแต่งทงัภายนอกและภายใน และเมือติดดอกออกผลก็ยงัสามารถนาํมาบริโภคได ้จึงทาํให้ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก (เกษตร, 2558)  จากความตอ้งการกลว้ยหอมแคระในทอ้งตลาดเพิมสูงขึนอยา่งรวดเร็ว จึงประสบปัญหาในเรืองผลผลิตไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ส่งผลให้ราคาขายหน่อกลว้ยหอมแคระในทอ้งตลาดปัจจุบนัสูงถึงหน่อละ 200-300 บาท ปัจจุบนัวิธีการเพาะเลียงเนือเยอืพืชไดถู้กนาํมาใชใ้นการขยายพนัธุ์พืชหลายชนิด เนืองจากทาํใหไ้ดต้น้ทีมีลกัษณะตรงตามพนัธ์ุและจาํนวนมากในระยะเวลาอนัสนั ดงันนั งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือหาระดบัความเขม้ขน้ทีเหมาะสมของสาร benzyladenine (BA) ต่อการชกันาํยอด และสาร napthalene acetic acid (NAA) ต่อการชกันาํรากกลว้ยหอมแคระ เพือใชใ้นการขยายพนัธ์ุและเพมิปริมาณตน้กลว้ยหอมแคระอยา่งรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไปในอนาคต   วธิีดําเนินการวจิัย 1. การชักนํายอดกล้วยหอมแคระในสูตรอาหาร MS ทเีตมิ BA  นําชินส่วนยอดกลว้ยหอมแคระในสภาพปลอดเชืออายุ 3 เดือน ขนาด 1 เซนติเมตร เลียงบนอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ทีเติม BA เขม้ขน้ 3 5 7 และ 9 มก./ล. ทีระดบั pH 5.7 เป็นเวลา 10 สัปดาห์ บนัทึกจาํนวนหน่อทีเกิดจากการชกันาํ จาํนวนใบและความสูงของยอดเริมตน้โดยวดัจากส่วนโคนถึงปลายยอด ทุกสปัดาห์ 2. การชักนํารากกล้วยหอมแคระในสูตรอาหาร MS ทเีตมิ NAA  นาํชินส่วนยอดกลว้ยหอมแคระทีไดจ้ากการชกันาํดว้ยการเติมสาร BA จากการทดลองแรก ขนาด 3 เซนติเมตร เลียงบนอาหารสูตร MS ทีเติม NAA ความเขม้ขน้ 0.05 และ 0.1 มก./ล. ทีระดบั pH 5.7 เป็นเวลา 7 สปัดาห์ บนัทึกจาํนวนรากทีเกิดจากการชกันาํ และจาํนวนใบ ทุกสปัดาห์  การชักนํายอดกลว้ยหอมแคระในสูตรอาหาร MS ทีเติม BA และการชักนาํรากในสูตรอาหาร MS ทีเติม NAA             โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จาํนวน 3 ซาํ ซาํละ 4 ยอด เลียงในห้องเพาะเลียงเนือเยือพืชทีอุณหภูมิ 25± 2 องศาเซลเซียส ปริมาณแสง 2000 ลกัส์ ใหแ้สง 8 ชวัโมงต่อวนั วเิคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียดว้ยวธีิ Least Significance difference (LSD)  ผลและวจิารณ์ผล 1. ผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโต BA ต่อการเพมิจาํนวนยอดกล้วยหอมแคระ  การเพาะเลียงเนือเยือจากชินส่วนยอดกลว้ยหอมแคระบนอาหารสูตร MS เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA เขม้ขน้ 0 3 5 7 และ 9 มก./ล. เป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบวา่ การเติมสาร BA เขม้ขน้ 3 5 7 และ 9 มก./ล. สามารถชกันาํให้เกิดยอดใหม่ไดทุ้กระดบัความเขม้ขน้ จาํนวนเท่ากบั 3.3  7.3  4.6 และ 6.0 ยอด ตามลาํดบั ส่วนอาหารสูตรควบคุมไม่พบการชักนาํยอด จาํนวนยอดทีเกิดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิงทางสถิติ (p<0.01) (ตารางที 1) โดยสูตรทีเติมสาร BA 5 มก./ล. ให้จาํนวนยอดสูงสุดคือ 7.3 ยอด ยอดมีลกัษณะสมบูรณ์และมีการแตกใบอ่อนใกลเ้คียงกบัสูตรทีเติม BA 9 มก./ล. ส่วน
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สูตรทีเติมสาร BA เขม้ขน้ 3 และ 7 มก./ล. ยอดทีไดมี้ขนาดเล็กกวา่ และการเลียงชินส่วนยอดบนอาหารสูตรควบคุม MS ไม่พบการเกิดยอดแต่มีการเจริญทางดา้นลาํตน้และเกิดรากจาํนวนมาก (ตารางที 1 และภาพที 1) ความสูงของชินส่วนยอดเริมตน้ เมือเพาะเลียงเป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบวา่อาหารสูตร MS ทีเติมสาร BA 0 3 5 7 9 มก./ล. ยอดเริมตน้มีความสูงเท่ากบั 4.5 1.2 1.6 1.6 และ 1.0 เซนติเมตร ตามลาํดบั โดยอาหารสูตร MS ยอดเริมตน้มีความสูงมากทีสุด (4.5 เซนติเมตร) และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยงิทางสถิติ (p<0.01) (ตารางที 1) กบัสูตรทีมีเติมสาร BA ทุกสูตร จาํนวนใบของชินส่วนยอดเริมตน้ หลงัการเพาะเลียงเป็นเวลา 10 สัปดาห์ พบวา่อาหารสูตร MS ทีเติมสาร BA 0 3 5 7 9 มก./ล. ยอดเริมตน้มีจาํนวนใบเท่ากบั 9.3 3.6 4.3 5.6 และ 2 ใบ ตามลาํดบั และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที 1) ซึงจากการเพาะเลียงกลว้ยหอมแคระดว้ยอาหารสังเคราะห์ในสภาพปลอดเชือพบว่าสูตรอาหารทีมีองคป์ระกอบของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่างกนัไม่ส่งผลกระทบต่อการรอดชีวิต แต่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของพืช โดยตงัแต่สัปดาห์ที  เมือชินส่วนพืชตงัตวัไดจ้ะมีพฒันาการทีแตกต่างกนัในสูตรอาหาร MS ทีเติมสาร BA ความเขม้ขน้ต่างกนั โดยสูตรทีเติมสาร BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตรใหจ้าํนวนยอดสูงสุดคือ 7.3 ยอด การเพาะเลียงเนือเยอืดว้ยชินส่วนยอดกลว้ยหอมแคระสามารถเพมิจาํนวนยอดไดบ้นอาหารสงัเคราะห์สูตร MS ทีเติม BA เขม้ขน้ 5 มก./ล. เช่นเดียวกบักลว้ยชนิดอนื ไดแ้ก่ กลว้ยหิน (อรุณี, 2557) กลว้ยช้าง (พชันันท์ และพจมาลย,์ 2557) และกลว้ยมะลิอ่อง (นิดาพรและคณะ, 2559) ในขณะทีสูตรควบคุม (MS) ให้ความสูงและจาํนวนใบของชินส่วนยอดเริมตน้สูงสุดแต่ไม่มีการเกิดยอดใหม่ และมีการพฒันาของรากเกิดขึนดว้ย ตารางท ี1 ผลของสาร BA ความเขม้ขน้ต่างๆ ต่อจาํนวนยอดทีเกิด ความสูงและจาํนวนใบของชินส่วนยอดเริมตน้                   ของกลว้ยหอมแคระ หลงัการเพาะเลียงเป็นเวลา 10 สปัดาห์ ความเขม้ขน้ของสาร BA (มก./ล.) จาํนวนยอดทีเกิด ชินส่วนยอดเริมตน้   ความสูง (เซนติเมตร) จาํนวนใบ 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 *  มีความแตกต่างกนัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95 % (p<0.05)   ** มีความแตกต่างกนัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 99 % (p<0.01)    ค่าเฉลียทีมีตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมัภเ์ดียวกนัแสดงวา่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เมือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียดว้ยวธีิ LSD       
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  ภาพท ี1 ลกัษณะยอดกลว้ยหอมแคระทีเกิดขึน บนอาหารสงัเคราะห์สูตร MS เติมสาร BA ความเขม้ขน้ต่างๆ                   หลงัการเพาะเลียงเป็นเวลา 10 สัปดาห์  2. ผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโต NAA ต่อการชักนํารากกล้วยหอมแคระ  เมือนาํยอดกลว้ยหอมแคระเลียงบนอาหารสูตร MS เติม NAA เขม้ขน้ 0 0.05 และ 0.1 มก./ล. ทีระดบั pH 5.8 เป็นเวลา 7 สัปดาห์ พบวา่ มีการเกิดรากบนทุกสูตรอาหาร การเติมสาร NAA เขม้ขน้  .  และ .  มก./ล. สามารถชกันาํใหเ้กิดรากเท่ากับ 12.6 13 และ 10.  ราก ตามลาํดบั จาํนวนรากทีเกิดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที 2) โดยสูตรทีเติมสาร NAA 0.05 มก./ล. ใหจ้าํนวนรากเฉลียสูงสุด  รากต่อตน้ ในอาหารทีไม่เติมสาร NAA รากมีขนาดเล็ก  ขณะทีตน้ทีเลียงในอาหารทีเติมสาร NAA .  มก./ล. รากมีลกัษณะยาวและสมบูรณ์ ส่วนอาหารทีเติมสาร NAA 0.1 มก./ล. เกิดรากขนาดสนั และจากการเปรียบเทียบจาํนวนใบของตน้กลว้ยหอมแคระ พบวา่ อาหารทีเติมสาร NAA เขม้ขน้  .  และ .  มก./ล. ให้จาํนวนใบเท่ากบั .  .  และ .  ตามลาํดบั ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที 2 และภาพที 2) ต่างจากวธีิการของณฐัทิยา (2556) ทีชกันาํรากโดยเลียงใน อาหาร MS กึงเหลว (ลดวุน้ลงครึงหนึง) ทีเติมสารควบคุมการ เจริญเติบโต NAA อตัรา 0.01 มก./ล. และนาํตาล ซูโครส 30 กรัม/ลิตร เป็นเวลา 45 วนั  เมือเพาะเลียงกลว้ยหอมแคระเป็นเวลา 10 สัปดาห์ นาํตน้ทีมีรากและใบสมบูรณ์ ออกจากขวดเพาะเลียงเพอืปรบัสภาพก่อนการออกปลูกในโรงเรือน  โดยใชว้สัดุคือ ดินผสม : แกลบดาํ : ขยุมะพร้าว อตัราส่วน 1 : 1 : 1 พบวา่ กลว้ยหอมแคระสามารถตงัตวัไดห้ลงัจากการปรับสภาพเป็นเวลาสองสปัดาห์ มีอตัรารอด 53 เปอร์เซ็นต ์ และหลงัจากปรับสภาพเป็นเวลาสามสปัดาห์ ตน้กลว้ยมีลกัษณะแขง็แรงสามารถนาํออกปลูกในสภาพโรงเรือนต่อไป ตารางท ี2 ผลของสาร NAA ความเขม้ขน้ต่างๆ ต่อจาํนวนรากและจาํนวนใบกลว้ยหอมแคระ หลงัการเพาะเลียงเป็น                  เวลา 7 สัปดาห์      ความเขม้ขน้ของสาร NAA (มก./ล.)        จาํนวนรากทีเกิด จาํนวนใบ 0 12.6 7.0 0.05 13.0 6.0 0.1 10.3 6.3 F-test ns ns CV (%) 26.14 22.03 
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  
 

                  0                              3                             5                                7                               9 มก./ล. 
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   ภาพท ี2 ลกัษณะรากและใบกลว้ยหอมแคระทีเกิดขึน บนอาหารสงัเคราะห์สูตร MS เติมสาร NAA ความเขม้ขน้               0.05 มก./ล. หลงัการเพาะเลียงเป็นเวลา 10 สัปดาห์  สรุปผลการวจิัย การเพมิจาํนวนยอดกลว้ยหอมแคระในอาหาร MS ทีเติมสาร BA  มก./ล. สามารถชกันาํใหเ้กิดยอดไดม้ากทีสุดคือ .  ยอด ส่วนอาหารทีชกันาํให้เกิดรากมากทีสุดคือ อาหารสูตร MS ทีเติมสาร NAA 0.05 มก./ล. สามารถชกันาํให้เกิดรากมากทีสุดคือ 3 ราก   กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีสนับสนุนสถานที เครืองมือ อุปกรณ์ และสารเคมีในการวจิยั   เอกสารอ้างองิ เกษตร. 2558.  กล้วยหอมแคระ. แหล่งทีมา : http://www.thairath.co.th/content/513334, 17 เมษายน 2559 ณฐัทิยา.  2556.  การเพาะเลยีงเนือเยือกล้วย.  แหล่งทีมา:   http://www.doae.go.th/web_km/group_knowledge/plant,         18 เมษายน 2560. นิดาพร สุธญัญรัตน์, สุพรรนี อะโอกิ และ ขวญัเดือน รัตนา. 2559. การเพาะเลียงเนือเยอืและการวเิคราะห์ความคง          ตวัของระดบัพลอยดดี์ของกลว้ยนาํวา้มะลิอ่อง. วารสารวจิัยมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 9: 1-14. พชันนัท ์เยน็ใส และ พจมาลย ์สุรนิลพงศ. 2557. ผลของ Benzyladenine และ Thidiazuron ต่อการชกันาํยอดรวม          ของกลว้ยชา้งในสภาพปลอดเชือ.  แก่นเกษตร 42: 157-161. อรุณี ม่วงแกว้งาม. 2557. การขยายพนัธ์ุกลว้ยหิน (Musa sapientum Lin.) ดว้ยวธีิการเพาะเลียงเนือเยอืปลายยอด.          วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 1: 24-27. Murashige, T. and Skoog, F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures.          Physiol. Plant. 15: 473-97.     

      สปัดาห์แรก                                  สปัดาห์ที 10 
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การคัดเลือกเชือรา Metarhizium spp. ทมีีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลียแป้งน้อยหน่า  (Dysmicoccus neobrevipes Beardsley) Effective Selection of Metarhizium spp. for  Controlling Sugar  Apple Mealybug  (Dysmicoccus neobrevipes Beardsley)  เดือนเพญ็ วงคส์อน 1* อรอุมา เกือจรูญ 1 พรนภา บุญถึง 1 และ ชนิดา เยรัมย ์1 Duanpen Wongson 1*, Ornuma Kueacharun 1 Pornnapha Boontueng and Chanida Yeram 1  บทคัดย่อ   เชือรา Metarhizium spp. เป็นเชือราก่อโรคในแมลงทีมีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศตัรูพืชและมีการนาํมาใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างกวา้งขวาง การรวบรวมและคัดแยกเชือรา Metarhizium spp. จากดินในเขตพืนทีจังหวดันครราชสีมา โดยการใชว้ธีิ baiting technique ซึงใชห้นอนนก (yellow mealworm; Tenebrio molitor) เป็นเหยอืล่อ ไดเ้ชือรา Metarhizium spp. ทงัหมด 9 ไอโซเลต เมือนํามาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเพลียแป้งน้อยหน่า (Dysmicoccus neobrevipes Beardsley) วยั 3 ในสภาพห้องปฏิบตัิการ [อุณหภูมิเฉลีย 27.47 องศาเซลเซียส (24.88 – 30.06 องศาเซลเซียส) ความชืนสัมพทัธ์เฉลีย 59.73% (50.05 – 69.40%)] โดยใช้เชือ Metarhizium spp. อายุ 21 วนั ความเข้มข้น 1x108 สปอร์/มิลลิลิตร พ่นให้กบัเพลียแป้งนอ้ยหน่า พบวา่ทุกไอโซเลตมีการติดเชืออยูร่ะหวา่ง 10 – 80% ซึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P<0.05) โดยเชือรา Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ RMUTI 19/6 มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลียแป้งนอ้ยหน่าสูงสุด มีการติดเชือของเพลียแป้งนอ้ยหน่า เท่ากบั 80% แตกต่างทางสถิติ(P<0.05)กบัไอโซเลตทีรองลงมา ไดแ้ก่ RMUTI 14/6 (53.33%), RMUTI 18/4 (46.67%) และ RMUTI 6/4 (33.33%) ตามลําดับ  ผลการวิจัยนีแสดงให้ เ ห็นถึงประสิทธิภาพของเชือรา Metarhizium spp. ไอโซเลตของจงัหวดันครราชสีมา เพือการนาํไปประยุกต์ใชป้้องกนัและกาํจดัเพลียแป้งนอ้ยหน่าอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  คาํสําคญั : เชือรา Metarhizium spp., เชือราก่อโรคในแมลง, เพลียแป้งนอ้ยหน่า, การควบคุมโดยชีววธีิ             
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ABSTRACT   Entomopathogenic fungi; Metarhizium spp. are an efficient tool for the biological control of a wide range of insect pests particularly related to agricultural crops. Collection and isolation of Metarhizium spp. from soil in Nakhon Ratchasima Province were carried out. Entomopathogenic fungi were isolated by baiting technique using yellow mealworm larvae, Tenebrio molitor, as bait. The 9 isolates of Metarhizium spp. was evaluated against 3rd instar larvae of sugar apple mealybug (Dysmicoccus neobrevipes Beardsley) in laboratory conditions [average temperature 27.47 ºC (24.88 – 30.06 ºC), average relative humidity 59.73% (50.05 – 69.40%)]. The spore concentration from 21-day-old culture of 1×108 spores/ml was used. The result revealed that larvae cumulative mortality rates ranged between 10 up to 80 percentage which were significantly different (P<0.05), compared with the control treatment. Fungal isolates, RMUTI 4/3 and RMUTI 19/6 had the best colonizer with 80% infection on sugar apple mealybug.  Those isolates were effectively and significantly different (P<0.05) from RMUTI 14/6 (53.33%), RMUTI 18/4 (46.67%) and RMUTI 6/4 (33.33%) respectively. This present study suggested that the efficiency of Nakhon Ratchasima isolates of Metarhizium spp. can be used as an efficient application in controlling of sugar apple mealybug.    Keyword: Metarhizium spp., entomopathogenic fungi, sugar apple mealybug, biocontrol                   1 สาขาเทคโนโลยกีารเกษตรและสิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน นครราชสีมา    ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  1 Department of Agricultural Technology and Environment, Faculty of Science and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Isan, 744 Suranarai Road, Muang, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand *  ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : wduanpen@gmail.com 
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บทนํา  เพลียแป้งนอ้ยหน่าจดัเป็นแมลงศตัรูนอ้ยหน่าทีสาํคญัอีกชนิดหนึง จดัอยูใ่นอนัดบั Hemiptera วงศ ์Pseudococcidae เ พลียแป้งที เข้าทําลายน้อยห น่ามีหลายชนิด ได้แ ก่  Dysmicoccus neobrevipes Beardsley Maconellicoccus hirsutus, Planococcus citri และ Ferrisia virgata (Cockerell)  (Dixit et al., 2016) สาํหรับในประเทศไทยรายงานพบเพลียแป้งทีเป็นศตัรูน้อยหน่า 2 ชนิด คือ เพลียแป้งลาย (F. virgata)  และ เพลียแป้งสับปะรดสีเทา (D. neobrevipes) (บุปผา และ ชลิดา, 2543) เพลียแป้งทาํลายนอ้ยหน่าดว้ยการดูดกินนาํเลียงทีผล ขวัผล และใบ มกัพบตวัเพลียแป้งเกาะอยูต่ามร่องตาของผล โดยในขณะเดียวกันจะผลิตสารพิษออกมาทําให้ผลเหียว นอกจากจะทาํลายผลผลิตโดยตรงแล้ว ยงัทาํให้ผลผลิตสกปรกเนืองจากมีราดาํทีเกิดจากมูลหวานของเพลียแป้ง  การป้องกนักาํจดัเพลียแป้งเพอืใหไ้ดผ้ลทีรวดเร็ว เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใชส้ารเคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมทสารเคมีเหล่านีมีพิษตกคา้งยาวนานในผลผลิตและสภาพแวดลอ้มส่งต่อผูบ้ริโภค และเป็นปัญหาการส่งออก การควบคุมโดยชีววิธีถูกนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาดงักล่าว เช่น การใชแ้มลงชา้งปีกใส (ประภสัสร และคณะ, 2556) เช่นเดียวกบัการใชส้ารสกดัจากพืชสมุนไพรหลายชนิดทีนาํมาใชก้าํจดัเพลียแป้ง เช่น สารสกดัจากเถาบอระเพด็ สารสกดัจากใบสะเดา และสารสกดัจากใบเสลดพงัพอน เป็นตน้ (ไอลดา และ กาญจน์, 2557)  รวมทงัการใชเ้ชือจุลินทรียม์าใชค้วบคุมเพลียแป้งนอ้ยหน่าก็ถูกนาํมาใชใ้นการควบคุมเพลียแป้งนอ้ยหน่าเช่นกนั โดยเริมมีการศึกษาในต่างประเทศดว้ยการนาํเชือรา Metarhizium anisopliae และเชือรา Beauveria bassiana  มาใชค้วบคุมเพลียแป้งนอ้ยหน่าซึงให้ผลในการควบคุมเพลียแป้งอย่างดี (Kulkarni and Patil, 2013; Dixit et al., 2016)  ซึงหากมีการนาํเชือราทงัสองชนิดนี โดยเฉพาะเชือราเขียว M. anisopliae มาศึกษาเพอืควบคุมเพลียแป้งนอ้ยหน่าในประเทศไทย โดยเฉพาะจงัหวดันครราชสีมาทีจดัวา่เป็นพนืทีหลกัในการผลิตนอ้ยหน่าของประเทศไทยดว้ยแลว้ อีกทงัเชือรา Metarhizium spp. ทีนาํมาใชน้นัเป็นเชือราทีแยกได้จากพืนทีจังหวดันครราชสีมา (local isolate) ก็จะสามารถแก้ปัญหาการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตและในสภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี    วธิีดําเนินการวิจัย การรวบรวมตวัอย่างดนิและการแยกเชือรา Metarhizium spp. ให้บริสุทธิ  รวบรวมตัวอย่างดินในเขตพืนทีจังหวดันครราชสีมา ด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างดินเพือนํามาแยกหาเชือรา Metarhizium spp. ประยกุตต์ามวิธีของ Bidochka และคณะ(1998)  และอลงกต (2549) โดยการปาดใบไมบ้ริเวณผิวดินออก ขุดและเก็บตวัอยา่งดินลึกจากผิวหนา้ดิน  เซนติเมตร ตกัดินใส่ถุงพลาสติก บนัทึกสถานที วนั/เดือน/ปี จากนนันาํไปแยกหาเชือ Metarhizium spp. แต่ละไอโซเลต ด้วยวิธีเหยือล่อ (baiting technique) ใช้หนอนนก (yellow mealworm; Tenebrio molitor)  วยั 3 – 5 เป็นตวัล่อเชือจากดิน หนอนนกตายทีคาดว่าเกิดจากเชือราให้ยา้ยหนอนทีตายไปแช่ลงในสารละลายคลอร็อคซ์  เปอร์เซ็นต ์(sodium hypochlorite .  เปอร์เซ็นต)์ นาน -  นาที เพอืฆ่าเชือทีผิวจากนนัลา้งดว้ยนาํกลนัทีผ่านการนึงฆ่าเชือแลว้ -  นาที จาํนวน  ครัง วางซากหนอนนกลงในจานชืน (moist chamber) ปล่อยไวจ้นกระทงัเชือราสร้างสปอร์  นาํสปอร์ไปตรวจสอบดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ซาํอีกครัง  จึงนาํไปแยกให้ไดเ้ชือรา Metarhizium spp. ทีบริสุทธิ  จากนนับ่งชีใหช้ดัเจนวา่เป็นเชือรา Metarhizium spp. จากลกัษณะทางสณัฐานวทิยาและการเจริญเติบโต  การเพาะเลยีงเพลียแป้งน้อยหน่า   นาํฟักทองมาลา้งดว้ยนาํสะอาดซับใหแ้หง้ ฉีดแอลกอฮอล ์70 เปอร์เซ็นต ์แลว้ซบัให้แหง้ นาํกลุ่มไข่เพลียแป้งจากผลนอ้ยหน่ามาเขียลงบนผลฟักทอง จากนนันาํมาเลียงในกล่องพลาสติกขนาด 39.2 x 54 x 31 เซนติเมตร ทีอุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส  ศึกษาการเจริญเติบโต เมือเพลียแป้งเขา้สู่วยัที 3 จึงนาํมาทดสอบต่อไป การดูแลปฏิบติัในการเพาะเลียงเพลียแป้งประยกุตต์ามวธีิของศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น กรมวชิาการเกษตร   
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การทดสอบประสิทธิภาพของเชือรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพลียแป้งน้อยหน่า  การเตรียมเพลียแป้ง           ลา้งฟักทองดว้ยนาํสะอาดแลว้ซบัใหแ้หง้แลว้ฉีดพน่ดว้ยแอลกอฮอล ์70 เปอร์เซ็นต ์ลงบนฟักทองใชก้ระดาษทิชชู่ซับ แลว้หันฟักทองเป็นชิน ขนาด 5x5 เซนติเมตร หนาประมาณ 1 เซนติเมตร ใส่ในกล่องพลาสติกใสขนาด 11 x 11 x 31 เซนติเมตร  จากนันใชพู้่กนัเขียเพลียแป้งวยั 3 ลงบนชินฟักทอง จาํนวน 10 ตวั/ชิน(กล่อง) ภายในกล่องบรรจุสําลีทีชุบนาํกลนันึงฆ่าเชือเพือให้ความชืน โดยใส่สําลีขนาด Ø ประมาณ 2 เซนติเมตร จาํนวน 1 กอ้น/กล่อง โดยเขียเพลียแป้งลงบนฟักทองก่อนการทดสอบ 2 วนั  การเตรียมเชือรา Metarhizium spp. นาํเมล็ดขา้วฟ่างมาลา้งให้สะอาด แช่นาํขา้มคืน ใชต้ะแกรงกรองให้สะเด็ดนาํแลว้นาํมากรอกใส่ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 9x14  นิว ปริมาณ 250 กรัม นาํไปนึงฆ่าเชือทีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดนั 15 ปอนด์ต่อตารางนิว นาน 30 นาที ทิงให้เยน็ จากนนันาํเชือรา Metarhizium spp. ทีเลียงในอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) อาย ุ14 วนั ใชเ้ข็มเขียตดัเป็นชินเล็กๆขนาด 1x1 เซนติเมตร จาํนวน 5 ชิน ใส่ลงไปในถุงขา้วฟ่างทีนึงฆ่าเชือแลว้ ใชห้นงัยางรัดปากถุงใหเ้รียบร้อย นาํไปบ่มในตูบ่้ม อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส  เมือเชือราอายุได ้21 วนั นาํมากรองดว้ยผา้ขาวบาง แลว้นบัความเขม้ขน้ของสปอร์ดว้ย Heamacytometer ปรับความเขม้ขน้แต่ละไอโซเลตโดยใช ้Tween ® 20  ความเขม้ขน้ 0.05 เปอร์เซ็นต ์ใหไ้ด ้1x108 สปอร์/มิลลิลิตร  การทดสอบประสิทธิภาพของเชือรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพลียแป้งน้อยหน่า     นาํเพลียแป้งทีเลียงบนชินฟักทองตามขอ้ 3.1 มาเช็คจาํนวนเพลียให้ครบตามจาํนวน นาํชินฟักทองมาวางลงบนกระดาษทีนึงฆ่าเชือ จากนนัใชห้ัวสเปรยพ์น่สารแขวนลอยสปอร์ของเชือราแต่ละไอโซเลตลงบนเพลียทีเลียงบนชินฟักทองให้ทัว เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมทีไม่พ่นสารใดๆ และกรรมวิธีทีพ่นสารจับใบ Tween®20  ความเข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต ์ วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) ประกอบดว้ย 13 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซาํ ซาํละ 10 ตวั ประกอบดว้ย  กรรมวธีิที 1  ไม่พน่สารใดๆ (กรรมวธีิควบคุม) กรรมวธีิที 2  พน่สารจบัใบ Tween®20  ความเขม้ขน้ 0.05 เปอร์เซ็นต ์กรรมวธีิที 3  พน่สารเคมี (คลอร์ไพริฟอส) กรรมวธีิที 4  พน่เชือรา Metarhizinm spp. รูปการคา้ (เมธาไรเซียม®) กรรมวธีิที 5  พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 กรรมวธีิที 6  พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 6/4 กรรมวธีิที 7  พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 7/3 กรรมวธีิที 8  พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 8/6 กรรมวธีิที 9  พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 14/6 กรรมวธีิที 10  พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 18/4 กรรมวธีิที 11 พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/4 กรรมวธีิที 12 พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/6 กรรมวธีิที 13 พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 21/3     
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การตรวจสอบผล   หลงัการฉีดพ่นแลว้ใชป้ากคีบ(Forceps) คีบฟักทองใส่ในกล่องพลาสติกเหมือนเดิม แลว้ปิดฝากล่องใหส้นิท และเช็คผลการติดเชือราทุกวนัและบนัทึกผลการติดเชือทุก 7 วนั (วนัที 7, 14 และ 21 หลงัการฉีดพน่) เมือพบเพลียแป้งตาย นาํมาแช่ Clorox 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 3-5 นาที ลา้งด้วยนาํกลนันึงฆ่าเชือ นาน 3-5 นาที จาํนวน 2 ครัง จึงยา้ยไปไวใ้น moist chamber บ่มทีอุณหภมิู 25 - 30 องศาเซลเซียส ความชืนสมัพทัธ์ 60 - 80 เปอร์เซ็นต ์ในทีมืด (ประยกุตต์ามวธีิของ ศิวลิยั และคณะ, 2559)   ผลและวจิารณ์ผล . การรวบรวมตวัอย่างดนิและการแยกเชือ Metarhizium spp. ให้บริสุทธิ   จากการรวบรวมตวัอยา่งดินในเขตพนืทีจงัหวดันครราชสีมา แลว้นาํมาล่อเชือจากดินดว้ยหนอนนกนนั  ในเบืองตน้ไดเ้ชือรา Metarhizium spp. จาํนวน 9 ไอโซเลต จากตวัอยา่งดินทีรวบรวมจากเขตอาํเภอเมือง จาํนวน 4 ไอโซเลต (RMUTI 4/3, RMUTI 6/4, RMUTI 7/3 และ RMUTI 8/6) และอาํเภอจกัราช จาํนวน 5 ไอโซเลต (RMUTI 14/6, RMUTI 18/4, RMUTI 19/4, RMUTI 19/6 และ RMUTI 21/3)  เชือรา Metarhizium spp. ทีบริสุทธินาํมาศึกษาการศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวทิยาและการเจริญเติบโต ดว้ยการดูลกัษณะโคโลนีและลกัษณะของสปอร์ (ภาพที 1)                         ภาพท ี1 ลกัษณะโคโลนีของเชือราเขียว Metarhizium spp. ไอโซเลตตา่งๆ ทีเลียงบนอาหาร Potato Dextrose Agar  (PDA) อายเุชือ 21 วนั 
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. การเพาะเลยีงเพลียแป้งน้อยหน่า   เพลียแป้งนอ้ยหน่าถูกนาํมาเพาะเลียงบนผลฟักทองในสภาพหอ้งปฏิบติัการ ทีอุณหภมิูเฉลีย  27.91 องศาเซลเซียส (25.58 – 31.24 องศาเซลเซียส) ความชืนสมัพทัธ์เฉลีย 56.55% (48.18 – 64.91%R.H.) เพือศึกษาวงจรชีวติและเพมิปริมาณสาํหรับทดสอบ (ภาพที 2)   

  ภาพท ี2  เพลียแป้งนอ้ยหน่าทีเพาะเลียงเพอืเพมิปริมาณบนฟักทอง (ซา้ย) และเพลียแป้งวยั 3 (ขวา) . การทดสอบประสิทธิภาพของเชือรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพลียแป้งน้อยหน่า  จากการทดสอบประสิทธิภาพของเชือรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพลียแป้งนอ้ยหน่าในสภาพหอ้งปฏิบตัิการ ทีอุณหภูมิเฉลีย 27.47 องศาเซลเซียส (24.88 – 30.06 องศาเซลเซียส) ความชืนสมัพทัธ์เฉลีย 59.73% (50.05 – 69.40%) นนั  พบวา่ ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ RMUTI 19/6 มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการติดเชือของเพลียแป้งนอ้ยหน่าถึง 80 เปอร์เซ็นต ์แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กบัไอโซเลตอืนๆ ส่วนเชือราไอโซเลตอืนๆทีมีประสิทธิภาพลองลงมา 3 ลาํดบั ไดแ้ก่ ไอโซเลต RMUTI 14/6 (53.33%), RMUTI 18/4 (46.67%) และ RMUTI 7/3 (40.00%) ตามลาํดบั ส่วนไอโซเลต RMUTI 19/4  มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัเชือรา Metarhizium spp. รูปการคา้(เมธาไรเซียม®)ทีเพลียแป้งมีการติดเชือเท่ากนั (10%) ส่วนกรรมวธีิควบคุม(ไม่พ่นสารใดๆ) และพน่สารจบัใบ  Tween®20 ความเขม้ขน้ 0.05% นนั ไม่มีการตายของเพลียแป้ง และกรรมวธีิทีพน่สารเคมี (คลอร์ไพริฟอส)  หลงัการพน่ 24 ชวัโมงเพลียแป้งตายหมด และเมือนาํไปวางใน moist chamber นนั หลงัการพน่สารเคมี 48 ชวัโมง เพลียแป้งกลายเป็นสีนาํตาล-ดาํ เมือครบ 21 วนั ไม่พบการเจริญของเชือราแต่อยา่งใด (ตารางที 2, ภาพที 3)  ซึงจากการทอดลองจะเห็นวา่เชือรา Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ RMUTI 19/6 มีประสิทธิภาพในการเขา้ทาํลายเพลียแป้งเท่ากนั แต่เมือเทียบความไวในการเขา้ทาํลายเพลียแป้งเลว้ จะเห็นวา่ไอโซเลต 
RMUTI 19/6 มีความไวกวา่ ไอโซเลต RMUTI 4/3 โดยในวนัที 14 หลงัการพน่เชือ เพลียแป้งมีการติดเชือถึง 80 เปอร์เซ็นต ์ในขณะทีไอโซเลต RMUTI 4/3 มีการติดเชือเพียง 53.33 เปอร์เซ็นต ์ ส่วนเชือรา Metarhizium spp. รูปการคา้นนัมีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลียแป้งนอ้ยหน่าตาํกวา่เชือรา Metarhizium spp. ทีแยกไดจ้ากดิน ทงันีอาจเนืองมาจากเชือราในรูปการคา้ดงักล่าวมีความจาํเพาะเจาะจงกบัแมลงชนิดอืนมากกวา่เพลียแป้งนอ้ยหน่า ซึงเชือจุลินทรียที์ใชค้วามคุมแมลงนนัจะมีความจาํเพาะเจาะจงต่อแมลงเป้าหมายไดแ้ตกต่างกนั (ศิวลิยั, 2557) จากการทดลองนีใชค้วามเขม้ขน้ของเชือรา Metarhizium spp. ความเขม้ขน้ 1x108  สปอร์/มิลลิลิตร ทดสอบในสภาพห้องปฏิบติัการ ซึงหากมีการพฒันารูปแบบให้

ก.   ไอโซเลต RMUTI 4/3 ง.   ไอโซเลต RMUTI 8/6 ช.   ไอโซเลต RMUTI 19/4 ข.   ไอโซเลต RMUTI 6/4 จ.   ไอโซเลต RMUTI 14/6 ซ.   ไอโซเลต RMUTI 19/6 ค.   ไอโซเลต RMUTI 7/3 ฉ.   ไอโซเลต RMUTI 18/4 ฌ.   ไอโซเลต RMUTI 21/3 
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สามารถใชใ้นสภาพจริงไดน้บัวา่มีประโยชน์อยา่งยงิ ซึง Dixit และคณะ (2016) รายงานวา่การใชเ้ชือรา Metarhizium spp. ความเขม้ขน้ 7.5 กรัม/ลิตร พ่นใหก้บัเพลียแป้งนอ้ยหน่าในสภาพแปลงปลูกมีผลใหจ้าํนวนเพลียแป้งคงเหลือหลงัการพน่นอ้ยทีสุดเมือเทียบกบัเชือราชนิดอืนๆ ตารางท ี 2ประสิทธิภาพของเชือรา Metarhizium spp. ต่อการทาํลายเพลียแป้งนอ้ยหน่า  

1/ ค่าเฉลียทีกาํกบัดว้ยตวัอกัษรเหมือนกนัในคอลมัน์เดียวกนัไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (LSD, P>0.05) ** = แตกต่างกนัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 99%  

กรรมวธีิ การติดเชือ (%) 14 วนั  21 วนั  รวม 1/ ไม่พน่สารใดๆ (กรรมวธีิควบคุม) 0.00 0.00         0.00e   พน่สารจบัใบ Tween®20 ความเขม้ขน้ 0.05 เปอร์เซ็นต ์ 0.00 0.00         0.00e   พน่สารเคมี (คลอร์ไพริฟอส) 0.00 0.00         0.00e   พน่เชือรา Metarhizinm spp. รูปการคา้ (เมธาไรเซียม®) 0.00 10.00      10.00e  พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 53.33 26.67      80.00a  พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 6/4 33.33 0.00      33.33c  พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 7/3 40.00 0.00      40.00bc  พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 8/6 13.33 0.00      13.33de  พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 14/6 53.33 0.00      53.33b  พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 18/4 46.67 0.00      46.67bc  พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/4 10.00 0.00      10.00e  พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/6 80.00 0.00      80.00a  พน่เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 21/3 30.00 0.00      30.00cd  F-test - - ** C.V. (%) - - 23.19 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   357 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ภาพท ี3 ลกัษณะการเขา้ทาํลายเพลียแป้งนอ้ยหน่าของเชือรา Metarhizium spp. ไอโซเลตต่างๆ ไม่พน่สารใดๆ (กรรมวธีิควบคุม) สารจบัใบ Tween®20 ความเขม้ขน้ 0.05% สารเคมี (คลอร์ไพริฟอส) เชือรา Metarhizinm spp. รูปการคา้ (เมธาไรเซียม®) เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 6/4 เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 7/3 เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 8/6  เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 14/6 เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 18/4 เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/4 เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/6 เชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 21/3   สรุปผลการวจิัย  การคดัเลือกเชือรา Metarhizium spp. ทีมีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลียแป้งซึงเป็นแมลงศัตรูทีสําคญัของนอ้ยหน่า ตวัอยา่งดินทีรวบรวมไดจ้ากพืนทีต่างๆในเขตจงัหวดันครราชสีมา นาํมาแยกหาเชือรา Metarhizium spp. ไดเ้ชือราทีบริสุทธิจากดินทีเก็บรวบรวมไดจ้ากพืนที อาํเภอเมืองและอาํเภอจกัราช จาํนวน 9 ไอโซเลต เมือนาํเชือราทีแยกให้บริสุทธิมาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเพลียแป้ง โดยใชค้วามเขม้ขน้ของเชือ 1x108 สปอร์/มิลลิลิตร จะเห็นวา่เชือรา 
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Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ RMUTI 19/6 มีความสามารถในการเขา้ทาํลายเพลียแป้งสูงสุด โดยเพลียแป้งมีการติดเชือสูงถึง 80 เปอร์เซ็นต ์และไอโซเลต RMUTI 19/6 มีความไวในการเขา้ทาํลายเพลียแป้งไวกวา่ไอโซเลต RMUTI 4/3 จากการทดลองนีสรุปไดว้า่เชือรา Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 19/6 เหมาะสมทีจะนาํมาพฒันารูปแบบสําหรับใชใ้นการควบคุมเพลียแป้งนอ้ยหน่าต่อไป   กิตติกรรมประกาศ  การศึกษาวิจยัเพือคดัเลือกเชือรา Metarhizium spp. ทีมีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลียแป้งน้อยหน่านี สําเร็จลุล่วงได้ดว้ยดี คณะวิจัยขอขอบคุณแหล่งทุนทีให้การสนับสนุนสําหรับการดาํเนินการวิจยัจากทุนอุดหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําปีงบประมาณ 2561  ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ศูนยก์ลางนครราชสีมา ทีเอืออาํนวยความสะดวกสาํหรับการดาํเนินงานวจิยั    เอกสารอ้างองิ บุปผา เหล่าสินชัย และ ชลิดา อุณหวุฒิ. 2543. เพลียแป้งและเพลียหอยศัตรูพืชทีสําคัญ. โรงพิมพ์คุรุ สภาลาดพร้าว,กรุงเทพฯ. 70 หนา้ ประภสัสร เชยคาํแหง บุษบง มนสัมนัคง และสายชล แสงแกว้. 2556.  การใชแ้มลงชา้งปีกใสควบคุมเพลียแป้งในนอ้ยหน่า.  รายงานผลงานวิจยัประจาํปี 2556 สํานักวจิยัพฒันาการอารักขาพืช กรมวชิาการเกษตร.  539-544.  ศิวลิยั สิริมงัครารัตน์. 2557. โรควทิยาของแมลงและการประยุกต์ใช้. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ขอนแก่น   ศิวิลยั สิริมงัครารัตน์. 2559. รายงานการวิจัยพฒันาและวศิวกรรม เรือง การจัดการเพลยีแป้งแบบผสมผสานด้วยเชือราขาว Beauveria bassiana ในการผลติมนัสําปะหลังแบบให้นํา. สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ.  ไอลดา ใจสมคัร และ กาญจน์ คุม้ทรัพย.์ 2557. เปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกดัจากสมุนไพร 4 ชนิด ในการกาํจดัเพลียแป้ง Ferrisia virgata ในไร่มนัสาํปะหลงั. แก่นเกษตร 42 (ฉบับพเิศษ 1). 524 – 529.  อลงกต โพธิดี. 2549. ประสิทธิภาพและการบ่งชีเชือ Metarhizium spp. ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยอาศยัลกัษณะทางสัณฐานวิทยาและลาํดบัเบส ITS1-5.8S-ITS2 rDNA. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวทิยา มหาวทิยาลัยขอนแก่น. Bhadani, D.J., B.B. Kabaria and M.K. Ghelani. 2017. Bio-efficacy of entomopathogenic fungi against mealy bug, Maconellicocus hirsutus (Green) infesting custard apple in Junagadh. Journal of Entomology and Zoology Studies. 5(5): 285 – 289.  Bidochka, M.J., J.E. Kasperskl and G.A.M. Wild.  1998.  Occurrence of the entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana in soil from temperate and near northern habitats.  Canadian Journal of Botany.  76: 1198-1204. Dixit, S.S., G.B. Kabre, and V.V. Patil. 2016. Evaluation of entomopathogenic fungi against the mealy bug on custard apple. International Journal of Plant Protection. 9(2): 510 – 513. Kulkarni, S.R. and S.K. Patil. 2013. Efficacy of different biopesticides and insecticides against mealy bugs on custard apple. Pest Management Hor ticultural Ecosystems. 19(1): 113 – 115.    
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ความหลากหลายทางชีวภาพของเชือราอาบัสคูล่าร์ไมคอร์ไรซาในพืชตระกูลถัวบริเวณป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช จังหวดันครราชสีมา Diver sity of Arbuscular  Mycorrhizal Fungi in the Rhizosphere of Tree Legumes at Nongteng-Chakarach National Reserved Forest, Nakhon Ratchasima Province  วรีวตัร นามานุศาสตร์ * และ ทิพยว์รินทร์ ริมลาํดวน   Weravart Namanusart1* Thipwarin Rimlumduan2  บทคัดย่อ   เชือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซา (AMF) เป็นเชือราทีพึงพาอาศยัอยูร่่วมกบัรากพืชหลายชนิดแบบเอือประโยชน์ซึงกันและกัน ซึงเป็นความสัมพนัธ์ทีกาํหนดความยงัยืนและความสําเร็จของการปลูกพืนทีป่า งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์            เพือตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพของเชือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซา (Arbuscular mycorrhizal fungi) ในดินรอบรากพืชตระกูลถวัจาํนวน 42 ตน้ โดยแบ่งพนืทีสาํรวจออกเป็น 10 แปลง ในพนืทีป่าธรรมชาติ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จกัราช จงัหวดันครราชสีมา พบไมย้ืนตน้จาํนวน 42 ชนิด จาํแนกชนิดของเชือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซาโดยใชว้ิธีทางสัณฐานวิทยา สามารถตรวจสอบชนิดของเชือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซาทีอาศยัในดินบริเวณพืนทีรากพืชตระกูลถวั ได้ทงัหมด 469 ไอโซเลต เชือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซาทีพบมากทีสุดอยูใ่นสกุล Glomus (376 ไอโซเลต) รองลงมาคือเชือราในสกุล Acaulospora, Entrophospora, Gigaspora และและ Scutellospora พบเชือราจํานวน 56, 24, 9 และ 4 ไอโซเลต ตามลาํดบั  คาํสําคญั : พืชตระกูลถวั, เชือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซา, 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                   สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 1 Department of Agricultural Technology and Environment, Faculty of Science and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima, Ni Mueang Sub-district, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand  สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 2 Department of Applied Biology, Faculty of Science and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima, Ni Mueang Sub-district, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province 30000, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : weravart2015@gmail.com
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บทนํา ป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช ตังอยู่ในพืนทีของอําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอจักราช จังหวดันครราชสีมา เป็นป่าในรัศมี  กิโลเมตร จาก พืนทีป่าปกปักพนัธุกรรมพืช ของศูนยอ์นุรักษ์และพฒันาทรัพยากรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ต. หนองระเวยีง อ. เมือง จ. นครราชสีมา ป่าสงวนแห่งชาติหนองเตง็-จกัราช มีลกัษณะเป็นป่าเต็งรัง กึงป่าเบญจพรรณ เป็นพืนทีทีมีความหลากหลายของพรรณไม ้พืนทีป่าส่วนหนึงเป็นแปลงทดลองปลูกยคูาลิปตสั  พรรณไมห้ลายชนิดมีศักยภาพทีสามารถนาํไปใชเ้ชิงพาณิชยไ์ด้ อย่างไรก็ตามปัจจุบนัพืนทีป่าเริมลดลง เนืองจากมีการจดัสรรโครงการตา่งๆ โดยหน่วยงานราชการ จึงไดเ้กิดแนวคิดในการอนุรักษท์รัพยากรในบริเวณพืนทีป่าหนองเตง็-จกัราชขึน ดงันนัจึงควรศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซา ซึงเป็นแนวทางอนุรักษว์ธีิหนึง เชือราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (Arbuscular Mycorrhizal Fungi: AMF) เป็นเชือราชนิดหนึงทีได้รับความสนใจนํามาศึกษา เชือรา AMF มีความสัมพนัธ์กับพืช โดยดาํรงชีวิตร่วมกับรากพืชแบบพึงพาอาศัย (symbiosis)(Kohki et al., ) โดยเส้นใยราทีอยูภ่ายนอกจะดูดซบัธาตุอาหารจากดิน ลาํเลียงไปยงัโครงสร้างแลกเปลียนธาตุอาหารของเชือราทีอยู่ในเซลล์ชนัคอร์เท็กซ์เพือส่งไปยงัพืช ขณะเดียวกนัเชือราจะไดรั้บสารประกอบคาร์บอนจาํพวกนาํตาลจากพืชผ่านทางโครงสร้างแลกเปลียนนีเช่นเดียวกนั (Keishi et al., 2007)  การกระจายตวัของราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาจะพบไดใ้นดินทุกหนแห่ง ทงัในดินทีใชใ้นการเกษตร ทุ่งหญา้ หรือป่าไม ้ราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซาถือไดว้า่เป็นจุลินทรียที์สาํคญัอยา่งยงิในสังคมพืชตามธรรมชาติ และมีบทบาทสาํคญัต่อการฟืนฟูพืนทีป่า โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าในประเทศไทย เช่น ป่าดิบแลง้ อนิวรรต และธีรวฒัน์ ( )  ดงันนังานวจิยันีจึงมุ่งเนน้สาํรวจและคดัแยกเชือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซา ในพนืทีป่าสงวนแห่งชาติหนองเตง็-จกัราช ซึงมีการศึกษาความหลากหลายของเชือราเป็นเบืองตน้ ก่อนทีจะนาํไปสู่การทดสอบคดัเลือกสายพนัธ์ุของเชือราอาบสัคูลาร์ทีมีศกัยภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของไมย้ืนตน้ตระกูลถวั   วธิีดําเนินการวิจัย การสํารวจพรรณพืชและเกบ็ตวัอย่างเชือราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา พนืทีศึกษาและเก็บตวัอย่างดิน คือป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเตง็และป่าจกัราช ตาํบลจกัราช อาํเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา (ภาพที 1) ซึงเป็นป่าทีอุดมดว้ยไมเ้ตง็ ไมรั้ง ไมเ้หียง ไมก้ราด ไมแ้ดง ไมป้ระดู่ และไมม้ะค่าแต ้เป็นตน้ มีพนืทีป่าประมาณ 81,875 ไร่ ทาํการสุ่มเก็บตวัอยา่งดินจากพนืทีป่าทีมีความแตกต่างทางสังคมป่าจาํนวน 10 แปลง จาํนวนตวัอยา่งดินทดสอบ  ตวัอยา่ง จาํนวนพืชตระกูลถวั 42 ชนิด (ภาพที 1) ไดแ้ก่ ดินแปลงที 1 สังคมพืชเป็นป่าเต็งรัง, ดินแปลงที 2 สังคมพืชป่าเตง็รัง, ดินแปลงที 3 สงัคมป่าเบญจพรรณ, ดินแปลงที  สงัคมป่าเบญจพรรณ, ดินแปลงที 5 สังคมป่าปลูกใหม่, ดินแปลงที  สงัคมป่าเตง็รัง, ดินแปลงที  สงัคมป่าดงัเดิม, ดินแปลงที  สงัคมป่าดงัเดิม (ป่าเตง็รังผสมป่าเบญจพรรณ), ดินแปลงที  สังคมป่าดงัเดิม (ป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ) และดินแปลงที  สังคมป่าดงัเดิม (ป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ) โดยเก็บตวัอย่างดินรอบรากพืชตระกูลถวั บนัทึกขอ้มูลสถานทีเก็บ วนัทีเก็บ ผูเ้ก็บ และขอ้มูลภูมิศาสตร์ นาํมาแยกเชือในหอ้งปฏิบติัการ ทีห้องปฏิบตัิการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จงัหวดันครราชสีมา การแยกและจาํแนกเชือราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดนิบริเวณรากพืชตระกูลถัว นาํตวัอย่างดินทีเก็บรวบรวมไดม้าร่อนแยกสปอร์โดยวิธีการร่อนดินแบบเปียก (wet sieving and decanting) ตามกรรมวธีิของ Gerdemann และ Nicolson (1963) ร่วมกบัวธีิ Sucrose gradient centrifugation ของ Daniels และ Skipper (1982)                
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โดยนาํตวัอยา่งดิน 200-300 กรัม ใส่ลงในนาํ 1 ลิตร กวนใหดิ้นแตกกระจายประมาณ 1 นาที แลว้ตงัทิงไว ้2-3 นาที เทลงบนตะแกรงขนาดต่างๆ เก็บตะกอนทีอยู่บนชนัตะแกรงแต่ละขนาดใส่ลงเทลงบนตะแกรงขนาดต่างๆ แลว้ในหลอดทดลอง centrifuge เจือจางให้ไดส้ารละลายเชือ (suspension) แลว้นาํไปหมุนเหวยีงเป็นเวลา 5 นาที ทีความเร็ว 4,000 รอบต่อนาที           เทของเหลวทีอยูส่่วนบนทิง แลว้เติมสารละลายซูโครส ความเขม้ขน้ 50 เปอร์เซ็นต ์จาํนวน  มิลลิลิตร แลว้นาํไปหมุนเหวยีงอีกครัง ทีความเร็ว 4,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที เทของเหลวส่วนบนทีมีสปอร์ลงบนตะแกรงขนาด 45 ไมครอน            ลา้งสารละลายนาํตาลออกดว้ยนาํสะอาดหลายๆ ครัง ทาํการตรวจสอบสปอร์เชือรา ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ทาํการจาํแนกชนิดของเชือราโดยใชล้กัษณะทางสัณฐานวทิยา นาํสปอร์เชือราทีแยกได ้มาวางลงบนสไลด ์ศึกษารูปร่างลกัษณะต่างๆ ทังภายนอกและภายในสปอร์ของเชือรา ใช้หลอดหยด (pasteur pipette) ดูดสปอร์จากนาํวางบนสไลด์ หยดด้วย polyvinyl alcohol lacto glycerol (PVLG) และ Melzer’s reagent ปิดทับด้วยแผ่นปิดสไลด์(cover glass) แล้วนํามาตรวจดูลกัษณะต่าง ๆ ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ เพอืศึกษารูปร่างลกัษณะสปอร์ เช่น ขนาดสปอร์ สิงตกแต่งทีผิวสปอร์ จาํนวนชนัของผนงัสปอร์ และเส้นใยคาํจุนสปอร์ (hyphal attachment) เป็นตน้ ตามจาํแนกชนิดของเชือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาโดยใช้คู่มือของ Schenck และ Perez (1987) ร่วมกบัการจาํแนกชนิดโดยใชฐ้านขอ้มูล INVAM (http://invam.caf.wvu.edu)   ผลและวจิารณ์ผล การสํารวจพรรณพืชและเกบ็ตวัอย่างเชือราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา จากการรวบรวมและสุ่มเก็บดิน จาํนวน  ตวัอยา่ง ในบริเวณพนืทีป่าสงวนแห่งชาติหนองเตง็-จกัราช โดยสุ่มเก็บดินบริเวณรากไมพื้ชตระกูลถวั จาํนวน  ชนิด จากพืนทีป่า  แปลง (ตารางที 1) ไดแ้ก่ พืนทีป่าแปลงที  (  ชนิดพืช) พนืทีป่าแปลงที  (  ชนิดพชื) พนืทีป่าแปลงที  (  ชนิดพชื) พนืทีป่าแปลงที  (  ชนิดพชื) พนืทีป่าแปลงที  (  ชนิดพชื) พนืทีป่าแปลงที  (  ชนิดพืช) พนืทีป่าแปลงที  (  ชนิดพืช) พืนทีป่าแปลงที  (  ชนิดพืช) พืนทีป่าแปลงที  (  ชนิดพืช) และพืนทีป่าแปลงที  (  ชนิดพชื) พบไมย้นืตน้ตระกลูถวัจาํนวนทงัสิน 2 ชนิด ดงันี มะกลาํตน้, พฤกษ,์ ชงโคนา, มะเค็ง, ประดู่, แดง, หนามหัน, พนัชาด, ส้มเสียว, สีเสียด, กะพี, กุ๊ก, มะค่าแต,้ ชะเอม, ตาํแยป่า, โมกมนั, เกล็ดปลาช่อน, เกล็ดปลาหมอ, ชะคราม, ตะแบก, ปีป, มะขาม, มะขามโคก, ขีเถา้หนอน, พยงุ, ครามป่า, ลูกใตใ้บ, นนทรี, ขีเหลก็, ชยัพฤกษ,์ ฟันฟืม, หิงเม่นนอ้ย, สะเดา, สะเดาป่า, หญา้สองปลอ้ง, ทบัแทว, ทานาคา, สะเดาชา้ง, สาธร, เสียว, อญัชญัป่า และฉนวน (ตารางที 1) จากการสาํรวจชนิดของพรรณพืชในบริเวณพืนทีป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จกัราช พบวา่ พืชประจาํถินทีสาํรวจพบมากทีสุด คือ ไมแ้ดง สาํรวจพบไดท้งัแปลงที , 2, 6, 7, 9 และ 10 รองลงมาคือ พนัชาด, ประดู่ และเกลด็ปลาช่อน ทีพบในแปลงที (1, 2, 4, 10), (2, 4, 5, 9) และ (4, 5, 6, 10) ตามลาํดบั (ตารางที 1)  การแยกและจาํแนกเชือราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดนิบริเวณรากพืชตระกูลถัว จากการสาํรวจและเก็บตวัอยา่งดินบริเวณรอบรากพืชตระกูลถวัในพนืทีป่าจกัราช-หนองเต็ง จาํนวน 71 ชุดดิน ในพนืทีป่า 10 แปลง แลว้นาํมาแยกชนิดของเชือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซา และจดัจาํแนกชนิดของเชือราโดยอาศยัลกัษณะทางสัณฐานวิทยาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ สามารถแยกเชือราอาบสัคูล่าร์ไดท้งัสิน 469 ไอโซเลต เชือรา AMF ทีอาศยัในบริเวณพืนทีรากพืชตระกูลถวั พบมากทีสุดอยู่ในสกุล Glomus (376 ไอโซเลต) รองลงมาได้แก่ Acaulospora (56 ไอโซเลต), Entrophospora (24 ไอโซเลต), Gigaspora (9 ไอโซเลต), และพบน้อยทีสุดคือราในสกุล Scutellospora (4 ไอโซเลต) ตามลาํดบั (ตารางที 1)  เมือเปรียบกบัพรรณพืชทีสํารวจพบการอยูอ่าศยัร่วมกนัของเชือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาในพืนทีป่าหนองเต็ง พบวา่ พืชทีมีปริมาณไอโซเลตของเชือรา AMF มากทีสุดคือ เกล็ดปลาช่อน และกะพ ีจาํนวน 15 ไอโซเลต รองลงมาคือ แดง 
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(14 ไอโซเลต), ชะเอม (12 ไอโซเลต) ในขณะทีพนัชาด, ชงโคนา, ส้มเสียว, ชะคราม และเกล็ดปลาหมอ พบเชือราอยา่งละ  ไอโซเลต ซึงเชือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาทีพบจากการสํารวจทุกพืนทีป่าจะมีความแตกต่างกนัทงัดา้นปริมาณ และความหลากหลายของสกลุเชือรา  จากผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของพรรณพืชและสกุลของเชือรา AMF ในแต่ละพืนทีทีแตกต่างกนั เชือราทีพบมากทีสุดอยู่ในสกุล Glomus พบรองลงมาคือ Acaulospora ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาเชือรา AMF ในประเทศไทย ซึงพบว่าเชือราในสกุล Glomus และ Acaulospora มีความถีในการพบมากทีสุด (เมธาวีการณ์ และโสภณ, 2554; กุลวดี, ) สอดคลอ้งกบัการศึกษาครังนี ความหลากหลายของเชือรา AMF มีมากบริเวณรากของตน้พืชตระกูลถวั โดยพบเชือราสกุล Glomus ในทุกพืนทีทีทาํการศึกษา ทังนีเนืองจาก Glomus เป็นสกุลเชือราทีมีความทนทานต่อความหลากหลายของดินมีความสามารถในการแข่งขนั และการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มไดสู้ง (Songachan and Kayang, 2011) การกระจายตวัของเชือรา AMF มีความสัมพนัธ์กับความเป็นกรด-ด่างของดิน ความชืนของดิน และอตัราส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจน (นาฏยา, 2556)                ภาพท ี1 แสดงแผนทีแปลงสุ่มเก็บตวัอยา่งดินของพนืทีป่าสงวนแห่งชาติหนองเตง็-จกัราช   จงัหวดันครราชสีมา หมายเหต ุหมายเลข 1. และ 2. คือ สงัคมพืชป่าเตง็รัง  หมายเลข 3. และ 4. คือ สงัคมป่าเบญจพรรณ  หมายเลข 5. คือ สงัคมป่าปลูกใหม่   หมายเลข 6. คือ สงัคมป่าเตง็รัง   หมายเลข 7. คือ สงัคมป่าดงัเดิม   หมายเลข 8, 9  และ 10. คือ สงัคมป่าดงัเดิม (ป่าเตง็รังผสมป่าเบญจพรรณ) 

5 6 
3 4 

7 
8 1 2 

9 10 
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ตารางท ี1 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชือราอาบสัคูลาไมคอไรซา ของพชืตระกูลถวัในบริเวณพนืทีป่าสงวนแห่งชาติหนองเตง็-จกัราช จาํแนกตามชนิดพชื และลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเชือราระดบัสกลุ (Genera)     จีนสั   แปลงทดสอบ ชนิดพืช Glomus Gigaspora Scutellospora Acaulospora Entrophospora 
1 สะเดาป่า (Azadirachta indica) 3 0 0 5 0 สังคมพืช หนามหัน (Acacia comosa) 4 0 0 4 0 ป่าเตง็รัง แดง (Xylia xylocarpa) 5 0 0 4 0  พนัชาด (Erythrophleum succirubrum) 8 2 0 0 0 
 ชงโคนา (Bauhinia racemosa) 9 0 0 1 0 2 ส้มเสียว (Bauhinia malabarica) 10 0 0 0 0 สังคมพืช สีเสียด (Acacia catechu) 1 0 0 2 2 ป่าเตง็รัง กะพ ี(Dalbergia cultrata) 12 2 0 0 1  กุ๊ก (Lannea coromandelica) 5 0 0 3 0  ขีหนอน (Zollingeria dongnaiensis) 8 0 0 0 0  แดง (Xylia xylocarpa) 12 0 0 2 0  ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) 3 0 0 2 0  มะค่าแต ้(Sindora siamensis) 10 0 0 0 0  พนัชาด (Erythrophleum succirubrum) 7 0 0 0 0 

3 ชะเอม (Glycyrrhiza glabra) 9 0 0 0 3 สังคมป่า ตาํแยป่า (Laportea interrupta) 6 0 1 0 1 เบญจพรรณ มะเคง็ (Dialium cochinchinease) 1 0 0 2 1  โมกมนั (Wrightia arborea) 3 0 0 1 1  หนามหัน (Acacia comosa) 6 0 0 0 1 4   เกล็ดปลาช่อน (Phyllodium pulchellum) 12   2  0 1 0 
สังคมป่า 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  ปีป (Millingtonia hortensis) 3 0 1 3 0 
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 พนัชาด (Erythrophleum succirubrum) 7 0 0 0 1 
 มะขาม (Tamarindus indica) 4 0 0 0 1  พฤกษ ์(Albizia lebbeck) 6 0 0 0 1  ตารางที 1 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชือราอาบสัคูลาไมคอไรซา ของพืชตระกูลถวัในบริเวณพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ หนองเตง็-จกัราช จาํแนกตามชนิดพืช และลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเชือราระดบัสกลุ (Genera) (ต่อ)     จีนสั   แปลงทดสอบ ชนิดพืช Glomus Gigaspora Scutellospora Acaulospora Entrophospora 

5 เกล็ดปลาช่อน (P. pulchellum) 9 0 0 0 0 สังคมป่า ขีเถา้หนอน (Grewia eriocarpa) 3 0 0 1 0 ปลูกใหม่ ครามป่า (Indigofera galegoides) 6 0 0 1 1  นนทรี (Peltophorum pterocarpum) 8 0 0 0 1  ประดู่ (P. macrocapus) 5 1 0 1 1  พยงุ (Dalbergia cochinchinensis) 5 0 0 0 0  พฤกษ ์(Albizia lebbeck) 6 0 0 0 0  ลูกใตใ้บ (Phyllanthus niruri) 8 0 0 0 0 6 เกล็ดปลาช่อน (P. pulchellum) 3 0 0 0 0 สังคม เกล็ดปลาช่อนใหม่ (Phyllodium sp.) 5 0 0 0 0 ป่าเตง็รัง ขีเหลก็ (Senna siamea) 6 0 1 1 0  ครามป่า (I. galegoides) 6 0 0 0 0  ชยัพฤกษ ์(Cassia javanica) 7 0 0 0 0  แดง (X. xylocarpa) 4 0 0 2 0  ฟันฟืม (Fimbristylis rigidula) 7 0 0 1 1  มะกลาํตน้ (Adenanthca pavonina) 4 0 0 0 0  มะค่าแต ้(S. siamensis) 4 0 0 1 0  หิงเมน่นอ้ย (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 ป่าดงัเดิม ปีป (Millingtonia hortensis) 7 0 0 1 0  สะเดา (Azadirachta indica) 5 0 0 3 0 8 กะพ ี(D. cultrata) 4 0 0 1 0 ป่าดงัเดิม เกล็ดปลาหมอ (P. elegans) 9 0 0 1 0 
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(เตง็รงัผสมป่าเบญจพรรณ) 
หญา้สองปลอ้ง (H. pseudointerrupta) 4 0 0 1 0 

 ตารางที 1 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชือราอาบสัคูลาไมคอไรซา ของพืชตระกูลถวัในบริเวณพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ หนองเตง็-จกัราช จาํแนกตามชนิดพืช และลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของเชือราระดบัสกลุ (Genera) (ต่อ)     จีนสั   แปลงทดสอบ ชนิดพืช Glomus Gigaspora Scutellospora Acaulospora Entrophospora 
9 ทบัแทว (Pterolobium integrum) 4 0 0 0 0 ป่าดงัเดิม ทานาคา (Hesperethusa crenulata) 5 0 0 0 0 (เตง็รงัผสมป่า ประดู่ (P. macrocapus) 6 0 0 0 0 

เบญจพรรณ) พฤกษ ์(A. lebbeck) 5 0 0 2 1 
 แดง (X. xylocarpa) 5 0 0 1 0  สะเดาชา้ง (A. excelsa) 5 0 0 0 0  สาธร (Millettia leucantha) 3 0 0 1 0  เสียว (B. malabarica) 6 0 0 1 1  หญา้สองปลอ้ง (H. pseudointerrupta) 7 0 0 0 0 
 อญัชญัป่า (Clitoria macrophylla) 6 0 0 0 0 10 เกล็ดปลาช่อน (P. pulchellum) 8 0 0 2 0 ป่าดงัเดิม ชงโคนา (B. racemosa) 6 0 0 0 1 (เตง็รงัผสมป่า แดง (X. xylocarpa) 6 0 0 0 0 

เบญจพรรณ) พนัชาด (E. succirubrum) 5 0 0 1 0 
 พฤกษ ์(A. lebbeck) 6 0 0 0 0  ฉนวน (D. nigrescens) 5 0 0 0 0  อญัชญัป่า (C. macrophylla) 4 0 0 1 1  สรุปผลการวจิัย จากการสํารวจและจําแนกเชือราอาบัสคูล่าร์ไมคอร์ไรซาบริเวณดินรอบรากพืชตระกูลถัวในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติจกัราช-หนองเต็ง จาํนวน 71 ตวัอยา่งดิน ในบริเวณพืนทีป่า 10 แปลง พบวา่ในบริเวณพืนทีป่าแต่ละแปลงมีความ
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หลากหลายของชนิดและปริมาณของเชือราอาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซาแตกต่างกนัมาก แปรผนัตามชนิดพรรณของพืชตระกูลถวัในแต่ละแปลง งานวิจยันีเป็นการสาํรวจเบืองตน้เพือนาํไปสู่การทดสอบประสิทธิภาพของเชือรา อาบสัคูล่าร์ไมคอร์ไรซามีทีส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชตระกูลถวัในพืนที ซึงสําคญัอย่างยิงต่อการฟืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของพืนทีป่าในประเทศไทยในลาํดบัต่อไป  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บทุนอุดหนุนโครงการวิจยัจากงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ภายใตโ้ครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชุดโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช (อพ.สธ.) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  นอกจากนีคณะผูว้ิจัยขอขอบคุณ เจา้หน้าทีสํานักงานป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเตง็-จกัราช ทีไดอ้าํนวยความสะดวกในการเก็บตวัอยา่ง    เอกสารอ้างองิ กุลวดี คาภีระ. . อิทธิพลของราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาและสารทีปลดปล่อยจากรากพืชทีมีผลต่อการเจริญเติบโตของ ตน้กลา้ยางพารา. วทิยานิพนธ์ปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่.  นาฏยา แพทยพิ์ทกัษ,์ ธญัพิสิษฐ์ พวงจิก และพกัตร์เพญ็ ภูมิพนัธ์. 2556. การสํารวจประชากรเชือราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา บ ริ เ ว ณ เ ข ต ร า ก ไผ่ ใน พื น ที เ ก ษ ต ร ก ร ร ม  แล ะ พื น ที ป่ า ธ ร ร ม ช า ติ .  ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร แ ห่ ง ช า ติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกาํแพงแสน ครังที 9, นครปฐม.   เมธาวกีารณ์ พรหมลา และโสภณ บุญลือ. . ชนิดและผลของเชือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของออ้ย.  น. - . ใน: ประชุมวิชาการฐานรากทีมันคงเพือการพัฒนาประเทศอย่ างยังยืน -  มกราคม .  มหาวทิยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น. อนิวรรต เฉลิมพงษ ์และธีรวฒัน์ บุญทวคุีณ. . การสํารวจเอคโตไมคอร์ไรซาในระบบนิเวศวทิยาป่าดิบแล้ง.รายงานวจิยั ฉบบัสมบูรณ์, ฝ่ายปราบศตัรูพชืป่าไม,้ กองบาํรุง, กรมป่าไม.้ กรุงเทพฯ.  Daniels, B.A. and H.D. Skipper. 1982.  Methods for the recovery and quantitative estimatation of propagales from  soil.  pp. 29-36. In Schenck, N.C. (ed.) Methods and Principles of Mycorrhizal Research. American  Phytopathological Society, St. Paul, Minn. U.S.A., 29-35 Gerdemann, J.W. and T.H. Nicolson. 1963.  Spore of mycorrhizal, endogone species extracted from soil by wet  seiving and decanting. Trans. Br . Mycol. Soc. 46: 235-244. Keishi, S., S. Zakaaria, T. Satoki, K. Masayoshi, I.A. Haruko, A. Shoichiro, T. Akiyoshi and O. Hitoshi. 2007.   Isolation and characterization of arbuscules from roots of an increased-arbuscule-forming mutant of lotus  japonicas. Annals of Botany. 7: 1599-1603. Kohki, A., M. Ken-ichi and H. Hideo. 2005.  Plant sesquiterpenes induce hyphal branching in arbuscular   mycorrhizal fungi. Nature Publishing Group. p. 824-827. Schenck, N.C. and Y. Perez. 1987.  Manual for  the identification of VA mycorrhizal fungi. 1453 Fifield Hall  University of Florida, Florida. 
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Songachan, L.S. and H. Kayang. 2011. Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in pine forest of Meghalaya,  North East India. Mycosphere. 2: 497-505.                                  
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ศักยภาพการให้ผลผลิตของถัวเขียวพนัธ์ุใหม่  พันธ์ุ ใน  ฤดูปลูก Yield Potentials of 7 New Cultivars of Mungbean in 2 Planting Seasons  รัชตา ทนวทูิวตัร 1*   Ratchata Tonwitowat1*    บทคัดย่อ    การหาศกัยภาพการให้ผลผลิตของถวัเขียวพนัธุ์ใหม่ 7 พนัธ์ุใน 2 ฤดูปลูก ไดป้ลูกทดลองระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึงกุมภาพันธ์ 2559 (ฤดูแล้ง) และกันยายนถึงพฤศจิกายน 2559 (ฤดูปลายฝน) ทีคณะเทคโนโลยีการ เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซํา 7 พันธุ์ ได้แก่ พนัธ์ุ KUML1, KUML2, KUML3, KUML4, KUML5, KUML8 และชยันาท84-1 ผลการทดลองพบวา่ ถวัเขียวทุกพนัธ์ุให้ความสูงตน้ในฤดูปลายฝนสูงกวา่ฤดูแลง้เฉลีย 35 เปอร์เซ็นต ์มีจาํนวนขอ้มากกวา่ 2-3 ขอ้ อีกทงัเก็บเกียวไดเ้ร็วกวา่ 1-3 วนั  ในฤดูแลง้ KUML3 เป็นพนัธุ์ทีให้ผลผลิตสูงกวา่พนัธุ์อืน (213.6 กิโลกรัมต่อไร่)  โดยมีจาํนวนฝักและนาํหนกัเมล็ดต่อตน้เท่ากบั 25.1 ฝักและ 25.0 กรัม แต่ในฤดูปลายฝน กลบัเป็น KUML2 และ KUML8 ทีให้ผลผลิตต่อไร่มากกว่า เฉลีย 280.0 กิโลกรัมต่อไร่ (จาํนวนฝัก 22.4-22.8 ฝักต่อตน้ และนาํหนกัเมล็ด 26.0 กรัมต่อตน้) อย่างไรก็ตาม KUML8 ให้ค่าดชันีเก็บเกียวสูงสุดในฤดูแลง้เท่ากบั 0.39  ส่วน KUML3 ไดค้่าสูงสุดในฤดูปลายฝนเฉลีย 0.25 และจากผลการวิเคราะห์ปริมาณแป้งและโปรตีนในเมล็ดถวัเขียวทงั 7 พนัธุ์ KUML1และ KUML2 ให้ปริมาณแป้ง 37-38 เปอร์เซ็นต์ ซึงสูงกว่าพนัธุ์อืนๆ 2-3 เปอร์เซ็นต์ ขณะทีปริมาณโปรตีนของทุกพนัธุ์เฉลียอยูที่ 24-25 เปอร์เซ็นต ์ คาํสําคญั :  ถวัเขียวพนัธุ์ใหม่, 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                     สาขาการผลิตพชื คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 12130 1 Department of Crop Production  Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Prachathipat,      Thanyaburi Pathumtani,12130. Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : ratchata_w@exchange.rmutt.ac.th 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   372 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
     

บทนํา  ปัญหาวิกฤตภัยแลง้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในอนาคต ทาํให้กรมชลประทานต้องหยุดการจ่ายนาํลงคลอง            ซึงส่งผลกระทบโดยตรงกับพืนทีในเขตลุ่มแม่นาํเจา้พระยา 22 จังหวดั รวมทงัจังหวดัปทุมธานี  โดยรัฐบาลแนะนาํให้เกษตรกรหยดุทาํนาปรังแลว้หันมาปลูกพืชทางเลือกทีใช้นาํน้อยทดแทน  ภาคเกษตรกรเองตอ้งวางแผนและเตรียมความพร้อมในการเลือกชนิดพืชใหเ้หมาะสมกบัแหล่งผลิตของตนเอง ตอ้งคาํนึงถึงการจดัการนาํอยา่งมีประสิทธิภาพในการผลิต ส่วนภาครัฐก็ตอ้งวางแผนและเตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกร เลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกบัแหล่งผลิตโดยคาํนึงถึงการจัดการนาํอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน อีกทงัยงัตอ้งเชือมโยงการผลิตสู่ตลาดและอุตสาหกรรมแปรรูปอย่างครบวงจร                 เพือสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร สร้างมูลค่าเพิมและความยงัยนืใหก้บัอุตสาหกรรม (อดิศกัดิ, 2558)  ถวัเขียวเป็นพืชทางเลือกชนิดหนึงทีน่าสนใจและรัฐบาลส่งเสริมใหป้ลูกเพอืสู้ภยัแลง้ เนืองจากทงัปลูกง่ายอายกุารเก็บเกียวสนัเพียง 65-70 วนั เหมาะสาํหรับเกษตรกรทีจะเลือกปลูกทดแทนขา้วนาปรัง หรือปลูกก่อนขา้วโพดในพืนทีประสบภยัแลง้ โดยปลูกก่อนการทาํนาหรือปลูกพืชไร่หลกั ช่วยตดัวงจรการระบาดของศตัรูพชื และบาํรุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากการสาํรวจในปี 2558 ประเทศไทยมีพืนทีปลูกถวัเขียว 829,145 ไร่ มีความตอ้งการเมล็ดพนัธุ์ 4,146 ตนั แต่หน่วยงานภาครัฐผลิตไดเ้พียง 617 ตนัหรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของความตอ้งการเมล็ดพนัธุ์ทงัประเทศ ราคาจาํหน่ายทวัไปในทอ้งตลาด 60-70 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิตเฉลีย 117-300 กิโลกรัมต่อไร่ ขึนกบัคุณภาพเมล็ดพนัธุ์และการจดัการ ความตอ้งการใชผ้ลผลิตเมล็ดภายในประเทศประมาณ 100,000 ตนัต่อปี ใชใ้นอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑ์เช่น วุน้เส้น แป้ง และเพาะถวังอก ราคาเมล็ดทีรับซือในตลาดอยู่ทีกิโลกรัมละ 34-38 บาท ตลาดนาํเขา้ทีสําคญัคือ พม่า ซึงมีพืนทีปลูกเป็นอนัดบัสองรองจากอินเดีย ส่วนตลาดส่งออกอยา่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีศกัยภาพในการรับซือไดอี้กปริมาณมาก นบัวา่ยงัมีโอกาสสูงในการปลูกถวัเขียวเพอืทาํรายไดข้องเกษตรกรไทย (พีระศกัดิ, 2559 และจุดประกาย, 2558) ในระหว่างปี พ.ศ.2548-2554 ทงัหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร สํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ภายใตทุ้นส่งเสริมกลุ่มนกัวจิยัอาชีพโครงการเทคโนโลยชีีวภาพเพือพฒันาพนัธ์ุถวัเขียวไทย ได้พฒันาสายพนัธ์ุถวัเขียวสายพนัธ์ุใหม่ทีให้ผลผิตสูง ขนาดเมล็ดโต ตา้นทานโรคใบจุด และโรคราแป้ง เหมาะกบัปลูกในฤดูแลง้ ซึงไดว้างแผนขยายผลเทคโนโลยีการผลิตถวัเขียวในระยะต่อไปคือ การทดสอบพนัธ์ุ ถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นพนัธุ์และการผลิตสู่เกษตรกร(พีระศกัดิ, 2558) ดงันนัในฐานะสถาบนัทางการศึกษาของภาครัฐดา้นการเกษตรทีสอนและวจิยัในพืนที จึงไดข้ออนุเคราะห์เมล็ดพนัธ์ุถวัเขียวพนัธ์ุใหม่จากกลุ่มนักวิจัยอาชีพเพือพฒันาถวัเขียวไทย 6 พนัธ์ุและอีก 1 พนัธ์ุจากศูนยว์ิจยัพืชไร่ชยันาท กรมวิชาการเกษตร เพือปลูกทดสอบหาศกัยภาพการใหผ้ลผลิตและคุณภาพผลผลิตของถวัเขียวทงั 7 พนัธุ์ ทงัในฤดูแลง้และฤดูปลายฝน  ทงันีเพือนาํสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตและการผลิตเมล็ดพนัธุ์ถวัเขียวต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย การปลูกทดลองหาศกัยภาพการให้ผลผลิตของถวัเขียวพนัธ์ุใหม่ใน 2 ฤดูปลูก ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึงกุมภาพนัธ์ 2559 (ฤดูแลง้) และกันยายนถึงพฤศจิกายน 2559 (ฤดูปลายฝน) ทีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (RCBD) จาํนวน  ซาํ ทงัสิน  พนัธ์ุไดแ้ก่ ถวัเขียวพนัธุ์ KUML1, KUML2, KUML3, KUML4, KUML5 และ KUML  จากกลุ่มนกัวิจยัอาชีพเพือพฒันาพนัธุ์ถวัเขียวไทยโดย ศ.ดร.พีระศกัดิ ศรีนิเวศน์ พนัธ์ุชยันาท -1 (CN84-1) จากศูนยวิ์จยัพชืไร่ชยันาท กรมวชิาการเกษตร  เตรียมดินโดยไถ  ครังแลว้พรวนพร้อมหวา่นปุ๋ยคอกอตัรา  ตนัตอ่ไร่ ยกร่องปลูกระยะ  เซนติเมตร  ปลูก  แถวต่อร่อง ระยะระหวา่งแถว 40 เซนติเมตร  ระหวา่งหลุม  เซนติเมตร   ตน้ต่อหลุม ขนาดแปลงยอ่ย  ตารางเมตร ก่อนปลูกคลุกเมล็ดพนัธ์ุถวั
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เขียวดว้ยไรโซเบียมสําหรับถวัเขียว ใส่ปุ๋ยรองพนืสูตร –16–  อตัรา  กิโลกรัมต่อไร่พร้อมปลูก กาํจดัวชัพืชดว้ยจอบที  วนัหลงัปลูก  เก็บเกียวฝักแหง้ในระยะ R7-R  เมือเปลือกฝักเปลียนเป็นสีดาํ หรือสีฟางขา้วในพนัธุ์ KUML5  การบนัทึกขอ้มูลประกอบด้วย ลกัษณะทางเกษตรบางประการ (ความสูงตน้และจาํนวนขอ้ ณ.วนัเก็บเกียว อายุวนัดอกแรกบาน  เปอร์เซ็นต ์อายวุนัติดฝักแรกและอายเุก็บเกียว) องคป์ระกอบผลผลิตและผลผลิต (ความยาวฝัก  จาํนวนฝักต่อตน้ จาํนวนเมล็ดต่อฝัก นาํหนกั ,  เมล็ด ผลผลิตเมลด็ต่อไร่ และดชันีเก็บเกียว) และค่าวเิคราะห์ปริมาณแป้งและโปรตีนในเมล็ดถวัเขียวแต่ละพนัธ์ุจากฤดูปลายฝนของฤดูปลายฝน   ผลและวจิารณ์ผล ลักษณะทางเกษตรบางประการ ( ตารางท ี1)     ความสูงตน้ และจาํนวนขอ้ ณ.วนัเก็บเกียวของถวัเขียวพนัธุ์ใหม่  พนัธ์ุ พบวา่ เฉพาะความสูงตน้ในฤดูปลายฝนทีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัยิงทางสถิติ โดยถวัเขียวทุกพนัธ์ุให้ความสูงตน้และจาํนวนขอ้ในช่วงปลายฝนสูงกวา่ช่วงแลง้เฉลีย 26.1-38.0 เซนติเมตร และ 2-3 ขอ้  ความสูงของตน้ถวัเขียวเฉลียในฤดูแลง้อยูที่ 56.6 เซนติเมตร และมีจาํนวนขอ้ 6-8 ขอ้ ขณะทีในฤดูปลายฝน พนัธุ์ KUML  และ CN -  เป็นพนัธ์ุทีมีความสูงเฉลีย . – .  เซนติเมตรซึงสูงกวา่พนัธ์ุอืนๆ ประมาณ 4-9 เซนติเมตร โดยเฉลียทุกพนัธุ์ใหจ้าํนวนขอ้ 9-10 ขอ้  ทงันีดว้ยฤดูการผลิตทีต่างกนั สภาพฟ้าอากาศต่างกนั ทาํให้การเจริญเติบโตในฤดูแลง้ทีมีอุณหภูมิเฉลีย 22-23องศาเซลเซียส มีปริมาณนาํฝนเฉลียตาํมาก ตอ้งมีการให้นาํเป็นระยะ ส่งผลให้มีถวัเขียวชะงกัการเจริญเติบโต ตน้เตีย มีจาํนวนขอ้ลดลง ซึงศูนยว์ิชยัพืชไร่ชยันาท (2552) ไดร้ายงานวา่ สาํหรับการปลูกถวัเขียวในช่วงเดือนธนัวาคมถึงมกราคม ควรหลีกเลียงช่วงทีมีอุณหภูมิตาํกวา่ 15 องศาเซลเซียส เนืองจากทาํใหต้น้ถวัเขียวชะงกัการเจริญเติบโตและแคระแกร็น    วนัดอกแรกบาน  เปอร์เซ็นต ์วนัฝักแรกแก่ และวนัเก็บเกียว กลบัพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัยิงทางสถิติเฉพาะฤดูปลูกช่วงแลง้   ถวัเขียวทีปลูกในช่วงแลง้ใชร้ะยะเวลาในการพฒันาถึงวนัดอกแรกบาน  เปอร์เซ็นตน์านกวา่ฤดูปลายฝน 1-5 วนั มีผลให้วนัฝักแรกแก่ และวนัเก็บเกียวชา้กวา่ 1-3 วนัเช่นกนั พนัธุ์ KUML   มีวนัดอกแรกบาน  เปอร์เซ็นต ์ วนัฝักแรกแก่ และวนัเก็บเกียวในทงัสองฤดูปลูกใกลเ้คียงกนัและเร็วกวา่พนัธ์ุอืนเฉลีย 34-35 วนั 48-49 วนัและ 62-63 วนั ตามลาํดบั  ขณะทีในช่วงแลง้ KUML4, KUML  และ CN -  เป็นพนัธุ์ทีใชเ้วลาพฒันาในช่วงนีนานกวา่พนัธ์ุอืนอยู ่2-3วนั แต่ก็ไม่ต่างจากพนัธุ์อืนในช่วงปลายฝน สมทรง และคณะ (2538) พบวา่ การปลูกถวัเขียวในช่วงปลายฝน ทีไดรั้บปริมาณแสงลดลงจะส่งผลใหอ้ายวุนัออกดอกสนัลง ขนาดเมล็ดหรือนาํหนกั 100 เมลด็ลดลง  องค์ประกอบผลผลติ (ตารางท ี2 )             ถวัเขียวพนัธ์ุใหม่ทุกพนัธุ์ให้องคป์ระกอบผลผลิตทุกลกัษณะต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในทงัสองฤดูปลูก  จาํนวนฝักต่อตน้ นาํหนักเมล็ดต่อตน้และนาํหนกั 1000 เมล็ดของถวัเขียวแต่ละพนัธุ์มีความแตกต่างในต่างฤดูปลูก  พนัธุ์ KUML2, และ KUML  ให้ค่าเฉลียจาํนวนฝักและนาํหนกัต่อตน้สูงในทงัสองฤดูปลูกเฉลีย 18-23 ฝัก ส่วนพนัธุ ์KUML3 ให้ค่าเฉลียของทงัสองลกัษณะนีสูงกว่าพนัธุ์อืนเฉพาะในช่วงปลูกฤดูแล้งเท่านันคือ 25 ฝักและ 25 กรัม ตามลาํดับ ขณะที KUML5 ให้ค่าองค์ประกอบทงัสองตาํกว่าทุกพนัธุ์และทุกฤดูปลูก เฉลียมีเพียง 11-14 ฝักและไดน้าํหนักเมล็ด  11.2-12.4 กรัมต่อตน้ สําหรับความยาวฝักและจาํนวนเมล็ดต่อฝักพบวา่ ถวัเขียวแต่ละพนัธุ์ให้ค่าเฉลียใกลเ้คียงกนัในทงัสองฤดูปลูก ระหว่าง 9.9-11.2 เซนติเมตรและ 11-13 เมล็ดต่อฝัก  ในส่วนขนาดเมล็ด KUML8 มีขนาดเมล็ดใหญ่ในทังสองฤดูปลูก นาํหนกั 1000 เมล็ดหนกั 73.9 และ 74.3 กรัม  โดยที KUML1 และKUML3 มีขนาดใกลเ้คียงกบั KUML8 ในช่วงปลูกฤดูแลง้  แต่ในฤดูปลายฝนกลบัพบว่า นาํหนักเมล็ด 1000 เมล็ดของพนัธุ์อืนๆจะนอ้ยกว่า KUML8 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ พนัธุ์ 
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CN84-1 มีขนาดเมล็ดเล็กทีสุดในพนัธุ์ทงัหมดทีปลูกทดสอบ มีนาํหนัก 1000 เมล็ด 68.2 กรัมในช่วงแลง้ และกลบัลดลงเหลือเพียง 66.4 กรัมในฤดูปลายฝน ซึงจากผลงานวิจยัของจานุลกัษณ์ และคณะ(2559) ทีผลิตเมล็ดพนัธ์ุหลกัถวัเขียวพนัธุ์ใหม่ทงั 6 พนัธุ์จากโครงการเทคโนโลยชีีวภาพเพือพฒันาพนัธุ์ถวัเขียวไทย โดยวธีิหวา่นใชเ้มลด็พนัธุ์อตัรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงปลายฝนเ ดือนกันยายนถึงธันวาค ม 2558 ณ.มห าวิทยาลัย เ ทค โนโลยีราชมงค ลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร จงัหวดัลาํปาง ก็พบเช่นเดียวกนัวา่  KUML3, KUML8 และ KUML1 มีจาํนวนฝักต่อตน้มากกวา่พนัธ์ุอืนเฉลีย 19-22  ฝักต่อตน้ จาํนวนเมลด็ต่อฝักเฉลียของทุกพนัธ์ุอยูที่ 11-13 เมล็ดต่อฝัก  KUML3 และ KUML8 มีเมลด็ขนาดใหญ่ นาํหนกั 1000 เมล็ด 86.9 และ 82.9 กรัม ตามลาํดบั   ผลผลิต และปริมาณโปรตนีและแป้งในเมล็ด(ตารางท ี3)                  ผลผลิตเมล็ดทีเก็บเกียวไดแ้ละค่าดชันีเก็บเกียวจากทุกพนัธ์ุแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัยิงทางสถิติในทงัสองฤดูปลูก ในช่วงปลายฝนพนัธุ์ส่วนใหญ่ของถวัเขียวให้ผลผลิตมากกวา่ฤดูแลง้ โดยเพิมขึนเฉลียตงัแต่ 35.8- 101.0 กิโลกรัมต่อไร่ ยกวนัพนัธุ์ KUML3 และ  KUML4 ทีกลบัไดป้ริมาณลดลงเฉลีย  32.5 และ 6.9 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั ทงันีเนืองมาจากทงัสองพนัธ์ุพบอาการของโรคโคนเน่า รากเน่า จึงทาํให้ผลผลิตลดลงในฤดูนีทีมีอุณหภูมิและความชืนค่อนขา้งสูง มีนาํขงัในร่องปลูกเป็นระยะ เป็นสภาพทีเหมาะกบัการเกิดโรค (ศูนยว์ิจยัพืชไร่ชยันาท, 2552)  อยา่งไรก็ตาม พนัธุ์ KUML  เป็นพนัธ์ุทีให้ผลผลิตเมล็ดเฉลียสูงสุด .  กิโลกรัมต่อไร่ในฤดูแลง้ ขณะทีในฤดูปลายฝนมีพนัธ์ุ KUML  และ KUML  ทีให้ผลผลิตเมล็ดสูงเฉลียใกลเ้คียงกนั คือ .  และ .  กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาํดบั  ส่วน KUML5 ให้ผลผลิตตาํในทงัสองฤดู ซึงเท่ากบั 95.9 (ฤดูแลง้) และ 131.7 (ฤดูปลายฝน) กิโลกรัมต่อไร่ เมือเปรียบเทียบกบัผลงานของจานุลกัษณ์ และคณะ(2558) ซึงพบว่า พนัธ์ุ KUML3 ให้ผลผลิตสูงสุด เฉลีย 252.0 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะทีพนัธุ์ KUML5 ทีมีเปลือกฝักสีฟางขา้วไดผ้ลผลิตเมล็ดตาํสุดเพยีง 80.0กิโลกรัมต่อไร่ ในทางตรงขา้มกบัผลผลิต ค่าดชันีเก็บเกียวของถวัเขียวเกือบทุกพนัธ์ุจะมีค่าสูงในฤดูแลง้และลดลงระหวา่ง 0.07-0.21 โดยเฉพาะพนัธุ์ KUML5 ทีลดลงมากทีสุด ในฤดูแลง้พนัธุ ์KUML8 เป็นพนัธุ์ทีให้ค่าดชันีเก็บเกียวสูงสุด 0.39  แต่ในฤดูปลายฝนกลบัเป็น KUML3 ทีมีค่าสูงกว่าพนัธ์ุอืนโดยเท่ากบั 0.25  นอกจากนียงัพบว่าพนัธุ์ CN84-1 เป็นพนัธุ์ทีมีค่าดชันีเก็บเกียวผนัแปรตามฤดูปลูกตาํทีสุด เฉลียระหว่าง 0.20 (ฤดูแลง้) และ 0.21 (ฤดูปลายฝน)                 จากผลวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและแป้งจากผลผลิตเมล็ดถวัเขียวฤดูปลายฝนโดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซมแ์ละการใชป้ระโยชน์จุลินทรีย ์ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ  สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบวา่ ปริมาณโปรตีนในเมล็ดถวัเขียวทุกพนัธ์ุใกลเ้คียงกนั เฉลียอยู่ที 23.48-24.75 เปอร์เซ็นต์ พนัธ์ุ KUML1และ KUML2 มีแนวโน้มให้ปริมาณแป้งในเมล็ดสูงกว่าพนัธ์ุอืน 3-4 เปอร์เซ็นต ์หรือเท่ากบั 37.93 และ37.40 เปอร์เซ็นตต์ามลาํดบั           
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ตารางท ี1    ความสูงตน้  จาํนวนขอ้ ณ.วนัเก็บเกียว  วนัดอกแรกบาน 50%  วนัฝักแรกแก่  และวนัเก็บเกียวของ                     ถวัเขียวพนัธุ์ใหม่  7 พนัธุ์ ในฤดูแลง้ (ธค - กพ  ) และฤดูปลายฝน (กย-พย 59)    พนัธุ ์
ความสูงตน้ (เซนติเมตร) จาํนวนขอ้ วนัดอกแรกบาน 50% (วนั) วนัฝักแรกแก่ (วนั) วนัเก็บเกียว (วนั) แลง้ ปลายฝน แลง้ ปลายฝน แลง้ ปลายฝน แลง้ ปลายฝน แลง้ ปลายฝน KUML1 54.4 92.4a 6.3 9.1   36.0bc    34.7  50.0bc 48.7  64.0bc 62.7 KUML2 55.2 83.9c 7.5 9.4  36.3b 34.7 50.3b 49.0 64.3b 63.0 KUML3 55.9 83.7c 7.7 9.3  36.7b 34.0 50.7b 48.3 64.7b 62.3 KUML4 54.0 88.5b 7.8 9.7  38.0a 34.7 52.0a 49.0 66.0a 63.0 KUML5 58.3 84.4c 8.1 9.8  38.7a 35.0 52.7a 49.3 66.7a 63.3 KUML8 60.1 84.6c 7.0 9.1  35.0c 34.0 49.0c 48.0 63.0c 62.0 CN84-1 58.2 91.9a 7.8 9.5  38.7a 35.7 52.7a 49.7 66.7a 63.7 CV% 7.45 1.98 9.25 4.45 1.91 2.82 1.39 2.26 1.09 1.75 F-test1/ ns ** ns ns ** ns ** ns ** ns LSD 0.5 - 1.5 - - 1.2 - 1.2 - 1.3 - LSD0.1 - 2.1 - - 1.7 34.7 1.7 - 1.8 - 1/ns indicate non-significant and ** indicate significant at P<0.01.  ตารางท ี2   ลกัษณะองคป์ระกอบผลผลิตของถวัเขียวพนัธุ์ใหม่  7 พนัธุ์ในฤดูแลง้ (ธค - กพ ) และฤดูปลายฝน                     (กย-พย 59)    พนัธุ ์

จาํนวนฝักต่อตน้(ฝัก) ความยาวฝัก(เซนติเมตร)   จาํนวนเมล็ด ต่อฝัก นาํหนกัเมลด็ ต่อตน้ (กรัม) นาํหนกั 1000เมล็ด (กรัม) แลง้ ปลายฝน แลง้ ปลายฝน แลง้ ปลายฝน แลง้ ปลายฝน แลง้ ปลายฝน KUML1 16.1d 15.0d  10.5a   11.2a  12.3a  13.0a  12.6d 17.5c   73.8a  69.7bc KUML2 18.0c 22.4a 9.9b   10.7b 11.5ab  12.4b  20.8ab 26.2a  69.8cd  68.4bcd KUML3   25.1a 20.7b  10.4a    10.7b 11.7ab 12.0bc  25.0a 17.0c 72.4b  69.6bc KUML4  18.8bc 17.6c  10.4a   10.4b  12.3a 12.2bc  18.8b 14.4d 70.5c  69.6bc KUML5  11.0f 14.3d  10.0b  10.2bc  11.3b  11.9c  11.2d 12.4e 70.8c  70.2b KUML8  20.2b 22.8a  10.5a   11.1a  11.2b  12.5b  22.9a 26.1a 73.9a  74.3a CN84-1  14.1e 18.8c 9.9b 10.5b  11.6ab  13.0a 16.9bc  22.1b  68.2d  66.4d CV%     5.57 3.72 2.03 1.38 3.63 2.19 5.16 4.60 0.91 3.20 F-test1/        ** ** * ** * ** ** ** ** ** LSD 0.5     1.7 1.2 0.4 0.5 0.7 0.3 3.4 1.6 1.2 3.9 LSD0.1     2.4 1.7 0.5 0.7 1.0 0.4 4.7 2.2 1.6 5.5 1/*  and ** indicate significant at and P<0.05 and P<0.01. ตารางท ี3   ผลผลิต ดชันีเก็บเกียวของถวัเขียวพนัธุ์ใหม่  7 พนัธุ์ในฤดูแลง้(ธค - กพ  ) และฤดูปลายฝน                     (กย-พย 59)  ปริมาณโปรตีนและแป้ง (dry weight basis) ของเมล็ดถวัเขียวพนัธุ์ต่างๆ   
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 พนัธุ ์ ผลผลิต  (กิโลกรัม/ไร่) ดชันีเก็บเกียว ปริมาณโปรตีน (% ) ปริมาณแป้ง (% ) แลง้ ปลายฝน แลง้ ปลายฝน KUML1 105.1f 186.6c 0.23d       0.13d 23.78±0.31 37.93±1.59 KUML2 178.9c 279.9a 0.34b       0.21b 23.92±0.35 37.40±0.44 KUML3 213.6a 181.1c 0.33b       0.25a 24.75±1.23 35.16±0.40 KUML4 160.4d   153.5cd 0.24d       0.17c 23.48±0.47 34.73±1.25 KUML5 95.9f 131.7d 0.29c 0.14d 23.59±0.15 35.48±1.13 KUML8 195.5b 278.8a 0.39a 0.18c 24.26±0.15 34.50±0.38 CN84-1 144.3e 235.2b 0.20e 0.21b 23.89±0.37 34.82±1.04 CV% 8.05 9.10 9.06 10.86 - - F-test1/ ** ** ** ** - - LSD 0.5 14.3 33.8 0.02 0.02 - - LSD0.1 20.0 47.4 0.03 0.03 - - 1/** indicate significant at P<0.01.    สรุปผลการวจิัย  ศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตของถวัเขียวพนัธ์ุใหมท่งั 7 พนัธุ์ผนัแปรตามฤดูปลูก พนัธ์ุ KUML3 เหมาะสมสาํหรับการปลูกในช่วงแลง้ ส่วนพนัธุ์ KUML2 และ KUML8 รวมทงั CN84-1 เป็นพนัธุ์ทีมีศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตสูงในฤดูปลายฝน   กิตติกรรมประกาศ   ขอกราบขอบคุณ ศ. ดร.พีระศกัดิ ศรีนิเวศน์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผศ. ดร.จานุลกัษณ์ ขนบดี  สถาบนั วจิยัเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ศูนยว์จิยัพืชไร่ชยันาท กรมวชิาการเกษตรทีไดเ้อือเฟือเมลด็พนัธุ์ถวัเขียวสาํหรับงานทดลองนี ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีทีสนบัสนุนทุนวจิยัและสถานทีทดลอง   เอกสารอ้างองิ จานุลกัษณ์  ขนบดี, พรนิภา  เลิศศิลป์มงคล และชยัวฒัน์  พงศสุ์ขมุาลกุล. 2559. ผลผลิตและคุณภาพของเมลด็พนัธ์ุ หลกัถัว เขียวสายพนัธ์ุใหม่. สถาบนัวจิยัเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา.ลาํปาง. จุดประกาย. 2558. ถวัเขียวทาํเงิน. หนังสือพมิพ์กรุงเทพธุรกิจ. 13 พฤศจิกายน 2558. น.3. พีระศักดิ  ศรีนิเวศน์. 2558. ถัวเขียวผิวมันสายพันธ์ุใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ พีระศกัดิ  ศรีนิเวศน.์ 2559. ถัวเขียวหลังนาพืชใช้นาํน้อยทําเงนิ. อู่ขา้ว 40: 10-16. ศูนยว์ชิยัพชืไร่ชยันาท. 2552. เอกสารเผยแพร่วชิาการ การผลิตถวัเขียวในเขตชลประทาน. โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์               การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกดั.  กรุงเทพฯใ สมทรง  โชติชืน, สมยศ  พิชิตมาร, พจนีย ์ นาคีรักษ ์และ ญตัติ  ศรีจกัรโคตร. 2538. การประเมินสายพนัธ์ุ/พนัธุ์ถวัเขียวทีทน ร่มเงา. น. 78-90. ใน รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานวจิยัถัวเขียว ครังท ี6. กรมวชิาการเกษตร. กรุงเทพฯ. อดิศกัดิ  เรืองวงษ.์ 2558. พืชทางเลือกสูภ้ยัแลง้. วชิาการปริทศัน์.  23(12): 9-13. 
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ประสิทธิภาพสารสกัดจากพืช สารชีวภัณฑ์ สารนํามัน และสารฆ่าแมลงในการป้องกันกาํจัดไรศัตรูส้มโอทบัทมิสยาม ในอาํเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช The  Efficiency  of  Plant  Extracts,  Bio-pesticide, Petroleum  Oil  and Insectides  for   Controlling  Mite  on  Pummelo  cv. Tubtimsiam  in  Pakpanang Disr ict,  Nakhon  Si  Thammarat  Province   ทิพาวรรณ ทองเจือ1* และ  จรัญ ทองเจือ2 Tipawan  Thongjua1*  and Juran Thongjua 2  บทคัดย่อ   การทาํลายจากไรพบมากในระยะใบและผล ก่อใหเ้กิดความเสียหายเป็นอยา่งมากและทาํให ้เกษตรกรตอ้งปลิดผลทิงคราวละมากๆตงัแต่ระยะผลอ่อน เนืองจากผลผลิตทีเสียหายจะไม่สามารถพฒันาและเจริญเติบโตต่อไปได ้  การศึกษาประสิทธิภาพสารในการป้องกนักาํจดัไรศตัรูส้มโอ มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษากรรมวิธีทีมีประสิทธิภาพในการป้องกนักาํจดัไร ดาํเนินการระหว่างวนัที 14 ตุลาคม 2560 ถึง 4 พฤศจิกายน 2560 ในสวนส้มโอทับทิมสยามของเกษตรกร อายุต้นประมาณ 4-5 ปี จาํนวน 40 ตน้ ในอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ประกอบดว้ย 4 ซาํ 10 กรรมวธีิ  สุ่มใบบริเวณนอกทรงพุม่ จาํนวน 20 ใบ/ตน้ ตรวจนบัจาํนวนไรและความเสียหายของใบ ก่อนการทดลองและหลงัฉีดพ่นสาร 7  14 และ 21 วนั ผลการศึกษาประสิทธิภาพของกรรมวิธีในการป้องกนักาํจดัไร พบวา่ การใชอ้มีทราช (ไมแทค 20% EC) มีประสิทธิภาพดีทีสุดโดยมีประสิทธิภาพในการควบคุมประชากรไร  99.34 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ การใช ้   อะบาเมค็ติน   เฟนไพโรติเมต  ไพริดาเบน โพรพาร์ไกต ์ ปิโตรเลียมออยล ์ สารสกดัจากสะเดา (azadiractin 0.1%) สารชีวภาพ (พด.7) และ  พน่นาํเปล่า โดยมีประสิทธิภาพของกรรมวธีิ 96.90  94.58  94.18  92.86  88.74  83.93  71.82 และ 21.71 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) สําหรับความเสียหายของใบทีเกิดจากการทาํลายของไรหลงัการใชส้าร พบว่า หลงัการฉีดพ่นสารทีระยะเวลา     และ  วนั ค่าเฉลียความเสียหายทีเกิดจากการทาํลายของไรจากทุกกรรมวธีิมีความแตกต่างทางสถิติกบัชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร)   คาํสําคญั : ไรส้ม, อะบาเมค็ติน, สะเดา,  นาํมนัปิโตรเลียม       1*,2 สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลถาํใหญ ่อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช    ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เลคทรอนิกส์ : kai_thipawan@hotmail.com* 1*,2 Department of Plant Science, Faculty of Agriculture, Rajamangala University of Technology Srivijaya Nakorn Sri Thammarat Saiyai      Campus, Nakorn Sri Thammarat, 80110, Thailand    Corresponding author, e-mail: kai_thipawan@hotmail.com* 
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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 1 0  treatments. The number of mites and leaf damage were counted and evaluated by sampling 2 0  leaves/tree from outside of the canopy before application treatments onetime and after application treatments 7, 14 and 21 days. The result showed that the highest effectiveness compared with control (non-treated) was amitraz (mitrac 20% EC)  99.34 % followed by abamectin, fenpyroximate, pyridaben, propargite, petroleum oil, neem extract (azadiractin 0.1%), biological substances  and  spray water, was giving 96.90,  94.58, 94.18, 92.86, 88.74, 83.93, 71.82 and 67.22 %, respectively. The average percentage of leaf damage after application treatment at 7, 14 and 21 days were found that all treatments were significant differences from control (non-treated)  Keywords : mite , abamectin, neem, petroleum oil                      



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   379 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
     

บทนํา ส้มโอพนัธ์ุทับทิมสยามจังหวดันครศรีธรรมราชเป็นทีรู้จกัทัวไปว่ามีรสชาติอร่อย ผลผลิตมีราคาดี โดยราคาจาํหน่ายในปัจจุบนัประมาณผลละ 200-250 บาท ปัญหาการระบาดของไรพบในระยะทีฝนทิงช่วง อากาศแหง้แลง้และลมพดัแรง  มกัพบการทาํลายทุกระยะการเจริญเติบโตของส้มโอ (ฐปนีย ์และคณะ, 2558) ชนิดของไรศตัรูส้มโอ  จากการสาํรวจพบไรศตัรูพืชรวม  ชนิด แต่ชนิดทีมีความสาํคญัและทาํความเสียหายใหแ้ก่ส้มโอในระยะใบ และผล ไดแ้ก่ ไรแดงแอฟริกัน  (Eutetranychus africanus (Tucker)) แ ละ ไ ร เ ห ลื อง ส้ม  (Eotetranychus cendanai Rimando)  สํ า ห รับ ไ รข าวพริก (Polyphagotarsonemus latus (Banks)) มกัพบทาํลายในระยะใบอ่อนและผลอ่อน ซึงทาํความเสียหายได้มากและรวดเร็วเกษตรกรตอ้งปลิดผลทีเกิดจากการทาํลายทิงคราวละมากๆ  เนืองจากผลผลิตเกิดความเสียหายตงัแต่ยงัเล็กไม่สามารถเจริญต่อไปได ้  ระดบัการตดัสินใจในการใชส้ารเคมี โดยการสุ่มสาํรวจประชากรไร  เช่น ไรแดงแอฟริกนัและไรเหลืองส้ม มกัพบทาํลายระยะใบเพสลาด ใบแก่และผล โดยการสุ่มใบ หากพบไรมากกวา่ 80% หรือ  สุ่มผล หากพบมากกวา่ 20% ให้พ่นสาร propagite (Omite 30  30%WP) อตัรา 30 กรัม/นาํ 20 ลิตร หรือ สาร amitraz (Mitac 20%EC) อตัรา 30 มิลลิลิตร/นาํ  20 ลิตร  โดยทวัไปไรในส้มโอ ระยะใบ จะพบไรแดงในปริมาณมากกวา่ไรชนิดอืน โดยจะพบสูงทีสุดในช่วงเดือนธนัวาคม-มกราคม จากนันจะค่อยๆ ลดลง ปริมาณอาจสูงขึนอีกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึงแลง้จัด  และพบระบาดน้อยมากในช่วงฤดูฝน (เทวินทร์ และคณะ, ) ไรแดงแอฟริกนัมีพืชอาศยัหลายชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะนาว มะกรูด ส้มจีน มะละกอ ขนุน สาเก ทอ้ มะกอกฝรัง ขีเหล็ก มะรุม ถวัพู ถวัฝักยาว ถวัลนัเตา แตงโม ตาํลึง ผกับุง้ ฝ้าย ถวัเหลือง มนัสาํปะหลงั ละหุ่ง ฝ้าย ลนัทม กุหลาบ บานชืน ชบา และ แคฝรัง เป็นตน้ ไรศตัรูพืชนอกจากจะก่อความเสียหายแก่พืชโดยตรง แลว้ยงัติดปนเปือนไปกบัผลิตผลทางการเกษตร ทงัดอก ผล หรือตน้พืชทีผูผ้ลิตจะทาํการส่งเป็นสินคา้ออกไปยงัต่างประเทศ เป็นผลใหเ้กิดการกีดกนัทางการคา้และ กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได ้(พิเชฐ และคณะ, ) ไรศตัรูพืชบางชนิดนอกจากจะดูดกินนาํเลียงจากพืชโดยตรง แลว้ยงัเป็นพาหะนาํโรคต่างๆ ของพืชโดยเฉพาะอยา่งยงิโรคทีเกิดจากไวรัส (เทวินทร์ และคณะ, 2555) การศึกษาประสิทธิภาพของกรรมวิธีในการป้องกนักาํจดั เป็นอีกแนวทางหนึงทีทาํให้เกษตรกรทราบถึงกรรมวธีิทีเหมาะสมในการควบคุมการระบาดของไร ลดการใชส้ารเคมีเกินความจาํเป็น ลดการดือยาของศตัรูพชื ปลอดภยัต่อเกษตรกรและศตัรูธรรมชาติ ลดปัญหามลพิษ ปัญหาสารพิษตกคา้งในสภาพแวดลอ้มและผลผลิตมีคุณภาพดีซึงจะช่วยเพมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศต่อไป   วธิีดําเนินการวิจัย . วธิีดาํเนินการ  การศึกษาประสิทธิภาพของกรรมวิธีในการป้องกนักาํจดัไรในสภาพสวนสาธิต ดาํเนินการศึกษาในสวนส้มโอทบัทิมสยามของเกษตรกร อายตุน้ส้มโอ  4-5 ปี พืนทีประมาณ   ไร่ ในอาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ขนาดตน้และความสมบูรณ์สมาํเสมอกนั ทาํการศึกษาในระยะใบ โดยมีขนัตอนการดาํเนินการดงันี    1. วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 4 ซาํ 10 กรรมวิธี (4 ตน้ต่อกรรมวิธี/   1 ตน้ต่อซาํ) สุ่มเลือกตน้จาํนวน 40 ตน้นาํป้ายพลาสติกผูกไว ้ สุ่มใบพืช  ใบต่อตน้  ตรวจนบัจาํนวนไรและประเมินการทาํลายบนใบส้มโอบริเวณนอกทรงพุม่และเปอร์เซ็นตค์วามเสียหายของใบ จาํนวน 20 ใบ/ตน้ โดยตรวจนบัจาํนวนไรก่อนพน่สารทดลอง 1 วนั จากนนัทาํการพ่นสารฆ่าไรและฉีดพ่นนาํเปล่าใหท้วัตน้ จาํนวน 1 ครัง ตามกรรมวิธีทีกาํหนด   และชุดควบคุม(ไม่ใช้สาร) เป็นตวัเปรียบเทียบ       ตรวจนบัจาํนวนไรและเปอร์เซ็นตค์วามเสียหายก่อนและหลงัพ่นสารฆ่าไร   7   14 และ 21 วนั โดยกาํหนดกรรมวธีิต่างๆ ของการทดลอง ดงันี 
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   - กรรมวธีิที 1 พน่สาร โพรพาร์ไกต ์อตัรา 30 กรัม/ นาํ 20 ลิตร    - กรรมวธีิที 2 พน่สาร ไพริดาเบน อตัรา 40 มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร    - กรรมวธีิที 3 พน่สาร เฟนไพโรติเมต  อตัรา 45 มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร    - กรรมวธีิที 4 พน่สาร อมิทราช (ไมแทค 20% EC) อตัรา 30 มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร    - กรรมวธีิที 5 พน่สาร อะบาเมค็ติน 10% SL อตัรา 20 มิลลิลิตร ต่อนาํ 20 ลิตร    - กรรมวธีิที 6 พน่สาร นาํมนัปิโตรเลียมออยล ์(เอสเค 99) อตัรา 30 มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร    - กรรมวธีิที 7 พน่สาร ชีวภาพ (พด. 7) อตัรา 100 มิลลิลิตร/นาํ 20 ลิตร    - กรรมวธีิที 8 พน่สาร สารสกดัจากสะเดา (azadiractin 0.1%) อตัรา 120 มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร    - กรรมวธีิที 9 พน่นาํเปล่า (ทุก 3 วนั)    - กรรมวธีิที 10 ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) (ดดัแปลงกรรมวธีิจาก พิเชฐ และคณะ, 2555)   2.  นาํขอ้มูลจาํนวนไรและเปอร์เซ็นตค์วามเสียหายของใบ  ก่อนและหลงัพน่สารฆ่าไร  7   14 และ 21 วนั  นาํไปวเิคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียในแต่ละกรรมวธีิ โดยวธีิ Duncan's Multiple Range Test (DMRT)  3.  นาํขอ้มูลจาํนวนไรทีพบ (ตวัต่อใบ)  คาํนวณประสิทธิภาพของกรรมวิธีหลงัการฉีดพน่ครังสุดทา้ย (หลงัฉีดพน่สาร 21 วนั) โดยใชสู้ตร  ประสิทธิภาพของกรรมวธีิ (%) = C2T1-C1T2X 100 (Henderson and Tilton, 1995)                                                                                                                                  C2T1 C1 และ C2 จาํนวนไรก่อนและหลงัฉีดพน่สารครังสุดทา้ยในแปลงชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร)  T1 และ T2 จาํนวนไรก่อนและหลงัการฉีดพน่สารครังสุดทา้ยในแปลงทีมีการฉีดพน่สาร    4. เปอร์เซ็นตค์วามเสียหายของใบ  ใชเ้กณฑก์ารประเมินการทาํลายของไรสม้บนใบ โดยการประเมินดว้ยสายตา ดงันี    - เกิดรอยด่างหรือขรุขระบนใบเตม็พนืทีคิดเป็นเปอร์เซ็นตก์ารทาํลาย = 100    - เกิดรอยด่างหรือขรุขระบนใบ 3 ใน 4 คิดเป็นเปอร์เซ็นตก์ารทาํลาย  = 75    - เกิดรอยด่างหรือขรุขระบนใบ 1 ใน 2 คิดเป็นเปอร์เซ็นตก์ารทาํลาย  = 50    - เกิดรอยด่างหรือขรุขระบนใบ 1 ใน 4 คิดเป็นเปอร์เซ็นตก์ารทาํลาย  = 25  ผลและวจิารณ์ผล 1.  ประสิทธิภาพของกรรมวธีิในการป้องกันกาํจดัไรในสภาพสวนสาธิต  ก่อนการฉีดพน่สารสกดัจากพืช สารนาํมนั และสารฆ่าแมลงจาํนวน 9 กรรมวธีิ และชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) ในการป้องกนักาํจดัไรในสวนส้มโอของเกษตรกร พบวา่ จาํนวนไรทีพบในสภาพสวนสาธิตจากทุกกรรมวธีิไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที 1)  หลงัการฉีดพ่นสารครังที 1 (7 วนั) พบว่า ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) มีค่าเฉลียจาํนวนไรมากทีสุด คือ 5.00 ตวัต่อใบ รองลงมาคือ การฉีดพ่นดว้ยนําเปล่า สารชีวภาพ (พด.7) สารสกดัจากสะเดา (azadiractin 0.1%) นาํมนัปิโตรเลียมออยล์       โพรพาร์ไกต ์ไพริดาเบน อะบาเม็คติน อมีทราช (ไมแทค 20% EC) และเฟนไพโรติเมต มีค่าเฉลียจาํนวนไร 3.31 1.91 1.55 1.53 1.30 0.91 0.88 0.82 และ 0.72  ตวัต่อใบ ตามลาํดบั โดยทุกกรรมวิธีพบจาํนวนไรแตกต่างทางสถิติจากชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) (p>0.05) (ตารางที 1) 
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 หลงัการฉีดพ่นสารครังที 2 (14 วนั) พบว่า ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) มีค่าเฉลียจาํนวนไรมากทีสุดคือ 4.16 ตวัต่อใบ รองลงมาคือ การฉีดพ่นดว้ยนาํเปล่า สารชีวภาพ (พด. ) สารสกดัจากสะเดา (azadiractin 0.1%) นาํมนัปิโตรเลียมออยล์       โพรพาร์ไกต ์อะบาเม็คติน ไพริดาเบน เฟนไพโรติเมต และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉลียจาํนวนไร 2.86 1.36 1.08 0.42 0.37 0.36 0.31 0.30 และ 0.23 ตวัต่อใบ ตามลาํดบั โดยทุกกรรมวธีิพบจาํนวนไรแตกต่างทางสถิติจากชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) (p>0.05) (ตารางที 1)  หลงัการฉีดพ่นสารครังที 3 (21 วนั) พบวา่ ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) มีค่าเฉลียจาํนวนไรมากทีสุดคือ 3.37 ตวัต่อใบ รองลงมาคือ การฉีดพ่นด้วยนาํเปล่า สารชีวภาพ (พด.7) สารสกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) นาํมนัปิโตรเลียมออยล์      เฟนไพโรติเมต โพรพาร์ไกต ์ไพริดาเบน อะบาเม็คติน และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉลียจาํนวนไร 1.10 0.98 0.56 0.41 0.18 0.18 0.16 0.10 และ 0.02 ตวัต่อใบ ตามลาํดบั โดยทุกกรรมวธีิพบจาํนวนไรแตกต่างทางสถิติจากชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) (p>0.05)  (ตารางที 1)  สาํหรับการศึกษาประสิทธิภาพของกรรมวิธี พบวา่ การใชส้ารฆ่าแมลงทุกชนิด และการใชส้ารนาํมนัปิโตรเลียมออยล ์มีประสิทธิภาพของกรรมวิธี ตงัแต่  .  - 99.34  เปอร์เซ็นต ์เปรียบเทียบกบัชุดควบคุม โดยมีประสิทธิภาพของสารในกรรมวิธีต่างๆ ดังนี อมีทราช (ไมแทค 20% EC) อะบาเม็คติน  เฟนไพโรติเมต ไพริดาเบน โพรพาร์ไกต์ และนํามนัปิโตรเลียมออยล์ 99.34 96.90 94.58 94.18 92.86 และ 88.74 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ สําหรับสารสกัดจากสะเดาและสารชีวภาพ มีประสิทธิภาพของกรรมวิธี 88.93 และ 71.82  เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ส่วนการฉีดพ่นดว้ยนาํ มีประสิทธิภาพแค่ 21.71  เปอร์เซ็นต ์เท่านนั (ตารางที 1) ตารางท ี1  จาํนวนไร (ตวั/ใบ) และประสิทธิภาพของกรรมวธีิ (%) ก่อนและหลงัการฉีดพน่สารครังสุดทา้ยดว้ย สารสกดัจากพืช สารนาํมนั และสารฆ่าแมลงในการป้องกนักาํจดัไรในสภาพสวนสาธิตเปรียบเทียบชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) ในสวนของเกษตรกร อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ระหวา่งวนัที 14 ตุลาคม 2560 ถึง 4 พฤศจิกายน 2560   กรรมวธีิ จาํนวนไรสม้ (ตวั/ใบ) ประสิทธิภาพของกรรมวธีิ  (%) ก่อนฉีด พน่สาร หลงัการฉีดพน่สาร(วนั) 7 14 21 
T1:  พน่สาร โพรพาร์ไกต ์อตัรา 20มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร 

3.53 1.30cde 0.37d 0.18de 92.86 
T2:  พน่สาร ไพริดาเบน อตัรา 20มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร 3.85 0.91de 0.31d 0.16de 94.18 
T3:  พน่สาร เฟนไพโรติเมต อตัรา  มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร 4.65 0.72e 0.30d 0.18de 94.58 
T4:  พน่สาร อมิทราช (ไมแทค 20% EC) อตัรา 30 มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร 

4.22 0.82de 0.23d 0.02e 99.34 
T5:  พน่สาร อะบาเมค็ติน 10 % SL อตัรา 20 มิลลิลิตร ต่อนาํ 20 ลิตร 4.52 0.88de 0.36d 0.10e 96.90 
T6:  พน่สาร นาํมนัปิโตรเลียมออยล ์(เอสเค 99) อตัรา 30 มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร 

5.10 1.53cd 0.42d 0.41de 88.74 
T7:  พน่สาร ชีวภาพ (พด.7) อตัรา 100 มิลลิลิตร / นาํ 20 ลิตร 

4.87 1.91c 1.36c 0.98c 71.82 
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T8:  พน่สารสกดัจากสะเดา (aza 0.1%) อตัรา 120 มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร 4.88 1.55cd 1.08c 0.56cd 83.93 
T9:  พน่นาํเปล่า 4.70 3.13b 2.86b 1.10b 21.71 
T10 :ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) 4.72 5.00a 4.16a 3.37a - F-test ns ** ** **  C.V.(%) 18.37 18.82 24.77 25.34  หมายเหต ุค่าเฉลียจาก 4 ซาํ , ตวัเลขในคอลมัน์ทีมีตวัอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)                         ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)   ** แตกต่างสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัยงิ (p<0.01)  ประสิทธิภาพของกรรมวธีิ (%) = C2T1-C1T2  X 100 (Henderson and Tilton, 1995)                                                                                                                            C2T1 C1 และ C2 จาํนวนไรก่อนและหลงัฉีดพน่สารครังสุดทา้ยในแปลงชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร)  T1 และ T2 จาํนวนไรก่อนและหลงัการฉีดพน่สารครังสุดทา้ยในแปลงทีมีการฉีดพน่สาร ก่อนการฉีดพน่สารเคมีทุกกรรมวธีิ พบจาํนวนไรไม่แตกต่างกนัทางสถิติ หลงัการฉีดพน่สารเคมี  7   14 และ  21  วนั พบวา่ การใชอ้มีทราช มีประสิทธิภาพดีทีสุดคือ 99.34 เปอร์เซ็นต ์อาจเป็นเพราะ  อมีทราชมีการออกฤทธิทางระบบประสาทและยงัสามารถกาํจดัไรไดทุ้กระยะของการเจริญเติบโตจึงทาํให้ สารอมีทราชมีประสิทธิภาพดีทีสุดในการกาํจดัไร ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุเทพ (2556) กล่าววา่ การออกฤทธิ อมีทราชจดัในกลุ่มสารออกฤทธิทีระบบประสาทใชป้้องกนักาํจดัแมลงและไรหลายชนิด เช่น ไรแดงแอฟริกนั ไรเหลืองสม้ ไรสนิมสม้ ไรแดงมะม่วง และไรขาว ซึงสามารถกาํจดัไรได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต ส่วนการใช้นําฉีดพ่นทีมีประสิทธิภาพของกรรมวิธี 21.71 เปอร์เซ็นต์ ซึงมีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของกรรมวธีิใกลเ้คียงกบัการใชส้ารเคมีฆ่าไรบางตวั     เนืองจากลกัษณะของไรมีขาทีเล็กไม่สามารถยดึเกาะได้แน่นกบัส่วนของตน้พืชเมือฉีดพ่นนาํจึงไม่สามารถทนต่อแรงดนันาํไดแ้ละความชืนของนาํจะส่งผลให้สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตและการระบาดของไรสม้ ซึงสอดคลอ้ง มาลยัพร และคณะ (2553) กล่าววา่การจดัการนาํในทรงพุ่มและเหนือทรงพุม่เพอืเพมิความชืนสมัพทัธ์ไม่ให้เหมาะแก่การระบาดและขยายพนัธ์ุของ ไร เพลียไฟ มดดาํ สามารถลดความเสียหายจากการทาํลายลดลงกวา่กรรมวธีิในชุดควบคุม(ไม่ใชส้าร) เกือบ 10 เปอร์เซ็นต ์2. ความเสียหายทีเกดิจากการทาํลายของไรและประสิทธิภาพของกรรมวิธี  จากการศึกษาความเสียหายจากไรในสภาพสวนสาธิตก่อนและหลงัการใชส้ารสกดัจากพืช สารนาํมนั และสารฆ่าแมลงจาํนวน 9 กรรมวธีิ และชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) ในการป้องกนักาํจดัไรในสวนสม้โอของเกษตรกร พบวา่  ก่อนการฉีดพน่สารเคมีทุกกรรมวิธี พบความเสียหายของใบไม่แตกต่างกนัทางสถิติ หลงัการฉีดพน่   วนั พบวา่ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) มีค่าเฉลียความเสียหายไรมากทีสุด 20.52 เปอร์เซ็นต์ต่อยอด รองลงมาคือ การฉีดพ่นดว้ยนาํเปล่า สารชีวภาพ (พด.7) เฟนไพโรติเมต นาํมนัปิโตรเลียมออยล ์สารสกดัจากสะเดา (azadiractin 0.1%) ไพริดาเบน โพรพาร์ไกต ์อะบาเม็คติน และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉลียความเสียหายทีเกิดจากการทาํลายของไร 19.92 16.96 15.89 15.88 15.17 14.38  13.69 12.42 และ 0.23 เปอร์เซ็นต์ต่อใบ ตามลาํดับ และทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติกับชุดควบคุม            (ไม่ใช้สาร) (p>0.05)  (ตารางที 2)        หลงัการฉีดพ่น  วนั พบว่า ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) มีค่าเฉลียความเสียหายไรมากทีสุด 20.55 เปอร์เซ็นตต์่อใบ รองลงมาคือ การฉีดพ่นดว้ยนาํเปล่า สารชีวภาพ (พด.7) นาํมนัปิโตรเลียมออยล์ สารสะกดัจากสะเดา (azadiractin 0.1%) โพรพาร์ไกต์ ไพริดาเบน เฟนไพโรติเมต อะบาเม็คติน และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉลียความเสียหายทีเกิดจากการ
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ทาํลายของไร 18.72 8.24 7.76 7.71 7.15 6.85 6.70  6.37 และ 5.85 เปอร์เซ็นต์ต่อใบ ตามลาํดบั และทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติกบัชุดควบคุม(p>0.05)  (ไม่ใชส้าร) (ตารางที 2)  หลงัการฉีดพ่น  วนั พบว่า ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) มีค่าเฉลียความเสียหายไรมากทีสุด 19.87 เปอร์เซ็นตต์่อใบ รองลงมาคือ การฉีดพน่ดว้ยนาํเปล่า สารชีวภาพ (พด.7)  สารสกดัจากสะเดา (azadiractin 0.1%) นาํมนัปิโตรเลียมออยล ์เฟนไพโรติเมต โพรพาร์ไกต ์อะบาเม็คติน ไพริดาเบน  และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉลียความเสียหายทีเกิดจากการทาํลายของไร 5.58 4.34 3.21 2.27 2.14 2.07 1.97  1.16 และ 0.54 เปอร์เซ็นตต์่อใบ ตามลาํดบั และทุกกรรมวธีิมีความแตกต่างทางสถิติกบัชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) (p>0.05)  (ตารางที 2) จะเห็นไดว้า่ความเสียหายของใบทีเกิดจากการทาํลายของไร ก่อนการฉีดพน่สารในทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยพบความเสียหายของใบอยูร่ะหวา่ง 18.85-20.48 เปอร์เซ็นต ์และหลงัจากฉีดพ่นสารครังสุดทา้ยพบวา่ กรรมวิธีของการใชส้ารเคมี นาํมนัปิโตรเลียมออยล ์สารชีวภณัฑ ์สารสกดัจากสะเดา และการใชน้าํฉีดพน่มีค่าความเสียหายลดลง มีความแตกต่างทางสถิติกบัชุดควบคุมทุกกรรมวิธี (p<0.01) หลงัการฉีดพน่สารครังสุดทา้ย พบวา่ สารประเภทนาํมนัมีประสิทธิภาพสูงใกลเ้คียงกบัสารเคมีสังเคราะห์ คือนาํมนัปิโตรเลียม ซึงเป็นสารทีมีความปลอดภยั ไม่มีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและพิษตกคา้ง เป็นอีกแนวทางเลือกทีเกษตรกรสามารถนาํมาทดแทนการใชส้ารเคมีสังเคราะห์ ซึงมีอนัตรายต่อผูใ้ชแ้ละสิงแวดลอ้มสูงกวา่ ตารางที 2  ความเสียหายของใบทีเกิดจากการทาํลายจากไร (เปอร์เซ็นตค์วามเสียหายต่อใบ) และประสิทธิภาพของกรรมวธีิ (%) ก่อนและหลงัการฉีดพ่นสารครังสุดทา้ยดว้ย สารสกดัจากพืช สารนาํมนั และสารฆ่าแมลงในการป้องกนักาํจดัไรในสภาพสวนสาธิตเปรียบเทียบชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) ในสวนของเกษตรกร อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ระหวา่งวนัที 14 ตุลาคม 2560 ถึง 4 พฤศจิกายน 2560  กรรมวธีิ                     ความเสียหายของใบ (เปอร์เซ็นตต์่อใบ)  ก่อนฉีด พน่สาร             หลงัการฉีดพน่สาร(วนั) 7 14        21      
T1:  พน่สาร โพรพาร์ไกต ์อตัรา 20มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร 

19.20 13.69c 7.15cd 2.07de  
T2:  พน่สาร ไพริดาเบน อตัรา 20มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร 18.85 14.38bc 6.85dc 1.16de  
T3:  พน่สาร เฟนไพโรติเมต อตัรา 20มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร 19.87 15.89abc 6.70dc 2.14de  
T4:  พน่สาร อมิทราช (ไมแทค 20% EC) อตัรา 30 มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร 

19.07 11.97c 5.85d 0.54e  
T5:  พน่สาร อะบาเมค็ติน 10 % SL อตัรา 20 มิลลิลิตร ต่อนาํ 20 ลิตร 19.59 12.42c 6.37cd 1.97de  
T6:  พน่สาร นาํมนัปิโตรเลียมออยล ์(เอสเค99) อตัรา 30 มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร 

20.27 15.88abc 7.76cd 2.27cde  
T7:  พน่สาร ชีวภาพ (พด.7) อตัรา 100 มิลลิลิตร / นาํ 20 ลิตร 

20.48 16.96abc 8.24c 4.34c  
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T8:  พน่สาร สารสกดัจากสะเดา  (aza 0.1%) อตัรา 120 มิลลิลิตร/ นาํ 20 ลิตร 20.76 15.17abc 7.71cd 3.21cd  
T9:  พน่นาํเปล่า 20.05 19.92ab 18.72b 5.58b  
T10:ชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) 20.48 20.52a 20.55a 19.87a  F-test ns ** ** **  C.V.(%) 16.83 17.76 9.09 19.17  หมายเหต ุ ค่าเฉลียจาก 4 ซาํ , ตวัเลขในคอลมัน์ทีมีตวัอกัษรเหมือนกนัไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)                         ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)   ** แตกต่างสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัยงิ (p<0.01)  สรุปผลการวจิัย  จากการศึกษาประสิทธิภาพของกรรมวิธีในการป้องกนักาํจดัไรในสภาพสวนสาธิต โดยการตรวจจาํนวนไรก่อนและหลงัการใชส้ารสกดัจากพืช สารนาํมนั และสารฆ่าแมลง จาํนวน 9 กรรมวิธีและชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) ในการป้องกนักาํจดัไรในสวนส้มโอทบัทิมสยามของเกษตรกร พบว่าการใช้อมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีประสิทธิภาพดีทีสุดคือ 99.34 เปอร์เซ็นต ์รองลงมา คือ อะบาเมค็ติน เฟนไพโรติเมต ไพริดาเบน โพรพาร์ไกต ์นาํมนัปิโตรเลียมออยล ์สารสกดัจากสะเดา (azadiractin 0.1%) สารชีวภาพ (พด.7) และนาํเปล่ามีประสิทธิภาพของกรรมวิธี 99.34 96.90 94.58  94.18  92.86  88.74  83.93  71.82 และ 21.71 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เมือเปรียบเทียบกบัชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) ในสภาพสวนสาธิต   สาํหรับการศึกษาความเสียหายของใบทีเกิดจากไรก่อนและหลงัการใชส้ารสกดัจากพืช สารนาํมนั สารฆ่าแมลงและนาํ  จาํนวน 9 กรรมวิธี และชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) ในการป้องกนักาํจดัไรในสวนสม้โอของเกษตรกร พบวา่ ก่อนการฉีดพ่นสารเคมีในทุกกรรมวธีิพบความเสียหายของใบไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนความเสียหายของใบหลงัการฉีดพน่สารทีระยะเวลา     และ  วนั พบวา่ ความเสียหายของใบทีเกิดจากการทาํลายของไรจากทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติกบัชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) โดยกรรมวิธีในชุดควบคุม (ไม่ใชส้าร) มีค่าเฉลียความเสียหายทีเกิดจากการทาํลายของไรมากทีสุด ทุกระยะเวลาการทดสอบ (ตารางที 2)         กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์ ทีไดส้นับสนุน และให้ความสะดวกในการศึกษาทดลอง ตลอดจนการสนบัสนุนงบประมาณจากสาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.)   เอกสารอ้างองิ ฐปนีย ์ทองบุญ ไพบูรณ์ เปรียบยิง  วิริยา ประจิมพนัธ์ุ กิรนนันท์ เหมาะประมาณ  จินตนาพร โคตรสมบติั  และ   สุรกิตติ            ศรีกุล. 2558. การวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีการผลตส้ิมโอพนัธ์ทับทิม สยามในพืนทีภาคใต้ตอนบน. ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรนครศรีธรรมราช กรมวชิาการเกษตร. เทวินทร์  กุลปิยะวฒัน์,  มานิดา  คงชืนสิน,  ฉัตรชัย  ศฤงฆไพบูลย ์และวฒันา  จารณศรี. 2555. ไรศัตรูสําคัญของไม้ผล.        กองกีฏและสตัววทิยา กรมวชิาการเกษตร. กรุงเทพฯ. พิเชฐ เชาวน์วฒันวงศ์ อจัฉราภรณ์ ประเสริฐผล และมานิตา คงชืนสิน. 2555. การคัดเลือกสารฆ่าไรในการป้องกันกําจัดไรแดงในแปลงทดสอบ. กลุ่มกีฏและสตัววทิยา สาํนกัวจิยัพฒันาอารักขาพชื. กรุงเทพฯ. 
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มาลยัพร  เชือบณัฑิต, อรวนิทินี  ชูศรี, ธีรวฒิุ  ชุตินนัทกุล, อภิรดี  กอร์ปไพบูรณ์และวชิาญ  ประเสริฐ. 2553. ศึกษาวจิยัเพือหาวธิีการป้องกันกําจดัศัตรูมงัคุดหลงัการเกบ็เกียว และแมลงศัตรูกักกัน. ศูนยว์จิยัพืชสวนจนัทบุรี. จนัทบุรี. สุเทพ สหายา. 2554. ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลง. แหล่งทีมา: http://kasetinfo.arda.or.th. (28 สิงหาคม 2560). Henderson, C.F. and E. W. Tilton. 1955.  Tests with acaricides against the brow wheat mite, J. Econ. Entomol. 48:157-161.                                
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ผลของตํารับการใส่ปุ๋ ยทมีีต่อการพฒันาขนาดผลและผลผลิต ของฟักทองญปุ่ีน  Effect of Fer tilizer  Application on Development of Fruit Size and Yield of Japanese pumpkin (Curcubita moschata)  ธนพนธ์ สารรุก , โสภณ เพช็รพยพั ,ฉววีรรณ บุญเรือง*1,ธีระพศัธ์ ศิลปสมบูรณ์1,รววีรรณ เดือมขนัมณี1, วชิรา สารฤทธิ ,วสุ สันติมิตร และพชัรดา ทองลา  Thanapon Sararuk1, Sopon Petphayap1, Chaweewan Boonreung1*, Therapas Sinlapasomboon1, Raweewan Duamkhanmanee1, Wachira Saralit1, Vasu Suntimit1 and Pachrada Thongla 2  บทคัดย่อ   โครงการนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลของตาํรับการใส่ปุ๋ยต่อการพฒันาขนาดผลและผลผลิตของฟักทองญีปุ่น การทดลองนีมี  ตาํรับ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design) จาํนวน  ซาํ พบวา่ ตาํรับการใส่ปุ๋ยตน้ฟักทองญีปุ่นหลงัการยา้ยปลูกทีมีผลต่อการพฒันาขนาดผลและผลผลิตของฟักทองญีปุ่นมากทีสุด โดยพบวา่ ตาํรับที  การใส่ปุ๋ ย  ครังโดยหลงัยา้ยปลูก  วนั ใส่ปุ๋ยสูตร - -  อตัรา กรัม/ตน้,  วนั ใส่ปุ๋ยสูตร - -  อตัรา  กรัม/ตน้,   วนั ใส่ปุ๋ ยสูตร - -  อตัรา  กรัม/ตน้ และ  วนั ใส่ปุ๋ ยปุ๋ยสูตร - -  อตัรา กรัม/ตน้ ทาํให้นาํหนกัผลสูงทีสุด เท่ากบั ,  กรัม/ผล ผลผลิตสูงทีสุด เท่ากบั , .  กิโลกรัม/ไร่ ตน้ทุนการใชปุ๋้ยตาํทีสุดคือ  บาท /ไร่และปริมาณของแขง็ทีละลายนาํไดห้ลงัการเก็บรักษาเป็นเวลา วนั ทีอุณหภมิูหอ้งมีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  (P≤ . )มีค่าสูงทีสุดเท่ากบั . %Brix  คาํสําคญั : ตาํรับการใส่ปุ๋ย ฟักทองญีปุ่น การพฒันาผล ผลผลิต            
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ABSTRACT   The aim of this project is to study effect fertilizer on fruit size and Japanese pumpkin yield development. There are 4 treatments in this experiment which was designed in Randomized Completely Block Design with 3 replications. The result showed that fertilizer application affects to fruit size and yield development of Japanese pumpkin. The result of treatment 3 (4 times of fertilizer application: after transplant for 10 days 46-0-0 rate 20 g/tree, after transplant for 20 days 25-7-7 rate 20 g/tree, after transplant for 30 days 15-15-15 rate 20 g/tree, and after transplant for 40 days 13-13-21 rate 20 g/tree) was the highest of weight (1,269 g/fruit) and yield (1,015.2 kg/rai) which cost of fertilizer application was the lowest (984 baht/rai) ) and the highest percentage of TSS 15 days after storage at  room temperature was statistically significant at 95% confidence level (P≤0.05), the highest was 15.33%. Brix   Keyword: fertilizer application rate, Japanese pumpkin, yield development                  สาขาวิชาพชืศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวรรณภมิู 1Department of Plant Science, Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry, Rajamangala University     of Technology Suvarnabhumi, Huntra, Pranakhon Si Ayutthaya, 13000, Thailand สถานีวิจยัและพฒันาพชืผกัโครงการหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ 2Royal Project Research and Development Center (Nong Hoi), Chaingmai, 50200 Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : boonraung_04@hotmail.com 
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บทนํา ฟักทองญีปุ่น (Japanese pumpkin) เป็นพชืลม้ลุกจาํพวกเถาเลือยทีมีมือเกาะ และจดัอยูใ่นพวก winter squash ซึงอยู่ในตระกลู Cucurbitaceae มีชือทางวทิยาศาสตร์วา่ Curcubita moschata ลาํตน้ฟักทองญีปุ่นแบ่งออกเป็น  กลุ่ม คือ พวกแรกขึนเป็นพุ่ม ใชเ้ป็นอาหารในขยะทีผลยงัไม่แก่ ฟักทองพวกนีแมจ้ะแก่เต็มที เปลือกก็ยงัเขียวอยู่ พวกทีสองเป็นเถาเลือย ฟักทองญีปุ่นของโครงการหลวง(พนัธุ์ delica) มีลกัษณะผลกลมแบน ขณะทียงัอ่อนเป็นสีเขียว ต่อไปจะค่อยๆ เปลียนเป็นสีเขียวเขม้ยงิขึนแลว้จึงเป็นสีเหลืองปนนาํตาลเมือแก่เต็มที กา้นผลยาว -  นิว แขง็ สีเขียวเขม้ มี  lobe ระหวา่ง lobe เป็นร่องบริเวณทีติดกบัผลขยายแยกออกไปเป็นรูป  เหลียม มี lobe ขึนเห็นไดช้ดัเจน มีขนสันแข็งขึนทวัไป ในการคดัเกรดเพือจาํหน่าย ไดจ้ดัแบ่งออกเป็น  เกรด คือ เกรด  ผลนาํหนกั ,  – ,  กรัม เกรด  ผลนาํหนกั  – ,  กรัม และเกรด ผลนาํหนกั  –  กรัม หรือมากกวา่ ,  กรัม (ชานิ, ) โครงการหลวงรับซือเกรด ,  และ  ราคา  , และบาท/ไร่ ตามลาํดบั ปัญหาทีพบในการปลูกฟักทองญีปุ่นของเกษตรกรคือ เกษตรกรใส่ปุ๋ยสูตร - -  เพียงสูตรเดียวตลอดฤดูการปลูก ทาํให้ผลผลิตฟักทองไม่ไดคุ้ณภาพ ซึงจากคาํแนะนาํการใส่ปุ๋ ยของดาํเกิง ( ) พบวา่การรองกน้หลุมดว้ยปุ๋ยคอก  กิโลกรัม ปุ๋ ยสูตร - -  อตัรา  กรัมต่อตน้ ในระยะแรกของการเจริญเติบโต ใส่สูตรปุ๋ย - -  อตัรา -  กรัมต่อตน้ ครังที  เปลียนเป็นปุ๋ ยสูตร - -  อตัรา  กรัมต่อตน้ จากนนัให้สูตรปุ๋ย - -  อตัรา  กรัมต่อตน้ ครังที  การใหปุ้๋ ยเสริมทางใบ โดยเฉพาะแคลเซียม โบรอน จะทาํใหคุ้ณภาพเนือผลดีขึน ดงันนั หากหาตาํรับการใส่ปุ๋ยฟักทองญีปุ่นทีเหมาะสมจะทาํใหก้ารพฒันาขนาดผลและคุณภาพของผลฟักทองญีปุ่นพนัธ์ุ delica ดีขึนได ้วตัถุประสงค์  เพือศึกษาตาํรับการใส่ปุ๋ยต่อการพฒันาผลและผลผลิตของฟักทองญีปุ่น(พนัธุ์ delica) ทีปลูกในสถานีวิจยัและพฒันาพืชผกัโครงการหลวง  วธิีดําเนินการวจิัย  วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design)  ซาํ   ตาํรับ (ตาํรับการใส่ปุ๋ยหลงัการยา้ยปลูก) ประกอบดว้ย  ตํารับที  (T1) ใส่ปุ๋ ย  ครัง โดยใส่ปุ๋ยสูตร - -  อตัรา  กรัม/ตน้ หลงัยา้ยปลูก  และ  วนั  ตาํรับท ี  (T2) ครังที  หลงัยา้ยปลูก  วนั ใส่ปุ๋ยสูตร - -  อตัรา  กรัม/ตน้ และปุ๋ ย - - อตัรา  กรัม/ตน้ ครังที  หลงัยา้ยปลูก  วนั ใส่ปุ๋ยสูตร - -  อตัรา  กรัม/ตน้ และปุ๋ย - -  อตัรา  กรัม/ตน้ ครังที  หลงัยา้ยปลูก  วนั ใส่ปุ๋ ยสูตร - -  อตัรา  กรัม/ตน้ และปุ๋ ย - -  อตัรา  กรัม/ตน้และครังที  หลงัยา้ยปลูก  วนั ใส่ปุ๋ยสูตร - -  อตัรา .  กรัม/ตน้ และปุ๋ ย - -  อตัรา .  กรัม/ตน้  ตํารับที  (T3) ครังที  หลงัยา้ยปลูก  วนั ใส่ปุ๋ ยสูตร - -  อตัรา กรัม/ตน้ ครังที  หลงัยา้ยปลูก  วนั ใส่ปุ๋ ยสูตร - -  อตัรา  กรัม/ตน้ ครังที  หลงัยา้ยปลูก  วนั ใส่ปุ๋ ยสูตร - -  อตัรา  กรัม/ตน้ และครังที  หลงัยา้ยปลูก  วนั ใส่ปุ๋ยสูตร - -  อตัรา กรัม/ตน้  ตาํรับท ี  (T4)  ครังที  หลงัยา้ยปลูก  วนั ใส่ปุ๋ยสูตร - -  อตัรา  กรัม/ตน้ ครังที  หลงัยา้ยปลูก   วนั ใส่ปุ๋ยสูตร - -  อตัรา  กรัม/ตน้ ครังที  หลงัยา้ยปลูก  วนั ใส่ปุ๋ยสูตร - -  อตัรา  กรัม/ตน้ และครงัที  หลงัยา้ยปลูก  วนั ใส่ปุ๋ยสูตร - -  อตัรา  กรัม/ตน้    
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ผลและวจิารณ์ผล การพัฒนาขนาดของผลฟักทองญีปุ่นพันธ์ุ delica  พบวา่การพฒันาของผลฟักทองญีปุ่นโดยการใส่ปุ๋ ยตาํรับที 3           มีแนวโน้มการพฒันาขนาดของผลฟักทองญีปุ่นมากกว่าตาํรับอืนๆ โดยทีอายุ 3 -24 วนั หลงัดอกบานเป็นช่วงผลฟักทองญีปุ่นมีการเพมิขนาดของผลขึนเรือยๆและหยดุการพฒันาขนาดผลทีอายปุระมาณ 24 วนัหลงัดอกบาน (ภาพที 1)  

 ภาพท ี1  การพฒันาของผลฟักทองญีปุ่นพนัธ์ุ delica หลงัดอกบาน ขนาด นําหนักและความหนาเนือของผลฟักทองญีปุ่นพนัธุ์ delica พบวา่ ขนาดฟักทองญีปุ่นพนัธุ์ delica หลงัเก็บเกียว การใส่ปุ๋ยตาํรับที  มีแนวโนม้ขนาดผล นาํหนกัต่อผล และความหนาเนือของฟักทองญีปุ่นมากกวา่ตาํรับอืนๆ โดยไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางที  ภาพที  และ ) ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชญานิษฐแ์ละคณะ ( ) การประเมินพนัธุ์ฟักทอง  พนัธ์ุเพือการผลิตฟักทองในฤดูฝน พบวา่ฟักทองทีให้ผลผลิตจาํนวน  พนัธ์ุ ขนาดของผลแบ่งไดเ้ป็น  กลุ่ม คือฟักทองขนาดเล็กนาหนักผลน้อยกว่า ,  กรัม ได้แก่ BK/CP-43/44-16/16 005-1 breeding KAN - /  และ KAN -  ฟักทองขนาดกลางนาหนกัผล , - ,  กรัม ไดแ้ก่ CM-2 KPS1(OP) Sri-8-Toey Sri-10-F Sisaket-M  และ ER (s) ฟักทองผลขนาดใหญ่นาหนกัผลมากกวา่ ,  กรัม ไดแ้ก่ Sri-10  ตารางท ี  ขนาดผลและนาํหนกัของผลฟักทองญีปุ่นพนัธ์ุ delica อาย ุ  วนัหลงัดอกบาน ตาํรับที ขนาดผล (ซม.) นาํหนกั (กรัม/ผล) ความหนาเนือ (ซม.) ตาํรับที  45.3 998.0 1.89 ตาํรับที  47.5 1,072.0 1.99 ตาํรับที  51.3 1,269.0 2.07 ตาํรับที  46.4 1,163.3 2.08 F-Test ns   ns ns C.V. (%) 2.34 9.1 10.58  
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  ภาพท ี   ขนาดผลฟักทองญีปุ่นพนัธุ์ delicaหลงัการเก็บเกียวเมืออาย ุ30 วนัหลงัดอกบาน  

  ภาพท ี   ลกัษณะและความหนาเนือของฟักทองญีปุ่นพนัธุ์ delica  
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ปริมาณของแขง็ทลีะลายนาํได้ (Total Soluble Solid: TSS) ในฟักทองญปุ่ีนพนัธ์ุ delica ปริมาณของแข็งทีละลายนาํไดใ้นฟักทองญีปุ่นของเนือฟักทองญีปุ่นทีเก็บรักษาทีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10, 15, 20 วนั พบว่า มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยทีการเก็บรักษา  วนัการใส่ปุ๋ ยตาํรับที  มีปริมาณTSS สูงทีสุดเท่ากบั .  %Brix รองลงมาคือตาํรับที  เท่ากบั .  %Brix ซึงทุกตาํรับมี TSS ความเหมาะสมต่อการนาํไปบริโภคมากทีสุด (ตารางที 2) สอดคลอ้งกบังานของจาํนองและคณะ ( ) การวดัปริมาณของแข็งทีละลายนาํไดท้งัหมด ซึงแสดงถึงความหวานในเนือฟักทอง โดยค่าความหวานทีผูบ้ริโภคยอมรับไดต้อ้งมีค่ามากกวา่ %Brix (Loy, ) พบว่าพนัธ์ุฟักทอง accessions SR - และ SR -  มีปริมาณของแข็งทีละลายนาํไดท้งัหมดสูงสุด มีค่า .  และ .  %Brix ตามลาํดบัและรองลงมาคือ SR -  และ SR -  มีปริมาณของแขง็ทีละลายนาํไดท้งัหมดอยู ่ .  และ .  %Brix ตามลาํดบั ซึงสูงกว่าฟักทองทีมีประมาณของสารเบตา้แคโรทีนสูง คือ พนัธ์ุ KPS-W103 KPS-101 KPS-  และ KPS-10R มีค่าปริมาณของแข็งทีละลายนาํไดท้งัหมดอยูที่ .  .  .  และ . %Brix ตามลาํดบั ซึงเชือพนัธุกรรมดงักล่าว มีศกัยภาพทีจะนาํไปใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุฟักทองใหมี้รสชาติทีดีขึนไดต้่อไป ตารางท ี  ปริมาณของแข็งทีละลายนาํไดใ้นฟักทองญีปุ่นพนัธ์ุ delica 
ตาํรับที TSS(%Brix) 10วนั 15วนั 20วนั ตาํรับที  4.67b 12.83b 13.17 ตาํรับที  7.00a 13.50a 13.33 ตาํรับที  5.33b 15.33a 15.00 ตาํรับที  5.67b 12.73b 14.00 F-Test ** ** ns C.V.( %) 9.75 4.34 12.47 ตารางท ี  ตน้ทุนปุ๋ยในการปลูกฟักทองญีปุ่นพนัธ์ุ delica ตาํรับที ตน้ทุนปุ๋ย/ไร่(บาท) ผลผลิต/ไร่(กิโลกรัม) กาํไร (บาท) คงเหลือ(บาท) ตาํรับที  520 798.4 11,976 9,056 ตาํรับที  1,120 857.6 15,008 11,488 ตาํรับที  984 1,015.2 17,766 14,382 ตาํรับที  1,040 930.64 16,286.2 12,846.2  สรุปผลการวจิัย การใส่ปุ๋ ย 4 ครังโดยหลงัยา้ยปลูก 10 วนั ใส่ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 อตัรา 20กรัม/ตน้, 20 วนั ใส่ปุ๋ ยสูตร 25-7-7 อตัรา 20 กรัม/ตน้, 30 วนั ใส่ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 อตัรา 20 กรัม/ตน้ และ 40 วนั ใส่ปุ๋ ยปุ๋ ยสูตร 13-13-21 อตัรา 20 กรัม/ตน้ ทาํให้มีแนวโนม้นาํหนกั/ผลและผลผลิต/ไร่ สูงกวา่ตาํรับอนื เท่ากบั 1,269 กรัม/ผล และ 1,015.2 กิโลกรัม/ไร่ตามลาํดบั ส่วนตน้ทุนการใชปุ๋้ย/ไร่ตาํทีสุดเท่ากบั 984 บาท /ไร่ และปริมาณของแข็งทีละลายนาํไดห้ลงัการเก็บรักษา 15 วนั มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  (P≤ . ). มีปริมาณมากทีสุด เท่ากบั 15.33 %Brix  
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กิตติกรรมประกาศ ทีมงานวจิยัขอขอบคุณสถานีวจิยัและพฒันาพชืผกัโครงการหลวงหนองหอยและคุณพชัรดา ทองล่า เจา้หนา้ทีทีทาํหนา้ทีทีปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษา ทีสนบัสนุนทุนวจิยัรวมทงัคาํแนะนาํการทาํวจิยั  เอกสารอ้างองิ จาํนอง โสมกุล, ธนากร ไชยศิลา, ธรธ อาํพล, ปณาลี ภู่วรกุลชยั, วรลกัษณ์ ประยรูมหิศร และ อญัมณี อาวชุานนท.์  2561.  การประเมินคุณภาพผลและปริมาณสารเบต้าแคโรทีนของเชือพันธุกรรมฟักทอง 29.  วารสารแก่นเกษตร.   (ฉบบัพิเศษ ): 1424-1430. ชญานิษฐ ์กสิกวธัน, เสาวนี เขตสกุล, อุษณีย ์เพช็ร์ปุ่ น, ธรธ อาํพล และอญัมณี อาวชุานนท.์  .  การประเมนิพนัธ์ุฟักทอง 18 พันธ์ุเพือการผลิตฟักทองในฤดูฝน.  วารสารพชืศาสตร์สงขลานครินทร์.  4 (1): 2-7. ชานิ.    ฟักทองญีปุ่น.  แหล่งทีมา: http://poonitafarm.blogspot.com/2012/05/blog-post_25.html.,  สิงหาคม . ดาํเกิง ป้องพาล.  .  ตามหาฟักทองญปุ่ีน.  แม่โจป้ริทศัน์.  ( ): - . Loy, J.B.  2 0 0 6 .   Harvest period and storage affect biomass partitioning and attributes of eating quality in acornsquash (Cucurbita pepo), pp. 5 6 8 - 557 .  ln: G.J .Holmes (ed.), Cucurbitaceae Proceedings 2 0 06 .   Universal Press, Raleigh, North Carolina.                     
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พรรณไม้นําในพืนทชุ่ีมนําสนามบินเก่า จังหวัดบุรีรัมย์ Aquatic Plants in Wetland at Sanambinkao Reservoir , Bur iram Province  สาํเนาว ์เสาวกลู  กฤติมา เสาวกูล   ทวนทอง จุฑาเกตุ   พชัราภรณ์ แสงโยจารย์  และ สุริยา อุดดว้ง  Samnao Saowakoon1 Krittima Saowakoon1 Tuantong Jutagate3 Pacharaporn Sangyojarn2 and Suriya Udduang1  บทคัดย่อ   การสาํรวจพรรณไมน้าํในพืนทีชุ่มนาํอ่างเก็บนาํสนามบินเก่า จงัหวดับุรีรัมย ์ในมิติของฤดูกาล และพืนทีระหวา่งเดือนตุลาคม  ถึงเดือนธันวาคม  โดยแบ่งเป็น  ฤดูกาล ตามการเปลียนแปลงทางอุทกวิทยา ได้แก่ ฤดูแลง้ (ธันวาคม–กุมภาพนัธ์), ปรับเปลียน  (มีนาคม-พฤษภาคม),  ฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) และปรับเปลียน  (กนัยายน-พฤศจิกายน) ใน  บริเวณ ไดแ้ก่ ตน้นาํ กลางนาํ และปลายนาํ จาํนวนทงัสิน  สถานี ผลการศึกษาพบวา่ ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิดของพรรณไมน้าํสูงสุดในช่วงฤดูฝน โดยพบจาํนวน 10 ชนิด  ไดแ้ก่ พืชใตน้าํ 4 ชนิด พืชลอยนาํ  ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ 3 ชนิด และพืชชายนาํ  ชนิด รองลงมาเป็นช่วงฤดูแลง้ และฤดูปรับเปลียน   พบพรรณไมน้าํ  ชนิดเท่ากนั โดย ฤดูแลง้พบ พืชใตน้าํ 4 ชนิด และ พืชโผล่เหนือนาํ  2 ชนิด   และฤดูปรับเปลียน  พบพืชใตน้าํ 2 ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ             1 ชนิด และพืชลอยนาํ  ชนิด ส่วนฤดูปรับเปลียน  พบพรรณไมน้าํนอ้ยทีสุด 3 ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้าํ 2 ชนิด และพืชลอยนาํ 1 ชนิด พรรณไมน้าํทีสาํรวจพบไดทุ้กฤดูกาลตลอดทงัปี มีจาํนวน  ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก และสาร่ายเส้นด้าย             ในมิติของพืนที พบชนิดของพรรณไมน้าํมากทีสุดใน สถานีสาํรวจที 4 พบจาํนวน 10 ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้าํ 4 ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ  ชนิด พืชลอยนํา 2 ชนิด และพืชชายนาํ 1 ชนิด ส่วนสถานีสํารวจที , , และ  พบสถานีละ  ชนิดเท่ากนั                โดยสถานีสาํรวจที 1 และ  พบ พืชใตน้าํ 2 ชนิด พืชโผล่ เหนือนาํ  2 ชนิด และพืชลอยนาํ 1 ชนิด และสถานีสาํรวจที 3 พบพืชใตน้าํ 3 ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ 1 ชนิด และพืชลอยนาํ 1ชนิด พรรณไมน้าํทีสาํรวจพบในทุกสถานีมี  ชนิด ไดแ้ก่ กก และสาหร่ายเสน้ดา้ย ดงันนั เพอืเป็นแนวทางในการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรประมงในพนืทีชุ่มนาํอ่างเก็บนาํสนามบินเก่า โดยอาศยัขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาครังนี สถานีสาํรวจที  ควรอนุรักษไ์วเ้ป็นทีรักษาพืชพนัธุ์                               คาํสําคญั : พรรณไมน้าํ, พนืทีชุ่มนาํ, อ่างเก็บนาํสนามบินเก่า, บุรีรัมย ์ 
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ABSTRACT   A survey of aquatic plants in the wetland at Sanambinkao Reservoir, Buriram province, was undertaken to study in dimensions of season and areas during October 2011- December 2012. The research was conducted in 4 stations within 3 zones (i.e. upstream, midstream and downstream) during 4 hydrological seasons including dry (December–February),       1st transition (March–May), rainy (June–August) and 2nd transition (September–November). For the dimension of season, the most species richness of aquatic plant were found in the rainy season with 10 species. These included submerged plants with 4 species, floating plants 2 species, emerged plants 3 species and marginal plant 1 species. The most second found species were in the dry season as well as in the 2nd transition season. In the dry season,  there were 6 species of the aquatic plants were found including submerged plants 4 species, and emerged plants 2 species. Meanwhile in the 2nd transition season, there were submerged plants 2 species, emerged plants 1 species and floating  plants 3 species. The lowest in species richness was observed in the 1sttransition season with 3 species of aquatic plant i.e. submerged plants 2 species and floating plants 1 species. There were 2 species of aquatic plants can be found in all hydrological seasons and these were Hydrilla verticillata and Najas graminea. In the dimension of areas, the most species richness were found in the station 4th 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    
สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสุรินทร์ ตาํบลนอกเมือง อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุรินทร์  1Fishery Department Faculty of Agriculture and Technology, Rajamangala University of technology Isan Surin Campus Nokmuang, Muang Surin Province 32000 2สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ตาํบลเมืองศรีไค อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 34190 2 science and mathematics Department Faculty of Agriculture Ubon Ratchathani University MuangSi Khai, Warinchamrab, Ubon Ratchathani Province 34190 3ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ตาํบลเมืองศรีไค อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี  3Fishery Department Faculty of Agriculture Ubon Ratchathani University MuangSi Khai, Warinchamrab, Ubon Ratchathani Province 34190 ผูนิ้พนธป์ระสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Saowakoon1970@gmail.com 
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บทนํา  อ่างเก็บนาํสนามบินเก่า เดิมเป็นหนองนาํธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 มีการทาํคันกันอ่างเก็บนาํ มีลาํนาํหลายสายเชือมโยงกับอ่างเก็บนาํ เช่น ห้วยลุมปุ๊ ก ห้วยละเวีย โดยรวมเป็นพืนทีราบลุ่ม ทุ่งโล่ง ทุ่งนาลอ้มรอบ พืนทีนาํมีเนือทีประมาณ 2.56 ตารางกิโลเมตร (1,600 ไร่) ทีเหลือเป็นพรุหญ้า ระดับนาํลึกเฉลีย 2-3 เมตร บริเวณทีลุ่มใกลเ้คียงส่วนใหญ่ทาํนา (สาํนักงานนโยบายและแผนสิงแวดลอ้ม, )  มีความสาํคญัอยา่งมากสาํหรับชุมชนโดยรอบ เนืองจากประชาชนมีการใช้ประโยชน์ทงัทางตรงและทางออ้ม เป็นแหล่งท่องเทียวทีสําคญัแหล่งหนึงของจงัหวดับุรีรัมย ์นอกจากมีประโยชน์ต่อมนุษยแ์ลว้ อ่างเก็บนาํสนามบินเก่ายงัเป็นพืนทีชุ่มนาํทีมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของพืชและสัตว ์เป็นระบบนิเวศน์ทางนาํทีมีความสัมพนัธ์ระหว่างสิงมีชีวิต  พรรณไมน้าํหรือพืชนาํ (Aquatic plants) คือ พืชทีขึนอยูใ่นนาํ โดยอาจจะจมอยูใ่ตน้าํทงัหมด หรือโผล่บางส่วนขึนมาอยูเ่หนือนาํ ลอยอยูที่ผิวนาํหรือเป็นพืชทีขึนอยูต่ามริมนาํ ชายตลิง นอกจากนียงัรวมถึงพืชทีเจริญเติบโตอยูใ่นบริเวณทีลุ่มนาํขงัแฉะอีกดว้ย (กรมประมง, ) ซึงพรรณไมน้าํเหล่านีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากสาํหรับสิงมีชีวิต  เช่น เป็นทีหลบซ่อนของลูกปลาและสัตวน์าํวยัอ่อน  เป็นองคป์ระกอบหนึงทีมีความสาํคญัในแหล่งนาํ เนืองจากพรรณไมน้าํสามารถเปลียนพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กลายเป็นพลงังานสะสมในพืชได ้อีกทงัยงัสร้างออกซิเจนแก่แหล่งนาํได ้เป็นดชันีชีวดัสิงแวดลอ้ม จึงมีผลทงัทางตรงและทางออ้มต่อการเพิมผลผลิตของสัตวน์าํ (ไมตรีและคณะ, ; สุชาดา, )ในขณะเดียวกนัอาจก่อใหเ้กิดโทษ เช่น เป็นวชัพืชร้ายแรง เป็นพนัธุ์ไมต้่างถินทีรุกรานพืชทอ้งถิน เป็นตน้ (พงศ์เชฏฐ, ) ดงันนัการสาํรวจพรรณไมน้าํจึงเป็นตวับ่งชีถึงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ซึงนาํไปสู่การจดัการระบบนิเวศน์อยา่งยงัยืน แต่ปัจจุบนัยงัขาดขอ้มูลพรรณไมน้าํในแหล่งนาํทวัไป ซึงการศึกษาในครังนี จะส่งผลให้ไดข้อ้มูลพรรณไมน้าํทีสําคญั เพือใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานสําหรับอนัจะนาํไปสู่การบริหารและการวางแผนการจดัการพนืทีชุ่มนาํเพอืการอนุรักษท์รัพยากร ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัทอ้งถินอยา่งยงัยนืต่อไป 
  วธิีดําเนินการวิจัย  เก็บตวัอยา่งพรรณไมน้าํมาทาํการวเิคราะห์ชนิดและการแพร่กระจาย  วธีิการเก็บตวัอยา่งพรรณไมน้าํนนั ใชต้ามวธีิของ (American Public, 2005) สําหรับการวิเคราะห์ชนิดนนั จาํแนกตามเอกสารของ สุชาดา (2530) และ ช่อทิพย ์(2531) ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน ธนัวาคม 2555  ทาํการสาํรวจ 4 ครัง ครังที 1 ช่วงฤดูแลง้ (DRY) ระหวา่งเดือนธนัวาคม - กุมภาพนัธ์ ครังที 2 ช่วงฤดูปรับเปลียน 1 (TR1) ระหวา่งเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ครังที 3 ช่วงฤดูฝน (WET) ระหวา่งเดือน มิถุนายน-สิงหาคม และครังที 4 ช่วงฤดูปรับเปลียน 2 (TR2) ระหว่างเดือนกันยายน–พฤศจิกายน โดยแบ่งพืนทีสํารวจทงัหมดออกเป็น 4 สถานีรอบอ่างเก็บนาํสนามบินเก่า จ.บุรีรัมย ์ 
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ช่วงที ช่วงเวลา ช่วงเวลา รายละเอียด 
1 แลง้ ธ.ค. – ก.พ. เป็นช่วงทีระดบันาํทีกกัเก็บลดลงตาํสุด 
2 ปรับเปลียน1 มี.ค. – พ.ค. เป็นช่วงทีระดบันาํทีกกัเก็บตาํ แต่เริมมีฝนตกลงมา 
3 ฝน มิ.ย. – ส.ค. มีฝนอยา่งหนาแน่น, ระดบันาํในแม่นาํเริมสูงขึนและความขุ่นของนาํมีมากขึน 
4 ปรับเปลียน  ก.ย. – พ.ย. สินสุดฤดูฝน ระดบันาํทีทาํการเก็บกกัมีปริมาณสูงสุด 

 ภาพท ี1  ตาํแหน่งการเก็บขอ้มูลและช่วงระยะเวลาการสาํรวจ  ผลการวจิัย การแพร่กระจาย (Distr ibution) ของพรรณไม้นําทพีบในแต่ละสถานีสํารวจ  จากการสาํรวจพรรณไมน้าํในบริเวณพนืทีชุ่มนาํอ่างเก็บนาํสนามบินเก่า จงัหวดับุรีรัมย ์พบชนิดของพรรณไมน้าํ 12 ชนิด แบ่งเป็น พืชชายนาํ (Marginal plants) จาํนวน  ชนิด พืชลอยนาํ (Floating plants)  จาํนวน  ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ จาํนวน  ชนิด และพืชใตน้าํ (Submerged plants) จาํนวน  ชนิด (ร้อยละ 33.33)  ดงัตารางที   สถานีสํารวจที 1 พบพรรณไมน้าํ  ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้าํจาํนวน 2 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายข้าว เห นียว(Utricularia aurea)  แ ล ะ ส าห ร่ าย เส้นด้าย  (Najas graminea) พืชโ ผ ล่ เ หนือ นาํ  ( Emerged plants)  จาํนวน           2 ช นิด ไ ด ้แ ก่  กก (Actinoscirpus grossus) แ ล ะ ห ญ้า ท ร ง ก ร ะ เ ทีย ม  (Eleocharis dulcis)  แ ล ะ พืชลอยนําจํานวน            1 ชนิด ได้แก่ บวับา (Nymphaea lotus)  สถานีสาํรวจที 2 พบพรรณไมน้าํ  ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้าํจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางหระรอก (Hydrilla verticillata)  และ สาหร่ายเส้นด้าย  (Najas graminea)  พืชโผล่ เหนือนาํ  จาํนวน 2 ชนิดได้แก่  กก (Actinoscirpus grossus) แ ล ะ ผ ัก ค า ง ไ ก่  (Sagittria guayanensis)  แ ล ะ พืชลอยนําจํานวน 1 ชนิด  ได ้แก่ ผ ัก บุ ้ง (Ipomoea aquatic)   สถานีสํารวจที 3 พบพรรณไม้นํา 5 ชนิด แบ่งเป็นพืชใตน้าํจํานวน 3ชนิด  ได ้แก่  เทปเกลียว ( Villisneria spiralis)  สา ห ร่ า ย ห า ง ห ระ ร อก  (Hydrilla verticillata)  แ ล ะ ส าห ร่ าย เ ส้น ด้า ย  (Najas graminea) พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ กก (Actinoscirpus grossus) พืชลอยนาํจาํนวน 1 ชนิด ได้แก่ บวับา (Nymphaea lotus)  สถานีสํารวจที 4 พบพรรณไม้นํา 10 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้าํจาํนวน 4 ชนิด ได้แก่ เทปเกลียว ( Villisneria spiralis)  ส า ห ร่ า ย ห า ง ก ร ะ ร อ ก (Hydrilla verticillata)สาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea)  แ ล ะ ส า ห ร่ า ยเ ส้นด ้า ย  (Najas graminea) พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน  ชนิด ไดแ้ก่ กก (Actinoscirpus grossus) ห ญ้าทรง กระเ ทียม (Eleocharis dulcis)  และธูปฤาษี  (Typha angustifolia)  พืชลอยนําจํานวน 2 ชนิด ได้แก่ กระเฉดนํา (Nymenachna  pseudointerru) บวับา (Nymphaea  lotus) และพืชชายนาํจาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ปลอ้ง ( Hymenachna  pseudointerrupta)   



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   397 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
     

การแพร่กระจาย (Distr ibution) ของพรรณไม้นําทพีบในแต่ละฤดูกาลทสํีารวจ   ฤดูแล้ง (ธันวาคม-กุมภาพนัธ์) พบพรรณไม้นํา  ชนิด แบ่งเป็น พืชใต้นําจํานวน 4 ชนิด ได้แก่ เทปเกลียว ( 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 ข ้า ว เ ห นีย ว  (Utricularia aurea ) แ ล ะ ส า ห ร่ า ย เ ส ้น ด ้า ย  (Najas graminea)  พืช โ ผ ล่ เ ห นือ นํา จํา น ว น  2 ช นิ ด ไ ด ้แ ก่  กก (Actinoscirpus grossus) และผักคางไก่  (Sagittria  guayanensis)   ฤดูปรับเปลียนที  (มีนาคม-พฤษภาคม) พบพรรณไมน้าํ 3 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้าํจาํนวน 2 ชนิด สาหร่ายหางห ร ะ ร อ ก  (Hydrilla verticillata)  แ ล ะ ส า ห ร่ า ย เ ส้น ด ้า ย  (Najas graminea)  พืชลอยนํา จาํนวน 1 ชนิด ได้แก่               บวับา (Nymphaea lotus)  ฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) พบพรรณไม้นํา 10 ชนิด แบ่งเป็น พืชใต้นําจ ํานวน 4 ชนิด ได้แก่ เทปเกลียว (Villisneria  spiralis)  สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่ายเสน้ดา้ย (Najas graminea) พืชลอยนาํจาํนวน  ชนิด ไดแ้ก่ กระเฉดนาํ (Nymenachna pseudointerru) บวับา (Nymphaea lotus) พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ กก (Actinoscirpus grossus) หญา้ทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) และ ธูปฤาษี  (Typha angustifolia) และพืชชายนาํจาํนวน  ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ปลอ้ง ( Hymenachna  pseudointerrupta)  ฤดูปรับเปลียนที  (กนัยายน-พฤศจิกายน) พบพรรณไมน้าํ 6 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้าํจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ายเส้นดา้ย (Najas graminea)  พืชโผล่เหนือนาํ จํานวน 1 ชนิด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus) พืชลอยนําจาํนวน  ชนิด ได้แก่ กระเฉดนาํ (Nymenachna pseudointerru) บัวบา (Nymphaea lotus) และผกับุง้ (Lpomoea aquatic) ตารางท ี1 พรรณไมน้าํทีพบในพนืทีชุ่มนาํอ่างเก็บนาํสนามบินเก่า  (+ พบ,  - ไม่พบ) ลาํดบัที ชือวทิยาศาสตร์ ชือทวัไป เขตอาศยั ฤดูกาล  สถานี DRY TR1 WET TR2  ST1 ST2 ST3 ST4 1 Actinoscirpus grossus กก E + - + +  + + + + 
2 Eleocharis dulcis หญา้ทรงกระเทียม E - - + -  + - - + 
3 Hymenachna  pseudointerrupta หญา้ปลอ้ง M - - + -  - - - + 
4 Hydrilla verticillata สาหร่ายหางกระรอก S + + + +  - + + + 
5 Ipomoea aquatica ผกับุง้ F - - - +  - + - - 
6 Najas graminea สาหร่ายเสน้ดา้ย S + + + +  + + + + 
7 Nymphoides indica บวับา F - + + +  + - + + 8 Neptunia oleracea กระเฉดนาํ F - - + +  - - - + 9 Sagittria guayanensis ผกัคางไก่ E + - - -  - + - - 10 Typha angustifolia ธูปฤาษี E - - + -  - - - + 
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11 Utricularia aurea สาหร่ายขา้วเหนียว S + - + -  + - - + 
12 Villisneria spiralis เทปเกลียว S + - + -  - - + + รวม  6 3 10 6  4 5 5 10 หมายเหต ุ E = พืชโผล่เหนือนาํ (Emerged plants)     F = พืชลอยนาํ (Floating plants)   M = พืชชายนาํ (Marginal plants)   S = พืชใตน้าํ (Submerged plants)  สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของพรรณไมน้าํในพนืทีชุ่มนาํอ่างเก็บนาํสนามบินเก่า . พบชนิดของพรรณไมน้าํรวมทงัสิน  ชนิด ไดแ้ก่ พืชชายนาํจาํนวน  ชนิด (ร้อยละ . )  พืชลอยนาํ จาํนวน  ชนิด (ร้อยละ 25.00)  พืชโผล่เหนือนาํ จาํนวน ชนิด (ร้อยละ 33.33) และพืชใตน้าํจาํนวน  ชนิด (ร้อยละ 33.33)   .ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิดของพรรณไมน้าํสูงสุดในช่วงฤดูฝน โดยพบพรรณไมน้าํ  ชนิด รองลงมาเป็นช่วงฤดูแลง้ และฤดูปรับเปลียน   พบพรรณไมน้าํ  ชนิดเท่ากนั ส่วนฤดูปรับเปลียน  พบพรรณไมน้าํนอ้ยทีสุดจาํนวน 3 ชนิด ส่วนพรรณไมน้าํทีสาํรวจพบไดทุ้กฤดูกาลตลอดทงัปี มีจาํนวน  ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก และสาร่ายเส้นดา้ย .ในมิติของพืนทีพบชนิดของพรรณไมน้าํมากทีสุดใน สถานีสาํรวจที 4 พบจาํนวน 10 ชนิด รองลงมาเป็นสถานีสาํรวจที , , และ  พบสถานีละ  ชนิด พรรณไมน้าํทีสาํรวจพบในทุกสถานีมี  ชนิด ไดแ้ก่ กก และสาหร่ายเสน้ดา้ย . เพือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพืนทีชุ่มนาํอ่างเก็บนําสนามบินเก่า             โดยอาศยัขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาครังนี สถานีสาํรวจที  ควรอนุรักษไ์วเ้ป็นทีรักษาพืชพนัธุ์เพือเป็นพืนทีให้สัตวน์าํไดไ้ปอาศยัโดยไม่มีการรบกวนจากการทาํการประมง และสามารถเป็นแหล่งขยายพนัธ์ุสัตวน์าํเพือความยงัยืนของการทาํการประมงในอ่างเก็บนาํแห่งนีสืบไป    กิตติกรรมประกาศ  คณะผูว้จิยั ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานทีใหก้ารสนบัสนุนทุนวิจยัประจาํปีงบประมาณ 2554-2555 ในการทาํวจิยัครงันี  เอกสารอ้างองิ กรมประมง. 2538. พรรณไม้นําในประเทศไทย. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กรุงเทพฯ.  154 น. ช่อทิพย ์อาธารมาศ. 2531. พรรณไม้นําของไทย. ภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร์, หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, สงขลา.   221 น. พงศ์เชฏฐ พิชิตกุล. . พรรณไม้นําในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล. ในเรืองเต็มการประชุมทาง วชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ครังที 49: สาขาประมง, 1-4 กมุภาพนัธ์ 2554, กรุงเทพฯ. - . 
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ไมตรีดวงสวสัดิ, สุเกน บุญไพโรจน์ และประสิทธิ ประสาทพรชยั.  2535.  ชนิดปริมาณการแพร่กระจายพรรณไม้นําและ สัตว์ทเีกาะอาศัยตามพรรณไม้นําในหนองหาร จังหวัด สกลนคร.  เอกสารวิชาการ ฉบบัที 73 สถาบนัวิจยัประมง นาํ จืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,  กรุงเทพฯ. 99 น. สุชาดา ศรีเพญ็. 2530. พรรณไม้นาํ. ภาควชิาพฤกษศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 233 น. สุชาดา ศรีเพญ็. 2542. พรรณไม้นาํในประเทศไทย. อมัรินทร์พรินติงแอนดพ ์บลิัชซิง, กรุงเทพฯ. 312 น. สํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดลอ้ม.  2542. ทะเบียนพืนทีชุ่มนําทีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของ ประเทศไทย. กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิงแวดลอ้ม, กรุงเทพฯ.   น. American Public Health Association, American Water Work Association, and Water Environment Federation. 2005.   Standard Method for  the Examination of Water and Wastewater . 21st ed. APHA, Washington, D.C.                           
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พรรณไม้นําในพืนทชุ่ีมนําห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์ Aquatic Plants in Wetland at Huy Ta Lad Reservoir , Bur iram Province  สาํเนาว ์เสาวกลู  กฤติมา เสาวกูล   ทวนทอง จุฑาเกตุ   พชัราภรณ์ แสงโยจารย์  และ สุริยา อุดดว้ง  Samnao Saowakoon1 Krittima Saowakoon1 Tuantong Jutagate3 Pacharaporn Sangyojarn2 and Suriya Udduang1  บทคัดย่อ   การสํารวจพรรณไมน้าํในพืนทีชุ่มนาํอ่างเก็บนาํห้วยตลาด  จงัหวดับุรีรัมย ์ในมิติของฤดูกาลและพืนทีระหว่างเดือนตุลาคม  ถึงเดือนธันวาคม  โดยแบ่งเป็น  ฤดูกาล ตามการเปลียนแปลงทางอุทกวิทยา ได้แก่ ฤดูแลง้ (ธันวาคม–กุมภาพนัธ์), ปรับเปลียน  (มีนาคม-พฤษภาคม), ฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) และปรับเปลียน  (กนัยายน-พฤศจิกายน) ใน  บริเวณ ไดแ้ก่ ตน้นาํ กลางนาํ และปลายนาํ จาํนวนทงัสิน  สถานี  ผลการศึกษาพบวา่ ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิดของพรรณไมน้าํสูงสุดในช่วงฤดูปรับเปลียน  โดยพบพรรณไมน้าํ  ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้าํ 4 ชนิด พืชลอยนาํ             ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ 9 ชนิด และพืชชายนาํ  ชนิด รองลงมาเป็นช่วงฤดูแลง้ พบพรรณไมน้าํ  ชนิด โดยพบ พืชลอยนาํ  ชนิด พืชใตน้าํ 4 ชนิด พืชโผล่ เหนือนาํ   ชนิด  และพืชชายนาํ  ชนิด ฤดูฝน พบพรรณไมน้าํ  ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้าํ              ชนิด และพืชลอยนาํ  ชนิด ส่วนฤดูปรับเปลียน  พบพรรณไมน้าํนอ้ยทีสุดจาํนวน  ชนิด ไดแ้ก่ พชืใตน้าํ  ชนิด และพืชโผล่เหนือนาํ  ชนิด โดย พรรณไมน้าํทีสาํรวจพบไดทุ้กฤดูกาลตลอดทงัปี มีจาํนวน  ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก และสาร่ายเสน้ดา้ย ในมิติของพนืที พบชนิดของพรรณไมน้าํมากทีสุดใน สถานีสาํรวจที 5 พบจาํนวน 11 ชนิด แบ่งเป็นพืชใตน้าํ 4 ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ  ชนิด พืชลอยนาํ 2 ชนิด และพืชชายนาํ  ชนิด รองลงมาเป็นสถานีสาํรวจที  และ  พบสถานีละ  ชนิดเท่ากนั โดยสถานีสํารวจที  พบพืชใตน้าํ 5 ชนิด พืชโ ผ ล่เห นือนํา  3 ช นิ ด  พืชลอยนาํ 1 ชนิด และพืชชายนาํ         ชนิด สถานีสํารวจที 9 พบพืชใตน้าํ 4 ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ  ชนิด และพืชชายนาํ  ชนิด ส่วนสถานีสํารวจที  พบพรรณไมน้าํนอ้ยทีสุด จาํนวน  ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้าํ  ชนิด และพืชชายนาํ  ชนิด โดยพรรณไมน้าํทีสาํรวจพบในทุกสถานีมี เพียง  ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก  ดงันนั เพือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรประมงในพืนทีชุ่มนาํอ่างเก็บนาํห้วยตลาด โดยอาศัยขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาครังนี สถานีสํารวจที  ควรอนุรักษ์ไวเ้ป็นทีรักษาพืชพนัธุ์   คาํสําคญั : พรรณไมน้าํ, พนืทีชุ่มนาํ, อ่างเก็บนาํหว้ยตลาด, บุรีรัมย ์        
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ABSTRACT  A survey of aquatic plants in the wetland at Huy Ta Lad Reservoir, Buriram province, was conducted to study in dimensions of season and areas during October 2011-December 2012. The research was undertaken in 10 stations within 3 zones (i.e. upstream, midstream and downstream) during 4 hydrological seasons including dry (December–February), 1sttransition (March–May), rainy (June–August) and 2nd transition (September–November). In the dimension of seasons, the most species richness of aquatic plant were found in the 1st transition season with 19 species. These included submerged plants with 4 species, floating plants 4 species, emerged plants 9 species and marginal plant 2 species. The second most found species were in the dry season including aquatic plant 13 species, floating plant 4 species, submerged plants 4 species, emerged plants 3 species, and marginal plant 2 species. In the rainy season, there were submerged plants 5 species, and floating  plants 1 species. The lowest in species richness were found in the 2nd transition with 5 species of aquatic plant i.e. submerged plants 3 species, and emerged plants 2 species. There were 2 species of aquatic plants which could be found in all hydrological seasons including Hydrilla verticillata and Najas graminea. In the dimension of areas, the most species richness were found in the station 5th with 11  species. These included submerged plants 4 species, emerged plants 4 species, floating plant 2 species, and marginal plant 1 species. The second most found species were in the station 6th and 9th of which there were aquatic plants of 10 species. In the station 6th, there were submerged plants 5 species, emerged plants 3 species, floating plant 1 species and marginal plant 1 species. In the station 9th submerged plants 4 species, emerged plants 4 species, and marginal plant 2 species were found. Meanwhile, the lowest in species richness were observed in the station 8th  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   สาขาวิชาประมง  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  ตาํบลนอกเมือง อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุรินทร์  1Fishery Department Faculty of Agriculture and Technology, Rajamangala University of technology Isan Surin Campus Nokmuang, Muang Surin Province 32000 2สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ตาํบลเมืองศรีไค อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 34190 2 science and mathematics Department Faculty of Agriculture Ubon Ratchathani University MuangSi Khai, Warinchamrab, Ubon Ratchathani Province 34190 3ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ตาํบลเมืองศรีไค อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธานี  3Fishery Department Faculty of Agriculture Ubon Ratchathani University MuangSi Khai, Warinchamrab, Ubon Ratchathani Province 34190 ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Saowakoon1970@gmail.com 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   402 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 
     

บทนํา  อ่างเก็บนาํห้วยตลาดอยู่ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย ์ไปทางตะวนัตกเฉียงใต ้11 กิโลเมตร เป็นทีลุ่มเกิดจากการยบุตวัของแผ่นดิน รับนาํจากพืนทีขา้งเคียงไหลลงแม่นาํมูล ในฤดูฝนมีนาํลึกทีสุดประมาณ 5-7 เมตร ในฤดูแลง้นาํในอ่างเก็บนาํลดลงถึงร้อยละ 75 เหลือบริเวณทีลึกทีสุดเพียง 1 เมตร มีหมู่บา้นลอ้มรอบเป็นบริเวณทีลุ่มไม่มีนาํขงั พืนทีโดยรวมมีสภาพค่อนขา้งราบเรียบ และมีการทาํนา (สํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดลอ้ม, 2542) มีความสําคญัอย่างมากสําหรับชุมชนโดยรอบ เนืองจากประชาชนมีการใชป้ระโยชน์ทงัทางตรงและทางออ้ม เป็นแหล่งท่องเทียวทีสาํคญัแหล่งหนึงของจังหวดับุรีรัมย์ นอกจากมีประโยชน์ต่อมนุษย์แล้ว อ่าง เก็บนําห้วยตลาดยงัเป็นพืนทีชุ่มนําทีมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของพืชและสัตว ์เป็นระบบนิเวศน์ทางนาํทีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงมีชีวิต  พรรณไมน้าํหรือพืชนาํ (Aquatic plants) คือ พืชทีขึนอยูใ่นนาํ โดยอาจจะจมอยูใ่ตน้าํทงัหมด หรือโผล่บางส่วนขึนมาอยูเ่หนือนาํ ลอยอยูที่ผิวนาํหรือเป็นพืชทีขึนอยู่ตามริมนาํ ชายตลิง นอกจากนียงัรวมถึงพืชทีเจริญเติบโตอยู่ในบริเวณทีลุ่มนาํขงัแฉะอีกดว้ย (กรมประมง, )             ซึงพรรณไมน้าํเหล่านีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากสําหรับสิงมีชีวติ  เช่น เป็นทีหลบซ่อนของลูกปลาและสตัวน์าํวยัอ่อน  เป็นองค์ประกอบหนึงทีมีความสําคญัในแหล่งนาํ เนืองจาก   พรรณไมน้าํสามารถเปลียนพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กลายเป็นพลงังานสะสมในพืชได ้อีกทงัยงัสร้างออกซิเจนแก่แหล่งนาํได ้เป็นดชันีชีวดัสิงแวดลอ้ม จึงมีผลทงัทางตรงและทางออ้มต่อการเพมิผลผลิตของสัตวน์าํ (ไมตรีและคณะ, ; สุชาดา, )ในขณะเดียวกนัอาจก่อใหเ้กิดโทษ เช่น เป็นวชัพชืร้ายแรง เป็นพนัธุ์ไมต้่างถินทีรุกรานพืชทอ้งถิน เป็นตน้ (พงศเ์ชฏฐ, ) ดงันนัการสาํรวจพรรณไมน้าํจึงเป็นตวับ่งชีถึงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ซึงนาํไปสู่การจดัการระบบนิเวศน์อยา่งยงัยืน แต่ปัจจุบนัยงัขาดขอ้มูลพรรณไมน้าํในแหล่งนาํทวัไป ซึงการศึกษาในครังนี จะส่งผลให้ไดข้อ้มูลพรรณไมน้าํทีสําคญั เพือใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานสําหรับอนัจะนาํไปสู่การบริหารและการวางแผนการจดัการพนืทีชุ่มนาํเพอืการอนุรักษท์รัพยากร ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัทอ้งถินอยา่งยงัยนืต่อไป   วธิีดําเนินการวิจัย  เก็บตวัอยา่งพรรณไมน้าํมาทาํการวิเคราะห์ชนิดและการแพร่กระจาย  วิธีการเก็บตวัอยา่งพรรณไมน้าํนนั ใชต้ามวิธีของ (American Public, 2005) สาํหรับการวิเคราะห์ชนิดนนั จาํแนกตามเอกสารของ สุชาดา ( ) และ ช่อทิพย ์( ) ระหวา่งเดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน ธนัวาคม 2555  ทาํการสาํรวจ 4 ครัง ครังที 1 ช่วงฤดูแลง้ (DRY) ระหวา่งเดือนธนัวาคม - กุมภาพนัธ์ ครังที 2 ช่วงฤดูปรับเปลียน  (TR1) ระหวา่งเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ครังที 3 ช่วงฤดูฝน (WET) ระหวา่งเดือน มิถุนายน - สิงหาคม และครังที 4 ช่วงฤดูปรับเปลียน 2 (TR2) ระหว่างเดือนกนัยายน – พฤศจิกายน โดยแบ่งพืนทีสาํรวจทงัหมดออกเป็น 10 สถานีรอบอ่างเก็บนาํหว้ยตลาด จ.บุรีรัมย ์  
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 ภาพท ี1  ตาํแหน่งการเก็บขอ้มูลและช่วงระยะเวลาการสาํรวจ  ผลการวจิัย จากการสาํรวจพรรณไมน้าํในบริเวณพืนทีชุ่มนาํอ่างเก็บนาํหว้ยตลาด จงัหวดับุรีรัมย ์พบชนิดของพรรณไมน้าํ  ชนิด แบ่งเป็น พืชชายนาํ (Marginal plants) จาํนวน  ชนิด (ร้อยละ . )  พืชลอยนาํ (Floating plants)  จาํนวน  ชนิด (ร้อยละ 23.08) พืชโผล่เหนือนาํ ( Emerged plants)  จาํนวน  ชนิด (ร้อยละ 38.46) และพืชใตน้าํ (Submerged plants) จาํนวน  ชนิด (ร้อยละ 26.92)  ดงัตารางที  การแพร่กระจาย (Distr ibution) ของพรรณไม้นําทพีบในแต่ละสถานีทสํีารวจ   สถานีสํารวจที 1 พบพรรณไม้นํา  ชนิด แบ่งเป็น พืชใต้นํา จ ํานวน 4 ชนิด ได้แก่ เทปเกลียว ( 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 ข ้า ว เ ห นีย ว  (Utricularia aurea) แ ล ะสาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea)  พืชโผล่ เหนือนาํ  จาํนวน 1 ชนิดได้แก่  บวัสาย (Nymphaea lotus)  พืชลอยนาํจํานวน 1 ชนิด ได ้แก่ แพงพวยนํา (Ludwigia adscendens) และพืชชายนําจํานวน 1 ชนิด ได้แก่ หญ้าไซ (Leersia hexandra)  สถานีสาํรวจที 2  พบพรรณไมน้าํ 9 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้าํจาํนวน 3 ชนิด สาหร่ายห างหระ รอก (Hydrilla  verticillata)  สาหร่ายข้าวเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea) พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ กก (Actinoscirpus grossus) และหญา้สามคม (Fuirenq umbellate) พืชลอยนาํจาํนวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ จอกหูหนูเล็ก (Salvinia cucullate) ผกับุ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยนํา (Ludwigia adscendens)  และพืชชายนาํ (Marginal plants) จาํนวน 1 ชนิด ได้แก่ หญา้ไซ (Leersia hexandra)  สถานีสํารวจที 3 พบพรรณไม้นํา 9 ชนิด แบ่งเป็นพืชใตน้าํจํานวน 4 ชนิด  ได ้แก่ เทปเกลียว ( 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 ข ้า ว เ ห นีย ว  (Utricularia aurea) แ ล ะสาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea)  พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) พืชลอยนําจํานวน 3 ชนิด ได ้แก่ กระเฉดนํา (Neptunia oleracea) ผกับุ ้ง (Lpomoea  aquatic) และแพงพวยนํา (Ludwigia adscendens) พืชชายนาํจาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญ้าปล้อง (Hymenachna  pseudointerrupta) 
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 สถานีสํารวจที 4 พบพรรณไม้นํา 6 ชนิด แบ่งเป็น พืชใต้นําจํานวน 3 ชนิด ได้แก่ เทปเกลียว ( Villisneria spiralis)  ส า ห ร่ า ย ห า ง ห ร ะ ร อ ก  (Hydrilla verticillata)  แ ล ะ ส า ห ร่ า ย เ ส้น ด ้า ย  (Najas graminea)  พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้หนวดปลาดุก (Fimbristylis miliacea) พืชลอยนาํจาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ แหนแดง (Azolla pinnata) และพืชชายนาํจาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ กระเมง็ (Eclipta prostrate)  สถานีสํารวจที 5  พบพรรณไม้นํา 11 ชนิด แบ่งเป็น พืชใต้นําจาํนวน 4 ชนิด ได้แก่ ส า ห ร่ า ย ห า ง ก ร ะ ร อ ก (Hydrilla verticillata)  ส า ห ร่ า ย ไ ฟ  (Chara zeylanica)  ส า ห ร่ า ย ข ้า ว เ ห นี ย ว  (Utricularia aurea) แ ล ะส า ห ร่ า ย เ ส ้น ด ้า ย  (Najas graminea)  พืชโผล่เหนือนําจ ํานวน 4 ชนิด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus) หญ้าทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) บวับา (Nymphaea lotus) และบวัสาย (Nymphaea lotus) พืชลอยนาํจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ จอกหูหนูเล็ก (Salvinia cucullate) และพืชชายนาํจาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ กระเมง็ (Eclipta prostrate)  สถานีสาํรวจที 6  พบพรรณไมน้าํ 10 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้าํจาํนวน 5 ชนิด ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ ดีปลีนาํ (Potamogeton  malaianus) เทปเกลียว ( Villisneria spiralis)  สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla  verticillata) สาหร่ายข้าวเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่ายเส้นดา้ย (Najas graminea)  พืชโผล่เหนือจาํนวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ กก (Actinoscirpus grossus) ธูปฤาษี (Typha angustifolia) และหญา้หนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea) พืชลอยนาํจาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ จอกหูหนูเล็ก (Salvinia cucullate) และพืชชายนาํจาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญ้าปล้อง(Hymenachna pseudointerrupta)  สถานีสาํรวจที 7  พบพรรณไมน้าํ 9 ชนิด  แบ่งเป็นพืชใตน้าํจาํนวน  ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่ายเส้นดา้ย (Najas graminea)  พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้หนวดปลาดุก (Fimbristylis miliacea) กก (Actinoscirpus grossus) หญา้ทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) และ กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) พืชลอยนาํ (Floating plants) จาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ จอกหูหนูเล็ก (Salvinia cucullate) และพืชชายนาํจาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญ้าปล้อง (Hymenachna pseudointerrupta) สถานีสาํรวจที 8  พบพรรณไมน้าํ 4 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้าํจาํนวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ดีปลีนาํ (Potamogeton malaianus) สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla  verticillata) และสาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea)  และพืชชายนาํจาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ไซ (Leersia hexandra)  สถานีสํารวจที  พบพรรณไมน้ํา 10 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้าํจาํนวน 4 ชนิด ได้แก่ เทปเกลียว ( Villisneria spiralis)  สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่ายเส้นดา้ย (Najas graminea) พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ กระจูด (Lepironia articulate) ธูปฤาษี (Typha angustifolia) พงเหลียม (Eleocharis acutangula) และหญา้หนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea) และพืชชายนาํจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ไซ (Leersia hexandra) หญ้าปล้อง (Hymenachna  pseudointerrupta)  สถานีสํารวจที 10  พบพรรณไม้นํา 7 ชนิด แบ่งเป็น พืชใต้นําจํานวน 5 ชนิด ได้แก่ ดีปลีนํา (Potamogeton malaianus) สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillat) สันตะวาหางไก่ (Blyxa japonica) สาหร่ายไฟ (Chara zeylanica)  และสาหร่ายเส้นดา้ย (Najas graminea)  พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ กระจูด (Lepironia articulate) และพืชชายนาํจาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หญ้าไซ (Leersia hexandra) การแพร่กระจาย (Distr ibution) ของพรรณไม้นําทพีบในแต่ละฤดูกาลทสํีารวจ    ฤดูแลง้ (ธันวาคม-กุมภาพนัธ์) พบพรรณไมน้าํ 13 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้าํจาํนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea) สาหร่ายไฟ (Chara zeylanica)  และสาหร่ายเส้นดา้ย (Najas graminea) พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ กก (Actinoscirpus grossus)  หญา้สามคม (Fuirenq umbellate) และหญา้หนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea) พืชลอยนาํ จาํนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ จอกหูหนูเล็ก (Salvinia cucullate) กระเฉดนาํ 
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(Neptunia oleracea) ผกับุ ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยนาํ (Ludwigia adscendens) และพืชชายนาํจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ไซ (Leersia hexandra) หญ้าปล้อง (Hymenachna pseudointerrupta)   ฤดูปรับเปลียนที  (มีนาคม–พฤษภาคม) พบพรรณไมน้าํ 19 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้าํจาํนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ ดีปลีนาํ (Potamogeton malaianus) สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่ายเสน้ดา้ย (Najas graminea)  พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ กก(Actinoscirpus grossus)  ธูปฤาษี (Typha angustifolia) หญ้าทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) พงเหลียม (Eleocharis acutangula) บัวบา (Nymphaea lotus) บัวสาย (Nymphaea lotus) กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) กระจูด (Lepironia articulate) และหญา้หนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea)  พืชลอยน้อย จํานวน  ชนิด ได้แก่ จอกหูหนูเล็ก (Salvinia cucullate) แหนแดง (Azolla pinnata) ผกับุ ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยนํา (Ludwigia adscendens) และพืชชายนาํจาํนวน 2 ชนิด ได้แก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate) และหญ้าปล้อง (Hymenachna pseudointerrupta)  ฤดูฝน (มิถุนายน- สิงหาคม) พบพรรณไม้นํา 6 ชนิด แบ่งเป็น พืชใต้นําจ ํานวน 5 ชนิด ได้แก่ เทปเกลียว (Villisneria spiralis)  สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สันตะวาหางไก่ (Blyxa japonica) สาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea) พืชลอยนํา จาํนวน  ชนิด ได้แก่ แพงพวยนาํ (Ludwigia adscendens)              ฤดูปรับเปลียนที  (กนัยายน–พฤศจิกายน) พบพรรณไมน้าํ 5 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้าํจาํนวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ดีปลีนาํ (Potamogeton malaianus) สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea) พืชโผล่เหนือนาํ (Emerged plants) จาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ ธูปฤาษี (Typha angustifolia) และหญา้หนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea)   ตารางท ี1 พรรณไมน้าํทีพบในพนืทีชุ่มนาํอ่างเก็บนาํหว้ยตลาด  (+ พบ,  - ไม่พบ) 
ลาํดบัที 

ชือวทิยาศาสตร์ ชือทวัไป เขตอาศัย 
ฤดูกาล  สถานี DRY 
TR1 WET TR2  ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST9 ST10 

1 Actinoscirpus grossus กก E + + - -  - + - - + + + - - - 
2 Azolla pinnata แหนแดง F - + - -  - - - +  - - - - - - 
3 Blyxa japonica สันตะวาหางไก่ S - - + -  - - - - - - - - - +  
4 Chara zeylanica สาหร่ายไฟ S + - - -  - - - - + - - - - +  
5 cyperus cephalotes กกลอยแพ E - + - -  - - - - - - + - - - 
6 Eclipta prostrate กระเม็ง M - + - -  - - - +  + - - - - - 
7 Eichhornia crassipes ผกัตบชวา F - - - -  - - - - - - - - - - 
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8 Eleocharis acutangula พงเหลียม E - + - -  - - - - - - - - + - 
9 Eleocharis dulcis หญา้ทรงกระเทียม 

E - + - -  - - + - + - + - - - 
10 Fimbristylis miliacea หญา้หนวดปลาดุก E + + - +  - - - +  - + + - + - 
11 Fuirena umbellata หญา้สามคม E + - - -  - +  - - - - - - - - 
12 Hymenachna pseudointerrupta 

หญา้ปลอ้ง M + + - -  - - + - - + + - + - 
13 Hydrilla verticillata สาหร่ายหางกระรอก 

S + + + +  + + + + + + + + + + 
14 Lpomoea aquatica ผกับุง้ F + + - -  - + + - - - - - - - 
15 Lepironia articulate กระจูด E - + - -  - - - - - - - - + + 
16 Leersia hexandra หญา้ไซ M + - - -  + + - - - - - + + + 
17 Ludwigia adscendens แพงพวยนาํ F + + + -  + + + - + - - - - - 
18 Najas graminea สาหร่ายเสน้ดา้ย S + + + +  + + + + + + + - + + 
19 Neptunia oleracea  กระเฉดนาํ F + - - -  - - + - - - - - - - 
20 Nymphoides indica บวับา E - + - -  - - - - + - - - - - 
21 Nymphaea lotus บวัสาย E - + - -  + - - - + - - - - - 
22 Potamogeton malaianus ดีปลีนาํ S - + - +  - - - - - + - + - + 
23 Salvinia cucullata จอกหูหนูเล็ก F + + - -  - + - - + + + - - - 
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24 Typha angustifolia ธูปฤาษี E - + - +  - - - - - + - - + - 
25 Utricularia aurea สาหร่ายขา้วเหนียว S + + + -  + + + - + + + + + - 
26 Villisneria spiralis เทปเกลียว S - - + -  + - + + - + - - + - 

รวม 13 19 6 5  7 9 9 6 11 10 9 4 10 7 หมายเหต ุ E = พืชโผล่เหนือนาํ (Emerged plants)     F = พืชลอยนาํ (Floating plants)   M = พืชชายนาํ (Marginal plants)   S = พืชใตน้าํ (Submerged plants)  สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของพรรณไมน้าํในพนืทีชุ่มนาํอ่างเก็บนาํหว้ยตลาด . พบชนิดของพรรณไมน้าํ  ชนิด แบ่งเป็น พืชชายนาํจาํนวน  ชนิด พืชลอยนาํ จาํนวน  ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ จาํนวน  ชนิด และพืชใตน้าํจาํนวน  ชนิด  .ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิดของพรรณไมน้าํสูงสุดในช่วงฤดูปรับเปลียน  รองลงมาเป็นช่วงฤดูแลง้พบพรรณไมน้าํจาํนวน  ชนิด ฤดูฝนพบพรรณไมน้าํ  ชนิด  ส่วนฤดูปรับเปลียน  พบพรรณไมน้าํนอ้ยทีสุดจาํนวน  ชนิดเท่านนั โดยพรรณไมน้าํทีสาํรวจพบไดทุ้กฤดูกาลตลอดทงัปี ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก และสาร่ายเสน้ดา้ย  .พบชนิดของพรรณไมน้าํมากทีสุดในสถานีสํารวจที  พบจาํนวน  ชนิด แบ่งเป็นพืชใตน้าํ  ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ  ชนิด พชืลอยนาํ  ชนิด และพืชชายนาํ  ชนิด รองลงมาเป็นสถานีสาํรวจที  และ  พบสถานีละ  ชนิดเท่ากนั ส่วนสถานีสาํรวจที  พบพรรณไมน้าํนอ้ยทีสุด จาํนวน  ชนิด โดยพรรณไมน้าํทีสาํรวจพบในทุกสถานีมีเพียง  ชนิด คือ สาหร่ายหางกระรอก . เพือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและอนุรักษท์รัพยากรประมงในพืนทีชุ่มนาํอ่างเก็บนาํห้วยตลาด โดยอาศยัขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาครังนี สถานีสาํรวจที  ควรอนุรักษไ์วเ้ป็นทีรักษาพืชพนัธุ์เพือเป็นพืนทีใหส้ัตวน์าํไดไ้ปอาศยัโดยไม่มีการรบกวนจากการทาํการประมง และสามารถเป็นแหล่งขยายพนัธ์ุสตัวน์าํเพอืความยงัยนืของการทาํการประมงในอ่างเก็บนาํแห่งนีสืบไป    กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้ิจัย ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทีให้การสนับสนุนทุนวิจยัประจาํปีงบประมาณ 2554-2555 ในการทาํวจิยัครังนี     
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เอกสารอ้างองิ กรมประมง. 2538. พรรณไม้นําในประเทศไทย. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กรุงเทพฯ. 154 น. ช่อทิพย ์อาธารมาศ. 2531. พรรณไม้นําของไทย. ภาควชิาชีววทิยา, คณะวทิยาศาสตร์, มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, สงขลา.   221 น. พงศ์เชฏฐ พิชิตกุล. . พรรณไม้นําในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล. ในเรืองเต็มการประชุมทาง วชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ครังที 49: สาขาประมง, 1-4 กมุภาพนัธ์ 2554, กรุงเทพฯ. - . ไมตรี ดวงสวสัดิ, สุเกน บุญไพโรจน์ และประสิทธิ ประสาทพรชยั.  2535.  ชนิดปริมาณ  การแพร่กระจายพรรณไม้นาํและ สัตว์ทเีกาะอาศัยตามพรรณไม้นาํในหนองหาร จงัหวดัสกลนคร.  เอกสารวชิาการฉบบัที 73 สถาบนัวจิยัประมงนาํ จืดกรมประมง กระงทรวงเกษตรและสหกรณ์,  กรุงเทพฯ. 99 น. สุชาดา ศรีเพญ็. 2530. พรรณไม้นาํ. ภาควชิาพฤกษศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ. 233 น. สุชาดา ศรีเพญ็. 2542. พรรณไมนาํ ในประเทศไทย. อมัรินทร์พรินติงแอนดพ ์บลิัชซิง, กรุงเทพฯ. 312 น. สํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดลอ้ม. 2542.  ทะเบียนพืนทีชุ่มนําทีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของ ประเทศไทย. กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิงแวดลอ้ม, กรุงเทพฯ.  น. American Public Health Association, American  Water Work Association, and Water Environment  Federation. 2005.  Standard Method for  the Examination of Water  and Wastewater . 21st ed.  APHA,  Washington, D.C.
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พรรณไม้นําในพืนทชุ่ีมนําลําปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย์ Aquatic Plants in Lam Pai Mat Wetland, Bur iram Province  กฤติมา เสาวกลู   สาํเนาว ์เสาวกูล   ทวนทอง จุฑาเกตุ   และ สุริยา อุดดว้ง  Krittima Saowakoon1 Samnao Saowakoon1 Tuantong Jutagate2 and Suriya Udduang1  บทคัดย่อ   การสาํรวจพรรณไมน้าํในพนืทีชุ่มนาํลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ในมิติของฤดูกาล และพนืทีระหวา่งเดือนตุลาคม  ถึงเดือนธันวาคม  โดยแบ่งเป็น  ฤดูกาล ตามการเปลียนแปลงทางอุทกวิทยา ได้แก่ ฤดูแล้ง (ธันวาคม–กุมภาพนัธ์), ปรับเปลียน  (มีนาคม-พฤษภาคม), ฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) และปรับเปลียน  (กนัยายน-พฤศจิกายน) ใน  บริเวณ ไดแ้ก่ ตน้นาํ กลางนาํ และปลายนาํ จาํนวนทงัสิน  สถานี  ผลการศึกษาพบวา่ ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิดของพรรณไมน้าํสูงสุดในช่วงฤดูแลง้โดยพบพรรณไมน้าํ  ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้าํ 1 ชนิด พืชลอยนาํ  ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ 5 ชนิด และพืชชายนาํ  ชนิด รองลงมาเป็นช่วงฤดูปรับเปลียน   พบพรรณไมน้าํ  ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้าํ  1 ชนิด พืชลอยนาํ  ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ 5 ชนิด และพืชชายนาํ  ชนิด  ฤดูฝน  พบพรรณไมน้าํ  ชนิด ไดแ้ก่ พืชลอยนาํ  ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ  ชนิด และพืชชายนาํ  ชนิด และช่วงฤดูปรับเปลียน   พบพรรณไมน้าํนอ้ยทีสุด  ชนิด ไดแ้ก่ พืชใตน้าํ 2 ชนิด พืชลอยนาํ  ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ 4 ชนิด และพืชชายนาํ  ชนิด ส่วนพรรณไมน้าํทีพบทุกฤดูกาลมี  ชนิด ไดแ้ก่ กระเมง็ ผกัตบชวา หญ้าไซ แพงพวยนํา และบัวสาย  ในมิติของพืนทีพบชนิดของพรรณไม้นาํมากทีสุดใน สถานีสํารวจที 4                      พบจาํนวน 13 ชนิด ไดแ้ก่ พืชลอยนาํ  ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ 6 ชนิด และพืชชายนาํ  ชนิด รองลงมาสถานีสํารวจที 3                 พบจาํนวน 10 ชนิด ไดแ้ก่ พชืลอยนาํ  ชนิด พืชโผล่เหนือนาํ  ชนิด และพืชชายนาํ  ชนิด ส่วนสถานีสาํรวจที  พบพรรณไมน้าํน้อยทีสุดจาํนวน  ชนิด ไดแ้ก่พืชใตน้าํ ชนิด พืชลอยนาํ  ชนิด และพืชชายนาํ  ชนิด โดยอาศยัขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาครังนี สถานีสาํรวจที  ควรอนุรักษไ์วเ้ป็นทีรักษาพืชพนัธุ ์ คาํสําคญั : พรรณไมน้าํ, พนืทีชุ่มนาํลาํปลายมาศ, บุรีรัมย ์           
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ABSTRACT  A survey of aquatic plants in the wetland at Lamplaimat, Buriram province, Thailand was conducted to study dimensionally in terms of season and areas, during October 2012- December 2013. The research was undertaken in 7 stations within 3 zones (i.e. upstream, midstream and downstream) during 4 hydrological seasons including dry (December–February), 1sttransition (March–May), rainy (June–August) and 2ndtransition (September–November). The results in the dimension of season showed that most species richness of aquatic plant i.e. 15 species, were found in the dry season. These included (i) 1 species of submerged plants, (ii) floating plants 3 species, emerged plants 5 species, and marginal plant 6 species. The 2nd transition season was considered the second most found species’ season of which there were 14 species aquatic plant, submerged plants 1 species, floating plants 3 species, emerged plants 5 species, and marginal plant 5 species. In the rainy season, main species found were aquatic plant 12 species, floating plants 3 species, emerged plants 3 species, and marginal plant 6 species. The lowest in species richness were found in the 1sttransition season and these were 11 species of aquatic plant including  submerged plants 2 species, floating plants 3 species, emerged plants 4 species, and marginal plant, 2 species. There were 5 species of aquatic plants which could be found in all hydrological seasons including Eclipta prostrate, Eichhornia crassipes, Leersia hexandra, Ludwigia adscendens and Nelumbo nucifera. In the dimension of areas, the most species richness were found in station 4th with 13 species. These were 4 species floating plants, emerged plant 6 species, and marginal plants 3 species. The second most found species were allocated in the station 3rd 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        สาขาวิชาประมง  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  ตาํบลนอกเมือง อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุรินทร์  1Fishery Department Faculty of Agriculture and Technology, Rajamangala University of technology Isan Surin Campus Nokmuang, Muang Surin Province 32000 2ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ตาํบลเมืองศรีไค อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี  2Fishery Department Faculty of Agriculture Ubon Ratchathani University MuangSi Khai, Warinchamrab, Ubon Ratchathani Province 34190 ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) :กฤติมา เสาวกูล, Saowakoon1970@gmail.com 
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บทนํา ลาํนาํลาํปลายมาศเป็นลาํนาํสาขาของแม่นาํมูล ตน้นาํอยู่ในเขตอาํเภอลาํปลายมาศ ปลายลาํนาํอยู่ในเขตอาํเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย ์ทีลุ่มริมฝังลาํปลายมาศมีนาํท่วมลน้ตลิงในฤดูฝน เป็นพืนทีกวา้งขวางก่อให้เกิดพืนทีชุ่มนาํริมฝัง บางแห่งเป็นพรุหญา้ และหนองนาํเล็ก ๆ หลายแห่ง พืนทีค่อนขา้งราบเรียบ ความกวา้งของพืนทีชุ่มนาํประมาณ 1-2 กิโลเมตร บริเวณสองฝังลาํปลายมาศเป็นพืนทีป่าริมนาํ เป็นบริเวณแคบ ๆ จึงมีความหลากหลายของสัตวแ์ละพืชพรรณ นอกจากนีพืนทีชุ่มนําลาํปลายมาศเป็นพืนทีทีถูกจัดไวใ้นทะเบียนพืนทีชุ่มนาํของประเทศไทยทีมีความสําคญัระดบันานาชาติ (สาํนกังานนโยบายและแผนสิงแวดลอ้ม, ) ลาํนาํลาํปลายมาศมีความสาํคญัอยา่งมากสาํหรับชุมชนโดยรอบ เนืองจากประชาชนมีการใชป้ระโยชน์ทงัทางตรงและทางออ้ม นอกจากมีประโยชน์ต่อมนุษยแ์ลว้ ลาํนาํลาํปลายมาศยงัเป็นพืนทีชุ่มนาํทีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของพืชและสัตว ์เป็นระบบนิเวศน์ทางนาํทีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงมีชีวติ  พรรณไมน้าํหรือพืชนาํ (Aquatic plants) คือ พืชทีขึนอยู่ในนาํ โดยอาจจะจมอยู่ใตน้าํทงัหมด หรือโผล่บางส่วนขึนมาอยู่เหนือนาํ ลอยอยูที่ผิวนาํหรือเป็นพืชทีขึนอยูต่ามริมนาํ ชายตลิง นอกจากนียงัรวมถึงพืชทีเจริญเติบโตอยูใ่นบริเวณทีลุ่มนาํขงัแฉะอีกดว้ย (กรมประมง, ) ซึงพรรณไมน้าํเหล่านีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากสาํหรับสิงมีชีวติ  เช่น เป็นทีหลบซ่อนของลูกปลาและสัตวน์าํวยัอ่อน  เป็นองค์ประกอบหนึงทีมีความสําคญัในแหล่งนาํ เนืองจาก   พรรณไมน้าํสามารถเปลียนพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กลายเป็นพลงังานสะสมในพืชได ้อีกทงัยงัสร้างออกซิเจนแก่แหล่งนาํได ้เป็นดชันีชีวดัสิงแวดลอ้ม จึงมีผลทงัทางตรงและทางออ้มต่อการเพิมผลผลิตของสัตวน์าํ (ไมตรีและคณะ, ; สุชาดา, ) ในขณะเดียวกนัอาจก่อให้เกิดโทษ เช่น เป็นวชัพืชร้ายแรง เป็นพนัธุ์ไมต้่างถินทีรุกรานพืชทอ้งถิน เป็นตน้ (พงศ์เชฏฐ, ) ดงันนัการสาํรวจพรรณไมน้าํจึงเป็นตวับ่งชีถึงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ซึงนาํไปสู่การจดัการระบบนิเวศน์อยา่งยงัยนื แต่ปัจจุบนัยงัขาดขอ้มูลพรรณไมน้าํในแหล่งนาํทวัไป ซึงการศึกษาในครังนี จะส่งผลใหไ้ดข้อ้มูลพรรณไมน้าํทีสาํคญั เพอืใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานสาํหรับอนัจะนาํไปสู่การบริหารและการวางแผนการจดัการพืนทีชุ่มนาํเพือการอนุรักษท์รัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัทอ้งถินอยา่งยงัยนืต่อไป    
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วธิีดําเนินการวิจัย  เก็บตัวอย่างพรรณไม้นํามาทําการวิเคราะห์ชนิดและการแพร่กระจาย  วิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้นํานัน              ใชต้ามวิธีของ (American Public, 2005) สาํหรับการวิเคราะห์ชนิดนนั จาํแนกตามเอกสารของ สุชาดา ( ) และ ช่อทิพย ์(2531) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 2556  ทาํการสํารวจ 4 ครัง ครังที 1 ช่วงฤดูแลง้ (DRY) ระหวา่งเดือนธันวาคม - กุมภาพนัธ์ ครังที 2 ช่วงฤดูปรับเปลียน  (TR1) ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ครังที 3 ช่วงฤดูฝน (WET) ระหว่างเดือน มิถุนายน-สิงหาคม และครังที 4 ช่วงฤดูปรับเปลียน 2 (TR2) ระหว่างเดือนกนัยายน-พฤศจิกายน โดยแบ่งพนืทีสาํรวจทงัหมดออกเป็น 7 สถานีบริเวณพืนทีชุ่มนาํลาํปลายมาศ จ.บุรีรัมย ์ 

 

ช่วงที ช่วงเวลา ช่วงเวลา รายละเอียด 
1 แลง้ ธ.ค. – ก.พ. เ ป็น ช่วง ทีระดับนํา ทีกักเ ก็บลดลงตาํสุด 
2 ปรับเปลียน1 มี.ค. – พ.ค. เป็นช่วงทีระดับนําทีกักเก็บตาํ แต่เริมมีฝนตกลงมา 
3 ฝน มิ.ย. – ส.ค. 

มีฝนอยา่งหนาแน่น, ระดบันาํในแม่นําเ ริมสูงขึนและความขุ่นของนาํมีมากขึน 
4 ปรับเปลียน2 ก.ย. – พ.ย. สินสุดฤดูฝน ระดับนาํทีทาํการเก็บกกัมีปริมาณสูงสุด 

 ภาพท ี1  ตาํแหน่งการเก็บขอ้มูลและช่วงระยะเวลาการสาํรวจ ผลการวจิัย จากการสํารวจพรรณไมน้าํในบริเวณพืนทีชุ่มนาํลาํปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์พบชนิดของพรรณไมน้าํ  ชนิด แบ่งเป็น พืชชายนํา (Marginal plants)  จํานวน  ชนิดพืชลอยนํา (Floating plants)  จํานวน  ชนิดพืชโผล่เหนือนํา (Emerged plants)   จาํนวน  ชนิด และพืชใตน้าํ (Marginal plants) จาํนวน  ชนิดดงัตารางที  การแพร่กระจาย (Distr ibution) ของพรรณไม้นาํทพีบในในแต่ละสถานีสํารวจ  สถานีสาํรวจที 1 พบพรรณไมน้าํ  ชนิด แบ่งเป็น พืชโผล่ เหนือนาํจาํนวน 2 ชนิดได้แก่  บวัสาย (Nymphaea lotus) และเอืองเผ็ดม้า (Polygonum tomentosum) พืชลอยนําจํานวน  ชนิด  ได ้แก่ กระเฉดนํา (Neptunia oleracea) ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes) ผกับุ ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยนาํ (Ludwigia adscendens) และพืชชายนาํจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ กกทราย (Cycerus iria) และหญ้าปล้อง (Hymenachna pseudointerrupta)  สถานีสํารวจที 2  พบพรรณไมน้าํ 9 ชนิด แบ่งเป็น พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน  ชนิด ไดแ้ก่  บวับา (Nymphoides indica) บัวสาย (Nymphaea lotus) กกลอยแพ (Cyperus cephalotes) และเอืองเผด็มา้  (Polygonum tomentosum) พืชลอยนาํจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes) และผกับุง้ (Lpomoea aquatica) พืชชายนาํ จาํนวน 3 ชนิด ได้แก่ หญา้ไซ (Leersia hexandra) หญา้ใบคม (Cyperus compactus) และหญา้ปลอ้ง (Hymemachne pseudointerr)  สถานีสาํรวจที 3 พบพรรณไมน้าํ 10 ชนิด แบ่งเป็นพืช พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ บัวสาย (Nymphaea lotus) และกกลอยแพ (Cyperus cephalotes) พืชลอยนาํจาํนวน 2 ชนิด ได้แก่ ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes) และแพงพวยนาํ (Ludwigia adscendens) พืชชายนาํจาํนวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ กกทราย (Cyperus iria) กระเม็ง (Eclipta prostrate) 
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ผักแว่น (Marsilea crenata) หญ้าขน (Brachiaria mutica) หญ้าคา (Imperata cylindrica) และหญ้าไซ (Leersia hexandra)  สถานีสํารวจที 4 พบพรรณไมน้าํ 13 ชนิด แบ่งเป็น พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน  ชนิด ไดแ้ก่ บัวบา (Nymphoides indica) บ ัวสาย (Nymphaea lotus) ผกัคางไก่ (Sagittalia guayanensis) เอืองเผ็ดมา้  (Polygonum tomentosum) ผกัคางไก่ (Sagittalia guayanensis) และกกลอยแพ (Cyperus cephalotes) พืชลอยนาํ (Floating plants) จาํนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ กระเฉดนํา (Neptunia oleracea) ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes)  ผกับุ ้ง  (Lpomoea aquatic) และแพงพวยนํา  (Ludwigia adscendens) และพืชชายนําจ ํานวน 3 ชนิด ได้แก่ กกทราย (Cyperus iria) กระเม็ง (Eclipta prostrate) และห ญ ้า ไซ (Leersia hexandra)  สถานีสํารวจที 5  พบพรรณไม้นํา 6 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้ําจาํนวน 1 ชนิด ได้แก่ ส า ห ร่ า ย ห า ง ก ร ะ ร อ ก (Hydrilla verticillata)  พืชลอยนาํจาํนวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes) แพงพวยนาํ (Ludwigia adscendens) และผกับุง้ (Lpomoea aquatica) และพืชชายนาํจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ ผกัแว่น (Marsilea crenata) และหญา้ไซ (Leersia hexandra)  สถานีสาํรวจที 6  พบพรรณไมน้าํ 9 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้าํจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea) พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ กก (Actinoscirpus grossus) และบัวบา (Nymphoides indica) พืชลอยนําจ ํานวน 3 ชนิด ได้แก่ ผ กัตบชวา  (Eichhornia crassipes)  แ พงพวยนํา  (Ludwigia adscendens) และผกับุง้ (Lpomoea aquatica) และพืชชายนาํจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate) และผกัแวน่ (Marsilea crenata)   สถานีสาํรวจที 7 พบพรรณไมน้าํ 9 ชนิด  แบ่งเป็น พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้แฝก (Fimbristylis dichotoma) เอืองเผ็ดมา้  (Polygonum tomentosum) และกกลอยแพ (Cyperus cephalotes) พืชลอยนาํจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ แพงพวยนํา (Ludwigia adscendens) และผกับุ ้ง (Lpomoea aquatica) และพืชชายนําจํานวน 4 ชนิด ได้แก่  กกทราย (Cyperus iria) กระเมง็ (Eclipta prostrate) ไมยราบ (Mimosa hexandra) และหญ้าไซ (Leersia hexandra) การแพร่กระจาย (Distr ibution) ของพรรณไม้นาํทพีบในในแต่ละฤดูกาลทสํีารวจ   ฤดูแล้ง (ธันวาคม –กุมภาพนัธ์) พบพรรณไมน้าํ 15 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้าํจาํนวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) พืชโผล่เหนือนําจ ํานวน 5 ชนิด ได้แก่ บัวสาย (Nymphaea lotus) บัวหลวง (Nelumbo nucifera) กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) หญา้แฝก (Fimbristylis dichotoma) และเอืองเผ็ดมา้ (Polygonum tomentosum) พืชลอยนํา (Floating plants)  จํานวน 3 ชนิด ได้แก่  ผ กั ต บ ช ว า  ( Eichhornia crassipes)  แ พ ง พ ว ย นํา  (Ludwigia adscendens) และกระเฉดนาํ (Neptunia oleracea) และพืชชายนาํจาํนวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ไซ (Leersia hexandra)  กกทราย (Cyperus iria) กระเม็ง (Eclipta prostrate) ไมยราบเล็ก (Mimosa hexandra) ผกัแว่น (Marsilea crenata หญ้าคา (Imperata cylindrica)   ฤดูปรับเปลียนท ี  (มีนาคม-พฤษภาคม) พบพรรณไมน้าํ 11 ชนิด แบ่งเป็น พืชใตน้าํ จาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ายขา้วเหนียว (Utricularia aurea) พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ บวัสาย (Nymphaea lotus)  กก (Actinoscirpus grossus) บวับา (Nymphoides indica) และเอืองเผด็มา้ (Polygonum tomentosum) พืชลอยนําจาํนวน 3 ชนิด ได้แก่ ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes) แพงพวยนาํ (Ludwigia adscendens) และผกับุง้ (Lpomoea aquatica) และพืชชายนาํจาํนวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ไซ (Leersia hexandra) กระเมง็ (Eclipta prostrate)    ฤดูฝน (มิถุนายน-สิงหาคม) พบพรรณไมน้าํ 12 ชนิด แบ่งเป็น พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน 3 ชนิด ได้แก่ บัวสาย (Nymphaea lotus)  บวับา (Nymphoides indica) และผกัคางไก่ (Sagittalia guayanensis) พืชลอยนาํจาํนวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
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ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes) แพงพวยนาํ (Ludwigia adscendens) และผกับุง้ (Lpomoea aquatica) และพืชชายนาํจํานวน 6 ชนิด ได้แก่ หญ้าไซ (Leersia hexandra) กระเม็ง (Eclipta prostrate) ผกัแว่น (Marsilea crenata) หญ้าใบคม (Cyperus compactus) หญา้ขน (Brachiaria mutica) และหญา้ปลอ้ง (Hymemachne pseudointerr)               ฤดูปรับเปลียนที  (กันยายน –พฤศจิกายน) พบพรรณไมน้ํา 14 ชนิด แบ่งเป็น พืชใต้นําจาํนวน 1 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) พืชโผล่เหนือนําจ ํานวน 5 ชนิด ได้แก่ บัวบา (Nymphaea lotus) บัวสาย (Nymphaea lotus) กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) เอืองเผ็ดม้า (Polygonum tomentosum) และ ผกัค าง ไ ก่ (Sagittalia guayanensis) พืชลอยนาํจาํนวน  ชนิด ไดแ้ก่ ผกัตบชวา (Eichhornia crassipes)กระเฉดนาํ (Neptunia oleracea) และแพงพวยนาํ (Ludwigia adscendens) และพืชชายนาํจาํนวน 5 ชนิด ได้แก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate) ผกัแว่น (Marsilea crenata) หญ้าไซ (Leersia hexandra) กกทราย (Cyperus iria) และหญ้าคา (Imperata cylindrica) ตารางท ี1 พรรณไมน้าํทีพบในพนืทีชุ่มนาํอ่างเก็บนาํหว้ยตลาด  (+ พบ,  - ไม่พบ) ลาํดบัที ชือวทิยาศาสตร์ ชือทวัไป เขตอาศยั ฤดูกาล  สถานี DRY T WE T  ST S S S S S ST1 Actinoscirpus กก E - + - -  - - - - - + - 2 Brachiaria mutica หญา้ขน M - - + -  - - + - - - - 3 cyperus cephalotes กกลอยแพ E + - - +  - + + + - - + 4 Cyperus compactus หญา้ใบคม M - - + -  - + - - - - - 5 Cyperus iria กกทราย M + - - +  + - + + - - + 6 Eclipta prostrate กระเม็ง M + + + +  - - + + - + + 7 Eichhornia crassipes ผกัตบชวา F + + + +  + + + + + + - 8 Fimbristylis หญา้แฝก E + - - -  - - - - - - + 9 Hymemachne หญา้ปลอ้ง M - - + -  + + - - - - - 10 Hydrilla verticillata สาหร่ายหาง S + + - +  - - - - + + - 11 Imperata cylindrica หญา้คา M + - - +  - - + - - - - 12 Lpomoea aquatica ผกับุง้ F - + + -  + + - + + + + 13 Leersia hexandra หญา้ไซ M + + + +  - + + + + - + 14 Ludwigia adscendens แพงพวยนาํ F + + + +  + - + + + + + 15 Marsilea crenata ผกัแวน่ M + - + +  - - + - + + - 16 Mimosa prostata ไมยราบเล็ก M + - - -  - - - - - - + 17 Nelumbo nucifera บวัหลวง E + - - -  - - - + - - - 18 Neptunia oleracea  กระเฉดนาํ F + - - +  + - - + - - - 19 Nymphoides indica บวับา E - + + +  - + - + - + - 20 Nymphaea lotus บวัสาย E + + + +  + + + + - - - 21 Polygonum เอืองเผด็มา้ E + + - +  + + - + - - + 22 Sagittalia ผกัคางไก่ E - - + +  - - - + - - - 23 Utricularia aurea สาหร่ายขา้ว S - + - -  - - - - - + - รวม  15 11 12 14  8 9 10 13 6 9 9 หมายเหต ุ E = พืชโผล่เหนือนาํ (Emerged plants)     F = พืชลอยนาํ (Floating plants)  M = พืชชายนาํ (Marginal plants) S = พืชใตน้าํ (Submerged plants)    
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สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของพรรณไมน้าํในพนืทีชุ่มนาํลาํปลายมาศ . พบชนิดของพรรณไมน้าํ  ชนิด แบ่งเป็น พืชชายนาํจาํนวน  ชนิด พืชลอยนาํจาํนวน  ชนิด  พืชโผล่เหนือนาํจาํนวน  ชนิด และพืชใตน้าํจาํนวน  ชนิด  .ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิดของพรรณไมน้าํสูงสุดในช่วงฤดูแลง้โดยพบพรรณไมน้าํ  ชนิด รองลงมาเป็นช่วงฤดูปรับเปลียน  พบพรรณไมน้าํ  ชนิด ฤดูฝนพบพรรณไมน้าํ  ชนิด และช่วงฤดูปรับเปลียน   พบพรรณไมน้าํนอ้ยทีสุดจาํนวน  ชนิด ส่วนพรรณไมน้าํทีพบทุกฤดูกาลมี  ชนิด ไดแ้ก่ กระเมง็ ผกัตบชวา หญา้ไซ แพงพวยนาํ และบวัสาย   .ในมิติของพืนทีพบชนิดของพรรณไมน้าํมากทีสุดใน สถานีสํารวจที 4 พบจาํนวน 13 ชนิด รองลงมาสถานีสาํรวจที 3  พบจาํนวน 10 ชนิด ส่วนสถานีสาํรวจที  พบพรรณไมน้าํนอ้ยทีสุดจาํนวน  ชนิด  . เพือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรประมงในพืนทีชุ่มนาํอ่างเก็บนาํห้วยตลาด โดยอาศยัขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาครังนี สถานีสาํรวจที  ควรอนุรักษไ์วเ้ป็นทีรักษาพืชพนัธุ์เพือเป็นพืนทีใหส้ัตวน์าํไดไ้ปอาศยัโดยไม่มีการรบกวนจากการทาํการประมง และสามารถเป็นแหล่งขยายพนัธ์ุสตัวน์าํเพอืความยงัยนืของการทาํการประมงในอ่างเก็บนาํแห่งนีสืบไป    กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้ิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทีให้การสนับสนุนทุนวิจยัประจาํปีงบประมาณ 2555-2556 ในการทาํวจิยัครังนี  เอกสารอ้างองิ กรมประมง. 2538. พรรณไม้นําในประเทศไทย. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กรุงเทพฯ. 154 น. ช่อทิพย ์อาธารมาศ. 2531. พรรณไม้นําของไทย. ภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, สงขลา.   221 น. พงศ์เชฏฐ พิชิตกุล. . พรรณไม้นําในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล. ในเรืองเต็มการประชุมทาง วชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ครังที 49: สาขาประมง, 1-4 กมุภาพนัธ์ 2554, กรุงเทพฯ. - . ไมตรี ดวงสวสัดิ, สุเกน บุญไพโรจน์ และประสิทธิ ประสาทพรชยั.  2535.  ชนิดปริมาณ การแพร่กระจายพรรณไม้นาํและ สัตว์ทเีกาะอาศัยตามพรรณไม้นาํในหนองหาร จังหวดัสกลนคร.  เอกสารวชิาการฉบบัที 73 สถาบนัวจิยัประมง  นาํจืดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,  กรุงเทพฯ. 99 น. สุชาดา ศรีเพญ็. 2530. พรรณไม้นาํ. ภาควชิาพฤกษศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ. 233 น. สุชาดา ศรีเพญ็. 2542. พรรณไม้นาํในประเทศไทย. อมัรินทร์พรินติงแอนดพ ์บลิัชซิง, กรุงเทพฯ. 312 น. สํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดลอ้ม. 2542.  ทะเบียนพืนทีชุ่มนําทีมีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย. กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิงแวดลอ้ม, กรุงเทพฯ.  น. American Public Health Association, American  Water Work Association, and Water Environment Federation. 2005.  Standard Method for  the Examination of Water and Wastewater . 21st ed. APHA,  Washington, D.C.   
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การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รีและใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ทเีลียงแบบกึงปล่อย The The Uses of Broken Riceberry and Moringa Leaf Meal in Semi-Free Range Layer  Diets.  ณิฐิมา เฉลิมแสน * จินดารักษ ์ไทรอินทรีย์  วรรณรัตน์ จนัตระกลู  ศศิราธรณ์ ทองคาํ  กฤษฎา อลิุต  และ ธญัรัตน์ จารี  Nitima Chalermsan1* Jindarat Chaiinsee1  Wannarat Jantrakul1 Sasiratron Tongkum1  Krisada Urit1and  Tanyarat Jaree1  บทคัดย่อ   การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาผลของการใช้ ปลายขา้วไรซ์เบอรี และใบมะรุม ในอาหารไก่ไข่ทีเลียงแบบกึงปล่อยต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ และจาํนวนจุลินทรียใ์นมูลไก่ ใชแ้ผนการทดลองแบบ x2 Factorial in CRD  โดย Factor A คือ  รูปแบบของโรงเรือนทีเลียงไก่แบบกึงปล่อย ไดแ้ก่ โรงเรือนมีแสงแดดส่องถึงและโรงเรือนมีร่มเงา Factor B คือ อาหารทดลอง ไดแ้ก่ อาหารไก่ไข่ทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัไม่ผสมใบมะรุม และผสมใบมะรุม  เปอร์เซ็นต ์แบ่งคอกทดลองโรงเรือนละ  คอก แต่ละคอกเลียงไก่ไข่พนัธุ์อีซ่าบราวน์ (อาย ุ  สัปดาห์)  ตวั รวม  ตวั สุ่มไก่ใหไ้ดรั้บอาหารทดลอง  สูตร ๆ ละ  คอก  เก็บขอ้มูลดา้นสมรรถภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่  ช่วง ๆ ละ  วนั ช่วงทา้ยของการทดลองสุ่มเก็บมูลไก่มาเพาะเชือ และตรวจนบัจาํนวนจุลินทรียร์วม โคลิฟอร์ม ซลัโมเนลลา และจุลินทรียก์รดแลคติก และสุ่มไข่ไก่แต่ละคอกส่งตรวจหาปริมาณคอเลสเตอรอล และเบตา้-แคโรทีน ผลการทดลองปรากฏว่า การใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัร่วมกับผสมใบมะรุมในอาหารไก่ไข่  เปอร์เซ็นต์ ทาํให้เปอร์เซ็นตก์ารผลิตไข่ตาํกว่า อตัราการเปลียนอาหารเป็นไข่  กิโลกรัม และตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่  กิโลกรัมดอ้ยกวา่อาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัแต่ไม่ผสมใบมะรุม (P< . ) ส่วนปริมาณอาหารทีกิน นาํหนกัไข่ ความสูงไข่ขาว ค่า Haugh unit ความหนาเปลือกไข่  จาํนวนจุลินทรียร์วม โคลิฟอร์ม ซัลโมเนลลา และจาํนวนจุลินทรีย์กรดแลคติกในมูลไก่ รวมทงัปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P> . ) อย่างไรก็ตามการใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัร่วมกบัผสมใบมะรุมในอาหารทาํใหไ้ข่มีค่าสีของไข่แดงและปริมาณเบตา้-แคโรทีนในไข่แดงสูงขึน ส่วนโรงเรือนทีมีร่มเงาส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ดีกว่าทีมีแสงแดดส่องทวัถึง ทงันีโรงเรือนทงั  รูปแบบไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพไข่ และจาํนวนจุลินทรียใ์นมูลไก่  คาํสําคญั : ไก่ไข่ทีเลียงแบบกึงปล่อย,  ปลายขา้วไรซ์เบอร์รี,  ใบมะรุม      1 สาขาสตัวศาสตร์และประมง  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก  เลขที 52 หมู่ 7    ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพษิณุโลก 65000 
1 Department of Animal scienceand Fishery, Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Phitsanulok Campus, 52 Moo. 7  Tambon  Ban Krang, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok Province 65000 
*ผูนิ้พนธ์ประสานงาน ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): nokgapood@gmail.com  
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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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บทนํา ปัจจุบนัมีแนวโนม้ผูบ้ริโภคทวัโลกให้ความสําคญักบัการเลือกซือผลิตภณัฑป์ศุสัตวที์มาจากกการเลียง ดว้ยการคาํนึงถึงสวสัดิภาพสตัว ์(Animal welfare) โดยเฉพาะการเลียงตามวถีิธรรมชาติเพราะทศันคติของผูบ้ริโภค คือมนุษยน์าํสตัว์มาเลียงเป็นอาหารจาํเป็นตอ้งปฏิบตัิต่อสัตวอ์ยา่งมีมนุษยธรรม มีความเมตตาต่อสัตวโ์ดยเฉพาะไข่ไก่ทีบริโภคกนัแทบทุกคน ซึงในปัจจุบนัมาจากการเลียงไก่ไข่ในกรงลวดแคบๆ ทีใหไ้ก่ยนืตลอดเวลาไม่สามารถเคลือนไหวไดอ้ยา่งอิสระ หรือไม่สามารถแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติไดเ้ช่น การคลุกฝุ่ น การคุย้เขีย การไซร้ปีกและการไข่ในรัง เป็นตน้ ประกอบกบัการเลียงไก่ไข่เชิงอุตสาหกรรมจะมีการเร่งให้ไก่ผลิตไข่ ทาํให้ใชแ้คลเซียมจากกระดูกมากกวา่ปกติรวมทงัไก่ไม่ไดอ้อกกาํลงักาย ทาํใหไ้ก่ป่วยเกิดภาวการณ์ขาดแคลเซียม อาทิ เทา้และเลบ็ผิดปกติ ขอ้เข่า ขอ้ขาผิดรูป ดาํเนินชีวติดว้ยความทรมาน มีผลต่อการให้ไข่ทังปริมาณและคุณภาพของไข่ ดังนัน หลายประเทศทีพฒันาแลว้จึงให้ความสําคญัด้านสวสัดิภาพของไก่               โดยเลือกซือไข่ไก่ทีไดจ้ากการเลียงไก่แบบปล่อย การเลียงไก่แบบปล่อยเป็นระบบการเลียงไก่ทีปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกกรงหรือโรงเรือนได้อย่างอิสระ เพือให้ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมไดต้ามธรรมชาติมีผลทาํให้ไก่มีสุขภาพแข็งแรง จึงไม่มีความจาํเป็นทีตอ้งใชย้าป้องกนัและรักษาโรค ส่งผลต่อการลดตน้ทุนในการเลียงให้กบัเกษตรกรและเพิมรายไดด้ว้ยไข่ไก่ปลอดภยัซึงจะมีราคาทีสูงกวา่ไข่ไก่ปกติและทีสาํคญัคือดีต่อสุขภาพทงัผูเ้ลียงและผูบ้ริโภคดว้ย นอกจากการเลียงไก่แบบปล่อย ทีคาํนึงถึงสวสัดิภาพสตัวแ์ลว้ ในการให้อาหารไก่ไข่ทีใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติทีมีในทอ้งถินเป็นอีกทางหนึงของการเลียงไก่ไข่เพือผลิตไข่แบบปลอดภยั และยงัเป็นการลดตน้ทุนค่าอาหารสตัวไ์ดอี้กดว้ย (จินตนา, 2553) ขา้วไรซ์เบอร์รี  เป็นขา้วทีไดรั้บคดัเลือกและพฒันาจากขา้วหอมนิลกบัขา้วขาวหอมมะลิ  ไดรั้บการปรับปรุงพนัธุ์จากสถาบนัวิจยัขา้ว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ลกัษณะเมล็ดเป็นรูปร่างเรียวยาว มีสีม่วงดาํ (ชืนจิต, ) กาํลงัไดรั้บความนิยมในบรรดาคนรักสุขภาพ เหมาะกับคนทุกวยั โดยผูสู้งวยัควรรับประทานเพราะช่วยบาํรุงร่างกาย เสริมสร้างประสิทธิภาพการไหลเวียนของโลหิต ชะลอความแก่ บาํรุงสายตาและระบบประสาท ลดความเสียงต่อการเป็นโรคมะเร็ง ทางการแพทยย์งันาํไปทาํผลิตภณัฑ์อาหารโภชนบาํบัดอีกดว้ย ซีงคุณสมบติัเด่นของขา้วไรซ์เบอร์รี คือมีสารตา้นอนุมูลอิสระสูง ไดแ้ก่ เบตา้แคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน โอเมกา้  และโฟเลตสูง อีกทงัยงัมีดชันีนาํตาลตาํ-ปานกลาง ดงันนัขา้วไรซ์เบอร์รีจึงจดัเป็นทางเลือกใหม่เพอืสุขภาพทีดีของทุกคนในระยะยาว (กองบรรณาธิการการเกษตร, 2557) มะรุม ถือเป็นพืชทีมีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นสมุนไพรทีสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ไดม้ากมาย ในใบมะรุมมีโปรตีนสูงถึง . – .  เปอร์เซ็นตข์องวตัถุแหง้ (ณิฐิมา และคณะ, ) ซึงมะรุมอุดมไปดว้ยวติามินและแร่ธาตุหลายชนิด มีวิตามินเอ ซี แคลเซียม ฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กในปริมาณทีสูงมาก (นิดดา และคณะ, ) นอกจากนีใบมะรุมยงัมีสารแคโรทีนอยด ์คือเบตา้-แคโรทีน ซึงเป็นโปรวติามินเอ และสารแซนโทรฟิวส์ซึงเป็นสารให้สีเหลืองในระดบัสูง (พนิสนนัท์ และคณะ, 2559; Zanu et al., 2012 )  ดังนันใบมะรุมจึงเป็นวตัถุดิบอาหารสัตวที์มีศกัยภาพทงัการเป็นแหล่งของโปรตีน วิตามิน และสารสี รวมทงั สารตา้นอนุมูลอิสระ และตา้นจุลินทรีย ์ทดแทนวตัถุดิบอาหารสัตวที์เป็นแหล่งของโปรตีน และสารเคมีเสริมอาหาร ซึงมีราคาแพง ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ  และมีปัญหาเรืองการตกคา้งในผลิตภณัฑส์ตัว ์ซึงมีงานวิจยัทีผ่านมาพบวา่การใชใ้บมะรุมในสูตรอาหารไก่ไข่ทาํใหสี้ไข่แดงเพิมขึน (ภุชงค ์และไพโชค. ;  ณิฐิมา และคณะ, 2558) เช่นเดียวกนักบัในอาหารนกระทาไข่ (ณิฐิมา และคณะ, 2559; 2560) ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีการปลูกขา้วไรซ์เบอร์รี ซึงเป็นขา้วสุขภาพทีมีการปลูกแบบไม่ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชจาํนวนมาก จึงทาํใหมี้ผลพลอยไดจ้ากการสีขา้วไรซ์เบอร์รี คือปลายขา้วไรซ์เบอร์รี มากขึนดว้ยเช่นกนั นอกจากนี มะรุมซึงเป็นพืชทีมีการปลูกโดยทวัไป และในส่วนของใบ มีโปรตีนสูง และมีสารสีแซนโทรฟิวส์ และเบตา้ แคโรทีนในระดบัสูง
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ดว้ย วตัถุดิบจากธรรมชาติทงั  ชนิดนีจึงน่าจะนาํมาใชใ้นการเลียงไก่ไข่แบบปลอดภยัทีมีการเลียงแบบปล่อย และกึงปล่อยไดเ้ป็นอยา่งดี ซึงจะสอดคลอ้งกบัการผลิตปศุสัตวอิ์นทรีย ์สาํหรับเกษตรกรผูเ้ลียงสัตวใ์นอนาคต ดงันนังานวิจยัครังนีจึงมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลการใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัร่วมกบัใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ทีเลียงแบบกึงปล่อยทีมีรูปแบบโรงเรือนแตกต่างกนัต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และจาํนวนจุลินทรียใ์นมูลไก่ เพอืใชเ้ป็นแนวทางในการผลิตไข่ไก่ปลอดภยัต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย  1. วสัดุทดลอง       1. . สัตวท์ดลอง ไก่ไข่พนัธุอี์ซ่าบราวน์ อายปุระมาณ 40 สปัดาห์ จาํนวน 184 ตวั      1. . วตัถุดิบอาหารทดลอง ปลายขา้วไรซ์เบอร์รี (ไดจ้ากการสีขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีทีมีการปลูกแบบไม่ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช)  ใบมะรุมตากแหง้บด และวตัถุดิบอาหารสัตวอื์นๆเช่น ขา้วโพด รําละเอียด กากถวัเหลือง ปลาป่น ไดแคลเซียมฟอสเฟต เปลือกหอยป่น เกลือ และพรีมิกซ์ เป็นตน้       1. . โรงเรือนทดลอง เป็นโรงเรือนเปิดแบบกึงปล่อย โดยมีหลงัคา และมีพืนทีปล่อยโล่งแต่กนัตาข่ายเพือใหไ้ก่ไดมี้โอกาสเดินคุย้เขียดินได ้ทงันีแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือแบบทีมีแสงแดดส่องถึง กบัแบบทีมีร่มเงา  2. แผนการทดลอง  ใชแ้ผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial in CRD  ดงันี Factor A คือ  รูปแบบของโรงเรือน ประกอบดว้ย  รูปแบบ  a  โรงเรือนมีแสงแดดส่องถึง  a  โรงเรือนมีร่มเงา (แสงแดดส่องถึงไดน้อ้ย) Factor B คือ อาหารทดลอง ประกอบดว้ย  สูตร   b  อาหารไก่ไข่ทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัไม่ผสมใบมะรุม  b  อาหารไก่ไข่ทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมแหง้บด  เปอร์เซ็นต ์แบ่งคอกทดลองเป็น  คอก ๆ ละ  ตวั  รวม  ตวั สุ่มไก่ใหไ้ดรั้บอาหารทดลอง  สูตร ๆ ละ  คอก โดยมีผงัการทดลอง ดงันี  คอกที  a2b1r1 คอกที 6 a2b2r1 คอกที 7 a2b1r2 คอกที 8 a2b2r2 คอกที 4 a1b2r2 คอกที 3 a1b2r1 คอกที 2 a1b1r2 คอกที 1 a1b1r1 อาหารทดลองทุกสูตรไดค้าํนวณใหมี้โภชนะ ไดแ้ก่ พลงังานทีใชป้ระโยชน์ได ้แคลเซียม ฟอสฟอรัส กรดอะมิโนทีจาํเป็น เช่น ไลซีน และเมทไธโอนีน ตรงตามความตอ้งการของไก่ไข่ทีแนะนาํโดย NRC (1994) ทงันีสูตรอาหารไก่ไข่ทดลองแต่ละสูตรแสดงในตารางที 1  ไก่ไข่ทุกคอกจะไดรั้บอาหารและนาํอยา่งเต็มที (ad libitum) โดยให้วนัละ 2 มือ (เชา้ และบ่าย)    
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3. การบันทกึข้อมูล      เลียงไก่ไข่ทดลองเป็นเวลา 2 ช่วงๆละ 28 วนั  การบนัทึกผลการทดลองจะทาํเป็นช่วงๆ โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง (period) ช่วงละ 28 วนั คือช่วงทีไก่ไข่อายุ 40-43  และ 44-47 สัปดาห์ ในแต่ละช่วงมีการเก็บข้อมูลปริมาณอาหารทีกินผลผลิตไข่แต่ละวนั และอตัราการตายของไก่ไข่ ทุก 3 วนัสุดทา้ยของแต่ละช่วง สุ่มไข่ไก่ของแต่ละซาํๆละ  ฟอง นํามาตรวจวดัคุณภาพไข่ไก่ ไดแ้ก่ นาํหนักไข่ ความสูงไข่ขาว ค่า Haugh unit  ดว้ยเครืองตรวจสอบคุณภาพไข่อตัโนมติั ของบริษทั technical services and supplied (TSS) ประเทศองักฤษ วดัความหนาของเปลือกไข่ ดว้ยเครืองวดัความหนาเปลือกไข่แบบอตัโนมตัิ ยีห้อ Mitutoyo ประเทศญีปุ่น และวดัสีของไข่แดงโดยใชพ้ดัสีของบริษทั Roche ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงสุดทา้ยของการทดลองสุ่มไข่ไก่ซาํละ 5 ฟองส่งตรวจปริมาณโคเลสเตอรอล และ สารเบตา้แคโรทีนในไข่แดง ทีบริษทัหอ้งปฏิบติัการกลาง ประเทศไทย จาํกดั สาขาเชียงใหม ่      นอกจากนีในช่วงทา้ยของการทดลองสุ่มเก็บมูลไก่ไข่ในแต่ละกลุ่มมาศึกษาปริมาณเชือจุลินทรียร์วม (Total plate count) จุลินทรีย์ทีก่อโรค ได้แก่ จุลินทรีย์กลุ่มโคลิฟอร์ม (coliform) หรือ อี โคไล (E. Coli ) และ ซัลโมเนลลา (salmonella)  และจุลินทรีย ์ทีเป็นประโยชน์ ไดแ้ก่จุลินทรียใ์นกลุ่ม lactic acid bacteria  ตามคาํแนะนาํของ Downes and Ito ( )  โดยในการเก็บมูลจะเก็บจากกน้ไก่หลงัจากใหอ้าหารทดลองในช่วงเชา้ 4. การวิเคราะห์ข้อมูล     ค ํานวณสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ (hen day production และ hen house production) ปริมาณอาหารทีกินต่อวนั อตัราการเปลียนอาหารเป็นไข่  กิโลกรัม อตัราการรอดชีวติ และ ตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่  กิโลกรัม แลว้นําขอ้มูลด้านสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพไข่มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) สําหรับจาํนวนจุลินทรีย ์ทาํการแปลงขอ้มูลเป็นค่า log แลว้วิเคราะห์ความแปรปรวน จากนนัเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มดว้ยวิธี  Duncan’s new multiple range test ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป SAS (SAS Institute Incorporated, 1990) ตารางท ี1 สูตรอาหารไก่ไข่ทดลอง  วตัถุดิบอาหาร (กก.) สูตรที 1 สูตรที 2 ปลายขา้วไรซ์เบอร์รี 58.53 54.30 รําละเอียด 10.00 10.00 กากถวัเหลือง 16.92 14.59 ปลาป่น 4.00 4.00 ใบมะรุม 0.00 6.00 ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0.10 0.10 เปลือกหอยป่น 8.68 8.36 เมทไธโอนีน 0.15 0.15 นาํมนั 0.87 1.75 เกลือ 0.50 0.50 พรีมิกซ ์ 0.25 0.25 รวม (กก.) 100.00 100.00 โภชนะทีไดจ้ากการคาํนวณ โปรตีน (%)  16.00 16.00 
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พลงังานทีใชป้ระโยชน์ได้ (Kcal/kg) 2,900 2,900 
แคลเซียม (%) 3.75 3.75 ฟอสฟอรัส (%) 0.36 0.36 เยอืใย (%) 3.62 3.91 ไลซีน (%) 1.03 1.19 เมทไธโอนีน (%) 0.64 0.61 ทริปโตเฟน (%) 0.31 0.31 ทรีโอนีน (%) 0.59 0.56 ราคา/กก. 13.18 13.05 หมายเหตุ: ราคาใบมะรุมแหง้กิโลกรัมละ  บาท   ปลายขา้วไรซ์เบอร์รี กิโลกรัมละ 11.00 บาท    ผลและวจิารณ์ผล จากการศึกษาการใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีและใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ทีเลียงแบบกึงปล่อย โดยเปรียบเทียบอาหารไก่ไข่สูตรที  อาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัไม่ผสมใบมะรุม กบั สูตรที  คืออาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมในระดบั  เปอร์เซ็นต ์และเลียงในโรงเรือนทดลองทีไดรั้บแสงแดด กบัโรงเรือนในร่ม ผลการทดลอง ปรากฏดงันี  . สมรรถภาพการผลิต     สมรรถภาพการผลิตเฉลียตลอดการทดลองของไก่ไข่ทีได้รับอิทธิพลของปัจจยัด้านอาหารทดลอง (Factor B) พบวา่ไก่ทีกินอาหารทดลองทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัไม่ผสมใบมะรุม กบั อาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมในระดบั 6 เปอร์เซ็นต ์และเลียงในโรงเรือนทดลองทีไดรั้บแสงแดด กบัโรงเรือนในร่ม แสดงในตารางที 2 พบวา่ไกไข่ทีไดรั้บอาหารทดลองสูตรที 1 มีเปอร์เซ็นตก์ารผลิตไขสู่งกวา่ อตัราการเปลียนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัมดีกวา่ และตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัม ตาํกวา่ไก่ไข่ทีไดรั้บอาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมในระดบั 6 เปอร์เซ็นต ์ (P<0.05) สาํหรับปริมาณอาหารทีกินเฉลียต่อวนั พบวา่ไก่ไข่ทีไดรั้บอาหารทงั 2 สูตรมีปริมาณการกินอาหารไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่มีแนวโนม้วา่ไก่ไข่ทีไดรั้บอาหารสูตรที 2 ทีมีการผสมใบมะรุม 6 เปอร์เซ็นต์ มีการกินอาหารน้อยกว่ากลุ่มทีได้รับอาหารสูตรที 1 ทีไม่มีการผสมใบมะรุม ต่างจากรายงานของณิฐิมา และคณะ (2558) ทีทดลองใช้ใบมะรุมผสมอาหารไก่ไข่ทีระดับ 0, 2, 4, 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ พบว่า สมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ทุกกลุ่มไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ยกเวน้ปริมาณอาหารทีกิน ไก่ทีกินอาหารผสมใบมะรุมมีการกินอาหารนอ้ยกวา่ไก่ทีกินอาหารทีไม่มีการผสมใบมะรุม อยา่งไรก็ตามจากการรายงานของ Kakengi et el. (2007) ทีไดศึ้กษาการใชใ้บมะรุมแหง้ป่นทดแทนกากเมล็ดทานตะวนัทีระดบั 0, 10, 15, และ 20 เปอร์เซ็นต ์ในสูตรอาหาร พบวา่การเสริมใบมะรุมในระดบัทีสูงขึนมีแนวโนม้ทาํใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารใหไ้ข่ลดลง แต่ทาํใหป้ริมาณอาหารทีกินเพมิขึน โดยเฉพาะไก่ทีไดรั้บอาหารผสมใบมะรุม 20 เปอร์เซ็นตมี์อตัราเปลียนอาหารเป็นไข่ดอ้ยทีสุด  นอกจากนี รายงานของณิฐิมา และคณะ (2560) ได้กล่าววา่นกกระทาทีไดรั้บอาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุม 4 และ 8 เปอร์เซ็นตมี์การกินอาหารน้อยกว่ากลุ่มทีได้รับอาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัแต่ไม่ผสมใบมะรุม (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมือเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม จึงส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ อตัราการเปลียนอาหารเป็นไข่  กิโลกรัม และตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่  กิโลกรัมกรัมตาํกวา่กลุ่มทีเสริมใบมะรุม 
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 จากผลการทดลองดา้นสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ทีเลียงแบบกึงปล่อยและกินอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัร่วมกบัการผสมไม่ผสม และผสมใบมะรุมครังนี สอดคลอ้งกบัรายงานของณิฐิมา และคณะ (2560) ทีพบว่านกกระทาทีไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัโดยไม่มีการผสมใบมะรุมมีแนวโนม้ให้ผลผลิตไข่สูงกวา่กลุ่มทีมีการผสมใบมะรุม ทงันีอาจเนืองมาจากปลายขา้วไรซ์เบอร์รีซึงเป็นปลายขา้วกลอ้ง ทีเป็นแหล่งของสารอาหารทีสาํคญัหลายชนิด ทีส่งเสริมสุขภาพของสัตวใ์หดี้ขึน ทาํให้กินอาหารไดม้ากขึน และให้ผลดีต่อผลผลิตไข่ ส่วนในเรืองการผสมใบมะรุมทาํให้สมรรถภาพการผลิตโดยรวมตาํกว่ากลุ่มทีไม่มีการผสมใบมะรุมอาจเนืองมาจาก ใบมะรุมมีเยอืใยค่อนขา้งสูง และมีรสชาติ รวมทงักลินไม่ชวนกินทาํใหไ้ก่กินอาหารนอ้ยลง ส่งผลต่อการใหผ้ลผลิตไข่ลดลง สําหรับอิทธิพลของรูปแบบโรงเรือน (Factor  A) ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ ปรากฏว่าไก่ทีเลียงในโรงเรือนทีมีร่มไม ้มีเปอร์เซ็นตก์ารผลิตไข่  อตัราการเปลียนอาหารเป็นไข่  กิโลกรัม และตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่  กิโลกรัมกรัมดีกวา่ในโรงเรือนทีมีแสงแดดส่องทวัถึง (P<0.01) ซึงโรงเรือนทีมีแสงแดดส่องถึงเป็นดา้นทีติดถนน และมีเสียงรบกวนจึงส่งผลต่อการใหผ้ลผลิตของไก่ อยา่งไรก็ตามการกินอาหารของไก่ทงัสองกลุ่มมีปริมาณไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) ในกรณีของอิทธิพลร่วมระหวา่ง รูปแบบโรงเรือน กบั อาหารทดลอง (interaction of Factor A and B)  จากตารางที 2 พบวา่มีอิทธิพลร่วมระหว่าง ลกัษณะโรงเรือน กบั อาหารทดลอง ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่โดยส่วนใหญ่ (ยกเวน้ปริมาณอาหารทีกิน) ซึงปรากฏวา่ ไก่ทีเลียงในโรงเรือนในร่ม และไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์รีโดยไม่มีการผสมใบมะรุม มีเปอร์เซ็นตก์ารผลิตไข่สูงทีสุด แต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมือเปรียบเทียบกบัไก่ทีเลียงในร่มและไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์รีผสมใบมะรุม  และไก่ทีเลียงในโรงเรือนทีมีแสงแดด และไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์รีโดยไม่มีการผสมใบมะรุม (P>0.05) ส่วนไก่ทีเลียงในโรงเรือนทีมีแสงแดด และไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์รีและมีการผสมใบมะรุม มีเปอร์เซ็นตก์ารผลิตไข่ตาํทีสุด ส่วนอตัราการเปลียนอาหารเป็นไข่ 1 กก.พบวา่ไก่ทีเลียงในร่มและไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์รีผสมใบมะรุมมีอตัราการเปลียนอาหารเป็นไข่ 1 กก.ดีทีสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมือเปรียบเทียบกบัไก่ทีเลียงในร่มและไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์รีไม่ผสมใบมะรุม  และไก่ทีเลียงในโรงเรือนทีมีแสงแดด และไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์รีไม่ผสมใบมะรุม (P>0.05) ส่วนส่วนไก่ทีเลียงในโรงเรือนทีมีแสงแดด และไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์รีและมีการผสมใบมะรุม มีอตัราการเปลียนอาหารเป็นไข่  กก.ดอ้ยทีสุด เช่นเดียวกนักบัตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่  กิโลกรัม พบวา่ไก่ทีเลียงในร่มและไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์รีผสมใบมะรุมมีตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่  กิโลกรัมตาํทีสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมือเปรียบเทียบกบัไก่ทีเลียงในร่มและไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์รีไม่ผสมใบมะรุม  (P> . ) ส่วนไก่ทีเลียงในโรงเรือนทีมีแสงแดด และไดรั้บอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์รีและมีการผสมใบมะรุม มีตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่  กิโลกรัมสูงทีสุด ทงันีไก่ทีเลียงในโรงเรือนทีมีแสงแดด และใชอ้าหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์รีและใบมะรุมมีปัญหาเกิดสภาวะโรคอหิวาตต์อ้งฉีดยาไก่ทุกตวัในคอก ทาํให้ไก่มีการให้ผลผลิตลดลงมากในช่วงระยะเวลาหนึง  ไม่ปรากฏไก่ตายในแต่ละคอกทดลองทาํให้อตัราการรอดชีวิตของไก่ไข่ทงั 2 กลุ่มเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต ์      
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ตารางที 2  สมรรถภาพการผลิตเฉลียตลอดการทดลองของไก่ไข่ทีเลียงแบบกึงปล่อยและไดรั้บอาหารทีใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์รีทีไม่ผสม และผสมใบมะรุม โรงเรือน           อาหาร (ปัจจยั B) เฉลีย P-Value (ปัจจยั A) RB RB+MG A B AxB เปอร์เซ็นตก์ารผลิตไข่ (Hen day and Hen house)   0.008 0.015 0.028   ไดรั้บแสงแดด 70.03±2.40m 52.56±2.30 n 61.30±10.27x      ในร่ม 73.43±3.68m 71.87±4.42 m 72.65±3.44w       เฉลีย 71.73±3.21a 62.22±11.52b     ปริมาณอาหารทีกิน (กรัม/ตวั/วนั)  0.522 0.123 0.941   ไดรั้บแสงแดด 113.00±7.07 107.00± 4.24 110.00 ±5.89      ในร่ม 111.00±1.41 104.50± 3.53 107.75±4.35       เฉลีย 112.00±4.32 105.75±3.50     อตัราการเปลียนอาหารเป็นไข่  กก.  0.002 0.027 0.009   ไดรั้บแสงแดด 2.85 ±0.09s 3.62±0.20r 3.24±0.46w      ในร่ม 2.62±0.14s 2.50 ±0.06s 2.56±0.11x       เฉลีย 2.74±0.17b 3.06±0.66a     ตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่  กิโลกรัมกรัม (บาท) 0.002 0.034 0.009 ไดรั้บแสงแดด 37.51±1.21s  47.24±2.58 r 42.38±1.90w      ในร่ม 34.43±1.86st 32.56±0.83t 33.50±1.35x       เฉลีย 35.97±1.54b 39.90±1.71a     หมายเหตุ wx อกัษรกาํกบัค่าเฉลียแตกต่างกนัในปัจจยั Aแสดงวา่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.01)                         ab อกัษรกาํกบัค่าเฉลียแตกต่างกนัในปัจจยั B แสดงวา่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) rst อกัษรกาํกบัค่าเฉลียแตกต่างกนัในปัจจยั AxB แสดงวา่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.01)   mn อกัษรกาํกบัค่าเฉลียแตกต่างกนัในปัจจยั AxB แสดงวา่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)                      RB = อาหารทดลองทีใชป้ลายขา้วไรช์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกั             RB+MG = อาหารทดลองทีใชป้ลายขา้วไรช์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและเสริมดว้ยใบมะรุมแหง้บด 2. คุณภาพไข่     อิทธิพลของปัจจยัดา้นอาหารทดลองต่อคุณภาพไข่ พบวา่คุณภาพไข่ ไดแ้ก่ นาํหนกัไข่เฉลีย  ความสูงไข่ขาว ค่าฮอฟ์ยนิูต และความหนาเปลือกไข่ของไก่ไข่ทีกินอาหารทดลองทงั 2 สูตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ดงัแสดงในตารางที 3 อยา่งไรก็ตามจากตารางที 3 กรณีของสีไข่แดง พบวา่ไก่ทีไดรั้บอาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและผสมใบมะรุม 6 เปอร์เซ็นต ์มีคะแนนสีไข่แดงสูงกว่าไข่แดงของไก่ทีอาหารทีใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกั แต่ไม่ผสมใบมะรุม (P<0.01)  ซึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ (Abou-Elezz et al, 2011) ไดศึ้กษาผลการใชใ้บมะรุมผสมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ไก่ ช่วงอาย ุ  สปัดาห์ ทดลองโดยอาหาร  สูตร ในระดบั  (ควบคุม) , 5 , 10 และ  เปอร์เซ็นต ์พบวา่ นาํหนกัไข่ไม่มีความแตกแตกต่าง แต่สีของไข่แดงมีสีทีเพิมขึนเป็นเส้นตรงตามการเพมิในแต่ละระดบั เช่นเดียวกนักบัรายงานของภุชงค ์( 7);  ณิฐิมา และคณะ ( ); ภุชงค ์และไพโชค ( ) ที
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กล่าววา่คะแนนสีของไข่แดงเพิมขึนตามระดบัการเสริมใบมะรุมทีสูงขึน ทงันี รัฐศกัดิ ( ) ไดร้ายงานวา่ใบมะรุมอุดมไปดว้ยสารเบตา้-แคโรทีนซึงเป็นสารสีตามธรรมชาติ จึงส่งผลต่อสีของไข่แดงเพมิมากขึน  การทดลองครังนีแสดงให้เห็นวา่การใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีร่วมกบัใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ทาํให้คุณภาพไข่ไก่โดยรวมไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ยกเวน้ไก่ไข่ทีไดรั้บอาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและไม่ผสมใบมะรุมมีคะแนนสีของไข่แดงตาํ แต่เมือมีการผสมใบมะรุมทาํใหไ้ข่แดงมีคะแนนสีเพิมขึน ทงันีแมว้า่ขา้วไรซ์เบอร์รี (ชืนจิต, 2558) เป็นขา้วกลอ้งทีมีสีม่วงแดง จากสารแอนโธไซยานินมีธาตุเหล็กและสารตา้นอนุมูลอิสระสูง ไดแ้ก่ เบตา้-แคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี โอเมกา้  และโฟเลต มีใยอาหารทีอยูใ่นรําขา้วสูง สารแอนโธไซยานินเป็นรงควตัถุทีให้สีม่วงแดงมีคุณสมบตัิในการละลายนาํ และในตวัทาํละลายทีมีขวัเช่น แอลกอฮอลไ์ดดี้ (Karladee et al, 2003 อา้งโดย Peawong et al, ) ดงันนัจึงไม่สามารถสะสมอยูใ่นไข่แดงซึงมีส่วนประกอบของไขมนัอยูสู่งไดจึ้งทาํใหไ้ก่ไข่ทีกินอาหารผสมปลายขา้วไรซ์เบอร์รีมีคะแนนสีไข่แดงในระดบัตาํ หรือไข่แดงมีสีซีด   นอกจากนีเมือพิจารณาปริมาณคอเลสเตอรอล และสารเบตา้ – แคโรทีน ในไข่แดงของไก่ไข่ทดลองทีกินอาหารทงั 2 สูตร จากตารางที 4 แมว้า่ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ทีไดรั้บอาหารทดลองทงั 2 สูตรไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าไข่ของไก่ไข่ทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและผสมใบมะรุม 6 เปอร์เซ็นต ์มีปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงลดลง และพบว่าไก่ไข่ทีใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและผสมใบมะรุม 6 เปอร์เซ็นต ์มีปริมาณสารเบตา้ – แคโรทีน สูงกวา่ในไข่แดงของไก่ทีอาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัแต่ไม่ผสมใบมะรุม (P<0.05) สอดคลอ้งกบัรายงานของ ภุชงค ์( ) กล่าววา่ ใบมะรุมสามารถลดคอเลสเตอรอลในไข่แดงและในเลือดได ้ในทาํนองเดียวกนักบัรายงานของ พนิสนนัท ์( ) ไดก้ล่าววา่ ใบมะรุมมีสารแคโรทีนอยด ์คือเบตา้-แคโรทีน ซึงเป็นโปรวิตามินเอ และสารแซนโทรฟิวส์ซึงเป็นสารให้สีเหลืองในระดบัสูง จึงส่งผลให้มีปริมาณสารเบตา้ – แคโรทีน ในไข่แดงทีเพิมขึน  ในกรณีอิทธิพลของรูปแบบโรงเรือนเลียงไก่ พบวา่ไก่ทีเลียงในโรงเรือนทีมีแสงแดดส่องถึง และโรงเรือนในร่มให้ไข่ทีมีคุณภาพไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) ในทาํนองเดียวกนัไม่มีอิทธิพลร่วมระหวา่งลกัษณะโรงเรือนเลียงไก่ กบัอาหารทดลองต่อคุณภาพไข่โดยรวม  ตารางท ี3  คุณภาพไข่เฉลียตลอดการทดลองของไก่ทีเลียงแบบกึงปล่อยและไดรั้บอาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีทีไม่ผสมและผสมใบมะรุม โรงเรือน อาหาร (ปัจจยั B) เฉลีย P-Value (ปัจจยั A) RB RB+MG A B AxB นาํหนกัไข่ (ก)   0.432 0.164 0.809   ไดรั้บแสงแดด 58.21± 1.07 57.05± 0.20 58.15±0.92      ในร่ม 58.58± 0.24 57.72± 1.25 57.63±0.89       เฉลีย 58.40 ± 0.67 57.39±0.83     ความสูงไข่ขาว(มม.)        0.778 0.530 0.778   ไดรั้บแสงแดด 6.23± 0.67 6.49± 0.74 6.36±0.60      ในร่ม 5.83± 0.30 6.49± 1.59 6.16±1.01       เฉลีย 6.03 ± 0.48 6.49± 1.01     คะแนนสีไข่แดง   0.605 <0.0001 0.979   ไดรั้บแสงแดด 1.83 ± 0.02 6.05 ± 0.08 3.94 ± 0.46    
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  ในร่ม 1.99 ± 0.72 6.19 ± 0.16 4.09 ± 0.51       เฉลีย 1.91 ± 0.43 z 6.12 ± 0.54 y     ค่า Haugh unit        ไดรั้บแสงแดด 77.69± 5.61 79.63± 4.45 78.66±4.28 0.635 0.558 0.789   ในร่ม 73.30± 5.43 78.38± 12.69 75.84±8.49       เฉลีย 75.50 ± 5.17 79.01± 7.80     ความหนาของเปลือกไข่ (มม.)   0.901 0.544  0.711   ไดรั้บแสงแดด 0.57±0.03 0.57±0.03 0.57±0.03      ในร่ม 0.56±0.03 0.58±0.00 0.57±0.02       เฉลีย 0.56±0.02 0.58±0.02     หมายเหตุ    yz อกัษรกาํกบัค่าเฉลียแตกต่างกนัในปัจจยั B แสดงวา่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.01)                   RB = อาหารทดลองทีใชป้ลายขา้วไรช์เบอรีเป็นแหล่งพลงังานหลกั                  RB+MG = อาหารทดลองทีใชป้ลายขา้วไรช์เบอรีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและเสริมดว้ยใบมะรุมแหง้บด  ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ไข่ทีไดรั้บอาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมในระดบั  (ควบคุม) และ  เปอร์เซ็นต ์ไม่แตกต่างกนัทางค่าสถิติ (P>0.05) ส่วนคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ทีเลียงในโรงเรือนทงั 2 รูปแบบ ซึงไดแ้ก่โรงเรือนทีมีแสงแดดส่องถึง กบัโรงเรือนทีมีร่มเงาไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) และพบวา่ไม่มีอิทธิพลร่วมระหวา่งรูปแบบของโรงเรือนกบัอาหารทดลอง ต่อคอเลสเตอรอลในไข่แดง  แต่มีแนวโนม้วา่ไข่ของไก่ไข่ทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและผสมใบมะรุม 6 เปอร์เซ็นต ์มีปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงลดลง (ตารางที 4)   สําหรับอิทธิพลของปัจจยัดา้นอาหารทดลอง ต่อปริมาณสารเบตา้-แคโรทีนในไข่แดง พบว่าไข่แดงของไก่ไข่ทีไดรั้บอาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมในระดบั  เปอร์เซ็นตมี์ปริมาณสารเบตา้-แคโรทีนสูงกว่าในไข่แดงของไก่ทีได้รับอาหารทีใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัแต่ไม่ผสมใบมะรุม (P<0.05)             ดงัแสดงในตารางที 4 สอดคลอ้งกบัรายงานของ ภุชงค์ ( ) ทีกล่าววา่ ใบมะรุมสามารถลดคอเลสเตอรอลในไข่แดงและในเลือดได ้ในทาํนองเดียวกนักบัรายงานของ พนิสนนัท ์และคณะ ( ) ไดก้ล่าววา่ ใบมะรุมมีสารแคโรทีนอยด ์คือเบตา้-แคโรทีน ซึงเป็นโปรวติามินเอ และสารแซนโทรฟิวส์ซึงเป็นสารใหสี้เหลืองในระดบัสูง จึงส่งผลใหมี้ปริมาณสารเบตา้ – แคโรทีน ในไข่แดงทีเพิมขึน ส่วนปริมาณสารเบตา้- แคโรทีนในไข่แดงของไก่ทีเลียงในโรงเรือนทัง 2 รูปแบบ ซึงได้แก่โรงเรือนทีมีแสงแดดส่องถึง กบัโรงเรือนทีมีร่มเงาไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) และไม่มีอิทธิพลร่วมระหวา่งรูปแบบของโรงเรือนกบัอาหารทดลองต่อสารเบตา้-แคโรทีนในไข่แดง 
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ตารางท ี4  ปริมาณคอเลสเตอรอล และเบตา้-แคโรทีน ในไข่ของไก่ทีเลียงแบบกึงปล่อยและไดรั้บอาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีทีไม่ผสมและผสมใบมะรุม โรงเรือน (ปัจจยั A) อาหาร (ปัจจยั B) เฉลีย P-Value RB RB+MG A B AxB คอเลสเตอรอล (mg/100 g)  0.291 0.178 0.213   ไดรั้บแสงแดด 646.92± 20.07 643.79± 20.14 645.36 ± 20.10      ในร่ม 652.31± 46.92 588.59± 18.55 620.45±32.74       เฉลีย 649.62±33.49  616.19±19.35      เบตา้-แคโรทีน (µg/100 g)  0.660 0.042 0.409   ไดรั้บแสงแดด 22.10± 11.13 32.17± 2.86 27.14 ± 6.99      ในร่ม 15.17± 5.35 34.39± 6.04 24.78± 5.70       เฉลีย 18.64±8.24 a 33.28±4.45 b     หมายเหตุ    ab อกัษรกาํกบัค่าเฉลียแตกต่างกนัในปัจจยั B แสดงวา่มีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)                 RB = อาหารทดลองทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกั                 RB+MG = อาหารทดลองทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและเสริมดว้ยใบมะรุมแหง้บด 3. จาํนวนจุลินทรียใ์นมูล ผลการตรวจนบัจาํนวนจุลินทรียใ์นมูลของไก่ไข่ทุกกลุ่มแสดงในตารางที 5 พบวา่ไก่ทีไดรั้บอาหารทดลองทงั 2 สูตร มีจาํนวนจุลินทรียร์วม จุลินทรียโ์คลิฟอร์ม จุลินทรียซ์ลัโมเนลลา และจุลินทรียก์รดแลคติกในมูลไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) อยา่งไรก็ตามมีแนวโนม้วา่ไก่ไข่ทีไดรั้บอาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมแหง้บด  6  เปอร์เซ็นตมี์จาํนวนจุลินทรียโ์คลิฟอร์มในมูลนอ้ยกวา่ไก่ไข่ทีไดรั้บอาหารสูตรที 1 ทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัแต่ไม่ผสมใบมะรุมแหง้บด ทงันีอาจเป็นเพราะใบมะรุมมีสารสาํคญัหลายชนิด ไดแ้ก่ สารเบนซิลไทโอไซยาเนตโคไซด์ และเบนซิลกลูโคซิโนเลตทีมีฤทธิตา้นจุลชีพได ้(สุธาทิพย,์ 2550) และมีรายงานวา่อาหารทีผสมใบมะรุมทาํให้ภูมิคุม้กนัของสัตวเ์พิมขึน และลดจาํนวน E. coli รวมทงัเพิมจาํนวน Lactobacillus ในลาํไส้เล็กตอนปลายไดอี้กด้วย (Yang et al., 2006) นอกจากนี Rahman et al. (2010) รายงานวา่สารสกดัจากใบมะรุมมีศกัยภาพในการควบคุมเชือแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มไดใ้นระดบัสูงใกลเ้คียงกับยาปฏิชีวนะเตตร้าซัยคลิน ส่วนจากการศึกษาของวรยุทธ และคณะ (2555) พบวา่สารสกดัจากเมล็ดมะรุมดว้ยเอทานอล สามารถยบัยงัเชือจุลินทรียก่์อโรคในกลุ่ม Staphylococcus aureus ได ้ แต่ไม่มีผลต่อเชือ Escherichia coli, Bacillus cereus และเชืออืนๆ ซึงการทดลองครังนีสอดคลอ้งกับรายงานของณิฐิมาและคณะ (2560)  ทีรายงานว่าการใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกั ทงัทีไม่เสริม และเสริมดว้ยใบมะรุมในสูตรอาหารนกกระทาไข่ไม่ส่งผลต่อจาํนวนจุลินทรียร์วม  จุลินทรียโ์คลิฟอร์ม จุลินทรียซ์ลัโมเนลลา และจุลินทรียก์รดแลคติกในมูลนกกระทา ในกรณีของลกัษณะของโรงเรือนเลียงไก่ พบว่าไก่ทีเลียงในโรงเรือนทีมีแสงแดดส่องถึง และโรงเรือนในร่มมีจาํนวนจุลินทรียร์วม  จุลินทรียโ์คลิฟอร์ม จุลินทรียซ์ัลโมเนลลา และจุลินทรียก์รดแลคติกในมูลไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) แตมี่แนวโนม้วา่ไก่ทีเลียงในร่มมีจาํนวนจุลินทรียโ์คลิฟอร์มในมูลนอ้ยกวา่ไก่ทีเลียงในโรงเรือนทีมีแสแดดส่องถึง ในทาํนองเดียวกนัไม่มีอิทธิพลร่วมระหวา่งลกัษณะโรงเรือนเลียงไก่ กบัอาหารทดลอง ต่อจาํนวนจุลินทรียร์วม  จุลินทรียโ์คลิฟอร์ม จุลินทรียซ์ลัโมเนลลา และจุลินทรียก์รดแลคติกในมูลของไก่     
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ตารางที 5  จาํนวนจุลินทรียใ์นมูลไก่ทีเลียงแบบกึงปล่อยและไดรั้บอาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีทีไม่ผสม และผสมใบมะรุม (log of cfu/g) โรงเรือน อาหาร (ปัจจยั B) เฉลีย P-Value (ปัจจยั A) RB RB+MG A B AxB total plate count   0.713 0.713 0.599   ไดรั้บแสงแดด 16.67± 0.75 16.25± 0.05 16.46±0.49      ในร่ม 16.25± 0.95 16.33± 0.07 16.29±0.56       เฉลีย 16.46± 0.74 16.29±0.07     coliform     0.081 0.148 0.564   ไดรั้บแสงแดด 10.74± 0.40 9.60 ± 1.06 10.17±0.93      ในร่ม 9.35± 0.68 8.81± 0.00 9.08±0.50       เฉลีย 10.05 ±0.92 9.21±0.77     salmonella   0.646 0.811 0.178   ไดรั้บแสงแดด 4.97± 0.46 5.64± 0.20 5.31±0.48      ในร่ม 5.37± 0.37 4.89± 0.78 5.13±0.57       เฉลีย     5.17±0.41 5.26±0.64     ตารางท ี5  (ต่อ)      โรงเรือน (ปัจจยั A) อาหาร (ปัจจยั B) เฉลีย P-Value RB RB+MG A B AxB lactic acid bacteria   0.940 0.833 0.980   ไดรั้บแสงแดด 13.86± 0.76 13.80± 0.01 13.83±0.44      ในร่ม 13.89± 0.20 13.82± 0.01 13.85±0.12       เฉลีย 13.87±0.46 13.81±0.01     หมายเหตุ  RB = อาหารทดลองทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกั               RB+MG = อาหารทดลองทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัและเสริมดว้ยใบมะรุมแหง้บด  สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาการใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีและใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ทีเลียงแบบกึงปล่อย  สรุปไดว้า่ แมว้า่การใช้ปลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัร่วมกบัผสมใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ 6 เปอร์เซ็นต ์ทาํใหส้มรรถภาพการผลิตไข่โดยรวมตาํกวา่อาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัแต่ไม่ผสมใบมะรุม และคุณภาพไข่ในดา้นนาํหนกัไข่ ความสูงไข่ขาว ค่า Haugh unit และความหนาเปลือกไข่  รวมทงัจาํนวนจุลินทรียใ์นมูลไก่ ไดแ้ก่จุนทรียร์วม จุลินทรียที์ก่อโรค (โคลิฟอร์ม และซลัโมเนลลา) และจาํนวนจุลินทรียก์รดแลคติกไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่การใชม้ะรุมในอาหารทาํให้ไข่มีค่าสีของไข่แดง และปริมาณสารเบตา้-แคโรทีน สูงขึน และมีแนวโน้มทาํให้ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดง และจาํนวนจุลินทรียโ์คลิฟอร์มลดลง ส่วนลกัษณะการเลียงไก่ไข่แบบกึงปล่อยทีเลียงในโรงเรือนทีมีร่มเงาจะส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่โดยรวมไดดี้กว่าการเลียงในสภาพทีมีแสงแดดส่องไดท้วัถึง ทงันีการเลียงไก่ในโรงเรือนทีมีร่มเงาทงัทีใชอ้าหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์
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เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัไม่ผสม และผสมใบมะรุมทาํให้สมรรถภาพการผลิตไข่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยการใช้อาหารทีใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมทาํให้ตน้ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมตาํทีสุด  อยา่งไรก็ตามลกัษณะของโรงเรือนทงั 2 แบบไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพไข่ และจาํนวนจุลินทรียใ์นมูลไก่ ดงันนัการใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีเป็นแหล่งพลงังานหลกัผสมใบมะรุมทีระดบั 6 เปอร์เซ็นตใ์นอาหารไก่ไข่ทีเลียงแบบกึงปล่อยโดยใชรู้ปแบบของโรงเรือนทีมีร่มเงาจะส่งผลดีต่อการเลียงไก่ไข่แบบกึงปล่อย ซึงจะเป็นอีกแนวทางหนึงในการผลิตไข่ไก่ปลอดภยัได ้ กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก “งบประมาณแผ่นดิน ภายใตโ้ครงการพฒันาความเป็นเลิศสู่สวนนวตักรรม ประจาํปี ” มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ปี 2559 คณะผูว้จิยัจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี  เอกสารอ้างองิ กองบรรณาธิการการเกษตร.  .  ไรซ์เบอร์รี ข้าวหอมสายพันธ์ุใหม่ พลิกชีวิตชาวนาไทย.  สํานักพิมพ์ปัญญาชน, กรุงเทพมหานคร.   น. จินตนา อินทรมงคล. . การเลียงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย.  ศูนยป์ศุสัตว์อินทรีย ์กองบาํรุงพนัธุ์สัตว์  กรมปศุสัตว,์ กรุงเทพฯ.   น. ชืนจิต สีพญา.  .  ไรซ์เบอร์รี ข้าวดมีปีระโยชน์.  แหล่งทีมา: http://www.sininrice.com/insight.html,  กรกฎาคม  ณิฐิมา  เฉลิมแสน, บุญชู  นาวานุเคราะห์, ธญัรัตน์  จารี, สมเพชร สุริยวงษ,์ สุชาดา พูลเกตุ และ สุธามาศ  ผลมา.  2557.  การประเมินคุณค่าทางโภชนะของใบมะรุมเพอืใชเ้ป็นวตัถุดิบอาหารสาํหรับไก่กระทง.  วารสารวชิาการและวจิยั  มทร.พระนคร (ฉบับพเิศษ): 42 – 47. ณิฐิมา  เฉลิมแสน, บุญชู  นาวานุเคราะห์, อรรถพล  ตนัไสว และ ธญัรัตน์ จารี.  .  การใชใ้บมะรุมในอาหารไก่ไข่, น 275- .  ใน รายงานการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครังท ี  (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาเกษตรศาสตร์ และอุตสาหกรรมอาหาร).  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยห์นัตรา, จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. ณิฐิมา เฉลิมแสน,  บุญชู นาวานุเคราะห์,  จุฑารักษ ์กิติยานุภาพ,  สมยศ หมืนวงั  และสุชาติ มนัตาธรรม.  . การใชใ้บมะรุมในอาหารนกกระทาไข่.  วารสารวจิัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย ( ):  – 146. ณิฐิมา เฉลิมแสน,  สมศรี ขจิตเพชรจรัส,  กรณิศ ขจิตเพชรจรัส  และธญัรัตน์ จารี.  . การใชป้ลายขา้วไรซ์เบอร์รีร่วมกบัใบมะรุมในอาหารนกกระทาไข่. วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร. ( ) ฉบบัพิเศษ: - . นิดดา หงษว์วิฒัน์, ทวีทอง หงส์วิวฒัน์ และสุภาพรรณ เยียมชยัภูมิ.  .  ผกั  ชนิดคุณค่าอาหารและการกิน.  บริษทั สาํนกัพิมพแ์สงแดด จาํกดั, กรุงเทพมหานคร.   น. พนิสนนัท์ เล็กมาก,  กนกพร อยูส่ถาน,  วิริยวิชญ ์ทรัพยป์ระเสริฐ  และ สารวย มะลิถอด.  .  การเสริมใบมะรุมผงเพอืลดตน้ทุนการผลิตและเพมิคุณภาพไข่ของไก่อาย ุ -  สปัดาห์, น.  - .  ใน รายงานการประชุมวชิาการงานเกษตรนเรศวร ครังท ี  ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยันเรศวร. ภุชงค ์วรีดิษฐกิจ.  .  อทิธิพลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่อการผลิตไข่ คุณภาพไข่คลอเลสเตอรอลในไข่แดงและในเลือด และผลทางโลหิตวทิยาในไก่ไข่.  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 
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ภุชงค ์ วรีดิษฐกิจ และ ไพโชค  ปัญจะ.  .  อิทธิพลของการเสริมใบมะรุมผงในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่.  วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ( ): –305. รัฐศกัดิ พลสิงห์.  .  มะรุม พืชมหรรศจรรย ์สมุนไพรครอบจกัรวาล.  วารสารกสิกร ( ): - . วรยทุธ  ยอดบุญ, ประเวทย ์ ตุย้เตม็วงศ ์และ ฆรณี  ตุย้เตม็วงศ.์  2555.  รายงานการวจิยัผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพร ทมีีคุณสมบัตใินการยบัยงัการเจริญของเชือจุลินทรีย์.  คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. สุธาทิพย ์ ภมรประวติั.  2550.  มะรุม ลดไขมนัป้องกนัมะเร็ง.  แหล่งขอ้มูล: http://www.doctor.or.th/node/1245, 2 กรกฎาคม 2553. Abou-Elezz, F.M.K., Sarmiento-Franco, L., Santos-Ricalde, R. and Solorio-Sanchez, F. 2011. Nutritional effects of dietary inclusion of Leucaena leucocephala and Moringa oleifera leaf meal on Rhode Island Red hens’ performance, Cub J. Agri Sci. 45: 163- 169 Downes, F.P. and Ito, K.  2001.  Compendium of Methods for  the Microbiological Examination of Foods, 4th ed.  America Public Health Association, Washington D.C. Kakengi, A. M.V., Kaijage, J.T., Sarwatt, S.V.S., Mutayoba, K., Shem, M.N. and Fujihara, T.  2007.  Livestock research rural development.  Available Source: http://www.lrrd.org/lrrd 19/8/cont1908. htm, July 4, 2010. NRC.  1994.  Nutr ient Requirements of Poultry 9th Revised Edition.  National Academy Press, Washington, DC. Peawong, W., P. Ratanapradit, S. Jaturasitha, T. Apichartsrungkoon, D. Karladee and P. Pongpiachan. 2011. Effects of Glutinous Purple Rice (Oryza sativa L.) on Performance, Plasma Cholesterol and Carcass Quality of Growing-Finishing Pigs.  Journal of Agriculture. 27(2): 101 – 112. Rahman, M.M., Rahman, M.M., Akhter, S., Jamal, M.A.H.M., Pandeya, D.R., Haque, M.A., Alam, M.F. and Rahman, A.  2010.  Control of coliform bacteria detected from diarrhea associated patients by extracts of Moringa oleifera.  Nepal Medical College Journal 12(1): 12-19.  SAS Institute Incorporated.  1990.  SAS/STAT User’s Guide (Vol. 2).  SAS Institute Incorporated, Cary, NC. Yang, R.Y., Chang, L.C., Hsu, J.C., Weng, B.B.C., Palada, M.C., Chadha, M.L. and Levasseur, V.  2006.  Nutritional and Functional Properties of Moringa Leaves - From Germplasm, to Plant, to Food, to Health, pp 1-8.  In Moringa and Other  Highly Nutr itious Plant Resources: Strategies, Standards and Markets for  a Better  Impact on Nutr ition in Afr ica.  Accra, Ghana. Zanu, H.K., Asiedu, P., Tampuori, M., Abada, M. and Asante, I.  2012.  Possibilities of using moringa (Moringa oleifera) leaf meal as a partial substitute for fishmeal in broiler chickens diets.  Online J ournal Animal Feed Research 2(1): 70-75.        
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การสูญเสียอเิล็กโทรไลต์และภาวะขาดนําหลงัการออกกําลังกายของโคชน Electrolyte Depletion and Dehydration in Fighting Bulls After  Exercise   วรรษกร ขอพลอยกลาง  *  เกียรติศกัดิ มากแกว้    นิรมล ทองเตม็  Vassakorn Khophloiklang 1* Kiattisak  Makkaew 1 Niramol Thongtem 1   บทคัดย่อ   อิเล็กโทรไลตแ์ละนาํทีอยูภ่ายในร่างกายมีบทบาททีสาํคญัต่อการธาํรงดุล (homeostasis) ให้ร่างกายอยูใ่นสภาวะปกติภายใตก้ารควบคุมของระบบต่างๆในร่างกาย ดงันนัหากเกิดความผิดปกติส่งผลให้กลไกการควบคุมของเหลวและ    อิเล็กโทรไลต์จนไม่สามารถรักษาสมดุลของร่างกายไดอ้าจเป็นสาเหตุของการป่วยและเสียชีวิตตามมา การศึกษาครังนีมีจุดประสงคเ์พือศึกษาการเปลียนแปลงของระดบัอิเล็กโทรไลตแ์ละนาํในร่างกายของโคชนก่อน และหลงัการออกกาํลงักาย โดยการเจาะเลือดโคชนก่อนและหลงัการออกกาํลงักาย  นาที นาํตวัอยา่งเลือดตรวจวดัระดบัการขาดนาํ(dehydration) จากค่าเมด็เลือดแดงอดัแน่น(PCV) และค่าโปรตีนในพลาสม่า และวดัการเปลียนแปลงของอิเล็กโทรไลตใ์นซีรัม ไดแ้ก่ โซเดียม คลอไรด ์แคลเซียม โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ภายในเวลา  นาทีหลงัเก็บตวัอยา่ง พบวา่ค่าเฉลียของโปรตีนในพลาสม่า ค่าเฉลียของเมด็เลือดแดงอดัแน่นโซเดียม คลอไรด์ และแคลเซียม ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในโคชนก่อนและหลงัการออกกาํลงักาย ส่วนโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส ในโคชนลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) หลงัจากออกกาํลงักาย แสดงใหเ้ห็นวา่ภายหลงัจาการออกกาํลงักายของโคชนในระยะเวลา  นาทีนนัไม่พบภาวะขาด (dehydration) แต่พบมีการลดลงของ โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ซึงอาจสัมพนัธ์กบัการทาํงานของกลา้มเนือของโคชนในระหว่างการออกกาํลงักาย  คาํสําคญั : อิเลก็โทรไลต,์ โคชน, การออกกาํลงักาย, การสูญเสียนาํ            



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   431 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

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                     คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ศรีวชิยั ตาํบล ทุ่งใหญ่ อาํเภอ ทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช  1 Faculty of Veterinary Science Rajamangala University of Technology Srivijaya, ThungYaiDistrict, NakornSrithammarat 80240, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Bvassakorn@hotmail.com 
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บทนํา สังคมภาคใตเ้ป็นสังคมเกษตรกรรม จึงมีการเลียงสัตวเ์พือประโยชน์ต่างๆเช่น เป็นอาหาร ไวใ้ชง้าน จะเห็นไดว้า่โคเป็นสัตวเ์ลียงชนิดหนึงทีมีบทบาทต่อวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวใต ้นอกจากเลียงโคเพือใชป้ระกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมแลว้  โคยงัเป็นสัตวเ์ลียงทีนาํไปใชใ้นการต่อสู้กนัจนกลายไดเ้ป็นเอกลกัษณ์มีลกัษณะเด่นเฉพาะตวัสร้างความประทบัใจแก่ผูพ้บเห็นคนจึงนิยมดูการต่อสูข้องโคทีเรียกวา่ “กีฬาชนโค”(วเิชียร ณ นคร, 2524) การเลียงโคชนในปัจจุบนันนัผูเ้ลียงมีเทคนิคและวิธีการเลียงทีหลากหลายและแตกต่างกนัออกไปในแบบฉบบัของตนเองเพือให้โคชนของตนนนัแข็งแกร่งและชนะการแข่งขนั ในการฝึกซอ้มแต่ละครังนนัโคชนจะมีการใชพ้ละกาํลงัมหาศาลในการปะทะกับคู่ต่อสู้และจะกินเวลาหลายนาทีทําให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงาน และนําอิเล็กโทรไลต์ไปใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายรวมไปถึงการสูญเสียนาํในระหวา่งการฝึกซอ้ม หากหลงัจากการฝึกซอ้มไม่ไดรั้บการทดแทนอย่างเหมาะสมอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของโคชนโดยตรงและอาจส่งผลต่อผลในการแข่งขนัในแต่ละครัง ทงันีอิเล็กโทรไลตที์อยูภ่ายในร่างกาย เช่น โซเดียม คลอไรด์ แคลเซียม โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส มีบทบาททีสาคญัตอ่การธาํรงดุล (homeostasis) ให้ร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ ซึงความเขม้ขน้ของอิเล็กโทรไลต ์และปริมาณนาํในร่างกายจะมีค่าทีเหมาะสม ซึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของระบบต่างๆในร่างกาย ดงันนัหากเกิดความผิดปกติส่งผลให้กลไกการควบคุมของเหลว และอิเล็กโทรไลต์ไม่สามารถรักษาสมดุลของร่างกายได ้หากมีความรุนแรงอาจเป็นสาเหตุของการป่วยและเสียชีวติได ้ ทางคณะผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงความสาํคญัในการสูญเสียระดบัของอิเล็กโทรไลตใ์นร่างกายของโคชนทีเกิดจากการออกกําลงักาย จึงศึกษาการเปลียนแปลงของระดับอิเล็กโทรไลต์ในร่างกายของโคชนระหว่างก่อน และหลงัการออก              กาํลงักาย อิเล็กโทรไลตที์อยูภ่ายในร่างกายจะมีบทบาททีสาํคญัต่อการธาํรงดุล (homeostasis) ให้ร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ ซึงความเขม้ขน้ของอิเล็กโทรไลต ์และปริมาณนาํในร่างกายจะมีค่าทีเหมาะสม ซึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของระบบต่างๆในร่างกาย ดงันันหากเกิดความผิดปกติส่งผลให้กลไกการควบคุมของเหลว และอิเล็กโทรไลต์ไม่สามารถรักษาสมดุลของร่างกายได ้หากมีความรุนแรงอาจเป็นสาเหตุของการป่วย และเสียชีวติได ้ วธิีดําเนินการวิจัย 1.พืนททีทีาํการศึกษา  . โรงพยาบาลสตัวป์ศุสตัวน์ครศรีธรรมราช และศูนยช์นัสูตรโรคสตัว ์คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั  . สนามซอ้มโคในพนืที จงัหวดั นครศรีธรรมราช  ตรัง และ พทัลุง 2.วธิีการศึกษา 2.1 การคดัเลือกโคชน  คดัเลือกโคชนในพนืทีจงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัขา้งเคียงทีมีอาย ุ  ปีขึนไป จาํนวน  ตวั ทาํประวติัโคแต่ละตวั และตรวจสุขภาพร่างกายเบืองตน้ 2.2 การเกบ็ตวัอย่าง เจาะเกบ็ตวัอยา่งเลือด ในตาํแหน่ง jugular vein ปริมาณ  ซีซี ก่อนและหลงัการออกกาํลงักายโดยการวงิเป็นเวลา  นาที โดยหลอดเก็บเลือดทีมีสารป้องกนัการแขง็ตวัของเลือด  นาํส่งหอ้งปฏิบติัการภายใน  ชวัโมงหลงัการเก็บตวัอยา่ง  
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2.3 การตรวจวเิคราะห์ภาวะขาดนาํ นําตัวอย่างเลือด ตรวจวัด ค่า  packed cell volume (PCV) โดยการปันตกของเลือดในหลอด capillary tube (microhematocrit tube) ทีความเร็ว 10,000 RPM เป็นเวลา 5 นาที ทาํให้เลือดแบ่งออกเป็น 2 ชนั วดัค่าโดยใช ้hematocrit chart  ตรวจวดั ค่า plasma protein โดยการใชเ้ครือง refractometer และศึกษาการเปลียนแปลง ค่า PCV และ plasma protein เพือศึกษาภาวะขาดนาํ 2.4 การตรวจวเิคราะห์ค่าอเิล็กโทรไลต์  ทาํการตรวจวิเคราะห์ค่าอิเล็กโทรไลต ์โดยวิเคราะห์ โซเดียม (Na+) คลอไรด์ (Cl-) แคลเซียม (Ca2+) ฟอสฟอรัสอิออน (PO43- ) และโพแทสเซียม (K+) โดยใชเ้ครืองตรวจค่าอิเล็กโทรไลต ์รุ่นBECKMAN COULTE CX7 และ NOVA 16 ELECTROLYTE ในการตรวจวเิคราะห์ 2.5 การวเิคราะห์ผลทางสถิต ินําข้อมูลค่า PCV, Total Protien และค่าอิเล็กโทรไลต์ ก่อนและหลังการออกกําลังกายและวิเคราะห์ผลการเปลียนแปลงโดยใชส้ถิติ Pair sample t-test ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 2016  ผลและวจิารณ์ผล ผลการศึกษาภาวะขาดนาํ  ในการศึกษาภาวะขาดนาํไดท้าํการศึกษาจากการตรวจวดัค่า packed cell volume หรือ PCV และการตรวจปริมาณโปรตีนในเลือด(plasma protein) ผลจากการตรวจวดัค่า PCV (ตารางที 1) พบวา่ค่ามีโคจาํนวน ตวัทีมีการลดลงของระดบัของ PCV มีโคจาํนวน ตวัทีมีการเพิมขึนของระดบั PCV และมีโคจาํนวน ตวัทีไม่มีการเปลียนแปลงของระดบั PCV                ส่วนค่า เฉลียของ PCVก่อนออกกาํลงักายอยูที่ . % และหลงัออกกาํลงักายอยูที่ . % เมือนาํมาเปรียบเทียบกนัพบวา่ค่า PCVมีการลดลงเฉลีย . % ดงัแสดงในตารางที  ตารางท ี1 ค่า PCV ของโคชนในช่วงก่อนและหลงัออกกาํลงักาย (%) หมายเลขโคชน PCV ก่อนออกกาํลงั PCV หลงัออกกาํลงั 
1 41.5 39 2 44.5 39 3 36.5 35.5 4 29.5 29 5 41 36.5 6 33.5 34 7 42.5 37.5 8 39 39.5 9 32.5 33 10 35.5 33 11 38.5 39 12 33.5 39 13 34 33.5 14 36.5 40 
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15 32 33.5 16 30 30 17 39 40 18 34 33 19 39 41 20 43 43 21 42 39 22 35 39 23 42 45 24 38 40 25 39 39 26 41 41 27 40 39 28 35 34 29 39 36 30 35 35   ตารางท ี  ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของ ค่า PCV ตวัแปร PCV ก่อนออกกาํลงักาย PCV หลงัออกกาํลงักาย ค่าปกติโคทวัไป 
    ค่าเฉลีย (% ) 37.38 37.16 25-40 
ค่าความแปรปรวน 15.87 14.05  
จาํนวนขอ้มูล 30 30 
P(T<=t) two-tail             0.64   

ผลจากการตรวจวดัค่าPlasma protein (ตารางที ) พบว่าค่า มีโคจาํนวน ตวั ทีมีการเพิมขึนของระดบั Plasma protein มีโคจํานวน  ตัวทีมีระดับ Plasma protein เท่าเดิมและมีเพียง ตัวทีมีการลดลงของระดับ Plasma protein ส่วนค่าเฉลียของ Plasma protein ก่อนออกกาํลงักายอยูที่ .  g/dL และหลงัออกกาํลงักายอยู่ที .  g/dL เมือนาํมาเปรียบเทียบกนัพบวา่ค่า Plasma protein มีการเพมิขึนเฉลีย .  g/dLดงัแสดงในตารางที 4   
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ตารางท ี  ค่า Plasma protein ของโคชนในช่วงก่อนและหลงัออกกาํลงักาย (g/dL) หมายเลขโคชน ค่า Plasma proteinก่อนออกกาํลงักาย ค่า Plasma proteinหลงัออกกาํลงักาย 1 8.4 9 2 8.4 8.8 3 8.2 8.2 4 8.8 9 5 9 9.2 6 8.2 8.4 7 9 9.2 8 9 9 9 8.4 8.6 10 8.8 8.8 11 9.2 9.4 12 8.6 9 13 8.4 8.4 14 8 8.6 15 9 9 16 8.6 9 17 8.4 8.4 18 8.8 8.9 19 8.8 9 20 8.6 9 21 9 8.8 22 8.2 8.2 23 9 9.4 24 8.2 8.4 25 8.2 8.2 26 8.4 9 27 8.8 9 28 9 9 29 8.2 8.2 30  9  9.2    
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ตารางท ี  ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของ ค่า Plasma protien ตวัแปร Plasma protien ก่อนออกกาํลงักาย Plasma protien หลงัออกกาํลงักาย ค่าปกติโคทวัไป 
    ค่าเฉลีย (g/dL) 8.62 8.81 6.2-8.2 
ค่าความแปรปรวน 0.11 0.13  
จาํนวนขอ้มูล 30 30 
P(T<=t) two-tail             2.409   

ผลการศึกษาการเปลยีนแปลงของระดบัอเิล็กโทรไลต์ ผลจากการตรวจวดัค่าโซเดียม (Na+)(ตารางที )พบวา่มีโคจาํนวน  ตวัทีมีการเพมิขึนของระดบัโซเดียมในกระแสเลือด มีโคจาํนวน  ตวัทีมีการลดลงของโซเดียม และมีโค  ตวัทีมีระดบัของโซเดียมคงเดิม ส่วนในช่วงก่อนและหลงัออกกาํลงักายพบวา่ค่าเฉลียของปริมาณโซเดียมในเลือดของโคชนช่วงก่อนออกกาํลงักายอยูที่ 139.933 mEq/L และค่าเฉลียของโซเดียมในช่วงหลงัออกกาํลงักายอยูที่ 140.067 mEq/Lเมือนาํมาเปรียบเทียบกนัพบวา่ค่า โซเดียม มีการเพมิขึนเฉลีย .  mEq/Lดงัแสดงในตารางที  ตารางท ี5 ปริมาณโซเดียมในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลงัออกกาํลงักาย (mEq/L) หมายเลขโคชน โซเดียมก่อนออกกาํลงักาย โซเดียมหลงัออกกาํลงัdkp    1. 141 143 2. 141 142 3. 141 142 4. 143 144 5. 140 141 6. 142 143 7. 142 144 8. 142 140 9. 142 143 10. 140 142 11. 141 143 12. 144 143 13. 140 143 
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14. 143 144 15. 142 142 16. 137 137 17. 137 137 18. 140 141 19. 143 136 20. 139 139 21. 138 137 22. 137 136 23. 137 139 24. 136 136 25. 139 136 26. 139 140 27. 141 135 28. 135 137 29. 136 137 30. 140 140   ตารางท ี  ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของ ปริมาณ โซเดียม ตวัแปร โซเดียมก่อนออกกาํลงักาย โซเดียมหลงัออกกาํลงักาย ค่าปกติโคทวัไป 
    ค่าเฉลีย (mEq/L) 139.933  140.067  136 - 144  ค่าความแปรปรวน 5.789  8.823   
จาํนวนขอ้มูล 30 30 
P(T<=t) two-tail             0.745    

ผลการตรวจวดัค่าคลอไรด์ (Cl-) (ตารางที )พบวา่มีโคจาํนวน  ตวัทีมีการเพิมขึนของระดบัคลอไรด์ในกระแสเลือด มีโคจาํนวน  ตวัทีมีการลดลงของคลอไรด ์และมีโคจาํนวน  ตวัทีมีระดบัของคลอไรดค์งเดิม ส่วน ในช่วงก่อนและหลงัออกกาํลงักายพบวา่ค่าเฉลียของปริมาณคลอไรดใ์นเลือดช่วงก่อนออกกาํลงักายอยูที่ .  mEq/L และค่าเฉลียของคลอไรดใ์นช่วงหลงัออกกาํลงักายอยูที่ 102.9 mEq/Lเมือนาํมาเปรียบเทียบกนัพบวา่ค่า คลอไรด์ มีการเพมิขึนเฉลีย .  mEq/Lดงัแสดงในตารางที  
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ตารางท ี   ปริมาณคลอไรดใ์นเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลงัออกกาํลงักาย (mEq/L) หมายเลขโคชน คลอไรดก่์อนออกกาํลงักาย คลอไรดห์ลงัออกกาํลงักาย 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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ตารางท ี  ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของ ปริมาณคลอไรด ์ตวัแปร คลอไรดก่์อนออกกาํลงักาย คลอไรดห์ลงัออกกาํลงักาย ค่าปกติโคทวัไป 
ค่าเฉลีย (mEq/L) 102.3  102.9  99 - 107 
ค่าความแปรปรวน 7.5973  7.679   
จาํนวนขอ้มูล 30 30 
P(T<=t) two-tail 7.679    

ผลการตรวจวดัค่าแคลเซียม (Ca+) (ตารางที )พบวา่มีโคจาํนวน  ตวัทีมีการลดลงของระดบัแคลเซียมในกระแสเลือด มีโคจาํนวน  ตวัทีมีการเพมิขึนของระดบัแคลเซียมและมีโคเพยีงสองตวัทีมีระดบัแคลเซียมเท่าเดิม ส่วนในช่วงก่อนและหลงัออกกาํลงักายพบวา่ค่าเฉลียของปริมาณแคลเซียมในเลือดช่วงก่อนออกกาํลงักายอยูที่ 8.87 mg/dLและค่าเฉลียของแคลเซียมในช่วงหลงัออกกาํลงักายอยูที่ . mg/dLเมือนาํมาเปรียบเทียบกนัพบว่าค่า แคลเซียม มีการเพิมขึนเฉลีย .  mg/dL ดงัแสดงในตารางที  ตารางท ี9 ปริมาณคลอไรดใ์นเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลงัออกกาํลงักาย (mg/dL) หมายเลขโคชน Calciumก่อนออกกาํลงั Calciumหลงัออกกาํลงั 
1. 8.25 8.55 2. 8.20 8.25 3. 8.23 9.21 4. 8.32 8.29 5. 8.19 8.46 6. 8.21 8.71 7. 8.66 8.85 8. 8.60 8.81 9. 8.64 8.57 10. 9.17 8.59 11. 9.10 8.79 12. 8.50 8.40 13. 8.82 8.37 14. 8.76 9.21 15. 8.26 8.25 
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16. 8.90 9.00 17. 8.90 8.80 18. 9.70 8.90 19. 9.30 9.40 20. 9.70 9.70 21. 10.1 9.40 22. 8.30 8.30 23. 8.70 8.40 24. 8.90 8.70 25. 8.60 8.90 26. 9.60 8.90 27. 10.10 10.40 28. 9.60 9.40 29. 10.20 10.40 30. 9.40 9.30   ตารางท ี  ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของ ปริมาณแคลเซียม ตวัแปร Calcium ก่อนออกกาํลงั Calcium หลงัออกกาํลงั ค่าปกติโคทวัไป 
ค่าเฉลีย (mg/dL) 8.87  8.91 8.0 - 11.4 
ค่าความแปรปรวน 0.35  0.32   
จาํนวนขอ้มูล 30 30 
P(T<=t) two-tail 0.589    

ผลการตรวจวดัค่าฟอสฟอรัส (P-)(ตารางที ) พบว่ามีโคจาํนวน  ตวัทีมีการลดลงของระดบัฟอสฟอรัสในกระแสเลือด มีโคจาํนวน  ตวัทีมีการเพิมขึนของระดบัฟอสฟอรัส และมีโคเพียง  ตวัทีมีระดบัฟอสฟอรัสคงเดิมส่วน ในช่วงก่อนและหลงัออกกาํลงักายพบวา่ค่าเฉลียของปริมาณฟอสฟอรัสในเลือดช่วงก่อนออกกาํลงักายอยูที่ 5 mg/dL และค่าเฉลียของฟอสฟอรัสในช่วงหลงัออกกาํลงักายอยูที่ .48 mg/dL เมือนาํมาเปรียบเทียบกนัพบวา่ค่า ฟอสฟอรัส มีการลดลงเฉลีย .173 mg/dL  ดงัทีแสดงในตารางที    
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ตารางท ี11 ปริมาณฟอสฟอรัสในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลงัออกกาํลงักาย (mg/dL) หมายเลขโคชน ฟอสฟอรัสก่อนออกกาํลงักาย ฟอสฟอรัสหลงัออกกาํลงักาย 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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ตารางท ี  ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของ ปริมาณฟอสฟอรัส ตวัแปร Phosphorusก่อนออกกาํลงั Phosphorusหลงัออกกาํลงั ค่าปกติโคทวัไป 
ค่าเฉลีย (mg/dL) 5.0  4.48 5.6-8.0 
ค่าความแปรปรวน 0.64  0.47   
จาํนวนขอ้มูล 30 30 
P(T<=t) two-tail 0.00054    

ผลการตรวจวดัค่าโพแทสเซียม (K+) (ตารางที ) พบวา่มีโคจาํนวน 6 ตวัทีมีการลดลงของระดบัโพแทสเซียมในกระแสเลือด มีโคจาํนวน 9 ตวัทีมีการเพมิขึนของโพแทสเซียม และมีโค 5 ตวัทีมีระดบัของโพแทสเซียมคงเดิม ส่วนในช่วงก่อนและหลงัออกกาํลงักาย ค่าเฉลียของปริมาณโพแทสเซียม ในเลือดช่วงก่อนออกกาํลงักายอยูที่ 5.10 mEq/Lและค่าเฉลียของโพแทสเซียม ในช่วงหลงัออกกาํลงักายอยูที่ .  mEq/Lเมือนาํมาเปรียบเทียบกนัพบวา่ค่า โพแทสเซียม มีการลดลงเฉลีย .  mEq/L ดงัแสดงในตารางที  ตารางท ี13 ปริมาณโพแทสเซียมในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลงัออกกาํลงักาย (mEq/L) หมายเลขโคชน โ พ แ ท ส เ ซี ย ม ก่ อ น อ อ กกาํลงั โพแทสเซียมหลังออกกาํลงั 1. 5.5 5.0 2. 4.9 4.8 3. 4.8 4.9 4. 4.8 5.0 5. 4.9 4.8 6. 4.4 4.2 7. 5.0 5.0 8. 4.8 4.6 9. 4.5 4.7 10. 4.9 4.9 11. 4.6 4.8 12. 4.8 5.0 13. 5.0 5.1 14. 5.0 5.0 15. 4.9 5.0 
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16. 5.2 5.0 17. 5.2 5.9 18. 5.7 5.2 19. 6.0 6.0 20. 5.3 5.3 21. 7.5 6.7 22. 4.9 4.7 23. 4.8 4.2 24. 5.1 4.6 25. 5.3 5.0 26. 5.2 5.0 27. 4.9 4.2 28. 4.8 4.3 29. 4.7 4.6 30. 5.6 4.3   ตารางท ี  ผลการวเิคราะห์ทางสถิติของ ปริมาณโพแทสเซียม ตวัแปร โพแทสเ ซียมก่อนออกกาํลงักาย โ พ แ ท ส เ ซี ย ม ห ลังออกกาํลงักาย ค่าปกติโคทวัไป 
ค่าเฉลีย (mg/dL) 5.10  4.927  3.6-4.9 
ค่าความแปรปรวน 0.328  0.289   
จาํนวนขอ้มูล 30 30 
P(T<=t) two-tail 0.020    

 สรุปผลการวจิัย  การศึกษานีแสดงให้เห็นวา่การออกกาํลงักายโดยการวงิของโคชนในระยะเวลา 30 นาที มีผลต่อการเปลียนแปลงของอิเล็กโตรไลต ์ในพลาสม่า หรือซีรัม  แต่ไม่มีผลต่อการเกิดภาวะแห้งนาํของโคชนเมือทาํการวิเคราะห์ค่า PCV และ Plasma protien โดยวิธีทางสถิติ ซึงแสดงถึง ความไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ (P> . ) ส่วนการเปลียนแปลงของค่าอิเล็กโทรไลต์นนั พบว่าค่าโซเดียม คลอไรด์ และแคลเซียม อย่างไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ               
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(P> . ) ส่วนการลดลงของค่าโพแทสเซียม และฟอสฟอรัส มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P>0.05)              ซึงสามารถอธิบายไดด้งันี   โซเดียมในซีรัมเพมิขึนเพราะในขณะทีโควงิมีการสูญเสียนาํไปมาก จากเหงือ นาํลาย ปัสสาวะ มีผลใหน้าํในหลอดเลือดลดลงทาํให้มีการหลงัฮอร์โมนอลัโดสเทอโรนให้มีการดูดกลบัของโซเดียมจาก renal tubule ส่วนปลาย และขบัโพแทสเซียมออกแทน ทงันีเพือรักษาระดบัโซเดียมซึงเป็นตวัการสําคญัในการรักษานาํนอกเซลล์ทาํให้โซเดียมเพิมขึน (Harper et al., 1997) ค่าคลอไรด์ในซีรัมเพิมขึนภายหลงัจากการออกกาํลงักายเพราะการดูดกลบัของคลอไรด์ขึนอยูก่บัการดูดกลบัของโซเดียม ขนส่งตามกนัไปในหลอดเลือดไตแต่ละส่วนเป็นร้อยละเท่าๆกนั แคลเซียมในซีรัมเพิมขึนภายหลงัการออกกาํลงักาย เกิดจากในช่วงการออกกาํลงักายนนั ร่างกายจะมีการหลงัสารอะดรีนาลีน เพือรองรับกิจกรรมของร่างกาย              ซึงมีผลกระตุน้การหลงัฮอร์โมนพาราไทรอยด์ ทาํให้มีการดึงแคลเซียมเขา้มาในกระแสเลือด เพือใช้เป็นสารตงัตน้ในกระบวนการเผาพลาญพลงังานของกลา้มเนือ (Fischer et al.,1973) ส่งผลให้ค่าแคลเซียมในเลือดเพิมสูงขึน สอดคลอ้งกับ (Sverker L. et al.,1984) ทีทาํการศึกษาผลจากการออกกาํลงักายต่อแคลเซียมในซีรัมในมนุษย ์พบว่าค่าแคลเซียมในซีรัมเพิมขึนภายหลงัการออกกาํลงักาย อยา่งไรก็ตามแคลเซียมทีเพิมขึนจะลดลง เท่ากบัก่อนออกกาํลงักาย หลงัการพกั  นาทีโพแทสเซียมในซีรัมมีการลดลงเพราะในขณะทีโคมีการวงิมีสภาวะอากาศทีร้อนและมีระยะเวลาในการวงิ 30 นาที ทาํใหโ้คมีการสูญเสียโพแทสเซียม ไปกบัเหงือ นาํลาย และปัสสาวะ (วิโรจน์ 2546) สอดคลอ้งกบั(Codazza et al., 1974; Keenan 1979; Rose et al., 1980) ทีกล่าววา่ มา้ทีพกัเป็นเวลา 60 นาทีหลงัออกกาํลงักายค่าความเขม้ขน้ของโพแทสเซียมในซีรัมจะมีค่าลดลงกว่าค่าโพแทสเซียมก่อนการออกกาํลงักายฟอสฟอรัสในซีรัมลดลงภายหลงัจากการออกกาํลงักาย เนืองจากในระหว่างทีโคออกกาํลงักาย หรือในระหว่างทีพกัภายหลงัจากการออกกาํลงักาย โคมีการสูญเสียฟอสฟอรัสไปกับการปัสสาวะ หรืออุจจาระ และทางนาํลายไดบ้างส่วน ซึงสอดคลอ้งกบั (Codazza et al., 1974; Keenan 1979; Rose et al.,1980) ทีทาํการศึกษาในมา้กีฬา ทีทาํการเก็บตวัอย่างเลือดก่อนและภายหลงัจากการออกกาํลงักายพบวา่ค่าฟอสฟอรัสในซีรัมลดลงภายหลงัจากการออกกาํลงักาย สรุปผลการศึกษา การเปลียนแปลงของระดบัอิเลก็โทรไลทแ์ละนาํในร่างกายโคชนทีผา่นการออกกาํลงักายในช่วงระยะเวลา 30 นาทีเปรียบเทียบกบัค่าปกติให้ผลการเปลียนแปลงดงันี ค่า PCV ลดลงเฉลีย . %  ค่า Plasma protein มีการเพิมขึนเฉลีย .  g/dLโซเดียม (Na+) มีการเพิมขึนเฉลีย .  mEq/L คลอไรด์ (Cl-) มีการเพิมขึนเฉลีย .  mEq/Lแคลเซียม (Ca+) เฉลีย 0.033 mg/dL  ฟอสฟอรัส (P-) การลดลงเฉลีย .173 mg/dL  และโพแทสเซียม (K+) ลดลงเฉลีย .  mEq/L ค่าระดบัอิเลก็โทรไลทต์่างๆอาจแปรผกผนักบัสภาพร่างกายของโคชนแต่ละตวั แต่จากค่าเบืองตน้ดงักล่าวสามารถนาํไปเป็นแนวทางการป้องกันรักษาและเพิมสมรรถนะแก่โคชนในการออกกําลงักายรวมถึงการต่อยอดไปสู่การพฒันาผลิตภัณฑ์การเสริม          อิเลก็โทรไลทแ์ละบาํรุงร่างกายโคชนในอนาคตได ้ กิตติกรรมประกาศ งานวิจยัฉบบันีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี เนืองจากไดรั้บความกรุณาจากเจา้ของโคชนทุกท่านทีให้การสนบัสนุนการเก็บตวัอย่างในการศึกษาวิจยัครังนีและขอขอบคุณคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการสนบัสนุนทุนวจิยัในครังนี    
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เอกสารอ้างองิ กิตติ อรรคฮาต. . การจาํแนกกลุ่มสายพนัธ์ุและการประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพนัธุกรรมของลกัษณะการเจริญเติบโต และสัดส่วนร่างกายในโคพืนเมืองไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  วเิชียร ณ นคร. . ชนววั. สารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคใต ้เล่ม  : - . วโิรจน์ ภทัรจินดา. 2546. โคนม. ภาควชิาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. Codazza, D., Maffeo, G. and Redaelli, G. 1974. Serum enzyme changes and haematochemicallevels in Thoroughbreds  after transport and exercise. J.S. Afr. Vet. Ass.45, 331-334. Fischer JA, Blum JW, Binswanger U. 1973. Acute parathyroid hormone response to epinephrine in vivo. J  ClinInvest52:2434-40. Foreman J.H., WaldsmithJ.K., LalumR.L. 2004. Physiological, acid-base and electrolytes changes in horses competing in  preliminary, intermediate and advanced horse trial. Equine Comp ExersPhysiol, 1:99-105. Harper, M.-E., Willis, J.S. and Patrick, J. 1997. Sodium and chloride in nutrition. In:  O’Dell, B.L. and Sunde, R.A. (eds)  Handbook of Nutritionally Essential Mineral Elements. Marcel Dekker Inc., New York, pp. 93–116. Keenan, D.  M. 1 9 79 .  Changes of blood metabolites in horse after racing, with particular reference to uric acid.  Aust.              Vet. J.55, 54-57. Rose, R. J., IIkiw, J. E., Arnold, K. S., Backhouse, J. w. and Sampson, D. 1980.Plasma biochemistry in the horse during  3 - day event competition.  Equine Vet.  J. 1 2 , 1 3 2 -136 . SverkerLjunghall, Henrik Joborn, Lars Benson, Bengt Fellstrom, Leif Wide & Goran Akerstrom. 1984. Effects of physical exercise on serum calcium and parathyroid hormone.  European Journal of Clinical Investigation 14, 469-473.               
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ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติทเีกยีวข้องกับโรคแท้งติดต่อของเกษตรกรผู้เลียงแพะในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย Knowledge, Attitudes and Practices Relating to Brucellosis among Goat Farmer s in Upper  Southern Thailand  ภรณ์ทิพย ์ทองมณี1* มรกต แสงรุ่ง1 โฆษิต อารีกิจ1 ธีระวทิย ์จนัทร์ทิพย1์ Porntip Thongmanee1* , Morakot Saengrung 1, Kosit Areekit 1 and Dhiravit Chantip1  บทคัดย่อ   โรคแทง้ติดต่อ เป็นโรคติดต่อระหวา่งสัตวแ์ละคน เกิดจากเชือแบคทีเรียบรูเซลลา ซึงการป้องกนั และควบคุมโรคแทง้ติดต่อทีมีประสิทธิภาพนนัขึนอยูก่บั ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัของชุมชน การศึกษาครังนีมีจุดมุ่งหมายเพือ ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติทีเกียวขอ้งกับการเกิดโรคแทง้ติดต่อของเกษตรกรผูเ้ลียงแพะพืนทีภาคใตต้อนบนของประเทศไทย โดยใชก้ารสัมภาษณ์เกษตรกร จาํนวน  ราย เป็นเพศชายร้อยละ  อายอุยูใ่นช่วง -  ปี ร้อยละ  และร้อยละ  ดาํเนินกิจการมามากกวา่  ปี  ร้อยละ  รู้จกัโรคแทง้ติดต่อ ร้อยละ  ทราบวา่โรคแทง้ติดต่อสามารถติดต่อจากสัตวสู่์คนได ้ร้อยละ  ไม่ทราบอาการของคนทีป่วยเป็นโรคแทง้ติดต่อ ส่วนทศันคติทีมีต่อโรคแทง้ติดต่อพบว่ายงัคงมีความตอ้งการขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัโรคแทง้ติดต่อร้อยละ  และร้อยละ  คิดวา่ตนเองและครอบครัวไม่มีความเสียงต่อการไดรั้บเชือ ในส่วนการปฏิบติั พบวา่มีการสวมถุงมือในระหวา่งการช่วยคลอดร้อยละ  ร้อยละ  ไม่มีการตรวจสุขภาพสัตวใ์หม่ก่อนนาํเขา้ฝูง ร้อยละ  มีคอกกกัสัตวก่์อนนาํเขา้ฝูง ร้อยละ  เมือแพะในฟาร์มป่วยทาํการรักษาแพะป่วยด้วยตนเอง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ผูเ้ลียงแพะตอ้งการขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัโรคแทง้ติดต่อโดยยงัขาดความรู้ในส่วนอาการในคนทีป่วย รวมถึงทศันคติ และการปฏิบติัทีมีผลต่อความเสียงในการไดรั้บเชือเขา้ไป เช่น ไม่สวมถุงมือในการช่วยคลอด การไม่ตรวจสุขภาพสตัวก่์อนเขา้ฝูง ทงันีหน่วยงานทีเกียวขอ้งจาํเป็นตอ้งออกมาใหค้วามรู้และสนบัสนุนการปฏิบติัทีดีในการป้องกนัการติดโรคแทง้ติดต่อจากแพะสู่คน      คาํสําคญั : ความรู้, ทศันคติ, การปฏิบตัิ, โรคแทง้ติดต่อ           
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ABSTRACT   Brucellosis is a zoonotic infection caused by the bacterial genus Brucella. Effective prevention and control of brucellosis depends on knowledge, attitude and practices of the community. This study aimed to assess the knowledge, attitudes and practices related to brucellosis among goat farmers in upper Southern Thailand. The study calculated with Epi info 7 and used Microsoft excel for sampling and a structured questionnaire was administered using a face-to-face interview to farmers. A total of 89 pastoralists were interviewed of which 84% were male; age between 40-49 years old at 42% and farm more than 5 years at 39%. In knowledge, the majority 80 of farmers had heard of brucellosis. 75% of farmers knew that brucellosis is zoonosis and farmers were not know signs of brucellosis in human at 73%. In attitude, 89% of farmers wanted more information about brucellosis, 72% thought no risk infected. In practice, 53% used glove for goat parturition. 42% did not check brucellosis before taken goat into herd. 56% had quarantine house. The farmer treated goat its sick by themselves at 79%. This study demonstrated farmers were not know signs of brucellosis in human including to attitude and practice had risk to infected brucellosis such as did not use glove for help goat parturition, did not check brucellosis before taken goat into herd. Therefore, constitution need given more information about protected disease from goat.  Keyword: Knowledge, Attitudes, Practices, Brucellosis                 1 สาขาสตัวแพทย.์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอทุ่งใหญ ่จงัหวดันครศรีธรรมราช 80240 1 Department of veterinary, Faculty of Veterinary Science, Rajamangala University of Technology Srivijaya , Thung yai Sub-district, Thung yai District, Nakhon Si Thammarat 80240, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Puy_vet72@hotmail.com 
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บทนํา โรคแท้งติดต่อ เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เกิดจากเชือแบคทีเรีย ชือบรูเซลลา (Brucella spp.) ทีมีหลากหลายสายพนัธุ์โดยจะมีความจาํเพาะในสัตวแ์ต่ละชนิด เช่น B. abortus พบมากในโค กระบือ B. suis พบในสุกร ในขณะที B. canis จะพบในสุนัข และ B. melitensis พบในแพะ แกะ โดยเป็นสายพนัธุ์ทีสามารถก่อโรครุนแรงในคน อยา่งไรก็ตามสายพนัธุ์ทีพบจาํเพาะในสัตวแ์ต่ละชนิดอาจติดต่อไปยงัสัตวช์นิดอืนๆได ้โดยทวัไปเชือชนิดนีสามารถติดต่อผา่นการกิน การสัมผสักบัสารคดัหลงัเป็นหลกั (มนยา, ) ดงันนัผูที้ทาํงานใกลชิ้ดเกียวขอ้งหรือสมัผสักบัสัตวที์เป็นโรค เช่น เกษตรกรทีเลียงหรือดูแลสัตว ์สัตวแพทย ์สัตวบาล ผูที้ทาํงานในห้องปฏิบติัการ ผูค้า้  สัตว ์และผูที้นิยมรับประทานผลิตภณัฑจ์ากสตัวที์ไม่ผา่นการปรุงใหสุ้ก ถือเป็นประชากรกลุ่มเสียงทีสามารถติดเชือชนิดนีได ้(สาํนกัระบาดวทิยา, 2556) ในประเทศไทย จากรายงานการเฝ้าระวงัโรคประจาํปี  ของสาํนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบผูป่้วยดว้ยโรคนีจาํนวน  รายในพืนทีจงัหวดัราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ระยอง และประจวบคีรีขนัธ์ โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เนืองจากในพืนทีจงัหวดัขา้งตน้ เป็นจงัหวดัทีมีการเลียงแพะ ทงัแพะเนือ และแพะนม จาํนวนมาก จากนโยบายการส่งเสริมการเลียงแพะของรัฐบาลเพอืส่งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารฮาลาล เพอืการส่งออก ส่งผลให้มีเกษตรกรรายใหม่สนใจเลียงแพะมากขึน โดยส่วนมากโรคนีจะมกัพบในผูเ้ลียงหรือเจา้ของฟาร์มแพะ ซึงมีการสัมผสักบัสารคดัหลงัจากแพะโดยเฉพาะการลว้งรก ทาํคลอด รีดนม หรือชาํแหละแพะโดยไม่ไดส้วมอุปกรณ์ป้องกนั ทาํให้มีโอกาสสูงทีจะเกิดการติดเชือระหวา่งการทาํงาน รวมทงัโรคนีเป็นโรคทีมีระยะฟักตวัของโรคทีนาน -  เดือน และแสดงอาการทางคลินิกทีไม่มีความจาํเพาะจึงทาํใหย้ากแก่การวินิจฉัยโรคทงัในคนและสตัว ์ดงันนัการแนะนาํใหค้วามรู้เกียวกบัโรคนี รวมถึงวิธีการป้องตนเองในขณะเลียงแพะแก่เกษตรกรผูเ้ลียงแพะจึงมีความสาํคญัอยา่งยงิโดยเฉพาะแก่เกษตรกรรายใหม่ (สาํนกัระบาดวิทยา, 2556; พรศกัดิ, 2555; ศศิธร, 2551)  วธิีดําเนินการวิจัย พืนททีทีาํการศึกษา  พนืทีภาคใตต้อนบนของประเทศไทย ประกอบไปดว้ย  จงัหวดัโดยแบ่งตามพืนทีของปศุสตัวเ์ขต ไดแ้ก่ จงัหวดัชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี กระบี พงังา ภเูก็ต ตรัง และพทัลุง จากขอ้มูลของกรมปศุสตัวพ์บวา่มีเกษตรกรผูเ้ลียงแพะทงัหมด ,  ราย มีแพะจาํนวน ,  ตวั ซึงในพนืทีนีเป็นพนืทีทีมีการเลียงแพะโดยเกษตรกรส่วนใหญเ่ริมมีความสนใจในการทาํอาชีพนีเพิมมากขึน (ตารางที  ) ตารางท ี  จาํนวนแพะแยกตามกลุ่มรัฐวสิาหกิจของแต่ละจงัหวดัในพืนทีภาคใตต้อนบน ชมรม จาํนวนสมาชิก แพะเนือ (ตวั) ระดบัจงัหวดั กลุ่ม ราย รวม พอ่พนัธ์ุ แม่พนัธุ ์ อืนๆ ชมรมผูเ้ลียงแพะจงัหวดัภูเก็ต 5 57 996 50 568 378 ชมรมผูเ้ลียงแพะจงัหวดักระบี 18 313 4,609 246 2,586 1,777 ชมรมผูเ้ลียงแพะจงัหวดันครศรีธรรมราช 35 458 12,333 528 5,975 5,830 ชมรมผูเ้ลียงแพะจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 4 71 705 48 441 216 ชมรมผูเ้ลียงแพะจงัหวดัชุมพร 4 72 2,459 92 1,263 1,104 ชมรมผูเ้ลียงแพะจงัหวดัระนอง 7 108 1,950 143 1,295 512 ชมรมผูเ้ลียงแพะจงัหวดัพงังา 8 142 2,007 132 1,105 770 
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ชมรมผูเ้ลียงแพะจงัหวดัตรัง 6 66 1,395 62 791 542 ชมรมผูเ้ลียงแพะจงัหวดัพทัลุง 10 187 6,185 268 2,774 3,143 รวม 97 1,474 32,639 1,569 16,798 14,272  วธิีการศึกษาและการสุ่มตวัอย่าง  ทาํการศึกษาแบบภาคตดัขวาง (cross-sectional study) โดยทาํการคาํนวณขนาดตวัอยา่งดว้ยโปรแกรม Epi-Info 7 โดยใชค้วามชุกที % โดยเป็นความชุกของโรคแทง้ติดต่อ ทางซีรัมวิทยาในพืนทีภาคใตข้องพรทิพยแ์ละอรรถพร ( ) และใชช่้วงความเชือมนัที % ไดจ้าํนวนตวัอยา่งเท่ากบั   ฟาร์ม (ภาพที 2) จากนนัทาํการสุ่มเลือกฟาร์มโดยวิธี simple random sampling ตามรายชือฟาร์มเกษตรกรในพืนทีภาคใตต้อนบน (สํานักงานปศุสัตวเ์ขต , ขอ้มูลไม่ไดต้ีพิมพ)์ โดยกาํหนดนิยามของกลุ่มประชากรทีทาํการศึกษา คือ เกษตรกรผูเ้ลียงแพะทีมีอายตุงัแต่  ปีขึนไปทีมีฟาร์มอยูใ่นพนืทีภาคใต้ตอนบน และมีประวตัิการเลียงแพะมาอยา่งนอ้ย  เดือน  

 ภาพท ี2 จาํนวนตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาจากการคาํนวณจากโปรแกรม Epi-Info7 วธิีการเก็บข้อมูล  ทาํการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถามกึงโครงสร้าง (semi-structure questionnaire) โดยขอ้มูลในแบบสอบถามเกียวขอ้งกบัลกัษณะทวัไปของฟาร์ม ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตนของผูเ้ลียงแพะทีเกียวขอ้งกบัโรคแทง้ติดต่อ โดยแบบสอบถามจะถูกจัดทาํขึนโดยทีมวิจยั และทาํการทดสอบการทาํแบบสอบถามก่อนนาํไปใชเ้พือปรับปรุงคาํถามใหมี้ความชดัเจนยงิขึน โดยคาํถามในแบบสอบถามจะเป็นคาํถามปลายเปิดและปิดหรือเป็นคาํถามทีมีคาํตอบใหเ้ลือก โดยทีมผูวิ้จยัจะทาํการสมัภาษณ์ดว้ยตนเองในระหวา่งเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือน ธนัวาคม พ.ศ.  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ ขอ้มูลจากแบบสอบถามจะถูกบนัทึกโดยใช ้Microsoft Excel  และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Epi-Info  และ Microsoft Excel   ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาคาํนวณผลเป็นร้อยละ ค่าเฉลีย เกียวกบัลกัษณะทวัไปของฟาร์ม ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตนของผูเ้ลียงแพะทีเกียวขอ้งกบัโรคแทง้ติดต่อ     
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ผลและวจิารณ์ผล ข้อมูลทวัไป  ผลการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบสอบถามเกียวขอ้งกบัลกัษณะทวัไปของฟาร์ม ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตนของผูเ้ลียงแพะทีเกียวขอ้งกบัโรคแทง้ติดต่อ จาํนวน 89 ราย เป็นเพศชายร้อยละ 84 เพศหญิง ร้อยละ 16  อายขุองเกษตรกรอยู่ในช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 42 เป็นเจา้ของฟาร์ม ร้อยละ 96 และคนเลียงร้อยละ 4 การศึกษาของเกษตรกรผูเ้ลียงแพะ ร้อยละ 20 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 39 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 8 จบการศึกษาระดบัอนุปริญญา และร้อยละ 32 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี เกษตรกรร้อยละ 93 เลียงแพะเป็นอาชีพเสริม มีเพียงร้อยละ 7 ทีเลียงเป็นอาชีพหลกั ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการ ร้อยละ 25 ดาํเนินกิจการมา 1-2 ปี ร้อยละ 29 ดาํเนินกิจการมา 2-4 ปี ร้อยละ 7 ดาํเนินกิจการมา 4-5ปี และร้อยละ 39 ดาํเนินกิจการมามากกวา่ 5 ปี วตัถุประสงคใ์นการเลียง ร้อยละ 67 เลียงเพือขุนขายเพียงอยา่งเดียว ร้อยละ 7 เลียงเพอืขายสายพนัธ์ุอยา่งเดียว และร้อยละ 25 เลียงเพอืขายสายพนัธ์ุและขนุขาย (ตารางที 2) ตารางท ี2 ขอ้มูลทวัไปของเกษตรกรผูเ้ลียงแพะ จาํนวน 89 ราย ขอ้มูลทวัไป ร้อยละ (%)  ขอ้มูลทวัไป ร้อยละ (%)      เพศ        ระดบัการศึกษา            ชาย 84            ปริญญาตรี 32           หญิง 16            อนุปริญญา 8      อาย ุ(ปี)             มธัยมศึกษา 39           15-29 7            ประถมศึกษา 20           30-39 12       อาชีพการเลียงแพะ            40-49 42            อาชีพหลกั 7           50-59 25            อาชีพเสริม 93        ≥60 15       วตัถุประสงคก์ารเลียง       ตาํแหน่งผูใ้หส้ัมภาษณ์             ขนุขาย 67           เจา้ของฟาร์ม 96            ขายสายพนัธ์ุ 7           คนเลียง 4            ขายสายพนัธุ์และขนุขาย 25  ความรู้ ความเข้าใจ และทศันคตเิกียวกับโรคแท้งตดิต่อ  เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัโรคแทง้ติดต่อ ในแพะอยูใ่นระดบัดี แต่ยงัมีความรู้ความเขา้ใจบา้งเรืองทีเกษตรกรยงัไม่ทราบ หรือมีความเขา้ใจผิดอยู ่(ตารางที 3)ไดแ้ก่ ร้อยละ 72 ไม่ทราบวา่โรคแทง้ติดต่อ สามารถติดต่อไดใ้นสตัวเ์ลียงลูกดว้ยนมทุกชนิด ร้อยละ 66 และ 67 ไม่ทราบวา่คน และสตัวที์ป่วยดว้ยโรคแทง้ติดต่อ สามารถรักษาใหห้ายไดต้ามลาํดบั และทีสาํคญัร้อยละ 73 ไม่ทราบอาการของโรคแทง้ติดต่อ ในคน   การทีเกษตรกรไม่ทราบวา่โรคแทง้ติดต่อ สามารถติดต่อไดใ้นสตัวเ์ลียงลูกดว้ยนมทุกชนิดเนืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาและประถมศึกษาจึงยงัมีความรู้เกียวกบัการเกิดโรคแทง้ติดต่อ ในสัตวช์นิดอืนๆทีเกษตรกรไม่คุน้เคย ส่วนการทีเกษตรกรไม่ทราบวา่โรคแทง้ติดต่อ สามารถรักษาใหห้ายได ้อาจเพราะหากเกิดโรคขึนในสตัว์จะมีการแนะนาํใหค้ดัทิง เนืองจากการรักษาในสตัวจ์ะไม่คุม้ค่าในแง่ของเศรษฐกิจ และการเก็บสตัวที์เกิดโรคไวจ้ะทาํใหเ้กิดการแพร่เชือไปยงัตวัอืนๆในฝงูได ้และการทีไม่ทราบอาการของโรคในคนอาจเนืองมาจากเกษตรกรยงัไม่ใหค้วามสาํคญักบัโรคนีในแง่ทีเป็นโรคติดสัตวสู่์คน และการเขา้ถึงขอ้มูลทางดา้นนีของเกษตรกรส่วนใหญ่ยงันอ้ยอยู่ซึงความรู้เกียวกบัการ
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ป้องกนัและอาการของโรคเป็นสิงสาํคญัทีจะช่วยใหเ้กษตรสามารถสังเกตอาการของตวัเอง และสามารถเขา้รับการรักษาได้ทนั เนืองจากเกษตรกรผูเ้ลียงสตัวเ์ป็นกลุ่มเสียงอนัดบัตน้ๆทีจะสามารถติดโรคแทง้ติดต่อ จากสตัวไ์ด ้จากการคลุกคลี สมัผสักบัสตัวอ์ยา่งใกลชิ้ด และขาดการป้องกนัตวัทีถูกตอ้ง ซึงเกษตรกรส่วนใหญ่คิดวา่ตนเองและสมาชิกในครอบครัวไม่มีความเสียงต่อการติดโรคถึงร้อยละ 72 จากการสอบถามเกษตรกรผูเ้ลียงแพะยงัมีความตอ้งการความรู้เกียวกบัโรคแทง้ติดต่อ ร้อยละ 89 ซึงแบ่งรูปแบบของการไดรั้บความรู้ ร้อยละ 53 ตอ้งการในรูปแบบหนงัสือ ร้อยละ 25 ตอ้งการให้มีหน่วยงานเขา้มาอบรมใหค้วามรู้ และร้อยละ 11 ตอ้งการใหมี้การนาํเสนอทางสือโทรทศัน์/วทิย ุ ตารางท ี3 ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัโรคแทง้ติดต่อ ของเกษตรกรผูเ้ลียงแพะ จาํนวน  ราย ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัโรคแทง้ติดต่อ ของเกษตรกร เขา้ใจถูกตอ้ง (%) ไม่ทราบ/เขา้ใจผดิ (%) รู้จกัโรคแทง้ติดต่อ 80 20 ทราบวา่โรคแทง้ติดต่อ สามารถติดต่อจากสตัวสู่์สัตวไ์ด ้ 74 26 ทราบวา่สตัวช์นิดใดบา้งทีสามารถติดเชือโรคแทง้ติดต่อได ้ 28 72 ทราบวา่โรคแทง้ติดต่อ สามารถติดต่อจากสตัวสู่์คนได ้ 75 25 ทราบอาการของโรคแทง้ติดต่อ ในแพะ 67 33 ทราบอาการของโรคแทง้ติดต่อ ในคน 27 73 ทราบวธีิการติดต่อของโรคแทง้ติดต่อ 72 28 ทราบวา่ในสตัวที์ป่วยเป็นโรคแทง้ติดต่อสามารถรักษาใหห้ายได ้ 33 67 ทราบวา่ในคนทีป่วยเป็นโรคแทง้ติดต่อสามารถรักษาใหห้ายได ้ 34 66  การปฏิบัตตินเกียวกับการป้องกันโรคแท้งตดิต่อ  เกษตรกรมีการปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคแท้งติดต่อ ทีถูกตอ้งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ร้อยละ 56 มีการกกัโรคก่อนนาํแพะใหม่เขา้มาในฝงู ร้อยละ 58 มีการตรวจสุขภาพแพะก่อนนาํเขา้ฝงู ร้อยละ 47 ตรวจโรคแทง้ติดต่อ ก่อนนาํมาผสมภายในฟาร์ม เนืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีความเชือถือในฟาร์มตน้ทางทีไปซือแพะมาวา่เป็นฟาร์มปลอดโรคระดบั เอ หรือ บี แลว้ จึงไม่ทาํการตรวจโรคซาํเมือนาํมาเขา้ฝูงของตน ส่วนการสวมถุงมือขณะช่วยคลอดแพะ และลา้งมือหลงัการสัมผสักบัแพะ ร้อยละ 53 ซึงเกษตรกรส่วนใหญ่จะทาํการรักษาแพะป่วยดว้ยตวัเองหรือสอบถามจากเกษตรกรคนอืนๆถึง  ร้อยละ 79 มีเพียง ร้อยละ 21 ทีมีการตามสตัวแพทยห์รือเจา้หนา้ทีปศุสัตวเ์ขา้มาดูแลรักษา จากการพดูคุยกบัเกษตรกรส่วนใหญ่ทีทาํการรักษากนัเองเนืองจากอยากพึงพาตวัเอง ไม่อยากรบกวนเจา้หนา้ที และคิดวา่สามารถรักษากนัเองไดโ้ดยถามจากคนทีมีประสบการณ์จากฟาร์มอืนๆ ทีเคยปวดอาการคลา้ยๆ กนั ซึงอาจจะไม่ไดป้วดโดยสาเหตุเดียวกนัก็ได ้การทาํเช่นนีอาจทาํให้เกิดการดือยาของเชือได ้ และรักษาไดไ้ม่ตรงกบัโรคทีสัตวเ์ป็น และเมือแพะเสียชีวติ ร้อยละ 67 มีการป้องกนัตวัเองระหวา่งกาํจดัซากแพะทีตาย และ ร้อยละ 78 มีการจดัการกาํจกัซากแพะไดถู้กตอ้งโดยการขุดหลุมฝังและใชปู้นขาวโรยด้านบน (ตารางที 4)  การให้ความรู้เกียวกับโรคแท้งติดต่อ ซึงเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตวแ์ละคนทีสําคญัของเกษตรกรถือว่าเป็นประเด็นทีสาํคญัในการช่วยลดการเกิดโรคดงักล่าวภายในพืนทีได ้(Kang’ethe, 2007) เนืองจากในการป้องกนัและควบคุมโรคทีมีประสิทธิภาพนนั สิงทีสาํคญัคือการมีความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และการปฏิบตัิตนทีถูกตอ้งทีเกียวขอ้งกบัโรคแทง้ติดต่อ เพือใชใ้นการปรับปรุงขอ้มูลและมาตรการต่างๆในการป้องกนั และควบคุมการเกิดโรคภายในฟาร์มของเกษตรกรให้มีประสิทธิผล และเป็นส่วนทีได้เปรียบหากกลุ่มเกษตรกรในแต่ละชุมชนตระหนักถึงความรู้และวิธีการปฏิบัติต่างๆทีเกียวขอ้งกบัโรคแทง้ติดต่อ ทีถูกตอ้งซึงจะช่วยให้เกิดการป้องกนัและควบคุมการโรคไดดี้ยงิขึน (Smith, 2012) 
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ตารางท ี4 การปฏิบติัตนเกียวกบัการป้องกนัโรคแทง้ติดต่อ ของเกษตรกรผูเ้ลียงแพะ จาํนวน 89 ราย การปฏิบติัตนเกียวกบัการป้องกนัโรคแทง้ติดต่อ ของเกษตรกร ปฏิบตัิถูกตอ้ง  (%) ปฏิบตัิไม่ถูกตอ้ง/เขา้ใจผิด (%) การกกัโรคก่อนนาํแพะเขา้ฝงู 56 44 การตรวจสุขภาพแพะก่อนนาํเขา้ฝงู 58 42 การตรวจโรคพอ่พนัธ์ุก่อนนาํมาผสม 47 53 การช่วยคลอดแพะภายในฟาร์ม 53 47 การดูแลรักษาสตัวป่์วยภายในฟาร์ม 21 79 การจดัการกบัแพะทีเสียชีวติ 78 22 การป้องกนัตวัเองระหวา่งจดัการซากแพะทีตาย 67 33  สรุปผลการวจิัย  การสมัภาษณ์แบบสอบถามเกียวขอ้งกบัลกัษณะทวัไปของฟาร์ม ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตนของผูเ้ลียงแพะ พนืทีภาคใตต้อนบน ทีเกียวขอ้งกบัโรคแทง้ติดต่อ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัโรคแทง้ติดต่อ ในแพะอยู่ในระดบัดี แต่ความรู้ทางดา้นอาการของโรคและการติดต่อในสัตวช์นิดอืนยงันอ้ยอยู ่ส่วนดา้นการปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคแทง้ติดต่อ ยงัมีการปฏิบติัทีไม่ถูกตอ้งอยู่  เช่น ไม่มีการสวมถุงมือขณะช่วยคลอดแพะ ไม่มีการตรวจหรือการกกัโรคก่อนนําแพะเขา้ฟาร์มและส่วนใหญ่มีการรักษาแพะป่วยด้วยตนเองซึงจากการศึกษาเกษตรกรยงัมีความตอ้งการขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัโรคแทง้ติดต่อ ดงันนั การให้ความรู้แก่เกษตรกร การปรับทศัคติ และการปฏิบติัตนของผูเ้ลียงแพะเป็นสิงสาํคญัในการควบคุม และป้องกนัโรคแทง้ติดต่อ ใหไ้ดผ้ลดียงิขึน  กิตติกรรมประกาศ  รายงานการวิจยันีไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยัจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั งบประมาณเงินรายได ้ประจาํปี พ.ศ.2559 ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณบุคคลต่างๆทีเกียวขอ้ง ดังนี น.สพ.มรกต  แสงรุ่ง และน.สพ.โฆษิต  อารีกิจ ทีช่วยเหลือในดา้นการสัมภาษณ์แบบสอบถามกบัเกษตรกร ขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการตอบแบบสอบถามในงานวจิยัครังนี  ขอขอบคุณคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัทีอนุเคราะห์รถทีใชใ้นการเดินทาง จนงานวิจยัประสบผลสาํเร็จ  เอกสารอ้างองิ มนยา เอกทตัร์. 2557. โรคบรูเซลโลสิสและการชนัสูตรในประเทศไทย. สถาบนัสุขภาพสตัว ์แห่งชาติ กรมปศุสตัว.์                  หนา้ พรทิพย ์ชูเมฆและอรรถพร จีนพนัธ์. . การศึกษาทางซีรัมวิทยาของโรคบรูเซลโลสิสและเมลิออยโดสิสในแพะทีเลียง ในภาคใต้ของประเทศไทย. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที : สาขาสัตว์,            สาขาสตัวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, กรุงเทพ. -  pp. พรศกัดิ ประสมทอง. . รายงานการสอบสวนโรคบรูเซลโลสิส ตาํบลบ่อพลอย อาํเภอบ่อพลอย จังหวดักาญจนบุรี  ภายใตแ้นวคิดสุขภาพหนึงเดียว ปี พ.ศ. . สาํนกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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สํานักงานปศุสัตว์เขต . รายงานข้อมูลผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าการพัฒนาและขับเคลือนเครือข่าย เกษตรกรผูเ้ลียงแพะของพืนทีและขอ้มูลพนืฐานการผลิตแพะ ประจาํปีงบประมาณ  สาํนักงานปศุสัตวเ์ขต .  ขอ้มูลยงัไม่ตีพิมพ.์ สํานักระบาดวิทยา. . สรุปรายงานการเฝ้าระวงัโรคประจาํปี . สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข.  หนา้ สํานักระบาดวิทยา. . สรุปรายงานการเฝ้าระวงัโรคประจาํปี . สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข.  หนา้ สถาบนัสุขภาพสตัวแ์ห่งชาติ. . รายงานประจาํปี .  สถาบนัสุขภาพสตัวแ์ห่งชาติ กรมปศุสตัว.์  หนา้ ศศิธร ติคาํรัมย.์ . รายงานการสอบสวนและควบคุมโรคบรูเซลโลสิส จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.  . สาํนกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. Hoover D, Friedlander A. 1 9 9 7 .  Brucellosis. In: Zajtchuk R, editor. Textbook of Military Medicine: Medical Aspects of  Chemical and Biological Warfare. Washington, DC: US Department of the Army, Surgeon General, and the  Borden Institute. p. 513-21. Kand’ethe EK. 2007. Potential of urban agriculture: Benefits and risk. East Afr Med J 84: 45-47. Kang’ethe EK, Ekuttan CE, Kimani VN, KiraguMW. 2007. Investigations into the prevalence of bovine  brucellosis and  the risk factors that predispose humans to infection among urban  dairy and non-dairy farming households in  Dagoretti Division, Nairobi, Kenya. East Afr  Med J 84: 96–100. Lindahl E, Sattorov N, Boqvist S, Magnusson U. 2 0 1 5 .  A Study of Knowledge, Attitudes and Practices Relating to  Brucellosis among Small-Scale Dairy Farmers in an Urban and Peri-Urban Area of Tajikistan. PLoS ONE  10(2): e0117318. doi:10.1371/journal.pone.0117318 Smith HL. 2012. Control and prevention of brucellosis in small ruminant; time for action. Vet Rec 170: 97-98. World Health Organization (WHO). 2 0 1 4 .  Neglected zoonotic diseases. Available: www.who. int/neglected _diseases/zoonoses/zoonoses/en/.  World Health Organization (WHO). 2006. Brucellosis in humans and animals. 89 pp.             
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การสํารวจส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์เนือไก่ ในตลาดสดอาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน A Survey of Market Shares on Chicken Meat Products’ s Seller    in Nan Market, Nan Province  สุธาทิพย ์ไชยวงศ1์* จิรพรรณ ตรีเพช็ร2 และ ประมวล เติมสมบติัถาวร1 Suthathip Chaiwong1* Jirapan Triphet2 and Pramual Termsombatthaworn1  บทคัดย่อ   การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภณัฑ์เนือไก่ในตลาดสด เขตอาํเภอเมือง จังหวดัน่าน ถึงเหตุผลในการเลือกซือผลิตภณัฑ์เนือไก่ของกลุ่มผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ์เนือไก่ โดยใชก้ารสํารวจโดยมีแบบสํารวจให้กลุ่มผูจ้าํหน่ายไดเ้ลือกตอบให้ตรงตามความเป็นจริงเกียวกบัสภาพการจดัซือและจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นปัจจุบนั ทาํการศึกษาจากตลาดสดจาํนวน 13 แห่งในเขตอาํเภอเมืองน่าน โดยมีกลุ่มประชากรคือผูค้า้ผลิตภณัฑเ์นือไก่ทงัไก่สดและไก่แปรรูปในตลาดสด จาํนวน 37 ราย โดยใชแ้บบสอบถาม ซึงประกอบไปดว้ยขอ้มูล 3 ส่วนไดแ้ก่ ขอ้มูลทวัไป ขอ้มูลของผลิตภณัฑที์ซือมาจาํหน่าย และขอ้มูลของผลิตภณัฑที์จาํหน่าย นาํคาํตอบทีไดม้าตรวจสอบแลว้พบวา่ ผูค้า้เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62 ส่วนมากมีอายรุะหวา่ง 30-40 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นชนัประถมศึกษา และมีระยะเวลาของการประกอบอาชีพมานานกว่า 10 ปี ซึงมกัจะซือผลิตภณัฑ์ไก่สด (ไก่กระทง ร้อยละ 43) มาทาํการแปรรูปเอง โดยเลือกซือทงัไก่สดทงัตวัและชินส่วนไก่สดเพือมาจาํหน่าย และมีแหล่งซือประจาํจากร้านคา้ขายส่งภายในจงัหวดั (ร้อยละ 43) ซึงร้านคา้เหล่านี ไม่มีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย (ร้อยละ 89) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ทีจาํหน่าย ร้อยละ 49 จําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เนือไก่                ประเภทตม้ โดยแยกขายเป็นชินส่วน โดยจะใชก้ลยทุธ์ ไดแ้ก่ การลดราคา การพูดจา และการเพิมปริมาณ เป็นเทคนิคการส่งเสริมการขาย  คาํสําคญั : ส่วนแบ่งการตลาด, ผลิตภณัฑเ์นือไก่    
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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                    สาขาสตัวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ตาํบลฝายแกว้  อาํเภอภูเพยีง จงัหวดัน่าน 55000 1 Department of Animal Science and Fishery, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Phi Keao, Phu-Phiang , Nan 55000, Thailand  นกัศึกษา สาขาสัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา น่าน ตาํบลฝายแกว้  อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน 55000 2 Undergraduate student, Department of Animal Science and Fishery, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Phi Keao, Phu-Phiang , Nan 55000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : suthathip.ch.st@gmail.com 
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บทนํา  เนือไก่ เป็นผลิตภณัฑ์จากเนือสัตว ์ถือเป็นหนึงในอาหาร  หมู่ ทีมนุษยนิ์ยมใชบ้ริโภคมาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เนืองจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีรสชาติดี โคเลสเตอรอลตาํ และราคาไม่แพง สามารถนาํไปปรุงเป็นเมนูอาหารไดห้ลากหลายชนิด สําหรับการบริโภคไก่ภายในประเทศนนั นอกเหนือจากไก่เนือ (ไก่กระทง) แลว้ในตลาดชุมชนทัวประเทศยงัมีการบริโภคไก่พนัธุ์อืนๆ ไดแ้ก่ ไก่พืนเมือง, ไก่ลูกผสมพืนเมือง, ไก่ซี หรือไก่โตง้ หรือไก่ไข่เพศผู ้(ดรุณี และคณะ, ) ตงัแต่ช่วงปี พ.ศ.  เป็นตน้มา จงัหวดัน่านไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเทียว และมีการขยายตวัของเศรษฐกิจเพิมสูงขึน ตามรายงานประมาณการเศรษฐกิจจงัหวดัน่านวา่ปัจจยัสนบัสนุนเศรษฐกิจของจงัหวดัน่านปี พ.ศ.  -  ขอ้หนึงคือการเปิดของหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ ่ทาํใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกในการเลือกซือสินคา้ต่างๆ มากขึนทาํใหร้้านคา้ปลีก-ค่าส่งรายยอ่ยมีการแข่งขนักนัมากขึน (สาํนกังานคลงัจงัหวดัน่าน, ) แต่ก็ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกในการเลือกสินคา้ต่างๆ มากขึนเช่นเดียวกนั ซึงผลิตภณัฑเ์นือไก่ ก็เป็นหนึงในผลิตภณัฑที์น่าสนใจ ทีผูค้า้รายใหญ่และรายยอ่ยจากหลากหลายแหล่งผลิตใหค้วามสนใจและเลือกซือสินคา้ดงักล่าว จนเกิดการแข่งขนัทางดา้นราคาของผลิตภณัฑ ์ทงัจากหา้งสรรพสินคา้ ร้านขายส่ง ตลาดสด หรือแมแ้ต่ผลิตภณัฑเ์นือไก่ทีชาํแหละเองหนา้ฟาร์ม ดงันนัการศึกษาถึงกาํลงัการซือ ส่วนแบ่งการตลาด และเหตุผลในการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑเ์นือไก่ทีกลุ่มตวัอยา่งพอ่คา้-แม่คา้ในเขตอาํเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน เลือกซือเพือนาํไปแปรรูปและจาํหน่าย จึงเป็นวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยัในครังนี  วธิีดําเนินการวิจัย 1. วธิีการศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม  โดยการออกแบบสอบถามเป็นเครืองมือในการสัมภาษณ์พ่อคา้-แม่คา้ ผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่  ทีจาํหน่ายในตลาดสด เขตอาํเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน แบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ประเภทของผลิตภณัฑที์ซือมาจาํหน่าย และประเภทของผลิตภณัฑที์จาํหน่าย   กลุ่มตัวอย่าง  เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive  sampling) โดยพิจารณาเลือกจากกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ ทีจาํหน่ายผลิตภณัฑ์จากเนือไก่ ทีจาํหน่ายในตลาดสด จาํนวน 13 แห่ง ในเขตอาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน รวมทงัสิน            37 ราย วเิคราะห์ขอ้มูลโดยนาํขอ้มูลทีไดแ้จกแจงเป็นค่าความถีของขอ้มูล แลว้หาค่าเฉลีย และร้อยละ  พืนททีศีึกษา  ตลาดสดในเขตอาํเภอเมืองน่าน จาํนวน 13 แห่ง แบ่งออกเป็น ตลาดขนาดใหญ่ จาํนวน 2 แห่ง ขนาดกลาง 4 แห่ง และขนาดเล็ก 7 แห่ง   ผลและวจิารณ์ผล ข้อมูลพืนฐาน  ขอ้มูลพืนฐานของผูต้อบแบบสํารวจ จากการสํารวจกลุ่มพ่อคา้แม่ค้าในตลาดสดเกียวกบัขอ้มูลพืนฐาน พบว่า ส่วนมากร้อยละ .  เป็นเพศหญิง และร้อยละ .  เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ ตงัแต่ -  ปี  -  ปี และ -  ปี ตามลาํดบั  การศึกษาสูงสุดอยู่ในช่วง ประถมศึกษาร้อยละ .  ปริญญาตรี ร้อยละ .   มธัยมศึกษาตอนปลายร้อยละ .  ระยะเวลาในการจาํหน่ายส่วนมาก จะจาํหน่ายมามากกว่า  ปีอยูถึ่งร้อยละ .    -  ปีร้อยละ  .   นอ้ยกว่า  ปีร้อยละ  .  ช่วงเวลาทีจาํหน่าย ส่วนมากร้อยละ .  จาํหน่ายเฉพาะช่วงเวลาเชา้ ร้อยละ .  จาํหน่ายเฉพาะช่วงเวลาเยน็ และร้อยละ .   จาํหน่ายตลอดทงัวนั ดงัแสดงในตารางที 1  
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ตารางท ี 1  ผลการสาํรวจขอ้มูลพนืฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  (จาํนวน 37  ราย) ขอ้มูลพนืฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ เพศ ชาย 14 37.84   หญิง 23 62.16 อาย ุ นอ้ยกวา่ 20 ปี 0 0.00   20-30 ปี 7 18.92   30-40 ปี 13 35.14   40-50 ปี 9 24.32   50-60 ปี 5 13.51   มากกวา่60 ปี 3 8.11 การศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา 19 51.35   มธัยมศึกษาตอนตน้ 4 10.81   มธัยมศึกษาตอนปลาย 5 13.51   ปริญญาตรี 9 24.32   สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0 ระยะเวลาทีจาํหน่าย นอ้ยกวา่ 5 ปี 5 13.51   5-10 ปี 14 37.84   มากกวา่ 10 ปี 18 48.65 ช่วงเวลาทีทาํการจาํหน่าย เชา้ 17 45.95   เยน็ 12 32.43   ตลอดทงัวนั 5 13.51   เชา้และเยน็ 3 8.11  ข้อมูลผลติภณัฑ์เนือไก่ทซืีอมาจําหน่าย จากการสํารวจขอ้มูลการซือสินคา้ของผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑ์เนือไก่มาจาํหน่าย ในเขตอาํเภอเมืองน่าน  พบว่าส่วนมากพ่อคา้และแม่คา้จะซือเป็นเนือไก่สด มาจาํหน่าย โดยมีทงัไก่สดทงัตวั ชินส่วนไก่สด และมีสัดส่วนของการซือทงัไก่สดและชินส่วนไก่สดมาแปรรูปเพือจาํหน่ายมากทีสุด (ร้อยละ . ) ในส่วนของสายพนัธุ์ไก่นนั พ่อคา้ และแม่คา้นิยมใชไ้ก่กระทงมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑเ์พือจาํหน่ายต่อมากทีสุด (ร้อยละ . ) และเป็นไก่สามสายและไก่พืนเมืองร้อยละ .  ใกลเ้คียงกบั อาํนวยและคณะ ( ) รายงานวา่ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ผูบ้ริโภคนิยมบริโภคไก่พืนเมือง ร้อยละ .  และไก่เนือ ร้อยละ .  ซึงแตกต่างจากการศึกษาของ สวสัดิ และคณะ ( ) ทีทาํการศึกษาตลาดของไก่พนืเมืองในจงัหวดัมหาสารคาม ซึงเป็นการซือขายกนัในหมู่บา้น พบวา่มีการเลียงเพอืบริโภคเอง แลว้ส่งไปขายตลาดใหญ่ในจงัหวดัและกรุงเทพ โดยมีลาํดบัความนิยมของการบริโภคเริมจากไก่พืนเมืองพนัธุ์แท ้ไก่ลูกผสม และไก่เนือโตเร็ว ตามลาํดบั ซึงอาจเป็นเพราะความแตกต่างของพืนทีในการสาํรวจ และรูปแบบการเลียงไก่พืนเมืองทีเป็นการเลียงแบบหลงับา้น พ่อคา้ทีจะซือตอ้งไปรวบรวมและหาซือไก่จากเกษตรกรในหมู่บา้นต่างๆ ทาํให้ไดไ้ก่ทีมีอายตุ่างๆ กนั มีสุขภาพไม่ได้มาตรฐาน (ดรุณี และคณะ, ) จึงทาํใหไ้ก่พืนเมืองหาซือยากกว่าไก่เนือ โดยเฉพาะตลาดในเขตเมือง  การตดัสินใจเลือก
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ซือไก่ของพอ่คา้แม่คา้ทีจาํหน่ายในตลาด ในเขตอาํเภอเมืองน่าน ส่วนมากจะเลือกซือจากร้านคา้ส่งในจงัหวดั (ร้อยละ . ) หา้งคา้ส่งในจงัหวดั (ร้อยละ . ) และรับมาจากโรงชาํแหละในจงัหวดั (ร้อยละ . ) ดงัแสดงในตารางที  ตารางท ี2  ผลการสาํรวจผลิตภณัฑเ์นือไก่ทีซือมาจาํหน่าย  ขอ้มูล ผลิตภณัฑเ์นือไก่ทีซือมาจาํหน่าย จาํนวน ร้อยละ ประเภททีซือมาจาํหน่าย ไก่สด 36 97.30   ชินส่วนไก่สด 1 2.70  ไก่สดทงัตวั  11 29.73   ชินส่วนไก่สด 12 32.43   ทงัไก่สดและชินส่วนไก่สด 13 35.14   อืนๆ 1 2.70 สายพนัธ์ุไก่ทีนาํมาจาํหน่าย ไก่กระทง 16 43.24   ไก่สามสาย 3 8.11   ไก่พนืเมือง 3 8.11   อืนๆ 4 10.81   ไก่กระทงและไก่สามสาย 1 2.70   ไก่กระทงและไก่พืนเมือง 6 16.22   ไก่สามสายและไก่พนืเมือง 4 10.81 วธีิเลือกซือไก่  มีร้านคา้ประจาํ 25 67.57 ใหบุ้คคลอืนไปซือให ้ 5 13.51 เลือกดว้ยตนเอง 7 8.92 ราคาการซือและปริมาณการซือต่อวนัโดยประมาณ   
1-10 กิโลกรัม 10 27.03 10-20 กิโลกรัม 14 37.84 มากกวา่ 20 กิโลกรัม 13 35.14 ปริมาณในการซือ     
ตาํสุด (กิโลกรัม) 4   สูงสุด (กิโลกรัม) 85   เฉลีย (กิโลกรัม/วนั) 65.7  ราคาในการซือ ตาํสุด  (บาท) 300     สูงสุด  (บาท) 7,500     เฉลีย (บาท/วนั)  2,183.30   ปริมาณการซือผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่เพือไปจาํหน่ายนนั พ่อคา้และแม่คา้ มีปริมาณการเลือกซือผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่อยูใ่นช่วง -  กิโลกรัมต่อวนั และมากกวา่  กิโลกรัมต่อวนั (ร้อยละ 37.84 และ .  ตามลาํดบั) โดยปริมาณการซือผลิตภณัฑเ์พือไปจาํหน่ายอยูที่  -  กิโลกรัมต่อวนั ราคาทีใชใ้นการซือผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่ต่อวนั อยู่ที  – 7,500 บาทต่อวนั เมือสอบถามถึงวิธีการในการส่งเสริมการขายของร้านคา้ เช่น ยินยอมให้ส่งคืนสินคา้หากพบปัญหากบัผลิตภณัฑใ์นจาํนวนมาก การลดราคาตามจาํนวนการซือ ซึงพ่อคา้แม่คา้ทีซือผลิตภณัฑเ์นือไก่เพือไปจาํหน่ายนนัส่วนใหญ่ไม่พบปัญหา
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จากการซือผลิตภณัฑ ์มีเพียงร้อยละ .  ทีพบปัญหาในการซือผลิตภณัฑ ์เช่น ปีกชาํ ปีกหกั เนือไก่ชาํ ผลิตภณัฑเ์นือไก่ไม่สด ซึงกลุ่มพอ่คา้แม่คา้เหล่านี เลือกวธีิการแกไ้ขปัญหาคือ ไม่นาํมาจาํหน่าย หรือส่งคืนใหก้บัร้านคา้ทีตนไดซื้อมาจาํหน่าย แหล่งการเลือกซือผลิตภณัฑเ์นือไก่ จากพ่อคา้แม่คา้ทีซือสินคา้จากร้านคา้ส่งในจงัหวดั ซึงส่วนใหญ่ (ร้อยละ . ) ระบุเป็นร้านเจห้ยงุ ผูศึ้กษาจึงไดท้าํการขอสอบถามขอ้มูล และสัมภาษณ์เกียวกบัเทคนิคการขายเพิมเติม พบวา่ ร้านคา้ส่งแห่งนีรับเนือไก่แช่เยน็มาจาก  3 บริษทัคือ บริษทัสหฟาร์ม จาํกดั บริษทัเบทาโกร จาํกดั และบริษทัเจริญโภคภณัฑ ์ โดยมีตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มานาํเสนอสินคา้และมาส่งสินคา้ในทุกๆวนั โดยมีสัดส่วนคละกนัไป นอกเหนือจากนนัทางร้านยงัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เนือสัตวแ์ปรรูปชนิดอืนๆ ของทงั  บริษทัร่วมด้วย ในส่วนของราคา มีราคากลางเท่ากับตลาดทวัไป และประสบการณ์ทางดา้นการขายมากกว่า 10  ปี ดงัจะเห็นวา่ร้านคา้ส่งในจงัหวดัมีการนาํเอาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (ศิริวรรณ และคณะ, ) มาใช้ร่วมเพือสนองความถึงพอใจของผูบ้ริโภค ทงัทางดา้นผลิตภณัฑ์ คือ  เลือกสินคา้ทีมาจาํหน่ายจากตวัแทนจาํหน่ายทีไดม้าตรฐานไดคุ้ณภาพ สินคา้ตอ้งอยู่ในสภาพสดใหม่ ก่อนถึงมือลูกคา้ ดา้นราคา สินคา้ทีจาํหน่ายมีราคากลางทีสามารถสูก้บัหลายๆ ยหี้อหลายๆ ร้านได ้ดา้นการส่งเสริมการตลาด เจา้ของร้าน และบุคลากรภายในร้านมีอธัยาศยัดีและมีนาํใจต่อลูกคา้ สมาํเสมอ เมือพบปัญหาเกียวกบัสินคา้ลูกคา้สามารถส่งคืนไดท้นัทีและสามารถเปลียนคืนสินคา้ไดใ้นกรณีทีพบสินคา้ทีไม่สดหรือมีปัญหาจาํนวนมาก และรวมทงัดา้นการจดัจาํหน่ายหรือสถานทีในการจาํหน่าย คือ ร้านคา้ส่งนีตงัอยูใ่นบริเวณตลาดสดขนาดใหญ่ ของตวัอาํเภอเมืองน่าน ทาํให้พ่อคา้แม่คา้ สามารถแวะเวียนเขา้มาเลือกซือผลิตภณัฑไ์ดพ้ร้อมๆ กบัการเลือกซือสินคา้ชนิดอืนๆ  ข้อมูลประเภทของผลิตภัณฑ์ทจีําหน่าย  การสาํรวจขอ้มูลประเภทของผลิตภณัฑที์จาํหน่ายของกลุ่มพ่อคา้แม่คา้ทีจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากเนือไก่ พบวา่ร้อยละ 73.68 เป็นร้านทีจาํหน่ายไก่สดและชินส่วนไก่สด ร้อยละ 26.32 จาํหน่ายเฉพาะเฉพาะไก่สดทงัตวั ในกลุ่มของพ่อคา้แม่คา้ทีจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทไก่ปรุงสุก จะจาํหน่ายในลกัษณะแยกชินส่วน มากถึงร้อยละ 84.21  ประเภทของการปรุง เรียงลาํดบัตามความถีของผลิตภณัฑที์จาํได ้ไดเ้ป็น ไก่ตม้ ไก่ทอด ไก่ทอดและไก่ตม้ ไก่ทอดและไก่ยา่ง ไก่ย่าง และอืนๆ (ร้อยละ 48.65, 35.14, 8.11, 2.70, 2.70  และ 2.70 ตามลาํดบั) และเมือสอบถามถึงความถีของผูบ้ริโภคในการเลือกซือผลิตภณัฑน์นัพบวา่ ประเภทชินส่วนไก่สด ผูบ้ริโภคนิยมอนัดบัการเลือกซือ น่องไก่ เครืองในไก่ และสะโพก มากเป็นอนัดบัที  รองลงมาไดแ้ก่ เนือหนา้อกไก่ ปีกไก่ โครงไก่ ตามลาํดบั ส่วนประเภทชินส่วนไก่ปรุงสุกนนั ผูบ้ริโภคนิยมเลือกซือ เครืองใน มากเป็นอนัดบัที  รองลงมาไดแ้ก่ เนือหนา้อก ปีก สะโพก โครงไก่ น่องไก่ และอืนๆ อนัไดแ้ก่ ส่วนของผิวหนงัไก่ คอไก่ ส่วนเทา้ไก่ ตามลาํดบั (ตารางที )  ซึงจากการศึกษาในครังนี ผูบ้ริโภคนิยมในการเลือกซือไก่ทีปรุงสุกแลว้เป็นชนิดไก่ตม้ เช่นเดียวกนักบั อาํนวย และคณะ ( ) ทีรายงานว่าชนิดของอาหารทีผูบ้ริโภคทีเป็นคนภาคเหนือตอนบน นิยมนาํไปปรุงเป็นอาหารหรือบริโภค ไดแ้ก่ แกง ยาํจินไก่ แกงอ่อม และนึง ตามลาํดบั ซึงลว้นเป็นอาหารประเภทตม้ แต่ขดัแยง้กบัผลการสาํรวจของ วไิลลกัษณ์ และ วรัิตน์ (2553) ทีทาํการสาํรวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเนือไก่ในเขตภาคกลางและภาคตะวนัตก ถึงชนิดของอาหารทีปรุงจากเนือไก่ (ร้อยละ . ) คืออาหารประเภททอด รองลงมา คือ การแกง ตม้ยาํ การยา่ง การอบ ซึงอาจเป็นเพราะพนืทีในการสาํรวจมีแตกต่างกนัตามภมิูภาค สภาพการใชชี้วติประจาํวนัของผูบ้ริโภค  ผู ้จาํหน่าย  และความตอ้งการของตลาด       



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   460 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ตารางท ี 3  อนัดบัการเลือกซือชินส่วนไก่สดและไก่ปรุงสุกทีเป็นทีนิยมของผูบ้ริโภค อนัดบัการเลือกซือ ชินส่วนไก่สด ชินส่วนไก่ปรุงสุก 1 น่องไก่ เครืองในไก่ และสะโพก เครืองใน 2 เนือหนา้อกไก่ เนือหนา้อก 3 ปีกไก่ ปีก และ สะโพก 4 โครงไก่ โครงไก่ 5 อืนๆ น่องไก่ 6 - อืนๆ  สรุปผลการวจิัย จากการสาํรวจส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภณัฑเ์นือไก่ จากพ่อคา้แม่คา้ในตลาดสด อาํเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน พบวา่ กลุ่มผูค้า้นิยมเลือกซือผลิตภณัฑจ์ากร้านคา้ส่งในจงัหวดั มากกว่าการซือจากห้างสรรพสินคา้ และการรับจากแหล่งทีชาํแหละแลว้ภายในจงัหวดั โดยผลิตภณัฑที์หน่ายนิยมจาํหน่ายแบบแยกชินส่วน โดยมีความนิยมในการบริโภคและเลือกซือเครืองในไก่ เป็นส่วนมากรองลงมาคือ เนือหนา้อกไก่  น่องไก่ ปีกไก่  สะโพกไก่ โครงไก่ ตามลาํดบั ซึงร้านคา้ส่งมีการทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดมาใชเ้พอืสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคดว้ย  เอกสารอ้างองิ ดรุณี  โสภา, ชูศกัดิ  ประภาสวสัดิ, สุเทพ  เหลาทอง, ประสิทธิ  รัตนชวานนท,์ ชชัวาล  ประเสริฐ และ อาํนวย  เลียวธารากุล.  .  การซือและบริโภคไก่ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น มหาสารคาม และเลย. วารสารแก่นเกษตร  (ฉบับพิเศษ) : 410-414. วิไลลกัษณ์  ชาวอุทยั  และ วิรัตน์  สุมน. 2553. ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเนือไก่ในภาคกลางและภาคตะวนัตกของประเทศไทย. น. 292-299 ใ น การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครังที : สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, สุภร  เสรีรัตน์, ปณิศา  มีจินดา, อรทยั  เลิศวรรณวิทย,์ ปริญ  ลกัษิตานนท์, องอาจ  ปทะวานิ และจิระวฒัน์  อนุชชานนท์. .  การบริหารการตลาดยุคใหม่ฉบับปรับปรุงใหม่ปี . กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. สวสัดิ ธรรมบุตร, ศิริพนัธ์  โมราถบ, บุญศกัดิ  เกลียวกมลทตั และ อมัพร  ธรรมบุตร. . คู่มือการเลยีงไก่พืนเมือง. พมิพ์ครังที . โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. สาํนักงานคลงัจงัหวดัน่าน.  2560.  รายงานประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัดน่าน ประจําไตรมาสท ี3 เดือนกันยายน 2560.  น่าน: สาํนกังานคลงัจงัหวดัน่าน. อาํนวย เลียวธารากุล, ชาตรี ประทุม และสันติ แพ่งเมา้. . การซือและบริโภคไก่ของผูบ้ริโภคในภาคเหนือตอนบนและภาคอืนๆ.  น. -  ใ น การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครังที . คณะสัตวแพทยศาสตร์, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น.      
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ผลการเสริมใบเตยหอมในอาหารไก่ไข่และนําดืมต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตและคุณภาพไข่  Effects of Pandanus Leaves Supplementation in Laying Hen Diet and Dr inking Water   on Productive Performances and Egg Quality  อรวดี  ไชยพราหมณ์1 เอกสิทธิ ทองใหญ่1 และอาภรณ์ ส่งแสง1* Orwadee Chaiphram1*, EkasithThongyai 1 and Aporn Songsang 1    บทคัดย่อ  ศึกษาผลการเสริมใบเตยหอมในอาหารและนาํดืมต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ใชไ้ก่ไข่จาํนวน 128 ตวั แบ่งออกเป็น  กลุ่ม กลุ่มละ  ซาํ กลุ่มที  ไดรั้บอาหารควบคุม กลุ่มที    และ  ได้รับอาหารควบคุมเสริมใบเตยหอมแห้ง .  กรัม/ตวั/วนั ใบเตยสด  กรัมต่อตวัต่อวนั และนําใบเตยหอมในนาํดืม ตามลาํดบัเป็นเวลา  สัปดาห์ พบวา่การเสริมใบเตยหอมในอาหารและนาํดืม มีผลผลิตไข่ ปริมาณอาหารทีกิน นาํหนกัไข่เฉลีย มวลไข่ ประสิทธิภาพการเปลียนอาหารเป็นมวลไข่ เปอร์เซ็นตไ์ข่แดง เปอร์เซ็นตไ์ข่ขาว เปอร์เซ็นตเ์ปลือกไข่ ความหนาเปลือกไข่  สีไข่แดง และค่าฮอฟ์ยนิูต แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ เมือเทียบกบักลุ่มควบคุม ผลการประเมินค่าคะแนนความชอบดา้นสีและกลินในไข่ดิบมีแนวโนม้สูงขึนในกลุ่มที  (3.80 และ . ) และกลุ่มที  (3.67 และ 3.07) เมือเทียบกบักลุ่มที  (3.13 และ 2.73 )  และกลุ่มที  (3.13 และ 3.33 ) แต่มีค่าแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ในขณะทีกลุ่มที  และ  มีค่าคะแนนความชอบโดยรวมในไข่ดิบสูงกวา่กลุ่มที  และกลุ่มที  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) อยา่งไรก็ตามไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติของค่าคะแนนความชอบดา้นสี กลิน รสชาติ และความชอบโดยรวมในไข่ตม้  คาํสําคญั : ใบเตยหอม, ไก่ไข่, คุณภาพไข่             
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ABSTRACT   The aim of this study was to investigate the effect of pandanus leaves supplementation in the diet or drinking water of laying  hens on productive performance  and egg quality. One  hundred twenty eight laying hens were randomly allocated to 4 groups consisting of 4 replications. Group 1 received a control diet whereas Groups 2, 3 and 4 received control diet supplemented with dried pandanus leaves at 1.5 g/bird/day or fresh pandanus leaves at 5 g/bird/day or  pandanus leaves juice in drinking water, respectively. The  4- week study showed that there were no significant differences (P>0.05) in egg production, feed intake, average egg weight, egg mass, feed efficiency per kilogram egg mass, percentage of  yolk, albumen and  shell, shell thickness, yolk color and      Haugh unit.  A tendency of higher panel score in color and odor of raw egg from group 2 (3.80 and 3.33) and group 3 (3.67 and 3.07) compared to group 1 (3.13 and2.73) and group 4 (3.13 and 3.33 ) were observed. While groups 2 and 3 had significant higher in satisfaction  panel score of raw egg, compared to groups 1 and 4 (p<0.05).  No significant differences in color, odor and overall satisfaction panel scores of boiled eggs was obtained.  Keyword: pandanus leaves, laying hen,egg quality                    1สาขาสตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน มหาวิทยาลยัทกัษิณ ตาํบลบา้นพร้าว อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง 93210 ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : asongsang@hotmail.com 
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บทนํา ไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนทีมีคุณภาพและนิยมบริโภคกนัทวัไป ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมการผลิตไก่ไข่มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว เพือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใชใ้นกระบวน การผลิตเพือเพิมสมรรถภาพและลดตน้ทุนการผลิต ในการจดัการดา้นอาหารมีการใชส้ารเสริมในอาหารเพือปรับปรุงสมรรถภาพการผลิตและประสิทธิภาพการใชอ้าหาร ซึงบางครังอาจก่อใหเ้กิดปัญหาการตกคา้งในผลผลิต หรือปนเปือนในสิงแวดลอ้มซึงส่งผลกระทบต่อตวัสัตวแ์ละผูบ้ริโภค นอกจากนีในปัจจุบนัผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความสนใจในเรืองคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารทีบริโภคมากขึน ดงันนัผูผ้ลิตเองจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงประเด็นดงักล่าวมากขึน การใชส้มุนไพรหรือผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติในการปรับปรุงสมรรถภาพการผลิตเป็นทางเลือกหนึงทีจะสร้างความมนัใจใหก้บัผูบ้ริโภค เตยหอม (Pandanus amaryllifolius Roxb.) พบไดท้วัไปในประเทศเขตร้อน ในประเทศไทยรวมถึงประเทศในแถบเอเชียนิยมใชใ้บในการปรุงแต่งกลิน และกลบกลินรสทีไม่พึงประสงคไ์ด ้(ศิวฒั และสิรินาฎ, 2550) และใชป้รุงแต่งสีของอาหาร เตยหอมมีสารหอมระเหยหลายชนิดเป็นองคป์ระกอบทาํให้เกิดเป็นกลินเฉพาะตวั โดยมีองค์ประกอบหลกัคือ 2-acetyl-1-pyrroline (Laksanalamai and Ilangantileke, 1993) นอกจากจะมีกลินหอมเฉพาะตวัแลว้เตยหอมยงัมีสรรพคุณทางยา โดยใบและรากสามารถใช้เป็นยาขบัปัสสาวะ ส่วนใบเตยมีสรรพคุณช่วยในการบํารุงหัวใจ และนิยมนํามาใช้เป็นเครืองดืมสมุนไพรทีทําให้ร่างกายสดชืน (พิชามญชุ์, 2558) ใบเตยหอมมีคลอโรฟิลล์ซึงเป็นสารทีมีสีเขียว มีผลต่อกระบวนการเมแทบอลิซึม การหายใจ กระตุน้การสร้างเมด็เลือดแดง (ศุภชยั และยพุา, 2543  อา้งโดย สุชาติ และคณะ, 2552) มีเบตา้แคโรทีน  แอนโทไซยานิน (วนัดี, 2538) และ สารประกอบฟีนอล (นรินทร์ และคณะ, 2560) ซึงมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ มีรายงานว่าการนาํใบเตยหอมผงเสริมในอาหารทีระดบัเหมาะสมสามารถช่วยปรับปรุงสมรรถภาพการผลิตในไก่ไข่และนกกระทาญีปุ่น     (สุชาติ และคณะ, 2545; อจัฉรา, 2555)  และยงัมีผลช่วยลดกลินคาวไข่  (สุชาติ และคณะ, 2545) ซึงเหมาะกบัการนาํไปใชใ้นวตัถุประสงค์เฉพาะอย่าง เช่น ใชเ้ป็นส่วนผสมของผลิตภณัฑ์เบเกอรี (bakery) ขนมหวานของไทย เป็นตน้ ซึงจะช่วยเพิมมูลค่าให้กบัไข่  การศึกษาในครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาการเสริมใบเตยหอมในรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่  ใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด ในอาหารไก่ไข่ และนาํใบเตยหอมในนาํดืม ต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพไข่   วธิีดําเนินการวิจัย . การเตรียมใบเตยหอม มีการดาํเนินการดงัต่อไปนี  . การเตรียมใบเตยหอมผง  นาํใบเตยหอมทงัใบมาลา้งทาํความสะอาด นาํไปหันขนาดชินเล็กๆ 0.3-0.4 เซนติเมตร จากนนันาํเขา้อบในตูอ้บ (hot air oven) ทีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชวัโมง แลว้นาํไปบดดว้ยเครืองบดให้ละเอียดเพือนาํมาใชเ้สริมในอาหาร และนาํใบเตยหอมผงไปวิเคราะห์โดยวิธี proximate พบว่ามีความชืน 8.56 เปอร์เซ็นต ์เถา้ .  เปอร์เซ็นต ์ ไขมนั .  เปอร์เซ็นต ์โปรตีน .  เปอร์เซ็นต ์และเยอืใย 37.97 เปอร์เซ็นต ์. การเตรียมใบเตยสด            นาํใบเตยหอมสดมาลา้งทาํความสะอาด นาํไปหนัขนาดชินเล็ก  ๆประมาณ 0.3 เซนติเมตร และนาํไปเสริมในอาหารไก่ไข่ในแต่ละวนั     



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   464 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

. การเตรียมนาํใบเตยหอม            ใชอ้ตัราส่วนใบเตย 5 กรัม ต่อนาํ 400  มิลลิลิตร โดยนาํใบเตยหอมมาลา้งทาํความสะอาด หนัเป็นชินเลก็ๆ  ผสมกบันาํตามสดัส่วน ทาํการปันประมาณ 1.5  นาที  และกรองดว้ยผา้ขาวบาง โดยเตรียมนาํใบเตยใหมี้ปริมาณเพียงพอสาํหรับนาํดืมแต่ละวนั . การจดัการสัตว์ทดลอง  ใช้ไก่ไข่พนัธ์ุ Isa Brown อายุ 66 สัปดาห์ จาํนวน 128 ตวั เลียงในกรงตบั โรงเรือนเปิด ให้ได้รับแสงวนัละ 16 ชวัโมง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) ให้อาหารและนาํดืมอย่างเต็มที  (ad libitum)  ตลอดการทดลอง  4  สปัดาห์ ทาํการสุ่มไก่ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซาํ ซาํละ 8 ตวั  ใหไ้ดรั้บอาหารทดลองดงันี  กลุ่มที 1 อาหารควบคุม (อาหารสาํเร็จรูปทีใชใ้นฟาร์มสตัวปี์กมหาวทิยาลยัทกัษิณ) กลุ่มที 2 อาหารควบคุม +ใบเตยหอมผงทีระดบั 1.5 กรัมต่อตวัต่อวนั กลุ่มที  3 อาหารควบคุม + ใบเตยหอมสดทีระดบั 5 กรัมต่อตวัต่อวนั กลุ่มที 4 อาหารควบคุม + ผสมนาํใบเตยหอมในนาํดืม ไก่กลุ่มที  และ  ไดรั้บการเสริมใบเตยหอมผงและสดโดยการโรยบนอาหารทดลองในแต่ละวนั . การเก็บข้อมูล . สมรรถภาพการผลิต บนัทึกขอ้มูลปริมาณอาหารทีกินโดยการชงัและบนัทึกอาหารทีเหลือสัปดาห์ละ   1 ครัง บนัทึกจาํนวนไข่และนาํหนกัไข่ทุกวนั เพอืนาํไปคาํนวณสมรรถภาพการผลิต ดงันี ปริมาณอาหารทีกิน (กรัม/ตวั) =   ปริมาณอาหารทีกินตลอดการทดลอง (กรัม)       จาํนวนไก่  X จาํนวนวนั  ผลผลิตไข่ (เปอร์เซ็นต)์ =   จาํนวนไข่ตลอดการทดลอง X 100                จาํนวนวนั  X จาํนวนไก่           นาํหนกัไข่เฉลีย (กรัม/ฟอง) =   นาํหนกัไข่ทงัหมด             จาํนวนไข่ทงัหมด มวลไข่   =   เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตไข่  X นาํหนกัไข่เฉลียต่อฟอง (กรัม)  อตัราการเปลียนอาหารเป็นมวลไข่     =   ปริมาณอาหารทีกินตลอดการทดลอง(กรัม)               มวลไข่ 2. คุณภาพไข่  สัปดาห์สุดทา้ยของการทดลองทาํการสุ่มไข่ไก่ทงั 4 กลุ่มการทดลอง กลุ่มละ  ฟอง นาํไปศึกษาคุณภาพไข่โดยทาํการแยกส่วนประกอบของไข่ ชงันาํหนกัไข่แดง และเปลือกไข่ ส่วนนาํหนกัไข่ขาวคาํนวณไดจ้ากนาํหนักไข่ทงัฟองลบดว้ยนาํหนกัไข่แดงและเปลือกไข่ และคาํนวณหาเปอร์เซ็นตไ์ข่แดง ไข่ขาว และเปลือกไข่ วดัความสูงไข่ขาวโดยใช ้Haugh Gauge เพือคาํนวณค่าฮอฟ์ยนิูต วดัความหนาเปลือกไข่ โดยใชไ้มโครมิเตอร์  และวดัความเขม้สีไข่แดงโดยใช้พดัสี  ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผสั โดยทดสอบความชอบในคุณลกัษณะดา้น สี กลิน และความชอบโดยรวมในไข่ดิบ ความชอบในคุณลกัษณะดา้นสี กลิน รสชาติ และความชอบโดยรวมในไข่ตม้ โดยวิธี - point Hedonic Scale โดยมีคะแนนความชอบ  =   ไม่ชอบมาก    = ไม่ชอบเล็กนอ้ย       3 = เฉย ๆ     4 =  ชอบเล็กนอ้ย  5 =  ชอบมาก ใชผู้ท้ดสอบจาํนวน 15 คน เปรียบเทียบความแตกต่างจากตวัอยา่งควบคุม (difference from control test) 
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. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ   ขอ้มูลทีไดน้าํไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งสูตรอาหารโดยใชว้ธีิ Duncan’s New Multiple Range Test  (DMRT) ทีระดบัความเชือมนั 95%   ผลและวจิารณ์ผล สมรรถภาพการผลิต   ปริมาณอาหารทีกิน ค่าเฉลียของปริมาณอาหารทีกินต่อวนัตลอดช่วง 4 สัปดาห์ของการทดลองมีค่าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ระหวา่งกลุ่มทดลอง (ตารางที ) ในขณะทีมีรายงานวา่ไก่กลุ่มทีไดรั้บการเสริมใบเตยหอมผงทีระดบัตงัแต่ 1.5 เปอร์เซ็นต์ (สนามชยั และคณะ, 2556) และตงัแต่ 2 เปอร์เซ็นต ์      (สุชาติ และคณะ, 2545)  มีผลทําให้มีปริมาณอาหารทีกินน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และการเสริมทีระดับตาํกว่า .  เปอร์เซ็นต ์ไม่มีผลต่อปริมาณอาหารทีกิน (สนามชยั และคณะ, 2556) ซึงการศึกษาครังนีพบแนวโนม้เป็นไปในทางเดียวกนั โดยกลุ่มทีได้รับใบเตยหอมผง .  กรัมต่อตวัต่อวนั มีปริมาณการกินอาหารตาํสุด (103 กรัม) สุชาติ และคณะ  (2552)  รายงานว่าการเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทาญีปุ่นทีระดบั   .   และ  กรัมต่อตวัต่อวนั ไม่มีผลต่อปริมาณอาหารทีกิน ซึงเป็นไปในทางเดียวกนักบัรายงานของอจัฉรา (2555) ทีพบวา่การเสริมใบเตยหอมผงในอาหารนกกระทาญีปุ่นทีระดบั     และ   กรัมต่อตวัต่อวนั ไม่ส่งผลเสียต่อปริมาณอาหารทีกิน  และการเสริมทีระดบั  กรัมต่อตวัต่อวนั ยงัช่วยเพิมปริมาณอาหารทีกินอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05)  เทียบกบักลุ่มควบคุม ผลผลิตไข่ พบวา่ผลผลิตไข่ของไก่กลุ่มทีไดรั้บใบเตยหอมผงมีค่าตาํสุด (90.29 เปอร์เซ็นต)์ แต่ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัระหว่างกลุ่มทดลอง สอดคลอ้งกบัรายงานของสนามชยั และคณะ (2556) ทีพบวา่การเสริมใบเตยหอมผงทีระดบั 1.5 เปอร์เซ็นต ์มีผลผลิตไข่ไม่แตกต่างกบักลุ่มควบคุม ในขณะทีการเสริมใบเตยหอมผงทีระดบั 2 และ  เปอร์เซ็นต ์มีผลทําให้ผลผลิตไข่ลดลงเมือเทียบกับกลุ่มควบคุม (สุชาติ และคณะ, 2545) ในขณะทีการเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทาญีปุ่นทีระดบั  และ .  กรัมต่อตวัต่อวนั มีผลผลิตไข่ไม่แตกต่างกบักลุ่มควบคุม แต่การเสริมทีระดบั  กรัมต่อตวัต่อวนั ส่งผลให้ผลผลิตไข่ลดลงแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) เมือเทียบกบักลุ่มควบคุม (สุชาติ และคณะ, 2552) ขดัแยง้กบัผลการศึกษาของอจัฉรา (2555) ทีพบว่าการเสริมทีระดบั  กรัมต่อตวัต่อวนั สามารถเพิมผลผลิตไข่ไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) และการเสริมทีระดบัสูงถึง    กรัมต่อตวัต่อวนั ไม่ส่งผลเสียต่อผลผลิตไข่  นําหนักไข่  พบวา่นาํหนกัไข่เฉลียมีค่าระหว่าง 62.89-64.81 กรัม โดยกลุ่มทีไดรั้บใบเตยหอมผงทีระดบั 1.5 กรัมต่อตวัต่อวนั มีแนวโนม้ทีจะมีนาํหนกัไข่เฉลียตาํกวา่กลุ่มอืน ๆ แต่แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัรายงานของสนามชัย และคณะ (2556) ทีพบว่าไก่กลุ่มทีได้รับใบเตยหอมผงทีระดับ .      และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีนาํหนักไข่แตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติเมือเทียบกบักลุ่มควบคุม ซึงเป็นไปในทางเดียวกนักบั สุชาติ และคณะ (2545) ทีรายงานว่าการเสริมใบเตยหอมผงในอาหารไก่ไข่ทีระดบั 2 เปอร์เซ็นต์ไม่ส่งผลต่อนาํหนักไข่ (P>0.05) แต่การเสริมทีระดบัสูง 4 เปอร์เซ็นตส่์งผลให้นาํหนกัไข่ลดลงเมือเทียบกบักลุ่มควบคุม (P<0.05)ในขณะทีการเสริมใบเตยหอมในอาหารนกกระทาญีปุ่นทีระดบั ตงัแต่  ถึง  กรัมต่อตวัต่อวนั มีนาํหนกัไข่แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ (สุชาติ และคณะ, 2552; อจัฉรา, 2555 )     
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ตารางท ี1 ผลการเสริมใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และนาํใบเตยในนาํดืมต่อสมรรถภาพการผลิตไข ่สมรรถภาพการผลิตไข ่ กลุ่มควบคุม ใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด นาํใบเตย ผลผลิตไข ่(เปอร์เซ็นต)์ 93.97±3.19 90.29±0.67 93.53±2.23 91.46±1.40 นาํหนกัไขเ่ฉลีย (กรัม/ฟอง) 63.86±0.83 62.89±1.42 64.73±0.85 64.81±3.30 มวลไข่ (กรัม/ตวั/วนั)  60.00±2.22 56.80±1.40 60.56±1.35 59.24±2.15 ปริมาณอาหารทีกิน (กรัม/ตวั/วนั) 106.95±1.09 103.14±2.82 106.72±0.53 104.68±3.19 อตัราการเปลียนอาหารเป็นมวลไข่ 1.78±0.07 1.84±0.04 1.77±0.05 1.79±0.06 มวลไข่ และอัตราการเปลียนอาหารเป็นมวลไข่ พบวา่กลุ่มทีเสริมใบเตยหอมผงมีมวลไข่ตาํสุดเนืองจากมีปริมาณอาหารทีกินตาํ มีผลผลิตไข่ตาํ ส่งผลให้มวลไข่มีค่าตาํสุด (56.80) และมีอตัราการเปลียนอาหารเป็นมวลไข่สูงสุด (1.84) แต่ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระหวา่งกลุ่มควบคุม กลุ่มทีเสริมใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และกลุ่มทีเสริมนาํใบเตยหอม สอดคลอ้งกบัการทดลองของสนามชยั และคณะ (2556) ทีพบวา่การเสริมใบเตยหอมผงในระดบั 0.5  1  และ 1.5 เปอร์เซ็นต ์ไม่มีผลต่อมวลไข่ และอตัราการเปลียนอาหารเป็นมวลไข่ คุณภาพไข่  ผลการศึกษาคุณภาพไข่ ไดแ้ก่  เปอร์เซ็นตไ์ข่แดง เปอร์เซ็นตไ์ข่ขาว เปอร์เซ็นตเ์ปลือกไข่ ความหนาเปลือกไข่ ค่าฮอฟ์ยนิูต คะแนนสีไข่แดง  พบวา่มีค่าแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (ตารางที ) สอดคลอ้งกบัรายงานของสนามชยั และคณะ (2556) ทีพบวา่การเสริมใบเตยหอมในอาหารทีระดบั .     และ 1.5 เปอร์เซ็นต ์มีคุณภาพไข่แตกต่างอย่างไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  ในขณะทีสุชาติ และคณะ (2545) พบวา่การเสริมทีระดบัสูง    และ 6 เปอร์เซ็นต ์มีผลทาํใหมี้สีไข่แดงเขม้ขึนกวา่กลุ่มควบคุม และกลุ่มทีเสริมในระดบั  เปอร์เซ็นต ์อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ เป็นไปในทางเดียวกนักบัรายงานการเสริมทีระดบั  กรัมต่อตวัต่อวนั ในอาหารนกกระทาญีปุ่นทีพบวา่มีความเขม้สีไข่แดงเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) (อจัฉรา, 2555) ตารางท ี2 ผลการเสริมใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และนาํใบเตยในนาํดืมต่อคุณภาพไข่ คุณภาพไข่ กลุ่มควบคุม ใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด นาํใบเตย เปอร์เซ็นตไ์ข่แดง (กรัม) 25.63±0.75 25.11±0.65 25.44±0.64 24.94±1.16 เปอร์เซ็นตไ์ขข่าว (กรัม) 63.72±0.32 64.24±0.53 63.75±0.82 64.87±1.53 เปอร์เซ็นตเ์ปลือกไข่ (กรัม) 10.66±0.58 10.65±0.22 10.81±0.26 10.35±0.48 ความหนาเปลือกไข่ (มิลลิเมตร) 0.20±0.03 0.21±0.04 0.21±0.02 0.20±0.02 ค่าฮอฟ์ยนิูต 83.81±0.32 83.71±0.33 84.12±0.35 83.64±0.48 คะแนนสีไข่แดง  (วดัดว้ยพดัสี) 8.06±0.24 7.94±0.13 8.19±0.13 8.06±0.13 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสั (ตารางที 3) พบวา่ค่าคะแนนความชอบดา้นสีและกลินในไข่ดิบแตกต่างอยา่งไม่มีนัยสําคญัทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลอง โดยค่าคะแนนความชอบดา้นสีและกลินมีแนวโน้มทีจะสูงขึนในกลุ่มทีเสริมใบเตยหอมผง สด และ เสริมในนาํดืม ในขณะทีค่าคะแนนความชอบโดยรวมของไข่ดิบจากกลุ่มทีไดรั้บใบเตยหอมทุกรูปแบบสูงกวา่กลุ่มควบคุม และแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ในกลุ่มทีเสริมใบเตยหอมผง และใบเตยหอมสด เมือเทียบกบักลุ่มควบคุม ส่วนกลุ่มทีไดรั้บนาํใบเตยหอมผสมในนาํดืมมีค่าคะแนนแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติเมือเทียบกบักลุ่มควบคุม  ความชอบโดยรวมทีเพิมขึนในกลุ่มทีเสริมใบเตยหอมผงและใบเตยหอมสดของการศึกษาในครังนีสอดคลอ้งกับการศึกษาของสุชาติ (2545) ทีรายงานว่าการเสริมใบเตยหอมในอาหารไก่ไข่สามารถลดกลินคาวไข่ และปรากฎกลินใบเตยหอมในไข่ซึงส่งผลต่อความชอบโดยรวมของไข่  
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ตารางท ี  ผลการเสริมใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และนาํใบเตยในนาํดืมต่อลกัษณะประสาทสมัผสัของไข ่คุณลกัษณะทีทดสอบ กลุ่มควบคุม เสริมใบเตยผง เสริมใบเตยสด เสริมนาํใบเตย ไข่ดิบ        สี 3.13±1.03 3.80±1.25 3.67±1.02 3.13±0.98    กลิน 2.73±1.20 3.33±0.86 3.07±1.06 3.33±1.26    ความชอบโดยรวม 3.07±1.06b 3.87±0.93a 3.87±0.83a 3.20±1.06ab ไข่ตม้        สี 2.40±0.75 3.00±0.53 2.93±1.00 2.73±0.82    กลิน 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 abค่าเฉลียในแถวเดียวกนัทีกาํกบัดว้ยตวัอกัษรต่างกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05)  สาํหรับการทดสอบลกัษณะประสาทสัมผสัในไข่ตม้ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติของค่าคะแนนความชอบดา้นสี กลิน รสชาติ และความชอบโดยรวมทงันีอาจเนืองจากความร้อนในกระบวนการทาํให้สุก อาจทาํให้กลินใบเตยหอมทีปรากฎในไข่สูญเสียไป โดยเบญจวรรณ (2556) รายงานวา่การแปรรูปมีผลทาํให ้องคป์ระกอบของสารให้กลินในใบเตยเกิดการเปลียนแปลงทาํให้กลินของใบเตยลดลง หรือเปลียนแปลงไปและส่งผลต่อความชอบโดยรวมของไข่ตม้ อยา่งไรก็ตามพบแนวโนม้ของการเพมิขึนของค่าคะแนนความชอบในกลุ่มทีเสริมใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และเสริมในนาํดืม   สรุปผลการวจิัย การเสริมใบเตยหอมผงทีระดับ 1.5 กรัมต่อตวัต่อวนั  ใบเตยหอมสด 5 กรัมต่อตวัต่อวนั และการเสริมนาํใบเตยหอมในนาํดืม ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพไข่ ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นตไ์ข่แดงเปอร์เซ็นตไ์ข่ขาวเปอร์เซ็นตเ์ปลือกไข่ความหนาเปลือกไข่ค่าฮอฟ์ยนิูต และสีไข่แดง การเสริมใบเตยหอมในอาหารและนาํดืมมีแนวโนม้ทีจะเพิมความชอบในสี กลิน  รสชาติ และความชอบโดยรวมของไข่ไก่  แต่การแปรรูปไข่ดว้ยความร้อนทาํให้ค่าคะแนนความชอบโดยรวมของผู ้ทดสอบลดลง   กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน ทีสนบัสนุนเงินทุนอุดหนุนการวจิยัซึงเป็นส่วนหนึงของรายวชิาปัญหาพเิศษ นิสิตชนัปีที 4 หลกัสูตรสตัวศาสตร์   เอกสารอ้างองิ นรินทร์ ทา้วแก่นจนัทร์, ภาวณีิ อารีศรีสม, เทิดศกัดิ โทณลกัษณ์, วาริน สุทนต ์และ กอบลาภ อารีศรีสม. 2560.   ผลของอายุการเก็บเกียวและความเข้มแสงต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลและฤทธิต้านอนุมูลอิสระของใบเตยหอม.             แก่นเกษตร 4 5(3):433-438. เบญจวรรณ แจ่มใส. 2556. เปรียบเทียบการผลิตสีและกลินใบเตยโดยวิธีการทาแห้งแบบพ่นฝอยกบัวิธีการตกผลึกร่วมกับซูโครส. วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต. สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร. มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
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พิชามญช์ุ คาํยา. . “สมุนไพรใกลต้วั สารพดัประโยชน”์  จดหมายข่าวแรงเทียน. ปีที  เดือนกมุภาพนัธ์ . วนัดี กฤษณพนัธ์. 2538. สมุนไพรสารพดัประโยชน์. ภาควชิาเภสัชวนิิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, กรุงเทพฯ. ศิวฒั ไทยอุดม และ  สิรินาฎ เนติสิริ. 2550. การปรับปรุงกลินรสของไอศครีมทีมีโปรตีนและนํามนัจากถวัเหลืองด้วยสมุนไพรไทย. http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/5166/.../ fulltextSUT3-305-50-12-26.pdf, 25 เมษายน . สนามชัย แพนดี, ไพโชค ปัญจะ และ ดรุณี  ศรีชนะ. 2556. อิทธิพลของการเสริมใบเตยหอมผงในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตและคุณภาพของไข่. ว. วทิย. กษ.44 : 1 (พิเศษ) : 275-278. สุชาติ สงวนพนัธ์ุ, อรทยั ไตรวุฒานนท์, อรรถวุฒิ พลายบุญ และ สุกญัญา รัตนทบัทิมทอง. 2545.  การศึกษาผลการเสริมใบเตยหอมในสูตรอาหารต่อคุณภาพสมรรถภาพการให้ผลผลิตและการลดกลินคาวไข่,น. 237-243. ใ น รายงานการประชุมวชิาการสมุนไพรไทย, กรุงเทพฯ สุชาติ สงวนพนัธ์ุ, สรัสนันท์ สุขพิมาย และ เรญา มา้ทอง. 2552.  ผลการเสริมใบเตยหอมในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ของนกกระทาญีปุ่นช่วงอายตุ่าง ๆ  ในสภาวะโรงเรือนปิด, น. 243-248. ในรายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  วทิยาเขตกําแพงแสน ครังท ี6 .มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, นครปฐม. อจัฉรา นิยมเดชา. 2555. ผลการเสริมใบเตยหอม (Pandanus amarylifolius Roxb.) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของนกก ร ะ ท า ญี ปุ่ น แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ไ ข่ . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร วิ จั ย .  แ ห ล่ ง ที ม า :http://rms.pnu.ac.th/rdbms/fulltext/ 061117_122150f.pdf,  25 เมษายน . Lasanalamai, V. and Ilangantileke, S. 1993. Comparison of aroma compound (2-acetyl-1-pyrroline) in leaves from Pandan (Pandanus amaryllifolius) and Thai fragrant rice (Khao dawk mali-105). Cereal Chemistry. 70: 381-384.                   
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การเปรียบเทยีบชนิดของไข่แดงทเีป็นส่วนประกอบของสารเจือจางต่อคุณภาพนําเชือแพะลูกผสมพนัธ์ุบอร์ Compar ison difference egg yolk semen extenders involved semen quality of cross breed Boer  ram  โฆษิต อารีกิจ1* ธีระวิทย ์จนัทร์ทิพย1์ ธนะชยั ลิมปดาพนัธ2์ ตริตาภรณ์ สุทธิมากร3 และ ปาลีญา รักษก์าํเนิด4 Kosit Areekit1* , Dhirawit Chanthip 1 ,Thanachai Limpadapan2 ,Tritaporn Suttimakorn3 and Paleeya Rackamnerd4  บทคัดย่อ   การเปรียบเทียบชนิดของไข่แดงในสารเจือจางนําเ ชือทีมีผลต่อคุณภาพนําเ ชือแพะลูกผสมพันธุ์บอร์                               มีวตัถุประสงคเ์พือหาความแตกต่างกนัของชนิดของไข่แดงแต่ละชนิดทีเป็นส่วนประกอบของสารเจือจางนาํเชือ โดยสุ่มรีดนาํเชือจากพ่อแพะลูกผสมพนัธุ์บอร์ทีแตกต่างกันอายุ -  ปีจาํนวน  ตัว ( .พ่อพนัธ์บอร์ 50 % x แพะพนัธ์ุคาราฮารี                   เรด 50%  , .พอ่พนัธ์ุบอร์ % x แพะพนัธุ์ซาแนน % และ .พอ่พนัธ์ุบอร์ % x แพะพนืเมือง %) แบ่งกลุ่มการทดลองออกกลุ่มนาํเชือทีมีชนิดของไข่แดงทีต่างกนั คือ ไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่นกกระทา  เพือหาค่าอตัราการเคลือนทีของตวัอสุจิ จาํนวนตวัเป็นตวัตาย และค่าความเป็นกรด-ด่าง ในระยะเวลาการเก็บรักษานาํเชือทีต่างกนัคือ 0, 1, 7 และ14 วนัตามลาํดบั แลว้นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ทางสถิติ พบวา่อตัราการเคลือนทีของตวัอสุจิในสารเจือจางนาํเชือทีมีไข่แดงของไขเ่ป็ด มีอตัราการเคลือนทีดีกว่าสารเจือจางนาํเชือทีมีไข่แดงของไข่ไก่และไข่นกกระทาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) จาํนวนตวัเป็นตวัตายในสารเจือจางนาํเชือทีมีไข่แดงของไข่เป็ดและไข่ไก่มีจาํนวนตวัตายน้อยกว่าไข่นกกระทาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) และค่าความเป็นกรด-ด่างในกลุ่มการทดลองทงัหมดของวนัทีเริมการทดลอง (วนัที 0) มีค่าเท่ากบั 7.0 ซึงในการทดลองดงักล่าวมีแนวโนม้ลดลงเท่ากบั 6.0 ของวนัที 14 จากการทดลองสรุปไดว้า่ไข่แดงของไข่เป็ดมีประสิทธิภาพในการทาํสารเจือจางนาํเชือของพอ่แพะลูกผสมพนัธุ์บอร์ดีกวา่ไข่ไก่และไข่นกกระทา    คาํสําคญั : สารเจือจางนาํเชือ, ไข่แดง, คุณภาพนาํเชือ             
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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             1คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 80240 1 Faculty of Veterinary science, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Nakhon Si Thammarat, 80240, Thailand 2บริษทั โพรเทค แอนิมลั เฮลธ ์จาํกดั แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร 10210 2 Protech Animal Health, Thungsonghong, Lakse, Bangkok, 10210, Thailand 3บริษทั เพท็เวลิด ์เซ็นเตอร์ จาํกดั แขวงรามอินทรา เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 3Pet World Centre, Ramintra, Kunnayao, Bangkok, 10230, Thailand 4โรงพยาบาลสตัวชุ์มพรสตัวแพทย ์ตาํบลท่าตะเภา อาํเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร 86000 4Chumporn Hospital, Tatapau, Meun Chumporn, Chumporn, 86000, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : kositprung55@gmail.com 
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บทนํา ในปัจจุบนัเทคนิคการผสมเทียมไดเ้ป็นทียอมรับและใชก้นัอยา่งกวา้งขวางในวงการปศุสตัวข์องไทยโดยแต่เดิมจะมีเพียงภาคราชการและรัฐวิสาหกิจเท่านนัทีดาํเนินการผลิตนาํเชือและนาํเชือแช่แข็งเพือการผสมเทียมภายใตม้าตรฐานการควบคุมคุณภาพและการควบคุมโรคติดต่อในปศุสัตว ์การเลียงแพะขยายตวัอย่างกวา้งขวางตน้ทุนค่าอาหารสัตวที์สูงขึนประกอบกบัความสนใจของเกษตรกรทีตอ้งการไดลู้กทีเกิดจากพอ่พนัธุ์ดีทาํใหเ้กษตรกรเลิกเลียงพ่อพนัธุ์ไวใ้นฟาร์มแต่หนัมาใชบ้ริการผสมเทียมมากขึนการผสมเทียมเป็นเทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาการสืบพนัธุ์ทีมีบทบาทต่อการปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์มาอย่างแพร่หลายยาวนานโดยเฉพาะเ มือมีการค้นพบวิธีการผลิตนําเชือแช่แข็งในช่วงปี 1950                          (ช่วงพุทธศกัราช 2490) และไดรั้บการพฒันาต่อเนืองจนเป็นเทคนิคทีมีประสิทธิภาพและสะดวกในการเก็บรักษารวมทงัสามารถนาํไปใชผ้สมพนัธ์ุใหแ้ก่ปศุสตัวไ์ดก้วา้งขวางทงัในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้มูลในเชิงวิชาการทางสัตวแพทยที์เกียวกบัสารเจือจางนาํเชือของแพะลูกผสมพนัธุ์บอร์ ซึงจะมีความแตกต่างกนัของชนิดของไข่แดง จึงทาํให้กลุ่มวิจยัมีความสนใจทีจะเปรียบเทียบคุณภาพนาํเชือแช่แข็งแพะ เพือเพิมคุณภาพนาํเชือแช่แขง็ โดยใชอ้าหารเลียงนาํเชือ Egg yolk Tris ทีใชไ้ข่แดงของนกกระทา ไข่แดงของไก่ และไข่แดงของเป็ด เป็นองคป์ระกอบ จะช่วยใหส้ามารถทราบวา่ไข่แดงของสัตวปี์กชนิดใดเหมาะสมในการทาํหนา้ทีป้องกนัความเสียหายของตวัอสุจิจากการลดอุณหภมิูในขบวนการแช่แขง็ของนาํเชือแพะ เพอืทีจะเพิมอตัราการผสมติดทีมากขึน สารเจือจางนาํเชือทีนิยมใชใ้นการผลิตนาํเชือแช่แขง็แพะ คือ อาหารเลียงเชือ Egg yolk Tris ซึงมีองคป์ระกอบหลกั คือ สารทีเป็นแหล่งพลังงานให้แก่ตัวอสุจิซึงได้แก่นําตาลโมเลกุลเดียวและสารทีทําหน้าที เป็นสารป้องกันการแข็งตัว (Cryoprotectant) ซึงไดแ้ก่ กลีเซอรอล และไข่แดง ทาํหนา้ทีช่วยป้องกนัความเสียหายทีจะเกิดกบัอสุจิในกระบวนการแช่แขง็ (Foote, 1970)  ไข่แดงเป็นองคป์ระกอบพนืฐานในนาํยาเจือจางนาํเชือทีทาํหนา้ทีป้องกนัความเสียหายของอสุจิจากการเกิดสภาวะช็อคอย่างกระทนัหัน (Cold shock) และป้องกันความเสียหายจากขบวนการแช่แข็งและการละลายนาํเชือก่อนนาํไปใช้ (Salamon and Maxwell, ) ซึงเชือว่าการทําหน้าทีของไข่แดงสามารถปกป้องตัวอสุจิในระดับเยือหุ้มเซลล์ (cell membrane) สารในไข่แดงทีเป็นตวัทาํปฏิกิริยาดังกล่าว คือ สารในกลุ่มไลโปโปรตีน (Lipoprotein หรือ Phospholipid) (Bathqate et al., ) สารในกลุ่มไลโปโปรตีน (Lipoprotein) ทีอยูใ่นไข่แดงของสัตวปี์กต่างชนิดกนัมีสดัส่วนแตกต่างกนั องคป์ระกอบทีซบัซอ้นในไข่แดงประกอบดว้ยของแข็งร้อยละ  สัดส่วนระหวา่งไขมนั และโปรตีนคือ :  ไขมนัทงัหมดในไข่แดงอยู่ในรูปของไลโปโปรตีน (Lipoprotein) องค์ประกอบต่างๆ ในไข่แดง เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการทาํหนา้ทีต่างๆ ของไข่แดง โดยเฉพาะการเกิดเจล (Gel) และอิมลัชนั (Emulsion) โดยมีไขมนัทีความหนาแน่นตาํ (Low Density Lipoproteins หรือ LDL) เป็นตวัสําคญัในการเกิดปฎิกิริยา (ณัฐมล จินดาพรรณ, ) ไขมนัทีความหนาแน่นตาํ (LDL) ส่วนใหญ่อยู่ในรูปสารประกอบโคเลสเตอรอลและมีปริมาณต่างกันในไข่แดงของสัตว์ปีกต่างชนิดกัน เช่น ปริมาณโคเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ มี  มิลลิกรัม/  กรัม, ไข่แดงของเป็ดมี  มิลลิกรัม/  กรัม ซึงต่างจากไข่แดงของนกกระทาทีมีโคเลสเตอรอล  มิลลิกรัม/  กรัม   ดงันนั เมือนาํมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในนาํยาเจือจางนาํเชือจึงน่าจะใหผ้ลการป้องกนัความเสียหายทีเกิดกบัตวัอสุจิต่างกนั จากการทดลองของ Briand-Amirat และคณะ ( ) พบวา่ เมือเติมไขมนัทีความหนาแน่นตาํ (LDL) ลงในนาํยาเจือจางนาํเชือโค สามารถเพิมอตัราการเคลือนทีของตวัอสุจิ และจาํนวนตวัอสุจิทีมีชีวิตภายหลงัการแช่แข็งได ้ส่วน Su และคณะ ( ) กล่าวว่า การใช้ไข่แดงของนกพิราบซึงมีปริมาณของโคเลสเตอรอลสูงกว่าไข่แดงจากสัตว์ปีกชนิดอืน                    เป็นองคป์ระกอบในนาํยาเจือจางนาํเชือชนิด Egg Yolk Tris ทาํใหคุ้ณภาพนาํเชือภายหลงัการแช่แขง็ดีกวา่การใชไ้ข่แดงของ             ไก่ เป็ด นกกระทา และห่าน 
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วธิีดําเนินการวิจัย  การทดลองจะคดัเลือกพ่อพนัธุ์แพะลูกผสมพนัธ์ุบอร์ จาํนวน 3 ตัว อายุประมาณ 2-5 ปี โดยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถรีดเก็บนาํเชือทงั 3 ตวัไดซึ้งจะรีดสัปดาห์ละ 1 ครัง ติดต่อกนั 3 สัปดาห์ โดยใชช่้องคลอดเทียม (Artificial Vagina) ซึงมีกระบวนการเตรียมอุปกรณ์โดยการเติมนาํอุ่นประมาณ 45°C ลงในกระบอกเก็บนาํเชือ และมีแพะตวัเมียเป็นสัดเป็นตวัล่อในการเก็บนาํเชือ จะมีการเก็บบนัทึกปริมาตร ตรวจคุณภาพของนาํเชือโดยจากดู สี ความหนืด การเคลือนไหวหมู่ (Mass Movement), อตัราการเคลือนทีของตวัอสุจิ (Motility), อตัราส่วนตวัอสุจิมีชีวิต (Live spermatozoa) ดว้ยวิธีการยอ้มสี Nigrosin-Eosin, ความผิดปกติของอโครโซม (Abnormal Acrosome) โดยการแช่ในนาํยา Formaldehyde ตรวจสอบความเขม้ขน้โดยใช ้Haemocytometer, จากนนันาํนาํเชือสดสาํหรับใชท้ดลองทีมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี คือ มีปริมาตร นาํเชือสดทีรีดเก็บได้ ≥ 0.5 ม.ล., ความเขม้ขน้ของตวัอสุจิ ≥ 4,000x106 ตวั/ม.ล., และอตัราการเคลือนทีของตัวอสุจิ ≥ 70 % (Aboagla and Terada, 2004) แช่ในอ่างนาํ ควบคุมอณุหภูมิที 37°C หลงัจากตรวจสอบคุณภาพนาํเชือสดของตวัที 1, 2 และ3 ตามลาํดบั  ซึงใชเ้วลาไม่ควรเกิน 5 นาที เมือไดผ้ลการตรวจแลว้จะนาํนาํเชือไปปันเหวยีงเพือนาํเอา Seminal plasma ออกไป นาํนาํเชือแต่ละตวัมาแบ่งเป็นตวัละ 3 ส่วนทีเท่ากนั ส่วนทีหนึงเติม One step Tris 46 เปอร์เซ็นต,์ นาํกลนั 34 เปอร์เซ็นต,์ ไข่แดงของไข่ไก่ 20% และปรับค่า pH เป็น .  ส่วนทีสองเติม One step Tris 46 เปอร์เซ็นต,์ นาํกลนั 34 เปอร์เซ็นต,์ ไข่แดงของไข่เป็ด 20% และปรับค่า pH เป็น .  และส่วนทีสามเติม One step Tris 46 เปอร์เซ็นต,์ นาํกลนั 34 เปอร์เซ็นต,์ ไข่แดงของไข่ไก่ 20% และปรับค่า pH เป็น .  ซึงแต่ละส่วนตอ้งให้มีความเขม้ขน้ของตวัอสุจิเป็น 600x106 ตวั/ม.ล. จากนันนาํตวัอย่างทงัสามกลุ่มไปลดอุณหภูมิ ที 4°C เป็นเวลา 4 ชวัโมง เมือสินสุดการปรับอุณหภูมิ ตรวจอตัราการเคลือนทีของตวัอสุจิในนาํเชือทงัสามส่วนอีกครังเพือให้มนัใจวา่ไมมีขอผิดพลาดในการลดอุณหภูมิ หลงัจากนนัทาํการบรรจุนาํเชือในหลอดฟางขนาด 0.25 ม.ล. พร้อมกบัอุดหลอดดว้ยผงอุด แลว้นาํไปแช่แข็งในกล่องโฟมโดยวางหลอดบรรจุนาํเชือเหนือระดบัไนโตรเจนเหลว ซึงมีอุณหภูมิประมาณ -120°C นาน 10 นาที จากนันนําหลอดนําเชือทงัหมดไปแช่ลงในไนโตรเจนเหลว ซึงมีอุณหภูมิประมาณ -196°C ซึงมีการตรวจคุณภาพนาํเชือหลงัจากแช่แขง็แลว้ 24 ชวัโมง, 7 วนั, 10 วนั และ14 วนั หลงัจากทาํการแช่แขง็ตามลาํดบั โดยจะละลายหลอดนาํเชือแช่แขง็ในนาํอุ่น 37°C นาน 15 วนิาที เพอืตรวจดูคุณภาพของนาํเชือบนัทึกผลของการเคลือนไหวของนาํเชือแช่แขง็, ค่าความเป็นกรด-ด่างของนาํเชือแช่แขง็ และตวัเป็นตวัตายของนาํเชือแช่แขง็    จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของนาํยาเจือจางนาํเชือทีมีผลต่อคุณภาพนาํเชือแพะลูกผสมสายพนัธุ์บอร์ โดยใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Randomized Complete Block Design  : RCBD) สิงทีใชใ้นการทดลอง (Treatment)  สิงการทดลองโดยกระทาํสิงการทดลองละ 3 ซาํ  (Replication)  ซาํละ 27 หลอด รวม 81 หน่วยการทดลอง จดัวางหน่วยทดลองดว้ยการสุ่มโดยวธีิการจบัฉลาก สิงทดลองที  1 อาหารเลียงนาํเชือทีมีส่วนผสมของไข่แดงของไข่ไก่ สิงทดลองที  2 อาหารเลียงนาํเชือทีมีส่วนผสมของไข่แดงของไข่เป็ด สิงทดลองที  3 อาหารเลียงนาํเชือทีมีส่วนผสมของไข่แดงของไข่นกกระทา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพนาํเชือทีมีชนิดของไข่แดงในอาหารเลียงเชือทีต่างชนิดกนัในแต่ละ Treatment และวเิคราะห์ Duncan multiple range test เพือหาความแตกต่างทางสถิติของคุณภาพนาํเชือทีมีชนิดของไข่แดงในอาหารเลียงเชือทีต่างชนิดกนัในแต่ละ Treatment    
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ผลและวจิารณ์ผล ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบชนิดของไข่แดงในสารเจือจางนาํเชือทีมีผลต่อคุณภาพนาํเชือแพะลูกผสมพนัธุ์บอร์ ผลการทดลองดงันี ตารางท ี 1 ผลการทดลองอตัราการเคลือนทีและจาํนวนตวัเป็นตวัตายของตวัอสุจิของไข่แดงแต่ละชนิดกนั  ประเภทของไข่ พนัธ์ุแพะ# ระยะเวลาในการตรวจคุณภาพนาํเชือ*  Day 0 Day1 Day7 Day14   BK 80±0.00a 70±4.44 a 65±19.33 a 60±4.44 a 

อตัราการเคลือนที(%) 

ไข่ไก่ BS 80±0.00 a  72±4.44 a 65±19.33 a 58±4.44 a  BN 80±0.00 a 75±4.44 a 75±19.33 a 60±4.44 a  BK 80±0.00b 77±4.44 b 75±19.33 b 68±4.44 b ไข่เป็ด BS 80±0.00 b 77±4.44 b 73±19.33 b 68±4.44 b  BN 80±0.00 b 78±4.44 b 75±19.33 b 68±4.44 b   BK 80±0.00 a 75±4.44 a 75±19.33 a 53±4.44 a 
 ไข่นกกระทา BS 80±0.00 a 70±4.44 a 63±19.33 a 55±4.44 a   BN 75±0.00 a 72±4.44 a 65±19.33 a 55±4.44 a 

ตวัเป็นตวัตาย (x106 ) 

 BK 40±0.00 a 52±3.77 a 56±10.27 a 67±3.77 a ไข่ไก่ BS 46±0.00 a 57±3.77 a 61±10.27 a 71±3.77 a  BN 50±0.00 a 59±3.77 a 61±10.27 a 68±3.77 a  BK 39±0.00 a 48±3.77 a 49±10.27 a 58±3.77 a ไข่เป็ด BS 31±0.00 a 45±3.77 a 47±10.27 a 56±3.77 a  BN 34±0.00 a 47±3.77 a 46±10.27 a 55±3.77 a   BK 41±0.00 b 60±3.77 b 59±10.27 b 77±3.77 b 
 ไข่นกกระทา BS 42±0.00 b 64±3.77 b 68±10.27 b 79±3.77 b   BN 44±0.00 b 61±3.77 b 65±10.27 b 79±3.77 b * sig. มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ P < 0.05   a,b   คือ การจดัหมวดหมู่ทีคลา้ยคลึงกนั   BK  คือ พอ่พนัธ์บอร์ 50 % x แพะพนัธุ์คาราฮารี เรด 50%    BS   คือ พอ่พนัธ์ุบอร์ % x แพะพนัธ์ุซาแนน %     BN   คือ พอ่พนัธ์ุบอร์ % x แพะพนัธ์ุพืนเมือง %        
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ตารางท ี 2  ผลการทดลองค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของตวัอสุจิของไข่แดงแต่ละชนิดกนั ประเภทของไข่ พนัธุ์แพะ# ระยะเวลาในการตรวจคุณภาพนาํเชือ* 
Day 0  Day1   Day7   Day14    ไข่ไก่ 

BK 7.0 7.0 7.0  6.0 BS 7.0 7.0 7.0  6.0 BN 7.0 7.0 7.0  6.0   ไข่เป็ด 
BK 7.0 7.0 7.0  6.0 BS 7.0 7.0 7.0  6.0 BN 7.0 7.0 7.0  6.0   ไข่นกกระทา 
BK 7.0 7.0 7.0  6.0 BS 7.0 7.0 7.0  6.0 BN 7.0 7.0 7.0  6.0   BK  คือ พอ่พนัธ์บอร์ 50 % x แพะพนัธุ์คาราฮารี เรด 50%    BS   คือ พอ่พนัธ์ุบอร์ % x แพะพนัธ์ุซาแนน %     BN   คือ พอ่พนัธ์ุบอร์ % x แพะพนัธ์ุพืนเมือง %    จากการเปรียบเทียบชนิดของไข่แดงในสารเจือจางนาํเชือทีมีผลต่อคุณภาพนาํเชือแพะลูกผสมพนัธ์ุบอร์ โดยพิจารณาอตัราการเคลือนทีของตวัอสุจิ (Motility) ของลูกผสมทุกสายพนัธ์ุ พบว่า สารละลายเจือจางนาํเชือทีมีไข่เป็ดเป็นส่วนประกอบของสารเจือจางนาํเชือ มีค่าการเคลือนทีของการทดสอบในวนัที 0, 1, 7, 14 มีประสิทธิภาพดีกวา่สารเจือจางนาํเชือทีมีส่วนผสมของไข่ไก่และไข่นกกระทา ซึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ดงัผลการทดลองในตารางที 1  จากการเปรียบเทียบชนิดของไข่แดงในสารเจือจางนาํเชือทีมีผลต่อคุณภาพนาํเชือแพะลูกผสมพนัธ์ุบอร์ โดยพิจารณาจาํนวนตวัเป็นตวัตาย (The live-dead sperm count) ของลูกผสมทุกสายพนัธุ์ พบวา่ สารละลายเจือจางนาํเชือทีมีไข่เป็ดเป็นส่วนประกอบของสารเจือจางนาํเชือ มีค่าการเคลือนทีของการทดสอบในวนัที 0, 1, 7, 14 มีประสิทธิภาพดีกว่าสารละลายเจือจางนาํเชือทีมีส่วนผสมของไข่ไก่และไข่นกกระทา ซึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05)            ดงัผลการทดลองในตารางที 1  จากการเปรียบเทียบชนิดของไข่แดงในสารเจือจางนําเชือทีมีผลต่อคุณภาพนําเชือแพะลูกผสมพันธุ์บอร์                    โดยพิจารณาค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของลูกผสมทุกสายพนัธ์ุ พบวา่ ในวนัที 0 ถึง 7 ค่าความเป็นกรด-ด่างอยูที่ 7.0 และมีแนวโนม้ทีจะลดลงจนอยูที่ระดบั 6.0 ของวนัที 14 ดงัตารางที 2 ซึงอาจมีผลสืบเนืองมาจากการเสือมสภาพของนาํเชือทีมีผลต่อค่าตวัเป็นตวัตาย ซึงจะมีค่าการตายมากขึนในวนัที 14 ของการทดลองดงัตารางที 2   สรุปผลการวจิัย  ไข่แดงของไข่เป็ดมีประสิทธิภาพในการทาํสารเจือจางนาํเชือของพ่อแพะลูกผสมพนัธุ์บอร์ดีกว่าไข่ไก่และไข่นกกระทาเนืองจากมีปริมาณไขมนัทีความหนาแน่นตาํ (LDL) ในรูปสารประกอบโคเลสเตอรอลและมีปริมาณต่างกนัในไข่แดงแต่ละชนิด โดยทีไขแดงของเป็ดมี  มิลลิกรัม/  กรัม ซึงมีปริมาณนอ้ยกวา่ในไข่แดงของไก่ทีมีปริมาณไขมนัทีความหนาแน่นตาํอยู ่  มิลลิกรัม/  กรัม และไข่แดงของนกกระทาทีมีปริมาณไขมนัทีความหนาแน่นตาํอยู ่  มิลลิกรัม/
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 กรัม โดยจะช่วยป้องกนัความเสียหายทีจะเกิดกบัอสุจิในกระบวนการแช่แขง็ และนอกจากนีไขมนัทีความหนาแน่นตาํ (LDL) สามารถเพิมอตัราการเคลือนทีของตวัอสุจิ และจาํนวนตวัอสุจิทีมีชีวิตภายหลงัการแช่แข็งได ้(Briand-Amirat and et.al, 2006)   กิตติกรรมประกาศ ขอขอบพระคุณ น.สพ.จกัรภพ  จนัทร์สะอาด ผูอ้าํนวยการศูนยว์ิจยัผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาทีเอือเฟือสถานทีและอุปกรณ์ในการทาํงานวิจยั, นางสุชาดา  วชัรภรณ์ นกัวิชาการศูนยว์ิจยัผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ทีใหค้าํแนะนาํในขอ้มูลงานวจิยั, นศ.สพ.กฤตภาส ฏิระวณิชยก์ลุ นกัศึกษาสตัวแพทยศาสตร์ ชนัปีที 6 ทีใหค้าํปรึกษาขอ้มูลทางดา้นสถิติ, น.สพ.จิตวฒัน์ รอดพนัธ์ สัตวแพทยป์ระจาํมูลนิธิเพือสัตวเ์กาะลนัตา ทีให้คาํปรึกษาเกียวกบัการทาํโปสเตอร์ ขอขอบคุณศูนยว์จิยัผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพสงขลา  ถนนศรีภูวนารถใน อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ทีเอือเฟือสถานทีและอุปกรณ์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ทีสนบัสนุนทุนในการวจิยั  เอกสารอ้างองิ จตุพร พงษเ์พง็ และอภิชยั พนูชยั. 2552. การเปรียบเทยีบนํายาเจือจาง EGG YOLK TRIS ทมีีไข่แดงของนกกระทา ไก่ และเป็ดเป็นองค์ประกอบต่อคุณภาพนาํเชือแช่แข็งโค. ศูนยผ์ลิตนาํเชือแช่แข็งพ่อพนัธุ์ผสมเทียมลาํพญากลาง ลาํสนธิ ลพบุรี. (4) : 86-94. นิภารัตน์ ศรีธเรศ และมาลี อภิเมธีธํารง. 2554. โครงการฝึกอบรมผสมเทียมแพะสําหรับเกษตรกร. คลินิกเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ : 58-62 ณฐัมล จินดาพรรณ. 2550. วารสารเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม 3. (1) :14-20. Bathqate, R., Maxwell, W.M. and Evans, G. 2006. Studies on the effect of supplementing boar semen cryopreservation media with different avian egg yolk types on in vitro post-thaw sperm quality. Reprod Domes Anim. 41(1): 68-73. Briand-Amirat, L., Anton, M., Gerard ET, O., and Tainturier, D. 2006. In vitro bull semen fertility after freezing-thawing with egg yold LDL : a comparison with Optidyl a commercial egg yold extend. Revue Med Vet. 157 : 205-212. Foot, R.H. 1970. Fertility of bull semen at high extension rates in tris - buffered extenders. J. Dair  Sci.. (53): 1475-1477. Salamon, S. and Maxwell, W.M.C. 2000. Storage of ram semen. Animal Reproduction Science. (62): 77-111. Su, L., Li, X., Quan, J., Yang, S., Li, Y., He, X. and Tang, X.  2 0 08 .  A comparison of the protective action of added egg yolks from five avian species to the cryopreservation of bull sperm. Anim Reprod Science. (3): 212-219. Takahashi, T. 1992. Collection, processing,freezing semen. In: Artificial Insemination Manual For Cattle Part II, Chapter 1. Association of Livestock Technology, Japan. :114-125.    
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การตรวจสอบการติดเชือปรสิตปลิงใส (Cichlidogyrus spp.) จากเมือกบริเวณเหงือกของปลานิลด้วยเทคนิคพีซีอาร์ Detection of Monogenea (Cichlidogyrus spp.) from Gill Mucus of  Nile Tilapia by Polymerase Chain Reaction Technique  สุไหลหมาน หมาดโหยด1 จารว ี ทองชยั1  สุภาภรณ์  ขวญันิมิต1 สุภาพร หนูชู1 และ สุวรรณา ผลใหม่2  Sulaiman Madyod1  Jarawee Thongchai1   Supaporn  Khwannimit1 Supaorn Hnuchu1 and  Suwanna Madyod2  บทคัดย่อ  งานวิจยันีรายงานการใชเ้ทคนิคพีซีอาร์เพือพฒันาการตรวจสอบเชือปรสิตปลิงใส (Cichlidogyrus spp.) จากเมือกบริเวณเหงือกของปลานิล  ซึงปรสิตปลิงใสสามารถก่อให้เกิดโรคแทรกซอ้นทีจะนาํไปสู่การติดเชือแบคทีเรีย เชือรา และไวรัส โดยจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลียงปลานิลได ้การวิจยันีไดมี้การทดสอบประสิทธิภาพของไพรเมอร์ทีจาํเพาะกบัลาํดบันิวคลีโอไทด์ของเชือปรสิตปลิงใสในปลานิล ซึงมีรายงานการพฒันามาแลว้ จาํนวน 5 คู่ไพรเมอร์  คือ ไพรเมอร์ Cicly 1 ถึง ไพรเมอร์ Cicly 5 โดยมีขนาดโมเลกลุเท่ากบั 188, 180, 150, 159 และ189 bp ตามลาํดบั และจากการหาสภาวะทีเหมาะสมในปฏิกิริยาพีซีอาร์ พบว่าไพรเมอร์ Cicly 3 เหมาะสมต่อการใช้เป็นไพรเมอร์ตรวจสอบ เนืองจากให้ความจาํเพาะกบันิวคลิโอไทดข์องเชือปรสิตปลิงใสทีชดัเจนเมือตรวจสอบดว้ยวิธีเจลอิเลคโตรโพริซีส และจากการนําดีเอ็นเอทีสกัดจากปรสิตปลิงใสในปริมาณทีต่างกัน คือ 5, 10, 20 และ 30 ตวั พบว่าในปฏิกิริยาพีซีอาร์สามารถตรวจสอบไดที้จาํนวนปรสิตปลิงใส 10  20 และ 30 ตวั ซึงแสดงวา่ในปฏิกิริยาพีซีอาร์ทีตรวจสอบการติดเชือนนั ปรสิตปลิงใสทีเกาะติดในเหงือกปลานิลจาํนวน 10 ตวั สามารถตรวจสอบการติดเชือดว้ยปฏิริยาพีซีอาร์ได ้และนาํมาใชเ้ป็นชุดควบคุมเพือการแปลผลในครังต่อไป  ซึงจากการเก็บตวัอย่างปลานิลจากจาํนวน 3 พืนทีคือ พืนทีการเลียงปลานิลในกระชงัในแม่นาํตาปี ในอาํเภอฉวาง และอาํเภอทุ่งใหญ่ และพืนทีการเลียงปลานิลในบ่อดินในอาํเภอปากพนงั จาํนวนทงัสิน 87 ตวัอยา่ง สามารถพบปลานิลทีมีการติดเชือปรสิตปลิงใส ซึงให้ผลเป็นบวกจาํนวน 60 ตวั ดงันันการศึกษาครังนีพบว่าสามารถใช้เทคนิคพีซีอาร์สาํหรับการวนิิจฉยัการติดเชือปรสิตปลิงใสในปลานิลได ้ซึงสามารถช่วยลดเวลาในการตรวจวนิิจฉยัแบบเดิมทีตอ้งทาํให้ปลาตายก่อนจึงสามารถนํามาตรวจสอบได้  การใช้เทคนิคพีซีอาร์ในการวิจัยนีจะช่วยลดการตายของปลาระหวา่งการตรวจสอบการติดเชือได ้ซึงจะนาํไปสู่การแกปั้ญหาการติดเชือแทรกซอ้นในระบบการเลียงไดท้นัท่วงที  คาํสําคญั : 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              คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  ตาํบลทุ่งใหญ่  อาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 80240 1 Faculty of Veterinary, Rajamangala University of Technology,  Thungyai Sub-district, Thungyai District, Nakhonsrithammarat Province, 80240 Thailand 2 สาขาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ตาํบลถาํใหญ่  อาํเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 80110 2 Department of Science, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thum-Yai Sub-district, Thungsong District, Nakronsithammarat Province 80110, Thailand  ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail: : smadyod@gmail.com) 
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บทนํา ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป็นปลานาํจืดทีมีความสําคญัมากทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนืองจากประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตและการบริโภคทงัในและต่างประเทศทีมีแนวโนม้สูงขึนทุกปี ปัจจุบนัการเพาะเลียงปลานิลในประเทศไทยมีการขยายตวัเพมิขึนอยา่งรวดเร็วจนมีการขยายพืนทีการเลียงทงัทีเป็นการเลียงแบบบ่อดินและการเลียงในกระชงัในทุกพืนทีของประเทศไทย โดยเน้นการปล่อยปลาในอตัราทีหนาแน่นสูง ประกอบกบัการเกิดการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มอย่างเฉียบพลนัในช่วงการเปลียนฤดูกาล ทาํให้เกิดสภาวะอากาศทีร้อนจดัติดต่อกนัหลายวนัตามดว้ยฝนตก สภาวะดงักล่าวนีจะส่งผลใหป้ลาเกิดสภาวะเครียดไดง่้ายและถูกโนม้นาํใหเ้กิดโรคในทีสุด   สมาน และคณะ ( ) ไดก้ล่าววา่ ปลิงใส (monogenea) เป็นหนอนพยาธิตวัแบนกลุ่มหนึง ซึงเป็นปรสิตภายนอก (ectoparasite) เกาะอยูที่เหงือกและผิวหนงัของปลา มีลาํตวัใส โดยวฏัจกัรชีวติ (life cycle) ของปลิงใสจะตอ้งการตวัใหอ้าศยั (host) เพียงตวัเดียวซึงเป็นตวัให้อาศยัโดยตรง(direct host) โดยปลิงใสทีเกาะเหงือกปลาอาจไม่ทาํใหป้ลาตายโดยตรงแต่จะทาํให้ปลามีอาการผิดปกติ เช่นรอยแผลทีเกิดจากการเกาะของปลิงใสจะเป็นโอกาสให้แบคทีเรียและเชือราเขา้ไปทาํลายต่อเนือง(secondary infection) ต่อจากนนัจะทาํให้ปลามีภูมิตา้นทานลดลง และการมีปลิงใสเกาะติดกบัเหงือกและครีบปลาจะเป็นตน้เหตุทาํให้ประชากรปลาลดลง  ชนกนัต ์ ( ) ไดร้ายงานวา่ ส่วนใหญ่ปลิงใสพบเกาะอยูต่ามซีเหงือกและบริเวณ ผิวหนงั ทีพบบ่อยในปลานาํจืด คือ ไจโรแดคทิลสั (Gyrodactylus sp.) และแดคทิโรไจรัส (Dactylogyrus sp.) ส่วนปลิงใสทีมกัพบในปลานิล ชือวา่ ซิคลิโดไจรัส (Cichlidogyrus sp.) ปลาทีมีปรสิตพวกนีเกาะ อาจจะมีสีตวัเขม้กว่าปกติ กินอาหารน้อยลง หากปรสิตเกาะบริเวณซีเหงือกในปริมาณมาก ทาํใหเ้หงือกบวม อกัเสบและการแลกเปลียนอากาศของปลาลดลง มีผลใหป้ลาตายไดเ้ช่นกนั   เอกรัฐ ( )  ไดศึ้กษาปรสิตปลิงใสจากปลาทบัทิมทีเลียงในกระชงั โดยไดน้าํตวัอยา่งปลาทบัทิมทีมีชีวิตมายงัห้องปฏิบตัิการ ตดัซีเหงือกปลาทบัทิมแต่ละตวัแยกเก็บไวที้ตูเ้ยน็ -  OC จนกวา่จะนาํมาตรวจหาปรสิตปลิงใส นาํเหงือกปลาทบัทิมแต่ละตวัมาตรวจหาปรสิตโดยวางซีเหงือกในจานแกว้ทีมีนาํสะอาด ใชเ้ข็มเขียปลายงอขูดเนือเยอืเหงือกใหห้ลุดมาอยูใ่นนาํแลว้นาํไปตรวจหาปรสิตดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์กาํลงัขยายตาํ เก็บตวัอยา่งดว้ยนาํยาคงสภาพ ammonium-picrate และแอลกอฮอล ์  เปอร์เซ็นต ์หรือนาํยาฟอร์มาลีน  เปอร์เซ็นต ์นาํตวัอย่างทีไดไ้ปจาํแนกชนิดของปรสิตภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ Phase Contrast Microscope การจาํแนกชนิดของปลิงใส  ปรสิตปลิงใสทีตรวจพบบริเวณเหงือกปลาทบัทิม พบปรสิตปลิงใส  ชนิด ได้แก่  Cichlidogyrus halli, C. rognoni, C. sclerosus, C. thurstonae, C. tilapiae และ Scutogyrus longicornis   วฒิุชยั และธีรวฒิุ เลิศสุทธิชวาล ( ) ไดศึ้กษาปรสิตโมโนจีเนียนบริเวณเหงือกของปลาทบัทิมทีเลียงในกระชงัในแม่นําตาปี จังหวัดนครศรีธรรมราช พบจํานวน 2 สกุล  ชนิด ได้แก่  C. sclerosus, C.tubicirrus, C. thurstonae,                        C. tilapiae, Cichlidogyrus spp.  และ S. longicornis  มีรายงานมากมายในการศึกษาปรสิตปลิงใสในปลานิลทียงัคงใชว้ิธีการศึกษาแบบพืนฐาน ซึงการศึกษาดงักล่าว สามารถวินิจฉัยวา่ตน้เหตุเกิดจากเชือตวัใด แต่ตอ้งมีการสังเกตร่วมโดยเฉพาะอยา่งยิงในช่วงตน้ของการติดเชือจะสังเกตอาการทางคลินิกของปลาไดค้่อนขา้งยาก แต่จะสงัเกตเห็นเมือมีการติดเชืออยา่งรุนแรง และมีการตายเกิดขึน อาการของปลาทีติดเชือปรสิต พบปลาหายใจถีขึน ช่องเหงือกเปิดกวา้งออก เหงือกบวมและมีสีซีด ปลาเกิดระคายเคืองทีเหงือก หายใจไม่สะดวก มีการหลงัเมือกมากขึน ปลาจะวา่ยนาํชา้ และวา่ยบริเวณผิวนาํ หลงัจากนนัอาจมีการติดเชือต่อเนืองจากแบคทีเรีย หรือในส่วนของเนือเยือทีเกิดจากการติดเชือแลว้ก่อนหน้านี ซึงปัจจุบนัการตรวจสอบการติดเชือจากปรสิตจะทาํหลงัจากปลาตายแลว้ แลว้นาํปลามาตรวจเพือหาสาเหตุปลาตาย เป็นการวิเคราะห์โดยการพิจารณาจากสัณฐานวิทยา และขนาดของ 
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haptor และอวยัวะสืบพนัธ์ุ แมว้า่วธีินีจะเป็นวธีิมาตรฐานทีใชก้นัโดยทวัไปก็ตาม แต่วธีิการนีตอ้งทาํใหป้ลาตายก่อน จากนนัขึนอยูก่บัความชาํนาญของผูต้รวจสอบ   Shoemaker และคณะ (2006) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพของการติดเชือพร้อมกนัในปลานิลทีเพาะเลียงในห้องปฏิบติั โดยพยาธิตวัแบนกลุ่ม monogenetic และตามดว้ยการติดเชือแบคทีเรียต่อเนืองจาก Streptococcus iniae พบว่าเกิดการตายอย่างมีนัยสําคัญทีสูงกว่า (ประมาณ %) เมือเทียบกับการติดเชือด้วยการแช่ S. iniae อย่างเดียว ( %) และปรสิต Gyrodactylus niloticus เพียงอยา่งเดียว ( %) ซึงสนันิษฐานไดว้า่แบคทีเรียจะแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วเนืองจากความเสียหายของเยอืบุผิวปลา และทีน่าสนใจคือ ปลานิลเริมติดเชือ S. iniae ที  และ  ชวัโมง ซึงชีใหเ้ห็นวา่ G. niloticus  อาจถ่ายทอด S. iniae จากปลาไปสู่ปลา  ปัจจุบนัเมือมีการพฒันาเทคนิคทางพซีีอาร์ในการตรวจสอบการติดเชือในสตัวน์าํ ซึงส่วนใหญ่จะใชต้รวจสอบการติดเชือแบคทีเรีย จนกระทงั Ek-Huchim  และคณะ ( ) ไดพ้ฒันาการตรวจสอบการติดเชือปรสิตปลิงใสจากเมือกทีเหงือกของปลานิลโดยไม่ก่อใหเ้กิดการตายของปลา ซึงพบวา่สามารถพฒันาความจาํเพาะของไพรเมอร์จาํนวน  คู่  คือ ทีไดจ้ากยนี  28S rRNA  ของปลิงใส Cichlidogyrus spp. และมีขนาดโมเลกุลเท่ากบั , 180, 150,  และ  bp. ตามลาํดบั และจากการตรวจสอบพบว่าให้ความแม่นยาํถึง  % ซึงแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้วิธีดงักล่าวในการตรวจสอบดีเอ็นเอว่ามีเชือ  Cichlidogyrus spp. หรือไม่ทีเมือกของเหงือกในปลานิล  วธิีดําเนินการวิจัย 1. ตวัอย่างปลานิล  โดยการสุ่มเก็บปลานิล (O. niloticus ) จากพืนทีการเลียงในพืนที 3 อาํเภอในจงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวนอาํเภอละ 5 ตวั คือพนืทีการเลียงปลานิลในกระชงั อาํเภอทุ่งใหญ่ อาํเภอฉวาง  และพนืทีการเลียงปลานิลในบ่อดินของพืนทีอาํเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จากนนันาํมาห้องปฏิบตัิการเพือแยกปรสิตปลิงใสจากเหงือกปลานิลเพือหาดีเอน็ตงัตน้ทีใชเ้ป็นชุดควบคุม (Positive control) 2. การแยกเชือปรสิตปลิงใสปลานิล   แยกปรสิตปลิงใสจากเหงือกปลาเพือสกดัดีเอน็เอโดยใชชุ้ดสกดัโดยดดัแปลงขนัตอน ของ Ek-Huchim และคณะ (2012) แบ่งการดาํเนินงานเป็น 2 ขนัตอน ดงันี ขนัตอนท ี1 การทาํพีซีอาร์ปรสิตปลิงใสเพอืใชเ้ป็นชุดควบคุม (positive control)  เก็บปรสิตปลิงใสจากเหงือกปลานิล จาํนวน 3 ชุด  ดงัต่อไปนี        ชุดที 1 สกดัดีเอน็เอจาํนวน 10 ตวั     ชุดที 2 สกดัดีเอน็เอจาํนวน 20 ตวั      ชุดที 3 สกดัดีเอน็เอจาํนวน 30 ตวั    จากนันสกดัดีเอ็นเอตามวิธีการทีดดัแปลงจาก ของ Ek-Huchim และคณะ (2012) และทดสอบประสิทธิภาพของไพรเมอร์ทีจาํเพาะกบัลาํดบันิวคลีโอไทดข์องเชือปรสิต ซึงใชไ้พรเมอร์ จาํนวน 5 คู่ ทีไดรั้บการพฒันามาจากยนี S rRNA  ของปลิงใส Cichlidogyrus spp. โดยปรับสภาวะทีเหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยาของพีซีอาร์เพือใช้เป็นชุดควบคุมในการตรวจสอบการติดเชือ (ตารางที 1)    
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ตารางท ี1 ไพรเมอร์ทีใชเ้พมิปริมาณดีเอน็เอเป้าหมายของ Cichlidogyrus spp.  

(ทมีา: Ek-Huchim และคณะ ( 2012) ขนัตอนท ี2   สุ่มเก็บตวัอย่างเมือกปลานิลจาํนวณ 87 ตวั จากพืนทีการเลียงปลานิลทงั 3 อาํเภอ ตามขอ้ที 1  (อ.ฉวาง 30 ตวั               อ.ทุ่งใหญ่ 30 ตวั และ อ.ปากพนงั 27 ตวั) โดยเก็บตวัอยา่งปลานิลทีมีอาย ุ2-3 เดือน นาํเมือกปลานิลบริเวณเหงือก มาสกดัดีเอ็นเอ ตามวิธีการทีดดัแปลงจาก ของ Ek-Huchim และคณะ (2012)  ตรวจสอบการติดเชือตามขนัตอนการเกิดปฏิกิริยาของเทคนิคทาง PCR โดยนาํลาํดบันิวคลิโอไทด ์และผลจากขนัตอนที 1 เป็นชุดควบคุมเปรียบเทียบ (Positive Control)   ผลและวจิารณ์ผล  จากการนาํปลานิลทียงัมีชีวติมาเก็บปรสิตปลิงใสจากเหงือกปลานิล จาํนวน  ชุด  และเมือสกดัดีเอน็เอตามวิธีการทีดดัแปลงจาก ของ Ek-Huchim และคณะ (2012) และเมือทดสอบประสิทธิภาพของไพรเมอร์ทีจาํเพาะกบัลาํดบันิวคลีโอไทด์ของเชือปรสิตจากไพรเมอร์ จาํนวน  คู่  คือ Cicly  ถึง Cicly  จากยีน S rRNA  ของปรสิตปลิงใส Cichlidogyrus spp. โดยมีขนาดโมเลกลุ เท่ากบั , 180, 150,  และ  bp. ตามลาํดบันนั  เพอืใชเ้ป็นชุดควบคุมในการตรวจสอบการติดเชือ จาํนวน 10  20 และ 30 ตวัของปรสิตปลิงใส พบวา่ไพรเมอร์ Cicly 3 เหมาะต่อการใชเ้ป็นชุดควบคุมในการตรวจสอบการติดเชือ เนืองจากไพรเมอร์ Cicly  สามารถเพิมจาํนวนปริมาณดีเอ็นเอของปลิงใสในปริมาณทีนอ้ยไดที้จาํนวน 10 ตวั ขึนไป (ภาพที 1)   ผลจากการเก็บตวัอยา่งเมือกปลานิลบริเวณเหงือก จาํนวน 87 ตวั มาสกดัดีเอ็นเอ ตามวิธีการทีดดัแปลงจาก ของ Ek-Huchim   และตรวจสอบการติดเชือตามขนัตอนการเกิดปฏิกิริยาของเทคนิคทาง PCR พบวา่ปลานิลทงัหมด 60 ตวัพบการติดเชือปรสิตปลิงใส (Cichlidogyrus spp.) โดยการใชเ้ทคนิคทางพีซีอาร์สําหรับการวินิจฉัยการติดเชือปรสิตปลิงใส (ภาพที 2)  

ชุดไพรเมอร์ ลาํดบันิวคลีโอไทดข์องไพรเมอร์ 5’-3’ ขนาดชินดีเอน็เอเป้าหมาย (bp) Cicly 1 F 5’-GCTTGTACCTGGGATCGTGT-3’ R 5’-GCCTTGGATGGAGTTTACCA-3’ 188 
Cicly 2 F 5’-CCGTGAGGGAAAGTTGAAAA-3’ R 5’-TTGAAGCGCATTCAGAACAC-3’ 180 
Cicly 3 F 5’-GCGAGTGAACGGAGATTAGC-3’ R 5’-GACTTTCACCCGCTATGGAA-3’ 150 
Cicly 4 F 5’-GAGGGATTGATGVTGAGAGC-3’ R 5’-CTGTGCAGCGAGGAATACAA-3’ 159 
Cicly 5 F 5’-GAGGGATTGATGCTGAGAGC-3’ R 5’-GCCTTGGATGGAGTTTACCA-3’ 189 
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          ภาพที 1 การเพิมปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายซึงปรากฏ                        ภาพที 2 ตวัอยา่งปลาทีตรวจพบเชือปรสิตปลิงใส ขนาด แถบดีเอน็เอทีจาํเพาะต่อปลิงCichlidogyrus spp              150 คู่เบส. หมายเหตุ ภาพที 1 : MK คือ ดีเอ็นมาตรฐาน, 10 คือชุดที 1 ปรสิตปลิงใส 10 ตวั, 20 คือชุดที 2 ปรสิตปลิงใส 20 ตวั, 30 คือชุดที 3 ปรสิตปลิงใส 30 ตวั หมายเหตุ ภาพที 2 : MK คือดีเอ็นมาตรฐาน, 1-15 คือ ตวัอยา่งเมือกบริเวณเหงือกของปลานิลตวัที 1-15 ,   N คือ Negative control,   P คือ Positive control  มีรายงานมากมายในการศึกษาปรสิตปลิงใสในปลานิลทียงัคงใชว้ิธีการศึกษาแบบพืนฐาน ซึงการศึกษาดงักล่าว สามารถวินิจฉัยวา่ตน้เหตุเกิดจากเชือตวัใด แต่ตอ้งมีการสังเกตร่วมโดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงตน้ของการติดเชือจะสังเกตอาการทางคลินิกของปลาไดค้่อนขา้งยาก แต่จะสงัเกตเห็นเมือมีการติดเชืออยา่งรุนแรง และมีการตายเกิดขึน อาการของปลาทีติดเชือปรสิต โดยปลาหายใจถีขึน ช่องเหงือกเปิดกวา้งออกเหงือกบวมและมีสีซีด ปลาเกิดระคายเคืองทีเหงือก เหงือกบวม หายใจไม่สะดวก มีการหลงัเมือกมากขึน ปลาจะวา่ยนาํชา้ และวา่ยบริเวณผิวนาํ หลงัจากนนัอาจมีการติดเชือต่อเนืองจากแบคทีเรีย หรือในส่วนของเนือเยอืทีเกิดจากการติดเชือแลว้ก่อนหนา้นี ซึงปัจจุบนัการตรวจสอบการติดเชือจากปรสิตจะทาํหลงัจากปลาตายแลว้ แลว้นาํปลามาตรวจเพือหาสาเหตุปลาตาย เป็น การวิเคราะห์โดยการพิจารณาจากสัณฐานวิทยา และขนาดของ haptor และอวยัวะสืบพนัธุ์ แมว้า่วิธีนีจะเป็นวิธีมาตรฐานทีใชก้นัโดยทวัไปก็ตาม แต่วิธีการนีตอ้งทาํให้ปลาตายก่อน จากนนัขึนอยูก่บัความชาํนาญของผูต้รวจสอบ  ปัจจุบนัเมือมีการพฒันาเทคนิคทางพซีีอาร์ในการตรวจสอบการติดเชือในสตัวน์าํ ซึงส่วนใหญ่จะใชต้รวจสอบการติดเชือแบคทีเรีย ในการศึกษานีเรามีการทดสอบโดยใช้ PCR ซึงสามารถตรวจจับ DNA ได้โดยตรงของปรสิตปลิงใส Cichlidogyrus spp. จาก DNA ในเมือกบริเวณเหงือกปลานิล ซึงจะช่วยลดการตายของปลานิลจากผลการตรวจสอบได ้100% ซึงจากรายงานนีไดเ้ก็บตวัอย่างเมือกปลานิลบริเวณเหงือกจาํนวน 87 ตวั มาสกดัดีเอ็นเอ และตรวจสอบการติดเชือตามขนัตอนการเกิดปฏิกิริยาของเทคนิคทาง PCR พบปลานิลทีติดเชือไดท้งัหมด 67 ตวั (ภาพที 2) สอดคลอ้งกบัรายงานของ Ek-Huchim และคณะ (2012) ซึงวนิิจฉัยปรสิตปลิงใสดว้ยเทคนิคพีซีอาร์ พบวา่มีความไวและความจาํเพาะถึง 100% จากปลิงใสทงัหมด 5 ชนิด (C. tilapiae, C. sclerosus, C. dossui, C. haplochromii และ C. longicornis) ในปลานิล Oreochromis aureus และ O. niloticus  และจากการศึกษาก่อนหน้านี โดยวุฒิชัย และธีรวุฒิ ( ) ไดศึ้กษาปรสิตโมโนจีเนียนบริเวณเหงือกของปลาทบัทิมทีเลียงในกระชงัในแม่นาํตาปี จงัหวดันครศรีธรรมราช พบจาํนวนปรสิตปลิงใส 2 สกุล  ชนิด ไดแ้ก่ C. sclerosus, C.tubicirrus, C. thurstonae, C. tilapiae, Cichlidogyrus spp.  และ S. longicornis  การใชล้าํดบัเบสเฉพาะจากยีน 28S rRNA ของ Cichlidogyrus spp. สาํหรับการวินิจฉัยระดบัโมเลกุล การทดสอบสันนิษฐานนีสามารถใชร่้วมกบัการทดสอบทางพยาธิวิทยาและการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเพือตรวจหาเชือปรสิตในระยะเริมตน้เพือหลีกเลียงการระบาดของเชือโรคในระบบเพาะเลียงสัตวน์าํ การตรวจสอบ DNA จากเมือกปลานิลบริเวณเหงือก
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เป็นวิธีการใหม่ทีไม่ทาํให้เหงือกเสียหายและทาํให้ปลาตาย ดงันนัวิธีนีอาจช่วยในการใชก้ารทดสอบเพือหลีกเลียงความสูญเสียทางเศรษฐกิจในฟาร์มปลานิลได ้  สรุปผลการวิจัย การทดสอบประสิทธิภาพของไพรเมอร์ทีจาํเพาะกบัลาํดบันิวคลีโอไทดข์องเชือปรสิต ซึงใชไ้พรเมอร์จาํนวน 5 คู่ ทีไดรั้บการพฒันามาจากนิวคลีโอไทดข์อง Cichlidogyrus spp. คือ 28S rRNA ทีขนาดโมเลกุล 189 bp และ Cicly 1 ถึง Cicly 5 โดยมีขนาดโมเลกลุเท่ากบั 188, 180, 150, 159 และ189 bp ตามลาํดบั ผลการวจิยัพบวา่ไพรเมอร์ Cicly 3 เหมาะต่อการเป็นชุดควบคุมในการตรวจสอบการติดเชือปรสิตปลิงใสได ้ เนืองจากไพรเมอร์ Cicly 3 สามารถเพิมจาํนวนปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายไดเ้พียงแค่สัตวมี์การติดเชือปรสิตปลิงใสจาํนวน  10 ตวั  และสามารถเพิมจาํนวนปริมาณดีเอ็นเอปลิงใสทีเก็บจากตวัอยา่งจากเมือกบริเวณเหงือกโดยสามารถพบปลานิลทีมีการติดเชือปรสิตปลิงใสไดจ้าํนวน 60 ตวั จากตวัอยา่งปลานิล 87 ตวั  การใชเ้ทคนิคพีซีอาร์สําหรับการวินิจฉัยการติดเชือปรสิตปลิงใสในปลานิล ช่วยลดเวลาในการตรวจวิเคราะห์แบบเดิม และการลดการตายของปลาระหวา่งการตรวจสอบได ้ซึงจะนาํไปสู่การแกปั้ญหาการติดเชือในระบบการเลียงไดท้นัท่วงที  กิตติกรรมประกาศ  งานวิจยัเรืองนีเป็นส่วนหนึงของการวิจยัเรือง การตรวจสอบและยืนยนัเชือเชือปรสิตปลิงใส, ichlidogyrus spp. (Monogenea, Ancyrocephalinae) จากเมือกบริเวณเหงือกปลานิลทีมีการเลียงใน จ.นครศรีธรรมราช ดว้ยเทคนิคทางพีซีอาร์ โดยได้รับงบประมาณจากงบอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจําปี 2560 ขอขอบคุณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ทีเอือเฟือสถานทีทีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งงาน และวิเคราะห์ตวัอย่างวิจยั และขอขอบพระคุณเกษตรกรผูเ้ลียงปลานิลในกระชังทงั 3 พืนทีสําหรับตวัอย่างทีใช้ในการวเิคราะห์  เอกสารอ้างองิ ชนกนัต ์จิตมนสั. . โรคปลานิล. เชียงใหม่สัตวแพทยสาร. : - . ฉัตรศิรินทร์ นาคหฤทยั นนทวิทย ์อารียช์น และ ประพนัธ์ศกัดิ ศีรษะภูมิ. มปป.  การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของ Complementary DNA และการแสดงออกของยีน CC chemokine ในปลานิล (Oreochromis niloticus).  อรวสัสา เผือกสุข,  ชัยศักดิ จันศรีนิยม และ มยุรี กัลยาวฒันกุล. 2547. ฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดเห็ดฟางเพือใช้ประโยชน์ทางเครืองสําอาง. สํานักวิชาวทิยาศาสตร์เครืองสําอาง. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย. วฒิุชยั ทองบาํรุง และธีรวฒิุ เลิศสุทธิชวาล. 2557. ปรสิตโมโนจีเนียนทีพบในปลานิลแดงทีเลียงในกระชงับริเวณแม่นาํตาปี จงัหวดันครศรีธรรมราช. วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 16:32-40. สมาน แกว้ไวยทุธ นิตยา เลาหะจินดา  สุปราณี ชินบุตร และประไพสิริ สิริกาญจน์. 2544. พยาธิสภาพของเหงือกปลาปลาไซพรินิดทีเกิดจากปรสิตปลิงใส. หน้า 103-109 ใ น การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครังที 39 สาขาวทิยาศาสตร์ สาขาการจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. เอกรัฐ วงศ์สวสัดิ. 2544. ปรสิตปลิงใสบริเวณเหงือกปลาทบัทิมทีเพาะเลียงในกระชงั. น. 1500-1504 ใ นการประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษาศิลปากรระดบัชาติ / นานาชาติ ครังที 1 เรือง " การศึกษาเชิงสร้างสรรค ์" มหาวทิยาลยัศิลปากร.  
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Ek-Huchim,J.P., Jimenez-Garcia, I., Pérez-Vega, J.A., and Rodríguez-Canul, R. 2012. Non-lethal detection of DNA from Cichlidogyrus spp. (Monogenea, Ancyrocephalinae) in gill mucus of the Nile tilapia Oreochromis niloticus. Dis .Aquat .Org. 98: 155–162. Halliwell, B.1994.  Antioxidant :sense or speculation. Nutrition Today.29 : 15-19. Shoemaker C. A., Xu De-Hai, J. J. Evans and P. H. Klesius.  2006.  Parasites and Diseases.  In C. Lim and C.D. Webster (eds) Tilapia: Biology, Culture and Nutr ition (pp. 561-582).  The Haworth Press, Inc., Binghamton, NY.                              
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ปัจจัยด้านอาหารทมีีผลต่อการลอกคราบของกุ้งเครย์ฟิช Food Nutr ient Factors that Affect The Molting of Crayfish  สุไหลหมาน หมาดโหยด1  ชุตินนัท ์จริตงาม  แสนภูมิ บุณยรัตน์1 ชลธิชา คงเรือง Sulaiman Madyod1  , Chutinan Jaritngam1 , Sanpoom Bunyarat1 and Chonticha Khongrueang1  บทคดัย่อ   การศึกษาปัจจยัดา้นอาหารทีมีผลต่อการลอกคราบของกุง้เครยฟิ์ช เพือเป็นทางเลือกใหแ้ก่เกษตรกรผูเ้ลียงกุง้เครย์ฟิช ซึงการศึกษาในครังนี พบว่า ความถีในการลอกคราบสูงทีสุดไดแ้ก่อาหารสําเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั Schizochytrium sp. 10%  อาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั ไคโตซาน  กลุ่มควบคุมอาหารสาํเร็จรูปกุง้เครยฟิ์ช และ อาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั วิตามินรวมสัตว์นํา (1.60±0.35, 1.43±0.55, 1.33±0.35 และ .  ±0.26 ครัง/ตัว/เดือน ตามลําดับ ) ส่วนในด้านการเจริญเติบโต พบวา่กุง้ทีเลียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั Schizochytrium sp. กบักุง้ทีเลียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัเสริมดว้ยไคโตซาน มีค่าเท่ากนั ซึงไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) (2.63± .  และ . ±2.05 เซนติเมตรตามลาํดบั) ทงัสองชุดการทfลองมีความแตกต่างกันทางสถิติกบักลุ่มควบคุม ( . ± . เซนติเมตร) (P<0.05) และอาหารสําเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั วิตามินรวมสัตวน์าํ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัทงัสามชุดการทดลอง ( . ±2.08 เซนติเมตร) (P> . ) และในอตัราการตาย พบวา่กุง้มีอตัราการตายดงันี โดยเรียงจากนอ้ยไปมาก ไดแ้ก่ อาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั Schizochytrium sp. กบัอาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั ไคโตซานมีอตัราการตายทีเท่ากนั ( . ± .   %) และมีอตัราการตายนอ้ยทีสุด คือ อาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั วิตามินรวมสัตวน์าํ (50.00± . %) ส่วนกลุ่มควบคุมมีอตัราการตายมากทีสุด ( . ±25.17%) ดงันนัการใช ้Schizochytrium sp. และไคโตซานเสริมในอาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาว พบวา่มีอตัราการเจริญเติบโต และความถีในการลอกคราบสูงขึน  มีอตัราการตายตาํ แต่เมือทาํการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีเพียงอตัราการเจริญเติบเท่านนัทีมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P< . ) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในครังนียงัเป็นทางเลือกใหแ้ก่เกษตรในการช่วยตดัสินใจในการเลียงกุง้  คาํสําคญั: การลอกคราบ  กุง้กา้มแดง            
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 ABSTRACT   A study of some factors that affects molting of Crayfish to be alternative for Crayfish farmers. In this study, it was found that the highest molting frequency was White shrimp pellets with Schizochytrium sp. 10%, White shrimp pellets with chitosan 400 ppm., the control group of Crayfish pellets and White shrimp pellets with marine animal multivitamin (1.60 ± 0.35, 1.43 ± 0.55, 1.33 ± 0.35 and 1.27 ± 0.26 times / head / month, respectively). For the growth rate, it was found that Crayfish fed with white shrimp Schizochytrium sp. 10% and Crayfish fed with White shrimp pellets supplemented with Chitosan were no statistically significant difference (P> 0.05) (2.63 ± 2.07 cm. and 2.63 ± 2.05 cm. respectively). However, both groups were different from the control group (P <0.05) (1.45±1.95 cm.) and in the group fed with white shrimp pellets with marine animal multivitamin there were no statistically significant differences between those three groups (P> 0.05) (2.03 ± 2.08 cm). For mortality rates, sorted by ascending order as follows White shrimp pellets with Schizochytrium sp.10% and White shrimp pellets supplemented with 400 ppm chitosan had the same mortality rates (36.67 ± 15.28%) and had the lowest mortality, the second is White shrimp pellets with marine animal multivitamin (50.00 ± 18.75%), and the control group had the highest mortality rates (63.33 ± 25.17%). Therefore, the use of Schizochytrium sp. and chitosan supplemented with white shrimp pellets, it was found that the growth rate and the frequency of molting rate were higher with low mortality rates (P<0.05). However, the statistical analysis showed that only the growth rate had significantly difference and this study is also an alternative for agriculture for making decision on shrimp farming.  Key words: molting, Cherax quadricarinatus             คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  ตาํบลทุ่งใหญ่  อาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช 80240 1 Faculty of Veterinary, Rajamangala University of Technology,  Thungyai Sub-district, Thungyai District, Nakhonsrithammarat Province, 80240 Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail: : smadyod@gmail.com)  
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บทนํา กุง้กา้มแดง หรือกุง้เครยฟิ์ชมีชือสามญัวา่ Redclaw crayfish และมีชือวิทยาศาสตร์วา่ Cherax quadricarinatus เป็นกุง้นาํจืดชนิดหนึงทีมีถินกาํเนิดในทวีปออสเตรเลีย มีการแพร่กระจายในทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ (Austin et al., ) และมีการแพร่กระจายไปยงัประเทศต่างๆ เช่น แอฟริกาใต ้จาไมกา และสิงคโปร์ (Shane and Yeo, ) กุง้ชนิดนี ความสําคญัทางเศรษฐกิจของทวีปออสเตรเลีย มีการเพาะเลียงเพือการบริโภค โดยในช่วง ปี -  มีผลผลิตรวมมากกวา่  ตนั (FAO, ) ส่วนประเทศไทยนาํเขา้กุง้ชนิดนีมาตงัแต่ ปี  มาเพาะเลียงเพอืการบริโภค ดว้ยรูปร่างและลกัษณะทีมีความสวยงาม จึงมีการนาํเอากุง้ชนิดนีมาเลียงเป็นสัตวส์วยงามในตูป้ลา และไดรั้บความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน (พรเทพ และคณะ,2557) อีกทงัยงัมีการนาํมาประกอบอาหารอีกหลายชนิดดว้ยกนั ดงันนัจึงมีการศึกษาอยา่งกวา้งขวางถึงการเสริมสารบางชนิดเพือเพมิผลผลิตในการลอกคราบ และการเจริญเติบโตของกุง้ ไคโตซานทีเหมาะสมทีใชใ้นการเคลือบอาหารกุง้กุลาดาํคือ 400 ppm. ส่งผลใหอ้ตัรารอดของลูกกุง้มากทีสุด 78.97 % (ปิยะบุตร, 2552) จากบทความของสถาบนัวจิยัอาหารสัตวน์าํชายฝัง การเสริมวิตามินและแร่ธาตุทีเหมาะสมแก่กุง้ทะเล และกุง้อืนๆ สามารถช่วยลดอตัราการตาย ส่งเสริมให้เปลือกกุ้งมีการแข็งตัวทีรวดเร็วหลังจากการลอกคราบ การเสริม Schizochytrium sp. 10% ในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายของกุง้กา้มกราม  มีอตัราการรอดตาย 71.11±10.18% (อนุสรณ์ และคณะ, 2556) การลอกคราบถือเป็นส่วนสาํคญัในการเจริญเติบโตของกุง้เครยฟิ์ช ทงัเป็นการเพมิขนาด การเปลียนสีสนั และการซ่อมแซมร่างกาย จึงไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญันีและไดท้าํการศึกษาการลอกคราบของกุง้ เพอืเป็นทางเลือกใหม่ๆในการช่วยใหกุ้ง้เจริญเติบโตเร็วขึนและลอกคราบสมบูรณ์ ส่งผลใหล้ดปัญหาการตายของลูกกุง้วยัออ่นได ้ วธิีดําเนินการวิจัย 1. กุ้งก้ามแดงทใีช้ในการทดลอง  และการเตรียมการทดลอง  เป็นกุง้กา้มแดง สายพนัธุ์ Cherax quadricarinatus  จากฟาร์มเอกชนในจงัหวดัสุราษฏร์ธานีมาพกัในบ่อพลาสติกขนาดบรรจุนาํ 300 ลิตร เพือปรับสภาพกุง้ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและระบบการทดลองในโรงเพาะฟักเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ใหอ้าหารสาํเร็จรูปกุง้เครยฟิ์ช วนัละ  มือ คือ เชา้ และเยน็  คดัเลือกกุง้ทีมีความแข็งแรง ขนาดประมาณ . - .  เซนติเมตร ปล่อยในบ่อพลาสติก ขนาดความจุนาํ 200 ลิตร (เส้นผ่านศูนยก์ลาง  เมตร) จาํนวนบ่อละ  ตวั ใชว้ิธีการเลียงเดียวโดยใชแ้กว้พลาสติกเป็นอุปกรณ์การเลียงและให้อยู่ภายในบ่อทดลอง มีการใชน้าํจืดทีผา่นการกรอง และปรับคุณภาพของนาํใหเ้หมาะสมต่อการเลียง เติมนาํในบ่อเลียงปริมาตร  ลิตร และมีอุปกรณ์ให้อากาศ มีการให้อาหารวนัละ  ครัง (8.00 น. และ .  น.) โดยให้อาหารตามชุดการทดลองทีกาํหนด ทาํการดูดตะกอน และทาํความสะอาดบ่อ และเปลียนถ่ายนาํ  เปอร์เซ็นต์ทุกๆ  สัปดาห์ ทาํการทดลองเป็นระยะเวลา  เดือน   2. การทดลองและการวางแผนการทดลอง  วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) มี  ชุดการทดลองๆละ  ซาํดงันี ชุดทดลองที 1   เลียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปกุง้เครยฟิ์ช (ชุดควบคุม)     ชุดทดลองที     เลียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั ไคโตซาน 10 ml/kg ชุดทดลองที     เลียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั Schizochytrium sp. 10% ชุดทดลองที     เลียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั วติามินรวมสตัวน์าํ 5 mg/kg  
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3.การเก็บข้อมูล ทาํการวดัความยาวกุง้ก่อนการทดลอง และ ทุกๆ 1 เดือน บนัทึกความถีในการลอกคราบของกุง้ทุกวนั และนับจาํนวนกุง้ทีเหลือเพอืหาอตัราการตาย และวเิคราะห์คุณภาพนาํทุกครังทีมีการเก็บขอ้มูล  .การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ินาํขอ้มูลความยาวเฉลีย ความถีในการลอกคราบ และอตัราการตาย ทีไดม้าวิเคราะห์ความแปรปรวนดว้ยวิธี One way ANOVA เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียดว้ยวิธี LSD (Least Significant Difference) ทีระดบัความเชือมนั 95% โดยทาํการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  ผลและวจิารณ์ผล 1.ความถีในการลอกคราบ  ความถีในการลอกคราบของกุง้เมือวเิคราะห์ทางสถิติทงัในเดือนทีหนึงและเดือนทีสองพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่เมือทาํการเปรียบเทียบค่าโดยเรียงลาํดบัจากความถีในการลอกคราบสูงไปตาํ ไดแ้ก่ ในเดือนทีหนึง อาหารกุง้สาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั Schizochytrium sp. ,อาหารกุง้สาํเร็จรูปกุง้ขาวรวมกบั ไคโตซาน, อาหารสําเร็จรูปกุ้งขาวร่วมกับ วิตามินรวมสัตว์นํา และกลุ่มควบคุม ( . ±0.35, 1.43±0.55, 1.33±0.35 และ .  ±0.26 ครัง ตามลาํดบั ) ในเดือนทีสองของการทดลอง ความถีในการลอกคราบสูงทีสุดไดแ้ก่ อาหารสําเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัไคโตซาน, กลุ่มควบคุม, อาหารสําเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัSchizochytrium sp. และ อาหารสําเร็จรูปกุ้งขาวร่วมกบั วิตามินรวมสัตวน์ํา (0.43±0.39, 0.40±0.31, 0.37± .  และ . ± . ครัง ตามลาํดบั) ดงัตารางที  ตารางท ี  ค่าความถีในการลอกคราบของกุง้เครยฟิ์ช (ครัง/ตวั/เดือน) ในระยะเวลา  เดือน อาหาร เดือนที  เดือนที  อาหารกุง้สาํเร็จรูปกุง้เครยฟิ์ช (control) 1.33±0.35a 0.40±0.31a อาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัไคโตซาน   1.43±0.59a 0.43±0.39a อาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั Schizochytrium sp. 1.60±0.35a 0.37±0.33a อาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัวติามินรวมสตัวน์าํ 1.27±0.26a 0.23±0.22a 
หมายเหตุ: ค่าทีกาํกบัดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษทีต่างกนัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) . การเจริญเติบโต  การวดัการเจริญเติบโตของกุง้จะวดัจากความยาวของลาํตวักุง้ เมือสินสุดการทดลองพบว่าในเดือนทีหนึง กุง้มีความยาวมากทีสุดในกุง้ทีเลียงดว้ยอาหารสําเร็จรูปกุง้ขาวรวมกบั ไคโตซาน กุง้ทีเลียงดว้ยอาหารสําเร็จรูปกุง้ขาวรวมกบั Schizochytrium sp. เลียงดว้ยอาหารสําเร็จรูปกุง้ขาวรวมกบั วิตามินรวมสัตวน์าํ และกลุ่มควบคุม ตามลาํดบั (3.12±0.30, 3.07±0.22, 2.96±0.25 และ . ±0.60 เซนติเมตร) เมือนาํมาวเิคราะห์ทางสถิติพบวา่กุง้ทีเลียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวรวมกับ ไคโตซาน  ppm. กับกุ้งทีเลียงด้วยอาหารสําเร็จรูปกุ้งขาวรวมกับ Schizochytrium sp. ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในกลุ่มทีเลียงดว้ยอาหารสําเร็จรูปกุง้ขาวรวมกบั วติามินรวมสตัวน์าํ และกลุ่มควบคุม (P<0.05) และในกลุ่มทีเลียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวรวมกบั วติามินรวมสตัวน์าํ และกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ (P> . ) ในเดือนทีสองพบวา่กุง้ทีเลียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวรวมกบั Schizochytrium sp. กบักุง้ทีเลียงดว้ยอาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวรวมกบั ไคโตซาน มีค่าเท่ากนั ซึงไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่  (2.63±2.07 และ 2.63±2.05 เซนติเมตร ตามลาํดบั) ทงัสองชุดการทดลองมีความแตกต่าง
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กนัทางสถิติกบักลุ่มควบคุม(1.45±1.95 เซนติเมตร) (P< . ) และอาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั วิตามินรวมสัตวน์าํ  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัทงัสามชุดการทดลอง (2.03±2.08 เซนติเมตร) (P> . ) ดงัตารางที  ตารางท ี  ค่าเฉลียความยาวของลาํตวักุง้เครยฟิ์ช (เซนติเมตร) ในระยะเวลา  เดือน อาหาร เริมตน้ทดลง เดือนที  เดือนที  อาหารกุง้สาํเร็จรูปกุง้เครยฟิ์ช (control) 2.41 ± 0.11a 2.84±0.60a 1.45±1.95a 
อาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัไคโตซาน  2.40 ± 0.08a 3.12±0.30b 2.63±2.05b 
อาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั Schizochytrium sp. 2.37 ± 0.09a 3.07±0.22b 2.63±2.07b อาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัวติามินรวมสตัวน์าํ 2.40 ± 0.07a 2.96±0.25a 2.03±2.08ab 

หมายเหต:ุ ค่าทีกาํกบัดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษทีต่างกนัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 3. อตัราการตาย  เมือนําอตัราการตายในแต่ละเดือนมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ทังสีชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P> . ) ในเดือนแรกกุง้ทีใชใ้นการทดลองทงัหมดไม่พบการตาย แต่ในเดือนทีสองพบวา่กุง้มีอตัราการตายดังนี โดยเรียงจากน้อยไปมาก ได้แก่ อาหารสําเร็จรูปกุ้งขาวร่วมกับ Schizochytrium sp. กับอาหารสําเร็จรูปกุ้งขาวร่วมกบั ไคโตซาน มีอตัราการตายทีเท่ากนั ( . ±15.28 % กบั 36.67±15.27 % ตามลาํดบั) และมีอตัราการตายน้อยทีสุด รองมาเป็นอาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั วิตามินรวมสัตวน์าํ (50.00±10.00%) ส่วนกลุ่มควบคุมมีอตัราการตายมากทีสุด (63.33±25.17%) ดงัตารางที  ตารางท ี  อตัราการตายเฉลีย (%) ของกุง้เครยฟิ์ช ในระยะเวลา  เดือน อาหาร เดือนที  เดือนที  อาหารกุง้สาํเร็จรูปกุง้เครยฟิ์ช (control) 0 63.33±25.17a อาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัไคโตซาน   0 36.67±15.27a อาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัSchizochytrium sp. 0 36.67±15.28a อาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัวติามินรวมสตัวน์าํ 0 50.00±10.00a 
หมายเหตุ:ค่าทีกาํกบัดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษทีต่างกนัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) 4. คุณภาพนํา คุณสมบติัของนาํทีเลียงนนัอยูใ่นเกณฑที์ไม่เป็นอนัตรายต่อสตัวน์าํโดยพบวา่ ปริมาณออกซิเจนทีละลายในนาํมีค่าอยูร่ะหว่าง 7.34 – 8.36 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าอลัคาไลน์มีค่าอยูที่ -  มิลลิกรัม/ลิตร ความกระดา้งมีค่าอยูใ่นช่วง -  มิลลิกรัม/ลิตร ค่าไนไตรท์  มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแคลเซียม  มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณของแมกนีเซียม  – 200 มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยูร่ะหวา่ง 7.63 – 8.34 และอุณหภูมิของนาํมีค่าอยูร่ะหวา่ง 25 –28.0 ºC ซึงอยูใ่นช่วงทีเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของกุง้กา้มแดง ตารางท ี  ค่าคุณภาพนาํตลอดระยะเวลาการเลียงกุง้  เดือน 

ระยะเวลา pH ออกซิเจนละลายนาํ (มก./ล) 
อลัคาไลน ์(มก./ล) ความกระดา้ง (มก./ล) 

ไนไตรท ์(มก./ล) แคลเซียม (มก./ล) แมกนีเซียม (มก./ล) อุณหภมิู ๐C 
60 วนั 7.63 -8.34 7.34 - 8.36 69 - 139 800 - 1000     0  40   100 - 200   25 - 28 
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 การใช ้Schizochytrium spp. ผสมกบัอาหารสาํเร็จรูปเพือใชเ้ป็นอาหารเสริมจึงเป็นทางเลือกหนึงให้แก่เกษตรกร เนืองจากใน Schizochytrium spp. สามารถเพิมปริมาณกรดไขมนัไม่อิมตวัทีจาํเป็นสูง (polyunsaturated fatty acid; PUFA) การศึกษาของสถาบนัวิจยัอาหารสัตวน์าํชายฝังพบว่าวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด มีผลในการลอกคราบ ทาํให้เปลือกกุ้งแขง็หลงัลอกคราบทีรวดเร็ว เสริมระบบภูมิคุม้กนั การใชไ้คโตซานเคลือบอาหารกุง้  ppm สามารถช่วยเพมิประสิทธิภาพการใชอ้าหารและเพมิอตัราการเจริญเติบโตในกุง้กลุาดาํไดม้ากขึน (ปิยะบุตร,2552) ซึงจากการทดลองพบวา่กลุ่มการทดลองทีเลียงดว้ยอาหารสําเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบั Schizochytrium spp. มีการลอกคราบทีสูงทีสุด แต่พบว่าไม่มีความแตกต่างทางนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ซึงสอดคลอ้งกบัการทดลองของอนุสรณ์ และคณะ(2558) ทีการเสริมดว้ย Schizochytrium spp. อตัราส่วน . % ผสมอาหารเลียงกุง้กา้มกรามสามารถเพมิการเจริญเติบโต  กุง้มีความตอ้งการกรดไขมนัจาํเป็นจากอาหารเพือการเจริญเติบโต เนืองจากกุง้ไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมนัเหล่านีไดเ้อง (Cuzon et al., ) ซึงการใช ้Schizochytrium spp. ผสมกบัอาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาว เพอืใชเ้ป็นอาหารเสริมซึงมีปริมาณกรดไขมันไม่อิมตัวทีจําเป็นสูง โดยเฉพาะกรดไขมันไม่อิมตัวในกลุ่มโอเมก้า 3 คือ decosahexaenoic acid (DHA;22:6n3 ) (มยรุา, 2549 และ Jiang et al., 2004) จากการศึกษาพบวา่กุง้ทีไดรั้บ Schizochytrium spp. มีการเจริญเติบโตทีดีกวา่อาหารกุง้สาํเร็จรูปกุง้เครยฟิ์ช (control)และกลุ่มอาหารสําเร็จรูปกุง้ขาวร่วมกบัวิตามินรวมสัตวน์าํ สอดคลอ้งกบัการทดลองของปิยารมณ์ (2552) ทีไดท้าํการศึกษาการใช ้Schizochytrium spp. เสริมอาหารในการเลียงกุง้ขาวมีผลทาํให้การเจริญเติบโตของกุง้สูงขึนทงัทีเลียงดว้ยนาํความเค็มตาํและความเค็มปกติ และจากการศึกษา กุง้กา้มกรามขนาดเล็กทีไดรั้บ Schizochytrium spp อัตราส่วน .  เปอร์เซ็นต์ หรือ  มิลลิลิตรต่ออาหาร  กิโลกรัมในฟาร์มเลียงนันมีอัตราการเจริญเติบโตทีสูง (อนุสรณ์, 8) ส่วนการเสริมดว้ยไคโตซาน ใหแ้ก่กุง้มีผลไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัการใช ้Schizochytrium spp. ผสมกบัอาหารกุง้สาํเร็จรูป สอดคลอ้งกบัการทดลองการใชไ้คโตซานเคลือบอาหารกุง้สามารถช่วยเพิมประสิทธิภาพการใชอ้าหารและเพมิอตัราการเจริญเติบโตในกุง้กุลาดาํ ไดม้ากขึน ปริมาณไคโตซานทีเหมาะสมทีใชใ้นการเคลือบอาหารกุง้ คือ  ppm. (ปิยะบุตร, ) นอกจากนียงัเป็นส่วนประกอบของ cofactor ของระบบเอ็นไซม์ต่างๆ ไ ด้ แ ก่  hydrogenase enzymes, alcohol, glutamate, lactate, glyceraldehyde-3-P, ribonuclease, carcoxypeptiase, DNA polymerase และ alkaline phosphatase และ ปริมาณฟอสฟอรัสในอาหาร 0.4% เพียงพอต่อการเจริญเติบต่อและการรอดตายของลูกกุ ้ง Penaeus vannamei ในระยะ Postlavae เมือมีอัตราส่วนของ Ca : P เท่ากับ 1 : 2 (Velasco et al.,1998) จากการทดลองไดท้าํการเสริมแร่ธาตุรวมสตัวน์าํ ซึงไม่มีส่วนประกอบของฟอสฟอรัส ใหผ้ลไม่แตกต่างกบักลุ่มควบคุม ซึงอาจเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อความถีในการลอกคราบของกุง้  กุ้งทีได้รับ Schizochytrium sp.ในอัตราส่วน 7.5 เปอร์เซ็นต์ มีอัตรารอดตายสูงสุดแตกต่างจากกุ ้งทีไม่ได้รับ Schizochytrium spp. ซึงมีอัตรารอดตายตาํสุดอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) ทงัทีเลียงดว้ยความเค็ม 5 และ 25 พีพีที สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Lim et al.(1997) ทีทาํการศึกษาอาหารทีผสมกรดไขมนัจากแหล่งต่างๆทงัพืชและสัตวร์วม 7 ชนิดต่ออตัรารอดตายและนาํหนกัเฉลียของกุง้ขาวแวนนาไมระยะ juvenile พบวา่กุง้ทีไดรั้บอาหารผสม menhaden fish oil ซึงมีปริมาณกรดไขมนัไม่อิมตวัในกลุ่มโอเมกา้ 3 สูงสุด มีอตัรารอดตายและนาํหนกัเฉลียสูงทีสุด จากผลการศึกษาในครังนีพบวา่กุง้มีอตัราการตายตาํ เมือเสริมดว้ย Schizochytrium spp. และไคโตซาน สอดคลอ้งกบัผลของ ปิยะบุตร ( ) ไดศึ้กษาสารละลายไคโตซานมาใชเ้คลือบบนอาหารทีใชใ้นการเลียงกุง้กุลาดาํ ในพนืทีความเคม็ตาํประมาณ 5±2 พีพทีี ของบ่อขนาด  ไร่ พบวา่การใชไ้คโตซานเคลือบอาหารกุง้สามารถช่วยเพิมอตัรารอดของลูกกุง้มากทีสุด .  % ยงิไปกวา่นนั การใชไ้คโตซานเคลือบอาหารกุง้ยงัมีผลทาํให้กุง้ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีมาก และกลุ่มทีเสริมดว้ยวิตามินรวมสัตวน์าํ เนืองจากการศึกษาของ Cuzon et al.(2004) วิตามินอี มีความสามารถในการปกป้องการเกิดปฏิกิริยาเติมหมู่ออกซิเจน (peroxidation) ในกรดไขมนัชนิดไม่อิมตวัสูง (PUFA) และทาํหนา้ทีในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ ในระบบภูมิคุม้กนั และทาํหนา้ทีลด
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การหลงัของสารชนิด peroxides ทีเกิดจากระบบภูมิคุม้กนัperoxides ทีเกิดจากระบบภูมิคุม้กนันาํเลือดทีจะทาํลายผนงัเซลล์ของเม็ดเลือด (hemocyte)  และ พบว่าปริมาณของวิตามินซีลดลงอย่างรวดเร็วในขณะทีกุง้ขาววางไข่และในลูกกุง้แรกฟักระยะนอเพลียส ซึงอาจจะกล่าวไดว้า่วติามินซีมีความจาํเป็นอยา่งยงิสาหรับกุง้ในช่วงระยะเวลาทีไข่กาํลงัพฒันาและในขณะฟักออกเป็นตวั Shaobo et al. (2004)  ผลของกลุ่มทีมีการเสริมวิตามินรวมสัตวน์าํมีอตัรารอดตายดีกวา่กลุ่มควบคุม แต่ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (0<0.05)  สรุปผลการวจิัย การใช ้Schizochytrium sp. และไคโตซานเสริมในอาหารสาํเร็จรูปกุง้ขาว พบวา่อตัราการเจริญเติบโตความถีในการลอกคราบ และมีอตัราการตายมีแนวโนม้ทีดีกว่ากลุ่มการทดลองอืน เพราะเมือทาํการวิเคราะห์ทางสถิติพบวา่มีเพียงอตัราการเจริญเติบโตเท่านนัมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่อยา่งไรก็ตามการศึกษาในครังนียงัเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรในการช่วยตดัสินใจในการเลียงกุง้  กิตติกรรมประกาศ ผูว้จิยัขอขอบคุณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั วทิยาเขตนครศรีธรรมราชทีให้ความอนุเคราะห์สถานทีและหอ้งปฏิบติัการในการศึกษาครังนี   เอกสารอ้างองิ ปิยะบุตร วานิชพงษ์พนัธุ์  นบชนก ธนพงศธร และ สุวลี จันทร์กระจ่าง. 2552. การใช้ไคติน-ไคโตซานเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในกุง้กุลาดาํ. ใน  การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังท ี39  พรเทพ เนียมพทิกัษ ์สุธี วงศม์ณีประทีป ศิริภาว ีเจริญวฒันศกัดิ และประภวษิณ์ุ ยศวิจิตร. 2557. ผลของระดบัความเคม็ต่อการเจริญเติบโต อตัราการรอดตาย และการลอกคราบของกุง้กา้มแดง. วารสารเกษตรพระวรุณ. 11 ฉ(1): 39-46 มยรุา ประยรูพนัธ์. 2549. กรดไขมนัในทรอสโทคิทริดส์ทีคดัแยกไดจ้ากใบไมป่้าชายเลน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ. วทิยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวทิยาลยับูรพา.  อนุสรณ์ ศรีสุวงศ ์ชะลอ ลิมสุวรรณ  นิติ ชูเชิด และสุธี วงศม์ณีประทีป. 2558. ผลของการเสริม Schizochytrium sp.            ในอาหารต่อการเจริญเติบโต และอตัรารอดตายของกุง้กา้มกราม. วารสารแก่นเกษตร 43 (1): 53-60.  Austin, C.M., Jones, C. and Wingfield, M .2009.Cherax quodricarinatus. JUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.Intemational Union for Conservation of Nature Bodin Subpratatsave.2016.Molting of crayfish. Crayfish Aquatic Pets. Cuzon , G., Lawrence , A., Gaxiola, G. , Rosas, C. and Guillaume. J. 2004. Nutrition of  Litopenaeus vannamei reared in tanks or in ponds. Aquaculture 235: 513-551. FAO (Food and Agriculture Organization).2011.Rrdclaw crayfish production [online].[Accessed January 14,2014] Available from:URL http://www.fao.org/fishery/statistics/en Jiang, Y.,  Fan, K. W. R.,  Wong, T. Y. and Chen, F.. 2004. Fatty Acid Composition and Squalene Content of the Marine Microalgae Schizochytrium mangrovei. J . Agr ic. Food Chem. 52: 1196-1200. 
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Lim, C.,  Ako,,H.,  Brown, C. L. and Hahn, K.. 1997. Growth response and fatty acid composition of juvenile Penaeus vannamei fed different sources of dietary lipid. Aquaculture. 151: 143-153. Shaobo, D., Hu, C. and Shen, Q. 2004. Effect of dietary ascorbic acid levels on reproductive performance  of shrimp, Litopenaeus vannamei (boone), broodstock. Journal of Shellfish Research.  23(1): 251-255 Velasco, M.,  Lawrence  A. L. and  . Neill, W. H. 1998. Effects of dietary phosphorus level and inorganic source on survival and growth of Penaeus vannamei postlarvae in zero-water exchange culture tanks. Aquat. Living Resour . 11: 29 - 33                             



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference  492 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

การใช้พืชต่างชนิดเป็นอาหารสมทบสําหรับเลียงปลาแรดในกระชัง The Use of different Plants as a Feed Supplement for  Rear ing  Giant gourami (Ospronemus goramy, Lacepede)  ยพิุน พนูดี1* Yupin Phoondee1*  บทคัดย่อ  การใช้พืชต่างชนิดเป็นอาหารสมทบสําหรับเลียงปลาแรดในกระชัง ใช้แหน เปลือกกล้วย และซังข้าวโพด  ซึงมีคุณสมบตัิทีเหมาะสมในการเลียงปลากินพืช นาํมาผสมกับอาหารเม็ดสําเร็จรูป ใชอ้ตัราส่วน 1:1 โดยใชอ้าหารเม็ดสําเ ร็จรูปเป็นชุดควบคุม ทําการศึกษาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และคุณภาพนํา ได้แก่ อุณหภูมินํา   ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายนาํ และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ จากการทดลองดา้นนาํหนกัเฉลีย พบวา่อาหารปลาแรดทีใชอ้าหารเมด็สาํเร็จรูปผสมเปลือกกลว้ยมีการเจริญเติบโตดา้นนาํหนกัมากทีสุด  เท่ากบั 30.141.30 กรัมต่อตวั รองลงมาคืออาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมซังขา้วโพด, อาหารเม็ดสําเร็จรูปผสมแหน และอาหารเม็ดสาํเร็จรูป และมีนาํหนกัเฉลียนอ้ยทีสุด (P≤0.05) ดา้นความยาวเฉลียพบวา่ อาหารเม็ดสาํเร็จรูปผสมเปลือกกลว้ยมีความยาวเฉลียมากทีสุด  เท่ากบั 15.581.32 เซนติเมตรต่อตวั รองลงมาคืออาหารเมด็สาํเร็จรูปผสมแหน, อาหารเมด็สาํเร็จรูปผสมซงัขา้วโพด และอาหารเม็ดสําเร็จรูป และมีนาํหนักเฉลียน้อยทีสุด (P≤0.05) และพบว่าอตัราการรอดตายทุกชุดการทดลองเท่ากบัร้อยละ 100 ส่วนคุณภาพนาํทีใชใ้นการเลียงปลาแรดพบวา่ อุณหภูมินาํและความเป็นกรด-ด่างอยูใ่นเกณฑที์เหมาะสมต่อการเพาะเลียงปลาแรด ส่วนปริมาณออกซิเจนละลายนาํ และแอมโมเนียม-ไนโตรเจนมีค่าตาํกวา่เกณฑที์เหมาะสมต่อการเพาะเลียงปลาแรด แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายของปลาแรด ดงันนัการใชพื้ชมาเป็นอาหารสมทบเพอืเลียงปลาแรด สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการใชพื้ชใหเ้กิดประโยชน์มากทีสุด  คาํสําคญั : อาหารสมทบ, ปลาแรด, คุณภาพนาํ, การเจริญเติบโต, อตัราการรอดตาย         สาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตาํบลหันตรา อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 1 Department of Fishery science Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Huntra, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Phoondee@hotmail.com 
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ABSTRACT  The use of different plants as a feed supplement for rearing Giant  gourami (Ospronemus goramy,  Lacepede)  in the case using duck weed, banana peal and corn cob, It was has the right properties for fish feeding. Mixed with ready-to-eat foods in 1: 1 ratio, the used of pellet feed as control. Study on growth, survival rate and water quality are water temperature, pH, dissolved oxygen (DO) and ammonium-nitrogen for a period of 6 weeks. Average weight It were found that the diet of pellet feed with banana peel had the highest growth rate of 30.141.30 g / body, followed by pellet  feed with corn cob, pellet feed with duck weed  and pellet  feed the lowest average weight (P≤0.05). The average length were found that the diet of pellet feed with banana peel had the highest growth rate of 15.581.32 cm / body, followed by pellet  feed with duck weed  , pellet feed with corn cob and pellet  feed the lowest average weight (P≤0.05). And the survival rate of all treatments was 100%. The water quality used in rearing Giant gourami, the study found that water temperature and pH were suitable for aquaculture. Ammonium-nitrogen were not suitable for aquaculture of fish, but not affect the growth and survival rate of Giant gourami. The utilization of plants as feed supplement for rearing Giant gourami provided good possibility for guideline to use the most beneficial plants.  Keywords : Feed supplement, Giant  gourami, Water quality, Growth, Survival rate  บทนํา ปลาแรด  มีชือวิทยาศาสตร์วา่ Ospronemus  goramy, Lacepede (Robert, 1992) และมีชือสามญัวา่ Giant  gourami ปลาแรดเป็นปลานาํจืดขนาดใหญ่ชนิดหนึง ปลาแรดจดัเป็นปลาตระกูลเดียวกบัปลาหมอไทย  ปลาหมอตาล ปลากริม ปลากดั ปลากระดีนาง ปลากระดีหมอ้ ปลาสลิด (ยพิุนท์, 2537) เมือโตเตม็วยัมีรูปร่างขนาดใหญ่ โดยขนาดทีวดัไดย้าวประมาณ 60 เซนติเมตร นาํหนกั  กิโลกรัม (Pillay, 1990) เป็นปลาทีเลียงง่าย กินอาหารไดท้งัพืชและสัตว ์ไดแ้ก่ ผกั ผลไม ้พืชต่างๆ เศษอาหาร รวมทงัสตัวข์นาดเล็กๆ นอกจากนียงัสามารถอาศยัอยูใ่นนาํทีมีปริมาณออกซิเจนนอ้ยๆได ้เนืองจากมีอวยัวะช่วยในการหายใจ (labyrinth organ) ทนไดใ้นสภาพทีมีอุณหภูมิและ pH ตาํ เจริญเติบโตไดดี้ทงันาํจืดและนาํกร่อย (เฉิดฉันและคณะ, 2538 และ สมประสงคแ์ละคณะ, 2534) มีถินกาํเนิดแถบหมู่เกาะสุมาตรา, ชวา และบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซีย ส่วนในประเทศไทยพบอยูท่วัไปตามแหล่งนาํต่างๆ  เช่น แม่นาํเจา้พระยา,  แม่นาํโขง,  แม่นาํป่าสัก, แม่นาํตาปี และแม่นาํสะแกกรัง ปลาแรดจดัเป็นปลาตระกูลเดียวกบัปลาหมอไทย,  ปลาหมอตาล, ปลากริม, ปลากดั, ปลากระดีนาง, ปลากระดีหมอ้ และปลาสลิด (ยพิุนท์, ) เมือนาํมาประกอบอาหารส่วนของเนือปลาแรดนุ่มมีรสชาติอร่อย ไม่ค่อยมีกา้ง จึงเป็นทีนิยมของผูบ้ริโภคมาก นอกจากนียงัเป็นปลาทีมีความสาํคญัทางเศรษฐกิจสามารถเลียงไดท้งับ่อดินและกระชงัและจาํหน่ายเป็นไดท้งัปลาเนือและปลาสวยงามในราคาสูง ซึงตน้ทุนการผลิตเป็นปัจจัยทีมีความสําคญัต่อการเพาะเลียงสัตวน์ํา โดยคิดเป็นค่าอาหารประมาณร้อยละ 50 ของตน้ทุนการผลิตทงัหมด (ยม, ) ซึงในการศึกษาครังนีถา้เราสามารถนําพืชหรือของเหลือทิงทีปลาแรดกินเป็นอาหารได้ หาง่ายในทอ้งถิน ราคาถูก ได้แก่ เปลือกกลว้ย แหนเป็ด ซังขา้วโพด นํามาใช้เป็นส่วนผสมในสูตรอาหารร่วมกบัอาหารเม็ดสาํเร็จรูปสาํหรับเลียงปลาแรดในกระชงั เพือศึกษาการเจริญเติบโต อตัราการรอดตาย และคุณภาพนาํบางประการ ทงันียงัเป็นการเพิมคุณค่าทางอาหารและเป็นทางเลือกหนึงของกลุ่มเกษตรกรผูเ้พาะเลียงปลาไดอี้กดว้ย  
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วธิีดําเนินการวิจัย . การวางแผนการทดลอง การเตรียมปลาและกระชงัทีใชใ้นการทดลอง ทาํการเตรียมกระชงั ขนาด 1 x 1 x 1 เมตรจาํนวน 12 กระชงั ทาํการจบัสลากสุ่มสิงทดลองตามแผนการทดลองทีวางไว ้ปล่อยลูกปลาแรดขนาด ประมาณ 1 นิว ในอตัราปล่อย 8 ตวัต่อตารางเมตรศึกษาชนิดของอาหารปลาจากพืชทีเหมาะสมในการเลียงลูกปลาแรด ต่อนาํหนกัทีเพิมขึน อตัราการเจริญเติบโต อตัราการแลกเนือ อตัราการรอดตาย ใชก้ารวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยแบ่งสิงทดลองออกเป็น 4 สิงทดลองๆ ละ 3 ซาํ ดงันี สิงทดลองที 1 อาหารเมด็สาํเร็จรูป (ไฮเกรด) สิงทดลองที 2 แหนเป็ด:อาหารเมด็สาํเร็จรูป  (1:1) สิงทดลองที 3 เปลือกกลว้ย:อาหารเมด็สาํเร็จรูป (1:1) สิงทดลองที 4 ซงัขา้วโพด:อาหารเมด็สาํเร็จรูป  (1:1) 2. การเตรียมการทดลอง ทาํการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Designs); CRD โดยการจับฉลากแต่ละสิงทดลองทงั 4 สิงทดลอง จากนนัเตรียมกระชงัสําหรับทาํการทดลองใชก้ระชงัขนาด 111 เมตร จาํนวน 12 ใบ ในบ่อดิน ใส่ลูกปลาแรดทีมีความยาวเฉลีย 7.51±0.1 โดยใส่กระชงัละ 8 ตวั รวม 96 ตวั ให้อาหารลูกปลาแรดจนกว่าจะอิม โดยให้อาหารร้อยละ 5 ของนาํหนกัตวั แบ่งให้ 2 มือต่อวนั ในเชา้เวลา .  น. และเยน็เวลา 7.  น. อาหารทีใชใ้นการเลียงลูกปลาแรดจะใหต้ามสิงทดลองขา้งตน้  3. ทาํการเก็บขอ้มูลการเจริญเติบโตของลูกปลาแรด ไดแ้ก่ ทางดา้นนาํหนกัและความยาวเฉลีย อตัราการรอดตาย ตามสูตร ดงันี     สูตรการหานาํหนกัเฉลีย (กรัม/ตวั)  
                                      = นาํหนกัปลาทงัหมดทีใชใ้นการชงัจาํนวนปลาทีใชใ้นการชงั    สูตรการหาความยาวเฉลีย (เซนติเมตร/ตวั)  
                                      = ความยาวปลาทงัหมดใชใ้นการวดัจาํนวนปลาทีใชว้ดั    สูตรการหาอตัราการรอดตาย        
                                      = จาํนวนปลาเมือสินสุดการทดลอง  จาํนวนปลาเมือเริมการทดลอง   4. การศึกษาขอ้มูลดา้นคุณภาพนาํ การเก็บขอ้มูลคุณภาพนาํทีใชใ้นการเลียงลูกปลาแรด เมือเริมการทดลองและทุกๆ สัปดาห์ เพือจะไดท้ราบถึงการเปลียนแปลงของคุณภาพนาํ ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง, อุณหภูมินาํ, ค่าออกซิเจนทีละลายในนาํ และแอมโมเนียม-ไนไตรเจน (Eaton et al., 2005) 

  100 
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ผลและวจิารณ์ผลการวจิัย จากการศึกษาศึกษาการเจริญเติบโตอตัราการรอดตายและอตัราการแลกเนือของลูกปลาแรดดว้ยสูตรอาหารต่างชนิดไดก้าํหนดการอนุบาลเลียงลูกปลาแรดดว้ยอาหารต่างชนิดกนัพบวา่ไดผ้ลการศึกษาคน้ควา้ดงักราฟแสดงผล ดงันี . ดา้นการเจริญเติบโตของลูกปลาแรด จากการการทดลองเลียงลูกปลาแรดด้วยอาหารต่างกัน  ชนิดคือ สิงทดลองที  (อาหารเม็ดสําเร็จรูป)  สิงทดลองที  (แหน:อาหารเม็ดสําเร็จรูป = 1:1) สิงทดลองที  (เปลือกกลว้ย:อาหารเม็ดสําเร็จรูป = 1:1) สิงทดลองที               (ซงัขา้วโพด:อาหารเมด็สาํเร็จรูป = 1:1)  เลียงในกระชงัขนาด x1x1 ลูกบาศก์เมตร เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบวา่         .  นาํหนกัเฉลียของลูกปลาแรด (กรัมต่อตวั) ลูกปลาแรดทีเลียงในกระชงัดว้ยอาหารทีต่างกนั  คือ สิงทดลองที  (อาหารเม็ดสําเร็จรูป) สิงทดลองที  (แหน:อาหารเม็ดสําเร็จรูป) สิงทดลองที  (เปลือกกลว้ย:อาหารเม็ดสําเร็จรูป) สิงทดลองที  (ซงัขา้วโพด:อาหารเม็ดสาํเร็จรูป) โดยมีนาํหนกัเฉลียเริมตน้ 8.39±1.13, 8.95±0.97, 9.70±1.32 และ . ±2.41 กรัมต่อตวั ตามลาํดบั หลงัจากการใหอ้าหารสมทบต่างชนิดกนัพบวา่การเจริญเติบโตดา้นนาํหนกัเฉลียจนสินสุดการทดลอง นาน 6 สัปดาห์ สิงทดลองที  เปลือกกลว้ย:อาหารเมด็สาํเร็จรูป มีนาํหนกัเฉลียมากทีสุด เท่ากบั 30.14±16.30 กรัมต่อตวั ตามดว้ยสิงทดลองที 4 ซงัขา้วโพด:อาหารเมด็สําเร็จรูป มีนาํหนกัเท่ากบั 27.15±0.82 กรัมต่อตวั, สิงทดลองที  แหน:อาหารเม็ดสาํเร็จรูป มีนาํหนกัเท่ากบั 19.38±0.34 กรัมต่อตวั และ สิงทดลองที  อาหารเม็ดสาํเร็จรูป มีนาํหนกัเฉลียนอ้ยทีสุดเท่ากบั 19.20±2.65 กรัมต่อตวั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตทีระดบัความเชือมนัทีระดบัร้อยละ 95 (p≤0.05) ซึงอาจจะอธิบายไดว้่าปลาแรดเป็นปลากินพืชดงันนัอาหารเสริมทีใส่ลงไปเพือลดตน้ทุนค่าอาหารเช่น สารอาหารจากเปลือกกลว้ยจึงส่งผลทาํให้ลูกปลาแรดมีอตัราการเจริญเติบโตทีใกลเ้คียงกบัการเลียงอาหารเมด็ทีมีโปรตีนสูง  เปอร์เซ็นต ์ดงัภาพที    

  ภาพท ี1 การเจริญเติบโตดา้นนาํหนกัเฉลียของปลาแรดเมือเลียงดว้ยอาหารต่างชนิดกนัจนสินสุดการทดลอง ตลอดระยะเวลาการเลียง 6 สปัดาห์  
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1.2 ความยาวเฉลีย (เซนติเมตรต่อตวั) ลูกปลาแรดทีเลียงในกระชังด้วยอาหารทีต่างกัน  คือ สิงทดลองที  (อาหารเม็ดสําเร็จรูป) สิงทดลองที  (แหน:อาหารเม็ดสําเร็จรูป) สิงทดลองที  (เปลือกกลว้ย:อาหารเม็ดสําเร็จรูป) สิงทดลองที  (ซงัขา้วโพด:อาหารเม็ดสาํเร็จรูป) โดยมีความยาวเฉลียเริมตน้ 7.85±0.20, 7.73±0.02 7.51±0.1 และ 7.77±0.05 เซนติเมตรต่อตวั ตามลาํดับ การเจริญเติบโตด้านความยาวเฉลียเมือเลียงด้วยอาหารต่างกันจนสินสุดการทดลอง เป็นระยะเวลานาน 6 สัปดาห์พบว่า สิงทดลองที  เปลือกกลว้ย:อาหารเม็ดสาํเร็จรูป มีความยาวเฉลียมากทีสุด คือ 15.58±1.32 เซนติเมตรต่อตวั ตามดว้ย สิงทดลองที  แหนต่ออาหารเม็ดสาํเร็จรูป เท่ากบั 15.11±0.09 เซนติเมตรต่อตวั, สิงทดลองที 1 อาหารเมด็สาํเร็จรูป เท่ากบั 15.01±0.24 เซนติเมตรต่อตวั และสิงทดลองที  ซงัขา้วโพด:อาหารเมด็สาํเร็จรูปมีความยาวเฉลียนอ้ยทีสุด เท่ากบั 14.95±0.75 เซนติเมตรต่อตวั ซึงอาจจะอธิบายไดว้า่ปลาแรดเป็นปลากินพืชดงันนัอาหารเสริมทีใส่ลงไปเพือลดตน้ทุนค่าอาหารเช่น สารอาหารจากเปลือกกลว้ยจึงส่งผลทาํให้ลูกปลาแรดมีอตัราการเจริญเติบโตทีใกลเ้คียงกบัการเลียงอาหารเมด็ทีมีโปรตีนสูง  เปอร์เซ็นต ์ดงัภาพที 2  

 ภาพที 2 การเจริญเติบโตด้านความยาวเฉลียของปลาแรดเมือเลียงดว้ยอาหารต่างชนิดกนัจนสินสุดการทดลอง      ตลอดระยะเวลาการเลียง 6 สปัดาห์  ค่าอาหารในการเพาะเลียงสัตว์นาํของเกษตรกร มีต้นทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของต้นทุนการผลิตทงัหมด (Bhujel, 2011; ยม, 2545)  และค่าอาหารสําเร็จรูปมีราคาแพง ทาํให้เกษตรกรผูเ้พาะเลียงไดก้าํไรจากการผลิตปลาน้อย จึงตอ้งมีการลดตน้ทุนในเรืองอาหาร โดยการประยุกต์ใช้วตัถุดิบจากพืชทีมีในทอ้งถินเพือนาํมาใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหารสําหรับการเลียงปลา จากการศึกษาของ Fasakin และคณะ ( ) พบว่าสามารถใชแ้หนเป็ดทีเป็นพืชทอ้งถินมาทดแทนอาหารสาํเร็จรูปชนิดเมด็ไดถึ้งร้อยละ  ในการเลียงปลานิล นอกจากนีการใชเ้ปลือกกลว้ยและซงัขา้วโพดเป็นส่วนผสมในอาหารสัตวน์าํ ยงัเป็นการใชว้ตัถุดิบทางการเกษตรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เนืองจากเป็นของเหลือทิงจาํนวนมากและมีการนาํมาใช้น้อย ดงันันจึงใชพื้ชดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการลดตน้ทุนการผลิตดา้นอาหาร (อมรรัตน์ และคณะ, 2548) ซึงเหมาะสมในการผลิตอาหารสัตวน์าํไวใ้ชเ้องโดยใชว้ตัถุดิบทีมีในทอ้งถิน .  อตัราการรอดตายของลูกปลาแรด (เปอร์เซ็นต์) ลูกปลาแรดทีเลียงในกระชงัด้วยอาหารทีต่างกนั  คือ สิงทดลองที  (อาหารเม็ดสําเร็จรูป) สิงทดลองที  (แหน:อาหารเม็ดสําเร็จรูป) สิงทดลองที  (เปลือกกล้วย:อาหารเม็ดสาํเร็จรูป) สิงทดลองที  (ขา้วโพด:อาหารเม็ดสาํเร็จรูป) โดยมีความยาวเฉลียเริมตน้ 7.85±0.20, 7.73±0.02 7.51±0.1 และ 
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7.77±0.05  พบวา่มีอตัราการรอดตาย ตงัแต่สัปดาห์ที  จนถึงสินสุดการทดลองพบวา่ อตัราการรอดตายของลูกปลาแรด  มีค่าเฉลียเท่ากบั  เปอร์เซ็นต ์ทุกสิงทดลองแสดงให้เห็นวา่ลูกปลาแรดสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มและยอมรับอาหารทีใชเ้ลียงได ้. ค่าคุณภาพนาํในบ่อเลียงลูกปลาแรดในกระชงั  .  ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ความเป็นกรดเป็นด่างของนาํในบ่อทีใชเ้ลียงลูกปลาแรดตลอดระยะเวลาการเลียง 6 สัปดาห์มีค่าอยู่ในช่วง 6.24 – 7.60 ซึงค่าความเป็นกรดเป็นด่างของนาํทีใช้เลียงปลามีค่าทีเหมาะสม เท่ากบั . - .0 (สมประสงคแ์ละคณะ, )    .  อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) อุณหภูมิของนาํในบ่อทีใชเ้ลียงลูกปลาแรดในกระชังตลอดระยะเวลาการเลียง 6 สัปดาห์ ทีทาํการทดลองพบวา่ ทุกสิงทดลองมีค่าอุณหภูมิของนาํอยูที่ .  - .  องศาเซลเซียส แต่ค่าทีเหมาะสมในการเลียงลูกปลาแรดใหเ้จริญเติบโตอยูที่   – 28 องศาเซลเซียส ค่าอณุหภูมิของนาํทีใชเ้ลียงลูกปลาแรดครังนีไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาแรด เนืองจากปลาแรดสามารถเจริญเติบโตไดท้งัในนาํจืดและนาํกร่อย และทนอุณหภูมิตาํไดถึ้ง  องศาเซลเซียส (เฉิดฉนัและคณะ, )    .  ค่าออกซิเจนทีละลายในนาํ (มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าออกซิเจนทีละลายในนาํในบ่อทีใชเ้ลียงลูกปลาแรดตลอดระยะเวลาการเลียง 6 สัปดาห์อยูที่ .  - 2.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึงนอ้ยกวา่ค่ามาตรฐานทีเหมาะต่อการเจริญเติบโตของปลามีค่ามากกวา่ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ขึนไป ซึงค่าออกซิเจนทีละลายในนาํทีใชเ้ลียงลูกปลาแรดครังนีอยูที่ .  – 2.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึงน้อยกว่าค่าทีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลา แต่จากข้อมูลพบว่าลูกปลาแรดมีการเจริญเติบโตตามปกติ เนืองจากปลาแรดสามารถอาศยัอยูใ่นนาํทีมีปริมาณออกซิเจนนอ้ย เพราะปลาแรดมีอวยัวะพิเศษช่วยในการหายใจ (labyrinth organ) (Pillay, ) ซึงปกติค่าออกซิเจนทีละลายในนาํสาํหรับการเลียงสตัวน์าํไม่ควรตาํกวา่ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (Boyd and Tucker, 1992)  .  แอมโมเนียม-ไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในนาํในบ่อทีใชเ้ลียงลูกปลาแรดตลอดระยะเวลาการทดลอง 6 สัปดาห์ พบวา่มีค่าอยูใ่นช่วง 0.326 – 0.538 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าทีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาแรดควรมีค่านอ้ยกว่า .  มิลลิกรัมต่อลิตรถึงแมว้า่ปริมาณแอมโมเนียมทีเป็นสารพิษมีค่ามากแต่ไม่ส่งผลต่ออตัราการรอดตายและอตัราการเจริญเติบโตอาจจะมีสาเหตุมาจาก ตวัปลาแรดมีอวยัวะช่วยหายใจ สามารถทีจะรับออกซิเจนจากอากาศโดยตรง แอมโมเนียม-ไนโตรเจน ไม่เกิน  มิลลิกรัมต่อลิตร (FAO, 2014) ตารางท ี1 คุณภาพนาํบางประการของนาํทีใชใ้นการเพาะเลียงปลาแรดเป็นระยะเวลา 6 สปัดาห์           

สัปดาห์ที อุณหภมิูนาํ (C˚) pH DO (mg/l) แอมโมเนียม–ไนโตรเจน (mg/l) 0 30.21 7.45 1.14 0.389 1 30.25 6.89 1.67 0.370 2 30.25 7.12 1.34 0.538 3 29.14 7.33 1.64 0.512 4 28.42 7.56 1.60 0.489 5 30.62 7.60 1.98 0.435 6 32.11 6.24 2.01 0.326 
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สรุปผลการวจิัย  การเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายของลูกปลาแรดทีเลียงดว้ยอาหารสมทบต่างชนิดจาํนวน  สิงทดลอง ไดแ้ก่ สิงทดลองที  (อาหารเม็ดสําเร็จรูป) สิงทดลองที  (แหน:อาหารเม็ดสําเร็จรูป) สิงทดลองที  (เปลือกกลว้ย:อาหารเม็ดสาํเร็จรูป) สิงทดลองที  (ซงัขา้วโพด:อาหารเมด็สาํเร็จรูป)  โดยมีอตัราส่วน :  ซึงการศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการเจริญเติบโต อตัราการรอดตาย และคุณภาพนาํของลูกปลาแรดทีเลียงดว้ยอาหารต่างชนิด ซึงตลอดระยะเวลาการเลียง 6 สัปดาห์ พบวา่ ลูกปลาแรดทีเลียงดว้ยเปลือกกลว้ย:อาหารสําเร็จรูปมีการเจริญเติบโตดา้นนาํหนกัเฉลียและความยาวเฉลียมากทีสุด ส่วนอตัราการรอดตายพบวา่มีอตัราการรอดตายร้อยละ 100 ทุกสิงทดลอง และคุณภาพนาํในการเลียงปลาแรดทุกพารามิเตอร์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานทีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาแรด ขอ้มูลจากการศึกษาครังนีมีประโยชน์โดยสามารถนําไปเผยแพร่และส่งเสริมให้เกษตรกรผูเ้พาะเลียงปลาแรดและปลากินพืชชนิดอืนๆ นําไปใช้ในการเพิมประสิทธิภาพการผลิตและการนาํพืชวตัถุดิบทีมีในทอ้งถินมาใชไ้ดอี้กทางหนึง  กิตติกรรมประกาศ ผูว้ิจยัขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทีไดส้นบัสนุนงบประมาณสาํหรับการทาํวิจยั  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วทิยาเขตหนัตรา ทีไดเ้ออืเฟืออุปกรณ์และสถานทีในการทาํวจิยัในครังนี  เอกสารอ้างองิ เฉิดฉัน  อมาตยกุล, เพ็ญพรรณ  ศรีสกุลเตียว, สนธิพนัธ์  ผาสุขดี,  สุรางค์  สุมโนจิตราภรณ์, ประดิษฐ์  ศรีภทัรประสิทธ์,                สุอินทร์  ฤทธิจรุง, นาวนิ  มหาวงศ ์และกาญจนรี  พงษฉ์ว.ี . ปลาแรด. กองประมงนาํจืด, กรมประมง.  หนา้. ยม กลินสุมาลย.์ . การจดัการการเลียงปลานิลในกระชงั บริเวณอา่งเก็บนาํลาํประทาว อ.แกง้คร้อ จ.ชยัภูมิ. รายงาน การศึกษาอิสระ ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น. ยพิุนท์ วฒันชยัเศรษฐ์.ม.ป.ป. การเลียงปลาแรด.งานเอกสารคาํแนะนาํ. กองส่งเสริมการประมง กรมประมง,กรุงเทพฯ.  หนา้. สมประสงค ์ โมบณัฑิต, ประวิทย ์ ละออบุตร และฉวีวรรณ  รัตนเลิศ. 4. การทดลองเลียงปลาแรดในบ่อดินดว้ยอาหารชนิดต่างๆ.  รายงานสมัมนาวชิาการประจาํปี .  กรมประมง.  กรุงเทพฯ. หนา้ - . อมรรัตน์ เสริมวฒันากลุ, พิสมยั สมสืบ, นุชนรี ทองศรี และ สาวติรี วงศสุ์วรรณ. . อาหารและการผลิตอาหารสัตว์นาํ. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. Bhujel, R.C. 2011. Tilapia farming faces expansion issue in Thailand. Global Aquaculture Advocate: 16-18 (May/June). Boyd, C.E. and Tucker, C.S. 1992. Water quality and pond soil analysis for aquaculture. Alabama: Auburn University. Eaton, A.D., Clessceri, L.S., Rice, E.W., and Greenberg, A.E. (2005) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Water Association, Virginia. FAO-FIES, 2014. Aquaculture resources State of world aquaculture. Retrieved from http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Clarias_gariepinus/en 
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Fasakin, E.A., Balogun, A.M., and Fasuru, B.E. 1999. Use of duckweed, Spirodela polyrhiza L. Schleiden, as a protein feedstuff in practical diets for tilapia, Oreochromis niloticus L.. Aquacult. Res., 30 (5): 313-318 Pillay, T.V.R. 1990. Aquaculure : Principle and Practices. Aquaculture Development and Coordination Programe. Food and Agriculture Organisation of United Nations, Rome, Italy. p. 412-415.    Roberts, T.R. 1992. Systematic Revision of the Southeast Asian Anabantoid Fish Genus Osphronemus, with descriptions of two new species. Ichthyology. Exploration Freswaters. 2 : 4 : 351-360.                                
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การเจริญเติบโตและรูปแบบการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนดํา-ขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier , 1830)  ทเีลยีงในความเค็มทีแตกต่างกัน Growth Per formance and Growth Pattern of Black and White Ocellar is Clownfish (Amphiprion ocellaris Cuvier , 1830) Rear ing in Different Salinities  วกิิจ ผินรับ1* และวรวฒิุ เกิดปราง  Wikit Phinrub1* and Worawut Koedprang1  บทคัดย่อ  ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) โดยทาํการเลียงปลาในตูก้ระจกเป็นระยะเวลา 90 วนั มี  ชุดการทดลอง (26 28 30 และ 32 ส่วนในพนัส่วน) ปลาการ์ตูนดาํ-ขาว มีนาํหนกัตวัเฉลียก่อนทดลองเท่ากับ 0.14±0.01 0.14±0.00 0.14±0.01 และ 0.14±0.01 กรัม ตามลาํดับ และมีความยาวเหยียดเฉลียเท่ากบั 1.88±0.02 1.93±0.03 1.95±0.15 และ 1.95±0.02 เซนติเมตร ตามลาํดบั ผลการทดลองพบว่า มีนาํหนักเฉลียเท่ากบั 0.94±0.10 0.90±0.07 0.99±0.07 และ 0.90±0.04 กรัม ตามลาํดบั และมีความยาวเฉลียเท่ากบั 3.46±0.15 3.45±0.11 3.52±0.08 และ 3.47±0.02 เซนติเมตร ตามลาํดบั มีอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะเท่ากบั 2.10±0.11 2.03±0.15 2.17±0.01 และ 2.05±0.09 เปอร์เซ็นตต่์อวนั ตามลาํดบั นาํหนกัเพมิต่อวนัเท่ากบั 0.09±0.01 0.08±0.01 0.09±0.01 และ 0.09±0.01 กรัมต่อวนั ตามลาํดบั นาํหนกัเพิมเท่ากบั 541.94±0.94  583.80±0.91 588.46±0.38 และ 562.55±0.98 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั และอตัราการรอดตายเท่ากบั 83.33±0.87 100±0.00 100±0.00 และ 96.66±0.76 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั ซึงนาํหนักเพิมต่อวนั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05) แต่อตัราการรอดตาย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และพบรูปแบบการเจริญเติบโตเป็นแบบไอโซเมตริก มีสมการความสัมพนัธ์ระหวา่งความยาวและนาํหนกัของปลาการ์ตูนดาํ-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) โดยปลาการ์ตูนดาํ-ขาว สามารถเลียงไดดี้ในระดบัความเคม็ 28 และ 30 ส่วนในพนัส่วน ซึงมีนาํหนกัเพิมต่อวนัและมีอตัราการรอดตายทีสูงกวา่  คาํสําคญั : การเจริญเติบโต, การเลียงปลา, คุณภาพนาํ, ปลาการ์ตูน      1, * สาขาเทคโนโลยกีารประมง คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 92150 1, * Department of Fisheries Technology, Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology, Srivijaya, Maifad Sub-district,  Sikao District, Trang Province 92150, Thailand * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, E-mail address) wikit_ph@hotmail.com 
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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  บทนํา ปลาการ์ตูนเป็นปลาเศรษฐกิจทีมีสีสันสวยงาม เป็นทีนิยมในตลาดปลาสวยงามสามารถจาํหน่ายไดใ้นราคาสูงจัดเป็นสินคา้ประมง ทีมีศักยภาพทางการตลาดและสามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก ปัจจุบันนักวิชาการไทยประสบความสาํเร็จในการเพาะฟักปลาการ์ตูนไดจ้าํนวนหลายชนิด ทาํให้ธุรกิจการเพาะปลาการ์ตูนในประเทศขยายเพิมมากขึน วรวุฒิ (2549) กล่าวว่าคุณภาพนาํเป็นปัจจยัสําคญัทีสุดในการเลียงปลาการ์ตูนเนืองจากปลาตอ้งอาศยัอยู่ในนาํทีมีคุณภาพทีเหมาะสมตลอดเวลา คุณสมบติัของนาํทีใชเ้ลียงปลายงัมีผลโดยตรงกบัสีสันความสวยงามและสุขภาพของปลา ดงันนัผูที้เลียงปลาการ์ตูนจาํเป็นตอ้งศึกษาคุณสมบติัของนาํทงัทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึงมีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งกับการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายของปลาการ์ตูนโดยเฉพาะความเคม็ ความเค็มเป็นปัจจยัหนึงทีมีผลต่อการดาํรงชีวิตของสัตวน์าํ โดยเฉพาะระบบการควบคุมปริมาณนาํในร่างกาย (Water regulatory system) ซึงมีผลแตกต่างของแรงดนัออสโ มติก (Osmotic pressure) ระหว่างภายในตวัสัตวน์าํและนาํภายนอก ปลามีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งใชพ้ลงังานในการควบคุม Osmotic pressure เพือรักษาสมดุลของร่างกายไม่ให้แสดงอาการป่วย ซึงถา้หากรุนแรงก็อาจจะทาํให้ปลาตายได ้(สราวุธ และคณะ, 2551) ปลาการ์ตูนดาํ-ขาว มีชือวิทยาศาสตร์เหมือนกบัปลาการ์ตูนส้มขาว และถือเป็นปลาชนิดเดียวกนัแต่มีการผนัแปรของสี โดยส่วนทีเป็นสีสม้หรือสม้เหลืองถูกแทนทีดว้ยสีดาํ ลกัษณะลาํตวัมีสีดาํ มีแถบสีขาว 3 แถบ พาดบริเวณส่วนหัว ลาํตวัและบริเวณหางในแหล่งนาํธรรมชาติ พบปลาชนิดนีไดใ้นถินเฉพาะ คือ ทางเหนือของออสเตรเลีย (ศูนยว์ิจยัและพฒันาประมงอนัดามนัตอนล่าง, 2 5 5 9 ) ปลาการ์ตูนแต่ละชนิดจะมีรูปแบบสีทีเป็นเอกลกัษณ์ซึงปกติจะประกอบไปดว้ยสีส้ม แดง ดาํ เหลือง และส่วนใหญ่จะมีแถบสีขาวพาดขวางลาํตวั 1-3 แถบ ซึงถือเป็นเอกลกัษณ์ของปลาการ์ตูนก็วา่ไดอ้ยา่งไร
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ก็ตามแมจ้ะเป็นปลาการ์ตูนชนิดเดียวกนัแต่มกัมีสีแตกต่างกนับา้ง ปลาทีอาศยัต่างสถานทีกนัอาจมีสีทีแตกต่างกนัไดเ้รียกลกัษณะเช่นนีวา่ความผนัแปรของสี (ธรณ์, 2544) ปัจจุบนัพบวา่ ปลาการ์ตูนดาํ-ขาว เป็นปลาสวยงามทีนิยมเลียงกนัในตูก้ระจก สามารถเลียงไดอ้ยา่งแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการเลียงในครอบครัวเพือเป็นงานอดิเรก หรือตามหน่วยงานต่างๆ เนืองจากการเลียงปลาสวยงามจะสร้างความเพลิดเพลินใหแ้ก่ผูพ้บเห็น  แต่จากการศึกษายงัไม่มีรายงานว่าระดบัความเคม็ทีปลาการ์ตูนดาํ-ขาว สามารถเจริญเติบโตไดดี้และมีอตัรารอดสูงนนัอยูที่ระดบัใด ดงันนัการศึกษาเกียวกบัการเจริญเติบโตในระดบัความเคม็ทีต่างกนัในตูก้ระจกนนั จึงเป็นแนวทางในการเพิมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายปลาการ์ตูนดาํ-ขาว เพือนาํขอ้มูลทีไดเ้ผยแพร่ใหแ้ก่ผูที้นิยมเลียงปลาการ์ตูนต่อไป  วธิีดําเนินการวิจัย 1. การวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบ่งการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design: CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง (Treatments) คือ การเลียงปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ในนาํทะเลทีระดับความเค็ม 26 28 30 32 ส่วนในพนัส่วน (ppt = part per thousand) จาํนวน 3 ซาํ (Replications) ซาํละ 10 ตวั   2. การเตรียมการทดลอง เตรียมตูป้ลาจาํนวน 12 ตู ้เศษเปลือกหอยทะเล โดยลา้งทาํความสะอาด ตากให้แห้ง ติดตงัระบบให้อากาศ ทาํการคาํนวณความเค็มของแต่ละระดบั โดยใชสู้ตร N1V1 = N2V2  เติมนาํทะเลแต่ละระดบัความเคม็จาํนวน 22 ลิตร ใส่เปลือกหอยทะเลใหก้ระจายทวัพนืตูป้ลา และทาํการเตรียมสตัวท์ดลอง ซือสัตวท์ดลองมาจากศูนยว์จิยัและพฒันาประมงชายฝังตรัง พกัในถงัพกัเป็นระยะเวลา 7 วนั และปรับระดบัความเคม็วนัละ 2 ppt และทาํการพกัสัตวท์ดลองอีก 7 วนั  3. ขนัตอนการทดลอง เลียงปลาการ์ตูนดาํ-ขาว อาย ุ40 วนั เป็นระยะเวลา 90 วนั ให้กินอาร์ทีเมียและอาหารเม็ดสาํเร็จรูปเป็นอาหารโดยใหกิ้นจนอิมวนัละ 2 มือ เวลา 09.00 น.และ 16.00 น. ดูดตะกอนและถ่ายนาํทุก 2 วนั ครังละ 50 เปอร์เซ็นต ์(%) 4. วธีิเก็บขอ้มูล ชงันาํหนกั วดัความยาว ก่อนเริมการทดลอง ระหวา่งทดลองชงันาํหนกัและวดัความยาวทุก 30 วนั นาํขอ้มูลมาคาํนวณหาค่านาํหนกัเฉลีย ความยาวเฉลีย อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ อตัราการรอดตาย นาํหนกัเพมิต่อวนั และนาํหนกัเพิม ตามสูตรของ วมิลและคณะ (2535) ดงันี  4.1. นาํหนกัเฉลีย (Weight average) = นาํหนกัปลารวม (กรัม)            จาํนวนปลา  4.2. ความยาวเฉลีย (Length average) = ความยาวปลารวม (เซนติเมตร) จาํนวนปลา   
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4.3. อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (Specific Growth Rate; SGR) (เปอร์เซ็นต/์วนั) = 100 x (ln นน.ปลาเมือสินสุดการทดลอง– ln นน.ปลาเมือเริมการทดลอง) จาํนวนวนัทีทดลอง  4.4. อตัรารอดตาย (Survival rate; SR %)  = จาํนวนปลาเมือสินสุดการทดลอง x100           จาํนวนปลาเมือเริมตน้การทดลอง  4.5. นาํหนกัเพมิต่อวนั (Average diary growth; ADG, g/day) = นาํหนกัปลาเมือสินสุดการเลียง-นาํหนกัปลาเริมตน้ จาํนวนวนัทีเลียง  4.6. นาํหนกัเพมิ (Weight gain; WG, %) = นาํหนกัปลาเมือสินสุดการเลียง-นาํหนกัปลาเริมตน้ x100  นาํหนกัปลาเริมตน้ 5. การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ นาํขอ้มูล นาํหนัก และอตัราการรอดตาย ของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design: CRD) ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียของแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี DMRT (Duncan,s New Multiple Range Test) ทีระดบัความเชือมนั 95 เปอร์เซ็นต ์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (SigmaStat 3.5) . ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวและนาํหนกั  นาํขอ้มูลนาํหนกัและความยาวเหยยีด ไปวเิคราะห์ตามวิธีการของ Rounsefell และ Everhart (1953) และ Ricker (1979) ในรูปของสมการยกกาํลงั  W = aLb หรืออยูใ่นรูปของ log W = log a + b log L ซึงเป็นสมการเสน้ตรง โดย W = นาํหนกัเป็นกรัม L = ความยาวเป็นเซนติเมตร a และ b = เป็นค่าคงที  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย 1.นาํหนกัเฉลีย (Weight average) ปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ทีเลียงดว้ยระดบัความเคม็ 26 28 30 และ 32 ส่วนในพนัส่วน (ppt) มีนาํหนกัเฉลียเริมตน้เท่ากบั 0.14±0.01 0.14±0.00 0.14±0.01 และ 0.14±0.01 กรัม และมีนําหนักเฉลียในระยะการเลียง 90 ว ัน เท่ากับ 0.94±0.10 0.90±0.07 0.99±0.07 และ 0.90±0.04 กรัม ตามลาํดบั เมือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวา่ ปลาการ์ตูนดาํ-ขาว มีนาํหนกัเฉลียไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัภาพที 1   
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2. ความยาวเฉลีย (Length average) ปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ทีเลียงด้วยระดับความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt มีความยาวเฉลียเริมตน้เท่ากับ 1.88±0.02 1.93±0.03 1.95±0.15 และ 1.95±0.02 เซนติเมตร ตามลาํดับ ในระยะการเลียง 90 วนั มีความยาวเฉลียเท่ากับ 3 .46±0.15 3.45±0.11 3.52±0.08 และ 3.47±0.02 เซนติเมตร ตามลาํดบั เมือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวา่ ปลาการ์ตูนดาํ-ขาว มีความยาวเฉลียไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัภาพที 2  

  ภาพท ี1 นาํหนกัเฉลียของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ทีเลียงดว้ยความเคม็ 4 ระดบั  

 ภาพท ี2 ความยาวเฉลียของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ทีเลียงดว้ยความเคม็ 4 ระดบั    
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3. อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะ (Specific growth rate) ปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ทีเลียงดว้ยระดบัความเคม็ 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วนั มีค่าเฉลียเท่ากบั 2.10±0.11 2.03±0.15 2.17±0.01 และ 2.05±0.09 เปอร์เซ็นตต์่อวนั ตามลาํดบั เมือวเิคราะห์ผลทางสถิติพบวา่ ปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ทีเลียงในความเคม็ต่างกนั 4 ระดบั โดยมีอตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัภาพที 3  

 ภาพท ี3 อตัราการเจริญเติบโตจาํเพาะและนาํหนกัเพมิต่อวนั ของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ทีเลียงดว้ยความเคม็ 4 ระดบั 4. นาํหนกัเพมิ (Weight gain) ปลาการ์ตูนดํา-ขาว ทีเลียงด้วยระดับความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วนั มีค่าเฉลีย เท่ากับ 541.94±0.94  583.80±0.91 588.46±0.38 และ 562.55±0.98 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เมือวเิคราะห์ผลทางสถิติพบวา่ ปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ทีเลียงในความเคม็ต่างกนั 4 ระดบั นาํหนกัเพมิมีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ดงัภาพที 4  

 ภาพท ี4 นาํหนกัเพมิและอตัราการรอดตาย  ของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ทีเลียงดว้ยความเค็ม 4 ระดบั 5.นาํหนกัเพมิต่อวนั (Average diary growth) 
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ปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ทีเลียงดว้ยระดบัความเคม็ 26 28 30 แล 32 ppt ในระยะเวลา 90 วนั มีค่าเฉลีย เท่ากบั 0.09±0.01 0.08±0.01 0.09±0.01 และ 0.09±0.01 กรัมต่อวนั ตามลาํดบั เมือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ทีเลียงในความเคม็ต่างกนั 4 ระดบั มีนาํหนกัทีเพิมต่อวนัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัภาพที  6. อตัราการรอดตาย (Survival rate) ปลาการ์ตูนดํา-ขาว ทีเลียงด้วยระดับความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วนั มีค่าเฉลีย เท่ากับ 83.33±0.87 100±0.00 100±0.00 และ 96.66±0.76 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เมือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบวา่ ปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ทีเลียงในความเคม็ต่างกนั 4 ระดบั มีอตัราการรอดตายไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ดงัภาพที  7. ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวและนาํหนกั ปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ทีเลียงดว้ยระดบัความเคม็ 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วนั มีรูปแบบการเจริญเติบโตเป็นแบบไอโซเมตริก มีสมการความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวและนาํหนักของปลาการ์ตูนดํา-ขาว รวมเพศ คือ W = 0.015TL3.21 (R2 = 0.97) W = 0.018TL3.07 (R2 = 0.97) W = 0.016TL3.20 (R2 = 0.97) และ W = 0.018TL.3.09 (R2 = 0.97) ดงัภาพที -8 การเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว การเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ดา้นนาํหนกัและความยาว พบวา่ ทีเลียงดว้ยระดบัความเคม็ ทงั 4 ระดบั มีนาํหนกัเพมิต่อวนั เท่านนัทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ทีระดบัความเค็ม 28 และ 30 ppt มีนาํหนกัเพิมต่อวนั สูงกว่าทีระดบัความเค็ม  และ  ppt แต่ทีระดบัความเค็ม 30 ppt มีนาํหนักและความยาวสูงกว่าทุกระดบัทีศึกษา อาจเป็นเพราะว่าปลาการ์ตูนดํา-ขาว ทีเลียงสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีค่อยๆ เปลียนไปได ้ไดรั้บสารอาหารทีเพียงพอ วิธีการเลียงและการปรับสภาพแวดลอ้มทีเลียงมีความเหมาะสม จึงทาํให้การเจริญเติบโตของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ไม่แตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อุธร (2550) กล่าววา่ การเจริญเติบโตของปลาจะเป็นไปอยา่งรวดเร็วในระยะแรกเมือปลาอายนุอ้ยและชา้ลงเมือปลาอายมุากขึนถา้สภาพแวดลอ้มทีปลาอยูอ่าศยัมีความเหมาะสมและปลาได้รับสารอาหารทีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่างเพียงพอก็จะมีอตัราการเจริญเติบโตสูง หากปลาทีเลียงในตู ้มีความหนาแน่นหรือนาํหนกัรวมมากเกินไป ทาํใหก้าร เจริญเติบโตลดตาํลง  

 ภาพท ี  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวและนาํหนกัของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว รวมเพศ ทีระดบัความเคม็  ppt 
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 ภาพท ี  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวและนาํหนกัของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว รวมเพศ ทีระดบัความเคม็  ppt    

 ภาพท ี  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวและนาํหนกัของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว รวมเพศ ทีระดบัความเคม็  ppt  
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 ภาพท ี  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวและนาํหนกัของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว รวมเพศ ทีระดบัความเคม็  pptฃ อตัราการรอดตายของปลาการ์ตูนดํา-ขาว และความสัมพนัธ์ระหว่างความยาวและนําหนัก อตัราการรอดตายของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ทีเลียงดว้ยระดบัความเคม็ ทงั 4 ระดบั นนัไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) แต่ทีระดบัความเค็ม 28 และ 30 ppt มีอตัราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต ์เป็นเพราะวา่ระดบัความเคม็ทีเลียงนนัเหมาะสมกบัปลาการ์ตูนชนิดนี ซึงสอดคลอ้งกบั โกวทิย ์(2549) ทีเลียงปลาการ์ตูนสม้ขาวและปลาการ์ตูนอานมา้ ในนาํทะเลความเคม็ 30 ppt มีอตัราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต ์โดยตูก้ระจกมีการติดตงัระบบกรอง เตรียมนาํไว ้1 เดือน ก่อนการเลียง โดยเลียงปลาการ์ตูนร่วมกบัหอยนมสาว และกุง้มดแดง แต่แตกต่างจากการศึกษานีทีเตรียมนาํก่อนการเลียงเพียง 15 วนั (ใส่นาํในตูก้ระจก ใส่เปลือกหอยทะเลรองพืนตู ้และใส่กุง้ขาวทีตายแลว้ลงไป 1 ตวั รอให้กุง้ขาวยอ่ยสลาย มีตะไคร่นาํเกาะเปลือกหอยทะเลและนาํในตูก้ระจกใส) และเลียงปลาการ์ตูนดาํ-ขาว เพียงชนิดเดียว ดาํรงค์ (2546) กล่าวว่า ความเค็มของนาํมีผลต่อการดาํรงชีวิตของสัตวน์าํ โดยเฉพาะระบบควบคุมปริมาณนาํภายในร่างกายซึงมีผลมาจากความแตกต่างของแรงดนัออสโมติกภายในตวัสูงกวา่นาํภายนอก แต่อยา่งไรก็ตามสตัวน์าํทวัไปสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพนาํทีมีความเค็มได ้แต่ตอ้งค่อยเป็นค่อยไปอย่างชา้ๆ การศึกษานี สอดคลอ้งกบั Dhaneesh (2012) การเพาะพนัธ์ุ การพฒันาวยัอ่อนและการทนความเคม็ของปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ทีระดบัความเค็ม 20 25 30 35 และ 40 ppt พบวา่ทีความเคม็ 30 และ 35 ppt มีอตัราการรอด 100 เปอร์เซ็นต ์ความเค็ม 40 ppt มีอตัราการรอด 88 เปอร์เซ็นต ์ความเค็ม 20 และ 25 ppt มีอตัราการรอด 76 เปอร์เซ็นต ์และ Ajith (2010) ศึกษาการเลียงปลาการ์ตูนวยัอ่อนโดยใชน้าํทะเล ความเค็ม 22-24 ppt มีอตัราการรอดตาย 55 เปอร์เซ็นต ์และผลของความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวและนาํหนกั ของปลาการ์ตูนดาํ-ขาว รวมเพศ ในความเคม็ทงั  ระดบั ไม่ทาํใหรู้ปแบบการเจริญเติบโตเปลียนแปลงไป ซึงยงัเป็นแบบไอโซเมตริก   สรุปผลการวจิัย การเลียงปลาการ์ตูนดาํ-ขาว เพือสวยงามสามารถเลียงไดใ้นระดบัความเค็ม 26-32 ppt แต่ถา้ตอ้งการเลียงเพือเป็นพอ่แม่พนัธ์ุควรเลียงทีระดบัความเค็ม 28 และ 30 ppt เพราะวา่มีนาํหนกัเพมิต่อวนัทีดีกวา่ และไม่มีการตาย และผลของความเค็มทงั  ระดบั มีนาํหนักจะเป็นสัดส่วนกับความยาว การเลียงปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ถา้ไดรั้บสารอาหารเพียงพอกบัความ
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ตอ้งการ มีสภาพแวดลอ้ม และ คุณภาพนาํโดยเฉพาะความเค็ม อยูใ่นเกณฑ์ทีเหมาะสมเป็นการเพิมประสิทธิภาพของการเลียงปลาการ์ตูนดาํ-ขาว ทาํใหมี้การเจริญเติบโตและอตัราการรอดตายสูงขึน  กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ คุณญิชกานต ์หยงสตาร์ และคุณนิศรา เล็กสุทธิ ซึงเป็นผูช่้วยวจิยัทีช่วยเหลือในดา้นการเลียงปลาการ์ตูน การเก็บขอ้มูล ของการวิจยัในครังนี ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ในการสนบัสนุนดา้นสถานทีสาํหรับการทาํวจิยั และขอขอบคุณ นกัวทิยาศาสตร์ ทีช่วยอาํนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาในการวจิยั  เอกสารอ้างองิ โกวิทย ์ เกา้เอียน.  2549.  การเลียงปลาการ์ตูน 2 ชนิด ในนําทะเลและนําทะเลผสม.  แหล่งทีมา: http://www.coastalaqua. com,  29 มีนาคม 2561. ดํารงค์  โลหะลักษณาเดช.  2546.  เอกสารประกอบการสอนคุณภาพนําทางการประมง.  ภาควิชาเพาะเลียงสัตวน์าํ.                   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง.  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล ตรัง.  192 น. ธรณ์  ธาํรงนาวาสวสัดิ.  2544.  ป๊ะป๋า ปลาการ์ตูน.  แอดวานซ์ ไทยแลนด์ จีโอกราฟฟิค.  6 (46) : 248-290. วรวฒิุ  เกิดปราง.  2549.  ปลาการ์ตูน (Anemone fish).  พิมพค์รังที 1. สาํนกัพมิพ ์โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ.   วิมล  จนัทรโรทยั  ประเสริฐ  สีตะสิทธิ  ศิริมล  ชุ่มสูงเนิน  และ สมฤกษ ์ ชินมุข.  2535.  อาหารทีระดบัโปรตีนต่างกันแต่พลงังานคงทีต่อการเจริญเติบโตและไขมนัสะสมในปลาสวาย.  เอกสารวชิาการฉบบัที 124. สถาบนัวจิยัประมงนาํจืด กรมประมง. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล).  2 5 5 9 .   ป ล า ก า ร์ ต ู น  A n e m o n e f i s h .   แหล่งทีมา: http://www.fisheries.go.th, 29 มีนาคม 2561. สราวธุ  คาํพุช  สมพงษ ์ดุลยจิ์นดาชบาพร  และ ประภาส  โฉลกพนัธรัตน์.  2551.  ผลของระดบัความเคม็ต่อการอนุบาลลูกปลากดเหลือง. วารสารวจิัย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 1(2): 32-39. อุธร  ฤทธิลึก.  2550.  การเลียงปลาเพือการค้า.  โอเดียนสโตร์. กรุงเทพฯ.  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.    
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ปรสิตโมโนจีเนียนและปริมาณแบคทเีรียทงัหมดในปลานิลแดง ทเีลยีงในกระชังบริเวณแม่นําน่าน จังหวดัพษิณุโลก Monogeneans and Total Bacter ial Count in Cage-Cultured Red Tilapia  in Nan River , Phitsanulok  เกรียงศกัดิ  สิทธิวงษา1 ลดัดาวลัย ์บุญรักษ1์ สุภาพร เกตุแกว้  และ รุ่งระว ีทองดอนเอ * Kriangsak Sittiwongsa1, Laddawan Boonrak1, Supaporn Ketkaew1 and Rungrawee Thongdon-A1*  บทคัดย่อ  การแพร่กระจายของปรสิตโมโนจีเนียนและปริมาณแบคทีเรียทังหมดในตบัของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) และในนาํทีมีการเลียงปลานิลแดงในกระชงับริเวณแม่นาํน่าน จงัหวดัพิษณุโลก ไดด้าํเนินการศึกษาจากตวัอย่างปลานิลแดงจาํนวนทงัหมด 90 ตวั โดยนาํเหงือกปลามาตรวจหาปรสิตโมโนจีเนียน จดัจาํแนกชนิด หาความชุกชุมและความหนาแน่นเฉลีย และนาํตบัของปลาและตวัอยา่งนาํในกระชงัมาตรวจนบัปริมาณแบคทีเรียทงัหมดโดยวธีิ spread plate ผลการศึกษาพบวา่ปลานิลแดงมีปรสิตโมโนจีเนียนเกาะทีเหงือกจาํนวน  ตวั คิดเป็นร้อยละ .  ของปลาทงัหมด และมีความหนาแน่นเฉลียเท่ากบั .  ตวัต่อปลา  ตวั เมือนาํมาจาํแนกชนิดพบปรสิตทงัหมด  สกุล  ชนิด ไดแ้ก่ Cichlidogyrus  sclerosus, C. halii, C. thurstonae, C. tilapiae และ Scutogyrus  longicornis   โดยชนิดทีมีความชุกชุมและความหนาแน่นเฉลียสูงสุด คือ C. sclerosus มีค่าเท่ากับ . % และ .  ตวัต่อปลา  ตวั ตามลาํดับ และน้อยสุดคือ C. tilapiae มีค่าเท่ากบั  .  % และ .  ตวัต่อปลา  ตวั ตามลาํดบั ส่วนชนิด C. thurstonae, C. halii และ S. longicornis มีค่าความชุกชุมเท่ากบั . %, 55.6% และ . % ตามลาํดบั และความหนาแน่นเฉลียเท่ากบั . , .  และ .  ตวัต่อปลา  ตวั ตามลาํดบั สาํหรับปริมาณแบคทีเรียทงัหมดทีตรวจพบในตบัปลานิลแดงและในนาํเลียงปลานิลในกระชงั มีค่าเฉลียเท่ากบั 6.26±10.28 x 105 ซีเอฟยตู่อกรัม และ 2.90±3.06 x 104 ซีเอฟยตู่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั      คาํสําคญั : โมโนจีเนียน, ปริมาณแบคทีเรียทงัหมด, ปลานิลแดง, การเลียงปลาในกระชงั           
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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 105 CFU/g and 2.90±3.06 x 104 CFU/ml, respectively.  Keyword: Monogenean, total bacteria count, red tilapia, cage culture                  สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา พิษณุโลก ตาํบลบา้นกร่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพษิณุโลก 65000 1 Department of Animal science and fisheries, Faculty of Science and agricultural technology, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok, Bankrang Sub-district, Muang District, Phitsanulok Province 65000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : rungrawee@rmutl.ac.th 
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บทนํา ปลานิลเป็นปลาเศรษฐกิจทีไดรั้บความนิยมในการเลียงและบริโภคทวัทุกภูมิภาคของประเทศไทย เนืองจากเลียงง่าย ปรับตวักบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ เจริญเติบโตและขยายพนัธุ์ไดร้วดเร็ว อีกทงัเนือมีรสอร่อย จึงสามารถส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได ้จึงทาํให้ปลานิลเป็นทีตอ้งการของตลาดเพิมขึน รูปแบบการเลียงปลานิลในปัจจุบนัมีทงัการเลียงในบ่อดิน และในกระชงัตามแม่นาํสาธารณะ ซึงเลียงในเชิงพานิชยม์ากขึน โดยเฉพาะการเลียงปลาในกระชงัสามารถใชป้ระโยชน์จากแหล่งนาํสาธารณะ เช่น แม่นาํ อ่างเก็บนาํ เป็นตน้ ซึงสะดวกในการดูแลจดัการเคลือนยา้ย รวมทงัการเก็บเกียวผลผลิตและมีการลงทุนตาํกว่ารูปแบบการเลียงอืน ๆ แต่ทาํให้ไดผ้ลผลิตและผลตอบแทนต่อพืนทีสูง (กรมประมง, 2557) อยา่งไรก็ตาม ปัญหาการเลียงปลานิลในกระชงัยงัพบปัญหาหลายดา้น นอกจากจะไม่สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มและคุณภาพนาํต่าง ๆ ไดแ้ลว้ ปัญหาสาํคญัประการหนึงทีเกษตรกรผูเ้ลียงปลานิลในกระชงัประสบคือการเกิดโรค เนืองจากเกษตรกรนิยมปล่อยปลาทีอตัราความหนาแน่นสูง และขาดการจดัการทีดี รวมทงัสภาพแวดลอ้มทีแปรปรวนสูง (ชนกนัต,์ 2556) ทาํให้เกิดการตาย ส่งผลให้ผลผลิตทีได้ค่อนข้างตาํ ซึงสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่ในปลานิลมาจากปรสิตและเชือแบคทีเรียทีปนเปือนมาจากในนาํ  ปรสิตเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหนึงทีเปิดโอกาสใหเ้ชือโรคต่าง ๆ เขา้สู่เจา้บา้นได ้เนืองจากปรสิตสามารถเขา้เกาะกบัเจา้บา้นไดโ้ดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มโมโนจีเนียน เป็นปรสิตกลุ่มหนอนตวัแบน (Phylum Platyhelminthes) หรือทีรู้จกักนัในชือ “ปลิงใส” มีอวยัวะยึดเกาะทีทา้ยตวั (Opisthaptor)  ส่วนมากพบเกาะบริเวณเหงือกของปลานิล และพบไดต้ลอดทงัปี ปรสิตกลุ่มนีทาํอนัตรายต่อเนือเยือของเจา้บา้นใหเ้กิดความเสียหาย เมือปรสิตเคลือนทีไปตามอวยัวะต่าง ๆ   จะเกิดบาดแผลและทาํใหเ้ชือก่อโรคต่าง ๆ  เช่น แบคทีเรีย เชือรา ไวรัส เขา้ไปในตวัเจา้บา้นได ้(Bichi and Dawaki, 2010)  โดยเฉพาะบริเวณเหงือกซึงเป็นทีแลกเปลียนออกซิเจน ผลมาจากการใชต้ะขอยึดเกาะทาํใหเ้นือเยอืบริเวณนนัเกิดการฉีกขาด บวมและอกัเสบได้ (สมาน และคณะ, 2544) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการแลกเปลียนแก๊สทีเหงือกลดลง ปลาอ่อนแอ และติดเชือโรคในภายหลงัไดง่้าย  นอกจากปรสิตแลว้ เชือแบคทีเรียก็เป็นอีกปัจจยัหนึงทีทาํให้เกิดโรคโดยปนเปือนมากบันาํและเขา้สู่ตวัปลาไดจ้ากการกินอาหารและทางบาดแผลบริเวณภายนอกตวั เมือมีการติดเชือแบคทีเรียเกิดขึนส่งผลให้เกิดความผิดปกติ บริเวณอวยัวะภายใน โดยเฉพาะบริเวณตบัซึงเป็นอวยัวะทีไดรั้บผลกระทบโดยตรง และเห็นความผิดปกติไดอ้ยา่งชดัเจน เนืองจากมีขนาดใหญ่ ความผิดปกติทีพบ เช่น การตกเลือก สีซีด มีกอ้นสีขาว เป็นตน้  การศึกษาทางดา้นโรคปลานิลจึงเป็นประโยชน์สาํหรับเกษตรกร โดยเฉพาะผูเ้ลียงปลานิลบริเวณแม่นาํน่านซึงเป็นแม่นาํสายสําคญัของภาคเหนือทีมีการเลียงปลานิลในกระชงัจาํนวนมาก ซึงยงัไม่มีรายงานขอ้มูลทางดา้นโรคปรสิตและปริมาณแบคทีเรีย ซึงสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพนืฐานทางดา้นความหลากหลายของชนิดปรสิตโมโนจีเนียน และขอ้มูลปริมาณแบคทีเรียในนาํและตบัปลานิลแดงได ้ดงันนั การหาขอ้มูลชนิด ความชุกชุมและความหนาแน่นเฉลียของปรสิตโมโนจีเนียนทีพบบริเวณเหงือกของปลานิลแดงเลียงในกระชังแม่นาํน่าน จังหวดัพิษณุโลก  ตลอดจนปริมาณแบคทีเรียทงัหมด จะสามารถนาํมาเป็นขอ้มูลเบืองตน้ในดา้นการจดัการดา้นโรคและขอ้มูลทางนิเวศวิทยาในการจดัการการเลียงปลานิล และเฝ้าระวงัเพอืลดความเสียงในการเกิดโรคปลานิลในอนาคตได ้  วธิีดําเนินการวจิัย 1. การเก็บตัวอย่างปลา  เก็บตวัอยา่งปลานิลแดงขนาดความยาวเฉลีย  15 .2±0.85 เซนติเมตร ทีเลียงในกระชงัแม่นาํน่าน บริเวณ ต.วงฆอ้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยรวบรวมตวัอย่างครังละ 15 ตวั ทุก 10 วนั เป็นเวลา 60 วนั ตงัแต่เดือนธันวาคม 2559                  
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ถึง มกราคม 2560 นาํตวัอย่างปลาใส่ในถงัพลาสติกทีมีการให้อากาศตลอดการ ขนส่งมายงัอาคารห้องปฏิบัติการประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก เพอืนาํกลบัไปศึกษาต่อไป 2. การศึกษาทางด้านปรสิตวทิยาและการวิเคราะห์ข้อมูล  นาํตวัอยา่งปลานิลแดงมาทาํให้สลบโดยใชน้าํมนักานพลู แลว้นาํไปตรวจหาปรสิตกลุ่มโมโนจีเนียนตามวิธีของ Thonguthai et al (1999) โดยตัดแยกแกนเหงือกและซีเหงือกวางใส่จานเพาะเชือ (petri dish) ทีมีนําสะอาดอยู่ แล้วส่องตรวจดูใตก้ลอ้งจุลทรรศน์กาํลงัขยายตาํ ใชเ้ข็มเขียปลายแหลมแยกปรสิตออกจากซีเหงือก แลว้ใชห้ลอดหยดขนาดเล็ก (dropper) ดูดปรสิตขึนมาวางบนกระจกสไลด์ ปิดทบัดว้ยกระจกปิดสไลด์ ผนึกดว้ยนาํยาทาเล็บแบบใสบนมุมของกระจกปิดสไลด์ ตรึงและรักษาสภาพตวัอยา่งปรสิตดว้ยนาํยา ammonium – pricrate glycerineให้แทรกผ่าน ทิงไว ้1 คืน แลว้จึงปิดทบัขอบของกระจกปิดสไลด์ทงั 4 ดา้นด้วยนาํยาทาเล็บแบบใสอีกครัง แลว้จึงนาํไปจาํแนกชนิดปรสิตตามเอกสารของ Pariselle และ Euzet (1995a, b)  Thongdon-A และคณะ (2012) Maneepitaksanti และคณะ (2014) และ Lerssutthichawal และคณะ (2016)  นบัจาํนวนปรสิตโมโนจีเนียนทีแยกไดจ้ากเหงือกปลานิลแดงนาํมาวเิคราะห์หาค่าความชุกชุม (Prevalence) และความหนาแน่นเฉลีย (Mean intensity) ตามวธีิของ Margolis et al. (1982) ดงัสูตร  ความชุกชุม (Prevalence)       =       จาํนวนปลาทีพบปรสิตแตล่ะชนิด  x 100  (1)           จาํนวนของปลาทงัหมด  ความหนาแน่นเฉลีย (Mean intensity)    =         จาํนวนปรสิตแต่ละชนิดทีพบทงัหมด  (2) จาํนวนปลาทีพบปรสิตแต่ละชนิด  3. การแยกเชือแบคทเีรียจากตบัปลา  ดาํเนินการแยกเชือแบคทีเรียจากตบัโดยเทคนิคปลอดเชือ (Aseptic technique) ใชมี้ดผ่าตดัผ่าเปิดทอ้งตวัอยา่งปลาแต่ละตวั เช็ดอวยัวะภายในดว้ยแอลกอฮอล ์75% และใชคี้มและกรรไกรตดัตบัออกมาชงันาํหนกัให้ได ้1 กรัม นาํไปบดให้ละเอียด  แลว้ใส่ในหลอดทดลองทีมีนาํเกลือเขม้ขน้ 0.85% ทีฆ่าเชือแลว้ ลงไป 9 มิลลิลิตร จากนนันาํมาเจือจางสารละลายแบคทีเรียครังละ 10 เท่า ด้วยนําเกลือ . % ทีฆ่าเชือแล้วทีความเข้มข้น 10-1 – 10-5  แล้วดูดสารละลายจํานวน 100 ไมโครลิตร ลงบนอาหารเลียงเชือ Nutrient agar (Difco, USA) โดยแต่ละความเขม้ขน้ทาํ 2 ซาํ บ่มทีอุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง นับจาํนวนโคโลนีของแบคทีเรียทีเจริญบนอาหารเลียงเชือทีมีจาํนวนระหวา่ง 30-300 โคโลนีต่อจานเลียงเชือเท่านนั 4. การแยกเชือแบคทเีรียในนําในกระชังเลยีงปลา  เก็บตวัอยา่งนาํในกระชงัเลียงปลาจาํนวน 5 จุด ใส่ลงในหลอดพลาสติกทีผ่าการฆ่าเชือแลว้ นาํมาเจือจางครังละ   10 เท่า ดว้ยนาํเกลือ 0.85% ทีฆ่าเชือแลว้ทีความเขม้ขน้ -  – 10-5  แลว้ดูดสารละลายจาํนวน 100 ไมโครลิตร ลงบนอาหารเลียงเชือ Nutrient agar (Difco, USA) โดยแต่ละความเขม้ขน้ทาํ 2 ซาํ บ่มทีอุณหภมิู 28-30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  ชวัโมง นบัจาํนวนโคโลนีของแบคทีเรียทีเจริญบนอาหารเลียงเชือทีมีจาํนวนระหวา่ง 30-300 โคโลนีต่อจานเลียงเชือเท่านนั     
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ผลและวจิารณ์ผล 1. ชนิดและการแพร่กระจายของปรสิตโมโนจีเนียนในปลานิลแดงทเีลยีงในกระชัง  จากตวัอย่างปลานิลแดงทีเลียงในกระชงัแม่นาํน่านทงัหมด 90 ตวั พบปลาทีมีปรสิตโมโนจีเนียนเกาะทีเหงือกจาํนวน 74 ตวั คิดเป็นร้อยละ 82.2 ของปลาทงัหมด ความหนาแน่นของปรสิตเฉลีย 21.7 ตวัต่อปลา 1 ตวั โดยปรสิตทีพบในการศึกษาครังนีมีจาํนวน 2 สกลุ ไดแ้ก่ Cichlidogyrus และ Scutogyrus โดย Cichlidogyrus จาํแนกได ้4 ชนิด ไดแ้ก่ C.  halii, C. sclerosus, C. thurstonae และ C. tilapiae ส่วน Scutogyrus จําแนกได้ 1 ชนิด คือ S. longicornis  โดยชนิดทีพบมีการแพร่กระจายมากทีสุด คือ C. sclerosus พบในปลาสูงถึง 76.7 % ของปลาทงัหมด มีความหนาแน่นเฉลีย 13.7 ตวัต่อปลา 1 ตวั รองลงมาคือ C. thurstonae, C. halii, Scutogyrus longicornis และ C. tilapiae  ตามลาํดบั(ตารางที 1)   ปรสิตโมโนจีเนียนในเหงือกของปลานิลทีเลียงในกระชงัตามแม่นาํต่าง ๆ ในประเทศไทย พบมีรายงานเกือบ          ทุ ก ภา ค  ทัง ภ าค ก ล า ง  ( วร ก ฤ ต ,  2556; Thongdon-A et al, ) ,   ภ าค เ ห นื อ  ( ก าน ด า  แ ล ะ  ว รวิท ย์ ,  2557),                                                           ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ศุภมาศ, ), และภาคใต ้(วฒิุชยั และ ธีรวฒิุ, 2557;  สุไหลมาน, 2557;) ส่วนใหญ่รายงานพบปรสิตโมโนจีเนียน  สกุล ไดแ้ก่ Cichlidogyrus และ Scutogyrus พบทงัในปลานิลดาํและปลานิลแดง จากการศึกษาในครังนีผลการศึกษาตรงกบัการรายงานของ Maneepitaksanti et al. (2014) พบปรสิตโมโนจีนในเหงือกทงั 5 ชนิดเหมือนกนั ทงัในปลานิลดาํและปลานิลแดงใน 14 จงัหวดัของประเทศไทย และส่วนใหญ่พบ C. sclerosus มีความชุกชุมและการแพร่กระจายมากกวา่ชนิดอืน ๆ และยงัสามารถพบไดเ้กือบทุกพืนที (Thongdon-A et al, 2012; Maneepitaksanti et al. 2014) นอกจากนี Lerssutthichawal et al. (2016) รายงานพบโมโนจีนชนิดใหม่ คือ C. mbirizei ในปลานิลแดงทีเลียงในกระชงับริเวณจงัหวดักาญจนบุรีและนครศรีธรรมราช ซึงเป็นรายงานการพบครังแรกในประเทศไทย ซึงโดยปกติจะพบในปลานิลชนิด Oreochromis  tanganicae เนืองจากปรสิตกลุ่มนีมีความจาํเพาะกบัเจา้บา้นซึงเป็นกลุ่มปลานิลสูงจึงมีการกระจายตามเจา้บา้นไปดว้ย  ตารางท ี1 ความชุกชุม (Prevalence) และความหนาแน่น (Mean intensity) ของปรสิตโมโนจีนในปลานิลแดงทีเลียงใน   กระชงัแม่นาํน่าน  Monogenean Prevalence (%) Intensity (parasite/fish) Cichldogyrus  halii 55.6 4.9 C. sclerosus 76.7 13.7 C. thurstonae 56.7 3.4 C. tilapiae 35.6 1.9 Scutogylus longicornis 50.0 4.0 Total 82.2 21.7 2. ปริมาณแบคทเีรียทงัหมดในนาํและตบัปลานิลแดงทเีลยีงในกระชังแม่นาํน่าน  จากการแยกเชือแบคทีเรียในตบัปลานิลแดงทงัหมด 90 ตวั พบมีปริมาณแบคทีเรียทงัหมดเฉลีย 6.26±10.28 x 105 ซีเอฟยูต่อกรัม และแบคทีเรียในนาํทีเลียงปลานิลแดงในกระชงัมีปริมาณเฉลีย 2.90±3.06 x 104 ซีเอฟยูต่อมิลลิลิตร ซึงจากการศึกษาพบวา่ปริมาณแบคทีเรียทงัหมดในตบัปลานิลแดงมีปริมาณสูงกวา่ปริมาณแบคทีเรียทงัหมดในนาํทีเลียงในกระชงั (ตารางที 2) อยา่งไรก็ตามในการเก็บตวัอยา่งครังนีไม่พบปลามีอาการผิดปกติแต่อยา่งใด ตบัมีลกัษณะปกติ สีนาํตาลเขม้ ไม่พบอาการตกเลือดและสีซีด ซึงอาจบ่งชีไดว้า่ปริมาณแบคทีเรียทงัหมดในตบัปลานิลและในนาํทีปรากฏในผลการศึกษาครังนีไม่ทาํให้เกิดการแสดงอาการของโรคได ้อยา่งไรก็ตาม ควรดาํเนินการศึกษาการจาํแนกชนิดของแบคทีเรียต่อไป เพือให้ทราบชนิดของเชือแบคทีเรียซึงอาจเป็นเชือก่อโรคได ้ชนิดแบคทีเรียทีทาํใหเ้กิดโรคปลานิล ไดแ้ก่ Aeromonas hydrophila, 
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Streptococcus spp., Flavobacterium columnarae, Pseudomonas sp. และ Francisella sp. เป็นตน้ (ชนกนัต์, 2556; Al-Harbi and Uddin, 2006; Jantrakajorn and Wongtavatchai 2016) ซึงสามารถแยกได้จากตัวปลา นํา และตะกอน เมือมีการเพิมจาํนวนมากขึน จะส่งผลใหเ้กิดการติดเชือในปลานิลได ้ ส่วนคุณภาพนําในกระชังเลียงปลานิลแดงในแม่นําน่านมีอุณหภูมิเฉลีย 26.7±0.7 องศาเซลเซียส, ปริมาณออกซิเจนละลายนาํเฉลีย 5.4±0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร, พีเอชมีค่าเฉลียเท่ากบั 7.6±0.4 และค่าความขุ่น มีค่าเฉลีย 120.5±20.6 NTU ซึงค่าคุณภาพนาํดงักล่าวอยูใ่นเกณฑที์เหมาะสมสาํหรับการเลียงสตัวน์าํ ทงันีอาจเนืองจากบริเวณทีเก็บตวัอยา่งอยูใ่กล้กบัเขือนนเรศวรมีการระบายนาํออกจากเขือนลงสู่แม่นาํน่าน ทาํใหมี้การไหลของนาํผา่นกระชงัมากขึน ทาํใหคุ้ณภาพนาํอยู่ในเกณฑดี์ อยา่งไรก็ตาม ฤดูกาลมีผลต่อคุณภาพนาํเช่นกนั โดยเฉพาะในฤดูร้อนทีพบปัญหาการตายของปลานิลในแหล่งนาํธรรมชาติค่อนขา้งมาก (ชนกนัต์ และคณะ, 2554) ดงันนัควรเก็บตวัอยา่งนาํในช่วงฤดูร้อนซึงเป็นช่วงทีมีการแพร่กระจายของเชือมากขึน เปรียบเทียบกบัช่วงอืน ๆ เพอืจะไดท้ราบขอ้มูลทีชดัเจนขึน ตารางท ี2 ปริมาณแบคทีเรียทงัหมดในตบัปลานิลแดงและนาํทีเลียงปลานิลในกระชงั 
ครังทีเก็บตวัอยา่ง ปริมาณแบคทีเรียทงัหมด  ตบัปลานิลแดง (CFU/g) นาํในกระชงั (CFU/ml) 1 6.83±1.85 x 105 0.89±1.59 x 104 2 5.06±0.59 x 105 1.98±1.21 x 104 3 5.53±1.18 x 105 2.21±1.05 x 104 4 1.70±1.09 x 105 1.56±0.64 x 104 5 6.25±9.03 x 105 2.78±2.16 x 104 6 8.95±6.59 x 105 7.97±3.80 x 104  สรุปผลการวจิัย การศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของปรสิตโมโนจีนในปลานิลแดงทีเลียงในกระชงับริเวณแม่นาํน่าน พบปรสิตโมโนจีนในเหงือกทงัหมด 4 ชนิด ไดแ้ก่ C.  halii, C. sclerosus, C. thurstonae, C. tilapiae และ Scutogyrus  longicornis โดยชนิดทีพบมากทีสุด คือ C. sclerosus ส่วนปริมาณแบคทีเรียในตบัปลานิลแดงมีปริมาณสูงกว่าในนาํทีเลียงปลานิลแดงในกระชงั ซึงควรจะตอ้งมีการศึกษาในเรืองการจาํแนกชนิดแบคทีเรียเพิมเติม เพือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการจดัการป้องกนัโรคปลานิลต่อไป  กิตติกรรมประกาศ การศึกษาในครังนีผูว้ิจยัขอขอบคุณ เกษตรกรผูเ้ลียงปลานิลแดงในกระชงับา้นย่านยาว ต.วงฆอ้ง อ.พรหมพิราม            จ.พิษณุโลก ทีไดเ้ออืเฟือตวัอยา่งปลานิลแดงในการทาํวจิยั และอาํนวยความสะดวกในการเก็บตวัอยา่ง  เอกสารอ้างองิ กรมประมง.  2557.  การเลียงปลานิลในกระชัง.  กองพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารประมง.  กรุงเทพฯ. กานดา คลาดกองทุกข ์และ วรวิทย ์มณีพิทักษ์สันติ.  2557.  ปลิงใสบนเหงือกปลานิลแดง จากการเลียงในกระชงั บริเวณเขือนแม่งดัสมบูรณ์ชล จงัหวดัเชียงใหม่.  วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย 1(3): 26-32. ชนกนัต ์จิตมนสั.  2556.  โรคปลานิล.  เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 11(1): 75-86. 
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ชนกนัต ์จิตมนสั, นิวฒิุ หวงัชยั, ธวชัชยั พริกทอง, Tomoaki Itayama และ Zen Kawabata.  2554.  แบคทีเรียดือยาในปลานิลแดงทีเลียงในกระชงับริเวณแม่นาํปิงตอนบนของจงัหวดัเชียงใหม่, น. 383-390.  ใน การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังท ี  (สาขาประมง). มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. วรกฤต วรนันทกิจ.  2556.  การศึกษาชนิดของปรสิตภายนอกในปลานิลแดงทีเพาะเลียงในกระชัง.  รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้คุณทหารลาดกระบงั, กรุงเทพฯ. วฒิุชยั ทองบาํรุง และ ธีรวฒิุ เลิศสุทธิชวาล.  2557.  ปรสิตโมโนจีเนียนทีพบในปลานิลแดงทีเลียงในกระชงั บริเวณแม่นาํตาปีจงัหวดันครศรีธรรมราช.  วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี16(1): 32-40.  ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก.  2552.  ปรสิตในปลาทับทิม (Oreochromis niloticus) ทีเลียงในแม่นํามูล ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. วารสารวจิัยและพฒันามหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 4(1): 7-16. สมาน แกว้ไวยทุธ, นิตยา เลาหะจินดา, สุปราณี ชินบุตร และ ประไพสิริ สิริกาญจน.  2544.  พยาธิสภาพของเหงือกปลาไซพรินิดทีเกิดจากปรสิตปลิงใส, น. 103-109. ใน การประชุมวชิาการของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังท ี39 (สาขาวทิยาศาสตร์).  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.   สุไหลหมาน หมาดโหยด.  2557.  การจาํแนกชนิดของปรสิตปลิงใสกลุ่มโมโนจีเนียนในปลานิล (Oreochromis niloticus) ทีเลียงในกระชงัในแม่นาํตาปี บริเวณพืนทีจงัหวดันครศรีธรรมราช.  วารสารวิชาการมทร.สุวรรณภูม  ิ2(10): 97-108. Al-Harbi, A.H. and M.N. Uddin. 2006.  Seasonal changes in bacterial flora of fish pond sediments in Saudi Arabia.                  J . Appl. Aquacult. 18 (2): 35-45. Bichi, A. H., and Dawaki, S.S.  2010.  A survey of ectoparasites on the gill, skin and fins of Oreochromis niloticus at Bagauda Fish Farm Kani, Nigeria.  Bajopas 3: 83-86.  Jantrakajorn, S. and J. Wongtavatchai.  2016.  Francisella Infection in Cultured Tilapia in Thailand and the Inflammatory Cytokine Response.  J  Aquat Anim Health. 28(2): 97-106.  Lerssutthichawal, T., W. Maneepitaksanti and W. Purivirojkul.  2016.  Gill monogeneans of potentially cultured tilapias and first record of Cichlidogyrus  mbirizei Bukinga et al., 2012, in Thailand.  Walailak J . Sci & Tech. 13(7):     543-553. Maneepitaksanti, W., W. Worananthakij, P. Sriwilai and T. Laoprasert.  2014.  Identification and distribution of gill monogeneans from Nile tilapia and red tilapia in Thailand.  Chiang Mai Veter inary Journal 12(1): 57-68. Margolis, L. and Z. Kabata.  1984.  General introduction. In Guide to the parasites of fish of Canada. Part I.  Can. Publ. Fish. Aquat. Sci. 74 (209): 1-4. Pariselle, A. and Euzet, L.  1995a.  Gill parasites of the genus Cichlidogyrus Paperna, 1960 (Monogenea, Ancyrocephalidae) from Tilapia guineensis (Bleeker, 1862), with descriptions of six new species. Systematic Parasitology 30: 187-198. Pariselle, A. and Euzet, L.  1995b.  “Scutogyrus gen. n. (Monogenea: Ancyrocephalidae) for Cichlidogyrus longicornis minus Dossou, 1982, C. l. longicornis, and C. l. gravivaginus Paperna and Thurston, 1969, with description of three new species parasitic on African cichlids”.  J ournal of the Helminthological Society of Washington 62(2): 157-173. 
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Thongdon-A, L., Limsuwan, C. and Chuchird, N.  2012.  Seasonality of gill monogeneans in red hybrid tilapia (Oreochromis sp.) cage culture systems in central Thailand.  Kasetsar t University Fisher ies Research Bulletin 36(3): 43-53. Tonguthai, K., Chinabut, S., Limsuwun, C., Somsiri, T., Chanratchakool, P. and Kanchanakhan, S.  1 9 9 9 .   Diagnostic Procedures for  Finfish Diseases, “Blue Book”.  Aquatic Animal Health Research Institute. Department of Fisheries, Bangkok.                               
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเทยีวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนชายฝังบ้านนําราบ                      ตําบลบางสัก อาํเภอกนัตัง จังหวดัตรัง Community Par ticipation in Ecotour ism Management: A Case Study in Ban-Namrab Coastal Community, Bangsak Sub-distr ict, Kantang Distr ict, Trang Province  อภิรักษ ์ สงรักษ์ *  กิตติชยั  เพียรดี2 และ  รัตนาพร  อนนัตสุข    Apirak Songrak1*   Kittichai Paindee2 and  Rattanaporn Anantasuk1  บทคดัย่อ   การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนชายฝัง บา้นนาํราบ ตาํบลบางสักอาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง มีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศ โดยสุ่มสัมภาษณ์ตวัอย่างชาวประมงพืนบา้นในชุมชนจาํนวน 53 คน ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 81.1 มีอายมุากกวา่ 50 ปี ร้อยละ 35.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมงชายฝังร้อยละ 75.5 และมีรายไดต้่อเดือน ตาํกวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 94.3   ผลการวดัระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศ จาํแนกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในดา้นการปฏิบตัิ อยู่ในระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉลีย 2.380.40 คะแนน  ส่วนการมีส่วนร่วมในดา้นการตดัสินใจ  การมีส่วนร่วมในดา้นการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ อยู่ในระดับตาํ มีคะแนนเฉลีย 2.310.63, 2.250.65 และ 1.330.51  คะแนน ตามลาํดบั  คาํสําคญั : การมีส่วนร่วมของชุมชน, การท่องเทียวเชิงนิเวศ, จงัหวดัตรัง        สาขาเทคโนโลยกีารประมง, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบลไมฝ้าด      อาํเภอสิเกา  จงัหวดัตรัง   1 Department of Fishery Technology, Faculty of Science and Fisheries Technology,  Rajamangala University of Technology     Srivijaya,  Maifad Subdistrict, Sikao  District, Trang  Province  92150, Thailand  หลกัสูตรการจดัการประมงและธุรกิจสตัวน์าํ สาขาเทคโนโลยกีารประมง, คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง,    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา  จงัหวดัตรัง   2 Program of Fishery Management and Aquatic Business, Department of Fishery Technology, Faculty of Science and Fisheries    Technology,  Rajamangala University of Technology Srivijaya,  Maifad Subdistrict, Sikao  District, Trang  Province  92150,    Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): songrak@hotmail.com 
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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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บทนํา  ประเทศไทยมีชายฝังทะเลยาวประมาณ ,614 กิโลเมตรครอบคลุมพืนที  จงัหวดั ตงัแต่ฝังอ่าวไทยจากจงัหวดัตราดถึงจงัหวดันราธิวาสมีความยาว ,  กิโลเมตรและทางดา้นชายฝัง อนัดามนั ตงัแต่จงัหวดัระนองจนถึงจงัหวดัสตูลมีความยาว  กิโลเมตร ชายฝังทะเลจึงมีความสาํคญัเป็นทีตงัของประชากรชายฝังมากกวา่  ลา้นคน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง,  2551) ฐานระบบนิเวศชายฝังมีความอดุมสมบูรณ์และเป็นปัจจยัเกือหนุนต่อชุมชนชายฝังในการประกอบอาชีพประมง และอาชีพอืนๆ ทีเกิดขึนบริเวณชายฝังมากมาย เช่น การเพาะเลียงสัตวน์าํ การท่องเทียวและอุตสาหกรรม ชุมชนชายฝังเริมมีปัญหาวิกฤตการลดลงของทรัพยากรทะเล ทาํให้ชาวประมงจบัสัตวน์าํไดน้อ้ยลง การแยง่ชิงใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทะเลชายฝังดา้นสตัวน์าํเพมิขึน   การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝังทางด้านการท่องเทียวได้รับความนิยมมากขึน เช่น การท่องเทียวทางทะเล การท่องเทียวเชิงนิเวศ การท่องเทียวชุมชน เป็นมิติใหม่ของกลุ่มนกัท่องเทียว ทีตอ้งการแสวงหาความรู้และสัมผสัธรรมชาติ การท่องเทียวในชุมชนเป็นอีกรูปแบบหนึงทีได้รับความนิยมสูง เช่น ฟาร์มสเตย ์โฮมสเตย ์หรือการศึกษาดูงาน ขอ้มูลปี  พบวา่การท่องเทียวในประเทศไทยมีนกัท่องเทียวเขา้มาปริมาณ 32,500,000 คน ซึงในจาํนวนนีพบนกัท่องเทียวทีเขา้มาท่องเทียวในชุมชนร้อยละ  ซึงรวมถึงการท่องเทียวทางทะเล (กองเศรษฐกิจการท่องเทียวและกีฬา,  2560) จงัหวดัตรังเป็นอีกจงัหวดัหนึงทีมีการประกอบอาชีพทาํประมงปูมา้จาํนวนมาก  ทรัพยากรปูมา้เป็นอาชีพทีมีความสําคญัต่อวถีิการดาํรงชีวติและสภาพทางเศรษฐกิจของชาวประมงขนาดเล็กในชุมชนชายฝัง อยา่งไรก็ตามพบว่าในปัจจุบนัสถานภาพของปูมา้ในหลายพืนทีของทะเลตรังอยูใ่นสภาพเสือมโทรม  การจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝังโดยชุมชนส่วนร่วมเป็นแนวทางการบริหารจดัการในปัจจุบนั ซึงพืนทีแนวเขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์าํวยัอ่อนสีหมู่บา้นจงัหวดัตรัง เป็นพืนทีการอนุรักษที์ชุมชนประมงชายฝัง 4 หมู่บา้น จากตาํบลบางสกั ตาํบลเกาะลิบง อาํเภอกนัตงั และตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ใชป้ระโยชน์โดยการทาํประมงร่วมกนัในพนืทีกวา่ 27,500  ไร่ ครอบคลุมตลอดแนวชายฝัง แนวหญา้ทะเลซึงเป็นแหล่งทีอยู่อาศัยของปูมา้ขนาดเล็ก บริเวณอ่าวหน้าเกาะมุกด์  หน้าหาดหยงหลาํและเขาแบ-นะ  จนสามารถประกาศเป็นเขตอนุรักษ์พนัธ์ุสัตวน์าํวยัอ่อนสีหมู่บา้น  (เขตเล-เสบา้น)  เพือให้ชาวประมงในชุมชน ทงั 4 หมู่บา้นร่วมกบัส่วนราชการทีเกียวขอ้งกาํหนดมาตรการบริหารจดัการประมงชายฝังร่วมกนั เนืองจากประสบปัญหาการใชเ้ครืองมือประมงทีไม่เหมาะสม  เช่นนาํลอบปูมา้ทีมีขนาดตาอวนตาํกว่า 2.0 นิว ส่งผลให้ทรัพยากรปูมา้ลดจาํนวนลงอย่างเห็นได้ชดั รวมถึงการควบคุมเครืองมือประมงบางชนิดทีส่งผลกระทบระบบนิเวศหญา้ทะเลและเป็นอนัตรายต่อพะยนู ควบคู่ไปกบัมาตรการอนุรักษแ์ละฟืนฟทูรัพยากรประมงมาตงัแต่ ปี พ.ศ. 2550 (ดาวรรณ, 2555)  นอกจากการอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝังร่วมกนัระหวา่งชุมชนแลว้ ชุมชนประมงพืนบา้น บา้นนาํราบ อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ยงัเป็นชุมชนทีมีความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติไดแ้ก่ ป่าชายเลน ระบบนิเวศทีอุดมสมบูรณ์ และมีวิถีอาชีพทาํประมงปูมา้  ประมงปลาอวนทราย อวนปลาอีกมากมาย แต่อยา่งไรก็ตามผลจบัสัตวน์าํจากการประมงมีจาํนวนลดน้อยลง เนืองจากทรัพยากรเสือมโทรม และการแย่งชิงในการใช้ประโยชน์ การริเริมกิจกรรมการท่องเทียวในชุมชนบา้นนาํราบเกิดขึนโดยการนาํทรัพยากรทีอุดมสมบูรณ์ คือระบบนิเวศป่าชายเลน มาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวในชุมชน โดยการล่องแพ การศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ช่วยเพมิรายไดเ้สริมใหก้บัชุมชนชายฝังในพนืที ปัจจุบนักิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิเวศในชุมชนบา้นนาํราบอยูร่ะหวา่งการเริมตน้ และไดรั้บความสนใจอยา่งต่อเนือง แต่ชุมชนยงัมีขอ้จาํกดัดา้นบริการและการเตรียมบุคลากรรองรับการท่องเทียว รวมถึงการเตรียมความพร้อมของชุมชน ดงันนัเพือให้การจดัการท่องเทียวในชุมชน สอดคลอ้งตรงตามองคป์ระกอบของหลกัการท่องเทียวโดยชุมชน จาํเป็นทีจะตอ้งมีการศึกษาการมีส่วน
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ร่วมในการจดัการท่องเทียวโดยชุมชน เพือนําไปสู่การปรับปรุงและพฒันารูปแบบการบริการให้ชุมชนสามารถจดัการท่องเทียวไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง  การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวโดยชุมชนของชุมชนบา้นนาํราบ จะช่วยใหท้ราบถึงขอ้มูลความตอ้งการและระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนเพือนาํมาสู่การเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการจดัการการท่องเทียวในชุมชนบา้นนาํราบ อนัจะเป็นการสร้างรายได้เสริมและรักษาทรัพยากรบา้นนาํราบให้ยงัยืน อีกทังจะสามารถรองรับการขยายตวัของกลุ่มนกัท่องเทียวทีเขา้มาในจงัหวดัตรังไดอี้กดว้ย  วตัถุประสงค์  . เพอืศึกษาขอ้มูลทวัไปของชาวประมงชายฝังในชุมชนบา้นนาํราบ อาํเภอกนัตงั  จงัหวดัตรัง  . เพอืศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศของชุมชนบา้นนาํราบ อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง  วธิีดําเนินการวิจัย . ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  .  ประชากรศึกษา (Population) ชาวประมงพืนบา้น บา้นนาํราบ ตาํบลบางสัก อาํเภอบางสัก จงัหวดัตรัง จาํนวน  ราย  .  กลุ่มตวัอย่าง กาํหนดกลุ่มตวัอย่าง เป็นตวัแทนชาวประมงพืนบา้น บา้นนาํราบ ตาํบลบางสัก อาํเภอบางสัก จงัหวดัตรัง กาํหนดโดยใชสู้ตรของ Yamane (1973) ดงันี 
= [1 + ]  เมือ N = จาํนวนประชากร (ชาวประมงพนืบา้น)  n = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีตอ้งการสุ่ม  e = ความคลาดเคลือนจากการสุ่มตวัอยา่งในทีนีกาํหนดใหมี้         ความคลาดเลือนไม่เกิด  % ทีระดบัความเชือมนั  %                                           = 60

1+60 (0.052) = 53  ดงันนั จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งชาวประมงพนืบา้น ในการศึกษา 53  ราย . วธิีการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล .  การสุ่มตวัอยา่ง กาํหนดการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยใชก้ารจบัฉลากเลือกสมาชิกในชุมชนจากกลุ่มประชากร กาํหนด  ครอบครัวสัมภาษณ์  คน    .  วิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของชาวประมงทะเลพืนบา้น โดยใชส้ถิติสถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ยความถี ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน   .   การวเิคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วม กาํหนดเกณฑเ์ป็น  ระดบั ตามช่วงคะแนนเฉลียต่อไปนี   ระดบัการมีส่วนร่วมตาํ          ช่วงค่าเฉลียคะแนน  .  - .    คะแนน   ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง      ช่วงค่าเฉลียคะแนน  .  - .    คะแนน   ระดบัการมีส่วนร่วมมาก               ช่วงค่าเฉลียคะแนน  .  - .    คะแนน 
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. สถานทแีละระยะเวลา .  สถานทีเก็บขอ้มูล กลุ่มประมงพนืบา้นนาํราบ ตาํบลบางสกั อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง               .  สถานทีวิเคราะห์ขอ้มูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรัง  .  ระยะเวลาทีทาํการศึกษา ตงัแต่เดือน มิถุนายน  – มีนาคม   ผลและวจิารณ์ผล  จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชาวประมงพนืบา้นในการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนชายฝังบา้นนาํราบ ตาํบลบางสัก อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง เพือศึกษาสภาวะทวัไป และการมีส่วนร่วมของกลุ่มตวัอย่างชาวประมงทะเลพนืบา้น โดยการสุ่มสมัภาษณ์ชาวประมงจาํนวน  ราย มีผลศึกษาดงัต่อไปนี 1. สภาวะทวัไปของชาวประมงทะเลพืนบ้านในตําบลบางสัก อาํเภอกนัตงั จังหวดัตรัง  สภาวะทวัไปของกลุ่มตวัอยา่งชาวประมงพืนบา้น ตาํบลบางสัก อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ .  รองลงมาเพศหญิงร้อยละ .  อายุของกลุ่มตวัอย่างพบว่า มีอายุ  ปีขึนไป ร้อยละ .  รองลงมาคือ อาย ุ -  ปี อาย ุ -  ปี อาย ุ -  ปี ร้อยละ . , 18.9, .  ตามลาํดบั ดา้นการนบัถือศาสนาพบวา่ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ .  รองลงมาศาสนาพุทธ ร้อยละ .  ดา้นสถานภาพทางครอบครัว พบวา่สมรส (อยู่ดว้ยกนั) มากทีสุด ร้อยละ .  รองลงมาคือ โสด, สมรส (แยกกนัอยู)่ และเป็นหมา้ย ร้อยละ . , 9.4, 1.9 ตามลาํดบั จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน พบวา่มีสมาชิก -  คน และสมาชิก -  คน ร้อยละ .  เท่ากนั รองลงมาคือสมาชิก  คนขึนไป ร้อยละ .   (ตารางที )   ตารางท ี  ขอ้มูลทวัไปของชาวประมงทะเลพืนบา้นในตาํบลบางสกั อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
ขอ้มูลทวัไป จาํนวน  (ราย) ร้อยละ ขอ้มูลทวัไป จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

เพศ สถานภาพ ชาย 43    81.1 สมรส(อยูด่ว้ยกนั) 37   69.8 หญิง 10    18.9 โสด 10   18.9 อาย ุ สมรส(แยกกนัอยู)่ 5     9.4 20-29 ปี 6   11.3 เป็นหมา้ย 1     1.9 30-39 ปี 10   18.9 จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน -  ปี 18   34.0 -  คน 25    47.2  ปีขึนไป 19   35.8 -  คน 25    47.2 ศาสนา     คนขึนไป 3      5.6 อิสลาม       37    69.8    พทุธ 16   30.2      กลุ่มตวัอยา่ง ชาวประมงพนืบา้น ประกอบอาชีพหลกัคือ การทาํประมงชายฝัง ร้อยละ .  รองลงคือ เกษตรกรรม รับจา้งทวัไป และแปรรูปสัตวน์าํ ร้อยละ . , .  และ .  ตามลาํดบั ส่วนการประกอบอาชีพเสริม พบว่าไม่มีอาชีพเสริม 
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ร้อยละ 45.3 รองลงมาคือประมงชายฝัง ร้อยละ . , รับจ้างทวัไป ร้อยละ .  เกษตรกรรมและการคา้ขาย  ร้อยละ .  เท่ากนั ดา้นการปรับเปลียนอาชีพการทาํประมงพบว่า ไม่เปลียน ร้อยละ .  รองลงมาคือ ปรับเปลียน ร้อยละ .  โดยพบวา่สาเหตุทีชาวประมงเลือกตดัสินใจการปรับเปลียนอาชีพคือ การจบัสัตวน์าํไดน้อ้ยลง ร้อยละ .  รองลงมาคือรายได้นอ้ยไม่คุม้ทุน ร้อยละ . , มีอาชีพสาํรองและถูกกดราคาจากแพรับซือ ร้อยละ .  เท่ากนั และมีความเสียงต่อชีวติ ร้อยละ .   (ตารางที ) ตารางท ี2 การประกอบอาชีพของชาวประมงพนืบา้นในตาํบลบางสกั อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
การประกอบอาชีพ จาํนวน  (ราย) ร้อยละ การประกอบอาชีพ จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

อาชีพหลกั การปรับเปลียนอาชีพ ประมงชายฝัง 40   75.5 ไม่ปรับเปลียน 43   81.1 เกษตรกรรม 8   15.1 ปรับเปลียน 10   18.9 รับจา้งทวัไป 4    7.5 สาเหตุการปรับเปลียนอาชีพ * แปรรูปสตัวน์าํ 1    1.9 อาชีพเสริม จบัสตัวน์าํไดน้อ้ยลง 6 33.3 ไม่มีอาชีพเสริม 24 45.3 รายไดน้อ้ยไม่คุม้ทุน 5 27.8 ประมงชายฝัง 13   24.5 มีอาชีพสาํรอง 3 16.7 รับจา้งทวัไป 12   22.6 ถูกกดราคาแพรับซือ 3 16.7 เกษตรกรรม 2    3.8 มีความเสียงต่อชีวติ 1 5.5 การคา้ขาย 2    3.8     สภาวะเศรษฐกิจของชาวประมงพืนบา้น พบวา่ส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือนของครัวเรือน ตาํกว่า ,  บาท ร้อยละ .  รองลงมาคือรายได ้ ,000-30,  บาท ร้อยละ .  ส่วนภาวะหนีสินในครัวเรือน พบวา่มีหนีสิน ร้อยละ .  และพบวา่ไม่มีหนีสิน ร้อยละ .   และสาเหตุการเกิดหนีสินของชาวประมงพืนบา้น พบวา่ส่วนใหญ่เป็น การประกอบอาชีพอืนๆ ร้อยละ .  รองลงมาคือ การประกอบอาชีพประมง, ค่าใชจ่้ายในชีวติประจาํวนั, การศึกษาของสมาชิกครัวเรือน และรักษาสุขภาพ ร้อยละ . , 9.8, .  และ .  ตามลาํดบั (ดงัตารางที ) ตารางท ี3 สภาวะทางเศรษฐกิจของชาวประมงพนืบา้นในตาํบลบางสกั อาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
การประกอบอาชีพ จาํนวน  (ราย) ร้อยละ การประกอบอาชีพ จาํนวน (ราย) ร้อยละ 

รายไดต่้อเดือนของครัวเรือน สาเหตุหนีสิน ตาํกวา่ ,  บาท   50   94.3 การประกอบอาชีพอืนๆ  17    41.5 10,000-30,  บาท    3    5.7 การประกอบอาชีพประมง 15    36.6 ภาวะหนีสินในครัวเรือน ค่าใชจ่้ายในชีวติประจาํวนั 4       9.8 มีหนีสิน 27  50.9 การศึกษา 3       7.3 ไม่มีหนีสิน 26  49.1 รักษาสุขภาพ 2       4.8    
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. การมส่ีวนร่วมของชุมชนชายฝังในการจัดการท่องเทยีวเชิงนิเวศ   ผลจากการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของชาวประมงพนืบา้นในการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศ แบ่งออกเป็น  ดา้นดงันี  .  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของชาวประมงพนืบา้น        กลุ่มตวัอยา่ง ชาวประมงพนืบา้นมีระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการตดัสินใจ ต่อการท่องเทียวเชิงนิเวศ พบวา่การมีส่วนร่วมในการใหค้วามรู้และสร้างจิตสาํนึกในคุณค่า, การมีส่วนร่วมรับฟังปัญหาและความตอ้งการของชุมชน, การมีส่วนร่วมรับรู้เรืองการท่องเทียวเชิงนิเวศ, การมีส่วนร่วมรับทราบปัญหาแนวทางในการท่องเทียว, การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ แก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมกาํหนดแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝัง ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลีย 2.700.89, 2.680.70, 2.530.67, 2.470.75, 2.450.83 และ 2.401.10 ตามลาํดบั  โดยระดบัการมีส่วนร่วมของชาวประมงพนืบา้นในการตดัสินใจในภาพรวม พบวา่อยูใ่นระดบัตาํ มีคะแนนเฉลีย 2.310.63    2.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัของชาวประมงพนืบา้น        ระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการปฏิบติัของชาวประมงพืนบา้น พบว่าการมีส่วนร่วมสอดส่องดูแล ป้องกนัพวกมิจฉาชีพ, การมีส่วนร่วมปรับปรุงสิงแวดลอ้มทวัไป, การมีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของทรัพยากรชายฝัง, การมีส่วนร่วมคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนนาํไปทิง และการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามแผนงานทีวางไว ้ มีระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง มีคะแนนเฉลีย 3.580.59, 3.250.59, 3.190.52, 2.870.69 และ 2.360.79 ตามลาํดบั โดยระดบัการมีส่วนร่วมของชาวประมงพน้บา้นดา้นการปฎิบตัิ ในภาพรวม พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉลีย 2.380.40   2.3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของชาวประมงพนืบา้น        การวดัระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการรับประโยชน์ในการท่องเทียวเชิงนิเวศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัการมีส่วนร่วมในภาพรวมระดบัตาํทุกดา้น มีคะแนนเฉลีย 1.330.51  คะแนน          .  การมีส่วนร่วมในการร่วมประเมินผลของชาวประมงพนืบา้น        การวดัระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการร่วมประเมินผลต่อการท่องเทียวเชิงนิเวศ พบวา่การไดมี้ส่วนร่วมเกียวขอ้งในการใหข้อ้มูลและร่วมมือในการ ตอบแบบสอบถาม เพอืใชใ้นการประเมินผล, การไดมี้ส่วนร่วมในการเฝ้าดูแลชุมชนบา้นนาํราบ, การไดมี้ส่วนร่วมเอาใจใส่ในการช่วยเหลือของชุมชน, การไดมี้ส่วนร่วมติดตามกิจกรรมต่างๆ จากแหล่งท่องเทียว และการไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพือนาํมาปรับปรุง มีระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง มีคะแนนเฉลีย 2.750.93 , 2.550.86, 2.431.02, 2.400.86 และ 2.360.64 ตามลาํดบั โดยระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการประเมินผลของชาวประมงพนืบา้นในภาพรวม พบวา่อยูใ่นระดบัตาํ มีคะแนนเฉลีย 2.250.65   ตารางท ี  ระดบัการมีส่วนร่วมของชาวประมงพนืบา้นต่อการท่องเทียวเชิงนิเวศ การมีส่วนร่วม คะแนน ระดบัการมีส่วนร่วม . การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของชาวประมงพนืบา้น 2.310.63 ระดบัตาํ . การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัของชาวประมงพนืบา้น 2.380.40 ระดบัปานกลาง . การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของชาวประมงพนืบา้น 1.330.51 ระดบัตาํ . การมีส่วนร่วมในการร่วมประเมินผลของชาวประมงพนืบา้น 2.250.65 ระดบัตาํ   
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  ภาพท ี  ระดบัการมีส่วนร่วมของชาวประมงพนืบา้นต่อการท่องเทียวเชิงนิเวศ  สรุปผลการวจิัย  ระดบัการมีส่วนร่วมของชาวประมงพนืบา้นในชุมชนบา้นนาํราบต่อการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศ จาํแนกเป็น การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ, การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั, การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการร่วมประเมินผล พบวา่ชาวประมงพืนบา้น มีส่วนร่วมในดา้นการปฏิบตัิภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  มีส่วนร่วมในดา้นการตดัสินใจภาพรวมอยู่ในระดบัตาํ มีส่วนร่วมในดา้นการรับผลประโยชน์อยู่ภาพรวมอยูใ่นระดบัตาํ  และมีส่วนร่วมในดา้นประเมินผลมากภาพรวมอยูใ่นระดบัตาํ   ทงันีพบว่าระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝังในการจัดการท่องเทียวเชิงนิเวศของบา้นนาํราบ ตาํบลบางสัก อาํเภอกันตงั จงัหวดัตรัง ชุมชนจะมีส่วนร่วมในระดบัปานกลางถึงระดบัตาํ สอดคลอ้งกบัรายงานการศึกษาของภิญโญ ( ) ทีพบวา่เมือถึงระดบัการจดัการทรัพยากรร่วมกนันนั ชุมชนจะเขา้ถึงระดบัการมีส่วนร่วมในเกณฑต์าํ  ซึงสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศของชุมชน ทีคลา้ยคลึงกบัพนืทีอืนๆ ทีขาดกลไกการทาํงานแบบมีส่วนร่วม อนัจะกลายเป็นปัญหาความแตกแยกไดใ้นอนาคต แนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการท่องเทียวและเสริมความเขม้แข็งของชุมชน เพอืสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศ ให้เกิดความเขม้แขง็ภายในชุมชน ควรเปิดโอกาสใหส้มาชิกและประชาชนในชุมชนมีส่วนในการตดัสินใจ เสนอแนะ และเรียนรู้สิงใหม่ๆในทางการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงรับฟังสมาชิกให้มากขึน และเพมิการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเทียวในชุมชน ใหส้มาชิกและคนในชุมชนไดรั้บผลประโยชน์ทงัทางตรงและทางออ้มอยา่งทวัถึง เช่น การแบ่งผลกาํไรจากกิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิเวศให้ถึงผูที้ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม การนาํไปพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  รวมถึงการเปิดโอกาสใหมี้การประเมินผลจากกิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิเวศ และใชผ้ลการประเมินไปปรับปรุงการจดัการท่องเทียวเชิงนิเวศ   เอกสารอ้างองิ การท่องเทียวแห่งประเทศไทย. . โครงการศึกษาเพือจดัทาํแผนปฏิบตัิการพฒันาการท่องเทียวกระบี, ตรัง, สตูล,  และพทัลุง กรุงเทพฯ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ. 
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กองเศรษฐกิจการท่องเทียวและกีฬา.  . สถิตินักท่องเทียวเดินทางเข้ามาประไทย.  [ออนไลน์]. เข ้าได้ถึงจาก   http://www.mots.go.th/more_news.php  (วนัที 13/ ม.ค./ ) ชนิศา  วณิชชานุกร.  .  แนวทางการพัฒนาการท่องเทียวเชิงนิเวศในประเทศไทย. คณะวิทยาการจัดการ           สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต. กรุงเทพมหานคร.  นคร สาเภาทิพย์.   2542. การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาเพือความมันคงพืนที อําเภอนาแห้ว       จั ง ห วัด เ ล ย .  วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ,  ส า ข า วิ ช า พัฒ น า สั ง ค ม ,  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. นิสาลักษณ์ ทองสุก. . ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียวชาวไทยในตลาดนครชัยศรี จงัหวดันครปฐม. วทิยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. สาขาวชิาการจดัการ, มหาวทิยาลยัศรี-  นครินทรวโิรฒ. บุญเลิศ จิตตงัวฒันา. . การวางแผนพฒันาการท่องเทียวแบบยงัยนื.  คณะมนุษยศาสตร์, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  ไพรัตน์ กุณฑีทอง.  2557.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเทศบาล เมืองชะอํา จังหวดัเพชรบุรี.  วทิยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิานโยบายสาธารณ, บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั  ราชภฏัสวนดุสิต. ภิญโญ ปรางหมู่. . การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชายเลนของชุมชนบางค้างคาว อําเภอสิเกาจังหวดัตรัง.  ปัญหาพิเศษ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ ประมง, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  วทิยาเขตตรัง. รัตนา เอมพนัธุ์. .  การพฒันาการท่องเทียวโดยชุมชนและการจดักิจกรรมโฮมสเตย.์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร. ศิ ริพงษ์ กิจดํา เนิน. .  ผลกระทบของการท่องเทียวในด้านสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนป่าตอง               อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนาศาสตร์บัณฑิต. สาขาวิชาการ ปกครองทอ้งถิน, มหาวทิยาลยัของแก่น. สกลุ สุพงษพ์นัธุ์. . วิธีการมีส่วนร่วมในการจดัการประมงโดยชุมชน. เอกสารเผยแพร่ฉบบัที                             1 /2546. กลุ่มอาํนวยการและการประสานงานวชิาการ. การประมง.  อรวรรณ เกิดจนัทร์. . การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถินในการจดัการการท่องเทียวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองโคน            จังหวดัสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการจดัการท่องเทียว, คณะการท่องเทียวและการ โรงแรม, มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต. Yamanae,  Taro,  1973,  Statistics :  An Introdugtory  And Iysis.  Tokyo : Harper International dition.             
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ความชุกของโรคและความสัมพนัธ์ของปัจจัยเสียงต่อการเกดิโรคอาการตายด่วนของกุ้งขาววานาไม ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี  The prevalence and r isk factors associated with ear ly mor tality syndrome (EMS) in Litopenaeus vannamei at Surattani   พิมวรางค ์สุขการัณย ์ Pimwarang  Sukkarun  บทคัดย่อ   การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือหาความชุกของโรคและความสัมพนัธ์ของปัจจยัเสียงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วนหรือโรคตบัและตบัอ่อนวายแบบเฉียบพลนัของกุ้งขาววานาไมทีเลียงในจงัหวดัสุราษฏร์ธานีในช่วงระหว่างเดือนกรกฏาคม ถึง กนัยายน 2558 พบความชุกของโรคเท่ากบั 11.25 เปอร์เซนต ์ซึงการวินิจฉัยโรคในงานวิจยัครังนี ทาํโดยการเพาะแยกเชือและทดสอบคุณสมบติัของเชือแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus และนาํตบัและตบัอ่อนศึกษาทางจุลพยาธิวิทยา พบลกัษณะรอยโรคทีสาํคญั คือ พบความเสือมของตบัและตบัอ่อนแบบเฉียบพลนั โดยมีการลดลงของเซลลเ์ยอืบุท่อตบัและตบัอ่อนชนิด R B และ F และมีการลดกระบวนการ mitotic activity ของเซลลช์นิด E ซึงการเสือมดงักล่าวจะเริมจากส่วนตน้ (proximal) ไปยงัส่วนทา้ย (distal) เซลลจ์ะมีลกัษณะกลมขึน และหลุดลอกเขา้ไปในท่อเป็นผลให้สามารถพบเชือแบคทีเรียแทรกซอ้น และทาํให้เกิคความเสียหายอยา่งรุนแรง ระหว่างท่อพบการสะสมของเม็ดเลือด haemocyte ซึงจดัเป็นการตอบสนองการอกัเสบ การศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัเสียงต่อการเกิดโรคดว้ยการสอบถามขอ้มูลการจดัการฟาร์มจากเกษตรกรผูเ้ลียง พบวา่เกษตรกรมีการจดัการความหนาแน่นของกุง้ทีปล่อย ก่อนทาํการเลียงไดมี้จดัการบ่อ และนาํก่อนปล่อยเลียงกุง้ มีการเลือกแหล่งทีมาของลูกพนัธุ์ทีน่าเชือถือ ใชลู้กกุง้ระยะพ ี10 หรือมากกวา่ มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของลูกพนัธุ์ มีการชาํลูกพนัธุ์ก่อนปล่อยลงในบ่อดิน มีการจดัการดา้นอาหาร มีการใช ้probiotic ผสมอาหารให้กุง้กิน ในระหว่างการเลียงมีการดูดตะกอนเลน และเติมนาํทีผา่นการฆ่าเชือทุกวนั รวมไปถึงการเติมจุลินทรียที์มีประโยชน์ลงในนาํ มีการเฝ้าระวงัโรคทีดี มีการติดตามขอ้มูลการเฝ้าระวงัและการแกไ้ขปัญหา   คาํสําคญั : โรคอาการตายด่วน, โรคตบัและตบัอ่อนวายแบบเฉียบพลนัของกุง้ขาววานาไม          
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ABSTRACT   This study investigated the prevalence and risk factors associated with early mortality syndrome or Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in Litopenaeus vannamei cultured in Surattani province between July to September 2016. The prevalence of EMS/AHPND was 11.25%. The AHPND was diagnosed by bacterial isolation and biochemistry test for Vibrio parahaemolyticus with histopathological lesion. Histopathological features of hepatopancreas were acute progressive degeneration of HP, with decrease of R, B and F hepathepancreatic epithelial cells and reduce of mitotic activity in E cells. The development of lesion is noticed from proximal to distal of HP tubule cells. HP tubule cells showed karyomegaly and rounding and sloughing into the HP tubule, resulting in massive secondary bacterial infection and complete devastation of HP at the fatal phase of disease. Intertubular haemocytic aggregation is seen inflammatory response in infected shrimp. Risk factors associated with EMS/AHPND were studied by a structured questionnaire such as stocking density, pond preparation and water treatment, source of post larvae, stocking as post larvae 10 or above, healthy and quality of stocking test, feed management, probiotic in feed, management of pond and water during culture and disease mornitoring.   Keyword: Early mortality syndrome, Acute hepatopancreatic necrosis disease, Pacific white shrimp                   1 คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 1 Faculty of Veterinary Science, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thungyai District, Nakhon Si Thammarat, 80240, Thailand  ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : pimwarang.s@gmail.com 
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บทนํา  การเลียงกุง้ขาววานาไมมีบทบาทสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในดา้นอุตสาหกรรมและการส่งออกเป็นอยา่งมาก เนืองจากประเทศไทยเป็นผูน้าํ และมีความสามารถในการผลิตกุง้ขาววานาไมเป็นอนัดบัหนึงของโลก แต่พบว่าเมือปี 2556 ปริมาณผลผลิตกุง้ของไทยอยูที่ 250,000 ตนั ลดลงจากปี 2555 อยูที่ 540,000 ตนั หรือลดลงประมาณร้อยละ 45 ทาํให้ประเทศไทยสูญเสียตาํแหน่งผูน้ําการส่งออกในตลาดหลกัทีสําคญั (สถาบนัวิจยัสุขภาพสัตวน์าํชายฝัง, 2557) ทงันีผูผ้ลิตในอีกหลายๆ ประเทศก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกนัคือ ปัญหาการเกิดโรคตบัวายเฉียบพลนั (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease, AHPND) หรือเรียกว่าโรคตายด่วน (Early Mortality Sym- drome, EMS) ระบาด ซึงส่งผลกระทบต่อการเพาะเลียงกุง้ขาววานาไมเป็นวงกวา้ง การเกิดโรคตบัวายเฉียบพลนัมีสาเหตุจากเชือแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ชนิดทีมีการสร้างสารพิษ เพือเขา้ไปทาํลายตบัและตบัอ่อน อาการของกุง้ทีพบคือ ในระยะแรกนนัไม่พบการติดเชือโรค และไม่พบการอกัเสบ แต่เมือเกิดการตายของกุง้ พบการอกัเสบอยา่งเฉียบพลนัของเนือเยอืตบัและตบัอ่อน โดยกุง้ทีติดโรคจะเริมทยอยตายตังแต่  10-14 ว ัน หลังจากปล่อยลูกกุ้งลงสู่บ่อเลียง บางรายพบอัตราการตายถึง 100 เปอร์ เซนต์ โดยปกติ  V. parahaemolyticus สามารถเจริญเติบโตได ้ดีในอุณหภูมิ 9.5-45 องศาเซลเซียส มกัพบตามสภาพแวดลอ้มทวัไป ในระบบการเพาะเลียงกุง้ขาววานาไม แบคทีเรียชนิดนีใชส้ารอินทรียเ์ป็นแหล่งอาหารในการเพิมจาํนวนและเจริญเติบโต ทาํให้สามารถพบเชือแบคทีเรียชนิดนีไดใ้นตะกอนสารอินทรียที์เกิด จากของเสียสะสมในระหวา่งการเพาะเลียงสัตวน์าํ ไดแ้ก่ อาหารทีเหลือ ของเสียจากการขบัถ่ายของกุง้ ซากกุง้ทีตายระหวา่งการเลียง เป็นตน้ ส่งผลให้แบคทีเรียชนิดนีสามารถแพร่กระจาย และเจริญเติบโตไดดี้ในระบบการเลียง อาการของโรคตบัวายเฉียบพลนัหรือโรคตายด่วน ทาํให้เกิดการตายของกุ้งเป็นจาํนวนมาก ความเสียหายของการเพาะเลียงกุง้ เมือเกิดการระบาดของโรคตบัวายเฉียบพลนั ในอาํเภอเมืองและอาํเภอคลองเขือน จงัหวดัฉะเชิงเทรา บริเวณปากนาํ ประแส ตาํบลทางเกวียน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง และตาํบล บางกะไชย อาํเภอแหลมสิงห์และ ตาํบล ตะกาดเงา้ อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ประมาณความเสียหายร้อยละ 40 การตรวจวินิจฉัย โรคตบัวายเฉียบพลนัประกอบดว้ย การเพาะแยกเชือแบคทีเรีย ร่วมกบัการตรวจลกัษณะทางพยาธิวิทยา และเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) (Flegel, 2012; Lightner, 2012) ในการศึกษาความชุกของโรค และความสมัพนัธ์ของปัจจยัเสียงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วนของกุ้งขาววานาไมในจังหวดัสุราษฏร์ธานี ซึงจะทาํให้ทราบถึง ความชุกของโรคและปัจจัยทีก่อให้เกิดโรค เพือนําไปสู่แนวทางการจดัการ และป้องกันปัจจยัต่างๆ มีผลทาํให้กุ้งรอดจากการเกิดโรคตายด่วน หรือประสบความสําเร็จในการเลียงได้ดียิงขึน ซึงจะเป็นการลดความสูญเสียต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทย ทังระบบตังแต่ผูป้ระกอบการเพาะเลียงกุง้ ผูป้ระกอบ การผลิตอาหารและปัจจยัการผลิตต่างๆ ตลอดจนผูป้ระกอบการแปรรูปกุง้  วธิีดําเนินการวิจัย 1. พืนทใีนการศึกษา  การศึกษาความชุกของโรคและความสมัพนัธ์ของปัจจยัเสียงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วน ของกุง้ขาววานาไม ในจงัหวดัสุราษฏร์ธานี  2. ตวัอย่างและการเก็บตวัอย่าง  ผูว้จิยัเก็บตวัอยา่งกุง้ขาววานาไม โดยการสุ่มตวัอย่างกุง้จาํนวน 30 ตวั ซึงอา้งอิงมา จากค่าความชุกคาดหวงัที 10% ทีค่าความเชือมนัที 95% จากจาํนวนฟาร์มกุง้ขาววานาไมด์ใน จังหวดัสุราษฏร์ธานีทงัหมด 84 ฟาร์ม เป็นจาํนวน 8 ฟาร์ม ในช่วงระหว่างเดือน กรกฏาคม ถึง 30 กนัยายน 2558 ทาการสุ่มเก็บตวัอยา่งมาดว้ยการทอดแหในบ่อทีปล่อยกุง้ในบ่อเลียงช่วง 20-30 วนัแรก นํามาเก็บอวยัวะเป้าหมายในห้องปฏิบัติด้วยวิธีปลอดเชือ ซึงอวยัวะเป้าหมายคือ ตับและตับอ่อน (hepatopancreas) 
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3. เทคนิคทางจุลชีววทิยา  นาํกุง้ตวัอย่างมาแยกเชือแบคทีเรียจากตบัและตบัอ่อน โดยชงัตบัและตบัอ่อน 1 กรัม ใส่ในโกร่งบดทีนึงฆ่าเชือแลว้ จากนันเติม alkaline peptone water และ 3% NaCl นาํไปปันดว้ยเครืองปันเหวียงทีความเร็ว 8,000 รอบต่อนาที นาํมาผสมกบั alkaline peptone water 10 มิลลิลิตร บ่มทีอุณหภมิู 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชวัโมง จากนนันาํมา spread plate ลงบนอาหารเลียงเชือ Thiosulphate Citrate Bile Salt Sucrose (TCBS) บ่มทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชวัโมง และพิสูจน์เชือ V. parahaemolyticus ดว้ยวธีิทางชีวเคมี 4. เทคนิคทางจุลพยาธิวทิยา  นาํตบัและตบัอ่อนของกุง้ขาววานไมในตะกร้าเตรียมชินเนือ แช่ในนาํยาตรึงสภาพ Davidson’s fixation เป็นเวลา 24 ชวัโมง จากนนันาํตะกร้าเตรียมชินเนือใส่เครือง tissue processing จากนนัทาบล๊อคชินเนือ และตดัชินเนือดว้ยเครืองตดัชินเนือความหนาสาํหรับ trimming 50 ไมโครเมตร และ sectioning 5 ไมโครเมตร ตดับลอ๊คชินเนือใหเ้ป็นแถบต่อกนัเหมือนริบบิน ประมาณ 6-7 แถบ วางลงในอ่างนาํอุ่นทีมีอุณหภูมิประมาณ 43-45 องศาเซลเซียส ใชส้ไลด์ตกัแถบชินเนือ และนาํแผน่สไลดที์ไดไ้ปอบในตูล้มร้อน ยอ้มสีชินเนือเยอืดว้ยสี haematoxylin and eosin ปิดสไลด์ด้วยกระจกปิดสไลด์ โดยใช้ mountants (dibuthylphthalate-polystyrene-xylene) เป็นตัวกลางเชือมระหวา่งชินเนือเยอืบางๆทีอยูบ่นกระจกสไลดก์บักระจกปิดสไลด ์เพือปิดและป้องกนั แผน่เนือเยอืทีไดจ้ากการยอ้มสีและทาํใหเ้หมาะสม ทีจะนาํสไลดที์ไดม้าตรวจความผิดปกติทางพยาธิวทิยา 5. ปัจจยัเสียงต่อการเกดิโรคอาการตายด่วนของกุ้งขาววานาไม ปัจจัยเสียงทีต้องการศึกษา ได้แก่ คุณภาพลูกกุ้ง ระยะในการปล่อยลูกกุ ้ง การจัดการเลน ก้นบ่อ การบําบัดสารอินทรียที์พนืกน้บ่อ การเติมนาํเขา้บ่อเลียง การควบคุมเชือแบคทีเรียในตวักุง้ ระหวา่งการเลียง ซึงในการศึกษาปัจจยัเสียงดงักล่าวจะทาํแบบสอบถาม (Questionnaire) เพือใหส้ามารถเขา้ถึงปัจจยัเสียงดงักล่าว  6. การวิเคราะห์ข้อมูล  รวบรวมขอ้มูลกุ้งขาววานาไมทีเป็นโรคอาการตายด่วนหรือตบัและตบัอ่อนวายเฉียบพลันจากเทคนิคทางจุลชีววทิยา และเทคนิคทางจลุพยาธิวทิยา มาคาํนวนหาเปอร์เซนตข์องความชุกของโรคอาการตายด่วน และวเิคราะห์ปัจจยัเสียงของการเกิดโรคอาการตายด่วน ดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนาในรูปร้อยละ  ผลและวจิารณ์ผล การศึกษาหาความชุกของโรคอาการตายด่วน หรือตบัและตบัอ่อนวายแบบเฉียบพลนัในกุ้งขาววานาไม จังหวดัสุราษฏร์ธาน ี  จากผลการศึกษาความชุกของโรคอาการตายด่วนในกุง้ขาววานาไม จงัหวดัสุราษฏร์ธานี โดยการเก็บตวัอย่างจาํนวน 240 ตวั จากจาํนวนฟาร์มกุง้ 8 ฟาร์ม ฟาร์มละ 30 ตวั ทาํการสุ่มจบัดว้ย การทอดแห และเก็บอวยัวะเป้าหมาย คือ ตบัและตบัอ่อน มาเพาะแยกเชือแบคทีเรีย และทดสอบคุณสมบติัชีวเคมี พบเชือแบคทีเรีย V. parahaemolyticus เป็นจาํนวน 93 ตวัอย่าง และในตวัอย่างทีพบ V. parahaemolyticus จากการเพาะแยกเชือ และทดสอบคุณสมบติัชีวเคมี พบรอยโรคจากเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา ทีบ่งบอกวา่เป็นโรคตบัและตบัอ่อนวายแบบเฉียบพลนั เป็นจาํนวน 27 ตวัอยา่ง คิดเป็นความชุกของโรคอาการตายด่วน หรือ ตบัและตบัอ่อนวายแบบเฉียบพลนัในกุง้ขาววานาไมดเ์ท่ากบั 11.25 เปอร์เซ็นต ์
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 ภาพท ี1 ความเสือมเริมจากปรากฏจากส่วนตน้ของท่อไปส่วนปลายท่อตบัและตบัอ่อน  

ภาพท ี2 มีการลดลงของเซลลเ์ยอืบุท่อตบัและตบัอ่อนชนิด R B และ F การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสียงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วน หรือตับและตับอ่อนวาย แบบเฉียบพลันในกุ้งขาว          วานาไมด์ จังหวดัสุราษฏร์ธาน ี  จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสียงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วนในกุ้งขาววานาไมด์ จังหวดัสุราษฏร์ธานี โดยการสอบถามขอ้มูลการจัดการในฟาร์มเพาะเลียงกุ้งขาววานาไมด์ดว้ย การทาํแบบสอบถาม จากการสอบถามเกษตรกรผูเ้ลียงพบว่า เกษตรกรทุกรายพบโรคตายด่วนคิด เป็น 100 % ไดส้ัมผสักบัปัจจยัเสียงทีมีต่อการเกิดโรค โดยผูว้จิยัไดแ้ยกประเด็น และคานวนออกมา ในรูปของร้อยละ แสดงดงัตารางที 1 ตารางท ี3 ปัจจยัเสียงทีมีผลต่อการเกิดโรคทีมีการสอบถามเกษตรกรผูเ้ลียง ปัจจยัเสียงทีมีผลต่อการเกิดโรค เปอร์เซนต ์จาํนวนกุง้ทีปล่อยต่อบ่อในอตัรา 150,000 ตวัต่อไร่  62.5 ก่อนทาํการเลียง เกษตรกรไดท้าํการดูดตะกอนเลนทิง  87.5 ก่อนทาํการเลียง เกษตรกรมีการฆ่าเชือในบ่อ  100 ก่อนทาํการเลียง เกษตรกรมีการฆ่าเชือในนาํ 100 ก่อนทาํการเลียง เกษตรกรมีตรวจเช็คคุณภาพนาํ และปรับคุณภาพนาํ 100 
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แหล่งทีมาของลูกพนัธุ์ น่าเชือถือได ้ 87.5 เกษตรกรใชลู้กกุง้ระยะพ ี10 และมากกวา่  100 เกษตรกรมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของลูกพนัธุ์  100 เกษตรกรมีการชาํลูกพนัธุ์ก่อนปล่อยลงในบ่อดินก่อน  50 ทุกครังทีใหอ้าหาร มีอาหารเหลืออยู ่ 87.5 เกษตรกรมีการใหอ้าหารพวก probiotic แก่กุง้  87.5 ในระหวา่งการเลียง มีการดูดตะกอนเลนทุกวนั  87.5 ในระหวา่งการเลียง มีการเติมนาํทีผา่นการฆ่าเชือ  100 ในระหวา่งการเลียง เกษตรกรมีการเติมจุลลินทรียที์มีประโยชน์ลงในนาํ  87.5 เกษตรกรมีการตรวจคุณภาพนาํทุกวนั  100 เกษตรกรมีการเฝ้าระวงัโรค  100 เกษตรกรเมือเห็นกุง้ตายมีการตกัทนัทีหรือไม่  100 เกษตรกรมีการติดตามขอ้มูลการเฝ้าระวงัโรค และการแกไ้ขปัญหา  100  สรุปผลการวจิัย  จากการสํารวจความชุกของโรคอาการตายด่วนในกุง้ขาววานาไมด์ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ในช่วงระหว่างเดือนกรกฏาคม ถึง กนัยายน 2558 พบความชุกของโรคเท่ากบั 11.25 เปอร์เซนต ์ซึงมีค่าตาํกวา่การศึกษาทีผา่นมาในจงัหวดัระยองและจันทบุรีทีค่าความชุกของโรคเท่ากับ 33.4 เปอร์เซ็นต์ ซึงการวินิจฉัยโรคอาการตายด่วนหรือตบัและตับอ่อนวาย                 แบบเฉียบในงานวิจยัครังนีทาํโดยการเพาะแยกเชือแบคทีเรียและทดสอบคุณสมบติัของเชือแบคทีเรีย เพือตรวจหาเชือแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus และนาํเนือเยอืตบัและตบัอ่อนทีมีการตรวจพบเชือแบคทีเรียชนิดนีมาศึกษาทางจุลพยาธิวิทยา ซึงในงานวิจยัครังนีพบลกัษณะรอยโรคที สาํคญัคือ พบความเสือมของเนือเยือตบัและตบัอ่อนแบบเฉียบพลนั โดยมีการลดลงของเซลล์เยือบุ ท่อตบั และตบัอ่อนชนิด R B และ F ตามลาดบั และมีการลดกระบวนการ mitotic activity ของ เซลลช์นิด E ซึงการเสือมดงักล่าวจะเริมจากส่วนตน้ (proximal) ไปยงัส่วนทา้ย (distal) ร่วมกบั การสูญเสียการทาํงานของเซลลเ์ยอืบุท่อตบัและตบัอ่อนชนิด R B F และ E และพบเซลลเ์ยอืบุท่อตบัและตบัอ่อนมีนิวเคลียสขนาด ใหญ ่(karyomegaly) และเซลลจ์ะมีลกัษณะกลมขึน และหลุดลอกเขา้ไปในท่อตบัและตบัอ่อน เซลลที์หลุดลอกนนัเป็นอาหารเลียงเชือแบคทีเรียให้เจริญเติบโต เป็นผลให้สามารถพบเชือแบคทีเรียแทรกซ้อน และทาํให้ตบัและตบัอ่อนเกิดความเสียหายอย่าง รุนแรง ระหว่างท่อตบัและตบัอ่อนพบการสะสมหรือรวมกลุ่มของเม็ดเลือด haemocyte และ เซลล์เม็ดเลือด haemocytes ห่อหุ้ม (haemocytes encapsulation) เนือตายของท่อตบัและตบัอ่อน ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Tran et al., 2014 และการศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัเสียงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วนในกุง้ขาววานาไมด ์จงัหวดัสุราษฏร์ธานี โดยการสอบถามขอ้มูล การจดัการฟาร์มดว้ยการทาํแบบสอบถามจากเกษตรกรผูเ้ลียง พบวา่เกษตรกรนิยม การปล่อย กุง้จาํนวน 150,000 ตวัต่อไร่ เพียง 62.5 % ก่อนทาํการเลียงเกษตรกรส่วนใหญ ่ไดมี้จดัการบ่อ และนาํก่อนปล่อยเลียงกุง้ ดว้ยการดูดตะกอนเลนทิง ฆ่าเชือภายในบ่อ และก่อนปล่อยกุง้มีการตรวจเช็คคุณภาพนาํและปรับคุณภาพนาํให้เหมาะสมต่อการเลียง เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเลือก แหล่งทีมาของลูกพนัธุที์น่าเชือถือ ใชลู้กกุง้ระยะพ ี10 หรือมากกวา่ มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของลูกพนัธ์ุ แต่ยงัมีเพียง 50 % ของเกษตรกรทงัหมดทีมีการชาํลูกพนัธ์ุก่อนปล่อยลงในบ่อดิน และเกษตรกรส่วนใหญ่ มีการจดัการดา้นอาหาร มีการใช ้probiotic ผสมอาหารให้กุง้กิน ในระหวา่งการเลียงมีการดูดตะกอนเลนและเติมนาํทีผ่านการฆ่าเชือทุกวนั รวมไปถึงการเติมจุลินทรียที์มี ประโยชน์ลงในนาํ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเฝ้าระวงัโรคทีดี เมือเห็นกุง้ตายมีการตกัขึนทิง
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ทนัที และเกษตรกรส่วนใหญ่มีการติดตามขอ้มูลการเฝ้าระวงัและการแกไ้ขปัญหา ดงันนัจึงมีความเป็นไปไดสู้งทีการจดัการปัจจยัเสียงทีดีดงักล่าวจึงเป็นปัจจยัทีส่งเสริมความสาํเร็จในการเลียงกุง้ หรือลดการตายของกุง้ในขณะทีมีการระบาดของโรคตายด่วนได ้ซึงจากการสอบถามเชิงลึกพบวา่ปัจจยัหนึงทีจะส่งเสริมการเลียงใหป้ระสบความสาเร็จไดช้ดัเจน คือ การจดัการบ่อและคุณภาพนาํทงัก่อนและ ระหวา่งการเลียง ทีจะตอ้งมีฉีดเลนและตากบ่อมากกวา่ 1 เดือน มีการใชปู้นขาวฆ่าเชือในดิน หรือ เทคนิคต่างๆ เพือบาบดัสารอินทรียที์พืนกน้บ่อ การเลือกลูกพนัธ์ุจากฟาร์มทีน่าเชือถือและใช ้ลูกพนัธ์ุทีระยะพ ี15 ขึนไปในการปล่อยลงบ่อดิน หากไดลู้กพนัธุ์ทีมีระยะพีน้อยกวา่ให้ทาํการชาํลูกกุง้ก่อนปล่อยลงบ่อดิน เพราะกุง้จะมีสุขภาพดีและแข็งแรง สามารถตา้นทานโรคไดม้ากขึน ทงันีในการศึกษาครังนีเกษตรกรยงัปล่อยในอตัราความหนาแน่นทีมากกว่าแสนตวัต่อไร่ ซึงอาจจะ เป็นการจดัการทียงัคงไม่เหมาะสมอยู ่เนืองจากการปล่อยทีความหนาแน่นสูงจะทาํใหมี้การสะสม ของสารอินทรียใ์นบ่อทีสูง และเป็นอาหารใหแ้ก่แบคทีเรียเจริญเติบโต การเฝ้าระวงัโรค เกษตรกร ส่วนใหญ่เห็นความสาํคญั รวมไปถึงเกษตรกรมีการสร้างเครือข่ายหรือจดัประชุม เพือติดตามขอ้มูล การเฝ้าระวงัและการแกไ้ขปัญหา แลกเปลียนประสบการณ์การเลียงกบัเกษตรกรทีประสบความ สาํเร็จ เพือนาํมาปรับใชก้บัฟาร์มของตนเอง  กิตติกรรมประกาศ  งานวิจยันีไดรั้บการสนบัสนุนทุนวิจยั จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั งบประมาณรายไดป้ระจาปี พ.ศ. 2559 คณะผู ้จัดทาขอขอบคุณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทีอนุเคราะห์หอ้งปฏิบตัิการ และเครืองมือวจิยัขนัสูง ทาใหง้านวจิยัชินนีประสบผลสาเร็จ  เอกสารอ้างองิ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease Card, NACA . 2014. Disease library, available at: http://www.enaca.org/  modules/library/publication.php?tag_id =244&label_ type=1&title=disease-library  Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease Etiology Epidemiology Diagnosis Prevention and Control, OIE  Technical  Disease Cards. 2013. Available at: http://www.oie.int/ leadmin/Home/eng/ Internationa_Standard_  Setting/docs/pdf/  Aquatic_ Commission/AHPND_DEC_2013.pdf  Flegel T.W. 2012. Histor ic emergence, impact and current status of shr imp pathogens in Asia. Journal of  Invertebrate Pathology. 110: 166-173.  Flegel TW. 2013. Center of Excellence for Shrimp Molecular Biology and Biotechnology, Faculty of Science,  Mahidol University, available at: http://www.shrimpnews.com /FreeReportsFolder/ NewsReportsFolder/  ailandTaiwanFreeEMStests.html Lightner DV (2012). Biology and pathology of ear ly mor tality syndrome of shr imp, Global outlook for  aquaculture leadership, Bangkok, p.40.  Lightner DV, Redman CR, Pantoja BL, Noble LM, Nunan, Loc Tran. 2013. Documentation of an Emerging  Disease (Ear ly Mortality Syndrome) in SEAsia & Mexico. OIE Reference Laboratory for Shrimp  Diseases, Department of Veterinary Science & Microbiology, School of Animal and Comparative  Biomedical Sciences.  Tran LH, Nunan L, Redman RM, Mohney LL, Pantoja CR, Fitzsimmons K, Lightner DV. 2013. Determination of the  infectious nature of the agent of acute hepatopancreatic necrosis syndrome aecting penaeid shr imp. Dis.  Aqua. Organ. 105(1):45-55.  
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Zorriehzahra MJ and Bannaederakhshan R.(2015). Ear ly Mortality Syndrome (EMS) as new Emerging Threat  in Shr imp Industry. Adv.Anim. Vet.Sci.3(2s): 64-72.                                    
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ผลของการเคลือบผวิอมิัลชันนํามันปาล์มต่อการเกบ็รักษาเงาะและแครอท Effect of Palm Oil Emulsion Waxing on the Storage of Rambutans and Car rots   รุ่งทิพย ์จูฑะมงคล1*กาญจนา นวลแกว้2สุกญัญา โรจนจิรางกรู2 Rungtip Jutamongkon1*Kanjana Nuangkao2 and Sukalaya Rojanajiragon2  บทคดัย่อ   การเคลือบผิวเงาะและแครอทดว้ยอิมลัชนัไข 3 สูตรคือ อิมลัชนัไขปาล์ม (PS) อิมลัชนัไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบา(CP)และไขคาร์นูบา(CW)ซึงผลิตขึนเองทีระดับความเขม้ขน้ไขต่างกัน 4 ระดับแลว้จึงตรวจสอบการเปลียนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของเงาะและแครอทพบวา่การเปลียนแปลงของเงาะและแครอทเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขทงั 3 สูตรมีผลต่อการลดการสูญเสียนาํหนักไดเ้ด่นชดั เงาะเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาล์มความเขม้ขน้ไข 10 เปอร์เซ็นต์สูญเสียนาํหนกั 6.10 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับไม่เคลือบไขสูญเสียนําหนัก 17.10 เปอร์เซ็นต์เมือเก็บไว ้10 วนัทีอุณหภูมิ 4°ซ แครอทเคลือบด้วยอิมลัชันไขปาล์มเขม้ขน้ไข  เปอร์เซ็นต์ สูญเสียนําหนัก 16.20 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับไม่เคลือบไขสูญเสียนาํหนัก 44.14 เปอร์เซ็นตเ์มือเก็บไว ้8 วนัทีอุณหภูมิ 29-32 °ซ การเปลียนแปลงความแน่นเนือปริมาณของแขง็ทีละลายนาํทงัหมดปริมาณกรดทงัหมดของเงาะและแครอทเคลือบไขนอ้ยกวา่ทีไม่เคลือบไข  คาํสําคญั:  ไขปาลม์,ไขคาร์นูบา, อิมลัชนัไข, เงาะ, แครอท                   
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ABSTRACT  Rambutans and carrots were coated with three wax emulsions, namely palm stearin  (PS) or carnauba wax (CW) alone and their combinations (CP).  Those emulsions were produced and diluted to four levels of concentration. After waxing, samples were both physically and chemically examined.  All emulsions used were effective in reducing weight loss.  Dipping rambutan with 10% PS  had  6.10%   weight loss after 10  days storage at 4 °C while the unwaxed ones had 17.10% weight loss.  Carrots waxed with 8% PS had 16.20% weight loss whereas unwaxed samples had 44.14% weight loss after 8 days storage at  29-32 °C.   Waxing  reduced changes in firmness, total soluble solids and total acidity.  Keywords: Palm stearin, carnauba wax,  wax emulsion,  rambutans, carrots                      สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ตาํบลทุ่งใหญ่                     อาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช  1 Department of Food Science and Technology,  Faculty of Agro-industry, Srivichai Ratchamangala University, Sub-district Thungyai, District Thungyai , Province Nakhon Si Thammarat 80240, Thailand  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  ตาํบลทุ่งใหญ่                     อาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช  2 Department of Food Science and Technology,  Faculty of Agro-industry, Srivichai Ratchamangala University, Sub-district Thungyai, District Thungyai, Province Nakhon Si Thammarat 80240, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : jutamongkon@yahoo.com 
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บทนํา ประเทศไทยมีผกัและผลไมส้ดมากมายหลายชนิดในปริมาณมากพอทีจะส่งขายอาเซียนได ้ ปริมาณผกัส่งออก  ตนั มูลค่า ,  ลา้นบาท ปริมาณผลไมส่้งออก  ตนั มูลค่า ,  ลา้นบาท พ.ศ. 2557 (สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ) แต่มีการสูญเสียหลงัการเก็บเกียว  ดงันนัการปฏิบติัการหลงัเก็บเกียวทีถูกตอ้งเป็นสิงจาํเป็นทีช่วยลดการสูญเสียและทาํให้ผกัและผลไมส้ด  มีสีสวยเป็นทีดึงดูดใจของผูบ้ริโภคเมือถึงจุดหมายปลายทางเป็นการเพิมมูลค่าของผลิตผลอีกด้วย  การให้ความเยน็ในระหวา่งการขนส่งเพียงอย่างเดียวมีขอ้เสียคือทาํให้ผลสุกผิดปกติและคุณภาพลดลง  การเคลือบไขเป็นวิธีการทีใชก้นัอยา่งแพร่หลายเสริมการใชห้อ้งเยน็ซึงช่วยยดือายกุารเก็บรักษา  ป้องกนัการคายนาํและทาํใหล้กัษณะปรากฏดึงดูดใจผูบ้ริโภคอีกดว้ย  ในประเทศจีนเมือศตวรรษที 12   และ 13  การเคลือบไขช่วยชะลอการแห้งของผลไมร้สเปรียว  ไขพาราฟินร้อนใชเ้คลือบผลไมร้สเปรียวในประเทศอเมริกาในปี ค.ศ.1930  และไขคาร์นูบาและอิมลัชนันาํมนัในนาํ (O/W)ใชเ้คลือบผกัผลไมส้ดตงัแต่ ค.ศ. 1950  มีความพยายามทีจะใชน้าํมนัพชืและไขพืชจากธรรมชาติแทนการใชไ้ขจากปิโตรเลียมและจากสตัว ์ เพราะส่งผลต่อสุขภาพผูบ้ริโภคและเป็นแหล่งวตัถุดิบใหม่  (Baldwin และคณะ,1997) นอกจากนีมีการทดลองผลิตอิมลัชนัโพลีแซคคาไรดผ์สมนาํมนัถวัเหลืองเคลือบมะนาวและเลมอนยดือายกุารเก็บรักษา (John, 1994)ผลของการเคลือบแครอทจะใหสี้แดงเขม้  กาํจดัลกัษณะสีเทาและรอยแตกของแครอท(Platenius, 1939)  เมือศึกษาผลของการเคลือบผิวพบวา่ผลเงาะทีเคลือบด้วย sucrose fatty acid ester ทีความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์เก็บรักษาทีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส สามารถชะลอการเปลียนแปลงหลงัการเก็บเกียว ไดแ้ก่ การสูญเสียนาํหนกั  ปริมาณกรดทงัหมดทีไตเตรทได ้ปริมาณของแข็งทงัหมดทีละลายนาํ  การเกิดสีนาํตาลของขนและการเกิดสีนาํตาลของเปลือกเงาะไดดี้ทีสุด มีอายุการเก็บรักษา 11 วนั(สมคัรและนพรัตน์, )เมือเคลือบผิวเงาะโรงเรียนดว้ย sucrose fatty acidester: M-1695, P-1670 และ S-1670 ทีความเขม้ขน้ 3,000 ppm เก็บทีอุณหภูมิ 2 ± 1°ซ ความชืนสัมพทัธ์  เปอร์เซ็นต ์พบว่าเงาะไม่เคลือบผิวมีอายกุารเก็บนาน -  วนั ส่วนเงาะเคลือบผิวมีอายกุารเก็บ  วนั เงาะเคลือบผิวที M-1695 มีคุณภาพดีทีสุดทงัภายในและภายนอก  เงาะเคลือบผิวทงัสามชนิดมีอตัราการผลิตเอทธิลีน การสูญเสียนาํหนัก การเปลียนสีและกลินรสลดลง (Srilaong และคณะ,  )และทีเคลือบผิวด้วยสาร Sucrose fatty acid ester (M1695) ความเขม้ขน้ร้อยละ 0.1, 0.3, 0.5 และ 0.7 เก็บรักษาทีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียสพบวา่ทุกความเขม้ขน้มีผลต่อการชะลอการเสือมสภาพของผลเงาะไดดี้กวา่ผลเงาะทีไม่ไดเ้คลือบผิว โดยลดการสูญเสียนาํหนกั อตัราการหายใจ อตัราการผลิตเอทิลีนและชะลอการเปลียนแปลงของสีเปลือก แต่ไม่มีผลต่อการเปลียนแปลงความแน่นเนือ ปริมาณของแข็งทีละลายนาํได ้และปริมาณกรดทีไตเตรทได ้โดยมีอายกุารเก็บรักษานาน 12 วนั(Laddawan , 2006)  ดงันนัการผลิตอิมลัชนัไขปาลม์  และอิมลัชนัไขปาล์มผสมคาร์นูบาทีเหมาะสมเพือเคลือบผกัและผลไมเ้พือยืดอายุการเก็บรักษาจึงเป็นการเพิมมูลค่าปาล์มทีเป็นพืชเศรษฐกิจมาทดแทนไขจากสัตว์  เช่น ขีผึงหรือนํามันถัวเหลือง เป็นต้น  วตัถุประสงคก์ารทดลองนีศึกษาพฤติกรรมการเก็บรักษาเงาะและแครอทเคลือบอิมลัชนัไขทีผลิตขึน   วธิีดําเนินการวิจัย . เตรียมอิมัลชันไขคาร์นูบา (CW) ตามสูตรและวิธีของ Warth  (1956) ทีเป็นสูตรอิมัลชันไขมาตรฐานประกอบดว้ย ไขคาร์นูบา 121 กรัม กรดโอเลอิก 37 กรัม ไตรเอทธาโนลามีน 22กรัม นาํ 56 กรัมและ ไขพาราฟิน 48 กรัม  จากนนัใหเ้ตรียมอิมลัชนั ไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบา  (CP)  ในอตัราส่วน :50   ทีอตัราส่วนของไตรเอทธาโนลามีนต่อกรดโอเลอิกโดยนาํหนกั คือ 28 : 43 และเตรียมอิมลัชนัไขปาลม์ (PS) โดยใชไ้ขปาลม์ 121 กรัม กรดโอเลอิก 42 กรัม ไตรเอทอาโนลามีน 28 กรัม นาํ 56 กรัม และไขพาราฟิน 48 กรัม  
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. เตรียมเงาะลา้งทาํความสะอาดดว้ยเบนโนบิล  ppm  ผึงให้แห้ง แครอทลา้งทาํความสะอาดดว้ยโซเดียมไฮโปคลอไรด ์  ppm  ผึงให้แหง้ นาํเงาะและแครอทมาจุ่ม  อิมลัชนัไขทีเจือจางแลว้นาํผกัผลไมท้งัหมดมาวางบนตะแกรงผึงใหแ้หง้ภายใตพ้ดัลม   . ศึกษาลกัษณะการเปลียนแปลงของผกัและไมเ้คลือบไข  โดยนาํเงาะและแครอทไปวางบนกะบะและเก็บรักษาทีอุณหภูมิ    ซ  ความชืนสัมพทัธ์    98-100 เปอร์เซ็นต ์  และ -  ซ  ความชืนสัมพทัธ์ -  เปอร์เซ็นต ์วางแผนการทดลองแบบ  3x5 factorial in CRD    การทดลองประกอบดว้ย  ปัจจยัคือ ชนิดและความเขม้ขน้ไข ดงันีคือ   ทรีตเมนทที์    ไม่เคลือบไข      ทรีตเมนทที์    เคลือบดว้ยอิมลัชนัไข    เปอร์เซ็นต ์     ทรีตเมนทที์    เคลือบดว้ยอิมลัชนัไข   เปอร์เซ็นต ์                      ทรีตเมนทที์    เคลือบดว้ยอิมลัชนัไข   เปอร์เซ็นต ์   ทรีตเมนทที์    เคลือบดว้ยอิมลัชนัไข  เปอร์เซ็นต ์   . การเปลียนแปลงลกัษณะปรากฏ สี และการเหียวลงของตวัอยา่งผกัผลไมที้เคลือบไขและไม่เคลือบไขทีความเขม้ขน้ต่าง ๆ กนั . การสูญเสียนาํหนกั  แบ่งเงาะมาทรีตเมน็ทล์ะ  ซาํ ๆ ละ  ผลและแครอทมาชงันาํหนกัทรีตเมน็ท์ละ  ซาํ ๆละ  ผล              ชงันาํหนกัเงาะทุก          และ  วนั    และชงัแครอททุก        และ  วนั เปอร์เซ็นตน์าํหนกัทีสูญเสีย =  นาํหนกัก่อนการเก็บรักษา- นาํหนกัหลงัการเก็บรักษา x 100      นาํหนกัก่อนการเก็บรักษา . การเปลียนแปลงความแน่นเนือ แบ่งแครอทมาทาํทรีตเม็นท์ละ  ซาํ ๆละ  ผล แครอทจะวดัทีบริเวณกึงกลางทงั  ขา้ง ๆ ละ  จุดห่างกนั ปอกเปลือกก่อนวดัดว้ย Effegi  เสน้ผา่ศูนยก์ลาง .  เซนติเมตร หน่วยเป็นกิโลกรัมในวนัที  ,   ,   ,   และ  วนั .  ปริมาณกรดทงัหมด  แบ่งเงาะมา  ซาํ ๆ ละ  ผลคนันาํและกรองดว้ยผา้ขาวบางและวดัปริมาณกรดทงัหมด เปอร์เซ็นตก์รดซิตริก = NaOH( N)  x ปริมาตร(ml) x 0.06404 x 100            ปริมาณนาํคนั(ml) .  ปริมาณของแขง็ทีละลายนาํทงัหมด แบ่งแครอทมาทาํ  ซาํ ๆ ละ  ผล ส่วนเงาะแบ่งมา  ซาํ ๆ ละ  ผลมาคนันาํกรองดว้ยผา้ขาวบางและวดัดว้ยเครืองรีแฟรกโตมิเตอร์  ผลและวจิารณ์ผล . การเปลยีนแปลงลกัษณะปรากฏ  ลกัษณะปรากฏเมือเปรียบเทียบระหว่างเงาะไม่เคลือบไขและเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์ความเขม้ขน้ไขต่างกนัเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4ซ. ความชืนสัมพทัธ์  เปอร์เซ็นต ์พบว่าเงาะทีไม่เคลือบไขมีสีแดงทึบและเหียวสูญเสียนาํหนกัไป 14.15  เปอร์เซ็นต ์ในขณะทีผลเคลือบไขความเขม้ขน้ไข 4  และ 6 เปอร์เซ็นต์คงเป็นสีแดง สูญเสียนาํหนกั 9.55  และ 9.30 เปอร์เซ็นตต์ามลาํดบั  ส่วนผลเคลือบไขความเขม้ขน้ไข 8  และ 10 เปอร์เซ็นตค์งเป็นเป็นสีแดงสูญเสียนาํหนกัไป 7.30 และ 5.05 เปอร์เซ็นต์ในวนัที 8 ตามลาํดับ เงาะทีเคลือบด้วยอิมลัชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาและไขคาร์นูบาให้ผลลกัษณะเดียวกนัและสอดคลอ้งกบัผลการทดลองของ Mendoza และคณะ(1972) ซึงพบว่าการเคลือบผิวเงาะทีความเขม้ขน้ไขสูงขึนสูญเสียนาํหนกันอ้ยกวา่ทีความเขม้ขน้ไขตาํและไม่เคลือบไข  
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ลกัษณะปรากฏเมือเปรียบเทียบระหวา่งแครอทไม่เคลือบไขและเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์ความเขม้ขน้ไขต่างกนัเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 29-32ซ.ความชืนสัมพทัธ์ 40-70 เปอร์เซ็นต์นาน 12 วนั พบว่าแครอทเคลือบไขมีสีไม่แตกต่างกับไม่เคลือบไขสอดคลอ้งกบั Platenius (1939) ทีกล่าวว่าการเคลือบไขแครอทคงสีแดงไวไ้ดดี้   แครอททีไม่เคลือบไขและเคลือบไขไม่เห็นอาการเหียวเฉาชดัเจนซึงแครอททีไม่เคลือบไขสูญเสียนาํหนักไป 44.14 เปอร์เซ็นต์ในวนัที 7  ขณะทีแครอทเคลือบไขความเขม้ขน้ไข 4,  6,  8  และ10 เปอร์เซ็นตสู์ญเสียนาํหนกัไป 22.67,  19.27,  17.70 และ 16.20 เปอร์เซ็นตต์ามลาํดบั  แครอททีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขคาร์นูบาและไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบาใหผ้ลในลกัษณะเดียวกนั การเคลือบไขช่วยชะลอการเปลียนสีเขียวป้องกนัการเหียวเฉาและทีความเขม้ขน้มากขึนชะลอการเปลียนสีนานมากขึนในเงาะ เนืองจากการซึมผา่นของก๊าซออกซิเจนนอ้ยลงทาํใหเ้กิดออกซิเดชนัของคลอโรฟิลลน์อ้ยลง(Wills และคณะ, 1981)และทาํใหเ้อททิลีนทีช่วยเสริมใหมี้การยอ่ยสลายของคลอโรฟิลลร์ะหวา่งการสุกนอ้ยลง(Watada, 1986 )สอดคลอ้งกบัที Trout และคณะ (1952) ซึงพบว่าการเคลือบไขแอปเปิลช่วยชะลอการเปลียนสี  โดยพบว่าภายในผลมีก๊าซออกซิเจนปริมาณนอ้ยกวา่ไม่เคลือบไข  แต่อิมลัชนัไขทงั 3 สูตรทีทุกระดบัความเขม้ขน้ไขไม่มีผลต่อการเปลียนแปลงสีของแครอท . การสูญเสียนําหนัก   การสูญเสียนาํหนกัของเงาะทีไม่เคลือบไขและเคลือบไขเก็บรักษาทีอุณหภูมิ  4 °ซ  พบวา่มีแนวโนม้สูญเสียนาํหนักเพิมขึนตลอดอายกุารเก็บรักษา  เงาะไม่เคลือบไขสูญเสียนาํหนกั 14.15 เปอร์เซ็นต ์ในวนัที 8 มากกวา่เงาะทีเคลือบไขทีทุกระดบัความเขม้ขน้ไข เงาะทีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์และไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบา  4 และ  6 เปอร์เซ็นตสู์ญเสียนาํหนกัมากกว่าที 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเงาะทีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขคาร์นูบาทีความเขม้ขน้ไข 4 เปอร์เซ็นต์สูญเสียนาํหนกัมากกวา่ที 6, 8 และ 10 เปอร์เซ็นต ์   เมือทดสอบทางสถิติพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระหว่างเงาะทีไม่เคลือบไขกบัเคลือบไข, ทีความเขม้ขน้ไข 4  และ 6  เปอร์เซ็นตเ์ทียบกบั 8 และ 10 เปอร์เซ็นต ์   อิมลัชนัไขคาร์นูบาและไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบาเทียบกบัอิมลัชนัไขปาลม์(P < 0.05)  ดงัตารางที   และเมือเปรียบเทียบสูตรอิมลัชนัไขทงั  3 ทีความเขม้ขน้ไขทีสูญเสียนาํหนกันอ้ยทีสุดเป็นดงันีคือ ผลทีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์  ไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบาและไขคาร์นูบาทีความเขม้ขน้ไข 10 เปอร์เซ็นต์สูญเสียนาํหนกั 6.10, 14.7  และ 16.25  เปอร์เซ็นตใ์นวนัที 10  ตามลาํดบัดงัภาพที     ดงันนัควรเลือกอิมลัชนัไขปาลม์ความเขม้ขน้ไข 10 เปอร์เซ็นต์เคลือบเงาะซึงจะมีความหนาของฟิล์มไขมากจึงป้องกนัการสูญเสียนาํไดดี้ทีสุด (Claypool และ King, 1941) 

 
ภาพท ี   เปรียบเทียบอิมลัชนัไข  สูตรทีความเขม้ขน้ไขต่างกนัทีมีผลต่อการสูญเสียนาํหนกั            เงาะนอ้ยทีสุดเก็บทีอุณหภูมิ  ๐ซ ความชืนสมัพทัธ์ -  เปอร์เซ็นต ์
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ตารางท ี 1  เงาะเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์ อิมลัชนัไขคาร์นูบา และอิมลัชนัไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบาเมือเก็บรักษาทีอุณหภมิู 4 °ซ ความชืนสมัพทัธ ์98– 100 เปอร์เซ็นต ์นาน  วนั อิมลัชนัไข การสูญเสียนาํหนกั (เปอร์เซ็นต)์ ปริมาณของแขง็ ทงัหมด (องศาบริกซ์) 
ปริมาณกรดทงัหมด (เปอร์เซ็นต)์    

ไขปาลม์ 13.90b 17.50a 0.40a    ไขคาร์นูบา 16.74a 16.50b 0.34c    ไขผสมปาลม์และคาร์นูบา 16.13a 16.70b 0.36b    ความเขม้ขน้ไข (เปอร์เซ็นต)์ ไม่เคลือบไข 4 6 8 10 

  17.10a 16.28ba 15.83b 13.90c 12.35d 

  16.00d 16.50c 17.00b 17.33ab 17.66a 

  0.500a 0.266d 0.333c 0.333c 0.400b  

   

  การสูญเสียนาํหนกัของแครอทไม่เคลือบไขและเคลือบไขเก็บรักษาทีอุณหภูมิ  29-32°ซ  พบว่ามีแนวโน้มสูญเสียนาํหนกัเพมิขึนตลอดอายกุารเก็บรักษา  แครอทไม่เคลือบไขสูญเสียนาํหนกัถึง  44.1 เปอร์เซ็นตใ์นวนัที 7 มากกวา่แครอททีเคลือบไขทุกระดบัความเขม้ขน้ไข แครอททีเคลือบด้วยอิมลัชนัไขปาล์มความเขม้ขน้ไขเพิมขึนสูญเสียนําหนักน้อยลง  อิมลัชนัไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบาทีความเขม้ขน้ไข 4,    6 และ 10 เปอร์เซ็นตสู์ญเสียนาํหนกัมากกวา่ 8 เปอร์เซ็นต์  อิมลัชนัไขคาร์นูบาทีความเขม้ขน้ไข 6  และ 8 เปอร์เซ็นตสู์ญเสียนาํหนกัมากกวา่ 4  และ 10 เปอร์เซ็นต ์   เมือทดสอบทางสถิติพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระหว่างแครอทไม่เคลือบไขเทียบกบัเคลือบไขทีทุกความเขม้ขน้ไข(P<0.05)แต่ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระหวา่งอิมลัชนัไขทงั 3 สูตร(P>0.05) ดงัตารางที 2 และเมือเปรียบเทียบสูตรอิมลัชนัไขทงั 3 ทีความเขม้ขน้ไขซึงสูญเสียนาํหนกันอ้ยทีสุดดงัภาพ  ดงันีคือ  แครอททีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาล์มและอิมลัชนัไขคาร์นูบาความเขม้ขน้ไข 10 เปอร์เซ็นต ์  สูญเสียนาํหนกั 16.20  และ 21.25 เปอร์เซ็นต ์แครอททีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบาความเขม้ขน้ไข 8 เปอร์เซ็นตสู์ญเสียนาํหนกั 18.05 เปอร์เซ็นต ์ในวนัที 7 จะเห็นไดว้า่แครอททีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์สูญเสียนาํหนกันอ้ยทีสุด เพราะอิมลัชนัไขคาร์นูบาและไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบาเคลือบไดไ้ม่ทวัผิวหนา้แครอททีมีผวิหนา้ไม่เรียบและมีคอร์ค (Claypool  และ King, 1941) ทาํใหน้าํซึมผ่านคิวติเคิลและคอร์คไดดี้กวา่สูญเสียนาํหนกัมากกวา่ ดงันนัควรเลือกอิมลัชนัไขปาลม์ความเขม้ขน้ไข  เปอร์เซ็นต์เคลือบแครอทจึงป้องกนัการสูญเสียนาํหนกัไดดี้ทีสุด  
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ภาพท ี  เปรียบเทียบอิมลัชนัไข  สูตรทีความเขม้ขน้ไขต่างกนัทีมีผลต่อการสูญเสียนาํหนกั        แครอทนอ้ยทีสุดเก็บทีอุณหภูมิ 29-32 ซ  ความชืนสมัพทัธ์ 40-70 เปอร์เซ็นต ์ 3. การเปลยีนแปลงปริมาณของแข็งทงัหมดและปริมาณกรดทงัหมด  เงาะไม่เคลือบไขจะมีปริมาณของแขง็ลดลงจาก   20  องศาบริกซ ์เป็น 16 องศาบริกซ์    ส่วนเงาะทีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขทงั 3 สูตร จะมีค่าลดลงเล็กน้อย   เงาะทีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์ทีระดบัความเขม้ขน้ไข 10 เปอร์เซ็นตจ์ะลดลงนอ้ยทีสุดจาก 20.0 เป็น 19.0 องศาบริกซ์   สอดคล้องกับสูญเสียนาํหนักน้อยทีสุดด้วย เงาะเป็น   non- climateric ไม่มีการเปลียนแปลงของปริมาณนาํตาล(Will และคณะ, 1981) จึงมีการเปลียนแปลงนอ้ยมาก เมือทดสอบทางสถิติพบวา่ปริมาณของแข็งทงัหมดของเงาะเคลือบอิมลัชนัไขทงัสามชนิดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติระหวา่งอิมลัชนัไขปาล์มเทียบกบัไขคาร์นูบาและไขผสมคาร์นูบากบัปาลม์    แต่ทีระดบัความเขม้ขน้ไข 6 และ  เปอร์เซ็นตไ์ม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ(P>0.05)  ดงัตารางที  เงาะทีเคลือบและไม่เคลือบไขมีการเปลียนแปลงปริมาณกรดทงัหมดไม่แตกต่างกนั เงาะทีไม่เคลือบไขปริมาณกรดเพมิขึนจาก 0.2 เปอร์เซ็นตเ์ป็น 0.5 เปอร์เซ็นต ์ส่วนเงาะทีเคลือบอิมลัชนัไขทงั 3 สูตร ปริมาณกรดจะเพิมจาก 0.2 เปอร์เซ็นตเ์ป็น 0.3 เปอร์เซ็นต ์ ซึงเมือรับประทานรสชาติจะเหมือนเดิมไม่มีรสเปรียว   ปริมาณของแข็งทงัหมดของแครอททีเคลือบอิมลัชนัทงั 3 สูตร และไม่เคลือบไขจะเพิมขึนตลอดอายกุารเก็บรักษา   แครอททีไม่เคลือบไขจะมีปริมาณของแขง็จะเพิมจาก 8.05 เป็น 17.17 องศาบริกซ ์ส่วนแครอททีเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์ทีระดบัความเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต์เพิมจาก  8   องศาบริกซ์ เป็น 8.05 องศาบริกซ์     สอดคลอ้งกบัเมือเคลือบอิมลัชนัไขปาลม์  เปอร์เซ็นตสู์ญเสียนาํหนกันอ้ยทีสุด และมีปริมาณของแข็งเพิมขึนตาํทีสุด  แครอทเป็น non-climateric   ไม่มีการเปลียนแปลงของปริมาณนาํตาล(Will และคณะ, )จึงมีการเปลียนแปลงนอ้ยมาก  เมือทดสอบทางสถิติพบว่าปริมาณของแข็งทงัหมดของแครอทเคลือบอิมลัชนัไขทงัสามชนิดพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ(P<0.05) แต่ทีระดบัความเขม้ขน้ไข 6,  และ  เปอร์เซ็นตไ์ม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ(P>0.05) ดงัตารางที  
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ตารางท ี  แครอทเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาลม์ อิมลัชนัไขคาร์นูบา และอิมลัชนัไขผสมปาลม์และ คาร์นูบาเกบ็รักษาทีอุณหภูมิ 29-32°ซ   ความชืนสมัพทัธ์ -  เปอร์เซ็นตน์าน  วนั ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- อิมลัชนัไข สูญเสีย   ความแน่นเนือ  ปริมาณของแขง็ทงัหมด             นาํหนกั     (กิโลกรัม)  (องศาบริกซ์)                             (เปอร์เซ็นต)์      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ไขปาลม์   24.00b            9.23b           9.20c ไขคาร์นูบา    28.35a      10.17a      11.00a ไขผสมปาลม์กบั   27.49a  10.33a  10.20b คาร์นูบา ความเขม้ขน้ไข (เปอร์เซ็นต)์ ไม่เคลือบไข  44.14a  11.50a  11.17a 4  25.85b  11.17c  10.50b 6  21.42bc    9.45b    9.33c 8  20.70bc  10.06bc    9.33c 10  18.50c    9.35c  10.00bc -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.  การเปลียนแปลงความแน่นเนือ    การเปลียนแปลงความแน่นเนือของแครอทดงันีคือแครอทเริมตน้มีความแน่นเนือ 12  กิโลกรัม  เมือสูญเสียนาํจะทาํให้ความแน่นเนือลดลง   ค่าทีวดัไดจ้ะลดลงและเมือสูญเสียนาํมากขึนทาํให้เนือเหนียวมาก  วดัไดค้่าความแน่นเนือมากขึนอีกครัง  ดงันนัแครอททีรักษาความแน่นเนือไดน้านทีสุดจะมีค่าความแน่นเนือลดลงนอ้ยและนานทีสุด(ก่อนเพมิขึนอีกครัง)จึงดีทีสุด  แครอททีไม่เคลือบไขในวนัที 8 มีค่าความแน่นเนือ 11.5 กิโลกรัม  อิมลัชนัไขปาลม์ความเขม้ขน้ไข 10 เปอร์เซ็นต์มีค่าความแน่นเนือ 8.5 กิโลกรัม  อิมลัชนัไขผสมปาลม์กบัคาร์นูบาความเขม้ขน้ไข 8 เปอร์เซ็นตมี์ค่าความแน่นเนือเป็น 10.5 กิโลกรัม  แครอทเคลือบดว้ยอิมลัชันไขคาร์นูบาทีความเขม้ขน้ไข   6, 8  และ 10 เปอร์เซ็นต์มีค่าความแน่นเนือเป็น 9.5 กิโลกรัม  แต่ควรเลือกความเขม้ขน้ไข 6 เปอร์เซ็นตเ์พราะประหยดัไขไดม้ากแต่รักษาความแน่นเนือไดดี้เหมือนกนั  เมือทดสอบทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติระหว่างแครอทไม่เคลือบไขกบัเคลือบไข  ความเขม้ขน้ไขและสูตรอิมลัชนัไข(P>0.01) และเมือเปรียบเทียบอิมลัชนัไขทงั 3 สูตรทีความเขม้ขน้ไขเก็บรักษาความแน่นเนือได้นานทีสุดดังภาพที 3 พบว่า แครอทเคลือบอิมลัชันไขปาล์มความเขม้ขน้ 10 เปอร์เซ็นต์ให้ค่าความแน่นเนือ 8.5 กิโลกรัม เมือเก็บรักษาไวน้าน 8 วนั มีความแน่นเนือสูงและรักษาความแน่นเนือไดน้านกวา่อิมลัชนัไขอีกสองสูตร   
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ภาพท ี3  ความแน่นเนือของแครอทเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขความเขม้ขน้ต่างกนัทีอุณหภมิู  29-32 °ซ    ความชืนสมัพทัธ์                40-70 เปอร์เซ็นต ์ สรุปผลการวจิัย  การเปลียนแปลงของเงาะและแครอทเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขทงั 3 สูตรมีผลต่อการลดการสูญเสียนาํหนกัอยา่งเด่นชดั    เงาะเคลือบดว้ยอิมลัชนัไขปาล์มความเขม้ขน้ไข  10 เปอร์เซ็นต ์  สูญเสียนาํหนกั 6.10 เปอร์เซ็นต ์เปรียบเทียบกบัไม่เคลือบไขสูญเสียนาํหนัก 17.10 เปอร์เซ็นต์เมือเก็บไว ้10 วนัทีอุณหภูมิ  4  °ซ  แครอทเคลือบด้วยอิมลัชันไขปาล์มเขม้ขน้ไข              8   เปอร์เซ็นต์สูญเสียนาํหนัก 16.20 เปอร์เซ็นต ์เปรียบเทียบกบัไม่เคลือบไขสูญเสียนาํหนัก 44.14 เปอร์เซ็นต์เมือเก็บไว ้              8 วนัทีอุณหภมิู 29-32 °ซ  การเปลียนแปลงความแน่นเนือ  ปริมาณของแขง็ทีละลายนาํทงัหมด ปริมาณกรดทงัหมดของเงาะและแครอทเคลือบไขนอ้ยกวา่ทีไม่เคลือบไข  เอกสารอ้างองิ     สาํนกัเศรษฐกิจการเกษตร.  .Report monitoring the situation of agricultural trade under AFTA and FTA  for the year.    Baldwin,   E.A., M.O. Nisperos, P.D. Hagenmaies and R.A. Baker. 1997. Use of lipid in  coating for food products.  Food Technol. 51 : 56-63. Claypool,   L. L.  and  J.R. King.  1941.  Fruit waxing in relation to character of cover. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 38: 261-265. John, M.K., E.A. Baldwin and M.N., Carriedo. 1994.  Edible Coatings and Films to  Improve Food Quality.  Technomic Publshing Co., Inc. Laddawan Kaosa-ard 2006. Effects of Anti- transpirant and Surface Coating on Quality and Storage Life of Rambutan cv.Tong Muang Trad Master of Science (Postharvest Technology), Faculty of School of Bioresources and Technology, King Mongkut's University of  Technology Thonburi. 124 p.  Mendoza, D.B., E.B. Pantastico and F.B. Javier. 1972. Storage and handling of rambutan (Nephelium lappaceum L.). The Philippines Agriculturist. 55:322-332. Platenius, H. 1939. Wax Emulsions for Vegetables. Cornell Univ. Agric. Ep. Sta. Bull. No. 723. 
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Srilaong V., S. Kanlayanarat, H. Gemma.  1998. Effect of sucrose fatty acid ester on quality and storage life of rambutan cv. rong-rein. The Symposium and 1998 Spring Meeting of Japanese Society for Horticultural Science in Commenoration of the 75th Anniversary,Japan PP.325. Samak Kaewsuksaeng and Nopparat Tatmala. 2558.   Color change and effect of coating with sucrose fatty acid ester on postharvest quality and storage life on off-season rambutan cv. Rongrian  KHON KAEN AGR. J. 43 SUPPL. 1 : (2015). Trout, S.A., E.G. Hall and S.M. Sykes. 1952. Effect of skin coating on the behavior of apples in storage. Aust. J. Agric. Res. 4:57-81. Watada, A.E. 1986. Effect of ethylene on the quality of fruits and vegetables. Food Technol. 40(5) :82-85. Wills R.B.H., T.H. Lee, D. Graham, W.B. McGlassom and E.G. Hall. 1981. Postharvest: An introduction to the Physiology and Handling of Fruit and Vegetables. New South Wales University Press,New South Wales.101 p. Warth,   A. H. 1956. The chemistry and technology wax 2nd edition.Reinhold  Publishing  Corp. New York. 1-940 p.                         
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ปริมาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุงสําเร็จ  The Concentr ation of Karanda for  Prepared Sauces  บุษยมาลี ถนนทิพย1์* ดนุสรณ์ โอนหอม1 และ ศิรดา พุม่พยงุ2 Budsayamalee  Tanontip 1* , Dnusorn Onhom 1 and Sirada Poompayung 1  บทคัดย่อ 
งานวิจยันี มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีเหมาะสม คุณภาพ และการยอมรับของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑ ์โดยทดลองจากตาํรับซอสผดัไทย  ตาํรับ เพือหาตาํรับทีผูบ้ริโภคยอมรับ นาํมาศึกษาปริมาณเนือมะม่วงหาวมะนาวโห่ทดแทนนาํมะขามเปียก  ระดบั คือ ร้อยละ     และ  โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete block Design, RCBD) นาํไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นลกัษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั (ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวม ดว้ยวิธีชิมแบบให้คะแนนความชอบ  ระดบั (9-point hedonic scale) นาํผลมาวเิคราะห์ค่าความแตกต่างของค่าเฉลียดว้ยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test, (DMRT) วเิคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ นาํผลทีไดม้าศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภค จากการศึกษา ปริมาณเนือมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีใชท้ดแทนนาํมะขามเปียกทีระดบัร้อยละ   มีคะแนนค่าเฉลียมากทีสุด นาํมาวิเคราะห์ ความแปรปรวน เปรียบเทียบความแตกต่างพบวา่ดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั (ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดับ .  ศึกษาการยอมรับ ของผูบ้ริโภคอยูที่ระดบัความชอบปานกลางถึงชอบมากและผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับทีร้อยละ .   คุณลกัษณะทางกายภาพของปริมาณเนือมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีใชท้ดแทนนาํมะขามเปียกทงัหมด พบวา่ มีคา่สี คือ ค่า Hue เท่ากับ 10 PR ค่า Value เท่ากับ 3 ค่า Chroma เท่ากับ 4 คุณค่าทางโภชนาการ พบว่า พลงังาน 277 กิโลแคลอรี มีคาร์โบไฮเดรต 68.3 ไขมนั 0.44 กรัม ความชืน 26.9 กรัม ใยอาหาร 1.74 กรัม เถา้ 4.36 กรัมและมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 3.64  ต่อตวัอยา่ง  คาํสําคญั : ซอสปรุงสาํเร็จ, 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               
1 สาขา.อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ .168 ถ.ศรีอยุธยา แขวง               วชิรพยาบาล  เขต ดุสิต .. จงัหวดั.กรุงเทพฯ.... 10300 
1 Department of Food Service Industry,  Faculty of Home Economics of Technology , University rajamangala university of technology phra nakhon , 168- Thanon Si Ayutthaya Khwaeng Wachira Phayaban,  Khet Dusit, Province Bangkok 10300, Thailand  *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : jamink1123@gmail.com 
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บทนํา  ปัจจุบันคนในชุมชนมีการรวมกลุ่มทาํการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินคา้(OTOP)ซึงเป็นการพฒันาผลผลิตทางการเกษตรทีมีอยูใ่นทอ้งถินทาํใหชุ้มชนมีรายได ้คนในชุมชนมีงานทาํ มีเงินหมุนเวียนในชุมชน เป็นการกระจายรายไดใ้ห้ทุกครอบครัวในชุมชนอีกทงัยงัเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนประกอบอาชีพอย่างสุจริต ทงัยงัเป็นการเพิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรแบบยงัยนื สอดคลอ้งตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที  ยทุธศาสตร์ที  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือมลาํในสังคม ซึงตรงกบัเป้าหมายที  เพิมศกัยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเขม้แข็ง เพือให้ชุมชนพึงพาตนเองไดแ้ละรับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึน และส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยั และการถ่ายทอด องคค์วามรู้ในชุมชนเพือนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาในพืนทีและการต่อยอด องค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย ์ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจดัการความรู้ในชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) อีกทงัผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของเอเชียในการผลิตนวตักรรม อาหารและสินคา้เกษตรแปรรูปทีมีมูลค่าเพิมจากการวิจยัและพฒันา รวมทงัส่งเสริมการเชือมโยงธุรกิจเพือ สร้างและพฒันาเครือข่ายของคลสัเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมของพืนทีให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ลดต้นทุนและเพิมประสิทธิภาพการผลิต  มะม่วงหาวมะนาวโห่หรือหนามขีแฮดเป็นผลไมพื้นบา้นไทยชนิดหนึง มีชือทางวทิยาศาสตร์วา่ Carissa carandas L. อยูใ่นวงศ์ Apocynaceae มีคุณสมบติัทีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ผลสุกสีม่วง เขม้ ประกอบดว้ยสารกลุ่มแอนโทไซยานิน มีฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ (จุฑามาศ, ทานตะวนั และศิริพร,(2556) และเป็นโภชนาเภสชั (nutraceutical) ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระเป็นผลจากการมีสารประกอบฟีนอลิกและ  กรดแอสคอบิก (Sarma(et.al,)2015) มะม่วงหาวมะนาวโห่ ไดรั้บความสนใจจากผูที้รักสุขภาพเป็นอยา่งมากเนืองจากคุณสมบตัิทีสาํคญัดงักล่าว จึงทาํให้ผลไมพื้นบา้นชนิดนีไดรั้บความนิยม หาซือมารับประทาน ตลอดจนหามาปลูกไวเ้ป็นไมป้ระดบัภายในบริเวณบา้นอีกดว้ย (สาํนักงานกองทุนสนบัสนุนการเสริมสุขภาพ, ) ปัจจุบนัไดมี้การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากผลม่วงหาวมะนาวโห่ให้มีความหลากหลายมากขึน เช่น เยลลี นาํพร้อมดืม ไอศกรีม แยม นาํผลไมเ้ขม้ขน้ เป็นตน้ ส่วนมาก   แปรรูปประเภทของหวานและเครืองดืม ลว้นเป็นผลิตภณัฑที์สามารถเป็นทีตอ้งการและยอมรับของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี วตัถุประสงค์ เพือศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จ เพือศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพือศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จจากมะม่วงหาวมะนาวโห่  วธิีดําเนินการวิจัย 1. การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุงสําเร็จ .  การศึกษาตาํรับพืนฐาน การทดลองในครังนีไดท้าํการศึกษาตาํรับพืนฐานของผลิตภณัฑซ์อสผดัไทย จาํนวน  ตาํรับ ดงัแสดงตารางที  เพือคดัเลือกตาํรับทีมีคุณลกัษณะทีดี และนาํไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นลกัษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั (ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวม  
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ตารางท ี  แสดงปริมาณส่วนผสมตาํรับพนืฐานของซอสผดัไทย 
ส่วนผสม ปริมาณ (ร้อยละ) ตาํรับที  ตาํรับที  ตาํรับที  นาํมะขามเปียก 41.49 16.07 38.80 นาํตาลมะพร้าว 22.41 35.71 42.76 นาํตาลทราย 15.35 - 4.35 นาํปลา 20.75 16.07 9.50 นาํสม้สายชู - - 3.96 นาํสะอาด - 10.72 - ซอสพริก - 21.43 - เกลือ - - 0.63 ทีมา แพรวพรรณ, (ม.ป.ป.) สีลานโพธิ, (2554) กมลพิพฒัน์, (2557)                          แผนภูมทิ ี  ขนัตอนการทาํซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จ 

ปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จ  

ซอสจะมีลกัษณะขน้หนืดขึนปิดไฟยกออกจากเตากองดว้ยกระชอน นาํซอสบรรจุลงใส่ภาชนะ 250 มิลลิลิตร 
นาํขวดแกว้พร้อมฝาลา้งใหส้ะอาด นาํไปลวกดว้ยนาํร้อนทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส ระยะเวลา  นาที จากนนัพกับนตะแกรงใหแ้หง้ 
ผลิตภณัฑป์ริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จเรียงใส่ลงัถึง นาํไปนึงระยะเวลา  นาที ยกลง พกัใหเ้ยน็ปิดฝาใหส้นิท 

ผสมทงัหมดลงหมอ้ นาํขึนตงัไฟดว้ยไฟกลาง  เคียวจนส่วนผสมขน้ ระยะเวลา  นาที   

ชงัตวงส่วนผสมตามสูตร              
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 1.2 ศึกษาระดบัความเข้มข้นของมะม่วงม่วงหาวมะนาวโห่  นาํตาํรับทีผ่านการยอมรับ ดาํเนินการศึกษาระดบัความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อนาํ 3 ระดบั คือ 50:50  60:40  70:30 ไดเ้ป็นนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่เขม้ขน้ นาํไปทดแทนปริมาณทงัหมดของนาํมะขามเปียก  2. การศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคม ีและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ซอสปรุงสําเร็จทมีีมะม่วงหาวมะนาวโห่  นาํตาํรับซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ทดแทนนาํมะขามเปียกในผลิตภณัฑ์ซอสผดัไทยทีเหมาะสมจากขอ้ที  มาตรวจสอบคุณลกัษณะทางกายภาพและคุณลกัษณะทางเคมี .  ตรวจสอบคุณลกัษณะทางด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ซอสปรุงสําเร็จทมีมีะม่วงหาวมะนาวโห่ . .  การวดัค่าสีโดยใช(้The(munsell(book(of(color เพือหาค่าสี . .  การวดัหาค่าความหวานโดยใชเ้ครือง refractometer((Brix)  2.2 ตรวจสอบคุณลักษณะทางเคมขีองผลิตภัณฑ์ซอสปรุงสําเร็จทมีีมะม่วงหาวมะนาวโห่ . . ) พลงังาน วเิคราะห์ตามวธีิการ AOAC (2012)  . . ) ค่าคาร์โบไฮเดรต วเิคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)  . . ) โปรตีน วเิคราะห์ตามวธีิการ AOAC (2012)  2.2.4) ไขมนั วเิคราะห์ตามวธีิการ AOAC (2012) . . ) ความชืน วเิคราะห์ตามวธีิการ AOAC (2012)  . . ) ใยอาหาร วเิคราะห์ตามวธีิการ AOAC (2012)  . . ) ค่าเถา้ วเิคราะห์ตามวธีิการ AOAC (2012)  . . ) ค่าความเป็นกรดทงัหมด วเิคราะห์ตามวธีิการ AOAC (2012)  . การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์ซอสปรุงสําเร็จทมีีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภค โดยทาํการทดสอบแบบ (home use test) ซึงเป็นอาจารยแ์ละนกัศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และกลุ่มครัวเรือน ทีเป็นบุคคลทวัไป คนงานลูกจา้ง พนกังานเอกชน ขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ และพ่อบา้นแม่บา้น ในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดันนทบุรีบริเวณใกลก้บัศาลาว่าการหลงัเก่า จาํนวนทงัหมด(50)ครัวเรือน โดยให้คะแนนความชอบ  ระดบั (  – point hedonic scal) (คะแนน  หมายถึง ชอบมากทีสุด คะแนน  หมายถึง ไม่ชอบมากสุด) ทางประสาทสัมผสัดา้นลกัษณะปรากกฎ(สี(กลิน(รสชาติ(เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม การประเมนิคุณค่าทางประสาทสัมผสั ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ใ น บ ล็ อ ก ส ม บู ร ณ์  ( Randomized( Complete( block( Design, ( RCBD)  (สายชล, 2546) โดยศึกษาตํารับพืนฐานของซอสผัดไทย  ต ํารับ ด้วยวิธีชิมแบบให้คะแนนความชอบ  ระดับ  (9-poin hedonic scale) (เพญ็ขวญั, ) โดยใชผู้ท้ดสอบชิมจาํนวน  คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นลกัษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั (ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวม ซึงเป็นอาจารยแ์ละนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวชิาอตุสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จากนันศึกษาระดบัความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อนาํ  ระดบั คือ :   :   :  ในการศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จ   
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การวเิคราะห์ผล โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัวิเคราะห์ตามแผน (Randomized Complete Block Design, RCBD) (สายชล, 2546) ทีระดบัความเชือมนั .  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใชว้ธีิ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  ผลและวจิารณ์ข้อมูลและอภิปรายผล 1. ปริมาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุงสําเร็จ .  การศึกษาตาํรับพืนฐาน จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของซอสผดัไทยตาํรับพนืฐานทงั  ตาํรับ มีคะแนนค่าเฉลียความชอบดา้นลกัษณะปรากฏ(สี(กลิน(รสชาติ(เนือสัมผสั (ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวมของซอสผดัไทยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยตาํรับที  เป็นตาํรับพืนฐานทีมีคะแนนมากทีสุดใน        ดา้น คือดา้นลกัษณะปรากฏ กลิน เนือสัมผสั (ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวม มีค่าเฉลีย .   .   .  และ .  ตามลาํดบั เนืองจากมีความข้นหนืดมากและกลินรสทีดีตามคุณลักษณะมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนซอสผัด (สํานักงานมาตรฐานการผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, ) ผูศึ้กษาจึงคดัเลือกผลิตภณัฑซ์อสผดัไทย ตาํรับที 3 เป็นตาํรับพนืฐานทีจะนาํไปทดลองในขนัต่อไปโดยการใชม้ะม่วงหาวมะนาวโห่ทดแทนนาํมะขามเปียกทงัหมดในผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จ ตารางท ี  คะแนนค่าเฉลียความชอบตาํรับพนืฐานของซอสผดัไทย  ตาํรับ 
คุณภาพทางประสาทสมัผสั คะแนนค่าเฉลียความชอบ ตาํรับที  ตาํรับที  ตาํรับที  

ลกัษณะทีปรากฏns สี กลิน รสชาติns เนือสัมผสัns (ความขน้หนืด) ความชอบโดยรวมns 

6.64±1.60 7.04±1.49 7.13±1.63 6.36±1.81b 7.16±1.53a 6.94±1.45a 6.19±1.75b 6.29±1.76b 6.84±1.44a 6.06±1.75 7.30±1.36 6.91±1.43 6.54±1.87 6.74±1.56 7.01±1.43 6.69±1.66 7.01±1.49 7.20±1.20 หมายเหตุ : 1) a - b อกัษรทีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .   2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  .  ระดบัความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ทเีหมาะสม จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัพบว่าผูท้ดสอบชิมให้การยอมรับในปริมาณความเขม้ขน้ของนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่เขม้ขน้ทีใชท้ดแทนนาํมะขามเปียกในผลิตภณัฑซ์อสผดัไทย ร้อยละ  ในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั (ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวม โดยมีคะแนนเฉลีย .   .   .   .   .  และ .  ตามลาํดบัดงัแสดงในตารางที 3 เมือนาํมาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนและวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างทางสถิติพบวา่ ดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั (ความขน้หนืด) และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีในระดบั .  และดา้นกลิน  ทงั  ตาํรับ ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  เนืองจากองคป์ระกอกหลกัของซอสประกอบไปดว้ยผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
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ตารางที 3 คะแนนค่าเฉลียความชอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัของปริมาณนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่เขม้ขน้ทีใช้แทนนาํมะขามเปียกทงัหมด ต่างกนั  ระดบั 
คุณภาพทางประสาทสมัผสั คะแนนค่าเฉลียความชอบ ร้อยละ   ร้อยละ 60  ร้อยละ 70 ลกัษณะทีปรากฏ สี กลินns รสชาติ เนือสัมผสั (ความขน้หนืด) ความชอบโดยรวม 

 6.86±0.89c  7.37±1.04b 8.00±0.88a  6.59±1.11b 7.56±1.11a 7.83±0.83a 7.24±1.18 7.41±0.97 7.56±1.04  7.24±1.27b   7.63±1.16ab 7.89±1.10a  7.11±1.02b  7.53±1.07a 7.70±1.07a  7.06±1.06b 7.69±1.03a 7.70±1.07a หมายเหตุ : 1) a-b และ c อกัษรทีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  . คุณภาพด้านกายภาพ เคม ีและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ซอสปรุงสําเร็จทมีีมะม่วงหาวมะนาวโห่ใน 2.1 คุณลักษณะทางด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ซอสปรุงสําเร็จทมีีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ปริมาณความเขม้ขน้ของนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จ มีค่าสี คือ ค่า Hue เท่ากบั  PR ค่า Value เท่ากบั 3 และค่า Chroma เท่ากบั 4 ดงัตารางที 4 จึงทาํใหมี้ลกัษณะทางกายภาพ ดา้นสี มีสีแดงม่วงของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ เนืองจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะการสุกสีแดงเขม้ถึงม่วงปริมาณของสารแอนโทไซน์ยานินเป็นสารสีม่วงแดงเป็นรงควตัถุใน กลุ่ม ฟลาโวนอยดที์ (วชิราภรณ์ และคณะ,(( ) และการใชม้ะม่วงหาวมะนาวโห่ทดแทนนาํมะขามเปียกในผลิตภณัฑซ์อสผดัไทยมีค่าความหวาน 70 °brix ตารางท ี4 คุณภาพทางกายภาพ (ค่าสี, ความหวาน) นาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จ 

หมายเหตุ : ) Hue คือค่าเนือสี 2) Value คือ ค่าความสวา่งของสี ) Chroma คือ ค่าความสดใส / ความเขม้ขน้ 2.2 คุณลักษณะทางเคมขีองผลติภัณฑ์ซอสปรุงสําเร็จทมีีมะม่วงหาวมะนาวโห่ จากการวิเคราะห์คุณภาพดา้นเคมีของซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุงสาํเร็จ พบวา่ ปริมาณซอสต่อหน่วยบริโภค 100 กรัมให้พลงังาน  กิโลแคลอรี มีคาร์โบไฮเดรต 68.3 กรัม ไขมนั .  กรัม ความชืน .  กรัม ใยอาหาร .  กรัม เถา้ .  ดงัตารางที 5 และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง .  กรัม สอดคลอ้งมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนซอสผดัไทยค่าความเป็น กรด-ด่าง ตอ้งไม่เกิน .  (สํานักงานมาตรฐานการผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, 2556) ตรวจไม่พบโปรตีน ซึงสอดคลอ้งกับทฤษฎีของ จิตติมา ( ) ไดก้ล่าวว่า การเสียสภาพของโปรตีนอาจเกิดจากกระบวนการผ่านความร้อนในการเคียวทีใช้ระยะเวลา ค่อนขา้งนาน จึงอาจส่งผลต่อการเสือมสลายของโครงสร้างโปรตีน หรือค่าพีเอชทีส่งผลต่อการเปลียนแปลงของโปรตีน   

คุณภาพทางกายภาพ ค่าสี ความหวาน (˚Brix) Hue Value Chroma ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ ปรุงสาํเร็จ 10 RP 3 4 70 
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ตารางท ี  คุณภาพทางเคมีของผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จทีมีมะม่วงหาวมะนาวโห่(ปริมาณหน่วยบริโภค 100 กรัม)  คุณค่าทางเคม ี ผลิตภณัฑซ์อสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุงสาํเร็จ พลงังาน (กิโลแคลอรี) คาร์โบไฮเดรต (กรัม) โปรตีน (กรัม) ไขมนั (กรัม) ความชืน (กรัม) ใยอาหาร (กรัม) เถา้ (กรัม) กรด-ด่าง (PH) 

277 68.3 ND 0.44 26.9 1.74 4.36 3.64 
 .การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลติภัณฑ์ซอสปรุงสําเร็จทมีีมะม่วงหาวมะนาวโห่ การทดสอบารยอมรับในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม พบวา่มีค่าเฉลีย .  .  .  .  .  และ .  ตามลาํดบั ดงัแสดงตารางที 6 ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุงสําเร็จ จะมีลกัษณะทางกายภาพลกัษณะขน้เหลว มีสีม่วงเขม้อมแดง มีกลินหอม(จากมะม่วงหาวมะนาวโห่(มีรสชาติเปรียว(หวาน(เค็ม(เนือสัมผสัขน้หนืดมาก ทาํใหผู้บ้ริโภคชืนชอบและสอดคลอ้งกบัทีผูท้ดสอบชิมส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุงสาํเร็จ ดงัตารางที  ตารางท ี  คะแนนค่าเฉลียความชอบต่อผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จทีมีมะม่วงหาวมะนาวโห่ คุณลกัษณะ คะแนนค่าเฉลียความชอบ ลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั ความชอบโดยรวม 

3.98±0.82 3.80±0.70 4.00±0.76 4.00±0.78 4.10±0.68 4.24±0.72 
ผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับการใชซ้อสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุงสาํเร็จมะขามเปียกในผลิตภณัฑซ์อสผดัไทย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ดงัตารางที 7 สอดคลอ้งกบัเหตุผลหลกัในการยอมรับการใชซ้อสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุงสาํเร็จ ตารางที .  ผูบ้ริโภคไม่ยอมรับ  คน คิดเป็นร้อยละ .  เพราะไม่รู้จกัผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ตารางท ี  ขอ้มูลการทดสอบการยอมรับการใชป้ระโยชน์จากซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุงสาํเร็จ 

 
ขอ้มลทดสอบการยอมรับ จาํนวน (คน) ร้อยละ ยอมรับ ไม่ยอมรับ 49 1 98.00 2.00 
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สรุปผลการวจิัย  จากการศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑ์ซอสปรุงสําเร็จ พบวา่ปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จ ใชม้ะม่วงหาวมะนาวโห่ทีมีระดบัความเขม้ขน้ ทีร้อยละ 70 ไดรั้บการยอมรับจากผูท้ดสอบทางดา้นประสาทสัมผสัมากทีสุด โดยมีคะแนนเฉลียในดา้นลกัษณะทีปรากฏ 8.00 สี 7.83 กลิน 7.56 รสชาติ 7.89 เนือสัมผสั (ความขน้หนืด) 7.70 และความชอบโดยรวม 7.70 การศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จทางกายภาพพบวา่ซอสมะม่วงมะนาวโห่พร้อมปรุงมีค่า HUE ที 10 RP ค่า Value ที 3 และค่า Chroma ที 4 และ มีรสชาติเป็นทียอมรับของผูบ้ริโภค และการศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จทางเคมีปริมาณ(100(กรัม พบวา่ให้พลงังาน(277 กิโลแคลอรี มีคาร์โบร์ไฮเดรต 68.3 กรัม ไขมนั 0.44 ใยอาหาร 1.74 กรัม เถา้ 4.36 และตรวจไม่พบโปรตีน ผูบ้ริโภคให้การยอมรับในการศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑ์ซอสปรุงสําเร็จ ไดรั้บคะแนนสูงสุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  เหตุผลหลกัในการยอมรับเพราะสะดวกในการใชง้านจาํนวน 24(คน คิดเป็นร้อยละ( .  การตดัสินใจในการเลือกซือของผูบ้ริโภค ไดรั้บคะแนนสูงสุด จาํนวน  คิดเป็นร้อยละ .  ข้อเสนอแนะ  ศึกษาอายกุารเก็บรักษาของการศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จ   การศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑซ์อสปรุงสาํเร็จ ในรูปแบบต่างๆ  ศึกษาตน้ทุนในการศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภณัฑ์ซอสปรุงสาํเร็จ และการวางแผน่เพอืจาํหน่าย  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์สถานที อุปกรณ์ และเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสละเวลาในการทดสอบตวัอยา่ง  เอกสารอ้างองิ กมลพิพฒัน์ ชนะสิทธิ.  57.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอาหารไทย. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร.           คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร. จิตติมา เจริญพานิช.  2558.  หลกัวศิวกรรมโปรตนี. พิมพค์รังที 2. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์โอ.เอส. พรินติง เฮา้ส์. จุฑามาศ สือประสาร  ทานตะวนั พิรักษ ์ และศิริพร เรียบร้อย.  .  การศึกษาสภาวะทเีหมาะสม สําหรับการสกัดสารแอนโทไซยานินจากผลหนามแดง. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครังที  . สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  7 (3) 55-64 เพญ็ขวญั ชมปรีดา.  .  การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสั. กรุงเทพฯ :มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.   แพรวพรรณ แพรพไิล.  ม.ป.ป.  อาหารจานเดด็ สูตรเพือการขาย. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ ์แพรธรรม. วชิราภรณ์  ผิวล่อง  สุรศกัดิ  สจัจบุตรและศิริลกัษณ์ สิงห์เพชร. 2556.  อทิธิพลขอระยะเวลาสุกต่อ สารออกฤทธิทางชีวภาพ ของมะม่วงหาวมะนาวโห่.  วิทยาศาสตร์การเกษตร.  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ.  นครนายก 44 (2)  พิเศษ.   
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ.  สรรพคุณของมะม่วงหาวมะนาวโห่  (ระบบออนไลน์)  เขา้ถึงได้จาก :  https://medthai.com/มะม่วงหาวมะนาวโห่ (  ธนัวาคม ) สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  .  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที            พ.ศ. - . กรุงเทพฯ : สาํนกันายกรัฐมนตรี สํานักงานมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.  2556.  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนําซอสผัดไทย มผช. / .กรุงเทพฯ : กระทรวงอตุสาหกรรม สายชล สินสมบรูณ์.  .  สถิติกับการวางแผนการทดลง. พิมพค์รังที . คณะวิทยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. กรุงแทพฯ. สีลานโพธิ.  2554.  อาหารเส้นทาํเงนิและสเต๊กสูตรเด็ด.  กรุงเทพฯ : สาํนกั พิมพม์ติชน.A.O.A.C. 2012. Official Method of  Analysis. 17th The association of official Analytical Chemists,Washington D.C.USA. Sarma A., Sarmah P.,Kashyap D., Dutta S.& Mahanta Mahanta M. 2015. Antioxidant activity and nutraceutical property of the fruits of an ethno-medicinal plant: Carissa carandas L. found in Brahmaputra valley agro-climatic condition. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 7(2)45-51                       
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สมบัติการเป็นโปรไบโอติกของแบคทเีรียแลกติกทคีัดแยกจากปลาดุกและปลาตะเพยีน Probiotic Proper ties of Lactic Acid Bacter ia Isolated from Catfish and Silver  Barb Fish  สายใจ แกว้อ่อน *  Saichai Kaew-on1*  บทคัดย่อ  งานวิจยันีศึกษาสมบตัิการเป็นโปรไบโอติกเบืองตน้ของแบคทีเรียแลกติกจาํนวน 4 ไอโซเลท ทีคดัแยกจากปลาดุก (CF-01 และ CF04) และปลาตะเพียน (SB-01 และ SB-04) โดยศึกษาการทนกรด การยอ่ยโปรตีน ไขมนั และแป้ง การยบัยงัการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ และการตา้นทานสารปฏิชีวนะ ผลการทดสอบพบวา่แบคทีเรียแลกติกทงั 4 ไอโซเลท ทนพีเอช 2, 3 และ 4 เป็นเวลา 3 ชวัโมงได ้และแบคทีเรียแลกติก CF-04 และ SB-01 ย่อยโปรตีน ไขมนั และแป้งได ้แบคทีเรีย   CF-01, SB-01 และ SB-04 ยบัยงัการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella sp. และ Escherichia coli นอกจากนันแบคทีเรีย SB-01 ต้านทานสารปฏิชีวนะ polymyxin ในขณะที SB-04 ต้านทานสารปฏิชีวนะ polymyxin และ bacitracin ส่วนแบคทีเรีย CF-01 และ CF-04 ตา้นทานสารปฏิชีวนะทงัหมดทีใชใ้นการทดสอบ ไดแ้ก่ polymycin, bacitracin, penicillin G และ tetracycline ผลการศึกษานีชีให้เห็นวา่แบคทีเรียแลกติกทีคดัแยกไดจ้ากปลาดุกและปลาตะเพียนสามารถนาํไปพฒันาใชเ้ป็นโปรไบโอติกได ้เนืองจากสามารถทนต่อสภาวะกรดในกระเพาะอาหารของเจา้บา้น บางสายพนัธ์ุสามารถช่วยยอ่ยอาหารประเภทโปรตีน ไขมนัและแป้ง เพิมการดูดซึมของสารอาหาร ช่วยยบัยงัการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค และการตา้นทานสารปฏิชีวนะช่วยใหโ้ปรไบโอติกมีประสิทธิภาพในการทาํงานในสภาวะทีเจา้บา้นจาํเป็นตอ้งใชส้ารปฏิชีวนะร่วมดว้ย  คาํสําคญั : โปรไบโอติก, แบคทีเรียแลกติก, ฤทธิตา้นแบคทีเรีย           1 สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ ่จ.นครศรีธรรมราช  1 Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thungyai, Nakorn Sri Thammarat 80240, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : saijai.k@rmutsv.ac.th, Tel.: 075-489625-6 
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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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บทนํา จุลินทรียโ์ปรไบโอติกกลุ่มทีได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคือแบคทีเรียแลกติก เนืองจากเป็นแบคทีเรียทีมีคุณลกัษณะเด่นดา้นความปลอดภยั ไดรั้บการรับรอง GRAS (Generally Recognized as Safe) (Klayraung et al, 2008) และมีความสามารถในการสร้างสารยบัยงัแบคทีเรียก่อโรค ไดแ้ก่ แบคเทอริโอซิน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ไดอะซิติล และกรดอินทรีย ์เป็นตน้ (Daeschel, 1989) นอกจากนนัโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกอาจมีความสามารถในการส่งเสริมการเจริญของเจา้บา้น (host) เนืองจากคุณสมบติัในการย่อยอาหาร ส่งเสริมประสิทธิภาพการย่อยและดูดซึมสารอาหารของเจา้บา้น ทงันีการทีแบคทีเรียแลกติกจะสามารถเป็นโปรไบโอติกทีมีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคไดน้นั แบคทีเรียนีจะตอ้งทนต่อสภาวะทีไม่เหมาะสมต่อการเจริญในทางเดินอาหารของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความเป็นกรดสูงภายในกระเพาะอาหาร ความเป็นด่างสูงและเกลือนาํดีในลาํไส้เล็ก เพือทีจะรอดชีวิต ยึดเกาะและเจริญในลาํไส้ของเจา้บา้น และสร้างสารยบัยงัการเจริญของจุลินทรียก่์อโรค (Devi et al., 2015)  การวิจยัเกียวกบัแบคทีเรียแลกติกทีมีคุณสมบติัการเป็นโปรไบโอติกคดัเลือกจากแหล่งทีหลากหลาย เช่น อาหารหมกั สัตวน์าํ ไดแ้ก่ ปลา และกุง้ เป็นตน้ สัตวปี์กทีไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่ ไก่ ตลอดจนถึงแหล่งจากมนุษย ์เช่น อุจจาระเด็ก เป็นตน้ สายใจ และคณะ (2558) คดัแยกแบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมกัไดจ้าํนวน 50 ไอโซเลท และพบวา่สายพนัธุ์ N-1, BD-5 และ SA-2 ซึงคดัแยกมาจากแหนม บูดู และไส้อวั ตามลาํดบั ยบัยงัแบคทีเรีย Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Vibrio parahaemolyticus และเจริญไดดี้ในอาหารทีมีความเป็นกรดและด่างสูง Oh et al. (2018) คดัแยกแบคทีเรียแลคติกจากถวัเหลืองหมกัแบบเกาหลี พบแบคทีเรีย 7 สายพนัธ์ุ มีคุณสมบติัเหมาะสมทีจะเป็นโปรไบโอติก เนืองจากทนต่อสภาวะในทางเดินอาหาร มีความสามารถในการยึดเกาะลาํไส้ และตา้นทานสารปฏิชีวนะหลายชนิด Buntin et al. (2008) คดัแยกแบคทีเรียแลกติกจากปลา กุ้งและหอยได้ พบ 3 สายพันธ์ุ ทนกรดได้ดี  และยับย ังการเจริญของแบคทีเ รีย S. aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella sp. และ E. coli การวิจยันีผูว้ิจยัมีจุดประสงคใ์นการศึกษาคุณสมบตัิการเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียแลกติกจาํนวน  4 สายพนัธ์ุ ทีคดัแยกไดจ้ากปลาดุกและปลาตะเพียน โดยทดสอบการทนกรด การยอ่ยโปรตีน ไขมนัและแป้ง การยบัยงัการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ และการตา้นทานสารปฏิชีวนะ เพอืเป็นขอ้มูลในการนาํแบคทีเรียทีมีคุณสมบติัเหล่านีไปใชเ้ป็นโปรไบโอติกต่อไป  วธิีดําเนินการวจิัย . การเตรียมแบคทีเรีย  เ พ า ะ เ ลี ย ง แ บ ค ที เ รี ย แ ล ก ติ ก ส า ย พัน ธุ์  CF-01, CF-04, SB-01 แ ล ะ  SB-04 ที คัด แ ย ก จ า ก ป ล า ดุ ก แ ล ะ ปลาตะเพียนโดยคดัเลือกโคโลนีทีสร้างกรดในอาหารเหลว de Man-Rogosa-Sharpe (MRS) ทีเติมแคลเซียมคาร์บอเนตร้อยละ 0.5 ติดสีแกรมบวก และไม่สร้างเอนไซมค์ะตาเลส นาํแบคทีเรียเหล่านีมาเพาะเลียงในอาหารเหลว MRS บ่มทีอุณหภมิู 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง  แบคทีเรียทดสอบได้แก่ S. aureus, Bacillus cereus, Salmonella sp. และ E. coli เพาะเลียงในอาหารเหลวBrain Heart Infusion (BHI) บ่มทีอุณหภมิู 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง 2. การทนกรด   ถ่ายแบคทีเรียแลกติกลงในอาหารเหลว MRS ทีปรับพีเอชเป็น 2, 3 และ4 ดว้ยกรดไฮโดรคลอริกความเขม้ขน้ 1N ปริมาตร 6 มิลลิลิตร บ่มทีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชวัโมง นบัจาํนวนเซลลโ์ดยวิธีการ pour plate บนอาหารแขง็ MRS  
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3. การย่อยโปรตนี ไขมนั และแป้ง  ทดสอบความสามารถในการย่อยโปรตีน ไขมัน และแป้ง ตามวิธีการของ Michael and Pelezar (1995)                        นาํแบคทีเรียแลกติกมา streak บนอาหารเลียงเชือ Milk agar, Casein agar, Tributyrin agar และ Starch agar บ่มทีอุณหภมิู 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48-72 ชวัโมง ตรวจสอบการย่อยโปรตีนโดยวดับริเวณใสรอบๆ โคโลนีบนอาหาร Milk agar และ Casein agar ย่อยไขมนัโดยวดับริเวณใสรอบๆ โคโลนีบนอาหาร Tributyrin agar และการย่อยแป้งโดยหยดสารละลายไอโอดีนบนอาหาร Starch agar หากมีการยอ่ยแป้งสีจะเกิดบริเวณใสรอบๆ แบคทีเรีย 4. การยบัยงัการเจริญของแบคทเีรียทดสอบ  การทดสอบความสามารถในการยบัยงัแบคทีเรียก่อโรคใชว้ิธีหยดบนอาหารแขง็ (Agar spot diffusion) (Spelhaug and Harlander, 1989)  นํ 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) จากนนันาํแบคทีเรียปริมาณ 5 ไมโครลิตร หยดลงบนผิวหนา้อาหารแขง็ MRS เมือผิวหนา้อาหารแห้ง นาํไปบ่มทีอุณหภมิู 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง จากนนัเททบัดว้ยอาหารกึงแขง็ BHI ปริมาตร 7 มิลลิลิตร ซึงมีแบคทีเรียทดสอบปริมาณ 106 CFU/mL อยูด่ว้ย บ่มทีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง ตรวจผลการยบัยงัการเจริญของแบคทีเรียทดสอบซึงมีบริเวณใสจากขอบแบคทีเรียแลกติกจนสุดขอบวงใสมากกวา่ 10 มิลลิเมตร  5. การต้านทานสารปฏิชีวนะ  ทดสอบการตา้นทานต่อสารปฏิชีวนะโดยวิธี disc diffusion (Bauer et al., 1966) โดยนาํสาํลี (cotton swab) จุ่มในแบคทีเรียความเขม้ขน้ 108 CFU/mL และเกลียบนผิวหนา้อาหารแขง็ BHI เมือผิวหนา้อาหารแหง้นาํแผน่ยาปฏิชีวนะจาํนวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ penicillin G (10 µg), bacitracin (10 µg), tetracycline (30 µg), และ polymycin B (300 U) วางบนผิวหนา้อาหารแขง็ บ่มทีอุณหภมิู 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง ตรวจผลโดยวดัขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของบริเวณใส รายงานผลเป็น susceptible (S), intermediate (I) และ resistant (R) ตามมาตรฐานทีกาํหนดไวส้าํหรับสารปฏิชีวนะแต่ละชนิด  ผลและวจิารณ์ผล 1. การทนกรด  การทนต่อกรดเป็นคุณสมบติัสาํคญัอนัดบัแรกของจุลินทรียโ์ปรไบโอติก เนืองจากโปรไบโอติกจะถูกบริโภคผ่านทางหลอดอาหารไปยงักระเพาะอาหารซึงมีสภาวะเป็นกรด เมือบ่มแบคทีเรียแลกติกทงั 4 สายพนัธ์ุ ทีพีเอช 2, 3 และ 4 เป็นเวลา 3 ชวัโมงพบวา่แบคทีเรียทงั 4 สายพนัธ์ุสามารถทนต่อสภาวะพีเอชตาํ โดยยงัคงมีอตัราการรอดชีวติสูง ทงันีในภาพรวมเซลลมี์อตัราการเจริญสูงกวา่อตัราการตาย ผลการทดลองดงัแสดงใน ภาพที 1 ทงันีโดยทวัไปแบคทีเรียแลกติกจะชะลอการเจริญเมือเลียงในสภาวะทีมีค่าเป็นกรดหรือด่างสูง (ฐิติรัตน์ และ นงนุช, 2555) อย่างไรก็ตามการที CF-01, CF-04, SB-01 และ SB-04 ทนต่อกรดไดดี้อาจเกิดจากแบคทีเรียนีมีเอนไซม ์H+-ATPase ซึงขบัโปรตอนผา่นเยอืหุม้เซลลไ์ดดี้ในปริมาณสูงส่งผลต่อการรักษาพเีอชของไซโตพลาสซึมใหค้งที (Matsumoto et al., 2004; Ventura et al., 2004) จึงลดผลกระทบของกรดได ้สอดคลอ้งกบัรายงานการทนกรดของแบคทีเรีย Lactobacillus acidophilus และ Enterococcus hirae ซึงพบกิจกรรมของเอนไซมนี์เพิมขึน (Lorca and Valdez, 2001; Kobayashi et al, 1986)  
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 ภาพท ี1  Viability of lactic acid bacteria isolated from Catfish and Silver barb fish incubated in acid condition at     pH 2, 3 and 4 for 3 hours 2. การย่อยโปรตนี ไขมนัและแป้ง  การทดสอบการย่อยโปรตีน ไขมนัและแป้ง พบว่าแบคทีเรียแลกติกสายพนัธุ์ CF-04 และ SB-01 สามารถย่อยโปรตีน ไขมนั และแป้งได ้(ดงัแสดงในตารางที ) การทีแบคทีเรียยอ่ยโปรตีน ไขมนัและแป้งไดเ้ป็นคุณสมบตัิทีบ่งชีวา่แบคทีเรียนนัสามารถเพิมอตัราการเจริญของเจา้บา้น (host) ได ้เนืองจากช่วยเพิมประสิทธิภาพการย่อยและเพิมโอกาสในการดูดซึมอาหารไดเ้ร็วขึน (วลิาวณัย ์และคณะ, 2550) ตารางท ี1  Proteolytic, lipolytic and amylolytic properties of lactic acid bacteria isolated from Catfish and Silver  barb fish 
Strains Substrates Protein Lipid Starch CF-01 - - - CF-04 + + + SB-01 + + + SB-04 - - - Note: +, hydrolyse; -, can not hydrolyse  5. การยบัยงัการเจริญของแบคทเีรียทดสอบ  การคดัเลือกแบคทีเรียเป็นโปรไบโอติกมีคุณสมบตัิทีสําคญัอยา่งหนึงคือยบัยงัการเจริญของแบคทีเรียในอาหาร     ในทีนีคดัเลือกแบคทีเรีย S. aureus, B. cereus, Salmonella sp. และ E. coli มาทดสอบ เนืองจากเป็นแบคทีเรียทีพบไดบ่้อยในอาหาร และเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารระบุให้มีการตรวจสอบ (ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย,์ 2560) ผลการทดสอบพบแบคทีเรียแลกติก SB-01, SB-04 และ CF-01 ยบัยงัการเจริญของ                 S. aureus, B. cereus, Salmonella sp. และ E. coli โดยแสดงบริเวณใสมากกวา่ 10 มิลลิเมตร (ดงัแสดงในตารางที 2) ทงันีการยบัยงัการเจริญอาจเกิดมาจากกรด ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แบคเทอริโอซิน หรือสารยบัยงัตวัอืนๆ ทีสร้างโดยแบคทีเรียแลกติก (Verschuere et al., 2000) แต่เนืองจากแบคเทอริโอซินยบัยงัไดเ้ฉพาะแบคทีเรียทีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั ดงันนัการยบัยงัแบคทีเรียทดสอบน่าจะมาจากบทบาทของพวกกรดอินทรีย ์เช่น กรดแลกติก สอดคลอ้งกบัการยบัยงัการเจริญของ Pediococcus pentosaceus LM2, P. pentosaceus SL4 and Ent. faecium SF ต่ อ  S. aureus, L. monocytogenes, Salmonella sp. และ E. coli ซึงเกิดจากกรดและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์(Buntin et al., 2008)   
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ตารางท ี2  Antibacterial activity of lactic acid bacteria isolated from Catfish and Silver barb fish against indicator                bacteria 
Strains indicator bacteria S. aureus B. cereus Salmonella sp. E. coli CF-01 + + + + CF-04 - - - - SB-01 + + + + SB-04 + + + + Note: +, inhibit; -, not inhibit  6. การต้านทานสารปฏิชีวนะ ความสามารถตา้นทานต่อสารปฏิชีวนะถือเป็นคุณสมบติัทีน่าสนใจอยา่งหนึงของโปรไบโอติก เนืองจากแมค้นหรือสัตวไ์ดรั้บโปรไบโอติก หากแต่เมือเกิดโรคติดเชืออาจมีความจาํเป็นตอ้งใชส้ารปฏิชีวนะร่วมดว้ย ดงันนัการใชโ้ปรไบโอติกทีตา้นทานสารปฏิชีวนะจึงน่าจะมีผลดีต่อคนหรือสัตวน์ันในแง่ทีโปรไบโอติกจะไม่ถูกทาํลายโดยยาปฏิชีวนะ              ในงานวิจยันีทดสอบความสามารถในการตา้นทานสารปฏิชีวนะทดสอบของแบคทีเรียแลกติกต่อสารปฏิชีวนะ 4 ชนิด พบว่าแบคทีเรียแลกติก CF-01 และ CF-04 ตา้นทานสารปฏิชีวนะทุกชนิดทีใชท้ดสอบ ในขณะที SB-01 ตา้นทานเฉพาะ polymycin (ดังแสดงในตารางที 3) แม้ว่ามีวิตกในประเด็นทีว่าแบคทีเรียทีตา้นสารปฏิชีวนะอาจเป็นพาหะถ่ายทอดยีนตา้นทานสารปฏิชีวนะไปยงัสิงมีชีวิตอืน อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีรายงานการถ่ายทอดยีนตา้นทานสารปฏิชีวนะจากแบคทีเรียแลกติกไปสู่จุลินทรียป์ระจาํถินในทางเดินอาหารมนุษย ์และแบคทีเรียก่อโรค (Mathur and Singh, 2005) ) มีรายงานการตา้นทานสารปฏิชีวนะของ Lactobacilli ต่อสารปฏิชีวนะ tetracycline, neomycin, kanamycin, streptomycin, gentamicin และ vancomycin วา่เกิดจากยนีทีมีอยูเ่องและไม่ถ่ายทอดไปยงัแบคทีเรียอืน (Danielsen and Wind, 2003; Zhao and Zhang, 2005; Klare et al., 2007; Saarela et al., 2000) นอกจากนันการตา้นทานนีอาจเกิดในประเด็นของการปรับตวัในสภาวะทีมีสารปฏิชีวนะ เป็นไปไดว้า่มีการใชส้ารปฏิชีวนะในการเลียงปลาทีนาํมาคดัแยกเชือเป็นเหตุใหพ้บการตา้นทานสารปฏิชีวนะในแบคทีเรียแลกติกทีคดัแยกได ้ซึงสารปฏิชีวนะนนัอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผูบ้ริโภค ดงันนัเพือเป็นการป้องกนัจึงควรจะใชว้ธีิการอืนทีปลอดภยักวา่ เช่น การใชจุ้ลินทรียโ์ปรไบโอติกในการเลียงปลา เป็นตน้ Table 3  Antibiotic susceptibility profiles of lactic acid bacteria isolated from Catfish and Silver barb fish 
Strains Antibiotic susceptibility profiles tetracycline penicillin G bacitracin polymycin CF-01 R R R R CF-04 S I R R SB-01 S I I R SB-04 R R R R R, resistant; I, intermediate; S, susceptible    
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สรุปผลการวจิัย  การทดสอบคุณสมบตัิการเป็นไปรไบโอติกของแบคทีเรียแลกติกทีคดัแยกไดจ้ากปลาดุกและปลาตะเพียน พบวา่แบคทีเรีย CF-01, CF-04, SB-01 และ SB-04 มีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกดว้ยคุณสมบตัิทนต่อกรด มีความสามารถในการย่อยโปรตีน ไขมันและแป้ง ยบัยงัการเจริญของแบคทีเรีย S. aureus, B. cereus, Salmonella sp. และ E. coli และมีความตา้นทานสารปฏิชีวนะ โดยเฉพาะสายพนัธ์ุ SB-01 ซึงคดัแยกไดจ้ากปลาตะเพียนมีคุณสมบตัิเหมาะสมทุกการทดสอบ  เอกสารอ้างองิ ฐิติรัตน์ รัตนวิวลัย ์และ นงนุช เลาหะวิสุทธิ. 2555. การคดัแยกแบคทีเรียแลกติกทีมีคุณสมบติัในการเป็นโปรไบโอติกจาก ระบบทางเดินอาหารปลาทะเล, น. 220-229. ใน การประชุมวชิาการงานเกษตรนเรศวร ครังท ี10  ( เ ก ษ ต ร ภาคเหนือตอนล่าง) ความมนัคงทางอาหารภายใต้ภาวะภัยพบัิตทิางธรรมชาต.ิ  มหาวทิยาลยันเรศวร, พิษณุโลก. ประกาศกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข. 2560. เรือง เกณฑคุ์ณภาพทางจุลชีววทิยาของอาหารและภาชนะ สัมผสัอาหาร ฉบบัที 3.  แหล่งทีมา http://www.dmsc.moph.go .th/dmscnew/userfiles/files/1S__1286203.pdf,  30  เมษายน 2561. วิลาวณัย์ เจริญจิระตระกูล ดวงพร ค ันธโชติ และ วราภรณ์ วุฑฒะกุล.  2550.  โปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสําหรับ ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารมังสะวิรัติ .  วารสารสงขลานครินทร์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.   29(4): 981-991. สายใจ แก้วอ่อน กิบรียา หะยะเจ๊ะแว และ ณูรีซัน หะยีมิง.  2558.  การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกทีมีฤทธิยบัยงั แบคทีเรียก่อโรคและความทนต่อกรด-ด่างจากอาหารหมกั, น. 100-107.  ใ น งานประชุมวชิาการ ระดับชาตคิรังท ี 4 ประจําปี 2558 เรือง การวิจัยและนวัตกรรมเพือพฒันาท้องถินสู่ประชาคมอาเซียน.  มหาวิทยาลยันราธิวาสราช นครินทร์, นราธิวาส.  Bauer, A., Kirby, W., Sherris, J. and Turck, M.  1 9 6 6 .   Antibiotic susceptibility testing by standardized single disc  method.  American J ournal of Clinical Pathology.  45: 493-496. Buntin, N., Chanthachum, S. and Hongpattarakere, P.  2008.  Screening of lactic acid bacteria from  gastrointestinal tracts  of marine fish for their potential use as probiotics.  Songklanakar in J ournal of Science and Technology.   30(1): 141-148. Daeschel, M.A.  1989.  Antimicrobial substances from lactic acid bacteria for use as food preservatives.   Food Technology.  43: 164-166. Danielsen, M. and Wind, A.  2003.  Susceptibility of Lactobacillus spp. to antimicrobial agents.  International  Journal of Food Microbiology.  82(1): 1-11. Devi, S.M., Archer, A.C. and Halami, P.M.  2015.  Screening, characterization and in vitro evaluation of probiotic  properties among lactic acid bacteria through comparative analysis. Probiotics and Antimicrobial  Proteins.  7(3): 181-192. Klare, I., Konstabel, C., Werner, G., Huys, G., Vankerckhoven, V., Kahlmeter, G., Hildebrandt, B., Müller-Bertling, S.,  Witte, W. and Goossens, H.  2007.  Antimicrobial susceptibilities of Lactobacillus, Pediococcus and 
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 Lactococcus human isolates and cultures intended for probiotic or nutritional use.  Journal of Antimicrobial  Chemotherapy.  59(5): 900-912. Klayraung, S, Okonogi, S., Sirithunyalug, J. and Viermstein, H.  2008.  Comparative probiotic properties of  Lactobacillus fermentum isolated from Thai traditional fermented foods: Miang and Nham. Research Journal  of Biological Sciences.  3(9): 1119-1124. Kobayashi, H., Suzuki, T. and Unemoto, Y.  1986.  Streptococcal cytoplasmic pH is regulated by changes in amount and  activity of a proton-translocating ATPase.  Journal of Biological Chemistry.  261:627-630. Lorca, G.L. and Valdez, G.F.  2001.  A low-pH-inducible, stationary-phase acid tolerance response in Lactobacillus  acidophilus CRL639.  Current Microbiology.  42: 21-25. Matsumoto, M., Ohishi, H. and Benno, Y.  2004.  H+-ATPase activity in Bifidobacterium with special reference to  acid  tolerance.  International Journal of Food Microbiology.  93(1): 109-113. Michael, J. and Pelezar, J.  1995.  Hydrolysis of polysaccharide protein and lipid.  pp. 126-188.  In Laboratory  Exercise in Microbiology.  MC Graw – Hill, New York. Mathur, S. and Singh, R.  2005.  Antibiotic resistance in food lactic acid bacteria-a review.  International   J ournal of  Food Microbiology.  105: 281-295. Oh, A., Daliri, E.B. and Oh, D.H.  2018.  Screening for potential probiotic bacteria from Korean fermented  soybean paste: in vitro and Caenorhabditis elegans model testing.  LWT - Food Science and  Technology.   88: 132-138. Saarela, M., Mogensen, G., Fondén, R., Mättö, J. and Mattila-Sandholm, T.  2000.  Probiotic bacteria: safety,  functional and technological properties.  Journal of Biotechnology.  84: 197-215. Spelhaug, S.R. and Harlander, S.K. 1 9 8 9 . Inhibition of foodborne bacterial pathogens by bacteriocins from  Lactococcus lactis and Pediococcus pentosaceous.  Journal of Food Protection.  52(12): 856-862. Ventura, M., Canchaya, C., van Sinderen, D., Fitzgerald, G.F. and Zink, R.  2004.  Bifidobacterium lactis DSM  10140: identification of the atp (atpBEFHAGDC) operon and analysis of its genetic structure,  characteristics,  and phylogeny.  Applied and Environmental Microbiology.  70(5): 3110-3121. Verschuere, L., Rombaut, G., Sorgeloos, P. and Verstraete W.  2 0 0 0 .   Probiotic bacteria as biological control  agents in aquaculture.  Microbiology and Molecular  Biology Reviews.  64(4): 655-671. Zhao, G. and Zhang, G.  2005.  Effect of protective agents, freezing temperature, rehydration media on viability of  malolactic bacteria subjected to freeze-drying.  Journal of Applied Microbiology.  99(2): 333-338.       
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กัมมเียลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ Karanda Gummy Jelly (Ma Muang Haow Ma Nao Ho)  ผูช่้วยศาสตราจารยป์รัชญา แพมงคล1*  พิชชากร พิพฒัน์จามีกร1 และวธิวนิท ์สุขดี1 Assistant Professor Prachya Paemongkol1*  Phichakorn Phiphatchamikon1 and Witthawin Sukdee1  บทคัดย่อ   การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาอตัราส่วนทีเหมาะสมของนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อนําสะอาดในผลิตภณัฑ์กมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีแตกต่างกนั  ระดบั คือ : , :  และ :  ศึกษาปริมาณอตัราส่วนทีเหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่อนาํตาลทรายในผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีแตกต่างกนั  ระดบั คือ : , :  และ :  และศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑ์กมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยวางแผนทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Book Design, RCBD) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลกัษณะทีปรากฏ สี, กลิน, รสชาติ, เนือสัมผสั (ความยืดหยุ่น) และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ  ระดบั ( -Point Hedonic Scale)  โดยใชผู้ท้ดสอบชิมจาํนวน  คน แลว้นาํผลทีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉลียและคา่ความแตกต่างดว้ยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยการสุ่มแบบไม่เจาะจง (accidental sampling) ใชผู้ท้ดสอบชิมจาํนวน  คน  จากการศึกษาพบวา่อตัราส่วนนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อนาํสะอาดในผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่คือ :  กลูโคสไซรัปต่อนาํตาลทราย คือ :  และผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ร้อยละ .   คาํสําคญั : กมัมีเยลลี, 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                   สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตาํบลวชิรพยาบาล  อาํเภอดุสิต จงัหวดักรุงเทพมหานคร   1 Department of Food Service Industry, Faculty Home Economics of Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Wachira Phayaban Sub-district, Dusit District, Bangkok Province 10300, Thailand *ผูนิ้พนธป์ระสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : first_lowmance2@hotmail.com 
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บทนํา กมัมีเยลลี (gummy jelly) เป็นผลิตภณัฑที์ไดรั้บความนิยมในกลุ่มของวยัเด็กจนถึงวยัรุ่น จดัเป็นของหวานทีนิยมบริโภคกนัทวัไป เนืองจากหาซือไดง่้าย มีรูปร่างและสีสันทีสวยงาม มีรสชาติเปรียวและหวานถูกปาก สามารถรับประทานไดส้ะดวกรวดเร็ว มีลกัษณะเฉพาะคือ เป็นผลิตภณัฑที์เป็นเจล มีความใส เนือสัมผสัเนียนไม่หยาบสาก ไดจ้ากการนาํสารทีทาํให้เกิดเจล เช่น เจลาติน คาราจีแนน เพคติน และอะการ์ ผสมกบัสารให้ความหวาน แต่งสีผสมอาหาร สารให้กลินรสมาผสมให้เขา้กนั จนมีความขน้เหนียว หยอดใส่พิมพ ์หรือตดัเป็นชินหลงัจากทิงไวใ้หเ้ยน็ ส่วนประกอบสาํคญัทีใชใ้นการทาํ  กมัมีเยลลีอีกอยา่งก็คือ นาํผลไมที้ไดจ้ากการคนัหรือสกดัจากผลไม ้โดยนิยมเป็นผลไมที้มีรสชาติหวานหรือเปรียว เช่น ส้ม มะนาว แอปเปิล สปัปะรด มะขาม ลินจี องุ่น เป็นตน้ มะม่วงหาวมะนาวโห่ทีเป็นหนึงในผลไมที้มีทงัรสหวานและเปรียวจึงเป็นผลไมที้สามารถนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีได ้(สุวรรณ, 2543) มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือชือตามพนืเมืองเช่น มะนาวโห่ หนามแดง และหนามขีแฮด ผลไมพื้นบา้นของไทย เป็นไมพุ้่มยืนตน้ดอกมีสีชมพูแดงหรือแดงอ่อน ผลอ่อนจะมีสีชมพูอ่อน รสชาติเปรียว และเขม้ขึนเป็นสีแดง จนกระทงัสุกกลายเป็นสีม่วงดําจึงมีรสชาติหวานขึน เป็นพืชทีปลูกและเจริญเติมโตง่าย เป็นพืชทีทนแล้ง สามารถปรับตัวกับสภาพแวดลอ้มไดดี้ จึงมีการปลูกกนัอยา่งแพร่หลาย ส่งผลให้ปัจจุบนัมะม่วงหาวมะนาวโห่ไดรั้บความสนใจจากเกษตรกรไทยและผูบ้ริโภคทีเริมให้ความสนใจอย่างมาก ในช่วง -  ปีทีผ่าน ผลของตน้มะม่วงหาวมะนาวโห่มาช่วยรักษาอาการต่างๆ มากมาย อาทิ แกไ้อ โรคลกักะปิดลกักะเปิด เจ็บคอ ขบัเสมหะ มีวิตามินซีสูง และมีปริมาณของสารตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่ผกัและผลไมต้ามทอ้งตลาดทวัไป จึงนิยมนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ไปแปรรูปไดห้ลายอยา่งอาทิเช่น แยม นาํผลไม ้ แช่อมิ เป็นตน้ (พรทิพย,์ 2551) จากขอ้มูลดงักล่าว ผูศึ้กษามีแนวคิดทีจะนาํผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ กมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพือเพิมมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมอาชีพให้กบัเกษตรกรไทย ยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต และทาํให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ทีใหร้สชาติเฉพาะตวั มีความหลากหลายใหก้บัผูบ้ริโภค เป็นการพฒันาผลไมพื้นบา้นของไทยใหมี้การยอมรับอยา่งกวา้งขวางยงิขึน วตัถุประสงค์ .  เพือศึกษาอัตราส่วนทีเหมาะสมของนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อนําสะอาดในผลิตภัณฑ์ กัมมีเยลลี มะม่วงหาวมะนาวโห่ 2. เพือศึกษาอตัราส่วนทีเหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่อนาํตาลทรายในผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ 3. เพือศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่  วธิีดําเนินการวจิัย 1. การศึกษาตาํรับมาตรฐานผลติภัณฑ์กัมมเียลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่  1.1 การศึกษาตาํรับพืนฐาน   การทดลองครังนีไดท้าํการศึกษาตาํรับพืนฐานของผลิตภณัฑก์มัมีเยลลี จาํนวน   ตาํรับ แสดงดงัตารางที 1 และแสดงขนัตอนการทาํดงัแผนภูมิที 1 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์  Randomized complete block desing (RCBD) (สายชล, ) โดยใชก้ารวิธีประเมินให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั (9-point hedonic scale) (เพญ็ขวญั, 2549) ใชผู้ ้ทดสอบสอบชิม 70 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of variance: ANOVA) และทําการเปรียบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test, (DMRT) ทีระดับความเชือมัน           ร้อยละ  
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ตารางท ี  ตาํรับพนืฐานของกมัมีเยลลี  ตาํรับ 

ทมีา : ตาํรับที  ซิสตา้ร์คาเฟ่ดอทคอม ( )  ตาํรับที  คุก้กีพลสัดอทคอม ( )  ตาํรับที  ฟู๊ ดทราเวลดอทคอม ( )  1.2 ศึกษาอตัราส่วนทเีหมาะสมของนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อนาํสะอาดในผลิตภัณฑ์กัมมเียลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่  นาํตาํรับพืนฐานของกมัมีเยลลีทีผ่านการคดัเลือกจากตาํรับพืนฐาน นาํมาศึกษาปริมาณทีเหมาะสมของนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ทีใชท้ดแทนนาํสะอาดในผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยใช ้นาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อนาํสะอาดทีต่างกนั  ระดบั คือ ร้อยละ :50 60:40 และ :30 นาํมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัโดยใชก้ารวิธีประเมินให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) (เพ็ญขวญั, 2549) ใช้ผูท้ดสอบสอบชิม 70 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในดา้น ลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม และการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of variance: ANOVA) และทาํการเปรียบเทียบค่าเฉลียโดยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test, (DMRT) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ   1.3 ศึกษาอตัราส่วนของกลูโคสไซรัปต่อนาํตาลทรายในผลิตภัณฑ์กมัมเียลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่     นาํตาํรับปริมาณนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อนาํสะอาดในผลิตภณัฑ์กมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีผ่านการคดัเลือก มาศึกษาปริมาณกลูโคสไซรัปแทนนาํตาลทรายในตาํรับทีแตกต่างกนั  ระดบั คือ :  :  และ :  ของปริมาณนาํตาลทรายทงัหมด นาํมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัโดยใช้การวิธีประเมินให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั              (9-point hedonic scale) (เพ็ญขวญั, 2549) ใชผู้ท้ดสอบสอบชิม 70 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในดา้น ลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวมและ การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of variance: ANOVA) และทําการเปรียบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test, (DMRT) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ   1.4 ศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เยลลีกัมมมีะม่วงหาวมะนาวโห่    นาํตาํรับเยลลีกมัมีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ทีผ่านการทดสอบจากขอ้ 1.3 มาตรวจสอบคุณลกัษณะทางกายภาพ 1.4.  การวดัค่าสีโดยใช(้The(munsell(book(of(color เพือหาค่าสี 1.4.  การวดัหาค่าความหวานโดยใชเ้ครือง refractometer((Brix)  2. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทมีีต่อผลิตภัณฑ์กัมมเียลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่  โดยนําตาํรับกัมมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ทีได้รับการยอมรับมาทาํการศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยการทดสอบกบัผูบ้ริโภค (consumer test) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั

 วตัถุดิบ นาํหนกั(ร้อยละ) ตาํรับที  ตาํรับที  ตาํรับที  นาํสะอาด 40.60 40.49 41.38 นาํตาลทราย 40.60 40.49 39.40 เจลาติน 12.82 13.16 13.30 กรดซิตริก 0.64 0.81 0.99 แป้งขา้วโพด (สาํหรบัคลุก) 5.34 5.05 4.93 
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ทางดา้น ลกัษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั (ความยดืหยุน่) และความชอบโดยรวม ใชผู้ท้ดสอบชิมจาํนวน  คน ซึงเป็นอาจารยแ์ละนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และบุคคลทวัไปในพืนทีบริเวณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึงไดจ้ากการ สุ่มแบบไม่เจาะจง โดยให้คะแนนความชอบ  ระดบั                 (5 – point hedinic scale) (คะแนน  หมายถึง ไม่ชอบมากทีสุด คะแนน  หมายถึง ชอบมากทีสุด) (ธานินทร์, 2553) การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสั ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ใ น บ ล็ อ ก ส ม บู ร ณ์ ( Randomized Complete Block Design: RCBD)  (สายชล, 2546) โดยการศึกษาตาํรับพืนฐานของนาํตาลโตนดพร้อมดืม 3 ตาํรับ โดยใชว้ธีิประเมินการใหค้ะแนนความชอบ     9 ระดบั (9-Hedonic Scale) (เพญ็ขวญั, 2549) ใชผู้ท้ดสอบสอบชิม 70 คน และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในด้าน ลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม ซึงเป็นอาจารยแ์ละนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร               คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance: ANOVA) และทาํการเปรียบเทียบค่าเฉลียโดยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test, (DMRT) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ                                                                     

ชงัตวงส่วนผสมในการทาํกมัมีเยลลี 
นาํแป้งขา้วโพดไปอบ ทีอุณหภุมิ  องศาเซลเซียส เป็นเวลา   4 ชวัโมง พกัใหเ้ยน็ จากนนัร่อนแป้งผา่นทีร่อนแป้ง  ครัง  

แบ่งนาํสะอาดและนาํตาลจากส่วนผสมครึงสูตรจากปริมาณทงัหมด ผสมลงในเจลาติน พกัไวจ้นเจลาตินพองตวั  นาที 

หยอดส่วนผสมลงในพิมพซิ์ลิโคน ขนาด x1.5 เซนติเมตร จนหมด ทิงไวใ้หเ้ยน็ จากนนัปิดดว้ยพลาสติกใส แช่ในตูเ้ยน็ทีช่องธรรมดาระยะเวลา  ชวัโมง 

เทนาํสะอาดทีเหลือและนาํตาลทราย ลงไปในหมอ้ นาํไปตงัไฟอ่อนจนนาํตาลละลาย  จากนนัใส่เจลาตินพร้อมคนใหล้ะลายทีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส และเติมกรดซิตริก ตม้ต่ออีก 3 นาที พร้อมคนไปดว้ย จึงนาํลงจากเตา 
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                                   แผนภูมทิ ี  ขนัตอนการทาํกมัมีเยลลีตาํรับพนืฐาน  ผลและวจิารณ์ผล 1.ผลการศึกษาตาํรับพืนฐานกัมมเียลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ 1.1 ผลการศึกษาตาํรับพืนฐาน  การทดสอบชิมใหก้ารยอมรับตาํรับพนืฐานกมัมีเยลลีผลไมต้าํรับที  ในดา้นลกัษณะทีปรากฏดา้นสี ดา้นกลิน ดา้นรสชาติ ดา้นเนือสัมผสั และดา้นความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลีย . , . , . , . , .  และ .  ตามลาํดบั (ดงัแสดงตารางที 2) ดงันนัเมือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของตาํรับพนืฐานกมัมีเยลลีผลไม ้จาํนวน  ตาํรับ ซึงสอดคลอ้งกบัคะแนนการยอมรับของผูท้ดสอบชิมจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ ทีมีการยอมรับมากทีสุด  ดา้น คือลกัษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั(ความยดืหยุน่) และความชอบโดยรวม เนืองจากปริมาณ เจลาตินเพมิขึนจะมีผลทาํให้ค่าความหนืด hardness cohesiveness chewiness และ gumminess เพิมขึน ส่วนเมืออตัราส่วนความเป็นกรดเพิมขึนจะทาํให้ความหนืด hardness และค่า chewiness ลดลง (ไพศาล และคณะ, ) ซึงตาํรับที  มีปริมาณ นาํสะอาด นาํตาลทราย เจลาติน และกรด สมดุลกันมากทีสุด ทาํให้ลกัษณะของกัมมีเยลลีตาํรับที  มีความสอดคล้องกบัลกัษณะของกมัมีเยลลีคือ เป็นผลิตภณัฑที์มีความคงตวั ยืดหยุน่ เหนียว มีเนือสัมผสัทีแตกต่าง กนัออกไปตงัแต่อ่อนนุ่มแต่มีความยืดหยุ่นสูง จนเหนียวแข็งกัดขาดไดย้าก (สุวรรณ, ) ผูศึ้กษาจึงเลือกผลิตภณัฑ์กมัมีเยลลีตาํรับที  เพือใชเ้ป็นตาํรับพนืฐาน ในการศึกษาพฒัาผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อไป ตารางท ี2 คะแนนค่าเฉลียคุณภาพทางประสาทสมัผสัตาํรับพนืฐานของกมัมีเยลลีผลไม ้จาํนวน   ตาํรับ 
คุณภาพทางประสาทสมัผสั คะแนนค่าเฉลีย ตาํรับที  ตาํรับที  ตาํรับที  ลกัษณะทีปรากฏns สีns กลินns รสชาติns เนือสัมผสั (ความยดืหยุน่)  ความชอบโดยรวม 

7.30±1.25 7.70±1.16 7.46±1.55 6.97±1.40 7.17±1.31 7.17±1.53 6.09±2.05 6.47±1.92 6.27±2.07 5.73±2.06 6.11±2.18 5.74±2.27 6.71±1.37b 7.49±1.29a 6.73±2.06b 6.73 ±1.33b 7.31±1.38a 6.74±1.55b 

นาํออกมาจากพิมพแ์ละคลุกกมัมีกบัแป้งขา้วโพด แลว้ร่อนแป้งส่วนเกินออกจากกมัมี  
 

นาํใส่ภาชนะใหมิ้ดชิด เช่น ขวดโหล หรือกล่องสะอาด 

กมัมีเยลลีตาํรับพนืฐาน 
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หมายเหตุ : 1) a – b อกัษรทีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95  2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95  1.2 ผลการศึกษาอัตราส่วนทีเหมาะสมของนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อนําสะอาดในผลิตภัณฑ์กัมมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่   ปริมาณนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อนาํสะอาดในผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีแตกต่างกนั  ระดบั ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับกมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ตาํรับที  ใน ดา้นสี ดา้นรสชาติ ดา้นเนือสัมผสั และดา้นความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลีย .  .  .  และ .  ตามลาํดบั (ดงัแสดงตารางที 3)ดงันนัเมือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัของอตัราส่วนนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อนาํสะอาดในผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่  ตาํรับ ผูท้ดสอบชิมให้การยอมรับตาํรับพืนฐานกมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ตาํรับที  ซึงสอดคลอ้งกบัคะแนนการยอมรับของผูท้ดสอบจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ ดา้นลกัษณะทีปรากฏ และดา้นกลิน ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั .  เนืองจากปริมาณอตัราส่วนนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ของตาํรับที 2 นนัอยูใ่นระดบักลางจากทงั 3 ตาํรับ โดยนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีค่า pH อยู่ที 4.1 และเมืออตัราส่วนความเป็นกรดกรดเพิมขึนจะทาํให้ความหนืด hardness และค่า chewiness ลดลง (ไพศาล และคณะ, 2546) ส่งผลใหก้มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ตาํรับที 3 ทีมีอตัราส่วนนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีสูงทีสุด มีเนือสัมผสัทีนิมไม่ยืดหยุ่น และมีกลินและความเขม้ขน้น้อย จากผลของปริมาณนํามะม่วงทีนอ้ยทีสุดในตาํรับที 1 ผูศึ้กษาจึงคดัเลือกผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีตาํรับที 2 เพือใช ้ในการศึกษาพฒันาผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อไป ตารางที  คะแนนค่าเฉลียคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอัตราส่วนนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อนําสะอาดใน                    ผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีแตกต่างกนั  ระดบั 
คุณภาพทางประสาทสมัผสั คะแนนค่าเฉลีย 50 : 50 60 : 40  70 : 30 ลกัษณะทีปรากฏns สี กลินns รสชาติ เนือสัมผสั(ความยดืหยุน่) ความชอบโดยรวม 

8.29±0.85 8.20±0.83 8.13±0.83 7.83±1.69a 7.99±1.50a 7.27±1.48b 7.50±1.75 7.46±1.68 7.56±1.86 7.46±1.49b 8.09±1.14a 7.40±1.47b 7.51±1.15b 7.96±1.27a 7.61±1.23ab 7.21±1.23b 7.83±1.14a 7.20±1.67b หมายเหตุ : 1) a – b อกัษรทีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95   2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95  1.3 ผลการศึกษาอตัราส่วนทเีหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่อนําตาลทรายในผลิตภัณฑ์กัมมเียลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่   อตัราส่วนทีเหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่อนาํตาลทราย ในผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีแตกต่างกนั  ระดบั ผูท้ดสอบชิมให้การยอมรับกมัมีเยลลีมะม่วงหาว มะนาวโห่ตาํรับที  ดา้น ดา้นรสชาติ ดา้นเนือสัมผสั (ความยดืหยุน่) และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลีย .  .  และ .  ตามลาํดบั (ดงัแสดงตารางที 4 )ดงันนัเมือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของตาํรับพืนฐานกมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่  ตาํรับ ผูท้ดสอบชิมให้การยอมรับตาํรับพืนฐานกมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ตาํรับที  ซึงสอดคลอ้งกบัคะแนนการยอมรับของผูท้ดสอบจากการวเิคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ ดา้นลกัษณะทีปรากฏ และดา้นกลิน และเนือสัมผสั (ความยดืหยุน่) ไม่มีความแตกต่างกนั
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อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .  เนืองจากปริมาณกลูโคสไซรัปทีเพิมขึนจะส่งผลให้กมัมีเยลลีมีความหนืดเพมิมากขึน เกิดการตกผลึกทีชา้ลง ทาํให้นาํตาลเกิดการรัดตวัเร็วขึน และทาํให้เนือสัมผสัมีความยืดหยุน่มาก แต่หากมีปริมาณกลูโคสมากก็จะส่งผลกมัมีเยลลีนนัเหนียวได ้(วิชยั และคณะ, 2548) และ จากตารางเปรียบเทียบค่าความหวานกบันาํตาลทราย โดยค่าความหวานของนาํตาลทรายคือ 1 ส่วนกลูโคสมีค่าความหวานอยู่ที 0.7 (สุรีย ์และอนันต์, 2557) ส่งผลให้กมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ตาํรับที 3 ทีมีการอตัราส่วนของกลูโคสมากทีสุด จึงจืดลงและเหลือแต่รสชาติเปรียว ผูศึ้กษาจึงเลือกผลิตภณัฑ์กมัมีเยลลีตาํรับที 2 ซึงมีลักษณะทางกายภาพด้านรสชาติเปรียว และหวาน ด้านประสาทสัมผสัมีความยืดหยุ่นไม่เหนียว สอดคลอ้งกบัลกัษณะของกมัมีเยลลีที เป็นผลิตภณัฑที์มีความ คงตวั ยืดหยุน่ มีเนือสัมผสัทีแตกต่าง กนัออกไปตงัแต่อ่อนนุ่มแต่มีความยดืหยุน่สูง (สุวรรณ, 2543) ตารางท ี4 ค่าเฉลียคุณภาพทางประสาทสมัผสัของอตัราส่วนกลูโคสไซรัปต่อนาํตาลทรายใน ผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีแต่งต่างกนั  ระดบั  คุณภาพทางประสาทสมัผสั ค่าเฉลียและความชอบโดยรวม 
50 : 50 60 : 40 70 : 30 ลกัษณะทีปรากฏns 7.87±1.33 7.93±1.09 8.01±1.34 

สี   7.63±1.94ab  7.80±1.75a 7.09±1.67b 
กลินns 6.76±1.52 7.04±1.77 6.83±1.83 รสชาติ  8.21±1.13a   7.44±1.19b 7.10±1.47b 
เนือสัมผสั(ความยดืหยุน่)ns 7.76±1.46 7.57±1.27 7.39±1.27 ความชอบโดยรวม   8.16+1.09a   7.71+1.07b 7.73+1.20c หมายเหตุ : 1) a – b อกัษรทีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95   2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 2. การศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกัมมเียลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลการศึกษาคุณลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่มีค่าสี คือ ค่า Hue เท่ากบั RP ค่า Value เท่ากบั  และค่า Chroma เท่ากบั  จึงทาํใหมี้ลกัษณะทางกายภาพดา้นสีมีสีแดงเขม้ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ และพบวา่ผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่มีค่ากรด-ด่างเท่ากบั .  มีค่าความหวานที  องศาบริกซ์ สอดคลอ้งกบัความเป็นกรดเป็นด่างมีอิทธิพลต่อการแขง็ตวัของเจลโดยปกติความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของเยลลีอยู ่ระหวา่ง pH 2.8-3.6 ส่วน ค่า pH ทีเหมาะสมทีสุดคือ pH .  และปริมาณนาํตาลทีใชไ้ม่ควรสูงกวา่  องศาบริกซ์ (ชุติมา, ) จึงทาํให้กมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่มีลกัษณะดา้นกายภาพทีคงตวัมีเนือสัมผสัยดืหยุน่ มีรสชาติทีหวานจากนาํตาลทราย กลูโคสไซรัป และความเปรียวจากนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ และกรดซิตริก(ดงัแสดงตารางที 5) ตารางท ี  คุณภาพทางกายภาพ (ค่าสี กรด-ด่าง, ความหวาน) ของกมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่  คุณภาพทางกายภาพ ค่าสี กรด-ด่าง (ph meter) ความหวาน (oBrix) Hue Value Chroma 

 กมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่  10RP  2  2  3.60  55 หมายเหต ุ: Hue คือค่าเนือสี ; Value คือ ค่าความสวา่งของสี ; ค่า Chroma คือ ค่าความสดใส / ความเขม้ขน้ 
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3. ผลการศึกษายอมรับของผู้บริโภคทมีีต่อผลิตภัณฑ์กัมมเียลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับในดา้นลกัษณะทีปรากฎ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉลีย .  .  .  .  .  และ .  ตามลาํดบั (ดงัแสดงตารางที 6) ผลิตภณัฑ์กมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่จะมีลกัษณะทางกายภาพ คงตวั สีแดงเขม้ มีกลินหอมของมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีรสชาติเปรียวจากนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่และกรตซิตริกและรสชาติหวานจากนาํตาลทรายและกลูโคสไซรัป เนือสัมผสัมีความเนียน และยืดหยุน่กาํลงัดี ซึงไดจ้ากการ สุ่มแบบไม่เจาะจง โดยให้คะแนนความชอบ  ระดบั (  – point hedinic scale) (คะแนน  หมายถึง ไม่ชอบมากทีสุด คะแนน  หมายถึง ชอบมากทีสุด) (ธานินทร์, )ทาํให้ผูบ้ริโภคชืนชอบและสอดคลอ้งกบัทีผูท้ดสอบชิมส่วนใหญ่ให้การยอมรับผลิตภณัฑ ์กมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ .0  และไม่ยอมรับจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 เพราะเนือสัมผสัทีไม่ยดืหยุน่พอ ควรจะมีความเหนียวมากกวา่นี คิดเป็นร้อยละ .  ตารางท ี6 ผลการศึกษาการยอมรับผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ (N=150) คุณภาพทางประสาทสมัผสั คะแนนความชอบ ลกัษณะทีปรากฏ 4.51±0.50          สี 4.52±0.53        กลิน 4.13±0.71       รสชาติ 4.29±0.81     เนือสัมผสั 4.41±0.68  ความชอบโดยรวม 4.41±0.65 
การยอมรับผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค จาํนวน(คน) ร้อยละ ยอมรับ 137 91.30 ไม่แน่ใจ 12 8.00 ไม่ยอมรับ 1 0.70 

 สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาตาํรับพนืฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับกมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ตาํรับที  ด้านรสชาติ ด้านเนือสัมผสั (ความยืดหยุ่น) และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลีย .  .  และ .  ตามลาํดบั เนืองจากมี ลกัษณะสีแดงเขม้ มีกลินมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีรสชาติหวานมากกว่าเปรียว และมีความยดืหยุน่ดี การวเิคราะห์ทางกายภาพ พบวา่กมัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่มีค่าสี คือ ค่า Hue เท่ากบั RP ค่า Value เท่ากบั  และค่า Chroma เท่ากบั  มีค่ากรด-ด่างเท่ากบั .  และค่าความหวาน  องศาบริกซ์ ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นลกัษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั (ความยดืหยุน่) และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉลียที 4.51 4.52 4.13 4.29 4.41 และ 4.41 ตามลาํดบั และผูท้ดสอบชิมส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 ไม่แน่ใจ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และไม่ยอมรับจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .    
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ข้อเสนอแนะ 1. การศึกษาครังนีไม่มีการศึกษาอายกุารเก็บรักษา และเชือจุลินทรียข์องกมัมีเยลลี จึงควรศึกษาอายกุารเก็บรักษาของผลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ และพฒันาใหผ้ลิตภณัฑก์มัมีเยลลีมีอายกุารเก็บรักษาทีนานยงิขึน 2. ควรศึกษาการนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่มาแปรรูปมาเป็นผลิตภณัฑอื์นๆ เพอืสร้างทางเลือกและความหลากหลายในการบริโภคมะม่วงหาวมะนาวโห่มากขึน  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณคณาอาจารย ์เพือนๆ พีๆ น้องๆ นกัศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ทีมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั และทุกๆ กาํลงัใจทาํใหง้านสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี คณะผูจ้ดัทาํขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และบุคคลในครอบครัวทุกท่าน ทีให้การสนบัสนุนดา้นกาํลงัใจ กาํลงัทรัพย ์และความห่วงใยอยา่งไม่เคยขาดหาย ขอขอบพระคุณคุณครูอาจารยท์ุกท่านผูป้ระสิทธิประสาทความรู้ แก่คณะผูจ้ดัทาํโครงงานพิเศษ หากโครงงานพิเศษฉบบันีเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ดก็ตาม คณะผูจ้ดัทาํขอมอบความดีนีทงัหมด แก่ทุกท่านทีกล่าวมา  เอกสารอ้างองิ คุก้กีพลสัดอทคอม.  .  เยลลีนําตาล.  (ระบบออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.cookie-plus.com (2 ธนัวาคม ). ชุติมา  อศัวเสถียน.  .  การทาํเยลลีผลไม้ด้วยตวัเอง.  นสพ.กสิกร  กรมวิชาการเกษตร.  ( ).   ซิสตา้ร์คาเฟ่ดอทคอม.  .  เยลลีกัมมี.  (ระบบออนไลน์).  เขา้ถึงได้จาก : https://www.istacafe.com/summaries/17256            (2 ธนัวาคม ). ธานินทร์  ศิลป์จารุ.  .  คู่มือการวจิยัและวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS. ว.ิ อินเตอร์ พรินท ์: กรุงเทพฯ. พรทิพย ์เต็มวิเศษ.  .  ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย.  พิมพค์รังที .  กลุ่มงานพฒันาวิชาการแพทยแ์ผนไทยและ สมุนไพร : นนทบุรี เพญ็ขวญั  ชมปรีชา.  .  เอกสารประกอบการสอนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ :  กรุงเทพฯ. ไพศาล  วฒิุจาํนงค ์และคณะ.  2546.  ผลของเจลาติน อัตราส่วนของซูโครส/กลูโคสไซรัป และกรดซิตริกต่อคุณสมบัติทาง กายภาพ และคุณภาพทางประสาทสัมผสัของผลิตภัณฑ์กมัมเียลลี. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ : กรุงเทพฯ. ฟู๊ ดทราเวลดอทคอม.  .  เยลลีกัมม.ี  (ระบบออนไลน์)  เขา้ถึงไดจ้าก : https://www.foodtravel.tv (2 ธนัวาคม ). สายชล  สินสมบูรณ์ทอง.  .  สถิติการวางแผนการทดลองการเกษตร.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้คุณทหาร ลาดกระบงั : กรุงเทพฯ. สุรีย ์ ภูมิภมร และอนนัต ์ คาํคง.  2557.  ไม้อเนกประสงค์กนิได้.  โรงพมิพ ์บริษทั เฟืองฟ้าพรินดิงจาํกดั : กรุงเทพฯ. สุวรรณ สุถิมารส.  .  เทคโนโลยกีารผลิตลูกกวาดและช็อกโกแลต.  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  : กรุงเทพฯ.     
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มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือมสําหรับตกแต่งผลิตภัณฑ์เค้ก Karanda Preserved in Syrup for  Decorating Cake Product  บุษยมาลี ถนนทิพย1์* กฤกฤษ ฉายศรี 1 และ ยสวฒัน์ สายตา1 Budsayamalee Tanontip1* , Karukrit Chaisri 1 and Yasawat Saita 1  บทคัดย่อ  การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาตาํรับพืนฐานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม และเพอืศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของนาํเชือมทีเหมาะสมกบัมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่างกนั  ระดบั คือ นาํตาลร้อยละ   และ 70 ของปริมาณนาํเชือมรวมถึงการยอมรับของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม โดยการวางแผนทดลองแบบสุ่มในบลอ็กสมบูรณ์ (Randomized complete block design, RCBD) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในดา้นลกัษณะปรากฏ ด้านสี ด้านกลิน ด้านรสชาติ ด้านเนือสัมผสั และความชอบโดยรวมด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ  ระดับ                  (9-point hedonic scale) โดยใช้ผูชิ้มจํานวน 70 คน แล้วนําผลทีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลียและค่าความแตกต่างด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ นาํผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมมาศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคโดยสุ่มแบบไม่เจาะจง (Accidental sampling) โดยมีผูท้ดสอบจาํนวน 150 คน  จากการศึกษาพบวา่ผูท้ดสอบให้การยอมรับความเขม้ขน้ของนาํเชือมปริมาณนาํตาลร้อยละ  ในดา้นลกัษณะทีปรากฏ ดา้นสี ดา้นกลิน และความชอบโดยรวม ผลการวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพ พบวา่มะม่วงหาวมะนาวโห่มีค่าสี Hue เท่ากบั 3.75R Value เท่ากบั  และ Chroma เท่ากบั  มีค่า pH เท่ากบั .  และมีค่าความหวานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม  องศาบริกซ์  ผูบ้ริโภคร้อยละ .  ให้การยอมรับผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมและมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมมีตน้ทุนการผลิตเท่ากบั .  บาท  คาํสําคญั : นาํเชือม, 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                 สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ตาํบลวชิรพยาบาล         อาํเภอดุสิต จงัหวดักรุงเทพมหานคร   1 Department of Food Service Industry, Faculty Home Economics of Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Wachira Phayaban Sub-district, Dusit District, Bangkok Province 10300, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์  (Correspondingauthor,e mail) : Jamink1123@gmail.com 
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บทนํา ขนมเคก้เป็นเบเกอรีประเภทหนึงทีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึงขนมเคก้มีส่วนผสมแตกต่างกนัออกไป ขึนอยูก่บัประเภทและการออกแบบคิดคน้ของผูผ้ลิต ขนมเคก้ในปัจจุบนัมีอตัราการเติบโตในตลาดตลอดเวลา จะเห็นไดจ้ากการทีมีผูป้ระกอบการรายใหม่จาํนวนมาก ทาํให้มีการพฒันาขนมเคก้โดยการนาํสินคา้เกษตรไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตและตกแต่ง เช่น สตรอเบอรี เชอรี เป็นตน้ ทาํใหม้ะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นตวัเลือกหนึงทีควรนาํมาแปรรูป เพราะมะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นผลไมเ้ศรษฐกิจในปัจจุบนัรวมถึงเป็นผลไมท้อ้งถิน จึงเป็นการช่วยเพมิมูลค่าของสินคา้เกษตรและยงัเพิมรายไดใ้หเ้กษตรกรอีกทางดว้ย มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นผลไมที้กาํลงัไดรั้บความสนใจภายในประเทศ เนืองดว้ยเป็นพชืทีทนต่อสภาพอากาศและเจริญเติบโตไดดี้ในเขตร้อนกบัเขตอบอุ่นสามารถเพาะปลูกไดทุ้กพนืทีและดินเกือบทุกชนิด ปัจจุบนัเกษตรกรไทยจึงหันมาทาํสวนมะม่วงหาวมะนาวโห่กนัมากขึนลกัษณะของผลมีสีตงัแต่ชมพูออ่น แดง จนถึงสีม่วงเขม้ สาํหรับรสชาติของผลสุกจะออกรสหวาน แต่หากยงัไม่สุกจะมีรสเปรียว มีสรรพคุณทางยาหลายดา้น จึงมีการนาํผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์เพือสุขภาพต่างๆ มะม่วงหาวมะนาวโห่จึงเป็นผลไมช้นิดหนึงทีสามารถนาํมาพฒันาเป็นผลิตภัณฑ์ผลไมใ้นนาํเชือมเพอืใชส้าํหรับตกแต่งผลิตภณัฑเ์คก้ได ้(เมดไทย, 2560)        ผลิตภณัฑผ์ลไมใ้นนาํเชือม เป็นการถนอมอาหารโดยการใชน้าํตาลยบัยงัการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ช่วยทาํให้เก็บรักษาอาหารใหอ้ยูไ่ดน้านโดยไม่เน่าเสีย เป็นการนาํเอาผกัหรือผลไมไ้ปแช่ในนาํเชือม เพอืใหน้าํเชือมค่อยๆ ซึมเขา้สู่ผกัหรือผลไม ้ผลไมที้นิยมนาํมาแปรรูปเป็นผลไมที้มีรสจดั รสเปรียว จึงเป็นสิงน่าสนใจในการนาํมะม่วงหาวมะนาวโห่มาพฒันาผลิตภณัฑช์นิดนี เนืองจากการแปรรูปโดยการนาํผลไมไ้ปแช่ในนาํเชือม นิยมใชผ้ลไมที้มีรสจดั ซึงมะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นผลไมที้มีรสเปรียวและฝาด เหมาะสมกบัการแปรรูปชนิดนี (แพรวพรรณ, 2537)   ดงันนัผูศึ้กษาจึงมีแนวคิดในการศึกษาผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมเพือเพิมมูลค่าของผลไมช้นิดนี นอกจากนีการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากผลผลิตทางเกษตรให้ตรงตามความตอ้งการของตลาดทงัยงัเป็นกลไกหนึงในการส่งเสริมรายไดแ้ละการพฒันาของชุมชนใหเ้ป็นทียอมรับอยา่งแพร่หลาย วตัถุประสงค์  . เพอืศึกษาปริมาณความเขม้ขน้ของนาํเชือมทีเหมาะสมกบัมะม่วงหาวมะนาวโห่  . เพอืศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคทีมีต่อมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม  . เพอืศึกษาตน้ทุนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม  วธิีดําเนินการวิจัย . การศึกษาตาํรับมาตรฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม  .  การศึกษาตํารับพืนฐานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม   การทดลองครังนีไดท้าํการศึกษาตาํรับพนืฐานจาํนวน  ตาํรับ ดงัแสดงตารางที 1 และขนัตอนการทาํแช่อิมตาํรับพืนฐาน ดังแผนภูมิที 1 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design, RCBD) (สายชล, 2546) และนาํไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในดา้นลกัษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม โดยใช้ผูชิ้มจาํนวน 70 คน ซึงเป็นอาจารยน์ักศึกษาปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใชว้ิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ  ระดบั ( -point hedonic scale) 
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(เพญ็ขวญั, 2549) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใชว้ธีิ Duncan’s new multiple range test (DMRT) และวเิคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ตารางท ี  ตาํรับพนืฐานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม  ตาํรับ  วตัถุดิบ  นาํหนกั (ร้อยละ) ตาํรับที 1 ตาํรับที 2 ตาํรับที 3 มะม่วงหาวมะนาวโห่ 23.40 31.44 31.88 นาํสะอาด 23.40 15.72 31.88 นาํตาลทราย 23.40 15.72 31.88 นาํปูนใส  28.08 31.44 0.00 แคลเซียมคลอไรด ์ 0.00 0.00 1.16 กรดซิตริก 0.00 0.00 1.16 เกลือ  1.72 5.68 2.04 ทีมา ฟู้ดทราเวล, (2560) อะลางชิตี, (2560) ไซส์กูเกิล, (ม.ป.ป.) หมายเหตุ : 1) สูตรตาํรับพนืฐานจาํนวน 3 ตาํรับ เป็นตาํรับดดัแปลง                      

คดัเลือกมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีมีลกัษณะดิบห่าม ลา้งนาํใหส้ะอาด 
 

ละลายเกลือ  กรัม กบั นาํสะอาด  กรัม และ ละลายปูนแดง  กรัม กบั  นาํสะอาด 500 กรัม พกัเตรียมไว ้  ชวัโมง 

นาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ แช่ในนาํเกลือ นาน 24 ชวัโมง จากนนันาํมาลา้งดว้ยนาํสะอาด  2 ครัง  จึงแช่นาํปูนใส (2) ต่อนาน  ชวัโมง และลา้งดว้ยนาํสะอาดอีก 2 ครัง 
 

ผสมอตัราส่วนนาํตาลทราย  กรัม กบั นาํสะอาด   กรัม  ตงัไฟ ให้ไดอุ้ณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส   พกัใหเ้ยน็ 30 นาที จะมีค่าความหวาน  องศาบริกซ ์
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        แผนภูมทิ ี1 ขนัตอนการทาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมตาํรับพนืฐาน   .  การศึกษาความเข้มข้นของนาํเชือมทเีหมาะสมของผลิตภณัฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม   จากการศึกษาตาํรับพืนฐานทีผ่านการคัดเลือกจากข้อ .  ทีได้รับการยอมรับจากผู ้ทดสอบชิมมาดาํเนินการทดลอง โดยการศึกษาอตัราส่วนของนาํตาลต่อนาํสะอาด ทีต่างกนั  ระดบั คือ  50:50 60:40 และ 70:30 ของนาํเชือม ดงัแสดงตารางที 2 ขนัตอนการเตรียมนาํเชือม ทีแผนภูมิที 2 และขนัตอนการทาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม ดงัแผนภูมิที 3 โดยวางแผนการสุ่มแบบบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design, RCBD) (สายชล, 2546) และนาํไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นลกัษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ และเนือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดว้ยวิธีการชิมแบบใหค้ะแนนความชอบ 9 ระดบั (9-point hedonic scale) (เพญ็ขวญั, 2549) ค่าความแตกต่างของค่าเฉลียดว้ยวธีิ Duncan’s new multiple range test (DMRT) โดยใชผู้ชิ้มจาํนวน  คน ซึงเป็นอาจารยแ์ละนักศึกษา คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตารางท ี2 ปริมาณความเขม้ขน้ของนาํเชือมต่างกนั 3 ระดบั  วตัถุดิบ ปริมาณ (ร้อยละ) ตาํรับที 1 ตาํรับที  ตาํรับที  นาํสะอาด 50 60 70 นาํตาลทราย 50 40 30            

นาํโหลแกว้พร้อมฝา ลา้งใหส้ะอาด นาํไปลวกดว้ยนาํร้อนทีอุณหภมิู  องศาเซลเซียส  นาน  นาที จากนนัพกับนตะแกรงใหส้ะเด็ดนาํ เรียงมะม่วงหาวมะนาวโห่ใส่โหลแกว้  เติมนาํเชือมลงไป ปิดฝาแช่ตูเ้ยน็  วนั 
 

ผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม 
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                      แผนภูมทิ ี  ขนัตอนการทาํนาํเชือม             

อตัราส่วนนาํตาลทราย ต่อ นาํสะอาด ต่างกนั  ระดบั คือ  50:50 60:40 และ 70:30  โดยมีค่าความหวาน   และ  องศาบริกซ์ตามลาํดบั 
 

ตงัไฟอ่อน  นาที ใหไ้ดอุ้ณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 

ใส่สีผสมอาหารสีแดงสด  กรัม 

ชงัตวงส่วนผสมในการทาํนาํเชือม 

พกัไวใ้หเ้ยน็ 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   579 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

                            แผนภูมทิ ี  ขนัตอนการทาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม  . ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทมีีต่อผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม  ศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม โดยนาํผลิตภณัฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมทีไดรั้บการยอมรับนํามาวางไวบ้นหน้าเคก้และนํามาทดสอบชิมโดยให้คะแนนความชอบแบบ  5 ระดบั (5-point hedonic scale) (เพ็ญขวญั, 2549) (โดยคะแนน 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจ คะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจทีสุด) ทางดา้นประสาทสมัผสั ลกัษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม วางแผนใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบ

คดัเลือกมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีมีลกัษณะดิบห่ามสีชมพแูละขาวประปราย ลา้งนาํใหส้ะอาด 
 

ละลายเกลือ  กรัม กบั นาํสะอาด  กรัม และ ละลายปูนแดง  กรัม กบั นาํสะอาด 500 กรัม พกัเตรียมไว ้  ชวัโมง 

นาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ 500 กรัม แช่ในนาํเกลือทีเตรียมไว ้นาน 24 ชวัโมง จากนนันาํมาลา้งดว้ยนาํสะอาด  2 ครัง แลว้นาํเมลด็ออก จึงแช่นาํปูนใส    ต่อนาน  ชวัโมง ลา้งดว้ยนาํสะอาดอีก 2 ครัง 
 

ผสมอตัราส่วนนาํตาลทราย ต่อ นาํสะอาด  ต่างกนั 3 ระดบั คือ  50:50 60:40 และ 70:30 ใส่สีผสมอาหารสีแดงสด  กรัม ตงัไฟ ให้ไดอุ้ณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  พกัใหเ้ยน็ 30 นาที มีค่าความหวาน   และ  องศาบริกซ์ ตามลาํดบั 
  

นาํโหลแกว้พร้อมฝา ลา้งใหส้ะอาด นาํไปลวกดว้ยนาํร้อนทีอุณหภมิู  องศาเซลเซียส นาน  นาที จากนนัพกับนตะแกรงให้สะเดด็นาํ เรียงมะม่วงหาวมะนาวโห่ใส่โหลแกว้ เติมนาํเชือมลงไป ปิดฝาแช่ตูเ้ยน็  วนั 
 

ผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม 
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ไม่เจาะจง (Accidental sampling) โดยทดสอบกบัผูบ้ริโภค (Consumer test) เป็นจาํนวน 150 คน ซึงเป็นอาจารยแ์ละนกัศึกษาคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร . ศึกษาต้นทุนการผลติมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม  จาํนวนตน้ทุนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมโดยตน้ทุนการผลิต คือ ราคาต่อหน่วยของวตัถุดิบทีใชจ้ริงทงัหมด รวมกบั ตน้ทุนอืนๆ ร้อยละ  ของตน้ทุนจริง รายละเอียดของราคาตน้ทุนต่างๆ คือ ราคาต่อหน่วย (Unit price) ตามราคาทีจ่ายจริงหรือเป็นไปตามใบส่งของ (Invoice) และคิดเป็นตน้ทุนวตัถุดิบทีใช้ เมือรวมตน้ทุนทงัหมดแลว้จะตอ้งเพิมตน้ทุนอืนๆ (Addition cost) ส่วนใหญจ่ะประมาณการเป็นร้อยละ  จากตน้ทุนจริง ผลรวมทงัหมดจะไดค้่าตน้ทุนอาหารต่อ  สูตร  การวเิคราะห์ผล  โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัวิเคราะห์ตามแผน (Randomized complete block design, RCBD) (สายชล, 2546) ทีระดับความเชือมนั 95% เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใช้วิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) และหาค่าเฉลียส่วนเบียงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  ผลวจิัยและวจิารณ์  . การศึกษาตาํรับมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือมให้ได้มาตรฐาน   .  การศึกษาตํารับพืนฐาน ผูชิ้มให้การยอมรับตาํรับพนืฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมตาํรับที  ในดา้นลกัษณะทีปรากฏ ดา้นสี ดา้นรสชาติ และดา้นความชอบโดยรวมโดยมีค่าเฉลีย . ,  . ,  .  และ .  ตามลาํดบั    (ดงัแสดงตารางที 3)เมือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของตาํรับพืนฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม  ตาํรับ ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับตาํรับพืนฐานตาํรับที  ซึงสอดคลอ้งกบัคะแนนการยอมรับจากผูท้ดสอบจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ พบวา่ ดา้นกลิน ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .  จึงเลือกตาํรับที  เนืองจากตาํรับที  มีการแช่นาํเกลือเป็นเวลา  ชวัโมง ซึงคุณสมบติัของเกลือทีช่วยลดค่า aw ของอาหาร เมือค่า aw  ตาํ จะมีแรงดนัออสโมติกสูง มะม่วงหาวมะนาวโห่ จึงมีการออสโมซิสนาํเขา้ไปจนมีผิวตึง (อรพิน, ) รวมถึงการแช่นาํเกลือทาํให้สีของมะม่วงหาวมะนาวโห่ซีดลงทาํใหสี้มีความสมาํเสมอกนัทงัลูก (อรวรรณ, 2543) กลินแอลกอฮอลข์องมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม เกิดจากการหมกัดองโดยเป็นกระบวนการทีเกิดจากจุลินทรียย์อ่ยนาํตาลภายใตส้ภาพทีมีหรือไม่มีอากาศทาํใหเ้กิดแอลกอฮอลขึ์นในอาหาร (จิตธนา และอรอนงค,์ 2544)        
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ตารางท ี  ค่าเฉลียและค่าความแตกต่างตาํรับพืนฐานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม  ตาํรับ 
คุณภาพทางประสาทสมัผสั ค่าเฉลียและความชอบโดยรวม ตาํรับที  ตาํรับที  ตาํรับที  ลกัษณะทีปรากฏ สี กลินns รสชาติ เนือสัมผสั  ความชอบโดยรวม 

6.40b±1.51 6.97a±1.64 6.57ab±1.47 6.49b±1.69 7.11a±1.68 6.74ab±1.82 6.11±1.77 6.57±1.45 6.66±1.47 5.31c±1.77 6.97a±1.31 6.29b±1.44 5.53b±1.71 6.41a±1.48 6.53a±1.40 5.94b±1.60 7.03a±1.35 6.74a±1.30 หมายเหตุ :  1) a, b และ c อกัษรทีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95% 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95%   1.2 การศึกษาความเข้มข้นของนาํเชือมทเีหมาะสมของผลิตภณัฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม   ผูชิ้มให้การยอมรับมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมตาํรับที  ในดา้นลกัษณะทีปรากฏ ดา้นสี ดา้นกลิน และดา้นความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลีย .  .  .  และ .  ตามลาํดบั (ดงัแสดงตารางที 4) ดงันนัเมือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัของปริมาณนาํตาลและนาํสะอาดทีใช้ทาํนําเชือมเขม้ขน้สําหรับทาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมจาํนวน  ตาํรับ ผูท้ดสอบชิมให้การยอมรับมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมตาํรับที    ซึงสอดคลอ้งกบัคะแนนการยอมรับจากผูท้ดสอบจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ พบวา่ ดา้นกลิน ดา้นรสชาติ และดา้นเนือสัมผสั ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .  จึงเลือกอตัราร้อยละ  เนืองจากการใชป้ริมาณนาํตาลร้อยละ  ของปริมาณนาํเชือม ทาํให้นาํเชือมมีความเขม้ขน้มากกวา่ตาํรับอืน เมือนาํเชือมมีความเขม้ขน้สูงขึนทาํใหน้าํเชือมสามารถเคลือบมะม่วงหาวมะนาวโห่ไดดี้ขึนส่งผลให้มีสีแดงเขม้และมนัวาว (ภทัธิรา, 2553) และสารละลายทีมีความเขม้ขน้ของนาํตาลสูง จะทาํให้มีค่า aw ทีตาํ ทาํให้เกิดแรงดนัออสโมติกมากขึนส่งผลให้เกิดการออสโมซิสนาํเชือมเขา้สู่ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่จนมีผิวตึงและสีเขม้ (อรพนิ, 2555) ตารางท ี  ค่าเฉลียคุณภาพทางประสาทสมัผสัของปริมาณนาํตาลและนาํสะอาดทีใชท้าํนาํเชือมเขม้ขน้สาํหรับทาํมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมจาํนวน  ตาํรับ 
คุณภาพทางประสาทสมัผสั ค่าเฉลียและความชอบโดยรวม ร้อยละ 50  ร้อยละ 60  ร้อยละ 70  ลกัษณะทีปรากฏ สี กลินns รสชาติns เนือสัมผสัns  ความชอบโดยรวม 

7.77b±1.02 8.06ab±0.80 8.09a±0.81 7.71b±1.09 8.06a±0.90 8.20a±0.79 7.60±1.13 7.71±1.01 7.77±1.02 7.97±1.11 7.86±1.00 7.89±0.75 7.71±1.07 7.94±0.96 7.77±0.94 7.80b±0.96 8.06ab±0.90 8.11a±0.75 หมายเหตุ :  1) a และ b อกัษรทีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95% 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95%  
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. การศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม ผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมมีค่าสี (ดงัแสดงตารางที 5) คือ ค่า Hue เท่ากบั3.75R ค่า Value เท่ากบั  และค่า Chroma เท่ากบั  จึงทาํใหมี้ลกัษณะทางกายภาพดา้นสีมีสีแดง และพบวา่ผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมมีค่ากรด-ด่างเท่ากบั .8 ตรงกบัค่าทีเหมาะสมของผลไมแ้ช่อิมโดยมีค่า pH ทีเหมาะสมคืออยูใ่นช่วง . - .  ทีเป็นกรดอ่อน (พิมพเ์พญ็, 2556) และค่าความหวาน  องศาบริกซ์ อยูใ่นช่วงค่าความหวานทีเหมาะสมของผลไมแ้ช่อิมทีนาํเชือมตอ้งมีค่าความหวาน -  (อรพนิ, 2555) ตารางท ี  คุณภาพทางกายภาพ (ค่าสี กรด-ด่าง, ความหวาน) มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม  คุณภาพทางกายภาพ ค่าสี  กรด-ด่าง  (pH meter) 
 ความหวาน (°Brix) Hue Value Chroma 

 มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม  3.75R   7  3  3.8  73 หมายเหต ุ: Hue คือค่าเนือสี; Value คือ ค่าความสวา่งของสี; ค่า Chroma คือ ค่าความสดใสของสี 3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทมีีต่อผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม ผูท้ดสอบชิมมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือมให้การยอมรับในดา้นลกัษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉลีย .  .  .  .  .  และ .  ตามลาํดับ (ดังแสดงตารางที 6 )และพบว่า              ผูท้ดสอบชิมส่วนใหญ่ใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ไม่แน่ใจ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ ไม่ยอมรับ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั เนืองจากผูชิ้มมีพฤติกรรมการบริโภคทีไม่ชืนชอบผลิตภณัฑแ์ช่อิม ตารางท ี  ผลการทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภคทีมีตอ่ผลิตภณัฑม์ะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม   คุณภาพทางประสาทสมัผสั        คะแนนความชอบ      ลกัษณะทีปรากฏ       4.28±0.90              สี       4.00±1.02            กลิน       3.88±0.96           รสชาติ       3.80±1.07          เนือสัมผสั       3.67±1.13      ความชอบโดยรวม       3.93±1.00 
ขอ้มูลการยอมรับในภาพรวม จาํนวน (คน) ร้อยละ 
   ยอมรับ 118 78.67    ไม่แน่ใจ      29 19.33 ไม่ยอมรับ 3   2.00 
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4. การศึกษาต้นทุนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม  ตน้ทุนวตัถุดิบ :    มะม่วงหาวมะนาวโห่ 500 x 150 = 75 บาท                 นาํตาล 350 x 23= .  บาท              1,000                         1,000                 สีผสมอาหารสีแดงสด  x 20 = .  บาท                    เกลือ 90 x 23 = .  บาท                                   28                      1,000                                   นาํเนสเล่  650 x 16 = 6.93 บาท       โหลแกว้ = .  บาท                     1,500                 รวม = 75 + 8.05 +1.17 + 0.71 +6.93 + 11.50 = 103.36  ค่าใชจ่้ายการผลิต : ค่าตน้ทุนอืนๆ ( ร้อยละ 5 ของตน้ทุน ) 103.36 x 5 = 5.17               100  ตน้ทุนการผลิต = 103.36 + 5.17 = 108.53   สรุผลการวจิัย  การศึกษาตาํรับพนืฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนาํเชือม พบวา่ ตาํรับที  ซึงมีอตัราส่วนนาํตาลต่อนาํสะอาดทีร้อยละ  ต่อ  ของปริมาณนาํเชือม เป็นตาํรับทีไดรั้บการยอมรับสูงทีสุด เนืองจากการใชป้ริมาณนาํตาลร้อยละ  ของปริมาณนาํเชือม ทาํใหน้าํเชือมมีความเขม้ขน้มากกวา่ตาํรับอืน เมือนาํเชือมมีความเขม้ขน้สูงขึนทาํใหน้าํเชือมสามารถเคลือบมะม่วงหาวมะนาวโห่ไดดี้ขึนส่งผลใหมี้สีแดงเขม้และมนัวาว (ภทัธิรา, 2553) และสารละลายทีมีความเขม้ขน้ของนาํตาลสูง จะทาํให้มีค่า aw ทีตาํ ทาํให้เกิดแรงดนัออสโมติกมากขึนส่งผลให้เกิดการออสโมซิสนาํเชือมเขา้สู่ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่จนมีผิวตึงและสีเขม้ (อรพนิ, 2555) การวเิคราะห์กายภาพ พบวา่ ปริมาณค่ากรด-ด่าง อยูที่ .  และค่าความหวาน  องศาบริกซ์ ผลการศึกษา พบวา่ ดา้นลกัษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉลีย .  .  .  .  .  และ .  ตามลาํดบั ผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ร้อยละ .  และมีตน้ทุนการผลิต .  บาท ข้อเสนอแนะ  . ควรปรับปรุงเรืองกลินแอลกอฮอลข์องผลิตภณัฑใ์หมี้กลินนอ้ยลง   . ควรปรับปรุงรสชาติใหมี้ความหวานมากขึน      . ควรมีสีสันหลากหลายมากกวา่นี   กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์สถานที อุปกรณ์ และเครืองมือทีใช้ในการวิจยั  ขอบคุณกลุ่มตวัอย่างทุกท่านทีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสละเวลาในการทดสอบเป็นอยา่งดี     
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เอกสารอ้างองิ จิตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค ์นยัวกิลุ.  .  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ : กรุงเทพฯ. ไซส์กูเกิล.  ม.ป.ป.  ผลไม้แช่อิม.  (ระบบออนไลน์)  เขา้ถึงไดจ้าก : https://sites.google.com/site/63processed fruits2556             (  ธนัวาคม ). เพญ็ขวญั ชมปรีชา.  .  เอกสารประกอบการสอนการประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสั ภาควชิาพฒันาผลิตภณัฑ ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร วทิยาเขตบางเขน มหาวทิยาลยัมหิดล. พิมพ์เพ็ญ  พรเฉลิมพงศ์.  .  กรดซิตริก.  (ระบบออนไลน์)  เขา้ถึงได้จาก : http://www.foodnetwork solution.com                (  ธนัวาคม ). แพรวพรรณ แพรพไิล.  .  การแปรรูปผกัและผลไม้ไว้กินนาน.  แพรธรรม : กรุงเทพฯ. ฟู้ดทราเวล.  .  มะม่วงแช่อิม.  (ระบบออนไลน์)  เขา้ถึงไดจ้าก : http://www.foodtravel.tv/ recipe. aspx?viewid=4107   (  ธนัวาคม ) ภัทธิรา เลิศปฤงคพ.  .  นําตาล.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ :  กรุงเทพฯ. เมดไทย.  .  มะม่วงหาวมะนาวโห่.  (ระบบออนไลน)์  เขา้ถึงไดจ้าก : https://medthai.com/ (  พฤศจิกายน ) สายชล สินสมบูรณ์ทอง.  .  สถิตกิารวางแผนการทดลองการเกษตร.  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้  คุณทหารลาดกระบงั : กรุงเทพฯ. อรพิน ชยัประสพ.  .  การถนอมอาหาร.  พิมพค์รังที .  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง : กรุงเทพฯ. อรวรรณ ชินตระกลู.  2543.  เกลือกับอตุสาหกรรมอาหาร.  จาร์พา.  (3) 157-167. อะลางชิตี.  .  ผลไม้แช่อมิ.  (ระบบออนไลน)์  เขา้ถึงไดจ้าก : www.alangcity.blogspot.com (  ธนัวาคม )                 
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 การพฒันาพาสต้าเส้นสดจากแป้งข้าวกล้องสินเหล็กเสริมก้านเห็ดหอมแห้ง Development of Fresh Pasta from Sinlek Brown Rice Flour  Supplemented with Dr ied Shiitake Mushroom Stalk  วรลกัษณ์  ป้อมนอ้ย * สุธิดา   กิจจาวรเสถียร  และวรธร   ป้อมเยน็   Woralak  Pomnoi1* Suthida  Kitjaworasatien1   and Vorathon  Pomyen1  บทคัดย่อ   งานวิจัยนีมีว ัตถุประสงค์เพือพัฒนาพาสต้าเส้นสดจากแป้งข้าวกล้องสินเหล็กและก้านเห็ดหอมแห้ง                               จากการคดัเลือกสูตรพนืฐานของพาสตา้เสน้สดจาํนวน 3 สูตร โดยใชแ้ป้งสาลีต่างชนิดกนัไดแ้ก่ สูตรที 1 แป้งสาลี   สูตรที 2 แป้งสาลีเซโมลิน่า และสูตรที 3 แป้งสาลีผสมแป้งสาลีเซโมลิน่า เมือนาํไปทดสอบทางประสาทสัมผสัพบวา่ สูตรที 2 ทีใช้แป้งสาลีเซโมลิน่าไดรั้บการยอมรับสูงทีสุด (p<0.05) จึงเลือกสูตรนีมาศึกษาการทดแทนแป้งสาลีเซโมลิน่าบางส่วนดว้ยแป้งขา้วกลอ้งสินเหลก็ทีระดบัร้อยละ 10 20 และ 30 โดยนาํหนกั พบวา่เมือปริมาณแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กเพมิขึน ค่าสีแดง (a*) เพิมขึน แต่ค่าความสวา่ง (L*) และค่าสีเหลือง (b*) ลดลง ซึงสอดคลอ้งกบัผลทางประสาทสมัผสัทีพบวา่เมือปริมาณแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กเพิมมากขึนคะแนนความชอบด้านลกัษณะปรากฎ สี  กลินรส รสชาติ เนือสัมผสั  และความชอบโดยรวมลดลง  (p<0.05) พาสตา้ทีทดแทนดว้ยแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กทีระดบัร้อยละ 20 ไดรั้บคะแนนความชอบโดยรวมไม่แตกต่างจากสูตรพืนฐาน (p>0.05) จึงเลือกสูตรนีมาศึกษาต่อในการเสริมกา้นเห็ดหอมแหง้ทีต่างกนั  3 ระดบั คือร้อยละ 10 20 และ 30 โดยนาํหนกั พบวา่เมือปริมาณกา้นเห็ดหอมแหง้เพมิมากขึนค่าความสวา่ง (L*) ลดลงผลทางประสาทสมัผสัพบวา่ปริมาณก้านเห็ดหอมแห้งทีระดับร้อยละ  ได้รับคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฎ สี กลินรส รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวมสูงสุดไม่แตกต่างจากสูตรทีไม่ใส่กา้นเห็ดหอม (p>0.05)     คาํสําคญั:  พาสตา้  แป้งสาลีเซโมลิน่า  แป้งขา้วกลอ้งสินเหลก็  กา้นเห็ดหอมแหง้            
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ABSTRACT   The objective of this research was to develop fresh pasta from Sinlek brown rice flour and dried shiitake mushroom stalk. The basic formula of fresh pasta was selected by varying three types of flour (wheat flour, semolina flour and wheat flour mixed with semolina flour). The result of sensory score was found that fresh pasta with semolina flour was the highest score for overall acceptability (p<0.05). Therefore, it was selected as the basic formula to study the substitution of semolina flour with Sinlek brown rice flour. Semolina flour was substituted with Sinlek brown rice flour at 10, 20 and 30% by weight. The results showed that the redness value (a*) increased, while the lightness (L*) and yellowness values (b*) decreased with increasing Sinlek brown rice flour. Consistent with the sensory scores, the appearance, color, taste, texture and overall acceptability were decreased with increasing Sinlek brown rice flour (p<0.05). However, the overall acceptability score of fresh pasta with 20% Sinlek brown rice flour was not significantly different from basic formula (p>0.05). Therefore, fresh pasta containing 20% Sinlek brown rice flour was selected to study the supplementation of dried shiitake mushroom stalk. Dried shiitake mushroom stalk was supplemented in fresh pasta at 10, 20 and 30% by weight. The results showed that the lightness (L*) decreased with increasing dried shiitake mushroom stalk (p<0.05). The sensory scores, the appearance, color, flavor, taste, texture and overall acceptability of fresh pasta with dried shiitake mushroom stalk were not significantly different from fresh pasta without dried shiitake mushroom stalk (p>0.05).   Keywords: pasta, semolina flour, Sinlek brown rice flour, dried shiitake mushroom stalk               สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 168 ถนนศรีอยธุยา  แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ  1 Department of Foods and Nutrition, Faculty of Home Economics, Rajamangala University of Technology Pra Nakhon, Si Ayutthaya Road, Vachira, Dusit, Bangkok 10300, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : woralak.pom@gmail.com Tel:086-343-6476
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บทนํา เนืองจากวถีิชีวิตทีเร่งรีบและการการไดรั้บวฒันธรรมการบริโภคจากตะวนัตกเพมิมากขึน จึงทาํใหปั้จจุบนัคนไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคทีไม่เหมาะสม ทีผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือรัง ซึงเป็นสาเหตุหนึงของการเสียชีวติเป็นอนัดบัตน้ๆของคนไทย ยงัส่งผลให้คนไทยเกิดโรคไม่ติดต่อเรือรังไดเ้ช่นกนั พาสตา้เป็นผลิตภณัฑอ์าหารทีนิยมบริโภคเป็นอาหารหลกัในแถบเมติเตอร์เรเนียนของอิตาลี และประเทศในแถบยโุรป และความนิยมนีก็ไดแ้พร่หลายมายงัประเทศไทยดว้ยเช่นกนั ซึงส่วนประกอบหลกัของพาสตา้จะประกอบดว้ยแป้งสาลี ไข่ นาํมนัมะกอก และนาํเท่านนั จึงทาํให้พาสตา้มีคาร์โบไฮเดรตสูง และใยอาหารตาํ เมือรับประทานในปริมาณทีมากเกินไป จะส่งผลต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคได ้ปัจจุบนัจึงมีการนําเอาพาสต้ามาพฒันาเพือเพิมคุณค่าทางโภชนาการ โดยใช้ธัญชาติต่างๆทังถวัแดง (จิรนาถและสุภักษร, 2552)                    ขา้วฟ่าง (Benhur et al., 2015) รวมไปถึงใชแ้ป้งขา้ว (Silva et al., 2016; หทัยชนกและคณะ, 2561) ซึงเป็นพืชเศรษฐกิจทีสาํคญัของไทย นอกจากขา้วจะเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยแลว้ คนไทยยงับริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั แต่จากขอ้มูลการบริโภคขา้วของคนไทยนนัพบวา่ในอนาคตแนวโน้มการบริโภคขา้วจะลดลงตามการพฒันาของสังคมเมือง ทีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเริมห่วงเรืองสุขภาพ และกงัวลถึงการรับประทานอาหารจาํพวกขา้วซึงมีคาร์โบไฮเดรตสูง (อนันต์, 2559) ผูบ้ริโภคจึงเลือกบริโภคขา้วทีมีคุณภาพและไดรั้บประโยชน์มากขึน ดงันนัการพฒันาขา้วไทยจึงช่วยเพมิคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าของขา้ว ทาํใหล้ดการเกิดโรคเรือรังและสามารถนาํขา้วไทยไปสู่ตลาดอาหารเชิงบาํบดัในอนาคตได ้ขา้วกลอ้งสินเหลก็เป็นหนึงในพนัธ์ุขา้วทีไดรั้บการพฒันามาเพอืตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นสุขภาพของคนไทย โดยขา้วกลอ้งสินเหล็กนนัเป็นขา้วทีมาจากการผสมขา้มสายพนัธ์ุระหว่างขา้วเจา้หอมนิลและขา้วขาวดอกมะลิ 105 ทาํให้ไดข้า้วทีมีธาตุเหล็กสูงทีสามารถดูดซึมและนาํไปใชใ้นร่างกายไดดี้ (ริญและนิรภยั, 2554) มีค่าดชันีนาํตาลปานกลาง (GI = 58) ช่วยควบคุมระดบัคอเลสเตอรอลและนาํตาลในเลือด จึงจดัเป็นขา้วตา้นเบาหวาน (อภิชาติและรัชนี, 2551) เหมาะสาํหรับนาํมาบริโภคเป็นประจาํ หรือใชใ้นผลิตภณัฑอ์าหารเพอืสุขภาพ  เห็ดหอมเป็นเห็ดทีนิยมรับประทานกนัอยา่งแพร่หลาย รวมทงัเป็นแหล่งของสารอาหารทีสาํคญัคือวติามินบี 2 บี 5 และบี 6  รวมไปถึงยงัเป็นแหล่งของพฤษเคมีทีสําคญัอีกหลายชนิด มีสารตา้นอนุมูลอิสระสูง มีฤทธิทางเภสัชวิทยาหลายอย่าง จึงทาํให้เห็ดหอมไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหนึงในเห็ดทางการแพทย ์(ศัลยา, 2554; ธีรดาและคณะ, 2559) นอกจากนีเห็ดหอมยงัมีสารใหร้สชาติทีรู้จกักนัในชือทีเรียกวา่ อูมามิ (Umami) หรือรสอร่อย ซึงอยูใ่นรสชาติพนืฐาน คือ เปรียว หวาน เค็ม และขม เมือบริโภคอาหารทีมีสารอูมามิเขา้ไปจะใหค้วามรู้สึกคลา้ยคลึงกบัผงชูรส (Fuke and Shimizu, 1993) โดยส่วนใหญ่แลว้เห็ดหอมส่วนทีมกันํามาประกอบอาหารคือเห็ดหอมส่วนดอก ในขณะทีส่วนของก้านเห็ดมกัถูกนาํไปทิง แต่เนืองมาจากก้านเห็ดก็ยงัคงมีสารตา้นอนุมูลอิสระและสารอาหารใกลเ้คียงกับส่วนของดอกเห็ด จึงทาํให้ปัจจุบันก้านเห็ดหอมถูกนาํไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑอ์าหารเพมิมากขึน และเพอืทีจะเพิมคุณค่าทางโภชนาการในพาสตา้เส้นสด งานวจิยันีจึงมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาผลศึกษาผลทางประสาทสัมผสัและค่าสีของการทดแทนแป้งขา้วสาลีดว้ยแป้งขา้วกลอ้งสินเหลก็และเสริมดว้ยกา้นเห็ดหอมแหง้ในปริมาณทีผูบ้ริโภคใหก้ารยอมรับ เพอืทีจะสนบัสนุนการใชข้า้วไทย ลดการเหลือทิงของวตัถุดิบ และช่วยเพมิคุณค่าทางโภชนาการใหแ้ก่พาสตา้เส้นสด     
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วธิีดําเนินการวจิัย . การเตรียมแป้งข้าวสินเหล็ก นาํขา้วกลอ้งสินเหล็กมาบดละเอียด โดยใชเ้ครืองบดความละเอียดสูง แลว้นาํมาร่อนผ่านตะแกรงขนาด   80 เมช อบไล่ความชืนดว้ยเตาอบลมร้อน ทีอุณหภูมิ 55°C นาน 20 นาที (Wonglao et al., 2013) ทิงให้เยน็ทีอุณหภูมิห้อง บรรจุในถุงพลาสติกลามิเนตดว้ยอลูมิเนียมฟอยด์ ถุงละ 500 กรัม เก็บรักษาทีอุณหภมิูหอ้ง . ศึกษาสูตรต้นแบบของการผลิตพาสต้าเส้นสด คดัเลือกสูตรพืนฐานของพาสตา้เส้นสดซึงมีส่วนประกอบหลกัคือแป้ง ไข่ไก่ เกลือ และนาํสะอาดในอตัราส่วนทีเท่ากันทุกสูตรซึงดัดแปลงจากสูตรของสุธิดา, 2560 โดยแปรชนิดของแป้งสาลีออกเป็น 3 ชนิด คือ สูตรที 1 แป้งสาลีเอนกประสงค์ สูตรที 2 แป้งสาลีเซโมลิน่า และสูตรที 3 แป้งสาลีเอนกประสงค์ผสมแป้งสาลีเซโมลิน่าในอตัราส่วน 1:1 (ตารางท ี1) จากนนันาํส่วนผสมทงัหมดมาผสมใหเ้ขา้กนั นวดจนขึนโด แลว้นาํมารีดดว้ยเครืองรีด จน แผน่แป้งมีความหนา 0.05 มิลลิเมตร ตดัเป็นเส้นกวา้ง 0.48 มิลลิเมตร ยาว 30 เซนติเมตร นาํเส้นพาสตา้ทีไดไ้ปตม้ในนาํเดือดเป็นเวลา 5 นาที หยดุความร้อนดว้ยนาํเยน็ จากนนันาํไปประเมินผลทางประสาทสัมผสัโดยใชแ้บบทดสอบ 9-point hedonic scale เพือประเมินดา้นความชอบโดยรวม ใชผู้ท้ดสอบกึงฝึกฝนจาํนวน 30 คน ตารางท ี1 สูตรตน้แบบของพาสตา้เสน้สด 

. ศึกษาปริมาณทเีหมาะสมของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องสินเหล็กในพาสต้าเส้นสด เตรียมพาสต้าเส้นสดโดยใช้แป้งข้าวกล้องสินเหล็กทดแทนแป้งสาลีที 3 ระดับคือ ร้อยละ 10, 20 และ 30                     โดยนําหนัก เปรียบเทียบกับสูตรต้นแบบ จากนันนําไปวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพคือค่าสี CIE (L*, a* และ b*)                    ดว้ยเครือง Spectrophotometer วดัทงัหมด 3 ซาํ จากนนัประเมินผลทางประสาทสัมผสัโดยใชแ้บบทดสอบ 9-point hedonic scale เพือประเมินดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลินรส เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม ใชผู้ท้ดสอบกึงฝึกฝนจาํนวน 30 คน นาํสูตรทีดีทีสุดไปศึกษาผลของการเสริมกา้นเห็ดหอมแหง้ในพาสตา้แป้งขา้วกลอ้งสินเหลก็ . ศึกษาปริมาณทเีหมาะสมของการเสริมก้านเห็ดหอมแห้งในพาสต้าข้าวกล้องสินเหลก็ นาํพาสตา้ขา้วกลอ้งสินเหล็กสูตรทีไดรั้บการคดัเลือกมาเสริมดว้ยกา้นเห็ดหอมทีปริมาณ 3 ระดบัคือ ร้อยละ 10, 20 และ 30 ของนําหนักแป้ง จากนันนําไปวิ เคราะห์ คุณภาพทางกายภาพคือค่าสี  CIE (L*, a* และ b*) ด้วยเครือง Spectrophotometer วดัทงัหมด 3 ซาํ จากนนัประเมินผลทางประสาทสัมผสัโดยใชแ้บบทดสอบ 9-point hedonic scale เพือประเมินดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลินรส เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม ใชผู้ท้ดสอบกึงฝึกฝนจาํนวน 30 คน    

ส่วนประกอบ (ร้อยละ) สูตรที  สูตรที  สูตรที  แป้งสาลี 55.40 - 27.70 แป้งเซโมลิน่า  - 55.40 27.70 ไข่ไก่ทงัฟอง 33.24 33.24 33.24 ไข่แดงไข่ไก่  4.99 4.99 4.99 นาํมนัมะกอก  4.15 4.15 4.15 เกลือ  2.22 2.22 2.22 
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. สถิตทิใีช้ในการวางแผนการทดลองและวเิคราะห์ผล วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) สําหรับการวิเคราะห์ค่าสี และ Randomized Completed Block Design (RCBD) สําหรับการประเมินผลทางประสาทสัมผสั นําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียดว้ยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test  ผลและวจิารณ์ผล จากการศึกษาสูตรตน้แบบของพาสตา้เส้นสดพบวา่สูตรที  ทีใชแ้ป้งสาลีเซโมลิน่าเพียงอยา่งเดียวไดรั้บคะแนนความชอบโดยรวมจากผูบ้ริโภคมากทีสุด (p<0.05) โดยมีความชอบโดยรวมอยูใ่นระดบั  ซึงอยูใ่นระดบัชอบมาก เมือเทียบกบัสูตรทีมีแป้งสาลีเอนกประสงค ์(ตารางที 2) เนืองมาจากแป้งสาลีเซโมลิน่าซึงเป็นแป้งทีไดจ้ากขา้วสาลีดูรัมมีปริมาณโปรตีนกลูเตนสูงเมือเทียบกบัแป้งสาลีชนิดอืน เมือทาํใหเ้ป็นโดจึงมีความเหนียว แต่ไม่ยืดง่ายเหมือนแป้งชนิดอืน จึงทาํให้ไดเ้ส้นพาสตา้ทีเหนียวนุ่ม แต่ไม่ขาดง่าย นอกจากนีแป้งเซโมลิน่ายงัมีปริมาณแคโรทีนอยด์ในปริมาณสูง จึงทาํใหผ้ลิตภณัฑ์มีสีเหลืองสวยมากกวา่ใชแ้ป้งสาลีเอนกประสงค ์(ปิยมาศ, 2546) ตารางท ี2 คะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัของพาสตา้เสน้สดสูตรตน้แบบ คุณลกัษณะ สูตรที 1 (แป้งสาลีเอนกประสงค)์ สูตรที 2 (แป้งสาลีเซโมลิน่า) สูตรที 3 (แป้งสาลีเอนกประสงค์ผสมแป้งสาลีเซโมลิน่า) ความชอบโดยรวม 7.20±0.76c 8.47±0.51a 7.53±0.51b หมายเหต ุตวัอกัษรทีแตกต่างกนัในแนวนอนมีค่าเฉลียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p0.05) ผลของการนําพาสต้าเส้นสดสูตรตน้แบบไปทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กในด้านค่าสีพบว่า             เมือปริมาณแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กเพิมมากขึน มีผลทาํให้ค่าความสว่าง (L*) และค่าสีเหลือง (b*) ลดลง แต่ค่าสีแดง (a*) เพิมขึน (p<0.05) เมือเทียบกบัสูตรตน้แบบทีไม่มีแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็ก (ตารางที 3) ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรธรและคณะ,  ทีศึกษาการใชแ้ป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กในขนมกลีบลาํดวน พบวา่เมือปริมาณแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กเพิมมากขึน ค่าความสวา่งจะมีแนวโนม้ลดลง โดยค่าความสว่างทีลดลงเป็นผลเนืองมาจากแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กมีสีทีเขม้กวา่แป้งสาลี นอกจากนีแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กยงัมีปริมาณใยอาหารสูงกว่าแป้งสาลีเซโมลิน่า ซึงปริมาณใยอาหารทีเพิมขึนนนัจะส่งผลสําคญัทีทาํให้ผลิตภณัฑ์ทีได้มีสีทีคลาํลง (Wanyo et al., ) นอกจากนี    ใยอาหารยงัมีผลต่อการประเมินทางประสาทสัมผสั ยิงผลิตภัณฑ์มีใยอาหารสูงคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัจะยิงลดลง (Aravind et al., 2012)                 ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในครังนีทีพบวา่เมือปริมาณแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กเพิมมากขึนคะแนนความชอบในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลินรส เนือสัมผสั (ความเหนียวนุ่ม) และความชอบโดยรวมมีแนวโนม้ลดลง (p<0.05) (ตารางท ี ) โดยพาสตา้ทีทดแทนดว้ยแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กทีระดบัร้อยละ 10 และ 20 มีคะแนนความชอบดา้นสี กลินรส และความชอบโดยรวมไม่แตกต่างกับสูตรตน้แบบ (p>0.05) โดยคะแนนความชอบด้านเนือสัมผสั (ความเหนียวนุ่ม) ทีระดับร้อยละ 20 และ 30                 มีแนวโนม้ลดลงเนืองจากพาสตา้สูตรตน้แบบทาํมาจากแป้งสาลีเซโมลิน่าทีมีกลูเตนสูง ซึงเกิดจากไกลอะดินและกลูเตนินในปริมาณใกลเ้คียงกนั เมือมีการรวมตวักนัจะไดก้อ้นแป้งทีมีลกัษณะทีดี มีโครงสร้างแข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง และมีความเหนียวนุ่ม แต่เมือทดแทนแป้งสาลีเซโมลิน่าดว้ยแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กในพาสตา้แลว้ ทาํให้ปริมาณกลูเตนทีอยูใ่นแป้งสาลีลดลง    จึงส่งผลต่อเนือสัมผสัของพาสตา้ ความเหนียวนุ่มลดลง คะแนนความชอบดา้นเนือสัมผสัจึงลดลง (จิรนาถ
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และสุภกัษร, 2552) แต่อยา่งไรก็ตามแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กทีร้อยละ 20 เป็นปริมาณสูงสุดทีสามารถใชท้ดแทนแป้งสาลีเซโมลิน่าในพาสตา้เสน้สดได ้ ตารางท ี3 ค่าสีของเสน้พาสตา้สดทดแทนดว้ยแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็ก 
ค่าสี ปริมาณขา้วกลอ้งสินเหล็ก (ร้อยละ) 0  10 20 30 L* 69.25±0.16a 64.58±0.17b 63.40±0.33c 62.38±0.14d a* 6.53±0.15c 7.03±0.16b 7.38±0.10a 7.61±0.15a b* 25.58±0.36a 23.72±0.34b 20.44±0.59c 19.40±0.20d หมายเหต ุตวัอกัษรทีแตกต่างกนัในแนวนอนมีค่าเฉลียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p0.05) ตารางท ี4 คะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัของเสน้พาสตา้สดทดแทนดว้ยแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็ก 
คุณลกัษณะ ปริมาณแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็ก (ร้อยละ)  (สูตรตน้แบบ) 10 20 30 ลกัษณะทีปรากฏ 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 กลินรส 7.93±0.69a 7.83±0.91a 7.87±0.73a 6.47±0.73b เนือสัมผสั 7.93±0.69a 7.80±0.41ab 7.63±0.49b 6.40±0.50c ความชอบโดยรวม 7.57±0.86a 7.50±0.82a 7.47±0.68a 6.57±0.68b หมายเหต ุตวัอกัษรทีแตกต่างกนัในแนวนอนมีค่าเฉลียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p0.05) เมือไดพ้าสตา้เส้นสดทีทดแทนดว้ยขา้วกลอ้งสินเหลก็ทีระดบัร้อยละ  แลว้เสริมดว้ยกา้นเห็ดหอมแหง้ พบวา่เมือปริมาณกา้นเห็ดหอมแห้งเพิมขึนค่าความสว่าง (L*) และค่าสีเหลือง (b*) ลดลง ในขณะทีค่าสีแดง (a*) เพิมขึน (p<0.05)   เมือเทียบกบัสูตรทีไม่ใส่กา้นเห็ดหอมแห้ง (ตารางที 5) ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Reis Correia et al., 2017 ทีศึกษาการใชผ้งเห็ดหอมในพาสตา้เส้นสดทีพบวา่เมือปริมาณเห็ดหอมเพิมขึนส่งผลให้ค่าความสวา่ง (L*) และค่าสีเหลือง (b*) ลดลง ในขณะทีค่าสีแดง (a*) เพิมขึน สาํหรับผลทางประสาทสัมผสัพบวา่ปริมาณ       กา้นเห็ดหอมแหง้ทีปริมาณร้อยละ 20 ไดรั้บคะแนนความชอบดา้นลกัษณะทีปรากฏ สี กลินรส เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างจากพาสตา้ขา้วกลอ้งสินเหลก็สูตรทีไม่ไดใ้ส่กา้นเห็ดหอม (p>0.05) และเมือเพมิปริมาณกา้นเห็ดหอมแหง้เป็นร้อยละ 30 พบวา่คะแนนความชอบในด้านประสาทสัมผสัลดลงในทุกดา้น (p<0.05) (ตารางที 6) โดยปริมาณของก้านเห็ดหอมทีเพิมขึน จะส่งผลทาํให้ความเหนียวนุ่มของเส้นพาสตา้ลดลง จึงทาํใหค้ะแนนความชอบดา้นเนือสัมผสัลดลง (Reis Correia et al., 2017) ตารางท ี5 ค่าสีของเสน้พาสตา้สดแป้งขา้วกลอ้งสินเหลก็เสริมกา้นเห็ดหอมแห้ง 
ค่าสี ปริมาณกา้นเห็ดหอมแหง้ (ร้อยละ) 0  10 20 30 L* 63.73±0.15a 60.24±0.07b 59.69±0.11c 57.31±0.12d a* 6.71±0.23c 7.17±0.13b 7.37±0.17ab 7.69±0.14a b* 20.14±0.05a 18.14±0.05b 16.69±0.53c 16.38±0.28c หมายเหต ุตวัอกัษรทีแตกต่างกนัในแนวนอนมีค่าเฉลียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p0.05)  
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ตารางท ี6 คะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัของเสน้พาสตา้สดแป้งขา้วกลอ้งสินเหลก็เสริมกา้นเห็ดหอมแห้ง คุณลกัษณะ ปริมาณกา้นเห็ดหอมแหง้ (ร้อยละ) 0  10 20 30 ลกัษณะทีปรากฏ 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 กลินรส 7.33±0.48a 7.40±0.50a 7.47±0.51a 6.77±0.73b เนือสัมผสั 7.37±0.72a 7.13±0.57a 7.17±0.75a 6.07±0.69b ความชอบโดยรวม 7.53±0.57a 7.40±0.86a 7.37±0.61a 6.40±0.50b หมายเหต ุตวัอกัษรทีแตกต่างกนัในแนวนอนมีค่าเฉลียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p0.05)  สรุปผลการวจิัย  ชนิดของแป้งสาลีทีเหมาะสมสาํหรับนาํมาทาํพาสตา้คือแป้งสาลีเซโมลิน่า โดยเมือนาํไปทดแทนบางส่วนดว้ยแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กพบวา่ปริมาณทีเหมาะสมอยูที่ปริมาณร้อยละ 20 เนืองจากไดรั้บคะแนนความชอบทางประสาทสัมผสัไม่แตกต่างจากสูตรตน้แบบ และเมือนาํไปศึกษาปริมาณการเสริมด้วยกา้นเห็ดหอมแห้งพบว่าปริมาณก้านเห็ดหอมแห้งทีเหมาะสมอยูที่ปริมาณร้อยละ 20 ซึงไดรั้บคะแนนความชอบทางประสาทสัมผสัไม่แตกต่างจากพาสตา้ขา้วกลอ้งสินเหล็กสูตรทีไม่ไดเ้สริมกา้นเห็ดหอม   กิตติกรรมประกาศ โครงงานวิจยัเรืองการพฒันาพาสตา้เส้นสดจากแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กและกา้นเห็ดหอมแหง้สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี คณะผูว้ิจัยขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทีเอือเฟือสถานทีและอุปกรณ์ในการวจิยั  เอกสารอ้างองิ จิรนาถ ทิพยรั์กษา และ สุภกัษร นุดวงแกว้. 2552. พาสตา้เสริมเส้นใยจากแป้งถวัแดงหลวง. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวทิยาลัยสยาม 4(1): 16-22. ธีรดา อินทรสุข, สราลี ศรัทธาพงษส์กุล, วริษฎา ศิลาอ่อน, ไพจิตร ศรีธนานุวฒัน์, ตนัติมา กาํลงั และ อุษณา พวัเพิมพูลศิริ. 2559. การพฒันาสูตรตาํรับเห็ดอดัเมด็จากเห็ดหอม เห็ดนางรม และเห็ดนางฟ้า. วารสารเภสัชศาสตร์อสีาน 11: 14-24. ปิยมาศ มหาบุญญานนท.์ 2546. คุณลกัษณะทางกายภาพและโครงสร้างภายในของพาสตาขา้วเจา้ทีไดจ้ากการอดัพองโดยใช้ขา้วพนัธุ์ต่าง ๆ. วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. ริญ เจริญศิริ และ นิรภยั สายธิไชย. 2554. สถาบนัโภชนาการร่วมมือกบัม.เกษตรศาสตร์ พฒันาพนัธุ์ขา้วป้องกนัโรค. มหิดลสาร 6: 22-23.  วรธร ป้อมเยน็, วรางคณา ศรีจาํนงค,์ ฉัตรภา หตัถโกศล และ พร้อมลกัษณ์ สมบูรณ์ปัญญากลุ. 2558. ผลของการทดแทนแป้งสาลีดว้ยแป้งขา้วกลอ้งสินเหล็กและแป้งรําขา้วต่อคุณภาพของขนมกลีบลาํดวน. วารสารวทิยาศาสตร์เกษตร 46(3): 589-592. 
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ศลัยา คงสมบูรณ์เวช. 2554. เห็ดทางการแพทยก์บัสุขภาพ. วารสารอาหาร 41(4): 361-366. สุธิดา กิจจาวรเสถียร. 2560. พาสตา้. เอกสารประกอบการสอนวิชาอาหารยุโรป. 48. สาขาอาหารและโภชนาการ.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร.  หทยัชนก ศรีประไพ, ฉตัรชนก บุญไชย และ ยศสินี หวัดง. . การพฒันาผลิตภณัฑพ์าสตา้สดจากแป้งขา้วกลอ้ง. วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี7(1): 58-69. อนันต์ สุวรรณรัตน์. 2559. คนไทยกินข้าวน้อยลง-‘บิกฉัตร’บี  กรมเร่งจัดทําแผนข้าว ตังเป้า  ปีราคาจะดีขึน. มติชนออนไลน์. แหล่งทีมา: https://www.matichon.co.th/economy/news_347479, 25 เมษายน 2561. อภิชาติ วรรณวจิิตร และ รัชนี คงคาฉุยฉาย. 2551. โครงการบูรณาการเทคโนโลยชีีวภาพในการสร้างพนัธุ์ ขา้วเพือเพมิมูลค่าและคุณค่าสูง. ทาํเนียบผลการวจิัย เล่มท ี16 ประจาํปี 2551. สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 37-40. Aravind, N., Sissons, M., Egan, N. and Fellows, C. 2012. Effect of insoluble dietary fibre addition on technological, sensory, and structural properties of durum wheat spaghetti. Food Chemistry 130: 299-309. Benhur, D.R., Bhargavi, G. and Kalpana, K. 2015.  Development and standardization of sorghum pasta using extrusion technology. Journal of Food Science and Technology 52(10): 6828–6833. Fuke, S. and Shimizu, T. 1993. Sensory and preference aspects of umami. Trends in Food Science & Technology 4(8): 246-251. Reis Correia, P.M. dos, Esteves, S.A. and Guinél, R.P. 2017. Effect of mushroom powder in fresh pasta development. FoodBalt: 134-139. Silva, E.M.M.DA., Ascheri, J.L.R. and Ascheri D.P.R. 2016. Quality assessment of gluten-free pasta prepared with a brown rice and corn meal blend via thermoplastic extrusion. Food Science and Technology 68: 698-706. Wanyo, P., Chomnawang, C. and Siriamornpun, S. 2009. Substitution of wheat flour with rice flour and rice bran in flake products: effects on chemical, physical and antioxidant properties. World Applied Sciences Journal                   7(1): 49-56. Wonglao, K., Srichamnong, W., Hudthagosol, C., Suttisansanee, U. and Somboonpanyakul, P.  2013. Effect of particle size of Sinlek brown rice flour as a partially substituent of wheat flour on biscuits quality. Agricultural Science Journals 44(2): 181-4.           
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การใช้ผงลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีในคุกกี Using Job's Tears Powder  Substitute Wheat Flour  In Cookies  จิราภทัร โอทอง1* เบญจวรรณ แมน้ประสิทธิ 1 และ  เจา้พระยา พลิิแกว้ 1 Jirapat Othong1*  Benjawan Manprasit1 Chaopraya Pilikaew1  บทคัดย่อ   ลูกเดือยเป็นธัญพืชประเภทคาร์โบไฮเดรตเช่นเดียวกบัขา้วโพด ขา้ว และขา้วสาลี นิยมนาํมาเป็นส่วนผสมในอาหารหรือขนมหวาน โดยลูกเดือยเป็นธญัพืชทีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร ฟอสฟอรัส และวิตามินบี 1 งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีบางส่วนต่อลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะทางประสาทสัมผสัของคุกกี  โดยใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลี 3 ระดบั คือ 30, 40 และ 50 เปอร์เซ็นตข์องนาํหนกัแป้งสาลี เปรียบเทียบกบัคุกกีสูตรควบคุมทีใชแ้ป้งสาลี 100 เปอร์เซ็นต ์จากนนัศึกษาลกัษณะทางกายภาพโดยวดัค่าสี ความกวา้ง ความหนา และอตัราการแผ่ตวัของคุกกี และศึกษาลกัษณะทางประสาทสัมผสัในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสมัผสั และความชอบโดยรวม ผลการทดลองเมือปริมาณผงลูกเดือยเพมิขึนคุกกีจะมีค่าความเป็นสีแดง  ( a*) ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ความกวา้งและอตัราการแผ่ตวัเพิมขึนดว้ย  แต่ปริมาณผงลูกเดือยทีเพิมขึนส่งผลให้คุกกีมีค่าความสวา่ง (L*) และความหนาทีลดลง  เมือทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผสั พบว่าคุกกีทีใช้ผงลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีทงั 3 ระดบั                   มีคะแนนความชอบทางประสาทสมัผสัในทุกดา้นทีไม่แตกต่างกบัคุกกีจากแป้งสาลีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคะแนนความชอบในระดบัชอบปานกลาง    คาํสําคญั : คุกกี, ผงลูกเดือย, ลกัษณะทางกายภาพ, ลกัษณะทางประสาทสมัผสั             
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ABSTRACT   Job’s tears are type of carbohydrate cereal that like corn, rice and wheat. That cereal was used in food or dessert. Job’s tears are rich in the nutrients value such as carbohydrate, fiber, phosphorus and thiamine. The objective of research were to study using of job’s tears powder substituted wheat flour on physical and sensory characteristics of cookie.                The job’s tears powder were used to replace wheat flour as 30, 40 and 50 percent of wheat flour weight, and were compared with control sample (100 percent of wheat flour). Physical characteristics was study of color, width,  thickeness and spread ratio of cookie, and sensory characteristics was study of appearance, color, order, flavor, texture and overall liking. The result shown that, when job’s tears powder increased, the color of a* values and b* values, width and spread ratio of cookie were increasing. The job’s tears powder caused an decreasing  in lightness (L*) and  thickeness of cookie. The result from sensory evaluation shown that the cookie were used job’s tears powder in 3 levels, the testers were accepted not different with control sample (p>0.05) and this was rated as “ like moderately”   Keywords: cookie, job’s tears powder, physical characteristic, sensory characteristic                  1 สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300 
1  Department of Food and Nutrition, Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Vachira Phayaban Dusit Bangkok 10300, Thailand * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail): Jirapat.O@rmutp.ac.th 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   595 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

บทนํา  ลูกเดือย (Job’s tear) เป็นธญัพชืตระกลูเดียวกบัหญา้ (Andovopogoneae) มีชือทางวทิยาศาสตร์คือ Coix lachry-jobi Linn var mayuen Stapt มีถินกาํเนิดในแถบเทือกเขาหิมาลยั และแพร่เขา้สู่ทวปีเอเชียตะวนัออกผา่นทาง  ชาวจีน ในประเทศไทยนนัปลูกมากในแถบภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในจงัหวดัเลยทีปลูกมากเป็นอนัดบัหนึงจากพนืทีปลูกทงัหมดในประเทศ (ม.ป.ป.) ลูกเดือยทีนิยมปลูกเพอืจาํหน่ายและนาํมารับประทานนนัมีอยู ่ 2 สายพนัธ์ุ คือ ลูกเดือยขา้วเหนียวและลูกเดือยขา้วเจา้ โดยลูกเดือย ขา้วเหนียวจะเป็นทีนิยมรับประทานมากกวา่ลูกเดือยขา้วเจา้ เพราะเมือตม้สุกจะใหแ้ป้งทีมีความเหนียวนุ่ม และมีกลินหอมมากกวา่ เนืองจากมีสัดส่วนอะไมโลเพคตินสูงกวา่ลูกเดือยขา้วเจา้ (ญาณีและปาริสุทธิ, 2559)   แพทยแ์ผนจีนไดจ้ดัลูกเดือยใหเ้ป็นยาเยน็ ช่วยกาํจดัความร้อนออกจากร่างกาย ช่วยบาํรุงมา้ม ไต และปอด นอกจากนียงัช่วยป้องกนัอาการทอ้งร่วง อาเจียน ฝีในปอด และโรคมะเร็ง (Li, D-P., 2006) ลูกเดือยเป็นธัญพืชทีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไดแ้ก่ ฟอสฟอรัส (435 มิลิกรัม/ 100 กรัม) แคลเซียม (25 มิลิกรัม/ 100 กรัม) และธาตุเหล็ก (5 กรัม/100 กรัม)  และยงัมีสารออกฤทธิทางชีวภาพทีสาํคญั คือ Coixenolide ซึงมีในปริมาณ 0.02 µg/g (จิราภรณ์, 2552)  สารชนิดนีมีฤทธิยบัยงัการเจริญเติบโตของเนืองอกและป้องกันการเกิดมะเร็ง และ Coixol มีฤทธิช่วยคลายความตึงของกล้ามเนือ ป้องกันการเกิดอาการหดเกร็งของกล้ามเนือ โดย จะออกฤทธิคล้ายกับยาคลายกล้ามเนือ (Coix lacryma-jobi, n.d.) ลูกเดือยมีสารประกอบ Polyphenolic                         ทีมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นอนุมุลอิสระป้องกนัอนุมูลอิสระทาํลายเซลล์ภายในร่ายกาย โดยมีปริมาณอยู่ที 7.33-7.93 mgGAE/g                   ซึงเป็นปริมาณทีสูงกว่าข้าวกลอ้ง  ขา้วบาร์เล่  ถวัเขียว  และขา้วเจ้า (จิราภรณ์, 2552) และยงัมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก (Prebiotic) เพราะลูกเดือยมีปริมาณแป้งทนยอ่ย (Resistance starch) สูงถึง 40.98% TS (Total starch) โดยแป้งทนยอ่ยนีมีคุณสมบติัเหมือนกับพรีไบโอติก จึงช่วยป้องกันหรือลดภาวะการเกิดโรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานได ้นอกจากนียงัมีแป้งยอ่ยชา้ (Slowly digested starch) สูงถึง 45.03% TS (Total starch) (จิราภรณ์, 2552) ทาํให้ลูกเดือยจัดอยู่ในกลุ่มอาหารทีมีค่า GI (Glycermic Index) ตาํ จึงเหมาะกบัผูป่้วยโรคเบาหวาน โรคอว้น และโรคหัวใจและหลอดเลือด    จากประโยชน์ขา้งตน้เห็นได้ว่าลูกเดือยเป็นธัญพืชทีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก แต่การนําลูกเดือยมาใช้ประโยชน์ยงัมีค่อนขา้งจาํกดั ส่วนใหญ่เป็นการนาํลูกเดือยมาใชเ้ป็นส่วนประกอบของเครืองเตา้หู้ นาํลูกเดือย และโจ๊กลูกเดือย เป็นตน้ ดว้ยเหตุนีจึงมีงานวิจยัการนาํลูกเดือยมาใชใ้นผลิตภณัฑ์อาหาร ไดแ้ก่  Kutschera,  and Krasaekoopt, (2012)  ศึกษาการใชแ้ป้งลูกเดือยทดแทนแป้งเคก้ในเคก้เนยสด โดยปริมาณแป้งลูกเดือยทีเหมาะสมในการทดแทนแป้งเคก้ คือ 15%  ญาณีและ            ปาริสุทธิ (2559) พฒันาขนมขบเคียวจากลูกเดือยรสสมุนไพร คุกกีเป็นขนมทีไดรั้บความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เนืองจากมีรสชาติดีและมีรูปแบบทีหลากหลาย สามารถรับประทานได้ง่าย และรับประทานได้ทุกเพศทุกวยั ส่วนผสมหลกัของคุกกี                  คือ แป้งสาลี เนย นาํตาล และไขมนั จากส่วนผสมดงักล่าวส่งผลใหคุ้กกีเป็นขนมทีมีคุณค่าทางโภชนาการตาํ ดว้ยเหตุนีการนาํผงลูกเดือยมาทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในคุกกีจึงเป็นแนวทางหนึงในการเพิมคุณค่าทางโภชนาการให้แก่คุกกี นอกจากนียงัเป็นแนวทางในการนาํลูกเดือยมาใชป้ระโยชน์ และเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผูบ้ริโภคอีกดว้ย งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาการใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีบางส่วนต่อลกัษณะทางกายภาพและลกัษณะทางประสาทสัมผสัของคุกกี    วธิีดําเนินการวจิัย  1. การเตรียมคุกกี  เตรียมคุกกีโดยแปรปริมาณผงลูกเดือยต่อการทดแทนแป้งสาลีในอตัราส่วน 0:100 (ตวัอย่างควบคุม),  30:70, 40:60 และ 50:50 โดยส่วนผสมทีใชใ้นการทาํคุกกีมีดงันี เนยสดชนิดเคม็ 100 กรัม เนยขาว 50 กรัม นาํตาลไอซิง 120 กรัม เกลือป่น 1.5 กรัม ผงฟู 10 กรัม ไข่ไก่ 50 กรัม และกลินวนิลาชนิดนํา 15 กรัม วิธีการทาํคุกกีมีดงันี อุ่นเตาอบทิงไวที้อุณหภูมิ 160 องศา
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เซลเซียส จากนนัร่อนแป้งสาลี ผงลูกเดือย และผงฟูเขา้ดว้ยกนัพกัไว ้ตีเนยสด เนยขาว นาํตาล เกลือป่น และไอซิงให้เขา้กนัทีความเร็วระดบั 3 นาน 7 นาที ทีความเร็วระดบั  1 นาน 1 นาที จากนนัเติมแป้งสาลี ผงลูกเดือยและผงฟูทีร่อนแลว้ตีต่อไปอีก 1 นาที ใหส่้วนผสมเขา้กนั จากนนัตกัส่วนผสมทีไดใ้ส่ในกระบอกสาํหรับกดคุกกี กดคุกกีลงบนถาดทีทาดว้ยเนยขาว นาํเขา้เตาอบ อบนาน 10 นาที นาํออกมาพกัไวใ้หเ้ยน็ จากนนับรรจุไวใ้นถุงพลาสติกและเก็บไวใ้นทีแหง้ 2. การวเิคราะห์ลักษณะทางกายภาพ  นาํคุกกีทีเตรียมไวท้งั 4 ตวัอยา่งมาวดัค่าสี L*,a* และ b* ดว้ยเครืองวดัสี (Hunter Lab; Color Flex, China) วดัความกวา้งเฉลียของคุกกี  วดัความหนาเฉลียของคุกกี โดยวางคุกกีเรียงกนัเป็นแนวตงัจาํนวน 5 ชนั จากนนัใช ้         ไมบ้รรทดัวดัความสูงของชนัคุกกี  และคาํนวณอตัราการแผ่ตวัของคุกกี โดยการเอาค่าความกวา้งหารดว้ยความหนา (ดดัแปลงจาก ดุลยจิ์รา และคณะ, 2560) 3. การประเมนิลักษณะทางประสาทสัมผสั  ประเมินลกัษณะทางประสาทสมัผสัของคุกกีในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสมัผสั และความชอบโดยรวม ดว้ยวธีิการชิมแบบใหค้ะแนนความชอบ 9 ระดบั (9-point hedonic scale) โดยใชผู้ท้ดสอบทีไม่ผา่นการฝึกฝนจาํนวน 80 คน  4. การวเิคราะห์ทางสถิต ิ นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษามาหาค่าเฉลีย (mean) วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of  Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียด้วยวิธี Duncan’s New Multiple’s Range test (DMRT) ทีระดับความเชือมัน 0.05 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  ผลและวจิารณ์ผล 1. ผลของการทดแทนผงลูกเดือยต่อค่าสีของคกุกี  เมือนาํคุกกีจากแป้งสาลีและคุกกีทีทดแทนผงลูกเดือยทงั 3 ระดบั คือ 30%, 40% และ 50%  มาวดัค่าสี โดยวดัค่าความสวา่ง (L*) ค่าความเป็นสีเขียว-แดง (a*) และค่าความเป็นสีนาํเงิน-เหลือง (b*) พบวา่ผงลูกเดือยส่งผลต่อค่าสีของคุกกี ดงัแสดงในตารางที 1 คุกกีทีทดแทนผงลูกเดือยทงั 3 ระดบัมีค่าความสว่าง (L*) ลดลงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p≤0.05) เมือเปรียบเทียบกับคุกกีจากแป้งสาลี โดยคุกกีจากแป้งสาลีมีค่าความสว่าง (L*) สูงทีสุด และคุกกีทีทดแทนผงลูกเดือยทีระดบั 50% มีค่าความสวา่งนอ้ยทีสุด ตารางท ี1 ผลการใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีต่อค่าสีของคุกกี ตวัอยา่ง L* a*ns b* แป้งสาลี 100% 64.54±2.14a 11.67±1.21 32.16±0.46c ผงลูกเดือย  30% 61.04±2.05b 12.43±1.22 34.83±0.49b ผงลูกเดือย 40% 60.09±2.15b 12.64±1.22 35.41±0.51b ผงลูกเดือย 50% 58.83±1.20b 12.89±1.17 36.41±0.66a หมายเหต ุ: ค่าเฉลีย ±ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน, ns = Non-significant differences                    ตวัอกัษร a b c ทีแตกต่างกนัในแนวตงั หมายถึง ค่าเฉลียของค่า L* และ b* มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05)   
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 ค่าความเป็นสีแดง (a*) ของคุกกีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p˃0.05) ส่วนค่าความเป็นสีเหลือง (b*) พบวา่เพมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) เมือเปรียบเทียบกบัคุกกีจากแป้งสาลี โดยคุกกีทีทดแทนผงลูกเดือยทีระดบั 50% มีค่าความเป็นสีเหลืองสูงทีสุด และคุกกีจากแป้งสาลีมีค่าความเป็นสีเหลืองน้อยทีสุด ทงันีเนืองจากผงลูกเดือยมีสีนาํตาลอ่อนๆซึงเป็นสีทีเขม้กว่าแป้งสาลีทีเป็นสีขาวลว้น ทาํให้เมือนาํมาทดแทนแป้งสาลีจึงส่งผลให้คุกกีมีค่าความสว่าง (L*) ลดลง และสีเหลือง (b*) เพิมขึน 2. ผลของการทดแทนผงลูกเดือยต่อลกัษณะทางกายภาพของคุกกี  จากผลการทดลองพบว่าผงลูกเดือยส่งผลต่อลกัษณะทางกายภาพของคุกกี ดงัแสดงในตารางที 2 เมือปริมาณผงลูกเดือยเพิมขึนค่าความกวา้งและอตัราการแผ่ตวัของคุกกีเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) เมือเปรียบเทียบกบัคุกกีจากแป้งสาลี โดยคุกกีจากแป้งสาลีมีความกวา้งและอตัราการแผต่วันอ้ยทีสุด ซึงมีความกวา้งที 4.46 เซนติเมตรและอตัราการแผ่ตัวที 6.94 และคุกกีทีทดแทนผงลูกเดือยทีระดับ 50% มีค่าความกวา้งและอัตราการแผ่ตัวมากทีสุด โดยมีค่า 4.56 เซนติเมตร และ 7.419 ตามลาํดบั ส่วนความหนาของคุกกีนนัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p˃0.05)  ตารางท ี2 ผลการใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีต่อลกัษณะทางกายภาพของคุกกี  ตวัอยา่ง ความกวา้ง (ซม.) ความหนา ns (ซม.) อตัราการแผต่วั แป้งสาลี  4.46±0.05b 0.64±0.03 6.94±0.34b ผงลูกเดือย  30% 4.50±0.07ab 0.63±0.02 7.17±0.37ab ผงลูกเดือย 40% 4.52±0.08ab 0.62±0.02 7.35±0.33ab ผงลูกเดือย 50% 4.56±0.05a 0.62±0.01 7.41±0.17a หมายเหต ุ: ค่าเฉลีย ±ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน, ns = Non-significant differences                    ตวัอกัษร a, b ทีแตกต่างกนัในแนวตงั หมายถึง ค่าเฉลียของค่าความกวา้ง และ อตัราการแผต่วัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05)  สาเหตุทีคุกกีจากแป้งสาลีมีความกวา้งและอตัราการแผต่วัทีนอ้ยกวา่คุกกีทีทดแทนผงลูกเดือยทงั 3 ระดบั เนืองจากแป้งสาลีมีโปรตีนซึงเมือผสมกบันาํหรือของเหลวชนิดอืนจะเกิดเป็นกลูเตนซึงเป็นสารทีมีลกัษณะเหนียว เป็นยาง มีความยืดหยุน่ และเป็นโครงสร้างให้แก่ผลิตภณัฑ ์(ณนนท์, 2559)  ดว้ยเหตุนีกลูเตนทีมีอยูใ่นแป้งสาลีนนั  ทาํให้แป้งคุกกีก่อนอบมีความหนืดมาก ทาํให้เมือกดขึนรูปจึงแผ่ตวัไดน้้อยส่งผลให้คุกกีมีความกวา้งน้อยหลงัจากอบแลว้ แต่เมือลดปริมาณแป้งสาลีและเพิมผงลูกเดือยซึงไม่มีกลูเตนลงไป ส่งผลให้ปริมาณของกลูเตนในคุกกีลดลง      แป้งคุกกีก่อนอบจึงมีความหนืดน้อยลงและแผต่วัทีมากขึน  ทาํใหคุ้กกีมีความกวา้งมากขึนหลงัจากผ่านการอบ 3. ผลของการทดแทนผงลูกเดือยต่อลกัษณะทางประสาทสัมผสัของคุกกี  จากผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั พบว่าผงลูกเดือยไม่ส่งผลต่อคะแนนคุณภาพทางสัมผสัในด้านลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวมของคุกกี   ตารางท ี3 ผลการใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีต่อลกัษณะทางประสาทสมัผสัของคุกกี 
ตวัอยา่ง ลกัษณะทางประสาทสัมผสั ลกัษณะปรากฏns สี ns กลิน ns รสชาติ ns เนือสมัผสั ns ความชอบโดยรวม ns แป้งสาลี  7.88±0.93 7.83±0.99 7.70±1.01 7.83±0.96 7.90±1.04 7.93±0.91 ผงลูกเดือย  30% 7.80±0.92 7.71±0.97 7.85±0.96 7.79±0.99 7.91±0.97 7.89±0.93 ผงลูกเดือย 40% 7.89±0.90 7.86±0.91 7.85±0.97 7.86±0.88 7.94±0.92 7.98±0.89 ผงลูกเดือย 50% 7.69±1.03 7.71±1.02 7.74±0.99 7.74±1.04 7.86±0.98 7.88±1.01 
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หมายเหต ุ: ค่าเฉลีย ±ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน, ns = Non-significant differences   จากตารางที 3 พบวา่คุกกีทีทดแทนผงลูกเดือยทงั 3 ระดบั คือ 30%, 40% และ 50% มีคะแนนความชอบเฉลียในทุกดา้นทีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p˃0.05) เมือเปรียบเทียบกบัคุกกีจากแป้งสาลี โดยมีคะแนนความชอบเฉลียอยูใ่นช่วง 7 ซึงอยูใ่นระดบัชอบปานกลาง   สรุปผลการวจิัย  การศึกษาการใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในคุกกี พบวา่เมือปริมาณผงลูกเดือยเพิมขึนส่งผลให้คุกกีมีค่าความสวา่ง (L*) และความหนาลดลง แต่มีค่าความเป็นสีแดง (a*) ความเป็นสีเหลือง (b*) ความกวา้ง และอตัราการแผต่วัเพิมขึน โดยคุกกีทีทดแทนผงลูกเดือยทงั 3 ระดบั มีลกัษณะปรากฏ กลิน และรสชาติทีไม่แตกต่างจากคุกกีจากแป้งสาลี  แต่มีสีเขม้กวา่เล็กนอ้ยและมีเนือสัมผสัทีกรอบและร่วนกวา่ ซึงเมือประเมินลกัษณะทางประสาทสมัผสัพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p˃0.05) เมือเปรียบเทียบกบัคุกกีจากแป้งสาลี ดว้ยเหตุนีสามารถใชผ้งลูกเดือยทดแทนแป้งสาลีไดถึ้ง 50% เพราะเป็นปริมาณทียงัคงรักษาโครงสร้างของคุกกีไวไ้ดแ้ละเป็นการเพิมคุณค่าทางโภชนาการให้แก่คุกกีไดสู้งทีสุด โดยงานวิจยันีสามารถนาํไปต่อยอดไดด้ว้ยการพฒันาคุกกีให้เป็นผลิตภณัฑ์เพือสุขภาพ และเป็นแนวทางในการนาํผงลูกเดือยมาใชใ้นผลิตภณัฑเ์บเกอร์รีต่อไป   กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี  ราชมงคลพระนคร ทีเอือเฟือสถานที และอุปกรณ์ในการวจิยัครังนี   เอกสารอ้างองิ จิราภรณ์ ชัยศิริเจริญกุล. 2552. องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างของลูกเดือย และผลของกระบวนการแปรรูปดว้ย            ความร้อนต่อคุณสมบตัิทางเคมีและเคมีกายภาพของแป้งลูกเดือย. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์ มหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. ญาณี  พุม่เจริญ และปาริสุทธิ เฉลิมชยัวฒัน์. 2559. ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพและการยอมรับขนมขบเคียวจากลูก เดือยปรุงรสสมุนไพร, น. 1047- 1055. ในการประชุมทางวชิาการ ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ครังท5ี4. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. ณนนท์ แดงสังวาล.  2559.   เบเกอรี (Bakery).  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคล                    พระนคร, กรุงเทพฯ. ดุลยจิ์รา สุขบุญญสถิตย,์ บุษยา เรืองศกัดิ, วาทิตย ์ศรีทอง และ โสภิดา เชือขดุทด. 2560. ผลของการใชแ้ป้งมนัเทศ ทดแทนแป้งสาลีต่อคุณลกัษณะของคุกกี. แก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1 : 1060 - 1065. ลู กเ ดื อย  สร ร พ คุ ณ  และการ ปลู กลู กเดื อย .  ม . ป . ป .  แ ห ล่ ง ที ม า  :  http://puechkaset.com/%E0%B8 %A5%E0%  B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2/,   9 พฤษภาคม 2561 Coix lacryma-jobi. n.d. แหล่งทีมา :  www.medicinacomplementar.com.br/biblioteca/pdfs/Fitoterapia/fi- 0395.pdf,                9 พฤษภาคม 2561. 
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Kutschera, M. and Krasaekoopt, W. 2012. The Use of Job’s Tear (Coix lacryma-jobi L.) Flour to Substitute Cake Flour in  Butter Cake. AU J .T. 15(4): 233-238. Li, D-P. 2006. Research advance on ethenopharmacology, pharmacodynamics,pharmacokinetics and clinical  therapeutics of Coix seed and its preparation, Kanglaite injection. Asian Journal of  Pharmacodynamics  and Pharmacokinetics 6(2): 83-102.                                
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การเปลียนแปลงคุณภาพ องค์ประกอบทางเคมี และจุลินทรีย์ ในระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษานํานมถัวแดงอะซูกิ Changes in Qualities, Chemical Proper ties and Microbiology dur ing Process and Storage of Adzuki Bean (Phaseolus angularis) Milk  ณฏัฐา มูลธร1 สุธิดา  สุขเจริญ1 วทิยา ศาสนอนนัต1์ พดุกรอง พนัธุ์อุโมงค1์* และกิติศาสตร์ กระบวน1 Nattha Moonthorn1 Suthida Sukjarearn1 Witthaya Sardsananan1 Putkrong Phanumong1* and Kitisart Kraboun1  บทคัดย่อ  การเปลียนแปลงคุณภาพทาง เคมี และจุลินทรีย์ ในระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษานํานมถัวแดงอะซูกิ                          สายพนัธุ์ ไดแ้ก่ อีย ูและปางดะ ทาํการคดัเลือกพนัธุ์ทีเหมาะสมจากความคงตวัของแอนโทไซยานิน และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระในระหว่างการแปรรูป ไดแ้ก่ ถวัสด ถวัทีแช่นาํ (8 ชวัโมง) และนาํนมหลงัการพาสเจอไรส์ (60 และ 70 °C; 30 นาที)  พบวา่ ถวัสดและถวัภายหลงัการแช่นาํมีการสูญเสียปริมาณแอนโทไซยานิน (11-13%) และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ (11-27%) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) ผลของอุณหภูมิในการพาสเจอไรส์ไม่มีผลต่อปริมาณสารทงัสอง ทีอุณหภมิู 60 และ 70°C ปริมาณแอนโทไซยานินในนาํนมถวัแดงพนัธุ์อียแูละปางดะมีค่าลดลง 57-75 และ 46-56% ตามลาํดับ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระลดลง 31-32% และ 46-53% ตามลําดับ การศึกษาการเปลียนแปลงคุณภาพทาง เคมี และจุลินทรียข์องนาํนมถวัแดงอะซูกิพนัธุ์ปางดะในระหวา่งการเก็บรักษาที 4±1°C พบวา่ แอนโทไซยานิน ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ และปริมาณของแข็งทีละลายไดใ้นนาํมีค่าลดลงตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา 11 วนั ค่าพเีอชมีค่าลดลงในวนัที 7 สอดคลอ้งกบัปริมาณกรดทงัหมดทีไทเทรตไดที้เพิมขึน อายกุารเก็บรักษาของนาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธุ์ปางดะไม่เกิน 5 วนั โดยตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 5 วนัไม่พบโคลิฟอร์ม และมีจาํนวนจุลินทรียท์งัหมดไม่เกิน 10-4  CFU/mL ผูท้ดสอบยอมรับผลิตภณัฑน์าํนมถวัแดงอะซูกิทีเติมนาํตาลในปริมาณ 5%  คาํสําคญั : นาํนมถวัแดงอะซูกิ, แอนโทไซยานิน, ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ, การแปรรูป, คุณภาพ         สาขาเทคโนโลยแีละการจดัการความปลอดภยัของอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลินจี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 1 Department of Food Safety Management and Technology, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Krungthep, Nanglinchei road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok, Thailand, 10120 ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : putkrong.p@mail.rmutk.ac.th 
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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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บทนํา ถวัแดงอะซูกิ (Phaseolus angularis) เป็นธญัพืชทีนิยมนาํมาบริโภคทงัเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานโดยเฉพาะในทวปีเอเชีย เช่น ญีปุ่น  จีน  เกาหลี (Kim et al., 2011; Song and Yu, 2017) และประเทศไทย  ซึงในประเทศไทยนนัปลูกกนัมากในแถบภาคเหนือตอนบน เพราะสามารถเจริญเติบโตไดดี้ทีอณุหภูมิ 23-35°C (ปรีชา, 2553) ในถวัแดงอะซูกิเป็นแหล่งของโปรตีนและเกลือแร่ทีสาํคญั มีการรายงานวา่ในถวัอะซูกิ 100 กรัม มีเหลก็ 7.1 มิลลิกรัม แมกนีเซียม 162 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 422 กรัม สังกะสี 3.1 มิลลิกรัม และแคลเซียม 94.5 มิลลิกรัม นอกจากนียงัมีกรดอะมิโนต่างๆ ทีจาํเป็นต่อร่างกายโดยกรดอะมิโนทีพบมากสุดคือ กลูตาเมต (glutamate) (3,608 มิลลิกรัม / 100 กรัม)  กรดแอสพาร์ติก (aspartaye), ลิวซีน (leucine), ไลซีน (lysine) และอาร์จีนีน (arginine) ตามลาํดบั นอกจากนียงัมีสารสาํคญัทีออกฤทธิทางชีวภาพ คือ สารประกอบโพลีฟีนอล (polyphenols) ไดแ้ก่  แอนโทไซยานิน (anthocyanin) แคเทชิน (catechin) และอะซูกิสปอนิน (adzukisaponin) เป็นตน้ ซึงเป็นทีรู้จกักนัวา่มีฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ ลดระดบัความดนัโลหิตสูง ลดระดบัไตรกลีเซอร์ไรดใ์นเลือด ลดระดบันาํตาลในเลือด และป้องกนัการแพร่กระจายของเซลลม์ะเร็ง (Song and  Yu., 2017)  แอนโทไซยานินในถวัแดงอะซูกิชนิดทีพบมากคือ ไซยานิดินทรีโอกลูโคไซม ์ (cyaniding-3-0-glucoside) มีฤทธิต่อตา้นการอกัเสบและโรคกระดูกพรุน (Kim et al., 2016) ในประเทศจีนมียาชนิดหนึงชือ Shozu-to ซึงมีถวัอะซูกิเป็นองคป์ระกอบหลกั ใชเ้พอืรักษาอาการทอ้งผกู (constipation) โรคเหน็บชา (beriberi) ไตอกัเสบ (nephritis) และหญิงใหน้มบุตรทีมีนมไม่เพียงพอหลงัคลอด (insufficient postpartum lactation) (Maruyama et al., 2008) จากคุณประโยชน์ดงักล่าวทาํให้มีการนาํถวัแดงอะซูกิมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ หลากหลายชนิด เช่น นาํถวัแดงอะซูกิ (Maruyama et al., 2008) นาํนมถวัแดงอะซูกิงอกหมกั (Song and Yu., 2017) และขนมปังถวัแดงอะซูกิ (มูลนิธิโครงการหลวง, 2561) เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม สารสาํคญัทีออกฤทธิทางชีวภาพ โดยเฉพาะแอนโทไซยานิน ซึงมีคุณสมบติัละลายไดใ้นนาํ และสลายตวัไดเ้มือไดรั้บความร้อน ในการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากถวัแดงอะซูกิหลายชนิดจาํเป็นตอ้งมีการนาํเมล็ดถวัแช่ในนาํเป็นเวลาหลายชวัโมง อีกทงักระบวนการแปรรูปต่างๆ เช่น การลวก การตม้ การพาสเจอร์ไรส์ การอบแหง้จึงส่งผลให้สูญเสียสารดังกล่าวได้  อย่างไรก็ตาม การให้ความร้อนเป็นขนัตอนทีมีความสําคญั นอกจากจะช่วยทาํลายจุลินทรียก่์อโรคแลว้ ยงัช่วยยบัยงักิจกรรมของเอนไซมไ์ลพอกซิจีเนส (lypoxigenase) ซึงเป็นสาเหตุของการเกิดกลินรสทีไม่พึงประสงค์ในนํานมธัญพืชได้  (Mital and  Steinkraus, 1979) การนําถวัแดงอะซูกิมาแปรรูปเป็นนาํนมถัวแดงเป็นอีกแนวทางหนึงทีน่าสนใจ สามารถเป็นผลิตภณัฑท์างเลือกสาํหรับผูบ้ริโภคทีเป็นมงัสวรัิติ และบุคคลทีสนใจเรืองสุขภาพ  อีกทังยงัไม่มีผลรายงานเกียวกับสารไฟโตเคมีคอลทีเป็นสารจําเป็นและยงัมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทีสูญเสียในระหว่างกระบวนการแปรรูปและเก็บรักษาของผลิตภณัฑจ์ากถวัแดงอะซูกิ ดงันนั งานวิจยันีจึงมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความคงตวัของแอนโทไซยานินและความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระในระหวา่งกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษานาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธุ์อียแูละปางดะ รวมถึงศึกษาการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมี จุลินทรีย ์และศึกษาอายกุารเก็บรักษาของผลิตภณัฑน์าํนมถวัแดงอะซูกิในระหวา่งการเก็บรักษาทีอุณหภมิู 4±1°C   วธิีดําเนินการวิจัย 1. วตัถุดบิและกระบวนการแปรรูปนาํนมถัวแดงอะซูก ิเมล็ดถวัแดงอะซูกิสายพนัธ์ุ EU (Naturol & Premium Food; บริษทั แนชเชอรัล  แอนด ์พรีเมียม ฟู้ดจาํกดั) และสายพนัธุ์ปางดะ(โครงการหลวง; เชียงใหม่) เตรียมนาํนมถวัแดงอะซูกิสูตรมาตรฐานตามกรรมวิธีของ Song and Yu (2017) นาํถวัแดงอะซูกิแช่นาํกรองเป็นระยะเวลา 8 ชวัโมง ใชถ้วัแดงแช่ในนาํในอตัราส่วน 1 : 5 (w/v) ปันดว้ยเครืองผสมอาหาร
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(Hamilton Beach, Japan) ความเร็วระดับ 1 กรองด้วยผ้าขาวบาง 2 ครัง เติม Skim Milk Powder (Dalry Farm, Australia) ความเขม้ขน้ 5 % กรองดว้ยผา้ขาวบาง ปันดว้ยเครืองผสมอาหาร 1 นาที ระดบัความเร็วระดบั 1 พกั 15 วนิาที ปันดว้ยเครืองผสมอาหาร 1 นาที ระดบัความเร็วระดบั 1 ตม้ในอ่างนาํควบคุมอุณหภูมิที 60 และ70°C  เป็นเวลา 30 นาที  บรรจุนาํนมในขวดโพลีโพพีลินขนาด 150 cc (บริษทั สยามแมค็โคร, ประเทศไทย) ปิดฝาแลว้ทาํใหเ้ยน็ลงทนัทีในนาํเยน็  ศึกษาความคงตวัของแอนโทไซยานินและความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระในนาํนมถวัแดงอะซูกิ               2 สายพนัธ์ุ ก่อน ระหว่าง และภายหลงักระบวนการแปรรูปนาํนมถวัแดงอะซูกิ ไดแ้ก่  ก่อนการแปรรูป คือเมล็ดถวัแดง            อะซูกิสด  ระหวา่งการแปรรูป คือ หลงัการแช่ถวัในนาํกรองเป็นระยะเวลา 8 ชวัโมง  และภายหลงัการแปรรูป คือ หลงัการ พาสเจอไรส์นาํนมถวัแดงอะซูกิทีอุณหภมิู 60 และ70°C เป็นเวลา 30 นาที . ปริมาณแอนโทไซยานิน  ปริมาณแอนโทไซยานินในนํานมถวัแดงอะซูกิวิเคราะห์ตามวิธีของ Ranganna (1986) ชังตวัอย่างถวัแดงสด                ถวัแดงแช่นาํ และนาํนมถวัแดงอะซูกิ 1.5 กรัม ทาํการสกดัตวัอยา่งดว้ยสารละลายผสมเอทานอล (95%) กบักรดไฮโดรคลอริก (1.5 N) ทีผสมกันในอตัราส่วน 85:15 นําตวัอย่างถวัทีชงัแลว้นาํหนัก .  กรัมเติมสารละลายผสมดงักล่าวแลว้ปรับปริมาตรเป็น  มิลลิลิตร เขย่าให้เขา้กันปิดฝาขวด  นําขวดทีบรรจุสารละลายตวัอย่างไปเก็บไวที้อุณหภูมิ 4±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชวัโมง จากนนันาํสารละลายตวัอยา่งไปปันเหวียงดว้ยเครือง centrifuge (Hetaich Mikro 22R, Japan) ความเร็วรอบ 6000 rpm เป็นเวลา 15 นาที นาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเครืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV- VIS 1700 Spectophotomrter, Japan)  ทีความยาวคลืน 535 นาโนเมตร โดยใชส้ารละลายเอทานอลผสมกรดไฮโดรคลอริกปรับค่าเป็นศูนยก่์อนวดั คาํนวณปริมาณแอนโทไซยานินทงัหมดโดยใชค้่า Extinction coefficient (E1 เปอร์เซ็นต)์ เท่ากบั 982 ปริมาณแอนโทไซยานินทงัหมดมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อ 100 กรัมนาํหนกัสด โดยคาํนวณดงัสมการที 1 และ 2  
ค่าดูดกลืนแสงทงัหมด = (ค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน  ( )×ปริมาตรสุดทา้ย( )×นาํหนกัตวัอยา่ง ( )        (1)  
ปริมาณแอนโทไซยานินทงัหมด (mg/ 100 g นาํหนกัสด)  =  ค่าการดูดกลืนแสงทงัหมด

.                                (2)    . ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอสิระ  การวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระการตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธีดกัจบัอนุมูลอิสระ DPPH ตามวิธีของ Chan et al.  (2007) สกดัตวัอย่างถวัแดงสด ถวัแดงแช่นาํ และนาํนมถวัแดงอะซูกิ ดว้ยเมทานอลในอตัราส่วน 1 : 3 (w/v) เขยา่ให้เขา้กนัดว้ยเครืองเขย่าสาร (KS 260 basic, Japan) เป็นเวลา 1 ชวัโมง นาํตวัอยา่งไปปันเหวียงดว้ยเครือง centrifuge (Hetaich Mikro 22R, Japan) ทีอุณหภูมิ 4°C ความเร็วรอบ 6000 rpm เป็นเวลา 15 นาที เก็บตวัอย่างส่วนใสเพือใชใ้นการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ทาํโดยปิเปตสารละลายตวัอย่างปริมาตร 100 μL ลงในหลอดทดลองทีมีสารละลาย DPPH ความเขม้ขน้ 2.0 mM และตวัทาํละลายเมทานอล 3 มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนั แลว้ตงัทิงไวที้มืดเป็นเวลา 30 นาที วดัค่าดูดกลืนแสงเครืองสเปรกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV- VIS 1700 Spectophotomrter, Japan) ทีความยาวคลืน 515 นาโนเมตร คาํนวณ                                      %  inhibition จากสมการที 3   % inhibition = 1 −  ตวัอยา่ง
  × 100          (3) 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   604 
 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

เมือ Aตวัอยา่ง   = absorbance ทีวดัไดข้องสารสกดัตวัอยา่งทีผสมกบั Methanolic DPPH radical   A control = absorbance ทีวดัจาก Methanolic DPPH radical ผสมกบัเมทานอล 4.  การเปลียนแปลงคุณภาพของนาํนมถวัแดงอะซูกิในระหว่างการเก็บรักษาทอุีณหภูมิ 4±1°C ถวัแดงอะซูกิสายพนัธุ์ทีดีทีสุดจากการทดลองในหัวขอ้ที 1-3 จะนาํมาศึกษาการเปลียนแปลงทางเคมี จุลินทรีย ์และคุณภาพทางประสาทสัมผสัของนาํนมถวัแดงอะซูกิทีบรรจุในขวดโพลีโพพีลินขนาด 150 cc (บริษทั สยามแม็คโคร, ประเทศไทย)  ในระหว่างการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4±1°C ในตูเ้ยน็ควบคุมอุณหภูมิ (Sunyo, Japan) จากนันนาํตวัอย่างมาวิเคราะห์การเปลียนแปลงทางเคมีไดแ้ก่ ปริมาณแอนโทไซยานิน (ตามวิธีการในขอ้ 2) ความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ (ตามวิธีการในขอ้ 3) พีเอช ปริมาณกรดทงัหมดทีไทเทรตได ้ปริมาณของแข็งทีละลายนาํได ้และจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ จาํนวนจุลินทรียท์งัหมด และโคลิฟอร์ม ทุกๆ 2-3 วนั จนสินอายกุารเก็บรักษา  5.  ปริมาณของแข็งทลีะลายนาํได้ (Total Soluble Solid ; TSS) ค่าพีเอช (pH)  และปริมาณกรดทงัหมดทไีทเทรตได้ (Titratable Acidity ; TA)   ปริมาณของแข็งทีละลายนาํไดว้ดัโดยใชเ้ครืองรีแฟรคโตมิเตอร์ (Atago, Japan)  ก่อนทาํการวดัใชน้าํกลนัปรับค่าใหเ้ป็นศูนย ์จากนนันาํตวัอยา่งหยอดตวัอยา่งใหท้่วมช่องใส่ตวัอยา่ง รายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต ์ค่าพีเอชวดัโดยใชเ้ครืองวดัพีเอช (pH Meter; รุ่น Waterproofphtestr30, USA) นาํหัวอิเล็คโทรดนาํไปปรับเทียบสารละลายมาตรฐานบฟัเฟอร์ พีเอช 4, 7 และ 10  ลา้งหัวอิเล็คโทรดดว้ยนาํกลนั ซบัดว้ยกระดาษทิชชู่จุ่มหวัอิเลคโทรดลงในตวัอยา่งนาํนมถวัแดงอะซูกิแลว้อ่านค่า วเิคราะห์ปริมาณกรดทงัหมดทีไทเทรตได ้ตามวธีิของ AOAC (2000) โดยปิเปตตวัอยา่งนาํนมถวัแดงอะซูกิ 5 mL ลงในขวดรูปชมพู่ เติมนาํกลนั 45 mL หยดฟีนอพทาลีน 2 หยด ไทเทรตจนกระทงัถึงจุดยติุ (สีชมพ)ู คาํนวณเปอร์เซ็นตก์รดทงัหมดทีไทเทรตไดใ้นรูปของกรดแลคทิก ดงัสมการที 4  
%TA = ความเขม้ขน้  ( )×ปริมาณ  ×      ×

          (4)  . จาํนวนจุลินทรีย์ทงัหมดและโคลฟิอร์ม วิเคราะห์จาํนวนจุลินทรียท์งัหมดตามวิธีของ BAM (2001a) ดูดตวัอย่างนาํนม 1 mL ใส่ลงในหลอดทดลองทีมีสารละลายเปปโตน (Merck, Germany) ความเขม้ขน้ 0.1% จาํนวน 9 mL เขยา่ให้เขา้กนั จะไดต้วัอยา่งทีมีความเจือจาง 10-1 ทาํการเจือจาง โดยดูดตวัอยา่งทีมีความเจือจาง 10-1 ปริมาตร 1 mL ใส่ลงในหลอดทดลองหลอดใหม่ทีมีสารละลายเปปโตนความเขม้ขน้ 0.1% จาํนวน 9 mL จนอยูใ่นระดบัความเจือจางทีเหมาะสม ดูดตวัอยา่งทีเจือจางแลว้ปริมาตร 1 mL ใส่ลงตรงกลางจานเพาะเชือ เทอาหารเลียงเชือ Plate Count Agar (PCA; Merck, Germany) หมุนจานเพาะเชือเล็กนอ้ย ทิงให้อาหารแขง็แลว้นาํไปบ่มในตูบ้่มเชือควบคุมอุณหภูมิ (Modell 100-800, Japan) ที 37°C เป็นเวลา 24 ชวัโมง ทาํการทดลองทงัหมด 3 ซาํ ซาํละ 2 จาน ตรวจนบัจาํนวนโคโลนีโดยใชเ้ครืองนบัโคโลนี (Suntex, Taiwan) รายงานผลเป็น CFU/mL  วิเคราะห์โคลิฟอร์ม โดยวิธี MPN แบบ 3 หลอด (BAM, 2001b) ดูดตัวอย่างนํานม 1 mL ทีระดับความเจือจางทีเหมาะสมจาํนวน 3 ระดบั ใส่ในหลอดทดลองทีมีอาหาร Lauryl Sulfate Tryptose broth (LST; Himedia Laboratories, India)  ปริมาตร 9 mL ทีมีหลอดดกัแก็ส ความเจือจางละ 3 หลอด แลว้นาํไปบ่มทีอุณหภูมิ 35°C เป็นเวลา 24 ชวัโมง ตรวจนับจาํนวนหลอดทีเกิดแก็ส หลอดทีเกิดแก็สนาํไปยนืยนัผลโดยถ่ายตวัอยา่งจากหลอดทีเกิดแก็สจาํนวน 1 ลูป ลงในอาหารเลียงเชือ Brilliant Green Bile Broth (BGLB; Himedia Laboratories, India) จากนนันาํไปบ่มทีอุณหภมิู 35 °C เป็นเวลา 48 ชวัโมง ตรวจนบัจาํนวนหลอดทีเกิดแก็ส รายงานผลเป็น MPN/100 cm3 
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.  ปริมาณนําตาลทเีหมาะสมสําหรับนาํนมถวัแดงอะซูก ินํานํานมถัวแดงอะซูกิสูตรมาตรฐานตามข้อ 1 มาปรับสูตร โดยใช้นําตาลในอัตราส่วน 1, 3 และ 5% ของส่วนประกอบทงัหมด มาทดสอบการยอมรับของผลิตภณัฑ์ทางประสาทสัมผสัโดยทดสอบความชอบของผลิตภณัฑน์าํนมถวัแดงอะซูกิ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ กลินรส การตกตะกอน และความชอบโดยรวม ด้วยวิธี 9-point Hedonic scale ใช้ผู ้ทดสอบทีไม่ผ่านการฝึกฝนจํานวน 20 คน โดยคุณสมบัติด้านลักษณะปรากฏจะพิจารณาจาก สี และความขุ่น และคุณลกัษณะดา้นกลินรส พิจารณาจาก กลินถวั กลินรสหวาน  .  การวเิคราะห์ทางสถิต ิการทดลองนีวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียทีระดบัความเชือมนั 95% ทาํการทดลองซาํทงัหมด 3 ซาํ รายงานผลเป็นค่าเฉลีย โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS (IBM Company, USA)  ผลและวจิารณ์ผล 1. ความคงตัวของแอนโทไซยานินและประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระระหว่างการแปรรูปนํานมถัวแดงอะซู กิ                      2 สายพนัธ์ุ  1.1 แอนโทไซยานิน ความคงตวัของแอนโทไซยานินของถวัแดงอะซูกิสด ถวัทีแช่นาํเป็นระยะเวลา 8 ชวัโมง และนาํนมถวัแดงอะซูกิทีผ่านกระบวนการพาสเจอไรส์ทีอุณหภูมิ 60 และ 70°C เป็นเวลา 30 นาที แสดงในรูปที 1 ผลการทดลองพบวา่ปริมาณแอนโทไซยานินในถวัแดงอะซูกิสายพนัธุ์อียแูละปางดะมีค่าเท่ากบั 0.0070และ 0.0064 mg/100 g ตามลาํดบั แอนโทไซยานินมีปริมาณลดลงทงัในระหวา่งกระบวนการแปรรูปและภายหลงัการแปรรูป โดยการแช่ถวัในนาํเป็นเวลา 8 ชวัโมง ส่งผลให้แอนโทไซยานินในถวัอะซูกิทงัสองสายพนัธุ์ในรูปที 1 ปริมาณแอนโทไซยานินในถวัพนัธุ์ปางดะไม่ลดลงเมือเปรียบเทียบกบัถวัสดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียแอนโทไซยานินของเมล็ดถวัอะซูกิภายหลงัการแช่นาํอยู่ในช่วง 12-30% การพาสเจอร์ไรส์นาํนมทีอุณหภูมิ 60 และ 70°C ส่งผลให้ปริมาณแอนโทไซยานินในถวัอะซูกิทงัสองพนัธุ์ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยนาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธ์ุอียมีูปริมาณแอนโทไซยานินลดลง 75 และ 57% ตามลาํดบั และสายพนัธ์ุปางดะลดลง 46 และ 56% ตามลาํดบั  

 รูปที 1 ความคงตวัของแอนโทไซยานินของถวัแดงอะซูกิสายพนัธ์ุอียูและปางดะในระหว่างกระบวนการแปรรูปและภายหลงัการแปรรูปนาํนมถวัแดงอะซูกิทีอุณหภมิู 60 และ 70°C 
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 1.2 ประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอสิระ ประสิทธิภาพในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระของถวัแดงอะซูกิสด ถวัทีแช่นาํเป็นระยะเวลา 8 ชวัโมง และนาํนมถวัแดงอะซูกิทีผา่นกระบวนการพาสเจอไรส์ทีอุณหภูมิ 60 และ 70°C แสดงในรูปที 2 ผลการทดลองพบวา่ ความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระของถวัแดงอะซูกิสายพนัธ์ุอียูและปางดะมีค่าเท่ากบั 25.24 และ 30.91% ตามลาํดบั การพาสเจอร์ไรส์นาํนมถวัแดงอะซูกิส่งผลให้มีการสูญเสียความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระเมือเปรียบเทียบกบัถวัสดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) อยา่งไรก็ตามอุณหภูมิในการพาสเจอไรส์ทงัสองอุณหภูมิ (60 และ 70°C) ส่งผลต่อการสูญเสียความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p>0.05) ภายหลงัการพาสเจอร์ไรส์นาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธุ์อียูสูญเสียความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ 32-52% สายพนัธ์ุปางดะสูญเสีย 31-45%  

 รูปที 2 ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของถวัแดงอะซูกิสายพนัธุ์อียแูละปางดะในระหว่างกระบวนการแปรรูปและภายหลงัการแปรรูปนาํนมถวัแดงอะซูกิทีอุณหภมิู 60 และ 70°C  จากผลการทดลองในขอ้ 1.1 และ 1.2 พบว่าทงัสองสายพนัธ์ุมีการสูญเสียปริมาณแอนโทไซยานิน             ไม่แตกต่างกนั แต่สายพนัธุ์ปางดะมีการสูญเสียความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระนอ้ยกว่าสายพนัธุ์อียแูต่มีค่าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p>0.05) ดงันนั เมือพิจารณาจากตน้ทุนแลว้ พบว่าสายพนัธุ์ปางดะมีตน้ทุนการผลิตทีตาํสายพนัธ์ุอีย ูจึงเลือกสายพนัธ์ุปางดะมาทาํการทดลองเพอืศึกษาหาอายกุารเก็บรักษาต่อไป 2. การเปลยีนแปลงคุณภาพของนาํนมถวัแดงอะซูกิพนัธ์ุปางดะในระหว่างการเก็บรักษาทอุีณหภูม ิ4±1°C  .  แอนโทไซยานิน การเปลียนแปลงปริมาณแอนโทไซยานินในนาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธุ์ปางดะระหว่างการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ  4±1°C แสดงในรูปที 3 พบวา่ ปริมาณแอนโทไซยานินมีค่าลดลงตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา 11 วนั โดยมีค่าลดลงจากวนัเริมตน้คือ 0.0039 mg/100 g ถึง 0.0014 mg/100 g คิดเป็นเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียเท่ากบั 64% สาํหรับการเก็บรักษาเป็นเวลา 3, 5, 7 และ 9 วนัมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียเท่ากบั 6, 12, 27 และ 50% ตามลาํดบั แอนโทไซยานินเป็นสารประกอบฟลาโวนอยด ์ปัจจยัทีมีผลต่อความเสถียร และการสลายตวัของแอนโทไซยานินขึนกบั โครงสร้าง ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และแสงสวา่ง (นิธิยา, 2547)  
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รูปท ี3 ปริมาณแอนโทไซยานินของนาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะระหวา่งการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4±1°C .  ความสามารถในการต้านอนุมูลอสิระ ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระในนาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะระหว่างการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ  4±1°C แสดงในรูปที 4 พบวา่ ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระเริมตน้ในนาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะมีค่าเท่ากบั 34.95% และมีค่าลดลงตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษาเช่นเดียวกบัปริมาณแอนโทไซยานิน โดยการเก็บรักษาเป็นเวลา 3, 5, 7, 9 และ 11 วนั มีเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียเท่ากบั 8, 18, 39, 67 และ 88% ตามลาํดบั มีการรายงานวา่แอนโทไซยานินมีสมบติัเป็นสารทีออกฤทธิช่วยตา้นอนุมูอิสระ ลดการทาํลายจากอนุมูลอิสระอนัตรายทีสําคญัไดแ้ก่ DPPH, OH, O  และ H2O2  (Changlian et al., ) ดังนนั การสูญเสียความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอาจเนืองมาจากการลดลงของปริมาณแอนโทไซยานินในระหวา่งการเก็บรักษาดว้ย 

 
รูปท ี4 ความสามารถในการเป็นสารยบัยงัอนุมูลอิสระของนาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะระหวา่งการเก็บรักษาทีอุณหภมิู 4±1°C 2.3 TSS pH และ TA การเปลียนแปลงปริมาณ TSS, pH และ TA แสดงในรูปที 5-7 ปริมาณ TSS เริมตน้ของนาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธุ์ปางดะมีค่าเท่ากบั 13.43%  และมีค่าลดลงเหลือ 9.93% ภายหลงัเก็บรักษาเป็นเวลา 11 วนั เปอร์เซ็นต ์TA เริมตน้ของ
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นาํนมถวัแดงอะซูกิมีค่าเท่ากับ 0.021%  และมีค่าเพิมขึนเล็กน้อยในระหว่างการเก็บรักษา ในวนัที 3-5 โดยมีค่าเท่ากบั 0.034% ในวนัที 7 ของการเก็บรักษา %TA มีค่าเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) เป็น 0.149% และค่อยๆ เพมิขึนถึง 0.171% ในวนัสุดทา้ยของการเก็บรักษา ค่า pH เริมตน้ของนาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธุ์ปางดะมีค่าเท่ากบั 6.70 และมีค่าลดลงเล็กน้อยในระว่างการเก็บรักษา 3-5 วนั และลดลงอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) เป็น 4.42 ในวนัที 7 และมีค่าลดลงเหลือ 2.91 ในวนัสุดทา้ยการเก็บรักษา   

 
รูปท ี5 เปอร์เซ็นตก์รดทงัหมดทีไทเทรตไดข้องนาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะระหวา่งการเก็บรักษาทีอุณหภมิู 4±1°C  

 
รูปท ี6 พีเอชของนาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะระหวา่งการเก็บรักษาทีอุณหภมิู 4±1°C การลดลงของค่า pH ในวนัที 7 สอดคลอ้งกบั %TA ทีมีค่าเพิมขึน ทงันีอาจเนืองมาจากเกิดกระบวนการหมกัโดยจุลินทรียที์เจริญเติบโตในระหวา่งการเก็บรักษา โดยจุลินทรียส์ามารถใชใ้นนาํตาลในกระบวนการหมกั ส่งผลให้มี %TSS ลดลง ซึง TSS หรือปริมาณของแขง็ทีละลายนาํได ้หมายถึงของแข็งทงัหมดทีสามารถละลายไดใ้นนาํ อาจเป็นนาํตาล หรือกรดอินทรียต์่างๆ เช่น กรดซิตริก, ทาทาร์ริก, ออกซาลิก, แอสคอร์บิก, ไกลโคลิก, ซักซินิก, ไพรูวิก, ออกซาโลแอซีติก,             กลูทาริก และกรดแอมิโน (ลกัขณาและนิธิยา, 2544)  ดงันัน เมือมีการใชน้าํตาลโดยจุลินทรียใ์นการหมกัจึงทาํให้ปริมาณกรดทงัหมดทีไทเทรตได ้(TA) มีค่าเพิมขึน และ pH มีค่าลดลง  
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.  จาํนวนจุลินทรีย์ทงัหมดและโคลิฟอร์ม จาํนวนจุลินทรียท์งัหมดและโคลิฟอร์มในนาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธุ์ปางดะในระหวา่งการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4±1°C แสดงในตารางที 2 จาํนวนจุลินทรียท์งัหมดในวนัเริมตน้และภายหลงัเก็บรักษา 4 วนั อยู่ในช่วง  2 x 10-4 -9 x 10-4  CFU/mL และเมือเก็บรักษาเป็นเวลา 8 วนั จาํนวนจุลินทรียมี์ค่าเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05) เป็น 4.1 x 10-5 CFU/mL และในวนัที 12 ของการเก็บรักษามีค่าเท่ากบั 7.9x10-5 CFU/mL (ตารางที 2) และตรวจไม่พบโคลิฟอร์มในนาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธุ์ปางดะตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีเกณฑ์มาตรฐานทีกาํหนดเกียวกบัคุณภาพทางจุลินทรียข์องนาํนมถวัแดงอะซูกิ ดงันนั เมือใชเ้กณฑม์าตรฐานของเครืองดืมพาสเจอร์ไรส์ทีมีค่า pH > 4.6 (pH นาํนมถวัอะซูกิ    ̴ 6.7) กาํหนดใหโ้คลิฟอร์มจะตอ้งนอ้ยกวา่ 10/mL (The National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods (NACMCF), 2014)  ตารางท ี2 จุลินทรียท์งัหมดและโคลิฟอร์มในนาํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธ์ุปางดะในระหวา่งการเก็บรักษาทีอุณหภมิู 4±1°C  
วนัที จุลินทรียท์งัหมด (CFU/mL) โคลิฟอร์ม (MPN /100 cm3) 0 2 x 10-4 ไม่พบ 4 9 x 10-4 ไม่พบ 8 4.1 x 10-5 ไม่พบ 12 7.9 x10-5 ไม่พบ .  ปริมาณนําตาลทเีหมาะสมสําหรับนาํนมถวัแดงอะซูก ิปริมาณนาํตาลทีเหมาะสมสาํหรับนาํนมถวัแดงอะซูกิทีทดสอบโดยผูท้ดสอบทางประสาทสัมผสั แสดงในตารางที 3 ผลการทดสอบพบวา่ผูท้ดสอบยอมรับนาํนมถวัแดงอะซูกิทีเติมนาํตาล 5% มากทีสุด โดยไดรั้บคะแนนดา้นกลินรส การตกตะกอน และความชอบโดยรวมสูงทีสุด อยา่งไรก็ตาม การเติมนาํตาลในปริมาณ 5% ไดค้ะแนนความชอบทางคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัในทุกดา้นไม่แตกต่างกับนาํนมถวัแดงอะซูกิทีเติมนาํตาลในปริมาณ 3% อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p>0.05)  ตารางท ี3  ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑน์าํนมถวัแดงอะซูกิทีเติมนาํตาล 1, 3 และ 5%  ปริมาณนาํตาล (%) ลกัษณะปรากฏ กลินรส 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   สรุปผลการวจิัย  ผลการทดลองนีแสดงให้เห็นว่าสารคาํคญัทีมีฤทธิทางชีวภาพในถวัแดงอะซูกิทงัสองสายพนัธุ์ (อียูและปางดะ) ไดแ้ก่ แอนโทไซยานิน และความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ มีการสูญเสียเนืองจากกระบวนการแปรรูปนาํนม  โดยกระบวนการแช่เมล็ดถวัในนาํไม่ส่งผลต่อการสูญเสียสารดงักล่าวอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p>0.05) แต่การสูญเสียสาร
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คาํคญัทีมีฤทธิทางชีวภาพส่วนใหญ่จะเนืองมาจากกระบวนการใหค้วามร้อนและในระหวา่งการเก็บรักษา อายกุารเก็บรักษาของผลิตภณัฑน์าํนมถวัแดงอะซูกิสายพนัธุ์ปางดะมีอายกุารเก็บรักษาเป็นเวลาไม่เกิน 5 วนั โดยมีจาํนวนโคลิฟอร์มนอ้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเครืองดืมพาสเจอร์ไรส์ (pH >4.6) (NACMCF, 2014) และมีจาํนวนจุลินทรียท์งัหมดอยู่ในช่วง 10-4-10-5 CFU/mL การเปลียนแปลงทางเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณกรดทงัหมดทีไทเทรตไดแ้ละค่าพีเอชมีการเปลียนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)ในวนัที 7 ของการเก็บรักษา ซึงบ่งชีถึงการสินสุดของอายกุารเก็บรักษาของนาํนมถวัแดงอะซูกิ กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทีอนุคราะห์สถานที เครืองมือ และอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ทีใชใ้นการทาํวจิยั ขอขอบคุณสาขาวชิาชีววทิยา ทีเอือเฟืออุปกรณ์และหอ้งปฏิบติัการทีใชใ้นการตรวจวเิคราะห์ทางจุลชีววทิยา  เอกสารอ้างองิ นิธิยา รัตนาปนนท.์  2547. เคมอีาหาร. สาํนกัพมิพโ์อเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ. หนา้ 421-428. ปรีชา เพ็ชร์เม็ด. 2553. การส่งเสริมการปลูกถัวอะซูกิ (Azuki bean). ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรทีสูง จังหวดัเชียงใหม่. แหล่งทีมา: http://www.haec03.doae.go.th/news_file/2014-06-21-21-35-18bean.pdf, 29 เมษายน 2561. มูลนิธิโครงการหลวง. 2561. ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป: ขนมปังถวัอะซูก.ิ แหล่งทีมา: http://www.royalprojectmarket.com /productDetail.php?pid=495, 29 เมษายน 2561. ลกัขณา รุจนะไกรกานต ์และนิธิยา รัตนาปนนท.์  2544.  หลักการวิเคราะห์อาหาร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะอุตสาหกรรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. AOAC. 2000. Official methods of analysis of AOAC. International 17th edition; Gaithersburg, MD, USA Association of Analytical Communities. Bacteriological Analytical Manual (BAM). 2001a. Aerobic plate count. Available Source: https://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm063346.htm, November 24, 2017. Bacteriological Analytical Manual (BAM). 2001b. Enumeration of Escherichia Coli and the coliform bacter ia. Available Source:https://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/UCM064948_F, November 24, 2017. Chan, E. W. C., Lim, Y. Y. and Omar, M. 2007. Antioxidant and antibacterial activity of leaves of Etlingera species (Zingiberaceae) in Peninsular Malaysia. Food Chemistry 104 (4): 1586-1593. Changlian, P., Hummer, K. E. and Finn, C. E. 2006. The anti-photooxidation of anthocyanins-rich leaves of a purple rice  cultivar. Science in China Ser ies C: Life Sciences 49: 543-551. Kim, E. H., Song, H .K., Park, Y.J. and Lee, J. R. 2011. Determination of Phenolic Compounds in Adzuki bean (Vigna  angularis) Germplasm. Korean J ournal of Crop Science 56 (4): 375-384 Kim, S., Hong, J., Jeon, R. and Kim, H.-S. 2016. Adzuki bean ameikorates hepatic lipogenesis and proinflammatory  mediator expression in mine fed a hing-cholesterol and high-fat diet to induce nonalcoholic fatty liver disease.  Nutr ition Research 36: 90-100. 
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Maruyama, C., Araki, R., Kawamura, M., Kondo, N., Kigawa, M., Kawai, Y.,. Takanami, Y., Miyashita, K. and Shimomitsu, T. (2008). Azuki Bean Juice Lowers Serum Triglyceride Concentrations in Healthy Young Women. Journal of Clinical Biochemistry and Nutr ition 43(1): 19–25.  Mital, B. K. and Steinkraus, K. H. 1979. Fermentation of Soy Milk by Lactic Acid Bacteria. A Review. Journal of Food Protection 42 (2): 895-899. National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods (NACMSF). 2014. Microbiological Limits for  J uices and Dr inks, Pasteur ized and Refr igerated. Available Source: https://www.fsis.usda. gov/wps/wcm  /connect/7fb1a71f-27fa-4b04-a065-82f65e21cb03/NACMCF-Process-Control-111714.pdf?MOD=AJPERES,  April 30, 2017. Ranganna, S.  1986.  Manual of Analysis of Fruit and Vegetables Products. Tats Mafran-Holl Publishing Company Limited, India. Song, Y. H. and Yu, R. C. 2017. Optimization of culture conditions for gamma-aminobutyric acid production in fermented adzuki bean milk. Journal of Food and Drug Analysis 26 (1): 74-81.            
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การพฒันาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบมันเทศของตําบลทบันํา อาํเภอบางปะหัน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา Product Development of Sweet Potato Cracker  of Tub Num Sub distr ict, Bang Pa-han Distr ict, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province   วรรภา วงศ์แสงธรรม1* จันทร์เพ็ญ บุตรใส1 และ พาขวญั ทองรักษ1์ Wanpa Wongsaengtham  Janpen Butsai and Phakwan Tongruk  บทคัดย่อ  งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารจากมนัเทศ โดยศึกษาสูตรทีเหมาะสมในการผลิต  ขา้วเกรียบมนัเทศ จากมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทแ้ละพนัธุ์ไข่ พบวา่ สูตรทีเหมาะสม คือ การใชอ้ตัราส่วนของแป้งมนัสําปะหลงัต่อเนือมนัเทศนึงสุก 300 ต่อ 500 กรัม ขา้วเกรียบมนัเทศจากมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทแ้ละพนัธ์ุไข่ไดรั้บคะแนนความชอบโดยรวมเฉลียเท่ากบั 7.63 และ 6.77 คะแนน และมีอตัราการพองตวัเฉลียเท่ากบั 1.68 และ 1.71 ตามลาํดบั ศึกษาการใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงั ในการผลิตขา้วเกรียบมนัเทศ พบวา่ การใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัในปริมาณ 0, 50, 100, 150 และ 200 กรัม ไม่ส่งผลต่อการพองตวัของขา้วเกรียบเมือนาํไปทอด ค่าแรงกดสูงสุดของขา้วเกรียบมันเทศพนัธุ์กะปิแท้และขา้วเกรียบมันเทศพนัธ์ุไข่มีแนวโน้มลดลงเมือใช้แป้งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงัมากขึน สอดคลอ้งกบัคะแนนความชอบดา้นความกรอบของขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์กะปิแทด้า้นความกรอบทีมีแนวโนม้ลดลงเล็กนอ้ย เมือใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงัมากขึน การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินและเบตาแคโรทีนในขา้วเกรียบ พบว่า ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์กะปิแทมี้ปริมาณแอนโทไซยานินก่อนและหลงัทอดเท่ากบั 148.76±0.09 และ 125.90±0.99 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ส่วนขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์ไข่มีปริมาณเบตา้แคโรทีนก่อนและหลงัทอด เท่ากบั 65.10±0.75 และ 97.80±0.32 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามลาํดบั  คาํสําคญั : มนัเทศ, ขา้วเกรียบ, แอนโทไซยานิน, เบตา้แคโรทีน           
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 ABSTRACT   This research was aimed to developed food product from sweet potato.  The optimum formula for sweet potato cracker making from Ka-Pi Tae and Kai varieties was studied and found that the optimum ratio of tapioca flour and 300 g mixed with steamed sweet potato was 300:500. The overall acceptance scores of the Ka-Pi Tae and Kai sweet potato crackers were 7.63 and 6.77, and the expansion ratios of these crackers were 1.68 and 1.71, respectively. The replacement of tapioca flour in sweet potato cracker with modified tapioca flour at 0,  50,  100,  150 and 200 g was studied. The expansion ratio of sweet potato cracker was not significantly affected by the replacement of tapioca flour with modified tapioca flour. The maximum force of the Ka-Pi Tae and Kai sweet potato crackers tend to decease with increasing the amount of modified tapioca flour. The anthocyanin contents of raw and fried Ka-Pi Tae sweet potato crackers were 148.76±0.09 and 125.90±0.99 mg/100 g, whereas the beta- carotene contents of raw and fried Kai sweet potato crackers were 65.10±0.75 and 97.80±0.32 mg/100 g, respectively.  Keyword: sweet potato, cracker, anthocyanin, beta-carotene                 1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    สุวรรณภูมิ ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา หนัตรา ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 1Department of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry,  Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Huntra, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13000 Thailan  ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) wanpa21@hotmail.com, Tel. 08-1349-3521 
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บทนํา บา้นทบันาํมีประชากรทงัสิน จาํนวน 4,531 คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทาํเกษตรกรรม พนืทีของบา้นทบันาํเป็นทีราบลุ่มนาํท่วมถึงจึงเหมาะแก่การทาํการเกษตร อีกทงัยงัมีลาํคลองเชือมต่อหลายสาย มีสภาพดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูกทาํใหเ้กษตรกรในพนืทีมีนาํสาํหรับทาํการเกษตรเกือบตลอดทงัปี อาชีพหลกัของชุมชนไดแ้ก่ การทาํนา ปลูกเผือก ปลูกมนัเทศ จากการปลูกมนัเทศ พบวา่ มีผลผลิตมนัเทศทีไม่ไดข้นาด ทีคดัทิงประมาณร้อยละ  ของผลผลิตทงัหมดหรือประมาณ 00,000 กิโลกรัมต่อฤดูกาล ซึงบางส่วนจะทิงในแหล่งนาํชุมชน ไม่ไดน้าํไปใชป้ระโยชน์ ทาํให้เกิดปัญหามลพิษ นาํเน่าเสีย และเกษตรกรสูญเสียรายได ้  การนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใชเ้พอืแกปั้ญหาชุมชน จึงเป็นแนวทางหนึงในการลดการสูญเสียผลผลิต ด้วยการนํามาแปรรูปเป็นอาหารจาํหน่าย เป็นการเพิมมูลค่า ลดการสูญเสีย และลดปัญหาสิงแวดล้อมอีกด้วย นอกเหนือจากการนํามาแปรรูปเป็นอาหาร จาํเป็นตอ้งมีการศึกษาถึงคุณค่าทางโภชนาการ สารทีสําคญัของมนัเทศและผลิตภณัฑ ์เพอืนาํมาใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ใหก้บัผูบ้ริโภครับรู้ถึงประโยชน์ และปรับเปลียนทศันคติ หนัมาบริโภคมนัเทศกนัมากขึน ขา้วเกรียบ เป็นอาหารวา่งทีมีส่วนประกอบหลกั เป็นแป้ง อาจมีส่วนประกอบของเนือสัตวห์รือผกัหรือผลไมบ้ดผสมให้เขา้กบัเครืองปรุงรส แลว้นาํมาขึนรูปเป็นรูปทรงตามตอ้งการ นึงให้สุก ตดัให้เป็นแผ่นบางๆ แลว้นาํไปทาํให้แห้งดว้ยแสงแดดหรือวธีิอืนทีเหมาะสมอาจทอดก่อนบรรจุหรือไม่ก็ได ้เนืองจากส่วนประกอบหลกัของขา้วเกรียบคือ แป้ง จึงทาํให้ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนขา้งนอ้ย ดงันนัผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการนาํมนัเทศ ซึงเป็นพืชทีมีคุณค่าทางโภชนาการมาทาํให้เกิดผลิตภณัฑ ์โดยใชว้ิธีการทีไม่ซบัซอ้น เพือให้กลุ่มผูแ้ปรรูปสามารถนาํผลการวิจยัทีไดไ้ปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง และเป็นการนาํวตัถุดิบทีมีอยูใ่นพืนทีและมีราคาถูกมาใชใ้นการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวจิยัครังนีเพือหาสูตรทีเหมาะสมในการผลิตขา้วเกรียบมนัเทศ และการตรวจสอบปริมาณสารสาํคญัของมนัเทศหลงัการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์  วธิีดําเนินการวิจัย 1. การพฒันาสูตรข้าวเกรียบมนัเทศ 1.1 การผลิตข้าวเกรียบมนัเทศ ทาํการผลิตขา้วเกรียบจากมนัเทศทีปลูกในเขตบางปะหัน จาํนวน 2 สายพนัธุ์ คือ กะปิแท้และไข่บางปะหัน                โดยศึกษาอตัราส่วนของแป้งมนัสาํปะหลงัต่อเนือมนัเทศนึงสุกทีแตกต่างกนั 4 อตัราส่วน คือ 600 ต่อ 200, 500 ต่อ 300, 400 ต่อ 400 และ 300 ต่อ 500 และส่วนผสมอืนๆ คือ นาํตาล 10 กรัม เกลือ 5 กรัม และนาํเดือด 200 มิลลิลิตร ผสมส่วนผสมทงัหมดและนวดดว้ยนาํเดือดจนเขา้กนัดี ปันเป็นแท่งแลว้ห่อดว้ยพลาสติกหุ้มอาหารแลว้นําไปนึงดว้ยไอนาํเป็นเวลา 40 นาที จากนนันาํขา้วเกรียบทีนึงสุกแลว้ไปแช่เยน็จนกระทงัแขง็แลว้นาํมาหนัเป็นแผน่หนาประมาณ 1.5-2.0 มิลลิเมตร นาํไปอบในตูอ้บลมร้อนทีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสจนแห้ง จากนนันาํขา้วเกรียบทีไดม้าทอดแลว้นาํไปตรวจสอบการพองตวัและคุณภาพทางประสาทสัมผสั คดัเลือกอตัราส่วนของแป้งมนัสาํปะหลงัต่อเนือมนัเทศนึงสุก ทีนาํมาทาํขา้วเกรียบแลว้มีคุณภาพเป็นทียอมรับของผูท้ดสอบเพือนาํไปศึกษาในขนัต่อไป  1.2 การใช้แป้งมนัสําปะหลังดดัแปรทดแทนแป้งมนัสําปะหลงั ทาํการศึกษาการใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรสําหรับอาหาร (สังซือจาก บริษทั เอียมเฮง โมดิฟาย สตาร์ช จาํกดั) ทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงั โดยใชศึ้กษาปริมาณแป้งดดัแปรทดแทนปริมาณแป้งมนัสาํปะหลงัในปริมาณทีแตกต่างกนั คือ 0, 
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50, 100, 150 และ 200 กรัมตามลาํดบั จากนนันาํขา้วเกรียบไปทอดและตรวจสอบคุณภาพตามวิธีการในขอ้ 2 คดัเลือกสูตรทีมีคุณภาพเป็นทียอมรับของผูท้ดสอบมากทีสุด นาํไปวเิคราะห์คุณภาพทางเคมีต่อไป  2. การวิเคราะห์คุณภาพของข้าวเกรียบ  2.1 การวเิคราะห์ทางกายภาพ   นาํขา้วเกรียบมนัเทศทีคดัเลือกสูตรทีมีคุณภาพเป็นทียอมรับของผูท้ดสอบมากทีสุด นาํไปวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพดงันี ค่าสี L* a* และ  b* โดยใชเ้ครืองวดัสี Hunter Lab  (Juki, 801. Japan) การพองตัว ตามวิธีของ ปิยภรณ์ และคณะ(2557) วดัลักษณะเนือสัมผสัโดยเครือง TA-XT2 texture analyzer (Micro Stable System, UK) โดยใชห้ัววดัทรงกลม (spherical probe) ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.25 นิว โดยวดัแรงกดบริเวณตรงกลางของตวัอย่าง ความเร็วการเคลือนของหัววดั 1 มิลลิเมตรต่อวินาที ระยะในการเคลือนทีของหัววดั 3 มิลลิเมตร รายงานค่าแรงสูงสุดในหน่วยของนิวตนั 2.2 การวเิคราะห์ทางเคม ีนาํขา้วเกรียบมนัเทศสูตรทีคดัเลือกทงัก่อนและหลงัทอด มาวเิคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินและปริมาณเบตา้แคโรทีน ตามวธีิของ Sutharut และคณะ(2012) 2.3 การวเิคราะห์ทางประสาทสัมผสั  วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผสัแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดบั  (9-point hedonic scale test) โดยประเมินการยอมรับ ดา้นสี กลิน รสชาติ ความกรอบ และ ความชอบโดยรวม ใชผู้ท้ดสอบจาํนวน 30 คน 3.  การวางแผนการทดลองและการวเิคราะห์ข้อมูล  วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) ทาํการทดลอง 3 ซาํวเิคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูลแบบ ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยวธีิ Duncan’s multiple range test (DMRT) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95  ผลและวจิารณ์ผล  ผลการศึกษาการผลิตขา้วเกรียบจากมนัเทศ หลงัจากผสมส่วนผสมแลว้นาํไปนึงดว้ยไอนาํเป็นเวลา 40 นาที นาํขา้วเกรียบทีนึงแลว้มาหัน เพือดูความสุกของแป้ง ได้ผลดังแสดงในภาพที 1 พบว่า หลงัจากนึงส่วนผสมแป้งขา้วเกรียบเป็นระยะเวลา 40 บาที แป้งจะสุกทงัหมด โดยตวัอย่างทีมีส่วนผสมของเนือมนัเทศน้อยจะมีลกัษณะเนียนเป็นเนือเดียวกนัมากกวา่ตวัอยา่งทีมีส่วนผสมของเนือมนัเทศมากกวา่      
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            ภาพที 1 ลกัษณะของโดขา้วเกรียบจากแป้งมนัสําปะหลงัและเนือมนัเทศพนัธ์ุกะปิแท ้(1) และ  โดขา้วเกรียบจากแป้งมนัสาํปะหลงัและเนือมนัเทศพนัธุ์ไข่ (2) หลงันึง 40 นาที  เมืออตัราส่วนของแป้งมนัสาํปะหลงัและเนือมนัเทศเป็น ก) 600:200, ข) 500:300, ค) 400:400 และ ง) 300:500 
ลกัษณะปรากฏของขา้วเกรียบก่อนและหลงัทอดแสดงในภาพที 2 พบวา่ ขา้วเกรียบทีมีส่วนผสมของเนือ  มนัเทศนึงสุกเพิมมากขึนเมือนาํไปทอด ให้ขา้วเกรียบทีมีลกัษณะเนือเรียบเนียนมากกว่าขา้วเกรียบทีมีแป้งมนัสาํปะหลงัมากกว่าเนือมนัเทศนึงสุก ทงันีเป็นผลเนืองมากจากคุณสมบติัการเกิดเจลของแป้งมนัสําปะหลงั โดยตวัอย่างทีมีปริมาณแป้งมนัสาํปะหลงัมากจะเกิดเจลไดดี้ เมือนาํไปทาํแห้งแลว้นาํมาทอดจึงเกิดการพองตวัขึน นาํขา้วเกรียบทีทอดแลว้ไปตรวจสอบการพองตวั ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที 1 พบวา่ เมือเพิมปริมาณเนือมนัเทศนึงสุกลงในส่วนผสมขา้วเกรียบ มีผลทาํให้การพองตวัของขา้วเกรียบเมือนาํไปทอดมีอตัราการพองตวัลดลง   

                   
                   ภาพท ี2 ลกัษณะของขา้วเกรียบมนัเทศทีผสมแป้งมนัสาํปะหลงัและเนือมนัเทศพนัธุ์กะปิแท ้ (1) และ ขา้วเกรียบทีผสมแป้งมนัสาํปะหลงัเนือมนัเทศพนัธุ์มนัไข่บางปะหัน (2) ก่อนและหลงัทอด เมืออตัราส่วนของแป้งมนัสาํปะหลงัและเนือมนัเทศเป็น ก) 600:200, ข) 500:300, ค) 400:400 และ ง) 300:500      

1ก)  1ข)  

1ค)  1ง)  

2ก)  2ข)  

2ค)  2ง)  

1ก) 1ข) 1ค) 1ง) 2ก) 2ข) 2ค) 2ง) 
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ตารางท ี1 อตัราการพองตวัของขา้วเกรียบมนัเทศ 
ชนิดของขา้วเกรียบ อตัราส่วนของแป้งมนัสาํปะหลงัต่อ เนือมนัเทศนึงสุก อตัราการพองตวั 

ขา้วเกรียบมนัเทศ พนัธุ์กะปิแท ้ 600:200 500:300 400:400 300:500 
2.23+0.15a 2.16+0.27a 1.98+0.15ab 1.68+0.12b ขา้วเกรียบมนัเทศ พนัธุ์มนัไข ่ 600:200 500:300 400:400 300:500 
1.90+0.07b  2.17+0.13a   1.80+0.07bc  1.71+0.02c หมายเหตุ: ตวัอกัษรภาษาองักฤษภายในคอลมัน์เดียวกนัทีแตกต่างกนั หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต (p≤0.05) การทดสอบทางด้านประสาทสัมผสัของขา้วเกรียบมนัเทศโดยผูท้ดสอบจาํนวน 30 คน (ตารางที 2)  พบว่า ผู ้ทดสอบให้คะแนนความชอบในดา้นสี กลิน รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม ขา้วเกรียบทีใชอ้ตัราส่วนของแป้งมนัสาํปะหลงัต่อเนือมนัเทศนึงสุกเป็น 300 ต่อ 500 มากทีสุด ตารางท ี2 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสมัผสัของขา้วเกรียบมนัเทศ ชนิดของขา้วเกรียบ อตัราส่วนของแป้งมนัสาํปะหลงัต่อ เนือมนัเทศนึงสุก 

คะแนนความชอบ 
สี กลิน รสชาติ ความ กรอบ ความชอบโดยรวม ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์กะปิแท ้ 600:200 500:300 400:400 300:500 
4.40c 6.60b 7.43a 6.93ab 

4.67c 5.40b 5.63ab 6.33a 
4.60c 5.67b 6.13ab 6.73a 

6.70b 7.53a 7.33ab 7.53a 
5.73c 6.73b 7.13ab 7.63a ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์มนัไข ่ 600:200 500:300 400:400 300:500 

5.80ns 5.57 6.27 6.17 
4.67b 5.27a 5.30a 5.43a 

5.23b 5.97a 6.20a 5.83a 
6.53 ns 6.60 6.87 6.97 

5.73c 6.37ab 6.17b 6.77a หมายเหตุ: ตวัอกัษรภาษาองักฤษภายในคอลมัน์เดียวกนัทีแตกต่างกนั หมายถึงมีความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญั   ทางสถิต (p≤0.05) การเพิมปริมาณมนัเทศนึงสุกทงัสองชนิด มีแนวโน้มทาํให้คะแนนความชอบเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดยไม่มีผลต่อคะแนนความชอบดา้นความกรอบในขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์มนัไข่ ดงันนั จึงคดัเลือกอตัราส่วนของ แป้งมนัสาํปะหลงัต่อเนือมนัเทศนึงสุกเป็น 300 ต่อ 500 เพือนาํไปใชใ้นการศึกษาขนัต่อไป   ศึกษาการใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงัในการผลิตขา้วเกรียบเมือแป้งมนัสาํปะหลงัทีใช้ในสูตร คือ 300 กรัม โดยทดแทนปริมาณแป้งมนัสาํปะหลงัดว้ยแป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนในปริมาณ 0, 50, 100, 150 และ 200 กรัม นาํขา้วเกรียบมนัเทศทีใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงั ไปทอดแลว้ตรวจสอบการพอง
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ตวั ไดผ้ลดงัแสดงในตารางที 3 พบวา่ เมือเพิมปริมาณแป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรลงในส่วนผสมขา้วเกรียบไม่ส่งผลต่อการพองตวัของขา้วเกรียบ โดยมีอตัราการพองตวัไม่แตกต่างทางสถิติจากขา้วเกรียบมนัเทศทีใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัเป็นส่วนผสมเพียงอยา่งเดียว (p>0.05) ตารางท ี3 อตัราการพองตวัของขา้วเกรียบมนัเทศทีใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนในแป้งมนัสาํปะหลงั 
ชนิดของขา้วเกรียบ ปริมาณแป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทน แป้งมนัสาํปะหลงั 300 กรัม อตัราการพองตวัns 

ขา้วเกรียบมนัเทศ พนัธุ์กะปิแท ้ 0 50 100 150 200 

1.76+0.18 1.75+0.20 1.71+0.16 1.65+0.06 1.72+0.16 ขา้วเกรียบมนัเทศ พนัธุ์มนัไข ่ 0 50 100 150 200 

1.74+0.06 1.76+0.18 1.77+0.08 1.73+0.07 1.73+0.06 หมายเหต:ุ ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ จากการศึกษาค่าสีของขา้วเกรียบมนัเทศทีใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนในแป้งมนัสาํปะหลงัโดยใชเ้ครือง Hunter Lab Digital Color Difference Meter (ตารางที 4) พบวา่ ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทแ้ละขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุมนัไข่ทุกตวัอยา่ง มีค่าค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) ไม่แตกต่างทางสถิติ โดยขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์กะปิแทมี้สีม่วงแดงออกคลาํ (Darker, Less Red, Bluer) และขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุมนัไข่มีสีเหลืองสว่างออกแดงเล็กน้อย (Lighter, Less Red, Yellower) ตารางท ี4 ค่าสีของขา้วเกรียบมนัเทศทีใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนในแป้งมนัสาํปะหลงั ชนิดของขา้วเกรียบ ปริมาณแป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงั 300 กรัม ค่าสี ns L* a* b* ขา้วเกรียบมนัเทศ พนัธุ์กะปิแท ้ 0 50 100 150 200 

17.63+1.56 15.36+2.64 20.18+3.29 15.50+3.07 16.93+1.81 

6.31+1.37 6.70+0.79 8.73+1.35 6.42+1.16 7.04+0.98 

0.69+0.17 0.22+0.05 0.98+0.18 0.21+0.06 0.18+0.07 ขา้วเกรียบมนัเทศ พนัธุ์มนัไข่ 0 50 100 150 200 

29.88+4.89 28.30+3.19 29.66+8.58 28.62+3.63 27.96+1.94 

9.22+0.64 9.05+0.81 9.01+0.59 9.62+0.73 9.13+0.94 

19.65+3.15 17.76+1.68 20.41+2.32 18.54+2.27 20.56+1.37 หมายเหต:ุ ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ(p>0.05) 
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ศึกษาลกัษณะเนือสัมผสัของขา้วเกรียบ โดยการวดัค่าแรงกดสูงสุด (นิวตนั) ดว้ยเครือง Texture Analyser พบวา่ ค่าแรงกดสูงสุดของขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแท้และขา้วเกรียบมันเทศพนัธ์ุมันไข่มีแนวโน้มลดลงเมือใช้แป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงัมากขึน (ภาพที 3) 
 

 ปริมาณแป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงั (กรัม) ภาพท ี3 ค่าแรงกดสูงสุดของขา้วเกรียบมนัเทศทีใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงั การทดสอบทางด้านประสาทสัมผสัของข้าวเกรียบมันเทศทีใช้แป้งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทนแป้งมันสาํปะหลงั จาํนวน 30 คน แสดงดงัตารางที 5 พบวา่ การใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงัในขา้วเกรียบทงัสองชนิด ไม่มีผลต่อคะแนนความชอบในดา้นสีและรสชาติในทุกระดบัทีใช ้สอดคลอ้งกบัค่าสีทีวดัได ้โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 7.30-7.80 และ 7.00-7.60 (ชอบปานกลาง-ชอบมาก) ตามลาํดบั และไม่มีผลต่อคะแนนความชอบขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์มนัไข่ในดา้นความกรอบและความชอบโดยรวมอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีคะแนนอยูใ่นช่วง 7.03-7.57 และ 7.20-7.70 (ชอบปานกลาง-ชอบมาก) คะแนนความชอบขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์กะปิแทแ้ละพนัธุ์มนัไข่ในดา้นกลินและคะแนนความชอบขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์กะปิแทด้า้นความกรอบมีแนวโนม้ลดลงเล็กนอ้ย (6.87-7.60, 6.90-7.50 และ 6.97-8.27 ตามลาํดบั) สอดคลอ้งกบัค่าแรงกดสูงสุดทีมีแนวโน้มลดลง ซึงแสดงถึงความกรอบมีแนวโน้มลดลงเมือใช้แป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงัในขา้วเกรียบปริมาณเพมิขึน  ตารางที 5 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผสัของขา้วเกรียบมนัเทศทีใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงั 
ชนิดของ ขา้วเกรียบ 

ปริมาณแป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทน แป้งมนัสาํปะหลงั 300 กรัม 
คะแนนความชอบ 

สี ns   กลิน รสชาติ ns ความกรอบ ความชอบ โดยรวม ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์กะปิแท ้
0 50 100 150 200 

7.30 7.80 7.53 7.57 7.63 

7.20ab 7.60a 7.30ab 6.87b 6.87b 

7.17 7.60 7.45 7.17 7.00 

7.80a 7.70a 8.27a 6.97b 7.10b 

7.23ab 7.57ab 7.80a 7.13b 7.17ab 

R² = 0.9192
R² = 0.8482
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แรง (นิวตนั) 
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ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์มนัไข ่ 0 50 100 150 200 

7.47 7.57 7.47 7.77 7.30 

7.50a 6.97b 7.20ab 6.90b 6.70b 

7.40 7.07 7.30 7.00 7.07 

7.57ns 7.30ns 7.50ns 7.37ns 7.03ns 

7.70ns 7.23ns 7.57ns 7.43ns 7.20ns หมายเหตุ: ตวัอกัษรภาษาองักฤษภายในคอลมัน์เดียวกนัทีแตกต่างกนั หมายถึงมีความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญั   ทางสถิต (p≤0.05) ผลการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินและปริมาณเบตา้แคโรทีนของขา้วเกรียบ มนัเทศทงัสองชนิดก่อนและหลงัทอดทงัสองชนิด แสดงดงัตารางที 6 ตารางท ี6 ปริมาณแอนโทไซยานินและปริมาณเบตา้แคโรทีนของขา้วเกรียบมนัเทศ 
ชนิดของขา้วเกรียบ ปริมาณแอนโทไซยานิน     (มิลลิกรัมต่อ100 กรัม) ปริมาณเบตา้แคโรทีน(มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม) ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์กะปิแทก่้อนทอด 148.76±0.09 - ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์กะปิแทห้ลงัทอด 125.90±0.99 - ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์มนัไข่ก่อนทอด - 65.10±0.75 ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์มนัไขห่ลงัทอด - 97.80±0.32 การวเิคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินและปริมาณเบตา้แคโรทีน พบวา่ ในขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์กะปิแทก่้อนทอดมีปริมาณแอนโทไซยานิน 148.76+0.09 มิลลิกรัมต่อ100 กรัมหลงัจากผา่นการทอดแลว้ปริมาณแอนโทไซยานินลดลงเหลือ 125.90+0.99 มิลลิกรัมต่อ100 กรัมคิดเป็นลดลงร้อยละ 15.37 สอดคล้องกับการศึกษาของ Hiemori และคณะ ได้ศึกษาองค์ประกอบและความเสถียรทางความร้อน ของแอนโทไซยานินใน black rice พบว่า ความร้อนจากกระบวนการหุงขา้ว black rice เป็นสาเหตุทาํให้ปริมาณของแอนโทไซยานินลดลงอยา่งมีนัยสําคญั เช่นเดียวกบัการทดลองของพรประภาและคณะ(2556) พบว่า การอบกากเม่าผงทีอุณหภูมิสูงมีผลให้ปริมาณ แอนโทไซยานินและแทนนินมีปริมาณตาํกว่าการอบทีอุณหภมิูตาํ นนัแสดงวา่ปริมาณแอนโทไซยานินและแทนนินแปรผกผนักบัอุณหภูมิ ส่วนปริมาณเบตา้แคโรทีนในขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์มนัไข่ก่อนทอดมีปริมาณเบตา้แคโรทีน   65.10+0.75 มิลลิกรัมต่อ100 กรัมหลงัจากผ่านการทอดแลว้ปริมาณเบตา้แคโรทีนเพิมขึนเป็น 97.80+0.32 มิลลิกรัมต่อ100 กรัมซึงจากผลการศึกษาของ Azizah และคณะ(2009) พบวา่ ฟักทองทีผา่นการตม้เป็นเวลา 2 และ 4 นาที มีปริมาณเบตา้แคโรทีนเพิมขึน แต่ลดลงเมือผา่นการตม้เป็นเวลา 6 นาที เนืองจากความร้อนช่วยเพิมชีวประสิทธิผล (bioavailability) ของแคโรทีนอยด์ ทงันีปริมาณเบตา้แคโรทีนเพมิขึนในขา้วเกรียบมนัเทศหลงัทอดอาจเป็นผลจากปริมาณเบตา้แคโรทีนในนาํมนัปาลม์ทีใชท้อด เนืองจากนาํมนัปาลม์มีสารคาโรทีนอยดใ์นปริมาณมาก  สรุปผลการวจิัย การพฒันาผลิตภณัฑข์า้วเกรียบเทศ พบวา่ อตัราส่วนของ ของแป้งมนัสาํปะหลงัต่อเนือมนัเทศนึงสุกทีเหมาะสมในการผลิตขา้วเกรียบมนัเทศ คือ 300 ต่อ 500 ผูท้ดสอบให้คะแนนความชอบในด้านสี กลินรสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวมสูงสุด เมือคะแนนความชอบในลกัษณะทางประสาทสัมผสัส่วนใหญ่ของขา้วเกรียบเพิมขึนอย่างมีนยัสาํคญัเมือเพิมปริมาณของมนัเทศนึงสุกทงัสองชนิด การใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงัในการผลิตขา้วเกรียบมนัเทศไม่มีผลต่ออตัราการพองตวัและค่าสี (L* a* และ  b*) ของขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแทแ้ละขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์มนัไข่ ค่าแรงกดสูงสุด (นิวตนั) ของขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์ทงัสองชนิดมีแนวโน้มลดลงเมือใชแ้ป้งมนั



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   621 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

สาํปะหลงัดดัแปรทดแทนแป้งมนัสาํปะหลงัมากขึน การทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสัของขา้วเกรียบมนัเทศทีใชแ้ป้งมนัสําปะหลงัดัดแปรทดแทนแป้งมนัสําปะหลงั พบว่า ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธ์ุกะปิแท้และขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์มันไข่มีคะแนนความชอบโดยรวมอยูใ่นช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก การวเิคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินและปริมาณเบตา้แคโรทีน พบวา่ ขา้วเกรียบมนัเทศพนัธุ์กะปิแทที้ผา่นการทอดมีปริมาณแอนโทไซยานิน 125.90±0.99 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม โดยลดลงจากปริมาณก่อนทอดคิดเป็นลดลงร้อยละ 15.37 ในขณะทีปริมาณเบต้าแคโรทีนในขา้วเกรียบมนัเทศหลงัทอดมีปริมาณเพิมขึนจาก 65.10±0.75 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม เป็น 97.80±0.32 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ทงันีอาจเป็นผลจากปริมาณเบตา้แคโรทีนในนาํมนัปาลม์ทีใชท้อด  กิตติกรรมประกาศ งานวิจยันีไดรั้บการสนบัสนุนจากไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนงานวิจยัจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนงานวิจยั (สกว.) และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยหน่วยวิจยันวตักรรมเพือชุมชนและสังคม สถาบนัวิจยัและพฒันา  เอกสารอ้างองิ ปิยภรณ์ สุริยะ, ณิชมน ธรรมรักษ,์ สุปราณี แกว้เทียน, ริมฤทยั โภคารัตน์ และ กรผกา อรรคนิตย.์ 2557. การพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบถวัแปจ่อ, น. 276-283.  ใน การประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิ   แม่โจ้–แพร่ วจิัย ครังท ี2. มหาวทิยาลยัแม่โจ,้ เชียงใหม่. พรประภา ชุนถนอม, รวีพร ศรีสําราญ และ อรนุช สีหามาลา. 2556. ผลของวิธีการอบแห้งต่อสมบัติของกากเม่า. วารสารวชิาการและวจิยั มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ สาขาอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ. น.301-307. พาขวญั ทองรักษ,์ ทศพร นามโฮง, นยัวิท เฉลิมนนท,์ เสน่ห์ บวัสนิท, วิจิตรา เหลียวตระกูล, วชิรญา เหลียวตระกูล, สุภาวดี รอดศิริ, วรรภา วงศ์แสงธรรม, วรรณา ขนัธชยั, นิษฐกานต ์ประดิษฐ์ศรีกุล, สุภาพร พาเจริญ และจนัทร์เพ็ญ บุตรใส . 2559. การ พัฒ นาผ ลิต ภัณ ฑ์อาหารจ ากมันเ ทศ ทีปลูกในชุมชนทับนํา  อํา เ ภ อบางปะหัน จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา. รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ, พระนครศรีอยธุยา.  พิ ม พ์ เ พ็ญ  พ ร เ ฉ ลิ ม พ ง ศ์  แ ล ะ  นิ ธิ ย า รั ต น า ป น น ท์ . ม . ป . พ .  ข้ า ว เ ก รี ย บ  ม า ต ร ฐ า น ผ ลิต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น /ม ผ ช . แหล่งทีมา:http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3719/ricecracker, 2 เมษายน 61. ศู น ย์วิ จัย ปา ล์มนํา มัน สุร าษ ฎร์ ธานี . ม . ป .พ .  วิช า กา ร ปา ล์ม นํ า มัน .  แ ห ล่ ง ทีมา :http://www.doa.go.th/palm/link Technical/usefulness.html, 21 กุมภาพนัธ์ 2559.  Azizah, A. H.,  Wee,  K.C., Azizah, O. and Azizah, M. 2009. Effect of boiling and stir frying on total phenolics, carotenoids and radical scavenging activity of pumpkin (Cucurbita moschato).”  International Food Research Journal. 16: 45-51. Hiemori , M., Koh, E. and Mitchell, A.E. 2009. Influence of Cooking on Anthocyanins in Black Rice (Oryza sativa L. japonica `ar. SBR). J . Agr ic. Food Chem. 57: 1908-1914. Sutharut,  J. and Sudarat, J. 2012. Total anthocyanin content and antioxidant activity of germinated colored rice. International Food Research Journal. 19(1): 215-221.   
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การศึกษาปริมาณแป้งมันเทศสีม่วงทดแทนแป้งข้าวเจ้าในขนมเรไร Study on the Amount of Purple Sweet Potato Flour  Replacing Rice Flour  in Ray Rai (Rice flour  dumpling topped coconut milk)   เปรมระพ ีอุยมาวรีหิรัญ * ปรียานุช  พวงทอง2 และ สมิทธ์  รักษส์มิทธ์สนัติ  Premraphi Ooaymaweerahirun* Priyanut Phuangthong1 and Samit Raksamitsanti2  บทคัดย่อ   งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์แรกเพือศึกษาสูตรพืนฐานขนมเรไร ซึงเป็นขนมไทยโบราณทาํจากแป้งขา้วเจา้และนาํกะทิ  เพือศึกษาปริมาณการใชแ้ป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไร และเพือศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีของขนมเรไรสูตรทีพฒันาได ้  ผลการศึกษาสูตรพืนฐานโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในด้านลกัษณะปรากฏ             สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดว้ยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ   9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) โดยใช้ ผู ้ทดสอบชิมจํานวน 80 คน พบว่าผู ้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบขนมเรไร สูตรที 4 มากทีสุด                      ผลการศึกษาปริมาณการใชแ้ป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไร พบวา่ผูท้ดสอบชิมใหค้ะแนนการยอมรับขนมเรไรทีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงในระดบัร้อยละ 25 มากกวา่สูตรทีทดแทนร้อยละ 50 และ 75 และมากกวา่สูตรควบคุมทีใชแ้ป้งขา้วเจา้อยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) โดยขนมเรไรทีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงในระดบัร้อยละ 25 ได้คะแนนความชอบเฉลียดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม เป็น 8.38, 8.38, 8.19, 8.21, 8.16 และ 8.36 ตามลาํดบั การทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงทีร้อยละ 50 และ 75 ทาํใหข้นมเรไรมีเนือสัมผสัทีแข็งขึน ซึงเป็นลกัษณะทีไม่ตอ้งการ  ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบวา่ขนมเรไรทีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ   มีปริมาณความชืน โปรตีน ไขมนั เยอืใย และเถา้ เท่ากบัร้อยละ 57.72,  5.58,  0.73,  0.85 และ 0.33 ตามลาํดบั  โดยปริมาณความชืน โปรตีน และเถา้ ไม่แตกต่างกบัขนมเรไรสูตรพนืฐาน (p>0.05)  แต่มีปริมาณไขมนัและเยอืใยสูงกวา่สูตรพนืฐานทีเป็นแป้งขา้วเจา้ (p<0.05)   การทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ 25 จึงเป็นสูตรทีเหมาะสมทีสุดในการผลิตขนมเรไร  การใชแ้ป้งมนัเทศสีม่วงมาทดแทนแป้งขา้วเจา้จึงเป็นการทาํให้ขนมเรไรมีสีม่วงและยงัเพิมคุณประโยชน์จากสารแอนโทไซยานินทีมีประสิทธิภาพตา้นอนุมูลอิสระและตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัของไขมนัอีกดว้ย  คาํสําคญั : มนัเทศสีม่วง, แป้งมนัเทศสีม่วง, ขนมเรไร         
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ABSTRACT  The first objective of this research was to study the basic formulas of Ray Rai products, a traditional Thai dessert which is made from rice flour and coconut milk.   The second, to study the amount of purple sweet potato flour replacing rice flour in Ray Rai and to study the proximate analysis of developed Ray Rai products. The result of basic formulas study of Ray Rai products by sensory evaluation which determined using 9- Point Hedonic Scale, the sensory quality in terms of appearance, color, odor, taste, texture, and overall satisfaction was scored by 80 participants.  The results of this study indicated that the panelist rated the 4 formula most favorite tastes.  The acceptance scores of Ray Rai with 25% of purple sweet potato flour were significant the highest than the control and the Ray Rai with 50% and 75% of purple sweet potato flour (p<0.05). The acceptance scores of Ray Rai with 25% of purple sweet potato flour were 8.38 for appearance, 8.38 for color, 8.19 for odor, 8.21 for taste, 8.16 for texture, and 8.36 for overall satisfaction. Ray Rai with 50% and 75% of purple sweet potato flour had a hard texture, not a good property. Proximate analysis of Ray Rai with 25% of purple sweet potato flour as moisture, protein, fat, fiber and ash contents were 57. 72  5. 58  0. 73  0. 85 and 0. 33%, respectively.  The moisture protein and ash content do not differ from basic Ray Rai formula but fat and fiber were higher than basic Ray Rai formula. This study showed that using 25%  of purple sweet potato flour replaced the rice flour is the appropriate recipe for making a Ray Rai. Not only the advantage for purple color of Ray Rai but also benefit from the high amount of anthocyanin which is reported to have the antioxidant capacity and reduced lipid oxidation.  Keywords: Purple Sweet Potato, Purple Sweet Potato Flour, Ray Rai Dough Press              1 สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  1 Department of Food and Nutrition Faculty of Home Economics Technology Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Wchira Phayaban, Dusit, Bangkok 10300, Thailand * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Premraphi.o@rmutp.ac.th 
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บทนํา ขนมเรไร หรือ รังไร เป็นขนมไทยโบราณ ทีเรียกว่าขนมเรไรเพราะมีลกัษณะเหมือนรังนก  เป็นขนมไทย ทีมีส่วนผสมหลกัคือ แป้งขา้วเจา้ โดยอาจจะผสมแป้งทา้วยายม่อมหรือแป้งมนัสาํปะหลงั เพือช่วยให้ขนมจบัตวัดีขึน นอกจากส่วนผสมหลกัทีเป็นแป้งแลว้ ยงัมีส่วนผสมของมะพร้าวทึนทึกขดู หวักะทิ นาํตาลทราย เกลือ และงาควั ความหอมจะไดจ้ากนาํลอยดอกมะลิในขณะทีนวดแป้ง ส่วนสีของขนมเรไรไดม้าจากสีธรรมชาติของวตัถุดิบ เช่น สีเขียวจากใบเตย สีฟ้าจากอญัชนั (นลิน, 2553)  นอกจากนีอาจมีการเพมิความหลากหลายของสีใหก้บัขนมเรไรดว้ยสีจากธรรมชาติจากวตัถุดิบอืนๆ ทีมีคุณประโยชน์ เช่น สีม่วงจากมนัเทศสีม่วง  มนัเทศอุดมไปดว้ยสารอาหารทีมีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายชนิด เช่น วติามินบี 1 วติามินบี 2 วติามินซี และวิตามินอี แร่ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และเหล็ก ใยอาหารและคาร์โบไฮเดรต มนัเทศสีม่วงมีสารพฤกษเคมี ในกลุ่มสีม่วงมีสารแอนโทไซยานินปริมาณสูงเมือเปรียบเทียบกบัมนัเทศสีขาว สีเหลือง และสีส้ม สารแอนโทไซยานินมีประสิทธิภาพตา้นอนุมูลอิสระ ตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนัของไขมนั และตา้นมะเร็ง รวมทงัยงัช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอล (กรรณิการ์, 2557)  คณะผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไรดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วง เพือเพิมคุณค่าทางโภชนาการ เพือเพมิมูลค่าใหก้บัเกษตรกรผูป้ลูกมนัเทศสีม่วง เป็นการอนุรักษข์นมไทย อีกทงัยงัสร้างทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  วธิีดําเนินการวิจัย วตัถุดบิและอุปกรณ์  1.1 วตัถุดิบทีใชใ้นการศึกษาปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไร  ประกอบดว้ย แป้งมนัเทศสีม่วงทีไดจ้ากการเตรียมมนัเทศสีม่วง พนัธุ์พิจิตร 1  (Ipomoea batatas (L.) Lam  จากเกษตรกรผูป้ลูกมนัเทศสีม่วง จงัหวดักาญจนบุรี วนัที 22 สิงหาคม 2560) แป้งขา้วเจ้า (ตราช้างสามเศียร)  แป้งมนัสําปะหลงั(ตราปลามงักร)  นาํตาลทราย              (ตรามิตรผล)   เกลือป่น (ตราระฆงัทอง)  งาขาว  กะทิ  มะพร้าวทึนทึก  และกลินมะลิ (ตราวนิเนอร์) 1.2 อุปกรณ์ทีใชใ้นการศึกษาปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไร  ไดแ้ก่  .เครืองชงัดิจิตอล  2.ชอ้นตวง 3.ถว้ยตวง  4.พายยาง  5.พายไม ้ 6.ถว้ยสแตนเลส 7.กระทะทองเหลือง 8.อ่างผสม สแตนเลส  9.พิมพข์นมเรไร 10. ผา้ขาวบาง 11.ลงัถึง  12.ถาดอลูมิเนียม  13.ตะแกรงร่อนขนาด 80  Mesh  .เครืองอบลมร้อน  1.3 อุปกรณ์สาํหรับการทดสอบทางประสาทสมัผสั ไดแ้ก่  1. ส้อมพลาสติก 2. ถว้ยพลาสติกสาํหรับชิม  3. แบบประเมินทดสอบทางประสาทสัมผสัดว้ยวิธีการใหค้ะแนนความชอบ 9 ระดบั คะแนนที 1 หมายถึง ไม่ชอบมากทีสุด และ 9  คะแนน หมายถึง ชอบมากทีสุด (เพญ็ขวญั, 2549) 2.2  การผลิตแป้งมนัเทศสีม่วง  นาํหัวมนัเทศสีม่วงสด จาํนวน 4 กิโลกรัม ลา้งทาํความสะอาดโดยเปิดก็อกให้ไหลผ่านหัวมนัเทศสีม่วงและปอกเปลือก หันเป็นแผ่นหนา 2 มิลลิเมตร นึงทีอุณหภูมิ 100 °C นาน 20 นาที พกัให้เย็น 30 นาทีอบทีอุณหภูมิ 60 °C นาน                 7 ชวัโมง ดว้ยเครืองอบลมร้อน นาํเนือมนัเทศสีม่วงทีอบแหง้จนมีความชืนร้อยละ 8  มาบดใหล้ะเอียดดว้ยเครืองปันเป็นเวลา 2 นาที (ธนาภรณ์ และคณะ, 2559)  ร่อนแป้งผ่านตะแกรงร่อนขนาด 80 Mesh  มนัเทศสีม่วง จาํนวน  4  กิโลกรัม สามารถผลิตไดแ้ป้งมนัเทศสีม่วง จาํนวน 400 กรัม 2.3  การศึกษาสูตรพืนฐานขนมเรไร การทดลองสูตรพนืฐานขนมเรไรจาํนวน 4 สูตรคดัเลือกตาํรับพนืฐานในการผลิตขนมเรไรดงันี คือ ขนมเรไรสูตรที 1 (เยาวภา, 2554) ขนมเรไรสูตรที 2 (ธนศกัดิ และรัชวชิญ,์ ) ขนมเรไรสูตรที 3 (อบเชย, 2551) และ ขนมเรไรสูตรที 4 
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(ศรีนวล และคณะ, 2535) โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์(Randomized Complete Block Design, RCBD) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในดา้นลกัษณะปรากฏ  สี  กลิน  รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดว้ยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ  ระดับ ( -Point Hedonic Scale) (เพ็ญขวญั, 2549)   โดยใช้ผูท้ดสอบชิมจาํนวน 80 คน            ซึงเป็นอาจารยแ์ละนกัศึกษาคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                  ภาพท ี  ขนัตอนการทาํขนมเรไรสูตรพนืฐาน  2.4  การทดแทนแป้งข้าวเจ้าในขนมเรไรด้วยแป้งมนัเทศสีม่วง นาํสูตรพืนฐานขนมเรไรทีผ่านการคดัเลือกจากหัวขอ้ 2.3 มาศึกษาการทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไร  ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงทีระดบัต่างกนั  ซึงทาํใหไ้ดสู้ตรขนมเรไร 4 สูตร ไดแ้ก่ สูตรควบคุม (ใชแ้ป้งขา้วเจา้) สูตรทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ 25  ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 75 มีขนัตอนการทาํขนมเรไร ดงัภาพที 2 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวมดว้ยวิธีการชิมแบบใหค้ะแนนความชอบ 9 ระดบั (9-Point Hedonic Scale) (เพญ็ขวญั, 2549)   โดยใชผู้ท้ดสอบชิมจาํนวน 80 คน ซึงเป็นอาจารย ์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร      

ผสมแป้งขา้วเจา้ แป้งมนั นาํลอยดอกมะลิ  ละลายใหเ้ขา้กนัอยา่ใหแ้ป้งเป็นเมด็ 
นาํแป้งทีผสมไวใ้ส่ในกระทะทอง  กวนใหแ้ป้งสุก 

กดใหเ้ป็นเสน้วางเรียงในลงัถึงทีปูดว้ยผา้ขาบาง นึงในนาํเดือด  นาที ยกลงจากเตา ราดหนา้ขนมดว้ยหวักะทิ 

นวดต่อไปจนแป้งนุ่ม ปันแป้งเป็นกอ้นกลม เสน้ผา่นศูนยก์ลาง  นิว นาํใส่พิมพข์นมเรไร 

ชงัส่วนผสมตามสูตร 
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                   ภาพท ี  ขนัตอนการทาํขนมเรไรทีใชแ้ป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ การวเิคราะห์ข้อมูล นาํผลทีไดจ้ากการศึกษาสูตรพนืฐานขนมเรไร และการศึกษาปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไรมาหาค่าเฉลีย (x ̅) วิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูล (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  โดยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test, (DMRT) วเิคราะห์ผลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป Statistic Package  for the Social Science (SPSS) Version 11  ผลและวจิารณ์ผล 1. ผลการศึกษาสูตรพืนฐานขนมเรไร  ผลการศึกษาสูตรพนืฐานขนมเรไร  สูตร โดยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม แสดงดงัตารางที        

ชงัส่วนผสมตามสูตร 
ผสมแป้งขา้วเจา้ แป้งมนั แป้งมนัเทศสีม่วง  นาํลอยดอกมะลิ ละลายใหเ้ขา้กนั 

นาํแป้งทีผสมไวใ้ส่ในกระทะทอง  กวนใหแ้ป้งสุก 

กดใหเ้ป็นเสน้  วางเรียงในลงัถึงทีปูดว้ยผา้ขาวบาง นึงในนาํเดือด  นาที ยกลงจากเตา ราดหนา้ขนมดว้ยหวักะทิ 

นวดต่อไปจนแป้งนุ่ม ปันแป้งเป็นกอ้นกลม เสน้ผา่นศูนยก์ลาง  นิว นาํใส่พิมพข์นมเรไร 
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ตารางท ี  คะแนนความชอบในคุณลกัษณะต่าง ๆ ทางประสาทสมัผสัของขนมเรไรสูตรพนืฐาน 
คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสั ขนมเรไรสูตรพนืฐาน สูตรที  สูตรที  สูตรที  สูตรที  ลกัษณะปรากฏns 8.10 ± 0.95 7.75 ± 1.03 8.03 ± 0.86 8.05 ± 1.05 สีns 8.05 ± 0.87 7.83 ± 1.00 7.88 ± 0.79 8.05 ± 0.84 กลิน 7.83 ± 0.98a 7.33 ± 1.09b 7.70 ± 0.75a 7.83 ± 0.95a รสชาติ 7.78 ± 0.89a 7.40 ± 0.84b 7.45 ± 1.05b 7.93± 0.96a เนือสัมผสั 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 : อกัษรทีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั          ร้อยละ    ns ในแนวนอน หมายถึง ค่าทีไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ   ผลการศึกษาสูตรพนืฐานขนมเรไร เมือนาํคะแนนความชอบขนมเรไรทงั 4 สูตรมาวเิคราะห์ ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่าง  พบวา่คุณภาพทางประสาทสัมผสัด้านลกัษณะปรากฏ และดา้นสีของขนมเรไรทงั 4 สูตร ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 แต่คะแนนความชอบ  ดา้นกลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 โดยผูท้ดสอบชิมให้คะแนนความชอบสูตรที 1  มากทีสุดในดา้นกลิน รสชาติและความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกบัสูตรที 4  (p<0.05) แต่ได้คะแนนความชอบด้านเนือสัมผสัน้อยกว่าสูตรที 4 (p>0.05)   คะแนนความชอบของสูตรที 4 ในด้านสี กลิน รสชาติ                   เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม  มีค่าคะแนนเฉลีย 8.05, 7.83, 7.93, 8.03 และ 8.03 ตามลาํดบั อยูใ่นระดบัความชอบปานกลางถึงชอบมาก คะแนนความชอบขนมเรไรทัง 4 สูตรแตกต่างกัน เนืองมาจากวตัถุดิบทีเป็นส่วนผสมและวิธีการทําขนม                      ทีแตกต่างกัน จากการสังเกตระหว่างการผลิตขนมเรไรพบว่า สูตรที 1 ขณะกวนแป้งจะสุก และจับตวัเป็นก้อนได้เร็ว ลกัษณะเนือแป้งทีกวนสุกแลว้เนือแป้งจะนิมมากไปเวลากดก้อนแป้งลงในพิมพ์กดขนมเรไรจะไม่ค่อยอยู่ตวั สูตรที 2              ขณะกวนแป้งสุกชา้ ลกัษณะเนือแป้งเมือสุกจะค่อนขา้งแขง็การกดแป้งลงพิมพท์าํไดย้าก แต่เสน้ของขนมค่อนขา้งสวยจบัตวัเป็นรังนก เมือนึงสุกแป้งแขง็ไม่นุ่ม  สูตรที 3 ขณะกวนแป้งสุก และจบัตวัเป็นกอ้นไดช้า้ลกัษณะแป้งเมือสุกมีความนิม การกดแป้งลงพิมพก์ดค่อนขา้งง่าย เสน้ขนมสวย อยูต่วั สูตรที 4 ขณะกวนแป้งสุกจบัตวัเป็นกอ้นเร็ว ลกัษณะแป้งทีสุกจะเหนียวนุ่ม เวลากดลงพิมพก์ดง่ายออกมาเป็นเสน้สวย อยูท่รงเหมือนรังนก เมือนึงสุกขนมเรไรจะนุ่ม จากลกัษณะของขนมเรไรทีทาํได ้ทาํให้ขนมเรไรสูตรที 4 ไดรั้บคะแนนความชอบสูงกว่าสูตรอืนๆ ในทุกดา้น ดงันนัจึงเลือกสูตรที 4 เป็นสูตรพืนฐานในการศึกษาปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจ้าในขนมเรไร  เพราะมีเนือสัมผสัตามลกัษณะของขนมเรไรทีดี                    มีเส้นสวย  อยูท่รงเหมือนรังนก  เมือนึงสุกขนมเรไรจะนุ่ม และมีคะแนนความชอบโดยรวมซึงผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับมากทีสุด 2. ผลการศึกษาปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งข้าวเจ้าในขนมเรไร ผลการศึกษาการทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไรดว้ยแป้งมนัเทศมีม่วง โดยประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม ผลการทดลองดงัตารางที 2    
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ตารางท ี  คะแนนความชอบในคุณลกัษณะต่าง ๆ ของขนมเรไรทีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงทีระดบัต่าง ๆ  คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสั ปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้  (ร้อยละ) 
 สูตรควบคุม 25 50 75 ลกัษณะปรากฏ 7.50 ± 1.03b 8.38 ± 0.64a 7.26 ± 0.76b 6.84 ± 0.85c สี 7.43 ± 0.96b 8.38 ± 0.77a 7.35 ± 0.83b 6.73 ± 0.86c กลิน 7.31 ± 1.00b 8.19 ± 0.78a 7.43 ± 0.87b 6.93 ± 0.87c รสชาติ 7.28 ± 1.04b 8.21 ± 0.74a 7.21 ± 0.74b 6.94 ± 0.92c เนือสัมผสั 7.31 ± 1.05b 8.16 ± 0.75a 7.25 ± 0.79b 6.88 ± 0.85c ความชอบโดยรวม 7.38 ± 0.93b 8.36 ± 0.70a 7.25 ± 0.82b 6.93 ± 0.79c หมายเหตุ :  อกัษรทีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั            ร้อยละ 95 ผลการศึกษาการทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไรดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วง พบวา่ เมือนาํคะแนนความชอบของขนมเรไรทงั 4 สูตร ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย  พบวา่ คุณลกัษณะในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวมของขนมเรไรทีมีการทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงแตกต่างกนัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับขนมเรไรทีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงทีระดบัร้อยละ 25 มากทีสุด ในทุกคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัทีทดสอบ             โดยมีคะแนนความชอบเฉลียในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวมเป็น 8.38,  8.38,  8.19,  8.21,  8.16  และ 8.36   ตามลาํดบั คะแนนเฉลียดงักล่าว มีค่าอยูใ่นระดบัความชอบมาก ผลการสังเกตระหว่างการผลิตขนมเรไรพบว่า  ขนมเรไรสูตรควบคุม ขณะกวนแป้งจะสุกจับตวัเป็นก้อนเร็ว ลกัษณะแป้งทีสุกจะเหนียวนุ่ม กดพิมพง่์ายเป็นเส้นสวย อยู่ทรงเหมือนรังนก เมือนึงสุกขนมเรไรมีความนุ่ม  สูตรที 2 ขนมเรไรทีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงทีระดบัร้อยละ 25 ขณะกวนแป้งสุกจบัตวัเป็นกอ้น เสน้สีม่วงเขม้ จบัตวักนัดี อยูท่รงเหมือนรังนก เมือนึงสุกเนือสัมผสัเหนียว นุ่ม  มีกลินหอมของมนัเทศสีม่วง สูตรที 3 ขนมเรไรทีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงทีระดบัร้อยละ 50 ขณะกวน แป้งสุกจบัตวัเป็นกอ้นค่อนขา้งชา้ใชเ้วลาในการกวนเพิมอีก 2นาทีเพราะแป้งติดกระทะทาํให้ความร้อนไม่ถึงตวัแป้งทีกวน ลกัษณะแป้ง  ทีสุก เหนียว ไม่ค่อยนุ่ม การกดพิมพใ์ชแ้รงในการกดมาก เส้นค่อนขา้งติดกนั เมือนึงสุกขนมมีความนุ่มเล็กนอ้ยสีม่วงเขม้ตวัขนมแน่นมีกลินแป้งมนัเทศสีม่วง  สูตรที 4 ขนมเรไรทีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงทีระดบัร้อยละ 75 ขณะกวน แป้งสุกจบัตวัเป็นกอ้นค่อนขา้งชา้มากเวลาในการกวนเพิมอีก 3 นาทีเพราะแป้งทีติดกระทะมากทาํให้ความร้อนไม่ถึงตวัแป้งทีกวน ลกัษณะแป้งทีสุก ค่อนขา้งเหนียวเละ การกดพิมพใ์ชแ้รงกดค่อนขา้งมาก  เส้นค่อนขา้งติดกนัมาก เมือนึงสุกขนมไม่ค่อยนุ่ม สีขนมเรไรเป็นสีม่วงเขม้มากกวา่สูตรที 3 ตวัขนมแน่นขึนมากมีกลินแป้งงมนัเทศสีม่วงมาก  จากลกัษณะของขนมเรไรทีทาํได ้ทาํใหข้นมเรไรทีทดแทนแป้งขา้วเจา้ทีระดบัร้อยละ 25  ไดรั้บคะแนนความชอบสูงกวา่สูตรทีทดแทนระดบัร้อยละ 50  และ 75 และยงัไดค้ะแนนสูงกว่าสูตรควบคุมทีไม่มีแป้งมนัม่วงในทุกดา้น (p< 0.05)  จากผลการทดลองขา้งตน้จึงเลือกสูตรขนมเรไรทีมีการทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงทีระดบัร้อยละ 25 เป็นสูตรทีเหมาะสม นาํตวัอยา่งขนมเรไรจากสูตรทีเหมาะสมนีไปทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพดา้นสี และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีต่อไป  
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3. ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบติัทางกายภาพดา้นลกัษณะปรากฏ และสีของขนมเรไรสูตรพืนฐานทีผา่นการคดัเลือก (สูตรควบคุม) และขนมเรไรทีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงทีระดบัร้อยละ 25 แสดงในตารางที 3 ตารางท ี  คุณสมบติัทางกายภาพของขนมเรไรสูตรควบคุม และสูตรทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ   คุณสมบติัทางกายภาพ ขนมเรไร สูตรควบคุม  สูตรแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ   
ลกัษณะปรากฏ เสน้สีขาวขุ่นจบัตวักนัดี เสน้สวย อยูท่รงเหมือนรังนก เมือนึงสุกขนมเรไรจะนุ่ม เสน้สีม่วงเขม้ จบัตวักนัดี อยูท่รงเหมือน รังนก เมือนึงสุกเนือสัมผสัเหนียว นุ่ม มีกลินหอมของมนัเทศสีม่วง ค่าสี L* 60.19 ± 1.04a 47.16 ± 1.28 b        a* -0.88 ± -0.09b 3.67 ± 0.46a        b* 1.25 ± 0.15a -1.68 ± -0.28b หมายเหตุ :  อกัษรทีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั             ความเชือมนัร้อยละ 95 ผลการวิเคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพและสีของขนมเรไรสูตรควบคุมและสูตรปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ 25 พบว่าขนมเรไรสูตรควบคุมลกัษณะเส้นสีขาวขุ่นจบัตวักนัดี เส้นสวย อยู่ทรงเหมือนรังนก เมือนึงสุกขนมเรไรจะนุ่ม  ส่วนสูตรปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ 25 ลกัษณะเส้นสีม่วงเขม้ จบัตวักนัดี อยูท่รงเหมือนรังนก เมือนึงสุกเนือสัมผสัเหนียว นุ่มมีกลินหอมของมนัเทศสีม่วง  พิจารณาจากค่า  ความสวา่ง (L*) ทียงิลดลง ค่า a* (สีแดง) และค่า b* (สีเหลือง) ค่า L* ขนมเรไร สูตรปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วง   ร้อยละ 25 มีแนวโนม้  ค่า L*  ลดลงกวา่สูตรควบคุม เนืองจากเมือทดแทนดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงสีทีไดจ้ะมีความเขม้ขึน ค่า  a* สูตรปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ 25 จะมีค่าใกลก้บัสีแดงมากกว่าสูตรควบคุม  ส่วนค่า  b*   เมือขนมเรไรทดแทนดว้ยปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงจะมีค่าติดลบ  เพราะแป้งมนัเทศสีม่วงมีปริมาณสารแอนโทไซยานินสูงจึงทาํใหค้่า b* ติดลบ ซึงสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซึงเป็นเม็ดสีทีละลายนาํได ้เป็นสารให้สีตามธรรมชาติทีจดัอยูใ่นกลุ่มฟลาโวนอยด์ สีของแอนโทไซยานินจะเปลียนไปตามสภาวะความเป็นกรด-ด่าง เป็นสารทีให้สีตงัแต่สีนาํเงินเขม้หรืออาจไม่มีสีเลยเมืออยูใ่นสภาวะด่าง (pH>7) จะเปลียนเป็นสีม่วงเมืออยูใ่นสภาวะทีเป็นกลาง (pH=7) และจะเปลียนเป็นสีแดงถึงแดงเขม้ได้ในสภาวะเป็นกรด (pH<7)  (นิศารัตน์, 2559)  การเพิมปริมาณแป้งมนัเทศมีม่วงในขนมเรไรมีความแตกต่างจากสูตรควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 4.ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคม ีองศ์ประกอบทางเคมีของขนมเรไรสูตรควบคุม และสูตรทีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงทีระดบัร้อยละ  แสดงในตารางที         
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ตารางท ี  องคป์ระกอบทางเคมีของขนมเรไรสูตรควบคุม และสูตรปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้   ร้อยละ   องคป์ระกอบทางเคมี  ปริมาณ (ร้อยละ)   สูตรควบคุม  สูตรแป้งมนัเทศสีม่วงร้อยละ   
ความชืน ns   57.74 ± 0.39 57.72 ± 1.75 โปรตีน ns  5.66 ± 0.14 5.58 ± 0.17 ไขมนั   0.48 ± 0.21b 0.73 ± 0.15a เถา้ ns       เยอืใย   0.29 ± 0.05 0.26 ± 0.01b 0.33 ± 0.01 0.85 ± 0.34a หมายเหตุ :   อกัษรทีต่างกนัในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั            ร้อยละ   ns ในแนวนอน หมายถึง ค่าทีไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ       จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของขนมเรไรสูตรควบคุม และขนมเรไรทีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงทีระดบัร้อยละ 25 มีค่าองคป์ระกอบเคมีของขนมเรไรในส่วนของปริมาณไขมนั  และเยือใยทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95  โดยขนมเรไรทีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงทีระดบัร้อยละ 25 จะมีค่าปริมาณไขมนัและเยอืใยทีเพิมขึน  ดว้ยปริมาณของไขมนัและเยอืใยในแป้งมนัเทศสีม่วงมีมากกว่าในแป้งขา้วเจา้  (กรรณิการ์, 2014;l; สวนิตและคณะ,  2547) จึงมีผลใหป้ริมาณไขมนัและเยอืใยในขนมเรไรทีมีส่วนผสมของแป้งมนัเทสร้อยะล 25 มีมากกวา่ในขนมเรไรทีทาํจากแป้งขา้วเจา้เพียงชนิดเดียว ส่วนองคป์ระกอบทางเคมีของค่าความชืน  โปรตีน และเถา้  ของขนมเรไรสูตรควบคุม และขนมเรไรทีทดแทนแป้งขา้วเจา้ดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วงทีระดบัร้อยละ 25 ไม่แตกต่างกนัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95    สรุปผลการวจิัย การเพิมปริมาณแป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไรมากขึน มีผลให้การกดขนมเรไรลงพิมพท์าํได้ยากขึน  หลงัผา่นการนึงขนมเรไรมีเนือสัมผสัทีเหนียว ไม่นุ่ม ซึงผิดจากลกัษณะของขนมเรไรทีดี นอกจากนีขนมเรไรยงัมีสีม่วงมากขึน การศึกษาการทดแทนแป้งขา้วเจา้ในขนมเรไรดว้ยแป้งมนัเทศสีม่วง  พบวา่สามารถใชแ้ป้งมนัเทศสีม่วงทดแทนแป้งข้าวเจ้าได้ร้อยละ 25 ของนําหนักแป้ง โดยขนมเรไรนีได้รับคะแนนความชอบโดยรวมจากผูท้ดสอบชิมสูงทีสุด              ขนมเรไรทีไดมี้ความคงรูปทีดี มีความเหนียวนุ่ม และมีปริมาณใยอาหารสูงกวา่ขนมเรไรสูตรควบคุมทีไม่มีการเติมแป้งมนัเทศสีม่วง  กิตติกรรมประกาศ  งานวิจัยเรือง การศึกษาปริมาณแป้งมันเทศสีม่วงทดแทนแป้งขา้วเจ้าในขนมเรไร ได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะผูว้ิจัย ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทีสนับสนุนทุนวิจยั  และขอขอบคุณคณะเทคโนโลยี           คหกรรมศาตร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทีให้การสนบัสนุนเครืองมืออุปกรณ์ และสถานทีในการทาํวจิยัครังนี   
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เอกสารอ้างองิ กรรณิการ์ กลุยะณี.  2557.  “มนัเทศสีม่วง มีดีกวา่ทีคุณเห็น”.  วารสารวทิยาลัยดุสิตธานี.  8, (2): 211-217. ธนศกัดิ ตงัทองจิตร และรัชวชิญ ์อนนัตกิ์จพานิช.  2554.  ขนมไทย.  เพชรประกาย,  กรุงเทพฯ. ธนาภรณ์  เสียบทอง, คนนัทน์าฎ  เรืองสกลุ, ทิตยา ชนะกุล,อินทชั  สาระกลุ, สิริโสภา  จุนเด็น. 2559.  การศึกษาคุณลกัษณะ ทางเคมีและการยอมรับของแป้งไดฟูกุทีผลิตดว้ยผงมนัเทศสีม่วงบางส่วน, น.170 ใ น รายงานงานประชุมทาง วชิาการระดบัชาตแิละระดบันานาชาตขิองมหาวิทยาลัยรังสิต.  มหาวทิยาลยัรังสิต.  นลิน  คูอมรพฒันะ.  2553.  เส้นทางขนมไทย.  แสงแดด,  กรุงเทพฯ. นิศารัตน์  ศิริวฒันเมธานนท.์ 2559.  “อาหารหลากสี มปีระโยชน์หลากหลาย (ตอนท ี3) : สารเคมทีมีีประโยชน์จากผกัผลไม้ ทมีีสีม่วงและสีนําเงนิ”.  (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/article/152/.   วนัทีเขา้ถึง : 9 มีนาคม 2559. เพญ็ขวญั  ชมปรีดา.  2549.  เอกสารประกอบการสอนการประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสั. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,  กรุงเทพฯ. เยาวภา  ขวญัดุษฎี.  2554.  ขนมนงึ.  แสงแดด, กรุงเทพฯ. สวนิต อิชยาวณิชย ์มณฑิรา  นพรัตน์ และ พรรณจิรา วงศส์วสัดิ. 2547. คุณสมบติัทางเคมี กายภาพและรีโอโลจีของแป้งขา้วเจา้ทีผลิตโดยกระบวนการโม่เปียกและโม่แหง้ในระดบัอตุสาหกรรม. วารสารวจิัยและพฒันา. 27 (3) : 357-374. ศรีนวล โกมลวานิช และคณะ.  2535.  สํารับเครืองว่างและขนมไทย.  บริษทัอมรินทร์พรินติงกรุ๊พ จาํกดั,  กรุงเทพฯ. อบเชย อิมสบาย, บรรณาธิการ.  2551.  ขนมไทย 2.  พิมพค์รังที 10.  แสงแดด,  กรุงเทพฯ.                    
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การศึกษาสภาวะในการให้ความร้อนทีเหมาะสมในการเกดิเจลกุ้งขาว Study on the Optimum Heat Treatment Conditions for  White Shr imp Gel  ธิติมา พานิชย1์*  Thitima Panich1*   บทคัดย่อ  งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสภาวะในการให้ความร้อนทีเหมาะสมในการเกิดเจลกุง้ขาวเพือใชป้ระโยชน์จากกุง้ขาวทีมีขนาดเลก็ (120-140 ตวั/กิโลกรัม) ในการผลิตผลิตภณัฑเ์จลกุง้ เช่น ลูกชินกุง้ และไส้กรอกกุง้ เป็นตน้ โดยนาํกุง้มาปอกเปลือก ผ่าหลงั สับผสมกบัเกลือร้อยละ 2.5 นาํมาอดัลงในไส้เทียมแบบคอลลาเจนขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.5 เซนติเมตร ใหค้วามร้อนทีอุณหภมิู 80, 85 และ 90 องศาเซลเซียส นาน 5, 10 และ 15 นาที แลว้นาํมาวดัค่าสี พบวา่เจลกุง้ขาวมีสีส้มอมแดง โดยเจลทีให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีค่า a* สูงกว่าทีอุณหภูมิ 85 และ 90 องศาเซลเซียส (p<0.05) ส่วนค่า L* และ b* มีค่าไม่แตกต่างกนั เมือทาํการวดัค่าความสามารถในการอุม้นาํ พบวา่ เมือเพิมอุณหภูมิในการใหค้วามร้อนทาํให้เจลกุง้มีความสามารถในการอุม้นาํเพิมขึน จากการตรวจสอบรูปแบบของโปรตีน พบวา่การใหค้วามร้อนทีอุณหภูมิ 85 และ 90 องศาเซลเซียส สามารถทาํให้เกิดการสร้างพนัธะไดซลัไฟด์ไดม้ากกว่าทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นอกจากนีการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ทาํให้เจลมีค่าแรงเจาะทะลุตาํกว่าทีอุณหภูมิ 85  และ 90 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั ในขณะทีการใหค้วามร้อนทีระยะเวลาสันทาํให้เจลมีค่าระยะทางก่อนเจาะทะลุสูงกวา่ทีระยะเวลานาน การใหค้วามร้อนทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที เป็นสภาวะทีเหมาะสมในการเกิดเจลกุง้ขาว เนืองจากมีค่าความแขง็แรงของเจลสูงทีสุด (p<0.05) โครงข่ายของเจลมีลกัษณะแน่นทึบและต่อเนือง  คาํสําคญั : กุง้ขาว, เจลกุง้, การใหค้วามร้อน          1 โปรแกรมวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 
1 Program of Food Science and technology, Faculty of Agricultural Technology, Songkhla Rajabhat University, Khaoroopchang, Muang, Songkhla, 90000, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : uangjan@hotmail.com 
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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  บทนํา กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) เป็นกุ้งชนิดหนึงทีนิยมเลียงกันในปัจจุบัน แต่เดิมเป็นกุ้งทีมีถินกําเนิดในต่างประเทศ แต่มีการนาํเขา้มาเพาะเลียงในประเทศไทยทดแทนปริมาณกุง้กุลาดาํ เนืองจากประสบปัญหาความไม่พอเพียงของปริมาณพ่อและแม่พนัธ์ุกุง้กลุาดาํทาํให้ไม่สามารถรองรับอุตสาหกรรมการผลิตกุง้ได ้ตลอดจนกุง้ขาวมีอตัราการเจริญเติบโต และทนทานต่อโรคไดดี้กว่า  (Miranda,  2010) กุ้งขาวทีมีการเลียงในประเทศไทยเป็นกุ้งทีมีการปรับปรุงพนัธุ์ให้มีความเหมาะสมสําหรับใชใ้นการเพาะเลียงเชิงพาณิชย ์ผลจากการปรับปรุงพนัธุ์และการนาํกุง้ขาวเขา้มาเลียงทาํให้ประเทศไทยสามารถยกระดบักาํลงัการผลิตไดม้ากขึน โดยในปี 2560 มีปริมาณการส่งออกกุง้ขาว 175,146.12 ตนั มูลค่า 58,933.34 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.50 และร้อยละ 84.33 ของปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุง้ทะเลทงัหมด ตามลาํดบั (สุธาสินี, 2561) ผลิตภณัฑจ์ากกุง้ทีนิยมแปรรูปและมีความสาํคญัต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทย ไดแ้ก่ กุง้แช่เยอืกแขง็ ซึงมีปริมาณการส่งออก จาํนวน 277,752 ตนั/ปี คิดเป็นมูลค่า 75,666 ลา้นบาท โดยมีการส่งออกไปจาํหน่ายยงัตลาดต่างประเทศในหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบกุ้งสดทงัตวัแช่เยือกแข็ง แบบกุ้งปอกเปลือกไวห้างแช่เยือกแข็ง และกุ ้งต้มปอกเปลือกแช่เยือกแข็ง นอกจากผลิตภณัฑ์กุ้งแช่เยือกแข็งแล้ว ยงัมีผลิตภณัฑ์กุ้งแปรรูปชนิดอืนๆ เช่น กุ้งตม้บรรจุกระป๋อง และกุ ้งแห้ง วางจาํหน่ายในทอ้งตลาดอีกด้วย แต่เนืองจากในปัจจุบนัอุตสาหกรรมกุง้ของไทยกําลงัประสบปัญหาในด้านคู่แข่งในการผลิตกุ้ง และมีจาํนวนผลิตภณัฑเ์ขา้มาแข่งขนัในตลาดโลกเพมิมากขึน ไดแ้ก่ ประเทศเอกวาดอร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย ประกอบกบัตลาดหลักในการส่งออกกุ้งของไทยในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญีปุ่น (Gillett, ) ยงัประสบปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะปัญหาหนีสินในสหภาพยุโรปและปัญหาทางการคลงัของสหรัฐอเมริกา และปัญหาการกีดกนัทางการคา้จากประเทศผูน้าํเขา้ซึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุง้ของประเทศไทย ดงันนัทุกภาคส่วนทีเกียวขอ้งในอตุสาหกรรมกุง้ไทยตอ้งร่วมมือกนัและเร่งปรับตวั โดยผูส่้งออกควรเนน้การแปรรูปผลิตภณัฑเ์พมิมูลค่าให้มีความหลากหลายมากขึน (กลัชิญา, 2561) ซึงนอกจากปัญหาจะเกิดขึนในภาคอุตสาหกรรมแลว้ในภาคการเกษตรก็ประสบปัญหาด้วยเช่นกนั กล่าวคือ เกษตรกรผูเ้พาะเลียงกุง้ขาวบริเวณชายฝังในพนืทีภาคใตซึ้งเป็นพนืทีหลกัประสบปัญหานาํท่วมฟาร์มกุง้เป็นประจาํในช่วงฤดู
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ฝน ทาํให้เกษตรกรจาํเป็นจะตอ้งดาํเนินการจับกุ้งก่อนครบระยะเวลาการเลียงและจาํหน่ายกุ้งในราคาถูก ประสบปัญหาขาดทุน เนืองจากกุง้มกัมีขนาดเล็กและไม่เป็นทีตอ้งการของโรงงานอุตสาหกรรมกุง้  จากปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีแนวความคิดในการนาํกุง้ขาวขนาดเล็กมาใชป้ระโยชน์ในการผลิตผลิตภณัฑเ์พมิมูลค่าจากกุง้ขาว โดยผลิตภณัฑ์เพิมมูลค่าชนิดหนึงทีมีความน่าสนใจและมีความเป็นไปไดใ้นการใช้ประโยชน์จากกุง้ขนาดเล็ก ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์เจลกุง้ เช่น ไส้กรอกกุ้ง และลูกชินกุง้ เป็นตน้ ซึงวิธีการเตรียมเจลสามารถทาํโดยการนาํเนือกุง้มาบดให้ละเอียด เติมเกลือ และส่วนผสมอืนๆ นาํมาขึนรูปและนาํมาเซ็ทเจลโดยการใหค้วามร้อน ซึงปัจจยัสาํคญัทีมีผลต่อการเกิดเจล คือ สภาวะในการให้ความร้อน ไดแ้ก่ อุณหภูมิ และเวลาในการให้ความร้อนซึงส่งผลต่อความแขง็แรงและความยืดหยุน่ของเจล และกิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสทีมีผลต่อการทาํลายโครงสร้างของเจล ทงันีในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัมุ่งเน้นทีจะทาํการศึกษาสภาวะอุณหภูมิและเวลาทีเหมาะสมในการเกิดเจลของกุง้ขาวโดยใชกุ้ง้ขาวขนาดเล็กประมาณ 120-140 ตวัต่อกิโลกรัม เป็นวตัถุดิบในการศึกษา ซึงขอ้มูลทีไดจ้ะเป็นพืนฐานในการเซ็ทเจลดว้ยความร้อนในผลิตผลิตภณัฑเ์จลชนิดต่างๆ จากกุง้ เช่น ไส้กรอกกุง้ ลูกชินกุง้ เป็นตน้ นอกจากนียงัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บักุง้ชนิดอืน ๆ เช่น กุง้ทะเลซึงพบมากในทอ้งถินบางฤดูกาล หากเพิมทางเลือกในการใชป้ระโยชน์จากกุง้ขนาดเล็กให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมมากขึนจะเป็นวิธีการหนึงในการแกปั้ญหาให้กบัเกษตรกร และเพมิความหลากหลายของผลิตภณัฑจ์ากกุง้ในทอ้งตลาดใหมี้มากยงิขึนอีกดว้ย  วธิีดําเนินการวิจัย 1. การเตรียมกุ้งขาว กุง้ขาวขนาดประมาณ 120-140 ตวั/กิโลกรัม ซือมาจากฟาร์มเพาะเลียงกุง้ ในเขตจงัหวดัสงขลา โดยมีระยะเวลาตงัแต่การจบักุง้จนเริมทาํการทดลองไม่เกิน 5 ชวัโมง โดยกุง้จะถูกเก็บรักษาในกล่องโฟมมีอตัราส่วนของกุง้ต่อนาํแข็งเท่ากบั 1:3 ในระหวา่งการขนส่งมายงัห้องปฏิบตัิการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาภายใน 1 ชวัโมง 2. การเตรียมโซลกุ้งขาว นาํกุง้มาลา้งนาํใหส้ะอาด ตดัหัว ปอกเปลือก และผา่หลงัเพอืดึงเส้นดาํออก นาํกุง้มาหนัตดัขวางเพอืใหง่้ายต่อการสบัผสม สับผสมให้เนือละเอียดนาน 1 นาที เติมเกลือร้อยละ 2.5 ของปริมาณเนือกุง้หนั จากนนัสับผสมต่อไป เติมนาํเยน็จดัเพอืปรับปริมาณความชืนสุดทา้ยใหมี้ค่าเท่ากบัร้อยละ 80 สับผสมจนเป็นเนือเดียวกนัโดยใชเ้วลาทงัหมดไม่เกิน 4 นาที นาํมาอดัลงไปในไส้เทียมสาํหรับไส้กรอกแบบคอลลาเจนขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.5 เซนติเมตร แลว้มดัให้เป็นท่อน ความยาวท่อนละ 10 เซนติเมตร 3. ศึกษาสภาวะในการให้ความร้อนทเีหมาะสมในการเกิดเจลกุ้งขาว ทาํการเซ็ทเจลแบบขนัตอนเดียว (Direct heat) โดยการใหค้วามร้อนทีอุณหภมิูแตกต่างกนั 3 ระดบั ไดแ้ก่ 80, 85 และ 90 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการให้ความร้อนทีแตกต่างกนั 3 ระดบั ไดแ้ก่ 5, 10 และ 15 นาที จากนนัทาํให้เยน็ทนัที นาํตวัอยา่งมาเก็บรักษาในนาํแขง็และเก็บไวใ้นห้องเยน็ จนกระทงันาํไปตรวจสอบคุณสมบตัิ ดงันี 3.1 ค่าสี ทาํการวดัค่าสีในระบบ CIE Lab โดยใชเ้ครืองวดัค่าสี Hunter Lab เมือ L* คือค่าความสวา่ง ค่า a* คือ ค่าความเป็นสีแดง (+) และสีเขียว (-) และ b* คือ ค่าความเป็นสีเหลือง (+) และสีนาํเงิน (-)    3.2 ค่าสูญเสียนําหนัก โดยคาํนวณจากค่าความแตกต่างของนาํหนักของตวัอย่างก่อนและหลงัการให้ความร้อนเทียบกบันาํหนกัตวัอยา่งเริมตน้ ซึงมีวธีิการคาํนวณดงัสมการที (1) ค่าการสูญเสียนาํหนกั (%)      = [(W1-W2) / W1] x 100      (1) เมือ W1 : นาํหนกัตวัอยา่งก่อนการใหค้วามร้อน (นาํหนกัตวัอยา่งเริมตน้) 
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  W2 : นาํหนกัตวัอยา่งหลงัการใหค้วามร้อน 3.3 ค่าความสามารถในการอุ้มนํา โดยคาํนวณหาปริมาณนําทีมีอยู่ในตวัอย่างภายหลงัการหมุนเหวียงเทียบกบัปริมาณนาํทงัหมดทีมีในตวัอยา่ง ตามวธีิของ Jatupong et al., (2000) ซึงมีวธีิการคาํนวณดงัสมการที (2) ค่าความสามารถในการอุม้นาํ (%)     =      [ (IWC-WL) / IWC ] x 100  (2) เมือ IWC : ความชืนของตวัอยา่ง x นาํหนกัของตวัอยา่ง   WL : นาํหนกัของนาํทีปลดปล่อยออกจากตวัอยา่งภายหลงัการหมุนเหวยีง 3.4 ตรวจสอบรูปแบบโปรตีนไมโอไฟบริล โดยใช้เทคนิคอิเลคโตรโฟรีซีส (Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis : SDS-PAGE) ดดัแปลงจากวิธีของ Leammli (1970) โดยใชชุ้ดอิเลคโตรโฟรีซีสแบบมินิเจล (Mini protein II model, Bio-rad, USA) โดยตวัอยา่งเจลกุง้ทีผา่นการให้ความร้อนทีสภาวะต่าง ๆ  จะถูกนาํมาเตรียมในสารละลายบฟัเฟอร์ทีมีและไม่มี 10% β-mercaptoethanol เพือเปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนแบบรีดิวซิง (reducing) และนอนรีดิวซิง (non-reducing) ตามลาํดับ โดยใช้ polyacrylamide gel ทีประกอบด้วย 10% running gel และ 4% stacking gel และใช้ Coomassie Brilliant Blue R-250 ในการย ้อมสีโปรตีน และใช้โปรตีนมาตรฐานทีทราบนําหนักโมเลกุล High Molecular Weight (Sigma) ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย  myosin, β-galactosidase, phosphorylase b, fructose-6-phosphate kinase, albumin, glutamic dehydrogenase, ovalbumin, glyceraldehydes-3-phosphate dehydrogenase มีนํา ห นัก โ มเ ลกุล  250, 116, 97, 84, 66, 55, 45 แ ล ะ  36 KDa ตามลาํดบั    3.5 คุณลักษณะเนือสัมผัส โดยการวดัค่าแรงเจาะทะลุ (breaking force) และระยะทางก่อนเจาะทะลุ (deformation) โดยดดัแปลงจากวิธีของ Lanier (1992) โดยใชเ้ครืองวดัคุณลกัษณะเนือสัมผสั (Texture analyser) (TA-XT2i model, Stable Micro System, UK) โดยใชห้วัเขม็แบบลูกตุม้ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 5 มิลลิเมตร และใชค้วามเร็วในการวดั 60 มิลลิเมตรต่อนาที  3.6 โครงสร้างทางจุลภาค โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) ทาํการคดัเลือกตวัอยา่งเจลกุง้ทีมีค่าความแข็งแรงของเจลสูงเป็นสองลาํดบัแรกมาตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคของเจลโดยใชว้ิธี Nip and Moy (1988) เตรียมตวัอยา่งโดยการแช่ในสารละลายกลูทาราลดีไฮด์ร้อยละ 2.5 ใน 0.2 โมลาร์ ฟอสเฟตบฟัเฟอร์พีเอช 7.2 นาน 2 ชวัโมง ทาํการดึงนาํออกจากตวัอยา่งโดยการแช่ในสารละลายแอลกอฮอลเ์ขม้ขน้ร้อยละ10, 30, 50, 70, 90 และ 100 จากนนันาํตวัอยา่งมาทาํใหแ้หง้และนาํมาฉาบดว้ยทองแลว้ทาํการตรวจสอบโครงสร้างโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศนแ์บบส่องกราด (JSM 5800 LV, JEOL,Tokyo) 3.7 การวเิคราะห์ทางสถิต ิวางแผนทดลองแบบเฟคเทอเรียล (3x3) ในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Factorial (3x3) in CRD) ทาํการทดลอง 3 ซาํในแต่ละชุดการทดลอง ทาํการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใชว้ธีิ Duncan’s multiple rang test (DMRT) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  ผลและวจิารณ์ผล 1. ผลของสภาวะในการให้ความร้อนต่อค่าสีของเจลกุ้งขาว จากการตรวจสอบค่าสีของเจลกุง้โดยการวดัค่าสี ในระบบ CIE Lab พบวา่เมือทาํการเปรียบเทียบเจลกุง้ขาวทีผ่านการให้ความร้อนและระยะเวลาในการให้ความร้อนทีระดบัต่างๆ พบวา่ทุกชุดการทดลองมีค่า L*, a* และ b* ทีใกลเ้คียงกนั อยา่งไรก็ตามทีสภาวะอุณหภูมิในการให้ความร้อนเดียวกนั ค่า L* มีแนวโนม้เพิมขึนเมือเพิมระยะเวลาในการให้ความร้อน และเมือเปรียบเทียบทีระยะเวลาในการให้ความร้อนทีเท่ากนั พบวา่ ค่า a* มีแนวโนม้เพมิขึนเมือเพิมอุณหภูมิในการให้ความร้อน  (ภาพที 1) ทงันีโซลกุง้ขาวในทุกชุดการทดลองจะเกิดการเปลียนแปลงสีจากสีเทาดาํกลายเป็นสีส้มอมแดงภายหลงัการ
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ให้ความร้อน ทงันีโดยทวัไปในชนัของหนงัทีอยูภ่ายใตเ้ปลือกกุง้จะเป็นบริเวณทีมีสารประกอบเชิงซอ้นระหว่างโปรตีนและแคโรทีนอยด์ในกลุ่มแอสตาแซนทีนทีเรียกวา่ แคโรทีโนโปรตีน (carotenoprotein) ซึงมีสีเทาอมนาํเงิน (Okada et al., 1995) ในระหวา่งกระบวนการให้ความร้อนทาํใหเ้กิดทาํลายโครงสร้างเชิงซอ้นดงักล่าว ส่งผลให้โปรตีนเกิดการเสียสภาพและเกิดการแยกตวัออกของแคโรทีนอยด์ออกจากโปรตีนมาอยูใ่นรูปของแอสตาแซนทีนอิสระ จึงทาํใหสี้สม้แดงของแอสตาแซนทีนมีความโดดเด่นขึน (Von Elbe and Schwartz, 1996) อยา่งไรก็ตามสีจะเขม้ขึนเมือเพิมอุณหภูมิในการให้ความร้อนจนถึงจุดทีเกิดการเสียสภาพของโปรตีนอยา่งสมบูรณ์ ดงันนัจึงทาํใหค้่า a* ของเจลกุง้มีแนวโนม้เพมิขึนเมือเพมิอุณหภูมิในการให้ความร้อน 

 ภาพท ี  ค่าสีของเจลกุง้ขาวทีผา่นการใหค้วามร้อนทีอุณหภมิูและเวลาแตกต่างกนั หมายเหตุ ตวัอกัษรพิมพเ์ล็กทีเหมือนกนัของปัจจยัค่าสีเดียวกนั ไม่มีความแตกต่างทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95%  (p≥0.05) 2. ผลของสภาวะในการให้ความร้อนต่อค่าการสูญเสียนําและความสามารถในการอุ้มนาํของเจลกุ้งขาว จากการตรวจสอบค่าการสูญเสียนาํหนกัและค่าความสามารถในการอุม้นาํของเจลกุง้ขาวทีผ่านการให้ความร้อนทีสภาวะต่างๆ ให้ผลการทดลองแสดงดังภาพที 2 ซึงจะเห็นไดว้่าการให้ความร้อนทีระยะเวลาสันๆ เพียง 5 นาที จะเกิดการสูญเสียนาํไดม้ากอนัเป็นผลมาจากโปรตีนมีการเกิดเจลทีไม่สมบูรณ์ ทาํใหเ้กิดการสูญเสียนาํออกไปจากโครงสร้าง ในขณะทีการใหค้วามร้อนทีนาน 15 นาที ก็เป็นระยะเวลาในการใหค้วามร้อนทีนานเกินไปจนทาํใหเ้กิดการสูญเสียนาํออกจากโครงขา่ยของเจล ดงัภาพที 2A โดยจะพบวา่ค่าการสูญเสียนาํหนกัของเจลกุง้ทีผา่นการใหค้วามร้อนทีสภาวะอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที มีค่าตาํทีสุด รองลงมาไดแ้ก่ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที และทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที (p≥0.05) ในขณะทีค่าความสามารถในการอุม้นาํของเจลกุง้ในทุกชุดการทดลองมีคา่ใกลเ้คียงกนัและไม่แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน (p≥0.05) เมือเพิมอุณหภูมิในการให้ความร้อนทาํใหค้่าความสามารถในการอุม้นาํของเจลมีแนวโนม้เพิมขึน ทงันีอาจเป็นผลมาจากการให้ความร้อนทีเพิมขึนสามารถสร้างพนัธะระหวา่งโมเลกุลของโปรตีนไดม้ากขึนส่งผลให้เกิดการเพิมขึนของค่าความสามารถในการอุม้นาํของเจล โดยค่าความสามารถในการอุม้นาํทีมีค่ามากทีสุดสามสําดบัแรก ไดแ้ก่ ทีสภาวะอุณหภมิู 90 องศาเซลเซียส นาน 5, 10 และ 15 นาที ตามลาํดบั จากผลการทดลอง จะเห็นไดว้า่ การใหค้วามร้อนทีอุณหภมิู 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที มีแนวโนม้ทีจะใหเ้จลทีมีคุณลกัษณะทีดีทีสุด คือมีค่าการสูญเสียนาํหนกัทีตาํ และความสามารถในการอุม้นาํค่อนขา้งสูง รองลงมาคือเจลทีผา่นการใหค้วามร้อนทีอุณหภมิู 85 องศาเซลเซียส นาน  5 นาที 
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 ภาพท ี2 ค่าการสูญเสียนาํหนกั (A) และค่าความสามารถในการอุม้นาํ (B) ของเจลกุง้ขาวทีผา่นการใหค้วามร้อนทีสภาวะ     อุณหภมิูและเวลาแตกต่างกนั หมายเหตุ : ตวัอกัษรทีเหมือนกนัในกราฟเดียวกนัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95%  (p≥0.05) 3. ผลของสภาวะในการให้ความร้อนต่อรูปแบบของโปรตนีไมโอไฟบริลของเจลกุ้งขาว  จากการตรวจสอบรูปแบบของโปรตีนไมโอไฟบริลของเจลกุง้ขาวทีเซ็ทเจลโดยการใหค้วามร้อนทีอุณหภมิูและเวลาทีแตกต่างกนั ทาํการตรวจสอบโดยใชเ้ทคนิคอิเลคโตรโฟรีซีส แบบนอนรีดิวซิงและรีดิวซิง ให้ผลการทดลองแสดงดงัภาพที 3A และ 3B ตามลาํดบั เมือสังเกตแถบของโปรตีนไมโอซินเสน้หนกั (MHC) ของตวัอยา่งทีใหค้วามร้อนทีอุณหภมิู 85 และ 90 องศาเซลเซียส มีความหนาของแถบโปรตีน MHC มากกวา่เจลทีผา่นการใหค้วามร้อนที 80 องศาเซลเซียส แสดงใหเ้ห็นวา่การใหค้วามร้อนทีระดบั 85 และ 90 องศาเซลเซียส ทาํใหเ้กิดการสร้างพนัธะไดซลัไฟด์ในเจลกุง้ขาวไดม้ากกวา่ทีระดบั 80 องศาเซลเซียส ทงันีเนืองจากการใหค้วามร้อนทีสภาวะอุณหภูมิสูงจะเร่งการสร้างพนัธะไดซลัไฟดไ์ดม้าก มีรายงานวา่การใหค้วามร้อนแก่โซลของปลาทีอุณหภูมิสูงกวา่ 60-70 องศาเซลเซียส ทาํให้เกิดการสร้างพนัธะพนัธะไดซลัไฟด์ระหวา่งโมเลกุลของโปรตีน มีผลต่อการเกิดโครงข่ายของเจล ทงันีโปรตีนสามารถคลายเกลียวไดสู้งขึนทีอุณหภูมิสูง มีผลทาํให้หมู่ซิสเตอีนภายในโมเลกุลเป็นอิสระและสามารถเกิดพนัธะไดซัลไฟด์ระหว่างพอลิเพปไทด์ได้มากขึน (สุทธวฒัน์, 2549) อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการใหค้วามร้อนทีแตกต่างกนัไม่ไดท้าํให้ความหนาของแถบโปรตีน MHC  มีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
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 ภาพที 3 รูปแบบของโปรตีนเมือทาํการตรวจสอบโดยใชเ้ทคนิคอิเลคโตรโฟรีซีสของเจลกุง้ขาวทีเตรียมจากกุง้ขาวทีผา่นการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 5, 10 และ 15 นาที (แถบ 1, 2 และ 3 ตามลาํดบั) อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 5, 10 และ 15 นาที (แถบ 4, 5 และ 6 ตามลาํดบั) และอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 5, 10 และ 15 นาที (แถบ 7, 8 และ 9 ตามลาํดบั) โดยภาพ A เป็นโปรตีนทีไม่มี β-mercaptoethanol, ภาพ B เป็นโปรตีนทีมี β-mercaptoethanol และ MHC: ไมโอซินเส้นหนกั 4. ผลของสภาวะในการให้ความร้อนต่อคุณลกัษณะเนือสัมผสัของเจลกุ้งขาว  จากการตรวจสอบคุณลกัษณะเนือสัมผสัของเจลกุง้ขาวโดยการวดัค่าแรงเจาะทะลุ และระยะทางก่อนเจาะทะลุของเจลทีเตรียมจากกุง้ขาวทีใหค้วามร้อนทีอุณหภูมิและเวลาแตกต่างกนั พบว่าเจลกุง้ทีเตรียมจากตวัอยา่งทีผา่นการใหค้วามร้อนทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีแนวโน้มจะมีค่าแรงเจาะทะลุตาํกว่าทีอุณหภูมิ 85 และ 90 องศาเซลเซียส ตามลําดับ              (ภาพที 4A)  ทงันีการให้ความร้อนทีอุณหภูมิสูงขึนส่งผลให้เกิดการสร้างพนัธะบางชนิดทีมีบทบาทสาํคญัในการสร้างความแขง็แรงของเจล ไดแ้ก่ พนัธะไฮโดรโฟบิค ซึงจะเกิดไดม้ากขึนทีใหค้วามร้อนทีอุณหภูมิสูง (สุทธวฒัน์, 2549) ซึงเจลทีเตรียมจากกุง้ขาวทีผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที มีค่าแรงเจาะทะลุสูงกว่าการให้ความร้อนทีสภาวะอืนอยา่งชดัเจน (p<0.05) อยา่งไรก็ตามเมือใหค้วามร้อนทีอุณหภมิู 90 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ค่าแรงเจาะทะลุมีค่าลดลง ทงันีอาจเป็นผลมาจากการใหค้วามร้อนทีนานเกินไปจะทาํใหเ้กิดการสะสมพลงังานความร้อนทีมากเกินพอทีจะทาํลายพนัธะระหว่างโมเลกุลของโปรตีนได ้ส่งผลให้เจลมีความแข็งแรงลดลง (สุทธวฒัน์, 2549) ส่วนค่าระยะทางก่อนเจาะทะลุ พบวา่เมือใหค้วามร้อนในการเซ็ทเจลทีระยะเวลาสนัๆ จะมีค่าระยะทางก่อนเจาะทะลุจะมีค่าสูงกวา่การใหค้วามร้อนเป็นระยะเวลานาน (ภาพที 4B)   
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 ภาพที 4 ค่าแรงเจาะทะลุ (A) และค่าระยะทางก่อนเจาะทะลุ (B) ของเจลกุง้ขาวทีผา่นการให้ความร้อนทีสภาวะอุณหภูมิและเวลาแตกต่างกนั หมายเหตุ : ตวัอกัษรทีเหมือนกนัในกราฟเดียวกนัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติทีระดบัความเชือมนั 95% (p≥0.05) 5. ผลของสภาวะในการให้ความร้อนต่อโครงสร้างทางจุลภาคของเจลกุ้งขาว  นาํเจลกุง้ขาวมาทาํการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาค โดยการคดัเลือกเจลทีมีค่าความแขง็แรงของเจลสูงเป็นสองลาํดบัแรกมาทาํการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราด โดยตวัอย่างทีคดัเลือก ไดแ้ก่ เจลทีใหค้วามร้อนทีอุณหภมิู 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที และเจลทีใหค้วามร้อนทีอุณหภมิู 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ผลการทดลองแสดงดงัภาพที 5   จะเห็นไดว้่าเจลกุง้ขาวทีให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที (ภาพที 5B) มีโครงข่ายของเส้นใยโปรตีนทีหนาแน่น ซบัซอ้น แน่นทึบ และเส้นใยโปรตีนจะมีลกัษณะต่อเนือง มีช่องวา่งภายในโครงข่ายโปรตีนน้อย ในขณะทีโครงข่ายเจลโปรตีนทีใหค้วามร้อนทีอุณหภมิู 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที จะมีช่องวา่งเกิดขึนอยา่งชดัเจน เส้นใยโปรตีนจะขาด และไม่ต่อเนือง (ภาพที 5A) ซึงสอดคลอ้งกบัผลการทดลองค่าการสูญเสียนาํหนกัโดยพบวา่เจลทีใหค้วามร้อนทีอุณหภมิู 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที มีค่าการสูญเสียนาํหนกัตาํ (ภาพที 2A) ซึงอาจเป็นผลมาจากการทีโครงข่ายของเจลทีหนาแน่นทึบ ทาํใหส้ามารถกกัเก็บนาํไวใ้นโครงข่ายของเจลได ้มากกวา่   
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     ภาพท ี5 โครงสร้างทางจุลภาคของของเจลกุง้ขาวทีเตรียมจากกุง้ขาวทีผา่นการใหค้วามร้อนทีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที (A) และ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที (B) (กาํลงัขยาย 10,000 เท่า)  สรุปผลการวจิัย   จากการเตรียมเจลจากกุง้ขาวทีมีขนาดเล็กประมาณ 120-140 ตวั/กิโลกรัม ทาํการปอกกุง้ ผ่าหลงัเอาเส้นดาํออกก่อน แลว้ทาํการสบัผสมกบัเกลือร้อยละ 2.5 แลว้ทาํการเซ็ทเจลโดยการใหค้วามร้อน โดยสภาวะในการใหค้วามร้อนทีเหมาะสมคือทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที โดยเจลทีไดจ้ะมีค่าการสูญเสียนาํหนกัตาํ มีความสามารถในการอุม้นาํสูง มีค่าแรงเจาะทะลุและระยะทางก่อนเจาะทะลุสูง เจลมีความแขง็แรงและยืดหยุน่ อนัเป็นผลมาจากการสร้างพนัธะภายในโมเลกุลของโปรตีนซึงส่งผลทาํใหเ้จลมีโครงข่ายทีแน่นทึบ ซบัซอ้น และต่อเนือง   กิตติกรรมประกาศ ขอขอบพระคุณกองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทีสนับสนุนเงินทุนในการทาํวิจัย และขอขอบคุณโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ทีสนบัสนุนดา้นเครืองมือ อุปกรณ์ และสถานทีในการทาํวจิยั  เอกสารอ้างองิ กลัป์ชิญา เพชรลาํ. 2561. Fact sheet กุ้ง ม.ีค. 61. สาํนกัส่งเสริมการคา้สินคา้เกษตรและอุตสาหกรรม. กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ. แหล่งทีมา : http://www.ditp.go.th/ditp_pdf.php?filename=contents_attach226611/226611/  .pdf&title=226611, 12 พฤษภาคม 2561. สุทธวฒัน์ เบญจกลุ. 2549. ซูริมิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนือปลาบด. โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ. สุทธสินี สนธิรัตน. 2561. สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ปี 2560 และแนวโน้มปี 2561. กลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง. แหล่งทีมา: http://www.fisheries.go.th/strategy/UserFiles/ files/shimp.pdf, 12 พฤษภาคม 2561. Gillett, R. 2008. Global study of shrimp fisheries. FAO Fisher ies Technical Paper  475. FAO. Rome. 

(A) (B) 
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Jatupong, V., Barbosa-canovas, G., and Swanson, B.G. 2000. The influence of temperatue on functional properties of high hydrostatic pressure surimi gels. pp. 111-112. In G.V. Barbosa-Canoas and G.W., Gould, eds. Innovations in food processing. Technomic Publishing Co. Inc, New York. Laemmli, U.K. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature. 227: 680-685. Lanier, T.C. 1992. Measurement of surimi composition and functional properties. pp.123-163. In T.C. Lanier and C.M. Lee, eds. Sur imi Technology. Marcel Dekker, Inc. New York. Miranda, I.T. 2010. Farmed Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei: Thailand seafood watch seafood report. Scandinavian Fishing Yearbook. September 1. Nip, W.K. and Moy, J.H. 1 9 8 8 .  Microstructural changes of ice-chilled and cooked freshwater prawn, Machrobrachium rosenbergii. Journal of Food Science. 53: 319-322. Okada, S., Nur-E-Borhan, S.A. Watabe, S. and Yamaguchi, K. 1995. Changes in body color appearance of black tiger prawn Penaeus monodon by varied composition of carotenoids soluble as carotenoprotein and remaining insoluble after collagenase treatment for the muscular epithelium. Fisher ies Science. 61: 964-967. Von Elbe, J.H., and Schwatz, S.J. 1996. Colorants, pp. 943-1012. In O.R. Fennema, ed. Food Chemistry. Marcel Dekker, Inc., New York.                     
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คุณสมบัติทางกายภาพเคมีและคุณลักษณะการทาํงานของเอนไซม์โพลิฟี นอลออกซิเดสในแห้วตัดแต่งจากสุพรรณบุรี The physicochemical and character ization proper ties of polyphenol oxidase (PPO) on fr esh-cut water  chestnut from Suphan Bur i  สุภาพร พาเจริญ1 ,สเหน่ส์ บวัสนิท1, จนัทร์เพญ็ บุตรใส1 และ  วรรภา วงศแ์สงธรรม1 Supaporn Pajareon, Sane Buasanit, Janpen Butsai, Wanpa Wongsaengtham  บทคัดย่อ   แห้วเป็นผลผลิตทางการเกษตรของจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยจะมีการจาํหน่ายในจงัหวดัต่างๆในประเทศไทย ปัญหาหลกัคือ การทีแห้วมีสีคลาํหลงัจากการปอกเปลือก ซึงมีผลต่อการยอมรับของผูบ้ริโภค ดงันนังานวิจยันีจึงมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาจุดดาํในแห้วหลงัการตดัแต่งทงั 3 ส่วน คือ ส่วนทีเป็นเปลือก จุดดาํ และ เนือแห้ว ในดา้น กายภาพเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก, ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนั นอกจากนนั ยงัศึกษาคุณลกัษณะของ เอนไซมโ์พลีฟีนอลออกซิเดรส(PPO) ในแห้วตดัแต่ง จากผลการทดลองพบวา่ สารประกอบฟีนอลิกทงัหมดใน เปลือก จุดดาํ และเนือแห้ว พบวา่มีค่าเท่ากบั  148.43, 89.50 และ75.25 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมนาํหนักแห้ง ตามลาํดบั ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนั (DPPH )ในปลือกแห้ว 72.65%,จุดดาํ 63.10% และเนือแห้ว 45.16%  ตามลาํดบั ปริมาณโปรตีน 0.33±0.01 มิลลิกรัมต่อกรัมนาํหนกัแหง้  และมี PPO activity เท่ากบั 0.087±0.001 ยนิูตต่อมิลลิกรัมโปรตีนของ PPO เนือแหว้มี ความเป็นกรดเบสทีเหมาะสม เท่ากับ 5.0 มีกิจกรรมเหลืออยู่ 34.18 % ที pH 3.0 และเหลืออยู่ 11.23 % ที pH 9.0 โดยเอนไซม์ยงัมีกิจกรรมเหลืออยู ่70 % เมือบ่มในสารละลายบฟัเฟอร์ทีช่วง pH 4.0 – 9.0 อุณหภูมิ 0 °C เป็นเวลา 30 นาที ในแห้วมีปริมาณนาํตาลทงัหมดเท่ากบั 5.54 กรัมต่อ 100 กรัมตวัอย่างโดยมีนาํตาลรีดิวซ์เท่ากบั .  กรัมต่อ 100 กรัมตวัอย่าง และมีนาํตาลนอนรีดิวซ์เท่ากบั . กรัมต่อ 100 กรัมตวัอยา่ง จากงานวิจยันีไดค้น้พบวา่ จุดดาํในแห้วนนัไม่มีผลเสียต่อสุขภาพผูบ้ริโภคสามารถนาํไปใชใ้นอตุสาหกรรมการส่งออกแหว้ตดัแต่งส่งออกต่อไป  คาํสําคญั : แหว้, จุดดาํ, ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก, ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนั           
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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                     1สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอสุาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยธุยา13000 1Department of Food Science and Technology Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry Rajamangala University of Technology Suvannabhumi Phranakhon Sri Ayutthaya 13000 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : supapornpa24@gmail.com
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บทนํา แหว้ทีศรีประจนัตเ์ป็นแหว้จีน  แหว้จีน (Eleocharisdulcis Trin.) มีชือภาษาองักฤษวา่ water nut หรือ Chinese water chestnut หรือ Matai และมีชือวิทยาศาสตร์ว่า Eleocharisdulcis Trin. อยู่ในตระกูล Cyperaceae เป็นพืชเศรษฐกิจทอ้งถินทีสาํคญัของจงัหวดัสุพรรณบุรี แห้วเป็นพืชปีเดียวขึนในนาํเหมือนขา้ว ลาํตน้แข็ง อวบ ลาํตน้กลวง ตงัตรงมีความสูง - .  เมตร ตน้เล็กเรียวคลา้ยตน้หอม หรือใบกก หรือใบหญา้ทรงกระเทียม ใบนอ้ยดอกเกิดทียอดของลาํตน้เหนือนาํ แลว้จึงเกิดดอกตวัผูต้ามมา เมล็ดมีขนาดเล็ก รากหรือหัวเป็นพวกไรโซมหรือ คอร์ม (rhizomes or corms) มี  ประเภท หัวประเภทแรก เกิดเมือตน้แห้วอาย ุ -  สปัดาห์ ทาํใหเ้กิดตน้แหว้ขยายเพมิขึน  หัวประเภททสีอง เกิดหลงัจากแหว้ออกดอกเลก็นอ้ยโดยทาํมุม  องศากบัระดบัดิน และลึกประมาณ  เซนติเมตรจากระดบัดิน  หวัแหว้ระยะเริมแรกเป็นสีขาว ต่อมาเกิดเป็นเกล็ดหุม้สีนาํตาลไหม ้จนกระทงัแก่ หวัมีขนาดแตกต่างกนั เนือสีขาว มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ -  เซนติเมตร ตน้หนึง ๆ แตกหน่อออกไปมากและไดห้ัวประมาณ -  หัวโดยส่วนใหญ่จะขายแห้วในรูปหัวแหว้สด ซึงได ้ราคาไม่ดีนกั ทาํให้เกษตรกรผูป้ลูกแหว้ประสบปัญหาขายผลผลิตแหว้ไม่ไดต้ามทีตอ้งการ(กรมวิชาการ เกษตร, 2545) จึงนาํมาปอกเปลือกขายทาํให้ไดร้าคาดีขึน แต่ก็เกิดปัญหาจุดดาํหรือการมีสีคลาํลงหลงัจากปอกเสร็จ ผกัผลไมร้วมทงัแห้วดว้ยมกัจะเกิดสีคลาํหรือสีนาํตาลอย่างรวดเร็ว เมือเนือเยือถูกทาํลายในระหว่างการเตรียมวตัถุดิบ เช่น ระหว่างการแปรรูป หรือระหว่างการเก็บเพือรอจาหน่าย ซึงเป็นลักษณะทีไม่พึงประสงค์ในผลิตภณัฑ์ นอกจากนี เมืออาหารเกิดสีนาํตาล อายกุารวางจาํหน่ายจะสนัลง สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ และมูลค่าทางการตลาดลดลง ฉะนนั การเกิดสีนาํตาลเนืองจากเอนไซม์จึงจดัว่าเป็นปัญหาสําคญัในการแปรรูปผกัและผลไมห้ลายชนิด  หากสามารถพฒันาการใชป้ระโยชน์จากผลพลอยไดเ้หล่านีใหเ้ป็นผลิตภณัฑท์างเลือก จะช่วยเพมิมูลค่า หรือลดตน้ทุนไดอี้กทางหนึง  การเกิดสีนาํตาลเนืองจากเอนไซม์ (enzymatic browning) เป็นปฏิกิริยาทีจะเกิดขึนกับเนือเยือพืชเมือเซลล์ถูกทาํลายทางกลทาํให้ monophenol ทีอยู่ในเซลล์พืชสัมผสักบัออกซิเจน และมีเอนไซม์กลุ่ม polyphenol oxidase (PPO) เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา hydroxylation ไดเ้ป็น o-diphenol สารนีจะถูก oxidize ต่อเป็น o-quinone ซึง quinone ทีเกิดขึนจะรวมตวักนัและเกิดปฏิกิริยากบัสารประกอบฟีนอลิกอืนๆหรือกบักรดอะมิโน ไดเ้ป็นสารประกอบเชิงซอ้นสีนาํตาล (นิธิยา, 2557)   

  ภาพท ี1 แผนภาพแสดงการเกิดปฏิกิริยาสีนาํตาลเนืองจากเอนไซม ์ ดงันนังานวิจยันีจึงมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสสารตา้นออกซิเดชนัและความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัและ การทาํงานของเอนไซม ์PPO ของแหว้ตดัแต่ง เพอืเป็นการตอบคาํถามงานวจิยัวา่จุดดาํในแหว้นนัคืออะไร  
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วธิีดําเนินการวิจัย 1.อุปกรณ์และวธีิการ     1.1วตัถุดบิ            แหว้สดจาก  อาํเภอ ศรีประจนัต ์จงัหวดั สุพรรณบุรี               1.2 ศึกษาการเกิดลกัษณะจุดดาํในแห้วทางกายภาพและเคม ี          ศึกษาการเกิดจุดดาํในแห้วโดยทาํการศึกษาเกียวกับสีดาํส่วนกลางของแห้ว โดยนาํแห้วมาปอกเปลือกและนํามาวเิคราะห์หาองคป์ระกอบทีมีผลต่อการเกิดสีในแหว้ โดยวเิคราะห์ค่าทางกายภาพ ทางเคมี ดงันี            1.2.1การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านออกซิเดชันในแห้วตัดแต่ง การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ตามวธีิทีดดัแปลงจาก Kim et al. (2002)                    สารละลายมาตรฐาน (0-100 microgram/ml) หรือตวัอยา่งปริมาตร .  ml (3 ซาํ)เติม Folin-Ciocalteu 2 ml. ทิงไว ้  นาทีเติมสารละลาย Na2CO3 1.6 ml. เขยา่ใหเ้ขา้กนั ตงัทิงไวที้อุณหภมิูหอ้ง  นาที(สารละลายจะเปลียนเป็นสีนาํเงิน ความเขม้ของสีตามความเขม้ขน้ของแกลลิค ปันเหวยีงทีความเร็วรอบ  rpm  นาที นาํสารละลายส่วนใสวดัค่าการดูดกลืนแสงที  nm.(ใชน้าํกลนัเป็น blank) พลอตกราฟมาตรฐานระหวา่งค่าการดูดกลืนแสงและความเขม้ขน้ของ gallic acid (microgram/ml) คาํนวณปริมาณฟีนอลิกทงัหมดในตวัอยา่ง        ความสามารถในการต้านอนุมูลอสิระ (Free radical scavenging assay) ตามวธีิทีดดัแปลงจาก  Jung et al.(2006)  ศึกษาค่าการดูดกลืนแสงทีลดลงของสารละลาย DPPH ซึงเป็นสารอนุมูลอิสระที มีสีม่วงเขม้ดูดกลืนแสงไดที้ความยาวคลืน 515 นาโนเมตร เมือทาํปฏิกิริยากบัสารทีสามารถใหอิ้เล็กตรอนแก่ DPPH แลว้จะเกิดเป็นสารประกอบที ทาํให้สีม่วงจางลง ซึงตรวจสอบไดโ้ดยการวดัค่าการดูดกลืนแสง นาํสารละลายตวัอย่าง 100 ไมโครลิตร ผสมกบัสารละลาย DPPH ความเขม้ขน้ 0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จาํนวน 50 ไมโครลิตรใน 96-well Microplates ตงัทิงไวที้อุณหภูมิห้องในทีมืดนาน 30 นาที วดัค่าการดูดกลืนแสงที 515 นาโนเมตร คาํนวณหาค่าความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระเทียบกบัความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระของกรดวติามินซี วติามินอี และ BHT คาํนวณเป็น  % Inhibition = A0 - Ac / A0 x 100   โดย A0 คือค่า การดูดกลืนแสงเริมตน้ของ DPPH         Ac คือค่าการดูดกลืนแสงของสารตวัอยา่งทีทาํปฏิกิริยากบั DPPH  

ภาพที 2 แสดงลกัษณะของผลแหว้ทีนาํมาใชใ้นการทดลอง 
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1.3 การศึกษาคุณสมบัตขิอง crude PPO ในเนือแห้วตดัแต่ง  1.3.1 การเตรียม crude enzyme จากเนือแหว้ตดัแตง่  เนือแหว้ปลอกเปลือก 200 กรัม มาปันรวมกบั สารละลาย phosphate buffer pH 7.0 ความเขม้ขน้ 0.2 M ปริมาณ 200 มิลลิลิตร ดว้ยเครืองปัน (Warning Commercial Laboratory Blender รุ่น BE-12) นาน 25 วนิาที นาํไปหมุนเหวยีงในเครืองปันเหวยีงแบบควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภมิู 4 ºC) ทีความเร็ว 8,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที นาํส่วนใสมาตกตะกอนโปรตีนดว้ย 80 % saturation ammonium sulphate ทีอุณหภมิู 0 ºC จากนนันาํไปหมนุเหวยีงใน เครืองปันเหวยีงแบบควบคุมอณุหภูมิ ทีความเร็ว 8,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที นาํตะกอนทีไดม้าละลายดว้ย สารละลาย phosphate buffer pH 7.0 ความเขม้ขน้ 0.2 M ปริมาตร 4 มิลลิลิตร เก็บ crude enzyme ทีอุณหภมิู 0 ºC  1.3.2 วเิคราะห์ปริมาณโปรตีนใน crude enzyme จากเนือแหว้ ตามวธีิของ Bradford (1976)  1.3.3 วเิคราะห์ PPO activity ตามวธีิของ Duangmal และ Owusu-Apenten (1999) นาํ crude enzyme มา 200 ไมโครลิตร มาทาํปฏิกิริยากบัสารละลาย catechol ความเขม้ขน้ 20 mM ในสารละลาย phosphate buffer pH 7.0 ความเขม้ขน้ 0.2 M ปริมาตร 2.80 มิลลิลิตร ทีอุณหภมิู 25 °C วดัการเปลียนแปลงของค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 420 nm โดยใช้เครืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ คาํนวณอตัราเร็วเริมตน้จากความชนัของกราฟความสมัพนัธ์ ระหวา่งค่าการดูดกลืนแสงกบัเวลา คาํนวณ PPO activity โดยใหเ้อนไซม ์1 หน่วย (unit) เท่ากบัการ เปลียนแปลงค่าการดูดกลืนแสง 0.001 หน่วยต่อนาที  1.3.4 ศึกษา optimum pH ของ crude PPO ใน เนือแหว้ ตามวธีิของสิริรัฐ (2546) นาํ crude enzyme มา 200 ไมโครลิตร มาทาํ ปฏิกิริยากบัสารละลาย catechol ความเขม้ขน้ 20 mM ในสารละลายบฟัเฟอร์ pH 3.0 – 9.0 ปริมาตร 2.80 มิลลิลิตร ทีอุณหภมิู 25 °C วเิคราะห์ PPO activity คาํนวณ PPO activity ทีไดใ้นแต่ละค่า pH ในรูปของ %  relative activity โดยให ้PPO activity ทีมีค่าสูงสุดเป็น 100 % เลือกค่า pH ทีให ้PPO activity สูงทีสุดไปใชใ้น การศึกษา pH stability ของ crude PPO ในเนือแหว้  1.3.5 ศึกษา pH stability ของ crude PPO ใน เนือแหว้ ตามวธีิของสิริรัฐ(2546) นาํ crude enzyme มาผสมกบัสารละลาย บฟัเฟอร์ช่วง pH 3.0-9.0 ในอตัราส่วน 1 ต่อ 4 บ่มที อุณหภูมิ 0 °C เป็นเวลา 30 นาที จากนนันา้สารละลาย ทีได้ปริมาตร 200 ไมโครลิตร มาวเิคราะห์ PPO activity ทีอุณหภมิู 25°C โดยใชส้ารละลาย catechol ความ เขม้ขน้ 20 mM                ในสารละลายบฟัเฟอร์ทีมี pH ตามที เลือกไวใ้นขอ้ 1.3.4 ปริมาตร 2.80 มิลลิลิตร เป็น สับสเตรท เปรียบเทียบกบั crude enzyme ใน สารละลาย phosphate buffer pH 7.0 อตัราส่วน 1 ตอ่ 4 ทีไม่ไดผ้า่นการบ่ม (control) คาํนวณ PPO activity              แต่ละค่า pH ในรูปของ % Relative activity โดยให ้PPO activity ทีวเิคราะห์ไดจ้าก control มี % Relative activity เท่ากบั             100 %  1.3.6 ศึกษา optimum temperature ของ crude PPO ในเนือแหว้ตามวธีิของ สิริรัฐ (2546) นาํ crude enzyme มา 200 ไมโครลิตร มาทาํ ปฏิกิริยากบัสารละลาย catechol ความเขม้ขน้ 20 mM ในสารละลายบฟัเฟอร์ช่วง pH ทีเลือกไวใ้นขอ้ 1.3.4 ปริมาตร 2.80 มิลลิลิตร วเิคราะห์ PPO activity โดย แปรอุณหภมิูในช่วง 10 - 90 °C ควบคุมอณุหภูมิโดยใชอ่้างควบคุมอุณหภมิูคาํนวณ PPO activity ทีไดใ้นแต่ละอุณหภูมิ เป็น %  relative activity โดยให ้PPO activity ทีมีค่าสูง ทีสุดมี relative activity เท่ากบั 100% เลือกระดบั อุณหภมิูทีให ้PPO activity สูงทีสุดไปใชใ้นการศึกษา temperature stability ของ crude PPO ในเนือแหว้  1.3.7 การหาปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ (Total and reducing sugars) ตามวธีิของ Lane และ Eynon       การหาปริมาณนาํตาลรีดิวซิงในแหว้สามารถทาํไดโ้ดยการไทเทรตกบัสารละลาย Fehling ทีทราบปริมาตรแน่นอน แลว้นาํปริมาตรของสารละลายนาํตาลรีดิวซิงทีใชไ้ปนาํไปเปรียบเทียบกบัปริมาณนาํตาล ในตารางมาตรฐานของปริมาณนาํตาล 
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แต่ละชนิด เช่น นาํตาลอินเวริตกลูโคส ฟรุกโทส มอลโทส หรือแลคโทส ทีสมมูลกบัปริมาตรของสารละลาย Fehling ทีทาํปฏิกิริยา 1.4 การวเิคราะห์ทางสถิต ิ       วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติจากผลการการทดลองโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS และวเิคราะห์ผลทางสถิติโดยใช ้ Completely Random Design (CRD) และวเิคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบค่าเฉลียโดย Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ระดบัความเชือมนั 95% (p≤0.05)  ผลและวจิารณ์ผล 1.การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านออกซิเดชันในแห้วตดัแต่ง  จากการศึกษาพบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทงัหมดของแห้วทีมีสีดาํตรงกลาง และในเนือแห้ว(ภาพที 3) ค่อนขา้งสูงโดยพบในเปลือกแห้ว 148.43 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมนาํหนักแห้ง เฉพาะจุดดาํตรงกลาง 89.50 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมนาํหนกัแหง้ และส่วนทีเป็นเนือ 75.25 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมนาํหนกัแห้ง ตามลาํดบั และศึกษา % ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนั (DPPH scavenging activity) ของจุดดาํ และเนือแหว้ พบวา่มีปริมาณใกลเ้คียงกนั โดยพบในเปลือกแหว้ 72.65 % เฉพาะจุดดาํตรงกลาง 63.10 % และส่วนทีเป็นเนือ 45.16% ตามลาํดบั  

   .วเิคราะห์ปริมาณโปรตนีใน crude enzyme จากเนือแห้ว  ผลการศึกษาสมบตัิของ crude PPO ในเนือ การเตรียม crude PPO จากเนือแหว้ 200 กรัม จะได ้crude PPO ปริมาตร 4 มิลลิลิตร ทีมีลกัษณะ ขาวขุ่น มีปริมาณโปรตีนเท่ากบั 0.33±0.01 ไมโครกรัมต่อกรัม และมี PPO activity เท่ากบั 0.087±0.001 ยนิูตต่อมิลลิกรัมโปรตีนของ PPO  2.1 ผลการศึกษา optimum pH และ pH stability ของ crude PPO  จากการศึกษาพบวา่ crude PPO จากเนือแหว้มี optimum pH เท่ากบั 5.0 (ภาพที 4) มี activity เหลืออยู ่34.18 % ที pH 3.0 และเหลืออยู ่11.23 % ที pH 9.0 โดยเอนไซมย์งัมี activity เหลืออยู ่70 % เมือบ่มในสารละลายบฟัเฟอร์ทีช่วง pH 4.0 – 9.0 อุณหภมิู 0 °C เป็นเวลา 30 นาที   

ภาพท ี3 แสดงลกัษณะของการเกิดสีนาํตาลในแหว้แหว้ปอกเปลือกดิบ และแหว้ปอกเปลือกนึง 
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          ภาพท ี4  pH activity profile ของ crude PPO จากเนือแหว้ตดัแต่ง เมือใชส้ารละลาย catechol ความเขม้ขน้ 20 mM ใน สารละลายบฟัเฟอร์ pH 5.0 เป็นสบัสเตรท  optimum pH คือ pH ที enzyme มี activity สูง ทีสุด เมือระบบมี pH มากหรือนอ้ยกวา่ optimum pH ของเอนไซมก็์จะทา้ให้เอนไซม์มี activity ลดลง โดย pH ไปมีผลต่อการเกิด ionization ของ prototropic group ที บริเวณ active site ของเอนไซม ์ซึงจะทาํหนา้ทีจบักบัสับสเตรทหรือเปลียนสบัสเตรทใหเ้ป็นผลิตภณัฑ ์และเนืองจากเอนไซม์เป็นโปรตีน เมือมีกาเปลียนแปลง ของ pH จึงส่งผลให้มีการเปลียนแปลงรูปสามมิติของ โครงสร้างโปรตีน ซึงนา้ไปสู่การเบียงเบนของการจบั สับสเตรท เอนไซมจึ์งมี activity ลดลง ผลการทดลองทีไดส้อดคลอ้งกบั Yang และคณะ (2000) ศึกษา pH stabitity ของ PPO บริสุทธิ ทีสกดัจากกลว้ย (Musa sapientum Linn.) โดยมีสบัสเตรท เป็น สารละลาย dopamine ซึงพบวา่เอนไซมมี์เสถียรภาพดีที pH 5 -11 แต่จะมี activity ลดลงที pH < 5              ภาพท ี5  pH stability profile ของ crude PPO จากเนือแหว้ทีอุณหภมิู 25 °C เมือใชส้ารละลาย catechol ความเขม้ขน้ 20 mM  ในสารละลายบฟัเฟอร์ pH 5.0 เป็นสับสเตรท  
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2.2 ผลการศึกษา optimum temperature และ temperature stability ของ crude PPO                     จากผลการทดลองพบวา่ crude PPO จากเนือแห้วตดัแต่งมี optimum temperature เท่ากบั 30 °C และทีอุณหภูมิ 55 °C crude PPO มี activity เหลือ 60.11 % (ภาพที 6) ซึง optimum temperature เป็น อุณหภูมิทีเอนไซม์มี activity สูงทีสุด ดงันนัหาก อุณหภูมิในระบบสูงหรือตาํกว่า optimum temperature ของเอนไซมก็์จะทาํให้เอนไซมมี์ activity ลดลง ผลทีได ้สอดคลอ้งกบัรายงานของ Whitaker (1996) ที สรุปว่าโดยปกติ PPO จะมี optimum temperature อยู ่ในช่วง 25-35°C และผลการทดลองของ Yang และคณะ (2000) ทีศึกษา optimum temperature ของ PPO บริสุทธิ ทีสกดัจากกลว้ย (Musa sapientum Linn.) และ พบวา่ optimum temperature ของ crude PPO มีค่า เท่ากบั 30 °C  

  ภาพท ี6 Temperature activity profile ของ crude PPO จากเนือแหว้ตดัแต่ง   เมือวิเคราะห์โดยใชส้ารละลาย catechol ความ เขม้ขน้ 20 mM ในสารละลายบฟัเฟอร์ pH 5.0 เป็น สับสเตรทเมือบ่มทีอุณหภูมิช่วง 0 – 60 °C เป็นเวลา 10 นาที Crude PPO ยังคงรักษา activity ไวไ้ด้ โดยมี activity เหลืออยู่ 79.70 % หลงัจากการบ่มทีอุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 10 นาทีซึง activity จะลดลง เมืออุณหภูมิเพิมสูงขึน และสามารถยบัยงั activity ของ crude PPO ไดอ้ยา่งสมบูรณ์เมือบ่มทีอุณหภูมิ 80 °C นาน 10 นาที (รูปที 11) ผลทีไดส้อดคลอ้งกบัผลการทดลองของ Galeazzi, Sgarbieri และ Constantinides (1981) ทีพบว่าความร้อนมีผลต่อการทาํงานของ PPO จากกล้วยหอมเขียวค่อม (Musa (AAA group) "Kluai Hom Khieo Khom") โดยความร้อนสามารถ ยบัยงัการทาํงานของ PPO ไดเ้นืองจากความร้อนจะทาํ ใหเ้อนไซมซึ์งเป็นโปรตีนเสียสภาพตามธรรมชาติ และ ไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาได ้  
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 ภ าพ ที  7 Temperature stability profile ของ  crude PPO ในแห้วตัดแต่ง  หลังจากบ่มทีอุณหภู มิต่ างๆ นาน 10 นาที                         เมือวิเคราะห์ทีอุณหภูมิ 30 °C และใชส้ารละลาย catechol ความเขม้ขน้ 20 mM ในสารละลายบฟัเฟอร์ pH 5.0  เป็นสบัสเตรท  1.3 การหาปริมาณนําตาลรีดวิซ์และนาํตาลทงัหมด (Total and reducing sugars) จากผลการทดลองพบว่าในผลแห้วมีปริมาณนาํตาลทงัหมด เท่ากบั 5.54 กรัมต่อ 100 กรัมตวัอย่างโดยมีนาํตาลรีดิวซ์เท่ากบั .  กรัมต่อ 100 กรัมตวัอยา่งและมีนาํตาลนอนรีดิวซ์เท่ากบั .  กรัมต่อ 100 กรัมตวัอยา่งตามลาํดบั  สรุปผลการวจิัย จากผลการทดลองพบวา่ การทีแห้วมีสีคลาํหลงัจากการปอกเปลือกพบวา่ เกิดจากการเกิดสีนาํตาลจากการทาํงานของเอนไซม์เป็นผลมาจาก เอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส (Polyphenol Oxidase: PPO) ภายในเซลล์ของแห้ว ทีเมือปอกเปลือกแลว้มีโอกาสสัมผสั และทาํปฏิกิริยากบัสารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds) เกิดเป็นสารประกอบพวกเมลานิน (melanin) ทีมีสีนําตาล ทงันีมีปัจจัยหลายประการที ส่งผลต่อคุณลกัษณะ และ Activity ของ PPO  เช่น pH อุณหภูมิ กระบวนการในการตดัแต่งหรือปอกเปลือกแห้วศึกษาจุดดาํในแห้วหลงัการตดัแต่งทงั 3 ส่วน คือ ส่วนทีเป็นเปลือก จุดดาํ และ เนือแห้ว ในดา้น กายภาพเคมี ไดแ้ก่ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก, ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนั นอกจากนนั ยงัศึกษาคุณลกัษณะของ เอนไซมโ์พลีฟีนอลออกซิเดส(PPO) ในแหว้ตดัแต่ง จากผลการทดลองพบวา่ สารประกอบฟีนอลิกทงัหมดใน เปลือก จุดดาํ และเนือแห้ว พบวา่มีค่าเท่ากบั  148.43 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมนาํหนกัแห้ง, 89.50 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมนาํหนกัแห้ง, 75.25 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมนาํหนกัแห้งความสามารถในการตา้นออกซิเดชนั (DPPH )ในปลือกแห้ว 72.65%,จุดดาํ 63.10% และเนือแห้ว 45.16%  ตามลาํดบั ปริมาณโปรตีน 0.33±0.01 ไมโครกรัมต่อกรัม  และมี PPO activity เท่ากบั 0.087±0.001 นิตต่อมิลลิกรัมโปรตีนของ PPO เนือแห้วมี optimum pH เท่ากบั 5.0 มี activity เหลืออยู ่34.18 % ที pH 3.0 และเหลืออยู ่11.23 % ที pH 9.0 โดยเอนไซมย์งัมี activity เหลืออยู ่70 % เมือบ่มในสารละลายบฟัเฟอร์ทีช่วง pH 4.0 – 9.0 อุณหภูมิ 0 °C เป็นเวลา 30 นาที ในแห้วมีปริมาณนาํตาลทงัหมด เท่ากบั 5.54 กรัมต่อ 100 กรัมตวัอยา่ง โดยมีนาํตาลรีดิวซ์เท่ากบั . กรัมต่อ 100 กรัมตวัอยา่ง และมีนาํตาลนอนรีดิวซ์เท่ากบั .  กรัมต่อ 100 กรัมตวัอยา่ง 
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Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   652 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

การศึกษาสารพฤกษเคมีของเห็ดเสม็ดในพืนทจีังหวดัภูเก็ต พงังา และกระบ ีPhytonutr ients of Boletus griseipurpureus Corner  from Phuket,  Phang Nga and Krabi Province Area  สุวรรณา ผลใหม่ 1* สุไหลหมาน หมาดโหยด2 สุณิษา คงทอง2 และอนุรักษ ์ใสยงั1 Suwanna Pholmai 1* Sulaiman Madyod2  Sunisa Khongthong and Anurak Saiyang1    บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีของเห็ดเสม็ดจากจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบี โดยนาํเห็ดทงัหมดมาสกดัดว้ย % เอทานอล ทีอุณหภมิูหอ้ง เป็นเวลา 48 ชวัโมง แลว้ระเหยดว้ยเครืองระเหยสุญญากาศแบบหมุนเพือใหไ้ดเ้ป็นสารสกดัเห็ด จากนนันาํสารสกดัทีไดม้าวเิคราะห์หาสารพฤกษเคมี ผลการทดลองพบวา่ สารสกดัเห็ดเสมด็จากกระบีมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด (156.2 + 0.00 ไมโครกรัมกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตร) ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระถูกตรวจสอบโดยวิธี DPPH ผลการทดลองพบว่า สารสกดัจากจงัหวดักระบีมีฤทธิตา้นอนุมูลอิสระสูงทีสุด (66.30% ± 0.03) ปริมาณโปรตีนรวมวิเคราะห์โดยวธีิ Lowry assay พบวา่ สารสกดัเห็ดจากจงัหวดัภูเก็ตมีปริมาณโปรตีนสูงสุดที 2.47 กรัมต่อมิลลิลิตร การวิเคราะห์หาปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ดดัแปลงโดยใช ้dinitrosalicylic acid (DNS) พบว่าสารสกดัเห็ดจากจงัหวดัภูเก็ต พงังาและกระบี มีปริมาณนําตาลรีดิวซ์ เท่ากับ .967 ± 0.20 , 0.913 ± 0.08 และ 0.980 ± 0.14 กรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั   คาํสําคญั : ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ  สารประกอบฟีนอลิก  เห็ดเสม็ด           1สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต ําบลถําใหญ่ อ ําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 1 Department of science, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Tumyai Sub-district, Thungsong District, Nakhon Si Thammarat Province 80110, Thailand 2 คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอทุ่งใหญ ่จงัหวดันครศรีธรรมราช 80240 2 Faculty of Veterinary Science, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Thungyai Sub-district, Thungyai District, Nakhon Si Thammarat Province 80240, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author:  joy067@yahoo.com)  
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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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บทนํา ปัจจุบนัทงัอุตสาหกรรมเครืองสําอาง อาหารและยา ให้ความสนใจกบัพืชสมุนไพรเป็นอย่างมาก เนืองจากกลวัความเป็นพิษและอาการขา้งเคียงทีเกิดจากสารสงัเคราะห์และยาปัจจุบนั ทาํใหปั้จจบุนัมีการใชป้ระโยชน์จากพืชเพอืผลิตเป็นผลิตภณัฑอ์าหารและสุขภาพมากขึน พืชสมุนไพรทีใชมี้มากมาย โดยพืชสมุนไพรแต่ละชนิดประกอบดว้ยสารเคมีทีแสดงฤทธิทางชีวภาพแตกต่างกนั การศึกษาสารออกฤทธิในพืชจึงเป็นสิงสาํคญั ซึงจะมีประโยชน์ต่อการรักษาโรคและเป็นการเพิมมูลค่าใหก้บัพืชนนั ๆ อีกดว้ย โรคหลายชนิดเกิดขึนเนืองจากกระบวนการเสือมทาํลายของเซลล์และอวยัวะต่าง ๆ เกิดจากปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ (free radical) ซึงอนุมูลอิสระนีสามารถเกิดขึนไดเ้อง เมือร่างกายไดรั้บสารอินทรียบ์างชนิด และในขณะทีมีออกซิเจนจะทาํใหเ้กิดกระบวนการออกซิเดชนัขึนไดเ้อง เรียกว่า ออโทออกซิเดชัน (autooxidation) การเกิดอนุมูลอิสระเริมตน้จากโมเลกุลทีเป็นสารตงัตน้ไดรั้บความร้อน แสง หรืออิเล็กตรอน จากโมเลกุลทีเป็นสาร     รีดิวซ์  (reducing agent) ถา้ร่างกายไดรั้บสารอนุมูลอิสระเพิมและสะสมในร่างกายมาก ก็ก่อให้เกิดความเสียหายและอนัตรายต่อร่างกาย นาํไปสู่การเกิดพยาธิสภาพของโรคบางโรคไดห้รือทาํให้เซลลผิ์ดปกติ โรคทีเกิดจากร่างกายมีอนุมูลอิสระสะสมในระดบัสูง เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือด โรคหวัใจ โรคขอ้อกัเสบ โรคแก่ก่อนวยั โรคอลัไซเมอร์ สารตา้นอนุมูลอิสระสามารถป้องกนัโรคต่าง ๆ ขา้งตน้ได ้สารตา้นอนุมูลอิสระ ไดแ้ก่ เบตา้แคโรทีน วติามินซี วติามินอี และสารกลุ่มฟีนอลิก (บรรทด, 2550) สารพฤกษเคมี (phytonunutrients) พบในพืช ทีมีฤทธิทางชีวภาพทีสําคญั ได้แก่ แอนทราควิโนนไกลโคไซด์ (anthraquinone glycoside) มีฤทธิเป็นยาระบาย (Sakulpanich and Grissanapan, 2008) สารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds) และสารฟลาโวนอยด ์(flavonoids) มีฤทธิตา้นออกซิเดชนั (Beer et al., 2002; Pourmorad et al., 2006) ตา้นการอกัเสบ (Sharma et al., 2011) ในปัจจุบนัสารพฤกษเคมีทีไดรั้บความสนใจมาก ไดแ้ก่ สารประกอบฟีนอลิกและสารฟลาโวนอยด์ เนืองจากสารกลุ่มนีมีฤทธิทางชีวภาพทีหลากหลายโดยเฉพาะฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ (พิชญ์อร, 2549; พิสมยั, 2548; Ghasemzadeh et al., 2010) เห็ดเสม็ด (Boletus griseipurpureus Corner) จัดอยู่ในวงศ์ Boletaceae พบเป็นเห็ดธรรมชาติทีขึนตามพืนดินทีมีใบไมป้กคลุมในป่าเสม็ดขาว หรือตามป่าในช่วงทีพืนดินนาํแห้งและบางทีก็ขึนตามพืนในป่ายคูาลิปตสั จะพบอยูใ่นพืนทีภาคใตข้องประเทศไทยเท่านนั รสชาติของเห็ดเสมด็มีรสขม เป็นเห็ดหายากและราคาแพงมาก ซึงรับประทานไดแ้ค่ปีละครังในฤดูฝนของภาคใต ้โดยมากแลว้เห็ดเสมด็จะขึนหลงัจากทีฝนตกหนกั -  วนั จากการวจิยัคุณค่าทางโภชนาการ พบวา่ เห็ดเสมด็มีคาร์โบไฮเดรตตาํกวา่เห็ดกินไดอื้น ๆ โดยมีอตัราคาร์โบไฮเดรตอยูที่ประมาณ 6-11% มีไขมนัตาํ มีโปรตีนทีค่อนขา้งสูง และยงัมีไฟเบอร์อีกดว้ย ดว้ยคุณสมบัติขา้งตน้เห็ดเสม็ดจึงเป็นเห็ดทีเหมาะสมในการรับประทานสําหรับผูที้ควบคุมนําหนัก ไฟเบอร์ทีสูง ช่วยลดอาการท้องผูก ทําให้ระบบขบัถ่ายดีขึน ช่วยลดคอเลสเตอรอล นําตาลรีดิวซ์ในเลือด มีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ และช่วยชะลอความชราไดด้ว้ย ผูว้จิยัจึงสนใจในเห็ดชนิดนีมาก เพราะมีสรรพคุณทางยาอยา่งหลากหลาย และทีสาํคญัคือหากินไดย้าก มีราคาสูงในช่วงฤดูเก็บเกียว และคาดว่าจะมีสารตา้นอนุมูลอิสระทีสูงมาก ถือวา่เป็นผลการวจิยัใหม่ทียงัไม่มีการศึกษา  ดงันันงานวิจยันีจึงไดต้รวจสอบสารพฤกษเคมีจากเห็ดเสม็ด เพือหาปริมาณโปรตีน นาํตาลรีดิวซ์ วิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และทดสอบฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ สาํหรับเป็นขอ้มูลเบืองตน้ในการศึกษาและใชป้ระโยชน์ทางดา้นเภสชัวทิยาของเห็ดเสมด็ต่อไป    
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วธิีดําเนินการวิจัย 1. การเตรียมสารสกัดจากเห็ดเสมด็ เตรียมตวัอยา่งเห็ดเสม็ดในพืนทีจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบี จงัหวดัละ 200 กรัม นาํมาลา้งทาํความสะอาดหันเป็นชินบางๆ นาํไปอบให้แห้งสนิททีอุณหภูมิ 50ºC เป็นเวลา 12-24 ชวัโมง หลงัจากนนันาํเห็ดทีอบแห้งแลว้ มาชงัโดยใช้จงัหวดัละ 3 กรัม  มาสกดัดว้ย 95% เอทานอล ปริมาตร 30 มิลลิลิตร (ทาํ 3 ซาํ) ทีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 ชวัโมง แลว้นาํสารสกดัดว้ยตวัทาํละลายไปกรองดว้ยกระดาษกรองเบอร์ 2 จากนันนาํสารละลายทีไดม้าทาํให้เขม้ขน้ดว้ยเครืองระเหยสุญญากาศ (Rotary evaporator) ทีอุณหภูมิ 50°C เพือระเหยเอาตวัทาํละลายออก แลว้นาํสารสกดัไปเก็บไวที้ -20ºC เพือไว้ศึกษาต่อไป   2. การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ดว้ยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric ดดัแปลงจากวิธีของ Lourith และคณะ (2009) โดยเตรียมสารสกดัเห็ดเสม็ด (  µg / ml ) ดว้ย 0.1 M Tris-HCl pH 6.8 ดูดสารสกดัเห็ดเสม็ดมาปริมาตร  ไมโครลิตร แล้วเติม  H2O ปริมาตร 900 ไมโครลิตร เติมสารละลาย Folin ciocalteu (1:9) ปริมาตร  มิลลิลิตร บ่มทีอุณหภูมิห้องนาน 7 นาที หลงัจากนนัเติม % Na2CO  ปริมาตร 1 มิลลิลิตร แลว้บ่มไวที้อุณหภูมิห้อง 1 ชวัโมง จากนนันาํสารละลายทีไดม้าวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเครือง UV-Visible spectrophotometer ทีความยาวคลืน 725  นาโนเมตร แลว้เปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานกรดแกลลิก 3. การทดสอบฤทธิต้านอนุมูลอสิระ การทดสอบฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ ดว้ยวิธี DPPH radical scavenging assay  ดดัแปลงจากวิธีของ Lourith และคณะ (2009)  โดยเตรียมสารละลาย DPPH [2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl] ทีความเขม้ขน้ 6 x 10-5 โมลาร์ ใน   เอทานอล จากนนัเตรียมสารสกดัเห็ดเสม็ดทีความเขม้ขน้ 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ดว้ย 0.1 โมลาร์ Tris-HCl   pH 6.8  เติมสารสกดัเห็ดเสมด็ทีเตรียมไว ้ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เติมนาํกลนั ปริมาตร 900 ไมโครลิตร และเติมสารละลาย DPPH [2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl] ความเขม้ขน้ 6 x 10-5 โมลาร์ ปริมาตร 1000 ไมโครลิตร  ลงไปในหลอดทดลองและผสมให้เขา้กนั เขยา่นาน 1 นาที เก็บไวใ้นทีมืดเป็นเวลา 30 นาที  นาํสารละลายไปวดัค่าการดูดกลืนแสง ดว้ยเครือง UV-Visible spectrophotometer ทีความยาวคลืน 520 นาโนเมตร เปรียบเทียบกบัสารควบคุม (control) นาํค่าทีไดไ้ปคาํนวณหา % inhibition ดงันี  %  Inhibition activeity   =   (Acontrol - Asample) x 100        Acontrol               โดย          Acontrol =   ค่าการดูดกลืนแสงของสารควบคุม                                Asample =   ค่าการดูดกลืนแสงของสารตวัอยา่ง  4. การวิเคราะห์หาปริมาณนาํตาลรีดวิซ์ การวเิคราะห์หาปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ ดดัแปลงโดยใช ้dinitrosalicylic acid (DNS) (Chaplin, 1986) โดยนาํสารสกดัเห็ดเสม็ดแต่ละจงัหวดัมาเจือจางกบันาํกลนั อตัราส่วน :  โดยดูดสารสกดัเห็ดเสม็ดมาปริมาตร 500 ไมโครลิตร และนาํกลนัปริมาตร 500 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง หลงัจากนนัเติม DNS ปริมาตร 1 มิลลิลิตร แลว้นาํสารละสายไปตม้ในนาํเดือด เป็นเวลา 10 นาที จากนนันาํไปแช่นาํเย็นทนัที หลงัจากนันนาํสารละลายมาวดัค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครือง UV-Visible spectrophotometer ทีความยาวคลืน   นาโนเมตร แลว้เปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานนาํตาลรีดิวซ์  
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5. การวเิคราะห์หาปริมาณโปรตนี  การวเิคราะห์หาปริมาณโปรตีน ดดัแปลงจากปฏิกิริยา Lowry (Lowry et al., 1951) โดยนาํสารสกดัเห็ดเสมด็แต่ละจงัหวดัมาเจือจางกบันาํกลนั อตัราส่วน 1:10 โดยดูดสารสกดัเห็ดเสมด็มาปริมาตร 100 ไมโครลิตร และนาํกลนัปริมาตร 900 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง หลงัจากนนัเติมสารละลาย D ปริมาตร 2 มิลลิลิตร แลว้วางทิงไวที้อุณหภมิูหอ้ง เป็นเวลา 10 นาที จากนันเติมสารผสม E ปริมาตร 200 ไมโครลิตร แลว้วางทิงไวที้อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที หลงัจากนันนําสารละลายทีไดม้าวดัค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครือง UV-Visible spectrophotometer ทีความยาวคลืน 0  นาโนเมตร แลว้เปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐาน BSA หมายเหต*ุ A = 2% NaHCO3 ใน 0.1 M NaOH   * B = 0.5% CuSO4   * C = 1% potassium sodium tartrate (KNaC4H4O6)    * D = สารผสมระหวา่ง A:B:C ในอตัราส่วน 98:1:1)    * E = สารผสมระหวา่ง Folin-ciocateau reagent และนาํในอตัราส่วน 1:1 (ผสมก่อนใช)้  ผลและวจิารณ์ผลการวิจัย 1. การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม  จากการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกดัเห็ดเสมด็จากจงัหวดัภเูก็ต พงังา และกระบี พบวา่จงัหวดักระบีมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด (156.2 + 0.00 ไมโครกรัมกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตร) ส่วนปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมตาํสุดของสารสกัดเห็ดเสม็ดจากจังหวดัพงังา (135.4 ± 0.05 ไมโครกรัมกรด      แกลลิกต่อมิลลิลิตร) (ตารางที 1) จากการทดลองพบค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกนอ้ยกวา่การทดลองของ Nick, K. et al, (2013) พบปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดจากเห็ดทังห้าสายพันธุ์ คือ (Lactarius deliciosus, L.sanguifluus, L.semisanguifluus, Russula delica และ Suillus bellinii) ทีเกาะ Lesvos ในกรีซ มีค่าอยู่ระหว่าง 6.0-20.8 มิลลิกรัม GAE/100 gfw เช่นเดียวกบัการทดลองของอรวสัสา และคณะ (2547) พบปริมาณฟีนอลิกรวมสูงทีสุดในเห็ดฟาง (324.48+2.70 mg GAE/100 g crude)  ตารางท ี1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกดัเห็ดเสมด็ 
ตวัอยา่งเห็ดเสมด็ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมเฉลีย (ไมโครกรัมกรดแกลลิก/มิลลิลิตร) + SE ภูเก็ต 155.9 ± 0.02 พงังา 135.4 ± 0.05 กระบี 156.2 ± 0.00  2. การทดสอบฤทธิต้านอนุมูลอสิระ  จากการทดสอบฤทธิตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัเห็ดเสมด็จากจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบี พบว่าจงัหวดักระบีมีฤทธิตา้นอนุมูลอิสระสูงสุด (ร้อยละ . 0 ± 0.03) ส่วนฤทธิตา้นอนุมูลอิสระตาํสุดของสารสกดัเห็ดเสมด็จากจงัหวดัภูเก็ต (ร้อยละ . 0 ± 0.05) (ตารางที 2) จากการทดลองพบฤทธิตา้นอนุมูลอิสระน้อยกว่าการทดลองของ อรวสัสา และคณะ (2547) พบวา่ในสารสกดัเห็ดฟางทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 24 ชวัโมง แสดงร้อยละการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH สูงทีสุดร้อยละ 82.08+3.17 ที 250 mg/ml แต่ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระจากการทดลองมีค่าใกลเ้คียงกบัฤทธิตา้นอนุมูลอิสระจากเห็ดหอมทีสกดัดว้ยนาํ พบร้อยละการยบัยงัอนุมูลอิสระ DPPH สูงทีสุดร้อยละ (55.4%) ทีความเขม้ขน้ 6 mg/ml 
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(Cheung et al.,2003) จากการทดลองยงัพบวา่ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระมีความสัมพนัธ์กบัค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิก โดยถา้มีค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงก็จะมีค่าฤทธิตา้นอนุมูลอิสระสูงดว้ย ตารางท ี2 ค่าฤทธิตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัเห็ดเสมด็ 
ตวัอยา่งเห็ดเสมด็ ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ (% Inhibition activity) + SE ภูเก็ต 54.50 ± 0.05 พงังา 62.94 ± 0.07 กระบี 66.30 ± 0.03  3. การวิเคราะห์หาปริมาณนาํตาลรีดวิซ์  จากการวิเคราะห์หาปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ของสารสกดัเห็ดเสม็ดจากจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบี พบวา่ จงัหวดักระบีมีปริมาณนาํตาลรีดิวซ์สูงสุด ( .  ± 0.14 กรัม/มิลลิลิตร) ส่วนปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ตาํสุดของสารสกดัเห็ดเสมด็จากจังหวดัพงังา ( .  ± 0.08 กรัม/มิลลิลิตร) (ตารางที 3) จากการทดลองพบปริมาณนาํตาลรีดิวซ์มากกว่าการทดลองของเบญจญาภาและพิชญาภรณ์ (2015) พบปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ 0.36± 0.15 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากเส้นใยเห็ดหอม Lentinus Edodes เช่นเดียวกบัการทดลองของ Roy et al., (2015) พบปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ของเห็ดนางรมและเห็ดหลินจือเป็น 3.22 และ 4.39 g% ตามลาํดบั ตารางท ี3 ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ของสารสกดัเห็ดเสมด็ 
ตวัอยา่งเห็ดเสมด็ ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ (กรัม/มิลลิลิตร) + SE ภูเก็ต 0.967 ± 0.20 พงังา 0.913 ± 0.08 กระบี 0.980 ± 0.14 4. การวเิคราะห์หาปริมาณโปรตนี  จากการวเิคราะห์หาปริมาณโปรตีนของสารสกดัเห็ดเสมด็จากจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบี พบวา่ จงัหวดัภูเก็ตมีปริมาณโปรตีนสูงสุด (2.47 กรัม/มิลลิลิตร) ส่วนปริมาณโปรตีนตาํสุดของสารสกดัเห็ดเสมด็จากจงัหวดัพงังา (1.73 กรัม/มิลลิลิตร) (ตารางที 4)  ตารางท ี4 ปริมาณโปรตีนของสารสกดัเห็ดเสมด็ 
ตวัอยา่งเห็ดเสมด็ ปริมาณโปรตีน (กรัม/มิลลิลิตร) ภูเก็ต 2.47 พงังา 1.73 กระบี 2.40     
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สรุปผลการวจิัย จากการศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีของเห็ดเสมด็จากจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบี โดยนาํเห็ดทงัหมดมาสกดัดว้ย % เอทานอล ทีอุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 48 ชวัโมง แลว้ระเหยดว้ยเครืองระเหยสุญญากาศแบบหมุนเพอืใหไ้ดเ้ป็นสารสกดัเห็ด จากนันนําสารสกัดทีได้มาวิเคราะห์หาสารพฤกษเคมี ผลการทดลองพบว่า สารสกัดเห็ดเสม็ดจากกระบีมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุด (156.2 + 0.00 ไมโครกรัมกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตร) ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระถูกตรวจสอบโดยวิธี DPPH ผลการทดลองพบวา่ สารสกดัจากจงัหวดักระบีมีฤทธิตา้นอนุมูลอิสระสูงทีสุด (66.30% ± 0.03) ปริมาณโปรตีนรวมวิเคราะห์โดยวิธี Lowry assay พบวา่ สารสกดัเห็ดจากจงัหวดัภูเก็ตมีปริมาณโปรตีนรวมสูงสุดที 2.47 กรัมต่อมิลลิลิตร การวิเคราะห์หาปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ดดัแปลงโดยใช ้dinitrosalicylic acid (DNS) พบวา่สารสกดัเห็ดจากจงัหวดัภูเก็ต พงังาและกระบี มีปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ (0.967 ± 0.20 , 0.913 ± 0.08 และ 0.980 ± 0.14 กรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั)   กิตติกรรมประกาศ  รายงานวจิยันีเป็นส่วนหนึงของงานวจิยัเรือง “ความหลากหลายทางพนัธุกรรม ฤทธิตา้นอนุมูลอิสระ และฤทธิตา้นจุลชีพของเห็ดเสม็ดในพืนทีภาคใตต้ามการกระจายของลกัษณะชีวภูมิศาสตร์กาํเนิด” ซึงไดรั้บการสนับสนุนทุนวิจยัจากงบอุดหนุนการวิจัย ประจําปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอขอบพระคุณสาขาวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีอนุเคราะห์เครืองมือวจิยัในหอ้งปฏิบติัการ และอาคารปฏิบตัิการเพอืการวจิยัจนงานวจิยัประสบผลสาํเร็จ  เอกสารอ้างองิ เบญจญาภา สวนสระแก้ว และพิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ. 2015. การหาสภาวะทีเหมาะสมและการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเส้นใยเห็ดหอม Lentinus Edodes. ใน เอกสารรายงานประชุมวิชาการ North Eastern Science and Technology Conference 2015. พิชญอ์ร ไหมสุทธิสกุล. 2549. การใชส้ารประกอบฟีนอลิกของพืชเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 26(3): 222-238. พิสมยั เหล่าภทัรเกษม. 2548. บทบาทของผลิตภณัฑธ์รรมชาติในการป้องกนัและรักษามะเร็ง. ศรีนครินทร์เวชสาร. 20(3): 180-189. อรวสัสา เผือกสุข ชยัศกัดิ จนัศรีนิยม  และมยรีุ กลัยาวฒันกุล.  2547. ฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดเห็ดฟางเพือใช้ประโยชน์ทางเครืองสําอาง .สาํนกัวชิาวทิยาศาสตร์เครืองสาํอาง  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย. Beer,D., Joubert, E., Gelderblom, W.C.A. and Manley, M. 2002. Phenolic compounds: A review of their possible role as in vivo antioxidants of wine. South Afr ican Journal of Ecology and Viticulture. 23(2): 48-61. Chaplin, M. F., 1986, “Monosacchar ides”, In Carbohydrate Analysis : A Practical Approach, Chaplin M.F. and Kennedy, J.F. (Eds.), IRL Press, Oxford, England, pp. 1-13. Cheung, L.M., Cheung, C.K. and Ooi, V.E.C. 2003. Antioxidant activity and total phenolics of edible mushroom. Food Chemistry. 81(2): 249-255. Ghasemzadeh, A., Jaafar, H.Z.E. and Rahmat, A. 2010. Antioxidant activities, total phenolics and flavonoids content in two varieties of Malaysia young ginger (Zingiber officianle Roscoe). Molecules. 15:4324-4333. 
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การพฒันาผลิตภัณฑ์ไก่อบสูตรเม็กซิกันโดยใช้เทคนิค Sous Vide Development of Roasted Mexican Chicken by Sous Vide Technique  กมลทิพย ์นิคมรัตน์1* วรัทยา อินเคลา้1 และ ทกัษด์นยั  หนูแกว้2 .Kamonthip Nicomrat1* Warattaya Inklao 1 and Takdanai Nookaew 1  บทคัดย่อ   จากการศึกษาการพฒันาสูตรนาํหมกั โดยใชเ้ทคนิค ideal ratio profile พบวา่ไก่อบสูตรเมก็ซิกนัทีใชป้ริมาณเครืองเทศ ซอสปรุงรส เกลือ โยเกิร์ต นาํตาลปีบ เท่ากบั 77.20, 69, 7, 42 และ 83 กรัมต่อนาํหนกัไก่ 500 กรัม จะมีค่าความเผด็ ความหวาน  ความเคม็ และกลินรสเครืองเทศ มีค่าเท่ากบั 1 ใกลเ้คียงกบัค่าในอุดมคติมากทีสุด จากนนันาํสูตรนาํหมกัทีไดม้าหมกัไก่และศึกษาการทาํ sous vide ทีอุณหภมิู 55 องศาเซลเซียส ทีเวลา 0, 2, 2.5 และ 3 ชวัโมง พบวา่ ไก่ทีผา่นการ sous vide ทีระยะเวลาเพมิขึนจะใชเ้วลาในการอบใหสุ้กนอ้ยลง (p<0.05) โดยการทาํ sous vide ทีเวลา 3 ชวัโมง สามารถลดระยะเวลาในการอบทีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส (ควบคุมอุณหภูมิใจกลางชินไก่ เท่ากบั 83 องศาเซลเซียส) ได ้13 นาที โดยไก่ทีผา่นการทาํ sous vide มีค่าการสูญเสียนาํหนกัและมีค่าแรงเฉือนลดลง (p<0.05) เมือนาํมาศึกษาคุณลกัษณะทางดา้นประสาทสัมผสัโดยใชวิ้ธี multi sample different test พบวา่ การทาํ sous vide ส่งผลใหค้วามเขม้ของรสชาติ ความฉาํนาํ และความนุ่มเนือของไก่อบสูตรเมก็ซิกนัเพมิขึน และเมือนาํมาทดสอบความชอบโดยวธีิ 9-point hedonic scale พบวา่ผูท้ดสอบใหค้ะแนนความชอบไก่อบสูตรเมก็ซิกนัทีผา่นการ sous vide ทีอุณหภมิู 55 องศาเซลเซียส นาน 2.5 ชวัโมง ในดา้นรสชาติ เนือสัมผสั และความชอบรวมมากทีสุด (p<0.05) มีค่าเท่ากบั 7.75, 7.95 และ 7.60 ตามลาํดบั จากนนันาํไปทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสัพบวา่ผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑไ์ก่อบสูตรเมก็ซิกนัโดยใชเ้ทคนิค sous vide ร้อยละ 100 โดยผูท้ดสอบให้คะแนนความชอบในดา้นกลินรส รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม เท่ากบั 4.14, 4.02, 4.32 และ 4.1, ตามลาํดบั  คาํสําคญั : ซูเว,่ รสชาติเมก็ซิกนั, ไก่อบ             
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ABSTRACT  First, development the Mexican curing medium by ideal ratio profile technique. The results showed that amount of mix herbs, soy sauce, salt, yoghurt and palm sugar were 77.20, 69, 7, 42 and 83 g per 500 g chicken. Grilled Mexican chicken with this curing medium had the score nearly 1 when compared with ideal product in spiciness, sweetness, saltiness and herb flavor. Second, sous vide time at 55 oC for 0, 2, 2.5 and 3 hour was studied. The results showed that sous vide at 55 oC for 3 hour could reduce cooking time (at 180 oC) about 13 minutes and cooking loss and shear force were decreased (P<0.05). Moreover, the sensory test by multi-sample different test showed that sous vide time had the effect on increasing intensity of taste, juiciness and tenderness of the grilled chicken. Liking scores (9-point-hedonic scale) results showed that the product with sous vide at 55 oC for 2.5 hour had the highest liking score on taste, texture and overall liking (P<0.05) were 7.75, 7.95 และ 7.60, respectively. Finally, sensory test result showed that 100 % panelists accepted grilled Mexican chicken by sous vide technique and gave liking score in flavor, taste, texture and liking score at 4.14, 4.02, 4.32 and 4.1, respectively  Keywords : sous vide, Mexican flavor, grilled chicken                  1 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจดัการผลิตภณัฑอ์าหาร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  ตาํบลเขารูปชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 1 Department of Food Product Management Technology, Faculty of Agricultural Technology, Songkhla Rajabhat University, Mueang Destrict, Songkhla province 900000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Kamonthip Nicomrat, nkamonthip@hotmail.com 
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บทนํา         ไก่เป็นอาหารทีคนไทยนิยมบริโภคเพราะไก่มีโปรตีนสูงและมีไขมนันอ้ยซึงถา้เปรียบเทียบกบัเนือสัตวช์นิดอืน เช่น เนือววั เนือแพะ และ เนือหมู เนือไก่ยงัมีแคลอรีทีตาํเพราะเนือเป็นเนือประเภทเนือขาวและเนือไก่ในแต่ละส่วนจะมีปริมาณไขมนัเป็นส่วนประกอบซึงจะมีประมาณทีแตกต่างกนัจากการเรียงลาํดบัของเนือไก่แต่ละส่วนตามปริมาณไขมนั ส่วนปีก, ส่วนหน้าอก, ส่วนสะโพก, ส่วนน่อง มีค่าเท่ากับ , 159, 212 และ 143 แคลอรี ตามลาํดับ (ชัยณรงค์, 2529 ;             เยาวลกัษณ์, 2536) การเลือกซือเนือไก่ก็มีวตัถุประสงค์หลกัคือการซือมาเพือหุงตม้ดว้ยวิธีการทีแตกต่างกนั เช่น การทอด การยา่ง และการอบ โดยรสชาติส่วนใหญ่ในทอ้งตลาดจะเป็นรสชาติเดิมๆ เช่น ไก่อบนมสด, ไก่ยา่งขมิน, ไก่อบซอสเทอริยากิ, ไก่อบนาํผงึ  ซึงรสชาติเมก็ซิกกนัทางเลือกหนึงเพราะรสชาติชาติเมก็ซิกนัจะมีความเผด็ และมีกลินหอมของเครืองเทศซึงมีความคลา้ยคลึงกนักบัอาหารของภาคใตที้มีความเผด็ร้อนทีเป็นจุดเด่นซึงน่าจะตอบสนองทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถมีมากขึน อีกทงัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนันิยมความสะดวกในการปรุงและรับประทาน เนืองจากมีขอ้จาํกดัทางดา้นทาํใหก้ารบริโภคอาหารพร้อมปรุง และพร้อมบริโภคมีแนวโน้มมากขึนเรือยๆ การทําSous vide เป็นเทคนิคการทาํอาหารภายใต้ถุงพลาสติกทีปิดผนึกแบบสุญญากาศและมีการให้ความร้อนผ่านนําทีควบคุมอุณหภูมิคงทีตลอดเวลา ซึงจะช่วยให้ผลิตภณัฑอ์าหารมีอายกุารเก็บรักษานานขึน ลดความเสียงต่อการปนเปือนซาํ และสามารถลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั อีกทงัยงัช่วยลดเวลาในการหมกั การสูญเสียนาํและระยะเวลาในการปรุงสุกไดท้าํให้อาหารทีมีรสชาติดี จึงเหมาะกับการนํามาพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมปรุง (ready to cook) ซึงสามารถตอบสนองกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัทีตอ้งการรับประทานอาหารทีมีรสชาติดี สามารถเก็บรักษาไดน้าน สะดวกและใช้เวลาในการปรุงสัน (Hong, et al., 2015) ดงันนัคณะผูว้จิยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาไก่อบสูตรเม็กซิกนั โดยใชเ้ทคนิค sous vide ขึน เพือเป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคและตอบสนองผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการร้านอาหาร ทีตอ้งการผลิตภณัฑ์ไก่อบทีมีเนือสัมผสันุ่ม รสชาติอร่อย มีความแตกต่างทีจาํหน่ายตามทอ้งตลาดทวัไป สามารถนาํไปอบไดท้นัที และมีระยะเวลาในการอบลดลง ทาํให้มีความสะดวกในการปรุงและบริโภคมากขึน อีกทงัยงัเป็นการเพิมมูลค่าเนือไก่เกษตรกรผูเ้ลียงไก่เนือไดอี้กทางหนึง  วธิีดําเนินการวิจัย พัฒนาสูตรนาํหมกัสูตรเม็กซิกันต้นแบบ  พัฒนาสูตรนําหมัก โดยมีใช้เทคนิค  Ideal Ratio Profile ในด้านรสเผ็ด รสหวาน รสเค็ม กลินรสของเครืองเทศ โดยใชจ้าํนวนผูท้ดสอบทีผ่านการผ่านการฝึกฝนจาํนวนผูท้ดสอบชิม 20 คนโดยปรับสูตรจนกวา่นาํหมกัจะได้ความใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑไ์ก่อบเมก็ซิกนัในอุดมคติ หรือมีค่าใกลเ้คียงกบั 1  ศึกษาระยะเวลาทเีหมาะสมกบัการทาํ Sous Vide          นํานําหมกัตน้แบบสูตรเม็กซิกัน จากการศึกษา ขอ้ 1 มาหมกัไก่ในอตัราส่วนไก่ต่อนาํหมกัเท่ากับ  : 1 จากนนันาํไก่มาบรรจุสุญญากาศ จากนนัทาํ Sous Vide ทีอุณหภมิู 55 องศาเซลเซียส ระยะเวลาแตกต่าง 3 ระดบั คือ 2 ชวัโมง 2.5 ชวัโมง 3 ชวัโมง จากนนันาํไก่มาอบทีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส อบจนกว่าอุณหภูมิใจกลางเนือไก่เท่ากบั 83 องศาเซลเซียส จากนนันาํไก่อบสูตรเมก็ซิกนัมาตรวจสอบคุณดา้นต่างๆดงันี   - การสูญเสียนาํหนกัระหวา่งการอบ (Cooking Loss)   นาํหนกัไก่ก่อนทาํ Sous Vide – นาํหนกัหลงัอบ X 100 นาํหนกัหลงัการทาํ Sous vide 
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 - ทดสอบแรงเฉือน โดยใช้เครือง Texture Analysis ด้วยหัวตัดแบบใบมีด meullenet- owens razor shear        - การทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสั โดยใชผู้ท้ดสอบทีผ่านการฝึกฝน 20 คน โดยใชว้ิธี Multi - Sample Difference Test ในดา้นความเขม้ของรสชาติ ความฉาํนาํ และความนุ่มเนือ (Meilgaard, 1999)                 - การทดสอบทางด้านประสาทสัมผสัโดยใช้วิธีทดสอบความชอบแบบ -point Hedonic Scale ในด้านลกัษณะปรากฏ รสชาติ กลินรส เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม  (Meilgaard, 1999)              การสูญเสียนําหนัก และค่าแรงเฉือน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely  Randomized Design : CRD) การทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสั วางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใช ้Duncan’s multiple range test               ค ัดเลือกระยะเวลาทีเหมาะสมในการทาํ Sous Vide จากคะแนนการยอมรับทางด้านประสาทสัมผสั ไปใชใ้นการศึกษาขนัตอนต่อไป ศึกษาการทดสอบทางด้านประสาทสัมผสัต่อผลติภณัฑ์ไก่อบสูตรเม็กซิกันโดยใช้เทคนิค Sous Vide           นาํผลิตภณัฑ์ไก่อบสูตรเม็กซิกนัโดยใชเ้ทคนิค Sous Vide ตามระยะเวลาทีคดัเลือกใชจ้าก . .  นาํมาทาํการทดสอบทางด้านประสาทสัมผสั โดยใช้วิธีทดสอบความชอบ  ระดับ ( -point hedonic scale)  ในด้านลักษณะปรากฏ รสชาติ เนือสัมผสั ความชอบโดยรวม  โดยใชผู้ท้ดสอบชิมจาํนวน  คน   ผลและวจิารณ์ผล พัฒนาสูตรนาํหมกัสูตรเมก็ซิกนัต้นแบบ  จากการพฒันานาํหมกัผลิตภณัฑไ์ก่อบสูตรเม็กซิกนั และไดมี้การพฒันาสูตรทงัหมดจาํนวน  ครัง โดยใช้เทคนิค Ideal Ratio Profile ในดา้นรสเผ็ด รสหวาน รสเค็ม กลินรสของเครืองเทศ โดยพฒันาส่วนผสมของนําหมักสูตรเม็กซิกนัแสดงดงัตารางที 1 จนผูท้ดสอบให้คะแนนใกลเ้คียงกบัผลิตภณัฑไ์ก่อบเม็กซิกนัในอุดมคติหรือมีค่าเท่ากบั  (ภาพที ) พบวา่การพฒันาสูตรนาํหมกัครังที  ผูท้ดสอบใหค้ะแนนในดา้นรสเผด็ รสหวาน รสเคม็ กลินรสของเครืองเทศ เท่ากบั 1.03, 0.99, .  และ .  ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้า่ผูบ้ริโภคตอ้งการไก่อบสูตรเมก็ซิกนัทีมีรสชาติจดัจา้น ทงัในเรืองของรสชาติและความเขม้ของเครืองเทศ ตารางท ี1  สูตรนาํหมกัสูตรเมก็ซิกนัทีพฒันาโดยใชเ้ทคนิค Ideal Ratio Profile ส่วนผสม  ปริมาณทีใช ้(กรัม)  สูตรมาตรฐาน ครังที  ครังที  ครังที  เนือไก่ส่วนสะโพก 500  500 500 500 ผงพริกป่น 4 7 19 25 ผงพริกปาปริกา้ป่น 2 4 5 5 นาํตาลปีบ 22 26 46 83 ใบกระวาน 1 1.7 2.4 2.6 ลูกกระวาน 1 1.7 2.4 2.6 เมด็ผกัชี 8 7 7.3 8 กระเทียม 10 15 16 17 หอมแดง 5 16 16 17 ซอสปรุงรส 56 48 51 69 
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โยเกิร์ต 43 42 42 42 เกลือ 3 1.7 2.4 7  

ภาพท ี1 ผลการพฒันาสูตรนาํหมกัไก่อบสูตรเมก็ซิกนั โดยใชเ้ทคนิค  Ideal Ratio Profile   ศึกษาระยะเวลาทเีหมาะสมกบัการทาํ Sous Vide จากการศึกษาการทาํ sous vide ในผลิตภณัฑไ์ก่อบสูตรเม็กซิกนั ทีระดบัอุณหภูมิ 55 oC ทีระยะเวลาแตกต่างกนั 3 ระดบั คือ 2,  2.5 และ 3 ชวัโมง พบวา่เมือระยะเวลาในการ sous vide เพิมขึน จะส่งผลต่อระยะเวลาในการอบสุกลดลงจาก 40 นาที เป็น 23 นาที (สาํหรับไก่อบทีผ่านการ sous vide นาน 3 ชวัโมง)  และมีค่าการสูญเสียนาํหนกัภายหลงัการอบลดลงตามลาํดับ ทงันีเป็นผลมาจากการทํา sous vide นานขึนมีผลต่ออตัราการสุกของเนือไก่ทีเพิมขึน โดยเส้นใยกลา้มเนือ (muscle fiber) เริมเกิดการหดตวัที 35-40 oC ตามดว้ยการเกิดการเสียสภาพของโปรตีน (Baldwin, 2001) ทาํให้การส่งผ่านความร้อนภายในเนือไก่ในขนัตอนการอบทีอุณหภูมิ 180 oC เกิดไดเ้ร็วทาํใหร้ะยะเวลาในการอบและการสูญเสียนาํระหวา่งการให้ความร้อนลดลงตามลาํดบั (p<0.05) ผลแสดงดงัภาพที 2นอกจากนีการทาํ sous vide มีผลต่อการกระตุน้การเกิดการออสโมซิสของนาํหมกัเขา้ภายในชินเนือไก่ไดม้ากขึน (Alvarado และ Mckee, 2007) จากภาพที 3 จะเห็นไดว้่าไก่อบสูตรเม็กซิกนัทีผ่านการ sous vide  3 ชวัโมง จะมีการแทรกซึมของนาํหมกัเขา้ภายในเนือไก่อย่างเห็นไดช้ดั ซึงสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสั โดยใช้วิธี multi-sample different test (ตารางที 2) ผูท้ดสอบให้คะแนนความเขม้ของรสชาติ ความฉาํนาํ และความนุ่มเนือสูงขึน เมือระยะเวลาในการ sous vide เพิมขึน(p<0.05) ทงันีเป็นผลมาจากการทาํ sous vide สามารถลดระยะเวลาในการอบสุกทาํให้มีการสูญเสียนาํลดลงทาํให้เนือไก่มีความฉํานาํเพิมขึน โดยการทาํ sous vide นานขึนส่งผลต่อการละลายของคอลลาเจนเพมิขึน (Pulgar et al., 2012) ส่งผลใหไ้ก่มีความนุ่มเนือเพมิขึนตามลาํดบั และเมือนาํไก่อบสูตรเม็กซิกนัไปทดสอบความชอบ โดยวิธี 9-point hedonic scale พบวา่ผูบ้ริโภคให้คะแนนความชอบไก่อบสูตรเมก็ซิกนัทีผา่นการ sous vide  2.5 ชวัโมง ในดา้นลกัษณะปรากฏ รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวมสูงทีสุด (ตารางที 3) เนืองจากการทาํ sous vide ที 2.5 ชวัโมง เป็นเวลาทีเหมาะสม ไม่ทาํให้เนือไก่หดตวัมากเกินไป มีรสชาติ กลินรสทีกาํลงัพอดี มีเนือสัมผสัทีไม่เหนียวและนิมเละจนเกินไป 

00.51
1.5รสเผด็

รสหวาน

รสเคม็

กลินรสเครืองเทศ

Ideal ครังที1 ครังที2 ครังที3
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 ภาพท ี2 ระยะเวลาในการอบ ค่าการสูญเสียนาํระหวา่งการอบ (Cooking loss) และค่าแรงเฉือนของไก่อบสูตรเมก็ซิกนัทีใช้ เวลาในการ sous vide แตกต่างกนั หมายเหตุ : ตวัอกัษรตวัเดียวกนัในแท่งรูปแบบเดียวกนัไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05)               ภาพท ี3 ไก่อบสูตรเมก็ซิกนัทีผา่นการ Sous Vide ทีระยะเวลาแตกต่างกนั    
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ตารางท ี2 ผลการทดสอบทางดา้นประสาทสมัผสั โดยใชว้ธีิ  Multi-sample different test  ระยะเวลาการ sous vide (ชวัโมง) ความเขม้ของรสชาติ ความฉาํนาํ ความนุ่มของเนือ 
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 หมายเหต ุ: ตวัอกัษรแบบเดียวกนัในคอลมัน์เดียวกนัไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05)  ตารางท ี3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผสัโดยใชวิ้ธีการทดสอบความชอบ  ระดบั ( -point hedonic scale )         หมายเหต ุ: ตวัอกัษรแบบเดียวกนัในคอลมัน์เดียวกนัไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P>0.05) ศึกษาการทดสอบทางประสาทสัมผสัต่อผลิตภณัฑ์ไก่อบสูตรเมก็ซิกันโดยใช้เทคนิค Sous Vide   จากการการทดสอบทางประสาทสัมผสัต่อผลิตภณัฑ์ไก่อบสูตรเม็กซิกนัโดยใชเ้ทคนิค Sous Vide จาํนวน 50 คน โดยผูท้ดสอบเป็นเพศชาย ร้อยละ  เพศหญิง ร้อยละ  โดยเป็นผูที้มีอายตุงัแต่  – 40 ปี ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  ศาสนาอิสลาม ร้อยละ  และเงินเดือนของผูท้ดสอบส่วนใหญอ่ยูใ่นช่วงรายได ้ ,000 – 20,  บาท ผูบ้ริโภคมีความถีในการบริโภคผลิตภณัฑไ์ก่อบ /ไก่ยา่ง ที -  ครัง /สัปดาห์ ผูท้ดสอบมีพฤติกรรมการบริโภค โดยผูบ้ทดสอบชอบรับประทานไก่อบ /ไก่ยา่ง ร้อยละ  ชอบรับประทานผลิตภณัฑไ์ก่อบ /ไก่ยา่ง ปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกซือไก่อบ /ไก่ยา่งของผูท้ดสอบ ผูท้ดสอบนิยมซือไก่อบ /ไก่ยา่งจากตลาดมากทีสุด ร้อยละ  และรับประทานไก่อบสมุนไพร ร้อยละ  ไก่ยา่งเทอริยากิ ร้อยละ  ไก่อบนมสด ร้อยละ   ซึงเหตุผลในการเลือกรับประทาน คือ สะดวกในการรับประทาน มีรสชาติทีหลากหลาย หาซือไดง่้ายตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัการศึกษา Resurreccion (2003) รายงานว่าผลิตภณัฑ์เนือทีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัจะตอ้งเนน้ความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการบริโภคและปรุง โดยผูบ้ริโภคให้คะแนนการยอมรับไก่อบสูตรเม็กซิกนัทีพฒันาขึนในดา้นกลินรส เนือสัมผสั และความชอบรวมอยูใ่นระดบัชอบมาก (ตารางที 4)โดยผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑไ์ก่อบสูตรเมก็ซิกนั ร้อยละ 100 และยินดีซือหากจาํหน่ายในราคาชินละ  ร้อยละ         

ระยะเวลาการ  Sous Vide (ชวัโมง) ลกัษณะปรากฏ รสชาติ กลินรส เนือสัมผสั ความชอบรวม 
 ชวัโมง 6.25 ± 1.07b 6.05 ± 1.14c 6.60 ± 0.82b 6.65 ± 0.74b 6.75 ± 0.91b 2 ชวัโมง 7.10 ± 1.11a 7.00  ± 1.30 b 7.30 ± 1.08a 7.25 ± 1.25b 7.35 ± 1.18 ab 2.5 ชวัโมง 7.45 ± 1.14a 7.75 ± 0.80a 7.25 ± 1.11a 7.95 ± 0.82a 7.60 ± 1.00 a 3 ชวัโมง 6.90  ± 1.25ab 7.10 ± 0.80ab 7.15 ± 1.00ab 6.85 ± 0.67b 7.05 ± 0.88 ab  
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ตารางที 4 ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผสัโดยใช้วิธีการทดสอบความชอบ  ระดับ( -point hedonic scale)  ต่อ   ผลิตภณัฑไ์ก่อบสูตรเมก็ซิกนั   ความถี ค่าเฉลีย ชอบมากทีสุด ชอบมาก ชอบปานกลาง ชอบนอ้ย ชอบนอ้ยทีสุด ลกัษณะปรากฏ 7 33 10 0 0 3.90 กลินรส 14 29 7 0 0 4.14 รสชาติ 12 28 9 1 0 4.02 เนือสัมผสั 20 26 4 0 0 4.32 ความชอบโดยรวม 11 33 6 0 0 4.10  สรุปผลการวจิัย ไก่อบสูตรเมก็ซิกนัทีผูบ้ริโภคตอ้งการใหพ้ฒันาสูตรทีมีความจดัจา้นทงัรสชาติและเครืองเทศ ไก่อบสูตรเมก็ซิกนัทีใชป้ริมาณเครืองเทศ ซอสปรุงรส เกลือ โยเกิร์ต นาํตาลปีบ เท่ากบั 77.20, 69, 7, 42 และ 83 กรมัต่อนาํหนกัไก่ 500 กรัม           จะมีค่าความเผด็ ความหวาน  ความเคม็ และกลินรสเครืองเทศ มีค่าเท่ากบั 1 ใกลเ้คียงกบัค่าในอดุมคติมากทีสุด  การทาํ sous vide ในระยะเวลาทีนานขึนสามารถลดระยะเวลาในการอบ ลดค่าการสูญเสียนาํ และทาํใหเ้นือสัมผสันุ่มขึน โดยการทาํ sous vide ไก่อบสูตรเมก็ซิกนัเป็นเวลา 2.5 ชวัโมง  เป็นระยะเวลาทีเหมาะสม โดยผูท้ดสอบใหค้ะแนนในดา้นรสชาติ เนือสัมผสั และความชอบรวมมากทีสุด (p<0.05) มีค่าเท่ากบั 7.75, 7.95 และ 7.60 ตามลาํดบั โดยผูท้ดสอบใหก้ารยอมรับผลิตภณัฑไ์ก่อบสูตรเมก็ซิกนั ร้อยละ 100 
กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ในการสนบัสนุนเครืองมือและอุปกรณ์ในการทาํวจิยั ขอขอบคุณนกัวทิยาศาสตร์ทีช่วยเหลือดูแลในการวเิคราะห์ดา้นต่าง ๆ  และนกัศึกษาโปรแกรมวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการประเมินคุณภาพทางดา้นประสาทสมัผสั  เอกสารอ้างองิ ชยัณรงค ์คนัธพนิต. 2529. วทิยาศาสตร์เนือสัตว์. สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพาณิชย,์ กรุงเทพ ฯ. เยาวลกัษณ์ สุรพนัธพศิิษฐ์. 2536. เทคโนโลยเีนือสัตว์และผลิตภณัฑ์.  เค ย ูเพลส, กรุงเทพ ฯ. Alvarado, C. and Mckee, S. 2007. Marination to improve functional properties and safety of poultry meat. The J ournal of Applied Poultry Research. 16: 113-120. Baldwin, D.E. (2012). Sous vide cooking : A review. International J ournal of Gastronomy And Food Science.   1(1): 15-30.  Hong, G-H., Kim, J-H, Ahn, S-J and  Lee, C-H. 2015. Change in meat quality characteristics of the sous vide cooked chicken breast during refrigerated storage. Korean Journal Food Science. 35(6): 757-764. Meilgaard, M., Civille, G.V. and Carr, B.T. 1999. Sensory Evaluation Techniques. CRC Press, Inc., Boca Raton,FL. 
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Pulgar, J.S.D., Gazquez, A. and Ruiz-Carrascal, J. 2012. Physico-chemical, textural and structural characteristics of sous vide cooked pork cheeks as affected by vacuum, cooking temperature, and cooking time. Meat Science. 90: 828-835. Resurreccion, A.V.A. 2003. Sensory aspects of consumer choices for meat and meat products. Meat Science. 66 :11-20. .                                
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การพฒันาผลิตภัณฑ์นําเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพรพร้อมดืม Development of Tub Tao mushroom mixed herbs Juice  Ready-to-drink  วชิรญา เหลียวตระกลู * และ วจิิตรา เหลียวตระกลู  Vachiraya Liaotrakoon1* and Wijitra Liaotrakoon1   บทคัดย่อ  การพฒันาผลิตภณัฑน์าํเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรพร้อมดืม ทาํการศึกษาอตัราส่วนของนาํเห็ดตบัเต่าต่อนาํสมุนไพร 3 ชนิด ไดแ้ก่ มะตูม ใบเตย และเก็กฮวย ในอตัราส่วน 80:20, 60:40 และ 40:60 นาํมาวิเคราะห์ค่าสี ปริมาณสารประกอบ          ฟีนอลิก กิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระ และการประเมินทางประสาทสมัผสั พบวา่ค่าสี L*, a* และ b* ของนาํเห็ดตบัเต่าผสมเก็กฮวยอตัราส่วน 80:20 มีค่ามากทีสุด (P≤0.05) ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระของนาํเห็ดตบัเต่าผสมมะตูม อตัราส่วน 80:20 มีปริมาณสูงทีสุด (P≤0.05) และจากการทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสั พบวา่นาํเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรทงั 3 ชนิด ไดแ้ก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย อตัราส่วน 80:20 ไดค้ะแนนมากทีสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P≤0.05) โดยสามารถนาํผลงานวจิยันีไปต่อยอดในระดบัอุตสาหกรรม และเป็นอาหารเชิงสุขภาพต่อไปได ้ คาํสําคญั : เห็ดตบัเต่า, สมุนไพร, มะตูม, ใบเตย, เก็กฮวย                  
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ABSTRACT  Development of Tub Tao mushroom mixed herbs Juice Ready-to-drink. To study the ratio of Tub Tao mushroom juice to the three types of herbal juice were used: Bael, Pandan and Chrysanthemum at the ratio of 80:20, 60:40 and 40:60. Then analyzes the color, phenolic compounds, antioxidant activity and sensory evaluation. The L*, a* and b* value of the mixed Tub Tao mushroom juice with Chrysanthemum (80:20) was the highest value (p≤0.05). Sensory tests found that the three herbal, pandan, bael, and Chrysanthemum, mixed with Tub Tao mushroom juice in the ratio of 80:20 were the most significant (p≤0.05). This research can be applied at the industrial level. And a healthy diet anyway.    Keywords : Tub Tao mushroom, herbs, Bael, Pandan, Chrysanthemum                      สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 1 Department of Food science and technology Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Huntra, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000, Thailand  สาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตาํบลหันตรา อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Liao_vachiraya@hotmail.com 
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บทนํา เห็ดตบัเต่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนตาํบลสามเรือน อาํเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  ทีสร้างรายได้ให้กับชุมชนทีสําคัญ ซึงเห็ดตับเต่ามีเฉพาะฤดูกาล ตังแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ซึงชุมชน สามเรือนเป็นแหล่งศึกษาดูงานการเพาะเห็ดตับเต่าจากในและต่างประเทศเป็นจํานวนมากตลอดทังปี  ดังนัน การแปรรูปผลิตภัณฑ์เ ห็ดตับเต่ า  เพือให้ มีผลิตภัณฑ์เ ห็ดตับเต่าจ ําหน่ายนอกฤดูกาลได้ และสามารถยืดอาย ุการเก็บรักษาให้นานขึนจึงมีความสาํคญัมากสําหรับชุมชนสามเรือน และปัจจุบนัชุมชนสามเรือนมีผลิตภณัฑแ์ปรรูปเห็ดตับ เ ต่ าจ ําหน่ายใ นชุมชน ร้ านค้าประ ชา รัฐ สุข ใจ  ง านต่าง ๆ และ ตลาดนัดสินค้า ชุมชน ณ ตลาดค ลองผดุ ง กรุงเกษม เป็นตน้ ปัจจุบันมีแนวโน้มของผูบ้ริโภคทีสนใจและบริโภคอาหารเพือสุขภาพทีมาจากเห็ดตับเต่าในรูปแบบต่างๆ  เพิมสูงขึน โดยเห็ดตบัเต่า 100 กรัม จะให้พลงังาน 23.44 กิโลแคลอรี ประกอบดว้ยนาํ 93.06 กรัม โปรตีน 2.58 กรัม ไขมนั 0.07 กรัม คาร์โบไฮเดรต 3.14 กรัม และมีสารประกอบฟีนอลทีมีคุณสมบตัิเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระอยูสู่งกวา่เห็ดหอม, เห็ดออรินจิ และเห็ดนางฟ้า (วิจิตรา และวชิรญา, 2558) ซึงสารตา้นอนุมูลอิสระคือ สารทีสามารถชะลอ ป้องกนั หรือกาํจัดปฏิกิริยาออกซิเดชนัทีเกิดขึนกบัสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ในร่างกายได ้ช่วยลดความเสียงในการเกิดมะเร็งในอวยัวะต่างๆ (Yuan et al., 2011) ลดความเสียงในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด (Deka andVita, 2011) ช่วยควบคุมระดบันาํตาลในเลือดของผูป่้วยโรคเบาหวาน (Shoji and Nakashima, 2006) และช่วยลดความอว้น (Rains et al., 2011) เป็นตน้ ซึงเป็นคุณสมบติัและเป็นความตอ้งการทีสาํคญัของผูบ้ริโภคและเป็นจุดแขง็ของเห็ดตบัเต่า ดงันนัจากเหตุผลดงักล่าวเบืองตน้ร่วมกบัความตอ้งการของชุมชนสามเรือน ทีตอ้งการองคค์วามรู้และเทคโนโลยีก า รแ ป ร รู ปผลิ ตภัณ ฑ์จ า ก เห็ ดตับ เต่ า  ใ นก า ร ผลิ ต เ ป็นผลิต ภัณฑ์ข อ งก ลุ่ มแ ปรรูปพัฒนา ร่ว มใ จ ใ นชุ มชน สามเรือน ให้มีความหลากหลายและเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผูบ้ริโภค โดยอาศัยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (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 ภัณ ฑ์ แ ป ร รู ป จ า ก เ ห็ ด ตับ เ ต่ า จากการนาํส่วนทีเหลือมาใช ้ไดแ้ก่ นาํเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรพร้อมดืม จากนาํตม้เห็ดในการทาํผลิตภณัฑเ์ห็ดตบัเต่าในนาํเหลือบรรจุขวดแกว้ ซึงนาํเห็ดกาํลงัเป็นทีนิยมในกลุ่มของผลิตภณัฑอ์าหารเพอืสุขภาพ เนืองจากสะดวกต่อการบริโภค ทงันีเพือช่วยเพิมมูลค่าของสินคา้เกษตร และผลิตภณัฑที์ไดย้งัมีคุณสมบตัิทีสาํคญัทางคุณค่าทางโภชนาการและสารตา้นอนุมูลอิสระ ซึงน่าจะเป็นอีกแนวทางหนึงทีทาํใหป้ระชาชนบริโภคเห็ดตบัเต่าไดม้ากขึน เพือประโยชน์ต่อสุขภาพในการป้องกนัโรคและเสริมสร้างระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย นอกจากนียงัสามารถผลิตในเชิงพาณิชยเ์พือเป็นอาหารสุขภาพสําหรับผูรั้กสุขภาพทีตอ้งการเสริมสร้าง ระบบภมิูคุม้กนัร่างกายดว้ยผลิตภณัฑธ์รรมชาติอีกดว้ย  วธิีดําเนินการวิจัย ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์นําเห็ดตบัเต่าพร้อมดืมผสมสมุนไพร  การศึกษาผลิตภณัฑ์นาํเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรพร้อมดืม โดยนําเห็ดตบัเต่ามาผสมกับสมุนไพรทีมีกลินหอม ไดแ้ก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในปริมาณทีแตกต่างกนั 4 อตัราส่วน ไดแ้ก่ 100:0, 80:20, 60:40 และ 40:60 แลว้ทาํการวเิคราะห์คุณสมบติัดงัต่อไปนี   . ค่าสี L*, a* และ b* ของนาํเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพร โดยใชเ้ครืองวดัสี Minolta Chroma meter รุ่น CR-300  . การสกดัตวัอย่างเพือนาํไปใช้วิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทงัหมด ความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ (ดดัแปลงวิธีจากMahattana-tawee et al., 2006; Wu et al., 2006) ทาํโดยชงัตวัอย่าง 20 กรัม เติมอะซิโตนความ



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   672 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

เขม้ขน้ร้อยละ 80 ปริมาตร 80 มิลลิลิตร มาบดใน blender เป็นเวลา 10 นาที แลว้นาํมากรองสุญญากาศ โดยใชก้ระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 นาํสารทีสกดัไดใ้ส่ขวดสีชาเก็บอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส   . ปริมาณฟีนอลิกทังหมดตามวิธี Folin-Ciocalteu’s reagent (Lim et al., 2007)  ปิเปตนําตัวอย่าง 0.3 มิลลิลิตร เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu reagent (เจือจางด้วยนาํกลนั 10 เท่า) ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ความเข้มข้นร้อยละ 7.5 (โดยนําหนักต่อปริมาตร)ปริมาตร 1.2 มิลิลิตร แล้ว vortex ผสมให้เข้ากัน ตังทิงไวที้อุณหภูมิห้องในทีมืดเป็นเวลา 30 นาที แลว้นําไปวดัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 765 นาโนเมตร โดยคาํนวณหาปริมาณสารฟีนอลิคทงัหมดเทียบกบักราฟมาตรฐานแลว้รายงานผลอยูใ่นหน่วยของมิลลิกรัม เมือเทียบกบักรดแกลลิคต่อนาํหนกัสดของตวัอยา่ง  กรัม  . กิจกรรมสารตา้นอนุมูลอิสระตามวิธีของ โดยวิธี 2, 2-diphenyl-1 picryl-hydrazyl (DPPH)  (ดดัแปลงวิธีจาก Wu et al., 2006) ปิเปตนาํตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 2, 2-diphenyl-1 picryl-hydrazyl (DPPH) ในสารละลายเอทานอลความเขม้ขน้ 80  ทีมีความเขม้ขน้ 0.6 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 4 มิลลิลิตร แลว้ทาํการ vortex เป็นเวลา 15 วนิาที ตงัทิงไวที้อุณหภมิูหอ้งในทีมืดเป็นเวลา 3 ชวัโมงทีอุณหภูมิห้อง แลว้นาํไปวดัค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 515 นาโนเมตร โดยคาํนวณหาความสามารถในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระเทียบกบักราฟมาตรฐานแลว้รายงานผลอยู่ในหน่วยมิลลิกรัม เมือเทียบกบักรดแกลลิคต่อนาํหนกัแหง้ของตวัอยา่ง  กรัม  . ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผสัของเครืองดืมชา ใชผู้ท้ดสอบจาํนวน   50 คน   ทดสอบคุณภาพดา้นสี กลินชา รสชาติ กลินรสตกคา้ง (after test) และความชอบโดยรวมทีมีต่อเครืองดืมชาเห็ดตบัเต่า ใชว้ธีิทดสอบแบบ 9-Point hedonic scale ผูท้ดสอบชิมใหค้ะแนนตามความชอบ 1–9 คะแนน โดยเรียงคะแนนจากชอบนอ้ยทีสุดไปหาชอบมากทีสุด (ไพโรจน์, )   . ขอ้มูลมาทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลียโดยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test  ผลและวจิารณ์ผล การศึกษาผลิตภณัฑน์าํเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพร โดยนาํนาํเห็ดตบัเต่าทีไดจ้ากการลวกและตม้เห็ดจากกระบวนการแปรรูปต่างๆ มาใชใ้นการทดลองเตรียมนาํเห็ดโดยใชเ้ห็ดตบัเต่าต่อนาํสะอาดเท่ากบั 1:2 ส่วนนาํสมุนไพรไดแ้ก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ใชอ้ตัราส่วนต่อนาํสะอาดเท่ากบั 1:2 แลว้นํามาผสมกนัระหว่างนาํเห็ดตบัเต่าเขม้ขน้กบันาํสมุนไพรเขม้ขน้ในอตัราส่วนทีแตกต่างกนัคือ 100:0, 80:20, 60:40 และ 40:60 แลว้ทาํการวิเคราะห์คุณสมบติัทางดา้นกายภาพ เคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผสั ไดผ้ลการทดลองดงัต่อไปนี  . ค่าสี (L*, a* และ b*) ค่าสีของนาํเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรทงั 3 ชนิด ดังแสดงไวใ้นตารางที 12 ได้แก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย พบวา่ค่าสี L* อยูร่ะหว่าง 28.39 ถึง 28.96 ค่าสี a* อยูร่ะหว่าง 0.69 ถึง 0.87 และค่าสี b* อยูร่ะหว่าง 0.22 ถึง 0.85 โดยค่าสี L* ของนําเห็ดตับเต่าผสมเก็กฮวยทีอัตราส่วน 80:20 มีค่ามากทีสุด ค่าสี a* ของชาเห็ดตับเต่าผสมมะตูมอตัราส่วน 60:40 มีค่ามากทีสุด ส่วนค่าสี b* ของชาเห็ดตบัเต่าผสมใบเตยอตัราส่วน 60:40 มีค่ามากทีสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P≤0.05) ลกัษณะของนาํเห็ดตบัเตา่พร้อมดืมทุกตวัอยา่งมีสีนาํตาลเขม้ถึงสีดาํทาํใหค้า่สีทีไดมี้ค่าใกลเ้คียงกนัแต่แตกตา่งกนัทางสถิติเนืองจากสีของนาํเห็ดตบัเต่ามีสีดาํเขม้      
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ตารางท ี1 ค่าสี (L*, a* และ b*) ของผลิตภณัฑน์าํเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรในอตัราส่วนทีต่างกนั 
สิงทดลอง เวลา (ชวัโมง) ค่าสี L* a* b* นาํเห็ดสด (100%) 28.39+0.05e 0.69±0.01c -0.76+0.05 เห็ด:ใบเตย 80:20 28.56+0.04c 0.75±0.02bc -0.38+0.04ab 

 60:40 28.59+0.05c 0.73±0.00c -0.85+0.15e 
 40:60 28.75+0.06b 0.53±0.03d -0.55+0.09cd 

เห็ด:มะตูม 80:20 28.53+0.07cd 0.77±0.06bc -0.41+0.04bc 
 60:40 28.41+0.01e 0.74±0.04bc -0.65+0.05d 
 40:60 28.48+0.01de 0.73±0.02c -0.63+0.04d 

เห็ด:เก็กฮวย 80:20 28.96+0.05a 0.87±0.06a -0.22+0.02a 
 60:40 28.74+0.03b 0.82±0.08ab -0.65+0.07d 
 40:60 28.48+0.06de 0.82±0.06ab -0.41+0.06bc 

F-test  * * * หมายเหต:ุ a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในคอลมัภเ์ดียวกนัที P-value ≤0.05 (N=3)  . ปริมาณฟีนอลิกทังหมด กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระ การศึกษาปริมาณฟีนอลิกทังหมด กิจกรรม สารตา้นอนุมูลอิสระ ของผลิตภณัฑน์าํเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรทงั 3 ชนิด ไดแ้ก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในอตัราส่วนทีต่างกนั ดงัแสดงไวใ้นตารางที 2 พบวา่ นาํเห็ดตบัเต่าร้อยละ 100 (ไม่ผสมสมุนไพร) มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก เท่ากบั 8.30 GAE mg/100 g ตวัอย่างสด และมีกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระ เท่ากับ 3.75 GAE mg/100 g นาํเห็ดตบัเต่าผสมใบเตยมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก อยู่ระหว่าง 13.69 ถึง 17.40 GAE mg/100 g ตวัอย่างสด และมีกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระ อยู่ระหว่าง 1.32 ถึง 1.89 GAE mg/100 g นาํเห็ดตบัเต่าผสมมะตูมมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกอยู่ระหว่าง 54.68 ถึง 58.66 GAE mg/100 g ตวัอยา่งสด และมีกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระอยูร่ะหว่าง 1.40 ถึง 2.23 GAE mg/100 g และนาํเห็ดตบัเต่าผสมเก็กฮวยมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกอยู่ระหว่าง 9.70 ถึง 11.41 GAE mg/100 g ตวัอย่างสด และมีกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระอยู่ร ะ ห ว่ า ง  1.05 ถึ ง  2.18 GAE mg/100 g จ า ก ก า รศึ ก ษ า ยัง พบ ว่า นํา เ ห็ ด ตับ เ ต่ า ผ สม มะ ตูม มีป ริ มา ณสา ร ป ระ ก อ บ ฟีนอลิ และมีกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระสูงทีสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P≤0.05) โดยอตัราส่วนของสมุนไพรแต่ละชนิดไดผ้ลดงันี นาํเห็ดตบัเต่าผสมใบเตย นาํเห็ดตบัเต่าผสมมะตูม และนาํเห็ดตบัเต่าผสมเก็กฮวย ในอตัราส่วน 80:20 มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และมีกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระสูงทีสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P≤0.05) จากผลการศึกษาจะเห็นไดว้า่ปริมาณของนาํเห็ดตบัเต่า สมุนไพร และชนิดของสมุนไพรมีผลต่อปริมาณฟีนอลิกทงัหมดและกิจกรรมสารตา้นอนุมูลอิสระ ของผลิตภณัฑน์าํเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรพร้อมดืม   . คะแนนการยอมรับทางด้านประสาทสัมผสั การทดสอบทางดา้นประสาทสมัผสันาํเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรทงั 3 ชนิด ไดแ้ก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในอตัราส่วนทีต่างกนั ดงัแสดงในตารางที 3 พบวา่ นาํเห็ดตบัเต่าทีไม่ไดผ้สมสมุนไพรได้คะแนนน้อยทีสุดในทุกดา้น เท่ากับ 5.92, 5.52, 5.62, 6.06 และ 5.48 คะแนน ตามลาํดับ โดยนาํเห็ดตบัเต่าผสมใบเตยคะแนน 
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ทางดา้นสีอยูร่ะหว่าง 6.14 ถึง 6.34 คะแนน ทางดา้นกลินอยูร่ะหว่าง 6.34 ถึง 6.76 คะแนน ทางดา้นรสชาติอยูร่ะหวา่ง 6.28 ถึง 6.94 คะแนน ทางดา้นกลินรสตกคา้งอยูร่ะหวา่ง 6.34 ถึง 6.46 คะแนน และ ทางดา้นการยอมรับโดยรวมอยูร่ะหวา่ง 6.14 ถึง 6.72 คะแนน ซึงอตัราส่วนทีได้คะแนนมากทีสุดได้แก่ 80:20 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) นาํเห็ดตบัเต่าผสมมะตูมได้คะแนนทางดา้นสีอยูร่ะหวา่ง 6.42 ถึง 6.66 คะแนน ทางดา้นกลินอยูร่ะหว่าง 6.92 ถึง 6.96 คะแนน ทางดา้นรสชาติอยูร่ะหวา่ง 6.76 ถึง 6.78 คะแนน คะแนนทางดา้นกลินรสตกคา้ง เท่ากบั 6.66 คะแนน และทางดา้นการยอมรับโดยรวมอยูร่ะหว่าง 7.00 ถึง 7.04 คะแนน ซึงอตัราส่วนทีไดค้ะแนนมากทีสุดไดแ้ก่ 80:20 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P≤0.05) ส่วนเห็ดตบัเต่าผสมเก็กฮวยได้คะแนนทางด้านสีอยู่ระหว่าง 6.70 ถึง 6.92 คะแนน ทางด้านกลินอยู่ระหว่าง 6.62 ถึง 6.66 คะแนน ทางด้านรสชาติอยู่ระหวา่ง 6.66 ถึง 6.68 คะแนน ทางดา้นกลินรสตกคา้งเท่ากบั 6.68 คะแนน และทางดา้นการยอมรับโดยรวมอยูร่ะหวา่ง 6.58 ถึง 6.62 คะแนน ซึงอตัราส่วนทีได้คะแนนมากทีสุดไดแ้ก่ 80:20 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) จากการทดสอบทางด้านประสาทสัมผสัของนาํเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรทงั 3 ชนิด ไดแ้ก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในอตัราส่วนทีต่างกนัพบวา่ นาํเห็ดตบัเต่าผสมใบเตย นาํเห็ดตบัเต่าผสมมะตูม และนาํเห็ดตบัเต่าผสมเก็กฮวย อตัราส่วน 80:20 ไดค้ะแนนดา้นการยอมรับโดยรวมมากทีสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P≤0.05) ดงันนัจึงเลือกอตัราส่วนดงักล่าวมาใชใ้นการทดลองการเก็บรักษาของผลิตภณัฑต์่อไป ตารางที 2 ปริมาณฟีนอลิกทงัหมด กิจกรรมสารตา้นอนุมูลอิสระ และปริมาณแทนนิน ของผลิตภณัฑ์ชาเห็ดตบัเต่าผสม สมุนไพรในอตัราส่วนทีต่างกนั  
สิงทดลอง อตัราส่วน ปริมาณสารประกอบ ฟีนอลิก (GAE mg/ 100 g ตวัอยา่งสด) 

 (DPPH radical scavenging activity) (GAE mg/ 100 g ตวัอยา่งสด) นาํเห็ดสด (100%) 8.38+0.02de 3.75±0.02a 
เห็ด: 80:20 17.40+0.89c 1.89±0.05c 

ใบเตย 60:40 16.31+0.36c 1.32±0.02d 
 40:60 13.69+0.19cd 1.40±0.06d 

เห็ด: 80:20 58.66+0.42a 2.23±0.08b 
มะตูม 60:40 56.42+0.44ab 1.69±0.12c 

 40:60 54.68+0.66b 1.49±0.25d 
เห็ด: 80:20 11.41+0.03de 2.18±0.05b 

เก็กฮวย 60:40 10.83+0.18de 1.47±0.09d 
 40:60 9.70+0.15e 1.05±0.02e 

F-test  * * หมายเหต:ุ a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในคอลมัภเ์ดียวกนัที P-value ≤0.05 (N=3)     
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ตารางท ี3 คะแนนการทดสอบทางดา้นประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑน์าํเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพรในอตัราส่วนทีต่างกนั 
สิงทดลอง อตัราส่วน คะแนนการทดสอบทางดา้นประสาทสมัผสั Color Odor Taste After test All เห็ด  1:0 5.92±1.43c 5.52±1.55b 5.62±1.41d 6.06±1.54b 5.48±1.50c เห็ด:ใบเตย 80:20 6.34±1.35bc 6.76±1.56a 6.94±1.42a 6.46±1.28ab 6.72±1.29ab  60:40 6.34±1.26abc 6.64±1.55a 6.46±1.33bc 6.34±1.35ab 6.24±1.22bc  40:60 6.14±1.29abc 6.34±1.41a 6.28±1.37bc 6.40±1.31ab 6.14±1.32bc เห็ด:มะตูม 80:20 6.66±1.44ab 6.96±1.43a 6.76±1.60ab 6.66±1.39ab 7.04±1.41a  60:40 6.52±1.36abc 6.96±1.27a 6.78±1.09ab 6.66±1.34ab 7.02±1.28a  40:60 6.42±1.39ab 6.92±1.21a 6.76±1.06ab 6.66±1.31ab 7.00±1.05a เห็ด:เก็กฮวย 80:20 6.82±1.27a 6.66±1.61a 6.68±1.27abc 6.68±1.32ab 6.62±1.46ab  60:40 6.70±1.33ab 6.64±1.45a 6.68±1.37abc 6.68±1.33ab 6.60±1.32ab  40:60 6.92±1.14a 6.62±1.36a 6.66±1.24abc 6.68±1.28ab 6.58±1.28ab F-test  * * * * * หมายเหต:ุ a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในคอลมัภเ์ดียวกนัที P-value ≤0.05 (N=3) เดียวกนัที P-value ≤0.05 (N=3)  สรุปผลการวจิัย  การศึกษาผลิตภณัฑน์าํเห็ดตบัเต่าผสมสมุนไพร พบวา่นาํเห็ดตบัเต่าผสมมะตูมมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและมีกิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระสูงทีสุด อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) โดยอตัราส่วนของสมุนไพรแต่ละชนิดไดผ้ลดังนี  นํา เ ห็ดตับเต่าผสมใบเตย นํา เ ห็ดตับเต่ าผสมมะตูม และนํา เ ห็ดตับเต่าผสมเ ก็กฮวย ในอัตราส่วน 80:20  มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิ และมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสูงทีสุด อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) ค่าสี L*             ของนาํเห็ดตบัเต่าผสมเก็กฮวยทีอตัราส่วน 80:20 มีค่ามากทีสุด ค่าสี a* ของนาํเห็ดตบัเต่าผสมมะตูมอตัราส่วน 60:40 มีค่ามากทีสุด ส่วนค่าสี b* ของนาํเห็ดตบัเต่าผสมใบเตยอตัราส่วน 60:40 มีค่ามากทีสุด อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P≤0.05)             การทดสอบทางด้านประสาทสัมผสั พบว่านําเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพรทัง 3 ชนิด ได้แก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย                      ในอตัราส่วน 80:20 ไดค้ะแนนมากทีสุดอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) ดงันนัจึงเลือกอตัราส่วนดงักล่าวมาใชใ้นการทดลองการเก็บรักษาของผลิตภณัฑต์่อไป  กิตติกรรมประกาศ คณะผูว้ิจัยขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีสนับสนุนงบประมาณในการดาํเนินโครงการ หน่วยนวตักรรมเพือสังคมและชุมชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และผู ้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ทีให้คาํปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะและขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตาํบล สาม เ รือน นักพัฒนาชุมชน ก ลุ่มเ กษตรกร และกลุ่ มแปรรูปในชุมชนสามเ รือน อํา เภอบางปะ อิน  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทีให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานทีในการเข้าทําวิจัยในพืนทีตําบลสามเรือน การให้ข้อมูล และ การมีส่วนร่วมในโครงการวจิยั  
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ผลของก้างปลาและสมุนไพรต่อปริมาณแคลเซียมและการประเมิน ทางประสาทสัมผสัในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา Effect of Fishbone and Herbs on Calcium and Sensory Evaluation in Fish Cracker   วชิรญา เหลียวตระกลู * วจิิตรา เหลียวตระกลู  และ ยพุิน พนูดี   Vachiraya Liaotrakoon1* Wijitra Liaotrakoon1 Yupin Phoondee2  บทคัดย่อ  การศึกษาผลของก้างปลาและสมุนไพรทีมีผลต่อปริมาณแคลเซียมและการประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลา โดยใชก้า้งปลาดุกทีเหลือทิงแลว้นาํมาอบแห้งบดให้ละเอียดและร่อน ปริมาณทีใชเ้ท่ากบัร้อยละ          0, 10, 20 และ 30 ทาํการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดว้ยวิธีการให้คะแนนแบบ 5 คะแนน และวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมดว้ยเครือง Atomic absorption spectrophotometry (AAS) โดย Flame technique ผลการทดลองพบวา่ คะแนนเฉลียทางดา้นประสาทสัมผสัทุกดา้นของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาทีเสริมกา้งปลาร้อยละ   ไดม้ากทีสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  (P0.05) แลว้นาํไปวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียม พบวา่ ขา้วเกรียบปลาชุดควบคุมทีไม่ได้ใส่ก้างปลา มีปริมาณแคลเซียมเท่ากับ  .  mg/kg DW และข้าวเกรียบปลาใส่ก้างปลาร้อยละ   จะมีปริมาณแคลเซียม  ,700  mg/kg DW (ร้อยละ . )  การศึกษาผลของปริมาณสมุนไพรในผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลา ไดแ้ก่ กระเพราและขมิน ในปริมาณร้อยละ 5, 10 และ 15 พบวา่คะแนนเฉลียทางดา้นสี กลิน รสชาติ ความกรอบ และความชอบรวมของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบเสริมกา้งปลาร้อยละ 20 และ ผสมขมินร้อยละ 15 ไดม้ากทีสุดอยา่งมีนัยสาํคญัทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 (P0.05)  คาํสําคญั : กา้งปลา, สมุนไพร, แคลเซียม, ขา้วเกรียบปลา, การประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั              
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ABSTRACT  To  study  of  fishbone and herbs to effect on adding  calcium  and  sensory evaluation in  fish  cracker  by  using  quantity  of  fish  bone  at  0, 10, 20 and 30 percent. The fishbone of catfish fish waste, then dried, grinded to fine and glide. The amount used is 0, 10, 20 and 30 percent. The five-point scoring tests was used and analyze the calcium content of the Atomic absorption (AAS) by Flame technique. The results showed that the average score on all sensory population  most  significant  accepts  the  formula  of  fish  cracker  that  using  fish  bone  20%  significantly  95% (p0.95).  The  testing  on  calcium  value    fish  cracker  adding  calcium  at  20%  has  the  calcium  value  at  7,700 (0.77%) mg kg  DW  respectively. A study of the effects of herbal ingredients on fish crackers, including Basil and Turmeric in 5, 10 and 15 %. It was found that the average score of color, aroma, crispiness and overall liking of fish crackers supplemented with 20% fishbone and 15% turmeric were Most significantly at 95% confidence level (P≤0.05)     Keywords : fishbone, herbs, calcium, fish cracker, sensory evaluation                 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 1 Department of Food science and technology Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Huntra, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000, Thailand  สาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตาํบลหันตรา อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13000 2 Department of Fishery science Faculty of Agricultural Technology and Agro-Industry, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Huntra, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Liao_vachiraya@hotmail.com 
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บทนํา ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลา (Fish cracker) มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรทเป็นส่วนประกอบหลัก ส่วนสารอาหารอืน ๆ  มีอยู่จะค่อนขา้งน้อย เป็นอาหารขบเคียว (Snack food) ชนิดหนึง ทีนิยมบริโภคกนัอย่างแพร่หลายและสามารถไดง่้ายในแถบอาเซียน  มีชือเรียกแตกต่างกนัไป   ในมาเลเซียเรียก  “Keropok”  อินโดนีเซียเรียก “Krupuk”  ในฟิลิปปินส์เรียก  “Pinniping” ในไทยเรียก “ขา้วเกรียบ” ในประเทศตะวนัตก  ขา้วเกรียบจดัอยูใ่นผลิตภณัฑกึ์งแหง้ (Fennema, 1996; Lachmann, 1969) ผลิตจากแป้งมันสําปะหลังและส่วนผสมอืน ๆ ได้แก่ กุ้ง ปลา กระเทียม พริกไทย เกลือ หรือสมุนไพรต่างๆ นาํมาทาํการนวดผสมจนเขา้เป็นเนือเดียวกนั จากนนัขึนรูป แลว้นึงให้สุก แช่เยน็ หันเป็นชินบางๆ แลว้จึงนาํไปทาํให้แหง้ โดยก่อนนาํไปบริโภคนาํไปทอด  แคลเซียมถือไดว้า่เป็นสารอาหารทีมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการเสริมสร้างกระดูกและฟัน (นิธิยา, 2539) ซึงคนส่วนใหญ่มกัจะไดรั้บแคลเซียมจากการดืมนมเป็นส่วนใหญ่  แต่คนไทยมกัจะไม่นิยมดืมนม  ไดมี้การศึกษาถึงการนาํปลาป่นมาใชผ้ลิตขนมอบกรอบ ดว้ยกระบวนการเอ็กทรูชนั โดยปริมาณปลาป่นทีใชคื้อร้อยละ 15 ซึงเป็นระดบัทีเหมาะสมในการเสริมขนมอบและการเตรียมกระดูกปลาโอแถบผงเพือเสริมในคุกกี ด้วยเหตุนีจึงเห็นสมควรเสริมแคลเซียมลงไปในผลิตภณัฑข์า้วเกรียบ ดงันัน งานวิจยันีจึงไดท้าํการเสริมแคลเซียมจากกา้งปลาและสมุนไพรลงไปในผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบปลา ได้แก่ ขมินและใบกระเพรา เนืองจากวา่เป็นพืชสมุนไพรทีหาง่ายและราคาถูก ยงัช่วยเพิมคุณค่าทางโภชนาการดา้นสมุนไพร และเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผูบ้ริโภค ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีรายไดจ้ากการปลูกผกัเพิมมากขึนการเพิมคุณค่าทางอาหารและเพิมมูลค่าให้กับผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบ รวมทังเป็นการนําวตัถุดิบทีเหลือใช้และวตัถุดิบท้องถินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไดอี้กดว้ย  วธิีดําเนินการวิจัย  1. ขนัตอนการเตรียมวตัถุดบิ   1.1 การเตรียมเนือปลาดุก โดยนาํปลาดุกมาลา้ง ผ่าทอ้ง ควกัไส้ แล่เนือปลาขูดเอาแต่เนือ  นาํมาตม้สุกแลว้ตาํใหล้ะเอียด   1.2 การเตรียมกา้งปลา โดยนาํกา้งปลาทีเหลือจากการแล่เนือมาลา้งใหส้ะอาดแลว้นาํไปตม้ใหเ้ดือด แลว้นาํมาลา้งเศษเนือทีติดออกจากกา้งใหห้มด แลว้นาํไปอบทีอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  ชวัโมง จากนนันาํไปบดแลว้อบอีก  ชวัโมง 1.3 การเตรียมส่วนผสมอืนๆ โดยเตรียมส่วนผสมทีเหลือตามสูตรขา้วเกรียบ   . วธิีการศึกษาทดลอง  .  การศึกษาผลของกา้งปลาทีมีผลต่อปริมาณแคลเซียมและการประเมินทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลา โดยใชสู้ตรดงัตารางที 1 ซึงทดลองใชก้า้งปลาร้อยละ  , 20 และ30 เพือเปรียบเทียบกบัขา้วเกรียบปลาสูตรพนืฐาน (ชุดควบคุม) โดยจะเทียบกบัแป้งมนั  กรัม      
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ตารางท ี1 สูตรพนืฐานและปริมาณส่วนผสมทีใชใ้นการทาํผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาผสมแคลเซียม สิงทดลองที 
ปริมาณส่วนผสม (กรัม) 

แคลเซียม แป้งสาลี แป้งมนั เนือปลา พริกไทย นาํตาลทราย เกลือ กระเทียม นาํเปล่า 
1 0 100 15 35 5 10 10 4 5 2 10 90 15 35 5 10 10 4 5 3 20 80 15 35 5 10 10 4 5 4 30 70 15 35 5 10 10 4 5  กระบวนการทาํข้าวเกรียบปลาเสริมแคลเซียม แป้งมนั, พริกไทย, กระเทียม, เกลือ, นาํตาล          คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั    *(กา้งปลา)       นาํร้อน                                                                 นวดผสม                              นึงใหสุ้ก ประมาณ  ชวัโมง                                                แช่เยน็เพอืใหแ้ขง็ตวัประมาณ   คืน                 นาํมาหนั             นาํไปอบทีอุณหภมิูประมาณ  –   ◌ํ ซ  เป็นเวลาประมาณ   ช.ม.       นาํมาทอดทีอุณหภมิูประมาณ   – 180     ซ ใชเ้วลาประมาณ  –  วนิาที                                                           จากนนัทิงไวใ้หเ้ยน็                                                                   บรรจุ ภาพท ี1  กรรมวธีิการผลิตขา้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียม  นาํผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาทีไดม้าทาํการทดสอบทางประสาทสัมผสั โดยวางแผนการทดลองแบบ  Randomized Complete Block Design (RCBD) ประเมินค่าทางประสาทสมัผสัโดยวธีิ 5-Point Hedonic Scale Test โดยใชผู้ท้ดสอบ  คน วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ทีระดับความเชือมนัร้อยละ  ผลทีได้นํามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Version 10.0 และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลียโดยวิธี Duncan Multiple Rank Test (DMRT)  ทาํการเลือกผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบปลาทีผสมแคลเซียมทีดีทีสุดในการทดลองมาทาํการวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมดว้ยวิธีการ
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ตรวจสอบคือ  การย่อยตวัอย่างดว้ยกรด HNO3 และ HClO4 ดว้ยเครือง Atomic absorption spectrophotometry (AAS) โดย Flame technique และทาํการศึกษาชนิดและปริมาณสมุนไพรทีเหมาะสมในการทาํผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาต่อไป   2.2 ศึกษาอตัราส่วนของสมุนไพรทีเหมาะสมทีใชใ้นการทาํผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาเสริแคลเซียม เป็นการศึกษาอตัราส่วนทีเหมาะสมของใบกระเพราและขมินบดละเอียด โดยใชอ้ตัราส่วนของใบกระเพราบดละเอียดร้อยละ  ,  และ  โดยเทียบกับแป้งมนั   กรัมโดยวางแผนการทดลองแบบ  Randomized Complete Block Design (RCBD) ประเมินค่าทางประสาทสัมผสัโดยวธีิ 5-Point Hedonic Scale Test และเรียงลาํดบัความชอบ (Ranking Test) โดยใชผู้ท้ดสอบ  คน วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  ผลทีไดน้าํมาวเิคราะห์ค่าทางสถิติ ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS Version10.0และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลียโดยวธีิ Duncan Multiple Rank Test (DMRT)   ผลและวจิารณ์ผล 1. ผลการศึกษาปริมาณของก้างปลาทเีหมาะสมทใีช้ในการทาํผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเสริมแคลเซียม การศึกษาปริมาณของกา้งปลาทีเหมาะสมทีใชใ้นการทาํผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียม โดยใชป้ริมาณกา้งปลาร้อยละ  (ชุดควบคุม), , 20 และ 30 ทาํการทดลองโดยการทดสอบทางดา้นประสาทสัมผสั ไดแ้ก่ สี กลิน รสชาติ ความกรอบ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม วิธีการให้คะแนน  คะแนน (5 points hedonic scoring test) ใช้ผูท้ดสอบจาํนวน  คน (ดงัตารางที 2) พบวา่ คะแนนเฉลียทางดา้นสีและกลินทีไดไ้ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 (P>95) โดยคะแนนเฉลียทางดา้นสีของขา้วเกรียบปลาทีผสมกา้งปลาร้อยละ 20 ไดค้ะแนนความชอบเฉลียมากทีสุด เท่ากบั 3.47±0.62 คะแนน เนืองจากผลิตภณัฑข์า้วเกรียบทีไดมี้สีเหลืองทอง ส่วนขา้วเกรียบปลาชุดควบคุมและขา้วเกรียบปลาทีผสมกา้งปลาร้อยละ 10 มีสีเหลืองอ่อนมากค่อนขา้งขาว และขา้วเกรียบปลาทีผสมกา้งปลาร้อยละ 30           มีสีคลาํ ทาํใหดู้ไม่น่ารับประทาน ส่วนทางดา้นกลิน ขา้วเกรียบปลาทีผสมกา้งปลาร้อยละ 0 ไดค้ะแนนเฉลียมากทีสุด เท่ากบั 3.70±0.96 คะแนน คือ เมือทาํการเสริมกา้งปลาลงในผลิตภณัฑ ์กลินคาวปลาจะเพิมมากขึน ดา้นรสชาติ พบวา่ ขา้วเกรียบปลาทีไม่ไดผ้สมกา้งปลาไดค้ะแนนเฉลียมากทีสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 (P0.05) เท่ากบั 3.60±0.99 คะแนน รองลงมาคือผสมกา้งปลาร้อยละ 20 เท่ากบั 3.00±1.15 คะแนน ส่วนกา้งปลาร้อยละ 10 และ 30             ได้คะแนนเฉลียนอ้ยทีสุด เท่ากบั 2.80±1.06 คะแนนดา้นความกรอบ เนือสัมผสั และความชอบรวมของขา้วเกรียบปลาทีผสมกา้งปลาชุดควบคุมไม่แตกต่างกบัขา้วเกรียบปลาทีผสมกา้งปลาร้อยละ 20 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 (P>95) ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาทีผสมกา้งปลา เมือทาํการเพมิปริมาณกา้งปลา จะส่งผลต่อความกรอบและเนือสัมผสัของผลิตภณัฑ ์คือความกรอบลดลงและเปลียนเป็นแข็งแทน การศึกษาปริมาณกา้งปลาทีเหมาะสมในผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลา จากผลการทดลองขา้งตน้ ผูท้าํการทดลองไดเ้ลือกผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาผสมกา้งปลาร้อยละ  เพือนาํมาใชใ้นการทดลองขนัตอนต่อไป ตารางท ี2 คะแนนการทดสอบทางดา้นประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียมจากกา้งปลา กา้งปลา (ร้อยละ) สี กลิน รสชาติ ความกรอบ เนือสัมผสั ชอบรวม 
0 3.13±1.06ns 3.70±0.96 ns 3.60±0.99a 3.73±0.80a 3.87±0.83a 3.87±0.92a 10 3.00±0.76 ns 2.73±0.94 ns 2.80±1.06b 3.33±1.01ab 3.47±1.07a 3.13±0.97b 20 3.47±0.62 ns 3.20±1.05 ns 3.00 ±1.15b 3.47±0.80ab 3.53±0.88a 3.40 ±0.8ab 30 3.13±1.06 ns 2.06±0.00 ns 2.80±0.80b 3.00±1.19b 2.86±1.12b 2.73±1.09b หมายเหต:ุ- ตวัเลขทีแสดงในตารางเป็นตวัเลขเฉลีย±ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
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                   ตวัอกัษรภาษาองักฤษทีแตกต่างกนัในแต่ละแถวแนวตงัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที    ระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 (P0.05) 2. ผลการศึกษาปริมาณแคลเซียมของข้าวเกรียบปลาเสริมแคลเซียม การศึกษาปริมาณแคลเซียมในผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบเสริมแคลเซียม โดยใชผ้ลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบเสริมแคลเซียม                 ทีเสริมกา้งปลาร้อยละ  (ชุดควบคุม) และ ร้อยละ  ทีไดจ้ากการทดลองขนัตอนที  มาทาํการศึกษา ดว้ยวิธีการตรวจสอบคือ  การยอ่ยตวัอยา่งดว้ยกรด HNO3 และ HClO4 วดัปริมาณแคลเซียม ดว้ยเครือง AAS โดย Flame technique (ดงัตารางที 3) พบวา่ ปริมาณแคลเซียมของชุดควบคุม คือร้อยละ  ไดเ้ท่ากบั 58.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของนาํหนกัแหง้ และทีระดบัร้อยละ  ได้เท่ากับ 7,700 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของนาํหนักแห้ง โดยจะเห็นได้ว่าเมือเสริมก้างปลาในผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบปลา ปริมาณแคลเซียมก็จะเพมิขึนตามไปดว้ย แต่ถา้ใส่กา้งปลาปริมาณทีมากขึนเรือย ๆ จะทาํใหล้กัษณะของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาแข็งและกระดา้งขึน จนไม่เป็นทียอมรับ ตารางท ี 3 ปริมาณแคลเซียมในผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียม ชนิดตวัอยา่ง ปริมาณ  Ca (mg/kg DW) ขา้วเกรียบ control 58.5 ขา้วเกรียบเสริมกา้งปลา 20% 7,700 (0.77%) 3. ผลการศึกษาปริมาณและชนิดของสมุนไพรทเีหมาะสมทใีช้ในการทาํผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบเสริมแคลเซียม การศึกษาปริมาณและชนิดของสมุนไพรทีเหมาะสมทีใชใ้นการทาํผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบเสริมแคลเซียม โดยใช้ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบเสริมแคลเซียม ทีเสริมกา้งปลาร้อยละ  มาทาํการศึกษา สมุนไพรทีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ขมินและกระเพรา ปริมาณร้อยละ ,  และ  ทาํการทดลองโดยการประเมินค่าทางประสาทสัมผสัดว้ยวิธี 5-Point Hedonic Scale Test โดยใชผู้ท้ดสอบ  คน (ดงัตารางที 5) พบว่า คะแนนเฉลียทางดา้นสี ของผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบเสริมแคลเซียม ผสมขมินร้อยละ 30 ไดม้ากทีสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 (P0.05) เท่ากบั 4.270.70 คะแนน เนืองจากสีของขมินทาํใหผ้ลิตภณัฑข์า้วเกรียบมีสีเหลืองสวย เขม้ เมือทอดแลว้สียงัคงเป็นสีเหลืองเขม้อยู ่รองลงมาไดแ้ก่ ชุดควบคุม, กระเพราร้อยละ 30, 20, 10, ขมินร้อยละ 20 และ 10 ตามลาํดบั โดยไดค้ะแนนเท่ากบั 4.130.99, 4.130.74, 3.601.05, 3.530.91, 3.131.12 และ 3.070.88 คะแนน ตามลาํดบั ดา้นกลิน รสชาติ และความชอบรวมของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบเสริมแคลเซียมผสมสมุนไพรชุดควบคุม ไดค้ะแนนเฉลียมากทีสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 (P0.05) เท่ากบั 4.470.63, 4.330.61 และ 4.600.50 คะแนน ตามลาํดบั อาจเป็นเพราะกลินฉุนและรสชาติทีฝาดเฝือนของขมินและกระเพราทาํใหค้ะแนนเฉลียทางดา้นกลิน รสชาติ และความชอบรวมนอ้ยกวา่ชุดควบคุมทีไม่ไดผ้สมสมุนไพรเลย ส่วนทางดา้นความกรอบและเนือสัมผสัของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียม ทีผสมสมุนไพรทุกชุดการทดลองมีคะแนนเฉลียทีไดไ้ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 (P>0.05) แสดงวา่สมุนไพรทีผสมลงไปในผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียมไม่มีผลต่อความกรอบและเนือสัมผสัของขา้วเกรียบ ดังนันในการศึกษาปริมาณและชนิดของสมุนไพรทีเหมาะสมทีใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเสริมแคลเซียมและสมุนไพรทีมีฤทธิชะลอการหืน จากผลการทดลองขา้งตน้ดงักล่าว ผูท้าํการวิจยัไดเ้ลือก ผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบเสริมแคลเซียมทีผสมขมินปริมาณร้อยละ 15 และกระเพราร้อยละ 15 ไปใชใ้นการทดลองขนัตอนต่อไป    
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ตารางท ี4 คะแนนการทดสอบทางดา้นประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียมจากกา้งปลา สมุนไพร (ร้อยละ) สี กลิน รสชาติ ความกรอบ เนือสัมผสั ชอบรวม 
ชุดควบคุม (0) 4.130.99a 4.470.63a  4.330.61a 4.470.63ns 4.200.67ns 4.600.50a  ขมิน (5) 3.070.88b 3.070.88bc 3.730.59b 4.130.63ns 3.870.74ns 4.130.83ab ขมิน (10) 3.131.12b 3.400.91b 4.130.63ab 4.070.70ns 3.870.91ns 4.070.70ab ขมิน (15) 4.270.70a 2.671.04c 4.130.74ab 4.000.65ns 3.930.70ns 4.130.63ab กระเพรา (5) 3.530.91ab 4.270.79a 4.200.67ab 4.070.88ns 3.601.05ns 3.670.61b กระเพรา (10) 3.601.05ab 4.130.83a 4.260.59ab 4.400.73ns 4.001.00ns 3.801.14b กระเพรา (15) 4.130.74a 3.460.83b  3.930.70ab 4.134.13ns 3.870.74ns 3.870.63b หมายเหต:ุ - ตวัเลขทีแสดงในตารางเป็นตวัเลขเฉลีย±ค่าเบียงเบนมาตรฐาน                    ตวัอกัษรภาษาองักฤษทีแตกต่างกนัในแต่ละแถวแนวตงัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที     ระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 (P0.05)  สรุปผลการวจิัย  การศึกษาปริมาณแคลเซียมจากก้างปลาทีเสริมในตวัผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบปลา พบว่าผูท้ดสอบให้คะแนนการยอมรับสูตรทีใชป้ริมาณกา้งปลาร้อยละ   มากทีสุด  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ   (P0.05) และจากผลการวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมของขา้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียม  พบว่าผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียมชุดควบคุม มีปริมาณแคลเซียม  .  mg/kg DW และขา้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียมร้อยละ   จะมีปริมาณแคลเซียม  ,   ( .  เปอร์เซ็นต์ )  mg/kg DW จากการศึกษาผลของชนิดและปริมาณสมุนไพรทีเหมาะสมทีใช้ในผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียม พบว่าขา้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียมทีใส่ขมินร้อยละ   เหมาะสมมากทีสุด            โดยเมือเสริมปริมาณแคลเซียมจากกา้งปลาเพมิขึนจะทาํใหป้ริมาณแคลเซียมในผลิตภณัฑเ์พมิขึนดว้ย  ซึงจะทาํใหข้า้วเกรียบปลาเสริมแคลเซียมมีคุณค่าทางโภชนาการเพมิขึน  กิตติกรรมประกาศ ผูว้ิจยัขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทีไดส้นบัสนุนงบประมาณสาํหรับการทาํวิจยั  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วทิยาเขตหนัตรา ทีไดเ้ออืเฟืออุปกรณ์และสถานทีในการทาํวจิยัในครังนี  เอกสารอ้างองิ กรมอนามัย.  2532.  ข้อกําหนดสารอาหารทีควรได้รับประจําวนัและแนวทางการบริโภคอาหารสําหรับคนไทย.   โรงพมิพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก,  กรุงเทพ. กญัญา  สุจริตวงศานนท.์  2536.  อาหารสมุนไพรประจาํบา้น.  อาหาร  23  (1)  :  54 – 59. นิธิยา รัตนปนนท์. 2539. เคมีอาหาร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference   684 
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

นิรมล  สุรัสวดี.  2527.  ขา้วเกรียบ.  รายงานวิชาอาหารจากธัญชาติและพืชหัว.  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  กรุงเทพฯ.    น. บงัอร เกษมศาสนต.์ 2502. ขา้วเกรียบปลา. วารสารประมง, 12 (1) : 57 – 59. พนัธ์ณรงค์  จันทร์แสงศรี.  .  ขา้วเกรียบปลาเสริมสมุนไพรทีมีฤทธิชะลอการหืน. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร               คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มมหาวทิยาลยัพระนเรศวร.    น. รุ่งรัตน์  เหลืองนทีเทพ.  .  พืชเครืองเทศและสมุนไพร.  โอเอสพรินติงเฮา้ส์, กรุงเทพ ฯ.  น. วนิดา โอศิริพนัธ์ุ. 2545. ปัจจยับางประการทีมีผลต่อคุณภาพของขา้วเกรียบปลาดุก. วารสารจาร์พา. 67 (9) : 35 – 40. สุดารัตน์  พริกบุญจนัทร์.  .  การพฒันาคุณภาพขา้วเกรียบปลา. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม.    น. สุพาณี  จตุรภุชาภรณ์.  .  ขา้วเกรียบเสริมแคลเซียมจากเปลือกกุง้.  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.   น. เสาวณีย ์เลิศวรสิริกุล. มปป. การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑข์า้วเกรียบ. ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรมเกษตรมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ Fennema, O.R. 1996. Food Chemistry. 3rd ed. Marcel Dekker, New York, pp. 157-224. Juntachote, T., Berghofer, E., Siebenhandl, S. and Bauer, F. 2005. Antioxidative effect of added dried Holy basil and its ethanolic extracts on susceptibility of cooked ground pork to lipid oxidation. Food Chemistry.  Lachmann, A. 1969. Snack and Fr ied Product. Noyes Data, New Jersey.                    
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อทิธิพลของอริีทรีทอล-ซูคราโลสและสารให้ความคงตัว ต่อคุณภาพของนําเสาวรสพร้อมดืม The Effect of Erythr itol-Sucralose and Stabilizers  on the Quality of Ready to Dr ink Passion Fruit Juice  ธีรวฒัน์  เทพใจกาศ * สุรียพ์ร ละมูลเจริญ   อรทยั   ชยัยา   และ ญาดา คาํลือมี  Teeravat  Tepjaikad1*  Sureeporn  Lamooncharoeng1 Orthai  Chaiya1 and Yada Khamluemee2  บทคัดย่อ   การศึกษาอิทธิพลของสารให้ความหวานและสารให้ความคงตวัต่อคุณภาพผลิตภณัฑน์าํเสาวรสพร้อมดืม เมือนาํนาํเสาวรส (ความเขม้ขน้ร้อยละ 15.38) มาคดัเลือกการเติมสารใหค้วามหวานอีริทรีทอลผสมซูคราโลส พบวา่การเติมร้อยละ 2 ไดรั้บคะแนนความชอบรวมเฉลียดีกวา่การใชร้้อยละ 1.5  และ 2.5 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) การคดัเลือกสารเพมิความคงตวั 3 ชนิด (ผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกผสมคาร์ราจีแนน) ในปริมาณร้อยละ 0.1 และ 0.2 จดัสิงทดลองแบบ 3x2 Factorial in CRD พบว่าการใชผ้งบุกผสมคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.1 ผลิตภณัฑ์นาํเสาวรสทีพฒันาไดมี้ความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) กบัสิงทดลองอืน โดยผลิตภณัฑมี์สีเหลือง ค่าสี L*, a*, b*  เท่ากบั 87.51±0.43 1.75±0.04 และ 21.80±0.07 ความขน้หนืด 5.00±0.35 เซนติพอยส์ ปริมาณของแข็งทีละลายไดท้งัหมด ปริมาณกรดทงัหมด (ร้อยละ) และค่าความเป็นกรดด่าง มีค่าเท่ากบั 2.72±0.01 องศาบริกซ์, ร้อยละ 0.44±0.01 และ 4.92±0.06 ตามลาํดบั ส่วนปริมาณวิตามินซีทงัหมดไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) คะแนนความชอบเฉลียทางดา้นประสาทสัมผสัจากการทดสอบความชอบแบบ 9 ระดับคะแนน ดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสหวาน รสเปรียว ลกัษณะเนือสัมผสั ความขน้หนืด ความคงตวั และความชอบรวม เท่ากบั . , . , . , . , . , . , . , .  และ .  คะแนน (ชอบปานกลาง-ชอบมาก) ตามลาํดบั การทดสอบการยอมรับของผูบ้ริโภค (N=200 คน) ต่อผลิตภณัฑ์นาํเสาวรสพร้อมดืมทีพฒันาไดด้ว้ยวิธี Central Location Test ในพืนทีอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง ผูบ้ริโภคยอมรับผลิตภณัฑ์ร้อยละ 96.5 และสนใจซือผลิตภณัฑ์ร้อยละ 82.5 (10 บาท/140 มิลลิลิตร)  คาํสําคญั : นาํเสาวรส, อีริทรีทอล, ซูคราโลส, ผงบุก, คาร์ราจีแนน          
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ABSTRACT   Study on the influence of sweeteners and stabilizers on the quality of ready-to-drink passion fruit juice. The passion fruit juice (concentration 15.38%) added 2% of erythritol mixed with sucralose had the most average overall liking score with significant difference (p≤0.05) from 1.5 and 2.5%. The 3x2 Factorial in CRD experiment was conducted with three types of stabilizers; konjac, carrageenan and the mixed of konjac-carrageenan powder were added 0.1 and 0.2%. An appropriate ready to drink passion fruit juice added the 0.1% mixed of konjac with carrageenan powder had significant difference (p≤0.05) from other treatments. The yellow passion fruit juice; L*, a*, b* value were 87.51 ± 0.43 1.75. ± 0.04 and 21.80 ± 0.07, respectively, viscosity 5.00 ± 0.35 centipoise. Total soluble solids, total acidity (%) and pH value was 2.72 ± 0.01, Brix, 0.44 ± 0.01 %, and 4.92 ± 0.06, respectively. The total vitamin C content was not significantly different (p> 0.05) compared with others. The mean score of the sensory evaluation from the 9-point hedonic scaling test showed that the developed passion fruit juice had appearance, color, sweetness, sourness, texture, viscosity, stability and overall liking were 7.17, 7.03, 7.30, 6.93, 6.83, 7.03, 6.80, 6.93 and 7.30 points (like moderately-like very much), respectively. The 96.5% of consumers (N=200) accepted the developed ready-to-drink passion fruit juice by the Central Location Test in Muang District, Lampang Province. They were interested in purchasing 82.5% (10 baht / 140 ml)  Keywords : Passion Fruit Juice, Erythritol, Sucralose, Konjac, Carrageenan             สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง ตาํบลพิชยั  อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง 52000 1 Department of Agro-Industry, Faculty of Science and Agriculture Technology, Rajamangala University of Technology Lanna Lampang, Pichai, Muang, Lampang, 52000, Thailand  สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปาง ตาํบลพิชยั  อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง 52000 2 Department of Business Administration (Marketing), Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Lampang, Pichai, Muang, Lampang, 52000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : teeravat@rmutl.ac.th 
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บทนํา   การบริโภคนาํผกัผลไม ้มีแนวโน้มการขยายตวัอย่างต่อเนือง ทงันีจากสภาพความเป็นอยู่ทีเปลียนแปลง ตลอดจนความรู้ ความเขา้ใจในความสําคญัของการดูแลสุขภาพเพิมขึน ทาํให้อุตสาหกรรมผลิตนําผกั นําผลไม ้เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ผูป้ระกอบการจึงนาํเขา้ผกัผลไมจ้ากต่างประเทศ รวมทงัผสมผสานผลไมต้่างชนิด เพือสร้างความน่าสนใจและความแปลกใหม่ เสาวรสเป็นผลไมช้นิดหนึงทีถูกนาํมาแปรรูปเป็นนาํผลไม ้และเป็นทีนิยมของผูบ้ริโภคอยา่งแพร่หลาย ทงันีเพราะกลินหอมและรสชาติทีถูกปาก รวมทงัมีคุณค่าทางอาหารอีกดว้ย พบวิตามินเอซึงช่วยในการบาํรุงสายตาและผิวพรรณในปริมาณสูง มีวิตามินซีถึง 39.1 มก./100 กรัมเสาวรส ซึงมีปริมาณสูงกว่าในนาํมะนาว นอกจากนียงัมีรายงานถึงสารประกอบต่างๆ จากเมล็ดในเนือเสาวรสทีสามารถยบัยงัการเจริญเติบโตของเชือราได ้พร้อมทงัมีสรรพคุณช่วยแก้อาการนอนไม่หลบั ลดระดับไขมนัในเส้นเลือดและลดแนวโน้มของการเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอกัเสบอีกดว้ย  ปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความสนใจเรืองสุขภาพมากขึน โดยเฉพาะปัญหานาํหนกัตวัทีเพิมขึนทีเป็นผลจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารทีมีปริมาณนาํตาลมาก ดว้ยเหตุนีผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาการพฒันาผลิตภณัฑ์นาํเสาวรสพร้อมดืมทีใช้สารให้ความหวานทดแทนนาํตาลทีไม่ให้พลงังานแต่ให้ความหวานเทียบเท่ากบันาํตาล เพือเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพและเลือกใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม อีกทงัการใชส้ารให้ความคงตวั เพอืทาํให้ผลิตภณัฑมี์คุณภาพทีดี เป็นทียอมรับของผูบ้ริโภค โดยมีขอบเขตการศึกษาทีสาํคญัคือ การใช้สารให้ความหวานอีริทรีทอล-ซูคราโลส สารให้ความคงตวัคือ ผงบุก กบัคาร์ราจีแนน ในปริมาณทีเหมาะสม เพือให้ไดผ้ลิตภณัฑน์าํเสาวรสพร้อมดืมทีมีคุณภาพทางดา้นกายภาพ เคมี คุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑ์ทีดี เป็นทียอมรับของผูบ้ริโภคในระดบัทีน่าพอใจ ตามลาํดบั  เสาวรส หรือ กะทกรกฝรัง (passion fruit) เป็นพืชในตระกลู Passifloraceae ประเทศไทยมีพืชตระกลูเดียวกนัคือ กะทกรก (Passiflora foetida) สุคนธรส (Passiflora quadragunlaris) และเสาวรส (Passiflora laurifolia) ถินกาํเนิดดงัเดิมของเสาวรสอยูบ่ริเวณตอนใตข้องประเทศบราซิล เริมมีการแพร่ขยายไปปลูกในภูมิภาคต่างๆ ไดแ้ก่ ไตห้วนัและฮาวาย ตงัแต่คริสตศ์ตวรรษที 19 เป็นตน้มา ประเทศไทยนาํพนัธุ์เสาวรสเขา้มาปลูกตงัแต่ปี พ.ศ. 2498 มีชือเรียกต่างๆ กนั เช่น เสาวรส กะทกรกยกัษ ์กะทกรกฝรัง กะทกรกสีดา และเสาวรสสีดา เป็นตน้ (ธงชยั, 2533) ปัจจบุนัเสาวรสทีปลูกกนัมากมี 3 พนัธุ ์(ลพ, 2545) ไดแ้ก่ พนัธุ์ผลสีม่วง (Passiflora edulis Sims) เมือผลสุกจะมีสีม่วงเขม้ผิวเป็นมนั ผลมีลกัษณะกลมหรือเป็นรูปไข ่ เสน้ผา่ศูนยก์ลางประมาณ 4-5 เซนติเมตร นาํจากผลพนัธุ์สีม่วงมีรสชาติดีกวา่พนัธ์ุสีเหลือง เป็นกรดตาํ สีสวยและหวาน เหมาะสาํหรับรับประทานสด  พนัธ์ุผลสีเหลือง (Passiflora edulis f. flavicarpa) เมือผลสุกจะมีสีเหลืองขมิน ผิวเป็นมนั มีขนาดใหญก่วา่พนัธุ์ผลสีม่วง เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 5-7 เซนติเมตร นาํคนัของพนัธุ์นีมีกรดมากเหมาะสาํหรับส่งเขา้โรงงาน เพือแปรรูปมากกวา่รับประทานผลสด พนัธุ์ผลลูกผสม เป็นพนัธ์ุทีเกิดจากการผสมระหวา่งพนัธุ์ผลสีม่วงกบัพนัธุ์ผลสีเหลือง มีลกัษณะผลใหญ ่ใหผ้ลดก ผสมตวัเองได ้มีรกห่อหุม้เมลด็มาก เปลือกบาง มีลูกกลมหรือลูกยาวรี เหมาะสมสาํหรับอุตสาหกรรมทาํนาํเสาวรส เพราะสามารถเก็บผลผลิตป้อนโรงงานไดท้งัปี  อีริทรีทอล (Erythr itol) จดัเป็นนาํตาลแอลกอฮอล์ (Sugar alcohol) ซึงได้รับการรับรองจากองคก์รอาหารและยา (อย.) ของสหรัฐอเมริกา (US FDA) ให้ใชเ้ป็นสารให้ความหวานได ้โดยนาํตาลอีริทริทอลจะใหค้วามหวานทีระดบัร้อยละ -  ของนาํตาลทราย (Sucrose) แต่ให้พลงังานแคลลอรีตาํมาก ที .  กิโลแคลอรีต่อกรัม (kCal/g) ซึง
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ตาํกวา่คาร์โบไฮเดรตทวัไปถึงร้อยละ  และไม่มีผลต่อระดบันาํตาลในกระแสเลือด การผลิตอีริทรีทอลในเชิงพาณิชย ์ไดม้าจากการนาํกลูโคส (Glucose) ไปหมกัดว้ยยีสต์ (Yeast) อีริทรีทอลเมือละลายนาํแลว้จะดูดความร้อน ทาํให้รู้สึกเยน็เมือสัมผสั ทางผูผ้ลิต จึงมกัจะนาํอีริทรีทอลไปผสมในสินคา้ประเภทเครืองดืมดบักระหาย หรือผสมกบัสารแต่งกลิน แต่งรส เช่นมินต ์ซึงตอ้งการให้สินคา้ให้รสสัมผสัเยน็สดชืน นอกจากนียงัมีการใชอี้ริทรีทอล (Erythritol) ผสมกับสารสกัดหญ้าหวาน (Stevia) ผสมลงในอาหารเพือให้ได้รสชาติทีใกล้เคียงกับนําตาลทราย อี ริทรีทอลมีความสามารถในการละลายในนาํตาํกวา่นาํตาลทราย ดงันนั ในอาหารบางชนิด อาจจาํเป็นตอ้งผสมอีริทรีทอลกบัตวัพาอนืๆ เพอืช่วยใหล้ะลายไดม้ากยงิขึน (นิรนาม, ม.ป.ป.)  ซูคราโลส (sucralose) ให้ความหวาน 600 เท่าของนาํตาลซูโครส มีรสชาติคลา้ยคลึงกบันาํตาลไม่ก่อใหเ้กิดโรคฟันผุและไม่ทาํให้เกิดรสขมหรือเฝือนติดปลายลิน องคก์ารอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา(FDA) ไดอ้นุญาตให้ใชซู้คราโลสเป็นสารให้ความหวาน (Shankar et al., 2013) เพือใชท้ดแทนนาํตาลในผลิตภณัฑอ์าหารหลายชนิด เช่น อาหารกระป๋อง ไอศกรีม ขนมขบเคียว หมากฝรัง ลูกกวาด เครืองดืมต่างๆ และนาํตาลสาํหรับโรยหน้าขนม เป็นตน้ ปริมาณทีองคก์ารอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้บริโภคไดอ้ย่างปลอดภยัโดยไม่เกิดอนัตรายใดๆ (ADI)  คือ ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/นาํหนกัตวั 1 กิโลกรัม/วนั (วรรณคล, 2551)  อีริทรีทอล-ซูคราโลส (erythritol-sucralose) เป็นสารรวมระหวา่งนาํตาลแอลกอฮอล์ (sugar alcohol) อีริทรีทอลและสารให้ความความหวานยิงยวด (intense sweetener) ซูคราโลส มีความหวานมากกว่าซูโครส 8 เท่าและให้พลงังานนอ้ยกวา่ 0.18 กิโลแคลอรีต่อกรัม จึงเป็นนาํตาลทีเลือกใชแ้ทนซูโครสในผลิตภณัฑข์องผูป่้วยโรคเบาหวาน ปัจจุบนันีมีขายตามทอ้งตลาด (ณฐัรัตน์, 2555)  วธีิดําเนินการวจิัย  ตอนที 1 ศึกษาสารให้ความหวานทดแทนนําตาลทีมีผลต่อนาํเสาวรสพร้อมดืม โดยนํานําเสาวรสแท้ทีจาํหน่ายทางการคา้ (จดัจาํหน่ายโดย บริษทัแมคโคร ลาํปาง) ทีเก็บรักษาแบบแช่เยอืกแขง็ บรรจุในถุงพลาสติก (ขนาด 1 กิโลกรัม) มาทาํการละลายนาํแขง็ (อุณหภูมิตูเ้ยน็) เรียบร้อยแลว้  ตรวจสอบคุณภาพทางดา้นกายภาพและเคมี ในดา้น ค่าสี (L* a*  b* ) ดว้ยเครืองวดัค่าสี ยีห้อ Hunter Lab รุ่น Color Quest XE (USA) ค่าความเป็นกรด-ด่าง ดว้ยเครืองวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (Sanmin รุ่น XE – 620 Pen Type pH Tester -USA) ปริมาณของแข็งทีละลายได้ในทังหมด (องศาบริกซ์) โดยใช ้Hand Refractometer (ATAGO รุ่น N-3E-USA) ปริมาณกรดทงัหมด และปริมาณวิตามินซี โดยวธีิการ Titration ตามวธีิ AOAC (2000)  จากนันผลิตนาํเสาวรสพร้อมดืม โดยทาํการผสมนาํเสาวรสแท้กบันาํสะอาด (ความเขม้ขน้ร้อยละ 15.38 (w/w)) เติมสารให้ความหวาน คือ อีริทรีทอลผสมซูคราโรสทีความเขม้ขน้ 3 ระดบั คือร้อยละ 1.5  2 และ 2.5  ของนาํเสาวรสทงัหมด โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) นาํมาผสมกบันาํเสาวรสให้เป็นเนือเดียวกนั และกาํหนดปริมาณกรดทงัหมด (ในรูปกรดซิตริก) ของนําเสาวรสในช่วงร้อยละ 0.3-0.6 (คณาจารย ์สถาบันวิจัยและฝึกอบรมเกษตรลาํปาง, 2545) ทาํการพาสเจอร์ไรซ์ ทีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จากนนับรรจุในขวดพลาสติก ขนาด 150 มิลลิลิตร ทีผ่านการลวกฆ่าเชือ ปิดฝา แลว้จึงทาํให้เยน็ทนัที จากนนันาํมาตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี พร้อมทงัประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ด้วยการทดสอบความชอบแบบ 9 Point 
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Hedonic Scaling Test (คะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมากทีสุด คะแนน 9 หมายถึง ชอบมากทีสุด) ดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และการยอมรับรวม โดยผูท้ดสอบชิมจาํนวน 30 คน แลว้จึงทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ (Analysis of variance) ด้านคุณภาพทางกายภาพและเคมี ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ข้อมูลทางประสาทสัมผสัวิเคราะห์ตามแผนการทดลองแบบสุ่มในบลอคสมบูรณ์ (RCBD) วิเคราะห์ค่าความแตกต่างสิงทดลองดว้ยวิธี Duncan’ s new multiple rang test เพือคดัเลือกสิงทดลองทีมีเหมาะสม และไดรั้บการยอมรับจากผูท้ดสอบชิมมากทีสุดไปศึกษาต่อไป  ตอนที 2 ศึกษาการใชส้ารให้ความคงตวัในปริมาณทีเหมาะสมต่อนาํเสาวรสพร้อมดืม โดยใชช้นิดของสารให้ความคงตวัในปริมาณทีเหมาะสมสําหรับผลิตภณัฑ์นาํเสาวรสพร้อมดืม ได้แก่ ผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนน วางแผนการทดลองแบบ 3x2 Factorial in CRD วิเคราะห์ความแตกต่างของสิงทดลองโดยวิธี  DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) โดยกาํหนดระดบัของปัจจยัในการศึกษา คือ ปัจจยัที 1 ชนิดของสารให้ความคงตวั (A)   ไดแ้ก่ ผงบุก (a1), คาร์ราจีแนน (a2) และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนน (a3) ปัจจยัที 2 ปริมาณการใชส้ารให้ความคงตวั (B) ไดแ้ก่ ร้อยละ 0.1 (b1) และร้อยละ 0.2 (b2)  คดัเลือกสิงทดลองทีดีทีสุดมาเปรียบเทียบกบัตวัอย่างควบคุม (ไม่ใช้สารให้ความคงตวั) วิเคราะห์ความแตกต่างของสิงทดลองโดยวิธี DMRT (Duncan’s NEW Multiple Range Test) จากนันนาํมาตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมี พร้อมทงัประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั ดังวธีิการเช่นเดียวกนัในตอนที 1   ทาํการวิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูลทางสถิติ (Analysis of variance) ในดา้นคุณภาพทางกายภาพและเคมี ตามแผนการทดลอง ส่วนขอ้มูลทางประสาทสัมผสัวิเคราะห์ตามการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) วิเคราะห์ค่าความแตกต่างสิงทดลองดว้ยวิธี Duncan’ s new multiple rang test เพือคดัเลือกสิงทดลองทีมีคุณภาพทีดีและไดรั้บการยอมรับจากผูท้ดสอบชิมมากทีสุดไป  ตอนท ี3  การศึกษาการยอมรับของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑน์าํเสาวรสพร้อมดืมทีสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางการตลาด โดยทาํการทดสอบแบบ Central Location Test (CLT) ใชผู้บ้ริโภคในเขตพืนทีอาํเภอเมืองลาํปาง จาํนวน 200 คน โดยนําเสนอตวัอย่างนาํเสาวรสพร้อมดืม กบัแบบสอบถามร่วมกบัแบบประเมินความชอบต่อคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัดว้ยวิธี Hedonic Scaling 9 Point ดา้นคุณลกัษณะ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบรวมของผลิตภณัฑน์าํเสาวรสพร้อมดืม  ผลและวจิารณ์ผล  ตอนท ี1 ผลการศึกษาการใชส้ารให้ความหวานทดแทนนาํตาลในนาํเสาวรสพร้อมดืม  คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของนาํเสาวรสแทก่้อนการผลิต มีค่าความสวา่ง (L*) เท่ากบั 59.64 ความเขม้ของสีแดง-เขียว (a*) เท่ากบั 17.35 และความเขม้ของสีเหลือง- นาํเงิน (b*) เท่ากบั 76.38 ดา้นปริมาณของแขง็ทีละลายไดท้งัหมด (TSS) เท่ากบั .90 องศาบริกซ์ ดา้นปริมาณกรดซิตริกทงัหมด (TA) เท่ากบัร้อยละ 2.80 ดา้นความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากบั 2.39 และดา้นปริมาณวติามินซีทงัหมด เท่ากบั 0.004 มิลลิกรัมต่อ 10 มิลลิลิตรตวัอยา่ง  
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 สาํหรับคุณภาพของผลิตภณัฑน์าํเสาวรสพร้อมดืม ทีใชส้ารใหค้วามหวานคือ อีริทรีทอล-ซูคราโลสทีความเขม้ขน้ 3 ระดบั คือร้อยละ 1.5  2 และ 2.5 ของนาํเสาวรสทงัหมด โดยกาํหนดใหป้ริมาณกรดทงัหมดในรูปกรดซิตริกอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.3-0.6 (คณาจารย ์สถาบนัวจิยัและฝึกอบรมเกษตรลาํปาง, 2545 ) แสดงในตารางที 1 และ 2  ดา้นค่าสี พบวา่ ระดบัอีริทรีทอล-ซูคราโลสทีร้อยละ 1.5, 2 และ 2.5 มีค่าความสวา่ง (L*) เท่ากบั 83.26 81.74 และ 83.17 ตามลาํดบั ซึงจะเห็นไดว้า่ ทีระดบัร้อยละ 1.5 มีค่าความสว่าง (L*) มาก เนืองจาก มีผลึกของอีริทรีทอล-ซูคราโลสเกิดขึนมากพอจึงทาํให้มีค่าความสว่าง (L*) มาก (ณัฐรัตน์, 2555) ด้านค่าความเขม้ของสีแดง-เขียว (a*) อยู่ในช่วง 3.44 - 3.82  ส่วนค่าความเขม้ของสีเหลือง-นาํเงิน (b*) มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p≤0.05) อยู่ในช่วง 28.24 -30.30  ทงันีการใชส้ารให้ความหวานทีระดบัร้อยละ 2 มีค่ามากทีสุด เมือใชอี้ริทรีทอล-ซูคราโลสทีร้อยละ 1.5  2 และ 2.5 ปริมาณของแข็งทีละลายไดท้งัหมด (TSS) ปริมาณกรดซิตริกทงัหมด (TA) ค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณวติามินซีทงัหมด ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)   สาํหรับคะแนนความชอบทางประสาทสัมผสัจากผูท้ดสอบชิมจาํนวน 30 คน พบว่า คะแนนความชอบดา้นลกัษณะปรากฏสี รสชาติ เนือสัมผสัและการยอมรับรวม ของผลิตภณัฑ์นาํเสาวรสพร้อมดืมทีระดบัอีริทรีทอล-ซูคราโลสต่างกนัไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)  ส่วนดา้นกลินของผลิตภณัฑ์นาํเสาวรสพร้อมดืมทีมีระดบัอีริทรีทอล-ซูคราโลสร้อยละ 2 ไดค้ะแนนความชอบเฉลียเท่ากบั 7.27 คะแนน ซึงแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05)  เมือเปรียบเทียบกบัการใชส้ารให้ความหวานในปริมาณร้อยละ 1.5 และ 2.5 ตามลาํดบั  จากผลการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ จึงคดัเลือกนาํเสาวรสพร้อมดืมทีมีการใชส้ารให้ความหวานแทนนาํตาล ในระดบั ร้อยละ 2 ไปใชใ้นการศึกษาชนิดและระดบัของสารใหค้วามคงตวัต่อไป  ตอนท ี 2  ผลการศึกษาการใชส้ารใหค้วามคงตวัในปริมาณทีเหมาะสมต่อนาํเสาวรสพร้อมดืม  ผลของการใชส้ารใหค้วามคงตวั 3 ชนิด (ผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนน) ในปริมาณการใช ้2 ระดบั (ร้อยละ 0.1 ร้อยละ 0.2)  แสดงในตารางที 3  พบวา่ ชนิดของสารใหค้วามคงตวัมีผลต่อค่าความสวา่ง (L*) ค่าความเขม้ของสีแดง-เขียว (a*) ค่าความเขม้ของสีเหลือง-นาํเงิน (b*) ค่าความขน้หนืด ปริมาณของแข็งทีละลายได้ทงัหมด ปริมาณกรดทงัหมด(เทียบกบักรดซิตริก) และค่าความเป็นกรด-ด่าง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) แต่ปริมาณวติามินซีทงัหมด ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)  สาํหรับปริมาณการใชส้ารใหค้วามคงตวั พบวา่ ดา้นค่าความสว่าง (L*) ค่าความเขม้ของสีแดง-เขียว (a*) ค่าความเขม้ของสีเหลือง-นาํเงิน (b*) ความขน้หนืด ปริมาณของแข็งทีละลายไดท้งัหมด ปริมาณกรดทงัหมด(เทียบกบักรดซิตริก) และค่าความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณวติามินซีทงัหมด ไม่มีความแตกต่างกนัอยท่างสถิติ (p>0.05) ส่วนปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหวา่งชนิดของสารใหค้วามคงตวัและปริมาณการใชส้ารให้ความคงตวั พบว่าชนิดและปริมาณของสารให้ความคงตวัทีใชแ้ตกต่างกนั ทาํให้ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเขม้ของสีแดง-เขียว (a*) ค่าความเขม้ของสีเหลือง-นาํเงิน (b*) ความขน้หนืด ปริมาณของแข็งทีละลายไดท้งัหมด ปริมาณกรดทงัหมด (เทียบกบักรดซิตริก) และค่าความเป็นกรด-ด่าง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) แต่ปริมาณวติามินซีทงัหมดไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.0
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ตารางท ี1   คุณภาพทางกายภาพและเคมีของนาํเสาวรสพร้อมดืม ระดบัของสารใหค้วามหวาน (ร้อยละ) 
                                                     ลกัษณะทางกายภาพและทางเคมี 

คา่สี ปริมาณของแขง็ทีละลายไดท้งัหมด ( ̊Brix)ns 
ปริมาณกรดทงัหมด (%)ns ความเป็นกรด-ด่าง (pH)ns 

ปริมาณวติามินซีทงัหมด(มิลลิกรัม/10มิลลิลิตรตวัอยา่ง)ns L* a* b* 1.5 83.26±0.78a 3.44±0.11b 28.24±0.57b 4.70±0.00 0.52±0.02 2.72±0.01 0.003±0.000 2 81.74±0.71b 3.82±0.05a 30.30±0.18a 5.50±0.00 0.53±0.01 2.72±0.00 0.004±0.001 2.5 83.17±0.29a 3.50±0.02b 28.87±0.30b 5.90±0.00 0.51±0.01 2.72±0.01 0.003±0.001 หมายเหตุ: อกัษรทีแตกต่างกนัในแต่ละคอลมันแ์สดงวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 (p≤0.05)        ns หมายถึง ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)  ตารางท ี 2  คุณภาพทางประสาทสมัผสัของนาํเสาวรสพร้อมดืมทีใชส้ารใหค้วามหวานในปริมาณทีแตกต่างกนั สิงทดลอง ชนิดของสารให้ความหวาน xปริมาณการใชส้ารใหค้วามหวาน (ร้อยละ) 
 ลกัษณะปรากฎns  สี ns  กลิน*  รสหวานns  ลกัษณะเนือสมัผสัns 

 ความชอบรวมns 1 อีริทรีทอล-ซูคราโลส (1.5) 7.07±0.87 7.17±1.05 6.67±0.88b 7.10±1.00 6.70±1.18 7.17±1.02 2 อีริทรีทอล-ซูคราโลส (2.0) 7.00±0.91 6.93±0.98 6.27±0.79a 7.00±0.98 6.63±0.96 7.27±1.11 3 อีริทรีทอล-ซูคราโลส (2.5) 6.97±1.00 7.03±1.13 6.93±1.60ab 6.63±1.50 6.50±1.11 6.90±1.21 หมายเหตุ: อกัษรทีแตกต่างกนัในแต่ละคอลมันแ์สดงวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 (p≤0.05)        ns หมายถึง ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)    
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 ค่าความสวา่ง (L*) ของสีนาํเสาวรสพร้อมดืม พบวา่ ผงบุกร้อยละ 0.1 มีค่าความสวา่ง (L*) สูงทีสุด เท่ากบั 90.60 ซึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) กบัผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนทีระดบัอืนๆ เนืองจากสารให้ความคงตวั นอกจากจะใหค้วามคงตวัแก่ผลิตภณัฑแ์ลว้ยงัช่วยในเรืองของการกระจายตวัของเนือผสมในตวัของผลิตภณัฑอี์กดว้ย จึงทาํใหมี้ค่าความสวา่ง (L*) สูง ค่าความเขม้ของสีแดง-เขียว (a*) พบวา่ ผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าความเขม้ของสีแดง-เขียว (a*) สูงทีสุด เท่ากบั 1.75 ซึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) กบัผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนทีระดบัอืนๆค่าความเขม้ของสีเหลือง-นาํเงิน (b*) พบวา่ ผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.2 มีค่าความเขม้ของสีเหลือง-นาํเงิน (b*) สูงทีสุด เท่ากบั 23.10 ซึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) กบัผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนทีระดบัอืนๆ ค่าความขน้หนืด พบวา่ ผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าความขน้หนืดสูงทีสุด เท่ากบั 4.92 เซนติพอยส์ ซึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) กบัผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนทีระดบัอืนๆ ดา้นปริมาณของแขง็ทีละลายไดท้งัหมด และดา้นปริมาณกรดทงัหมด(เทียบกบักรดซิตริก) พบวา่  ผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าปริมาณของแข็งทีละลายได้ทงัหมดและปริมาณกรดซิตริกสูงทีสุด เท่ากับ 4.92 องศาบริกซ์ และร้อยละ 0.44 ตามลาํดับ ซึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) กบัผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนทีระดบัอืนๆ ดา้นความเป็นกรด-ด่าง พบวา่ คาร์ราจีแนนร้อยละ 0.1 และ 0.2 มีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงทีสุด เท่ากบั 2.91 ซึงไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) กบัผงบุกและผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนทีระดบัอืนๆ  จาการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑน์าํเสาวรสพร้อมดืมทงั 6 สูตร โดยการทดสอบความชอบแบบ  9 Point Hedonic Scaling  Test (ตารางที 4)   จากปัจจยัดา้นชนิดของสารให้ความคงตวัทีมีต่อผลิตภณัฑ์นาํเสาวรสพร้อมดืม ดา้นลกัษณะปรากฏ ดา้นความคงตวัและความชอบรวม พบวา่ การใชส้ารให้ความคงตวัทงั 3 ชนิด มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนดา้นสี กลิน รสหวาน รสเปรียว ลกัษณะเนือสัมผสั และความขน้หนืด ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)   ดา้นลกัษณะปรากฏ ดา้นความคงตวั และความชอบรวมพบวา่ นาํเสาวรสพร้อมดืมทีใชผ้งบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนมีคะแนนเฉลียมากทีสุด คือ 6.98 6.68 และ 6.98 คะแนนตามลาํดบั  ปัจจยัดา้นปริมาณการใชส้ารใหค้วามคงตวั พบวา่ ดา้นลกัษณะปรากฏ ดา้นสี ดา้นกลิน ดา้นรสหวาน ดา้นรสเปรียว ดา้นลกัษณะเนือสัมผสั ดา้นความขน้หนืด ดา้นความคงตวัและความชอบรวม ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)   ด้านปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างชนิดของสารให้ความคงตวัและปริมาณการใช้สารให้ความคงตวั พบว่า ลกัษณะปรากฏ ดา้นกลิน รสหวาน รสเปรียว ลกัษณะเนือสมัผสั ความขน้หนืด ความคงตวั และความชอบรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) แต่ดา้นสี ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) 
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 ดา้นลกัษณะปรากฏ กลิน รสหวาน ลกัษณะเนือสัมผสั ความขน้หนืด ความคงตวั และความชอบรวม พบวา่ ผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าคะแนนการยอมรับมากทีสุด ซึงมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) กบัผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนทีระดบัร้อยละอืนๆ   ดา้นรสเปรียว พบวา่ ผงบุกร้อยละ 0.1 กบัผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าคะแนนการยอมรับมากทีสุด ซึงไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05) กบัผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนนระดบัอืนๆ ตอนท ี 3  การยอมรับของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑน์าํเสาวรสพร้อมดืมทีพฒันาได ้ จากการสาํรวจการยอมรับผลิตภณัฑจ์ากผูบ้ริโภคทวัไป จาํนวน 200 คน มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดงันี ผูบ้ริโภคเป็นเพศชาย (ร้อยละ 23.5) เพศหญิง (ร้อยละ 76.5) มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มากทีสุด (ร้อยละ 56.0) รองลงมาคืออายุระหว่าง 10-20 ปี (ร้อยละ 40.5) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 92.0)  ส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา(ร้อยละ 96.0) มีรายได้เฉลียตาํกว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 82) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์นําผลไม้พร้อมดืม ผูบ้ริโภค นิยมดืมผลิตภณัฑ์นาํผลไมพ้ร้อมดืม (ร้อยละ 86.0) ในรูปแบบบรรจุภณัฑ์แบบกล่อง UHT (ร้อยละ 35.6 ) และนิยมดืมผลิตภณัฑ์นาํผลไมย้ีห้อ ทิปโก ้(ร้อยละ 29.6) มีความถีในการดืมผลิตภณัฑ์นาํผลไมพ้ร้อมดืม นานๆครัง (ร้อยละ 38.0) ผูบ้ริโภคเลือกซือตามร้านสะดวกซือมากทีสุด (ร้อยละ 35.9) โดยพิจารณาองคป์ระกอบในการเลือกซือผลิตภณัฑจ์ากดา้นรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ ราคา และส่วนประกอบ คิดเป็นร้อยละ 42.8, 34.9,  34.8 และ ร้อยละ 26.7 ตามลาํดบั   จากขอ้มูลผลการสาํรวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑน์าํเสาวรสพร้อมดืมทีใชส้ารให้ความหวานทดแทนนาํตาล พบวา่ ผูบ้ริโภครู้จกัสารให้ความหวานทดแทนนาํตาล ร้อยละ 63.5 ส่วนใหญ่คุน้เคยหรือรู้จกัสารให้ความหวานทดแทนนาํตาล ซูคราโลส (ร้อยละ 45.6) รองลงมาคือ แซ็กคาริน (ร้อยละ 17.7) และสตีวิโอไซด์(หญา้หวาน) (ร้อยละ 13.9)  ทงันีผูบ้ริโภคคิดวา่ผลิตภณัฑน์าํเสาวรสพร้อมดืมทีมีการใชส้ารให้ความหวานทดแทนนาํตาลน่าสนใจ ร้อยละ 75.0  สําหรับการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑ์นาํเสาวรสพร้อมดืมทีใชส้ารให้ความหวานทดแทนนาํตาล ผูบ้ริโภคมีปัจจยัพิจารณาดา้นรสชาติ (ร้อยละ 29.1) ราคา (ร้อยละ 18.8) สี (ร้อยละ 17.0) คุณค่าทางโภชนาการ (ร้อยละ 16.2) หากมีผลิตภณัฑ์นาํเสาวรสพร้อมดืมเติมสารให้ความหวานทดแทนนาํตาลทีจาํหน่ายในทอ้งตลาดในราคา 10 บาท ต่อ  มิลลิลิตร ผูบ้ริโภคส่วนใหญใ่ห้การยอมรับและซือผลิตภณัฑน์าํสาวรสพร้อมดืมทีใชส้ารให ้ความหวานทดแทนนาํตาล (ตารางที 5) 
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ตารางท ี 3  คุณภาพทางกายภาพและเคมีของนาํเสาวรสพร้อมดืมทีใชส้ารใหค้วามคงตวัต่างชนิดและระดบัทีแตกต่างกนั  ปัจจยั สี ความขน้หนืด (เซนติพอยส์) ปริมาณของแขง็ทีละลายไดท้งัหมด (องศาบริกซ์) 
ปริมาณกรดทงัหมด (ร้อยละ) 

ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณวติามินซีทงัหมด(มิลลิกรัม/10มิลลิลิตรตวัอยา่ง) L* a* b* ชนิดสารใหค้วามคงตวั (A) * * * * * * * ns ผงบุก (A1) 90.06±0.76a 1.54±0.16b 20.37±1.06b 7.00±2.20a 4.65±0.19b 0.41±0.01b 2.82±0.03b 0.001±0.00 คาร์ราจีแนน (A2) 87.70±0.66b 1.56±0.14b 20.62±0.24b 4.80±0.38c 4.63±0.08b 0.42±0.01b 2.91±0.01a 0.001±0.00 ผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนน (A3) 87.31±0.64b 1.68±0.10a 22.45±0.74a 5.50±0.59b 4.83±0.11a 0.43±0.01a 2.80±0.09c 0.001±0.00 สารใหค้วามคงตวั (B) ns ns ns ns ns ns ns ns 0.1 (B1) 88.43±1.69 1.61±0.17 20.57±1.06 4.93±0.40 4.66±0.21 0.42±0.02 2.81±0.08 0.001±0.00 0.2 (B2) 88.28±1.16 1.57±0.12 21.72±1.07 6.60±1.87 4.74±0.07 0.42±0.01 2.88±0.03 0.001±0.00 ชนิดของสารให้ความคงตวั x ปริมาณการใชส้ารใหค้วามคงตวั * * * * * * * ns 
A1B1 90.60±0.49a 1.40±0.07c 19.43±0.40e 5.00±0.35c 4.48±0.08e 0.40±0.01c 2.80±0.02d 0.001±0.00 A1B2 89.51±0.55b 1.67±0.08ab 21.30±0.12c 9.00±0.00a 4.82±0.06ab 0.42±0.01ab 2.85±0.00c 0.001±0.00 A2B1 87.16±0.43cd 1.69±0.06ab 20.47±0.24d 4.80±4.60c 4.58±0.08de 0.41±0.01bc 2.91±0.01a 0.001±0.00 A2B2 88.24±0.23c 1.44±0.02c 20.77±0.12d 4.80±0.00c 4.68±0.06cd 0.42±0.01b 2.91±0.00a 0.001±0.00 A3B1 87.51±0.43cd 1.75±0.04a 21.80±0.07b 5.00±0.35c 4.92±0.06a 0.44±0.01a 2.72±0.01e 0.001±0.00 A3B2 87.11±0.85d 1.61±0.08b 23.10±0.30a 6.00±0.00b 4.73±0.03bc 0.42±0.01b 2.89±0.01b 0.001±0.00 หมายเหต:ุ อกัษรทีแตกต่างกนัในแตล่ะคอลมันแ์สดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  (p≤0.05)     ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) 
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  ตารางท ี 4 คุณภาพดา้นประสาทสมัผสัของนาํเสาวรสพร้อมดืมทใีช ้สารใหค้วามคงตวัต่างชนิดและระดบัทีแตกตา่งกนั ปัจจยั  ลกัษณะปรากฎ 
 สี   กลิน  รสหวาน  รสเปรียว  ลกัษณะเนือสมัผสั 

 ความขน้หนืด  ความคงตวั  ความชอบรวม ชนิดของสารให้ความคงตวั (A) * ns ns ns ns ns ns * * ผงบุก (A1) 6.90±0.92ab 6.87±1.19 6.70±1.09 6.33±1.35 6.45±1.31 6.45±1.10 6.25±1.13 6.38±1.11ab 6.73±1.06ab คาร์ราจีแนน (A2) 6.70±1.20b 6.72±1.32 6.63±1.16 6.62±0.99 6.45±1.40 6.50±1.48 6.28±1.38 6.28±1.41b 6.62±0.99b ผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนน (A3) 6.98±1.03a 6.82±1.24 6.92±1.20 6.58±1.48 6.55±1.31 6.67±1.12 6.53±1.14 6.68±1.08a 6.98±1.08a ปริมาณการใชส้ารใหค้วามคงตวั (B) ns ns ns ns ns ns ns ns ns 0.1 (B1) 6.89±1.10 6.86±1.29 6.83±1.19 6.72±1.22 6.69±1.30 6.67±1.19 6.51±1.24 6.53±1.23 7.30±0.84 0.2 (B2) 6.83±1.02 6.74±1.20 6.67±1.11 6.30±1.33 6.28±1.33 6.41±1.28 6.20±1.18 6.37±1.19 6.67±1.21 ชนิดของสารให้ความคงตวั x ปริมาณการใชส้ารใหค้วามคงตวั * ns * * * * * * * 
A1B1 6.87±0.97ab 6.80±1.42 6.70±1.12b 6.53±1.20ab 6.80±1.10a 6.60±1.13ab 6.53±1.20ab 6.53±1.17ab 6.90±1.13ab A1B2 6.93±0.87ab 6.93±0.91 6.70±1.09b 6.13±1.48b 6.10±1.42b 6.30±1.06b 5.97±1.00c 6.23±1.04b 6.57±0.97b A2B1 6.63±1.33b 6.73±1.46 6.50±1.20b 6.70±1.02ab 6.43±1.52ab 6.37±1.45b 6.20±1.40bc 6.13±1.48b 6.63±1.03b A2B2 6.77±1.07b 6.70±1.18 6.77±1.14b 6.53±0.97ab 6.47±1.28ab 6.63±1.52ab 6.37±1.35abc 6.43±1.33b 6.60±0.97b A3B1 7.17±0.91a 7.03±0.96 7.30±1.15a 6.93±1.41a 6.83±1.26a 7.03±0.85a 6.80±1.06a 6.93±0.87a 7.30±0.84a A3B2 6.80±1.13ab 6.60±1.45 6.53±1.14b 6.23±1.48b 6.27±1.31ab 6.30±1.24b 6.27±1.17bc 6.43±1.22b 6.67±1.21b หมายเหตุ: อกัษรทแีตกตา่งกนัในแต่ละคอลมันแ์สดงวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ  (p≤0.05)       ns หมายถึง ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)
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 ตารางท ี5  ขอ้มูลเกียวกบัการยอมรับผลิตภณัฑน์าํเสาวรสพร้อมดืม ขอ้มูล จาํนวน(คน) ร้อยละ ผลิตภณัฑน์าํเสาวรสพร้อมดืมเติมสารใหค้วามหวานทดแทนนาํตาลทีนาํเสนอมีคุณภาพดีพอทีท่านจะยอมรับไดห้รือไม ่   
ยอมรับ 193 96.5 ไม่ยอมรับ 7 3.5 รวม 200 100 หากมีผลิตภณัฑน์าํเสาวรสพร้อมดืมเติมสารใหค้วามหวานทดแทนนาํตาลจาํหน่ายในตลาด (10 บาท ต่อ  มิลลิลิตร) ท่านจะ   
ซือ 165 82.5 ไม่ซือ 16 8 ไม่แน่ใจ 19 9.5 รวม 200 100   สําหรับการทดสอบความชอบของผูบ้ริโภคในคุณลกัษณะต่างๆ (ตารางที 6) พบว่า ผูบ้ริโภคให้คะแนนความชอบในดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ กลินรส ความขน้หนืด และความชอบรวม โดยมีคะแนนเฉลีย คือ 6.97 7.15 7.14 7.10 7.09 6.92 และ 7.17 คะแนน ตามลาํดบั  ตารางท ี6  คะแนนความชอบผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑน์าํเสาวรสพร้อมดืม คุณลกัษณะ คะแนนความชอบ ลกัษณะปรากฏ 6.97±2.11 สี 7.15±2.18 กลิน 7.14±2.49 รสชาติ 7.10±2.42 กลินรส 7.09±2.43 ความขน้หนืด 6.92±2.12 ความชอบรวม 7.17±2.36  สรุปผลการวจิัย  1. สารใหค้วามหวานทดแทนนาํตาลของอีริทรีทอล- ซูคราโลสทีระดบัร้อยละ 2 เหมาะสมทีสุด   2. ชนิดและปริมาณสารเพมิความคงตวัทีเหมาะสมต่อผลิตภณัฑน์าํเสาวรสพร้อมดืม คือ ผงบุกร่วมกบัคาร์ราจีแนน ร้อยละ 0.1  3.การยอมรับของผูบ้ริโภคจาํนวน 200 คน พบวา่ ผูบ้ริโภคร้อยละ 96.5 ยอมรับผลิตภณัฑน์าํเสาวรสพร้อมดืมทีพฒันาได ้โดยให้คะแนนความชอบรวม (เฉลีย) เท่ากบั  7.17 คะแนน และผูบ้ริโภคร้อยละ 82.5 มีความตอ้งการซือหากมีการผลิตเพอืจาํหน่าย  
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เอกสารอ้างองิ คณาจารย ์สถาบนัวิจัยและฝึกอบรมเกษตรลาํปาง.  2545.  การผลิตนาํผลไมพ้ร้อมดืม.  เอกสารประกอบการสาธิต  สถาบนัวจิยัและฝึกอบรมเกษตรลาํปาง. ลาํปาง. 23 น. ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย.์  2555.  การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมอาลวัและฝอยทอง โดยการใชส้ารให้ความ หวานทดแทนนาํตาล.  ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม.  171 น. ทนง ภคัรัชพนัธ์.  2540.  การใชค้วามร้อนในกระบวนการแปรรูป.  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  กรุงเทพฯ. ธงชยั เนมขนุทด.  2533.  แพสชนัฟรุ๊ต:  โครงการหนงัสือเกษตรชุมชน.  กรุงเทพฯ: เรืองแสงการพมิพ,์ ธญัชนก อุดมทรัพย ์ นันทวนั เทิดไทย และเทพกญัญา หาญศีลวตั.  2008.  ผลของความเขม้ขน้ของแซนแทนกมัและ                  คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อคุณภาพของนาํมงัคุดชนิดขุ่น.  ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. นิรนาม.  ม.ป.ป.  อีริทรีทอล.  แหล่งทีมา https://www.chemipan.com/home/index.php/635.html, 13 กรกฏาคม 2559 พิมพ์เพ็ญ  พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์.  2558.  ซูคราโลส.  แหล่งทีมาhttp://www.foodne tworksolution.  com/wiki/word/1548/sucralose, 30 พฤศจิกายน 2558 พิมพเ์พญ็  พรเฉลิมพงศ ์และนิธิยา รัตนาปนนท.์  2558.  คาร์ราจีแนน.  แหล่งทีมา  http://www. foodnetworksolution. com/ wiki/word/1274/carrageenan, 24 กรกฎาคม 2559 พิมพเ์พ็ญ  พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์.  2558.  อีริทริทอล.  แหล่งทีมา http://www.foodnetworksolution. com/wiki/word/2574/erythritol, 24 กรกฎาคม 2559 ลพ ภวภูตานนท์.  2545.  การปลูกกระทกรกฝรัง.  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  แหล่งทีมา www.eto.ku.ac.th/neweto/ebook/plant/tree_fruit/fruit4.pdf, 15 พฤศจิกายน 2558. วรรณคล เชือมงคล.  2551.  สารให้ความหวาน: การใชแ้ละความปลอดภยั.  ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 3(1) : 161-168 AOAC.  2000.  Official Methods of  Analysis. 19th .  The Association of Official Chemists. Washington D.C.  1,298 p. Rocha, I.F.O., Bolini, H.M.A.,  2015.  Different sweeteners in passion fruit juice: Ideal and equivalent sweetness.  LWT - Food Science and Technology 62: 861-867. Wibowo, S., V. Liesbeth, T. Jovana, S.S. Jihan, L. Lien, P. Agnese, G. Tara, H. Marc, and  L.V. Ann.  2015.  Colour and carotenoid changes of pasteurised orange juice during Storage.  Food Chemistry 171: 330–340. Wibowo, S.,  G. Tara, S.S. Jihan, T. Jovana, V. Liesbeth, H. Marc, and L.V. Ann.  2015.  Quality changes of pasteurised orange juice during storage: A kinetic study of specific parameters and their relation to colour instability.  Food Chemistry 187:  140–151. Santhirasegaram, V., R. Zuliana, G.S. Dominic, and S. Chandran.  2015.  Comparison of UV-C treatment and thermalpasteurization on quality of Chokanan mango(Mangifera indica L.) juice.  food and bioproducts processing  94: 313–321. 
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Tuyen, C. Kha, Minh H. Nguyen and Paul D. Roach. 2010. Effedts fo spray drying conditions on the physicochemical and antioxidant properties of the Gac (Momordica cochinensis) fruit aril powder. Food Engineering, 98: 385-392 Yoshida, M., Yamamoto, M. and Nikaido, T.  1992.  Quercetin arrest human leukemic cells in late G1 phase of the cell cycle. Cancer Res., 52: 6,679-6,681.                               
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การพฒันารูปแบบการเคลือบนําตาลกรอบเค็มด้วย Penalty Analysis Development of Sugar  Coating Style for  Krob–Kem (Thai Snack) Using Penalty Analysis  ธนพล ดาวเรือง1 ชานนท ์สาระสุข1* และนุชนาถ สิงห์โห1 Thanapon Dowrueng1 Chanon Sarasuk1* and Nuchanart Sing–ho1  บทคัดย่อ  กรอบเค็ม มีลกัษณะเป็นแผ่นแป้งทรงรีพิมพล์ายทอดกรอบเคลือบนาํตาลดว้ยการคลุก ทาํให้นาํตาลเคลือบขนมไม่สมาํเสมอ งานวิจยันี มีวตัถุประสงคเ์พือพฒันารูปแบบการเคลือบนาํตาลทีเหมาะสม โดยศึกษาการเคลือบนาํตาลดว้ยการจุ่ม 3 รูปแบบ (A, B แล C) ผลจากการประเมินความชอบและการยอมรับ พบว่า การเคลือบแบบ B มีคะแนนความชอบเฉลียในทุกลกัษณะทางประสาทสมัผสัสูงทีสุดอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ( ≤ 0.05) รวมถึงไดรั้บการยอมรับเกินร้อยละ 80 ในทุกรสชาติ อีกทงัเมือนาํผลการประเมินดา้นความชอบและความพอดีมาวิเคราะห์ Penalty Analysis ร่วมกนั                     พบวา่การเคลือบแบบ B ไม่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงลกัษณะทางประสาทสัมผสัดา้นใดเลย (Total Penalty<|0.50|) ดงันนั จึงสรุปไดว้า่ การเคลือบแบบ B มีความเหมาะสมมากทีสุด  คาํสําคญั: กรอบเค็ม, ขนมไทย, การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั, การวเิคราะห์ Penalty  ABSTRACT   Krob–kem is a sheet of dough with oval–shaped and deep line on surface. It’s made by deep fried then mix with melted palm sugar. The last process leaves inconsistency coated of palm sugar. This study aims to replace mixing by dipping process. So, 3–different dipping styles were study. When Liking test with 9–point Hedonic scale was performed. The results show that: Type B dipping has the highest liking score, which significant difference ( ≤
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  
1สาขาวิชาการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ ยานนาวา สาทร กรุงเทพ ฯ 10120 1Food Product Development Division, Faculty of Home Economics, RMUTK, Yannnawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ : นายชานนท ์สาระสุข, chanon.s@mail.rmutk.ac.th  
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บทนํา  กรอบเค็มเป็นขนมทีมีลกัษณะเป็นแผน่แป้งแบนรูปวงรี มีลายเป็นร่องเส้นตรงบนพืนผิว ในสมยัก่อนจะใช้กาบหอยแครงเป็นตวัพิมพล์ายให้เป็นรอยเส้นตามรูปของเปลือกหอย แต่ปัจจุบนัใชแ้ม่พิมพไ์มห้รือพลาสติกทีเซาะเป็นร่องไวแ้ลว้ จากนนันาํไปทอดแลว้คลุกดว้ยนาํตาลมะพร้าวทีเคียวจนเหนียวขน้ ปรุงรสดว้ยนาํปลาและสามเกลอ (รากผกัชี กระเทียม และพริกไทย) ขนัตอนนี ทาํให้นาํตาลมพร้าวเคลือบตวัขนมไม่สมาํเสมอ เนืองจากใชว้ิธีคลุกส่วนผสมรวมกนัในกระทะ ส่งผลให้รสชาติของขนมแต่ละชินไม่สมาํเสมอตามกนัไปดว้ย งานวิจยันี จึงมุ่งพฒันารูปแบบการเคลือบนาํตาลทีเหมาะสม ดว้ยการใชว้ิธีจุ่มแทนทีวิธีคลุก เพือให้นาํตาลทีเคลือบขนมมีความสมาํเสมอ             ทาํใหเ้กิดความคงทีของรสชาติ โดยทาํการศึกษาการเคลือบนาํตาล 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ แบบ A, แบบ B และแบบ C ซึงในแต่ละรูปแบบแบ่งออกเป็น 3 รสชาติ ไดแ้ก่ รสตม้ยาํ รสควักลิง และรสแกงกะหรี เพือให้ผลิตภณัฑก์รอบเค็มมีความหลากหลายทางรสชาติมากยิงขึน ซึงนํารสชาติตน้แบบมาจากอาหารของไทย ทีมีความโดดเด่นในเรืองของกลินเครืองเทศทีอยูใ่นส่วนผสมหลกัของพริกแกง การศึกษานี จะใชก้ารบูรณาการระหวา่งเทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั เช่น การประเมินความชอบ การประเมินความพอดี ร่วมกบัการวเิคราะห์ทางสถิติ รวมถึงการประเมินการยอมรับผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค เพอืพิจารณาหารูปแบบการเคลือบนาํตาลทีเหมาะสม  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัด้านความชอบ (Liking test) เป็นวิธีการใช้ตัวแทนผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเป็นผูท้ดสอบผลิตภณัฑ์ มีวตัถุประสงค์เพือประเมินความชอบของผูป้ระเมินทีมีต่อคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัต่าง ๆ (Sensory Characteristics) มกันิยมใชม้าตรวดัความชอบแบบ 9 ระดบั (9–Point Hedonic Scale) (เพญ็ขวญั, 2550) ซึงเป็นมาตรวดัความชอบทีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางพฒันาโดย David Peryam และคณะ (Peryam and Pilgrim, 1957) สามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) หรือ Least significant difference (LSD) เป็นตน้ (อนุวตัร, 2549)  การประเมินความพอดี (Just about right test, JAR) เป็นการใช้มาตรวดั (Scale) เพือวดัความตอ้งการของผู ้บริโภค (หรือผู ้ประเมินผลิตภัณฑ์) ทีมีต่อความเข้ม (Intensity) ของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสนัน ๆ วตัถุประสงค์เพือระบุ (Identify) และทราบทิศทางการปรับปรุงคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัดังกล่าว (Rothman, 2007) โดยให้ผูบ้ริโภค (หรือผูป้ระเมินผลิตภณัฑ์) ประเมินตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์จากนนัให้ค่าระดบัของความพอดี เช่น มากเกินไป พอดี และนอ้ยเกินไป หรืออาจเขียนแทนเป็นตวัเลขได ้เช่น 3 แทนมากเกินไป 2 แทนพอดี และ 1 แทนน้อยเกินไป เป็นตน้ (Lawless, et al., 1999) ทงันี สามารถใช้วิธีการแปรผลอย่างง่าย เช่น การรายงานความถี หรือสามารถนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ร่วมกบัค่าคะแนนความชอบ (Plaehn, 2009) เพือดูวา่คุณลกัษณะดา้นใดควรปรับปรุงและสามารถเพิมระดบัความชอบได ้(Paczkowski, 2009) โดยคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัใดมีค่าร้อยละความถีในดา้น “พอดี” มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 70 แลว้ อาจจะพิจารณาวา่ไม่ตอ้งปรับปรุงคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัในดา้นนนั ๆ ก็ได ้(Rothman, 2007) หรือถา้หากวา่ คุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัใด มีค่าร้อยละความถีดา้น “นอ้ยเกินไป” หรือ “มากเกินไป” นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ก็ไม่จาํเป็นตอ้งวเิคราะห์ Penalty Analysis ก็ไดเ้ช่นเดียวกนั เนืองจากมีอิทธิพลต่อความชอบนอ้ย (Meullenet, et al., 2007)  
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วธิีดําเนินการวิจัย รูปแบบและรสชาตขิองนาํตาลเคลือบ  กาํหนดรูปแบบการเคลือบนาํตาลของกรอบเค็ม 3 รูปแบบ ดว้ยการจุ่มแทนการคลุกในกระทะ ไดแ้ก่ แบบ A หรือการเคลือบนาํตาลทีประมาณร้อยละ 80 ของตวัขนมหรือเกือบเต็มชิน แบบ B หรือประมาณร้อยละ 50 ของตวัขนมหรือประมาณครึงหนึงของตวัขนม และแบบสุดทา้ย แบบ C หรือร้อยละ 20 ของตวัขนมหรือแค่ส่วนปลายของตวัขนม ดงัแสดงในภาพที 1 สําหรับนาํตาลทีใชเ้คลือบมี 3 รสชาติ ไดแ้ก่ รสควักลิง รสตม้ยาํ และรสแกงกะหรี รวมทงัสิน 9 สิงทดลอง 

(A) (B) (C) ภาพท ี1 ปริมาณนาํตาลเคลือบแบบ A, B และ C ตามลาํดบั (จากซา้ยไปขวา)  การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสั (Sensory Evaluation) ขนัตอนการประเมนิ ใชผู้ป้ระเมินทีไม่ไดผ้า่นการฝึกฝนจาํนวน 50 คน ภายในพนืทีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทีรู้จกัและเคยรับประทานขนมกรอบเค็มมาก่อนอยา่งนอ้ยในรอบ 1 เดือน ทงัเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 15–60 ปี (แบ่งช่วงอายุเป็น 5 ช่วง ๆ ละ เท่า ๆ กัน) นาํเสนอตวัอย่างในถว้ยพลาสติกสีขาวไร้กลินขนาด 3 ออนซ์ มีฝาปิดเป็นพลาสติกใสและรหัสเลขสุ่ม 3 หลกักาํกบัขา้งถว้ย เพือให้ตวัอยา่งมีโอกาสถูกนาํเสนอในทุกลาํดบั ลาํดบัละเท่า ๆ  กนั การประเมินจะเป็นไปในลกัษณะการทดสอบบอด (Blind test) โดยผูป้ระเมินจะไดรั้บแจง้แต่เพียงว่าเป็นตวัอย่างกรอบเค็ม โดยไม่ทราบว่าตวัอย่างใดเป็นการเคลือบแบบใด เพือป้องกนัการอคติต่อสิงทดลอง (Bias) ทงันี ผูป้ระเมินจะดืมนาํเปล่าเพือลา้งกลินรสและรสชาติตกคา้งภายในปากก่อนทีจะประเมินตวัอย่างถดัไป โดยจะประเมินการยอมรับควบคู่กนัไปดว้ย  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบ (Liking test) ใช้แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัแบบมาตรวดั 9 ระดบั (9–point hedonic scale) (Peryam and Pilgrim, 1957) กาํหนดใหร้ะดบัคะแนนความชอบ 1 คือ ไม่ชอบมากทีสุด, 2 คือ ไม่ชอบมาก, 3 คือ ไม่ชอบปานกลาง, 4 คือ ไม่ชอบเล็กน้อย, 5 คือ บอกไม่ไดว้่าชอบหรือไม่ชอบ, 6 คือ ชอบเล็กน้อย, 7 คือ ชอบปานกลาง, 8 คือชอบมาก และ 9 คือ ชอบมากทีสุด โดยทาํการประเมินความชอบของกรอบเค็มทงั 3 รสชาติใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ปริมาณนาํตาลเคลือบ (2) กลินรส (3) ความเผด็ (4) ความเหนียวนาํตาล และ (5) ความชอบโดยรวม นาํผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นความชอบมาวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) จากนันเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของค่าคะแนนความชอบในแต่ละคุณลักษณะทางประสาทสัมผสัด้วยวิธี Duncan's New Multiple's Range Test (DMRT) ทีระดับความเชือมนัร้อยละ 95 โดยใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคอยา่งสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) โดยกาํหนดใหผู้ป้ระเมินเป็น Block สาํหรับการคาํนวณ  
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 การประเมนิด้านความพอด ี(Just about r ight test, JAR) ประเมินความพอดีของคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัของผลิตภณัฑด์ว้ยมาตรความพอดี 3 ระดบั (3–JAR Scales) ไดแ้ก่ 3 คือ มากเกินไป, 2 คือ พอดี และ 1 คือ นอ้ยเกินไป โดยให้ผูป้ระเมิน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นความชอบในขอ้ 2.2 ก่อนแลว้จึงประเมินความพอดีควบคู่ไปในคราวเดียวกัน ยกเวน้ไม่ประเมินดา้นความชอบโดยรวมเนืองจากเป็นคุณลกัษณะทีไม่สามารถปรับปรุงได้ รายงานผลดว้ยกราฟแท่งความถี  การประเมนิด้านการยอมรับผลติภัณฑ์ (Acceptance test)  ประเมินการยอมรับผลิตภณัฑ ์โดยให้ผูป้ระเมิน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นความชอบและความพอดีในขอ้ 2.2 และ 2.3 ก่อนแลว้จึงประเมินการยอมรับเป็นขนัตอนสุดทา้ย โดยเลือกระหว่าง “ยอมรับ” และ “ไม่ยอมรับ” ผลิตภณัฑ ์รายงานผลดว้ยกราฟแท่งความถี การกําหนดทิศทางในการปรับปรุงผลติภัณฑ์ด้วยเทคนิค Penalty Analysis   นําผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัด้านความชอบจากขอ้ 2.2 และด้านความพอดีจากข้อ 2.3 มาร่วมกนัวิเคราะห์ Penalty Analysis โดยคาํนวณค่า Mean drop และค่า Total Penalty เพือสร้างทิศทางการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ต่อไป โดยมีรายละเอียดการคาํนวณ ดงัสมการที (1) และ (2) (Rothman, 2007) ทงันี หากคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัใด มีร้อยละของคาํตอบดา้น “พอดี” เกินร้อยละ 70 แลว้ ให้ถือวา่คุณลกัษณะทางประสาทสมัผสันนัไม่จะเป็นตอ้งปรับปรุงอีก หรือคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัใด มีค่าร้อยละความถีด้าน “น้อยเกินไป” หรือ “มากเกินไป” นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ก็จะไม่ทาํการวเิคราะห์ Mean drop และค่า Total Penalty เนืองจากมีอิทธิพลต่อความชอบนอ้ย (Meullenet, et al., 2007) Mean Drop = ค่าเฉลียความชอบโดยรวมของระดบัทีไม่พอดี–ค่าเฉลียความชอบโดยรวมของระดบัพอดี —— (1) Total Penalty = Mean Drop × ร้อยละของคาํตอบของระดบัทีไม่พอดี —— (2)  ผลและวจิารณ์ผล ผลการประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสัด้านความชอบ (Liking test)  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นความชอบของผลิตภณัฑก์รอบเคม็ทงั 3 รสชาติ ใชผู้ป้ระเมินทีไม่ได้ผา่นการฝึกฝนทงัสิน 50 คน โดยเป็นผูช้าย 32 คน และผูห้ญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และ 36 ตามลาํดบั โดยคะแนนความชอบเฉลียของแต่ละคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัของกรอบเคม็รสชาติต่าง ๆ แสดงในตารางที 1  เมือพิจารณาจากตารางที 1 พบว่า นาํตาลเคลือบรูปแบบ B มีค่าเฉลียความชอบสูงทีสุดในทุกคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัและในทุกรสชาติอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 ( ≤ 0.05) ยกเวน้ความชอบโดยรวมของนาํตาลเคลือบรูปแบบ B (ในรสชาติแกงกะหรี) เพียงดา้นเดียวเท่านนัทีมีค่าเฉลียดา้นความชอบโดยรวมน้อยกว่านําตาลเคลือบแบบ A อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ฯ ในขณะที นาํตาลเคลือบรูปแบบ C มีค่าเฉลียความชอบในทุกคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสั และในทุกรสชาตินอ้ยทีสุดเมือเปรียบเทียบกบันาํตาลเคลือบรูปแบบ A และ B อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 ( ≤ 0.05) ทงันี นาํตาลเคลือบรูปแบบ A มีความใกลเ้คียงกบันาํตาลเคลือบรูปแบบ B มากทีสุด เนืองจากมีคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 ( ≥ 0.05) ในเกือบทุกคุณลกัษณะ โดยมีเพียงคะแนนเฉลีย  
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ดา้นความชอบโดยรวมของ เฉพาะในรสชาติแกงกะหรีเท่านนั ทีนาํตาลเคลือบแบบ A มีค่าเฉลียสูงกวา่ นาํตาลเคลือบรูปแบบ B อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ฯ ( ≤ 0.05) ทงันี จึงควรพิจารณาเลือกรูปแบบการนาํตาลเคลือบแบบ B เนืองจากช่วยลดตน้ทุนในการทาํผลิตภณัฑ ์เพราะใชป้ริมาณนาํตาลนอ้ยกวา่ ตารางท ี1 คะแนนความชอบเฉลียของคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัของกรอบเคม็รสชาติต่าง ๆ รูปแบบและรสชาติของนาํตาลเคลือบคุณลกัษณะ ทางประสาทสมัผสั 
รสควักลิง รสแกงกะหรี รสตม้ยาํ แบบ A แบบ B แบบ C แบบ A แบบ B แบบ C แบบ A แบบ B แบบ C x*̅ x*̅ x*̅ x*̅ x*̅ x*̅ x*̅ x*̅ x*̅ (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) ปริมาณนาํตาลของเคลือบ 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) กลินรสเครืองแกง 6.7a 7.0a 5.7b 7.9a 7.6a 4.5b 7.9a 7.6a 4.5b  (±1.29) (±1.34) (±1.93) (±0.75) (±0.80) (±1.05) (±0.75) (±0.80) (±1.05) ความเผด็ 6.3b 7.0a 5.6c 7.6b 8.0a 4.7c 7.4a 7.4a 4.8b  (±1.62) (±1.26) (±1.78) (±0.78) (±0.77) (±0.74) (±1.26) (±1.11) (±1.00) ความเหนียวนาํตาลเคลือบ 5.9b 6.8a 5.5b 7.7b 8.2a 4.6c 7.2b 8.2a 5.7c  (±1.98) (±1.56) (±2.06) (±0.63) (±0.74) (±0.81) (±0.62) (±1.31) (±1.93) ความชอบโดยรวม 6.6b 7.3a 5.7c 8.0a 7.6b 5.1c 8.2a 8.0a 4.7b  (±1.58) (±1.10) (±2.01) (±0.68) (±0.86) (±0.92) (±0.79) (±0.77) (±0.74) หมายเหต ุ สัญลกัษณ์ตวัยก a–c ทีแตกต่างกนัในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 (p≤0.05) เมือพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะรูปแบบการเคลือบในรสชาติเดียวกนัเท่านนั ผลการประเมนิด้านความพอด ี(Just about r ight test, JAR)  เมือพิจารณาผลจากการประเมินด้านความพอดีของผลิตภณัฑ์กรอบเค็มทงั 3 รสชาติ ในภาพที 2 ถึงภาพที 4 พบว่า การเคลือบนาํตาลรูปแบบ C ในทงั 3 ชาติจะมีร้อยละของคาํตอบด้านพอดี (JAR) ของทุกคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัอยูใ่นช่วงร้อยละ 26–64 ในขณะทีการเคลือบนาํตาลแบบ A และ B ทีจะมีร้อยละของคาํตอบดา้นพอดีอยูใ่นช่วงร้อยละ 50–100 แสดงให้เห็นวา่ การเคลือบนาํตาบแบบ C หรือการเคลือบนาํตาลทีประมาณร้อยละ 20 ของพนืทีผิวขนม หรือเคลือบนาํตาลทีส่วนปลายสุดของขนมนนั เป็นปริมาณการเคลือบนาํตาลทีนอ้ยเกินไป เนืองจากเมือพิจารณาในภาพที 2 ถึงภาพที 4 จะเห็นไดว้า่ ในการเคลือบนาํตาลแบบ C จะมีร้อยละของคาํตอบดา้นนอ้ยเกินไปสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด (อยู่ในช่วงร้อยละ 32–74) โดยเฉพาะอย่างยิงในกรอบเค็มรสตม้ยาํทีการเคลือบแบบ C ไม่มีคุณลกัษณะดา้นใดเลยทีมีผูป้ระเมินวา่มากเกินไป ในขณะทีร้อยละของคาํตอบดา้นนอ้ยเกินไปของการเคลือบนาํตาลแบบ A และ B (อยูใ่นช่วงร้อยละ 0–14) จะเห็นไดว้า่การเคลือบนาํตาลแบบ C ทาํใหข้นมมีลกัษณะทางประสาทสัมผสัดอ้ยกวา่ ซึงสอดคลอ้งกบัผลจากการประเมินความชอบทีการเคลือบนาํตาลรูปแบบ C ไม่วา่จะเป็นรสชาติ จะมีคะแนนความชอบเฉลียนอ้ยทีสุดเกือบทุกคุณในลกัษณะ (ตารางที 1)  
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 ภาพท ี2 กราฟร้อยละความพอดีของกรอบเคม็รสตม้ยาํทีนาํตาลเคลือบรูปแบบต่าง ๆ  หมายเหต ุ นาํตาลเคลือบรูปแบบ C ไม่มีคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัดา้นใดเลยทีมีผูป้ระเมินวา่มากเกินไป 
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ปริมาณนาํตาลกลินรสความเผด็ความเหนียว นอ้ยเกินไปพอดีมากเกินไป
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A 
B 
C 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference           705  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 

 

      ภาพท ี3 กราฟร้อยละความพอดีของกรอบเคม็รสควักลิงทีนาํตาลเคลือบร้อยละต่าง ๆ 
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 ภาพท ี4 กราฟร้อยละความพอดีของกรอบเคม็รสแกงกะหรีทีนาํตาลเคลือบร้อยละต่าง ๆ  ผลการประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสัด้านการยอมรับผลติภณัฑ์  ผลการประเมินการยอมรับผลิตภณัฑ ์พบวา่ นาํตาลเคลือบรูปแบบ B มีร้อยละของการยอมรับสูงทีสุดเมือเทียบนาํตาลเคลือบรูปแบบอืน โดยมีร้อยละการยอมรับสูงกว่าร้อยละ 80 ในทุก ๆ รสชาติ (อยู่ในช่วงร้อยละ 82–96) ในขณะทีนาํตาลเคลือบรูปแบบ C ทีมีร้อยละของการยอมรับนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ถึงสองรสชาติไดแ้ก่ รสควักลิง และรสแกงกะหรี คือ ร้อยละ 34 และ 46 ตามลาํดบั แสดงให้เห็นวา่การเคลือบนาํตาลรูปแบบ B มีความเหมาะสมมากกวา่รูปแบบอืน ๆ ในทุกรสชาติ และการเคลือบแบบ C มีความเหมาะสมนอ้ยทีสุด  
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       ภาพท ี5 กราฟร้อยละการยอมรับของผลิตภณัฑก์รอบเคม็ 3 รสชาติ  ผลการกําหนดทศิทางในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ด้วยเทคนิค Penalty Analysis  เมือนาํผลการประเมินคุณภาพดา้นประสาทสัมผสัดา้นความชอบในขอ้ 4.3 และความพอดีในขอ้ 4.4 มาวเิคราะห์ Penalty Analysis โดยทาํการคาํนวณหาค่า Mean Drop และค่า Total Penalty ผลทีไดด้งัตารางที 2 ถึง ตารางที 4 โดยตวัอกัษร A, B และ C ทีแสดงในตาราง หมายถึง การเคลือบนาํตาลรูปแบบ A, B และ C ส่วนสัญลกัษณ์ NE (Not evaluated) หมายถึง ไม่ทาํการคาํนวณค่า Mean drop และค่า Total penalty เนืองจากมีร้อยละของคาํตอบดา้นนนันอ้ยกว่าร้อยละ 20 และสัญลกัษณ์ JAR (just about right) หมายถึง คาํตอบดา้นพอดี ไม่จาํเป็นตอ้งคาํนวณเพือปรับปรุง ทงันี เมือพิจารณาผลจากการวิเคราะห์ Penalty พบว่า รูปแบบนาํตาลเคลือบแบบ B ในทุกรสชาติไม่จาํเป็นต้องปรับปรุงคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัดา้นใดเลย เนืองจากมีร้อยละของคาํตอบดา้นพอดีเกินกวา่ร้อยละ 70 ในทุกลกัษณะทางประสาทสัมผสั ในขณะทีนาํตาลเคลือบรูปแบบ C มีลกัษณะทางประสาทสัมผสัทีตอ้งปรับปรุงมากทีสุดกว่าแบบอืนถึง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลินรส ความเผ็ด ความเหนียว ในรสควักลิง (Total Penalty/Mean Drop เท่ากบั 0.89/2.11, 0.55/1.72 และ 1.13/2.57 ตามลาํดบั) และดา้นความเผด็ในรสแกงกะหรี (Total Penalty/Mean Drop เท่ากบั 1.84/2.71) ทงันี นาํตาลเคลือบรูปแบบ A แมว้า่จะมีลกัษณะทางประสาทสัมผสัในบางดา้นทีมีร้อยละของคาํตอบดา้นพอดีไม่ถึงร้อยละ 70 ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณนาํตาลและกลินรส (ร้อยละคาํตอบ เท่ากบั 50 และ 68) ของรสชาติตม้ยาํ ดา้นปริมาณนาํตาลเคลือบ ความเผด็ และความเหนียว (ร้อยละคาํตอบ เท่ากบั 66, 58 และ 52) ของรสชาติควักลิง และดา้นปริมาณนาํตาล กลินรส (ร้อยละคาํตอบ เท่ากบั 68, 50) ของรสชาติแกงกะหรี แต่เมือพิจารณาค่า Total Penalty แลว้ พบวา่ ลกัษณะทางประสาทสัมผสัต่าง ๆ ดงักล่าว มีค่า Total Penalty<|0.50| กล่าวคือ ดา้นปริมาณนาํตาลและกลินรส ของรสชาติตม้ยาํ (Total Penalty=0.06, 0.03) ดา้นปริมาณนาํตาลเคลือบ ความเผด็ และความเหนียว ของรสชาติควักลิง (Total Penalty=0.46, 0.78, และ1.29) และด้านปริมาณนาํตาล กลินรส ของรสชาติแกงกะหรี (Total Penalty=0.04, 0.24) ดงันัน จึงไม่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงลกัษณะทางประสาทสัมผสัดงักล่าวขา้งตน้เช่นเดียวกับนาํตาลเคลือบแบบ B เพราะฉะนนั เมือพิจารณาผลจากการวิเคราะห์ Penalty นีแลว้จะเห็นไดว้า่นาํตาลเคลือบรูปแบบ B มีความเหมาะสมมากทีสุด เพราะนอกจากจะไม่ตอ้งปรับปรุงคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัดา้นใดแลว้ ยงัใชป้ริมาณนาํตาลนอ้ยกวา่รูปแบบ A อีกดว้ย  
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ตารางท ี2 ผลการวเิคราะห์ Penalty ของผลิตภณัฑก์รอบเค็มรสตม้ยาํ ลกัษณะทาง ระดบัของ ร้อยละของคาํตอบ ความชอบเฉลีย Mean Drop Value Total Penalty ประสาทสัมผสั ความพอดี A B C A B C A B C A B C 
ปริมาณนาํตาล นอ้ยเกินไป 0 0 48 0.00 0.00 4.67 NE NE 0.03 NE NE 0.01 พอดี 50 88 52 7.60 8.20 4.69 JAR  มากเกินไป 50 12 0 7.72 8.33 0.00 0.12 NE NE 0.06 NE NEกลินรส นอ้ยเกินไป 12 4 50 7.50 8.00 4.60 NE NE 0.24 NE NE 0.12 พอดี 68 80 50 7.94 7.55 4.84 JAR  มากเกินไป 20 16 0 8.10 8.00 0.00 0.16 NE NE 0.03 NE NEความเผด็ นอ้ยเกินไป 0 0 48 0.00 0.00 4.71 NE NE 0.29 NE NE 0.14 พอดี 96 88 52 7.42 7.27 5.00 JAR  มากเกินไป 4 12 0 7.50 7.83 0.00 NE NE NE NE NE NEความเหนียว นอ้ยเกินไป 0 0 64 0.00 0.00 5.21 NE NE 0.06 NE NE 0.04นาํตาล พอดี 100 96 36 8.16 7.23 5.28 JAR  มากเกินไป 0 4 0 0.00 6.50 0.00 NE NE NE NE NE NE ตารางท ี3 ผลการวเิคราะห์ Penalty ของผลิตภณัฑก์รอบเค็มรสควักลิง ลกัษณะทาง ระดบัของ ร้อยละของคาํตอบ ความชอบเฉลีย Mean Drop Value Total Penalty ประสาทสัมผสั ความพอดี A B C A B C A B C A B C 
ปริมาณนาํตาล นอ้ยเกินไป 4 14 48 6.50 6.86 4.63 NE NE 0.68 NE NE 0.33 พอดี 66 78 50 7.18 6.77 6.96 JAR  มากเกินไป 30 8 2 5.47 5.25 5.00 1.52 NE NE 0.46 NE NEกลินรส นอ้ยเกินไป 10 14 42 6.20 6.29 4.73 NE NE 2.11 NE NE 0.89 พอดี 78 80 50 6.85 7.19 6.84 JAR  มากเกินไป 12 6 8 6.33 6.33 4.25 NE NE NE NE NE NEความเผด็ นอ้ยเกินไป 8 8 32 5.75 5.50 4.56 NE NE 1.72 NE NE 0.55 พอดี 58 90 64 7.00 7.20 6.28 JAR  มากเกินไป 34 2 4 5.18 4.00 4.00 2.28 NE NE 0.78 NE NEความเหนียว นอ้ยเกินไป 0 6 44 0.00 5.33 4.33 NE NE 2.57 NE NE 1.13 พอดี 52 80 42 7.15 7.25 6.90 JAR  มากเกินไป 48 14 14 4.46 5.57 5.43 2.70 NE NE 1.29 NE NE  



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference           709  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

ตารางท ี4 ผลการวเิคราะห์ Penalty ของผลิตภณัฑก์รอบเค็มรสแกงกะหรี ลกัษณะทาง ระดบัของ ร้อยละของคาํตอบ ความชอบเฉลีย Mean Drop Value Total Penalty ประสาทสัมผสั ความพอดี A B C A B C A B C A B C 
ปริมาณนาํตาล นอ้ยเกินไป 12 0 50 7.83 0.00 4.92 NE NE 0.21 NE NE 0.10 พอดี 68 80 50 7.30 7.52 4.71 JAR  มากเกินไป 20 20 0 7.50 7.60 0.00 0.20 NE NE 0.04 NE NEกลินรส นอ้ยเกินไป 0 0 48 0.00 0.00 0.00 NE NE 0.00 NE NE 0.00 พอดี 50 88 52 7.68 7.57 4.54 JAR  มากเกินไป 50 12 0 8.16 8.17 4.54 0.48 NE NE 0.24 NE NEความเผด็ นอ้ยเกินไป 0 2 68 0.00 8.00 4.71 NE NE 2.71 NE NE 1.84 พอดี 100 96 32 7.60 8.00 2.00 JAR  มากเกินไป 0 2 0 0.00 7.00 0.00 NE NE NE NE NE NEความเหนียว นอ้ยเกินไป 0 0 74 0.00 0.00 4.74 NE NE 0.05 NE NE 0.03 พอดี 88 84 26 7.57 8.21 4.69 JAR  มากเกินไป 12 16 0 7.83 8.50 0.00 NE NE NE NE NE NE สรุปผลการวจิัย  จากการศึกษารูปแบบนาํตาลเคลือบของกรอบเค็มรสตม้ยาํ รสควักลิง และรสแกงกะหรี ดว้ยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นความชอบ ความพอดี และการยอมรับของผลิตภณัฑ ์ควบคู่กบัการวิเคราะห์ Penalty analysis พบวา่ นาํตาลเคลือบรูปแบบ B หรือเคลือบทีประมาณร้อยละ 50ของพืนทีผิวขนม มีความเหมาะสมมากทีสุดในทุกรสชาติ เนืองจากมีค่าคะแนนความชอบโดยรวม รวมถึงร้อยละของการยอมรับสูงทีสุด รวมถึงผลจากการวเิคราะห์ Penalty พบวา่ ไม่ตอ้งปรับปรุงคุณสมบตัิดา้นใดเลยเช่นเดียวกนั (Total Penalty<|0.50|)  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณ บุคลากรสาขาวิชาการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ               คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทีสนับสนุนและเอือเฝือสถานทีรวมถึงอุปกรณ์ในการดาํเนินงานวจิยั  เอกสารอ้างองิ เพ็ญขวญั ชมปรีดา.  2550.  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภค.ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. อนุวตัร แจง้ชดั.  2549.  วิธีการทางสถิติและการประยกุต์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์, น. 74–75.  ใน รุ่งนภาพงศ์สวสัดิมานิต (บรรณาธิการ).  การพฒันาผลิตภัณฑ์ในอตุสาหกรรมเกษตร.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,กรุงเทพ ฯ. 
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การพฒันาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ Product Development of Small Rice Cracker  Mixed with Cashew Nut  ปิยะนุช รสเครือ * มลิวรรณ์  กิจชยัเจริญ1 สุนิสา จนัคาํยา  และ วรัญญา พรมพงั  Piyanuch Roskhrua1* Maliwan Kitchaitharoen1 Sunisa  Jankhumya1  and Warunya  Prumpung1  บทคัดย่อ  งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสูตรทีเหมาะสมของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบวา่วขนาดเลก็ผสมเมด็มะม่วงหิมพานต์ ดว้ยกระบวนการผลิตแบบประยกุต์ ใชอ้ตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อเม็ดมะม่วงหิมพานต ์100:0, 95:5, 90:10 และ 85:15 ตามลาํดบั นาํสูตรทีไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคมากทีสุดมาศึกษาการพองตวัของขา้วเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทีอุณหภูมิ (200-240oC) และเวลา (90-240 วินาที) ด้วยแผนการทดลองแบบ central composite design (CCD) ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผสั พบว่า เมือเพิมปริมาณเม็ดมะม่วงหิมพานต์ คะแนนการยอมรับดา้นประสาทสัมผสัเพิมขึนโดยอตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 85:15 ไดรั้บการยอมรับดา้นประสาทสัมผสัด้าน สี กลิน รสชาติ ลกัษณะปรากฏ และความชอบโดยรวมมากทีสุด  และเมือเพมิปริมาณเม็ดมะม่วงหิมพานตใ์นผลิตภณัฑข์า้วเกรียบวา่วทาํให้การพองตวัลดลง เมือนาํสูตรทีใชอ้ตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 85:15 มาอบพองดว้ยเตาอบลมร้อน พบวา่ การใชอุ้ณหภูมิ 240oC ระยะเวลาอบ 90 วินาที ไดผ้ลิตภณัฑข์า้วเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานตมี์การพองตวัมากทีสุด และไดค้ะแนนความชอบโดยรวมมากทีสุด   คาํสําคญั : ขา้วเกรียบวา่ว,  แป้งขา้วเหนียว,  เม็ดมะม่วงหิมพานต,์  การพองตวั                
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ABSTRACT The objectives of this research were to investigate the effect of utilization of cashew nut as sticky rice flour replacement on the properties of small rice cracker and effects of baking temperature (200-240oC) and baking time (90-240 s) by using central composite design (CCD) experiment. The small rice crackers mixed with cashew nut were prepared by using cashew nut as sticky rice flour replacement in the different ratio.  The ratios of sticky rice flour to cashew nut were set as 1 00 :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                            สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน   ตาํบลฝายแกว้  อาํเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน  55000 1 Department of Agro-Industrial, Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna, Nan   Fai Kaeo Sub-district, Pupheang District, Nan Province 55000, Thailand * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : piyanuch_ros@hotmail.com 
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บทนํา ขา้วเกรียบว่าว เป็นชือเรียกผลิตภณัฑข์า้วพองชนิดหนึงของทางภาคกลาง ส่วนทางอีสาน เรียกว่า ขา้วโป่ง          ทางภาคเหนือ เรียกวา่ ขา้วควบหรือขา้วพอง ผลิตภณัฑช์นิดนีไดจ้ากการนาํขา้วเหนียวมานึงให้สุกโขลกหรือบดให้ละเอียด หรืออาจใช้แป้งขา้วเหนียวทีนึงสุกแลว้เติมส่วนประกอบอืน เช่น นาํออ้ย นาํตาลมะพร้าว นําตาลทราย            นาํสมุนไพร ผสมใหเ้ขา้กนั ทาํเป็นแผน่บาง ทาดว้ยนาํมนัหรือนาํมนัผสมไข่แดงทีตม้สุกแลว้แลว้เพอืไม่ใหติ้ดภาชนะ ทาํให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตยห์รือแหล่งพลงังานอืน ก่อนบริโภคตอ้งนาํไปให้ความร้อนให้มีลกัษณะพอง การผลิตขา้วเกรียบวา่วในสมยัก่อนและสมยัปัจจุบนัมีกรรมวิธีการผลิตทีไม่แตกต่างกนัเริมตงัแต่กระบวนการนึงขา้ว การตาํใหล้ะเอียด การขึนรูป การตากแดด และการปิง ซึงมกัจะพบปัญหาไม่สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑใ์ห้มีความสมาํเสมอได ้ในแต่ละขนัตอนทีกล่าวมา ในขนัตอนการตาํทีใชค้รกกระเดืองยงัมีความยุง่ยากเกียวกบัเครืองมือ แรงงาน การควบคุม ความสมาํเสมอของผลิตภณัฑ ์รวมถึงยงัขาดสุขลกัษณะทีดีในการผลิต การขึนรูปผลิตภณัฑ์ยงัขาดการควบคุมรูปร่างใหส้มาํเสมอ และผลิตภณัฑมี์ขนาดใหญ่ทาํใหก้ารบรรจุและการเก็บรักษาค่อนขา้งยาก  การลดความชืนขา้วเกรียบวา่วแผน่ดิบแต่เดิมมกัจะใชก้ารตากแดด ทาํให้ไม่สามารถควบคุม ระยะเวลา และคุณภาพของผลิตภณัฑ์ได ้ระดบัความชืนของขา้วเกรียบว่าวแผ่นดิบทีมีความเหมาะสมยงัเป็นอีกปัจจยัหนึงทีสาํคญัเพือจะนาํไปสู่การพองตวัและคุณลกัษณะทีดีของขา้วเกรียบวา่วพร้อมบริโภค ซึงการพองเป็นผลมาจากความร้อนและความดนั โดยความร้อนจะมีผลทาํใหเ้กิดการสุก และไอนาํภายในจะขยายตวัในช่องวา่งหรือรูภายในทาํใหเ้กิดการพอง ซึงในช่วงการพองตวันาํจะระเหยออกไปทาํให้ปริมาตรของการพองคงที (Hsieh  et al., 1991) ปัจจุบนัขา้วเกรียบวา่วทีจาํหน่ายอยูใ่นรูปแบบทีผา่นการปิงดว้ยเตาถ่านใหสุ้กพองไม่ค่อยพบการจาํหน่ายในรูปของแผน่ดิบเพราะการทาํใหสุ้กพองด้วยเตาถ่านค่อนขา้งยุ่งยาก หากมีทางเลือกเพือทาํให้ขา้วเกรียบว่าวสุกพองดว้ยวิธีทีง่ายขึน และสามารถใช้เครืองมือทีมีอยู่ในครัวเรือนก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึงทีจะจูงใจการบริโภคมากขึน และหากผลิตในระดับอุตสาหกรรมจะทาํให้สามารถควบคุมการผลิตไดดี้ขึนดว้ยอุปกรณ์และเครืองมือทีมีความทนัสมยั และยงัขาดการพฒันารสชาติใหม่ในขา้วเกรียบวา่ว  ดงันันงานวิจยันีจึงสนใจศึกษาสูตรทีเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต ์ดว้ยกระบวนการผลิตแบบประยกุต ์และศึกษาสภาวะการพองตวัของขา้วเกรียบวา่วขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานตด์ว้ยเตาอบไฟฟ้า เพอืใหไ้ดผ้ลิตภณัฑที์สามารถรับประทานง่าย อบใหพ้องไดง่้ายและมีคุณภาพสมาํเสมอ  วธิีดําเนินการวิจัย การศึกษาสูตรทเีหมาะสมผลติภณัฑ์ข้าวเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมมะม่วงหิมพานต์ ศึกษาอตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทีเหมาะสมต่อผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบว่าวขนาดเล็ก จาํนวน 4 สูตร ไดแ้ก่ 100:0, 95:5, 90:10 และ 85:15 ตามลาํดบั โดยส่วนผสมอืน ๆ ใส่ในปริมาณเท่ากนัทุกสูตร ดงันี นาํตาลทราย 14 กรัม, นาํออ้ยผง 14 กรัม, เกลือ 2 กรัม, ไข่แดงตม้สุก 1 ฟอง และ นาํสะอาด  300 กรัม ผสมส่วนผสมทงัหมดให้เขา้กนั ตงัทิงไว ้15 นาที ก่อนนาํไปนึงบนหมอ้นึงทีขึงดว้ยผา้ขาวบาง หยอดให้เป็นชินวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 3 เซนติเมตร ปิดฝาแลว้นึงนาน 1 นาที แลว้นําไปอบแห้งด้วยตูอ้บลมร้อนอุณหภูมิ  oC นาน  ชวัโมง ก่อนนาํไปปิงดว้ยเตาถ่านจนสุกพอง ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ วดัค่าสี (L*, a*, b*) ดว้ยเครืองวดัสี, วดัปริมาณนาํอิสระ (aw), วดัการพองตวั และทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผสั ด้วยแบบสอบถามวิธี 9-point hedonic scale จาํนวนผูท้ดสอบชิม 50 คน (เพญ็ขวญั, 2536)   
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2.  การศึกษาสภาวะการพองตวัทเีหมาะสมต่อผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเมด็มะม่วงหิมพานต์ โดยนาํสูตรทีไดรั้บการยอมรับจากผูท้ดสอบทางประสาทสมัผสัมากทีสุด มาศึกษาสภาวะการพองตวัโดยวางแผนการทดลองวธีิ central composite design (CCD) มีปัจจยัทีศึกษา คือ อุณหภูมิ 200-240 oC และเวลาอบพอง 90-240 วินาที ได้สิงทดลองจาํนวน 12 สิงทดลอง ดงัตารางที 1 โดยมีขนัตอนการเตรียมตวัอย่างเหมือนขอ้ 1 ก่อนนาํไปอบพองด้วยเตาอบลมร้อนไฟฟ้าตามแผนการทดลอง ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ ได้แก่ วดัค่าสี (L*, a*, b*) ด้วยเครืองวดัสี, วดัปริมาณนาํอิสระ (aw), วดัการพองตวั และทดสอบการยอมรับทางประสาทสมัผสั ดว้ยแบบสอบถามวิธี 9-point hedonic scale จาํนวนผูท้ดสอบชิม 50 คน (เพญ็ขวญั, 2536)  ตารางท ี1  แผนการทดลองแบบ central composite design ศึกษาอณุหภูมิและเวลาอบพองขา้วเกรียบวา่ว ขนาดเล็กผสมเมด็มะม่วงหิมพานต ์Treatment Temperature  (X1) Time  (X2) Temperature (oC) Time  (s) 1 -1 -1 200 90 2 1 -1 240 90 3 -1 1 200 240 4 1 1 240 240 5 0 0 220 165 6 0 0 220 165 7 -1.414 0 188 165 8 -1.414 0 188 165 9 0 -1.414 220 46 10 0 -1.414 220 46 11 0 0 220 165 12 0 0 220 165 3. การวิเคราะห์คุณภาพ 3.1 วดัค่าสี ดว้ยเครืองวดัสี Color Reader (CR-10, Minolta color mete, Japan) โดยวดัค่าความสวา่ง (L*), ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*)  3.2 วดัปริมาณความชืนโดยวธีิ AOAC (2005)   3.3 วดัปริมาณนาํอิสระ (water activity, aw) ดว้ยเครืองวดัปริมาณนาํอิสระ (รุ่น 4 TE, AQUALAB, USA)                                   3.4 วดัการพองตวั ใชว้ิธีวดัปริมาตรโดยการแทนทีดว้ยงา (seed displacement) ตามวิธีของ ประภสัสร(2555)            เทงาลงในถว้ยให้เต็มแลว้ปาดถว้ยให้เรียบ นาํไปวดัปริมาตรโดยใชก้ระบอกตวง ใส่แผ่นขา้วเกรียบว่าวลงในถว้ย ตามดว้ยเมล็ดงา ปาดปากถว้ยให้เรียบแยกเอาแผ่นขา้วเกรียบว่าวออก นาํงาไปวดัปริมาตรอีกครังหนึง ความแตกต่างของปริมาตรของงาคือ ปริมาตรของแผ่นขา้วเกรียบว่าว ในขณะเดียวกนัปริมาตรของแผ่น ขา้วเกรียบว่าวทีอบพองแลว้ก็หาไดโ้ดยวธีิการเดียวกนั การพองตวัของแผ่นขา้วเกรียบวา่วคาํนวณไดจ้ากสูตร  การพองตวัของแผ่นขา้วเกรียบวา่ว  = ปริมาตรของแผน่ขา้วเกรียบวา่วหลงัอบ          (1)                                     ปริมาตรของแผน่ขา้วเกรียบวา่วก่อน 
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3.5 ตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสั ใชรู้ปแบบการประเมินแบบ 9-point hedonic scale test ให้คะแนนการยอมรับ 9 ระดบั (คะแนน 9 หมายถึง ชอบมากทีสุดและ 1 หมายถึง ชอบนอ้ยทีสุด) โดยประเมินการยอมรับดา้นสี กลิน รสชาติ ความกรอบ ลกัษณะปรากฏ และความชอบโดยรวม ใชผู้ท้ดสอบจาํนวน 50 คน (เพญ็ขวญั, 2536) 4. การประเมนิผลทางสถิต ิโดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบ Analysis of variance (ANOVA) และความแตกต่างโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 โดยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS เวอร์ชนั 18   ผลและวจิารณ์ผล การศึกษาสูตรทเีหมาะสมผลติภณัฑ์ข้าวเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมมะม่วงหิมพานต์ การเปลียนแปลงค่าสีของขา้วเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต ์ดงัตารางที  ความสว่าง (L*)        ขา้วเกรียบว่าวผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทีอตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อมะม่วงหิมพานต ์85: 15 มีค่ามากทีสุด โดยไม่แตกต่างกบัอตัราส่วน : 10 (p> . ) รองลงมาคืออตัราส่วน 95: 5 และ 100: 0 ตามลาํดบั นอกจากนีค่าสีแดง (a*)             มีแนวโนม้ลดลงอยา่งเห็ดไดช้ดัเมืออตัราส่วนเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพิมขึน ในขณะทีค่าสีเหลือง (b*) ของขา้วเกรียบวา่วขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต ์ทีอตัราส่วน 100: 0, 90: 10 และ 85: 15 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)  การเปลียนแปลงค่าสีของผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบว่าวเกิดจากการปิงให้ความร้อนส่งผลให้เกิดสีนาํตาลของผลิตภณัฑ์จากปฏิกิริยาเมลลาร์ด (maillard reaction) เป็นปฏิกิริยาการเกิดสีนาํตาลทีไม่เกียวขอ้งกบัเอนไซม ์เกิดขึนระหวา่งหมู่คาร์บอนิลของนาํตาลรีดิวซ์ กบัหมู่เอมีนในโมเลกุลของโปรตีน หรือสารประกอบไนโตรเจนอืนๆ เกิดเป็นสารไกลโคซีส (N-substituted glycosylamine) อยา่งต่อเนืองโดยมีความร้อนเร่งปฏิกิริยา (นิธิยา, )    ตารางท ี2   ค่าสีของผลิตภณัฑข์า้วเกรียบวา่วขนาดเลก็ผสมมะม่วงหิมพานต ์

หมายเหตุ:   a, b, c…   หมายถึง  ตวัอกัษรภาษาองักฤษในคอลมันที์ตา่งกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05)     ns       หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)        

อตัราส่วน แป้งขา้วเหนียว : มะม่วงหิมพานต ์ ค่าสี L* a* b* 100: 0 45.03b±0.45 4.70a±0.05 23.83ab±1.01 95: 5 46.27b±0.43 2.00b±0.06 21.83b ±1.07 90: 10 49.83a±0.31 2.43b±0.21 24.63a ±0.91 85: 15 50.50a±0.58 1.27c±0.10 22.47ab±0.53 
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ตารางท ี   ปริมาณความชืน  ปริมาณนาํอิสระ และการพองตวัของขา้วเกรียบวา่วขนาดเล็กผสมมะม่วงหิมพานต ์อตัราส่วน แป้งขา้วเหนียว : มะม่วงหิมพานต ์
ปริมาณความชืน (%dry basic)  ปริมาณนาํอิสระ  (aw) การพองตวั   ก่อนปิง ns            หลงัปิงns  ก่อนปิงns         หลงัปิงns 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  ตวัอกัษรภาษาองักฤษในคอลมันที์ต่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05)                 ns      หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)  ตารางท ี    คะแนนทดสอบทางประสาทสมัผสัของขา้วเกรียบวา่วขนาดเลก็ผสมเมด็มะม่วงหิมพานต ์

หมายเหตุ:   a, b, c…    หมายถึง  ตวัอกัษรภาษาองักฤษในคอลมัน์ทีต่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05)        ns         หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) การเปลียนแปลงปริมาณความชืน ปริมาณนาํอิสระ (aw) และการพองตวัของขา้วเกรียบวา่วขนาดเล็กผสมเมด็มะม่วงหิมพานต ์ทีอตัราส่วนขา้วเหนียวต่อมะม่วงหิมพานต ์ทุกอตัราส่วนไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p> . ) พบวา่ ปริมาณความชืนก่อนปิง อยูใ่นช่วงร้อยละ 12.19 12.22 13.22 และ14.45 โดยนาํหนกัแห้ง ตามลาํดบั ปริมาณความชืนหลงัปิงอยูใ่นช่วงร้อยละ 4.47 5.69 5.24 และ 4.32 โดยนาํหนกัแห้ง ตามลาํดบั ดงัตารางที 3 การปิงดว้ยความร้อนมีผลทาํใหค้วามชืนของขา้วเกรียบวา่วลดลง ซึงความชืนทีลดลงมีผลต่อการพองตวัของขา้วเกรียบลดลง โดยความชืนทีมีในอาหารเมือสัมผสักบัความร้อนขณะปิงทาํให้นาํในอาหารเดือด เกิดไอนาํทีสามารถดันออกจากโครงสร้างอาหารส่งผลใหเ้กิดการพองตวัของชินอาหาร (วิไล, )  ดงันนัขา้วเกรียบวา่วขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต ์ใชอ้ตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อเมด็มะม่วงหิมพานต ์85:15 มีปริมาณความชืนสูงแต่กลบัพบวา่มีการพองตวัตาํเมือเทียบกบัสูตรควบคุม นนัอาจเป็นสาเหตุจากการเติมเม็ดมะม่วงหิมพานตที์เขา้ไปขดัขวางความดนัไอภายในอาหารเมือไดรั้บความร้อน ส่วนค่าปริมาณนาํอิสระ (aw) ก่อนปิงอยู่ในช่วง 0.66 0.62 0.63 และ 0.61 ตามลาํดบั และหลงัปิงอยูใ่นช่วง 0.49 0.53 0.46 และ 0.48 ตามลาํดบั โดยการพองตวัของอตัราส่วน :0 จะมีการพองตวัมากทีสุด รองลงมาอตัราส่วน 95:5, :  และ 85:15 ตามลาํดบั ซึงจะเห็นวา่การเพมิอตัราส่วนเมด็มะม่วงหิมพานตท์าํใหก้ารพองตวัลดลง 

อตัราส่วน แป้งขา้วเหนียว : มะม่วงหิมพานต ์
คะแนนทดสอบชิมทางประสาทสัมผสั (คะแนน) 

สี กลิน  รสชาติ  ความกรอบ  ลกัษณะปรากฏ ความชอบโดยรวม 100:0 5.20b±1.12        4.27c±1.18 4.90b±1.00 5.07b±1.02 5.50b±1.82 5.90b±1.20 95:5 4.67b±1.21 4.83b±1.12 5.07b±1.18 4.63b±1.40 4.53b±1.72 4.50b±1.00 90:10 4.80b±0.71 5.67bc±1.17 5.20b±1.37 4.97b±1.37 4.87a±1.13 6.13a±0.63 85:15 6.13a±1.01 6.30a±1.06 6.77a±0.90 6.73a±1.20 6.87a±1.17 7.13a±0.73 
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คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผสัของขา้วเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานตด์า้นสี กลิน รสชาติ ความกรอบ และลกัษณะปรากฏ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) ดงัตารางที 4 พบวา่ ทีอตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อมะม่วงหิมพานต ์ 85:15 ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับดา้นความชอบโดยรวมมากทีสุด  มีคะแนน .  คะแนน (ชอบ) รองลงมาคืออตัราส่วน 90: 10, :  และ :  ตามลาํดบั มีคะแนน . , .  และ .  คะแนน ตามลาํดบั ซึงจะเห็นวา่ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับสูตรทีมีการใส่เมด็มะม่วงหิมพานตม์ากทีสุด ถึงแมจ้ะมีการพองตวันอ้ยทีสุด  2.  การศึกษาสภาวะการพองตวัทเีหมาะสมต่อผลติภัณฑ์ข้าวเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเมด็มะม่วงหิมพานต์ ในสภาวะอุณหภูมิและระยะเวลาการอบพองทีแตกต่างกนัทาํให้ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบวา่วผสมเมด็มะม่วงหิมพานต์ )85: 15  (มีสีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ) p ≥0.05 ( ดงัตารางที 6  ขา้วเกรียบว่าวผสมเม็ดมะม่วงหิม พานต์ เมืออบพองทีอุณหภูมิ188oC เวลา 165 วินาที มีค่าความสว่าง )L* ( มากทีสุด และลดลงเมืออุณหภูมิแล ระยะเวลาอบพองสูงขึน นอกจากนีค่าสีแดง   )  a* (  ของขา้วเกรียบวา่วผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต ์มีแนวโนม้เพิมขึนอยา่งเห็นไดช้ดัเมือให้อุณหภูมิการอบพองสูงขึน ในขณะทีค่าสีเหลือง     )  b* (    ของขา้วเกรียบวา่วผสมเม็ดมะม่ว งหิมพานตมี์แนวโนม้เพิมขึนทีใชเ้วลาอบพองสนั ประมาณ 90-165 วนิาที  ตารางท ี   ลกัษณะกายภาพของขา้วเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมมะม่วงหิมพานตที์อตัราส่วนแป้งขา้วเหนียว : มะม่วงหิมพานต ์85:15 ทีอุณหภมิูและเวลาอบพองต่างๆ    สภาวะอบพอง  ลกัษณะของขา้วเกรียบวา่ว หลงัอบ 
 สภาวะอบพอง  ลกัษณะของขา้วเกรียบวา่ว หลงัอบ อุณหภมิู (oC) เวลาอบ (วนิาที)   อุณหภมิู (oC) เวลาอบ (วนิาที)  

1 200 90   
 

 

7 188 165  

 2 240 90  

 

8 188 165  

 3 200 240  

 

9 220 46  
 4 240 240  

 
10 220 46  
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 5 220 165  
 

11 220 165  
 6 220 165  

 
12 220 165  

        ตารางท ี     ค่าสีของขา้วเกรียบวา่วขนาดเล็กผสมมะม่วงหิมพานตที์อตัราส่วน แป้งขา้วเหนียว:มะมว่งหิมพานต ์ :  ทีอุณหภมิูและเวลาอบพองต่างๆ  สภาวะอบพอง   ค่าสี  อุณหภมิู (oC) เวลาอบ (วนิาที)  L* a* b* 
1 200 90  46.50ab± 1.08 1.93b±0.41 23.33ab±1.00 2 240 90  48.76a ± 1.04 1.70b±1.03 27.20a± 1.00 3 200 240  40.40bc ± 1.05 6.26a±1.08 15.73c± 0.12 4 240 240  35.63c ± 0.98 2.60b±0.69 17.63bc± 0.75 5 220 165  41.36bc ± 0.41 6.83a±0.35 23.90ab± 0.96 6 220 165  41.36bc ± 0.41 6.83a±0.35 23.90ab± 0.96 7 188 165  50.63a ± 1.01 2.00b±1.05 24.63ab± 1.02 8 188 165  50.63a ± 1.01 2.00b±1.05 24.63ab± 1.02 9 220 46  48.56a ± 1.13 2.23b±1.00 25.16ab± 1.16 10 220 46  48.56a ± 1.13 2.23b±1.00 25.16ab± 1.16 11 220 165  45.26ab ± 1.14 1.03b±1.37 23.63ab± 1.19 12 220 165  45.26ab ± 1.14 1.03b±1.37 23.63ab± 1.19 หมายเหตุ:   a, b, c…    หมายถึง  ตวัอกัษรภาษาองักฤษในคอลมัน์ทีต่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05)        ns         หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)         
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ตารางท ี    ปริมาณความชืน ปริมาณนาํอิสระและการพองตวัของขา้วเกรียบวา่วขนาดเลก็ผสมมะมว่งหิมพานต ์ :  ทีอุณหภมิูและเวลาอบพองต่างๆ  สภาวะอบพอง  ปริมาณความชืน (%dry basic) ปริมาณนาํอิสระ  (aw) การพองตวั  อุณหภมิู  (oC) เวลาอบ  (วนิาที)  
1 200 90  12.69ab±0.44 0.57a±0.03 0.97d±0.05 2 240 90  12.25ab±0.36 0.52ab±0.04 1.48a±0.06 3 200 240  13.02a±0.89 0.55ab±0.02 1.24c±0.07 4 240 240  12.55ab±0.62 0.51ab±0.04 1.27c±0.03 5 220 165  11.98b±0.57 0.55ab±0.04 1.44a±0.04 6 220 165  11.98b±0.57 0.55ab±0.04 1.44a±0.04 7 188 165  12.67b±0.55  0.50a±0.04 1.39ab±0.07 8 188 165  12.67b±0.55  0.50a±0.04 1.39ab±0.07 9 220 46  11.97b±0.15  0.52ab±0.04 1.21c±0.08 10 220 46  11.97b±0.15 0.52ab±0.04 1.21c±0.08 11 220 165  12.51ab±0.48 0.53ab±0.01 1.33bc±0.06 12 220 165  12.51ab±0.48 0.53ab±0.01 1.35bc±0.06 หมายเหตุ:   a, b, c…    หมายถึง  ตวัอกัษรภาษาองักฤษในคอลมัน์ทีต่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05)        ns          หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)
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การเปลียนแปลงปริมาณความชืน ปริมาณนาํอิสระ และการพองตวัของขา้วเกรียบว่าวผสมมะม่วงหิมพานตที์อุณหภูมิและระยะเวลาอบทีต่างกนั ดงัตารางที   ปริมาณความชืนก่อนอบพองและการพองตวัมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดยปริมาณความชืนก่อนอบพองอยูใ่นช่วงร้อยละ 11.97 – 13.02 โดยนาํหนกัแหง้ ปริมาณนาํอิสระอยูใ่นช่วง 0.57-0.50 และการพองตวัมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดยทีอุณหภูมิ 240oC เวลา  วินาที ให้การพองตวัมากทีสุด รองลงมา อุณหภูมิ 220oC เวลา 165 วินาที  โดย Murugesan และ Bhattacharya (1991) กล่าววา่ ความชืนของขา้วก่อนนาํมาทาํให้เกิดการพองตวัมีความสาํคญัต่อคุณภาพการพองตวัของเมล็ดขา้วเป็นอยา่งมาก ถา้มีความชืนตาํเกินจะพองตวัไดน้อ้ย เนืองจากความดนัไอไม่เพียงพอและถา้ขา้วมีความชืนสูงเกินไปก็จะทาํใหคุ้ณภาพการพองตวัตาํเช่นกนัซึงความชืนทีเหมาะสมต่อการพองตวัของขา้วโดยการทอดและการอบ เท่ากบั ร้อยละ -    คะแนนทดสอบทางประสาทสมัผสัของขา้วเกรียบวา่วขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานตด์า้นสี กลิน รสชาติ ความกรอบ และลกัษณะปรากฏ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p≤0.05) ดงัตารางที  พบวา่ เมืออบพองทีอุณหภูมิ 240oC เวลา 90 วินาที ผูท้ดสอบชิมให้การยอมรับดา้นสี กลิน รสชาติ ความกรอบ และลกัษณะปรากฏมากทีสุด  มีคะแนนอยูใ่นช่วง . - .  คะแนน (ชอบเล็กนอ้ย) รองลงมาคือ อุณหภูมิ oC เวลา  วนิาที อุณหภูมิ oC เวลา  วนิาที และ อุณหภูมิ oC เวลา  วนิาที ตามลาํดบั   ตารางท ี     คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผสัของขา้วเกรียบวา่วขนาดเล็กผสมมะม่วงหิมพานตที์อตัราส่วนแป้งขา้วเหนียว: มะม่วงหิมพานต ์85:15 ทีอุณหภมิูและเวลาอบพองต่างๆ  สภาวะอบพอง  คะแนนทดสอบชิมทางประสาทสัมผสั (คะแนน) อุณหภมิู  (oC) เวลาอบ (วนิาที)  สี กลิน รสชาติ ความกรอบ ลกัษณะปรากฏ ความชอบโดยรวม 1 200 90  4.30bc±0.07 3.83cd±0.18 4.10bc±0.75 4.27abc±0.31 4.50ab±0.57 3.87c±0.11 2 240 90  5.63a±0.19 6.27a±0.36 5.67a±0.47 5.50a±0.55 5.73a±0.61 6.23a±0.50 3 200 240  4.30bc±0.36 3.77cd±0.77 3.93bcd±0.09 4.27abc±0.46 3.70d±0.17 3.10d±0.27 4 240 240  4.20bc±0.30 3.87cd±0.22 4.13abc±0.50 4.57ab±0.19 3.50d±0.07 3.63cd±0.20 5 220 165  3.70c±0.65 3.73d±0.28 3.57cd±0.22 3.63cd±0.16 3.77cd±0.30 3.36cd±0.26 6 220 165  3.70c±0.65 3.73d±0.28 3.57cd±0.22 3.63cd±0.16 3.77cd±0.30 3.36cd±0.26 7 188 165  4.03bc±0.16 4.50bc±0.48 4.27abc±0.53 4.13bcd±0.43 3.97bcd±0.03 3.60cd±0.37 8 188 165  4.03bc±0.16 4.50bc±0.48 4.27abc±0.53 4.13bcd±0.43 3.97bcd±0.03 3.60cd±0.37 9 220 46  4.50b±0.70 4.67ab±0.21 4.53ab±0.72 4.67ab±0.29 4.43bc±0.04 4.43b±0.10 10 220 46  4.50b±0.70 4.67ab±0.21 4.53ab±0.72 4.67ab±0.29 4.43bc±0.04 4.43b±0.10 11 220 165  2.96c±0.21 3.90cd±0.80 3.20d±0.58 4.40d±0.49 3.77bc±0.30 3.37cd±0.09 12 220 165  2.96c±0.21 3.90cd±0.80 3.20d±0.58 4.40d±0.49 3.77bc±0.30 3.37cd±0.09 หมายเหตุ:   a, b, c…    หมายถึง  ตวัอกัษรภาษาองักฤษในคอลมัน์ทีต่างกนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05)        ns          หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) .  กราฟ contour  แบบเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมแิละเวลาการอบพองข้าวเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเมด็มะม่วงหิมพานต์ จาก เส้นของความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อปริมาณนาํอิสระ(aw) พบว่า อุณหภูมิที 180 และ 250 oC เวลา 20 และ120 วินาที มีปริมาณนาํอิสระตาํกว่า 0.6 แต่อุณหภูมิที 210 oC เวลา 60 วินาที มีปริมาณนาํอิสระมาก [ภาพที  (A)] ส่วนเสน้ของความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและเวลาต่อค่าความสวา่ง (L*) พบวา่ อุณหภูมิที 240 oC เวลา 40 - 60 วนิาที จะอยูใ่นโทนสีทึบ แต่พบวา่ทีอุณหภูมิ 250 oC เวลา 100 และ 160 วินาที จะมีค่า L* ทีสวา่ง ทาํให้ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบว่าว
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ขนาดเลก็ผสมเมด็มะม่วงหิมพานตมี์สีเหลืองไข่อ่อนๆ [ภาพที  (B)]  นอกจากนีเสน้ของความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและเวลาต่อค่าความเป็นสีแดง (a*) พบว่า อุณหภูมิ 180 oC เวลา 40 วินาที ค่าสี a* จะอยู่ในช่วงโทนสีทึบไม่สว่าง แต่พบว่า อุณหภูมิ 210 oC เวลา 260 วินาที จะมีค่า a* จะมีค่าสีสว่าง [ภาพที 1 (C)] และเส้นของความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อค่า b* พบว่าอุณหภูมิที 210 และ 220 oC เวลา 240-260 วินาที มีสีเขียวทึบไม่สว่าง แต่อุณหภูมิ 250 oC เวลา 100  วนิาที ค่าสี  b* สวา่งมาก [ภาพที 1 (D)]  

  ภาพท ี    กราฟ contour  แบบเสน้ของความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภมิูและเวลาต่อปริมาณนาํอิสระ (A), ค่า L*(B), ค่า a* (C) และ ค่า b* (D)  

A B 

C D 
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  ภาพท ี    กราฟ contour แบบเสน้ของความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภมิูและเวลาต่อการพองตวั  เสน้ของความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและเวลาต่อการพองตวั อุณหภูมิ 180 และ 200oC เวลา 20-40 วนิาที   มีการพองตัวมากมีสีเหลืองอ่อนๆ แต่พบว่าอุณหภูมิที 250oC เวลา 80, 240 และ 260 วินาที มีการพองตวัน้อยแต่มีสีคลาํเมืออุณหภมิูสูงขึนจะทาํใหมี้การพองตวันอ้ยและไหม ้จากภาพที   สรุปผลการวจิัย  สูตรทีเหมาะสมของผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ด้วยกระบวนการผลิตแบบประยกุต ์คือ อตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อเมด็มะม่วงหิมพานต ์ : 15 ผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับมากทีสุดในระดบัชอบถึงชอบมากทีสุด ดงันนัสามารถใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ไดใ้นอตัราส่วนร้อยละ 15 โดยนาํหนกัแป้ง เมือนาํสูตรทีใชอ้ตัราส่วนแป้งขา้วเหนียวต่อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 85:15 ศึกษาการอบพองทีเหมาะสมดว้ยเตาอบลมร้อนแบบไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์ขา้วเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีการพองตวัมากทีสุดเมืออบพองทีอุณหภูมิ 240 oC ระยะเวลาอบ 90 วินาที และผูท้ดสอบชิมใหก้ารยอมรับมากทีสุด  กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา น่าน ทีใหค้วามช่วยเหลือ เอือเฟือในการทาํวจิยัจนสาํเร็จลุล่วง งานวจิยันีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   เอกสารอ้างองิ เพ็ญขวญั ชมปรีดา. 2536. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส. ภาควิชาพฒันาผลิตภณัฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ นิธิยา รัตนาปนนท.์ 2549. เคมอีาหาร. โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.  ประภสัสร เจริญกิจ. 2555. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองจากข้าวกล้องสังข์หยดเมืองพัทลุงทปีรุงหน้าด้วยปลาทูแขกหยอง โดยใช้เทคนิคไมโครเวฟในการทาํแห้ง. วทิยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์.  
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วิไล รังสาดทอง. 2546. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร. พิมพ์ครังที 2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร เหนือ, กรุงเทพฯ.  AOAC. 2005. Official Methods of Analysis. 18th Ed, The Association of Official Analysis of Chemists, Gaithersburg, MD. Hsieh, F., Hu, L., Peng, I.C. and Huff, H.E. 1991. Effects of water activity on textural characteristic of puffed rice cake. Journal of Lebensmittel Wissenschaft and Technologie. 23(6): 471-473  Murugesan, G. and Bhattacharya, K.R. 1991.  Basis for varietal difference in popping expansion of rice. Journal of Cereal Science. 13:71-83                                 
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ผลของกรรมวธิีการผลติชาต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอสิระ  Effect of Tea Processing on Antioxidant Capacity     ธญัลกัษณ์  บวัผนั * ทนงศกัดิ  สสัดีแพง2 สุมาลี พรหมรุกขชาติ3 สาวติร มีจุย้3 และศุภกานต ์ฉตัรเงิน1 Tunyaluk Bouphun1* Tanongsak Sassa-deepaeng1 Sumalee Phromrukachat2 Sawit Meechoui2 Supakan Chatngern1  บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลของกรรมวิธีการแปรรูปใบชาอสัสมั (Camellia sinensis var. assamica) หรือชาป่าพืนเมืองเป็นผลิตภณัฑ์ชาทีไม่ผ่านการหมกั (ชาขาว ชาเขียว และชาเหลือง) และชาทีผ่านการหมกั(ชาดาํ) ต่อค่าสี            (CIE L*a*b*)  ปริมาณฟลาโวนอยด์ทงัหมด และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ (ทดสอบความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl))  จากผลการทดลองพบวา่ใบชาขาวมีค่าความสวา่ง (L*) สูงทีสุด ชาดาํมีค่าความเป็นสีแดง (a*) สูงกวา่ชาชนิดอืนๆ ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) ในชาขาวและชาเขียวไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ      (p> 0.05) และมีค่าสูงทีสุด  ปริมาณฟลาโวนอยด์ทงัหมดมีค่าจากมากไปนอ้ยตามลาํดบัคือ ชาขาว > ชาเขียว >ชาเหลือง>ชาดาํ ซึงสอดคลอ้งกนักบัความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชาทงั 4 ชนิด ยกเวน้ชาดาํทีมีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่ชาเหลือง ผลการศึกษาชีใหเ้ห็นวา่กรรมวธีิการแปรรูปใบชาทีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อปริมาณสารสาํคญัทีออกฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ ซึงเป็นประโยชน์ต่อการเลือกกรรมวธีิแปรรูปใบชาใหเ้หมาะสมกบัสายพนัธ์ุชาและปริมาณสารสาํคญัทีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ   คาํสําคญั : สารตา้นอนุมูลอิสระ, ชาอสัสมั, กรรมวธีิผลิตชา, ฟลาโวนอยด,์ DPPH              
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ABSTRACT   The objective of this research was to study the effect of Assam tea or wild native tea production process into non-fermented (white, green and yellow tea) and complete-fermented (black tea) on colors (CIE L*a*b*), total flavonoid content and antioxidant activity (DPPH-radical scavenging activity) of the teas. Results showed that white tea had the highest value of lightness (L*). Black tea had the higher value of redness (a*) than other tea types. Yellowness (b*) in white and green tea was highest and non-significantly (p> 0.05). The following of flavonoid content was obtained: white tea > green tea > yellow tea > black tea, which was positively correlated with the antioxidant activity of those 4 types of tea but exception of black tea being more active than yellow tea.  The result contributes to understanding the differentiated tea manufacturing process influences the active antioxidant capacity that used for select the suitable of tea processing on tea cultivar and health benefits of chemical constituents in tea.     Keyword: Antioxidant, Assam tea, Tea processing, Flavonoids, DPPH            1 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง ตาํบลพิชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง  52000 1 Department of Agro-Industry, Faculty of Sciences and Agricultural technology, Rajamangala University of Technology Lanna Lampang, Pichai, Lampang 52000, Thailand  สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ลาํปาง ตาํบลพิชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง  520002  2 Department of Sciences, Faculty of Sciences and Agricultural technology, Rajamangala University of Technology Lanna Lampang, Pichai, Lampang 52000, Thailand 3สถาบนัวิจยัเทคโนโลยเีกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาํบลพิชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง 52000  3LARTC, Rajamangala University of Technology Lanna, Pichai, Lampang 52000, Thailand *ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author): Than259@yahoo.com 
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บทนํา  ชาเป็นเครืองดืมทีนิยมบริโภคเป็นอนัดบัสองรองจากนาํในทวัโลก โดยเฉพาะอยา่งยงิในประเทศจีนและอินเดียซึงมีประชากรเป็นจาํนวนมากและมีประวติัศาสตร์การผลิตชาดว้ยเทคนิคต่างๆมากมายซึงทาํให้เกิดชาหลากหลายชนิดตามกรรมวิธีการผลิตทีแตกต่างกนั โดยแบ่งตามประเภทคือ ชาทีไม่ผ่านการหมกั (ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง) ชากึงหมกั (ชาอู่หลง) ชาหมกั (ชาดาํ) และชาหมกัดว้ยจุลินทรีย ์(ผูเ่อ่อ)  โดยชาทุกชนิดลว้นผลิตมาจากตน้พืชคาเมเลีย ซึงมี 2 สายพนัธ์ุหลกัทีใช้ผ ลิตชา  คื อ  Camellia sinensis var. sinensis (China tea) และ  Camellia sinensis var. assamica (Assam tea)  สําห รับประเทศไทยในเขตพืนทีภาคเหนือตอนบนพบว่ามีชาสายพนัธุ์ Camellia sinensis var. assamica  หรือชาวบา้นมกัเรียกว่า           ชาป่า หรือชาเมียง ซึงนิยมนาํมาแปรรูปเป็นเมียงหมกัและปัจจุบนัเริมมีการนาํมาแปรรูปเป็นชาชนิดต่างๆเพิมมากขึนตามความตอ้งการของตลาด  สารประกอบสําคัญทีทําให้ชาเป็นเครืองดืมทีมีสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ Flavan-3-ols จัดอยู่ในกลุ่มของสารประกอบฟลาโวนอยด์  (flavonoid compounds)  ซึงพบว่าสารประกอบฟลาโวนอยด ์ประเภท flavonols มี 3 ชนิดในใบชา คือ quercetin, kaempferol และ myricetin ซึงเป็นสารทีทําให้ใบชามีรสฝาดและขม และยังเป็นสารทีทําให้ชามีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ พบในชาขาว ชาเขียว ชาอู่หลง และชาดาํ (Lin และคณะ, 2008) สารประกอบฟลาโวนอยด์จัดอยู่ในกลุ่มหนึงของสารประกอบโพลิฟีนอล ฟลาโวนอยด์หลายชนิดมีนําตาลเป็นโมโนแซคคาไรด์  (monosaccharides) หรือ ไดแซคคาไรด ์(disaccharides) อยู่ในโมเลกุลดว้ย ซึงนาํตาลทีพบ คือ กลูโคส (glucose) และ แรมโนส (rhamnose)  ฟลาโวนอยด์เป็นรงควตัถุ (pigment) ทีมีความคงตวัต่อความร้อน และปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation reaction) ได้ดีกว่าแอนโธไซยานิน (anthocyanin) แต่สามารถเปลียนสีได้ง่าย และยงัเป็นสารตังต้นสําหรับปฏิกิริยา enzymatic browning ได ้(ณัฏฐิกา, 2548)  Flavan-3-ols ทีพบในชาโดยเฉพาะอย่างยงิชาเขียวคือกลุ่มของสารคาเทชิน ซึงมีลําดับตามความสามารถในการต้านอนูมูลอิสระ คือ EGC (epigallocatechin) ∼ EGCG  (epigallocatechin gallate)  >> (ECG)  epicatechin gallate =  (EC) epicatechin >  ( C) catechins (Luczaj  และ Skrzydlewska, 2005)  สารในกลุ่มของกรดฟินอลิค ไดแ้ก่ กรดแกลิคและเอสเทอร์ทีอยูใ่นรูปของ quinic acid ester  พบวา่ปริมาณของกรดแกลลิคมีปริมาณสูงขึนซึงเกิดจากปฏิกริยา oxidative degallation   ของเอสเทอร์ฟินอลิคในระหวา่ง กระบวนการหมกัชาดาํ (Lin และคณะ, 2008) กลุ่มสารสารทีเอฟลาวิน (theaflavins) และทีอะรูบิจิน (thearubigins) เป็นสารทีแปรรูปจากสารคาเทชินระหว่างทีเกิดการปฏิกิริยาออกซิไดซ์ของเอนไซน์ในระหวา่งการกระบวนการผลิตชาดาํ ทีเอฟลาวนิจะใหช้ามีสีสม้หรือสม้แดงและทาํให้ชามีลกัษณะเป็นครีมขุ่น มีรายงานพบทีเอฟลาวิน 4 แบบในชาดาํ คือ theaflavin, theaflavin-3-monogallate, theaflavin-3-monogallate และ  theaflavin-3,3-digallate (Chen และคณะ., 2012) ทีเอฟลาวนิสามารถเกิดออกซิไดซ์ต่อไดแ้ละอาจเป็นสารตงัตน้ในการเกิดสารทีอะรูบิจินโดยกลไกนนัยงัไม่ทราบชดัเจน ทีอะรูบิจินเป็นสารทีทาํให้เกิดสีนาํตาลเขม้ในชาดาํ โดยโครงสร้างทางโมเลกุลของทีอะรูบิจินยงัไม่ไดรั้บการเปิดเผย (Haslam, 2003) นอกจากนียงัมีรายงานวา่ทีอะรูบิจินมีฤทธิในการตา้นอนุมูลอิสระไดเ้ช่นเดียวกบัสารในกลุ่มคาเทชิน (Luczaj  และ Skrzydlewska, 2005)   กระบวนการแปรรูปใบชาทาํให้เกิดการเปลียนแปลงของสารประกอบฟินอลิค ทาํให้มีปริมาณและชนิดของสารต่างๆทีเกิดขึนต่างกันเช่นเดียวกันกับปริมาณของสารตา้นอนุมูลอิสระ ซึงขึนอยู่กบัประเภทหรือชนิดของชานนัๆ มีรายงานว่าผลิตภณัฑ์ชาทีผ่านการแปรรูปจนเป็นผลิตภณัฑ์ขนัสุดทา้ยมีชนิดของสารตา้นอนุมูลอิสระทีสูงแตกต่างกนั การวิเคราะห์สารประกอบฟินอลิคจากตวัอยา่งชาทงัทีไม่ผ่านการหมกัและผ่านการหมกัจาํนวน 66  ตวัอยา่งจากทวัโลกสามารถจาํแนกสารประกอบอบฟินอลิกได ้92 ชนิด และสามารถจาํแนกได ้5 กลุ่ม คือ กลุ่มทีหนึงมีสาร acylated flavonol glycosidels สูงจะเป็นชาในกลุ่มทีคุณภาพสูงผลิตจากยอดและใบชาอ่อนในตน้ฤดูการเก็บเกียว กลุ่มทีสองเป็นกลุ่มทีมีสารคาเทชิน และ glycosylated flavonols สูงมกัพบในชาเขียวทวัไป 
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กลุ่มทีสามเป็นกลุ่มทีมีปรมาณสารEGCG ตาํและมีสารทีเอฟลาวินมกัพบในชากึงหมกัและชาทีหมกัโดยจุลินทรีย ์กลุ่มทีสีเป็นชาในกลุ่มทีสาร EGCG ส่วนใหญ่ถูกออกซิไดส์เป็นทีเอฟลาวนิมกัพบในชาดาํ และกลุ่มสุดทา้ยจะมีปริมาณสาร EGCG เพียงเล็กนอ้ยเนืองจากผา่นการหมกัทีนานมาก เช่น ชาผูเ่อ่อ   งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือวิเคราะห์ปริมาณสารสําคญัในใบชา คือ ปริมาณฟินอลิกทังหมด (total phenolic content; TPC) ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ทงัหมด ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ (ทดสอบความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) ในตวัอย่างชาทีไม่ผ่านการหมัก             (ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง) และชาหมกั (ชาดาํ) จากชาสายพนัธุ์อสัสัมหรือชาป่าพืนเมืองในแหล่งพืนทีภาคเหนือของประเทศไทยเพือให้สามารถเขา้ใจการเปลียนแปลงของปริมาณสารสําคญัจากการกรรมวิธีการผลิตชาทีต่างกันเพือจะนําไปใช้พฒันากระบวนการผลิตชาให้มีคุณภาพดียิงขึนและแสดงให้เห็นถึงสารทีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทีผูบ้ริโภค             จะไดรั้บจากการดืมชา  วธิีดําเนินการวิจัย 1.การเตรียมตวัอย่างชา   ตวัอยา่งชาทงั 4 ชนิดจากโรงแปรรูปใบชาเมียงทอ้งถิน จงัหวดัเชียงราย โดยใบชาอสัสัมจะผา่นกรรมวิธีการผลิตทีแตกต่างกนั(ดดัแปลงจาก Xu และคณะ, 2018) คือ ชาขาวเตรียมโดยนาํใบชาสดทีผ่านการผึงแลว้มาอบให้แห้ง ชาเขียวเตรียมโดยนาํใบชาทีผึงแลว้มาควัดว้ยกะทะ (pan fixing/firing)ให้ความร้อนเพือยบัยงัเอนไซน์จากนนันาํมานวด (rolling) แลว้จึงนาํไปอบใหแ้หง้ ชาเหลืองมีวธีีการเตรียมทีคลา้ยชาเขียวแต่จะมีการบ่ม (lightly fermented) ภายหลงัการควัเพอืให้ชายงัคงมีสีเหลืองโดยไม่ตอ้งนวดใบชาจากนนัจึงนาํมาอบให้แห้ง ชาดาํเตรียมจากนาํใบชาทีผึงแลว้มานวดและนาํมาหมกั (fully oxidized/fermented) ทิงไวจ้นใบชาเปลียนสีจึงนาํมาอบใหแ้ห้ง ดงัภาพที 1 2. การตรวจวดัค่าสี                  วดัค่าสี L* a* และ b* โดยใชเ้ครืองวดัสี (Colorimeter ยหีอ้ Hunter Lab รุ่น Color Quest XT) 3. การสกดัตวัอย่าง  การสกดัสารตวัอยา่งดดัแปลงตามวธีิของ  Cheng และคณะ (2014) โดยเลียนแบบจากการชงชา ดว้ยการสกดัสารจากชาทงั 4 ชนิดดว้ยนาํกลนั ใชต้วัอยา่งชา 1 กรัม ต่อนาํกลนั 80 mL ใส่ในขวดรูปชมพูแ่ละเขยา่ทีอุณหภมิู  80 °C นาน 30นาที สารละลายทีไดน้าํปันแยกดว้ยเครืองเซนติฟิวส์ที 5000 rmp 10 นาที และนาํสารละลายส่วนใสทีไดจ้ากการสกดัทงั 3ครัง มาใส่ในขวดปรบัปริมาตรดว้ยนาํกลนัเป็น 250 mL ปิดดว้ยพาราฟิลม์และเก็บทีอุณหภมิู 4 °C 4. การวเิคราะห์ตวัอย่าง      4.1 การวเิคราะห์ปริมาณโพลีฟีนอลทงัหมด (total polyphenolic content; TPC) โดยใชวิ้ธีของ Folin-Ciocalteu (Yan และคณะ, 2018) โดยใชส้ารละลายตวัอยา่ง 0.1 mL ลงในหลอดทดลอง เติม Folin-Ciocâlteu’s reagent ปริมาตร 0.1 mL และนาํกลนั 2.8 mL เขยา่ตงัทิงไวที้อุณหภมิูหอ้ง 8 นาทีแลว้เติม 7.5% sodiumcarbonate (Na2CO3)  ปริมาตร 2 mL เขยา่ตงัทิงไวที้อุณหภมิูหอ้ง 1 ชวัโมง นาํสารละลายมาวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเครือง spectrophotometer ทีความยาวคลืน 765 นาโนเมตรโดยใช ้ gallic acid (GA) เป็นสารมาตรฐาน ปริมาณโพลีฟีนอลทงัหมดจะแสดงผลเป็นไมโครกรัมของ gallic acid equivalent (GAE) ต่อ มิลลิกรัมของนาํหนกัแหง้ของชาตวัอยา่ง (µg GAE/mg Tea DW)       4.2 การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ทังหมด (total flavonoids content; TFC) โดยวิธี aluminum chloride colorimetry method (ดัดแปลงจาก Chang และคณะ, 2014) นําสารสกัดตวัอย่างปรับปริมาตรด้วยเมทานอลในขวดปรับปริมาตร 100 mg/mL. เตรียมกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานเคอร์ซิตินโดยละลายเคอร์ซิตินด้วยเมทานอล (0-100 
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mg/mL). นาํสารสกดัทีเตรียมไวห้รือสารเคอร์ซิติน (ปริมาตร 2.0 mL) เติมดว้ย 10% (w/v) aluminum chloride ปริมาตร 0.1 mL และ 0.1 mM  สารละลาย potassium acetate ปริมาตร 0.1 mL เขยา่ผสมเก็บไวที้อุณหภูมิห้อง 30 นาที นาํสารละลายมาวดัค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครือง spectrophotometer ทีความยาวคลืน 415 นาโนเมตร ปริมาณฟลาโวนอยด์ทังหมดจะแสดงผลเป็นไมโครกรัมของ quercetin equivalent ต่อ มิลลิกรัมของนาํหนกัแหง้ของชาตวัอยา่ง (µg QCE/mg Tea DW)       4.3 การวิเคราะห์ฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวิธีดกัจบัอนุมูลอิสระ DPPH (DPPH radical scavenging activity assay) ตามวิธีของ Brand-Williams, Cuvelier, and Berset (1995) สารละลายตวัอยา่งปริมาตร 0.5 ml ซึงมีความเขม้ขน้ของโพลีฟินอลิกต่างกันในช่วงตงัแต่ 0–100 μg/mL เติมด้วยสารละลาย DPPH% (0.06 mM) ปริมาตร  2.5 mL เขย่าผสมในหลอดทดลองทิงไวที้อุณหภูมิห้อง 30 นาที  ใชน้าํกลนัเป็นตวัอย่างควบคุม (Ao) เติมด้วยสารละลาย DPPH เช่นเดียวกบัสารละลายตวัอยา่ง (A1) นาํสารละลายทงัหมดมาวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเครือง spectrophotometer ทีความยาวคลืน 517 นาโนเมตร นําค่าการดูดกลืนแสงทีวดัได้ไปแทนค่าในสมการเพือหาค่า % inhibition จากนันนําค่าทีได้มาสร้างกราฟระหวา่งความเขม้ขน้กบัเปอร์เซ็นตก์ารยบัยงั แลว้จึงนาํสมการทีไดไ้ปแทนค่าเพือหาความเขม้ขน้ทีนอ้ยทีสุดทีสามารถตา้นอนุมูลอิสระ DPPH ได ้50% แสดงผลในรูปของค่า IC 50 (Inhibition concentration 50) DPPH% scavenging activity (%) = (1 −A1/A0) × 100  4.4 การวเิคราะห์ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ (Reducing sugars) ดว้ยวธีิ DNS ดดัแปลงจาก Zeng และคณะ (2017)            นาํสารสกดัตวัอยา่งมาเติมนาํกลนัและเขยา่ทีอุณหภมิู 50 ºC นาน 20 นาที จากนนันาํสารละลายทีไดม้าเติมสารละลาย DNS ผสมใหเ้ขา้กนัและทาํปฏิกิริยาดว้ยการนาํมาตม้ทีอุณหภมิูนาํเดือด 5 นาที นาํสารละลายทีไดม้าวดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเครือง spectrophotometer ทีความยาวคลืน 540 นาโนเมตร ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์วดัเปรียบเทียบกบัสารมาตรฐานนาํตาลกลูโคสปริมาณนาํตาลรีดิวซ์จะแสดงผลเป็นไมโครกรัมของนาํตาลกลูโคสต่อมิลลิกรัมของนาํหนกัแหง้ของชาตวัอยา่ง            (µg GE/mg Tea DW)  การวเิคราะห์ข้อมูล      วเิคราะห์ค่าความแปรปรวนจากค่าวเิคราะห์ชาทงั 4 ชนิด จาํนวน 3 ซาํ ดว้ยแผนการทดลองแบบ Completed Randomize Design (CRD) และเปรียบเทียบค่าเฉลียโดยวธีิ least significant different (LSD) ทีระดบัความเชือมนั 95%  ผลและวจิารณ์ผล  จากการวิเคราะห์คุณภาพค่าสีของตวัอย่างชาทงั 4 ชนิด (ตารางที 1) พบวา่ ชาขาวทีผ่านการอบมีค่าสีความสว่าง (L*) สูงสุดแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p≤0.05) จากชาเขียวและชาเหลืองซึงเป็นชาชนิดทีไม่ผา่นการหมกัเช่นเดียวกนั โดยสาเหตุจากกระบวนการทาํชาขาวจะทาํให้ใบชาแหง้โดยระมดัระวงัไม่ใหใ้บชาชาํโดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการนวดหรือหมกัใดๆทีจะทาํให้เซลลใ์นใบชาแตกชาํ ในขณะทีชาดาํมีค่าสีแดง (b*) สูงสุดเนืองจากในกระบวนการทาํชาดาํมีการนวดเพือให้เซลลใ์นใบชาแตกและการหมกัทีทาํให้ใบชาทีผ่านการนวดเกิดการหมกัโดยสัมผสักบัอากาศและการเปลียนแปลงของสารสําคัญจากเอนไซน์ในใบชาโดยเฉพาะอย่างยิงพอลิฟีนอลออกซิเดสจะเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันทําให้ได้เป็นสารประกอบเชิงซอ้นทีมีโมเลกุลใหญ่ขึน ซึงทาํใหช้าเกิดกลิน สี และรสชาติทีแตกต่างกนัไปตามองคป์ระกอบทางเคมีทีอยู่ในชาและตามกรรมวธีิการผลิต (ธีรพงษ,์ 2555)   ปริมาณความชืนของชาทงั 4 ชนิดอยูใ่นช่วงร้อยละ 4-8 (ตารางที 2) ซึงเป็นช่วงความชืนทีตาํโดยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) โดยค่าความชืนของผลิตภณัฑ์ชามีค่าความแตกต่างกนัโดยเฉพาะอยา่งยงิชาเขียวมีค่าความชืนสูงกว่าชาชนิดอืนเนืองจากกระบวนการทาํชาเขียวมีการนวดใบชาก่อนการทาํแห้งซึงการนวดใบชานีทาํให้มี
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ความชืนและสารสาํคญัต่างๆปลดปล่อยออกมาจากใบชาซึงเป็นเทคนิคทีทาํใหใ้บชาเกิดการพฒันาสี กลินและรสชาติจึงอาจเป็นสาเหตุหนึงทีทาํให้ผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยมีความชืนมากกวา่ชาชนิดอืนภายหลงัการอบแห้งใบชา การทาํแห้งชาในขนัตอนสุดทา้ยของการทาํชาสามารถทาํไดจ้ากการตากแห้งโดยแสงแดดหรือการการอบดว้ยเครืองมือซึงความชืนทีตาํจะช่วยให้จุลินทรียไ์ม่สามารถเจริญเติบโตไดดี้ นอกจากนีการทาํแห้งในขนัตอนสุดทา้ยของการหมกัชาดาํจะช่วยหยุดปฏิกิริยาการหมกั ปริมาณความชืนภายหลงัการอบมีความสาํคญัต่อเก็บรักษาชาแต่ละชนิดอีกดว้ย   ปริมาณสารประกอบฟินอลิกทงัหมดในชาขาวมีปริมาณ ~ 232.2 µg GAE/mg ซึงมีปริมาณมากกว่าชาชนิดอืนๆ รองลงมาคือชาเขียว (~204 µg GAE/mg )  ชาเหลือง (~149 µg GAE/mg )  และชาดํา (~84 µg GAE/mg ) ตามลําดับ                              ซึงสอดคลอ้งกบั Cleverdon และคณะ (2018) รายงานปริมาณสารประกอบฟินอลิกในใบชาเขียว (~120 µg GAE/mg ) มีปริมาณมากกวา่ชาดาํ (~80 µg GAE/mg )  โดยทาํการสกดัสารจากใบชาทีอุณหภูมิในช่วง 79-96 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาที  เช่นเดียวกบัปริมาณฟลาโวนอยดท์งัหมดในชาขาวมีปริมาณ 48.0 µg QE/mg มากกวา่ชาชนิดอืนๆอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) ชาเขียวและชาเหลืองมีปริมาณฟลาโวนอยด์รองลงมา เท่ากบั  39.0 µg QE/mg และ35.1 µg QE/mg ตามลาํดบั ในส่วนของชาดาํมีปริมาณสารประกอบฟินอลิกทงัหมดและปริมาณฟลาโวนอยด์ทงัหมดนอ้ยทีสุด คือ~ 84 µg GAE/mg และ ~27µg QE/mg ตามลาํดบั (ตารางที 2)  จากการศึกษาฤทธิสารต้านอนุมูลอิสระด้วยการทดสอบความสามารถในการจับอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH   (ตารางที 3) พบวา่ ชาขาวและชาเขียวมีฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระมากทีสุดโดยมีค่าความเขม้ขน้ของสารทีสามารถทาํใหค้วามเขม้ขน้ของ DPPH ลดลงร้อยละ 50 (IC50) เท่ากบั 18.7 และ 26.2 µg/mL ตามลาํดบั ในขณะทีชาเหลืองมีฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระน้อยทีสุดโดยมีค่าความเขม้ขน้ของสารทีสามารถทาํให้ความเขม้ขน้ของ DPPH ลดลงร้อยละ 50 (IC50) เท่ากบั 170.3 µg/mL  สอดคลอ้งกบั Kosinska และ Andlauer (2014) ซึงรายงานลาํดบัความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH ในชาเขียว >ชาดํา>ชาเหลือง ตามลาํดับ แต่ไม่สอดคล้องกับลําดับของชาขาวทีพบว่าฤทธิต้านอนุมูลอิสระน้อยทีสุดเมือเปรียบเทียบกบัชาชนิดอืนๆ มีงานวิจยัรายงานความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชามาจากสารกลุ่มคาเทชิน ซึงมีลาํดบัจากมากไปน้อย คือ  EGC ∼ EGCG  >> (ECG)   =  EC >  C (Luczaj  และ Skrzydlewska , 2005) โดยเฉพาะอย่างยิง EGCG แสดงความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระสูงกวา่คาเทชินชนิดอืนๆ (Xu และคณะ, 2004) จึงเป็นเหตุผลทีชาเขียวซึงเป็นแหล่งของคาเทชินมีการตา้นอนุมลูอิสระสูง ในขณะทีชาดาํซึงอาศยักระบวนการหมกัเพอืใหช้ามีกลินและสีทีเฉพาะจะมีกรดแกลลิคทีสูงขึนในระหวา่งกระบวนการหมกั ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ในชาเขียวมีปริมาณมากทีสุด เท่ากบั 157.42 µg  GE/mg รองลงมาคือ ชาขาวและชาเหลืองมีปริมาณนาํตาลรีดิวซ์~120 µg  GE/mg ซึงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ในชาดาํมีปริมาณนอ้ยทีสุด เท่ากบั 85.64 µg  GE/mg (ตารางที 2) สาเหตุทีทาํให้ปริมาณสารสาํคญัและความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของชาทงั 4 ชนิดต่างกนัเกิดขึนจากชาทงั 4 ชนิดผ่านกระบวนการแปรรูปชาทีแตกต่างกนัเพือให้มีคุณลกัษณะเฉพาะทีแตกต่างกนั ชาขาวมีกระบวนการแปรรูปนอ้ยทีสุด โดยชาทุกชนิดจะผ่านกระบวนการผงึใบชาเพือใหใ้บชาลดความชืนลงและใบชามีความอ่อนนุ่มลงให้ง่ายต่อการแปรรูปในขนัตอนต่อไปในขณะเดียวกนัในขนัตอนนีชาบางส่วนจะเกิดการออกซิเดชนัจากอากาศเพือให้มีการพฒันากลินรส ชาขาวจะใชเ้วลาในขนัตอนนีมากกวา่ชาชนิดอืนๆ สาํหรับชาเขียวและชาเหลืองจะถูกนาํมาควัดว้ยวิธี pan –firing หรือ การควักะทะใหค้วามร้อนที 230 องศาเซลเซียส เพอืยบัยงัการทาํงานของเอนไซน์ ซึงเป็นเทคนิคการทาํชาของประเทศจีนในขนัตอนนีจะทาํใหช้ามีกลินทีดีขึนและเป็นอีกขนัตอนทีทาํให้ปริมาณสารสาํคญัในใบชาเกิดการเปลียนแปลง การนวดใบชาเป็นขนัตอนทีสําคญัสําหรับชาเขียวและชาดาํโดยการนวดใบชามีวตัถุประสงค์เพือให้เซลล์ใบชาแตกและปลดปล่อยสารสาํคญัคือเอนไซน์โพลีฟีนอลและนาํมนัในใบชาออกมาซึงมีความสาํคญัต่อกระบวนการเกิดออกซิเดชนัในใบชา จึงอาจ
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เป็นสาเหตุหนึงทีชาเขียวและชาดาํมีฤทธิของสารตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่ชาเหลือง การหมกัใบชาเป็นขนัตอนสาํคญัของการทําให้ชาดํามีสีทีเข้มขึนจากการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชันของสารพอลิฟีนอลของเอนไซน์พอลิฟินอลออกซิเดส (polyphenol oxidases) ซึงสงัเกตไดจ้ากการเปลียนแปลงของสีในใบชาทีเกิดจากสารโอลิโกเมอริก ทีฟลาวนิและโพลีเมอริก ทีอะรูบิจิน และขนัตอนสุดทา้ยของการทาํชาทุกชนิดคือการอบแหง้ใบชาเพือหยดุปฏิกริยาการหมกัและลดความชืนในใบชาทีเป็นสาเหตุของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์นอกจากนีปริมาณของสารสําคญัและฤทธิของสารตา้นอนุมูลอิสระในชาทงั       4 ชนิดทีแตกต่างกนัอาจเกิดจากสาเหตุอืนๆ เช่น อุณหภูมิของนาํร้อนทีใชใ้นการสกดัสารสาํคญัจากชาชนิดต่างๆ ลาํดบัของใบชาทีใชใ้นการผลิตชาแต่ละชนิด  อุณหภูมิทีใชใ้นการผึง เวลาทีใชใ้นการนวด หรือหมกัลว้นเป็นสิงทีควรศึกษาเพิมเติมต่อไป ซึงจะเห็นไดว้่าฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระของชาขาวตาํกว่าชาเขียวอาจขึนอยู่กบัอุณหภูมิและวิธีการสกดัทีมีผลต่อปริมาณสารสาํคญัทีมีผลต่อสารออกฤทธิตา้นอนุมูลอิสระในชาชนิดนนัซึงควรมีการศึกษาเฉพาะในชาชาแต่ละประเภท  สรุปผลการวจิัย  ผลการศึกษาชีให้เห็นวา่ ชาขาว ชาเขียว ชาเหลืองและชาดาํทีผลิตจากใบชาอสัสัมหรือชาป่าพืนเมืองของไทยเป็นแหล่งของสารตา้นอนุมูลอิสระไดดี้และมีปริมาณสารสาํคญั เช่น ปริมาณฟินอลิกทงัหมดและปริมาณฟลาโวนอยด์ทงัหมดทีสูงโดยเฉพาะอย่างยิงเมือนํามาผลิตเป็นชาขาวและชาเขียว และมีแนวโน้มทีดีสําหรับการผลิตเป็นชาเหลืองและชาดาํ           โดยควรทาํการศึกษาเพิมเติมถึงสภาวะทีเหมาะสมในการแปรรูปชาในขนัตอนต่างๆ เช่น เวลาทีใชใ้นการผึงใบชาแต่ละประเภท เวลาทีใชใ้นการหมกัชาดาํ เป็นตน้ เพือให้สามารถสร้างมูลค่าเพมิผลิตภณัฑจ์ากใบชาอสัสัมพนืเมืองและทางเลือกสาํหรับผูบ้ริโภคทีนิยมดืมชาเพอืสุขภาพ  กิตติกรรมประกาศ  ขอขอบคุณโรงแปรรูปใบชาเมียงทอ้งถิน ในพืนทีโครงการหลวงห้วยนาํขุ่น จงัหวดัเชียงรายทีเอือเฟือตวัอยา่งชา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ลาํปางทีให้ความอนุเคราะห์สถานที วสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวขอ้งทงัหมดของการวจิยัครังนี  เอกสารอ้างองิ ธี ร พ ง ษ์  เ ท พก ร ณ์ .  2555.  เ รื อง น่ า รู้ เ กีย ว กับชา .  แ ห ล่ ง ที มา :  http://archive.mfu.ac.th/school/agro2012/node/284,                        29 ธนัวาคม 2560. ณัฏฐิกา ศิลาลาย. 2548. ฟลาโวนอยด์ในใบชา : หน้าที การใช้ประโยชน์ และการวิเคราะห์. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวทิยาลยัสยาม  2 (1) 2549. Brand-willians, W., Cuvelier, M.E. and Berset, C. 1995. Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity.  Food Sci. Technol. 28: 25-30. Chang, C.C., Yang, M.H. and  Wen, H.M., 2014. Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary  colorimetric methods. J Food Drug Anal.10:178-182. Chen, H., Shurlknight, K., Leung, T. and Sang, S., 2012. Structural identification of theaflavin trigallate and tetragallate  from black tea using liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry. J. Agric. Food  Chem. 60:10850–10857. 
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Cheng, A., Yan, H., Han, C., Chen, X., Wang, W., Xie, C., ... Shi, X. (2014). Acid and alkaline hydrolysis extraction of  non-extractable polyphenols in blueberries: Optimisation by response surface methodology. Czech Journal of  Food Sciences. 32:218–225. Cleverdon, R., Elhalaby, Y., McAlpine, M.D., Gittings, W. and Ward, W.E. (2018). Total polyphenol content and  antioxidant capacity of tea bags: comparison of black, green, red, rooibos, chamomile and peppermint over  different steep times. Beverges 4:1-15. Haslam, E., 2003. Thoughts on thearubigins. Phytochemistry 64:61–73. Kosinska, A. and Andlauer, W. 2014. Antioxidant capacity of Tea: Effect of Processing and Storage, pp. 109-120. In Processing and Impact on Antioxidant in Beverages. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-404738-9.00012-x. Lin, L.Z., Chen, P. and Harnly, J.M., 2008. New phenolic components and chromatographic profiles of green and fermented teas. J. Agric. Food Chem. 56:8130–8140.  Luczaj, W., Skrzydlewska, E., 2005. Antioxidative properties of black tea. Preventive Medicine 40:910–918. Xu J., Wang, M., Zhao, J., Wang, Y.H., Tang, Q. and Khan, I.A., 2018. Yellow tea ( Camellia sinensis L.), a promising  Chinese tea: Processing, chemical constituents and health benefits. Food Research International. 107:567-577. Xu, J.Z., Yeung, S.Y.V., Chang, Q., Huang, Y., Chen, Z.Y., 2004. Comparison of antioxidant activity and bioavailability  of tea epicatechins with their epimers. Br. J. Nutr. 91:873–881. Yan, S., Shao, H., Zhou, Z., Wang, Q., Zhao, L. and Yang, X. 2018. Non-extractable polyphenols of green tea and their  antioxidant,anti-α-glucosidase capacity, and release during in vitro digestion. Journal of Functional Foods. 42:  129-136. Zeng, Z., Li, Y., Yang, R., Liu, C., Hu, X., Luo, S., Gong, E. and Ye, J. 2017. The relationship between reducing sugars  and phenolic retention of brown rice after enzymatic extrusion. Journal of Cereal Science 74: 244-                249.               
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         ภาพท ี1  กรรมวธีิการผลิตชาทงั 4 ชนิด ;ชาขาว  ชาเขียว ชาเหลือง และชาดาํ (ดดัแปลงจาก Xu และคณะ, 2018)   

 ภาพท ี2  ตวัอยา่งชาอสัสมัทีผา่นกรรมวธีิการแปรรูปแบบไม่หมกั;ชาขาว (a), ชาเขียว (b)  ชาเหลือง (c)  และแบบหมกั; ชาดาํ (d) ตารางท ี1 ค่าสี (CIE L*a*b*) ของตวัอยา่งชาอสัสมั ; ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง  และ ชาดาํ  ค่าสี   ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง ชาดาํ 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 ค่าเฉลียทีมีอกัษรต่างกนัในแต่ละแถวแสดงถึงค่าเฉลียทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05) ตารางท ี2 ปริมาณความชืน ปริมาณโพลีฟีนอลทงัหมด ปริมาณฟลาโวนอยด์ทงัหมด และปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ ของตวัอยา่งชาอสัสมั; ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง  และ ชาดาํ  ค่าวเิคราะห์ ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง ชาดาํ ปริมาณความชืน (%) 4.17±0.976c 8.38±0.765 a 5.37±0.120 b 4.06±0.68 c ปริมาณโพลีฟีนอลทงัหมด (µg GAE/mg Tea DW) 232.21±2.42a 204.7±26.83b 149.35±5.31c 84.55±1.89d     ปริมาณฟลาโวนอยด์ทงัหมด ( µg QE/mg Tea DW) 48.01±0.71 a 39.02±0.41 b 35.19±0.85 c 27.45±0.19 d     

Yellow tea 
Black tea 

            Fresh tea leaves (Camellia sinensis var.asamica)         Buds or young leaves 

Withering    Drying White tea 
Withering Fixing   (Panfrying)                Rolling Drying Green tea 
Withering Fixing (Panfrying)              Lightly fermented Drying 
Withering Rolling               Fully oxidized /fermented Drying 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference           733  

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0”  

 ปริมาณนาํตาลรีดิวซ์ (µg  GE/mg Tea DW) 120.29±3.80 b 157.42±11.67 a 120±6.80 b 85.64±6.24 c     ค่าเฉลียทีมีอกัษรต่างกนัในแต่ละแถวแสดงถึงค่าเฉลียทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05)  GAE = Gallic acid equivalent, QE = Quercetin equivalents, GE= Glucose equivalents, DW = dry weight) ตารางท ี3 ร้อยละการยบัยงัของสารตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวธีิ DPPH ตามปริมาณความเขม้ขน้ของการสกดัตวัอยา่งชาทงั 4 ชนิด (Inhibition (%) of DPPH radical based on the concentration) และฤทธิการตา้นอนุมูลอิสระ IC50    ( half-maximal inhibitory concentration, Lower IC50 value shows more antioxidant potential)  ตวัอยา่งชา Extract concentration (g/mL) IC50  8 40 200 1,000 (µg/mL) ชาขาว 22.71 70.68 90.44 84.84 26.2 a ชาเขียว 32.17 85.72 89.85 85.03 18.7 a ชาเหลือง 0.63 10.07 59.11 86.15 170.3c ชาดาํ 13.42 29.65 92.47 84.62 91.8  b ค่าเฉลียทีมีอกัษรต่างกนัในแต่ละคอลมัน์แสดงถึงค่าเฉลียทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤0.05)                      
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การพฒันาธัญพืชอดัแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแห้ง  Development of Cereal Bar s from Rice Berry Brown Rice Mixed with Dehydrated Papaya  จินตนา เจริญเนตรกลุ * เลิศศิริ พวงแกว้  และ ปัญญรัศม ์ลือขจร   Jintana Charoennetkul1* Lertsiri Phuangkaew1 and Panyaras Luekhajon1  บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือหาวธีิการทาํขา้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี หาสูตรมาตรฐานของธญัพืชอดัแท่ง หาวิธีการทาํมะละกอตากแห้งและปริมาณมะละกอตากแห้งในการทําผลิตภณัฑ์ธัญพืชอัดแท่งจากขา้วกล้องไรซ์เบอร์รี วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการและคาํนวณตน้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑ์ธัญพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแหง้ พบวา่ วธีิการทาํขา้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีดว้ยกรรมวิธีการควัทีอุณหภูมิ  0C และทอดทีอุณหภมิู  C นนัมีค่าความชืน, ปริมาณนาํอิสระ(aw)  และ สี  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p≤0.05) จึงเลือกขา้วพองจากวิธีการควัมาเป็นส่วนผสม ในการหาสูตรมาตรฐานธญัพืชอดัแท่ง จาํนวน  สูตร ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นสี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม ซึงสูตรที  มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสมัผสัมากทีสุด เมือหาวิธีการทาํมะละกอตากแหง้จาก  วิธี พบวา่ การแช่มะละกอในนาํปูนใส  ชวัโมง ลวกนาํเชือม  นาทีและตากแดด  ชวัโมง มีความเหมาะสมทีสุด  และการหาปริมาณมะละกออบแห้งในผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่ง  ระดบั คือ , 10, 15,  และ  % พบวา่ ปริมาณมะละกออบแหง้ในธัญพืชอดัแท่งที  % ไดรั้บคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัมากทีสุด ดา้นสี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม และมีผลให้ ค่าสี L* ( . ) และ b* ( . ) ลดลง ค่าสี a* (3.38), ค่าเนือสัมผสั ( . ), ความชืน ( . ), ปริมาณนาํอิสระ ( . ) และคุณค่าทางโภชนาการเพมิขึนโดยเฉพาะวติามินเอ ( . ) และมีตน้ทุนการผลิตต่อหนึงหน่วยบริโภค เท่ากบั .  บาท  คาํสําคญั : ธญัพชือดัแท่ง, ขา้วไรชเ์บอร์รี, 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 2 50 oC and another mean is deep-fried under 2 0 0 oC. The results illustrated that the moisture values, aw and color values from two different methods were significant difference (p≤0.05). Therefore, researchers selected cereal bars from founded process was a standard menu to make 3 various formulas of cereal bars. Then, sensory assessment which were color, smell, taste, texture including overall acceptance. The result demonstrated that the second formula had the highest sensory scores. The result of dehydrated papaya production founded that papaya dropping in lime solution for an hour and then boiled in syrup for 5 minutes and dried with UV light for 10 hours was the most appropriate technique and the added quantity of dehydrated papaya in cereal bar at 5 different levels which were 5, 10, 15, 20 and 25 % of total weight represented that 15 % of added dehydrated papaya had the highest scores in all evaluation. The color assessment displayed that L*, a*, b*, texture, aw as well as nutritional value were 15.06, 43.60, 3.38, 39.35, 0.35, 0.05 and 60.93 (% of Vitamin A) and processing cost of product per a serving size was 10.98 bath.  Keywords : Cereal bars, Berries Rice, Papaya               1 สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000 1 Department of Home Economics Faculty of Liberal Arts. Rajamangala University of Technology Srivijaya, Bo Yang, Muang district,  Songkhla 90000, Thailand ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : Jimcha46@gmail.com  
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บทนํา ขา้วไรซ์เบอร์รี (rice berry) เป็นขา้วเจา้สีม่วงเขม้ รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ขา้วกลอ้งมีความนุ่มนวลมาก ปลูกไดต้ลอดทงัปี มีคุณสมบติัเด่นทางดา้นโภชนาการ คือ มีสารตา้นอนุมูลอิสระสูง ไดแ้ก่ เบตา้แคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สงักะสี และโฟเลตสูง มีดชันีนาํตาลตาํปานกลาง และมีเสน้ใยอาหาร(fiber) อยูป่ริมาณมากในขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี จากการศึกษาพบว่าขา้วยิงมีสีม่วงเขม้มากประสิทธิภาพในการตา้นอนุมูลอิสระยิงมีมากขึนโดยมีค่าอยู่ระหว่าง .  ถึง 214.7 umole/g โดยเฉพาะในรําขา้วเจา้หอมนิลและรําขา้วไรซ์เบอร์รีมีประสิทธิภาพในการตา้นอนุมูลอิสระสูง ถึง  ถึง 304.7 umole/g และเมือนาํขา้วสายพนัธ์ุต่างๆ มาเปรียบเทียบกบันาํผลไมพ้ร้อมดืมหรือนาํชาเขียว พบวา่มีประสิทธิภาพในการตา้นอนุมูลอิสระมากกวา่ เกือบ  เท่า ซึงยงิขา้วมีสีเมล็ดเขม้เท่าไรยงิทาํใหมี้ผลในการตา้นอนุมูลอิสระไดสู้งขึนเท่านนั  จากงานวิจยัพบว่าขา้วกลอ้งพนัธ์ุไรซ์เบอร์รีและพนัธุ์สินเหล็กเมือหุงสุกแลว้ ยงัมีสารตา้นอนุมูลอิสระเหลืออยู ่ไม่ไดถู้กความร้อนทาํลายหมด จึงเป็นแหล่งอาหารทีใหส้ารตา้นอนุมูลอิสระสูง การทีร่างกายไดรั้บสารตา้นอนุมูลอิสระพอเพียงต่อความตอ้งการในแต่ละวนั จะช่วยลดความเสียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหวัใจ โรคหลอด เลือด และ โรคมะเร็งได ้  ผลิตภณัฑ์อาหารว่างชนิดแท่ง หรือ Snack food bar ซึงประกอบดว้ยส่วนผสมทีเป็นชิน ขนาดเล็ก นาํมาอดัแท่งโดยยึดดว้ยสารยึดเกาะ (binder) โดยอาจมีการเคลือบผิวนอกของชินอาหารหรือไม่มีก็ได้ สําหรับประเทศไทยผลิตภณัฑ์ประเภทนีส่วนมากเป็นอาหารว่างแบบพืนบ้าน เช่น กระยาสารท ข้าวแตน ขนมนางเล็ด ถวัตดั และถวักระจก เป็นตน้                (ปาริสุทธิ, ) ซึงในปัจจุบนัผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งเป็นอาหารวา่งทีไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค  ทาํใหผู้ว้จิยัมีแนวคิดในการนาํขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีมาทาํเป็นผลิตภณัฑ์ธญัพืชอดัแท่งและผสมมะละกอตากแหง้ลงไปเพอืใหผ้ลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึน  เพราะขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีและมะละกอเป็นแหล่งอาหารทีอุดมไปดว้ยวติามินเอ วติามินซี วิตามินบี  บี  ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัสสูง  ทีสาํคญัอุดมไปดว้ยสารเบตา้แคโรทีนทีช่วยตา้นมะเร็ง มีเส้นใยอาหารช่วยระบบการขบัถ่าย และมีสารเพคตินทีช่วยเคลือบกระเพาะอาหาร นอกจากนียงัมีสารตา้นอนุมูลอิสระสูง การทีร่างกายไดรั้บสารตา้นอนุมูลอิสระ พอเพียงต่อความตอ้งการในแต่ละวนั จะช่วยลดความเสียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และ โรคมะเร็งได ้จากขอ้มูลดงักล่าวจึงเป็นประเด็นทีน่าสนใจในการพฒันาธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแห้ง   โดยมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั ดงันี  เพือศึกษาวิธิการทาํขา้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอรรี             หาสูตรมาตรฐานของธญัพืชอดัแท่ง ศึกษาวิธีการทาํมะละกอตากแหง้และปริมาณมะละกอตากแหง้ในการทาํธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอรีวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการและคาํนวณตน้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑ์ธญัพชือดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแหง้  วธิีดําเนินการวิจัย .  ศึกษาวธีิการทาํขา้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี  เตรียมตวัอยา่งขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีสาํหรับหาวธีิการทีเหมาะสมในการทาํขา้วพอง โดยนาํขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีแช่นาํ  นาที หุงในอตัราส่วนขา้วต่อนาํทีปริมาณ : .  จากนนันาํขา้วพองไปตากแดดให้แห้ง  นาํมาทดลองทาํขา้วพองดว้ยกรรมวิธี  วิธี ดงันี วิธีการควัทีอุณหภูมิ  0C และวิธีการทอดทีอุณหภูมิ  0C (รัตนาภรณ์, ) จากนนันาํขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีทีไดม้าวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ดังนี คุณภาพทางเคมี ไดแ้ก่ การหาความชืน (AOAC. ) ปริมาณนาํอิสระ (aw) (วดัดว้ยเครือง Moisture Balance ยีห้อ AND รุ่น MX ) คุณทางกายภาพ ไดแ้ก่ วดัเนือสัมผสั(การพองตวัและความกรอบ วดัดว้ยเครืองTexture Analyzer)    
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.  ศึกษาหาสูตรมาตรฐานของธญัพืชอดัแท่ง  รวบรวมสูตรธญัพืชอดัแท่ง จาํนวน  สูตร จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ทาํการทดลองธญัพืชอดัแท่งทงั  สูตร ตามส่วนผสมวิธีการทีไดม้า โดยใชข้า้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีทีไดจ้ากการทดลองในขนัตอนที  ใส่ลงในส่วนผสม ดงัตารางที  ทาํการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัในดา้นสี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดว้ยวิธีการชิมแบบใหค้ะแนนความชอบ  ระดบั ( -Point Hedonie Scale) โดยใชผู้ท้ดสอบชิมจาํนวน  คน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียดว้ยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) เพือคดัเลือกสูตรทีผูท้ดสอบชิมใหค้ะแนนการยอมรับมากทีสุด เพือนาํไปใชใ้นทดลองขนัต่อไป ตารางท ี  ส่วนผสมตามสูตรพนืฐานของผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่ง  
ส่วนผสม ปริมาณส่วนผสมตามสูตรพนืฐานทีใชใ้นผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่ง (ร้อยละ) สูตรที  สูตรที  สูตรที  ขา้วพอง (ขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี) งาขาวควั ถวัลิสงควั เมล็ดฟักทองอบแหง้ นาํตาลทรายขาว กระเทียมผง แบะแซ กุง้แหง้ เกลือ เนยสดรสจืด 

28 30 - 15 11 1 30 11 1 3 

34 18 14 9 7 1 34 7 1 3 

54 10 9 5 9 1 40 9 1 3 หมายเหตุ : สูตรที  ศรีสมร และมณี, , สูตรที  อุบล,  และสูตรที  พลศรี,   วธีิทาํธญัพืชอดัแท่ง    ) ตงักระทะให้ร้อน ใส่เนยสดและกระเทียมผงคนให้เขา้กนั เป็นเวลา  นาที    ) ใส่ขา้วพอง ถวัลิสงควั เมล็ดฟักทองอบแห้ง กุง้แหง้และงาขาวควั คนให้เขา้กนั เป็นเวลา  นาที    ) ใส่นาํตาลทรายและเกลือคนใหเ้ขา้กนั  นาที หรือจนนาํตาลทรายและเกลือละลาย    ) ใส่แบะแซคนให้เขา้กนั  นาที นาํมาอดัใส่บล็อกให้แน่น พกัให้เยน็ ใชมี้ดฟันเลือยตดัเป็นแท่ง นาํไปอบทีอุณหภมิู  oC เป็นเวลา  นาที .  ศึกษาวิธีการทาํมะละกอตากแห้งและปริมาณมะละกอตากแห้งในการทาํธัญพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอรีผสมมะละกอตากแหง้  .   การหาวิธีการทาํมะละกอตากแห้ง โดยคดัเลือกมะละกอพนัธ์ุแขกดาํทีมีลกัษณะห่าม มีปริมาณนาํตาล(o Brix) อยูที่ระดบั -  o Brix เป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกมะละกอทีนาํมาตากแห้ง นาํมาลา้งให้ สะอาด ปอกเปลือก หนัให้มีชินขนาด กวา้ง x ยาว x สูง เท่ากบั x5x  มิลลิเมตร หาวธีิการตากแหง้เพอืใหไ้ดม้ะละกอตากแหง้ทีมีคุณภาพดีต่อการใชเ้ป็นวตัถุดิบในการทาํธญัพืชอดัแท่ง  ดว้ยวธีิการ  วธีิ ดงันี  ) นาํมะละกอทีเตรียมไวไ้ปตากแดดให้แหง้  ) นาํมะละกอทีเตรียมไวม้าลวกในนาํเดือด  นาที และนาํมะละกอมาแช่ในนาํเยน็ทนัที สงขึนพกัให้สะเด็ดนาํ นาํไปตากแดดใหแ้หง้ 
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 ) นํามะละกอทีเตรียมไวแ้ช่นาํปูนใสเป็นเวลา  ชวัโมง จากนันนําไปลวกในนาํเชือมในอตัราส่วนนาํตาลต่อนาํที  :  เป็นเวลา  นาที พกัใหส้ะเด็ดนาํ นาํไปตากแดดใหแ้หง้  การตากมะละกอใชเ้วลา  ชวัโมง เริมตงัแต่เวลา .  น. ถึง .  น.ซึงใชช่้วงเวลาดงักล่าวเป็นเกณฑ์ในการตากมะละกอใหแ้หง้ นาํมะละกอตากแหง้ทีไดจ้ากวิธีการทงั  วิธี มาวเิคราะห์หาความชืน (AOAC. ) ปริมาณนาํอิสระ และคุณภาพดา้นสี L*, a* และb* เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียดว้ยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  เพือคดัเลือกมะละกอตากแห้งทีเหมาะสมสาํหรับการทาํธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอรีผสมมะละกอตากแหง้ในขนัตอนต่อไป  .   การหาปริมาณมะละกอตากแห้งในการทาํธัญพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอรี โดยใชสู้ตรมาตรฐานของธญัพืชอดัแท่งทีไดรั้บการคดัเลือกจากการทดลองในขนัตอนที  นาํมาศึกษาหาปริมาณทีเหมาะสมของมะละกอตากแห้งทีจะผสมในผลิตภณัฑ์ธัญพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี  ระดบั คือ  , , ,  และ  % ของนาํหนักส่วนผสม ประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัในดา้น สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม ดว้ยวธีิการชิมแบบใหค้ะแนนความชอบ  ระดบั ( -Point Hedonic Scale) โดยใชผู้ท้ดสอบชิม จาํนวน  คน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียดว้ยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)   .  วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการ และคาํนวณตน้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอรีผสมมะละกอตากแหง้   โดยนาํผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอรีผสมมะละกอตากแห้งทีไดรั้บคดัเลือกจากการทดลองในขอ้ .  มาวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการ และคาํนวณตน้ทุนการผลิต ดงันี   .  คุณภาพทางกายภาพ ไดแ้ก่    ) ค่าสี วดัดว้ยเครือง Hunter Lab รุ่น Color Flex    2) ค่าเนือสัมผสั/ความกรอบ วดัดว้ยเครือง Texture Analyzer   4.2 คุณภาพทางเคมี ไดแ้ก่    ) ความชืน (AOAC. 2000)    ) ปริมาณนาํอิสระ(Water Activity) วดัดว้ยเครือง Moisture Balance   4.3 คุณค่าทางโภชนาการ    ) วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑ์ธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแห้ง ณ ห้องปฏิบตัิการกลาง(ประเทศไทย) โดยส่งตวัอยา่งผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแหง้ไปวเิคราะห์คุณค่าทางโภชนาการต่อ  กรัม และหนึงหน่วยบริโภค    ) วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภณัฑ์ธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแหง้เปรียบเทียบกบัสูตรมาตรฐานธญัพชือดัแท่งโดยใชโ้ปรแกรม Nutrisurvey 2007   .  คาํนวณตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแหง้ ใชแ้นวทางขอ้มูลของกระทรวงอุตสาหกรรม รวบรวมโดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย ซึงแบ่งสัดส่วนตน้ทุนดงันี คือ จากตน้ทุนทงัหมด  ส่วน คิดเป็นค่าวตัถุดิบร้อยละ .  ค่าแรงงานร้อยละ .  ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานร้อยละ .  ค่าเสือมราคาเครืองจกัรร้อยละ .  และค่าใชจ่้ายอืนๆ .  ในการคาํนวณ ตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์    
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ผลและวจิารณ์ผล .  ผลการศึกษาวธีิการทาํขา้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี พบวา่ การควัขา้วทีอุณหภมิู  oC และการทอดขา้วทีอุณหภูมิ  oC ในปริมาณ  กรัม ขา้วมีการพองตวัเต็มทีแตกเป็นเมล็ด ร่วนไม่ติดกนั เนือสัมผสัมีลกัษณะเบา  แต่เมือควัหรือทอดนานจะมีสีเขม้ขึน มีรสขมและกลินไหม ้  
ตารางท ี   คุณภาพทางเคมีและกายภาพทางของขา้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีดว้ยวธีิการควัและการทอด 

คุณภาพทางกายภาพ และเคมี ขา้วกลอ้งไรซ์เบอรืรีตากแหง้ 
ขา้วพอง จากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี t df P การควั การทอด ความชืน ปริมาณนาํอิสระ สี     L*        a*        b* 

3.08+0.19 0.67+0.04 14.68+0.02 1.62+0.01 0.31+0.01 

2.46+0.28 0.24+0.01 20.72+0.01 5.12+0.01 3.62+0.01 

1.60+0.14 0.19+0.01 20.01+0.02 5.96+0.02 5.17+0.01 

145.431* 13.416* 122.107* -222.361* -318.025* 

4 4 4 4 4 

.000 .000 .000 .000 .000 หมายเหตุ : * หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั(p≤0.05) ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี จากตารางที  พบว่า ความชืนของขา้วไรซ์เบอรีตากแห้งมีความชืน .  และมีปริมาณนาํอิสระ .  ขา้วพองจากเขา้วไรซ์เบอรีควัมีความชืน .  ปริมาณนาํอิสระ .  ขา้วพองทอดมีความชืน .  ปริมาณนําอิสระ .  การควัและการทอดขา้วพองมีผลให้ความชืน และปริมาณนาํอิสระลดตาํลง ทาํให้ขา้วพองสามารถเก็บรักษาได้นานไม่เสือมเสียโดยง่าย ขา้วพองทีทอดมีลกัษณะพองตวัดีกว่าขา้วพองทีควัเล็กน้อย และผลการวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพดา้นสีของขา้วพองจากขา้วไรซ์เบอร์รีทอด ค่าสี L* มีค่าความสวา่งสูงขึน a* ค่าความเป็นสีแดงเพิมขน้ และ b* ค่าความเป็นสีเหลืองเพิมขึนเมือเปรียบเทียบกบัขา้วไรซ์เบอร์รีตากแห้งและขา้วพองควั  ดงันนัในการวิจยัครังนีไดค้ดัเลือกขา้วพองจากขา้วไรซ์เบอรีทีไดจ้ากการควันํามาใชใ้นส่วนผสมในการทาํธัญพืชอดัแท่ง เพือลดปริมาณไขมนัทีอาจทาํใหมี้ผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผสัของธญัพืชอดัแท่งในระหวา่งการเก็บรักษา และลดพลงังานจากปริมาณไขมนัทีใชท้อดได ้2. ผลการศึกษาหาสูตรมาตรฐานของธัญพืชอดัแท่ง พบวา่ สูตรที  (อุบล, ) ไดรั้บการยอมรับคะแนนค่าเฉลียสูงสุดในดา้นสี กลิน รสชาติ ลกัษณะเนือสัมผสั และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤ . ) ดงัตารางที  ซึงผูท้ดสอบชิมไดใ้หข้อ้เสนอแนะในสูตรที  ทีไดรั้บคะแนนเฉลียโดยรวมสูงสุดในแต่ละดา้นวา่ ควรปรับปรุงในดา้นรสชาติโดยควรเพมิรสชาติหวาน         
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ตารางท ี  ค่าเฉลียคะแนนผลการยอมรับทางประสาทสมัผสัของธญัพชือดัแท่ง ทงั 3 สูตร 
คุณลกัษณะธญัพืชอดัแท่ง สูตรมาตรฐาน* 1 2 3 สี กลิน รสชาติ ลกัษณะเนือสัมผสั ความชอบโดยรวม 

7.20 ± 1.32a 6.05 ± 1.47b 6.20 ± 1.45b 6.10 ± 1.58b 6.63 ± 1.39b 

7.35 ± 1.21a 6.93 ± 1.31a 7.58 ± 1.45a 7.40 ± 1.37a 7.90 ± 0.93a 

5.63 ± 1.66b 6.28 ± 1.22ab 6.33 ± 1.58b 6.95 ± 1.26a 6.93 ± 1.23b 
หมายเหตุ : * สูตรที 1 ศรีสมร และมณี, 2550, สูตรที 2 อุบล, 2559 และสูตรที 3 พลศรี, 2545   ** ตวัอกัษร a – b หมายถึง ค่าเฉลียของขอ้มูลในแนวนอนเดียวกนัทีมีตวัอกัษรต่างกนั หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p≤0.05) 

   ภาพท ี  ธญัพชือดัแท่งจากสูตรพนืฐาน 3 สูตร .  ผลการศึกษาวธีิการทาํมะละกอตากแหง้และปริมาณมะละกอตากแหง้ในการทาํธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแหง้  .  ผลการศึกษาวธีิการทาํมะละกอตากแหง้ ดว้ยวธีิการ  วธีิ ดงันี วธีิที  นาํมะละกอทีเตรียมไวไ้ปตากแดดให้แห้ง วิธีที  นาํมะละกอทีเตรียมไวม้าลวกในนาํเดือด  นาที และนาํมะละกอมาแช่ในนาํเยน็ทนัที สงขึนพกัให้สะเด็ดนาํ นําไปตากแดดให้แห้ง วิธีที  นํามะละกอทีเตรียมไวแ้ช่นาํปูนใสเป็นเวลา  ชวัโมง จากนันนําไปลวกในนาํเชือมในอตัราส่วนนาํตาลต่อนาํที  :  เป็นเวลา  นาที พกัใหส้ะเด็ดนาํ นาํไปตากแดดใหแ้หง้           ผลการทดลอง พบว่า ลกัษณะปรากฏของมะละกอตากแห้งทงัวิธี  วิธี พบว่า รูปร่างของชินมะละกอเปลียนแปลงไปมีขนาดเล็กลงกวา่เดิม  ซึงมะละกอตากแห้งวิธีที  และวิธีที  มีรูปทรงเปลียนแปลงจากเดิมโดยมะละกอตากแห้งจะหดเล็กลงจากเดิม ดงัแสดงในภาพที  มะละกอตากแหง้ดว้ยวิธีการที และ  มะละกอมีลกัษณะผิวเหียว รูปร่างไม่สวย  ส่วนมะละกอตากแห้งทีไดจ้ากวิธีการที  มีลกัษณะชินสวยงาม หดตวัเล็กนอ้ย สีของมะละกอตากแห้งดว้ยวิธีที  และ  ให้สีแดงสม้ ใกลเ้คียงกนั แตกต่างจากมะละกอตากแหง้ดว้ยวธีิที  จะมีสีแดงเขม้ ซึงอาจเนืองมาจากมะละกอตากแหง้วธีิที  และ  ผ่านกระบวนการลวกก่อนนาํมาทาํแหง้นนัสามารถยบัยงัเอมไซน์ทีทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาการเกิดสีนาํตาลหลงัการทาํใหแ้หง้ได ้(สมบติั, )  

สูตรที 1                       สูตรที 2          สูตรที  
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ภาพท ี  ลกัษณะปรากฏของมะละกอตากแหง้ทงั 3 วธีิ 
ตารางท ี  ผลการวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีของมะละกอตากแหง้ทงั  วธีิ 

คุณภาพทางเคมีและกายภาพ มะละกอตากแหง้* 
วธีิที 1 วธีิที 2 วธีิที 3 

ความชืน(ร้อยละ) 2.19±0.58b 1.31±0.10a 2.71±0.42c 
ปริมาณนาํในอาหาร 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 : * วธีิที 1 คือมะละกอทีหนั แลว้นาํไปตากแหง้    วิธีที 2 คือมะละกอทีหนั นาํไปลวกในนาํเดือด 1 นาที แลว้นาํไปตากแหง้    วธีิที 3 คือมะละกอทีหนัแลว้นาํไปลวกในนาํเชือม 5 นาที แลว้นาํไปตากแหง้   ** ตวัอกัษร a – c หมายถึง ค่าเฉลียของขอ้มูลในแนวนอนเดียวกนัทีมีตวัอกัษรต่างกนั หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p≤0.05)  เมือเปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของมะละกอตากแหง้ ทงั  วธีิ จากตารางที  พบวา่ มะละกอตากแหง้วธีิที 2 มีความชืนและปริมาณนาํอิสระนอ้ยทีสุด 1.31 และปริมาณนาํอิสระเท่ากบั 0.20  รองลงมาคือมะละกอตากแหง้วิธีที 1 มีความความชืน 2.19 และปริมาณนาํอิสระเท่ากบั 0.25 มะละกอทีมีความชืนมากทีสุด คือ มะละกอตากแห้งวิธีที 3 มีความความชืน 2.71 และปริมาณนาํอิสระ เท่ากบั 0.32 ซึงอาจเนืองมาจากความชืนทีมีอยู่ในนาํตาลจากนาํเชือมทีใชล้วกมะละกอก่อนการตากแห้ง ผลการวิเคราะห์คุณภาพดา้นสี พบวา่ มะละกอตากแห้งวิธีที 1 มีค่าสี L* 43.63 มะละกอตากแห้งวิธีที 2 มีค่าสี L* 29.71 ส่วนมะละกอตากแห้งวิธีที 3 ค่าสี L* 51.11 ดงันนัมะละกอทีมีค่าความสวา่งมากทีสุดคือมะละกอตากแหง้วธีิที 3 ค่าสี a* ค่าความเป็นสีแดงของมะละกอตากแหง้ทงั 3 วธีิจะลดลงตามลาํดบั คือ 21.04, 16.34 และ 16.23 และค่าสี b* ค่าความเป็นสีเหลือง พบว่ามะละกอตากแห้งวิธีที 1 มีค่าสี b* มากทีสุดอยู่ที 22.35 รองลงมาคือมะละกอตากแห้งวิธีที 3 มีค่าสี b* 15.15 ส่วนมะละกอตากแห้งวิธีที 2 มีค่าสี b* น้อยทีสุดอยู่ที 13.84 ดังนันวิธีการทํามะละกอตากแห้’ทงั  วิธี มีผลต่อความชืน ปริมาณนําอิสระ และคุณภาพด้านสี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p≤ . )  เมือพิจารณาคุณภาพ ดา้นความชืน ปริมาณนาํอิสระ  ดา้นสี และดา้นรูปทรง พบวา่มะละกอตากวิธีที 3 มีลกัษณะ
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ทีเหมาะสมสําหรับการนาํไปเป็นส่วนผสมของธัญพืชอดัแท่ง จึงเลือกมะละกอตากแห้งวิธีการที  ไปทาํการทดลองในขนัตอนต่อไป  3.2 ผลการศึกษาหาปริมาณมะละกอตากแห้งในการทาํธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รี พบวา่ ผลการวเิคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผสัของปริมาณมะละกอตากแหง้ในการทาํธญัพืชอดัแท่งทีมีส่วนผสมมะละกอตากแห้งในทีปริมาณแตกต่างกนั  ระดบั คือ , 5, 10, 15,  และ  % ต่อนาํหนกัของส่วนผสมทงัหมด โดยใชผู้ท้ดสอบชิมจาํนวน  คน พบวา่ ลกัษณะปรากฏ ดา้นสี และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p≤ . ) ดงัตารางที  ตารางท ี  ค่าเฉลียคะแนนผลการยอมรับทางประสาทสัมผสัของปริมาณมะละกอตากแหง้ในการทาํธญัพืชอดัแท่ง คุณลกัษณะ ธญัพชือดัแท่ง ปริมาณมะละกอ(%) 0 5 10 15* 20 25 สี 6.42±1.08a 6.45±1.08a 6.92±1.04ab 7.55±0.93c 6.97±1.18abc 7.20±1.15bc กลิน 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 เนือสัมผสั 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 หมายเหต ุ:  * สูตรทีไดรั้บการยอมรับมากทีสุด  ** ตวัอกัษร a – c หมายถึงค่าเฉลียของขอ้มูลในแนวนอนเดียวกนัทีมีตวัอกัษรต่างกนั หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p≤0.05)  จากตารางที  ปริมาณมะละกอตากแห้ง  % ไดรั้บการยอมรับคะแนนค่าเฉลียสูงสุดในดา้นสี กลิน รสชาติ ลกัษณะเนือสัมผสั และความชอบดงันี . , 7.10, 7.22, .  และ .  ตามลาํดบั ซึงผูท้ดสอบชิมมีความเห็นว่าธญัพืชอดัแท่งผสมมะละกอตากแหง้  % มีสีสนัสวยงาม มีความเหมาะสมน่ารับประทาน ดงันนัการใส่มะละกอตากแหง้ทีผสมลงไปในธญัพืชอดัแท่งมีผลต่อลกัษณะปรากฏในดา้นสี และความชอบโดยรวม แต่ไม่มีผลต่อการยอมรับดา้นกลิน รสชาติ และเนือสัมผสั  .  ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการ และคาํนวณตน้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑ์ธญัพชือดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแหง้   .  คุณภาพทางกายภาพ พบวา่  เมือนาํผลิตภณัฑธ์ญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแห้ง มาเปรียบเทียบกบัสูตรมาตรฐาน พบวา่ ค่าสี L* มีความสวา่งลดลง  ค่า a* ความเป็นสีแดงเพิมขึน และ ค่า b* ความเป็นสีเหลืองลดลงเมือเทียบกบัสูตรมาตรฐาน ค่าความกรอบหรือค่าเนือสัมผสัจะเพมิขึน ดงัตารางที   .  คุณภาพทางเคมี พบว่า ค่าความชืน( . ), ปริมาณนาํอิสระ ( . ) ของผลิตภณัฑ์ธัญพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแห้งเพิมขึนเมือเทียบกบัสูตรมาตรฐาน ( .  และ .  ตามลาํดบั) ค่าสี พบวา่ ค่าสี L*  และ b * ลดลง แต่ค่าสี a* เพิมขึน ดงันนั ปริมาณมะละกอตากแหง้ทีใส่มีผลทาํให ้ความชืน ปริมาณนาํอิสระ ค่าสี a* และค่าเนือสัมผสัหรือความกรอบเพมิขึนดว้ย ดงัตารางที      
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ตารางที 6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภณัฑ์ธัญพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแหง้เมือเทียบกบัสูตรมาตรฐาน 
ผลการวเิคราะห์คุณภาพ ผลิตภณัฑธ์ญัพชือดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแหง้ 

สูตรมาตรฐาน ธญัพชือดัแท่ง  t-test  df  P 
   ค่าสี    L* 43.64+0.08 45.71+0.05 -404.784* 4 .000              a*   3.38+0.04 1.82+0.04  257.667* 4 .000              b* 15.06+0.02  17.61+0.06 -522.150* 4 .000    ค่าเนือสัมผสั/ความกรอบ 39.35±5.70 34.10±6.06 1311.000* 4 .000    ความชืน 0.35+0.02 0.08+0.01    42.691* 4 .000    ปริมาณนาํอิสระ (aw) 0.05+0.01 0.01+0.01     8.500* 4 .001 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p≤0.05)  .  คุณค่าทางโภชนาการ จากตารางที  พบว่า ธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแหง้            หน่วยบริโภค มีพลงังาน  กิโลแคลอรี คาร์โบไฮเดรต  กรัม โปรตีน  กรัม ไขมนั  กรัม โคเลสเตอรอล  มิลลิกรัม นาํตาล  กรัม โซเดียม  มิลลิกรัม แคลเซียม .  มิลลิกรัม วิตามินเอ .  ไมโครกรัม อาร์ อี  ผลการวิเคราะห์ พบวา่ มีโปรตีน คิดเป็น  % และวิตามินเอ คิดเป็น .  % ของสารอาหารทีแนะนาํให้บริโภคประจาํวนัสาํหรับคนไทยอายตุงัแต่  ปีขึนไป (Thai RDI) ถือไดว้า่เป็นผลิตภณัฑอ์าหารทีเป็นแหล่งของโปรตีนและวติามินเอ เนืองจากธญัพชือดัแท่งจากขา้วไรซ์เบอรีผสมมะละกอตากแห้ง  หน่วยบริโภค มีโปรตีนคิดเป็น -  % และมีวิตามินเอไม่นอ้ยกว่า  % ของ Thai RDI  (สาํนกังานอาหารและยา, 2556)  ตารางท ี   ผลการวเิคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (ทางเคมี) ของธญัพชือดัแท่งจากขา้วไรซ์เบอรีผสมมะละกออบแหง้ในปริมาณ  กรัม และหนึงหน่วยบริโภค (  กรัม =  ชิน) 
พลงังานและสารอาหาร ต่อ    กรัม 

หนึงหน่วยบริโภค อา้งอิงวธีิทดสอบ 
พลงังานทงัหมด(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 ไขมนัทงัหมด (กรัม) 17.26 7.00 AOAC (2012) 948.15 โคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม) 20.19 10.00 In house  method based on AOAC (2012) 976.26 นาํตาล (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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เบตา้-แคโรทีน (ไมโครกรัม) 1950.00 139.75 In house  method based on Chemical and Technical Assessment (2004) วติามินเอ(ไมโครกรัม อาร์อี)* 325.00 139.75 Calculation หมายเหตุ : * วติามินเอไดจ้ากการคาํนวณเบตา้แคโรทีนตามวิธีของ สิริพนัธุ์ ( )  เมือนาํธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอรีผสมมะละกอตากแห้ง มาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการโดยใช้โปรแกรม Nutrisurvey  เปรียบเทียบกับธัญพืชอดัแท่งสูตรมาตรฐาน จากตารางที  พบว่า ธัญพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแห้งมีคุณค่าทางโภชนาการเพิมขึน ไดแ้ก่ พลงังาน ( . ), โปรตีน ( . ), คาร์โบไฮเดรต (1.67), ไฟเบอร์ ( . ), วิตามินเอ ( . ), วิตามินซี( . ) และแคลเซียม ( . ) ส่วนสารอาหารอืนๆ มีปริมาณทีเท่ากนั เมือเปรียบเทียบกบัธญัพืชอดัแท่งสูตรมาตรฐาน ดงันนั จะเห็นไดว้า่การใชข้า้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีและใส่มะละกอตากแหง้ลงไปในธญัพืชอดัแท่ง ทาํใหคุ้ณค่าทางโภชนาการเพมิขึน โดยเฉพาะวติามินเอ 
ตารางท ี  แสดงคุณค่าทางโภชนาการของธญัพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอรีผสมมะละกออบแห้งเปรียบเทียบกบั           สูตรมาตรฐานธญัพืชอดัแท่ง สารอาหาร สูตรมาตรฐาน ธญัพชืผสมมะละกออดัแท่ง ร้อยละทีเพิมขึน 

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   .  คาํนวณตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์ธัญพืชอดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแห้ง พบว่า ราคาของวตัถุดิบทีใช้ในการทาํธัญพืชผสมมะละกออดัแท่งต่อสูตร .  บาท จากตารางที 9 ค่าแรงงาน .  บาท ตน้ทุนพลงังาน .  บาท ค่าเสือมราคาเครืองจกัร .  บาท และค่าชจ้่ายอืนๆ .  บาท ดงันนัตน้ทุนทงัหมดของผลิตภณัฑธ์ญัพืช
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อดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแห้ง เท่ากบั .  บาท (  ชิน/สูตร) ตน้ทุนต่อ  ชิน เท่ากบั .  บาท และต่อ  หน่วยบริโภคเท่ากบั .  บาท  ตารางท ี19 ตน้ทุนวตัถุดิบทีใชใ้นการทาํธญัพืชผสมมะละกออดัแท่ง 
วตัถุดิบ ปริมาณทีใชต้่อสูตร(กรัม) ราคา (บาท)     ขา้วไรซ์เบอรี 34 3.40 นาํมนัปาลม์ 200 7.40 งาขาว 18 1.08 ถวัลิสง 14 0.98 เมล็ดฟักทอง 9 2.88 นาํตาลทรายขาว 13 0.33 กระเทียมผง 1 0.70   กุง้แหง้ 7 4.20   เกลือ 1 0.04   เนยสดรสจืด 6 2.33   มะละกอ 21 0.21   ปูนแดง 10 0.50                                                                               ราคาตน้ทุนธญัพชืผสมมะละกออดัแท่ง     25.13   บาท 

หมายเหตุ : ธญัพชือดัแท่งจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแหง้ได ้10 ชิน  ราคาวตัถุดิบ ณ เดือนกรกฎาคม 2559  สรุปผลการวจิัย ผลการวิจยัสรุปไดว้า่วิธีการทาํขา้วพองจากขา้วกลอ้งไรซ์เบอร์รีดว้ยกรรมวิธีการควัทีอุณหภูมิ  C และทอดทีอุณหภูมิ  C นนัมี ค่าความชืน และ สี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(p≤ . ) จึงเลือกขา้วพองจากวิธีการควัมาเป็นส่วนผสม ในการหาสูตรมาตรฐานธญัพืชอดัแท่ง จาํนวน  สูตร ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้นสี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม ซึงสูตรที  มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัมากทีสุด เมือหาวิธีการทาํมะละกอตากแหง้จาก  วธีิ พบวา่ การแช่มะละกอในนาํปูนใส  ชวัโมง ลวกนาํเชือม  นาทีและตากแดด  ชวัโมง มีความเหมาะสมทีสุด  และการหาปริมาณมะละกออบแห้งในผลิตภณัฑธ์ัญพืชอดัแท่ง  ระดบั คือ , 10, 15,  และ  % พบวา่ ปริมาณมะละกออบแห้งในธัญพืชอดัแท่ง  % ไดรั้บคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผสัมากทีสุด ดา้นสี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม และมีผลให้ ค่าสี L* ( . ) และ b* ( . ) ลดลง ค่าสี a* (3.38), ค่าเนือสัมผสั ( . ), ความชืน ( . ), ปริมาณนาํอิสระ ( . ) และคุณค่าทางโภชนาการเพมิขึนโดยเฉพาะวติามินเอ ( . ) และมีตน้ทุนการผลิตต่อหนึงหน่วยบริโภค เท่ากบั .  บาท   ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการทาํวิจยั พบว่า ส่วนผสมของธัญพืชอดัแท่งสามารถดดัแปลงเป็นส่วนผสมของอาหารชนิดอืนได้ ควรศึกษารูปทรงและขนาดชินทีผูบ้ริโภคให้การยอมรับเพือพฒันารูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถช่วยยดือายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑเ์พอืใชใ้นเชิงพาณิชยต์่อไป   กิตติกรรมประกาศ 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference           746  

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

ขอบคุณหลกัสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ ทีให้ความช่วยเหลือในการทาํงานวิจยั รวมถึงคณะศิลปศาสตร์ ทีใหก้ารสนบัสนุนทุนสาํหรับการทาํวจิยัในครังนี เอกสารอ้างองิ กญัวนา  ศรีสุข.  .  การพฒันาธญัพชือดัแท่ง.  วิทยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข.  .  ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย.  กองโภชนาการ. กระทรวงสาธารณสุข.  โรงพมิพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก, กรุงเทพฯ. ปาริสุทธิ  สงทิพย์.  2550.  การพัฒนาอาหารขบเคียวชนิดแท่งจากข้าวกล้องและสมุนไพร.  วิทยานิพนธ์ปริญญา                      วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. พลศรี  คชาชีวะ.  2545.  ของกินเล่น.  กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพแ์ม่บา้นทนัสมยั. รัตนาภรณ์ ลมูลภกัตร์.  .  ผลของการทอดดว้ยเทคนิคการเจือนาํมนัทีมีต่อสมบติัทางเคมี ทางกายภาพ และทางประสาท สมัผสัของขา้วพองเสริมธาตุไอโอดีน.  วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. สาํนกังานอาหารและยา.  .   สิริพนัธุ์  จุลกรังคะ.  2555.  โภชนศาสตร์เบืองต้น.  พิมพค์รังที .  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. สุทธิดา กิจจาวรเสถียร.  .  ผลิตภณัฑธ์ญัพชืผสมใบชะพลูอดัแท่ง.  วทิยานิพนธ์ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร. ศรีสมร คงพนัธ์ุ และ มณี สุวรรณผอ่ง.  .  ขนมและนําผลไม้.  พิมพค์รังที .  แสงแดด, กรุงเทพฯ. อุบล ดีสวสัดิ.  มล.  .  อาหารว่าง เล่ม .  ว.ีพรินท ์( ) จาํกดั, กรุงเทพฯ. AOAC.  2000.  Official Method of Analysis.  The Association of Official Analytical Chemists, Washington, D.C.                 
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 ผลของนําหมักกล้วยตากต่อคุณภาพโดนัท Effect of Fermented Liquid from Dr ied Banana on the Quality of Donut  พิมพช์ฎา อิทธิวฒัพงศ์ *  จารว ี  แซ่ลิม   และ พรทอง   ตมกลาง   Pimchada Itthivadhanapong1*   Jarawee Saelim 1  Pornthong Tomklang 1  บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือผลิตโดนทัยีสตจ์ากนาํหมกัชีวภาพจากกลว้ยตาก เพือทดแทนการใชย้ีสตที์ขายทางการคา้ โดยการนํากลว้ยตากผสมกับนาํและนําตาล (100 กรัม, 200 กรัม และ500 กรัม ตามลาํดับ) หมกัในภาชนะปิดทีอุณหภมิูหอ้ง จากนนัผลิตแป้งหมกัตงัตน้ (Starter dough) โดยกรองนาํหมกัจาํนวน   มิลลิลิตร ผสมกบัแป้งสาลี  กรัม หมกัทีอุณหภูมิห้อง  วนั แลว้ผลิตโดนทัจากยีสตธ์รรมชาติ โดยใชแ้ป้งหมกัตงัตน้ร้อยละ   และ   เปรียบเทียบกบัโดนัททีผลิตโดยใชย้ีสต์ทางการคา้ (สูตรควบคุม) วิเคราะห์คุณภาพขนมโดนัททางกายภาพ ลกัษณะเนือสัมผสั  และเคมี พบวา่ โดนทัยีสต์ทีใชแ้ป้งหมกัตงัตน้ร้อยละ  และโดนทัยสีต์ทางการคา้ (Control)  มีความสูงและเส้นผ่านศูนยก์ลางมากทีสุดและมีความหนาแน่นตาํทีสุด  โดนทัสูตรควบคุมมีปริมาณไขมนัร้อยละ .   ส่วนโดนทัทีใชแ้ป้งหมกั ร้อยละ   และ  มีปริมาณไขมนั เท่ากบั .  .  และ  ตามลาํดบั สาํหรับเนือสัมผสั พบวา่ เมือมีการเพิมปริมาณแป้งหมกัตงัตน้จะทาํใหค้วามแขง็ของขนมโดนทัลดลง และเมือเปรียบเทียบกบัสูตรควบคุม พบวา่โดนทัทีใชแ้ป้งหมกัตงัตน้ร้อยละ  มีค่าความแขง็ ความเหนียวหนึบ  และพลงังานในการเคียวไม่แตกต่างกนั จากการศึกษาการยอมรับทางประสาทสมัผสัดว้ยวิธีให้คะแนนความชอบแบบ  คะแนน (9 Point hedonic scaleโดย 1 =ไม่ชอบมากทีสุด และ  = ชอบมากทีสุด) พบวา่ โดนทัทีใช้แป้งหมกัตงัตน้ร้อยละ  มีคะแนนความชอบดา้น สี รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวมมากทีสุด และไม่พบความแตกต่างจากสูตรควบคุม   คาํสําคญั : ยสีตธ์รรมชาติ, โดนทัยสีต,์ กลว้ยตาก            



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference           748  

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

 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                  สาขาวิชาการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ  * ผูนิ้พนธ์ประสานงานไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, pimchada.i@mail.rmutk.ac.th) 
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 บทนํา โดนทัเป็นขนมแป้งทอดหรืออบ มีลกัษณะกลมมีรูตรงกลางคลา้ยกบัห่วงยาง มีหลายรสชาติ สามารถแบ่งโดนัทออกตามกรรมวิธีการผลิตไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ โดนัทยีสต์ และโดนัทเคก้ กระบวนการผลิตโดนัทยีสต์นนัจะใชผ้งยีสต์สําเร็จรูปเป็นส่วนประกอบในการหมกัแป้งให้ขึนฟู ซึงแตกต่างจากโดนัทเคก้จะใชผ้งฟูในการหมกัแป้งให้ขึนฟู ดงันันรสชาติและเนือสัมผสัจะมีความแตกต่างกนั เนืองจากโดนทัเป็นเพียงแป้งทอดธรรมดา ไม่มีรสชาติ ผูผ้ลิตไม่มีรสชาติ ผูผ้ลิตจึงไดเ้พิมการสอดไส้ครีม การคลุกนาํตาล หรือการเคลือบหน้าโดนทัให้มีสีสันต่างๆ เพือให้โดนัทมีรสชาติและลกัษณะปรากฎทีดีขึนธุรกิจโดนทัมีการเจริญเติบโตดา้นเศรษฐกิจอยา่งต่อเนือง โดยมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 3,000 ลา้นบาทอยู่ในอตัราร้อย ละ 10-15 ของตลาดฟาสตฟ์ดู  ขนมปังแป้งหมกั (Sourdough bread) คือ ขนมปังทีทาํจากการหมกัแป้งตงัตน้ (Starter dough หรือ mother dough) จ ากกิจ กรรมข อง จุ ลินทรีย์พวกยีสต์ธรรมชาติห รือที เ รียกว่ ายีสต์ ป่ า  (Natural yeast or wild yeast) แ ละ แลกติคแบคทีเรีย (Lactic acid bacteria) แลว้จึงนาํมาทาํขนมปังอีกทีนึง ปัจจุบนันีการบริโภคขนมปังแป้งหมกัมีแนวโน้มเพิมขึนเนืองจากคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึน แต่ในในประเทศไทยยงัมีคนทีรู้จักขนมปังชนิดนีค่อนข้างน้อย เนืองจากกระบวนการผลิตขนมปังแป้งหมกัมีกระบวนการทาํขนมทีใชร้ะยะเวลานานและตอ้งอาศยัทกัษะ จึงทาํใหร้้านขนมปังส่วนใหญ่นิยมใชย้สีตท์างการคา้ซึงช่วยระยะเวลาในการหมกั   วตัถุดิบทีนิยมนาํมาหมกัทาํเชือ ไดแ้ก่ องุ่น แอปเปิล  แพร์ รวมถึงพวกผลไมแ้หง้ เช่น ลูกเกด แปริคอตแหง้ เพราะผลไมพ้วกนีมีเชือยสีตธ์รรมชาติอยูม่าก   ดงันนั งานวิจยันีจึงมีวตัถุประสงคเ์พอืผลิตยสีตห์มกัธรรมชาติจากกลว้ยตาก เนืองจากกลว้ยตากเป็นผลิตภณัฑที์หาไดง่้าย มีนาํตาลสูง เหมาะทีจะใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการทาํนาํหมกั (Fermented starter liquid) และใชน้าํหมกัทีไดท้ดแทนการใชย้ีสต์สําเร็จรูปทางการคา้ในการผลิตขนมโดนัท รวมถึงการศึกษาคุณลกัษณะทางเคมีกายภาพและคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสัของผลิตภณัฑ ์  วธิีการดําเนินงานวจิัย . การเตรียมนําหมกัจากกล้วยตากและการเตรียมแป้งหมักตงัต้น  ทาํนาํหมกัโดยหนักลว้ยตากแห้ง (พนัธุ์นาํวา้ ยหี้อสวนปัณวารี) เป็นชินเล็กๆ จาํนวน  กรัม ผสมนาํตาล  กรัม และนาํ ,  กรัม  หมกัในโหลแกว้ปิดฝา เก็บทีอุณหภูมิห้องนาน  วนั วดัค่าปริมาณของแขง็ทีละลายได ้(Brix) ค่ากรด-เบส (pH) และตรวจนบัปริมาณเชือยีสต ์(FDA-BAM 2001) เมือสังเกตเห็นกลว้ยลอยขึนดา้นบนและมีฟองอากาศเล็ก กรองและเก็บในตูเ้ย็นเพือรอการใช้งาน จากนันใช้นําหมกักลว้ยตาก จาํนวน  กรัม ผสมกับแป้งขนมปัง 100 กรัม            ใส่ภาชนะปิดสนิท พกัไวใ้หข้ึนฟทีูอุณหภมิูหอ้ง ประมาณ  ชวัโมง  2 การศึกษาปริมาณแป้งหมกัตงัต้นต่อคุณภาพของขนมโดนัท    ผลิตโดนทัยีสตจ์าํนวน  สูตร คือ สูตรยีสตท์างการคา้ (Control) และสูตรทีใชแ้ป้งหมกัตงัตน้ปริมาณร้อยละ   และ  ของปริมาณแป้งสาลี สูตรของขนมโดนทัประกอบดว้ย แป้งสาลี นาํตาล นาํ เนย ไข่ไก่ นมผง เกลือ และ วนิลา คิดเป็น 48.54 19.42 17.48 7.28 4.85 0.97 0.97 และ 0.49 ตามลาํดบั เทส่วนผสมทุกอย่างลงในอ่างผสม (KitchenAid) นวดนาน  นาที แลว้รีดเป็นแผน่หนา  เซนติเมตร กดดว้ยวงกลมเสน้ผา่นศูนยก์ลาง  เซนติเมตร ทาํการพกัโด  ชวัโมง นาํไปทอดในนาํมนัอุณหภูมิ  องศาเซลเซียส วิเคราะห์คุณภาพขนมโดนัท ได้แก่ ความสูง เส้นผ่านศูนยก์ลาง ปริมาตร ความหนาแน่น ปริมาณไขมนั และวิเคราะห์เคา้โครงเนือสัมผสั (Texture profile analysis, TPA) ได้แก่ ความแข็ง (Hardness) ความสามารถในการเกาะติด (Cohesiveness) ความยดืหยุน่ (Springiness) ความเหนียวหนึบ (Gumminess) และพลงังานการเคียว   (Chewiness) ดว้ยเครือง
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Texture analyzer (Stable Micro Systems, UK) โดยใช้หัววดัอลูมิเนียมทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง  มิลลิเมตร (P/100) ความเร็วหัวกด (Test speed) 1 มิลลิเมตรต่อวินาที ระยะกดตัวอย่างเท่ากับร้อยละ  ของความสูงตัวอย่าง                  ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัดา้น สี กลิน รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม ใชผู้ท้ดสอบทีไม่ผ่านการฝึกฝน จาํนวน 0 คน ดว้ยวธีิ 9-point hedonic scaling โดย 1 คะแนน คือ ไม่ชอบมากทีสุด และ 9 คะแนน คือ ชอบมากทีสุด  . ศึกษาการเปลยีนแปลงของขนมโดนัทระหว่างการเก็บรักษา  เลือกโดนัททีได้รับคะแนนความชอบมากทีสุดจากขอ้ .  มาทดลองเก็บโดนัทในถุงพลาสติกปิดสนิท เก็บทีอุณหภมิูหอ้ง บนัทึกลกัษณะการเปลียนแปลงทางกายภาพดา้นลกัษณะปรากฏ สี กลิน ในทุก ๆวนั . สถิตทิใีช้ในการทดลองและวเิคราะห์ผล  การศึกษาผลของของปริมาณแป้งหมกัตงัตน้ต่อคุณภาพขนมโดนทัทางดา้นกายภาพ เคมี และเนือสัมผสั มีการวางแผนการทดลองแบบ CRD (Complete Randomized Design) ส่วนการทดสอบทางประสาทสัมผสั มีการวางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) นาํขอ้มูลทีไดไ้ปวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียดว้ยวธีิ Duncan’s Multiple Range Test  ผลและวจิารณ์ผล 1. ผลการศึกษาขันตอนการหมกัยสีต์ธรรมชาตจิากกล้วยตาก  ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีของนาํหมกักลว้ยตากโดยการวดัค่าสีของนาํหมกัในแต่ละวนัเป็นเวลา  วนั ผลการทดลองดงัแสดงในตารางที 1 ตารางท ี1 ผลการวเิคราะห์คุณภาพของนาํหมกักลว้ยตาก  วนัที  วนัที  วนัที  วนัที  วนัที  
Brix 17.75±0.25c 31.5±1.50b 36.0±0.00a 32.0±2.00b 30.0±1.50b pHns 4.84±0.18 4.42±0.92 4.97±0.19 4.50±0.12 4.46±0.13 ยสีต ์(CFU/ml) NA NA NA NA 1,200,000  หมายเหตุ ตวัอกัษร a b c ทีแตกต่างกนัในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05)      ns    ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p≥0.05)       NA -  not analysis  จากการวดัค่าปริมาณของแขง็ทีละลายได ้พบวา่ ในช่วง  วนัแรก นาํหมกักลว้ยตากมีค่าปริมาณของแขง็ทีละลายไดเ้พมิขึน หลงัจากนนัมีแนวโนม้ลดลงลดลง ทงันีอาจเนืองจาก ในช่วงการหมกั  วนัแรก เป็นไปไดว้า่ นาํตาลทีอยูใ่นกลว้ยตากค่อยๆออกมาในนาํ แต่หลงัจากนันเกิดกระบวนการหมกั มีการใชน้าํตาลของจุลินทรียร์ะหว่างการหมกั จึงทาํให้ค่าปริมาณของแข็งทีละลายลดลง ส่วนค่าความเป็นกรดด่าง พบว่า ในนาํหมกักลว้ยตากมีค่า pH อยู่ระหว่าง .42-4.97 โดยตลอดระยะเวลาของการหมกั ค่า pH ทงั  วนั ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  . ผลการศึกษาปริมาณแป้งหมักตงัต้นต่อคุณภาพของขนมโดนัท  จากการศึกษาการขึนฟขูองโดตลอดระยะเวลา 6 ชวัโมง พบวา่ ในชวัโมงที  เป็นตน้ไป เริมมีการขึนฟขูองโดมากขึน และในชวัโมงที  โดนทัทีใชแ้ป้งหมกัตงัตน้ร้อยละ  มีการขึนฟขูองโดเป็น  เท่า (ภาพที 1) ซึงเมือเริมตน้โดนทัจะถูกขึนรูปให้มีความสูง  เซนติเมตร หลงัจากพกัไว ้  โดจะมีความสูงประมาณ .  เซนติเมตร (ตารางที  ) การขึนฟูของโดขึนกับปฏิกิริยาเคมีของเมแทบอลิซึมของยีสต์ระหว่างการหมกั และความสามารถในการเก็บกักแก๊ซก๊าซคาร์บอนได้ออกไซดข์องกลูเตน  
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ตารางท ี  เสน้ผา่นศูนยก์ลางและความสูงของโดนทัก่อนทอด (หลกัจากพกัไว ้  ชวัโมง) และหลงัทอด 
ปริมาณแป้งหมกัตงัตน้(ร้อยละ) 

เสน้ผา่นศูนยก์ลาง (เซนติเมตร) ความสูง (เซนติเมตร) ก่อนทอด หลงัทอด ก่อนทอด หลงัทอด Control 3.3±0.05a 3.4±0.01b 2.2±0.06a 2.4±0.06a 20 3.0±0.20b 2.9±0.01d 1.9±0.06b 2.1±0.06b 25 3.1±0.10a 3.1±0.01c 1.9±0.10b 2.3±0.06a 30 3.2±0.10a 3.5±0.02a 2.2±0.06a 2.3±0.06a หมายเหต ุ: ตวัอกัษร a b ทีแตกต่างกนัในแนวตงั แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)       
เวลา (ชวัโมง) การขึนฟขูองโด 

 1                                                                (1)                     (2)                    (3)                   (4) 
 2                                                               (1)                     (2)                    (3)                   (4)   3   

                                                                      (1)                     (2)                    (3)                   (4)  4                                    (1)                     (2)                    (3)                   (4) 
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 5                                     (1)                     (2)                    (3)                   (4)  6                                   (1)                     (2)                    (3)                   (4) ภาพท ี  การขึนฟขูองโดในระยะเวลา  ชวัโมง (1) สูตรควบคุม (2) แป้งหมกัตงัตน้ร้อยละ    (3) แป้งหมกัตงัตน้ร้อยละ  (4) แป้งหมกัตงัตน้ร้อยละ  จากการสังเกตุลกัษณะปรากฎของโดนทัยสีตห์ลงัทอด พบวา่ ลกัษณะของโดนทัทีใชย้ีสตธ์รรมชาติร้อยละ  และ  จะมีเซลล์จาํนวนอากาศทีมากกว่าโดนัททีใชแ้ป้งหมกัตงัตน้ร้อยละ  และมีเซลล์อากาศทีโตกว่าเมือเปรียบเทียบกบัโดนทัทีใชย้ีสตท์างการคา้ (Control) ดงัภาพที    (1) 

                     Control                      ร้อยละ                     ร้อยละ                   ร้อยละ 30 (2)                      Control                      ร้อยละ                     ร้อยละ                   ร้อยละ 30 ภาพท ี2 ลกัษณะโดนทัหลงัทอด (1) โดนทัผา่ครึง (2) โดนทัดา้นบน 
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ตารางที  จากการศึกษาปริมาตร พบว่า สูตรทีมีปริมาตรมากสุด ได้แก่ สูตรทีใช้แป้งหมักตงัต้นร้อยละ  รองลงมาไดแ้ก่สูตร Control สูตรทีใชแ้ป้งหมกัร้อยละ 20 และ 25 ตามลาํดบั ปริมาตรของขนมโดนทัแสดงใหเ้ห็นถึงการขึนฟแูละการขยายตวัในดา้นขา้ง ซึงมีความสมัพนัธ์กบัค่าความหนาแน่น เมือปริมาตรขนมเพมิขึน ความหนาแน่นจะลดลง โดยโดนทัทีใชแ้ป้งหมกัตงัตน้ร้อยละ  มีความหนาแน่นมากทีสุด และเมือเพิมปริมาณแป้งหมกัตงัตน้ขนมโดนทัมีการขึนฟูมากขึน มีแนวโนม้ทาํใหค้วามหนาแน่นของขนมโดนทัลดลง  จากการวิเคราะห์ปริมาณไขมนั พบวา่ โดนทัยีสต์สูตร Control มีปริมาณไขมนั เท่ากบั ร้อยละ .  ส่วนโดนทัทีใชแ้ป้งหมกัตงัตน้ ร้อยละ   และ  มีปริมาณไขมนั เท่ากบั .  .  และ  ตามลาํดบั ซึงเป็นทีสังเกตไดว้า่ปริมาณไขมนัน่าจะมีความสมัพนัธ์กบัการขึนฟขูองโดนทั โดนทัทีขึนฟนูอ้ยจะมีการอมนาํมนัมาก จากการวดัเคา้โครงคุณลกัษณะเนือสัมผสั (Texture Profile Analysis) พบว่า ความแข็ง (Hardness) ลดลงเมือเพิมปริมาณแป้งหมกัตงัตน้มากขึน เนืองจากปริมาณยสีตที์เพิมขึนช่วยใหมี้การสร้างแก๊ซมากขึน ทาํใหมี้เซลลอ์ากาศจาํนวนมาก ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทีได้มีลกัษณะนุ่มและมีค่าความยืดหยุ่น (Springiness) สูง นอกจากนี พบว่า โดนัทสูตร Control และโดนทัทีใชแ้ป้งหมกัตงัตน้ ร้อยละ 30 ค่าความแข็ง ความเหนียวหนึบ (Gumminess) และพลงังานในการเคียว (Chewiness) ไม่แตกต่างกนั ตารางท ี  คุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีของขนมโดนทัยสีต ์

หมายเหตุ ตวัอกัษร a b c d ทีแตกต่างกนัในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที ระดบัความเชือมนัร้อยละ 95 (p<0.05)          จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผสั (ตารางที . ) พบวา่ ดา้นสี และกลิน มีคะแนนความชอบไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นลกัษณะปรากฏ รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม โดนัททีใชแ้ป้งหมกัตงัตน้ร้อยละ  และสูตรควบคุมมีคะแนนความชอบไม่แตกต่างกนั เนืองจากขนมโดนทัทีไดจ้ะมีลกัษณะปรากฏทีดี กลินหอม ไม่มีการอมนาํมนั รสชาติดี และมีเนือสัมผสัทีผูท้ดสอบยอมรับ      

 การทดสอบ ปริมาณแป้งหมกัตงัตน้ 
     Control สูตรที  (ร้อยละ ) สูตรที  (ร้อยละ ) สูตรที  (ร้อยละ ) ปริมาตร (cm3) 21.62±0.02b 13.53±0.02d 16.49±0.02c 22.76±0.02a ความหนาแน่น (g/cm3) 0.32±0.02c 0.59±0.04a 0.42±0.03b 0.30±0.03c Hardness (g) 1,329.03±208.7c 3,917.00±147.26a 2,286.61±189.41b 1,681.16±298.17c Springiness  0.93±0.02a 0.82±0.01c 0.84±0.03b 0.88±0.04b Cohesiveness  0.63±0.10a 0.42±0.00b 0.45±0.01b 0.51±0.01b Gumminess (g) 832.58±135.07b 1,656.84±58.08a 1,037.45±112.90b 852.81±162.19b Chewiness (g) 776.06±125.82b 1,351.05±30.55a 868.86±107.45b 742.49±112.46b ปริมาณไขมนั (%) 13.35±0.21b 14.39±0.09a 13.65±0.21b 13.0±0.00c 
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ตารางท ี  คะแนนการประเมินคุณลกัษณะทางประสาทสมัผสัของขนมโดนทั 

หมายเหตุ  ตวัอกัษร a b c ทีแตกต่างกนัในแนวตงั แสดงถึงความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05)                       ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)  . ผลการศึกษาเปลียนแปลงของขนมโดนัทระยะการเก็บรักษา  จากการเก็บโดนัทยีสต์ทีใช้แป้งหมกัร้อยละ  ในถุงพลาสติก ทีอุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิระหว่าง -  องศาเซลเซียส) และบนัทึกลกัษณะการเปลียนแปลงทางกายภาพดา้น สี กลิน และลกัษณะปรากฏทุก ๆ วนั พบว่า  ในวนัที  โดนทัเริมมีกลินหมกั และเนือสัมผสัแข็งขึน เมือเก็บไปได ้  วนั จะพบเชือรา (ตารางที ) จึงสรุปไดว้า่การเก็บรักษาโดนทัยสีตค์วรเก็บบริโภคภายใน  วนั เพอืความอร่อยและสดใหม ่ตารางท ี  ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑข์นมโดนทัยสีตที์ใชแ้ป้งหมกัตงัตน้ทีร้อยละ  ระหวา่งการเก็บรักษา นาน  วนั  

 สรุปผลการทดลอง จากการศึกษาการใชแ้ป้งหมกัตงัตน้ร้อยละ   และ  ในการทาํโดนทัจากยีสตธ์รมชาติ พบวา่ โดนทัจากยสีต์ธรรมชาติจะเริมมีการขึนฟูในชวัโมงที   นอกจากนี พบวา่ ในชวัโมงที  การขึนฟูของโดทีใชแ้ป้งหมกัร้อยละ  ไม่พบความแตกต่างกบัสูตรควบคุมในดา้นความสูง และความหนาแน่น จากการวดัลกัษณะเนือสัมผสัดว้ยเครือง Texture analyzer เมือมีการใชป้ริมาณแป้งหมกัตงัตน้เพิมขึนค่าความแข็งของขนมโดนัทมีแนวโน้มลดลง จากการวิเคราะห์ปริมาณไขมนั พบวา่ โดนทัยีสตสู์ตร Control และสูตรทีใชแ้ป้งหมกัตงัตน้ ร้อยละ   และ  มีปริมาณไขมนัร้อยละ .  .  .  และ  ตามลาํดบั ผลการประเมินคุณลกัษณะทางประสาทสัมผสั พบว่า โดนัททีใชแ้ป้งหมกัตงัตน้ร้อยละ  และสูตรควบคุมมีคะแนนความชอบดา้นลกัษณะปรากฏ รสชาติ เนือสัมผสั และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกนั และควรบริโภคโดนทัภายใน  วนั    

ปริมาณแป้งหมกัตงัตน้ 
คุณลกัษณะทางดา้นประสาทสมัผสั ลกัษณะปรากฏ สีns กลินns รสชาติ เนือสมัผสั ความชอบโดยรวม Control 7.05±0.69a 6.50±0.51 7.10±0.72 7.15±0.81a 7.45±0.51a 7.55±0.51a ร้อยละ  6.50±0.51c 6.40±0.68 6.65±0.49 6.50±0.69b 6.60±0.60b 6.75±0.79b ร้อยละ  6.65±0.49b 6.50±1.19 7.05±0.94 7.05±0.60a 7.30±0.57a 7.25±1.07a ร้อยละ  6.90±0.55a 6.65±0.67 7.15±0.88 7.15±0.99a 7.40±0.50a 7.50±0.51a 

อายกุารเก็บรักษา (วนั) ลกัษณะปรากฏ กลิน เนือสัมผสั 1 ปกต ิ ปกติ ปกต ิ2 ปกติ ปกติ ปกติ 3 ปกติ มีกลินหมกั เนือแน่น แขง็ 4 ปกต ิ มีกลินหมกั เกิดเชือรา 



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference           755  

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

เอกสารอ้างองิ ปรีดา  เหตระกลู. (2557). โดนัทขนมปังกรอบทาํแล้วรวย. กรุงเทพฯ: แม่บา้น. บุษกร ภู่แส. ( ). โดนัทสีดาํ. สืบคน้วนัที  พฤศภาคม , เขา้ถึงจากhttp://www.bangkokbiznew.com/news/detail/  523556 Ripari, V., Cecchi, T., & Berardi, E. (2016). Microbiological characterisation and volatiles profile of model, ex-novo, and  traditional Italian white wheat sourdoughs. Food Chemistry, 205, 297–307. Gobbetti, M., Corsetti, a, & Rossi, J. (1995). Interaction between lactic acid bacteria and yeasts in sour- dough using a  rheofermentometer. World Journal of Microbiology & Biotechnology, 11, 625–630. Aplevicz, K. S., Mazo, J. Z., Santos Neto, N. K. dos, Nalevaiko, F. S., Sant´Anna, E. S., & Sant´Anna, E. S. (2014).  Evaluation of sourdoughs for the production of bread using spontaneous fermentation technique.Acta  Scientiarum Technology, 36, 713–719. Yu, Y., Wang, L., Qian, H., Zhang, H., & Qi, X.  (2018) .  Contribution of spontaneously-fermented sourdoughs with pear  and navel orange for the bread-making.  LWT - Food Science and Technology, 89, 336–343. Gobbetti, M., Corsetti, a, & Rossi, J. (1995). Interaction between lactic acid bacteria and yeasts in sour-dough using a  rheofermentometer. World Journal of Microbiology & Biotechnology, 11, 625–630.                      



Proceeding of  the 10th Rajamangala University of Technology National Conference           756  

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  “ราชมงคลขบัเคลือนนวตักรรมกา้วไกลสู่ Thailand 4.0” 

การพฒันาและทดสอบเครืองตัดและคัดแยกกระเทียม Development and testing of Gar lic cutting and sor ting machine  ชาตรี ศรีถาวร1 ชยัณรงค ์แสนเปา *ประสาท เจาะบาํรุง  สุรนารถ ฉิมภารส4 Chatree Srithaworn1 Chainarong Saenpao2* Prasat Chobamrung3 Suranat  Chirparos4  บทคัดย่อ   งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาออกแบบและสร้างเครืองตดักา้นกระเทียมและคดัแยกเพือแกปั้ญหาการตดักา้นกระเทียมด้วยมือของชุมชนบา้นหัวฝายหมู่ที  ตาํบลกลว้ยแพะ อาํเภอเมือง จังหวดัลาํปาง โดยใช้หลกัการจัดวางกา้นกระเทียมใส่ลงร่องเพือทาํการตดักา้นกระเทียมและมีรางเขย่าเพือคดัแยกขนาดของหัวกระเทียม 3 ขนาด เครืองตดักา้นกระเทียมประกอบดว้ยมอเตอร์ขนาด 2 แรงมา้ เป็นตน้กาํลงัขบัพูลเลยโ์ดยส่งกาํลงัผา่นสายพาน และเพลาในแนวนอนเพอืขบัหมุนใบมีดในการตดักา้นกระเทียมและขบัเคลือนรางเขยา่คดัแยกขนาด         จากการทดสอบการทาํงานของเครืองตดักา้นกระเทียมและคดัแยกพบว่ากระเทียมทีใชต้ดักา้นกระเทียมและคดัแยก             90 กิโลกรัม ราคา 3,150 บาท ใชเ้วลาในการตดักา้นกระเทียมและคดัแยก1 ชวัโมงความเสียหายทีใบมีดตดัถูกหัวกระเทียม            0 เปอร์เซ็นต์ความเสียหายทีใบมีดตดัก้านกระเทียมมีความยาวเกิน1เซนติเมตร 8.45 เปอร์เซ็นต์ ใชพ้ลงังานไฟฟ้าที 9.5 แอมป์ แรงดนัไฟฟ้า 220 โวลตโ์ดยใชก้าํลงัไฟฟ้า 1.50 กิโลวตัต-์ชวัโมง         ผลการวิเคราะห์และทดสอบ เครืองตดักา้นกระเทียมและคดัแยกทีไดอ้อกแบบและสร้างขึนมานัน สามารถตดักา้นกระเทียมและคดัแยกต่อวนัไดถึ้ง 720 กิโลกรัมต่อวนั และจะช่วยลดตน้ทุนการใชแ้รงงานคนในการตดักา้นกระเทียมและคดัแยกขนาด สามารถทาํไดต้ามขอบเขตทีไดก้าํหนดไว ้โดยการเทียบกบัการตดัดว้ยมือของชาวบา้นมืออาชีพตดักา้นกระเทียมในบา้นหวัฝาย  คาํสําคญั : เครืองตดักา้นกระเทียม, คดัแยกขนาด, 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, 9 0  kg 3 1 5 0  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         1 สาขาวิชาวศิวกรรมเครืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก 63000 2* สาขาวิชาวศิวกรรมเครืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก 63000 3 สาขาวิชาวศิวกรรมเครืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก 63000  สาขาวิชาวศิวกรรมเครืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก 63000 1 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, RMUTL Tak   41/1 moo 7 Phaholyothin road, Mai-Ngarm, Muang, Tak 63000 2*Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, RMUTL Tak   41/1 moo 7 Phaholyothin road, Mai-Ngarm, Muang, Tak 63000  3 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, RMUTL Tak   41/1 moo 7 Phaholyothin road, Mai-Ngarm, Muang, Tak 63000 4 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, RMUTL Tak   41/1 moo 7 Phaholyothin road, Mai-Ngarm, Muang, Tak 63000 *Corresponding author. E-mail:  aumhonda1171@gmail.com  Tel. 08 6131 3254
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บทนํา จากการศึกษากลุ่มผูผ้ลิตกระเทียมบ้านหัวฝายหมู่ที 5 ตาํบลกลว้ยแพะ อาํเภอเมือง จังหวดัลาํปาง ซึงเป็นผูผ้ลิตกระเทียม ในรูปแบบการรวมกลุ่มของผูผ้ลิตกระเทียมบา้นหัวฝาย ไดป้ระสบปัญหาในการตดักา้นกระเทียม ทางกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ใชก้รรไกรสําหรับการตดักา้นกระเทียม ทาํให้มือเสียรูป มีผลต่อร่างกายของสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างมาก และใช้ระยะเวลาในการตดัก้านกระเทียมเป็นเวลานานแต่ได้ผลผลิตออกมาไม่มาก ทาํให้ปริมาณของกระเทียมทีได้ ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค จากการศึกษาเบืองตน้ทางกลุ่มผูผ้ลิตกระเทียมยงัขาดนวตักรรม และเทคโนโลยีทีจะสนบัสนุนในการลดปัญหาการตดักา้นกระเทียมล่าชา้ ผูจ้ดัทาํโครงการไดศึ้กษางานวิจยั ต่างๆ และนาํปัญหาเหล่านนัมาคิดเพอืทาํการออกแบบสร้างเครืองตดักา้นกระเทียมให้มีประสิทธิภาพ เพือเป็นการเพิมผลผลิตและลดตน้ทุนของกลุ่มเกษตรกรผลิตกระเทียมบา้นหวัฝาย           ภาพท ี  Garlic                  ตามวิสัยทัศน์และพนัธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก เป็นสถาบัน อุดมศึกษา ทีมุ่งเน้นกระบวนการคิด การเรียน การสอน เพอืผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการเรียนรู้  มุ่งพฒันาชุมชนสร้างงานวจิยัและบริการวิชาการแก่ชุมชน เพือเป็นไปตามอตัลกัษณ์ของทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก กล่าวไวว้า่ บณัฑิตนกัปฏิบติัทีใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานเพือตอบสนองความตอ้งการแกไ้ขปัญหาระดบัชุมชนของกลุ่มผูผ้ลิตกระเทียมบา้นหัวฝายและช่วย ลดตน้ทุนของกลุ่มผูผ้ลิตกระเทียม ทางผูด้าํเนินโครงงานมีแนวคิดทีจะแกไ้ขปัญหา ร่วมกบัชุมชนบา้นหัวฝายและผูจ้ดัทาํได ้คาํนึงถึงผลประโยชน์ทีคาดว่าจะไดรั้บอย่างเหมาะสมและช่วยลดตน้ทุนในการผลิตกระเทียมของชุมชนบา้นหัวฝายเพือประโยชน์ของชุมชนต่อไป  วธิีดําเนินการวจิัย 1. การออกแบบและเลือกใชชิ้นส่วนต่าง ๆ  ไดท้าํการกาํหนดการดาํเนินงานเป็นขนัตอนตามหลกัการออกแบบแนวทางในการออกแบบในแต่ละขนัตอนจะเน้นหลกัการทาํงาน ในการทาํงานของชินส่วนต่าง ๆ เพือให้สามารถสร้างชินส่วนขึนเองไดไ้ม่จาํเป็นตอ้งใชเ้ครืองมือทีพิเศษในการผลิตชินส่วนรวมทงัพยายามใชว้สัดุทีสามารถหาไดง่้าย  หรือทีมีขายตามทอ้งตลาดทวัไปโดยมีลาํดบัขนัตอนดงัต่อไปนี           1.1 กาํหนดคุณลกัษณะการพฒันาและสร้างเครืองตดักา้นกระเทียมและคดัแยก 
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           1.2  กําหนดหลักการทํางาน การออกแบบระบบการทํางานได้ศึกษาจากลักษณะการทํางานของเครืองทัวไป                  โดยพจิารณาถึงการใชชิ้นส่วนทีเป็นมาตรฐานสามารถหาซือในทอ้งตลาดได ้            1.3  การกาํหนดรูปร่างหลกัการทาํงานทีวางไวส้าํหรับแต่ละระบบดงักล่าวมาแลว้เป็นเพียงหลกัการเบืองตน้ทีตอ้งการนาํมาปฏิบติัให้เป็นจริงในรูปของชินส่วนแต่ละชินเพือการกาํหนดขนาดรูปร่างของชินส่วนแต่ละระบบตอ้งอาศยัแนวทางจากหลกัการทีไดเ้ลือกไวใ้นเบืองตน้โดยการทีจะกาํหนดให้เหมาะสมกบัเครืองตดักา้นกระเทียมและคดัแยกตลอดจนการเลือกใชว้สัดุซึงวสัดุเหล่านนัสามารถหาซือและผลิตไดโ้ดยทวัไปตามทอ้งตลาดการเลือกใชว้สัดุในการทาํชินส่วนต่าง ๆ มีดงันี                   1) วสัดุทีนาํมาผลิตตอ้งขึนรูปไดง่้ายและเหมาะสมแก่การใชง้าน                   2) ใชว้สัดุทีมีจาํหน่ายในทอ้งตลาดทวัไป                   3) ความแตกต่างดา้นราคาวสัดุซือหาไดง่้ายราคาไม่แพง                   4) เป็นชินส่วนมาตรฐาน                   5) ความยากง่ายในการแปรรูป                   6) สามารถปรับปรุงแกไ้ขและบาํรุงรักษาไดง่้าย 

 ภาพท ี 2 Garlic cutting and sorting machine                    7) การตดักา้นกระเทียมโดยใชใ้บมีดขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง  นิว ถูกออกแบบมาเพือป้องกนัอนัตรายทีอาจจะเกิดขึนจากการตดัโดยเฉพาะจากนนักระเทียมทีถูกตดัจะตกไปในตระแกรงคดัแยกเพอืคดัแยกกระเทียมในแต่ละขนาด โดยมีตะแกรงทงัหมด  ชนั คดัแยกได ้  ขนาด ,4,  เซนติเมตร นาํกระเทียมทีถูกคดัแยกไปทาํการแปรรูปทางดา้นอาหารและยาต่อไป ขนาดของเครือง กวา้ง  เมตร สูง .  เมตร ยาว  เมตร ความสามารถในการตดัและคดัแยกกระเทียม .  กก. /ชม.  วธิีการทดสอบและวเิคราะห์ผล             การทดลองการทาํงานของเครืองตดักา้นกระเทียมและคดัแยกหลงัจากทีไดอ้อกแบบ และสร้างเครืองเครืองตดักา้นกระเทียมและคดัแยก เพือศึกษาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในการตดัและคดัแยกขนาดของกระเทียมทีไดจ้ากการผลิตในชุมชน และหาเวลาในการตดักา้นกระเทียมและคดัแยก ต่อชวัโมง ซึงผลการทดลองดงัต่อไปนี                 - เชิงปริมาณ                 การเปรียบเทียบอตัราการผลิตจากเครืองทีออกแบบโดยกาํหนดระยะเวลาในการทดลองเก็บผลในเวลาทีเท่ากนัที 6  นาที แลว้นาํหวักระเทียมทีไดม้าชงันาํหนกัเพอืนาํไปหาค่าอตัราการผลิตในหน่วย กิโลกรัม/ชวัโมง ตามสมการที    
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                                        อตัราการผลิต  =  t
w  x  60                                                                                  (1) 

   เมือ    w    คือ  นาํหนกักระเทียมทีชงัไดจ้ากการทดสอบ              t     คือ  เวลาทีใชใ้นการทดสอบ (6  นาที)  ตารางท ี  Shows the cutting time of garlic and cuttings.  จาํนวนครงัในการทดลอง  นาํหนกักระเทียม /กก  เวลาทีใชใ้นการตดักระเทียม (วนิาที) 
1 3 กก. 120 2 3 กก. 116 3 3 กก. 110 เฉลีย 3 กก. 114                         จากการหาค่า 1 ชวัโมง จะไดก้ระเทียม หาไดจ้ากการคาํนวณดงันี                                                          =  3 กก. x 3600 วนิาที                          114 วนิาที                                                          =   94.73 กก. /ชม.             ดงันนัจึงสามารถสรุปไดว้า่เวลาทีใชใ้นการตดักา้นกระเทียมและคดัแยกใน 1 ชวัโมงจะตดักา้นกระทียมและคดัแยกได ้94.5  กก. /ชม.  -  เชิงคุณภาพ              ทาํการเปรียบเทียบอตัราการผลิตจากเครืองทีออกแบบโดยกาํหนดระยะเวลาในการทดลองเก็บผลในเวลาทีเท่ากนัที 60 นาที แลว้นาํหัวกระเทียมทีไดม้าชงันาํหนกั    

                                                                        n
x

x
n

i
i 1                                                                                 (2) 

                      เมือ   x     คือ  ค่าเฉลียของหวักระเทียมในแต่ละขนาด                                ix    คือ  ขนาดนาํหนกักระเทียม                                n     คือ  จาํนวนกระเทียมทงัหมดในการสุ่มทดสอบ (  หวั)   
                                                         1

)(
1

2




 
n

xx
SD

n

i
i                                                                             (3)  

                                         เมือ   SD   คือ  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของขนาดกระเทียม 
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แสดงปริมาณการผลิตระหวา่งแรงงานคนกบัเครือง ในเวลา 1 ชวัโมง ตารางท ี2 Comparison between conventional methods and machine 

หมายเหตุ :  จากการตดักา้นกระเทียมและคดัแยกดว้ยแรงงานคนนนัจะไม่สามารถตดักา้นกระเทียมและคดัแยกไดอ้ยา่งต่อเนืองโดยเกิดจากความเมือยลา้ของมือและความเจ็บในการใชมื้อจบักรรไกรในการตดักา้นกระเทียมของคนทีตดักา้นกระเทียมเองส่วนเครืองตดักา้นกระเทียมและคดัแยกทีออกแบบและจดัสร้างขึนสามารถตดักา้นกระเทียมและคดัแยกได้อยา่งต่อเนือง  ผลและวจิารณ์ผล การเปรียบเทียบปริมาณการผลิตต่อชวัโมงการตดักา้นกระทียมและคดัแยกในแต่ละครังจะตอ้งมีการสูญเสียเวลาในการทาํงานทงัในดา้นต่างๆ ดงันนัจึงไดท้าํการคาํนวณครังในการตดักา้นกระเทียมและคดัแยกในเวลา 1 ชวัโมงเพือจะทาํการเปรียบเทียบกนัระหวา่งการตดักา้นกระเทียมและคดัแยกดว้ยแรงงานคนกบัการตดักา้นกระเทียมและคดัแยกดว้ยเครืองทีออกแบบและจดัสร้างขึนมา                  แสดง การเปรียบเทยีบนําหนักการตัดและคดัแยกกระเทยีมใน  ชัวโมง แสดงเป็นแผนภูมแิท่งได้ดังน ี

ภาพท ี3 Comparison of cutting time of garlic cutting in 1 hour   

 วธีิการดาํเนินการ การตดักา้นกระเทียมและ คดัแยกดว้ยแรงงานคน การตดักา้นกระเทียมและ คดัแยกดว้ยเครือง เวลาในการตดักา้นกระเทียมและคดัแยก 1 ชวัโมง 1 ชวัโมง 
ในเวลา 8 ชวัโมง 50 กก. 757 กก. 

∴ปริมาณการผลิตต่อวนัจะได ้ 50 กก. 757 กก. 
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สรุปผลการวจิัย            จากการวจิยั และวิเคราะห์ผลของการเปรียบเทียบในการตดักา้นกระเทียมระหวา่งการตดักา้นกระเทียมดว้ยเครืองทีได้จดัทาํขึนมา กบัการตดัดว้ยแรงงานคนพบวา่เครืองตดักา้นกระเทียมทีจดัสร้างขึนใชเ้วลาในการตดักา้นเฉลียเท่ากบั 60 วนิาที ไดก้ระเทียมเท่ากบั 1.575 กก. ซึงเครืองตดักา้นกระเทียมมีประสิทธิภาพสูงกว่าการตดักา้นดว้ยแรงงานคนและเมือทาํการเปรียบเทียบดา้นค่าใชจ่้ายต่อวนัพบว่าเครืองตดัก้านกระเทียมทีจดัสร้างขึนมีค่าใชจ่้ายน้อยกว่าการตดัก้านด้วยแรงงานคนนอกจากนีเครืองตดักา้นกระเทียมทีจดัสร้างขึนยงัสามารถทาํงานไดอ้ย่างต่อเนืองและสามารถตดักา้นกระเทียมไดร้วดเร็วกวา่การตดักา้นกระเทียมดว้ยแรงงานคน  กิตติกรรมประกาศ          งานวิจยันีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณา และความช่วยเหลืออยา่งยงิจาก ผศ.ประสาท เจาะบาํรุง อาจารยป์ระจาํ สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ตาก กลุ่มผูผ้ลิตกระเทียมบา้นหัวฝาย หมู่ที 5 ตาํบลกลว้ยแพะ อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง ขอขอบคุณครอบครัวทีช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจในการทาํงานวจิยันี  เอกสารอ้างองิ นายเกษมสันต์  ผิวแดง และคณะ. 2552. การจัดสร้างเครืองขูดมะพร้าวเส้น. ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ตาก, ตาก. ว่าทีร้อยตรีปริญญา  ปัญญาศรี. 2550. การออกเครืองฝานเนือมะพร้าวเส้นแบน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาบณัฑิต. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. กรุงเทพฯ. วริทธิ อึงภากรณ์ และ ชาญ ถนดังาน. 2534. การออกแบบเครืองจักรกล 2. บริษทัซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั.กรุงเทพฯ.  อาํพล  ซือตรง. 2536. ชินส่วนเครืองกล. ศูนยส่์งเสริมวชิาการ. กรุงเทพฯ. ชาญวฒิุ  ตงัจิตวทิยา และ สาโรช  ฐิติเกียรติพงศ.์ 2533. วสัดุในงานวศิวกรรม. บริษทัซีเอด็ยเูคชนัจาํกดั. กรุงเทพฯ. บรรเลง  ศรนิล และ สมนึก  วฒันศรียกลุ. . ตารางงานโลหะ. สาํนกัพิมพส์ถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ.  สมาน  เจริญพลูผล, . การออกแบบชินส่วนเครืองจักรกล, พิมพค์รังที , กรุงเทพมหานคร:ฟิสิกส์เซ็นตเ์ตอร์ ชนะ  กสิภาร์,  . ความแข็งแรงของวัสดุ, พิมพค์รังที  กรุงเทพมหานคร, ชวนพิมพ ์           
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คณะกรรมการจัดการประชุมวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครังท ี  และ การประชุมวชิาการระดับนานาชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ครังท ี   ดว้ยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั กาํหนดจดัการประชุมวิชาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  ระหวา่งวนัที -  สิงหาคม  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง โดยมีวตัถุประสงคเ์พอืเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละดา้นสังคมศาสตร์ของคณาจารย ์นกัวิจยั นกัศึกษา และผูส้นใจทวัไป อีกทงัเพือเป็นการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์การพฒันางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นกัวิจยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่วยงาน จึงแต่งตงัคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที  และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครังที  ดงัต่อไปนี . คณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการ ประกอบดว้ย 1. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ประธานกรรมการ 2. รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ รองประธานกรรมการ 3. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รองประธานกรรมการ 4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา กรรมการ 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา กรรมการ 7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 8. รองอธิการบดีประจาํวทิยาเขตตรัง กรรมการ 9. รองอธิการบดีประจาํวทิยาเขตนครศรีธรรมราช กรรมการ 10. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยส์าํราญ  ขวญัยนื) กรรมการ 11. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สนอ  สะอาด) กรรมการ 12. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน) กรรมการ 13. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งอาจ  อินทร์สังข)์ กรรมการ 14. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กสินทร์  พฒันมณี) กรรมการ 15. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยชู์เกียรติ  อกัษรศรี) กรรมการ 16. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 17. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 18. คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ กรรมการ 19. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
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20. คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี กรรมการ 21. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 22. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 23. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 24. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการ 25. คณบดีคณะเทคโนโลยกีารจดัการ กรรมการ 26. คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กรรมการ 27. คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 28. ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ กรรมการ 29. ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัรัตภูมิ กรรมการ 30. ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทียว กรรมการ 31. ผูอ้าํนวยการสํานกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน กรรมการ 32. ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ กรรมการ 33. ผูอ้าํนวยการสถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กรรมการ 34. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานนิติการ กรรมการ 35. ผูอ้าํนวยการกองกลาง กรรมการ 36. ผูอ้าํนวยการกองคลงั กรรมการ 37. ผูอ้าํนวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 38. ผูอ้าํนวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 39. ผูอ้าํนวยการกองประชาสัมพนัธ์ กรรมการ 40. ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศึกษา กรรมการ 41. ผูอ้าํนวยการกองวเิทศสัมพนัธ์และการประกนัคุณภาพ กรรมการ 42. ผูอ้าํนวยการกองออกแบบและพฒันาอาคารสถานที กรรมการ 43. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและเลขานุการ 44. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานทวัไป สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 45. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 47. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ กกกก . คณะกรรมการฝ่ายดําเนินงาน  ประกอบดว้ย 1. รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยอธิการบดี (ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน) รองประธานกรรมการ 
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3. ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา รองประธานกรรมการ 4. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรรมการ 5. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั  กรรมการ 6. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพจน์  มลิวลัย ์ กรรมการ 7. นายเชิด  คงห้อย กรรมการ 8. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการ 9. นางสาวเกศินี  ใหมคง กรรมการ 10. นางสาวหทยัรัตน์  หนกัแน่น กรรมการ 11. นางสาวประภาพร  หนูคงรักษ ์ กรรมการ 12. นางสาวธารทิพย ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 13. นายอดิศกัดิ  เกลียงตะพงศ ์ กรรมการ 14. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการ 15. นางสาวภรณีย  ยถิีน กรรมการ 16. นางดาริณี  รักษท์อง กรรมการ 17. นางสาวรัตน์วภิา  ขนุเพช็ร์ กรรมการ 18. นางสาวศศิธร  ดีใหญ ่ กรรมการ 19. นางสาวปุณฑริก  เกิดทิพย ์ กรรมการ 20. นางสาวภิสาย  ขนุทอง กรรมการ 21. นางสาวตุลยดา  อุดมศิลป์  กรรมการ 22. นายสุขรัฐจิต  มงคลศิริเจริญ กรรมการ 23. นายเอกชยั  ซ้ายศรี กรรมการ 24. นายสุริยณัห์  ขาํแจง้ กรรมการ 25. นายอภิชาติ  คญัทะชา กรรมการ 26. นางสาวปุญญิศา  สมจริง กรรมการ 27. รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานทวัไป สถาบนัวจิยัและพฒันา กรรมการและเลขานุการ 28. นายสุวรรณ  พรมเขต กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 29. นางสาวจริญาภรณ์  เพชรสามสี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ . คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวชิาการ ประกอบดว้ย 1. รองศาสตราจารยสุ์วจัน์  ธญัรส ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งอาจ  อินทร์สังข ์ รองประธานกรรมการ 3. ผูช่้วยศาสตราจารยโ์กสินทร์  พฒันมณี รองประธานกรรมการ 
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4. รองศาสตราจารยณ์ฐัทิตา  โรจนประศาสน์ กรรมการ 5. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระเสริฐ  ทองหนูนุย้ กรรมการ 6. ผูช่้วยศาสตราจารยน์นัทชยั  ชูศิลป์ กรรมการ 7. ผูช่้วยศาสตราจารยปิ์ยาภรณ์  อรมุต กรรมการ 8. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ลัลภา  พฒันา กรรมการ 9. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พญ็ศรี  เพญ็ประไพ กรรมการ 10. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิรักษ ์ สงรักษ ์ กรรมการ 11. ผูช่้วยศาสตราจารยภ์าณุ  พร้อมพุทธางกูร กรรมการ 12. ผูช่้วยศาสตราจารยน์อ้มจิตต ์ แกว้ไทย อนัเดร กรรมการ 13. ผูช่้วยศาสตราจารยข์วญัหทยั  ใจเปียม กรรมการ 14. ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัรัตน์  จุสปาโล กรรมการ 15. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สาวนีย ์ ชยัเพชร กรรมการ 16. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพจน์  มลิวลัย ์ กรรมการ 17. สัตวแพทยห์ญิงเมธาสุ  จนัทร์รอด กรรมการ 18. นายกีรติ  อินทรวเิศษ กรรมการ 19. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพร  ธารางกูร กรรมการและเลขานุการ 20. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 21. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  . คณะกรรมการฝ่ายประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความวิชาการ ประกอบดว้ย 1. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพร  ธารางกูร ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยศาสตราจารยน์พรัตน์  มะเห รองประธานกรรมการ 3. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งัคณา  ใสเกือ กรรมการ 4. ผูช่้วยศาสตราจารยล์กัษมี  วิทยา กรรมการ 5. ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ตนาพร  อนนัตสุข กรรมการ 6. ผูช่้วยศาสตราจารยร์ะริน  เครือวรพนัธ์ุ กรรมการ 7. ผูช่้วยศาสตราจารยม์าหามะสูไฮมี  มะแซ กรรมการ 8. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์นนัทา  ขอ้งสาย กรรมการ 9. ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นากรณ์  ดาํสุด กรรมการ 10. ผูช่้วยศาสตราจารยส์กุลรัตน์  แสนปุตะวงษ ์ กรรมการ 11. ผูช่้วยศาสตราจารยว์นัดี  นวนสร้อย กรรมการ 
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12. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ลิศทิวสั  ยอดลาํ กรรมการ 13. วา่ทีร้อยตรีหญิงสุพชัชา  ชูเสียงแจว้ กรรมการ 14. สัตวแพทยห์ญิงวภิาว ี แสงสร้อย กรรมการ 15. รองศาสตราจารยท์รรศนีย ์ คีรีศรี   กรรมการ 16. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มณฑา  ดาํรงเลาหพนัธ์ กรรมการ 17. ผูช่้วยศาสตราจารยศิ์รินาถ  ศรีอ่อนนวล กรรมการ 18. นางสาวณฐันีภรณ์  นอ้ยเสงียม กรรมการ 19. นางสาววรรธนพร  ชีววฒิุพงศ ์ กรรมการ 20. นางสาวปิยะนารถ  อรรคไกรสีห์ กรรมการ 21. นางสาวคุลิกา  ธนะเศวตร กรรมการ 22. นางสาวขวญัตา  ตนัติกาํธน กรรมการ 23. นางสาวบุษราคมั  ทองเพชร กรรมการ 24. นายพิชิต  เพง็สุวรรณ กรรมการ 25. นางกลัยาณี  ทองเลียมนาค กรรมการ 26. นายอาคม  ลกัษณะสกุล กรรมการ 27. นางเพญ็พร  เกิดสุข กรรมการ 28. นางพชัรินทร์  บุญนุ่น กรรมการ 29. นางสาวสุดคนึง  ณ ระนอง กรรมการ 30. นางสาวพิมล  เทียงธรรม กรรมการ 31. นางอาริษา  โสภาจารย ์ กรรมการ 32. นางสาวกิตติมา  ตนัติหาชยั กรรมการ 33. Mr.Daniel  Edward Guiney กรรมการ 34. Mr.Steven  Embree กรรมการ 35. นางสาวสมพร  มณีโชติ กรรมการ 36. นางสาวฐิตินารถ  คาํยอด กรรมการ 37. Mr.Ryan  R.Dominguez กรรมการ 38. Ms.Mitchelle  R.Juaban กรรมการ 39. Mr.Lauro  Sadaran Dequina Jr. กรรมการ 40. นางสาวเกศินี  ใหมคง กรรมการ 41. นางสาวธารทิพย ์ สุวรรณเวลา กรรมการ 42. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการ 
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43. นางสาวบุญบรรจง  สายลาด กรรมการและเลขานุการ 44. นางสาวภรณีย  ยถิีน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  . คณะกรรมการฝ่ายจัดทํารวมเล่มบทคัดย่อ (Books of Abstract) และรายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการ (Proceedings) ประกอบดว้ย 1. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ภิรักษ ์ สงรักษ ์ ประธานกรรมการ 2. ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติกร  ขนัแกลว้ รองประธานกรรมการ 3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รพงค ์ บุญช่วยแทน กรรมการ 4. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าตรี  หอมเขียว กรรมการ 5. ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ารุวฒัน์  เจริญจิต กรรมการ 6. นายสุดนยั  เครือหลี กรรมการ 7. นายนเรศ  ขวญัทอง กรรมการ 8. นายอนุชิต  วิเชียรชม กรรมการ 9. นายศุภวฒัน์  อินทร์เกิด กรรมการ 10. นายกฤดิกร  แกว้วงศศ์รี กรรมการ 11. นายโกสินทร์  ทีปรักษพนัธ์ กรรมการ 12. นางสาวศิรินนัทร์  นาพอ กรรมการ 13. นางสาวหทยัรัตน์  หนกัแน่น กรรมการและเลขานุการ 14. นางสาวนฤนาฎ  ชูทิพย ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ    
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