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คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การจัดประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ั ย ครั งที
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รองศาสตราจารย์ดร.สุ นียร์ ัตน์ ศรี เปารยะ
รองศาสตราจารย์ดร.ธงชัย นิ ติรัฐสุ วรรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ยืนยง วาณิ ชย์ปกรณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.พัชราภรณ์ วาณิ ชย์ปกรณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.นพรัตน์ มะเห
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ชาญยุทธ สุ ดทองคง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ประพจน์ มลิวลั ย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.วัลลภา พัฒนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.พรศิลป์ สี เผือก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.เสาวนี ย์ ชัยเพชร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ศิรินาถ ศรี อ่อนนวล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ดร.สุ ดนัย เครื อหลี
ดร.อภิญญา วณิ ชพันธ์
ดร.วิกิจ ผินรับ
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2. รองศาสตราจารย์ดร.ปภพ สิ นชยกุล
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8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.อรประพันธ์ ส่งเสริ ม
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ลพ ภวภูตานนท์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
11. ดร.ประพันธ์ศกั ดิ ศีรษะภูมิ
12. ดร.จีรภา หิ นซุ ย
13. ดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม
14. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ธนกร โรจนกร
15. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ชาลีดา บรมพิชยั ชาติกุล
16. รองศาสตราจารย์ดร.จิราพร กุลสาริ น
17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ตวงศิริ สยมภาค
18. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สุ ภาภรณ์ เอียมเข่ง
19. รองศาสตราจารย์ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์
20. รองศาสตราจารย์ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์
21. รองศาสตราจารย์เจษฎา อิสเหาะ
22. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
23. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.กฤติมา เสาวกุล
24. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สําเนาว์ เสาวกุล
25. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สุ ทิศา เข็มผะกา
26. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สุ ภฏา คีรีรัฐนิ คม
27. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.เสาวลักษณ์ วรรธนาภา
28. ดร.ประภาพร รัตนธํารง
29. รองศาสตราจารย์ดร.อัศวิน แสงพิกุล
30. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.จงกลณี จงอร่ ามเรื อง
31. ดร.อังคณา จันทรพลพันธ์
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
ดร.ชินพันธ์ ธนารุ จ
ดร.ศุภคั รชา อภิรติกร
ดร.มงคล เทพรัตน์
ดร.รัสริ นทร์ ฉัตรทองพิศุทธิ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.พจมาลย์ สุ รนิลพงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์น.สพ.ดร.พีรศักดิ สุ ทธิโยธิน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.วรางคณา กิจพิพิธ
ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต
รองศาสตราจารย์ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส
รองศาสตราจารย์ดร.ปิ น จันจุฬา
รองศาสตราจารย์ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง
รองศาสตราจารย์ดร.ปาริ ชาติ วิสุทธิ สมาจาร
รองศาสตราจารย์ดร.ธํารงค์ อมรสกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ระพีพร เรื องช่วย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.นเรศ ซ่วนยุก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ระวี เจียรวิภา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.จินดาพร ภูริพฒั นาวงษ์
ดร.ธัญจิรา เทพรัตน์
ดร.นฤมล พฤกษา
ดร.ธี ญาภรณ์ แก้วทวี
ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิ พงศ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

V

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
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มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ได้รับ มอบหมายให้ เป็ นเจ้า ภาพการประชุ ม วิช าการ
ระดับ ชาติ ม หาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั งที ( th RMUTNC) และการประชุ ม วิช าการระดับ
นานาชาติมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั งที ( th RMUTIC) ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ณ
โรงแรมเรื อรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง เพือเป็ นเวทีสําหรั บนักวิจยั ในการแลกเปลี ยนความคิด เห็ นและ
มุมมองในด้านวิชาการ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมถึงการค้นพบนวัตกรรมทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ซึ งเป็ นองค์ความรู ้ทีมีความสําคัญในการสร้ างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ ทัวภู มิ ภ าคของประเทศไทย ตามนโยบายรั ฐ บาล สู่ ค วามมันคง มังคัง และยังยื น
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั รู ้ สึกเป็ นเกียรติ อย่างสู งทีได้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุ มในปี นี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ขอขอบคุณทุกท่านทีมีส่วนร่ วมเสี ยสละทังแรงกายและแรงใจและ
เวลาอันมีค่า เพือผลักดันให้เกิ ดการประชุ มวิชาการครังนี ขึน และหวังเป็ นอย่างยิงว่าพลัง ความร่ วมมืออย่าง
ต่อเนืองจากการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทัง แห่ง จะพัฒนาเติบโตต่อเนื องไป
ทุกปี จนก้าวสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยชันนําของประเทศไทย
ในการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ( th RMUTNC) และ
การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ( th RMUTIC) ประกอบไป
ด้วยปาฐกถาพิเศษ การนําเสนอผลงานวิจยั จากนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง แห่ ง และ
นักวิจยั นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับ ชาติ
จํานวน ผลงาน ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ ผลงาน และสิ งประดิษฐ์และนวัตกรรมจํานวน ผลงาน
ตลอดจนการแสดงนิ ทรรศการผลงานวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง แห่ง
รายงานสื บ เนื องจากการประชุ ม วิชาการ (Proceeding) ฉบับ นี เป็ นของกลุ่ ม สาขาเกษตรศาสตร์
ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมจํานวน บทความ หวัง เป็ นอย่างยิงว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ ผูส้ นใจ
เพือการนําไปแลกเปลียนความรู้ทางวิชาการในอนาคต

สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
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VII

ตามที มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ได้เ ป็ นเจ้า ภาพการประชุ ม วิช าการระดับ ชาติ
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั งที ( th RMUTNC) และการประชุ ม วิชาการระดับ นานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ( th RMUTIC) ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ณ โรงแรมเรื อ
รัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง นัน ด้วยการวิจยั เป็ นเครื องมือสําคัญในการศึกษาเรื องใดเรื องหนึงอย่างละเอียด
ลึ กซึ ง เพือให้ได้ขอ้ มูลองค์ความรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรื อผลงาน ซึ งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทัง แห่ ง ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการวิจยั และระบบส่ งเสริ มและสนับสนุ นการแสวงหา
องค์ความรู ้ จากการวิจยั ในแต่ละศาสตร์ เพื อพัฒนาวิช าการ ให้ส ามารถนําไปใช้ประโยชน์ ต่ อการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของประชาชน และในฐานะทีเป็ นสถาบันอุดมศึกษาทีเน้นทักษะความเชียวชาญด้านเทคโนโลยี
และสร้างนวัตกรรมเพือชุมชนสังคม ได้มุ่งพัฒนางานวิจยั ทีตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาชุ มชนทุก
ระดับอย่างต่อเนือง
ดังนันการประชุ มวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ( th RMUTNC)
และการประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ( th RMUTIC) ประจําปี
ภายใต้หัวข้อ : ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้ าวไกลสู่ Thailand 4.0 ซึ งเป็ นจุดสร้ างเครื อข่ายความ
ร่ ว มมื อ ระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลทัง แห่ ง และภาคี ห น่ ว ยงานที สนับ สนุ น การวิจ ัย
ระดับประเทศ ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ
(วช.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สํานักงาน
พัฒนาการวิจยั การเกษตร (สวก.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่ งชาติ (สวทน.) และสถาบันอุดมศึกษาทัวประเทศ ทีจะนําเสนอผลงานวิจยั อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยังยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ขอขอบคุ ณหน่ วยงานทีให้เกี ยรติเป็ นเจ้าภาพร่ วม และ
ขอขอบคุ ณ ท่ า นวิ ท ยากรปาฐกถาพิ เ ศษ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ นัก วิ จ ัย ผู ้ร่ ว มประชุ ม และนํา เสนอผลงานวิ จ ัย
คณะกรรมการดําเนิ นการจัดประชุ มวิชาการฯ ทุกท่าน รวมทังบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลทัง แห่ ง ทีมีส่วนร่ วมให้การจัดประชุมวิชาการในครังนี สัมฤทธิผลตามความมุ่งหมายทุกประการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนู เนียม
รักษาราชการแทน
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
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เพลียแป้ งน้อยหน่า (Dysmicoccus neobrevipes Beardsley)
NP2-022 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชือราอาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ไรซาในพืช
ตระกูลถัวบริ เวณป่ าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช จังหวัด
นครราชสีมา
NP2-023 ศักยภาพการให้ผลผลิตของถัวเขียวพันธุ์ใหม่ พันธุ์ ใน ฤดูปลูก
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NP2-025 ผลของตํารับการใส่ ปุ๋ยทีมีต่อการพัฒนาขนาดผลและผลผลิตของ
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ํ นทีชุ่มนําห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์
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ํ นทีชุ่มนําลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
NP2-035 การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีและใบมะรุ มในอาหารไก่ไข่ทีเลียงแบบกึง
ปล่อย
NP2-036 การสูญเสี ยอิเล็กโทรไลต์และภาวะขาดนําหลังออกกําลังกายของโคชน
NP2-037 ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิทีเกียวข้องกับโรคแท้งติดต่อของ
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ตลาดสด อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
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ให้ผลผลิต และคุณภาพไข่
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รอท
NP2-056 การศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์
ซอสปรุ งสําเร็ จ
NP2-057 สมบัติการเป็ นโปรไบโอติกของแบคทีเรี ยแลกติกทีคัดแยกจากปลาดุก
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NP2-059 มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือมสําหรับตกแต่งผลิตภัณฑ์เค้ก
NP2-060 การพัฒนาพาสต้าเส้นสดจากแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กเสริ มก้านเห็ดหอม
แห้ง
NP2-061 การใช้ผงลูกเดือยทดแทนแป้ งสาลีในขนมคุกกี
NP2-062 การเปลียนแปลงคุณภาพ องค์ประกอบทางเคมี และจุลินทรี ย์ ใน
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กระบี
NP2-068 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่อบสูตรเม็กซิกนั โดยใช้เทคนิ ค Sous Vide
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นวัตกรรมการสกัดผงบุกทรายด้ วยวิธีขัดอนุภาคเชิ งกล
Innovation of Extraction Method of Konjac Powder from Amorphophallus Konjac (Amorphophallus
oncophyllus.) by Mechanical Particles Technique
สุภาวดี แช่ม1* และ ภัทราภรณ์ ศรี สมรรถการ2
Supawadee Cham1* and Pattharaporn Srisamatthakarn2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือหาวิธีการใหม่ในการสกัดแยกผงบุกด้วยวิธีการขัดอนุ ภาคเชิงกล เพือผลิตผงบุกที
ความบริ สุทธิ ไม่ใช้สารเคมีในการสกัด ซึ งเทคนิ คการสกัดแยกด้วยวิธีการขัดอนุภาคเชิงกลนี ใช้ร่วมกับการสกัดแบบแห้ง
ผลการศึกษาพบว่าเจลทีได้จากผงบุกทีผ่านการขัดอนุภาคเชิ งกล มี ค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี แดง (a*) และค่าความ
เป็ นสี เหลือง (b*) เท่ากับ . , 1.15 และ . ตามลําดับ สําหรับคุณลักษณะเนื อสัมผัส คือ ค่าความหนื ด แรงตัด และแรง
ดึง เท่ากับ 29,336.6 เซนติพอยด์ , 46.06 นิวตัน และ 1.98 นิวตัน ตามลําดับ ดังนันจะเห็นว่าวิธีการขัดอนุภาคเชิงกลได้ผงบุก
ทีมีเจลมีความข้นหนื ดทีสูง เจลมีความแข็งแรง และมีความหยืดหยุน่ ได้ดีมากเมือเทียบกับเจลบุกทางการค้า
คําสําคัญ: บุกผง, กลูโคแมนแนน , การขัดอนุภาคเชิงกล

ABSTRACT
The research proposes a new kind for konjac flour production with purity and chemical free by mechanical particles polish
technique. This technique combined the traditional dry and separated particles process. The results showed that the gel
formation of Mechanical Particles Technique had L* (lightness) of 46.24, a* (red color) of 1.15 and b* (yellow color) of
4.03, respectively. Moreover, the viscosity, cutting and tensile test were 29,336.6 cp, 46.06 N and 1.98 N, respectively. The
konjac Gel obtained by the technique is characterized by a high viscosity and strength and elastic better than gel formation
of the commercial konjac flour.
Keywords: konjac power, glucomannan, Mechanical Particle
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บุ กเป็ นพืชหัว อยู่ในวงศ์บุกบอน (Araceae) สกุลบุก (Amorphophallus) เป็ นพืชพืนเมืองของไทยทีมีความสําคัญ
โดยบุกเนื อทรายหรื อบุกไข่ (Amorphophallus konjac K. Koch) เป็ นพันธุ์ทีถูกใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตบุกผง เพือสกัดเอา
สารสําคัญ คื อ กลูโคแมนแนน (เพ็ญนภาและคณะ,2555) และนํามาใช้ประโยชน์เป็ นสารให้ความข้นหนื ด ทําให้เกิ ดเจล
ปรับปรุ งเนือสัมผัส และใช้ทดแทนไขมันในอุตสาหกรรมอาหาร อีกทังสามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็ นอาหารเพือสุ ขภาพ
(Functional food) โดยกลูโคแมนแนนมีคุณสมบัติในการควบคุมความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอล และลดอัตราเสี ยงต่อการ
เกิดมะเร็ ง กลูโคแมนแนนมีในส่ วนลําต้นใต้ดินของบุกมีสะสมอยูใ่ นปริ มาณมากจึงสามารถแยกสกัดออกได้ง่ายโดยวิธีทาง
เคมี โดยนําหัวบุกมาบดกับนําหรื อเอทธานอล สารละลายของกลูโคแมนแนนจะมีลกั ษณะข้นเหนียวและเมือปรับให้มีสภาพ
เป็ นด่าง หรื อ ผสมกับ K-carageenan หรื อ Xanthan จะเกิดการแข็งตัวเป็ นเจลได้ ทีมาของบุกทีนํามาสกัดคอนยัคกุนนชนิ
ั ดที
ปลูกในประเทศญีปุ่ นเป็ นชนิ ดทีมีหัวใหญ่ค่อนข้างกลมเกลียง ไม่ปูดเป็ นตะปุ่ มตะปํ าเหมือนชนิ ดทีพบในประเทศไทย การ
เพาะปลูกเพือการค้าจะเก็บเมือบุกมีอายุประมาณ 2 ปี โดยผงบุกจะมีปริ มาณกลูโคแมนแนนได้ถึง 79.5 % แม้จะมีโรงงาน
ของไทยผลิตผงบุกเพือเป็ นวัตถุดิบผลิตอาหารและขนมต่าง ๆอยูแ่ ถบชลบุรี ในปั จจุบนั เทคโนโลยีการสกัดมีความซับซ้อน
หลายขันตอน และไทยส่ งออกบุกแห้งไปตลาดต่างประเทศเพือสกัดแยกสารกลูโคแมนแนน และนําเข้ามาในรู ้บุกผงสกัด
เพือใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร แต่ยงั ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตบุกผงเพือใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทีสกัดได้ดว้ ยวิธีทีไม่
ซับซ้อน และให้บุกผงทีมีคุณภาพปรากฏ คุณภาพด้านความหนืด และเนือสัมผัสของเจลทีดี สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้จริ ง
ในผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหาร ผงบุ ก เป็ นสารที มี ป ระโยชน์ ใ นการนํา มาประยุก ต์ใ ช้เ ป็ นอาหารเพื อสุ ข ภาพ (Functional food)
มีคุณสมบัติในการควบคุมความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอล และลดอัตราเสี ยงต่อการเกิดมะเร็ ง เนืองจาก องค์ประกอบส่ วน
ใหญ่เป็ นกลูโคแมนแนน ซึงเป็ นสารทีมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพในเชิงทีสามารถลดระดับ คลอเรสเตอรอลและความดันโลหิต
สูงบําบัดอาการท้องผูก และสามารถใช้เป็ นสารควบคุมนําหนักได้ เนืองจากโครงสร้างของกลูโคสและแมนโนสเชือมต่อกัน
ด้วยพันธะเบต้า 1,4 ไกลโคซิ ดิค ทําให้เอนไซม์ในร่ างกายไม่สามารถย่อยสลายได้จึงไม่ให้พลังงานแก่ผบู้ ริ โภค กลูโคแมน
แนน เป็ นองค์ป ระกอบหลัก ที พบในหั ว บุ ก โดยเฉพาะบุ ก ไข่ (Amorphophallus muelleri blume) กลู โ คแมนแนนเป็ น
สารประกอบคาร์ โบไฮเดรตทีประกอบด้วยแมนโนสและกลูโคสในอัตราส่ วน 1.6 : 1 เชือมต่อกันด้วยพันธะบีตา้ -1.4-กลูโค
สิ ดิก และมีหมู่แอซีทิลกระจายอยูท่ วไปบนสายโมเลกุ
ั
ลของคอนยักลูโคแมนแนนประมาณร้อยละ 5-10 ซึงหมู่แอซีทิลจะอยู่
ทุ กระยะ 9-19 หน่ วยของแมนโนสหรื อกลูโคส โดยหมู่แอซี ทิลจะอยู่ทีคาร์ บอนตําแหน่ งที 6 ของแมนโนสหรื อกลูโคส
(Jianhua et al,2015) Melinda และคณะ ( ) ได้ทาํ การศึ กษาวิธีการสกัดกลูโคแมนแนนจากบุกทราย (Amorphophallus
konjac K. Koch) โดยนําวิธีการสกัดแบบ dry method ร่ วมกับการสกัดด้วยสารละลายแอลกอฮอล์ % ได้ผงกลูโคแมน
แนน % วุฒินนั ท์ และคณะ ( ) ได้ศึกษาสภาวะทีเหมาะสมทีสุดในการทําแห้งแป้ งบุกด้วยวิธีการออกแบการทดลอง
แบบพื นผิ ว ตอบสนองและการออกแบบส่ ว นผสมกลาง โดยการทดลองการผลิ ต ด้ว ยเครื องอบแห้ ง ฟลู อิ ไ ดซ์ เ บด
โดยใช้อุณหภูมิอากาศร้อน ระยะเวลาการทําแห้ง และความเร็วอากาศร้อน พบว่าแป้ งบุกมีค่าสี มีคุณภาพดีกว่าเครื องอบแห้ง
แบบถาด ขันตอนการสกัดผงบุกถือว่ามีความสําคัญต่อคุณภาพของสารกลูโคแมนแนน งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนา
วิธีการสกัดเพือใช้เป็ นวิธีการต้นแบบ เพือสกัดผงบุกทีมีปริ มาณกลูโคแมนแนนสู ง โดยใช้วิธีการขัดอนุภาคเชิงกลหรื อวิธี
ทางกายภาพ เปรี ยบเทียบกับบุกผงทางการค้า โดยมุ่งหวังให้ได้บุกผงทีมีคุณลักษณะทางกายภาพทีดี
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. การเตรียมวัตถุดบิ
นําหัวบุกสดพันธุ์เนื อทรายทีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ถึง เซนติเมตร มาล้างทําความสะอาด แล้วนํามาปอก
เปลื อก และหันเป็ นชิ นความหนา 1 ถึง 2 มิลลิเมตร นําไปอบด้วยตูอ้ บลมร้อนทีอุณหภูมิ 60 + 5 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
ประมาณ 3 ถึง ชัวโมง จนมีความชืนสุดท้ายร้อยละ - นํามาบรรจุในถุง สําหรับทําการศึกษาในขันตอนต่อไป
. การศึกษากรรมวิธีการผลิตบุกผงด้ วยเทคนิคการขัดอนุภาคเชิงกล
โดยแบ่ งปั จ จัยในการศึ กษาคื อการขัดอนุ ภาคเชิ งกลรอบที (Konjac Flour1 ; KF1) และการขัด อนุ ภาคเชิ งกล
รอบที (Konjac Flour2 ; KF2) เปรี ยบเที ยบกับ ผงบุ กทางการค้า (Konjac Flour Commercial : KFc) ทําการวางแผนการ
ทดลองแบบ แบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ทําการทดลอง ซํา มีวธิ ี ทาํ ดังนี
. นําบุ กผงจากข้อ มาบดด้วยเครื องบดละเอียดแบบเข็ม (Pin mill) รุ่ น YPS-102 (FIS) 2 Hp : 1.5 Kw: 6000
rpm. และนํามาขัดอนุ ภาคด้วยตะแกรงร่ อน ขนาด 80 mesh. ได้บุกผงจากการขัดอนุ ภาคเชิงกลรอบที (Konjac Flour1 ;
KF1) บรรจุในถุง สําหรับทําการศึกษาในขันตอนต่อไป
. นําบุกผงทีผ่านการขัดอนุภาพรอบที มาบดซําด้วยเครื องบดผงละเอียดแบบ Single disc mill รุ่ น N-CNX-A4
ร่ อ นผ่ า นตะแกรง 100 mesh. ได้บุ ก ผงจากการขัด อนุ ภ าคเชิ ง กลรอบที (Konjac Flour2 ; KF2) บรรจุ ใ นถุ ง สํา หรั บ
ทําการศึกษาในขันตอนต่อไป
. การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของเจลบุก
นําผงบุกทีผ่านการขัดอนุภาค จากข้อ ได้แก่ ผงบุกสกัดจากการขัดอนุภาคเชิงกลรอบที และรอบที มาเตรี ยม
ให้เป็ นสารละลายเจลบุกความเข้มข้นร้อยละ และแผ่นเจลบุกความเข้มข้นร้อยละ มาตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ดังนี
3.1 สมบัติการความหนื ดของเจลบุกผงโดยใช้เครื องวัดความหนื ด Brookfield viscometer รุ่ น DV-II +Pro ใช้หวั วัด
เบอร์S ความเร็ วรอบในการหมุน RPM ทําการวัด ซํา โดยควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างทีช่วง ± องศาเซลเซียส
. . สมบัติดา้ นเนือสัมผัส โดยใช้เครื องวัดเนือสัมผัส Texture Analyzer รุ่ น TA-XT plus ใช้หวั วัดแรงดึง (Spaghetti
tensile grips (A/SPR) และหัววัดการตัดขาด (Knife probe) บันทึกผลเป็ น แรงตัด (Cutting) และแรงดึง (Tensile)
3.3. การวัดค่าสี ด้วยเครื องวัดสี colorimeter รุ่ น ColorQuest ระบบ Hunter Lab บันทึกค่า สี L* เป็ นค่าความสว่าง
ค่าสี a* เป็ นบวกแสดงสี แดงและเป็ นลบแสดงสีเขียว และค่าสี b* เป็ นบวกแสดงสี เหลืองและเป็ นลบแสดงสี นาเงิ
ํ นทําการวัด
ซํา

ผลและวิจารณ์ ผล

การศึกษาเทคนิคการขัดอนุภาคเชิงกล ของผงบุกจากบุกแห้งจากการเทคนิ คการขัดอนุภาครอบที (Konjac Flour1
; KF1) และรอบที (Konjac Flour2 ; KF2) เปรี ยบเที ยบกับ ผงบุ กทางการค้า (Konjac Flour Commercial : KFc) ในด้าน
คุณลักษณะทางกายภาพ คือ ค่าสี ความข้นหนืด และเนือสัมผัส ได้ผลการวิจยั ดังนี
ค่าสี
ผลของการวัดคุณภาพทางกายภาพของเจลบุกทีสกัดด้วยวิธีเทคนิ ควิธีการขัดอนุภาคเชิงกลรอบที และการขัด
อนุภาคเชิงกลรอบที ในด้านค่าสี เปรี ยบเทียบกับบุกผงทางการค้าโดยทําการวิเคราะห์หาค่า L* a* และ b* ทําการวัด จุด
ซํา แสดงดังตารางที
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ค่าสี ของเจลบุก พบว่า เจลบุกทีผ่านการสกัดด้วยวิธีเทคนิควิธีการขัดอนุภาคเชิงกลจํานวน รอบมี ค่าสี เหลือง (b*)
ค่าความสว่าง (L*) ไม่แตกต่างกับเจลบุกจากผงบุกทางกค้า (p<0.05) และ ค่าสี แดง (a*) ซึ งทําให้เจลทีได้มีสีเข้มกว่าเจลบุก
ทางการค้า เนืองจากวิธีการขัดอนุ ภาคเชิงกลรอบที ด้วยเครื องเป็ นการลดขนาดด้วยเครื องบดละเอียดแบบเข็ม (Pin mill)
โดยอาศัยแรงการบดหรื อการตัด (grinding or cutting ) ทําให้ส่วนผงบุกลดขนาดลงและแยกเอาส่วนผงบุกกลูโคแมนแนนอ
อกส่ วนประกอบรวม และเมือนํามาผ่านการขัดอนุ ภาครอบที ด้วยเครื องบดละเอียดแบบ Single disc mill ทําให้สามารถ
แยกส่ วน ผงบุกกลูโคแมนแนนออกส่ วนประกอบรวม ได้มากขึน ส่ งผลให้ เมือนํามาเตรี ยมเจลบุกจึงมีค่าสี เหลือง (b*) ค่า
ความสว่าง (L*) ไม่แตกต่างกับเจลบุกจากผงบุกทางกค้า แสดงให้เห็นว่าเจลบุกทีสกัดด้วยวิธีเทคนิ ควิธีการขัดอนุภาคเชิงกล
รอบที ได้เจลบุกมีสีเหลืองอ่อนลักษณะใกล้เคียงกับเจลบุกทางการค้า ซึ งค่าสี เป็ นลักษณะปรากฏทีบ่งบอกคุณภาพของเจล
ได้
ตารางที ค่าสี ของเจลบุกทีได้จากเตรี ยมด้วยเทคนิ คการขัดอนุภาคเชิงกล กับ เจลผงบุกทางการค้า
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 เจลบุกจากผงบุกทางการค้า ; KF1 คื อ เจลบุ กจากเทคนิ คการขัดอนุภาครอบที KF2 คือ เจลบุ กจาก
เทคนิคการขัดอนุภาครอบที อักษร a,b มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ความหนื ด และลักษณะเนือสัมผัส
ผลของการวัดคุณภาพทางกายภาพของเจลบุกทีสกัดด้วยวิธีเทคนิ ควิธีการขัดอนุภาคเชิงกลในด้านคุณด้านความข้น
หนื ดเจลบุกร้อยละ และการวัดค่าแรงตัด (Cutting) และค่าแรงดึง (Tensile) เปรี ยบเทียบกับเจลบุกผงทางการค้า ทําการวัด
จํานวน ซํา ได้ผลแสดงดังตารางที ความข้นหนื ด พบว่า เจลบุกทีผ่านการสกัดด้วยเทคนิ ควิธีการขัดอนุภาคเชิงกล
รอบ มี ค่ า ความหนื ด เท่ า กับ 29,336.6±3.9 cP มากกว่า เจลบุ ก ทางการค้า แตกต่ า งอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ต (p<0.05)
คุณลักษณะทางเนือสัมผัสของเจลบุก โดยการวัดค่าแรงตัด (Cutting) และ แรงดึง (Tensile) พบว่า เจลบุกทีผ่านการสกัดด้วย
เทคนิ คการขัดอนุ ภาค รอบ มีเท่ ากับ 46.06±0.12a นิ วตัน และ 1.98±0.09a นิ วตัน ตามลําดับ มากกว่าเจลบุกทางการค้า
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิต (p<0.05) โดยพบว่า ลักษณะเนือสัมผัสทังสอง แสดงถึงลักษณะเจลทีแข็งแรง มีความหยืด
หยุน่ ทีดี มาก เนื องจากบุกผงมีคุณสมบัติดูดซึ มนําและเกาะตัวได้ดี (สอาด, 2551 ) เจลทีได้จากผงบุกสกัดด้วยการขัดอนุภาค
เชิงกลมีขน้ หนื ด มากว่าเจลจากผงบุกทางการค้า ถึง เท่า มีความแข็งและหยืดหยุน่ ดีกว่าโดยเป็ นผลเนืองจากวิธีการสกัดที
ไม่ทาํ ลายโครงสร้างของ กลูโคแมนแนน เป็ นวิธีการทางกายภาพทีทําให้อนุภาคมีขนาดเล็กลง และสามารถแยกส่วนผงกลู
โคแมนแนสได้ดี
ตารางที ค่าความข้นหนื ด และลักษณะเนือสัมผัสด้วยเทคนิ คการขัดอนุภาคเชิงกล กับ เจลผงบุกทางการค้า
เจลบุก
ความข้นหนืด (cP)
แรงตัด (N)
แรงดึง (N)
KFc
4646.6±4.49b
30.70±0.79c
0.65±0.05c
KF1
23,730.0±3.01b
38.83±0.04b
1.71±0.15b
KF2
29,336.6±3.9a
46.06±0.12a
1.98±0.09a
หมายเหตุ : KFc เจลบุกจากผงบุกทางการค้า;KF1 เจลบุกจากเทคนิ คการขัดอนุภาครอบที KF2 คือ เจลบุกเทคนิ คการขัด
อนุภาครอบที อักษร a,b มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
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การศึ กษาวิธีการสกัดบุกผงด้วยการขัดอนุภาคเชิงกลจากบุกเนื อทราย เป็ นวิธีการสกัดแห้ง โดยอาศัยการลดขนาด
ด้วยเครื องบดละเอียดแบบเข็ม (Pin mill) และ เครื องบดผงละเอียดแบบจานเดียว (Single disc mill) และคัดแยกขนาดของผง
บุก ด้วยตะแกรงร่ อนขนาด mesh และ mesh เพือแยกส่ วนของกลูโคแมนแนนในบุกผง พบว่าเป็ นวิธีทางกายภาพที
สามารถผลิ ตบุ กผงทีมีคุณลักษณะของเจลที มีความข้นหนื ดสู ง และเจลมีความแข็งแรง และความหยืดหยุ่นได้ดี สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารได้
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การผลิตนํามังคุดเข้ มข้ นพร้ อมดืมโดยเทคนิคการระเหยภายใต้ สุญญากาศ
Production of concentrated mangosteen juice by vacuum evaporation
พงษ์เทพ เกิดเนตร * และ วิชชุลฎา ถาวโรจน์
Pongthep Kertnat1* Wichulada Thavaroj 1

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครังนี เพือหากรรมวิธีทีเหมาะสมในการผลิตนํามังคุดเข้มข้น จากผลสด และผลมังคุดที
ผ่านการลวกที อุณหภูมิ องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา นาที หาอุณหภูมิที เหมาะสมในการทําเข้ม ข้น โดยระเหยภายใต้
สุ ญญากาศ ทีอุณหภูมิ ระดับ คือ , และ องศาเซลเซี ยส ทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค ตรวจสอบลักษณะทาง
เคมี และกายภาพของนํามังคุดเข้มข้น พบว่านํามังคุด เข้มข้น ทีไม่ผ่านการลวกทําให้เข้มข้นภายใต้สุญญากาศที อุณหภูมิ
องศาเซลเซี ยส มีคะแนนเฉลียการยอมรับมากทีสุด ด้านลักษณะทัวไป สี กลิน รสชาติ และความชอบรวมทีระดับคะแนน
เฉลีย . , 7.67, 7.17, . และ . ตามลําดับ มีค่าสี L*, a* และ *b เท่ากับ . , . และ . ตามลําดับ ของแข็งที
ละลายได้ทงหมด
ั
องศาบริ กซ์ ค่านําอิสระ . ความเป็ นกรด-ด่าง . และวิตามินซี . มิลลิกรัม/ กรัม นํามังคุด
เข้ม ข้นพร้ อมดืมมี เนื อของมัง คุดแขวนลอยอยู่เ ล็กน้อย สี ชมพูออกเข้ม มีกลิ นหอมของมังคุ ด รสชาติ ห วานนําอมเปรี ยว
เล็กน้อย
คําสําคัญ : มังคุด, การทําให้เข้มข้น, การระเหย
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ABSTRACT
The objective of this research is to study the suitable methods for concentrated mangosteen juice production by
using mangosteen juice from fresh fruit and from blanching fruit at 80 degree celcius for 2 minutes. The optimum
temperature for vacuum evaporation methods were studied at 3 levels was 55, 60 and 65 degree celcius. The consumers
acceptance, the chemical and physical characteristics of concentrated mangosteen juice were investigated. It was found that
the concentrated mangosteen juice from fresh fruit by vacuum evaporated at 60 degree celcius was the highest average
acceptance score of color, odor, taste and overall acceptance i.e. 8.10, 7.67, 7.77 and 7.97, respectively. The color L* a* b*
parameters were 39.13, 26.11 and 29.25, respectively. The value of total soluble solid was 25obrix, Aw was 0.95, pH was
3.34 and vitamin C content was 6.20 mg/100 g. There were small pieces of flesh mangosteen suspended in mangosteen
juice. It was dark pink with good odor of mangosteen and its taste was slightly sour.
Keyword: : mangosteen, concentration, evaporation
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มังคุ ด (Garcinia mangostana Linn.) เป็ นพันธุ์ไม้ไม่ผลัดใบเขตร้อนชนิดหนึ ง เชื อกันว่ามีถินกําเนิ ดอยู่ทีหมู่เกาะ
ซุนดาและหมู่เกาะโมลุกกะ เป็ นผลไม้จากเอเชียทีได้รับความนิ ยมมาก ได้รับขนานนามว่าเป็ น "ราชินีของผลไม้" อาจเป็ น
เพราะลักษณะภายนอกของผลที มีกลีบเลียงติดอยู่ทีหัวขัวของผลคล้ายมงกุฎของพระราชินี ส่ วนของเนื อผลที กิ นได้ของ
มังคุดเป็ นชันเอนโดคาร์ป (endocarp) ซึ งพัฒนามาจากเปลือกหุ ้มเมล็ดเรี ยกว่า aril มีสีขาว มีกลินหอม ส่ วนเนื อในก็มีสีขาว
สะอาด มีรสชาติทีหวานอร่ อย มีการนํามังคุดมาประกอบอาหารบ้างทังอาหารคาว เช่น แกง ยํา และอาหารหวาน เช่น มังคุด
ลอยแก้ว แยมมังคุด มังคุดกวน มังคุดแช่อิม ในจังหวัดนครศรี ธรรมราชมีการทํามังคุดคัด ด้วยการแกะเนือมังคุดห่ ามออกมา
เสี ยบไม้รับประทาน (วรรณศิริ, 2541) ส่วนใหญ่จะนิ ยมรับประทานผลมังคุดสุกเป็ นผลไม้ ซึงมีประโยชน์ในการช่วยต่อต้าน
อนุมูลอิสระ ช่วยเสริ มสร้างภูมิตา้ นทานให้กบั ร่ างกาย มีส่วนช่วยในการชะลอวัยและการเกิ ดริ วรอย ช่วยบํารุ งผิวพรรณให้
เปล่งปลังสดใส นอกจากนี ยังช่วยป้ องกันอาการไข้ (ไข้ระดับตํา) ช่วยเสริ มสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ช่วยเพิมพลังงาน
แก่ร่างกาย เพิมความกระปรี กระเปร่ า ยับยังการเจริ ญเติบโตของเชื อแบคทีเรี ยทีทําให้เกิ ดสิ ว ออกฤทธิ ต้านสิ วอักเสบได้ดี
และมีส่วนช่วยป้ องกันการเกิดโรคซึมเศร้า ลดความเครี ยด เนือมังคุด มีเส้นกากใยสู ง ช่วยเรื องการขับถ่ายและมีวติ ามินเกลือ
แร่ สูงมาก เช่น กรดอินทรี ย ์ นําตาล แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส และเหล็ก นํามังคุดช่วยปรับระดับภูมิคุม้ กันให้สมดุล ด้วยการหลัง
สาร Interleukin Iและ Tumor Necrosis Factor ช่ วยยับยังการหลังสารฮี สตามีน ลดอาการแพ้ภูมิตนเอง และลดการอักเสบ
ในผูป้ ่ วยเบาหวาน ตับเสื อม ไตวาย ข้อเข่าเสื อม ความดันโลหิ ตสู ง โรคพาร์กินสัน ไทรอยด์เป็ นพิษ ความผิดปกติของสมอง
อันเนืองจากการอักเสบ ในมังคุด กรัม จะมีคุณค่าทางโภชนาการ ดังนี แคลอรี - กิโลแคลอรี นํา . - . กรัม
โปรตีน . - . กรัม ไขมัน . - . กรัม แคลเซี ยม . - . มิลลิกรัม เหล็ก . - . มิ ลลิกรั ม กรดแอสคอร์ บิก
. - . มิลลิกรัม คาร์โบไฮเดรต . - . กรัม ใยอาหาร . - . กรัม เถ้า . - . กรัม ซู โครส กลูโคส ฟรุ กโตส
. - . กรัม ฟอสฟอรัส . - . มิลลิกรัม ไทอามีน . มิลลิกรัม (ปิ ติพร, 2549)
นําผลไม้เข้ม ข้น (concentrated fruit juice) หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์แปรรู ป จากผลไม้ ซึ งได้มาจากการนํานําผลไม้
โดยการระเหย (evaporation) เพือเอานําซึงเป็ นส่ วนประกอบหลักของนําผลไม้ออกไปบางส่วน เป็ นการถนอมอาหารวิธีหนึง
ซึงมีวตั ถุประสงค์ลดนําหนักของนําผลไม้ เพือสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เพือยืดอายุการเก็บรักษานําผลไม้
เพราะการทําให้เข้มข้นทําให้ค่า water activity ของนําผลไม้ลดลง ป้ องกันการเจริ ญของจุลินทรี ยท์ ีทําให้นาผลไม้
ํ
เสื อมเสี ย
รวมทังจุลินทรี ยก์ ่อโรค (pathogen) และใช้เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดอืนๆ(รังสาดทอง.
.) การนํามังคุด
มาแปรรู ปเป็ นนําผลไม้จะทําให้สามารถสร้างมูลค่าเพิมให้กบั ผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึน และลดความเสียหายทีเกิดจาก
ข้อจํากัดของอายุการเก็บรักษา แต่ผลของการระเหยต่อคุณภาพอาหารเป็ นการระเหยโมเลกุลของของเหลวให้หลุดออกจาก
ผิวหน้าของของเหลว ณ อุณหภูมิทีตํากว่าจุดเดื อดของสารนัน มีผลกระทบทําให้อาหารมีกลินและสี เปลียนไป โดยเฉพาะ
การระเหยทีอุณหภูมิสูง เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีนาตาลทั
ํ
งแบบ maillard reaction และ caramellization ทําให้อาหารมีสีเข้มขึน
ทําให้สูญเสี ยสารให้กลินบางชนิดทีระเหยได้ง่ายออกไป คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของอาหารจะลดลง (ตรังวัชรกุล.
2541.) ปั ญหาอย่างหนึ งในการทํานําผลไม้คือการเกิ ดปฏิ กิริยาสี นาตาล
ํ
ซึ งสามารถควบคุ มการเกิ ด สี นาตาลโดยการใช้
ํ
สารเคมี เช่น กรดแอสคอร์บิคและกรดซิตริ ก พบว่าสามารถยับยังการเกิดสี นาตาลได้
ํ
(Vamos-Vigyazo, 1995)
การนําผลมังคุดสดมาแปรรู ปเป็ นนําผลไม้จะทําให้สามารถสร้างมูลค่าเพิมให้กบั ผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึน
และลดความเสี ยหายทีเกิดจากข้อจํากัดของอายุการเก็บรักษาลง โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลมีปริ มาณผลผลิตมากจนล้นตลาด
ส่งผลให้ราคาตกตํามาก ฉะนันการทําให้ผลไม้สด มีราคาสู งขึน จึงต้องมีการเพิมมูลค่าในตัวผลไม้เอง โดยการแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ (วิริยจารี . .) หนึ งในผลิตภัณฑ์แปรรู ปทีน่าจะเป็ นทีต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศก็
คือ นํามังคุดเข้มข้น ซึ งในการวิจยั ครังนี ใช้มงั คุดตกเกรด (มีขนาดเล็กไม่ได้นาหนั
ํ ก หรื อลักษณะ สุ กดํา หู ฉีก ขัวหัก) ทีไม่
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สามารถส่ งเป็ นสิ นค้าออกยังต่างประเทศได้ เป็ นวัตถุดิบในการนํามาแปรรู ป ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อคุณคุณภาพได้แก่การลวก
เพือทําลายเอนไซม์ การใช้อุณหภูมิตาภายใต้
ํ
สุญญากาศเพือรักษากลิน สี และคุณค่าทางโภชนาการ นับเป็ นการเพิมมูลค่า
ผลิตผลเกษตรของเกษตรกรไทยได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผบู้ ริ โภคทีรักสุขภาพ เนืองจากนํามังคุด
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีรสชาติหอมหวานอมเปรี ยวจากธรรมชาติไม่ตอ้ งปรุ งแต่งรสชาติ ทําให้ผลิตภัณฑ์ทีได้มีรสชาติ
กลมกล่อม ลักษณะของนําเป็ นสี ม่วงใสชวนรับประทาน

วิธีดําเนินการวิจัย

. การวิเคราะห์ คุณภาพของวัตถุดบิ
นําผลมังคุดตกเกรดในระยะสุกจัดมาปอกเปลือก แยกเอาเฉพาะเนือมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและกายภาพ
เช่นความชืน ค่าสี วิตามินซี เยือใย เถ้า ความเป็ นกรด-ด่าง ปริ มาณกรด ปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
ตามมาตรฐาน
การวิเคราะห์ ของ A.O.A.C. (2000) และเปอร์ เซ็นต์ผลผลิต (นําหนักเนือ, เปลือก)
2. การเตรียมนํามังคุด
นําผลมังคุดระยะสุ กจัด แบ่งเป็ น 2 ชุดการทดลอง ชุดที 1 เป็ นมังคุดผลสด และชุดที 2 เป็ นมังคุดทีผ่านการลวกที
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที ปอกเปลือก แยกเอาเฉพาะเนื อ ไม่ตอ้ งแยกเมล็ดออก แยกนําและเนือโดยการบีบคัน
ด้วยเครื องบีบอัดแบบไฮดรอลิก บันทึกผลผลิต และลักษณะทางกายภาพนํามังคุด
3. การทําให้ นามั
ํ งคุดใส
นํานํามังคุดทีได้จากขันตอนที 2 มาแยกตะกอนออกเพือทําให้ใสโดยใช้เครื องหมุนเหวียงด้วยความเร็ วสู ง ยีห้อ
Heittichรุ่ น Micro 22R
4. การทําให้ เข้ มข้ นภายใต้ สุญญากาศ
วางแผนการทดลองการทํานํามังคุดให้เข้มข้นแบบสุ่ มสมบูรณ์ Completely Randomized Design (CRD) โดยศึกษา
2 ปั จจัย (2X3) ได้แก่ ปั จจัยที 1 การลวก 2 ระดับ คือ ผลมังคุดลวก กับผลมังคุดทีไม่ลวก ปั จจัยที 2 อุณหภูมิในการระเหย 3
ระดับ คือ 50, 55 และ 60 องสาเซลเซียส (ภายใต้สุญญากาศ) จัดชุดการทดลองแบบแฟคทอเรี ยล (Factorial Experiment) ได้
ชุดการทดลองทังหมด 6 ชุดการทดลอง ดังแสดงในตารางที 1 จากนันนํานํามังคุดจากทุกชุดการทดลองมาทําการระเหยโดย
เครื องระเหยแบบสุญญากาศยีห้อ Heidolph รุ่ น Laborota 4010 digital ตามสภาวะต่างๆของแผนการทดลอง ทําการทดลอง
จํานวน 3 ซํา
ตารางที 1 ชุดการทดลองหากรรมวิธีทีเหมาะสมใน การทํานํามังคุดเข้มข้น
ชุดทดลอง
นํามังคุด
อุณหภูมิ (0ซ.)
(ภายใต้สุญญากาศ)
1
คันสด
55
2
คันสด
60
3
คันสด
65
4
ผ่านการลวก
55
5
ผ่านการลวก
60
6
ผ่านการลวก
65
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. วิเคราะห์ คุณสมบัตทิ างเคมี-กายภาพผลิตภัณฑ์
นํานํามังคุดเข้มข้นจากขันตอนที 4 มาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ ได้แก่
- ค่าสี โดย Color meter ยีห้อ Hunter lab รุ่ น Color Flex
- ค่าบริ กซ์ (ของแข็งทีละลายได้ทงหมด)
ั
โดยRefractometer ยีห้อ Atago รุ่ น PR-101
- ค่า pH (ความเป็ นกรด–ด่าง) โดยpH meter ยีห้อ Schott Instruments รุ่ น Lab 850
- ค่า Aw โดยเครื องวัดค่า Water Activity ยีห้อ Decagon Devices รุ่ น Aqua Lab Series 4TE
- ค่าความชืน โดยใช้เครื องวัดความชืนยีห้อ Satorius รุ่ น M 150
- วิตามินซี โดยวิธีไตเตรชัน (Titration method) (A.O.A.C, 2000)
- การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของข้อมูลใช้วิธี Duncan’s New Multiple Rang Test
6. ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากขันตอนที 5 นํามาทดสอบการยอมรั บ ทางประสาทสัม ผัส แบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ
(9-points hedonic scale) ใช้ผูท้ ดสอบจํานวน 40 คน วิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ความแตกต่าง
ทางสถิติ ความแปรปรวนของข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS และเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของชุดการทดลองโดยวิธี DMRT

ผลและวิจารณ์ ผล

1. คุณภาพด้ านกายภาพของผลมังคุดสด
ลักษณะผลมังคุดทีนํามาผลิตนํามังคุดเข้มข้นพบว่าดัชนี แสดงระดับสี ผิวอยูท่ ีระดับสี ที และ คือมีลกั ษณะสี ม่วง
อมแดง สี ม่วงเข้ม และสี ม่วงดํา ตามลักษณะระดับสี ผิวของมังคุด ซึ งกําหนดโดยสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ งประเทศไทย ลักษณะดังกล่าวเป็ นระยะทีเหมาะสมต่อการรับประทานสดมากทีสุ ดและจะคงสภาพทีเหมาะสมต่อการ
รับประทานอยูไ่ ด้ประมาณ วัน นอกจากนี ยังพบว่าผลมังคุดในระยะดังกล่าวไม่พบยางในส่วนเปลือก สามารถแยกเนือกับ
เปลือกได้ง่ายเมือนํามังคุดมาทําการแยกเปลือกและเนื อ หลังจากนันนํามาสกัดนํามังคุดและทําให้ใสต่อไป พบว่าเนือและนํา
มังคุดมีลกั ษณะทางกายภาพและผลผลิตต่างๆ ดังตารางที
ตารางที ค่าสี ของนํามังคุดจากผลมังคุดสดทีลวกและไม่ลวก และผลผลิตของนํามังคุด
คุณภาพ
ผลมังคุดสด
(ไม่ลวก)
(ลวก)
59.38
37.53
ค่าสี L*
10.82
24.56
a*
14.73
22.62
b*
เนือมังคุด (%)
27.00
26.80
เปลือกมังคุด (%)
73.00
73.20
นํามังคุดทีคัน (%)
14.60
14.64
นํามังคุดทําให้ใส(%)
13.62
13.55
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2. ผลผลิตนํามังคุดเข้ มข้ นทีผ่ านการระเหยภายใต้ สุญญากาศทีอุณหภูมติ ่ างกัน
ตารางที 3 ผลผลิตนํามังคุดเข้มข้นทีผ่านการระเหยภายใต้สภาวะสุญญากาศทีอุณหภูมิแตกต่างกัน
อุณหภูมิ
ผลผลิตนํามังคุดเข้มข้น (% )
(ภายใต้สุญญากาศ)
ผลสด
ผลมังคุดลวก
550 ซ.
72.92
70.61
600ซ.
74.02
76.33
0
65 ซ.
73.94
74.42
จากตารางที พบว่า ผลผลิตนํามังคุดเข้มข้นทีผ่านการระเหยภายใต้สภาวะสุญญากาศทีได้ผลผลิตมากทีสุ ด คือนํา
มังคุดทีผ่านการลวกทังผลและใช้อุณหภูมิในการระเหยที องศาเซลเซี ยสได้ ผลผลิต . % และปริ มาณผลผลิตทีได้
น้อยทีสุ ด คือนํามังคุดทีผ่านการลวกทังผลและใช้อุณหภูมิในการระเหยที องศาเซลเซี ยส ได้ผลผลิต . %
. ลักษณะทางเคมีของเนื อและนํามังคุดจากผลมังคุดสดทีผ่านการลวกและไม่ลวก
ตารางที ลักษณะทางเคมีของนํามังคุดจากผลมังคุดสดทีผ่านการลวกและไม่ลวก
ลักษณะคุณภาพ
ผลสด
ผลมังคุดลวก
ความชืน (%)
83.35±0.74
80.0± 0.89
วิตามินซี
1.3±0.04
1.2±0.06
(มก./ ก.เนือมังคุด)
ความเป็ นกรด-ด่าง
3.34
3.40
0.57±0.02
0.53±0.07
กรดทังหมด(ซิตริ ก,% )
ของแข็งทีละลายได้
15.60±0.17
15.80±0.21
ทังหมด (บริ กซ์)
ปริ มาณเถ้า (%)
0.21
0.24
. ลักษณะทางเคมี-กายภาพนํามังคุดเข้ มข้ นผ่ านการระเหยภายใต้สุญญากาศทีอุณหภูมติ ่ างกัน
ตารางที 4 ลักษณะทางเคมี-กายภาพนํามังคุดเข้มข้นผ่านการระเหยภายใต้สุญญากาศทีอุณหภูมิต่างกัน
ชุด*
ค่าสี
บริ กซ์ **
วิตามิน
0
ทดลอง
L*
a*
b*
(25 ซ.)
Aw
ซี ***
1
38.20
23.00
24.37
25.00
0.9533
6.2
2
39.13
26.11
29.25
25.00
0.9537
6.2
3
42.78
22.89
24.95
25.00
0.9512
6.0
4
35.14
30.87
35.13
25.00
0.9510
6.0
5
35.18
29.05
35.72
25.00
0.9428
6.0
6
33.88
30.49
33.29
25.00
0.9500
5.8
* ชุดทดลองที 1-6 มีความหมายเช่นเดียวกับตารางที 1
* * ของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
* ** มก./100ก.เนือมังคุด
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จากตารางที 4 พบว่า อุ ณ หภู มิ สู ง มี ผ ลต่ อ การเปลี ยนแปลงค่ า สี (L* a* b*) ของผลิ ต ภัณ ฑ์นํามัง คุ ด เข้ม ข้น
โดยค่าความสว่าง (L*) จากชุดการทดลองที 1 มีค่า (L*)38.20 ถึงชุดการทดลองที 6 มีค่า(L*) 33.88 มีแนวโน้มลดน้อยลง
ตามลําดับ ส่ วนค่าสี แดง (a*) ชุดการทดลองที 1 มีค่า (a*) 23.00 ถึงชุดการทดลองที 6 มีค่า (a*) 30.49 มี แนวโน้มเพิมขึน
ตามลําดับส่ วนค่าสี เหลือง (b*) ชุดการทดลองที 1 มีค่า (b*) 24.37 ถึงชุดการทดลองที 8 มีค่า (b*) 33.29 มีแนวโน้มเพิมขึน
ตามลําดับ
ค่าของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
ทุกชุดการทดลองที 1 ถึงชุดการทดลองที 6 ทีผ่านกระบวนการระเหยสุญญากาศจะ
มีค่าของแข็งทีละลายได้ทงหมดเท่
ั
ากันอยูท่ ี องศาบริ กซ์
ค่าวิตามินซี พบว่าชุ ดการทดลองที มีค่าวิตามิ นซี มากที สุ ดคือชุดการทดลองที 1และ 2 มีค่าวิตามินซี 6.2 มก./100
กรัมเท่ากัน และชุดการทดลองทีมีค่าวิตามินซี น้อยทีสุดคือชุดการทดลองที 6 มีค่าวิตามินซี 5.8 มก./100 กรัม ลดน้อยลงอาจ
เนืองมาจากการลวกและระเหยภายใต้อุณหภูมิทีสูง อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าทุกชุกการทดลองจะมีปริ มาณวิตามินซีเพิมขึนสูง
ใกล้เคียงกัน โดยอยูใ่ นช่วง 5.8 - 6.2 มก./ กรัม ส่วนค่านําอิสระ (water activity) ของผลิตภัณฑ์นามั
ํ งคุดเข้มข้นทุกชุดการ
ทดลอง พบว่ามีค่านําอิสระอยูร่ ะหว่าง 0.95-0.96 ซึงมีค่าใกล้เคียงกัน
. ผลการยอมรับทางด้ านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ นามั
ํ งคุดเข้ มข้ น
ผลการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของนํามังคุดเข้มข้น ด้านลักษณะทัวไป สี กลิน รสชาติ และความชอบรวม
โดยวิธี 9-point hedonic scale พบว่านํามังคุดเข้มข้นทุกชุดการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ในด้านลักษณะทัวไป สี กลิน รสชาติ และความชอบรวมดังตารางที 5
ตารางที คะแนนเฉลี ยการยอมรั บ ทางด้า นประสาทสัม ผัส ของนํามังคุ ด เข้ม ข้น ที ผ่ านการทํา ให้เ ข้มข้น ด้ว ยวิธีการที
แตกต่างกัน
ลักษณะคุณภาพ
ชุดทดลอง
ลักษณะ
สี
กลิน
รสชาติ
ความชอบรวม
ทัวไป
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 มีความหมายเช่นเดียวกับตารางที 1
หมายเหตุ : ตัวอักษรทีเหมือนกันในแนวตังไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (p≤ 0.05)
จากตารางที 5 พบว่าผลการยอมรับลักษณะทัวไปนํามังคุดเข้มข้นจากชุดทดลองที 2 มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญ (p≤0.05) กับทุกชุดการทดลอง ซึงชุดการทดลองทีได้การยอมรับมากสุ ดคือชุดทดลองที 1 และได้รับการยอมรับ
ตําสุดคือชุดทดลองที 3 (8.10 และ 6.26)
ด้านสี พบว่านํามังคุดเข้มข้นจากชุดทดลองที 2 มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (p≤0.05) กับทุกชุด
การทดลอง ซึงชุดทดลองทีได้การยอมรับมากสุ ดคือชุดทดลองที 2 และได้รับการยอมรับน้อยสุดคือชุดทดลองที 5 (7.67 และ
5.93)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ด้านกลิน พบว่าผลิตภัณฑ์นามั
ํ งคุดเข้มข้น ที ได้จากชุดทดลองที 2 มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ
(p≤0.05) กับทุกชุดการทดลองซึงชุดทดลองทีได้การยอมรับมากสุ ดคือชุดทดลองที 2 และได้รับการยอมรับน้อยทีสุดคือชุด
ทดลอง 3 (7.17 และ 5.40)
ด้านรสชาติ พบว่าผลิ ตภัณฑ์นามั
ํ งคุ ดเข้มข้น ที ได้จากชุดการทดลองที 2 มีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญ (p≤0.05) กับทุกชุดการทดลองซึงชุดทดลองทีได้การยอมรับมากทีสุดคือชุดทดลองที 2 และได้รับการยอมรับน้อย
สุ ดคือชุดทดลองที 5 (7.77 และ 6.20)
ด้านความชอบรวม พบว่านํามังคุด เข้ม ข้นจากชุ ด ทดลองที 2 มีค วามแตกต่างกัน ในทางสถิ ติอย่างมีนัยสําคัญ
(p≤0.05) กับทุกชุดการทดลอง ซึ งชุดการทดลองทีได้การยอมรับมากสุดคือชุดทดลองที 2 และได้รับการยอมรับน้อยสุดคือ
ชุดทดลองที 3 (7.97 และ 6.53)
6. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ นามั
ํ งคุดเข้ มข้ นเข้ มข้ นพร้ อมดืม
ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์นามั
ํ งคุ ดเข้มข้นพร้ อมดื มจากชุดการทดลองที -6 มีลกั ษณะปรากฏมี เนื อของมังคุ ด
แขวนลอยอยูเ่ ล็กน้อยมีสีชมพูอ่อนๆถึงสี นาตาลแดงเข้
ํ
มมีกลินหอมของมังคุดอ่อนๆและรสชาติหวานนําอมเปรี ยวเล็กน้อย
ดังภาพที และตารางที 6

ภาพที นํามังคุดเข้มข้นพร้อมดืม
ตารางที 6 ลักษณะทางกายภาพนํามังคุดเข้มข้นพร้อมดืมทีผ่านการทําให้เข้มข้นด้วยวิธีการทีแตกต่างกัน
ชุดทดลอง
ลักษณะปรากฏ
สี
กลิน
รสชาติ
1
มีเนือมังคุดแขวนลอย
สี ชมพูเข้ม
มีกลิน
หอมของมังคุดอ่อนๆ
เล็กน้อย
รส หวานนําอมเปรี ยว
เล็กน้อย
2
มีเนือมังคุดแขวนลอย
สี ชมพูเข้ม มีกลินหอมของมังคุดอ่อนๆ รสหวานนําอมเปรี ยว
เล็กน้อย
เล็กน้อย
เล็กน้อย
3
มีเนือมังคุดแขวนลอย
สี ชมพูเข้ม มีกลินหอมของมังคุดอ่อนๆ รสหวานนําอมเปรี ยว
เล็กน้อย
เล็กน้อย
เล็กน้อย
4
เนือมังคุดแขวนลอยเล็กน้อย สี นาตาลแดง
ํ
กลินหอมมังคุดน้อยผสม
รสหวานนําอมเปรี ยว
เข้ม
กลินเปลือกมังคุด
เล็กน้อย
5
มีเนือมังคุดแขวนลอย
สี นาตาลแดง
ํ
มีกลินหอมของมังคุดน้อย
รสหวานนําอมเปรี ยว
เล็กน้อย
เข้ม
ผสมกลินเปลือกมังคุด
เล็กน้อย
6
มีเนือมังคุดแขวนลอย
สี นาตาลแดง
ํ
กลินหอมของมังคุดน้อย
รสหวานนําอมเปรี ยว
เล็กน้อย
เข้ม
ผสมกลินเปลือกมังคุด
เล็กน้อย
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7. ผลผลิตของมังคุดแต่ละขันตอนการผลิตนําเข้มข้ น
จากผลการวิจยั พบว่าผลผลิตของมังคุดทีได้จากขันตอนการผลิตแต่ละขันตอนทังผลทีผ่านการลวกและไม่ลวกได้ผลผลิต
ในช่วงทีใกล้เคียงกันทังในส่ วนของเปลือก 73-73.20% เมล็ด 12.15-12.40% เนือมังคุด 26.8-27% นํามังคุดทีคันได้ 14.6014.64% นํามังคุดหลังทําให้ใส . - . % และนํามังคุดหลังจากทําให้เข้มข้น 10.33-10.48% (ตารางที 7)
ตารางที 7 ผลผลิตมังคุดจากแต่ละขันตอนการผลิต
องค์ประกอบ
ผลผลิต (%)
มังคุด(ลวก)
มังคุด(ไม่ลวก)
ผลมังคุด(สด)
100
100
เปลือก
73
73.20
เนือ
27
26.80
นําทีคันได้
14.60
14.64
เมล็ด
12.40
12.15
นํามังคุด(ใส)
13.62
13.55
นําเข้มข้น
10.48
10.33

สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการวิจยั การผลิตนํามังคุดเข้มข้นพร้อมดืมโดยใช้ผลมังคุดตกเกรด ลวกและไม่ลวกผลมังคุดสดเพือควบคุมคุณภาพ
คันนํา และทําให้เข้มข้นโดยการระเหยนําออกภายใต้สุญญากาศ ทีอุณหภูมิ ระดับคือ , และ องศาเซลเซี ยส ทังหมด
ชุดการทดลอง พบว่านํามังคุดเข้มข้นจากชุดการทดลองทีมีคะแนนเฉลียการยอมรับสูงสุ ดในทุกด้านได้แก่ ลักษณะทัวไป
สี กลิน รสชาติ และความชอบรวมคือ ชุดการทดลองที (นํามังคุดทีไม่ลวก ผ่านการระเหยภายใต้สุญญากาศทีอุณหภูมิ
องศาเซลเซี ยส) โดยมีคะแนนเฉลียการยอมรับ . , 7.67, 7.17, . และ . ตามลําดับ และมีคุ ณสมบัติทางเคมีและ
กายภาพของผลิตภัณฑ์ดงั นี ค่าสี L* เท่ากับ 39.13 ค่า a* เท่ากับ 26.11 และ ค่า b* เท่ากับ 29.25 ของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
25 องศาบริ กซ์ ค่านําอิสระ 0.95 วิตามินซี 6.2 มก.ต่อ100 กรั ม และลักษณะของผลิตภัณฑ์นามั
ํ งคุ ดเข้มข้นพร้อมดืมมีเนื อ
ของมังคุดแขวนลอยอยูเ่ ล็กน้อย สีชมพูเข้มเล็กน้อยมีกลินหอมของมังคุดอ่อนๆรสหวานนําอมเปรี ยวเล็กน้อย ในด้านปริ มาณ
ผลผลิตพบว่าทังการลวกและไม่ลวกมังคุดได้ผลผลิตในช่วงทีใกล้เคียงกันทังในส่ วนนํามังคุดทีคันได้ ช่วง14.60-14.64 %
นํามังคุดหลังทําให้ใส ช่วง . - . % และนํามังคุดหลังจากทําให้เข้มข้นได้ผลผลิต 10.33-10.48%

กิตติกรรมประกาศ
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สุราผลไม้เป็ นเครื องดืมแอลกอฮอล์ทีได้รับความนิยมและช่วยเพิมมูลค่าของผลไม้ให้มีมูลค่าสูงขึนได้ งานวิจยั นีมี

วัตถุประสงค์เพือศึกษาอัตราส่ วนที เหมาะสมของเสาวรสกับลินจี ต่อการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทางประสาทสัมผัสในสุ รา
ผลไม้ผสมระหว่างเสาวรสกับลินจี โดยศึกษาอัตราส่วนทีเหมาะสมระหว่างเสาวรสกับลินจี อัตราส่วนการผสมดังนี : , 1:3
และ : มีการทดสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมี ในไวน์ พบว่า ปริ มาณกรดในสิ งทดลองที มีค่าสู งทีสุด คือ ร้อยละ
0.82, ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ในสิ งทดลองที มีค่าสู งที สุ ด คือ . , ปริ มาณของแข็งทีละลายได้ในสิ งทดลองที มีค่าสู ง
ทีสุ ด คือ . , ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ ในสิ งทดลองที มีค่าสู งทีสุดคือร้อยละ . และปริ มาณแอลกอฮอล์ในสิ งทดลองที
มีค่าสู งทีสุ ด คือ ร้อยละ . ส่ วนสุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลินจีวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมีพบว่า ค่าความเป็ นกรด–ด่าง
ในสิ งทดลองที มีค่าสู งทีสุด คือ . , ปริ มาณแอลกอฮอล์ในสิ งทดลองที มีค่าสู งทีสุ ด คือ ร้อยละ . , ค่าการส่ อง
ผ่านของแสงในสิ งทดลองที มีค่าสู งที สุ ด คือ ร้อยละ . และมี การวิเคราะห์ท างประสาทสัมผัสในสุ ราผลไม้ผสม
เสาวรสกับลินจี พบว่าในสิ งทดลองที ได้รับคะแนนความชอบจากผูท้ ดสอบทางประสาทสัมผัส จํานวน คน มากทีสุด
คือ . ดังนัน สุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลินจีอัตราส่ วน : มีความเหมาะสมทีจะผลิตสุราผลไม้ผสมมากทีสุด
คําสําคัญ : การกลัน, การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส, สุราผลไม้, เสาวรสกับลินจี
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The fruit spirit was a popular alcohol beverage and can increase the value of fruit to higher value. In this research
aimed to study the optimize ratio of passion fruit and lychee to the sensory evaluated by consumer test in mix fruit spirit
from passion fruit and lychee. The study of optimal ratio between passion fruit and lychee are 1:2, 1:3 and 1:4 on physical
and chemical properties. In mix fruit wine found that the highest of total acid in experimental 1:2 was 0.82%, pH in
experimental 1:3 was 4.21, total soluble solid in experimental 1:4 was 7.04 and reducing sugar was 0.70% and the alcohol
content in experimental 1:3 was 15.06%. In mix fruit spirit on physical and chemical properties to found that the highest of
pH in experimental 1:4 was 3.713, highest alcohol in experimental 1:2 was 35.66% and the highest of transmittance in
experimental 1:4 was 98.76%. The sensory analysis of mix fruit spirit in experiment 1:4 showed the scores in the 30 peoples
was 7.58 in overall acceptability. Thus, the mix fruit spirit from ratio passion fruit and lychee to 1:4 was suitable to produce
the fruit spirit.
Keyword: distillation, sensory evaluation, fruit spirit, passion fruit, lychee
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สุ ราผลไม้ (fruit spirit) เป็ นเหล้าที นิ ยมกันมากซึ งเป็ นเครื องดืมแอลกอฮอล์ ได้จ ากการหมักผลไม้ให้เป็ นไวน์

(Wine) โดยใช้จุลินทรี ย์ คือ ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในการหมัก แล้วจึ งนํามากลันเป็ นสุ ราผลไม้ จากนันนําไปเก็บ
บ่มในถังไม้โอ๊ก เพือให้ปริ มาณแอลกอฮอล์ลดลง และทําให้มีกลินและรสชาติดีขึน โดยกําหนดให้มีแอลกอฮอล์ไม่เกินร้อย
ละ การกลันสุราจากไวน์โดยไวน์ ลิตร จะได้สุรา ลิตร โดยประมาณ ทําให้สุราผลไม้จึงมีราคาค่อนข้างแพง ให้ได้ สี
กลิน รส ทีดี สุ ราผลไม้ทีมีขายตามท้องตลาดทัวๆ ไปมีการผลิตกันในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา เยอรมนี อิตาลี เปรู
และสเปน มีวตั ถุดิบหลัก คือ องุ่น หรื อผลไม้อืนๆ การนําเอาเสาวรสและลินจีมาทําเป็ นสุราผลไม้เนืองมาจาก ในบางปี ราคา
เสาวรสและลินจีมีราคาตกตําทําให้เกษตรกรขาดทุนในการผลิตพืชจึงต้องมีการนําเอาผลผลิตพืชเหล่านันมาแปรรู ปเพือเพิม
มูลค่า ดังนันสุ ราผลไม้จึงเป็ นผลิตภัณฑ์ทีน่ าสนใจอีกผลิตภัณฑ์หนึ ง โดยการศึ กษาอัตราส่ วนทีเหมาะสมในกระบวนการ
ผลิตสุ ราผลไม้ผสมจากเสาวรสผสมลินจีและประเมินความชอบของผูบ้ ริ โภคในการยอมรับต่อสุราผลไม้จากเสาวรสผสม
ลินจี เพือเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีได้รับการยอมรับและสามารถเป็ นสิ นค้าทีขายในท้องตลาดได้ต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ศึกษาอัตราส่ วนและคุณภาพทางเคมีและกายภาพของไวน์ เสาวรสผสมลินจี ผลิตไวน์สาวรสผสมลินจีตามกระบวนการ
ผลิ ต ไวน์ ก ํา หนดอัต ราส่ ว น เสาวรส:ลิ นจี ระดับ คื อ : ,1:3 และ 1:4 (รู ป ที 1) ทํา การทดลอง ซํา โดยเติ ม
Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ทีถูกคัดเลือก (QA23) ลงไปในนําหมักทีเตรี ยมไว้นาํ ไปหมักที อุณหภูมิห้อง หรื อ
อุณหภูมิตามธรรมชาติ ประมาณ - สัปดาห์ ทําการวัดคุณภาพทางเคมีของไวน์ก่อนนําไปกลันเป็ นสุ ราผลไม้ ได้แก่
ปริ มาณของแข็งทังหมดทีละลายได้ (TSS) ปริ มาณกรดทังหมด (TA) ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ ค่าความเป็ นกรด – ด่าง และ
ปริ มาณแอลกอฮอล์ ทําการวางแผนการทดลองทางสถิติแบบ CRD

ภาพที 1 การผสมเสาวรสกับลินจีก่อนเข้าสู่ กระบวนการหมัก

2. ศึกษาคุณภาพทางเคมีและกายภาพของสุราผลไม้ นําไวน์ผลไม้ผสมจากข้อ 1 มากลันให้เป็ นสุราผลไม้ (รู ปที 2) ปรับ

ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เป็ น 35 ดีกรี นํามาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี ได้แก่ปริ มาณแอลกอฮอล์ ค่าความ
เป็ นกรด – ด่าง ค่าการส่องผ่านของแสง โดยใช้ Spectrophotometer ที 600 นาโนเมตร ทําการวางแผนการทดลองทาง
สถิติแบบ CRD

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

20

ภาพที 2 สุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลินจีทีกลันได้
3. การวิเคราะห์ คุณภาพทางประสาทสั ม ผัส โดยทําการทดสอบความชอบของผูท้ ดสอบชิ ม โดยวิธี Hedonic scaling 9
point (รู ปที 3) เพือทําการตรวจสอบคุณภาพในด้านสี ลักษณะปรากฏ กลิน รสชาติ ความชอบรวม ในเขต อ. เมือง จ.
ลําปาง ใช้ผูท้ ดสอบชิ มจํานวน คน โดยกลุ่มเป้ าหมายต้องเป็ นบุคคลทัวไปทีดื มสุ รา โดยใช้แผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design (RCBD) และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างสิ งทดลองโดยใช้วิธี Duncan
New Multiple Range Test (DMRT) เพือทํา การคัด เลื อ กสิ งทดลองที ดี โดยพิจ ารณาความเหมาะสมทังคุ ณ ภาพทาง
กายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสร่ วมกัน

ภาพที 3 การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสสุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลินจี

ผลและวิจารณ์ ผล

1. อัตราส่ วนและคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ ไวน์ เสาวรสผสมลินจี
จากวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ไวน์เสาวรสผสมลินจี (รู ปที 4) โดยทําการวิเคราะห์ทงหมด
ั
สิ งทดลอง พบว่า การวิเคราะห์ ทางด้านปริ มาณความเป็ นกรด (TA) อยู่ในช่วงร้อยละ 0.71 - 0.82 โดยสิ งทดลองที
(1:2) คือ ให้ค่าปริ มาณความเป็ นกรดสูงทีสุดเป็ น ร้อยละ . เนืองจากในสิ งทดลองที 1 มีส่วนผสมของเสาวรสมากว่า
สิ งทดลองอืน ซึงในเสาวรสจะมีปริ มาณความเป็ นกรดสูง (5.33%), ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ (Reducing sugar) สิ งทดลองที
3 (1:4) มีปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์มากที สุ ดคือ ร้อยละ 0.70 เนื องจากใน สิ งทดลองที มีเนื อลิ นจีปริ มาณมาก ซึ งในเนื อ
ลินจีมีปริ มาณความหวานค่อนข้างสูง และมีปริ มาณเป็ นกรดน้อยจึงทําให้มีปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์มาก ทําให้ได้ไวน์ไม่
หวานปานกลางเนื องจากมีปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์สูงกว่าร้ อยละ . 0 (วันเพ็ญ,
) ความเป็ นกรด-ด่าง (pH), ปริ มาณ
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ของทีละลายได้ทงหมด
ั
(OBirx) และปริ มาณแอลกอฮอล์ (%)ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความ
เชือมันร้อยละ (ตารางที 1)
ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ไวน์เสาวรสผสมลินจี
เสาวรส:ลินจี
TA
pH
TSS
Reducing sugar
Alcohol
o
(%)
( Brix)
(%)
(%)
a
ns
ns
c
T1 (1:2)
0.82±0.03
4.02±0.06
6.35±0.44
0.43±0.02
13.50±1.00ns
T2 (1:3)
0.75±0.04b 4.21±0.23ns 6.54±0.40ns
0.60±0.04b
15.06±0.51ns
T3 (1:4)
0.71±0.03b 4.03±0.59ns 7.04±0.14ns
0.70±0.04a
14.70±0.17ns
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ หรื อ (p>0.05)
a, b, c
หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับความเชือมัน

ภาพที 4 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของไวน์ผลไม้ผสมเสาวรสกับลินจี
2. คุณภาพทางเคมีและกายภาพของสุ ราผลไม้
จากวิเคราะห์คุณภาพทางกายและเคมีภาพของสุ ราผลไม้เสาวรสผสมลินจี (รู ปที 5) โดยทําการวิเคราะห์
ทังหมด สิ งทดลอง พบว่า ปริ มาณความเป็ นกรด-ด่างอยูใ่ นช่วง 3.49 - 3.68 แสดงถึงสุราผลไม้มีค่าความเป็ นกรด
ซึ งสิ งทดลองที 3 (1:4) มีปริ มาณความเป็ นกรดสู งทีสุ ดคือ 3.71 ปริ มาณแอลกอฮอล์ (%) มีค่าอยู่ในช่ วง 35.0035.66% ค่าการส่ องผ่านของแสง (Transmittance) มีค่าอยู่ในช่ วง 91.06-98.76% พบว่า สิ งทดลองที 3 (1:4) มีค่า
การส่องผ่านของแสงสู งทีสุดคือ 98.76% แสดงถึงความใสวาวและความขุ่นของสุราผลไม้ทาํ ให้มีลกั ษณะปรากฏที
น่าดืม (ตารางที 2)
ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายและเคมีของผลิตภัณฑ์สุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลินจี
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
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ หรื อ (p>0.05)
a, b, c
หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ีระดับความเชือมัน
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ภาพที 5 การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมีของสุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลินจี
3. การวิเคราะห์ คุณภาพทางประสาทสัมผัส
จากวิเ คราะห์ คุ ณภาพทางประสาทสัม ผัส ของสุ ราผลไม้ผ สมเสาวรสกับ ลิ นจี (รู ป ที 6) โดยทํา การ
วิ เ คราะห์ ท ังหมด สิ งทดลอง โดยใช้แ บบทดสอบ 9 Point Hedonic scaling test ซึ งมี ผู้ท ดสอบในระดับ
ห้องปฏิบตั ิการจํานวน คน ซึงจะวิเคราะห์ลกั ษณะปรากฏ, ด้านความใส ,ด้านกลินเสาวรส, ด้านกลินลินจี, ด้าน
กลินแอลกอฮอล์, ด้านรสชาติ, ด้านความชอบรวม และวางแผนการทดลองทางสถิติแบบ RCBD สามารถสรุ ปได้
ว่า สิ งทดลองทีมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ ได้แก่ ด้านลักษณะปรากฏ
พบว่า สิ งทดลองที 3 (1:4) มีลกั ษณะปรากฏทีได้คะแนนมากทีสุด (7.76) เนืองมาจากความขุ่นของสุ ราผลไม้ทีเกิด
จากการปรับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ให้เป็ น 35% พบเห็ นได้นอ้ ยกว่า และมีความใสวาวกว่า, ด้านความใส
พบว่า สิ งทดลองที 3 (1:4) มี ค วามใสปรากฏที ได้ค ะแนนสู งที สุ ด (7.91) เนื องจากการปรั บ ความเข้มข้น ของ
แอลกอฮอล์ทาํ ให้เกิ ดความขุ่นในสุ ราผลไม้ได้ ความใสจึงเกิดจากการมีความขุ่นน้อยทีสุด และมีความวาวเกิดขึน
ด้วย โดยดูจากค่า transmittance จึ งทําให้ลกั ษณะปรากฏของสุราผลไม้ดูดีขึน ด้านกลินลินจี พบว่า สิ งทดลองที 3
(1:4) มีคะแนนด้านกลินลินจีสูงสุด (7.57) เนืองด้วยมีสดั ส่ วนของปริ มาณเนื อลินจีมากทีสุด, ด้านกลินแอลกอฮอล์
พบว่า สิ งทดลองที 3 (1:4) ได้คะแนนของกลินแอลกอฮอล์มากทีสุด (7.50) เนืองมาจาก การทีมีเนื อลินจีปริ มาณ
มากทําให้ค่า TSS และ ค่า Reducing sugar สูง จึงได้ปริ มาณแอลกอฮอล์ทีสู งในนําหมัก (ไวน์ผสม) จึงทําให้สุราที
กลันได้มีปริ มาณแอลกอฮอล์ทีสูงตาม ทําให้ได้กลินของแอลกอฮอล์ชดั เจนขึน, ด้านรสชาติ (ความหวาน ความขม
และความเผ็ดร้อน) พบว่า สิ งทดลองที 3 (1:4) มีคะแนนความชอบสูงสุ ด (7.20) เนืองมาจากปริ มาณของลินจีที มี
มากในส่ วนผสม ทําให้สุราผสมทีได้มีรสหวานค่อนข้างเด่นกว่ารสขม ทําให้ความชอบด้านรสชาติของสุราผสม
เป็ นที ยอมรับ (Roberto et al., 2010) และด้านความชอบรวม พบว่า ในสิ งทดลองที (1:4) มีคะแนนการยอมรับ
สูงสุด (7.58) ในด้านด้านกลินเสาวรสพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อย
ละ แสดงให้เห็นว่าอัตราส่ วนการใส่เสาวรสไม่มีผลในการลดกลินของเสาวรสในผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในตาราง
ที 3 ซึงผลของการทดสอบทางประสาทสัมผัสสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Guichard et al., 2003 ทีอธิ บายเกียวกับ
การหมัก "ผลไม้" ที มีคุณภาพดี แล้วนํามากลัน ทําให้สุราผลไม้ทีกลันได้มีคุณภาพของกลิ นผลไม้ ทําให้ได้สุรา
กลันทีมีคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสดี
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ตารางที 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์สุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลินจี
คุณลักษณะ
T1 (1:2)
T2 (1:3)
T3 (1:4)
ลักษณะปรากฏ
7.58±083b
7.66±0.79ab
7.76±0.69a
ความใส
7.75±0.62ab
7.68±0.59b
7.91±0.62a
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
กลินแอลกอฮอล์
7.32±0.88ab
7.17±1.11b
7.50±0.92a
รสชาติ
6.90±0.89b
6.95±1.06b
7.20±0.87a
ความชอบรวม
6.85±1.02b
7.00±0.98b
7.58±0.96a
หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ หรื อ (p>0.05)
a, b
หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน
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ภาพที 6 การวิเคราะห์คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของสุราผลไม้ผสมเสาวรสกับลินจี

สรุ ปผลการวิจัย

การทําสุ ราผลไม้ผสมทีดีเป็ นทียอมรับของผูบ้ ริ โภคขึนอยูก่ บั สัดส่ วนของผลไม้ทีผสมจึงจะได้การยอมรับในด้าน
ประสาทสัมผัสทีดี รวมไปถึงคุณภาพด้านเคมี ซึ งหมายถึงรสชาติและกลินทียอมรับได้ และคุณภาพด้านกายภาพทีแสดงถึง
ลักษณะปรากฏและความใสของสุราผลไม้ ทําให้เกิ ดความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ซึ งในงานนี สุราผลไม้ผสมสิ งทดลองที 3
(เสาวรส 1 ส่วน ต่อ ลินจี 4 ส่วน) เป็ นทียอมรับและมีคะแนนมากทีสุด ดังคะแนนทีปรากฏในตารางที 3
.
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คุณค่ าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้ มข้ าวกล้ องใน
เขตนําแร่ แจ้ ซ้ อนลําปาง ประเทศไทย
Nutritive Value and Cooking Quality of Brown Rice from
Lampang Chae Son Mineral Water Area, Thailand
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บทคัดย่อ
พืนทีปลูกข้าวเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มข้าวทีผูบ้ ริ โภคสนใจ ดังนัน
งานวิจยั จึงมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาคุณภาพการหุ งต้ม และคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องทีปลูกในเขตธารนําแร่ แจ้ซอ้ น
อําเภอเมื องปาน 3 สายพันธุ์ คือ ข้าวไรซ์เบอรี ข้าวเหนี ยวลื มผัว และ กข 6 ที เก็บเกี ยวในนาปรั งปี เพาะปลู ก 2559/2560
เปรี ยบเทียบกับข้าวทีปลูกในเขตอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ผลการวิเคราะห์ปริ มาณแร่ ธาตุพบว่าข้าวกล้องไรซ์เบอรี และ
กข 6 ทีปลูกในเขตหมู่บา้ นสบลี ตําบลแจ้ซอ้ น มีปริ มาณแคดเมียม โครเมียม ปรอท และนิกเกิล ตํากว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยทีกําหนดโดยองค์การอนามัยโลก และ European Communities โดยข้าวเหนียวลืมผัว และข้าวไรซ์เบอรรี มีปริ มาณ
ธาตุ ทองแดง เหล็ก แมงกานีส สังกะสี สูงกว่า ข้าวกข 6 ส่วนคุณภาพการหุงต้มข้าว และส่วนประกอบทางเคมีในตัวอย่าง
ข้าวทีทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) ผลการวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิคทังหมด
แอนโทไซยานิ นรวม และฤทธิ ต้านอนุ มูลอิสระ พบว่าข้าวเหนี ยวลืมผัว และข้าวไรซ์เบอรรี ที ปลูกในเขตนําแร่ แจ้ซ้อนมี
ปริ มาณสู งกว่าข้าวกล้องทีปลูกนอกเขตธารนําแร่ แจ้ซอ้ นในเขต อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
คําสําคัญ : ข้าวกล้อง; โลหะหนัก; แร่ ธาตุ; ฤทธิต้านอนุมูลอิสระ
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Rice growing areas are important factors on nutritional values and cooking quality which was interested by
consumers. Thus the objective of this research was to investigate the nutritional values and cooking quality of 3 varieties of
brown rice namely Rice-berry, Lumphou, and RD 6, which were harvested in the 2016/17 from Chae Son mineral water
area in Chae Son sub-district, Muang Pan district and comparative with brown rice from Sob Prap district, Lampang
province. Analysis results revealed that both of brown rice samples from Ban Sob Lee Chea Son sub district had cadmium,
chromium, mercury and nickel lower than the WHO and European Communities on food safety standard. In addition, Rice
berry and Lumphou variety had higher contain of copper, iron, manganese and zinc than RD 6. The cooking quality and
chemical composition were significantly different (p<0.05) between the rice samples. The statistics show that the phenolic
compound, total anthocyanin and anti-oxidant activity of rice berry and Lumphou varieties from Chae- Son mineral river
area were significant higher than brown rice from Sob-Prap district, Lampang province.
Keyword: Brown rice; Heavy metals; Minerals; anti-oxidant activity
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บทนํา

ปัจจุบนั ตลาดอาหารสุขภาพเติบโตอย่างมากและเป็ นกระแสทีก่อให้เกิดการผลิต การวิจยั และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยได้ชือว่าเป็ นแหล่งผลิตข้าวที สําคัญของโลกและยัง
เป็ นประเทศผูส้ ่ งออกข้าวรายใหญ่ โดยในปี 2557 มีปริ มาณการส่ งออก 10.8 ล้านตัน และในปี 2558 คาดว่าแนวโน้มการค้า
ข้าวทังของโลกและของไทยจะขยายตัวมากขึนโดยเฉพาะตลาดข้าวเพือสุ ขภาพทีมีสารต้านการเกิ ดปฏิกิริยาออกซิเดชันใน
กลุ่มข้าวที สี และข้าวขาวทีมีลกั ษณะพิเศษด้านกลินหอม (Chen et al., 2016; ดวงจันทร์ , 2557) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วจังหวัด
ลําปาง (2559) รายงานผลปริ มาณสารออกฤทธิ ทางชี วภาพและแร่ ธาตุในข้าวไรซ์เบอร์รีทีเกษตรกรปลูกในเขตธารนําแร่ แจ้
ซ้อน จังหวัดลําปาง พบว่ามีปริ มาณสารออกฤทธิ ทางชี วภาพและแร่ ธาตุต่างๆสูงกว่าทีพบในการศึกษาทีผ่านมาถึงสองเท่า
รายงานวิจยั จาก ดวงใจ และคณะ ( ) พบว่าธาตุอาหารพืช เช่น ซัลเฟอร์ แคลเซียม แมงกานีส และแมกนีเซี ยมมีผลต่อ
ปริ มาณสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline (2-AP) ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของข้าวขาวดอกมะลิ 105 การเติมธาตุแมงกานี ส
และซัลเฟอร์ มีแนวโน้มทําให้สารหอม 2-AP ในเมล็ดข้าวสู งขึน ส่ วนการทดสอบในดินชุดร้อยเอ็ด พบว่าการใส่ธาตุอาหาร
ต่างๆ ไม่ทาํ ให้ผลผลิตแตกต่างกัน จะเห็นได้วา่ ธาตุอาหารมีความสําคัญกับการเจริ ญเติบโตของต้นข้าว ปริ มาณผลผลิต และ
คุณภาพของข้าวทังในด้านรู ปร่ างลักษณะเมล็ด สมบัติเชิงหน้าทีในการใช้ประโยชน์รวมถึงคุณค่าโภชนาการของผลผลิตข้าว
ทีได้
พืนทีปลูกข้าวของเกษตรกรในเขตอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง เป็ นนาข้าวทีโอบล้อมด้วยภูเขา และธรรมชาติ
สมบู ร ณ์ ลึ ก ลงไปใต้ผืน ดิ น ในบริ เ วณนี จะมีค วามร้ อนสะสมภายใต้ชันหิ น แกรนิ ต มี อุณหภูมิ สู ง ถึ ง 500 – 1,000 องศา
เซลเซียส เคลือนตัวผ่านขึนมาจนถึงนําใต้ดิน กักเก็บพลังงานจนถึงจุดเดือด จนก่อให้เกิดแรงดัน เผยตัวออกมา ตามรอยแตก
ของเปลือกโลกขึนมาทีผิวดิน ก่อกําเนิ ดเป็ นนําพุร้อน โดยนําร้อนจะไหลตามความลาดเอียง ของภูมิประเทศไปสู่ธารนําตก
ที ไหลมาจากนําตกแจ้ซ้อน ได้เป็ นธารนําแร่ ทีไหลตามความลาดเอี ยงของภูมิประเทศไปสู่ แปลงนาของเกษตรกรในเขต
อําเภอเมืองปานทังในรู ปธารนําไหลและนําผุดขึนมาจากผิวดิน มีรายงานการศึกษาในด้านคุณลักษณะและประเภทของนําพุ
ร้อนในประเทศไทยจํานวน 114 แห่ ง พบว่าสามารถแบ่งออกตามอุณหภูมิความร้อนได้เป็ น 2 กลุ่มคือ ทีอุณหภูมิในช่วง 5099 oซ มีประมาณ 62% และ อุณหภูมิในช่วง 30-50oซ มีประมาณ 38% และได้แบ่งตามค่าความกรดด่าง ได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มทีเป็ นด่างทีมี pH ในช่วง 7.5-9 พบทีระดับ 68% กลุ่มทีมี pH ในช่วง 6.0-7.5 ประมาณ 24% และ pH ในช่วง 9.0 -10.0
พบที ระดับ 8% และมี ส่วนประกอบของแร่ ธาตุในกลุ่ม H2S Ca Cl F Fe K Mg Mn Na NH3 SiO2 SO4 และพบว่าที
ผิวหน้าของนําพุร้อน มีอุณหภูมิในช่วง 32-99oซ โดยนําพุร้อนในเขตจังหวัดภาคเหนือมีปริ มาณ SiO2 และ F ค่อนข้างสู ง
และมีกลินซัลเฟอร์ (Pet-hiang et al.,2005) ดังนันงานวิจยั นีจึงมีวตั ถุประสงค์เพือตรวจสอบคุณภาพการหุงต้ม สมบัติทางเคมี
ปริ มาณโลหะหนัก แร่ ธาตุสุขภาพ และสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องและข้าวสารทีปลูกในเขตธารนําแร่ แจ้ซอ้ น อําเภอ
เมืองปาน เปรี ยบเทียบกับข้าวทีปลูกนอกเขตธารนําแร่ แจ้ซอ้ น จังหวัดลําปาง

วิธีดําเนินการวิจัย

1. วัตถุดบิ
ทําการสํารวจพืนทีและสุ่ มเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกทีปลูกในเขตธารนําแร่ แจ้ซอ้ นในหมู่บา้ นศรี ดอนมูล และบ้านสบ
ลี อําเภอเมืองปาน จํานวน 3 พันธุ์ คือ ข้าวไรซ์เบอรี ข้าวเหนี ยวดําลืมผัว และ ข้าว กข 6 ทีเก็บเกียวในนาปรังปี เพาะปลูก
2559/2560 เปรี ยบเทียบกับข้าวทีปลูกในเขตอําเภอแม่ทะ และอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
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2. อุปกรณ์ และวิธีการตรวจสอบคุณภาพข้ าวกล้อง
1. การตรวจสอบลักษณะเมล็ดและคุณภาพการหุงต้ มตัวอย่ างข้าวกล้อง ในด้านอุณหภูมิแป้ งสุ ก ทดสอบโดยวิธีการ
สลายเมล็ดข้าวในด่ าง (alkali test) โดยแช่เมล็ดข้าวสารในสารละลายด่างโพแทสเชียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 1.7% นาน 23
ชัวโมง และใช้ค่าการสลายของเมล็ดข้าวปรากฏมาประเมินระดับอุณหภูมิแป้ งสุก โดย ค่าการสลายของเมล็ดข้าวในด่างมาก
จนเป็ นเจลใส กําหนดค่า 6-7 เป็ นข้าวทีมีอุณหภูมิแป้ งสุก ตํากว่า 70 องศาเซลเซี ยสใช้เวลาหุงต้มนาน 12-16 นาที ถ้าค่าการ
สลายของเมล็ดข้าวในด่างมีลกั ษณะเป็ นเจลใสบางส่วน กําหนดค่า 4-5 เป็ นข้าวทีมีอุณหภูมิแป้ งสุ กปานกลาง (70-74 องศา
เซลเซียส) ใช้เวลาหุ งต้มนาน 16-24 นาที และค่าการสลายของเมล็ดข้าวในด่างเฉพาะขอบนอกของเมล็ดข้าว กําหนดค่า 1-3
เป็ นข้าวทีมีอุณหภูมิแป้ งสุ กสูงมากกว่า 75 องศาเซลเซียส ใช้เวลาหุงต้มนานกว่า 24 นาที อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าว ค่า
ความคงตัวของแป้ งสุก และกลินหอม ตามวิธีการของงามชืน (2546) และ อรอนงค์ ( )
2. การวิเคราะห์ สมบัติทางเคมี การเตรี ยมตัวอย่างแป้ งข้าวกล้องโดยวิธีการโม่แห้งโดยใช้เมล็ดข้าวทีมีความชื นร้ อยละ 12
โดยประมาณ นําไปบดด้วยเครื องโม่แห้ง Cycotex sample mill ผ่านตะแกรงร่ อนขนาด 80 เมซ นํามาวิเคราะห์ ปริ มาณแอ
มิโลส ตามวิธีการ Juliano (1975) ปริ มาณความชืน โปรตีน ไขมัน เถ้า เยือใย คาร์ โบไฮเดรต และค่าพลังงานทังหมดตาม
วิธี ก ารใน AOAC (2016) ปริ ม าณโลหะหนักและแร่ ธ าตุสุ ขภาพ ในกลุ่ ม ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (AOAC; 990.28, 2016)
แคดเมี ย ม(AOAC; 990.10,2013.06,2016) ปริ ม าณโครเมี ยม นิ กเกิ ล แมงกานี ส และปรอทโดยวิธี Inductively Couple
Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES ตาม วิธี ก ารใน AOAC; 999.10, (2016) และปริ ม าณ ทองแดง เหล็ก
และ สังกะสี โดยวิธี ICP-MS Technique ตามวิธีการใน AOAC ; 999.10 (2005)
3. การวิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบฟี นอลิกทังหมดในรู ปกรดแกลลิก โดย Folin-Ciocalteu colorimetric โดยดัดแปลง
ตามวิธีการใน Sutharut and Sudarat (2012) ทําการสกัดตัวอย่างแป้ งข้าวกล้องทีบดละเอียดผ่านตะแกรงร่ อนขนาด เมช
จํานวน 1 กรัม ด้วยสารละลาย เมทานอล ( 0%) จํานวน 10 มิลลิลิตร เขย่านาน ชัวโมง ดูดตัวอย่างสารละลายส่วนใส
ด้านบนจํานวน ไมโครลิตร ปรับปริ มาตรด้วยนํากลันให้ มิลลิลิตร เติม Folin-Ciocalteu phenol reagent (10%) จํานวน
100 ไมโครลิ ต ร พัก ไว้ นาที และเติ ม Na2CO อิ มตัว จํา นวน 300 ไมโครลิ ต ร ผสมให้ เ ข้ า กั น พัก ไว้ใ นที มื ด
ณ อุณหภูมิห้องนาน 1 ชัวโมง แล้ววัดค่าดูดกลื นแสงที 765 นาโนเมตร อ่านค่าเที ยบกับสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก
ทีความเข้มข้น 0 – 100 ไมโครลิตร แล้วแปลงผลค่าที วิเคราะห์ได้มีหน่วยเป็ นมิลลิกรัมกรดแกลลิกต่อกรัมตัวอย่างแป้ งข้าว
กล้อง
. วิเคราะห์ ปริมาณ แอนโทไซยานิน โดยวิธี pH differential method ดัดแปลงตามวิธีการของ Sutharut and Sudarat (2012)
ทําการสกัดตัวอย่างแป้ งข้าวทีบดละเอียดผ่านตะแกรงร่ อนขนาด เมช จํานวน 1 กรัม ด้วยสารละลาย เมทานอล ( 0%)
จํานวน 10 มิลลิลิตร เขย่านาน ชัวโมง แล้วดู ดตัวอย่างสารละลายส่ วนใส จํานวน
ไมโครลิ ตร ใส่ ลงในหลอด
ทดลองทีมี สารละลาย HCL-KCL บัฟเฟอร์ ที pH 1.0 จํานวน ไมโครลิตร และดูดใส่ ในหลอดทดลองทีมีสารละลาย
HCL-KCL บัฟเฟอร์ pH . จํานวน ไมโครลิตร จากนันนํามาบ่มในทีมืดนาน ชัวโมง นํามาวัดค่าการดูดกลืนแสงที
ความยาวคลืน และ นาโนเมตร แล้วคํานวณปริ มาณแอนโธชัยยานินส์ ในรู ปของ cyanidin-glucoside ดังนี
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
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การทดสอบความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTSº+ ดัดแปลงตามวิธีการของ Sutharut and Sudarat

(201 ) โดยการเตรี ยม Stock ABTS: K2S2O8 solution โดยชัง ABTS จํานวน 0.0384 กรัม ใส่ในขวดวัดปริ มาตร และคนให้
ละลายในนํากลันและ ปรับปริ มาตรให้ได้ มิลลิลิตรด้วยนํากลัน แล้วเตรี ยมชัง K2S2O8 จํานวน 0.0384 กรัม ใส่ ในขวดวัด
ปริ มาตร 25 มิลลิลิตร ปรับปริ มาตรให้ได้

มิลลิลิตรด้วยนํากลัน ทําการผสมสารละลาย ABTS: K2S2O8 ในอัตราส่ วน

8:12.15 มิลลิลิตร เก็บในทีมืด ณ อุณหภูมิหอ้ งนาน - ชัวโมง ทําการเจือจางด้วยนํากลัน แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที

นาโนเมตร ให้ได้ค่าในช่วง . - . นาโนเมตร การเตรี ยมสารละลายมาตรฐาน Trolox/Quercetin (ทีความเข้มข้น มิลลิ
โมล และทําละลายด้วย สารละลายเมทานอล %) ทีความเข้มข้น ต้านอนุ มูลอิ สระโดยการปิ เปตสารละลาย ABTS: K2S2O8 จํานวน

ไมโครลิตร ทําการตรวจสอบความสามารถในการ
ไมโครลิตร ลงใน cuvette แล้ว ปิ เปตสารละลาย

มาตรฐาน Trolox/Quercetin และสารสกัด ข้า วกล้อ ง (ที เตรี ยมเช่ น เดี ย วกับ การวิเ คราะห์ ป ริ ม าณฟี นอลิ ก ) จํา นวน

ไมโครลิตร ลงผสมให้เข้ากัน แล้วบ่มไว้ในทีมืด นาน 30 นาที อ่านค่าการดูดกลืนแสงที 734 นาโนเมตร โดยในหลอด blank

ใช้นากลั
ํ นปราศจากไอออน จํานวน 1 มิลลิลิตรแทน ABTS solution จากนันนําค่าทีอ่านได้มาหา % inhibition แล้วนําไปอ่าน
นําหนักจากกราฟมาตรฐานของ Trolox เพือหาค่า Trolox Equivalent antioxidant Capacity (TEAC)
โดย % inhibition = Abs negative control - Abs sample x 100 / Abs negative control

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ นําข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพจํานวน 3 ซํา มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
ตามแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ และ เปรี ยบเที ย บความแตกต่ างของค่า เฉลี ยด้ว ยวิธี Duncan multiple range test
(DMRT) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป SPSS version 16

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ผลการตรวจสอบคุณภาพการหุงต้ม
ลักษณะปรากฏและคุณภาพการหุงต้มของข้าวไรซ์เบอร์รี (RBR) กข 6 (KD-6) และข้าวลืมผัว (LP) ทีปลูกในเขต
ธารนําแร่ แจ้ซอ้ นทีบ้านศรี ดอนมูล (SDM) หมู่บา้ นสบลี (SL) เปรี ยบเทียบกับข้าวพันธุ์เดียวกันจากบ้านกล้วย (BK) อําเภอ
แม่ทะ และบ้านดอนแก้ว (BDK) อําเภอ สบปราบ จังหวัดลําปางแสดงในตารางที 1 พบว่าค่าความคงตัวของแป้งสุก ในช่วง
. - มิลลิเมตร ค่าอุณหภูมิแป้ งสุ กมีค่า ในช่วง - องศาเซลเซี ยส (ใช้วธิ ี การสลายตัวของเมล็ดข้าวในสารละลาย
ด่าง แล้วแปลงค่าอัตราการสลายเมล็ดข้าวเป็ นค่าอุณหภูมิแป้ งสุกโดยประมาณ) อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวกล้องสุ ก ไม่มี
ความแตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมี ค่ า ตามลําดับ และ . - . เท่ า ตามลําดับ ซึ งมี ค่าในช่วง
เดียวกับงานวิจยั อืนๆ ในข้าวพันธุ์เดียวกัน (จิรภา และคณะ
; Pongjanta et.al., 2016 และ อรอนงค์, )
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ตารางที คุณภาพการหุ งต้มรับประทาน และลักษณะปรากฏเมล็ดข้าว กล้องทีปลูกในเขตธารนําแร่ แจ้ซอ้ นและ
นอกเขตธารนําแร่ แจ้ซอ้ นในปี เพาะปลูก /
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. ผลการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี
ผลการตรวจสอบคุ ณภาพทางเคมี ข องข้าวกล้อ ง พบว่า ปริ ม าณความชื น โปรตี น ไขมัน เถ้า เส้ น ใยทังหมด
คาร์โบไฮเดรต มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤ . ) โดยข้าวกล้อง กข 6 บ้านศรี ดอนมูล มีความชืนมาก
ทีสุ ด (13.32 %) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบั ข้าวพันธุ์ลืมผัวบ้านศรี ดอนมูล และข้าวไรซ์เบอร์ รี อําเภอเมืองปาน ข้าวกล้อง
ไรซ์เบอร์ รี บ้านศรี ดอนมูล มีโปรตีนมากที สุ ด (11.21%) ส่ วนข้าวกล้องลื มผัวบ้านศรี ดอนมูล มีไขมันมากที สุ ด (3.40 %)
ส่ วนปริ ม าณเส้นใยและเถ้า พบว่าข้าวกล้องลื มผัวบ้านศรี ดอนมูล มี ป ริ ม าณมากที สุ ด (0.94 และ 1.54 %) ด้านปริ มาณ
คาร์ โบไฮเดรต พบว่าข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี อําเภอเมืองปานมีมากทีสุด (94.77%) ส่วนค่าพลังงาน พบว่า ข้าวกล้องไรซ์เบอร์
รี บ้านศรี ดอนมูล มีค่าพลังงานมากทีสุด คือ 359.63 กิโลแคลอรี ต่อ100 ตัวอย่าง (ตารางที 2) จากผลการวิเคราะห์ทีกล่าวมานี
ชีว่า ปริ มาณโปรตีน ไขมัน เส้นใย เถ้า คาร์โบไฮเดรต ค่าพลังงาน และ แอมิโลส นันมีความแตกต่างกันในระหว่างพันธุ์ขา้ ว
มากกว่าแหล่งทีปลูกข้าว อย่างไรก็ตามพบว่า ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีทีปลูกในเขตธารนําแร่ แจ้ซอ้ นใน เขตอําเภอเมืองปานจะมี
ปริ มาณโปรตีน ไขมัน เส้นใย และเถ้าสูงกว่าข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีทีปลูกในเขต อําเภอสบปราบจังหวัดลําปาง
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ตารางที ส่วนประกอบทางเคมีในข้าวกล้องทีปลูกในเขตทีปลูกในเขตและนอกเขตธารนําแร่ อาํ เภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง
พันธ์ขา้ ว และ
ส่วนประกอบทางเคมี (%) โดยนําหนักเปี ยก
ค่า
แหล่งปลูก
พลังงาน
ความชื โปรตีน ไขมัน เส้นใย เถ้า
คาร์โบไฮ
(Kcal/100g)
น
เดรต
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี
12.0±0 11.21 3.15± 0.74± 1.29 ±
94.30±
450.48
c
a
b
b
c
e
บ้านศรี ดอนมูล
.15
±0.00
0.02 0.03 0.03
0.03
±0.10 a
ข้าวกล้องกข-6
13.3±
8.80
2.71± 0.65± 1.16±
94.67±
438.33
บ้านศรี ดอนมูล
0.11 a ±0.00 d 0.02 d 0.00 bc 0.03d
0.02 b
±0.22 d
ข้าวกล้องลืมผัว
13.08± 8.92 3.40 ± 0.94± 1.54±
94.42±
443.98
a
d
a
a
d
d
บ้านศรี ดอนมูล
0.2
±0.03
0.02 0.05 0.01
0.05
±0.22 b
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี
12.63± 9.45
3.06± 0.68± 1.33±
94.57±
443.64
b
c
c
bc
e
c
บ้านสบลี
0.2
±0.0
0.01 0.03 0.02
0.04
±0.23 b
ข้าวกล้องกข6
12.40± 10.80 2.15± 0.57 ± 1.43 ± 94.52± 0.08
440.72
c
บ้านสบลี
0.5 b
±0.01b 0.01 e 0.04 c 0.03 b
±0.49 c
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี
13.00± 8.48
3.02± 0.62± 0.99± 94.77 ±
440.27
a
d
c
c
e
a
อ.สบปราบ
0.2
±0.02
0.02 0.05 0.02
0.04
±0.36 c
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แอมิโลส
(%)
12.53
±0.09 b
4.48
±0.45 cd
4.22
±0.09 d
14.23
±0.00 a
5.03
±0.10 c
12.43
±0.50 b

หมายเหตุ :a, b,.. อักษรทีแตกต่างกันตามแนวตัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
3. ผลการตรวจสอบปริมาณแร่ ธาตุ
ผลการตรวจสอบปริ ม าณ แคดเมี ย ม (Cd) โครเมี ย ม (Cr) ปรอท (Hg) และนิ กเกิ ล (Ni) ในข้า าวกล้อง แสดงใน
ตารางที 3 พบว่า ข้าว กข 6 และข้าวเหนี ยวลืมผัว บ้านศรี ดอนมูล มีแคดเมียมมากทีสุด ( . มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ งสูง
กว่าค่ามาตรฐานสู งสุ ดของแคดเมียมในข้าวทีกําหนดโดย European Communities ทีกําหนด 0.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ
สู ง กว่า มาตรฐานอาหารของออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์ (Food Standard Australia-New Zealand) ที กําหนดไว้เ ท่ า กับ
0.1 มิลลิ กรั มต่ อกิ โลกรั ม ส่ วนข้าว กข.6 จาก หมู่บ ้านสบลี มี ป ริ ม าณแคดเมียมตํากว่าข้อกําหนด (0.054 มิลลิ กรั ม ต่ อ
กิโลกรัม) ส่วนข้าวไรซ์เบอร์ รีมีแคดเมียม . มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสูงกว่าค่ามาตรฐาน มาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย
และนิ วซี แลนด์ เกณฑ์มาตรฐานปลอดภัยทีกําหนดโดยองค์การอนามัยโลก กําหนดไว้วา่ คนปกติไม่ควรได้รับแคดเมียมเกิน
สัปดาห์ละ 0.40-0.50 มิลลิกรัม ปริ มาณแคดเมียมสู งสุดในอาหารชนิ ดต่างๆ ทีกําหนดโดย EU Srianujata (2002) รายงานว่า
ปริ มาณแคดเมียมในข้าวของไทยอยูร่ ะดับปานกลาง เมือเปรี ยบเที ยบกับข้าวของประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย และพบว่าทัง
คนทีอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและในต่างจังหวัดได้รับแคดเมียมจากการกินอาหารและนําดืมในแต่ละวันใกล้เคียงกัน คือ
คนกรุ งเทพฯได้รับเฉลีย 0.113 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ ในขณะทีคนต่างจังหวัดได้รับเฉลีย 0.105 มิลลิกรัมต่อสัปดาห์
ส่ วนปริ มาณปรอท (Hg) พบว่า ข้าวไรซ์เบอร์ รี จากบ้านศรี ดอนมูล มีมากที สุ ด (0.030 มิลลิกรั ม ต่อกิ โลกรั ม )
โดยเกินปริ มาณทีกําหนดจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที 98 (พ.ศ.2529) ส่วนข้าว กข- ข้าวเหนียวลืมผัวจากบ้าน
ศรี ดอนมูล ข้าวไรซ์เบอร์ รี และข้าว กข.6 จากบ้านสบลี มี ป ริ มาณน้อยกว่า 0.018 มิลลิ กรั ม ต่อกิ โลกรั ม จากประกาศ
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กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที 98 (พ.ศ.2529) เรื อง มาตรฐานอาหารที มีส ารปนเปื อนมีข อ้ กําหนดเกี ยวกับ การปนเปื อน
ของ ปรอท ในอาหารไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม สําหรับอาหารทะเล และไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1
กิโลกรัม สําหรับอาหารทัวไป
ปริ มาณนิ กเกิ ล (Ni) พบว่า ข้าวเหนี ยวลืมผัวจากหมู่บา้ นศรี ดอนมูล พบในปริ มาณมากที สุ ด (1.21 มิลลิกรั มต่ อ
กิโลกรัม) และ ข้าวเหนี ยว กข 6 ทีบ้านสบลี พบในปริ มาณน้อยทีสุด (0.35 มิลลิกรัม ต่อกิ โลกรัม) นิ กเกิลพบมากในเลือด
ปอด ตับอ่อน สมอง กระดูก ไต หลอดเลือดแดง ผิวหนัง นิ กเกิ ลส่ วนมากจะขับออกทางปั สสาวะ และอุจจาระ หน้าทีของ
นิกเกิล เป็ นตัวกระตุน้ ของเอนไซม์บางชนิด และเกียวกับการเผาผลาญนําตาลในร่ างกาย เป็ นปั จจัยของฮอร์ โมน ไขมัน และ
การเผาผลาญเยืออ่อน อาจทําให้กรดอาร์ เอ็น เอ (RNA) และ ดี เอ็น เอ (DNA) คงสภาพเพราะพบในปริ มาณมาก ถ้าขาด
เกลือแร่ นิกเกิลทําให้ ตับแข็ง ไตทํางานไม่เต็มที และไม่ทาํ งานในที สุด เหงือออกมาก การดูดซึ มของลําไส้บกพร่ อง เครี ยด
ขาดเหล็ก อาจจะทําให้เกิ ดโรคโลหิ ตจาง นิกเกิลพบในนํามันเชือเพลิงทีถูกเผาไหม้ ควันบุหรี ควันดําจากรถ จากภาชนะหุง
ต้ม จากอุปกรณ์ทีใช้ในการฆ่าเชือโรคของอาหารบางชนิ ด เช่น การทําเนยเทียม (margarine) เป็ นต้น นอกจากนีพบในอาหาร
ทะเล ธัญพืช ข้าวต่าง ๆ ถัวเมล็ดพืช ไตเป็ นอวัยวะทีทําหน้าทีควบคุมปริ มาณของนิ กเกิลในร่ างกาย ถ้ามีนิกเกิลมากเกินไปจะ
ทําให้กล้ามเนื อหัวใจตาย เป็ นลม การตรวจค่านิ กเกิ ลในเลือดและในปัสสาวะ ค่าปกติของนิ เกิ ลในเลือดคือ 0.2 ไมโครกรัม/
ลิตร และในปัสสาวะคือ 1 - 3 ไมโครกรัม/ลิตร (Zeng et al., 2015)
ตารางที 3 ปริ มาณแร่ ธาตุทีในข้าวกล้องทีปลูกในเขตธารนําแร่ แจ้ซอ้ นหมู่บา้ นศรี ดอนมูล และหมู่บา้ นสบลี อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปางในปี เพาะปลูก /
พันธุ์ขา้ วและแหล่งปลูก
ชนิดและปริ มาณแร่ ธาตุ ข้าวไรซ์เบอร์รี
ข้าวกข 6 ข้าวเหนี ยวลืมผัว ข้าวไรซ์เบอร์รี
ข้าวกข.6
(mg/kg)
หมู่บา้ นศรี ดอนมูล
หมู่บา้ นสบลี

ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ns
แคดเมียม (Cd)
0.014
0.21
0.21
0.11
0.054
โครเมียม (Cr)
0.27ns
0.00
<0.25
0.00
0.00
ปรอท (Hg)
0.030ns
<0.018
<0.018
<0.018
<0.018
ns
นิกเกิล (Ni)
1.04
0.56
1.21
0.61
0.35
c
d
a
b
ทองแดง (Cu)
1.32
1.80
4.04
1.70
0.71d
เหล็ก (Fe)
39.25a
7.24c
10.33b
4.58d
5.05d
แมงกานีส (Mn)
14.42c
18.31b
20.51 a
13.80c
8.52d
สังกะสี (Zn)
18.32b
16.4d
27.80a
19.58b
17.86c
หมายเหตุ : ns ตามแนวนอน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
a, b,..
อักษรทีแตกต่างกันตามแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ส่ วนปริ มาณธาตุอาหารสุ ขภาพในกลุ่มทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานี ส (Mn) สังกะสี (Zn) พบว่ามีปริ มาณ
แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (p<0.05) โดย ข้าวเหนี ยวลื มผัว จากบ้านศรี ด อนมูล มี ทองแดงมากที สุ ด (4.04
มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม) รองลงมาคือ ข้าวกข ( . มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม) ข้าวไรซ์เบอร์รี และข้าวกข จากบ้านสบลี ( .
และ . มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ปริ มาณธาตุเหล็กพบว่าข้าวไรซ์เบอร์รี จากหมู่บา้ นศรี ดอนมูล มีมากทีสุด ( . มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม) รองลงมาคือ กข-แม่
โจ้ และข้าวเหนี ยวลืมผัว ( . และ . มิลลิกรัมต่อกิ โลกรัม) ส่ วนข้าวไรซ์เบอร์ รี และ กข. จาก บ้านสบลี มีธาตุ
เหล็กในปริ มาณ . และ . มิ ลลิ กรั ม ต่อกิ โลกรั ม ตามลําดับ ผาณิ ต และคณะ (2555) พบว่าข้าวหอมอุบล และ ข้าว
เหนี ยวดํา มีธาตุเหล็ก 19.23 และ 8.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ปริ มาณแมงกานี ส (Mn) พบว่า ข้าวเหนี ยวลืมผัว หมู่บา้ นศรี ดอนมูลมีมากทีสุด ( . มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม) และ
ข้าวกข. จากบ้านสบลี มี ปริ มาณน้อยที สุ ด ส่ วนปริ มาณสังกะสี พบในช่วง . - . มิ ลลิ กรั ม ต่อกิ โลกรั ม โดยข้าว
เหนี ยวลืมผัว บ้านศรี ดอนมูลมีมากทีสุด ( . มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม) และข้าว กข 6 มีนอ้ ยสุดในทุกพืนทีปลูก จากรายงาน
วิจยั ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วลําปาง (2559) พบว่าปริ มาณแร่ ธาตุในข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าวทับทิมชุมแพ และ ข้าวกข ทีปลูกใน
นําพุร้ อนบ้านแจ้ซ้อ น ตําบลแจ้ซ้อ น อํา เภอเมื อ งปาน จัง หวัด ลํา ปาง มี ป ริ ม าณ ฟอสฟอรั ส โพแตสเซี ย ม แคลเซี ย ม
แมกนี เซียม สังกะสี ทองแดง และแมงกานี ส ในช่วง 1,573.9–6,838.3 1,413.50-6,762.90 124.60-581.60 727.60-3412.5
15.30-34.06 2.67-6.36 และ 4.97-8.39 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ โดย ข้าวทับทิมชุมแพ มีปริ มาณแร่ ธาตุ ฟอสฟอรัส
แมกนี เซี ยม ทองแดง สู งกว่า ข้าวพันธุ์ กข ทีปลูกในเขตพืนทีนําแร่ ตําบลแจ้ซอ้ น อําเภอเมืองปาน มีปริ มาณสู งกว่า ข้าวที
อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
ชลธิราและคณะ(2556) รายงานการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวไร่ พนเมื
ื องในจังหวัดกาญจนบุรี
พบว่าข้าวพันธุ์ KYR5 และพันธุ์ BBJ มี ปริ มาณสังกะสี สูงสุ ด (1.29 มิลลิกรั มต่อกิ โลกรั ม) ส่ วนพันธุ์ HR2 มี ปริ มาณเหล็ก
3.56 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พันธุ์ SKNSP มีปริ มาณแคลเซียม 80.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และพันธุ์ UPLRNo 3W มีปริ มาณ
โพแทสเซียม 112 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม
M.A Umar และคณะ (2013) ศึ กษาคุ ณค่ าสารอาหารของข้าวป่ าจากรั ฐ กาดู น าในภาคกลาง ประเทศไนจี เ รี ย
วิเคราะห์ปริ มาณแร่ ธาตุแคลเซียม พบว่ามีปริ มาณ 183.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สังกะสี 36.70 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม เหล็ก
38.30 0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทองแดง 14.50 มิลลิกรัมต่อกิ โลกรัมซึ งปริ มาณแร่ ธาตุในข้าวสารนันเป็ นผลมาจากพันธุ กรรม
ข้าว หรื อคุณภาพดินและปุ๋ ยชีวภาพทีใส่ ในช่วงข้าวเจริ ญ
. ผลการตรวจสอบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
ผลการตรวจสอบปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทังหมด ปริ มาณแอนโทไซยานิ น และฤทธิ การต้านอนุ มูลอิสระ
ในข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี (RBR) กข 6 (KD 6) และข้าวเหนี ยวกล้องลืมผัว (LP) ทีปลูกในหมู่บา้ นศรี ดอนมูล (SDM) หมู่บา้ น
สบลี (SL) อําเภอเมืองปาน เปรี ยบเทียบกับข้าวพันธุ์เดียวกันจากบ้านกล้วย (BK) อําเภอ แม่ทะ และบ้านดอนแก้ว (BDK)
อําเภอ สบปราบ จังหวัดลําปาง แสดงในตารางที 4 พบว่าสายพันธุ์และแหล่งปลูกมีผลต่อปริ มาณปริ มาณสารประกอบฟี
นอลิกทังหมด สารประกอบแอนโทไซยานินรวม และฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
โดยข้าวเหนี ยวกล้องพันธุ์ลืมผัวทีปลูกในเขตธารนําแร่ แจ้ซอ้ น มีปริ มาณสารฟี นอลิกทังหมด และแอนโทไซยานินรวม มาก
ทีสุ ด ส่วนฤทธิการต้านอนุ มูลอิสระ พบว่า ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี มีฤทธิการต้านอนุ มูลอิสระสูงทีสุด รองลงมาคือ ข้าวกล้อง
ลื มผัว ส่ วนข้าวกล้อง กข 6 มีป ริ มาณสารฟี นอลิกทังหมด แอนโทไซยานิ นรวมและฤทธิ การต้านอนุ มูลอิ สระน้อยที สุ ด
ซึ งสอดคล้องกับรายงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วจังหวัดลําปาง (2559) ทีพบว่ามีสารประกอบฟี นอลิค รวมสู งกว่าข้าว กข
ทีปลูกนอกเขตนําแร่ แจ้ซอ้ น
นอกจากนี พบว่าข้าวเหนี ยวลืมผัวจากแปลงปลูกเขตนําแร่ แจ้ซ้อนมีปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิคทังหมดและแอนโท
ไซยานินรวมสู งกว่าข้าวไรซ์เบอรี จากแปลงปลูกนอกเขตธารนําแร่ แจ้ซอ้ น แต่ขา้ วไรซ์เบอรี มีฤทธิต้านอนุมูลอิสระผ่านการ
ขจัดอนุ มูล ABTS สูงกว่า ( .37 และ 3.4 มิลลิกรัม trolox equivalent ต่อกรัมตัวอย่างข้าวทีทดสอบ) รองลงมาคือข้าวกล้อง
ลืมผัว มีผลรายงานวิจยั ทีผ่านมา พบว่าข้าวไรซ์เบอร์รีทีปลูกในภาคกลางมีปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระชนิ ดละลายในไขมัน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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3.34 มิลลิ กรัม trolox equivalent ต่อกรั มตัวอย่างข้าว (Sutharut and Sudarat, 2012) ซึ งมีปริ มาณที ตํากว่าข้าวไรซ์เบอรี ใน
การศึกษานี ทีปลูกในเขตธารนําแร่ แจ้ซ้อนทีพบ . มิลลิกรัม trolox equivalent ต่อกรัมตัวอย่างข้าว ซึ งสารสกัดแอนโธชัย
ยานิ นส์จากข้าวสี แดงและข้าวสี ดาํ มีฤทธิยับยังเซลล์มะเร็ ง และเพิมฤทธิการต้านอนุ มูลอิสระ (Chen et al., 2006) นอกจากนี
ข้าวทีมีสีดาํ ยังช่วยลดภาวะเบาหวาน และโรคหลอดเลือดแข็ง ในกระต่ายทดลองได้ (Heangsawath, 2015) และสารสกัดจาก
ข้าวดําสามารถยับยังการเกิดอาการหลอดเลือดแข็งตัว เนืองจากลดการสะสมคอเลสเตอรอล และ ลดการเกิดการออกซิ เดชัน
ในหนูทดลองได้ (Xia, 2003)

ตารางที 7 ปริ ม าณสารประกอบฟิ นอลิ ก ทังหมด เอนโทไซยานิ นรวม และการทดสอบฤทธิ ต้านอนุ มู ล อิ ส ระผ่านการ
ขจัดอนุ มูล ABTS ของข้าวกล้องทีปลูกในเขตธารนําแร่ แจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน และนอกเขตธารนําแร่ แจ้ ซ้อน ในอําเภอ
สบปราบ จังหวัดลําปาง
ปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระและ ฤทธิการต้านอนุมูลอิสระ ABTS
สายพันธุ์ขา้ วกล้อง
สารประกอบฟี นอลิก
แอนโทไซยานิดินรวม
ฤทธิการต้านอนุมูลอิสระ
ทังหมด (มก/กรัม)
(มก/ กรัม)
(มก. trolox equivalent /กรัม)
b
c
ไรซ์เบอร์รี บ. ศรี ดอนมูล
6.81±0.18
0.13±0.06
3.41±0.18a
กข-6 บ.ศรี ดอนมูล
3.53±0.05d
0.05±0.02j
0.61±0.04gh
ลืมผัว บ. ศรี ดอนมูล
6.37±0.35b
0.15±0.05b
2.57±0.01c
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
ข้าวกล้องลืมผัว สบลี
7.16±0.17a
1.84±0.04a
3.07±0.05b
กข.6 สบปราบ
1.11±0.11e
0.18±0.01i
0.35± 0.04hi
ไรซ์เบอร์รี อ. สบปราบ
5.50±0.42c
0.90±0.07j
2.01±0.06b
ลืมผัว อ. สบปราบ
5.60±0.28c
0.52±0.02de
2.91±0.07d
หมายเหตุ

a, b,..

อักษรทีแตกต่างกันตามแนวตัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)

สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการศึกษานีสรุ ปได้วา่ แหล่งปลูกข้าว มีอิทธิพลต่อ ปริ มาณแร่ ธาตุ และปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระ มากกว่า
คุณภาพการหุ งต้ม และสมบัติทางเคมี ในข้าวกล้อง และข้าวกลุ่มพันธุ์มีสีและกลุ่มทีมีสีขาว ทีปลูกในเขตธารนําแร่ แจ้ซอ้ น
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปางมีปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิการต้านอนุมูลอิสระ สู งกว่าข้าวพันธุ์เดียวกันทีปลูก
ในแปลงนอกเขตธารนําแร่ แจ้ซอ้ น เช่น ในพืนทีอําเภอแม่ทะ และอําเภอสบปราบ จังหวัดลําปางทังนีอาจเนืองมาจากสภาพ
พืนทีนาในเขตธารนําแร่ มีเนือดินตะกอนแม่นาที
ํ มีหน้าดินลึก และมี อินทรี ยวัตถุสูง ส่งผลให้ได้ผลผลิตข้าวต่อพืนทีสูง และ
เป็ นแหล่งผลิตข้าวทีมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง แต่พบว่าข้าวกล้องเหนี ยวลืมผัว จากบ้านศรี ดอนมูล มีปริ มาณ แคดเมียมสูง
กว่าค่ ามาตรฐานสู ง สุ ด แคดเมียมในข้าวที กําหนดโดย European Communities (0.20 มิลลิ กรั มต่ อกิ โลกรั ม) และสู ง กว่า
มาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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คณะนักวิจยั ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ทีสนับสนุนงบประมาณวิจยั ผ่านสถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และขอขอบคุณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.อรุ ณ โสตถิกุล ผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร และ คุณจารุ วรรณ เถินบุรี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วลําปาง ที ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในระหว่างการ
สํารวจและเก็บตัวอย่างข้าวทีใช้ในงานวิจยั นี
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ผลของสารฟอกฆ่าเชื อหัวย่อย และอิทธิพลของสารควบคุมการเจริ ญเติบโตต่ อการชั กนํายอดของบัวจงกลนี
(Nymphaea siamensis Puripunyavanich V.) ในสภาพปลอดเชื อ
Effect of Surface Sterilizing Agents on Turion and Influences of Plant Growth Regulators on Shoot
Induction of Jongkolnee (Nymphaea siamensis Puripunyavanich V.) In Vitro
ณัฐวุฒิ รอดบุตร * สรรลาภ สงวนดีกลุ และ ณ นพชัย ชาญศิลป์
Nattawut Rodboot1* Sunlarp Sanguandeekul1 Nopchai Chansilpa2
บทคัดย่ อ

บัวจงกลนี (Nymphaea siamensis Puripunyavanich V.) เป็ นบัวผันพันธุ์ไทยแท้ ทีมีกลีบดอกซ้อนสวยงามปั จจุบนั ไม่สามารถ
พบได้ในแหล่งนําธรรมชาติ มีสภาพเสี ยงยิงต่อการสู ญพันธุ์ การศึ กษานี มีวตั ถุประสงค์เพือใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานในการ
ขยายพันธุ์บวั จงกลนี ดว้ ยระบบไบโอรี แอคเตอร์ การฟอกฆ่าเชือชินส่ วนหัวย่อยบัวจงกลนี โดยงดใช้สารเมอคิวริ คคลอไรด์
ซึงเป็ นสารเคมีอนั ตรายทีนิยมใช้ในการฟอกฆ่าเชือไม้นาทั
ํ วไป วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จํานวน
7
วิธีการ ซํา จากการศึ กษาพบว่า การนําหัวย่อยของบัวจงกลนี แช่ในเอทิลแอลกอฮอร์ 70 เปอร์ เซ็นต์ นาน 1 นาที ตามด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ความเข้มข้น 18 เปอร์ เซ็นต์ นาน 5 นาที และคลอร็ อกซ์ ความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ ทีเติม tween
20 จํานวน 2 หยด นาน 20 นาที แล้วล้างด้วยนํากลันนึงฆ่าเชือ 3 ครัง ครังละ 5 นาที นําลงเพาะเลียงในอาหารเหลวสังเคราะห์
สู ต ร MS เป็ นเวลา วัน มี ผลทําให้ชินส่ วนหัวย่อยมี อตั ราการปลอดเชื อ เปอร์ เซ็ นต์ อัต ราการรอดชี วิต
60
เปอร์ เ ซ็น ต์ และสามารถงอกได้ภายใน วัน โดยมี ลักษณะการเจริ ญเติบโตที เป็ นปกติ การศึ กษาผลของสู ตรอาหารที
เหมาะสมต่อการชักนํายอดของบัวจงกลนี ทําการศึ กษาโดยนําหัวย่อยบัวจงกลนี ทีปลอดเชื อลงเพาะเลียงในอาหารเหลว
สังเคราะห์สูตร MS ที เหมาะสมที สุ ดในการชักนํายอดของบัวผัน สู ตร ได้แก่ สู ตร BA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรั มต่อลิ ตร
ร่ วมกับ IAA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และสู ตร TDZ ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ NAA ความเข้มข้น
4 มิลลิกรั มต่อลิ ตร เปรี ยบเที ยบกับอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ที ปราศจากสารควบคุ มการเจริ ญเติบโตวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ จํานวน วิธีการ ซํา เมือเลียงเป็ นเวลา วัน พบว่า อาหารเหลวสูตรสังเคราะห์ทีเติม TDZ ความ
เข้มข้น 0.1 มิลลิกรั มต่อลิ ตร ร่ วมกับ NAA ความเข้มข้น 4 มิลลิกรั มต่อลิ ตร ให้จาํ นวนยอดสู งสุ ด . ยอด ความสู งยอด
. เซนติ เ มตร มี จ ํานวนใบสู ง สุ ด . ใบ และมี ค วามยาวก้า นใบสู ง สุ ด . เซนติ เ มตร พร้ อมทังให้ ลัก ษณะการ
เจริ ญเติบโตทีเป็ นปกติ มีหน่ออวบสมบูรณ์ มีขนาดใหญ่ และแข็งแรง
คําสําคัญ : การเพาะเลียงเนือเยือ, บัวจงกลนี , Nymphaea siamensis Puripunyavanich V.
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Jongkolnee (Nymphaea siamensis Puripunyavanich V.) is endemic and endanger tropical waterlily specie that had
been found only in Thailand. N. siamensis had precious flower with softness color and highly double petals. The results of
these studies will be used as basic information for Jongkolnee propagation on modified temporary immersion bioreactor
system without the hazardous chemical, Mercuric chloride (HgCl2), which routinely used as chemical sterilization for
aquatic plants. The experimental design on surface sterilization was Completely Randomized Design (CRD) 7 treatments
with 5 replications. The best result for surface sterilization of jongkolnee turion without mercuric chloride was conducted
by using 70 percent ethyl alcohol for 1 minute, hydrogen peroxide 18 percent for 5 minutes and followed by sodium
hypochlorite 20 percent with a few drops of tween 20 for 20 minutes. The results found sterilized 80 percent with 60 percent
survival and the actively apexes on turion germinated in 5 days after sterilizing with normal shoots. The influences of plant
growth regulators on shoot induction experimental design was CRD 3 treatments with 10 replications. The media used in
this experiment were modified liquid Murashige and Skoog (MS) with 6-benzylaminopurine (BA) 5 mg./L. combined with
indole-3-acetic (IAA) 2 mg./L. and N-phenyl-N'-1,2,3-thidiazol-5-yl urea (TDZ) 0.1 mg./L. combined with
1-Naphthaleneacetic acid (NAA) 4 mg./L, whereas the liquid MS medium non plant growth regulator was used as control.
After 30 days, the results revealed that shoot number, shoot height, number of leaf and length of leaf stalk were highly
significantly different among the treatments. The maximum average shoot number (4.20 shoots/explant), the highest shoot
(2.53 cm./shoot), the maximum average leaf number (9.51 leaves per shoot) and the highest length of leaf stalk (6.22 cm./leaf
stalk) were obtained from liquid MS media with TDZ 0.1 mg./L. combined with NAA 4 mg./L with healthy shoots.
Keywords : In vitro, Jongkolnee, Nymphaea siamensis Puripunyavanich.
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บัวเป็ นพืชนําโบราณที สามารถดํารงค์เ ผ่ าพัน ธุ์ และสื บ ทอดพัน ธุ ก รรมมาได้อย่างยาวนาน ประกอบด้วยกว่า
ชนิ ด จากทังหมด สกุล มีความสวยงามโดดเด่นของดอกมากที สุ ดในกลุ่มไม้นาด้
ํ วยกัน บัวจงกลนี หรื อ Nymphaea
siamensis (Puripunyavanich V. et al.,
) เป็ นบัวทีได้รับการยืนยันแล้วว่าพบปรากฏเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน จัดอยู่
ในกลุ่มบัวสายเขตร้อนบานกลางวัน ซึงในปั จจุบนั ไม่สามารถพบได้ตามแหล่งนําธรรมชาติ กนกพรและคณะ ( ) กล่าว
ว่าบัวจงกลนีเป็ นบัวทีมีผสู ้ ันนิ ษฐานว่าเกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ (spontaneous mutation) ไม่มีเอกสารบอกเล่าทัง
ของไทยและของต่างประเทศ (คุณา,
) ทว่ามีการอ้างอิงถึงบัวจงกลนีวา่ เป็ นบัว ใน สระบัว ทีรายล้อมเขาพระสุ เมรุ
บนหลักศิลาจารึ กวรรณกรรมไตรภูมิพระร่ วงในสมัยสุโขทัย ทังยังเป็ นเครื องยาไทยทีตกทอดมาจากสมัยโบราณก่อนถึงช่วง
รัตนโกสิ นทร์ นอกจากนี ยังพบปรากฏหลักฐานทางศิลปะทีมีการสลักเป็ นลายไทยตกแต่งรอบโคมฝ้าเพดานในอาคารทาง
ศาสนา เรี ยกว่า “ดาวจงกล”อี กด้วย แสดงให้เ ห็ นว่าคนไทยรู้ จกั บัวจงกลนี ม ามากกว่า ปี (กนกพรและคณะ, 2558)
บัวจงกลนี มีลาํ ต้นใต้ดินเป็ นเหง้า (rhizome) ดอกมีสีขาวอมชมพูหรื ออาจมีสีเขียวแทรก กลีบดอกเรี ยงตัวซ้อนกันหนาแน่น
ทรงดอกเมือบานเต็มทีคล้ายครึ งวงกลม มีความสวยงามอย่างยิง ไม่พบทังเกสรเพศผูแ้ ละเพศเมี ย ไม่มีรังไข่และช่องรังไข่
(สลิสา และคณะ,
) ดังนันจึงไม่สามารถติดเมล็ดเช่นบัวในกลุ่มเดียวกันได้ การขยายพันธุ์สามารถทําได้ดว้ ยการแยกหัว
ย่อยไปปลูกเท่านัน จึ งมี ความเสี ยงยิงทีบัวพันธุ์แท้ของไทยในประวัติศาสตร์จะสู ญพันธุ์ ปั จจุบนั การเพาะเลียงเนื อเยือบัว
จงกลนีพบว่ามีการเพิมปริ มาณยอดได้ค่อนข้างน้อย มีการฟอกฆ่าเชือชินส่ วนด้วยสารเคมีอนั ตราย เช่น เมอร์คิวริ คคลอไรด์
มี การเพิมปริ มาณยอดบัวจงกลนี ดว้ ยการเพาะเลียงในอาหารแข็งเททับด้วยอาหารเหลว (สลิสา และคณะ,
) และใน
อาหารเหลว (กนกพรและคณะ,
). ซึงเติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโตในชนิดและปริ มาณต่างๆ กันทําให้ได้จาํ นวนยอด
เฉลียสู งสุดเพียง . ยอดต่อชินส่ วน ในระยะเวลา วัน ดังนันหากสามารถพัฒนาวิธีการเพาะเลียงเนื อเยือบัวจงกลนีให้
เหมาะสมมากขึนได้ จะเป็ นแนวทางการอนุรักษ์พนั ธุกรรมบัวชนิดนีอย่างยังยืนต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การทดลองที 1 ศึกษาวิธีการการฟอกฆ่าเชือหัวย่อยของบัวจงกลนีทีเหมาะสมล้างทําความสะอาดหัวย่อยบัวจงกลนีทนั ทีดว้ ย
นําประปา ขัดล้างเศษดิ นและสิ งสกปรกต่างๆออก ด้วยการใช้แปรงขัดบนพืนผิวและซอกของหัวบัวจนสะอาด ล้างซําด้วย
นํายาล้างจานซันไลต์ และปล่อยหัวผ่านนําไหลเป็ นเวลา 2 วัน คัดเลือกหัวย่อยทีไม่มีบาดแผล สภาพปกติ ขนาดประมาณ 1.0
× 1.0 เซนติ เมตร มาฟอกฆ่าเชื อด้วยวิธีต่างๆ (ดังตารางที ) หลังจากฟอกฆ่าเชื อ ทําการเพาะเลียงหัวย่อยในอาหารเหลว
สังเคราะห์สูตร MS วางบนเครื องเขย่าความเร็ ว 75 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ภายใต้อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซี ยส
ได้รับแสงสี ขาวเป็ นเวลา 16 ชัวโมงต่อวัน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (completely randomized design, CRD)
แบ่งออกเป็ น 7 สิ งทดลองๆ ละ 5 ซํา ทําการบันทึกภาพการเจริ ญเติบโตทุกสัปดาห์
บันทึกผลการทดลองหลังการเพาะเลียง วัน โดยบันทึ กเปอร์ เซ็นต์การปลอดเชือ เปอร์ เซ็นต์การรอดชีวิตและ
จํานวนวันทีงอก พร้อมทังบันทึกลักษณะทัวไป คํานวณเปอร์ เซ็นต์การปลอดเชือและเปอร์ เซ็นต์การรอดชีวติ ได้จากสูตร
เปอร์เซ็นต์การปลอดเชือ/รอดชีวติ =

จํานวนชินส่ วนทีใช้ฟอกทังหมดของแต่ละหน่วยทดลอง
× 100
จํานวนชินส่ วนทีปลอดเชือหรื อรอดชี วิต
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ตารางที วิธีการฟอกฆ่าเชือหัวย่อยบัวจงกลนี
วิธีการฟอก
ฆ่าเชือ
1
2
3
4
5
6
7

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

สารเคมี
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
เมอร์คิวริ กคลอไรด์
18% นาน
18% นาน
18% นาน
18% นาน
18% นาน
18% นาน
18% นาน

นาที
นาที
นาที
นาที
นาที
นาที
นาที

0.2% นาน นาที
-

คลอรอกซ์

25% นาน
20% นาน
20% นาน
% นาน
% นาน
% นาน
25% นาน

นาที
นาที
นาที
นาที
นาที
นาที
นาที

การทดลองที 2 ศึกษาผลของสูตรอาหารทีเหมาะสมต่อการชักนํายอดบัวจงกลนี
ฟอกฆ่าเชื อชิ นส่ วนหัวย่อยด้วยสู ตรที เหมาะสมที สุ ดจากการทดลองที และทําการเพาะเลียงหัวย่อยในอาหาร
เหลวสังเคราะห์ สู ตร ได้แก่ อาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ทีเติม TDZ ความเข้มข้น . มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ NAA
ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อลิตร (รุ่ งอรุ ณ,
) และอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ทีเติม BA ความเข้มข้น มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ร่ วมกับ IAA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร (กนกวรรณ และคณะ,
) เปรี ยบเทียบกับอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร
MS ทีปราศจากสารควบคุมการเจริ ญเติบโต วางบนเครื องเขย่าความเร็ ว 75 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ภายใต้อุณหภูมิ
25±2 องศาเซลเซี ยส ได้รับแสงสี ขาวเป็ นเวลา 16 ชัวโมงต่อวัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) ประกอบด้วย
3 สิ งทดลองๆละ ซํา บันทึกภาพการพัฒนาของยอดบัวจงกลนี ทุกสัปดาห์ และบันทึกค่าเฉลีย จํานวนยอด ความสูงยอด
จํานวนใบ ความยาวก้านใบ จํานวนวันทีงอก และลักษณะทัวไปของยอดใหม่ทีเกิดขึนหลัง วัน

ผลและวิจารณ์ ผล

การทดลองที ศึกษาวิธีการการฟอกฆ่าเชือหัวย่อยของบัวจงกลนีทีเหมาะสม พบว่าหลังเพาะเลียงชินส่ วนหัวย่อย
บัวจงกลนี ในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS นาน 30 วัน ให้เปอร์ เซ็นต์การปลอดเชือ และเปอร์ เซ็นต์การรอดชีวติ ทีมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ นอกจากนันยังมีแนวโน้มของจํานวนวันทีใช้ในการงอกและลักษณะของยอดใหม่ที
ความแตกต่างกันด้วย (ตารางที )
ผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่าการใช้วิธีฟอกของ กนกพร และคณะ ( ) ซึ งใช้เป็ นวิธีควบคุ ม ประกอบด้วย
เอทิ ลแอลกอฮอล์ % นาน นาที ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ % นาน นาที เมอร์ คิวริ กคลอไรด์ . % นาน นาที
และคลอรอกซ์ % นาน นาที ทําให้ชินส่วนหัวย่อยปลอดเชือได้สูงสุ ดเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ มีอตั ราการรอดชีวติ เท่ากับ
60 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะยอดมีการเจริ ญเติบโตค่อนข้างเป็ นปกติ มีอาการใบบิดเบียวเล็กน้อย ยอดอวบสมบูรณ์และ ไม่พบการ
เกิดราก (ภาพที ก)
เมื อเปรี ยบเที ย บวิ ธี ก ารฟอกที กั บ วิ ธี ก ารฟอกอื นๆซึ งปราศจากเมอร์ คิ ว ริ กคลอไรด์ ประกอบด้ว ย
เอทิลแอลกอฮอล์ % นาน นาที ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ % นาน นาที คลอรอกซ์ % นาน 25 และ 30 นาที
ให้อตั ราการปลอดเชือเท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ งตํากว่าวิธีควบคุม แต่มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตทีใกล้เคียงกัน คือ 60 60 และ
40 เปอร์ เซ็ นต์ ตามลําดับ ยอดที เกิ ดขึนมักมี การเจริ ญเติ บโตค่อนข้างเป็ นปกติ ใบบิดเบี ยวเล็กน้อย (ภาพที ข ค และ ง)
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การใช้เอทิลแอลกอฮอล์ % นาน นาที ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ % นาน นาที และคลอรอกซ์ % นาน
และ
นาที พบว่าให้เปอร์ เซ็นต์การปลอดเชือเท่ากับ
และ เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ และให้อตั ราการรอดชีวิต เท่ากับ
และ เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางที ) ลักษณะยอดทีได้มีการเจริ ญเติบโตผิดปกติ ใบบิ ดเบียว ยอดอวบและกุดสัน
(ภาพที จ ช และ ญ)
อัตราการปลอดเชื อที สู งอาจเป็ นผลร่ วมกัน จากการใช้เมอร์ คิว ริ ก คลอไรด์ซึงจัด เป็ นสารกลุ่ ม โลหะหนักที มี
ประสิ ท ธิ ภาพสู ง ในการกําจัดจุลินทรี ย์ ร่ วมกับการใช้ค ลอร็ อกซ์ในอัตราความเข้มข้นสู งที สามารถฆ่าเชื อรา แบคที เรี ย
และสปอร์ ของจุลินทรี ยไ์ ด้เป็ นอย่างดี (วรรณพร, 2558) ทังนีอัตราการปลอดเชือทีเพิมขึนพบว่าแปรผันตามความเข้มข้นและ
ระยะเวลาทีเพิมขึนในการฟอก ขณะทีความมีชีวติ ของชินส่วนและการเจริ ญเติบโตทีเป็ นปกติแปรผกผันกับความเข้มข้นและ
ระยะเวลาในการฟอก กล่าวคือเมือใช้ความเข้มข้นของสารฟอกสู ง และใช้ระยะเวลาในการฟอกนานจะทําให้ชินส่ วนหัว
ย่อยของบัวจงกลนีมีอตั ราการปลอดเชือทีสูง ในขณะเดียวกันอัตราการรอดชีวิตของชินส่ วนจะยิงลดลงและยอดใหม่มีความ
ผิดปกติมากขึน อีกทังยังมีแนวโน้มการใช้ระยะเวลาในการงอกทีนานมากขึนด้วย สอดคล้องกับการศึ กษาของ ภพเก้า และ
คณะ ( ) ทําการฟอกฆ่าเชือเนือเยือส่ วนหัวของว่านสี ทิศ พบว่า ทีความเข้มข้นของคลอรอกซ์ เปอร์เซ็นต์ ชินส่วนหัว
มีการปนเปื อนเชือจุลินทรี ย ์ เปอร์ เซ็นต์ เนืองจากความเข้มข้นไม่เพียงพอต่อการฟอกฆ่าเชือ คลอรอกซ์ทีความเข้มข้น
และ เปอร์ เซ็นต์ มีอตั ราการปลอดเชือ . และ . เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ และความเข้มข้นสูงขึนที เปอร์ เซ็นต์
ชิ นส่ วนมีอาการชําเป็ นสี นาตาลและตาย
ํ
วรรณพร (2558) รายงานว่า การใช้เอทิ ลแอลกอฮอล์ เปอร์ เซ็นต์ (โดยนําหนัก)
จะออกฤทธิได้เร็ วทีสุด สามารถฆ่าเชือได้ดีทีสุด และมีผลต่อเชือทุกชนิด ยกเว้นสปอร์ สามารถออกฤทธิ ได้ในเวลา - นาที
การใช้เอทิลแอลกอฮอล์ในความเข้มข้นทีตําเพียง เปอร์ เซ็นต์ อาจเป็ นผลให้มีเปอร์เซ็นต์การปลอดเชือทีตําลงได้
โดยทัวไปการฟอกฆ่าเชือชินส่ วนบัว และไม้นาเศรษฐกิ
ํ
จนิ ยมใช้เมอร์ คิวริ กคลอไรด์เป็ นส่วนหนึ งในการฟอกฆ่า
เชือ และยังนิยมใช้เอทิลแอลกอฮอล์ในระดับความเข้มข้นทีไม่ตากว่
ํ า – 70 เปอร์เซ็นต์ ดังเช่น นภาวรรณ และคณะ ( )
ศึกษาวิธีการเพาะเลียงเนือเยือบัวประดับพันธุ์ไดเร็ คเตอร์ จีทีมวั ร์ในสภาพปลอดเชือ โดยทําการฟอกฆ่าเชือชินส่ วนยอดด้วย
สารฟอกฆ่าเชือชนิ ดและปริ มาณต่างๆ กัน พบว่า การใช้เอทิลแอลกอฮอล์ เปอร์ เซ็นต์ นาน นาที แล้วฟอกตามด้วยคลอ
ร็ อกซ์ ความเข้มข้น เปอร์ เซ็นต์ นาน นาที เมอคิวริ กคลอไรด์ ความเข้มข้น เปอร์ เซ็นต์ นาน นาที และล้างด้วยนํา
กลัน ครังๆละ นาที มีผลทําให้ชินส่วนปลอดเชือสูงสุด ชินส่วนสามารถเจริ ญเติบโตได้ . เปอร์ เซ็นต์
ตารางที 2 ค่าเฉลียเปอร์ เซ็นต์การปลอดเชื อ เปอร์ เซ็นต์การรอดชี วิต จํานวนวันทีงอก และลักษณะทัวไปของยอดใหม่หลัง
ฟอกฆ่าเชือด้วยวิธีการต่างๆ และเพาะเลียงในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS นาน 30 วัน
วิธีการฟอกฆ่า
เชือ
วิธีที 1
วิธีที 2

เปอร์เซ็นต์การ เปอร์เซ็นต์การ
ปลอดเชือ
รอดชีวติ
100a
60a
80b

60a
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จํานวนวันที
งอก
8
5

ลักษณะทัวไปของยอดใหม่

การเจริ ญเติ บโตค่อนข้างปกติ ใบบิ ดเบียว
เล็กน้อย ยอดอวบสมบูรณ์ ไม่พบการเกิ ด
ราก
การเจริ ญ เติ บ โตเป็ นปกติ มี ใ บ และยอด
อวบ สมบูรณ์ ไม่พบการเกิดราก
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วิธีที 3

80b

60a

6

วิธีที 4

80b

40b

6

วิธีที 5

40d

60a

8

วิธีที 6

40d

40b

9

วิธีที 7

60c

20c

9

F - test
ns
**
**
C.V. (%)
32.52
11.07
25.47
หมายเหตุ
ค่าเฉลียในแนวตังทีมีอกั ษรกํากับแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
** แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ

วิธีที

ก

วิธีที

วิธีที

จ

ข

วิธีที

วิธีที

ฉ
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การเจริ ญเติ บ โตผิ ด ปกติ เ ล็ ก น้อ ย ใบบิ ด
เบี ยว ยอดกุด สันและอวบ ไม่ พบการเกิ ด
ราก
การเจริ ญเติ บ โตผิ ด ปกติ เ ล็ ก น้อ ย ใบบิ ด
เบียวเล็กน้อย ยอดอวบสมบูรณ์ ไม่พบการ
เกิดราก
การเจริ ญเติ บโตผิดปกติ ใบบิ ดเบี ยว ยอด
กุดสันและอวบ ไม่พบการเกิดราก
การเจริ ญเติ บโตผิดปกติ ใบบิ ดเบี ยว ยอด
กุดสันและอวบ ไม่พบการเกิดราก
การเจริ ญเติ บโตผิดปกติ ใบบิ ดเบี ยว ยอด
กุดสันและอวบ ไม่พบการเกิดราก

ค

วิธีที

วิธีที

ง

ช

ภาพที ลักษณะหัวย่อยของบัวจงกลนีทีถูกฟอกฆ่าเชือด้วยวิธีการต่างๆ
การทดลองที ศึกษาผลของสู ตรอาหารทีเหมาะสมต่อการชักนํายอดบัวจงกลนี พบว่า การเพาะเลียงหัวย่อยบัว
จงกลนี หลังฟอกฆ่าเชื อในอาหารเหลวสังเคราะห์ สู ตรต่างๆ เป็ นระยะเวลานาน วัน ทําให้มีจาํ นวนยอด ความสู งยอด
จํานวนใบ และความยาวก้านใบ ทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (ตารางที )
หัวย่อยที เพาะเลี ยงในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ที เติม TDZ ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรั มต่อลิ ตร ร่ วมกับ NAA ความ
เข้มข้น 4 มิลลิกรั มต่อลิตร สามารถเกิดยอดได้สูงสุ ด 4.20 ยอด มีความสู งยอด 2.53 เซนติ เมตร มีจาํ นวนใบต่อยอดสู งสุด
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9.51 ใบ และยัง มี ค วามยาวก้านใบสู งที สุ ด 6.22 เซนติเ มตร อีกทังยัง ใช้ระยะเวลาเฉลี ยในการงอกตําที สุ ด เพียง 4.50 วัน
เท่านัน การเจริ ญเติบโตของยอดเป็ นปกติ ลักษณะยอด ใบและก้านใบอวบสมบูรณ์มาก ก้านใบยาวและแข็งแรง ใบอ่อนและ
ก้านใบสี เขียวเข้มถึงเขียวปนนําตาล แผ่นใบอวบเล็กน้อย มีสีเขียวเข้ม หลังใบมักปรากฏกระสีม่วงหรื อสี นาตาลเข้
ํ
มกระจาย
โดยทัว บริ เวณโคนหน่ออวบมากมีสีขาว ปรากฏตุ่มรากจํานวนเล็กน้อย สามารถเจริ ญเติบโตได้รวดเร็ ว สภาพยอดแข็งแรง
มาก (ภาพที ค)
การเพาะเลียงชินส่ วนหัวย่อยบัวจงกลนี ในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ทีเติม BA ความเข้มข้น มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ร่ วมกับ IAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จาํ นวนยอด . ยอด มีความสูงยอด . เซนติเมตร มีจาํ นวนใบ . ใบ มีความ
ยาวก้านใบ . เซนติเมตร ใช้ระยะเวลาในการงอกนาน วัน ลักษณะการเจริ ญเติบโตปกติ ยอด ใบและก้านใบค่อนข้างสัน
อวบเล็กน้อย แผ่นใบเล็กและม้วนงอ ใบอ่อนมีสีเขียวอ่อนอมชมพู ใบแก่สีเขียวจัด บริ เวณโคนหน่อค่อนข้างอวบมีสีขาว
ไม่ปรากฏตุ่มราก การเจริ ญเติบโตค่อนข้างช้า สภาพโดยรวมค่อนข้างแข็งแรง (ภาพที ข)
ขณะทีการเพาะเลียงชินส่ วนหัวย่อยบัวจงกลนีในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ทีปราศจากสารควบคุมการเจริ ญเติบโตให้
จํานวนยอด . ยอด ความสู งยอด . เซนติเ มตร จํานวนใบ . ใบ ความยาวก้านใบ . เซนติเ มตร มี ค่าเฉลีย
ระยะเวลาทีใช้ในการงอก . วัน ลักษณะการเจริ ญเติบโตเป็ นปกติ ยอด ใบและก้านใบ ค่อนข้างยาว อวบเล็กน้อย แผ่นใบ
ใหญ่ ใบอ่อนม้วนงอ สี นาตาลระเรื
ํ
อชมพู ใบแก่ สีเขี ยวเข้ม บริ เวณโคนหน่ อค่อนข้างอวบมีสีขาว ปรากฏตุ่มรากจํานวน
เล็กน้อย เจริ ญเติบโตเร็ ว (ภาพที ก)
ทังนี TDZ ซึงเป็ นสารควบคุมการเจริ ญเติบโตทีออกฤทธิใกล้เคียงกับ cytokinin สามารถแสดงผลกระตุน้ ให้พืชเกิด
การเปลียนแปลงทางสรี รวิทยา และช่วยให้เกิดการขยายขนาดของเซลล์ได้ดี ชินส่ วนพืชจึงมีลกั ษณะอวบสมบูรณ์ แข็งแรง
และทําให้พืชเกิดยอดจํานวนมากได้ (วราภรณ์, 2552). ซึงสอดคล้องกับ ปิ ยะนุช ( ). ศึกษาผลของ TDZ และ BA ต่อการ
เจริ ญเติบโต และการเกิ ดยอดของแคลลัสกวักมรกต พบว่า TDZ ให้ผลดี อย่างชัดเจนทังต่อการเจริ ญเติบโตและการเกิดยอด
ของแคลลัส โดยสู ตรอาหารทีเติม TDZ ความเข้มข้น . มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ BA มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนําให้
เกิดยอดได้เฉลียสูงสุ ด . ยอดต่อชินแคลลัส ซึ งเมือเปรี ยบเทียบ TDZ กับ BA เพือการกระตุน้ การเกิ ดยอดของบัวจงกลนี
นัน พบว่าบัวจงกลนีสามารถตอบสนองต่อ BA ได้นอ้ ยกว่า TDZ สอดคล้องกับ วราภรณ์ (2552) รายงานว่า TDZ สามารถชัก
นํายอดได้ในจํานวนทีมากกว่า BA ทีความเข้มข้นเท่ากันในพืชหลายชนิด โดยเฉพาะพืชใบเลียงคู่ เช่น Cyclamen pesicumr
จะเกิดยอดจํานวนมากเมือถูกชักนําด้วย TDZ เท่านัน และจะไม่เกิดยอดเมือใช้ cytokinin ตัวอืนๆ
การเติมไซโทไคนิ นความเข้มข้นสู ง และเติมออกซิ นความเข้มข้นตํา จะสามารถชักนําให้ชินส่ วนพืชเกิดยอดได้ดี
ไซโทไคนิ นจะมีผลต่อระดับการเกิดตายอด และช่วยเพิมการแบ่งเซลล์ ซึ งการเพาะเลียงชินส่ วนพืชในอาหารทีมีไซโทไคนิ
นความเข้มข้นทีเพิมขึนมักจะได้จาํ นวนยอดทีเพิมขึนด้วย (Pierik et al.,
) ดังการศึกษาของสุ เมและคณะ (2550) ทําการ
เพาะเลียงเนือเยืออุบลชาติพนั ธุ์ไดเร็ คเตอร์จีทีมวั ร์ และพันธุ์โจอีโทโมคิด ในสภาพปลอดเชือ โดยนําส่วนหัวทีปลอดเชือแล้ว
มาแบ่งออกเป็ น ส่ วน แล้วเลี ยงบนอาหารแข็งสู ตร / MS ที เติม NAA ความเข้มข้น . ไมโครโมลาร์ ร่ วมกับ BA
ความเข้มข้น ไมโครโมลาร์ สามารถชักนําให้เกิดยอดได้มากทีสุด โดยมีจาํ นวนยอดเฉลีย . ยอดต่อชินส่ วน และการ
เพาะเลี ยงเนื อเยืออุบ ลชาติ พ นั ธุ์ โ จอี โทโมคิ ด โดยเพาะเลี ยงชิ นส่ วนยอดบนอาหารแข็ง สู ต ร MS ที เติ ม พบว่า NAA
ความเข้มข้น 6 ไมโครโมลาร์ และ BA ความเข้มข้น 7.5 ไมโครโมลาร์ เป็ นเวลา 16 สัปดาห์ สามารถชักนําให้เกิดยอดมาก
ทีสุด โดยมีจาํ นวนยอดเฉลีย 1.22 ยอดต่อชินส่วน เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ รุ่ งอรุ ณ และคณะ (2560) ซึงศึกษาการชักนํา
ยอดบัวยักษ์ออสเตรเลีย พบว่าหลังการเพาะเลียงเป็ นเวลา วัน สู ตรอาหารทีเหมาะสมต่อการชักนํายอด คือ อาหารเหลว
สู ตร MS ทีเติม BA ความเข้มข้น มิลลิกรัมต่อลิตร ร่ วมกับ IAA ความเข้มข้น มิลลิกรัมต่อลิตร มีแนวโน้มให้จาํ นวนยอด
มากทีสุ ดคือ . ยอดต่อชินส่วน
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ตารางที ค่าเฉลียจํานวนยอด ความสู งยอด จํานวนใบ ความยาวก้านใบ จํานวนวันที งอก และลักษณะทัวไปของยอดหลัง
ฟอกฆ่าเชือด้วยวิธีฟอกที และเพาะเลียงในอาหารเหลวสังเคราะห์ สู ตร นาน วัน
สู ตรอาหาร
MS

BA5 +
IAA2 มก./
ล.
TDZ0.1+N
AA4 มก./ล.

จํานวน ความ
ความยาว จํานวน
จํานวน
ยอด สูงยอด
ก้านใบ
วัน
ลักษณะทัวไปของยอดใหม่
ใบ
(ยอด) (ซม.)
(ซม.) ทีงอก
(ใบ)
(วัน)
b
b
b
b
1.20
0.93 5.50 3.40
5.50ab ลักษณะยอด ใบและก้านใบปกติ ก้านใบค่อนข้างยาว
อวบเล็กน้อย แผ่นใบใหญ่ ใบอ่อนม้วนงอ สีนาตาลระ
ํ
เรื อชมพู ใบแก่ สีเ ขี ยวเข้ม บริ เวณโคนหน่ อค่อนข้าง
อ วบ มี สี ข าว ป รา ก ฏ ตุ่ ม รา กจํ า น ว น เ ล็ ก น้ อ ย
เจริ ญเติบโตเร็ ว
1.40b 0.77b 3.50c 2.25c
ลักษณะยอด ใบและก้านใบปกติ ก้านใบค่อนข้างสัน
8b
อวบเล็กน้อย แผ่นใบเล็กและม้วนงอ ใบอ่อนม้วนงอสี
เขียวอ่อนอมชมพู ใบแก่ สีเ ขี ยวเขี ยวจัด บริ เ วณโคน
หน่ อ ค่ อ นข้า งอวบมี สี ข าว ไม่ ป รากฏตุ่ ม ราก การ
เจริ ญเติบโตค่อนข้างช้า
4.20a 2.53a 9.51a 6.22a
4.50a ลักษณะยอด ใบและก้า นใบปกติ ก้า นยาวและอวบ
แผ่นใบแผ่กว้าง ใบอ่อนและก้านใบสี เขียวเข้มปนเทา
แผ่นใบอวบเล็กน้อย มีสีเขียวเข้มอมนําตาล หลังใบมัก
มีกระสี ม่วงหรื อสี น าตาลเข้
ํ
ม บริ เวณโคนหน่ ออวบ
ม 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 น้ อ ย
เจริ ญเติบโตเร็ วมาก
**
**
**
**
*
34.28 30.18 19.06 30.25
20.17

F - test
C.V.
(%)
หมายเหตุ
ค่าเฉลียในแนวตังทีมีอกั ษรกํากับแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
** แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ * แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
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BA5+IAA2 มก./ล

ข
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ค

TDZ0.1+NAA4 มก./ล

ภาพที ผลของอาหารสู ตรต่างๆทีมีผลต่อการชักนํายอดบัวจงกลนี

สรุ ปผลการวิจัย

. วิ ธี ก ารฟอกฆ่ า เชื อชิ นส่ ว นหั ว ย่อ ยของบัว จงกลนี โ ดยไม่ ใ ช้ส ารเมอร์ คิ ว ริ กคลอไรด์ที เหมาะสมที สุ ด คื อ การใช้
เอทิลแอลกอฮอล์ % นาน นาที ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ % นาน นาที และคลอรอกซ์ % ทีเติม tween 20 จํานวน
หยด นาน นาที แล้วล้า งด้ว ยนํากลันนึ งฆ่ าเชื อ ครั งๆละ นาที เนื องจากวิธี นี ให้ อัต ราการปลอดเชื อเท่ า กับ
80 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์ เซ็นต์การรอดชีวติ 60 เปอร์เซ็นต์ ยอดทีเกิดขึนมีการเจริ ญเติบโตเป็ นปกติ
. สู ตรอาหารทีเหมาะสมต่อการชักนํายอดบัวจงกลนี ระยะหลังการฟอกฆ่าเชือ คือ TDZ ความเข้มข้น . มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่ วมกับ NAA ความเข้มข้น มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ งจะให้ได้จาํ นวนยอดสู งถึง 4.20 ยอด มีความสู งยอด 2.53 เซนติ เมตร มี
จํานวนใบต่อยอดสูงสุด 9.51 ใบ และยังมีความยาวก้านใบสูงทีสุด 6.22 เซนติเมตร อีกทังยังใช้ระยะเวลาเฉลียในการงอกตํา
ทีสุ ดเพียง 4.50 วัน ลักษณะยอด ใบและก้านใบปกติ ก้านใบยาว และอวบ แผ่นใบแผ่กว้าง และมีเจริ ญเติบโตทีรวดเร็ว
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บทคัดย่อ
กระตุน้ การสร้างพฤกษเคมีในต้นอ่อนทานตะวันด้วยวิตามินซีและสารละลายไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือเพือเร่ ง
การเจริ ญในฤดู ห นาวโดยใช้ปริ มาณสารฟี นอลิ กรวม ความสามารถในการต้านออกซิ เดชันโดยวิ ธี DPPH และปริ ม าณ
คลอโรฟิ ลล์ เป็ นตัวบ่งชี พบว่า สารละลายวิตามินซีเข้มข้น 25 มก/ลิตร สามารถกระตุน้ ให้ตน้ อ่อนทานตะวันอายุ 5 วัน สร้าง
สารฟี นอลิกรวมสูงสุ ด . มก/กรัม นําหนักสด ความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH สูงสุ ดพบในต้นอ่อน
ทานตะวันอายุ 9 วัน ในชุดควบคุม มีค่าความสามารถในการยับยังอนุมูลอิสระสูงสุดร้อยละ . 3 ส่วนปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
สู งสุ ด . มก/กรัม นําหนักสด พบในต้นอ่อนอายุ 5 วัน ทีถูกกระตุน้ ด้วยสารละลายวิตามินซีเข้มข้น 50 มก/ลิตร ส่ วนต้นอ่อน
ทานตะวันที ถูกกระตุน้ ด้วยไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ พบว่าไคโตซานเข้มข้น 0.2 มก/ลิตร กระตุน้ ให้ตน้ อ่อนทานตะวัน
อายุ 7 วัน มีการสร้างสารฟี นอลิกรวมสูงสุด . มก/กรัม นําหนักสด ความสามารถในการต้านออกซิเดชันโดยวิธี DPPH และ
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ พบในต้นอ่อนอายุ 9 วัน โดยมีความสามารถในการยับยังร้อยละ . ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ . มก/กรัม
นําหนักสด ตามลําดับ
คําสําคัญ : วิตามินซี ไคโตซาน กากเห็ดหลินจือ พฤกษเคมี ต้นอ่อนทานตะวัน
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Preliminary study on elicitation phytochemical synthesis in sunflower sprout by using vitamin C and Lingzhi
waste chitosan solutions was conducted in order to promote growth rate in winter. Total phenolic contents, DPPH
scavenging and chlorophyll content were used as indicators. The results showed that 25 mg/L vitamin C was given highest
phenolic contents of 12.73 mg/g FW in 5 days old sunflower sprout. The highest percentage DPPH scavenging inhibition
of 16.33 was found in 9 days old sprout in control treatment. Five days old sprout which activated by 50 mg/L was given
the highest chlorophyll of 1.37 mg/gram FW. However, 0.2 mg/L Lingzhi waste chitosan solution found to be the best
eliminator for sunflower sprout phytochemical synthesis. The highest phenolic contents found in 7 days old seedling with
the concentration of 4.25 mg/gram FW. The highest DPPH free radical scavenging inhibition of 21.93 % and the highest
chlorophyll content of 1.15 mg/gram FW were found in 9 days old seedling.
Keyword: vitamin C, chitosan, Lingzhi waste, phytochemical, sunflower sprout
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สารพฤกษเคมี (phytochemical) จัดเป็ นผลผลิตทุติยภูมิจากกระบวนการสร้างพลังงาน (secondary metabolite) ของพืช
เป็ นสารชี วโมเลกุลที มี ฤทธิ ทางชี วภาพ สารในกลุ่มนี อาจเป็ นสารทีทําให้พืชผักมี สี กลิน หรื อรสชาติ ทีมีลกั ษณะเฉพาะตัว
สารพฤกษเคมีเหล่านี หลายชนิ ดมีฤทธิต่อต้านหรื อป้ องกันโรคบางชนิด กลไกการทํางานของสารพฤกษเคมีเมือเข้าสู่ร่างกายอาจ
ช่วยให้เอนไซม์บางกลุ่มทํางานได้ดีขึน รวมทังเอนไซม์บางชนิดทีทําหน้าทีทําลายสารก่อมะเร็ งทีเข้าสู่ร่างกาย มีผลทําให้สารก่อ
มะเร็ งหมดฤทธิ พฤกษเคมีมีคุณสมบัติเป็ นสารต้านออกซิเดชัน ทําลายฤทธิของอนุมูลอิสระ ลดความเสี ยหายทีเกิดขึนกับดีเอ็น
เอ ซึงเป็ นกลไกสําคัญทีทําให้สารพฤกษเคมีมีฤทธิในการลดการเกิดโรคมะเร็ งได้ เพิมภูมิตา้ นทานโรค และควบคุมการออกฤทธิ
ของฮอร์โมน (Pisoschi and Pop, 2015)
สารประกอบฟี นอลิก (phenolic compound) เป็ นผลผลิตทุติยภูมิจากกระบวนการสร้างพลังงานของพืชทีสร้างขึนมา
เพือตอบสนองต่อสิ งเร้าทังชนิดทีมีชีวิตและไม่มีชีวติ ได้รับความสนใจในการศึ กษากันอย่างแพร่ หลาย เนืองจากมีคุณสมบัติใน
การป้ องกันและรักษาโรคได้หลายชนิด (Dixon and Paiva, ) สารประกอบฟี นอลิกเป็ นผลผลิตของวิถี pentose phosphate วิถี
shikimate และวิถี phenylpropanoid โดยทีวิถี pentose phosphate จะให้สารตังต้น erythrose-4-phosphate แก่วิถี shikimate จากนัน
นําตาลฟอสเฟตที ได้รั บ มาจะถู กเปลี ยนต่ อไปเป็ นกรดอะมิ โนชนิ ดที มี วงแหวน คื อ ไทโรซี น (tyrosine) ฟี นิ ลอะลานี น
(phenylalanine) และทริ ปโทเฟน (tryptophan) โดยทีกรดอะมิโนเหล่านี จะถูกใช้เป็ นสารตังต้นของวิถี phenylpropanoid ซึ งเป็ น
วิถีทีเกียวข้องกับการสังเคราะห์ผลผลิตทุติยภูมิ จากกระบวนการสร้างพลังงานของพืชหลายชนิด เช่น ลิกนิน (lignin) ซาลิไซเลท
(salicylate) คู ม าริ น (coumarins) ไฮดรอกซี ซิ นนามิ ก เอไมด์ (hydroxycinnamic amide) สารกลุ่ ม ฟลาโวนอยด์ (flavanoid
phytoalexins) และเม็ดสี (Dixon and Paiva, ) ซึงสารเหล่านีมีบทบาทต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ทําหน้าทีควบคุมวิถีเมตาบอ
ลิ สมของพืช และเกี ยวข้องกับการสร้างลิ กนิ น (Cervato et al., ) มีรายงานวิจยั ระบุถึงสรรพคุณทางการแพทย์ของสารใน
กลุ่มฟี นอลิกไว้วา่ ใช้ป้องกันโรคมะเร็ ง โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ มะเร็ งเต้านม และโรคกระดูกพรุ น
นอกจากนี ยังมีรายงานว่าสารในกลุ่มฟี นอลิกมีคุณสมบัติในทางเภสัชกรรม เช่น เป็ นสารทีออกฤทธิ ต่อต้านเนื องอก สารต้าน
ไวรัส ต้านการอักเสบ ลดความดันโลหิ ตและเป็ นสารต้านออกซิเดชัน (Randhir et al., 2004)
การเพิมความแข็งแรงของเมล็ดได้มี การพัฒนาและถูกนํามาใช้ในการปรั บปรุ งการงอกของเมล็ดเพือให้ต น้ อ่ อน
สามารถเจริ ญเติบโตได้ดีขึนและมีพฒั นาการทีดี การทํา seed priming เป็ นวิธีการหนึ งทางสรี รวิทยาของเมล็ด ที สามารถเพิม
อัตราการงอกของเมล็ดทําให้เมล็ดมีการเจริ ญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน (Andarwulan และ Shetty ) ทังนีเนืองจาก seed priming
เป็ นการกระตุน้ ปฏิกิริยาชีวเคมีเพือเตรี ยมความพร้อมสําหรับการงอกก่อนทีจะมีการงอกของราก (radical) เกิดขึนซึ งมีผลต่อการ
งอกและพัฒนาการของต้นอ่อนมีผลทําให้เมล็ดมีการงอกที สมําเสมอและแข็งแรงมากยิงขึนซึ งส่ งผลดี ต่อพัฒนาการของพืช
(Bradford, 1986; Taylor และ Harman, ) ซึงการทํา priming สามารถทําได้ทงในช่
ั วงก่อนการปลูก ก่อนการเก็บและหลังการ
เก็บผลผลิต (Capanoglu, 2010)
การทํา seed priming สามารถใช้สารเคมีได้หลายชนิ ดซึ งมีชือเรี ยกรวม ๆ ว่า elicitor ซึ งเป็ นสารกลุ่มทีสามารถกระตุน้
ให้เกิดการสร้างสารในกลุ่มผลผลิตทุติยภูมิจากกระบวนการสร้างพลังงาน เช่น อัลคาลอยด์ เทอพีนอลด์ ฟลาโว-นอยด์และ
สารประกอบในกลุ่มฟี นอลิก (Brader et al., ) ซึงสารทีใช้เป็ น elicitor ได้ถูกนํามากระตุน้ ให้เกิดความต้านทานต่อเชือกําเนิ ด
โรค (pathogen) หลังจากการเก็ บเกี ยวในพืชหลายชนิ ดและนํามาประยุกต์ใช้กับการเพิมสารเมตา-บอไลท์บางชนิ ดในการ
เพาะเลียงเนื อเยือพืช (Wang et al., ) สารในกลุ่มนี ได้แก่ benzothiadiazole (BTH) กรดซาลิ-ไซลิก กรดจัสมอนิ ก อซิ เบน
โซลาร์ ไคโตซาน ไคโตซานโอลิโกแซกคาร์ ไรด์ กรดออกซาลิกและแคลเซี ยมคลอไรด์ เป็ นต้น (Liu et al.,
) มี การนํา
ประโยชน์จากการทํา priming มาใช้ประโยชน์ในการกระตุน้ ให้พืชสร้างสารทีมีคุณสมบัติในการต้านออกซิเดชัน ต้านการเจริ ญ
ของเนื อร้าย phytoestrogenic activity (Battino et al., 2009) Iriti et al. ( ) ให้ BTH กับต้นองุ่นในช่วงก่อนการเก็บเกียวพบว่า
ปริ มาณสารในกลุ่มแอนโทไซยานินในผลองุ่นเพิมขึน เท่าเมือเทียบกับองุ่นทีไม่ได้ทาํ priming ก่อนการเก็บผลผลิต ในขณะที
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การให้กรดซาลิไซลิกในต้นส้ม (navel orange) ก่อนเก็บผลผลิตทําให้ปริ มาณของแคโรทีนอยด์ กรดแอสคอร์บิก กลูตา้ ไทโอน
สารประกอบในกลุ่มฟี นอลิกและฟลาโว-นอยด์ในผลและเปลือกเพิมขึนสองถึงสามเท่าในระหว่างการเก็บรักษา (Huang et al.,
) ซึ งการเพิมขึนของสารทังสองกลุ่มนี ยังพบได้ใน โสม (Ali et al., ) แตงกวา (Cao et al., ) และพริ กไทย (Elwan
and El-Hamahmy, ) ที ได้รับกรดซาลิไซลิกก่อนการเก็บเกี ยว นอกจากนี ยังพบว่าการให้ BTH แก่สตรอเบอรี (Hokkanen et
al., ) องุ่น (Fumagalli et al., ) และมะเขือเทศ (Iriti et al., ) มีผลทําให้สารประกอบในกลุ่มฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์
เพิมขึนร้อยละ จนถึง เท่า ซึงจะเห็นได้วา่ การทํา priming ให้กบั พืชเศรษฐกิจก่อนการเก็บเกียวกระตุน้ ให้มีการสะสมสารทีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพไม่วา่ จะเป็ นสารในกลุ่มแอนโทไซยานิน ฟลาวานอยด์และแคโรทีนอยด์ (Capanoglu, 2010)
ไคโตซานได้ถูกนํามาใช้เป็ นสารละลายในการทํา priming เพือให้พืชทนต่อการปลูกในสภาวะแวดล้อมทีไม่เหมาะสม
เช่น การใช้ไคโตซานความเข้มข้นต่าง ๆ ทํา seed priming ของ ajowan (Carum copticum) ในภาวะเครี ยดเค็ม พบว่าไคโตซาน
สามารถกระตุน้ ให้เกิดการสร้างสารทีทําหน้าทีในการป้ องกันตัวเองของพืชทําให้พืชทดลองสามารถทนต่อภาวะเครี ยดเค็มได้
(Mahdavi and Rahimi, 2013) Burguieres et al. (2007) ศึ กษาผลของวิตามินซี และกรดโฟลิ ก ที มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดถัว
ลันเตา พบว่าทังวิตามิ นซี และกรดโฟลิ ก ในความเข้มข้นที เหมาะสมสามารถเหนี ยวนําให้เกิ ดความแข็งแรงของเมล็ด โดย
พิจารณาจากอัตราการงอก นําหนักและความสู งของยอด และความยาวของรากเป็ นดัชนี ชีวัด และพบว่าในวันที 8 และ 10 ใน
ระยะการงอก ต้นอ่อนมีปริ มาณสารฟี นอลิกสูงขึนเมือเทียบกับชุดควบคุม
ปั จจัยสําคัญอย่างหนึงทีมีความสําคัญในการผลิตผลผลิตทางเกษตรเพือใช้เป็ นอาหารคือความปลอดภัยของผลผลิตที
ได้ซึ งในปั จจุ บ ันนี ผลผลิ ตที มาจากการทําเกษตรอิ น ทรี ย์ก ําลังเป็ นที ยอมรั บทังในกลุ่ ม ผู ้ผลิ ต และผูบ้ ริ โภค นอกจากนี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีนํามาใช้ในการผลิตพืชอาหารก็มีความสําคัญเช่นกัน ต้นอ่อนเป็ นแหล่งอาหารทีสําคัญทีให้คุณค่า
ทางโภชนาการทังสารในกลุ่มทีให้พลังงานและสารทีไม่ให้พลังงานทีทําหน้าทีสําคัญในวิถีเมตาบอลิสม ดังนันต้นอ่อนจึงเป็ น
แหล่งอาหารทางเลือกในกลุ่มบุคคลผูใ้ ส่ ใจในสุขภาพ ต้นอ่อนทานตะวันเป็ นหนึ งในกลุ่มของต้นอ่อนทีมีคุณค่าทางโภชนาการ
สู งและเป็ นทีนิยมของผูบ้ ริ โภค แต่ทงนี
ั ในการผลิตต้นอ่อนทานตะวันจะมีปัญหาอยู่บา้ งในแหล่งผลิตทางภาคเหนือโดยเฉพาะ
อย่างยิงในฤดูหนาวซึ งต้นอ่อนจะมีอตั ราการงอกและการเจริ ญทีช้ากว่าปกติ วิธีการแก้ปัญหาของเกษตรกรคือการใช้ความร้อน
จากหลอดไฟช่วยในการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการงอกและการเจริ ญของต้นอ่อน แต่ทงนี
ั จะทําให้ตน้ ทุนในการผลิต
ต้นอ่อนสู งขึน ดังนันงานวิจยั นี จึ งเป็ นงานวิจยั เบืองต้นเพือหาสารทีใช้กระตุน้ การสร้างพฤกษเคมีในการต้นอ่อนทานตะวันใน
สภาพอุณหภูมิทีไม่เหมาะสมสําหรับการงอกและการเจริ ญก่อนทีจะมีการทดสอบสารออกฤทธิ ทางชีวภาพอืน ๆ โดยเลือกใช้
สารละลายวิตามินซีและสารละลายไคโตซานทีสกัดจากกากเห็ดหลินจือมาใช้เป็ น elicitor

วิธีดําเนินการวิจัย

. การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ทานตะวันได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อนทีจะนํามาเพาะต้นอ่อนต้องคัด
เมล็ดทีสมบูรณ์ ปราศจากเชือโรคต่างๆ ซึงต้องนํามาทําความสะอาด โดยแยกเอามาเฉพาะเมล็ดทีสมบูรณ์ และเอาเมล็ดทีไม่
สมบูรณ์ซึงมีนาหนั
ํ กเบากว่าปกติทิงไป การคัดเอาเมล็ดทีสมบูรณ์ทาํ ได้โดยเอาเมล็ดพันธุ์ไปใส่ไว้ในนําเมล็ดทีไม่สมบูรณ์จะ
ลอย ส่วนเมล็ดทีสมบูรณ์นนจมลงไปที
ั
ก้นของภาชนะ
2. ขันตอนการทําการกระตุน้ การงอกของเมล็ดทานตะวัน
การเตรี ยมเมล็ด เพือใช้ในการทดลองนี จะใช้วิธีเ ดี ยวกับ เกษตรกรแต่ต่างกัน ที เกษตรกรใช้น ําในการทํา seed
priming ส่วนในงานวิจยั นี ใช้สารละลายวิตามินซี เข้มข้น 25 50 75 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้นากลั
ํ นเป็ นชุดควบคุม
และสารละลายไคโตซานสกัดจากกากเห็ดหลินจือเข้มข้น 0.2 0.4 0.6 0.8 และ 1.0 มิลลิกรั มต่อลิ ตร ในสารละลายกรดอะ
ซิติกเข้มข้น . โมลาร์ ทีปรับ pH ให้เป็ น ด้วย . โมลาร์ อะซิ เตทบัฟเฟอร์ นาน ชัวโมง โดยใช้ตวั ทําละลายเป็ นชุด
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ควบคุม จากนันนํามาผึงลมให้แห้งประมาณ 12 ชัวโมง โดยทําทังหมด ซํา ๆ ละ เมล็ด จากนันนําไปปลูกในวัสดุปลูก
เก็บต้นทานตะวันอายุ 5 7 9 และ 1 วัน เพือทําการทดลองในขันตอนต่อไป ความแข็งแรงของเมล็ดสามารถตรวจสอบ ได้
โดยการวัดอัตราการงอก ความสูงและนําหนักยอดของต้นอ่อน รวมทังปริ มาณของสารประกอบฟี นอลิกและความสามารถ
ในการต้านออกซิ เดชันของต้นกล้า งานวิจยั นี ดําเนินงานในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ในช่วงทีอุณหภูมิในช่วงกลางวัน
ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส
3. การสกัดหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
ดัดแปลงจากวิธีของ Burguieres et al. ( ) ต้นอ่อนข้าว มิลลิ กรั มเติ มเอทานอลเข้มข้นร้อยละ จํานวน
. มิลลิ ลิตร โดยแช่ เ ยือกแข็งเป็ นเวลา ชัวโมง จากนันนําไปบดโดยใช้เ ครื องปั นด้วยความเร็ ว , รอบ/นาที
เป็ นเวลา วิน าที แล้วนําไปปั นเพือแยกกากด้วยการตกตะกอนโดยการปั นเหวียงที , g เป็ นเวลา นาที เก็บ
สารละลายส่วนใสเพือใช้ในการหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมและสารต้านอนุมูลอิสระ
3.1 การหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวม (Total phenolics assay)
ดัด แปลงจากวิธีข อง Burguieres et al. ( ) สารสกัดตัวอย่าง . มิลลิ ลิตรเติ มเอทานอลเข้มข้นร้อยละ
จํานวน . มิลลิลิตร เติ มนํากลันลงไป . มิลลิลิตร และสารละลาย Folin-Ciocalteu phenol reagent เข้มข้นร้อยละ
(ปริ มาตรต่อปริ มาตร) จํานวน . มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วทิ งไว้ นาที จากนันเติ มสารละลายโซเดี ยมคาร์ บอเนต
เข้มข้นร้อยละ (นําหนักต่อปริ มาตร) ลงไป . มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ทิงไว้ทีอุณหภูมิหอ้ งในทีมืดเป็ นเวลา ชัวโมง
จากนันนําไปวัดค่าการดูดกลื นแสงที
นาโนเมตร คํานวณค่าปริ มาณสารประกอบฟี นอลรวมทังหมดเที ยบกับกราฟ
มาตรฐานกรดแกลลิก (gallic acid) และคํานวณหาปริ มาณสารฟี -นอลิกทังหมดจากสมการ
C = c * V/m
โดย
C = ปริ มาณสารฟี นอลิกทังหมดในสารสกัด (mg/g ของสารสกัด )
c = ความเข้มข้นของกรดแกลลิกทีได้จากกราฟของสารสกัด (mg/ml)
V = ปริ มาตรของสารสกัด (ml)
m = นําหนักของสารสกัด (g)
3.2 การหาสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี , -diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity
ดัดแปลงจากวิธีของ Randhir et al. ( ) นําสารสกัดตัวอย่างมา ไมโครลิตร เติมสารละลาย DPPH เข้มข้น ไมโคร
โมลาร์ ลงไป . มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ทิงไว้ในทีมืด นาที จากนันนําไปวัดค่าดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน นาโน
เมตร ตัวอย่างควบคุมใช้เอทานอล จํานวน ไมโครลิตร แทนตัวอย่างสารสกัด ค่าทีวัด
ได้นาํ ไปคํานวณฤทธิต้านอนุมูลอิสระเป็ นร้อยละของการยับยัง (% inhibition)
% inhibition = [(A517 control - A517 sample)/A517 control] ×100
4. การหาปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ดัด แปลงจากวิธีข อง Horii et al. (2007) นําใบต้น อ่อนทานตะวัน 50 มิลลิ กรั ม มาบ่ ม ในสารละลายเมทา-นอล
เข้มข้นร้อยละ 100 จํานวน 3.00 มิลลิลิตร ในทีมืดนาน 2 ชัวโมง จากนันนํามาบดโดยใช้เครื องปันความเร็ ว 17,000 รอบต่อ
นาทีเป็ นเวลา 30 วินาที และตกตะกอนโดยเครื องเซนติฟิวส์ที 13,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที จากนันนําสารละลาย
ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที 650 นาโนเมตรและที 665 นาโนเมตร โดยใช้เมทานอลเข้มข้นร้อยละ 100 เป็ นตัวเปรี ยบเทียบ
คํานวณหาปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ คลอโรฟิ ลล์บี และปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ทงหมด
ั
ดังสมการคํานวณ
คลอโรฟิ ลล์เอ (µg/ml) = (16.5 × A665) – (8.3 × A650)
คลอโรฟิ ลล์บี (µg/ml) = (33.8 × A650) – (12.5 × A665)
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ทงหมด
ั
(µg/ml) = (25.8 × A650) – (4.0 × A665)
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เปลียนปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ให้อยูใ่ นหน่วย ไมโครกรัมต่อนําหนักใบ โดยคํานวณจาก (µg chlorophyll/ml
methanol) × 3 ml methanol /g (FW tissue)

51

ผลและวิจารณ์ ผล

16
14
12
10
8
6
4
2
0

A

B

6

ปริมาณฟี นอลิกรวม (มก/ก นําหนักสด)

ปริมาณฟี นอลิกรวม (มก/ก นําหนักสด)

การกระตุน้ การสร้างพฤกษเคมีในต้นอ่อนทานตะวันในช่วงฤดูหนาวในงานวิจยั นี ได้ใช้สารละลายวิตามินซี และ
สารละลายไคโตซานทีสกัดจากกากเห็ดหลินจือทีระดับความเข้มข้นต่างๆ มากระตุน้ การดําเนิ นไปข้างหน้าของวิถีเพนโตส
ฟอสเฟตเพือให้ได้ erythrose-4-phosphate ซึงเป็ นสารตังต้นในการนําเข้าสู่วถิ ี shikimate ซึงจะเปลียนนําตาลฟอสเฟตให้เป็ น
กรดอะมิ โ นชนิ ด ที มี ว งแหวนเพือเข้าสู่ ก ระบวนการ phenylpropanoid และกระบวนการสร้ างสารกลุ่ ม ฟี นอลิ ก ต่ อ ไป
(Burguieres et al., 2007) ภาพที 1 แสดงผลของสารละลายวิตามินซีและสารละลายไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือทีมีต่อการ
สร้างสารฟี นอลิกรวมในต้นอ่อนทานตะวัน ซึ งจะเห็ นได้ว่าวิตามินซี เข้มข้น 25 มก/ลิตร สามารถกระตุน้ ให้ตน้ อ่อนอายุ
5 วัน สร้ า งสารฟี นอลิ กรวมได้สู ง สุ ด ในปริ มาณ . มก/กรั ม นําหนักสด ส่ ว นสารละลายไคโตซานจากกากเห็ ด
หลิ น จื อ เข้ม ข้น . มก/ลิ ต ร สามารถเหนี ยวนํา ให้ต ้น อ่ อ นทานตะวัน อายุ วัน มี ก ารสร้ า งสารฟี นอลิ ก รวมสู ง สุ ด
. มก/กรัม นําหนักสด ซึ งจะเห็ นได้ว่าสารละลายวิตามิน ซี มีค วามสามารถในการกระตุน้ ให้ตน้ อ่อนทานตะวัน สร้ าง
สารฟี นอลิกรวมได้ดีกว่าสารละลายไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ ซึ ง Pérez-Balibrea et al. (2011) รายงานไว้วา่ สารละลาย
ไคโตซานจากเปลือกปูไม่มีผลในการกระตุน้ การสร้างฟี นอลิกในต้นอ่อนทานตะวัน แต่ทงนี
ั Cho et al. ( ) รายงานว่าไค
โตซานสามารถกระตุน้ ให้ตน้ อ่อนทานตะวันสร้างพฤกษเคมีได้สูงขึนมาว่าจะเป็ นสารในกลุ่มฟี นอลิก เมลาโทลิน และไอ
โซฟลาโวน การทดสอบความสามารถในการกระตุน้ การสร้างพฤกษเคมีในงานวิจยั นีจะเห็นได้วา่ ทังวิตามินซีและไคโตซาน
จากกากเห็ดหลินจือสามารถกระตุน้ การสร้างสารประกอบในกลุ่มฟี นอลิกได้ดีกว่าชุดควบคุม แต่ทงนี
ั หลังจากนีปริ มาณของ
สารในกลุ่มฟี นอลิกจะลดลงทังนีเนืองจากสารในกลุ่มฟี นอลิกได้ถูกเปลียนไปเป็ นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Vogt, 2010)
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ภาพที 1 ปริ มาณฟี นอลิกรวมในต้นอ่อนทานตะวัน (A) กระตุน้ ด้วยวิตามินซี (B) ไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือแถบ
ค่าความคลาดเคลือนแสดงความคาดเคลือนมาตรฐาน SE (n=3)
พฤกษเคมีแสดงคุ ณสมบัติในการต้านออกซิ เดชันโดยมีฤทธิ ในการกําจัดอนุ มูลอิสระโดยเฉพาะอย่างยิงสารใน
กลุ่มฟี นอลิกและพอลิฟีนอลซึ งคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระส่ งผลต่อความสามารถในการป้ องกันและรักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ งบางชนิด และโรคทีเกิดจากภาวะเครี ยดออกซิ เดชัน (Capanoglu, 2010) การตรวจวดความสามารถ
ในการต้านออกซิ เดชันสามารถทําได้หลายวิธี แต่ในงานวิจยั นี ซึ งเป็ นการศึกษาผลเบืองต้นของการกระตุน้ การสร้างพฤกษ
เคมีในต้นอ่อนทานตะวันในสภาวะปลูกทีไม่เหมาะสมจึงเลือกใช้ร้อยละความสามารถในการยับยัง DPPH เพือดูแนวโน้ม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ของฤทธิ การต้านออกซิ เดชันเท่านัน จากผลการทดลองพบว่าต้นอ่อนทานตะวันอายุ 9 วัน มีความสามารถในการยับยังอนุมูล
อิสระได้สูงสุด นอกจากนีพบว่าต้นอ่อนทีกระตุน้ ด้วยนํามีค่าความสามารถในการยับยังอนุมูลอิสระร้อยละ . ซึงสูงกว่า
ต้นอ่อนที กระตุน้ ด้วยวิตามิ นซี ส่ วนต้นอ่อนที กระตุน้ ด้วยไคโตซาน 0.2 มก/ลิตร ให้ค่าความสามารถในการยับยังอนุ มูล
อิสระร้อยละ . (ดังแสดงในภาพที 2) แต่ทงนี
ั Cho et al. (2008) ได้ใช้ไคโตซานมาเป็ น elicitor ในการกระตุน้ การสร้าง
พฤกษเคมีในต้นอ่อนทานตะวันในสภาวะทีเหมาะสมพบว่าไคโตซานทีมีนาหนั
ํ กโมเลกุล 28 กิโลดาลตัน เข้มข้นร้อยละ 1
ให้ผลร้อยละการยับยังฤทธิ อนุ มูล DPPH ได้สูงถึ ง 48.93 ซึ งยืนยันให้เห็ นว่าไคโตซานสามารถใช้เป็ น elicitor ได้ แต่ไม่
เหมาะทีจะใช้ในสภาวะทนต่ออุณหภูมิตาํ
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ภาพที 2 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH (A) กระตุน้ ด้วยวิตามินซี (B) ไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ
แถบค่าความคาดเคลือน แสดงความคาดเคลือนมาตรฐาน SE (n=3)
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เป็ นตัวบ่งชีความสามารถในการสังเคราะห์แสง ซึงจะเกียวข้องกับการเจริ ญของพืชและใช้เป็ น
ดัชนี บ่ งบอกถึงการทนต่อสภาวะแวดล้อมที ไม่เหมาะสมเนื องจากเมือพืชเจริ ญในสภาพที ไม่เ หมาะสมจะทําให้ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ซึงส่ งให้การเจริ ญของพืชลดลง (Sudhir and Murthy, 2004) งานวิจยั นี เก็บตัวอย่างต้นอ่อนมาวิเคราะห์ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ได้เก็บทังส่ วนใบและลําต้นรวมกันเพือเปรี ยบเทียบกับนําหนักสดของต้นอ่อน จากภาพที 3A จะเห็ นได้วา่ ต้น
อ่อนทีถูกกระตุน้ ด้วยวิตามินซี อายุ 5 วัน จะมีปริ มาณสู งสุดหลังจากนันปริ มาณคลอโรฟิ ลล์จะลดลงเนืองจากส่ วนของลําต้น
มีความสู งเพิมขึนจึงทําให้นาหนั
ํ กรวมของต้นอ่อนเพิมขึนทําให้ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ทีวิเคราะห์ได้มีค่าตําลง แต่เมือพืนทีใบ
เพิมขึนจึงทําให้ค่าคลอโรฟิ ลล์มีปริ มาณสูงขึน ส่วนภาพที 3B เป็ นค่าปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ทีวิเคราะห์จากต้นอ่อนทีถูกกระตุน้
ด้วยสารละลายไคโตซานจากกากเห็ ด หลิ น จื อ ซึ งมี ก ารเจริ ญไม่ ดี เ ท่ า ต้น อ่อ นที ถู กกระตุ ้น ด้วยวิต ามิ น ซี จึ ง มี ป ริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์นอ้ ยกว่า และเมือต้นอ่อนสามารถเจริ ญขึนมาได้ใบจะเริ มมีขนาดใหญ่ขึนในวันที 9 จึงทําให้ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
สู งขึน หากคลอโรฟิ ลล์สามารถเป็ นตัวบ่งชีทีดีของการเจริ ญของต้นอ่อนทานตะวันในสภาพอุณหภูมิตาสารละลายวิ
ํ
ตามินซี
ทีใช้ในการทดลองนีสามารถใช้เป็ น elicitor เพือให้สามารถปลูกในสภาพฤดูหนาวของภาคเหนือในประเทศไทยได้ อายุการ
เก็บเกี ยวทานตะวันสําหรั บบริ โภคนิ ยมเก็บในช่วงอายุ 7 วัน ดังนันสารละลายวิตามิ นซี เข้มข้น 25 มก/ลิตร จึ งน่ าจะเป็ น
ตัวเลือกทีดีทีสุดของเกษตรกร
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ภาพที 3 ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในต้นอ่อนทานตะวัน (A) กระตุน้ ด้วยวิตามินซี (B) ไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือ แถบค่า
ความคลาดเคลือน แสดงความคาดเคลือนมาตรฐาน SE (n=3)

สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึกษาทีได้จากงานวิจยั นีแสดงให้เห็นแนวโน้มในทางทีเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิของเกษตรกรผูป้ ลูกต้นอ่อน
ทานตะวันเพือลดต้นทุนในการผลิ ตต้นอ่อนในช่วงฤดูหนาวของแถบจังหวัดทางภาคเหนื อของประเทศไทย การเลือกใช้
สารละลายวิตามินซี เป็ น elicitor ในการกระตุน้ การสร้างพฤกษเคมีซึงทําให้ตน้ อ่อนทานตะวันมีการเจริ ญไม่แตกต่างจาก
สภาวะปกติมากนักอีกทังยังคงมีอายุการเก็บเกียวได้ในช่วงวันที 7-9 ได้ตน้ อ่อนทานตะวันทีไม่สูงจนทําให้เกิ ดอุปสรรคใน
การบริ โภค สําหรับไคโตซานจากกากเห็ดหลินจือนันไม่เหมาะทีจะใช้ในสภาพปลูกทีใช้ในการทดลองนี เนื องจากให้ตน้
อ่อนทานตะวันทีการเจริ ญช้ากว่าต้นอ่อนทีกระตุน้ ด้วยวิตามินซี แต่ทงนี
ั ไคโตซานจากกากเห็ดหลินจืออาจจะใช้ได้ดีในการ
กระตุน้ พฤกษเคมีในต้นอ่อนชนิดอืน และ/หรื อในสภาพปลูกทีต่างงานวิจยั นี แต่ทงนี
ั งานวิจยั นี ยังคงต้องยืนยันคุณค่าของ
สารต้านออกซิ เดชันทีได้จากสารออกฤทธิ ทางชีวภาพชนิดอืนเพือยืนยันการเป็ น super food ของต้นอ่อนทานตะวันต่อไป
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บทคัดย่อ

ปลวกใต้ดิน Coptotermes curvignathus เป็ นศัตรู สาํ คัญของต้นยาง ทําลายโดยกัดกินส่ วนรากและโคนต้นทีอยูใ่ ต้
ผิวดิ น และกัดกิ นต่อไปภายในลําต้นจนเป็ นโพรง ทําให้ยางยืนต้นตาย การใช้สารสกัดจากพืชเป็ นทางเลือกของการควบคุม
ปลวกทีมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม สามารถช่วยลดการใช้สารเคมีเกษตร จึ งทําการทดสอบพิษทางการกิน
พิษทางการรม และฤทธิ ไล่ของสารสกัด 4 ชนิ ดจากใบทุเรี ยนเทศ ได้แก่สารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิ เตต อะซิ โตน
และเอทานอล ความเข้มข้น 5 % (นําหนัก/ปริ มาตร) ทีมีต่อปลวกใต้ดิน C. curvignathus รวมทังตรวจสอบสารพฤกษเคมีที
เป็ นองค์ประกอบของสารสกัดทัง 4 ชนิด ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดอะซิ โตนมีพิษทางการกินและพิษทางการรมสูงสุด
ซึ งพบอัตราการตายสะสมของปลวก 98.75 และ 92.50% ตามลําดับ ทีเวลา 7 วันหลังการทดสอบ ส่วนสารสกัดทีเหลือมีพษิ
ทางการกินสู งเช่นกัน (88.75-97.50%) และมีพิษทางการรมปานกลางถึงสูง (63.33-81.25%) นอกจากนีสารสกัดทัง 4 ชนิดยัง
มี ฤ ทธิ ไล่ ป ลวกปานกลาง (56.61-73.95%) โดยสารสกัด เอทานอลมี ฤ ทธิ ไล่ ป ลวกสู ง สุ ด ส่ ว นสารพฤกษเคมี ที เป็ น
องค์ประกอบของสารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ ได้แก่ สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ เทอร์ พีนอยด์ และแอลคาลอยด์ ในขณะทีสาร
สกัดอะซิ โตน เอทิลอะซิ เตต และเอทานอล พบสารทีเป็ นองค์ประกอบ ได้แก่ สารในกลุ่มแอนทราควิโนน ฟลาโวนอยด์ ซา
โปนิน และแอลคาลอยด์ จากผลการทดสอบอาจสรุ ปได้วา่ ทุเรี ยนเทศเป็ นพืชทีมีศกั ยภาพในการใช้เป็ นทางเลือกเพือควบคุม
ปลวกใต้ดินสายพันธุ์ C. curvignathus

คําสําคัญ: ฤทธิ ชีวภาพ, ทุเรี ยนเทศ, ปลวก Coptotermes curvignathus, สารพฤกษเคมี
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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

ปั จ จุ บ ัน เกษตรกรชาวสวนยาง จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช เริ มประสบปั ญ หาการเข้า ทํา ลายของปลวกใต้ดิ น
Coptotermes curvignathus (Isoptera: Rhinotermitidae) ซึ งเป็ นปลวกชนิ ดเดียวทีทําลายต้นยางทีมี ชีวิต ปลวกชนิ ดนี กัดกิน
ต้นยางทุกระยะการเจริ ญเติบโต โดยกัดกินรากและโคนต้นทีอยูใ่ ต้ผิวดิน และกัดกิ นต่อไปภายในลําต้นจนเป็ นโพรง ทําให้
ต้นยางยืนต้นตายในทีสุด ปลวกชนิ ดนี เพิมปริ มาณอย่างรวดเร็ วในสภาพอากาศร้อนและชืน จึ งสร้างความเสี ยหายต่อต้น
ยางได้มากและรวดเร็ ว การใช้สารเคมีเป็ นวิธีทีเกษตรกรนิ ยมปฏิบตั ิในการควบคุมปลวกใต้ดิน เนืองจากให้ผลในการควบคุม
ปลวกอย่างรวดเร็ ว อย่างไรก็ตามการใช้สารเคมี อย่างต่อเนื อง ก่ อให้เกิ ดพิษตกค้างของสารเคมีในสิ งแวดล้อม รวมทัง
ก่ อให้เกิ ดอันตรายต่อสุ ขภาพอนามัยของมนุ ษย์และสิ งมี ชีวิตที มีประโยชน์อืนๆ ด้วยความตระหนักถึ งพิษภัยจากการใช้
สารเคมี จึ งมี ความจําเป็ นเร่ งด่วนในการหาทางเลือกเพือการควบคุมปลวกทีมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
การใช้ส ารธรรมชาติ จ ากพืช ในรู ป สารสกัด (crude extract) เป็ นทางเลื อกของการควบคุ ม แมลงศัต รู พื ช ที มี
ประสิ ทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้และสิ งแวดล้อม เนืองจากสารสกัดจากพืชมีคุณสมบัติสลายตัวเร็ ว จึงมีความเป็ นพิษ
ต่อสัตว์เลือดอุน่ ตํา สารสกัดจากพืชออกฤทธิต่อแมลงศัตรู พืชในหลายลักษณะ เช่น มีฤทธิฆ่าแมลง ไล่แมลง ยับยังการวางไข่
หรื อยับยังการกินอาหารของแมลง (Adeyemi, 2010) จากรายงานวิจยั พบว่าสารสกัดจากพืชหลายชนิดมีประสิทธิ ภาพในการ
ควบคุมปลวกใต้ดิน เช่น น้อยหน่ า ตะไคร้หอม ผกากรอง (Acda, 2014 ) เป็ นต้น เนืองจากประเทศไทยมีความหลากหลาย
ของพันธุกรรมพืช การค้นหาพืชชนิดใหม่ๆเพือเป็ นทางเลือกของการควบคุมปลวกใต้ดินทีเหมาะสมกับท้องถินและมีตน้ ทุน
ตํา จึงเป็ นงานวิจยั ทีน่าสนใจ
ทุเรี ยนเทศ (Annona muricata L.) เป็ นพืชในวงศ์ Annonaceae มีถินกําเนิดอยูใ่ นอเมริ กากลาง สําหรับประเทศไทย
มีการปลูกแพร่ กระจายในภาคใต้เพือรับประทานผลสด ทุเรี ยนเทศมีฤทธิ ทางเภสัชวิทยาหลากหลาย เช่น สารสกัดจากส่ วน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ใบ เมล็ด และ ลําต้น มีฤทธิ ในการต่อต้านไวรัส และเซลล์มะเร็ ง ใบของทุเรี ยนเทศมีการนํามาใช้เป็ นยาระงับประสาท ราก
และเปลือก นํามาทําเป็ นชาชงดืมแก้อาการเครี ยด ช่วยลดอาการเจ็บปวดและลดการเกร็ ง ผลสุกช่วยรักษาโรคเลือดออกตาม
ไรฟัน ผลดิบใช้รับประทานเพือรักษาโรคบิด เมล็ดนํามาใช้ในการสมานแผลและห้ามเลือด (Omena et al., 2007) นอกจากนี
สารสกัดจากใบและเมล็ดทุเรี ยนเทศยังมีฤทธิ ควบคุมแมลงศัตรู หลายชนิ ด เช่น ด้วงถัวเขียว (Adeoye and Ewete, 2010) ด้วง
งวงข้าว (Vanichpakorn et al., 2014) เป็ นต้น เนื องจากทุเ รี ยนเทศเป็ นพืชที มีการนํามาใช้ประโยชน์น้อย รวมทังยัง ไม่ มี
รายงานวิจยั เกียวกับฤทธิ ชีวภาพของสารสกัดจากใบทุเรี ยนเทศในการควบคุมปลวกใต้ดิน C. curvignathus ดังนันในการทํา
วิจ ัย ครั งนี จึ ง มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พือศึ กษาฤทธิ ฆ่า แมลงและฤทธิ ไล่แ มลงของสารสกัดจากใบทุ เรี ย นเทศที มี ต่อ ปลวก C.
curvignathus ในสภาพห้องปฏิ บ ัติการ รวมทังศึ กษาชนิ ด ของสารพฤกษเคมีที เป็ นองค์ป ระกอบของสารสกัด เพือเป็ น
ฐานข้อมูลในการนําสารสกัดจากใบทุเรี ยนเทศไปประยุกต์ใช้ควบคุมปลวกใต้ดินในสวนยางต่อไป

วิธีการทดลอง

. การเพาะเลียงปลวกใต้ดนิ C. curvignathus

เก็บรวบรวมปลวกใต้ดิน C. curvignathus โดยใช้กบั ดักถังนําเจาะรู รอบด้านพร้อมทังใส่ ไม้ยางลงในถังเป็ นเหยือ
ล่อปลวก ปิ ดฝาถัง นํากับดักฝังดินในแปลงยางของคณะเกษตรศาสตร์ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรี ธรรมราช เป็ นเวลา เดือน ขุดกับ
ดักทีมีปลวกมาเลียงในกล่องพลาสติกสี ดาํ ขนาด 45 x 65 x 35 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) ในห้องปฏิบตั ิการทีอุณหภูมิ 25
องศาเซลเซี ยส ความชืนสัมพัทธ์ 90% ในสภาพมืด ให้นาเพื
ํ อรักษาสภาพความชืนให้เหมาะต่อการเจริ ญเติบโตของปลวก
2. การเตรียมสารสกัดจากใบทุเรียนเทศ
เก็บรวบรวมใบแก่ของทุเรี ยนเทศ ล้างทําความสะอาด หันเป็ นชินเล็กๆ ผึงลมจนแห้ง แล้วบดให้เป็ นผงละเอียด ทํา
การสกัด สารออกฤทธิ ด้วยวิธีแช่ ยุ่ย (maceration)โดยชังผงใบทุเ รี ยนเทศ 100 กรั ม แช่ ในตัวทําละลายปิ โตรเลียมอีเทอร์
เอทิลอะซิเตต อะซิโตน หรื อเอทานอล ปริ มาตร 500 มิลลิลิตร โดยแช่แยกกันเป็ นเวลา 7 วัน เมือครบกําหนด กรองสารโดย
ผ่าน Buchner funnel นําสารละลายทีกรองได้ มาลดปริ มาตรจนแห้งด้วยเครื องระเหยแห้งสุญญากาศ (rotary evaporator) เก็บ
สารสกัดปิ โตรเลี ยมอี เทอร์ เอทิ ลอะซิ เตต อะซิ โตน และเอทานอล ที ได้ซึงมี นําหนัก 5.25, 9.54, . และ . กรั ม
ตามลําดับ ไว้ในตูเ้ ย็น เพือรอการทดสอบกับปลวก C. curvignathus ต่อไป
3. การทดสอบฤทธิฆ่ าปลวกของสารสกัดจากใบทุเรียนเทศ
. พิษทางการกิน
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบูร ณ์ (Completely Randomized Design, CRD) จํา นวน 5 สิ งทดลองๆละ ซํา
ทดสอบโดยวิธีบงั คับกิ น (force feeding method) ดัดแปลงจากวิธีของ Sharma and Raina (1998) โดยหยดสารละลายของ
สารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต อะซิโตน และเอทานอล ความเข้มข้น 5% (นําหนัก/ปริ มาตร) ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร
ลงบนกระดาษกรองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ทีผ่านการอบทีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 3 ชัวโมงและชัง
นําหนัก เมือกระดาษกรองแห้ง ใส่ กระดาษกรองในจานเพาะเชื อ แล้วย้ายปลวกงานจํานวน ตัว ทีผ่านการอดอาหารเป็ น
เวลา 4 ชัวโมง ลงบนกระดาษกรอง กระดาษกรองทีหยดด้วยตัวทําละลายอะซิ โตนเพียงอย่างเดียวคือชุดควบคุม หยดนํากลัน
ลงในจานเพาะเชือทีมีสารสกัดและชุดควบคุม - หยดทุกวัน เพือให้ความชืนแก่ปลวก นําจานเพาะเชือทีมีปลวกทดสอบ
เก็บในที มืด บันทึ กผลการตายของปลวกทุกวันเป็ นเวลา วัน แล้วคํานวณเปอร์ เซ็นต์การตายของปลวกตามวิธีของ Niber
(1994) เมือเสร็ จสิ นการทดสอบนํากระดาษกรองมาอบและชังนําหนัก แล้วคํานวณการกิ นกระดาษของปลวก (%) ตามวิธี
ของ Simmonds et al. (1990)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การตายของแมลง (%) = (จํานวนแมลงทีตาย/จํานวนแมลงทังหมด) x 100
การกินกระดาษของปลวก (%) = (W1- W2) x 100 / W2
W1 = นําหนักกระดาษก่อนการทดสอบ W2 = นําหนักกระดาษหลังการทดสอบ
. พิษทางการรม
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จํานวน 5 สิ งทดลองๆละ 4 ซํา ใช้การทดสอบดัดแปลงจากวิธีของ Raina et
al. (2007) โดยอบกระดาษกรองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เซนติเมตร และชังนําหนัก นํากระดาษกรองทีอบแล้วใส่ ในจาน
เพาะเชือเพือเป็ นอาหารของปลวก แล้วย้ายปลวกงานจํานวน 20 ตัวลงบนกระดาษกรอง นําจานเพาะเชือทีมีปลวกทดสอบใส่
ในก้นภาชนะพลาสติกปริ มาตร 950 มิลลิลิตร หยดสารละลายของสกัดแต่ละชนิดความเข้มข้น 5% ปริ มาตร มิลลิลิตร ลง
บนกระดาษกรองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร เมือกระดาษกรองแห้ง นํามาติดใต้ฝาภาชนะพลาสติกด้วยเยือกาว แล้ว
ปิ ดฝาให้แน่น ใช้กระดาษกาวย่นพันรอบฝาภาชนะอีกครัง ชุดควบคุมคือกระดาษกรองทีผ่านการหยดด้วยตัวทําละลายอะซิ
โตนเพียงอย่างเดียว นําภาชนะพลาสติกทีมีปลวกทดสอบเก็บในทีมืด หยดนํากลัน - หยดในจานเพาะเชือทีมีปลวกทุกวัน
บันทึ กจํานวนปลวกที ตายหลังการทดสอบทุ กวันเป็ นเวลา 7 วัน คํานวณเปอร์ เซ็นต์การตายของปลวกตามวิธีของ Niber
(1994) เมือเสร็ จสิ นการทดสอบ นํากระดาษกรองมาอบและชังนําหนัก แล้วคํานวณการกิ นกระดาษของปลวก (%) ตาม
สมการดังกล่าวแล้วข้างต้น
. การทดสอบฤทธิไล่ ปลวกของสารสกัดจากใบทุเรียนเทศ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ จํานวน 4 สิ งทดลองๆละ 4 ซํา ใช้การทดสอบแบบมีตวั เลือก (choice trial)
ดัดแปลงจากวิธีของ Obeng-Ofori et al. ( ) โดยตัดกระดาษกรองเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 เซนติเมตรออกเป็ นสองส่ วนเท่ากัน
หยดสารสกัดแต่ละชนิดความเข้มข้น 5% ปริ มาตร 0.5 มิลลิลิตรลงบนกระดาษกรองส่วนแรก และหยดตัวทําละลายอะซิโตน
บนกระดาษกรองส่ วนที สอง (ชุดควบคุม) เมือกระดาษกรองแห้ง ใช้สกอตเทปยึดกระดาษกรองทังสองส่ วนเป็ นวงกลม
เหมือนเดิ ม แล้วใส่ กระดาษกรองในจานเพาะเชื อ ย้ายปลวกงานจํานวน 20 ตัว ลงบนตรงกลางของกระดาษกรอง บันทึก
จํานวนปลวกบนกระดาษกรองทังสองส่วน ทีเวลา 1, 3, 4, 24 และ 72 หลังการทดสอบ แล้วคํานวณอัตราการไล่แมลงตามวิธี
ของ Liu el al. ( ) ดังสมการ
อัตราการไล่แมลง (%) = (C-E) x 100 /T
C = จํานวนแมลงบนกระดาษกรองด้านทีไม่ใช้สาร
E = จํานวนแมลงบนกระดาษกรองด้านทีใช้สาร
T = จํานวนแมลงทังหมด
5. การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบืองต้ น
ทําการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบืองต้นของสารสกัดหยาบจากใบทุเรี ยนเทศจํานวน 5 กลุ่มโดยใช้ปฏิกิริยาการเกิด
สี หรื อตะกอน (รัตนา, 2547; Trease and Evans, 2002) ซึงมีวธิ ี การตรวจสอบดังนี
. การตรวจสอบเทอร์ พ ีนอยด์ ใช้การทดสอบซาลโควสกี (Salkowski test) โดยชังสารสกัดหนัก 0.2 กรัม เติม
คลอโรฟอร์ มปริ มาตร 2 มิ ลลิลิตร จากนันค่อยๆเติ มกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้นปริ มาตร 2 มิลลิลิตร หากเกิ ดสี นาตาลแดงขึ
ํ
น
ระหว่างรอยต่อของสารละลายแสดงว่าพบเทอร์พีนอยด์
. การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ ชังสารสกัดหนัก . กรัม แล้วเติมสารละลายเอทานอล 50% ปริ มาตร 3 มิลลิลิตร
ใส่ ลวดแมกนี เซี ยมชินเล็กๆลงไป 2-3 ชิ น นําไปต้ม และหยดกรดไฮโดรคลอริ กเข้มข้น หากได้สารละลายสี เหลือง ส้ม หรื อ
แดง แสดงว่าพบฟลาโวนอยด์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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. การตรวจสอบซาโปนิน ใช้การทดสอบฟอง โดยชังสารสกัดหนัก 0.2 กรัม เติมนํากลัน 5 มิลลิลิตร นําไปต้มให้
เดือด แล้วกรอง เติมนํากลันปริ มาตร 2-3 มิลลิลิตรลงในสารละลายทีได้จากการกรอง เขย่าอย่างแรง หากมีฟองเกิดขึนแสดง
ว่าพบซาโปนิ น
. การตรวจสอบแอนทราควิโนน ชังสารสกัดหนัก 0.2 กรัม แล้วเติมสารละลายของกรดซัลฟิ วริ กความเข้มข้น
10% ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร นําไปอุ่นบนเครื องอังนํา (water bath) 5 นาที แล้วกรอง ปล่อยให้สารละลายเย็นลงทีอุณหภูมิหอ้ ง
สกัดด้วยคลอโรฟอร์ ม เติมสารละลายแอมโมเนี ยความเข้มข้น 10 % 2-3 หยด สังเกตสี ชมพูแดงทีเกิดขึนแสดงว่าพบแอนท
ราควิโนน
. การตรวจสอบแอลคาลอยด์ ชังสารสกัดหนัก 0.2 กรัม เติมสารละลายกรดซัลฟิ วริ กความเข้มข้น % ปริ มาตร
15 มิลลิลิตร นําไปอุ่น 2-3 นาที แล้วกรอง หยดนํายาดราเจนดอร์ ฟ (Dragendorff’s reagent) ลงในของเหลวที ได้จากการ
กรอง หากมีตะกอนสี สม้ แดงแสดงว่าพบแอลคาลอยด์
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลเปอร์ เซ็นต์การตาย เปอร์ เซ็นต์การไล่ปลวก และเปอร์ เซ็นต์การกินกระดาษของปลวก มาวิเคราะห์ความ
แตกต่างทางสถิ ติ ต ามแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู รณ์ และเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี ยโดยวิธี Duncan's Multiple Range Test
(DMRT) โดยใช้โปรแกรม SPSS (V. 20)
ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล
พิษทางการกิน
ในวันแรกของการทดสอบไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างสิ งทดลอง สารสกัดทัง 4 ชนิดมีพิษทางการกิ นต่อ
ปลวก C. curvignathus ตํา พบการตายของปลวก 6.25–11.25% ผลการทดสอบในวันที 3, 5 และ 7 เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
คือ พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติระหว่างกลุ่มสิ งทดลองทีใช้สารสกัดกับชุดควบคุม แต่ไม่พบความแตกต่าง
ทางสถิ ติระหว่างสารสกัด และพิษทางการกิ นของสารสกัดยังเพิมขึนตามระยะเวลาที ใช้ทดสอบ สารสกัดอะซิ โตนและ
เอทิ ลอะซิ เตต มี พิษ ทางการกินสู งสุ ด พบการตายสะสมของปลวกเท่ากับ 98.75% ในวันที 7 หลังการทดสอบ รองลงมา
ได้แก่ สารสกัดเอทานอล (97.50%) และ ปิ โตรเลียมอีเทอร์ (88.75%) ตามลําดับ นอกจากนี ไม่พบการตายของปลวก C.
curvignathus ในชุดควบคุม (Table 1)
Table 1 Cumulative percentage of mortality of C. curvignathus in force feeding method with filter paper treated with 4
extracts of A. muricata leaf
Extract

1d

Mortality (mean ± SE, %)1

3d

5d

Petroleum ether
8.75±5.43
66.25±6.57a
78.75±9.65a
Ethyl acetate
6.25±2.39
73.75±7.18a
95.00±3.53a
Acetone
10.50±4.56
77.50±11.99a
96.25±1.25a
Ethanol
11.25±4.27
75.00±6.77a
96.25±3.75a
Control
0.00±0.00
0.00±0.00b
0.00±0.00b
1
Mortality within a column followed by the same letter are not significantly different at P < 0.01 by
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

7d

88.75±5.54a
98.75±1.25a
98.75±1.25a
97.50±2.50a
0.00±0.00b
DMRT
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เมือพิจารณาการกิ นกระดาษของปลวกหลังการทดสอบพิษทางการกิ น พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิงทาง
สถิติระหว่างกลุ่มสิงทดลองทีใช้สารสกัดกับชุดควบคุม สิงทดลองทีใช้สารสกัดอะซิโตน มีการกินกระดาษของปลวกตําสุด
1.75% รองลงมาได้แก่ สิ งทดลองที ใช้สารสกัดเอทานอล เอทิ ลอะซิ เตต และปิ โตรเลียมอีเทอร์ ตามลําดับ ในขณะที สิ ง
ทดลองชุดควบคุม มีการกินกระดาษของปลวกสูงสุด 9.25% (Table 2)
Table 2 Paper consumption of C. curvignathus in force feeding method with filter paper treated with 4 extracts of A.
muricata leaf after 7 days
Extract
Consumption (mean ± SE, %)1
4.00±1.291b
Petroleum ether
Ethyl acetate
3.75±1.38b
Acetone
1.75±0.50b
Ethanol
2.00±1.00b
Control
9.25±1.03a
1
Mortality within a column followed by the same letter are not significantly different at P < 0.01 by DMRT

พิษทางการรม
สารสกัดทัง 4 ชนิ ดมีพิษทางการรมต่อปลวก C. curvignathus ตํามาก (2.50-8.75%) ในวันแรกของการทดสอบ
และไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างสิ งทดลอง แต่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติระหว่างกลุ่มสิ งทดลอง
ที ใช้สารสกัดกับชุดควบคุม ในวันที 3, 5 และ 7 หลังการทดสอบ อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างสาร
สกัด และยัง พบว่าพิษทางการรมของสารสกัดทัง 4ชนิ ดเพิมขึนตามระยะเวลาที ใช้ทดสอบ โดยสารสกัด อะซิ โตนมีพิษ
ทางการรมสูงสุด พบการตายสะสมของปลวกเท่ากับ 32.50, 57.50 และ 92.50% ตามลําดับ รองลงมาได้แก่ สารสกัดเอทิลอะ
ซิ เตต ปิ โตรเลียมอีเทอร์ และ เอทานอล ตามลําดับ นอกจากนีไม่พบการตายของปลวกในสิงทดลองชุดควบคุม (Table 3)
Table 3 Cumulative percentage of mortality of C. curvignathus in fumigant toxicity test with 4 extracts of A. muricata leaf
Mortality (mean ± SE, %)1
Extract
1d
3d
5d
7d
Petroleum ether

5.00±3.54

23.75±8.99ab

48.75±20.45a

77.50± 6.52a

Ethyl acetate
8.75±5.15
22.50±9.24ab
51.25±17.12a
81.25±9.66a
Acetone
2.50±2.50
32.50±3.23a
57.50±8.54a
92.50±4.79a
Ethanol
3.75±2.39
18.75±8.26ab
33.75±7.47ab
63.33±10.93a
Control
0.00±0.00
0.00±0.00b
0.00±0.00b
0.00±0.00b
1
Mortality within a column followed by the same letter are not significantly different at P <0.01 by DMRT

ผลการกินกระดาษของปลวกหลังเสร็จสิ นการทดสอบพิษทางการรม พบว่า สิ งทดลองทีใช้สารสกัดอะซิ โตนพบ
การกินกระดาษของปลวกตําสุดเท่ากับ 10.52 % แตกต่างจากสิ งทดลองชุดควบคุมอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ ซึงพบการกิ น
กระดาษของปลวกสู งสุดเท่ากับ 32.95 % นอกจากนีไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างสิ งทดลองทีใช้สารสกัด (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

Acetone

10.52±3.48b

Ethyl acetate

14.95±2.94b

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
ฤทธิไล่ ปลวก
สารสกัดทัง ชนิ ดจากใบทุเรี ยนเทศ มีฤทธิ ไล่ปลวกใต้ดิน C. curvignathus ไม่แตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงเวลาที
ทดสอบ สารสกัดเอทานอล และ ปิ โตรเลียมอีเทอร์ มีฤทธิไล่ปลวกสู งสุดในชัวโมงที ของการทดสอบ โดยมีอตั ราการไล่
ปลวก 85.25 และ 76.57% ตามลําดับ ในขณะทีสารสกัดเอทิลอะซิ เตต และ อะซิโตน มีอตั ราไล่ปลวกสูงสุดในชัวโมงที 24
ของการทดสอบเท่ากับ 85.62 และ 83.16% ตามลําดับ เมือพิจารณาค่าเฉลียอัตราการไล่ปลวกในห้าช่วงเวลาทีทดสอบ พบว่า
สารสกัดทัง 4 ชนิดมีฤทธิไล่ปลวกในระดับปานกลาง 56.61-73.95% โดยสารสกัดเอทานอลมีฤทธิไล่ปลวกสูงสุด รองลงมา
ได้แก่สารสกัดเอทิลอะซิ เตต อะซิโตน และปิ โตรเลียมอีเทอร์ ตามลําดับ (Table 5)
Table 5 Repellent activity of 4 extracts of A. muricata leaf against C. curvignathus in choice bioassay method
Extract

Repellency (mean ± SE, %)

1h

3h

4h

24 h

72 h

Mean
Repellency (%)

76.57±10.26

69.51±5.79

Petroleum ether

53.93±18.35

48.10±13.03

30.37±13.03

74.11±11.11

76.57±10.26

Acetone

62.63±14.92

39.96±5.95

79.69±5.95

83.16±6.05

74.56±10.31

Ethyl acetate
Ethanol

50.13±14.76
67.81±12.40

62.57±3.78

59.83±15.76

72.67±3.78

78.92±15.76

85.62±1.89

77.93±14.93

85.25±4.25

56.61±6.88
68.00±6.01
73.95±5.87

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

การใช้สารสกัดจากพืชเป็ นทางเลือกของการควบคุมแมลงศัตรู พืช ซึ งทวีความสําคัญมากขึนในปั จจุบนั เนื องจาก
เป็ นวิธีทีมีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมแมลงศัตรู พืช รวมทังยังเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม สารสกัดจากพืชประกอบด้วยสาร
ทุติยภูมิหลายชนิ ดออกฤทธิ ควบคุมแมลงศัตรู พืช จึ งช่วยชะลอการพัฒนาความต้านทานของแมลงทีมีต่อสารสกัดจากพืช
(Wang et al., 2007) การนําสารสกัดจากพืชมาใช้เป็ นทางเลือกควบคุมแมลงศัตรู พืช มักใช้พืชทีหาได้ง่ายและมีปริ มาณมาก
ในท้องถิน จึงช่ วยลดต้นทุนในการผลิตพืชให้กบั เกษตรกร ข้อดีอีกประการหนึ งของการใช้สารสกัดจากพืชคือ เกษตรกร
สามารถสกัด สารใช้ได้เองด้วยวิธีง่ายๆ และนําไปประยุกต์ใ ช้ค วบคุม แมลงศัตรู พืชในแปลงปลูกพืชได้ง่ ายในลักษณะ
เดียวกับการใช้สารฆ่าแมลงสังเคราะห์อีกด้วย
การทดสอบพิษทางการกินของสารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต อะซิโตน และเอทานอล จากใบทุเรี ยนเทศ
ความเข้มข้น 5% ที มีต่อปลวกใต้ดิน C. curvignathus พบว่าสารสกัดทัง 4 ชนิ ดมีพิษทางการกิ นต่อปลวกสู งมากในระดับ
88.75 – 98.75% โดยสารสกัดอะซิ โตน และ เอทิลอะซิเตต มีพิษทางการกินสูงสุด รองลงมาได้แก่ สารสกัดเอทานอล และ
ปิ โตรเลียมอีเทอร์ ตามลําดับ สอดคล้องกับ Acda (2014) ได้ทดสอบพิษทางการกินแบบบังคับกินของสารสกัดเอทานอลจาก
เมล็ดทุเรี ยนเทศความเข้มข้น 5, 10 และ 20% ทีมีต่อปลวกใต้ดิน C. gestroi ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดจากเมล็ดทุเรี ยนเทศ
มีพิษทางการกินต่อปลวกสายพันธุ์ดงั กล่าว โดยพบอัตราการตายของปลวกเท่ากับ 50, 87 และ 100% ตามลําดับทีเวลา 14 วัน
หลังการทดสอบ Acda (2014) ยังพบว่า สารสกัดเอทานอลจากเมล็ดทุเรี ยนเทศความเข้มข้น 20% มีฤทธิ ยับยังการสร้างท่อ
ทางเดินของปลวกดังกล่าวอีกด้วย
นอกจากนี สารสกัดจากใบทุเรี ยนเทศยังมีพิษทางการกินต่อแมลงศัตรู ชนิดอืนๆ เช่น Adeoye and Ewete (2010)
พบว่า สารสกัด เอทานอลจากใบทุ เ รี ย นเทศความเข้ม ข้น 1 กรั ม /ลิ ต ร มี พิ ษ ทางการกิ น ต่ อ ตัว เต็ม วัย ของด้ว งถัวเขี ยว
(Callosobruchus maculatus) ซึ งพบอัตราการตายของแมลง 40, 80 และ 98% ทีเวลา 24, 48 และ 72 ชัวโมงหลังการทดสอบ
Vanichpakorn et al. (2014) ทดสอบพิษทางการกินและพิษทางสัมผัสของสารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต และ เอ
ทานอลจากใบทุเรี ยนเทศความเข้มข้น 5% ทีมีต่อตัวเต็มวัยของด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae) ด้วยวิธี grain treatment test
พบว่า สารสกัดเอทานอลมีพิษสู งสุ ด โดยพบอัตราการตายสะสมของแมลง 100% ทีเวลา 4 วันหลังการทดสอบ รองลงมา
ได้แก่ สารสกัดเอทิ ลอะซิ เตต (97.50%) และ ปิ โตรเลียมอีเทอร์ (87.50%) ตามลําดับ Maciel et al. (2015) เปรี ยบเที ยบพิษ
ทางการกินของสารสกัด ชนิดจากเมล็ดทุเรี ยนเทศทีมีต่อไรสองจุด (Tetranychus urticae) ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดเอ
ทานอลมีพิษสูงสุ ด รองลงมาได้แก่ สารสกัดเฮกเซน และ นํา โดยมีค่าความเป็ นพิษเท่ากับ 1.77, 3.29 และ 151.74 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ตามลําดับ
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เมือพิจารณาพิษทางการรมของสารสกัดทัง 4 ชนิ ดที มีต่อปลวกใต้ดิน C. curvignathus ยังคงพบว่าสารสกัดอะซิ
โตนมี พิษต่ อปลวกสู ง โดยพบอัตราการตายสะสมของปลวก 92.50% รองลงมาได้แก่ สารสกัด เอทิลอะซิ เ ตต (81.25%)
ในขณะทีสารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ และ เอทานอล มีพษิ ทางการรมปานกลาง 63.33–77.50% โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พัชราภรณ์ และคณะ (2557) รายงานพิษทางการรมของสารสกัดทัง 4 ชนิดจากใบทุเรี ยนเทศทีมีต่อตัวเต็มวัยของด้วงถัวเขียว
โดยพบว่าสารสกัดเอทานอลมีพิษสูงสุด รองลงมาได้แก่สารสกัดอะซิโตน เอทิลอะซิเตต และปิ โตรเลียมอีเทอร์ ซึงมีค่าความ
เป็ นพิษเท่ากับ 0.70, 1.00, 1.11 และ 1.12% ตามลําดับ
สําหรับฤทธิ การไล่ของสารสกัดทัง 4 ชนิ ดจากใบทุเรี ยนเทศ ผลปรากฏว่า สารสกัดทุกชนิ ดมี ฤทธิ ไล่ปลวก C.
curvignathus ปานกลาง 56.61-73.95% โดยสารสกัด เอทานอลมี ป ระสิ ท ธิ ภาพดี ที สุ ด ผลการทดสอบที ได้ส อดคล้องกับ
Vanichpakorn et al. (2014) รายงานไว้ว่า สารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ เอทิลอะซิเตต และ เอทานอล มีฤทธิ ไล่ตวั เต็มวัยของ
ด้วงงวงข้าวในอัตราเฉลีย 87.95, 83.99 และ 82.28% ตามลําดับ รวมทังยังสอดคล้องกับ Maciel et al. (2015) สรุ ปได้วา่ สาร
สกัดเอทานอลจากเมล็ดทุเรี ยนเทศความเข้มข้น 3.10, 5.1 และ 12.07 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิไล่ไรสองจุด
จากผลการทดสอบชีให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตัวทําละลายทีใช้ในการสกัดสารออกฤทธิจากพืช มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ของสารสกัด ในการควบคุ ม แมลงศัต รู พืช ตัวทํา ละลายที ใช้ใ นการสกัด สารจากพืชเรี ยงตามลํา ดับ ความมี ข ัวดังนี คื อ
ปิ โตรเลียมอีเทอร์ เป็ นสารที มีขวตํ
ั า ในขณะที เอทิลอะซิ เตต และ อะซิ โตนเป็ นตัวทําละลายทีมีขวปานกลาง
ั
ส่ วนเอทานอล
เป็ นตัวทําละลายที มีขวสู
ั ง (Reichardt, 1994) สารสกัดที ได้จากการสกัดด้วยตัวทําละลายทัง 4 ชนิ ด มีพิษทางการกิ น พิษ
ทางการรม และมีฤทธิ ไล่ปลวก C. curvignathus ใกล้เคียงกัน แสดงว่าสารออกฤทธิควบคุมแมลงทีสกัดได้จากใบทุเรี ยนเทศ
ประกอบด้วยสารออกฤทธิหลายชนิดทังชนิดทีมีขวตํ
ั า มีขวปานกลาง
ั
และมีขวสู
ั ง
สําหรับผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีทีเป็ นองค์ประกอบของสารสกัดทัง 4 ชนิดจากใบทุเรี ยนเทศ ซึงพบสารใน
กลุ่มเทอร์ พนี อยด์ ฟลาโวนอยด์ และ แอลคาลอยด์ เป็ นองค์ประกอบของสารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ ส่วนสารสกัดทีเหลืออีก
3 ชนิ ดพบสารทีเป็ นองค์ประกอบเหมื อนกันได้แก่ สารประกอบแอนทราควิโนน ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน และ แอลคา
ลอยด์ แตกต่างจากผลการทดสอบของ Samrot et al. (2016) ได้ตรวจสอบชนิ ดสารพฤกษเคมีทีเป็ นองค์ประกอบของสาร
สกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ อะซิโตน และ เอทานอลจากใบทุเรี ยนเทศ ซึ งพบสารในกลุ่มควิโนน และ ลิวโคแอนโทไซยานิน
เป็ นองค์ประกอบของสารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ ส่ วนสารสกัดอะซิ โตนพบสารในกลุ่มแอนโทไซยานิ น และคาร์ ไดแอค
ไกลโคไซด์ เป็ นองค์ประกอบ ในขณะทีพบสารในกลุ่มแอลคาลอยด์ และ แอนโทไซยานินเป็ นองค์ประกอบของสารสกัดเอ
ทานอล นอกจากนียังแตกต่างจากผลการตรวจสอบของ Rarassari and Maftuch (2016) ซึงพบสารในกลุ่มซาโปนิ น และ ฟลา
โวนอยด์ เป็ นองค์ประกอบของสารสกัดเอทิลอะซิ-เตตจากใบทุเรี ยนเทศ ผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีของงานวิจยั ในครัง
นี แตกต่างจากงานวิจยั ทีกล่าวแล้วข้างต้น อาจเนืองมาจากสภาพแวดล้อมในการปลูกพืชแตกต่างกัน เช่น สภาพเนือดิน ความ
เป็ นกรด-ด่ างของดิ น ฤดู กาล รวมไปถึ งช่ วงเวลาการเก็บ เกี ยวใบพืช และวิธีการสกัดสารออกฤทธิ จากพืช ซึ งส่ ง ผลต่ อ
องค์ประกอบของสารพฤกษเคมีทีพบในพืชด้วย (Bhuiyan et al., 2010)
สาเหตุทีสารสกัดอะซิ โตน เอทิลอะซิเตต เอทานอล และปิ โตรเลียมอีเทอร์จากใบทุเรี ยนเทศ มีฤทธิฆ่าและไล่ปลวก
C. curvignathus อาจเนืองมาจากสารพฤกษเคมีทีเป็ นองค์ประกอบในสารสกัดดังกล่าว โดย Boué and Raina (2003) รายงาน
ว่าสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ ได้แก่ biochanin A มีฤทธิ ยับยังการกินอาหาร และลดความสามารถในการขยายพันธุ์ของปลวก
ใต้ดิน C. formosanus Mao and Henderson (2007) พบว่า matrine และ oxymatrine ซึงเป็ นสารในกลุ่มแอลคาลอยด์ทีสกัดได้
จากพืชตระกลูถวั (Sophona flavescens) มีฤทธิ ยับยังการกิ นอาหารของปลวกใต้ดิน C. formosanus โดยมีค่าความเป็ นพิษที
เวลา 1 สัปดาห์ของการทดสอบเท่ากับ 10.1 และ 4.8 ไมโครกรัม/แมลง ตามลําดับ Kamal et al. (2017) รายงานว่าซาโปนิ นที
สกัดได้จากต้น Atriplex laciniata มีฤทธิฆ่าปลวก Heterotermes indicola ตาย 100% ทีเวลา 3 วันหลังการทดสอบ
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สารสกัดทัง ชนิดจากใบทุเรี ยนเทศ มีฤทธิชีวภาพต่อปลวกใต้ดิน C. curvignathus โดยมีพิษทางกินสู งมาก และ
มีพิษทางการรมสู งมากถึงปานกลาง รวมทังมีฤทธิ ไล่ปลวกปานกลาง ซึ งสารสกัดอะซิ โตนมีพิษทางการกินและพิษทางการ
รมสูงสุ ด รองลงมาได้แก่ สารสกัดเอทิลอะซิเตต ปิ โตรเลียมอีเทอร์ และ เอทานอล ตามลําดับ ส่วนสารสกัดเอทานอลมีฤทธิ
ไล่ปลวกสู งสุ ด ดังนันสารสกัดจากใบทุเรี ยนเทศมีศกั ยภาพในการใช้เป็ นทางเลือกควบคุมปลวกใต้ดิน C. curvignathus เพือ
ลดปริ มาณการใช้สารเคมีเกษตร อย่างไรก็ตามควรศึกษาฤทธิชีวภาพด้านอืนๆ เช่น ฤทธิยับยังการสร้างท่อทางเดินของปลวก
การแยกและตรวจสอบเอกลักษณ์ชนิ ดของสารออกฤทธิ ฆ่าและไล่ปลวก การปรุ งแต่งสารสกัดให้คงประสิ ทธิ ภาพได้นาน
รวมถึงการประยุกต์ใช้สารสกัดควบคุมปลวกสายพันธุ์ดงั กล่าวในสวนยางด้วย
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บทคัดย่อ
การพัฒนาเครื องดืมสละผงพร้อมชงด้วยวิธีการทําแห้งแบบพ่นฝอย มีวตั ถุประสงค์เพือส่ งเสริ มการประโยชน์สละ
(Salacca zalacca) ซึ งเป็ นผลไม้เมืองร้อนของประเทศไทยให้เป็ นทีแพร่ หลาย โดยพัฒนาจากเครื องดืมนําสละสายพันธุ์เนิ น
วงทีระดับความเข้มข้นร้อยละ ผ่านการพลาสเจอร์ ไรส์ทีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส โดยทําการเปรี ยบเทียบการยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภค และวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี จุลินทรี ย ์ กับเครื องดื มนําสละสายพันธุ์สุมาลีทีระดับความเข้มข้น
เดียวกัน ผลการศึกษาพบว่าเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ ไรส์สายพันธุ์เนินวง มีปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
ความเป็ น
กรด-ด่าง และและร้อยละกรดซิตริ ก คือ14 องศาบริ กซ์ . ±0.06 และ . ±0.00 ตามลําดับ ให้ค่าการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
โดยรวมทีระดับชอบค่อนข้างมากคือ . + . ซึ งสู งกว่าเครื องดืมนําสละสายพันธุ์สุมาลีพลาสเจอร์ไรส์ พัฒนาเครื องดืม
สละผงพร้อมชงโดยสภาวะที เหมาะสมคือ ผสมมอลโตเดกซ์ตริ นร้อยละ โดยนําหนัก ที อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซี ยส
พบว่าปริ มาณวิตามินซีของเครื องดืมสละผงพร้อมชงลดลง - เท่า ผลการยอมรับทางประสาทสัมผัส และการทดสอบเชิง
พรรณนาด้วยวิธี QDA เปรี ยบเทียบกับเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ไรส์ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันด้านสี กลิน รสชาติ ความ
ใส และความชอบรวม ทังนี คุณลักษณะด้านกลินรสสละ รสเปรี ยว และรสหวานของเครื องดื มสละผงพร้ อมชงลดลง เมือ
ทํานายอายุการเก็บรักษาเครื องดืมสละผงพร้อมชงบรรจุถุงอลูมิเนียมฟอยล์ในสภาวะเร่ งทีอุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียส
ด้วยวิธี Q พบว่าสามารถเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 30 และ องศาเซลเซียส นาน วัน และ วันตามลําดับ
คําหลัก: สละ, สละผงพร้อมชง, การทําแห้งแบบพ่นฝอย
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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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สละ (ชือวิทยาศาสตร์: Salacca zalacca) เป็ นพืชในวงศ์ปาล์มและอยูใ่ นสกุลเดียวกับระกํา ลักษณะต้นเป็ นทรงพุม่ คล้ายระกํา
มีหนามแหลมแข็ง ออกตามก้านใบ ดอกแยกเพศ สี นาตาล
ํ
แต่เกสรตัวผูข้ องสละมักไม่แข็งแรง ผสมติดน้อย เกษตรกรจึง
นิยมเอาเกสรตัวผูข้ องระกํามาผสม สละออกผลเป็ นทะลายเรี ยกว่าคาน ในแต่ละคานมีทะลายย่อยเรี ยกว่ากระปุก ลักษณะผล
ของสละเป็ นทรงยาวรี ผลอ่อนสี นาตาล
ํ
เปลือกเป็ นเกล็ดซ้อนกัน ผลแก่กลายเป็ นสี แดงอมนําตาล บนผลมีขนแข็ง สัน คล้าย
หนาม ลักษณะของผลสละทีต่างจากผลระกํา คือ มีเมล็ดเล็กกว่า สี เมล็ดเป็ นสีนาตาลเข้
ํ
มกว่า เนือสละเป็ นสี เหลืองอ่อน ส่วน
เนือระกําเป็ นสี เหลืองอมส้ม สละมีกลินหอมทีเป็ นเอกลักษณ์ (นิดดา และทวีทอง,
) แหล่งปลูกทีเหมาะสมโดยทัวไป
สามารถปลูกได้ดีเกื อบทุกสภาพพืนที แต่พืนทีทีเหมาะสมมีความลาดเอียงไม่ควรเกิน 15% ไม่มีนาท่
ํ วมขัง ลักษณะดิ นควร
เป็ นดินร่ วนปนทรายหรื อดินร่ วนปนเหนี ยว ทีมีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายนําดี ชันดิ นลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร ระดับนําใต้
ดิ นลึ กมากกว่า 50 เซนติ เมตร มี ค่าความเป็ นกรด-ด่ างอยู่ระหว่าง 5.0-6.5 อุณหภูมิเฉลียประมาณ 20-40 องศาเซลเซี ยส มี
ปริ มาณนําฝนไม่นอ้ ยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี พันธุ์ทีนิยมปลูก 1) พันธุ์เนิ นวง เป็ นพันธุ์สละทีนิยมปลูกมากทีสุ ด เนื อมีสี
เหลืองนวลคล้ายนําผึง หนานุ่ม รสชาติหวานหรื อหวานอมเปรี ยว กลินหอม เมล็ดเล็ก 2) พันธุ์สุมาลี เป็ นพันธุ์ ผลมีรูปร่ าง
ป้ อมสัน สี เนื อคล้ายสละสายพันธุ์เนินวง 3) พันธุ์หม้อ ผลคล้ายระกํา เปลือกผลสี แดงเข้ม เนื อสี นาตาลมี
ํ
ลาย เนื อหนาแต่ไม่
แน่น รสชาติหวาน มีกลินเฉพาะ เมล็ดเล็ก ทนต่อสภาพแสงแดดจัดได้ดีกว่าพันธุ์เนินวง (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2553)
สละเป็ นผลไม้ทีมีสารต้านอนุ มูลอิ สระ ช่ วยเสริ มสร้างภูมิคุม้ กัน ช่วยแก้อาการกระหายนําและเพิมความชุ่ มชื นให้กบั
ร่ างกาย ช่วยป้ องกันอาการหวัด บรรเทาอาการไอ ช่วยบํารุ งและรักษาสายตา ป้ องกันอาการตาบอดตอนกลางคืน ช่วยบํารุ ง
และลดความเสี ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สละมีโพแทสเซี ยมและเพคตินช่วยบํารุ งสมองเสริ มสร้างความจํา
แคลเซี ยมและฟอสฟอรัส ช่วยบํารุ งกระดูกและฟันให้แข็งแรง ในต่างประเทศมีการนําใบของต้นสละมาทําเป็ นชาผสมกับ
นําผึง เพือใช้รักษาและบรรเทาอาการของโรคริ ดสี ดวง (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 8) โดยคุณค่าทางโภชนาการของสละต่อ
กรัม (นิดดาและทวีทอง, )
พลังงาน
ไขมัน
โปรตีน

368.00 กิโลแคลอรี
0.40 กรัม
0.80 กรัม

วิตามินซี
8.40 มิลลิกรัม
ธาตุแคลเซียม
38.00 มิลลิกรัม
ธาตุเหล็ก
3.90 มิลลิกรัม
ธาตุฟอสฟอรัส
18.00 มิลลิกรัม
เครื องดื มนําผลไม้เ ป็ นผลิ ตภัณฑ์ทีมีผบู ้ ริ โภคนิ ยมกันอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั และมีมูลค่าทางการตลาดสู ง
เนืองจากผูบ้ ริ โภครู ้ถึงประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างมาก โดยเฉพาะนําผลไม้แท้ % มีอตั ราการขยายตัว
เฉลียแล้วสูงประมาณร้อยละ . ต่อปี (สถาบันอาหาร,
) คุณค่าทางโภชนาการทีมีในนําผลไม้ส่วนใหญ่ ได้แก่ วิตามิน
เอ วิตามิ นบี วิตามิ นซี และเกลือแร่ ส่ วนในด้านพลังงานจะให้พลังงานจากนําตาลที มีอยู่ร้อยละ - ซึ งจะให้พลังงาน
ทังหมดประมาณ - แคลอรี ต่อนําผลไม้ มิลลิลิตร ผลไม้ทีนิยมนํามาทํานําผลไม้ ได้แก่ ส้ม สับปะรด องุ่น แอปเปิ ล
มะนาว เป็ นต้น สามารถแยกเป็ นประเภทหลักๆได้ ประเภทดังนี 1) เครื องดื มนําผลไม้แท้พร้ อมดื มและชนิ ด เข้มข้น
เครื องดื มนําผลไม้แท้พร้ อมดืมเป็ นเครื องดืมที ไม่มีการเจื อจางนํา และไม่มีการปรุ งรสของวัตถุดิบ และกรรมวิธีการผลิต
เครื องดืมชนิ ดนี ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน แม้วา่ จะเก็บไว้ในทีอุณหภูมิตาํ ผลไม้ทีนิ ยมทําผลิตภัณฑ์ชนิ ดนี ได้แก่ สับปะรด
มะเขื อเทศ เป็ นต้น ส่ วนเครื องดื มนําผลไม้ชนิ ดเข้มข้น เป็ นเครื องดื มที มีความเข้มข้น สู งต้องนํามาผสมนําก่ อนบริ โภค
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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) เครื องดืมนําผลไม้ผสมหรื อเครื องดืมนําผลไม้ดดั แปลง เป็ นเครื องดืมนําผลไม้ทีมีการปรุ งรส มีการแต่งสี กลิน อาจมีการ
เติมเอนไซม์ลงไป ตัวอย่างนําผลไม้ชนิดนี ได้แก่ เนกต้า (nectar) เป็ นเครื องดืมผลไม้ทีมีเนือของผลไม้เป็ นส่ วนประกอบร้อย
ละ 40 สควอช (squash) มีนาผลไม้
ํ
แบบขุ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และมีปริ มาณของแข็งที ละลายได้มากกว่าร้อยละ 40 มี
ปริ มาณกรดร้อยละ 1.2-1.5 คอร์ เดียล (Cordial) มีลกั ษณะคล้ายสควอชแต่ใส มีปริ มาณกรดร้อยละ 2.0 - 2.5 และมีรสเปรี ยว
นําผลไม้ดดั แปลงเข้มข้น (fruit syrup) มีส่วนผสมของนําผลไม้มากกว่าร้อยละ มีปริ มาณของแข็งทีละลายได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ จะมีความใสหรื อขุ่นขึนอยูก่ บั คนนิ ยม ซึ งก่อนดืมต้องเจือจางด้วยนําในอัตราส่ วน :3 ซึ งจะมีปริ มาณของแข็งที
ละลายได้ประมาณร้อยละ - และปริ มาณของกรดร้อยละ . - . และ ) นําผลไม้เที ยมชนิ ดพร้อมดืมและชนิ ดเข้มข้น
เป็ นเครื องดืมทีทําการเลียนแบบนําผลไม้แท้โดยนํานําผสมกับนําตาล กรดอินทรี ย ์ และสี ทีบริ โภคได้ และมีการเติมสารให้
กลินทีเป็ นกลินสังเคราะห์ หรื อกลินทีได้จากการสกัดจากผลไม้โดยตรง นําผลไม้เทียมนีได้แก่ นําเขียว นําแดง นําส้ม ซึงนํา
ชนิดนีอาจมีการเติมก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ลงไป ไม่จาํ เป็ นต้องเติมกรดอินทรี ยห์ รื อสารกันเสี ยเพราะความหวานทีเข้มข้น
เป็ นการรักษามิให้เกิดการเสื อมเสี ยได้ (ไพโรจน์, )
การผลิตเครื องดืมนําผลไม้ แบ่งเป็ น ขันตอนตามลําดับ ดังนี ) การเตรี ยมวัตถุดิบ มีขนตอนย่
ั
อยตามลําดับดังนี
การคัดเลือกชนิ ดของวัตถุดิบ สายพันธุ์ ความสุก ผลไม้ทีสุกพอดี มีกลิน สี และรสชาติดีเหมาะแก่การนํามาแปรรู ป การคัด
ตําหนิ /ตัดแต่ง การทําให้มีขนาดเล็กลง เพือให้เข้ากับส่ วนผสมอืน ๆ ได้ดี ) การตีป่นและสกัด เป็ นขันตอนการทําให้ผลไม้มี
ขนาดชินเล็กลงเพือง่ายต่อการสกัดหรื อคันนําออกมา ในระดับอุตสาหกรรม จะใช้เครื องบด-แยกกาก (crusher หรื อ pulper
and refiner) ซึ งจะสามารถบดและแยกกากออกได้พร้อมๆกัน อาจมีการเติมเอนไซม์ยอ่ ยเพคติน ซึ งปกติจะแขวนลอยทําให้
นําผลไม้ข่นุ การเติมเอนไซม์จะทําให้นาผลไม้
ํ
ใส 3) การกรอง ) การปรุ งแต่ง นําผลไม้บางชนิ ดอาจมีรสชาติไม่กลมกล่อม
หลังการกรองจึงต้องนํามาปรุ งแต่งให้มีรสชาติดีขึน โดยอาจเติมนําตาล กรดอินทรี ย ์ หรื อเกลือ ขึนกับชนิ ดของนําผลไม้ 5)
การบรรจุ ภาชนะทีบรรจุตอ้ งสะอาด และไม่ทาํ ปฏิกิริยากับนําผลไม้ ป้ องกันอากาศเข้าออกได้ ขนส่ งและใช้งานสะดวก 6)
การกําจัดจุลินทรี ยป์ นเปื อน ด้วยวิธีพาสเจอร์ ไรซ์ (pasteurization) ด้วยอุณหภูมิ - องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา - นาที
หรื อสเตอริ ไรซ์ (sterillization) โดยใช้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยสหรื อสู งกว่า เพือทําลายจุลินทรี ยท์ ุกชนิ ดรวมทังสปอร์ ทาํ
ให้สามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้นาน และ ) การเก็บรักษาเพือตรวจสอบคุณภาพ (ศรี ศกั ดิ, มปป)
เครื องดืมนําผลไม้ชนิ ดผง ในกระบวนการผลิตนําผลไม้ผงแบบพ่นฝอยเป็ นกระบวนการทําแห้งโดยอาศัยอากาศ
ร้อนแบบหนึ ง ซึ งตัวอย่างอาหารในรู ปของเหลวจะถูกทําให้กระจายเป็ นหยดขนาดเล็กและสัมผัสกับอากาศร้อนภายใน
เครื องทําแห้ง มีมอลโตเด็กซ์ตริ น ประมาณร้อยละ - เป็ นสารตัวพาโดยการทําแห้ง ซึ งใช้อุณหภูมิสูงในระยะเวลาสัน
หลังการทําแห้ง กลินรส และคุณค่าทางอาหารของผลไม้เช่น วิตามินซีจะถูกเก็บรักษาไว้ในเมทริ กซ์อสัญฐาน (amorphous
matrix) ของมอลโตเด็กซ์ตริ น (พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา, 2557) พรรณจิรา และคณะ ( ) ศึ กษากระบวนการผลิตนําผักผลไม้
รวมผงทีมีอตั ราส่ วนโดยปริ มาตรระหว่างนําส้ม นําแครอท และนํามะนาว เท่ากับ : 34: 17 และทีระดับปริ มาณของแข็งที
ละลายได้เท่ากับ องศาบริ กซ์ ด้วยมอลโตเด็กซ์ตริ น โดยการอบแห้งด้วยเครื องอบแห้งแบบพ่นกระจาย และไมโครเวฟ
สุญญากาศ พบว่าเมือผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับนําผักผลไม้รวมผงทีมีการเสริ มวิตามิน และแร่ ธาตุ หรื อผสมด้วยส่วนประกอบ
ของสมุนไพรลงไปในนําผลไม้เพือเพิมคุณค่าทางโภชนาการ
อายุการเก็บรั กษาเครื องดื มนําผลไม้ Labuza ( ) กล่าวว่า อายุการเก็บรั กษา หมายถึง ช่วงระยะเวลาของการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ไว้ตงแต่
ั เริ มผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์กระทังผลิตภัณฑ์อยูใ่ นสภาพทีผูบ้ ริ โภคไม่สามารถยอมรับ การเก็บรักษาสําหรับ
ผลิ ตภัณฑ์ทีผ่านการแปรรู ป การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ โดยการตรวจติดตาม ) การเปลียนแปลงทาง
กายภาพ ) การเปลียนแปลงทางเคมี ) การเปลียนแปลงเนืองจากจุลินทรี ย ์ และสามารถศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์โดย
การทดสอบในสภาวะเร่ ง) ในห้องปฏิบตั ิการ (accelerated shelf life test: ASLT) วิธีนีต้องการหาว่าสิ งแวดล้อมมีผลต่ออายุ
การกักเก็ บ อย่างไรโดยกําหนดอุณหภูมิ ทีใช้ในสภาวะเร่ งของอาหารชนิ ด ต่างๆ อาทิ อาหารชนิ ด แห้ง อุณหภูมิ ทีใช้ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การศึ กษาคือ - องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิทีใช้ในการหาอายุการเก็บต้องมีค่าแตกต่างกันอย่างน้อย 10 องศาเซลเซี ยส
โดยการพล็อตกราฟการเสื อมคุณภาพ (Quality Attribute , Q) กับเวลา
Q10 = อายุการเก็บทีอุณหภูมิ T องศาเซลเซียส
อายุการเก็บทีอุณหภูมิ (T+10 องศาเซลเซียส)

วิธีดําเนินการวิจัย

. วัตถุดบิ และอุปกรณ์
วัตถุดิบ
- สละสายพันธุ์สมาลี และสายพันธุ์เนินวง
- นําตาลทราย (มิตรผล)
- กรดซิตริ ก (citric acid)
- นําดืม
อุปกรณ์ และเครื องมือวิทยาศาสตร์
- เครื องวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH meter)
- เครื องวัดปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
(Hand refractometer)
- เครื องวัดความชืนแบบอินฟาเรด
- หม้อนึงความดัน (Autoclave)
- ตูบ้ ่ม (Incubator)
- เครื องชัง 2 ตําแหน่ง
- เครื องชัง 4 ตําแหน่ง
- เทอร์ โมมิเตอร์ (Thermometer)
- เครื องทําแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer)
- อุปกรณ์ครัวเรื อน ได้แก่ หม้อ ทัพพี มีด ถาด เตาแก๊ส เป็ นต้น
- อาหารเลียงเชือ ได้แก่ PCA (Plate count agar) และ PDA (Potato dextrose agar)
. วิธีการ
2.1 สู ตรและการคัดเลือกเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ ไรส์
ตรวจสอบคุณภาพทางเคมีเนือสละสายพันธุ์สุมาลี และสายพันธุ์เนินวง ดังนี
- ปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
- ความเป็ นกรด-ด่าง
- ความชืน
เตรี ยมเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ไรส์
นําเนื อสละมาหันเป็ นชินเล็กๆ บีบคันนําและกรองเพือแยกกาก
ออก ปรับปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมดด้
ั
วยนําตาลทรายขาวให้เท่ากับ องศาบริ กซ์ และเติมกรดซิ ตริ ก ร้อยละ .
ต้มทีอุณหภูมิ 80 องศา-เซลเซียส นาน นาที บรรจุขวดแก้ว จากนันนึงฆ่าเชือด้วยอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยสนาน นาที
สิ งทดลองที T1 สละสายพันธุ์สุมาลี ปริ มาณเนือสละร้อยละ 40
สิ งทดลองที T2 สละสายพันธุ์เนิ นวง ปริ มาณเนือสละร้อยละ 40
ศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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- ค่าสี (L, a, b)
ศึกษาคุณภาพทางด้านเคมี
- ปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
- ความเป็ นกรด-ด่าง
ศึกษาคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสโดยใช้ผทู้ ดสอบ 0 คน ศึกษาการยอมรับด้านสี กลิน รสชาติ ความใส และการ
ยอมรับรวม โดยการให้คะแนนแบบ Hedonic scale (ไพโรจน์, 2535)
. การศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการทําแห้ งเครื องดืมสละผงพร้ อมชง
เตรี ยมเครื องดืมนําสละจากสู ตรที ได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมากที สุดในข้อ 2.1 หลังจากให้ความร้อนที
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยสนาน 20 นาทีแล้วมาเติมมอลโตเด็กซ์ตริ นร้อยละ 30 โดยนําหนัก และนําไปทําแห้งโดยการใช้
เครื องทําแห้งแบบพ่นฝอยโดยการแปรผันอุณหภูมิที 110 120 และ 130 องศาเซลเซี ยส (สิ งทดลองที และ ตามลําดับ)
(Mukesh, 2014) เก็ บ ตัวอย่างแห้ง ที ได้ใ นถุง อลู มิเ นี ยมฟอยล์ และเก็บ รักษาไว้ทีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซี ยส จากนันนํา
เครื องดืมสละผงพร้อมชงทัง สูตร มาคืนรู ปโดยเติมนําดืมในอัตราส่ วน : 1 วิเคราะห์ค่าต่อไปนี
ศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ
- ค่าสี (L, a, b)
ศึกษาคุณภาพทางด้านเคมี
- ปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
- ความเป็ นกรด-ด่าง
- เปอร์ เซ็นต์กรด
- หาปริ มาณความชืนด้วย เครื องหาความชืนแบบอินฟาเรด
วางแผนการทดลองแบบ Factorial design ทําการทดลอง 3 ซํา วิเคราะห์ ผลทางสถิ ติโดยใช้โปรแกรม SPSS และ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลียด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ศึกษาคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสโดยใช้ผทู้ ดสอบ 0 คน
ศึกษาการยอมรับด้านสี กลิน รสชาติ ความใส และการยอมรับรวม หลังการละลายนําอีกครังโดยวิธี 9-point hedonic scale
โดยคะแนนตําสุ ดคื อ 1 คะแนน หมายถึงไม่ชอบมากที สุ ด และคะแนนสู งสุ ดเท่ ากับ 9 หมายถึงชอบมากที สุ ด (ไพโรจน์,
2536)
2.3 การทดสอบเชิงพรรณนา
นําตัวอย่างเครื องดืมสละผงพร้อมชงสูตรทีได้รับการยอมรับมากทีสุดจากข้อ 2.2 ทีผ่านการละลายกลับ มาทดสอบเชิง
พรรณนาด้วยวิธี QDA (Quantitative Descriptive Analysis) เพือให้คะแนนความเข้มในด้านสี กลินรสของสละ รสเปรี ยว รส
เค็ม รสหวาน และลักษณะเนื อสัมผัสโดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมทีผ่านการฝึ กฝนจํานวน 10 คน (ไพโรจน์, 2536) เปรี ยบเที ยบกับ
นําสละพลาสเจอร์ไรส์สูตรทีได้รับการยอมรับมากทีสุดจากข้อ .
2.4 การศึกษาอายุการเก็บรักษา
นําเครื องดืมสละผงพร้อมชงในข้อ . บรรจุในถุงอลูมิเนี ยมฟอยล์ มาศึกษาอายุการเก็บรักษาในสภาวะเร่ ง (ATSMF,
) โดยเก็บตัวอย่างทีอุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา วัน และสุ่ มเก็บตัวอย่างทุก วัน มาวัดค่าสี L*,
a*, b* ปริ ม าณวิตามิ นซี ปริ ม าณจุลิน ทรี ยท์ งหมดและ
ั
ยีสต์รา วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design
(CRD) ทําการทดลอง 2 ซํา วิเคราะห์ผลทางสถิ ติโดยใช้โปรแกรม SPSS และเปรี ยบเที ยบค่าเฉลียด้วยวิธี Duncan’s new
multiple range test
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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2.5 สถานทีในการทดลอง
สาขาวิช าเทคโนโลยีการจัด การและพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ถนนบําราศนราดูร ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการพัฒ นาสู ตรและคัดเลือกเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ ไรส์
เมือนําเนื อสละสดทัง สายพันธุ์มาหันเป็ นชิ นเล็กๆ บีบคันนําและกรองแยกกากออก นํานําสละที ได้วิเคราะห์
คุณภาพทางเคมีกายภาพ พบว่าสมบัติสละสายพันธุ์สุมาลีมีปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
และค่าความเป็ นกรด-ด่างสูง
กว่าสละสายพันธุ์เนินวง ส่วนความชืนของเนือสละทัง สายพันธุ์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แสดงดังตารางที
ตารางที คุณภาพทางเคมีกายภาพของสละสายพันธุ์สุมาลี และสละสายพันธุ์เนินวง
TSS
pH
ความชืน
สายพันธุ์
(องศาบริ กซ์)
(ร้อยละ) ns
สุ มาลี
3.69±0.01a
3.19±0.08a
89.79±3.70
b
b
เนินวง
3.35±0.13
2.99±0.01
87.97±4.19
หมายเหตุ: ตัวอักษรทีกํากับแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อย
TSS: ปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
pH: ความเป็ นกรด-ด่าง
จากตารางที พบว่าคุณสมบัติของเนื อสละทัง สายพันธุ์ทีต่างกันมีผลต่อรสชาติ กล่าวคือสละสายพันธุ์สุมาลีมี
รสชาติ หวาน ส่ วนสละสายพันธุ์เนิ นวงมีรสชาติหวานอมเปรี ยวเนื องจากมีปริ มาณกรดทีสู งกว่าเมือนําเนื อสละทัง สาย
พันธุ์เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ไรส์ร้อยละ โดยนําหนักเพือนําไปพัฒนาเครื องดืมสละผงพร้อม
ชง พบว่าเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ ไรส์สายพันธุ์เนิ นวง มีค่าความสว่างมากกว่าสายพันธุ์สุมาลี ทัง สิ งทดลองมีปริ มาณ
ของแข็งที ละลายได้ทงหมดเพิ
ั
มมากขึนจาก องศาบริ กซ์ เป็ น องศาบริ กซ์ แสดงดังตารางที และผลการทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้ผทู้ ดสอบ 0 คน และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียในแต่ละสิ งทดลอง แสดงผลดัง
ตารางที
ตารางที แสดงคุณภาพทางเคมีกายภาพของเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ไรส์
ค่าสี
TSS
pH
ร้อยละ
สิ งทดลอง
(องศาบริ กซ์)ns
กรดซิตริ ก
L*
a*
b*
T1
7.55±0.02b
-0.97±0.02
1.50±0.05
14.00±0.00
3.57±0.01 a
0.31±0.01 b
T2
7.71±0.01 a
-0.98±0.08
1.57±0.22
14.00±0.00
2.97±0.06 b 0.47±0.00 a
หมายเหตุ: ตัวอักษรทีกํากับแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อย
TSS: ปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
pH: ความเป็ นกรด-ด่าง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ไรส์
ลักษณะทางประสาทสัมผัส
สิ งทดลอง
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: ตัวอักษรทีกํากับแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อย
จากตารางที พบว่าผูท้ ดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมของทัง สิ งทดลองไม่แตกต่างกัน และอยู่ในระดับ ชอบ
เล็กน้อยคือ . - . ส่ วนระดับคุณภาพด้านสี และ รสชาติพบว่าเครื องดื มนําสละพลาสเจอร์ ไรส์ สายพันธุ์เนิ นวง ให้ค่า
คะแนนสูงกว่าสายพันธุ์สุมาลี จึงเลือกศึกษาลําดับต่อไป
ผลการศึกษาสภาวะทีเหมาะสมในการทําแห้ งเครื องดืมสละผงพร้ อมชง
จากการศึ กษาสภาวะในการทําแห้งเครื องดืมสละผงพร้อมชงโดยการนําเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ไรส์ สาย
พันธุ์เนิ นวงร้อยละ มาทําแห้งโดยการใช้เครื องทําแห้งแบบพ่นฝอยแปรผันอุณหภูมิที 110 120 และ130 องศาเซลเซี ยส
(สิ งทดลองที และ ตามลําดับ) เมือนํามาคืนรู ป โดยการละลายด้วยนําดืมอัตราส่ วน :1 พบว่าทัง สิ งทดลองให้ค่าสี
และปริ มาณของแข็งทีละลายทังหมดไม่แตกต่างกัน ส่ วนค่าความเป็ นกรด-ด่างของสิ งทดลองที ตําสุ ด และมีปริ มาณร้อย
ละของกรดซิ ตริ กสู งสุ ด แสดงผลดังตารางที และพบว่าปริ มาณวิตามินซีของเครื องดืมสละผงคืนรู ป และเครื องดืมนําสละ
พาสเจอร์ ไรส์ก่อนการทําแห้ง มีค่าเท่ากับ 0.98±0.17 และ 6.55±0.99 มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร ตามลําดับ กระบวนการทํา
แห้งแบบพ่นฝอยมีผลทําให้ปริ มาณวิตามินซีในเครื องดืมสละผงพร้อมชงลดลง - เท่า แสดงดังตารางที
ตารางที แสดงคุณภาพทางเคมีกายภาพของเครื องดืมสละผงชงพร้อมชงคืนรู ป
ค่าสี
TSS
pH
ร้อยละ
สิ งทดลอง
(องศาบริ กซ์)ns
กรดซิตริ ก
L*
a*
b*
1 (110)
7.12±0.01ab
-1.10±0.14
2.94±0.05 b
40.00±0.00
3.25±0.00 b 0.36±0.00 a
2 (120)
7.18±0.03 a
-1.13±0.13
3.19±0.03 a
40.00±0.00
3.35±0.02 a
0.34±0.00 b
3 (130)
7.07±0.01 b
-1.08±0.01
3.22±0.03 a
40.00±0.00
3.35±0.01 a
0.34±0.01 b
หมายเหตุ: ตัวอักษรทีกํากับแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อย
TSS: ปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
pH: ความเป็ นกรด-ด่าง
ตารางที แสดงปริ มาณวิตามินซีในเครื องดืมสละผงชงพร้อมชงคืนรู ป และเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ ไรส์
ปริ มาณวิตามินซี
สิ งทดลอง
(มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร)
เครื องดืมสละผงพร้อมชงคืนรู ป
0.98±0.17b
เครื องดืมนําสละพาสเจอร์ไรส์
6.55±0.99a
หมายเหตุ: ตัวอักษรทีกํากับแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
ผลการทดสอบคุ ณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื องดื มสละผงพร้ อมชงคื นรู ปทัง สิ งทดลอง โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Factorial Design ทําการทดลอง 3 ซํา วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS และเปรี ยบเทียบค่าเฉลียด้วย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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วิธี Duncan’s New multiple range test โดยใช้ผูท้ ดสอบ 0 คน ศึ กษาการยอมรั บ ด้านสี กลิ น รสชาติ ความใส และการ
ยอมรับรวม หลังการละลายนําอีกครังโดยวิธี 9-point hedonic scale แสดงผลดังตารางที

ตารางที คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของเครื องดืมสละผงพร้อมชงคืนรู ป
ลักษณะทางประสาทสัมผัส
สิ งทดลอง
สี ns
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: ตัวอักษรทีกํากับแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อย
จากตารางที ผลการศึ กษาคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของเครื องดืมสละผงพร้อมชงคืนรู ป พบว่าผูท้ ดสอบให้คะแนน
คุณภาพด้านสี กลิน รสชาติ ความใส และความชอบโดยรวม ของทุกสิ งทดลองไม่แตกต่างกัน โดยพบว่าความชอบโดยรวม
อยูใ่ นระดับมากคือ . - . จึงเลือกเครื องดืมสละผงพร้อมชงทีทําแห้งทีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ด้วยเหตุผลเรื องของ
การประหยัดพลังงาน และค่าความเป็ นกรดด่างตําสุ ด มาศึ กษาทดสอบเชิ งพรรณนา และอายุการเก็บรักษาในสภาวะเร่ ง
ต่อไป
ผลการทดสอบเชิงพรรณนา
นําตัวอย่างเครื องดืมสละผงพร้ อมชงผ่านการทําแห้งทีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส มาคืนรู ปและ มาทดสอบเชิ ง
พรรณนาด้วยวิธี QDA เพือให้คะแนนคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสในด้านสี กลินรสของสละ รสเปรี ยว รสเค็ม รสหวาน
และลักษณะเนื อสัมผัสโดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมทีผ่านการฝึ กฝนจํานวน 10 คน เปรี ยบเที ยบกับเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ไรส์
สายพันธุ์เนิ นวงร้อยละ พบว่าคุณลักษณะด้านกลินรสสละ รสเปรี ยว และรสหวานเครื องดืมสละผงพร้อมชงคืนรู ป ลดลง
แต่ระดับความเป็ นสี นาตาล
ํ ความขุ่น และการมีตะกอน ไม่แตกต่างจากเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ ไรส์ แสดงผลดังภาพที
กลินรสสละ
6

รสเปรี ยว

ความขุ่น

4

3
3

1.5

3

รสหวาน

สี นาตาล
ํ

เครื องดืมสละผงพร้อมชง

เครื องดืมสละพลาสเจอร์ ไรส์

การตกตะกอน

ภาพที แสดงคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของเครื องดืมสละผงพร้อมชงคืนรู ป เปรี ยบเทียบกับเครื องดืมนําสละพลาส
เจอร์ไรส์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาเครื องดืมสละผงพร้ อมชงในสภาวะเร่ ง
จากการศึกษาอายุการเก็บรักษาเครื องดืมสละผงพร้อมชงบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ โดยใช้สภาวะเร่ ง ทีอุณหภูมิ 40
และ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา วัน โดยทําการเก็บตัวอย่างทุก วัน เมือนํามาคืนรู ปด้วยการละลายในนําดื มใน
อัตราส่ วน : 1 พบว่าสามารถทํานายอายุการเก็บรักษาจากการคํานวณค่า Q10 แสดงดังตารางที
ตารางที แสดงผลการศึกษาคุณภาพทางกายภาพ และจุลินทรี ยข์ องเครื องดืมสละผงพร้อมชงคืนรู ปทีเก็บรักษาในสภาวะเร่ ง
ทีอุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียส
ปัจจัย
ค่าสี
จุ ลิ นทรี ย์ ท ั งหมด
อุณหภูมิ
เวลา
ยีสต์รา (cfu)ns
(cfu)
L*
a*
b*
(องศาเซลเซียส) (วัน)
40

0

-1.10±0.14 a

2.94±0.04 a

<10.00±0.00e

<10.00±0.00

<10.00±0.00c

<10.00±0.00

2.40x102±10.00b

<10.00±0.00

<10.00±0.00c

<10.00±0.00

30

6.57±0.08 b

-1.59±0.28 b

2.63±0.08 b

<10.00±0.00c

90

5.29±0.11d

-1.47±0.14 b

2.44±0.10 b

<10.00±0.00c

0

7.12±0.01 a

-1.10±0.14 a

2.94±0.04 a

<10.00±0.00c

60

50

7.12±0.01 a

120

6.13±0.09 c

3.42±0.07f

-1.60±0.08 b

-1.55±0.11 b

2.46±0.17 b
2.56±0.02 b

30

6.43±0.17b

-1.67±0.28 b

2.44±0.08 b

90

4.11±0.13e

-1.72±0.16 b

2.65±0.20 b

60

120

5.42±0.03d

2.99±0.12g

-1.52±0.17 b
-1.59±0.15 b

<10.00±0.00
<10.00±0.00

<10.00±0.00

2.56±0.02 b

<10.00±0.00c

<10.00±0.00

2.48±0.20 b

3.63x102±15.28a

<10.00±0.00

<10.00±0.00c

<10.00±0.00

หมายเหตุ: ตัวอักษรทีกํากับแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
ns แสดงถึงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อย
จากตารางที พบว่า ด้วยวิธี Q สามารถทํานายอายุการเก็บรักษาเครื องดืมสละผงพร้อมชงที อุณหภูมิ 30 และ
องศาเซลเซียส นาน วัน และ วันตามลําดับ

สรุ ปผลการวิจัย

การศึกษาคุณภาพทางเคมีของเนื อสละสายพันธุ์สุมาลี เปรี ยบเทียบกับสายพันธุ์เนิ นวงพบว่า สายพันธุ์สุมาลีมีรส
หวาน มีค่าความเป็ นกรดด่างสูงกว่าสายพันธุ์เนินวง ทําการคัดเลือกสูตรเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ ไรส์ความเข้มข้นร้อยละ
โดยนําหนักของสละทัง สายพันธุ์ โดยผูบ้ ริ โภคให้คะแนนความชอบรสชาติของเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ ไรส์สาย
พันธุ์เนินวงสู งกว่า และพัฒนาเครื องดืมสละผงพร้อมชงโดยทําแห้งจากเครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ ไรส์สายพันธุ์เนิ นวงร้อยละ โดยนําหนักโดยใช้เครื องทําแห้งแบบพ่นฝอยทีอุณหภูมิ 110 120 และ
130 องศาเซลเซี ยส พบว่าผูบ้ ริ โภคให้คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่อเครื องดืมสละผงพร้อมชงคืนรู ปด้วยนําดืม 1: 1
ผ่านการทําแห้งทีอุณหภูมิต่างกัน ระดับไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความเชื อมันร้ อยละ ทังด้านสี กลิน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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รสชาติ ความใส และความชอบรวม และพบว่ากระบวนการทําแห้งแบบพ่นฝอยทําให้วติ ามินซีในเครื องดืมสละผงพร้อมชง
ลดเหลือ 0.98±0.17 มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร ขณะที เครื องดืมนําสละพลาสเจอร์ ไรส์ ก่อนการทําแห้งมีปริ มาณ 6.55±0.99
มิลลิกรัม/ มิลลิลิตร โดยลดลง - เท่า ทังนีปริ มาณวิตามินซี ทีกระทรวงสาธารณสุ ขแนะนําให้บริ โภคประจําวันคือ
มิลลิกรัมต่อวัน (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข,
) เนื องด้วยเครื องดืมสละผงพร้อมชงเป็ นผลิตภัณฑ์ทียังไม่มีจาํ หน่ าย
ทางการค้า จึงได้ทาํ การทดสอบเชิงพรรณนา เครื องดืมนําสละผงพร้อมชงคืนรู ปเปรี ยบเทียบกับเครื องดืมนําสละพาสเจอร์
ไรส์ ด้วยวิธี QDA พบว่าคุณลักษณะด้านกลินรสสละ รสเปรี ยว และรสหวานลดลง แต่ยงั มีระดับความเป็ นสี นาตาล
ํ
ความ
ขุ่น และการมีตะกอน ใกล้เคียงกับเครื องดืมนําสละพาสเจอร์ ไรส์ แสดงว่ากระบวนการทําแห้งแบบพ่นฝอยทีใช้ความร้อนสูง
เป็ นระยะเวลาสันๆ ไม่กระทบกับคุณลักษณะดังกล่าวและเหมาะสมทีจะนํามาใช้ในกระบวนการผลิตเครื องดืมสละผงพร้อม
ชง โดยอายุการเก็บรั กษาเครื องดืมสละผงพร้ อมชงบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ ในสภาวะเร่ งที อุณหภูมิ 40 และ 50 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา วัน พบว่าค่าความสว่างลดลง และไม่พบจุลินทรี ยท์ ุกชนิ ดภายในเวลา วันในสภาวะทดลอง และ
เมือนํามาคํานวณหาค่า Q10 แล้วทํานายได้วา่ เครื องดืมสละผงพร้อมชงสามารถเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 30 และ 4 องศาเซลเซียส
ได้นาน วัน และ วัน ตามลําดับ

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั เครื องอบส้มแขกด้วยคลืนไมโครเวฟชนิ ดสายพานลําเลียงอย่างต่อเนืองและภายในประกอบด้วย หลอด
แมกนี ตรอนกํา เนิ ด คลื น คลื นความถี 2,450 MHz จํา นวน 3 หลอด ส้ม แขกที นํามาทดลองจะต้อ งทํา การหันเป็ นแผ่น
บางๆ ขนาด 2-3 มิ ลลิเ มตร. โดยการเที ยบจากส้ม แขกในจุดต่างๆหาประสิ ท ธิ ภาพการทํา งานในด้านต่า งๆดังนี ขนาด
กํา ลัง วัตต์ ระยะเวลาในการอบส้ม แขก ในขณะที สายพานลําเลียงเคลือนที ความชื นของส้มแขก และสี ข องส้มแขกเมือ
ผ่านขบวนการอบ ทังนี เปรี ยบเที ยบกับวิธีการตากแดดแบบตามธรรมชาติ
จากการศึ ก ษาพบว่า ขนาดกํา ลัง วัต ต์ 800 วัต ต์ และระยะเวลา 180 วิน าที จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดีที สุ ด ทังนี
เปอร์ เซ็นต์ความชื นลดลงถึง 56 เปอร์ เซ็ นต์ และลักษณะรู ปร่ างของส้มแขกไม่ผิดรู ป
คําสําคัญ : ส้มแขก, ไมโคเวฟ, แม็กนิ ตรอน

ABSTRACT
This research a microwave oven garcinia species and contains a continuous conveyor belt. Magnetron tube wave
generator frequency to 2,450 MHZ at 3 tube Magnetron the garcinia will have to be cut into thin strips 2-3 mm in size. By
the garcinia in points compared to its performance in the following. Watts of power. A period of garcinia. The conveyor
belt moves. Humidity of gracinia. And the garcinia through a process. As compared to natural sunlight.
The study found that size is 180 second, 800 watts, is a time to have the best performance, the percentage dropped
to 56 percent moisture content and shape of the garcinia is not distorted.
Keyword: Garcinia, Microwave, Magnetron
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การรู้จกั ถนอมอาหารเป็ นเครื องแสดงถึงความเจริ ญขันหนึ งของมนุ ษย์ เพราะก่อให้เกิดการสรรหาวิธีการจัดการ
รู ้จกั การสะสมแทนการหามือกินมือ รู ้จกั หวงถินทีอยูแ่ ละสิ งทีได้มารู ้จกั ถ่ายทอดความรู ้สู่กนั และกันเป็ นต้นเหตุให้เกิดการ
แลกเปลียนซื อขายและให้เกิ ดวัฒนธรรมด้านอืนๆตามมาวิธีการถนอมอาหาร ช่วยให้สามารถเก็บอาหารไว้บริ โภคได้นาน
โดยที อาหารนันไม่ สู ญ เสี ย คุ ณ ภาพ สามารถหาอาหารบางประเภทบริ โภคได้น อกฤดู ก าลและเป็ นการช่ ว ยอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติได้ทางหนึง การถนอมอาหารด้วยวิธีตากแห้งเป็ นกรรมวิธีทีทําให้อาหารหมดความชืนหรื อมีความชืนอยู่
เพียงเล็กน้อย เพือไม่ให้จุ ลิน ทรี ยส์ ามารถเกาะอาศัยและเจริ ญเติบ โตได้ ทําให้อาหารไม่เ กิ ด การบูด เน่ า เป็ นกรรมวิธีที
ประหยัดทีสุด อาหารทีชาวภาคใต้นิยมถนอมโดยการตากแห้ง มักเป็ นประเภทผัก ผลไม้ และเนือ เช่น ดีปลี พริ ก (พริ กไทย)
เห็ดบางชนิ ด (เช่น เห็ดแครงทีขึนตามต้นไม้มะขามทีล้มตาย เป็ นต้น) หมากแห้ง กล้วยตาก (กล้วยสุ กปอกเปลือกแล้วตาก
แห้ง) ลูกหยี (ปอกเปลือกแล้วตากแห้ง) ส้มแขก (ผลไม้ชนิ ดหนึ ง ผลกลม หันเป็ นชิ นบางๆแล้วตากแห้ง ใช้ในการปรุ ง
อาหาร) เนือเค็ม ปลาเค็ม เป็ นต้น
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีสภาพอากาศทีเปลียนแปลงไปจากเมือก่อน ทําให้ผทู ้ ี ผลิตสิ นค้าทางการเกษตรบางชนิดทีต้องใช้
กรรมวิธีการผลิตโดยการนําผลผลิตมาตากแห้งก็เกิดปัญหาตามไปด้วยเช่นการทําปลาแห้ง ปลาแดดเดียว การทําส้มแขก เป็ น
ต้น
ดังนันงานวิจยั นี จึ งได้ศึกษาและเล็งเห็ นประโยชน์จากการอบแห้งโดยการนําคลืนไมโครเวฟมาให้ความร้อนแทน
การตากเพือเป็ นแนวทางใหม่ในการให้ความร้อนกับส้มแขกเพือให้ส้มแขกมีอุณหภูมิเพิมขึนจากภายในเนือของส้มแขกด้วย
เวลาอันรวดเร็ วซึ งคลืนไมโครเวฟมี ลกั ษณะในการทําให้เกิ ดความร้ อนเป็ นแบบเชิ งปริ มาตร(Volumetric Heating) และมี
ความ สามารถในการทะลุทะลวงจึงจะทําให้เกิดความร้อนภายในเนื อของส้มแขกได้ดีแล้ว ยังจะทําให้ส้มแขกมีความร้อน
อย่างรวดเร็ วและอุณหภูมิภายในเนือส้มกระจายตัวอย่างทัวถึงภายในเวลาอันรวดเร็ ว ซึ งจะเป็ นการลดเวลาในการให้ความ
ร้อนแก่สม้ แขกได้ดีและจะส่งผลต่อการลดเวลาและต้นทุนในกระบวนการผลิตอีกด้วย
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
1. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
1.1 เครื องอบแห้งทีนอนยางพารา (latex foam dryer) ด้วยไมโครเวฟควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
ปั จ จุ บั น เครื องนอนยางพาราธรรมชาติ (Natural Latex Products) เช่ น หมอน (Latex pillow) ที นอน (Latex
Mattress) เป็ นทีนิ ยมใช้ของประชาชนทัวไป เนื องจากมีขอ้ ดีหลายประการ เช่น ทํามาจากยางพารา 100% ไม่ผสมสารเคมี
และสารสังเคราะห์จากยาง ยืดหยุน่ และทนทาน ไม่เกิดการทรุ ดตัว ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิต ดังนันในอนาคตอันใกล้นีเครื อง
นอนยางพาราจะถูกนํามาใช้ในทุกหลังคาเรื อนอย่างแน่นอนบริ ษทั ด๊อกเตร์เอ็นเนอร์ยี ได้ออกแบบและพัฒนาระบบอบแห้ง
เครื องนอนยางพาราธรรมชาติดว้ ยไมโครเวฟควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ จากประสบการณ์อนั ยาวนานกว่า 25 ปี มี 3 รุ่ น คือ 1
Model MWLP-45 ขนาด 45 กิโลวัตต์ กําลังการผลิตทีนอนประมาณ 5 ใบ ต่อชัวโมง หรื อ หมอนประมาณ 30 ใบ ต่อชัวโมง
2 Model MWLP-90 ขนาด 90 กิ โลวัต ต์ กําลังการผลิ ตทีนอนประมาณ 10 ใบ ต่อชัวโมง หรื อ หมอนประมาณ 80 ใบ ต่อ
ชัวโมง 3 Model MWLP-120 ขนาด 120 กิโลวัตต์ กําลังการผลิตทีนอนประมาณ 20 ใบ ต่อชัวโมง หรื อ หมอนประมาณ 150
ใบ ต่อชัวโมงเครื องจักรของเราอบแห้งด้วยไมโครเวฟ ซึ งเร็ วกว่าอบด้วยวิธีธรรมดากว่า 20 เท่า ควบคุมการทํางานด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยควบคุ ม อุณหภูมิ และความชื นให้เหมาะสม และสามารถตรวจสอบการทํางานของ Magnetron ซึ งเป็ น
อุปกรณ์กาํ นิ ดคลืนไมโครเวฟ ได้ตลอดเวลา ทําให้เครื องนอนยางพาราธรรมชาติทีนํามาอบได้คุณภาพ ประหยัดพลังงาน
และมีประสิทธิภาพสู งสุด
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ภาพที 1 เครื องอบแห้งทีนอนยางพารา (Latex Foam Dryer) ด้วยไมโครเวฟควบคุมโดยคอมพิวเตอร์
1.2 เครื องอบยางพาราแผ่นด้วยคลืนไมโครเวฟ
ปัจจุบนั ประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิตยางดิบรายใหญ่ของโลก ซึงส่วนมากจะผลิตเพือจําหน่ายให้กบั ต่างประเทศ เนืองจาก
ความต้องการใช้ย างในประเทศยัง ไม่ม ากนัก เมื อเที ย บกับ ปริ ม าณยางดิ บ ที ผลิ ตได้ท ําให้รั ฐ บาลมี น โยบายที จะพัฒ นา
อุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์ยางมากขึน สําหรับขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในปั จจุบนั พบปัญหาหลักๆ ซึ งสามารถแบ่ง
ออกได้หลายประเด็น อาทิ ส่วนผสมของยางกับสารเคมี กระบวนการขึนรู ปยางก่อนอบ ลักษณะกระบวนการอุ่นและอบ
ยาง เป็ นต้น โดยแต่ ล ะประเด็ น ต้อ งการวิธี แ ก้ไ ขที แตกต่ า งกัน ออกไปอย่างไรก็ ต ามกระบวนการอุ่น และอบยางเป็ น
กระบวนการหนึงทีประสบปั ญหาอย่างมาก
ดังนันการอบด้วยความร้อนจากไฟ ซึงถือเป็ นวิธีการให้ความร้อนแบบธรรมชาติ (Conventional Heating) โดยเป็ น
การให้ความร้อนจากผิวยางด้านนอกเข้าสู่ ภายในเนื อยางโดยทีเรี ยกว่าการรมควัน และอีกอย่างหนึงทีสําคัญคือ สิ นเปลือง
พลังงานทรัพยากรธรรมชาติซึงส่ งผลให้เกิดมลพิษทีเกิดจากควันทีออกมาจากการรมควันหรื อนําเสี ยจากโรงรมซึ งจะส่งผล
ให้เ กิ ด ภาวะโลกร้ อนอี กด้วย สําหรับ การให้ค วามร้ อนแก่ยางด้วยวิธีนีจะทําให้อุณหภู มิบ ริ เวณเนื อในของยางเพิ มขึ น
ค่อนข้างช้า ทังนี เนื องจากสมบัติความเป็ นฉนวนของยาง เนื องจากเมือผิวยางด้านนอกมี อุณหภูมิสูงก็จะเปลียนยางให้มี
คุ ณสมบัติความเป็ นฉนวนมากขึน ซึ งทําให้การส่ งผ่านความร้อนเข้าสู่ เนื อในของยางดําเนิ นไปอย่างล่าช้า ทําให้เนื อยางมี
อุณหภูมิไม่สมําเสมอกัน จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ทีผลิตได้มีคุณภาพไม่ดีเนืองจากการกระจายตัวไม่สมําเสมอของอุณหภูมิ อีกทัง
ยังส่ งผลให้เ นื อยางภายในไม่ สุกหรื อสุ กแต่ไม่สมําเสมออี กด้วย จึ งได้ศึ กษาถึงวิธีการให้ค วามร้ อนแก่ยาง โดยใช้ค ลื น
ไมโครเวฟ เพือเป็ นแนวทางใหม่ในการให้ความร้อนยางเพือให้ยางมีอุณหภูมิเพิมขึนจากภายในเนือยางด้วยเวลาอันรวดเร็ ว
ซึ งคลืนไมโครเวฟมีลกั ษณะในการทําให้เกิดความร้อนเป็ นแบบเชิงปริ มาตร(Volumetric Heating) และมีความสามารถใน
การทะลุทะลวงจึงจะทําให้เกิดความร้อนภายในเนือยางได้ดีจะทําให้ยางมีความร้อนอย่างรวดเร็ว และอุณหภูมิภายในเนือยาง
กระจายตัวอย่างทัวถึงภายในเวลาอันรวดเร็ วอันเนืองมาจากความสามารถในการทะลุทะลวงของคลืนไมโครเวฟ ซึ งจะเป็ น
การลดเวลาในการให้ความร้อนแก่ยางได้ดีและจะส่ งผลต่อการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตด้วยโครงสร้างของเครื องอบ
ยางพาราแผ่นด้วยไมโครเวฟประกอบด้วยตัวตู ้ (Oven) และส่ วนของท่อลําเลียงสายพานจะต่อติดอยูก่ บั ตัวตูส้ ่วนวัสดุทีใช้ทาํ
ตัวตูแ้ ละท่ อลําเลี ยงสายพานประกอบด้วยอลูมิเนี ยมหนา 3 มิลลิเมตร ซึ งมี ขอ้ ดี คื อ สามารถป้ องกันความร้อนได้ดีและมี
ความทนทานต่อการเกิดสนิมได้ดีกว่าเหล็กแผ่น ภายในท่อจะมีส่วนของสายพานลําเลียงซึ งจะเป็ นส่ วนทีใช้ลาํ เลียงวัสดุเข้า
ไปในตัวเครื องดังภาพ
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ภาพที 2 โครงสร้างของเครื องอบยางพาราแผ่นด้วยคลืนไมโครเวฟ
1.3 การอบแห้งไม้ดว้ ยคลืนไมโครเวฟโดยใช้เตาไมโครเวฟชนิดสายพานลําเลียงอย่างต่อเนือง (Microwave Drying of Wood
Using a Continuous Microwave Belt Furnace)
เตาไมโครเวฟชนิ ดสายพานลําเลียงอย่างต่อเนื อง กับวิธีอบโดยใช้เตาอบแบบธรรมดาทัวไป จากการศึกษาพบว่าการ
ใช้คลืนไมโครเวฟเป็ นแหล่งพลังงานนันจะสามารถช่วยในการประหยัดพลังงาน ลดระยะเวลาทีใช้ในกระบวนการได้ถึง 15
เท่า เมือเทียบกับการใช้เตาอบแบบธรรมดาทัวไป ชินงานได้รับความร้อนทัวทังปริ มาตร การกระจายความชืนเป็ นไปอย่าง
สมําเสมอและทํา ให้ คุ ณ สมบั ติ ท างกลดี ขึ น ผลประโยชน์ ที ได้จ ากการวิ จ ั ย ครั งนี สามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศต่อไป
งานวิจยั นี เป็ นการศึกษาทางด้านการทดลองเกียวกับการอบแห้งไม้โดยใช้ระบบเตาไมโครเวฟชนิ ดสายพานลําเลียง
อย่างต่อเนือง ภายในระบบประกอบด้วยแมกนีตรอนทีใช้กาํ เนิ ดคลืนทังหมด จํานวน 14 ตัว ถูกติดตังไว้บริ เวณรอบๆอุโมงค์
เตาไมโครเวฟ มีความถี 2.45 GHz (กําลังขนาด 800 วัตต์ต่อแมกนี ตรอน 1 ตัว) โดยตัวแปรที ศึ กษาคือ กําลังที ป้ อนเข้าไป
ตําแหน่งของการป้ อนไมโครเวฟ และระยะเวลาทีใช้ในการอบ ทีมีอิทธิพลต่อคุณภาพของไม้เช่น ความชืนสุดท้าย สี ของเนือ
ไม้รวมถึงคุณสมบัติทางกล จากนันทําการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของไม้ทีอบด้วยระบบเตาไมโครเวฟชนิ ดสายพานลําเลียง
อย่างต่อเนือง กับวิธีอบโดยใช้เตาอบแบบธรรมดาทัวไป จากการศึกษาพบว่าการใช้คลืนไมโครเวฟเป็ นแหล่งพลังงานนันจะ
สามารถช่วยในการประหยัดพลังงาน ลดระยะเวลาทีใช้ในกระบวนการได้ถึง 15 เท่า เมือเทียบกับการใช้เตาอบแบบธรรมดา
ทัวไปชิ นงานได้รับความร้อนทัวทังปริ มาตร การกระจายความชื นเป็ นไปอย่างสมําเสมอและทําให้คุณสมบัติทางกลดีขึน
ผลประโยชน์ทีได้จากการวิจยั ครังนีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศต่อไป

ภาพที 3 อุปกรณ์การทดลองเตาอบไมโครเวฟชนิดสายพานลําเลียงอย่างต่อเนือง
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1.4 ไมโครเวฟ (Microwave)
ไมโครเวฟเป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า (Electromagnetic) ชนิ ดหนึ ง ซึ งมีอยูแ่ ล้วในธรรมชาติดวงอาทิตย์ก็เป็ นผูส้ ่ งคลืนนี
ออกมาคลืนไมโครเวฟมีความถีตังแต่ 300-3,000 MHz เพือเปรี ยบเทียบให้เข้าใจง่ายให้พิจารณาตามภาพ

ภาพที 4 การแบ่งย่านความถี
จากภาพที 4 จะเห็ นว่าคลืนไมโครเวฟมีความถีอยูร่ ะหว่างคลืนวิทยุและทีวีกบั คลืน อินฟราเรด (Infrared) ความถีถัด
ขึ นไปคื อ แสงที เรามองเห็ น สู งขึ นไปถึงรังสี เ อ็กซ์ (X-Rays) ท้ายที สุ ด คือรังสี แกมมา (Gamma-Rays) เนื องจากว่าคลื น
ไมโครเวฟจัด เป็ นคลื นที ปลอดภัย ไม่มี สารกัม มัน ตภาพรั ง สี ต กค้างอยู่บ นอาหารหรื อคน หากเกิ ดอุบ ัติเ หตุได้รับ คลื น
ไมโครเวฟ แต่อย่างไรก็ดีแม้วา่ คลืนไมโครเวฟจะไม่มีสารกัมมันตภาพรังสี ตกค้างอยู่ คลืนไมโครเวฟก็ยงั เป็ นอันตราย เมือ
โดนไมโครเวฟมากๆ อวัยวะต่างๆอาจจะสุ กและใช้การไม่ได้ ถ้าโดนดวงตา ตาจะบอดได้ หากได้รับคลืนไมโครเวฟที
มากกว่า 5 วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร คลืนความถีไมโครเวฟก่อให้เกิดความผิดปกติต่างๆตามร่ างกาย เช่น มะเร็ งผิวหนัง ต้อ
กระจก ผูห้ ญิงมีครรภ์อาจแท้งได้ ในผูช้ ายอาจเป็ นหมันชัวคราว ปวดศีรษะ ตาลาย ระบบประสาทส่วนกลางถูกทําลาย ระบบ
หมุนเวียนของเลือดผิดปกติ
1.5 แมกนีตรอน (Magnetron) [2]
แมกนี ตรอนมีโครงสร้างคล้ายหลอดไดโอด ประกอบไปด้วยไส้หลอด (Filament or Heater) ซึ งทําหน้าทีเป็ นแคโทด
(Cathode) ด้วยนอกจากนียังมีแอโนด (Anode) ส่วนแพร่ กระจายคลืนเรี ยกว่า สายอากาศ (Antenna)ในการทํางานของแมกนีต
รอนนันแมกนีตรอนจะถูกจ่ายด้วยไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันตําประมาณ - โวลต์ กระแส แอมแปร์ทีไส้หลอด ซึงจะทํา
ให้ไส้หลอดร้อนและปล่อยอิเลคตรอนออกมา และเมือจ่ายไฟฟ้ าแรงดันสู งมากกว่า , โวลต์ไปทีขัวใดขัวหนึ งของไส้
หลอดซึ งทําหน้าทีเป็ นคาโทดเทียบกับขัวอาโนด ก็จะทําให้อิเลคตรอนถูกบังคับให้เคลือนทีภายใต้อิทธิ พลของสนามไฟฟ้า
และสนามแม่เหล็กถาวร ซึ งจะทําให้แมกนี ตรอนสามารถปล่อยคลืนไมโครเวฟออกมาได้ โดยทีความถีของคลืนไมโครเวฟ
จะถูกกําหนดด้วยโครงสร้างภายในช่องสุ ญญากาศระหว่างขัวคาโทดกับขัวอาโนดให้เท่ากับ . GHz เมือมีกระแสไฟฟ้า
ไหลเข้าสู่ ขวลบของแมกนี
ั
ตรอน ก็จะปล่อยอนุภาคไฟฟ้าหรื ออิเล็กตรอนออกมา อิเล็กตรอนจะวิงเข้าหาทรงกระบอกกลวง
ซึ งภายในเซาะเป็ นร่ องยาวไว้ ทรงกระบอกนี ล้อมอยูร่ อบขัวลบ และทําหน้าทีเป็ นขัวบวก ขณะเดี ยวกันสนามแม่เหล็กจาก
ขัวแม่เหล็ก
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ภาพที หลอดแมกนีตรอน

ในการดําเนิ นงานได้จดั ทํารู ปแบบในการทํางาน โดยการทํางานในแต่ละบล็อกจะแสดงผลตามขันตอนการ
ทํางานดังทีได้แสดงไว้ในแผนผังการทํางาน

ภาพที บล็อกไดอะแกรมเครื องอบส้มแขกด้วยคลืนไมโครเวฟ
. โครงสร้างของเครื องอบส้มแขกด้วยไมโครเวฟ
โครงสร้างของเครื องอบส้มแขกด้วยไมโครเวฟประกอบด้วยตัวตู้ (Oven) และส่ วนของท่อลําเลียงสายพานจะต่อติดอยู่
กับตัวตูส้ ่ วนวัสดุทีใช้ทาํ ตัวตูแ้ ละท่อลําเลียงสายพานประกอบด้วยอลูมิเนียมหนา 3 มิลลิเมตร ซึ งมีขอ้ ดี คือ สามารถป้ องกัน
ความร้อนได้ดีและมีความทนทานต่อการเกิดสนิมได้ดีกว่าเหล็กแผ่น ภายในท่อจะมีส่วนของสายพานลําเลียงซึงจะเป็ นส่ วน
ทีใช้ลาํ เลียงวัสดุเข้าไปในตัวเครื อง
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ภาพที 6 โครงสร้างของเครื องอบส้มแขกด้วยคลืนไมโครเวฟ

ผลการศึกษาและวิจารณ์ ผล

ภาพที 7 เครื องอบส้มแขกด้วยคลืนไมโครเวฟ

การทดลองอบส้มแขกนันจะต้องใช้ผลส้มแขกที ใกล้สุ กหรื อที สุ กก็ ได้แล้วทําการหันส้มแขกออกเป็ นแผ่นบางๆ
เท่ากับขนาดทีจะนําไปใช้งานหรื อให้มีขนาดประมาณ 2-3 มิลลิเมตร
. การทดลองอบส้มแขกด้วยคลืนไมโครเวฟ
ผลการทดลองอบส้มแขกในตูอ้ บไมโครเวฟ การทดลองโดยมีการนําส้มแขกวางลงบนสายพานที ลําเลียงส้มแขกเข้า
ไปในตูต้ ามความเร็ วของมอเตอร์ทีมีการปรับความเร็ วช้าของมอเตอร์ ในระดับต่างๆ ซึ งมีส้มแขกวางลงบนสายพานลําเลียง
เข้าไปในตูแ้ ละทําการอบส้มแขกตามเวลาและความเร็ วทีได้กาํ หนดไว้ในระยะการทํางานของเครื องอบส้มแขก ทีนํามาอบ
โดยมี ขนาดความหนา 2-3 มิลลิเมตร ความยาว 75-80 มิลลิเมตร และความกว้าง 40-45 มิลลิเมตร โดยการทดลองจะปรับ
กําลังวัตต์ที 180 วัตต์ 440 วัตต์ และ วัตต์ จะใช้เวลาในการอบเริ มจาก 30 วินาที 6 วินาที 12 วินาที และ 180 วินาที เพือ
ค่าเฉลียเปอร์ เซ็นต์ความชืนและค่าสี ของส้มแขก
2. การทดลองส้มแขกโดยการตากแดด
ผลการทดลองนําส้มแขกทีได้หนเป็
ั นแผ่นบางๆทีเตรี ยมไว้ ทําการทดลองนําส้มแขกไปตากแดดตังแต่เวลา 10.00น.
– 14.00 น. ของทุกวัน โดยส้มแขกทีใช้ทดลองตากมี 3 ชินและมีการทดลองตากโดยมีระยะเวลาทีตากแดดดังนี 1 วัน
2
วัน 3 วัน และ 4 วัน จากนันสังเกตผลการทดลองส้มแขกแต่ล่ะชินและบันทึกผลการทดลองตากส้มแขกแต่ละชินตามเวลาที
ได้กาํ หนดไว้
ความชืน หมายถึง นําหรื อความชืนซึงอยูใ่ นส้มแขก โดยคํานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ความชืนได้จากสู ตรดังต่อไปนี
เปอร์เซ็นต์ความชืน =
(นําหนักก่อน – นําหนักหลัง) x 100
นําหนักก่อน
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แผนภูมเิ ปรียบเทียบนําหนักของส้ มแขกก่ อนอบและหลังอบทีเวลา 180 วินาที

นําหนักส้มแขกก่อนและหลังอบ (g)
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ภาพที 8 แผนภูมิเปรี ยบเทียบนําหนักของส้มแขกก่อนอบและหลังอบทีเวลา 180 วินาที
60
ค่าความชืนของส้มขกหลังอบ (%)
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แผนภูมเิ ปรียบเทียบความชื นของส้ มแขกก่อนอบและหลังอบที 800 วัตต์
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4.54
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45.09
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40.9
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120 วินาที

180 วินาที

ภาพที 9 แผนภูมิเปรี ยบเทียบความชืนของส้มแขกก่อนอบและหลังอบที 800 วัตต์
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ตารางที นําหนักของส้มแขกทีกําลังไฟฟ้า 800 วัตต์

ภาพที

การวัดค่าสี ของส้มแขกทีกําลังไฟฟ้า 800 วัตต์

จากภาพที 10 เป็ นการวัดค่าสี ของชินส้มแขกโดยจะนําชินส้มแขกมาเปรี ยบเทียบกับชุดวัดค่าความแตกต่างของสี ทาง
วิทยาศาสตร์ ให้มีลกั ษณะของสี ทีมีค่าความแตกต่างของสี ใกล้เคียงทีสุด

ตารางที สี ของส้มแขกทีกําลังไฟฟ้า 800 วัตต์
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สรุ ปผลการทดลอง จากการทดลองอบส้มแขกโดยใช้เวลาในการอบตังแต่ 30 วินาที 60 วินาที 120 วินาที และ 180
วินาที กําลัง วัต ต์ทีใช้คื อ 360 วัตต์ 440 วัต ต์ และ 800 วัตต์ จากการทดลองที เวลา 180 วินาที ต่ อกําลัง 800 วัตต์ ครั งที 1
สามารถทําการอบได้ผลการทดลองดีทีสุดคือ เปอร์ เซ็นต์ความชืนลดลงมากทีสุดคือ 56 % และมีการผิดรู ปของส้มแขกน้อย
มาก เมือเทียบกับเวลาและกําลังวัตต์อืนๆและค่าสี ของส้มแขกก็มีการเปลียนแปลงจากสี เดิมของส้มแขกมากทีสุ ด เมือเทียบ
กับส้มแขกทีตากแดดสี ของส้มแขกทีตากแดดจะมีการเปลียนแปลงทีช้ากว่าและสี ของส้มแขกทีตากแดด จะแตกต่างกันกับ
ส้มแขกทีผ่านการอบด้วยเครื องอบส้มแขกด้วยคลืนไมโครเวฟ

ภาพที 11 ขนาดความกว้างของส้มแขก

ภาพที 12 ขนาดความหนาของส้มแขก

ก่อนอบ
หลังอบ
ภาพที 13 ส้มแขกก่อนและหลังอบ
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ในการทดลองเครื องอบส้มแขกด้วยคลืนไมโครเวฟ กับส้มแขกได้ทาํ การทดลองกับส้มแขกทีมีความหนา 2-3 มิลิ
เมตร และขนาดความกว้าง 28-32 มิลิเมตร โดยนํามาเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความชืน กับระยะเวลาที
ใช้ในการอบโดยใช้ช่วงเวลาในการรับคลืนต่อการผ่านหลอดแมกนีตรอนภายในตูอ้ บโดยการทดลองแต่ละช่วงเวลาจะทํา
การแบ่งการทดลองออกเป็ น 3 ครัง
. การทดลองที 800 วัตต์ ระยะเวลาในการอบ 180 วินาที ครังที 1 เป็ นช่วงเวลาทีเหมาะสมทีสุ ด เพราะการทดลอง
ทีระยะเวลาในการอบ 180 วินาที ครังที 1 ซึงนําหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 50 % และจะมีค่าความชืนทีลดลงจากเนือ
ของส้มแขกถึง 56 % ครังที 2 นําหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 30-40 % จะมีค่าความชืนลดลง 40.9 % ครังที 3 นําหนัก
ของส้มแขกจะลดลงประมาณ 10-20 % จะมีค่าความชืนลดลง 30.76 %
. การทดลองที 440 วัตต์ ระยะเวลาในการอบ 180 วินาที ครังที 1 นําหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 40 % จะมี
ค่าความชื นทีลดลงออกจากเนื อของส้มแขก 46 % ครังที 2 นําหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 15-20 % จะมีค่าความชืน
ลดลง 25.92 % ครังที 3 นําหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 10-15 % จะมีค่าความชืนลดลง 25 %
. การทดลองที 360 วัตต์ ระยะเวลาในการอบ 180 วินาที ครังที 1 นําหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 30-35 %
จะมีค่าความชื นที ลดลงออกจากเนื อของส้มแขก 36 % ครั งที 2 นําหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 20-25 % จะมีค่า
ความชืนลดลง 25 % ครังที 3 นําหนักของส้มแขกจะลดลงประมาณ 10-15 % จะมีค่าความชืนลดลงแค่ 16.66 %
ซึ งจะพบว่ากําลังของไมโครเวฟทีเพิมขึนจะส่ งผลให้ความชื นออกจากเนื อของส้มแขกได้อย่างชัดเจน เนื องจาก
ปริ มาณการเกิ ดความร้อนแปรผันตรงกับความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึงจะมีค่าสู งขึนเมือมีกาํ ลังวัตต์เพิมขึนและค่าสี ของ
ส้มแขกก็มีการเปลียนแปลงจากสี เดิมเมือเทียบกับส้มแขกที ตากแดด โดยสี ของส้มแขกที ตากแดดจะมี การเปลียนแปลงช้า
กว่าและสี ของส้มแขกจะแตกต่างกัน ส้มแขกทีผ่านการอบด้วยเครื องอบจะไม่ขึนรา เมือเทียบกับการตากแดด เพราะส้มแขก
ทีผ่านการอบจะได้รับความร้อนทีทัวถึงจึงทําให้ความชืนทีอยูภ่ ายในเนือของส้มแขกหมดไปและทําให้ส้มแขกแห้งได้อย่าง
ทัวถึงอีกด้วยทําให้มีโอกาสน้อยมากทีจะทําให้เกิดการขึนรา

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ประจําปี 2561

เอกสารอ้ างอิง

ดร.โชคชัย แสงดาว. เครื องอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือกอย่างต่อเนืองด้วยไมโครเวฟร่ วมกับลมร้อน(Fluidized-bed Microwave
Heating for Paddy Drying). แหล่งทีมา :http://www.pr.mut.ac.th/files/Fluidized-bedMicrowave.pdf
สมศักดิ วงษ์ประดับ ไชย, ผดุ งศักดิ รัตนเดโช, ดวงเดื อน อาจองค์, นพวรรณ ดูงาม.การอบแห้งไม้ด ้วยคลืนไมโครเวฟ
โดยใช้เ ตา ไมโครเวฟชนิ ด สายพานลํา เลี ย งอย่า งต่ อ เนื อง (Microwave Drying of Wood Using a Continuous
Microwave Belt Furnace) . แหล่งทีมา : www.pdffactory.com
กริ ช เจียมจิโรจน์, ผดุงศักดิ รัตนเดโช, วัชระ เกาะแก้ว และโศภิดา สังข์สุนทร. การหาสภาวะทีเหมาะสมสําหรับการอบแห้ง
กาแฟและถัวเหลื อ งโดยใช้เ ทคนิ ค ไมโครเวฟ The Optimum Drying Conditions of Coffee Bean and Soy Bean
Using Microwave-Spouted Bed Dryer แหล่ ง ที มา : http://www.me.psu.ac.th/tsme/ ME_NETT20/ article/pdf/
tsf/TSF029.pdf
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บริ ษัท ด๊ อ กเตอร์ เ อ็ น เนอร์ ยี จํา กั ด . เครื องอบแห้ ง ที นอนยางพารา (latex foam dryer) ด้ว ยไมโครเวฟควบคุ ม โดย
คอมพิ ว เตอร์ . แหล่ ง ที มา : http://th.88db.com/th/Services/Post_Detail.page/Business_Services/Engineering/?
PostID=588123
หมุดตอเล็บ หนิสอ หน่วยวิจยั พลาสมาประยุกต์เพือการกสิ กรรม สํานักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. เครื องอบปลา
แห้ งด้ วยคลืนไมโครเวฟ. แหล่งทีมา :http://www.vcharkarn.com/varticle/38525
นายรัตน์ เพชรจันทร์ .การทํายางแผ่นรมควัน.แหล่งทีมา : http://guru.sanook.com/encyclopedia/การทํายางแผ่นรมควัน/
ฟิ สิ กส์ราชมงคล. ไมโครเวฟ (Microwave). แหล่งทีมา : http://www.vcharkarn.com/varticle/38525
ประวัติไมโครเวฟ. [ออนไลน์] http://dek-d.com/board/view.php?id=945927
M.Lehne, G.W.Barton and T.A.G.Langrish,1999, “Comparison ofexperimental and modeling studies for the microwave
drying of ironbank timber.” Drying technology,2219-2235. (Access date : July 1, 2009).
ธนกฤต คงหัด, ขจรพงค์ เสถียร, คมสันต์ หมัดสะอ, ปิ ยะ ประสงค์จนั ทร์ และธนัสถ์ นนทพุทธ. (เครื องอบยางพาราแผ่น
ด้ วยคลืนไมโครเวฟ (Microwave Heating for Rubber Vulcanization).
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บทคัดย่อ

การศึ กษาระยะเวลาการให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น โดยให้แสงระยะเวลาที
แตกต่างกัน วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์(Completely Randomized Design ) แบ่งเป็ น 4 ชุ ดการทดลอง คื อ ได้รับ
แสงจากในโรงเรื อนปกติ (ชุดควบคุม) ให้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 16 และ 24 ชัวโมง ตามลําดับ แต่ละชุดการทดลองมี
4 ซํา แต่ละซําเลียงสาหร่ ายพวงองุ่น 4 ตะกร้า โดยใส่ สาหร่ ายพวงองุ่นตะกร้าละ 50 กรัม เลียงสาหร่ ายพวงองุ่นในกะละมัง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร ลึก 28 เซนติเมตร เติมนําทะเลความเค็ม 30 ppt. สู ง 25 เซนติเมตร ใส่ ปุ๋ยนําหมักชีวภาพ
ซําละ 5 ppm. หลังจากการเปลียนถ่ายนํา 3 วัน/ครัง ทดลองเป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์ เมือสิ นสุดการทดลอง การเจริ ญเติบโต
ของสาหร่ ายพวงองุ่น มีค่าเฉลียนําหนักเท่ากับ 57.42±3.24 69.67±3.07 68.33±0.81 และ 81.08 ± 2.40 กรัม ตามลําดับ เมือ
วิเคราะห์ ผลทางสถิ ติ พบว่ามี ความแตกต่างทางสถิติ (P< 0.05) โดยชุด การทดลองที ให้แสงจากหลอดไฟ แอลอี ดี เป็ น
ระยะเวลา 24 ชัวโมง ให้ผลการเจริ ญเติบโต ค่านําหนักเฉลียดีทีสุด
คําสําคัญ : สาหร่ ายพวงองุ่น, หลอดไฟแอลอีดี, ช่วงเวลาการให้แสง
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Study on photoperiod by light emitting diode on growth of sea grapes. The experiment was divided 4
treatments were natural light in the building (Control) light by LED 8 , 16 and 24 hours/day respectively each treatment
had 4 replications , 4 baskets/ replications , 50 grams sea grapes/basket. The experiment was carried out 7 weeks in plastic
bowls that put 30 ppt. and 25 centimeters height of sea water. The end of experiment found that average weight were
57.42±3.24 69.67±3.07 68.33±0.81 and 81.08±2.40 grams respectively. When analysis statistic significant different
showed that significant different (P< 0.05) by growth of treatment light LED 24 hours/day the result showed that on
growth was the best.
Keywords : sea grapes, Caulerpa lentillifera, LED, photoperiod
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สาหร่ ายสี เขียวสกุล Caulerpa เป็ นสาหร่ ายทะเลทีมีลกั ษณะนิมและอวบนํา พบแพร่ กระจายทัวไปทังในบริ เวณอ่าว
ไทยและชายฝังทะเลอันดามัน ในบริ เวณพืนทีชายฝังทะเลภาคใต้ของไทยประชาชนท้องถินรู ้จกั นําสาหร่ าย Caulerpa มาใช้
ประโยชน์กนั เป็ นเวลานานมาแล้ว โดยเก็บรวบรวมจากแหล่งนําธรรมชาติมาจําหน่ายในสภาพสดตามท้องถิน และนิ ยมมา
รับประทานเป็ นผักสลัดหรื อผักจิม นอกจากนําสาหร่ าย Caulerpa มาบริ โภคเป็ นอาหารแล้ว ยังมีการนําสาหร่ ายชนิ ดนีมาใช้ใน
การบําบัดนําทิงจากการเพาะเลียงสัตว์นาํ ก่ อนการปล่อยออกสู่ ทะเล (สันติ,
) ซึ งภายหลังจากการบําบัด นําทิ ง ทําให้สาหร่ าย
ขยายพันธุ์ อย่างรวดเร็ ว และเป็ นที ต้องการของผูบ้ ริ โภคทังในประเทศและต่ างประเทศ โดยเฉพาะสาหร่ าย Caulerpa
lentillifera ซึ งมีลกั ษณะคล้ายพวงองุ่นจึงเรี ยกสาหร่ ายชนิ ดนี ว่า sea grapes หรื อ green caviar ทัลลัสประกอบด้วยสโตลอน
(stolon) ทีคืบคลานไปตามพืนและแตกแขนงได้ ส่ วนของแขนงทีตังตรงสู ง - เซนติเมตร มักเกิ ดเดียวๆ ไม่ค่อยแตกแขนง
ประกอบด้วย รามูลสั (ramulus) เล็กๆ ลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง . - . มิลลิเมตร มีกา้ นสันๆ เรี ยงกันคล้ายช่อพริ กไทย
แต่ละรามูลสั (ramulus) มีรอยคอดระหว่างก้านและส่ วนทีเป็ นเม็ดกลมสี เขียวใส (Lewmanomont and Ogawa,1995) อย่างไรก็ตามลักษณะ
ดังกล่าวจะแปรเปลียนไปตามปั จจัยสภาวะแวดล้อมทีสาหร่ ายอาศัยอยู่ ปั จจุบนั ได้นาํ มาเลียงเป็ นอาชีพหลักและอาชีพเสริ ม มี
การเลียงในบ่อดิน ในบ่อซิเมนต์หรื อถังไฟเบอร์ เลียงในทะเล บริ เวณกระชังเลียงสัตว์นาํ สําหรับบ่อดินและบ่อซิเมนต์มีการ
เพิมปุ๋ ยลงไปได้แก่ ปุ๋ ยยูเรี ย ปุ๋ ยนา เพือเร่ งการเจริ ญเติบโตให้เร็ วขึน สาหร่ ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh) เป็ น
พืชชนิ ดหนึ ง ที เจริ ญเติบโตโดยการสังเคราะห์แสง ( Photosynthesis) ซึ งเป็ นกระบวนการสะสมอาหารโดยใช้ธาตุอาหาร
และนํา ก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ โดยมี Chlorophyll และแสงเป็ นตัวการสําคัญในการแปรเปลี ยนไปเป็ น แป้ ง นําตาล
ออกซิ เจนและนํา โดยเฉพาะแสงหากได้รับความเข้มของแสงมากหรื อน้อยเกินไปสาหร่ ายจะไม่เจริ ญเติบโต ดังนันในการ
เลียงสาหร่ ายพวงองุ่นจึ งต้องให้สาหร่ ายได้รับแสงทีพอเหมาะ (จูนลิฎา และคณะ, 2553) แสงทีใช้โดยปกติได้จากแสงจาก
ธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ และแสงจากหลอดไฟ ซึงการเลียงสาหร่ ายพวงองุ่นในปั จจุบนั ใช้แสงจากธรรมชาติซึงมีขอ้ ด้อยคือ
ในช่วงฤดูฝน ความเข้มของแสงทีสาหร่ ายพวงองุ่นได้รับจะน้อยเกินไป ทําให้สาหร่ ายพวงองุ่นเจริ ญเติบโตได้ชา้ หรื ออาจทํา
ให้สาหร่ ายพวงองุ่นตายได้ นอกจากนี หากผูท้ ีสนใจเลียงสาหร่ ายพวงองุ่นภายในอาคารไม่สามารถเลียงได้ เนื องจากความ
เข้มของแสงไม่เพียงพอ หากมีการนําแสงจากหลอดไฟมาใช้และประสบผลสําเร็ จ เป็ นการเพิมศักยภาพการผลิตสาหร่ ายพวง
องุ่นได้มากขึนโดยไม่ตอ้ งพึงพิงแสงจากดวงอาทิตย์
ดังนันในการทดลองครังนีจึงได้ใช้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี ซึงมีสีของแสงคล้ายกับแสงจากธรรมชาติ และได้รับ
การนิ ย มนํา ไปใช้ ใ นการเลี ยงพัน ธุ์ ไ ม้นํ ามาดัด แปลงเพื อใช้เ ลี ยงสาหร่ ายพวงองุ่ น ในระยะเวลาที แตกต่ า งกั น
ต่อการเจริ ญเติบโต และศึกษาผลตอบแทนของการเพาะเลียงสาหร่ ายพวงองุ่นหลังจากทีเลียงจนเสร็ จสิ นการทดลอง หากการ
ทดลองครังนี ประสบผลสําเร็ จ จะนําไปใช้เป็ นข้อมูลเพือประดิ ษฐ์ตูเ้ ลียงสาหร่ ายพวงองุ่น ซึ งเป็ นการต่อยอดสู่ นวัตกรรม
Thailand 4.0 ต่อไปในอนาคตต่อไป

วิธีการดําเนินการวิจัย

1.วิธีการทดลอง
1.1 การวางแผนการทดลอง
การทดลองระยะเวลาในการให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มตลอด (Completely Randomized Design : CRD) แบ่งออกเป็ น 4 ชุดการทดลอง (Treatment) แต่ละชุดการ
ทดลองมี 4 ซํา (Replication) ดังนี
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ชุดการทดลองที 1 เลียงสาหร่ ายพวงองุ่นโดยได้รับแสงภายในโรงเรื อน (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที 2 เลียงสาหร่ ายพวงองุ่นโดยได้รับแสงภายในโรงเรื อน และแสงจากหลอดไฟแอลอีดีเป็ นเวลา 8 ชัวโมง
ชุดการทดลองที 3 เลียงสาหร่ ายพวงองุ่นโดยได้รับแสงภายในโรงเรื อน และแสงจากหลอดไฟแอลอีดีเป็ นเวลา 16 ชัวโมง
ชุดการทดลองที 4 เลียงสาหร่ ายพวงองุ่นโดยได้รับแสงภายในโรงเรื อน และแสงจากหลอดไฟแอลอีดีเป็ นเวลา 24 ชัวโมง
1.2 การเตรียมภาชนะและนําทะเลสําหรับเลียงสาหร่ าย
ดําเนินการทดลองเลียงสาหร่ ายพวงองุ่นในกะละมังพลาสติกกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร จํานวน 16 ใบ
โดยล้างทําความสะอาด ทําการฆ่าเชื อโดยใช้ ฟอร์ มาลี น 40 ppm. แช่เป็ นระยะเวลา 24 ชัวโมง หลังจากนันล้างทําความ
สะอาดฟอร์ มาลีนออกให้หมด เติมนําทะเลความเค็ม 30 ppt. ทีผ่านการฆ่าเชือด้วยคลอรี น 40 ppm.แล้วเติมนําผ่านถุงกรอง
ไมครอน ให้นามี
ํ ความสูง 15 เซนติเมตร ทําการสุ่มชุดการทดลองและซําตามแผนการทดลองแล้วติดตังหลอดไฟแอลอีดี
ตามชุดการทดลองทีกําหนดไว้ โดยให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี เป็ นระยะเวลา 6 และ ชัวโมง ความเข้มของแสงที
ระดับ ผิ วนํามี ค่าเฉลี ย 870 ลักซ์ โดยควบคุ มการปิ ดเปิ ดไฟฟ้ าด้วยอุปกรณ์ Timer ส่ วนชุ ด ควบคุ มได้รับ แสงจากภายใน
โรงเรื อน ความเข้มของแสงทีระดับผิวนําเฉลีย 210 ลักซ์ ในเวลากลางวันส่วนเวลากลางคืนมืดสนิท
1.3 การเตรียมพันธุ์สาหร่ ายในการทดลอง
นําพันธุ์สาหร่ ายพวงองุ่นจากฟาร์ มเลียงสาหร่ ายมาใช้เป็ นท่อนพันธุ์ สําหรับการทดลองทัง 4 ชุดการทดลอง โดย
ใส่ สาหร่ ายลงในตะกร้าพลาสติกขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง นิว จํานวน 50 กรัม/ตะกร้า รวมทังสิ น 64 ใบ นําตะกร้าทีใส่
สาหร่ ายแล้วใส่ ในกะละมัง กะละมังละ 3 ตะกร้า
1.4 การจัดการระหว่ างการเลียงและการเพิมธาตุอาหาร
ทําการเปลียนถ่ายนําสัปดาห์ละ ครัง และรักษาความเค็มของนําทะเลให้อยูใ่ นระดับ ppt โดยการเติมนําจืดเพือลดความ
เค็ม ทําการกําจัดสาหร่ ายชนิดอืนทีขึนปะปนได้แก่ สาหร่ ายขนนก สาหร่ ายไส้ไก่ ฯลฯ และตรวจสอบคุณภาพนําที สําคัญ
ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็ นกรดเป็ นด่าง และความเค็ม ทุกๆ 7 วัน บันทึกผล
การใส่ ปุ๋ยในการเลียงสาหร่ าย ปุ๋ ยทีใช้คือ นําหมักชี วภาพ ซึ งได้จากการนํา เศษปลา:กากนําตาล:นํา ในอัตราส่ วน
1:1:1 และเติมจุลินทรี ยช์ ่วยเร่ งการย่อยสลาย ในปริ มาณ กรัม/ปริ มาตร ลิตร หมักเป็ นเวลา เดือนนํามาใช้เป็ นปุ๋ ยใน
การทดลอง ใส่ ในปริ มาณเท่ากันทุกชุดการทดลอง 3 วัน/ ครัง ๆ ละ 5 ppm./กะละมัง
2. วิธีเก็บข้ อมูล
ชังนําหนักสาหร่ ายทุกชุดการทดลอง ด้วยตาชังขนาดเล็ก โดยก่อนชังนําหนักต้องให้มีนาเหลื
ํ อน้อยทีสุด แล้วจึงทํา
การชังนําหนัก ทําการชังทุกๆ 1 สัปดาห์ จดบันทึ กนําหนักของสาหร่ าย คํานวนค่าไฟฟ้าทีใช้เลียงสาหร่ ายพวงองุ่น ทุกชุด
การทดลองเพือหาต้นทุนค่าไฟฟ้าในการเลียงสาหร่ าย
สู ตรทีใช้ในการคํานวณด้านนําหนักและต้นทุน
(1) นําหนักเฉลีย (Average weight)
นําหนักเฉลีย =
นําหนักรวม
จํานวนตะกร้าทังหมด
(2) นําหนักเพิม (Weight gain)
นําหนักเพิม = นําหนักเมือสิ นสุดการเลียง – นําหนักเริ มต้น
(3) นําหนักเพิมต่อวัน (Average diary growth)
ADG = [(นําหนักเมือสิ นสุดการเลียง – นําหนักเริ มต้น)]
จํานวนวันทีเลียง
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(4) เปอร์เซ็นต์นาหนั
ํ กทีเพิม (% Weight gain % WG)
WG (%) = [(นําหนักสุดท้าย – นําหนักเริ มต้น)] x 100
นํ า ห นั ก
เริ มต้น
(วิมล, 2536)
(5) ค่ากระแสไฟฟ้า
กําลังไฟฟ้า (วัตต์)×ชัวโมงการใช้งาน×จํานวนวัน×ค่าไฟฟ้า(ต่อหน่วย) = บาท
1000
(6) ผลตอบแทน
(นําหนักรวมของชุดการทดลอง × 300) - ค่ากระแสไฟฟ้า
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นําข้อมูลนําหนักของสาหร่ ายพวงองุ่นมาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบสุ่ มตลอด (Completely Randomized
Design : CRD) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบทางเดี ยว (One Way Analysis of Variance) และเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่ า งของค่ า เฉลี ยแต่ล ะชุ ด การทดลองโดยวิธี DMRT (Duncan,s New Multiple Range Test) ที ระดับความเชื อมัน 95
เปอร์เซ็นต์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป ( Snedecor and Cochran, 1967)
5. สถานทีทําการทดลองและระยะเวลาการทดลอง
ทดลอง ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตตรัง เริ มทดลอง
ตังแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระยะเวลาในการดําเนินการการทดลอง 7 สัปดาห์

ผลการทดลอง

การเจริญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น
นําหนักเฉลีย
เมือเสร็ จสิ นการทดลองเลียงสาหร่ ายพวงองุ่น เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ ายที เลียงโดยไม่ให้แ สงแอลอี ดี
ให้แสงแอลอีดี 8 ชัวโมง ให้แสงแอลอี ดี 16 ชัวโมง และ ให้แสงแอลอี ดี 24 ชัวโมง มี นาหนั
ํ กเฉลี ยเท่ ากับ 57.42±3.24
69.67±3.07 68.33± . และ . ± . กรั ม ตามลําดับ เมื อนํามาวิเคราะห์ ท างสถิ ติ พบว่ามีค วามแตกต่างทางสถิ ติ
(P<0.05)
นําหนักเพิม
เมือเสร็ จสิ นการทดลองเลียงสาหร่ ายพวงองุ่น เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ ายที เลียงโดยไม่ให้แ สงแอลอี ดี
ให้แสงแอลอี ดี 8 ชัวโมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชัวโมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชัวโมง มีนาหนั
ํ กเพิมเฉลียเท่ ากับ 7.41±3.24
19.66±0.82 18.33±3.07 และ 31.08 ±2.41 กรั ม ตามลําดับ เมื อนํา มาวิเ คราะห์ ท างสถิ ติ พบว่า มี ค วามแตกต่างทางสถิติ
(P<0.05)
นําหนักเพิมต่ อวัน
เมือเสร็ จสิ นการทดลองเลียงสาหร่ ายพวงองุ่น เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ ายที เลียงโดยไม่ให้แ สงแอลอี ดี
ให้แ สงแอลอี ดี 8 ชัวโมง ให้แ สงแอลอีดี 16 ชัวโมง และ ให้แ สงแอลอี ดี 24 ชัวโมง มี น ําหนักเพิ มต่ อ วัน เฉลี ยเท่ ากับ
0.15±0.06 0.40±0.02 0.38±0.06 และ 0.63±0.05 กรัม ตามลําดับ เมือนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติ
(P<0.05)
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เปอร์ เซ็นต์ นาหนั
ํ กทีเพิม
เมือเสร็ จสิ นการทดลองเลียงสาหร่ ายพวงองุ่น เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ ายที เลียงโดยไม่ให้แ สงแอลอี ดี
ให้แสงแอลอีดี 8 ชัวโมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชัวโมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชัวโมง มีเปอร์ เซ็นต์นาหนั
ํ กทีเพิมเฉลียเท่ากับ
14.83±6.48 39.33±1.63 36.67±6.15 และ 62.17±4.82 กรั ม ตามลําดับ เมือนํามาวิเคราะห์ ทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่าง
ทางสถิติ (P<0.05)
ค่ากระแสไฟฟ้ า
เมือเสร็ จสิ นการทดลองเลียงสาหร่ ายพวงองุ่น เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ ายที เลียงโดยไม่ให้แ สงแอลอี ดี
ให้แสงแอลอีดี 8 ชัวโมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชัวโมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชัวโมง มีค่ากระแสไฟฟ้ าต่อหลอดเฉลียเท่ากับ
0.00 3.52 7.06 และ 10.58 บาทต่อหลอดตามลําดับ
ผลตอบแทน
เมือเสร็ จสิ นการทดลองเลียงสาหร่ ายพวงองุ่น เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ พบว่าสาหร่ ายที เลียงโดยไม่ให้แ สงแอลอี ดี
ให้แสงแอลอีดี 8 ชัวโมง ให้แสงแอลอีดี 16 ชัวโมง และ ให้แสงแอลอีดี 24 ชัวโมง มีค่าผลกําไรเท่ากับ .
.
.
และ . บาท ตามลําดับ
ตารางที 1 การเจริ ญเติบโตด้านนําหนักเฉลีย (กรัม) ของสาหร่ ายพวงองุ่นทีให้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี ในระยะเวลาที
ต่างกัน ของการทดลอง เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์
ระยะเวลาในการให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี
สัปดาห์
แสงภายในโรงเรื อน
8 ชัวโมง
16 ชัวโมง
24 ชัวโมง
a
a
a
0
50.00±0.000
50.00±0.000
50.00±0.000
50.00±0.000a
1
55.08±1.930a
56.50±2.470a
54.50±0.957a
59.42±1.931a
2
54.16±1.324a
55.67±2.147a
54.58±0.946a
57.08±2.088a
3
58.17±2.145a
61.83±0.569a
60.17±0.568a
62.75±1.781a
4
55.00±3.910b
62.92±1.423a
63.33±1.178a
65.83±1.596a
5
46.25±3.359c
55.83±1.076bc
54.16±3.227b
66.50±2.382a
6
46.08±3.060c
59.50±1.100bc
53.83±5.450b
70.91±1.663a
7
57.41±3.242c
69.66±0.817b
68.33±3.078b
81.08±2.409a
หมายเหตุ : เปรี ยบเทียบทางสถิติในแนวตัง แสดงโดยการใช้อกั ษรตัวยก ทีแตกต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที
ระดับนัยสําคัญ (P<0.05)
ตารางที 2 นําหนักเฉลีย (กรัม±SE) นําหนักเพิม (กรัม±SE) นําหนักเพิมต่อวัน (กรัม/วัน±SE) เปอร์เซ็นต์นาหนั
ํ กทีเพิม
ค่ากระแสไฟฟ้า และ ผลตอบแทน ของการทดลอง เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์
ชุดการ
นําหนัก(กรัม) นําหนักเพิม นําหนักเพิอ เปอร์เซ็นต์ ค่าระแส
ผลตอบ
ทดลอง
สิ นสุดการ
(กรัม)
ต่อวัน
นําหนักที
ไฟฟ้า
แทน (บาท)
ทดลอง
(กรัม/วัน)
เพิม
(บาท)
ได้รับแสง
ภายใน
57.41±3.24c 7.41±3.24c 7.41±3.24c
15±0.06c
0.00±0.0
51.67
โรงเรื อน
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แอลอีดี 8 69.66±0.82b 19.66±0.82b 19.66±0.82b 40±0.02b
3.52±0.0
64.80
ชัวโมง
แอลอีดี 16 68.33±3.07b 18.33±3.07b 18.33±3.07b 38±0.06b
7.06±0.0
54.44
ชัวโมง
แอลอีดี 24 81.08±2.41a 31.08±2.41a 31.08±2.41a
63±0.05a 10.58±0.0
62.39
ชัวโมง
หมายเหตุ : เปรี ยบเทียบทางสถิติในแนวตัง แสดงโดยการใช้อกั ษรตัวยก ทีแตกต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที
ระดับนัยสําคัญ (P<0.05)

ภาพที 1 นําหนักเฉลีย (กรัม±SE) เมือสิ นสุดการทดลอง เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์
หมายเหตุ : T1 คือ ได้รับแสงภายในโรงเรื อน
T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี ชัวโมง
T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี ชัวโมง
T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี ชัวโมง
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ภาพที 2 นําหนักเพิม (กรัม±SE) เมือสิ นสุดการทดลอง เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์
หมายเหตุ : T1 คือ ได้รับแสงภายในโรงเรื อน
T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 ชัวโมง
T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 16 ชัวโมง
T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 24 ชัวโมง

ภาพที 3 นําหนักเพิมต่อวัน (กรัม/วัน±SE) เมือสิ นสุดการทดลอง เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์
หมายเหตุ : T1 คือ ได้รับแสงภายในโรงเรื อน
T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 ชัวโมง
T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 16 ชัวโมง
T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 24 ชัวโมง
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ภาพที 4 เปอร์เซ็นต์นาหนั
ํ กทีเพิม (กรัม±SE) เมือสิ นสุดการทดลอง เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์
หมายเหตุ : T1 คือ ได้รับแสงภายในโรงเรื อน
T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 ชัวโมง
T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 16 ชัวโมง
T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 24 ชัวโมง

ค่ ากระแสไฟฟ้ า(บาท)

12
10
8
6
4
2
0

0
1

3.528±0.000
2

7.056±0.000

ชุดการทดลอง

3

10.584±0.000

4

ภาพที 5 ค่ากระแสไฟฟ้า (บาท±SE) เมือสิ นสุดการทดลอง เป็ นระยะเวลา 7 สัปดาห์
หมายเหตุ : T1 คือ ได้รับแสงภายในโรงเรื อน
T2 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 ชัวโมง
T3 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 16 ชัวโมง
T4 คือ แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 24 ชัวโมง
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1. ผลของการเจริญเติบโต
การศึ กษาผลของระยะเวลาในการให้แสง แอลอีดี ต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น แบ่งการทดลองเป็ น
4 ชุ ด การทดลอง คื อ ให้แ สงภายในโรงเรื อน (ชุ ด ควบคุม ) ให้แ สงจากหลอดแอลอี ดี 8 16 และ 24 ชัวโมง ตามลําดับ
ให้ค่านําหนักเฉลี ย เท่ ากับ 57.41±3.24 69.66±0.82 68.33±3.07 และ 81.08±2.41 กรั ม ตามลําดับ ซึ งนําหนักเฉลี ยที ได้มี
ความแตกต่างทางสถิติ (P< . ) และพบว่าความเข้มแสงของหลอดไฟ แอลอีดี 3 วัตต์ ให้ความเข้มแสงทีระดับผิวนําเฉลีย
เท่ากับ 870 ลักซ์ เพียงพอทีจะทําให้สาหร่ ายพวงองุ่นเจริ ญเติบโตได้ โดยแสงภายในโรงเรื อนวัดทีระดับผิวนําให้ความเข้ม
แสงเฉลียเท่ากับ 210 ลักซ์ ในเวลากลางวัน ซึงแสงภายในโรงเรื อนไม่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น เห็น
ได้จากการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่นในชุดการทดลองที 1 ซึ งมีค่าน้อยทีสุด สําหรับค่าเฉลียคุณภาพนําที สําคัญต่อ
การเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น จากการตรวจวัดพบว่า ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างมีค่าเฉลียเท่ากับ 8.02 ค่าความเป็ นด่าง
มีค่าเฉลียเท่ากับ .60 อุณหภูมิมีค่าเฉลียเท่ากับ 28.56 องศาเซลเซียส ความเค็มมีเฉลียเท่ากับ 30.32 ppt.ออกซิเจนทีละลาย
นํามีค่าเฉลียเท่ากับ 4.53 ppm. ซึงคุณภาพนําทีวัดได้อยูใ่ นช่วงทีเหมาะสมกับ
การเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น สอดคล้องกับการรายงานของ (นัยนา, 2529; เปี ยมศักดิ, 2525; Horstman 1983)
ระยะเวลาของการให้แสงทีเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของสาหร่ ายพวงองุ่น จากการทดลองให้แสง ปกติจากใน
อาคาร ให้แสงจากหลอดไฟ 8 ชัวโมง/วัน ตังแต่เวลา 6.00-14.00 น. ให้แสงจากหลอดไฟ 16 ชัวโมง/วัน ตังแต่เวลา 6.0022.00 น. และให้แสงจากหลอดไฟ 24 ชัวโมง จากการทดลองพบว่า สามารถให้แสงได้ตลอดเวลา เนื องจากโดยธรรมชาติ
ของพืช เวลากลางคืน พืชจะไม่มีการสังเคราะห์แสงหรื อมีการสังเคราะห์แสงน้อยมาก เพราะความเข้มของแสงน้อยทําให้มี
แต่กระบวนการหายใจ ถ้าให้แสงในปริ มาณทีเพียงพอสาหร่ ายก็จะสามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ต่อเนือง ทําให้
สาหร่ ายพวงองุ่ นเจริ ญเติบโตได้ดี จึ งทําให้ ชุดการทดลองที 4 มีอตั ราการเจริ ญเติ บ โตดี ที สุ ด ให้ค่านําหนักเฉลียเท่ ากับ
81.08±2.41 กรั ม ซึ งสอดคล้อ งกั บ การทดลองของ Horstmarnn (1983) ถึ ง กิ จ กรรมการสั ง เคราะห์ แ สงของสาหร่ า ย
Caulerpa racemose โดยวัดการแลกเปลียนออกซิเจน ทีระดับความลึกของนําต่างๆกัน คือ บริ เวณผิวนํา ลึกจากผิวนํา เมตร
และลึกจากผิวนํา เมตร (การส่องผ่านของแสง %, % และ % ตามลําดับ) จากการทดลองพบว่าสาหร่ ายมีอตั ราการ
แลกเปลียนออกซิเจน สูงสุดทีระดับความลึกจากผิวนํา เมตร
2. ผลตอบแทน
จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทีได้ ชุดการทดลองทีให้แสงภายในโรงเรื อน (ชุดควบคุม) ให้ผลตอบแทนมากทีสุ ด
เท่ากับ 64.80 บาท แต่ในการทดลองครังนี ปริ มาณทีเลียงสาหร่ ายพวงองุ่นน้อยเกินไปยังมีทีว่างเหลือมากทําให้เปรี ยบเทียบ
กับ ชุ ด การทดลองที ให้แสง 24 ชัวโมง แล้ว ให้ผลตอบแทนไม่ต่างกัน จึ ง มีแนวโน้มว่าถ้าเลียงให้ปริ มาณที มากกว่าการ
ทดลองจะส่งผลให้ผลตอบแทนของชุดการทดลองทีให้แสง 24 ชัวโมง ดีทีสุด

สรุ ปผลการวิจัย

1.เลียงสาหร่ ายพวงองุ่น โดยให้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี 8 ชัวโมง/วัน 16 ชัวโมง/วัน และ 24 ชัวโมง/วัน พบว่าชุด
การทดลองทีให้แสง 24 ชัวโมง/วัน ทําให้การเจริ ญเติบโตดีทีสุด
2. ผลตอบแทนในการเลียงสาหร่ ายพวงองุ่นโดยให้แสงจากหลอดไฟแอลอีดี ชุดการทดลองทีให้ผลกําไรสูงทีสุด
คือชุดการทดลองทีให้แสง 8 ชัวโมง/วัน
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ขอขอบคุ ณ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติทีให้ทุนสนับสนุ นทุนวิจยั งบโครงการวิจยั เพือชุ มชนและสังคม
ปี งบประมาณ 2560 ขอขอบคุ ณ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ที กรุ ณาอนุ ญาตให้ใช้สถานที
โรงพักฟื นสัตว์นาํ ในการดําเนิ นการวิจัย การศึกษาระยะเวลาการให้แสงจากหลอดไฟ แอลอีดี ต่อการเจริ ญเติบโตของ
สาหร่ ายพวงองุ่น โดยให้แสงระยะเวลาทีแตกต่างกัน และขอขอบคุณเจ้าหน้าทีสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมที
ช่ วยเหลือในการติดตังอุปกรณ์ ทาํ การวิจยั สุ ดท้ายขอขอบคุณนักศึกษาสาขาเพาะเลี ยงสัตว์นาที
ํ มีส่วนช่ วยในการทําการ
ทดลอง และเก็บข้อมูลการวิจยั ตังแต่เริ มต้นการทดลองจนเสร็ จสมบูรณ์
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ผลของระดับพลังงานใช้ ประโยชน์ ได้ ในอาหารต่ อประสิ ทธิภาพการผลิต
และการสะสมไขมัน ของสุ กรรุ่นลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์ จไวท์ × แลนด์ เรซ)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 มุทาลัย * ยุวเรศ เรื องพานิ ช1 และ เสกสม อาตมางกูร1
Pannipa Mutalai1* Yuwares Ruangpanit1 and Seksom Attamangkune1

บทคัดย่อ
งานวิจ ัยนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษาผลของระดับ พลังงานใช้ป ระโยชน์ได้ในอาหารต่อประสิ ท ธิ ภาพการผลิต
และการสะสมไขมัน ของสุกรรุ่ นลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์จไวท์ × แลนด์เรซ) นําหนัก - กิโลกรัม วางแผนการทดลอง
แบบ × แฟคทอเรี ยลใน CRD โดยมีปัจจัยคือเพศ (เพศผูต้ อนและเพศเมีย) และระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร
ระดับ ( ,150, 3, และ ,350 Kcal/kg) ใช้สุกรจํานวน ตัว เป็ นเพศเมีย ตัว และเพศผูต้ อน ตัว แบ่งเป็ น กลุ่ม
กลุ่ มละ ซํา ซําละ ตัว มี อาหารและนําให้กินเต็มที ผลการทดลองพบว่ากลุ่ มทดลองที ได้รับ อาหารที มีพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ ,150 Kcal/kg มีอตั ราการกิ นได้ต่อวันและปริ มาณไลซี นทีได้รับต่อวันสู งกว่ากลุ่ม , และ ,350 Kcal/kg
(P < . ) ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวันของสุ กรกลุ่ม , และ ,350 Kcal/kg แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) ขณะทีกลุ่ม ,250 Kcal/kg ตํากว่ากลุ่ม ,150 Kcal/kg (P < . ) สุกรเพศผูต้ อนมีอตั ราการกิน
ได้ต่อวัน ปริ มาณไลซี นและปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวันสู งกว่าสุ กรเพศเมีย (P < . ) พบปฏิ สัมพันธ์
(interaction) ระหว่างเพศกับระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่ออัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันและประสิทธิภาพการใช้
อาหาร โดยปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวันสู งขึนในสุ กรกลุ่ม , และ ,350 Kcal/kg ส่งผลให้อตั ราการ
เจริ ญเติ บโตสู งขึนในสุ กรเพศผูต้ อนแต่ไม่พบความแตกต่างในสุ กรเพศเมีย ส่ วนประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหาร พบว่าระดับ
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารที ,350 Kcal/kg ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารดี ขึนในสุ กรเพศผูต้ อน แต่ไม่พบ
ความแตกต่างในสุ กรเพศเมีย ทีตําแหน่งซีโครงซีที 10 ความลึกเนือสันของสุกรเพศผูต้ อนและสุกรเพศเมียแตกต่างอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) ขณะทีสุกรเพศผูต้ อนมีความหนาไขมันสันหลังสูงกว่าสุ กรเพศเมีย (P < . ) และความหนา
ไขมันสันหลังเพิมขึนเมือระดับพลังงานทีได้รับต่อวันเพิมขึนในกลุ่ม , และ ,350 Kcal/kg (P < 0.05)
คําสําคัญ : พลังงานใช้ประโยชน์ได้, ประสิ ทธิภาพการผลิต, การสะสมไขมัน, สุกรรุ่ น, ลูกผสม
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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
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การปรับปรุ งสายพันธุ์สุกรมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากตลอดช่วงระยะเวลาหลายปี ทีผ่านมา มีการนําเข้าสาย
พันธุ์จากต่างประเทศทังจากยุโรป อเมริ กา และแคนาดา มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการคัดเลือกและปรับปรุ งสาย
พันธุ์ สุกรใหม่ ๆให้มีจาํ นวนลูกต่อแม่สูงขึ น การเจริ ญเติบ โตเร็ ว ประสิ ท ธิ ภาพการใช้อาหารดี ขึ น การสร้ างเนื อแดงใน
ระดับสู ง ตลอดจนคุณภาพซากทีดีขึน (สมชัย , 2532) ส่งผลให้ผเู ้ ลียงสุ กรต้องพัฒนาและปรับปรุ งการประกอบสู ตรอาหาร
ให้กา้ วทันกับพันธุกรรมของสุกรทีเปลียนแปลงไป โดยมุ่งหวังให้สุกรได้แสดงศักยภาพทางพันธุกรรมทีมีอยูไ่ ด้อย่างเต็มที
รู ปแบบของฟาร์ มสุ กรในประเทศไทยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเลียงออกได้เป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ ฟาร์ มผลิตสุ กรขุน
ฟาร์มผลิตสุ กรพันธุ์ และฟาร์มผลิตสุกรครบวงจร ฟาร์มผลิตสุกรพันธุ์เพือขยายพันธุ์หรื อฟาร์ มผลิตสุ กรครบวงจรบางฟาร์ม
จะมีการเลียงสุกรพันธุ์แท้เพือผลิตสุ กรพันธุ์แท้หรื อสุ กร 2 สายพันธุ์ ทีจะนําไปใช้เป็ นแม่พนั ธุ์เพือผลิตลูกสุ กร 3 สายพันธุ์
ต่อไปหรื อเพือทดแทนในฟาร์ ม (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด, ม.ป.ป.) แม่พนั ธุ์ทีนิยมนํามาผลิตเป็ นลูกผสม 2 สาย
พันธุ์ ส่วนมากเป็ นแม่พนั ธุ์แลนด์เรซและลาร์จไวท์ เนืองจากมีลกั ษณะความเป็ นแม่ทีดี ให้ลูกดก เลียงลูกดี มีนานมมากเป็
ํ
น
ต้น (นาม และ สุกญั ญา, 2537) ทังนีผลผลิตลูกในฟาร์มสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์ มีความน่าจะเป็ นในการเกิดลูกสุกรเพศผูแ้ ละเพศเมีย
ต่อครอกตามธรรมชาติอยูท่ ีอัตรา 50:50 ลูกสุ กรเพศเมียจะถูกนําไปเลียงเพือเป็ นแม่พนั ธุ์ ขณะที ลูกสุ กรเพศผูจ้ ะถูกตอนเพือ
เลียงขายเป็ นสุ กรขุน และด้วยวัตถุประสงค์ในการเลียงทีแตกต่างกันนี เป้ าหมายด้านการเจริ ญเติบโตและการสะสมเนือแดง
หรื อการสะสมไขมันจึงไม่เหมือนกัน โดยฟาร์มต้องการให้สุกรเพศเมียมีอตั ราการเจริ ญเติบโต การสะสมเนือแดงและไขมัน
ในระดับ ปานกลาง เพือลดปั ญหาขาจากการเพิมนําหนักตัวให้มีอายุการใช้งานได้นานหลังจากผสมพันธุ์ ตรงกันข้ามกับสุกร
เพศผูต้ อนทีต้องการให้มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเร็ ว มีการสะสมเนื อแดงมาก และการสะสมไขมันน้อย เพือให้เป็ นไปตาม
ความต้องการของตลาดและมีผลกําไรมากทีสุด
การเจริ ญเติบโตของสุกรหรื อนําหนักตัวทีเพิมขึนเมือสุ กรอายุมากขึนเป็ นเป็ นผลจากการสะสมปริ มาณเนือเยือเนื อ
แดง เนื อเยือไขมัน และกระดูกทีแตกต่างกัน (สมชัย, 2532) ในระยะรุ่ นสุ กรจะมีการเพิมนําหนักตัวต่อวันสู งทีสุ ดและเป็ น
การสร้างกล้ามเนือเป็ นหลัก โดยอัตราการสะสมโปรตีนทีเพิมขึนทีเกิดจากการได้รับพลังงานเพิมขึนในช่วงนีจะไม่ส่งผลต่อ
ไขมัน สะสมที มากเกิ น หรื อสั ด ส่ วนอาหารที ใช้ต่ อการเพิมนําหนัก ตัว 1 กิ โลกรั ม ที เพิมขึ น และเพศมี ผลค่ อนข้างน้อย
(Cole et al. 1993) ความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมโปรตีนในร่ างกายกับโปรตีนและพลังงานที กิ นประกอบด้วย 2 ระยะ
ระยะแรกเรี ยกว่า protein-dependent phase เป็ นระยะทีการสะสมโปรตีนเพิมมากขึนเป็ นเส้นตรงสัมพันธ์กบั โปรตีนทีกินโดย
ไม่ขึนกับระดับพลังงานที กิ นหรื อปั จจัยอืนจากตัวสัตว์เ ช่ น เพศหรื อพันธุ กรรม และระยะที 2 เรี ยกว่า energy-dependent
phase ในระยะนี การสะสมของโปรตีนจะเพิมขึนเมือให้พลังงานเพิมขึน (Cole et al., 1993) ซึ งกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
การสะสมโปรตีนต่อพลังงานที ได้รับจากอาหาร linear-plateau model ได้รับการยอมรั บอย่างกว้างขวางมากที สุ ดในการ
อธิ บายปฏิ สัมพันธ์ระหว่างการสะสมโปรตีนและพลังงาน (Van Milgen and Noblet, 2002) โดยเมื อแกนตังคือการสะสม
โปรตีนและแกนนอนคือพลังงานทีได้รับ การสะสมโปรตีนจะเพิมขึนอย่างเป็ นเส้นตรงกับพลังงานจนถึงจุดสู งสุ ดของการ
สะสมโปรตีน (PDmax) ในขณะที ความชันของเส้นกราฟจะถูกกําหนดโดยการแบ่งส่ วนของพลังงานทีได้รับไประหว่าง
โปรตีนสะสมและไขมันสะสม ค่า PDmax นี ถูกกําหนดโดยพันธุ กรรม และเพิมขึนเล็กน้อยตามอายุและนําหนักตัวจนถึง
60-80 กิโลกรัม อย่างไรก็ตามความไวของการเพิมขึนของโปรตีนสะสมกับการเปลียนแปลงระดับพลังงานทีได้รับในสัตว์
นําหนักน้อยมี มากกว่านําหนักมาก การลดปริ มาณการกิ นอาหารของสัตว์จะส่ งผลต่อทังการลดโปรตี นสะสมและไขมัน
สะสมในสัตว์นาหนั
ํ กตําขณะทีจะมีผลต่อการเพิมไขมันในสัตว์ทีโตกว่า (Halas, 2011) ทังนี Quiniou et al. (1996) รายงานว่า
ความชันของกราฟระหว่างการสะสมโปรตี น และพลังงานในสุ กรเพศผูส้ ู งกว่าเพศผูต้ อนและสอดคล้องกับรายงานของ
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Campbell and Taverner (1988) ที ว่าความชันของกราฟระหว่างการสะสมโปรตีนและพลังงานในกลุ่มสุ กรชนิ ดให้เนื อสู ง
กว่ากลุ่มสุ กรให้ไขมัน
อย่างไรก็ตามการศึกษาเกียวกับระดับพลังงานต่อการเจริ ญเติบโตในสุ กรลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์จไวท์ ×แลนด์เรซ)
เพศเมียและเพศผูต้ อนต่อการเจริ ญเติบโตและการสะสมไขมันในระยะรุ่ นยังมีนอ้ ย ดังนันจึ งมีความจําเป็ นต้องศึกษาระดับ
พลังงานในอาหารที เหมาะสม เพือให้ป ระสิ ทธิ ภาพการเจริ ญเติบโตเต็มที ตามศักยภาพของสายพันธุ์และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การใช้งาน

วิธีดําเนินการวิจัย

1. โรงเรื อนทดลอง
โรงเรื อนทีใช้ในการทดลองเป็ นโรงเรื อนระบบปิ ด มีการควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรื อนด้วยระบบระเหยไอนํา
(evaporative cooling system) พื นคอกเป็ นแสลตปู น มี อุ ป กรณ์ ใ ห้อ าหารเรี ยกว่า เครื องทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของสุ กร
(Pig Performance Testing System) จํานวน เครื องต่อคอก และทีให้นาแบบหั
ํ
วกัดจํานวน หัวต่อคอก
2. สัตว์ ทดลอง
ใช้สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์จไวท์ × แลนด์เรช) นําหนักตัวเฉลียเริ มต้นประมาณ กิโลกรัม ทีอายุประมาณ
สัป ดาห์ จํานวน ตัว วางแผนการทดลองแบบ × แฟคทอเรี ยลใน CRD (2 × 3 factorial experiments in CRD)
รวมเป็ น ทรี ตเมนต์คอมบิเนชัน ทรี ตเมนต์ละ ซํา ซําละ ตัว และได้รับอาหารทีมีระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ใน
ระดับ , , และ , กิโลแคลอรี /กิโลกรัม ตามลําดับดังนี
กลุ่มที สุ กรเพศผูต้ อน ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
กลุ่มที สุ กรเพศผูต้ อน ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
กลุ่มที สุ กรเพศผูต้ อน ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
กลุ่มที สุ กรเพศเมีย ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
กลุ่มที สุ กรเพศเมีย ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
กลุ่มที สุ กรเพศเมีย ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
เลียงสุกรในคอกขนาด . × เมตร จํานวน ตัวต่อคอก (เพศผูต้ อน 6 คอก และเพศเมีย 6 คอก) สุ กรทุกตัวได้รับนําและ
อาหารแบบกินเต็มที (ad libitum) ตลอดเวลา สามารถเข้ากินอาหารอย่างอิสระครังละตัว จากเครื อง Pig Performance Testing
เหมือนกันทุกกลุ่ม โดยก่อนเริ มต้นงานทดลองทําการเลียงปรับสภาพด้วยอาหารสุ กรระยะเล็กสูตรเดียวกันทุกกลุ่มเป็ นเวลา
สัปดาห์ จากนันทําการเลียงสุกรด้วยอาหารทดลองเป็ นระยะเวลา วัน
3. อาหารทดลอง
องค์ประกอบและปริ มาณโภชนะของอาหารทดลองแสดงในตารางที และ ตารางที 2
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ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร (กิโลแคลอรี /กิโลกรัม)
3,150
3,250
3,350
ข้าวสาลี
15.0
15.0
15.0
ข้าวโพด
39.2
45.0
49.8
กากมันสําปะหลัง
3.0
รําข้าวสาลี
15.0
11.0
นํามันปาล์ม
2.3
2.3
2.5
ถัวเหลืองไขมันเต็ม
11.0
10.0
11.0
กากถัวเหลืองสกัดนํามัน 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
ซี โอไลต์
1.96
อะลิเมท 88%
0.35
0.35
0.35
แอล-ไลซี น 98.5%
0.78
0.78
0.74
แอล-ทริ ปโตเฟน 98.0%
0.07
0.07
0.07
แอล-ทรี โอนีน 98.5%
0.34
0.33
0.32
โคลีนคลอไรด์ 75%
0.12
0.12
0.12
วิตามินและแร่ ธาตุพรี มิกซ์*
0.18
0.18
0.18
รวม
100.00
100.00
100.00
หมายเหตุ: * วิตามินและแร่ ธาตุพรี มิกซ์ 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย วิตามินเอ 10,000 IU; วิตามิน ดี 3 1,500 IU;
วิตามินอี 50 มิลลิกรัม; วิตามินเค 3 2 มิลลิกรัม; วิตามินบี 1 2 มิลลิกรัม; วิตามินบี 2 5 มิลลิกรัม;
วิตามินบี 3 25 มิลลิกรัม; วิตามินบี 5 30 มิลลิกรัม; วิตามินบี 6 5 มิลลิกรัม; วิตามินบี 12 0.02 มิลลิกรัม;
กรดโฟลิค 1.5 มิลลิกรัม; ไบโอติน 0.15 มิลลิกรัม; แมงกานีส 40 มิลลิกรัม; สังกะสี 125 มิลลิกรัม;
เหล็ก 110 มิลลิกรัม; คอปเปอร์ 12 มิลลิกรัม; ไอโอดีน 0.25 มิลลิกรัม; ซีลีเนียม 0.25 มิลลิกรัม
วัตถุดิบ (กิโลกรัม)
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ตารางที องค์ประกอบทางโภชนะของอาหารทดลองทีได้จากการคํานวณ
องค์ประกอบทางโภชนะ
ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร (กิโลแคลอรี /กิโลกรัม)
โดยการคํานวณ (%)
3,150
3,250
3,350
พลังงานทีใช้ประโยชน์ได้ (kcal/kg)
3,156
3,254
3,352
โปรตีน
18.0
18.0
18.0
ไขมัน
6.81
6.71
6.88
เยือใย
3.45
3.21
3.00
เถ้า
7.31
5.34
5.23
แคลเซียม
0.85
0.85
0.85
ฟอสฟอรัสรวม
0.76
0.74
0.69
ฟอสฟอรัสทีใช้ประโยชน์ได้
0.45
0.45
0.45
เกลือ
0.80
0.80
0.79
ไลซีน
1.41
1.41
1.41
เมทไธโอนีน+ซีสทีน
0.84
0.84
0.84
เมทไธโอนีน
0.54
0.54
0.55
ทรี โอนี น
0.93
0.92
0.92
ทริ ปโตเฟน
0.25
0.25
0.25
โคลีน (mg/kg)
1,700
1,700
1,700
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4. การบันทึกข้ อมูล
ในระหว่างการศึกษาทดลองมีการบันทึกและเก็บข้อมูลของลักษณะต่างๆ ได้แก่ อายุสุกรเมือเริ มต้นและสิ นสุดการ
ทดลอง นําหนักสุ กรทุกตัวเมือเริ มต้นและสิ นสุ ดการทดลอง นําหนักสุ กรและปริ มาณอาหารทีกิ นเป็ นรายวันทุกตัวตลอด
ระยะเวลาการทดลองด้ว ยเครื องทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของสุ ก ร (Pig Performance Testing) ความหนาไขมัน สัน หลัง
(back fat thickness) และความลึกเนื อสันที ตําแหน่ ง ซี โครงคู่ที โดยใช้เครื องอัลตร้าซาวด์แบบรี ลไทม์เมือเริ มต้น และ
สิ นสุดการทดลอง บันทึกการป่ วย ลักษณะอาการ การรักษา และการเสี ยหายของสุกรตลอดระยะเวลาของการทดลอง บันทึก
อุณหภูมิและความชืนภายในโรงเรื อนทุกวันตลอดระยะเวลาของการทดลอง
5. การคํานวณลักษณะทีทําการศึกษา
นําค่าทีบันทึกไว้มาคํานวณหาค่าต่างๆ ทีแสดงถึงประสิ ทธิ ภาพการเจริ ญเติบโต ได้แก่ อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน ปริ มาณ
อาหารทีกินต่อตัวต่อวัน ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้และไลซีนทีได้รับต่อตัวต่อวัน และประสิทธิภาพการใช้อาหาร โดย
ใช้สูตรการคํานวณ ดังนี
อัตราการเจริ ญเติบโต (กรัม/วัน)
=
นําหนักตัวทีเพิมขึน
(average daily gain)
จํานวนวันทีทําการทดลอง
ปริ มาณอาหารทีกินต่อตัวต่อวัน (กรัม)
=
ปริ มาณอาหารทีกินตลอดช่วงการทดลอง
(average daily feed intake)
จํานวนวันทีทําการทดลอง
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ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวัน = ปริ มาณอาหารทีกินต่อตัวต่อวัน (กรัม) ×
ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร
ปริ มาณไลซี นทีได้รับต่อวัน

= ปริ มาณอาหารทีกินต่อตัวต่อวัน (กรัม) × ระดับไลซีนในอาหาร

ประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหาร
(Feed conversion ratio)

= นําหนักอาหารทีกินตลอดช่วงการทดลอง
นําหนักตัวทีเพิมขึนตลอดช่วงการทดลอง

ความหนาไขมันสันหลังทีเพิมขึน
(∆fat depth)

= ความหนาไขมันสันหลังเมือสิ นสุดการทดลอง –
ความหนาไขมันสันหลังเมือเริ มต้นการทดลอง
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ความลึกเนือสันทีเพิมขึน
= ความลึกเนือสันเมือสิ นสุดการทดลอง –
(∆loin depth)
ความลึกเนือสันเมือเริ มต้นการทดลอง
6. การวิเคราะห์ ทางเคมีของอาหารทดลอง
สุ่ มเก็บตัวอย่างอาหารในระหว่างกระบวนการบรรจุกระสอบ โดยสุ่ มจากทุกๆ 5 กระสอบ นําตัวอย่างที ได้ม า
คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วสุ่ มโดยวิธีแบ่ง 4 จนกว่าจะได้ตวั อย่างประมาณ 500 กรัม บรรจุในถุงพลาสติกซิ ป เพือวิเคราะห์
ปริ มาณโภชนะ ได้แก่ ความชื น โปรตีน ไขมัน เยือใย และเถ้า โดยวิธี Proximate analysis ตามวิธีของ AOAC (1990) และ
วิเคราะห์พลังงานรวมโดยใช้ Bomb calorimeter ตามวิธีของอังคณา และ ดวงสมร (2532)
7. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
เมือสิ นสุดการทดลองนําข้อมูลทีได้ทงหมดประกอบด้
ั
วย อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน ปริ มาณอาหารทีกินต่อตัวต่อ
วัน ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวัน ปริ มาณไลซี นทีได้รับต่อวัน ประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหาร ความหนาไขมัน
สันหลัง (back fat thickness) และความลึกเนื อสันที ตําแหน่ งซี โครงคู่ที มาวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่ วม (Analysis of
covariance) โดยใช้ General Linear Model (GLM) มีนาหนั
ํ กสุ กรเริ มต้นเป็ นตัวแปรร่ วมสําหรับอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน
ปริ ม าณอาหารที กิ น ต่ อ ตัว ต่ อ วัน ปริ ม าณพลัง งานใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ที ได้รั บ ต่ อ วัน ปริ ม าณไลซี น ที ได้รั บ ต่ อ วัน และ
ประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหาร ส่ วนความหนาไขมันสันหลัง (back fat thickness) และความลึกเนือสันทีตําแหน่ งซี โครงคู่ที
มี ค วามลึ กเนื อสัน เริ มต้นเป็ นตัวแปรร่ วม โดยวิเคราะห์หาปฏิ กิริยาร่ วม (interaction) ระหว่างเพศและระดับพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ในอาหาร ถ้าไม่พบปฏิกิริยาร่ วมดังกล่าวจะนําข้อมูลทังหมดมาทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียทรี ตเมนต์
แยกในแต่ละปั จจัย แต่หากพบปฏิกิริยาร่ วมจะนําข้อมูลทังหมดมาทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียทรี ตเมนต์ในรู ปทรี ต
เมนต์ค อมบิ เ นชัน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) โดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สํา เร็ จ รู ป โดยมี หุ่ น สถิ ติ
ดังต่อไปนี
Yijk = μ + αi + βj + (α β)ij + b1ST+ εijk
เมือ
Yijk
= ค่าสังเกตทีได้จากปั จจัยที ij ซําที k ทีมีการกระจายแบบปกติเป็ นอิสระ มีค่าเฉลียเป็ น 0 และ
ความแปรปรวนเป็ น σ2
μ
= ค่าเฉลียของข้อมูลทังหมดในลักษณะทีศึกษา
αi
= อิทธิพลเนืองจากเพศสุกร มี เพศ คือ เพศผูต้ อน และเพศเมีย
βj
= อิทธิพลเนืองจากระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร มี ระดับ คือ ,150 3, และ
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3,350 Kcal/Kg
(α β)ij = ผลจากอิทธิพลร่ วมระหว่างเพศและระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารที ij
b1
= ค่าสัมประสิ ทธิการถดถอย ค่าประมาณการเปลียนแปลงของ Y เมือ ST เพิมขึนหรื อลดลง
1 หน่วย
ST
= คือนําหนักสุกรเริ มต้นสําหรับค่าสังเกตประกอบด้วยอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน ปริ มาณอาหาร
ที กิ น ต่อตัวต่อวัน ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวัน ปริ มาณไลซี นที ได้รับต่อวัน และประสิ ทธิ ภาพการใช้
อาหาร
= คือความลึกเนือสันเริ มต้น สําหรับค่าสังเกตทีประกอบด้วยความหนาไขมันสันหลัง และความ
ลึกเนือสันทีตําแหน่งซีโครงคู่ที
εijk
= ค่าความคลาดเคลือนของหน่วยทดลองที ij ซําที k (ทีมีการกระจายแบบปกติเป็ นอิสระมีอิสระมี
ค่าเฉลียเป็ น และความแปรปรวนเป็ น σ2)
8. สถานทีทําการทดลอง
ศึกษาประสิ ทธิ ภาพการผลิตและการสะสมไขมัน ณ ฟาร์ มบริ ษทั เบทาโกร ไฮบริ ดอินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (ฟาร์ ม )
ตําบลศิลาทิพย์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โรงเรื อน
9. ระยะเวลาทําการวิจยั
เริ มการทดลอง: เดือนกันยายน พ.ศ.
สิ นสุดการทดลอง: เดือนธันวาคม พ.ศ.

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ผลการศึกษาองค์ ประกอบทางโภชนะทางเคมีในอาหารทดลอง
ผลการวิเคราะห์ทางเคมีเพือหาองค์ประกอบของโภชนะต่างๆ ในอาหารแต่ละกลุ่มทดลอง ดังแสดงในตารางที 3
พบว่าอาหารทดลองทุกสู ตรมีองค์ประกอบทางโภชนะทีได้จากการวิเคราะห์มีค่าใกล้เคียงกับระดับของโภชนะทีได้จากการ
คํานวณ
ตารางที 3 ค่าวิเคราะห์ทางเคมีขององค์ประกอบของโภชนะต่างๆ ในอาหารทดลอง
Metabolizable energy level (Kcal/Kg)
Item
3,150
3,250
3,350
Moisture (%)
9.75
9.95
9.95
Protein (%)
17.91
17.70
17.85
Fat (%)
7.23
7.13
7.35
Fiber (%)
3.14
2.90
2.68
Ash (%)
7.02
5.17
4.97
Calcium (%)
0.77
0.76
0.75
Phosphorus (%)
0.78
0.72
0.69
Salt (%)
0.79
0.80
0.79
Gross Energy (kcal/kg)
4,334
4,390
4,285
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2. ผลของระดับพลังงานใช้ ประโยชน์ ได้ และเพศต่ อประสิทธิภาพการผลิต
ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารที , , , และ , กิโลแคลอรี /กิโลกรัม ต่อประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตสุ กรลูกผสมสองสายพันธุ์เพศผูต้ อนและเพศเมียระยะรุ่ น (นําหนักระหว่าง .20 + 3.64 ถึง .74 + 5.82 กิโลกรัม)
แสดงในตารางที 4 พบว่า การเพิมระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารสูงขึน ส่ งผลให้ปริ มาณการกินอาหารเฉลียต่อวัน
ลดลง ( ,896, 1,686 และ ,720 กรั ม ตามลําดับ) โดยสุ กรกลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , กิ โลแคลอรี
/กิ โ ลกรั ม มี ป ริ ม าณอาหารที กิ น ต่ อ ตัว ต่ อ วัน สู ง กว่ า กลุ่ ม ที ได้รั บ อาหารพลัง งานใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ , และ ,
กิโลแคลอรี /กิโลกรัม อย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (P < . ) สอดคล้องกับ Campbell and Taverner (1986), Henman (2002)
และ Beaulieu et al. (2009) ทีรายงานว่าปริ มาณอาหารทีกินของสุกรจะลดลงเมือระดับพลังงานในอาหารสูงขึน
ปริ มาณพลังงานใช้ป ระโยชน์ ได้ร วมที ได้รับ ต่อวัน คํานวณจากปริ มาณอาหารที กิ น ต่ อตัวต่ อวัน และปริ มาณ
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร พบว่าสุกรกลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้-ประโยชน์ได้ในอาหารทีระดับ , , 3,250
และ , กิโลแคลอรี /กิ โลกรัม มีปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมทีได้รับต่อวันเท่ากับ ,973, 5, และ ,763 กิโล
แคลอรี ต่อวัน ตามลําดับ โดยพบว่าสุกรกลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีระดับ , และ , กิโลแคลอรี /
กิโลกรัม มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P > . ) แม้วา่ กลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีระดับ
3,350 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม จะมีปริ มาณการกินอาหารทีตํากว่า ขณะทีสุกรกลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ,
กิโลแคลอรี /กิ โลกรัม มีปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมทีได้รับต่อวันตํากว่ากลุ่มได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้
3,150 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม อย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (P < 0.01) ซึงเป็ นผลจากปริ มาณการกินทีลดลง
ปริ มาณไลซี นที ได้รับต่อตัวต่อวัน คํานวณจากปริ มาณอาหารที กิ นต่อตัวต่อวันและปริ มาณไลซี นในอาหารโดย
พบว่าสุ กรกลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , กิโลแคลอรี /กิ โลกรัม มีปริ มาณไลซี นทีได้รับต่อตัวต่อวันสู ง
กว่ากลุ่มที ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , และ , กิ โลแคลอรี /กิ โลกรัม อย่างมี นัยสําคัญยิงทางสถิติ (P <
0.01) ซึ งสอดคล้องกับปริ มาณอาหารที กิ นต่อตัวต่อวัน เนื องจากสู ตรอาหารกําหนดให้มีปริ มาณไลซี นเท่ากันในทุกกลุ่ม
ทดลอง
ผลของเพศในการทดลองนีพบว่า สุ กรเพศผูต้ อนมีปริ มาณอาหารทีกินต่อตัวต่อวัน ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์
ได้ร วมที ได้รั บ ต่อ วัน และปริ ม าณไลซี น ที ได้รับ ต่ อตัวต่ อ วัน สู ง กว่าสุ ก รเพศเมีย อย่างมี นัย สํา คัญทางสถิติ (P < 0.05)
สอดคล้องกับรายงานของ Lange et al. (1994), Henman ( ) และ Beaulieu et al. (2009)
ผลต่อนําหนักสุ กรเมือสิ นสุ ดการทดลอง อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน และประสิ ทธิภาพการใช้อาหาร พบว่าเพศมี
ปฏิ สัมพันธ์ (interaction) กับระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร โดยปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้สุทธิ ทีได้รับต่อ
วันสู งขึนของสุ กรกลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , และ , กิโลแคลอรี /กิ โลกรัม ส่งผลให้นาหนั
ํ กเมือ
สิ นสุ ดการทดลองและอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันสูงขึนเฉพาะสุ กรเพศผูต้ อนเท่านัน แต่ไม่พบความแตกต่างนี ในสุ กรเพศ
เมีย ขณะทีระดับพลังงานใช้ประโยช์ได้ในอาหารที 3,350 กิโลแคลอรี /กิโลกรัม ส่งผลให้ประสิ ทธิภาพการใช้อาหารดีขึนใน
สุกรเพศผูต้ อน แต่ไม่พบความแตกต่างในสุกรเพศเมีย ทังนี อาจเนืองมาจากสุ กรเพศเมียมีความสามารถในการกินได้ตากว่
ํ า
สุ กรเพศผู ้ (Henman, 2002) Lange et al. (1994) พบว่า สุ กรเพศผูต้ อนมี อตั ราการเจริ ญเติบ โตต่อ วันสู ง กว่า สุ กรเพศเมี ย
12 เปอร์เซ็นต์
3. ผลของระดับพลังงานใช้ ประโยชน์ ได้ในอาหารและเพศต่อการสะสมไขมันและความลึกเนือสัน
ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารที , , , และ , กิ โลแคลอรี /กิ โลกรั ม ต่อความหนา
ไขมันสันหลัง (back fat thickness) และความลึกเนื อสันทีตําแหน่งซี โครงคู่ที ของสุ กรลูกผสมสองสายพันธุ์เพศผูต้ อน
และเพศเมียระยะรุ่ น (นําหนักระหว่าง .20 + 3.64 ถึง .74 + 5.82 กิโลกรัม) แสดงในตารางที โดยพบว่าสุ กรเพศผูต้ อน
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มีความหนาไขมันสันหลังเมือสิ นสุดงานทดลองและความหนาไขมันสันหลังทีเพิมขึนสูงกว่าสุกรเพศเมียอย่างมีนยั สําคัญยิง
ทางสถิติ (P < . ) ขณะทีความลึกเนือสันแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P > 0.05)
สุกรกลุ่มทีได้รับปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมต่อวันสูง (กลุ่มทีได้รับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร , และ
3, กิโลแคลอรี /กิโลกรัม) มีความหนาของไขมันสันหลังทีเพิมขึนสูงกว่าสุ กรกลุ่มทีได้รับพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมต่อ
วันตํา (กลุ่มทีได้รับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร , กิโลแคลอรี /กิโลกรัม) โดยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(P < . ) ขณะทีความลึกเนื อสันของทังสามกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P > . ) แม้วา่ สุ กรกลุ่ม
ทีได้รับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร , กิโลแคลอรี /กิโลกรัม จะมีปริ มาณไลซีนทีได้รับต่อวันสูงสุ ด
ตารางที 4 ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารและเพศต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิตของสุกรรุ่ น ลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์ จไวท์ × แลนด์เรซ) นําหนัก - กิโลกรัม โดยค่าเฉลียทีแสดงในตารางเป็ นค่าเฉลียทีปรับ (Adjusted Means)
ตามตัวแปรร่ วม
ME
Starting
Final1
ADG1
Daily1
Daily1
Daily1
Sex
weight
weight
FI
ME Intake Lys Intake FCR1
(kcal/kg)
(kg)
(kg)
(g/day)
(g)
(kcal/kg)
(g)
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
Females

33.4
35.0

67.4a
64.1b

923a
832b

1,820a
1,716b

5,905a
5,573b

25.5a
24.0b

1.98a
2.08b

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

34.1
34.3
34.2

66.8a
64.1b
66.5a

906a
830b
897a

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

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

26.5a
23.6b
24.1b

2.10a
2.05a
1.93b

0.006
0.944
<0.001

<0.001
0.002
0.033

<0.001
0.002
0.033

0.009
<0.001
0.165

0.011
0.006
0.186

0.010
<0.001
0.168

0.005
<0.001
0.028

Source of variation, P-value
Sex
ME
Sex × ME
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Note: 1Data are the means. All data were analyzed with starting weight as a covariate. Average starting weight was 34.2
kg.
ADG = average dairy gain, FCR = feed conversion ratio, FI = feed intake, ME = Metabolizable energy, Lys =
Lysine
a,b
Within a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.01).
x,y
Within a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.05).
ตารางที 5 ผลของระดับ พลัง งานใช้ป ระโยชน์ไ ด้ใ นอาหารและเพศต่ อ ความหนาไขมัน สัน หลังและความลึ ก เนื อสัน
ที ตําแหน่ งซี โครงคู่ที ของสุ กรรุ่ นลู กผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์ จ ไวท์ × แลนด์เรซ) นําหนัก - กิ โลกรั ม
โดยค่าเฉลียทีแสดงในตารางเป็ นค่าเฉลียทีปรับ (Adjusted Means) ตามตัวแปรร่ วม
Sex
ME
Starting FD1 Final FD1 ∆ FD1 Starting LD Final LD1 ∆ LD1
(kcal/kg)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
Barrows
3,150
0.59
0.92
0.33
2.95
4.13
1.25
3,250
0.64
0.89
0.24
2.82
3.96
1.08
3,350
0.67
1.08
0.42
2.59
4.05
1.17
Females
3,150
0.62
0.85
0.23
2.90
3.98
1.09
3,250
0.63
0.82
0.19
3.05
4.10
1.22
3,350
0.61
0.85
0.23
3.00
4.10
1.21
SEM

0.12

0.22

0.17

0.31

0.43

0.40

Main effects
Barrows
Females

0.63
0.62

0.96a
0.84b

0.33a
0.22b

2.79
2.98

4.05
4.06

1.17
1.17

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

0.61
0.64
0.64

0.88
0.85
0.96

0.28xy
0.22y
0.33x

2.92
2.93
2.80

4.05
4.03
4.07

1.17
1.15
1.19

Source of variation, P-value

Sex
0.518
0.004
0.001
0.001
0.921
0.921
ME
0.360
0.076
0.028
0.094
0.888
0.888
Sex × ME
0.375
0.168
0.233
0.006
0.277
0.277
Note: 1Data are the means. All data were analyzed with starting loin depth (Starting LD) as a covariate. Average starting
loin depth (Starting LD) was 2.88 cm.
FD = fat depth, ∆ FD = final fat depth - starting fat depth
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LD = loin depth, ∆ LD = final loin depth - starting loin depth
Within a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.01).
x,y
Within a column, means with a different superscript letter differ (P < 0.05).
a,b

4. ผลของความสั ม พันธ์ ระหว่ างปริมาณพลังงานใช้ ประโยชน์ ได้ รวมทีได้ รับต่ อวันกับอัต ราการเจริญ เติบโตในสุ กรเพศผู้
ตอนและเพศเมีย
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เพือหาความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้สุทธิ
ทีได้รับต่อวันกับอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน แบ่งตามเพศ (เพศผูต้ อน เพศเมีย) ดังแสดงในภาพที
ปริ มาณพลัง งานใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ร วมที ได้รั บ ต่ อ วัน กั บ อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตต่ อ วัน ของสุ ก รเพศผู้ต อนมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับสู ง และมีค่า R-Squared เท่ากับ . ตัวแบบสมการเชิ งเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณ
พลังงานใช้ประโยชน์ ได้สุทธิ ที ได้รับ ต่อวัน สําหรับ สุ กรเพศผูต้ อน คือ y = -0.00003x2 + 0.42x - 642. ส่ วนในเพศเมี ย
ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมทีได้รับต่อวันกับอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง และ
มีค่า R-Squared เท่ากับ . โดยตัวแบบสมการเชิ งเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมที
ได้รับต่อวันสําหรั บสุ กรเพศเมีย คือ y = -0.00004x2 + 0.59x - 1097. เมือ y คื อ อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน และ x คือ
ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้สุทธิ ทีได้รับต่อวัน สอดคล้องกับรายงานของ Henman ( ) ซึ งรายงานความสัมพันธ์
ระหว่างปริ มาณพลังงานย่อยได้รวมที ได้รับต่อวันกับอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันของสุ กรนําหนัก -100 กิ โลกรั ม โดย
พบว่าสุ กรทังเพศผูแ้ ละเพศเมียมีการตอบสนองในทิศทางเดียวกันคือ อัตราการเจริ ญเติบโตเพิมขึนเมือปริ มาณพลังงานย่อย
ได้รวมทีได้รับต่อวันเพิมขึน ขณะทีเพศผูม้ ีอตั ราการเจริ ญเติบโตทีตอบสนองต่อระดับพลังงานและมีค่า R-Squared สูงกว่า
สุ กรเพศเมีย Bikker et al. (1995) รายงานความสัม พัน ธ์ระหว่างปริ ม าณพลังงานย่อยได้รวมที ได้รั บ ต่ อวัน กับอัต ราการ
เจริ ญเติ บโตต่อวันของสุ กรสาวทดแทนนําหนัก -45 และ -85 กิ โลกรั ม พบว่ามี การตอบสนองในทิศทางเดียวกันคือ
อัตราการเจริ ญเติบโตเพิมขึนเมือปริ มาณพลังงานย่อยได้รวมทีได้รับต่อวันเพิมขึน
1,400

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

Average Daily Gain (g)

1,200
800
600
400
200
0

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

Female
Barrow

3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000
Daily ME intake (Kcal)

ภาพที 1 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมทีได้รับต่อวันกับอัตราการเจริ ญ
เติบโตต่อวันของสุกรเพศผูต้ อนและเพศเมีย
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1. การเพิมระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารสูงขึน ,150, 3, และ , กิ โลแคลอรี /กิ โลกรัม ส่งผลให้
ปริ มาณการกิ นอาหารเฉลียต่อวันลดลง ( ,896, 1,686 และ ,720 กรัม ตามลําดับ) โดยสุ กรกลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ทีระดับตําสุ ด ( , กิ โลแคลอรี /กิ โลกรัม) มีปริ มาณอาหารที กิ นต่อตัวต่ อวันสู งสุ ด และสุ กรเพศผูต้ อนมี
ปริ มาณอาหารทีกินต่อตัวต่อวันสูงกว่าสุ กรเพศเมีย
2. ปริ มาณอาหารทีกินต่อวันส่งผลต่อปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมทีได้รับต่อวันไม่แตกต่างกันในสุกรกลุ่ม
ทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีระดับตําสุ ด (3,150 กิโลแคลอรี /กิ โลกรัม) และทีระดับสู งสุ ด (3,350 กิโลแคลอรี /
กิโลกรัม) และปริ มาณไลซี นที ได้รับต่อวันของสุ กรกลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีระดับตําสุ ด (3,150 กิโล
แคลอรี /กิโลกรัม) มีปริ มาณไลซี นทีได้รับต่อวันสู งสุ ด สุ กรเพศผูต้ อนมีปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมทีได้รับต่อวัน
และปริ มาณไลซีนทีได้รับต่อตัวต่อวัน สู งกว่าสุกรเพศเมีย
3. มีปฏิ สัมพันธ์ (interaction) ระหว่างเพศกับระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่ออัตราการเจริ ญเติบโตต่อ
วันและประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหาร โดยระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวันทีสู งขึนของสุ กรกลุ่มทีได้รับอาหาร
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ , และ , กิโลแคลอรี /กิโลกรัม ส่งผลให้อตั ราการเจริ ญเติบโตต่อวันสูงขึนเฉพาะสุกรเพศผู้
ตอนเท่ านัน แต่ไม่พบความแตกต่ างในสุ กรเพศเมีย ขณะที ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้อ าหาร พบว่าระดับ พลังงานใช้
ประโยชน์ได้ในอาหารทีระดับสู งสุ ด (3, กิโลแคลอรี /กิ โลกรัม) ส่งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารดีขึนในสุ กรเพศผู ้
ตอน แต่ไม่พบความแตกต่างในสุกรเพศเมีย
4. สุกรเพศผูต้ อนมีความหนาไขมันสันหลังสูงกว่าสุกรเพศเมีย และเพิมขึนเมือระดับพลังงานทีได้รับต่อวันเพิมขึน
ขณะทีความลึกเนือสันไม่แตกต่างกัน ซึงแสดงให้เห็นว่าพลังงานทีได้รับนันถูกนําไปใช้ในสัดส่ วนการสะสมไขมันทีเพิมขึน
มากกว่าการสะสมเนือแดง
5. ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมทีได้รับต่อวันกับอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันของ
สุ กรเพศผูต้ อนมี ความสัมพัน ธ์กันในระดับสู ง ขณะที สุ กรเพศเมี ยอยู่ในระดับปานกลาง และสุ กรเพศผูต้ อนมี อตั ราการ
เจริ ญเติบโตทีตอบสนองต่อระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้รวมทีได้รับต่อวันสู งกว่าสุ กรเพศเมีย อย่างไรก็ตามทังสุ กรเพศผู ้
ตอนและเพศเมียมีการตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันคืออัตราการเจริ ญเติบโตเพิมขึนเมือปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้
รวมทีได้รับต่อวันเพิมขึน
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ผลของระดับพลังงานในอาหารต่ อประสิ ทธิภาพการผลิตและลักษณะซาก
ของสุ กรขุนลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์ จ ไวท์ × แลนด์ เรซ)
นําหนัก 80-105 กิโลกรัม
Effects of Dietary Energy Concentration on Growth Performance and Carcass Traits in Fattening
Pigs (Large White × Landrace)
between 80-105 kg Body Weight.
วิวธั น์ สงกรานต์ * ยุวเรศ เรื องพานิ ช1 และ เสกสม อาตมางกูร1
Wiwat Songkran1* Yuwares Ruangpanit1 and Seksom Attamangkune1

บทคัดย่อ
งานวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลของระดับพลังงานในอาหารต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิตและลักษณะซาก
ของสุ กรขุนลูกผสม (ลาร์ จไวท์× แลนด์เรซ) จํานวน 44 ตัว (เพศผูต้ อน 72 ตัวและเพศเมีย 72 ตัว) แบ่งกลุ่มการทดลอง
ออกเป็ น กลุ่ม ตามระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ (ME) ในอาหาร ที ,000, 3,100, 3, และ ,300 Kcal/kg แต่ละกลุ่มมี
ซํา เลียงคละเพศในคอกเดียวกัน ระยะเวลาทดลอง วัน ผลการทดลองพบว่า ME ในอาหารมีผลต่อปริ มาณการกินได้ต่อ
วัน ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีสุกรได้รับต่อวัน อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน และประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารของสุกร
โดยพบว่าสุ กรกลุ่มทีได้รับอาหารทีมี ME เท่ากับ , และ ,300 Kcal/kg จะมีปริ มาณการกิ นได้ต่อวันตํากว่ากลุ่มทีมี ME
3, และ ,100 Kcal/kg อย่างมีนยั สําคัญ (p< . ) และยังพบว่าสุ กรกลุ่ม ME เท่ากับ ,300 Kcal/kg จะมีระดับพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ทีสุกรได้รับต่อวันและมีอตั ราการเจริ ญเติบโตต่อวันสู งกว่ากลุ่ม ME เท่ากับ ,000, 3, และ ,200 Kcal/kg
อย่า งมี นัย สําคัญ (p< . ) นอกจากนี ยัง พบว่า ระดับ ของ ME ยัง ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการใช้อาหารของสุ กรอย่างมี
นัยสําคัญยิง (p< . ) โดยกลุ่มที มี ME เท่ากับ ,000 Kcal/kg จะมีประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารตําทีสุด ส่ วนกลุ่ม ME เท่ากับ
3, และ ,300 Kcal/kg มีประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารดีทีสุด นอกจากนีระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารทีแตกต่าง
กันยังส่ งผลต่อคุณลักษณะซากสุกร กลุ่มทีได้รับอาหารทีมี ME ที ,000 Kcal/kg มีความหนาไขมันสันหลังตํากว่าอีก กลุ่ม
ทดลองอย่างมี นัยสําคัญ (p< . ) แต่ กลุ่ มที ได้รับ อาหารที มี ME ที ระดับ ต่างๆนันไม่ส่งผลต่ อความลึ กเนื อสัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
คําสําคัญ : พลังงานใช้ประโยชน์ได้, ประสิ ทธิภาพการผลิต, ลักษณะซาก, สุกรขุน
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This study aimed to investigate the effects of feed energy level on production performance and carcass traits of
new line cross bred pigs (Large weight × Landrace). A total of 144 pigs (72 males and 72 females) at the average initial
weight of 82.6 ± 5.9 kg were randomly arranged to four dietary treatments. The treatments were the four levels of
metabolizable energy (3,000, 3,100, 3,200 and 3,300 Kcal/kg).Each treatment consisted of 3 replications with 12 pigs each
(6 males and 6 females). After the 35 days trial period, significant differences among treatments on daily feed intake, daily
metabolizable energy intake, average daily gain, and feed conversion ratio were observed. Pigs fed 3,200 and 3,300
Kcal/ME diets had less (p<0.05) daily feed intake compared to those fed 3,000 and 3,100 Kcal/ME diets. The 3,300 Kcal/ME
pigs were found to have higher (p<0.05 daily daily metabolizable energy intake and average daily gain than the 3,000, 3,100
and 3,200 Kcal/ME pigs. Feed conversion ratio was poorer (p<0.05) in pigs fed 3,000 Kcal/ME diet were as pigs received
3,200 and 3,300 Kcal/ME diets showed the best feed conversion ratio. For the carcass traits, 3,000 Kcal/ME diet pigs had
less (p<0.05) back fat thickness compared to the other groups. No significant differences among treatments were found in
loin depth.
Keywords : Metabolizable Energy, Growth Performance, Carcass Traits, Fattenings Pigs.
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การผลิตสุ กรมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก จากสัตว์ทีมีแนวโน้มของการสะสมไขมันทีสูงมาเป็ นสัตว์ทีมีการ
สะสมเนือแดงทีสูงและมีการสะสมไขมันในปริ มาณทีตําแทน ผูเ้ ลียงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุ งทังในด้านการจัดการและ
ทางด้านโภชนาการให้ก้าวทันกับพันธุ กรรมทีเปลียนแปลงไปทังนี สุกรต้องได้รับสารอาหารเพียงพอในปริ มาณทีร่ างกาย
ต้องการเพือการเจริ ญเติบโตให้ได้ตามเกณฑ์ทีพันธุกรรมของสัตว์ตวั นันๆได้กาํ หนดไว้
ในการผลิตสุ กรพันธุ์เพือเป็ นการค้านันสายพันธุ์ลาร์ จไวท์และแลนด์เรชนิ ยมเลียงเป็ นสายแม่พนั ธุ์ โดยผสมข้าม
พันธุ์เป็ นลูกสุ กรสองสายพันธุ์ สุ กรสองสายเพันธุ์เพศเมียนํามาเลียงเพือผลิตเป็ นแม่พนั ธุ์ ส่ วนสุ กรสองสายพันธุ์เพศผูจ้ ะทํา
การตอนเพือผลิตเป็ นสุ กรขุน สําหรับสุ กรสองสายพันธุ์เพศเมียต้องการให้มีการเจริ ญเติบโตและสะสมไขมันในระดับปาน
กลางเพือการเป็ นสัดทีดี และไม่มีปัญหาเรื องสุ ขภาพกี บและขา ตรงกันข้ามกับสุ กรสองสายพันธุ์เพศผูต้ อนทีต้องการให้มี
อัตราการเจริ ญเติบโตเร็ ว มีการสะสมเนือแดงมากและการสะสมไขมันน้อยเพือให้เป็ นไปตามความต้องการของตลาด
สุกรมีแนวโน้มทีจะกินอาหารเพือให้ได้รับพลังงานครบความต้องการของร่ างกาย ดังนันปริ มาณอาหารทีสุกรกิน
จะมี การปรับเพิมขึนหรื อลดลงตามความเข้มข้นของระดับพลังงานใน สุ กรสามารถปรับปริ มาณการกินอาหารต่อวันเมือ
อาหารมีระดับพลังงานทีแตกต่างกัน เพือทีจะรักษาปริ มาณพลังงานทีได้รับต่อวันให้เกือบคงที (Quiniou and Noblet, 2015)
ปัจจัยทีเข้ามามีผลต่อปริ มาณการกินอาหารต่อวันของสุกรมีหลายอย่าง เช่น ปั จจัยเกียวกับตัวสัตว์ ได้แก่ นําหนักตัว เพศ สาย
พันธุ์ สุ ขภาพ ปั จจัยเกียวกับอาหาร ได้แก่พลังงานในอาหาร ระดับของสารอาหาร ความน่ากินของอาหาร ชนิ ดวัตถุดิบทีใช้
ลักษณะของอาหาร และสิ งแวตล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ การขัง รวมหรื อคอกเดี ยว ความหนาแน่ น เป็ นต้น (De Lange and
Schreurs, 1995)
การเพิมระดับพลังงานในอาหารจะทําให้พลังงานทีสุกรได้รับต่อวันเพิมมากขึนและทําให้สุกรมีการเจริ ญเติบโต
ต่ อวัน สู งขึน (Quiniou et al., 1996) Apple et al. (2004) ทําการทดลองในสุ กรขุนเพศผูต้ อนและเพศเมี ยที นําหนัก 84.3 106.7กิโลกรัม พบว่าการเพิมระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารจาก 3,300 เป็ น 3,480 กิโลแคลอรี ต่อกิโลกรัมส่ งผลทํา
ให้ป ระสิ ทธภาพการเปลี ยนอาหารดี ขึน Apple et al. ( ) และ Chu et al. ( ) รายงานว่าการเพิมระดับพลังงานใน
อาหารสุกรระยะขุนจะมีผลทําให้ไขมันสันหลังหนาขึน แต่ไม่มีผลต่อพืนทีหน้าตัดเนือสัน Beaulieu et al. (2009)
การศึกษาทีเกียวข้องกับระดับพลังงานในอาหารทีเหมาะสมในสุ กรลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์ จไวท์ × แลนด์เรซ)
ต่อประสิ ทธิ ภาพการผลิตและการสะสมไขมันยังมีอยูน่ อ้ ย จึงได้มีการวางแผนทีจะศึกษาหาระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ใน
อาหารสุ กรลูกผสมสองสายพันธุ์นาหนั
ํ ก - กิโลกรัม เพือให้ทราบถึงระดับพลังงานทีเหมาะสมต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตตามศักยภาพทางสายพันธุ์และตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการผลิตทังสุกรเพศเมียทีจะถูกนําไปใช้เป็ นสุ กรแม่พนั ธุ์
และสุ กรเพศผูต้ อนทีจะนําไปขุนขาย

วิธีดําเนินการวิจัย

1. โรงเรื อนทดลอง
โรงเรื อนทีใช้ในการทดลองเป็ นโรงเรื อนระบบปิ ด มีการควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรื อนด้วยระบบระเหยไอนํา
(evaporative cooling system) พื นคอกเป็ นแสลตปู น มี อุ ป กรณ์ ใ ห้อ าหารเรี ยกว่า เครื องทดสอบประสิ ทธิ ภ าพของสุ กร
(Pig Performance Testing System) จํานวน เครื องต่อคอก และทีให้นาแบบหั
ํ
วกัดจํานวน หัวต่อคอก
2. อุปกรณ์ ทใช้
ี ในการทดลอง
1. เครื องทดสอบประสิ ทธิ ภาพการผลิตของสุ กร (Pig Performance Testing System) โดยเครื องจะทําการจําแนก
(Identification) สุกรแต่ละตัวด้วยระบบอิเลคโทรนิ ค ทําการบันทึกปั จจัยสําคัญต่างๆ เกียวกับสุ กร โดยทําการชังนําหนักตัว
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สุกรและบันทึกข้อมูลนําหนักตัวสุ กรและทําการชังและบันทึ กนําหนักอาหารทีสุกรแต่ละตัวกิ นทุกครังทีมีการเข้ากินอาหาร
ซึงข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ทุกครังทีสุกรเข้าไปในซองให้อาหาร
2.เครื องรี ลไทม์อลั ตร้าซาวด์ (Real-time Ultrasound) ALOKA ECHO CAMERA Model SSD- ทํางาน โดย
หลักการสะท้อนของคลืนเสี ยงความถีสูง (ultrasonic) โดยการนํา probe มาทาบลงบนหลังของสุ กรบริ เวณกระดูกซีโครงซี ที
จนถึงซีโครงซีสุดท้าย เมือภาพของชันไขมันและความลึกเนือสันปรากฎ ให้หยุดภาพให้นิง เพือวัดความลึกไขมันสันหลัง
(fat depth) และความลึกเนือสัน (meat depth) ทําการจดบันทึกข้อมูลความลึกไขมันสันหลัง (fat depth) และความลึกเนื อสัน
(meat depth)
3. สัตว์ ทดลอง
ใช้สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์จไวท์ × แลนด์เรช) นําหนักตัวเฉลียเริ มต้นประมาณ 80 กิโลกรัม ทีอายุประมาณ
18 สัปดาห์ จํานวน 144 ตัว วางแผนการทดลองแบบบล๊อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD)โดยใช้
ปั จจัยเนื องจากเพศเป็ นBlock จํานวน 4 ทรี ตเมนต์ ทรี ตเมนต์ละ 3 ซํา ซําละ 12 ตัว และได้รับ อาหารทดลองที มีระดับ
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ในระดับ 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 กิโลแคลอรี /กิโลกรัมตามลําดับดังต่อไปนี
กลุ่มที กลุ่มได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
กลุ่มที กลุ่มได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
กลุ่มที กลุ่มได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
กลุ่มที กลุ่มได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , กิโลแคลอรี /กิโลกรัม
เลียงสุกรในคอกขนาด . × เมตร จํานวน 2 ตัวต่อคอก (เพศผูต้ อน 6 คอก และเพศเมีย 6 คอก) สุ กรทุกตัวได้รับนําและ
อาหารแบบกินเต็มที (ad libitum) ตลอดเวลา สามารถเข้ากินอาหารอย่างอิสระครังละตัว จากเครื อง Pig Performance Testing
เหมื อนกันทุกกลุ่ม ปริ มาณกิ นอาหารและนําหนักตัวบันทึ กข้อมูลป็ นรายตัว สุ กรทุกตัวได้รับอาหารพืนฐานเป็ นเวลา
สัปดาห์แล้วจึงให้อาหารทดลอง เป็ นระยะเวลา 35 วัน
4. การบันทึกข้ อมูล
ในระหว่างการศึกษาทดลองมีการบันทึกและเก็บข้อมูลของลักษณะต่างๆ ได้แก่ อายุสุกรเมือเริ มต้นและสิ นสุดการ
ทดลอง นําหนักสุ กรทุกตัวเมือเริ มต้นและสิ นสุดการทดลอง และปริ มาณอาหารทีกินเป็ นรายวันทุกตัวตลอดระยะเวลาการ
ทดลองด้วยเครื องทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสุ กร ความหนาไขมันสันหลัง (back fat thickness) และความลึกเนื อสันโดยใช้
เครื องอัลตร้าซาวด์แบบรี ลไทม์เมือสิ นสุ ดการทดลอง บันทึกการป่ วย การรักษา และการเสี ยหายของสุ กรตลอดระยะเวลา
ของการทดลอง บันทึกอุณหภูมิและความชืนภายในโรงเรื อนทุกวันตลอดระยะเวลาของการทดลอง ทําการสุ่มเก็บตัวอย่าง
อาหารทดลองทุกสูตรเพือนําไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางโภชนะต่างๆ
5. อาหารทดลอง
องค์ประกอบและปริ มาณโภชนะของอาหารทดลองแสดงในตารางที และ ตารางที 2
ตารางที 1 ส่วนประกอบของอาหารทีใช้ในการทดลอง
สูตรอาหารทดลอง
วัตถุดิบ (กิโลกรัม)
สูตรที 1
สูตรที 2
สูตรที 3
สู ตรที 4
ข้าวสาลี
43.34
40.91
33.69
31.58
ข้าวโพด
5.00
5.00
5.00
5.00
ปลายข้าว
5.00
10.00
12.00
กากมันสําปะหลัง
10.00
10.00
10.00
8.50
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รําสกัดนํามัน
รําสด
DDGS
นํามันปาล์ม
กากถัวเหลืองสกัดนํามัน
เนือกระดูกไก่ป่น
เกลือ
โมโนแคลเซียมฟอสเฟต
แคลเซียมคาร์บอเนต
Alimet 88%
แอล-ไลซีน 98.5%
แอล-ทริ ปโตเฟน 98%
แอล-ทรี โอนีน 98.5%
โคลีน คลอไรด์ 75 %
พรี มิกซ์1/
รวม

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

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

ตารางที 2 องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทีใช้ในการทดลอง
วัตถุดิบ (กิโลกรัม)

สูตรที 1
องค์ประกอบทางโภชนะโดยการคํานวณ (เปอร์เซ็นต์)
พลังงานใช้ประโยชน์ได้
3,000
(กิโลแคลอรี ต่อกิโลกรัม)
โปรตีน
15.50
ไขมัน
2.85
เยือใย
5.69
เถ้า
6.45
แคลเซียม
0.85
ฟอสฟอรัสรวม
0.94
ฟอสฟอรัสทีใช้ประโยชน์ได้
0.38
เกลือ
0.79
ไลซีน
1.00
เมทไธโอนีน+ซีสทีน
0.60
เมทไธโอนีน
0.34
ทรี โอนี น
0.66
ทริ ปโตเฟน
0.18

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

5.00
10.00
10.00
2.42
8.17
3.00
0.50
0.50
0.57
0.11
0.50
0.02
0.14
0.13
0.25
100.00

15.00
10.00
3.50
8.67
3.00
0.50
0.50
0.62
0.11
0.48
0.02
0.14
0.13
0.25
100.00

สูตรอาหารทดลอง
สูตรที 2
สูตรที 3

สูตร ที 4

3,100

3,200

3,300

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

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

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

0.15

0.15

0.15

0.15
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6. การคํานวณลักษณะทีทําการศึกษา
นําค่ า ที บัน ทึ ก ไว้ม าคํา นวณหาค่า ต่ า งๆ ที แสดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภาพการเจริ ญเติ บ โตของสุ ก ร ได้แ ก่ อัตราการ
เจริ ญเติบโตต่อวัน ปริ มาณอาหารทีกินต่อตัวต่อวัน และประสิ ทธิภาพการใช้อาหาร โดยใช้สูตรการคํานวณ ดังนี
อัตราการเจริ ญเติบโต (กรัม/วัน)
(average daily gain, ADG)
ปริ มาณอาหารทีกินต่อตัวต่อวัน (กรัม)
(average daily feed intake, ADFI)

=
=

นําหนักตัวทีเพิมขึน
จํานวนวันทีทําการทดลอง
ปริ มาณอาหารทีกินตลอดช่วงการทดลอง
จํานวนวันทีทําการทดลอง

ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวัน =
ปริ มาณอาหารทีกินต่อตัวต่อวัน (กรัม) ×
(ME intake)
ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร
ประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหาร
=
นําหนักอาหารทีกินตลอดช่วงการทดลอง
(Feed conversion ratio, FCR)
นําหนักตัวทีเพิมขึนตลอดช่วงการทดลอง
7. การวิเคราะห์ ทางเคมีของอาหารทดลอง
วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางโภชนะต่างๆ ในอาหารทดลองทุกสูตร คือ วัตถุแห้ง ความชืน โปรตีน ไขมัน เยือใย
และเถ้า โดย proximate analysis ตามวิธีการของ A.O.A.C ( ) และวิเคราะห์ปริ มาณแคลเซียม ฟอสฟอรัส ตามวิธีของ
A.O.A.C ( ) และวิเคราะห์หาค่าพลังงานรวมโดยใช้ bomb calorimeter (Parr 1260, Parr Instrument Company Moline,
IL USA)
8. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
เมื อสิ นสุ ด การทดลองนําข้อมูลที ได้ทังหมดมาวิเ คราะห์ค วามแปรปรวน (Analysis of Variance) ตามแผนการ
ทดลองแบบบล๊อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD) และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียโดย
วิธี Duncan’s New Multiple Range Test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป โดยมีหุ่นสถิติ
ดังต่อไปนี
Yij = μ + ρ i + Tj + eij

เมือ Yij
μ
ρi
Tj
eij

= ค่าสังเกตุทีได้จากทรี ทเมนต์ที i ซําที j
= ค่าเฉลียของข้อมูลทังหมดในการทดลอง
= อิทธิพลเนืองจากบล็อด (block) ที i เมือ i = 1,2
= อิทธิพลเนืองจากทรี ทเมนต์ที j เมือ j = 1, 2, 3, 4
= ค่าความคลาดเคลือนของการทดลอง หน่วย
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9. สถานทีทําการทดลอง
ศึกษาประสิ ทธิภาพการผลิตและคุณภาพซาก ทีฟาร์มบริ ษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรจํากัด (ฟาร์ม ) ตําบล ศิลา
ทิพย์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โรงเรื อน ผลิตอาหารทดลอง ณ โรงงานอาหารสัตว์ปากช่อง บริ ษทั เบทาโกร จํากัด
(มหาชน) เลขที หมู่ ถนนธนรัชต์ ตําบลหนองนําแดง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
10. ระยะเวลาทําการวิจยั
เริ มการทดลอง: เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
สิ นสุดการทดลอง: เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ผลการศึกษาองค์ ประกอบทางโภชนะทางเคมีในอาหารทดลอง
ผลการวิเคราะห์ องค์ป ระกอบทางโภชนะต่างๆได้แก่ พลัง งานรวม ความชื น ไขมัน เถ้า โปรตี น ฟอสฟอรั ส
แคลเซี ยม และเยือใย ของอาหารทดลองในรู ปของอาหารอัดเม็ดทีมีระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน ระดับ ดัง
แสดงในตารางที 3 พบว่าอาหารทดลองมี องค์ประกอบทางโภชนะทีได้จากการวิเคราะห์อาหารทุกสู ตรมีค่าใกล้เคียงกับ
ระดับของโภชนะทีได้จากการคํานวณ
ตารางที 3 ค่าวิเคราะห์ทางเคมีขององค์ประกอบของโภชนะต่างๆ ในอาหารทดลอง
Metabolizable energy level (Kcal/kg)
Item
3,000
3,100
3,200
3,300
Gross Energy (Kcal/kg)
4,335
4,454
4,569
4,657
Moisture (%)
9.80
9.85
9.73
9.85
Fat (%)
3.13
4.22
6.12
7.75
Ash (%)
6.48
6.05
5.92
5.55
Protein (%)
15.77
16.09
16.04
16.17
Phosphorus (%)
1.00
0.91
0.86
0.84
Calcium (%)
0.93
0.86
0.86
0.92
Fiber (%)
6.18
5.42
5.12
4.39
2. ผลของระดับพลังงาน ใช้ ประโยชน์ ได้ ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิต
ผลการศึกษาประสิ ทธิ ภาพภาพการผลิตของสุกรลูกผสมสองสายพันธุ์เพศผูต้ อนและเพศเมียทีนําหนักระหว่าง กิ โลกรัม เมือได้รับอาหารทีมีระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีต่างกันทีระดับ ,000, 3,100, 3, และ ,300 Kcal/kg
แสดงในตารางที 4 โดยพบว่านําหนักตัวเริ มต้นของสุ กรในกลุ่มทีได้รับอาหารทีระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ,200 Kcal/
kg มีนาหนั
ํ กตัวเริ มต้นตํากว่ากลุ่มทีได้ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ระดับ ,000, 3, และ ,300 Kcal/kg อย่างมี
นัยสําคัญยิง (p< . ) นําหนักตัวสิ นสุ ดการทดลองของสุ กรในกลุ่มทีได้รับอาหารทีระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ,000
Kcal/ kg ตํากว่ากลุ่มที ได้ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ระดับ ,100, 3, และ ,300 Kcal/kg อย่างมี นัยสําคัญ
(p<0.05)
ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารทีระดับ ,000, 3,100, 3, และ ,300 Kcal/kg ส่งผลต่อปริ มาณ
อาหารทีกินต่อตัวต่อวัน ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวัน อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน และประสิ ทธิ ภาพการใช้
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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อาหารของสุ กร โดยพบว่าสุกรกลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , และ ,300 Kcal/kg มีปริ มาณอาหารทีกิน
ต่อตัวต่อวันตํากว่ากลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , และ ,100 Kcal/kg อย่างมีนยั สําคัญ (p< . ) ระดับ
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวันและอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันในกลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ,300
Kcal/kg สูงกว่ากลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ,000, 3, และ ,200 Kcal/kg อย่างมีนยั สําคัญ (p< . ) ส่วน
ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารต่อประสิทธิภาพการใช้อาหารของสุกรพบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ยิง (p< . ) ในกลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ,000 Kcal/kg มีประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารตําทีสุดแตกต่างจาก
กลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ,100, 3, และ ,300 Kcal/kg กลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้
3, และ ,300 Kcal/kg มีประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารดีทีสุดแตกต่างจากกลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ,000
และ ,100 Kcal/kg อย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)
ตารางที 4 ผลของระดับพลังงานในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ทีนําหนักระหว่าง กิโลกรัม
Dietary ME concentration (Kcal/kg)
Item
SE
P-value
3,000
3,100
3,200
3,300
No
35
36
36
35
Initial BW (kg)
85.2a
83.1a
79.2b
83.1a
0.47
<.0001
Final1 BW (kg)
115.8a
117.2b
117.4b
117.4b
0.56
0.0379
1
a
a
b
b
ADFI (g/day)
3,120
3,108
3,021
2,962
20.27
0.0003
1
b
a
a
a
ME Intake (Kcal/day)
9,360
9,640
9,660
9,780
60.0
0.0128
Daily Lys intake1 (g/day) 31.20a
31.08a
30.21b
29.62b
0.20
0.0003
1
b
a
a
a
ADG (g/day)
960
988
979
997
5.90
0.0234
1
a
b
c
c
FCR
3.31
3.15
3.02
2.99
0.02
<.0001
% Mortality
2.27
0
0
2.27
a, b,c
Means within the same row with no common superscripts differ significantly (P<0.05)
1
Data are least square mean. All data were analyzed with start weight as a covariate.
จากงานทดลองพบว่าปริ มาณการกินอาหารต่อวันจะลดลงเมือระดับพลังงานในอาหารสู งขึน สุ กรกลุ่มที ได้รับ
อาหารพลัง งานใช้ป ระโยชน์ได้ 3,200 และ 3,300 Kcal/kg มีป ริ มาณอาหารที กิ น ต่อตัวต่อวันตํากว่ากลุ่ มที ได้รั บ อาหาร
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000 และ 3,100 Kcal/kg อย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) สอดคล้องกับงานทดลองทีผ่านมาของ De La
Llata et al. (2001); Beaulieu et al. (2009); Quiniou and Noblet (2015) รายงานว่าปริ มาณการกิ นอาหารเฉลียต่อวันของสุ กร
ลดลงเมืออาหารมีความเข้มข้นของพลังงานสูงขึนสุ กรมีแนวโน้มทีจะกินอาหารเพือให้ได้รับพลังงานครบตามความต้องการ
ของร่ างกายดังนันปริ มาณอาหารทีสุกรกินจะมีการปรับเพิมขึนหรื อลดลงตามความเข้มข้นของระดับพลังงานในอาหาร สุกร
จะกิ นอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของสารอาหารโดยเฉพาะพลังงาน แต่มีปัจจัยเรื องตัวสัตว์ สิ งแวดล้อม และปั จจัย
ด้านอาหาร เข้ามากระทบทําให้กินอาหารมากขึนหรื อลดลง De Lange and Schreurs (1995) กล่าวถึงปั จจัยเกียวกับอาหารทีมี
ผลต่อปริ มาณการกินอาหารต่อวันของสุกรหลายอย่าง ได้แก่พลังงานในอาหาร ระดับของสารอาหาร ความน่ากินของอาหาร
ชนิดวัตถุดิบทีใช้ และลักษณะของอาหาร เป็ นต้น
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวันในกลุ่มที ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,300 Kcal/kgสู งกว่ากลุ่ มที
ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000, 3,100 และ 3,200 Kcal/kg อย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) สุกรสามารถปรับปริ มาณ
การกิ นอาหารต่อวันเมืออาหารมีระดับพลังงานทีแตกต่างกัน เพือทีจะรักษาปริ มาณพลังงานทีได้รับต่อวันให้เกือบคงที แต่
อย่างไรก็ตามเมือระดับพลังงานลดตําลงกว่าความสามารถของสุกรทีจะกินชดเชยได้ ปริ มาณพลังงานทีได้รับต่อวันจะลดลง
(Quiniou and Noblet, 2015) รายงานว่าเมือระดับพลังงานในอาหารลดตําลง สุกรพยายามจะกิ นอาหารเพิมมากขึนเพือรักษา
ระดับพลังงานทีได้รับต่อวันให้คงที จนกระทังปริ มาณการกินถูกจํากัดด้วยข้อจํากัดของความจุกระเพาะหรื อมีปัจจัยอืนด้าน
สิ งแวดล้อมเข้ามากระทบ Beaulieu et al. (2009) พบว่าสุ กรไม่สามารถกิ น อาหารให้มากขึนเพือชดเชยระดับพลังงานใน
อาหารทีลดลงได้จนถึงระดับตํากว่าทีควรจะเป็ น
จากงานทดลองครังนี พบว่าเมือระดับพลังงานในอาหารตํา(3,000 Kcal/kg)สุกรพยายามกิ นอาหารเพิมมากขึนเพือ
พยายามรักษาระดับพลังงานทีได้รับต่อวัน (daily energy intake) ให้คงที จนกระทังปริ มาณการกินถูกจํากัดด้วยข้อจํากัดของ
ความจุกระเพาะ(physical feed intake capacity) หรื อมีปัจจัยอืนๆ ทางด้านสิ งแวดล้อมเข้ามาเกียวข้อง จากการทดลองพบว่า
สุกรไม่สามารถกิ นชดเชยได้เพียงพอเมืออาหารมีเข้มข้นของพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000 Kcal/kg ทําให้ปริ มาณพลังงาน
ใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวันลดลง
อัต ราการเจริ ญเติบโตต่อวันในกลุ่มที ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,300 Kcal/kg สู งกว่ากลุ่ มที ได้รับ
อาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000, 3,100 และ 3,200 Kcal/kg อย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) การเพิมระดับพลังงานในอาหาร
จะทําให้พลังงานทีสุกรได้รับต่อวันเพิมมากขึนและทําให้สุกรมีการเจริ ญเติบโตต่อวันสูงขึน โดยสุกรสายพันธุ์ทีมีการพัฒนา
ให้มีการสร้างเนือแดงทีสูงจะมีการเติบโตทีสูงกว่าเมือเทียบกับสายพันธุ์ดงเดิ
ั ม (Quiniou et al., 1996) การได้รับพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ต่อวันมากขึนจะทําให้สุกรมี อตั ราการเจริ ญเติบโตเร็ วขึน เนื องจากพลังงานที ใช้ในการดํารงชี พคงที ขึนกับ
นําหนักตัวสัตว์ พลังงานทีสุกรได้รับส่ วนทีเกินกว่าระดับเพือการดํารงชีพจะถูกนํามาใช้ในการเจริ ญเติบโต (Euken, 2012)
ผลของระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารของสุกรอย่างมีนยั สําคัญยิง (p<0.001)
ในกลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000 Kcal/kg มีประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารตําทีสุด แตกต่างจากกลุ่มทีได้รับ
อาหารพลังงานใช้ป ระโยชน์ได้ 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg กลุ่มที ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,200และ
3,300 Kcal/kg มีประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารดี ทีสุ ด แตกต่างจากกลุ่มที ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000และ
3,100 Kcal/kg อย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) สอดคล้องกับการทดลองของ Smith et al. (1999); De la Llata et al. (2001); Hinson
et al. (2011); Kil et al. (2011) และ Quiniu and Noblet (2015) ซึ งให้ ผลการทดลองในทิ ศ ทางเดี ยวกัน คื อ การเพิมระดับ
พลังงานในอาหารสุ กรจะมีผลทําให้ประสิทธิภาพการเปลียนอาหารดีขึน
3.ผลของระดับพลังงานใช้ ประโยชน์ ได้ในอาหารต่อความหนาไขมันสันหลังและความลึกเนือสัน
ผลการศึกษาประสิ ทธิ ภาพภาพการผลิตของสุ กรลูกผสมสองสายพันธุ์เพศผูต้ อนและเพศเมียทีนําหนักระหว่าง 80105 กิโลกรัม เมือได้รับอาหารทีมีระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีต่างกันทีระดับ 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg
แสดงในตารางที 5 พบว่าระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหาร ส่ งผลต่อความหนาไขมันสันหลังโดยสุ กรกลุ่มที ได้รับ
อาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 3,000 Kcal/kg มีความหนาไขมันสันหลังตํากว่ากลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้
3,100, 3,200, และ 3,300 Kcal/kg อย่า งมี นัยสํา คัญ (p<0.05) ส่ วนความลึ กเนื อสั น แตกต่ า งอย่า งไม่ มี นัย สํา คัญทางสถิติ
(p>0.05) เมือได้รับอาหารทีมีระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีต่างกันทีระดับ 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg
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ตารางที 5 ผลของระดับพลังงานในอาหารต่อความหนาไขมันสันหลังและความลึกเนือสันของสุ กรลูกผสมสองสายพันธุ์ที
นําหนักระหว่าง 80-105 กิโลกรัม
Dietary ME concentration (Kcal/Kg)
Item
SE
P-value
3,000
3,100
3,200
3,300
No
35
36
36
35
a
a
b
a
Initial weight (kg)
85.2
83.1
79.2
83.1
0.47
<.0001
1
a
b
b
b
Final weight (kg)
114.8
117.2
117.4
117.4
0.56
0.0379
Backfat depth1 (mm)
16.44b
19.59a
19.33a
20.23a
0.41
0.0041
1
Loin depth (mm)
54.46
55.34
56.30
55.27
0.51
0.7087
a, b,c
Means within the same row with no common superscripts differ significantly (P<0.05)
1
Data are least square mean. All data were analyzed with start weight as a covariate.

ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารส่งผลต่อความหนาไขมันสันหลัง โดยสุกรกลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ ,000 Kcal/kg มีความหนาไขมันสันหลังตํากว่ากลุ่มทีได้ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ,100, 3,200,
และ ,300 Kcal/kg อย่างมี นัยสําคัญ (p<0.05) Apple et al. (2004) และ Chu et al. (2012) พบว่าการเพิมระดับพลังงานใน
อาหารสุกรระยะขุนจะมีผลทําให้ไขมันสันหลังหนาขึน พลังงานทีสุกรได้รับต่อวันส่วนเกินถูกนําไปสร้างไขมันเพิมขึนมีผล
ทําให้สุกรกลุ่มทีได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ,100, 3,200, และ ,300 Kcal/kg มีความหนาไขมันสันหลังสู งกว่า
กลุ่มทีได้ได้รับอาหารพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ,000 Kcal/kg
ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีต่างกันทีระดับ 3,000, 3,100, 3,200 และ 3,300 Kcal/kg มีผลต่อความลึกเนือสัน
อย่างไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) สอดคล้องกับ Apple et. al (2004) และ Chu et al. (2012) ทีรายงานว่าการเพิมระดับ
พลังงานในอาหารสุ กรระยะขุนไม่มีผลต่อพืนทีหน้าตัดเนือสัน Beaulieu et al. (2009) ทําการทดลองเพิมระดับพลังงานย่อย
ได้ในอาหาร 5 ระดับ ตังแต่ 3.09 ถึง 3.57 เมกะแคลอรี ต่อกิโลกรัมอาหารโดยการทดลองในฟาร์มทดลอง พบว่าการเพิม
ระดับพลังงานในอาหารไม่ส่งผลต่อพืนทีหน้าตัดเนือสันเช่นเดียวกัน
4.ความสัมพันธ์ เชิงเส้ นระหว่ างปริมาณพลังงานใช้ ประโยชน์ ได้ทได้
ี รับต่ อวันกับอัตรากาเจริญเติบโตต่อวันของสุ กรระยะ
80-105 กิโลกรัม
เนืองจากในลักษณะต่างๆทีศึกษามีปัจจัยทางเพศเข้ามาเป็ น Confounding effect จึ งใช้ความสัมพันธุ์เชิงเส้นเหล่านี
มาใช้เป็ นข้อมูลเพือตอบโจทย์วิจยั โดยมี การนําข้อมูลมาวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear regression analysis) เพือหา
ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้สุทธิทีได้รับต่อวันกับอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวัน แบ่งตาม
เพศ ได้แก่ เพศผูต้ อนและเพศเมียดังแสดงในภาพที 1
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ภาพที 1 ความสัมพันธ์เชิ งเส้นระหว่างปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวันกับอัตราการเจริ ญเติบโตของสุกร
เพศผูต้ อนและสุ กรเพศเมีย
ทังนี พบว่าปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวันมีความสัมพันธ์กบั อัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันของสุกร
เพศผูต้ อน โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ . และสามารถพยากรณ์อตั ราการเจริ ญเติบโตได้ร้อยละ . และสมการ
พยากรณ์อตั ราการเจริ ญเติบโตต่อวันเมือทราบปริ มาณพลังงานที สุกรเพศผูต้ อนได้รับต่อวันเป็ น y = 176.91 + 0.0823x
ในส่ วนของสุ กรเพศเมียมีค่าสัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ . และสามารถพยากรณ์อตั ราการเจริ ญเติบโตได้ร้อยละ . และ
สมการพยากรณ์อตั ราการเจริ ญเติบโตต่อวันเมือทราบปริ มาณพลังงานทีสุกรเพศเมียได้รับต่อวันเป็ น y = 312.18 + 0.0708x
สุ กรทังเพศผูต้ อนและเพศเมี ยมี การตอบสนองในทิ ศทางเดี ยวกัน คือ อัตราการเจริ ญเติ บโตเพิมมากขึ นเมื อพลัง งานใช้
ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวันเพิมขึน ขณะที สุ กรเพศเมียมี อตั ราการเจริ ญเติบโตต่อวันสู งกว่าสุ กรเพศผูต้ อนเมือได้รับระดับ
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวันทีเท่ากัน เป็ นผลเนื องมาจากสุ กรเพศผูต้ อนมีการสะสมเนื อแดงในแต่ละวันน้อยกว่า
สุ กรเพศเมีย สุ กรที มีการสะสมเนื อแดงที สู งจะมีอตั ราการเจริ ญเติ บโตต่อวันสู งกว่าสุ กรที มี การสะสมเนื อแดงที ตํา ทังนี
เพราะการสะสมเนื อแดงซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของการเจริ ญเติบโตของร่ างการเป็ นการสะสมนําในร่ างกายโดยเนื อแดงมีนาเป็
ํ น
องค์ประกอบ - เปอร์ เซ็นต์

สรุ ปผลการวิจัย

. การเพิมระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารให้สูงขึน , , 3,100, , และ , Kcal/kg ส่ งผลให้
ปริ มาณการกินอาหารเฉลียต่อวันของสุกรลดลง พลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีสุกรได้รับต่อวันเพิมมากขึนทําให้สุกรมีอตั ราการ
เจริ ญเติบโตสูงขึนและประสิ ทธิภาพการใช้อาหารทีดีขึน
. ปริ มาณพลังงานใช้ประโยชน์ได้ทีได้รับต่อวันมีความสัมพันธิ กับอัตราการเจริ ญเติบโตต่อวันของสุ กรโดยสุกร
ทังเพศผูต้ อนและเพศเมียมีการตอบสนองในทิศทางเดียวกันคืออัตราการเจริ ญเติบโตเพิมมากขึนเมือพลังงานใช้ประโยชน์ได้
ทีได้รับต่อวันเพิมขึน
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. การเพิมระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารให้สูงขึน , , 3,100, , และ , Kcal/kg จะมีผลทําให้
สุกรมีไขมันสันหลังหนาขึนแต่ไม่มีผลต่อความลึกเนือสัน
. ระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในอาหารทีเหมาะสมสําหรับสุกรขุนลูกผสมสองสายพันธุ์ (ลาร์จไวท์×แลนด์เรซ)
นําหนัก - กิโลกรัม คืออาหารทีมีพลังงานใช้ประโยชน์ได้ , Kcal/kg ซึงจะทําให้สุกรมีอตั ราการเจริ ญเติบโตและ
ประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารได้ดีและมีการสะสมไขมันในระดับทีเหมาะสมต่อการนําไปใช้เป็ นสุกรแม่พนั ธุ์ สําหรับสุกรเพศ
ผูต้ อนควรมีการจํากัดอาหารเพือให้มีความหนาไขมันสันหลังเป็ นไปตามความต้องการของตลาด
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บทคัดย่อ
การสํารวจพรรณปลาในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 จังหวัดน่าน มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาชนิดปลาทีมีการกระจาย
พันธุ์ในอ่างเก็บนํา เพือใช้เป็ นข้อมูลให้ชุมชนใช้ในการบริ หารอ่างเก็บนํา โดยทําการสํารวจในเดื อนพฤศจิกายน 2559
และ เดื อนเมษายน 2560 จากจุดสํารวจ 3 สถานีๆ ละ 2 ครัง ซึ งจากการสํารวจพบว่ามีปลาไม่นอ้ ยกว่า 7 อันดับ 1 ซีรีส์ยอ่ ย
10 วงศ์ 19 สกุล 19 ชนิ ด โดยปลาในอัน ดับ Cypriniformes มีจ าํ นวนชนิ ด มากที สุ ด คื อ 8 ชนิ ด รองลงมา ได้แก่ อัน ดับ
Anabantiformes จํา นวน 4 ชนิ ด และ อัน ดับ Siluriformes จํานวน 2 ชนิ ด คิ ด เป็ น 42, 21 และ 11 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามลําดับ
สําหรับวงศ์ทีมีชนิดมากทีสุด คือ วงศ์ Cyprinidae มีจาํ นวน 8 ชนิด รองลงมา คือ วงศ์ Osphronemidae จํานวน 3 ชนิด คิดเป็ น
42 และ 16 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึงปลาบางชนิดเป็ นปลาทีนํามาปล่อย ได้แก่ ปลากราย ปลาตะเพียนขาว ปลาดุกเทศ ปลา
นิ ล ปลากิ นยุง และ ปลาแรด ส่ วนปลาทีเหลือทังหมดเป็ นปลาทีมีอยูด่ งเดิ
ั มทีมีการกระจายพันธุ์อยูใ่ นห้วยขอนแก่นอยูแ่ ล้ว
สําหรับปลาต่างถินทีนําเข้ามาจากต่างประเทศพบว่ามีการกระจายพันธุ์ในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 จํานวน 3 ชนิ ด ได้แก่
ปลาดุกเทศ ปลานิ ล และ ปลากินยุง
คําสําคัญ : ความหลากหลาย, ปลา, ลุ่มแม่นาน่
ํ านตอนบน, จังหวัดน่าน
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Exploration of fish fauna in the Huy Khon Kaen 2 Reservoir, Nan Province, Northern Thailand was aimed to
studying distribution of fishes in Reservoir to use the information provided to the community to manage the reservoir. This
exploration was conducted in November 2016 and April 2017 in 3 sampling stations by collected 2 times. There were no
less than seven orders, 1 subseries, 10 families, 19 genera and 19 species identified. The dominant orders were 8 species of
Cypriniformes (42%), and 4 species of Anabantiformes (21%) and 2 Species of Siluriformes (11%) respectively. The
dominant families were 8 species of Cyprinidae (42%) and 3 species of Osphronemidae (16%) respectively. Some fish
were released, Chitala ornata, Barbonymus gonionotus, Clarias gariepinus, Oreochromis niloticus, Poecilia reticulata and
Osphronemus goramy. Three alien species, Clarias gariepinus, Oreochromis niloticus and Gambusia affinis were found.
Keywords : diversity, fish, the Upper Nan River Basin, Nan Province.
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อ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 เป็ นอ่างเก็บนําขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของอําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ซึงอ่างเก็บนํา
นี รองรับนําจากห้วยขอนแก่นทีไหลมาจากเทื อกเขาทางตอนเหนือของอําเภอสันติสุข อ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 เป็ นอ่าง
เก็บนําทีมีความสําคัญอย่างยิงต่อคนในชุ มชนตําบลป่ าแลวหลวง ทังทางด้านการเกษตร แหล่งนําเพือการอุปโภค แหล่ง
ท่องเทียว แหล่งหาอาหารและแหล่งหารายได้ โดยเฉพาะปลาทีอาศัยอยูใ่ นพืนทีอ่างเก็บนําแห่งนีถือว่าเป็ นแหล่งอาหารและ
รายได้ทีสําคัญของชุ มชน จึ งมีการทําการประมงในหลายรู ปแบบมาเป็ นระยะเวลานาน ทําให้ส่งผลกระทบต่อชนิ ดและ
จํานวนปลาลดลง ซึ งชุมชนไม่ได้มีแผนการในการฟื นฟูและเพิมจํานวนปลาในอ่างนําแต่อย่างใด ประกอบกับชุมชนเองยัง
ไม่มีขอ้ มูลพืนฐานเกียวกับชนิดปลาในอ่างเก็บนําเลย ทําให้ชุมชนขาดข้อมูลทีจําเป็ นในการวางแผนจัดการทรัพยากรปลาใน
อ่างเก็บนําได้ ดังนันการสํารวจพรรณปลาในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 นี จึงเป็ นการสร้างฐานข้อมูลด้านการกระจายพันธุ์
ของปลา และข้อมูลทีจําเป็ นให้กบั ชุมชน โดยชุมชนสามารถนําข้อมูลทีได้ไปใช้วางแผนจัดการและทรัพยากรปลาและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปลาในอ่างเก็บนําได้อย่างยังยืน

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ทําการศึกษาบริ บทของอ่างเก็บนํา และศึ กษาพฤติกรรมต่างๆ ของคนในชุมชนทีตังถินอาศัยรอบอ่างเก็บนําทีมี
ผลต่อปลาด้วยวิธีสอบถาม เพือนําไปสู่ การกําหนดสถานี สาํ รวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างปลา จากข้อมูลทีได้สามารถนํามา
กําหนดสถานี เพือทําการสํารวจได้ทงหมด
ั
3 สถานี (ภาพที 1)
2. ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาสถานี ละ 2 ครัง หลังฤดูนาหลาก
ํ
ซึ งการรวบรวมตัวอย่างปลาใช้
แห ขนาดตา 1 เซนติเมตร สวิง ขนาดตา 0.5 เซนติเมตร ยอ ขนาดตา 0.7 เซนติเมตร และตาข่ายดักปลา ขนาดตา 2 เซนติเมตร
โดยทําการสํารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาเดือนละ 1 ครัง ในเดือนพฤศจิกายน 2559 และ เดือนเมษายน 2560 โดยชนิด
ปลาที รวบรวมได้ในแต่ละสถานี จะนํามาสลบด้วยนําแข็ง แล้วทําการเลือกตัวแทนปลาทีมีลกั ษณะแตกต่างกันและภายนอก
มีความสมบูรณ์มาชนิดละ 1 ตัวอย่าง เพือนํามาถ่ายภาพ แล้วนําตัวอย่างปลาทังหมดทีได้ในแต่ละสถานี มาตรึ งสภาพด้วยการ
แช่ ในนํายาฟอร์ มาลี นเข้ม ข้น 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ พร้ อมเขี ยนป้ ายกํากับตัวอย่างปลาในแต่ละสถานี ไว้ เมื อทําการตรึ ง สภาพ
ตัวอย่างปลาครบ 14 วัน จึงทําการล้างและแช่ตวั อย่างปลาด้วยนําจืดนาน 2 วัน จากนันนําตัวอย่างปลาในแต่ละสถานี มาเก็บ
รักษาสภาพด้วยการแช่ในแอลกอฮอล์เข้มข้น 75 เปอร์ เซ็นต์ แล้วทําการแยกชนิ ดปลาโดยใช้เอกสารวิชาการต่างๆ ทางด้าน
อนุกรมวิธานของปลานําจืดในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ จากนันจึ งจัดทําเป็ นบัญชีรายชือชนิ ดปลาทีสํารวจพบทังหมดโดย
เรี ย งลํา ดับ ทางอนุ ก รมวิธ านตาม Nelson et al. (2016) และเก็ บ รั กษาตัวอย่างปลาทังหมดไว้ทีห้องปฏิ บ ัติก ารมี น วิท ยา
สาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3. ทําการจดบันทึกข้อมูลทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานีไว้เพือนํามาใช้ประกอบในการบรรยาย
ในส่ วนทีเกียวข้อง
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ภาพที 1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และตําแหน่งสถานีเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2

ผลและวิจารณ์ ผล

เมือทําการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาจากสถานีทีกําหนดทัง 3 สถานี แล้วนํามาตัวอย่างปลาทีได้ทงหมดมาแยกชนิ
ั
ด
ในห้องปฏิบตั ิการ พบว่ามีปลาไม่นอ้ ยกว่า 7 อันดับ 1 ซีรีส์ยอ่ ย 10 วงศ์ 19 สกุล 19 ชนิด โดยปลาในอันดับ Cypriniformes มี
จํานวนชนิดมากทีสุด คือ 8 ชนิด รองลงมา ได้แก่ อันดับ Anabantiformes จํานวน 4 ชนิด และ อันดับ Siluriformes จํานวน
2 ชนิ ด คิดเป็ น 42, 21 และ 11 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ภาพที 2A) โดยปลาในอันดับ Cypriniformes นันมีความหลากหลาย
มากที สุ ด ในเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ย งใต้ (Nelson et al. (2016) อัน ดับ ที มี จ ํานวนชนิ ด ปลารองลงมา คื อ Anabantiformes
ซึ งเป็ นอันดับแยกออกมาจากปลาอันดับ Percifromes และรวมเอา อันดับย่อย Channoidei ทีแยกไว้ใน Nelson (2006) เข้ามา
อยูใ่ นอันดับนี ด้วย และปลาในอันดับนี มีการแพร่ กระจายกว้างตังแต่อาฟริ กาจนถึงเอเชี ย (Nelson et al., 2016) และอันดับ
Siluriformes นันจัด เป็ นอัน ดับ ของปลาที มี ก ารแพร่ กระจายในทุ ก ทวีป และส่ ว นใหญ่ จ ะอาศัยอยู่ใ นนําจื ด (Talwer &
Jhingran, 1991) สําหรับวงศ์ทีมีชนิดมากที สุด คือ วงศ์ Cyprinidae (วงศ์ปลาตะเพียน) มีจาํ นวน 8 ชนิด รองลงมา คือ วงศ์
Osphronemidae (วงศ์ป ลาแรด) จํานวน 3 ชนิ ด คิ ดเป็ น 42 และ 16 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามลําดับ (ภาพที 2B) โดยปลาในวงศ์
Cyprinidae มี ค วามโดดเด่ น และมี ช นิ ด มากที สุ ด ของปลาที อาศัย ในนําจื ด และแพร่ กระจายอยู่ท ัวโลก (Kottelat, 2001;
Helfman et al., 2009; Nelson et al., 2016) ส่ วนปลาในวงศ์ Osphronemidae นันมีการแพร่ กระจายอยู่ในทวีปเอเชียเท่านัน
(Nelson et al., 2016) สําหรับปลาบางชนิ ดทีสํารวจพบเป็ นปลาทีนํามาปล่อย ได้แก่ ปลากราย
ปลาตะเพียน
ขาว ปลาดุ กเทศ ปลานิ ล ปลากิ น ยุง และ ปลาแรด ซึ งปลาเหล่ านี สามารถพบได้ในอ่างเก็ บนําและเขือนหลายๆ แห่ งใน
ประเทศไทย (คฑาวุธ และ สุ ธิดา, 2554; ชัยณรงณ์ และ วสันต์, 2549; สุ ภาพร และคณะ, 2554; สุ ธิดา และ ปาริ ฉัตร, 2551)
ส่วนปลาทีเหลือทังหมดน่าจะเป็ นปลาทีมีอยูด่ งเดิ
ั มทีมีการกระจายพันธุ์อยูใ่ นห้วยขอนแก่นอยูแ่ ล้ว และเป็ นปลาทีสามารถ
พบได้ในแม่นาต่
ํ างๆ ในจังหวัดน่านทีมีการรายงานการสํารวจปลา (อมรชัย, 2551; อมรชัย และ พรรณพร, 2554; อมรชัย
และ คณะ, 2552; อมรชัย และ คณะ, 2556; อมรชัย และ คณะ, 2557; อมรชัย และ คณะ, 2558; อมรชัย และคณะ, 2560)
นอกจากนีแล้วปลาทีอาศัยในอ่างเก็บนําก็จดั เป็ นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ทีสําคัญของชุมชนด้วยเช่นกัน
ซึ ง
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จะเห็นได้จากการทําการประมงในอ่างเก็บนําแห่งนีมีหลายรู ปแบบ เช่น การวางยอ การวางตาข่าย การตกเบ็ด และ การใส่จนั
ดักปลา
สําหรับปลาต่างถินทีนําเข้ามาจากต่างประเทศพบว่ามีการกระจายพันธุ์ในอ่างเก็บนําแห่ งนี จํานวน 3 ชนิ ด ได้แก่
ปลาดุกเทศ (Clarias gariepinus) ปลานิล (Oreochromis niloticus) และ ปลากิ นยุง (Gambusia affinis) โดยปลาทังสามชนิด
นี ก็สามารถสํารวจพบได้ในแม่นําสาขาต่างๆ ของลุ่มแม่นาน่
ํ านตอนบน (อมรชัย, 2551; อมรชัย และ พรรณพร, 2554;
อมรชัย และ คณะ, 2552; อมรชัย และ คณะ, 2556; อมรชัย และ คณะ, 2557; อมรชัย และ คณะ, 2558; อมรชัย และคณะ,
2560) นอกจากนี แล้วยังพบว่าปลาทัง 3 ชนิ ดสามารถพบได้ในอ่างเก็บนําหลายๆ แห่ งทัวประเทศไทย (คฑาวุธ และ สุ ธิดา,
2554; ชัยณรงณ์ และ วสันต์, 2549; สุ ภาพร และคณะ, 2554; สุ ธิดา และ ปาริ ฉัตร, 2551) สําหรับบัญชี รายชื อชนิ ดปลาที
สํารวจพบในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 แสดงในตารางที 1

A

B

ภาพที 2 เปอร์เซ็นต์ของปลาในแต่ละอันดับ (A) และเปอร์เซ็นต์ของปลาในแต่ละวงศ์ (B) ทีสํารวจพบในอ่างเก็บนําห้วย
ขอนแก่น 2
ตารางที 1 รายชือปลาทีสํารวจพบในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2
อันดับ/วงศ์/ชือวิทยาศาสตร์

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

ปลาตะเพียนทราย
ปลาตะเพียนขาว
ปลาซิวหนวดยาว
ปลาสร้อยขาว
ปลามะไฟ
ปลาซิวควาย

ครังทีสํารวจ
1
2
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
-

สถานีที
1
2
3
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√
-

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

ปลาแก้มชํา

ปลากดเหลือง

Order Anabantiformes
Family Osphronemidae
Osphronemus goramy Lacepède, 1801
Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770)
Trichopsis vittata (Cuvier, 1831)
Family Channidae
Channa striata (Bloch, 1793)
หมายเหตุ : เครื องหมาย √ = พบปลา - = ไม่พบปลา

√

ปลาดุกเทศ

-

ปลาบู่

-

ปลาแป้ นแก้ว
ปลานิล
ปลากินยุง

ตารางที 1 รายชือปลาทีสํารวจพบในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 (ต่อ)
อันดับ/วงศ์/ชือวิทยาศาสตร์

√

ชือไทย

√

-

√

√

√

√

√

-
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√

-

√

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

ครังทีสํารวจ
1
2

ปลาแรด
ปลากระดีหม้อ
ปลากริ มควาย

√
-

ปลาช่อน

-

สถานีที
1
2
3

√
√
√

√
√

√
√
√

√

√

√

สรุ ปผลการวิจัย

√
√
√

การสํารวจพรรณปลาในอ่างเก็บนําห้วยขอนแก่น 2 จังหวัดน่ าน ได้ก่อให้เกิ ดข้อมูลพืนฐานทางด้านชนิ ดปลาทีมี
การกระจายพันธุ์ในอ่างเก็บนําแห่ งนี ให้กบั ชุมชนต่างๆ ที ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บนํา โดยพบว่ามีกลุ่มชนิ ดปลาที มีการ
กระจายพันธุ์อยูด่ งเดิ
ั มในห้วยขอนแก่น และกลุ่มชนิดปลาทีมีการปล่อยภายหลังสร้างอ่างเก็บนําเสร็ จ ซึงจากข้อมูลทีได้จาก
การวิจยั ในครังนี ชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนบ้านน่านมันคง ซึ งเป็ นชุมชนทีตังอยู่รอบอ่างเก็บนําสามารถนําไปใช่ในการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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บริ หารจัดการทรัพยากรปลาในอ่างเก็บนําได้ ทังทางด้านการอนุรักษ์พนั ธุ์ปลาดังเดิม และการพิจารณาปล่อยปลาชนิดต่างๆ
เสริ มลงไปในอ่างเก็บนําเพือเป็ นการใช้พืนทีนําในอ่างเก็บนําให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ซึ งจะส่ งผลให้ชุมชนสามารถนํามา
ปลาต่างๆ มาเป็ นอาหารและสามารถขายเพือสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวได้อย่างยังยืน นอกจากนี ยังพบว่าพืนทีรอบๆ อ่าง
เก็บนําเป็ นพืนทีทีมีการปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์เป็ นจํานวนมาก มีการใช้สารเคมีเป็ นจํานวนมาก ดังนันควรมีการศึกษาวิจยั ถึง
การปนเปื อนของสารเคมีในสัตว์นาและนํ
ํ
าในอ่างเก็บนําแห่ งนี เพือจะทําให้ชุมชนเห็ นถึงผลกระทบของการใช้สารเคมีต่อ
สภาพแวดล้อมต่างๆ และนําไปสู่การตัดสิ นใจในการใช้สารเคมีทางการเกษตรของชุมชนได้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ สถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นา มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้า นนา ที สนับ สนุ น งบประมาณ
ในปี งบประมาณ 2559 สําหรับการวิจยั ครังนี ขอขอบคุณผูน้ าํ และคนในชุมชนบ้านน่านมันคงที กรุ ณาให้ความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมตัวอย่างปลา ตลอดจนกรุ ณาให้ขอ้ มูลต่างๆ ทีเกียวข้องในการดําเนิ นงานภาคสนาม จนทําให้การทํางานใน
ภาคสนามเสร็ จสมบูรณ์ ดว้ ยดี และขอขอบใจนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง ที เข้ามามีส่วนร่ วม
และให้ความช่วยเหลือในการสํารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างปลา
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การทดลองใช้ โปรแกรมประยุกต์ บนโทรศัพท์ เคลือนทีและแท็บเล็ต
วิเคราะห์ สีของปลาสวยงาม
The experimental to ornamental fish color analysis with application on mobile phone and tablet
โกสิ นทร์ พัฒนมณี 1*
Kosin Pattanamanee 1*

บทคัดย่อ
การตรวจสอบสี ปลาสวยงามในปั จจุบนั มีขอ้ จํากัดอย่างมาก เพราะเครื องวิเคราะห์สีมีราคาแพง การใช้กระดาษ
เทียบสี ก็มีความคลาดเคลือนมาก งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการใช้โทรศัพท์เคลือนทีและแท็บเล็ตวิเคราะห์ สีของ
ปลาสวยงาม วิธีการศึ กษา . หาโปรแกรมประยุกต์ทีสามารถตรวจสอบ ค่า RGB ได้ . ใช้โทรศัพท์ Samsung Note 4,
iPhone 6s, iPad Air และ iPad Pro ถ่ายรู ปแผ่นกระดาษสี และถ่ายภาพปลา ทีระยะ และ เซนติเมตร ความเข้มแสง
และ ลักซ์ ถ่ายภาพปลาด้วยโทรศัพท์ Samsung Note และเก็บค่า RGB ในโทนสี เดี ยวกันใน ตําแหน่ ง คื อ ส่ วนหัว
ส่วนหาง และครี บ เก็บค่า RGB จากพืนทีส่วนหัวโดยใช้ขนาดพืนทีเก็บแตกต่างกัน ผลการทดลองพบว่า . โปรแกรม Color
Analysis สามารถวิเคราะห์ค่า RGB ได้ทงระบบปฏิ
ั
บตั ิการ Android และ iOS . ค่า Red index จากการถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์
ทัง ชนิ ด แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติ . ค่า Red index จากภาพที ถ่ายระยะต่างกันและความเข้มแสงต่างกันไม่
แตกต่างกันทางสถิ ติ . ภาพปลาที ใช้ขนาดและตําแหน่ งพืนที วิเคราะห์ต่างกันทําให้ค่า Red index จะแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ สรุ ป . โปรแกรมประยุกต์ชือ Color Analysis ของโทรศัพท์เคลือนที หรื อแท็บเล็ต เหมาะสมสําหรับ
วิเคราะห์สีของปลาสวยงาม . การวิเคราะห์ภาพเพือใช้เปรี ยบเที ยบต้องใช้เครื องมื อถ่ ายภาพชนิ ด เดี ยวกันใน . ถึ งแม้
ระยะห่ างและความเข้มแสงไม่มีผลต่อค่า Red index แต่ควรให้จดั ระยะห่ างและความเข้มแสงในการถ่ายให้ใกล้เคียงกัน
เพราะมีผลต่อค่าความสว่าง (Lightness) . ตําแหน่งและขนาดพืนทีของภาพปลาในการเลือกไปวิเคราะห์สี ต้องให้เหมือนกัน
คําสําคัญ : โปรแกรมประยุกต์, โทรศัพท์เคลือนที, การวิเคราะห์สีภาพถ่ายปลา

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
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การพัฒนาด้านการเพาะเลียงสัตว์นาในปั
ํ
จจุบนั โดยเฉพาะวงการเพาะเลียงปลาสวยงาม พบว่ามีการทดลองใน
หลายรู ปแบบเพือพัฒนาให้ปลามีสีสันสวยงาม ข้อจํากัดอย่างหนึงของการทดลองดังกล่าวคือการวัดสีของปลาก่อนและหลัง
การทดลองนัน ปั จจุบนั มีการใช้กระดาษเทียบสี ซึงข้อมูลทีได้ไม่สามารถนําไปเปรี ยบเทียบผลเพือวิเคราะห์ทางสถิติได้ และ
การใช้เครื องมือการวิเคราะห์ภาพดิจิตอลจะมีความน่าเชือถือมากกว่าการวิเคราะห์ดว้ ยคน (Villafuerte & Negro, ) หรื อ
อาจใช้เครื องมืออย่างอืน เช่น Color Meter หรื อ Colorimeter แต่ก็มีราคาแพง ซึ งบางหน่ วยงานยังไม่มีใช้ การทดลองนี เป็ น
การประยุกต์ใช้เครื องมือถ่ายภาพทีมีอยูแ่ ล้วในกล้องดิ จิตอล และกล้องถ่ายภาพของแท็บเล็ต มาใช้ในการถ่ายภาพและนํา
ภาพที ได้ ไ ปตรวจวัด ค่ า ของสี จากค่ า พื นฐาน RGB ตามมาตรฐาน CIE (COMMISSION INTERNATIONAL DE
L'ECLAIRAGE) (Svensson et al., 2005; Sköld et al., 2008; Nilsson Sköld et al.,
) ด้ ว ยโปรแกรมประยุ ก ต์ ใ น
โทรศัพท์มือถือหรื อแท็บเล็ต การทดลองครังนีมีจุดประสงค์เพือศึกษาความเป็ นไปได้ในการประยุกต์ใช้โทรศัพท์มือถือหรื อ
แท็ บ เล็ต การวิ เ คราะห์ สี เ พื อใช้เ ป็ นเครื องมื อ ในการทํา วิ จัย ด้า นต่ า งๆ โดยเฉพาะการวิเ คราะห์ สี ข องปลาสวยงาม
เพือประโยชน์ในการวิจยั ในอนาคตต่อไป
จุดประสงค์
1. หาโปรแกรมประยุกต์ ทีสามารถตรวจสอบ ค่า RGB ตามมาตรฐาน CIE และใช้ได้ทงระบบปฏิ
ั
บตั ิการ
Android และ iOS
2. เปรี ยบเทียบค่า Red index ทีถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต จํานวน 4 อุปกรณ์
3. เปรี ยบเทียบค่า Red index ทีถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตทีถ่ายจากระยะต่างๆกัน
4. เปรี ยบเทียบค่า Red index ทีถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตทีถ่ายด้วยปริ มาณแสงต่างๆกัน
5. เปรี ยบเทียบค่า Red index จากภาพปลาทีเก็บในโทนสี เดียวกันใน 3 ตําแหน่ง คือ ส่วนหัว หาง และครี บ
6. เปรี ยบเทียบค่า Red index จากภาพปลาทีเก็บในในบริ เวณพืนทีเดียวกันแต่ขนาดพืนทีจัดเก็บต่างกัน

วิธีดําเนินการวิจัย

1. หาโปรแกรมประยุกต์ ทีสามารถตรวจสอบ ค่า RGB ตามมาตรฐาน CIE และใช้ได้ทงระบบปฏิ
ั
บตั ิการ Android
และ iOS บน server ของ Play Store และApp Store ทดลองใช้เพือหาโปรแกรมทีเหมาะสม
2. เปรี ยบเทียบค่า Red index จากอุปกรณ์ถ่ายภาพ 4 ชนิด คือ โทรศัพท์เคลือนที Samsung Note 4, iPhone 6s, iPad
Air และ iPad Pro โดยนํากระดาษสี 1 แผ่น ขนาด 1 x 5 เซนติเมตร วางบนฐานทีใช้ถ่ายรู ป (ภาพที 1) ปรับกล้องดิ จิตอลใน
อุปกรณ์ทงั 4 ชนิด ให้มีรายละเอียดและขนาดภาพสูงสุด ถ่ายภาพระยะ 15, 30 เซนติเมตร และถ่ายภาพทีความเข้มแสงทีวัตถุ
250, 500 ลักซ์ ถ่ายภาพชุดละ 3 ภาพ และวิเคราะห์ค่า RGB ด้วยโปรแกรมทีเหมาะสมจากข้อ 1
3. ถ่ ายรู ป ปลาขนาดรู ป ด้วยโทรศัพ ท์เ คลื อนที Samsung Note 4 และ วิเ คราะห์ ค่า RGB ในโทนสี เ ดี ย วกัน ใน
3 ตําแหน่ง คือ ส่วนหัว ส่วนหาง ครี บ (ภาพที 2) และวิเคราะห์ค่า RGB จากพืนทีส่วนหัวโดยใช้ขนาดพืนทีเก็บแตกต่างกัน 3
ขนาด คือขนาดประมาณ 20 x 13, 30 x 13 และ 40 x 13 pixels
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ภาพที ตําแหน่งทีนําไปวิเคราะห์ RGB

. นําค่า RGB ไปคํานวณหาค่า Red index ตามสูตร ดังนี (Frischknecht, 1993; Barber et al., 2000; Pelabon et al.,
2003) Red index = (R/R+G+B)
. นําค่า Red index ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of Variance: ANOVA)และหากแตกต่างกันทางสถิติ
ให้ตรวจสอบความแตกต่างของค่ าเฉลี ย ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT) หรื อวิเ คราะห์ T test ด้วย
โปรแกรม SPSS for Windows version 15.0

ผลและวิจารณ์ ผล

. โปรแกรมประยุกต์ทีเหมาะสมในการวิเคราะห์หาค่า RGB พบว่า โปรแกรม ชือ Color Analysis เป็ นโปรแกรมที
เหมาะสม เนืองจากสามารถใช้ได้ทงั ระบบปฏิบตั ิการ Android และระบบปฏิบตั ิการ iOS

ก.

ข.

ภาพที แสดงการวิเคราะห์ RGB ด้วยโปรแกรม Color Analysis บน Android (ก) และ iOS (ข)
. เปรี ยบเทียบค่า Red index จากอุปกรณ์ถ่ายภาพ ชนิ ด คือ โทรศัพท์เคลือนที Samsung Note 4, iPhone 6s, iPad
Air และ iPad Pro พบว่า การถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ต่างชนิดกัน มีผลทําให้ค่า Red index ต่างกันเมือวิเคราะห์ความแปรปรวน
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พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียของค่า Red index ด้วยวิธี
DMRT พบว่า อุปกรณ์ ทงสี
ั ชนิ ดถ่ายภาพออกมาแล้ววิเคราะห์ค่า Red index แตกต่างกันทังหมด (ตารางที ) ความต่างกัน
ของค่า Red index ดังกล่าวเนืองจากคุณลักษณะเฉพาะของเครื องทัง 4 อุปกรณ์แตกต่างกัน สอดคล้องกับข้อมูลของ Chen et
al (2004) ทีรายงานว่า ค่า RGB จะเปลียนไปตามชนิ ดของอุปกรณ์การถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ดังนันการเลือก
ชนิ ดของอุปกรณ์ถ่ายภาพในการถ่ายภาพวัตถุเพือเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสี นนั จําเป็ นจะต้องใช้อุปกรณ์ชนิดเดียวกัน
เท่านัน
ตารางที ค่าเฉลียของ Red index ทีได้จากภาพทีถ่ายด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพชนิดต่างๆ
Red index
ชนิดอุปกรณ์
(n = 12)
iPad Air
0.53923744a ± 0.017
iPhone 6s
0.60525017b ± 0.023
iPad Pro
0.58040551c ± 0.020
Samsung Note 4
0.68880303d ± 0.029
หมายเหตุ ค่าเฉลียทีมีอกั ษรเหมือนกันในแนวสดมภ์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความเชือมัน
ร้อยละ (P<0.05)
. เปรี ยบเทียบค่า Red index ที ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตทีถ่ายจากระยะ และ เซนติเมตร
พบว่า เมือวิเคราะห์ T test ค่า Red index ทีได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที ) แต่ระดับของค่า Red index ทีถ่ายใกล้จะให้
ค่าสูงกว่า เมือไม่แตกต่างกันทางสถิติ ดังนันการถ่ายรู ปวัตถุในระยะ ถึง เซนติเมตร ก็สามารถถ่ายได้ในช่วงดังกล่าว
ตารางที ค่าเฉลียของ Red index ทีได้จากภาพทีถ่ายด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพชนิดต่างๆ ทีระยะห่างระหว่าง
กล้องถ่ายภาพกับวัตถุ (เซนติเมตร)
ระยะห่างระหว่างกล้องกับวัตถุ
Red index
(เซนติเมตร)
(n = 24)
15
0.61906165 ± 0.063
30
0.58778642 ± 0.052
. เปรี ยบเที ยบค่า Red index ที ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที ถ่ายที ความเข้มแสงที วัตถุ , และ lux
พบว่า เมือวิเคราะห์ T test ค่า Red index ทีได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที ) แต่ระดับของค่า Red index ทีถ่ายความเข้ม
แสงทีวัตถุ ลักซ์ มีค่าสู งกว่าเล็กน้อย ดังนันการถ่ายรู ปวัตถุทีความเข้มแสงทีวัตถุ , และ ลักซ์ ก็สามารถถ่ายได้
ในช่วงดังกล่าว ถึงแม้ความเข้มของแสงไม่มีผลต่อสี แต่อาจมีผลต่อความคมชัดของภาพและคุณภาพของสี (Svensson et al.,
2005; Svensson et al., 2006)
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ตารางที ค่าเฉลียของ Red index ทีได้จากภาพทีถ่ายด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพชนิดต่างๆ ทีระยะห่างระหว่าง
กล้องถ่ายภาพกับวัตถุ (เซนติเมตร)
Red index
ความเข้มแสงทีวัตถุ (ลักซ์)
(n = 24)
250
0.61639966 ± 0.012
500
0.59044841 ± 0.012
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. เปรี ยบเทียบค่า Red index จากภาพปลาทีเก็บในโทนสี เดียวกันใน ตําแหน่ง คือ ส่วนหัว หาง และครี บ ค่า Red
index ต่างกันเมือวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมือวิเคราะห์ ความ
แตกต่างของค่าเฉลียของค่า Red index ด้วยวิธี DMRT พบว่า ค่า Red index ทีตําแหน่ งหัวและหางแตกต่างกัน ส่ วนค่า Red
index ทีตําแหน่ งหัวกับครี บและหางกับครี บ ไม่แตกต่างกัน (ตารางที ) ถึงแม้วา่ ค่า Red index วัดจากตําแหน่ งทีใกล้กนั จะ
ไม่แตกต่างกัน เช่นส่ วนหัวกับครี บ และส่วนหางกับครี บ แต่เมือระยะห่ างในภาพมากขึนเช่นระหว่างส่วนหัวกับส่วนหางจะ
ทําให้ได้ค่า Red index แตกต่างกัน ดังนันการเลื อกตําแหน่ งของปลาที จะจัดเก็บสี เพือวิเคราะห์ ค่าสี นนควรเป็
ั
นตําแหน่ง
เดียวกัน
ตารางที ค่าเฉลียของ Red index ทีได้จากภาพปลาทีเก็บในโทนสี เดียวกันใน ตําแหน่ง คือ ส่วนหัว หางและครี บ
Red index
ตําแหน่งวิเคราะห์ RGB
(n = 12)
หาง
0.80811526b ± 0.036
หัว
0.74335999ab ± 0.032
ครี บ
0.70632547a ± 0.039
หมายเหตุ ค่าเฉลียทีมีอกั ษรเหมือนกันในแนวสดมภ์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความเชือมัน
ร้อยละ (P<0.05)
. เปรี ยบเทียบค่า Red index จากพืนทีส่วนหัวโดยใช้ขนาดพืนทีเก็บแตกต่างกัน ขนาด คือขนาดประมาณ x
13, 30 x 13 และ x 13 pixels ค่า Red index ต่างกันเมือวิเคราะห์ ความแปรปรวนพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) และเมือวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียของค่า Red index ด้วยวิธี DMRT พบว่า ค่า Red index ของพืนที
ส่วนหัวทีใช้ขนาดพืนทีเก็บ x 13 pixels กับ 30 x 13 pixels ไม่แตกต่างกัน แต่จะแตกต่างจากค่า Red index ทีเก็บโดยใช้
ขนาดพืนที x 13 pixels (ตารางที ) ดังนันการใช้ขนาดพืนทีของภาพเพือใช้ในการตรวจหาค่า Red index ควรใช้ขนาด
พืนทีไม่เกิน x 13 pixels
ตารางที ค่าเฉลียของ Red index ทีได้จากภาพทีถ่ายด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพชนิดต่างๆ
ขนาดพืนทีทีใช้วเิ คราะห์ RGB
Red index
(pixels)
(n = 12)
20 x 13
0.74070643a ± 0.001
30 x 13
0.75002666a ± 0.017
40 x 13
0.79487929b ± 0.023
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สรุ ปผลการวิจัย
.
.
.
4.
5.

ควรใช้โปรแกรม ชือ Color Analysis ในระบบปฏิบตั ิการ Android ในการวิเคราะห์สีของภาพ
ต้องใช้อุปกรณ์ชนิ ดเดียวกันเท่านันในการถ่ายภาพเพือเปรี ยบเทียบวัตถุ
สามารถถ่ายภาพวัตถุช่วงระยะ ถึง เซนติเมตร ได้โดยไม่มีผลต่อค่า Red index
สามารถถ่ายภาพวัตถุช่วงความเข้มแสงช่วง ถึง ลักซ์ ได้โดยไม่มีผลต่อค่า Red index
ต้องเลือกพืนทีๆจะนําไปวิเคราะห์สี จากภาพในจุดเดียวกัน และขนาดของพืนทีๆจะนําไปวิเคราะห์
จะต้องมีขนาดเท่ากัน
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The Role of Betel Nut in Agricultural Community way of Life in Namtok Sub-district, Thung Song
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1

บทคัดย่อ
การศึกษาครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาข้อมูลทัวไปของเกษตรกรทีประกอบอาชี พปลูกหมาก 2) ศึกษาระบบ
การผลิตหมากของเกษตรกร 3) ศึกษาบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ตามความคิดเห็นของเกษตรกร และ 4) ศึกษา
ปั ญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพปลูกหมากของเกษตรกร รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกร จํานวน 91 ราย
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลียเลขคณิ ต ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบแบบที ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลีย 51.85 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อย
ละ 59.39 มีสมาชิกในครัวเรื อน เฉลีย 3 คน ทังหมดนับถือศาสนาพุทธ ปลูกหมากเพือเป็ นรายได้เสริ ม มีพนที
ื ปลูกเฉลีย 2.43
ไร่ มีอายุเฉลีย 18.70 ปี ปลูกแบบสวนผสม เก็บเกียวผลผลิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ส่ วนใหญ่เก็บเกียวหมาก
แก่ ห รื อหมากสง ร้ อยละ 92.90 โดยเก็ บ ผลหมากที ร่ วงลงมา ร้ อยละ 63.80 จําหน่ ายในลักษณะหมากแห้ง ร้ อยละ 88.20
ผลผลิตทังหมดจําหน่ ายแก่พ่อค้าคนกลางในพืนที และพืนที ใกล้เคี ยง เกษตรกรมี ตน้ ทุนในการปลูกและจําหน่ายผลผลิต
เฉลีย 3,807.22 บาท/ไร่ /ปี แบ่งเป็ นต้นทุนผันแปร เฉลีย 3,732.15 บาท/ไร่ /ปี ต้นทุนคงทีเฉลีย 75.07 บาท/ไร่ /ปี รายได้สุทธิ
จากการผลิตหมากแห้ง เฉลีย 10,722.02 บาท/ไร่ /ปี กําไรสุทธิ เฉลีย 10,646.95 บาท/ไร่ /ปี นอกจากนีหมากยังมีบทบาทในวิถี
ชุมชนเกษตร ด้านประเพณี และวัฒนธรรม ด้านความเชือทางไสยสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านไม้ใช้สอย ด้านยารักษาโรค และ
ด้านการแสดงเกี ยรติ ยศ ปั ญหาอุปสรรคในการปลูกและจําหน่ายผลผลิต คือ เกิ ดเชื อราที ผลหมาก ราคาหมากแห้งตกตํา
พ่อค้าคนกลาง และขโมย
คําสําคัญ : บทบาทของหมาก, วิถีชุมชนเกษตร
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This study has its objectives to 1) A Study of general information of occupation betel nut farmer 2) A Study of
system production farmer 3) A Study of The Role of Betel Nut in Local Community of Agriculture by the comments of
farmer and 4) A Study of Problems barrier in Supplementary occupation betel nut farmer. data collection for interview 91
person. Data analysis for Statistical package for the social science (SPSS), Use for Statistics Percentage, Arithmetic standard
deviation and T-test. The results of the analyses showed that the sample mostly were female average age 51.85 year gaining
elementary education 59.39 percent has household, member average 3 person all religions Buddhism, cultivate for extra
income was growing area 2.43 rai. The average age of 18.70 year, Mixed garden. Harvest in February to May. The majority
of agriculturists 92.90 percent harvest raw betel nut, 63.80 percent for harvest raw betel nut fall, 88.20 percent for selling
feature Dried Betel Nut. all of produce Selling to middle man in the area and nearby, farmer was cost of planting and product
distribution average 3,807.22 baht/rai/year compose of Variable cost 3,732.15 baht/rai/year Fixed cost 75.07 baht/rai/year
Net income 10,722.02 baht/rai/year Net profit 10,646.95 baht/rai/year. In addition to Betel Nut has the role of in Local
Community of Agriculture in Traditional and cultural, Faith and superstition, Economic, Utility wood, Medicine, Show
honor. Obstacles in cultivation and Product distribution was Fungi, price of Dried Betel Nut decreased, middle man
underpriced and steal.
Keywords : betel nut farmer, Local Community of Agriculture
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หมากเป็ นพืชตระกูลปาล์มทีผูกพันกับคนไทยมาอย่างช้านาน มีการปลูกต้นหมากไว้รอบๆ บ้านบ่งบอกถึงขอบเขต
ทีดินของตน รวมทังเป็ นเครื องหมายของไมตรี ทีแสดงออกทางการต้อนรับ นอกจากนี หมากยังมีบทบาทอีกมากมาย ทังใน
ด้านการใช้สอย ด้านอุตสาหกรรม ด้านยารักษาโรค ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ด้านความเชือทางไสยศาสตร์ ด้านประเพณี
ชีวติ และด้านการแสดงเกียรติยศ ปั จจุบนั หมากมีบทบาททางด้านสังคม วัฒนธรรมน้อยลง แต่มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจซึง
เป็ นสิ นค้าอุตสาหกรรมที มีการส่ งออกต่างประเทศ จากข้อมูลการส่ งออกหมากแห้งของไทยในปี พ.ศ.
มี มูลค่าการ
ส่งออกมากทีสุด เท่ากับ , . ล้านบาท โดยตลาดส่ งออกทีสําคัญได้แก่ บังคลาเทศ เนปาล อินเดีย พม่า ซาอุดิอาระเบีย
ปากีสถาน (กระทรวงพาณิ ชย์,
) สําหรับประเทศไทยมีการปลูกหมากทังสิ น ,303 ไร่ จํานวนครัวเรื อนเกษตรกรที
ปลูกหมาก เท่ ากับ ,298 ครัวเรื อน ราคาเฉลียที เกษตรกรขายได้ .12 บาท/กิ โลกรัม สําหรับจังหวัดนครศรี ธรรมราช
มีพืนทีปลูกหมากมากอยูใ่ นอันดับ ของประเทศ ซึ งมีพืนที เท่ากับ ,751 ไร่ จํานวนครัวเรื อนเกษตรทีปลูกหมาก เท่ากับ
2,605 ครัวเรื อน (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2559)
จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ทําให้ผศู ้ ึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญบทบาทของหมากในวิถีชุมชนของเกษตรกร จึงได้ทาํ การ
เลือกพืนตําบลนําตก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นพืนศึกษา ทังนี พืนทีดังกล่าวเกษตรกรยังคงประกอบอาชีพ
ปลูกหมากทังเป็ นอาชี พหลักและอาชี พเสริ ม ซึ งผลจากการศึ กษาที ได้สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานในการวางแผน
ช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรทีประกอบอาชีพปลูกหมากในอนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research) โดยมีระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี
. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ครัวเรื อนเกษตรกรทีประกอบอาชีพปลูกหมาก
ในพืนทีตําบลนําตก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึงการศึกษาครังนีได้กาํ หนดพืนที หมู่บา้ นของตําบลนําตกเป็ น
พืนทีศึกษา จํานวน ครัวเรื อน จากนันใช้วธิ ี การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
เฉพาะครัวเรื อนเกษตรกรทีปลูกหมากในแต่ละหมู่บา้ น ได้ตวั อย่างทีใช้ในการศึกษาทังสิ น ครัวเรื อน
. เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จัย คื อ แบบสัม ภาษณ์ เ ชิ ง โครงสร้ าง ประกอบด้วยคํา ถามปลายปิ ด (Close ended
questionnaire) และคําถามปลายเปิ ด (Open ended questionnaire) ประกอบด้วย 4 ส่วน
ส่ วนที ข้อมู ลทัวไปของเกษตรกรผูป้ ระกอบอาชี พปลูกหมาก ข้อมูลส่ วนนี มี ทงคํ
ั าถามปลายปิ ด และคําถาม
ปลายเปิ ด
ส่ วนที ข้อมู ลระบบการผลิ ตหมากของเกษตรกร ในประเด็น เกี ยวกับ วัตถุ ป ระสงค์ข องการปลูก พืนที ปลูก
ลักษณะการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และรายได้ ข้อมูลส่วนนีมีทงคํ
ั าถามปลายปิ ด และคําถามปลายเปิ ด
ส่ วนที ข้อมูลบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ข้อมูลส่ วนนี เป็ นคําถามปลายปิ ด แบบมาตราประเมินค่า
(Rating scale) ระดับ เพือสอบถามถึงบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ตามความคิดเห็นของเกษตรกร ใน 7 ด้าน คือ
1) ด้านไม้ใช้สอย 2) ด้านเศรษฐกิ จ 3) ด้านยารักษาโรค 4) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ 5) ด้านความเชือทางไสยศาสตร์ 6)
ด้านประเพณี วัฒนธรรม และ ) ด้านการแสดงเกี ยรติยศ โดยใช้มาตราประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ และให้นาหนั
ํ ก
คะแนน ดังนี
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ข้ อเลือก
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง
1
ส่วนที ปั ญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพการปลูกหมากและความต้องการการช่วยเหลือของเกษตรกร ข้อมูล
ส่วนนีเป็ นคําถามปลายเปิ ด
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ (Statistical package for the
social science, SPSS) โดยใช้สถิ ติ ด ังต่ อไปนี (1) ค่ าร้ อยละ (Percentage) เพืออธิ บ ายข้อมูลของกลุ่ มตัวอย่างที เป็ นข้อมูล
ระดับนามบัญญัติ (Nominal scale) และข้อมูลระดับมาตราอันดับ (Ordinal scale) (2) ค่าเฉลียเลขคณิ ต (Arithmetic mean)
และค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพืออธิ บายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที เป็ นข้อมูลระดับช่วง (Interval scale)
และข้อ มู ล ระดั บ อัต ราส่ ว น (Ratio scale) และ(3) การทดสอบแบบที ก รณี กลุ่ ม ตัว อย่ า ง (One sample t - test) เพื อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร กับเกณฑ์ทีตังไว้ตามสมมติฐาน โดยใช้สูตรดังนี (ฉัตรศิ ริ ปิ ยะ
พิมลสิ ทธิ, 2545)
เมือ

t=

x̅

√n

โดยมี df = n - 1

x̅ แทน ค่าเฉลียของกลุม่ ตัวอย่าง
μ แทน ค่าเฉลียของกลุ่มประชากรหรื อ เกณฑ์ทีตังขึน
S แทน ความเบียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
df แทน ชันแห่งความเป็ นอิสระ (Degree of freedom)
เกณฑ์การแปลผล ใช้เกณฑ์การแปลผลตามหลักเกณฑ์การแบ่งแบบใช้อนั ตรภาคชัน โดยใช้ค ะแนนสู งสุ ด –
คะแนนตําสุ ด ผลลัพธ์ทีได้หารด้วยจํานวนชันทีแบ่ง ซึ งในการศึกษาครังนีคะแนนสู งสุด คือ และคะแนนตําสุ ด คือ แบ่ง
ระดับชันออกเป็ น ระดับ ค่าอันตรภาคชันทีได้ คือ . และนํามากําหนดขอบเขตมัธยฐานในการอ่านช่วงค่าเฉลีย ดังนี
4.21 – . หมายถึง มีบทบาทในระดับมากทีสุด
3.41 – . หมายถึง มีบทบาทในระดับมาก
2.61 – . หมายถึง มีบทบาทในระดับปานกลาง
1.81 – . หมายถึง มีบทบาทในระดับน้อย
1.00 – . หมายถึง มีบทบาทในระดับน้อยทีสุด
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การศึ กษาบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ตําบลนําตก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช สามารถเสนอ
ผลการศึกษาได้ดงั นี
. ข้ อมูลทัวไปของเกษตรกรทีประกอบอาชีพ ปลูกหมาก
เกษตรกรทีประกอบอาชีพปลูกหมาก ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลีย . ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีสมาชิกในครัวเรื อนเฉลีย คน ทังหมดนับถือศาสนาพุทธ
. ระบบการผลิตหมาก
เกษตรกรในพื นที มี ก ารปลู ก หมากเพื อเป็ นรายได้เ สริ ม ให้ กับ ครั ว เรื อน โดยมี พื นที ปลู ก หมาก เฉลี ย . 3
ไร่ /ครัวเรื อน ต้นหมากอายุ เฉลีย . ปี มีลกั ษณะการปลูกหมากแบบสวนผสม โดยผลิตหมากแบบทะวาย โดยเก็บเกียว
ในช่วงเดื อนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม เกษตรกรส่ วนใหญ่เก็บเกียวหมากแก่หรื อหมากสงมีเพียงส่วนน้อยเท่านันทีเก็บเกียว
หมากดิบหรื อหมากสด โดยเก็บผลหมากร่ วงใต้โคนต้นหมาก ใช้ไม้ไผ่ติดตะขอสอยผลหมาก และ ใช้คนปี นขึนไปเก็บผล
หมากบนต้น ทังนีเกษตรกรจําหน่ายผลผลิตหมากรู ปหมากแห้ง จําหน่ายทังทะลาย และจําหน่ายหมากสด โดยจําหน่ายให้แก่
พ่อค้าคนในตําบล
สําหรับประเด็นของปั จจัยการผลิต ผลผลิต และรายได้ นัน พบว่า เกษตรกรมีตน้ ทุนทังหมดในการปลูกหมาก
เฉลีย ,807.22 บาท/ไร่ /ปี โดยแบ่งเป็ นต้นทุนผันแปร เฉลีย ,732.15 บาท/ไร่ /ปี ซึงส่ วนใหญ่เป็ นค่าจ้างเก็บเกียวผลผลิต
หมาก ค่าจ้างผลิตหมากแห้ง ค่านํามันรถ ค่าปุ๋ ยเคมี และค่านํามันเครื องตัดหญ้า และมีตน้ ทุนคงทีทังหมด เฉลีย . บาท/
ไร่ /ปี ได้แก่ ค่ามีดพร้า ค่ากระสอบ และค่าเคียว ส่ วนผลตอบแทนและกําไรจากการผลิตหมาก พบว่า เกษตรกรมีรายได้สุทธิ
จากการผลิตหมาก เฉลีย ,722. บาท/ไร่ /ปี และมีกาํ ไรสุทธิ เฉลีย ,646. บาท/ไร่ /ปี
3. บทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร
3.1 บทบาทด้ านไม้ ใช้ สอย
พบว่า บทบาทของหมากในวิถีชุม ชนเกษตร ด้านไม้ใช้สอยอยู่ในระดับน้อยที สุ ด (ค่าเฉลีย = . ) มีเพียง
ประเด็นการปลูกหมากเป็ นแนวเขตแดนเท่านันทีมีบทบาทในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย . ) เมือพิจารณา เป็ นรายข้อจาก
ค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า การปลูกหมากเป็ นแนวเขตแดนให้ค่าเฉลียสูงสุด (ค่าเฉลีย = . ) รองลงมา คือ การใช้กาบ
หมากทํารถลากเป็ นของเล่นสําหรับเด็กๆ (ค่าเฉลีย = 1.55) การใช้ตน้ หมากทําตับจากมุงหลังคา (ค่าเฉลีย = 1.38) การใช้ตน้
หมากก่อสร้างสะพานข้ามลําห้วย ลําคลอง (ค่าเฉลีย = 1.30) การใช้ตน้ หมากก่อสร้างคอกสัตว์ (ค่าเฉลีย = 1.29) การใช้กาบ
ใบหมากทําหมาตักนํา (ค่าเฉลีย = 1.22) การใช้ตน้ หมากทําเฟอร์นิเจอร์ เช่น เตียงนอน แคร่ ฯลฯ ใช้ตน้ หมากก่อสร้างรัวบ้าน
ใช้ตน้ หมากสําหรับสร้างกระท่อม ใช้ตน้ หมากสําหรับสร้างอุปกรณ์ไถ (คลาด แอกเทียมวัว ฯลฯ) ใช้กาบใบหมากทําเชือก
มัด (ค่าเฉลีย = 1.20) การใช้กาบใบหมากทําปลอกมีด (ค่าเฉลีย = . ) การใช้ตน้ หมากก่อสร้างทีอยูอ่ าศัย (ค่าเฉลีย = 1.16)
การใช้ลาํ ต้นหมากทําคานสําหรับแบกของ (ค่าเฉลีย = . ) การใช้ตน้ หมากทําบันไดบ้าน ใช้กาบใบหมากทําพัดคลายร้อน
(ค่าเฉลีย = 1.13) การใช้ทางหมากแห้งทําเสวียนสําหรับรองกระทะใบบัวขนาดใหญ่ (ค่าเฉลีย = . ) และการใช้เยือของ
กาบหมากลอกออกทํามวนบุหรี ให้ค่าเฉลียน้อยสุด (ค่าเฉลีย = . ) ตามลําดับ ซึงสอดคล้องกับจิรวรรณ จังจิตเมธี ( ) ที
กล่าวว่า ลําต้นหมากสามารถนํามาทําเป็ นเสาบ้าน เสารัว ฝา ทําสะพาน ใบใช้มุงหลังคา กาบโคน กาบใบทําปลอกมีด ทําพัด
ทําเชื อก เยือของกาบลอกออกมวนบุหรี และยังสอดคล้องกับธี รวัฒน์ ประหยัดทรัพย์ ( ) ที กล่าวว่า หมากสามารถ
นําไปใช้ป ระโยชน์ใ นการทําเสาทําสะพาน ทําเฟอร์ นิ เจอร์ ต่างๆ มีการนําเอากาบใบไปทําปลอกมีด ทําพัด นําจันหรื อ
ดอกหมากทียังอ่อนอยู่ใช้ทาํ อาหารเพือรับประทานกับนําพริ กเป็ นต้น และยังสอดคล้องกับศูนย์การสื อสารนานาชาติ แห่ ง
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จุฬาฯ ( ) ทีกล่าวว่า ส่ วนต่างๆ ของหมากไม่วา่ จะเป็ น ใบหมาก กาบหมาก กาบใบ และลําต้น สามารถนํามาใช้ประโยชน์
ได้ดงั นี ใบหมากสามารถนํามาทําเป็ นเสวียนขนาดใหญ่สําหรับรองรับกระทะใบบัวขนาดใหญ่ในขณะทีกวนนําตาลองุ่น
กาบใบสามารถนํามาทําปลอกมีด รถลาก ทําเป็ นทีจับกระทะเคียวตาล กาบหมากสามารถนํามาทําพัดคลายร้อน และลําต้น
สามารถนํามาทํา สะพาน เฟอร์นิเจอร์ ทําเสาตอม่อ ฟากสับ แม่บนั ได ลูกบันได ทําเชือก และเยือของกาบลอกออกมวนบุหรี
3.2 บทบาทด้านเศรษฐกิจ
พบว่า บทบาทของหมากในชุ ม ชนเกษตร ด้า นเศรษฐกิ จ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง (ค่ า เฉลี ย = 3.10)
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า การปลูกหมากทําให้พืนทีทีมีอยูเ่ กิดประโยชน์สูงสุ ด (ค่าเฉลีย =
. ) รองลงมาคือ การปลูกหมากทําให้แรงงานในครัวเรื อนเกิดประโยชน์สูงสุด (ค่าเฉลีย = . ) การปลูกหมากทําให้เวลา
ว่างจากอาชีพหลักเกิดประโยชน์สูงสุด (ค่าเฉลีย = . ) การปลูกหมากทําให้ผสู ้ ู งอายุในครัวเรื อนมีงานทํา (ค่าเฉลีย = 3.16)
รายได้จากการปลูกหมากช่วยให้มีการใช้จ่ายในชุมมากขึน(ค่าเฉลีย = . ) การปลูกหมากสามารถใช้วสั ดุเศษเหลือ (เปลือก
หมาก) ทําปุ๋ ยหมักเพือลดต้นทุนการผลิตพืชของครัวเรื อนได้ (ค่าเฉลีย = . ) และการปลูกหมากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื อ
หมากกินของสมาชิกในครัวเรื อนให้ค่าเฉลียน้อยสุด (ค่าเฉลีย = 2.76) ตามลําดับ
3.3 บทบาทด้านยารักษาโรค
พบว่า บทบาทของหมากในชุ ม ชนเกษตร ด้านยารั กษาโรคอยู่ในระดับ น้อ ยที สุ ด (ค่ าเฉลี ย = 1.15)
เมือพิจารณาเป็ นรายข้อจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า การใช้หมากรักษาโรคนํากัดเท้าให้ค่าเฉลียสูงสุ ด (ค่าเฉลีย = 1.31)
รองลงมาคือ การใช้หมากเป็ นยาสมานแผล (ค่าเฉลีย = . ) การใช้หมากเป็ นยาทาแก้ผดผืนคัน (ค่าเฉลีย = . ) การใช้
หมากเป็ นยาขับปั สสาวะ (ค่าเฉลีย = . ) การใช้หมากเป็ นยาขับพิษ (ค่าเฉลีย = . ) การใช้หมากรักษาโรคหวัด (ค่าเฉลีย
= . ) การใช้หมากรักษาอาการแผลเรื อรั ง (ค่ าเฉลี ย = . ) การใช้หมากรั กษาโรคพยาธิ ใ บไม้ในสัตว์เลียง (หมู วัว)
(ค่าเฉลีย = . ) การใช้หมากเป็ นยาแก้อาการปากเปื อย (ค่าเฉลีย = . ) และการใช้หมากเป็ นยากําจัดหนอนเมือวัวควายมี
บาดแผลและมีหนอนให้ค่าเฉลียน้อยสุด (ค่าเฉลีย = . ) ตามลําดับ
3.4 บทบาทด้านการสร้ างความสัมพันธ์
พบว่า บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ด้านการสร้างความสัมพันธ์ อยูใ่ นระดับน้อย (ค่าเฉลีย = 2.56)
มีเพียงประเด็นการแบ่งผลหมากให้เพือนบ้านเท่านันทีมีบทบาทอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียของบทบาทเท่ากับ . เมือ
พิจารณาค่าเฉลียบทบาทของหมากเป็ นรายข้อจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า การแบ่งบันผลหมากให้เพือนบ้านให้ค่าเฉลีย
สูงสุด (ค่าเฉลีย = . ) รองลงมาคือ การใช้หมากสําหรับรองรับแขกทีไปมาหาสู่ (ค่าเฉลีย = . ) การแบ่งบันผลหมากให้
ชุมชนเพือใช้ในงานส่ วนรวม (ค่าเฉลีย = . ) การแบ่งบันต้นหมากให้เพือนบ้านใช้สอย (ค่าเฉลีย = . ) เด็กๆ ในชุมชน
ใช้กาบหมากประดิษฐ์เป็ นของเล่น เพือสร้างความสัมพันธ์กนั ในชุมชน (ค่าเฉลีย = . ) และการแบ่งบันต้นหมากให้ชุมชน
เพือสาธารณะประโยชน์ให้ค่าเฉลียน้อยสุด (ค่าเฉลีย = . ) ตามลําดับ
3.5 บทบาทด้ านหมากกับความเชื อทางไสยศาสตร์
พบว่า บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร กับความเชือทางไสยศาสตร์ อยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย = 3.91)
เมือพิจารณาค่าเฉลียเป็ นรายข้อจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า ใช้หมากในพิธีสะเดาะเคราะห์ (ค่าเฉลีย = 4.76) รองลงมา
คือ ใช้หมากในพิธีขึนบ้านใหม่และใช้หมากในพิธีตงศาลพระภู
ั
มิ (ค่าเฉลีย = 4.32) ใช้หมากในพิธีขึนขันตัง (พิธีแสดงคารา
วะแก่ครู ของอาจารย์ผปู ้ ระกอบพิธีการต่างๆ) (ค่าเฉลีย = 4.16) ใช้หมากในพิธีขึนเสาเอกบ้านเรื อน (ค่าเฉลีย = . ) ใช้หมาก
ในพิธีวางศิลาฤกษ์ (บวงสรวงเจ้าทีเจ้าทางและพระแม่ธรณี ) (ค่าเฉลีย = 4.11) ใช้หมากในพิธีกรรมเพือรักษาโรค (ค่าเฉลีย
= 3.80) ใช้หมากในพิธีทาํ ขวัญเด็ก (ค่าเฉลีย = 3.01) ใช้หมากในพิธีตดั จุกให้ค่าเฉลียน้อยสุ ด (ค่าเฉลีย = 2.59) ตามลําดับ
ซึ งสอดคล้องกับจิ รวรรณ ตังจิตเมธี ( ) ทีกล่าวว่า นับย้อนขึนไปราวห้าร้อยกว่าปี หมากยังใช้ในการทําเสน่ห์ ในลิลิต
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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พระลอ ซึ งแต่ ง ขึ นในสมัย กรุ งศรี อยุธ ยาตอนต้น ราว พ.ศ. 1991 – 2026 กล่ า วถึ ง ตอนที พระปู่ ช่ ว ยพระเพือน พระแพง
ทําเสน่ ห์พระลอโดยใช้สลาเห็นว่า “ปู่ จึงใช้สลา เดิ นเวหาไปสู่ แลนา ตกลงแลนา ปากหมากเสวยท่านให้ แลนา ครันท่านได้
หยิบ เสวย แลนา ทําให้หลงใหลทังสองนาง และสอดคล้องกับ ปิ ยวัฒน์ ธิ น ะ (2549) ที กล่ าวว่า ประเพณี ขึ นขัน ตัง คื อ
พิธีแสดงคารวะแก่ครู ของอาจารย์ผปู้ ระกอบพิธีการต่าง ๆ เพือบอกกล่าวแก่ครู ในการทีจะใช้วชิ าทีเรี ยนมา หรื ออาจเชิญมา
สถิตอยูด่ ว้ ยเพือเพิมความศักดิสิ ทธิ แก่การประกอบพิธีนนั ขันตังสําหรับอาจารย์ดงั กล่าวนีจะเป็ นอีกส่ วนหนึงต่างหากมิใช่
เครื องบูชาในพิธีกรรมนัน ๆ ขันตังมีหลายแบบ เครื องทีใช้บรรจุในขันตังหรื อพานครู นนมี
ั หลายแบบเช่นกัน ในพิธีบางแห่ง
อาจทําเครื องสังเวยขนาดใหญ่หรื อขนาดเล็กแล้วแต่ผทู้ าํ พิธี ซึงมักจะเป็ นพระสงฆ์หรื ออาจารย์ สําหรับเครื องขึนขันตังเสวย
ขนาดเล็กทํากันทัวไปสําหรับในครอบครัว โดยทัวไปมีพานหรื อกรวยดอกไม้ เทียนกรวยเบีย ผ้าขาว ผ้าแดง หมาก ช่อกล้วย
อ้อย มะพร้าว ข้าวเปลือก ข้าวสาร เป็ นต้น
3.6 บทบาทด้านประเพณี และวัฒ นธรรม
พบว่า บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ด้านประเพณี และวัฒนธรรม อยูใ่ นระดับมากทีสุด (ค่าเฉลีย
= . ) เมือพิจารณาค่าเฉลียเป็ นรายข้อจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า การใช้หมากเพือแต่งขันหมากในพิธีแต่งงานให้
ค่าเฉลียมากสุ ด (ค่าเฉลีย = . ) รองลงมาคือ การจัดหมากไว้เลียงแขกทีมาในงานฌาปนกิ จศพ (ค่าเฉลีย = . ) การใช้
หมากเป็ นส่ วนหนึงในการสักการะพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชาอุปสมบท (ค่าเฉลีย = . ) การใช้หมากสําหรับรับรองเลียง
แขกในงานพิธีต่างๆ (ค่าเฉลีย = . ) การใช้มาในพิธีมดั ตราสังข์ศพ (ค่าเฉลีย = . ) การใช้หมากถวายพระสงฆ์ในพิธีสวด
พระอภิธรรมศพ (ค่าเฉลีย = . ) การใช้พนมหมากในพิธีบูชาพระรัตนตรัย (ค่าเฉลีย = . ) และการใช้หมากในการขอ
ขมาเมือกระทําความผิดให้ค่าเฉลียน้อยสุด (ค่าเฉลีย = . ) ตามลําดับ ซึงสอดคล้องกับจิรวรรณ ตังจิตเมธี ( ) ทีกล่าวว่า
ตามประเพณี ข องสังคมไทย เมื อคน ๆ หนึ งได้ดาํ เนิ นชี วิตมาจนกระทังถึง เวลาอันเหมาะสมสําหรับ การเปลี ยนแปลง
สถานภาพและบทบาทแล้ว ก็จะจัดพิธีขึนเพือบอกกล่าว ขอความช่วยเหลือ ร่ วมมือร่ วมใจ และเห็นอกเห็นใจซึ งกันและกัน
พิธีเ หล่ านี ได้แ ก่ พิธี แต่ง งาน อุ ปสมบท พิธีศ พ และยังสอดคล้องกับปิ ยวัฒน์ ธิ น ะ (2549) ที กล่ าวว่า ในสมัยของพ่อขุน
รามคําแหงมหาราช เมือมีการออกพรรษา ก็ใช้หมากเข้าร่ วมในพิธีดว้ ยเสมอ และมีหลักฐานทีได้จารึ กในหลักศิ ลาจารึ กหลัก
ที ไว้ว่า “เมือออกพรรษากรานกฐิ นเดือนหนึ งจึงแล้ว เมือกรานกฐินมีพนมเบี ย พนมหมาก มี พนมดอกไม้ มีหมอนนัง
หมอนนอน บริ พารกฐิ น โอยทานแล่ปีแล้ญิบล้าน” หรื ออยูป่ ระเพณี การแต่งงานก็จะต้องมีการแห่ขนั หมากและจัดพานหมาก
ไว้ในพิธีดว้ ยเช่นกัน นอกจากนียังมีการใช้ประโยชน์จากหมากในหลายลักษณะ เช่น ใช้เป็ นของขบเคียว เพือให้ฟันแข็งแรง
หรื อ ป้ องกันฟันผุ ทําให้ปากแดงดูสวยงามสําหรับสุภาพสตรี ซึงเชือกันเช่นนัน
3.7 บทบาทด้านการแสดงเกียรติยศ
พบว่า บทบาทของหมากในชุมชนเกษตร ด้านการแสดงเกียรติยศ อยูใ่ นระดับน้อยทีสุด (ค่าเฉลีย = 1.33)
เมือพิจารณาค่าเฉลียเป็ นรายข้อจากค่าเฉลียมากไปหาน้อย พบว่า ใช้เครื องหมากทําด้วยกระบะไม้ในการบ่งบอกฐานะให้
ค่าเฉลียมากสุ ด (ค่าเฉลีย = . ) รองลงมาคือ ใช้เครื องหมากทําด้วยทองในการบ่งบอกถึงฐานะและใช้เครื องหมากทําด้วย
ทองเหลืองในการบ่งบอกถึงฐานะ (ค่าเฉลีย = . ) และใช้เครื องหมากทําด้วยเงินในการบ่งบอกถึงฐานะให้ค่าเฉลียน้อยสุ ด
(ค่าเฉลีย = . ) ตามลําดับ ซึงสอดคล้องกับ พยุง วงษ์นอ้ ย (2530) ทีกล่าวว่าโดยปกติภาชนะใส่หมากพลูทีเป็ นเครื องยศ มัก
ไม่ได้ใส่ หมากพลูกินจริ ง ๆ เพราะเจ้าของถือว่าเป็ นของสู ง การได้รับพระราชทานถือเป็ นเกี ยรติยศของตนเองและวงษ์
ตระกูล มักจะใช้ภาชนะที มีอยู่แล้วหรื อสร้ างขึนเลี ยนแบบของที ใช้พระราชทาน เวลาเข้าเฝ้าหรื อเดินทางไปในที ต่ าง ๆ
ก็ เ ตรี ยมเครื องหมากพลูใ ส่ ภ าชนะอย่า งอื นไป และยัง สอดคล้อ งกับ จิ ร วรรณ ตังจิ ต เมธี (
) ที กล่ า วว่า ในสมัย
รั ตนโกสิ นทร์ ช่วงรัชกาลที 4 – 5 นอกจากจะมีการพระราชทานเครื องยศให้ฝ่ายหน้าแล้ว ยังมีการพระราชทานให้ฝ่ายใน
และสตรี ทีทําประโยชน์ให้ราชวงศ์และประเทศชาติดว้ ย ซึงล้วนเป็ นเครื องใช้ใส่ หมากพลูทงสิ
ั น โดยเฉพาะเมือหมู่ชนชันสูง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ในสมัย รั ช กาลที 5 เกิ ด ความนิ ย มทํา ภาชนะเครื องใช้ใ นการกิ น หมากด้วยวัส ดุ มี ค่า ราคาแพง ฝี มื อ ประณี ต มาอวดกัน
และใช้เพือแสดงฐานะ ค่านิ ยมนี ทําให้การพระราชทานภาชนะเครื องใช้ในการกิ นหมากให้แก่ขุนนางและผูใ้ กล้ชิด ทังชาย
และหญิ ง ฝ่ ายหน้าและฝ่ ายในตามลําดับยศศักดิ ฐานะและความดีความชอบเพือเป็ นเกี ยรติยศแก่ผรู ้ ับนัน ได้กลายมาเป็ น
เครื องแสดงยศโดยตรงในภายหลัง
. บทบาทของหมากทีส่ งผลต่ อวิถีชุมชนเกษตร
. บทบาทด้านไม้ ใช้ สอย
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรด้านไม้ใช้สอยไม่สูงกว่า
เกณฑ์ทีกําหนด อย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (p ≤ 0.01) จึงยอมรับสมมุติฐานทีตังไว้ แสดงให้เห็นว่าบทบาทของหมากด้าน
ไม้ใช้สอยไม่ส่งผลต่อวิถีชุมชนเกษตรของเกษตรกร
4.2 บทบาทด้านเศรษฐกิจ
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรด้านเศรษฐกิจไม่สูงกว่า
เกณฑ์ทีกําหนด อย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (p ≤ 0.01) จึงยอมรับสมมุติฐานทีตังไว้ แสดงให้เห็นว่าบทบาทของหมากด้าน
เศรษฐกิจไม่ส่งผลต่อวิถีชุมชนเกษตรของเกษตรกร
4.3 บทบาทด้านยารักษาโรค
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรด้านยารักษาโรคไม่สูงกว่า
เกณฑ์ทีกําหนด อย่างมีนยั สําคัญยิงทางสติถิ (p ≤ . ) จึงยอมรับสมมุติฐานทีตังไว้ แสดงให้เห็นว่าบทบาทของหมากด้าน
ยารักษาโรคไม่ส่งผลต่อวิถีชุมชนเกษตรของเกษตรกร
4.4 บทบาทด้านการสร้ างความสัมพันธ์
ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน พบว่า ค่ า เฉลี ยบทบาทของหมากในวิ ถี ชุ ม ชนเกษตรด้า นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ไม่สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด อย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (p ≤ . ) จึงยอมรับสมมุติฐานทีตังไว้ แสดงให้เห็นว่า
บทบาทของหมากด้านการสร้างความสัมพันธ์ไม่ส่งผลต่อวิถีชุมชนเกษตรของเกษตรกร
. บทบาทด้ านหมากกับความเชื อทางไสยศาสตร์
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรด้านหมากกับความเชือ
ทางไสยศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด อย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (p ≤ . ) จึงปฏิเสธ สมมุติฐานทีตังไว้ แสดงให้เห็นว่า
บทบาทของหมากด้านหมากกับความเชือทางไสยศาสตร์ ส่งผลต่อวิถีชุมชนเกษตร
4.6 บทบาทด้านประเพณี และวัฒ นธรรม
ผลการทดสอบสมมุ ติฐ าน พบว่า ค่า เฉลี ยบทบาทของหมากในวิถี ชุ ม ชนเกษตรด้า นประเพณี และ
วัฒนธรรมสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนด อย่างมี นัยสําคัญยิงทางสถิติ (p ≤ . ) จึ ง ปฏิ เสธสมมุติฐานที ตังไว้ แสดงให้เ ห็ นว่า
บทบาทของหมากด้านประเพณี และวัฒนธรรมส่งผลต่อวิถีชุมชนเกษตร
4.7 บทบาทด้านการแสดงเกียรติยศ
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ค่าเฉลียบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตรด้านการแสดงเกียรติยศไม่
สู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนด อย่างมี นัยสําคัญยิงทางสถิติ (p ≥ . ) จึงยอมรับสมมุติฐานที ตังไว้ แสดงให้เห็ นว่าบทบาทของ
หมากด้านการแสดงเกียรติยศไม่ส่งผลต่อวิถีชุมชนเกษตร
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5. ปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพ ปลูกหมากของเกษตรกร
ได้แก่ หน้าหมากขึนราในช่วงฝนตก ราคาหมากแห้งตกตําและพ่อค้าคนกลางกดราคา พร้าบาดนิ วขณะทําหมาก นําท่วมทํา
ให้สร้างความเสี ยหายแก่ผลหมาก เช่น ผลหมากลอยนําหายไป เป็ นต้น ซึงจากปั ญหาดังกล่าวทําให้พบข้อเสนอแนะจากการ
วิจยั ชินนี คือ ควรสร้างเครื องกะเทาะเปลือกหมาก เครื องอบหมากแห้ง เพือไม่ให้ผลผลิตหมากขึนราหรื อเน่าเสี ยระหว่างช่วง
การผลิตหรื อในช่วงฤดูฝน

สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึกษาบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ตําบลนําตก อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราชนัน เกษตรกร
ในพืนที มี การปลูกหมากเพือเป็ นรายได้เสริ มให้กบั ครัวเรื อน มีลกั ษณะการปลูกหมากแบบสวนผสม โดยผลิตหมากแบบ
ทะวาย เก็บเกี ยวในช่ วงเดื อนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม เก็บเกี ยวหมากแก่หรื อหมากสง มีเพียงส่ วนน้อยเท่านันที เก็บเกี ยว
หมากดิ บหรื อหมากสด เกษตรกรจําหน่ ายผลผลิตหมากรู ปหมากแห้ง โดยจําหน่ายให้แก่พ่อค้าคนในตําบล โดยมี ตน้ ทุน
ทังหมดในการปลูกหมาก เฉลีย ,807.22 บาท/ไร่ /ปี เกษตรกรมีรายได้สุทธิ จาการผลิตหมาก เฉลีย ,722. บาท/ไร่ /ปี
และมีกาํ ไรสุ ทธิ เฉลีย ,646. บาท/ไร่ /ปี สําหรับบทบาทของหมากในวิถีชุมชนเกษตร ประกอบด้วย บทบาทของหมาก
ในวิถีชุมชนเกษตร ด้านไม้ใช้สอย ด้านเศรษฐกิจ ด้านยารักษาโรค ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ด้านหมากกับความเชือทาง
ไสยศาสตร์ ด้านประเพณี และวัฒนธรรม และด้านการแสดงเกียรติยศ
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ธันวา เกตุโอน *ปราโมทย์ พรสุ ริยา สุภาภรณ์ เอียมเข่ง และรุ ศมา มฤบดี
Thanwa Keton1* Pramote Pornsuriya1 Supaporn Ieamkheng1 and Rusama Mareubodi1

บทคัดย่อ
ถัวฝั ก ยาวเป็ นพื ช ผัก ที สํ า คัญ และมี ก ารปลู ก กัน อย่า งแพร่ หลายในประเทศไทย มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
โดยเป็ นแหล่งของโปรตีน เกลือแร่ และวิตามินจากการบริ โภคฝักสด การศึกษาครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือประมาณค่าอัตรา
พันธุกรรมและความก้าวหน้าในการคัดเลือกในลักษณะทางพืชสวนและผลผลิตของสายพันธุ์ถวฝั
ั กยาวลูกชัวรุ่ นที จํานวน
สายพันธุ์ ทีคัดเลือกจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ทํา ซํา ผลการทดลอง
พบว่ามีความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ (P < 0.01) ในทุกลักษณะทีศึกษา มีผลผลิตต่อต้นตังแต่ . – 3.24 กก./ต้น และมี
ค่าเฉลีย . กก./ต้น อัตราพันธุ กรรมอย่างกว้างในลักษณะความยาวฝัก ความกว้างฝัก นําหนักฝัก จํานวนเมล็ดต่อฝัก และ
ผลผลิ ตต่อต้น เท่ ากับ 32.61, 43.42, 40.41, 32.95 และ . % ตามลําดับ โดยมี ความก้าวหน้าในการคัดเลือกหากมีการ
คัดเลือกไว้ % ของลักษณะความยาวฝัก ความกว้างฝัก นําหนักฝั ก จํานวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิตต่อต้น เท่ากับ . ,
. , . , . และ . % ตามลําดับ และยังพบว่าลักษณะต้น (ความยาวต้น จํานวนกิงแขนงต่อต้น และนําหนักสด
ต้น) และลักษณะฝั ก (ความยาวฝัก ความกว้างฝั ก นําหนักฝั ก และจํานวนเมล็ดต่อฝัก) มีความสัมพันธ์ในทางบวกสู งต่อ
ผลผลิตต่อต้น (P < 0.01) ดังนันจากการศึกษาพบว่ามีตน้ และสายพันธุ์ทีโดดเด่นทีสามารถนํามาปลูกเพือคัดเลือกในรุ่ นต่อไป
ได้
คําสําคัญ : ถัวฝักยาว, อัตราพันธุกรรม, การคัดเลือก, ความก้าวหน้า
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Yardlong bean is an important vegetable crop cultivated throughout Thailand, supplying the dietary protein,
mineral and vitamin through the edible tender pods. The ten F3-lines selected from a cross of 2 parental cultivars were laid
out in a randomized complete block design with two replications in order to determine heritability and genetic advance for
horticultural characters and yield of those lines. The results revealed that there were highly significant different (P < 0.01)
for all studied characters among the F3-lines. Yield per plant ranged from 0.52 – 3.24 kg/plant, and mean of 1.62 kg/plant.
Broad-sense heritability estimates for pod length, pod width, pod weight, seed number per pod and yield per plant were
32.61, 43.42, 40.41, 32.95 and 46.93 %, respectively. Values for genetic advance as percentage of the mean were estimated
at 10% selection intensity. Estimates of genetic advance for pod length, pod width, pod weight, seed number per pod and
yield per plant were 6.29, 16.73, 17.46, 6.96 and 86.93 %, respectively. The study on correlations among characters
revealed that there were highly significant correlations (P < 0.01) of yield/plant with plant characters (plant length, lateral
branch/plant and fresh plant weight) and pod characters (pod length, pod width, pod weight and seeds/pod). From the study,
there were promising plants and lines that could be selected for improvement in the next generation.
Keywords : yardlong bean, heritability, selection, gains
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ถัวฝั ก ยาวมี ชื อวิท ยาศาสตร์ ว่า Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. sesquipedalis (L.) Verdc. (Stephens, 2013;
Porcher, 2007) อยูใ่ นวงศ์ Fabaceae (United States Department of Agriculture, 2007) เป็ นพืชผักวงศ์ถวั ลักษณะลําต้นทีเป็ น
เถาเลือยมีมือจับ มีถินกําเนิดในแถบแอฟริ กาตะวันตก และมีการปลูกกันมากนานกว่า , ปี ในแถบนัน ต่อมาได้กระจาย
ไปยัง อี ยิป ต์ อาหรั บ อิ น เดี ย และหมู่เ กาะอินดี สตะวันออก (Tindall, 1983) ปั จจุบ ันพบกระจายอยู่ทวไปในเขตร้
ั
อนและ
ค่อนข้างร้อนและพบในแถบเอเชีย เช่น ประเทศไทย จีนโดยทัวไปพบว่าถัวฝักยาวเป็ นพืชผักปลูกง่ายโตเร็ วในดินแทบทุก
ชนิ ด การปลูกถัวฝั กยาวในประเทศไทยสามารถปลูกได้ทุกภาค และทุกฤดูกาลตลอดทังปี ถัวฝั กยาวเป็ นพืชผักชนิ ดหนึ ง
ทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีการปลูกถัวฝักยาวเพือการจําหน่าย และบริ โภคภายในประเทศ และยัง
ส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ ในรู ปสด แช่แข็ง และผักบรรจุกระป๋ อง ถัวฝักยาวมีพนที
ื ปลูกทัวประเทศไทย 15,467 ไร่ ใน
ปี การเพาะปลูก 59 (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2560) และนอกจากถัวฝั กยาวเป็ นผักที มีคุณค่าทางอาหารแล้ว ยัง พบว่า
ถัวฝักยาวสามารถช่วยปรับปรุ งดินให้ดีขึนด้วยเนืองจากรากของถัวฝักยาวสามารถตรึ งไนโตรเจนจากอากาศมาสะสมในรู ป
ทีพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้ เกษตรกรในท้องถินมีการคัดเลือกพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองในพืนทีเพือลดต้นทุนการ
ผลิต (ร่ วมจิ ตร, 2551) แต่พนั ธุ์ทีเก็บไว้ปลูกเองอาจมีทงลั
ั กษณะทีดี และไม่ดี อีกทังการผลิตถัวฝักยาวประสบปั ญหาหลาย
ประการเช่นผลผลิตตําเนื องจากไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ปัญหาการเข้าทําลายของโรคและแมลง (กมล
และคณะ, 2554) อีกทังในปั จจุบนั ได้มีการนําพันธุ์ถวฝั
ั กยาวการค้าอืนๆ เข้ามาปลูกกันมาก จากการทีถัวฝักยาวเป็ นพืชผสม
ตัวเอง ดังนันจึ งมีความแปรปรวนของพันธุกรรมทีค่อนข้างจํากัดอยูใ่ นพันธุ์นนั ความแปรปรวนของประชากรพืชที ใช้ใน
การคัดเลือกมี ความสําคัญต่อนักปรับปรุ งพันธุ์พืชทีจะสามารถใช้ประโยชน์จากความแปรปรวนเหล่านันในการคัดเลือก
ความแปรปรวนของลักษณะหรื อทีเรี ยกว่าความแปรปรวนของฟี โนไทป์ (phenotypic variation) ซึงจะมีมากหรื อน้อยขึนกับ
ความแปรปรวนทางพัน ธุ ก รรมหรื อความแปรปรวนของจี โ นไทป์ (genotypic variation) และความแปรปรวนของ
สภาพแวดล้อม โดยทีความแปรปรวนของจีโนไทป์ เป็ นผลมาจากความแตกต่างทางพันธุกรรมของพืชแต่ละต้นในประชากร
นัน (Agrawal, 1998) นอกจากนันแล้ว การที จะประสบความสําเร็ จในการปรับปรุ งพันธุ์ไม่ได้ขึนกับเพียงแต่ปริ มาณของ
ความแปรปรวนทีมีอยูใ่ นพืช แต่ยงั ขึนกับปริ มาณของความแปรปรวนทางพันธุกรรมทีสามารถถ่ายทอดได้จากรุ่ นพ่อแม่ไป
ยังรุ่ นลูก (Bello et al., 2014) หรื ออัตราพันธุ กรรม ซึ งจะมีผลต่อความก้าวหน้าในการคัดเลือก ดังนันแนวทางหนึ งในการ
ปรับปรุ งพันธุ์ถวฝั
ั กยาว ก็คือการผสมข้ามกับพันธุ์อืนๆ และเพือสร้างฐานพันธุ กรรมให้กว้างเพือใช้ในการคัดเลื อกพันธุ์
ต่ อไป การทดลองครั งนี จึ ง มีวตั ถุ ป ระสงค์เ พือเปรี ยบเที ยบลักษณะและผลผลิตของสายพัน ธุ์ และเพือประเมิ น ค่ าอัต รา
พันธุกรรมและก้าวหน้าในการคัดเลือกของสายพันธุ์ถวฝั
ั กยาวในลูกชัวรุ่ นที เพือใช้เป็ นข้อมูลในการคัดเลือกและปรับปรุ ง
พันธุ์ถวฝั
ั กยาวต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

นําเมล็ดพันธุ์ชวรุ
ั ่ นที 3 (10 F3 families) จํานวน 10 สายพันธุ์ทีได้จากคัดเลื อกจากลูกผสมข้ามระหว่างสายพัน ธุ์
พ่อแม่ นํามาปลูกในแผนการทดลอง RCBD ทํา 2 ซํา ปลูกแบบในแปลงแบบแถวคู่ ระยะแถว 0.75 เมตร ระยะต้น 1 เมตร
จํานวน 1 ต้นต่อหลุม แบบสลับฟันปลาแล้วคลุมแปลงด้วยพลาสติก ขนาดแปลงย่อย 1 x 3 เมตร จํานวน 7 ต้น/แปลงย่อย ใส่
ปุ๋ ยสู ตรสู ตร - - อัตรา กรัมต่อหลุม ( กิโลกรัมต่อไร่ ) เมืออายุ วันหลังปลูก และใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา
กรั มต่อหลุ ม (96 กิ โลกรั มต่อไร่ ) แบ่ งใส่ 2 ครั ง คื อรองก้น หลุม ก่ อนปลูก และเมื ออายุ 30 วันหลังปลู ก ปั กค้างเป็ นรู ป
กระโจม การให้นาโดยใช้
ํ
บวั รดนําในระยะแรกทีหยอดเมล็ด หลังจากนันมีการให้นาแบบร่
ํ
อง การบันทึ กข้อมูลโดยการ
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บัน ทึ ก เป็ นรายต้น ได้แ ก่ อายุด อกแรกบาน (วัน ), ความยาวต้น (ซม.) , จํา นวนกิ งแขนงต่ อ ต้น , นําหนักสดต้น (ก.),
ความยาวฝั ก (ซม.), ความกว้างฝัก (ซม.), นําหนักต่อฝัก (ก.) จํานวนเมล็ดต่อฝั ก (วัดและเฉลียจาก ฝั กแรกของต้น) และ
ผลผลิ ต ต่ อต้น (กก./ต้น ) การวิ เ คราะห์ ข อ้ มูล วิเคราะห์ผ ลทางสถิติ (statistical analysis) โดยวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวน
(ANOVA) ตามแผนการทดลอง RCBD 10 ทรี ตเมนต์ 2 ซํา แบบมีตวั อย่างย่อย (ข้อมูลรายต้น) แบบหุ่ นคงที (fixed model)
(สุ รพล,
) และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลียด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) วิเคราะห์ผล
ทางพันธุกรรมโดยการนําค่า mean squares จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนมาประมาณค่าความแปรปรวนของจีโนไทป์
(σ ) ความแปรปรวนของฟี โนไทป์ (σ ) ค่ าสัมประสิ ทธิ ของความแปรปรวนของจีโนไทป์ (genotypic coefficient of
variation, GCV) ค่ าสัมประสิ ทธิ ของความแปรปรวนของฟี โนไทป์ (phenotypic coefficient of variation, PCV) (Sharma,
2008) ประมาณค่าอัตราพันธุกรรมอย่างกว้าง (heritability in broad sense, H ) (Falconer and Mackay, 1996) ประมาณค่า
ความก้าวหน้าในการคัดเลือก (genetic advance, GA) และความก้าวหน้าในการคัดเลือกเมือเทียบเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของค่าเฉลีย
(genetic advance as percentage of the mean, GAM) (Allard, 1960) ถ้ามีการคัดเลือกไว้ % ทําการทดลอง ณ บริ เวณแปลง
พืชผัก สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์บางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี ตังแต่ ธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนและการเปรียบเทียบระหว่ างสายพันธุ์
จากผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวน พบว่าทุ กลักษณะทีศึ กษามีความแตกต่างกันระหว่างสายพันธุ์ (P < 0.01)
แสดงว่ามีความแปรปรวนของลักษณะทีจะทําให้นกั ปรับปรุ งพันธุ์สามารถนํามาคัดเลือกเพือปรับปรุ งลักษณะดังกล่าวในรุ่ น
ต่อไปได้ (Singh and Narayanan, 2013) โดยมีผลการศึกษาในแต่ละลักษณะดังนี
อายุดอกแรกบาน มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยทีสายพันธุ์ ป. ต. มีอายุดอกแรกบานนานทีสุ ดคือ .
วัน และสายพันธุ์ ป. ต. มีอายุดอกแรกบานน้อยทีสุด 41.35 วัน (ตารางที 1)
ความยาวต้น มี ค วามแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที สายพัน ธุ์ ป. ต. มีค วามยาวต้น มากที สุ ด คื อ . ซม.
รองลงมาคื อ พัน ธุ์ ป. ต. (302.21 ซม.) และสายพัน ธุ์ ป. ต. มี แ นวโน้ม ให้ค วามยาวต้น น้อยที สุ ด ที 245.92 ซม.
(ตารางที 1)
ตารางที อายุดอกแรกบาน ความยาวต้น จํานวนกิงแขนงต่อต้น และนําหนักสดต่อต้น ของสายพันธุ์ ถัวฝักยาวลูกชัวรุ่ น
ที 3 จํานวน 10 สายพันธุ์
อายุดอกแรกบาน
ความยาวต้น
จํานวนกิง
นําหนักต้นสด/ต้น
สายพันธุ์ F3
(วัน)
(ซม.)
แขนงต่อต้น
( 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
41.35 d

301.85 ab
318.50 a

7.07 abc
7.78 a

792.14 ab
834.29 a

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

ตารางที 2 ความยาวฝัก ความกว้างฝัก นําหนักฝัก จํานวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิตต่อต้น ของสายพันธุ์ถวฝั
ั กยาวลูกชัวรุ่ นที
จํานวน สายพันธุ์
ความยาวฝัก
ความกว้างฝัก นําหนักฝัก
จํานวนเมล็ด/ฝัก ผลผลิตต่อต้น
สายพันธุ์ F3
(ซม.)
(ซม.)
( ก.)
( กก./ต้น)
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
ป.5 ต.13
ป.5 ต.5

53.34 ab
55.92 a
54.12 ab

0.640 abc
0.698 a
0.680 ab

24.100 abc
25.314 ab
25.400 ab

17.75 ab
17.70 bac
17.37 bcd

F-test
**
**
**
**
CV. (%)
6.71
12.54
16.94
6.03
**
หมายถึง แตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญ .
ค่าเฉลียในแนวสดมภ์ทีกํากับด้วยตัวอักษรต่างกัน มีความแตกต่างกันที DMRT0.05

1.683 abc
2.059 a
2.042 a

**
38.37

จํานวนกิงแขนงต่อต้น มีความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยทีสายพันธุ์ ป.5 ต.13 มีจาํ นวนกิงแขนงต่อต้นมากที สุ ด
คือ . แขนงต่อต้น รองลงมาคือพันธุ์ ป.4 ต.13 (7.42 แขนงต่อต้น) และสายพันธุ์ ป.1 ต.17 มีแนวโน้มให้จาํ นวนกิงแขนง
ต่อต้น น้อยทีสุดที . แขนงต่อต้น (ตารางที 1)
นําหนักต้นสดต่อต้น มี ความแตกต่างกัน (P < 0.01) โดยที สายพันธุ์ ป.5 ต.13 มีนาหนั
ํ กต้นสดต่อต้นมากทีสุ ดคือ ( ก.)
รองลงมาคือพันธุ์ ป.5 ต.13 ( ก.) และสายพันธุ์ ป.1 ต.17 มีแนวโน้มให้นาหนั
ํ กต้นสดต่อต้น น้อยทีสุ ดที ก. (ตารางที
1)
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ความยาวฝัก มีความแตกต่างกัน (P < . ) โดยทีสายพันธุ์ ป. ต. มีความยาวฝักมากทีสุ ด ( . ซม.) รองลงมา
คือสายพันธุ์ ป. ต. ( . ซม.) ซึงไม่แตกต่างกัน และสายพันธุ์ ป. ต. มีแนวโน้มให้ความยาวฝักน้อยทีสุ ดที . ซม.
(ตารางที )
ความกว้างฝั ก มีความแตกต่างกัน (P < . ) โดยที สายพันธุ์ ป. ต. มีความกว้างฝั กมากทีสุ ดที ( . ซม.)
รองลงมาคือสายพันธุ์ ป. ต. ( . ซม.) และสายพันธุ์ ป. ต. ( . ซม.) ซึงไม่แตกต่างกัน โดยทีสายพันธุ์ ป. ต. มี
แนวโน้มให้ความกว้างฝักน้อยทีสุดที . ซม. (ตารางที )
นําหนักฝัก มีความแตกต่างกัน (P < . ) โดยทีสายพันธุ์ ป. ต. มีนาหนั
ํ กฝักมากทีสุด ( . ก.) รองลงมาคือ
สายพันธุ์ ป. ต. ( . ก.) โดยทีสายพันธุ์ ป. ต. มีแนวโน้มให้นาหนั
ํ กฝักน้อยทีสุ ดคือ . ก. (ตารางที )
จํานวนเมล็ดต่อฝัก มีความแตกต่างกัน (P < . ) โดยทีสายพันธุ์ ป. ต. มีจาํ นวนเมล็ดต่อฝักมากทีสุ ดที . เมล็ดต่อฝัก
รองลงมาคือสายพันธุ์ ป. ต. ( . เมล็ดต่อฝัก) โดยทีสายพันธุ์ ป. ต. มีแนวโน้มให้จาํ นวนเมล็ดต่อฝักน้อยทีสุด ( .
เมล็ดต่อฝัก) (ตารางที )
ผลผลิ ตต่ อต้น มี ค วามแตกต่างกัน (P < . ) โดยที สายพัน ธุ์ ป. ต. มี ผลผลิ ตต่ อต้นมากที สุ ด ที . กก.
รองลงมาคือสายพันธุ์ ป. ต. ( . กก.) ซึ งไม่แตกต่างกัน โดยทีสายพันธุ์ ป. ต. ให้ผลผลิตต่อต้นน้อยทีสุ ด ( .
กก.) (ตารางที )
ค่ าพารามิเตอร์ ทางพันธุกรรม
ความแปรปรวนทางพันธุกรรม การประเมินค่าความแปรปรวนของจีโนไทป์ (σ ) ความแปรปรวนของฟี โนไทป์
(σ ) ค่ าสัมประสิ ทธิ ของความแปรปรวนของจีโนไทป์ (GCV) และค่าสัม ประสิ ท ธิ ของความแปรปรวนของฟี โนไทป์
(PCV) ของลักษณะต่างๆ ดังแสดงในที และ เมือเปรี ยบเทียบความแปรปรวนระหว่างลักษณะจากค่าสัมประสิ ทธิ ของ
ความแปรปรวนซึ งเป็ นค่าทีปรับให้เป็ นหน่วยเดียวกัน (%) พบว่าลักษณะความยาวฝักมีค่าสัมประสิ ทธิ ของความแปรปรวน
ของจี โนไทป์ และฟี โนไทป์ ตําสุ ด ( . และ . % ตามลําดับ) และผลผลิตต่อต้น มีค่าสู งสุ ด ( . และ . %
ตามลําดับ) โดยทีค่า GCV และ PCV มีค่าสู งกว่า % จัดว่ามีค่าสูง ถ้ามีคา่ ตังแต่ – 20 % จัดว่ามีค่าปานกลาง และถ้ามีค่า
ตํากว่า % จัดว่ามีค่าตํา (Deshmukh et al., 1986) ดังนันลักษณะผลผลิตต่อต้น จึงมีค่า GCV สูง แสดงว่ามีความแปรปรวน
ทางพันธุ กรรมของผลผลิ ตที มีประโยชน์ ต่อการคัดเลื อก ซึ งอาจจะส่ ง ผลทําให้การคัดเลื อกมีค วามก้าวหน้าสู งได้ ส่ วน
ลักษณะความยาวต้น จํานวนกิงแขนงต่อต้น นําหนักสดต่อต้น ความกว้างฝัก นําหนักฝัก และผลผลิตต่อต้น มีค่า PCV สู ง
แสดงว่ามีความแปรปรวนของลักษณะทีสูง สอดคล้องกับการศึกษาในถัวพุม่ จีโนไทป์ ซึงพบว่ามีค่า GCV และ PCV สูง
ในลัก ษณะความยาวฝั ก เส้ น รอบวงฝั ก นําหนักฝั ก จํา นวนฝั ก ต่ อ ต้น และผลผลิ ตต่อ ต้น (Vavilapalli et al., 2013) จาก
การศึกษาครังนีพบว่าค่า PCV สูงกว่า GCV ในทุกลักษณะ โดยในลักษณะใดทีมีค่า GCV สูง เมือเทียบกับค่า PCV แสดงว่า
ผลทางพันธุกรรมมีอิทธิ พลสูงต่อการแสดงออกของฟี โนไทป์ ของลักษณะดังกล่าว
อัต ราพันธุ กรรม การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมอย่างกว้างของลักษณะพบว่ามีค่าตังแต่ . % ของลักษณะ
ความยาวฝัก จนถึง . % ของลักษณะอายุดอกแรกบาน โดยทีค่าอัตราพันธุ กรรม %ขึนไป จัดว่ามีค่าสู งมาก ถ้ามีค่า
ตังแต่ – 79 % จัดว่ามีค่าสู งปานกลาง ถ้ามีค่าตังแต่ – 59 % จัดว่ามีค่าปานกลาง และถ้ามีค่าตํากว่า % จัดว่ามีค่าตํา
(Singh, 2001) ซึ งจากการศึ กษาครั งนี พบว่าค่ าอัตราพันธุ กรรมของลักษณะส่ วนใหญ่มี ค่าปานกลาง (ตารางที และ )
ซึ งแตกต่างจากการทดลองของ Rambabu et al. (2016) ซึ งพบว่าอัตราพันธุกรรมอย่างกว้างในลักษณะต่างๆ ของถัวฝักยาวมี
ค่าสูง ทังนีอัตราพันธุกรรมทีได้มีค่าแตกต่างกันขึนกับประชากรพืนฐานทีศึกษาและสภาพแวดล้อมของการทดลอง โดยทีค่า
อัตราพันธุ กรรมเป็ นค่าทีบ่ งบอกถึ งอัตราส่ วนของความแปรปรวนทางพันธุกรรมต่อความแปรปรวนทังหมดของลักษณะ
นันๆ ซึงจะมีประโยชน์ในการทํานายความก้าวหน้าทีจะได้รับจากกระบวนการคัดเลือก
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ตารางที 3 ความแปรปรวนของจีโนไทป์ (σ ) ความแปรปรวนของฟี โนไทป์ (σ ) ค่าสัมประสิ ทธิ ของความแปรปรวน
ของจี โนไทป์ (GCV) ค่ าสัมประสิ ทธิ ของความแปรปรวนของฟี โนไทป์ (PCV) ค่ าอัตราพันธุ กรรมอย่างกว้าง
(H ) ค่าความก้าวหน้าในการคัดเลือก (GA) และความก้าวหน้าในการคัดเลือกเมือเที ยบเป็ นเปอร์ เซ็นต์ข อง
ค่าเฉลีย (GAM) ในลักษณะต้นของสายพันธุ์ถวฝั
ั กยาวลูกชัวรุ่ นที จํานวน สายพันธุ์
ค่าพารามิเตอร์
อายุดอกแรกบาน
ความยาวต้น
จํานวน
นําหนักต้นสด/ต้น
ทางพันธุกรรม
(วัน)
(ซม.)
กิงแขนง/ต้น
(ก.)
Range*
40 – 48
180 - 350
3 – 11
350 – 920
Mean ± S.E.*
43.16 ± 0.17
289.27 ± 3.10
6.46 ± 0.15
693.57 ± 14.44
10.92
2,875.12
6.94
73,515.66
σ
22.65
6,187.21
14.73
156,901.01
σ
GCV (%)
7.66
18.54
40.75
39.09
PCV (%)
11.03
27.19
59.38
57.11
48.21
46.47
47.09
46.85
H (%)
GA
4.01
63.97
3.16
324.79
GAM (%)
9.30
22.11
48.94
46.83
* จากข้อมูลรายต้น
ความก้ าวหน้ าในการคัดเลือก เป็ นค่าทีประเมินหรื อทํานายผลจากการคัดเลือกทีจะได้รับในรุ่ นต่อไป จากการศึกษา
พบว่าความก้าวหน้าในการคัดเลือก (GA) ในลักษณะฝั ก ได้แก่ ความยาวฝัก ความกว้างฝัก นําหนักฝัก จํานวนเมล็ดต่อฝั ก
และผลผลิตต่อต้น คือ . ซม., . ซม., . ก., . เมล็ดต่อฝัก และ . กก./ต้น ตามลําดับ นันคือถ้ามีการคัดเลือก
จากประชากรรุ่ นนี ไว้ % ในรุ่ นต่อไปคาดว่าจะมีความยาวฝั ก 57.10 ซม. ความกว้างฝั ก 0.77 ซม. นําหนักฝั ก 28.88 ก.
จํานวนเมล็ดต่ อฝั ก . เมล็ด ต่ อฝั ก และผลผลิ ต ฝักสด . กก./ต้น โดยความก้าวหน้าในการคัดเลือกเมื อเที ยบเป็ น
เปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลีย (GAM) เท่ากับ . , . , . , . และ . % ตามลําดับ (ตารางที และ ) อย่างไรก็ตาม
การประมาณความก้าวหน้าในการคัดเลือกในการศึกษาครังนี เป็ นการประมาณการภายใต้สมมติฐานทีว่าการแสดงออกของ
ลักษณะมีผลของยีนทีไม่เป็ นแบบบวกน้อย เนื องจากเป็ นการประมาณค่าจากอัตราพันธุกรรมอย่างกว้าง ซึงความแปรปรวน
ทางพันธุกรรมเป็ นผลมาจากทังความแปรปรวนเนืองจากทังยีนทีเป็ นแบบบวกและไม่เป็ นแบบบวก (Singh and Narayanan,
2013) ทังนีเพือเป็ นประโยชน์เบืองต้นในการคัดเลือกลักษณะของโปรแกรมปรับปรุ งพันธุ์
ตารางที 4 ความแปรปรวนของจีโนไทป์ (σ ) ความแปรปรวนของฟี โนไทป์ (σ ) ค่าสัมประสิ ทธิ ของความแปรปรวน
ของจี โนไทป์ (GCV) ค่ าสัมประสิ ทธิ ของความแปรปรวนของฟี โนไทป์ (PCV) ค่ าอัตราพันธุ กรรมอย่างกว้าง
(H ) ค่าความก้าวหน้าในการคัดเลือก (GA) และความก้าวหน้าในการคัดเลือกเมือเที ยบเป็ นเปอร์ เซ็นต์ข อง
ค่าเฉลีย (GAM) ในลักษณะฝักและผลผลิตของสายพันธุ์ถวฝั
ั กยาวลูกชัวรุ่ นที จํานวน สายพันธุ์
ค่าพารามิเตอร์
ความยาวฝัก
ความกว้างฝัก
นําหนักฝัก
จํานวน
ผลผลิตต่อต้น
ทางพันธุกรรม
(ซม.)
(ซม.)
( ก.)
เมล็ด/ฝัก
( กก./ต้น)
Range*
39.82 – 60.70
0.46 – 0.86
14.00 – 36.00
13.83 – 21.60
0.30 – 3.24
Mean ± S.E.*
53.72 ± 0.36
0.66 ± 0.01
24.59 ± 0.38
17.38 ± 0.12
1.62 ± 0.07
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σ
GCV (%)
PCV (%)
H (%)
GA
GAM (%)
* จากข้อมูลรายต้น

11.43
35.05
6.29
11.02
32.61
3.38
6.29

0.009
0.021
14.51
22.02
43.42
0.11
16.73

14.90
36.87
15.70
24.69
40.41
4.29
17.46

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

สหสัมพันธ์ ของลักษณะ
ในการคัดเลือกลักษณะผลผลิตโดยทัวไปแล้วจะมีลกั ษณะอืนๆ มาเกียวข้องสัมพันธ์กบั ผลผลิต โดยเฉพาะลักษณะ
องค์ประกอบของผลผลิต จากการศึกษาในครังนีพบว่าลักษณะต้น (ความยาวต้น จํานวนกิงแขนงต่อต้น และนําหนักสดต้น)
และลักษณะฝัก (ความยาวฝัก ความกว้างฝัก นําหนักฝัก และจํานวนเมล็ดต่อฝัก) มีความสัมพันธ์ในทางบวกสูงต่อผลผลิตต่อ
ต้น (P < 0.01) (ตารางที ) ทังนี สอดคล้องกับ การศึ กษาของ ชัย วัต และคณะ ( ) ที พบว่าจํานวนกิ งแขนงต่อต้น มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลผลิตต่อพืนที และ อภิญดา และปราโมทย์ ( ) ซึ งรายงานว่าความยาวฝั กมีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับ ผลผลิ ต ฝั กดี ต่อไร่ สหสัม พัน ธ์ข องลักษณะสามารถนํามาใช้ป ระโยชน์ในการคัด เลือกโดยทางอ้อมของ
ลักษณะทีทําการคัดเลือกโดยตรงได้ยากได้
ตารางที 5 ค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ของลักษณะของสายพันธุ์ถวฝั
ั กยาวลูกชัวรุ่ นที จํานวน สายพันธุ์
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
ลักษณะ อายุดอก ความยาว จํานวน นําหนัก ความยาว ความ
นําหนัก จํานวน ผลผลิต
แรกบาน
ต้น
แขนง
สดต้น
ฝัก
กว้างฝัก
ฝัก
เมล็ด/ฝัก ( กก./
(วัน)
(ซม.)
/ต้น
(ก./ต้น)
(ซม.)
(ซม.)
( ก.)
ต้น)
**
**
**
**
**
**
**
(1)
1
-0.67
-0.64
-0.59
-0.44
-0.43
-0.40
-0.40
-0.67**
(2)
1
0.83**
0.83**
0.54**
0.44**
0.44**
0.58**
0.81**
(3)
1
0.80**
0.54**
0.43**
0.48**
0.48**
0.81**
(4)
1
0.47**
0.34**
0.40**
0.48**
0.81**
(5)
1
0.80**
0.73**
0.49**
0.68**
(6)
1
0.78**
0.37**
0.64**
(7)
1
0.31**
0.76**
(8)
1
0.50**
(9)
1
**สหสัมพันธ์มีนยั สําคัญทีระดับ P < 0.01
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จากการศึ กษาผลการทดลองพบว่าสายพันธุ์ของลูกชัวรุ่ นที ของถัวฝักยาวมีความแตกต่างกัน (P < 0.01) ในทุก
ลักษณะทีศึกษา โดยสายพันธุ์มีผลผลิตต่อต้นตังแต่ 0.52 – 3.24 กก./ต้น และมีค่าเฉลีย 1.62 กก./ต้น อัตราพันธุกรรมอย่าง
กว้างในลักษณะความยาวฝัก ความกว้างฝัก นําหนักฝัก จํานวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิตต่อต้น เท่ากับ 32.61, 43.42, 40.41,
32.95 และ . % ตามลําดับ โดยมีความก้าวหน้าในการคัดเลือกหากมีการคัดเลือกไว้ 10 % ของลักษณะความยาวฝั ก
ความกว้างฝัก นําหนักฝัก จํานวนเมล็ดต่อฝัก และผลผลิตต่อต้น เท่ากับ . , . , . , . และ . % ตามลําดับ

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
งานวิจ ัยนี มีวตั ถุประสงค์ใ นการศึ กษาต้นทุนโลจิ สติ กส์ ของเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพืนที จังหวัดเพชรบุรี
ซึ งภายในจังหวัดเพชรบุรีมีพืนทีทีปลูกสับปะรดเป็ นจํานวนมากประกอบด้วย อําเภอ คือ อําเภอหนองหญ้าปล้อง อําเภอ
แก่งกระจาน และอําเภอเขาย้อย โดยงานวิจยั นี จะมุ่งเน้นไปที ต้นทุ นโลจิ สติ กส์ ในแต่ละกิจกรรมของการปลูกสับปะรด
เพือให้ทราบโครงสร้างต้น ทุนที เกิ ด ขึน ซึ งมี ผลเกี ยวเนื องกับผลตอบแทนทีได้รับและจะนําไปสู่ แนวทางการลดต้นทุน
ทางโลจิสติกส์ โดยผูว้ จิ ยั จะใช้ขอ้ มูลในปี
ถึงปั จจุบนั ในการทําการวิจยั ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ตงแต่
ั การ
เลือกพืนทีปลูกสับปะรดไปจนถึงการจําหน่ายสับปะรดคิดเป็ นร้อยละ ของมูลค่าขายสับปะรด โดยสามารถแบ่งต้นทุน
ทางโลจิสติกส์ได้เป็ น 7 ส่วน คือ ต้นทุนในการเลือกพืนทีในการปลูกสับปะรด ต้นทุนในการจัดหาและคัดเลือกหน่อพันธุ์
สับปะรดสําหรับใช้เพาะปลูก ต้นทุนในการปลูกสับปะรด ต้นทุนในการดูแลและบํารุ งสับปะรด ต้นทุนในการเก็บเกียวผล
สับปะรด ต้นทุนในการจัดจําหน่ ายสับปะรด และต้นทุนในการจัดการพืนทีปลูกภายหลังการเก็บเกียวผลผลิต โดยแนวทาง
ในการลดต้นทุนทางโลจิ สติ กส์สามารถดําเนิ นการได้โดยเริ มตังแต่การเลื อกพืนปลูกให้ใกล้พืนทีเพาะปลูกสับปะรดและ
ใกล้เคียงโรงงานแปรรู ปสับปะรด ตลอดจนการจัดตังกลุ่มเกษตรกรเพือกระจายสิ นค้าเพือลดการกดราคาของพ่อค้าคนกลาง
ซึงงานวิจยั แสดงให้เห็นว่าการทีเกษตรกรจําหน่ ายสับปะรดให้โรงงานแปรรู ปสับปะรดโดยตรงมีตน้ ทุนสูงกว่าการจําหน่าย
ให้กบั แผงรับซือสับปะรด 13,500 บาท อันเนืองมาจากมีตน้ ทุนในการขนส่งสับปะรดไปยังโรงงานแปรรู ปสับปะรดทีสูง แต่
ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการจําหน่ายให้กบั แผงรับซื อสับปะรดถึง 60,000 บาท จึงสามารถสรุ ปได้วา่ เกษตรกรควรจําหน่าย
สับปะรดให้กบั โรงงานแปรรู ปสับปะรดโดยตรงเนื องจากได้รับผลตอบแทนทีสูงกว่าการจําหน่ายสับปะรดให้กบั แผงรับซื อ
สับปะรด
คําสําคัญ : ต้นทุนโลจิสติกส์, สับปะรด, ต้นทุนกิจกรรม
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ABSTRACT
The objectives of this research were to know the logistics management cost of pineapples farmers in
Phetchaburi Province. In Phetchaburi Province is a lot of pineapple plant consists of 3 districts is Nong Ya Plong District,
Kaeng Krachan District and Khao Yoi District. This research is focus on the logistic costs of each pineapple plant activity
to know the cost structure. This has the effect of an investment on the return and will lead to reduce logistics costs.
Researcher use the data in 2016 to present. The study indicate that logistic costs ranging from selection the plant area to
pineapple distribution amount 18 percent of pineapple sales. Logistic costs can be divide into 7 parts constitute cost of
selecting the area, cost of buying pineapple seedling, cost of pineapple implant, cost of pineapple guarding, cost of pineapple
harvest, cost of moving the product to distribution and cost of management pineapple plant area after harvest.. To reduce
logistics costs can be begin by selecting the location plant near the pineapple plant area and near pineapple factory. Including
a farmers group to distribution center setting.
Keywords: Logistic costs, Pineapple, Activity cost
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สับ ปะรดเป็ นไม้ผลที มีลกั ษณะเป็ นพืชล้มลุ กซึ งมีถินกําเนิ ดในทวีปแอฟริ กาใต้ ในประเทศไทยสับปะรดมีชือ
พืนเมืองแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิน สับปะรดสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีในดินร่ วนปนลูกรังในบริ เวณทีลาดเชิงเขา
ทีมีอากาศค่อนข้างร้อน แต่ก็ตอ้ งได้รับนําฝนทีมีปริ มานเพียงพอและสมําเสมอตลอดปี สับปะรดสามารถขยายพันธุ์ได้โดยใช้
หน่อพันธุ์และจุกของลูกสับปะรด แต่การขยายพันธุ์โดยใช้หน่อพันธุ์เป็ นทีนิ ยมมากกว่าเนืองจากสามารถเจริ ญเติบโตได้เร็ ว
โดยหน่อพันธุ์สบั ปะรดมีความสูงประมาน 80-100 เซนติเมตร ซึงสับปะรดเป็ นพืชเศรษฐกิจทีสร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทย
ประมาณปี ละ , - , ล้านบาท โดยมีผลิตภัณฑ์ส่งออกที สําคัญ ได้แก่ สับปะรดกระป๋ องและนําสับปะรด คิดเป็ น
ร้อยละ ของมูลค่าการส่ งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรู ป โดยไทยเป็ นประเทศผูส้ ่งออกสับปะรดกระป๋ องเป็ นอันดับ ของ
โลก มี ส่ วนแบ่ งการตลาดประมาณร้ อยละ ซึ งมี ตลาดส่ งออกที สําคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรั ฐอเมริ กา ญี ปุ่ น และ
ตะวันออกกลาง นอกจากนีแล้วอุตสาหกรรมสับปะรดยังมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจทังในระดับมหภาค และระดับไร่ นา นันก็
คือในระดับมหภาคถือเป็ นอุตสาหกรรมเกษตรทีสร้างมูลค่าเพิมจากการใช้วตั ถุดิบภายในประเทศ รวมทังเป็ นอุตสาหกรรมที
ก่อให้เกิ ดการจ้างแรงงานเป็ นจํานวนมาก เนื องจากกระบวนการผลิตหลายขันตอนไม่สามารถใช้เครื องจักรแทนแรงงานได้
สําหรับในระดับไร่ นานันสามารถกล่าวได้วา่ อุตสาหกรรมสับปะรดมีส่วนสําคัญในการเสริ มสร้างรายได้ให้ภาคการเกษตร
โดยเป็ นอุตสาหกรรมทีเชือมโยงภาคการผลิตด้านการเกษตร กับภาคอุตสาหกรรมทีก่อให้เกิ ดมูลค่าเพิม เป็ นแหล่งรองรับ
ผลผลิตของเกษตรกรปี ละ . - . ล้านตัน ของผลผลิ ตทังหมด (ผลผลิตที เหลื อประมาณร้ อยละ ใช้ในรู ปสับปะรด
บริ โภคสดภายในประเทศและส่งออก) ดังนันการพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรดอย่างครบวงจร จึงทําให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่างมาก โดยจํานวนเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดมีการขยายตัวอย่างมากจากประมาณ ,
ครั วเรื อน ในปี
เป็ น , ครัวเรื อน ในปี
และปั จจุบนั มีโรงงานแปรรู ปสับปะรดจํานวน โรงงาน อีกทัง
พบว่าสับปะรดมีพนที
ื เพาะปลูกจํานวนมากในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์และราชบุรี ในปัจจุบนั พบว่าจังหวัดเพชรบุรี
มีพนที
ื ปลูกสับปะรดเป็ นจํานวนมาก ผูว้ จิ ยั จึงเลือกศึกษาข้อมูลจากเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพืนทีจังหวัดเพชรบุรี
ในการจําหน่ายสับปะรดนัน ราคาในแต่ละปี จะไม่เท่ากันขึนอยูก่ บั ความต้องการซือของตลาดและ ความต้องการขายผลผลิต
ของเกษตรกร อีกทังยังรวมถึงสภาพเศรษฐกิ จและสภาพคล่องต่าง ๆ ในแต่ละปี แม้ราคาจําหน่ ายผลผลิตในแต่ละปี จะไม่
เท่ากัน แต่ตน้ ทุนในการเพาะปลูกสับปะรดนันคงที และมีแนวโน้มสู งขึนเรื อย ๆ อันเนื องมาจากทังต้นทุนค่าแรงงานที
เพิมขึนตามค่าแรงขันตํา ต้นทุ นค่าปุ๋ ยเคมีและอาหารเสริ มพืช ต้นทุนค่าเชื อเพลิงต่าง ๆ ทังในการฉี ดยาใส่ ปุ๋ย และการนํา
ผลผลิตไปจัดจําหน่าย ฯลฯ แต่เกษตรกรจํานวนมากยังขาดการเปรี ยบเทียบต้นทุนทีเกิดขึน ไม่เพียงเท่านันเกษตรกรทีปลูก
สับปะรดในพืนทีจังหวัดเพชรบุรี เมือเก็บเกียวผลผลิตเพือจะนําส่ งเข้าไปในโรงงานแปรรู ปแล้วกลับพบว่าในพืนทีจังหวัด
เพชรบุรีไม่มีโรงงานแปรรู ปสับปะรด จําเป็ นต้องส่ งผลผลิตสับปะรดไปยังโรงงานแปรรู ปที ตังอยู่ในพืนที จังหวัดอืน ๆ
เช่น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี เป็ นต้น โดยในการจําหน่ายสับปะรดนี
เกษตรกรจะมีทางเลือกเกิดขึน 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที 1 จําหน่ายสับปะรดผ่านแผงรับซือสับปะรด (Distribution Center)
โดยแผงรับซือสับปะรดนีจะมีทงแผงรั
ั
บซือทีโรงงานแปรรู ปสับปะรดมาเปิ ดเองและแผงรับซือของพ่อค้าคนกลางเปิ ดเพือรับ
ซือสับปะรดจากเกษตรกรเพือส่ งไปยังโรงงานแปรรู ปสับปะรด โดยการจําหน่ายผ่านแผงรับซือนีเกษตรกรจะได้ราคาถูกกว่า
ราคารับซื อของโรงงานประมาน 1 บาทต่อกิ โลกรัม โดยแผงรับซื อจะตังอยูใ่ นพืนทีเพาะปลูกสับปะรดของเกษตรกรเพือให้
เกษตรกรนําผลผลิ ตมาจัดจําหน่ายได้ง่าย แล้วแผงรับซื อสับปะรดก็จะรวบรวมสับปะรดของเกษตรกรหลาย ๆ ส่ งไปยัง
โรงงานแปรรู ป สับ ปะรดต่ อไป ทางเลื อ กที 2 เกษตรกรนํา สั บ ปะรดไปจํา หน่ า ยยัง โรงงานแปรรู ป สับ ปะรดโดยตรง
โดยเกษตรกรใช้รถของเกษตรกรขนส่งสับปะรดไปยังโรงงานแปรรู ปสับปะรด ซึ งการขนส่ งสับปะรดของเกษตรกรเองนัน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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แม้วา่ เกษตรกรจะต้องแบกรับต้นทุนค่าขนส่ งเองแต่ก็สามารถจําหน่ายได้ตามราคารับซื อของโรงงานซึ งมีราคาที สู งกว่า
ทางเลือกที 1 เป็ นจํานวนมาก
ตารางที 1 เปรี ยบเทียบการจําหน่ายผลผลิตสับปะรดทัง 2 ทางเลือก
รายการ
ทางเลือกที1
ทางเลือกที2
ราคารับซือ (บาท/กิโลกรัม)
5
6.30
บวกค่าสี สับปะรด(บาท/กิโลกรัม)
1
บวกเปอร์ เซ็นต์ยอดผลผลิต(บาท/กิโลกรัม)
0.80
การคัดแยกลูกสับปะรด (มีผลต่อราคารับ ซื อ แยกลูกเล็กลูกใหญ่
ส่ ว น ใ ห ญ่ คั ด เ ป็ น ลู ก ใ ห ญ่
เนืองจากลูกเล็กและลูกใหญ่ราคาไม่เท่ากัน)
ทังหมด
ดังนันงานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพืนทีจังหวัดเพชรบุ รี
โดยศึ กษาตังแต่การเลือกพืนทีเพาะปลูกสับปะรดไปจนถึงการจัดการพืนทีปลูกภายหลังการเก็บเกี ยวผลผลิต เพือช่วยให้
เกษตรกรสามารถวางแผนการปลูกสับปะรดให้มีตน้ ทุนรวมในการปลูกสับปะรดตําทีสุ ด (Minimize total cost) โดยต้นทุน
ในการดําเนิ นการ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าหน่อสับปะรด ต้นทุนในการเพาะปลูกสับปะรด ต้นทุนค่าปุ๋ ยเคมีและอาหารเสริ ม
พืช ต้นทุนค่าแรงงาน ภายใต้ขอ้ จํากัดในการปลูก เช่น พืนทีในการเพาะปลูก อันหมายถึงความยากง่ายในการเพาะปลูก เช่น
พืนที ราบ ที ลาดเชิ งเขา ดิ นลู กรั ง เป็ นต้น อี กทังต้องคํา ถึ งถึ งความสามารถในการเพาะปลูก เช่น แหล่งนํา สภาพอากาศ
สิ งแวดล้อมภายนอก ศัต รู พืชต่าง ๆ รวมไปถึง ความต้องการซื อของลูกค้าก็ ตอ้ งสามารถตอบสนองและรองรับ ปริ มาณ
ผลผลิตได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพืนทีจังหวัดเพชรบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
1,500 ไร่

กลุ่มประชากร
ศึ กษาข้อมู ลจากเกษตรกรที เพาะปลู กสับปะรดจํานวน 30 คน โดยมี พืนที ในการปลูกสับปะรดจํานวนทังหมด

วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลและผลวิเคราะห์ ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพืนที จังหวัดเพชรบุรี ซึ งสัมภาษณ์เกษตรกรผู้
ปลูกสับปะรดทังหมดจํานวน 30 คน พบว่าเกษตรกรมีสถานะภาพการถือครองพืนทีในการปลูกสับปะรดทังหมด 1,500 ไร่
ซึงเป็ นการเช่าทีดิน
การศึ กษาสภาพทัวไปและปั ญหาที เกิ ดขึนในการปลู กสับ ปะรดของเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพืนที จังหวัด
เพชรบุรี
1. การเก็ บ ข้อ มู ล ทัวไป โดยผู ว้ ิจัย มี ค วามสนใจในการเก็บ ข้อ มูล เกี ยวกับ ลัก ษณะการเลื อ กพืนที ในการปลูก
สับ ปะรดของเกษตรกร กระบวนการปลูก สับ ปะรด ปั ญหาที พบในการปลู ก สับ ปะรด ต้น ทุน ในการผลิ ตและต้น ทุน
โลจิสติกส์ทีเกิดขึน โดยผูว้ ิจยั ดําเนิ นการศึ กษาข้อมูลจากเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในพืนทีอําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี โดยกิจกรรมในการปลูกสับปะรดประกอบด้วย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1.1 การเลือกพืนทีในการปลูกสับปะรด ในการเลือกพืนทีสําหรับการปลูกสับปะรดนัน จําเป็ นต้องคํานึ งถึงสภาพ
พืนดิน ควรจะเป็ นดินร่ วนซุยหรื อดินร่ วนผสมลูกรัง เนืองจากสับปะรดชอบดินลักษณะนี แต่ไม่ควรเป็ นดินเหนี ยวหรื อดินที
อมนําเพราะเมือดินอมนําจะส่ งผลให้หน่อสับปะรดทีปลูกเน่าเสี ยหายได้ ทําให้เกิดความเสี ยหายแก่หน่อพันธุ์และส่งผลให้
เกิ ดต้นทุนในการเพาะปลูกทังต้นทุนในการปลูกหน่ อสับปะรดใหม่ ต้นทุนในการซื อยาป้ องกันหน่ อสับปะรดเน่ามาฉี ด
ต้นทุนค่าแรงงานในการปลูกสับปะรดใหม่เพิมขึน โดยลักษณะพืนทีในการปลูกสับปะรดสามารถแสดงได้ดงั ภาพที 1

ภาพที 1 ลักษณะพืนทีในการปลูกสับปะรด
1.2 การจัดหาและคัดเลือกหน่อพันธุ์สบั ปะรดสําหรับใช้เพาะปลูก ในการคัดเลือกหน่อพันธุ์ควรคํานึงถึงขนาดของ
หน่ อว่ามีขนาดทีเหมาะสม ไม่เล็กหรื อใหญ่เกินไป โดยหากหน่อสับปะรดเล็กเกินไปจะส่งผลให้สับปะรดเจริ ญเติบโตช้า
สับปะรดโตไม่พร้อมกันทังแปลงปลูก ซึ งส่ งผลให้เมือผลผลิตออกมาจะไม่พร้อมกัน ทําให้ตอ้ งเสี ยเวลาและค่าแรงงานใน
การเก็บเกี ยวผลผลิตหลายครัง อีกทังหากต้องเก็บเกี ยวผลผลิตหลายรอบจะส่ งผลถึงเรื องราคาของสับปะรดด้วย เนื องจาก
สับปะรดในแต่ละช่ วงเวลา ในแต่ละปี มีราคาที แตกต่างกัน สิ งที ต้องคํานึ งถึงในการคัดเลือกหน่อพันธุ์อีกส่ วนหนึ งก็คือ
ลักษณะของหน่อ ว่าหน่อพันธุ์สบั ปะรดทีจัดหามา ไม่วา่ จะเป็ นหน่อพันธุ์จากไร่ ของเกษตรกรเองหรื อหน่อพันธุ์ทีซือมาจาก
ไร่ ของเกษตรกรรายอืน ๆ จําเป็ นต้องพิจารณาว่าหน่อพันธุ์ดงั กล่าวไม่เป็ นโรคพืชใด ๆ อาทิเช่น ต้องไม่เป็ นโรคเหี ยวเฉาใน
สับปะรด เนื องจากในปั จจุบนั โรคเหี ยวเฉาในสับปะรดกําลังระบาดอย่างหนัก ก่อนทีเกษตรกรจะจัดหาหน่อพันธุ์เข้ามาใน
แปลงปลูกสับปะรด จําเป็ นต้องพิจารณาว่าหน่อพันธุ์ดงั กล่าวต้องไม่เป็ นโรคพืชใด ๆ และไม่มีพาหะนําโรคพืชใด ๆ ติดมา
กับหน่อสับปะรด เช่น เพลียแป้ง เป็ นต้น เนืองจากหากหน่อพันธุ์เป็ นโรคพืชในสับปะรดหรื อมีพาหะนําโรคพืช จะส่งผลให้
มีตน้ ทุนในการปลูกสับปะรดเพิมสูงขึนมาก เนืองจากหากสับปะรดเป็ นโรคพืช สับปะรดจะไม่เจริ ญเติบโตหรื อเจริ ญเติบโต
ช้ามาก ส่ งผลให้ตอ้ งฉี ดสารเคมีและอาหารเสริ มพืชเพือเร่ งการเจริ ญเติบโต และอาจรุ กรามไปถึงจําเป็ นต้องหาแปลงปลู ก
สับปะรดใหม่เนื องจากพืนทีทีปลูกสับปะรดทีปลูกลงไปมีเชือโรคทีไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกสับปะรดอีกต่อไป ซึ งจะ
เห็นได้วา่ การคัดเลือกหน่ อพันธุ์สับปะรดมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง เนืองจากส่ งผลต่อต้นทุนในการเพาะปลูกสับปะรด โดย
ตัวอย่างของหน่อพันธุ์สบั ปะรดทีใช้ในการปลูกสามารถแสดงได้ดงั ภาพที 2

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 2 ลักษณะหน่อพันธุ์สบั ปะรด
1.3 การปลูกสับปะรด ในการปลูกสับปะรดนัน เกษตรกรในพืนทีจังหวัดเพชรบุรีจะนิ ยมปลูกเป็ นลักษณะแถวคู่
กันไปทังแปลงปลูก โดยพืนที 1 ไร่ สามารถปลูกสับปะรดได้ประมาน 5,000 หน่อ ถ้าปลูกมากกว่านีจะส่ งผลให้สบั ปะรดไม่
สามารถเจริ ญเติบโตได้เต็มที ส่ งผลไปถึ งขนาดของผลสับปะรดที ลูกจะมีขนาดเล็กตามไปด้วย โดยลักษณะของการปลูก
สับปะรดสามารถแสดงได้ดงั ภาพที 3

ภาพที 3 แสดงลักษณะของการปลูกสับปะรด
1.4 การดูแลและบํารุ งสับปะรด ในการปลูกสับปะรดจําเป็ นต้องดูแลและบํารุ งต้นตังแต่เริ มปลูกสับปะรดไปจนถึง
ภายหลังการเก็ บ เกี ยวแล้ว โดยภายหลังจากการปลูกหน่ อสับปะรดแล้ว จําเป็ นใส่ ปุ๋ ยเพือช่ วยให้หน่ อพันธุ์เ จริ ญเติบโต
หลังจากนันจําเป็ นต้องฉี ดพ่นยาเพือกําจัด วัชพืชป้ องกันไม่ให้เจริ ญโตขึนมาปกคลุมต้น สับปะรด จากนันฉี ดปุ๋ ยช่ วยต้น
แล้วหยอดผงถ่านแก๊สแคลเซี ยมคาร์ ไบด์เพือบังคับให้ตน้ สับปะรดออกดอกและผล เมือผลสับปะรดออกมาได้ประมาน
2 เดื อนนับจากวันทีหยอดผงถ่านแก๊สแคลเซี ยมคาร์ ไบด์ เกษตรกรก็จะใส่ ปุ๋ยเพือช่วยให้ลูกสับปะรดเจริ ญเติบโต เมือลูก
สับปะรดมีอายุได้ประมาน 3 เดือนนับจากวันทีหยอดผงถ่านแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์จาํ เป็ นต้องใช้เหล็กทุบปลายให้แบนแล้ว
แคะที จุกสับปะรดเพือไม่ให้จุกสับปะรดมีขนาดใหญ่ จากนันใช้กระดาษหนังสื อพิมพ์ปิดคลุมลูกสับปะรดเพือไม่ให้แดด
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ส่ องลู กสับปะรดเพราะจะทําให้ลูกสับปะรดไหม้ จะเห็ นได้ว่ามี ตน้ ทุ นและค่าใช้จ่ายเกิ ดขึนในทุกขันตอนของการปลูก
สับปะรด โดยตัวอย่างการดูแลสับปะรดก่อนการเก็บผลผลิตสามารถแสดงได้ดงั ภาพที 4

ภาพที 4 แสดงลักษณะการดูแลสับปะรดก่อนการเก็บเกียว
1.5 การเก็ บ เกี ยวผลสั บ ปะรด เมื อผลสั บ ปะรดมี อ ายุ ป ระมาน 5 เดื อ นนั บ จากวัน ที หยอดผงถ่ า นแก๊ ส
แคลเซี ยมคาร์ ไบด์แล้วก็จะสามารถเก็บเกียวผลผลิตได้ แต่ไม่จาํ เป็ นต้องคํานึงถึงจํานวนเดือนเสมอไปเนื องจากการสุ กของ
ผลสับปะรดอาจจะขึนอยูก่ บั สภาพแวดล้อมภายนอกด้วย หากผลสับปะรดสุ กก่อนจะครบ 5 เดื อนก็สามารถเก็บเกียวผลได้
เช่นกัน โดยลักษณะของสับปะรดก่อนการเก็บเกียวสามารถแสดงได้ดงั ภาพที 5

ภาพที 5 แสดงลักษณะของสับปะรดก่อนการเก็บเกียว
1.6 การจัด จําหน่ ายสับ ปะรด ในการจําหน่ ายผลสับ ปะรดนัน เกษตรกรมี ทางเลื อกในการจําหน่ าย 2 ทาง คือ
ทางเลือกที 1 จําหน่ายให้กบั แผงรั บซื อสับปะรดที ตังอยู่ในพืนที เพาะปลูกโดยการจําหน่ายให้กบั แผงรับซื อสับปะรดนัน
เกษตรกรจะได้ราคาสับปะรดต่อกิโลกรัมตํากว่าราคาทีโรงงานรับซื อ แต่ก็มีขอ้ ดี คือเกษตรกรไม่ตอ้ งขนส่ งสับปะรดไปยัง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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โรงงานเอง และทางเลื อกที 2 เกษตรกรเก็บเกี ยวผลสับปะรดแล้วนําไปจําหน่ายยังโรงงานแปรรู ปสับปะรดโดยตรง การ
จําหน่ายแบบนี เกษตรกรจําเป็ นต้องรับผิดชอบค่าขนส่งสับปะรดไปยังโรงงานแปรรู ปสับปะรดเอง แต่เกษตรกรก็สามารถ
จําหน่ายได้ราคาทีสูงกว่าการจําหน่ายให้กบั แผงรับซือสับปะรด โดยลักษณะของแผงรับซือสับปะรดแสดงดังภาพที 6

ภาพที 6 แสดงลักษณะของแผงรับซือสับปะรด
1.7 การจัดการพืนทีปลูกภายหลังการเก็บเกียวผลผลิต ในการปลูกสับปะรด 1 ครังนันต้นสับปะรดจะมีอายุได้ประ
มาน 3-4 ปี เมือเก็บเกี ยวผลสับปะรดแล้วเกษตรกรจึงต้องตัดต้นสับปะรดเดิมทีออกผลแล้วออกเพือให้สับปะรดสามารถ
ขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อได้

ผลและวิจารณ์ ผล

งานวิจยั นีทําการศึกษาประชากรผูป้ ลูกสับปะรดจํานวน 30 คน ซึงมีพนที
ื เพาะปลูกทังหมด 1,500 ไร่ แต่ในการ
วิเคราะห์ตน้ ทุนผูว้ จิ ยั ดําเนินการเปรี ยบเทียบข้อมูลเป็ นหน่วย 1 ไร่และ 10 ไร่ ดังแสดงต่อไปนี
2.1 การเลือกพืนทีในการปลูกสับปะรด มีตน้ ทุนเกิดขึนดังแสดงในตารางที 2
ตารางที 2 ต้นทุนในการเลือกพืนทีปลูก
รายการต้นทุนในการเลือกพืนทีปลูก
ต้นทุนทีเกิดขึน
1.ค่าโทรศัพท์
300 บาท/1 แปลงปลูก
2.ค่านํามันในการเดินทาง
1,000 บาท/1 แปลงปลูก
500 บาท/ไร่ /1ปี
3.ค่าเช่าทีดินสําหรับปลูกสับปะรด
5,000 บาท/10ไร่ /1ปี
ต้นทุนรวม
6,300 บาท/10ไร่ /1ปี

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

2.2 การจัดหาและคัดเลือกหน่อพันธุ์สบั ปะรดสําหรับใช้เพาะปลูกแสดงในตารางที 3
ตารางที 3 ต้นทุนในการจัดหาหน่อพันธุ์สบั ปะรด
รายการต้นทุนในการจัดหาหน่อพันธุ์สบั ปะรด
ต้นทุนทีเกิดขึน
1.50 บาท/หน่อ
1.ค่าหน่อพันธุ์สับปะรด
7,500 บาท/ไร่ (พืนที 1 ไร่ ปลูกได้ 5,000 หน่อ)
75,000 บาท/ 10 ไร่
2.ค่ายาฉี ดกันเน่าหน่อพันธุ์
1,300 บาท/ครัง
3.ค่าขนส่ งหน่อพันธุ์
3,000 บาท/เทียว
1,500 บาท
4.ค่าแรงงาน 300 บาท/คน/วัน จํานวน 5 คน
ต้นทุนรวม
80,800 บาท/ 10 ไร่
2.3 การปลูกสับปะรดแสดงในตารางที 4
ตารางที 4 ต้นทุนในการปลูกสับปะรด
รายการต้นทุนในการปลูกสับปะรด
1.ค่ารถไถปรับหน้าดินครังที 1 800 บาท/ชัวโมง จํานวน 20 ชัวโมง/10ไร่
2.ค่ารถไถปรับหน้าดินครังที 2 800 บาท/ชัวโมง จํานวน 8 ชัวโมง/10ไร่
3.ค่าแรงงาน 300 บาท/คน/วัน จํานวน 14 คน/10ไร่
ต้นทุนรวม

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

2.4 การดูแลและบํารุ งสับปะรดแสดงในตารางที 5
ตารางที 5 ต้นทุนในการดูแลและบํารุ งสับปะรด
รายการต้นทุนในการดูแลและบํารุ งสับปะรด
1.ค่าปุ๋ ยเคมี
2.ค่ายาปราบศัตรู พืชและกําจัดวัชพืช
3.ค่าแรงงาน 300 บาท/คน/วัน จํานวน 75 คน/10ไร่
4.ค่าผงถ่านเร่ งการออกผล
5.ค่ากระดาษสําหรับคลุมลูกสับปะรด
ต้นทุนรวม

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

2.5 การเก็บเกียวผลผลิตสับปะรดแสดงในตารางที 6
ตารางที 6 ต้นทุนในการเก็บเกียวผลผลิตสับปะรด
รายการต้นทุนในการเก็บเกียวผลผลิตสับปะรด
1.ค่าแรงงาน
2.ค่านํามันรับส่ งคนงาน
ต้นทุนรวม

ต้นทุนทีเกิดขึน
3,500 บาท/10ตัน
500/ครัง
4,000 บาท
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2.6 การจัดจําหน่ายสับปะรดแสดงในตารางที 7
ตารางที 7 ต้นทุนในการจัดจําหน่ายสับปะรด
ต้นทุนทีเกิดขึนในการจําหน่าย
รายการต้นทุนในการจําหน่ายสับปะรด
สับปะรดให้แผงรับซื อสับปะรด
1.ค่ารถขนส่ ง
500
2.ค่านํามัน

2.7 การจัดการพืนทีปลูกภายหลังการเก็บเกียวผลผลิตแสดงในตารางที 8
ตารางที 8 ต้นทุนในการจัดการพืนทีปลูกภายหลังการเก็บเกียวผลผลิต
รายการต้นทุนในการจัดการพืนทีปลูกภายหลังการเก็บเกียวผลผลิต
1.ค่าแรงงาน
2.ค่านํามันรับส่ งคนงาน
ต้นทุนรวม
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ต้นทุนทีเกิดขึนในการจําหน่าย
สับปะรดให้โรงงานแปรรู ปสับปะรด
3,500 บาท/10ตัน
2,000 บาท/10ตัน

ต้นทุนทีเกิดขึน
6,000 บาท/10ไร่
500/ครัง
6,500 บาท/10ไร่

สรุ ปผลการวิจัย

จะเห็ นได้วา่ ในการปลูกสับปะรดแต่ละครังมีตน้ ทุนต่าง ๆ เกิดขึนมากมาย ในงานวิจยั นี ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมต้นทุนที
เกิดขึนในแต่ละกระบวนการ ต่อไปนี ผูว้ จิ ยั จะขอสรุ ปต้นทุนและผลตอนแทนทีเกษตรกรได้รับจากการปลูกสับปะรด 10 ไร่
และเปรี ยบการจัดจําหน่ ายสับปะรดว่าจําหน่ายโดยช่องทางใดจึงจะทําให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสู งกว่า ผูว้ ิจยั จะขอ
อธิ บายก่อนว่าโดยประมานแล้วการปลูกสับปะรด 10 ไร่ จะให้ผลผลิ ตประมาน 50 ตัน และจะขอสรุ ปต้นทุนดังนี ในการ
ปลูกสับปะรด 10 ไร่ ถ้าเกษตรกรจําหน่ายให้กบั แผงรับซือสับปะรดจะมีตน้ ทุนทังหมดเท่ากับ 230,200 บาท หากเกษตรกร
จําหน่ายให้กบั โรงงานแปรรู ปสับปะรดโดยตรงจะมีตน้ ทุนเกิดขึนทังหมด 243,700 บาท และผลตอบแทนทีเกษตรกรได้รับ
หากจําหน่ ายให้กับแผงรั บซื อสับปะรดซึ งราคารับซื อของแผงรับซื อสับปะรดจะตํากว่าราคารั บซื อของโรงงานแปรรู ป
สับปะรดประมาน 1 บาทต่อกิ โลกรัม ดังนันในการปลูกสับปะรด 10 ไร่ เกษตรกรจะสามารถเก็บเกียวผลผลิ ตได้ประมาน
50 ตัน หรื อ 50,000 กิ โลกรั ม ที ราคารับ ซื อของแผงรับซื อสับปะรดประมาน 8.50 บาทโดยเฉลี ย เมือเกษตรกรจําหน่ายผล
สับปะรดให้แผงรับซื อสับปะรดจะได้รับผลตอบแทนประมาน 425,000 บาท แต่ถา้ เกษตรกรจําหน่ายให้กบั โรงงานแปรรู ป
สับปะรดโดยตรง เกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนประมาน 485,000 บาท จะเห็นได้วา่ การทีเกษตรกรจําหน่ายให้โรงงานแปร
รู ปสับปะรดโดยตรงมีตน้ ทุนสูงกว่าการจําหน่ายให้กบั แผงรับซือสับปะรด 13,500 บาท อันเนืองมาจากมีตน้ ทุนในการขนส่ง
สับปะรดไปยังโรงงานแปรรู ปสับปะรดทีสูง แต่ได้รับผลตอบแทนสู งกว่าการจําหน่ายให้กบั แผงรับซื อสับปะรดถึง 60,000
บาท จึ ง สามารถสรุ ป ได้ว่า เกษตรกรควรจํา หน่ า ยสั บ ปะรดให้กับ โรงงานแปรรู ป สั บ ปะรดโดยตรงเนื องจากได้รั บ
ผลตอบแทนทีสูงกว่าการจําหน่ายสับปะรดให้กบั แผงรับซือสับปะรด

เอกสารอ้ างอิง

เกษสุ ด า ศรี ว งค์.
. การศึ ก ษาต้น ทุน และผลตอบแทนจากการปลู ก สับปะรดของเกษตรกร: กรณี ศึ ก ษาเกษตรกร
อําเภอเมื อ งและอํา เภอแจ้ห่ ม จัง หวัด ลํา ปาง. วิท ยานิ พนธ์ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณฑิ ต . สาขาวิช าบริ ห ารธุ รกิ จ .
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
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เบญจมาศ อ่ อ นเจริ ญ.
. ต้น ทุ น และผลตอบแทนการปลูก สับ ปะรดแซมสวนยาง อําเภอป่ าบอน จัง หวัด พัท ลุ ง .
วิ ท ยานิ พนธ์ เ ศรษฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต . สาขาวิ ช าการจั ด การธุ รกิ จเกษตร. ค ณะ เศรษฐศาสตร์ .
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์.
ประเสริ ฐ ทองหนู นุ้ย. 2543. การจํา แนกชนิ ดและการกระจายของปลาวัย อ่อ นในป่ าชายเลน อํา เภอสิ เ กา จัง หวัดตรัง.
วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัท นา มากแย้ม , ปทุ ม พร สุ ข ยิง, นพวรรณ หลากสิ น , วิท ยา แย้ม นุ่ น , พรทิ พย์ แก่ ง ทุ กทาง, ผกามาศ เกศศรี , ภูมิ พ งษ์
พร้อมพันธ์ และสาวิตรี เรื องเดช. 2541. ผลิตภัณฑ์จากมันสําปะหลัง. คู่มือส่ งเสริ มการเกษตรที 43. แหล่งที มา:
http:// WWW.ku.ac.th/agri/com/com.htm, 27 มีนาคม 2541.
วรรณวิ ล ั ย ไชยสาร. 2550. การเผาซิ น เตอร์ แ บบสองระยะของเซรามิ ก แบเรี ยมไทเทเนต. วารสารวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 3(2): 149–158.
สัม พัน ธ์ เกตุ ชู, มณฑา ชะเลิ ศ เพ็ชร, พัน ธ์ศ ัก ดิ อิ น ทรวงศ์ และอาพา ขาประเสริ ฐ .
. การพัฒนาเทคโนโลยี ก าร
เพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิตสับปะรดเพือบริ โภคผลสดภาคใต้ตอนล่าง. รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแห่ งชาติ
ครังที : พลังงานทดแทนและความมันคงทางอาหารเพือมนุษยชาติ ระหว่างวันที - กรกฎาคม
(หน้า ). อุบลราชธานี: โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชันแนล.
สุ ธน ตังทวีววิ ฒั น์ และบุญล้อม ชีวะอิสระกุล. 2533. การใช้เมล็ดทานตะวันเป็ นแหล่งโปรตีนและพลังงานในอาหาร
สัตว์ปีก. รายงานการประชุ มทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครังที 28 (สาขาสัตวแพทย์และประมง).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุ งเทพฯ: 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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ศักยภาพของวัสดุพ ลอยได้ จ ากโรงงานอุตสาหกรรมนําตาลทรายสํ าหรับผลิตปุ๋ยอินทรี ย์และผลของการใช้ ป๋ ยุ
อินทรี ย์ทมีี ต่อการเจริ ญเติบโตของข้ าวพันธุ์ปทุมธานี
Potentials of Sugar Industrial By-products as an Organic Fertilizer and Effects of Its use on Growth
Performance of Rice (Pathum Thani 1)
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ * ธนวดี พรหมจันทร์ , ฐิตินนั ท์ วรรณา และปภัสรา สักการะ
Auraiwan Isuwan1*, Thanawadee Promchan1, Thitinan Wanna 1 and Papassara Sakkara 1

บทคัดย่อ
การทดลองมี วตั ถุประสงค์เพือ (1) ศึ กษาอัตราส่ วนที เหมาะสมของการใช้วสั ดุ พลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรม
นําตาลในการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสูงและ (2) เพือศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรี ยข์ า้ งต้นทีมีต่อการเจริ ญเติบโตของข้าวพันธุ์
ปทุมธานี ทีปลูกในชุดดินสรรพยา ผลการศึกษา พบว่า สัดส่ วนทีเหมาะสม คือ ส่ วนผสมทีมีกากตะกอนอ้อย 100 กิโลกรัม
ปุ๋ ยนม ลิตร มูลวัวสด กิ โลกรัม ขีเถ้าชานอ้อย กิ โลกรัม และปุ๋ ยเคมี ( - - ) . กิ โลกรัม สําหรับการศึ กษาผลของ
การใช้ปุ๋ยอิ นทรี ยส์ ู ตรดังกล่าวทีมีต่อลักษณะการเจริ ญเติบโตของข้าวทีปลูกในชุดดิ นสรรพยา วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ภายในบล็อก (completely randomized block design) มี ซํา และ 5 ตํารับการทดลอง ได้แก่ (1) การไม่ใส่ ปุ๋ยเคมีและ
ไม่ใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์ (T1) (2) การใส่ ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นอัตรา 200 กก./ไร่ (มีธาตุอาหารหลักเท่ากับ 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5K2O/ไร่ ซึ งเป็ นอัตราปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน) (T2) (3) ใส่ปุ๋ยเคมีให้มีธาตุอาหารหลักเท่ากับ 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5K2O/ไร่ (T3) 4) ใส่ ปุ๋ยอิ นทรี ยอ์ ตั รา 100 กิ โลกรั ม/ไร่ (มี ธาตุอาหารหลักเท่ากับ 2.05-3.93-0.30 กิ โลกรั ม N-P2O5-K2O/ ไร่ )
ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีในอัตรา 2.05-3.93.0-30 กิ โลกรั ม N-P2O5-K2O/ ไร่ (T4) และ 5) การใส่ ปุ๋ยเคมี ในอัตราทีแนะนําให้ใส่ ตามค่า
วิเคราะห์ดินสําหรับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง (มีธาตุอาหารหลักเท่ากับ 8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ ไร่ ) (T5) ผลการทดลอง
พบว่า การจัดการปุ๋ ยตามตํารับการทดลอง T4 (ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมี) ทําให้ขา้ วมีความสู งและจํานวนต้นต่อกอไม่
แตกต่าง (p>0.05) กับตํารับการทดลอง T5 สรุ ปได้วา่ วัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมนําตาลมีศกั ยภาพสําหรับใช้ในการ
ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุ ณภาพสู ง (ปุ๋ ยหมัก) และเมือใช้ปุ๋ยอิ นทรี ยด์ ังกล่าวร่ วมกับปุ๋ ยเคมียิงส่ งผลให้ขา้ วมี การเจริ ญเติบโตดี และ
สามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ถึงร้อยละ
คําสําคัญ: ปุ๋ ยอินทรี ย์ กากตะกอนอ้อย ข้าวพันธุ์ปทุมธานี
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An experiment aimed (1) to determine an optimal ratio of using sugar industrial by-products to produce high
quality organic fertilizers and ( 2) to determine effects of its use on growth performance of Pathum Thani 1 rice grown on
Sappaya soil series was conducted. Results showed that the optimal ratio was a mixture of 100 kg filter cakes, 10 L milk
fertilizer, 10 kg fresh cattle manure, 10 kg bagasse ash and 3.2 kg 18-46-0 chemical fertilizer. For the study on effects of
using this organic fertilizer on growth performance of rice, a randomized block design with 4 replications was used. Five
fertilizer treatments included: 1) No application of any fertilizers (T1), 2) application of organic fertilizer at a rate of 200
kg/rai, equivalent to 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai, a site-specific fertilizer recommendation (T2), 3) application of
chemical fertilizers at a rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T3), 4) a combination of 100 kg/rai organic fertilizer and
chemical fertilizer to get a final rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T4), and 5) application of chemical fertilizers
based on a general fertilizer recommendation for growing non-photoperiod sensitivity rice verities (8.0-1.7-3.0 kg N-P2O5K2O/rai) (T5). Results showed that plant heights and tiller numbers of rice from T4 did not differ (p>0.05) from those from
T5. In conclusion, sugar industrial by-products have high potentials for use to produce high-quality organic fertilizers
(compost). Moreover, combined use of this organic fertilizer and chemical fertilizers can well support growth of rice and
help reducing use of chemical fertilizers by 50%.
Keywords: Organic fertilizer, Sugarcane filter cake, Pathum Thani 1
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ข้าวนับเป็ นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึงทีมีความสําคัญของประเทศไทย ในปี พ.ศ.
ประเทศไทยมีพนที
ื ปลูกข้าว
ประมาณ . ล้านไร่ ให้ผลผลิตเฉลีย กิ โลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปี พ.ศ.
ซึงมีผลผลิตเฉลีย กิ โลกรัมต่อไร่
เป็ นที น่ าสังเกตว่าต้น ทุน เฉลี ยในการผลิตข้าวของประเทศไทยเพิมสู งขึนทุกปี ปั จ จุบ ัน ต้น ทุ นการผลิ ตข้าวอยู่ในช่วง
8,834- , บาทต่อตัน ในขณะทีเกษตรกรสามารถขายข้าวได้ประมาณ , - , บาทต่อตัน (สํานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2560)
การทํานาของเกษตรกรในปัจจุบนั ประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง ต้นทุนการผลิตทีเพิมสูงขึน
ซึงส่วนหนึงมาจากต้นทุนค่าปุ๋ ยเคมีทีเพิมขึนมาก ดังนัน การลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้วสั ดุเหลือใช้จากภาคเกษตรหรื อ
ภาคอุตสาหกรรมเกษตรทีมีคุณค่าทางธาตุอาหารสูงมาทดแทนปุ๋ ยเคมีหรื อการใช้ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเป็ นแนวทางหนึงทีมีผลใน
เชิงประจักษ์ในการเพิมประสิ ทธิ ภาพการใช้ปุ๋ยและลดต้นทุนการผลิตของพืชเศรษฐกิจ (Thongjoo et al.,
) ปุ๋ ยอินทรี ย์
สามารถช่วยดูดซับธาตุอาหารพืชทีปลดปล่อยจากปุ๋ ยเคมีและค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชเหล่านันให้กบั ต้นพืช (ยง
ยุทธ และคณะ, ) ส่งผลให้พืช เช่น ข้าว มีผลผลิตต่อไร่ สูงกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว (ประเสริ ฐ และคณะ, 2542;
กรรณิ กา และคณะ,
และ อุไรวรรณ, ก)
กากตะกอนอ้อย (filter cake) เป็ นผลพลอยได้ (by products) จากอุตสาหกรรมอ้อยและนําตาล สมพงษ์ (2530) ระบุวา่ การ
ใช้ออ้ ย 1 ตัน เพือผลิตนําตาลทรายจะได้กากตะกอนอ้อยประมาณ 60 กิโลกรัม ดังนัน ในหนึ งปี จะมีกากตะกอนอ้อ ยใน
ประเทศไทยประมาณ 3,540 ล้านตัน ซึ งจะเห็ นได้วา่ เป็ นปริ มาณทีมากและกลายเป็ นปั ญหาในการจัดการ อย่างไรก็ตาม
กากตะกอนอ้อยมคุ ณสมบัติทีเอือต่อการปรับปรุ งดิน เช่น ช่วยทําให้ดินร่ วนซุยซึ งส่ งผลให้รากพืชสามารถแผ่ขยายและ
ชอนไชไปหาแร่ ธาตุอาหารได้ง่ายขึน (สุ ธีรา, 2550) มนตรี และคณะ ( ) รายงานว่า การใช้วสั ดุอินทรี ยจ์ ากโรงงาน
นําตาลร่ วมกับปุ๋ ยเคมีในระบบการผลิตข้าวสามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ - เปอร์ เซ็นต์
การศึกษาในครังนีจึงมีวตั ถุประสงค์เพือหาอัตราส่ วนทีเหมาะสมของวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมนําตาลในการ
ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละศึกษาผลของปุ๋ ยอินทรี ยท์ ีได้ทีมีต่อการเจริ ญเติบโตของข้าว

วิธีดําเนินการวิจัย

1.สถานทีทดลองและสมบัตขิ องวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมนําตาลทราย

ดํา เนิ น การศึ ก ษาเพื อหาสู ต รปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ (ปุ๋ ยหมัก ) ที เหมาะสม ที ฟาร์ ม สาธิ ต ของคณะสั ต วศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้ ิจัยได้รับการสนับสนุนวัสดุพลอยได้จาก
โรงงานอุตสาหกรรมนําตาลทราย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ประกอบด้วย ขีเถ้าชานอ้อย (ash) และกากตะกอนอ้อย
(filter cake) ซึงมีสมบัติทางเคมีดงั แสดงในตารางที 1
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ตารางที 1 ผลวิเคราะห์ผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมนําตาลทราย
รายการวิเคราะห์
กากตะกอนอ้อย
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH 1:2)
8.02
ค่าการนําไฟฟ้า (EC 1:10; dS/m)
1.23
ไนโตรเจนทังหมด (Total N; %)
2.22
ฟอสเฟตทังหมด (Total P2O5; %)
3.27
โพแทชทังหมด (Total K2O; %)
0.68
แคลเซี ยมทังหมด (Total Ca; %)
1.23
แมกนีเซียมทังหมด (Total Mg; %)
0.11
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ขีเถ้าชานอ้อย
9.01
0.51
0.17
0.44
1.00
0.13
0.08

2.การตังกองและการดูแลกองปุ๋ยหมัก
นําวัสดุและปุ๋ ยเคมีแต่ละชนิดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันตามอัตราส่วนในตารางที โดยมีการปรับความชืนด้วย
นําให้อยูใ่ นระดับ เปอร์ เซ็นต์ ซึงเป็ นระดับความชืนทีเหมาะสมสําหรับทําปุ๋ ยหมัก (ปรารถนา, 2552) ตังกองปุ๋ ยหมักให้
มีขนาด 1 × 1.5 × 1 เมตร ทําการกลับกองทุก วัน ทุกครังทีมีการกลับกองปุ๋ ยจะมีการให้นาและคลุ
ํ
กเคล้าให้เข้ากันและตัง
กองให้มีขนาดความสู งและความกว้างเท่าเดิ ม ส่ วนความยาวอาจลดลงตามระยะเวลาการย่อยสลาย ใช้เวลาในการหมัก
นาน เดือน
ตารางที รายละเอียดส่ วนผสมสําหรับทําปุ๋ ยหมัก
ตําหรับทดลอง

กากตะกอนอ้อย

T1 = FC100+DM10+A10+CM10+DAP1.6
T3 = FC100+DM10+A10+CM10+DAP3.2

T8 = FC100+DM20+A20+CM20+DAP3.2

หมายเหตุ:

1/

= หน่วยเป็ นกิโลกรัม

(DAP) 1/

100

1

20

10

1.6

1
1
1
2

100

T7 = FC100+DM20+A10+CM20+DAP3.2

2

100
2/

18-46-0

(CM) 1/

100

T6 = FC100+DM20+A20+CM20+DAP1.6

มูลโค

(A) 1/

100

T5 = FC100+DM20+A10+CM20+DAP1.6

เถ้า

(DM) 2/

100

T4 = FC100+DM10+A20+CM10+DAP3.2

ปุ๋ ยนม

(FC)1/
100

T2 = FC100+DM10+A20+CM10+DAP1.6

ปริ มาณทีใช้ผสม

100

2

= หน่วยเป็ นลิตร

2

10
10
20
10
20
10
20

10
10
10
20
20
20
20

3.การเก็บข้ อมูล และวิเคราะห์ มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

1.6
3.2
3.2
1.6
1.6
3.2
3.2

สุ่ มเก็บตัวอย่างปุ๋ ยอิ นทรี ยห์ ลังการย่อยสลายสมบูรณ์ในทุกตํารับสําหรับใช้ในวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ ของปุ๋ ย
ประเมินคุณภาพของปุ๋ ยหมักโดยใช้มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยข์ องกรมวิชาการเกษตร (2548)
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4. การทดสอบศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของข้ าว
. สถานทีศึกษาทดลอง สมบัติของดินก่อนการทดลอง และสมบัติของปุ๋ ยอินทรี ย์
ทดสอบศักยภาพของปุ๋ ยอินทรี ยท์ ีได้ในแปลงนาของเกษตรกร ตําบลถํารงค์ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ ง
เป็ นชุ ดดินสรรพยา (Fine-Loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Aquic Ustifluvents) (กรมพัฒนาที ดิ น, 2548)
ก่อนการทดลอง ทําหารสุ่ มเก็บตัวอย่างดินสําหรับใช้ในการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน จากนันนําข้อมูลมาใช้ในการ
คํานวณความต้องการธาตุอาหารหลักของข้าวโดยใช้โปรแกรม Sim Rice (http://oss101.ldd.go.th) สมบัติทางเคมีของดิน
ก่อนการทดลองและการแปลผลแสดงในตารางที 3 โดยดินมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) . มีไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส
(P) และโพแทสเซี ยม (K) ก่อนการทดลองเท่ากับ . เปอร์ เซ็นต์ . มก./กก. และ . มก./กก. ตามลําดับ และ
อัตราการใส่ ปุ๋ยทีคํานวณได้มีค่าเท่ากับ . กิโลกรัม N/ไร่ . กิโลกรัม P2O /ไร่ และ . กิโลกรัม K2O/ไร่
ตารางที 3 Chemical properties of soil prior to commencing the experiment.
Soil properties
Methods
Units
Analyzed value Interpretation
pH
McLean (1982)
6.82
low acid
-1
Electrical conductivity
Jackson (1958)
dS m
0.80
not salty
Organic matter
Walkley (1947); FAO (1974)
%
0.82
very low
Total nitrogen
Bremner and Mulvaney
%
0.04
very low
(1982)
Available phosphorus
Bray and Kurtz (1945)
mg kg-1
184.55
very high
-1
Exchangeable potassium
Peech et al. (1947)
mg kg
57.75
very low
Exchangeable calcium
Peech et al. (1947)
mg kg-1
820.43
high
Exchangeable magnesium
Peech et al. (1947)
mg kg-1
145.15
medium
. การวางแผนการทดลอง และตํารับการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล๊อค (completely randomized block design, RCBD) มี 4 ซํา และ 5
ตํารับ ดังนี
ตํารับที 1 ไม่ใส่ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ยอินทรี ย์ (T1)
ตํารับที 2 ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยอ์ ตั รา 200 กิโลกรัมต่อไร่ มีธาตุอาหารหลัก 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่
(T2)
ตํารับที 3 ใส่ ปุ๋ยเคมีมีธาตุอาหารหลัก 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T3)
ตํารับที 4 ใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์ มีธาตุอาหารหลัก 2.05-3.93-0.3 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี มีธาตุอาหาร
หลัก 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T4)
ตํารับที 5 ใส่ ปุ๋ยเคมีในอัตราที แนะนําให้ใส่ ตามค่าวิเคราะห์ดินสําหรับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง มีธาตุอาหารหลัก
8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T5)
โดยปุ๋ ยอินทรี ยท์ ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานและนํามาใช้ในการศึกษานีได้เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยส์ ู ตรทีมีกากตะกอนอ้อย 100
กิโลกรัม ปุ๋ ยนม ลิตร มูลวัว กิโลกรัม ขีเถ้าชานอ้อย กิโลกรัม และปุ๋ ยเคมี ( - - ) . กิโลกรัม
. การปลูกและการดูแลข้าว
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ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ระหว่างเดื อนมีนาคมถึ งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
เตรี ยมดิ นโดยการไถ และทําแปลงย่อย
ขนาด X เมตร ย้ายปลูกต้นกล้าข้าวทีอายุ วัน โดยการปั กดํากอละ ต้น แต่ละกอห่ างกัน เซนติเมตร ในตํารับทีใช้
ปุ๋ ยอินทรี ย์ ให้ดาํ เนินการคลุกเคล้าปุ๋ ยอินทรี ยก์ บั ดินก่อนการปั กดําข้าว 7 วัน ส่วนการใส่ ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่ ครัง ครังแรกใส่
เมือข้าวมีอายุ วัน หลังการย้ายปลูก โดยใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0, 46-0-0 และ 0-0-60 เป็ นแหล่งธาตุอาหารหลัก ซึงในระยะนี
ข้าวจะได้รับ ธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยมเท่ ากับ 50, 100 และ 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ข องธาตุ อาหารหลักที
กําหนดในแต่ละตํารับ ตามลําดับ ส่ วนการใส่ ปุ๋ยในครังที 2 ใช้ปุ๋ยสู ตร 46-0-0 โดยใส่ เมือข้าวอยูใ่ นระยะแตกกอหรื อเมือ
ต้นข้าวอายุได้ วัน หลังการย้ายปลูก กําจัดวัชพืชโดยการถอนก่อนการใส่ปุ๋ยเคมี 1 วัน
4.4 เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตของข้าว
เก็บข้อมูลการเจริ ญเติ บโตด้านความสู ง และจํานวนต้นต่อกอเมื อข้าวอายุ 30, และ 70 วัน บัน ทึ กจํานวน
ต้นต่อกอ
4.5 วิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลียโดยใช้วธิ ี Duncan’s New Multiple Range Test

ผลและวิจารณ์ ผล

สัดส่ วนการใช้วสั ดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมนําตาลในการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสู งที เหมาะสม คือ
กากตะกอนอ้อย 100 กิโลกรัม (0.2 บาทต่อกิโลกรัม) ปุ๋ ยนม ลิตร (2 บาทต่อลิตร) มูลวัวสด กิโลกรัม (0.50 บาทต่อ
กิ โลกรั ม) ขีเถ้าชานอ้อย กิโลกรัม (0.2 บาทต่อกิ โลกรัม) และปุ๋ ยเคมี ( - - ) . กิโลกรัม (21.5 บาทต่อกิ โลกรัม)
ดังนัน ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ ท่ากับ 1.20 บาทต่อกิ โลกรัม สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของปุ๋ ยอินทรี ย์
และค่ามาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยแ์ สดงในตารางที 4
ตารางที 4 ผลการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรี ยช์ นิดผง
รายการทีวิเคราะห์
ค่าทีวิเคราะห์ได้ มาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ย์
ผลสรุ ป
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (3:50)
6.93

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

โซเดียม (%)
0.019
ไม่เกินร้อยละ โดยนําหนัก

ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ (%)
23.13
ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ ของนําหนัก
ปริ มาณอินทรี ยค์ าร์ บอน (%)
13.42

อัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจน
6.53
ไม่เกิน : 1

ความชืนโดยนําหนัก (%)
27.47
ไม่เกินร้อยละ ของนําหนัก

การย่อยสลายของปุ๋ ยอินทรี ย์ (%)
89.45
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ

ไนโตรเจนทังหมด (%)
2.05
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ . ของนําหนัก

ฟอสเฟตทังหมด (%)
3.93
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ . ของนําหนัก

โพแทสทังหมด (%)
0.3
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ . ของนําหนัก
แคลเซี ยมทีแลกเปลียนได้ (%)
18.23
แมกนีเซียมทีแลกเปลียนได้ (%)
8.95
ลักษณะปุ๋ ยอินทรี ย์
ผง
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สี ของปุ๋ ยอินทรี ย์
ขนาดปุ๋ ย ไม่เกิน . x 12.5 มิลลิเมตร (%)
หิ นและกรวด ขนาด ตังแต่ มิลลิเมตร (%)
พลาสติก แก้ว วัสดุมีคม และโลหะอืนๆ (%)
หมายเหตุ:  = ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ดํา
100
ไม่เกิน . x 12.5 มิลลิเมตร
ไม่พบ
ไม่เกินร้อยละ ของนําหนัก
ไม่พบ
ต้องไม่พบ
 = ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
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ความสู งและจํานวนต้นต่อกอของต้นข้าวทีได้รับการจัดการปุ๋ ยรู ปแบบทีแตกต่างกันแสดงในตารางที 5 ผลการ
ทดลอง พบว่า ข้าวทีอายุ 30 วัน (ได้รับปุ๋ ยครังแรก) มีความสู งและจํานวนต้นต่อกอไม่แตกต่างกัน (p>0.05) โดยมีค่าอยู่
ในช่วง 31-34 เซนติเมตร และ 8.4-11.7 ต้นต่อกอ ทังนี เกิ ดจากการทีข้าวยังไม่ได้รับปุ๋ ย ดังนัน การเจริ ญเติ บโตของข้าว
ในช่วงนีมีผลมาจากการใช้ธาตุอาหารทีมีอยูเ่ ดิมในดินเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม หลังจากทีข้าวได้รับปุ๋ ยครังแรกและครังที 2 ผลการทดลอง พบว่า ข้าวในตํารับที 5 มีความสูงและ
จํานวนต้น ต่อกอทัง 2 ช่ วงอายุ (5 และ 70 วัน) สู งที สุ ด (p<0.05) โดยเฉพาะอย่างยิงช่ วงสุ ดท้ายของการเจริ ญเติบโต
ทางด้านลําต้นและใบคือช่วงอายุ 70 วัน (ยงยุทธ และคณะ, 2551) การใส่ ปุ๋ยตามตํารับที 5 มีค่าความสู งของต้นข้าวสูงกว่า
(p<0.05) ข้าวในตํารับ อืน ๆ จํานวนต้น ต่อกอของข้าวที ได้รั บการใส่ ปุ๋ ยมีค่ าไม่แตกต่างกัน (ตํารับ ที - ) แต่ม ากกว่า
(p<0.05) ข้าวทีไม่ได้รับปุ๋ ยในตํารับที 1 ธาตุไนโตรเจนเป็ นธาตุทีมีความสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตช่วงระยะแรกของการ
เจริ ญเติ บโตทางใบและลําต้น เป็ นธาตุทีส่ งเสริ มการแตกกอแตกแขนงและเพิมความสู งของต้นข้าว (ยงยุทธ และคณะ,
2551) ดัง นั น ข้า วที ได้รั บ ปุ๋ ยไนโตรเจนสู ง ในระยะตังตัว จนถึ ง แตกกอจะมี ค วามสู ง และจํา นวนต้น ต่ อ กอมากขึ น
(Dobermann and Fairhurst, 1999, 2000; Yoshida, 1981) และสอดคล้อ งกับ นัน ทนา และคณะ (2553) และ อุไ รวรรณ
(2557ข) ทีรายงานว่า การใส่ ปุ๋ยไนโตรเจนเพิมขึนจะทําให้การแตกกอและความสูงของข้าวเพิมขึน
ตารางที 5 การเจริ ญเติบโตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 เมือได้รับปุ๋ ยในรู ปแบบต่าง ๆ กัน
ตํารับ
T1
T2
T3
T4
T5

%CV

F-test
หมายเหตุ:

ความสูงของต้นข้าว (เซนติเมตร)

30 วัน
31

วัน

38c

34

40abc

33

42abc

9.54

6.8

30
34
ns

วัน

56c

67b

30 วัน
8.4

8.8

13.6abc

14.6ab

19.37

13.23

13.22

44a

75a

10.1

**

10.5c

11.7

10.0

*

9.9d

วัน

13.6ab

67b
5.95

วัน

11.0cd

43ab

68b

จํานวนต้นต่อกอ

ns

13.8ab
15.2a
**

14.9ab
16.1a

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
* มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)
** มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญยิง (p<0.01)
ค่าเฉลียทีกํากับด้วยตัวอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)
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จากการศึกษาศักยภาพของวัสดุพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมนําตาลทรายสําหรับผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละผลของ
การใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ีมีต่อการเจริ ญเติบโตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี สรุ ปได้วา่ ส่ วนผสมทีเหมาะสมสําหรับการผลิตปุ๋ ย
อินทรี ย ์ คือ กากตะกอนอ้อย 100 กิโลกรัม ปุ๋ ยนม 10 ลิตร ขีเถ้าชานอ้อย 10 กิโลกรัม มูลวัวสด 10 กิโลกรัม และปุ๋ ยเคมี
สูตร 18-46-0 จํานวน 3.2 กิโลกรัม และการใช้ปุ๋ยอินทรี ยส์ ูตรดังกล่าวในอัตรา กิโลกรัมร่ วมกับปุ๋ ยเคมีให้ได้ธาตุ
อาหารพืชเท่ากับ . - . - . 0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ทําให้ขา้ วพันธุ์ปทุมธานี ทีปลูกในชุดดินสรรพยา มีการ
เจริ ญเติบโตดีและสามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ เปอร์ เซ็นต์ ดังนันปุ๋ ยอินทรี ยท์ ีได้จากส่ วนผสมดังกล่าวจึงมีความ
เหมาะสมสําหรับการเจริ ญเติบโตของข้าว

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นีได้รับการทุนอุดหนุนการวิจยั จากโครงการวิจยั และนวัตกรรมเพือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจําปี งบประมาณ
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ผลของการใช้ ป๋ ุยอินทรีย์ ต่อองค์ ประกอบผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
ของข้ าวพันธุ์ปทุมธานี
Effects of organic fertilizer on yield component and economic returns of Pathum Thani 1 rice
อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ * ธนวดี พรหมจันทร์ , ณัฐกมล จีระสุข และธนัญญา สิ งห์ชาํ นาญ
Auraiwan Isuwan1*, Thanawadee Promchan1, Nutkamon Jeerasuk 1 and Tananya Singchamna1

บทคัดย่อ
การทดลองมี วตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษาผลของการใช้ปุ๋ ยอิ นทรี ยต์ ่อองค์ประกอบผลผลิตและผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ ของข้าวพันธุ์ปทุมธานี ทีปลูกในดินชุดสรรพยา วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ มี 4 ซํา และ
ตํารับการทดลอง ดังนี 1) ไม่ใส่ ปุ๋ยเคมี และไม่ใส่ ปุ๋ยอิ นทรี ย ์ (T1) 2) ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นอัตรา 200 กิ โลกรั ม/ไร่ ซึ งมีธาตุ
อาหารหลักเท่ากับ 4.10-7.86-0.60 กิ โลกรั ม N-P2O5-K2O/ไร่ หรื อเท่ากับอัตราการใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (T2) 3) ใส่
ปุ๋ ยเคมีให้มีธาตุอาหารหลักเท่ากับ 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ (T3) 4) ใส่ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นอัตรา 100 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ซึ งมีธาตุอาหารหลักเท่ากับ 2.05-3.93-0.3 กิ โลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีในอัตรา 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม
N-P2O5-K2O/ไร่ (T4) และ 5) ใส่ ปุ๋ยเคมีในอัตราทีแนะนําให้ใส่ ตามค่าวิเคราะห์ดินสําหรับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงซึ งมีธาตุ
อาหารหลัก เท่ า กับ 8.0-1.7-3.0 กิ โลกรั ม N-P2O5-K2O/ไร่ (T5) ผลการทดลอง พบว่า ข้า วในตํา รั บ การทดลองที 4 มี
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี (80.25 เปอร์เซ็นต์) ผลผลิตข้าวเปลือก ( กิโลกรัมต่อไร่ ) และผลตอบแทนหลังหักต้นทุนค่าปุ๋ ย (5,438
บาทต่อไร่ ) ไม่แตกต่าง (p>0.05) กับข้าวในตํารับการทดลองที และ 5 แต่ดีกว่า (p<0.05) ตํารับการทดลองอืน ๆ ดังนัน
การใส่ ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมีทาํ ให้ขา้ วมีผลผลิตและผลตอบแทนหลังหักต้นทุนค่าปุ๋ ยเพิมขึน
คําสําคัญ : ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1, ปุ๋ ยอินทรี ย,์ องค์ประกอบผลผลิต
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An experiment aimed to study effects of organic fertilizer on yield component and economic returns of Pathum
Thani 1 rice grown on Sappaya soil series. A randomized block design with 4 replications was used. Five treatments
included: 1) No application of any fertilizers (T1), 2) application of organic fertilizer at a rate of 200 kg/rai, equivalent to
4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai, a site-specific fertilizer recommendation (T2), 3) application of chemical fertilizers at
a rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T3), 4) a combination of 50% organic fertilizer (equivalent to 100 kg/rai) and
50% chemical fertilizer at a rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T4), and application of chemical fertilizer at a rate
of 8.0-1.7-3.0 kg N-P2O5-K2O/rai, based on a general fertilizer recommendation for growing non-photoperiod sensitivity
rice verities (T5). Results showed that filled grain percentage (80.25%), grain yield (816 kg/rai) and returns over fertilizer
cost (5,438 Baht/rai) of rice in T4 were not different (p>0.05) from those in T3 and T5 but greater (p<0.05) than those in
T1 and T2. In conclusion, a combined use of organic fertilizer and chemical fertilization resulted in an increase in grain
yield and economic returns over fertilizer cost of rice farming.
Keyword: Pathum Thani 1 rice, organic fertilizer, yield component
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ข้าวเป็ นอาหารหลักของคนไทยและสามารถส่งออกไปต่างประเทศสร้างรายได้ให้กบั ประเทศจํานวนมาก การปลูก
ข้าวของเกษตรกรไทยมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนืองทังนีส่วนหนึงเกิดจากการเพิมขึนของต้นทุนการผลิตข้าวซึงเพิมมากขึนทุก
ปี (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ปุ๋ ยเป็ นปั จจัยหนึงทีมีความสําคัญในการเพาะปลูกข้าวโดยปุ๋ ยสามารถแบ่งออกเป็ น
3 ประเภท คือ ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยชีวภาพ ในทางปฏิบตั ิ การใช้ปุ๋ยเคมีทาํ ให้ขา้ วมีผลผลิตทีสูงกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ต่
ก็มีผลทําให้ดินเสื อมคุณภาพซึ งจะส่งผลเสี ยในระยะยาว ในขณะทีการใช้ปุ๋ยอินทรี ยจ์ ะช่วยบํารุ งดินและให้ผลดีในระยะยาว
(อภิวฒั น์ และคณะ, 2559) การใช้ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับปุ๋ ยเคมีเป็ นแนวทางหนึงในการเพิมประสิ ทธิ ภาพการใช้ปุ๋ยและลดการ
สู ญเสี ยของธาตุอาหาร เช่น การใส่ ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ ยอินทรี ยท์ าํ ให้ขา้ วมีผลผลิตต่อไร่ สูงกว่าการใส่ ปุ๋ยเคมี เพียงอย่างเดี ยว
(ประเสริ ฐ และคณะ, 2542; กรรณิ กา และคณะ,
) ปุ๋ ยอินทรี ยน์ นนอกจากช่
ั
วยปรับปรุ งโครงสร้างของดินและส่ งเสริ ม
การดูดซับธาตุอาหารจากปุ๋ ยของข้าวแล้ว ยังช่วยส่งเสริ มระบบรากของข้าวซึ งจะมีความสัมพันธ์กบั การให้ผลผลิตของข้าว
การลดการใช้ปุ๋ยเคมีเป็ นแนวทางหนึ งในการเพิมการพึงพาตนเองของเกษตรกรซึ งนอกจากจะช่ วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว
ยังช่วยส่งเสริ มการอนุ รักษ์ดิน (อุไรวรรณ, 2557) การศึกษานีจึงมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลของรู ปแบบการจัดการปุ๋ ย (การ
ใช้ปุ๋ยอินทรี ยร์ ่ วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี) ทีมีต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลตอบแทนจากการปลูกข้าว

วิธีดําเนินการวิจัย

สถานทีศึกษาทดลอง สมบัตขิ องดินก่ อนการทดลอง และสมบัตขิ องปุ๋ยอินทรีย์
ปลู ก ข้า วในแปลงนาของเกษตรกร ตํา บลถํารงค์ อํา เภอบ้า นลาด จัง หวัด เพชรบุ รี ซึ งเป็ นชุ ด ดิ น สรรพยา
(Fine-Loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Aquic Ustifluvents) (กรมพัฒนาทีดิน, 2548) ก่อนการทดลองทําการ
สุ่มตัวอย่างดินเพือวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินสําหรับใช้เป็ นข้อมูลในการคํานวณความต้องการธาตุอาหารหลักของข้าว
โดยใช้โปรแกรม Sim Rice (http://oss101.ldd.go.th) สมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดลองและการแปลผลแสดงในตารางที
โดยดินมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) . มีไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ก่อนการทดลองเป็ น .
เปอร์เซ็นต์ . มก./กก. และ . มก./กก. ตามลําดับ ปริ มาณของปุ๋ ยทีใส่ ตามค่าวิเคราะห์ดินซึ งคํานวณได้มีค่าเท่ากับ
. - . - . กิโลกรัม N - P2O5 - K2O/ไร่ ตามลําดับ
ตารางที 1 Chemical properties of soil prior to commencing the experiment.
Soil properties
Methods
Units
Analyzed value
Interpretation
pH
McLean (1982)
6.82
low acid
-1
Electrical conductivity
Jackson (1958)
dS m
0.80
not salty
Organic matter
Walkley (1947); FAO (1974)
%
0.82
very low
Total nitrogen
Bremner and Mulvaney
%
0.04
very low
(1982)
Available phosphorus
Bray and Kurtz (1945)
mg kg-1
184.55
very high
Exchangeable potassium
Peech et al. (1947)
mg kg-1
57.75
very low
Exchangeable calcium
Peech et al. (1947)
mg kg-1
820.43
high
-1
Exchangeable magnesium
Peech et al. (1947)
mg kg
145.15
medium
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ใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร (2548) โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ กากตะกอนอ้อย
100 กิ โลกรั ม ปุ๋ ยนม ลิ ตร มู ล วัว สด กิ โลกรั ม ขี เถ้า ชานอ้อย กิ โลกรั ม และปุ๋ ยเคมี ( - - ) . กิ โลกรั ม
รายละเอียดขันตอนและวิธีการทําปุ๋ ยหมักมีรายงานในกรมพัฒนาทีดิน ( ) หมักปุ๋ ยนาน เดือน จากนันสุ่ มเก็บตัวอย่าง
ปุ๋ ยหมักเพือตรวจวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมี ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที 2
ตารางที 2 Property of composts
Items
Analyzed value
1. pH (1: 10)
6.93
2. Moisture Content at 75 °C 20 hrs. (%)
27.47
3. Total N (%)
2.05
4. Total P2O5 (%)
3.93
5. Total K2O (%)
0.30
6. Water Soluble Sodium (%)
0.02
-1
7. EC (1.10) (dSm )
6.50
8. Organic Carbon (%)
13.42
9. Organic Matter (%)
23.13
10. C: N ratio
6.53
11. Plastic, Glass Etc.
0
12. Gravel (%)
0
13. Sieve size (12.5*12.5 mm.) (%)
100
14. Germination Index (123.18 %)
Fertile
15. Physical property
Powder
16. Color
Brown
การวางแผนการทดลอง และตํารับการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อคสมบูรณ์ (randomized complete block design, RCBD) ประกอบด้วย 5 ตํารับ
การทดลองๆ ละ 4 ซํา ดังนี
ตํารับการทดลองที 1 การไม่ใส่ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ยอินทรี ย ์ (T1)
ตํารับการทดลองที 2 การใส่ ปุ๋ยอินทรี ยอ์ ตั รา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ให้มีธาตุอาหารหลัก 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม NP2O5-K2O ต่อไร่ ซึงเป็ นอัตราการใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (T2)
ตํารับการทดลองที 3 การใส่ ปุ๋ยเคมีให้มีธาตุอาหารหลัก 4.10-7.86-0.60 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T3)
ตํารับการทดลองที 4 การใส่ ปุ๋ยอินทรี ยม์ ีธาตุอาหารหลัก 2.05-3.93-0.3 กิ โลกรัม N-P2O5-K2O/ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี
ให้มีธาตุอาหารหลัก 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T4)
ตํารับการทดลองที 5 การใส่ ปุ๋ยเคมีในอัตราทีแนะนําให้ใส่ ตามค่าวิเคราะห์ดินสําหรับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ให้มี
ธาตุอาหารหลัก 8.0-1.7-3.0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (T5)
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การปลูกและการดูแลข้ าว
ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
เตรี ยมดิ นโดยการไถ และทําแปลง
ย่อยขนาด × เมตร ย้ายปลูกต้นกล้าข้าวทีอายุ วัน โดยการปั กดํากอละ ต้น แต่ละกอห่ างกัน เซนติเมตร ในตํารับ
การทดลองทีใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์ ให้ดาํ เนินการคลุกเคล้าปุ๋ ยอินทรี ยก์ บั ดินก่อนการปั กดําข้าว 7 วัน สําหรับการใส่ ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่
ครัง ครังแรกใส่ เมือข้าวมีอายุ วัน หลังการย้ายปลูก โดยใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0, 46-0-0 และ 0-0-60 เป็ นแหล่งธาตุอาหารหลัก
ระยะนี ข้าวได้รับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเท่ากับ 50, 100 และ 100 เปอร์ เซ็นต์ของปริ มาณธาตุอาหาร
หลักซึ งกําหนดในแต่ละตํารับการทดลอง ตามลําดับ ส่วนครังที 2 ใส่ ปุ๋ยสู ตร 46-0-0 เมือข้าวอยูใ่ นระยะแตกกอหรื อเมือต้น
ข้าวอายุได้ วัน หลังการย้ายปลูกกําจัดวัชพืชโดยการถอนก่อนการใส่ปุ๋ยเคมี 1 วัน
การเก็บข้ อมูล และการศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
เก็บเกี ยวผลผลิตเมือข้าวอายุ 110 วัน หลังการย้ายปลูก บันทึกองค์ประกอบผลผลิตข้าว ได้แก่ จํานวนรวงต่อกอ
จํานวนเมล็ดต่อรวง นําหนักเมล็ดดี 100 เมล็ด ร้อยละของเมล็ดลีบและนําหนักผลผลิตข้าวเปลือกที มีการปรับความชืน 14
เปอร์เซ็นต์ ศึกษาข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ รายได้หลังหักต้นทุนค่าปุ๋ ย

การวิเคราะห์ ทางสถิติ

คํานวณผลผลิ ตข้าวที ระดับความชื น 14 เปอร์ เซ็นต์ และวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล๊อคสมบูรณ์ (randomized complete block) และเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลียโดยใช้วธิ ี Duncan’s New Multiple Range Test

ผลและวิจารณ์ ผล

. ผลผลิต และองค์ ประกอบผลผลิตของข้ าวพันธุ์ปทุมธานี
รู ปแบบการใส่ ปุ๋ยทีแตกต่างกันไม่มีผล (p>0.05) ต่อจํานวนเมล็ดต่อรวง (60.50-72.00 เมล็ดต่อรวง) และนําหนัก
เมล็ดดี 100 เมล็ด (2.52-2.54 กรัม) (ตารางที ) สอดคล้องกับการศึ กษาของนิ ตยา (2551) ซึ งพบว่า การใส่ ปุ๋ยในอัต ราที
แตกต่างกันไม่มีผลต่อนําหนักเมล็ดดี 100 เมล็ด Rann et al. (2016) รายงานว่า การใส่ ปุ๋ยมูลสุ กรร่ วมกับปุ๋ ยเคมีไม่มีผลต่อ
นําหนักเมล็ดดี 100 เมล็ดของข้าวหอมมะลิ 105 สําหรับจํานวนเมล็ดต่อรวง พัฒนพงษ์ และคณะ (2555) รายงานว่า การใส่
หรื อไม่ใส่ปุ๋ยไม่มีผลต่อจํานวนเมล็ดต่อรวงของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2
ข้าวในตํารั บ การทดลองที 5 มีจ าํ นวนรวงต่ อกอ (16.00 รวงต่อกอ) ไม่ แตกต่าง (p>0.05) กับ ข้าวในตํารั บ การ
ทดลองที 3 และ 4 แต่สูงกว่า (p<0.05) ข้าวในตํารับการทดลองที 1 และ 2 ซึงอาจกล่าวได้วา่ อัตราและสัดส่วนการใส่ปุ๋ยเคมี
ร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นตํารับการทดลองที 3 4 และ 5 อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม ยงยุทธ และคณะ (2551) รายงานว่า พืชสามารถ
เจริ ญเติบโตและมีองค์ประกอบผลผลิตทีดีตอ้ งได้รับธาตุอาหารในปริ มาณทีเหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของอุไรวรรณ
( ) ทีรายงานว่า การใส่ ปุ๋ยเคมีในระดับทีตํากว่าการใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินไม่มีผลต่อจํานวนรวงต่อกอของข้าวพันธุ์
สุ พรรณบุรี ทีปลูกในชุดดินวัฒนา เนืองจากธาตุอาหารทีได้จากปุ๋ ยในระดับดังกล่าวยังอยูใ่ นช่วงปริ มาณทีเหมาะสมสําหรับ
การแตกกอของข้าว
ผลผลิตข้าวเปลื อกต่อไร่ ของข้าวในตํารับการทดลองที (875 กิ โลกรั มต่อไร่ ) ไม่แตกต่างกับ (p>0.05) ข้าวใน
ตํารับการทดลองที และ แต่สูงกว่า (p<0.05) ข้าวในตํารับควบคุมและตํารับการทดลองที สอดคล้องกับนุชจรี และคณะ
(2558) ทีพบว่า การใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการใส่ปุ๋ยเคมีครึ งหนึงของค่าวิเคราะห์ดินร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภาพสูงใน
อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ทําให้ขา้ วหอมมะลิ 105 มีผลผลิตข้าวเปลือกไม่แตกต่างกัน
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ตารางที 3 Grain yield and some agronomic characters of Pathum Thani 1 rice received different fertilizer regimes
Treatments
spike per plant
Grain per spike
100 grain weight Good grain
grain yield
(g)
(%)
(kg/rai)
T1
12.75d
60.50
2.54
72.75bc
634b
T2
13.50bcd
70.00
2.54
76.25abc
753ab
T3
15.00ab
72.00
2.52
78.75ab
875 a
T4
14.50abc
68.75
2.53
80.25a
816a
T5
16.00a
67.75
2.54
77.75abc
872a
%CV
7.45
9.72
1.78
4.91
12.44
p-value
**
ns
ns
*
**
* = significantly different at P<0.05; ** = significantly different at P<0.01; ns = non-significance; the means within a row
without a common superscript significantly differed.
1) No application of fertilizers (T1)
2) application of organic fertilizer at a rate of 200 kg/rai, equivalent to 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T2)
3) application of chemical fertilizers at a rate of 4.10-7.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T3)
4) combined application of 50% organic fertilizer (equivalent to 100 kg/rai) and 50% chemical fertilizer at a rate of 4.107.86-0.60 kg N-P2O5-K2O/rai (T4)
5) application of chemical fertilizer at a rate of 8.0-1.7-3.0 kg N-P2O5-K2O/rai or site-specific fertilizer management (T5)
. รายได้ หลังหักต้นทุนค่ าปุ๋ย
การจัดการปุ๋ ยรู ปแบบทีแตกต่างกันส่ งผลให้มีผลตอบแทนหลังหักต้นทุนค่าปุ๋ ยแตกต่างกัน (ตารางที ) โดยพบว่า
การจัดการปุ๋ ยตามตํารับการทดลองที 5 ทําให้มีผลตอบแทนหลังหักต้นทุนค่าปุ๋ ย (6,072 บาทต่อไร่ ) ไม่แตกต่าง (p>0.05)
กับตํารับการทดลองที 3 และ 4 แต่มากกว่า (p<0.01) ข้าวในตํารับการทดลองที และ อุไรวรรณ (2557, 2559) รายงานว่า
การจัดการปุ๋ ยเคมีทีสอดคล้องให้ขา้ วได้รับปุ๋ ยในช่วงปริ มาณทีเหมาะสมกับความต้องการธาตุอาหารของข้าวและการจัดการ
ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีผลทําให้ผลตอบแทนหลังจากหักต้นทุนค่าปุ๋ ยดีกว่าการจัดการปุ๋ ยรู ปแบบอืน ๆ เช่นเดียวกับ กิงแก้ว
และคณะ (2552) ทีพบว่า การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยนําค่าอินทรี ยวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดินมาใช้ตาม
โปรแกรมการจัดการดินและปุ๋ ยรายแปลง ให้กาํ ไรสุทธิสูงกว่าการจัดการปุ๋ ยรู ปแบบอืน ๆ
ตารางที 4 Effects of fertilizer regimes on production cost and economic returns
treatments
%CV F-test
T
T
T
T
T
1

2

3

4

5

Income after correcting fertilizer cost
4,627bc 4,896b 5,971a 5,438ab 6,072a 11.08 **
(Baht/rai)
** = significantly different at P<0.01; the means within a row without a common superscript significantly differed.
Provided: Fertilizer 46-0-0 = 12.40 Baht/kg, Fertilizer 18-46-0 = 21.60 Baht/kg, Fertilizer 0-0-60 = 17.80 Baht/ kg,
compost = 3.00 Baht/kg and grain price = 7.30 Baht/kg
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จากการศึ กษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรี ยต์ ่อองค์ประกอบผลผลิตและผลตอบแทนหลังหักต้นทุนค่าปุ๋ ยของข้าวพันธุ์
ปทุมธานี ทีปลูกในชุดดินสรรพยา สรุ ปได้วา่ การใส่ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นอัตรา 100 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีที
มีธาตุอาหารหลักเป็ น 2.05-3.93-0.30 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ทําให้ได้ขา้ วทีมีผลผลิตและผลตอบแทนหลังหักต้นทุน
ค่ าปุ๋ ยอยู่ในระดับที เหมาะสม และไม่ แตกต่างกับข้าวที ได้รับปุ๋ ยเคมีใ นอัตราสู ง (8.0-1.7-3.0 กิ โลกรั ม N-P2O5-K2O/ไร่ )
ดังนัน การใช้ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ร่วมกับ ปุ๋ ยเคมี เป็ นแนวทางในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยไม่มีผลกระทบต่ อการให้ผลผลิ ต และ
ผลตอบแทนหลังจากหักค่าปุ๋ ยของข้าว

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี ได้รับทุ นอุดหนุนการทําวิจยั จากสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี งบประมาณ 2559
ขอขอบคุณ คุณบรรพต มามาก ทีให้ความอนุเคราะห์พนที
ื สําหรับทําวิจยั ในครังนี
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Session 2 : เกษตรศาสตร์

โปรแกรมการนําเสนอบทความวิชาการ ภาคโปสเตอร์
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บรรจง อูปแก้ว1* พิชยั สุรพรไพบูลย์1 พิกลุ สุรพรไพบูลย์1 และ วัชราภรณ์ ชัยวรรณ2
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บทคัดย่อ
การเปรี ยบเทียบพันธุ์แตงกวาการค้าในพืนทีบ้านเจดีย ์ ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ระหว่างเดือน
มิ ถุ น ายน – สิ งหาคม พ.ศ. 2560 เพือเป็ นข้อมูลในการเลื อกใช้พนั ธุ์แตงกวาของเกษตรกรให้เหมาะสมกับ พืนที โดยใช้
แผนการทดลองแบบสุ่ มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) ทํา 4 ซํา ประกอบด้วยพันธุ์แตงกวา
การค้าจํานวน 15 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ชินจัง T-2015 พันธุ์เอเธนส์ พันธุ์เอเธนส์ 5 พันธุ์ ไมโครซี พันธุ์ไฮโซ พันธุ์เด่นดี พันธุ์
รุ่ งชัย พันธุ์ชยั นิ ยม 112 พันธุ์โมเดิร์น พันธุ์บดั ดีกรี น พันธุ์กอ้ งฟ้ า พันธุ์ภูเขี ยว พันธุ์เขียวมังมี พันธุ์เพาเวอร์ กรี น และพันธุ์
สนันเมือง โดยใช้พนั ธุ์ไฮโซ ซึงเป็ นพันธุ์ทีเกษตรกรในพืนทีจังหวัดน่านนิยมปลูกเป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ ผลการทดลองพบว่า
พันธุ์แตงกวาทัง พันธุ์ให้ผลผลิตต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ยิงทางสถิติ (P < . ) โดยพันธุ์เพาเวอร์กรี น เป็ นพันธุ์ทีให้ผล
ผลิตสู งทีสุด ผลผลิตมีคุณภาพดี และมีความต้านทานต่อโรครานําค้าง เหมาะสําหรับการปลูกในพืนทีบ้านเจดีย์ จังหวัดน่าน
โดยให้ผลผลิต , กิโลกรัมต่อไร่
คําสําคัญ : การเปรี ยบเทียบพันธุ,์ แตงกวา, จังหวัดน่าน
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The Comparison of commercial cucumber varieties was implemented at Ban Chedi Area, Chiang Klang Subdistrict, Chiang Klang District, Nan Province from June to August 2017. The aim of this study was to Select the suitable
cucumber variety on localtion. The experiment was conducted by Randomized Complete Block Design (RCBD) with 4
replications. There were 15 commercial cucumber varieties in this experiment consisted; Chin Chang T-2015, Athens 4,
Athens 5, Micro C, Hiso, Den Dee, Rung Chai, Chai Niyom 112, Modern, Buddy Green, Gong Fah, Phu Khiao, Khiao
Mung Mee, Power Green, and Sanun Meuang. Moreover, Hiso popular varieties in Nan province, was used as a check
variety. The results of this study found that the 15 commercial cucumber varieties had different yields in statistically highly
significance (P < 0.01). Power Green variety showed the highest yield, high quality and downy mildew resistance. It gave
the yield of 3,413 kilograms per rai and suited to plant in Ban Chedi Area, Nan Province.
Keywords : Comparison of variety, cucumber, Nan Province
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แตงกวา (Cucumber) เป็ นพืชตระกูลแตงทีมีการปลูกกันแพร่ หลายทัวทุกภาคของประเทศไทย มีพนที
ื ปลูกมากเป็ น
อันดับ 3 รองจากแตงโม และฟักทอง (ผดุ งศักดิ, 2559 ; กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2560) ซึ งในปี 60 ประเทศไทยมีพืนที
เพาะปลูกแตงกวาผลเล็กประมาณ 67,057 ไร่ ได้ผลผลิตต่อพืนทีเฉลีย 3,399 กิโลกรัมต่อไร่ สําหรับการปลูกแตงกวาในพืนที
จังหวัดน่ านนัน แม้วา่ จะมีพืนทีปลูกไม่มากนัก โดยในปี 8 พบว่ามีพืนทีเพาะปลูกประมาณ 176 ไร่ ผลผลิตรวม 92,560
ตัน และผลผลิ ตเฉลี ย 2,464 กิ โลกรั มต่อไร่ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2560) แต่ จากการสํารวจข้อมูลการนําเข้าผักจาก
ต่างจังหวัดของแผงค้าผักในตลาดสดภายในเมืองน่าน พบว่าแตงกวาเป็ นผักที มีปริ มาณการนําเข้าเป็ นอันดับที 4 รองจาก
พริ ก มะเขื อเจ้าพระยา และผักบุง้ จีน (สํานักงานสถิติจงั หวัดน่ าน, 2559) และเนื องจากแตงกวาเป็ นพืชที มี อายุตงแต่
ั ปลูก
จนถึงเก็บเกียวสัน ใช้เวลาเพียง 30-45 วันหลังจากปลูก เมือเปรี ยบเที ยบรายได้จากการปลูกแตงกวากับพืชอืน ๆ หลายชนิ ด
แล้ว แตงกวาสามารถทํารายได้ให้แก่เกษตรกร ในช่วงเวลาสันได้ดี (เฉลิมเกียรติ และภัสรา, 2539) ดังนัน แตงกวาจึงเป็ น
พืชหนึงทีควรส่ งเสริ มให้เกษตรกรในพืนทีจังหวัดน่านปลูกมากขึน โดยเฉพาะในพืนทีบ้านเจดียช์ ยั ตําบลเชี ยงกลาง อําเภอ
เชี ยงกลาง จังหวัดน่านซึ งเป็ นพืนทีทีมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสําหรับการปลูกแตงกวาและเป็ นแหล่งผลิตผักทีสําคัญของ
จังหวัดน่าน (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนําและการเกษตร,
) เพือให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริ โภคภายใน
จังหวัดน่าน อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ภาคเอกชนได้ผลิตเมล็ดพันธุ์แตงกวาพันธุ์การค้าออกมาจําหน่ายจํานวนมาก แต่ยงั ไม่มี
การศึ กษาอย่างเป็ นระบบว่า พันธุ์การค้าพันธุ์ใดเหมาะสมกับสภาพพืนทีบ้านเจดียช์ ยั ดังนันจึ งได้ทาํ การเปรี ยบเที ยบพันธุ์
แตงกวาการค้าในพืนทีบ้านเจดี ย ์ ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพือเป็ นข้อมูลในการเลือกใช้พนั ธุ์แตงกวา
ของเกษตรกรให้เหมาะสมกับพืนทีต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

ทําการทดลองในแปลงเกษตรกรบ้านเจดีย์ ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ระหว่างเดือนมิถุนายน –
สิ งหาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) ทํา 4 ซํา
ประกอบด้วยพันธุ์แตงกวาการค้าจํานวน 15 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ชินจัง T-2015 พันธุ์เอเธนส์ พันธุ์เอเธนส์ 5 พันธุ์ไมโครซี
พันธุ์ไฮโซ พันธุ์เด่ นดี พันธุ์รุ่งชัย พันธุ์ชยั นิ ยม 112 พันธุ์โมเดิ ร์น พันธุ์บัดดี กรี น พันธุ์กอ้ งฟ้ า พันธุ์ภูเขียว พันธุ์เขียวมังมี
พันธุ์เพาเวอร์ กรี น และพันธุ์สนันเมือง โดยใช้พนั ธุ์ไฮโซ ซึ งเป็ นพันธุ์ทีเกษตรกรในพืนทีจังหวัดน่ านนิ ยมปลูก เป็ นพันธุ์
เปรี ยบเทียบ โดยเริ มเพาะกล้าแตงกวาแต่ละพันธุ์ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 และย้ายต้นกล้าปลูกในแปลงปลูกเมือ
ต้นกล้ามี อายุ 7 วันหลังจากเพาะเมล็ด สําหรับการปลูก ดําเนิ นการเตรี ยมแปลงปลูกโดยไถเตรี ยมดินและตากดินไว้ 7 วัน
จากนันจึงไถพรวนเพือย่อยดิ น แล้วขึนแปลงย่อยขนาด 1 X 5 ตารางเมตร และคลุมแปลงด้วยพลาสติกคลุมแปลง ทําการ
ปลูกแตงกวาแต่ละพันธุ์ในแปลงย่อยขนาด 1 X 5 ตารางเมตร โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร และระยะปลูก
ระหว่างแถว 80 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 1 ต้น หลังจากปลูกให้นาแบบให้
ํ
ตามร่ อง (furrow irrigation) สัปดาห์ละครัง เมือ
แตงกวามีอายุ 10 วันหลังจากปลูก
จึ งทําค้างและจัดเถาให้ขึนค้าง การใส่ ปุ๋ย ใส่ ปุ๋ยรองก้นหลุมก่อนปลูกด้วยปุ๋ ยหมัก
อัตรา 200 กิ โลกรั มต่อไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 50 กิ โลกรั มต่อไร่ หลังจากย้ายกล้าปลูก 7 วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร 46-0-0
อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และหลังจากย้ายปลูก 2 และ 3 สัปดาห์ ใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 ในอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ สําหรับการ
ป้องกันกําจัดแมลงศัตรู พืช ทําการฉี ดพ่นสารเคมีป้องกันแมลงด้วยสารอะบาเม็กติน (abamectin) อัตรา 30 ซีซี ต่อนํา 20 ลิตร
หลังจากย้ายกล้าปลูก 15 วัน
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ข้ อมูลทีบันทึก ได้แก่
1) ผลผลิต โดยเก็บเกียวผลผลิตผลสดของแตงกวาแต่ละพันธุ์ทุกวัน และเก็บเกียวผลผลิตจากทุกต้นในแปลงปลูก
ยกเว้นต้นที อยู่หัวแถวและท้ายแถวของแปลง โดยสังเกตจากผลที มีลกั ษณะนวลขาวเกาะอยู่และมีหนามอยู่บ ้าง แล้วนํา
ผลผลิตมาชังนําหนักรวม
2) องค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่
2.1) จํานวนผลต่อต้น โดยสุ่ มนับจํานวนผลของแตงกวาแต่ละพันธุ์ ๆ ละ 5 ต้น
2.2) นําหนักผล โดยสุ่มชังนําหนักตัวอย่างผลแตงกวาแต่ละพันธุ์ ๆ ละ 10 ผล
3) คุณภาพของผลผลิต ได้แก่
3.1) เส้นผ่านศูนย์กลางของผล โดยสุ่มวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของผลแตงกวาแต่ละพันธุ์ ๆ ละ 10 ผล
3.2) ความยาวของผล โดยสุ่มวัดความยาวของผลแตงกวาแต่ละพันธุ์ ๆ ละ 10 ผล
3.3) ขนาดไส้ของผล โดยสุ่ มวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของไส้ผลแตงกวาแต่ละพันธุ์ ๆ ละ 10 ผล
3.4) ความหนาของเนือ โดยสุ่มวัดความหนาของเนือผลของแตงกวาแต่ละพันธุ์ ๆ ละ 10 ผล
4) ระดับการเป็ นโรครานําค้างในสภาพธรรมชาติ โดยพิจารณาจากร้อยละของพืนทีใบทีเสี ยหายอันเนืองจากแผล
ของโรครานําค้าง (downy mildew) โดยพิจารณารวมทังต้นจากต้นแตงกวาทุกต้นในพืนทีปลูก เมือแตงกวาอายุ วัน
หลังย้ายปลูก โดยใช้วิธีการให้คะแนนของ Jenkins and Wehner (2007) ซึงแบ่งออกเป็ นระดับต่าง ๆ ดังนี
ระดับ 0 ไม่พบอาการโรครานําค้าง
ระดับ 5 พืนทีใบเสี ยหายร้อยละ 25-50
ระดับ 1 พืนทีใบเสียหายร้อยละ 1-3
ระดับ 6 พืนทีใบเสี ยหายร้อยละ 50-75
ระดับ 2 พืนทีใบเสียหายร้อยละ 3-6
ระดับ 7 พืนทีใบเสี ยหายร้อยละ 75-87
ระดับ 3 พืนทีใบเสียหายร้อยละ 6-12
ระดับ 8 พืนทีใบเสี ยหายร้อยละ 87-99
ระดับ 4 พืนทีใบเสียหายร้อยละ 12-25
ระดับ 9 พืนทีใบเสียหายร้อยละ 100
5) ลักษณะทางการเกษตรอืน ๆ ได้แก่
จํานวนวันทีดอกเพศผูด้ อกแรกบาน โดยนับตังแต่วนั เพาะเมล็ดถึงวันทีต้นแตงกวาแต่ละพันธุ์มีดอก
เพศผูด้ อกแรกบานร้อยละ 50 ของจํานวนต้นทังหมดทีปลูกในแปลงย่อย
จํานวนวันทีดอกเพศเมียดอกแรกบาน โดยนับตังแต่วนั เพาะเมล็ดถึงวันทีต้นแตงกวาแต่ละพันธุ์มีด
อกเพศเมียดอกแรกบานร้อยละ 50 ของจํานวนต้นทังหมดทีปลูกในแปลงย่อย
อายุเก็บเกี ยว โดยนับตังแต่วนั เพาะเมล็ดถึงวันทีเก็บเกียวผลผลิ ตของต้นแตงกวาทีปลูกในแปลง
ย่อยครังแรก จํานวนกิงแขนงต่อต้น โดยสุ่ มนับจํานวนกิงแขนงทีมีจาํ นวนข้อไม่นอ้ ยกว่า 3 ข้อทีเกิดขึนทังต้น พันธุ์ละ 5 ต้น
เมือแตงกวาอายุ 50 วัน หลังจากเพาะเมล็ด

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ

นําข้อมูลที ได้มาวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่ มภายใน
บล็ อ กสมบู ร ณ์ แล้ว หาค่ า ความแตกต่ า งระหว่า งค่ า เฉลี ยด้ว ยวิ ธี Duncan’s New Multiple Range Test และวิ เ คราะห์
สหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตตามวิธีของ Gomez and Gomez (1984)
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เมือพิจารณาผลผลิตของพันธุ์แตงกวาทัง 15 พันธุ์ (ตารางที 2) พบว่า พันธุ์แตงกวาทัง 15 พันธุ์ให้ผลผลิตต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (P < 0.01) โดยพันธุเ์ พาเวอร์กรี นเป็ นพันธุ์ทีให้ผลผลิตสูงสุ ดและเป็ นพันธุ์เดียว ทีให้ผลผลิตสู ง
กว่าพันธุ์ ไฮโซ ซึ งเป็ นพัน ธุ์ แตงกวาที เกษตรกรนิ ยมปลูกในจังหวัด น่ านอย่างมีนัยสําคัญยิงทางสถิ ติ (P < 0.01) โดยให้
ผลผลิต 3,413 กิโลกรัมต่อไร่ และพันธุ์ชินจัง T-2015 พันธุ์เอเธนส์ 4 พันธุ์เด่นดี พันธุ์ชยั นิ ยม 112 พันธุ์บดั ดีกรี น พันธุ์กอ้ ง
ฟ้ า พันธุ์ภูเขียว และพันธุ์สนันเมือง เป็ นพันธุ์ทีให้ผลผลิตตํากว่าพันธุ์ไฮโซอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (P < 0.01) โดยให้
ผลผลิต ,313 2,269 2,694 2,681 2,138 2,006 2,688 และ 2, กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ในขณะทีพันธุ์ไฮโซให้ผลผลิต
3,019 กิโลกรัมต่อไร่ ส่ วนพันธุ์อืน ๆ นันให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากพันธุ์ไฮโซอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (P > 0.01) อย่างไร
ก็ตาม ในระหว่างพันธุ์ทีให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากพัน ธุ์ไฮโซอย่างมีนัยสําคัญยิงทางสถิ ตินี พันธุ์เอเธนส์ 5 เป็ นพันธุ์ทีมี
แนวโน้มทีจะให้ผลผลิตสู งรองจากพันธุ์เพาเวอร์กรี น โดยให้ผลผลิต , กิโลกรัมต่อไร่ และเมือพิจารณาองค์ประกอบ
ของผลผลิตแตงกวา คือ จํานวนผลต่อต้น และนําหนักผล ตลอดจนลักษณะทางเกษตรอืน ๆ (ตารางที 1 และ 2) พบว่า พันธุ์
แตงกวาทัง 5 พันธุ์มีองค์ประกอบของผลผลิตและลักษณะทางเกษตรอืน ๆ ทีต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (P < 0.01)
แสดงให้เห็นว่า พันธุ์แตงกวาทัง 5 พันธุ์นี มีความสามารถในการปรับตัวและให้ผลผลิตต่างกันเมือปลูกในพืนทีบ้านเจดีย์
จังหวัดน่ าน ซึ งจากผลการทดลองพบว่า พันธุ์เพาเวอร์กรี นมีระดับการเป็ นโรครานําค้างตํากว่าพันธุ์อืน ๆ โดยมีระดับการ
เป็ นโรครานําค้างระดับ 2 และมีองค์ประกอบของผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อนื ๆ โดยมีจาํ นวนผลต่อต้น 25 ผล และนําหนักผล 92
กรั ม (ตารางที 2) ซึ งในระบบการวัด ระดับ การเป็ นโรครานําค้างตามวิธีการของ Jenkins and Wehner (1983) นัน จัด ให้
แตงกวาที มีระดับการเป็ นโรครานําค้างระดับ 2 เป็ นแตงกวาทีอยูใ่ นกลุ่มทีมีความต้านทานต่อโรครานําค้าง ดังนัน จึ งอาจ
กล่าวได้ว่า พันธุ์เพาเวอร์ กรี นเป็ นพันธุ์ทีมีความต้านทานต่อโรครานําค้างดีกว่าพันธุ์อืน ๆ อนึ ง เมือพิจารณาคุณภาพของ
ผลผลิตแตงกวา (ตารางที 3) ได้แก่ เส้นผ่านศู นย์กลางของผล ความยาวของผล ขนาดไส้ของผล และความหนาของเนื อ
พบว่า พันธุ์เพาเวอร์กรี น เป็ นพันธุ์ทีมีผลขนาดใหญ่กว่าพันธุ์อืน ๆ ทังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของผล และความยาวของผล
แต่ผลมีขนาดไส้เล็กและเนือหนา โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของผล 3.8 เซนติเมตร ความยาวของผล 11.1 เซนติเมตร ขนาดไส้
1.7 เซนติเมตร และความหนาของเนือ 1.0 เซนติเมตร ในขณะทีพันธุ์อืน ๆ ส่ วนใหญ่นนจะมี
ั
ผลขนาดเล็ก แต่มีขนาดไส้ใหญ่
และเนื อบางกว่า เมือเปรี ยบเทียบกับพันธุ์เพาเวอร์ กรี น จากผลการทดลองจึงชีให้เห็นว่า พันธุ์แตงกวาการค้าทีให้ผลผลิตสูง
และผลผลิตมีคุณภาพดีเหมาะสําหรับการปลูกในพืนทีบ้านเจดี ยช์ ยั จังหวัดน่าน คือ พันธุ์เพาเวอร์ กรี น โดยพันธุ์นีมีลกั ษณะ
ทางเกษตรอืน ๆ คือ เป็ นพันธุ์ทีมีจาํ นวนวันทีดอกเพศผูด้ อกแรกบาน 29 วัน จํานวนวันทีดอกเพศเมียดอกแรกบาน 30 วัน
มีจาํ นวน กิงแขนงต่อต้น 8 กิง และมีอายุเก็บเกียว 31 วัน (ตารางที 1) และจากผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต
องค์ประกอบของผลผลิต ระดับการเป็ นโรครานําค้าง ลักษณะทางการเกษตร ลักษณะคุณภาพของผลผลิต (ตารางที 4 และ 5)
พบว่า ผลผลิตมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับจํานวนผลต่อต้น นําหนักผล จํานวนกิงแขนงต่อต้น เส้นผ่านศูนย์กลางของผล ความ
ยาวของผล และความหนาของเนื อโดยมี ค่ า สหสั ม พัน ธ์ เ ท่ ากับ .
, 0.9145, 0.7142, 0.8939, 0.8684 และ 0.7766
ตามลําดับ (P < 0.01) ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (ดวงดาว, 2555) และผลผลิตมีสหสัมพันธ์ทางลบกับระดับการเป็ นโรครา
นําค้าง จํานวนวันทีดอกเพศผูด้ อกแรกบาน จํานวนวันทีดอกเพศเมียดอกแรกบาน อายุเก็บเกียวและขนาดไส้ของผลโดยมีค่า
สหสัมพันธ์เท่ากับ - . , -0.7860, -0.7860 ,-0.7786 และ -0.6521 ตามลําดับ (P < 0.01) แสดงว่า พันธุ์แตงกวาทีให้ผลผลิต
สูง จะเป็ นพันธุ์ทีมีองค์ประกอบของผลผลิตทีดี คือ มีจาํ นวนผลต่อต้นและนําหนักผลมาก และมีระดับการเป็ นโรครานําค้าง
ตํา จํานวนวันทีดอกเพศผูด้ อกแรกบานเร็ ว และจํานวนวันทีดอกเพศเมียดอกแรกบานเร็ ว อายุเก็บเกียวเร็ ว และขนาดไส้ของ
ผลน้อย ดังนัน การที พันธุ์เพาเวอร์ กรี นให้ผลผลิตสู งกว่าพันธุ์อืน ๆ ก็เนื องจากเป็ นพันธุ์ทีมี องค์ประกอบของผลผลิตใน
เกณฑ์ทีดี นอกจากนี ยังพบว่า ระดับการเป็ นโรครานําค้างของแตงกวามีสหสัมพันธ์ทางลบกับจํานวนผลต่อต้น นําหนักผล
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จํานวนดอกเพศเมียต่อต้น จํานวนกิงแขนงต่อต้น เส้นผ่านศูนย์กลางของผล ความยาวของผล และ ความหนาของเนื อโดยมี
ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ - .
, - . , -0.7279, -0.8955, -0.8718 และ -0.8596 ตามลําดับ (P < 0.01) แสดงให้เห็ นว่า การ
เป็ นโรครานําค้างจะมีผลทําให้แตงกวามีจาํ นวนผลต่อต้น นําหนักผล จํานวนดอกเพศเมียต่อต้น จํานวนกิงแขนงต่อต้น เส้น
ผ่านศูนย์กลางของผล ความยาวของผล และ ความหนาของเนือน้อย สอดคล้องกับรายงานของ Ferguson et al. (2007)
ตารางที 1 แสดงผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต และระดับการเป็ นโรครานําค้างของพันธุ์แตงกวาจากการเปรี ยบเทียบ
พันธุ์แตงกวาการค้าในพืนทีบ้านเจดีย ์ ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
จํานวนผลต่อต้น
นําหนักผล
ผลผลิต
ระดับการเป็ น
พันธุ์
(ผล)
(กรัม)
(กิโลกรัม/ไร่ )
โรครานําค้าง
b
h
fg
1. ชินจัง T-2015
23
76
2,313
6a
2. เอเธนส์ 4
20d
75h
2,269fg
6a
3. เอเธนส์ 5
23b
88b
3,038b
3d
4. ไมโครซี
21c
81ef
2,714cde
4c
5. ไฮโซ
20d
86c
3,019bc
3d
6. เด่นดี
21c
80f
2,694de
5b
7. รุ่ งชัย
21c
85c
2,981bcd
4c
8. ชัยนิ ยม 112
21c
80f
2,681de
5b
9. โมเดิร์น
21c
83d
2,788b-e
4c
10. บัดดีกรี น
20d
73i
2,138g
6a
11. ก้องฟ้า
20d
72i
2,006g
6a
12. ภูเขียว
20d
80f
2,688de
5b
13. เขียวมังมี
21c
82de
2,794b-e
4c
14. เพาเวอร์กรี น
25a
92a
3,413a
2e
15. สนันเมือง
23b
78g
2,494ef
5b
เฉลีย
21
81
2,668
4
F-test
**
**
**
**
C.V. (%)
3.59
1.08
6.03
4.31
** = แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (P < 0.01) และตัวอักษรทีกํากับในสดมภ์เดี ยวกัน ต่างกัน แสดงถึงความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (P < 0.01)
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ตารางที 2 แสดงลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์แตงกวาจากการเปรี ยบเทียบพันธุ์แตงกวาการค้าในพืนทีบ้านเจดี ย ์ ตําบล
เชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
จํานวนวันทีดอก เพศ จํานวนวันทีดอก
อายุเก็บเกียว
จํานวน
พันธุ์
ผูด้ อกแรกบาน
เพศเมียดอกแรก
(วัน)
กิงแขนงต่อต้น
(วัน)
บาน (วัน)
(กิง)
b
b
b
1. ชินจัง T-2015
28
29
33
6c
2. เอเธนส์ 4
27c
28c
34a
6c
3. เอเธนส์ 5
27c
28c
31d
8a
4. ไมโครซี
27c
28c
32c
7b
5. ไฮโซ
28b
29b
31d
8a
6. เด่นดี
27c
28c
33b
7b
7. รุ่ งชัย
27c
28c
31d
8a
8. ชัยนิ ยม 112
28b
29b
33b
7b
9. โมเดิร์น
28b
29b
32c
8a
10. บัดดีกรี น
29a
30a
35a
4e
11. ก้องฟ้า
28b
29b
34a
5d
12. ภูเขียว
29a
30a
34a
5d
13. เขียวมังมี
28b
29b
31d
7b
14. เพาเวอร์กรี น
29a
30a
31d
8a
15. สนันเมือง
28b
29b
33b
7b
เฉลีย
28
29
32
7
F-test
**
**
**
**
C.V. (%)
1.38
1.33
1.17
7.73
** = แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (P < 0.01) และตัวอักษรทีกํากับในสดมภ์เดียวกันต่างกันแสดงถึง ความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (P < 0.01)
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ตารางที 3 แสดงคุณภาพของผลผลิตของพันธุ์แตงกวาจากการเปรี ยบเทียบพันธุ์แตงกวาการค้าในแปลงเกษตรกรบ้านเจดีย์
ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
คุณภาพของผลผลิต
พันธุ์
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ความยาวของผล
ขนาดไส้ของผล
ความหนาของเนือ
ของผล (เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
f
f
b
1. ชินจัง T-2015
3.3
10.3
1.8
0.9b
2. เอเธนส์ 4
3.2f
10.1fg
1.9a
0.9b
3. เอเธนส์ 5
3.7b
11.0ab
1.7c
1.0a
4. ไมโครซี
3.5cd
10.7cd
1.7c
0.9b
5. ไฮโซ
3.7b
11.0ab
1.7c
1.0a
6. เด่นดี
3.5cd
10.6de
1.7c
0.9b
7. รุ่ งชัย
3.7b
10.9bc
1.8b
1.0a
8. ชัยนิ ยม 112
3.4d
10.5de
1.8b
0.9b
9. โมเดิร์น
3.6c
10.9bc
1.6d
1.0a
10. บัดดีกรี น
3.2g
10.0gh
1.9a
0.9b
11. ก้องฟ้า
3.2g
9.9h
1.9a
0.9b
12. ภูเขียว
3.5cd
10.6de
1.8b
0.9b
13. เขียวมังมี
3.6c
10.9bc
1.7c
1.0a
14. เพาเวอร์กรี น
3.8a
11.1a
1.7c
1.0a
15. สนันเมือง
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
** = แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (P < 0.01) และตัวอักษรทีกํากับในสดมภ์เดี ยวกัน ต่างกัน แสดงถึงความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (P < 0.01)
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ตารางที 4 แสดงสหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต ระดับการเป็ นโรครานําค้าง ลักษณะทางการเกษตร
และลักษณะคุณภาพของผลผลิต ของพันธุ์แตงกวาจากการเปรี ยบเทียบพันธุ์แตงกวาการค้า ในพืนที บ้านเจดี ย์ ตําบลเชี ยง
กลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ลักษณะ
จํานวนผล นําหนักผล ระดับการเป็ น
จํานวนวันที
จํานวนวันทีดอก
ต่อต้น
โรครานําค้าง
ดอกเพศผูด้ อก
เพศเมียดอก
แรกบาน
แรกบาน
นําหนักผล
0.5124**
ระดับการเป็ นโรค
-0.4634 ** -0.9312**
รานําค้าง
จํานวนวันทีดอกเพศ
-0.3729** -0.8346 **
0.8433**
ผูด้ อกแรกบาน
จํานวนวันทีดอกเพศเมีย -0.3729 ** -0.8346**
0.8433**
1.0000**
ดอกแรกบาน
ผลผลิต
0.4635**
0.9145**
-0.8595**
-0.7860**
-0.7860**
** = มีสหสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (P < 0.01)
ตารางที 5 แสดงสหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต ระดับการเป็ นโรครานําค้าง ลักษณะทางการเกษตร
และลักษณะคุณภาพของผลผลิต ของพันธุ์แตงกวาจากการเปรี ยบเทียบพันธุ์แตงกวาการค้า ในพืนทีบ้านเจดีย ์ ตําบลเชียง
กลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ลักษณะ
อายุ
จํานวน
เส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว ขนาดไส้ ความหนา
เก็บเกียว กิงแขนงต่อต้น
ของผล
ของผล
ของผล
ของเนือ
จํานวนกิงแขนงต่อต้น
-0.8794**
เส้นผ่านศูนย์กลางของผล -0.8564**
0.8152**
ความยาวของผล
-0.8333**
0.8060**
0.9407**
ขนาดไส้ของผล
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**
** = มีสหสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (P < 0.01)

สรุ ปผลการวิจัย

การเปรี ยบเทียบพันธุ์แตงกวาการค้าในพืนทีบ้านเจดีย์ ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ระหว่างพันธุ์
ชินจัง T-2015 พันธุเ์ อเธนส์ 4 พันธุเ์ อเธนส์ 5 พันธุ์ไมโครซี พันธุ์ไฮโซ พันธุเ์ ด่นดี พันธุร์ ุ่ งชัย พันธุช์ ยั นิ ยม 112 พันธุ์โมเดิร์น
พันธุ์บดั ดีกรี น พันธุ์กอ้ งฟ้า พันธุ์ภูเขียว พันธุ์เขียวมังมี พันธุ์เพาเวอร์ กรี น และพันธุ์สนันเมือง โดยมีพนั ธุ์ไฮโซ ซึ งเป็ นพันธุ์
ที เกษตรกรในพืนทีจังหวัดน่ านนิ ยมปลูกเป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ ผลการทดลองพบว่า พันธุ์แตงกวาทัง 15 พันธุ์ ให้ผลผลิต
ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (P < 0.01) โดยพันธุ์เพาเวอร์กรี น เป็ นพันธุ์แตงกวาการค้าทีให้ผลผลิตสู งทีสุด ผลผลิตมี
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คุณภาพดี และมีความต้านทานต่อโรครานําค้างเหมาะสําหรับการปลูกในพืนทีบ้านเจดี ย ์ ตําบลเชี ยงกลาง อําเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน โดยให้ผลผลิต 3,413 กิโลกรัมต่อไร่ และมีอายุเก็บเกียว 31 วัน

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณกลุ่มเกษตรกรบ้านเจดีย์ ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ทีเอือเฟื อพืนทีทําแปลงทดลอง
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ณัฐชญา สุขประกอบ1 และ ปภพ สิ นชยกุล1*
Nutchaya Sukprakob1 and Pabhop Sinchayakul1*

บทคัดย่อ
หนอนชอนใบส้ม (Phyllocnistis citrella Stainton) เป็ นแมลงศัตรู สําคัญของพืชตระกูลส้มในระยะแตกใบอ่อน
โดยหนอนกัดกินชอนไชระหว่างผิวใบทําให้ใบทีถูกทําลายบิดเบียวและเป็ นรอยทางเดินวกวนไปมาสีเทาเงินการศึกษาครังนี
จึ ง มีวตั ถุ ป ระสงค์เ พือทดสอบประสิ ท ธิ ภาพการป้ องกัน กําจัด หนอนชอนใบส้มในส้ม โอของสารสกัด เฮกเซนจากพื ช
สมุนไพร 10 ชนิ ด ได้แก่ ผกากรอง สาบเสื อ มะคําดีควาย ยาสู บ บอระเพ็ด สะเดา ว่านนํา หางไหล หนอนตายหยาก และ
ยูคาลิป ตัส ที ความเข้มข้น เปอร์ เ ซ็ นต์ (นําหนัก/ปริ ม าตร) ในพืนที ปลูกที ได้รั บ แสง 100 เปอร์ เซ็ น ต์ และพรางแสง
50 เปอร์ เซ็นต์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จํานวนห้าซํา ฉี ดพ่นสารสกัดสี ครัง ในช่วงเวลา 12 วันและ
บันทึกความเสี ยหายทีเกิดจากหนอนชอนใบที , และ ชัวโมงหลังการฉี ดพ่นสาร ผลการทดสอบพบว่าในสภาพพืนที
ปลูกทีได้รับแสง % สารสกัดจากใบยาสู บ ผลมะคําดีควาย และ เหง้าว่านนํา มีประสิ ทธิภาพดีทีสุด สามารถป้ องกันกําจัด
หนอนชอนใบส้มได้นาน วัน ส่ วนในสภาพพรางแสง สารสกัดจากใบยาสู บ ใบยูคาลิปตัส และ รากหนอนตายหยาก
มีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันกําจัดหนอนชอนใบส้มดีทีสุด วัน จากผลการทดลองสรุ ปได้วา่ สารสกัดใบยาสูบสามารถ
ป้องกันกําจัดหนอนชอนใบส้มได้ดีทงในสภาพการปลู
ั
กทีได้รับแสงมากและการพรางแสง
คําสําคัญ : หนอนชอนใบส้ม,สารสกัดสมุนไพร,ส้มโอ
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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

1

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140
Department of Entomology, Faculty of Agriculture Kamphaengsaen, Kasetsart University, Kamphaengsaen campus, Nakhon Pathom 73140,
Thailand
*ผูน้ ิ พนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : agrsci@ku.ac.th
1

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

206

การปลูกพืชมักพบเจอกับปั ญหาในหลายด้านหนึ งในนันคื อ ปั ญหาแมลงศัตรู ของส้มที มาทําลายสวนส้มให้ได้
ปริ มาณผลผลิ ตที น้อยลง ส้มเป็ นพืชที มีแ มลงศัตรู สําคัญหลายชนิ ด พนมกร ( ) รายงานว่าชนิ ดของแมลงศัตรู ส้มมี
ประมาณ 23 ชนิ ด ทีทําลายส้มโดยการกัดกินและดูดนําเลียงจากส่ วนต่างๆ ของส้ม ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโต
และผลผลิตของต้นส้ม และ รุ จ (2541) รายงานเพิมเติมว่าในประเทศไทย หนอนชอนใบส้ม Phyllocnistis citrella Stainton
เป็ นแมลงศัตรู พืชหลัก (key pest) ของพืชตระกูลส้มและเป็ นแมลงทีพบการระบาดตลอดปี เนืองจากต้นส้มทีปลูกในประเทศ
ไทยจะแตกใบอ่อนได้ตลอดปี การระบาดจึงรุ นแรงกว่าประเทศอืนๆ ในแถบเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Waterhouse, 1998)
จากข้อมูลเตือนภัยการเกษตร กรมวิชาการเกษตร (2555) เมือส้มโอแตกใบอ่อนและออกดอก จะเป็ นช่วงที หนอนชอนใบ
ระบาด โดยพบจากหนอนจะเข้าไปกัดกินในระหว่างชันของผิวใบทําให้เกิดเป็ นรอยโพรงสี ขาว มีผลทําให้การสังเคราะห์แสง
ลดลงและโรคแคงเกอร์ เข้าทําลายซํา ใบที ถูกทําลายจะมีลกั ษณะบิ ดเบี ยว ม้วนงอ ไม่สามารถให้ผลผลิตได้เท่าปริ ม าณที
ต้องการ จะพบการระบาดได้ตลอดปี แต่จะพบระบาดรุ นแรงในช่วงฤดูฝนประมาณเดื อนพฤษภาคม-ตุลาคม การป้ องกัน
ขันต้นสามารถทําได้โดยการตัดแต่งใบอ่อนที ถูกทําลายมาเผาไฟ หรื ออาจใช้สารเคมีในการป้ องกันกําจัดซึ งเป็ นวิธีหนึ งที
นิยม โดยศิวพันธุ์ (2558) พบว่า สวนส้มโอมีการใช้สารป้ องกันและกําจัดศัตรู พืชมากกว่า สวนชนิดอืน สารเคมีทีใช้มีชือทาง
การค้าคือสารแลนเนต หรื อสารเมโทมิล (Methomyl) เป็ นสารเคมีป้องกันกําจัดแมลงในกลุ่มคาร์ บาเมต (Carbamates) ซึ งใช้
ในการป้ องกันกําจัดแมลงหลายประเภท เช่น แมลงปากกัด ปากดูด เพลีย และหนอนชนิ ดต่างๆ อีกทังจากการตรวจวิเคราะห์
สารเคมีตกค้างในส้มโอพันธุ์ท่าข่อยและขาวแตงกวาทีได้รับรองมาตรฐาน GAP และไม่ได้รับรองมาตรฐาน GAP จะตรวจ
พบสารเคมี ในกลุ่ มออร์ กาโนฟอสเฟต (Organophosphates) และไพรี ท รอยด์สังเคราะห์ (Synthetic-pyrethroids) ในส้มโอ
พันธุ์ของภาคเหนื อ (พีระศักดิ , 2550) เช่นกัน การใช้สารเคมีสามารถทําได้ง่าย สะดวก กําจัดแมลงได้รวดเร็ ว แต่มีขอ้ เสี ย
หลายประการ เช่น ทําลายแมลงศัตรู ธรรมชาติของแมลงศัตรู พืชชนิ ดนันทําให้แมลงเกิ ดความต้านทานสารเคมี และทีสําคัญ
คื อทํา ลายสิ งแวดล้อ มปั จ จุ บ ัน การนําสารสกัด จากพืช สมุ น ไพรมาใช้เ ป็ นทางเลื อ กเพื อป้ อ งกัน กํา จัด แมลงศัต รู พืช ทวี
ความสําคัญมากขึนเรื อยๆ เนื องจากสมุนไพรบางชนิ ดมีอยูท่ วทุ
ั กพืนทีสามารถหามาใช้ได้ง่าย และยังปลอดภัยต่อเกษตรกร
ผูใ้ ช้รวมทังเป็ นวิธีห นึ งที มีป ระสิ ท ธิ ภาพในการป้ องกัน กําจัด แมลงที ไม่แ พ้สารเคมี จะเห็ น ได้ว่าสมุน ไพรของไทยก็ มี
ประโยชน์หลายด้านนอกจากสมุนไพรจะเป็ นยารักษาโรคแล้ว ยังเป็ นสมุนไพรป้องกันกําจัดแมลงได้อีกด้วยดังนัน
ในการศึกษาครังนีจึงมีวตั ถุประสงค์เพือเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยในการควบคุมหนอน
ชอนใบส้ม ทีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม และไม่เป็ นอันตรายต่อสุขอนามัยของเกษตรกรทีเป็ นผูใ้ ช้

วิธีดําเนินการวิจัย

การเตรียมสารสกัดจากพืช
นําพืชทัง 10 ชนิ ด คือ ใบยูคาลิปตัส ใบผกากรอง ใบสาบเสื อ ใบยาสู บ ผลมะคําดีควาย เมล็ดสะเดา เถาบอระเพ็ด
รากหางไหล รากหนอนตายหยาก และเหง้าว่านนํามาอบไล่ความชืนด้วยตูอ้ บความร้อน (Hot air oven) ทีอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชัวโมง จนพืชแห้ง หลังจากนันนําพืชทีอบแล้วมาปั นให้ละเอียดชังให้ได้นาหนั
ํ ก 200 กรัม ในแต่ละ
ชนิด นําพืชทีได้ใส่ในบีกเกอร์ ของแต่ละชนิด เติมเฮกเซน 1000 มิลลิลิตร ลงไปในบีกเกอร์ นําบีกเกอร์ทีใส่ พืชแต่ละชนิ ดมา
ปั นด้วยเครื องกวนสารละลาย (Magnetic stirrer) ทีมีความเร็ วรอบในการหมุน 800 รอบ/นาที เป็ นเวลา 8 ชัวโมง ขณะปั นปิ ด
ปากบีกเกอร์ ดว้ ยฟอยล์เพือป้ องกันสารละลายระเหย ส่วนบีกเกอร์ทียังไม่ได้ปันให้ปิดฟอยล์แล้วตังทิงไว้ทีอุณหภูมิหอ้ งเป็ น
เวลา 3 วัน เมือครบกําหนดกรองสารสกัดสมุนไพรด้วยผ้าขาวบาง นําของเหลวที ได้จากการกรองมาลดปริ มาตรด้วยการ
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นําเข้าเครื องระเหยสารสุ ญญากาศ (Evaporator) เพือระเหยตัวทําละลายเฮกเซน นําสารสกัด สมุนไพรที ได้ผสมนํา 1000
มิลลิลิตร ความเข้มข้นทีได้คือ 20 เปอร์ เซ็นต์ (นําหนัก/ปริ มาตร) นําไปเก็บไว้ในตูเ้ ก็บความเย็น
การฉีดพ่นสารสกัดบนต้ นพืช
ทําการตัดแต่งต้นส้มโอทีมีอายุสองปี วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ทําการทดลองจํานวนห้าซํา
ฉี ดพ่นสารสกัดสี ครังในช่วงเวลา 12 วัน โดยทําการทดลองในพืนทีได้รับแสงโดยตรง 100 เปอร์เซ็นต์ และ พืนทีพรางแสง
50 เปอร์เซ็นต์ หลังทําการตัดแต่งยอดส้มโอ 15 วัน นําสารสกัดพืชสมุนไพร 10 ชนิด ใส่กระบอกฉี ดสารนํานําหมัก ชนิด
ตวงด้วยบีกเกอร์ อย่างละ 50 มิลลิลิตร ใส่ ในบีกเกอร์แต่ละอันตวงนําเปล่า 1 บีกเกอร์ 50 มิลลิลิตร เติมสารจับใบ ลงไปในบีก
เกอร์ นาหมั
ํ ก 10 อัน อย่างละ 0.05 มิลลิลิตร คนให้เข้ากันด้วยแท่งแก้วคนสารจะได้สารทังหมด 11 บี กเกอร์ แก่มาฉี ดพ่น
บริ เวณยอดอ่อนทีเริ มแตกใบ โดยกําหนด 1 ต้น ฉี ด 3 ครัง คือ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบน ให้มีระยะห่างระหว่างยอดส้มโอ
กับหัวกระบอกฉี ดสาร ประมาณ 10 เซนติ เมตร ระหว่างฉี ดพ่นควรใช้ฉากเป็ นทีกําบังละอองสารปลิวไปโดนต้นข้างๆทัง
2 ข้าง
การตรวจนับผล
ตรวจเช็คผลหลังทําการฉี ดพ่นสารที 24, 48 และ 72 ชัวโมง ทุกครังทีฉี ดพ่น โดยทําการฉี ดพ่นสาร 1, 3, 7 และ 9
วัน โดยการนับร่ องรอยการทําลายของหนอนชอนใบส้ม ประเมินผลโดยใช้คะแนนค่าพืนทีผิวใบทีถูกทําลายด้วยหนอนชอน
ใบส้มให้ค่าเป็ นเปอร์เซ็นต์การทําลายในแต่ละระดับ นับ 1 ยอด ยอดละ 5 ใบ แล้วบันทึกผล

ผลและวิจารณ์ ผล

จากตารางที 1 ต้นส้มโอทีฉี ดพ่นด้วยสารสกัดจากใบยาสูบ ผลมะคําดีควาย และ เหง้าว่านนํา มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ป้องกันหนอนชอนใบส้มได้ 12 วัน โดยมีความสมบูรณ์พนที
ื ผิวใบคือ 100 เปอร์เซ็นต์ เมือเปรี ยบเทียบกับสภาพพืนแสงน้อย
พบว่าสารสกัดจาก ใบยาสู บ ใบยูคาลิปตัส และ รากหนอนตายหยาก มีประสิทธิภาพในการป้องกันหนอนชอนใบส้มได้ที 12
วัน โดยมีความสมบูรณ์พืนทีผิวใบคือ 100 เปอร์เซ็นต์ จากตารางที 2 จะเห็นได้วา่ ในสภาพพืนทีแสงน้อยสารสกัดสมุนไพรมี
ประสิทธิ ภาพในการป้ องกันกําจัดอยูม่ ากกว่าคือสารสกัดจากรากหางไหล และ เมล็ดสะเดา มีฤทธิในการป้ องกันหนอนชอน
ใบส้มได้นาน 9 วันในวันที 10 พืนทีผิวใบถูกทําลายเหลือเพียง 90 และ 86.67 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ และเหง้าว่านนํา มีฤทธิ
ในการป้ องกันหนอนชอนใบส้มได้ 8 วัน โดยในวันที 9 พืนทีผิวใบถูกทําลายเหลือเพียง 92 เปอร์เซ็นต์
ตารางที 1 ร้อยละพืนทีผิวใบหลังทําการทดสอบในพืนทีแสง 100%
treatment

หนอนตายหยาก
สาบเสือ
ยาสูบ
มะคําดีควาย
ยู คาลิปตัส
สะเดา
บอระเพ็ ด
ผกากรอง
หางไหล
ว่านนํา
ชุดควบคุม
%cv

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

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

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

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

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

means in the followed by the same letter are not significantly different (LSD, P>0.05)
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9
59.50bc
88.67ab
100.00a
100.00a
89.00ab
83.20abc
80.00abc
92.00ab
51.20c
100.00a
68.00abc
33.10

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

11
54.83bc
88.00ab
100.00a
100.00a
86.00ab
81.60abc
80.00abc
88.00ab
46.80c
100.00a
54.67bc
37.56
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12
53.83bc
87.33ab
100.00a
100.00ab
86.00ab
81.60abc
80.00abc
88.00ab
46.40c
100.00a
58.40bc
37.21
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ตารางที 2 ร้อยละพืนทีผิวใบหลังทําการทดสอบในพืนทีพรางแสง 50%
treatment

หนอนตายหยาก
สาบเสือ
ยาสูบ
มะคําดีควาย
ยู คาลิปตัส
สะเดา
บอระเพ็ ด
ผกากรอง
หางไหล
ว่านนํา
ชุดควบคุม
%cv

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

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

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

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

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

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

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

208
10
100.00a
77.00a
100.00a
72.80a
100.00a
86.67a
70.00a
67.00a
90.00a
90.67a
68.00a
35.61

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

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

เมือนําผลการทดลองจากโรงเรื อนสองสภาพทีทําการทดลองเปรี ยบเทียบกันจะเห็นว่าประสิ ทธิภาพของสารสกัด
สมุนไพรที ทําการฉี ดพ่นภายใต้สภาพโรงเรื อนทีไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงให้ประสิ ทธิ ภาพทีคงทนและยาวนานกว่าสาร
สกัดสมุนไพรทีฉี ดพ่นในโรงเรื อนสภาพแสงโดยตรง อาจเกียวข้องกับการเสื อมฤทธิ ของสารสกัดสมุนไพรเมือเจอแสงแดด
อย่างไรก็ตามจากการทดลองในสองสภาพโรงเรื อนพบว่าสารสกัดจากยาสูบเป็ นสารสกัดทีมีประสิ ทธิภาพดีทีสุดโดยไม่พบ
ร่ องรอยการลงทําลายของหนอนชอนใบส้มในขณะทําการดลองทังสองสภาพโรงเรื อนซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนัทญา
ภรณ์ (2552) กล่าวไว้วา่ สารสกัดหยาบเมทานอลจากใบยาสู บ ทีความเข้มข้น 1,000 พีพีเอม ให้เปอร์ เซ็นต์การตายของไรสี
นําตาลเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ และตรงกับจินดาพร (2553) ซึงทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากใบยาสูบเพือใช้กาํ จัดเพลีย
อ่อนในแปลงทดลองและผลการทดลองทีได้ออกมาเป็ นทีพึงพอใจ และสารสกัดจาก มะคําดี ควาย ว่านนํา หนอนตายหยาก
และยูคาลิ ปตัส มีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันหนอนชอนใบส้มได้นาน 12 วันในทังสองพืนที สอดคล้องกับปราสาททอง
และ คณะ (2546) ได้ศึกษาโดยการนําสารสกัดจากลูกมะคําดีควาย ความเข้มข้นเพียง 0.05 และ 0.1% สามารถกําจัดหอยเชอรี
ได้มากถึง 100 เปอร์ เซ็นต์ ดวงพร (2547) กล่าวว่าว่านนําแห้งบดละเอียดและว่านนําสดบดละเอียดเมือนํามาผสมกับขมิน
พบว่าสามารถใช้ในการป้ องกันกําจัด หนอนแมลงวันได้แต่ทงนี
ั ขึ นอยู่กับปริ ม าณความเข้ม ข้นและอัตราส่ วนผสมที ใช้
เช่นเดียวกับสมสุ ข และ คณะ (2546) พบว่าในรากหนอนตายหยากมีสารสําคัญในราก เรี ยกว่าสเตโมนิ น (Stemonine) ซึ งมี
ประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันขับไล่แมลงได้ผลดี มากนอกจากนี ยังใช้กาํ จัดแมลงวันทอง ตรงกับ กรมส่ งเสริ มการเกษตร.
(มปป.) พบว่าสารสกัดจากรากหนอนตายหยากสามารถป้องกันกําจัดหนอนผีเสื อ เพลียอ่อน เพลียไฟ และแมลงศัตรู พชื อืนๆ
ได้ดีและ สารสกัดจากใบยูคาลิปตัสสดมีผลทําให้เพลียแป้ งตาย (ธี รศักดิ, 2557) และในสภาพพืนทีพรางแสงพบว่า สะเดา
และ หางไหล มีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันกําจัดหนอนชอนใบได้นาน 9 วัน ตรงกับ Muhammad (2016) พบว่าสารสกัด
จากสะเดาช่วยลดการทําลายของหนอนชอนใบส้มหลังการใช้งาน 72 ชัวโมงและยังมีการแนะนําให้ใช้สารสกัดจากสะเดาใน
การควบคุมการลงทําลายของหนอนชอนใบส้มในโรงเรื อนอีกด้วย อีกทัง สมบูรณ์ และ คณะ (2548) ได้ทาํ การศึกษาโดยนํา
รากหางไหลสดและแห้งมาควบคุมหนอนแมลงวันพบว่าผงรากหางไหลแห้งมีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดหนอนแมลงวันโดย
ทําให้หนอนแมลงวันตายภายใน 24 ชัวโมง

สรุ ปผลการวิจัย

จากการทดลองพบว่าในสภาพพืนที แสงโดยตรงประสิ ทธิ ภาพสารสกัดสมุนไพรมีความเสื อมฤทธิ ไวกว่า และ
สามารถป้ องกันการลงทําลายของหนอนชอนใบส้มได้นอ้ ย เมือเปรี ยบเทียบกับสภาพพืนทีแสงน้อยซึ งประสิ ทธิ ภาพของสาร
สกัดสามารถออกฤทธิ ในการทํางานได้ดีกว่า ดังนันการฉี ดสารสกัดสมุนไพรให้ได้ผลดี เพือควบคุมหนอนชอนใบส้มต้อง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ศึกษาระยะเวลาการฉี ด วิธีการฉี ด และ สภาพโรงเรื อนต้องมีความเหมาะสม ผลการทดลองสรุ ปได้วา่ สารสกัดจากใบยาสู บ
สามารถป้ องกันกําจัดหนอนชอนใบส้มได้ดีทีสุดทังในพืนทีได้รับแสงโดยตรงและพืนทีพรางน้อย

เอกสารอ้ างอิง
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ความรู้ และการปฏิบัติการใช้ สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสมของเกษตรกร
พืนทีโครงการพัฒ นาพืนทีสู งแบบโครงการหลวงป่ ากล้ วย
ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชี ยงใหม่
Farmer’s Knowledge and Practices of Using Appropriately Pesticides, Pa-Kuoy Highland
Development Project Using Royal Project
Mae Soi Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province
วราภรณ์ พรหมศร * วรทัศน์ อินทรัคคัมพร สุรพล เศรษฐบุตร และ สรัญยา วัลยะเสวี2
Waraporn Pormsorn1*Wallratat Intaruccomporn1Suraphol Sreshthaputra1 and Sarunya Valyasevi2

บทคัดย่อ

การศึกษานีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาระดับความรู ้และการปฏิบตั ิการใช้สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสม และเพือศึกษา
ปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในพืนทีโครงการพัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการหลวงป่ ากล้วย ตําบลแม่
สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือเกษตรกรในพืนที โครงการฯ จํานวน 169 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูลส่ วนบุ คคล ปั จ จัยทางเศรษฐกิ จ และสังคม สถิติ ทีใช้ ได้แ ก่ ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี ย ค่ าเบี ยงเบน
มาตรฐาน ค่าตําสุ ด ค่าสู งสุ ด ทดสอบสถิติโดยการวิเคราะห์ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการศึ กษาพบว่า
เกษตรกรมีระดับความรู ้ ด้านวินิจฉัยศัตรู พืช ด้านการเลือกใช้สารกําจัดศัตรู พืช ด้านชนิ ดของสาร ด้านการสลับสาร ด้าน
ความเป็ นพิษต่อเกษตรกรและด้านความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค อยูใ่ นระดับสู ง และการปฏิบตั ิของเกษตรกรด้านการใช้สาร
กําจัดศัตรู พืชก็อยูใ่ นระดับสู ง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับความรู ้การใช้สารกําจัด
ศัตรู พืชที เหมาะสม (P< . ) นอกจากนันยังพบว่า การรับรู ้ ข่าวสาร เงิ นทุ นในการผลิต และการเข้ารับการฝึ กอบรมด้าน
การเกษตรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบตั ิการใช้สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสมของเกษตรกร (P< . ) ส่ วนปั ญหาของ
เกษตรกร คือ การระบาดของศัตรู พืชและความเสื อมโทรมของดินในแปลงเกษตร เกษตรกรมีความต้องการ คือ ต้องการให้มี
การอบรมในด้านการอนุรักษ์ดิน และเสนอแนะ คือต้องการให้เจ้าหน้าทีมีการส่งเสริ มด้านเงินทุนและปั จจัยการผลิต
คําสําคัญ : ความรู ้, การปฏิบตั ิ, สารกําจัดศัตรู พชื , โครงการพัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการหลวง
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The objectives of this study were to study the level of knowledge and appropriate use of pesticides and to study
problems, requirements and suggestions of farmers in Pa-Kuoy Highland Development Project using Royal Project in Mae
Soi sub-district, Chom Thong district, Chiang Mai province. The sample were169 farmers who stay in the project area. The
data were collected using questionnaires statistical techniques used wereandpercentage, mean, standard deviation,
maximum value and minimum value From research finding, it was found that the farmerswere knowledgeable about pest
diagnostic, pesticides selection,type of pesticides, pesticides alternation, toxicity of pesticides, consumer safety and use of
pesticides. The hypothesis test showed that sex was positively correlated with knowledge on the appropriate use of pesticides
(P<0.05), moreover, the information perception, production cost and agricultural training were positively correlated with
the appropriate pesticides use of the farmers (P<0.05). In the problems study, the farmers faced outbreak of pests and soil
degradation in agricultural plots problems in order that they needed soil conservation training and suggested that the officer
should be promote cost and production factors.
Keywords : Knowledge, Practice, Pesticides, Highland Development Projects using Royal Project
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ประชากรในประเทศไทยประกอบอาชี พ ในภาคการเกษตร 12.41 ล้านคน (สํา นัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2559)
เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั มีการใช้สารกําจัดศัตรู พชื ในการเพาะปลูกตังแต่เตรี ยมพืนทีปลูก จนถึงเก็บเกียวผลิตผลโดยใช้ความรู ้
ที ได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่ นสู่ รุ่น อีกทังเกษตรกรต้องการให้ได้ผลผลิตในปริ มาณที สู งเมื อเกิ ดการระบาดของ
ศัตรู พืชในแปลงเกษตร จึงมีการใช้สารกําจัดศัตรู พืชในการป้ องกันและกําจัดเป็ นจํานวนมาก จะเห็นได้จากรายงานสรุ ปผล
การนําเข้าวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร เมือปี พ.ศ. 2558 มีปริ มาณการนําเข้า สารกําจัดแมลง สารป้ องกันและกําจัดโรคพืช
สารกําจัดวัชพืช และสารอันตรายอืนๆ 149,546 ตัน คิดเป็ นเงินมูลค่า 19,326 ล้านบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, )
เหตุนีจึงพบสิ นค้าทางการเกษตรมีสารพิษตกค้างในแปลงเกษตรกรและผลผลิต ส่งผลกระทบทีเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคและ
เกิ ดความเสี ยงที จะเจ็บป่ วย ทังยังก่ อให้เกิ ดผลเสี ยโดยตรงต่อตัวเกษตรกรผูป้ ลูก ที จะได้รับสารพิษ จากการพ่นสารกําจัด
ศัต รู พื ช ทังนี ยัง ส่ ง ผลกระทบต่ อสิ งแวดล้อ มในพืนที นันๆ อี กด้วยจากผลกระทบดัง กล่า วภาครั ฐ โดยสํานัก งานและ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 11 ได้มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุ ณภาพชี วิตของเกษตรกร การเพิมขี ดความสามารถในการผลิ ต รวมถึ งการจัดการสิ นค้าเกษตรให้มีความมันคง
ทางด้านอาหาร และการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กบั การฟื นฟูอย่างยังยืน
โครงการพัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการหลวงป่ ากล้วยเริ มดําเนิ นงานตังแต่ปี พ.ศ.
และมูลนิ ธิโครงการหลวง
เห็นสมควรให้สถาบันวิจยั และพัฒนาพืนทีสูง (องค์การมหาชน) ดําเนินงานพัฒนาการเกษตรเพือสนับสนุนให้ราษฎรมีความ
เป็ นอยูท่ ีดีขึนจากการเรี ยนรู ้งานของโครงการหลวง หมู่บา้ นป่ ากล้วยพัฒนา ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เป็ นหมู่บา้ นเดียวทีตังอยูใ่ นเขตพืนทีโครงการฯ ประชากรเป็ นชาวเขาเผ่าม้ง ประกอบอาชีพเกษตรกรรรมเป็ นหลัก พืชหลักที
ปลูกคือ กะหลําปลี และผักกาดขาวปลีการทําเกษตรกรรมของชนเผ่าม้ง จะทําเป็ นพืนทีกว้างเกษตรกรจึงมีการใช้สารเคมีเป็ น
จํานวนมากพืนทีปลูก ไร่ เมือเกษตรกรต้องการให้ได้ผลผลิตในปริ มาณมากขึนจึงมีการใช้สารกําจัดศัตรู พืชอย่างมาก จาก
รายงานของ (สุ มาลี และคณะ, 2555) พบการใช้สารเคมีกาํ จัดวัชพืช ,000 c.c. และสารป้ องกันกําจัดโรคและแมลง ,500
c.c.ต่อฤดูการปลูก ส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพของผูผ้ ลิตรวมถึงสภาพแวดล้อมในชุมชน แหล่งนําเกิดการปนเปื อนจากผลการวิจยั
โครงการต่อยอดความรู ้และสร้างมูลค่าเพิมจากสมุนไพรและยาพืนบ้านได้ตรวจเลือดคนในชุมชนบ้านป่ ากล้วย พบว่า ร้อย
ละ . เกษตรกรมีความเสี ยงต่อการเกิ ดโรคจากการปนเปื อนสารพิษในเลื อด (อัป สร และคณะ,
) ถึ งแม้ว่าทาง
หน่วยงานทีเกียวข้องจะมีการจัดอบรม ส่งเสริ มให้ใช้สารชีวภัณฑ์เพือลดการใช้สารเคมี แต่ยงั มีเกษตรกรทีปฏิบตั ิในเรื องการ
ใช้สารกําจัดศัตรู พืชไม่ถูกวิธีเป็ นจนวนมาก ทังยังพบการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตทางการเกษตรอยูใ่ นปริ มาณทีสูงมาก
ดังนันผูว้ ิจยั จึ งมีความต้องการที จะศึ กษาระดับความรู ้และการปฏิบตั ิเกียวกับสารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสมของเกษตรกรใน
หมู่บา้ นป่ ากล้วย ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และศึกษาปั ญหา ความต้องการข้อเสนอแนะเพือเป็ นแนวทาง
ในการส่งเสริ มพัฒนา เผยแพร่ ความรู้ และการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและเหมาะสม ของชุมชนพืนทีสูงอืนๆต่อ

วิธีการดําเนินงานวิจัย

ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรกลุ่ มตัวอย่างเป็ นเกษตรกรชนเผ่าม้ง หมู่บ ้านป่ ากล้วยพัฒ นาในพืนที โครงการพัฒนาพืนที สู ง แบบ
โครงการหลวงป่ ากล้วย ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ งมี จาํ นวนประชากร ราย (สถาบันวิจยั และ
พัฒนาพืนที สู ง,
) ประชากรตัวอย่างได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) การสุ่ มตัวอย่างเกษตรกร
โดยใช้สูตรการคํานวณหากลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane,
) ที ระดับนัยสําคัญทางสถิติ . จึ งได้กลุ่มตัวอย่าง
169 ราย
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เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ในครั งนี เป็ นแบบสัมภาษณ์ ซึ งมี ลกั ษณะคําถามแบบปลายปิ ด และปลายเปิ ด เกี ยวกับ
ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยทางเศรษฐกิจ ปั จจัยทางสังคมของเกษตรกรความรู้ในการใช้สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสม และ
การปฏิบตั ิในการใช้สารกําจักศัตรู พืชทีเหมาะสมสําหรับป้ องกันและกําจัดศัตรู พชื
สถิตทิ ใช้
ี ในการวิจยั
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์เพือตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษาครังนี อธิ บายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Arithmetic Mean) ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าตําสุด
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) และใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน เพือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
โดยใช้การวิเคราะห์ ถดถอยพหุ แบบขันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ระหว่างตัวแปรอิสระ คืออายุ เพศ
ระดับการศึกษา แรงงานในครัวเรื อ ชนิ ดของสารกําจัดศัตรู พืช แหล่งที มาของสารกําจัดศัตรู พืช เงินทุนการผลิต การรับรู้
ข่าวสาร การติดต่อกับเจ้าหน้าทีส่งเสริ มการเกษตร และประสบการณ์การเข้าฝึ กอบรม กับตัวแปรตาม คือ ความรู ้ในการใช้
สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสม (Y1) และการปฏิ บตั ิ ในการใช้สารกําจักศัตรู พืชทีเหมาะสม(Y2) สําหรั บเกณฑ์การประเมิน
ระดับความรู ้ เป็ นคําถามแบบเลือกตอบ จํานวน ข้อ ตอบถูกให้ คะแนน ตอบผิดให้ คะแนน (จารุ วรรณ และคณะ,
) คะแนนเต็ม คะแนน โดยแบ่งระดับความรู ้ - คะแนน มีระดับความรู ้ตาํ - คะแนน มีระดับความรู ้ปานกลาง
- คะแนน มี ระดับความรู ้สูง ซึ งแบบสอบถามประกอบด้วย ด้าน ด้านวินิจฉัยศัตรู พืช ด้านการเลือกใช้สารกําจัด
ศัตรู พืช ด้านชนิ ดของสาร ด้านการสลับสาร ด้านความเป็ นพิษ ต่อเกษตรกรและด้านความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค และการ
ปฏิ บ ัติเป็ นคํา ถามเกี ยวกับด้านการใช้สารกําจัดศัต รู พืช เป็ นคําถามปลายปิ ด ให้ค ะแนนปฏิบ ัติประจํา คะแนน ปฏิ บตั ิ
บางครัง คะแนน ไม่ปฏิ บตั ิเลย คะแนน นํามาแปลความระดับการปฏิบตั ิในการใช้สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสม ดังนี 0 0.66 มีระดับการปฏิบตั ิตาํ 0.67 - 1.33 มีระดับการปฏิบตั ิปานกลาง 1.34 - 2 มีระดับการปฏิบตั ิสูง

ผลและวิจารณ์ ผล

ปัจจัยพืนฐานส่ วนบุคคลด้ านเศรษฐกิจและด้านสังคมของเกษตรกร
ผลการศึ กษาพบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมี อายุ เฉลี ย ปี ร้อยละ 88.20 เป็ นเพศชายระดับ การศึ กษาจบชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 56.80 มีแรงงานในครัวเรื อนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ คน ร้อยละ 98.80 เกษตรกรใช้สารกําจัดแมลง
ศัตรู พชื และกําจัดโรคพืช ทัง ชนิด ร้อยละ 96.40 ได้รับสารกําจัดศัตรู พืชทีใช้จากหน่วยงานของรัฐ (สถาบันวิจยั และพัฒนา
พืนทีสู ง, โครงการหลวง) มีเงินทุนในการผลิตกะหลําปลี/ผักกาดขาวปลี เฉลีย , บาท/ปี ร้อยละ . เกษตรกรมีการ
รับรู ้ข่าวสารจากโทรทัศน์มากทีสุด การติดต่อหรื อรับคําแนะนําจากเจ้าหน้าทีส่งเสริ มการเกษตรมากสุ ด 4 ครัง/เดือน และ
เกษตรกรเคยเข้ารับการฝึ กอบรมมากสุดคือ การอบรมเรื องการผลิตผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน GAP
ความรู้ และการปฏิบัตกิ ารใช้ สารกําจัดศัตรูพืชทีเหมาะสมของเกษตรกร
(Y1) พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง169 ราย มีความรู ้ดา้ นวินิจฉัยศัตรู พชื ด้านการเลือกใช้สารกําจัดศัตรู พืชด้านชนิด
ของสาร ด้านการสลับสาร ด้านความเป็ นพิษต่อเกษตรกรและด้านความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค คิดเป็ นร้อยละ 100 เกษตรกรมี
ระดับความรู ้การใช้สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสมอยู่ในระดับสู งทังหมด เกษตรกรส่ วนใหญ่ร้อยละ . ได้คะแนน .
คะแนน คะแนนตําสุดอยูท่ ี 14 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 0.6 และคะแนนสูงสุด 20 คะแนน คิดเป็ นร้อยร้อย 12.40 (Table 1)
ผลการศึกษาความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระนัน จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุโดยนําตัวแปรอิสระทังหมด ไปใส่ใน
สมการแล้วคํานวณโดยใช้วิธีหลายขันตอน(stepwise)ปรากฏว่าได้ค่าF = 7.009 ; Sig. = .001b หมายความว่ามีตวั แปรอิสระที
มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามเมือพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ การตัดสิ นใจเชิงพหุ (multiple coefficient of determination, R2)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

215

ปรากฏว่า R มีค่าเท่ากับ . หมายความว่าตัวแปรอิสระทังหมดสามารถอธิ บายการผันแปร (การเปลียนแปลง) ของตัว
แปรตามได้ร้อยละ . และในบรรดาตัวแปรอิสระทังหมดมีตวั แปรอิสระจํานวน ตัวแปร (Table 2) ทีมีผลต่อตัวแปรตาม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ได้แก่เพศ และแรงงานในครัวเรื อนโดยตัวแปร เพศมีความสัมพันธ์เชิงบวกหมายความ
ว่า เพศชาย มีระดับความรู ้ในการใช้สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสมในระดับสู ง เนื องจากเพศชายชนเผ่าม้งเป็ นผูน้ าํ ครอบครัว
การเป็ นตัวแทนเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ เช่นการเข้าร่ วมประชุม การเข้าฝึ กอบรมของชุมชนและหน่วยงานทีเข้ามาส่ งเสริ ม ร่ วม
ไปถึงการเป็ นผูน้ าํ ชุมชน ทําให้เพศชายของชนเผ่าม้งได้รับประสบการณ์ทีกว้างมากกว่าเพศหญิง ส่งผลต่อระดับความรู ้ใน
การใช้สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสมให้อยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนจํานวนแรงงานในครัวเรื อนมีความสัมพันธ์เชิงลบ หมายความว่า
จํานวนแรงงานในครัวเรื อนหากมีมากเกินไป ครอบครัวไม่สามารถส่งเข้ารับการศึกษาได้ครบทุกคน หรื อส่ งเรี ยนในระดับที
สู งขึนได้ จึงส่ งผลต่อระดับความรู ้ในการใช้สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสมของเกษตรกรซึ งสอดคล้องกับ อนุ สรา ( ) ได้
ศึกษา ความรู ้และการปฏิ บตั ิของเกษตรกรผูเ้ ข้าอบรมการลดการเผาตอซังพืช ในอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เพศ
และจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั ความรู ้ในการลดการเผาตอซังพืชของเกษตรกร
Table 1 Knowledge levels on usingpesticides of farmers
Level of Knowledge
High Level (Score 14- 20)
Moderate Level (Score 7 - 13)
Low Level (Score 0 - 6)
*Min=14.00, Max=20.00, Mean=17.656, S.D.=1.4

Numbers (n=169)
169
0
0

Percent
100
0
0

Table 2 Relation between variable and knowledge levelson using appropriate pesticides of farmers
Variable
Beta
t
Sex

Household worker

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

.170

-.217

2.279

-2.911

Sig.

.024**

0.004**

Note: ** Significant 0.05
(Y2) พบว่า เกษตรกรร้อยละ 61.98 มีระดับการปฏิบตั ิการใช้สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสมอยูใ่ นระดับสู ง (ค่าเฉลีย
1.50) ด้านวินิ จฉัยศัต รู พืช ด้านการเลือกใช้สารกําจัด ศัตรู พืช ด้านชนิ ดของสาร ด้านการสลับ สาร ด้านความเป็ นพิษต่อ
เกษตรกรและด้านความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคในประเด็นคําถาม ) ขณะฉี ดพ่นสารควบคุมศัตรู พืช ท่านสวมถุงมือ หน้ากาก
เสื อแขนยาว กางเกงขายาว เพือป้ องกันอันตรายสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ) เกษตรกรมีการปฏิ บตั ิก่อนนําสารมาฉี ดพ่นควบคุม
ศัตรู พืช ท่านอ่านฉลากคําแนะนําข้างภาชนะก่อนใช้สารควบคุมศัตรู พืช และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งคัด ) เมือใช้สารป้ องกัน
กําจัดศัตรู พืชหมดขวดแล้ว จากนันนําภาชนะไปเก็บไว้ทีจุดรวมขยะพิษของศูนย์ฯ หรื อสถานีฯ ทีเตรี ยมไว้ ) ท่านใช้อตั รา
ของสารควบคุมศัตรู พืช ตามอัตราที ระบุ ขา้ งฉลากกําหนด ) ทางเลื อกในการใช้ผลิ ตภัณฑ์ชีวภัณฑ์เกษตร เพือลดการใช้
สารเคมีในการทําการเกษตร ) ท่านใช้สารป้ องกันกําจัดศัตรู พืชเฉพาะในกรณี ทีจําเป็ นคือ เมือพบการระบาดของศัตรู พืช
หรื อสภาวะแวดล้อมเหมาะแก่การระบาดของโรคและแมลงศัตรู พืชจาก ) ท่านแยกขยะทีเป็ นขวดหรื อซองทีบรรจุสารเคมี
ทางเกษตร ออกจากขยะทัวไป ) หากต้องการผสมสารตังแต่ ชนิดขึนไป ท่านต้องศึกษาข้อมูลตามตารางการผสมสาร จาก
หนังสื อของกรมวิชาการเกษตร, เอกสารวิชาการฯ ของโครงการหลวง หรื อเอกสารคํา แนะนําการใช้สารป้ องกันกําจัด
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ศัตรู พืชให้เข้าใจอย่างดี ก่อนลงมือผสมสาร และมีเพียง ประเด็นคําถาม คือ ) ก่อนการฉี ดพ่นสารฯ ควรตรวจเครื องพ่น
ก่อนนําไปใช้ และควรมีการซ่อมแซมเป็ นประจํา ) ขณะพ่นสารควบคุมศัตรู พืช ควรอยูเ่ หนือลมทุกครังเพือป้ องกันละออง
สารฯ และหยุดพ่นทันทีเมือลมแรง เกษตรกรมีระดับการปฏิบตั ิการใช้สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง
(ค่าเฉลีย . ) (Table 3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระนันพบว่า จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุโดยนําตัวแปร
อิสระทังหมด ไปใส่ ในสมการแล้วคํานวณโดยใช้วธิ ี หลายขันตอน (Stepwise) ปรากฏว่าได้ค่า F = 11.167 ; Sig. = 0.000b
หมายความว่า มี ต ัว แปรที มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ตัว แปรตาม เมื อพิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ การตัด สิ น ใจเชิ ง พหุ (Multiple
Coefficient of Determination, R ) ปรากฏว่า R มีค่าเท่ากับ . หมายความว่าตัวแปรอิสระทังหมดสามารถอธิ บายการ
ผันแปร (การเปลียนแปลง)ของตัวแปรตาม ได้ร้อยละ . มีตวั แปรอิสระจํานวน ตัวแปร (Table 4) ทีมีผลต่อตัวแปรตาม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . หรื อตํากว่า ได้แก่ การรับรู ้ข่าวสาร เงินทุนในการผลิตกะหลําปลี/ผักกาดขาวปลี และ
การเข้ารับการฝึ กอบรมด้านการเกษตรโดยตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงบวก หมายความว่า เกษตรกรทีได้รับรู ้ข่าวสาร
จากหลายแหล่ง เช่นโทรทัศน์วทิ ยุเจ้าหน้าทีส่งเสริ มเกษตร เอกสารสิ งพิมพ์/ป้ ายโฆษณาตามลําดับ ทําให้เกษตรกรได้รับการ
เรี ยนรู ้และนํามาปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับ การศึกษาของ ยุทธนา ( ) ทีได้ศึกษาการใช้สารเคมี
ป้ องกันกําจัดศัตรู พืชอย่างถูกต้องในการปลูกส้มของเกษตรกรชาวเผ่าม้ง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การรั บรู ้
ข่าวสารรวมทุกสื อมีความสัมพันธ์กบั การใช้สารเคมีการป้ องกันกําจัดศัตรู พืช อย่างถูกต้องในการปลูกส้มของเกษตรกรชาว
เผ่าม้งเงิ นทุ นในการผลิ ตกะหลําปลี/ผักกาดขาวปลี ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แก้วตา และสุ รพล ( ) ซึ งได้ศึกษา
ความรู ้ความเข้าใจและการปฏิบตั ิในการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริ กหวานของเกษตรกรในตําบลโป่ งแยง อําเภอแม่
ริ ม จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า รายจ่ายจากการใช้สารเคมีฆ่าแมลงของพริ กหวาน มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิใน
การใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริ กหวานของเกษตรกรและการได้รับการเข้าฝึ กอบรมด้านการเกษตรบ่อยครังจะส่งผล
ให้เกษตรกรมีระดับการปฏิบตั ิการใช้สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสมอยู่ในระดับสู ง ส่ วนแหล่งที มาของสารกําจัดศัตรู พืชมี
ความสัมพันธ์เชิงลบ หมายความว่า หากแหล่งทีมาของสารกําจัดศัตรู พืชทีใช้มีแหล่งทีมาไม่ชดั เจน และไม่น่าเชือถือ เช่น
เกษตรกรซื อยาจากร้านค้าทีไม่มีใบอนุ ญาตจําหน่ายวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร จะทําให้เกษตรกรได้รับสารกําจัดศัตรู พชื ที
ไม่มีประสิ ทธิภาพ และได้รับคําแนะนําแล้วนํามาปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง
Table 3 Using pesticide levels of farmers
Item
Mean
S.D.
Level
1. Weara glove, mask, long sleeve shirt and trouser to prevent harmful
1.81
0.431
High
toxins from entering the body
2. Read pesticidelabelsand follow the instruction strictly before using
1.72
0.472
High
pesticides
3. Take the empty pesticide containers to a collection point for hazardous
1.66
0.508
High
wastes
4. Use rate of pesticidesas the instruction labels
1.59
0.611
High
5. Use bio-products to replace pesticides
1.47
0.627
High
6. Use pesticides when pest outbreaks
1.46
0.577
High
7. Separatehazardous wastes from general wastes
1.42
0.660
High
8. Try to understand mixed methods in pesticide manual before
1.37
0.653
High
chemicals mixing
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9. Always maintain sprayer
10. Stay upwind when spray pesticides
Total

1.20

0.65

1.50

0.37

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

Source of pesticides

Agricultural training

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

t

.204

2.584

-.244

-3.300

.283

.170
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Medium
Medium
High
Sig.

.011**

3.920

.000**

2.201

.029**

.001**

Note :** Significant 0.05
ปัญหาในพืนทีของเกษตรกร
จากการศึ ก ษาพบว่ า เกษตรกรประสบปั ญ หาด้า นโรคและแมลงที มี ก ารระบาดในแปลงของเกษตรกร
ร้อยละ . รองลงมาเป็ นปั ญหาดินเสื อมโทรมทีเกิดจากการทําการเกษตรติดต่อกันเป็ นระยะเวลามากกว่า ปี ร้อยละ .
ความต้ องการ และข้ อเสนอแนะของเกษตรกรในการพัฒ นาชุ มชนโครงการพัฒ นาพืนทีสู งแบบโครงการหลวงป่ า
กล้ วย
จากการศึ กษาพบว่า เกษตรกรต้องการให้มีการฝึ กอบรมในเรื องการลงทุนการผลิต และเกษตรกรมีความต้องการ
ความรู ้ในด้านการอนุรักษ์ ร้อยละ 1.18 และต้องการให้เจ้าหน้าทีเข้ามาส่ งเสริ มและติดตามอย่างสมําเสมอ ร้อยละ 0.59

สรุ ปและข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความรู้เกียวกับการใช้สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสมอยูใ่ นระดับสู งทังหมด คิดเป็ น
ร้อยละ 100 เนืองจากประเด็นคําถามเป็ นประเด็นใกล้ตวั ทีเกษตรกร ซึ งผูว้ ิจยั ได้สาํ รวจข้อมูลพืนฐานด้านต่างๆแล้วจึงนํามา
ตังเป็ นประเด็ดคําถาม 6 ด้าน ทําให้เกษตรกรมี ความคุน้ เคยเกี ยวกับความรู ้ ด้านการเกษตรรอบๆตัว ประกอบด้วยคําถาม
1) ด้ า นการวิ นิ จฉั ย โรคพื ช และแมลงศั ต รู พื ช 2) ด้ า นการเลื อ กใช้ ส ารป้ องกั น กํา จั ด โรคพื ช และแมลงศัต รู พื ช
3) ด้า นความหมายชนิ ด ของสาร 4) ด้า นการสลับ สารสํ า หรั บ ป้ อ งกัน กํา จัด ศัต รู พื ช และหลัก เกณฑ์ใ นการผสมสาร
5) ด้านความเป็ นพิษของสารป้ องกันกําจัดศัตรู พืชต่อเกษตรกร และ 6) ด้านความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและการปฏิบตั ิในการ
ใช้สารกําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสมของเกษตรกรพบว่ามีค่าเฉลียเท่ากับ . แสดงว่าเกษตรกรมี ระดับการปฏิบตั ิการใช้สาร
กําจัดศัตรู พืชทีเหมาะสมอยูใ่ นระดับสู งในด้านการใช้สารกําจัดศัตรู พชื ทีเหมาะสม
ข้อเสนอแนะจากการศึกษามี ดังนี
. ภาครั ฐ หรื อหน่ ว ยงานบนพื นที สู ง ควรเพิ มจํ า นวนครั งของการฝึ กอบรมในเรื องการปฏิ บ ั ติ ก ารใช้
สารกําจัดศัตรู พชื ทีเหมาะสมให้แก่เกษตรกร เพือให้เกษตรกรมีความรู ้และการปฏิบตั ิในการใช้สารกําจัดศัตรู พชื อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
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. หน่ วยงานควรมีการจัดฝึ กอบรมให้กบั เกษตรกรผูท้ ีไม่เคยเข้าอบรม หรื อขยายการฝึ กอบรมให้เข้าถึงเกษตรกร
รายอืนๆ เพิมขึน จะทําให้เกษตรกรได้รับความรู ้อย่างทัวถึงและเท่าเทียม
3. ภาครัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีส่ งเสริ มฯควรเข้าไปติดตามผล หลังจากมีการฝึ กอบรมด้านการปฏิบตั ิการใช้สาร
กําจัดศัตรู พืช เพือให้ขอ้ เสนอแนะในเรื องทีเกษตรกรยังไม่มีความเข้าใจ อย่างสมําเสมอ
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ความรู้ และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรทีดีและเหมาะสม
ในพืนทีโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
Knowledge and Practices of Sweet Passion Fruit Grower following the Good Agricultural Practices
in Royal Project Areas, Chiang Mai Province
วิจิตรา บุรุษภักดี1* สุรพล เศรษฐบุตร2 ภาณุพนั ธุ์ ประภาติกลุ 2 ธนะชัย พันธ์เกษมสุ ข3
Wijitra Burutpukdee1* Suraphol Sreshthaputra2 Panuphan Prapatigul2 and Tanachai Pankasemsuk3

บทคัดย่อ
การวิจยั นี เป็ นการศึ กษาการปลูกเสาวรสหวานของเกษตรกรตามหลักการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีดีและเหมาะสม
(GAP) วัตถุประสงค์คือ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพืนฐานส่ วนบุ คคล เศรษฐกิจ และสังคม กับความรู ้ และการ
ปฏิ บ ัติของเกษตรกรผูป้ ลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP กลุ่ มตัวอย่าง คื อ ผูป้ ลู กเสาวรสหวาน ในพืนที โครงการหลวง
จ. เชี ยงใหม่ จํานวน 124 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ เชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ค่าสู งสุ ดและค่าตําสุ ด ทดสอบความสัมพันธ์ตวั แปรโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple
regression analysis) พบว่า เกษตรกร 78.20% เป็ นเพศชาย อายุเ ฉลีย 46 ปี จบการศึ กษาประถมศึ กษาปี ที 6 รายได้เฉลี ย
12, บาท/เดื อน รายได้จากผลผลิตเสาวรสเฉลีย 4,509 บาท/เดือน รายได้อืนๆ เฉลีย 8,179.84 บาท/เดือน ประสบการณ์
ปลูกเสาวรสเฉลีย 2.25 ปี ประสบการณ์ทาํ เกษตรเฉลีย 11.86 ปี ต้นทุนผลิตเสาวรสเฉลีย 13,175 บาท/ปี พืนทีปลูกเสาวรส
เฉลีย 1.52 ไร่ ไม่มีการจ้างแรงงาน 62.10% การรับข่าวสาร 96.80% มีการติดต่อเจ้าหน้าที 56.50% เข้าอบรม GAP 94.40%
และ . % ผ่านมาตรฐาน GAP จากการศึ กษา พบว่า เกษตรกรมีความรู ้ในด้านการเก็บเกียวและการปฏิบตั ิหลังการเก็บ
เกียวเสาวรสตามหลัก GAP ในระดับสูง มีความสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ทาํ เกษตร เพศ อายุ และประสบการณ์ทาํ การเกษตร
(P<0.05) เกษตรกรมี การปฏิ บ ัติ ใ นด้า นหยุด การใช้วตั ถุอ ัน ตรายก่ อ นการเก็บ เกี ยวเสาวรสตามหลัก GAP เป็ นประจํา
มีค วามสัม พัน ธ์กับ ขนาดของพืนที ทําการเกษตร ประสบการณ์ ทาํ เกษตร และการเข้าอบรม GAP (P<0.05) ปั ญหาของ
เกษตรกร คือเจ้าหน้าทีดูแลไม่ทวถึ
ั ง และต้องการใช้สารชีวภัณฑ์เกษตร ดังนันหน่วยงานทีเกียวข้องควรมีการจัดอบรม และ
ทําแปลงสาธิตเพือลดปั ญหาการใช้สารเคมี
คําสําคัญ: เสาวรสหวาน, การปลูกพืช GAP, เสาวรสหวาน GAP, เสาวรส GAP โครงการหลวง
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This research was study of sweet passion fruit planting of farmer following good agricultural practices (GAP)
principle. The objectives were the relational study between basic personal characteristics, economy, society with knowledge
and practice of farmers. The sample group consisted of 124 sweet passion fruit farmers at Royal Project areas in Chiang
Mai province. The data were collected by questionnaire and it was analyzed by descriptive statistics include percentage,
mean, standard deviation, maximum and minimum value. The variable relations test were analyzed by multiple regression
analysis. The results showed that the 78.20% of farmers were male and the average age of them was 46 years old. They
graduated from primary school grade 6 and their average income was 12,648 baht/month. The average income from passion
fruit was 4,509 baht/month, average other income was 8,179.84 baht/month, an average passion growing experience was
2.25 years and an average farm experience was 11.86 years. An average cost of passion fruit production was 13,175
bath/year. The average areas of passion fruit planting were 1.52 rai. They are not employment 62.10%. Most of farmers
sold their products to buyer and sold by themselves. They source of information 96.80%, moreover, they has contacted the
officers with 56.50%.The farmers attended GAP training with 94.40% and 58.50% of them were certificated. This study
indicated that the farmers had high level of harvesting and post harvesting of passion fruit following GAP principle related
to sex, agricultural experience and age (P<0.05). The farmers always stopped the practice in the use of hazardous materials
before passion fruit harvest following GAP principle related to land holdings, agricultural experience, officer contact and
GAP training ( P<0.05) . The farmer’s problems, inadequate care of agricultural officers advised and agricultural bioproducts requirement therefore the related institute should provide training and agricultural plot demonstration to reduce
the problems from the chemicals used.
Keywords: Sweet passion fruit, GAP planting, GAP Sweet passion fruit, Royal Project GAP passion fruit
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เสาวรสหวาน (Passiflora edulis) เป็ นพืชไม้เถาเลือยชนิ ดหนึ งทีมีประโยชน์มีส่วนประกอบของวิตามินและแร่ ธาตุ
รวมอยูห่ ลายชนิ ด เช่น วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี ธาตุเหล็ก และคาร์โบไฮเดรต นอกจากนียังมีใยอาหารอีกด้วย นิ ยมนํามา
รับประทานเป็ นผลไม้สด และเป็ นพืชเศรษฐกิจทีมูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริ มให้แก่เกษตรกร ในพืนทีโครงการหลวงปลูก
ตังแต่ปี พ.ศ. 2548 จากนันได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรมีการปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีดี และ
เหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) ซึ งเป็ นแนวทางการดําเนิ นงานของกรมวิชาการเกษตรที มีความสําคัญ และ
เป็ นนโยบายทีกําหนดไว้ตงแต่
ั ปีพ.ศ. 2541 (กรมวิชาการเกษตร, 2545) อาหารต้องมีความปลอดภัยทุกขันตอนการผลิต จาก
แหล่งผลิตจนถึงมือผูบ้ ริ โภค รวมทังต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับและทราบแหล่งทีมาได้ เกษตรกรภายใต้พนที
ื โครงการ
หลวงได้เริ มให้ความสนใจทําอาชีพเพาะปลูกเสาวรสหวานกันมากขึน โดยมีจาํ นวนเกษตรกรประมาณ 425 ราย พืนทีปลูก
1,107 ไร่ สําหรับราคาผลผลิตเสาวรสหวานสามารถจําหน่ายได้ราคาดีกว่าเสาวรสพันธุ์เปรี ยว เกษตรกรจึงนิยมปลูกเสาวรส
พันธุ์หวานกันมากกว่าเสาวรสพันธุ์เปรี ยว โดยในปี พ.ศ. 2556 มีปริ มาณผลผลิตเสาวรสหวานทังหมด 301,761.65 กิโลกรัม
มูลค่า 8.21 ล้านบาท (อัจฉรา และคณะ, 2557) เสาวรสหวานยังเป็ นพืชอีกชนิดหนึงทีให้ผลผลิตและรายได้ดี สามารถเก็บได้
เรื อยๆ จึงทําให้มีรายได้ต่อเนื อง ถึงแม้วา่ เกษตรกรในพืนทีโครงการหลวงจะให้ความสนใจและปลูกเสาวรสหวานกันมาก
แต่ปริ มาณผลผลิตเสาวรสหวาน ทีผ่านการรับรองมาตรฐานสิ นค้าเกษตร (GAP) ยังไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของตลาด
โครงการหลวง
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืนทีสูง (องค์การมหาชน) จึงนําเอาองค์ความรู้ในการผลิตเสาวรสหวานของโครงการหลวง
ไปทดสอบในพืนทีโครงการพัฒนาพืนทีสูงแบบโครงการหลวง ตังแต่ปี พ.ศ. 2552 เกษตรกรได้ให้ความสนใจมากขึนและ
สามารถปลูกเสาวรสหวานจนเริ มเก็บผลผลิ ตได้ตงแต่
ั ปี พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพืนที
ต่อมาเจ้าหน้าที ส่งเสริ มการเกษตรมีการส่งเสริ มให้เกษตรกรมีการปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP เพือให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานสิ นค้าเกษตร มีการจัดอบรมให้ความรู้การปฏิบตั ิทางการเกษตรทีดี สาํ หรับพืชอาหารให้กบั เกษตรกรภายในพืนที
การดําเนิ นงาน ผลปรากฏว่ามีทงเกษตรกรที
ั
ผ่านการรับรอง GAP และไม่ผ่านการรับรอง GAP ซึ งจากการสํารวจปั ญหาใน
เบืองต้นพบว่า เกษตรกรมีปัญหาด้านความรู้ในการจัดการแปลงปลูก เนืองจากคุณภาพผลผลิตลดลงหลังปลูกเป็ นเวลา 2-3 ปี
ต่อมาส่ งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพลดลง เกิดการสะสมโรคและแมลงเพิมมากขึน (อัจฉรา และคณะ, 2557) ใช้สารเคมีมากขึน
และทําให้ศตั รู พืชดือยา เกิ ดการระบาดของศัตรู พืชทีควบคุมได้ยาก (สุ ภาพร และสังวาล, 2558) เกิดสารพิษตกค้าง มีตน้ ทุน
การผลิตสู งขึน (สุมาลี และคณะ, 2557) และผลผลิตไม่ผ่านมาตรฐาน GAP จึ งต้องมีการศึ กษาปั จจัยและปั ญหาด้านความรู ้
และการปฏิบตั ิของเกษตรกร ในการปลูกสาวรสหวานตามหลักการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีดีและเหมาะสม
อย่างไรก็ตามการศึ กษาเกียวกับความรู ้และการปฏิบตั ิของเกษตรกรผูป้ ลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบตั ิทางการ
เกษตรที ดีและเหมาะสมมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง เนื องจากเสาวรสหวานสามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตร เพือให้ทราบถึง
ปัญหาและสาเหตุ หรื อปั จจัยใดบ้าง มีความสัมพันธ์กนั อย่างไรทีส่งผลต่อการได้รับความรู ้ และการนําความรู้ไปปฏิบตั ิ เพือ
นําไปสู่การช่วยเหลือเกษตรกร และเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มการปลูกเสาวรสหวานได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรที ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครังนี คื อ เกษตรกรผูป้ ลูกเสาวรสหวานในพืนที โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
จํานวน 126 ราย ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ดังนี
=
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n
คือ จํานวนประชากรเป้ าหมาย
N
คือ จํานวนตัวอย่าง
e
คือ ค่าความคลาดเคลือนทีผูว้ จิ ยั ยอมให้เกิดขึนได้ในการศึกษาครังนี
ผูว้ จิ ยั ยอมให้เกิดค่าความคลาดเคลือนในการสุ่มตัวอย่างได้ ร้อยละ ซึงจะได้จาํ นวนตัวอย่างดังนี
126
=
1 + 126 (.03)
= 114 ราย
กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาวิจยั ครังนี มีจาํ นวน 114 ราย และผูว้ ิจยั ได้เพิมจํานวนของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน10 ตัวอย่าง
ดังนัน การวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกร โดยใช้แบบสัมภาษณ์ทงหมด
ั
จํานวน 124 ราย เพือป้ องกัน
ความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ (ปลายเปิ ดและแบบปลายเปิ ด) ในช่ วง
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 - มกราคม พ.ศ. 2561 ทดสอบความเชือมัน (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ จากนันนํามาหาค่า
ความเชือถือได้ของแบบสัมภาษณ์ โดยหาค่าสัมประสิทธิ แอลฟาของ Cronbach (1951) ก่อนนําไปทดสอบกับเกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาวิจยั และนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ ดังนี
1. ทํา การวิเ คราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้ส ถิ ติเ ชิ ง พรรณนา เพืออธิ บ ายข้อ มูล พืนฐานบางประการของเกษตรกรใช้ค่า ความถี
(Frequency) ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี ย (Mean) ค่ าสู ง สุ ด (Maximum) ค่ าตําสุ ด (Minimum) และค่ าส่ ว นเบี ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
2. แบ่งระดับความรู ้ของเกษตรกรเป็ น ระดับ ดังนี ระดับความรู ้มาก (15-22 คะแนน) ปานกลาง (8-14 คะแนน) และน้อย
(0-7 คะแนน) และเกษตรกรที ตอบแบบสัมภาษณ์ดา้ นการปฏิบตั ิ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ดังนี ปฏิ บตั ิมาก (ปฏิ บตั ิประจํา 2.1- 3
คะแนน) ปานกลาง (ปฏิบตั ิบางครัง 1.1-2 คะแนน) และน้อย (ไม่เคยปฏิบตั ิ 0-1 คะแนน)
3. สถิ ติท ดสอบสมมติ ฐานที ใช้ในการหาความสัม พัน ธ์ระหว่างตัวแปรอิ สระ คือ ปั จจัยพืนฐานส่ วนบุ คคล ปั จจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และตัวแปรตาม คือ ความรู ้และการปฏิบตั ิของเกษตรกรผูป้ ลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบตั ิทางการ
เกษตรที ดี และเหมาะสมในพืนที โครงการหลวงจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ งแบ่ งเป็ น 2 ด้าน คื อ ด้านความรู ้ (Y1) และด้านการ
ปฏิบตั ิ (Y2) ทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังนี
3.1) การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขันตอน (stepwise multiple regression analysis) กับตัวแปรอิสระ ได้แก่ .
เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. รายได้จากการปลูกเสาวรส 5. รายได้อืนๆ 6. รายได้รวม 7. ประสบการณ์ปลูกเสาวรสหวาน
. ประสบการณ์ทาํ การเกษตร 9. เงินทุนในการผลิตเสาวรสหวาน 10. ขนาดของพืนที ทําการเกษตร 11. ขนาดพืนที ปลูก
เสาวรสหวาน 12. แรงงาน 13. การติ ด ต่อเจ้าหน้าที ในหน่ วยงานที เกี ยวข้อง 14. การอบรม GAP 15. การผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GAP

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ข้ อมูลลักษณะทัวไป ได้ แก่ ปัจจัยพืนฐานส่ วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางสังคม
พบว่า เกษตรกร ร้ อยละ 78.20 เป็ นเพศชาย อายุเฉลีย 46 ปี จบการศึกษาประถมศึกษาปี ที 6 รายได้เฉลีย 12,648
บาท/เดื อน รายได้จากการปลูกเสาวรส เฉลีย 4,509 บาท/เดื อน รายได้อืนๆ เฉลีย 8,179.84 บาท/เดือน ประสบการณ์ปลูก
เสาวรส เฉลีย 2.25 ปี ประสบการณ์ทาํ เกษตร เฉลีย 11.86 ปี เงินทุนผลิตเสาวรส เฉลีย 13,175 บาท/ปี พืนทีทําเกษตร เฉลีย
9.17 ไร่ พืนทีปลูกเสาวรส เฉลีย 1.52 ไร่ ส่ วนใหญ่ไม่จา้ งแรงงาน ร้อยละ 62.10 รับข่าวสารทางการเกษตร ร้อยละ 96.80 มี
การติดต่อเจ้าหน้าทีร้อยละ 56.50 เข้าอบรม GAP ร้อยละ 94.40 และร้อยละ 58.50 ผ่านมาตรฐาน GAP
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2. ประเด็นความรู้ และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัตทิ างการเกษตรทีดีและเหมาะสม ผล
การศึกษาแบ่งเป็ น 2 ด้าน ดังนี
2.1 ด้านความรู้ในการปลูกเสาวรสหวาน พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ มีระดับความรู ้ อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ น
ร้อยละ 98.40 (Table 1)
2.2 ด้านการปฏิบตั ิในการปลูกเสาวรสหวาน พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ มีระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
(ปฏิบตั ิเป็ นประจํา) (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. การวิเ คราะห์ ปัจ จัย ทีมีค วามสั ม พันธ์ ต่ อความรู้ และการปฏิบัติข องเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรทีดีและเหมาะสม
จากการศึ ก ษาปั จ จัย ที มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ ความรู้ ข องเกษตรกร (Y1) โดยใช้การวิเ คราะห์ ถ ดถอยพหุ (multiple
regression analysis) นําตัวแปรอิสระ 15 ตัวแปร เข้าสู่สมการ โดยใช้วธิ ีหลายขันตอน (stepwise) ปรากฏว่าได้ค่า
F
= 12.184; Sig = 0.000c หมายความว่า มีตวั แปรอิสระอย่างน้อย ตัวแปร ทีมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม เมือพิจารณาค่า
สัมประสิ ทธิ การตัดสิ นใจเชิงพหุ (multiple coefficient of determination, R ) ปรากฏว่า R มีค่าเท่ากับ 0.233 หมายความว่า
ตัวแปรอิสระทังหมด สามารถอธิ บายการผันแปร (การเปลียนแปลง) ของตัวแปรตามได้ ร้อยละ 13.30 โดยมีความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรน้อยมาก และในบรรดาตัวแปรอิสระทังหมด 15 ตัวแปร มีตวั แปรอิสระจํานวน 3 ตัวแปร ทีมีผลต่อตัวแปร
ตามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 หรื อตํากว่า ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ทาํ การเกษตร ซึ งมี ความสัมพันธ์เชิ งบวก
และอายุ มีความสัมพันธ์เชิงลบ (Table 2)
จากการศึ กษาปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบตั ิของเกษตรกร (Y2) โดยใช้การวิเคราะห์วิเคราะห์ถดถอยพหุ (multiple
regression analysis) นําตัวแปรอิสระ 15 ตัวแปร เข้าสู่ สมการ โดยใช้วิธีหลายขันตอน (stepwise) ปรากฏว่าได้ค่า F = 8.612;
Sig. = 0.000c หมายความว่า มี ต ัว แปรอิ ส ระอย่า งน้อ ย 2 ตัว แปร ที มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ตัว แปรตาม เมื อพิ จ ารณาค่า
สัมประสิ ทธิ การตัดสิ นใจเชิงพหุ (multiple coefficient of determination, R2) ปรากฏว่า R2 มีค่าเท่ากับ 0.177 หมายความว่า
ตัวแปรอิสระทังหมดสามารถอธิ บายการผันแปร (การเปลียนแปลง) ของตัวแปรตามได้ร้อยละ 17.70 และในบรรดาตัวแปร
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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อิสระทังหมด 15 ตัวแปร มี ตวั แปรอิสระ จํานวน 3 ตัวแปร ที มีผลต่อ ตัวแปรตามอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
หรื อตํากว่า ได้แก่ ขนาดของพืนทีทําการเกษตรมีผลเชิงลบ โดยตัวแปรทีมีผลเชิงบวก ได้แก่ ประสบการณ์ทาํ การเกษตรและ
การอบรม GAP (Table 2)
Table 2 Results of multiple regression analysis to determine the relation between independent variables and dependent
variables. (n = 124)
dependent variables
Independent variables
B
t
P-value
Sex
0.348
4.273
0.000
Knowledge (Y1)
Agricultural experience (year)
0.311
3.382
0.001
Age (year)
- 0.219
-2.419
0.017
R2 = 0.233 SEE = 1.80655 F = 12.184 Sig of F = 0.000c
land holdings
- 0.175
-2.076
0.40
Practices (Y2)
Agricultural experience (year)
0.288
3.353
0.001
GAP training
0.214
2.846
0.005
R2 = 0.177 SEE = 0.35653 F = 8.612 Sig of F = 0.000c
Note: Significantly at P<0.05
ผลการศึกษาข้างต้น สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านความรู ้ ได้วา่ 1) เพศชายและเพศหญิงมีความรู้ใน
การปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP แตกต่างกัน ซึงสอดคล้องกับ แก้วตา และสุรพล (2560) ทําการศึกษาเรื อง ความรู ้ความ
เข้าใจและการปฏิบตั ิในการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการปลูกพริ กหวานของเกษตรกรใน ตําบลโป่ งแยง อ. แม่ริม จ. เชี ยงใหม่
พบว่า เพศ มี ค วามสัมพัน ธ์กับความรู้ ความเข้าใจและการปฏิ บ ัติ ในการใช้สารเคมี ฆ่าแมลงในการปลูกพริ กหวานของ
เกษตรกร 2) เกษตรกรที มี ป ระสบการณ์ ท ําการเกษตรมาก มี ค วามรู้ ใ นการปลู กเสาวรสหวานตามหลัก GAP มากกว่า
เกษตรกรทีมีประสบการณ์ทาํ การเกษตรน้อย อาจเป็ นเพราะเกษตรกรทีมีประสบการณ์ทาํ การเกษตรมาก มีการสะสมความรู้
มาเป็ นเวลานาน ส่ งผลให้เ กษตรกรเกิ ด ความเข้าใจและมี การปฏิ บ ัติในการปลู กเสาวรสหวานตามหลัก GAP มากกว่า
สอดคล้องกับ พรรณทิวา และบุศรา ( ) ทําการศึกษาเรื อง ความรู ้ความเข้าใจและการปฏิบตั ิของเกษตรกรในการผลิตข้าว
หอมมะลิ ทีมีการปฏิ บตั ิ ทางการเกษตรดี ทีเหมาะสม จ. มหาสารคาม พบว่า เกษตรกรทีมีประสบการณ์ ปลูกข้าวหอมมะลิ
ระหว่าง 2-4 ปี มีความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตามคําแนะนํามากกว่า เกษตรกรทีมีประสบการณ์ระยะเวลาไม่เกิ น ปี
อย่างมีนยั สําคัญ 3) เกษตรกรทีมีอายุนอ้ ยมีความรู ้เกียวกับการปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP มากกว่าเกษตรกรที มีอายุ
มาก สอดคล้องกับ จิ รวรรณ และคณะ (2555) ทําการศึ กษาเรื อง ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการผลิต
มะม่วงตามแนวทางการเกษตรดีทีเหมาะสมของเกษตรกร อ. ปากช่อง จ. นครราชสี มา พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการผลิตมะม่วงตามแนวทางการเกษตรดีทีเหมาะสมของเกษตรกร ซึ งเป็ นความสัมพันธ์เชิงลบ อาจ
กล่าวได้วา่ เกษตรกรทีมีอายุนอ้ ยมีความสนใจเกียวกับการทําเกษตรแบบ GAP และสามารถหาความรู ้ได้จากหลายช่องทาง
เช่น การค้นคว้าจากอิ นเทอร์ เน็ต จึ งทําให้เกษตรกรทีมีอายุนอ้ ยแสวงหาความรู ้และมีความเข้าใจการทําเกษตรแบบ GAP
มากกว่าเกษตรกรทีมีอายุมาก
ผลการศึ กษาสามารถอธิ บ ายความสัมพันธ์ของตัวแปรด้านการปฏิ บ ัติ ได้ว่า 1) เกษตรกรที มีข นาดของพืนที ทํา
การเกษตรน้อ ยมี ก ารปฏิ บ ัติ ในการปลูก เสาวรสหวานตามหลัก GAP ในระดับ ที ดี กว่า เกษตรกรที มี ข นาดของพืนที ทํา
การเกษตรมาก สอดคล้องกับ ศุทธิดา (2559) ทําการศึกษาเรื อง ความรู ้และการปฏิบตั ิตามแนวเกษตรดีทีเหมาะสมของเกษตร
ผูป้ ลูกผัก อ. แม่ริม จ. เชี ยงใหม่ พบว่า การถือครองทีดิ นมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการปฏิบตั ิของเกษตรกรอย่างมีนยั สําคัญ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ทางสถิ ติ 2) เกษตรกรที มีประสบการณ์ ทาํ การเกษตรมากมี การปฏิ บตั ิ ในการปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP ได้ดี กว่า
เกษตรกรทีมีประสบการณ์ทาํ การเกษตรน้อย อาจเป็ นเพราะเกษตรกรทีมีประสบการณ์ทาํ การเกษตรมาก มีการปฏิบตั ิในการ
ปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP มาเป็ นเวลานานกว่า จึงทําให้เกิดความชํานาญ สอดคล้องกับ พรรณทิวา และบุศรา (2560)
ทําการศึ กษาเรื อง ความรู ้ความเข้าใจและการปฏิบตั ิของเกษตรกรในการผลิตข้าวหอมมะลิ ทีมีการปฏิบตั ิทางการเกษตรดีที
เหมาะสม จ. มหาสารคาม พบว่า เกษตรกรที มีประสบการณ์ ปลูกข้าวหอมมะลิระหว่าง 2-4 ปี มีความรู ้ความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ิตามคําแนะนํามากกว่า เกษตรกรทีมีประสบการณ์ระยะเวลาไม่เกิน ปี อย่าง มีนยั สําคัญ 3) เกษตรกรทีเคยเข้ารับการ
อบรม GAP มีการปฏิบตั ิในการปลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP ได้ดีกว่าเกษตรกรทีไม่เคยเข้ารับการอบรม GAP สอดคล้อง
กับ เจริ ญ (2555) ทําการศึกษาเรื อง ปัจจัยทีสัมพันธ์กบั การเกษตรดีทีเหมาะสมของเกษตรกรผูป้ ลูกลินจี อ. ฝาง จ. เชียงใหม่
พบว่า เกษตรกรทีได้รับการอบรม GAP มีการปฏิบตั ิเกษตรดีทีเหมาะสมสําหรับลินจีได้ดีกว่าเกษตรกรทีไม่ได้รับการอบรม
GAP
4. ปัญหาและความต้ องการของเกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวาน
4.1 ปัญหาด้ านศัตรู พืชของเสาวรสหวาน
เกษตรกรพบปั ญหาด้านโรคที เกิ ดจากไวรั สมากที สุ ด คิดเป็ นร้อยละ 15.32 เนื องจากโรคไวรัสเป็ นโรคที
สําคัญของเสาวรสหวาน ซึ งเป็ นโรคที ติ ดมากับต้นพันธุ์และไม่ส ามารถกําจัด ได้ มีเ พียงวิธีการบํารุ งรั กษาต้นให้มีความ
แข็งแรงเท่านัน รองลงมาคือปั ญหาผลเน่าทีเกิดจากเชือรา ร้อยละ 12.90 ในช่วงฤดูแล้งมักจะพบปั ญหาเกียวกับแมลงศัตรู พืช
ร้อยละ 8.80 ถัดมาเป็ นปั ญหาด้านอืนๆ ทีพบ คือ ลักษณะอาการผลเหี ยว ร้อยละ 5.65 ทียังไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั และปั ญหา
ใบจุดทีเกิ ดจากเชือรา ร้อยละ 3.23 ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 37.10 มีความต้องการในการใช้สาร ชีวภัณฑ์ป้องกันกําจัดศัตรู พืช
เนืองจากมีความปลอดภัย และเป็ นทียอมรับของตลาดโครงการหลวง แนวทางการแก้ไข ควรทําการส่งเสริ มให้มีการใช้สาร
ชีวภัณฑ์มากยิงขึน โดยให้ความรู ้ วิธีการใช้ หรื อการผลิตสารชีวภัณฑ์สาํ หรับใช้เอง
4.2 ปัญหาด้ านผลผลิตของเสาวรสหวาน
เกษตรกรมีปัญหาในสองประเด็นทีเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 4.03 คือปั ญหาการขาดแคลนนําในการเพาะปลูก
ซึงอาจจะต้องมีการสร้างถังสําหรับเก็บนํา และปั ญหาจากพ่อค้าคนกลาง ทีมีการกดราคาผลผลิต รองลงมาเกษตรร้อยละ 3.23
เป็ นปั ญหาด้านคุณภาพของการผลิต เจ้าหน้าทีจะต้องมีการเข้าสํารวจแปลงปลูก ติดตามและให้คาํ แนะนําอย่างสมําเสมอ
ทังนี เกษตรกรต้องให้ความสนใจและปฏิ บตั ิตามคําแนะนําจากเจ้าหน้าที เช่นกัน และเมือพบปั ญหาควรแจ้งเจ้าหน้าทีให้
ทราบโดยเร็ว และร้อยละ 0.81 เป็ นปั ญหาด้านต้นทุนในการผลิตสูง และแรงงานตํา
4.3 ปัญหาด้ านการติดตามและให้ คาํ แนะนําเกียวกับการปลูกเสาวรสหวานจากเจ้าหน้ าที
เกษตรกรร้อยละ 52.42 มีปัญหาด้านการติดตามทีไม่ทวถึ
ั งจากเจ้าหน้าที รองลงมาร้อยละ 33.06 มีปัญหาด้าน
การไม่ได้รับการแนะนําจากเจ้าหน้าที และร้อยละ 5.65 มีปัญหาด้านขาดการอบรมถ่ายทอดความรู้ เนื องจากเจ้าหน้าที มี
จํานวนทีไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างทัวถึง
4.4 ข้ อเสนอแนะของเกษตรกร
1) ต้องการให้เจ้าหน้าทีมีความใกล้ชิดกับเกษตรกร มีการเข้าติดตามเกียวกับการดูแลเสาวรสหวานบ่อย
ขึน และมีการให้ข่าวสารใหม่ๆ เกียวกับเสาวรสหวานตลอดเวลา มีการศึกษาดูงานเกียวกับการดูแลแปลง
2) ต้องการให้มีการประกันราคารับซือทุกเกรดในราคาเดียวกัน ไม่ตากว่
ํ า 60 บาทต่อกิโลกรัม
3) ให้มีการศึกษาและผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้ องกันกําจัดศัตรู พืชทีมีประสิ ทธิ ภาพสู ง สามารถป้ องกัน
กําจัดศัตรู พืชได้อย่างรวดเร็ว
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การศึ กษาความรู ้ และการปฏิบตั ิของเกษตรกรผูป้ ลูกเสาวรสหวานตามหลัก GAP ในพืนที โครงการหลวง จ.
เชี ยงใหม่ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 78.20 เป็ นเพศชาย อายุเฉลีย 46 ปี จบการศึกษาประถมศึ กษาปี ที 6 รายได้เฉลีย 12,648
บาท/เดือน รายได้จากเสาวรส เฉลีย 4,509 บาท/เดือน รายได้อืนๆ เฉลีย 8,179.84 บาท/เดือน ประสบการณ์ปลูกเสาวรส เฉลีย
2.25 ปี ประสบการณ์ทาํ เกษตร เฉลีย 11.86 ปี ต้นทุนผลิตเสาวรส เฉลีย 13,175 บาท/ปี พืนทีทําเกษตร เฉลีย 9.17 ไร่ พืนที
ปลูกเสาวรส เฉลีย 1.52 ไร่ ส่วนใหญ่ไม่จา้ งแรงงาน ร้อยละ 62.10 รับข่าวสารทางการเกษตรจากแหล่งต่างๆ ร้อยละ 96.80 มี
การติดต่อเจ้าหน้าที ร้อยละ 56.50 เข้าอบรม GAP ร้อยละ 94.40 และ ร้อยละ 58.50 ผ่านมาตรฐาน GAP
ด้านความรู ้ พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ มีความรู ้อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ น ร้อยละ 98.40 (เฉลีย 19.48 คะแนน) โดย
ประเด็นการสัมภาษณ์ทีเกษตรกรส่ วนใหญ่มีความรู้มากทีสุด คือ ด้านการเก็บเกียวและการปฏิ บตั ิหลังการเก็บเกียวในเรื อง
ผลิตผลทีมีความเสี ยหายจากการเก็บเกียว และมี ตาํ หนิ ตอ้ งมีการคัดแยกก่อนจัดเรี ยงในภาชนะบรรจุ และด้านสุ ขลักษณะ
ส่วนบุคคล เรื อง ผูป้ ฏิ บตั ิงานต้องมีความรู ้ในการป้องกันอันตรายจากสารพิษ เช่น เสื อผ้าทีสวมใส่ ตอ้ งมิดชิ ด มีหน้ากาก ผ้า
ปิ ดปาก ถุงมื อ รองเท้า การพ่นยาทีอยู่เหนื อลม การทําความสะอาดร่ างการหลังพ่นยา รองลงมาเป็ นด้านวัตถุอนั ตรายทาง
การเกษตร เรื อง สามารถใช้ปุ๋ยเคมีหรื อสารเคมีในการปลูกเสาวรสหวานตามระบบ GAP ได้ในปริ มาณทีกรมวิชาการกําหนด
และประเด็นการสัมภาษณ์ทีเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ้นอ้ ยทีสุด คือ ด้านการบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบ
ด้านการปฏิบตั ิ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบตั ิเป็ นประจํา (ค่าเฉลีย 2.31) โดยประเด็นทีเกษตรกรส่วนใหญ่
มีการปฏิบตั ิมากทีสุด คือ ด้านวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร เรื อง หยุดใช้วตั ถุอนั ตรายก่อนการเก็บเกียวตามช่วงเวลาทีกําหนด
รองลงมาเป็ นด้านการเก็บเกี ยวและการปฏิ บตั ิหลังการเก็บเกี ยว เรื อง ไม่เก็บผลิตผลไว้ในบริ เวณใกล้กบั สารเคมี หรื อวัตถุ
อันตราย หรื อบริ เวณทีเสี ยงจากการปนเปื อนผลิ ตผล และมี การคัดแยกผลิตผลที ไม่ได้คุณภาพและขนาดตามข้อกําหนด
ประเด็นทีเกษตรกรส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ินอ้ ยทีสุดคือ ด้านนํา เรื อง การตรวจวัดคุณภาพนําจากแหล่งนําในสภาพแวดล้อม
เพือไม่ให้เกิดการปนเปื อนวัตถุ หรื อสิ งทีเป็ นอันตรายต่อผลิตผล ดังนัน ควรทําการส่งเสริ มทีเน้นการให้ความรู ้ทีชัดเจนและ
ติดตามการปฏิบตั ิในแต่ละเรื องของแต่ละด้าน ทีเกษตรกรมีความรู ้และการปฏิบตั ิทีน้อยให้เพิมมากยิงขึน เพือให้เกษตรกร
ปฏิบตั ิได้อย่างถูกวิธี

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าแบบอิ สระฉบับนี สําเร็ จได้ด ้วยความกรุ ณาของ รองศาสตราจารย์ ดร. สุ รพล เศรษฐบุตร ประธาน
กรรมการที ปรึ กษา ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ เจ้า หน้า ที ภาควิช าส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ก ารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ทุกท่านทีให้ความรู ้ คําแนะนําและคําปรึ กษาแก่ผวู้ ิจยั เสมอมา
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาพืนทีสู ง (องค์การมหาชน) เจ้าหน้าที โครงการพัฒนาพืนทีสู งแบบโครงการหลวง
เจ้าหน้าทีโครงการหลวง และเกษตรกรในพืนที โครงการหลวง จัง หวัดเชี ยงใหม่ ทีให้ความช่วยเหลือให้ความร่ วมมือในการ
ตอบแบบสัมภาษณ์ และกรุ ณาให้ขอ้ มูลต่างๆ ที เป็ นประโยชน์ในการวิจยั ครังนี

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
เอกสารอ้ างอิง

227

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรทีดีทเหมาะสม.
ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุ งเทพฯ.
แก้วตา อนันต์วไิ ล และ สุรพล เศรษฐบุตร.
. ความรู ้ความเข้าใจและการปฏิบตั ิในการใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการปลูก
พริ กหวานของเกษตรกรในตําบลโป่ งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารแก่ นเกษตร ปี ที 45 ฉบับพิเศษ 1: 573 –
579.
จิ ราวรรณ เลิศคุณลักษณ์ ปั ญญา หมันเก็บ และ ธํารงค์ เมฆโหรา.
. ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการ
ผลิตมะม่วงตามแนวทางการเกษตรดีทีเหมาะสมของเกษตรกร อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา. วารสารเกษตรพระจอม
เกล้า. (3): 13-21.
เจริ ญ ท่าระเบี ยบ. 2555. ปั จจัยทีสัมพันธ์กบั การเกษตรดี ทีเหมาะสมของเกษตรกรผูป้ ลูกลินจี อําเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่.
การค้น คว้า แบบอิ ส ระปริ ญ ญาวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต (เกษตรศาสตร์ ) สาขาส่ ง เสริ มการเกษตร บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พรรณทิวา กว้างเงิ น และ บุศรา ลิมนิ รันดร์ กุล. 2560. ความรู ้ความเข้าใจและการปฏิบตั ิของเกษตรกรในการผลิตข้าวหอม
มะลิทีมีการปฏิบตั ิทางการเกษตรดีทีเหมาะสม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารแก่นเกษตร. 45 (ฉบับพิเศษ 1): 580 – 587.
สุ ภาพร ใจการุ ณ และ สังวาล สมบูรณ์. 2558. ปฏิเสธสารเคมีทีมีความเป็ นพิษสู งต่อห่วงโซ่อาหารและสิ งแวดล้อม. เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการเพือเตือนภัยสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช.
สุ มาลี เม่นสิ น ธี รนาฎ ศักดิ ปรี ชากุล ชัชวาลย์ กิ ติสิทธิ และพิกุลทอง สุ อนงค์. 2557. รายงานสรุ ปการสัมมนางานวิจยั ของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนาพืนทีสูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่.
ศุ ท ธิ ด า มิ งสกุล. 2559. ความรู ้ แ ละการปฏิ บตั ิ ตามแนวเกษตรดีทีเหมาะสมของเกษตรผูป้ ลูกผัก ในอําเภอแม่ริม จัง หวัด
เชียงใหม่. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ . 11 (2): 324 – 334.
อัจฉรา ภาวศุทธิ บรรจง ปานดี ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์ จิระนิ ล แจ่มเกิด ไฉไล กองทอง กชพร สุขจิตภิญโญ นฤมล ศรี วิชยั
และ วิรัตน์ ปราบทุ กข์. 2557. การวิจัยเชิ งบู รณาการเพือเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและการตลาดของ
เสาวรสหวานบนพืนทีสู ง. รายงานสรุ ปการสัมมนางานวิจยั , มูลนิ ธิโครงการหลวงและสถาบันวิจยั และพัฒนา
พืนทีสูง (องค์การมหาชน).
Cronbach, L. J. 1951. Coefficient alpha and the internal stru cture of tests. Psychometrika, 16, 297–334.
Yamane, Taro.1973. Statistics: An Introductory Analysis. Third editio.Newyork: Harper and Row Publication.
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บทคัดย่อ
เพลียไฟข้าวเป็ นแมลงศัตรู สาํ คัญของข้าวในระยะแตกกอ ทังตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินนําเลียงจากใบข้าวทําให้
ใบเหลืองและเหี ยวแห้งตายในทีสุด การใช้สารสกัดจากพืชเป็ นทางเลือกของการป้ องกันกําจัดเพลียไฟข้าวทีมีประสิ ทธิ ภาพ
และเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม จึ งทําการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดเฮกเซนจากพืชสมุนไพร 9ชนิ ดได้แก่ ยูคาลิปตัส
ยาสู บ ประคําดี ควาย หนอนตายอยาก ว่านนํา ผกากรอง บอระเพ็ด สะเดา และสาบเสื อ ที ความเข้มข้น 20% (นําหนัก/
ปริ มาตร) ในการป้ องกันกําจัดเพลียไฟข้าว โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จํานวน 3 ซํา ฉี ดพ่นสาร
สกัด 1 ครัง เมือข้าวอายุ 7 วัน และตรวจนับเพลียไฟข้าวก่อนและหลังฉี ดพ่นสารทุกวันเป็ นเวลา 4 วัน ผลการทดสอบ พบว่า
สารสกัดจากบอระเพ็ดมีประสิ ทธิ ภาพดีทีสุดในการป้ องกันกําจัดเพลียไฟข้าว
คําสําคัญ : สารสกัดสมุนไพร, เพลียไฟข้าว
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The Rice thrips is a key pest of rice in tillering stage. Nymph and adult of Rice thrips severely damage the rice
leaves to become yellow, brown, wither and finally dead. The use of plant extracts is an effective alternative way to control
Rice thrips. According to the study efficacy of 9 species plant extracts to control Rice thrips. Include Eucalyptus
(Eucalyptus citriodora Hook.), Tobacco (Nicotiana tabacum), Soap Nut Tree (Sapindus rarak DC.), Non-taai-yaak
(Stemona collinsae), Mytle grass (Acorus calamus), Cloth of gold (Lantana camara L.), Heart-leaved moonseed (Tinospora
crispa), Neem (Azadirachta indica) and Siam weed (Eupatorium odoratum Linn.) extracted with hexane by concentration
of 20% w/v. The experimental design randomized complete block design 3 replications. The plant extract was used to
spray on 7 days rice and number of Rice thrips was measured 4 days before and after spraying the plant extract. The result
found that Heart-leaved moonseed extracted with hexane had the most effective to control Rice thrips.
Keyword : herbal extract, rice thrips
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ปัจจุบนั ผูท้ ีบริ โภคข้าวตระหนักถึงความสําคัญเรื องความปลอดภัยในด้านของสุขภาพมากขึน ดังนันเกษตรกรควร
แก้ไขปั ญหาอันตรายจากการใช้สารเคมี เพือให้มีการผลิตข้าวทีมีความปลอดภัยจากสารฆ่าแมลงในฤดูการเพาะปลูกข้าว
(Oryza sativa L.) มัก พบปั ญ หาการระบาดของเพลี ยไฟ Stenchaetothrips biformis (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae)
ซึ งในระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัยสามารถทําลายข้าวด้วยการดูดกินนําเลียงจากใบข้าวทียังอ่อน เมือข้าวเริ มโตขึนใบทีถูก
ทําลายมีลกั ษณะเหี ยวบริ เวณขอบใบ และม้วนเข้าหากลางใบ มักพบเพลียไฟข้าวอาศัยอยูใ่ นบริ เวณใบทีม้วน พบทําลายข้าว
ในระยะกล้าหรื อหลังปั กดําอายุ 2-3 สัปดาห์ พบการระบาดมากโดยเฉพาะฤดูร้อน อากาศแห้งแล้ง ฝนทิงช่วงนานติดต่อกัน
และนาข้าวมีลกั ษณะขาดนํา ซึงในช่วงทีมีการระบาดมากสามารถทําให้ตน้ ข้าวแห้งตายได้ (สํานักวิจยั และพัฒนาข้าว, 2556)
การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพือควบคุมเพลียไฟในนาข้าวเป็ นทางเลื อกหนึ งในการลดปั ญหาจากการใช้สารฆ่าแมลง
เนืองจากมีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัด และขับไล่แมลง มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรผูใ้ ช้สารและผูบ้ ริ โภค รวมทังไม่ส่งผล
กระทบต่อระบบนิ เวศ และเป็ นการนําพืชสมุนไพรจากธรรมชาติทีหาได้ง่ายมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด โดยทัวไปพบว่า
สารจากธรรมชาติทีสกัดได้จากพืช สลายตัวเร็ วในสภาพแวดล้อม และมีพิษตําต่อสัตว์เลือดอุ่น (สุ ภาณี , 2532) นอกจากนียัง
พบว่าสารสกัดจากพืชมีสารทีเป็ นองค์ประกอบจํานวนมากแมลงสามารถสร้างความต้านทานได้ยากต่อสารสกัดเหล่านัน
(Visetson, 1991) อย่างไรก็ตามการศึ กษาในครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
9 ชนิ ด ได้แก่ ยูคาลิปตัส ยาสูบ ประคําดีควาย หนอนตายอยาก ว่านนํา ผกากรอง บอระเพ็ด สะเดา และ สาบเสื อ ทีสกัด
ด้วยตัวทําละลายเฮกเซน ทีมีต่อเพลียไฟข้าว เพือเป็ นทางเลือกในการป้ องกันกําจัดเพลียไฟในนาข้าว

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การเตรียมสารสกัด

รวบรวมสมุนไพร9 ชนิ ด ได้แก่ ยูคาลิ ปตัส ยาสู บ ประคําดีควาย หนอนตายอยาก ว่านนํา ผกากรอง บอระเพ็ด
สะเดา และสาบเสื อ ตามฤดูกาล และระยะทีเหมาะสมในการเก็บเกียวโดยใช้ ใบยูคาลิปตัส ใบยาสูบ ผลประคําดีควาย ราก
หนอนตายอยาก เหง้าว่านนํา ใบผกากรอง เถาบอระเพ็ด เมล็ดสะเดา และใบสาบเสื อ โดยใช้ใบแก่ ผลสุก ลําต้นทีเจริ ญเติบโต
เต็มที และรากแก่ ของสมุนไพรดังกล่าว เพือได้สารจากสมุนไพรทีมีคุณภาพ นําไปอบให้แห้งทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 72 ชัวโมง แล้วบดให้เป็ นผงละเอียด ชังนําหนักผงบดจากพืชทดสอบแต่ละชนิ ดจํานวน 200 กรั ม แช่ ในตัวทํา
ละลายเฮกเซนปริ มาตร 1000 มิลลิลิตร ทีบรรจุอยูใ่ นบีกเกอร์ ทําการกวนสารด้วยเครื องกวนสารทีความเร็ วรอบในการหมุน
1,000 รอบ/นาที เป็ นเวลา 8 ชัวโมง จากนันแช่ สารทิงไว้ 5 วัน กรองด้วยผ้าขาวบาง เพือแยกกากของสมุนไพรทัง 9 ชนิ ด
ออก นําสารละลายที ได้ไปกรองผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 จากนันทําการระเหยตัวทําละลายเฮกเซนออกด้วย
เครื องระเหยแห้งสู ญญากาศ (rotary evaporator) จนหมด เหลือส่วนทีเป็ นสารสกัดเข้มข้น นําสารทีได้มาเจือจางจนได้ความ
เข้มข้น 20 % ผสมสารลดแรงตึงผิวTween 80 ปริ มาณ 1 มิลลิลิตร เพือใช้ทดลองต่อไป
2. การทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากสมุนไพร 9 ชนิดต่ อการป้องกันกําจัดเพลียไฟข้ าว
ปลู ก ข้า วพัน ธุ์ ห อมปทุ ม ในแปลงนาของคณะเกษตรกํา แพงแสน มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในเดือนเมษายน 2560 เมือต้นกล้าข้าวทีใช้ทดสอบอายุ 7 วัน ทําการทดสอบประสิ ทธิภาพ
สารสกัดจากสมุนไพร 9 ชนิ ดต่อการป้ องกันกําจัดเพลียไฟข้าวโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มบล็อกสมบูรณ์ (RCBD)
จํานวน 3 ซํา ซึ งขนาดแปลงทีใช้ทดลองมีขนาดกว้าง 2 ยาว 5 เมตร โดยมีช่วงห่ างระหว่างแปลง ขนาดกว้าง 2 ยาว 5 เมตร
จากนันทําการสํารวจปริ มาณเพลียไฟในนาข้าวก่อนการฉี ดพ่น และฉี ดพ่นสารสกัดจากพืชสมุนไพรทีเตรี ยมไว้ลงบนต้น
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ข้าวในแปลงในช่วงเวลา 15.00 น. และบันทึกจํานวนเพลียไฟหลังจากการฉี ดพ่นสาร 1, 2, 3 และ4 วัน ในเวลา 6.00 น. ตรวจ
นับเพลียไฟ
ด้วยวิธี Relative method ใช้แผ่นอะคริ ลิกสี ขาว ขนาดเท่ากระดาษ A4 โฉบบริ เวณต้นข้าวในระยะหนึ งช่วงแขน
แล้วนับจํานวนเพลียไฟบนแผ่นอะคริ ลิกด้วยสายตา

การวิเคราะห์ ข้อมูล

วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลียด้วยวิธี Duncan’s new
multiple range test ทีระดับความเชือมัน 95% (P<0.05)

ผลและวิจารณ์ ผล

ทําการทดสอบประสิ ทธิ ภาพสารสกัดจากพืชสมุนไพร 9 ชนิด ทีสกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซนทีความเข้มข้น 20 %
(นําหนัก/ปริ มาตร) โดยสํารวจเพลียไฟในแปลงข้าวก่อนการฉี ดพ่นสาร พบว่าค่าเฉลียจํานวนเพลียไฟก่อนการฉี ดพ่น อยู่
ในช่วง 29.00- 65.33 ตัวต่อกรรมวิธี เมือเวลาผ่านไป 1 วัน หลังการฉี ดพ่นสาร พบว่าสารสกัดจากสาบเสือมีประสิ ทธิ ภาพดี
ที สุ ดในการป้ องกันกําจัดเพลียไฟโดยพบจํานวนเพลียไฟเฉลีย 4.00 ตัว ซึ งไม่แตกต่างทางสถิ ติกบั สารสกัดจากบอระเพ็ด
สะเดา ยาสู บ ยูคาลิปตัส หนอนตายอยาก ว่านนํา ประคําดี ควาย และผกากรอง ทีพบจํานวนเพลียไฟอยูใ่ นช่วง 4.33 -10.67
ตัว แต่แตกต่างทางสถิติกบั กรรมวิธีทีไม่ฉีดพ่นสารซึ งพบจํานวนเพลียไฟเฉลียเท่ากับ 29.67 ตัว เมือเวลาผ่านไป 2 วันหลัง
การฉี ดพ่นสาร พบว่าสารสกัดจากว่านนํา และยาสู บ มี จาํ นวนเพลียไฟน้อยที สุ ดเท่ ากับ 6.00 ตัว ซึ งแตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีทีไม่ได้ฉีดพ่นสารทีพบจํานวนเพลียไฟข้าว19.00 ตัว เมือเวลาผ่านไป 3 วัน หลังการฉี ดพ่นพบว่าสารสกัดจากพืช
สมุนไพรทัง 9 ชนิด ยังคงพบจํานวนเพลียไฟข้าวน้อยกว่ากรรมวิธีทีไม่ได้ฉีดพ่นสาร และในวันที 4 หลังการฉี ดพ่นสาร สาร
สกัดจากบอระเพ็ดมีประสิ ทธิภาพดีทีสุดในการป้ องกันกําจัดเพลียไฟข้าวโดยพบปริ มาณเพลียไฟ 7.33 ตัว ซึ งไม่แตกต่างทาง
สถิ ติ กับ สารสกัด จากผกากรอง หนอนตายอยาก สะเดา สาบเสื อ ว่านนํา ยาสู บ ประคําดี ควาย ยูคาลิป ตัส ดังแสดงใน
(ตารางที1)
ซึงจากผลการทดสอบประสิทธิภาพพืชสมุนไพร 9 ชนิด ทีสกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซน สอดคล้องกับรายงานของ
บุญส่ ง (2538) ทีทําการสกัดบอระเพ็ดด้วยเฮกเซน พบว่าทีความเข้มข้น 0.05% มีฤทธิฆ่าหนอนเจาะสมอฝ้ายในระยะ 1 วัน
พฤกษ์ (2544) พบว่าสารสกัดจากสะเดามีประสิทธิภาพในการป้องกันแมลงในนาข้าว ปั ทมา (2539) รายงานว่าใบสาบเสื อ
ออกฤทธิฆ่าแมลงศัตรู คะน้าสอดคล้องกับ โศรยา (2531) พบว่าสารสกัดจากสาบเสื อกําจัดเพลียอ่อนได้ดี ชนานันท์ และคณะ
(2550) พบว่าสารสกัดจากยาสู บมีฤทธิสูงสุดในการควบคุมลูกนํายุงลาย ส่ วนใบสาบเสื อ และบอระเพ็ดมีฤทธิรองลงมา
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ตารางที1 ประสิทธิ ภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 9 ชนิดต่อการป้ องกันกําจัดเพลียไฟข้าว
เปอร์เซ็นต์การไล่แมลง
พืชสมุนไพร
เวลาหลังการทดสอบ (วัน)
ก่อนการฉี ดพ่น
1วัน
2วัน
3วัน
4วัน
หลังการฉี ดพ่น หลังการฉี ดพ่น หลังการฉี ดพ่น
หลังการฉี ดพ่น
สาบเสื อ
29.00±8.19a
4.00±1.73a
12.67±5.13ab
10.00±2.65ab
9.67±4.04ab
สะเดา
41.33±13.61abc
5.33±2.52a
10.33±4.04a
9.33±4.51ab
9.33±5.77ab
บอระเพ็ด
44.33±27.39abc
4.33±4.04a
11.00±2.65a
8.33±2.52a
7.33±2.52a
ผกากรอง
33.67±7.02ab
10.67±3.79a
11.00±2.00a
15.67±9.24abc
8.33±1.53ab
ว่านนํา
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
ประคําดีควาย
65.33±13.32c
10.00±10.58a
11.33±6.81a
14.33±4.73abc
11.00±6.08ab
ยาสูบ
50.33±10.50abc
6.33±5.13a
6.00±1.73a
14.67±4.51abc
10.67±0.58ab
ยูคาลิปตัส
56.33±13.58bc
6.33±3.06a
11.67±2.08ab
9.00±1.00ab
13.00±3.46ab
ไม่ฉีดพ่นสาร
40.67±18.58ab
29.67±3.79b
19.00±3.46b
17.33±7.77bc
15.67±5.51b
C.V. (%)
27.60
51.37
36.12
34.19
36.97
ค่าเฉลียตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแต่ละคอลัมน์มีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความเชือมัน % เปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลีย โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

สรุ ปผลการวิจัย

การทดสอบประสิ ทธิ ภาพพืชสมุนไพร 9 ชนิ ด ที สกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซน ที ความเข้มข้น 20 % (นําหนัก/
ปริ มาตร) พบว่าจํานวนเพลียไฟข้าวก่ อนการฉี ดพ่น อยู่ในช่วง 29.00 ถึง 65.33ตัว เมือเวลาผ่านไป 4 วัน หลังการฉี ดพ่น
พบว่าสารสกัดจากพืชสมุนไพรทัง 9 ชนิ ด ได้แก่ ยูคาลิ ป ตัส ยาสู บ ประคําดี ควาย หนอนตายอยาก ว่านนํา ผกากรอง
บอระเพ็ด สะเดา และสาบเสือ มีประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดเพลียไฟข้าวโดยสารสกัดจากบอระเพ็ดมีประสิทธิ ภาพดี
ทีสุ ด

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ทีอํานวย
สถานที เรื อนปฏิบตั ิการกีฏวิทยา และ แปลงนาข้าว ในการศึกษาครังนี

เอกสารอ้ างอิง

ชนานันท์ แพงไทย และจักรกฤษณ์ มหัจฉริ ยวงศ์. 2550. การคัดเลือกและผลิตสารสกัดจากพืชในการควบคุมลูกนํายุงลาย,
ในการประชุมวิชาการ ด้านพลังงานสิ งแวดล้อมและวัสดุ ครังที 1 31 สิ งหาคม 2550. โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์,
กรุ งเทพฯ.
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

233

บุ ญส่ ง คงคาทิ พย์. 2538. การแยกสารออกฤทธิ ฆ่าหนอนเจาะสมอฝ้ ายจากต้นบอระเพ็ด และการศึ กษาความสัม พันธ์
ระหว่างโครงสร้างของสารกับการออกฤทธิ . รายงานผลการวิจัย ประจําปี 2538. วิชาเคมี,คณะวิทยาศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปัทมา แซ่กิม. 2539. ผลของสารสกัดจากสะเดา ต่อการเปลียนแปลงระดับเอนไซม์ ขจัดพิษของหอยเชอรี. วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุ งเทพฯ.
พฤกษ์ ยิบมัตตะสิ ริ. 2544. ระบบการเพิมผลผลิตข้ าว. เอกสารเผยแพร่ ทางวิชาการ. ศูนย์วจิ ยั เพือเพิมผลผลิตทาง
การเกษตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 31 หน้า.
โศรยา พันธุ์วริ ิ ยะพงษ์. 2531. พืชกําจัดแมลง, น.44-47. ในเอกสารการประชุมสัมนาพืช สารฆ่าแมลงในการทําการเกษตร,
28-30 กันยายน 2531. สถานี ทดลองพืชไร่ ศรี สาํ โรง. อําเภอศรี สาํ โรง, สุโขทัย.
สุภาณี พิมพ์สมาน. 2532. การใช้ประโยชน์ของสารเคมีธรรมชาติจากพืชในการป้ องกันกําจัดแมลง. วารสารกีฏและสัตว์
วิทยา 11(2): 187-191.
สํานักวิจยั และพัฒนาข้าว. 2556. องค์ ความรู้ เรื องข้ าว ปี 2556. กรมการข้าว.
Visetson, S. 1991. Insecticide resistance mechanisms in the rust red flour beetle, Tribolium castaneum Herbst. Ph.
D. Thesis, The University of Sydney, Australia.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

คุณภาพชี วติ ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในตําบลบางขัน อําเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
Quality of Life of the Rubber Agriculturists in Bang Khan
Nakhon Si Thammarat Provinces

234

จารี พร เพชรชิต * สาธิ ต บัวขาว พัชริ นทร์ ณ สุวรรณ และ จารุ วรรณ อักษรวงค์1
Phetchit Jareporn 1* Buakhao Sathit 1 NaSuwan Patcharin 1 Auksonwong Jaruwan 1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในตําบลบางขัน อําเภอบางขัน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช รวบรวมข้อมูลโดยสอบถามเกษตรกรชาวสวนยางพารา หมู่บ้าน จํานวน , ราย คัดเลือก
ตัวอย่างร้ อยละ ของประชากร ได้ต ัวอย่าง จํานวน ราย วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย เบี ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบแบบที และการทดสอบแบบเอฟ ในประเด็นเกียวกับข้อมูลทัวไปด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกร ศึ กษาระดับและปั จจัยที มีผลต่อคุ ณภาพชี วิตของเกษตรกร ทัง 3 ด้าน คื อ ด้านครอบครั ว ด้านความมันคงทาง
เศรษฐกิ จ และด้านชี วิตในชุมชน รวมทังปั ญหาและข้อเสนอแนะที มีต่อคุณภาพชี วิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ใน
ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน จังหวัด นครศรี ธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมี อายุเ ฉลีย . ปี จบการศึ กษาชัน
ประถมศึ กษา มีสมาชิ กในครัวเรื อน เฉลี ย คน มี แรงงานในภาคการเกษตร เฉลี ย คน/ครัวเรื อน มีแ รงงานนอกภาค
การเกษตร เฉลี ย คน/ครั วเรื อน เกษตรกรส่ วนใหญ่เ ป็ นสมาชิ ก กลุ่ม ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
เกษตรกรมีพืนทีถือครอง เฉลีย . ไร่ มีรายได้ครัวเรื อน เฉลีย , . บาท มีหนี สิ น เฉลีย , . บาท ส่ วนใหญ่
ได้รับข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ และติดตามข่าวสารการเกษตรทุกวัน การศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านต่างๆในภาพรวม
พบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวและปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตในชุมชน มีคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนปั จจัย
คุ ณภาพชี วิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จอยูใ่ นระดับน้อย และแยกเป็ นประเด็น คื อ อายุต่างกันมีคุณภาพชี วิตด้านความ
มันคงทางเศรษฐกิ จต่างกัน แรงงานภาคการเกษตร และพืนที ถื อครอง ต่างกันมีคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัวและด้าน
ความมันคงทางเศรษฐกิ จต่างกัน นอกจากนี แหล่ งข้อมูลข่าวสาร และรายได้ครัวเรื อนที ต่างกัน มี คุณภาพชี วิตด้านชี วิต
ครอบครั วต่างกัน ในภาพรวมเกษตรกรชาวสวนยางพารามีขอ้ เสนอแนะเกี ยวกับการมี คุณภาพชี วิตที ดี คื อ การอยู่อย่าง
พอเพียง การทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย และการคิดบวก
คําสําคัญ : คุณภาพชีวติ , เกษตรกร, ยางพารา
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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

สาขาพัฒนาการเกษตรและธุ รกิ จเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย (ไสใหญ่) ตําบลถําใหญ่ อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : aungsumailn.jp@gmail.com
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

236

ประเทศไทยเป็ นประเทศที มี เ นื อที ปลูก ยางพารามากเป็ นอัน ดับ สองของโลกรองจากประเทศ อิ น โดนี เ ซี ย
มีเกษตรกรทีปลูกยางพารารวมทังประเทศประมาณ 6 ล้านคน หรื อประมาณร้อยละ 10 ของประชากรทังประเทศ (ศูนย์วิจยั
กสิ กรไทย, 2558) ประเทศไทยมีเนื อทีปลูกยางพาราประมาณ 18 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 4.43 ล้านตัน โดยประเทศอินโดนี เซี ย
มีเนื อทีปลูกยางพาราทังสิ น 22.45 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 3.17 ล้านตัน และ 3.23 แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็ นประเทศทีมี
การส่งออกยางพาราเป็ นอันดับหนึงของโลก โดยมีการส่ งออกยางพาราประมาณ 3.91 ล้านตัน ซึงประเทศจีนเป็ นประเทศทีมี
การนําเข้ายางพาราจากประเทศไทยมากทีสุด จํานวน 2.12 ล้านตัน ประเทศมีการใช้ยางพาราในประเทศเพียงประมาณร้อย
ละ 13 จากผลผลิตทีผลิตได้ทงหมด
ั
การใช้ยางพาราในประเทศไทยจะใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อ ถุงมือยาง ยางยืด ยางรัดของ
และอุตสาหกรรมอืน ๆ สําหรับต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบของเกษตรกร มีตน้ ทุนคิดเป็ น 63.08 บาทต่อกิโลกรัม (สํานักวิจยั
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558)
จากอดีตทีผ่านมาปี 2554 จะพบว่า ราคายางพาราทีเกษตรกรขายได้ โดยเฉพาะยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 เกษตรกรขาย
ได้ร าคาสู ง ถึ ง 129 บาทต่ อกิ โ ลกรั ม ในขณะที นํายางสด เกษตรกรขายได้ 120 บาทต่ อกิ โ ลกรั ม (สํา นัก วิจ ัยเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2558) หลังจากนันราคายางพาราได้ลดลงอย่างต่อเนื องจนถึงปั จจุบนั ราคายางแผ่นดิ บคุณภาพ 3 และนํายางดิบ
เกษตรกรขายได้กิโลกรัมละ 38 บาท และ 37 บาท (สถาบันวิจยั ยาง, 2559) และปริ มาณการส่ งออกรวมทังมูลค่าการส่ งออก
ยางพารา จะเห็นได้วา่ ธุรกิจยางพาราของไทยมีแนวโน้มทีไม่สดใส ทังนี อาจมีสาเหตุจากผลผลิตยางพาราล้นตลาด เนืองจาก
ประเทศไทยได้เพิมพืนที ปลูกยางพารา ซึ งเป็ นทีทราบกันว่ากลไกของราคาสิ นค้าขึนอยู่กบั อุปสงค์และอุปทานของสิ นค้า
นอกจากนียังมีความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทําให้ราคายางพาราและความต้องการใช้ยางพาราของไทยลดลงอย่างต่อเนือง
ซึ งในปั จจุบนั ยางพาราต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจโลกทีชะลอตัว ส่ งผลให้ราคายางพาราปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื อง ซึ ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของชาวสวนยางพาราในประเทศไทย ถึงแม้หน่วยงานราชการมีความพยายามเข้ามาบรรเทา
ความเดือดร้อน ซึงตําบลบางขัน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นอีกตําบลหนึงทีมีพนที
ื ปลูกยางพาราเป็ นจํานวน
มาก ประชาชนในพืนทีส่วนใหญ่มีอาชีพทําสวนยางพารา ตําบลบางขัน ประกอบด้วย 18 หมู่บา้ น โดยมีพืนทีปลูกยางพารา
ทังหมด ,217 ไร่ ปั จจุบนั เกษตรกรกําลังประสบปั ญหาราคายางตกตําอย่างต่อเนื อง ซึ งส่ งผลต่อคุณภาพชี วิตความเป็ นอยู่
ของเกษตรกรโดยตรง
จากปั ญหาดังกล่าวทีเกษตรกรชาวสวนยางพาราในตําบลบางขัน อําเภอบางขัน ประสบปั ญหา จึงทําให้เกิดแนวคิด
ทีจะทําวิจยั เรื อง คุณภาพชี วิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในตําบลบางขัน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพือ
ได้ท ราบถึ งระดับ คุ ณภาพชี วิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในตําบลบางขัน อําเภอบางขัน และทําให้รู้ถึงปั จจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา เพือจะได้ปรับปรุ งและทําให้เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวติ ทีดีขึน

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาครังนีกําหนดพืนทีศึกษาตําบลบางขัน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประกอบด้วย หมู่บา้ น
โดยใช้แนวคิดการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

237

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ ในการศึกษา คือ เกษตรกรทีอาศัยอยูใ่ นตําบลบางขัน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน
หมู่บา้ น ทีประกอบอาชีพทําสวนยางพาราและได้ขึนทะเบียนไว้กบั สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางพาราใน
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีประชากรทังสิ น 2,217 ราย
กลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาครังนี กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ของจํานวนประชากร ที ระดับความเชือมันร้อยละ 95
และระดับความคลาดเคลือนร้อยละ 5 โดยการสุ่ มอย่างง่ าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีจบั สลาก (Lottery) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาทังสิ น 110 คน (ดังตารางที 1)
ตารางที 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา
หมู่ที
ชือหมู่บา้ น
จํานวนเกษตรกรผูท้ าํ สวนยางพารา
1

บ้านปากแพรก

3

บ้านคลองเสาเหนื อ

6

บ้านไร่ ยาว

2
4
5
7
8

บ้านพรุ เตย

รวมทังหมด (ราย)

จํานวนตัวอย่าง (ราย)

72

4

118
62

189
118

บ้านควนประ

291

15
6

บ้านโคกเหรี ยง

109
91

บ้านคลองลํานาว

118

11

บ้านไสเตาอ้อย

195

12
หมู่ที
13

บ้านทุ่งอินทนิ น
บ้านเขาดิน
ชือหมู่บา้ น

บ้านวังทอง

14

บ้านควนประหน้าเขา

16

บ้านทับกลาง

15
17

3

บ้านควนตอ
บ้านยูงงาม

9

10

6

5
5

189
98

9
9

จํานวนเกษตรกรผูท้ าํ สวนยางพารา

5

รวมทังหมด (ราย)

จํานวนตัวอย่าง (ราย)

80

4

134

บ้านหนองแสง

128

บ้านพรุ หว้า

33
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7
6
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บ้านควนออก
รวม

125

ทีมา: สํานักงานเกษตรอําเภอบางขัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช (

2,217
)

6

238

110

เครื องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
เครื องมื อ ที ใช้ใ นการการศึ ก ษาครั งนี ใช้แ บบสอบถามแบบมี โครงสร้ า งที สร้ างขึ นจากแนวคิ ด ทฤษฎี และ
ผลงานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ ง ประกอบด้ว ยคํา ถามแบบปิ ด (closeended questionnaire) และคํา ถามแบบเปิ ด (Open ended
questionnaire) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที 1 คําถามเกียวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของเกษตรกร ลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ด และคําถามปลายเปิ ด
ส่วนที 2 เป็ นคําถามเกียวกับปั จจัยคุณภาพชีวิตใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านชีวิตครอบครัว ด้านความมันคงทางเศรษฐกิจ
และด้านชีวติ ในชุมชน ลักษณะคําถามจะเป็ นแบบให้เลือกตอบ
ส่ วนที 3 ข้อเสนอแนะเกี ยวกับคุณภาพชี วิตที ดี ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในตํา บลบางขัน อําเภอบางขัน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ลักษณะคําถามเป็ นแบบปลายเปิ ด ผูต้ อบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบคําถาม
การตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือ
เพือให้เครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีความถูกต้อง น่าเชือถือ ดําเนิ นการโดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ
ในกลุ่มประชากรในพืนที ๆ ไม่ได้รับการสุ่มคัดเลือก และคํานวณค่าสัมประสิทธิอัลฟา ด้วยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป
ผลการทดสอบแบบสอบถามคุ ณ ภาพชี วิ ต ที จัด ทํา ขึ นและผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื องมื อ แล้ว
ประกอบด้วย 3 ด้าน แต่ละด้านมีจาํ นวนข้อคําถาม ดังนี
1. ด้านชีวิตครอบครัว จํานวน 18 ข้อ และมีค่าสัมประสิ ทธิ อัลฟา เท่ากับ 0.910 หมายความว่า ข้อคําถาม
ปัจจัยคุณภาพชีวติ ด้านนี มีความน่าเชือถือ ร้อยละ 91.00
. ด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จ จํานวน 10 ข้อ และมีค่าสัมประสิ ทธิ อัลฟา เท่ากับ 0.794 หมายความว่า
ข้อคําถามปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านนี มีความน่าเชือถือ ร้อยละ 79.40
. ด้านชีวิตในชุมชน จํานวน 15 ข้อ และมีค่าสัมประสิ ทธิ อัลฟา เท่ากับ 0.710 หมายความว่า ข้อคําถาม
ปัจจัยคุณภาพชีวติ ด้านนี มีความน่าเชือถือ ร้อยละ 71.00
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ ขอ้ มู ลส่ วนนี โดยใช้โปรแกรมสถิ ติสําเร็ จรู ป ทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติป ระกอบด้ว ย ค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลียเลขคณิ ต (Average mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การทดสอบแบบที (T - test) และ
การทดสอบแบบเอฟ (F - test) ลักษณะคํา ถามจะเป็ น 5 ระดับ ตามความคิดเห็ น (Rating Scale) โดยให้ผเู ้ ลื อกตอบเพียง
คําตอบเดียว มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็ นดังนี (บุญสม , 2555)
เห็นด้วยมากทีสุด
5
คะแนน
เห็นด้วยมาก
4
คะแนน
เห็นด้วยปานกลาง
3
คะแนน
เห็นด้วยน้อย
2
คะแนน
เห็นด้วยน้อยทีสุด
1
คะแนน
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เกณฑ์การแปลผล ใช้เ กณฑ์การแปลผลตามหลักเกณฑ์การแบ่งแบบใช้อนั ตรภาคชันโดยใช้ค ะแนนสู ง สุ ด –
คะแนนตําสุ ด ผลลัพธ์ทีได้หารด้วยจํานวนชันที แบ่ง ซึ งในการศึ กษาครังนี คะแนนสู งสุ ด คื อ 5 และคะแนนตําสุ ด คือ 1
แบ่งเป็ นชันออกเป็ น 5 ระดับ ค่าอันตรภาคชันทีได้ คือ 0.8 [ (5 – 1) / 5 = 0.8 ] และนํามากําหนดขอบเขตมัธยฐานในการอ่าน
ช่วงค่าเฉลียดังนี
ขอบเขตมัธยฐาน .24 – 5.04 หมายถึง มีคุณภาพชี วติ ในระดับมากทีสุด
ขอบเขตมัธยฐาน .43 – 4.23 หมายถึง มีคุณภาพชีวติ ในระดับมาก
ขอบเขตมัธยฐาน .62 – 3.42 หมายถึง มีคุณภาพชีวติ ในระดับปานกลาง
ขอบเขตมัธยฐาน .81 – 2.61
หมายถึง มีคุณภาพชีวติ ในระดับน้อย
ขอบเขตมัธยฐาน . – 1.80
หมายถึง มีคุณภาพชี วติ ในระดับน้อยทีสุด
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ อายุ ระดับการศึ กษา แรงงานในภาคการเกษตร พืนทีถือครอง
ทําการเกษตรทังหมด การเป็ นสมาชิกกลุ่ม แหล่งข้อมูลข่าวสารเกียวกับการเกษตร รายได้ของครัวเรื อน ภาวะหนีสิ น
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คุณภาพชีวติ ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา

สรุ ปผลการวิจัย

. ข้ อมูลพืนฐานด้ านเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีอายุ เฉลีย 48.68 ปี ร้อยละ 60.90 จบการศึกษาระดับชันประถมศึกษา รองลงมา ร้อย
ละ 33.60 จบระดับชันมัธยมศึ กษา และรองลงมา ร้อยละ 5.50 จบอนุป ริ ญญา หรื อสู งกว่า เกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรื อน
เฉลีย 4.05 หรื อประมาณ คน มีแรงงานในภาคการเกษตรของครัวเรื อน เฉลีย 2.77 หรื อประมาณ คน มีแรงงานนอกภาค
การเกษตรของครัวเรื อน เฉลี ย 1.10 หรื อประมาณ คน เกษตรกรเป็ นสมาชิ กกลุ่มหรื อสถาบัน เกษตรกร ร้อยละ 83.60
เกษตรกรเป็ นสมาชิกมากทีสุด คือ กลุ่ม ธกส. ร้อยละ . รองลงมาร้อยละ . กลุ่มกองทุนหมู่บา้ น ร้อยละ . กลุ่ม
สหกรณ์ การเกษตร ร้ อยละ . กลุ่มออมทรั พย์ และร้ อยละ . กลุ่มแม่ บ ้าน ตามลําดับ พืนที ถื อครองทําการเกษตร
ทังหมด เฉลีย 18.03 ไร่ เป็ นพืนทีของตนเอง เฉลีย 18.38 ไร่ มีเพียงส่ วนน้อยเท่านันเป็ นพืนทีเช่า เฉลีย 0.48 ไร่ เกษตรกรมี
รายได้ของครัวเรื อนทังหมด เฉลีย 15,418.18 บาท มีภาวะหนี สิ นทังหมด เฉลี ย 89,127.27 บาท โดยเกษตรกรส่ วนใหญ่มี
หนี สิ น ร้อยละ . รองลงมาร้อยละ 24.50 เป็ นเกษตรกรทีไม่มีหนี สิ น เกษตรกรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 28.90 มีการรับข้อมูล
ข่าวสารเกียวกับการเกษตร ร้อยละ 43.60 มีการติดตามข่าวสารเกียวกับการเกษตรทุกวัน
. ปัจจัยคุณภาพชีวติ ด้ านต่ างๆ
ปัจจัยคุณภาพชีวติ ด้านครอบครัวมีคุณภาพชีวติ ด้านครอบครัวอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย = 3.52) รายข้อจากค่าเฉลีย
มากไปหาน้อย พบว่า เกษตรกรให้ความสําคัญในด้านความเข้าใจและความผูกพันในครอบครัวอยู่ในระดับมากที สุ ดมี
ค่าเฉลีย . รองลงมาเกษตรกรให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก คือ สภาพทีอยูอ่ าศัย มีค่าเฉลีย . ด้านความสัมพันธ์ของ
ครอบครั วกับ เครื อญาติ มีค่าเฉลี ย . และด้านการใช้เ วลาหรื อทํากิ จ กรรมร่ วมกัน มีค่าเฉลี ย . และเกษตรกรให้
ความสําคัญอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด คือ ด้านความสัมพันธ์กบั สมาชิกในครอบครัว มีค่าเฉลีย .
ปั จจัยคุณภาพชี วิต ด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จมี คุณภาพชี วิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จอยู่ในระดับน้อย
(ค่าเฉลีย = 2.58) พบว่า การใช้แรงงานภายในครัวเรื อนของเกษตรกรในการทําสวนยางพาราโดยไม่ตอ้ งจ้างแรงงานภายนอก
เกษตรกรให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.58 รายได้ทีได้จากการทําสวนยางพาราเพียงพอต่อการดํารงชีวิตของ
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ท่านและครอบครัว เกษตรกรให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย . รายได้จากการประกอบอาชีพการทํางาน
สวนยางพารามีความมันคง เกษตรกรให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย . เงินออมของครัวเรื อนทีมีอยูเ่ พียง
พอทีจะใช้ลงทุนการทําสวนยางพาราในปี ถัดไปได้ เกษตรกรให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย . ครอบครัว
มีรายได้มากกว่ารายจ่าย เกษตรกรให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย . และเกษตรกรให้ความสําคัญอยู่ใน
ระดับ น้อยและน้อยที สุ ด ได้แก่ การได้รั บ การสนับ สนุ นทุน จากภาครัฐมี ค่าเฉลี ย . การมีเ งิ น สํารอง มี ค่ าเฉลี ย .
เกษตรกรมีความพอใจในรายได้ทีได้จากการทําสวนยางพารา มีค่าเฉลีย 2.11 สามารถขายผลผลิตยางพาราได้ในราคาที
สมําเสมอตลอดปี มีค่าเฉลีย 2.10 และพึงพอใจกับราคาผลผลิตยางพารา มีค่าเฉลีย 1.70
ปั จจัยคุ ณภาพชี วิตด้านชี วิตในชุมชนมีคุณภาพชี วิตด้านชี วิตในชุมชนอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลีย = 3.69) พบว่า
เกษตรกรให้ความสําคัญในด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินอยูใ่ นระดับมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.50 รองลงมาเกษตรกร
ให้ความสําคัญด้านความสัมพันธ์กบั เพือนบ้านอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย 4.02 และเกษตรกรให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับปาน
กลาง คือ ด้านการมีส่วนร่ วมในชุมชน มีค่าเฉลีย 3.27 ด้านความสะดวกในการติดต่อราชการ มีค่าเฉลีย 2.98
. เปรี ยบเทีย บค่ าเฉลียปัจจัยคุณภาพชีวติ ด้ านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้ านความมันคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวติ
ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างกลุ่มทีมีลกั ษณะทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการแตกต่ างกัน
การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี ยปั จจัยคุ ณภาพชี วิตด้านชี วิตครอบครั ว คุ ณภาพชี วิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จและ
คุณภาพชี วิตด้านชีวิตในชุมชน ระหว่างกลุ่มทีมีลกั ษณะทางเศรษฐกิ จและสังคมบางประการแตกต่างกันในครังนี ทดสอบ
สมมุติฐานโดยการทดสอบแบบที (T – test) และการทดสอบแบบเอฟ (F – test) ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี
. เปรี ย บเทีย บค่ าเฉลียปั จ จัย คุณภาพชี วิต ด้ านชี วิตครอบครัว คุณ ภาพชีวิตด้ านความมันคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีมีอายุต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จ และคุณภาพ
ชีวติ ด้านชีวติ ในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีมีอายุต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (p ≤ 0.01 จึงกล่าวได้วา่
โดยเกษตรกรกลุ่มทีมีอายุนอ้ ยกว่า 48 มีคุณภาพชีวติ ด้านความมันคงทางเศรษฐกิจดีกว่ากลุ่มทีมีอายุมากกว่า 48
. เปรี ย บเทีย บค่ าเฉลียปั จจัย คุณภาพชีวิต ด้ านชีวิตครอบครัว คุณภาพชี วิตด้ านความมันคงทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีมีระดับการศึกษาต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวติ ด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวติ ด้านความมันคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพ
ชีวติ ด้านชีวติ ในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีมีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน (p ≥ 0.05) แสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อคุณภาพชีวติ ด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวติ ด้านความมันคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ด้าน
ชีวติ ในชุมชนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา
3.3 เปรี ย บเทีย บค่ าเฉลียปั จ จัย คุณภาพชีวิตด้ านชีวิตครอบครัว คุณภาพชี วิตด้ านความมันคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตรต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชี วิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จ และคุณภาพ
ชี วิตด้านชี วิตในชุ มชน ระหว่างเกษตรกรที มีแรงงานในภาคการเกษตรต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(p ≤ 0.05) เกษตรกรที มีแ รงงานในภาคการเกษตรต่า งกัน มี คุ ณภาพชี วิต ต่างกัน โดยเกษตรกรกลุ่มที มี แ รงงานในภาค
การเกษตรมากกว่า 2 คน มีคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัวดีกว่ากลุ่มเกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตรน้อยกว่า 2 คน
แต่คุณภาพชี วิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จพบว่า กลุ่มเกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตรน้อยกว่า 2 คน จะมีคุณภาพ
ชีวติ ด้านความมันคงทางเศรษฐกิจทีดีกว่าเกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตรมากกว่า 2 คน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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3.4 เปรี ย บเทีย บค่ าเฉลียปั จ จัย คุณภาพชีวิตด้ านชีวิตครอบครัว คุณภาพชี วิตด้ านความมันคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีมีพืนทีถือครองทําการเกษตรทังหมดต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จ และคุณภาพ
ชีวติ ด้านชีวติ ในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีมีพนที
ื ถือครองทําการเกษตรทังหมด มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ
(p ≤ 0.01) เกษตรกรทีมีพืนทีถือครองทําการเกษตรทังหมดต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน จึงกล่าวได้วา่ เกษตรกรทีมี
พืนทีถือครองทําการเกษตรทังหมดต่างกันมีคุณภาพชีวิตต่างกัน โดยเกษตรกรกลุ่มทีมีพืนทีถือครองทําการเกษตรทังหมด
มากกว่า 18 ไร่ มี คุณภาพชี วิตด้านชี วิตครอบครัวและคุณภาพชี วิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จทีดี กว่าเกษตรกรกลุ่มทีมี
พืนทีถือครองทําการเกษตรทังหมดน้อยกว่า 18 ไร่
3.5 เปรี ย บเทีย บค่ าเฉลียปั จ จัย คุณภาพชีวิตด้ านชีวิตครอบครัว คุณภาพชี วิตด้ านความมันคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีเป็ นสมาชิกกลุ่มต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จ และคุณภาพ
ชีวติ ด้านชีวติ ในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีเป็ นสมาชิกกลุ่มต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน
3.6 เปรี ย บเทีย บค่ าเฉลียปั จ จัย คุณภาพชีวิตด้ านชีวิตครอบครัว คุณภาพชี วิตด้ านความมันคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีมีแหล่ งข้ อมูลข่ าวสารเกียวกับการเกษตรต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตครอบครัวคุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จ และคุณภาพ
ชี วิตด้านชี วิตในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีมีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกียวกับการเกษตรต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p ≤ 0.05) เกษตรกรทีมีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกียวกับการเกษตรต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน จึงกล่าวได้วา่
เกษตรกรทีมีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับการเกษตรต่างกันมีคุณภาพชีวิตต่างกัน โดยเกษตรกรกลุ่มทีมีแหล่งข้อมูลข่าวสาร
เกี ยวกับการเกษตร 4 – 6 แหล่ง จะมี คุณภาพชี วิตด้านชี วิตครอบครัวดี กว่าเกษตรกรกลุ่มที มีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับ
การเกษตร 1 – 3 แหล่ง
3.7 เปรี ย บเทีย บค่ าเฉลียปั จ จัย คุณภาพชีวิตด้ านชีวิตครอบครัว คุณภาพชี วิตด้ านความมันคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีมีรายได้ ของครัวเรื อนต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จ และคุณภาพ
ชีวติ ด้านชีวติ ในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีมีรายได้ของครัวเรื อนต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)
เกษตรกรที มีรายได้ของครัวเรื อนต่างกัน มี คุ ณภาพชี วิตไม่แตกต่างกัน จึง กล่าวได้ว่า เกษตรกรที มี รายได้ของครัวเรื อน
ต่างกันมี คุณภาพชี วิตต่ างกัน โดยเกษตรกรกลุ่มที มีรายได้ของครั วเรื อนมากกว่า 15,418 บาท จะมี คุณภาพชี วิตด้านชี วิต
ครอบครัวดีกว่าเกษตรกรกลุ่มทีมีทีมีรายได้ของครัวเรื อนน้อยกว่า 15,418 บาท
. เปรีย บเทีย บค่ าเฉลียปั จ จัย คุณภาพชีวิต ด้ านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้ านความมันคงทางเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวติ ด้ านชีวติ ในชุมชน ระหว่ างเกษตรกรทีมีภาวะหนีสินต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จ และคุณภาพ
ชีวติ ด้านชีวติ ในชุมชน ระหว่างเกษตรกรทีมีภาวะหนีสิ นต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน (p ≥ 0.05)
ข้ อเสนอแนะเกียวกับการมีคุณภาพชีวติ ทีดี
ผลการศึ กษาพบว่า ข้อเสนอแนะเกี ยวกับการมีคุณภาพชี วิตทีดี มากที สุ ด ร้อยละ 38.50 คื อ การอยู่อย่างพอเพียง
รองลงมาร้อยละ 7.70 การทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย และรองลงมา 3.80 คือ การคิดบวก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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อภิปรายผล
ปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวและปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านชีวิตในชุมชน มีคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับมาก มีเพียง
ปั จจัยคุณภาพชี วิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จเท่านันทีอยู่ในระดับน้อย ซึ งผลการศึกษานี ใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ
ศุภรทิพย์ (2557) ได้ทาํ การศึกษาเรื องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ภายในเขตพืนที จังหวัดตราด พบว่า เกษตรกร
ชาวสวนยางภายในเขตพืนที จังหวัดตราดมีคุณภาพชีวติ ด้านสังคมเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับดีนอ้ ย ซึงตามความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั
อาจกล่าวได้ว่าในช่วง 1 ปี ที ผ่านมาราคาผลผลิ ตยางโดยเฉลียทีขายได้ยงั ไม่น่าพึงพอใจ เกษตรกรขายผลผลิตยางไม่ได้ใน
ราคาทีเกษตรกรต้องการและคาดหวังไว้ ทําให้รายได้ทีได้จากการทําสวนยางพาราไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต เนื องจากใน
ปั จจุ บ ัน ค่ าครองชี พสู งขึ น ถึ งแม้ว่าโดยสภาพที อยู่อาศัยของเกษตรกรจะมีบ ริ เ วณกว้างขวางใหญ่ โต ไม่แออัด ก็ ไม่ไ ด้
หมายความว่าจะทําให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีระดับคุณภาพชีวิตจะดีขึน ซึ งสาเหตุเหล่านี ทําให้เกษตรกรชาวสวนยาง
ภายในเขตพืนที จังหวัดตราด ประเมินผลระดับคุณภาพชีวติ ด้านสังคมเศรษฐกิจออกมาอยูใ่ นระดับดีนอ้ ย และสอดคล้องกับ
ผลการศึ กษาของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (2554) ได้ทาํ การศึ กษาเรื องคุณภาพชี วิตของคนไทย พบว่า คุณภาพ
ชี วิตด้านครอบครั วตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจกับชีวิตครอบครัวอยู่ในระดับมาก โดยคะแนนเฉลียระดับความพึง
พอใจของตัวอย่างรวมทังประเทศเท่ากับ 8.16 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน รวมทังสอดคล้องกับผลการศึ กษาของทัศ นี ย์
(2552) ที ได้ทาํ การศึ กษาเรื องคุณภาพชี วิตด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนของชาวไทยมุสลิมในชุมชนชนบท : ศึกษากรณี
ตําบลลิดล อําเภอเมื อง จังหวัดยะลา ซึ งผลการศึ กษา พบว่า เป็ นชุมชนชนบททียึดหลักศาสนาเป็ นเครื องยึดเหนี ยวในการ
ดํารงชี วิตประจําวันความสัมพันธ์ในหมู่ญาติพีน้อง แบบครอบครัวขยาย มีบา้ น ทีดินเป็ นของตนเอง เพือใช้ในการประกอบ
อาชี พ หาเลียงครอบครัว ทําให้ฐานะเศรษฐกิ จของครอบครัวมีความมันคง เมือพิจารณาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ชีวัดพบว่า
คุณภาพชี วิตทังด้านชีวิตครอบครัวและชีวิตชุมชนอยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง ซึงมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาทีผูศ้ ึกษาได้
ทําการศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวและปั จจัยคุณภาพชีวติ ด้านชีวติ ในชุมชน ซึงเกษตรกรให้ความสําคัญกับปั จจัย
คุณภาพชีวติ ทังสองด้านนีอยูใ่ นระดับมาก
ส่วนการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียปั จจัยคุณภาพชี วิตด้านชีวิตครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพชี วิตด้านชีวิตในชุมชน ระหว่างกลุ่มทีมีลกั ษณะทางเศรษฐกิ จและสังคมบางประการแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า
เกษตรกรทีมีระดับการศึกษา การเป็ นสมาชิกกลุ่ม และภาวะหนีสิ น มีคุณภาพชีวิตด้านชีวติ ครอบครัว คุณภาพชีวติ ด้านความ
มันคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชี วิตด้านชีวิตในชุมชน ไม่แตกต่างกัน (p ≤ . ) แสดงให้เห็นว่าปั จจัยเหล่านี ไม่มีผลต่อ
คุณภาพชีวติ ด้านชี วติ ครอบครัว คุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตด้านชีวติ ในชุมชนของเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา
เกษตรกรที มี อ ายุต่ างกัน มี คุ ณ ภาพชี วิต แตกต่ างกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ยิงทางสถิ ติ (p ≤ 0.01) เป็ นเช่ น นี อาจ
เนื องมาจากเกษตรกรที มีอายุน้อยกว่า 48 มีคุณภาพชี วิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จดี กว่ากลุ่มที มีอายุมากกว่า 48 ดังที
พัชนี (2550) ได้ศึกษาเรื องคุณภาพชี วิตของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเกษตรกรทีมีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพ
ชี วิตโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี นยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุ ภรทิ พย์ (2557) ได้
ทําการศึ กษาเรื องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ภายในเขตพืนที จังหวัดตราด พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางในเขต
พืนทีจังหวัดตราดทีมีอายุต่างกัน มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เกษตรกรทีมีอายุตากว่
ํ า 20
ปี มีคุณภาพชีวิตแตกต่างจากช่วงอายุ อืน ๆ เนืองจากคนทีมีอายุนอ้ ยย่อมมีร่างกายทีแข็งแรงกว่า มีสุขภาพทีดี กว่า จึงทําให้
ผลการวิจยั พบว่าเกษตรกรทีมีอายุต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน
เกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตรต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ . ) ที
เป็ นเช่นนีอาจเนืองมาจากเกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตรมากกว่า 2 คน มีคุณภาพชีวติ ด้านชีวติ ครอบครัวดีกว่ากลุ่มที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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มีแรงงานในภาคการเกษตรน้อยกว่า 2 คน แต่คุณภาพชีวติ ด้านความมันคงทางเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มเกษตรกรทีมีแรงงานใน
ภาคการเกษตรน้อยกว่า 2 คน จะมีคุณภาพชี วิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จทีดีกว่าเกษตรกรทีมีแรงงานในภาคการเกษตร
มากกว่า 2 คน ดังที วัน เพ็ญ และคณะ (2545) ได้ท าํ การศึ กษาเรื องคุณภาพชี วิต ของคนกรุ งเทพมหานครในยุคเศรษฐกิจ
ถดถอย พบว่า คุณภาพชี วิตด้านการทํางานมีความสัมพันธ์กบั เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน กล่าวคือถ้าคุณภาพชี วิต
ด้านการทํางานดี จะส่ งผลต่อคุณภาพชีวติ ด้านอืนๆ ดีไปด้วย ขณะเดียวกันคุณภาพชีวติ ด้านอืนๆ ก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้าน
การทํางานเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าชี วิตการทํางานเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญของการดํารงชี วิต ภาครัฐควรส่ งเสริ มและ
ให้ความสําคัญกับการดูแลเกียวกับการทํางานภาคประชาชน ในด้านรายได้ สวัสดิการ การพัฒนาทักษะในการทํางานและ
ความปลอดภัยในการทํางาน เป็ นต้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภา (2547) ได้ทาํ การศึกษาเรื องปั จจัยทีมีอิทธิ พล
ต่อคุ ณภาพชี วิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดสงขลา ผลการศึ กษาพบว่า คุ ณภาพชี วิตเกษตรกรชาวสวนยางพาราที
ศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง และปั จจัยในด้านจํานวนชัวโมงการทํางานต่อวัน พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางพาราทีมีจาํ นวน
ชัวโมงการทํางานน้อยมีการรับรู ้ถึงคุณภาพชีวิตดีกว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราทีมีจาํ นวนชัวโมงการทํางานมาก รวมทัง
สอดคล้องกับผลการศึ กษาของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (2554) ได้ทาํ การศึ กษาเรื องคุณภาพชี วิตของคนไทย
พบว่า คุณภาพชี วิตด้านการทํางาน ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับชีวิตการทํางานอยูใ่ นระดับมาก โดยคะแนนเฉลีย
ระดับความพึงพอใจของตัวอย่างรวมทังประเทศเท่ากับ 7.84 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
เกษตรกรที มีพืนที ถื อครองทําการเกษตรทังหมดต่างกัน มี คุณภาพชี วิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิงทางสถิติ
(p ≤ 0.01) ทีเป็ นเช่นนี อาจเนืองมาจากเกษตรกรกลุ่มที มีพืนที ถือครองทําการเกษตรทังหมดมากกว่า 18 ไร่ มีคุณภาพชี วิต
ด้านชี วิตครอบครั วและคุณภาพชี วิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิ จที ดี กว่าเกษตรกรกลุ่มที มี พืนที ถื อครองทําการเกษตร
ทังหมดน้อยกว่า 18 ไร่ ดังที จันทรัตร์ (2553) ได้ทาํ การศึ กษาเรื องคุณภาพชี วิตของชาวนาในเขตตําบลโนนพะยอม อําเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่า ชาวนาในเขตพืนทีจังหวัดขอนแก่นทีมี พืนที ถือครองทําการเกษตรต่างกัน มี
คุณภาพชีวติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติระดับ 0.01 โดยชาวนาทีมีพนที
ื ถือครองทําการเกษตรมากกว่า มีคุณภาพ
ชีวติ ด้านความมันคงเศรษฐกิจทีดี กว่าชาวนาที มีพืนทีถือครองทําการเกษตรน้อยกว่า และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พลู
ศักดิ และ ภักดี (2555) ได้ทาํ การศึ กษาวิจยั เรื องคุณภาพชี วิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกร
ชาวสวนยางพาราที มี พืนที ถื อครองทําการเกษตรมากกว่า 20 ไร่ มี คุณภาพชี วิต ด้านครอบครัวและด้านความมันคงทาง
เศรษฐกิจดีกว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราทีมีพนที
ื ถือครองทําการเกษตรน้อยกว่า 10 ไร่
เกษตรกรทีมีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี ยวกับการเกษตรต่างกัน มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p≤ . ) ทีเป็ นเช่นนีอาจเนืองมาจากเกษตรกรกลุ่มทีมีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกียวกับการเกษตร 4 – 6 แหล่ง จะมีคุณภาพชีวิต
ด้านชีวิตครอบครัวดีกว่าเกษตรกรกลุ่มทีมีแหล่งข้อมูลข่าวสารเกียวกับการเกษตร 1 – 3 แหล่ง ดังที กุสุมา (2555) ได้ศึกษา
เรื องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยุคเศรษฐกิจถดถอย: ศึกษากรณี จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี และนครศรี ธรรมราช
พบว่า เกษตรกรจะอาศัยการฟังข่าวสารทังจากสื อและเพือนบ้าน เกียวกับราคายาง เพราะหากช่วงใดราคาลดตําลงมาก ก็จะ
รอจนกว่าราคายางสู งจึงจะขายผลผลิต เป็ นต้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัชวาลย์ (2548) ทีศึกษาคุณภาพชีวิตด้าน
ความมันคงทางเศรษฐกิ จของผูข้ บั ขี รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตบึง กุ่ม ความมันคงทางเศรษฐกิ จ โดยผูท้ ี มีการติ ดตาม
ข่าวสารด้านเศรษฐกิ จ สังคม และการเมือง เป็ นประจํา มีคุณภาพชีวิตด้านความมันคงทางเศรษฐกิจ ดี กว่าผูท้ ีมีการติดตาม
ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็ นบางครังบางคราว
เกษตรกรที มีรายได้ของครัวเรื อนต่างกัน มีคุณภาพชี วิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ . ) ที เป็ น
เช่น นี อาจเนื องมาจากเกษตรกรที มีรายได้ของครั วเรื อนมากกว่า 15,418 บาท จะมี คุณภาพชี วิตด้านชี วิตครอบครัวดีกว่า
เกษตรกรกลุ่ มที มีทีมีรายได้ของครัวเรื อนน้อยกว่า 15,418 บาท ดังที พรพรรณ และ เกษราวัลณ์ (2554) การศึ กษาเรื อง
คุณภาพชีวติ เกษตรกรผูป้ ลูกยาสูบ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาทีทําให้เกษตรกรผูป้ ลูกยาสู บมีคุณภาพชีวิตปาน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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กลาง ได้แก่ การมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ผลผลิต และราคาผลผลิตไม่ได้ตามเป้ าหมายทีคาดหวัง การดูแลตนเองไม่
เหมาะสม สิ งทีเกษตรกรผูป้ ลูกยาสูบต้องการให้มีขึนเพือคุณภาพชีวติ ทีดีขึนของตนเอง ได้แก่ ความมันคงทางเศรษฐกิจ การ
ลดต้นทุนการผลิต เพิมราคารับซื อยาสู บจากโรงงานยาสู บ การตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสโลหิ ตอย่างสมําเสมอ
การประกันราคายาสู บหรื อกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือต่าง ๆ จากหน่ วยงานของรั ฐ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ประนอม (2544) ได้ศึ กษาคุ ณภาพชี วิตชาวชนบท : ศึ กษากรณี ชุม ชนบ้านกลาง ตําบลโนนตาล อําเภอท่ าอุเ ทน จังหวัด
นครพนม พบว่า ชาวชนบทที มีรายได้แตกต่ างกัน จะมี คุณภาพชี วิตแตกต่างกัน โดยชาวชนบทที มี รายได้สูง จะมี ระดับ
คุณภาพชีวติ ดีกว่าชาวชนบททีมีรายได้ตาํ เนืองจากคนทีมีรายได้สูงสามารถซื อหาเครื องอํานวยความสะดวกและปัจจัยต่างๆ
ทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตได้สะดวกกว่า รวมทังสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ อัมพร (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื องคุณภาพ
ชี วิ ตของเกษตรกร : กรณี ศึ ก ษาเกษตรกรปลู กไม้ยูค าลิ ป ตัส ในเขตพื นที ภาคตะวัน ออก ผลการศึ ก ษาพบว่า รายได้ มี
ความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.05
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ปัจ จัยทีมีผลต่ อความคิดเห็นด้ านความสํ าเร็จในการผลิตปุ๋ยหมัก
แบบไม่ พ ลิกกลับกองของสมาชิ กกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้ อน อําเภอฝาง จังหวัดเชี ย งใหม่
Factors Affecting Farmer Group Members Opinions on the Achievement to Produce Non-reversible
Compost Piles of Pongnamron Fang District, Chiang Mai Province
ศักดา สุภาธาดา * สุรพล เศรษฐบุตร และ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
Sakda Supatada1* Suraphol Sreshthaputra2 Wallratat Intaruccomporn2

บทคัดย่อ

การวิจยั เรื องนีมีวตั ถุประสงค์สาํ คัญ เพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อความคิดเห็นด้านความสําเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบ
ไม่พลิกกลับกองของสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพือศึกษาความแตกต่างของ
ลักษณะพืนฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และความรู้กบั ความคิดเห็นด้านความสําเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิก
กลับกองของกลุ่มเกษตรกรทําไร่ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างทีใช้
ศึกษา คือ สมาชิ กของกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ราย ใช้แบบสัมภาษณ์เป็ น
เครื องมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา คือ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าสูงสุด ค่าตําสุด ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน และใช้ค่าเฉลียในการหาค่าทดสอบที (t-test) ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ
เฉลีย . ปี จบการศึ กษาระดับประถมศึกษามีอาชีพในภาคการเกษตร และมีรายได้รวมทังหมดต่อปี เฉลีย 1,015,521.11
บาทระยะเวลาในการเป็ นสมาชิ กกลุ่มเกษตรกรเฉลี ย . ปี มี แรงงานที ใช้ในครอบครั วเฉลี ย . คน สมาชิ ก กลุ่ ม
เกษตรกรมีความรู ้และความเข้าใจเกี ยวกับขันตอนการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับ กองมีระดับความรู้ ป านกลาง ส่ วน
ความคิดเห็นภาพรวมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกียวกับปั จจัยทัง ด้านทีมีผลต่อความสําเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิก
กลับกองอยู่ในระดับเห็นด้วย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ (ด้านการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กกลุ่ม) รายได้จากการ
เพาะปลูกพืช (ด้านการดําเนิ นงาน) (ด้านการบริ หารงาน) ทีแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านความสําเร็ จแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
คําสําคัญ : กลุ่มเกษตรกร, ปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง และ ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรทําไร่ โป่ งนําร้อน
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The core objective of this research is to study the factors affecting the success of non-reversible compost piles
production of farmer group members in Pongnamron, Fang District, Chiang Mai Province. This study will examine the
differences in personal, economic, social, and knowledge bases, and the opinions toward the success in the non-reversible
compost production of the farmer group members in Pongnamron, Fang district, Chiang Mai province. The sample group
consisted of 122 farmers in Pongnamron, Fang district, Chiang Mai province. The interview questions are used in the data
collecting process. Then, the data were analyzed by using descriptive statistics: frequency, percentage, mean, maximum,
minimum, standard deviation, and T-test. The result of the study revealed that most of the farmers are male with an average
age of 57.19 years old and graduated in primary school. Their main career is being farmer and their average income was
1,015,521.11 Baht per year. The participants have been the members for 20.43 years on average. The average family labor
force was 3.30 persons. The farmer group had moderate level of knowledge and understanding about the non-reversible
composting process. The opinions of the members on the six factors that affect the success of non-reversible compost
production were at the level of agreement. It was found out that gender (in group participating), income from the crop
cultivating (operations) (management) significantly and statistically have positive relationship at the level of 0.05
respectively.
Keywords : a group of farmers, non-reversible compost, the opinions of Pongnamron group members
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ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมรายได้ทางหนึ งของประเทศจึงได้จากผลผลิตทางการเกษตรแต่ผลผลิตเฉลีย
ต่อไร่ ของพืชเศรษฐกิ จต่าง ๆ ยังอยูใ่ นระดับค่อนข้างตํา เมือเปรี ยบเที ยบกับประเทศอืน ๆ การเพิมผลผลิตทางการเกษตรจึง
เป็ นสิ งจําเป็ นทีทําให้มีการใช้สารเคมีเพือบํารุ งพืช กําจัดศัตรู พืชและสัตว์กลุ่มต่าง ๆ ทําให้ตอ้ งเผชิญกับปั ญหาการใช้ปุ๋ยเคมี
สารเคมี สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลงศัตรู พืชมากจนเกินไปจนก่อให้เกิ ดผลเสี ยหายต่อผลผลิตของเกษตรกร ผูบ้ ริ โภค
และสภาพแวดล้อม และเมือใช้ไประยะเวลานานอย่างต่อเนื องยังทําให้สภาพของดินเสื อมลง พืชมีการเจริ ญเติบโตลดลง มี
โรคและแมลงเพิมมากขึน (นงลักษณ์และฉันทนา, ) เมือพิจารณาถึงการนําเข้าปุ๋ ยเคมีของประเทศไทย ปี
นําเข้าปุ๋ ย
จํานวน , , ตัน มูลค่า , ล้านบาท (สํานักวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร,
) ซึงเป็ นการเสี ยดุลการค้าอย่างมหาศาล
และเป็ นต้นทุนทีสูงมากสําหรับเกษตรกร ซึงการใช้ปุ๋ยหมักน่าจะเป็ นแนวทางหนึงในการแก้ไขปั ญหาได้
ปุ๋ ยหมัก เป็ นปุ๋ ยทีมีองค์ประกอบหลักเป็ นสารอินทรี ยต์ ่าง ๆ ซึ งได้มาจากซากพืช ซากสัตว์ เศษเหลือ สารอินทรี ย ์
ต่าง ๆ เซลล์จุลินทรี ยแ์ ละผลิตภัณฑ์จะเป็ นประโยชน์เมือผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกระบวนการของจุลินทรี ยเ์ สี ยก่อน
ปุ๋ ยอินทรี ยท์ ีนิยมใช้กนั แพร่ หลาย ได้แก่ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยพืชสด และ ปุ๋ ยหมักชนิดต่าง ๆ (ธงชัย,
) แต่การทําปุ๋ ยหมักมักจะมี
วิธีการและขันตอนทียุง่ ยากจนกระทัง ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการวิจยั ทําให้ได้มีองค์ความรู ้ใหม่ในการผลิตปุ๋ ย
อินทรี ยห์ รื อปุ๋ ยหมักทีไม่ตอ้ งพลิกกลับกองและให้ได้ปริ มาณครังละมาก ๆ เพียงพอต่อการใช้ของเกษตรกรโดยพบว่าการ
ผลิตปุ๋ ยหมักวิธี วิศวกรรมแม่โจ้ 1” สามารถผลิตปุ๋ ยหมักแบบกองแถวยาวได้ถึงครังละ – 100 ตัน โดยไม่ตอ้ งพลิกกลับกอง
ได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดีภายใน เดือน มีคุณภาพตามมาตรฐานปุ๋ ยอินทรี ยข์ องกรมวิชาการเกษตร พ.ศ.
กําหนดใช้วตั ถุดิบ
เพียงสองชนิ ดคือ เศษพืชและมูลสัตว์โดยไม่ตอ้ งเติมสารอืนใด (ธี ระพงษ์,
)ในปี พ.ศ.
ทางสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
ทําไร่ โป่ งนําร้อน ได้เข้าร่ วมอบรมโครงการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ งทางการเกษตร ใน จังหวัดภาคเหนื อตอนบนอย่างมี
ส่วนร่ วม ซึ งจัดขึนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมร่ วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการนําเศษวัสดุทาง
การเกษตรทีเหลือใช้มาทําเป็ นปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองวิธีวศิ วกรรมแม่โจ้ ต่อมาในปี พ.ศ.
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลโป่ งนําร้อนร่ วมกับศูนย์บริ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลโป่ งนําร้อนได้จดั โครงการอบรมการทําปุ๋ ย
หมักแบบไม่พลิกกลับกองขึน ณ ทีทําการกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อน เพือสนับสนุนการดําเนิ นงานของกลุ่มพร้ อมทัง
ได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพือให้การทําปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองถูกต้องตามหลักวิชาการ
และสามารถนําไปใช้ได้จ ริ งตลอดจนสามารถขับเคลื อนด้วยตัวเองอย่างยังยืนจากการมี ส่วนร่ วมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิน ปั จจุบนั กลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อน สามารถผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจนได้ปริ มาณมาก
ถึงจํานวน ตันต่อปี (กลุ่มเกษตรทําไร่ โป่ งนําร้อน,
) เพือจําหน่ ายในชุมชน แต่ยงั ไม่เพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรในพืนทีตําบลโป่ งนําร้อนเมือเกษตรกรนําปุ๋ ยหมักไปใช้กบั พืชทีปลูกแล้วทําให้ตน้ พืชเจริ ญเติบโตได้ดีซึงเป็ นการลด
ต้นทุ น การผลิ ตของเกษตรกร ทดแทนและลดการใช้ปุ๋ ยเคมีจ ากต่ างประเทศได้ซึงจากผลการดําเนิ นการดังกล่ าวกลุ่ ม
เกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้ อน จึ งได้รับเลื อกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใ ห้เป็ นกลุ่ม เกษตรกรดี เด่น ระดับภาคเหนื อ
ประจําปี
จากงานวิจัยของผ่องผิว (2539) กล่าวว่า กลุ่มที เกิ ดขึนเองตามธรรมชาติ และกลุ่มที ได้รับจัดตังอย่างเป็ น
ทางการ การดําเนิ น กิ จกรรมกลุ่มเป็ นปั จจัยที สําคัญที โดยเฉพาะอย่างยิงหากกลุ่ มมี ความสัม พันธ์ทีเหนี ยวแน่ น มี ค วาม
ไว้วางใจ จะไม่สามารถสลายกลุ่มได้ง่าย รวมทัง กัญญ์พสั วี ( ) กล่าวว่า ในการบริ หารของกลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ะเข้มแข็ง
ได้นัน ขึ นอยู่กับ ปั จจัยด้านลักษณะผูน้ ํากลุ่มเกษตรกร ด้านการทํางานเป็ นที ม ด้านการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในกลุ่ ม
เกษตรกรและ ปุณฑริ กา ( ) กล่าวว่า ปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จของกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย ความรู ้ความสามารถของ
สมาชิ กกลุ่ม และการผลิตสิ นค้าของกลุ่มต้องมี คุณภาพและสวยงามตรงตามความต้องการของตลาด อีกทังผูน้ าํ กลุ่มต้อง
สามารถสร้างความสามัคคีให้เกิดขึนในกลุ่ม
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จากประสบการณ์ และการดําเนิ นงานของกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อนดังกล่าวขันต้น ทําให้เกิ ดข้อสงสัยว่า
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อนมีกระบวนการสร้างกลุ่มตังแต่เริ มก่อตังจนถึงปั จจุบนั มีขนตอนการผลิ
ั
ตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิก
กลับกองอย่างไรให้ประสบความสําเร็ จและ มีปัจจัยด้านการบริ หารงานอะไรบ้างทีทําให้การดําเนินงานและการผลิตปุ๋ ยหมัก
แบบไม่พลิ กกลับกองประสบความสําเร็ จรวมทังปั จจัยที มีผลต่อความคิดเห็ นด้านความสําเร็ จในการผลิ ตปุ๋ ยหมักแบบไม่
พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทังนี ข้อมูลทีได้จากการวิจยั น่าจะเป็ น
แนวทางให้เกษตรกรกลุ่มอืนๆได้นาํ ไปปรับใช้ในการผลิตปุ๋ ยหมักของกลุ่มอืน ต่อไป

วิธีการดําเนินการวิจัย

ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อนจํานวนทังสิ น 173 ราย ประกอบด้วย
ประธานกลุ่มจํานวน คน คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีของกลุ่ม จํานวน คน สมาชิก จํานวน
คน โดยได้กาํ หนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยประยุกต์ใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) โดยกําหนดความคลาดเคลือนในระดับ 0.05 ทํา
ให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 122 ราย และทําการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายเพือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ในช่วง
เดือนพฤศจิกายน
– เมษายน พ.ศ.2560 ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพืออธิ บายลักษณะของข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าสู งสุ ด ค่าตําสุ ด และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่ งระดับความรู้ ของเกษตรกร
เกียวกับขันตอนการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อนดังนี ค่าเฉลีย 00.00 – 49.99
มีความรู ้ ระดับน้อย ค่าเฉลีย 50.00 – 74. มีความรู ้ระดับ ปานกลาง ค่าเฉลีย 75.00 – 100. มีความรู ้ระดับดี และใช้สถิติ
เชิ งอ้างอิ งเพือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ลักษณะพืนฐาน สภาพเศรษฐกิ จและสังคมของสมาชิ กกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อนกับความคิดเห็ นของสมาชิ กกลุ่ม
เกษตรทําไร่ โป่ งนําร้อน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับ
กองของกลุ่มเกษตรกรโดยใช้ค่าเฉลียในการหาค่าทดสอบที (t-test) เพือทดสอบสมมติฐาน
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

.ลัก ษณะพื นฐานส่ วนบุ ค คล สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม
. เพศ
. อายุ
. ระดับการศึกษา
. อาชีพ
. รายได้
. ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิก
. แรงงานในครัวเรื อน

. ความรู ้ ข องสมาชิ ก กลุ่ ม เกษตรกรใน
การผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
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ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทําไร่
โป่ งนํ าร้ อน อํ า เภอฝาง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
เกียวกับปั จ จัย ทีมีผ ลต่ อความสํ าเร็ จ ในการ
ผลิ ต ปุ๋ ยหมั ก แบบไม่ พ ลิ ก กลั บ กองของ
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้ อน
- การดําเนิ นงานของกลุ่มเกษตรกร
- การบริ หารงานของกลุ่มเกษตรกร
- ลักษณะผูน้ าํ กลุ่มเกษตรกร
- การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร
- ความรู ้ความสามารถของสมาชิ ก
- การผลิตและการตลาด

. ปริ มาณการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พ ลิ ก
กลับกอง
. รายได้จากการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิก
กลับกอง

ผลการวิจัย

1. ข้ อมูลลักษณะพืนฐานส่ วนบุคคล ด้ านเศรษฐกิจ และด้านสังคมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลีย . ปี จบการศึ กษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ . มีอาชีพใน
ภาคการเกษตร ร้อยละ . คือ ปลูกส้ม รองลงมาคือ ปลูกหอมหัวใหญ่ อาชีพนอกภาคการเกษตร ร้อยละ . คือ อาชี พ
รับจ้าง รองลงมาคือ ค้าขายและธุรกิจส่วนตัว มีรายได้รวมทังหมดต่อปี เฉลีย 1,015,521.11 บาท ระยะเวลาในการเป็ นสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรเฉลีย . ปี โดยมีแรงงานที ใช้ในครอบครัวเฉลีย . คน โดยในรอบปี ที ผ่านมา (พ.ศ. ) พบว่า กลุ่ม
เกษตรกรผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองเฉลีย . ตัน
. ความรู้ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกียวกับขันตอนการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พ ลิกกลับกอง
จากแบบสัมภาษณ์ วัดความรู้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกี ยวกับขันตอนการผลิ ตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับ กอง
ได้มีการกําหนดคะแนนคําตอบของแบบสัมภาษณ์ โดยข้อคําถามถูกและผิด จํานวน ข้อ มีการแปลความหมายระดับ
ความรู้ โดยใช้วธิ ี นาํ คะแนนความรู ้มาเปรี ยบเทียบเกณฑ์ ดังนี ระดับความรู ้ดี มีค่าระหว่าง – 13 คะแนน ระดับความรู ้ปาน
กลาง มีค่าระหว่าง – 10 คะแนน ระดับความรู ้นอ้ ย มีค่าระหว่าง – 5 คะแนน พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่มีระดับความรู ้
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เฉลียที . ทีร้อยละ . ซึ งสามารถแปลความหมายได้วา่ ความรู้และความเข้าใจในของสมาชิกกลุม่ เกียวกับขันตอนการ
ผลิ ต ปุ๋ ยหมัก แบบไม่ พ ลิ ก กลับ กองของกลุ่ ม เกษตรกรทํา ไร่ โ ป่ งนําร้ อ นมี ร ะดับ ความรู ้ ป านกลาง ซึ งเกษตรกรควร
พัฒนาในความรู ้ในด้านการกองปุ๋ ยว่าสามารถกองปุ๋ ยหมักไว้ใต้ร่มไม้ได้ และต้องทําเป็ นรู ปสามเหลียมเท่านัน
3. การทดสอบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้ อนเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่ อความสํ าเร็จ ในการผลิตปุ๋ย
หมักแบบไม่ พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกร
จาการวิเคราะห์โดยสถิติการโดยใช้ค่าเฉลียในการหาค่าทดสอบที (t-test) พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อความคิดเห็ นด้าน
ความสํา เร็ จ ในการผลิ ต ปุ๋ ยหมัก แบบไม่พ ลิ ก กลับ กองของกลุ่ ม เกษตรกรได้แ บ่ง เป็ น 6 ด้าน ได้แก่ ( ) ปั จ จัยด้า นการ
ดําเนินงานกลุ่มเกษตรกร ( ) ปั จจัยด้านการบริ หารกลุ่มเกษตรกร ( ) ปั จจัยด้านลักษณะผูน้ าํ กลุ่มเกษตรกร ( ) ปั จจัยการมี
ส่วนร่ วมของสมาชิ กในกลุ่ม ( ) ปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถของสมาชิก ( ) ปั จจัยด้านการผลิตและการตลาด พบว่า ใน
ภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย มีค่าเฉลีย . โดยปัจจัยทีมีผลต่อความความคิดเห็นด้านความสําเร็ จในการผลิตปุ๋ ย
หมักแบบไม่พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกร คือ ( ) ด้านลักษณะผูน้ าํ กลุ่มเกษตรกร ( ) ปัจจัยด้านการบริ หารกลุ่มเกษตรกร
( ) ด้านการดําเนิ นงานกลุ่มเกษตรกร ( ) ด้านการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในกลุ่ม ( ) ด้านความรู ้ความสามารถของสมาชิ ก
( ) ด้านการผลิตและการตลาด ซึ งมีค่าเฉลีย . , . , . , . , . และ . ตามลําดับ หากปั จจัยลักษณะด้าน
ผูน้ าํ กลุ่มเกษตรกรและด้านการบริ หารงานของกลุ่มเกษตรกรมีความสําเร็ จแล้วย่อมส่ งผลให้ความคิดเห็นด้านความสําเร็ จใน
การผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองสูงขึน ดังตารางที
ตารางที ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรทําไร่ โป่ งนําร้อนเกียวกับปั จจัยทัง 6 ด้านทีมีผลต่อความสําเร็ จในการ
ผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อน
ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จ
ค่าเฉลีย
S.D.
ความหมาย
1. ปัจจัยด้านลักษณะผูน้ าํ กลุ่มเกษตรกร
2. ปัจจัยด้านการบริ หารกลุ่มเกษตรกร
3. ปัจจัยด้านการดําเนิ นงานกลุ่มเกษตรกร
4. ปัจจัยการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกลุ่ม
5. ปั จจัยด้านความรู ้ความสามารถของสมาชิก
6. ปั จจัยด้านการผลิตและการตลาด
ค่าเฉลียรวม

3.523
3.400
3.192
3.141
2.898
2.748
3.192

0.373
0.304
0.202
0.312
0.388
0.356
0.202

เห็นด้วยอย่างยิง
เห็นด้วยอย่างยิง
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

4. การทดสอบความแตกต่ างของลักษณะพื นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม ละความรู้ กับความคิดเห็นด้ านความสํ าเร็จในการ
ผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่ พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
พบว่า สมาชิ กกลุ่มเกษตรกร ทังเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จ ด้านการมีส่วน
ร่ วมของสมาชิ กในกลุ่มเกษตรกร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ เนืองจากบทบาทในการเป็ นผูน้ าํ ของครอบครัวของเพศชาย
เป็ นส่ วนใหญ่ซึงประกอบอาชีพเกษตรกรและเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรโดยมีเพศหญิงเป็ นส่ วนน้อย รวมทังสมาชิ กกลุ่ม
เกษตรกรทีมีรายได้จากการปลูกพืช มีความคิดเห็นต่อปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จ ด้านการบริ หารงานและด้านการดําเนินงาน
ของกลุ่มเกษตรกร อย่างมีนัยสําคัญเนื องจากเกษตรกรทีมีรายได้จากการปลูกพืชสู งมักมีแนวโน้มทัศนคติทีดี ทีทําให้กลุ่ม
ประสบความสําเร็ จ ส่ วนการทดสอบในด้านต่าง ๆ คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้จากการปลูกพืช รายได้ทงหมด
ั
เปรี ยบเทียบกับความติดเห็นด้านความสําเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรไม่แตกต่าง
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กันทีระดับนัยสําคัญ . รายละเอียด ดังตารางที
ตารางที แสดงค่า P-value จากการทดสอบปั จจัยทัง ด้านกับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกียวกับ
ปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อน
ความคิดเห็นด้านความสําเร็จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง
ของกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อน
ด้านการ
ด้านความรู ้ ด้านการ
ด้านลักษณะ ด้านการ ด้านการมี
ปัจจัย
ดําเนิ น
ความ
บริ หารงาน ผูน้ าํ กลุ่ม
ผลิตและ ส่วนร่ วมของ
งานกลุ่ม
สามารถของ ของกลุ่ม
เกษตรกร
การตลาด สมาชิก
เกษตรกร
สมาชิก
เกษตรกร
ในกลุ่ม
เกษตรกร
.เพศ
0.351
0.212
0.206
0.105
0.075
0.010*
.อายุ
0..717
0.052
0.132
0.908
0.661
0.477
.ระดับการศึกษา
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
.รายได้จากการปลูกพืช
0.020*
0.904
0.010*
0.295
0.681
0.455
.รายได้ทงหมด
ั
0.147
0.825
0.245
0.898
0.779
0.610
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
วิจารณ์ ผล
. การศึกษาความรู้ ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกียวกับขันตอนการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พ ลิกกลับกอง
พบว่า เกษตรกรมีความรู ้และความเข้าใจ ในขันตอน หัวใจสําคัญ และข้อห้ามของการผลิตปุ๋ ยหมัก ระดับปานกลาง
เกษตรกร ให้ความสําคัญกับวัสดุทีใช้ในการผลิต รู ปทรง ความแน่น ความหนา ความสูง การรดนําของกองปุ๋ ย แต่การเก็บ
รั กษาปุ๋ ยหมักของเกษตรกร ร้อยละ ไม่ได้คาํ นึ งข้อห้ามทํากองปุ๋ ยใต้ตน้ ไม้ แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรได้ใช้ความรู้จาก
โครงการอบรมการทําปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง และสามารถนําไปใช้ได้จริ ง ในระดับปานกลาง ซึงกลุ่มเกษตรกรควรมี
การประชาสัมพันธ์ความรู ้เรื องการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองอย่างต่อเนื อง เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การอบรม
ให้ความรู ้ประจําปี เป็ นต้น
2. การทดสอบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้ อนเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่ อความสํ าเร็จ ในการผลิตปุ๋ย
หมักแบบไม่ พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกร
พบว่า ปั จจัยทีมีผลต่อความคิดเห็ นด้านความสําเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกรมี
ปั จจัย คือ ( ) เพศ ทีแตกต่างกันซึงเพศชาย ร้อยละ . ส่วนเพศหญิง ร้อยละ . โดยเฉพาะเพศชายมีความคิดเห็นเชิงบวกกับ
ด้านการดําเนิ นงานกลุ่มเกษตรกร ( ) รายได้จากการปลูกพืชมีความคิดเห็นเชิงบวกกับด้านการบริ หารกลุ่มเกษตรกร และการ
ดําเนินงานของกลุ่มตามลําดับซึ งสามารถแปลความหมายได้วา่ เพศชายมีความคิดเห็นเชิงบวกกับปั จจัยด้านการดําเนิ นงาน
กลุ่มเกษตรกรซึ งสามารถนําไปปรั บใช้กบั กลุ่มเกษตรกรทีมีความคล้ายคลึงกันและรายได้จากการปลูกพืชของเกษตรกรมี
ความคิดเห็นเชิ งบวกกับด้านการบริ หารกลุ่มเกษตรกร และการดําเนิ นงานของกลุ่มตามลําดับแสดงว่าถ้าเกษตรกรมี รายได้
จากการเพาะปลูกมีความคิดเห็นและทัศนคติเชิงบวกในด้านการบริ หารกลุ่มและการดําเนินงานกลุ่มเกษตรกร มีผลต่อความ
คิ ดเห็ นด้านความสําเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิ กกลับกองของกลุ่มเกษตรทําไร่ โป่ งนําร้ อน อย่างมี นัยสําคัญ ซึ ง
สอดคล้องกับ งานวิจ ัยของ นิ ภาภรณ์ และคณะ (2553) พบว่า คณะกรรมการกลุ่ มที มี ค วามเสี ยสละ รั บ ผิ ดชอบในการ
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ปฏิ บ ัติงาน สามารถแก้ไขปั ญหาที เกิ ดขึ นได้อย่างรวดเร็ ว และการที คณะกรรมการมี วิสัยทัศ น์ก็ส่งผลให้กิจกรรมกลุ่ม
สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื องรวมทังปั จจัยทีเกียวข้องกับการบริ หารและจัดการ มีผลต่อความสําเร็ จในการดําเนิ น
ธุรกิ จของกลุ่มในชุมชน เพราะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นร่ วมกัน เพือก่อให้เกิ ดมีการบริ หาร
และจัดการอย่างถูกต้องและมีระบบตามแผนทีได้วางเอาไว้ ซึงจะนําไปสู่ความสําเร็ จของการดําเนินงานของกลุ่มต่อไป
3. การทดสอบความแตกต่างของลักษณะพืนฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ สั งคมและความรู้ กบั ความคิดเห็นด้ านความสําเร็จ
ในการผลิตปุ๋ยหมักแบบ ไม่ พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
จากการทดสอบ พบว่า เพศชาย ร้อยละ . และเพศหญิง ร้อยละ . ซึงเพศชายเป็ นสมาชิกลุ่มเกษตรกรเป็ นส่วน
ใหญ่มากกว่าเพศหญิงซึ งมี จาํ นวนน้อยกว่าเพศชาย มีความคิดเห็นต่อปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จ ด้านการมีส่วนร่ วมของ
สมาชิกในกลุ่มเกษตรกร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ แสดงว่า เพศทีแตกต่างกันมีความคิดเห็นทีแตกต่างกัน เนืองจากสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายและเป็ นผูน้ ําในครอบครัวซึ งในสังคมเกษตรกรรมชนบท เพศชายจะทําหน้าที เป็ นผูน้ ํา
ครอบครัวซึ งเพศหญิงไม่ค่อยมีบทบาทนี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทัศนี ย ์ (2555) พบว่าสมาชิ กกลุ่มเกษตรกร ทําไร่ โป่ งนํา
ร้อนส่ วนใหญ่มีขอ้ มูลอยูใ่ นเกณฑ์ใกล้เคียงกัน เนื องจากกลุ่มตัวอย่างจะเป็ นกลุ่มประชากรศาสตร์ ทีมีลกั ษณะคล้ายกันกับ
งานวิจยั ทีทําการศึ กษา คือมีสมาชิกเพศชายเป็ นส่วนใหญ่ และมีเพศหญิงเป็ นส่วนน้อย รวมทังเกษตรกรทีมีรายได้จากการ
ปลูกพืชค่อนข้างสู งมีความคิดเห็นเชิ งบวกในด้านการบริ หารกลุ่ม และการดําเนิ นงานของกลุ่มเกษตรกรตามลําดับ ส่ วน
ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ทงหมด
ั
เปรี ยบเทียบกับความติดเห็นด้านความสําเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่
พลิกกลับกองของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ ก ษาพบว่า ความรู ้ เกี ยวกับ ขันตอนการผลิ ต ปุ๋ ยหมัก แบบไม่ พ ลิ ก กลับ กองของกลุ่ ม เกษตรทํา ไร่
โป่ งนําร้อน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจ ในขันตอน หัวใจสําคัญ และข้อห้ามของการ
ผลิตปุ๋ ยหมัก อย่างมีความรู ้ระดับปานกลาง เกษตรกร เห็นควรให้สาํ นักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ดําเนิ นการอบรม ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองให้ถูกต้องพร้ อมทังจัด ทําสื อ
ประชาสัมพันธ์ความรู ้ ในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองให้กบั สมาชิกกลุ่มเกษตรกร อยู่เป็ นประจํา เช่น แผ่นพับ
โปสเตอร์ วิดิทศั น์ เพือให้สมาชิ กกลุ่มเกษตรกร มีความรู้ในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองเพิมมากยิงขึนตลอดจน
สามารถนําไปเผยแพร่ ให้กบั บุคคลทัวไปทีสนใจได้อย่างถูกต้อง ด้านปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่
พลิกกลับกองของกลุ่มเกษตรกร พบว่าในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย โดยด้านการดําเนิ นงานกลุ่มเกษตรกร
ด้านการบริ หารกลุ่มเกษตรกรมีความคิดเห็นคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิง แสดงให้เห็นว่า การดําเนิ นงานกลุ่มเกษตรกร
และการบริ หารกลุ่มเกษตรกรทีดี เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม รวมทังโครงสร้างการแบ่งงานทีชัดเจน โปร่ งใส เป็ น
ธรรม และเปิ ดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของกลุ่มมีผลต่อความคิดเห็นด้านบวกของสมาชิ กกลุ่ม
เกษตรกรในระดับดี ส่วนปั จจัยทีมีผลต่อความคิดเห็นด้านความสําเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองของสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อน พบว่า ปั จจัยด้านเพศ และรายได้จากการปลูกพืช ทีแตกต่างกันมีผลต่อความสําเร็ จในการ
ผลิ ตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิ กกลับกองแตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญ ส่ วนปั จจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ทงหมด
ั
มีผลต่อความสําเร็ จในการผลิตปุ๋ ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองไม่แตกต่างกัน
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ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทําไร่ โป่ งนําร้อน อําเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ ทีให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลในการ
ศึกษาวิจยั ในครังนี รวมทังคณาจารย์สาขาส่ งเสริ มและเผยแพร่ การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน
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ภัทรพร ภักดีฉนวน และฝนทิพย์ วระพิน
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บทคัดย่อ
ศึกษาการพัฒนาและการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์กระเจียบมอญแดงเพือกําหนดระยะเก็บเกียวทีเหมาะสมสําหรับผลิต
เมล็ดพันธุ์ โดยปลูกระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงมีนาคม 2560 เมือกระเจียบมอญแดงเริ มออกดอกทําการติดป้ ายดอกที
กําลังบาน แล้วเก็บเกียวฝักและเมล็ดพันธุ์ทีมีอายุหลังดอกบานต่างกัน แบ่งเป็ น ระยะ คือ
22 25 28 31 34 37
40 43 46 และ 49 วัน เพือศึกษาสี ฝัก สี เมล็ด และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ผลการทดลองพบว่า เมล็ดแห้งของกระเจียบมอญ
แดงเริ มงอกได้ทีฝักอายุประมาณ วันหลังดอกบาน โดยมีความงอก . % และมีนาหนั
ํ ก . กรัมต่อ เมล็ด เมล็ด
สุกแก่ทางสรี รวิทยาที อายุ 37 วันหลังดอกบาน โดยมีความงอกสูงสุด 97.5 % นําหนักแห้งสู งสุ ด 6.87 กรัมต่อ เมล็ด
และความแข็งแรงสู งสุ ดในรู ปของความงอกหลังการเร่ งอายุ นอกจากนี ระยะพัฒนาสี ฝักและสี เมล็ดแสดงการพัฒนาและ
คุ ณภาพเมล็ดพันธุ์ทีสามารถใช้กาํ หนดอายุการสุ กแก่และเก็บเกี ยวเมล็ดพันธุ์ได้ โดยกระเจี ยบมอญแดงมี การพัฒนาสี ฝัก
ช่วง คือ สี แดงม่วง สี แดงอ่อน สี แดงเทาอ่อน สี นาตาลส้
ํ
ม และสี นาตาลส้
ํ
มอ่อน ที ฝักอายุ 10-16, 19-22 25-34 37-43 และ
46-49 วันหลังดอกบานตามลําดับ ส่วนสีของเมล็ดมีการพัฒนาสีฝัก 4 ช่วง คือ สี เขียวเหลืองอ่อน สี เขียว สี ดาํ และสี นาตาลดํ
ํ
า
ทีฝักอายุ 10-19, 22-31, 34-40 และ 43-49 วันหลังดอกบานตามลําดับ ดังนันควรเก็บเกียวฝักกระเจียบมอญแดงเพือผลิตเมล็ด
พันธุ์ทีฝักมีสีนาตาลส้
ํ
ม ฝักเริ มแห้ง เหลียมฝักแตกเล็กน้อย และเมล็ดพันธุ์ภายในฝักมีสีดาํ และสีดาํ นําตาล
คําสําคัญ : กระเจียบมอญแดง การพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ การสุกแก่ทางสรี รวิทยา ระยะเก็บเกียว
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The development of red burgundy okra seeds was investigated to determine the optimum seed harvesting time for
seed production. The plants were grown during November 2016 – March 2017. The blooming flowers were tagged to
indicate the date of flowering. Pods at 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 and 49 days after flowering were harvested
to examined for pod color, seed color, and seed quality. The results showed that the dry seeds of red burgundy okra were
capable of germination at approximately 22 days after flowering with seed germination 39.5 % and seed dry weight of 5.06
g/ 100 seeds. The seed reached physiological maturity stage at 37 days after flowering with maximum seed germination
97.5 %, seed dry weight of 6.87 g/ 100 seeds and the highest seed vigor in term of accelerated aging. Moreover, the pod
and seed color development could be used as indicators of seed maturity and also to indicate the optimal harvest time. The
red burgundy okra had five development stages of pod color which were red-purple, light red, greyed–red, orange-brown
and light orange-brown at 10-16, 19-22 25-34 37-43 and 46-49 days after flowering, respectively. In addition, the red
burgundy okra had four development stages of seed color which were light yellow-green, green, black and black-brown at
10-19, 22-31, 34-40 and 43-49 days after flowering, respectively. Therefore, the red burgundy okra pod at the stage of
becoming dry and a little split with orange-brown and black and black-brown colored seeds were recommended to harvest
for seed production.
Key words: burgundy okra, seed development, physiological maturity, harvesting stage
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กระเจี ยบมอญ (Abelmoschus esculentus L. Moench) อยู่ ใ นวงศ์ Malvaceae เป็ นพื ช ผัก ที มี ค วามสํ า คัญ ในการ
ส่งออกของประเทศไทย โดยส่ งออกจําหน่ายในรู ปฝักสดและฝักแช่แข็ง (สรพงค์ และคณะ, 2557) สําหรับคนไทยบริ โภค
กระเจียบมอญมาเป็ นเวลานานโดยการบริ โภคฝักสด ฝักกระเจียบมอญมีคุณค่าอาหารสู งโดยเฉพาะแคลเซี ยม โพแทสเซี ยม
และ วิตามิน (Aladele et al., 2008) รวมทังประกอบด้วยสารจําพวกกัม (gum) และแพคติน (pectin) ในปริ มาณสู งช่วยป้ องกัน
อาการหลอดเลือดตีบตัน และบรรเทาอาการโรคกระเพาะอาหาร (Savello et al., 1980) สี ของฝักกระเจียบมอญมีสีขาว เขียว
และแดง ส่วนใหญ่นิยมปลูกและบริ โภคกระเจียบมอญทีมีฝักสีเขียว หรื อทีเรี ยกว่า กระเจียบเขียว (okra) แต่การผลิตและการ
บริ โภคกระเจียบมอญทีมีฝักสีแดง หรื อทีเรี ยกว่า กระเจียบมอญแดง (red burgundy okra) ยังมีนอ้ ย กระเจียบมอญแดงจึงเป็ น
พืชผักที ควรสนับสนุนให้มีการผลิตและบริ โภค ทังนี ในภาคใต้มีรายงานการปลูกกระเจี ยบเขี ยวเพือการผลิ ตเมล็ดพันธุ์
แล้วแต่ยงั ไม่มีขอ้ มูลเกียวกับกระเจียบมอญแดง
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์นนั ระยะเวลาในการเก็บเกียวเมล็ดพันธุ์ของพืชโดยทัวไปขึนอยูก่ บั ระยะสุ กแก่ทางสรี รวิทยา
(physiological maturity หรื อ PM) ซึ งเป็ นระยะทีเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพสู งทีสุดโดยเมล็ดมีนาหนั
ํ กแห้ง ความงอก และความ
แข็งแรงสู งสุด (Copeland and McDonald, 2001) แต่ทีระยะนีเมล็ดยังมีความชืนสูงประมาณ 30-60 เปอร์ เซ็นต์ (Muasya et al.
2002) ในทางปฏิบตั ิจึงไม่นิยมเก็บเมล็ดพันธุ์ทีระยะสุ กแก่ทางสรี รวิทยา แต่จะรอไปอีกระยะหนึงให้ความชืนของเมล็ดพันธุ์
ลดลง โดยเลือกเก็บเกียวเมล็ดพันธุ์ทีระยะแก่พร้อมเก็บเกียว (harvesting maturity หรื อ HM) หรื อประมาณ 1-2 สัปดาห์หลัง
ระยะแก่ทางสรี รวิทยา เพราะความชื นภายในเมล็ดพันธุ์จะลดลงอยู่ที 14-20 เปอร์ เซ็ นต์ (วันชัย, 2542) ทังนี การเก็บเกียวที
ล่าช้าเกินไปจะทําให้เมล็ดเสื อมคุณภาพ รวมทังยังเสี ยงต่อการเข้าทําลายของโรคและแมลง ส่งผลให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที
ได้ลดลง (ขวัญจิต และวัลลภ, 2540) แต่หากเก็บเกียวทีเร็ วเกินไป หรื อเก็บเกียวก่อนทีเมล็ดจะถึงระยะแก่ทางสรี รวิทยา ก็จะ
ทําให้ได้เ มล็ด ที ยังอ่อน มี การพัฒ นาไม่เ ต็มที และมีการสะสมนําหนักแห้งน้อย ซึ งจะส่ งผลต่ อ คุณภาพเมล็ด พัน ธุ์ และ
ความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ให้ตาลงไปด้
ํ
วย (Khatun, 2009) ดังนันการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพดีนนต้
ั อง
เก็บเกียวเมล็ดในระยะทีเหมาะสม ดอกเอือง ( ) รายงานว่า กระเจียบเขียวพันธุ์ TVRC 064 และพันธุ์ OP มีอายุการเก็บ
เกียวเพือการผลิตเมล็ดพันธุ์คือ 31-37 วันหลังดอกบาน ซึงฝักมีสีเขียวเหลือง-สี นาตาลอ่
ํ
อน และเมล็ดพันธุ์มีสีดาํ -เทา แต่การ
ผลิตเมล็ดพันธุ์กระเจียบมอญแดงยังไม่มีขอ้ มูลเกียวกับการสุกแก่ทางสรี รวิทยาของเมล็ดพันธุ์ และการเปลียนแปลงสี ฝักและ
สี เมล็ดพันธุ์ซึงใช้กาํ หนดระยะเวลาเก็บเกี ยวที เหมาะสม การทดลองนี จึ งศึกษาพัฒนาการของฝั กและเมล็ดพันธุ์กระเจียบ
มอญแดง เพือใช้ประเมินการสุ กแก่ทางสรี รวิทยาของเมล็ดพันธุ์และกําหนดระยะเวลาทีเหมาะสมในการเก็บเกียวเมล็ดพันธุ์
รวมทังเพือใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานในวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์กระเจียบมอญแดงในสภาพภูมิอากาศของภาคใต้ต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

ศึ กษาการพัฒนาและการสุ กแก่ของเมล็ดพันธุ์กระเจี ยบมอญแดง ในพืนที แปลงวิจยั คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดําเนิ นการศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดื อนมี นาคม พ.ศ. 2560 โดยเตรี ยม
แปลงขนาด 1× เมตร จํานวน แปลง เว้นทางเดิ นระหว่างแปลง 50 เซนติ เมตร ใช้ระยะระยะห่ างระหว่างต้นและแถว
60×75 เซนติเมตร ปลูกกระเจียบมอญแดงแบบหยอดหลุม ถอนแยกให้เหลือหลุมละ ต้นเมือต้นกล้าอายุ สัปดาห์หลังปลูก
พรวนดิ นและใส่ ปุ๋ยสู ตร - - อัตรา กิโลกรัมต่อไร่ เมือต้นกระเจียบมอญแดงอายุ สัปดาห์หลังปลูก และใส่ ปุ๋ยสูตร
- - อัตรา กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ ครังเมือต้นกระเจียบมอญแดงอายุ และ สัปดาห์หลังปลูก ดูแลแปลง
พร้อมกําจัดวัชพืชภายในแปลง มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกําจัดโรคและแมลงเมือพบการระบาดของโรคและแมลง
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เมือกระเจียบมอญแดงเริ มออกดอกทําการติดป้ ายดอกทีกําลังบาน แล้วเก็บเกียวฝั กและเมล็ดพันธุ์ทีมีอายุหลังดอก
บานต่ า งกัน ระยะ คื อ
22 25 28 31 34 37 40 43 46 และ 49 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์
(Completely Randomized Design; CRD) จํานวน ซํา สุ่ ม เก็ บฝั กของกระเจี ยบมอญแดงในแต่ละอายุการพัฒ นา นําฝั กที
ได้ม าตากแดดลดความชื นนาน วัน เมื อฝั ก แห้ ง แยกเอาเมล็ ด พัน ธุ์ อ อก และสุ่ ม เมล็ด พัน ธุ์ ไ ปทดสอบคุ ณ ภาพใน
ห้องปฏิบตั ิการ บันทึกผลการทดลอง ดังนี
การเปลียนแปลงสี ฝักและสี เมล็ด บันทึกข้อมูลสีฝักและสีเมล็ดโดยใช้แผ่นเทียบมาตรฐานสีของ
ตัวอย่างพืช (RHS Colour Chart)
2. นําหนักแห้งของเมล็ดพันธุ์ สุ่ มเมล็ดกระเจียบมอญแดง จํานวน ซําๆ ละ 20 เมล็ด มาชังนําหนักสด แล้วนําไปอบที
อุณหภูมิ องศาเซลเซียส เป็ นเวลา ชัวโมง จากนันนํามาหานําหนักแห้ง
3. ความชืนของเมล็ดพันธุ์ นําข้อมูลนําหนักสด และนําหนักแห้ง จากข้อ มาใช้ในการคํานวณความชืนของเมล็ด โดยใช้
นําหนักสดเป็ นเกณฑ์ (wet weight basic) จากสูตร
เปอร์เซ็นต์ความชืน = (นําหนักสด - นําหนักแห้ง) ×100
นําหนักสด
4. ความงอกมาตรฐาน (standard germination) สุ่มเมล็ดพันธุก์ ระเจียบมอญแดงมาทดสอบความงอกมาตรฐาน โดยเพาะเมล็ด
บนกระดาษเพาะจํานวน ซําๆละ เมล็ด วางในอุณหภูมิหอ้ ง หลังจากนันประเมินความงอกครังแรก (first count) เมืออายุ
วัน และประเมินความงอกครังสุดท้าย (final count) เมืออายุ วัน
5. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่ งอายุ สุ่มเมล็ดพันธุ์กระเจียบมอญแดงมาทดสอบความแข็งแรง ด้วยวิธีการเร่ ง
อายุเมล็ดพันธุ์โดยใช้อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส ความชืนสัมพัทธ์ 100 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นเวลา 72 ชัวโมง จํานวน ซําๆ ละ
เมล็ด หลังจากนันนําเมล็ดพันธุก์ ระเจียบมอญแดงทีผ่านการเร่ งอายุมาทดสอบความงอกมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน
(analysis of variance, ANOVA) ของข้อ มู ล ลัก ษณะที ศึ ก ษาต่ า ง ๆ และเปรี ยบเที ยบความแตกต่ า งของค่า เฉลี ยโดยวิธี
Duncan’s Multiple Rang Test (DMRT)

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

คุณภาพทางกายภาพของเมล็ดพันธุ์
. นําหนักแห้งของเมล็ด
สําหรับนําหนักแห้งของเมล็ดแห้งของกระเจียบมอญแดง พบว่า ในระยะของการพัฒนาทีอายุ วันหลังดอกบาน
มี การสะสมนําหนักแห้งน้อยที สุ ด คือ . กรั มต่อ เมล็ด ในช่วงอายุ - วันหลังดอกบานมี นาแห้
ํ งเพิมขึนอย่าง
รวดเร็ ว จนเมล็ดมีนาหนั
ํ กแห้งสูงสุด . กรัมต่อ เมล็ดทีอายุ วันหลังดอกบาน หลังจากนันเมล็ดมีการสะสมนําหนัก
แห้งลดลงเรื อยๆเมือฝักมีอายุมากขึน คือ . - . กรัมต่อ เมล็ดในช่วงอายุ - วันหลังดอกบานตามลําดับ (ตารางที
1) การสะสมนําหนักแห้งของกระเจียบมอญแดงเป็ นไปในทิ ศทางเดียวกับพืชโดยทัวไป ซึ งการประเมินระยะสุ กแก่ ทาง
สรี รวิทยาในหลายๆพืชนันใช้นาหนั
ํ กแห้งสูงสุดของเมล็ดในการพิจารณา กล่าวคือ ระยะทีเมล็ดสะสมนําหนักแห้งได้สูงสุ ด
แสดงว่าเมล็ดพันธุ์พฒั นาถึงระยะสุ กแก่ทางสรี รวิทยา (Copeland and McDonald, 2001; วันชัย, 2542; บุญมี, 2558) หลังจาก
นันนําหนักแห้งของเมล็ดลดลง เนืองจากการเคลือนย้ายอาหารจากต้นแม่ไปยังเมล็ดสิ นสุ ดลง ทําให้ไม่มีอาหารส่งไปสะสม
แต่ยงั มีการย่อยสลายอาหารทีสะสมไว้ในเมล็ดเพือกิจกรรมทางชี วเคมีภายในเมล็ด (Mullet, 1981; Egli, 2017) จะเห็ นได้วา่
เมล็ดกระเจียบมอญแดงใช้เวลาในการพัฒนาจนถึงระยะสุกแก่ทางสรี รวิทยาทีอายุ วันหลังดอกบานซึงเป็ นระยะทีเมล็ดมี
นําหนักแห้งสู งสุด คือ . กรัมต่อ เมล็ด สอดคล้องกับเมล็ดพันธุ์กระเจียบเขี ยวพันธุ์ TVRC 064 (HE064) และพันธุ์
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OP สุกแก่ทางสรี รวิทยาทีฝักอายุ และ วันหลังดอกบานตามลําดับ โดยมีนาหนั
ํ กแห้งสูงสุด . และ 63.62 มิลลิกรัม
ต่อ
ตารางที 1 ความชืน นําหนักแห้ง ความงอกมาตรฐาน และความแข็งแรงของเมล็ดแห้งของกระเจียบมอญแดง
ระหว่างการพัฒนาทีอายุต่างกันหลังดอกบาน
อายุวนั หลังดอกบาน
ความชืน
นําหนักแห้ง
ความงอกมาตรฐาน
ความแข็งแรง1/
(วัน)
(%)
(กรัม/100 เมล็ด)
(%)
(%)
10
9.23 a
1.49 j
0j
0i
13
9.06 ab
2.38 i
0j
0i
16
8.83 bc
3.65 h
0j
0i
19
8.62 cd
4.45 g
0j
0i
22
8.44 de
5.06 f
39.5 i
31.00 h
25
8.23 ef
5.55 e
46.5 h
39.50 g
28
8.09 fg
6.04 d
77.5 g
57.50 f
31
7.92 gh
6.32 bc
85.5 f
59.00 ef
34
7.68 hi
6.35 b
90.0 d
61.00 e
37
7.50 ij
6.87 a
97.5 a
85.00 a
40
7.36 j
6.36 b
95.0 b
75.50 b
43
6.77 k
6.15 cd
93.0 c
74.50 b
46
6.64 k
6.11 cd
92.5 c
71.00 c
49
6.22 l
6.09 d
87.5 e
65.50 d
F-Test
**
**
**
**
C.V. (%)
2.6
2.7
2.2
2.6
** = แตกต่างกันทางสถิติทีระดับความเชือมัน 99 %
ค่าเฉลียในคอลัมน์เดียวกันทีมีอกั ษรต่างกันแตกต่างทางสถิติจากการวิเคราะห์โดยวิธี DMRT
1.การตรวจสอบความแข็งแรงโดยวิธีการเร่ งอายุ (Accelerated Aging Test) เมล็ดตามลําดับ (ดอกเอือง, 2552)
และเมล็ดดอกพระจันทร์ มีนาหนั
ํ กแห้งสู งสุ ด 383.2 มิลลิกรั มต่อเมล็ดเมืออายุ 30 วันหลังดอกบานซึ งเป็ นระยะสุ กแก่ทาง
สรี รวิทยาของเมล็ด (ทิพย์สุคนธ์ และคณะ, 2557)
. ความชื นของเมล็ด การตากแดดลดความชื นทําให้เ มล็ด แห้ง ของกระเจี ยบมอญแดงมี ค วามชื นไม่ เกิ น
เปอร์เซ็นต์ทุกอายุฝัก (ตารางที 1) เมล็ดแห้งของกระเจียบมอญแดงทีอายุ 10 วันหลังดอกบานมีความชืน . เปอร์เซ็นต์ โดย
ความชืนของเมล็ดค่อยๆลดลงตามอายุการพัฒนาของฝักทีเพิมขึน จนมีความชืน . เปอร์ เซ็นต์ทีอายุ 37 วันหลังดอกบาน
และเมล็ดมีความชืนตําสุด . เปอร์เซ็นต์ทีอายุ วันหลังดอกบาน นอกจากนีการเปลียนแปลงความชืนของเมล็ดกระเจียบ
มอญแดงมีความสัมพันธ์กบั การเปลียนแปลงขนาดของเมล็ด (ไม่ได้แสดงข้อมูล) โดยหลังจากระยะสุ กแก่ทางสรี รวิทยาไป
แล้ว เมล็ดมีความชืนลดลงและขนาดของเมล็ดลดลงเล็กน้อยด้วย
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คุณภาพทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์
1. ความงอกมาตรฐาน
เมล็ดแห้งของกระเจียบมอญแดงทีฝักอายุ 10-19 วันหลังดอกบานยังไม่สามารถงอกได้ เมล็ดเริ มงอกได้ทีฝักอายุ
วันหลังดอกบานโดยมีความงอกมาตรฐาน 39.5 เปอร์ เซ็นต์ (ตารางที 1) หลังจากนันเมล็ดมีความงอกเพิมขึนจนมีความงอก
มาตรฐานสู งสุ ด . เปอร์ เ ซ็ น ต์ที ฝั กอายุ วันหลังดอกบานซึ งเป็ นระยะสุ กแก่ ท างสรี รวิท ยา และเมล็ด มีค วามงอก
มาตรฐานลดลงเป็ น . เปอร์เซ็นต์ทีฝักอายุ วันหลังดอกบาน สอดคล้องกับเมล็ดพันธุ์พืชหลายชนิดทีมีความงอกสู งสุ ด
ทีระยะสุ กแก่ทางสรี รวิทยา เช่น เมล็ดพันธุ์กระเจียบเขียวพันธุ์ตน้ เตีย #053 และพันธุ์ตน้ สู ง #039 สุกแก่ทางสรี รวิทยาที ฝัก
อายุ 28 และ วันหลังดอกบานตามลําดับ โดยมีความงอกสู งสุ ด และ เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ (ฉันทนา และคณะ,
2548) และเมล็ ด ถัวแดงหลวงสุ ก แก่ ท างสรี ร วิท ยาที อายุ วัน หลัง ดอกบานโดยมี ค วามงอกสู ง สุ ด
เปอร์ เ ซ็ น ต์
(ศานิ ต, 2551) ในช่วงอายุ 10-19 วันหลังดอกบานเมล็ดแห้งของกระเจียบมอญแดงยังไม่สามารถงอกได้ อาจเนื องจากต้น
อ่อนยังพัฒนาไม่สมบูรณ์พอทีจะงอกได้ (Bewley et al, 1994) เมล็ดเริ มงอกได้ทีฝักอายุ วันหลังดอกบานแต่ยงั มีความงอก
ตํา แสดงว่า ต้นอ่อนในเมล็ดได้พฒั นาสมบูรณ์แล้ว แต่การสะสมอาหารยังไม่สมบูรณ์เต็มที (ขวัญจิ ตรและวัลลภ, 2531)
ซึงเมล็ดกระเจียบมอญแดงมีอาหารสะสมในรู ปนําหนักแห้งเพียง . กรัมต่อ เมล็ด
2. ความแข็งแรง
จากการตรวจสอบความแข็งแรงโดยวิธีการเร่ งอายุ พบว่า ความงอกหลังการเร่ งอายุมีแนวโน้มเช่นเดียวกับความ
งอกมาตรฐาน คือ เมล็ดแห้งของกระเจียบมอญแดงทีอายุ วันหลังดอกบาน มีความงอกหลังการเร่ งอายุ เปอร์เซ็นต์
หลังจากนันเมล็ดมีความงอกหลังการเร่ งอายุเพิมขึน จนมีความงอกหลังการเร่ งอายุสูงสุด เปอร์ เซ็นต์ทีอายุ วันหลัง
ดอกบาน ต่อมาเมล็ดมีความงอกหลังการเร่ งอายุลดลงตามอายุฝักทีเพิมขึน จนเมล็ดมีความงอกหลังการเร่ งอายุลดลงเหลือ
. เปอร์ เ ซ็ น ต์ที อายุ วัน หลัง ดอกบาน (ตารางที 1) จะเห็ นได้ว่า ความแข็ง แรงของกระเจี ยบมอญแดงมี ลกั ษณะ
สอดคล้องกับการพัฒนาและการสุ กแก่ของเมล็ด คือ ในช่วงแรกเมล็ดพันธุ์มีความแข็งแรงตํา เนื องจากอาหารสะสมยัง ไม่
สมบูรณ์เต็มที (วันชัย, 2542) ความแข็งแรงจะเพิมขึนเรื อยๆ จนเมล็ดพันธุ์มีความแข็งแรงสูงสุดเมือเมล็ดสุ กแก่ทางสรี รวิทยา
(Delouche, ) ซึงเป็ นระยะทีเมล็ดเจริ ญเติบโตเต็มที หลังจากนันเมล็ดมีอตั ราการเสื อมคุณภาพเพิมสูงขึนเรื อยๆ มีผลทํา
ให้ความแข็งแรงลดลงจนถึงระยะที เมล็ดไม่สามารถงอกได้ อัตราการเสื อมคุณภาพของเมล็ดจะช้าหรื อเร็ วนันขึนอยู่กับ
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอุณหภูมิ ความชืน และโรคแมลงในบริ เวณแปลงปลูกนัน ๆ (บุญมี,
) ดังนันจึงต้องเก็บเกียว
เมล็ดพันธุ์ออกจากแปลงปลูกให้เร็ วทีสุดหลังจากระยะสุ กแก่ทางสรี รวิทยา
การเปลียนแปลงสีของฝักและเมล็ด
ฝั กกระเจียบมอญแดงมีสีแดงม่วงทีอายุ 10-16 วันหลังดอกบาน ฝักเปลียนเป็ นสี แดงอ่อนเมืออายุ 19-22 วันหลัง
ดอกบาน จากนันฝักเปลียนสี แดงเทาอ่อนที อายุ 25-34 วัน ฝั กเริ มแห้งเป็ นสี นาตาลส้
ํ
มและจะเริ มแตกทีอายุ 37-43 วันหลัง
ดอกบาน และสี ฝักจางลงโดยมีสีนาตาลส้
ํ
มอ่อนเมืออายุ 46-49 วัน (ตารางที ) ส่วนสี ของเมล็ด
ตารางที 2 สี ฝักและสีเมล็ดของกระเจียบมอญแดงระหว่างการพัฒนาทีอายุต่างกันหลังดอกบาน
อายุวนั หลังดอกบาน
สี ฝัก
สี เมล็ด
(วัน)
10
red – purple 60 group A
yellow – green 149 group D
13
red – purple 60 group A
yellow – green 149 group D
16
red – purple 60 group A
yellow – green 145 group A
19
greyed – red 182 group A
yellow – green 145 group A
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25
28
31
34
37
40
43
46
49

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

yellow – green 147 group D
yellow – green 147 group D
yellow – green 147 group D
yellow – green 148 group B
black 202 group A
black 202 group A
black 202 group A
brown 200 group A
brown 200 group A
brown 200 group A
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พันธุ์ พบว่า เมล็ดมีสีเขียวเหลืองอ่อนในฝักทีอายุ 10-19 วันหลังดอกบาน จากนันเมล็ดพันธุ์มีสีเขียวในฝั กทีอายุ 22-31 วัน
หลังดอกบาน สี เมล็ดเปลียนเป็ นสี ดาํ และเมล็ดเริ มแห้งทีอายุ 34-40 วันหลังดอกบาน และเมล็ดมี สีนาตาลดํ
ํ
าเมือฝักมีอายุ
43-49 วันหลังดอกบาน ทังนี การเปลียนแปลงสี ของฝั กและเมล็ดเกิดจากการเปลียนแปลงของเม็ดสี ต่างๆในช่วงทีฝักและ
เมล็ดมีการพัฒนาเรื อยๆไปจนถึงระยะเก็บเกียว ซึงการเปลียนแปลงสี ของฝักและเมล็ดนีสัมพันธ์กบั การเปลียนแปลงนําหนัก
แห้งและความชืนของเมล็ดพันธุ์ จะเห็ นได้วา่ สี ของฝักและเมล็ดเป็ นการเปลียนแปลงทางกายภาพทีสามารถสังเกตเห็ นได้
(visual indicator) จึ งใช้เ ป็ นตัวบ่ งชี ระยะสุ กแก่ ท างสรี รวิท ยาและระยะแก่พร้ อมเก็บเกี ยวได้ (Elias and Copeland, 2001;
Ekpong and Sukprakarn, 2008) ดังเช่น การเก็บเกียวปอเทืองเพือผลิตเมล็ดพันธุ์ควรเก็บเกียวฝักสี นาตาลอ่
ํ
อนทีภายในฝักมี
เมล็ดพันธุ์สีนาตาล
ํ
(พิทยา และคณะ, ) และระยะทีเหมาะสมในการเก็บเกียวเมล็ดพันธุ์ดอกพระจันทร์ คือ ผลแห้งเป็ นสี
นําตาลเข้มและเมล็ดมีสีเหลืองอมนําตาล (ทิ พย์สุคนธ์ และคณะ, 2557) ดังนันการผลิตเมล็ดพันธุ์กระเจียบมอญแดงเพือให้
ได้เ มล็ด พัน ธุ์คุ ณภาพดี ค วรเก็ บเกี ยวฝั กที อายุ 37-43 วัน หลังดอกบาน โดยฝั กมี สี นําตาลส้ม ฝั กเริ มแห้ง เหลี ยมฝั กแตก
เล็กน้อย และเมล็ดพันธุ์ภายในฝักมีสีดาํ และสี ดาํ นําตาล ซึ งสอดคล้องกับ Demir (1994) ทีพบว่า ระยะทีเมล็ดพันธุ์เริ มหดตัว
ไม่ติดกับฝัก และฝักเริ มเปลียนจากสี เขียวเป็ นสี นาตาล
ํ
สามารถใช้บ่งบอกระยะสุ กแก่ทางสรี รวิทยาของเมล็ดพันธุ์กระเจียบ
เขียว (okra) ได้

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ กษาการพัฒนาและการสุ กแก่ของเมล็ดพันธุ์ของกระเจียบมอญแดง พบว่าเมล็ดแห้งของกระเจียบมอญ
แดงสุกแก่ทางสรี รวิทยาเมืออายุ 37 วันหลังดอกบาน โดยเมล็ดมีนาหนั
ํ กแห้งสู งสุ ดประมาณ 6.87 กรัมต่อ 100 เมล็ด เมล็ด
พันธุ์มีความงอกมาตรฐานสูงสุด 97.50 เปอร์เซ็นต์ และมีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์สูงสุดในรู ปของความงอกหลังการเร่ ง
อายุ สําหรับการเก็บเกี ยวกระเจียบมอญแดงเพือผลิตเมล็ดพันธุ์ ควรเก็บเกี ยวฝั กทีอายุ 37-43 วันหลังดอกบาน โดยฝั กมีสี
นําตาลส้ม ฝักเริ มแห้ง เหลียมฝักแตกเล็กน้อย และเมล็ดพันธุ์ภายในฝักมีสีดาํ และสีดาํ นําตาล
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บทคัดย่อ
หนามแดง (Carissa carandas Linn.) เป็ นพืช ที มี ศ ัก ยภาพในการนํา มาเป็ นผลไม้เ พือสุ ข ภาพ โดยจะเป็ นการ
นํามาใช้ป ระโยชน์สําหรั บการแต่งสี และรส หรื อใช้เป็ นสารต้านอนุ มูลอิ สระ ใช้รั กษาโรค ฟรุ กโตโอลิ โกแซคคาไรด์
(Fructo-oligosaccharide) เป็ นสารเส้นใยละลายนําได้ เป็ นสาร Prebiotic ทีช่วยเพิมปริ มาณจุลินทรี ยท์ ีมีประโยชน์ในลํา ไส้
การผลิตสารทางชีวภาพโดยการเพาะเลียงเนือเยือพืช สามารถทําได้โดยการชักนําให้เนือเยือเกิดเป็ นแคลลัส บนสูตรอาหารที
เหมาะสม จากนันจึ งหาวิธีการทีเหมาะสมทีจะให้แคลลัสนันสร้างสารตามทีต้องการ โดยมีปัจจัยต่างๆทีเข้ามาเกียวข้องทัง
ปั จจัยภายนอก เช่ น แสงสว่างและอุณหภูมิ และปั จจัยภายในทีมีผลต่อการเพาะเลียง ได้แก่ ชินส่ วนที นํามาเพาะเลียง และ
อาหารที ใช้ในการเพาะเลียง ได้แก่ ชนิ ดของอาหาร แร่ ธาตุต่างๆ สารควบคุมการเจริ ญเติบโตตลอดจนความเป็ นกรดด่าง
สําหรับหนามแดงนันยังไม่มีรายงานว่ามีการผลิตสารสําคัญต่างๆโดยการเพาะเลียงเซลล์ การทดลองนีเป็ นการศึกษาผลของ
สารควบคุมการเจริ ญเติบโตต่อการเจริ ญเติบโตของแคลลัสของหนามแดงและการสร้างสารฟรุ คโตโอลิโกแซคคาไรด์ โดย
ทําการเพาะเลียงแคลลัสของหนามแดงในอาหาร MS(1962) ทีเสริ มด้วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต 2 ชนิดทีอัตราส่ วนผสม
ของ BA 0 0.5 1 และ 1.5 มก./ล. และ 2,4-D 1 2 3 4 มก./ล. ผลการทดลองพบว่า เมือทําการเพาะเลียงแคลลัสหนามแดงเป็ น
เวลา 10 สัป ดาห์ อาหารสู ต ร MS ที เสริ ม ด้วย BA 1.5 มก./ล. และ 2,4-D 4 มก./ล. แคลลัส จะเจริ ญ เติ บ โตดี ทีสุ ด อย่างมี
นัยสําคัญ ส่ วนอาหารทีให้ปริ มาณสารฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์สูงที สุดคือ อาหารสู ตร MS ทีเสริ มด้วย BA 0 มก./ล. และ
2,4-D 2 มก./ล.
คําสําคัญ : หนามแดง (Carissa carandas Linn), ฟรุ คโตโอลิโกแซคคาไรด์
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Carissa carandas Linn. is a useful food and medicinal plant, found to be widely distributed throughout subtropical
and tropical regions. The plant has been used as a traditional medicinal plant, and Homoeopathic system of medicine. Fructooligosaccharides were known as prebiotics, generally defined as non-digestible polysaccharides and oligosaccharides, which
promote the growth of beneficial lactic acid bacteria in the colon. Plant cell and tissue culture has emerged as a safe and
low cost alternative system for the production and the accumulation of many valuable bioactive compounds because it can
provide several benefits to minimize these problems allowing the continuous, reliable, and predictable production of these
molecules independently of seasonal variations as well as the optimization and the enhancement of their biosynthesis under
well controlled conditions. There were no earlier reports for the production of fructo-oligosaccharide in the callus culture
of this plant. The effects of combinations of BA and 2,4-D were studied. Calli of Carissa carandas were cultured on MS
media with combination of 0, 0.5, 1 or 1.5 mg/l of BA and 1, 2, 3 or 4 mg/l of NAA semi-solid media for 10 weeks of
culture. The results showed that in the medium combination with 1.5 mg/l BA and 4 mg/l 2,4-D gave the highest growth
significantly. The highest fructo-oligosaccharide production was founded in the medium combination with 0 mg/l BA and
2 mg/l 2,4-D
Keywords: Carissa carandas Linn. , Fructo-oligosaccharide.
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หนามแดง หรื อ มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็ นผลไม้พนบ้
ื านของไทย มีชือทางวิทยาศาสตร์วา่ Carissa carandas Linn.
อยูใ่ นวงศ์ Apocynaceae มะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็ นไม้พุ่มยืนต้น สูงราว - m ดอกมีสีชมพูหรื อแดงอ่อน และมีกลินหอม
อ่อนๆ ออกดอกตลอดปี ผลอ่อนจะมีสีชมพูอ่อนๆ และค่อยๆ เข้มขึนเป็ นสี แดง จนกระทังสุ กจึงกลายเป็ นสี ดาํ เนื องด้วยผล
สุ กของมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีสีเข้ม มากจนถึงดํา จึงจัดเป็ นแหล่งของแอนโทไซยานิ น (anthocyanin) ที สําคัญ และจาก
รายงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ พบว่าแอนโทไซยานิ นเป็ นหนึ งในกลุ่มของรงควัตถุทีมีศกั ยภาพในการป้ องกันโรคไม่ติด ต่อ
เรื อรังดังทีกล่าวมาข้างต้น ซึ งปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคเริ มรู ้จกั และต้องการผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มากขึน เพราะทางวิชาการระบุ
ว่ามีประโยชน์ต่อร่ างกาย สามารถต้านทานอาการหวัดได้ดี วงการแพทย์ได้นาํ ไปใช้รักษาโรคควบคู่กบั ยาแผนปั จจุบนั เพราะ
มีปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระมากตามไปด้วยและเป็ นตัวช่วยป้องกันการเกิดโรคหลายโรค มะเร็ ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคเกาต์ เป็ นต้นและในมะม่วงหาวมะนาวโห่อาจจะมีปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าในผักและผลไม้ตามท้องตลาด
ทัวไปอีกด้วย(สกุนกานต์ และคณะ )
ฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์เป็ นนําตาลชนิ ดนึ งทีมีโมเลกุลทีไม่สันหรื อยาวโดยมีความยาวประมาณ - โมเลกุล
ผงละเอียดสี ขาวไม่มีกลิน ให้พลังงานตํา มีความหวานประมาณ / ของนําตาลซูโครสโดยทัวไปแล้ว สารที แสดงฤทธิทาง
ชีวภาพ สามารถถูกสร้างขึนโดยพืชได้เองตามธรรมชาติโดยต้องอาศัยเวลานานนับเป็ นปี ฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ เป็ นสาร
เส้นใยละลายนําได้ แต่กระเพาะไม่สามารถย่อยและดูดซึมได้ ซึ งสามารถคงสภาพจนถึงลําไส้ใหญ่ ฟรุ กโตโอลิโกแซคคา
ไรด์ เป็ นสาร Prebiotic ทีช่วยเพิมปริ มาณจุลินทรี ยท์ ีมีประโยชน์ (Probiotics) ในลําไส้ คือ แลคโตบาซิลลัส และ บิฟิโแบคที
เรี ย โดยลําไส้ใหญ่มีจุลินทรี ยท์ งแบบมี
ั
ประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ถ้ามีจุลินทรี ยท์ ีมีประโยชน์นอ้ ยกว่า ลําไส้ใหญ่ก็ไม่
สามารถทํางานได้เต็มที ดูดซึ มสารอาหารบางชนิ ดได้น้อยลง เช่น แคลเซี ยม การที ฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ ช่ วยเพิม
ปริ มาณแบคทีเรี ยที มีประโยชน์นัน ทําให้การขับถ่ายของลําไส้ดีขึน การเคลือนตัวของอุจจาระสะดวกขึนและลดอาการ
ท้องผูก
ฟรุ กโตโอลิ โกแซคคาไรด์ เป็ นสารพรี ไบโอติกที สามารถพบได้พืชหลายชนิ ด ได้ในอาหารประเภทข้าวสาลี
ข้าวไรย์ หัวหอม หน่อไม้ฝรัง อาร์ ติโช้ค หัวชิคอรี ลูกแก้วมังกร แก่นตะวัน กล้วย ถัวเหลือง กระเทียม ต้นหอม ต้นกระเทียม
มะเขือเทศ และพืช ประเภทพืชหัว โดย ฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ ส่วนใหญ่ทีใช้ในท้องตลาดมักสกัดจาก หัวชิคอรี หรื อ
ผลิตจากนําตาลทรายโดยใช้เอนไซม์ fructosyltransferase
การเพาะเลียงเนื อเยือพืชเป็ นเทคโนโลยีทีสามารถชักนําให้ พืชเพิมปริ มาณในระยะเวลาอันสัน ตลอดจนสามารถ
กระตุน้ การผลิตสารสําคัญในพืชให้เพิมขึนได้ การเพาะเลียงชินส่ วนพืช เพือชักนําให้พืชเจริ ญเป็ นแคลลัส หรื อกลุ่มเซลล์
เนือเยือเจริ ญซึงเป็ นกลุ่มเซลล์ทีมีการและสะสมสาระสําคัญในปริ มาณสูง การเจริ ญเติบโตของเนื อเยือนัน ทําให้เซลล์ของพืช
แบ่งตัวเพิมจํานวนมากมายเป็ นกลุ่มเซลล์ทีเรี ยกว่า แคลลัส (Callus) เราจึงสามารถบังคับให้เนือเยือนีเจริ ญเติบโตขึนได้เมือ
มี ส ภาวะที เหมาะสมและแบ่ งเนื อเยือเหล่านี ไปเลี ยงในอาหารใหม่ จนเจริ ญเติ บโตเป็ นเนื อเยือใหม่จาํ นวนมากมายตาม
ต้องการเช่น ดังนันการเพาะเลียงเนื อเยือพืชจึงเป็ นแนวทางหนึ งในการ ผลิตพืชทดแทนการใช้พืชจากธรรมชาติได้ วิธีการ
เหล่านี มีขอ้ ดีเหนื อกว่าวิธีทางธรรมชาติทีสามารถผลิตสารทีต้องการได้ในระยะเวลาสัน และบางวิธียงั สามารถเพิมผลผลิต
ให้ได้มากกว่าตามธรรมชาติอีกด้วย ตัวอย่างของวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพทีถูกนํามาใช้ร่วมกับการเพาะเลียงเนือเยือพืช
ต่างๆ ได้แก่ การตรึ งเซลล์ การพัฒนาให้เป็ นอวัยวะทีเหมาะแก่การสร้างหรื อสะสมสาร การเติมสารตังต้นของกระบวนการ
ชี วสังเคราะห์และการเปลียนแปลงทางชีวภาพ การเติมสารซึ งสามารถเหนี ยวนําให้เกิ ดการสร้ างสารทุติยภูมิเพิมขึน การ
รบกวนสภาพการเลือกผ่านของเยือหุ ม้ เซลล์และเยือหุ ม้ แวคิวโอเพือให้มีการปลดปล่อยสารออกมา รวมทังสร้างแหล่งสะสม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เที ยมในอาหารเพาะเลี ยงเพือให้เป็ นทีสะสมสารที อาจเป็ นพิษต่อเซลล์ ในทํานองเดียวกัน เทคนิ คทางพันธุวิศวกรรมอาจ
นํามาใช้ร่วมกับเทคนิคเหล่านี เพือผลิตสารทีต้องการในปริ มาณมากขึนได้(ศุภวรรณ 549)
การผลิ ตสาระสําคัญในพื ชโดยการเพาะเลียงเซลล์นนั มี ปัจจัยต่างๆที เข้ามาเกียวข้อง เช่น การเติมสารควบคุ ม
การเจริ ญเติบโตลงในอาหารที ใช้เพาะเลียง จะมี ผลต่อการเจริ ญเติบโตของแคลลัสและปริ มาณสาระสําคัญ มีรายงานใน
หลายๆพืช เช่น พรมมิ (เจิ มอรุ ณ และคณะ 2560) ใบเตย กระเจียบเขียว กระเจียบแดง แครอท ขมิน มะตูม ปี บ ขีเหล็ก เพกา
และอัญชัญ (ปิ ยะนันท์ และคณะ 2560) มะเฟื อง (สนธยา 2560) เป็ นต้น
เนืองจาก หนามแดง (Carissa carandas Linn.)เป็ นพืชทีมีศกั ยภาพในการนํามาเป็ นผลไม้เพือสุ ขภาพ โดยจะเป็ น
การนํามาใช้ประโยชน์สาํ าหรับการแต่งสี และรส หรื อใช้เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ ใช้รักษาโรคสําหรับหนามแดงนันยังไม่มี
รายงานว่ามีการผลิตสารสําคัญต่างๆโดยการเพาะเลียงเซลล์ การศึกษาครังนีจึงเป็ นการศึกษากาการเพาะเลียงแคลลัส เพือให้
ได้ตน้ ในปริ มาณทีมาก ตลอดจนถึงการศึกษาเพือผลิตสารฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ในสภาพการเพาะเลียงเซลล์

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริ ญเติบโตต่อการเจริ ญของแคลลัส
นําใบอ่อนจากยอดต้นหนามแดง ตัดให้มีความยาวประมาณ 0.5 cm เพาะเลียงชินส่ วนดังกล่าวบนอาหารสู ตร MS
ทีเติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต 2 ชนิ ด ด้วยสัดส่ วนผสมของ BA ความเข้มข้น 0 0.5 1 และ 1.5 มก./ล. และ 2,4-D 1 2 3
และ 4 มก./ล. นําไปวางในห้องทีควบคุมอุณหภูมิ 25+2 oC ให้แสง 16 ชัวโมงต่อวัน โดยเพาะเลียงในสภาพปลอดเชือเป็ น
เวลา 10 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ทําการวัดการเจริ ญเติบโตของแคลลัสทุก
สัปดาห์
2. การหาปริ มาณฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์
เมือครบกําหนดระยะเวลาของการเพาะเลียงแคลลัส ชังแคลลัสนําหนัก ตัวอย่างละ 1 กรั ม ทําการสกัดด้วยนํา
deionized ปริ มาณ 1 มล. จํานวนตัวอย่างละ 3 ซํา แล้วนํามากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 และนําสารสกัดที
ได้มาวิเคราะห์หาปริ มาณฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ทงหมด
ั
โดยการวิเคราะห์ค่า นําตาลมาตรฐาน 5 ชนิ ด ได้แก่ fructose
glucose sucrose kestose และ nystose โดยเครื องวิเ คราะห์ HPLC ยี ห้อ Agilent Techies รุ่ น
Infinity II ควบคุ ม
อุณหภูมิที องศาเซลเซียส ปริ มาตรฉีดสาร: ไมโครลิตร

ผลและวิจารณ์ ผล

ในการศึ กษาหาสู ตรอาหารที เหมาะในการชักนําให้ชินส่ วนของหนามแดงเจริ ญเติบโตเป็ นแคลลัส พบว่าเกิ ด
แคลลัสในทุกชุดการทดลอง แคลลัสทีได้ส่วนมาก มีลกั ษณะแบบ friable สี ขาวหรื อเหลือง ฟู และอวบนํา (ภาพที 1) จากการ
วัดขนาดแคลลัสหนามแดงที ได้ทาํ การเพาะเลียงเป็ น เวลา 10 สัปดาห์ พบว่าทุกสู ตรอาหารให้อตั ราการสร้างแคลลัส 100
เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนการเจริ ญเติ บโตของแคลลัสนันพบว่าแคลลัสทีเพาะเลียงบนอาหาร MS ที เสริ มด้วย BA 1.5 มก./ล. และ
2,4-D 4 มก./ล. สามารถชักนําให้ชินส่ วนของหนามแดง เกิ ดแคลลัส และเจริ ญได้ดีทีสุด อย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05) โดยให้
ขนาดเฉลีย 3.04 ซม.(ตารางที 1) สอดคล้องกับการเพาะเลียงแคลลัสของหนอนตายหยาก (นิ ตยา และสุ ภาพร 2559) และ
ยางพารา (ดนุพงศ์ และคณะ 2557) ทีพบว่า 2,4-D สามารถชักนําให้เนือเยือพืชเกิดแคลลัสและให้อตั ราการเจริ ญทีสู ง
จากการทดลองการการตรวจหาสารฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ ในแคลลัสของหนามแดง โดยวัดจากค่าของปริ มาณ
นําตาล fructose glucose sucrose kestose และ nystose พบว่า ทุกสู ตรอาหารสามารถชักการให้แคลลัสของหนามแดงสร้าง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สารฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ได้ (ตารางที 2) แต่ยงั สร้างได้ในปริ มาณสารนําตาลบางตัวน้อยกว่าผลสด ซึ งการทีเซลล์พืชที
เกิ ด จากการเพาะเลี ยงสร้ างสาระสํา คัญ ได้ป ริ ม าณที น้อยกว่า พื ช ธรรมชาติ ก็ เพราะว่า เนื อเยือเพาะเลี ยงเป็ นเวลล์แบบ
undifferentiated cell ซึ งขาดการแสดงออกของยีนในการสร้ างสาร (ศุ ภวรรณ 2549) อย่า งไรก็ ต ามจากการทดลองนี มี
แนวโน้มทีจะสามารถผลิตสารฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ โดยการเพาะเลียงแคลลัสได้ โดยจะต้องทําการศึกษาเพือปรับปรุ ง
สู ตรอาหารเพาะเลียงแคลลัส ให้ได้สารฟรุ กโตโอลิโกแซคคาไรด์ปริ มาณทีมากขึนต่อไป
ตารางที 1 ผลของสารควบคุ ม การเจริ ญเติ บ โตต่ อ การเจริ ญ ของแคลลัส หนามแดง (Carissa carandas Linn) เมื อทํา
การเพาะเลียงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์
Treatment
ขนาดของแคลลัส เฉลีย (ซม.)
1. MS เสริ มด้วย BA 0 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.
1.00 CDEFG
2. MS เสริ มด้วย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.
1.00 CDEFG
3. MS เสริ มด้วย BA 1 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.
2.20 ABC
4. MS เสริ มด้วย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 1 มก./ล.
2.30 ABC
5. MS เสริ มด้วย BA 0 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.
0.08 G
6. MS เสริ มด้วย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.
0.50 EFG
7. MS เสริ มด้วย BA 1 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.
1.80 ABCDE
8. MS เสริ มด้วย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 2 มก./ล.
2.50 AB
9. MS เสริ มด้วย BA 0 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.
0.34 FG
10. MS เสริ มด้วย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.
1.66 ABCDEF
11. MS เสริ มด้วย BA 1 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.
2.06 ABCD
12. MS เสริ มด้วย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 3 มก./ล.
0.70 DEFG
13. MS เสริ มด้วย BA 0 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.
0.20 G
14. MS เสริ มด้วย BA 0.5 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.
1.10 BCDEFG
15. MS เสริ มด้วย BA 1 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.
2.30 ABC
16. MS เสริ มด้วย BA 1.5 มก./ล. 2,4-D 4 มก./ล.
3.04 A
CV 60.75
ตารางที 2 ปริ มาณของสารฟรุ คโตโอลิโกแซคคาไรด์ในแคลลัสของหนามแดง (Carissa carandas Linn) ในอาหารเพาะเลียง
สูตรต่างๆ เมือทําการเพาะเลียงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์
ปริ มาณนําตาลในตัวอย่างเฉลีย (มก./มล)
Treatment
fructose+ glucose
sucrose
kestose
nystose
T1
3.82 ± 0.07
15.38 ± 0.49
0.03 ± 0.04
0.58 ± 0.11
T2
2.82 ± 1.57
19.51 ± 7.01
0.02 ± 0.02
0.61 ± 0.06
T3
1.94 ± 0.83
20.68 ± 5.02
0.12 ± 0.12
0.44 ± 0.14
T4
1.07 ± 0.19
17.30 ± 14.13
0.01 ± 0.01
0.52 ± 0.03
T5
4.54 ± 0.92
8.76 ± 7.12
0.05 ± 0.04
0.38 ± 0.13
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T6
T7
T8
T9
T 10
T 11
T 12
T 13
T 14
T 15
T 16
ผลสด

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

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

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

0.38 ± 0.13
0.26 ± 0.04
0.09 ± 0.10
0.99 ± 0.16
0.67 ± 0.52
0.46 ± 0.28
0.28 ± 0.16
0.68 ± 0.46
0.65 ± 0.60
0.52 ± 0.04
0.34 ± 0.44
0.14
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ภาพที 1 ผลของสารควบคุมการเจริ ญเติบโตต่อการเจริ ญของแคลลัสหนามแดง (Carissa carandas Linn) เมือทํา
การเพาะเลียงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์
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จากผลการศึกษาพบว่า อาหารสูตรทีเห มาะสมใน การซักนําให้หนามแดงเกิดแคลลัสคือ อาหารสูตร MS ดัดแปลง
ที มี สารควบคุมการเจริ ญเติบโตคือ BA 1.5 มก./ล. ร่ วมกับ 2,4-D 4 มก./ล. โดยสามารถซักนําให้ใบอ่อน เมล็ดมะเฟื องเกิด
แคลคัส ขนาดใหญ่ ที สุ ด และยัง พบ ว่า แคลลัส ที ได้มี ก ารผลิ ต สารฟรุ ค โตโอลิ โ กแซคคาไรด์ ซึ งเป็ นสารทางชี ว ภาพ
ที มี ประโยชน์ ซึ งในการ ศึ กษานี จึ ง เป็ นแนวทางอย่างหนึ งในการนําไป พัฒนาการสารฟรุ คโตโอลิโกแซคคาไรด์เพือ
สามารถปรับปรุ ง เพือขยายและเพิมปริ มาณการผลิตในระดับ อุตสาหกรรมต่อไป
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บทคัดย่อ
การทดลองนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาอิทธิ พลของปุ๋ ยฟอสฟอรัสทีมีต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของผักเชียงดา
ในพืนที ทดลองสถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร จังหวัดลําปาง โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ จํานวน ซํา มี
กรรมวิธี คือ ใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัส , 0.5, 1.0, . และ . กรัม P2O5 ต่อต้น ทุกกรรมวิธีใส่ ปุ๋ยไนโตรเจน . กรัมยูเรี ยต่อต้น
และใส่ ปุ๋ยโพแทสเซี ยม . กรัม K2O ต่อต้น ทดลองกับต้นผักเชียงดาสายต้นเดียวกันทีขยายพันธุ์จากการปั กชําทีมีอายุ
เดื อนหลังย้ายปลูก ดําเนิ นการทดลองในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ.
จากการทดลองพบว่าการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส
อัตรา . กรัมต่อต้น ทําให้ผกั เชียงดามีการเจริ ญเติบโตด้านความกว้างของทรงพุม่ นําหนักยอดรวมต่อต้นต่อเดือน จํานวน
ยอดรวมต่อต้นสูงทีสุ ด (P<0.01) และเพิมปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก ส่วนการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา . กรัมต่อต้น ส่งผล
ให้ผกั เชียงดามีความเขียวของใบสูงทีสุด
คําสําคัญ: ผักเชียงดา, ปุ๋ ยฟอสฟอรัส, การเจริ ญเติบโต, ผลผลิต
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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

ฟอสฟอรัสเป็ นธาตุอาหารหลักธาตุหนึ งทีจําเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ธาตุฟอสฟอรัสในดิ นมีกาํ เนิ ดมาจาก
การสลายตัวผุพงั ของแร่ บางชนิ ดในดิน การสลายตัวของสารอินทรี ยวัตถุในดินก็จะสามารถปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมา
เป็ นประโยชน์ต่อพืชทีปลูกได้เช่นเดียวกับไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัสในดินทีจะเป็ นประโยชน์ต่อพืชได้จะต้องอยูใ่ นรู ปของ
อนุมูลของสารประกอบทีเรี ยกว่า ฟอสเฟตไอออน (H2PO4- และ HPO4-) ซึ งจะต้องละลายอยูใ่ นนําในดิ น สารประกอบของ
ฟอสฟอรั สในดิ นมีอยู่เป็ นจํานวนมากแต่ส่วนใหญ่ละลายนํายาก ดังนันจึ งมักจะมีปัญหาเสมอว่าดินถึงแม้จะมีฟอสฟอรัส
มากก็จริ งแต่พืชก็ยงั ขาดฟอสฟอรัส เพราะส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปทีละลายนํายากนันเอง นอกจากนันแร่ ธาตุต่าง ๆ ในดิ นชอบที
จะทําปฏิกิริยากับอนุมูลฟอสเฟตทีละลายนําได้ ดังนันปุ๋ ยฟอสเฟตทีละลายนําได้เมือใส่ ลงไปในดิ นประมาณ – 90% จะ
ทําปฏิกิริยากับแร่ ธาตุในดินกลายเป็ นสารประกอบทีละลายนํายากไม่อาจเป็ นประโยชน์ต่อพืชได้ พืชเมือขาดฟอสฟอรัสจะมี
ต้นแคระแกร็ นใบมีสีเขียวคลํา ใบล่างๆ จะมีสีม่วงตามบริ เวณขอบใบ รากของพืชชะงักการเจริ ญเติบโต พืชไม่ออกดอกและ
ผล พืชทีได้รับฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอจะมีระบบรากทีแข็งแรงแพร่ กระจายอยูใ่ นดิน อย่างกว้างขวาง สามารถดึงดูดนําและ
ธาตุ อ าหารได้ดี การออกดอกออกผลจะเร็ ว ขึ น พื ช นํา ฟอสฟอรั ส ในดิ น ไปใช้ไ ด้น้อ ยเมื อเที ย บกับ ไนโตรเจน และ
โพแทสเซี ยม คื อ ในพืชมี ฟอสฟอรัสโดยเฉลี ย 0.06 เปอร์ เซ็นต์ ในขณะที ไนโตรเจนและโพแทสเซี ยมมี 0.14 และ 0.83
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ทังนีเพราะว่าฟอสฟอรัสอยูใ่ นรู ปของสารประกอบทีไม่ละลายนํา ไม่ระเหยถูกชะล้างได้ยาก จึงทําให้
มีปริ มาณไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช (โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน,
) ฟอสฟอรัสถึงแม้จะเป็ นธาตุ
อาหารที สําคัญมากในเมแทบอลิ ซึมของพืช และต่อการเจริ ญเติบ โต แต่ก็เป็ นธาตุที พบในปริ ม าณน้อยในเนื อเยื อพื ช
แสดงว่าเป็ นธาตุทีพืชไม่ตอ้ งการในปริ มาณมากเมือเทียบกับไนโตรเจนและโพแตสเซียม แต่เนืองจากในสารละลายดินจะมี
ปริ มาณไอออนของธาตุนีน้อยมาก ดังนันพืชจึงมีความเสี ยงต่อการขาดธาตุฟอสฟอรัส ทําให้จาํ เป็ นต้องจัดให้ธาตุฟอสฟอรัส
เป็ นธาตุหลักอันดับสองรองจากธาตุไนโตรเจนทีจะต้องดู แลด้านปุ๋ ยเป็ นพิเศษ เพือให้พืชได้รับธาตุอาหารนี อย่างเพียงพอ
(พิทยา,
) อี กทังการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสทําให้ฤทธิ การต้านอนุ มูลอิ สระในข้าวสาลีเพิมขึน (Ma et al., 2018) ผักเชี ยงดา
Gymnema inodorum (Lour.) Decne. (เต็ม,
) เป็ นผักพืนบ้านภาคเหนื อทีมีผลช่ วยลดความเสี ยงจากโรครู มาตอยด์และ
เกาต์ (Shimizu et al., 1997) โรคเบาหวาน (Shanmugasundaram et al., 1990; Shimizu et al., 2001) ลดระดับนําตาลในเลือด
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(Daisy et al., 2009) ช่วยเพิมสารต้านอนุมูลอิสระในร่ างกาย (ธี รวัลย์และปั ทมา. 2552, Klungsupya et al., 2008 and Kang et
al., 2012) ช่ วยในการละลายลิ มเลื อด (Hong et al., 2004) การศึ กษาอัต ราปุ๋ ยฟอสฟอรั ส ที เหมาะสมที จะทําให้เ พิมการ
เจริ ญเติบโตและผลผลิตของผักเชียงดา จะได้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการผลิตผักเชียงดาเพือใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
ต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

ทําการทดลอง ณ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลําปาง ระหว่าง
เดื อนมี น าคมถึงพฤษภาคม
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบูรณ์ (CRD) มี ทงหมด
ั
5 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซํา ใส่ ปุ๋ ย
ฟอสฟอรัส , 0.5, 1.0, . และ . กรัม P2O5 ต่อต้น ปุ๋ ยฟอสฟอรัสใส่ ปุ๋ยทริ ปเปิ ลซูเปอร์ฟอสเฟต เกรด – 46 - 0 ใส่ ตาม
กรรมวิธีทีทดลอง ส่ วนปุ๋ ยไนโตรเจนใส่ ปุ๋ยยูเรี ย เกรด – - ต้นละ . กรั มยูเรี ยต่อต้น และปุ๋ ยโพแทสเซี ยมใส่ ปุ๋ย
โพแทสเซี ยมคลอไรด์ เกรด – 0 – ในอัตราต้นละ . กรัม K2O ต่อต้น เท่ ากันทุ กต้นที ทําการทดลองในกรรมวิธีที
2 – 5 อัตราปุ๋ ยฟอสฟอรัสทีใส่ เท่ากับ , , , , กิ โลกรัม P2O5 ต่อไร่ (ปริ มาณปุ๋ ยทีใส่ คาํ นวณจากดิน 1 ไร่ หนัก 3.126 x
105 กิโลกรัม (ดิ น 1 ไร่ ลึก 0.15 เมตร มีพืนที 1,600 ตารางเมตร มีความหนาแน่น 1.34 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร มีนาหนั
ํ ก
0.15 เมตร x 1,600 x 1.34 x 10-3 กิโลกรัม ต่อ 10 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 3.126 x 105 กิโลกรัม) ลิตร พืชทดลองคือผักเชียงดา
สายต้นที เป็ นพันธุ์ทีทําการรวบรวมและคัดเลือกจากงานวิจยั ของสถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร ขยายพันธุ์โดยการปั กชํา
จากข้อที จํานวน ข้อ ในโรงเรื อนเพาะชํา เป็ นเวลา วัน แล้วนําไปย้ายลงปลูกในถุงเพาะชําขนาด x 7 นิ ว ทีมีดินเป็ น
วัสดุ ป ลู ก ใช้เ วลาประมาณ วัน หลังจากนันนําต้น ผักเชี ยงดาไปปลู กใส่ ใ นกระถาง 12 นิ ว ซึ งใส่ ดิน ผสมนําหนัก
กิโลกรัม ใส่ วสั ดุปรับปรุ งดิน ได้แก่ กาบมะพร้าวสับ: และเปลือกถัว อย่างละ กรัมต่อกระถาง ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใช้
ระยะเวลาประมาณ เดือน จนต้นมีกิงและทรงพุ่มใกล้เคียงกัน ตัดแต่งต้นให้มีความสู งของต้นประมาณ 45 เซนติเมตร ใส่
ปุ๋ ยครังเดียวในเดือนมีนาคมตามกรรมวิธีทีทดลอง จากนันทําการเก็บข้อมูลจนถึงเดือนพฤษภาคม ให้นาวั
ํ นละ ครัง ปริ มาณ
ต้นละ ลิตร
คุณสมบัติดินทีทําการทดลอง มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุปานกลาง ดินเป็ นด่าง ปริ มาณฟอสฟอรัสทีเป็ นประโยชน์ตาํ และปริ มาณ
โพแทสเซียมอยูใ่ นระดับทีตํา
OM (%)
pH
Available P2O5 (mg/kg)
Exchangeable K2O (mg/kg)
อัตราดินต่อนํา :1
Bray II
NH4OAC
2.90
7.62
10
29.02
ข้อมูลทีทําการบันทึกได้แก่
. การเจริ ญเติบโตทางลําต้น ได้แก่ ความสูงของลําต้น (เซนติเมตร) วัดจากโคนต้นถึงปลายยอดของต้น ขนาดของ
ลําต้น (มิลลิเมตร) วัดข้อมูล 2 ด้านของลําต้นแล้วนํามาหาค่าเฉลีย ความกว้างของทรงพุม่ (เซนติเมตร) วัดส่วนทีกว้างทีสุด
ของทรงพุม่ เป็ น 2 แนวตังฉากกันแล้วนํามาหาค่าเฉลียของข้อมูล ทําการเก็บข้อมูลทุก ๆ เดือน
2. ความเขียวของใบ (SPAD unit) วัดใบคู่ที นับจากปลายยอด อายุใบสามสัปดาห์ ใช้เครื องวัด chlorophyll meter รุ่ น SPAD
- ทําการเก็บข้อมูลสัปดาห์ละสองครัง
3. ข้อมูลผลผลิตยอดสดในส่วนทีบริ โภคได้ ทําการเก็บผลผลิตจากปลายยอดลงมาจํานวน คูใ่ บ สัปดาห์ละสอง
ครัง ข้อมูลทีบันทึก ได้แก่ ให้นาหนั
ํ กยอดรวมต่อต้นต่อเดือน จํานวนยอดรวมต่อต้นต่อเดือน นําหนักต่อยอด ความยาวยอด
พืนทีใบคูท่ ี ใช้เครื องวัด Laser Leaf Area Meters รุ่ น CI – 202 และความเขียวของยอด ใช้เครื องวัด chlorophyll meter รุ่ น
SPAD – 502
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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4. จากนั นนํ า ตั ว อย่ า งไปวิ เ คราะห์ ห าปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ ทํา การวัด การส่ อ งผ่ า นของแสงด้ว ยเครื อง
spectrophotometer ช่ วงความยาวคลื น . นาโนเมตร ตามวิธีการของ Lichtenthaler and Buschmann (2001) ปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกในรู ปกรดแกลลิกในตัวอย่างพืชสกัดได้โดยวิธี Folin-Ciocalteu (ดัดแปลงจาก Sellappan et al., 2002)
ทําการวัดการส่ องผ่านของแสงด้วยเครื อง spectrophotometer ช่วงความยาวคลืน 750 นาโนเมตร และทดสอบกิจกรรมต้าน
อนุ มูลอิ สระด้วยวิธี DPPH (Manthey, 2004.) ทําการวัดการส่ องผ่านของแสงด้วยเครื อง spectrophotometer ช่ วงความยาว
คลืน 517 นาโนเมตร

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

การเจริญเติบโตทางลําต้ น
จากการทดลองใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา – 2 กรัมต่อต้น พบว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้นและความสู งของต้นผัก
เชียงดา ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (ภาพที ) ด้านความกว้างทรงพุ่มพบว่าการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา . กรัมต่อต้น
มีความกว้างทรงพุ่มสู งทีสุด และการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตรา . และ กรัมต่อต้น มีความกว้างทรงพุม่ ตําทีสุ ด (ภาพที )
ในด้านความเขียวของใบพบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตรา . กรัมต่อต้น ส่งผลให้ผกั เชียงดามีความเขียวของใบสูงที สุด
ตังแต่หลังใส่ ปุ๋ย
และ วัน มีค่าเฉลีย . . . และ . Spad value ตามลําดับ ส่ วนอัตรา กรัมต่อ
ต้น มีความเขียวของใบตําทีสุดเฉลีย . . . และ . Spad value ตามลําดับ (ภาพที )
a)

height (cm)

55
50
45

15

canopy width (cm)

35.00

30

0

c)
15

b)

40.00

30
0

45

60

Days after treatment

0.5

1.0

45

1.5

60

Days after treatment
0.5

75

1.0

90

2.0

75
1.5

90
2.0

30.00

chlorophyll content (SPAD value)

stem diameter (mm)

15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00

60
55
50
45
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15
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0

d)
15

30
0

45

60

Days after treatment
0.5

1.0

45

1.5

60

Days after treatment
0.5

75

1.0

90
2.0

75
1.5

90
2.0

ภาพที 1 Effects of different rate phosphorus on stem diameter (a), canopy width (b), plant height (c) and chlorophyll content
(d) of Gymnema inodorum (Lour.) Decne..
ผลผลิตส่ วนยอดสดทีบริโภคได้
ในด้านผลผลิตส่ วนยอดสดทีบริ โภคได้พบว่าการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัส . กรัมต่อต้น ให้นาหนั
ํ กยอดรวมต่อต้นต่อ
เดือน และจํานวนยอดรวมต่อต้นต่อเดือนสูงทีสุด คือ 46.16 กรัม และ ยอด ตามลําดับ ส่วนนําหนักต่อยอด และพืนทีใบคู่
ที ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเฉลีย . - . กรัม และ 19.88 - 24.14 ตารางเซนติเมตร ตามลําดับ การใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรั ส . – . กรั ม ต่ อต้น มี ค วามเขี ยวใบสู งกว่าการไม่ใส่ ปุ๋ ย มีค่าเฉลี ย 42.10 – 44.69 SPAD value (ตารางที )
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเห็นได้วา่ องค์ประกอบผลผลิตทีส่งผลให้ผกั เชียงดาทีใส่ ปุ๋ยในอัตรา . กรัมต่อต้นมีนาหนั
ํ กยอด
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รวมต่อต้น ต่อเดื อนสู งกว่าการใส่ ปุ๋ ยในอัตราอื น ๆ นันน่ าจะเนื องมาจากจํานวนยอดรวมต่อต้นต่อเดื อนสู ง และมี ความ
แตกต่างทางสถิติกบั การใส่ปุ๋ยในอัตราอืน
ตารางที 1 shoot weight per plant per month, shoot number per plant per month, shoot weight, shoot length, leaf area of
the 3rd pair leaves and chlorophyll content of shoot (fresh weight)
P2O5
shoot weight per shoot number
weight per
Leaf area of the
chlorophyll
rd
(g/plant)
plant per month
per plant per
shoot
3 pair leaves
content of shoot
(g)
month
(g)
(cm2)
(SPAD unit)
(shoot)
0
25.00 c ± 3.81
11 b ± 2.82
2.32 ± 0.44
19.88 ± 4.20
38.67 c ± 2.07
0.5
46.16 a ± 5.56
19 a ± 3.02
2.48 ± 0.25
22.75 ± 2.56
42.10 b ± 1.35
1.0
36.15 b ± 10.38
14 b ±4.23
2.68 ± 0.43
24.14 ± 4.98
43.17 ab ± 2.25
1.5
35.08 b ± 12.51
14 b ± 4.90
2.52 ± 0.26
21.52 ± 4.72
43.32 ab ± 1.61
2.0
35.93 b ± 9.14
14 b ± 4.26
2.53 ± 0.19
21.99 ± 5.42
44.69 a ± 2.24
F - test
**
**
ns
ns
**
ns, * and ** indicate non – significant and significant at p<0.05, p<0.01, respectively. Means in the same column with the
different letters are significantly different at P<0.01 and 0.05
การใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตราปุ๋ ย . กรัมต่อต้นส่ งผลให้ผกั เชี ยงดามีการเจริ ญเติบโตด้านความกว้างทรงพุม่ (Figure
) การให้ผลผลิตในด้านนําหนักยอดรวมต่อต้นต่อเดือน จํานวนยอดรวมต่อต้นต่อเดือน (ตารางที 1) สูงทีสุด อาจเกิดจากการ
ใส่ ปุ๋ ยฟอสฟอรัสอัตรา . กรั มต่อต้น เป็ นอัตราที เหมาะสมที สุ ดสําหรั บผักเชี ยงดา การเพิมอัตราปุ๋ ยฟอสฟอรั สกลับมี
แนวโน้มให้ผลผลิตผักเชียงดาลดลง การทีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นและความสูงของต้นผักเชียงดาไม่มีความแตกต่างกัน
นัน (ภาพที ) ในส่ วนของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําต้น อาจเกิดจากต้นผักเชียงดาทีใช้ในการทดลองเป็ นพันธุ์เดียวกันมีอายุ
เท่ากัน อีกทังระยะเวลาทีทําการทดลองเป็ นเวลา เดือน จึงอาจยังไม่เกิดการเปลียนแปลงและไม่มีผลจากการใส่ ปุ๋ย ส่วน
ความสู งของต้นเพราะมีการตัดแต่งให้มีความสูงใกล้เคียงกัน อีกทังยังมีการตัดผลผลิตสัปดาห์ละ ครัง ความสู งของต้นจึง
คงที (ภาพที ) ส่ วนนําหนักต่อยอด ความยาวยอด พืนที ใบ ไม่มี ความแตกต่างกัน (ตารางที 2) เพราะยอดที ตัดเพือเก็บ
ผลผลิต ทําการตัดยอดส่ วนทีบริ โภคได้ คือ มีจาํ นวน คู่ใบ อีกทังเป็ นพันธ์เดียวกัน
ปริมาณสารประกอบฟี นอลิก สารต้ านอนุมูลอิสระ และปริมาณคลอโรฟิ ลล์ในใบผักเชียงดา
การใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรั ส อัตรา . . และ . กรัมต่อต้น มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกสู งทีสุดมีค่าเฉลีย .
. . และ . มิลลิ กรั มแกลลิค /กรัม ตามลําดับ และตําที สุ ด คื อใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรั สอัต รา . กรั มต่ อต้น มี ป ริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิ กมี ค่ าเฉลี ย . มิลลิกรั มแกลลิค /กรัม (ตารางที ) ในด้านฤทธิ การต้านอนุ มู ลอิ ส ระและปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ในใบผักเชี ยงดาพบว่าการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา – 2.0 กรัมต่อต้น ไม่มีผลต่อฤทธิ การต้านอนุ มูลอิสระและ
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในใบผักชียงดา (ตารางที )
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ตารางที 2 Total phenolic, antioxidant content and total chlorophyll
P2O5
Chlorophyll A
Chlorophyll B
Total
Phenolic
Antioxidant
(g/plant)
(ug/g)
(ug/g)
Chlorophyll
compound
Activity
(ug/g)
(mgGAE/g)
(mg/ml)
0
47.66 ± 3.09
35.62 ± 9.93
83.28 ± 13.01
5.16 a ± 0.37
3.57 ± 2.02
0.5
47.15 ± 4.06
30.54 ± 3.06
77.69 ± 7.10
5.19 a ± 0.41
3.70 ± 4.03
1.0
50.03 ± 0.62
43.07 ± 8.54
93.10 ± 8.66
4.99 a ± 0.64
3.78 ± 4.55
1.5
49.35 ± 0.84
36.79 ± 4.98
86.13 ± 5.82
4.45 ab ± 0.21
3.43 ± 6.35
2.0
50.18 ± 1.37
45.77 ± 11.08 95.95 ± 12.31 4.15 b ± 0.05
3.06 ± 4.05
F - test
ns
ns
ns
*
ns
ns and * indicate non – significant and significant at p<0.05, respectively. Means in the same column with the different
letters are significantly different at P<0.05
ในด้านฤทธิ การต้านอนุ มูลอิสระและปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ในผลผลิตส่ วนยอดไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที 2)
แสดงว่าการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตราทีทําการทดลองไม่ส่งผลต่อการออกฤทธิของสารดังกล่าว ส่วนสารประกอบฟี นอลิกมี
ความแตกต่างกันทางสถิ ติ โดยการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัส อัตรา – 1.0 กรั มต่อต้น มี ป ริ ม าณสารประกอบฟี นอลิ กสู งที สุ ดมี
ค่าเฉลีย . – 5.16 มิลลิกรัม/กรัม (ตารางที 2) จากข้อมูลผลการทดลองจะเห็นว่า การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตราทีเพิมขึนใน
ผักเชียงดา ทําให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกลดลงอย่างต่อเนื อง เช่นเดี ยงกับการทดลองของ Du Jing ( ) พบว่าโสม
อเมริ กนั มีความเข้มข้นของสารประกอบฟี นอลิกทังหมดเพิมขึนเมือโสมอเมริ กนั ขาดขาดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม

สรุ ปผลการวิจัย

การใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรั สอัตรา . กรัมต่อต้น ทําให้ผกั เชี ยงดามีความกว้างทรงพุม่ นําหนักยอดรวมต่อต้นต่อเดื อน
จํานวนยอดรวมต่อต้นต่อเดือน และสารประกอบฟี นอลิกสู งทีสุด ส่ วนการใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา . กรัมต่อต้น ส่ งผลให้
ผักเชียงดามีความเขียวของใบสูงทีสุด

เอกสารอ้ างอิง

โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั . .ดินและปุ๋ย. สารานุกรม
ไทยสํ า หรั บ เยาวชน โดยพระราชประสงค์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว . เล่ ม ที 18. Available Source:
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ความสั มพันธ์ ของความหนาแน่ นปากใบกับฤทธิการต้ านอนุมูลอิสระและกรดจิมเนมิคของผักเชี ยงดา
(Gymnema inodorum)
Relationship of Stomatal Density to the Antioxidant Activity and Gymnemic acid of Gymnema
inodorum

ปริ ญญาวดี ศรี ตนทิพย์ * ธีรวัลย์ ชาญฤทธิ เสน ชิติ ศรี ตนทิพย์ นภา ขันสุภา เสกสรร วงศ์ศิริ และพิทกั ษ์ พุทธวรชัย
Parinyawadee Sritontip1*, Thirawan Chanrittisen1 , Chiti Sritontip1, Napa Khansupa1, Seksan Wongsiri1
and Pitak Puttawarachai1

บทคัดย่อ
ผัก เชี ย งดา (Gymnema inodorum) เป็ นพืช พืนบ้า นที ขึ นในแถบภาคเหนื อ มี ป ระโยชน์ต่ อร่ างกายในหลาย ๆ
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านการลดนําตาลในเลือด การศึกษานี ทําการคัดเลือกผักเชียงดาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนใช้
แผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ จํานวน ซํา มี สายต้น ได้แก่ จังหวัดเชี ยงใหม่ (7) ลําปาง ( ) พะเยา ( ) เชี ยงราย
( ) แพร่ ( ) น่าน ( ) และแม่ฮ่องสอน ( ) ปลูกและรวบรวมไว้ ณ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา จังหวัดลําปาง ทําการจําแนกความหนาแน่นของปากใบทุกสายต้นได้จาํ นวน กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที มีค่าความ
หนาแน่ น - ต่อตารางมิลลิเมตร กลุ่มที มีค่าความหนาแน่ น - ต่อตารางมิลลิเมตร และกลุ่มที มีค่าความ
หนาแน่ น - ต่อตารางมิลลิเมตร นํามาศึ กษาความสัมพันธ์ดา้ นความหนาแน่นของปากใบที มีต่อปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
ทังหมด คลอโรฟิ ลล์เอและบี สารประกอบฟี นอลิค แคโรทีนอยด์ทงหมด
ั
ฤทธิการต้านอนุมูลอิสระ และกรดจิมเนมิค พบว่า
สายต้นที มีปริ มาณกรดจิมเนมิค สู งสุ ด คือ CM025 CM014 และ CM016 มีค่าเฉลีย ร้อยละ . – 4.26 โดยนําหนักแห้ง
มีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร ส่ วนฤทธิ การต้านอนุ มูลอิสระและปริ มาณสารทีใช้ในการ
ทําลายอนุ มูลอิสระลงร้ อยละ (IC50) สายต้นที มีปฏิกิริยาการต้านอนุ มูลอิสระสู งสุ ด คือ PR041 PR051 LP004 (No.4)
CM064 และ PR038 มี ป ฏิ กิ ริ ยาการต้า นอนุ มู ลอิ ส ระสู ง สุ ด ระหว่าง . – 9.82 มิ ล ลิ กรั ม ต่ อกรั ม เที ย บกับ วิตามิ นอี
โดยนําหนักแห้ง จัดอยูใ่ นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร
คําสําคัญ: ผักเชียงดา; ความหนาแน่นปากใบ; ฤทธิการต้านอนุมูลอิสระ; กรดจิมเนมิค
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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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ผักเชียงดา (Gymnema inodorum) เป็ นผักพืนบ้านทางภาคเหนือทีมีคุณค่าทางอาหารสู ง ชาวบ้านนิยมนํายอดอ่อน
และใบอ่อนของผักเชี ยงดามารับประทานในรู ปผักสด มีรสขมเล็กน้อย ลวกกินกับนําพริ ก แกงใส่ ปลาแห้ง มีสารต้านอนุมูล
อิสระสู ง มีคุณค่าทางโภชนาการ มีวิตามินซี เบต้าแคโรทีน และวิตามินเอ นอกจากนี ยังมีแร่ ธาตุและสารโภชนาการอืนๆ
เช่น แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส เส้นใยอาหาร โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต มีสรรพคุณทางยา คือ ใช้ใบรักษาไข้และหวัด
นอกจากนี มีรายงานการวิจัยพบกรดจิ มเนมิค (gymnemic acid) ในส่ วนของใบ ทําให้มีฤทธิ ยับยังการดู ดซึ มและลดระดับ
นําตาลในเลื อ ด จึ ง นํ า มาใช้เ ป็ นยาในผู้ป่ วยโรคเบาหวาน (Murakami et al., 1996) Nair and Keshavachandran (2006)
ได้ศึ กษาความหลากหลายของ Gymnema sylvestre R. Br. ซึ งเป็ นพืชที อยู่ในสกุลเดี ยวกันกับ ผักเชี ยงดา โดยใช้ลกั ษณะ
ทางด้านสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางด้านเคมี จํานวน สายต้น พบว่าปริ มาณกรดจิมเนมิคในสายต้นทีแตกต่างกันมี
ปริ มาณร้อยละ . - . (Pandey and Yadav, 2010) การศึกษาของประทุมพร และคณะ ( ) พบว่าต้นพันธุ์ผกั เชี ยงดา
ส่วนใหญ่มีลกั ษณะภายนอกทีคล้ายคลึงกัน โดยมีความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับปานกลาง มีลกั ษณะต้นและดอก
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นรู ปทรงของใบทีมีทงใบใหญ่
ั
กว้างและใบรี ยาว Thangavelu et al., (2012) พบว่า ความถีของปากใบ
(stomatal) ของ G. sylvestry สายพัน ธุ์ท ัวไป มีป ริ มาณ . ต่อตารางมิ ลลิ เมตร ส่ วนบนใบพบ . ต่อตารางมิ ลลิเมตร
ส่วนล่างใบพบ . ต่อตารางมิลลิเมตร ขณะทีสายพันธุ์ทีมีขนบนใบพบมีปริ มาณ ต่อตารางมิลลิเมตร ส่ วนบนใบพบ
ต่อตารางมิลลิเมตร ส่ วนล่างใบพบ ต่อตารางมิลลิเมตร ดังนันการทดลองในครังนีเพือศึกษาจํานวนความหนาแน่น
ของปากใบในสายต้นที แตกต่า งกัน ของผักเชี ย งดาต่ อความสัม พันธ์ข องปริ ม าณสารสําคัญ ฤทธิ การต้านอนุ มู ลอิ สระ
และปริ มาณกรดจิ มเนมิคในผักเชียงดาเพือหาสายต้นที ดี ทีสุ ดสําหรั บการผลิ ตผักเชี ยงดาให้มีคุณภาพโดยเฉพาะปริ มาณ
สารสําคัญเพิมมากขึนสําหรับใช้ประโยชน์ในอุสาหกรรมต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

. การเก็บตัวอย่ างผักเชียงดาและการปลูกรวบรวมพันธุ์ผกั เชียงดา
สํารวจและเก็บตัวอย่างผักเชียงดาในพืนที จังหวัดภาคเหนื อตอนบน โดยการสุ่มอําเภอในแต่ละจังหวัด จํานวน
อําเภอ ในแต่ละอําเภอ สุ่มตําบล จํานวนอําเภอละ ตําบล และในแต่ละตําบล สุ่มหมู่บา้ น จํานวนตําบลละ หมู่บา้ น แต่ละ
หมู่ บ ้า นสํารวจและเก็ บตัว อย่า งผัก เชี ยงดาจํา นวน - สายต้น บัน ทึ ก พิ กัดทางด้านภู มิศ าสตร์ พร้ อ มตัด กิ งพันธุ์เ พือ
ขยายพันธุ์และปลูกรวบรวมในสภาพแวดล้อมเดี ยวกัน ณ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จังหวัดลําปาง จากการลงพืนทีเก็บตัวอย่างตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
สามารถเก็บตัวอย่าง
ต้นผักเชียงดาทังหมด จํานวน 443 ตัวอย่าง เตรี ยมต้นพันธุ์ผกั เชียงดาจากกิงทีเก็บรวบรวมได้จากการสํารวจ โดยการปั กชํา
จํานวนสายต้นละ กิง ปลูกต้นพันธุ์ทีแข็งแรงลงในกระถางพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง นิว จนกระทังมีใบจํานวน
คู่ขึนไป จัดกลุ่มสายต้นผักเชียงดาเพือแยกความแตกต่างของลักษณะทางด้านสัณฐานของสายต้นในด้านปริ มาณปากใบต่อ
ตารางมิลลิเมตร จากการวัดความหนาแน่ นของปากใบในส่ วนของท้องใบผักเชียงดา ทําการสุ่มเก็บใบผักเชียงดาในแต่ละ
สายต้น โดยการใช้ใบคู่ที 5 นับจากยอดลงมา ใช้นายาทาเล็
ํ
บทาส่วนท้องใบ ทิงไว้ นาที ใช้ปากคีบปลายแหลมลอกเอาส่วน
ท้องใบส่ องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเพือวัดจํานวนปากใบต่อพืนที
. ศึกษาความหลากหลายขององค์ ประกอบทางเคมี
เลือกตัวอย่างผักเชียงดาในแต่ละกลุ่มทีแยกได้ตามปริ มาณปากใบจํานวนร้อยละ 10 โดยใช้สายต้นทีมีค่าความเข้ม
ของสี ใบมากที สุ ด ที วัดโดย Chlorophyll meter : SPAD-502 และรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวนที ต้องการ วิเ คราะห์
คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิคโดยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric assays (ดัดแปลงจาก Sellappan et
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al., 2002) คลอโรฟิ ลล์ และแคโรทีน (ดัดแปลงจาก Aminot and Rey, 2000) ฤทธิการต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity)
โดยวิ ธี DPPH assay หรื อ 2, 2-diphenyl-1-picrylhaydrazyl assay (ดั ด แปลงจาก Manthey, 2004) และกรดจิ มเนมิ ค
โดย gravimetric method ดัดแปลงจาก Balamurali Krishna et al. (2012) และ Ganpati et al. (2012)
. ความสั มพันธ์ ของข้ อมูลด้ านสัณฐานทีมีต่อองค์ ประกอบทางเคมี
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องข้อ มู ล ด้า นความหนาแน่ น ของปากใบที มี ต่ อ องค์ป ระกอบทางเคมี ได้แ ก่ ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ คลอโรฟิ ลล์บี คลอโรฟิ ลล์ทงหมด
ั
แคโรทีนอยด์ทงหมด
ั
สารประกอบฟี นอลิกทังหมด กรดจิมเนมิค ฤทธิ การ
ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี ร้อยละของการยับยังอนุมูลอิสระ และ ปริ มาณสารที
ใช้ในการทําลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ โดยวิธีทางสถิติสหสัมพันธ์ (multiple regression) แบบ stepwise

ผลและวิจารณ์ ผล

. การจัดกลุ่มผักเชียงดาจําแนกตามความหนาแน่ นของปากใบ
จากการวัดความหนาแน่นของปากใบผักเชียงดาจํานวน สายต้น สามารถแบ่งได้เป็ น กลุ่ม ลักษณะปากใบดัง
แสดงในภาพที ได้แก่ กลุ่มที มีความหนาแน่ น - ต่อตารางมิ ลลิ เมตร มีจาํ นวนทังหมด สายต้น ประกอบด้วย
สายต้นจากจังหวัดเชียงใหม่ สายต้น เชียงราย สายต้น และแพร่ สายต้น กลุ่มที มีความหนาแน่ น - ต่อตาราง
มิลลิเมตร มีจาํ นวนทังหมด สายต้น ประกอบด้วย สายต้นจากจังหวัดเชียงใหม่ สายต้น ลําปาง สายต้น พะเยา สาย
ต้น เชียงราย สายต้น แพร่ สายต้น น่ าน สายต้น และแม่ฮ่องสอน สายต้น และกลุ่มที 3 มีความหนาแน่ น - ต่อ
ตารางมิ ลลิ เมตร มี จาํ นวนทังหมด สายต้น ประกอบด้วย สายต้นจากจังหวัดเชียงใหม่ 1 สายต้น และเชี ยงราย สายต้น
(ตารางที ) จากการจําแนกกลุ่มความหนาแน่นปากใบของผักเชียงดาสายต้นส่ วนใหญ่ทีเก็บตัวอย่างอยู่ในกลุ่มทีมี ความ
หนาแน่ นของปากใบ 35 - 72 รู ต่อตารางมิลลิเมตร ซึ งใกล้เคียงกับรายงานการศึกษาของ Thangavelu et al., (2012) ทีพบว่า
ความถีของปากใบของ G. sylvestry สายพันธุ์ทวไปมี
ั
ปริ มาณ . ต่อตารางมิลลิเมตร โดยบนใบมีปริ มาณ . ต่อตาราง
มิลลิเมตร ล่างใบมีปริ มาณ . ต่อตารางมิลลิเมตร
ตารางที การจัดกลุ่มผักเชียงดาจําแนกตามความหนาแน่นของปากใบต่อพืนที ตารางมิลลิเมตร
จํานวนปากใบ (ต่อตารางมิลลิเมตร)
รหัส
19 - 33
CM058, CR028, PR042
35 - 72
CM014, CM016, CM019, CM022, CM025, LP004 (NO.4), LP006
(NO.6), LP007, LP012, LP019, PY003, PY005, PY013, PY024,
CR027, CR043, CR044, CR045, PR028, PR038, PR041, PR051,
PR052, MH006, MH010, NN004 NN016, NN018, NN041
73 - 99
CM064, CR002
หมายเหตุ: CM=เชียงใหม่ LP= ลําปาง PY=พะเยา CR=เชียงราย PR= แพร่ NN=น่าน MH=แม่ฮอ่ งสอน
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19 – 33 ตารางมิลลิเมตร
- ตารางมิลลิเมตร
73 – 99 ตารางมิลลิเมตร
ภาพที ลักษณะปากใบผักเชียงดาทีมีความหนาแน่นต่างกัน กลุม่
. องค์ ประกอบทางเคมีบางประการของผักเชียงดาในแต่ ละกลุ่มของความหนาแน่ นของปากใบ
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอในตัวอย่างผักเชี ยงดามีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญ (p<0.05) โดยพบว่า มีป ริ มาณ
สู งสุ ดระหว่าง . 6 – 0.63 มิลลิกรั มต่อกรัม ตําสุ ดระหว่าง 0.21 – 0.27 มิลลิกรั มต่อกรัม โดยสายต้นทีมีปริ มาณสู งสุ ด คือ
NN018 และ LP006 (No.6) สายต้น ที มีป ริ ม าณตําสุ ด คื อ PR051 CM064 PR041 PR052 PR038 และ CM064 (ตารางที )
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์บีในตัวอย่างผักเชี ยงดามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) โดยพบว่ามีปริ มาณสู งสุ ดระหว่าง
1.83 – 2.00 มิลลิกรัมต่อกรัม ตําสุ ดระหว่าง . – 0.45 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยสายต้นทีมีปริ มาณสู งสุ ด คือ PR051 CM064
PR041 PR052 และ CM064 สายต้นทีมีปริ มาณตําสุด คือ LP006 (No.6) NN018 CR028 CM025 CM019 LP004 (No.4) และ
CR028 (ตารางที ) ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ทงหมดในตั
ั
วอย่างผักเชียงดามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) โดยพบว่า
มีปริ มาณสู งสุ ด ระหว่าง 2.07 – 2.21 มิลลิกรัมต่อกรัม ตําสุ ดระหว่าง 0.85 – 1.02 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยสายต้นทีมีปริ มาณ
สู งสุ ด คือ PR051 CM064 PR041 PR052 และ CM064 สายต้นที มีปริ มาณตําสุ ด คือ LP006 (No.6) NN018 CR028 CM019
CM025 และ CR028 (ตารางที ) ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอในตัวอย่างผักเชียงดา สายต้นทีเก็บมาจากจังหวัดน่ าน (NN018) มี
ปริ มาณสูงสุด ( . มิลลิกรัมต่อกรัม) ใกล้เคียงกับสายต้น LP006 (No.6) ซึ งเป็ นสายต้นทีได้คดั เลือกมาก่อนหน้าการศึกษา
ครังนี (ธี รวัลย์ และคณะ,
) สายต้นทีมีปริ มาณตําสุ ด คือ PR051 CM064 PR041 PR052 และ PR038 แต่สายต้นเหล่านีมี
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์บีสูงสุ ด คือ 1.83 – 2.00 มิลลิกรั มต่อกรัม ซึ งเมือพิจารณาถึงปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ทงหมดแล้
ั
วสายต้น
เหล่านี มีป ริ มาณสู งสุ ด ระหว่าง 2.06 – 2.20 มิลลิ กรั มต่ อกรั ม ซึ งส่ วนใหญ่เ ป็ นสายต้นที เก็บมาจากจังหวัดแพร่ ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ในใบพืชมีผลต่อร่ างกายของผูท้ ีได้รับประทานผักเชี ยงดาในด้านการเป็ นสารช่วยป้ องกันมะเร็ ง (Ferruzzia and
Blakesleeb, 2007) และช่วยในการยับยังการย่อยสารพิษ aflatoxin ซึ งเป็ นสารทีก่อให้เกิ ดมะเร็ งทีเกิดจากเชือรา 2 ชนิด คือ
Aspergillus flavus และ A. paraciticus ที มักเจริ ญในผลผลิ ตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ประเภท ข้าวโพด ถัวลิ สง เมล็ด
ฝ้าย และนมเป็ นต้น (Jubert et al., 2009)
ปริ ม าณแคโรที น อยด์ท ังหมดในตัวอย่า งผัก เชี ยงดามี ค วามแตกต่ างกัน อย่า งมี นัยสํา คัญ (p<0.05) โดยพบว่า
มีป ริ มาณสู งสุ ด ระหว่าง 71.76 – 81.09 มิลลิ กรั มต่ อกรั ม ตําสุ ด ระหว่าง 50.13 – 55.49 มิลลิ กรั มต่ อกรั ม โดยสายต้น ที มี
ปริ มาณสูงสุด คือ PR042 LP007 CM058 NN041 CR043 CM022 CM025 CM058 และ PR042 สายต้นทีมีปริ มาณตําสุ ด คือ
CM019 LP006 (No.6) PY003 NN016 CM016 PY005 PY013 PY024 และ NN018 (ตารางที ) สายต้น ที มี ปริ มาณแคโรที
นอยด์ทงหมดสู
ั
งสุด คือ PR042 LP007 CM058 NN041 CR043 CM022 และ CM025 (71.758 – 81.089 มิลลิกรัมต่อกรัม) ซึง
เป็ นสายต้นทีเก็บได้ค่อนข้างกระจายในหลายจังหวัด คือ แพร่ เชียงใหม่ น่าน และเชียงราย ซึงเป็ นจังหวัดทีมีอุณหภูมิตากว่
ํ า
อี กหลายจังหวัด ปริ มาณแคโรทีนอยด์รวมทังเบต้าแคโรที นเป็ นสารเมตาโบไลต์ ทุติยภูมิมีปริ มาณลดลงในพืชทีได้รับ
ความร้อนสูงขึน (Morison and Lawlor,
) แคโรทีนอยด์เป็ นพฤกษเคมีชนิดหนึ งทีมีบทบาทสําคัญในการช่วยป้ องกัน
โรคและรั กษาสุ ขภาพของมนุษย์ได้ โดยเฉพาะการออกฤทธิ ในด้านสารต้านอนุมูลอิสระทีช่ วยลดความเสี ยงของการเป็ น
โรคหัวใจ และมะเร็ ง เป็ นต้น (Raoa and Raob, 2007)
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จากการวิเคราะห์ ป ริ ม าณสารประกอบฟี นอลิค ทังหมดในรู ป กรดแกลลิ กมี ค วามแตกต่างกัน อย่างมี นัย สําคัญ (p<0.05)
โดยพบว่ามีปริ มาณสู งสุด ระหว่าง 7.24 – 8.62 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยนําหนักแห้ง และ ระหว่าง 1.71 – 2.03 มิลลิกรัมต่อกรัม
โดยนําหนักสด ตําสุดระหว่าง 3.83 – 5.38 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยนําหนักแห้ง และระหว่าง 0.91 – 1.27 มิลลิกรัมต่อกรัม โดย
นําหนักสด สายต้นทีมีปริ มาณสูงสุด คือ LP004 (No.4) สายต้นทีมีปริ มาณตําสุ ด คือ CR002 CM019 CR045 PY013 PR052
PY024 NN041 PY003 CM014 LP012 และ CR002 (ตารางที ) สายต้นทีมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิคทังหมดในรู ปกรด
แกลลิ ก สู ง สุ ด คื อ LP004 (No.4) PR051 และ PR028 (7.24 – 8.62 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม โดยนําหนัก แห้ ง และ 1.71 – 2.03
มิลลิกรัมต่อกรัม โดยนําหนักสด) ซึงเมือเทียบกับการศึกษาของ Kaewnarin et al. (2014) รายงานว่า ผักเชียงดาทีสกัดด้วยเอ
ทานอล มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิคทังหมด ในรู ปกรดแกลลิก . มิลลิกรัมต่อกรัมนําหนักแห้ง พืชทีใช้เป็ นยาของไทย
มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิค และฟลาโวนอยด์สูง และมีแนวโน้มในการใช้ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาไกลเซชัน (glycation)
หรื อปฏิกิริยาการเกาะติดของโมเลกุลนําตาลกับโปรตีน ซึงเกียวข้องกับโรคเบาหวานทีเป็ นโรคแห่ งความซับซ้อน หรื อโรคที
เต็มไปด้วยความแทรกซ้อน (diabetic complications) นอกจากนียังได้รายงานถึงปริ มาณฟลาโวนอยด์ทงหมดในรู
ั
ปเคอเซทิน
(quercetin) ในผัก เชี ยงดาที สกัด ด้ว ยเอทานอล มี ป ริ ม าณ
ไมโครกรั ม ต่ อ กรั ม ฤทธิ การยับ ยังอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH
(%inhibition) ร้อยละ 53.3 และฤทธิการต้านปฏิกิริยาไกลเซชันร้อยละ . ในขณะที Tangkanakul et al. (2005) รายงานว่า
ใบผักเชียงดาทีเก็บตัวอย่างจากจังหวัดลําปางในเดือนเมษายน สกัดด้วยแอลกอฮอล์มีปริ มาณฟี นอลิคทังหมด . มิลลิกรัม
ต่อกรัม นําหนักสด Phonsatta et al. ( ) ศึกษาเปรี ยบเทียบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชใน
ประเทศไทยจํานวน ชนิ ด โดยใช้วิธี conjugated autoxidatizable triene (CAT) และ วิธีที ใช้ท วไป
ั พบว่า ผักเชี ยงดามี
ปริ มาณฟี นอลิคทังหมด ในรู ปกรดแกลลิก . มิลลิกรัมต่อกรัม
ตารางที คลอโรฟิ ลล์ เอ คลอโรฟิ ลล์ บี คลอโรฟิ ลล์ทงหมด
ั
แคโรทีนอยด์ทงหมด
ั
และฟี นอลิคของผักเชียงดาในแต่ละกลุ่ม
จํานวนปาก รหัส
คลอโรฟิ ลล์ คลอโรฟิ ลล์ คลอโรฟิ ลล์ แคโรที
ฟี นอลิค
ฟี นอลิค
ใบ (มม )
เอ
บี
ทังหมด
นอยด์
(นําหนัก
(นําหนัก
(มก/ก)
(มก/ก)
(มก/ก)
ทังหมด
แห้ง)
สด)
(มก/ก)
(มก/ก)
(มก/ก)
19 - 33
CM058
0.55b-e
0.68d-g
1.22de
79.00a-c
6.27b-k
1.48b-l
CR028
0.60a-c
0.38i-k
0.98g-i
69.25b-f
5.44e-k
1.28e-l
PR042
0.59a-d
0.49e-j
1.09e-h
81.09a
7.15b-d
1.69b-d
35 - 72
CM014
0.56a-e
0.54d-j
1.11d-h
59.32f-i
5.35f-l
1.26f-m
CM016
0.53c-g
0.65d-h
1.17d-f
54.01i
6.29b-k
1.49b-l
CM019
0.57a-e
0.45g-k
1.01f-i
50.13i
4.76kl
1.24lm
CM022
0.56a-e
0.65d-h
1.20d-f
72.11a-d
6.93b-f
1.64b-i
CM025
0.61ab
0.41h-k
1.02f-i
71.76a-e
6.72b-h
1.59b-h
LP004
0.61ab
0.45f-k
1.06e-h
61.37e-i
8.62a
2.04a
(NO.4)
LP006
0.63a
0.23k
0.85i
51.67i
6.38b-j
1.51b-k
(NO.6)
LP007
0.49e-g
0.70d-g
1.19d-f
79.69ab
6.42b-j
1.52b-j
LP012
0.45g
1.05c
1.50c
56.46hi
5.39f-l
1.27f-m
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LP019
PY003
PY005
PY013
PY024
CR027
CR043
CR044
CR045
PR028
PR038
PR041
PR051
PR052
NN004
NN016
NN018
NN041
MH006
MH010
CM064
CR002
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0.45g
1.05c
1.51c
57.03hi
5.60d-k
1.32d-l
0.54b-e
0.60d-i
1.14d-h
52.42i
5.31g-l
1.25g-m
0.50e-g
0.74d-e
1.24de
54.06i
5.77c-k
1.36c-l
0.53b-f
0.71d-f
1.24de
54.45i
4.81j-l
1.14j-m
0.52d-g
0.68d-g
1.20d-f
54.99i
5.09i-l
1.20i-m
0.58a-d
0.54d-j
1.12d-h
67.13d-h
6.54b-i
1.55b-i
0.59a-d
0.52d-j
1.11d-h
72.25a-d
5.80c-k
1.37c-l
0.59a-d
0.50e-j
1.09d-h
68.86c-g
5.64c-k
1.33c-l
0.53c-g
0.76d
1.29d
69.70b-f
4.81j-l
1.14k-m
0.46fg
1.05c
1.51c
58.03g-i
7.84a-b
1.85ab
0.27h
1.74b
2.01b
59.72f-i
5.99c-k
1.41c-l
0.25h
1.83ab
2.09ab
60.72f-i
5.87c-k
1.39c-l
0.21h
2.00a
2.21a
60.40f-i
7.24a-c
1.71a-c
0.26h
1.81ab
2.07ab
59.47f-i
5.01i-l
1.18i-m
0.52d-g
0.68d-g
1.20d-f
58.67f-i
6.91b-g
1.63b-g
0.55b-e
0.61d-i
1.16d-g
53.34i
6.14c-k
1.45c-l
0.63a
0.32jk
0.95hi
55.49i
6.85b-g
1.62b-g
0.54b-e
0.71d-g
1.25de
77.17a-d
5.16h-l
1.22h-m
0.46fg
1.06c
1.52c
58.12g-i
7.02b-e
1.66b-e
0.46fg
1.05c
1.52c
57.92g-i
7.01b-e
1.66b-e
73 – 99
0.23h
1.91ab
2.15ab
60.121f-i
7.09b-d
1.68b-d
0.55b-e
0.69d-g
1.24de
68.38c-g
3.83l
0.91m
F - Test
*
*
*
*
*
*
หมายเหตุ : a, b,c ,… ในท้ายตัวเลขตามแนวตัง หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (P< 0.05)
จากการวิเคราะห์ฤทธิ การต้านอนุ มูลอิสระโดยวิธี DPPH พบว่า ทัง ปฏิ กิริยาการต้านอนุ มูลอิสระ (antioxiant
activity) ร้อยละของการยับยังอนุมูลอิสระ (%inhibition) และปริ มาณสารทีใช้ในการทําลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ (IC50)
ในตัวอย่างผักเชี ยงดามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยพบว่า ผักเชี ยงดามีปฏิ กิริยาการต้านอนุ มูลอิสระ
สูงสุดระหว่าง . – 9.82 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกับวิตามินอี โดยนําหนักแห้ง และตําสุ ดระหว่าง . – 3.38 มิลลิกรัมต่อ
กรั ม เที ยบกับวิตามินอี โดยนําหนักแห้ง สายต้นที มีปฏิกิริยาการต้านอนุมูลอิสระสู งสุ ด คือ PR041 PR051 LP004 (No.4)
CM064 PR038 และ CM064 สายต้นทีมีปฏิกิริยาการต้านอนุมูลอิสระตําสุด คือ LP006 (No.6) PY013 CR045 PY024 PY003
CM019 CR044 CM014 LP012 CR002 LP019 และ CR002 ในส่ วนของร้อยละของการยับยังอนุมูลอิสระ พบว่า มีค่าสูงสุด
ระหว่างร้อยละ . – 50.99 และตําสุ ดระหว่าง . – 18.72 สายต้นที มีร้อยละของการยับยังอนุมูลอิ สระสู งสุ ด คือ
PR041 PR051 LP004 (No.4) CM064 PR038 และ CM064 สายต้นที มีร้อยละของการยับยังอนุ มูลอิสระตําสุ ด คือ PY013
LP006 (No.6) CR045 PY024 PY003 CM019 CR044 CM014 LP012 CR002 LP019 และ CR002 สําหรับค่าการทําลาย
อนุมลู อิสระลงร้อยละ สูงสุดระหว่าง . – 1.78 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกับวิตามินอี และตําสุดระหว่าง . – 0.88
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกับวิตามินอี สายต้นทีมีผกั เชียงดามีค่าการทําลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ สู งสุด คือ CR045 และ
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PY013 สายต้นทีมีค่าการทําลายอนุ มูลอิสระลงร้อยละ ตําสุ ด คือ PR041 LP004 (No.4) PR038 PR051 NN041 CM064
NN018 CM058 CR027 CM016 CM022 CR043 CM064 และ CM058 ผักเชียงดามี ปฏิ กิริยาการต้านอนุ มูลอิสระสู งสุ ด
ระหว่าง . – 9.82 มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกับวิตามินอี โดยนําหนักแห้ง สายต้นทีมีปฏิกิริยาการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด คือ
PR041 PR051 No.4 (No.4) CM064 PR038 และ CM064 (ตารางที ) ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นสายต้นที เก็บจากจังหวัดแพร่ มี
ปฏิ กิริยาการต้านอนุ มูลอิสระใกล้เคียงกับสายต้น LP004 (No.4) ทีเป็ นสายต้นทีสถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตรได้คดั เลือกไว้
ในการศึกษาทีผ่านมา (ธีรวัลย์ และคณะ,
) และจากการศึกษา ของภัทราภรณ์ และคณะ ( ) พบว่า ผักเชียงดาใบอ่อน
ชนิ ดยอดสัน มีฤทธิ การต้านอนุ มูลอิ สระ . มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกับวิตามินอี โดยนําหนักสด ผักเชียงดาใบอ่อนชนิ ด
ยอดยาว มีฤทธิการต้านอนุมูลอิสระ . มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกับวิตามินอี โดยนําหนักสด และผักเชียงดาใบแก่ชนิ ดยอด
สัน มีฤทธิการต้านอนุ มูลอิสระ . มิลลิกรัมต่อกรัม เทียบกับวิตามินอี โดยนําหนักสด ในส่ วนของร้อยละของการยับยัง
อนุมูลอิสระ พบว่า มีค่าสู งสุดระหว่างร้อยละ . – 50.99 ซึ งใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ Kaewnarin et al. (2014) ทีได้
รายงานว่า ผักเชี ยงดาทีสกัดด้วยเอทานอล มีฤทธิ การยับยังอนุมูลอิสระ DPPH (%inhibition) ร้อยละ 53.3 สายต้นทีมีร้อยละ
ของการยับยังอนุมูลอิสระสูงสุด คือ PR041 PR051 LP004 (No.4) CM064 และ PR038 จัดอยูใ่ นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของ
ปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร ยกเว้น CM064 ทีอยูใ่ นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 73 - 99 รู ต่อ
ตารางมิลลิเมตร สําหรับค่าการทําลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ พบตําสุดระหว่าง . – 0.88 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกับ
วิตามินอี คือ PR041 LP004 (No.4) PR038 PR051 NN041 CM064 NN018 CM058 CR027 CM016 CM022 และ CR043 จัด
อยูใ่ นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร ยกเว้น CM064 ทีอยูใ่ นกลุ่มทีมีความหนาแน่ น
ของปากใบระหว่าง 73 - 99 ต่อตารางมิลลิเมตร และ CM058 ทีอยูใ่ นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 19-33 ต่อ
ตารางมิลลิเมตร ซึงส่วนใหญ่เป็ นสายต้นทีเก็บตัวอย่างมาจากจังหวัดเชียงใหม่ รองลงมา คือ แพร่ เชียงราย น่าน และ ลําปาง
ตามลําดับ สําหรับสายต้นลําปาง LP004 (No.4) เป็ นสายต้นทีสถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตรได้คดั เลือกไว้ในการศึกษาทีผ่าน
มา ซึ งค่าทีได้ยงั มีค่าสู งกว่าการศึ กษาของ Chongviriyaphan (2006) รายงานว่า นําคันผักเชียงดาสดแล้วทําให้แห้ง มีค่าการ
ทําลายอนุ มูลอิสระลงร้ อยละ ตําสุ ด ( . มก/มล โดยวิธี DPPH) เมือเที ยบกับเอานําคันไปสกัดต่อด้วยนําและ %
เอธานอล ( . และ . มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ)
ปริ มาณกรดจิ มเนมิคในตัวอย่างผักเชี ยงดาที คัดเลื อกมามี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยพบว่า
มีปริ มาณสู งสุ ด ระหว่างร้อยละ . – 4.26 โดยนําหนักแห้ง และ ระหว่างร้อยละ 0.46 – 0.87 โดยนําหนักสด ตําสุ ดตังแต่
ตรวจไม่พบ จนถึงร้อยละ . โดยนําหนักแห้ง และตังแต่ตรวจไม่พบ จนถึงร้อยละ . โดยนําหนักสด สายต้นทีมีปริ มาณ
สู งสุ ด คือ CM025 CM014 และ CM016 จัดอยู่ในกลุ่มที มีความหนาแน่ นของปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิ เ มตร
(ภาพที ) สายต้นทีไม่พบปริ มาณกรดจิมเนมิค คือ CR045 PR041 และ MH010 จัดอยูใ่ นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบ
ระหว่าง 35 - 72 ต่ อตารางมิ ลลิ เ มตร เช่ น กัน (ตารางที ) สายต้น ที มีป ริ มาณกรดจิ มเนมิ คสู ง สุ ด (ร้ อยละ . – 4.26
โดยนําหนักแห้ง และ ร้อยละ 0.46 – 0.87 โดยนําหนักสด) คือ CM014 CM016 และ CM025 จัดอยูใ่ นกลุ่มทีมีความหนาแน่น
ของปากใบระหว่าง 35 - 72 รู ต่อตารางมิลลิเมตร สายต้นทีไม่พบปริ มาณกรดจิมเนมิค คือ CR045 PR041 และ MH010 จัดอยู่
ในกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตารางมิลลิเมตร เช่นกัน ซึ งปริ มาณกรดจิมเนมิคทีพบมีปริ มาณสูง
กว่า ใน G. sylvestry ตามผลการศึ ก ษาของ Thangavelu et al., (2012) ที รายงานว่าปริ ม าณกรดจิ ม เนมิ คใน G. sylvestry มี
ปริ มาณร้ อยละ . ของสารสกัดแห้งเป็ นที น่ าสังเกตว่าสายต้นที มีกรดจิ มเนมิคสู งสุ ดทังหมดเป็ นสายต้นที เก็บมาจาก
จั ง หวัด เชี ย งใหม่ ป ริ มาณกรดจิ ม เนมิ ค ในพื ช ตระกู ล Gymnema มี ค วามแตกต่ า งกัน ในพื ช ซึ งเกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของ
สภาพแวดล้อมและฤดูกาล (Nair and Keshavachandran, 2006 และ Yokota et al., 1994) และลักษณะสัณฐานของพืช
(Thambiraj et al., 1996)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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CM014
CM016
CM025
ภาพที ลักษณะใบและปากใบผักเชียงดาทีมีปริ มาณกรดจิมเนมิคสู งจํานวน สายต้น
ตารางที ฤทธิการต้านอนุมูลอิสระ การยับยังอนุมูลอิสระ ไอซี และกรดจิมเนมิคของผักเชียงดาในแต่ละกลุ่ม
จํานวนปากใบ รหัส
ฤทธิการต้าน
การยับยัง
ไอซี
กรดจิมเนมิค กรดจิมเนมิค
(มม )
อนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระ
(มก/มล)
(นําหนักแห้ง) (นําหนักสด)
(มก/ก วิตามิน
(%)
(%)
(%)
อี)
19 - 33
CM058
7.19b-f
37.94b-g
0.79i-n
1.97bc
0.37b-d
CR028
5.84e-i
31.05f-j
0.92g-m
1.31cd
0.36b-d
PR042
4.74h-j
25.62i-k
1.05e-j
1.57cd
0.36b-d
35 - 72
CM014
2.97j-n
16.74k-o
1.50bc
4.00a
0.87a
CM016
4.36i-k
23.77j-l
0.87h-n
4.27a
0.87a
CM019
2.25l-n
13.05m-o
1.36b-d
1.07cd
0.24b-d
CM022
6.00e-i
31.83f-j
0.88h-n
0.48cd
0.12b-d
CM025
5.62e-i
29.96f-j
1.05p-j
3.62ab
0.86a
LP004 (NO.4)
8.36a-c
43.69a-c
0.64mn
1.51cd
0.42b-d
LP006 (NO.6)
1.53n
9.46o
1.08d-i
1.53cd
0.46a-c
LP007
3.53j-m
19.51k-n
1.11d-h
1.36cd
0.33b-d
LP012
3.13j-n
17.49k-o
1.26c-f
0.39cd
0.10b-d
LP019
3.38j-n
18.72k-o
1.09d-i
1.16cd
0.34b-d
PY003
2.16l-n
12.60m-o
1.12d-h
0.87cd
0.18b-d
PY005
3.69j-l
20.46k-m
1.11d-h
1.88bc
0.41b-d
PY013
1.44n
9.02o
1.56ab
0.87cd
0.21b-d
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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CR027
CR043
CR044
CR045
PR028
PR038
PR041
PR051
PR052
NN004
NN016
NN018
NN041
MH006
MH010
CM064
CR002
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2.12ln
12.47m-o
1.05e-j
1.38cd
0.30b-d
7.34b-f
38.56b-g
0.81i-n
0.22cd
0.05b-d
6.29d-i
33.33d-j
0.88g-n
0.57cd
0.14b-d
2.49k-n
14.28l-o
1.46bc
0.47cd
0.12b-d
1.60mn
9.84no
1.78a
ND
ND
d-i
e-j
g-m
bc
6.20
32.86
0.91
1.87
0.41b-d
8.11a-d
42.46a-e
0.68l-n
1.02cd
0.30b-d
9.83a
34.76a
0.60n
ND
ND
ab
ab
k-n
cd
8.90
46.38
0.73
1.01
0.23b-d
7.18b-f
37.78b-g
0.98f-k
1.08cd
0.22b-d
5.58f-i
29.78g-j
0.98f-k
0.56cd
0.12b-d
5.84e-i
31.05f-j
0.96g-l
1.02cd
0.20b-d
7.55b-f
39.62b-f
0.77j-n
1.37cd
0.26b-d
6.58c-h
50.99c-i
0.73k-n
1.30cd
0.27b-d
4.84g-j
26.10h-k
1.18d-g
1.6cd
0.48ab
6.69c-g
35.39c-h
0.90g-m
ND
ND
a-d
a-d
k-n
cd
73 – 99
8.13
42.56
0.75
0.08
0.02b-d
3.27j-n
18.21k-o
1.33b-e
1.83bc
0.35b-d
F - Test
*
*
*
*
*
หมายเหตุ : a, b,c ,… ในท้ายตัวเลขตามแนวตัง หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (P< 0.05)
. ความสั มพันธ์ ของข้ อมูลด้ านสัณฐานทีมีต่อองค์ ประกอบทางเคมี
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นของปากใบกับองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
คลอโรฟิ ลล์บี คลอโรฟิ ลล์ทงหมด
ั
แคโรทีนอยด์ทงหมด
ั
สารประกอบฟี นอลิกทังหมด กรดจิมเนมิค ฤทธิการต้านอนุมูล
อิสระ ได้แก่ กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี ร้อยละของการยับยังอนุมูลอิสระ และ ปริ มาณสารทีใช้ในการ
ทําลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ โดยวิธีทางสถิติสหสัมพันธ์ (multiple regression) แบบ stepwise ได้ผลดังนี
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความหนาแน่ นของปากใบ ตามสมการเส้นตรง คือ ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์เอ = 0.297 + 0.004 (ความหนาแน่นของปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.19
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์บี มี ค วามสัมพัน ธ์ เชิ งลบกับ ความหนาแน่ น ของปากใบ ตามสมการเส้น ตรง คื อ ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์บี = 1.644 - 0.014 (ความหนาแน่นของปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.18
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ทงหมด
ั
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความหนาแน่นของปากใบ ตามสมการเส้นตรง คือ ปริ มาณ
คลอโรฟิ ลล์ทงหมด
ั
= 1.914 - 0.011 (ความหนาแน่นของปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.18
ปริ มาณกรดจิมเนมิค มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความความหนาแน่นของปากใบ ตามสมการเส้นตรง คือ ปริ มาณ
กรดจิมเนมิค =–0.036 + 0.006 (ความหนาแน่นของปากใบต่อตารางมิลลิเมตร) โดยมีค่า R2 = 0.13
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นของปากใบกับองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
คลอโรฟิ ลล์บี คลอโรฟิ ลล์ทงหมด
ั
แคโรทีนอยด์ทงหมด
ั
สารประกอบฟี นอลิกทังหมด กรดจิ มเนมิค ฤทธิ การต้านอนุ มูล
อิสระ ได้แก่ กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระเทียบกับวิตามินอี ร้อยละของการยับยังอนุ มูลอิสระ และ ปริ มาณสารทีใช้ในการ
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ทําลายอนุมูลอิสระลงร้อยละ โดยวิธีทางสถิติสหสัมพันธ์ (multiple regression) แบบ stepwise พบว่า ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์
เอ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความหนาแน่นของปากใบ แต่ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์บี มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความหนาแน่น
ของปากใบ เมือดูในภาพรวมของปริ มาณปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ทงหมด
ั
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความหนาแน่นของ
ปากใบ นันคือ สามารถกล่าวได้ว่า ผักเชียงดาทีมีความหนาแน่ นของปากใบตํา จะมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ทงหมดสู
ั
งกว่าผัก
2
เชียงดาสายต้นทีมีความหนาแน่นของปากใบสู ง แต่อย่างไรก็ตาม ค่า R ของสมการความสัมพันธ์มีค่าตํามาก ( . ) แสดงว่า
ยังมีปัจจัยอืนๆอีกทีเกียวข้อง และยังไม่ได้นาํ มาศึกษาในครังนี ผลการศึ กษาสอดคล้องกับรายงานของ Lichtenthaler et al.
(1981) ทีรายงานว่า ใบพืชทีสัมผัสกับแสงแดดมาก ใบมีพืนทีน้อย นําหนักแห้งสู ง ปริ มาณนําน้อย ความหนาแน่ นของปาก
ใบสูง สัดส่ วนของคลอโรฟิ ลล์เอต่อบีสูง และใบหนากว่าพืชทีอยูใ่ นร่ ม นอกจากนี ยังพบว่า ปริ มาณกรดจิมเนมิคในใบผัก
เชี ยงดามีความสัมพันธ์กบั ความความหนาแน่นของปากใบเช่นกัน แต่เป็ นความสัมพันธ์ในเชิงบวก คือ ยิงมีความหนาแน่น
ของปากใบมาก ยิงมีปริ มาณกรดจิมเนมิคมากขึน ทังนี อาจเนื องจากปากใบช่ วยเปิ ดให้คาร์ บอนไดออกไซด์เข้าไปทําการ
สังเคราะห์ นําตาลโมเลกุลเดี ยว ซึ งเป็ นสารเริ มต้นของการสร้ างสารเมตาโบไลต์ทุติยภูมิ อย่างไรก็ตาม ปั จ จุบันถึงแม้มี
การศึกษาถึงปริ มาณกรดจิมเนมิคในพืช Gymnema sylvestre แต่ก็ยงั ไม่มีรายงานทีชัดเจนถึงกระบวนการสร้างกรดจิมเนมิค
(pathway) มี เ พี ย งกระบวนการสั ง เคราะห์ triterpene glycosides ที ได้ ม าจาก isoprenoid pathway กั บ กระบวนการ
glycosylation ของ triterpene aglycone ทีส่วนปลายของ gymnemagenin (Tiwari et al., 2014)

สรุ ปผลการวิจัย

จากการทดลองพบว่ามีความสัมพันธ์เชิ งบวกระหว่างปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ และกรดจิ มเนมิคกับปริ มาณความ
หนาแน่ นของปากใบในผักเชียงดาทีสายต้นต่างกัน สายต้นทีมีปริ มาณกรดจิมเนมิคสู งสุด คือ CM025 CM014 และ CM016
มีปริ มาณระหว่างร้อยละ . – 4.26 โดยนําหนักแห้ง จัดอยูใ่ นกลุ่มทีมีความหนาแน่นของปากใบระหว่าง 35 - 72 ต่อตาราง
มิลลิเมตร

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นีได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ในการศึกษาวิจยั ตามแผนงานวิจยั “การ
อนุรักษ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักเชียงดาทีเหมาะสมในชุมชนเพือเพิมมูลค่า”

เอกสารอ้ างอิง

ธี รวัลย์ ชาญฤทธิ เสน ปริ ญญาวดี ศรี ตนทิ พย์ นิ จพร ณ พัท ลุง พิทักษ์ พุท ธวรชัย ยุท ธนา เขาสุ เ มรุ ชิ ติ ศรี ต นทิ พ ย์
นภา ขันสุ ภา วิรัติ อําพันธุ์ พงศ์ยทุ ธ นวลบุญเรื อง รุ่ งนภา ช่างเจรจา อภิชาติ ชิดบุรี ภัทราภรณ์ ศรี สมรรถการ
โสภาพรรณ พิสิษฐธนานันท์ และคชานนท์ จินดาแก้ว.
. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ การพัฒ นาคุณภาพผักเชีย
ดา (Gymnema inodorum (Lour.) Decne.) เพือใช้ ประโยชน์ ในผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระเชิงพาณิชย์ .
สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร.
ประทุมพร ยิงธงชัย พรรัตน์ ศิ ริคาํ พงศธร ธรรมถนอม และ บาจรี ย์ ฉัตรทอง.
. รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เรื อง
ความหลากหลายทางพั น ธุ กรรมและการทดสอบฤทธิ ทางชี ว เคมีข องผัก พื นบ้ า น (ระยะที ). สถาบัน วิ จัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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ภัทราภรณ์ ศรี สมรรถการ ธี รวัลย์ ชาญฤทธิ เสน ปั ทมา ไทยอู่ ณัฐธ์ มญ คิดชัย และปาริ ชาติ ณ น่าน.
. รายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารจากผักเชียงดา (Gymnema inodorum (Lour.) Decne.) สถาบันวิจยั
เทคโนโลยีเกษตร.
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.
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บทคัดย่อ
เปรี ยบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของผักเชียงดา สายพันธุ์ในพืนทีจังหวัดลําปาง วางแผนการทดลอง
แบบ RCBD จํานวน 4 ซํา สิ งทดลองประกอบด้วยสายต้น HC001, HC002, HC003, HC004, HC005, HC006, HC007,
HC008 และHC009 ในพืนทีทดลองอําเภอห้างฉัตร ตังแต่เดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายน
พบว่าลักษณะการเจริ ญเติบโต
ของความกว้างทรงพุ่ม ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ทางด้านความสูง อายุตงแต่
ั
- วันมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญยิงทางสถิติ โดยสายต้น HC008 มีแ นวโน้ม ให้ความสู ง มากกว่าสายต้น อืน ๆ ส่ วนความกว้างใบ ความยาวใบ
จํานวนยอดรวม และนําหนักยอดรวมต่อแปลงย่อยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญยิงทางสถิ ติ โดยสายต้น HC001,
HC006, HC005 และ HC009 ให้ผลผลิ ตนําหนักยอดรวมสู งสุ ดมี ค่าเฉลียเท่ ากับ . , . , . และ .
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิค คลอโรฟิ ลล์ และฤทธิ การต้านอนุ มูลอิสระของผักเชียงดา ความชืน
และปริ มาณของแข็งทังหมดของผักเชียงดา 9 สายต้น ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ
คําสําคัญ: ผักเชียงดา, สายต้น, ผลผลิต, องค์ประกอบผลผลิต
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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 ( ) ทําการเปรี ยบเทียบผลผลิตและสารต้านอนุมูลอิสระในผักเชียงดา สายพันธุ์ พบว่าทัง สาย
พันธุ์ มีสารต้านอนุมูลอิสระที แตกต่างกัน สายพันธุ์ที มีผลผลิตสูงสุ ดและมีเปอร์เซ็นต์การยับยังอนุมูลอิสระสูงสุด รวมทัง
มีปฏิกิริยาการต้านอนุ มูลอิสระเทียบกับวิตามินอีสูง มีรายงานการใช้ผกั เชี ยงดารักษาอาการไข้ ไข้หวัด รู มาตอยด์และโรค
เก๊าท์ รักษาโรคเบาหวาน เพิมสารต้านอนุ มูลอิสระในร่ างกาย ลดความอ้วน ช่วยละลายลิมเลือด และยับยังการเป็ นหื นของ
ไขมัน เป็ นต้น ได้ผลในการลดนําตาลในเลือดอย่างเห็ นได้ชดั จึงทําให้ปัจจุบนั นี มีผจู ้ าํ หน่ายชาผักเชี ยงดามากขึน (ธี รวัลย์
และคณะ, ) การวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาเปรี ยบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตรวมทังองค์ประกอบ
ทางเคมีของผักเชียงดา สายต้นในพืนทีจังหวัดลําปาง

วิธีดําเนินการวิจัย

วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี ซํา และ สายพัน ธุ์ (สิ งทดลอง) พืนที อําเภอห้างฉัตร ได้แก่ T1=พัน ธุ์
เบอร์ (HC001) T2=พันธุ์เบอร์ (HC002) T3=พันธุ์เบอร์ (HC003) T4=พันธุ์เบอร์ (HC004) T5=พันธุ์เบอร์ (HC005)
T6=พันธุ์เบอร์ (HC006) T7=พันธุ์เบอร์ (HC007) T8=พันธุ์เบอร์ (HC008) และT9=พันธุ์เบอร์ (HC009) โดยใช้เบอร์
(HC001) และเบอร์ (HC002) เป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ การเก็บข้อมูลคือผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่นาหนั
ํ ก
ของผลผลิตผักสด (ยอด) นําหนักต่อต้น นําหนักต่อแปลงย่อย ขนาดของใบ (ความกว้างใบ ความยาวใบ) องค์ประกอบทาง
เคมี และสารประกอบต่างๆ การวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยวิธี Analysis of variance
สถานที ทําการทดลอง โรงเรี ยนห้างฉัตรวิทยา ซึ งเป็ นโรงเรี ยนที เป็ นสมาชิ กงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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การเจริ ญเติ บโตทางด้านความกว้างทรงพุ่มของผักเชียงดาทัง สายต้นที ปลูกในอําเภอห้างฉัตรจังหวัดลําปาง
พบว่า จากการทดลองทุกระยะการเจริ ญเติบโต (ทีอายุ - วัน) ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีสายต้นเบอร์ และ
เบอร์ ซึ งทังสองสายต้นนี เป็ นสายต้นทีเป็ นพันธุ์เปรี ยบเทียบ และสายต้น HC006 มีแนวโน้มให้ความกว้างของทรงต้นผัก
เชียงดากว้างกว่าสายต้นอืน และกว้างกว่าค่าเฉลีย โดยมีความกว้างเฉลียเท่ากับ .
. และ . เซนติเมตรตามลําดับ
ส่วนค่าเฉลียความกว้าง ตังแต่อายุ - วันหลังย้ายปลูก มีค่าเฉลียเท่ากับ . - . เซนติเมตร
ตารางที แสดงค่าเฉลียของความกว้างทรงพุม่ ต้นผักเชียงดา อายุ - วัน หลังตัดแต่งต้น ( เดือน หลังย้ายปลูก) ณ
โรงเรี ยนห้างฉัตรวิทยา อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
สิ งทดลอง
ความกว้างพุม่ (ซม.)
สายต้น/อายุ
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
HC001
22.3
24.4
26.4
28.7
32.2
36.3
HC002
24.9
26.5
28.8
31.2
33.6
37.3
HC003
21.5
23.4
25.2
27.2
30.5
34.8
HC004
22.0
24.2
26.3
28.3
30.3
34.8
HC005
23.0
24.8
26.6
28.4
30.4
35.5
HC006
22.8
24.1
26.3
28.7
31.2
35.7
HC007
21.0
23.2
25.3
27.6
30.1
33.8
HC008
20.9
23.2
25.4
28.1
30.3
35.4
HC009
22.1
24.3
26.0
28.2
29.5
34.2
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
ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05)
ความสูงของต้นของผักเชียงดา พบว่าทุกระยะการเจริ ญเติบโตตังแต่ อายุ -21 วันหลังย้ายปลูก ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ โดยทีอายุ วัน มีค่าเฉลียความสู งต้นตังแต่ . - . เซนติเมตร ทีอายุ วันมีค่าเฉลียความสู งต้นตังแต่
. - . เซนติเมตร และทีอายุ วัน มีค่าเฉลียความสูงต้นตังแต่ . - . เซนติเมตร
อายุ , และ วัน มีความสู งของต้นผักเชียงดา พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ โดยทีอายุ
วันพบว่าสายต้นเบอร์ , , , , , , และ มีความสู งมากกว่าสายต้น HC001 ทุกระยะการเจริ ญเติบโตมีค่าเฉลีย เท่ากับ
93.00, 88.90, 87.80, 81.10, 76.60, 76.00, 74.30, . เซนติเมตร และสายต้น HC001 มีความสู งต้นเฉลียเท่ากับ .
เซนติเมตรตามลําดับ (ตารางที )

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

294

ตารางที แสดงค่าเฉลียของความสู งต้นของผักเชียงดา ทีอายุ - วัน หลังตัดแต่งต้น ( เดือนหลังย้ายปลูก)
ณ โรงเรี ยนห้างฉัตรวิทยา อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
สิ งทดลอง
ความสูงต้น (ซม.)
สายต้น/อายุ
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
HC001
33.2
36.8
41.5
49.9 b
64.2 b
84.7 b
HC002
33.6
40.8
53.6
76.6 a
110.2 a
136.6 a
HC003
29.6
36.4
52.8
76.0 a
115.8 a
146.3 a
HC004
31.9
39.8
52.5
74.1 a
108.5 a
145.9 a
HC005
32.3
40.8
54.3
74.3 a
104.1 a
137.7 a
HC006
29.6
39.4
55.3
81.1 a
123.4 a
148.2 a
HC007
31.8
40.8
61.3
87.8 a
113.6 a
164.3 a
HC008
32.7
42.3
62.9
93.0 a
134.1 a
164.8 a
HC009
33.4
43.3
64.1
88.9 a
117.3 a
156.5 a
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
** มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.01)
ns ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ
ลักษณะผลผลิตและองค์ ประกอบของผลผลิต
จากการทดลองเปรี ยบเทียบสายต้น ผักเชียงดา สายต้นในโรงเรี ยนห้างฉัตรวิทยา อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
พบว่าลักษณะทางด้านผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ลกั ษณะของนําหนักต่อยอด ความยาวยอด พบว่าทังสอง
ลักษณะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และลักษณะของ ความกว้างใบ ความยาวใบ จํานวนยอดรวมและ
นําหนักยอดรวม พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ
ลักษณะนําหนักต่อยอด จากการวิเคราะห์พบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ การทดลองพบว่าสายต้นHC002
มี น ําหนักต่ อยอดมากที สุ ด มีน ําหนักต่ อยอดเฉลี ยเท่ากับ . กรั ม และสายต้น HC00 และ สายต้น เบอร์ HC00 ให้
นําหนักต่อยอดมีค่าตําสุดเฉลียเท่ากับ . , . กรัมตามลําดับ (ตารางที ) (ภาพที )
ความยาวยอด จากการวิเคราะห์พบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยพบว่าความยาวยอดของสาย
ต้น HC007 มีค วามยาวยอดมากที สุ ด มีค่าเฉลี ยเท่ ากับ . เซนติ เ มตร และสายต้น HC001 มีค วามยาวยอดตําที สุ ด
มีค่าเฉลียเท่ากับ 12.60 เซนติเมตรตามลําดับ (ตารางที )
ความกว้างของใบ จากการวิเคราะห์พบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ โดยพบว่าสายต้นHC001 มีความ
กว้างใบ กว้างมากทีสุดกว่าสายต้นอืนๆ มีค่าเฉลียเท่ากับ . เซนติเมตร ซึงมากกว่าสายต้น HC002, 5, 8, 9, 4, 6, 7 และ
สายต้น HC003 มีความยาวยอดค่าเฉลียเท่ากับ 4.80, 4.30, 4.30, 4.30, 4.20, 4.00, 4.00 และ . เซนติเมตรตามลําดับ
(ตารางที )
ความยาวใบ จากการวิเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ โดยพบว่าสายต้นHC00 มีความยาว
ใบ ยาวมากทีสุดกว่าสายต้นอืนๆ มีค่าเฉลียเท่ากับ . เซนติเมตร และมากกว่าสายต้น HC002, 4, 9, 5, 6, 8, 3 และสาย
ต้น 7 มีความยาวใบเฉลียเท่ากับ .90, 9.10, 9.00, 9.00, 9.00, 8.80, 8.70, และ . เซนติเมตรตามลําดับ (ตารางที )
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จํานวนยอดรวมต่อแปลงย่อย จากการวิเคราะห์มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ โดยพบว่าสายต้น
HC006 ซึงไม่แตกต่างกับสายต้นHC009 มีจาํ นวนยอดรวมต่อแปลงย่อยมากทีสุดกว่าสายต้นอืน ๆ รองลงมา ได้แก่ สายต้น
HC00 และสายต้นHC00 ซึงมากกว่าค่าเฉลีย ( . ยอด) ให้จาํ นวนยอดรวมเฉลียเท่ากับ . , . , . และ
. ยอดต่อแปลงย่อยตามลําดับ (ตารางที ) (ภาพที )
นําหนักยอดต่อแปลงย่อย จากการวิเคราะห์มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิงทางสถิ ติ โดยพบว่าสายต้น
HC001 ซึงไม่แตกต่างกับสายต้นHC006 และสายต้นHC005, HC009 มีนาหนั
ํ กยอดรวมต่อแปลงย่อยมากทีสุดสูงกว่าสายต้น
อืนๆ รองลงมาได้แก่ สายต้นHC003 ซึงมากกว่าค่าเฉลีย ( . กิโลกรัม) ให้นาหนั
ํ กยอดรวมเฉลียเท่ากับ . , . ,
. และ . กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ (ตารางที )
ตารางที ค่ า เฉลี ยผลผลิ ต และองค์ ป ระกอบผลผลิ ตของผั ก เชี ย งดา สายพั น ธุ์ ( เดื อน หลั ง ย้ า ยปลู ก )
ณ โรงเรี ยนห้างฉัตรวิทยา อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
สายต้น
นน.ต่อยอด
ความกว้างใบ ความยาวใบ
จํานวนยอดรวม นําหนักยอดรวม
(ก.)
(ซม.)
(ซม.)
(ยอด)
(กก./ไร่ )
HC001
2.8 ab
5.6 a
11.4 a
860.8 b
893.34 a
HC002
3.0 a
4.8 b
9.9 b
471.3 c
480.00 c
HC003
2.4 bc
3.9 c
8.7 c
973.0 b
781.34 ab
HC004
2.5 a-c
4.2 c
9.0 bc
885.5 b
730.68 ab
HC005
2.6 a-c
4.3 bc
9.1 bc
962.3 b
829.34 ab
HC006
2.3 c
4.0 c
9.0 bc
1197.3 a
888.00 a
HC007
2.2 c
4.0 c
8.3 c
891.3 b
696.00 b
HC008
2.5 a-c
4.3 bc
8.8 c
837.8 b
736.00 ab
HC009
2.6 a-c
4.3 bc
9.0 bc
1027.0 ab
800.00 ab
เฉลีย
2.6
4.4
9.3
900.7
759.41
F-test
*
**
**
**
**
C.V. (%)
10.8
7.5
6.6
7.0
7
* มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.05)
** มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p<0.01)
ns ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ
คุณภาพทางเคมีและสมบัติการต้ านอนุมูลอิสระของผักเชียงดาทีปลูกในอําเภอห้ างฉัตร
เมือเปรี ยบเทียบคุณภาพและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของผักเชียงดาทัง 9 สายต้น ทีปลูกในอําเภอห้างฉัตร พบว่า
ปริ ม าณคลอโรฟิ ลล์ (chlorophyll) ความชื น (moisture) ของแข็ง ทังหมด (total solid) สารประกอบฟี นอลิ ค (phenolic
compounds) และฤทธิ การต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ (antioxidant activity) ไม่ แ ตกต่ า งกัน ในทางสถิ ติ (p>0.05) ดัง ตารางที 1-2
โดยมีปริ มาณคลอโรฟิ ลล์เอ บี และคลอโรฟิ ลล์ทงหมดระหว่
ั
าง 73.95 ± 1.74 ถึง 103.05 ± 4.74, 32.12 ± . ถึง . ±
2.45 และ . ± 2.67 ถึง . ± 7.9 มก./100 กรัมนําหนักผักสด ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม ผักเชี ยงดาสายต้น HC006
ปริ มาณเอ บี และคลอโรฟิ ลล์ท ังหมดมีแ นวโน้ม สู งสุ ด ด้านปริ ม าณความชื นพบว่าผักเชี ยงดาทัง 9 สายต้น มี ค วามชื น
ค่อนข้างสู ง โดยมีปริ มาณระหว่างร้อยละ 80.82 ± 0.82 ถึง . ± . จึงส่ งผลให้มีปริ มาณของแข็งทังหมดค่อนข้างตํา
โดยมีปริ มาณระหว่างร้อยละ 16.88 ± 1.09 ถึง 19.18 ± 0.82 ด้านคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของผักเชียงดาทัง 9 สายต้น
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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พบว่ามีสารประกอบฟี นอลิคระหว่าง 311.23 ± 29.17 ถึง 353.02 ± 36.74 มก./ กรัมนําหนักผักสด เทียบกับสารมาตรฐาน
กรดแกลลิค และมีค่าฤทธิการต้านอนุมูลอิสระ ระหว่าง 69.56 ± 7.25 ถึง 90.13 ± 15.36 มก./ กรัมนําหนักผักสด เทียบกับ
สารมาตรฐานโทรลอกซ์
ตารางที ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ของผักเชียงดาทีปลูกในอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
สายต้น
ปริ มาณคลอโรฟิ ลล์ (mg/100 g นําหนักผักสด)
a
b
Total
HC001
73.95 ± 1.74
32.12 ± 1.29
106.07 ± 2.67
HC002
90.23 ± 13.45
40.63 ± 7.66
130.86 ± 21.11
HC003
88.85 ± 18.87
40.08 ± 11.72
128.92 ± 30.58
HC004
96.26 ± 16.65
45.59 ± 4.59
141.86 ± 31.23
HC005
88.55 ± 4.86
37.12 ± 1.97
125.68 ± 6.84
HC006
103.05 ± 4.74
47.62 ± 2.45
150.67 ± 7.19
HC007
94.97 ± 13.03
41.23 ± 8.01
136.20 ± 20.97
HC008
91.83 ± 11.91
37.21 ± 6.39
129.04 ± 18.30
HC009
101.63 ± 11.24
45.06 ± 8.26
146.70 ± 19.42
F-test
ns
ns
ns
% C.V.
13.05
19.94
15.08
ns
ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที 5 ปริ มาณความชืน ของแข็งทังหมด สารประกอบฟี นอลิค และฤทธิ การต้านอนุ มูลอิสระของผักเชียงดาทีปลู กใน
อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
GI Clones
Phenolic compound
Antioxidant activity Moisture
Total Solid
(mg GAE/100 g)
(mg TE/100 g)
Content (%)
(%)
HC001
329.17 ± 30.47
80.61 ± 7.90
81.83 ± 1.69
18.17 ± 1.69
HC002
353.02 ± 36.74
75.99 ± 8.74
81.56 ± 1.56
18.44 ± 1.56
HC003
337.88 ± 28.25
84.785 ± 9.89
82.03 ± 0.93
17.97 ± 0.93
HC004
340.87 ± 20.30
89.68 ± 4.60
83.12 ± 1.09
16.88 ± 1.09
HC005
338.70 ± 18.20
90.13 ± 15.36
81.34 ± 1.24
18.66 ± 1.24
HC006
332.19 ± 30.81
83.17 ± 15.37
82.66 ± 1.93
17.34 ± 1.93
HC007
311.23 ± 29.17
69.56 ± 7.25
81.59 ± 1.49
18.41 ± 1.49
HC008
324.04 ± 45.83
73.34 ± 20.27
81.95 ± 1.06
18.05 ± 1.06
HC009
321.31 ± 42.54
75.29 ± 13.51
80.82 ± 0.82
19.18 ± 0.82
F-test
ns
ns
ns
ns
% C.V.
9.80
15.40
1.66
7.50
GAE หมายถึง สารมาตรฐานเทียบกับกรดแกลลิค (Gallic acid equivalent)
TE หมายถึง สมมูลย์ของสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐานโทรลอกซ์ (Trolox equivalent)
ns ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (p>0.05)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สิ งหาคม

ลักษณะยอดทีทําการเก็บเกียว

ตุลาคม

พฤศจิกายน

สรุ ปผลการวิจัย

เปรี ยบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของผักเชียงดา 9 สายพันธุ์ในพืนทีอําเภอพืนทีอําเภอห้างฉัตร พบว่า
ลักษณะการเจริ ญเติบโตทางด้านความกว้างทรงพุ่มไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนลักษณะความกว้างใบ ความยาวใบ
จํานวนยอดรวมและนําหนักยอดรวมต่อแปลงย่อยพบมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ โดยสายต้น HC001,
HC006, HC005 และHC009 ให้ผลผลิตนําหนักยอดรวมสู งสุ ด มี ค่าเฉลี ยเท่ ากับ . , . , . และ .
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ (ตารางที )
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทีสนับสนุนงบประมาณประจําปี

เอกสารอ้ างอิง

ธี รวัลย์ ชาญฤทธิ เสน, ปริ ญญาวดี ศรี ตนทิพย์, นิจพร ณ พัทลุง, พิทกั ษ์ พุทธวรชัย, ยุทธนา เขาสุเมรุ , ชิติ ศรี ตนทิพย์,
นภา ขันสุ ภา, วิรัติ อําพันธุ,์ พงษ์ยทุ ธ นวลบุญเรื อง, รุ่ งนภา ช่างเจรจา, อภิชาติ ชิดบุรี, ภัทราภรณ์ ศรี สมรรถการ
, โสภาพรรณ พิสิษฐธนานันท์ และคชานนท์ จินดาแก้ว.
. การพัฒนาคุณภาพผักเชียงดา เพือใช้ประโยชน์
ในผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารต้านอนุมูลอิสระเชิงพาณิ ชย์. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์. สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา. 248 หน้า.
นภา ขันสุ ภา, วิรัติ อําพันธุ์, พิทกั ษ์ พุทธวรชัย และปริ ญญาวดี ศรี ตนทิพย์.
. ผลของการพรางแสงและการทําค้าง
แบบต่ าง ๆ ที มีผลต่ อผลผลิ ต และองค์ประกอบของผลผลิตของผักเชี ยงดา. ใ น การประชุม วิชาการพืชสวน
แห่ งชาติ ครังที ระหว่างวันที - พฤษภาคม
ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่. น.
นภา ขันสุ ภา, วิรัติ อําพัน ธุ์, พิท ักษ์ พุท ธวรชัย และปริ ญญาวดี ศรี ตนทิพย์.
. เปรี ยบเที ยบผลผลิตและสารต้าน
อนุมูลอิ สระในผักเชี ยงดา สายพันธุ์. ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ งชาติ ครังที ระหว่างวันที พฤษภาคม
ณ โรงแรมกรุ งศรี ริเวอร์ อ. พระนครศรี อยุธยา จ. พระนครศรี อยุธยา.
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Resistance in Corn

รวีวรรณ เดื อมขัน มณี 1* และ กิ ต ติ บุ ญเลิศ นิ รัน ดร์
Raweewon Duamkhanmanee1* and Kitti Boonlertnirun1

บทคัดย่อ

โรครานําค้า งเกิ ด จากเชื อรา Peronosclerospora sorghi เป็ นปรสิ ต ถาวร เป็ นโรคที สํา คัญ ที ทําความเสี ยหาย
ทางเศรษฐกิ จของข้าวโพด วัตถุประสงค์ในการศึกษาครังนี คือ ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเชือสาเหตุ และประเมินเทคนิค
การปลูกเชือทีดี เพือสามารถนําไปใช้ในการประเมินความต้านทานโรครานําค้างในอนาคต โดยใช้เทคนิคการปลูกเชือ 8 วิธี
ในระยะต่ างๆ ของข้าวโพด สายพัน ธุ์ ได้แ ก่ Ki 27, Kei 0605, Ki 51, Tuxpenno และ เที ย นบ้า นเกาะ ที มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรี อยุธยา หันตรา พบว่า ได้ค่าเฉลียความกว้าง และความยาวของโคนิเดีย
เท่ากับ 24 และ 30 ไมโครเมตร ตามลําดับ เทคนิคการปลูกเชือในการทดลองได้แก่ (1) การปลูกเชือในระยะพลูมูล โดยการ
ฉี ด และ(2) จุ่ มด้วยสปอร์ แขวนลอย 8.00 x 104 สปอร์ /มิ ลลิลิตร การปลูกเชื อในระยะกล้า โดย (3) ฉี ดสปอร์ แขวนลอย
(4) เทคนิคการหยอดกรวยยอด (5) การพ่นด้วยสปอร์ แขวนลอย และ (6) เสี ยบกรวยยอดด้วยใบทีเป็ นโรค (7) การปลูกเชือ
ในเมล็ดโดยใช้ลีฟเทคนิ ค และ (8) ฉี ดพ่นในระยะต้นโตอายุ วัน และ ฉี ดซําเมืออายุ วัน พบว่า ร้อยละการเกิดโรครา
นําค้างสูงสุ ด คือ 18.88 จากการฉี ดพ่นด้วยสปอร์ แขวนลอย ในต้นข้าวโพดอายุ วัน และฉี ดพ่นซําเมืออายุ วัน รองลงมา
ได้จากการใช้เทคนิคการหยอดกรวยยอด โดยข้าวโพดเป็ นโรครานําค้างเฉลียร้อยละ 17.75
คําสําคัญ : เชือรา Peronosclerospora sorghi เทคนิคการปลูกเชือ โรครานําค้างของข้าวโพด
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Downy mildew, caused by the obligate fungi Peronosclerospora sorghi, is an economically important disease of

corn. The study aimed to investigate the morphology of the pathogen and evaluate the inoculation technique for detecting

downy mildew resistance in corn in the future using eight methods of artificial inoculation in different growth stages of five

corn cultivars, Ki 27, Kei 0605, Ki51 Tuxpenno and Tein Banhko. The experiments were carried out at Rajamangala
University of Technology, Suvarnnabhumi, Ayutthaya Huntra. It was found that the average of width and length of

sporangiospores were 24 and 30 µm. respectively. The techniques involved (1) inoculation of plumule with a spore

suspension, 8.00 x 104 spores/ml using a syringe injection and (2) dipping, (3) inoculation of seedling using spore suspension

injection, (4) leaf whorl technique, (5) spraying method and (6) diseased leaf insert method (7) inoculation of seed using a
leaf technique and (8) spraying the 20 day old corn with respraying at 25 days old. The results showed that the spraying

the 20 day old corn with respraying at 25 days old gave the maximal disease incidence at 18.88 % and the secondary was
the leaf whorl technique which exhibited disease incidence at 17.75 %.

Keywords : Peronosclerospora sorghi, downy mildew of corn, inoculation technique
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โรครานําค้างของข้าวโพด หรื อโรคใบลาย มี สาเหตุจากเชื อรา Peronosclerospora sorghi ซึ งเป็ นปรสิ ตถาวร
เป็ นโรคทีสําคัญในพืนทีปลูกข้าวโพดทัวโลก ซึ งสามารถสร้างความเสี ยหายกับข้าวโพดได้ทุกระยะ (Jeffers et al., 2000)
ประเทศไทยพบครังแรกที อําเภอพยุหะคีรี และอําเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เมือปี พ.ศ. 2511 (อุดม, 2529) ต่อมาพบ
ระบาดอีกในหลายจังหวัด เช่น ลพบุรี ตาก สุ โขทัย พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ และนครราชสี มา เชื อเข้าสู่ พืชทางปากใบ โดย
สปอร์ งอกเจิ มทิว (germ tube) เป็ นท่อเล็กยาว เมือมีหยดนําจะแทงทะลุผ่านปากใบเข้าทําลายพืช เมือสภาพแวดล้อมไม่
เหมาะสมเชื อราสร้างสปอร์ ผนังหนา (oospore) รู ป ร่ างยาวรี ฝั งตัวอยู่ใ นเนื อใบบริ เวณท่อนําท่ ออาหาร มี ขนาด 25-42.9
ไมครอน สี ใส ผนังสี เ หลือง มีค วามคงทนต่อสภาพแวดล้อมและสามารถติด ไปกับ เมล็ด (seed borne) สปอร์ ตอ้ งการ
ความชืนสัมพัทธ์สูง อุณหภูมิ 21-25 องศาเซลเซี ยส มีอายุเพียง 3-4 ชัวโมง และเมือโคนิ เดียถูกแสงแดดยามเช้าก็จะตายไป
Bonde et al. (1985) พบว่าการเข้าทําลายพืชทังต้นสามารถเกิ ดได้ที อุณหภูมิ 11-32 องศาเซลเซียส โรครานําค้างได้ระบาด
รุ นแรงทุกแหล่งทีมีการปลูกข้าวโพด โดยเฉพาะทีจังหวัด กาญจนบุรี และอุทยั ธานี ทีมีการปลูกข้าวโพดติดต่อกันตลอดปี
พบว่าไม่สามารถควบคุมโรคโดยใช้สารเคมีเมตาแลคซิล ทีเคยใช้ได้ผลในอดี ต (สมเกียรติ และดิ ลก, 2533; ดิลก และคณะ,
2541; วราภรณ์และคณะ, 2555) ต่อมารัฐกิ จ และคณะ ( ) รายงานว่าการใช้สารไดเมทโทมอร์ ฟโดยวิธีการคลุก และ
เคลือบเมล็ด พัน ธุ์ ทีอัต รา 2.5, 5, 7.5 และ 10 กรั มต่อเมล็ด ข้าวโพด 1 กิ โลกรั ม สามารถควบคุ ม โรครานําค้างได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ จะเห็นได้วา่ การใช้สารเคมีนนใช้
ั ได้เพียงระยะหนึงเท่านัน
Muis et al. (2016) รายงานว่า เชือสาเหตุโรครานําค้างทีข้าทําลายข้าวโพด มีอยู่ 10 ชนิด จาก 3 สกุลด้วยกัน ได้แก่
Peronersclerospora. maydis, P. phillipinensis, P. sacchari, P. Sorgi, P. spontanea, P. miscanthi, P. heteropogani ,
Sclerophthora macrospora, S. philippinensis, S. rayssiae และ Sclerospora graminicola (Shurtleff, 1980; Rathore et al.,
2002 ; Yen et al., 2004; Kutama et al., 2010; Nagabhushan et al., ) จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาสามารถใช้ระบุชนิด
ของโรครานําค้างของข้าวโพดได้ (Quimio and Hanlin,1999 ; CIMMYT,
) ส่ วนความรุ นแรงของโรคทําให้ผลผลิต
ลดลงร้อยละ 30-80 และในแหล่งทีมีโรคระบาดรุ นแรง และพันธุ์ขา้ วโพดพันธุ์อ่อนแอจะทําความเสี ยหายได้ถึงร้อยละ 100
(ชุติมนั ต์ และเตือนใจ, 2545) แต่พนั ธุ์ตา้ นทานยังสามารถเจริ ญเติบโตได้ แต่อาจให้ฝักไม่สมบูรณ์ เมล็ดน้อยหรื อไม่มีเมล็ด
(กองโรคพืช และจุลชีววิทยา, )
ในการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วโพดเพือให้ได้พนั ธุ์ทีต้านทานโรครานําค้าง นักปรับปรุ งพันธุต์ อ้ งเลือกประชากรพืนฐาน
เพือเป็ นเชือพันธุ์ (germplasm) สําหรับเริ มต้นการปรับปรุ งพันธุ์ และการเลือกใช้วธิ ี การคัดเลือกให้เหมาะสมกับเชือพันธุ์และ
เป้ าหมายของการปรับปรุ งพันธุ์ (เจริ ญศักดิ และพีระศักดิ , 2529) ลักษณะที ต้านทานโรค รานําค้างในข้าวโพดข้าวเหนี ยว
และข้าวโพดเที ยน เป็ นคุณสมบัติหนึ งทีนักปรับปรุ งพันธุ์ตอ้ งการ ก็จะมีการประเมินความต้านทานโรคในระยะต้นโตเป็ น
ส่วนใหญ่ นักวิจยั พยายามหาวิธีทีแม่นยํา และรวดเร็ วในการประเมินความต้านทานรานําค้างในข้าวโพด โดยใช้เทคนิคการ
ปลูกเชือ ในระยะต่างๆ ซึ งก็มีรายงานอยูห่ ลายวิธี (Sun and Tseng, 1972; Lal and Singh, 1984 ; Rao et al., 1984; Singh and
Gopinath, 1985 ; Narayana et al., 1995; Kim et al., 2016) ด้วยเหตุผลทีกล่าวมาแล้ว การศึ กษาครังนี จึ งมีวตั ถุประสงค์เพือ
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื อ และศึกษาเทคนิ คการปลูกเชือทีมีประสิ ทธิ ภาพ เพือสามารถนํามาประยุกต์และใช้
ประเมินความต้านทานรานําค้างในข้าวโพดในการปรับปรุ งพันธุ์ในอนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย

เก็บตัวอย่างใบข้าวโพดทีแสดงอาการของโรครานําค้างอายุ วัน จากแปลงปลูกของเกษตรกร ต. บ้านเกาะ อ.
พระนครศรี อยุธยา จ. พระนครศรี อยุธยา ตัดใบข้าวโพดทีเป็ นโรครานําค้าง มาล้างนําให้สะอาดโดยลูบเอาสปอร์ เก่าออกไป
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ให้หมด จากนันนํามาใส่ ในถังพลาสติกเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 เซนติเมตร จํานวน 30 ใบต่อถัง โดยเอาส่วนโคนใบลงด้านล่าง
ของถัง ภายในถังให้มีน ําหล่ อเลี ยงสู ง 2 เซนติ เ มตร แล้วจึ งนําไปตังไว้ในห้องปรั บ อากาศ ให้นําที เกาะบริ เ วณใบแห้ง
หลัง จากนันปิ ดฝาถังนําไปบ่มในตูบ้ ่มเชื อที อุณหภูมิ 20 - 22 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 12 ชัวโมง เพือให้เชื อรา P. sorghi
สร้างสปอร์ ขึนมาใหม่ สปอร์ ทีสร้างขึนใหม่จะเจริ ญคลุมอยูใ่ ต้ใบใช้พู่กนั ลูบสปอร์ ให้หลุดออกจากใบผสมกับนํากลันเป็ น
สปอร์ แขวนลอย เตรี ยม spore suspension ปรับความเข้มข้นให้ได้ .00 x สปอร์ /มิลลิลิตร เพือนําไปปลูกเชื อในการ
ทดลองต่อไป เขี ยเชื อตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิท ยา ภายใต้กล้องจุ ลทรรศน์ วัด ขนาดของ conidia และ conidiophore
ทดสอบเทคนิคในการปลูกเชือโดยใช้ขา้ วโพด 5 สายพันธุ์ ทีทราบระดับความต้านทานโรคอยูก่ ่อนแล้ว โดยเลือกใช้พนั ธุ์ทีมี
ความต้านทานสู ง ต้านทานปานกลาง ต้านทานตํา และอ่อนแอ ได้แก่ Ki (ต้านทานสู ง) Kei
(ต้านทานปานกลาง)
Ki (ต้านทานตํา) Tuxpenno (อ่อนแอ) และข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ (อ่อนแอ) โดยใช้สายพันธุ์ละ 3 ซํา ๆ ละ 30 ต้น ใน
โรงเรื อน โดยวิธีการปลูกเชือทีแตกต่างกัน ดังนี
. ปลูกเชือระยะพลูมูลโดยวิธีของ (Sun and Tseng, 1972)
1.1 จุ่มเมล็ดข้าวโพดระยะพลูมูลใน spore suspension 2 ชม.
1.2 ฉี ด spore suspension บริ เวณจุดเจริ ญ (growing point)
นับจํานวนต้นเป็ นโรค (disease incidence) หลังปลูกเชือ วัน
. ปลูกเชือระยะกล้า
2.1 ฉี ด spore suspension เข้าไปภายในลําต้นข้าวโพด บริ เวณจุดเจริ ญ (growing point)
2. ใช้ spore suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl)
2.3 พ่น spore suspension ลงบนต้นกล้าข้าวโพด
2.4 นําใบทีเป็ นโรครานําค้างเสี ยบกรวยยอดต้นกล้า บ่มเชือในตอนกลางคืน
นับจํานวนต้นเป็ นโรค (disease incidence) หลังปลูกเชือ วัน
. ปลูกเชือในเมล็ดโดยใช้ leaf technique นําเมล็ดข้าวโพดทีแช่นาไว้
ํ แล้ว ชัวโมง ไปวางบนจานเลียงเชือ ทีมีใบข้าวโพด
ทีเป็ นโรครานําค้างเป็ นระยะเวลา 12 ชัวโมงในทีมืดเย็น แล้วนําไปเมล็ดไปเพาะ
นับจํานวนต้นเป็ นโรค (disease incidence) หลังปลูกเชือ วัน
4. ปลูกเชือระยะต้นโต ฉี ดพ่น spore suspension ซํา 2 ครัง ติดต่อกัน ในข้าวโพดอายุ 20 และ 25 วัน
นับจํานวนต้นเป็ นโรค (disease incidence) หลังปลูกเชือครังสุดท้าย 50วัน
ทุกวิธีในการศึ กษาการปลูกเชือ หลังการปลูกเชือจะต้องบ่มเชือโดยใช้ถุงพลาสติคทีฉี ดละอองนําไว้ครอบให้ความชืน เป็ น
เวลานาน 12 ชัวโมง
บันทึกข้ อมูล นํามาคํานวณหาร้อยละการเกิดโรคจากสูตรต่อไปนี
ต้นทีเป็ นโรคทังหมด
ร้อยละของต้นข้าวโพดทีเป็ นโรครานําค้าง =
x 100
จํานวนต้นทังหมด
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ผลและวิจารณ์ ผล

. ลักษณะทางสั ณฐานวิทยาเชื อรา P. sorghi ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์
ลักษณะเชื อ P. sorghi มีก้านชูสปอร์ (conidiophore) ตังตรง มี basal knob ที โคนล่างสุ ดขนาด 7 – 9ไมครอน
ส่ ว น ป ล า ย แ ต ก แ ข น ง แ บ บ ส อ ง แ ฉ ก ( dichotomous) ส ร้ า ง conidia ลั ก ษ ณ ะ ใ ส แ ผ่ เ ป็ น รู ป ค รึ ง ว ง ก ล ม
(ภาพที 1) จากการวัดขนาด ความกว้าง ความยาว ของ conidia ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า ความกว้างของ conidia เฉลีย
เท่ากับ 24 ไมโครเมตร ความยาวของ conidia เฉลียเท่ากับ ไมโครเมตร (ภาพที 2)

A

B

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

A

B

ภาพที 2 การวัดขนาดความกว้าง (A) การวัดขนาดความยาว (B) conidia รานําค้าง
. การศึกษาเทคนิคการปลูกเชื อรานําค้ างในข้ าวโพด

ตารางที 1 ร้อยละการเกิดโรคในข้าวโพดโดยการปลูกเชือในระยะพลูมูล ระยะกล้า ในเมล็ด และระยะต้นโต
ด้วยเทคนิคการปลูกเชือ 8 วิธี
ร้อยละต้นข้าวโพดทีเป็ นโรครานําค้าง (%)
เทคนิคการปลูกเชือ
Ki 27
Kei
Ki 51 Tuxpenno เทียนบ้าน
0605
เกาะ
ระยะพลูมูล
. จุ่มเมล็ดข้าวโพดใน spore suspension
0.00
0.00
0.00
8.89
15.55
. ฉี ด spore suspension บริ เวณจุดเจริ ญ
0.00
0.00
3.33
1.10
9.99
. ชุดควบคุมไม่ปลูกเชือ
0.00
0.00
0.00
5.56
4.43
ระยะกล้ า
. ฉี ด spore suspension เข้าไปภายในลําต้นข้าวโพดบริ เวณจุด 0.00
1.10
0.00
4.43
16.65
เจริ ญ
. ใช้ spore suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl)
0.00
2.23
3.33
8.89
17.75
. พ่น spore suspension ต้นข้าวโพด
0.00
0.00
0.00
5.56
14.42
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. ชุดควบคุมไม่ปลูกเชือ
ระยะเมล็ด
. ใช้ leaf technique
. ชุดควบคุมไม่ปลูกเชือ
ระยะต้ นโต
. พ่น spore suspension ต้นข้าวโพด
. ชุดควบคุมไม่ปลูกเชือ
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0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.10
2.23

15.55
8.89

0.00
0.00

1.10
0.00

1.10
0.00

3.33
6.67

14.43
13.33

0.00
0.00

0.00
0.33

2.23
1.10

8.90
2.23

18.88
16.65

ในการศึกษาเรื องความต้านทานโรค ในการปรับปรุ งพันธุ์จะมีสามค่าทีสําคัญทีต้องนํามาพิจารณา ได้แก่ disease
incidence, disease severity และ disease index ในการศึกษาครั งนี ได้นาํ วิธีการปลูกเชื อมาทดสอบ เพือให้เห็ นว่าวิธีใดเป็ น
เทคนิคทีดี เมือนํามาเชือมาปลูกในข้าวโพดทีเราทราบมาก่อนว่าพันธุ์นนๆ
ั ต้านทานหรื ออ่อนแอ การปลูกเชือทีดีก็ตอ้ งให้ผล
สอดคล้องกับสายพันธุ์ โดยระดับการเกิดโรคต้องสูงเมือพันธุ์ออ่ นแอ และจะเป็ นโรคน้อยลงเมือพันธุ์นนๆ
ั มีความต้านทาน
วิธีการปลูกเชือใดทีสามารถทําให้พนั ธ์ทีต้านทานเป็ นโรคได้ ก็น่าจะเป็ นวิธีทีดี โดยเฉพาะวิธีทีไม่ยงุ ยาก และใช้เวลาน้อย ใน
การศึกษาครังนี เราจึงตรวจสอบเฉพาะการเกิด หรื อ ไม่เกิดโรคเท่านัน จึงไม่ได้ประเมินค่า disease severity เหมือนในด้าน
การปรับปรุ งพันธุ์ให้ตา้ นทานโรค เพราะศึกษาเทคนิคการปลูกเชือ ให้ได้มาซึงวิธีการทีแม่นยํา ง่าย และทําซําได้ มีรายงาน
การศึกษาการใช้เทคนิคการปลูกเชือ ในระยะต่างๆ ซึงก็อยูห่ ลายวิธี เช่น Narayana et al. (1995) ได้ศึกษาเทคนิ คการปลูกเชือ
6 วิธี ในโรงเรื อนได้เทคนิ คทีทําให้เกิ ดโรคในพันธ์ตา้ นทาน น้อยกว่า 5 % ส่วนจํานวนตัวอย่างข้าวโพด ทีได้รับการปลูก
เชือ ใช้เป็ นค่าเฉลียจากข้าวโพด 30 ต้น
จากผลการทดลอง เทคนิ คการปลูกเชื อ ในระยะพลูมูล ระยะกล้า ในเมล็ด และระยะต้นโต สภาพโรงเรื อนใน
ข้าวโพด จํานวน สายพัน ธุ์ ได้แก่ Ki (ต้านทาน) Kei
(ต้านทานปานกลาง) Ki (ต้านทานตํา) Tuxpenno
(อ่อนแอ) และข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ (อ่อนแอ) พบว่า ทุกเทคนิคของการปลูกเชือในระยะต่างๆ สามารถทําให้สายพันธุ์ที
อ่อนแอทัง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ Tuxpenno และข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ เกิดโรคได้ โดยฉี ดพ่น spore suspension ในระยะต้น
โต อายุ วัน และ ฉี ด ซําเมื ออายุ วัน มี ร้อ ยละการเกิ ด โรครานําค้างสู งสุ ด คื อ . รองลงมา คื อ การใช้ spore
suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl) ทําให้การเกิ ดโรครานําค้างร้อยละ . และทุ กเทคนิ คไม่สามารถทําให้พนั ธุ์
ต้านทาน Ki 27 เป็ นโรคได้
ในการศึกษาครังนี จะเห็ นว่า การปลูกเชือในระยะต้นโตนันเราไม่พบการเกิ ดโรคในสายพันธุ์ตา้ นทานปานกลาง
(Kei0605) ขณะที การใช้ leaf technique ในระยะเมล็ ด นัน ทํา ให้ เ กิ ด โรคในสายพัน ธุ์ ต้า นทานปานกลาง (Kei0605)
เช่นเดียวกับการปลูกเชือในระยะกล้าโดยใช้ spore suspension ฉี ดเข้าไปภายในลําต้นข้าวโพดบริ เวณจุดเจริ ญ และใช้ spore
suspension หยอดกรวยยอด ถึงแม้วา่ การปลูกเชือโดยใช้ spore suspension ฉี ดเข้าไปภายในลําต้นข้าวโพดบริ เวณจุดเจริ ญ จะ
ไม่ทาํ ให้พนั ธุ์ตา้ นทานตํา Ki 51 เกิดโรคก็ตาม ซึ งอาจเกิ ดขึนเนื องมาจาก สภาพแวดล้อมในโรงเรื อนยังไม่เหมาะสมต่อการ
เกิดโรค และสปอร์แขวนลอยอาจแห้งในจุดเจริ ญได้
ส่วนการปลูกเชือโดยนําใบทีเป็ นโรคเสียบกรวยยอดนัน จะต้องทําในสภาพแวดล้อมทีควบคุมความชืนสัมพัทธ์ได้
เพราะเมือนําใบทีเป็ นโรคเสี ยบกรวยอดแล้วปล่อยทิงไว้ ใบทีเป็ นโรคทีนําไปเสี ยบนันจะแห้งไม่เหมาะสมต่อการงอกของ
conidia ซึ ง conidia อาจหลุดร่ วงได้ ซึ งสอดคล้องกับงานของ (Sun and Tseng, 1972) ได้วิจารณ์ ในทํานองเดียวกัน ส่ วนใน
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การปลูกเชื อระยะพลูมูล และระยะกล้า โดยวิธีการฉี ด spore suspension บริ เวณจุ ดเจริ ญ (growing point) นัน อาจจะเป็ น
เทคนิคทีไม่เหมาะสม เนืองจากต้องใช้ความแม่นยําและความเทียงตรงของผูฉ้ ี ดในการฉี ดเข้าจุดเจริ ญ
จากผลการทดลองมี ส องวิ ธี การปลู ก เชื อที น่ าสนใจคื อ การใช้ spore suspension ห ยอด กรวยยอด
(leaf whorl)ในระยะกล้า และการปลูกเชื อในระยะเมล็ดโดยใช้ leaf technique สามารถทําให้พนั ธุ์ตา้ นทานปานกลาง Kei
เป็ นโรคได้ ร้ อ ยละ 2.23 และ 1.10 ตามลํา ดับ (ตารางที 1) โดยภาพรวม การปลู กเชื อในระยะเมล็ ดโดยใช้ leaf
technique จะทําให้เกิ ดโรคน้อยกว่าการใช้ spore suspension หยอดกรวยยอด (leaf whorl)ในระยะกล้า แต่ leaf technique
นันใช้ระยะเวลาสันและสามารถตรวจสอบว่าจะเกิดโรคหรื อไม่นนั ได้ภายในระยะเวลา 7 วัน เมือเทียบกับเทคนิคการหยอด
กรวยยอดในระยะกล้าต้องใช้เวลานานถึง 14 วัน ผลของการศึกษาครังนีมีประโยชน์ทาํ ให้ทราบเทคนิคการปลูกเชือ และจะ
เพิมความแม่นยํายิงขึนถ้าสามารถควบคุมความชืนสัมพัทธ์โรงเรื อนได้ ซึ งในการทดลองนี ความชืนสัมพัทธ์ตอนกลางคืน
เฉลียอยูท่ ี 85-90 % ส่วนกลางวันมีความชืนสัมพัทธ์เฉลียเพียง 70-77 %

สรุ ปผลการวิจัย

ลักษณะเชือ P. sorghi มีกา้ นชูสปอร์ (conidiophore) ตังตรง มี basal knob ทีโคนล่างสุ ดขนาด 7 – 9 ไมโครเมตร
ส่วนปลายแตกแขนงแบบสองแฉก (dichotomous) สร้าง conidia จากการวัดขนาด ความกว้าง ความยาวของ conidia พบว่า
ความกว้างของ conidia เฉลียเท่ากับ 24 ไมโครเมตร ความยาวของ conidia เฉลียเท่ากับ ไมโครเมตร การใช้เทคนิ คการ
ปลูกเชือรานําค้างโดยการฉี ดพ่น spore suspension ในระยะต้นโตอายุ วัน และ ฉี ดซําเมืออายุ วัน พบว่า ทําให้การเกิด
โรครานําค้างสู งสุ ดร้อยละ 18.88 รองลงมา ได้แก่ การใช้เทคนิคการหยอดกรวยยอดในระยะกล้า โดยข้าวโพดเป็ นโรครา
นําค้างเฉลียร้อยละ 17.75 การใช้ leaf technique เป็ นเทคนิ คทีน่ าสนใจ เพราะสามารถทําให้พนั ธุ์ตา้ นทานปานกลาง Kei
เป็ นโรคได้
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ดิลก อัญชลิสงั กาศ, พีระวรรณ พัฒนาวิภาส และเตือนใจ บุญ-หลง. 2541. ปฏิกิริยาของเชือรา Peronosclerospora sorghi ต่อ
ส 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 รายงานผลงานวิจยั ปี 2541. กลุ่มงานวิจยั โรคพืชไร่ กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร. กรุ งเทพฯ.
รัฐกิจ รุ่ งเรื อง วันชัย จันทร์ประเสริ ฐ พิจิตรา แก้วสอน สมศิริ แสงโชติ และวีระพันธ์ ดวงจันทร์โชติ. 2553. ผลของสาร
ไดเมทโทมอร์ ฟและวิธี ก ารให้สารที มีต่อคุ ณภาพเมล็ด พัน ธุ์ แ ละการควบคุ ม โรครานําค้างในข้า วโพดหวาน.
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

306

ใ น การประชุ ม ทางวิ ช าการของม หาวิ ท ย าลั ย เกษต รศ าสตร์ ครั งที 48 วั น ที 3-5 กุ ม ภาพัน ธ์ 2553.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ.
วราภรณ์ บุญเกิด, สุ พจน์ กาเซ็ม, พัชรวิภา ใจจักรคํา, วันชัย เย็นเพชร และ จีรนันท์ แหยมสูงเนิน.
. การตรวจสอบ
เชื อรา Peronosclerospora sorghi ที ต้านทาน metalaxyl ด้วยเครื องหมายโมเลกุล inter simple sequence repeat.
ใน : การประชุ มเชิ งปฏิบัติการโครงการวิจ ัยแม่ บทข้ าวโพดและข้ าวฟ่ างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครังที 5 วันที
31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2555. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอินทรี จนั ทรสถิตย์เพือการค้นคว้าและพัฒนา
ด้านพืชศาสตร์ ศูนย์วจิ ยั ข้าวโพดและข้าวฟ่ างแห่งชาติ.จ.นครปฐม
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. การศึ กษาปฏิ กิริยาของเชื อรา Peronosclerospora sorghi ต่อสารเคมี
metalaxyl ใช้คลุกเมล็ดในท้องทีต่างๆ ที มีการปลูกข้าวโพดในประเทศไทย. น. - . ใน รายงานผลงานวิจยั ปี
. กลุ่มงานวิจยั โรคพืชไร่ กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร.กรุ งเทพฯ.
อุดม ภู่พิพฒั น์. . โรคข้าวโพด. ข่ าวสารศัตรู พืช : - .
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. 2000. Status in breeding for
resistance to maize diseases at CIMMYT. pp. 257–266. 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.
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source of resistance to sorghum downy mildew in maize (Zea mays L.). Journal of Agroecology and Natural Resource
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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
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Rathore, R. S., Trivedi A., Mathur K., 2002 Rajasthan downy mildew: The problem and management perspectives. pp. 366379. Proceedings of the Eight Asian Regional Maize Workshop: New Technologies for New Millenium.
Bangkok, Thailand, 5-8 August 2002,
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บทคัดย่อ
การศึ กษาความแตกต่างของสายพันธุ์ต่อการเจริ ญเติบโตและการเปลียนแปลงการสังเคราะห์แสงขององุ่นทําไวน์
วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 7 สายพันธุ์คือ 1. พันธุ์ Colombarb 2. พันธุ์ Chenin Blanc 3. พันธุ์ Rondo 4. พันธุ์ Shiraz
5. พัน ธุ์ Cabernet Sauvignon 6. พัน ธุ์ Sauvignon Blanc และ 7. พัน ธุ์ Portugieser โดยใช้ต้น ตอองุ่ นพัน ธุ์ Couderc 1613
ทดลองในเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560 ผลการทดลองพบว่าองุ่นพันธุ์ Chenin Blanc มีการเจริ ญเติบโตในด้าน
เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นและ ความเขียวของใบสูงทีสุด ส่ วนพันธุ์ Colombard มีการเจริ ญเติบโตในด้านความยาวของเถาว์
และจํานวนใบสู งที สุ ด พันธุ์ Sauvignon Blanc มีความกว้างของใบมากที สุ ด ส่ วนพันธุ์ Chenin Blanc Rondo Colombard
และ Shiraz มีเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นและความยาวของยอดใหม่สูงทีสุด ส่วนพันธุ์ Shiraz Rondo Colombard และ Chenin
Blanc อัตราการแลกเปลียนก๊าซ การนําก๊าซผ่านของปากใบและการคายนําสูงกว่าพันธุ์อืนๆ
คําสําคัญ: องุ่นทําไวน์, การแตกช่อใบ, การแลกเปลียนก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
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The difference of wine grape cultivars on vegetative growth and leaf photosynthesis was investigated.
The RCBD was experimental design, consisted of 7 varieties i.e. 1. Colombarb 2. Chenin Blanc 3. Rondo 4. Shiraz
5.
Cabernet Sauvignon 6. Sauvignon Blanc and 7. Portugieser and the stock was Couderc 1613. The research work was carried
out during July 2016 –May 2017. The result showed that Sauvignon Blanc variety had the highest on leaf width. However,
Chenin Blanc, Rondo, Colombard and Shiraz were higher diameter of stem and shoot length than
other treatments. Whereas, Shiraz, Rondo, Colombard and Chenin Blanc gave the highest on CO2 exchange rate, stomata
conductance rate and transpiration rate.
Keywords: Wine grape, leaf flushing, CO2 exchange rate

1

สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.พิชยั อ.เมือง จ.ลําปาง 52000
Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna, Pichai, Muang, Lampang, 52000, Thailand
2
ภาควิชาพืชสวน.. คณะผลิตกรรมการเกษตร..มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย 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
1

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

310

การปลูกองุ่นเป็ นการค้าของประเทศไทยอยูใ่ นเขตภาคกลางเป็ นส่วนใหญ่ ซึ งเป็ นแหล่งทีใหญ่ทีสุด ได้แก่จงั หวัด
สมุทรสาคร สมุ ท รสงคราม นครปฐมและราชบุรี พัน ธุ์องุ่นที ปลู กเป็ นพันธุ์ที ใช้บ ริ โภคผลสดได้แก่ พนั ธุ์ไวท์มาละกา
คาร์ ดินลั และริ เบียร์ และการปลูกองุ่นสําหรับการทําไวน์มีการปลูกในพืนทีจังหวัดนครราชสี มาและจังหวัดเลย การผลิตไวน์
ในประเทศไทยได้มีการผลิตมาแล้วหลายปี ทําให้มีผผู้ ลิตมากมายและทําให้เกิดอุตสาหกรรมไวน์ในประเทศขึนมากในที สุด
แต่ การพัฒนาเทคนิ ค ในการผลิตไวน์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานนันยัง เป็ นข้อจํากัด และการขาดวัตถุดิบ ที มี คุ ณภาพ
โดยเฉพาะพันธุ์องุ่นทีเหมาะสมในแต่ละสภาพพืนทีการปลูกในประเทศไทยทีใช้ในการผลิตไวน์ทาํ ให้คุณภาพของไวน์ไม่
เป็ นที ยอมรับมากนักในระดับสากล การส่ งเสริ มการปลูกองุ่นในเมืองไทยส่ วนใหญ่เป็ นองุ่นทานผลสด (ชิ นพันธ์, 2558)
ส่วนพันธุ์องุ่นทีใช้ในการผลิตไวน์ทีนิยมมี 2 พันธุ์ คือพันธุ์ Shiraz ใช้ผลิตไวน์แดงและพันธุ์ Chenin Blanc ใช้ผลิตไวน์ขาว
โดยการผลิตไวน์ของต่างประเทศนันพันธุ์องุ่นทีนิยมปลูกกันมากเพือใช้ผลิตไวน์แดงได้แก่ พันธุ์ Shiraz ซึ งเป็ นองุ่นพันธุ์ที
ใช้ผลผลิตมาทําไวน์แดงทีดี และมีคุณภาพเยียม เนืองจากมีกลินเฉพาะตัว เนือไวน์เข้มข้น สี ม่วงแดง เป็ นพันธุ์ทีทนต่อโรค
ราแป้ งได้ดี และองุ่นพันธุ์ Cabernet Sauvignon เป็ นองุ่ นที ให้ไวน์คุณภาพสู ง ฝาดมาก และมี ลกั ษณะพิเศษคือมีสีม่วงแดง
นิ ยมนํา ไปผสมกับ ไวน์ แ ดงพัน ธุ์ต่า งๆ ซึ งองุ่น พัน ธุ์ นี อ่ อ นแอต่ อ โรคราแป้ ง แต่ท นต่อ โรคผลเน่ า นอจากนี ยัง มี พ ัน ธุ์
Cabement Burger Sylvaner Chardonnay และ Palomino เป็ นพันธุ์องุ่นที เป็ นพันธุ์ทีปลูกง่าย ให้ผลเร็ ว ผลดก มีผลสี แดงหรื อ
สี ม่วง รสชาติ สําหรับพันธุ์ทีใช้ผลิตไวน์ขาวได้แก่ องุ่นพันธุ์ Chenin Blanc เป็ นพันธุ์ทีมีความแข็งแรง สามารถแตกตาได้เร็ ว
และให้ผลผลิตมาก องุ่นพันธุ์ Chardonnay เป็ นองุ่นทีแตกตาเร็ว โตเร็ว ทนทานต่อโรครานําค้างได้บา้ ง แต่ไม่ทนทานต่อโรค
ราแป้ ง และโรคผลเน่ า และองุ่นพันธุ์ Sauvignon Blanc เป็ นองุ่นทีแตกตาและเก็บเกียวเร็ ว ไม่ทนต่อโรคราแป้ งและเน่ าดํา
แต่ทนต่อโรครานําค้างและผลเน่าพอสมควร (วัฒนา, 2554; Galet, 1980) แต่ในพืนทีจังหวัดลําปางยังไม่มีการรายงานการ
ปลูกองุ่นสําหรับทําไวน์ ทําให้สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยความร่ วมมือจาก
Geisenheim Research Institute ประเทศเยอรมนี ได้ให้ความอนุเคราะห์ตน้ พันธุ์บางส่วนสําหรับใช้ในการศึกษาทดลอง
ดังนันในการทดลองในครังนี เพือศึกษาผลของสายพันธุ์องุ่นต่อการเจริ ญเติบโตและการเปลียนแปลงอัตราการสังเคราะห์
แสงขององุ่นทําไวน์ในพืนทีจังหวัดลําปาง

วิธีดําเนินการวิจัย

การทดลองกับต้นพันธุ์องุ่นอายุ 1 ปี ณ. สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จังหวัดลําปาง ขยายพันธุ์โดยการเสี ยบยอด ใช้องุ่นพันธุ์ Couderc
เป็ นต้นตอ การปลูกระยะห่างระหว่างต้น . เมตร
ระยะห่างระหว่างแปลง วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล๊อคสมบูรณ์ ( RCBD ) มี สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ มี ซํา คือ
Colombard Chenin Blanc Rondo Shiraz Cabernet Sauvignon Sauvignon blanc และ Portugieser
การทําค้างแบบรัว โดยใช้เสาซี เมนต์ความสู ง 1.20 เมตร ความสูงของเสาเมือปั กลงไปในดินแล้วให้เหลือความสูง
70 เซนติ เ มตร โดยต้องยึด เสาต้น แรกและต้น สุ ด ท้ายให้มีค วามแข็ง แรง ลวดเส้นล่างต้องสู งกว่าพืนดิ น ไม่น้อยกว่า 40
เซนติเมตร โดยขึงลวดด้วยกัน เส้น
การบันทึ กข้อมูลทุกเดื อนในด้านความสู งของลําต้นและเส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้น โดยนําข้อมูลที วัดได้มาหา
อัตราการเติบโตในแต่ละเดือนตามเอกสารของ Shabana et. al. (1981) ตามสูตรดังนี
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= X1 – X0 x 100
X0
X0 = การวัดครังแรก
X1 = การวัดครังต่อไป

การแตกยอดใหม่ทาํ การวัดยอดทีแตกใหม่หลังการทดลองได้แก่ การแตกยอดใหม่ โดยการนับยอดทีแตกใหม่แล้ว
นํามาคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ในด้านความยาวยอดใหม่ เส้นผ่าศูนย์กลางของช่อใหม่ จํานวนใบต่อยอดใหม่ ความกว้างของใบ
ความยาวของใบ และค่าความเขียวของใบ (วัดโดยเครื อง SPAD 502, Minolta, Japan) โดยทําการวัดยอดทีแตกใหม่ ส่ วน
การวัด ใบทํา การวัด ใบลําดับ ที 3 นับ จากปลายยอด เมื ออายุ 45 วัน หลัง การแตกยอด ในช่ ว งเดื อน กรกฎาคม 2559 ถึ ง
พฤษภาคม 2560 แล้วนํามาหาค่าเฉลียในรอบปี
การวัดอัตราการสังเคราะห์โดยใช้เครื องวัดการสังเคราะห์แสง ADC (BioScientific) รุ่ น LC pro+ ทําการวัดอัตรา
การแลกเปลียนก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ การคายนําและการยอมให้ก๊าซผ่านของปากใบโดยทําการวัดใบที 3 จากปลายยอด
เมืออายุ 45 วันหลังการแตกยอด ในช่วงเดือน กรกฎาคม
ถึง กันยายน 2559
การวิเ คราะห์ ข อ้ มูล โดยการวิธี Analysis of Variance และเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี ย โดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Rang Test
(DMRT)

ผลและวิจารณ์ ผล

อัตราการเติบโต (%)

การทดลองการเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตขององุ่นทําไวน์จาํ นวน 7 พันธุ์ โดยข้อมูลในด้านเปลียนแปลงอัตรา
การเติบโตในด้านความยาวเถา พบว่ายอดองุ่นพันธุ์ Colombard มีการอัตราการเติบโตสู งทีสุด ส่วนสายพันธุ์ Sauvignon
Blanc และ Portugieser มีค่าตําทีสุด (ภาพที 1)
250

Colombard

200

Chenine Blanc

150

Rondo

100

Shiraz

50

Cabernet Sauvignon
Sauvignon Blanc

0

Portugieser

เดือน

ภาพที 1 อัตราการเติบโตในด้านความยาวเถาของต้นองุน่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560
การเจริ ญเติบโตในด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้นพบว่าสายพันธุ์ , Chenin Blanc มีอตั ราการเติบโตสูงทีสุด ส่วน
พันธุ์ Cabernet Sauvignon และ Portugieser มีอตั ราการเติบโตตําทีสุด (ภาพที 2)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
120

Colombard

100

อัตราการเติบโต (%)

312
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เดือน

ภาพที 2 อัตราการเติบโตในด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้นของต้นองุ่น ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560
การเจริ ญเติบโตในด้านการแตกยอดใหม่พบว่าพันธุ์ Colombard Shiraz Chenin Blanc และ Rondo มีการแตกยอด
ใหม่ ความยาวยอดใหม่ และจํานวนใบต่อยอดใหม่ มีค่าสูงกว่าพันธุ์ Cabernet Sauvignon Sauvignon Blanc และ Portugieser
ในขณะทีเส้นผ่าศูนย์กลางของยอดใหม่ไม่มีความแตกต่างกัน (ตารางที 1)
ตารางที 1 การเจริ ญเติบโตในด้านการแตกยอดใหม่และการเจริ ญเติบโตของยอดขององุ่น 7 พันธุ์
พันธ์องุ่น
การแตกยอดใหม่
ความยาวยอดใหม่ เส้นผ่าศูนย์กลางของ
จํานวนใบต่อยอดใหม่
(%)
(ซม.)
ยอดใหม่
(ใบ)
(มม.)
Colombard
82.50 a
12.99 a
2.30
9.10 a
Chenin Blanc
82.50 a
11.71 a
2.24
7.63 ab
Rondo
82.50 a
11.11 a
2.39
7.83 ab
Shiraz
85.00 a
12.79 a
2.44
7.10 ab
Cabernet Sauvignon
60.00 b
7.65 b
2.19
6.25 bc
Sauvignon Blanc
57.50 b
9.45 ab
2.23
5.73 bc
Portugieser
57.50 b
7.64 b
2.06
4.38 c
*

*

NS

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
* คือ ตัวอักษรต่างกันในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลียมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (P≤0.05)

*

ในด้านความกว้างของใบพบว่าพันธุ์ Sauvignon Blanc มีค่าสู งที สุด ในด้านค่าความเขียวของใบพบว่า องุ่นพันธุ์
Chenin Blanc มีค่าความเขี ยวของใบสู งทีสุ ด ส่ วนพันธุ์ Sauvignon Blanc และ Portugieser มีค่าความเขี ยวของใบตําทีสุ ด
ในด้านความยาวของใบพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน (ตารางที 2)
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ตารางที 2 การเปลียนแปลงความกว้างของใบ ความยาวของใบ และค่าความเขียวของใบองุ่นหลังการทดลอง
พันธ์องุ่น
ความกว้างของใบ
ความยาวของใบ
ค่าความเขียวของใบ
(ซม.)
(ซม.)
(SPAD)
Colombard
6.01 ab
6.38
33.63 b
Chenin Blanc
6.07 ab
7.04
38.49 a
Rondo
6.33 ab
7.19
36.34 ab
Shiraz
6.21 ab
6.93
36.42 ab
Cabernet Sauvignon
6.13 ab
6.44
33.05 b
Sauvignon Blanc
7.15 a
7.31
31.70 c
Portugieser
5.68 b
6.75
31.76 c
F-test

*

NS

*

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
* คือ ตัวอักษรต่างกันในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลียมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (P≤0.05)
ในด้านอัตราการสังเคราะห์แสงของใบองุ่นหลังการแตกช่อใบใหม่ พบว่าองุ่นพันธุ์ Shiraz Chenin blanc Rondo และ
Colombard มี ค่า อัต ราการแลกเปลี ยนก๊ า ซ CO2 การนํา ก๊ า ซผ่า นของปากใบ และการคายนําสู ง กว่า สายพัน ธุ์ Sauvignon Blanc
Cabernet Sauvignon และ Portugieser (ตารางที 3)
ตารางที 3 อัตราการสังเคราะห์แสงของใบหลังการแตกยอดใหม่ขององุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2559
การแลกเปลียนก๊าซ CO2
การนําก๊าซผ่านของ
การคายนํา
-2 -1
พันธ์องุ่น
(µ mol m s )
ปากใบ
(m mol m-2s-1)
(m mol m-2s-1)
Colombard
Chenin Blanc
Rondo
Shiraz
Cabernet Sauvignon
Sauvignon Blanc
Portugieser
F-test

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

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

5.90 bc
6.69 b
6.08 bc
6.98 a
4.31c
4.75 c
4.44 c
*

หมายเหตุ NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
* คือ ตัวอักษรต่างกันในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลียมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ (P≤0.05)
การทดลองสายพันธุ์องุ่นทําไวน์ในพืนทีจังหวัดลําปางพบว่ายอดพันธุ์องุ่นมีการเจริ ญเติบโตทีแตกต่างกันโดยองุ่นสาย
พันธุ์ Colombard มีการเจริ ญเติบโตในด้านความยาวของเถาและจํานวนใบสูงทีสุด สายพันธุ์ Chenin Blanc มีการเจริ ญเติบโต
ในด้านเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นและ ความเขียวของใบสูงทีสุด ส่วน พันธุ์ Sauvignon Blanc มีความกว้างของใบมากทีสุด ส่วน
พันธุ์ Chenin Blanc Rondo Colombard และ Shiraz มีเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นและความยาวของยอดใหม่สูงทีสุ ด แต่ในการ
ทดลองปี แรกพบว่า Sauvignon Blanc มีการเจริ ญเติบโตในด้านความยาวเถามากกว่าพันธุ์อืนๆ และพันธุ์ Shiraz มีการเจริ ญ
ของช่ อใบใหม่ม ากกว่าพันธุ์อืนๆ (ชิ ติ, 2559) ในขณะที การเปลี ยนแปลงอัตราการสังเคราะห์แสงนันพันธุ์ Shiraz Rondo
Colombard และ Chenin Blanc มีอตั ราการแลกเปลียนก๊าซ CO2 การนําก๊าซผ่านของปากใบและการคายนําสู งกว่าพันธุ์อืนๆ ใน
การทดลองพันธุ์ทีมี การเจริ ญเติบโตทีดีในปี ที 2 ได้แก่ Shiraz Rondo Colombard และ Chenin Blanc ซึ งการเจริ ญเติบโตมี
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ผลจากการปรับตัวหรื อมีความทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ โดยการคัดเลือกพันธุ์ทีมีความทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีทาํ ให้
ได้สายพันธุ์มีเหมาะสมในการผลิตองุ่นทําไวน์ในพืนทีและเป็ นส่ วนสําคัญในการคัดเลือกสายพันธุ์องุ่น องุ่นในแต่ละสาย
พันธุ์มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมและโรคพืชแตกต่างกัน (Mullins et al., 1992) ในการทดลองในครังนีทําให้สามารถ
คัดเลือกพันธุ์องุ่นทําไวน์ทีสามารถปลูกในพ้นทีจังหวัดลําปางได้ในเบื องต้นที 4 พันธุ์ คือ Shiraz Rondo Colombard และ
Chenin Blanc ซึงจะต้องมีการศึกษาผลในด้านการออกดอก ติดผลและคุณภาพผลผลิตต่อไป

สรุ ปผลการวิจัย

การทดลองสายพันธุ์องุ่นทําไวน์ ทําการทดลองกับองุ่น 7 สายพันธุ์พบว่าองุ่นพันธุ์ Chenin Blanc มีการเจริ ญเติบโต
ในด้านเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นและ ความเขียวของใบสูงทีสุด ส่วนพันธุ์ Colombard มีการเจริ ญเติบโตในด้านความยาวของ
เถาสู งทีสุดส่ วนสายพันธุ์ Sauvignon Blanc และ Portugieser มีค่าตําทีสุด ส่ วนพันธุ์ Chenin Blanc Rondo Colombard และ
Shiraz มีเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นและความยาวของยอดใหม่สูงทีสุด พันธุ์ Colombard มีจาํ นวนใบสู งทีสุด พันธุ์ Sauvignon
Blanc มีความกว้างของใบมากทีสุด ส่ วนพันธุ์ Shiraz Rondo Colombard และ Chenin Blanc อัตราการแลกเปลียนก๊าซ การ
นําก๊าซผ่านของปากใบและการคายนําสูงกว่าพันธุ์ Sauvignon Blanc Cabernet Sauvignon และ Portugieser
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บทคัดย่อ
ศึกษาประสิ ทธิ ภาพฮอร์ โมนชีวภาพต่อการผลิตข้าวพันธุ์ กข โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
ประกอบด้วย 4 สิ งทดลอง จํานวน 4 ซํา ได้แก่ สิ งทดลองที 1 ไม่ใส่ ฮอร์ โมน, สิ งทดลองที 2 หลังปลูก วัน ใส่ ฮอร์ โมนสูตร
หน่อกล้วย, สิ งทดลองที 3 ใส่ ฮอร์ โมนสูตรนมสด และสิ งทดลองที 4 ใส่ ฮอร์ โมนสูตรไข่ โดยทําการทดลอง ณ แปลงทดลอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตังแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 256 พบว่าคุณภาพทางเคมี
ของฮอร์ โมนสูตรนมสด และสูตรไข่ มีปริ มาณไนโตรเจนรวมและปริ มาณโพแทสเซียมรวม (0.32 - 0.35 เปอร์ เซ็นต์ และ
0.28 – 0.30 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ) สู งกว่าฮอร์โมนสูตรหน่อกล้วย และพบว่าฮอร์โมนสูตรไข่ มีปริ มาณฟอสเฟตรวม สู งสุด
. เปอร์ เซ็นต์ เมือนํามาทดลองปลูกข้าวพันธุ์ กข แต่พบว่าเมล็ดข้าวทีได้จากการปลูกด้วยฮอร์โมนหน่อกล้วย มีคุณภาพ
ปริ มาณไนโตรเจนรวม โพแทสเซียมรวม และฟอสเฟตรวมสูงสุด เท่ากับ . , 0.15 และ . เปอร์เซนต์ ตามลําดับ ทังนีอาจ
เนืองจากปั จจัยหลายอย่างเช่น โครงสร้างโมเลกุลหรื อเกิดจากการเกาะกันของโมเลกุลภายในทําให้ยากผลต่อการดูดซึมไปใช้
ในการเพาะปลูก ด้านการเจริ ญเติบโตและผลผลิตในช่วงระยะเวลาการปักดํา ตังแต่อายุ - วัน พบว่าสิ งทดลองที 4
(ฮอร์โมนสูตรไข่) ให้ผลผลิตจํานวนรวงต่อกอ และผลผลิตต่อไร่ สูงสุด เท่ากับ 13.65 เมล็ด และ . กิโลกรัมต่อไร่
ในขณะทีสิ งทดลองที (ฮอร์ โมนสู ตรหน่อกล้วย) ให้ค่าเฉลียจํานวนเมล็ดต่อรวงสู งสุด เท่ากับ 120.40 เมล็ดต่อรวง เมือนํามา
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติทีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05) ซึงแสดงให้เห็นว่าฮอร์โมนสูตรหน่อ
กล้วยและสูตรไข่มีศกั ยภาพต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตข้าวพันธุ์ กข
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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

ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ผลิ ต ข้า วได้เ ป็ นอัน ดับ 6 ของโลกรองจากจี น อิ น เดี ย อิ น โดนี เ ซี ย
บังคลาเทศ และเวียดนาม มี พืนที ปลู กข้าวนาปี ประมาณ 57 ล้าน ไร่ พืนที ปลู กข้าวของประเทศไทยมี พืนที อยู่ในเขต
ชลประทานทีเหมาะสมต่อการทํานาเพียงร้อยละ 24 ของพืนทีการทํานา ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิ จทีมีความสําคัญมาก เนื องจาก
เป็ นพืชทีใช้เป็ นอาหารหลักของคนในประเทศ ปั จจุบนั นักปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วยังสามารถปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วเพือให้ได้ขา้ วสาย
พันธุ์ใหม่ๆ เพือให้เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคส่งผลให้ปัจจุบนั มีขา้ วในประเทศไทยเกิดขึนมาหลายชนิด สามารถ
ส่งออกไปต่างประเทศทีสร้างรายได้ให้กบั ประเทศการเพาะปลูกข้าวขึนกับความเหมาะสมต่อสภาพพืนทีและภูมิอากาศทีได้
ทําการเพาะปลูก เช่นเดี ยวกับข้าวพันธุ์ กข.43 เป็ นข้าวที ไม่ไวต่อช่ วงแสงเกิ ดจากการผสมเดี ยวระหว่างพันธุ์ขา้ วเจ้าหอม
สุ พรรณบุ รี และพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ซึ งมี ลกั ษณะที คล้ายคลึงกับข้าวหอมมะลิ 105 โดยที มีคุณภาพของเมล็ดทางการหุ งต้ม
รั บ ประทานดี ข้าวสุ กนุ่ ม เหนี ยว มี ก ลิ นหอมอ่ อ น เหมาะต่ อการเพาะปลู ก ในพื นที ภาคกลางและภาคเหนื อตอนล่ า ง
เนื องมาจากปั จจุบนั เกษตรกรได้มีการใช้สารเคมีในการเกษตรมากเพราะเห็ นผลเร็ ว ทําให้เกิ ดการตกค้างของสารพิษส่ ง
ผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคและตัวเกษตรกรเอง กระบวนการผลิตจึ งเป็ นสิ งสําคัญสําหรั บ เกษตรกร ซึ งต้องคํานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสุขภาพ จึงต้องมีการเปลียนแนวคิดมาทําการเกษตรธรรมชาติ ซึ งในการทํานานันมักนิ ยม
ใช้ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยชี วภาพ นําหมักชี วภาพ และฮอร์ โมนชีวภาพ โดยฮอร์ โมนชี วภาพเป็ นทางเลือกหนึ งที เกษตรกร
สามารถนํามาใช้ในการเพาะปลูก เพือช่ วยเพิมคุ ณภาพผลผลิ ต และยัง เป็ นการนําวัสดุต่างๆ ที มีอยู่ในพืนที มาทําให้เกิ ด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ประโยชน์ ดังนันงานวิจยั นีจึงมุ่งเน้นในการใช้ฮอร์ โมนชีวภาพในการเพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข.43 เพือลดการใช้สารพิษได้ผล
ผลิตทีมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ตลอดจนเป็ นแนวทางมุ่งสู่เกษตรอินทรี ยต์ ่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design (RCBD)) จํานวน 4 ซํา
ประกอบด้วย 4 สิ งทดลอง ได้แก่ สิ งทดลองที 1 ไม่ใส่ฮอร์ โมน (ควบคุม) สิ งทดลองที 2 คือ หลังปลูก วัน ใส่ ฮอร์ โมนสูตร
หน่อกล้วย, สิ งทดลองที 3 ใส่ ฮอร์ โมนสูตรนมสด และสิ งทดลองที 4 ใส่ ฮอร์ โมนสูตรไข่ โดยดําเนินทดลองระหว่างเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 256 ณ แปลงทดลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
การเตรียมฮอร์ โมนชีวภาพ
- ฮอร์ โมนสู ตรหน่ อกล้ วย
สับหน่อกล้วย (3 กิโลกรัม) ให้ละเอียด เติมกากนําตาล (1 ลิตร) และสารเร่ งซุปเปอร์ พด.2 ใส่ ลงในถัง แล้วคนให้
เข้ากัน หมักแบบปิ ดภาชนะ นาน 10 วัน กรองเอาเฉพาะของเหลวไปใช้ในการเพาะปลูกข้าว
- ฮอร์ โมนสู ตรนมสด
ใส่ นมสด (5 กิโลกรัม) ลงในกากนําตาล (5 กิโลกรัม) นมเปรี ยว และแป้ งข้าวหมาก 1 ลูกใส่ ลงในถัง แล้วคนให้เข้า
กัน หมักแบบปิ ดภาชนะ นาน 10 วัน กรองเอาเฉพาะของเหลวไปใช้ในการเพาะปลูกข้าว
- ฮอร์ โมนสู ตรไข่
ใส่ ไข่ไก่ (5 กิโลกรัม) ลงในกากนําตาล (5 กิโลกรัม) นมเปรี ยว และแป้ งข้าวหมาก 4 ลูกใส่ ลงในถัง แล้วคนให้เข้า
กัน หมักแบบปิ ดภาชนะ นาน 10 วัน กรองเอาเฉพาะของเหลวไปใช้ในการเพาะปลูกข้าว
การปลูกข้ าวและการดูแลรักษา
เตรี ยมต้นกล้าโดยเพาะจากข้าวพันธุ์ กข.43 ในถาดเพาะกล้า นาน 15 วัน หลังจากนันย้ายต้นกล้ามาปลูกโดยวิธีการ
ปักดํา หลังจากนัน 1 สัปดาห์ จึงเริ มใส่สิงทดลองแต่ละสิ งทดลอง
การเก็บตัวอย่ างและเก็บข้ อมูล
เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตเมือข้าวมีอายุ 30 วัน โดยวัดความสูงของต้น นับจํานวนรวงต่อกอ และจํานวนการแตกกอ
ของข้าวในทุกๆ 15 วัน เก็บเกียวผลผลิตข้าวเมืออายุ 117 วัน นับจํานวนเมล็ดต่อรวง นําหนักเมล็ดต่อรวง และผลผลิตต่อไร่
วิเคราะห์ ลกั ษณะทางเคมีของฮอร์ โมน และเมล็ดข้ าว
เก็บตัวอย่างของฮอร์โมนทีเตรี ยมสําหรับเพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 และเมล็ดข้าวทีได้หลังการเก็บเกียวมาวิเคราะห์
เพือหาค่าปริ มาณไนโตรเจนทังหมด, ปริ มาณฟอสฟอรัสทังหมด (P2O5) และปริ มาณโพแทสเซี ยมทังหมด (K2O)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นํามาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance) และหาความแตกต่างของค่าเฉลีย โดยวิธี Duncan’s
new Multiple Range Test (DMRT)

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของฮอร์โมนชีวภาพ (ตารางที 1) พบว่าฮอร์ โมนสู ตรนมสดมีปริ มาณไนโตรเจน
และปริ มาณโพแทสเซียม (%K2O) สูงสุด คือ 0.35 และ 0.30 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับในขณะทีฮอร์ โมนไข่มีปริ มาณฟอสเฟต
ทังหมด (%P2O5) สูงสุดที 0.23 เปอร์เซ็นต์ และพบว่าจากกระบวนการหมักในการเตรี ยมฮอร์โมนชีวภาพจะทําให้เกิดสภาพ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

318

กรดเกิดขึนเนืองจากการย่อยสลายของสารอินทรี ยท์ าํ ให้ค่า pH มีคา่ ตํา สําหรับค่าการนําไฟฟ้าพบว่าอยูร่ ะหว่าง 8-14 µm/cm
ซึงบ่งชีให้เห็นถึงประสิ ทธิ ภาพการดูดซึมแร่ ธาตุอาหารของพืชในฮอร์โมนนันๆ
ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของฮอร์โมนชีวภาพ
คุณภาพทางเคมีของฮอร์ โมนชีวภาพ
พารามิเตอร์
ฮอร์โมนหน่อกล้วย ฮอร์ โมนนมสด ฮอร์โมนไข่
ปริ มาณไนโตรเจนทังหมด (N) (%)
0.05 ± 0.00
0.35 ± 0.01
0.32 ± 0.01
ปริ มาณฟอสฟอรัสทังหมด (P2O5) (%)
0.002 ± 0.00
0.07 ± 0.03
0.23 ± 0.01
ปริ มาณโพแทสเซี ยมทังหมด (K2O) (%)
0.22 ± 0.04
0.30 ± 0.01
0.28 ± 0.02
ความเป็ นกรดด่าง (pH)
3.73
3.34
4.00
ค่าการนําไฟฟ้า (EC) (µm/cm)
13.68
8.22
11.02
หมายเหตุ : ข้อมูลนีได้จากค่าเฉลียจากตัวอย่าง ± ค่าการแปรปรวน (SD)
ตารางที 2 ค่าเฉลียการแตกกอ (กอ) และความสู งของลําต้น (เซนติเมตร) ในช่วงหลังปั กดําของข้าวพันธุ์ กข 43
สิ งทดลอง
จํานวนการแตกกอ (กอ) หลังการปักดํา (วัน)
ความสูงของลําต้น (เซนติเมตร) หลังการปักดํา (วัน)
30
45
60
30
45
60
ไม่ใส่
1.80 ± 0.49 6.05 ± 1.19 12.47 ± 1.10 33.73 ± 1.64 47.63 ± 1.81
70.57 ± 0.66
ฮอร์ โมน
ฮอร์โมนหน่อ 1.80 ± 0.20 6.12 ± 1.64 14.17 ± 0.64 33.25 ± 2.03 47.69 ± 2.27
73.11 ± 3.91
กล้วย
ฮอร์ โมน
1.90 ± 0.42 6.27 ± 0.99 13.85 ± 1.39 34.19 ± 2.11 50.68 ± 2.92
72.65 ± 1.32
นมสด
ฮอร์โมนไข่
1.82 ± 0.45 5.92 ± 1.20 13.35 ± 1.22 31.43 ± 3.47 45.56 ± 1.78
70.45 ± 2.74
ค่าเฉลีย
1.83
6.09
13.46
33.15
47.87
71.69
C.V. %
12.15
6.21
8.93
6.80
5.06
3.19
หมายเหตุ : ข้อมูลนีได้จากค่าเฉลียจากตัวอย่าง ± ค่าการแปรปรวน (SD)
ตารางที 2 แสดงค่าเฉลียการแตกกอและความสู งของลําต้นข้าวพันธุ์ กข 43 หลังการปั กดํา 30 45 และ 60 วัน พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) การทดสอบด้วยฮอร์ โมนทุกสูตรให้จาํ นวนการแตกกอสูงกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม
(ไม่ใส่ ฮอร์ โมน) โดยการทดสอบด้วยฮอร์ โมนสูตรหน่อกล้วยและนมสดมีแนวโน้มการแตกกอ และความสูงของลําต้น
เท่ากับ 14 กอ และ 73 เซนติเมตร ตามลําดับหลังช่วงระยะเวลาการปักดํา 60 วัน
ตารางที 3 แสดงถึงค่าเฉลียขององค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข 43 พบว่าการใช้ฮอร์ โมนชีวภาพสามารถช่วยให้ได้
ผลผลิตประมาณ 232 – 288 กิโลกรัมต่อไร่ สู งกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (ไม่ใส่ฮอร์ โมน) และพบว่าฮอร์ โมนสูตร
หน่อกล้วย ให้ความยาวรวงและจํานวนเมล็ดต่อรวงสูงสุด เท่ากับ 25.97 เซนติเมตร และ 120.40 เมล็ดต่อรวง
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ตารางที 3 จํานวนรวงต่อกอ ความยาวรวง เมล็ดต่อรวง และผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข 43
สิงทดลอง
จํานวนรวงต่อกอ ความยาวรวง
เมล็ดต่ อรวง
ผลผลิตต่ อไร่
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
ไม่ใส่ ฮอร์ โมน
14.20 ± 2.61
24.85 ± 1.10
103.03 ± 9.84
200.22 ± 2.24
ฮอร์โมนหน่อกล้วย
12.97 ± 1.14
25.97 ± 1.06 120.40 ± 14.42 232.17 ± 2.80
ฮอร์โมนนมสด
13.65 ± 1.61
25.88 ± 0.17 113.88 ± 10.01 244.16 ± 6.32
ฮอร์โมนไข่
13.67 ± 1.19
25.73 ± 1.13 112.03 ± 11.61 288.81 ± 9.15
ค่าเฉลีย
13.62
25.61
112.33
241.34
C.V. %
8.54
4.58
12.48
21.81
หมายเหตุ : ข้อมูลนีได้จากค่าเฉลียจากตัวอย่าง ± ค่าการแปรปรวน (SD)
ตารางที 4 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 43
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ดข้าวพันธุ์ กข.43
พารามิเตอร์
ไม่ใส่ ฮอร์ โมน ฮอร์โมนหน่อกล้วย ฮอร์โมนนมสด ฮอร์โมนไข่
ปริ มาณไนโตรเจนทังหมด (%
0.96 ± 0.16
1.09 ± 0.27
1.07 ± 0.35
0.94 ± 0.06
N)
ปริ มาณฟอสฟอรัสทังหมด (%
1.12 ± 0.09
1.15 ± 0.03
1.11 ± 0.10
1.10 ± 0.10
P2O5)
ปริ มาณโพแทสเซียมทังหมด
0.14 ± 0.01
0.15 ± 0.00
0.15 ± 0.01
0.14 ± 0.01
(%K2O)
หมายเหตุ : ข้อมูลนีได้จากค่าเฉลียจากตัวอย่าง ± ค่าการแปรปรวน (SD)

ตารางที 4 แสดงถึงองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 43 ทีได้หลังการเก็บเกียว พบว่าเมล็ดข้าวพันธุ์ กข
43 ทีได้จากการใช้ฮอร์โมนสู ตรหน่อกล้วยมีปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมสูงสุ ด เท่ากับ . , 1.15 และ 0.15
เปอร์เซนต์ ตามลําดับ ซึงต่างจากข้อมูลในตารางที 1 ผลคุณภาพทางเคมีของฮอร์โมนทีใช้ในการทดลอง พบว่าฮอร์โมนสูตร
นมสดและฮอร์ โมนสู ตรไข่มีคุณภาพปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ยมสู งกว่าฮอร์ โมนสู ต รหน่ อกล้วย
แต่จากตารางที 4 เมล็ดข้าวพันธุ์ กข 43 ที ได้หลังการเพาะปลูกของฮอร์ โมนสู ตรหน่อกล้วยกลับให้คุณภาพทางเคมีสูงสุด
อาจเนืองจากปั จจัยทางด้านโครงสร้างโมเลกุล หรื อเกิดจากการเกาะกันของโมเลกุลภายในฮอร์โมนทีใช้ทาํ ให้ส่งผลผลต่อ
การดูดซึมแร่ ธาตุไปใช้ในการเจริ ญเติบโตและคุณภาพทางเคมีของผลผลิต

สรุ ปผลการวิจัย

ฮอร์ โมนชี วภาพสามารถใช้ในการผลิตข้าวพันธุ์ กข ได้อย่างมีศกั ยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิงฮอร์ โมนสู ตรหน่ อ
กล้วย ซึ งจากผลการศึ กษาพบว่าเมล็ดข้าวทีได้จากการใช้ฮอร์ โมนหน่ อกล้วยในการเพาะปลูกข้าว จะให้ปริ มาณไนโตรเจน
โพแทสเซี ยม และฟอสเฟตรวมสูงสุด เท่ากับ . , 0.15 และ . เปอร์ เซนต์ ตามลําดับ และพบว่าการใช้ฮอร์ โมนไข่ จะ
ช่วยเสริ มด้านการเจริ ญเติบโตและผลผลิตในช่วงระยะเวลาการปักดํา ตังแต่อายุ - วัน ให้ผลผลิตจํานวนรวงต่อกอ และ
ผลผลิตต่อไร่ สูงสุ ด เท่ากับ 13.65 เมล็ด และ . กิโลกรัมต่อไร่ ทีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ (P<0.05)
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ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ทีให้การสนับสนุนส่งเสริ มการเสนองานวิจยั
ในครังนี และขอขอบคุณผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องทุกท่าน ทีทําให้งานวิจยั นี สําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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ดัชนีเก็บเกียวและผลผลิตเนื อในเมล็ดปาล์ มหางกระรอกเพือการบริโภคทดแทนตาว
Harvesting Index and the Jelly like Seed Yield of Foxtail Palm Seed for Substitution of Sugar Palm
ศีลศิริ สง่าจิตร1* และประเทือง สง่าจิตร1
Seensiri Sangajit1* and Prataung Sangajit1

บทคัดย่อ
งานวิจยั มี วตั ถุประสงค์เพือศึ กษาดัชนี เ ก็บเกี ยวและผลผลิตเมล็ดปาล์มหางกระรอกทดแทนตาวที มี ปริ ม าณลด
น้อยลง ณ ตําบลบ้านกร่ าง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือนมกราคม 2558-พฤษภาคม 2559 โดยคัดเลือกปาล์มหางกระรอก
ทีมีอายุตน้ ตํากว่า 15 ปี และต้นอายุมากกว่า 15 ปี จํานวน 5 ซํา ผลการศึกษาพบว่าพัฒนาการของผลปาล์มหางกระรอกในต้น
ทีมีอายุตากว่
ํ า ปี และมากกว่า ปี มีจาํ นวนช่อดอก ระยะเวลาแทงช่อดอก ระยะเวลาดอกบาน ระยะเวลาติดผลถึงเก็บ
เกียว ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที P>0.05โดยมี จํานวนช่อดอก 5.80+1.93 ทะลายต่อต้นต่อปี ระยะเวลาแทงช่อดอกเฉลีย
183.50 +3.66 วัน ระยะเวลาบานของดอกเฉลีย 96.50 +1.43 วัน ระยะเวลาติดผลถึงเก็บเกียวเฉลีย 122.50 +4.95 วัน ดัชนี
การเก็บเกียวทีเหมาะสมต่อผลปาล์มเพือการบริ โภคเนือในมีอายุ 17-18 สัปดาห์หลังการติดผล โดยพิจารณาลักษณะภายนอก
จากผลมีสีเขียวเข้มเงา จุกผลที พัฒนาจากกลี บเลียงมี ขอบเป็ นวงสี ขาวกว้าง 2-3 มิลลิเมตร ในต้นที มีอายุมากกว่า 15 ปี ให้
จํานวนผล นําหนักเนือใน สู งกว่าต้นทีมีอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี ให้จาํ นวนผล 947.40 ผล นําหนักเนือใน 1.64+1.40 กิโลกรัมต่อ
ต้นต่อปี โดยมีเปอร์ เซ็นต์ผลทีให้เนื อใน 24.87 เปอร์ เซ็นต์ ในต้นที มีอายุตากว่
ํ า 15 ปี ให้นาหนั
ํ กเนื อในเฉลีย 0.46+0.30
กิโลกรัมต่อต้นต่อปี เปอร์เซ็นต์ผลทีให้เนือใน 73.13 เปอร์เซ็นต์ ซึงปาล์มหางกระรอกยังให้ผลผลิตตํากว่าตาว
คําสําคัญ : ปาล์มหางกระรอก, ตาว, ดัชนีเก็บเกียว, ผลผลิตเนือในเมล็ดปาล์มหางกระรอก
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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 หรื อตาว หรื อต๋ าว (sugar palm, black sugar palm, gomuti palm ) มีชือวิทยาศาสตร์ วา่ Arenga pinnata (Wurmb)
Merrill เป็ นปาล์มชนิดหนึงทีมีถินกําเนิดในประเทศไทย และมาเลเซีย เป็ นพืชทีอยูใ่ นวงศ์ (Family) Arecaceae (ปิ ยะ, 2541)
การเรี ยกชือผลของชิ ด เรี ยกว่า ลูกชิด (กาญจนบุรี) หรื อลูกตาว (อุตรดิตถ์) หรื อลูกต๋ าว (น่าน) (อนุชา, 2541) ตาวเป็ นพืชใบ
เลียงเดียว (monocotyledon) ลําต้นไม่มีกิงก้านแขนงออกมาด้านข้าง เป็ น monocarpic plant เมือเกิดดอกผลแล้ว ต้นก็จะ
ตายลงทันทีทีเมล็ดของตาวในทะลายสุดท้ายแก่หมดแล้ว ประเทศไทยบริ โภคตาวมานาน โดยบริ โภคเป็ นของหวานซึงนําผล
มาเชือม ความต้องการของผูบ้ ริ โภคตาวมีมากขึนอย่างต่อเนื อง แต่เนืองจากตาวแต่ละต้นต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 10 ปี จึง
จะออกดอก ดังนันจึ งไม่คุม้ ค่าในการทําสวนตาว จึงเป็ นเหตุผลให้ตาวมีโอกาสทีจะสูญพันธุ์ และอีกเหตุผลหนึ งเนื องจาก
ชาวบ้านต้องออกไปเก็บตาวจากทุก ๆ ต้นเพือทําลูกตาว จึงไม่เหลือให้ตาวมีโอกาสแก่และหล่นจากต้น จนพัฒนากลายไป
เป็ นตาวต้นใหม่ได้ ปั จจุบนั 70 เปอร์เซ็นต์ของลูกตาวทีบริ โภคในประเทศ ถูกส่ งมาจากประเทศลาวโดยมีพ่อค้าชาวไทยรับ
ลู กตาวดิ บเป็ นกระสอบและนํามาแปรรู ปเป็ นลูกตาวเชื อมในไทยแหล่งลูกตาวในไทยส่ วนใหญ่ม าจากจังหวัดน่าน ซึ ง
ปั จจุบนั ก็มีปริ มาณน้อยลง และอาจจะไม่มีในอนาคตเนื องจากไม่สามารถเพิมปริ มาณและการบุกรุ กป่ าเพือทําพืชอืนที ให้
ผลตอบแทนดีกว่า
ในขณะที ปั จจุบนั ปริ มาณการปลูกปาล์มหางกระรอก (foxtail palm, Wodyetia bifurcate) เพือประดับมีแพร่ หลาย
มากขึนมีการเจริ ญเติบโตทีดี ให้เมล็ดมากมาย โดยพืชนี มีถินกําเนิ ดในประเทศออสเตรเลีย มีลาํ ต้นสูงจากโคนถึงคอไม่นอ้ ย
กว่า 3 เมตร ใบแบบขนนกทีประกอบด้วยใบย่อยแบบหางปลาจํานวนมากมาย คล้ายหางกระรอก มีการเจริ ญเติบโตเต็มที
เมืออายุ 12 ปี และเริ มออกดอก ดอกมีทงเพศผู
ั
แ้ ละเพศเมีย โดยดอกตัวเมียเมือรับ การผสมจะให้ผลที ใหญ่ รู ปไข่สีเขี ยว
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เมือแก่จะเปลียนเป็ นสี ส้มแดง ผลมีขนาดกว้าง 3.81 เซนติเมตร ยาว 5.72 เซนติเมตร (Kauahi et al., 2009) ในประเทศไทย
อายุทีจะติดเมล็ดของ ปาล์มหางกระรอกนันประมาณ 8-10 ปี หรื อมีความสู งจากโคนถึงคอไม่นอ้ ยกว่า 3 เมตร ก็สามารถติด
เมล็ดได้ มีผนู ้ าํ เมล็ดมาเป็ นอาหารทีทานได้ ด้วยการนํามาเชือม ปรากฏว่าได้นาเชื
ํ อมสี ครามอ่อนๆ ทดลองชิ มดูแล้วรสชาติ
คล้ายๆ ลอนตาลอ่อน แต่อร่ อยกว่า (จิตรใจ, 2543) ดังนันหากมีการศึ กษาการใช้ประโยชน์จากเมล็ดปาล์มหางกระรอก
นอกเหนื อจากการเป็ นไม้ประดับก็จะเป็ นแนวทางในการเพิมแหล่ งอาหารทดแทนตาวได้ และเป็ นแนวทางในการใช้
ประโยชน์จากปาล์มประดับทีมีอย่างแพร่ หลาย

วิธีดําเนินการวิจัย

ดําเนิ นการศึกษาโดยคัดเลือกปาล์มหางกระรอกทีมีอายุตน้ ตํากว่า 15 ปี และ ต้นทีมีอายุมากกว่า 15 ปี จํานวน 5 ซํา
ศึกษาการเจริ ญเติบโตของผลและเมล็ด ทังการเพิมขนาด ความกว้างและ ความยาวผล และการเปลียนแปลงของเนื อในเมล็ด
ทีเหมาะสมต่อการเก็บเกียวเพือบริ โภค โดยทําการศึกษาระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน ระยะเวลาบานของดอกทังช่อ ทําการ
ผูกป้ ายดอกปาล์ มหางกระรอกทีสมบูรณ์ ระยะดอกบานเต็มที เก็บเกียวผลทุกสัปดาห์ ทีอายุละ 10 ผลต่อซํา ผ่าผลเพือศึกษา
ปริ มาณเนือในเมล็ด โดยพิจารณาจากผลทีเหมาะต่อการเก็บเกียว ต้องมีเนือในสี ขาว เนือเต็ม ไม่แข็ง เปรี ยบเทียบกับตาวสด
หรื อลอนตาล
ศึกษาผลผลิตเนือในเมล็ดปาล์มหางกระรอกเพือการบริ โภค โดยเก็บข้อมูลจํานวนครังของการออกดอกในหนึงปี
จํานวนผลและนําหนักผลสดต่อทะลาย นําหนักเนือในเมล็ดต่อผล ผลผลิตเนือในเมล็ดต่อต้นต่อปี
นําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เปรี ยบเทียบความแตกต่าง 2 กลุ่มด้วยวิธี Independent samples t-test

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

การศึ กษาพัฒนาการของผลและเมล็ดปาล์มหางกระรอกเพือหาดัชนี เก็บเกี ยว โดยเก็บข้อมูลระยะเวลาแทงช่อดอกบาน ระยะเวลาบานของดอกทังช่อ ระยะเวลาติดผล-เก็บเกียว จํานวนช่อดอกต่อต้นต่อปี ขนาดผลหลังติดผลในสัปดาห์
ที 1-20 และพัฒ นาการของเนื อในผลปาล์มหางกระรอก ในต้นปาล์มหางกระรอกทีมีอายุตากว่
ํ า 15 ปี และ ต้นที มีอายุ
มากกว่า 15 ปี ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที , 2 และภาพที 1
ตารางที ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน ระยะเวลาบานของดอกทังช่อ ระยะเวลาติดผล-เก็บเกียว และจํานวนช่อดอกต่อต้น
ต่อปี ในต้นทีมีอายุตากว่
ํ า 15 ปี และมากกว่า 15 ปี
ต้นอายุ< 15 ปี
ต้นอายุ> 15 ปี
ค่าเฉลีย SD
ค่าเฉลีย
SD ค่าเฉลีย
SD t-test
ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน (วัน)
184.60 4.51
182.40
2.61 183.50 3.66 .945ns
ระยะเวลาบานของดอกทังช่อ (วัน)
96.20
1.30
96.80
1.64
96.50 1.43 .640ns
ระยะเวลาติดผล-เก็บเกียว(วัน)
124.60 3.13
120.40
5.86 122.50 4.95 1.41ns
จํานวนช่อดอกต่อต้นต่อปี
7.00
1.58
4.60
1.52
5.80 1.93 1.50*
* มีความแตกต่างทางสถิติที p≤0.05 โดยวิธี Independent samples t-test
จากตารางที 1 พบว่า ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน ระยะเวลาดอกบานทังช่อ ระยะเวลาติดผล-เก็บเกียว ในต้นทีมี
อายุตากว่
ํ า 15 ปี และ ต้นทีมีอายุมากกว่า 15 ปี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที p>0.05 โดยมี ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน
183.50 +3.66 วัน ระยะเวลาบานของดอกทังช่อเฉลีย 96.50 +1.43 วัน ระยะเวลาติดผลถึงเก็บเกียวเฉลีย 122.50 +4.95 วัน
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จํานวนช่อดอกต่อต้นต่อปี ในต้นอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี มีการออกดอก 7.00+1.58 ทะลายต่อต้นต่อปี มากกว่าต้นอายุมากเฉลียออก
ดอก 4.60+1.52 ทะลายต่อต้นต่อปี โดยต้นอายุนอ้ ยมีขนาดช่อดอกเล็กกว่า ส่วนลูกชิดหรื อตาวให้ผลช่วงอายุ 15-20 ปี ส่ วน
ใหญ่ให้ผลครังเดียว มากทีสุดไม่เกิน 4 ครัง (เกรี ยงไกรและคณะ, 2551) ขนาดของผลปาล์มหางกระรอกผลการศึกษาดัง
แสดงในตารางที 2
ตารางที 2 ความกว้างและความยาวผลปาล์มหางกระรอก (เซนติเมตร)ระยะเวลาสัปดาห์ที 1-20 ในต้นทีมีอายุตากว่
ํ า 15 ปี
และ ต้นทีมีอายุมากกว่า 15 ปี ต้นอายุ< 15 ปี
ต้นอายุ> 15 ปี
ความกว้าง
ความยาว
สัปดาห์ที
ความกว้าง
ความยาว
ความกว้าง
ความยาว
เฉลีย
เฉลีย
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 พบว่าขนาดความกว้างผลและความยาวผล อายุ 20 สัปดาห์ ในต้นอายุนอ้ ยกว่าและมากกว่า 15 ปี
มีความกว้างผล -3.30 และ 3.43 เซนติเมตร ความยาวผล 5.33 เซนติเมตรตามลําดับ พัฒนาการของเนือในผลปาล์มหางกระรอก
หลังติดผล 1-20 สัปดาห์ดงั แสดงในภาพที 1
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จากภาพที 1 พบว่าพัฒนาการของเนือในผลปาล์มหางกระรอกเริ มมีเนื อในผลตังแต่สปั ดาห์ที 10 โดยมีลกั ษณะเป็ นเนือวุน้ มี
มากขึนตามลําดับ จนมีเนือในเต็มผลในช่วงสัปดาห์ที 17-18 ซึงส่วนของเนือในยังคงมีสีใส เนืออ่อนสามารถบริ โภคสดได้

อายุผล 1 สัปดาห์

อายุผล 2 สัปดาห์

อายุผล 3 สัปดาห์

อายุผล 4 สัปดาห์

อายุผล 5 สัปดาห์

อายุผล 6 สัปดาห์

อายุผล 7 สัปดาห์

อายุผล 8 สัปดาห์

อายุผล 9 สัปดาห์

อายุผล 10 สัปดาห์

อายุผล 11 สัปดาห์

อายุผล 12 สัปดาห์

อายุผล 13 สัปดาห์

อายุผล 14 สัปดาห์

อายุผล 15 สัปดาห์

อายุผล 16 สัปดาห์

อายุผล 17 สัปดาห์

อายุผล 18 สัปดาห์

อายุผล 19 สัปดาห์

อายุผล 20 สัปดาห์

ภาพที 1 พัฒนาการของเนือในผลปาล์มหางกระรอกอายุ 1-20 สัปดาห์หลังติดผล
คล้ายลอนตาล เป็ นระยะที เหมาะต่อการบริ โภค หลังสัปดาห์ที 18 เนื อในเริ มมีสีขาวขุ่นไม่ใส เมือผ่าดู พบว่าเป็ นไตแข็ง
เมืออายุ 20 สัปดาห์เนือในสี ขาวขุ่นแข็ง เหนี ยว จากการศึกษาของอนุชา (2544) พบว่าการพัฒนาการของผลตาว โดยเนือผล
ขณะทียังอ่อนใช้เวลา 12-18 เดือนระยะ (48-72 สัปดาห์) ผลอ่อนจนถึงระยะผลแก่ ประมาณ 30 เดื อน นอกเหนื อจากการใช้
ระยะเวลาเป็ นดัชนี การเก็บเกียว ส่ วนทีสามารถสังเกตได้ในการเก็บเกียวคือผลมีสีเขียวเข้มเงา ขนาดผลกว้าง ประมาณ 3
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เซนติเมตร ความยาวผล 5 เซนติเมตร บริ เวณหมวกทีครอบผลหรื อส่ วนทีเป็ นกลีบเลียง มีขอบสี ขาว ดังแสดงในภาพที 2
ซึ งสี ขาวนี เริ มเกิดในระยะทีผลมีอายุประมาณ 14-15 สัปดาห์ แต่ช่วงสัปดาห์ที 17-18 ขอบสี ขาวจะมีความกว้างประมาณ
2-3 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามต้องลองนําผลบีบเนือใน เพือทดสอบก่อนการเก็บเกียว
อย่างไรก็ตามนอกเหนื อจากสี เนือใน ความแน่นของเนือในแล้ว ส่ วนความหวานของเนือในในแต่ละต้นก็มีความ
แตกต่างกัน ดังนันในกรณีทีบริ โภคสด อาจต้องมีการคัดจากต้นทีให้ความหวาน

หมวกหรื อส่วนกลีบเลียงทีมีขอบสี
ขาว ซึ งเป็ นจุดสังเกตหรื อดัชนี การ
เก็บเกียวเพือนําส่วนเนือในบริ โภค
ภาพที 2 จุดสังเกตหรื อดัชนีการเก็บเกียวผลปาล์มหางกระรอกเพือบริ โภคเนือใน
ผลผลิตเนือในเมล็ดปาล์ มหางกระรอก
จํานวนผลและนําหนักผลสดต่อทะลาย นําหนักเนื อในเมล็ดต่อผล ผลผลิต (เนื อในเมล็ด) ต่อปี ในต้นปาล์มหาง
กระรอกอายุตากว่
ํ า 15 ปี และต้นทีมีอายุมากกว่า 15 ปี ผลการทดลองดังแสดงในตารางที 3
ตารางที 3 จํานวนทะลาย ผลและปริ มาณผลผลิตปาล์มหางกระรอก ในระยะเวลา 1 ปี
ลักษณะ
ต้นอายุนอ้ ยกว่า 15
ต้นอายุมากกว่า
ค่าเฉลีย SD
t-test
ปี
15 ปี
ค่าเฉลีย SD
ค่าเฉลีย SD
นําหนักผลและทะลาย (กก.ต่อปี ) 6.28
3.66
24.62
8.30
15.45
11.40
4.52*
นําหนักผล (กก.ต่อปี )
3.62
2.46
19.20
6.45
11.41
9.41
5.70*
นําหนักเนือใน (กก.ต่อต้นต่อปี )
0.46
0.30
1.64
1.40
1.05
1.14
1.84*
จํานวนผล (ผลต่อต้นต่อปี )
146.00 120.40 947.40 277.81 546.70
468.13 5.91*
จํานวนผลทีให้ผลผลิต (ผลต่อปี )
98.00
73.81
219.20 151.47 158.6
129.22 3.52*
%จํานวนผลทีให้ผลผลิต
73.13
24.87
49.00
นําหนักต่อผล (กรัม)
31.19
10.26
29.40
8.40
30.29
8.89
0.30ns
หมายเหตุ ปี ทีทําการศึกษามีความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกติดต่อกัน 7 เดือนและมีอุณหภูมิสูง
* มีความแตกต่างทางสถิติที p≤0.05 โดยวิธี Independent samples t-test
จากตารางที 3 พบว่าปาล์มหางกระรอกทีต้นมีอายุตากว่
ํ า 15 ปี และต้นทีมีอายุมากกว่า 15 ปี มีจาํ นวนผล นําหนัก
ทะลาย นําหนักผล นําหนักเนื อใน มีความแตกต่างทางสถิติที p≤0.05 โดยปริ มาณผลผลิตในต้นทีมีอายุมากให้ผลผลิตสู ง
กว่าต้นทีมีอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี ทังนําหนักผลผลิตและจํานวนผลผลิต โดยต้นทีมีอายุมากกว่า 15 ปี ให้นาหนั
ํ กเนื อในเฉลีย
1.64+1.40 กิ โลกรั มต่อต้นต่อปี ทังนี หากคิ ดจํานวนผลทีให้ผลผลิตต่อผลที ได้ทงหมดพบว่
ั
ามี เปอร์ เซ็นต์จาํ นวนผลที ให้
ผลผลิตเพียง 24.87 เปอร์เซ็นต์ เปอร์ เซ็นต์นาหนั
ํ กเนือต่อนําหนักผลทีมีเนือใน 25.99 เปอร์เซ็นต์ ในต้นทีมีอายุตากว่
ํ า 15 ปี
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ให้นาหนั
ํ กเนือในเฉลีย 0.46+0.30 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี จํานวนผลทีให้ผลผลิตต่อผลทีได้ทงหมดพบว่
ั
ามีเปอร์ เซ็นต์จาํ นวน
ผลทีให้ผลผลิต 73.17 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์นาหนั
ํ กเนือต่อนําหนักผลทีมีเนื อใน 18.23 เปอร์เซ็นต์ เปอร์ เซ็นต์จาํ นวนผลที
ให้ผลผลิตในต้นทีมีอายุตากว่
ํ า 15 ปี มีค่าสู ง เป็ นเพราะมีผลติดปริ มาณน้อยและมีผลเสี ยน้อย จึงให้เปอร์เซ็นต์ทีสูงกว่า ซึ ง
หากมีสภาพแวดล้อ มทีเหมาะสมอาจให้ผลผลิตสูงขึน เมือเทียบกับตาวทีปลูกจะให้ผลผลิตเมือต้นมีอายุมากกว่า 10 ปี ใน
หนึ งต้นสามารถให้ผลผลิ ตได้ 7-10 ทะลาย จํานวนผลต่อทะลาย 3000 ผล แต่ละผลให้เนื อตาว 3 เมล็ด ขนาดผล 3.0-4.5
เซนติเมตร ผลผลิตต่อทะลาย 7.5 กิโลกรัม (อภิวฒั น์, 2554) ต้นตาลโตนด 1 ต้น สามารถให้ลูกตาลสด เฉลีย 10 – 13 ทะลาย
/ปี ใน 1 ทะลาย จะมีผลเฉลีย 5 – 10 ผล ขึนอยูก่ บั ฤดูกาลแทงช่อดอก (วิกิพเี ดีย, 2552) เมือเทียบผลผลิตจะพบว่าปาล์มหาง
กระรอกยังให้ผลผลิตตํากว่าตาวและตาลมาก อย่างไรก็ตามการทีปาล์มหางกระรอกสามารถให้ผลจํานวน 3-9 ทะลาย ซึ ง
หากมีการบํารุ งต้นให้สมบูรณ์ให้มีการติดผลทีดีขึน อาจเป็ นแนวทางในการเพิมผลผลิตปาล์มหางกระรอกได้ อีกแนวทาง
หนึงคืออาจต้องมีการคัดต้นทีให้ผลผลิตสู ง

สรุ ปผลการวิจัย

การศึ กษาพัฒนาการของดอกและผลปาล์มหางกระรอกในต้นที มีอายุตากว่
ํ า ปี และมากกว่า ปี ผลการ
ทดลองพบว่า
จํานวนช่อดอกต่อต้นต่อปี มีความแตกต่างกันตามอายุ ต้นทีมีอายุตากว่
ํ า ปี ให้ช่อดอก 7.00+1.58 ทะลายต่อต้น
ต่อปี มากกว่าต้นอายุมาก 4.60+1.52 ทะลายต่อต้นต่อปี
ระยะเวลาแทงช่ อ-ดอกบาน ระยะเวลาดอกบานทังช่ อ ระยะเวลาติ ดผล-เก็บเกี ยว ในอายุตน้ ต่างกัน ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติที p>0.05 โดยมี ระยะเวลาแทงช่อ-ดอกบาน 183.50 +3.66 วัน ระยะเวลาบานของดอกทังช่อเฉลีย 96.50
+1.43 วัน ระยะเวลาติดผลถึงเก็บเกียวเฉลีย 122.50 +4.95 วัน
ดัชนี การเก็บเกียวทีเหมาะสมต่อผลปาล์มเพือการบริ โภคเนื อในมีอายุ 17-18 สัปดาห์หลังการติดผล โดยพิจารณา
ลักษณะภายนอกจากผลมีสีเขียวเข้มเงา จุกผลทีพัฒนาจากกลีบเลียงมีขอบเป็ นวงสี ขาวกว้าง 2-3 มิลลิเมตร
ผลผลิตในต้นที มีอายุมากให้ผลผลิตสู งกว่าต้นทีมีอายุนอ้ ย โดยให้นาหนั
ํ กเนื อในเฉลีย 1.64+1.40 กิโลกรัมต่อต้น
ต่อปี และจํานวนผลผลิต 947.40 ผลต่อต้นต่อปี เปอร์เซ็นต์จาํ นวนผลทีให้ผลผลิตเพียง 24.87 เปอร์เซ็นต์
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ผลของการใช้ สารละลายธาตุอาหารและนําสกัดมูลสุ กรต่ อการเจริ ญเติบโตและผลผลิต ของผักกาดหอมทีปลูก
ในระบบไฮโดรโปนิกส์
Effect of AB Nutrient and Pig manure Extract on Growth and Yield of Lettuce (lactuca sativa L.)
Cultivated under Hydroponics System
ศศิธร ปรื อทอง * สมชาติ หาญวงษา
Sasithorn Pruetong1*. Somchat Hanwongsa2

บทคัดย่อ
จากปั ญหาของการปลูกผักแบบไร้ดินคือสารละลายธาตุอาหารมีตน้ ทุนค่อนข้างสู ง การค้นหานวัตกรรมเพือลด
ต้นทุนการผลิตแต่ให้ผลผลิตคงเดิมหรื อดี ขึนจึงเป็ นสิ งจําเป็ น ดังนันการวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ ) ศึกษาปฏิสัมพันธ์และ
เปรี ยบเทียบปั จจัยพันธุ์ผกั กาดหอมกับปั จจัยสารละลายธาตุอาหารสู ตรแตกต่างกัน และ ) ศึ กษาปฏิสัมพันธ์และเปรี ยบเทียบการ
เจริ ญเติบโต และผลผลิตผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊คทีปลูกในสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกัน วางแผนการ
ทดลองแบบ x แฟคทอเรี ยลในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จํานวน ซํา ปั จจัยแรกคือ สูตรของสารละลายธาตุอาหาร
สู ตร ได้แก่ สู ตรที สารละลายธาตุอาหารAB % สู ตรที นําสกัดมูลสุ กร % และสู ตรที นําสกัดมูลสุ กรร่ วมกับ
สารละลายธาตุอาหารAB อัตราส่ วน : % ปั จจัยทีสองคือพันธุ์ผกั กาดหอม พันธุ์ คือ พันธุ์กรี นโอ๊ค และ พันธุ์เรดโอ๊ค
จากการทดลองด้านปั จจัยของพันธุ์ผกั กาดหอมกับปั จจัยสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกัน พบความแตกต่างทางสถิ ติ
อย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (p < . ) ซึ งผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊ค มีผลผลิตเท่ากับ . และ .
กรั มต่อต้น ตามลําดับเมือใช้สารละลายธาตุอาหารสู ตรที ส่ วนการเจริ ญเติบโต (นับจํานวนใบ) และผลผลิต (นําหนัก)
ผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊ค กับสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกันมีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมีนยั สําคัญ
ยิงทางสถิติ (p < . ) คือ ผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊ค ทีปลูกในสารละลายสู ตรที 3 มีจาํ นวนใบต่อต้นเฉลีย
สู งสุ ด . ใบต่อต้น รองลงมาคือการใช้สารละลายสู ตรที และ จํานวนใบต่อต้นเฉลียเท่ากับ . และ . ใบต่อต้น
ตามลําดับ ส่ วนผลผลิ ต พบว่า การใช้สารละลายสู ตรที ให้ผลผลิตสู งสุ ด เท่ากับ . กรัมต่อต้น รองลงมาคือ การใช้
สารละลายสูตรที และสูตรที ให้ผลผลิตเฉลีย . และ . กรัมต่อต้น ตามลําดับ
คําสําคัญ : นําสกัดมูลสุ กร, การเจริ ญเติบโต, ผลผลิต, ผักกาดหอม, ไฮโดรโปนิกส์
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From a problem of high nutrient solution cost in hydroponic vegetable cultivation system, an innovation that could
reduce production cost with the same or better yield is necessary. Therefore, this research aims to 1) study interaction and
compare between factors of lettuce varieties and nutrient solution fomula, and 2) study interaction and compare growth and yield of
Grren Oak and Red Oak lettuce cultivated in various nutrient formula. The experimental design was used with 3x2 factorial
in completely randomized design (CRD) with 5 replications. The first factor was 3 nutrient solution formula: 1) 100% AB
nutrient solution, 2) 100% pig manure extract, and 3) 95:5% of pig manure extract and AB nutrient solution. The second
factor was 2 lettuce varieties: Green Oak and Red Oak. Results from the study with lettuce varieties and nutrient solution
formula showed a significant interaction (p < .01). Green oak and Red Oak yielded 117.40 and 53.13 grams, respectively,
in the 1st nutrient solution formula. In terms of growth (number of leaves) and yield (weight), Green oak and Red oak lettuce
varieties and different nutrient solution formula also had significant relation (p < .01). That is, Green oak and Red oak
lettuce cultivated in the 3rd nutrient solution formula had average number of leaves at 10.90 while lettuce cultivated in the
1st and 2nd formula had average number of leaves at 9.17 and 6.72, respectively. Regarding yield, the 1st formula gave the
heist yield at 85.27 grams while the 3rd and 2nd formula gave average yields of 41.23 and 9.50 grams, respectively.
Key words: pig manure extract, growth, yield, lettuce, hydroponics
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ในปั จจุบนั การปลูกพืชไร้ดินมีความนิ ยมเพิมขึน โดยเฉพาะการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร หรื อการปลูกพืช
ในระบบไฮโดรโปนิ กส์ (hydroponics) ทังนี เพราะการปลูกพืชไร้ดิ น สามารถปลู กได้ในพืนที ที ไม่มี ดิน ประหยัด เวลา
ลดค่าแรงในการเตรี ยมดินและการกําจัดวัชพืช สามารถผลิตได้อย่างสมําเสมอ พืชผักเจริ ญเติบโตได้เร็ว และให้ผลผลิตทีเร็ ว
กว่าการปลูกแบบในดินตามธรรมชาติ และสามารถพัฒนาคุณภาพของผลผลิตได้ อย่างไรก็ตามปั ญหาทีพบในการปลูกพืชไร้
ดิ นประการแรกคือ ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสู งไม่วา่ จะเป็ นในด้านวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก และสารละลายธาตุอาหาร ทังนี
เนืองจากการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์เป็ นการให้พืชได้รับสารละลายธาตุอาหารไหลผ่านราก ดังนันสารละลายธาตุ
อาหารจึ งเป็ นหัวใจสําคัญทีเกียวข้องกับการเจริ ญเติบโตของพืช ดังนันเพือเป็ นการศึกษาหาแนวทางเพือลดต้นทุนการผลิต
ด้านสารละลายธาตุอาหาร การใช้นาสกั
ํ ดจากมูลสุ กรหรื อการใช้เป็ นส่ วนผสมกับสารละลายธาตุอาหาร จึงอาจเป็ นอีกวิธี
หนึ งที ช่ วยลดต้น ทุ น การผลิ ต ลงได้ ดัง นันวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจ ัย เพือศึ กษาปฏิ สั มพันธ์ และเปรี ยบเที ยบปั จจัยพันธุ์
ผักกาดหอมกับปั จจัยสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกัน และเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโต และผลผลิตผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊ค
และพันธุ์เรดโอ๊คทีปลูกในสารละลายธาตุอาหารสูตรแตกต่างกัน

วิธีดําเนินการวิจัย

ตอนที เตรียมนําสกัดมูลสุ กร และเตรียมโรงเรื อนทดลอง
นําสกัดมู ลสุ กร หมายถึง นําทีได้จากการหมักมูลสุ กรโดยนํามูลสุ กรตากแห้งจํานวน กิโลกรัมมาใส่ ในถุงมุง้
เขียว นําถุงบรรจุมูลสุ กรใส่ในถังขนาด ลิตร แล้วเติมนําลงไปจนเต็มถัง จากนันปิ ดฝาถัง ทิ งไว้ ชัวโมง แล้วนํานํา
สกัดไปวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารหลัก
การเตรียมโรงเรื อนทดลอง
. นําท่อ พีวีซี ความยาว เมตร มาเจาะรู ให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง เซนติเมตร ระยะห่ างระหว่างรู เซนติเมตร
จํานวน รู
2. นําท่อพีวซี ีจาํ นวน ท่อนมาต่อกันแล้วต่อข้องอหัวท้าย
. ติดตังปัมนําและต่อสายท่อนําจากถังมาด้านท้ายของท่อเป็ นแบบระบบนําหมุนเวียน
การเตรี ย มต้ นกล้ า คัด เลื อ กและนําเมล็ ด พัน ธุ์ผกั กาดหอมพัน ธุ์ก รี น โอ๊ค และพัน ธุ์ เรดโอ๊ค ที สมบูร ณ์ สะอาด
ปราศจากเชือโรค และสิ งเจือปน มาเพาะลงในฟองนําทีบรรจุในถาดเพาะประมาณ - เมล็ด นําผ้าขาวบางมาปิ ดคลุมไว้
และรดนําให้ชุ่ม ใช้เวลาประมาณ - วัน เมล็ดก็จะงอก จากนันนําต้นกล้าทีงอกแล้วไปอนุบาลประมาณ - วัน ต้นกล้าจะมี
ใบจริ งเกิดขึนพร้อมลงปลูก นําต้นกล้าทีเตรี ยมไว้ลงปลูกในถ้วยสี ดาํ ทีเตรี ยมไว้
ตอนที การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร
สิ งทดลองที สารละลายธาตุอาหารAB ซึ งเป็ นสารอาหารพืชทีจําหน่ายตามท้องตลาดโดยสารละลาย Stock A
ประกอบด้วย แคลเซี ยมไนเตรท เหล็กดีพี เหล็กโล สารละลาย Stock B ประกอบด้วย โปแตสเซียมไนเตรท แมกนีเซี ยม
โมโนโปแตสเซี ยม และจุลธาตุ การเตรี ยมสารละลาย AB ทําได้โดยนําสารละลาย Stock A จํานวน ลิตร เทลงถังทีมีนาเปล่
ํ า
จํานวน ลิตร คนให้เข้ากันเป็ นเวลา นาที แล้วเติมสารละลาย Stock B จํานวน ลิตรลงไปคนให้เข้ากัน
สิงทดลองที นําสกัดมูลสุ กร ใช้นาสกั
ํ ดมูลสุ กรอย่างเดียว จํานวน ลิตร
สิงทดลองที นําสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหารAB นํานําสกัดมูลสุ กร ลิตร ผสม
กับสารละลายธาตุอาหาร AB จํานวน ลิตร
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

332

วางแผนการทดลองแบบ x แฟคทอเรี ยลในแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (completely randomized design (CRD))
จํานวน ซํา
การวิเคราะห์ ปริมาณธาตุอาหารหลักในนําสกัดมูลสุ กร
นํานําสกัด มู ลสุ กรไปวิเ คราะห์ปริ มาณไนโตรเจนทังหมดด้วยวิธีไทเทรต ปริ ม าณฟอสฟอรัสทังหมดด้วย UV
Spectrophotometer ปริ มาณโพแทสเซี ยมทังหมดด้วย Fiame photometer ความเป็ นกรด– ด่ าง ค่าการนําไฟฟ้ า ได้รับความ
อนุเคราะห์อุปกรณ์ และเครื องมือจากศูนย์เกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิเคราะห์ตามคู่มือการ
ปฏิ บตั ิงาน กระบวนการวิเคราะห์พืช ปุ๋ ย และสิ งปรับปรุ งดิ น ของกรมพัฒนาทีดิ น แก้ไขครังที วันทีบังคับใช้ กันยายน
2553
ตอนที 3 การปลูกผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คและเรดโอ๊ค ในโรงเรื อนและบันทึกข้ อมูล
บันทึกข้อมูลการเจริ ญเติบโตทีอายุ , 14, และ วันหลังย้ายปลูก ดังนี
. การเจริ ญเติบโต วัดจากความสูง (เซนติเมตร) จากบริ เวณโคนต้นถึงส่วนสู งสุดของลําต้น และจํานวนใบ (ใบ)
นับจํานวนใบทีแผ่นใบเจริ ญเต็มทีและไม่มีการม้วน
. ผลผลิต ชังนําหนักสดรวมต้นและราก (กรัม) ชังในวันทีเก็บเกียว

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการวิเคราะห์นาสกั
ํ ดมูลสุ กร พบว่า มีปริ มาณไนโตรเจน เท่ากับ . เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
เท่ากับ . และ . เปอร์ เซ็นต์ ซึ งพบว่าค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และ โพแทสเซี ยม มีปริ มาณธาตุอาหารน้อยกว่า
สารละลายธาตุอาหาร AB
. ปริมาณธาตุอาหารและสมบัตทิ างเคมีในนําสกัดมูลสุ กร
ความเป็ นกรด-ด่าง มีส่วนสําคัญในการทําปฏิ กิริยาทางเคมีของธาตุอาหารทีใช้เลียงพืช ถ้าสารละลายมีความเป็ น
กรดเล็กน้อย (pH 5.8 – 6.3) จะทําให้ธาตุอาหารพืชละลายตัวได้ดี และพืชสามารถดูดซึ มไปใช้งานได้อย่างสะดวก แต่ถา้
สารละลายมีความเป็ นด่างสูงจะทําให้ธาตุอาหารพืชตกตะกอน พืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้งานได้
ค่าการเหนี ยวนํากระแสไฟฟ้ าในสารละลายธาตุอาหาร แสดงถึงปริ มาณแร่ ธาตุทีละลายอยูใ่ นสารละลาย ปั จจัยที
เป็ นตัวกําหนดค่าการเหนี ยวนํากระแสไฟฟ้ า คือ ชนิ ดและสายพันธุ์พืช เช่น สารละลายสําหรับสลัด ควรมีค่าการเหนี ยวนํา
กระแสไฟฟ้าอยูท่ ี . – 1.7 (dS/m)
ตารางที 1 ค่าความเป็ นกรด – ด่าง ค่าการนําไฟฟ้า และปริ มาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม (เปอร์เซ็นต์
โดยนําหนัก) ของนําสกัดมูลสุ กรเปรี ยบเทียบกับสารละลายธาตุอาหาร AB
ชนิดของสาร
pH
EC (dS/m)
N(%)
P(%)
K(%)
นําสกัดมูลสุ กร
7.93
1.92
0.0181
0.196
0.041
สารละลายธาตุอาหาร
6.70
5.72
0.0219
0.328
0.607
AB
(ห้องปฏิบตั ิการเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
2. การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอม
การเจริ ญเติบโต และผลผลิต ของผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊ค ในสารละลายธาตุอาหาร AB 100%
นําสกัดมูลสุ กร % และนําสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหารAB อัตรา : % แสดงไว้ในตารางที , และ
ตารางที 2 การเจริ ญเติบโตด้านความสูงของผักกาดหอมทีอายุ วัน หลังการย้ายปลูก พบว่า
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. พันธุ์ผกั กาดหอม มีความสูงไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรด
โอ๊ค มีความสูงเฉลียเท่ากับ . และ . เซนติเมตร ตามลําดับ
. สู ต รของสารละลายธาตุอ าหาร มี ค วามแตกต่า งกัน อย่างมี นัย สําคัญ ยิงทางสถิ ติ (p < . ) โดยสู ต รของ
สารละลายธาตุอาหารAB % นําสกัดมูลสุ กร % และนําสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหาร AB อัตรา : %
ให้ความสูงของผักกาดหอมเฉลีย เท่ากับ . , . และ . เซนติเมตร ตามลําดับ
3. ปฏิสมั พันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ผกั กาดหอมและสูตรของสารละลายธาตุอาหาร ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตารางที ความสูงต้น (เซนติเมตร) ของผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊ค ในแต่ละสิ งทดลอง
สิ งทดลอง
อายุของผักหลังย้ายปลูก
7 วัน

14 วัน

21 วัน

28 วัน

ผักสลัดพันธุ์กรี นโอ๊ค
1. สารละลายธาตุอาหารAB 100%
6.71
12.15A
16.08
17.87
C
2. นําสกัดมูลสุ กร 100%
5.93
6.89
8.17
8.30
C
3. นําสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหาร
5.90
7.17
12.13
16.33
อัตราAB 95:5%
ผักสลัดพันธุ์เรดโอ๊ค
4. สารละลายธาตุอาหารAB 100%
4.53
8.71B
15.87
18.07
D
5. นําสกัดมูลสุ กร %
4.33
5.41
7.00
8.53
6. นําสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหาร
4.51
5.97D
11.15
16.47
อัตราAB 95:5%
หมายเหตุ: ค่าเฉลียในคอลัมน์เดียวกันทีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตารางที การเจริ ญเติบโตด้านจํานวนใบ อายุ วัน หลังย้ายปลูก พบว่า
1. จํานวนใบต่อต้นของพันธุ์ผกั กาดหอม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ
(p < . ) โดยผักกาดหอมพัน ธุ์ กรี น โอ๊ค และพัน ธุ์เรดโอ๊ค มี จาํ นวนใบต่อต้น เฉลียเท่ า กับ . และ . ใบต่อต้น
ตามลําดับ
2. สู ตรของสารละลายธาตุอาหาร พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยสู ตรของสารละลาย
ธาตุอาหารAB % นําสกัดมูลสุ กร % และนําสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหารAB อัตรา : % มีจาํ นวน
ใบต่อต้นเท่ากับ . , . และ . ใบต่อต้น ตามลําดับ
3. ปฏิสมั พันธ์ร่วมระหว่างพันธุ์ผกั และสูตรของสารละลายธาตุอาหาร พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิง
ทางสถิ ติ (p < . ) โดยผักกาดหอมพัน ธุ์ ก รี น โอ๊ค ที ปลู กในนําสกัด มู ลสุ ก รร่ ว มกับ สารละลายธาตุอ าหารAB 100 %
มีจาํ นวนใบต่อต้นสูงทีสุดเฉลีย . ใบต่อต้น
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ตารางที จํานวนใบ (ใบ) ของผักสลัดพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊ค ในแต่ละสิ งทดลอง
สิ งทดลอง

ผักสลัดพันธุ์กรี นโอ๊ค
1. สารละลายธาตุอาหารAB 100%
2. นําสกัดมูลสุ กร %
3. นําสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหาร
อัตราAB 95:5%
เฉลีย
ผักสลัดพันธุ์เรดโอ๊ค
4. สารละลายธาตุอาหารAB 100%
5. นําสกัดมูลสุ กร %
6. นําสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหาร
อัตราAB 95:5%
เฉลีย
1. สารละลายธาตุอาหารAB 100%

7 วัน

อายุของผักหลังย้ายปลูก
14 วัน
21 วัน

28 วัน

2.33
2.47
2.40

4.07
3.40
3.27

7.07A
3.53C
5.47B

11.33B
8.30C
16.33B

2.40

3.58a

5.35a

11.98a

2.40
2.40
2.53

3.27
2.80
3.04

5.33B
3.33C
4.73B

7.00D
5.13E
5.87E

2.44
2.37

3.04b
3.67

4.46b
6.20

6.00b
9.17

2. นําสกัดมูลสุ กร %
2.43
3.10
3.43
6.72
3. นําสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหาร
2.47
3.16
5.10
11.10
อัตราAB 95:5%
F-Test A
ns
**
**
**
B
ns
**
**
**
A×B
ns
*
**
**
หมายเหตุ: ค่าเฉลียในคอลัมน์เดียวกันทีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตารางที 4 ผลผลิต อายุ วัน หลังย้ายปลูก พบว่า
1. พันธุ์ผกั กาดหอม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (p < . ) โดยผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและ
พันธุ์เรดโอ๊ค มีนาหนั
ํ กสด เฉลีย . และ . กรัมต่อต้น ตามลําดับ
2. สูตรของสารละลายธาตุอาหาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (p < . )โดยสู ตรขอสารละลาย
ธาตุอาหาร AB % นําสกัดมูลสุ กร % และนําสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหาร AB อัตรา : % มีนาหนั
ํ ก
สดต่อต้นของผักกาดหอมทัง พันธุ์เฉลียเท่ากับ . , . และ . กรัมต่อต้น ตามลําดับ
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์ผกั กาดหอมและสู ตรสารละลายธาตุอาหาร มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทาง
สถิติ (p < . ) โดยผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คทีปลูกในสารละลายธาตุอาหาร AB % ให้ผลผลิตสู งทีสุด เฉลีย .
กรัมต่อต้น
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ตารางที 4 ผลผลิต (นําหนักสดเป็ นกรัม) ของผักสลัดพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊ค ในแต่ละสิ งทดลอง
สิ งทดลอง
ผลผลิต (กรัม)
กรี นโอ๊ค
เรดโอ๊ค
ค่าเฉลีย
1. สารละลายธาตุอาหารAB 100%
117.40A
53.13B
85.27
2. นําสกัดมูลสุ กร %
10.53D
8.47D
9.50
B
C
3. นําสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหารAB
55.00
27.47
41.23
อัตรา 95:5%
ค่าเฉลีย
60.97a
29.68b
F-test A
**
**
B
**
**
A×B
**
**
หมายเหตุ: ค่าเฉลียในคอลัมน์เดียวกันทีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการทดลองใช้นาสกั
ํ ดมูลสุ กรเป็ นแหล่งธาตุอาหารของผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊คที ปลูกใน
ระบบไฮโดรโปนิ กส์ พบว่า ผักกาดหอมมีการเจริ ญเติบโตน้อยและให้ผลผลิตตํากว่าสู ตรทีใช้สารละลายธาตุอาหาร AB ทังนี
อาจเนืองมาจากมูลสุกรทีนํามาทํานําสกัดเป็ นมูลสุ กรทีเก็บไว้นานส่ งผลให้นาสกั
ํ ดมูลสุกรมีปริ มาณธาตุอาหารทีพืชต้องการ
ค่อนข้างตํา ทังๆทีจากการค้นคว้าพบมีการใช้นาสกั
ํ ดมูลสุ กรหลายอย่าง เช่น ใช้แช่เมล็ดพันธุ์ขา้ วช่วยให้ตน้ และรากอ่อน
เจริ ญได้เร็ วขึน ใช้ฉีดพ่นทางใบช่วยให้ขา้ วมีใบเขียว ใบตัง ใช้รดให้พืชทางดิ น ช่วยให้ได้ผลผลิตเร็ วขึน และการวิจยั นี
สอดคล้องกับสมัย เรื อง การใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พือปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ ทีพบว่าผลผลิตจากพืชทุกชนิ ด คือ คะน้า กวางตุง้
ฮ่องเต้ ผักกาดขาวปลี ผักสลัดกรี นโอ๊ค ผักสลัดเรดโอ๊ค และผักสลัดบัตเตอร์เฮด มีค่าตํากว่าพืชทีได้รับสารละลายมาตรฐานอ
นินทรี ยท์ ุกด้าน ไม่วา่ จะเป็ นนําหนักสด ความสูง ความกว้างทรงพุม่ จํานวนใบ และความยาวราก ทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะ
นําละลายชี วภาพมีธาตุอาหารตํากว่าสารละลายมาตรฐาน หรื อธาตุอาหารจากนําละลายชีวภาพอยูใ่ นรู ปทีไม่เป็ นประโยชน์
ต่อพืช โดยเฉพาะอย่างยิงฟอสฟอรัส นอกจากนันยังอาจเป็ นเพราะว่า สารละลายในแต่ละสิ งทดลองขาดธาตุอาหารบางธาตุ
ทีเป็ นองค์ประกอบของ Stock A ซึงประกอบด้วย แมกนี เซียม กํามะถัน โมลิบดีนมั โบรอน แมงกานีส สังกะสี และ ทองแดง

สรุ ปผลการวิจัย

จากการทดลองใช้สารละลายธาตุอาหารAB % นําสกัดมูลสุ กร % และนําสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลาย
ธาตุอาหารAB อัตรา : % เป็ นแหล่งอาหารของผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและเรดโอ๊คในระบบไฮโดรโปนิกส์ พบว่า
1. ผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คทีปลูกในสารละลายธาตุอาหารต่างกัน สู ตร พบว่า มีการเจริ ญเติบโตและผลผลิตดีกว่าพันธุ์
เรดโอ๊ค
. ผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คและพันธุ์เรดโอ๊คที ปลูกในสารละลายธาตุอาหารAB % มีการเจริ ญเติ บโตและ
ผลผลิ ตสู งที สุ ด รองลงมาคือผักกาดหอมที ปลูกในนําสกัดมูลสุ กรร่ วมกับสารละลายธาตุอาหารAB อัตรา : % ส่ วน
ผักกาดหอมทีปลูกในนําสกัดมูลสุ กร % มีการเจริ ญเติบโตและผลผลิตตําทีสุด ให้ผลผลิตเท่ากับ . , . และ .
กรัมต่อต้น ตามลําดับ
3. ไม่มีปฏิ สัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพันธุ์ผกั กาดหอม แต่มีปฏิสัมพันธ์กนั ในชนิดของสารละลายธาตุอาหารทังสอง
พันธุ์
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ขอขอบคุ ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที ให้ความอนุเคราะห์เครื องมือและห้องปฏิ บตั ิการเกษตร
ปลอดภัย และสนับสนุนงบประมาณการวิจยั

เอกสารอ้ างอิง

กรมพัฒนาทีดิ น. 2553. คู่มือการปฏิ บตั ิงาน กระบวนการวิเคราะห์พืช ปุ๋ ย และสิ งปรับปรุ งดิ น ของกรมพัฒนาทีดิ น แก้ไข
ครังที 01 วันทีบังคับใช้ กันยายน 2553
ขัญติภาณ.
. นําสกัดมูลสุ กร. นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น.
แหล่งทีมา: https://www.gotoknow.org/posts/374392, มิถุนายน.
.
ดิ เ รก ทองอร่ าม.
. การปลู ก พื ช โดยไม่ ใ ช้ ดิ น . พิ ม พ์ค รั งที . ดี ก ารพิ ม พ์ กรุ งเทพมหานคร.
น.
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี . หน้า.
นิรนาม.
ก. สลัดกรี นโอ๊ค. แหล่งทีมา: http://zen-hydroponics.blogspot.com/2014/12/green-oak- มีนาคม .
สมัย สงข์ทองงาม.
. การใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พือปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิ กส์. วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาวิทยาศาตรม
หาบัณฑิต. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธญ
ั บุรี.
อภิ ช าต ศรี สะอาด.
. แนวทางและแบบอย่ า งการลงทุ น เพาะปลู ก ผัก ไร้ ดิ น . บริ ษัท นาคา อิ น เตอร์ มี เ ดี ย ,
กรุ งเทพมหานคร. น.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ความหลากหลายทางชี วภาพแมลงในนาข้ าวอินทรีย์ กบั นาเคมี
Insect biodiversity in organic- and chemical based paddy field

337

ยรรยง เฉลิมแสน1* และรักษิณา บุญอินทร์2
Yanyong Chalermsan1* Raksina Boon In2

บทคัดย่อ
การศึ กษาความหลากทางชีวภาพของแมลงในระบบนิเวศในนาข้าวอินทรี ยก์ บั นาข้าวเคมี การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้
สวิงโฉบ กับดักกาวเหนียวและถาดดักสีเหลืองใน ระยะการเจริ ญเติบโตของข้าว พบว่าค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแมลงจากการคํานวณโดยสู ตรของ Shannon-Weiner Index ในระบบนิเวศแปลงนาอินทรี ยส์ ู งกว่านาเคมี โดยระยะออก
รวงในนาอินทรี ย ์ เมือสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีใช้สวิงโฉบ กาวดักและถาดดัก ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงเท่ากับ
2.57, 2.73, และ . ตามลําดับ ในขณะทีนาเคมีมีค่ากับ . , 2.24, และ . ตามลําดับ ระยะทีมีค่าดัชนี ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของแมลงน้อยทีสุดคือ ระยะก่อนการเก็บเกียว โดยนาเคมีเท่ากับ . , 1.75, และ . ตามลําดับวิธีการเก็บ และ
นาอินทรี ยเ์ ท่ากับ . , 1.95, . ตามลําดับ
คําสําคัญ : ค่าดัชนี Shannon-Weiner index, ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ, นาข้าว

ABSTRACT
Insect biodiversity between organic- and chemicals based paddy fields were sampled by sweeping, sticky trap and
yellow pan trap. Samples were identified and classified into functional guilds. Data were analyzed by Shannon-Weiner
index. The results showed different biodiversity index among paddy fields, sampling techniques and rice growth stages.
The highest insect biodiversity indices were found in flowering stage and organic based paddy field. Biodiversity indices
from the field by sweeping, sticky trap and yellow pan trap were 2.57 2.73 `and 1.77 respectively. Whereas indices from
chemical based field were 2.27, 2.24, and 1.23 respectively. The lowest biodiversity indices obtained from pre-harvesting
stage of chemical based field by sweeping, sticky trap and yellow pan; 1.54, 1.75 and 1.49 respectively following by samples
from organic based 1.94, 1.95, 1.49 respectively.
Keyword : Shannon-Weiner index, insect biodiversity, paddy field
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การผลิ ตข้าวอิ น ทรี ยเ์ ป็ นระบบการผลิตทางการเกษตรที เน้นเรื องของธรรมชาติ เป็ นสําคัญ ได้แ ก่ การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
เพือการผลิตอย่างยังยืน เช่น ปรับปรุ งความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นไร่ นาหรื อ
จากแหล่งอืน ควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศตั รู ขา้ วโดยวิธีผสมผสานทีไม่ใช้สารเคมี การเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ วทีเหมาะสมมีความ
ต้านทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศัตรู ธรรมชาติ การจัดการพืช ดิน และนํา ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของ
ต้นข้าว เพือทําให้ตน้ ข้าวเจริ ญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสม
ต่อการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศตั รู ขา้ ว เป็ นต้น สํานักวิจยั และพัฒนาข้าว (2559) การปฏิบตั ิเช่นนีก็สามารถทําให้ตน้
ข้าวทีปลูกให้ผลผลิตสูงในระดับทีน่าพอใจซึงการดําเนินนีต้องอาศัยข้อมูลประกอบในหลายๆด้านทังในส่วนของชนิดแมลง
ช่วงการระบาด และการแพร่ กระจาย เป็ นต้น (Pedigo, 1996)
สํานักวิจยั และพัฒนาข้าว (2559) ได้จดั ทํารายชือแมลงและสัตว์ศตั รู ขา้ วทีพบได้ทวๆ
ั ไป ดังนี
ตารางที 1 ชนิดของแมลงศัตรู ขา้ วทีพบในระยะการเจริ ญเติบโตต่างๆ
แมลงศัตรู ระยะกล้า
แมลงศัตรู ระยะแตกกอ
แมลงศัตรู ระยะออกรวง
เพลียไฟข้าว
หนอนกอข้าว
แมลงสิง
มวนง่าม
แมลงบัว
มวนเขียวข้าว
หนอนแมลงวันเจาะยอดข้าว
เพลียกระโดดสีนาตาล
ํ
หนอนกระทูก้ ล้า
เพลียจักจันสีเขียว
เพลียกระโดดหลังขาว
เพลียจักจันปี กลายหยัก
เพลียแป้ ง
หนอนห่อใบข้าว
หนอนปลอกข้าว
แมลงดําหนาม
ด้วงดํา
ด้วงงวงกินรากข้าว
แมลงหล่า
ทีมา: ดัดแปลงจาก สํานักวิจยั และพัฒนาข้าว (2559)
ปรี ช าและคณะ (
) กล่ า วว่า ระบบนิ เ วศนาข้าวส่ ง เสริ ม ให้มี ค วามหลากหลายทางชี วภาพของแมลงสู ง
โดยเฉพาะศัตรู ธรรมชาติของแมลงศัตรู ขา้ ว ทีมีตวั เบียนและตัวหํามากกว่า ชนิ ด มากกว่าชนิ ดของแมลงศัตรู ขา้ วถึง เท่า ตัวเบียนของแมลงศัตรู ขา้ วทีสําคัญ เช่น เพลียกระโดดสีนาตาลมี
ํ
ตวั เบียน ชนิ ด หนอนห่ อใบข้าวมี ชนิด เพลียจักจัน
สี เขียว ชนิ ด เป็ นต้น เมือรวมตัวเบี ยนของแมลงศัตรู ขา้ วชนิดอืนๆ ด้วยแล้วมีตวั เบี ยนไม่ตากว่
ํ า ชนิ ด ส่ วนตัวหําจะกิน
แมลงศัตรู ขา้ วในระยะไข่ หนอน หรื อตัวเต็มวัยแตกต่างกันตามชนิดของตัวหํา เช่น ไรตัวหําของแมลงบัวจะดูดกิ นไข่แมลง
บัว มวนเขียวดูดไข่ จะดูดกินไข่เพลียกระโดดและเพลียจักจัน พวกต่อแตนจะกิ นหนอนผีเสื อในนาข้าว แมงมุมต่างๆ กินตัว
อ่อนและตัวเต็มวัยของเพลียกระโดด
การผลิตข้าวอินทรี ย ์ เป็ นระบบการผลิตข้าวทีไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิ ดเป็ นต้นว่า ปุ๋ ยเคมี สารควบคุม
การเจริ ญเติ บโตสารควบคุมและกําจัดวัชพืช สารป้ องกันกําจัดโรค แมลงและสัตว์ศตั รู ขา้ ว ตลอดจนสารเคมี ทีใช้รมเพือ
ป้ องกันกําจัดแมลงศัตรู ขา้ วในโรงเก็บ การผลิตข้าวอินทรี ยน์ อกจากจะทําให้ได้ผลผลิตข้าวทีมีคุณภาพสู งและปลอดภัยจาก
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สารพิษแล้ว ยังเป็ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็ นการพัฒนาการเกษตรแบบยังยืนอีกด้วย (สํานักวิจยั และพัฒนา
ข้าว, 2559)

วิธีดําเนินการวิจัย

. ปลูกข้าวพันธุ์หอมนิ ลในแปลงขนาด 40x40 เมตร ในนาของเกษตรกรในเขตพืนทีบ้านทุ่งใหญ่ ม. ต.นิคมพัฒนา อ.บาง
ระกํา จ.พิษณุโลกจํานวน แปลง
. แปลงที จัดการเป็ นระบบนิ เวศนาอินทรี ย ์ โดยปลูกข้าวโดยการโยนกล้าร่ วมกับการปลูกพืชสมุนไพรและ
ไม้ดอกบนคันนา ควบคุมโรคและแมลงศัตรู ขา้ วโดยใช้นาส้
ํ มควันไม้อตั รา 1 ลิตร นํา 200 ลิตร และฮอร์ โมนไข่อตั รา 300 ซี
ซีต่อนํา 200 ลิตร
. แปลงที จัดการเป็ นระบบนิ เวศนาเคมี โดยปลูกโดยวิธีการหว่านและใช้สารเคมีตามกําหนดและวิธีการของ
เกษตรกร
. กําหนดพืนทีสุ่มตัวอย่างให้วดั จากขอบแปลงเข้าไป 2 เมตร ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างดังนี
2.1 การใช้สวิงโฉบ (sweep net) จํานวน โฉบ โดยใช้สวิงจับแมลงโฉบทีปลายยอดต้นข้าวระหว่างเดินผ่าน
แปลงช้าๆ เป็ นแนวเส้นทแยงมุม
2.2 การวางกับดักกาวเหนี ยว (yellow sticky trap) 20 อัน
2.3 การวางถาดดัก (yellow pan trap) 20 ถาด
3. สุ่มตัวอย่างแมลงจากทัง แปลงทุกสัปดาห์ ในระยะต้นกล้า ระยะแตกกอ ระยะออกรวง และระยะก่อนเก็บเกียว
4. นําแมลงจากตัวอย่างสุ่ มมาจําแนกและนับจํานวนชนิ ด ตามบทบาทของแมลงในระบบนิ เวศ (functional guild) ได้แก่
แมลงปากกัดกิน แมลงปากดูดกิน แมลงหําปากกัดกิน แมลงหําปากดูดกิน และแมลงเบียน
. ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงตามบทบาทในระบบนิเวศ โดยใช้ดชั นีความหลากหลายของ Shannon’s
index
สูตร Shannon’s index,
H' = - ∑Pi*lnPi
H' คือ ดัชนีความหลากหลาย Shanon-Weiner
Pi คือ สัดส่ วนของจํานวนชนิดของแมลงใน functional guild ต่อจํานวนชนิดของแมลงทีสุ่มได้ทงหมด
ั
* H' (base e log = 2.302585 H' (base 10 logs) )

ผลและวิจารณ์ ผล

1. การใช้ สวิงโฉบ
ระยะต้ นกล้ า
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.28 ในระหว่างทีนาเคมีมีค่าเท่ากับ 1.86 (ดังแสดงในตารางที 2) แมลงที
พบจากการทีสุ่มได้แก่ เพลียไฟ หนอนกระทูก้ ล้า เพลียจักจันสี เขียว แมลงสิง เพลียจักจัน แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตักแตน
ด้วงเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน มด ริ นนําจืด แตนเบียน ต่อ Trichomma Tetrastichus Euplectrus
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ระยะแตกกอ
แปลงนาอินทรี ยม์ ี ค่าดัชนี ความหลากหลาย เท่ากับ 2.54 ในระหว่างทีนาเคมีมีค่าเท่ากับ 2.07 (ดังแสดงในตาราง
ที 2) แมลงทีพบจากการทีสุ่ มได้แก่ เพลียกระโดดสี นาตาล
ํ
จิงหรี ด แมลงหล่า เพลียจักจันสี เขียว แมลงสิ ง ผีเสื อหนอนกอ
แมลงบัว แมลงช้างปี กใส แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตักแตน ด้วงเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน มด แมลงปี กแข็ง
และแตนเบียน
ระยะออกรวง
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.57 ในระหว่างทีนาทีใช้สารเคมีมีค่าเท่ากับ 2.27 (ดังแสดงใน
ตารางที 2) แมลงทีพบจากการทีสุ่มได้แก่ เพลียกระโดดสี นาตาล
ํ
หนอนกระทูก้ ล้า เพลียจักจันสี เขียว แมลงสิ ง เพลียจักจัน
ผีเสื อหนอนกอ แมลงบัว แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตักแตน ด้วงเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน มด ริ นนําจืด ผึง
แตนเบียน Aphelinus ต่อTrichomma Euplectrus Xanthopimpla
ระยะก่ อนการเก็บเกียว
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนีควาหลากหลาย เท่ากับ 1.94 ในระหว่างทีนาเคมีมีค่าเท่ากับ 1.54 (ดังแสดงในตารางที 2)
แมลงทีพบจากการทีสุ่มได้แก่ เพลีกระโดดสี นาตาล
ํ
แมลงปี กแข็งสี ดาํ แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตักแตน ด้วงเต่าลาย มวน
เพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน มด และแตนเบียน
ตารางที 2 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายของแมลงในระบบนิเวศนาอินทรี ยเ์ ปรี ยบเทียบกับนาเคมีโดยการใช้สวิงโฉบ
ค่ าดัชนีความหลากหลาย
ระยะการเจริญเติบโตของข้ าว
นาอินทรี ย์
นาคมี
ระยะต้นกล้า
2.28
1.86
ระยะแตกกอ
2.54
2.07
ระยะออกรวง
2.57
2.27
ระยะก่อนการเก็บเกียว
1.94
1.54
2. การใช้ กบั ดักกาวเหนียว
ระต้ นกล้ า
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.51 ในระหว่างทีนาเคมีมีค่าเท่ากับ 2.18 (ดังแสดงในตารางที 3)
แมลงทีพบจากการทีสุ่มได้แก่ เพลียกระโดดสีนาตาล
ํ
ผีเสื อหนอนกอ เพลียจักจันสี เขียว แมลงสิ ง แมลงหล่า แมลงปอบ้าน
แมลงปอเข็ม ตักแตน ด้วงเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน Dolichopus แมลงปี กแข็ง และแตนเบียน Euplectrus
ระยะแตกกอ
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.60 ในระหว่างทีนาเคมีมีค่าเท่ากับ 2.23 (ดังแสดงในตารางที 3)
แมลงทีพบจากการทีสุ่มได้แก่ เพลียกระโดดสีนาตาล
ํ
ผีเสื อหนอนกอ เพลียจักจันสีเขียว แมลงสิ ง แมลงหล่า แมลงบัว
แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตักแตน ด้วงเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน แตนเบียน Trichomma และ Cotesia
ระยะออกรวง
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.73 ในระหว่างทีนาเคมีมีค่าเท่ากับ 2.24 (ดังแสดงในตารางที 3)
แมลงทีพบจากการทีสุ่มได้แก่ เพลียกระโดดสีนาตาล
ํ
แมลงหล่า แมลงสิ ง แมลงบัว แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตักแตน ด้วง
เต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวันและแตนเบียน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ระยะก่ อนการเก็บเกียว
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.95 ในระหว่างทีนาเคมีมีค่าเท่ากับ 1.79 (ดังแสดงในตารางที 3)
แมลงทีพบจากการทีสุ่มได้แก่ เพลียกระโดดสีนาตาล
ํ แมลงหล่า แมลง ตักแตน ด้วงเต่าลายและแตนเบียน
ตารางที 3 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายของแมลงในระบบนิเวศนาข้าวอินทรี ยเ์ ปรี ยบเทียบกับนาเคมีโดยการใช้กบั ดักกาว
เหนียว
ค่าดัชนีความหลากหลาย
ระยะการเจริ ญเติบโตของข้าว
นาอินทรี ย์
นาเคมี
ระยะต้นกล้า
2.51
2.18
ระยะแตกกอ
2.60
2.23
ระยะออกรวง
2.73
2.24
ระยะก่อนการเก็บเกียว
1.95
1.75
การใช้ ถาดดัก
ระยะต้ นกล้ า
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนี ความหลากหลาย เท่ากับ 1.76 ในขณะที นาเคมีมีค่าเท่ากับ 1.44 (ดังแสดงในตารางที 4)
แมลงทีพบจากการทีสุ่มได้แก่ เพลียกระโดดสี นาตาล
ํ
แมลงสิ ง ตักแตน ด้วงเต่าลาย มวนเพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน จิ งโจ้
นําและแตนเบียน
ระยะแตกกอ
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนี ความหลากหลายเท่ากับ 1.76 ในขณะที นาเคมีมีค่าเท่ากับ 1.47 (ดังแสดงในตารางที 4)
แมลงที พบจากการที สุ่ มได้แก่ เพลียกระโดดสี นาตาล
ํ
แมลงหล่า แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตักแตน ด้วงเต่าลาย มวน
เพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน แมลงหางหนีบ
ระยะออกรวง
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนี ความหลากหลายเท่ากับ 1.77 ในขณะที นาเคมีมีค่าเท่ากับ 1.23 (ดังแสดงในตารางที 4)
แมลงที พบจากการที สุ่ มได้แก่ เพลียกระโดดสี นาตาล
ํ
แมลงหล่า แมลงปอบ้าน แมลงปอเข็ม ตักแตน ด้วงเต่าลาย มวน
เพชฌฆาต แมงมุม แมลงวัน แมลงหางหนีบ
ระยะก่ อนการเก็บเกียว
แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนี ควาหลากหลาย เท่ากับ 1.49 ในขณะที นาเคมีมีค่าเท่ากับ 1.04 (ดังแสดงในตารางที 4)
แมลงทีพบจากการทีสุ่มได้แก่ เพลียกระโดดสีนาตาล
ํ แมลงหล่า หนอน ตักแตน ด้วงเต่าลาย
ตารางที 4 แสดงค่าดัชนีความหลากหลายของแมลงในระบบนิเวศนาข้าวอินทรี ย์ เปรี ยบเทียบกับนาข้าวเคมีโดยวิธีการใช้
ถาดดัก
ค่าดัชนีความหลากหลาย
ระยะการเจริ ญเติบโตของข้าว
นาอินทรี ย์
นาเคมี
ระยะต้นกล้า
1.76
1.44
ระยะแตกกอ
1.76
1.47
ระยะออกรวง
1.77
1.23
ระยะก่อนการเก็บเกียว
1.49
1.04
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จากการศึ ก ษาความหลากหลายทางชี วภาพของแมลงในนาข้า วอิน ทรี ยท์ ี มีก ารเขตกรรมต่ า งจากวิธี ก ารของ
เกษตรกร คือ ปลูกข้าวโดยการโยนกล้า การปลูกพืชสมุนไพรและไม้ดอกบนคันนา การใช้นาส้
ํ มควันไม้ควบคุมโรคและ
แมลงศัตรู ขา้ ว การใช้ฮอร์ โมนไข่เร่ งการเจริ ญเติบโต และนาเคมีทีปลูกข้าวโดยวิธีการหว่านและใช้สารเคมีตามกําหนดและ
วิธีการของเกษตรกร
พบว่านาข้าวอินทรี ยม์ ีความหลากหลายชนิดของแมลงมากกว่านาเคมี ไม่วา่ จะเป็ นการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการใด
สอดคล้องกับรายงานของ Siregar และคณะ (2017) ทีสรุ ปว่าแปลงนาระบบอินทรี ยจ์ ะมีความหลากหลายของแมลงสูงทีสุด
และมีความหลากชนิ ดมากทีสุดในระยะข้าวออกรวง และรายงานของวิชยั และคณะ (2554) ทีรายงานว่า ต้นข้าวในช่วงการ
เจริ ญเติบโตและสร้างเมล็ด มีความหลากชนิดของแมลงสูงทีสุด นอกจากนี Chen and Bernal (2011) ได้สรุ ปในงานวิจยั ว่า
ประชากรแมลงศัตรู พืชแปรผันตามการเปลียนแปลงทางโครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเอง
สอดคล้องกับรายงานของสํานักวิจยั และพัฒนาข้าว (2559) ทีแสดงให้เห็นว่าจํานวนชนิดของแมลงศัตรู ขา้ วจะมีมากทีสุดใน
ระยะการเจริ ญเติบโต และน้อยทีสุดในระยะออกรวง การทีมีระบบนิ เวศมีความหลากหลายของแมลงศัตรู ธรรมชาติจะเป็ น
ปัจจัยสําคัญในการควบคุมแมลงศัตรู พชื ต่างในระบบนิวศนัน

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาระบบนิเวศของแมลงในนาข้าวอินทรี ยแ์ ละนาเคมีของเกษตรกรในเขตพืนทีบ้านทุ่งใหญ่ ม. ต.นิคม
พัฒนา อ.บางระกํา จ.พิษ ณุ โลก โดยการเก็บ ตัวอย่างแมลง ทัง วิธี คื อ วิธีการโฉบด้วยสวิง โฉบ กาวดักและถาดดัก
พบว่าวิธีการสุ่ มตัวอย่างทีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการคํานวณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ แปลงนาอินทรี ยม์ ีค่าดัชนี ความ
หลากหลายของแมลงสู งกว่าแปลงนาทีใช้สารเคมี ระยะการเจริ ญเติบโตของต้นข้าวในนาอินทรี ย์ มีผลต่อความหลากหลาย
ของแมลง โดยระยะออกรวงมีค่าค่าดัชนีความหลากหลายสูงทีสุดเพราะระยะนีต้นข้าวมีลกั ษณะอวบนําและนุ่ม จึงเป็ นช่วงที
ดึงดูดแมลงศัตรู ขา้ วและแมลงศัตรู ธรรมชาติดว้ ย ระยะทีมีค่าดัชนีความหลากหลายน้อยทีสุดคือระยะก่อนการเก็บเกียว
ดังนัน เกษตรกรสามารถผลิ ตข้าวอินทรี ย ์ โดยการจัดระบบนิ เวศทีเหมาะสม ให้มี ความหลากหลายของแมลง
ศัตรู พืชสู ง จึงเป็ นวิธีการผลิตข้าวทีไม่ใช้สารเคมีหรื อสารสังเคราะห์ต่าง ๆ โดยเกษตรกรต้องมีการเขตกรรมทีเหมาะสม
มีการปลูกไม้ดอกริ มคันนาเป็ นอาหารของแมลงศัตรู ธรรมชาติบางชนิด การใช้ปัจจัยการผลิตชีวภาพทีไม่มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตและสิ งแวดล้อมทดแทน ซึ งวิธีการเหล่านี จะเป็ นการสร้ างสมดุ ลของธรรมชาติ ส่ งเสริ มและอนุรักษ์แมลงที เป็ น
ประโยชน์ในนาข้าวเพือแก้ปัญหาศัตรู ขา้ วอย่างยังยืน

กิตติกรรมประกาศ
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ปิ ยะวดี เจริ ญวัฒนะ *
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บทคัดย่อ
การเพาะเลี ยงเนื อเยือกล้วยหอมแคระเพือชักนําให้เ กิ ด ยอดบนอาหารสัง เคราะห์ Murashige and Skoog (MS)
โดยการเติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต Benzyladenine (BA) ความเข้มข้น 0 3 5 7 และ 9 มก./ล. วางแผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ หลังจากเพาะเลียงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่าการเติมสาร BA เข้มข้น 3 5 7 และ 9 มก./ล. สามารถชักนําให้เกิด
ยอดใหม่ได้ทุกระดับความเข้มข้น จํานวนเท่ากับ 3.3 7.3 4.6 และ 6.0 ยอด ตามลําดับ สู ตรทีเติมสาร BA เข้มข้น 3 7 และ 9
มก./ล. ยอดที เกิ ดมี ลักษณะเป็ นใบยาวขนาดเล็ก ส่ วนสู ตรที เติม สาร BA เข้ม ข้น 5 มก./ล. ยอดมี การพัฒนาเป็ นใบอ่อน
ลักษณะสมบูรณ์ นอกจากนีการเพาะเลียงชินส่วนยอดเริ มต้นบนอาหาร MS ทีไม่เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโต ให้ความสูง
และจํานวนใบมากทีสุดเท่ากับ 4.5 ซม. และ 9.3 ใบ ตามลําดับ ส่ วนอาหารทีชักนําให้เกิ ดรากมากทีสุ ดคืออาหาร MS ทีเติม
NAA 0.05 มก./ล. ชักนําให้เกิ ดรากมากที สุ ด คือ 13 ราก ในเวลา 7 สัป ดาห์ ในอาหารที ไม่เติ มสาร NAA รากมี ขนาดเล็ก
ขณะทีต้นทีเลียงในอาหารทีเติมสาร NAA เข้มข้น . มก./ล. รากมีลกั ษณะยาวและสมบูรณ์ ส่ วนอาหารทีเติมสาร NAA
เข้มข้น .1 มก./ล. เกิ ดรากขนาดสัน ดังนัน อาหารสู ตร MS ที เติม BA เข้มข้น 5 มก./ล. และสู ตร MS ที เติ ม NAA เข้มข้น
0.05 มก./ล. เป็ นสู ตรอาหารที เหมาะสมในการชักนํายอดและชักนํารากกล้วยหอมแคระ เพือการเพิมปริ มาณจํานวนมาก
ตลอดจนการปรับปรุ งพันธุ์กล้วยต่อไป
คําสําคัญ: กล้วยหอมแคระ, การเพาะเลียงเนือเยือ, การชักนํายอด
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The effect of Benzyladenine (BA) on shoot induction of dwarf banana (Musa sapientum L.) was examined.
The experiments were carried out in a completely randomized design. The shoot explants were cultured on Murashige and
Skoog (MS) medium supplemented with 5 different concentrations (0, 3, 5, 7 and 9 mg/l) of BA. After 10 weeks, the
numbers of shoots per explants (3.3 7.3 4.6 and 6.0 shoots) were regenerated on MS medium supplemented with 0, 3, 5, 7
and 9 mg/l BA. The long small leaf shoots were induced in the MS medium supplemented with 3, 7 and 9 mg/l BA, while
the normally developed leaf shoots were regenerated on MS medium supplemented with 5 mg/l BA. In addition, the initial
shoot explants cultured on MS medium without any growth regulator produced the maximum shoot elongation (4.5 cm.)
and the highest number of leaves (9.3 leaves). The MS medium supplemented with 0.05 mg/l NAA induced the highest
number of roots per explant (13 roots) after 7 weeks of culture. The smallest roots were grown on MS medium without any
growth regulator. The long complete roots and short roots were obtained from MS medium supplemented with 0.05 and
0.1 mg/l NAA. In conclusion, the MS medium supplemented with 5 mg/l BA and 0.05 mg/l NAA were suitable for shoot
and root induction of dwarf bananas for mass propagation and plant breeding in the future.
Keywords: Musa sapientum L., plant tissue culture, shoot induction
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กล้วยหอมแคระ อยู่ใ นวงศ์ Musaceae มีชือวิท ยาศาสตร์ ว่า Musa sapientum L. เป็ นพื ชพันธุ์ ดงเดิ
ั มของอเมริ กา
เมือโตเต็มทีจะสู งเพียงแค่ 1 เมตรเท่านัน ลักษณะลําต้นคล้ายกับกล้วยทัวไป ลักษณะใบจะกลมและสันกว่าใบกล้วยของไทย
ทําให้การกระจายของใบมีลกั ษณะเป็ นพุม่ สวยงาม ไม่เก้งก้าง กล้วยหอมแคระสามารถปลูกให้ติดดอกออกผลได้ในกระถาง
ลักษณะผลคล้ายกล้วยไข่ลูกโต เนือแน่นและเหนี ยวกว่ากล้วยหอมไทย ส่วนกลินและรสชาติจะเหมือนกล้วยหอมทัวไปของ
ไทย ด้วยลักษณะเด่นของกล้วยหอมแคระ อยูท่ ีความเตียและลักษณะทรงทีมีความสวยงามเหมาะสําหรับปลูกเป็ นไม้ประดับ
สําหรับตกแต่งทังภายนอกและภายใน และเมือติดดอกออกผลก็ยงั สามารถนํามาบริ โภคได้ จึงทําให้ได้รับความนิ ยมเป็ น
อย่างมาก (เกษตร, 2558) จากความต้องการกล้วยหอมแคระในท้องตลาดเพิมสูงขึนอย่างรวดเร็ ว จึ งประสบปั ญหาในเรื อง
ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่ งผลให้ราคาขายหน่อกล้วยหอมแคระในท้องตลาดปั จจุบนั สู งถึ งหน่ อละ 200-300
บาท ปั จจุบนั วิธีการเพาะเลียงเนือเยือพืชได้ถูกนํามาใช้ในการขยายพันธุ์พืชหลายชนิด เนืองจากทําให้ได้ตน้ ที มีลกั ษณะตรง
ตามพันธุ์และจํานวนมากในระยะเวลาอันสัน ดังนัน งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือหาระดับความเข้มข้นทีเหมาะสมของสาร
benzyladenine (BA) ต่อการชักนํายอด และสาร napthalene acetic acid (NAA) ต่อการชักนํารากกล้วยหอมแคระ เพือใช้ใน
การขยายพันธุ์และเพิมปริ มาณต้นกล้วยหอมแคระอย่างรวดเร็ว และเป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไปในอนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การชักนํายอดกล้ วยหอมแคระในสู ตรอาหาร MS ทีเติม BA
นําชิ นส่ วนยอดกล้ว ยหอมแคระในสภาพปลอดเชื ออายุ 3 เดื อน ขนาด 1 เซนติเ มตร เลี ยงบนอาหารสู ตร MS
(Murashige and Skoog, 1962) ทีเติม BA เข้มข้น 3 5 7 และ 9 มก./ล. ทีระดับ pH 5.7 เป็ นเวลา 10 สัปดาห์ บันทึกจํานวนหน่อ
ทีเกิดจากการชักนํา จํานวนใบและความสูงของยอดเริ มต้นโดยวัดจากส่วนโคนถึงปลายยอด ทุกสัปดาห์
2. การชักนํารากกล้ วยหอมแคระในสู ตรอาหาร MS ทีเติม NAA
นําชินส่วนยอดกล้วยหอมแคระทีได้จากการชักนําด้วยการเติมสาร BA จากการทดลองแรก ขนาด 3 เซนติเมตร
เลียงบนอาหารสูตร MS ทีเติม NAA ความเข้มข้น 0.05 และ 0.1 มก./ล. ทีระดับ pH 5.7 เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ บันทึกจํานวนราก
ทีเกิดจากการชักนํา และจํานวนใบ ทุกสัปดาห์
การชักนํายอดกล้วยหอมแคระในสู ตรอาหาร MS ที เติม BA และการชักนํารากในสู ตรอาหาร MS ที เติ ม NAA
โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ จํานวน 3 ซํา ซําละ 4 ยอด เลียงในห้องเพาะเลียงเนื อเยือพืชที อุณหภูมิ 25± 2
องศาเซลเซียส ปริ มาณแสง 2000 ลักส์ ให้แสง 8 ชัวโมงต่อวัน วิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลียด้วยวิธี Least Significance difference (LSD)

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ต่ อการเพิมจํานวนยอดกล้ วยหอมแคระ
การเพาะเลียงเนื อเยือจากชิ นส่ วนยอดกล้วยหอมแคระบนอาหารสู ตร MS เติ มสารควบคุ มการเจริ ญเติ บโต BA
เข้มข้น 0 3 5 7 และ 9 มก./ล. เป็ นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่า การเติมสาร BA เข้มข้น 3 5 7 และ 9 มก./ล. สามารถชักนําให้เกิด
ยอดใหม่ได้ทุกระดับความเข้มข้น จํานวนเท่ากับ 3.3 7.3 4.6 และ 6.0 ยอด ตามลําดับ ส่วนอาหารสูตรควบคุมไม่พบการชัก
นํายอด จํานวนยอดทีเกิดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (p<0.01) (ตารางที 1) โดยสู ตรทีเติมสาร BA 5 มก./
ล. ให้จาํ นวนยอดสู งสุ ดคือ 7.3 ยอด ยอดมีลกั ษณะสมบูรณ์และมีการแตกใบอ่อนใกล้เคียงกับสู ตรทีเติม BA 9 มก./ล. ส่ วน
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สู ตรทีเติมสาร BA เข้มข้น 3 และ 7 มก./ล. ยอดทีได้มีขนาดเล็กกว่า และการเลียงชินส่ วนยอดบนอาหารสู ตรควบคุม MS ไม่
พบการเกิ ดยอดแต่มีการเจริ ญทางด้านลําต้น และเกิ ดรากจํานวนมาก (ตารางที 1 และภาพที 1) ความสู งของชิ นส่ วนยอด
เริ มต้น เมือเพาะเลียงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่าอาหารสูตร MS ทีเติมสาร BA 0 3 5 7 9 มก./ล. ยอดเริ มต้นมีความสู งเท่ากับ
4.5 1.2 1.6 1.6 และ 1.0 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยอาหารสู ตร MS ยอดเริ มต้นมี ความสู งมากทีสุ ด (4.5 เซนติ เมตร) และมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงทางสถิติ (p<0.01) (ตารางที 1) กับสู ตรทีมีเติมสาร BA ทุกสู ตร จํานวนใบของชินส่ วน
ยอดเริ มต้น หลังการเพาะเลียงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่าอาหารสูตร MS ทีเติมสาร BA 0 3 5 7 9 มก./ล. ยอดเริ มต้นมีจาํ นวน
ใบเท่ากับ 9.3 3.6 4.3 5.6 และ 2 ใบ ตามลําดับ และมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที 1) ซึงจาก
การเพาะเลียงกล้วยหอมแคระด้วยอาหารสังเคราะห์ในสภาพปลอดเชื อพบว่าสู ตรอาหารทีมีองค์ประกอบของสารควบคุม
การเจริ ญเติ บโตต่างกันไม่ส่งผลกระทบต่อการรอดชี วิต แต่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของพืช โดยตังแต่
สัปดาห์ที เมือชินส่ วนพืชตังตัวได้จะมีพฒั นาการทีแตกต่างกันในสู ตรอาหาร MS ทีเติมสาร BA ความเข้มข้นต่างกัน โดย
สู ตรทีเติมสาร BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตรให้จาํ นวนยอดสูงสุดคือ 7.3 ยอด การเพาะเลียงเนือเยือด้วยชินส่วนยอดกล้วยหอมแคระ
สามารถเพิมจํานวนยอดได้บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ทีเติม BA เข้มข้น 5 มก./ล. เช่นเดียวกับกล้วยชนิดอืน ได้แก่ กล้วย
หิ น (อรุ ณี, 2557) กล้วยช้าง (พัชนัน ท์ และพจมาลย์, 2557) และกล้วยมะลิ อ่อง (นิ ด าพรและคณะ, 2559) ในขณะที สู ตร
ควบคุ ม (MS) ให้ความสู งและจํานวนใบของชินส่ วนยอดเริ มต้นสู งสุ ดแต่ไม่มีการเกิ ดยอดใหม่ และมีการพัฒนาของราก
เกิดขึนด้วย
ตารางที 1 ผลของสาร BA ความเข้มข้นต่างๆ ต่อจํานวนยอดทีเกิด ความสู งและจํานวนใบของชินส่วนยอดเริ มต้น
ของกล้วยหอมแคระ หลังการเพาะเลียงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์
ความเข้มข้นของสาร BA (มก./ล.)
จํานวนยอดทีเกิด
ชินส่วนยอดเริ มต้น
ความสูง (เซนติเมตร) จํานวนใบ
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
*
มีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95 % (p<0.05)
**
มีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความเชือมัน 99 % (p<0.01)
ค่าเฉลียทีมีตวั อักษรเหมือนกันในคอลัมภ์เดียวกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เมือเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลียด้วยวิธี LSD
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ภาพที 1 ลักษณะยอดกล้วยหอมแคระทีเกิดขึน บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS เติมสาร BA ความเข้มข้นต่างๆ
หลังการเพาะเลียงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์

มก./ล.

2. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ต่อการชักนํารากกล้วยหอมแคระ
เมือนํายอดกล้วยหอมแคระเลียงบนอาหารสูตร MS เติม NAA เข้มข้น 0 0.05 และ 0.1 มก./ล. ทีระดับ pH 5.8 เป็ น
เวลา 7 สัปดาห์ พบว่า มีการเกิดรากบนทุกสู ตรอาหาร การเติมสาร NAA เข้มข้น . และ . มก./ล. สามารถชักนําให้เกิด
รากเท่ ากับ 12.6 13 และ 10. ราก ตามลําดับ จํานวนรากทีเกิ ดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที 2) โดยสู ตรทีเติมสาร
NAA 0.05 มก./ล. ให้จาํ นวนรากเฉลียสูงสุด รากต่อต้น ในอาหารทีไม่เติมสาร NAA รากมีขนาดเล็ก ขณะทีต้นทีเลียงใน
อาหารทีเติมสาร NAA . มก./ล. รากมีลกั ษณะยาวและสมบูรณ์ ส่ วนอาหารที เติมสาร NAA 0.1 มก./ล. เกิดรากขนาดสัน
และจากการเปรี ยบเที ยบจํานวนใบของต้นกล้วยหอมแคระ พบว่า อาหารทีเติมสาร NAA เข้มข้น . และ . มก./ล. ให้
จํานวนใบเท่ากับ . . และ . ตามลําดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที 2 และภาพที 2) ต่างจากวิธีการของณัฐทิยา
(2556) ทีชักนํารากโดยเลียงใน อาหาร MS กึงเหลว (ลดวุน้ ลงครึ งหนึง) ทีเติมสารควบคุมการ เจริ ญเติบโต NAA อัตรา 0.01
มก./ล. และนําตาล ซูโครส 30 กรัม/ลิตร เป็ นเวลา 45 วัน
เมือเพาะเลียงกล้วยหอมแคระเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ นําต้นทีมีรากและใบสมบูรณ์ ออกจากขวดเพาะเลียงเพือปรับ
สภาพก่อนการออกปลูกในโรงเรื อน โดยใช้วสั ดุคือ ดินผสม : แกลบดํา : ขุยมะพร้าว อัตราส่ วน 1 : 1 : 1 พบว่า กล้วยหอม
แคระสามารถตังตัวได้หลังจากการปรับสภาพเป็ นเวลาสองสัปดาห์ มีอตั รารอด 53 เปอร์ เซ็นต์ และหลังจากปรับสภาพเป็ น
เวลาสามสัปดาห์ ต้นกล้วยมีลกั ษณะแข็งแรงสามารถนําออกปลูกในสภาพโรงเรื อนต่อไป
ตารางที 2 ผลของสาร NAA ความเข้มข้นต่างๆ ต่อจํานวนรากและจํานวนใบกล้วยหอมแคระ หลังการเพาะเลียงเป็ น
เวลา 7 สัปดาห์
ความเข้มข้นของสาร NAA (มก./ล.)
จํานวนรากทีเกิด
จํานวนใบ
0
12.6
7.0
0.05
13.0
6.0
0.1
10.3
6.3
F-test
ns
ns
CV (%)
26.14
22.03
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
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สัปดาห์ที 10

ภาพที 2 ลักษณะรากและใบกล้วยหอมแคระทีเกิดขึน บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS เติมสาร NAA ความเข้มข้น
0.05 มก./ล. หลังการเพาะเลียงเป็ นเวลา 10 สัปดาห์

สรุ ปผลการวิจัย

การเพิมจํานวนยอดกล้วยหอมแคระในอาหาร MS ทีเติมสาร BA มก./ล. สามารถชักนําให้เกิดยอดได้มากทีสุดคือ
. ยอด ส่ วนอาหารทีชักนําให้เกิ ดรากมากทีสุดคือ อาหารสูตร MS ทีเติมสาร NAA 0.05 มก./ล. สามารถชักนําให้เกิดราก
มากทีสุ ดคือ 3 ราก
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บทคัดย่อ

เชือรา Metarhizium spp. เป็ นเชือราก่อโรคในแมลงทีมีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมแมลงศัตรู พืชและมีการนํามาใช้
ควบคุ ม แมลงศัต รู พื ช อย่า งกว้า งขวาง การรวบรวมและคัด แยกเชื อรา Metarhizium spp. จากดิ น ในเขตพื นที จัง หวัด
นครราชสี มา โดยการใช้วธิ ี baiting technique ซึงใช้หนอนนก (yellow mealworm; Tenebrio molitor) เป็ นเหยือล่อ ได้เชือรา
Metarhizium spp. ทังหมด 9 ไอโซเลต เมื อนํามาทดสอบประสิ ท ธิ ภาพในการควบคุมเพลี ยแป้ งน้อยหน่ า (Dysmicoccus
neobrevipes Beardsley) วัย 3 ในสภาพห้องปฏิบตั ิการ [อุณหภูมิเฉลีย 27.47 องศาเซลเซี ยส (24.88 – 30.06 องศาเซลเซียส)
ความชื นสั ม พัท ธ์ เ ฉลี ย 59.73% (50.05 – 69.40%)] โดยใช้เ ชื อ Metarhizium spp. อายุ 21 วัน ความเข้ม ข้น 1x108 สปอร์ /
มิลลิลิตร พ่นให้กบั เพลียแป้ งน้อยหน่า พบว่าทุกไอโซเลตมีการติดเชืออยูร่ ะหว่าง 10 – 80% ซึ งมีความแตกต่างกันทางสถิติ
(P<0.05) โดยเชื อรา Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ RMUTI 19/6 มีป ระสิ ท ธิ ภาพในการควบคุ มเพลียแป้ ง
น้อยหน่ าสู งสุ ด มีการติดเชือของเพลียแป้ งน้อยหน่ า เท่ากับ 80% แตกต่างทางสถิติ(P<0.05)กับไอโซเลตทีรองลงมา ได้แก่
RMUTI 14/6 (53.33%), RMUTI 18/4 (46.67%) และ RMUTI 6/4 (33.33%) ตามลํ า ดั บ ผลการวิ จั ย นี แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพของเชื อรา Metarhizium spp. ไอโซเลตของจังหวัดนครราชสี มา เพือการนําไปประยุกต์ใช้ป้องกันและกําจัด
เพลียแป้ งน้อยหน่าอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
คําสําคัญ : เชือรา Metarhizium spp., เชือราก่อโรคในแมลง, เพลียแป้ งน้อยหน่า, การควบคุมโดยชีววิธี
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Entomopathogenic fungi; Metarhizium spp. are an efficient tool for the biological control of a wide range of insect
pests particularly related to agricultural crops. Collection and isolation of Metarhizium spp. from soil in Nakhon Ratchasima
Province were carried out. Entomopathogenic fungi were isolated by baiting technique using yellow mealworm larvae,
Tenebrio molitor, as bait. The 9 isolates of Metarhizium spp. was evaluated against 3rd instar larvae of sugar apple mealybug
(Dysmicoccus neobrevipes Beardsley) in laboratory conditions [average temperature 27.47 ºC (24.88 – 30.06 ºC), average
relative humidity 59.73% (50.05 – 69.40%)]. The spore concentration from 21-day-old culture of 1×108 spores/ml was used.
The result revealed that larvae cumulative mortality rates ranged between 10 up to 80 percentage which were significantly
different (P<0.05), compared with the control treatment. Fungal isolates, RMUTI 4/3 and RMUTI 19/6 had the best
colonizer with 80% infection on sugar apple mealybug. Those isolates were effectively and significantly different (P<0.05)
from RMUTI 14/6 (53.33%), RMUTI 18/4 (46.67%) and RMUTI 6/4 (33.33%) respectively. This present study suggested
that the efficiency of Nakhon Ratchasima isolates of Metarhizium spp. can be used as an efficient application in controlling
of sugar apple mealybug.
Keyword: Metarhizium spp., entomopathogenic fungi, sugar apple mealybug, biocontrol
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เพลียแป้ งน้อยหน่าจัดเป็ นแมลงศัตรู นอ้ ยหน่าทีสําคัญอีกชนิ ดหนึง จัดอยูใ่ นอันดับ Hemiptera วงศ์ Pseudococcidae
เพลี ยแป้ งที เข้ า ทํ า ลายน้ อ ยหน่ า มี ห ลายชนิ ด ได้ แ ก่ Dysmicoccus neobrevipes Beardsley Maconellicoccus hirsutus,
Planococcus citri และ Ferrisia virgata (Cockerell) (Dixit et al., 2016) สําหรับในประเทศไทยรายงานพบเพลียแป้ งทีเป็ น
ศัตรู น้อยหน่ า 2 ชนิ ด คือ เพลี ยแป้ งลาย (F. virgata) และ เพลียแป้ งสับปะรดสี เทา (D. neobrevipes) (บุปผา และ ชลิดา,
2543) เพลียแป้ งทําลายน้อยหน่าด้วยการดูดกินนําเลียงทีผล ขัวผล และใบ มักพบตัวเพลียแป้ งเกาะอยูต่ ามร่ องตาของผล โดย
ในขณะเดี ยวกัน จะผลิ ต สารพิษ ออกมาทําให้ผลเหี ยว นอกจากจะทําลายผลผลิ ตโดยตรงแล้ว ยังทําให้ผลผลิตสกปรก
เนืองจากมีราดําทีเกิดจากมูลหวานของเพลียแป้ ง การป้ องกันกําจัดเพลียแป้ งเพือให้ได้ผลทีรวดเร็ ว เกษตรกรส่วนใหญ่นิยม
ใช้สารเคมีในกลุ่มออร์ กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมทสารเคมีเหล่านีมีพิษตกค้างยาวนานในผลผลิตและสภาพแวดล้อมส่ งต่อ
ผูบ้ ริ โภค และเป็ นปั ญหาการส่งออก การควบคุมโดยชี ววิธีถูกนํามาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น การใช้แมลงช้างปี กใส
(ประภัสสร และคณะ, 2556) เช่นเดียวกับการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรหลายชนิดทีนํามาใช้กาํ จัดเพลียแป้ง เช่น สารสกัด
จากเถาบอระเพ็ด สารสกัดจากใบสะเดา และสารสกัดจากใบเสลดพังพอน เป็ นต้น (ไอลดา และ กาญจน์, 2557) รวมทังการ
ใช้เชือจุลินทรี ยม์ าใช้ควบคุมเพลียแป้ งน้อยหน่าก็ถูกนํามาใช้ในการควบคุมเพลียแป้งน้อยหน่าเช่นกัน โดยเริ มมีการศึกษาใน
ต่างประเทศด้วยการนําเชือรา Metarhizium anisopliae และเชือรา Beauveria bassiana มาใช้ควบคุมเพลียแป้ งน้อยหน่ าซึ ง
ให้ผลในการควบคุ มเพลี ยแป้ งอย่างดี (Kulkarni and Patil, 2013; Dixit et al., 2016) ซึ งหากมี การนําเชื อราทังสองชนิ ด นี
โดยเฉพาะเชือราเขียว M. anisopliae มาศึกษาเพือควบคุมเพลียแป้ งน้อยหน่าในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสี มา
ทีจัดว่าเป็ นพืนทีหลักในการผลิตน้อยหน่ าของประเทศไทยด้วยแล้ว อีกทังเชือรา Metarhizium spp. ทีนํามาใช้นนเป็
ั นเชือรา
ที แยกได้จ ากพืนที จัง หวัด นครราชสี ม า (local isolate) ก็ จะสามารถแก้ปั ญหาการตกค้างของสารเคมี ในผลผลิตและใน
สภาพแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี

วิธีดําเนินการวิจัย

การรวบรวมตัวอย่ างดินและการแยกเชื อรา Metarhizium spp. ให้ บริสุทธิ
รวบรวมตัว อย่า งดิ น ในเขตพื นที จัง หวัด นครราชสี ม า ด้ว ยการสุ่ ม เก็ บ ตัว อย่า งดิ น เพื อนํา มาแยกหาเชื อรา
Metarhizium spp. ประยุกต์ตามวิธีของ Bidochka และคณะ(1998) และอลงกต (2549) โดยการปาดใบไม้บริ เวณผิวดินออก
ขุดและเก็บตัวอย่างดินลึกจากผิวหน้าดิน เซนติเมตร ตักดิ นใส่ ถุงพลาสติก บันทึกสถานที วัน/เดือน/ปี จากนันนําไปแยก
หาเชื อ Metarhizium spp. แต่ ละไอโซเลต ด้วยวิธีเ หยือล่ อ (baiting technique) ใช้ห นอนนก (yellow mealworm; Tenebrio
molitor) วัย 3 – 5 เป็ นตัวล่อเชื อจากดิน หนอนนกตายที คาดว่าเกิ ดจากเชื อราให้ยา้ ยหนอนที ตายไปแช่ ลงในสารละลาย
คลอร็ อคซ์ เปอร์ เซ็นต์ (sodium hypochlorite . เปอร์เซ็นต์) นาน - นาที เพือฆ่าเชือทีผิวจากนันล้างด้วยนํากลันทีผ่าน
การนึ งฆ่าเชือแล้ว - นาที จํานวน ครัง วางซากหนอนนกลงในจานชืน (moist chamber) ปล่อยไว้จนกระทังเชือราสร้าง
สปอร์ นําสปอร์ ไปตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ซาอี
ํ กครัง จึงนําไปแยกให้ได้เชือรา Metarhizium spp. ทีบริ สุทธิ จากนัน
บ่งชีให้ชดั เจนว่าเป็ นเชือรา Metarhizium spp. จากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเจริ ญเติบโต
การเพาะเลียงเพลียแป้งน้ อยหน่ า
นําฟักทองมาล้างด้วยนําสะอาดซับให้แห้ง ฉี ดแอลกอฮอล์ 70 เปอร์ เซ็นต์ แล้วซับให้แห้ง นํากลุ่มไข่เพลียแป้งจาก
ผลน้อยหน่ ามาเขียลงบนผลฟักทอง จากนันนํามาเลียงในกล่องพลาสติกขนาด 39.2 x 54 x 31 เซนติเมตร ทีอุณหภูมิ 28-30
องศาเซลเซียส ศึกษาการเจริ ญเติบโต เมือเพลียแป้ งเข้าสู่วยั ที 3 จึงนํามาทดสอบต่อไป การดูแลปฏิบตั ิในการเพาะเลียงเพลีย
แป้ งประยุกต์ตามวิธีของศูนย์วจิ ยั พืชไร่ ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร
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การทดสอบประสิทธิภาพของเชื อรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพลียแป้งน้ อยหน่ า
การเตรียมเพลียแป้ง
ล้างฟักทองด้วยนําสะอาดแล้วซับให้แห้งแล้วฉี ดพ่นด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ลงบนฟักทองใช้กระดาษทิชชู่
ซับ แล้วหันฟั กทองเป็ นชิน ขนาด 5x5 เซนติเมตร หนาประมาณ 1 เซนติ เมตร ใส่ ในกล่องพลาสติกใสขนาด 11 x 11 x 31
เซนติเมตร จากนันใช้พ่กู นั เขียเพลียแป้ งวัย 3 ลงบนชิ นฟั กทอง จํานวน 10 ตัว/ชิ น(กล่อง) ภายในกล่องบรรจุสําลีทีชุบนํา
กลันนึ งฆ่าเชื อเพือให้ความชื น โดยใส่ สําลี ขนาด Ø ประมาณ 2 เซนติ เมตร จํานวน 1 ก้อน/กล่อง โดยเขียเพลียแป้ งลงบน
ฟักทองก่อนการทดสอบ 2 วัน
การเตรียมเชื อรา Metarhizium spp.
นําเมล็ดข้าวฟ่ างมาล้างให้สะอาด แช่นาข้
ํ ามคืน ใช้ตะแกรงกรองให้สะเด็ดนําแล้วนํามากรอกใส่ ถุงพลาสติ กทน
ร้อนขนาด 9x14 นิ ว ปริ มาณ 250 กรัม นําไปนึ งฆ่าเชือทีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซี ยส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิว นาน 30
นาที ทิงให้เย็น จากนันนําเชือรา Metarhizium spp. ทีเลียงในอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) อายุ 14 วัน ใช้เข็มเขียตัดเป็ นชิน
เล็กๆขนาด 1x1 เซนติเมตร จํานวน 5 ชิ น ใส่ลงไปในถุงข้าวฟ่ างทีนึงฆ่าเชือแล้ว ใช้หนังยางรัดปากถุงให้เรี ยบร้อย นําไปบ่ม
ในตูบ้ ่ม อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เมือเชือราอายุได้ 21 วัน นํามากรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วนับความเข้มข้นของสปอร์ดว้ ย
Heamacytometer ปรับความเข้มข้นแต่ละไอโซเลตโดยใช้ Tween ® 20 ความเข้มข้น 0.05 เปอร์ เซ็นต์ ให้ได้ 1x108 สปอร์ /มิลลิลิตร
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื อรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพลียแป้งน้ อยหน่ า
นําเพลียแป้ งทีเลียงบนชินฟั กทองตามข้อ 3.1 มาเช็คจํานวนเพลียให้ครบตามจํานวน นําชินฟั กทองมาวางลงบน
กระดาษทีนึงฆ่าเชือ จากนันใช้หัวสเปรย์พน่ สารแขวนลอยสปอร์ของเชือราแต่ละไอโซเลตลงบนเพลียทีเลียงบนชินฟั กทอง
ให้ท ัว เปรี ยบเที ย บกับ กรรมวิ ธี ค วบคุ ม ที ไม่ พ่ น สารใดๆ และกรรมวิธี ที พ่ น สารจับ ใบ Tween®20 ความเข้ม ข้น 0.05
เปอร์เซ็นต์ วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) ประกอบด้วย 13 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซํา
ซําละ 10 ตัว ประกอบด้วย
กรรมวิธีที 1
ไม่พน่ สารใดๆ (กรรมวิธีควบคุม)
กรรมวิธีที 2
พ่นสารจับใบ Tween®20 ความเข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต์
กรรมวิธีที 3
พ่นสารเคมี (คลอร์ ไพริ ฟอส)
กรรมวิธีที 4
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. รู ปการค้า (เมธาไรเซียม®)
กรรมวิธีที 5
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3
กรรมวิธีที 6
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 6/4
กรรมวิธีที 7
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 7/3
กรรมวิธีที 8
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 8/6
กรรมวิธีที 9
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 14/6
กรรมวิธีที 10
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 18/4
กรรมวิธีที 11
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/4
กรรมวิธีที 12
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/6
กรรมวิธีที 13
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 21/3

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

354

การตรวจสอบผล
หลังการฉี ดพ่นแล้วใช้ปากคีบ(Forceps) คีบฟักทองใส่ ในกล่องพลาสติกเหมือนเดิม แล้วปิ ดฝากล่องให้สนิ ท และ
เช็คผลการติดเชือราทุกวันและบันทึกผลการติดเชือทุก 7 วัน (วันที 7, 14 และ 21 หลังการฉี ดพ่น) เมือพบเพลียแป้ งตาย นํามา
แช่ Clorox 10 เปอร์ เซ็ นต์ นาน 3-5 นาที ล้างด้วยนํากลันนึ งฆ่าเชื อ นาน 3-5 นาที จํานวน 2 ครั ง จึง ย้า ยไปไว้ใน moist
chamber บ่มทีอุณหภูมิ 25 - 30 องศาเซลเซียส ความชืนสัมพัทธ์ 60 - 80 เปอร์เซ็นต์ ในทีมืด (ประยุกต์ตามวิธีของ ศิวลิ ยั และ
คณะ, 2559)

ผลและวิจารณ์ ผล
. การรวบรวมตัวอย่างดินและการแยกเชื อ Metarhizium spp. ให้ บริสุทธิ

จากการรวบรวมตัวอย่างดินในเขตพืนทีจังหวัดนครราชสี มา แล้วนํามาล่อเชือจากดินด้วยหนอนนกนัน ใน
เบืองต้นได้เชือรา Metarhizium spp. จํานวน 9 ไอโซเลต จากตัวอย่างดินทีรวบรวมจากเขตอําเภอเมือง จํานวน 4 ไอโซเลต
(RMUTI 4/3, RMUTI 6/4, RMUTI 7/3 และ RMUTI 8/6) และอําเภอจักราช จํานวน 5 ไอโซเลต (RMUTI 14/6, RMUTI
18/4, RMUTI 19/4, RMUTI 19/6 และ RMUTI 21/3) เชือรา Metarhizium spp. ทีบริ สุทธินํามาศึกษาการศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและการเจริ ญเติบโต ด้วยการดูลกั ษณะโคโลนีและลักษณะของสปอร์ (ภาพที 1)

ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ช

ซ

ฌ

ภาพที 1 ลักษณะโคโลนีของเชือราเขียว Metarhizium spp. ไอโซเลตต่างๆ ทีเลียงบนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) อายุเชือ
21 วัน
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. การเพาะเลียงเพลียแป้งน้ อยหน่ า
เพลียแป้ งน้อยหน่าถูกนํามาเพาะเลียงบนผลฟักทองในสภาพห้องปฏิบตั ิการ ทีอุณหภูมิเฉลีย 27.91 องศาเซลเซียส
(25.58 – 31.24 องศาเซลเซียส) ความชืนสัมพัทธ์เฉลีย 56.55% (48.18 – 64.91%R.H.) เพือศึกษาวงจรชีวติ และเพิมปริ มาณสําหรับ
ทดสอบ (ภาพที 2)

ภาพที 2 เพลียแป้ งน้อยหน่าทีเพาะเลียงเพือเพิมปริ มาณบนฟักทอง (ซ้าย) และเพลียแป้ งวัย 3 (ขวา)
. การทดสอบประสิทธิภาพของเชื อรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพลียแป้งน้ อยหน่ า
จากการทดสอบประสิ ทธิภาพของเชือรา Metarhizium spp. ในการควบคุมเพลียแป้ งน้อยหน่าในสภาพ
ห้องปฏิบตั ิการ ทีอุณหภูมิเฉลีย 27.47 องศาเซลเซียส (24.88 – 30.06 องศาเซลเซียส) ความชืนสัมพัทธ์เฉลีย 59.73% (50.05
– 69.40%) นัน พบว่า ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ RMUTI 19/6 มีประสิ ทธิภาพสูงสุด โดยมีการติดเชือของเพลียแป้ง
น้อยหน่าถึง 80 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างทางสถิติ (P<0.05) กับไอโซเลตอืนๆ ส่วนเชือราไอโซเลตอืนๆทีมีประสิ ทธิ ภาพลองลง
มา 3 ลําดับ ได้แก่ ไอโซเลต RMUTI 14/6 (53.33%), RMUTI 18/4 (46.67%) และ RMUTI 7/3 (40.00%) ตามลําดับ ส่ วนไอ
โซเลต RMUTI 19/4 มีประสิ ทธิภาพเทียบเท่ากับเชือรา Metarhizium spp. รู ปการค้า(เมธาไรเซี ยม®)ทีเพลียแป้ งมีการติดเชือ
เท่ากัน (10%) ส่วนกรรมวิธีควบคุม(ไม่พ่นสารใดๆ) และพ่นสารจับใบ Tween®20 ความเข้มข้น 0.05% นัน ไม่มีการตาย
ของเพลียแป้ ง และกรรมวิธีทีพ่นสารเคมี (คลอร์ ไพริ ฟอส) หลังการพ่น 24 ชัวโมงเพลียแป้ งตายหมด และเมือนําไปวางใน
moist chamber นัน หลังการพ่นสารเคมี 48 ชัวโมง เพลียแป้ งกลายเป็ นสีนาตาล-ดํ
ํ
า เมือครบ 21 วัน ไม่พบการเจริ ญของเชือ
ราแต่อย่างใด (ตารางที 2, ภาพที 3) ซึงจากการทอดลองจะเห็นว่าเชือรา Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ
RMUTI 19/6 มีประสิ ทธิ ภาพในการเข้าทําลายเพลียแป้ งเท่ากัน แต่เมือเทียบความไวในการเข้าทําลายเพลียแป้ งเล้ว จะเห็นว่า
ไอโซ
ก. ไอโซเลต RMUTI 4/3
ง. ไอโซเลต RMUTI 8/6
ช. ไอโซเลต RMUTI 19/4
เลต
ข. ไอโซเลต RMUTI 6/4
จ. ไอโซเลต RMUTI 14/6
ซ . ไอโซเลต RMUTI 19/6
ค. ไอโซเลต RMUTI 7/3
ฉ. ไอโซเลต RMUTI 18/4
ฌ. ไอโซเลต RMUTI 21/3
RMUTI 19/6 มีความไวกว่า ไอโซเลต RMUTI 4/3 โดยในวันที 14 หลังการพ่นเชือ เพลียแป้งมีการติดเชือถึง 80 เปอร์เซ็นต์
ในขณะทีไอโซเลต RMUTI 4/3 มีการติดเชือเพียง 53.33 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเชือรา Metarhizium spp. รู ปการค้านันมี
ประสิ ทธิภาพในการควบคุมเพลียแป้ งน้อยหน่าตํากว่าเชือรา Metarhizium spp. ทีแยกได้จากดิน ทังนีอาจเนืองมาจากเชือรา
ในรู ปการค้าดังกล่าวมีความจําเพาะเจาะจงกับแมลงชนิดอืนมากกว่าเพลียแป้ งน้อยหน่า ซึงเชือจุลินทรี ยท์ ีใช้ความคุมแมลง
นันจะมีความจําเพาะเจาะจงต่อแมลงเป้าหมายได้แตกต่างกัน (ศิวลิ ยั , 2557) จากการทดลองนีใช้ความเข้มข้นของเชือรา
Metarhizium spp. ความเข้มข้น 1x108 สปอร์ /มิลลิลิตร ทดสอบในสภาพห้องปฏิบตั ิการ ซึงหากมีการพัฒนารู ปแบบให้
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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สามารถใช้ในสภาพจริ งได้นบั ว่ามีประโยชน์อย่างยิง ซึง Dixit และคณะ (2016) รายงานว่าการใช้เชือรา Metarhizium spp.
ความเข้มข้น 7.5 กรัม/ลิตร พ่นให้กบั เพลียแป้ งน้อยหน่าในสภาพแปลงปลูกมีผลให้จาํ นวนเพลียแป้ งคงเหลือหลังการพ่น
น้อยทีสุ ดเมือเทียบกับเชือราชนิดอืนๆ
ตารางที 2ประสิทธิ ภาพของเชือรา Metarhizium spp. ต่อการทําลายเพลียแป้ งน้อยหน่า
การติดเชือ (%)
กรรมวิธี
14 วัน
21 วัน
รวม 1/
ไม่พน่ สารใดๆ (กรรมวิธีควบคุม)
0.00
0.00
0.00e
พ่นสารจับใบ Tween®20 ความเข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต์
0.00
0.00
0.00e
พ่นสารเคมี (คลอร์ ไพริ ฟอส)
0.00
0.00
0.00e
®
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. รู ปการค้า (เมธาไรเซียม )
0.00
10.00
10.00e
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3
53.33
26.67
80.00a
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 6/4
33.33
0.00
33.33c
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 7/3
40.00
0.00
40.00bc
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 8/6
13.33
0.00
13.33de
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 14/6
53.33
0.00
53.33b
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 18/4
46.67
0.00
46.67bc
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/4
10.00
0.00
10.00e
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 19/6
80.00
0.00
80.00a
พ่นเชือรา Metarhizinm spp. ไอโซเลต RMUTI 21/3
30.00
0.00
30.00cd
F-test
**
C.V. (%)
23.19
1/
ค่าเฉลียทีกํากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (LSD, P>0.05)
** = แตกต่างกันทางสถิติทีระดับความเชือมัน 99%
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ภาพที 3 ลักษณะการเข้าทําลายเพลียแป้ งน้อยหน่าของเชือรา Metarhizium spp. ไอโซเลตต่างๆ
ไม่พน่ สารใดๆ (กรรมวิธีควบคุม)
สารจับใบ Tween®20 ความเข้มข้น 0.05%
สารเคมี (คลอร์ไพริ ฟอส)
เชือรา Metarhizinm spp. รู ปการค้า (เมธาไรเซี ยม®)
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

สรุ ปผลการวิจัย

การคัด เลื อกเชื อรา Metarhizium spp. ที มีป ระสิ ท ธิ ภาพในการควบคุม เพลี ยแป้ งซึ งเป็ นแมลงศัต รู ที สําคัญของ
น้อยหน่ า ตัวอย่างดิ นทีรวบรวมได้จากพืนทีต่างๆในเขตจังหวัดนครราชสี มา นํามาแยกหาเชือรา Metarhizium spp. ได้เชื อ
ราที บริ สุทธิ จากดินที เก็บรวบรวมได้จากพืนที อําเภอเมื องและอําเภอจักราช จํานวน 9 ไอโซเลต เมือนําเชื อราที แยกให้
บริ สุทธิ มาทดสอบประสิ ทธิภาพในการควบคุมเพลียแป้ ง โดยใช้ความเข้มข้นของเชือ 1x108 สปอร์ /มิลลิลิตร จะเห็นว่าเชือรา
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Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 4/3 และ RMUTI 19/6 มีความสามารถในการเข้าทําลายเพลียแป้ งสู งสุด โดยเพลียแป้ งมี
การติดเชือสู งถึง 80 เปอร์ เซ็นต์ และไอโซเลต RMUTI 19/6 มีความไวในการเข้าทําลายเพลียแป้ งไวกว่าไอโซเลต RMUTI
4/3 จากการทดลองนี สรุ ปได้วา่ เชือรา Metarhizium spp. ไอโซเลต RMUTI 19/6 เหมาะสมทีจะนํามาพัฒนารู ปแบบสําหรับ
ใช้ในการควบคุมเพลียแป้ งน้อยหน่าต่อไป
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ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื อราอาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ ไรซาในพืชตระกูลถัวบริเวณป่ าสงวนแห่ งชาติ
หนองเต็ง-จักราช จังหวัดนครราชสี มา
Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in the Rhizosphere of Tree Legumes at NongtengChakarach National Reserved Forest, Nakhon Ratchasima Province
วีรวัตร นามานุศาสตร์ * และ ทิพย์วริ นทร์ ริ มลําดวน
Weravart Namanusart1* Thipwarin Rimlumduan2

บทคัดย่อ
เชือราอาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ ไรซา (AMF) เป็ นเชือราทีพึงพาอาศัยอยูร่ ่ วมกับรากพืชหลายชนิ ดแบบเอือประโยชน์ซึง
กัน และกัน ซึ งเป็ นความสัม พัน ธ์ที กําหนดความยังยืน และความสําเร็ จ ของการปลูกพืนที ป่ า งานวิจัยนี มีวตั ถุ ประสงค์
เพือตรวจสอบความหลากหลายทางชี วภาพของเชือราอาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ ไรซา (Arbuscular mycorrhizal fungi) ในดินรอบ
รากพืชตระกูลถัวจํานวน 42 ต้น โดยแบ่งพืนทีสํารวจออกเป็ น 10 แปลง ในพืนทีป่ าธรรมชาติ บริ เวณป่ าสงวนแห่งชาติหนอง
เต็ง-จักราช จังหวัดนครราชสี มา พบไม้ยืนต้นจํานวน 42 ชนิ ด จําแนกชนิ ดของเชือราอาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ ไรซาโดยใช้วิธีทาง
สัณฐานวิทยา สามารถตรวจสอบชนิ ดของเชื อราอาบัสคู ล่าร์ ไมคอร์ ไรซาที อาศัยในดิ นบริ เวณพืนที รากพืชตระกูลถัว ได้
ทังหมด 469 ไอโซเลต เชื อราอาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ ไรซาทีพบมากทีสุดอยูใ่ นสกุล Glomus (376 ไอโซเลต) รองลงมาคือเชือรา
ในสกุ ล Acaulospora, Entrophospora, Gigaspora และและ Scutellospora พบเชื อราจํา นวน 56, 24, 9 และ 4 ไอโซเลต
ตามลําดับ
คําสําคัญ : พืชตระกูลถัว, เชือราอาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ไรซา, ความหลากหลายทางชีวภาพ
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A diverse community of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) produces a beneficial symbiosis with most plant
communities and therefore, the success of reforestation programs may greatly depend on mycorrhizal root colonization. In
this study, we determined diversity of AMF in 10 sites at different areaes of Nongteng-Chakarach National Reserved Forest,
Nakhon Ratchasima Province. The biodiversity of AMF from rhizosphere of forty-two tree legumes were investigated and
identified of the isolated fungi characterized have also been performed based on morphological methods. The Most isolates
from the rhizosphere of tree legumes belong to genera Glomus were 376 isolates followed by Acaulospora, Entrophospora,
Gigaspora and Scutellospora were 56, 24, 9 and 4 isolates, respectively.
Keyword: Tree legumes, Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF), Biodiversity
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ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ ห นองเต็ง -จัก ราช ตังอยู่ใ นพื นที ของอํา เภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ และอํา เภอจัก ราช จัง หวัด
นครราชสี มา เป็ นป่ าในรัศมี กิ โลเมตร จาก พืนที ป่ าปกปั กพันธุ กรรมพืช ของศูนย์อนุ รักษ์และพัฒ นาทรัพยากรภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนกลาง ต. หนองระเวียง อ. เมือง จ. นครราชสี มา ป่ าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช มีลกั ษณะเป็ น
ป่ าเต็งรัง กึงป่ าเบญจพรรณ เป็ นพืนทีทีมีความหลากหลายของพรรณไม้ พืนทีป่ าส่ วนหนึ งเป็ นแปลงทดลองปลูกยูคาลิปตัส
พรรณไม้หลายชนิ ดมี ศ ักยภาพที สามารถนําไปใช้เ ชิ งพาณิ ชย์ได้ อย่างไรก็ตามปั จจุบนั พืนที ป่ าเริ มลดลง เนื องจากมีการ
จัดสรรโครงการต่างๆ โดยหน่ วยงานราชการ จึงได้เกิดแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรในบริ เวณพืนทีป่ าหนองเต็ง-จักราช
ขึน ดังนันจึงควรศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชือราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ซึงเป็ นแนวทางอนุรักษ์วธิ ี หนึง
เชื อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซา (Arbuscular Mycorrhizal Fungi: AMF) เป็ นเชื อราชนิ ดหนึ งที ได้รับความสนใจ
นํามาศึ กษา เชื อรา AMF มีค วามสัม พัน ธ์กับ พืช โดยดํารงชี วิตร่ วมกับ รากพืชแบบพึงพาอาศัย (symbiosis)(Kohki et al.,
) โดยเส้นใยราที อยูภ่ ายนอกจะดูดซับธาตุอาหารจากดิน ลําเลียงไปยังโครงสร้างแลกเปลียนธาตุอาหารของเชือราทีอยู่
ในเซลล์ชนคอร์
ั
เท็กซ์เพือส่ งไปยังพืช ขณะเดี ยวกันเชื อราจะได้รับ สารประกอบคาร์ บ อนจําพวกนําตาลจากพืชผ่านทาง
โครงสร้างแลกเปลียนนี เช่นเดียวกัน (Keishi et al., 2007) การกระจายตัวของราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาจะพบได้ในดินทุก
หนแห่ ง ทังในดินทีใช้ในการเกษตร ทุ่งหญ้า หรื อป่ าไม้ ราอาบัสคูล่าร์ไมคอร์ไรซาถือได้วา่ เป็ นจุลินทรี ยท์ ีสําคัญอย่างยิงใน
สังคมพืชตามธรรมชาติ และมีบทบาทสําคัญต่อการฟื นฟูพืนทีป่ า โดยเฉพาะระบบนิ เวศป่ าในประเทศไทย เช่น ป่ าดิบแล้ง
อนิวรรต และธี รวัฒน์ ( )
ดังนันงานวิจยั นีจึงมุ่งเน้นสํารวจและคัดแยกเชือราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ในพืนทีป่ าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จัก
ราช ซึ งมีการศึกษาความหลากหลายของเชือราเป็ นเบืองต้น ก่อนทีจะนําไปสู่การทดสอบคัดเลือกสายพันธุ์ของเชือราอาบัสคู
ลาร์ทีมีศกั ยภาพในการส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของไม้ยืนต้นตระกูลถัว

วิธีดําเนินการวิจัย

การสํ ารวจพรรณพืชและเก็บตัวอย่ างเชื อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซา
พืนทีศึกษาและเก็บตัวอย่างดิน คือป่ าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่ าจักราช ตําบลจักราช อําเภอจักราช จังหวัด
นครราชสี มา (ภาพที 1) ซึงเป็ นป่ าทีอุดมด้วยไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหี ยง ไม้กราด ไม้แดง ไม้ประดู่ และไม้มะค่าแต้ เป็ นต้น มีพนที
ื
ป่ าประมาณ 81,875 ไร่ ทําการสุ่มเก็บตัวอย่างดินจากพืนทีป่ าทีมีความแตกต่างทางสังคมป่ าจํานวน 10 แปลง จํานวนตัวอย่าง
ดินทดสอบ ตัวอย่าง จํานวนพืชตระกูลถัว 42 ชนิ ด (ภาพที 1) ได้แก่ ดินแปลงที 1 สังคมพืชเป็ นป่ าเต็งรัง, ดิ นแปลงที 2
สังคมพืชป่ าเต็งรัง, ดินแปลงที 3 สังคมป่ าเบญจพรรณ, ดินแปลงที สังคมป่ าเบญจพรรณ, ดินแปลงที 5 สังคมป่ าปลูกใหม่,
ดินแปลงที สังคมป่ าเต็งรัง, ดินแปลงที สังคมป่ าดังเดิม, ดินแปลงที สังคมป่ าดังเดิม (ป่ าเต็งรังผสมป่ าเบญจพรรณ), ดิน
แปลงที สังคมป่ าดังเดิม (ป่ าเต็งรังผสมป่ าเบญจพรรณ) และดินแปลงที สังคมป่ าดังเดิม (ป่ าเต็งรังผสมป่ าเบญจพรรณ)
โดยเก็บตัวอย่างดินรอบรากพืชตระกูลถัว บันทึ กข้อมูลสถานทีเก็บ วันทีเก็บ ผูเ้ ก็บ และข้อมูลภูมิศาสตร์ นํามาแยกเชื อใน
ห้องปฏิบตั ิการ ทีห้องปฏิบตั ิการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสี มา
การแยกและจําแนกเชื อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาในดินบริเวณรากพืชตระกูลถัว
นําตัวอย่างดินทีเก็บรวบรวมได้มาร่ อนแยกสปอร์ โดยวิธีการร่ อนดินแบบเปี ยก (wet sieving and decanting) ตาม
กรรมวิธีของ Gerdemann และ Nicolson (1963) ร่ วมกับวิธี Sucrose gradient centrifugation ของ Daniels และ Skipper (1982)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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โดยนําตัวอย่างดิน 200-300 กรัม ใส่ลงในนํา 1 ลิตร กวนให้ดินแตกกระจายประมาณ 1 นาที แล้วตังทิงไว้ 2-3 นาที เทลงบน
ตะแกรงขนาดต่างๆ เก็บตะกอนที อยู่บนชันตะแกรงแต่ละขนาดใส่ ลงเทลงบนตะแกรงขนาดต่างๆ แล้วในหลอดทดลอง
centrifuge เจื อจางให้ได้สารละลายเชื อ (suspension) แล้วนําไปหมุนเหวียงเป็ นเวลา 5 นาที ที ความเร็ ว 4,000 รอบต่อนาที
เทของเหลวทีอยูส่ ่ วนบนทิ ง แล้วเติมสารละลายซู โครส ความเข้มข้น 50 เปอร์ เซ็ นต์ จํานวน มิ ลลิ ลิตร แล้วนําไปหมุน
เหวียงอีกครัง ทีความเร็ ว 4,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 1 นาที เทของเหลวส่วนบนทีมีสปอร์ ลงบนตะแกรงขนาด 45 ไมครอน
ล้างสารละลายนําตาลออกด้วยนําสะอาดหลายๆ ครัง ทําการตรวจสอบสปอร์ เชือรา ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ ทํา
การจําแนกชนิดของเชือราโดยใช้ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยา นําสปอร์เชือราทีแยกได้ มาวางลงบนสไลด์ ศึกษารู ปร่ างลักษณะ
ต่ างๆ ทังภายนอกและภายในสปอร์ ข องเชื อรา ใช้ห ลอดหยด (pasteur pipette) ดู ดสปอร์ จ ากนําวางบนสไลด์ หยดด้วย
polyvinyl alcohol lacto glycerol (PVLG) และ Melzer’s reagent ปิ ดทับ ด้ว ยแผ่น ปิ ดสไลด์( cover glass) แล้วนํามาตรวจดู
ลักษณะต่าง ๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพือศึกษารู ปร่ างลักษณะสปอร์ เช่น ขนาดสปอร์ สิงตกแต่งทีผิวสปอร์ จํานวนชันของ
ผนังสปอร์ และเส้นใยคําจุนสปอร์ (hyphal attachment) เป็ นต้น ตามจําแนกชนิ ดของเชือราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาโดยใช้
คู่มือของ Schenck และ Perez (1987) ร่ วมกับการจําแนกชนิดโดยใช้ฐานข้อมูล INVAM (http://invam.caf.wvu.edu)

ผลและวิจารณ์ ผล

การสํ ารวจพรรณพืชและเก็บตัวอย่ างเชื อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซา
จากการรวบรวมและสุ่ มเก็บดิน จํานวน ตัวอย่าง ในบริ เวณพืนทีป่ าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช โดยสุ่ มเก็บ
ดิ นบริ เวณรากไม้พืชตระกูลถัว จํานวน ชนิ ด จากพืนที ป่ า แปลง (ตารางที 1) ได้แก่ พืนที ป่ าแปลงที ( ชนิ ดพืช)
พืนทีป่ าแปลงที ( ชนิ ดพืช) พืนทีป่ าแปลงที ( ชนิ ดพืช) พืนทีป่ าแปลงที ( ชนิ ดพืช) พืนทีป่ าแปลงที ( ชนิ ดพืช)
พืนทีป่ าแปลงที ( ชนิดพืช) พืนทีป่ าแปลงที ( ชนิดพืช) พืนทีป่ าแปลงที ( ชนิดพืช) พืนทีป่ าแปลงที ( ชนิ ดพืช)
และพืนทีป่ าแปลงที ( ชนิ ดพืช) พบไม้ยนื ต้นตระกูลถัวจํานวนทังสิ น 2 ชนิด ดังนี มะกลําต้น, พฤกษ์, ชงโคนา, มะเค็ง,
ประดู่, แดง, หนามหัน, พันชาด, ส้มเสี ยว, สี เสี ยด, กะพี, กุ๊ก, มะค่าแต้, ชะเอม, ตําแยป่ า, โมกมัน, เกล็ดปลาช่อน, เกล็ดปลา
หมอ, ชะคราม, ตะแบก, ปี ป, มะขาม, มะขามโคก, ขีเถ้าหนอน, พยุง, ครามป่ า, ลูกใต้ใบ, นนทรี , ขีเหล็ก, ชัยพฤกษ์, ฟันฟื ม,
หิ งเม่นน้อย, สะเดา, สะเดาป่ า, หญ้าสองปล้อง, ทับแทว, ทานาคา, สะเดาช้าง, สาธร, เสี ยว, อัญชัญป่ า และฉนวน (ตารางที 1)
จากการสํารวจชนิ ดของพรรณพืชในบริ เวณพืนทีป่ าสงวนแห่ งชาติหนองเต็ง-จักราช พบว่า พืชประจําถินทีสํารวจพบมาก
ทีสุด คือ ไม้แดง สํารวจพบได้ทงแปลงที
ั
, 2, 6, 7, 9 และ 10 รองลงมาคือ พันชาด, ประดู่ และเกล็ดปลาช่อน ทีพบในแปลง
ที (1, 2, 4, 10), (2, 4, 5, 9) และ (4, 5, 6, 10) ตามลําดับ (ตารางที 1)
การแยกและจําแนกเชื อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาในดินบริเวณรากพืชตระกูลถัว
จากการสํารวจและเก็บตัวอย่างดินบริ เวณรอบรากพืชตระกูลถัวในพืนทีป่ าจักราช-หนองเต็ง จํานวน 71 ชุดดิน ใน
พืนทีป่ า 10 แปลง แล้วนํามาแยกชนิดของเชือราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา และจัดจําแนกชนิดของเชือราโดยอาศัยลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สามารถแยกเชือราอาบัสคูล่าร์ ได้ทงสิ
ั น 469 ไอโซเลต เชือรา AMF ทีอาศัยในบริ เวณ
พื นที รากพืช ตระกูล ถัว พบมากที สุ ด อยู่ใ นสกุ ล Glomus (376 ไอโซเลต) รองลงมาได้แ ก่ Acaulospora (56 ไอโซเลต),
Entrophospora (24 ไอโซเลต), Gigaspora (9 ไอโซเลต), และพบน้อ ยที สุ ด คื อ ราในสกุ ล Scutellospora (4 ไอโซเลต)
ตามลําดับ (ตารางที 1)
เมือเปรี ยบกับพรรณพืชทีสํารวจพบการอยูอ่ าศัยร่ วมกันของเชื อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาในพืนทีป่ าหนองเต็ง
พบว่า พืชทีมีปริ มาณไอโซเลตของเชือรา AMF มากทีสุดคือ เกล็ดปลาช่อน และกะพี จํานวน 15 ไอโซเลต รองลงมาคือ แดง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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(14 ไอโซเลต), ชะเอม (12 ไอโซเลต) ในขณะที พันชาด, ชงโคนา, ส้มเสี ยว, ชะคราม และเกล็ดปลาหมอ พบเชือราอย่างละ
ไอโซเลต ซึ งเชื อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซาทีพบจากการสํารวจทุกพืนที ป่ าจะมีความแตกต่างกันทังด้านปริ มาณ และ
ความหลากหลายของสกุลเชือรา
จากผลการทดลองแสดงให้เ ห็ น ถึ งความหลากหลายของพรรณพืชและสกุลของเชื อรา AMF ในแต่ละพืนที ที
แตกต่างกัน เชือราทีพบมากทีสุดอยู่ในสกุล Glomus พบรองลงมาคือ Acaulospora ซึ งสอดคล้องกับการศึ กษาเชือรา AMF
ในประเทศไทย ซึ งพบว่าเชื อราในสกุล Glomus และ Acaulospora มีความถีในการพบมากทีสุ ด (เมธาวีการณ์ และโสภณ,
2554; กุลวดี,
) สอดคล้องกับการศึกษาครังนี ความหลากหลายของเชื อรา AMF มีมากบริ เวณรากของต้นพืชตระกูลถัว
โดยพบเชื อราสกุล Glomus ในทุ กพืนที ที ทําการศึ กษา ทังนี เนื องจาก Glomus เป็ นสกุลเชื อราที มีค วามทนทานต่ อความ
หลากหลายของดินมีความสามารถในการแข่งขัน และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้สูง (Songachan and Kayang, 2011)
การกระจายตัวของเชื อรา AMF มีค วามสัม พัน ธ์กับความเป็ นกรด-ด่ างของดิ น ความชื นของดิ น และอัต ราส่ วนระหว่าง
คาร์ บอนและไนโตรเจน (นาฏยา, 2556)

91
1 80
2
5

34

7

6

ภาพที 1 แสดงแผนทีแปลงสุ่ มเก็บตัวอย่างดินของพืนทีป่ าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช
จังหวัดนครราชสี มา
หมายเหตุ หมายเลข 1. และ 2. คือ สังคมพืชป่ าเต็งรัง
หมายเลข 3. และ 4. คือ สังคมป่ าเบญจพรรณ
หมายเลข 5. คือ สังคมป่ าปลูกใหม่
หมายเลข 6. คือ สังคมป่ าเต็งรัง
หมายเลข 7. คือ สังคมป่ าดังเดิม
หมายเลข 8, 9 และ 10. คือ สังคมป่ าดังเดิม (ป่ าเต็งรังผสมป่ าเบญจพรรณ)
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ตารางที 1 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชือราอาบัสคูลาไมคอไรซา ของพืชตระกูลถัวในบริ เวณพืนทีป่ าสงวนแห่งชาติ
หนองเต็ง-จักราช จําแนกตามชนิดพืช และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชือราระดับสกุล (Genera)
จีนสั
แปลง
ชนิดพืช
Glomus Gigaspor Scutellospora Acaulospor Entrophospora
a
a
ทดสอบ
1
สะเดาป่ า (Azadirachta indica)
3
0
0
5
0
สังคมพืช หนามหัน (Acacia comosa)
4
0
0
4
0
ป่ าเต็งรัง แดง (Xylia xylocarpa)
5
0
0
4
0
พันชาด (Erythrophleum
8
2
0
0
0
succirubrum)
ชงโคนา (Bauhinia racemosa)
9
0
0
1
0
2
ส้มเสี ยว (Bauhinia malabarica)
10
0
0
0
0
สังคมพืช สี เสียด (Acacia catechu)
1
0
0
2
2
ป่ าเต็งรัง กะพี (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
มะค่าแต้ (Sindora siamensis)
10
0
0
0
0
พันชาด (Erythrophleum
7
0
0
0
0
succirubrum)
3
ชะเอม (Glycyrrhiza glabra)
9
0
0
0
3
สังคมป่ า ตําแยป่ า (Laportea interrupta)
6
0
1
0
1
เบญจพรรณ มะเค็ง (Dialium cochinchinease)
1
0
0
2
1
โมกมัน (Wrightia arborea)
3
0
0
1
1
หนามหัน (Acacia comosa)
6
0
0
0
1
4
เกล็ดปลาช่อน (Phyllodium
12
2
0
1
0
pulchellum)
สังคมป่ า เกล็ดปลาหมอ (Phyllodium elegans)
5
0
0
0
0
เบญจพรรณ ชะคราม (Sueda maritima)
7
1
0
2
0
แดง (X. xylocarpa)
4
0
0
1
0
ตะแบก (Lagerstroemia floribunda)
6
0
0
1
0
ประดู่ (P. macrocapus)
6
0
1
0
1
ปี ป (Millingtonia hortensis)
3
0
1
3
0
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พันชาด (Erythrophleum
succirubrum)
มะขาม (Tamarindus indica)
พฤกษ์ (Albizia lebbeck)

7

0

0

0

4
6

0
0

0
0

0
0
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ตารางที 1 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชือราอาบัสคูลาไมคอไรซา ของพืชตระกูลถัวในบริ เวณพืนทีป่ าสงวนแห่ งชาติ
หนองเต็ง-จักราช จําแนกตามชนิดพืช และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชือราระดับสกุล (Genera) (ต่อ)
จีนสั
แปลง
ชนิดพืช
Glomus Gigaspor Scutellospora Acaulospor Entrophospora
a
a
ทดสอบ
5
เกล็ดปลาช่อน (P. pulchellum)
9
0
0
0
0
สังคมป่ า ขีเถ้าหนอน (Grewia eriocarpa)
3
0
0
1
0
ปลูกใหม่ ครามป่ า (Indigofera galegoides)
6
0
0
1
1
นนทรี (Peltophorum pterocarpum)
8
0
0
0
1
ประดู่ (P. macrocapus)
5
1
0
1
1
พยุง (Dalbergia cochinchinensis)
5
0
0
0
0
พฤกษ์ (Albizia lebbeck)
6
0
0
0
0
ลูกใต้ใบ (Phyllanthus niruri)
8
0
0
0
0
6
เกล็ดปลาช่อน (P. pulchellum)
3
0
0
0
0
สังคม
เกล็ดปลาช่อนใหม่ (Phyllodium sp.)
5
0
0
0
0
ป่ าเต็งรัง ขีเหล็ก (Senna siamea)
6
0
1
1
0
ครามป่ า (I. galegoides)
6
0
0
0
0
ชัยพฤกษ์ (Cassia javanica)
7
0
0
0
0
แดง (X. xylocarpa)
4
0
0
2
0
ฟันฟื ม (Fimbristylis rigidula)
7
0
0
1
1
มะกลําต้น (Adenanthca pavonina)
4
0
0
0
0
มะค่าแต้ (S. siamensis)
4
0
0
1
0
หิ งเม่นน้อย (Crotalaria pallida)
5
1
1
1
1
7
เกล็ดปลาหมอ (P. elegans)
8
0
0
0
0
สังคม
แดง (X. xylocarpa)
7
0
0
0
1
ป่ าดังเดิม ปี ป (Millingtonia hortensis)
7
0
0
1
0
สะเดา (Azadirachta indica)
5
0
0
3
0
8
กะพี (D. cultrata)
4
0
0
1
0
ป่ าดังเดิม เกล็ดปลาหมอ (P. elegans)
9
0
0
1
0
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(เต็งรังผสม หญ้าสองปล้อง (H.
ป่ าเบญจ pseudointerrupta)
พรรณ)

4

0

0

1
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ตารางที 1 ความหลากหลายทางชีวภาพของเชือราอาบัสคูลาไมคอไรซา ของพืชตระกูลถัวในบริ เวณพืนทีป่ าสงวนแห่ งชาติ
หนองเต็ง-จักราช จําแนกตามชนิดพืช และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชือราระดับสกุล (Genera) (ต่อ)
จีนสั
แปลง
ชนิดพืช
Glomus Gigaspor Scutellospora Acaulospor Entrophospora
a
a
ทดสอบ
9
ทับแทว (Pterolobium integrum)
4
0
0
0
0
ป่ าดังเดิม ทานาคา (Hesperethusa crenulata)
5
0
0
0
0
(เต็งรังผสม ประดู่ (P. macrocapus)
6
0
0
0
0
ป่ า
เบญจ
พฤกษ์ (A. lebbeck)
5
0
0
2
1
พรรณ)
แดง (X. xylocarpa)
5
0
0
1
0
สะเดาช้าง (A. excelsa)
5
0
0
0
0
สาธร (Millettia leucantha)
3
0
0
1
0
เสี ยว (B. malabarica)
6
0
0
1
1
หญ้าสองปล้อง (H.
7
0
0
0
0
pseudointerrupta)
อัญชัญป่ า (Clitoria macrophylla)
6
0
0
0
0
10
เกล็ดปลาช่อน (P. pulchellum)
8
0
0
2
0
ป่ าดังเดิม ชงโคนา (B. racemosa)
6
0
0
0
1
(เต็งรังผสม แดง (X. xylocarpa)
6
0
0
0
0
ป่ า
เบญจ
พันชาด (E. succirubrum)
5
0
0
1
0
พรรณ)
พฤกษ์ (A. lebbeck)
6
0
0
0
0
ฉนวน (D. nigrescens)
5
0
0
0
0
อัญชัญป่ า (C. macrophylla)
4
0
0
1
1

สรุ ปผลการวิจัย

จากการสํารวจและจําแนกเชื อราอาบัส คู ล่ าร์ ไ มคอร์ ไ รซาบริ เวณดิ น รอบรากพื ช ตระกูล ถัวในพืนที ป่ าสงวน
แห่ งชาติจกั ราช-หนองเต็ง จํานวน 71 ตัวอย่างดิน ในบริ เวณพืนทีป่ า 10 แปลง พบว่าในบริ เวณพืนทีป่ าแต่ละแปลงมีความ
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หลากหลายของชนิดและปริ มาณของเชือราอาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ ไรซาแตกต่างกันมาก แปรผันตามชนิดพรรณของพืชตระกูล
ถัวในแต่ละแปลง งานวิจยั นี เป็ นการสํารวจเบืองต้นเพือนําไปสู่ การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเชือรา อาบัสคูล่าร์ ไมคอร์ ไร
ซามี ทีส่ งเสริ มการเจริ ญเติ บโตของพืชตระกูลถัวในพืนที ซึ งสําคัญอย่างยิงต่อการฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ ของพืนทีป่ าใน
ประเทศไทยในลําดับต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี ได้รับทุ นอุดหนุ นโครงการวิจยั จากงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี ส าน
ภายใต้โครงการอันเนื องมาจากพระราชดําริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี ชุดโครงการอนุรักษ์
พันธุ กรรมพืช (อพ.สธ.) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
นอกจากนี คณะผูว้ ิจัยขอขอบคุณ เจ้าหน้าที สํานักงานป่ าสงวน
แห่ งชาติป่าหนองเต็ง-จักราช ทีได้อาํ นวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่าง

เอกสารอ้ างอิง

กุลวดี คาภีระ.
. อิทธิ พลของราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาและสารทีปลดปล่อยจากรากพืชทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของ
ต้นกล้ายางพารา. วิทยานิพนธ์ปริ ญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่.
นาฏยา แพทย์พิทกั ษ์, ธัญพิสิษฐ์ พวงจิ ก และพักตร์เพ็ญ ภูมิพนั ธ์. 2556. การสํารวจประชากรเชื อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซา
บริ เ วณ เ ข ต ร ากไผ่ ในพื น ที เกษ ต ร กรร ม และพื น ที ป่ าธ ร รม ชาติ . การประชุ มวิ ช าการแห่ ง ช าติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครังที 9, นครปฐม.
เมธาวีการณ์ พรหมลา และโสภณ บุญลือ.
. ชนิดและผลของเชือราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาต่อการเจริ ญเติบโตของอ้อย.
น. - . ใน: ประชุ ม วิ ชาการฐานรากที มั นคงเพื อการพัฒ นาประเทศอย่ า งยังยื น - มกราคม
.
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น. ขอนแก่น.
อนิวรรต เฉลิมพงษ์ และธี รวัฒน์ บุญทวีคุณ. . การสํ ารวจเอคโตไมคอร์ ไรซาในระบบนิเวศวิทยาป่ าดิบแล้ง.รายงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ์, ฝ่ ายปราบศัตรู พชื ป่ าไม้, กองบํารุ ง, กรมป่ าไม้. กรุ งเทพฯ.
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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
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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
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North East India. Mycosphere. 2: 497-505.
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ศักยภาพการให้ ผลผลิตของถัวเขียวพันธุ์ใหม่ พันธุ์ ใน ฤดูปลูก
Yield Potentials of 7 New Cultivars of Mungbean in 2 Planting Seasons

370

รัชตา ทนวิทูวตั ร 1*
Ratchata Tonwitowat1*

บทคัดย่อ
การหาศักยภาพการให้ผลผลิตของถัวเขียวพันธุ์ใหม่ 7 พันธุ์ใน 2 ฤดูปลูก ได้ปลูกทดลองระหว่างเดือนธันวาคม
2558 ถึ ง กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 (ฤดู แ ล้ง ) และกัน ยายนถึ ง พฤศจิ ก ายน 2559 (ฤดู ป ลายฝน) ที คณะเทคโนโลยี ก าร เกษตร
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุ รี วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซํา 7 พัน ธุ์ ได้แ ก่ พัน ธุ์ KUML1, KUML2,
KUML3, KUML4, KUML5, KUML8 และชัยนาท84-1 ผลการทดลองพบว่า ถัวเขียวทุกพันธุ์ให้ความสู งต้นในฤดูปลายฝน
สูงกว่าฤดูแล้งเฉลีย 35 เปอร์เซ็นต์ มีจาํ นวนข้อมากกว่า 2-3 ข้อ อีกทังเก็บเกียวได้เร็ วกว่า 1-3 วัน ในฤดูแล้ง KUML3 เป็ น
พันธุ์ทีให้ผลผลิตสู งกว่าพันธุ์อืน (213.6 กิโลกรัมต่อไร่ ) โดยมีจาํ นวนฝักและนําหนักเมล็ดต่อต้นเท่ากับ 25.1 ฝั กและ 25.0
กรัม แต่ในฤดูปลายฝน กลับเป็ น KUML2 และ KUML8 ทีให้ผลผลิตต่อไร่ มากกว่า เฉลีย 280.0 กิโลกรัมต่อไร่ (จํานวนฝัก
22.4-22.8 ฝักต่อต้น และนําหนักเมล็ด 26.0 กรัมต่อต้น) อย่างไรก็ตาม KUML8 ให้ค่าดัชนี เก็บเกียวสู งสุ ดในฤดูแล้งเท่ากับ
0.39 ส่วน KUML3 ได้ค่าสู งสุ ดในฤดูปลายฝนเฉลีย 0.25 และจากผลการวิเคราะห์ปริ มาณแป้ งและโปรตีนในเมล็ดถัวเขียว
ทัง 7 พัน ธุ์ KUML1และ KUML2 ให้ป ริ ม าณแป้ ง 37-38 เปอร์ เ ซ็น ต์ ซึ งสู ง กว่าพัน ธุ์อืนๆ 2-3 เปอร์ เ ซ็น ต์ ขณะที ปริ มาณ
โปรตีนของทุกพันธุ์เฉลียอยูท่ ี 24-25 เปอร์เซ็นต์
คําสําคัญ : ถัวเขียวพันธุ์ใหม่, ผลผลิต, ฤดูปลูก
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To investigate the yield potential of 7 new cultivars of mungbean (KUML1, KUML2, KUML3, KUML4,
KUML5, KUML8 and CN 84-1 in 2 planting seasons was conducted during dry season (Dec2015-Feb 2016) and late rainy
season (Sep-Nov 2016) at Faculty of Agricultural Technology; RMUTT, by RCB design 3 replications. The result revealed
that all cultivars had developed their plant height and no.of node per plant in late rainy season higher than dry season 35%
and 2-3 node per plant. Moreover, their harvesting dates came earlier 1-3 days as well. In dry season, KUML3 gave better
grain yield (213.6 kg/rai) due to the best no.of pod and grain weight per plant (25.1 pod and 25.0 g). In contrary, KUML2
and KUML8 obtained greater grain yields in late raining season equally to 280 kg/rai, this was because of their no. of pod
and grain weight per plant (22.4-22.8 pod and 26.0 g) too . Anyway, KUML8 had the highest harvest index 0.39 in dry
season while KUML3 gave the best one (0.25) in late raining seson. Regarding to the analysis of the grain starch and protein
content, KUML1 and KUML2 contained 37-38% of starch which 2-3 % more than the others. Meanwhile, the protein
content of all cultivars were 24-25% by average.
Keyword: new cultivars of mungbean, yield, planting season
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ปั ญหาวิกฤตภัยแล้ง มี แนวโน้มทวีค วามรุ น แรงในอนาคต ทําให้กรมชลประทานต้องหยุด การจ่ายนําลงคลอง
ซึ งส่ ง ผลกระทบโดยตรงกับพืนที ในเขตลุ่ มแม่ นาเจ้
ํ าพระยา 22 จัง หวัด รวมทังจังหวัดปทุ มธานี โดยรั ฐบาลแนะนําให้
เกษตรกรหยุดทํานาปรังแล้วหันมาปลูกพืชทางเลือกที ใช้นาน้
ํ อยทดแทน ภาคเกษตรกรเองต้องวางแผนและเตรี ยมความ
พร้อมในการเลือกชนิ ดพืชให้เหมาะสมกับแหล่งผลิตของตนเอง ต้องคํานึงถึงการจัดการนําอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการผลิต
ส่ วนภาครัฐก็ตอ้ งวางแผนและเตรี ยมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกร เลือกชนิ ดพืชให้เหมาะสมกับแหล่งผลิตโดยคํานึ งถึงการ
จัด การนําอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเช่ นกัน อีกทังยัง ต้องเชื อมโยงการผลิ ต สู่ ต ลาดและอุตสาหกรรมแปรรู ป อย่างครบวงจร
เพือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร สร้างมูลค่าเพิมและความยังยืนให้กบั อุตสาหกรรม (อดิศกั ดิ, 2558) ถัวเขียวเป็ นพืชทางเลือก
ชนิดหนึงทีน่าสนใจและรัฐบาลส่ งเสริ มให้ปลูกเพือสู ้ภยั แล้ง เนืองจากทังปลูกง่ายอายุการเก็บเกียวสันเพียง 65-70 วัน เหมาะ
สําหรับเกษตรกรทีจะเลือกปลูกทดแทนข้าวนาปรัง หรื อปลูกก่อนข้าวโพดในพืนทีประสบภัยแล้ง โดยปลูกก่อนการทํานา
หรื อปลูกพืชไร่ หลัก ช่วยตัดวงจรการระบาดของศัตรู พชื และบํารุ งรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากการสํารวจในปี 2558
ประเทศไทยมีพืนทีปลูกถัวเขียว 829,145 ไร่ มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ 4,146 ตัน แต่หน่ วยงานภาครัฐผลิตได้เพียง 617 ตัน
หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 15 ของความต้องการเมล็ดพันธุ์ทงประเทศ
ั
ราคาจําหน่ ายทัวไปในท้องตลาด 60-70 บาทต่อกิ โลกรั ม
ผลผลิตเฉลีย 117-300 กิโลกรัมต่อไร่ ขึนกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการจัดการ ความต้องการใช้ผลผลิตเมล็ดภายในประเทศ
ประมาณ 100,000 ตันต่อปี ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์เช่น วุน้ เส้น แป้ ง และเพาะถัวงอก ราคาเมล็ดที รับซื อใน
ตลาดอยู่ทีกิ โลกรัมละ 34-38 บาท ตลาดนําเข้าที สําคัญคื อ พม่า ซึ งมีพืนที ปลูกเป็ นอันดับสองรองจากอินเดี ย ส่ วนตลาด
ส่งออกอย่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีศกั ยภาพในการรับซือได้อีกปริ มาณมาก นับว่ายังมีโอกาสสูงในการปลูกถัวเขียวเพือ
ทํารายได้ของเกษตรกรไทย (พีระศักดิ , 2559 และจุดประกาย, 2558) ในระหว่างปี พ.ศ.2548-2554 ทังหน่ วยงานของกรม
วิชาการเกษตร สํานักงานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ทุนส่งเสริ มกลุ่มนักวิจยั อาชีพโครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพือพัฒนาพันธุ์ถวเขี
ั ยวไทย ได้
พัฒนาสายพันธุ์ถวเขี
ั ยวสายพันธุ์ใหม่ทีให้ผลผิตสู ง ขนาดเมล็ดโต ต้านทานโรคใบจุด และโรคราแป้ง เหมาะกับปลูกในฤดู
แล้ง ซึ งได้วางแผนขยายผลเทคโนโลยีการผลิตถัวเขียวในระยะต่อไปคือ การทดสอบพันธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นพันธุ์และ
การผลิตสู่ เกษตรกร(พีระศักดิ, 2558) ดังนันในฐานะสถาบันทางการศึกษาของภาครัฐด้านการเกษตรทีสอนและวิจยั ในพืนที
จึ งได้ขออนุ เคราะห์เมล็ดพันธุ์ถวเขี
ั ยวพัน ธุ์ใหม่จากกลุ่มนักวิจัยอาชี พเพือพัฒนาถัวเขี ยวไทย 6 พันธุ์และอีก 1 พันธุ์จาก
ศูนย์วิจยั พืชไร่ ชยั นาท กรมวิชาการเกษตร เพือปลูกทดสอบหาศักยภาพการให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของถัวเขียวทัง 7
พันธุ์ ทังในฤดูแล้งและฤดูปลายฝน ทังนีเพือนําสู่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ถวเขี
ั ยวต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

การปลูกทดลองหาศักยภาพการให้ผลผลิตของถัวเขียวพันธุ์ใหม่ใน 2 ฤดูปลูก ระหว่างเดื อนธันวาคม 2558 ถึง
กุม ภาพัน ธ์ 2559 (ฤดู แล้ง) และกัน ยายนถึ งพฤศจิ กายน 2559 (ฤดูป ลายฝน) ที คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (RCBD) จํานวน ซํา ทังสิ น พันธุ์ได้แก่
ถัวเขียวพันธุ์ KUML1, KUML2, KUML3, KUML4, KUML5 และ KUML จากกลุ่มนักวิจยั อาชีพเพือพัฒนาพันธุ์ถวเขี
ั ยว
ไทยโดย ศ.ดร.พีระศักดิ ศรี นิเวศน์ พันธุ์ชยั นาท -1 (CN84-1) จากศูนย์วิจยั พืชไร่ ชยั นาท กรมวิชาการเกษตร เตรี ยมดินโดย
ไถ ครังแล้วพรวนพร้อมหว่านปุ๋ ยคอกอัตรา ตันต่อไร่ ยกร่ องปลูกระยะ เซนติเมตร ปลูก แถวต่อร่ อง ระยะระหว่าง
แถว 40 เซนติเมตร ระหว่างหลุม เซนติเมตร ต้นต่อหลุม ขนาดแปลงย่อย ตารางเมตร ก่อนปลูกคลุกเมล็ดพันธุ์ถวั
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เขียวด้วยไรโซเบียมสําหรับถัวเขียว ใส่ ปุ๋ยรองพืนสูตร –16– อัตรา กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมปลูก กําจัดวัชพืชด้วยจอบที
วันหลังปลูก เก็บเกียวฝั กแห้งในระยะ R7-R เมือเปลือกฝักเปลียนเป็ นสี ดาํ หรื อสี ฟางข้าวในพันธุ์ KUML5 การบันทึก
ข้อมูลประกอบด้วย ลักษณะทางเกษตรบางประการ (ความสู งต้นและจํานวนข้อ ณ.วันเก็บเกี ยว อายุวนั ดอกแรกบาน
เปอร์ เซ็นต์ อายุวนั ติดฝักแรกและอายุเก็บเกียว) องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต (ความยาวฝัก จํานวนฝักต่อต้น จํานวน
เมล็ดต่อฝัก นําหนัก , เมล็ด ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ และดัชนีเก็บเกียว) และค่าวิเคราะห์ปริ มาณแป้ งและโปรตีนในเมล็ดถัว
เขียวแต่ละพันธุ์จากฤดูปลายฝนของฤดูปลายฝน

ผลและวิจารณ์ ผล

ลักษณะทางเกษตรบางประการ ( ตารางที 1)
ความสู งต้น และจํานวนข้อ ณ.วันเก็บเกียวของถัวเขียวพันธุ์ใหม่ พันธุ์ พบว่า เฉพาะความสู งต้นในฤดูปลายฝนที
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิงทางสถิติ โดยถัวเขียวทุกพันธุ์ให้ความสู งต้นและจํานวนข้อในช่วงปลายฝนสู งกว่าช่วงแล้ง
เฉลีย 26.1-38.0 เซนติเมตร และ 2-3 ข้อ ความสู งของต้นถัวเขียวเฉลียในฤดูแล้งอยูท่ ี 56.6 เซนติเมตร และมีจาํ นวนข้อ 6-8
ข้อ ขณะทีในฤดูปลายฝน พันธุ์ KUML และ CN - เป็ นพันธุ์ทีมีความสูงเฉลีย . – . เซนติเมตรซึ งสู งกว่าพันธุ์อืนๆ
ประมาณ 4-9 เซนติเมตร โดยเฉลียทุกพันธุ์ให้จาํ นวนข้อ 9-10 ข้อ ทังนี ด้วยฤดูการผลิตทีต่างกัน สภาพฟ้ าอากาศต่างกัน ทํา
ให้การเจริ ญเติบโตในฤดูแล้งทีมีอุณหภูมิเฉลีย 22-23องศาเซลเซียส มีปริ มาณนําฝนเฉลียตํามาก ต้องมีการให้นาเป็
ํ นระยะ
ส่งผลให้มีถวเขี
ั ยวชะงักการเจริ ญเติบโต ต้นเตีย มีจาํ นวนข้อลดลง ซึ งศูนย์วิชยั พืชไร่ ชยั นาท (2552) ได้รายงานว่า สําหรับ
การปลูกถัวเขียวในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ควรหลีกเลียงช่วงทีมีอุณหภูมิตากว่
ํ า 15 องศาเซลเซียส เนืองจากทําให้ตน้
ถัวเขียวชะงักการเจริ ญเติบโตและแคระแกร็น
วันดอกแรกบาน เปอร์ เซ็นต์ วันฝั กแรกแก่ และวันเก็บเกียว กลับพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิง
ทางสถิติเฉพาะฤดูปลูกช่วงแล้ง ถัวเขียวทีปลูกในช่วงแล้งใช้ระยะเวลาในการพัฒนาถึงวันดอกแรกบาน เปอร์ เซ็นต์นาน
กว่าฤดูปลายฝน 1-5 วัน มีผลให้วนั ฝั กแรกแก่ และวันเก็บเกียวช้ากว่า 1-3 วันเช่นกัน พันธุ์ KUML มีวนั ดอกแรกบาน
เปอร์เซ็นต์ วันฝั กแรกแก่ และวันเก็บเกี ยวในทังสองฤดูปลูกใกล้เคียงกันและเร็ วกว่าพันธุ์อืนเฉลีย 34-35 วัน 48-49 วันและ
62-63 วัน ตามลําดับ ขณะทีในช่วงแล้ง KUML4, KUML และ CN - เป็ นพันธุ์ทีใช้เวลาพัฒนาในช่วงนีนานกว่าพันธุ์อืน
อยู่ 2-3วัน แต่ก็ไม่ต่างจากพันธุ์อืนในช่วงปลายฝน สมทรง และคณะ (2538) พบว่า การปลูกถัวเขียวในช่วงปลายฝน ทีได้รับ
ปริ มาณแสงลดลงจะส่ งผลให้อายุวนั ออกดอกสันลง ขนาดเมล็ดหรื อนําหนัก 100 เมล็ดลดลง
องค์ ประกอบผลผลิต (ตารางที 2 )
ถัวเขียวพันธุ์ใหม่ทุกพันธุ์ให้องค์ประกอบผลผลิตทุกลักษณะต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทังสองฤดูป ลูก
จํานวนฝั กต่อต้น นําหนักเมล็ดต่อต้นและนําหนัก 1000 เมล็ดของถัวเขียวแต่ละพันธุ์มีความแตกต่างในต่างฤดูปลูก พันธุ์
KUML2, และ KUML ให้ค่าเฉลียจํานวนฝักและนําหนักต่อต้นสูงในทังสองฤดูปลูกเฉลีย 18-23 ฝัก ส่วนพันธุ์ KUML3 ให้
ค่ าเฉลี ยของทังสองลักษณะนี สู งกว่าพันธุ์อืนเฉพาะในช่ วงปลูกฤดู แล้งเท่านันคื อ 25 ฝั กและ 25 กรั ม ตามลําดับ ขณะที
KUML5 ให้ค่าองค์ประกอบทังสองตํากว่าทุ กพันธุ์และทุ กฤดู ปลูก เฉลียมีเพียง 11-14 ฝั กและได้นาหนั
ํ กเมล็ด 11.2-12.4
กรัมต่อต้น สําหรับความยาวฝักและจํานวนเมล็ดต่อฝั กพบว่า ถัวเขียวแต่ละพันธุ์ให้ค่าเฉลียใกล้เคียงกันในทังสองฤดูปลูก
ระหว่าง 9.9-11.2 เซนติ เมตรและ 11-13 เมล็ด ต่ อฝั ก ในส่ วนขนาดเมล็ด KUML8 มีข นาดเมล็ด ใหญ่ ในทังสองฤดูปลูก
นําหนัก 1000 เมล็ดหนัก 73.9 และ 74.3 กรัม โดยที KUML1 และKUML3 มีขนาดใกล้เคียงกับ KUML8 ในช่วงปลูกฤดูแล้ง
แต่ในฤดูปลายฝนกลับพบว่า นําหนักเมล็ด 1000 เมล็ดของพันธุ์อืนๆจะน้อยกว่า KUML8 อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ พันธุ์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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CN84-1 มีขนาดเมล็ดเล็กที สุ ดในพันธุ์ทงหมดที
ั
ปลูกทดสอบ มีนาหนั
ํ ก 1000 เมล็ด 68.2 กรั มในช่ วงแล้ง และกลับลดลง
เหลือเพียง 66.4 กรัมในฤดูปลายฝน ซึ งจากผลงานวิจยั ของจานุ ลกั ษณ์ และคณะ(2559) ทีผลิตเมล็ดพันธุ์หลักถัวเขียวพัน ธุ์
ใหม่ทงั 6 พันธุ์จากโครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพือพัฒนาพันธุ์ถวเขี
ั ยวไทย โดยวิธีหว่านใช้เมล็ดพันธุ์อตั รา 3 กิโลกรัมต่อไร่
ในช่ ว งปลายฝนเดื อ นกั น ยายนถึ ง ธั น วาคม 2558 ณ.มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา สถาบั น วิ จั ย
เทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดลําปาง ก็พบเช่นเดียวกันว่า KUML3, KUML8 และ KUML1 มีจาํ นวนฝักต่อต้นมากกว่าพันธุ์
อืนเฉลีย 19-22 ฝักต่อต้น จํานวนเมล็ดต่อฝักเฉลียของทุกพันธุ์อยูท่ ี 11-13 เมล็ดต่อฝัก KUML3 และ KUML8 มีเมล็ดขนาด
ใหญ่ นําหนัก 1000 เมล็ด 86.9 และ 82.9 กรัม ตามลําดับ
ผลผลิต และปริมาณโปรตีนและแป้งในเมล็ด(ตารางที 3)
ผลผลิตเมล็ดทีเก็บเกียวได้และค่าดัชนี เก็บเกียวจากทุกพันธุ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิงทางสถิติในทังสองฤดู
ปลูก ในช่วงปลายฝนพันธุ์ส่วนใหญ่ของถัวเขียวให้ผลผลิตมากกว่าฤดูแล้ง โดยเพิมขึนเฉลียตังแต่ 35.8- 101.0 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ยกวันพันธุ์ KUML3 และ KUML4 ทีกลับได้ปริ มาณลดลงเฉลีย 32.5 และ 6.9 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ทังนีเนืองมาจาก
ทังสองพันธุ์พบอาการของโรคโคนเน่า รากเน่า จึงทําให้ผลผลิตลดลงในฤดูนีทีมีอุณหภูมิและความชืนค่อนข้างสู ง มีนาขั
ํ ง
ในร่ องปลูกเป็ นระยะ เป็ นสภาพทีเหมาะกับการเกิ ดโรค (ศูนย์วิจยั พืชไร่ ชยั นาท, 2552) อย่างไรก็ตาม พันธุ์ KUML เป็ น
พันธุ์ทีให้ผลผลิตเมล็ดเฉลียสู งสุ ด . กิ โลกรัมต่อไร่ ในฤดูแล้ง ขณะที ในฤดูปลายฝนมี พนั ธุ์ KUML และ KUML ที
ให้ผลผลิตเมล็ดสู งเฉลียใกล้เคี ยงกัน คื อ . และ . กิ โลกรั มต่อไร่ ตามลําดับ ส่ วน KUML5 ให้ผลผลิตตําในทัง
สองฤดู ซึ งเท่ากับ 95.9 (ฤดู แล้ง) และ 131.7 (ฤดู ปลายฝน) กิ โลกรัมต่อไร่ เมือเปรี ยบเที ยบกับผลงานของจานุลกั ษณ์ และ
คณะ(2558) ซึ งพบว่า พันธุ์ KUML3 ให้ผลผลิตสูงสุด เฉลีย 252.0 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะทีพันธุ์ KUML5 ทีมีเปลือกฝั กสี ฟาง
ข้าวได้ผลผลิตเมล็ดตําสุดเพียง 80.0กิโลกรัมต่อไร่ ในทางตรงข้ามกับผลผลิต ค่าดัชนีเก็บเกียวของถัวเขียวเกือบทุกพันธุ์จะมี
ค่าสูงในฤดูแล้งและลดลงระหว่าง 0.07-0.21 โดยเฉพาะพันธุ์ KUML5 ทีลดลงมากทีสุด ในฤดูแล้งพันธุ์ KUML8 เป็ นพันธุ์ที
ให้ค่าดัชนี เก็บเกียวสู งสุ ด 0.39 แต่ในฤดูปลายฝนกลับเป็ น KUML3 ที มีค่าสู งกว่าพันธุ์อืนโดยเท่ากับ 0.25 นอกจากนี ยัง
พบว่าพันธุ์ CN84-1 เป็ นพันธุ์ทีมีค่าดัชนี เก็บเกี ยวผันแปรตามฤดู ปลูกตําทีสุ ด เฉลียระหว่าง 0.20 (ฤดูแล้ง) และ 0.21 (ฤดู
ปลายฝน)
จากผลวิเ คราะห์ป ริ มาณโปรตี น และแป้ งจากผลผลิตเมล็ด ถัวเขียวฤดูป ลายฝนโดยห้องปฏิ บ ัติการเทคโนโลยี
เอนไซม์และการใช้ประโยชน์จุลินทรี ย ์ ฝ่ ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ปริ มาณโปรตีนในเมล็ดถัวเขียวทุกพันธุ์ใกล้เคียงกัน
เฉลี ยอยู่ที 23.48-24.75 เปอร์ เ ซ็ น ต์ พัน ธุ์ KUML1และ KUML2 มี แ นวโน้ม ให้ป ริ ม าณแป้ ง ในเมล็ด สู ง กว่า พัน ธุ์ อื น 3-4
เปอร์เซ็นต์ หรื อเท่ากับ 37.93 และ37.40 เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ
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ตารางที 1 ความสู งต้น จํานวนข้อ ณ.วันเก็บเกียว วันดอกแรกบาน 50% วันฝักแรกแก่ และวันเก็บเกียวของ
ถัวเขียวพันธุ์ใหม่ 7 พันธุ์ ในฤดูแล้ง (ธค - กพ ) และฤดูปลายฝน (กย-พย 59)
ความสูงต้น
จํานวนข้อ
วันดอกแรกบาน
วันฝักแรกแก่
วันเก็บเกียว
(เซนติเมตร)
50% (วัน)
(วัน)
(วัน)
พันธุ์
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
ฝน
ฝน
ฝน
ฝน
ฝน
KUML1 54.4
92.4a
6.3
9.1
36.0bc 34.7
50.0bc 48.7
64.0bc 62.7
KUML2 55.2
83.9c
7.5
9.4
36.3b
34.7
50.3b
49.0
64.3b
63.0
KUML3 55.9
83.7c
7.7
9.3
36.7b
34.0
50.7b
48.3
64.7b
62.3
KUML4 54.0
88.5b
7.8
9.7
38.0a
34.7
52.0a
49.0
66.0a
63.0
KUML5 58.3
84.4c
8.1
9.8
38.7a
35.0
52.7a
49.3
66.7a
63.3
KUML8 60.1
84.6c
7.0
9.1
35.0c
34.0
49.0c
48.0
63.0c
62.0
CN84-1 58.2
91.9a
7.8
9.5
38.7a
35.7
52.7a
49.7
66.7a
63.7
CV%
7.45
1.98
9.25
4.45
1.91
2.82
1.39
2.26
1.09
1.75
1/
F-test
ns
**
ns
ns
**
ns
**
ns
**
ns
LSD 0.5
1.5
1.2
1.2
1.3
LSD0.1
2.1
1.7
34.7
1.7
1.8
1/
ns indicate non-significant and ** indicate significant at P<0.01.
ตารางที 2 ลักษณะองค์ประกอบผลผลิตของถัวเขียวพันธุ์ใหม่ 7 พันธุ์ในฤดูแล้ง (ธค - กพ ) และฤดูปลายฝน
(กย-พย 59)
จํานวนฝักต่อต้น
ความยาวฝัก
จํานวนเมล็ด
นําหนักเมล็ด
นําหนัก 1000เมล็ด
(ฝัก)
(เซนติเมตร)
ต่อฝัก
ต่อต้น (กรัม)
(กรัม)
พันธุ์
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
แล้ง
ปลาย
ฝน
ฝน
ฝน
ฝน
ฝน
KUML1 16.1d 15.0d 10.5a
11.2a 12.3a 13.0a 12.6d
17.5c 73.8a 69.7bc
KUML2 18.0c 22.4a
9.9b
10.7b 11.5ab 12.4b 20.8ab 26.2a 69.8cd 68.4bcd
KUML3 25.1a 20.7b 10.4a
10.7b 11.7ab 12.0bc 25.0a
17.0c 72.4b 69.6bc
KUML4 18.8bc 17.6c 10.4a
10.4b 12.3a 12.2bc 18.8b
14.4d 70.5c 69.6bc
KUML5 11.0f
14.3d 10.0b 10.2bc 11.3b 11.9c 11.2d
12.4e 70.8c 70.2b
KUML8 20.2b
22.8a 10.5a
11.1a 11.2b 12.5b 22.9a
26.1a 73.9a 74.3a
CN84-1 14.1e
18.8c
9.9b
10.5b 11.6ab 13.0a
16.9bc 22.1b 68.2d 66.4d
CV%
5.57
3.72
2.03
1.38
3.63
2.19
5.16
4.60
0.91
3.20
1/
F-test
**
**
*
**
*
**
**
**
**
**
LSD 0.5
1.7
1.2
0.4
0.5
0.7
0.3
3.4
1.6
1.2
3.9
LSD0.1
2.4
1.7
0.5
0.7
1.0
0.4
4.7
2.2
1.6
5.5
1/
* and ** indicate significant at and P<0.05 and P<0.01.
ตารางที 3 ผลผลิต ดัชนีเก็บเกียวของถัวเขียวพันธุ์ใหม่ 7 พันธุ์ในฤดูแล้ง(ธค - กพ ) และฤดูปลายฝน
(กย-พย 59) ปริ มาณโปรตีนและแป้ง (dry weight basis) ของเมล็ดถัวเขียวพันธุ์ต่างๆ
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ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่ )
พันธุ์
แล้ง
ปลายฝน
KUML1
105.1f
186.6c
KUML2
178.9c
279.9a
KUML3
213.6a
181.1c
KUML4
160.4d
153.5cd
KUML5
95.9f
131.7d
KUML8
195.5b
278.8a
CN84-1
144.3e
235.2b
CV%
8.05
9.10
1/
F-test
**
**
LSD 0.5
14.3
33.8
LSD0.1
20.0
47.4
1/
** indicate significant at P<0.01.

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

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

สรุ ปผลการวิจัย

ศักยภาพในการให้ผลผลิตของถัวเขียวพันธุ์ใหม่ทงั 7 พันธุ์ผนั แปรตามฤดูปลูก พันธุ์ KUML3 เหมาะสมสําหรับการ
ปลูกในช่วงแล้ง ส่วนพันธุ์ KUML2 และ KUML8 รวมทัง CN84-1 เป็ นพันธุ์ทีมีศกั ยภาพในการให้ผลผลิตสูงในฤดูปลายฝน
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ประสิ ทธิภาพสารสกัดจากพืช สารชีวภัณฑ์ สารนํามัน และสารฆ่ าแมลงในการป้ องกันกําจัดไรศัตรู ส้มโอ
ทับทิมสยาม ในอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
The Efficiency of Plant Extracts, Bio-pesticide, Petroleum Oil and Insectides for Controlling
Mite on Pummelo cv. Tubtimsiam in Pakpanang Disrict, Nakhon Si Thammarat Province
ทิพาวรรณ ทองเจือ1* และ จรัญ ทองเจือ2
Tipawan Thongjua1* and Juran Thongjua 2

บทคัดย่อ
การทําลายจากไรพบมากในระยะใบและผล ก่อให้เกิดความเสี ยหายเป็ นอย่างมากและทําให้ เกษตรกรต้องปลิดผล
ทิงคราวละมากๆตังแต่ระยะผลอ่อน เนื องจากผลผลิตทีเสี ยหายจะไม่สามารถพัฒนาและเจริ ญเติบโตต่อไปได้ การศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพสารในการป้ องกันกําจัดไรศัตรู ส้มโอ มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษากรรมวิธีทีมีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันกําจัด
ไร ดําเนิ น การระหว่างวัน ที 14 ตุลาคม 2560 ถึง 4 พฤศจิกายน 2560 ในสวนส้ม โอทับ ทิ ม สยามของเกษตรกร อายุต้น
ประมาณ 4-5 ปี จํานวน 40 ต้น ในอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete
Block Design (RCBD) ประกอบด้วย 4 ซํา 10 กรรมวิธี สุ่มใบบริ เวณนอกทรงพุม่ จํานวน 20 ใบ/ต้น ตรวจนับจํานวนไรและ
ความเสี ยหายของใบ ก่อนการทดลองและหลังฉี ดพ่นสาร 7 14 และ 21 วัน ผลการศึกษาประสิ ทธิภาพของกรรมวิธีในการ
ป้องกันกําจัดไร พบว่า การใช้อมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีประสิ ทธิภาพดีทีสุดโดยมีประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมประชากร
ไร 99.34 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ การใช้ อะบาเม็คติน เฟนไพโรติเมต ไพริ ดาเบน โพรพาร์ไกต์ ปิ โตรเลียมออยล์ สาร
สกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) สารชีวภาพ (พด.7) และ พ่นนําเปล่า โดยมีประสิ ทธิภาพของกรรมวิธี 96.90 94.58 94.18
92.86 88.74 83.93 71.82 และ 21.71 เปอร์ เซ็ นต์ ตามลําดับ เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) สําหรั บความเสี ยหาย
ของใบที เกิ ดจากการทําลายของไรหลังการใช้สาร พบว่า หลังการฉี ดพ่นสารทีระยะเวลา
และ วัน ค่าเฉลียความ
เสี ยหายทีเกิดจากการทําลายของไรจากทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติกบั ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร)
คําสําคัญ : ไรส้ม, อะบาเม็คติน, สะเดา, นํามันปิ โตรเลียม
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The mite damage was usually found on the leaves and young fruits of the Pummelo cv. Tubtimsiam. Farmers need
to cut off these infestation fruits because the young fruits cannot growth and development to the full fruits. The study of the
efficiency of plant extracts, bio-pesticide, petroleum oil and insecticides for controlling mite on Pummelo cv. Tubtimsiam
had the purpose of finding the effective treatments for controlling pummelo mites. The experiment was conducted in 4-5
years old, 4 0 trees, pummelo cv. Tubtimsaim plantation at Pakpanang district, Nakhon Si Thammarat province. The
experimental design was using RCBD with 4 replication and 10 treatments. The number of mites and leaf damage were
counted and evaluated by sampling 20 leaves/tree from outside of the canopy before application treatments onetime and
after application treatments 7, 14 and 21 days. The result showed that the highest effectiveness compared with control (nontreated) was amitraz (mitrac 20% EC) 99.34 % followed by abamectin, fenpyroximate, pyridaben, propargite, petroleum
oil, neem extract (azadiractin 0.1%), biological substances and spray water, was giving 96.90, 94.58, 94.18, 92.86, 88.74,
83.93, 71.82 and 67.22 %, respectively. The average percentage of leaf damage after application treatment at 7, 14 and 21
days were found that all treatments were significant differences from control (non-treated)
Keywords : mite , abamectin, neem, petroleum oil
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ส้ม โอพัน ธุ์ ท ับ ทิ ม สยามจัง หวัด นครศรี ธรรมราชเป็ นที รู ้ จกั ทัวไปว่ามี รสชาติ อร่ อย ผลผลิ ตมี ราคาดี โดยราคา
จําหน่ายในปั จจุบนั ประมาณผลละ 200-250 บาท ปัญหาการระบาดของไรพบในระยะทีฝนทิงช่วง อากาศแห้งแล้งและลมพัด
แรง มักพบการทําลายทุกระยะการเจริ ญเติบโตของส้มโอ (ฐปนี ย ์ และคณะ, 2558) ชนิ ดของไรศัตรู ส้มโอ จากการสํารวจ
พบไรศัตรู พืชรวม ชนิ ด แต่ชนิ ดทีมีความสําคัญและทําความเสี ยหายให้แก่ส้มโอในระยะใบ และผล ได้แก่ ไรแดงแอฟริ
กั น (Eutetranychus africanus (Tucker)) และไรเหลื องส้ ม (Eotetranychus cendanai Rimando) สํ า หรั บ ไรขาวพริ ก
(Polyphagotarsonemus latus (Banks)) มักพบทําลายในระยะใบอ่อนและผลอ่อน ซึ งทําความเสี ยหายได้มากและรวดเร็ ว
เกษตรกรต้องปลิดผลทีเกิดจากการทําลายทิงคราวละมากๆ เนืองจากผลผลิตเกิดความเสี ยหายตังแต่ยงั เล็กไม่สามารถเจริ ญ
ต่อไปได้ ระดับการตัดสิ นใจในการใช้สารเคมี โดยการสุ่ มสํารวจประชากรไร เช่น ไรแดงแอฟริ กนั และไรเหลืองส้ม มัก
พบทําลายระยะใบเพสลาด ใบแก่และผล โดยการสุ่ มใบ หากพบไรมากกว่า 80% หรื อ สุ่มผล หากพบมากกว่า 20% ให้พ่น
สาร propagite (Omite 30 30%WP) อัตรา 30 กรัม/นํา 20 ลิตร หรื อ สาร amitraz (Mitac 20%EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร/นํา 20
ลิตร โดยทัวไปไรในส้มโอ ระยะใบ จะพบไรแดงในปริ มาณมากกว่าไรชนิดอืน โดยจะพบสู งทีสุดในช่วงเดือนธันวาคมมกราคม จากนันจะค่อยๆ ลดลง ปริ มาณอาจสู งขึนอี กในช่วงเดื อนมีนาคม-เมษายน ซึ งแล้งจัด และพบระบาดน้อยมาก
ในช่วงฤดูฝน (เทวินทร์ และคณะ,
) ไรแดงแอฟริ กนั มีพืชอาศัยหลายชนิด ได้แก่ ทุเรี ยน ส้มเขียวหวาน ส้มโอ มะนาว
มะกรู ด ส้มจี น มะละกอ ขนุ น สาเก ท้อ มะกอกฝรัง ขีเหล็ก มะรุ ม ถัวพู ถัวฝั กยาว ถัวลันเตา แตงโม ตําลึง ผักบุง้ ฝ้าย ถัว
เหลือง มันสําปะหลัง ละหุ่ง ฝ้าย ลันทม กุหลาบ บานชืน ชบา และ แคฝรัง เป็ นต้น ไรศัตรู พืชนอกจากจะก่อความเสี ยหายแก่
พืชโดยตรง แล้วยังติดปนเปื อนไปกับผลิตผลทางการเกษตร ทังดอก ผล หรื อต้นพืชทีผูผ้ ลิตจะทําการส่งเป็ นสิ นค้าออกไปยัง
ต่างประเทศ เป็ นผลให้เกิดการกีดกันทางการค้าและ กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้ (พิเชฐ และคณะ,
) ไรศัตรู พืชบางชนิ ดนอกจากจะดูดกินนําเลียงจากพืชโดยตรง แล้วยังเป็ นพาหะนําโรคต่างๆ ของพืชโดยเฉพาะอย่างยิง
โรคที เกิ ดจากไวรัส (เทวินทร์ และคณะ, 2555) การศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธีในการป้ องกันกําจัด เป็ นอีกแนวทาง
หนึ งทีทําให้เกษตรกรทราบถึงกรรมวิธีทีเหมาะสมในการควบคุมการระบาดของไร ลดการใช้สารเคมีเกินความจําเป็ น ลด
การดือยาของศัตรู พชื ปลอดภัยต่อเกษตรกรและศัตรู ธรรมชาติ ลดปั ญหามลพิษ ปัญหาสารพิษตกค้างในสภาพแวดล้อมและ
ผลผลิตมีคุณภาพดีซึงจะช่วยเพิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

. วิธีดาํ เนินการ
การศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธีในการป้ องกันกําจัดไรในสภาพสวนสาธิ ต ดําเนิ นการศึ กษาในสวนส้มโอ
ทับทิมสยามของเกษตรกร อายุตน้ ส้มโอ 4-5 ปี พืนทีประมาณ ไร่ ในอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ขนาดต้น
และความสมบูรณ์สมําเสมอกัน ทําการศึกษาในระยะใบ โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นการดังนี
1. วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 4 ซํา 10 กรรมวิธี (4 ต้นต่อกรรมวิธี/ 1 ต้นต่อซํา)
สุ่มเลือกต้นจํานวน 40 ต้นนําป้ ายพลาสติกผูกไว้ สุ่มใบพืช ใบต่อต้น ตรวจนับจํานวนไรและประเมินการทําลายบนใบ
ส้มโอบริ เวณนอกทรงพุม่ และเปอร์เซ็นต์ความเสียหายของใบ จํานวน 20 ใบ/ต้น โดยตรวจนับจํานวนไรก่อนพ่นสารทดลอง
1 วัน จากนันทําการพ่นสารฆ่าไรและฉี ดพ่นนําเปล่าให้ทวต้
ั น จํานวน 1 ครัง ตามกรรมวิธีทีกําหนด และชุดควบคุม(ไม่ใช้
สาร) เป็ นตัวเปรี ยบเที ยบ ตรวจนับจํานวนไรและเปอร์ เซ็นต์ความเสี ยหายก่อนและหลังพ่นสารฆ่าไร 7 14 และ 21 วัน
โดยกําหนดกรรมวิธีต่างๆ ของการทดลอง ดังนี
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- กรรมวิธีที 1 พ่นสาร โพรพาร์ ไกต์ อัตรา 30 กรัม/ นํา 20 ลิตร
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- กรรมวิธีที 2 พ่นสาร ไพริ ดาเบน อัตรา 40 มิลลิลิตร/ นํา 20 ลิตร
- กรรมวิธีที 3 พ่นสาร เฟนไพโรติเมต

อัตรา 45 มิลลิลิตร/ นํา 20 ลิตร
- กรรมวิธีที 4 พ่นสาร อมิทราช (ไมแทค 20% EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร/ นํา 20 ลิตร
- กรรมวิธีที 5 พ่นสาร อะบาเม็คติน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อนํา 20 ลิตร
- กรรมวิธีที 6 พ่นสาร นํามันปิ โตรเลียมออยล์ (เอสเค 99) อัตรา 30 มิลลิลิตร/ นํา 20 ลิตร
- กรรมวิธีที 7 พ่นสาร ชีวภาพ (พด. 7) อัตรา 100 มิลลิลิตร/นํา 20 ลิตร
- กรรมวิธีที 8 พ่นสาร สารสกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) อัตรา 120 มิลลิลิตร/ นํา 20 ลิตร
- กรรมวิธีที 9 พ่นนําเปล่า (ทุก 3 วัน)
- กรรมวิธีที 10 ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) (ดัดแปลงกรรมวิธีจาก พิเชฐ และคณะ, 2555)
2. นําข้อมูลจํานวนไรและเปอร์เซ็นต์ความเสี ยหายของใบ ก่อนและหลังพ่นสารฆ่าไร 7 14 และ 21 วัน นําไป
วิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียในแต่ละกรรมวิธี โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test
(DMRT)
3. นําข้อมูลจํานวนไรทีพบ (ตัวต่อใบ) คํานวณประสิ ทธิภาพของกรรมวิธีหลังการฉี ดพ่นครังสุดท้าย (หลังฉี ดพ่น
สาร 21 วัน) โดยใช้สูตร
ประสิ ทธิภาพของกรรมวิธี (%) = C2T1-C1T2X 100 (Henderson and Tilton, 1995)
C2T1

C1 และ C2 จํานวนไรก่อนและหลังฉี ดพ่นสารครังสุดท้ายในแปลงชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร)
T1 และ T2 จํานวนไรก่อนและหลังการฉี ดพ่นสารครังสุดท้ายในแปลงทีมีการฉี ดพ่นสาร

ดังนี

4. เปอร์ เซ็นต์ความเสี ยหายของใบ

ใช้เกณฑ์การประเมินการทําลายของไรส้มบนใบ โดยการประเมินด้วยสายตา

- เกิดรอยด่างหรื อขรุ ขระบนใบเต็มพืนทีคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์การทําลาย = 100
- เกิดรอยด่างหรื อขรุ ขระบนใบ 3 ใน 4 คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์การทําลาย = 75
- เกิดรอยด่างหรื อขรุ ขระบนใบ 1 ใน 2 คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์การทําลาย = 50
- เกิดรอยด่างหรื อขรุ ขระบนใบ 1 ใน 4 คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์การทําลาย = 25

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ประสิทธิภาพของกรรมวิธีในการป้องกันกําจัดไรในสภาพสวนสาธิต
ก่อนการฉี ดพ่นสารสกัดจากพืช สารนํามัน และสารฆ่าแมลงจํานวน 9 กรรมวิธี และชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) ในการ
ป้องกันกําจัดไรในสวนส้มโอของเกษตรกร พบว่า จํานวนไรทีพบในสภาพสวนสาธิ ตจากทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที 1)
หลังการฉี ดพ่นสารครังที 1 (7 วัน) พบว่า ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) มีค่าเฉลียจํานวนไรมากทีสุ ด คือ 5.00 ตัวต่อใบ
รองลงมาคื อ การฉี ดพ่นด้วยนําเปล่ า สารชี วภาพ (พด.7) สารสกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) นํามันปิ โตรเลี ยมออยล์
โพรพาร์ ไกต์ ไพริ ดาเบน อะบาเม็คติน อมีทราช (ไมแทค 20% EC) และเฟนไพโรติเมต มีค่าเฉลียจํานวนไร 3.31 1.91 1.55
1.53 1.30 0.91 0.88 0.82 และ 0.72 ตัวต่อใบ ตามลําดับ โดยทุกกรรมวิธีพบจํานวนไรแตกต่างทางสถิติจากชุดควบคุม (ไม่
ใช้สาร) (p>0.05) (ตารางที 1)
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หลังการฉี ดพ่นสารครังที 2 (14 วัน) พบว่า ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) มีค่าเฉลียจํานวนไรมากทีสุ ดคือ 4.16 ตัวต่อใบ
รองลงมาคื อ การฉี ดพ่นด้วยนําเปล่า สารชี วภาพ (พด. ) สารสกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) นํามันปิ โตรเลียมออยล์
โพรพาร์ ไกต์ อะบาเม็คติน ไพริ ดาเบน เฟนไพโรติเมต และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉลียจํานวนไร 2.86 1.36 1.08
0.42 0.37 0.36 0.31 0.30 และ 0.23 ตัวต่อใบ ตามลําดับ โดยทุกกรรมวิธีพบจํานวนไรแตกต่างทางสถิติจากชุดควบคุม (ไม่ใช้
สาร) (p>0.05) (ตารางที 1)
หลังการฉี ดพ่นสารครังที 3 (21 วัน) พบว่า ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) มีค่าเฉลียจํานวนไรมากทีสุ ดคือ 3.37 ตัวต่อใบ
รองลงมาคือ การฉี ด พ่นด้วยนําเปล่า สารชี วภาพ (พด.7) สารสกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) นํามัน ปิ โตรเลี ยมออยล์
เฟนไพโรติเมต โพรพาร์ ไกต์ ไพริ ดาเบน อะบาเม็คติน และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉลียจํานวนไร 1.10 0.98 0.56
0.41 0.18 0.18 0.16 0.10 และ 0.02 ตัวต่อใบ ตามลําดับ โดยทุกกรรมวิธีพบจํานวนไรแตกต่างทางสถิติจากชุดควบคุม (ไม่ใช้
สาร) (p>0.05) (ตารางที 1)
สําหรับการศึกษาประสิ ทธิภาพของกรรมวิธี พบว่า การใช้สารฆ่าแมลงทุกชนิ ด และการใช้สารนํามันปิ โตรเลียม
ออยล์ มีประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธี ตังแต่ . - 99.34 เปอร์เซ็นต์ เปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม โดยมีประสิทธิภาพของสาร
ในกรรมวิธี ต่างๆ ดังนี อมีท ราช (ไมแทค 20% EC) อะบาเม็คติน เฟนไพโรติ เมต ไพริ ด าเบน โพรพาร์ ไกต์ และนํามัน
ปิ โตรเลี ย มออยล์ 99.34 96.90 94.58 94.18 92.86 และ 88.74 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามลํา ดับ สํา หรั บ สารสกัด จากสะเดาและ
สารชีวภาพ มีประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธี 88.93 และ 71.82 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ส่ วนการฉี ดพ่นด้วยนํา มีประสิ ทธิ ภาพแค่
21.71 เปอร์เซ็นต์ เท่านัน (ตารางที 1)
ตารางที 1 จํานวนไร (ตัว/ใบ) และประสิทธิภาพของกรรมวิธี (%) ก่อนและหลังการฉี ดพ่นสารครังสุดท้ายด้วย สารสกัดจาก
พืช สารนํามัน และสารฆ่าแมลงในการป้ องกันกําจัดไรในสภาพสวนสาธิตเปรี ยบเทียบชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) ในสวนของ
เกษตรกร อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ระหว่างวันที 14 ตุลาคม 2560 ถึง 4 พฤศจิกายน 2560
จํานวนไรส้ม (ตัว/ใบ)
ประสิ ทธิภาพ
กรรมวิธี
ของกรรมวิธี
ก่อนฉี ด
หลังการฉี ดพ่นสาร(วัน)
7
14
21
(% )
พ่นสาร
cde
d
de
3.53
1.30
0.37
0.18
92.86
T1: พ่นสาร โพรพาร์ ไกต์ อัตรา 20มิลลิลิตร/
นํา 20 ลิตร
3.85
0.91de
0.31d
0.16de
94.18
T2: พ่นสาร ไพริ ดาเบน อัตรา 20มิลลิลิตร/
นํา 20 ลิตร
4.65
0.72e
0.30d
0.18de
94.58
T3: พ่นสาร เฟนไพโรติเมต อัตรา
มิลลิลิตร/ นํา 20 ลิตร
4.22
0.82de
0.23d
0.02e
99.34
T4: พ่นสาร อมิทราช (ไมแทค 20% EC)
อัตรา 30 มิลลิลิตร/ นํา 20 ลิตร
4.52
0.88de
0.36d
0.10e
96.90
T5: พ่นสาร อะบาเม็คติน 10 % SL อัตรา 20
มิลลิลิตร ต่อนํา 20 ลิตร
5.10
1.53cd
0.42d
0.41de
88.74
T6: พ่นสาร นํามันปิ โตรเลียมออยล์ (เอสเค
99) อัตรา 30 มิลลิลิตร/ นํา 20 ลิตร
4.87
1.91c
1.36c
0.98c
71.82
T7: พ่นสาร ชี วภาพ (พด.7) อัตรา 100
มิลลิลิตร / นํา 20 ลิตร
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พ่นสารสกัดจากสะเดา (aza 0.1%) อัตรา
120 มิลลิลิตร/ นํา 20 ลิตร
T9: พ่นนําเปล่า
T10 :ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร)
T8:

F-test
C.V.(%)

4.88

1.55cd

1.08c

0.56cd

83.93

4.70

3.13b

2.86b

1.10b

21.71

ns
18.37

**
18.82

**
24.77

**
25.34

4.72

5.00a

4.16a

3.37a
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-

หมายเหตุ ค่าเฉลียจาก 4 ซํา , ตัวเลขในคอลัมน์ทีมีตวั อักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ** แตกต่างสถิติอย่างมีนยั สําคัญยิง (p<0.01)
ประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธี (%) = C2T1-C1T2 X 100 (Henderson and Tilton, 1995)
C2T1

C1 และ C2 จํานวนไรก่อนและหลังฉี ดพ่นสารครังสุดท้ายในแปลงชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร)
T1 และ T2 จํานวนไรก่อนและหลังการฉี ดพ่นสารครังสุดท้ายในแปลงทีมีการฉี ดพ่นสาร

ก่อนการฉี ดพ่นสารเคมีทุกกรรมวิธี พบจํานวนไรไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังการฉี ดพ่นสารเคมี 7 14 และ 21 วัน
พบว่า การใช้อมีทราช มีประสิ ทธิ ภาพดีทีสุดคือ 99.34 เปอร์เซ็นต์ อาจเป็ นเพราะ อมีทราชมีการออกฤทธิทางระบบประสาท
และยัง สามารถกําจัดไรได้ทุกระยะของการเจริ ญเติบโตจึงทําให้ สารอมีท ราชมีประสิ ทธิ ภาพดี ทีสุ ดในการกําจัดไร ซึ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุเทพ (2556) กล่าวว่า การออกฤทธิ อมีทราชจัดในกลุ่มสารออกฤทธิ ทีระบบประสาทใช้ป้องกัน
กําจัดแมลงและไรหลายชนิด เช่น ไรแดงแอฟริ กนั ไรเหลืองส้ม ไรสนิ มส้ม ไรแดงมะม่วง และไรขาว ซึงสามารถกําจัดไรได้
ทุ ก ระยะของการเจริ ญ เติ บ โต ส่ ว นการใช้นําฉี ด พ่น ที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของกรรมวิ ธี 21.71 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ งมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์
ประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธีใกล้เคียงกับการใช้สารเคมีฆ่าไรบางตัว เนืองจากลักษณะของไรมีขาทีเล็กไม่สามารถยึดเกาะได้
แน่ นกับส่ วนของต้นพืชเมือฉี ดพ่นนําจึงไม่สามารถทนต่อแรงดันนําได้และความชืนของนําจะส่ งผลให้สภาพแวดล้อมไม่
เหมาะต่อการเจริ ญเติบโตและการระบาดของไรส้ม ซึงสอดคล้อง มาลัยพร และคณะ (2553) กล่าวว่าการจัดการนําในทรงพุ่ม
และเหนื อทรงพุม่ เพือเพิมความชืนสัมพัทธ์ไม่ให้เหมาะแก่การระบาดและขยายพันธุ์ของ ไร เพลียไฟ มดดํา สามารถลดความ
เสี ยหายจากการทําลายลดลงกว่ากรรมวิธีในชุดควบคุม(ไม่ใช้สาร) เกือบ 10 เปอร์เซ็นต์
2. ความเสี ย หายทีเกิดจากการทําลายของไรและประสิทธิภ าพของกรรมวิธี
จากการศึ กษาความเสี ยหายจากไรในสภาพสวนสาธิ ตก่อนและหลังการใช้สารสกัดจากพืช สารนํามัน และสารฆ่า
แมลงจํานวน 9 กรรมวิธี และชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) ในการป้องกันกําจัดไรในสวนส้มโอของเกษตรกร พบว่า
ก่อนการฉี ดพ่นสารเคมีทุกกรรมวิธี พบความเสี ยหายของใบไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังการฉี ดพ่น วัน พบว่าชุดควบคุม
(ไม่ใช้สาร) มีค่าเฉลียความเสี ยหายไรมากทีสุ ด 20.52 เปอร์ เซ็ นต์ต่อยอด รองลงมาคือ การฉี ดพ่นด้วยนําเปล่า สารชี วภาพ
(พด.7) เฟนไพโรติเมต นํามันปิ โตรเลียมออยล์ สารสกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) ไพริ ดาเบน โพรพาร์ ไกต์ อะบาเม็คติน
และอมี ทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉลียความเสี ยหายทีเกิ ดจากการทําลายของไร 19.92 16.96 15.89 15.88 15.17 14.38 13.69 12.42
และ 0.23 เปอร์ เ ซ็ น ต์ต่อใบ ตามลําดับ และทุกกรรมวิธีมีค วามแตกต่างทางสถิติ กับ ชุด ควบคุม
(ไม่ ใช้สาร) (p>0.05)
(ตารางที 2)
หลังการฉี ดพ่น วัน พบว่า ชุ ดควบคุม (ไม่ใช้สาร) มีค่าเฉลียความเสี ยหายไรมากที สุ ด 20.55 เปอร์ เซ็ นต์ต่อใบ
รองลงมาคือ การฉี ดพ่นด้วยนําเปล่า สารชี วภาพ (พด.7) นํามันปิ โตรเลียมออยล์ สารสะกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) โพ
รพาร์ ไกต์ ไพริ ดาเบน เฟนไพโรติเมต อะบาเม็คติน และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉลียความเสี ยหายที เกิ ดจากการ
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ทําลายของไร 18.72 8.24 7.76 7.71 7.15 6.85 6.70 6.37 และ 5.85 เปอร์ เซ็ นต์ต่อใบ ตามลําดับ และทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างทาง
สถิติกบั ชุดควบคุม(p>0.05) (ไม่ใช้สาร) (ตารางที 2)
หลังการฉี ดพ่น วัน พบว่า ชุ ดควบคุม (ไม่ใช้สาร) มีค่าเฉลียความเสี ยหายไรมากที สุ ด 19.87 เปอร์ เซ็ นต์ต่อใบ
รองลงมาคือ การฉี ดพ่นด้วยนําเปล่า สารชีวภาพ (พด.7) สารสกัดจากสะเดา (azadiractin 0.1%) นํามันปิ โตรเลียมออยล์ เฟนไพ
โรติเมต โพรพาร์ ไกต์ อะบาเม็คติน ไพริ ดาเบน และอมีทราช (ไมแทค 20% EC) มีค่าเฉลียความเสี ยหายทีเกิดจากการทําลาย
ของไร 5.58 4.34 3.21 2.27 2.14 2.07 1.97 1.16 และ 0.54 เปอร์เซ็นต์ต่อใบ ตามลําดับ และทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างทางสถิติกบั ชุด
ควบคุม (ไม่ใช้สาร) (p>0.05) (ตารางที 2)
จะเห็นได้วา่ ความเสี ยหายของใบทีเกิดจากการทําลายของไร ก่อนการฉี ดพ่นสารในทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ โดยพบความเสี ยหายของใบอยูร่ ะหว่าง 18.85-20.48 เปอร์เซ็นต์ และหลังจากฉี ดพ่นสารครังสุ ดท้ายพบว่า กรรมวิธีของ
การใช้สารเคมี นํามันปิ โตรเลียมออยล์ สารชีวภัณฑ์ สารสกัดจากสะเดา และการใช้นาฉี
ํ ดพ่นมีค่าความเสี ยหายลดลง มีความ
แตกต่างทางสถิติกบั ชุดควบคุมทุกกรรมวิธี (p<0.01) หลังการฉี ดพ่นสารครังสุดท้าย พบว่า สารประเภทนํามันมีประสิ ทธิ ภาพ
สูงใกล้เคียงกับสารเคมีสังเคราะห์ คือนํามันปิ โตรเลียม ซึงเป็ นสารทีมีความปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมและพิษ
ตกค้าง เป็ นอีกแนวทางเลือกทีเกษตรกรสามารถนํามาทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ซึงมีอนั ตรายต่อผูใ้ ช้และสิงแวดล้อม
สูงกว่า
ตารางที 2 ความเสี ยหายของใบทีเกิดจากการทําลายจากไร (เปอร์เซ็นต์ความเสี ยหายต่อใบ) และประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธี
(%) ก่ อนและหลังการฉี ดพ่นสารครังสุ ดท้ายด้วย สารสกัดจากพืช สารนํามัน และสารฆ่าแมลงในการป้ องกันกําจัดไรใน
สภาพสวนสาธิตเปรี ยบเทียบชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) ในสวนของเกษตรกร อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ระหว่าง
วันที 14 ตุลาคม 2560 ถึง 4 พฤศจิกายน 2560
ความเสี ยหายของใบ (เปอร์เซ็นต์ต่อใบ)
กรรมวิธี
ก่อนฉี ด
หลังการฉี ดพ่นสาร(วัน)
7
14
21
พ่นสาร
c
cd
19.20
13.69
7.15
2.07de
T1: พ่นสาร โพรพาร์ ไกต์ อัตรา 20มิลลิลิตร/ นํา
20 ลิตร
18.85
14.38bc
6.85dc
1.16de
T2: พ่นสาร ไพริ ดาเบน อัตรา 20มิลลิลิตร/ นํา 20
ลิตร
19.87
15.89abc
6.70dc
2.14de
T3: พ่นสาร เฟนไพโรติเมต อัตรา 20มิลลิลิตร/
นํา 20 ลิตร
19.07
11.97c
5.85d
0.54e
T4: พ่นสาร อมิทราช (ไมแทค 20% EC) อัตรา 30
มิลลิลิตร/ นํา 20 ลิตร
19.59
12.42c
6.37cd
1.97de
T5: พ่นสาร อะบาเม็คติน 10 % SL อัตรา 20
มิลลิลิตร ต่อนํา 20 ลิตร
20.27
15.88abc
7.76cd
2.27cde
T6: พ่นสาร นํามันปิ โตรเลียมออยล์ (เอสเค99)
อัตรา 30 มิลลิลิตร/ นํา 20 ลิตร
20.48
16.96abc
8.24c
T7: พ่นสาร ชี วภาพ (พด.7) อัตรา 100 มิลลิลิตร /
4.34c
นํา 20 ลิตร
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พ่นสาร สารสกัดจากสะเดา (aza 0.1%) อัตรา
120 มิลลิลิตร/ นํา 20 ลิตร
T9: พ่นนําเปล่า
T10:ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร)
T8:

F-test
C.V.(%)

20.76

15.17abc

7.71cd

3.21cd

20.05

19.92ab

18.72b

5.58b

ns
16.83

**
17.76

**
9.09

20.48

20.52a

20.55a

หมายเหตุ ค่าเฉลียจาก 4 ซํา , ตัวเลขในคอลัมน์ทีมีตวั อักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ** แตกต่างสถิติอย่างมีนยั สําคัญยิง (p<0.01)
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19.87a
**
19.17

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธีในการป้ องกันกําจัดไรในสภาพสวนสาธิต โดยการตรวจจํานวนไรก่อน
และหลังการใช้สารสกัดจากพืช สารนํามัน และสารฆ่าแมลง จํานวน 9 กรรมวิธีและชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) ในการป้ องกัน
กําจัดไรในสวนส้มโอทับทิ มสยามของเกษตรกร พบว่าการใช้อมีทราช (ไมแทค 20% EC) มี ประสิ ทธิ ภาพดี ทีสุ ดคื อ 99.34
เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ อะบาเม็คติน เฟนไพโรติเมต ไพริ ดาเบน โพรพาร์ไกต์ นํามันปิ โตรเลียมออยล์ สารสกัดจากสะเดา
(azadiractin 0.1%) สารชีวภาพ (พด.7) และนําเปล่ามีประสิ ทธิ ภาพของกรรมวิธี 99.34 96.90 94.58 94.18 92.86 88.74 83.93 71.82 และ
21.71 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ เมือเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) ในสภาพสวนสาธิ ต สําหรับการศึกษาความเสี ยหาย
ของใบทีเกิดจากไรก่อนและหลังการใช้สารสกัดจากพืช สารนํามัน สารฆ่าแมลงและนํา จํานวน 9 กรรมวิธี และชุดควบคุม
(ไม่ใช้สาร) ในการป้ องกันกําจัดไรในสวนส้มโอของเกษตรกร พบว่า ก่อนการฉี ดพ่นสารเคมีในทุกกรรมวิธีพบความเสี ยหาย
ของใบไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนความเสี ยหายของใบหลังการฉีดพ่นสารทีระยะเวลา
และ วัน พบว่า ความเสี ยหาย
ของใบที เกิ ดจากการทําลายของไรจากทุกกรรมวิธี มีความแตกต่างทางสถิติกบั ชุดควบคุม (ไม่ใช้สาร) โดยกรรมวิธีในชุ ด
ควบคุม (ไม่ใช้สาร) มีค่าเฉลียความเสียหายทีเกิดจากการทําลายของไรมากทีสุด ทุกระยะเวลาการทดสอบ (ตารางที 2)

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย วิ ท ยาเขตนครศรี ธ รรมราช คณะ
เกษตรศาสตร์ ทีได้สนับสนุน และให้ความสะดวกในการศึกษาทดลอง ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.)

เอกสารอ้ างอิง

ฐปนี ย ์ ทองบุ ญ ไพบู รณ์ เปรี ยบยิง วิริยา ประจิมพันธุ์ กิ รนนันท์ เหมาะประมาณ จิ นตนาพร โคตรสมบัติ และ สุ รกิตติ
ศรี กุล. 2558. การวิจัย และพัฒ นาเทคโนโลยีการผลติส้มโอพันธ์ ทับทิม สยามในพืนทีภาคใต้ ตอนบน. ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาการเกษตรนครศรี ธรรมราช กรมวิชาการเกษตร.
เทวินทร์ กุลปิ ยะวัฒน์, มานิ ด า คงชื นสิ น, ฉัต รชัย ศฤงฆไพบู ลย์ และวัฒ นา จารณศรี . 2555. ไรศั ต รู สําคัญ ของไม้ ผล.
กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร. กรุ งเทพฯ.
พิเชฐ เชาวน์วฒั นวงศ์ อัจฉราภรณ์ ประเสริ ฐผล และมานิตา คงชืนสิ น. 2555. การคัดเลือกสารฆ่ าไรในการป้ องกันกําจัดไร
แดงในแปลงทดสอบ. กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจยั พัฒนาอารักขาพืช. กรุ งเทพฯ.
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มาลัยพร เชือบัณฑิต, อรวินทินี ชูศรี , ธีรวุฒิ ชุตินนั ทกุล, อภิรดี กอร์ปไพบูรณ์และวิชาญ ประเสริ ฐ. 2553. ศึกษาวิจยั เพือหา
วิธีการป้ องกันกําจัดศัตรู มงั คุดหลังการเก็บเกียว และแมลงศัตรู กกั กัน. ศูนย์วจิ ยั พืชสวนจันทบุรี. จันทบุรี.
สุ เทพ สหายา. 2554. ประสิ ทธิ ภาพของสารฆ่าแมลง. แหล่งทีมา: http://kasetinfo.arda.or.th. (28 สิ งหาคม 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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ผลของตํารับการใส่ ป๋ ยที
ุ มีต่อการพัฒ นาขนาดผลและผลผลิต
ของฟักทองญีปุ่ น
Effect of Fertilizer Application on Development of Fruit Size and Yield of Japanese pumpkin
(Curcubita moschata)
ธนพนธ์ สารรุ ก , โสภณ เพ็ชรพยัพ ,ฉวีวรรณ บุญเรื อง*1,ธี ระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์1,รวีวรรณ เดือมขันมณี 1,
วชิรา สารฤทธิ ,วสุ สันติมิตร และพัชรดา ทองลา
Thanapon Sararuk1, Sopon Petphayap1, Chaweewan Boonreung1*, Therapas Sinlapasomboon1, Raweewan
Duamkhanmanee1, Wachira Saralit1, Vasu Suntimit1 and Pachrada Thongla 2

บทคัดย่อ
โครงการนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลของตํารั บการใส่ ปุ๋ยต่อการพัฒนาขนาดผลและผลผลิตของฟักทองญีปุ่ น
การทดลองนีมี ตํารับ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design) จํานวน
ซํา พบว่า ตํารับการใส่ ปุ๋ยต้นฟักทองญีปุ่ นหลังการย้ายปลูกทีมีผลต่อการพัฒนาขนาดผลและผลผลิตของฟักทองญีปุ่ นมาก
ทีสุด โดยพบว่า ตํารับที การใส่ ปุ๋ย ครังโดยหลังย้ายปลูก วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร - - อัตรา กรัม/ต้น, วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร
- - อัตรา กรัม/ต้น, วัน ใส่ปุ๋ยสูตร - - อัตรา กรัม/ต้น และ วัน ใส่ปุ๋ยปุ๋ ยสูตร - - อัตรา กรัม/
ต้น ทําให้นาหนั
ํ กผลสู งทีสุด เท่ากับ , กรัม/ผล ผลผลิตสูงทีสุด เท่ากับ , . กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการใช้ปุ๋ยตําทีสุดคือ
บาท /ไร่ และปริ มาณของแข็งทีละลายนําได้หลังการเก็บรักษาเป็ นเวลา วัน ทีอุณหภูมิหอ้ งมีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชือมันร้อยละ (P≤ . )มีค่าสู งทีสุดเท่ากับ . %Brix
คําสําคัญ : ตํารับการใส่ ปุ๋ย ฟักทองญีปุ่ น การพัฒนาผล ผลผลิต
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The aim of this project is to study effect fertilizer on fruit size and Japanese pumpkin yield development. There
are 4 treatments in this experiment which was designed in Randomized Completely Block Design with 3 replications. The
result showed that fertilizer application affects to fruit size and yield development of Japanese pumpkin. The result of
treatment 3 (4 times of fertilizer application: after transplant for 10 days 46-0-0 rate 20 g/tree, after transplant for 20 days
25-7-7 rate 20 g/tree, after transplant for 30 days 15-15-15 rate 20 g/tree, and after transplant for 40 days 13-13-21 rate 20
g/tree) was the highest of weight (1,269 g/fruit) and yield (1,015.2 kg/rai) which cost of fertilizer application was the lowest
(984 baht/rai) ) and the highest percentage of TSS 15 days after storage at room temperature was statistically significant at
95% confidence level (P≤0.05), the highest was 15.33%. Brix
Keyword: fertilizer application rate, Japanese pumpkin, yield development
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ฟักทองญีปุ่ น (Japanese pumpkin) เป็ นพืชล้มลุกจําพวกเถาเลือยทีมีมือเกาะ และจัดอยูใ่ นพวก winter squash ซึงอยู่
ในตระกูล Cucurbitaceae มีชือทางวิทยาศาสตร์วา่ Curcubita moschata ลําต้นฟักทองญีปุ่ นแบ่งออกเป็ น กลุ่ม คือ พวกแรก
ขึนเป็ นพุ่ม ใช้เป็ นอาหารในขยะที ผลยังไม่ แก่ ฟั กทองพวกนี แม้จะแก่เต็มที เปลือกก็ยงั เขี ยวอยู่ พวกที สองเป็ นเถาเลื อย
ฟักทองญีปุ่ นของโครงการหลวง(พันธุ์ delica) มีลกั ษณะผลกลมแบน ขณะทียังอ่อนเป็ นสี เขียว ต่อไปจะค่อยๆ เปลียนเป็ นสี
เขียวเข้มยิงขึนแล้วจึงเป็ นสี เหลืองปนนําตาลเมือแก่เต็มที ก้านผลยาว - นิว แข็ง สี เขียวเข้ม มี lobe ระหว่าง lobe เป็ นร่ อง
บริ เวณที ติ ดกับผลขยายแยกออกไปเป็ นรู ป เหลียม มี lobe ขึนเห็ นได้ชดั เจน มีขนสันแข็งขึนทัวไป ในการคัดเกรดเพือ
จําหน่าย ได้จดั แบ่งออกเป็ น เกรด คือ เกรด ผลนําหนัก , – , กรัม เกรด ผลนําหนัก – , กรัม และเกรด
ผลนําหนัก – กรัม หรื อมากกว่า , กรัม (ชานิ,
) โครงการหลวงรับซือเกรด , และ ราคา , และ
บาท/ไร่ ตามลําดับ ปั ญหาทีพบในการปลูกฟักทองญีปุ่ นของเกษตรกรคือ เกษตรกรใส่ปุ๋ยสูตร - - เพียงสูตรเดียวตลอด
ฤดูการปลูก ทําให้ผลผลิตฟักทองไม่ได้คุณภาพ ซึงจากคําแนะนําการใส่ ปุ๋ยของดําเกิง ( ) พบว่าการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ ย
คอก กิโลกรัม ปุ๋ ยสู ตร - - อัตรา กรัมต่อต้น ในระยะแรกของการเจริ ญเติบโต ใส่สูตรปุ๋ ย - - อัตรา - กรัม
ต่อต้น ครังที เปลียนเป็ นปุ๋ ยสูตร - - อัตรา กรัมต่อต้น จากนันให้สูตรปุ๋ ย - - อัตรา กรัมต่อต้น ครังที
การให้ปุ๋ยเสริ มทางใบ โดยเฉพาะแคลเซียม โบรอน จะทําให้คุณภาพเนือผลดีขึน ดังนัน หากหาตํารับการใส่ ปุ๋ยฟักทองญีปุ่ น
ทีเหมาะสมจะทําให้การพัฒนาขนาดผลและคุณภาพของผลฟักทองญีปุ่ นพันธุ์ delica ดีขึนได้
วัตถุประสงค์
เพือศึกษาตํารับการใส่ ปุ๋ยต่อการพัฒนาผลและผลผลิตของฟักทองญีปุ่ น(พันธุ์ delica) ทีปลูกในสถานี วิจยั และพัฒนา
พืชผักโครงการหลวง

วิธีดําเนินการวิจัย

วางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design) ซํา ตํารับ (ตํารับการ
ใส่ ปุ๋ยหลังการย้ายปลูก) ประกอบด้วย
ตํารับที (T1) ใส่ ปุ๋ย ครัง โดยใส่ ปุ๋ยสู ตร - - อัตรา กรัม/ต้น หลังย้ายปลูก และ
วัน
ตํารับที (T2) ครังที หลังย้ายปลูก วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร - - อัตรา กรัม/ต้น และปุ๋ ย - อัตรา กรัม/ต้น ครังที หลังย้ายปลูก วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร - - อัตรา กรัม/ต้น และปุ๋ ย - - อัตรา กรัม/ต้น
ครังที หลังย้ายปลูก วัน ใส่ปุ๋ยสูตร - - อัตรา กรัม/ต้น และปุ๋ ย - - อัตรา กรัม/ต้นและครังที หลังย้าย
ปลูก วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร - - อัตรา . กรัม/ต้น และปุ๋ ย - - อัตรา . กรัม/ต้น
ตํารับที (T3) ครังที หลังย้ายปลูก วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร - - อัตรา กรัม/ต้น ครังที หลัง
ย้ายปลูก วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร - - อัตรา กรัม/ต้น ครังที หลังย้ายปลูก วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร - - อัตรา กรัม/ต้น
และครังที หลังย้ายปลูก วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร - - อัตรา กรัม/ต้น
ตํารับที (T4) ครังที หลังย้ายปลูก วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร - - อัตรา กรัม/ต้น ครังที หลังย้ายปลูก
วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร - - อัตรา กรัม/ต้น ครังที หลังย้ายปลูก วัน ใส่ ปุ๋ยสูตร - - อัตรา กรัม/ต้น และครังที
หลังย้ายปลูก วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร - - อัตรา กรัม/ต้น
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การพัฒ นาขนาดของผลฟั กทองญีปุ่ นพันธุ์ delica พบว่าการพัฒนาของผลฟักทองญีปุ่ นโดยการใส่ ปุ๋ยตํารับที 3
มีแนวโน้มการพัฒนาขนาดของผลฟั กทองญีปุ่ นมากกว่าตํารับอืนๆ โดยที อายุ 3 -24 วัน หลังดอกบานเป็ นช่วงผลฟักทอง
ญีปุ่ นมีการเพิมขนาดของผลขึนเรื อยๆและหยุดการพัฒนาขนาดผลทีอายุประมาณ 24 วันหลังดอกบาน (ภาพที 1)

ภาพที 1 การพัฒนาของผลฟักทองญีปุ่ นพันธุ์ delica หลังดอกบาน
ขนาด นําหนักและความหนาเนื อของผลฟักทองญีปุ่ นพันธุ์ delica พบว่า ขนาดฟักทองญีปุ่ นพันธุ์ delica หลังเก็บ
เกียว การใส่ ปุ๋ยตํารับที มีแนวโน้มขนาดผล นําหนักต่อผล และความหนาเนื อของฟักทองญีปุ่ นมากกว่าตํารับอืนๆ โดยไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที ภาพที และ ) ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของชญานิษฐ์และคณะ ( ) การประเมิน
พันธุ์ฟักทอง พันธุ์เพือการผลิตฟักทองในฤดูฝน พบว่าฟักทองทีให้ผลผลิตจํานวน พันธุ์ ขนาดของผลแบ่งได้เป็ น
กลุ่ ม คื อฟั กทองขนาดเล็กนาหนักผลน้อยกว่า , กรั ม ได้แก่ BK/CP-43/44-16/16 005-1 breeding KAN - / และ
KAN - ฟักทองขนาดกลางนาหนักผล , - , กรัม ได้แก่ CM-2 KPS1(OP) Sri-8-Toey Sri-10-F Sisaket-M และ ER
(s) ฟักทองผลขนาดใหญ่นาหนักผลมากกว่า , กรัม ได้แก่ Sri-10
ตารางที ขนาดผลและนําหนักของผลฟักทองญีปุ่ นพันธุ์ delica อายุ วันหลังดอกบาน
ตํารับที
ขนาดผล (ซม.)
นําหนัก (กรัม/ผล)
ความหนาเนือ (ซม.)
ตํารับที
45.3
998.0
1.89
ตํารับที
47.5
1,072.0
1.99
ตํารับที
51.3
1,269.0
2.07
ตํารับที
46.4
1,163.3
2.08
F-Test
ns
ns
ns
C.V. (%)
2.34
9.1
10.58
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

ภาพที ขนาดผลฟักทองญีปุ่ นพันธุ์ delicaหลังการเก็บเกียวเมืออายุ 30 วันหลังดอกบาน

ภาพที ลักษณะและความหนาเนือของฟักทองญีปุ่ นพันธุ์ delica
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ปริมาณของแข็งทีละลายนําได้ (Total Soluble Solid: TSS) ในฟักทองญีปุ่ นพันธุ์ delica
ปริ มาณของแข็งทีละลายนําได้ในฟักทองญีปุ่ นของเนือฟักทองญีปุ่ นทีเก็บรักษาทีอุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 10, 15, 20
วัน พบว่า มี ความแตกต่างกันทางสถิติ โดยที การเก็บรักษา วันการใส่ ปุ๋ยตํารับที มีปริ มาณTSS สู งที สุ ดเท่ากับ .
%Brix รองลงมาคือตํารับที เท่ากับ . %Brix ซึงทุกตํารับมี TSS ความเหมาะสมต่อการนําไปบริ โภคมากทีสุ ด (ตารางที
2) สอดคล้องกับงานของจํานองและคณะ ( ) การวัดปริ มาณของแข็งทีละลายนําได้ทงหมด
ั
ซึ งแสดงถึงความหวานใน
เนือฟักทอง โดยค่าความหวานทีผูบ้ ริ โภคยอมรับได้ตอ้ งมีค่ามากกว่า %Brix (Loy,
) พบว่าพันธุ์ฟักทอง accessions
SR - และ SR มีปริ มาณของแข็งทีละลายนําได้ทงหมดสู
ั
งสุ ด มี ค่า . และ . %Brix ตามลําดับและ
่ . และ . %Brix ตามลําดับ ซึง
รองลงมาคือ SR - และ SR - มีปริ มาณของแข็งทีละลายนําได้ทงหมดอยู
ั
สู งกว่าฟั กทองทีมีประมาณของสารเบต้าแคโรทีนสูง คือ พันธุ์ KPS-W103 KPS-101 KPS- และ KPS-10R มีค่าปริ มาณ
ของแข็งทีละลายนําได้ทงหมดอยู
ั
ท่ ี . . . และ . %Brix ตามลําดับ ซึ งเชือพันธุ กรรมดังกล่าว มีศกั ยภาพทีจะ
นําไปใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์ฟักทองให้มีรสชาติทีดีขึนได้ต่อไป
ตารางที ปริ มาณของแข็งทีละลายนําได้ในฟักทองญีปุ่ นพันธุ์ delica
TSS(%Brix)
ตํารับที
10วัน
15วัน
20วัน
ตํารับที
4.67b
12.83b
13.17
ตํารับที
ตํารับที
ตํารับที

7.00a
5.33b

5.67b

13.50a
15.33a

F-Test
**
C.V.( %)
9.75
ตารางที ต้นทุนปุ๋ ยในการปลูกฟักทองญีปุ่ นพันธุ์ delica
ตํารับที
ต้นทุนปุ๋ ย/ไร่ (บาท) ผลผลิต/ไร่ (กิโลกรัม)
ตํารับที
520
798.4
ตํารับที
1,120
857.6
ตํารับที
984
1,015.2
ตํารับที
1,040
930.64

12.73b
**
4.34

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

13.33
15.00

14.00
ns
12.47

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

สรุ ปผลการวิจัย

การใส่ ปุ๋ย 4 ครังโดยหลังย้ายปลูก 10 วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร 46-0-0 อัตรา 20กรัม/ต้น, 20 วัน ใส่ ปุ๋ยสู ตร 25-7-7 อัตรา 20
กรั ม/ต้น , 30 วัน ใส่ ปุ๋ ยสู ต ร 15-15-15 อัตรา 20 กรั ม /ต้น และ 40 วัน ใส่ ปุ๋ ยปุ๋ ยสู ต ร 13-13-21 อัตรา 20 กรั ม/ต้น ทําให้มี
แนวโน้มนําหนัก/ผลและผลผลิต/ไร่ สูงกว่าตํารับอืน เท่ากับ 1,269 กรัม/ผล และ 1,015.2 กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ ส่วนต้นทุน
การใช้ปุ๋ย/ไร่ ตาที
ํ สุดเท่ากับ 984 บาท /ไร่ และปริ มาณของแข็งทีละลายนําได้หลังการเก็บรักษา 15 วัน มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชือมันร้อยละ (P≤ . ). มีปริ มาณมากทีสุด เท่ากับ 15.33 %Brix
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ทีมงานวิจยั ขอขอบคุณสถานีวจิ ยั และพัฒนาพืชผักโครงการหลวงหนองหอยและคุณพัชรดา ทองล่า เจ้าหน้าทีทีทํา
หน้าทีทีปรึ กษาโครงงานสหกิจศึกษา ทีสนับสนุนทุนวิจยั รวมทังคําแนะนําการทําวิจยั

เอกสารอ้ างอิง

จํานอง โสมกุล, ธนากร ไชยศิลา, ธรธ อําพล, ปณาลี ภู่วรกุลชัย, วรลักษณ์ ประยูรมหิ ศร และ อัญมณี อาวุชานนท์. 2561.
การประเมินคุณภาพผลและปริม าณสารเบต้ าแคโรทีนของเชื อพันธุ กรรมฟั กทอง 29. วารสารแก่ นเกษตร.
(ฉบับพิเศษ ): 1424-1430.
ชญานิ ษฐ์ กสิ กวัธน, เสาวนี เขตสกุล, อุษณีย ์ เพ็ชร์ปุ่น, ธรธ อําพล และอัญมณี อาวุชานนท์.
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18 พันธุ์เพือการผลิตฟั กทองในฤดูฝน. วารสารพืชศาสตร์ สงขลานคริ นทร์. 4 (1): 2-7.
ชานิ .
ฟักทองญีปุ่ น. แหล่งทีมา: http://poonitafarm.blogspot.com/2012/05/blog-post_25.html., สิ งหาคม .
ดําเกิง ป้ องพาล.
. ตามหาฟักทองญีปุ่ น. แม่โจ้ปริ ทศั น์. ( ): - .
Loy, J.B. 2006. Harvest period and storage affect biomass partitioning and attributes of eating quality in acornsquash
(Cucurbita pepo), pp. 568-557. ln: G.J.Holmes (ed.), Cucurbitaceae Proceedings 2006. Universal Press,
Raleigh, North Carolina.
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สําเนาว์ เสาวกูล กฤติมา เสาวกูล ทวนทอง จุฑาเกตุ พัชราภรณ์ แสงโยจารย์ และ สุ ริยา อุดด้วง
Samnao Saowakoon1 Krittima Saowakoon1 Tuantong Jutagate3 Pacharaporn Sangyojarn2 and Suriya Udduang1

บทคัดย่อ
การสํารวจพรรณไม้นาในพื
ํ
นทีชุ่มนําอ่างเก็บนําสนามบินเก่า จังหวัดบุรีรัมย์ ในมิติของฤดูกาล และพืนทีระหว่าง
เดื อนตุ ลาคม
ถึ งเดื อนธัน วาคม
โดยแบ่ งเป็ น ฤดูกาล ตามการเปลี ยนแปลงทางอุท กวิทยา ได้แก่ ฤดู แล้ง
(ธันวาคม–กุมภาพันธ์), ปรับเปลียน (มีนาคม-พฤษภาคม), ฤดูฝน (มิถุนายน-สิ งหาคม) และปรับเปลียน (กันยายนพฤศจิ กายน) ใน บริ เวณ ได้แก่ ต้นนํา กลางนํา และปลายนํา จํานวนทังสิ น สถานี ผลการศึกษาพบว่า ในมิติของฤดูกาล
จะพบชนิ ดของพรรณไม้นาสู
ํ งสุ ดในช่วงฤดูฝน โดยพบจํานวน 10 ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้นาํ 4 ชนิ ด พืชลอยนํา ชนิ ด พืชโผล่
เหนื อนํา 3 ชนิ ด และพืชชายนํา ชนิ ด รองลงมาเป็ นช่วงฤดูแล้ง และฤดูปรับเปลียน พบพรรณไม้นาํ ชนิ ดเท่ากัน โดย
ฤดูแล้งพบ พืชใต้นาํ 4 ชนิด และพื ช โผล่ เ หนื อ นํา 2 ชนิ ด และฤดูปรับเปลียน พบพืชใต้นาํ 2 ชนิ ด พืชโผล่เหนื อนํา
1 ชนิด และพืชลอยนํา ชนิ ด ส่ วนฤดูปรับเปลียน พบพรรณไม้นาน้
ํ อยทีสุด 3 ชนิด ได้แก่ พืชใต้นาํ 2 ชนิด และพืชลอยนํา
1 ชนิด พรรณไม้นาที
ํ สํารวจพบได้ทุกฤดูกาลตลอดทังปี มีจาํ นวน ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหางกระรอก และสาร่ ายเส้นด้าย
ในมิติของพืนที พบชนิ ดของพรรณไม้นามากที
ํ
สุดใน สถานี สาํ รวจที 4 พบจํานวน 10 ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้นาํ 4 ชนิ ด พืชโผล่
เหนื อนํา ชนิ ด พืชลอยนํา 2 ชนิ ด และพืชชายนํา 1 ชนิ ด ส่ วนสถานี สํารวจที , , และ พบสถานี ละ ชนิ ด เท่ ากัน
โดยสถานี สาํ รวจที 1 และ พบ พืชใต้นาํ 2 ชนิด พื ช โผล่ เ หนื อ นํา 2 ชนิ ด และพืชลอยนํา 1 ชนิ ด และสถานี สาํ รวจที 3
พบพืชใต้นาํ 3 ชนิ ด พื ช โผล่ เ หนื อ นํา 1 ชนิ ด และพืชลอยนํา 1ชนิ ด พรรณไม้นาที
ํ สํารวจพบในทุกสถานี มี ชนิ ด ได้แก่
กก และสาหร่ ายเส้นด้าย ดังนัน เพือเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพืนทีชุ่มนําอ่างเก็บนํา
สนามบินเก่า โดยอาศัยข้อมูลทีได้จากการศึกษาครังนี สถานี สาํ รวจที ควรอนุรักษ์ไว้เป็ นทีรักษาพืชพันธุ์
คําสําคัญ : พรรณไม้นา,ํ พืนทีชุ่มนํา, อ่างเก็บนําสนามบินเก่า, บุรีรัมย์
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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
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อ่างเก็ บ นําสนามบิ นเก่ า เดิ มเป็ นหนองนําธรรมชาติ ต่ อมาในปี พ.ศ. 2518 มีการทําคันกันอ่างเก็ บ นํา มีลาํ นํา

หลายสายเชื อมโยงกับอ่างเก็ บ นํา เช่ น ห้วยลุ ม ปุ๊ ก ห้วยละเวีย โดยรวมเป็ นพืนที ราบลุ่ ม ทุ่ ง โล่ ง ทุ่ ง นาล้อมรอบ พื นที

นํามี เ นื อที ประมาณ 2.56 ตารางกิ โ ลเมตร (1,600 ไร่ ) ที เหลื อ เป็ นพรุ ห ญ้า ระดับ นําลึ ก เฉลี ย 2-3 เมตร บริ เ วณที ลุ่ม
ใกล้เ คี ยงส่ วนใหญ่ ทาํ นา (สํานักงานนโยบายและแผนสิ งแวดล้อม,

) มีความสําคัญอย่างมากสําหรับชุมชนโดยรอบ

เนื องจากประชาชนมีการใช้ประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั
อม เป็ นแหล่งท่องเที ยวทีสําคัญแหล่งหนึ งของจังหวัดบุรีรัมย์
นอกจากมีประโยชน์ต่อมนุษย์แล้ว อ่า งเก็บ นําสนามบิ น เก่ า ยัง เป็ นพืนที ชุ่ม นําที มีค วามสําคัญต่ อ การดํา รงชี วิตของพืช

และสัต ว์ เป็ นระบบนิ เวศน์ท างนําที มี ค วามสัม พัน ธ์ ระหว่างสิ งมีชีวิต พรรณไม้นาหรื
ํ อพืชนํา (Aquatic plants) คือ พืชที

ขึนอยูใ่ นนํา โดยอาจจะจมอยูใ่ ต้นาทั
ํ งหมด หรื อโผล่บางส่ วนขึนมาอยูเ่ หนือนํา ลอยอยูท่ ีผิวนําหรื อเป็ นพืชทีขึนอยูต่ ามริ มนํา
ชายตลิง นอกจากนียังรวมถึงพืชทีเจริ ญเติบโตอยูใ่ นบริ เวณทีลุ่มนําขังแฉะอีกด้วย (กรมประมง,

) ซึงพรรณไม้นาเหล่
ํ านี

จะเป็ นประโยชน์อย่างมากสําหรับสิ งมีชีวิต เช่น เป็ นทีหลบซ่ อนของลูกปลาและสัตว์นาวั
ํ ยอ่อน เป็ นองค์ประกอบหนึงทีมี
ความสําคัญในแหล่งนํา เนืองจากพรรณไม้นาสามารถเปลี
ํ
ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็ นพลังงานสะสมในพืชได้ อีกทัง
ยังสร้างออกซิ เจนแก่แหล่งนําได้ เป็ นดัชนี ชีวัดสิ งแวดล้อม จึงมีผลทังทางตรงและทางอ้อมต่อการเพิมผลผลิตของสัตว์นาํ
(ไมตรี และคณะ,

; สุชาดา,

พืชท้องถิน เป็ นต้น (พงศ์เชฏฐ,

)ในขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดโทษ เช่น เป็ นวัชพืชร้ายแรง เป็ นพันธุ์ไม้ต่างถินทีรุ กราน
) ดังนันการสํารวจพรรณไม้นาจึ
ํ งเป็ นตัวบ่งชีถึงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์

ซึ งนําไปสู่ การจัดการระบบนิ เวศน์อย่างยังยืน แต่ปัจจุบนั ยังขาดข้อมูลพรรณไม้นาในแหล่
ํ
งนําทัวไป ซึ งการศึกษาในครังนี

จะส่ งผลให้ได้ขอ้ มูลพรรณไม้นาที
ํ สําคัญ เพือใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานสําหรั บอันจะนําไปสู่ การบริ หารและการวางแผนการ
จัดการพืนทีชุ่มนําเพือการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถินอย่างยังยืนต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

เก็บตัวอย่างพรรณไม้นามาทํ
ํ าการวิเคราะห์ชนิดและการแพร่ กระจาย วิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้นานั
ํ น ใช้ตามวิธี
ของ (American Public, 2005) สําหรับการวิเคราะห์ชนิ ดนัน จําแนกตามเอกสารของ สุ ชาดา (2530) และ ช่ อทิ พย์ (2531)
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2555 ทําการสํารวจ 4 ครัง ครังที 1 ช่วงฤดูแล้ง (DRY) ระหว่างเดือนธันวาคม
- กุมภาพันธ์ ครังที 2 ช่วงฤดูปรับเปลียน 1 (TR1) ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ครังที 3 ช่วงฤดูฝน (WET) ระหว่างเดือน
มิ ถุ น ายน-สิ งหาคม และครั งที 4 ช่ วงฤดู ป รั บ เปลี ยน 2 (TR2) ระหว่างเดื อนกัน ยายน–พฤศจิ กายน โดยแบ่ งพืนที สํารวจ
ทังหมดออกเป็ น 4 สถานี รอบอ่างเก็บนําสนามบินเก่า จ.บุรีรัมย์
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รายละเอียด

เป็ นช่วงทีระดับนําทีกักเก็บ
ลดลงตําสุด
เป็ นช่วงทีระดับนําทีกักเก็บตํา
2 ปรับเปลียน1 มี.ค. – พ.ค.
แต่เริ มมีฝนตกลงมา
มีฝนอย่างหนาแน่น, ระดับนํา
3
ฝน
มิ.ย. – ส.ค. ในแม่นาเริ
ํ มสูงขึนและความ
ขุ่นของนํามีมากขึน
สิ นสุดฤดูฝน ระดับนําทีทําการ
4 ปรับเปลียน ก.ย. – พ.ย.
เก็บกักมีปริ มาณสูงสุด
ภาพที 1 ตําแหน่งการเก็บข้อมูลและช่วงระยะเวลาการสํารวจ
1

ผลการวิจัย

การแพร่ กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้ นําทีพบในแต่ละสถานีสํารวจ
จากการสํารวจพรรณไม้นาในบริ
ํ
เวณพืนทีชุ่มนําอ่างเก็บนําสนามบินเก่า จังหวัดบุรีรัมย์ พบชนิดของพรรณไม้นาํ
12 ชนิด แบ่งเป็ น พืชชายนํา (Marginal plants) จํานวน ชนิด พืชลอยนํา (Floating plants) จํานวน ชนิ ด พืชโผล่เหนือนํา
จํานวน ชนิ ด และพืชใต้นาํ (Submerged plants) จํานวน ชนิด (ร้อยละ 33.33) ดังตารางที
สถานี สํารวจที 1 พบพรรณไม้นาํ ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้นาจํ
ํ านวน 2 ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายข้ า วเหนี ย ว
(Utricularia aurea) และสาหร่ ายเส้ น ด้ า ย (Najas graminea) พื ช โผล่ เ หนื อ นํา (Emerged plants) จํา นวน
2 ชนิ ด ได้ แ ก่ กก (Actinoscirpus grossus) และห ญ้า ท รงกระเที ย ม (Eleocharis dulcis) และพืชลอยนําจํา นวน
1 ชนิ ด ได้แก่ บัวบา (Nymphaea lotus)
สถานี สาํ รวจที 2 พบพรรณไม้นาํ ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้นาจํ
ํ านวน 2 ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหางหระรอก
(Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายเส้ น ด้ า ย (Najas graminea) พื ช โผล่ เ หนื อ นํา จํา นวน 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ กก
(Actinoscirpus grossus) แ ล ะ ผัก ค าง ไ ก่ (Sagittria guayanensis) แ ล ะ พืช ลอยนําจํา นวน 1 ชนิ ด ได้แ ก่ ผัก บุ ้ง
(Ipomoea aquatic)
สถานี สํารวจที 3 พบพรรณไม้นํา 5 ชนิ ด แบ่ งเป็ นพืชใต้น าจํ
ํ า นวน 3ชนิ ด ได้แ ก่ เทปเกลี ยว ( Villisneria
spiralis) สาหร่ ายหางหระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายเส้ น ด้ า ย (Najas graminea) พื ช โผล่
เหนื อนําจํานวน 1 ชนิด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus) พืชลอยนําจํา นวน 1 ชนิ ด ได้แ ก่ บัวบา (Nymphaea lotus)
สถานี สํารวจที 4 พบพรรณไม้นํา 10 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชใต้น าจํ
ํ านวน 4 ชนิ ด ได้แก่ เทปเกลี ยว ( Villisneria
spiralis) ส า ห ร่ า ยห า งกร ะร อก(Hydrilla verticillata)สาหร่ ายข้าวเหนี ยว (Utricularia aurea) แ ละ สา ห ร่ าย
เส้ น ด้า ย (Najas graminea) พืชโผล่เหนื อนําจํานวน ชนิ ด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus) หญ้ า ทรงกระเที ย ม
(Eleocharis dulcis) และธู ป ฤาษี (Typha angustifolia) พืช ลอยนําจํา นวน 2 ชนิ ด ได้แ ก่ กระเฉดนํา (Nymenachna
pseudointerru) บัวบา (Nymphaea lotus) และพืชชายนําจํานวน 1 ชนิด ได้แก่ หญ้าปล้อง ( Hymenachna pseudointerrupta)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การแพร่ กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้ นําทีพบในแต่ ละฤดูกาลทีสํารวจ
ฤดู แ ล้ง (ธัน วาคม-กุ ม ภาพัน ธ์) พบพรรณไม้น ํา ชนิ ด แบ่ ง เป็ น พื ชใต้น ําจํา นวน 4 ชนิ ด ได้แ ก่ เทปเกลี ยว
( Villisneria spiralis) ส า ห ร่ า ย ห า ง ห ร ะ ร อ ก (Hydrilla verticillata) ส า ห ร่ า ย ข้ า ว เ ห นี ย ว (Utricularia
aurea) แ ละ สา ห ร่ า ยเ ส้ น ด้ า ย (Najas graminea) พื ช โผ ล่ เ หนื อ นําจํา น วน 2 ชนิ ด ไ ด้ แ ก่ กก (Actinoscirpus
grossus) และผัก คางไก่ (Sagittria guayanensis)
ฤดูปรับเปลียนที (มีนาคม-พฤษภาคม) พบพรรณไม้นาํ 3 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้นาจํ
ํ านวน 2 ชนิ ด สาหร่ ายหาง
หระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายเส้ น ด้ า ย (Najas graminea) พืชลอยนํา จํานวน 1 ชนิ ด ได้แ ก่
บัวบา (Nymphaea lotus)
ฤดู ฝ น (มิ ถุ น ายน-สิ ง หาคม) พบพรรณไม้น ํา 10 ชนิ ด แบ่ ง เป็ น พื ช ใต้นําจํา นวน 4 ชนิ ด ได้แ ก่ เทปเกลี ย ว
(Villisneria spiralis) สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ ายข้าวเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่ าย
เส้นด้าย (Najas graminea) พืชลอยนําจํานวน ชนิ ด ได้แก่ กระเฉดนํา (Nymenachna pseudointerru) บัวบา (Nymphaea
lotus) พืชโผล่เหนื อนําจํานวน 3 ชนิด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus) หญ้าทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) และ ธูปฤาษี
(Typha angustifolia) และพืชชายนําจํานวน ชนิ ด ได้แก่ หญ้าปล้อง ( Hymenachna pseudointerrupta)
ฤดูปรับเปลียนที (กันยายน-พฤศจิกายน) พบพรรณไม้นาํ 6 ชนิด แบ่งเป็ น พืชใต้นาจํ
ํ านวน 2 ชนิด ได้แก่ สาหร่ าย
หางกระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายเส้นด้าย (Najas graminea) พืชโผล่ เหนื อนํา จํานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ กก
(Actinoscirpus grossus) พืชลอยนําจํานวน ชนิ ด ได้แก่ กระเฉดนํา (Nymenachna pseudointerru) บัวบา (Nymphaea
lotus) และผักบุง้ (Lpomoea aquatic)
ตารางที 1 พรรณไม้นาที
ํ พบในพืนทีชุ่มนําอ่างเก็บนําสนามบินเก่า (+ พบ, - ไม่พบ)
ฤดูกาล
สถานี
ลําดับ
เขต
ชือวิทยาศาสตร์
ชือทัวไป
ที
อาศัย DRY TR1 WET TR2
ST1 ST2 ST3 ST4
1

Actinoscirpus grossus

3

Hymenachna
pseudointerrupta

2

4
5
6

7
8
9
10

Eleocharis dulcis

Hydrilla verticillata
Ipomoea aquatica
Najas graminea

Nymphoides indica
Neptunia oleracea
Sagittria guayanensis
Typha angustifolia

กก
หญ้า
ทรงกระเทียม
หญ้าปล้อง

สาหร่ ายหาง
กระรอก
ผักบุง้
สาหร่ าย
เส้นด้าย
บัวบา
กระเฉดนํา
ผักคางไก่
ธูปฤาษี

E

+

-

+

+

+

-

M

-

-

S

+

S

+

E

F

F
F
E
E
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Utricularia aurea

สาหร่ ายข้าว
เหนียว
เทปเกลียว

S

S
Villisneria spiralis
รวม
หมายเหตุ
E = พืชโผล่เหนื อนํา (Emerged plants)
F = พืชลอยนํา (Floating plants)
M = พืชชายนํา (Marginal plants)
S = พืชใต้นาํ (Submerged plants)
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สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาชนิ ดและการแพร่ กระจายของพรรณไม้นาในพื
ํ นทีชุ่มนําอ่างเก็บนําสนามบินเก่า
. พบชนิ ดของพรรณไม้นารวมทั
ํ
งสิ น ชนิ ด ได้แก่ พืชชายนําจํานวน ชนิ ด (ร้อยละ . ) พืชลอยนํา จํานวน
ชนิด (ร้อยละ 25.00) พืชโผล่เหนื อนํา จํานวน ชนิด (ร้อยละ 33.33) และพืชใต้นาจํ
ํ านวน ชนิด (ร้อยละ 33.33)
.ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิดของพรรณไม้นาสู
ํ งสุดในช่วงฤดูฝน โดยพบพรรณไม้นาํ ชนิ ด รองลงมาเป็ นช่วง
ฤดูแล้ง และฤดูปรับเปลียน พบพรรณไม้นาํ ชนิ ดเท่ากัน ส่ วนฤดูปรับเปลียน พบพรรณไม้นาน้
ํ อยทีสุดจํานวน 3 ชนิ ด
ส่วนพรรณไม้นาที
ํ สํารวจพบได้ทุกฤดูกาลตลอดทังปี มีจาํ นวน ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหางกระรอก และสาร่ ายเส้นด้าย
.ในมิติของพืนทีพบชนิ ดของพรรณไม้นามากที
ํ
สุดใน สถานี สาํ รวจที 4 พบจํานวน 10 ชนิ ด รองลงมาเป็ นสถานี
สํารวจที , , และ พบสถานีละ ชนิ ด พรรณไม้นาที
ํ สํารวจพบในทุกสถานีมี ชนิ ด ได้แก่ กก และสาหร่ ายเส้นด้าย
. เพือเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพืนที ชุ่ มนําอ่างเก็ บนําสนามบิ นเก่ า
โดยอาศัยข้อมูลทีได้จากการศึ กษาครังนี สถานี สาํ รวจที ควรอนุรักษ์ไว้เป็ นทีรักษาพืชพันธุ์เพือเป็ นพืนทีให้สัตว์นาได้
ํ ไป
อาศัยโดยไม่มีการรบกวนจากการทําการประมง และสามารถเป็ นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์นาเพื
ํ อความยังยืนของการทําการ
ประมงในอ่างเก็บนําแห่งนีสื บไป

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทีให้การสนับสนุนทุนวิจยั ประจําปี งบประมาณ
2554-2555 ในการทําวิจยั ครังนี

เอกสารอ้ างอิง

กรมประมง. 2538. พรรณไม้ นําในประเทศไทย. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร, กรุ งเทพฯ. 154 น.

ช่อทิพย์ อาธารมาศ. 2531. พรรณไม้ นําของไทย. ภาควิชาชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร์, หาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ , สงขลา.
221 น.
พงศ์เชฏฐ พิชิตกุล.
. พรรณไม้ นําในจังหวัดนครศรี ธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล. ในเรื องเต็มการประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที 49: สาขาประมง, 1-4 กุมภาพันธ์ 2554, กรุ งเทพฯ. - .
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ไมตรี ดวงสวัสดิ , สุเกน บุญไพโรจน์ และประสิ ทธิ ประสาทพรชัย. 2535. ชนิดปริมาณการแพร่ กระจายพรรณไม้ นําและ
สั ตว์ ทเกาะอาศั
ี
ยตามพรรณไม้ นําในหนองหาร จังหวัด สกลนคร. เอกสารวิชาการ ฉบับที 73 สถาบันวิจยั ประมง
นํา จืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุ งเทพฯ. 99 น.
สุชาดา ศรี เพ็ญ. 2530. พรรณไม้นา.ํ ภาควิชาพฤกษศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุ งเทพฯ. 233 น.
สุชาดา ศรี เพ็ญ. 2542. พรรณไม้นาในประเทศไทย.
ํ
อัมริ นทร์ พริ นติงแอนดพ์ บัลิชซิง, กรุ งเทพฯ. 312 น.
สํานักงานนโยบายและแผนสิ งแวดล้อม. 2542. ทะเบีย นพื นทีชุ่ ม นําทีมีค วามสํ าคัญ ระดับนานาชาติและระดับชาติข อง
ประเทศไทย. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ งแวดล้อม, กรุ งเทพฯ. 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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บทคัดย่อ
การสํารวจพรรณไม้นาในพื
ํ
นที ชุ่ มนําอ่างเก็บนําห้วยตลาด จังหวัดบุ รีรัมย์ ในมิติของฤดูกาลและพืนที ระหว่าง
เดื อนตุ ลาคม
ถึ งเดื อนธัน วาคม
โดยแบ่ งเป็ น ฤดูกาล ตามการเปลี ยนแปลงทางอุท กวิทยา ได้แก่ ฤดู แล้ง
(ธันวาคม–กุมภาพันธ์), ปรับเปลียน (มีนาคม-พฤษภาคม), ฤดูฝน (มิถุนายน-สิ งหาคม) และปรั บเปลียน (กันยายนพฤศจิกายน) ใน บริ เวณ ได้แก่ ต้นนํา กลางนํา และปลายนํา จํานวนทังสิ น สถานี ผลการศึกษาพบว่า ในมิติของฤดูกาล
จะพบชนิ ดของพรรณไม้นาสู
ํ งสุดในช่ วงฤดูปรับเปลียน โดยพบพรรณไม้นาํ ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้นาํ 4 ชนิ ด พืชลอยนํา
ชนิ ด พืชโผล่เหนื อนํา 9 ชนิด และพืชชายนํา ชนิ ด รองลงมาเป็ นช่วงฤดูแล้ง พบพรรณไม้นาํ ชนิ ด โดยพบ พืชลอยนํา
ชนิ ด พืชใต้นาํ 4 ชนิ ด พื ช โผล่ เ หนื อ นํา ชนิ ด และพืชชายนํา ชนิ ด ฤดูฝน พบพรรณไม้นาํ ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้นาํ
ชนิด และพืชลอยนํา ชนิ ด ส่ วนฤดูปรับเปลียน พบพรรณไม้นาน้
ํ อยทีสุดจํานวน ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้นาํ ชนิด และพืช
โผล่เหนื อนํา ชนิด โดย พรรณไม้นาที
ํ สํารวจพบได้ทุกฤดูกาลตลอดทังปี มีจาํ นวน ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหางกระรอก และ
สาร่ ายเส้นด้าย ในมิติของพืนที พบชนิ ดของพรรณไม้นามากที
ํ
สุดใน สถานี สาํ รวจที 5 พบจํานวน 11 ชนิด แบ่งเป็ นพืชใต้นาํ
4 ชนิ ด พืชโผล่เหนือนํา ชนิ ด พืชลอยนํา 2 ชนิ ด และพืชชายนํา ชนิ ด รองลงมาเป็ นสถานี สาํ รวจที และ พบสถานีละ
ชนิ ดเท่ ากัน โดยสถานี สํารวจที พบพืชใต้นาํ 5 ชนิ ด พื ช โผล่ เ หนื อ นํา 3 ชนิ ด พืชลอยนํา 1 ชนิ ด และพืชชายนํา
ชนิ ด สถานี สํารวจที 9 พบพืชใต้นาํ 4 ชนิ ด พื ช โผล่ เ หนื อ นํา ชนิ ด และพืชชายนํา ชนิ ด ส่ วนสถานี สํารวจที พบ
พรรณไม้นาน้
ํ อยทีสุด จํานวน ชนิด ได้แก่ พืชใต้นาํ ชนิด และพืชชายนํา ชนิด โดยพรรณไม้นาที
ํ สํารวจพบในทุกสถานี
มี เพียง ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหางกระรอก ดังนัน เพือเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการและอนุ รักษ์ทรัพยากรประมงใน
พืนที ชุ่ มนําอ่างเก็บนําห้วยตลาด โดยอาศัยข้อ มูลที ได้จากการศึกษาครังนี สถานี สํารวจที ควรอนุ รักษ์ไว้เป็ นทีรั กษาพืช
พันธุ์
คําสําคัญ : พรรณไม้นา,ํ พืนทีชุ่มนํา, อ่างเก็บนําห้วยตลาด, บุรีรัมย์
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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
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อ่า งเก็ บ นําห้ว ยตลาดอยู่ห่ า งจากตัว เมื องบุรี รัม ย์ไ ปทางตะวัน ตกเฉี ย งใต้ 11 กิ โลเมตร เป็ นที ลุ่มเกิ ดจากการ
ยุบตัวของแผ่นดิ น รับนําจากพืนทีข้างเคียงไหลลงแม่นามู
ํ ล ในฤดูฝนมีนาลึ
ํ กทีสุ ดประมาณ 5-7 เมตร ในฤดูแล้งนําในอ่าง
เก็บนําลดลงถึงร้อยละ 75 เหลือบริ เวณทีลึกทีสุดเพียง 1 เมตร มีหมู่บา้ นล้อมรอบเป็ นบริ เวณทีลุ่มไม่มีนาขั
ํ ง พืนทีโดยรวมมี
สภาพค่อนข้างราบเรี ยบ และมีการทํานา (สํานักงานนโยบายและแผนสิ งแวดล้อม, 2542) มีความสําคัญอย่างมากสําหรับ
ชุมชนโดยรอบ เนื องจากประชาชนมีการใช้ประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั
อม เป็ นแหล่งท่องเทียวทีสําคัญแหล่งหนึ งของ
จัง หวัด บุ รีรั มย์ นอกจากมี ป ระโยชน์ ต่อ มนุ ษย์แล้ว อ่า งเก็บ นําห้ว ยตลาดยัง เป็ นพื นที ชุ ่ ม นําที มี ค วามสํา คัญ ต่อ การ
ดํา รงชี วิตของพืชและสัต ว์ เป็ นระบบนิ เ วศน์ท างนําที มีความสัมพัน ธ์ระหว่างสิ งมีชีวิต พรรณไม้นาหรื
ํ อพืชนํา (Aquatic
plants) คือ พืชทีขึนอยูใ่ นนํา โดยอาจจะจมอยูใ่ ต้นาทั
ํ งหมด หรื อโผล่บางส่ วนขึนมาอยูเ่ หนือนํา ลอยอยูท่ ีผิวนําหรื อเป็ นพืชที
ขึนอยู่ตามริ มนํา ชายตลิง นอกจากนี ยังรวมถึงพืชที เจริ ญเติ บโตอยู่ในบริ เวณที ลุ่มนําขังแฉะอี กด้วย (กรมประมง,
)
ซึงพรรณไม้นาเหล่
ํ านีจะเป็ นประโยชน์อย่างมากสําหรับสิงมีชีวติ เช่น เป็ นทีหลบซ่อนของลูกปลาและสัตว์นาวั
ํ ยอ่อน เป็ น
องค์ป ระกอบหนึ งที มีความสําคัญในแหล่ งนํา เนื องจาก พรรณไม้น าสามารถเปลี
ํ
ยนพลังงานแสงอาทิ ตย์ให้กลายเป็ น
พลังงานสะสมในพืชได้ อีกทังยังสร้างออกซิเจนแก่แหล่งนําได้ เป็ นดัชนี ชีวัดสิ งแวดล้อม จึงมีผลทังทางตรงและทางอ้อมต่อ
การเพิมผลผลิตของสัตว์นาํ (ไมตรี และคณะ,
; สุชาดา,
)ในขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดโทษ เช่น เป็ นวัชพืชร้ายแรง
เป็ นพันธุ์ไม้ต่างถินทีรุ กรานพืชท้องถิน เป็ นต้น (พงศ์เชฏฐ,
) ดังนันการสํารวจพรรณไม้นาจึ
ํ งเป็ นตัวบ่งชีถึงสภาพความ
สมบู รณ์ของระบบนิ เวศน์ ซึ งนําไปสู่ การจัดการระบบนิ เวศน์อย่างยังยืน แต่ปัจจุบนั ยังขาดข้อมูลพรรณไม้นาในแหล่
ํ
งนํา
ทัวไป ซึ งการศึกษาในครังนี จะส่ งผลให้ได้ขอ้ มูลพรรณไม้นาที
ํ สําคัญ เพือใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานสําหรับอันจะนําไปสู่ การ
บริ หารและการวางแผนการจัดการพืนทีชุ่มนําเพือการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถินอย่างยังยืนต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

เก็บตัวอย่างพรรณไม้นามาทํ
ํ าการวิเคราะห์ชนิ ดและการแพร่ กระจาย วิธีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้นานั
ํ น ใช้ตาม
วิธีของ (American Public, 2005) สําหรับการวิเคราะห์ชนิ ดนัน จําแนกตามเอกสารของ สุ ชาดา ( ) และ ช่อทิ พย์ ( )
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2555 ทําการสํารวจ 4 ครัง ครังที 1 ช่วงฤดูแล้ง (DRY) ระหว่างเดือนธันวาคม
- กุมภาพันธ์ ครังที 2 ช่วงฤดูปรับเปลียน (TR1) ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ครังที 3 ช่วงฤดูฝน (WET) ระหว่าง
เดื อน มิถุนายน - สิ งหาคม และครังที 4 ช่ วงฤดู ปรั บเปลียน 2 (TR2) ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิ กายน โดยแบ่งพืนที
สํารวจทังหมดออกเป็ น 10 สถานี รอบอ่างเก็บนําห้วยตลาด จ.บุรีรัมย์
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รายละเอียด

เป็ นช่วงทีระดับนําทีกักเก็บ
ลดลงตําสุด
เป็ นช่วงทีระดับนําทีกักเก็บตํา
2 ปรับเปลียน1 มี.ค. – พ.ค.
แต่เริ มมีฝนตกลงมา
มีฝนอย่างหนาแน่น, ระดับนํา
3
ฝน
มิ.ย. – ส.ค. ในแม่นาเริ
ํ มสูงขึนและความ
ขุ่นของนํามีมากขึน
สิ นสุดฤดูฝน ระดับนําทีทําการ
4 ปรับเปลียน ก.ย. – พ.ย.
เก็บกักมีปริ มาณสูงสุด
ภาพที 1 ตําแหน่งการเก็บข้อมูลและช่วงระยะเวลาการสํารวจ
1

ผลการวิจัย

จากการสํารวจพรรณไม้นาในบริ
ํ
เวณพืนทีชุ่มนําอ่างเก็บนําห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์ พบชนิ ดของพรรณไม้นาํ
ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชชายนํา (Marginal plants) จํานวน ชนิ ด (ร้อยละ . ) พืชลอยนํา (Floating plants) จํานวน ชนิ ด
(ร้อยละ 23.08) พืชโผล่เหนื อนํา (Emerged plants) จํานวน ชนิ ด (ร้อยละ 38.46) และพืชใต้นาํ (Submerged plants)
จํานวน ชนิด (ร้อยละ 26.92) ดังตารางที
การแพร่ กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้ นําทีพบในแต่ละสถานีทสํี ารวจ
สถานี สํา รวจที 1 พบพรรณไม้น ํา ชนิ ด แบ่ ง เป็ น พื ช ใต้น ํา จํานวน 4 ชนิ ด ได้แ ก่ เทปเกลี ย ว ( Villisneria
spiralis) ส า ห ร่ า ย ห า ง ห ร ะ ร อ ก (Hydrilla verticillata) ส า ห ร่ า ย ข้า ว เ ห นี ย ว (Utricularia aurea) แ ล ะ
สาหร่ ายเส้ น ด้ า ย (Najas graminea) พื ช โผล่ เ หนื อ นํา จํา นวน 1 ชนิ ด ได้ แ ก่ บัวสาย (Nymphaea lotus) พืชลอยนํา
จํา นวน 1 ชนิ ด ได้แ ก่ แพงพวยนํา (Ludwigia adscendens) และพืช ชายนําจํา นวน 1 ชนิ ด ได้แ ก่ หญ้า ไซ (Leersia
hexandra)
สถานี สาํ รวจที 2 พบพรรณไม้นาํ 9 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้นาจํ
ํ านวน 3 ชนิด สาหร่ ายหางหระรอก (Hydrilla
verticillata) สาหร่ ายข้า วเหนี ย ว (Utricularia aurea) และสาหร่ ายเส้ น ด้ า ย (Najas graminea) พืชโผล่เหนื อ
นําจํานวน 2 ชนิ ด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus) และหญ้าสามคม (Fuirenq umbellate) พืชลอยนําจํานวน 3 ชนิ ด ได้แก่
จอกหู ห นู เ ล็ ก (Salvinia cucullate) ผัก บุ ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยนํา (Ludwigia adscendens) และพืช ชายนํา
(Marginal plants) จํานวน 1 ชนิด ได้แ ก่ หญ้าไซ (Leersia hexandra)
สถานี สํารวจที 3 พบพรรณไม้นํา 9 ชนิ ด แบ่ งเป็ นพืชใต้นาจํ
ํ า นวน 4 ชนิ ด ได้แ ก่ เทปเกลี ยว (Villisneria
spiralis) ส า ห ร่ า ย ห า ง ห ระ ร อก (Hydrilla verticillata) ส า ห ร่ า ย ข้า ว เ ห นี ย ว (Utricularia aurea) แ ล ะ
สาหร่ ายเส้ น ด้ า ย (Najas graminea) พื ช โผล่ เ หนื อ นําจํานวน 1 ชนิด ได้แก่ หญ้าทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) พืช
ลอยนําจํา นวน 3 ชนิ ด ได้แ ก่ กระเฉดนํา (Neptunia oleracea) ผักบุ ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยนํา (Ludwigia
adscendens) พืชชายนําจํานวน 1 ชนิด ได้แก่ หญ้า ปล้อ ง (Hymenachna pseudointerrupta)
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สถานี สํา รวจที 4 พบพรรณไม้น ํา 6 ชนิ ด แบ่ ง เป็ น พื ช ใต้นําจํา นวน 3 ชนิ ด ได้แ ก่ เทปเกลี ย ว ( Villisneria
spiralis) สาห ร่ ายห างหระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายเส้ น ด้ า ย (Najas graminea) พืชโผล่
เหนื อนําจํานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ หญ้าหนวดปลาดุก (Fimbristylis miliacea) พืชลอยนําจํานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ แหนแดง (Azolla
pinnata) และพืชชายนําจํานวน 1 ชนิด ได้แก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate)
สถานี สํารวจที 5 พบพรรณไม้นํา 11 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชใต้นําจํานวน 4 ชนิ ด ได้แ ก่ สาหร่ ายหางกระรอก
(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 ะ
ส า ห ร่ า ย เ ส้ น ด ้ า ย (Najas graminea) พื ช โผล่ เ หนื อ นําจํา นวน 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ กก (Actinoscirpus grossus) หญ้า
ทรงกระเทียม (Eleocharis dulcis) บัวบา (Nymphaea lotus) และบัวสาย (Nymphaea lotus) พืชลอยนําจํานวน 2 ชนิ ด ได้แก่
จอกหูหนูเล็ก (Salvinia cucullate) และพืชชายนําจํานวน 1 ชนิด ได้แก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate)
สถานี สาํ รวจที 6 พบพรรณไม้นาํ 10 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้นาจํ
ํ านวน 5 ชนิ ด ได้แก่ ได้แก่ ดีปลีนาํ (Potamogeton
malaianus) เทปเกลี ย ว ( Villisneria spiralis) สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ ายข้ า วเหนี ย ว
(Utricularia aurea) และสาหร่ ายเส้นด้าย (Najas graminea) พืชโผล่เหนื อจํานวน 3 ชนิด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus)
ธูปฤาษี (Typha angustifolia) และหญ้าหนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea) พืชลอยนําจํานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ จอกหู หนู เล็ก
(Salvinia cucullate) และพืชชายนําจํานวน 1 ชนิด ได้แก่ หญ้า ปล้อ ง(Hymenachna pseudointerrupta)
สถานี สาํ รวจที 7 พบพรรณไม้นาํ 9 ชนิ ด แบ่งเป็ นพืชใต้นาจํ
ํ านวน ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla
verticillata) สาหร่ ายข้าวเหนี ยว (Utricularia aurea) และสาหร่ ายเส้นด้าย (Najas graminea) พืชโผล่ เหนื อนําจํานวน 4
ชนิ ด ได้แก่ หญ้าหนวดปลาดุก (Fimbristylis miliacea) กก (Actinoscirpus grossus) หญ้าทรงกระเที ยม (Eleocharis dulcis)
และ กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) พืชลอยนํา (Floating plants) จํานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ จอกหู หนูเล็ก (Salvinia cucullate)
และพืชชายนําจํานวน 1 ชนิด ได้แก่ หญ้า ปล้อ ง (Hymenachna pseudointerrupta)
สถานี สาํ รวจที 8 พบพรรณไม้นาํ 4 ชนิด แบ่งเป็ น พืชใต้นาจํ
ํ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ดีปลีนาํ (Potamogeton malaianus) สาหร่ าย
หางกระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายข้าวเหนี ยว (Utricularia aurea) และพืชชายนําจํานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ หญ้า
ไซ (Leersia hexandra)
สถานี สํารวจที พบพรรณไม้น ํา 10 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชใต้น าจํ
ํ านวน 4 ชนิ ด ได้แก่ เทปเกลี ยว ( Villisneria
spiralis) สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ ายข้าวเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่ ายเส้นด้าย (Najas
graminea) พืชโผล่เหนื อนําจํานวน 4 ชนิ ด ได้แก่ กระจูด (Lepironia articulate) ธู ปฤาษี (Typha angustifolia) พงเหลียม
(Eleocharis acutangula) และหญ้าหนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea) และพืชชายนําจํานวน 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าไซ (Leersia
hexandra) หญ้า ปล้อ ง (Hymenachna pseudointerrupta)
สถานี สํา รวจที 10 พบพรรณไม้น ํา 7 ชนิ ด แบ่ ง เป็ น พื ช ใต้น ําจํา นวน 5 ชนิ ด ได้แ ก่ ดี ป ลี นํา (Potamogeton
malaianus) สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillat) สันตะวาหางไก่ (Blyxa japonica) สาหร่ ายไฟ (Chara zeylanica) และ
สาหร่ ายเส้นด้าย (Najas graminea) พืชโผล่เหนื อนําจํานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ กระจูด (Lepironia articulate) และพืชชายนํา
จํานวน 1 ชนิด ได้แก่ หญ้า ไซ (Leersia hexandra)
การแพร่ กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้ นําทีพบในแต่ ละฤดูกาลทีสํารวจ
ฤดูแล้ง (ธันวาคม-กุมภาพัน ธ์) พบพรรณไม้นาํ 13 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชใต้นาจํ
ํ านวน 4 ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหาง
กระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ ายข้าวเหนียว (Utricularia aurea) สาหร่ ายไฟ (Chara zeylanica) และสาหร่ ายเส้นด้าย
(Najas graminea) พืชโผล่เหนื อนําจํานวน 3 ชนิด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus) หญ้าสามคม (Fuirenq umbellate) และ
หญ้าหนวดปลาดุ ก (Fimbristlis miliacea) พืชลอยนํา จํานวน 4 ชนิ ด ได้แก่ จอกหู หนู เล็ก (Salvinia cucullate) กระเฉดนํา
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(Neptunia oleracea) ผักบุ ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยนํา (Ludwigia adscendens) และพืชชายนําจํานวน 2 ชนิ ด
ได้แก่ หญ้าไซ (Leersia hexandra) หญ้า ปล้อ ง (Hymenachna pseudointerrupta)
ฤดูปรับเปลียนที (มีนาคม–พฤษภาคม) พบพรรณไม้นาํ 19 ชนิด แบ่งเป็ น พืชใต้นาจํ
ํ านวน 4 ชนิด ได้แก่ ดีปลีนาํ
(Potamogeton malaianus) สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ ายข้าวเหนียว (Utricularia aurea) และสาหร่ าย
เส้นด้าย (Najas graminea) พืชโผล่เหนื อนําจํานวน 9 ชนิด ได้แก่ กก(Actinoscirpus grossus) ธูปฤาษี (Typha angustifolia)
หญ้า ทรงกระเที ยม (Eleocharis dulcis) พงเหลี ยม (Eleocharis acutangula) บัวบา (Nymphaea lotus) บัว สาย (Nymphaea
lotus) กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) กระจูด (Lepironia articulate) และหญ้าหนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea) พืชลอย
น้อย จํานวน ชนิ ด ได้แก่ จอกหู หนู เ ล็ก (Salvinia cucullate) แหนแดง (Azolla pinnata) ผักบุ ้ง (Lpomoea aquatic) และ
แพงพวยนํา (Ludwigia adscendens) และพืชชายนําจํานวน 2 ชนิ ด ได้แก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate) และหญ้า ปล้อ ง
(Hymenachna pseudointerrupta)
ฤดู ฝ น (มิ ถุ น ายน- สิ ง หาคม) พบพรรณไม้นํา 6 ชนิ ด แบ่ ง เป็ น พื ช ใต้นําจํา นวน 5 ชนิ ด ได้แ ก่ เทปเกลี ย ว
(Villisneria spiralis) สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สันตะวาหางไก่ (Blyxa japonica) สาหร่ ายข้าวเหนี ยว
(Utricularia aurea) และสาหร่ ายเส้น ด้าย (Najas graminea) พืชลอยนํา จํานวน ชนิ ด ได้แ ก่ แพงพวยนํา (Ludwigia
adscendens)
ฤดูปรับเปลียนที (กันยายน–พฤศจิ กายน) พบพรรณไม้นาํ 5 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้นาจํ
ํ านวน 3 ชนิ ด ได้แก่ ดีปลีนาํ
(Potamogeton malaianus) สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายเส้น ด้าย (Najas graminea) พืชโผล่
เหนือนํา (Emerged plants) จํานวน 2 ชนิด ได้แก่ ธูปฤาษี (Typha angustifolia) และหญ้าหนวดปลาดุก (Fimbristlis miliacea)
ตารางที 1 พรรณไม้นาที
ํ พบในพืนทีชุ่มนําอ่างเก็บนําห้วยตลาด (+ พบ, - ไม่พบ)
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สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาชนิ ดและการแพร่ กระจายของพรรณไม้นาในพื
ํ นทีชุ่มนําอ่างเก็บนําห้วยตลาด
. พบชนิดของพรรณไม้นาํ ชนิด แบ่งเป็ น พืชชายนําจํานวน ชนิด พืชลอยนํา จํานวน ชนิ ด พืชโผล่เหนื อนํา
จํานวน ชนิ ด และพืชใต้นาจํ
ํ านวน ชนิด
.ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิดของพรรณไม้นาสู
ํ งสุ ดในช่วงฤดูปรับเปลียน รองลงมาเป็ นช่วงฤดูแล้งพบพรรณ
ไม้นาจํ
ํ านวน ชนิ ด ฤดูฝนพบพรรณไม้นาํ ชนิ ด ส่ วนฤดูปรับเปลียน พบพรรณไม้นาน้
ํ อยทีสุดจํานวน ชนิ ดเท่านัน
โดยพรรณไม้นาที
ํ สํารวจพบได้ทุกฤดูกาลตลอดทังปี ได้แก่ สาหร่ ายหางกระรอก และสาร่ ายเส้นด้าย
.พบชนิ ดของพรรณไม้นามากที
ํ
สุ ดในสถานี สํารวจที พบจํานวน ชนิ ด แบ่ งเป็ นพืชใต้นาํ ชนิ ด พืชโผล่
เหนือนํา ชนิ ด พืชลอยนํา ชนิด และพืชชายนํา ชนิด รองลงมาเป็ นสถานี สาํ รวจที และ พบสถานี ละ ชนิ ดเท่ากัน
ส่วนสถานี สาํ รวจที พบพรรณไม้นาน้
ํ อยที สุด จํานวน ชนิ ด โดยพรรณไม้นาที
ํ สํารวจพบในทุกสถานี มีเพียง ชนิ ด คือ
สาหร่ ายหางกระรอก
. เพือเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการและอนุ รักษ์ทรัพยากรประมงในพืนที ชุ่ มนําอ่างเก็บนําห้วยตลาด โดย
อาศัยข้อมูลทีได้จากการศึกษาครังนี สถานีสาํ รวจที ควรอนุรักษ์ไว้เป็ นทีรักษาพืชพันธุ์เพือเป็ นพืนทีให้สัตว์นาได้
ํ ไปอาศัย
โดยไม่มีการรบกวนจากการทําการประมง และสามารถเป็ นแหล่งขยายพันธุ์สตั ว์นาเพื
ํ อความยังยืนของการทําการประมงใน
อ่างเก็บนําแห่งนีสื บไป
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บทคัดย่อ
การสํารวจพรรณไม้นาในพื
ํ นทีชุ่มนําลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในมิติของฤดูกาล และพืนทีระหว่างเดือนตุลาคม
ถึ ง เดื อ นธัน วาคม
โดยแบ่ ง เป็ น ฤดู ก าล ตามการเปลี ยนแปลงทางอุ ท กวิท ยา ได้แ ก่ ฤดู แ ล้ง (ธัน วาคม–
กุมภาพันธ์), ปรับเปลียน (มีนาคม-พฤษภาคม), ฤดูฝน (มิถุนายน-สิ งหาคม) และปรับเปลียน (กันยายน-พฤศจิกายน) ใน
บริ เวณ ได้แก่ ต้นนํา กลางนํา และปลายนํา จํานวนทังสิ น สถานี ผลการศึกษาพบว่า ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิ ดของ
พรรณไม้นาสู
ํ งสุ ดในช่วงฤดูแล้งโดยพบพรรณไม้นาํ ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้นาํ 1 ชนิ ด พืชลอยนํา ชนิ ด พืชโผล่เหนื อนํา 5
ชนิ ด และพืชชายนํา ชนิ ด รองลงมาเป็ นช่วงฤดูปรับเปลียน พบพรรณไม้นาํ ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้นาํ 1 ชนิ ด พืชลอยนํา
ชนิ ด พืชโผล่เหนื อนํา 5 ชนิ ด และพืชชายนํา ชนิ ด ฤดูฝน พบพรรณไม้นาํ ชนิ ด ได้แก่ พืชลอยนํา ชนิ ด พืชโผล่
เหนื อนํา ชนิ ด และพืชชายนํา ชนิ ด และช่วงฤดูปรับเปลียน พบพรรณไม้นาน้
ํ อยทีสุ ด ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้นาํ 2 ชนิด
พืชลอยนํา ชนิ ด พืชโผล่เหนื อนํา 4 ชนิด และพืชชายนํา ชนิ ด ส่ วนพรรณไม้นาที
ํ พบทุกฤดูกาลมี ชนิ ด ได้แก่ กระเม็ง
ผักตบชวา หญ้า ไซ แพงพวยนํา และบัว สาย ในมิ ติ ข องพื นที พบชนิ ด ของพรรณไม้นามากที
ํ
สุ ด ใน สถานี สํา รวจที 4
พบจํานวน 13 ชนิ ด ได้แก่ พืชลอยนํา ชนิ ด พืชโผล่เหนื อนํา 6 ชนิ ด และพืชชายนํา ชนิ ด รองลงมาสถานี สํารวจที 3
พบจํานวน 10 ชนิด ได้แก่ พืชลอยนํา ชนิ ด พืชโผล่เหนื อนํา ชนิด และพืชชายนํา ชนิ ด ส่ วนสถานี สาํ รวจที พบพรรณ
ไม้นาน้
ํ อยที สุ ดจํานวน ชนิ ด ได้แก่ พืชใต้นาํ ชนิ ด พืชลอยนํา ชนิ ด และพืชชายนํา ชนิ ด โดยอาศัยข้อมูลที ได้จาก
การศึกษาครังนี สถานี สาํ รวจที ควรอนุรักษ์ไว้เป็ นทีรักษาพืชพันธุ์
คําสําคัญ : พรรณไม้นา,ํ พืนทีชุ่มนําลําปลายมาศ, บุรีรัมย์
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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
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ลํานําลําปลายมาศเป็ นลํานําสาขาของแม่นามู
ํ ล ต้นนําอยู่ในเขตอําเภอลําปลายมาศ ปลายลํานําอยู่ในเขตอําเภอ
นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ ที ลุ่ มริ ม ฝั งลําปลายมาศมีนาท่
ํ วมล้นตลิ งในฤดูฝน เป็ นพืนที กว้า งขวางก่ อให้เ กิ ดพืนที ชุ่ มนําริ ม
ฝั ง บางแห่ งเป็ นพรุ หญ้า และหนองนําเล็ก ๆ หลายแห่ ง พืนที ค่ อนข้างราบเรี ยบ ความกว้า งของพืนที ชุ่ มนําประมาณ 12 กิ โ ลเมตร บริ เวณสองฝั งลําปลายมาศเป็ นพืนที ป่ าริ มนํา เป็ นบริ เวณแคบ ๆ จึ งมี ความหลากหลายของสัตว์และพืชพรรณ
นอกจากนี พื นที ชุ ่ม นําลํา ปลายมาศเป็ นพืนที ที ถู กจัดไว้ใ นทะเบี ยนพืนที ชุ่ มนําของประเทศไทยที มีค วามสําคัญระดับ
นานาชาติ (สํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม,
) ลํานําลําปลายมาศมีความสําคัญอย่างมากสําหรับชุมชนโดยรอบ
เนืองจากประชาชนมีการใช้ประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั
อม นอกจากมีประโยชน์ต่อมนุษย์แล้ว ลํานําลําปลายมาศยังเป็ น
พืนที ชุ่ มนําที มีความสําคัญต่อการดํารงชี วิตของพืชและสัตว์ เป็ นระบบนิ เวศน์ทางนําที มีความสัมพันธ์ ระหว่างสิ งมีชีวติ
พรรณไม้นาหรื
ํ อพืชนํา (Aquatic plants) คือ พืชที ขึนอยู่ในนํา โดยอาจจะจมอยู่ใต้นาทั
ํ งหมด หรื อโผล่บางส่ วนขึนมาอยู่
เหนือนํา ลอยอยูท่ ีผิวนําหรื อเป็ นพืชทีขึนอยูต่ ามริ มนํา ชายตลิง นอกจากนียังรวมถึงพืชทีเจริ ญเติบโตอยูใ่ นบริ เวณทีลุ่มนําขัง
แฉะอีกด้วย (กรมประมง, ) ซึงพรรณไม้นาเหล่
ํ านีจะเป็ นประโยชน์อย่างมากสําหรับสิ งมีชีวติ เช่น เป็ นทีหลบซ่อนของ
ลู กปลาและสัต ว์น าวั
ํ ย อ่อน เป็ นองค์ประกอบหนึ งที มีค วามสําคัญในแหล่ งนํา เนื องจาก พรรณไม้น าสามารถเปลี
ํ
ยน
พลังงานแสงอาทิ ตย์ให้กลายเป็ นพลังงานสะสมในพืชได้ อีกทังยังสร้างออกซิ เจนแก่แหล่งนําได้ เป็ นดัชนี ชีวัดสิ งแวดล้อม
จึ งมีผลทังทางตรงและทางอ้อมต่อการเพิมผลผลิตของสัตว์นาํ (ไมตรี และคณะ,
; สุ ชาดา,
) ในขณะเดี ยวกันอาจ
ก่อให้เกิ ดโทษ เช่น เป็ นวัชพืชร้ายแรง เป็ นพันธุ์ไม้ต่างถินทีรุ กรานพืชท้องถิน เป็ นต้น (พงศ์เชฏฐ,
) ดังนันการสํารวจ
พรรณไม้นาจึ
ํ งเป็ นตัวบ่งชีถึงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ซึงนําไปสู่ การจัดการระบบนิเวศน์อย่างยังยืน แต่ปัจจุบนั
ยังขาดข้อมูลพรรณไม้นาในแหล่
ํ
งนําทัวไป ซึงการศึกษาในครังนี จะส่ งผลให้ได้ขอ้ มูลพรรณไม้นาที
ํ สําคัญ เพือใช้เป็ นข้อมูล
พืนฐานสําหรับอันจะนําไปสู่การบริ หารและการวางแผนการจัดการพืนทีชุ่มนําเพือการอนุรักษ์ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับท้องถินอย่างยังยืนต่อไป
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วิธีดําเนินการวิจัย

เก็ บ ตัวอย่า งพรรณไม้น ํามาทํา การวิเ คราะห์ ช นิ ด และการแพร่ ก ระจาย วิธี ก ารเก็ บ ตัวอย่างพรรณไม้นํานัน
ใช้ตามวิธีของ (American Public, 2005) สําหรับการวิเคราะห์ชนิ ดนัน จําแนกตามเอกสารของ สุ ชาดา ( ) และ ช่อทิพย์
(2531) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 ถึงเดือน ธันวาคม 2556 ทําการสํารวจ 4 ครัง ครังที 1 ช่วงฤดูแล้ง (DRY) ระหว่างเดือน
ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ครังที 2 ช่ วงฤดู ปรับเปลียน (TR1) ระหว่างเดื อน มี นาคม-พฤษภาคม ครังที 3 ช่ วงฤดู ฝน (WET)
ระหว่างเดื อน มิ ถุนายน-สิ งหาคม และครังที 4 ช่ วงฤดู ปรั บเปลียน 2 (TR2) ระหว่างเดื อนกันยายน-พฤศจิกายน โดยแบ่ง
พืนทีสํารวจทังหมดออกเป็ น 7 สถานีบริ เวณพืนทีชุ่มนําลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ช่วง
ที

ช่วงเวลา

2

ปรับเปลียน
1

3

ฝน

1

ธ.ค. –
ก.พ.
มี.ค. –
พ.ค.
มิ.ย. –
ส.ค.

ปรับเปลียน ก.ย. –
2
พ.ย.
ภาพที 1 ตําแหน่งการเก็บข้อมูลและช่วงระยะเวลาการสํารวจ
4

ผลการวิจัย

แล้ง

ช่วงเวลา

รายละเอียด

เป็ นช่ ว งที ระดั บ นํ าที กั ก เก็ บ
ลดลงตําสุด
เป็ นช่ ว งที ระดับ นําที กักเก็บตํา
แต่เริ มมีฝนตกลงมา
มีฝนอย่างหนาแน่น, ระดับนําใน
แม่ นํ าเริ มสู ง ขึ นและความขุ่ น
ของนํามีมากขึน
สิ นสุ ด ฤดู ฝน ระดับ นําที ทําการ
เก็บกักมีปริ มาณสูงสุด

จากการสํารวจพรรณไม้นาในบริ
ํ
เวณพืนที ชุ่ มนําลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบชนิ ดของพรรณไม้นาํ ชนิ ด
แบ่ ง เป็ น พื ช ชายนํา (Marginal plants) จํา นวน ชนิ ด พืชลอยนํา (Floating plants) จํา นวน ชนิ ด พื ช โผล่ เ หนื อ นํา
(Emerged plants) จํานวน ชนิ ด และพืชใต้นาํ (Marginal plants) จํานวน ชนิ ดดังตารางที
การแพร่ กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้ นาที
ํ พบในในแต่ละสถานีสํารวจ
สถานี สาํ รวจที 1 พบพรรณไม้นาํ ชนิ ด แบ่งเป็ น พื ช โผล่ เ หนื อ นําจํา นวน 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ บัวสาย (Nymphaea
lotus) และเอื องเผ็ด ม้า (Polygonum tomentosum) พืช ลอยนําจํา นวน ชนิ ด ได้แ ก่ กระเฉดนํา (Neptunia oleracea)
ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) ผักบุ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยนํา (Ludwigia adscendens) และพืชชายนํา
จํานวน 2 ชนิด ได้แก่ กกทราย (Cycerus iria) และหญ้าปล้อง (Hymenachna pseudointerrupta)
สถานี สํารวจที 2 พบพรรณไม้นาํ 9 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชโผล่เหนื อนําจํานวน ชนิ ด ได้แก่ บัวบา (Nymphoides
indica) บัวสาย (Nymphaea lotus) กกลอยแพ (Cyperus cephalotes) และเอืองเผ็ดม้า (Polygonum tomentosum) พืชลอยนํา
จํานวน 2 ชนิด ได้แก่ ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) และผักบุง้ (Lpomoea aquatica) พืชชายนํา จํานวน 3 ชนิด ได้แ ก่
หญ้าไซ (Leersia hexandra) หญ้าใบคม (Cyperus compactus) และหญ้าปล้อง (Hymemachne pseudointerr)
สถานี สาํ รวจที 3 พบพรรณไม้นาํ 10 ชนิด แบ่งเป็ นพืช พื ช โผล่ เ หนื อ นําจํานวน 2 ชนิด ได้แก่ บัวสาย (Nymphaea
lotus) และกกลอยแพ (Cyperus cephalotes) พืชลอยนําจํา นวน 2 ชนิ ด ได้แ ก่ ผัก ตบชวา (Eichhornia crassipes) และ
แพงพวยนํา (Ludwigia adscendens) พืชชายนําจํานวน 6 ชนิ ด ได้แก่ กกทราย (Cyperus iria) กระเม็ง (Eclipta prostrate)
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ผัก แว่น (Marsilea crenata) หญ้า ขน (Brachiaria mutica) หญ้า คา (Imperata cylindrica) และหญ้า ไซ (Leersia
hexandra)
สถานี สํารวจที 4 พบพรรณไม้นาํ 13 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชโผล่เหนื อนําจํานวน ชนิ ด ได้แก่ บัวบา (Nymphoides
indica) บัว สาย (Nymphaea lotus) ผัก คางไก่ (Sagittalia guayanensis) เอืองเผ็ดม้า (Polygonum tomentosum) ผักคาง
ไก่ (Sagittalia guayanensis) และกกลอยแพ (Cyperus cephalotes) พืชลอยนํา (Floating plants) จํานวน 4 ชนิด ได้แก่ กระเฉด
นํา (Neptunia oleracea) ผัก ตบชวา (Eichhornia crassipes) ผัก บุ ้ง (Lpomoea aquatic) และแพงพวยนํา (Ludwigia
adscendens) และพื ช ชายนําจํา นวน 3 ชนิ ด ได้แ ก่ กกทราย (Cyperus iria) กระเม็ ง (Eclipta prostrate) และหญ้า ไซ
(Leersia hexandra)
สถานี สํารวจที 5 พบพรรณไม้นํา 6 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชใต้นําจํานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ ส าห ร่ ายหางกระรอก
(Hydrilla verticillata) พืชลอยนําจํานวน 3 ชนิ ด ได้แก่ ผัก ตบชวา (Eichhornia crassipes) แพงพวยนํา (Ludwigia
adscendens) และผักบุง้ (Lpomoea aquatica) และพืชชายนําจํานวน 2 ชนิ ด ได้แก่ ผักแว่น (Marsilea crenata) และหญ้าไซ
(Leersia hexandra)
สถานี สาํ รวจที 6 พบพรรณไม้นาํ 9 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชใต้นาจํ
ํ านวน 2 ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหางกระรอก (Hydrilla
verticillata) และสาหร่ ายข้าวเหนี ยว (Utricularia aurea) พืชโผล่เหนื อนําจํานวน 2 ชนิ ด ได้แก่ กก (Actinoscirpus grossus)
และบัว บา (Nymphoides indica) พื ช ลอยนําจํา นวน 3 ชนิ ด ได้แ ก่ ผัก ตบชวา (Eichhornia crassipes) แพงพวยนํา
(Ludwigia adscendens) และผักบุง้ (Lpomoea aquatica) และพืชชายนําจํานวน 2 ชนิ ด ได้แก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate)
และผักแว่น (Marsilea crenata)
สถานี สาํ รวจที 7 พบพรรณไม้นาํ 9 ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชโผล่เหนื อนําจํานวน 3 ชนิ ด ได้แก่ หญ้าแฝก (Fimbristylis
dichotoma) เอืองเผ็ดม้า (Polygonum tomentosum) และกกลอยแพ (Cyperus cephalotes) พืชลอยนําจํานวน 2 ชนิ ด ได้แก่
แพงพวยนํา (Ludwigia adscendens) และผัก บุ ้ง (Lpomoea aquatica) และพืช ชายนําจํา นวน 4 ชนิ ด ได้แ ก่ กกทราย
(Cyperus iria) กระเม็ง (Eclipta prostrate) ไมยราบ (Mimosa hexandra) และหญ้า ไซ (Leersia hexandra)
การแพร่ กระจาย (Distribution) ของพรรณไม้ นาที
ํ พบในในแต่ ละฤดูกาลทีสํารวจ
ฤดูแล้ ง (ธันวาคม –กุมภาพันธ์) พบพรรณไม้นาํ 15 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชใต้นาจํ
ํ านวน 1 ชนิ ด ได้แก่ สาหร่ ายหาง
กระรอก (Hydrilla verticillata) พื ช โผล่ เ หนื อ นําจํา นวน 5 ชนิ ด ได้แ ก่ บัว สาย (Nymphaea lotus) บัว หลวง (Nelumbo
nucifera) กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) หญ้าแฝก (Fimbristylis dichotoma) และเอื องเผ็ดม้า (Polygonum tomentosum)
พื ช ลอยนํ า (Floating plants) จํา นวน 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ ผ กั ตบ ชวา (Eichhornia crassipes) แพงพวยนํ า (Ludwigia
adscendens) และกระเฉดนํา (Neptunia oleracea) และพืชชายนําจํานวน 6 ชนิ ด ได้แก่ หญ้าไซ (Leersia hexandra) กก
ทราย (Cyperus iria) กระเม็ง (Eclipta prostrate) ไมยราบเล็ก (Mimosa hexandra) ผัก แว่น (Marsilea crenata หญ้า คา
(Imperata cylindrica)
ฤดูปรับเปลียนที (มีนาคม-พฤษภาคม) พบพรรณไม้นาํ 11 ชนิด แบ่งเป็ น พืชใต้นาํ จํานวน 2 ชนิด ได้แก่ สาหร่ าย
หางกระรอก (Hydrilla verticillata) และสาหร่ ายข้าวเหนี ยว (Utricularia aurea) พืชโผล่เหนื อนําจํานวน 4 ชนิ ด ได้แก่ บัว
สาย (Nymphaea lotus) กก (Actinoscirpus grossus) บัวบา (Nymphoides indica) และเอืองเผ็ดม้า (Polygonum tomentosum)
พืชลอยนําจํานวน 3 ชนิ ด ได้แ ก่ ผัก ตบชวา (Eichhornia crassipes) แพงพวยนํา (Ludwigia adscendens) และผักบุง้
(Lpomoea aquatica) และพืชชายนําจํานวน 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าไซ (Leersia hexandra) กระเม็ง (Eclipta prostrate)
ฤดู ฝ น (มิ ถุน ายน-สิ งหาคม) พบพรรณไม้นาํ 12 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชโผล่ เหนื อนําจํานวน 3 ชนิ ด ได้แก่ บัวสาย
(Nymphaea lotus) บัวบา (Nymphoides indica) และผักคางไก่ (Sagittalia guayanensis) พืชลอยนําจํานวน 3 ชนิ ด ได้แก่
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ผักตบชวา (Eichhornia crassipes) แพงพวยนํา (Ludwigia adscendens) และผักบุง้ (Lpomoea aquatica) และพืชชายนํา
จํา นวน 6 ชนิ ด ได้แ ก่ หญ้าไซ (Leersia hexandra) กระเม็ง (Eclipta prostrate) ผัก แว่น (Marsilea crenata) หญ้า ใบคม
(Cyperus compactus) หญ้าขน (Brachiaria mutica) และหญ้าปล้อง (Hymemachne pseudointerr)
ฤดู ปรั บเปลียนที (กันยายน –พฤศจิ กายน) พบพรรณไม้น ํา 14 ชนิ ด แบ่ งเป็ น พืชใต้นําจํานวน 1 ชนิ ด ได้แ ก่
สาหร่ า ยหางกระรอก (Hydrilla verticillata) พื ช โผล่ เ หนื อ นําจํา นวน 5 ชนิ ด ได้แ ก่ บัว บา (Nymphaea lotus) บัว สาย
(Nymphaea lotus) กกลอยแพ (Cyperus cephabtes) เอื องเผ็ด ม้า (Polygonum tomentosum) และผัก คางไก่ (Sagittalia
guayanensis) พืชลอยนําจํานวน ชนิ ด ได้แก่ ผักตบชวา (Eichhornia crassipes)กระเฉดนํา (Neptunia oleracea) และ
แพงพวยนํา (Ludwigia adscendens) และพืชชายนําจํานวน 5 ชนิ ด ได้แก่ กระเม็ง (Eclipta prostrate) ผักแว่น (Marsilea
crenata) หญ้า ไซ (Leersia hexandra) กกทราย (Cyperus iria) และหญ้า คา (Imperata cylindrica)
ตารางที 1 พรรณไม้นาที
ํ พบในพืนทีชุ่มนําอ่างเก็บนําห้วยตลาด (+ พบ, - ไม่พบ)
ลําดับ
เขต
ฤดูกาล
สถานี
ชือวิทยาศาสตร์
ชือทัวไป
ที
อาศัย DRY T WE T
ST S S S S S
1 Actinoscirpus
กก
E
+ - - - - - - +
2 Brachiaria mutica
หญ้าขน
M
- + - - + - - 3 cyperus cephalotes กกลอยแพ
E
+
- - +
- + + + - 4 Cyperus compactus หญ้าใบคม
M
- + - + - - - 5 Cyperus iria
กกทราย
M
+
- - +
+ - + + - 6 Eclipta prostrate
กระเม็ง
M
+
+ + +
- - + + - +
7 Eichhornia crassipes ผักตบชวา
F
+
+ + +
+ + + + + +
8 Fimbristylis
หญ้าแฝก
E
+
- - - - - - - 9 Hymemachne
หญ้าปล้อง
M
- + + + - - - 10 Hydrilla verticillata สาหร่ ายหาง
S
+
+ - +
- - - - + +
11 Imperata cylindrica หญ้าคา
M
+
- - +
- - + - - 12 Lpomoea aquatica
ผักบุง้
F
+ + + + - + + +
13 Leersia hexandra
หญ้าไซ
M
+
+ + +
- + + + + 14 Ludwigia adscendens แพงพวยนํา
F
+
+ + +
+ - + + + +
15 Marsilea crenata
ผักแว่น
M
+
- + +
- - + - + +
16 Mimosa prostata
ไมยราบเล็ก
M
+
- - - - - - - 17 Nelumbo nucifera
บัวหลวง
E
+
- - - - - + - 18 Neptunia oleracea
กระเฉดนํา
F
+
- - +
+ - - + - 19 Nymphoides indica บัวบา
E
+ + +
- + - + - +
20 Nymphaea lotus
บัวสาย
E
+
+ + +
+ + + + - 21 Polygonum
เอืองเผ็ดม้า
E
+
+ - +
+ + - + - 22 Sagittalia
ผักคางไก่
E
- + +
- - - + - 23 Utricularia aurea
สาหร่ ายข้าว
S
+ - - - - - - +
รวม
15 11 12 14
8 9 10 13 6 9
หมายเหตุ E = พืชโผล่เหนื อนํา (Emerged plants)
F = พืชลอยนํา (Floating plants)
M = พืชชายนํา (Marginal plants)
S = พืชใต้นาํ (Submerged plants)
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จากการศึกษาชนิ ดและการแพร่ กระจายของพรรณไม้นาในพื
ํ นทีชุ่มนําลําปลายมาศ
. พบชนิดของพรรณไม้นาํ ชนิ ด แบ่งเป็ น พืชชายนําจํานวน ชนิด พืชลอยนําจํานวน ชนิ ด พืชโผล่เหนื อนํา
จํานวน ชนิ ด และพืชใต้นาจํ
ํ านวน ชนิด
.ในมิติของฤดูกาลจะพบชนิดของพรรณไม้นาสู
ํ งสุดในช่วงฤดูแล้งโดยพบพรรณไม้นาํ ชนิด รองลงมาเป็ นช่วง
ฤดูปรับเปลียน พบพรรณไม้นาํ ชนิด ฤดูฝนพบพรรณไม้นาํ ชนิ ด และช่วงฤดูปรับเปลียน พบพรรณไม้นาน้
ํ อยทีสุด
จํานวน ชนิ ด ส่ วนพรรณไม้นาที
ํ พบทุกฤดูกาลมี ชนิ ด ได้แก่ กระเม็ง ผักตบชวา หญ้าไซ แพงพวยนํา และบัวสาย
.ในมิ ติข องพืนที พบชนิ ด ของพรรณไม้นามากที
ํ
สุ ด ใน สถานี สํารวจที 4 พบจํานวน 13 ชนิ ด รองลงมาสถานี
สํารวจที 3 พบจํานวน 10 ชนิด ส่ วนสถานี สาํ รวจที พบพรรณไม้นาน้
ํ อยทีสุดจํานวน ชนิด
. เพือเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการและอนุ รักษ์ทรัพยากรประมงในพืนที ชุ่ มนําอ่างเก็บนําห้วยตลาด โดย
อาศัยข้อมูลทีได้จากการศึกษาครังนี สถานีสาํ รวจที ควรอนุรักษ์ไว้เป็ นทีรักษาพืชพันธุ์เพือเป็ นพืนทีให้สัตว์นาได้
ํ ไปอาศัย
โดยไม่มีการรบกวนจากการทําการประมง และสามารถเป็ นแหล่งขยายพันธุ์สตั ว์นาเพื
ํ อความยังยืนของการทําการประมงใน
อ่างเก็บนําแห่งนีสื บไป
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การใช้ ปลายข้ าวไรซ์ เบอร์ รีและใบมะรุมในอาหารไก่ ไข่ ทเลี
ี ยงแบบกึงปล่อย
The The Uses of Broken Riceberry and Moringa Leaf Meal in Semi-Free Range Layer Diets.

ณิ ฐิมา เฉลิมแสน * จินดารักษ์ ไทรอินทรี ย์ วรรณรัตน์ จันตระกูล ศศิราธรณ์ ทองคํา กฤษฎา อุลิต และ ธัญรัตน์ จารี
Nitima Chalermsan1* Jindarat Chaiinsee1 Wannarat Jantrakul1 Sasiratron Tongkum1 Krisada Urit1and Tanyarat Jaree1

บทคัดย่อ

การศึ กษาครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลของการใช้ ปลายข้าวไรซ์เบอรี และใบมะรุ ม ในอาหารไก่ไข่ทีเลียง
แบบกึงปล่อยต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ คุณภาพไข่ และจํานวนจุลินทรี ยใ์ นมูลไก่ ใช้แผนการทดลองแบบ x2 Factorial in
CRD โดย Factor A คือ รู ปแบบของโรงเรื อนทีเลียงไก่แบบกึงปล่อย ได้แก่ โรงเรื อนมีแสงแดดส่องถึงและโรงเรื อนมีร่มเงา
Factor B คือ อาหารทดลอง ได้แก่ อาหารไก่ไข่ทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักไม่ผสมใบมะรุ ม และผสม
ใบมะรุ ม เปอร์ เซ็นต์ แบ่งคอกทดลองโรงเรื อนละ คอก แต่ละคอกเลียงไก่ไข่พนั ธุ์อีซ่าบราวน์ (อายุ สัปดาห์) ตัว
รวม ตัว สุ่มไก่ให้ได้รับอาหารทดลอง สูตร ๆ ละ คอก เก็บข้อมูลด้านสมรรถภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่ ช่วง
ๆ ละ วัน ช่วงท้ายของการทดลองสุ่ มเก็บมูลไก่มาเพาะเชือ และตรวจนับจํานวนจุลินทรี ยร์ วม โคลิฟอร์ ม ซัลโมเนลลา
และจุลินทรี ยก์ รดแลคติ ก และสุ่ มไข่ไก่แต่ละคอกส่ งตรวจหาปริ มาณคอเลสเตอรอล และเบต้า-แคโรทีน ผลการทดลอง
ปรากฏว่า การใช้ป ลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักร่ วมกับ ผสมใบมะรุ มในอาหารไก่ไข่ เปอร์ เซ็ นต์ ทําให้
เปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ตากว่
ํ า อัตราการเปลียนอาหารเป็ นไข่ กิโลกรัม และต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ กิ โลกรัมด้อย
กว่าอาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักแต่ไม่ผสมใบมะรุ ม (P< . ) ส่ วนปริ มาณอาหารทีกิน นําหนัก
ไข่ ความสู งไข่ขาว ค่า Haugh unit ความหนาเปลือกไข่ จํานวนจุลินทรี ยร์ วม โคลิฟอร์ ม ซัลโมเนลลา และจํานวนจุลินทรี ย ์
กรดแลคติกในมูลไก่ รวมทังปริ มาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P> . ) อย่างไรก็ตามการใช้ปลาย
ข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักร่ วมกับผสมใบมะรุ มในอาหารทําให้ไข่มีค่าสี ของไข่แดงและปริ มาณเบต้า-แคโรทีน
ในไข่แดงสู งขึน ส่ วนโรงเรื อนที มีร่มเงาส่ งผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ดีกว่าที มีแสงแดดส่ องทัวถึ ง ทังนี โรงเรื อนทัง
รู ปแบบไม่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพไข่ และจํานวนจุลินทรี ยใ์ นมูลไก่
คําสําคัญ : ไก่ไข่ทีเลียงแบบกึงปล่อย, ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี, ใบมะรุ ม
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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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ปั จจุบนั มีแนวโน้มผูบ้ ริ โภคทัวโลกให้ความสําคัญกับการเลือกซื อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ทีมาจากกการเลียง ด้วยการ
คํานึ งถึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) โดยเฉพาะการเลียงตามวิถีธรรมชาติเพราะทัศนคติของผูบ้ ริ โภค คือมนุษย์นาํ สัตว์
มาเลียงเป็ นอาหารจําเป็ นต้องปฏิบตั ิต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม มีความเมตตาต่อสัตว์โดยเฉพาะไข่ไก่ทีบริ โภคกันแทบทุก
คน ซึงในปั จจุบนั มาจากการเลียงไก่ไข่ในกรงลวดแคบๆ ทีให้ไก่ยนื ตลอดเวลาไม่สามารถเคลือนไหวได้อย่างอิสระ หรื อไม่
สามารถแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติได้เช่น การคลุกฝุ่ น การคุย้ เขีย การไซร้ปีกและการไข่ในรัง เป็ นต้น ประกอบกับการ
เลียงไก่ไข่เชิ งอุตสาหกรรมจะมีการเร่ งให้ไก่ผลิตไข่ ทําให้ใช้แคลเซียมจากกระดูกมากกว่าปกติรวมทังไก่ไม่ได้ออกกําลัง
กาย ทําให้ไก่ป่วยเกิดภาวการณ์ขาดแคลเซียม อาทิ เท้าและเล็บผิดปกติ ข้อเข่า ข้อขาผิดรู ป ดําเนินชีวติ ด้วยความทรมาน มีผล
ต่ อการให้ไข่ ทังปริ ม าณและคุณภาพของไข่ ดังนัน หลายประเทศที พัฒนาแล้วจึ งให้ความสําคัญด้านสวัสดิ ภาพของไก่
โดยเลือกซือไข่ไก่ทีได้จากการเลียงไก่แบบปล่อย
การเลียงไก่แบบปล่ อยเป็ นระบบการเลี ยงไก่ทีปล่ อยให้ไก่ ได้ออกมาภายนอกกรงหรื อโรงเรื อนได้อย่างอิ ส ระ
เพือให้ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติมีผลทําให้ไก่มีสุขภาพแข็งแรง จึงไม่มีความจําเป็ นทีต้องใช้ยาป้ องกัน
และรักษาโรค ส่ งผลต่อการลดต้นทุนในการเลียงให้กบั เกษตรกรและเพิมรายได้ดว้ ยไข่ไก่ปลอดภัยซึ งจะมีราคาทีสูงกว่าไข่
ไก่ปกติและทีสําคัญคือดีต่อสุขภาพทังผูเ้ ลียงและผูบ้ ริ โภคด้วย นอกจากการเลียงไก่แบบปล่อย ทีคํานึ งถึงสวัสดิภาพสัตว์แล้ว
ในการให้อาหารไก่ไข่ทีใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติทีมีในท้องถินเป็ นอีกทางหนึ งของการเลียงไก่ไข่เพือผลิตไข่แบบปลอดภัย
และยังเป็ นการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ได้อีกด้วย (จินตนา, 2553)
ข้าวไรซ์เบอร์ รี เป็ นข้าวทีได้รับคัดเลือกและพัฒนาจากข้าวหอมนิ ลกับข้าวขาวหอมมะลิ ได้รับการปรับปรุ ง
พันธุ์จากสถาบันวิจยั ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลักษณะเมล็ดเป็ นรู ปร่ างเรี ยวยาว มีสีม่วงดํา (ชืนจิ ต,
) กําลังได้รับ
ความนิ ยมในบรรดาคนรั กสุ ขภาพ เหมาะกับ คนทุกวัย โดยผูส้ ู งวัยควรรับ ประทานเพราะช่วยบํารุ งร่ างกาย เสริ ม สร้ าง
ประสิ ทธิ ภาพการไหลเวียนของโลหิ ต ชะลอความแก่ บํารุ งสายตาและระบบประสาท ลดความเสี ยงต่อการเป็ นโรคมะเร็ ง
ทางการแพทย์ยงั นําไปทําผลิตภัณฑ์อาหารโภชนบําบัดอีกด้วย ซี งคุณสมบัติเด่ นของข้าวไรซ์เบอร์ รี คือมี สารต้านอนุ มูล
อิสระสู ง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิ น โอเมก้า และโฟเลตสู ง อีกทังยังมีดชั นี นาตาลตํ
ํ
าปานกลาง ดังนันข้าวไรซ์เบอร์ รีจึงจัดเป็ นทางเลือกใหม่เพือสุ ขภาพทีดีของทุกคนในระยะยาว (กองบรรณาธิการการเกษตร,
2557)
มะรุ ม ถือเป็ นพืชทีมีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็ นสมุนไพรทีสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้มากมาย ในใบมะรุ มมี
โปรตีนสูงถึง . – . เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง (ณิฐิมา และคณะ, ) ซึงมะรุ มอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ ธาตุหลายชนิด
มีวิตามินเอ ซี แคลเซี ยม ฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กในปริ มาณทีสูงมาก (นิ ดดา และคณะ,
) นอกจากนี ใบมะรุ มยังมีสาร
แคโรทีนอยด์ คือเบต้า-แคโรทีน ซึงเป็ นโปรวิตามินเอ และสารแซนโทรฟิ วส์ซึงเป็ นสารให้สีเหลืองในระดับสูง (พนิสนันท์
และคณะ, 2559; Zanu et al., 2012 ) ดังนันใบมะรุ ม จึ งเป็ นวัต ถุดิ บอาหารสัตว์ทีมีศกั ยภาพทังการเป็ นแหล่งของโปรตีน
วิตามิน และสารสี รวมทัง สารต้านอนุ มูลอิสระ และต้านจุลินทรี ย์ ทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์ทีเป็ นแหล่งของโปรตีน และ
สารเคมีเสริ มอาหาร ซึ งมีราคาแพง ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ และมีปัญหาเรื องการตกค้างในผลิตภัณฑ์สตั ว์ ซึงมีงานวิจยั ที
ผ่านมาพบว่าการใช้ใบมะรุ มในสูตรอาหารไก่ไข่ทาํ ให้สีไข่แดงเพิมขึน (ภุชงค์ และไพโชค.
; ณิ ฐิมา และคณะ, 2558)
เช่นเดียวกันกับในอาหารนกระทาไข่ (ณิฐิมา และคณะ, 2559; 2560)
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีการปลูกข้าวไรซ์เบอร์ รี ซึงเป็ นข้าวสุ ขภาพทีมีการปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช
จํานวนมาก จึงทําให้มีผลพลอยได้จากการสีขา้ วไรซ์เบอร์ รี คือปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี มากขึนด้วยเช่นกัน นอกจากนี มะรุ มซึ ง
เป็ นพืชทีมีการปลูกโดยทัวไป และในส่ วนของใบ มีโปรตีนสู ง และมีสารสี แซนโทรฟิ วส์ และเบต้า แคโรทีนในระดับสู ง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ด้วย วัตถุดิบจากธรรมชาติทงั ชนิดนีจึงน่าจะนํามาใช้ในการเลียงไก่ไข่แบบปลอดภัยทีมีการเลียงแบบปล่อย และกึงปล่อย
ได้เป็ นอย่างดี ซึ งจะสอดคล้องกับการผลิตปศุสัตว์อินทรี ย ์ สําหรับเกษตรกรผูเ้ ลียงสัตว์ในอนาคต ดังนันงานวิจยั ครังนี จึงมี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาผลการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักร่ วมกับใบมะรุ มในอาหารไก่ไข่ทีเลียงแบบกึง
ปล่อยทีมีรูปแบบโรงเรื อนแตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และจํานวนจุลินทรี ยใ์ นมูลไก่ เพือใช้เป็ นแนวทาง
ในการผลิตไข่ไก่ปลอดภัยต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

1. วัสดุทดลอง
1. . สัตว์ทดลอง ไก่ไข่พนั ธุอ์ ีซ่าบราวน์ อายุประมาณ 40 สัปดาห์ จํานวน 184 ตัว
1. . วัตถุดิบอาหารทดลอง ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี (ได้จากการสี ขา้ วกล้องไรซ์เบอร์รีทีมีการปลูกแบบไม่
ใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช) ใบมะรุ มตากแห้งบด และวัตถุดิบอาหารสัตว์อืนๆเช่น ข้าวโพด รําละเอียด กากถัวเหลือง ปลาป่ น
ไดแคลเซี ยมฟอสเฟต เปลือกหอยป่ น เกลือ และพรี มิกซ์ เป็ นต้น
ั
1. . โรงเรื อนทดลอง เป็ นโรงเรื อนเปิ ดแบบกึงปล่อย โดยมีหลังคา และมีพืนทีปล่อยโล่งแต่กนตาข่
าย
เพือให้ไก่ได้มีโอกาสเดินคุย้ เขียดินได้ ทังนีแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือแบบทีมีแสงแดดส่องถึง กับแบบทีมีร่มเงา
2. แผนการทดลอง
ใช้แผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial in CRD ดังนี
Factor A คือ รู ปแบบของโรงเรื อน ประกอบด้วย รู ปแบบ
a โรงเรื อนมีแสงแดดส่ องถึง
a โรงเรื อนมีร่มเงา (แสงแดดส่องถึงได้นอ้ ย)
Factor B คือ อาหารทดลอง ประกอบด้วย สูตร
b อาหารไก่ไข่ทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักไม่ผสมใบมะรุ ม
b อาหารไก่ไข่ทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ มแห้งบด เปอร์ เซ็นต์
แบ่งคอกทดลองเป็ น คอก ๆ ละ ตัว รวม ตัว สุ่ มไก่ให้ได้รับอาหารทดลอง สูตร ๆ ละ คอก โดยมีผงั การทดลอง
ดังนี
คอกที
a2b1r1
คอกที 4
a1b2r2

คอกที 6
a2b2r1
คอกที 3
a1b2r1

คอกที 7
a2b1r2
คอกที 2
a1b1r2

คอกที 8
a2b2r2
คอกที 1
a1b1r1

อาหารทดลองทุกสู ตรได้คาํ นวณให้มีโภชนะ ได้แก่ พลังงานทีใช้ประโยชน์ได้ แคลเซี ยม ฟอสฟอรัส กรดอะมิโน
ที จําเป็ น เช่น ไลซี น และเมทไธโอนี น ตรงตามความต้องการของไก่ไข่ทีแนะนําโดย NRC (1994) ทังนี สู ตรอาหารไก่ไข่
ทดลองแต่ละสู ตรแสดงในตารางที 1 ไก่ไข่ทุกคอกจะได้รับอาหารและนําอย่างเต็มที (ad libitum) โดยให้วนั ละ 2 มือ (เช้า
และบ่าย)
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3. การบันทึกข้ อมูล
เลียงไก่ไข่ทดลองเป็ นเวลา 2 ช่ วงๆละ 28 วัน การบันทึ กผลการทดลองจะทําเป็ นช่วงๆ โดยแบ่งเป็ น 4 ช่ วง
(period) ช่ วงละ 28 วัน คื อช่ วงที ไก่ ไข่อายุ 40-43 และ 44-47 สัป ดาห์ ในแต่ ละช่ วงมี การเก็บ ข้อมูลปริ ม าณอาหารที กิ น
ผลผลิตไข่แต่ละวัน และอัตราการตายของไก่ไข่ ทุก 3 วันสุ ดท้ายของแต่ละช่วง สุ่ มไข่ไก่ของแต่ละซําๆละ ฟอง นํามา
ตรวจวัดคุ ณภาพไข่ไก่ ได้แก่ นําหนักไข่ ความสู งไข่ขาว ค่า Haugh unit ด้วยเครื องตรวจสอบคุ ณภาพไข่อตั โนมัติ ของ
บริ ษทั technical services and supplied (TSS) ประเทศอังกฤษ วัดความหนาของเปลือกไข่ ด้วยเครื องวัดความหนาเปลือกไข่
แบบอัตโนมัติ ยีห้อ Mitutoyo ประเทศญีปุ่ น และวัดสี ของไข่แดงโดยใช้พดั สี ของบริ ษทั Roche ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ในช่วงสุ ดท้ายของการทดลองสุ่ มไข่ไก่ซาละ
ํ 5 ฟองส่ งตรวจปริ มาณโคเลสเตอรอล และ สารเบต้าแคโรทีนในไข่แดง ที
บริ ษทั ห้องปฏิบตั ิการกลาง ประเทศไทย จํากัด สาขาเชียงใหม่
นอกจากนี ในช่ วงท้ายของการทดลองสุ่ มเก็บมูลไก่ไข่ในแต่ละกลุ่มมาศึกษาปริ มาณเชื อจุลินทรี ยร์ วม (Total
plate count) จุ ลิ น ทรี ย์ที ก่ อ โรค ได้แ ก่ จุ ลิ น ทรี ย์ก ลุ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม (coliform) หรื อ อี โคไล (E. Coli ) และ ซัล โมเนลลา
(salmonella) และจุลินทรี ย์ ทีเป็ นประโยชน์ ได้แก่จุลินทรี ยใ์ นกลุ่ม lactic acid bacteria ตามคําแนะนําของ Downes and Ito
( ) โดยในการเก็บมูลจะเก็บจากก้นไก่หลังจากให้อาหารทดลองในช่วงเช้า
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
คํา นวณสมรรถภาพการผลิ ต ของไก่ ไ ข่ ได้แ ก่ เปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารผลิ ตไข่ (hen day production และ hen house
production) ปริ มาณอาหารทีกินต่อวัน อัตราการเปลียนอาหารเป็ นไข่ กิโลกรัม อัตราการรอดชีวติ และ ต้นทุนค่าอาหารต่อ
การผลิ ตไข่ กิ โลกรั ม แล้วนําข้อมูลด้านสมรรถภาพการผลิต และคุ ณภาพไข่ม าวิเ คราะห์ความแปรปรวน (analysis of
variance) สําหรับจํานวนจุลินทรี ย ์ ทําการแปลงข้อมูลเป็ นค่า log แล้ววิเคราะห์ความแปรปรวน จากนันเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SAS (SAS Institute Incorporated,
1990)
ตารางที 1 สูตรอาหารไก่ไข่ทดลอง
วัตถุดิบอาหาร (กก.)
สูตรที 1
สูตรที 2
ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี
58.53
54.30
รําละเอียด
10.00
10.00
กากถัวเหลือง
16.92
14.59
ปลาป่ น
4.00
4.00
ใบมะรุ ม
0.00
6.00
ไดแคลเซียมฟอสเฟต
0.10
0.10
เปลือกหอยป่ น
8.68
8.36
เมทไธโอนีน
0.15
0.15
นํามัน
0.87
1.75
เกลือ
0.50
0.50
พรี มิกซ์
0.25
0.25
รวม (กก.)
100.00
100.00
โภชนะทีได้จากการคํานวณ
โปรตีน (%)
16.00
16.00
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
พลังงานที ใช้ประโยชน์ได้ 2,900
2,900
(Kcal/kg)
แคลเซียม (%)
3.75
3.75
ฟอสฟอรัส (%)
0.36
0.36
เยือใย (%)
3.62
3.91
ไลซีน (%)
1.03
1.19
เมทไธโอนีน (%)
0.64
0.61
ทริ ปโตเฟน (%)
0.31
0.31
ทรี โอนีน (%)
0.59
0.56
ราคา/กก.
13.18
13.05
หมายเหตุ: ราคาใบมะรุ มแห้งกิโลกรัมละ บาท ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี กิโลกรัมละ 11.00 บาท

ผลและวิจารณ์ ผล
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จากการศึกษาการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รีและใบมะรุ มในอาหารไก่ไข่ทีเลียงแบบกึ งปล่อย โดยเปรี ยบเทียบอาหาร
ไก่ไข่สูตรที อาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักไม่ผสมใบมะรุ ม กับ สูตรที คืออาหารทีใช้ปลายข้าว
ไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ มในระดับ เปอร์ เซ็นต์ และเลียงในโรงเรื อนทดลองทีได้รับแสงแดด กับ
โรงเรื อนในร่ ม ผลการทดลอง ปรากฏดังนี
. สมรรถภาพการผลิต
สมรรถภาพการผลิตเฉลี ยตลอดการทดลองของไก่ ไข่ทีได้รับอิ ทธิ พลของปั จจัยด้านอาหารทดลอง (Factor B)
พบว่าไก่ทีกินอาหารทดลองทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักไม่ผสมใบมะรุ ม กับ อาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์
เบอร์รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ มในระดับ 6 เปอร์เซ็นต์ และเลียงในโรงเรื อนทดลองทีได้รับแสงแดด กับโรงเรื อน
ในร่ ม แสดงในตารางที 2 พบว่าไกไข่ทีได้รับอาหารทดลองสู ตรที 1 มีเปอร์ เซ็นต์การผลิตไข่สูงกว่า อัตราการเปลียนอาหาร
เป็ นไข่ 1 กิโลกรัมดีกว่า และต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัม ตํากว่าไก่ไข่ทีได้รับอาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รี
เป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ มในระดับ 6 เปอร์ เซ็นต์ (P<0.05) สําหรับปริ มาณอาหารทีกินเฉลียต่อวัน พบว่าไก่ไข่ที
ได้รับอาหารทัง 2 สูตรมีปริ มาณการกินอาหารไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่าไก่ไข่ทีได้รับอาหารสูตรที 2 ที
มี การผสมใบมะรุ ม 6 เปอร์ เซ็ นต์ มี การกิ นอาหารน้อยกว่ากลุ่มที ได้รับอาหารสู ตรที 1 ที ไม่มีการผสมใบมะรุ ม ต่ างจาก
รายงานของณิ ฐิ ม า และคณะ (2558) ที ทดลองใช้ใ บมะรุ มผสมอาหารไก่ ไข่ทีระดับ 0, 2, 4, 6 และ 8 เปอร์ เซ็ น ต์ พบว่า
สมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ทุกกลุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นปริ มาณอาหารทีกิน ไก่ทีกินอาหารผสมใบมะรุ มมีการ
กินอาหารน้อยกว่าไก่ทีกินอาหารทีไม่มีการผสมใบมะรุ ม อย่างไรก็ตามจากการรายงานของ Kakengi et el. (2007) ทีได้ศึกษา
การใช้ใบมะรุ มแห้งป่ นทดแทนกากเมล็ดทานตะวันทีระดับ 0, 10, 15, และ 20 เปอร์เซ็นต์ ในสู ตรอาหาร พบว่าการเสริ มใบ
มะรุ มในระดับทีสูงขึนมีแนวโน้มทําให้เปอร์เซ็นต์การให้ไข่ลดลง แต่ทาํ ให้ปริ มาณอาหารทีกินเพิมขึน โดยเฉพาะไก่ทีได้รับ
อาหารผสมใบมะรุ ม 20 เปอร์เซ็นต์มีอตั ราเปลียนอาหารเป็ นไข่ดอ้ ยทีสุด นอกจากนี รายงานของณิ ฐิมา และคณะ (2560) ได้
กล่าวว่านกกระทาทีได้รับอาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ ม 4 และ 8 เปอร์เซ็นต์มีการกิ น
อาหารน้อยกว่ากลุ่มที ได้รับอาหารที ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักแต่ไม่ผสมใบมะรุ ม (P<0.05) แต่ไม่
แตกต่างทางสถิ ติ เ มือเปรี ยบเที ยบกับ สู ต รควบคุม จึ ง ส่ งผลให้เปอร์ เซ็ นต์การผลิตไข่ อัตราการเปลียนอาหารเป็ นไข่
กิโลกรัม และต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ กิโลกรัมกรัมตํากว่ากลุ่มทีเสริ มใบมะรุ ม
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จากผลการทดลองด้านสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ทีเลียงแบบกึงปล่อยและกินอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์รี
เป็ นแหล่งพลังงานหลักร่ วมกับการผสมไม่ผสม และผสมใบมะรุ มครังนี สอดคล้องกับรายงานของณิ ฐิมา และคณะ (2560) ที
พบว่านกกระทาที ได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักโดยไม่มีการผสมใบมะรุ มมีแนวโน้มให้
ผลผลิตไข่สูงกว่ากลุ่มทีมีการผสมใบมะรุ ม ทังนีอาจเนืองมาจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รีซึงเป็ นปลายข้าวกล้อง ทีเป็ นแหล่งของ
สารอาหารทีสําคัญหลายชนิด ทีส่งเสริ มสุ ขภาพของสัตว์ให้ดีขึน ทําให้กินอาหารได้มากขึน และให้ผลดีต่อผลผลิตไข่ ส่วน
ในเรื องการผสมใบมะรุ มทําให้สมรรถภาพการผลิตโดยรวมตํากว่ากลุ่มทีไม่มีการผสมใบมะรุ มอาจเนืองมาจาก ใบมะรุ มมี
เยือใยค่อนข้างสูง และมีรสชาติ รวมทังกลินไม่ชวนกินทําให้ไก่กินอาหารน้อยลง ส่ งผลต่อการให้ผลผลิตไข่ลดลง
สําหรับอิ ทธิ พลของรู ปแบบโรงเรื อน (Factor A) ต่อสมรรถภาพการผลิ ต ไข่ ปรากฏว่าไก่ ทีเลียงในโรงเรื อนที มีร่มไม้ มี
เปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ อัตราการเปลียนอาหารเป็ นไข่ กิ โลกรัม และต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ กิโลกรัมกรัมดี กว่า
ในโรงเรื อนทีมีแสงแดดส่ องทัวถึง (P<0.01) ซึ งโรงเรื อนทีมีแสงแดดส่ องถึงเป็ นด้านทีติดถนน และมีเสี ยงรบกวนจึงส่งผล
่มมีปริ มาณไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
ต่อการให้ผลผลิตของไก่ อย่างไรก็ตามการกินอาหารของไก่ทงสองกลุ
ั
ในกรณี ของอิทธิพลร่ วมระหว่าง รู ปแบบโรงเรื อน กับ อาหารทดลอง (interaction of Factor A and B) จากตารางที
2 พบว่ามีอิทธิ พลร่ วมระหว่าง ลักษณะโรงเรื อน กับ อาหารทดลอง ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่โดยส่ วนใหญ่ (ยกเว้นปริ มาณ
อาหารทีกิน) ซึ งปรากฏว่า ไก่ทีเลียงในโรงเรื อนในร่ ม และได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีโดยไม่มีการผสมใบมะรุ ม
มีเปอร์ เซ็นต์การผลิตไข่สูงทีสุด แต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมือเปรี ยบเที ยบกับไก่ทีเลียงในร่ มและได้รับอาหารผสมปลายข้าว
ไรซ์เบอร์รีผสมใบมะรุ ม และไก่ทีเลียงในโรงเรื อนทีมีแสงแดด และได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีโดยไม่มีการผสม
ใบมะรุ ม (P>0.05) ส่วนไก่ทีเลียงในโรงเรื อนทีมีแสงแดด และได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีและมีการผสมใบมะรุ ม
มีเปอร์ เซ็นต์การผลิตไข่ตาที
ํ สุด ส่วนอัตราการเปลียนอาหารเป็ นไข่ 1 กก.พบว่าไก่ทีเลียงในร่ มและได้รับอาหารผสมปลาย
ข้าวไรซ์เบอร์รีผสมใบมะรุ มมีอตั ราการเปลียนอาหารเป็ นไข่ 1 กก.ดีทีสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมือเปรี ยบเทียบกับไก่ทีเลียง
ในร่ มและได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีไม่ผสมใบมะรุ ม และไก่ทีเลียงในโรงเรื อนทีมีแสงแดด และได้รับอาหาร
ผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีไม่ผสมใบมะรุ ม (P>0.05) ส่วนส่วนไก่ทีเลียงในโรงเรื อนทีมีแสงแดด และได้รับอาหารผสมปลาย
ข้าวไรซ์เบอร์ รีและมีการผสมใบมะรุ ม มีอตั ราการเปลียนอาหารเป็ นไข่ กก.ด้อยทีสุด เช่นเดี ยวกันกับต้นทุนค่าอาหารต่อ
การผลิตไข่ กิ โลกรัม พบว่าไก่ทีเลียงในร่ มและได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีผสมใบมะรุ มมีตน้ ทุนค่าอาหารต่อ
การผลิตไข่ กิโลกรัมตําทีสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติเมือเปรี ยบเทียบกับไก่ทีเลียงในร่ มและได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์
เบอร์ รีไม่ผสมใบมะรุ ม (P> . ) ส่ วนไก่ทีเลียงในโรงเรื อนทีมีแสงแดด และได้รับอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์รีและมี
การผสมใบมะรุ ม มีตน้ ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ กิโลกรัมสู งทีสุด ทังนี ไก่ทีเลียงในโรงเรื อนทีมีแสงแดด และใช้อาหาร
ผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีและใบมะรุ มมีปัญหาเกิ ดสภาวะโรคอหิ วาต์ตอ้ งฉี ดยาไก่ทุกตัวในคอก ทําให้ไก่มีการให้ผลผลิต
ลดลงมากในช่วงระยะเวลาหนึ ง ไม่ปรากฏไก่ตายในแต่ละคอกทดลองทําให้อตั ราการรอดชีวิตของไก่ไข่ทงั 2 กลุ่มเท่ากับ
100 เปอร์ เซ็นต์
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ตารางที 2 สมรรถภาพการผลิตเฉลี ยตลอดการทดลองของไก่ไข่ทีเลียงแบบกึ งปล่อยและได้รับอาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์
เบอร์รีทีไม่ผสม และผสมใบมะรุ ม
โรงเรื อน
อาหาร (ปั จจัย B)
เฉลีย
P-Value
(ปั จจัย A)
RB
RB+MG
A
B
AxB
เปอร์เซ็นต์การผลิตไข่ (Hen day and Hen house)
0.008 0.015
0.028
ได้รับแสงแดด 70.03±2.40m
52.56±2.30 n
61.30±10.27x
ในร่ ม
73.43±3.68m
71.87±4.42 m
72.65±3.44w
เฉลีย
71.73±3.21a
62.22±11.52b
ปริ มาณอาหารทีกิน (กรัม/ตัว/วัน)
0.522 0.123
0.941
ได้รับแสงแดด 113.00±7.07
107.00± 4.24
110.00 ±5.89
ในร่ ม
111.00±1.41
104.50± 3.53
107.75±4.35
เฉลีย
112.00±4.32
105.75±3.50
อัตราการเปลียนอาหารเป็ นไข่ กก.
0.002 0.027
0.009
s
r
w
ได้รับแสงแดด 2.85 ±0.09
3.62±0.20
3.24±0.46
s
s
ในร่ ม
2.62±0.14
2.50 ±0.06
2.56±0.11x
เฉลีย
2.74±0.17b
3.06±0.66a
ต้นทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ กิโลกรัมกรัม (บาท)
0.002 0.034
0.009
ได้รับแสงแดด
37.51±1.21s
47.24±2.58 r
42.38±1.90w
ในร่ ม
34.43±1.86st
32.56±0.83t
33.50±1.35x
เฉลีย
35.97±1.54b
39.90±1.71a
หมายเหตุ wx อักษรกํากับค่าเฉลียแตกต่างกันในปั จจัย Aแสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.01)
ab
อักษรกํากับค่าเฉลียแตกต่างกันในปั จจัย B แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)
rst
อักษรกํากับค่าเฉลียแตกต่างกันในปั จจัย AxB แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.01)
mn
อักษรกํากับค่าเฉลียแตกต่างกันในปั จจัย AxB แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)
RB = อาหารทดลองทีใช้ปลายข้าวไรช์เบอร์รีเป็ นแหล่งพลังงานหลัก
RB+MG = อาหารทดลองทีใช้ปลายข้าวไรช์เบอร์รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักและเสริ มด้วยใบมะรุ มแห้งบด
2. คุณภาพไข่
อิทธิ พลของปั จจัยด้านอาหารทดลองต่อคุณภาพไข่ พบว่าคุณภาพไข่ ได้แก่ นําหนักไข่เฉลีย ความสู งไข่ขาว ค่า
ฮอฟ์ ยูนิต และความหนาเปลือกไข่ของไก่ไข่ทีกินอาหารทดลองทัง 2 สูตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ดังแสดงใน
ตารางที 3 อย่างไรก็ตามจากตารางที 3 กรณีของสี ไข่แดง พบว่าไก่ทีได้รับอาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงาน
หลักและผสมใบมะรุ ม 6 เปอร์ เซ็นต์ มีคะแนนสี ไข่แดงสู งกว่าไข่แดงของไก่ทีอาหารที ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่ง
พลังงานหลัก แต่ไม่ผสมใบมะรุ ม (P<0.01) ซึ งสอดคล้องกับรายงานของ (Abou-Elezz et al, 2011) ได้ศึกษาผลการใช้ใบ
มะรุ มผสมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ไก่ ช่วงอายุ สัปดาห์ ทดลองโดยอาหาร สู ตร ในระดับ
(ควบคุม) , 5 , 10 และ เปอร์ เซ็นต์ พบว่า นําหนักไข่ไม่มีความแตกแตกต่าง แต่สีของไข่แดงมีสีทีเพิมขึนเป็ นเส้นตรง
ตามการเพิมในแต่ละระดับ เช่นเดียวกันกับรายงานของภุชงค์ ( 7); ณิฐิมา และคณะ ( ); ภุชงค์ และไพโชค ( ) ที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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กล่าวว่าคะแนนสี ของไข่แดงเพิมขึนตามระดับการเสริ มใบมะรุ มทีสูงขึน ทังนี รัฐศักดิ ( ) ได้รายงานว่าใบมะรุ มอุดมไป
ด้วยสารเบต้า-แคโรทีนซึงเป็ นสารสี ตามธรรมชาติ จึงส่งผลต่อสีของไข่แดงเพิมมากขึน
การทดลองครังนี แสดงให้เห็นว่าการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีร่ วมกับใบมะรุ มในอาหารไก่ไข่ทาํ ให้คุณภาพไข่ไก่
โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นไก่ไข่ทีได้รับอาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักและไม่ผสมใบ
มะรุ มมีคะแนนสี ของไข่แดงตํา แต่เมือมีการผสมใบมะรุ มทําให้ไข่แดงมีคะแนนสี เพิมขึน ทังนี แม้วา่ ข้าวไรซ์เบอร์ รี (ชืนจิต,
2558) เป็ นข้าวกล้องทีมีสีม่วงแดง จากสารแอนโธไซยานิ นมีธาตุเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระสู ง ได้แก่ เบต้า-แคโรทีน
แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิ น สังกะสี โอเมก้า และโฟเลต มีใยอาหารทีอยูใ่ นรําข้าวสู ง สารแอนโธไซยานินเป็ น
รงควัตถุทีให้สีม่วงแดงมีคุณสมบัติในการละลายนํา และในตัวทําละลายทีมีขวเช่
ั น แอลกอฮอล์ได้ดี (Karladee et al, 2003
อ้างโดย Peawong et al,
) ดังนันจึงไม่สามารถสะสมอยูใ่ นไข่แดงซึงมีส่วนประกอบของไขมันอยูส่ ูงได้จึงทําให้ไก่ไข่ที
กินอาหารผสมปลายข้าวไรซ์เบอร์รีมีคะแนนสี ไข่แดงในระดับตํา หรื อไข่แดงมีสีซีด
นอกจากนีเมือพิจารณาปริ มาณคอเลสเตอรอล และสารเบต้า – แคโรทีน ในไข่แดงของไก่ไข่ทดลองทีกินอาหารทัง
2 สูตร จากตารางที 4 แม้วา่ ปริ มาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ทีได้รับอาหารทดลองทัง 2 สูตรไม่แตกต่างกันทางสถิติ
แต่มีแนวโน้มว่าไข่ของไก่ไข่ทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักและผสมใบมะรุ ม 6 เปอร์ เซ็นต์ มี ปริ มาณ
คอเลสเตอรอลในไข่ แดงลดลง และพบว่าไก่ ไข่ทีใช้ป ลายข้าวไรซ์ เ บอร์ รีเป็ นแหล่ ง พลัง งานหลักและผสมใบมะรุ ม 6
เปอร์เซ็นต์ มีปริ มาณสารเบต้า – แคโรทีน สู งกว่าในไข่แดงของไก่ทีอาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลัก
แต่ไม่ผสมใบมะรุ ม (P<0.05) สอดคล้องกับรายงานของ ภุชงค์ ( ) กล่าวว่า ใบมะรุ มสามารถลดคอเลสเตอรอลในไข่แดง
และในเลือดได้ ในทํานองเดียวกันกับรายงานของ พนิสนันท์ ( ) ได้กล่าวว่า ใบมะรุ มมีสารแคโรทีนอยด์ คือเบต้า-แคโร
ทีน ซึ งเป็ นโปรวิตามินเอ และสารแซนโทรฟิ วส์ซึงเป็ นสารให้สีเหลืองในระดับสูง จึงส่งผลให้มีปริ มาณสารเบต้า – แคโร
ทีน ในไข่แดงทีเพิมขึน
ในกรณี อิทธิ พลของรู ปแบบโรงเรื อนเลียงไก่ พบว่าไก่ทีเลียงในโรงเรื อนทีมีแสงแดดส่ องถึง และโรงเรื อนในร่ ม
ให้ไข่ทีมีคุณภาพไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ในทํานองเดียวกันไม่มีอิทธิ พลร่ วมระหว่างลักษณะโรงเรื อนเลียงไก่ กับ
อาหารทดลองต่อคุณภาพไข่โดยรวม
ตารางที 3 คุณภาพไข่เฉลียตลอดการทดลองของไก่ทีเลียงแบบกึงปล่อยและได้รับอาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีทีไม่ผสม
และผสมใบมะรุ ม
โรงเรื อน
อาหาร (ปั จจัย B)
เฉลีย
P-Value
(ปั จจัย A)
RB
RB+MG
A
B
AxB
นําหนักไข่ (ก)
0.432
0.164
0.809
ได้รับแสงแดด
58.21± 1.07
57.05± 0.20
58.15±0.92
ในร่ ม
58.58± 0.24
57.72± 1.25
57.63±0.89
เฉลีย
58.40 ± 0.67
57.39±0.83
ความสูงไข่ขาว(มม.)
0.778
0.530
0.778
ได้รับแสงแดด
6.23± 0.67
6.49± 0.74
6.36±0.60
ในร่ ม
5.83± 0.30
6.49± 1.59
6.16±1.01
เฉลีย
6.03 ± 0.48
6.49± 1.01
คะแนนสี ไข่แดง
0.605
<0.0001 0.979
ได้รับแสงแดด
1.83 ± 0.02
6.05 ± 0.08
3.94 ± 0.46
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ในร่ ม
1.99 ± 0.72
6.19 ± 0.16
4.09 ± 0.51
เฉลีย
1.91 ± 0.43 z
6.12 ± 0.54 y
ค่า Haugh unit
ได้รับแสงแดด 77.69± 5.61
79.63± 4.45
78.66±4.28
0.635
0.558
0.789
ในร่ ม
73.30± 5.43
78.38± 12.69
75.84±8.49
เฉลีย
75.50 ± 5.17
79.01± 7.80
ความหนาของเปลือกไข่ (มม.)
0.901
0.544
0.711
ได้รับแสงแดด 0.57±0.03
0.57±0.03
0.57±0.03
ในร่ ม
0.56±0.03
0.58±0.00
0.57±0.02
เฉลีย
0.56±0.02
0.58±0.02
หมายเหตุ yz อักษรกํากับค่าเฉลียแตกต่างกันในปั จจัย B แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.01)
RB = อาหารทดลองทีใช้ปลายข้าวไรช์เบอรี เป็ นแหล่งพลังงานหลัก
RB+MG = อาหารทดลองทีใช้ปลายข้าวไรช์เบอรี เป็ นแหล่งพลังงานหลักและเสริ มด้วยใบมะรุ มแห้งบด
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ปริ มาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ไข่ทีได้รับอาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบ
มะรุ มในระดับ (ควบคุม) และ เปอร์ เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทางค่าสถิติ (P>0.05) ส่ วนคอเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ที
เลียงในโรงเรื อนทัง 2 รู ปแบบ ซึ งได้แก่โรงเรื อนทีมีแสงแดดส่องถึง กับโรงเรื อนทีมีร่มเงาไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
และพบว่าไม่มีอิทธิ พลร่ วมระหว่างรู ปแบบของโรงเรื อนกับอาหารทดลอง ต่อคอเลสเตอรอลในไข่แดง แต่มีแนวโน้มว่าไข่
ของไก่ไข่ทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักและผสมใบมะรุ ม 6 เปอร์เซ็นต์ มีปริ มาณคอเลสเตอรอลในไข่
แดงลดลง (ตารางที 4)
สําหรับอิ ทธิ พลของปั จจัยด้านอาหารทดลอง ต่อปริ มาณสารเบต้า-แคโรที นในไข่แดง พบว่าไข่แดงของไก่ไข่ที
ได้รับอาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ มในระดับ เปอร์ เซ็นต์มีปริ มาณสารเบต้า-แคโรที
นสู งกว่าในไข่แ ดงของไก่ทีได้รับอาหารที ใช้ปลายข้าวไรซ์ เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักแต่ไม่ผสมใบมะรุ ม (P<0.05)
ดังแสดงในตารางที 4 สอดคล้องกับรายงานของ ภุชงค์ ( ) ทีกล่าวว่า ใบมะรุ มสามารถลดคอเลสเตอรอลในไข่แดงและ
ในเลือดได้ ในทํานองเดียวกันกับรายงานของ พนิ สนันท์ และคณะ ( ) ได้กล่าวว่า ใบมะรุ มมีสารแคโรทีนอยด์ คือเบต้าแคโรทีน ซึงเป็ นโปรวิตามินเอ และสารแซนโทรฟิ วส์ซึงเป็ นสารให้สีเหลืองในระดับสูง จึงส่งผลให้มีปริ มาณสารเบต้า – แค
โรที น ในไข่แดงที เพิมขึน ส่ วนปริ ม าณสารเบต้า- แคโรที น ในไข่แดงของไก่ ทีเลียงในโรงเรื อนทัง 2 รู ป แบบ ซึ งได้แก่
โรงเรื อนทีมีแสงแดดส่ องถึง กับโรงเรื อนทีมีร่มเงาไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และไม่มีอิทธิ พลร่ วมระหว่างรู ปแบบ
ของโรงเรื อนกับอาหารทดลองต่อสารเบต้า-แคโรทีนในไข่แดง
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ตารางที 4 ปริ มาณคอเลสเตอรอล และเบต้า-แคโรทีน ในไข่ของไก่ทีเลียงแบบกึงปล่อยและได้รับอาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์
เบอร์รีทีไม่ผสมและผสมใบมะรุ ม
โรงเรื อน
อาหาร (ปั จจัย B)
เฉลีย
P-Value
(ปั จจัย A)
RB
RB+MG
A
B
AxB
คอเลสเตอรอล (mg/100 g)
0.291
0.178
0.213
ได้รับแสงแดด
646.92± 20.07
643.79± 20.14
645.36 ± 20.10
ในร่ ม
652.31± 46.92
588.59± 18.55
620.45±32.74
เฉลีย
649.62±33.49
616.19±19.35
เบต้า-แคโรทีน (µg/100 g)
0.660
0.042
0.409
ได้รับแสงแดด
22.10± 11.13
32.17± 2.86
27.14 ± 6.99
ในร่ ม
15.17± 5.35
34.39± 6.04
24.78± 5.70
เฉลีย
18.64±8.24 a
33.28±4.45 b
หมายเหตุ ab อักษรกํากับค่าเฉลียแตกต่างกันในปั จจัย B แสดงว่ามีความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05)
RB = อาหารทดลองทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลัก
RB+MG = อาหารทดลองทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักและเสริ มด้วยใบมะรุ มแห้งบด
3. จํานวนจุลินทรี ยใ์ นมูล
ผลการตรวจนับจํานวนจุลินทรี ยใ์ นมูลของไก่ไข่ทุกกลุ่มแสดงในตารางที 5 พบว่าไก่ทีได้รับอาหารทดลองทัง 2
สูตร มีจาํ นวนจุลินทรี ยร์ วม จุลินทรี ยโ์ คลิฟอร์ ม จุลินทรี ยซ์ ลั โมเนลลา และจุลินทรี ยก์ รดแลคติกในมูลไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าไก่ไข่ทีได้รับอาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ ม
แห้งบด 6 เปอร์เซ็นต์มีจาํ นวนจุลินทรี ยโ์ คลิฟอร์มในมูลน้อยกว่าไก่ไข่ทีได้รับอาหารสู ตรที 1 ทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ น
แหล่งพลังงานหลักแต่ไม่ผสมใบมะรุ มแห้งบด ทังนี อาจเป็ นเพราะใบมะรุ มมีสารสําคัญหลายชนิด ได้แก่ สารเบนซิลไทโอ
ไซยาเนตโคไซด์ และเบนซิลกลูโคซิ โนเลตทีมีฤทธิ ต้านจุลชี พได้ (สุ ธาทิพย์, 2550) และมีรายงานว่าอาหารทีผสมใบมะรุ ม
ทําให้ภูมิคุม้ กันของสัตว์เพิมขึน และลดจํานวน E. coli รวมทังเพิมจํานวน Lactobacillus ในลําไส้เล็กตอนปลายได้อีกด้วย
(Yang et al., 2006) นอกจากนี Rahman et al. (2010) รายงานว่าสารสกัดจากใบมะรุ มมีศกั ยภาพในการควบคุมเชือแบคทีเรี ย
ในกลุ่มโคลิฟอร์ มได้ในระดับสู งใกล้เคียงกับยาปฏิ ชีวนะเตตร้าซัยคลิน ส่ วนจากการศึกษาของวรยุทธ และคณะ (2555)
พบว่าสารสกัดจากเมล็ดมะรุ มด้วยเอทานอล สามารถยับยังเชือจุลินทรี ยก์ ่อโรคในกลุ่ม Staphylococcus aureus ได้ แต่ไม่มี
ผลต่อเชื อ Escherichia coli, Bacillus cereus และเชื ออื นๆ ซึ งการทดลองครังนี สอดคล้องกับรายงานของณิ ฐิม าและคณะ
(2560) ทีรายงานว่าการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลัก ทังทีไม่เสริ ม และเสริ มด้วยใบมะรุ มในสู ตรอาหาร
นกกระทาไข่ไม่ส่งผลต่อจํานวนจุลินทรี ยร์ วม จุลินทรี ยโ์ คลิฟอร์ม จุลินทรี ยซ์ ลั โมเนลลา และจุลินทรี ยก์ รดแลคติกในมูลนก
กระทา
ในกรณี ของลักษณะของโรงเรื อนเลียงไก่ พบว่าไก่ทีเลียงในโรงเรื อนทีมีแสงแดดส่ องถึ ง และโรงเรื อนในร่ มมี
จํานวนจุลินทรี ยร์ วม จุลินทรี ยโ์ คลิฟอร์ ม จุลินทรี ยซ์ ัลโมเนลลา และจุลินทรี ยก์ รดแลคติกในมูลไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่าไก่ทีเลียงในร่ มมีจาํ นวนจุลินทรี ยโ์ คลิฟอร์มในมูลน้อยกว่าไก่ทีเลียงในโรงเรื อนทีมีแสแดดส่ องถึง
ในทํานองเดียวกันไม่มีอิทธิพลร่ วมระหว่างลักษณะโรงเรื อนเลียงไก่ กับอาหารทดลอง ต่อจํานวนจุลินทรี ยร์ วม จุลินทรี ยโ์ ค
ลิฟอร์ม จุลินทรี ยซ์ ลั โมเนลลา และจุลินทรี ยก์ รดแลคติกในมูลของไก่
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที 5 จํานวนจุลินทรี ยใ์ นมูลไก่ทีเลียงแบบกึงปล่อยและได้รับอาหารที ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีทีไม่ผสม และผสมใบ
มะรุ ม (log of cfu/g)
โรงเรื อน
อาหาร (ปั จจัย B)
เฉลีย
P-Value
(ปั จจัย A)
RB
RB+MG
A
B
AxB
total plate count
0.713 0.713 0.599
ได้รับแสงแดด
16.67± 0.75
16.25± 0.05
16.46±0.49
ในร่ ม
16.25± 0.95
16.33± 0.07
16.29±0.56
เฉลีย
16.46± 0.74
16.29±0.07
coliform
0.081 0.148 0.564
ได้รับแสงแดด
10.74± 0.40
9.60 ± 1.06
10.17±0.93
ในร่ ม
9.35± 0.68
8.81± 0.00
9.08±0.50
เฉลีย
10.05 ±0.92
9.21±0.77
salmonella
0.646 0.811 0.178
ได้รับแสงแดด
4.97± 0.46
5.64± 0.20
5.31±0.48
ในร่ ม
5.37± 0.37
4.89± 0.78
5.13±0.57
เฉลีย
5.17±0.41
5.26±0.64
ตารางที 5 (ต่ อ)
โรงเรื อน
อาหาร (ปั จจัย B)
เฉลีย
P-Value
(ปั จจัย A)
RB
RB+MG
A
B
AxB
lactic acid bacteria
0.940 0.833 0.980
ได้รับแสงแดด
13.86± 0.76
13.80± 0.01
13.83±0.44
ในร่ ม
13.89± 0.20
13.82± 0.01
13.85±0.12
เฉลีย
13.87±0.46
13.81±0.01
หมายเหตุ RB = อาหารทดลองทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลัก
RB+MG = อาหารทดลองทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักและเสริ มด้วยใบมะรุ มแห้งบด

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รีและใบมะรุ มในอาหารไก่ไข่ทีเลียงแบบกึงปล่อย สรุ ปได้วา่ แม้วา่ การใช้
ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักร่ วมกับผสมใบมะรุ มในอาหารไก่ไข่ 6 เปอร์เซ็นต์ ทําให้สมรรถภาพการผลิตไข่
โดยรวมตํากว่าอาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักแต่ไม่ผสมใบมะรุ ม และคุณภาพไข่ในด้านนําหนักไข่
ความสู งไข่ขาว ค่า Haugh unit และความหนาเปลือกไข่ รวมทังจํานวนจุลินทรี ยใ์ นมูลไก่ ได้แก่จุนทรี ยร์ วม จุลินทรี ยท์ ี ก่อ
โรค (โคลิฟอร์ ม และซัลโมเนลลา) และจํานวนจุลินทรี ยก์ รดแลคติกไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การใช้มะรุ มในอาหารทําให้
ไข่มีค่าสี ของไข่แดง และปริ มาณสารเบต้า-แคโรที น สู งขึน และมีแนวโน้มทําให้ปริ มาณคอเลสเตอรอลในไข่แดง และ
จํานวนจุลินทรี ยโ์ คลิฟอร์ มลดลง
ส่วนลักษณะการเลียงไก่ไข่แบบกึงปล่อยทีเลียงในโรงเรื อนทีมีร่มเงาจะส่ งผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่โดยรวม
ได้ดีกว่าการเลียงในสภาพทีมีแสงแดดส่ องได้ทวถึ
ั ง ทังนี การเลียงไก่ในโรงเรื อนทีมีร่มเงาทังทีใช้อาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักไม่ผสม และผสมใบมะรุ มทําให้สมรรถภาพการผลิตไข่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยการใช้
อาหารทีใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ มทําให้ตน้ ทุนค่าอาหารต่อการผลิตไข่ 1 กิโลกรัมตําทีสุ ด
อย่างไรก็ตามลักษณะของโรงเรื อนทัง 2 แบบไม่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพไข่ และจํานวนจุลินทรี ยใ์ นมูลไก่
ดังนันการใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รีเป็ นแหล่งพลังงานหลักผสมใบมะรุ มทีระดับ 6 เปอร์เซ็นต์ในอาหารไก่ไข่ทีเลียง
แบบกึงปล่อยโดยใช้รูปแบบของโรงเรื อนทีมีร่มเงาจะส่ งผลดีต่อการเลียงไก่ไข่แบบกึงปล่อย ซึ งจะเป็ นอีกแนวทางหนึงใน
การผลิตไข่ไก่ปลอดภัยได้

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี ได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจาก “งบประมาณแผ่นดิ น ภายใต้โครงการพัฒนาความเป็ นเลิศ สู่ สวน
นวัตกรรม ประจําปี
” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 2559 คณะผูว้ จิ ยั จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี

เอกสารอ้ างอิง

กองบรรณาธิ การการเกษตร.
. ไรซ์ เบอร์ รี ข้ าวหอมสายพัน ธุ์ ใหม่ พลิกชี วิต ชาวนาไทย. สํานักพิม พ์ปั ญญาชน,
กรุ งเทพมหานคร. น.
จิ น ตนา อิ น ทรมงคล.
. การเลียงไก่ ไข่ อินทรี ย์ แบบปล่ อย. ศู น ย์ป ศุ สัตว์อินทรี ย ์ กองบํารุ งพัน ธุ์สัตว์ กรมปศุ สัตว์,
กรุ งเทพฯ. น.
ชืนจิต สี พญา.
. ไรซ์ เบอร์ รี ข้ าวดีมปี ระโยชน์ . แหล่งทีมา: http://www.sininrice.com/insight.html, กรกฎาคม
ณิฐิมา เฉลิมแสน, บุญชู นาวานุเคราะห์, ธัญรัตน์ จารี , สมเพชร สุริยวงษ์, สุชาดา พูลเกตุ และ สุ ธามาศ ผลมา. 2557. การ
ประเมินคุณค่าทางโภชนะของใบมะรุ มเพือใช้เป็ นวัตถุดิบอาหารสําหรับไก่กระทง. วารสารวิชาการและวิจยั มทร.พระนคร
(ฉบับพิเศษ): 42 – 47.
ณิ ฐิมา เฉลิมแสน, บุญชู นาวานุเคราะห์, อรรถพล ตันไสว และ ธัญรัตน์ จารี .
. การใช้ใบมะรุ มในอาหารไก่ไข่, น
275- . ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที (สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสาขาเกษตรศาสตร์ และอุตสาหกรรมอาหาร). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์หนั ตรา, จังหวัดพระนครศรี อยุธยา.
ณิ ฐิมา เฉลิมแสน, บุญชู นาวานุเคราะห์, จุฑารักษ์ กิติยานุภาพ, สมยศ หมืนวัง และสุ ชาติ มันตาธรรม.
. การใช้ใบ
มะรุ มในอาหารนกกระทาไข่. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย ( ): – 146.
ณิ ฐิมา เฉลิมแสน, สมศรี ขจิตเพชรจรัส, กรณิศ ขจิตเพชรจรัส และธัญรัตน์ จารี .
. การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์ รีร่ วมกับ
ใบมะรุ มในอาหารนกกระทาไข่. วารสารวิทยาศาสตร์ เกษตร. ( ) ฉบับพิเศษ: - .
นิ ดดา หงษ์ววิ ฒั น์, ทวีทอง หงส์วิวฒั น์ และสุภาพรรณ เยียมชัยภูมิ.
. ผัก ชนิดคุณค่ าอาหารและการกิน. บริ ษทั
สํานักพิมพ์แสงแดด จํากัด, กรุ งเทพมหานคร. น.
พนิ สนันท์ เล็กมาก, กนกพร อยูส่ ถาน, วิริยวิชญ์ ทรัพย์ประเสริ ฐ และ สารวย มะลิถอด.
. การเสริ มใบมะรุ มผงเพือ
ลดต้นทุนการผลิตและเพิมคุณภาพไข่ของไก่อายุ - สัปดาห์, น. - . ใน รายงานการประชุมวิชาการงาน
เกษตรนเรศวร ครังที ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ภุชงค์ วีรดิษฐกิจ.
. อิทธิพ ลของการเสริมใบมะรุมในอาหารต่ อการผลิตไข่ คุณภาพไข่ คลอเลสเตอรอลในไข่ แดงและใน
เลือด และผลทางโลหิตวิทยาในไก่ไข่ . วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาโท, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุ งเทพมหานคร.
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภุชงค์ วีรดิษฐกิจ และ ไพโชค ปั ญจะ.
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บทคัดย่อ
อิเล็กโทรไลต์และนําทีอยูภ่ ายในร่ างกายมีบทบาททีสําคัญต่อการธํารงดุล (homeostasis) ให้ร่างกายอยูใ่ นสภาวะ
ปกติภายใต้การควบคุมของระบบต่างๆในร่ างกาย ดังนันหากเกิ ดความผิดปกติส่งผลให้กลไกการควบคุมของเหลวและ
อิ เล็กโทรไลต์จนไม่สามารถรักษาสมดุลของร่ างกายได้อาจเป็ นสาเหตุของการป่ วยและเสี ยชี วิตตามมา การศึ กษาครังนี มี
จุดประสงค์เพือศึกษาการเปลียนแปลงของระดับอิเล็กโทรไลต์และนําในร่ างกายของโคชนก่อน และหลังการออกกําลังกาย
โดยการเจาะเลือดโคชนก่อนและหลังการออกกําลังกาย นาที นําตัวอย่างเลือดตรวจวัดระดับการขาดนํา(dehydration) จาก
ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น(PCV) และค่าโปรตีนในพลาสม่า และวัดการเปลียนแปลงของอิเล็กโทรไลต์ในซี รัม ได้แก่ โซเดียม
คลอไรด์ แคลเซี ยม โพแทสเซียม และฟอสฟอรัส ภายในเวลา นาทีหลังเก็บตัวอย่าง พบว่าค่าเฉลียของโปรตีนในพลาสม่า
ค่าเฉลียของเม็ดเลือดแดงอัดแน่นโซเดียม คลอไรด์ และแคลเซียม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในโคชนก่อน
และหลังการออกกําลังกาย ส่ วนโพแทสเซี ยมและฟอสฟอรัส ในโคชนลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) หลังจาก
ออกกําลังกาย แสดงให้เห็นว่าภายหลังจาการออกกําลังกายของโคชนในระยะเวลา นาทีนนไม่
ั พบภาวะขาด (dehydration)
แต่พบมีการลดลงของ โพแทสเซี ยม และฟอสฟอรัส ซึ งอาจสัมพันธ์กบั การทํางานของกล้ามเนื อของโคชนในระหว่างการ
ออกกําลังกาย
คําสําคัญ : อิเล็กโทรไลต์, โคชน, การออกกําลังกาย, การสูญเสี ยนํา
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Homeostasis is the balance between electrolytes and fluid in animal body under the control of body function.
Losing of electrolytes or water leads to imbalance of homeostasis and cause animal diseases and/or death. The aim of this
study was to evaluate electrolytes and dehydration in fighting bulls before and after exercise. Blood samples were collected
30 minutes before and after bulls exercised and samples were analyzed within 90 minutes in the laboratory after collection.
Pack cell volume (PCV) and plasma protein were evaluated for dehydration in animals and sodium, chloride, calcium,
potassium and phosphorus were evaluated as electrolyte balance. The results showed that plasma protein, PCV, sodium,
chloride, calcium were not significant difference When compared between before and after the exercise. While potassium
and phosphorous were significantly decreased after exercise (p < 0.05). In conclusion, dehydration in fighting bulls after
exercise 30 minutes is not found, However, exercise for 30 minutes decrease serum potassium and phosphorous
concentration which might be related to muscular function in fighting bull after exercise.
Keywords : Electrolyte, Fighting Bull, Exercise, Dehydration
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สังคมภาคใต้เป็ นสังคมเกษตรกรรม จึงมีการเลียงสัตว์เพือประโยชน์ต่างๆเช่น เป็ นอาหาร ไว้ใช้งาน จะเห็นได้วา่
โคเป็ นสัตว์เลียงชนิดหนึงทีมีบทบาทต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวใต้ นอกจากเลียงโคเพือใช้ประกอบอาชี พทางด้าน
เกษตรกรรมแล้ว โคยังเป็ นสัตว์เลียงทีนําไปใช้ในการต่อสู ้กนั จนกลายได้เป็ นเอกลักษณ์มีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัวสร้างความ
ประทับใจแก่ผพู ้ บเห็นคนจึงนิยมดูการต่อสูข้ องโคทีเรี ยกว่า “กีฬาชนโค”(วิเชียร ณ นคร, 2524)
การเลียงโคชนในปั จจุบนั นันผูเ้ ลียงมีเทคนิคและวิธีการเลียงทีหลากหลายและแตกต่างกันออกไปในแบบฉบับของตนเอง
เพือให้โคชนของตนนันแข็งแกร่ งและชนะการแข่งขัน ในการฝึ กซ้อมแต่ละครังนันโคชนจะมีการใช้พละกําลังมหาศาลใน
การปะทะกับ คู่ ต่ อ สู ้ แ ละจะกิ น เวลาหลายนาที ท ําให้ร่ า งกายมี ก ารเผาผลาญพลัง งาน และนํา อิ เ ล็ ก โทรไลต์ไ ปใช้ใ น
กระบวนการเมตาบอลิซึมของร่ างกายรวมไปถึงการสูญเสี ยนําในระหว่างการฝึ กซ้อม หากหลังจากการฝึ กซ้อมไม่ได้รับการ
ทดแทนอย่างเหมาะสมอาจจะส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของโคชนโดยตรงและอาจส่ งผลต่อผลในการแข่งขันในแต่ละครัง
ทังนี อิเล็กโทรไลต์ทีอยูภ่ ายในร่ างกาย เช่น โซเดียม คลอไรด์ แคลเซี ยม โพแทสเซี ยม และฟอสฟอรัส มีบทบาททีสาคัญต่อ
การธํารงดุล (homeostasis) ให้ร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ ซึ งความเข้มข้นของอิ เล็กโทรไลต์ และปริ มาณนําในร่ างกายจะมี
ค่าที เหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบต่างๆในร่ างกาย ดังนันหากเกิ ดความผิดปกติส่งผลให้กลไกการควบคุม
ของเหลว และอิ เ ล็กโทรไลต์ไม่สามารถรักษาสมดุลของร่ างกายได้ หากมี ความรุ นแรงอาจเป็ นสาเหตุของการป่ วยและ
เสี ยชีวติ ได้
ทางคณะผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสู ญเสี ยระดับของอิเล็กโทรไลต์ในร่ างกายของโคชนทีเกิดจากการ
ออกกําลังกาย จึ ง ศึ กษาการเปลียนแปลงของระดับ อิ เล็ กโทรไลต์ใ นร่ างกายของโคชนระหว่างก่ อน และหลัง การออก
กําลังกาย
อิเล็กโทรไลต์ทีอยูภ่ ายในร่ างกายจะมีบทบาททีสําคัญต่อการธํารงดุล (homeostasis) ให้ร่างกายอยู่ในสภาวะปกติ
ซึ งความเข้มข้นของอิเล็กโทรไลต์ และปริ มาณนําในร่ างกายจะมีค่าทีเหมาะสม ซึ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมของระบบต่างๆใน
ร่ างกาย ดังนันหากเกิ ดความผิดปกติส่งผลให้กลไกการควบคุมของเหลว และอิเล็กโทรไลต์ไม่สามารถรักษาสมดุลของ
ร่ างกายได้ หากมีความรุ นแรงอาจเป็ นสาเหตุของการป่ วย และเสียชีวติ ได้

วิธีดําเนินการวิจัย

1.พืนทีทีทําการศึกษา
. โรงพยาบาลสัตว์ปศุสตั ว์นครศรี ธรรมราช และศูนย์ชนั สูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
. สนามซ้อมโคในพืนที จังหวัด นครศรี ธรรมราช ตรัง และ พัทลุง
2.วิธีการศึกษา
2.1 การคัดเลือกโคชน
คัดเลือกโคชนในพืนทีจังหวัดนครศรี ธรรมราช และจังหวัดข้างเคียงทีมีอายุ ปี ขึนไป จํานวน ตัว ทําประวัติ
โคแต่ละตัว และตรวจสุขภาพร่ างกายเบืองต้น
2.2 การเก็บตัวอย่ าง
เจาะเก็บตัวอย่างเลือด ในตําแหน่ง jugular vein ปริ มาณ ซี ซี ก่อนและหลังการออกกําลังกายโดยการวิงเป็ นเวลา
นาที โดยหลอดเก็บเลือดทีมีสารป้ องกันการแข็งตัวของเลือด นําส่งห้องปฏิบตั ิการภายใน ชัวโมงหลังการเก็บตัวอย่าง
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2.3 การตรวจวิเคราะห์ ภาวะขาดนํา
นํา ตัว อย่ า งเลื อ ด ตรวจวัด ค่ า packed cell volume (PCV) โดยการปั นตกของเลื อ ดในหลอด capillary tube
(microhematocrit tube) ที ความเร็ ว 10,000 RPM เป็ นเวลา 5 นาที ทําให้เลื อดแบ่งออกเป็ น 2 ชัน วัด ค่ าโดยใช้ hematocrit
chart ตรวจวัด ค่า plasma protein โดยการใช้เครื อง refractometer และศึกษาการเปลียนแปลง ค่า PCV และ plasma protein
เพือศึกษาภาวะขาดนํา
2.4 การตรวจวิเคราะห์ ค่าอิเล็กโทรไลต์
ทําการตรวจวิเคราะห์ค่าอิเล็กโทรไลต์ โดยวิเคราะห์ โซเดียม (Na+) คลอไรด์ (Cl-) แคลเซี ยม (Ca2+) ฟอสฟอรัสอิ
ออน (PO43- ) และโพแทสเซี ยม (K+) โดยใช้เครื องตรวจค่าอิ เล็กโทรไลต์ รุ่ นBECKMAN COULTE CX7 และ NOVA 16
ELECTROLYTE ในการตรวจวิเคราะห์
2.5 การวิเคราะห์ ผลทางสถิติ
นําข้อ มู ล ค่ า PCV, Total Protien และค่ าอิ เ ล็ก โทรไลต์ ก่ อ นและหลัง การออกกํา ลัง กายและวิเ คราะห์ ผ ลการ
เปลียนแปลงโดยใช้สถิติ Pair sample t-test ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2016

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการศึกษาภาวะขาดนํา
ในการศึกษาภาวะขาดนําได้ทาํ การศึกษาจากการตรวจวัดค่า packed cell volume หรื อ PCV และการตรวจปริ มาณ
โปรตีนในเลือด(plasma protein) ผลจากการตรวจวัดค่า PCV (ตารางที 1) พบว่าค่ามีโคจํานวน ตัวทีมีการลดลงของระดับ
ของ PCV มีโคจํานวน ตัวที มีการเพิมขึนของระดับ PCV และมี โคจํานวน ตัวที ไม่มี การเปลียนแปลงของระดับ PCV
ส่วนค่า เฉลียของ PCVก่อนออกกําลังกายอยูท่ ี . % และหลังออกกําลังกายอยูท่ ี . % เมือนํามาเปรี ยบเทียบกันพบว่า
ค่า PCVมีการลดลงเฉลีย . % ดังแสดงในตารางที
ตารางที 1 ค่า PCV ของโคชนในช่วงก่อนและหลังออกกําลังกาย (%)
หมายเลขโคชน
PCV ก่อนออกกําลัง
PCV หลังออกกําลัง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

41.5
44.5
36.5
29.5
41
33.5
42.5
39
32.5
35.5
38.5
33.5
34
36.5
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39
39
35.5
29
36.5
34
37.5
39.5
33
33
39
39
33.5
40
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

ตารางที ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของ ค่า PCV
ตัวแปร
PCV ก่อนออก
กําลังกาย

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

PCV หลังออกกําลัง ค่าปกติโคทัวไป
กาย

ค่าเฉลีย (% ) 37.38

37.16

ค่าความ
แปรปรวน

15.87

14.05

30

30

จํานวน
ข้อมูล

P(T<=t)
two-tail

434

25-40

0.64

ผลจากการตรวจวัดค่าPlasma protein (ตารางที ) พบว่าค่า มีโคจํานวน ตัว ที มีการเพิมขึนของระดับ Plasma
protein มี โ คจํานวน ตัว ที มี ร ะดับ Plasma protein เท่ า เดิ ม และมี เ พี ยง ตัวที มีก ารลดลงของระดับ Plasma protein ส่ วน
ค่าเฉลียของ Plasma protein ก่อนออกกําลังกายอยูท่ ี . g/dL และหลังออกกําลังกายอยู่ที . g/dL เมือนํามาเปรี ยบเทียบ
กันพบว่าค่า Plasma protein มีการเพิมขึนเฉลีย . g/dLดังแสดงในตารางที 4
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที ค่า Plasma protein ของโคชนในช่วงก่อนและหลังออกกําลังกาย (g/dL)
หมายเลขโคชน
ค่า Plasma proteinก่อน ค่า Plasma proteinหลัง
ออกกําลังกาย
ออกกําลังกาย
1
8.4
9
2
8.4
8.8
3
8.2
8.2
4
8.8
9
5
9
9.2
6
8.2
8.4
7
9
9.2
8
9
9
9
8.4
8.6
10
8.8
8.8
11
9.2
9.4
12
8.6
9
13
8.4
8.4
14
8
8.6
15
9
9
16
8.6
9
17
8.4
8.4
18
8.8
8.9
19
8.8
9
20
8.6
9
21
9
8.8
22
8.2
8.2
23
9
9.4
24
8.2
8.4
25
8.2
8.2
26
8.4
9
27
8.8
9
28
9
9
29
8.2
8.2
30
9
9.2
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ตารางที ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของ ค่า Plasma protien
ตัวแปร
Plasma protien ก่อน Plasma protien หลัง
ออกกําลังกาย
ออกกําลังกาย
ค่าเฉลีย
(g/dL)

ค่าความ
แปรปรวน

8.62

8.81

0.11

0.13

จํานวนข้อมูล 30

436

ค่าปกติโคทัวไป
6.2-8.2

30
2.409

P(T<=t) twotail

ผลการศึกษาการเปลียนแปลงของระดับอิเล็กโทรไลต์
ผลจากการตรวจวัดค่าโซเดียม (Na +)(ตารางที )พบว่ามีโคจํานวน ตัวทีมีการเพิมขึนของระดับโซเดียมใน
กระแสเลือด มีโคจํานวน ตัวทีมีการลดลงของโซเดียม และมีโค ตัวทีมีระดับของโซเดียมคงเดิม ส่วนในช่วงก่อนและ
หลังออกกําลังกายพบว่าค่าเฉลียของปริ มาณโซเดียมในเลือดของโคชนช่วงก่อนออกกําลังกายอยูท่ ี 139.933 mEq/L และ
ค่าเฉลียของโซเดียมในช่วงหลังออกกําลังกายอยูท่ ี 140.067 mEq/Lเมือนํามาเปรี ยบเทียบกันพบว่าค่า โซเดียม มีการเพิมขึน
เฉลีย . mEq/Lดังแสดงในตารางที
ตารางที 5 ปริ มาณโซเดียมในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลังออกกําลังกาย (mEq/L)
หมายเลขโคชน
โซเดียมก่อนออกกําลังกาย โซเดียมหลังออกกําลัง
dkp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

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

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

ตารางที ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของ ปริ มาณ โซเดียม
ตัวแปร
โซเดียมก่อนออก
โซเดียมหลังออก
กําลังกาย
กําลังกาย
ค่าเฉลีย
139.933
(mEq/L)
ค่าความ
5.789
แปรปรวน
จํานวนข้อมูล 30
P(T<=t) twotail

140.067
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ค่าปกติโคทัวไป
136 - 144

8.823
30
0.745

ผลการตรวจวัดค่าคลอไรด์ (Cl-) (ตารางที )พบว่ามีโคจํานวน ตัวทีมีการเพิมขึนของระดับคลอไรด์ในกระแส
เลือด มีโคจํานวน ตัวทีมีการลดลงของคลอไรด์ และมีโคจํานวน ตัวทีมีระดับของคลอไรด์คงเดิม ส่ วน ในช่วงก่อนและ
หลังออกกําลังกายพบว่าค่าเฉลียของปริ มาณคลอไรด์ในเลือดช่วงก่อนออกกําลังกายอยูท่ ี . mEq/L และค่าเฉลียของคลอ
ไรด์ในช่วงหลังออกกําลังกายอยูท่ ี 102.9 mEq/Lเมือนํามาเปรี ยบเทียบกันพบว่าค่า คลอไรด์ มีการเพิมขึนเฉลีย . mEq/L
ดังแสดงในตารางที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที ปริ มาณคลอไรด์ในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลังออกกําลังกาย (mEq/L)
หมายเลขโคชน
คลอไรด์ก่อนออกกําลัง
คลอไรด์หลังออกกําลัง
กาย
กาย
1.
104
106
2.
104
104
3.
103
105
4.
102
103
5.
103
104
6.
106
107
7.
107
104
8.
105
106
9.
106
105
10.
104
106
11.
103
106
12.
105
103
13.
104
106
14.
107
108
15.
106
104
16.
100
102
17.
98
98
18.
102
101
19.
100
101
20.
100
100
21.
100
100
22.
101
101
23.
100
102
24.
100
100
25.
99
103
26.
100
103
27.
100
98
28.
103
100
29.
100
103
30.
97
98
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ตารางที ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของ ปริ มาณคลอไรด์
ตัวแปร
คลอไรด์ก่อนออก
คลอไรด์หลังออก
กําลังกาย
กําลังกาย
ค่าเฉลีย
102.3
102.9
(mEq/L)
ค่าความ
แปรปรวน

7.5973
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ค่าปกติโคทัวไป
99 - 107

7.679

จํานวนข้อมูล 30

30

P(T<=t) twotail

7.679

ผลการตรวจวัดค่าแคลเซี ยม (Ca+) (ตารางที )พบว่ามีโคจํานวน ตัวทีมีการลดลงของระดับแคลเซียมในกระแส
เลือด มีโคจํานวน ตัวทีมีการเพิมขึนของระดับแคลเซียมและมีโคเพียงสองตัวทีมีระดับแคลเซียมเท่าเดิม ส่วนในช่วงก่อน
และหลังออกกําลังกายพบว่าค่าเฉลียของปริ มาณแคลเซี ยมในเลือดช่วงก่อนออกกําลังกายอยูท่ ี 8.87 mg/dLและค่าเฉลียของ
แคลเซี ยมในช่วงหลังออกกําลัง กายอยูท่ ี . mg/dLเมือนํามาเปรี ยบเทียบกันพบว่าค่า แคลเซี ยม มีการเพิมขึนเฉลีย .
mg/dL ดังแสดงในตารางที
ตารางที 9 ปริ มาณคลอไรด์ในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลังออกกําลังกาย (mg/dL)
หมายเลขโคชน
Calciumก่อนออกกําลัง
Calciumหลังออกกําลัง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

8.25
8.20
8.23
8.32
8.19
8.21
8.66
8.60
8.64
9.17
9.10
8.50
8.82
8.76
8.26
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8.55
8.25
9.21
8.29
8.46
8.71
8.85
8.81
8.57
8.59
8.79
8.40
8.37
9.21
8.25
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

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

ตารางที ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของ ปริ มาณแคลเซียม
ตัวแปร
Calcium ก่อนออก Calcium หลังออก
กําลัง
กําลัง
ค่าเฉลีย
8.87
8.91
(mg/dL)
ค่าความ
แปรปรวน

จํานวนข้อมูล
P(T<=t) twotail

0.35

0.32

30

30
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ค่าปกติโคทัวไป
8.0 - 11.4

0.589

ผลการตรวจวัดค่าฟอสฟอรัส (P-)(ตารางที ) พบว่ามีโคจํานวน ตัวที มีการลดลงของระดับฟอสฟอรั สใน
กระแสเลื อด มีโคจํานวน ตัวที มีการเพิมขึนของระดับฟอสฟอรัส และมีโคเพียง ตัวที มีระดับฟอสฟอรั สคงเดิ ม ส่ วน
ในช่วงก่อนและหลังออกกําลังกายพบว่าค่าเฉลียของปริ มาณฟอสฟอรัสในเลือดช่วงก่อนออกกําลังกายอยูท่ ี 5 mg/dL และ
ค่าเฉลียของฟอสฟอรัสในช่วงหลังออกกําลังกายอยูท่ ี .48 mg/dL เมือนํามาเปรี ยบเทียบกันพบว่าค่า ฟอสฟอรัส มีการลดลง
เฉลีย .173 mg/dL ดังทีแสดงในตารางที
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที 11 ปริ มาณฟอสฟอรัสในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลังออกกําลังกาย (mg/dL)
หมายเลขโคชน
ฟอสฟอรัสก่อนออกกําลัง ฟอสฟอรัสหลังออก
กาย
กําลังกาย
1.
4.7
4.7
2.
4.5
4.3
3.
4.9
4.6
4.
3.7
4.0
5.
5.8
4.9
6.
4.2
4.7
7.
7.0
4.7
8.
4.4
4.2
9.
4.2
3.9
10.
4.2
5.2
11.
4.6
3.7
12.
4.2
3.7
13.
4.7
4.0
14.
4.6
5.0
15.
4.0
3.6
16.
4.9
4.0
17.
5.9
5.7
18.
5.2
4.7
19.
6.0
5.3
20.
5.0
5.0
21.
4.8
3.6
22.
4.0
3.2
23.
5.7
5.0
24.
4.9
3.2
25.
5.2
4.8
26.
5.2
5.0
27.
5.3
5.1
28.
5.7
5.8
29.
5.9
4.2
30.
6.6
4.7
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ตารางที ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของ ปริ มาณฟอสฟอรัส
ตัวแปร
Phosphorusก่อนออก Phosphorusหลังออก
กําลัง
กําลัง
ค่าเฉลีย
5.0
4.48
(mg/dL)
ค่าความ
แปรปรวน

0.64

จํานวนข้อมูล 30
P(T<=t) twotail

442

ค่าปกติโคทัวไป
5.6-8.0

0.47
30

0.00054

ผลการตรวจวัดค่าโพแทสเซียม (K +) (ตารางที ) พบว่ามีโคจํานวน 6 ตัวทีมีการลดลงของระดับโพแทสเซียมใน
กระแสเลือด มีโคจํานวน 9 ตัวทีมีการเพิมขึนของโพแทสเซียม และมีโค 5 ตัวทีมีระดับของโพแทสเซียมคงเดิม ส่วนในช่วง
ก่อนและหลังออกกําลังกาย ค่าเฉลียของปริ มาณโพแทสเซี ยม ในเลือดช่วงก่อนออกกําลังกายอยูท่ ี 5.10 mEq/Lและค่าเฉลีย
ของโพแทสเซียม ในช่วงหลังออกกําลังกายอยูท่ ี . mEq/Lเมือนํามาเปรี ยบเทียบกันพบว่าค่า โพแทสเซียม มีการลดลง
เฉลีย . mEq/L ดังแสดงในตารางที
ตารางที 13 ปริ มาณโพแทสเซี ยมในเลือดของโคชนในช่วงก่อนและหลังออกกําลังกาย (mEq/L)
หมายเลขโคชน
โพแท สเซี ยมก่ อน ออ ก โพแทสเซี ย มหลัง ออก
กําลัง
กําลัง
1.
5.5
5.0
2.
4.9
4.8
3.
4.8
4.9
4.
4.8
5.0
5.
4.9
4.8
6.
4.4
4.2
7.
5.0
5.0
8.
4.8
4.6
9.
4.5
4.7
10.
4.9
4.9
11.
4.6
4.8
12.
4.8
5.0
13.
5.0
5.1
14.
5.0
5.0
15.
4.9
5.0
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

5.0
5.9
5.2
6.0
5.3
6.7
4.7
4.2
4.6
5.0
5.0
4.2
4.3
4.6
4.3
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ตารางที ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของ ปริ มาณโพแทสเซียม
ตัวแปร
โพแทสเซี ยมก่ อ น โพแท สเซี ยมหลั ง ค่าปกติโคทัวไป
ออกกําลังกาย
ออกกําลังกาย
ค่าเฉลีย
5.10
4.927
3.6-4.9
(mg/dL)
ค่าความ
แปรปรวน

0.328

จํานวนข้อมูล 30

0.289
30

P(T<=t) two- 0.020
tail

สรุ ปผลการวิจัย

การศึกษานี แสดงให้เห็นว่าการออกกําลังกายโดยการวิงของโคชนในระยะเวลา 30 นาที มีผลต่อการเปลียนแปลง
ของอิเล็กโตรไลต์ ในพลาสม่า หรื อซี รัม แต่ไม่มีผลต่อการเกิ ดภาวะแห้งนําของโคชนเมื อทําการวิเคราะห์ ค่า PCV และ
Plasma protien โดยวิธีทางสถิติ ซึ งแสดงถึง ความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P> . ) ส่ วนการเปลียนแปลง
ของค่าอิเล็กโทรไลต์นนั พบว่าค่าโซเดี ยม คลอไรด์ และแคลเซี ยม อย่างไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
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(P> . ) ส่ ว นการลดลงของค่ าโพแทสเซี ย ม และฟอสฟอรั ส มี ค วามแตกต่ างกัน อย่า งมี นัยสํา คัญทางสถิ ติ (P>0.05)
ซึงสามารถอธิบายได้ดงั นี
โซเดียมในซีรัมเพิมขึนเพราะในขณะทีโควิงมีการสูญเสียนําไปมาก จากเหงือ นําลาย ปั สสาวะ มีผลให้นาในหลอด
ํ
เลื อดลดลงทําให้มี การหลังฮอร์ โมนอัล โดสเทอโรนให้มี ก ารดู ดกลับ ของโซเดี ยมจาก renal tubule ส่ วนปลาย และขับ
โพแทสเซี ยมออกแทน ทังนี เพือรั กษาระดับโซเดี ยมซึ งเป็ นตัวการสําคัญในการรักษานํานอกเซลล์ทาํ ให้โซเดี ยมเพิมขึ น
(Harper et al., 1997) ค่าคลอไรด์ในซี รัมเพิมขึนภายหลังจากการออกกําลังกายเพราะการดูดกลับของคลอไรด์ขึนอยูก่ บั การ
ดูดกลับของโซเดียม ขนส่ งตามกันไปในหลอดเลือดไตแต่ละส่วนเป็ นร้อยละเท่าๆกัน แคลเซี ยมในซี รัมเพิมขึนภายหลังการ
ออกกําลังกาย เกิ ดจากในช่วงการออกกําลังกายนัน ร่ างกายจะมีการหลังสารอะดรี นาลีน เพือรองรับกิ จกรรมของร่ างกาย
ซึ งมี ผลกระตุน้ การหลังฮอร์ โมนพาราไทรอยด์ ทําให้มีการดึง แคลเซี ยมเข้ามาในกระแสเลือด เพือใช้เ ป็ นสารตังต้นใน
กระบวนการเผาพลาญพลัง งานของกล้ามเนื อ (Fischer et al.,1973) ส่ งผลให้ค่าแคลเซี ยมในเลือดเพิมสูงขึน สอดคล้องกับ
(Sverker L. et al.,1984) ที ทําการศึ กษาผลจากการออกกําลังกายต่อแคลเซี ยมในซี รัมในมนุ ษย์ พบว่าค่าแคลเซี ยมในซีรัม
เพิมขึนภายหลังการออกกําลังกาย อย่างไรก็ตามแคลเซี ยมทีเพิมขึนจะลดลง เท่ากับก่อนออกกําลังกาย หลังการพัก นาที
โพแทสเซียมในซีรัมมีการลดลงเพราะในขณะทีโคมีการวิงมีสภาวะอากาศทีร้อนและมีระยะเวลาในการวิง 30 นาที ทําให้โค
มีการสู ญเสี ยโพแทสเซี ยม ไปกับเหงื อ นําลาย และปั สสาวะ (วิโรจน์ 2546) สอดคล้องกับ(Codazza et al., 1974; Keenan
1979; Rose et al., 1980) ทีกล่าวว่า ม้าทีพักเป็ นเวลา 60 นาทีหลังออกกําลังกายค่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมในซีรัมจะมี
ค่าลดลงกว่าค่าโพแทสเซี ยมก่อนการออกกําลังกายฟอสฟอรั สในซี รัมลดลงภายหลังจากการออกกําลังกาย เนื องจากใน
ระหว่างที โคออกกําลังกาย หรื อในระหว่างที พักภายหลังจากการออกกําลังกาย โคมี การสู ญเสี ยฟอสฟอรัส ไปกับ การ
ปั สสาวะ หรื ออุจจาระ และทางนําลายได้บางส่ วน ซึ งสอดคล้องกับ (Codazza et al., 1974; Keenan 1979; Rose et al.,1980)
ทีทําการศึกษาในม้ากีฬา ทีทําการเก็บตัวอย่างเลือดก่อนและภายหลังจากการออกกําลังกายพบว่าค่าฟอสฟอรัสในซีรัมลดลง
ภายหลังจากการออกกําลังกาย
สรุ ปผลการศึกษา
การเปลียนแปลงของระดับอิเล็กโทรไลท์และนําในร่ างกายโคชนทีผ่านการออกกําลังกายในช่วงระยะเวลา 30 นาที
เปรี ยบเที ยบกับค่าปกติให้ผลการเปลียนแปลงดังนี ค่า PCV ลดลงเฉลีย . % ค่า Plasma protein มี การเพิมขึนเฉลีย .
g/dLโซเดี ยม (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 ค่าระดับอิเล็ก
โทรไลท์ต่างๆอาจแปรผกผันกับสภาพร่ างกายของโคชนแต่ละตัว แต่จากค่าเบืองต้นดังกล่าวสามารถนําไปเป็ นแนวทางการ
ป้ องกัน รั กษาและเพิมสมรรถนะแก่ โ คชนในการออกกําลัง กายรวมถึ งการต่อยอดไปสู่ ก ารพัฒนาผลิ ตภัณฑ์การเสริ ม
อิเล็กโทรไลท์และบํารุ งร่ างกายโคชนในอนาคตได้

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
โรคแท้งติดต่อ เป็ นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เกิดจากเชือแบคทีเรี ยบรู เซลลา ซึงการป้ องกัน และควบคุมโรค
แท้งติดต่อทีมีประสิ ทธิ ภาพนันขึนอยูก่ บั ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิของชุมชน การศึกษาครังนีมีจุดมุ่งหมายเพือ ศึ กษา
ความรู ้ ทัศ นคติ และการปฏิ บ ัติทีเกี ยวข้องกับ การเกิ ด โรคแท้งติ ดต่อของเกษตรกรผูเ้ ลี ยงแพะพืนที ภาคใต้ตอนบนของ
ประเทศไทย โดยใช้การสัมภาษณ์เกษตรกร จํานวน ราย เป็ นเพศชายร้อยละ อายุอยูใ่ นช่วง - ปี ร้อยละ และ
ร้อยละ ดําเนิ นกิจการมามากกว่า ปี ร้อยละ รู ้จกั โรคแท้งติดต่อ ร้อยละ ทราบว่าโรคแท้งติดต่อสามารถติดต่อจาก
สัตว์สู่คนได้ ร้ อยละ ไม่ทราบอาการของคนที ป่ วยเป็ นโรคแท้งติดต่อ ส่ วนทัศนคติทีมีต่อโรคแท้งติ ดต่อพบว่ายังคงมี
ความต้องการข้อมูลเพิมเติมเกียวกับโรคแท้งติดต่อร้อยละ และร้อยละ คิดว่าตนเองและครอบครัวไม่มีความเสี ยงต่อ
การได้รับเชือ ในส่ วนการปฏิบตั ิ พบว่ามีการสวมถุงมือในระหว่างการช่วยคลอดร้อยละ ร้อยละ ไม่มีการตรวจสุ ขภาพ
สัตว์ใหม่ก่อนนําเข้าฝูง ร้อยละ มีคอกกักสัตว์ก่อนนําเข้าฝูง ร้อยละ เมือแพะในฟาร์ มป่ วยทําการรักษาแพะป่ วยด้วย
ตนเอง จากผลการศึ กษาแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ลียงแพะต้องการข้อมูลเพิมเติมเกี ยวกับโรคแท้งติดต่อโดยยังขาดความรู ้ในส่ วน
อาการในคนทีป่ วย รวมถึงทัศนคติ และการปฏิบตั ิทีมีผลต่อความเสี ยงในการได้รับเชือเข้าไป เช่น ไม่สวมถุงมือในการช่วย
คลอด การไม่ตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนเข้าฝูง ทังนีหน่วยงานทีเกียวข้องจําเป็ นต้องออกมาให้ความรู ้และสนับสนุนการปฏิบตั ิที
ดีในการป้ องกันการติดโรคแท้งติดต่อจากแพะสู่คน
คําสําคัญ : ความรู ้, ทัศนคติ, การปฏิบตั ิ, โรคแท้งติดต่อ
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Brucellosis is a zoonotic infection caused by the bacterial genus Brucella. Effective prevention and control of
brucellosis depends on knowledge, attitude and practices of the community. This study aimed to assess the knowledge,
attitudes and practices related to brucellosis among goat farmers in upper Southern Thailand. The study calculated with Epi
info 7 and used Microsoft excel for sampling and a structured questionnaire was administered using a face-to-face interview
to farmers. A total of 89 pastoralists were interviewed of which 84% were male; age between 40-49 years old at 42% and
farm more than 5 years at 39%. In knowledge, the majority 80 of farmers had heard of brucellosis. 75% of farmers knew
that brucellosis is zoonosis and farmers were not know signs of brucellosis in human at 73%. In attitude, 89% of farmers
wanted more information about brucellosis, 72% thought no risk infected. In practice, 53% used glove for goat parturition.
42% did not check brucellosis before taken goat into herd. 56% had quarantine house. The farmer treated goat its sick by
themselves at 79%. This study demonstrated farmers were not know signs of brucellosis in human including to attitude and
practice had risk to infected brucellosis such as did not use glove for help goat parturition, did not check brucellosis before
taken goat into herd. Therefore, constitution need given more information about protected disease from goat.
Keyword: Knowledge, Attitudes, Practices, Brucellosis
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บทนํา

โรคแท้ง ติ ด ต่ อ เป็ นโรคติ ด ต่ อระหว่างสัต ว์แ ละคน เกิ ด จากเชื อแบคที เ รี ย ชื อบรู เ ซลลา (Brucella spp.) ที มี
หลากหลายสายพัน ธุ์โดยจะมีค วามจําเพาะในสัตว์แต่ละชนิ ด เช่ น B. abortus พบมากในโค กระบื อ B. suis พบในสุ กร
ในขณะที B. canis จะพบในสุ นัข และ B. melitensis พบในแพะ แกะ โดยเป็ นสายพัน ธุ์ที สามารถก่ อโรครุ นแรงในคน
อย่างไรก็ตามสายพันธุ์ทีพบจําเพาะในสัตว์แต่ละชนิดอาจติดต่อไปยังสัตว์ชนิดอืนๆได้ โดยทัวไปเชื อชนิ ดนีสามารถติดต่อ
ผ่านการกิน การสัมผัสกับสารคัดหลังเป็ นหลัก (มนยา,
) ดังนันผูท้ ีทํางานใกล้ชิดเกียวข้องหรื อสัมผัสกับสัตว์ทีเป็ นโรค
เช่น เกษตรกรทีเลียงหรื อดูแลสัตว์ สัตวแพทย์ สัตวบาล ผูท้ ี ทํางานในห้องปฏิบตั ิการ ผูค้ า้ สัตว์ และผูท้ ี นิยมรับประทาน
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทีไม่ผา่ นการปรุ งให้สุก ถือเป็ นประชากรกลุ่มเสี ยงทีสามารถติดเชือชนิดนีได้ (สํานักระบาดวิทยา, 2556)
ในประเทศไทย จากรายงานการเฝ้าระวังโรคประจําปี
ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พบผูป้ ่ วยด้วยโรคนี จํานวน รายในพืนทีจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ระยอง และประจวบคีรีขนั ธ์ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย เนืองจากในพืนทีจังหวัดข้างต้น เป็ นจังหวัดทีมีการเลียงแพะ ทังแพะเนือ และแพะนม จํานวนมาก จากนโยบาย
การส่งเสริ มการเลียงแพะของรัฐบาลเพือส่ งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารฮาลาล เพือการส่ งออก ส่ งผลให้มีเกษตรกรราย
ใหม่สนใจเลียงแพะมากขึน โดยส่ วนมากโรคนี จะมักพบในผูเ้ ลียงหรื อเจ้าของฟาร์มแพะ ซึ งมีการสัมผัสกับสารคัดหลังจาก
แพะโดยเฉพาะการล้วงรก ทําคลอด รี ดนม หรื อชําแหละแพะโดยไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกัน ทําให้มีโอกาสสู งทีจะเกิ ดการ
ติดเชื อระหว่างการทํางาน รวมทังโรคนี เป็ นโรคทีมีระยะฟักตัวของโรคทีนาน - เดือน และแสดงอาการทางคลินิกทีไม่มี
ความจําเพาะจึงทําให้ยากแก่การวินิจฉัยโรคทังในคนและสัตว์ ดังนันการแนะนําให้ความรู ้เกียวกับโรคนี รวมถึงวิธีการป้ อง
ตนเองในขณะเลียงแพะแก่เกษตรกรผูเ้ ลียงแพะจึงมีความสําคัญอย่างยิงโดยเฉพาะแก่เกษตรกรรายใหม่ (สํานักระบาดวิทยา,
2556; พรศักดิ, 2555; ศศิธร, 2551)

วิธีดําเนินการวิจัย

พืนทีทีทําการศึกษา
พืนทีภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ประกอบไปด้วย จังหวัดโดยแบ่งตามพืนทีของปศุสตั ว์เขต ได้แก่ จังหวัด
ชุมพร ระนอง นครศรี ธรรมราช สุราษฏร์ธานี กระบี พังงา ภูเก็ต ตรัง และพัทลุง จากข้อมูลของกรมปศุสตั ว์พบว่ามีเกษตรกร
ผูเ้ ลียงแพะทังหมด , ราย มีแพะจํานวน , ตัว ซึงในพืนทีนีเป็ นพืนทีทีมีการเลียงแพะโดยเกษตรกรส่ วนใหญ่เริ มมี
ความสนใจในการทําอาชีพนีเพิมมากขึน (ตารางที )
ตารางที จํานวนแพะแยกตามกลุ่มรัฐวิสาหกิจของแต่ละจังหวัดในพืนทีภาคใต้ตอนบน
ชมรม

ระดับจังหวัด

ชมรมผูเ้ ลียงแพะจังหวัดภูเก็ต
ชมรมผูเ้ ลียงแพะจังหวัดกระบี
ชมรมผูเ้ ลียงแพะจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ชมรมผูเ้ ลียงแพะจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ชมรมผูเ้ ลียงแพะจังหวัดชุมพร
ชมรมผูเ้ ลียงแพะจังหวัดระนอง
ชมรมผูเ้ ลียงแพะจังหวัดพังงา

จํานวนสมาชิก

กลุ่ม
5
18
35
4
4
7
8
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ราย

57
313
458
71
72
108
142

รวม

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

แพะเนือ (ตัว)

พ่อพันธุ์
50
246
528
48
92
143
132

แม่พนั ธุ์
568
2,586
5,975
441
1,263
1,295
1,105
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ชมรมผูเ้ ลียงแพะจังหวัดตรัง
ชมรมผูเ้ ลียงแพะจังหวัดพัทลุง
รวม

6
10

97

66
187

1,474

1,395
6,185

32,639

62
268

1,569

791
2,774

16,798

542
3,143
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14,272

วิธีการศึกษาและการสุ่ มตัวอย่าง
ทําการศึ กษาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) โดยทําการคํานวณขนาดตัวอย่างด้วยโปรแกรม Epi-Info 7
โดยใช้ความชุกที % โดยเป็ นความชุกของโรคแท้งติดต่อ ทางซี รัมวิทยาในพืนที ภาคใต้ของพรทิพย์และอรรถพร ( )
และใช้ช่วงความเชือมันที % ได้จาํ นวนตัวอย่างเท่ากับ ฟาร์ ม (ภาพที 2) จากนันทําการสุ่ มเลือกฟาร์ มโดยวิธี simple
random sampling ตามรายชือฟาร์ มเกษตรกรในพืนที ภาคใต้ตอนบน (สํานักงานปศุสัตว์เขต , ข้อมูลไม่ได้ตีพิมพ์) โดย
กําหนดนิยามของกลุ่มประชากรทีทําการศึกษา คือ เกษตรกรผูเ้ ลียงแพะทีมีอายุตงแต่
ั
ปี ขึนไปทีมีฟาร์มอยูใ่ นพืนทีภาคใต้
ตอนบน และมีประวัติการเลียงแพะมาอย่างน้อย เดือน

ภาพที 2 จํานวนตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาจากการคํานวณจากโปรแกรม Epi-Info7

วิธีการเก็บข้ อมูล
ทําการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามกึงโครงสร้าง (semi-structure questionnaire) โดยข้อมูลใน
แบบสอบถามเกียวข้องกับลักษณะทัวไปของฟาร์ ม ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิตนของผูเ้ ลียงแพะทีเกียวข้องกับโรคแท้ง
ติ ดต่อ โดยแบบสอบถามจะถูกจัดทําขึนโดยที มวิจยั และทําการทดสอบการทําแบบสอบถามก่อนนําไปใช้เพือปรั บ ปรุ ง
คําถามให้มีความชัดเจนยิงขึน โดยคําถามในแบบสอบถามจะเป็ นคําถามปลายเปิ ดและปิ ดหรื อเป็ นคําถามทีมีคาํ ตอบให้เลือก
โดยทีมผูว้ ิจยั จะทําการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเองในระหว่างเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลจากแบบสอบถามจะถูกบันทึกโดยใช้ Microsoft Excel
และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม EpiInfo และ Microsoft Excel
ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิงพรรณนาคํานวณผลเป็ นร้อยละ ค่าเฉลีย เกียวกับลักษณะ
ทัวไปของฟาร์ม ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิตนของผูเ้ ลียงแพะทีเกียวข้องกับโรคแท้งติดต่อ
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ข้ อมูลทัวไป
ผลการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบสอบถามเกี ยวข้องกับลักษณะทัวไปของฟาร์ ม ความรู ้ ทัศนคติ และการ
ปฏิ บตั ิตนของผูเ้ ลียงแพะทีเกียวข้องกับโรคแท้งติดต่อ จํานวน 89 ราย เป็ นเพศชายร้อยละ 84 เพศหญิง ร้อยละ 16 อายุของ
เกษตรกรอยู่ในช่ วง 40-49 ปี ร้อยละ 42 เป็ นเจ้าของฟาร์ ม ร้อยละ 96 และคนเลียงร้อยละ 4 การศึ กษาของเกษตรกรผูเ้ ลียง
แพะ ร้ อยละ 20 จบการศึ กษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 39 จบการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษา ร้อยละ 8 จบการศึ กษาระดับ
อนุปริ ญญา และร้อยละ 32 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เกษตรกรร้อยละ 93 เลียงแพะเป็ นอาชีพเสริ ม มีเพียงร้อยละ 7 ที
เลียงเป็ นอาชีพหลัก ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ ร้อยละ 25 ดําเนิ นกิจการมา 1-2 ปี ร้อยละ 29 ดําเนิ นกิจการมา 2-4 ปี ร้อย
ละ 7 ดําเนินกิจการมา 4-5ปี และร้อยละ 39 ดําเนินกิจการมามากกว่า 5 ปี วัตถุประสงค์ในการเลียง ร้อยละ 67 เลียงเพือขุน
ขายเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 7 เลียงเพือขายสายพันธุ์อย่างเดียว และร้อยละ 25 เลียงเพือขายสายพันธุ์และขุนขาย (ตารางที 2)
ตารางที 2 ข้อมูลทัวไปของเกษตรกรผูเ้ ลียงแพะ จํานวน 89 ราย
ข้อมูลทัวไป
ร้อยละ (%)
ข้อมูลทัวไป
ร้อยละ (%)
เพศ
ระดับการศึกษา
ชาย
84
ปริ ญญาตรี
32
หญิง
16
อนุปริ ญญา
8
อายุ (ปี )
มัธยมศึกษา
39
15-29
7
ประถมศึกษา
20
30-39
12
อาชีพการเลียงแพะ
40-49
42
อาชีพหลัก
7
50-59
25
อาชีพเสริ ม
93
≥60
15
วัตถุประสงค์การเลียง
ตําแหน่งผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ขุนขาย
67
เจ้าของฟาร์ ม
96
ขายสายพันธุ์
7
คนเลียง
4
ขายสายพันธุ์และขุนขาย
25
ความรู้ ความเข้ าใจ และทัศ นคติเกียวกับโรคแท้ งติดต่ อ
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับโรคแท้งติดต่อ ในแพะอยูใ่ นระดับดี แต่ยงั มีความรู ้ความเข้าใจบ้าง
เรื องทีเกษตรกรยังไม่ทราบ หรื อมีความเข้าใจผิดอยู่ (ตารางที 3)ได้แก่ ร้อยละ 72 ไม่ทราบว่าโรคแท้งติดต่อ สามารถติดต่อ
ได้ในสัตว์เลียงลูกด้วยนมทุกชนิ ด ร้อยละ 66 และ 67 ไม่ทราบว่าคน และสัตว์ทีป่ วยด้วยโรคแท้งติดต่อ สามารถรักษาให้หาย
ได้ตามลําดับ และทีสําคัญร้อยละ 73 ไม่ทราบอาการของโรคแท้งติดต่อ ในคน
การทีเกษตรกรไม่ทราบว่าโรคแท้งติดต่อ สามารถติดต่อได้ในสัตว์เลียงลูกด้วยนมทุกชนิ ดเนืองจากเกษตรกรส่ วน
ใหญ่ได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาจึงยังมีความรู ้เกียวกับการเกิดโรคแท้งติดต่อ ในสัตว์ชนิดอืนๆที
เกษตรกรไม่คุน้ เคย ส่ วนการทีเกษตรกรไม่ทราบว่าโรคแท้งติดต่อ สามารถรักษาให้หายได้ อาจเพราะหากเกิดโรคขึนในสัตว์
จะมีการแนะนําให้คดั ทิง เนืองจากการรักษาในสัตว์จะไม่คุม้ ค่าในแง่ของเศรษฐกิจ และการเก็บสัตว์ทีเกิดโรคไว้จะทําให้เกิด
การแพร่ เชือไปยังตัวอืนๆในฝูงได้ และการทีไม่ทราบอาการของโรคในคนอาจเนืองมาจากเกษตรกรยังไม่ให้ความสําคัญกับ
โรคนี ในแง่ทีเป็ นโรคติดสัตว์สู่คน และการเข้าถึงข้อมูลทางด้านนี ของเกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั น้อยอยู่ซึงความรู ้เกี ยวกับการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ป้ องกันและอาการของโรคเป็ นสิ งสําคัญทีจะช่วยให้เกษตรสามารถสังเกตอาการของตัวเอง และสามารถเข้ารับการรักษาได้
ทัน เนืองจากเกษตรกรผูเ้ ลียงสัตว์เป็ นกลุ่มเสี ยงอันดับต้นๆทีจะสามารถติดโรคแท้งติดต่อ จากสัตว์ได้ จากการคลุกคลี สัมผัส
กับสัตว์อย่างใกล้ชิด และขาดการป้ องกันตัวทีถูกต้อง ซึงเกษตรกรส่ วนใหญ่คิดว่าตนเองและสมาชิกในครอบครัวไม่มีความ
เสี ยงต่อการติดโรคถึงร้อยละ 72 จากการสอบถามเกษตรกรผูเ้ ลียงแพะยังมีความต้องการความรู้เกียวกับโรคแท้งติดต่อ ร้อย
ละ 89 ซึ งแบ่งรู ปแบบของการได้รับความรู ้ ร้อยละ 53 ต้องการในรู ปแบบหนังสื อ ร้อยละ 25 ต้องการให้มีหน่ วยงานเข้ามา
อบรมให้ความรู ้ และร้อยละ 11 ต้องการให้มีการนําเสนอทางสื อโทรทัศน์/วิทยุ
ตารางที 3 ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับโรคแท้งติดต่อ ของเกษตรกรผูเ้ ลียงแพะ จํานวน ราย
ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับโรคแท้งติดต่อ ของเกษตรกร
เข้าใจถูกต้อง (%) ไม่ทราบ/เข้าใจผิด (%)
รู ้จกั โรคแท้งติดต่อ
80
20
ทราบว่าโรคแท้งติดต่อ สามารถติดต่อจากสัตว์สู่สัตว์ได้
74
26
ทราบว่าสัตว์ชนิ ดใดบ้างทีสามารถติดเชือโรคแท้งติดต่อได้
28
72
ทราบว่าโรคแท้งติดต่อ สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้
75
25
ทราบอาการของโรคแท้งติดต่อ ในแพะ
67
33
ทราบอาการของโรคแท้งติดต่อ ในคน
27
73
ทราบวิธีการติดต่อของโรคแท้งติดต่อ
72
28
ทราบว่าในสัตว์ทีป่ วยเป็ นโรคแท้งติดต่อสามารถรักษาให้หายได้
33
67
ทราบว่าในคนทีป่ วยเป็ นโรคแท้งติดต่อสามารถรักษาให้หายได้
34
66
การปฏิบัตติ นเกียวกับการป้องกันโรคแท้ งติดต่อ
เกษตรกรมีการปฏิ บตั ิตนในการป้ องกันโรคแท้งติดต่อ ที ถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ร้อยละ 56 มีการกักโรค
ก่อนนําแพะใหม่เข้ามาในฝูง ร้อยละ 58 มีการตรวจสุ ขภาพแพะก่อนนําเข้าฝูง ร้อยละ 47 ตรวจโรคแท้งติดต่อ ก่อนนํามาผสม
ภายในฟาร์ ม เนืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีความเชือถือในฟาร์ มต้นทางทีไปซือแพะมาว่าเป็ นฟาร์ มปลอดโรคระดับ เอ หรื อ
บี แล้ว จึงไม่ทาํ การตรวจโรคซําเมือนํามาเข้าฝูงของตน ส่ วนการสวมถุงมือขณะช่วยคลอดแพะ และล้างมือหลังการสัมผัส
กับแพะ ร้อยละ 53 ซึ งเกษตรกรส่ วนใหญ่จะทําการรักษาแพะป่ วยด้วยตัวเองหรื อสอบถามจากเกษตรกรคนอืนๆถึง ร้อยละ
79 มีเพียง ร้อยละ 21 ทีมีการตามสัตวแพทย์หรื อเจ้าหน้าทีปศุสัตว์เข้ามาดูแลรักษา จากการพูดคุยกับเกษตรกรส่วนใหญ่ทีทํา
การรักษากันเองเนืองจากอยากพึงพาตัวเอง ไม่อยากรบกวนเจ้าหน้าที และคิดว่าสามารถรักษากันเองได้โดยถามจากคนทีมี
ประสบการณ์จากฟาร์มอืนๆ ทีเคยปวดอาการคล้ายๆ กัน ซึงอาจจะไม่ได้ปวดโดยสาเหตุเดียวกันก็ได้ การทําเช่นนีอาจทําให้
เกิดการดือยาของเชือได้ และรักษาได้ไม่ตรงกับโรคทีสัตว์เป็ น และเมือแพะเสี ยชีวติ ร้อยละ 67 มีการป้ องกันตัวเองระหว่าง
กําจัดซากแพะทีตาย และ ร้ อยละ 78 มีการจัดการกําจักซากแพะได้ถูกต้องโดยการขุดหลุมฝังและใช้ปูนขาวโรยด้านบน
(ตารางที 4)
การให้ค วามรู ้ เกี ยวกับ โรคแท้งติ ด ต่อ ซึ งเป็ นโรคติ ด ต่ อระหว่างสัตว์แ ละคนที สําคัญของเกษตรกรถื อ ว่า เป็ น
ประเด็นทีสําคัญในการช่วยลดการเกิดโรคดังกล่าวภายในพืนที ได้ (Kang’ethe, 2007) เนืองจากในการป้ องกันและควบคุม
โรคทีมีประสิ ทธิภาพนัน สิ งทีสําคัญคือการมีความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิตนทีถูกต้องทีเกียวข้องกับโรคแท้ง
ติดต่อ เพือใช้ในการปรับปรุ งข้อมูลและมาตรการต่างๆในการป้ องกัน และควบคุมการเกิดโรคภายในฟาร์มของเกษตรกรให้
มีป ระสิ ท ธิ ผล และเป็ นส่ วนที ได้เปรี ยบหากกลุ่ มเกษตรกรในแต่ละชุม ชนตระหนักถึ งความรู ้และวิธี การปฏิบ ัติต่างๆที
เกียวข้องกับโรคแท้งติดต่อ ทีถูกต้องซึงจะช่วยให้เกิดการป้ องกันและควบคุมการโรคได้ดียงขึ
ิ น (Smith, 2012)
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ตารางที 4 การปฏิบตั ิตนเกียวกับการป้ องกันโรคแท้งติดต่อ ของเกษตรกรผูเ้ ลียงแพะ จํานวน 89 ราย
การปฏิบตั ิตนเกียวกับการป้ องกันโรคแท้งติดต่อ ของเกษตรกร
ปฏิบตั ิถูกต้อง (%) ปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง/
เข้าใจผิด (%)
การกักโรคก่อนนําแพะเข้าฝูง
56
44
การตรวจสุขภาพแพะก่อนนําเข้าฝูง
58
42
การตรวจโรคพ่อพันธุ์ก่อนนํามาผสม
47
53
การช่วยคลอดแพะภายในฟาร์ม
53
47
การดูแลรักษาสัตว์ป่วยภายในฟาร์ม
21
79
การจัดการกับแพะทีเสี ยชีวติ
78
22
การป้ องกันตัวเองระหว่างจัดการซากแพะทีตาย
67
33
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สรุ ปผลการวิจัย

การสัมภาษณ์แบบสอบถามเกียวข้องกับลักษณะทัวไปของฟาร์ม ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิตนของผูเ้ ลียงแพะ
พืนทีภาคใต้ตอนบน ทีเกียวข้องกับโรคแท้งติดต่อ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับโรคแท้งติดต่อ ในแพะอยู่
ในระดับดี แต่ความรู ้ทางด้านอาการของโรคและการติดต่อในสัตว์ชนิ ดอืนยังน้อยอยู่ ส่ วนด้านการปฏิบตั ิตนในการป้องกัน
โรคแท้งติ ดต่อ ยังมี การปฏิบตั ิทีไม่ถูกต้องอยู่ เช่ น ไม่มีการสวมถุงมือขณะช่วยคลอดแพะ ไม่มีการตรวจหรื อการกักโรค
ก่ อนนําแพะเข้าฟาร์ มและส่ วนใหญ่มีการรักษาแพะป่ วยด้วยตนเองซึ งจากการศึ กษาเกษตรกรยัง มีความต้องการข้อมูล
เพิมเติมเกียวกับโรคแท้งติดต่อ ดังนัน การให้ความรู ้แก่เกษตรกร การปรับทัศคติ และการปฏิบตั ิตนของผูเ้ ลียงแพะเป็ นสิ ง
สําคัญในการควบคุม และป้ องกันโรคแท้งติดต่อ ให้ได้ผลดียงขึ
ิ น

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจยั นีได้รับการสนับสนุ นทุนวิจยั จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั งบประมาณเงินรายได้
ประจําปี พ.ศ.2559 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบุคคลต่างๆทีเกียวข้อง ดังนี น.สพ.มรกต แสงรุ่ ง และน.สพ.โฆษิต อารี กิจ ที
ช่วยเหลือในด้านการสัมภาษณ์แบบสอบถามกับเกษตรกร ขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านทีให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการ
ตอบแบบสอบถามในงานวิจยั ครังนี
ขอขอบคุณคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั ทีอนุเคราะห์รถทีใช้ในการเดินทาง จน
งานวิจยั ประสบผลสําเร็ จ
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พรศักดิ ประสมทอง.
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สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว์เ ขต . รายงานข้อ มู ล ผลการดํา เนิ น งานและความก้า วหน้ า การพัฒ นาและขับ เคลื อนเครื อข่ า ย
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. สํานักระบาดวิท ยา กรมควบคุ มโรค กระทรวง
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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั งนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาส่ วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์เนื อไก่ ในตลาดสด เขตอําเภอเมือง
จังหวัดน่ าน ถึงเหตุผลในการเลือกซื อผลิตภัณฑ์เนื อไก่ของกลุ่มผูจ้ าํ หน่ ายผลิตภัณฑ์เนื อไก่ โดยใช้การสํารวจโดยมีแบบ
สํารวจให้กลุ่มผูจ้ าํ หน่ายได้เลือกตอบให้ตรงตามความเป็ นจริ งเกียวกับสภาพการจัดซื อและจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ในปั จจุบนั
ทําการศึ กษาจากตลาดสดจํานวน 13 แห่ งในเขตอําเภอเมืองน่าน โดยมีกลุ่มประชากรคือผูค้ า้ ผลิตภัณฑ์เนื อไก่ทงไก่
ั สดและ
ไก่แปรรู ปในตลาดสด จํานวน 37 ราย โดยใช้แบบสอบถาม ซึ งประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ส่วนได้แก่ ข้อมูลทัวไป ข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ทีซือมาจําหน่าย และข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทีจําหน่าย นําคําตอบทีได้มาตรวจสอบแล้วพบว่า ผูค้ า้ เป็ นเพศหญิง ร้อย
ละ 62 ส่วนมากมีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีระดับการศึ กษาอยูใ่ นชันประถมศึกษา และมีระยะเวลาของการประกอบอาชีพมา
นานกว่า 10 ปี ซึ งมักจะซื อผลิตภัณฑ์ไก่ สด (ไก่กระทง ร้อยละ 43) มาทําการแปรรู ปเอง โดยเลือกซื อทังไก่สดทังตัวและ
ชิ นส่ วนไก่สดเพือมาจําหน่ าย และมีแหล่งซื อประจําจากร้านค้าขายส่ งภายในจังหวัด (ร้อยละ 43) ซึ งร้านค้าเหล่านี ไม่มีกล
ยุท ธ์ ใ นการส่ ง เสริ ม การขาย (ร้ อ ยละ 89) ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ที จํา หน่ า ย ร้ อ ยละ 49 จํา หน่ า ยเป็ นผลิ ตภัณฑ์เ นื อไก่
ประเภทต้ม โดยแยกขายเป็ นชินส่ วน โดยจะใช้กลยุทธ์ ได้แก่ การลดราคา การพูดจา และการเพิมปริ มาณ เป็ นเทคนิคการ
ส่งเสริ มการขาย
คําสําคัญ : ส่วนแบ่งการตลาด, ผลิตภัณฑ์เนือไก่

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

455

This research aims to study the market shares on chicken meat products from seller in Nan market, Nan province.
The sample of this survey is 37 selling chicken meat products from 13 markets in Nan district. The most of sample were
female of age 30 to 40 year olds, they were achieved secondary school and worked more than 10 years. 43 percentage of
sample bought fresh’s broiler chicken carcass from wholesale shop to other process and cook by themselves. No marketing
strategy from wholesale shop to sale promotions in nan province. Types of meat chicken are boiling (parts of chicken).
Consumer sale promotion techniques such as discount, speak politely and some giveaway from seller.
Keyword: Market share, Meat chicken’s product
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เนื อไก่ เป็ นผลิตภัณฑ์จากเนื อสัต ว์ ถื อเป็ นหนึ งในอาหาร หมู่ ที มนุ ษ ย์นิยมใช้บริ โภคมาตังแต่อดี ตจนถึ ง
ปัจจุบนั เนืองจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีรสชาติดี โคเลสเตอรอลตํา และราคาไม่แพง สามารถนําไปปรุ งเป็ นเมนูอาหาร
ได้หลากหลายชนิ ด สําหรับการบริ โภคไก่ภายในประเทศนัน นอกเหนื อจากไก่ เนื อ (ไก่กระทง) แล้วในตลาดชุม ชนทัว
ประเทศยังมีการบริ โภคไก่พนั ธุ์อืนๆ ได้แก่ ไก่พืนเมือง, ไก่ลูกผสมพืนเมือง, ไก่ซี หรื อไก่โต้ง หรื อไก่ไข่เพศผู้ (ดรุ ณี และ
คณะ,
) ตังแต่ช่วงปี พ.ศ.
เป็ นต้นมา จังหวัดน่านได้รับความนิยมจากนักท่องเทียว และมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
เพิมสูงขึน ตามรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดน่านว่าปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัดน่านปี พ.ศ.
- ข้อ
หนึงคือการเปิ ดของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ทําให้ผบู้ ริ โภคมีทางเลือกในการเลือกซือสิ นค้าต่างๆ มากขึนทําให้ร้านค้าปลีก-ค่า
ส่งรายย่อยมีการแข่งขันกันมากขึน (สํานักงานคลังจังหวัดน่าน,
) แต่ก็ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกในการเลือกสิ นค้า
ต่างๆ มากขึนเช่นเดียวกัน ซึงผลิตภัณฑ์เนือไก่ ก็เป็ นหนึงในผลิตภัณฑ์ทีน่าสนใจ ทีผูค้ า้ รายใหญ่และรายย่อยจากหลากหลาย
แหล่งผลิตให้ความสนใจและเลือกซื อสิ นค้าดังกล่าว จนเกิดการแข่งขันทางด้านราคาของผลิตภัณฑ์ ทังจากห้างสรรพสิ นค้า
ร้านขายส่ง ตลาดสด หรื อแม้แต่ผลิตภัณฑ์เนือไก่ทีชําแหละเองหน้าฟาร์ ม ดังนันการศึกษาถึงกําลังการซือ ส่วนแบ่งการตลาด
และเหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกซือผลิตภัณฑ์เนือไก่ทีกลุ่มตัวอย่างพ่อค้า-แม่คา้ ในเขตอําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เลือกซื อ
เพือนําไปแปรรู ปและจําหน่าย จึงเป็ นวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ในครังนี

วิธีดําเนินการวิจัย

1. วิธีการศึกษา
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการออกแบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการสัมภาษณ์พ่อค้า-แม่คา้ ผูจ้ าํ หน่ าย
ผลิตภัณฑ์จากเนื อไก่ ทีจําหน่ายในตลาดสด เขตอําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ประเภทของผลิตภัณฑ์ทีซือมาจําหน่าย และประเภทของผลิตภัณฑ์ทีจําหน่าย
กลุ่มตัวอย่ าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณาเลือกจากกลุ่มพ่อค้าแม่คา้
ที จําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์จากเนื อไก่ ที จําหน่ ายในตลาดสด จํานวน 13 แห่ ง ในเขตอําเภอเมื องน่ าน จังหวัด น่ าน รวมทังสิ น
37 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนําข้อมูลทีได้แจกแจงเป็ นค่าความถีของข้อมูล แล้วหาค่าเฉลีย และร้อยละ
พืนทีทีศึกษา ตลาดสดในเขตอําเภอเมืองน่าน จํานวน 13 แห่ ง แบ่งออกเป็ น ตลาดขนาดใหญ่ จํานวน 2 แห่ ง
ขนาดกลาง 4 แห่ ง และขนาดเล็ก 7 แห่ ง

ผลและวิจารณ์ ผล

ข้ อมูลพืนฐาน
ข้อมูลพืนฐานของผูต้ อบแบบสํารวจ จากการสํารวจกลุ่ม พ่อค้าแม่ค ้าในตลาดสดเกียวกับข้อมูลพืนฐาน พบว่า
ส่ วนมากร้ อยละ . เป็ นเพศหญิง และร้อยละ . เป็ นเพศชาย มี ช่วงอายุ ตังแต่ - ปี - ปี และ - ปี
ตามลําดับ การศึ กษาสู งสุ ดอยู่ในช่วง ประถมศึกษาร้อยละ . ปริ ญญาตรี ร้อยละ . มัธยมศึ กษาตอนปลายร้อยละ
. ระยะเวลาในการจําหน่ายส่วนมาก จะจําหน่ายมามากกว่า ปี อยูถ่ ึงร้อยละ .
- ปี ร้อยละ . น้อยกว่า
ปี ร้อยละ . ช่วงเวลาทีจําหน่าย ส่วนมากร้อยละ . จําหน่ายเฉพาะช่วงเวลาเช้า ร้อยละ . จําหน่ายเฉพาะช่วงเวลา
เย็น และร้อยละ . จําหน่ายตลอดทังวัน ดังแสดงในตารางที 1
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ตารางที 1 ผลการสํารวจข้อมูลพืนฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม (จํานวน 37 ราย)
ข้อมูลพืนฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20-30 ปี
30-40 ปี
40-50 ปี
50-60 ปี
มากกว่า60 ปี
การศึกษาสูงสุ ด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
ระยะเวลาทีจําหน่าย
น้อยกว่า 5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
ช่วงเวลาทีทําการจําหน่าย
เช้า
เย็น
ตลอดทังวัน
เช้าและเย็น

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

ข้ อมูลผลิตภัณฑ์ เนือไก่ทซืี อมาจําหน่ าย
จากการสํารวจข้อมูลการซื อสิ น ค้าของผูจ้ าํ หน่ ายผลิ ตภัณฑ์เ นื อไก่ มาจําหน่ าย ในเขตอําเภอเมื องน่ าน พบว่า
ส่วนมากพ่อค้าและแม่คา้ จะซื อเป็ นเนือไก่สด มาจําหน่ าย โดยมีทงไก่
ั สดทังตัว ชินส่ วนไก่สด และมีสัดส่ วนของการซื อทัง
ไก่สดและชินส่ วนไก่สดมาแปรรู ปเพือจําหน่ายมากทีสุด (ร้อยละ . ) ในส่วนของสายพันธุ์ไก่นนั พ่อค้า และแม่คา้ นิ ยม
ใช้ไก่กระทงมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์เพือจําหน่ ายต่อมากทีสุด (ร้อยละ . ) และเป็ นไก่สามสายและไก่พืนเมืองร้อยละ
. ใกล้เคียงกับ อํานวยและคณะ ( ) รายงานว่าผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ พบว่าผูบ้ ริ โภคนิยมบริ โภคไก่
พืนเมือง ร้อยละ . และไก่เนื อ ร้อยละ . ซึ งแตกต่างจากการศึ กษาของ สวัสดิ และคณะ ( ) ทีทําการศึ กษาตลาด
ของไก่พนเมื
ื องในจังหวัดมหาสารคาม ซึงเป็ นการซือขายกันในหมู่บา้ น พบว่ามีการเลียงเพือบริ โภคเอง แล้วส่ งไปขายตลาด
ใหญ่ในจังหวัดและกรุ งเทพ โดยมีลาํ ดับความนิยมของการบริ โภคเริ มจากไก่พืนเมืองพันธุ์แท้ ไก่ลูกผสม และไก่เนื อโตเร็ ว
ตามลําดับ ซึ งอาจเป็ นเพราะความแตกต่างของพืนทีในการสํารวจ และรู ปแบบการเลียงไก่พืนเมืองทีเป็ นการเลียงแบบหลัง
บ้าน พ่อค้าที จะซือต้องไปรวบรวมและหาซือไก่จากเกษตรกรในหมู่บา้ นต่างๆ ทําให้ได้ไก่ทีมีอายุต่างๆ กัน มีสุขภาพไม่ได้
มาตรฐาน (ดรุ ณี และคณะ,
) จึ งทําให้ไก่พืนเมืองหาซื อยากกว่าไก่เนื อ โดยเฉพาะตลาดในเขตเมือง การตัดสิ นใจเลือก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ซือไก่ของพ่อค้าแม่คา้ ทีจําหน่ายในตลาด ในเขตอําเภอเมืองน่าน ส่วนมากจะเลือกซือจากร้านค้าส่ งในจังหวัด (ร้อยละ . )
ห้างค้าส่ งในจังหวัด (ร้อยละ . ) และรับมาจากโรงชําแหละในจังหวัด (ร้อยละ . ) ดังแสดงในตารางที
ตารางที 2 ผลการสํารวจผลิตภัณฑ์เนือไก่ทีซือมาจําหน่าย
ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์เนือไก่ทีซือมาจําหน่าย
จํานวน
ร้อยละ
ประเภททีซือมาจําหน่าย
ไก่สด
36
97.30
ชินส่วนไก่สด
1
2.70
ไก่สดทังตัว
11
29.73
ชินส่วนไก่สด
12
32.43
ทังไก่สดและชินส่วนไก่สด
13
35.14
อืนๆ
1
2.70
สายพันธุ์ไก่ทีนํามาจําหน่าย
ไก่กระทง
16
43.24
ไก่สามสาย
3
8.11
ไก่พนเมื
ื อง
3
8.11
อืนๆ
4
10.81
ไก่กระทงและไก่สามสาย
1
2.70
ไก่กระทงและไก่พืนเมือง
6
16.22
ไก่สามสายและไก่พนเมื
ื อง
4
10.81
วิธีเลือกซือไก่
มีร้านค้าประจํา
25
67.57
ให้บุคคลอืนไปซือให้
5
13.51
เลือกด้วยตนเอง
7
8.92
ราคาการซือและปริ มาณการซื อต่อ 1-10 กิโลกรัม
10
27.03
วันโดยประมาณ
10-20 กิโลกรัม
14
37.84
มากกว่า 20 กิโลกรัม
13
35.14
ปริ มาณในการซือ
ตําสุด (กิโลกรัม)
4
สูงสุด (กิโลกรัม)
85
เฉลีย (กิโลกรัม/วัน)
65.7
ราคาในการซือ
ตําสุด (บาท)
300
สูงสุด (บาท)
7,500
เฉลีย (บาท/วัน)
2,183.30
ปริ มาณการซือผลิตภัณฑ์จากเนื อไก่เพือไปจําหน่ ายนัน พ่อค้าและแม่คา้ มีปริ มาณการเลือกซื อผลิตภัณฑ์จากเนื อ
ไก่อยูใ่ นช่วง - กิโลกรัมต่อวัน และมากกว่า กิโลกรัมต่อวัน (ร้อยละ 37.84 และ . ตามลําดับ) โดยปริ มาณการซือ
ผลิตภัณฑ์เพือไปจําหน่ายอยูท่ ี - กิโลกรัมต่อวัน ราคาทีใช้ในการซื อผลิตภัณฑ์จากเนือไก่ต่อวัน อยู่ที – 7,500 บาท
ต่อวัน เมือสอบถามถึงวิธีการในการส่ งเสริ มการขายของร้านค้า เช่น ยินยอมให้ส่งคืนสิ นค้าหากพบปั ญหากับผลิตภัณฑ์ใน
จํานวนมาก การลดราคาตามจํานวนการซื อ ซึ งพ่อค้าแม่คา้ ทีซื อผลิตภัณฑ์เนือไก่เพือไปจําหน่ายนันส่ วนใหญ่ไม่พบปั ญหา
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จากการซือผลิตภัณฑ์ มีเพียงร้อยละ . ทีพบปัญหาในการซือผลิตภัณฑ์ เช่น ปี กชํา ปี กหัก เนือไก่ชาํ ผลิตภัณฑ์เนือไก่ไม่
สด ซึงกลุ่มพ่อค้าแม่คา้ เหล่านี เลือกวิธีการแก้ไขปั ญหาคือ ไม่นาํ มาจําหน่าย หรื อส่งคืนให้กบั ร้านค้าทีตนได้ซือมาจําหน่าย
แหล่งการเลือกซื อผลิตภัณฑ์เนือไก่ จากพ่อค้าแม่คา้ ทีซื อสิ นค้าจากร้านค้าส่ งในจังหวัด ซึ งส่ วนใหญ่ (ร้อยละ . ) ระบุ
เป็ นร้านเจ้หยุง ผูศ้ ึ กษาจึ งได้ทาํ การขอสอบถามข้อมูล และสัมภาษณ์เกียวกับเทคนิ คการขายเพิมเติม พบว่า ร้านค้าส่ งแห่ งนี
รับเนื อไก่แช่เย็นมาจาก 3 บริ ษทั คือ บริ ษทั สหฟาร์ ม จํากัด บริ ษทั เบทาโกร จํากัด และบริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์ โดยมีตวั แทน
จําหน่ายสิ นค้ามานําเสนอสิ นค้าและมาส่งสิ นค้าในทุกๆวัน โดยมีสัดส่วนคละกันไป นอกเหนื อจากนันทางร้านยังจําหน่าย
ผลิ ตภัณฑ์เ นื อสัต ว์แปรรู ป ชนิ ด อื นๆ ของทัง บริ ษ ทั ร่ วมด้วย ในส่ วนของราคา มีราคากลางเท่ ากับ ตลาดทัวไป และ
ประสบการณ์ทางด้านการขายมากกว่า 10 ปี ดังจะเห็นว่าร้านค้าส่ งในจังหวัดมีการนําเอาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
(ศิริวรรณ และคณะ,
) มาใช้ร่วมเพือสนองความถึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ทังทางด้านผลิตภัณฑ์ คื อ เลือกสิ นค้าที มา
จําหน่ายจากตัวแทนจําหน่ายทีได้มาตรฐานได้คุณภาพ สิ นค้าต้องอยู่ในสภาพสดใหม่ ก่อนถึงมื อลูกค้า ด้านราคา สิ นค้าที
จําหน่ายมีราคากลางทีสามารถสูก้ บั หลายๆ ยีห้อหลายๆ ร้านได้ ด้านการส่งเสริ มการตลาด เจ้าของร้าน และบุคลากรภายใน
ร้านมีอธั ยาศัยดีและมีนาใจต่
ํ อลูกค้า สมําเสมอ เมือพบปั ญหาเกียวกับสิ นค้าลูกค้าสามารถส่ งคืนได้ทนั ทีและสามารถเปลียน
คืนสิ นค้าได้ในกรณี ทีพบสิ นค้าทีไม่สดหรื อมีปัญหาจํานวนมาก และรวมทังด้านการจัดจําหน่ายหรื อสถานทีในการจําหน่ าย
คือ ร้านค้าส่ งนี ตังอยูใ่ นบริ เวณตลาดสดขนาดใหญ่ ของตัวอําเภอเมืองน่าน ทําให้พ่อค้าแม่คา้ สามารถแวะเวียนเข้ามาเลือก
ซือผลิตภัณฑ์ได้พร้อมๆ กับการเลือกซือสิ นค้าชนิ ดอืนๆ
ข้ อมูลประเภทของผลิตภัณฑ์ ทจํี าหน่ าย
การสํารวจข้อมูลประเภทของผลิตภัณฑ์ทีจําหน่ายของกลุ่มพ่อค้าแม่คา้ ทีจําหน่ ายผลิตภัณฑ์จากเนื อไก่ พบว่าร้อย
ละ 73.68 เป็ นร้ านที จําหน่ายไก่ สดและชินส่ วนไก่ สด ร้อยละ 26.32 จําหน่ายเฉพาะเฉพาะไก่สดทังตัว ในกลุ่มของพ่อค้า
แม่คา้ ทีจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทไก่ปรุ งสุก จะจําหน่ายในลักษณะแยกชินส่วน มากถึงร้อยละ 84.21
ประเภทของการปรุ ง เรี ยงลําดับตามความถีของผลิตภัณฑ์ทีจําได้ ได้เป็ น ไก่ตม้ ไก่ทอด ไก่ทอดและไก่ตม้ ไก่ทอดและไก่
ย่าง ไก่ย่าง และอืนๆ (ร้อยละ 48.65, 35.14, 8.11, 2.70, 2.70 และ 2.70 ตามลําดับ) และเมือสอบถามถึงความถีของผูบ้ ริ โภค
ในการเลือกซือผลิตภัณฑ์นนพบว่
ั
า ประเภทชินส่วนไก่สด ผูบ้ ริ โภคนิ ยมอันดับการเลือกซือ น่องไก่ เครื องในไก่ และสะโพก
มากเป็ นอันดับที รองลงมาได้แก่ เนื อหน้าอกไก่ ปี กไก่ โครงไก่ ตามลําดับ ส่วนประเภทชินส่ วนไก่ปรุ งสุ กนัน ผูบ้ ริ โภค
นิยมเลือกซือ เครื องใน มากเป็ นอันดับที รองลงมาได้แก่ เนือหน้าอก ปี ก สะโพก โครงไก่ น่องไก่ และอืนๆ อันได้แก่ ส่ วน
ของผิวหนังไก่ คอไก่ ส่วนเท้าไก่ ตามลําดับ (ตารางที ) ซึงจากการศึกษาในครังนี ผูบ้ ริ โภคนิ ยมในการเลือกซือไก่ทีปรุ งสุก
แล้วเป็ นชนิ ดไก่ ตม้ เช่ นเดี ยวกันกับ อํานวย และคณะ ( ) ที รายงานว่าชนิ ดของอาหารที ผูบ้ ริ โภคที เป็ นคนภาคเหนื อ
ตอนบน นิ ยมนําไปปรุ งเป็ นอาหารหรื อบริ โภค ได้แก่ แกง ยําจินไก่ แกงอ่อม และนึ ง ตามลําดับ ซึ งล้วนเป็ นอาหารประเภท
ต้ม แต่ขดั แย้งกับผลการสํารวจของ วิไลลักษณ์ และ วิรัตน์ (2553) ทีทําการสํารวจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเนื อไก่ในเขตภาค
กลางและภาคตะวันตก ถึงชนิดของอาหารทีปรุ งจากเนือไก่ (ร้อยละ . ) คืออาหารประเภททอด รองลงมา คือ การแกง ต้ม
ยํา การย่าง การอบ ซึงอาจเป็ นเพราะพืนทีในการสํารวจมีแตกต่างกันตามภูมิภาค สภาพการใช้ชีวติ ประจําวันของผูบ้ ริ โภค ผู้
จําหน่าย และความต้องการของตลาด
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ตารางที 3 อันดับการเลือกซือชินส่วนไก่สดและไก่ปรุ งสุ กทีเป็ นทีนิยมของผูบ้ ริ โภค
อันดับการเลือกซือ
ชินส่วนไก่สด
ชินส่วนไก่ปรุ งสุก
1
น่องไก่ เครื องในไก่ และสะโพก
เครื องใน
2
เนือหน้าอกไก่
เนือหน้าอก
3
ปี กไก่
ปี ก และ สะโพก
4
โครงไก่
โครงไก่
5
อืนๆ
น่องไก่
6
อืนๆ
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สรุ ปผลการวิจัย

จากการสํารวจส่ วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์เนื อไก่ จากพ่อค้าแม่คา้ ในตลาดสด อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
พบว่า กลุ่มผูค้ า้ นิ ยมเลือกซื อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าส่ งในจังหวัด มากกว่าการซื อจากห้างสรรพสิ นค้า และการรับจากแหล่งที
ชําแหละแล้วภายในจังหวัด โดยผลิตภัณฑ์ทีหน่ายนิ ยมจําหน่ายแบบแยกชินส่วน โดยมีความนิ ยมในการบริ โภคและเลือกซือ
เครื องในไก่ เป็ นส่ วนมากรองลงมาคือ เนื อหน้าอกไก่ น่ องไก่ ปี กไก่ สะโพกไก่ โครงไก่ ตามลําดับ ซึ งร้านค้าส่ งมี การ
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดมาใช้เพือสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคด้วย
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บทคัดย่อ

ศึกษาผลการเสริ มใบเตยหอมในอาหารและนําดืมต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ใช้ไก่ไข่จาํ นวน 128 ตัว แบ่งออกเป็ น กลุ่ม กลุ่มละ ซํา กลุ่มที ได้รับอาหารควบคุม กลุ่มที และ
ได้รั บ อาหารควบคุ มเสริ มใบเตยหอมแห้ง . กรั ม /ตัว/วัน ใบเตยสด กรั ม ต่ อตัวต่อวัน และนําใบเตยหอมในนําดื ม
ตามลําดับเป็ นเวลา สัปดาห์ พบว่าการเสริ มใบเตยหอมในอาหารและนําดืม มีผลผลิตไข่ ปริ มาณอาหารทีกิน นําหนักไข่
เฉลีย มวลไข่ ประสิ ทธิ ภาพการเปลียนอาหารเป็ นมวลไข่ เปอร์ เซ็นต์ไข่แดง เปอร์เซ็นต์ไข่ขาว เปอร์เซ็นต์เปลือกไข่ ความ
หนาเปลือกไข่ สี ไข่แดง และค่าฮอฟ์ ยูนิต แตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ เมือเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการประเมินค่า
คะแนนความชอบด้านสี และกลินในไข่ดิบมีแนวโน้มสู งขึนในกลุ่มที (3.80 และ . ) และกลุ่มที (3.67 และ 3.07) เมือ
เทียบกับกลุ่มที (3.13 และ 2.73 ) และกลุ่มที (3.13 และ 3.33 ) แต่มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ในขณะทีกลุ่ม
ที และ มีค่าคะแนนความชอบโดยรวมในไข่ดิบสูงกว่ากลุ่มที และกลุ่มที อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) อย่างไร
ก็ตามไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าคะแนนความชอบด้านสี กลิน รสชาติ และความชอบโดยรวมใน
ไข่ตม้
คําสําคัญ : ใบเตยหอม, ไก่ไข่, คุณภาพไข่
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The aim of this study was to investigate the effect of pandanus leaves supplementation in the diet or drinking
water of laying hens on productive performance and egg quality. One hundred twenty eight laying hens were randomly
allocated to 4 groups consisting of 4 replications. Group 1 received a control diet whereas Groups 2, 3 and 4 received control
diet supplemented with dried pandanus leaves at 1.5 g/bird/day or fresh pandanus leaves at 5 g/bird/day or pandanus leaves
juice in drinking water, respectively. The 4- week study showed that there were no significant differences (P>0.05) in egg
production, feed intake, average egg weight, egg mass, feed efficiency per kilogram egg mass, percentage of yolk,
albumen and shell, shell thickness, yolk color and Haugh unit. A tendency of higher panel score in color and odor of
raw egg from group 2 (3.80 and 3.33) and group 3 (3.67 and 3.07) compared to group 1 (3.13 and2.73) and group 4 (3.13
and 3.33 ) were observed. While groups 2 and 3 had significant higher in satisfaction panel score of raw egg, compared to
groups 1 and 4 (p<0.05). No significant differences in color, odor and overall satisfaction panel scores of boiled eggs was
obtained.
Keyword: pandanus leaves, laying hen,egg quality
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ไข่ไก่เป็ นแหล่งโปรตีนทีมีคุณภาพและนิยมบริ โภคกันทัวไป ส่ งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตไก่ไข่มีการพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ ว เพือตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค มีการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในกระบวน การผลิตเพือเพิม
สมรรถภาพและลดต้นทุนการผลิต ในการจัดการด้านอาหารมีการใช้สารเสริ มในอาหารเพือปรับปรุ งสมรรถภาพการผลิต
และประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหาร ซึ งบางครังอาจก่อให้เกิ ดปั ญหาการตกค้างในผลผลิต หรื อปนเปื อนในสิ งแวดล้อมซึ งส่งผล
กระทบต่อตัวสัตว์และผูบ้ ริ โภค นอกจากนี ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคได้ให้ความสนใจในเรื องคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหารทีบริ โภคมากขึน ดังนันผูผ้ ลิตเองจําเป็ นจะต้องคํานึ งถึงประเด็นดังกล่าวมากขึน การใช้สมุนไพรหรื อผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติในการปรับปรุ งสมรรถภาพการผลิตเป็ นทางเลือกหนึงทีจะสร้างความมันใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
เตยหอม (Pandanus amaryllifolius Roxb.) พบได้ทวไปในประเทศเขตร้
ั
อน ในประเทศไทยรวมถึงประเทศในแถบ
เอเชียนิ ยมใช้ใบในการปรุ งแต่งกลิน และกลบกลินรสทีไม่พึงประสงค์ได้ (ศิวฒั และสิ รินาฎ, 2550) และใช้ปรุ งแต่งสี ของ
อาหาร เตยหอมมี สารหอมระเหยหลายชนิ ดเป็ นองค์ประกอบทําให้เกิ ดเป็ นกลินเฉพาะตัว โดยมี องค์ประกอบหลักคือ 2acetyl-1-pyrroline (Laksanalamai and Ilangantileke, 1993) นอกจากจะมีกลินหอมเฉพาะตัวแล้วเตยหอมยังมีสรรพคุณทาง
ยา โดยใบและรากสามารถใช้เ ป็ นยาขับ ปั ส สาวะ ส่ วนใบเตยมี สรรพคุ ณช่วยในการบํารุ งหัวใจ และนิ ยมนํามาใช้เ ป็ น
เครื องดื มสมุ น ไพรที ทําให้ ร่ า งกายสดชื น (พิช ามญชุ์, 2558) ใบเตยหอมมี ค ลอโรฟิ ลล์ซึ งเป็ นสารที มี สี เ ขี ย ว มี ผ ลต่ อ
กระบวนการเมแทบอลิซึม การหายใจ กระตุน้ การสร้างเม็ดเลือดแดง (ศุภชัย และยุพา, 2543 อ้างโดย สุชาติ และคณะ, 2552)
มีเบต้าแคโรทีน แอนโทไซยานิ น (วันดี, 2538) และ สารประกอบฟี นอล (นริ นทร์ และคณะ, 2560) ซึ งมีคุณสมบัติเป็ นสาร
ต้านอนุ มูลอิสระ มี รายงานว่าการนําใบเตยหอมผงเสริ มในอาหารที ระดับเหมาะสมสามารถช่วยปรับปรุ งสมรรถภาพการ
ผลิตในไก่ไข่และนกกระทาญีปุ่ น (สุ ชาติ และคณะ, 2545; อัจฉรา, 2555) และยังมีผลช่วยลดกลินคาวไข่ (สุ ชาติ และคณะ
, 2545) ซึ งเหมาะกับการนําไปใช้ในวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เช่น ใช้เป็ นส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์เบเกอรี (bakery) ขนม
หวานของไทย เป็ นต้น ซึ งจะช่วยเพิมมูลค่าให้กบั ไข่ การศึ กษาในครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการเสริ มใบเตยหอมใน
รู ปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด ในอาหารไก่ไข่ และนําใบเตยหอมในนําดืม ต่อสมรรถภาพการผลิต และ
คุณภาพไข่

วิธีดําเนินการวิจัย
. การเตรียมใบเตยหอม มีการดําเนินการดังต่อไปนี

. การเตรี ยมใบเตยหอมผง
นําใบเตยหอมทังใบมาล้างทําความสะอาด นําไปหันขนาดชินเล็กๆ 0.3-0.4 เซนติเมตร จากนันนําเข้าอบในตูอ้ บ
(hot air oven) ทีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชัวโมง แล้วนําไปบดด้วยเครื องบดให้ละเอียดเพือนํามาใช้เสริ มใน
อาหาร และนําใบเตยหอมผงไปวิเคราะห์โดยวิธี proximate พบว่ามีความชื น 8.56 เปอร์ เซ็นต์ เถ้า . เปอร์ เซ็นต์ ไขมัน
. เปอร์ เซ็นต์ โปรตีน . เปอร์ เซ็นต์ และเยือใย 37.97 เปอร์เซ็นต์
. การเตรี ยมใบเตยสด
นําใบเตยหอมสดมาล้างทําความสะอาด นําไปหันขนาดชินเล็กๆ ประมาณ 0.3 เซนติเมตร และนําไปเสริ มในอาหารไก่
ไข่ในแต่ละวัน
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. การเตรี ยมนําใบเตยหอม
ใช้อตั ราส่วนใบเตย 5 กรัม ต่อนํา 400 มิลลิลิตร โดยนําใบเตยหอมมาล้างทําความสะอาด หันเป็ นชินเล็กๆ ผสมกับ
นําตามสัดส่ วน ทําการปั นประมาณ 1.5 นาที และกรองด้วยผ้าขาวบาง โดยเตรี ยมนําใบเตยให้มีปริ มาณเพียงพอสําหรับนําดืม
แต่ละวัน
. การจัดการสัตว์ ทดลอง
ใช้ไก่ ไข่พนั ธุ์ Isa Brown อายุ 66 สัป ดาห์ จํานวน 128 ตัว เลี ยงในกรงตับ โรงเรื อนเปิ ด ให้ได้รับ แสงวัน ละ 16
ชัวโมง วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) ให้อาหารและนําดื มอย่างเต็มที (ad libitum)
ตลอดการทดลอง 4 สัปดาห์ ทําการสุ่มไก่ออกเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซํา ซําละ 8 ตัว ให้ได้รับอาหารทดลองดังนี
กลุ่มที 1 อาหารควบคุม (อาหารสําเร็ จรู ปทีใช้ในฟาร์ มสัตว์ปีกมหาวิทยาลัยทักษิณ)
กลุ่มที 2 อาหารควบคุม +ใบเตยหอมผงทีระดับ 1.5 กรัมต่อตัวต่อวัน
กลุ่มที 3 อาหารควบคุม + ใบเตยหอมสดทีระดับ 5 กรัมต่อตัวต่อวัน
กลุ่มที 4 อาหารควบคุม + ผสมนําใบเตยหอมในนําดืม
ไก่กลุ่มที และ ได้รับการเสริ มใบเตยหอมผงและสดโดยการโรยบนอาหารทดลองในแต่ละวัน
. การเก็บข้ อมูล
. สมรรถภาพการผลิต บันทึกข้อมูลปริ มาณอาหารทีกินโดยการชังและบันทึ กอาหารทีเหลือสัปดาห์ละ 1 ครัง
บันทึกจํานวนไข่และนําหนักไข่ทุกวัน เพือนําไปคํานวณสมรรถภาพการผลิต ดังนี
ปริ มาณอาหารทีกิน (กรัม/ตัว)
= ปริ มาณอาหารทีกินตลอดการทดลอง (กรัม)
จํานวนไก่ X จํานวนวัน
ผลผลิตไข่ (เปอร์เซ็นต์)
= จํานวนไข่ตลอดการทดลอง X 100
จํานวนวัน X จํานวนไก่
นําหนักไข่เฉลีย (กรัม/ฟอง)
= นําหนักไข่ทงหมด
ั
จํานวนไข่ทงหมด
ั
มวลไข่
= เปอร์เซ็นต์ผลผลิตไข่ X นําหนักไข่เฉลียต่อฟอง (กรัม)
อัตราการเปลียนอาหารเป็ นมวลไข่
= ปริ มาณอาหารทีกินตลอดการทดลอง(กรัม)
มวลไข่
2. คุณภาพไข่ สัปดาห์สุดท้ายของการทดลองทําการสุ่มไข่ไก่ทงั 4 กลุ่มการทดลอง กลุ่มละ ฟอง นําไปศึกษา
คุณภาพไข่โดยทําการแยกส่ วนประกอบของไข่ ชังนําหนักไข่แดง และเปลือกไข่ ส่วนนําหนักไข่ขาวคํานวณได้จากนําหนัก
ไข่ทงฟองลบด้
ั
วยนําหนักไข่แดงและเปลือกไข่ และคํานวณหาเปอร์เซ็นต์ไข่แดง ไข่ขาว และเปลือกไข่ วัดความสูงไข่ขาว
โดยใช้ Haugh Gauge เพือคํานวณค่าฮอฟ์ ยูนิต วัดความหนาเปลือกไข่ โดยใช้ไมโครมิเตอร์ และวัดความเข้มสีไข่แดงโดยใช้
พัดสี
ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยทดสอบความชอบในคุณลักษณะด้าน สี กลิน และความชอบโดยรวมในไข่
ดิ บ ความชอบในคุ ณลักษณะด้านสี กลิน รสชาติ และความชอบโดยรวมในไข่ตม้ โดยวิธี - point Hedonic Scale โดยมี
คะแนนความชอบ = ไม่ชอบมาก = ไม่ชอบเล็กน้อย 3 = เฉย ๆ 4 = ชอบเล็กน้อย 5 = ชอบมาก ใช้ผทู้ ดสอบ
จํานวน 15 คน เปรี ยบเทียบความแตกต่างจากตัวอย่างควบคุม (difference from control test)
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. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลทีได้นาํ ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างสูตร
อาหารโดยใช้วธิ ี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ทีระดับความเชือมัน 95%

ผลและวิจารณ์ ผล

สมรรถภาพการผลิต
ปริ ม าณอาหารทีกิน ค่าเฉลียของปริ มาณอาหารทีกิ นต่อวันตลอดช่วง 4 สัปดาห์ ของการทดลองมีค่าแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ระหว่างกลุ่มทดลอง (ตารางที ) ในขณะทีมีรายงานว่าไก่กลุ่มทีได้รับการเสริ มใบเตย
หอมผงทีระดับตังแต่ 1.5 เปอร์เซ็นต์ (สนามชัย และคณะ, 2556) และตังแต่ 2 เปอร์ เซ็นต์ (สุ ชาติ และคณะ, 2545) มีผล
ทําให้ มี ป ริ ม าณอาหารที กิ น น้อ ยกว่า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่า งมี นัยสํา คัญ ทางสถิ ติ (P<0.05) และการเสริ ม ที ระดับ ตํากว่า .
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีผลต่อปริ มาณอาหารทีกิน (สนามชัย และคณะ, 2556) ซึงการศึกษาครังนีพบแนวโน้มเป็ นไปในทางเดี ยวกัน
โดยกลุ่ มที ได้รับ ใบเตยหอมผง . กรั มต่ อตัวต่ อวัน มี ป ริ ม าณการกิ น อาหารตําสุ ด (103 กรั ม ) สุ ชาติ และคณะ (2552)
รายงานว่าการเสริ มใบเตยหอมในอาหารนกกระทาญีปุ่ นทีระดับ . และ กรัมต่อตัวต่อวัน ไม่มีผลต่อปริ มาณอาหารที
กิน ซึงเป็ นไปในทางเดียวกันกับรายงานของอัจฉรา (2555) ทีพบว่าการเสริ มใบเตยหอมผงในอาหารนกกระทาญีปุ่ นทีระดับ
และ กรั มต่อตัวต่อวัน ไม่ส่งผลเสี ยต่อปริ มาณอาหารทีกิ น และการเสริ มที ระดับ กรัมต่อตัวต่อวัน ยังช่ วยเพิม
ปริ มาณอาหารทีกินอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) เทียบกับกลุ่มควบคุม
ผลผลิตไข่ พบว่าผลผลิตไข่ของไก่กลุ่มทีได้รับใบเตยหอมผงมีค่าตําสุด (90.29 เปอร์ เซ็นต์) แต่ไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญระหว่างกลุ่มทดลอง สอดคล้องกับรายงานของสนามชัย และคณะ (2556) ทีพบว่าการเสริ มใบเตยหอมผงที
ระดับ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีผลผลิตไข่ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม ในขณะทีการเสริ มใบเตยหอมผงทีระดับ 2 และ เปอร์เซ็นต์ มี
ผลทําให้ผลผลิ ตไข่ลดลงเมื อเที ยบกับกลุ่มควบคุ ม (สุ ชาติ และคณะ, 2545) ในขณะที การเสริ ม ใบเตยหอมในอาหารนก
กระทาญีปุ่ นทีระดับ และ . กรัมต่อตัวต่อวัน มีผลผลิตไข่ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม แต่การเสริ มทีระดับ กรัมต่อตัวต่อ
วัน ส่ งผลให้ผลผลิตไข่ลดลงแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) เมือเทียบกับกลุ่มควบคุม (สุ ชาติ และคณะ, 2552)
ขัดแย้งกับผลการศึ กษาของอัจฉรา (2555) ที พบว่าการเสริ มทีระดับ กรั มต่อตัวต่อวัน สามารถเพิมผลผลิ ตไข่ได้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และการเสริ มทีระดับสูงถึง กรัมต่อตัวต่อวัน ไม่ส่งผลเสียต่อผลผลิตไข่
นําหนักไข่ พบว่านําหนักไข่เฉลียมีค่าระหว่าง 62.89-64.81 กรัม โดยกลุ่มทีได้รับใบเตยหอมผงทีระดับ 1.5 กรัม
ต่อตัวต่อวัน มีแนวโน้มทีจะมีนาหนั
ํ กไข่เฉลียตํากว่ากลุ่มอืน ๆ แต่แตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับรายงาน
ของสนามชัย และคณะ (2556) ที พบว่าไก่ กลุ่ มที ได้รับ ใบเตยหอมผงที ระดับ .
และ 1.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี นาหนั
ํ กไข่
แตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติเมือเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึงเป็ นไปในทางเดียวกันกับ สุชาติ และคณะ (2545) ทีรายงาน
ว่าการเสริ มใบเตยหอมผงในอาหารไก่ไข่ทีระดับ 2 เปอร์ เซ็ นต์ไม่ส่งผลต่อนําหนักไข่ (P>0.05) แต่การเสริ มที ระดับสู ง 4
เปอร์เซ็นต์ส่งผลให้นาหนั
ํ กไข่ลดลงเมือเทียบกับกลุ่มควบคุม (P<0.05)ในขณะที การเสริ มใบเตยหอมในอาหารนกกระทา
ญีปุ่ นทีระดับ ตังแต่ ถึง กรัมต่อตัวต่อวัน มีนาหนั
ํ กไข่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (สุ ชาติ และคณะ, 2552;
อัจฉรา, 2555 )
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ตารางที 1 ผลการเสริ มใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และนําใบเตยในนําดืมต่อสมรรถภาพการผลิตไข่
สมรรถภาพการผลิตไข่
กลุ่มควบคุม
ใบเตยหอมผง
ใบเตยหอมสด
นําใบเตย
ผลผลิตไข่ (เปอร์เซ็นต์)
93.97±3.19
90.29±0.67
93.53±2.23
91.46±1.40
นําหนักไข่เฉลีย (กรัม/ฟอง)
63.86±0.83
62.89±1.42
64.73±0.85
64.81±3.30
มวลไข่ (กรัม/ตัว/วัน)
60.00±2.22
56.80±1.40
60.56±1.35
59.24±2.15
ปริ มาณอาหารทีกิน (กรัม/ตัว/วัน)
106.95±1.09
103.14±2.82
106.72±0.53
104.68±3.19
อัตราการเปลียนอาหารเป็ นมวลไข่
1.78±0.07
1.84±0.04
1.77±0.05
1.79±0.06
มวลไข่ และอัตราการเปลียนอาหารเป็ นมวลไข่ พบว่ากลุ่มทีเสริ มใบเตยหอมผงมีมวลไข่ตาสุ
ํ ดเนืองจากมีปริ มาณ
อาหารทีกินตํา มีผลผลิตไข่ตาํ ส่ งผลให้มวลไข่มีค่าตําสุ ด (56.80) และมีอตั ราการเปลียนอาหารเป็ นมวลไข่สูงสุด (1.84) แต่
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มควบคุม กลุ่มทีเสริ มใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และกลุ่มทีเสริ ม
นําใบเตยหอม สอดคล้องกับการทดลองของสนามชัย และคณะ (2556) ทีพบว่าการเสริ มใบเตยหอมผงในระดับ 0.5 1 และ
1.5 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีผลต่อมวลไข่ และอัตราการเปลียนอาหารเป็ นมวลไข่
คุณภาพไข่
ผลการศึกษาคุณภาพไข่ ได้แก่ เปอร์ เซ็นต์ไข่แดง เปอร์เซ็นต์ไข่ขาว เปอร์ เซ็นต์เปลือกไข่ ความหนาเปลือกไข่ ค่า
ฮอฟ์ ยูนิต คะแนนสี ไข่แดง พบว่ามีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (ตารางที ) สอดคล้องกับรายงานของสนาม
ชัย และคณะ (2556) ทีพบว่าการเสริ มใบเตยหอมในอาหารทีระดับ . และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ มีคุณภาพไข่แตกต่างอย่างไม่
มีนยั สําคัญทางสถิติ ในขณะทีสุชาติ และคณะ (2545) พบว่าการเสริ มทีระดับสู ง และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีผลทําให้มีสีไข่แดง
เข้มขึนกว่ากลุ่มควบคุม และกลุ่มทีเสริ มในระดับ เปอร์ เซ็นต์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เป็ นไปในทางเดียวกันกับรายงาน
การเสริ มทีระดับ กรัมต่อตัวต่อวัน ในอาหารนกกระทาญีปุ่ นทีพบว่ามีความเข้มสี ไข่แดงเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(P<0.05) (อัจฉรา, 2555)
ตารางที 2 ผลการเสริ มใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และนําใบเตยในนําดืมต่อคุณภาพไข่
คุณภาพไข่
กลุ่มควบคุม
ใบเตยหอมผง
ใบเตยหอมสด
นําใบเตย
เปอร์เซ็นต์ไข่แดง (กรัม)
25.63±0.75
25.11±0.65
25.44±0.64
24.94±1.16
เปอร์เซ็นต์ไข่ขาว (กรัม)
63.72±0.32
64.24±0.53
63.75±0.82
64.87±1.53
เปอร์เซ็นต์เปลือกไข่ (กรัม)
10.66±0.58
10.65±0.22
10.81±0.26
10.35±0.48
ความหนาเปลือกไข่ (มิลลิเมตร)
0.20±0.03
0.21±0.04
0.21±0.02
0.20±0.02
ค่าฮอฟ์ ยูนิต
83.81±0.32
83.71±0.33
84.12±0.35
83.64±0.48
คะแนนสี ไข่แดง (วัดด้วยพัดสี )
8.06±0.24
7.94±0.13
8.19±0.13
8.06±0.13
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส (ตารางที 3) พบว่าค่าคะแนนความชอบด้านสี และกลินในไข่ดิบแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มทดลอง โดยค่าคะแนนความชอบด้านสี และกลินมีแนวโน้มที จะสู งขึนในกลุ่มทีเสริ ม
ใบเตยหอมผง สด และ เสริ มในนําดื ม ในขณะทีค่าคะแนนความชอบโดยรวมของไข่ดิบจากกลุ่มที ได้รับใบเตยหอมทุก
รู ปแบบสู งกว่ากลุ่มควบคุม และแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในกลุ่มทีเสริ มใบเตยหอมผง และใบเตยหอมสด
เมือเทียบกับกลุ่มควบคุม ส่ วนกลุ่มทีได้รับนําใบเตยหอมผสมในนําดืมมีค่าคะแนนแตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติเมือ
เทียบกับกลุ่มควบคุม ความชอบโดยรวมทีเพิมขึนในกลุ่มทีเสริ มใบเตยหอมผงและใบเตยหอมสดของการศึ กษาในครังนี
สอดคล้องกับการศึ กษาของสุ ชาติ (2545) ที รายงานว่าการเสริ มใบเตยหอมในอาหารไก่ไข่สามารถลดกลิ นคาวไข่ และ
ปรากฎกลินใบเตยหอมในไข่ซึงส่งผลต่อความชอบโดยรวมของไข่
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ตารางที ผลการเสริ มใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และนําใบเตยในนําดืมต่อลักษณะประสาทสัมผัสของไข่
คุณลักษณะทีทดสอบ
กลุ่มควบคุม
เสริ มใบเตยผง
เสริ มใบเตยสด
เสริ มนําใบเตย
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
b
a
a
ความชอบโดยรวม
3.07±1.06
3.87±0.93
3.87±0.83
3.20±1.06ab
ไข่ตม้
สี
2.40±0.75
3.00±0.53
2.93±1.00
2.73±0.82
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
ab
ค่าเฉลียในแถวเดียวกันทีกํากับด้วยตัวอักษรต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
สําหรับการทดสอบลักษณะประสาทสัมผัสในไข่ตม้ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของค่าคะแนน
ความชอบด้านสี กลิน รสชาติ และความชอบโดยรวมทังนี อาจเนืองจากความร้อนในกระบวนการทําให้สุก อาจทําให้กลิน
ใบเตยหอมทีปรากฎในไข่สูญเสี ยไป โดยเบญจวรรณ (2556) รายงานว่าการแปรรู ปมีผลทําให้ องค์ประกอบของสารให้กลิน
ในใบเตยเกิ ดการเปลียนแปลงทําให้กลินของใบเตยลดลง หรื อเปลียนแปลงไปและส่ งผลต่อความชอบโดยรวมของไข่ตม้
อย่างไรก็ตามพบแนวโน้มของการเพิมขึนของค่าคะแนนความชอบในกลุ่มทีเสริ มใบเตยหอมผง ใบเตยหอมสด และเสริ มใน
นําดืม

สรุ ปผลการวิจัย

การเสริ มใบเตยหอมผงทีระดับ 1.5 กรั มต่อตัวต่อวัน ใบเตยหอมสด 5 กรั มต่อตัวต่อวัน และการเสริ มนําใบเตย
หอมในนําดืม ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพไข่ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ไข่แดงเปอร์ เซ็นต์ไข่ขาวเปอร์เซ็นต์เปลือก
ไข่ความหนาเปลือกไข่ค่าฮอฟ์ ยูนิต และสี ไข่แดง การเสริ มใบเตยหอมในอาหารและนําดืมมีแนวโน้มทีจะเพิมความชอบในสี
กลิน รสชาติ และความชอบโดยรวมของไข่ไก่ แต่การแปรรู ปไข่ดว้ ยความร้อนทําให้ค่าคะแนนความชอบโดยรวมของผู ้
ทดสอบลดลง
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การเปรี ยบเทียบชนิดของไข่ แดงทีเป็ นส่ วนประกอบของสารเจือจางต่ อคุณภาพนําเชื อแพะลูกผสมพันธุ์บอร์
Comparison difference egg yolk semen extenders involved semen quality of cross breed Boer ram
โฆษิต อารี กิจ1* ธี ระวิทย์ จันทร์ทิพย์1 ธนะชัย ลิมปดาพันธ์2 ตริ ตาภรณ์ สุทธิมากร3 และ ปาลีญา รักษ์กาํ เนิ ด4
Kosit Areekit1* , Dhirawit Chanthip 1 ,Thanachai Limpadapan2 ,Tritaporn Suttimakorn3 and Paleeya Rackamnerd4

บทคัดย่อ
การเปรี ยบเที ย บชนิ ด ของไข่ แ ดงในสารเจื อ จางนําเชื อที มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพนําเชื อแพะลู ก ผสมพัน ธุ์ บ อร์
มีวตั ถุประสงค์เพือหาความแตกต่างกันของชนิดของไข่แดงแต่ละชนิดทีเป็ นส่วนประกอบของสารเจือจางนําเชือ โดยสุ่ มรี ด
นําเชื อจากพ่อแพะลู กผสมพัน ธุ์บ อร์ ทีแตกต่ างกัน อายุ - ปี จํานวน ตัว ( .พ่อพัน ธ์ บ อร์ 50 % x แพะพัน ธุ์ คาราฮารี
เรด 50% , .พ่อพันธุ์บอร์ % x แพะพันธุ์ซาแนน % และ .พ่อพันธุ์บอร์ % x แพะพืนเมือง %) แบ่งกลุ่มการทดลอง
ออกกลุ่มนําเชื อที มีชนิ ดของไข่แดงทีต่างกัน คือ ไข่ไก่ ไข่เป็ ด และไข่นกกระทา เพือหาค่าอัตราการเคลือนทีของตัวอสุ จิ
จํานวนตัวเป็ นตัวตาย และค่าความเป็ นกรด-ด่าง ในระยะเวลาการเก็บรักษานําเชื อทีต่างกันคือ 0, 1, 7 และ14 วันตามลําดับ
แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าอัตราการเคลือนทีของตัวอสุ จิในสารเจือจางนําเชือทีมีไข่แดงของไข่เป็ ด มีอตั ราการ
เคลือนทีดีกว่าสารเจือจางนําเชือทีมีไข่แดงของไข่ไก่และไข่นกกระทาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) จํานวนตัวเป็ นตัว
ตายในสารเจื อจางนําเชื อที มีไข่แดงของไข่เป็ ดและไข่ไก่มีจาํ นวนตัวตายน้อยกว่าไข่นกกระทาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) และค่าความเป็ นกรด-ด่างในกลุ่มการทดลองทังหมดของวันทีเริ มการทดลอง (วันที 0) มีค่าเท่ากับ 7.0 ซึ งในการ
ทดลองดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงเท่ากับ 6.0 ของวันที 14 จากการทดลองสรุ ปได้วา่ ไข่แดงของไข่เป็ ดมีประสิ ทธิภาพในการ
ทําสารเจือจางนําเชือของพ่อแพะลูกผสมพันธุ์บอร์ดีกว่าไข่ไก่และไข่นกกระทา
คําสําคัญ : สารเจือจางนําเชือ, ไข่แดง, คุณภาพนําเชือ
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Comparison of between egg yolk semen extenders to involved semen quality of crossbred Boer ram. Therefore,
the aim of this study was to comparison of between egg yolk semen extenders. Randomly selected 3 mature rams which the
ages of 2-5 years from 3 kinds of crossbred Boer rams (1.) 50% Boer x 50% Kalahari Red, (2.) 50% Boer x 50% saanen,
(3.) 50% Boer x 50% Thai Native. The raw semen samples were collected and transferred to 3 kinds of egg yolk semen
extenders processing and cryopreservation step as, Chicken-egg yolk, Duck-egg yolk and Quail-egg yolk. Evaluation of the
semen quality before (day 0) and after frozen processing as 1, 7 and 14 days respectively. The experiment to determine
thepercentage of spermmotility, differential staining for live and dead sperm count and pH of diluted semen. The data
analysis showed that the percentages of sperm motility was significant different compared to duck-egg yolk semen extender
better than chicken and quail-egg yolk (p<0.05). Live and dead sperm count of duck and chicken-egg yolk semen extenders
were found less than quail-egg yolk (p<0.05). The pH of all diluted semens showed 7.0 in day 0, and seemsexcessively low
pH (6.0) in day 14. Finally, duck-egg yolk semen extenders showed the best semen quality for involved the diluted semen
of crossbred boer ram.
Keyword: Semen extenders, Egg yolk, Semen quality
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ในปั จจุบนั เทคนิ คการผสมเทียมได้เป็ นทียอมรับและใช้กนั อย่างกว้างขวางในวงการปศุสตั ว์ของไทยโดยแต่เดิมจะ
มีเพียงภาคราชการและรัฐวิสาหกิจเท่านันทีดําเนินการผลิตนําเชื อและนําเชือแช่แข็งเพือการผสมเที ยมภายใต้มาตรฐานการ
ควบคุ มคุ ณภาพและการควบคุมโรคติดต่อในปศุสัตว์ การเลียงแพะขยายตัวอย่างกว้างขวางต้นทุนค่าอาหารสัตว์ทีสู งขึน
ประกอบกับความสนใจของเกษตรกรทีต้องการได้ลูกทีเกิดจากพ่อพันธุ์ดีทาํ ให้เกษตรกรเลิกเลียงพ่อพันธุ์ไว้ในฟาร์ มแต่หนั
มาใช้บริ การผสมเทียมมากขึนการผสมเที ยมเป็ นเทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาการสื บพันธุ์ทีมีบทบาทต่อการปรับปรุ งและ
ขยายพัน ธุ์ สั ต ว์ม าอย่ า งแพร่ หลายยาวนานโดยเฉพาะเมื อมี ก ารค้น พบวิ ธี ก ารผลิ ต นําเชื อแช่ แ ข็ ง ในช่ ว งปี 1950
(ช่ วงพุทธศักราช 2490) และได้รับการพัฒนาต่อเนืองจนเป็ นเทคนิคที มีประสิ ทธิ ภาพและสะดวกในการเก็บรักษารวมทัง
สามารถนําไปใช้ผสมพันธุ์ให้แก่ปศุสตั ว์ได้กว้างขวางทังในประเทศและต่างประเทศ
ปั จจุบนั ยังไม่มีขอ้ มูลในเชิงวิชาการทางสัตวแพทย์ทีเกียวกับสารเจือจางนําเชือของแพะลูกผสมพันธุ์บอร์ ซึ งจะมี
ความแตกต่างกันของชนิ ดของไข่แดง จึ งทําให้กลุ่มวิจยั มีความสนใจทีจะเปรี ยบเทียบคุณภาพนําเชื อแช่แข็งแพะ เพือเพิม
คุณภาพนําเชือแช่แข็ง โดยใช้อาหารเลียงนําเชือ Egg yolk Tris ทีใช้ไข่แดงของนกกระทา ไข่แดงของไก่ และไข่แดงของเป็ ด
เป็ นองค์ประกอบ จะช่วยให้สามารถทราบว่าไข่แดงของสัตว์ปีกชนิดใดเหมาะสมในการทําหน้าทีป้องกันความเสี ยหายของ
ตัวอสุจิจากการลดอุณหภูมิในขบวนการแช่แข็งของนําเชือแพะ เพือทีจะเพิมอัตราการผสมติดทีมากขึน
สารเจือจางนําเชือทีนิยมใช้ในการผลิตนําเชือแช่แข็งแพะ คือ อาหารเลียงเชือ Egg yolk Tris ซึงมีองค์ประกอบหลัก คือ สารที
เป็ นแหล่ ง พลัง งานให้ แ ก่ ตัว อสุ จิ ซึ งได้ แ ก่ น ําตาลโมเลกุ ล เดี ยวและสารที ทํา หน้ า ที เป็ นสารป้ องกั น การแข็ ง ตัว
(Cryoprotectant) ซึงได้แก่ กลีเซอรอล และไข่แดง ทําหน้าทีช่วยป้ องกันความเสี ยหายทีจะเกิดกับอสุจิในกระบวนการแช่แข็ง
(Foote, 1970)
ไข่แดงเป็ นองค์ประกอบพืนฐานในนํายาเจือจางนําเชือทีทําหน้าทีป้องกันความเสี ยหายของอสุจิจากการเกิดสภาวะ
ช็ อคอย่างกระทัน หัน (Cold shock) และป้ องกันความเสี ยหายจากขบวนการแช่แข็งและการละลายนําเชื อก่อนนําไปใช้
(Salamon and Maxwell,
) ซึ งเชื อว่า การทํา หน้า ที ของไข่ แ ดงสามารถปกป้ อ งตัว อสุ จิ ใ นระดับ เยื อหุ ้ม เซลล์ (cell
membrane) สารในไข่แดงที เป็ นตัวทําปฏิ กิริย าดัง กล่ าว คื อ สารในกลุ่มไลโปโปรตีน (Lipoprotein หรื อ Phospholipid)
(Bathqate et al.,
) สารในกลุ่มไลโปโปรตีน (Lipoprotein) ทีอยูใ่ นไข่แดงของสัตว์ปีกต่างชนิดกันมีสดั ส่วนแตกต่างกัน
องค์ประกอบทีซับซ้อนในไข่แดงประกอบด้วยของแข็งร้อยละ สัดส่ วนระหว่างไขมัน และโปรตีนคือ : ไขมันทังหมด
ในไข่แดงอยู่ในรู ปของไลโปโปรตีน (Lipoprotein) องค์ประกอบต่างๆ ในไข่แดง เป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมการทําหน้าที
ต่ างๆ ของไข่แดง โดยเฉพาะการเกิ ด เจล (Gel) และอิ มลั ชัน (Emulsion) โดยมี ไขมัน ที ความหนาแน่ นตํา (Low Density
Lipoproteins หรื อ LDL) เป็ นตัวสําคัญในการเกิ ดปฎิกิริยา (ณัฐมล จินดาพรรณ,
) ไขมันที ความหนาแน่ นตํา (LDL)
ส่ วนใหญ่ อ ยู่ใ นรู ป สารประกอบโคเลสเตอรอลและมี ป ริ ม าณต่างกัน ในไข่ แดงของสัตว์ปีกต่ างชนิ ด กัน เช่ น ปริ ม าณ
โคเลสเตอรอลในไข่แดงของไก่ มี
มิลลิกรัม/ กรัม, ไข่แดงของเป็ ดมี
มิลลิกรัม/ กรัม ซึ งต่างจากไข่แดง
ของนกกระทาทีมีโคเลสเตอรอล
มิลลิกรัม/ กรัม
ดังนัน เมือนํามาใช้เป็ นองค์ประกอบในนํายาเจือจางนําเชือจึงน่าจะให้ผลการป้ องกันความเสียหายทีเกิดกับตัวอสุ จิ
ต่างกัน จากการทดลองของ Briand-Amirat และคณะ ( ) พบว่า เมือเติมไขมันทีความหนาแน่นตํา (LDL) ลงในนํายาเจือ
จางนําเชื อโค สามารถเพิมอัตราการเคลือนที ของตัวอสุ จิ และจํานวนตัวอสุ จิทีมีชีวิตภายหลังการแช่ แข็งได้ ส่ วน Su และ
คณะ (
) กล่ าวว่า การใช้ไ ข่ แ ดงของนกพิร าบซึ งมี ป ริ ม าณของโคเลสเตอรอลสู ง กว่า ไข่แ ดงจากสัต ว์ปี กชนิ ด อื น
เป็ นองค์ประกอบในนํายาเจือจางนําเชือชนิด Egg Yolk Tris ทําให้คุณภาพนําเชือภายหลังการแช่แข็งดีกว่าการใช้ไข่แดงของ
ไก่ เป็ ด นกกระทา และห่ าน
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การทดลองจะคัด เลื อกพ่อพันธุ์แ พะลูกผสมพันธุ์บ อร์ จํานวน 3 ตัว อายุป ระมาณ 2-5 ปี โดยมีสุ ขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ สามารถรี ดเก็บนําเชื อทัง 3 ตัวได้ซึงจะรี ดสัปดาห์ละ 1 ครัง ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ โดยใช้ช่องคลอดเที ยม (Artificial
Vagina) ซึ งมีกระบวนการเตรี ยมอุปกรณ์โดยการเติมนําอุ่นประมาณ 45°C ลงในกระบอกเก็บนําเชื อ และมีแพะตัวเมียเป็ น
สัดเป็ นตัวล่อในการเก็บนําเชือ จะมีการเก็บบันทึกปริ มาตร ตรวจคุณภาพของนําเชือโดยจากดู สี ความหนืด การเคลือนไหว
หมู่ (Mass Movement), อัตราการเคลือนที ของตัวอสุ จิ (Motility), อัตราส่ วนตัวอสุ จิมีชีวิต (Live spermatozoa) ด้วยวิธีการ
ย้อมสี Nigrosin-Eosin, ความผิดปกติของอโครโซม (Abnormal Acrosome) โดยการแช่ ในนํายา Formaldehyde ตรวจสอบ
ความเข้มข้นโดยใช้ Haemocytometer, จากนันนํานําเชือสดสําหรับใช้ทดลองที มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี คือ มีปริ มาตร นําเชื อ
สดที รี ดเก็ บ ได้ ≥ 0.5 ม.ล., ความเข้ม ข้น ของตัวอสุ จิ ≥ 4,000x106 ตัว/ม.ล., และอัตราการเคลื อนที ของตัวอสุ จิ ≥ 70 %
(Aboagla and Terada, 2004) แช่ในอ่างนํา ควบคุมอุณหภูมิที 37°C
หลังจากตรวจสอบคุณภาพนําเชื อสดของตัวที 1, 2 และ3 ตามลําดับ ซึ งใช้เวลาไม่ควรเกิ น 5 นาที เมือได้ผลการ
ตรวจแล้วจะนํานําเชื อไปปั นเหวียงเพือนําเอา Seminal plasma ออกไป นํานําเชื อแต่ละตัวมาแบ่งเป็ นตัวละ 3 ส่วนทีเท่ากัน
ส่วนทีหนึ งเติม One step Tris 46 เปอร์เซ็นต์, นํากลัน 34 เปอร์เซ็นต์, ไข่แดงของไข่ไก่ 20% และปรับค่า pH เป็ น . ส่วนที
สองเติม One step Tris 46 เปอร์เซ็นต์, นํากลัน 34 เปอร์เซ็นต์, ไข่แดงของไข่เป็ ด 20% และปรับค่า pH เป็ น . และส่ วนที
สามเติม One step Tris 46 เปอร์ เซ็นต์, นํากลัน 34 เปอร์เซ็นต์, ไข่แดงของไข่ไก่ 20% และปรับค่า pH เป็ น . ซึ งแต่ละส่ วน
ต้องให้มีความเข้มข้นของตัวอสุ จิเป็ น 600x106 ตัว/ม.ล. จากนันนําตัวอย่างทังสามกลุ่มไปลดอุ ณหภูมิ ที 4°C เป็ นเวลา 4
ชัวโมง เมือสิ นสุดการปรับอุณหภูมิ ตรวจอัตราการเคลือนทีของตัวอสุ จิในนําเชือทังสามส่วนอีกครังเพือให้มนใจว่
ั าไมมีขอ
ผิดพลาดในการลดอุณหภูมิ หลังจากนันทําการบรรจุนาเชื
ํ อในหลอดฟางขนาด 0.25 ม.ล. พร้อมกับอุดหลอดด้วยผงอุด แล้ว
นําไปแช่ แข็งในกล่องโฟมโดยวางหลอดบรรจุนาเชื
ํ อเหนื อระดับไนโตรเจนเหลว ซึ งมีอุณหภูมิประมาณ -120°C นาน 10
นาที จากนันนําหลอดนําเชื อทังหมดไปแช่ ลงในไนโตรเจนเหลว ซึ งมี อุณหภูมิ ป ระมาณ -196°C ซึ งมี การตรวจคุณภาพ
นําเชื อหลังจากแช่แข็งแล้ว 24 ชัวโมง, 7 วัน, 10 วัน และ14 วัน หลังจากทําการแช่แข็งตามลําดับ โดยจะละลายหลอดนําเชือ
แช่แข็งในนําอุ่น 37°C นาน 15 วินาที เพือตรวจดูคุณภาพของนําเชือบันทึกผลของการเคลือนไหวของนําเชือแช่แข็ง, ค่าความ
เป็ นกรด-ด่างของนําเชือแช่แข็ง และตัวเป็ นตัวตายของนําเชือแช่แข็ง
จากการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของนํายาเจือจางนําเชื อทีมีผลต่อคุณภาพนําเชื อแพะลูกผสมสายพันธุ์บอร์ โดย
ใช้แผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด (Randomized Complete Block Design : RCBD) สิ งทีใช้ในการทดลอง (Treatment) สิ ง
การทดลองโดยกระทําสิ งการทดลองละ 3 ซํา (Replication) ซําละ 27 หลอด รวม 81 หน่วยการทดลอง จัดวางหน่วยทดลอง
ด้วยการสุ่มโดยวิธีการจับฉลาก
สิ งทดลองที 1 อาหารเลียงนําเชือทีมีส่วนผสมของไข่แดงของไข่ไก่
สิ งทดลองที 2 อาหารเลียงนําเชือทีมีส่วนผสมของไข่แดงของไข่เป็ ด
สิ งทดลองที 3 อาหารเลียงนําเชือทีมีส่วนผสมของไข่แดงของไข่นกกระทา
โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคุณภาพนําเชื อที มีชนิ ดของไข่แดงในอาหารเลียงเชือทีต่างชนิ ดกันในแต่ละ Treatment
และวิเคราะห์ Duncan multiple range test เพือหาความแตกต่างทางสถิติของคุณภาพนําเชือทีมีชนิดของไข่แดงในอาหารเลียง
เชือทีต่างชนิดกันในแต่ละ Treatment
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ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบชนิดของไข่แดงในสารเจือจางนําเชือทีมีผลต่อคุณภาพนําเชือแพะลูกผสมพันธุ์บอร์ ผล
การทดลองดังนี
ตารางที 1 ผลการทดลองอัตราการเคลือนทีและจํานวนตัวเป็ นตัวตายของตัวอสุ จิของไข่แดงแต่ละชนิ ดกัน

ประเภทของ
ไข่
พันธุ์แพะ#
BK
ไข่ไก่
BS
BN
BK
ไข่เป็ ด
BS
อัตราการเคลือนที(%)
BN
BK
ไข่นก
กระทา
BS
BN
BK
ไข่ไก่
BS
BN
BK
ไข่เป็ ด
BS
6
ตัวเป็ นตัวตาย (x10 )
BN
BK
ไข่นก
กระทา
BS
BN
* sig. มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ P < 0.05
a,b คือ การจัดหมวดหมู่ทีคล้ายคลึงกัน
BK คือ พ่อพันธ์บอร์ 50 % x แพะพันธุ์คาราฮารี เรด 50%
BS คือ พ่อพันธุ์บอร์ % x แพะพันธุ์ซาแนน %
BN คือ พ่อพันธุ์บอร์ % x แพะพันธุ์พืนเมือง %
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Day 0
80±0.00a
80±0.00 a
80±0.00 a
80±0.00b
80±0.00 b
80±0.00 b
80±0.00 a

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

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

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

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

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

42±0.00 b
44±0.00 b

64±3.77 b
61±3.77 b

68±10.27 b
65±10.27 b

79±3.77 b
79±3.77 b
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ตารางที 2 ผลการทดลองค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของตัวอสุจิของไข่แดงแต่ละชนิดกัน
ประเภทของ พันธุ์แพะ#
ระยะเวลาในการตรวจคุณภาพนําเชือ*
ไข่
Day 0
Day1
Day7
Day14
BK
7.0
7.0
7.0
6.0
BS
7.0
7.0
7.0
6.0
ไข่ไก่
BN
7.0
7.0
7.0
6.0
BK
7.0
7.0
7.0
6.0
BS
7.0
7.0
7.0
6.0
ไข่เป็ ด
BN
7.0
7.0
7.0
6.0
BK
7.0
7.0
7.0
6.0
BS
7.0
7.0
7.0
6.0
ไข่นกกระทา BN
7.0
7.0
7.0
6.0
BK คือ พ่อพันธ์บอร์ 50 % x แพะพันธุ์คาราฮารี เรด 50%
BS คือ พ่อพันธุ์บอร์ % x แพะพันธุ์ซาแนน %
BN คือ พ่อพันธุ์บอร์ % x แพะพันธุ์พืนเมือง %
จากการเปรี ยบเที ยบชนิ ดของไข่แ ดงในสารเจือจางนําเชื อที มีผลต่อคุ ณภาพนําเชื อแพะลู กผสมพันธุ์ บอร์ โดย
พิจารณาอัตราการเคลือนทีของตัวอสุ จิ (Motility) ของลูกผสมทุกสายพันธุ์ พบว่า สารละลายเจือจางนําเชื อทีมีไข่เป็ ดเป็ น
ส่วนประกอบของสารเจื อจางนําเชื อ มีค่าการเคลือนทีของการทดสอบในวันที 0, 1, 7, 14 มีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าสารเจือจาง
นําเชื อทีมีส่วนผสมของไข่ไก่และไข่นกกระทา ซึ งมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังผลการทดลองใน
ตารางที 1
จากการเปรี ยบเที ยบชนิ ดของไข่แ ดงในสารเจือจางนําเชื อที มีผลต่อคุ ณภาพนําเชื อแพะลู กผสมพันธุ์ บอร์ โดย
พิจารณาจํานวนตัวเป็ นตัวตาย (The live-dead sperm count) ของลูกผสมทุกสายพันธุ์ พบว่า สารละลายเจือจางนําเชือทีมีไข่
เป็ ดเป็ นส่ วนประกอบของสารเจือจางนําเชื อ มี ค่ าการเคลื อนที ของการทดสอบในวันที 0, 1, 7, 14 มีป ระสิ ทธิ ภาพดี กว่า
สารละลายเจือจางนําเชื อที มีส่วนผสมของไข่ไก่ และไข่นกกระทา ซึ งมี ความแตกต่างอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ดังผลการทดลองในตารางที 1
จากการเปรี ย บเที ย บชนิ ด ของไข่แ ดงในสารเจื อ จางนําเชื อที มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพนําเชื อแพะลู ก ผสมพัน ธุ์บ อร์
โดยพิจารณาค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของลูกผสมทุกสายพันธุ์ พบว่า ในวันที 0 ถึง 7 ค่าความเป็ นกรด-ด่างอยูท่ ี 7.0 และมี
แนวโน้มทีจะลดลงจนอยูท่ ีระดับ 6.0 ของวันที 14 ดังตารางที 2 ซึงอาจมีผลสื บเนืองมาจากการเสื อมสภาพของนําเชือทีมีผล
ต่อค่าตัวเป็ นตัวตาย ซึงจะมีค่าการตายมากขึนในวันที 14 ของการทดลองดังตารางที 2

สรุ ปผลการวิจัย

ไข่แดงของไข่เป็ ดมีประสิ ทธิ ภาพในการทําสารเจือจางนําเชื อของพ่อแพะลูกผสมพันธุ์บอร์ดีกว่าไข่ไก่และไข่นก
กระทาเนืองจากมีปริ มาณไขมันทีความหนาแน่นตํา (LDL) ในรู ปสารประกอบโคเลสเตอรอลและมีปริ มาณต่างกันในไข่แดง
แต่ละชนิ ด โดยทีไขแดงของเป็ ดมี
มิลลิกรัม/ กรัม ซึ งมีปริ มาณน้อยกว่าในไข่แดงของไก่ทีมีปริ มาณไขมันทีความ
หนาแน่ นตําอยู่
มิลลิกรัม/ กรัม และไข่แดงของนกกระทาทีมีปริ มาณไขมันทีความหนาแน่นตําอยู่
มิลลิกรัม/
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กรัม โดยจะช่วยป้ องกันความเสี ยหายที จะเกิดกับอสุ จิในกระบวนการแช่แข็ง และนอกจากนีไขมันทีความหนาแน่นตํา
(LDL) สามารถเพิมอัตราการเคลือนที ของตัวอสุ จิ และจํานวนตัวอสุ จิทีมีชีวิตภายหลังการแช่ แข็งได้ (Briand-Amirat and
et.al, 2006)

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุ ณ น.สพ.จักรภพ จันทร์ สะอาด ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วิจยั ผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาที
เอือเฟื อสถานทีและอุปกรณ์ในการทํางานวิจยั , นางสุ ชาดา วัชรภรณ์ นักวิชาการศูนย์วิจยั ผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
สงขลา ทีให้คาํ แนะนําในข้อมูลงานวิจยั , นศ.สพ.กฤตภาส ฏิระวณิ ชย์กลุ นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ชันปี ที 6 ทีให้คาํ ปรึ กษา
ข้อมูลทางด้านสถิติ, น.สพ.จิ ตวัฒน์ รอดพันธ์ สัตวแพทย์ประจํามูลนิ ธิเพือสัตว์เกาะลันตา ที ให้คาํ ปรึ กษาเกี ยวกับการทํา
โปสเตอร์
ขอขอบคุณศูนย์วจิ ยั ผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ถนนศรี ภูวนารถใน อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ที เอื อเฟื อสถานที และอุ ป กรณ์ และคณะสั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย วิ ท ยาเขต
นครศรี ธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ทีสนับสนุนทุนในการวิจยั

เอกสารอ้ างอิง

จตุพร พงษ์เพ็ง และอภิชยั พูนชัย. 2552. การเปรียบเทียบนํายาเจือจาง EGG YOLK TRIS ทีมีไข่ แดงของนกกระทา ไก่ และ
เป็ ดเป็ นองค์ ประกอบต่ อคุณภาพนําเชื อแช่ แข็งโค. ศูนย์ผลิตนําเชือแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเที ยมลําพญากลาง ลําสนธิ
ลพบุรี. (4) : 86-94.
นิ ภารั ต น์ ศรี ธ เรศ และมาลี อภิ เ มธี ธํารง. 2554. โครงการฝึ กอบรมผสมเที ย มแพะสําหรั บ เกษตรกร. คลินิ กเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 58-62
ณัฐมล จินดาพรรณ. 2550. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร 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): 6873.
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. 2008. 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.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

476

การตรวจสอบการติดเชื อปรสิ ตปลิงใส (Cichlidogyrus spp.) จากเมือกบริเวณเหงือกของปลานิลด้วยเทคนิค
พีซีอาร์
Detection of Monogenea (Cichlidogyrus spp.) from Gill Mucus of
Nile Tilapia by Polymerase Chain Reaction Technique
สุไหลหมาน หมาดโหยด1 จารวี ทองชัย1 สุภาภรณ์ ขวัญนิ มิต1 สุ ภาพร หนูชู1 และ สุ วรรณา ผลใหม่2
Sulaiman Madyod1 Jarawee Thongchai1 Supaporn Khwannimit1 Supaorn Hnuchu1 and Suwanna Madyod2

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี รายงานการใช้เทคนิ คพีซีอาร์เพือพัฒนาการตรวจสอบเชือปรสิ ตปลิงใส (Cichlidogyrus spp.) จากเมือก
บริ เวณเหงือกของปลานิล ซึ งปรสิ ตปลิงใสสามารถก่ อให้เกิดโรคแทรกซ้อนทีจะนําไปสู่ การติดเชือแบคทีเรี ย เชือรา และ
ไวรัส โดยจะส่ งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลียงปลานิ ลได้ การวิจยั นี ได้มีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
ไพรเมอร์ ทีจําเพาะกับลําดับนิ วคลีโอไทด์ของเชื อปรสิ ตปลิงใสในปลานิ ล ซึ งมีรายงานการพัฒนามาแล้ว จํานวน 5 คู่ไพร
เมอร์ คือ ไพรเมอร์ Cicly 1 ถึง ไพรเมอร์ Cicly 5 โดยมีขนาดโมเลกุลเท่ากับ 188, 180, 150, 159 และ189 bp ตามลําดับ และ
จากการหาสภาวะที เหมาะสมในปฏิ กิริยาพีซีอาร์ พบว่าไพรเมอร์ Cicly 3 เหมาะสมต่อการใช้เ ป็ นไพรเมอร์ ตรวจสอบ
เนืองจากให้ความจําเพาะกับนิวคลิโอไทด์ของเชือปรสิ ตปลิงใสทีชัดเจนเมือตรวจสอบด้วยวิธีเจลอิเลคโตรโพริ ซีส และจาก
การนําดี เอ็น เอที สกัด จากปรสิ ตปลิ งใสในปริ ม าณที ต่ างกัน คื อ 5, 10, 20 และ 30 ตัว พบว่าในปฏิ กิริยาพี ซีอาร์ สามารถ
ตรวจสอบได้ทีจํานวนปรสิ ตปลิงใส 10 20 และ 30 ตัว ซึงแสดงว่าในปฏิกิริยาพีซีอาร์ทีตรวจสอบการติดเชือนัน ปรสิ ตปลิง
ใสทีเกาะติดในเหงือกปลานิ ลจํานวน 10 ตัว สามารถตรวจสอบการติดเชือด้วยปฏิริยาพีซีอาร์ ได้ และนํามาใช้เป็ นชุดควบคุม
เพือการแปลผลในครังต่อไป ซึ งจากการเก็บตัวอย่างปลานิ ลจากจํานวน 3 พืนทีคือ พืนทีการเลียงปลานิ ลในกระชังในแม่
นําตาปี ในอําเภอฉวาง และอําเภอทุ่งใหญ่ และพืนทีการเลียงปลานิ ลในบ่อดิ นในอําเภอปากพนัง จํานวนทังสิ น 87 ตัวอย่าง
สามารถพบปลานิ ลที มีการติดเชื อปรสิ ตปลิงใส ซึ งให้ผลเป็ นบวกจํานวน 60 ตัว ดังนันการศึ กษาครังนี พบว่าสามารถใช้
เทคนิคพีซีอาร์สาํ หรับการวินิจฉัยการติดเชือปรสิ ตปลิงใสในปลานิ ลได้ ซึงสามารถช่วยลดเวลาในการตรวจวินิจฉัยแบบเดิม
ที ต้องทําให้ป ลาตายก่ อนจึ งสามารถนํามาตรวจสอบได้ การใช้เ ทคนิ ค พีซีอาร์ ในการวิจัยนี จะช่ วยลดการตายของปลา
ระหว่างการตรวจสอบการติดเชือได้ ซึงจะนําไปสู่การแก้ปัญหาการติดเชือแทรกซ้อนในระบบการเลียงได้ทนั ท่วงที
คําสําคัญ : PCR technique, Cichlidogyrus spp., Nile tilapia

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

477

Using PCR technique in this research for Monogenea (Cichlidogyrus spp.) infected detection in Nile Tilapia from
gill mucus which Monogenea (Cichlidogyrus spp.) caused of complication and lead to bacterial, fungal and viral infections
will have an economic impact on the tilapia industry. This research has been conducted to test the efficiency of primers in
the Nile Tilapia 5 pairs of primers have been reported that is primers Cicly 1 to primers Cicly 5 of molecular weights were
188, 180, 150, 159 and 189 bp, respectively and by finding the suitable conditions in the PCR reaction found that primers
Cicly 3 suitable for using as primers. Because of the specificity of the neo-lytic pathogens of lepidopteran parasites when
tested by gel electrophoresis. The DNA extracted from the parasitic leeches was different in 5, 10, 20 and 30 bodies. This
indicates that in the PCR reaction, the infection is detectable. The parasite that attaches to 10 gilts of tilapia can detect
infection with PCR and used as a control group in the next research. The sample was collected from three areas: tilapia
culture in cages in the Tapi river in Chawang district and Thung Yai district and in ponds in Pak Panang district were 87
samples found that the positive result infected with leeches is 60 in Nile tilapia. Therefore, this study showed that PCR
technique can be used to diagnose parasite infection in Tilapia. This can reduce the time to diagnose the same fish before it
can be examined. The use of PCR techniques in this study will reduce the mortality of fish during infection screening. This
will lead solve the problem of infected complications in the system in the fish farming system timely.
Keywords : PCR technique, Cichlidogyrus spp., Nile tilapia
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ปลานิ ล (Oreochromis niloticus) เป็ นปลานําจื ด ที มี ค วามสํา คัญมากทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย เนื องจาก
ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการผลิตและการบริ โภคทังในและต่างประเทศทีมีแนวโน้มสู งขึนทุกปี ปั จจุบนั การเพาะเลียงปลา
นิ ลในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิมขึนอย่างรวดเร็ วจนมีการขยายพืนทีการเลียงทังทีเป็ นการเลียงแบบบ่อดิ นและการเลียง
ในกระชังในทุกพืนทีของประเทศไทย โดยเน้นการปล่อยปลาในอัตราทีหนาแน่ นสู ง ประกอบกับการเกิดการเปลียนแปลง
ของสภาพแวดล้อมอย่างเฉียบพลันในช่วงการเปลียนฤดูกาล ทําให้เกิดสภาวะอากาศทีร้อนจัดติดต่อกันหลายวันตามด้วยฝน
ตก สภาวะดังกล่าวนีจะส่ งผลให้ปลาเกิดสภาวะเครี ยดได้ง่ายและถูกโน้มนําให้เกิดโรคในทีสุด
สมาน และคณะ ( ) ได้กล่าวว่า ปลิงใส (monogenea) เป็ นหนอนพยาธิ ตวั แบนกลุ่มหนึง ซึงเป็ นปรสิตภายนอก
(ectoparasite) เกาะอยูท่ ีเหงือกและผิวหนังของปลา มีลาํ ตัวใส โดยวัฏจักรชีวติ (life cycle) ของปลิงใสจะต้องการตัวให้อาศัย
(host) เพียงตัวเดียวซึ งเป็ นตัวให้อาศัยโดยตรง(direct host) โดยปลิงใสทีเกาะเหงื อกปลาอาจไม่ทาํ ให้ปลาตายโดยตรงแต่จะ
ทําให้ปลามีอาการผิดปกติ เช่นรอยแผลที เกิ ดจากการเกาะของปลิงใสจะเป็ นโอกาสให้แบคที เรี ยและเชื อราเข้าไปทําลาย
ต่อเนื อง(secondary infection) ต่อจากนันจะทําให้ปลามีภูมิตา้ นทานลดลง และการมีปลิงใสเกาะติดกับเหงือกและครี บปลา
จะเป็ นต้นเหตุทาํ ให้ประชากรปลาลดลง
ชนกันต์ ( ) ได้รายงานว่า ส่ วนใหญ่ปลิงใสพบเกาะอยูต่ ามซีเหงือกและบริ เวณ ผิวหนัง ทีพบบ่อยในปลานําจืด
คือ ไจโรแดคทิลสั (Gyrodactylus sp.) และแดคทิโรไจรัส (Dactylogyrus sp.) ส่วนปลิงใสทีมักพบในปลานิ ล ชื อว่า ซิ คลิโด
ไจรัส (Cichlidogyrus sp.) ปลาทีมีปรสิ ตพวกนี เกาะ อาจจะมีสีตวั เข้มกว่าปกติ กิ นอาหารน้อยลง หากปรสิ ตเกาะบริ เวณซี
เหงือกในปริ มาณมาก ทําให้เหงือกบวม อักเสบและการแลกเปลียนอากาศของปลาลดลง มีผลให้ปลาตายได้เช่นกัน
เอกรัฐ ( ) ได้ศึกษาปรสิ ตปลิงใสจากปลาทับทิมทีเลียงในกระชัง โดยได้นาํ ตัวอย่างปลาทับทิมทีมีชีวิตมายัง
ห้องปฏิบตั ิการ ตัดซี เหงือกปลาทับทิ มแต่ละตัวแยกเก็บไว้ทีตูเ้ ย็น - OC จนกว่าจะนํามาตรวจหาปรสิ ตปลิงใส นําเหงือก
ปลาทับทิมแต่ละตัวมาตรวจหาปรสิ ตโดยวางซี เหงือกในจานแก้วทีมีนาสะอาด
ํ
ใช้เข็มเขียปลายงอขูดเนื อเยือเหงือกให้หลุด
มาอยูใ่ นนําแล้วนําไปตรวจหาปรสิ ตด้วยกล้องจุลทรรศน์กาํ ลังขยายตํา เก็บตัวอย่างด้วยนํายาคงสภาพ ammonium-picrate
และแอลกอฮอล์ เปอร์ เซ็นต์ หรื อนํายาฟอร์มาลีน เปอร์ เซ็นต์ นําตัวอย่างทีได้ไปจําแนกชนิ ดของปรสิ ตภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ Phase Contrast Microscope การจําแนกชนิ ดของปลิงใส ปรสิ ตปลิงใสทีตรวจพบบริ เวณเหงื อกปลาทับทิม พบ
ปรสิ ตปลิ ง ใส ชนิ ด ได้ แ ก่ Cichlidogyrus halli, C. rognoni, C. sclerosus, C. thurstonae, C. tilapiae และ Scutogyrus
longicornis
วุฒิชยั และธี รวุฒิ เลิศสุทธิชวาล ( ) ได้ศึกษาปรสิ ตโมโนจีเนียนบริ เวณเหงือกของปลาทับทิมทีเลียงในกระชัง
ในแม่ น ํ าตาปี จั ง หวัด นครศรี ธรรมราช พบจํา นวน 2 สกุ ล ชนิ ด ได้ แ ก่ C. sclerosus, C.tubicirrus, C. thurstonae,
C. tilapiae, Cichlidogyrus spp. และ S. longicornis
มีรายงานมากมายในการศึกษาปรสิ ตปลิงใสในปลานิ ลทียังคงใช้วิธีการศึกษาแบบพืนฐาน ซึ งการศึ กษาดังกล่าว
สามารถวินิจฉัยว่าต้นเหตุเกิดจากเชื อตัวใด แต่ตอ้ งมี การสังเกตร่ วมโดยเฉพาะอย่างยิงในช่ วงต้นของการติดเชื อจะสังเกต
อาการทางคลินิกของปลาได้ค่อนข้างยาก แต่จะสังเกตเห็นเมือมีการติดเชืออย่างรุ นแรง และมีการตายเกิดขึน อาการของปลา
ทีติดเชื อปรสิ ต พบปลาหายใจถีขึน ช่องเหงื อกเปิ ดกว้างออก เหงือกบวมและมีสีซีด ปลาเกิดระคายเคืองทีเหงือก หายใจไม่
สะดวก มีการหลังเมือกมากขึน ปลาจะว่ายนําช้า และว่ายบริ เวณผิวนํา หลังจากนันอาจมีการติดเชือต่อเนื องจากแบคที เรี ย
หรื อในส่ วนของเนื อเยือทีเกิดจากการติดเชือแล้วก่อนหน้านี ซึ งปั จจุบนั การตรวจสอบการติดเชือจากปรสิ ตจะทําหลังจาก
ปลาตายแล้ว แล้วนําปลามาตรวจเพือหาสาเหตุปลาตาย เป็ นการวิเคราะห์โดยการพิจารณาจากสัณฐานวิทยา และขนาดของ
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haptor และอวัยวะสื บพันธุ์ แม้วา่ วิธีนีจะเป็ นวิธีมาตรฐานทีใช้กนั โดยทัวไปก็ตาม แต่วธิ ี การนีต้องทําให้ปลาตายก่อน จากนัน
ขึนอยูก่ บั ความชํานาญของผูต้ รวจสอบ
Shoemaker และคณะ (2006) ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของการติดเชือพร้อมกันในปลานิ ลทีเพาะเลียงในห้องปฏิบตั ิ
โดยพยาธิ ตวั แบนกลุ่ม monogenetic และตามด้วยการติ ดเชื อแบคที เรี ยต่อเนื องจาก Streptococcus iniae พบว่าเกิ ดการตาย
อย่ า งมี นั ย สํา คัญ ที สู ง กว่ า (ประมาณ %) เมื อเที ย บกับ การติ ด เชื อด้ว ยการแช่ S. iniae อย่ า งเดี ย ว ( %) และปรสิ ต
Gyrodactylus niloticus เพียงอย่างเดียว ( %) ซึงสันนิษฐานได้วา่ แบคทีเรี ยจะแพร่ กระจายอย่างรวดเร็วเนืองจากความเสี ยหาย
ของเยือบุผิวปลา และทีน่าสนใจคือ ปลานิ ลเริ มติดเชือ S. iniae ที และ ชัวโมง ซึงชีให้เห็นว่า G. niloticus อาจถ่ายทอด
S. iniae จากปลาไปสู่ปลา
ปัจจุบนั เมือมีการพัฒนาเทคนิคทางพีซีอาร์ในการตรวจสอบการติดเชือในสัตว์นาํ ซึงส่วนใหญ่จะใช้ตรวจสอบการ
ติดเชือแบคทีเรี ย จนกระทัง Ek-Huchim และคณะ ( ) ได้พฒั นาการตรวจสอบการติดเชือปรสิ ตปลิงใสจากเมือกทีเหงือก
ของปลานิ ลโดยไม่ก่อให้เกิดการตายของปลา ซึงพบว่าสามารถพัฒนาความจําเพาะของไพรเมอร์จาํ นวน คู่ คือ ทีได้จากยีน
28S rRNA ของปลิงใส Cichlidogyrus spp. และมีขนาดโมเลกุลเท่ากับ , 180, 150, และ bp. ตามลําดับ และจาก
การตรวจสอบพบว่าให้ความแม่นยําถึง % ซึ งแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้วิธีดงั กล่าวในการตรวจสอบดีเอ็นเอว่ามีเชือ
Cichlidogyrus spp. หรื อไม่ทีเมือกของเหงือกในปลานิล

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ตัวอย่ างปลานิล
โดยการสุ่ มเก็ บ ปลานิ ล (O. niloticus ) จากพืนที การเลี ยงในพืนที 3 อําเภอในจัง หวัด นครศรี ธรรมราช จํานวน
อําเภอละ 5 ตัว คือพืนทีการเลียงปลานิ ลในกระชัง อําเภอทุ่งใหญ่ อําเภอฉวาง และพืนทีการเลียงปลานิลในบ่อดินของพืนที
อําเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรี ธรรมราช จากนันนํามาห้องปฏิบตั ิการเพือแยกปรสิตปลิงใสจากเหงือกปลานิลเพือหาดีเอ็นตังต้น
ทีใช้เป็ นชุดควบคุม (Positive control)
2. การแยกเชื อปรสิตปลิงใสปลานิล
แยกปรสิ ตปลิงใสจากเหงือกปลาเพือสกัดดี เอ็นเอโดยใช้ชุดสกัดโดยดัดแปลงขันตอน ของ Ek-Huchim และคณะ
(2012) แบ่งการดําเนิ นงานเป็ น 2 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 การทําพีซีอาร์ ปรสิ ตปลิงใสเพือใช้เป็ นชุดควบคุม (positive control)
เก็บปรสิ ตปลิงใสจากเหงือกปลานิล จํานวน 3 ชุด ดังต่อไปนี
ชุดที 1 สกัดดีเอ็นเอจํานวน 10 ตัว
ชุดที 2 สกัดดีเอ็นเอจํานวน 20 ตัว
ชุดที 3 สกัดดีเอ็นเอจํานวน 30 ตัว
จากนันสกัดดีเอ็นเอตามวิธีการที ดัดแปลงจาก ของ Ek-Huchim และคณะ (2012) และทดสอบประสิ ทธิ ภาพของ
ไพรเมอร์ทีจําเพาะกับลําดับนิ วคลีโอไทด์ของเชือปรสิ ต ซึงใช้ไพรเมอร์ จํานวน 5 คู่ ทีได้รับการพัฒนามาจากยีน S rRNA
ของปลิงใส Cichlidogyrus spp. โดยปรับสภาวะที เหมาะสมของการเกิ ดปฏิ กิริยาของพีซีอาร์ เพือใช้เป็ นชุดควบคุมในการ
ตรวจสอบการติดเชือ (ตารางที 1)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
ตารางที 1 ไพรเมอร์ทีใช้เพิมปริ มาณดีเอ็นเอเป้ าหมายของ Cichlidogyrus spp.
ชุดไพรเมอร์

Cicly 1
Cicly 2
Cicly 3
Cicly 4
Cicly 5

ลําดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ 5’-3’

F 5’-GCTTGTACCTGGGATCGTGT-3’
R 5’-GCCTTGGATGGAGTTTACCA-3’

480
ขนาดชินดีเอ็นเอ
เป้ าหมาย (bp)
188

F 5’-CCGTGAGGGAAAGTTGAAAA-3’
R 5’-TTGAAGCGCATTCAGAACAC-3’

180

F 5’-GAGGGATTGATGVTGAGAGC-3’
R 5’-CTGTGCAGCGAGGAATACAA-3’

159

F 5’-GCGAGTGAACGGAGATTAGC-3’
R 5’-GACTTTCACCCGCTATGGAA-3’

150

F 5’-GAGGGATTGATGCTGAGAGC-3’
R 5’-GCCTTGGATGGAGTTTACCA-3’

189

(ทีมา: Ek-Huchim และคณะ ( 2012)
ขันตอนที 2
สุ่ มเก็บตัวอย่างเมื อกปลานิ ลจํานวณ 87 ตัว จากพืนที การเลียงปลานิ ลทัง 3 อําเภอ ตามข้อที 1 (อ.ฉวาง 30 ตัว
อ.ทุ่งใหญ่ 30 ตัว และ อ.ปากพนัง 27 ตัว) โดยเก็บตัวอย่างปลานิ ลทีมีอายุ 2-3 เดื อน นําเมือกปลานิ ลบริ เวณเหงือก มาสกัดดี
เอ็นเอ ตามวิธีการทีดัดแปลงจาก ของ Ek-Huchim และคณะ (2012) ตรวจสอบการติดเชือตามขันตอนการเกิ ดปฏิกิริยาของ
เทคนิคทาง PCR โดยนําลําดับนิวคลิโอไทด์ และผลจากขันตอนที 1 เป็ นชุดควบคุมเปรี ยบเทียบ (Positive Control)

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการนําปลานิ ลทียังมีชีวติ มาเก็บปรสิ ตปลิงใสจากเหงือกปลานิล จํานวน ชุด และเมือสกัดดีเอ็นเอตามวิธีการ
ทีดัดแปลงจาก ของ Ek-Huchim และคณะ (2012) และเมือทดสอบประสิ ท ธิภาพของไพรเมอร์ ทีจําเพาะกับลําดับนิ วคลี โอ
ไทด์ของเชือปรสิ ตจากไพรเมอร์ จํานวน คู่ คือ Cicly ถึง Cicly จากยีน S rRNA ของปรสิ ตปลิงใส Cichlidogyrus
spp. โดยมีขนาดโมเลกุล เท่ากับ , 180, 150, และ bp. ตามลําดับนัน เพือใช้เป็ นชุดควบคุมในการตรวจสอบการ
ติดเชือ จํานวน 10 20 และ 30 ตัวของปรสิ ตปลิงใส พบว่าไพรเมอร์ Cicly 3 เหมาะต่อการใช้เป็ นชุดควบคุมในการตรวจสอบ
การติดเชือ เนืองจากไพรเมอร์ Cicly สามารถเพิมจํานวนปริ มาณดี เอ็นเอของปลิงใสในปริ มาณทีน้อยได้ทีจํานวน 10 ตัว
ขึนไป (ภาพที 1)
ผลจากการเก็บตัวอย่างเมือกปลานิ ลบริ เวณเหงือก จํานวน 87 ตัว มาสกัดดีเอ็นเอ ตามวิธีการทีดัดแปลงจาก ของ
Ek-Huchim และตรวจสอบการติดเชือตามขันตอนการเกิดปฏิ กิริยาของเทคนิ คทาง PCR พบว่าปลานิ ลทังหมด 60 ตัวพบ
การติดเชื อปรสิ ตปลิงใส (Cichlidogyrus spp.) โดยการใช้เทคนิ คทางพีซีอาร์ สําหรับ การวินิจฉัยการติดเชื อปรสิ ตปลิ งใส
(ภาพที 2)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 1 การเพิมปริ มาณดี เอ็นเอเป้าหมายซึ งปรากฏ
ภาพที 2 ตัวอย่างปลาทีตรวจพบเชือปรสิ ตปลิงใส ขนาด
แถบดีเอ็นเอทีจําเพาะต่อปลิงCichlidogyrus spp
150 คู่เบส.
หมายเหตุ ภาพที 1 : MK คือ ดีเอ็นมาตรฐาน, 10 คือชุดที 1 ปรสิ ตปลิงใส 10 ตัว, 20 คือชุดที 2 ปรสิ ตปลิงใส 20 ตัว, 30 คือ
ชุดที 3 ปรสิ ตปลิงใส 30 ตัว
หมายเหตุ ภาพที 2 : MK คือดีเอ็นมาตรฐาน, 1-15 คือ ตัวอย่างเมือกบริ เวณเหงือกของปลานิ ลตัวที 1-15 , N คือ Negative
control, P คือ Positive control
มีรายงานมากมายในการศึกษาปรสิ ตปลิงใสในปลานิ ลทียังคงใช้วิธีการศึกษาแบบพืนฐาน ซึ งการศึ กษาดังกล่าว
สามารถวินิจฉัยว่าต้นเหตุเกิดจากเชื อตัวใด แต่ตอ้ งมีการสังเกตร่ วมโดยเฉพาะอย่างยิงในช่ วงต้นของการติดเชื อจะสังเกต
อาการทางคลินิกของปลาได้ค่อนข้างยาก แต่จะสังเกตเห็นเมือมีการติดเชืออย่างรุ นแรง และมีการตายเกิดขึน อาการของปลา
ทีติดเชือปรสิ ต โดยปลาหายใจถีขึน ช่องเหงือกเปิ ดกว้างออกเหงือกบวมและมีสีซีด ปลาเกิดระคายเคืองทีเหงือก เหงือกบวม
หายใจไม่สะดวก มีการหลังเมือกมากขึน ปลาจะว่ายนําช้า และว่ายบริ เวณผิวนํา หลังจากนันอาจมีการติดเชื อต่อเนื องจาก
แบคทีเรี ย หรื อในส่ วนของเนือเยือทีเกิดจากการติดเชือแล้วก่อนหน้านี ซึงปั จจุบนั การตรวจสอบการติดเชือจากปรสิ ตจะทํา
หลังจากปลาตายแล้ว แล้วนําปลามาตรวจเพือหาสาเหตุปลาตาย เป็ น การวิเคราะห์โดยการพิจารณาจากสัณฐานวิทยา และ
ขนาดของ haptor และอวัยวะสื บพันธุ์ แม้วา่ วิธีนีจะเป็ นวิธีมาตรฐานทีใช้กนั โดยทัวไปก็ตาม แต่วิธีการนี ต้องทําให้ปลาตาย
ก่อน จากนันขึนอยูก่ บั ความชํานาญของผูต้ รวจสอบ
ปัจจุบนั เมือมีการพัฒนาเทคนิคทางพีซีอาร์ในการตรวจสอบการติดเชือในสัตว์นาํ ซึงส่วนใหญ่จะใช้ตรวจสอบการ
ติ ดเชื อแบคที เรี ย ในการศึ กษานี เรามี การทดสอบโดยใช้ PCR ซึ งสามารถตรวจจับ DNA ได้โดยตรงของปรสิ ต ปลิงใส
Cichlidogyrus spp. จาก DNA ในเมือกบริ เวณเหงือกปลานิล ซึงจะช่วยลดการตายของปลานิลจากผลการตรวจสอบได้ 100%
ซึ งจากรายงานนี ได้เก็บตัวอย่างเมือกปลานิ ลบริ เวณเหงื อกจํานวน 87 ตัว มาสกัดดี เอ็นเอ และตรวจสอบการติดเชื อตาม
ขันตอนการเกิดปฏิกิริยาของเทคนิคทาง PCR พบปลานิลทีติดเชือได้ทงหมด
ั
67 ตัว (ภาพที 2) สอดคล้องกับรายงานของ EkHuchim และคณะ (2012) ซึงวินิจฉัยปรสิ ตปลิงใสด้วยเทคนิคพีซีอาร์ พบว่ามีความไวและความจําเพาะถึง 100% จากปลิงใส
ทังหมด 5 ชนิ ด (C. tilapiae, C. sclerosus, C. dossui, C. haplochromii และ C. longicornis) ในปลานิ ล Oreochromis aureus
และ O. niloticus
และจากการศึ กษาก่อนหน้านี โดยวุฒิชัย และธี รวุฒิ ( ) ได้ศึกษาปรสิ ตโมโนจี เนี ยนบริ เวณเหงือกของปลา
ทับทิมทีเลียงในกระชังในแม่นาตาปี
ํ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช พบจํานวนปรสิ ตปลิงใส 2 สกุล ชนิ ด ได้แก่ C. sclerosus,
C.tubicirrus, C. thurstonae, C. tilapiae, Cichlidogyrus spp. และ S. longicornis
การใช้ลาํ ดับเบสเฉพาะจากยีน 28S rRNA ของ Cichlidogyrus spp. สําหรับการวินิจฉัยระดับโมเลกุล การทดสอบ
สันนิษฐานนีสามารถใช้ร่วมกับการทดสอบทางพยาธิวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพือตรวจหาเชื อปรสิ ตในระยะ
เริ มต้นเพือหลีกเลียงการระบาดของเชือโรคในระบบเพาะเลียงสัตว์นาํ การตรวจสอบ DNA จากเมือกปลานิ ลบริ เวณเหงือก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เป็ นวิธีการใหม่ทีไม่ทาํ ให้เหงื อกเสี ยหายและทําให้ปลาตาย ดังนันวิธีนีอาจช่ วยในการใช้การทดสอบเพือหลีกเลียงความ
สูญเสี ยทางเศรษฐกิจในฟาร์มปลานิลได้

สรุ ปผลการวิจัย

การทดสอบประสิ ทธิ ภาพของไพรเมอร์ ทีจําเพาะกับลําดับนิ วคลีโอไทด์ของเชือปรสิ ต ซึ งใช้ไพรเมอร์ จาํ นวน 5 คู่
ทีได้รับการพัฒนามาจากนิวคลีโอไทด์ของ Cichlidogyrus spp. คือ 28S rRNA ทีขนาดโมเลกุล 189 bp และ Cicly 1 ถึง Cicly
5 โดยมีขนาดโมเลกุลเท่ากับ 188, 180, 150, 159 และ189 bp ตามลําดับ ผลการวิจยั พบว่าไพรเมอร์ Cicly 3 เหมาะต่อการเป็ น
ชุดควบคุมในการตรวจสอบการติดเชือปรสิ ตปลิ งใสได้ เนื องจากไพรเมอร์ Cicly 3 สามารถเพิมจํานวนปริ มาณดี เ อ็น เอ
เป้ าหมายได้เพียงแค่สัตว์มีการติดเชือปรสิ ตปลิงใสจํานวน 10 ตัว และสามารถเพิมจํานวนปริ มาณดีเอ็นเอปลิงใสทีเก็บจาก
ตัวอย่างจากเมือกบริ เวณเหงือกโดยสามารถพบปลานิลทีมีการติดเชือปรสิ ตปลิงใสได้จาํ นวน 60 ตัว จากตัวอย่างปลานิ ล 87
ตัว การใช้เทคนิ คพีซีอาร์ สําหรับการวินิจฉัยการติดเชือปรสิ ตปลิงใสในปลานิล ช่วยลดเวลาในการตรวจวิเคราะห์แบบเดิม
และการลดการตายของปลาระหว่างการตรวจสอบได้ ซึงจะนําไปสู่การแก้ปัญหาการติดเชือในระบบการเลียงได้ทนั ท่วงที

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั เรื องนี เป็ นส่ วนหนึ งของการวิจยั เรื อง การตรวจสอบและยืนยันเชื อเชื อปรสิ ตปลิงใส, ichlidogyrus spp.
(Monogenea, Ancyrocephalinae) จากเมือกบริ เวณเหงือกปลานิ ลทีมีการเลียงใน จ.นครศรี ธรรมราช ด้วยเทคนิคทางพีซีอาร์
โดยได้รั บงบประมาณจากงบอุด หนุ น การวิจัย ประเภทเงิ น รายได้ ประจํา ปี 2560 ขอขอบคุ ณ คณะสัต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ทีเอือเฟื อสถานทีทีใช้ในการเก็บตัวอย่างงาน
และวิเคราะห์ ตวั อย่างวิจยั และขอขอบพระคุณเกษตรกรผูเ้ ลียงปลานิ ลในกระชังทัง 3 พืนที สําหรั บตัวอย่างที ใช้ใ นการ
วิเคราะห์

เอกสารอ้ างอิง
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วุฒิชยั ทองบํารุ ง และธี รวุฒิ เลิศสุ ทธิชวาล. 2557. ปรสิ ตโมโนจีเนียนทีพบในปลานิ ลแดงทีเลียงในกระชังบริ เวณแม่นาตาปี
ํ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช. วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 16:32-40.
สมาน แก้วไวยุทธ นิ ตยา เลาหะจินดา สุปราณี ชินบุตร และประไพสิ ริ สิ ริกาญจน์. 2544. พยาธิ สภาพของเหงือกปลาปลา
ไซพริ นิดทีเกิดจากปรสิ ตปลิงใส. หน้า 103-109 ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที
39 สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เอกรัฐ วงศ์สวัสดิ. 2544. ปรสิ ตปลิงใสบริ เวณเหงือกปลาทับทิมทีเพาะเลียงในกระชัง. น. 1500-1504 ในการประชุมวิชาการ
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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บทคัดย่ อ
การศึ กษาปั จจัยด้านอาหารทีมีผลต่อการลอกคราบของกุง้ เครย์ฟิช เพือเป็ นทางเลือกให้แก่เกษตรกรผูเ้ ลียงกุง้ เครย์
ฟิ ช ซึ งการศึกษาในครังนี พบว่า ความถีในการลอกคราบสู งทีสุ ดได้แก่ อาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp.
10% อาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ ไคโตซาน กลุ่มควบคุมอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ เครย์ฟิช และ อาหารสําเร็จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ
วิต ามิ น รวมสั ต ว์น ํา (1.60±0.35, 1.43±0.55, 1.33±0.35 และ . ±0.26 ครั ง/ตัว /เดื อ น ตามลํา ดับ ) ส่ ว นในด้า นการ
เจริ ญเติบโต พบว่ากุง้ ทีเลียงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp. กับกุง้ ทีเลียงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาว
ร่ วมกับเสริ มด้วยไคโตซาน มีค่าเท่ากัน ซึงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) (2.63± . และ . ±2.05
เซนติ เมตรตามลําดับ) ทังสองชุดการทfลองมีความแตกต่างกันทางสถิติกบั กลุ่มควบคุม ( . ± . เซนติเมตร) (P<0.05)
และอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ วิตามินรวมสัตว์นาํ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั ทังสามชุ ดการทดลอง ( . ±2.08
เซนติเมตร) (P> . ) และในอัตราการตาย พบว่ากุง้ มีอตั ราการตายดังนี โดยเรี ยงจากน้อยไปมาก ได้แก่ อาหารสําเร็ จรู ปกุง้
ขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp. กับอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ ไคโตซานมีอตั ราการตายทีเท่ากัน ( . ± . %) และ
มีอตั ราการตายน้อยทีสุด คือ อาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ วิตามินรวมสัตว์นาํ (50.00± . %) ส่ วนกลุ่มควบคุมมีอตั รา
การตายมากทีสุด ( . ±25.17%) ดังนันการใช้ Schizochytrium sp. และไคโตซานเสริ มในอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาว พบว่ามี
อัตราการเจริ ญเติบโต และความถีในการลอกคราบสู งขึน มีอตั ราการตายตํา แต่เมือทําการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีเพียง
อัตราการเจริ ญเติบเท่านันทีมีความแตกต่างอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติ (P< . ) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในครังนี ยังเป็ น
ทางเลือกให้แก่เกษตรในการช่วยตัดสินใจในการเลียงกุง้
คําสําคัญ: การลอกคราบ กุง้ ก้ามแดง
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ABSTRACT
A study of some factors that affects molting of Crayfish to be alternative for Crayfish farmers. In this study, it was
found that the highest molting frequency was White shrimp pellets with Schizochytrium sp. 10%, White shrimp pellets with
chitosan 400 ppm., the control group of Crayfish pellets and White shrimp pellets with marine animal multivitamin (1.60 ±
0.35, 1.43 ± 0.55, 1.33 ± 0.35 and 1.27 ± 0.26 times / head / month, respectively). For the growth rate, it was found that
Crayfish fed with white shrimp Schizochytrium sp. 10% and Crayfish fed with White shrimp pellets supplemented with
Chitosan were no statistically significant difference (P> 0.05) (2.63 ± 2.07 cm. and 2.63 ± 2.05 cm. respectively). However,
both groups were different from the control group (P <0.05) (1.45±1.95 cm.) and in the group fed with white shrimp pellets
with marine animal multivitamin there were no statistically significant differences between those three groups (P> 0.05)
(2.03 ± 2.08 cm). For mortality rates, sorted by ascending order as follows White shrimp pellets with Schizochytrium sp.10%
and White shrimp pellets supplemented with 400 ppm chitosan had the same mortality rates (36.67 ± 15.28%) and had the
lowest mortality, the second is White shrimp pellets with marine animal multivitamin (50.00 ± 18.75%), and the control
group had the highest mortality rates (63.33 ± 25.17%). Therefore, the use of Schizochytrium sp. and chitosan supplemented
with white shrimp pellets, it was found that the growth rate and the frequency of molting rate were higher with low mortality
rates (P<0.05). However, the statistical analysis showed that only the growth rate had significantly difference and this study
is also an alternative for agriculture for making decision on shrimp farming.
Key words: molting, Cherax quadricarinatus
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กุง้ ก้ามแดง หรื อกุง้ เครย์ฟิชมีชือสามัญว่า Redclaw crayfish และมีชือวิทยาศาสตร์วา่ Cherax quadricarinatus เป็ น
กุง้ นําจืดชนิดหนึ งทีมีถินกําเนิ ดในทวีปออสเตรเลีย มีการแพร่ กระจายในทางตอนเหนื อของรัฐควีนส์แลนด์ (Austin et al.,
) และมีการแพร่ กระจายไปยังประเทศต่างๆ เช่น แอฟริ กาใต้ จาไมกา และสิ งคโปร์ (Shane and Yeo,
) กุง้ ชนิ ดนี
ความสําคัญทางเศรษฐกิ จของทวีปออสเตรเลีย มีการเพาะเลียงเพือการบริ โภค โดยในช่ วง ปี
มี ผลผลิ ตรวม
มากกว่า ตัน (FAO, ) ส่วนประเทศไทยนําเข้ากุง้ ชนิดนีมาตังแต่ ปี
มาเพาะเลียงเพือการบริ โภค ด้วยรู ปร่ างและ
ลักษณะทีมีความสวยงาม จึ งมีการนําเอากุง้ ชนิดนี มาเลียงเป็ นสัตว์สวยงามในตูป้ ลา และได้รับความนิยมมาจนถึงปั จจุบัน
(พรเทพ และคณะ,2557) อีกทังยังมีการนํามาประกอบอาหารอีกหลายชนิดด้วยกัน ดังนันจึ งมีการศึ กษาอย่างกว้างขวางถึง
การเสริ มสารบางชนิดเพือเพิมผลผลิตในการลอกคราบ และการเจริ ญเติบโตของกุง้ ไคโตซานทีเหมาะสมทีใช้ในการเคลือบ
อาหารกุง้ กุลาดําคือ 400 ppm. ส่งผลให้อตั รารอดของลูกกุง้ มากทีสุด 78.97 % (ปิ ยะบุตร, 2552) จากบทความของสถาบันวิจยั
อาหารสัตว์นาชายฝั
ํ
ง การเสริ มวิตามินและแร่ ธาตุทีเหมาะสมแก่กงุ้ ทะเล และกุง้ อืนๆ สามารถช่วยลดอัตราการตาย ส่ งเสริ ม
ให้ เ ปลื อกกุ้ง มี การแข็ง ตัวที รวดเร็ วหลัง จากการลอกคราบ การเสริ ม Schizochytrium sp. 10% ในอาหารต่ อ อัต ราการ
เจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุง้ ก้ามกราม มีอตั ราการรอดตาย 71.11±10.18% (อนุสรณ์ และคณะ, 2556)
การลอกคราบถือเป็ นส่วนสําคัญในการเจริ ญเติบโตของกุง้ เครย์ฟิช ทังเป็ นการเพิมขนาด การเปลียนสี สนั และการ
ซ่อมแซมร่ างกาย จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญนีและได้ทาํ การศึ กษาการลอกคราบของกุง้ เพือเป็ นทางเลือกใหม่ๆในการช่วย
ให้กงุ้ เจริ ญเติบโตเร็ วขึนและลอกคราบสมบูรณ์ ส่งผลให้ลดปัญหาการตายของลูกกุง้ วัยอ่อนได้

วิธีดําเนินการวิจัย

1. กุ้งก้ามแดงทีใช้ ในการทดลอง และการเตรียมการทดลอง

เป็ นกุง้ ก้ามแดง สายพันธุ์ Cherax quadricarinatus จากฟาร์ มเอกชนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี มาพักในบ่อพลาสติก
ขนาดบรรจุนาํ 300 ลิตร เพือปรับสภาพกุง้ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและระบบการทดลองในโรงเพาะฟักเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
ให้อาหารสําเร็ จรู ปกุง้ เครย์ฟิช วันละ มือ คือ เช้า และเย็น
คัดเลือกกุง้ ทีมีความแข็งแรง ขนาดประมาณ . - . เซนติเมตร ปล่อยในบ่อพลาสติก ขนาดความจุนาํ 200 ลิตร
(เส้นผ่านศูนย์กลาง เมตร) จํานวนบ่อละ ตัว ใช้วิธีการเลียงเดียวโดยใช้แก้วพลาสติ กเป็ นอุปกรณ์การเลียงและให้อยู่
ภายในบ่อทดลอง มีการใช้นาจื
ํ ดทีผ่านการกรอง และปรับคุณภาพของนําให้เหมาะสมต่อการเลียง เติมนําในบ่อเลียงปริ มาตร
ลิตร และมีอุปกรณ์ให้อากาศ มี การให้อาหารวันละ ครัง (8.00 น. และ . น.) โดยให้อาหารตามชุดการทดลองที
กําหนด ทําการดู ด ตะกอน และทําความสะอาดบ่อ และเปลียนถ่ายนํา เปอร์ เซ็ นต์ทุกๆ สัป ดาห์ ทําการทดลองเป็ น
ระยะเวลา เดือน
2. การทดลองและการวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) มี ชุดการทดลองๆละ ซําดังนี
ชุดทดลองที 1 เลียงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ เครย์ฟิช (ชุดควบคุม)
ชุดทดลองที เลียงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ ไคโตซาน 10 ml/kg
ชุดทดลองที เลียงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp. 10%
ชุดทดลองที เลียงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ วิตามินรวมสัตว์นาํ 5 mg/kg
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3.การเก็บข้ อมูล
ทําการวัดความยาวกุง้ ก่ อนการทดลอง และ ทุกๆ 1 เดื อน บันทึ กความถีในการลอกคราบของกุง้ ทุกวัน และนับ
จํานวนกุง้ ทีเหลือเพือหาอัตราการตาย และวิเคราะห์คุณภาพนําทุกครังทีมีการเก็บข้อมูล
.การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นําข้อมูลความยาวเฉลีย ความถีในการลอกคราบ และอัตราการตาย ทีได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี One
way ANOVA เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ทีระดับความเชือมัน 95%
โดยทําการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ

ผลและวิจารณ์ ผล

1.ความถีในการลอกคราบ
ความถีในการลอกคราบของกุง้ เมือวิเคราะห์ทางสถิติทงในเดื
ั
อนทีหนึงและเดือนทีสองพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่เมือทําการเปรี ยบเทียบค่าโดยเรี ยงลําดับจากความถีในการลอกคราบสู งไปตํา ได้แก่
ในเดื อนทีหนึ ง อาหารกุง้ สําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp. ,อาหารกุง้ สําเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวมกับ ไคโตซาน, อาหาร
สํา เร็ จ รู ป กุ้ง ขาวร่ วมกับ วิต ามิ น รวมสัต ว์น ํา และกลุ่ ม ควบคุ ม ( . ±0.35, 1.43±0.55, 1.33±0.35 และ . ±0.26 ครั ง
ตามลําดับ ) ในเดื อนทีสองของการทดลอง ความถีในการลอกคราบสูงทีสุดได้แก่ อาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับไคโตซาน,
กลุ่มควบคุม, อาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับSchizochytrium sp. และ อาหารสําเร็ จรู ปกุ้งขาวร่ วมกับ วิตามินรวมสัตว์น ํา
(0.43±0.39, 0.40±0.31, 0.37± . และ . ± . ครัง ตามลําดับ) ดังตารางที
ตารางที ค่าความถีในการลอกคราบของกุง้ เครย์ฟิช (ครัง/ตัว/เดือน) ในระยะเวลา เดือน
อาหาร
เดือนที
เดือนที
อาหารกุง้ สําเร็ จรู ปกุง้ เครย์ฟิช (control)
1.33±0.35a
0.40±0.31a
อาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับไคโตซาน
1.43±0.59a
0.43±0.39a
อาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp.
1.60±0.35a
0.37±0.33a
อาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับวิตามินรวมสัตว์นาํ
1.27±0.26a
0.23±0.22a
หมายเหตุ: ค่าทีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษทีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
. การเจริญเติบโต
การวัดการเจริ ญเติบโตของกุง้ จะวัดจากความยาวของลําตัวกุง้ เมือสิ นสุ ดการทดลองพบว่าในเดือนที หนึ ง กุง้ มี
ความยาวมากที สุดในกุง้ ทีเลียงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวมกับ ไคโตซาน กุง้ ทีเลียงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวมกับ
Schizochytrium sp. เลียงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวมกับ วิตามินรวมสัตว์นาํ และกลุ่มควบคุ ม ตามลําดับ (3.12±0.30,
3.07±0.22, 2.96±0.25 และ . ±0.60 เซนติเมตร) เมือนํามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ากุง้ ทีเลียงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวม
กับ ไคโตซาน ppm. กับ กุ้งที เลี ยงด้วยอาหารสําเร็ จ รู ป กุ้ง ขาวรวมกับ Schizochytrium sp. ไม่มี ความแตกต่ างอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่างอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติในกลุ่มทีเลียงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวมกับ
วิตามินรวมสัตว์นาํ และกลุ่มควบคุม (P<0.05) และในกลุ่มทีเลียงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวมกับ วิตามินรวมสัตว์นาํ และ
กลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P> . ) ในเดือนทีสองพบว่ากุง้ ทีเลียงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาว
รวมกับ Schizochytrium sp. กับกุง้ ทีเลียงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวรวมกับ ไคโตซาน มีค่าเท่ากัน ซึงไม่มีความแตกต่างอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่ (2.63±2.07 และ 2.63±2.05 เซนติเมตร ตามลําดับ) ทังสองชุดการทดลองมีความแตกต่าง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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กันทางสถิติกบั กลุ่มควบคุม(1.45±1.95 เซนติเมตร) (P< . ) และอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ วิตามินรวมสัตว์นาํ ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติกบั ทังสามชุดการทดลอง (2.03±2.08 เซนติเมตร) (P> . ) ดังตารางที
ตารางที ค่าเฉลียความยาวของลําตัวกุง้ เครย์ฟิช (เซนติเมตร) ในระยะเวลา เดือน
อาหาร
เริ มต้นทดลง
เดือนที
เดือนที
อาหารกุง้ สําเร็ จรู ปกุง้ เครย์ฟิช (control)
อาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับไคโตซาน
อาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp.
อาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับวิตามินรวมสัตว์นาํ

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

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

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

0
0
0
0

63.33±25.17a
36.67±15.27a
36.67±15.28a
50.00±10.00a

หมายเหตุ: ค่าทีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษทีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
3. อัตราการตาย
เมื อนําอัตราการตายในแต่ละเดื อนมาวิเ คราะห์ท างสถิติ พบว่า ทังสี ชุ ดการทดลองไม่ มีค วามแตกต่างอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P> . ) ในเดื อนแรกกุง้ ทีใช้ในการทดลองทังหมดไม่พบการตาย แต่ในเดือนทีสองพบว่ากุง้ มีอตั ราการ
ตายดังนี โดยเรี ยงจากน้อยไปมาก ได้แก่ อาหารสําเร็ จรู ป กุ้ง ขาวร่ วมกับ Schizochytrium sp. กับ อาหารสําเร็ จรู ป กุ้งขาว
ร่ วมกับ ไคโตซาน มีอตั ราการตายทีเท่ากัน ( . ±15.28 % กับ 36.67±15.27 % ตามลําดับ) และมีอตั ราการตายน้อยที สุ ด
รองมาเป็ นอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ วิตามินรวมสัตว์นาํ (50.00±10.00%) ส่ วนกลุ่มควบคุมมีอตั ราการตายมากทีสุ ด
(63.33±25.17%) ดังตารางที
ตารางที อัตราการตายเฉลีย (%) ของกุง้ เครย์ฟิช ในระยะเวลา เดือน
อาหาร
เดือนที
เดือนที
อาหารกุง้ สําเร็ จรู ปกุง้ เครย์ฟิช (control)
อาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับไคโตซาน
อาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับSchizochytrium sp.
อาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับวิตามินรวมสัตว์นาํ

หมายเหตุ:ค่าทีกํากับด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษทีต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
4. คุณภาพนํา
คุณสมบัติของนําทีเลียงนันอยูใ่ นเกณฑ์ทีไม่เป็ นอันตรายต่อสัตว์นาโดยพบว่
ํ
า ปริ มาณออกซิ เจนทีละลายในนํามีค่า
อยูร่ ะหว่าง 7.34 – 8.36 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าอัลคาไลน์มีค่าอยูท่ ี - มิลลิกรัม/ลิตร ความกระด้างมีค่าอยูใ่ นช่วง มิ ลลิ กรั ม/ลิ ตร ค่าไนไตรท์ มิลลิกรัม/ลิตร ปริ มาณของแคลเซี ยม มิลลิกรัม/ลิตร ปริ มาณของแมกนี เซี ยม – 200
มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็ นกรด-ด่างมีค่าอยูร่ ะหว่าง 7.63 – 8.34 และอุณหภูมิของนํามีค่าอยูร่ ะหว่าง 25 –28.0 ºC ซึงอยูใ่ นช่วงที
เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของกุง้ ก้ามแดง
ตารางที ค่าคุณภาพนําตลอดระยะเวลาการเลียงกุง้ เดือน

ระยะเวลา

pH

60 วัน

7.63 -8.34

ออกซิเจน
ละลายนํา
(มก./ล)
7.34 - 8.36

อัลคาไลน์
(มก./ล)
69 - 139

ความ
กระด้าง
(มก./ล)
800 - 1000

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

ไนไตรท์
(มก./ล)
0

แคลเซียม
(มก./ล)
40

แมกนีเซียม
(มก./ล)

อุณหภูมิ
๐
C

100 - 200

25 - 28
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การใช้ Schizochytrium spp. ผสมกับอาหารสําเร็ จรู ปเพือใช้เป็ นอาหารเสริ มจึ งเป็ นทางเลือกหนึ งให้แก่เกษตรกร
เนื องจากใน Schizochytrium spp. สามารถเพิมปริ มาณกรดไขมันไม่อิมตัวที จําเป็ นสู ง (polyunsaturated fatty acid; PUFA)
การศึ กษาของสถาบันวิจยั อาหารสัตว์นาชายฝั
ํ
งพบว่าวิตามินและแร่ ธาตุหลายชนิ ด มีผลในการลอกคราบ ทําให้เปลือกกุ้ง
แข็งหลังลอกคราบทีรวดเร็ ว เสริ มระบบภูมิคุม้ กัน การใช้ไคโตซานเคลือบอาหารกุง้
ppm สามารถช่วยเพิมประสิ ทธิภาพ
การใช้อาหารและเพิมอัตราการเจริ ญเติบโตในกุง้ กุลาดําได้มากขึน (ปิ ยะบุตร,2552) ซึงจากการทดลองพบว่ากลุ่มการทดลอง
ที เลียงด้วยอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับ Schizochytrium spp. มีการลอกคราบที สู งที สุ ด แต่พบว่าไม่มีความแตกต่างทาง
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ซึ งสอดคล้องกับการทดลองของอนุสรณ์ และคณะ(2558) ทีการเสริ มด้วย Schizochytrium spp.
อัตราส่ วน . % ผสมอาหารเลียงกุง้ ก้ามกรามสามารถเพิมการเจริ ญเติบโต
กุง้ มีความต้องการกรดไขมันจําเป็ นจากอาหารเพือการเจริ ญเติบโต เนื องจากกุง้ ไม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมัน
เหล่านีได้เอง (Cuzon et al., ) ซึงการใช้ Schizochytrium spp. ผสมกับอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาว เพือใช้เป็ นอาหารเสริ มซึงมี
ปริ ม าณกรดไขมัน ไม่ อิ มตัว ที จํา เป็ นสู ง โดยเฉพาะกรดไขมัน ไม่ อิ มตัว ในกลุ่ ม โอเมก้า 3 คื อ decosahexaenoic acid
(DHA;22:6n3 ) (มยุรา, 2549 และ Jiang et al., 2004) จากการศึกษาพบว่ากุง้ ทีได้รับ Schizochytrium spp. มีการเจริ ญเติบโตที
ดี กว่าอาหารกุง้ สําเร็ จรู ปกุง้ เครย์ฟิช (control)และกลุ่มอาหารสําเร็ จรู ปกุง้ ขาวร่ วมกับวิตามินรวมสัตว์นาํ สอดคล้องกับการ
ทดลองของปิ ยารมณ์ (2552) ที ได้ทาํ การศึ กษาการใช้ Schizochytrium spp. เสริ มอาหารในการเลี ยงกุง้ ขาวมี ผลทําให้การ
เจริ ญเติบโตของกุง้ สู งขึนทังทีเลียงด้วยนําความเค็มตําและความเค็มปกติ และจากการศึกษา กุง้ ก้ามกรามขนาดเล็กทีได้รับ
Schizochytrium spp อัต ราส่ ว น . เปอร์ เ ซ็ น ต์ หรื อ มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ อาหาร กิ โ ลกรั ม ในฟาร์ ม เลี ยงนันมี อัต ราการ
เจริ ญเติบโตทีสูง (อนุสรณ์, 8) ส่วนการเสริ มด้วยไคโตซาน ให้แก่กงุ้ มีผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั การ
ใช้ Schizochytrium spp. ผสมกับอาหารกุง้ สําเร็ จรู ป สอดคล้องกับการทดลองการใช้ไคโตซานเคลือบอาหารกุง้ สามารถช่วย
เพิมประสิ ทธิ ภาพการใช้อาหารและเพิมอัตราการเจริ ญเติบโตในกุง้ กุลาดํา ได้มากขึน ปริ มาณไคโตซานทีเหมาะสมทีใช้ใน
การเคลือบอาหารกุง้ คือ ppm. (ปิ ยะบุตร,
) นอกจากนี ยังเป็ นส่ วนประกอบของ cofactor ของระบบเอ็นไซม์ต่างๆ
ไ ด้ แ ก่ hydrogenase enzymes, alcohol, glutamate, lactate, glyceraldehyde-3-P, ribonuclease, carcoxypeptiase, DNA
polymerase และ alkaline phosphatase และ ปริ มาณฟอสฟอรัสในอาหาร 0.4% เพียงพอต่อการเจริ ญเติบต่อและการรอดตาย
ของลู กกุ ้ง Penaeus vannamei ในระยะ Postlavae เมื อมี อ ัตราส่ วนของ Ca : P เท่ า กับ 1 : 2 (Velasco et al.,1998) จากการ
ทดลองได้ทาํ การเสริ มแร่ ธาตุรวมสัตว์นาํ ซึงไม่มีส่วนประกอบของฟอสฟอรัส ให้ผลไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุม ซึงอาจเป็ น
ปัจจัยทีส่งผลต่อความถีในการลอกคราบของกุง้
กุ้ง ที ได้รั บ Schizochytrium sp.ในอัต ราส่ ว น 7.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี อ ัต รารอดตายสู ง สุ ด แตกต่า งจากกุ้ง ที ไม่ ไ ด้รั บ
Schizochytrium spp. ซึ งมี อัตรารอดตายตําสุ ดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ (p<0.05) ทังที เลี ยงด้วยความเค็ม 5 และ 25 พีพีที
สอดคล้องกับการศึ กษาของ Lim et al.(1997) ที ทําการศึ กษาอาหารทีผสมกรดไขมันจากแหล่งต่างๆทังพืชและสัตว์รวม 7
ชนิ ดต่ออัตรารอดตายและนําหนักเฉลียของกุง้ ขาวแวนนาไมระยะ juvenile พบว่ากุง้ ทีได้รับอาหารผสม menhaden fish oil
ซึงมีปริ มาณกรดไขมันไม่อิมตัวในกลุ่มโอเมก้า 3 สู งสุด มีอตั รารอดตายและนําหนักเฉลียสูงทีสุด จากผลการศึกษาในครังนี
พบว่ากุง้ มีอตั ราการตายตํา เมือเสริ มด้วย Schizochytrium spp. และไคโตซาน สอดคล้องกับผลของ ปิ ยะบุตร ( ) ได้ศึกษา
สารละลายไคโตซานมาใช้เคลือบบนอาหารทีใช้ในการเลียงกุง้ กุลาดํา ในพืนทีความเค็มตําประมาณ 5±2 พีพที ี ของบ่อขนาด
ไร่ พบว่าการใช้ไคโตซานเคลือบอาหารกุง้ สามารถช่วยเพิมอัตรารอดของลูกกุง้ มากทีสุด . % ยิงไปกว่านัน การใช้ไค
โตซานเคลือบอาหารกุง้ ยังมีผลทําให้กงุ้ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีมาก และกลุ่มทีเสริ มด้วยวิตามินรวมสัตว์นาํ เนืองจาก
การศึกษาของ Cuzon et al.(2004) วิตามินอี มีความสามารถในการปกป้ องการเกิดปฏิกิริยาเติมหมู่ออกซิเจน (peroxidation)
ในกรดไขมันชนิ ดไม่อิมตัวสู ง (PUFA) และทําหน้าทีในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ ในระบบภูมิคุม้ กัน และทําหน้าทีลด
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การหลังของสารชนิด peroxides ทีเกิดจากระบบภูมิคุม้ กันperoxides ทีเกิดจากระบบภูมิคุม้ กันนําเลือดทีจะทําลายผนังเซลล์
ของเม็ดเลือด (hemocyte) และ พบว่าปริ มาณของวิตามินซี ลดลงอย่างรวดเร็ วในขณะทีกุง้ ขาววางไข่และในลูกกุง้ แรกฟัก
ระยะนอเพลียส ซึงอาจจะกล่าวได้วา่ วิตามินซีมีความจําเป็ นอย่างยิงสาหรับกุง้ ในช่วงระยะเวลาทีไข่กาํ ลังพัฒนาและในขณะ
ฟั กออกเป็ นตัว Shaobo et al. (2004) ผลของกลุ่มทีมีการเสริ มวิตามินรวมสัตว์นามี
ํ อตั รารอดตายดีกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่มี
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บทคัดย่อ

การใช้พื ชต่ า งชนิ ด เป็ นอาหารสมทบสําหรับ เลี ยงปลาแรดในกระชัง ใช้แ หน เปลื อกกล้วย และซัง ข้า วโพด
ซึ งมี คุณสมบัติทีเหมาะสมในการเลียงปลากิ น พืช นํามาผสมกับอาหารเม็ดสําเร็ จรู ป ใช้อตั ราส่ วน 1:1 โดยใช้อาหารเม็ด
สํ า เร็ จ รู ป เป็ นชุ ด ควบคุ ม ทํา การศึ ก ษาการเจริ ญเติ บ โต อัต ราการรอดตาย และคุ ณ ภาพนํ า ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ น ํ า
ความเป็ นกรด-ด่าง ปริ มาณออกซิ เจนละลายนํา และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ จากการทดลองด้าน
นําหนักเฉลีย พบว่าอาหารปลาแรดทีใช้อาหารเม็ดสําเร็ จรู ปผสมเปลือกกล้วยมีการเจริ ญเติบโตด้านนําหนักมากทีสุด เท่ากับ
30.141.30 กรั มต่อตัว รองลงมาคื ออาหารเม็ดสําเร็ จรู ปผสมซังข้าวโพด, อาหารเม็ดสําเร็ จรู ปผสมแหน และอาหารเม็ด
สําเร็ จรู ป และมีนาหนั
ํ กเฉลียน้อยทีสุด (P≤0.05) ด้านความยาวเฉลียพบว่า อาหารเม็ดสําเร็ จรู ปผสมเปลือกกล้วยมีความยาว
เฉลียมากทีสุด เท่ากับ 15.581.32 เซนติเมตรต่อตัว รองลงมาคืออาหารเม็ดสําเร็จรู ปผสมแหน, อาหารเม็ดสําเร็จรู ปผสมซัง
ข้าวโพด และอาหารเม็ดสําเร็ จรู ป และมีนาหนั
ํ กเฉลียน้อยที สุ ด (P≤0.05) และพบว่าอัตราการรอดตายทุกชุดการทดลอง
เท่ากับร้อยละ 100 ส่วนคุณภาพนําทีใช้ในการเลียงปลาแรดพบว่า อุณหภูมินาและความเป็
ํ
นกรด-ด่างอยูใ่ นเกณฑ์ทีเหมาะสม
ต่อการเพาะเลียงปลาแรด ส่ วนปริ มาณออกซิเจนละลายนํา และแอมโมเนียม-ไนโตรเจนมีค่าตํากว่าเกณฑ์ทีเหมาะสมต่อการ
เพาะเลียงปลาแรด แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาแรด ดังนันการใช้พืชมาเป็ นอาหาร
สมทบเพือเลียงปลาแรด สามารถใช้เป็ นแนวทางในการใช้พืชให้เกิดประโยชน์มากทีสุ ด
คําสําคัญ : อาหารสมทบ, ปลาแรด, คุณภาพนํา, การเจริ ญเติบโต, อัตราการรอดตาย
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The use of different plants as a feed supplement for rearing Giant gourami (Ospronemus goramy, Lacepede) in
the case using duck weed, banana peal and corn cob, It was has the right properties for fish feeding. Mixed with ready-toeat foods in 1: 1 ratio, the used of pellet feed as control. Study on growth, survival rate and water quality are water
temperature, pH, dissolved oxygen (DO) and ammonium-nitrogen for a period of 6 weeks. Average weight It were found
that the diet of pellet feed with banana peel had the highest growth rate of 30.141.30 g / body, followed by pellet feed
with corn cob, pellet feed with duck weed and pellet feed the lowest average weight (P≤0.05). The average length were
found that the diet of pellet feed with banana peel had the highest growth rate of 15.581.32 cm / body, followed by pellet
feed with duck weed , pellet feed with corn cob and pellet feed the lowest average weight (P≤0.05). And the survival rate
of all treatments was 100%. The water quality used in rearing Giant gourami, the study found that water temperature and
pH were suitable for aquaculture. Ammonium-nitrogen were not suitable for aquaculture of fish, but not affect the growth
and survival rate of Giant gourami. The utilization of plants as feed supplement for rearing Giant gourami provided good
possibility for guideline to use the most beneficial plants.
Keywords : Feed supplement, Giant gourami, Water quality, Growth, Survival rate

บทนํา

ปลาแรด มีชือวิทยาศาสตร์ วา่ Ospronemus goramy, Lacepede (Robert, 1992) และมีชือสามัญว่า Giant gourami
ปลาแรดเป็ นปลานําจืดขนาดใหญ่ชนิดหนึ ง ปลาแรดจัดเป็ นปลาตระกูลเดียวกับปลาหมอไทย ปลาหมอตาล ปลากริ ม ปลา
กัด ปลากระดีนาง ปลากระดีหม้อ ปลาสลิด (ยุพินท์, 2537) เมือโตเต็มวัยมีรูปร่ างขนาดใหญ่ โดยขนาดทีวัดได้ยาวประมาณ
60 เซนติเมตร นําหนัก กิโลกรัม (Pillay, 1990) เป็ นปลาทีเลียงง่าย กิ นอาหารได้ทงพื
ั ชและสัตว์ ได้แก่ ผัก ผลไม้ พืชต่างๆ
เศษอาหาร รวมทังสัตว์ขนาดเล็กๆ นอกจากนียังสามารถอาศัยอยูใ่ นนําทีมีปริ มาณออกซิ เจนน้อยๆได้ เนืองจากมีอวัยวะช่วย
ในการหายใจ (labyrinth organ) ทนได้ในสภาพทีมีอุณหภูมิและ pH ตํา เจริ ญเติบโตได้ดีทงนํ
ั าจืดและนํากร่ อย (เฉิ ดฉันและ
คณะ, 2538 และ สมประสงค์และคณะ, 2534) มีถินกําเนิดแถบหมู่เกาะสุ มาตรา, ชวา และบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซีย ส่วน
ในประเทศไทยพบอยูท่ วไปตามแหล่
ั
งนําต่างๆ เช่น แม่นาเจ้
ํ าพระยา, แม่นาโขง,
ํ
แม่นาป่
ํ าสัก, แม่นาตาปี
ํ
และแม่นาสะแก
ํ
กรัง ปลาแรดจัดเป็ นปลาตระกูลเดียวกับปลาหมอไทย, ปลาหมอตาล, ปลากริ ม, ปลากัด, ปลากระดีนาง, ปลากระดีหม้อ และ
ปลาสลิด (ยุพินท์,
) เมือนํามาประกอบอาหารส่ วนของเนื อปลาแรดนุ่ มมีรสชาติอร่ อย ไม่ค่อยมีกา้ ง จึงเป็ นทีนิยมของ
ผูบ้ ริ โภคมาก นอกจากนียังเป็ นปลาทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจสามารถเลียงได้ทงบ่
ั อดินและกระชังและจําหน่ายเป็ นได้ทงั
ปลาเนื อและปลาสวยงามในราคาสู ง ซึ งต้น ทุน การผลิ ต เป็ นปั จ จัยที มีความสําคัญต่อการเพาะเลี ยงสัต ว์น ํา โดยคิ ดเป็ น
ค่าอาหารประมาณร้อยละ 50 ของต้นทุ นการผลิ ตทังหมด (ยม,
) ซึ งในการศึ กษาครังนี ถ้าเราสามารถนําพืชหรื อของ
เหลือทิ งที ปลาแรดกิ น เป็ นอาหารได้ หาง่ายในท้องถิ น ราคาถู ก ได้แก่ เปลื อกกล้วย แหนเป็ ด ซังข้าวโพด นํามาใช้เป็ น
ส่วนผสมในสู ตรอาหารร่ วมกับอาหารเม็ดสําเร็จรู ปสําหรับเลียงปลาแรดในกระชัง เพือศึกษาการเจริ ญเติบโต อัตราการรอด
ตาย และคุณภาพนําบางประการ ทังนี ยังเป็ นการเพิมคุณค่าทางอาหารและเป็ นทางเลือกหนึ งของกลุ่มเกษตรกรผูเ้ พาะเลียง
ปลาได้อีกด้วย
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. การวางแผนการทดลอง
การเตรี ยมปลาและกระชังทีใช้ในการทดลอง ทําการเตรี ยมกระชัง ขนาด 1 x 1 x 1 เมตรจํานวน 12 กระชัง ทําการ
จับสลากสุ่ มสิ งทดลองตามแผนการทดลองที วางไว้ ปล่อยลูกปลาแรดขนาด ประมาณ 1 นิ ว ในอัตราปล่อย 8 ตัวต่อตาราง
เมตรศึกษาชนิ ดของอาหารปลาจากพืชทีเหมาะสมในการเลียงลูกปลาแรด ต่อนําหนักทีเพิมขึน อัตราการเจริ ญเติบโต อัตรา
การแลกเนื อ อัตราการรอดตาย ใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยแบ่ง
สิ งทดลองออกเป็ น 4 สิ งทดลองๆ ละ 3 ซํา ดังนี
สิ งทดลองที 1 อาหารเม็ดสําเร็จรู ป (ไฮเกรด)
สิ งทดลองที 2 แหนเป็ ด:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป (1:1)
สิ งทดลองที 3 เปลือกกล้วย:อาหารเม็ดสําเร็จรู ป (1:1)
สิ งทดลองที 4 ซังข้าวโพด:อาหารเม็ดสําเร็จรู ป (1:1)
2. การเตรี ยมการทดลอง
ทําการวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ตลอด (Completely Randomized Designs); CRD โดยการจับ ฉลากแต่ละสิ ง
ทดลองทัง 4 สิ งทดลอง จากนันเตรี ยมกระชังสําหรับทําการทดลองใช้กระชังขนาด 111 เมตร จํานวน 12 ใบ ในบ่อดิน
ใส่ ลูกปลาแรดที มีความยาวเฉลีย 7.51±0.1 โดยใส่ กระชังละ 8 ตัว รวม 96 ตัว ให้อาหารลูกปลาแรดจนกว่าจะอิม โดยให้
อาหารร้อยละ 5 ของนําหนักตัว แบ่งให้ 2 มือต่อวัน ในเช้าเวลา . น. และเย็นเวลา 7. น. อาหารทีใช้ในการเลียงลูก
ปลาแรดจะให้ตามสิ งทดลองข้างต้น
3. ทําการเก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตของลูกปลาแรด ได้แก่ ทางด้านนําหนักและความยาวเฉลีย อัตราการรอดตาย ตามสู ตร
ดังนี
สูตรการหานําหนักเฉลีย (กรัม/ตัว)
=

นําหนักปลาทังหมดทีใช้ในการชัง
จํานวนปลาทีใช้ในการชัง

สูตรการหาความยาวเฉลีย (เซนติเมตร/ตัว)
ความยาวปลาทังหมดใช้ในการวัด
=
จํานวนปลาทีใช้วดั

สู ตรการหาอัตราการรอดตาย

=

จํานวนปลาเมือสิ นสุดการทดลอง  100
จํานวนปลาเมือเริ มการทดลอง

4. การศึกษาข้อมูลด้านคุณภาพนํา
การเก็บข้อมูลคุณภาพนําทีใช้ในการเลียงลูกปลาแรด เมือเริ มการทดลองและทุกๆ สัปดาห์ เพือจะได้ทราบถึงการ
เปลียนแปลงของคุณภาพนํา ได้แก่ ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง, อุณหภูมินา,ํ ค่าออกซิ เจนทีละลายในนํา และแอมโมเนียม-ไน
ไตรเจน (Eaton et al., 2005)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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จากการศึ กษาศึ กษาการเจริ ญเติบโตอัตราการรอดตายและอัตราการแลกเนื อของลูกปลาแรดด้วยสู ตรอาหารต่าง
ชนิดได้กาํ หนดการอนุบาลเลียงลูกปลาแรดด้วยอาหารต่างชนิดกันพบว่าได้ผลการศึกษาค้นคว้าดังกราฟแสดงผล ดังนี
. ด้านการเจริ ญเติบโตของลูกปลาแรด
จากการการทดลองเลี ยงลู ก ปลาแรดด้ว ยอาหารต่ า งกัน ชนิ ด คื อ สิ งทดลองที (อาหารเม็ ด สํ า เร็ จ รู ป )
สิ งทดลองที (แหน:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป = 1:1) สิ งทดลองที (เปลื อกกล้วย:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป = 1:1) สิ งทดลองที
(ซังข้าวโพด:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป = 1:1) เลียงในกระชังขนาด x1x1 ลูกบาศก์เมตร เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า
. นําหนักเฉลียของลูกปลาแรด (กรัมต่อตัว) ลูกปลาแรดทีเลียงในกระชังด้วยอาหารทีต่างกัน คือ สิ งทดลองที
(อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป) สิ งทดลองที (แหน:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป) สิ งทดลองที (เปลื อกกล้วย:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป) สิ ง
ทดลองที (ซังข้าวโพด:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป) โดยมีนาหนั
ํ กเฉลียเริ มต้น 8.39±1.13, 8.95±0.97, 9.70±1.32 และ . ±2.41
กรัมต่อตัว ตามลําดับ หลังจากการให้อาหารสมทบต่างชนิดกันพบว่าการเจริ ญเติบโตด้านนําหนักเฉลียจนสิ นสุ ดการทดลอง
นาน 6 สัปดาห์ สิ งทดลองที เปลือกกล้วย:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป มีนาหนั
ํ กเฉลียมากทีสุด เท่ากับ 30.14±16.30 กรัมต่อตัว ตาม
ด้วยสิ งทดลองที 4 ซังข้าวโพด:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป มีนาหนั
ํ กเท่ากับ 27.15±0.82 กรัมต่อตัว, สิ งทดลองที แหน:อาหารเม็ด
สําเร็ จรู ป มีนาหนั
ํ กเท่ากับ 19.38±0.34 กรัมต่อตัว และ สิ งทดลองที อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป มีนาหนั
ํ กเฉลียน้อยที สุดเท่ากับ
19.20±2.65 กรัมต่อตัว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทีระดับความเชือมันทีระดับร้อยละ 95 (p≤0.05) ซึงอาจจะอธิบายได้ว่าปลา
แรดเป็ นปลากิ นพืชดังนันอาหารเสริ มทีใส่ ลงไปเพือลดต้นทุนค่าอาหารเช่น สารอาหารจากเปลือกกล้วยจึงส่ งผลทําให้ลูก
ปลาแรดมีอตั ราการเจริ ญเติบโตทีใกล้เคียงกับการเลียงอาหารเม็ดทีมีโปรตีนสูง เปอร์ เซ็นต์ ดังภาพที

ภาพที 1 การเจริ ญเติบโตด้านนําหนักเฉลียของปลาแรดเมือเลียงด้วยอาหารต่างชนิ ดกันจนสิ นสุ ดการทดลอง
ตลอดระยะเวลาการเลียง 6 สัปดาห์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1.2 ความยาวเฉลี ย (เซนติ เ มตรต่อตัว) ลูกปลาแรดที เลี ยงในกระชังด้วยอาหารที ต่ างกัน คื อ สิ งทดลองที
(อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป) สิ งทดลองที (แหน:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป) สิ งทดลองที (เปลื อกกล้วย:อาหารเม็ด สําเร็ จรู ป) สิ ง
ทดลองที (ซังข้าวโพด:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป) โดยมีความยาวเฉลียเริ มต้น 7.85±0.20, 7.73±0.02 7.51±0.1 และ 7.77±0.05
เซนติ เ มตรต่อตัว ตามลําดับ การเจริ ญเติ บโตด้านความยาวเฉลี ยเมื อเลี ยงด้วยอาหารต่างกัน จนสิ นสุ ด การทดลอง เป็ น
ระยะเวลานาน 6 สัปดาห์พบว่า สิ งทดลองที เปลือกกล้วย:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป มีความยาวเฉลียมากทีสุ ด คือ 15.58±1.32
เซนติเมตรต่อตัว ตามด้วย สิ งทดลองที แหนต่ออาหารเม็ดสําเร็ จรู ป เท่ากับ 15.11±0.09 เซนติเมตรต่อตัว, สิ งทดลองที 1
อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป เท่ากับ 15.01±0.24 เซนติเมตรต่อตัว และสิ งทดลองที ซังข้าวโพด:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ปมีความยาวเฉลีย
น้อยทีสุด เท่ากับ 14.95±0.75 เซนติเมตรต่อตัว ซึงอาจจะอธิ บายได้วา่ ปลาแรดเป็ นปลากินพืชดังนันอาหารเสริ มทีใส่ ลงไป
เพือลดต้นทุนค่าอาหารเช่น สารอาหารจากเปลือกกล้วยจึงส่ งผลทําให้ลูกปลาแรดมีอตั ราการเจริ ญเติบโตทีใกล้เคียงกับการ
เลียงอาหารเม็ดทีมีโปรตีนสูง เปอร์ เซ็นต์ ดังภาพที 2

ภาพที 2 การเจริ ญเติบโตด้านความยาวเฉลียของปลาแรดเมือเลียงด้วยอาหารต่างชนิ ดกันจนสิ นสุ ดการทดลอง ตลอด
ระยะเวลาการเลียง 6 สัปดาห์
ค่ าอาหารในการเพาะเลี ยงสัตว์นาของเกษตรกร
ํ
มี ต ้น ทุ นไม่น้อยกว่าร้อ ยละ 40 ของต้น ทุ น การผลิตทังหมด
(Bhujel, 2011; ยม, 2545) และค่าอาหารสําเร็ จรู ปมีราคาแพง ทําให้เกษตรกรผูเ้ พาะเลียงได้กาํ ไรจากการผลิ ตปลาน้อย จึง
ต้องมีการลดต้นทุ นในเรื องอาหาร โดยการประยุกต์ใช้วตั ถุดิบจากพืชทีมีในท้องถิ นเพือนํามาใช้เป็ นส่ วนผสมในอาหาร
สําหรับการเลียงปลา จากการศึกษาของ Fasakin และคณะ ( ) พบว่าสามารถใช้แหนเป็ ดที เป็ นพืชท้องถินมาทดแทน
อาหารสําเร็ จรู ปชนิดเม็ดได้ถึงร้อยละ ในการเลียงปลานิล นอกจากนีการใช้เปลือกกล้วยและซังข้าวโพดเป็ นส่วนผสมใน
อาหารสัตว์นาํ ยังเป็ นการใช้วตั ถุดิบทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เนื องจากเป็ นของเหลือทิงจํานวนมากและมีการ
นํามาใช้น้อย ดังนันจึ งใช้พืชดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตด้านอาหาร (อมรรัตน์ และคณะ, 2548) ซึ ง
เหมาะสมในการผลิตอาหารสัตว์นาไว้
ํ ใช้เองโดยใช้วตั ถุดิบทีมีในท้องถิน
. อัตราการรอดตายของลู กปลาแรด (เปอร์ เซ็นต์) ลูกปลาแรดที เลียงในกระชังด้วยอาหารที ต่ างกัน คือ สิ ง
ทดลองที (อาหารเม็ด สําเร็ จ รู ป ) สิ งทดลองที (แหน:อาหารเม็ด สําเร็ จรู ป ) สิ งทดลองที (เปลื อกกล้วย:อาหารเม็ด
สําเร็ จรู ป) สิ งทดลองที (ข้าวโพด:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป) โดยมีความยาวเฉลียเริ มต้น 7.85±0.20, 7.73±0.02 7.51±0.1 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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7.77±0.05 พบว่ามีอตั ราการรอดตาย ตังแต่สัปดาห์ที จนถึงสิ นสุ ดการทดลองพบว่า อัตราการรอดตายของลูกปลาแรด มี
ค่าเฉลียเท่ากับ เปอร์ เซ็นต์ ทุกสิ งทดลองแสดงให้เห็นว่าลูกปลาแรดสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและยอมรับ
อาหารทีใช้เลียงได้
. ค่าคุณภาพนําในบ่อเลียงลูกปลาแรดในกระชัง
. ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ความเป็ นกรดเป็ นด่างของนําในบ่อทีใช้เลียงลูกปลาแรดตลอดระยะเวลาการเลียง
6 สัปดาห์ มีค่าอยู่ในช่ วง 6.24 – 7.60 ซึ งค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างของนําทีใช้เลียงปลามีค่าทีเหมาะสม เท่ากับ . - .0 (สม
ประสงค์และคณะ, )
. อุณหภูมิ (องศาเซลเซี ยส) อุณหภูมิของนําในบ่อที ใช้เลียงลูกปลาแรดในกระชังตลอดระยะเวลาการเลียง 6
สัปดาห์ ทีทําการทดลองพบว่า ทุกสิ งทดลองมีค่าอุณหภูมิของนําอยูท่ ี . - . องศาเซลเซียส แต่ค่าทีเหมาะสมในการ
เลียงลูกปลาแรดให้เจริ ญเติบโตอยูท่ ี – 28 องศาเซลเซี ยส ค่าอุณหภูมิของนําทีใช้เลียงลูกปลาแรดครังนีไม่มีผลกระทบต่อ
การเจริ ญเติบโตของลูกปลาแรด เนืองจากปลาแรดสามารถเจริ ญเติบโตได้ทงในนํ
ั
าจืดและนํากร่ อย และทนอุณหภูมิตาได้
ํ ถึง
องศาเซลเซี ยส (เฉิ ดฉันและคณะ, )
. ค่าออกซิ เจนทีละลายในนํา (มิ ลลิ กรัมต่อลิ ตร) ค่าออกซิ เจนทีละลายในนําในบ่อทีใช้เลียงลูกปลาแรดตลอด
ระยะเวลาการเลียง 6 สัปดาห์อยูท่ ี . - 2.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึงน้อยกว่าค่ามาตรฐานทีเหมาะต่อการเจริ ญเติบโตของปลามี
ค่ามากกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ขึนไป ซึงค่าออกซิเจนทีละลายในนําทีใช้เลียงลูกปลาแรดครังนีอยูท่ ี . – 2.01 มิลลิกรัมต่อ
ลิ ต ร ซึ งน้อยกว่าค่ าที เหมาะสมต่อการเจริ ญเติ บ โตของปลา แต่จากข้อมูลพบว่าลูกปลาแรดมีการเจริ ญเติ บโตตามปกติ
เนืองจากปลาแรดสามารถอาศัยอยูใ่ นนําทีมีปริ มาณออกซิเจนน้อย เพราะปลาแรดมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ (labyrinth
organ) (Pillay,
) ซึงปกติค่าออกซิเจนทีละลายในนําสําหรับการเลียงสัตว์นาไม่
ํ ควรตํากว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (Boyd and
Tucker, 1992)
. แอมโมเนี ยม-ไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในนําในบ่อทีใช้เลียงลูกปลาแรดตลอด
ระยะเวลาการทดลอง 6 สัปดาห์ พบว่ามีค่าอยูใ่ นช่วง 0.326 – 0.538 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าทีเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของ
ลูกปลาแรดควรมีค่าน้อยกว่า . มิลลิกรัมต่อลิตรถึงแม้วา่ ปริ มาณแอมโมเนียมทีเป็ นสารพิษมีค่ามากแต่ไม่ส่งผลต่ออัตรา
การรอดตายและอัตราการเจริ ญเติบโตอาจจะมีสาเหตุมาจาก ตัวปลาแรดมีอวัยวะช่วยหายใจ สามารถทีจะรับออกซิ เจนจาก
อากาศโดยตรง แอมโมเนี ยม-ไนโตรเจน ไม่เกิน มิลลิกรัมต่อลิตร (FAO, 2014)
ตารางที 1 คุณภาพนําบางประการของนําทีใช้ในการเพาะเลียงปลาแรดเป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์
สัปดาห์ที
0
1
2
3
4
5
6

อุณหภูมินาํ
(C˚)
30.21
30.25
30.25
29.14
28.42
30.62
32.11

pH

7.45
6.89
7.12
7.33
7.56
7.60
6.24
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DO (mg/l)
1.14
1.67
1.34
1.64
1.60
1.98
2.01

แอมโมเนียม–ไนโตรเจน
(mg/l)
0.389
0.370
0.538
0.512
0.489
0.435
0.326
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การเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกปลาแรดทีเลียงด้วยอาหารสมทบต่างชนิดจํานวน สิ งทดลอง ได้แก่
สิ งทดลองที (อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป) สิ งทดลองที (แหน:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป) สิ งทดลองที (เปลื อกกล้วย:อาหารเม็ด
สําเร็ จรู ป) สิ งทดลองที (ซังข้าวโพด:อาหารเม็ดสําเร็ จรู ป) โดยมีอตั ราส่วน : ซึงการศึกษาครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา
การเจริ ญเติบโต อัตราการรอดตาย และคุณภาพนําของลูกปลาแรดทีเลียงด้วยอาหารต่างชนิด ซึ งตลอดระยะเวลาการเลียง 6
สัปดาห์ พบว่า ลูกปลาแรดทีเลียงด้วยเปลือกกล้วย:อาหารสําเร็ จรู ปมี การเจริ ญเติบโตด้านนําหนักเฉลียและความยาวเฉลีย
มากทีสุด ส่ วนอัตราการรอดตายพบว่ามีอตั ราการรอดตายร้อยละ 100 ทุกสิ งทดลอง และคุณภาพนําในการเลียงปลาแรดทุก
พารามิเตอร์ มีค่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทีเหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของปลาแรด ข้อมูลจากการศึกษาครังนีมีประโยชน์โดย
สามารถนํา ไปเผยแพร่ แ ละส่ ง เสริ ม ให้เ กษตรกรผูเ้ พาะเลี ยงปลาแรดและปลากิ น พื ช ชนิ ด อื นๆ นํา ไปใช้ใ นการเพิม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตและการนําพืชวัตถุดิบทีมีในท้องถินมาใช้ได้อีกทางหนึง
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การเจริ ญเติบโตและรู ปแบบการเจริญเติบโตของปลาการ์ ตูนดํา-ขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830)
ทีเลียงในความเค็มทีแตกต่ างกัน
Growth Performance and Growth Pattern of Black and White Ocellaris Clownfish (Amphiprion
ocellaris Cuvier, 1830) Rearing in Different Salinities
วิกิจ ผินรับ1* และวรวุฒิ เกิดปราง
Wikit Phinrub1* and Worawut Koedprang1

บทคัดย่อ

ผลของความเค็มต่อการเจริ ญเติบโตของปลาการ์ตูนดํา-ขาว (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) โดยทําการเลียง
ปลาในตูก้ ระจกเป็ นระยะเวลา 90 วัน มี ชุดการทดลอง (26 28 30 และ 32 ส่วนในพันส่วน) ปลาการ์ ตูนดํา-ขาว มีนาหนั
ํ ก
ตัวเฉลี ยก่ อนทดลองเท่ ากับ 0.14±0.01 0.14±0.00 0.14±0.01 และ 0.14±0.01 กรั ม ตามลําดับ และมี ค วามยาวเหยียดเฉลีย
เท่ากับ 1.88±0.02 1.93±0.03 1.95±0.15 และ 1.95±0.02 เซนติ เมตร ตามลําดับ ผลการทดลองพบว่า มีนาหนั
ํ กเฉลียเท่ ากับ
0.94±0.10 0.90±0.07 0.99±0.07 และ 0.90±0.04 กรัม ตามลําดับ และมีความยาวเฉลียเท่ากับ 3.46±0.15 3.45±0.11 3.52±0.08
และ 3.47±0.02 เซนติเมตร ตามลําดับ มีอตั ราการเจริ ญเติบโตจําเพาะเท่ากับ 2.10±0.11 2.03±0.15 2.17±0.01 และ 2.05±0.09
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ นําหนักเพิมต่อวันเท่ากับ 0.09±0.01 0.08±0.01 0.09±0.01 และ 0.09±0.01 กรัมต่อวัน ตามลําดับ
นําหนักเพิมเท่ากับ 541.94±0.94 583.80±0.91 588.46±0.38 และ 562.55±0.98 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ และอัตราการรอดตาย
เท่ากับ 83.33±0.87 100±0.00 100±0.00 และ 96.66±0.76 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ งนําหนักเพิมต่อวัน มีความแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (P<0.05) แต่ อตั ราการรอดตาย ไม่มี ความแตกต่างกัน ทางสถิติ (P>0.05) และพบรู ป แบบการ
เจริ ญเติบโตเป็ นแบบไอโซเมตริ ก มีสมการความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและนําหนักของปลาการ์ ตูนดํา-ขาว รวมเพศ คือ
W = 0.015TL3.21 (R2 = 0.97) W = 0.018TL3.07 (R2 = 0.97) W = 0.016TL3.20 (R2= 0.97) และ W = 0.018TL3.09 (R2= 0.97) โดย
ปลาการ์ ตูนดํา-ขาว สามารถเลียงได้ดีในระดับความเค็ม 28 และ 30 ส่วนในพันส่วน ซึ งมีนาหนั
ํ กเพิมต่อวันและมีอตั ราการ
รอดตายทีสูงกว่า
คําสําคัญ : การเจริ ญเติบโต, การเลียงปลา, คุณภาพนํา, ปลาการ์ตูน
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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

ปลาการ์ ตูนเป็ นปลาเศรษฐกิจที มีสีสันสวยงาม เป็ นที นิ ยมในตลาดปลาสวยงามสามารถจําหน่ายได้ในราคาสู ง
จัด เป็ นสิ น ค้า ประมง ที มี ศ ัก ยภาพทางการตลาดและสามารถแข่ง ขันได้ในตลาดโลก ปั จ จุ บ ันนัก วิช าการไทยประสบ
ความสําเร็ จในการเพาะฟักปลาการ์ตูนได้จาํ นวนหลายชนิด ทําให้ธุรกิจการเพาะปลาการ์ตูนในประเทศขยายเพิมมากขึน วร
วุฒิ (2549) กล่าวว่าคุณภาพนําเป็ นปั จจัยสําคัญที สุ ดในการเลียงปลาการ์ ตูนเนื องจากปลาต้องอาศัยอยู่ในนําทีมีคุณภาพที
เหมาะสมตลอดเวลา คุณสมบัติของนําทีใช้เลียงปลายังมีผลโดยตรงกับสี สันความสวยงามและสุ ขภาพของปลา ดังนันผูท้ ี
เลียงปลาการ์ ตูนจําเป็ นต้องศึกษาคุณสมบัติของนําทังทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ งมี ความสัมพัน ธ์เกี ยวข้องกับ การ
เจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาการ์ ตูนโดยเฉพาะความเค็ม ความเค็มเป็ นปั จจัยหนึงทีมีผลต่อการดํารงชีวิตของ
สัตว์นาํ โดยเฉพาะระบบการควบคุมปริ มาณนําในร่ างกาย (Water regulatory system) ซึงมีผลแตกต่างของแรงดันออสโมติ ก
(Osmotic pressure) ระหว่างภายในตัวสัตว์นาและนํ
ํ
าภายนอก ปลามี ความจําเป็ นอย่างยิงที จะต้องใช้พลังงานในการควบคุ ม
Osmotic pressure เพือรั กษาสมดุ ลของร่ างกายไม่ให้แสดงอาการป่ วย ซึ งถ้าหากรุ นแรงก็อาจจะทําให้ปลาตายได้ (สราวุธ
และคณะ, 2551) ปลาการ์ ตูนดํา-ขาว มีชือวิทยาศาสตร์ เหมือนกับปลาการ์ ตูนส้มขาว และถือเป็ นปลาชนิดเดียวกันแต่มีการ
ผันแปรของสี โดยส่วนทีเป็ นสี สม้ หรื อส้มเหลืองถูกแทนทีด้วยสี ดาํ ลักษณะลําตัวมีสีดาํ มีแถบสีขาว 3 แถบ พาดบริ เวณส่วน
หัว ลําตัวและบริ เวณหางในแหล่งนําธรรมชาติ พบปลาชนิ ดนีได้ในถินเฉพาะ คือ ทางเหนื อของออสเตรเลีย (ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง, 2 5 5 9 ) ปลาการ์ ตูนแต่ละชนิ ดจะมีรูปแบบสี ทีเป็ นเอกลักษณ์ซึงปกติจะประกอบไปด้วยสี
ส้ม แดง ดํา เหลือง และส่ วนใหญ่จะมีแถบสีขาวพาดขวางลําตัว 1-3 แถบ ซึงถือเป็ นเอกลักษณ์ของปลาการ์ตูนก็วา่ ได้อย่างไร
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ก็ตามแม้จะเป็ นปลาการ์ ตูนชนิดเดียวกันแต่มกั มีสีแตกต่างกันบ้าง ปลาทีอาศัยต่างสถานทีกันอาจมี สีทีแตกต่างกันได้เรี ยก
ลักษณะเช่นนี ว่าความผันแปรของสี (ธรณ์, 2544)
ปั จจุบนั พบว่า ปลาการ์ ตูนดํา-ขาว เป็ นปลาสวยงามทีนิยมเลียงกันในตูก้ ระจก สามารถเลียงได้อย่างแพร่ หลาย ไม่
ว่าจะเป็ นการเลียงในครอบครัวเพือเป็ นงานอดิ เรก หรื อตามหน่วยงานต่างๆ เนื องจากการเลียงปลาสวยงามจะสร้างความ
เพลิดเพลินให้แก่ผพู ้ บเห็น แต่จากการศึกษายังไม่มีรายงานว่าระดับความเค็มทีปลาการ์ ตูนดํา-ขาว สามารถเจริ ญเติบโตได้ดี
และมีอตั รารอดสู งนันอยูท่ ีระดับใด ดังนันการศึ กษาเกียวกับการเจริ ญเติบโตในระดับความเค็มทีต่างกันในตูก้ ระจกนัน จึง
เป็ นแนวทางในการเพิมประสิ ทธิ ภาพการเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายปลาการ์ ตูนดํา-ขาว เพือนําข้อมูลทีได้เผยแพร่
ให้แก่ผทู ้ ีนิยมเลียงปลาการ์ ตูนต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การวางแผนการทดลอง
แผนการทดลองแบ่งการทดลองแบบสุ่ มตลอด (Completely Randomized Design: CRD) แบ่งการทดลองออกเป็ น
4 ชุดการทดลอง (Treatments) คือ การเลียงปลาการ์ ตูนดํา-ขาว ในนําทะเลทีระดับความเค็ม 26 28 30 32 ส่ วนในพันส่ วน
(ppt = part per thousand) จํานวน 3 ซํา (Replications) ซําละ 10 ตัว
2. การเตรี ยมการทดลอง
เตรี ยมตูป้ ลาจํานวน 12 ตู ้ เศษเปลือกหอยทะเล โดยล้างทําความสะอาด ตากให้แห้ง ติดตังระบบให้อากาศ ทําการ
คํานวณความเค็มของแต่ละระดับ โดยใช้สูตร N1V1 = N2V2 เติมนําทะเลแต่ละระดับความเค็มจํานวน 22 ลิตร ใส่ เปลือกหอย
ทะเลให้กระจายทัวพืนตูป้ ลา และทําการเตรี ยมสัตว์ทดลอง ซือสัตว์ทดลองมาจากศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝังตรัง พัก
ในถังพักเป็ นระยะเวลา 7 วัน และปรับระดับความเค็มวันละ 2 ppt และทําการพักสัตว์ทดลองอีก 7 วัน
3. ขันตอนการทดลอง
เลียงปลาการ์ ตูนดํา-ขาว อายุ 40 วัน เป็ นระยะเวลา 90 วัน ให้กินอาร์ ทีเมียและอาหารเม็ดสําเร็ จรู ปเป็ นอาหารโดย
ให้กินจนอิมวันละ 2 มือ เวลา 09.00 น.และ 16.00 น. ดูดตะกอนและถ่ายนําทุก 2 วัน ครังละ 50 เปอร์ เซ็นต์ (%)
4. วิธีเก็บข้อมูล
ชังนําหนัก วัดความยาว ก่อนเริ มการทดลอง ระหว่างทดลองชังนําหนักและวัดความยาวทุก 30 วัน นําข้อมูลมา
คํานวณหาค่านําหนักเฉลีย ความยาวเฉลีย อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ อัตราการรอดตาย นําหนักเพิมต่อวัน และนําหนัก
เพิม ตามสูตรของ วิมลและคณะ (2535) ดังนี
4.1. นําหนักเฉลีย (Weight average)
= นําหนักปลารวม (กรัม)
จํานวนปลา
4.2. ความยาวเฉลีย (Length average)
= ความยาวปลารวม (เซนติเมตร)
จํานวนปลา
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4.3. อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth Rate; SGR) (เปอร์เซ็นต์/วัน)
= 100 x (ln นน.ปลาเมือสิ นสุดการทดลอง– ln นน.ปลาเมือเริ มการทดลอง)
จํานวนวันทีทดลอง

4.4. อัตรารอดตาย (Survival rate; SR %)
= จํานวนปลาเมือสิ นสุดการทดลอง x100
จํานวนปลาเมือเริ มต้นการทดลอง
4.5. นําหนักเพิมต่อวัน (Average diary growth; ADG, g/day)
= นําหนักปลาเมือสิ นสุดการเลียง-นําหนักปลาเริ มต้น
จํานวนวันทีเลียง
4.6. นําหนักเพิม (Weight gain; WG, %)
= นําหนักปลาเมือสิ นสุดการเลียง-นําหนักปลาเริ มต้น x100
นําหนักปลาเริ มต้น
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
นําข้อมูล นําหนัก และอัตราการรอดตาย ของปลาการ์ ตูนดํา-ขาว มาวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนแบบสุ่ มตลอด
(Completely Randomized Design: CRD) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance)
และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียของแต่ละชุดการทดลองโดยวิธี DMRT (Duncan,s New Multiple Range Test) ที
ระดับความเชือมัน 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป (SigmaStat 3.5)
. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและนําหนัก
นําข้อมูลนําหนักและความยาวเหยียด ไปวิเคราะห์ตามวิธีการของ Rounsefell และ Everhart (1953) และ Ricker
(1979) ในรู ปของสมการยกกําลัง
W = aLb
หรื ออยูใ่ นรู ปของ log W = log a + b log L ซึงเป็ นสมการเส้นตรง
โดย W = นําหนักเป็ นกรัม L = ความยาวเป็ นเซนติเมตร a และ b = เป็ นค่าคงที

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

1.นําหนักเฉลีย (Weight average)
ปลาการ์ ตูนดํา-ขาว ทีเลียงด้วยระดับความเค็ม 26 28 30 และ 32 ส่วนในพันส่ วน (ppt) มีนาหนั
ํ กเฉลียเริ มต้นเท่ากับ
0.14±0.01 0.14±0.00 0.14±0.01 และ 0.14±0.01 กรั ม และมี น ําหนั ก เฉลี ยในระยะการเลี ยง 90 วัน เท่ า กับ 0.94±0.10
0.90±0.07 0.99±0.07 และ 0.90±0.04 กรัม ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาการ์ ตูนดํา-ขาว มีนาหนั
ํ กเฉลียไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังภาพที 1
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2. ความยาวเฉลีย (Length average)
ปลาการ์ ตู นดํา-ขาว ที เลี ยงด้วยระดับ ความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt มีค วามยาวเฉลียเริ มต้น เท่ากับ 1.88±0.02
1.93±0.03 1.95±0.15 และ 1.95±0.02 เซนติ เ มตร ตามลําดับ ในระยะการเลี ยง 90 วัน มี ความยาวเฉลี ยเท่ ากับ 3 .46±0.15
3.45±0.11 3.52±0.08 และ 3.47±0.02 เซนติเมตร ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาการ์ ตูนดํา-ขาว มีความยาว
เฉลียไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังภาพที 2

ภาพที 1 นําหนักเฉลียของปลาการ์ ตูนดํา-ขาว ทีเลียงด้วยความเค็ม 4 ระดับ

ภาพที 2 ความยาวเฉลียของปลาการ์ ตูนดํา-ขาว ทีเลียงด้วยความเค็ม 4 ระดับ
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3. อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate)
ปลาการ์ ตูนดํา-ขาว ทีเลียงด้วยระดับความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วัน มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.10±0.11
2.03±0.15 2.17±0.01 และ 2.05±0.09 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาการ์ตูนดํา-ขาว ทีเลียง
ในความเค็มต่างกัน 4 ระดับ โดยมีอตั ราการเจริ ญเติบโตจําเพาะไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังภาพที 3

ภาพที 3 อัตราการเจริ ญเติบโตจําเพาะและนําหนักเพิมต่อวัน ของปลาการ์ ตูนดํา-ขาว ทีเลียงด้วยความเค็ม 4 ระดับ
4. นําหนักเพิม (Weight gain)
ปลาการ์ ตู น ดํา-ขาว ที เลี ยงด้ว ยระดับ ความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วัน มี ค่ าเฉลี ย เท่ า กับ
541.94±0.94 583.80±0.91 588.46±0.38 และ 562.55±0.98 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาการ์ตูน
ดํา-ขาว ทีเลียงในความเค็มต่างกัน 4 ระดับ นําหนักเพิมมีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังภาพที 4

ภาพที 4 นําหนักเพิมและอัตราการรอดตาย ของปลาการ์ตูนดํา-ขาว ทีเลียงด้วยความเค็ม 4 ระดับ
5.นําหนักเพิมต่อวัน (Average diary growth)
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ปลาการ์ ตูนดํา-ขาว ทีเลียงด้วยระดับความเค็ม 26 28 30 แล 32 ppt ในระยะเวลา 90 วัน มีค่าเฉลีย เท่ากับ 0.09±0.01
0.08±0.01 0.09±0.01 และ 0.09±0.01 กรั มต่อวัน ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ ผลทางสถิติพบว่า ปลาการ์ ตูนดํา-ขาว ที เลียงใน
ความเค็มต่างกัน 4 ระดับ มีนาหนั
ํ กทีเพิมต่อวันไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังภาพที
6. อัตราการรอดตาย (Survival rate)
ปลาการ์ ตู น ดํา-ขาว ที เลี ยงด้ว ยระดับ ความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วัน มี ค่ าเฉลี ย เท่ า กับ
83.33±0.87 100±0.00 100±0.00 และ 96.66±0.76 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เมือวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ปลาการ์ ตูนดํา-ขาว
ทีเลียงในความเค็มต่างกัน 4 ระดับ มีอตั ราการรอดตายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังภาพที
7. ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและนําหนัก
ปลาการ์ ตูนดํา-ขาว ทีเลียงด้วยระดับความเค็ม 26 28 30 และ 32 ppt ในระยะเวลา 90 วัน มีรูปแบบการเจริ ญเติบโต
เป็ นแบบไอโซเมตริ ก มี ส มการความสัม พัน ธ์ระหว่างความยาวและนําหนักของปลาการ์ ตูนดํา-ขาว รวมเพศ คื อ W =
0.015TL3.21 (R2 = 0.97) W = 0.018TL3.07 (R2 = 0.97) W = 0.016TL3.20 (R2 = 0.97) และ W = 0.018TL.3.09 (R2 = 0.97) ดังภาพ
ที -8
การเจริญเติบโตของปลาการ์ ตนู ดํา-ขาว
การเจริ ญเติบโตของปลาการ์ตูนดํา-ขาว ด้านนําหนักและความยาว พบว่า ทีเลียงด้วยระดับความเค็ม ทัง 4 ระดับ มี
นําหนักเพิมต่อวัน เท่านันทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ทีระดับความเค็ม 28 และ 30 ppt มีนาหนั
ํ ก
เพิมต่อวัน สู งกว่าทีระดับความเค็ม และ ppt แต่ทีระดับความเค็ม 30 ppt มีนาหนั
ํ กและความยาวสู งกว่าทุกระดับที
ศึ กษา อาจเป็ นเพราะว่าปลาการ์ ตูนดํา-ขาว ที เลียงสามารถปรั บตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมที ค่อยๆ เปลียนไปได้ ได้รับ
สารอาหารที เพียงพอ วิธีการเลียงและการปรั บสภาพแวดล้อมที เลียงมีค วามเหมาะสม จึ งทําให้การเจริ ญเติบโตของปลา
การ์ ตูนดํา-ขาว ไม่แตกต่างกัน ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาของ อุธร (2550) กล่าวว่า การเจริ ญเติบโตของปลาจะเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ วในระยะแรกเมือปลาอายุนอ้ ยและช้าลงเมือปลาอายุมากขึนถ้าสภาพแวดล้อมทีปลาอยูอ่ าศัยมีความเหมาะสมและปลา
ได้รั บ สารอาหารที จําเป็ นต่อการเจริ ญเติ บ โตอย่างเพียงพอก็จะมี อตั ราการเจริ ญเติบ โตสู ง หากปลาที เลี ยงในตู้มีค วาม
หนาแน่นหรื อนําหนักรวมมากเกินไป ทําให้การ เจริ ญเติบโตลดตําลง

ภาพที ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและนําหนักของปลาการ์ ตูนดํา-ขาว รวมเพศ ทีระดับความเค็ม ppt
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ภาพที ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและนําหนักของปลาการ์ ตูนดํา-ขาว รวมเพศ ทีระดับความเค็ม pptฃ
อัตราการรอดตายของปลาการ์ ตูนดํา-ขาว และความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวและนําหนัก
อัตราการรอดตายของปลาการ์ ตูนดํา-ขาว ทีเลียงด้วยระดับความเค็ม ทัง 4 ระดับ นันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่ทีระดับความเค็ม 28 และ 30 ppt มีอตั ราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็ นเพราะว่าระดับความ
เค็มทีเลียงนันเหมาะสมกับปลาการ์ ตูนชนิดนี ซึงสอดคล้องกับ โกวิทย์ (2549) ทีเลียงปลาการ์ ตูนส้มขาวและปลาการ์ตูนอาน
ม้า ในนําทะเลความเค็ม 30 ppt มีอตั ราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยตูก้ ระจกมีการติดตังระบบกรอง เตรี ยมนําไว้ 1 เดือน
ก่อนการเลียง โดยเลียงปลาการ์ ตูนร่ วมกับหอยนมสาว และกุง้ มดแดง แต่แตกต่างจากการศึกษานีทีเตรี ยมนําก่อนการเลียง
เพียง 15 วัน (ใส่ นาในตู
ํ ก้ ระจก ใส่ เปลือกหอยทะเลรองพืนตู ้ และใส่ กงุ้ ขาวทีตายแล้วลงไป 1 ตัว รอให้กงุ้ ขาวย่อยสลาย มี
ตะไคร่ นาเกาะเปลื
ํ
อกหอยทะเลและนําในตูก้ ระจกใส) และเลียงปลาการ์ ตูนดํา-ขาว เพียงชนิ ดเดียว ดํารงค์ (2546) กล่าวว่า
ความเค็มของนํามีผลต่อการดํารงชี วิตของสัตว์นาํ โดยเฉพาะระบบควบคุมปริ มาณนําภายในร่ างกายซึ งมีผลมาจากความ
แตกต่างของแรงดันออสโมติกภายในตัวสูงกว่านําภายนอก แต่อย่างไรก็ตามสัตว์นาทั
ํ วไปสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพนํา
ทีมีความเค็มได้ แต่ตอ้ งค่อยเป็ นค่อยไปอย่างช้าๆ การศึกษานี สอดคล้องกับ Dhaneesh (2012) การเพาะพันธุ์ การพัฒนาวัย
อ่อนและการทนความเค็มของปลาการ์ตูนอินเดียนแดง ทีระดับความเค็ม 20 25 30 35 และ 40 ppt พบว่าทีความเค็ม 30 และ
35 ppt มีอตั ราการรอด 100 เปอร์เซ็นต์ ความเค็ม 40 ppt มีอตั ราการรอด 88 เปอร์เซ็นต์ ความเค็ม 20 และ 25 ppt มีอตั ราการ
รอด 76 เปอร์ เซ็นต์ และ Ajith (2010) ศึกษาการเลียงปลาการ์ ตูนวัยอ่อนโดยใช้นาทะเล
ํ
ความเค็ม 22-24 ppt มีอตั ราการรอด
ตาย 55 เปอร์ เซ็นต์ และผลของความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและนําหนัก ของปลาการ์ ตูนดํา-ขาว รวมเพศ ในความเค็มทัง
ระดับ ไม่ทาํ ให้รูปแบบการเจริ ญเติบโตเปลียนแปลงไป ซึงยังเป็ นแบบไอโซเมตริ ก

สรุ ปผลการวิจัย

การเลียงปลาการ์ ตูนดํา-ขาว เพือสวยงามสามารถเลียงได้ในระดับความเค็ม 26-32 ppt แต่ถา้ ต้องการเลียงเพือเป็ น
พ่อแม่พนั ธุ์ควรเลียงทีระดับความเค็ม 28 และ 30 ppt เพราะว่ามีนาหนั
ํ กเพิมต่อวันทีดีกว่า และไม่มีการตาย และผลของความ
เค็มทัง ระดับ มี นาหนั
ํ กจะเป็ นสัดส่ วนกับความยาว การเลียงปลาการ์ ตูนดํา-ขาว ถ้าได้รับสารอาหารเพียงพอกับความ
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ต้องการ มีสภาพแวดล้อม และ คุณภาพนําโดยเฉพาะความเค็ม อยูใ่ นเกณฑ์ทีเหมาะสมเป็ นการเพิมประสิ ทธิ ภาพของการ
เลียงปลาการ์ ตูนดํา-ขาว ทําให้มีการเจริ ญเติบโตและอัตราการรอดตายสูงขึน

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ คุณญิชกานต์ หยงสตาร์ และคุณนิศรา เล็กสุทธิ ซึงเป็ นผูช้ ่วยวิจยั ทีช่วยเหลือในด้านการเลียง
ปลาการ์ ตูน การเก็บข้อมูล ของการวิจยั ในครังนี ขอขอบคุ ณ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ในการสนับสนุนด้านสถานทีสําหรับการทําวิจยั และขอขอบคุณ นักวิทยาศาสตร์ ทีช่วยอํานวย
ความสะดวกตลอดระยะเวลาในการวิจยั
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ทีเลียงในกระชังบริเวณแม่นําน่ าน จังหวัดพิษณุโลก
Monogeneans and Total Bacterial Count in Cage-Cultured Red Tilapia
in Nan River, Phitsanulok

510

เกรี ยงศักดิ สิ ทธิวงษา1 ลัดดาวัลย์ บุญรักษ์1 สุภาพร เกตุแก้ว และ รุ่ งระวี ทองดอนเอ *
Kriangsak Sittiwongsa1, Laddawan Boonrak1, Supaporn Ketkaew1 and Rungrawee Thongdon-A1*

บทคัดย่อ

การแพร่ ก ระจายของปรสิ ตโมโนจี เ นี ย นและปริ ม าณแบคที เ รี ยทังหมดในตับ ของปลานิ ลแดง (Oreochromis
niloticus x O. mossambicus) และในนําทีมีการเลียงปลานิ ลแดงในกระชังบริ เวณแม่นาน่
ํ าน จังหวัดพิษณุโลก ได้ดาํ เนินการ
ศึ กษาจากตัวอย่างปลานิ ลแดงจํานวนทังหมด 90 ตัว โดยนําเหงื อกปลามาตรวจหาปรสิ ตโมโนจีเนี ยน จัดจําแนกชนิ ด หา
ความชุกชุมและความหนาแน่นเฉลีย และนําตับของปลาและตัวอย่างนําในกระชังมาตรวจนับปริ มาณแบคทีเรี ยทังหมดโดย
วิธี spread plate ผลการศึกษาพบว่าปลานิ ลแดงมีปรสิ ตโมโนจีเนียนเกาะทีเหงือกจํานวน ตัว คิดเป็ นร้อยละ . ของปลา
ทังหมด และมีความหนาแน่นเฉลียเท่ากับ . ตัวต่อปลา ตัว เมือนํามาจําแนกชนิดพบปรสิ ตทังหมด สกุล ชนิ ด ได้แก่
Cichlidogyrus sclerosus, C. halii, C. thurstonae, C. tilapiae และ Scutogyrus longicornis โดยชนิ ด ที มี ค วามชุ ก ชุ ม และ
ความหนาแน่ นเฉลียสู งสุ ด คื อ C. sclerosus มีค่าเท่ ากับ . % และ . ตัวต่อปลา ตัว ตามลําดับ และน้อยสุ ดคื อ C.
tilapiae มีค่าเท่ากับ . % และ . ตัวต่อปลา ตัว ตามลําดับ ส่ วนชนิ ด C. thurstonae, C. halii และ S. longicornis มีค่า
ความชุกชุมเท่ากับ . %, 55.6% และ . % ตามลําดับ และความหนาแน่นเฉลียเท่ากับ . , . และ . ตัวต่อปลา ตัว
ตามลําดับ สําหรับปริ มาณแบคทีเรี ยทังหมดทีตรวจพบในตับปลานิ ลแดงและในนําเลียงปลานิ ลในกระชัง มีค่าเฉลียเท่ากับ
6.26±10.28 x 105 ซีเอฟยูต่อกรัม และ 2.90±3.06 x 104 ซีเอฟยูต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ
คําสําคัญ : โมโนจีเนียน, ปริ มาณแบคทีเรี ยทังหมด, ปลานิลแดง, การเลียงปลาในกระชัง
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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
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ปลานิ ลเป็ นปลาเศรษฐกิ จทีได้รับความนิ ยมในการเลียงและบริ โภคทัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย เนื องจากเลียง
ง่าย ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี เจริ ญเติบโตและขยายพันธุ์ได้รวดเร็ ว อีกทังเนื อมีรสอร่ อย จึงสามารถส่ งออกไปสู่ตลาด
ต่างประเทศได้ จึ งทําให้ปลานิลเป็ นทีต้องการของตลาดเพิมขึน รู ปแบบการเลียงปลานิ ลในปั จจุบนั มีทงการเลี
ั
ยงในบ่อดิน
และในกระชังตามแม่นาสาธารณะ
ํ
ซึงเลียงในเชิงพานิชย์มากขึน โดยเฉพาะการเลียงปลาในกระชังสามารถใช้ประโยชน์จาก
แหล่งนําสาธารณะ เช่น แม่นาํ อ่างเก็บนํา เป็ นต้น ซึงสะดวกในการดูแลจัดการเคลือนย้าย รวมทังการเก็บเกียวผลผลิตและมี
การลงทุนตํากว่ารู ปแบบการเลียงอืน ๆ แต่ทาํ ให้ได้ผลผลิตและผลตอบแทนต่อพืนทีสู ง (กรมประมง, 2557) อย่างไรก็ตาม
ปัญหาการเลียงปลานิ ลในกระชังยังพบปัญหาหลายด้าน นอกจากจะไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและคุณภาพนําต่าง ๆ
ได้แล้ว ปั ญหาสําคัญประการหนึ งทีเกษตรกรผูเ้ ลียงปลานิ ลในกระชังประสบคือการเกิดโรค เนื องจากเกษตรกรนิ ยมปล่อย
ปลาที อัตราความหนาแน่ นสู ง และขาดการจัดการทีดี รวมทังสภาพแวดล้อมทีแปรปรวนสู ง (ชนกันต์, 2556) ทําให้เกิ ดการ
ตาย ส่ งผลให้ผลผลิ ต ที ได้ค่อนข้างตํา ซึ งสาเหตุข องการเกิ ด โรคส่ วนใหญ่ในปลานิ ลมาจากปรสิ ตและเชื อแบคที เรี ยที
ปนเปื อนมาจากในนํา
ปรสิ ตเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึงทีเปิ ดโอกาสให้เชือโรคต่าง ๆ เข้าสู่เจ้าบ้านได้ เนืองจากปรสิ ตสามารถเข้าเกาะกับ
เจ้าบ้านได้โดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มโมโนจีเนี ยน เป็ นปรสิ ตกลุ่มหนอนตัวแบน (Phylum Platyhelminthes) หรื อทีรู ้จกั กันใน
ชื อ “ปลิ งใส” มีอวัยวะยึดเกาะที ท้ายตัว (Opisthaptor) ส่ วนมากพบเกาะบริ เวณเหงื อกของปลานิ ล และพบได้ตลอดทังปี
ปรสิ ตกลุ่มนีทําอันตรายต่อเนื อเยือของเจ้าบ้านให้เกิดความเสี ยหาย เมือปรสิ ตเคลือนทีไปตามอวัยวะต่าง ๆ จะเกิดบาดแผล
และทําให้เชือก่อโรคต่าง ๆ เช่น แบคทีเรี ย เชือรา ไวรัส เข้าไปในตัวเจ้าบ้านได้ (Bichi and Dawaki, 2010) โดยเฉพาะบริ เวณ
เหงือกซึงเป็ นทีแลกเปลียนออกซิ เจน ผลมาจากการใช้ตะขอยึดเกาะทําให้เนือเยือบริ เวณนันเกิดการฉี กขาด บวมและอักเสบ
ได้ (สมาน และคณะ, 2544) ส่ งผลให้ป ระสิ ท ธิ ภาพการแลกเปลี ยนแก๊ สที เหงื อกลดลง ปลาอ่อนแอ และติด เชื อโรคใน
ภายหลังได้ง่าย นอกจากปรสิ ตแล้ว เชือแบคทีเรี ยก็เป็ นอีกปั จจัยหนึงทีทําให้เกิ ดโรคโดยปนเปื อนมากับนําและเข้าสู่ ตวั ปลา
ได้จากการกินอาหารและทางบาดแผลบริ เวณภายนอกตัว เมือมีการติดเชือแบคทีเรี ยเกิดขึนส่งผลให้เกิดความผิดปกติ บริ เวณ
อวัยวะภายใน โดยเฉพาะบริ เวณตับซึงเป็ นอวัยวะทีได้รับผลกระทบโดยตรง และเห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจน เนืองจาก
มีขนาดใหญ่ ความผิดปกติทีพบ เช่น การตกเลือก สี ซีด มีกอ้ นสีขาว เป็ นต้น
การศึกษาทางด้านโรคปลานิลจึงเป็ นประโยชน์สาํ หรับเกษตรกร โดยเฉพาะผูเ้ ลียงปลานิ ลบริ เวณแม่นาน่
ํ านซึงเป็ น
แม่นาสายสํ
ํ
าคัญของภาคเหนื อทีมีการเลียงปลานิ ลในกระชังจํานวนมาก ซึ งยังไม่มีรายงานข้อมูลทางด้านโรคปรสิ ตและ
ปริ มาณแบคทีเรี ย ซึงสามารถใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานทางด้านความหลากหลายของชนิดปรสิตโมโนจีเนียน และข้อมูลปริ มาณ
แบคทีเรี ยในนําและตับปลานิ ลแดงได้ ดังนัน การหาข้อมูลชนิด ความชุกชุมและความหนาแน่นเฉลียของปรสิ ตโมโนจีเนี ยน
ที พบบริ เวณเหงื อกของปลานิ ลแดงเลี ยงในกระชังแม่นาน่
ํ าน จังหวัด พิษ ณุ โลก ตลอดจนปริ มาณแบคที เ รี ยทังหมด จะ
สามารถนํามาเป็ นข้อมูลเบืองต้นในด้านการจัดการด้านโรคและข้อมูลทางนิ เวศวิทยาในการจัดการการเลียงปลานิ ล และเฝ้า
ระวังเพือลดความเสี ยงในการเกิดโรคปลานิลในอนาคตได้

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การเก็บตัวอย่ างปลา
เก็บตัวอย่างปลานิ ลแดงขนาดความยาวเฉลีย 15 .2±0.85 เซนติเมตร ทีเลียงในกระชังแม่นาน่
ํ าน บริ เวณ ต.วงฆ้อง
อ.พรหมพิราม จ.พิษ ณุ โลก โดยรวบรวมตัวอย่างครั งละ 15 ตัว ทุ ก 10 วัน เป็ นเวลา 60 วัน ตังแต่เ ดื อนธัน วาคม 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ถึง มกราคม 2560 นําตัวอย่างปลาใส่ ในถังพลาสติกที มีการให้อากาศตลอดการ ขนส่ งมายังอาคารห้องปฏิ บัติการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เพือนํากลับไปศึกษาต่อไป
2. การศึกษาทางด้ านปรสิตวิทยาและการวิเคราะห์ข้อมูล
นําตัวอย่างปลานิ ลแดงมาทําให้สลบโดยใช้นามั
ํ นกานพลู แล้วนําไปตรวจหาปรสิ ตกลุ่มโมโนจีเนียนตามวิธีของ
Thonguthai et al (1999) โดยตัด แยกแกนเหงื อกและซี เหงื อ กวางใส่ จานเพาะเชื อ (petri dish) ที มี น ําสะอาดอยู่ แล้วส่ อง
ตรวจดู ใต้กล้องจุลทรรศน์กาํ ลังขยายตํา ใช้เข็มเขียปลายแหลมแยกปรสิ ตออกจากซี เหงื อก แล้วใช้หลอดหยดขนาดเล็ก
(dropper) ดูดปรสิ ตขึนมาวางบนกระจกสไลด์ ปิ ดทับด้วยกระจกปิ ดสไลด์ ผนึ กด้วยนํายาทาเล็บแบบใสบนมุมของกระจก
ปิ ดสไลด์ ตรึ งและรักษาสภาพตัวอย่างปรสิ ตด้วยนํายา ammonium – pricrate glycerineให้แทรกผ่าน ทิงไว้ 1 คืน แล้วจึ งปิ ด
ทับขอบของกระจกปิ ดสไลด์ทงั 4 ด้านด้วยนํายาทาเล็บ แบบใสอีกครัง แล้วจึ งนําไปจําแนกชนิ ดปรสิ ตตามเอกสารของ
Pariselle และ Euzet (1995a, b) Thongdon-A และคณะ (2012) Maneepitaksanti และคณะ (2014) และ Lerssutthichawal
และคณะ (2016)
นับจํานวนปรสิ ตโมโนจีเนียนทีแยกได้จากเหงือกปลานิ ลแดงนํามาวิเคราะห์หาค่าความชุกชุม (Prevalence) และ
ความหนาแน่นเฉลีย (Mean intensity) ตามวิธีของ Margolis et al. (1982) ดังสูตร
ความชุกชุม (Prevalence)
= จํานวนปลาทีพบปรสิ ตแต่ละชนิด x 100
(1)
จํานวนของปลาทังหมด
ความหนาแน่นเฉลีย (Mean intensity) =

จํานวนปรสิ ตแต่ละชนิดทีพบทังหมด
จํานวนปลาทีพบปรสิ ตแต่ละชนิด

(2)

3. การแยกเชื อแบคทีเรียจากตับปลา
ดําเนินการแยกเชือแบคทีเรี ยจากตับโดยเทคนิคปลอดเชือ (Aseptic technique) ใช้มีดผ่าตัดผ่าเปิ ดท้องตัวอย่างปลา
แต่ละตัว เช็ดอวัยวะภายในด้วยแอลกอฮอล์ 75% และใช้คีมและกรรไกรตัดตับออกมาชังนําหนักให้ได้ 1 กรัม นําไปบดให้
ละเอียด แล้วใส่ ในหลอดทดลองทีมีนาเกลื
ํ อเข้มข้น 0.85% ทีฆ่าเชือแล้ว ลงไป 9 มิลลิลิตร จากนันนํามาเจื อจางสารละลาย
แบคที เ รี ย ครั งละ 10 เท่ า ด้วยนําเกลื อ . % ที ฆ่ าเชื อแล้ว ที ความเข้ม ข้น 10-1 – 10-5 แล้วดู ด สารละลายจํา นวน 100
ไมโครลิตร ลงบนอาหารเลียงเชื อ Nutrient agar (Difco, USA) โดยแต่ละความเข้มข้นทํา 2 ซํา บ่ มที อุณหภูมิ 28-30 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง นับจํานวนโคโลนี ของแบคทีเรี ยทีเจริ ญบนอาหารเลียงเชือทีมีจาํ นวนระหว่าง 30-300 โคโลนี
ต่อจานเลียงเชือเท่านัน
4. การแยกเชื อแบคทีเรียในนําในกระชังเลียงปลา
เก็บตัวอย่างนําในกระชังเลียงปลาจํานวน 5 จุด ใส่ ลงในหลอดพลาสติกทีผ่าการฆ่าเชื อแล้ว นํามาเจื อจางครังละ
10 เท่า ด้วยนําเกลือ 0.85% ทีฆ่าเชือแล้วทีความเข้มข้น - – 10-5 แล้วดูดสารละลายจํานวน 100 ไมโครลิตร ลงบนอาหาร
เลียงเชือ Nutrient agar (Difco, USA) โดยแต่ละความเข้มข้นทํา 2 ซํา บ่มทีอุณหภูมิ 28-30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา ชัวโมง
นับจํานวนโคโลนีของแบคทีเรี ยทีเจริ ญบนอาหารเลียงเชือทีมีจาํ นวนระหว่าง 30-300 โคโลนี ต่อจานเลียงเชือเท่านัน
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1. ชนิดและการแพร่ กระจายของปรสิตโมโนจีเนียนในปลานิลแดงทีเลียงในกระชัง
จากตัวอย่างปลานิ ลแดงที เลียงในกระชังแม่นาน่
ํ านทังหมด 90 ตัว พบปลาที มี ปรสิ ตโมโนจี เนี ยนเกาะที เหงื อก
จํานวน 74 ตัว คิดเป็ นร้อยละ 82.2 ของปลาทังหมด ความหนาแน่นของปรสิ ตเฉลีย 21.7 ตัวต่อปลา 1 ตัว โดยปรสิ ตทีพบใน
การศึกษาครังนีมีจาํ นวน 2 สกุล ได้แก่ Cichlidogyrus และ Scutogyrus โดย Cichlidogyrus จําแนกได้ 4 ชนิด ได้แก่ C. halii,
C. sclerosus, C. thurstonae และ C. tilapiae ส่ ว น Scutogyrus จํา แนกได้ 1 ชนิ ด คื อ S. longicornis โดยชนิ ด ที พบมี ก าร
แพร่ กระจายมากทีสุด คือ C. sclerosus พบในปลาสูงถึง 76.7 % ของปลาทังหมด มีความหนาแน่นเฉลีย 13.7 ตัวต่อปลา 1 ตัว
รองลงมาคือ C. thurstonae, C. halii, Scutogyrus longicornis และ C. tilapiae ตามลําดับ(ตารางที 1)
ปรสิ ตโมโนจีเนี ยนในเหงือกของปลานิ ลที เลียงในกระชังตามแม่นาต่
ํ าง ๆ ในประเทศไทย พบมีรายงานเกือบ
ทุ กภาค ทั งภาคกลาง (วรกฤต, 2556; Thongdon-A et al,
), ภาคเหนื อ (กานดา และ วรวิ ท ย์ , 2557),
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (ศุภมาศ,
), และภาคใต้ (วุฒิชยั และ ธีรวุฒิ, 2557; สุ ไหลมาน, 2557;) ส่ วนใหญ่รายงานพบ
ปรสิ ตโมโนจีเนียน สกุล ได้แก่ Cichlidogyrus และ Scutogyrus พบทังในปลานิ ลดําและปลานิ ลแดง จากการศึกษาในครังนี
ผลการศึกษาตรงกับการรายงานของ Maneepitaksanti et al. (2014) พบปรสิ ตโมโนจีนในเหงือกทัง 5 ชนิ ดเหมือนกัน ทังใน
ปลานิ ลดําและปลานิ ลแดงใน 14 จังหวัดของประเทศไทย และส่วนใหญ่พบ C. sclerosus มีความชุกชุมและการแพร่ กระจาย
มากกว่าชนิ ดอืน ๆ และยังสามารถพบได้เกือบทุกพืนที (Thongdon-A et al, 2012; Maneepitaksanti et al. 2014) นอกจากนี
Lerssutthichawal et al. (2016) รายงานพบโมโนจีนชนิ ดใหม่ คือ C. mbirizei ในปลานิ ลแดงทีเลียงในกระชังบริ เวณจังหวัด
กาญจนบุ รีแ ละนครศรี ธ รรมราช ซึ งเป็ นรายงานการพบครั งแรกในประเทศไทย ซึ งโดยปกติ จ ะพบในปลานิ ล ชนิ ด
Oreochromis tanganicae เนืองจากปรสิ ตกลุ่มนีมีความจําเพาะกับเจ้าบ้านซึงเป็ นกลุ่มปลานิ ลสู งจึงมีการกระจายตามเจ้าบ้าน
ไปด้วย
ตารางที 1 ความชุกชุม (Prevalence) และความหนาแน่น (Mean intensity) ของปรสิ ตโมโนจีนในปลานิ ลแดงทีเลียงใน
กระชังแม่นาน่
ํ าน
Monogenean
Prevalence (%)
Intensity (parasite/fish)
Cichldogyrus halii
55.6
4.9
C. sclerosus
76.7
13.7
C. thurstonae
56.7
3.4
C. tilapiae
35.6
1.9
50.0
4.0
Scutogylus longicornis
Total
82.2
21.7
2. ปริมาณแบคทีเรียทังหมดในนําและตับปลานิลแดงทีเลียงในกระชังแม่นาน่
ํ าน
จากการแยกเชือแบคที เรี ยในตับปลานิ ลแดงทังหมด 90 ตัว พบมีปริ มาณแบคที เรี ยทังหมดเฉลีย 6.26±10.28 x 105
ซีเอฟยูต่อกรัม และแบคทีเรี ยในนําทีเลียงปลานิ ลแดงในกระชังมีปริ มาณเฉลีย 2.90±3.06 x 104 ซีเอฟยูต่อมิลลิลิตร ซึ งจาก
การศึ กษาพบว่าปริ มาณแบคทีเรี ยทังหมดในตับปลานิ ลแดงมีปริ มาณสูงกว่าปริ มาณแบคทีเรี ยทังหมดในนําทีเลียงในกระชัง
(ตารางที 2) อย่างไรก็ตามในการเก็บตัวอย่างครังนี ไม่พบปลามีอาการผิดปกติแต่อย่างใด ตับมีลกั ษณะปกติ สี นาตาลเข้
ํ
ม ไม่
พบอาการตกเลือดและสี ซีด ซึ งอาจบ่งชีได้วา่ ปริ มาณแบคทีเรี ยทังหมดในตับปลานิ ลและในนําทีปรากฏในผลการศึกษาครัง
นี ไม่ทาํ ให้เกิ ดการแสดงอาการของโรคได้ อย่างไรก็ตาม ควรดําเนินการศึกษาการจําแนกชนิดของแบคทีเรี ยต่อไป เพือให้
ทราบชนิดของเชือแบคทีเรี ยซึ งอาจเป็ นเชือก่อโรคได้ ชนิ ดแบคที เรี ยทีทําให้เกิดโรคปลานิ ล ได้แก่ Aeromonas hydrophila,
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Streptococcus spp., Flavobacterium columnarae, Pseudomonas sp. และ Francisella sp. เป็ นต้น (ชนกันต์, 2556; Al-Harbi
and Uddin, 2006; Jantrakajorn and Wongtavatchai 2016) ซึ งสามารถแยกได้จ ากตัว ปลา นํา และตะกอน เมื อมี ก ารเพิม
จํานวนมากขึน จะส่ งผลให้เกิดการติดเชือในปลานิลได้
ส่ วนคุ ณ ภาพนําในกระชัง เลี ยงปลานิ ล แดงในแม่ น ําน่ า นมี อุ ณหภู มิ เ ฉลี ย 26.7±0.7 องศาเซลเซี ย ส, ปริ ม าณ
ออกซิ เจนละลายนําเฉลีย 5.4±0.9 มิลลิกรั มต่อลิ ตร, พีเอชมี ค่าเฉลียเท่ ากับ 7.6±0.4 และค่าความขุ่น มี ค่าเฉลี ย 120.5±20.6
NTU ซึงค่าคุณภาพนําดังกล่าวอยูใ่ นเกณฑ์ทีเหมาะสมสําหรับการเลียงสัตว์นาํ ทังนีอาจเนืองจากบริ เวณทีเก็บตัวอย่างอยูใ่ กล้
กับเขือนนเรศวรมีการระบายนําออกจากเขือนลงสู่ แม่นาน่
ํ าน ทําให้มีการไหลของนําผ่านกระชังมากขึน ทําให้คุณภาพนําอยู่
ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ฤดูกาลมีผลต่อคุณภาพนําเช่นกัน โดยเฉพาะในฤดูร้อนทีพบปัญหาการตายของปลานิลในแหล่งนํา
ธรรมชาติค่อนข้างมาก (ชนกันต์ และคณะ, 2554) ดังนันควรเก็บตัวอย่างนําในช่วงฤดูร้อนซึ งเป็ นช่วงทีมีการแพร่ กระจาย
ของเชือมากขึน เปรี ยบเทียบกับช่วงอืน ๆ เพือจะได้ทราบข้อมูลทีชัดเจนขึน
ตารางที 2 ปริ มาณแบคทีเรี ยทังหมดในตับปลานิ ลแดงและนําทีเลียงปลานิ ลในกระชัง
ปริ มาณแบคทีเรี ยทังหมด
ครังทีเก็บตัวอย่าง
ตับปลานิ ลแดง (CFU/g)
นําในกระชัง (CFU/ml)
5
1
6.83±1.85 x 10
0.89±1.59 x 104
2
5.06±0.59 x 105
1.98±1.21 x 104
3
5.53±1.18 x 105
2.21±1.05 x 104
4
1.70±1.09 x 105
1.56±0.64 x 104
5
6.25±9.03 x 105
2.78±2.16 x 104
6
8.95±6.59 x 105
7.97±3.80 x 104

สรุ ปผลการวิจัย

การศึกษาชนิ ดและการแพร่ กระจายของปรสิ ตโมโนจีนในปลานิลแดงทีเลียงในกระชังบริ เวณแม่นาน่
ํ าน พบปรสิ ต
โมโนจีนในเหงือกทังหมด 4 ชนิด ได้แก่ C. halii, C. sclerosus, C. thurstonae, C. tilapiae และ Scutogyrus longicornis โดย
ชนิ ดที พบมากทีสุ ด คือ C. sclerosus ส่ วนปริ มาณแบคที เรี ยในตับปลานิ ลแดงมีปริ มาณสู งกว่าในนําทีเลียงปลานิ ลแดงใน
กระชัง ซึ งควรจะต้องมีการศึ กษาในเรื องการจําแนกชนิ ดแบคทีเรี ยเพิมเติม เพือใช้เป็ นฐานข้อมูลในการจัดการป้องกันโรค
ปลานิ ลต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาในครังนี ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ เกษตรกรผูเ้ ลียงปลานิ ลแดงในกระชังบ้านย่านยาว ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก ทีได้เอือเฟื อตัวอย่างปลานิ ลแดงในการทําวิจยั และอํานวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่าง
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การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการท่ องเทียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุ มชนชายฝังบ้ านนําราบ
ตําบลบางสั ก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
Community Participation in Ecotourism Management: A Case Study in Ban-Namrab Coastal
Community, Bangsak Sub-district, Kantang District, Trang Province
อภิรักษ์ สงรักษ์ * กิตติชยั เพียรดี2 และ รัตนาพร อนันตสุ ข
Apirak Songrak1* Kittichai Paindee2 and Rattanaporn Anantasuk1
บทคัดย่ อ

การศึ กษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการท่องเทียวเชิงนิเวศ กรณี ศึกษาชุมชนชายฝัง บ้านนําราบ ตําบลบาง
สักอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการท่องเทียวเชิ งนิ เวศ โดย
สุ่มสัมภาษณ์ตวั อย่างชาวประมงพืนบ้านในชุมชนจํานวน 53 คน ผลการศึ กษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อย
ละ 81.1 มีอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 35.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการประมงชายฝังร้อยละ 75.5 และมีรายได้ต่อเดือน ตํากว่า
10,000 บาท ร้อยละ 94.3
ผลการวัดระดับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการท่องเทียวเชิงนิเวศ จําแนกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่ วมใน
ด้านการปฏิบตั ิ อยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลีย 2.380.40 คะแนน ส่ วนการมีส่วนร่ วมในด้านการตัดสิ นใจ การมี
ส่วนร่ วมในด้านการประเมินผล และการมีส่วนร่ วมในการได้รับ ประโยชน์ อยู่ใ นระดับ ตํา มี ค ะแนนเฉลี ย 2.310.63,
2.250.65 และ 1.330.51 คะแนน ตามลําดับ
คําสําคัญ : การมีส่วนร่ วมของชุมชน, การท่องเทียวเชิงนิเวศ, จังหวัดตรัง
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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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ประเทศไทยมีชายฝังทะเลยาวประมาณ ,614 กิโลเมตรครอบคลุมพืนที จังหวัด ตังแต่ฝังอ่าวไทยจากจังหวัด
ตราดถึงจังหวัดนราธิ วาสมีความยาว , กิ โลเมตรและทางด้านชายฝัง อันดามัน ตังแต่จงั หวัดระนองจนถึงจังหวัดสตูลมี
ความยาว กิโลเมตร ชายฝังทะเลจึ งมีความสําคัญเป็ นทีตังของประชากรชายฝังมากกว่า ล้านคน (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง, 2551) ฐานระบบนิเวศชายฝังมีความอุดมสมบูรณ์และเป็ นปัจจัยเกือหนุนต่อชุมชนชายฝังในการประกอบ
อาชี พประมง และอาชี พอืนๆ ที เกิ ดขึนบริ เวณชายฝั งมากมาย เช่ น การเพาะเลียงสัตว์นาํ การท่องเที ยวและอุตสาหกรรม
ชุมชนชายฝังเริ มมีปัญหาวิกฤตการลดลงของทรัพยากรทะเล ทําให้ชาวประมงจับสัตว์นาได้
ํ นอ้ ยลง การแย่งชิงใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทะเลชายฝังด้านสัตว์นาเพิ
ํ มขึน
การใช้ป ระโยชน์จ ากทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั งทางด้านการท่ องเที ยวได้รับ ความนิ ยมมากขึ น เช่น การ
ท่องเทียวทางทะเล การท่องเทียวเชิงนิ เวศ การท่องเทียวชุมชน เป็ นมิติใหม่ของกลุ่มนักท่องเทียว ทีต้องการแสวงหาความรู ้
และสัมผัสธรรมชาติ การท่ องเที ยวในชุม ชนเป็ นอีกรู ป แบบหนึ งที ได้รับความนิ ยมสู ง เช่ น ฟาร์ ม สเตย์ โฮมสเตย์ หรื อ
การศึกษาดูงาน ข้อมูลปี
พบว่าการท่องเทียวในประเทศไทยมีนกั ท่องเที ยวเข้ามาปริ มาณ 32,500,000 คน ซึงในจํานวน
นี พบนักท่องเทียวทีเข้ามาท่องเทียวในชุมชนร้อยละ ซึ งรวมถึงการท่องเทียวทางทะเล (กองเศรษฐกิ จการท่องเทียวและ
กีฬา, 2560)
จังหวัดตรังเป็ นอีกจังหวัดหนึงทีมีการประกอบอาชีพทําประมงปูมา้ จํานวนมาก ทรัพยากรปูมา้ เป็ นอาชีพทีมีความสําคัญต่อ
วิถีการดํารงชี วติ และสภาพทางเศรษฐกิจของชาวประมงขนาดเล็กในชุมชนชายฝัง อย่างไรก็ตามพบว่าในปั จจุบนั สถานภาพ
ของปูมา้ ในหลายพืนทีของทะเลตรังอยูใ่ นสภาพเสื อมโทรม การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝังโดยชุมชนส่ วนร่ วม
เป็ นแนวทางการบริ หารจัดการในปั จจุบนั ซึ งพืนทีแนวเขตอนุ รักษ์พนั ธุ์สัตว์นาวั
ํ ยอ่อนสี หมู่บา้ นจังหวัดตรัง เป็ นพืนทีการ
อนุรักษ์ทีชุมชนประมงชายฝัง 4 หมู่บา้ น จากตําบลบางสัก ตําบลเกาะลิบง อําเภอกันตัง และตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง ใช้ประโยชน์โดยการทําประมงร่ วมกันในพืนทีกว่า 27,500 ไร่ ครอบคลุมตลอดแนวชายฝัง แนวหญ้าทะเลซึงเป็ นแหล่ง
ที อยู่อาศัยของปู มา้ ขนาดเล็ก บริ เวณอ่าวหน้าเกาะมุ กด์ หน้าหาดหยงหลําและเขาแบ-นะ จนสามารถประกาศเป็ นเขต
อนุ รักษ์พนั ธุ์สัตว์นาวั
ํ ยอ่อนสี หมู่บา้ น (เขตเล-เสบ้าน) เพือให้ชาวประมงในชุมชน ทัง 4 หมู่บา้ นร่ วมกับส่ วนราชการที
เกียวข้องกําหนดมาตรการบริ หารจัดการประมงชายฝังร่ วมกัน เนืองจากประสบปั ญหาการใช้เครื องมือประมงทีไม่เหมาะสม
เช่นนําลอบปูมา้ ที มีขนาดตาอวนตํากว่า 2.0 นิ ว ส่ งผลให้ทรัพยากรปู มา้ ลดจํานวนลงอย่างเห็ นได้ชดั รวมถึงการควบคุม
เครื องมือประมงบางชนิดทีส่งผลกระทบระบบนิ เวศหญ้าทะเลและเป็ นอันตรายต่อพะยูน ควบคู่ไปกับมาตรการอนุรักษ์และ
ฟื นฟูทรัพยากรประมงมาตังแต่ ปี พ.ศ. 2550 (ดาวรรณ, 2555)
นอกจากการอนุ รักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั งร่ วมกันระหว่างชุมชนแล้ว ชุมชนประมงพืนบ้าน บ้านนําราบ
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ยังเป็ นชุมชนทีมีความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ ป่ าชายเลน ระบบนิเวศทีอุดมสมบูรณ์
และมีวิถีอาชีพทําประมงปูมา้ ประมงปลาอวนทราย อวนปลาอีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตามผลจับสัตว์นาจากการประมงมี
ํ
จํานวนลดน้อยลง เนื องจากทรัพยากรเสื อมโทรม และการแย่งชิ งในการใช้ประโยชน์ การริ เริ มกิ จกรรมการท่องเทียวใน
ชุมชนบ้านนําราบเกิดขึนโดยการนําทรัพยากรทีอุดมสมบูรณ์ คือระบบนิ เวศป่ าชายเลน มาเป็ นกิจกรรมส่งเสริ มการท่องเทียว
ในชุมชน โดยการล่องแพ การศึกษาระบบนิเวศป่ าชายเลน ช่วยเพิมรายได้เสริ มให้กบั ชุมชนชายฝังในพืนที ปั จจุบนั กิจกรรม
การท่องเทียวเชิงนิ เวศในชุมชนบ้านนําราบอยูร่ ะหว่างการเริ มต้น และได้รับความสนใจอย่างต่อเนือง แต่ชุมชนยังมีขอ้ จํากัด
ด้านบริ การและการเตรี ยมบุคลากรรองรับการท่องเทียว รวมถึงการเตรี ยมความพร้อมของชุมชน ดังนันเพือให้การจัดการ
ท่องเทียวในชุมชน สอดคล้องตรงตามองค์ประกอบของหลักการท่องเทียวโดยชุมชน จําเป็ นที จะต้องมีการศึกษาการมีส่วน
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ร่ วมในการจัดการท่องเที ยวโดยชุมชน เพือนําไปสู่ การปรั บปรุ งและพัฒ นารู ปแบบการบริ การให้ชุมชนสามารถจัดการ
ท่องเทียวได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
การศึกษาการมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนของชุมชนบ้านนําราบ จะช่วยให้ทราบถึงข้อมูลความต้องการและ
ระดับการมีส่วนร่ วมของชุมชนเพือนํามาสู่ การเสนอแนะแนวทางการส่งเสริ มการจัดการการท่องเทียวในชุมชนบ้านนําราบ
อัน จะเป็ นการสร้ างรายได้เสริ มและรักษาทรั พยากรบ้านนําราบให้ยงยื
ั น อีกทังจะสามารถรองรั บการขยายตัวของกลุ่ม
นักท่องเทียวทีเข้ามาในจังหวัดตรังได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์
. เพือศึกษาข้อมูลทัวไปของชาวประมงชายฝังในชุมชนบ้านนําราบ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
. เพือศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเทียวเชิงนิ เวศของชุมชนบ้านนําราบ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง

วิธีดําเนินการวิจัย

. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
. ประชากรศึกษา (Population) ชาวประมงพืนบ้าน บ้านนําราบ ตําบลบางสัก อําเภอบางสัก จังหวัดตรัง จํานวน
ราย
. กลุ่มตัวอย่าง กําหนดกลุ่มตัวอย่าง เป็ นตัวแทนชาวประมงพืนบ้าน บ้านนําราบ ตําบลบางสัก อําเภอบางสัก
จังหวัดตรัง กําหนดโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ดังนี
=

เมือ

[1 +

]

N = จํานวนประชากร (ชาวประมงพืนบ้าน)
n = จํานวนกลุ่มตัวอย่างทีต้องการสุ่ม
e = ความคลาดเคลือนจากการสุ่มตัวอย่างในทีนีกําหนดให้มี
ความคลาดเลือนไม่เกิด % ทีระดับความเชือมัน %
=

60

2

1+60 (0.05 )

= 53

ดังนัน จํานวนกลุ่มตัวอย่างชาวประมงพืนบ้าน ในการศึกษา 53 ราย
. วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
. การสุ่มตัวอย่าง กําหนดการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็ น (Probability sampling) โดยใช้การจับฉลากเลือก
สมาชิกในชุมชนจากกลุ่มประชากร กําหนด ครอบครัวสัมภาษณ์ คน
. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของชาวประมงทะเลพืนบ้าน โดยใช้สถิติสถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วยความถี ร้อยละ
ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
. การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่ วม กําหนดเกณฑ์เป็ น ระดับ ตามช่วงคะแนนเฉลียต่อไปนี
ระดับการมีส่วนร่ วมตํา
ช่วงค่าเฉลียคะแนน . - . คะแนน
ระดับการมีส่วนร่ วมปานกลาง
ช่วงค่าเฉลียคะแนน . - . คะแนน
ระดับการมีส่วนร่ วมมาก
ช่วงค่าเฉลียคะแนน . - . คะแนน
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. สถานทีและระยะเวลา
. สถานทีเก็บข้อมูล กลุ่มประมงพืนบ้านนําราบ ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
. สถานทีวิเคราะห์ขอ้ มูล คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
วิทยาเขตตรัง
. ระยะเวลาทีทําการศึกษา ตังแต่เดือน มิถุนายน
– มีนาคม

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการศึกษาการมีส่วนร่ วมของชาวประมงพืนบ้านในการจัดการท่องเทียวเชิงนิ เวศ : กรณีศึกษาชุมชนชายฝังบ้าน
นําราบ ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพือศึกษาสภาวะทัวไป และการมีส่วนร่ วมของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงทะเล
พืนบ้าน โดยการสุ่มสัมภาษณ์ชาวประมงจํานวน ราย มีผลศึกษาดังต่อไปนี
1. สภาวะทัวไปของชาวประมงทะเลพืนบ้ านในตําบลบางสั ก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
สภาวะทัวไปของกลุ่มตัวอย่างชาวประมงพืนบ้าน ตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ . รองลงมาเพศหญิงร้อยละ . อายุของกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีอายุ ปี ขึนไป ร้ อยละ .
รองลงมาคือ อายุ - ปี อายุ - ปี อายุ - ปี ร้อยละ . , 18.9, . ตามลําดับ ด้านการนับถือศาสนาพบว่าส่วน
ใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ . รองลงมาศาสนาพุทธ ร้อยละ . ด้านสถานภาพทางครอบครัว พบว่าสมรส (อยู่
ด้วยกัน) มากทีสุด ร้อยละ . รองลงมาคือ โสด, สมรส (แยกกันอยู)่ และเป็ นหม้าย ร้อยละ . , 9.4, 1.9 ตามลําดับ จํานวน
สมาชิกในครัวเรื อน พบว่ามีสมาชิก - คน และสมาชิก - คน ร้อยละ . เท่ากัน รองลงมาคือสมาชิก คนขึนไป ร้อยละ
. (ตารางที )
ตารางที ข้อมูลทัวไปของชาวประมงทะเลพืนบ้านในตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
จํานวน
จํานวน
ข้อมูลทัวไป
ร้อยละ
ข้อมูลทัวไป
(ราย)
(ราย)
เพศ
สถานภาพ
ชาย
43 81.1
สมรส(อยูด่ ว้ ยกัน)
37
หญิง
10 18.9
โสด
10
อายุ
สมรส(แยกกันอยู)่
5
20-29 ปี
6 11.3
เป็ นหม้าย
1
30-39 ปี
10 18.9
จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน
- ปี
18 34.0
- คน
25
ปี ขึนไป
19 35.8
- คน
25
ศาสนา
คนขึนไป
3
อิสลาม
37 69.8
พุทธ
16 30.2

ร้อยละ
69.8
18.9
9.4
1.9
47.2
47.2
5.6

กลุ่มตัวอย่าง ชาวประมงพืนบ้าน ประกอบอาชีพหลักคือ การทําประมงชายฝัง ร้อยละ . รองลงคือ เกษตรกรรม
รับจ้างทัวไป และแปรรู ปสัตว์นาํ ร้อยละ . , . และ . ตามลําดับ ส่ วนการประกอบอาชีพเสริ ม พบว่าไม่มีอาชีพเสริ ม
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ร้อยละ 45.3 รองลงมาคื อประมงชายฝัง ร้อยละ . , รับจ้างทัวไป ร้อยละ . เกษตรกรรมและการค้าขาย ร้อยละ .
เท่ากัน ด้านการปรับเปลียนอาชี พการทําประมงพบว่า ไม่เปลียน ร้อยละ . รองลงมาคือ ปรับเปลียน ร้อยละ . โดย
พบว่าสาเหตุทีชาวประมงเลือกตัดสิ นใจการปรับเปลียนอาชี พคือ การจับสัตว์นาได้
ํ นอ้ ยลง ร้อยละ . รองลงมาคือรายได้
น้อยไม่คุม้ ทุน ร้อยละ . , มีอาชีพสํารองและถูกกดราคาจากแพรับซือ ร้อยละ . เท่ากัน และมีความเสี ยงต่อชีวติ ร้อยละ
. (ตารางที )
ตารางที 2 การประกอบอาชีพของชาวประมงพืนบ้านในตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
จํานวน
จํานวน
การประกอบอาชีพ
ร้อยละ
การประกอบอาชีพ
ร้อยละ
(ราย)
(ราย)
อาชีพหลัก
การปรับเปลียนอาชีพ
ประมงชายฝัง
40
75.5 ไม่ปรับเปลียน
43
81.1
เกษตรกรรม
8
15.1 ปรับเปลียน
10
18.9
รับจ้างทัวไป
4
7.5
สาเหตุการปรับเปลียนอาชีพ *
แปรรู ปสัตว์นาํ
1
1.9
อาชีพเสริ ม
จับสัตว์นาได้
ํ นอ้ ยลง
6
33.3
ไม่มีอาชีพเสริ ม
24
45.3 รายได้นอ้ ยไม่คุม้ ทุน
5
27.8
ประมงชายฝัง
13
24.5 มีอาชีพสํารอง
3
16.7
รับจ้างทัวไป
12
22.6 ถูกกดราคาแพรับซื อ
3
16.7
เกษตรกรรม
2
3.8 มีความเสี ยงต่อชีวติ
1
5.5
การค้าขาย
2
3.8
สภาวะเศรษฐกิจของชาวประมงพืนบ้าน พบว่าส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนของครัวเรื อน ตํากว่า , บาท ร้อย
ละ . รองลงมาคือรายได้ ,000-30, บาท ร้อยละ . ส่วนภาวะหนีสิ นในครัวเรื อน พบว่ามีหนีสิ น ร้อยละ . และ
พบว่าไม่มีหนี สิ น ร้อยละ . และสาเหตุการเกิ ดหนี สิ นของชาวประมงพืนบ้าน พบว่าส่ วนใหญ่เป็ น การประกอบอาชีพ
อืนๆ ร้อยละ . รองลงมาคือ การประกอบอาชีพประมง, ค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจําวัน, การศึกษาของสมาชิ กครัวเรื อน และ
รักษาสุ ขภาพ ร้อยละ . , 9.8, . และ . ตามลําดับ (ดังตารางที )
ตารางที 3 สภาวะทางเศรษฐกิจของชาวประมงพืนบ้านในตําบลบางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
จํานวน
จํานวน
การประกอบอาชีพ
ร้อยละ
การประกอบอาชีพ
ร้อยละ
(ราย)
(ราย)
รายได้ต่อเดือนของครัวเรื อน
สาเหตุหนีสิ น
ตํากว่า , บาท
50
94.3 การประกอบอาชีพอืนๆ
17
41.5
10,000-30, บาท
3
5.7 การประกอบอาชีพประมง
15
36.6
ภาวะหนีสิ นในครัวเรื อน
ค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจําวัน
4
9.8
มีหนีสิ น
27
50.9 การศึกษา
3
7.3
ไม่มีหนี สิ น
26
49.1 รักษาสุขภาพ
2
4.8
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. การมีส่วนร่ วมของชุ มชนชายฝังในการจัดการท่องเทียวเชิงนิเวศ
ผลจากการศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของชาวประมงพืนบ้านในการจัดการท่องเทียวเชิงนิเวศ แบ่งออกเป็ น ด้าน
ดังนี
. การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจของชาวประมงพืนบ้าน
กลุ่มตัวอย่าง ชาวประมงพืนบ้านมีระดับการมีส่วนร่ วมด้านการตัดสิ นใจ ต่อการท่องเทียวเชิงนิ เวศ พบว่าการมี
ส่วนร่ วมในการให้ความรู ้และสร้างจิตสํานึกในคุณค่า, การมีส่วนร่ วมรับฟังปั ญหาและความต้องการของชุมชน, การมีส่วน
ร่ วมรับรู ้ เรื องการท่องเทียวเชิงนิ เวศ, การมีส่วนร่ วมรั บทราบปั ญหาแนวทางในการท่องเทียว, การมีส่วนร่ วมแสดงความ
คิ ดเห็ น เสนอแนะ แก้ไขปั ญหา และการมี ส่ วนร่ วมกําหนดแนวทางการอนุ รักษ์ทรัพยากรชายฝั ง ในระดับปานกลาง มี
คะแนนเฉลีย 2.700.89, 2.680.70, 2.530.67, 2.470.75, 2.450.83 และ 2.401.10 ตามลําดับ โดยระดับการมีส่วน
ร่ วมของชาวประมงพืนบ้านในการตัดสิ นใจในภาพรวม พบว่าอยูใ่ นระดับตํา มีคะแนนเฉลีย 2.310.63
2.2 การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิของชาวประมงพืนบ้าน
ระดับการมีส่วนร่ วมด้านการปฏิบตั ิของชาวประมงพืนบ้าน พบว่าการมีส่วนร่ วมสอดส่ องดูแล ป้ องกันพวก
มิจฉาชีพ, การมีส่วนร่ วมปรับปรุ งสิ งแวดล้อมทัวไป, การมีส่วนร่ วมดูแลรักษาความสะอาดของทรัพยากรชายฝัง, การมีส่วน
ร่ วมคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนนําไปทิง และการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานตามแผนงานทีวางไว้ มีระดับการมีส่วน
ร่ วมปานกลาง มี คะแนนเฉลีย 3.580.59, 3.250.59, 3.190.52, 2.870.69 และ 2.360.79 ตามลําดับ โดยระดับการมี
ส่วนร่ วมของชาวประมงพ้นบ้านด้านการปฎิบตั ิ ในภาพรวม พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลีย 2.380.40
2.3 การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ของชาวประมงพืนบ้าน
การวัดระดับการมีส่วนร่ วมด้านการรับประโยชน์ในการท่องเทียวเชิ งนิ เวศ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมี
ส่วนร่ วมในภาพรวมระดับตําทุกด้าน มีคะแนนเฉลีย 1.330.51 คะแนน
. การมีส่วนร่ วมในการร่ วมประเมินผลของชาวประมงพืนบ้าน
การวัดระดับการมีส่วนร่ วมด้านการร่ วมประเมินผลต่อการท่องเทียวเชิงนิเวศ พบว่าการได้มีส่วนร่ วมเกียวข้อง
ในการให้ขอ้ มูลและร่ วมมือในการ ตอบแบบสอบถาม เพือใช้ในการประเมินผล, การได้มีส่วนร่ วมในการเฝ้าดูแลชุมชนบ้าน
นําราบ, การได้มีส่วนร่ วมเอาใจใส่ ในการช่วยเหลือของชุมชน, การได้มีส่วนร่ วมติดตามกิจกรรมต่างๆ จากแหล่งท่องเทียว
และการได้มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น เพือนํามาปรับปรุ ง มีระดับการมีส่วนร่ วมปานกลาง มีคะแนนเฉลีย 2.750.93 ,
2.550.86, 2.431.02, 2.400.86 และ 2.360.64 ตามลําดับ โดยระดับการมีส่วนร่ วมด้านการประเมินผลของชาวประมง
พืนบ้านในภาพรวม พบว่าอยูใ่ นระดับตํา มีคะแนนเฉลีย 2.250.65
ตารางที ระดับการมีส่วนร่ วมของชาวประมงพืนบ้านต่อการท่องเทียวเชิงนิเวศ
การมีส่วนร่ วม
คะแนน
ระดับการมีส่วนร่ วม
. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของชาวประมงพืนบ้าน
ระดับตํา
2.310.63
. การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิของชาวประมงพืนบ้าน
ระดับปานกลาง
2.380.40
. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ของชาวประมงพืนบ้าน
ระดับตํา
1.330.51
. การมีส่วนร่ วมในการร่ วมประเมินผลของชาวประมงพืนบ้าน
ระดับตํา
2.250.65
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ภาพที ระดับการมีส่วนร่ วมของชาวประมงพืนบ้านต่อการท่องเทียวเชิงนิ เวศ

สรุ ปผลการวิจัย

ระดับการมีส่วนร่ วมของชาวประมงพืนบ้านในชุมชนบ้านนําราบต่อการจัดการท่องเทียวเชิงนิเวศ จําแนกเป็ น การ
มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ, การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ, การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมในการ
ร่ วมประเมินผล พบว่าชาวประมงพืนบ้าน มีส่วนร่ วมในด้านการปฏิบตั ิภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีส่วนร่ วมในด้าน
การตัดสิ นใจภาพรวมอยู่ในระดับตํา มีส่วนร่ วมในด้านการรับผลประโยชน์อยู่ภาพรวมอยูใ่ นระดับตํา และมีส่วนร่ วมใน
ด้านประเมินผลมากภาพรวมอยูใ่ นระดับตํา
ทังนี พบว่าระดับการมีส่วนร่ วมของชุมชนชายฝั งในการจัดการท่ องเทียวเชิ งนิ เวศของบ้านนําราบ ตําบลบางสัก
อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ชุมชนจะมีส่วนร่ วมในระดับปานกลางถึงระดับตํา สอดคล้องกับรายงานการศึ กษาของภิญ โญ
( ) ทีพบว่าเมือถึงระดับการจัดการทรัพยากรร่ วมกันนัน ชุมชนจะเข้าถึงระดับการมีส่วนร่ วมในเกณฑ์ตาํ ซึ งสะท้อนให้
เห็นถึงปั ญหาการจัดการท่องเทียวเชิงนิเวศของชุมชน ทีคล้ายคลึงกับพืนทีอืนๆ ทีขาดกลไกการทํางานแบบมีส่วนร่ วม อันจะ
กลายเป็ นปั ญหาความแตกแยกได้ในอนาคต แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการท่องเที ยวและเสริ มความเข้มแข็งของ
ชุมชน เพือสร้างการมีส่วนร่ วมในการจัดการท่องเทียวเชิงนิ เวศ ให้เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชน ควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิก
และประชาชนในชุมชนมีส่วนในการตัดสิ นใจ เสนอแนะ และเรี ยนรู้สิงใหม่ๆในทางการจัดการท่องเทียวเชิงนิ เวศได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงรับฟังสมาชิกให้มากขึน และเพิมการกระจายผลประโยชน์จากการท่องเทียวในชุมชน ให้สมาชิกและคนใน
ชุมชนได้รับผลประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั
อมอย่างทัวถึง เช่น การแบ่งผลกําไรจากกิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิเวศให้ถึง
ผูท้ ีไม่ได้เข้าร่ วมกิ จกรรม การนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้มีการประเมินผล
จากกิจกรรมการท่องเทียวเชิงนิ เวศ และใช้ผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดการท่องเทียวเชิงนิ เวศ

เอกสารอ้ างอิง
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ความชุ กของโรคและความสั มพันธ์ ของปัจจัยเสี ยงต่ อการเกิดโรคอาการตายด่ วนของกุ้งขาววานาไม ใน
จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี
The prevalence and risk factors associated with early mortality syndrome (EMS) in Litopenaeus
vannamei at Surattani
พิมวรางค์ สุขการัณย์
Pimwarang Sukkarun

บทคัดย่อ
การศึกษาครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือหาความชุกของโรคและความสัมพันธ์ของปั จจัยเสี ยงต่อการเกิ ดโรคอาการตาย
ด่ วนหรื อโรคตับและตับอ่อนวายแบบเฉี ยบพลันของกุ้งขาววานาไมที เลียงในจังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ในช่ วงระหว่างเดือน
กรกฏาคม ถึง กันยายน 2558 พบความชุกของโรคเท่ากับ 11.25 เปอร์เซนต์ ซึ งการวินิจฉัยโรคในงานวิจยั ครังนี ทําโดยการ
เพาะแยกเชื อและทดสอบคุณสมบัติของเชือแบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus และนําตับและตับอ่อนศึกษาทางจุลพยาธิ
วิทยา พบลักษณะรอยโรคทีสําคัญ คือ พบความเสื อมของตับและตับอ่อนแบบเฉี ยบพลัน โดยมีการลดลงของเซลล์เยือบุท่อ
ตับและตับอ่อนชนิด R B และ F และมีการลดกระบวนการ mitotic activity ของเซลล์ชนิด E ซึงการเสื อมดังกล่าวจะเริ มจาก
ส่วนต้น (proximal) ไปยังส่ วนท้าย (distal) เซลล์จะมีลกั ษณะกลมขึน และหลุดลอกเข้าไปในท่อเป็ นผลให้สามารถพบเชื อ
แบคทีเรี ยแทรกซ้อน และทําให้เกิ คความเสี ยหายอย่างรุ นแรง ระหว่างท่อพบการสะสมของเม็ดเลือด haemocyte ซึ งจัดเป็ น
การตอบสนองการอักเสบ การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี ยงต่อการเกิดโรคด้วยการสอบถามข้อมูลการจัดการฟาร์มจาก
เกษตรกรผูเ้ ลียง พบว่าเกษตรกรมีการจัดการความหนาแน่นของกุง้ ทีปล่อย ก่อนทําการเลียงได้มีจดั การบ่อ และนําก่อนปล่อย
เลียงกุง้ มีการเลือกแหล่งทีมาของลูกพันธุ์ทีน่าเชือถือ ใช้ลูกกุง้ ระยะพี 10 หรื อมากกว่า มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของลูก
พันธุ์ มีการชําลูกพันธุ์ก่อนปล่อยลงในบ่อดิน มีการจัดการด้านอาหาร มีการใช้ probiotic ผสมอาหารให้กงุ้ กิน ในระหว่าง
การเลียงมีการดูดตะกอนเลน และเติมนําทีผ่านการฆ่าเชือทุกวัน รวมไปถึงการเติมจุลินทรี ยท์ ีมีประโยชน์ลงในนํา มีการเฝ้า
ระวังโรคทีดี มีการติดตามข้อมูลการเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหา
คําสําคัญ : โรคอาการตายด่วน, โรคตับและตับอ่อนวายแบบเฉี ยบพลันของกุง้ ขาววานาไม
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This study investigated the prevalence and risk factors associated with early mortality syndrome or Acute
hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in Litopenaeus vannamei cultured in Surattani province between July to
September 2016. The prevalence of EMS/AHPND was 11.25%. The AHPND was diagnosed by bacterial isolation and
biochemistry test for Vibrio parahaemolyticus with histopathological lesion. Histopathological features of hepatopancreas
were acute progressive degeneration of HP, with decrease of R, B and F hepathepancreatic epithelial cells and reduce of
mitotic activity in E cells. The development of lesion is noticed from proximal to distal of HP tubule cells. HP tubule cells
showed karyomegaly and rounding and sloughing into the HP tubule, resulting in massive secondary bacterial infection and
complete devastation of HP at the fatal phase of disease. Intertubular haemocytic aggregation is seen inflammatory response
in infected shrimp. Risk factors associated with EMS/AHPND were studied by a structured questionnaire such as stocking
density, pond preparation and water treatment, source of post larvae, stocking as post larvae 10 or above, healthy and quality
of stocking test, feed management, probiotic in feed, management of pond and water during culture and disease mornitoring.
Keyword: Early mortality syndrome, Acute hepatopancreatic necrosis disease, Pacific white shrimp
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การเลียงกุง้ ขาววานาไมมี บทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิ จของประเทศไทยในด้านอุตสาหกรรมและการส่ งออกเป็ น
อย่างมาก เนืองจากประเทศไทยเป็ นผูน้ าํ และมีความสามารถในการผลิตกุง้ ขาววานาไมเป็ นอันดับหนึ งของโลก แต่พบว่า
เมือปี 2556 ปริ มาณผลผลิตกุง้ ของไทยอยูท่ ี 250,000 ตัน ลดลงจากปี 2555 อยูท่ ี 540,000 ตัน หรื อลดลงประมาณร้อยละ 45
ทําให้ประเทศไทยสู ญเสี ยตําแหน่งผูน้ ําการส่ งออกในตลาดหลักที สําคัญ (สถาบันวิจยั สุ ขภาพสัตว์นาชายฝั
ํ
ง, 2557) ทังนี
ผูผ้ ลิตในอีกหลายๆ ประเทศก็ประสบปั ญหาเช่นเดียวกันคือ ปั ญหาการเกิ ดโรคตับวายเฉี ยบพลัน (Acute Hepatopancreatic
Necrosis Disease, AHPND) หรื อเรี ยกว่าโรคตายด่วน (Early Mortality Sym- drome, EMS) ระบาด ซึ งส่ งผลกระทบต่อการ
เพาะเลียงกุง้ ขาววานาไมเป็ นวงกว้าง การเกิ ดโรคตับวายเฉี ยบพลันมีสาเหตุจากเชือแบคทีเรี ย V. parahaemolyticus ชนิ ดทีมี
การสร้างสารพิษ เพือเข้าไปทําลายตับและตับอ่อน อาการของกุง้ ทีพบคือ ในระยะแรกนันไม่พบการติดเชือโรค และไม่พบ
การอักเสบ แต่เมือเกิดการตายของกุง้ พบการอักเสบอย่างเฉี ยบพลันของเนือเยือตับและตับอ่อน โดยกุง้ ทีติดโรคจะเริ มทยอย
ตายตังแต่ 10-14 วัน หลัง จากปล่ อ ยลู ก กุ้ ง ลงสู่ บ่ อ เลี ยง บางรายพบอัต ราการตายถึ ง 100 เปอร์ เ ซนต์ โดยปกติ V.
parahaemolyticus สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดีในอุณหภูมิ 9.5-45 องศาเซลเซียส มักพบตามสภาพแวดล้อมทัวไป ในระบบการ
เพาะเลียงกุง้ ขาววานาไม แบคทีเรี ยชนิดนีใช้สารอินทรี ยเ์ ป็ นแหล่งอาหารในการเพิมจํานวนและเจริ ญเติบโต ทําให้สามารถ
พบเชือแบคทีเรี ยชนิ ดนี ได้ในตะกอนสารอินทรี ยท์ ีเกิ ด จากของเสี ยสะสมในระหว่างการเพาะเลียงสัตว์นาํ ได้แก่ อาหารที
เหลือ ของเสี ยจากการขับถ่ายของกุง้ ซากกุง้ ทีตายระหว่างการเลียง เป็ นต้น ส่งผลให้แบคที เรี ยชนิ ดนี สามารถแพร่ กระจาย
และเจริ ญเติ บโตได้ดีในระบบการเลี ยง อาการของโรคตับวายเฉี ยบพลันหรื อโรคตายด่วน ทําให้เกิ ดการตายของกุ้งเป็ น
จํานวนมาก ความเสี ยหายของการเพาะเลียงกุง้ เมือเกิดการระบาดของโรคตับวายเฉี ยบพลัน ในอําเภอเมืองและอําเภอคลอง
เขือน จังหวัดฉะเชิ งเทรา บริ เวณปากนํา ประแส ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง และตําบล บางกะไชย อําเภอ
แหลมสิ งห์และ ตําบล ตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ประมาณความเสี ยหายร้อยละ 40 การตรวจวินิจฉัย โรคตับ
วายเฉี ยบพลันประกอบด้วย การเพาะแยกเชื อแบคทีเรี ย ร่ วมกับการตรวจลักษณะทางพยาธิ วิทยา และเทคนิค polymerase
chain reaction (PCR) (Flegel, 2012; Lightner, 2012) ในการศึกษาความชุกของโรค และความสัมพันธ์ของปั จจัยเสี ยงต่อการ
เกิ ดโรคอาการตายด่ วนของกุ้งขาววานาไมในจัง หวัดสุ ร าษฏร์ ธ านี ซึ งจะทําให้ท ราบถึ ง ความชุกของโรคและปั จจัย ที
ก่ อให้เกิ ด โรค เพือนําไปสู่ แนวทางการจัดการ และป้ องกัน ปั จจัยต่างๆ มีผลทําให้กุ้งรอดจากการเกิ ด โรคตายด่วน หรื อ
ประสบความสํา เร็ จ ในการเลี ยงได้ดี ยิ งขึ น ซึ งจะเป็ นการลดความสู ญ เสี ย ต่ อ อุ ต สาหกรรมกุ้ง ไทย ทังระบบตังแต่
ผูป้ ระกอบการเพาะเลียงกุง้ ผูป้ ระกอบ การผลิตอาหารและปั จจัยการผลิตต่างๆ ตลอดจนผูป้ ระกอบการแปรรู ปกุง้

วิธีดําเนินการวิจัย

1. พืนทีในการศึกษา
การศึกษาความชุกของโรคและความสัมพันธ์ของปัจจัยเสี ยงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วน ของกุง้ ขาววานาไม ใน
จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี
2. ตัวอย่ างและการเก็บตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั เก็บตัวอย่างกุง้ ขาววานาไม โดยการสุ่มตัวอย่างกุง้ จํานวน 30 ตัว ซึงอ้างอิงมา จากค่าความชุกคาดหวังที 10%
ที ค่าความเชื อมันที 95% จากจํานวนฟาร์ มกุง้ ขาววานาไมด์ใน จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ทงหมด
ั
84 ฟาร์ ม เป็ นจํานวน 8 ฟาร์ ม
ในช่วงระหว่างเดือน กรกฏาคม ถึง 30 กันยายน 2558 ทาการสุ่ มเก็บตัวอย่างมาด้วยการทอดแหในบ่อทีปล่อยกุง้ ในบ่อเลียง
ช่ วง 20-30 วัน แรก นํามาเก็ บ อวัย วะเป้ าหมายในห้อ งปฏิ บ ัติด ้ว ยวิธี ปลอดเชื อ ซึ งอวัย วะเป้ าหมายคื อ ตับ และตับ อ่อน
(hepatopancreas)
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3. เทคนิคทางจุลชีววิทยา
นํากุง้ ตัวอย่างมาแยกเชื อแบคที เรี ยจากตับและตับอ่อน โดยชังตับและตับอ่อน 1 กรัม ใส่ ในโกร่ งบดทีนึ งฆ่าเชือ
แล้ว จากนันเติม alkaline peptone water และ 3% NaCl นําไปปั นด้วยเครื องปั นเหวียงที ความเร็ ว 8,000 รอบต่อนาที นํามา
ผสมกับ alkaline peptone water 10 มิลลิลิตร บ่มทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 18 ชัวโมง จากนันนํามา spread plate
ลงบนอาหารเลี ยงเชื อ Thiosulphate Citrate Bile Salt Sucrose (TCBS) บ่ ม ที อุ ณ หภู มิ 25 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 24-48
ชัวโมง และพิสูจน์เชือ V. parahaemolyticus ด้วยวิธีทางชีวเคมี
4. เทคนิคทางจุลพยาธิวทิ ยา
นําตับและตับอ่อนของกุง้ ขาววานไมในตะกร้าเตรี ยมชินเนือ แช่ในนํายาตรึ งสภาพ Davidson’s fixation เป็ นเวลา
24 ชัวโมง จากนันนําตะกร้าเตรี ยมชินเนือใส่ เครื อง tissue processing จากนันทาบล๊อคชินเนือ และตัดชินเนือด้วยเครื องตัด
ชินเนือความหนาสําหรับ trimming 50 ไมโครเมตร และ sectioning 5 ไมโครเมตร ตัดบล๊อคชินเนือให้เป็ นแถบต่อกันเหมือน
ริ บบิ น ประมาณ 6-7 แถบ วางลงในอ่างนําอุ่นทีมีอุณหภูมิประมาณ 43-45 องศาเซลเซี ยส ใช้สไลด์ตกั แถบชิ นเนื อ และนํา
แผ่นสไลด์ทีได้ไปอบในตูล้ มร้อน ย้อมสี ชินเนือเยือด้วยสี haematoxylin and eosin
ปิ ดสไลด์ ด ้ว ยกระจกปิ ดสไลด์ โดยใช้ mountants (dibuthylphthalate-polystyrene-xylene) เป็ นตัว กลางเชื อม
ระหว่างชินเนือเยือบางๆทีอยูบ่ นกระจกสไลด์กบั กระจกปิ ดสไลด์ เพือปิ ดและป้ องกัน แผ่นเนือเยือทีได้จากการย้อมสี และทํา
ให้เหมาะสม ทีจะนําสไลด์ทีได้มาตรวจความผิดปกติทางพยาธิวทิ ยา
5. ปัจจัยเสียงต่ อการเกิดโรคอาการตายด่วนของกุ้งขาววานาไม
ปั จ จัย เสี ยงที ต้องการศึ ก ษา ได้แ ก่ คุ ณภาพลู ก กุ้ง ระยะในการปล่ อยลู กกุ ้ง การจัด การเลน ก้น บ่ อ การบํา บัด
สารอินทรี ยท์ ีพืนก้นบ่อ การเติมนําเข้าบ่อเลียง การควบคุมเชือแบคทีเรี ยในตัวกุง้ ระหว่างการเลียง ซึงในการศึกษาปั จจัยเสี ยง
ดังกล่าวจะทําแบบสอบถาม (Questionnaire) เพือให้สามารถเข้าถึงปั จจัยเสี ยงดังกล่าว
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
รวบรวมข้อมูลกุ้งขาววานาไมที เป็ นโรคอาการตายด่ วนหรื อตับและตับอ่อนวายเฉี ยบพลันจากเทคนิ คทางจุล
ชีววิทยา และเทคนิคทางจุลพยาธิวทิ ยา มาคํานวนหาเปอร์ เซนต์ของความชุกของโรคอาการตายด่วน และวิเคราะห์ปัจจัยเสี ยง
ของการเกิดโรคอาการตายด่วน ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติเชิงพรรณนาในรู ปร้อยละ

ผลและวิจารณ์ ผล

การศึกษาหาความชุกของโรคอาการตายด่วน หรื อตับและตับอ่ อนวายแบบเฉียบพลันในกุ้งขาววานาไม จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี
จากผลการศึ กษาความชุกของโรคอาการตายด่ วนในกุง้ ขาววานาไม จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี โดยการเก็บตัวอย่าง
จํานวน 240 ตัว จากจํานวนฟาร์ มกุง้ 8 ฟาร์ ม ฟาร์มละ 30 ตัว ทําการสุ่มจับด้วย การทอดแห และเก็บอวัยวะเป้ าหมาย คือ ตับ
และตับอ่อน มาเพาะแยกเชือแบคทีเรี ย และทดสอบคุณสมบัติชีวเคมี พบเชือแบคทีเรี ย V. parahaemolyticus เป็ นจํานวน 93
ตัวอย่าง และในตัวอย่างที พบ V. parahaemolyticus จากการเพาะแยกเชื อ และทดสอบคุ ณสมบัติชีวเคมี พบรอยโรคจาก
เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา ทีบ่งบอกว่าเป็ นโรคตับและตับอ่อนวายแบบเฉี ยบพลัน เป็ นจํานวน 27 ตัวอย่าง คิดเป็ นความชุก
ของโรคอาการตายด่วน หรื อ ตับและตับอ่อนวายแบบเฉี ยบพลันในกุง้ ขาววานาไมด์เท่ากับ 11.25 เปอร์ เซ็นต์
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ภาพที 1 ความเสื อมเริ มจากปรากฏจากส่วนต้นของท่อไปส่วนปลายท่อตับและตับอ่อน

ภาพที 2 มีการลดลงของเซลล์เยือบุท่อตับและตับอ่อนชนิ ด R B และ F
การศึ กษาความสั ม พันธ์ ข องปัจ จัย เสี ยงต่ อการเกิด โรคอาการตายด่ วน หรื อตับและตับอ่ อนวาย แบบเฉี ย บพลันในกุ้งขาว
วานาไมด์ จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี
จากผลการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องปั จ จัย เสี ยงต่ อ การเกิ ด โรคอาการตายด่ ว นในกุ้ง ขาววานาไมด์ จัง หวัด
สุ ราษฏร์ ธานี โดยการสอบถามข้อมู ลการจัดการในฟาร์ ม เพาะเลี ยงกุ้งขาววานาไมด์ดว้ ย การทําแบบสอบถาม จากการ
สอบถามเกษตรกรผูเ้ ลียงพบว่า เกษตรกรทุกรายพบโรคตายด่วนคิด เป็ น 100 % ได้สัมผัสกับปั จจัยเสี ยงทีมีต่อการเกิ ดโรค
โดยผูว้ จิ ยั ได้แยกประเด็น และคานวนออกมา ในรู ปของร้อยละ แสดงดังตารางที 1
ตารางที 3 ปัจจัยเสี ยงทีมีผลต่อการเกิดโรคทีมีการสอบถามเกษตรกรผูเ้ ลียง
ปัจจัยเสี ยงทีมีผลต่อการเกิดโรค
เปอร์เซนต์
จํานวนกุง้ ทีปล่อยต่อบ่อในอัตรา 150,000 ตัวต่อไร่
62.5
ก่อนทําการเลียง เกษตรกรได้ทาํ การดูดตะกอนเลนทิง
87.5
ก่อนทําการเลียง เกษตรกรมีการฆ่าเชือในบ่อ
100
ก่อนทําการเลียง เกษตรกรมีการฆ่าเชือในนํา
100
ก่อนทําการเลียง เกษตรกรมีตรวจเช็คคุณภาพนํา และปรับคุณภาพนํา
100
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แหล่งทีมาของลูกพันธุ์ น่าเชือถือได้
เกษตรกรใช้ลูกกุง้ ระยะพี 10 และมากกว่า
เกษตรกรมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของลูกพันธุ์
เกษตรกรมีการชําลูกพันธุ์ก่อนปล่อยลงในบ่อดินก่อน
ทุกครังทีให้อาหาร มีอาหารเหลืออยู่
เกษตรกรมีการให้อาหารพวก probiotic แก่กงุ ้
ในระหว่างการเลียง มีการดูดตะกอนเลนทุกวัน
ในระหว่างการเลียง มีการเติมนําทีผ่านการฆ่าเชือ
ในระหว่างการเลียง เกษตรกรมีการเติมจุลลินทรี ยท์ ีมีประโยชน์ลงในนํา
เกษตรกรมีการตรวจคุณภาพนําทุกวัน
เกษตรกรมีการเฝ้าระวังโรค
เกษตรกรเมือเห็นกุง้ ตายมีการตักทันทีหรื อไม่
เกษตรกรมีการติดตามข้อมูลการเฝ้าระวังโรค และการแก้ไขปั ญหา

87.5
100
100
50
87.5
87.5
87.5
100
87.5
100
100
100
100
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จากการสํารวจความชุ กของโรคอาการตายด่วนในกุง้ ขาววานาไมด์ จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ในช่วงระหว่างเดื อน
กรกฏาคม ถึง กันยายน 2558 พบความชุกของโรคเท่ากับ 11.25 เปอร์เซนต์ ซึงมีค่าตํากว่าการศึกษาทีผ่านมาในจังหวัดระยอง
และจัน ทบุ รีที ค่ าความชุ ก ของโรคเท่ า กับ 33.4 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ งการวินิ จ ฉั ยโรคอาการตายด่ว นหรื อตับ และตับ อ่อนวาย
แบบเฉี ยบในงานวิจยั ครังนี ทําโดยการเพาะแยกเชื อแบคที เรี ยและทดสอบคุณสมบัติของเชื อแบคทีเรี ย เพือตรวจหาเชื อ
แบคทีเรี ย Vibrio parahaemolyticus และนําเนือเยือตับและตับอ่อนทีมีการตรวจพบเชือแบคทีเรี ยชนิดนีมาศึกษาทางจุลพยาธิ
วิทยา ซึ งในงานวิจยั ครังนี พบลักษณะรอยโรคที สําคัญคือ พบความเสื อมของเนื อเยือตับและตับอ่อนแบบเฉี ยบพลัน โดยมี
การลดลงของเซลล์เยือบุ ท่ อตับ และตับอ่อนชนิ ด R B และ F ตามลาดับ และมีการลดกระบวนการ mitotic activity ของ
เซลล์ชนิ ด E ซึ งการเสื อมดังกล่าวจะเริ มจากส่ วนต้น (proximal) ไปยังส่ วนท้าย (distal) ร่ วมกับ การสู ญเสี ยการทํางานของ
เซลล์เยือบุท่อตับและตับอ่อนชนิด R B F และ E และพบเซลล์เยือบุท่อตับและตับอ่อนมีนิวเคลียสขนาด ใหญ่ (karyomegaly)
และเซลล์จะมีลกั ษณะกลมขึน และหลุดลอกเข้าไปในท่อตับและตับอ่อน เซลล์ทีหลุดลอกนันเป็ นอาหารเลียงเชือแบคทีเรี ย
ให้เจริ ญเติ บโต เป็ นผลให้สามารถพบเชื อแบคทีเรี ยแทรกซ้อน และทําให้ตบั และตับอ่อนเกิดความเสี ยหายอย่าง รุ นแรง
ระหว่างท่อตับและตับอ่อนพบการสะสมหรื อรวมกลุ่มของเม็ดเลือด haemocyte และ เซลล์เ ม็ดเลือด haemocytes ห่ อหุ ้ม
(haemocytes encapsulation) เนือตายของท่อตับและตับอ่อน ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Tran et al., 2014 และการศึกษา
ความสัมพันธ์ของปั จจัยเสี ยงต่อการเกิดโรคอาการตายด่วนในกุง้ ขาววานาไมด์ จังหวัดสุราษฏร์ ธานี โดยการสอบถามข้อมูล
การจัดการฟาร์ มด้วยการทําแบบสอบถามจากเกษตรกรผูเ้ ลียง พบว่าเกษตรกรนิ ยม การปล่อย กุง้ จํานวน 150,000 ตัวต่อไร่
เพียง 62.5 % ก่อนทําการเลียงเกษตรกรส่ วนใหญ่ ได้มีจดั การบ่อ และนําก่อนปล่อยเลียงกุง้ ด้วยการดูดตะกอนเลนทิง ฆ่าเชือ
ภายในบ่อ และก่อนปล่อยกุง้ มีการตรวจเช็คคุณภาพนําและปรับคุณภาพนําให้เหมาะสมต่อการเลียง เกษตรกรส่ วนใหญ่มี
การเลือก แหล่งทีมาของลูกพันธุท์ ีน่าเชือถือ ใช้ลูกกุง้ ระยะพี 10 หรื อมากกว่า มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของลูกพันธุ์ แต่
ยังมีเพียง 50 % ของเกษตรกรทังหมดทีมีการชําลูกพันธุ์ก่อนปล่อยลงในบ่อดิน และเกษตรกรส่ วนใหญ่ มีการจัดการด้าน
อาหาร มีการใช้ probiotic ผสมอาหารให้กงุ้ กิน ในระหว่างการเลียงมีการดูดตะกอนเลนและเติมนําทีผ่านการฆ่าเชือทุ กวัน
รวมไปถึงการเติมจุลินทรี ยท์ ีมี ประโยชน์ลงในนํา เกษตรกรส่ วนใหญ่มีการเฝ้าระวังโรคทีดี เมือเห็ นกุง้ ตายมีการตักขึนทิง
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ทันที และเกษตรกรส่ วนใหญ่มีการติดตามข้อมูลการเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหา ดังนันจึงมีความเป็ นไปได้สูงทีการจัดการ
ปัจจัยเสี ยงทีดีดงั กล่าวจึงเป็ นปั จจัยทีส่งเสริ มความสําเร็ จในการเลียงกุง้ หรื อลดการตายของกุง้ ในขณะทีมีการระบาดของโรค
ตายด่วนได้ ซึงจากการสอบถามเชิงลึกพบว่าปัจจัยหนึงทีจะส่ งเสริ มการเลียงให้ประสบความสาเร็ จได้ชดั เจน คือ การจัดการ
บ่อและคุณภาพนําทังก่อนและ ระหว่างการเลียง ทีจะต้องมีฉีดเลนและตากบ่อมากกว่า 1 เดือน มีการใช้ปูนขาวฆ่าเชือในดิน
หรื อ เทคนิคต่างๆ เพือบาบัดสารอินทรี ยท์ ีพืนก้นบ่อ การเลือกลูกพันธุ์จากฟาร์ มทีน่ าเชือถือและใช้ ลูกพันธุ์ทีระยะพี 15 ขึน
ไปในการปล่อยลงบ่อดิ น หากได้ลูกพันธุ์ทีมีระยะพีน้อยกว่าให้ทาํ การชําลูกกุง้ ก่อนปล่อยลงบ่อดิน เพราะกุง้ จะมีสุขภาพดี
และแข็งแรง สามารถต้านทานโรคได้มากขึน ทังนี ในการศึกษาครังนี เกษตรกรยังปล่อยในอัตราความหนาแน่นที มากกว่า
แสนตัวต่อไร่ ซึ งอาจจะ เป็ นการจัดการทียังคงไม่เหมาะสมอยู่ เนืองจากการปล่อยทีความหนาแน่นสู งจะทําให้มีการสะสม
ของสารอินทรี ยใ์ นบ่อทีสูง และเป็ นอาหารให้แก่แบคทีเรี ยเจริ ญเติบโต การเฝ้าระวังโรค เกษตรกร ส่วนใหญ่เห็นความสําคัญ
รวมไปถึงเกษตรกรมี การสร้างเครื อข่ายหรื อจัดประชุม เพือติดตามข้อมูล การเฝ้ าระวังและการแก้ไขปั ญหา แลกเปลียน
ประสบการณ์การเลียงกับเกษตรกรทีประสบความ สําเร็ จ เพือนํามาปรับใช้กบั ฟาร์มของตนเอง
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บทคัดย่ อ

การเคลือบผิวเงาะและแครอทด้วยอิมลั ชันไข 3 สู ตรคือ อิมลั ชันไขปาล์ม (PS) อิมลั ชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบา
(CP)และไขคาร์ นู บา(CW)ซึ งผลิตขึนเองที ระดับความเข้มข้นไขต่างกัน 4 ระดับ แล้วจึ งตรวจสอบการเปลี ยนแปลงทาง
กายภาพและทางเคมีของเงาะและแครอทพบว่าการเปลียนแปลงของเงาะและแครอทเคลือบด้วยอิมลั ชันไขทัง 3 สูตรมีผลต่อ
การลดการสู ญเสี ยนําหนักได้เด่นชัด เงาะเคลื อบด้วยอิมลั ชันไขปาล์มความเข้มข้นไข 10 เปอร์ เซ็นต์สูญเสี ยนําหนัก 6.10
เปอร์ เ ซ็น ต์ เที ยบกับ ไม่เ คลื อบไขสู ญเสี ยนําหนัก 17.10 เปอร์ เ ซ็น ต์เ มือเก็บไว้ 10 วันที อุณหภูมิ 4°ซ แครอทเคลื อบด้วย
อิ มลั ชัน ไขปาล์มเข้มข้น ไข เปอร์ เ ซ็น ต์ สู ญเสี ยนําหนัก 16.20 เปอร์ เ ซ็น ต์ เที ยบกับ ไม่เ คลื อบไขสู ญเสี ยนําหนัก 44.14
เปอร์เซ็นต์เมือเก็บไว้ 8 วันที อุณหภูมิ 29-32 °ซ การเปลียนแปลงความแน่นเนือปริ มาณของแข็งทีละลายนําทังหมดปริ มาณ
กรดทังหมดของเงาะและแครอทเคลือบไขน้อยกว่าทีไม่เคลือบไข
คําสําคัญ: ไขปาล์ม,ไขคาร์นูบา, อิมลั ชันไข, เงาะ, แครอท
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Rambutans and carrots were coated with three wax emulsions, namely palm stearin (PS) or carnauba wax (CW)
alone and their combinations (CP). Those emulsions were produced and diluted to four levels of concentration. After
waxing, samples were both physically and chemically examined. All emulsions used were effective in reducing weight
loss. Dipping rambutan with 10% PS had 6.10% weight loss after 10 days storage at 4 °C while the unwaxed ones had
17.10% weight loss. Carrots waxed with 8% PS had 16.20% weight loss whereas unwaxed samples had 44.14% weight
loss after 8 days storage at 29-32 °C. Waxing reduced changes in firmness, total soluble solids and total acidity.
Keywords: Palm stearin, carnauba wax, wax emulsion, rambutans, carrots
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ประเทศไทยมีผกั และผลไม้สดมากมายหลายชนิดในปริ มาณมากพอทีจะส่งขายอาเซี ยนได้ ปริ มาณผักส่ งออก
ตัน มูลค่า , ล้านบาท ปริ มาณผลไม้ส่งออก ตัน มูลค่า , ล้านบาท พ.ศ. 2557 (สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร
, ) แต่มีการสู ญเสี ยหลังการเก็บเกียว ดังนันการปฏิบตั ิการหลังเก็บเกียวทีถูกต้องเป็ นสิ งจําเป็ นทีช่วยลดการสู ญเสี ยและ
ทําให้ผกั และผลไม้สด มีสีสวยเป็ นทีดึงดูดใจของผูบ้ ริ โภคเมือถึงจุดหมายปลายทางเป็ นการเพิมมูลค่าของผลิตผลอี กด้วย
การให้ความเย็นในระหว่างการขนส่งเพียงอย่างเดียวมีขอ้ เสี ยคือทําให้ผลสุกผิดปกติและคุณภาพลดลง การเคลือบไขเป็ น
วิธีการทีใช้กนั อย่างแพร่ หลายเสริ มการใช้หอ้ งเย็นซึ งช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ป้ องกันการคายนําและทําให้ลกั ษณะปรากฏ
ดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
ในประเทศจีนเมือศตวรรษที 12 และ 13 การเคลือบไขช่วยชะลอการแห้งของผลไม้รสเปรี ยว ไขพาราฟิ นร้อนใช้เคลือบ
ผลไม้รสเปรี ยวในประเทศอเมริ กาในปี ค.ศ.1930 และไขคาร์ นูบาและอิมลั ชันนํามันในนํา (O/W)ใช้เคลือบผักผลไม้สด
ตังแต่ ค.ศ. 1950 มีความพยายามทีจะใช้นามั
ํ นพืชและไขพืชจากธรรมชาติแทนการใช้ไขจากปิ โตรเลียมและจากสัตว์ เพราะ
ส่ งผลต่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภคและเป็ นแหล่งวัตถุดิบใหม่ (Baldwin และคณะ,1997) นอกจากนี มีการทดลองผลิตอิมลั ชันโพลี
แซคคาไรด์ผสมนํามันถัวเหลืองเคลือบมะนาวและเลมอนยืดอายุการเก็บรักษา (John, 1994)ผลของการเคลือบแครอทจะให้สี
แดงเข้ม กําจัดลักษณะสี เทาและรอยแตกของแครอท(Platenius, 1939) เมือศึกษาผลของการเคลือบผิวพบว่าผลเงาะทีเคลือบ
ด้ว ย sucrose fatty acid ester ที ความเข้ม ข้น 1 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ก็ บ รั ก ษาที อุ ณ หภู มิ 13 องศาเซลเซี ย ส สามารถชะลอการ
เปลียนแปลงหลังการเก็บเกียว ได้แก่ การสูญเสี ยนําหนัก ปริ มาณกรดทังหมดทีไตเตรทได้ ปริ มาณของแข็งทังหมดทีละลาย
นํา การเกิ ดสี นาตาลของขนและการเกิ
ํ
ดสี นาตาลของเปลื
ํ
อกเงาะได้ดีทีสุ ด มีอายุการเก็บรักษา 11 วัน(สมัครและนพรัตน์,
)เมือเคลือบผิวเงาะโรงเรี ยนด้วย sucrose fatty acidester: M-1695, P-1670 และ S-1670 ทีความเข้มข้น 3,000 ppm เก็บที
อุณหภูมิ 2 ± 1°ซ ความชืนสัมพัทธ์ เปอร์ เซ็นต์ พบว่าเงาะไม่เคลือบผิวมีอายุการเก็บนาน - วัน ส่ วนเงาะเคลือบผิวมี
อายุการเก็บ วัน เงาะเคลือบผิวที M-1695 มีคุณภาพดีทีสุดทังภายในและภายนอก เงาะเคลือบผิวทังสามชนิ ดมีอตั ราการ
ผลิ ตเอทธิ ลีน การสู ญเสี ยนําหนัก การเปลียนสี และกลิ นรสลดลง (Srilaong และคณะ,
)และที เคลื อบผิ วด้วยสาร
Sucrose fatty acid ester (M1695) ความเข้มข้นร้อยละ 0.1, 0.3, 0.5 และ 0.7 เก็บรักษาทีอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซี ยสพบว่าทุก
ความเข้มข้นมีผลต่อการชะลอการเสื อมสภาพของผลเงาะได้ดีกว่าผลเงาะทีไม่ได้เคลือบผิว โดยลดการสูญเสี ยนําหนัก อัตรา
การหายใจ อัตราการผลิ ตเอทิ ลีนและชะลอการเปลียนแปลงของสี เปลือก แต่ไม่มีผลต่อการเปลียนแปลงความแน่ น เนื อ
ปริ มาณของแข็งทีละลายนําได้ และปริ มาณกรดทีไตเตรทได้ โดยมีอายุการเก็บรักษานาน 12 วัน(Laddawan , 2006)
ดังนันการผลิตอิมลั ชันไขปาล์ม และอิมลั ชันไขปาล์มผสมคาร์ นูบาทีเหมาะสมเพือเคลือบผักและผลไม้เพือยืดอายุการเก็บ
รั ก ษาจึ ง เป็ นการเพิ มมูล ค่ า ปาล์ ม ที เป็ นพื ช เศรษฐกิ จ มาทดแทนไขจากสัต ว์ เช่ น ขี ผึ งหรื อนํามัน ถัวเหลื อ ง เป็ นต้น
วัตถุประสงค์การทดลองนีศึกษาพฤติกรรมการเก็บรักษาเงาะและแครอทเคลือบอิมลั ชันไขทีผลิตขึน

วิธีดําเนินการวิจัย

. เตรี ยมอิ ม ัล ชัน ไขคาร์ นู บ า (CW) ตามสู ต รและวิ ธี ข อง Warth (1956) ที เป็ นสู ต รอิ ม ัล ชัน ไขมาตรฐาน
ประกอบด้วย ไขคาร์ นูบา 121 กรัม กรดโอเลอิก 37 กรัม ไตรเอทธาโนลามีน 22กรัม นํา 56 กรัมและ ไขพาราฟิ น 48 กรัม
จากนันให้เตรี ยมอิมลั ชัน ไขผสมปาล์มกับคาร์นูบา (CP) ในอัตราส่วน :50 ทีอัตราส่ วนของไตรเอทธาโนลามีนต่อกรด
โอเลอิกโดยนําหนัก คือ 28 : 43 และเตรี ยมอิมลั ชันไขปาล์ม (PS) โดยใช้ไขปาล์ม 121 กรัม กรดโอเลอิก 42 กรัม ไตรเอทอา
โนลามีน 28 กรัม นํา 56 กรัม และไขพาราฟิ น 48 กรัม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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. เตรี ยมเงาะล้างทําความสะอาดด้วยเบนโนบิล
ppm ผึงให้แห้ง แครอทล้างทําความสะอาดด้วยโซเดียมไฮ
โปคลอไรด์ ppm ผึงให้แห้ง นําเงาะและแครอทมาจุ่ม อิมลั ชันไขทีเจือจางแล้วนําผักผลไม้ทงหมดมาวางบนตะแกรงผึ
ั
ง
ให้แห้งภายใต้พดั ลม
. ศึกษาลักษณะการเปลียนแปลงของผักและไม้เคลือบไข โดยนําเงาะและแครอทไปวางบนกะบะและเก็บรักษาที
อุณหภูมิ ซ ความชืนสัมพัทธ์ 98-100 เปอร์เซ็นต์ และ - ซ ความชืนสัมพัทธ์ - เปอร์ เซ็นต์ วางแผนการ
ทดลองแบบ 3x5 factorial in CRD การทดลองประกอบด้วย ปั จจัยคือ ชนิ ดและความเข้มข้นไข ดังนีคือ
ทรี ตเมนท์ที ไม่เคลือบไข
ทรี ตเมนท์ที เคลือบด้วยอิมลั ชันไข เปอร์เซ็นต์
ทรี ตเมนท์ที เคลือบด้วยอิมลั ชันไข เปอร์เซ็นต์
ทรี ตเมนท์ที เคลือบด้วยอิมลั ชันไข เปอร์เซ็นต์
ทรี ตเมนท์ที เคลือบด้วยอิมลั ชันไข เปอร์เซ็นต์
. การเปลียนแปลงลักษณะปรากฏ สี และการเหี ยวลงของตัวอย่างผักผลไม้ทีเคลือบไขและไม่เคลือบไขทีความ
เข้มข้นต่าง ๆ กัน
. การสูญเสียนําหนัก แบ่งเงาะมาทรี ตเม็นท์ละ ซํา ๆ ละ ผลและแครอทมาชังนําหนักทรี ตเม็นท์ละ ซํา ๆละ
ผล
ชังนําหนักเงาะทุก
และ วัน และชังแครอททุก
และ วัน
เปอร์เซ็นต์นาหนั
ํ กทีสูญเสีย = นําหนักก่อนการเก็บรักษา- นําหนักหลังการเก็บรักษา x 100
นําหนักก่อนการเก็บรักษา
. การเปลียนแปลงความแน่นเนื อ แบ่งแครอทมาทําทรี ตเม็นท์ละ ซํา ๆละ ผล แครอทจะวัดทีบริ เวณกึงกลาง
ทัง ข้าง ๆ ละ จุดห่ างกัน ปอกเปลือกก่อนวัดด้วย Effegi เส้นผ่าศูนย์กลาง . เซนติเมตร หน่วยเป็ นกิโลกรัมในวันที ,
, , และ วัน
. ปริ มาณกรดทังหมด แบ่งเงาะมา ซํา ๆ ละ ผลคันนําและกรองด้วยผ้าขาวบางและวัดปริ มาณกรดทังหมด
เปอร์เซ็นต์กรดซิตริ ก = NaOH( N) x ปริ มาตร(ml) x 0.06404 x 100
ปริ มาณนําคัน(ml)
. ปริ มาณของแข็งทีละลายนําทังหมด แบ่งแครอทมาทํา ซํา ๆ ละ ผล ส่วนเงาะแบ่งมา ซํา ๆ ละ ผลมาคัน
นํากรองด้วยผ้าขาวบางและวัดด้วยเครื องรี แฟรกโตมิเตอร์

ผลและวิจารณ์ ผล

. การเปลียนแปลงลักษณะปรากฏ
ลักษณะปรากฏเมือเปรี ยบเที ยบระหว่างเงาะไม่เคลือบไขและเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์มความเข้มข้นไขต่างกัน
เก็บรักษาที อุณหภูมิ 4ซ. ความชื นสัมพัทธ์ เปอร์ เซ็นต์ พบว่าเงาะที ไม่เคลือบไขมี สีแดงทึ บและเหี ยวสู ญเสี ยนําหนักไป
14.15 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที ผลเคลือบไขความเข้มข้นไข 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์คงเป็ นสี แดง สู ญเสี ยนําหนัก 9.55 และ 9.30
เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ส่วนผลเคลือบไขความเข้มข้นไข 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์คงเป็ นเป็ นสี แดงสูญเสี ยนําหนักไป 7.30 และ
5.05 เปอร์ เ ซ็ น ต์ในวันที 8 ตามลําดับ เงาะที เคลื อบด้วยอิมลั ชัน ไขผสมปาล์มกับคาร์ นู บาและไขคาร์ นูบาให้ผลลักษณะ
เดี ยวกันและสอดคล้องกับผลการทดลองของ Mendoza และคณะ(1972) ซึ งพบว่าการเคลือบผิวเงาะที ความเข้มข้นไขสูงขึน
สู ญเสียนําหนักน้อยกว่าทีความเข้มข้นไขตําและไม่เคลือบไข
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การสูญเสีย นําหนัก (เปอร์ เ ซ็น ต์ )

ลักษณะปรากฏเมือเปรี ยบเทียบระหว่างแครอทไม่เคลือบไขและเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์มความเข้มข้นไขต่างกันเก็บรักษาที
อุณหภูมิ 29-32ซ.ความชื นสั มพัทธ์ 40-70 เปอร์ เซ็ นต์นาน 12 วัน พบว่าแครอทเคลื อบไขมี สี ไม่แตกต่างกับไม่เคลื อบไข
สอดคล้องกับ Platenius (1939) ที กล่าวว่าการเคลือบไขแครอทคงสี แดงไว้ได้ดี แครอทที ไม่เคลื อบไขและเคลือบไขไม่เห็ น
อาการเหี ยวเฉาชัดเจนซึ งแครอทที ไม่เคลื อบไขสู ญเสี ยนําหนักไป 44.14 เปอร์ เซ็ นต์ในวันที 7 ขณะที แครอทเคลือบไขความ
เข้มข้นไข 4, 6, 8 และ10 เปอร์ เซ็นต์สูญเสี ยนําหนักไป 22.67, 19.27, 17.70 และ 16.20 เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ แครอททีเคลือบ
ด้วยอิมลั ชันไขคาร์นูบาและไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาให้ผลในลักษณะเดียวกัน
การเคลือบไขช่วยชะลอการเปลียนสี เขียวป้ องกันการเหี ยวเฉาและทีความเข้มข้นมากขึนชะลอการเปลียนสี น าน
มากขึนในเงาะ เนืองจากการซึ มผ่านของก๊าซออกซิเจนน้อยลงทําให้เกิดออกซิ เดชันของคลอโรฟิ ลล์นอ้ ยลง(Wills และคณะ,
1981)และทําให้เอททิลีนทีช่วยเสริ มให้มีการยอ่ยสลายของคลอโรฟิ ลล์ระหว่างการสุกน้อยลง(Watada, 1986 )สอดคล้องกับ
ที Trout และคณะ (1952) ซึ งพบว่าการเคลื อบไขแอปเปิ ลช่วยชะลอการเปลี ยนสี โดยพบว่าภายในผลมี ก๊าซออกซิ เ จน
ปริ มาณน้อยกว่าไม่เคลือบไข แต่อิมลั ชันไขทัง 3 สูตรทีทุกระดับความเข้มข้นไขไม่มีผลต่อการเปลียนแปลงสี ของแครอท
. การสู ญเสียนําหนัก
การสูญเสี ยนําหนักของเงาะทีไม่เคลือบไขและเคลือบไขเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4 °ซ พบว่ามีแนวโน้มสู ญเสี ยนําหนัก
เพิมขึนตลอดอายุการเก็บรักษา เงาะไม่เคลือบไขสูญเสี ยนําหนัก 14.15 เปอร์เซ็นต์ ในวันที 8 มากกว่าเงาะทีเคลือบไขทีทุก
ระดับความเข้มข้นไข เงาะทีเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์มและไขผสมปาล์มกับคาร์นูบา 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์สูญเสี ยนําหนัก
มากกว่าที 8 และ 10 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนเงาะที เคลื อบด้วยอิมลั ชันไขคาร์ นูบาทีความเข้มข้นไข 4 เปอร์ เซ็นต์สูญเสี ยนําหนัก
มากกว่าที 6, 8 และ 10 เปอร์ เซ็นต์
เมือทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างเงาะทีไม่เคลือบไขกับเคลือบไข, ทีความ
เข้มข้นไข 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์เทียบกับ 8 และ 10 เปอร์เซ็นต์ อิมลั ชันไขคาร์นูบาและไขผสมปาล์มกับคาร์ นูบาเทียบกับ
อิมลั ชันไขปาล์ม(P < 0.05) ดังตารางที และเมือเปรี ยบเทียบสู ตรอิมลั ชันไขทัง 3 ทีความเข้มข้นไขทีสู ญเสี ยนําหนักน้อย
ทีสุดเป็ นดังนีคือ ผลทีเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์ม ไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาและไขคาร์นูบาทีความเข้มข้นไข 10 เปอร์เซ็นต์
สู ญเสียนําหนัก 6.10, 14.7 และ 16.25 เปอร์เซ็นต์ในวันที 10 ตามลําดับดังภาพที ดังนันควรเลือกอิมลั ชันไขปาล์มความ
เข้มข้นไข 10 เปอร์ เซ็นต์เคลือบเงาะซึ งจะมีความหนาของฟิ ล์มไขมากจึงป้ องกันการสู ญเสี ยนําได้ดีทีสุ ด (Claypool และ
King, 1941)
control
10%PS

10%CP

10%CW

วัน

ภาพที เปรี ยบเทียบอิมลั ชันไข สูตรทีความเข้มข้นไขต่างกันทีมีผลต่อการสูญเสี ยนําหนัก
เงาะน้อยทีสุดเก็บทีอุณหภูมิ ๐ซ ความชืนสัมพัทธ์ - เปอร์เซ็นต์
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ตารางที 1 เงาะเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์ม อิมลั ชันไขคาร์นูบา และอิมลั ชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาเมือเก็บรักษาที
อุณหภูมิ 4 °ซ ความชืนสัมพัทธ์ 98– 100 เปอร์เซ็นต์ นาน วัน
อิมลั ชันไข
การสูญเสี ยนําหนัก
ปริ มาณของแข็ง
ปริ มาณกรดทังหมด
(เปอร์เซ็นต์)
ทังหมด
(เปอร์เซ็นต์)
(องศาบริ กซ์)
b
ไขปาล์ม
13.90
17.50a
0.40a
ไขคาร์นูบา
16.74a
16.50b
0.34c
ไขผสมปาล์มและคาร์นูบา
16.13a
16.70b
0.36b
ความเข้มข้นไข
(เปอร์เซ็นต์)
ไม่เคลือบไข
17.10a
16.00d
0.500a
4
16.28ba
16.50c
0.266d
6
15.83b
17.00b
0.333c
8
13.90c
17.33ab
0.333c
10
12.35d
17.66a
0.400b
การสู ญเสี ยนําหนักของแครอทไม่เคลือบไขและเคลือบไขเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 29-32°ซ พบว่ามี แนวโน้มสู ญเสี ย
นําหนักเพิมขึนตลอดอายุการเก็บรักษา แครอทไม่เคลือบไขสูญเสียนําหนักถึง 44.1 เปอร์เซ็นต์ในวันที 7 มากกว่าแครอทที
เคลื อบไขทุ กระดับความเข้มข้นไข แครอทที เคลื อบด้วยอิมลั ชัน ไขปาล์มความเข้มข้น ไขเพิมขึนสู ญเสี ยนําหนักน้อยลง
อิมลั ชันไขผสมปาล์มกับคาร์ นูบาที ความเข้มข้นไข 4, 6 และ 10 เปอร์เซ็นต์สูญเสี ยนําหนักมากกว่า 8 เปอร์ เซ็นต์ อิมลั ชัน
ไขคาร์ นูบาทีความเข้มข้นไข 6 และ 8 เปอร์เซ็นต์สูญเสี ยนําหนักมากกว่า 4 และ 10 เปอร์ เซ็นต์
เมือทดสอบทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างแครอทไม่เคลือบไขเทียบกับเคลือบไขที
ทุกความเข้มข้นไข(P<0.05)แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างอิมลั ชันไขทัง 3 สูตร(P>0.05) ดังตารางที
2 และเมือเปรี ยบเทียบสู ตรอิมลั ชันไขทัง 3 ทีความเข้มข้นไขซึ งสูญเสี ยนําหนักน้อยทีสุดดังภาพ ดังนี คือ แครอททีเคลือบ
ด้วยอิมลั ชันไขปาล์มและอิมลั ชันไขคาร์นูบาความเข้มข้นไข 10 เปอร์เซ็นต์ สู ญเสี ยนําหนัก 16.20 และ 21.25 เปอร์ เซ็นต์
แครอททีเคลือบด้วยอิมลั ชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาความเข้มข้นไข 8 เปอร์เซ็นต์สูญเสี ยนําหนัก 18.05 เปอร์เซ็นต์ ในวันที
7 จะเห็นได้วา่ แครอททีเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์มสูญเสียนําหนักน้อยทีสุด เพราะอิมลั ชันไขคาร์นูบาและไขผสมปาล์มกับ
คาร์ นูบาเคลือบได้ไม่ทวผิ
ั วหน้าแครอททีมีผวิ หน้าไม่เรี ยบและมีคอร์ค (Claypool และ King, 1941) ทําให้นาซึ
ํ มผ่านคิวติเคิล
และคอร์ คได้ดีกว่าสู ญเสี ยนําหนักมากกว่า ดังนันควรเลือกอิมลั ชันไขปาล์มความเข้มข้นไข เปอร์เซ็นต์เคลือบแครอทจึง
ป้องกันการสูญเสี ยนําหนักได้ดีทีสุด
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control
10%PS

10%CP

10%CW

วัน

ภาพที เปรี ยบเทียบอิมลั ชันไข สูตรทีความเข้มข้นไขต่างกันทีมีผลต่อการสูญเสี ยนําหนัก
แครอทน้อยทีสุดเก็บทีอุณหภูมิ 29-32 ซ ความชืนสัมพัทธ์ 40-70 เปอร์เซ็นต์
3. การเปลียนแปลงปริมาณของแข็งทังหมดและปริมาณกรดทังหมด
เงาะไม่เคลือบไขจะมีปริ มาณของแข็งลดลงจาก 20 องศาบริ กซ์ เป็ น 16 องศาบริ กซ์ ส่วนเงาะทีเคลือบด้วยอิมลั ชัน
ไขทัง 3 สูตร จะมีค่าลดลงเล็กน้อย เงาะทีเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์มทีระดับความเข้มข้นไข 10 เปอร์ เซ็นต์จะลดลงน้อย
ที สุ ด จาก 20.0 เป็ น 19.0 องศาบริ ก ซ์ สอดคล้องกับ สู ญ เสี ย นําหนักน้อยที สุ ด ด้ว ย เงาะเป็ น non- climateric ไม่ มี ก าร
เปลียนแปลงของปริ มาณนําตาล(Will และคณะ, 1981) จึงมีการเปลียนแปลงน้อยมาก เมือทดสอบทางสถิติพบว่าปริ มาณ
ของแข็งทังหมดของเงาะเคลือบอิมลั ชันไขทังสามชนิ ดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างอิมลั ชันไขปาล์ม
เทียบกับไขคาร์ นูบาและไขผสมคาร์นูบากับปาล์ม แต่ทีระดับความเข้มข้นไข 6 และ เปอร์เซ็นต์ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ(P>0.05) ดังตารางที เงาะทีเคลือบและไม่เคลือบไขมีการเปลียนแปลงปริ มาณกรดทังหมดไม่แตกต่างกัน เงาะที
ไม่เคลือบไขปริ มาณกรดเพิมขึนจาก 0.2 เปอร์ เซ็นต์เป็ น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเงาะทีเคลือบอิมลั ชันไขทัง 3 สูตร ปริ มาณกรด
จะเพิมจาก 0.2 เปอร์ เซ็นต์เป็ น 0.3 เปอร์เซ็นต์ ซึงเมือรับประทานรสชาติจะเหมือนเดิมไม่มีรสเปรี ยว
ปริ มาณของแข็งทังหมดของแครอททีเคลือบอิมลั ชันทัง 3 สูตร และไม่เคลือบไขจะเพิมขึนตลอดอายุการเก็บรักษา
แครอททีไม่เคลือบไขจะมีปริ มาณของแข็งจะเพิมจาก 8.05 เป็ น 17.17 องศาบริ กซ์ ส่วนแครอททีเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์ม
ที ระดับความเข้มข้น 10 เปอร์ เซ็นต์เพิมจาก 8 องศาบริ กซ์ เป็ น 8.05 องศาบริ กซ์ สอดคล้องกับเมือเคลื อบอิมลั ชันไข
ปาล์ม เปอร์ เซ็นต์สูญเสี ยนําหนักน้อยทีสุด และมีปริ มาณของแข็งเพิมขึนตําทีสุ ด แครอทเป็ น non-climateric ไม่มีการ
เปลียนแปลงของปริ มาณนําตาล(Will และคณะ,
)จึงมีการเปลียนแปลงน้อยมาก เมือทดสอบทางสถิติพบว่าปริ มาณ
ของแข็งทังหมดของแครอทเคลื อบอิมลั ชันไขทังสามชนิ ดพบว่ามี ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ(P<0.05) แต่ที
ระดับความเข้มข้นไข 6, และ เปอร์เซ็นต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(P>0.05) ดังตารางที
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ตารางที แครอทเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์ม อิมลั ชันไขคาร์นูบา และอิมลั ชันไขผสมปาล์มและ
คาร์ นูบาเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 29-32°ซ ความชืนสัมพัทธ์ - เปอร์เซ็นต์นาน วัน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------อิมลั ชันไข
สูญเสี ย
ความแน่นเนือ ปริ มาณของแข็งทังหมด
นําหนัก (กิโลกรัม)
(องศาบริ กซ์)
(เปอร์เซ็นต์)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ไขปาล์ม
24.00b
9.23b
9.20c
ไขคาร์ นูบา
28.35a
10.17a
11.00a
ไขผสมปาล์มกับ 27.49a
10.33a
10.20b
คาร์ นูบา
ความเข้มข้นไข
(เปอร์เซ็นต์)
ไม่เคลือบไข
44.14a
11.50a
11.17a
4
25.85b
11.17c
10.50b
6
21.42bc
9.45b
9.33c
8
20.70bc
10.06bc
9.33c
10
18.50c
9.35c
10.00bc
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. การเปลียนแปลงความแน่นเนือ
การเปลียนแปลงความแน่นเนือของแครอทดังนีคือแครอทเริ มต้นมีความแน่นเนื อ 12 กิโลกรัม เมือสู ญเสี ยนําจะทํา
ให้ความแน่ นเนื อลดลง ค่าทีวัดได้จะลดลงและเมือสูญเสี ยนํามากขึนทําให้เนือเหนียวมาก วัดได้ค่าความแน่นเนื อมากขึน
อีกครัง ดังนันแครอททีรักษาความแน่นเนือได้นานทีสุดจะมีค่าความแน่นเนือลดลงน้อยและนานทีสุด(ก่อนเพิมขึนอีกครัง)
จึงดีทีสุด แครอททีไม่เคลือบไขในวันที 8 มีค่าความแน่นเนือ 11.5 กิโลกรัม อิมลั ชันไขปาล์มความเข้มข้นไข 10 เปอร์เซ็นต์
มีค่าความแน่นเนือ 8.5 กิโลกรัม อิมลั ชันไขผสมปาล์มกับคาร์นูบาความเข้มข้นไข 8 เปอร์เซ็นต์มีค่าความแน่นเนือเป็ น 10.5
กิ โลกรั ม แครอทเคลื อบด้วยอิมลั ชัน ไขคาร์ นูบาทีความเข้มข้น ไข 6, 8 และ 10 เปอร์ เ ซ็ นต์มีค่าความแน่ น เนื อเป็ น 9.5
กิโลกรัม แต่ควรเลือกความเข้มข้นไข 6 เปอร์เซ็นต์เพราะประหยัดไขได้มากแต่รักษาความแน่นเนือได้ดีเหมือนกัน
เมือทดสอบทางสถิ ติพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างแครอทไม่เคลือบไขกับเคลือบไข
ความเข้มข้นไขและสู ตรอิมลั ชันไข(P>0.01) และเมือเปรี ยบเทียบอิมลั ชันไขทัง 3 สู ตรทีความเข้มข้นไขเก็บรักษาความแน่น
เนื อได้น านที สุ ด ดังภาพที 3 พบว่า แครอทเคลื อบอิ มลั ชัน ไขปาล์มความเข้ม ข้น 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ใ ห้ค่าความแน่ นเนื อ 8.5
กิโลกรัม เมือเก็บรักษาไว้นาน 8 วัน มีความแน่นเนือสู งและรักษาความแน่นเนือได้นานกว่าอิมลั ชันไขอีกสองสูตร

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

543

ความแน่ น เนือ(กก.)

10%PS
8%CP

6%CW

control

วัน

ภาพที 3 ความแน่นเนือของแครอทเคลือบด้วยอิมลั ชันไขความเข้มข้นต่างกันทีอุณหภูมิ 29-32 °ซ ความชืนสัมพัทธ์
40-70 เปอร์ เซ็นต์

สรุ ปผลการวิจัย

การเปลียนแปลงของเงาะและแครอทเคลือบด้วยอิมลั ชันไขทัง 3 สูตรมีผลต่อการลดการสู ญเสี ยนําหนักอย่างเด่นชัด
เงาะเคลือบด้วยอิมลั ชันไขปาล์มความเข้มข้นไข 10 เปอร์เซ็นต์ สู ญเสี ยนําหนัก 6.10 เปอร์ เซ็นต์ เปรี ยบเทียบกับไม่เคลือบ
ไขสู ญเสี ยนําหนัก 17.10 เปอร์ เ ซ็น ต์เ มื อเก็บ ไว้ 10 วันที อุณหภูมิ 4 °ซ แครอทเคลื อบด้วยอิมลั ชันไขปาล์ม เข้ม ข้นไข
8 เปอร์ เซ็นต์สูญเสี ยนําหนัก 16.20 เปอร์ เซ็นต์ เปรี ยบเที ยบกับไม่เคลื อบไขสู ญเสี ยนําหนัก 44.14 เปอร์ เซ็นต์เมือเก็บไว้
8 วันทีอุณหภูมิ 29-32 °ซ การเปลียนแปลงความแน่นเนือ ปริ มาณของแข็งทีละลายนําทังหมด ปริ มาณกรดทังหมดของเงาะ
และแครอทเคลือบไขน้อยกว่าทีไม่เคลือบไข
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีเหมาะสม คุณภาพ และการ
ยอมรับของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์ โดยทดลองจากตํารับซอสผัดไทย ตํารับ เพือหาตํารับทีผูบ้ ริ โภคยอมรับ นํามาศึกษา
ปริ มาณเนื อมะม่วงหาวมะนาวโห่ทดแทนนํามะขามเปี ยก ระดับ คือ ร้อยละ
และ โดยวางแผนการทดลองแบบ
สุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete block Design, RCBD) นําไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะ
ทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส (ความข้นหนื ด) และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีชิมแบบให้คะแนนความชอบ ระดับ
(9-point hedonic scale) นําผลมาวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของค่าเฉลียด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test, (DMRT)
วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ นําผลทีได้มาศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
จากการศึ กษา ปริ มาณเนื อมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีใช้ทดแทนนํามะขามเปี ยกทีระดับร้อยละ มีคะแนนค่าเฉลีย
มากทีสุด นํามาวิเคราะห์ ความแปรปรวน เปรี ยบเทียบความแตกต่างพบว่าด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส
(ความข้นหนื ด) และความชอบโดยรวม มี ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ศึกษาการยอมรับ ของ
ผูบ้ ริ โภคอยูท่ ีระดับความชอบปานกลางถึงชอบมากและผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับทีร้อยละ .
คุณลักษณะทางกายภาพของปริ มาณเนือมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีใช้ทดแทนนํามะขามเปี ยกทังหมด พบว่า มีคา่ สี คือ
ค่า Hue เท่ ากับ 10 PR ค่า Value เท่ ากับ 3 ค่า Chroma เท่ ากับ 4 คุ ณค่าทางโภชนาการ พบว่า พลังงาน 277 กิ โลแคลอรี มี
คาร์โบไฮเดรต 68.3 ไขมัน 0.44 กรัม ความชืน 26.9 กรัม ใยอาหาร 1.74 กรัม เถ้า 4.36 กรัมและมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง 3.64
ต่อตัวอย่าง
คําสําคัญ : ซอสปรุ งสําเร็ จ, มะม่วงหาวมะนาวโห่
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ABSTRACT

The study of concentration karanda in prepared saucesis to study the proper quantity of the Karanda fruit in the
product, the quality in the product’s processed the consumers’ acceptance (Consumer Test) for Karanda sauce ready to
cooked. The processed products are Experiments from 3. To get the Pad Thai sauce accepted by the consumer. And to
study quantity of the Karanda fruit Substitute Tamarind juice 3 levels at 50, 60 and 70%. The product has been tested by
Randomized Complete Block Design (RCBD) method. The process was consisted with offering a tasting and evaluated in
color, smell, taste, Texture and overall satisfaction by giving 9point Hedonic scale. Analytical results Difference of mean
by Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) by an instant statistical analysis software. and The results of the study on
consumer acceptance.
The results to studies, it has been found that, Pad Thai sauce The most accepted is first recipe Pad Thai sauce and
Karanda fruit substitutes in products, The most accepted is levels at 70 %. Analysis of Variance descriptive statistics is
DMRT This process consists of tasting and evaluation by color, taste, flavor and overall satisfaction And has been compared
the difference of average means at 95%trustiness And from the acceptance study. the consumers’ acceptance for Karanda
sauce ready to cooked at the medium to maximum satisfaction at 98.0 %.
Keyword : prepared sauces, Karonda fruit
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ปั จจุ บ ันคนในชุ มชนมี การรวมกลุ่มทําการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชนหรื อสิ นค้า
(OTOP)ซึงเป็ นการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรทีมีอยูใ่ นท้องถินทําให้ชุมชนมีรายได้ คนในชุมชนมีงานทํา มีเงินหมุนเวียน
ในชุมชน เป็ นการกระจายรายได้ให้ทุกครอบครัวในชุมชนอีกทังยังเป็ นการส่ งเสริ มให้คนในชุมชนประกอบอาชี พอย่าง
สุ จริ ต ทังยังเป็ นการเพิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรแบบยังยืน สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที ยุทธศาสตร์ ที การสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลือมลําในสังคม ซึ งตรงกับเป้ าหมายที เพิมศักยภาพชุมชน
และเศรษฐกิ จฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพือให้ชุมชนพึงพาตนเองได้และรับส่ วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึน
และส่ งเสริ มให้เกิ ดชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการวิจยั และการถ่ายทอด องค์ความรู ้ในชุมชนเพือนําไปสู่ การแก้ไข
ปั ญหาในพืนที และการต่อยอด องค์ความรู ้ไปสู่ เชิงพาณิ ชย์ ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการ
ความรู ้ ในชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ, 2559) อีกทังผลักดันให้ประเทศไทยเป็ น
ศู นย์กลางของเอเชี ยในการผลิ ตนวัตกรรม อาหารและสิ นค้าเกษตรแปรรู ปที มีมูลค่ าเพิมจากการวิจยั และพัฒนา รวมทัง
ส่งเสริ มการเชือมโยงธุ รกิ จเพือ สร้างและพัฒนาเครื อข่ายของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรู ปและอาหาร ส่ งเสริ มการ
ผลิ ต สิ น ค้า เกษตรตามความเหมาะสมของพื นที ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล ระหว่า งอุ ป สงค์แ ละอุ ป ทาน ลดต้น ทุ น และเพิ ม
ประสิ ทธิภาพการผลิต
มะม่วงหาวมะนาวโห่หรื อหนามขีแฮดเป็ นผลไม้พนบ้
ื านไทยชนิดหนึง มีชือทางวิทยาศาสตร์วา่ Carissa carandas L.
อยูใ่ นวงศ์ Apocynaceae มีคุณสมบัติทีเป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายมากมาย ผลสุ กสี ม่วง เข้ม ประกอบด้วยสารกลุ่มแอนโทไซ
ยานิ น มีฤทธิต้านอนุมูลอิสระ (จุฑามาศ, ทานตะวัน และศิริพร,(2556) และเป็ นโภชนาเภสัช (nutraceutical) ฤทธิต้านอนุ มูล
อิสระเป็ นผลจากการมีสารประกอบฟี นอลิกและ กรดแอสคอบิ ก (Sarma(et.al,)2015) มะม่วงหาวมะนาวโห่ ได้รับความ
สนใจจากผูท้ ีรักสุขภาพเป็ นอย่างมากเนืองจากคุณสมบัติทีสําคัญดังกล่าว จึ งทําให้ผลไม้พืนบ้านชนิ ดนีได้รับความนิ ยม หา
ซื อมารับประทาน ตลอดจนหามาปลูกไว้เป็ นไม้ประดับภายในบริ เวณบ้านอีกด้วย (สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการเสริ ม
สุ ขภาพ,
) ปั จจุบนั ได้มีการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากผลม่วงหาวมะนาวโห่ ให้มีความหลากหลายมากขึน เช่ น เยลลี นํา
พร้อมดืม ไอศกรี ม แยม นําผลไม้เข้มข้น เป็ นต้น ส่ วนมาก แปรรู ปประเภทของหวานและเครื องดืม ล้วนเป็ นผลิตภัณฑ์ที
สามารถเป็ นทีต้องการและยอมรับของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์
เพือศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็ จ
เพือศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็ จจากมะม่วงหาวมะนาวโห่
เพือศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็จจากมะม่วงหาวมะนาวโห่

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การศึกษาปริมาณความเข้ มข้ นของมะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ ซ อสปรุงสําเร็จ
. การศึกษาตํารับพืนฐาน
การทดลองในครังนี ได้ทาํ การศึกษาตํารับพืนฐานของผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทย จํานวน ตํารับ ดังแสดงตารางที
เพือคัดเลือกตํารับทีมีคุณลักษณะทีดี และนําไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ
เนือสัมผัส (ความข้นหนื ด) และความชอบโดยรวม
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ตารางที แสดงปริ มาณส่วนผสมตํารับพืนฐานของซอสผัดไทย
ส่วนผสม

นํามะขามเปี ยก
นําตาลมะพร้าว
นําตาลทราย
นําปลา
นําส้มสายชู
นําสะอาด
ซอสพริ ก
เกลือ
ทีมา

ตํารับที
41.49
22.41
15.35
20.75
แพรวพรรณ, (ม.ป.ป.)

ปริ มาณ (ร้อยละ)
ตํารับที
16.07
35.71
16.07
10.72
21.43
สี ลานโพธิ , (2554)
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ตํารับที
38.80
42.76
4.35
9.50
3.96
0.63
กมลพิพฒั น์, (2557)

ชังตวงส่ วนผสมตามสูตร
ผสมทังหมดลงหม้อ นําขึนตังไฟด้วยไฟกลาง
เคียวจนส่ วนผสมข้น ระยะเวลา นาที

นําขวดแก้วพร้อมฝาล้างให้สะอาด

นําไปลวกด้วยนําร้อนทีอุณหภูมิ
องศาเซลเซี ยส ระยะเวลา
นาที จากนันพักบนตะแกรงให้แห้ง

ซอสจะมีลกั ษณะข้นหนืดขึนปิ ดไฟยกออก
จากเตากองด้วยกระชอน นําซอสบรรจุลงใส่
ภาชนะ 250 มิลลิลิตร

ผลิตภัณฑ์ปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็ จเรี ยง
ใส่ ลงั ถึง นําไปนึงระยะเวลา นาที ยกลง พักให้เย็นปิ ดฝาให้สนิท
ปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอส
ปรุ งสําเร็ จ

แผนภูมทิ ี ขันตอนการทําซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็จ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1.2 ศึกษาระดับความเข้ มข้ นของมะม่วงม่วงหาวมะนาวโห่
นําตํารั บทีผ่านการยอมรั บ ดําเนิ นการศึกษาระดับความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อนํา 3 ระดับ คื อ 50:50
60:40 70:30 ได้เป็ นนํามะม่วงหาวมะนาวโห่เข้มข้น นําไปทดแทนปริ มาณทังหมดของนํามะขามเปี ยก
2. การศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ ซ อสปรุ งสําเร็จทีมีมะม่ วงหาวมะนาวโห่
นําตํารั บซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ ทดแทนนํามะขามเปี ยกในผลิ ตภัณฑ์ซอสผัดไทยทีเหมาะสมจากข้อที มา
ตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะทางเคมี
. ตรวจสอบคุณลักษณะทางด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ ซ อสปรุงสําเร็จทีมีมะม่วงหาวมะนาวโห่
. . การวัดค่าสี โดยใช้(The(munsell(book(of(color เพือหาค่าสี
. . การวัดหาค่าความหวานโดยใช้เครื อง refractometer((Brix)
2.2 ตรวจสอบคุณลักษณะทางเคมีของผลิตภัณฑ์ ซ อสปรุงสําเร็จทีมีมะม่ วงหาวมะนาวโห่
. . ) พลังงาน วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
. . ) ค่าคาร์ โบไฮเดรต วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
. . ) โปรตีน วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
2.2.4) ไขมัน วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
. . ) ความชืน วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
. . ) ใยอาหาร วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
. . ) ค่าเถ้า วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
. . ) ค่าความเป็ นกรดทังหมด วิเคราะห์ตามวิธีการ AOAC (2012)
. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่ อผลิตภัณฑ์ ซ อสปรุงสําเร็จทีมีมะม่ วงหาวมะนาวโห่
ศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภค โดยทําการทดสอบแบบ (home use test) ซึ งเป็ นอาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และกลุ่มครัวเรื อน ทีเป็ นบุคคลทัวไป คนงานลูกจ้าง
พนักงานเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และพ่อบ้านแม่บา้ น ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีบริ เวณใกล้กบั ศาลาว่าการ
หลังเก่า จํานวนทังหมด(50)ครัวเรื อน โดยให้คะแนนความชอบ ระดับ ( – point hedonic scal) (คะแนน หมายถึง ชอบ
มากที สุ ด คะแนน หมายถึ ง ไม่ชอบมากสุ ด) ทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากกฎ(สี (กลิ น(รสชาติ(เนื อสัมผัส และ
ความชอบโดยรวม
การประเมินคุณค่ าทางประสาทสัมผัส
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ใ น บ ล็ อ ก ส ม บู ร ณ์ ( Randomized( Complete( block( Design, ( RCBD)
(สายชล, 2546) โดยศึ ก ษาตํา รั บ พื นฐานของซอสผัด ไทย ตํา รั บ ด้ว ยวิ ธี ชิ ม แบบให้ ค ะแนนความชอบ ระดับ
(9-poin hedonic scale) (เพ็ญขวัญ, ) โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมจํานวน คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะ
ทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส (ความข้นหนื ด) และความชอบโดยรวม ซึ งเป็ นอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริ การอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จากนันศึ กษาระดับความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อนํา ระดับ คือ :
:
: ในการศึ กษา
ปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็ จ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การวิเคราะห์ ผล

โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสวิเคราะห์ตามแผน
(Randomized Complete Block Design, RCBD) (สายชล, 2546) ที ระดับความเชื อมัน . เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของ
ค่าเฉลียโดยใช้วธิ ี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)

ผลและวิจารณ์ ข้อมูลและอภิปรายผล

1. ปริมาณความเข้ มข้ นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ ซ อสปรุงสําเร็จ
. การศึกษาตํารับพืนฐาน
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของซอสผัดไทยตํารับพืนฐานทัง ตํารับ มีคะแนนค่าเฉลียความชอบ
ด้านลักษณะปรากฏ(สี (กลิน(รสชาติ(เนือสัมผัส (ความข้นหนืด) และความชอบโดยรวมของซอสผัดไทยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . โดยตํารับที เป็ นตํารับพืนฐานทีมีคะแนนมากที สุดใน
ด้าน คือด้านลักษณะ
ปรากฏ กลิน เนื อสัมผัส (ความข้นหนื ด) และความชอบโดยรวม มีค่าเฉลีย . . . และ . ตามลําดับ เนื องจากมี
ความข้น หนื ด มากและกลิ นรสที ดี ต ามคุ ณ ลัก ษณะมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ ม ชนซอสผัด (สํา นั ก งานมาตรฐานการ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ) ผูศ้ ึกษาจึงคัดเลือกผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทย ตํารับที 3 เป็ นตํารับพืนฐานทีจะนําไปทดลองในขัน
ต่อไปโดยการใช้มะม่วงหาวมะนาวโห่ทดแทนนํามะขามเปี ยกทังหมดในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็จ
ตารางที คะแนนค่าเฉลียความชอบตํารับพืนฐานของซอสผัดไทย ตํารับ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส

ลักษณะทีปรากฏns
สี
กลิน
รสชาติns
เนือสัมผัสns (ความข้นหนื ด)
ความชอบโดยรวมns

ตํารับที

6.64±1.60

คะแนนค่าเฉลียความชอบ
ตํารับที

7.04±1.49

ตํารับที

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 อักษรทีต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ .
2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
. ระดับความเข้ มข้ นของมะม่ วงหาวมะนาวโห่ ทเหมาะสม
ี
จากการประเมิ นคุ ณภาพทางประสาทสัมผัสพบว่าผูท้ ดสอบชิ มให้การยอมรั บ ในปริ มาณความเข้ม ข้นของนํา
มะม่วงหาวมะนาวโห่เข้มข้นทีใช้ทดแทนนํามะขามเปี ยกในผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทย ร้อยละ ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน
รสชาติ เนื อสัมผัส (ความข้น หนื ด) และความชอบโดยรวม โดยมีค ะแนนเฉลีย . . . . . และ .
ตามลําดับดังแสดงในตารางที 3 เมือนํามาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนและวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างทางสถิติพบว่า ด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส (ความข้นหนื ด) และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีในระดับ . และด้านกลิน ทัง ตํารับ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . เนื องจากองค์ประ
กอกหลักของซอสประกอบไปด้วยผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที 3 คะแนนค่าเฉลียความชอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปริ มาณนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ เข้มข้นทีใช้แทนนํา
มะขามเปี ยกทังหมด ต่างกัน ระดับ
คะแนนค่าเฉลียความชอบ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ร้อยละ
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ลักษณะทีปรากฏ
6.86±0.89c
7.37±1.04b
8.00±0.88a
สี
6.59±1.11b
7.56±1.11a
7.83±0.83a
กลินns
7.24±1.18
7.41±0.97
7.56±1.04
b
ab
รสชาติ
7.24±1.27
7.63±1.16
7.89±1.10a
เนือสัมผัส (ความข้นหนื ด)
7.11±1.02b
7.53±1.07a
7.70±1.07a
ความชอบโดยรวม
7.06±1.06b
7.69±1.03a
7.70±1.07a
หมายเหตุ : 1) a-b และ c อักษรทีต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .
. คุณภาพด้ านกายภาพ เคมี และคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ ซ อสปรุงสําเร็จทีมีมะม่ วงหาวมะนาวโห่ ใน
2.1 คุณลักษณะทางด้ านกายภาพของผลิตภัณฑ์ ซ อสปรุงสําเร็จทีมีมะม่ วงหาวมะนาวโห่
ปริ มาณความเข้มข้นของนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็จ มีค่าสี คือ ค่า Hue เท่ากับ PR ค่า
Value เท่ากับ 3 และค่า Chroma เท่ากับ 4 ดังตารางที 4 จึ งทําให้มีลกั ษณะทางกายภาพ ด้านสี มีสีแดงม่วงของผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่ เนื องจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ระยะการสุกสีแดงเข้มถึงม่วงปริ มาณของสารแอนโทไซน์ยานินเป็ นสารสีม่วงแดง
เป็ นรงควัตถุใน กลุ่ม ฟลาโวนอยด์ที (วชิราภรณ์ และคณะ,(( ) และการใช้มะม่วงหาวมะนาวโห่ทดแทนนํามะขามเปี ยก
ในผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทยมีค่าความหวาน 70 °brix
ตารางที 4 คุณภาพทางกายภาพ (ค่าสี , ความหวาน) นํามะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็จ
คุณภาพทางกายภาพ

Hue
10 RP

ค่าสี
Value
3

Chroma
4

ความหวาน (˚Brix)

ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่
70
ปรุ งสําเร็ จ
หมายเหตุ : ) Hue คือค่าเนื อสี 2) Value คือ ค่าความสว่างของสี ) Chroma คือ ค่าความสดใส / ความเข้มข้น
2.2 คุณลักษณะทางเคมีของผลิตภัณฑ์ ซ อสปรุงสําเร็จทีมีมะม่ วงหาวมะนาวโห่
จากการวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมีของซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุ งสําเร็ จ พบว่า ปริ มาณซอสต่อหน่วยบริ โภค
100 กรัมให้พลังงาน กิ โลแคลอรี มีคาร์โบไฮเดรต 68.3 กรัม ไขมัน . กรัม ความชืน . กรัม ใยอาหาร . กรัม
เถ้า . ดังตารางที 5 และมีค่าความเป็ นกรด-ด่าง . กรัม สอดคล้องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนซอสผัดไทยค่าความเป็ น
กรด-ด่ าง ต้องไม่เกิ น . (สํานักงานมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2556) ตรวจไม่พบโปรตี น ซึ งสอดคล้องกับ
ทฤษฎี ของ จิตติมา ( ) ได้กล่าวว่า การเสี ยสภาพของโปรตีนอาจเกิดจากกระบวนการผ่านความร้อนในการเคียวทีใช้
ระยะเวลา ค่อนข้างนาน จึ งอาจส่ งผลต่อการเสื อมสลายของโครงสร้างโปรตีน หรื อค่าพีเอชทีส่งผลต่อการเปลียนแปลงของ
โปรตีน
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ตารางที คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็จทีมีมะม่วงหาวมะนาวโห่(ปริ มาณหน่วยบริ โภค 100 กรัม)
คุณค่าทางเคมี
ผลิตภัณฑ์ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุ งสําเร็จ
พลังงาน (กิโลแคลอรี )
277
คาร์โบไฮเดรต (กรัม)
68.3
โปรตีน (กรัม)
ND
ไขมัน (กรัม)
0.44
ความชืน (กรัม)
26.9
ใยอาหาร (กรัม)
1.74
เถ้า (กรัม)
4.36
กรด-ด่าง (PH)
3.64
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.การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่ อผลิตภัณฑ์ ซ อสปรุงสําเร็จทีมีมะม่ วงหาวมะนาวโห่
การทดสอบารยอมรับในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่ามีค่าเฉลีย
. . . . . และ . ตามลําดับ ดังแสดงตารางที 6 ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ ปรุ งสําเร็ จ จะมี ลกั ษณะทาง
กายภาพลักษณะข้นเหลว มีสีม่วงเข้มอมแดง มีกลินหอม(จากมะม่วงหาวมะนาวโห่(มีรสชาติเปรี ยว(หวาน(เค็ม(เนือสัมผัส
ข้นหนื ดมาก ทําให้ผบู ้ ริ โภคชืนชอบและสอดคล้องกับทีผูท้ ดสอบชิมส่ วนใหญ่ให้การยอมรับซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ ปรุ ง
สําเร็ จ ดังตารางที
ตารางที คะแนนค่าเฉลียความชอบต่อผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็จทีมีมะม่วงหาวมะนาวโห่
คุณลักษณะ
คะแนนค่าเฉลียความชอบ
ลักษณะปรากฏ
3.98±0.82
สี
3.80±0.70
กลิน
4.00±0.76
รสชาติ
4.00±0.78
เนือสัมผัส
4.10±0.68
ความชอบโดยรวม
4.24±0.72
ผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับการใช้ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุ งสําเร็จมะขามเปี ยกในผลิตภัณฑ์ซอสผัดไทย จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . ดังตารางที 7 สอดคล้องกับเหตุผลหลักในการยอมรับการใช้ซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ ปรุ ง
สําเร็ จ ตารางที . ผูบ้ ริ โภคไม่ยอมรับ คน คิดเป็ นร้อยละ . เพราะไม่รู้จกั ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
ตารางที ข้อมูลการทดสอบการยอมรับการใช้ประโยชน์จากซอสมะม่วงหาวมะนาวโห่ปรุ งสําเร็ จ
ข้อมลทดสอบการยอมรับ
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ

จํานวน (คน)
49
1
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จากการศึ กษาปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็ จ พบว่าปริ มาณความ
เข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็ จ ใช้มะม่วงหาวมะนาวโห่ทีมีระดับความเข้มข้น ทีร้อยละ 70
ได้รับการยอมรับจากผูท้ ดสอบทางด้านประสาทสัมผัสมากทีสุ ด โดยมีคะแนนเฉลียในด้านลักษณะทีปรากฏ 8.00 สี 7.83
กลิ น 7.56 รสชาติ 7.89 เนื อสัมผัส (ความข้นหนื ด) 7.70 และความชอบโดยรวม 7.70 การศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของ
มะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็จทางกายภาพพบว่าซอสมะม่วงมะนาวโห่พร้อมปรุ งมีค่า HUE ที 10 RP ค่า
Value ที 3 และค่า Chroma ที 4 และ มีรสชาติเป็ นทียอมรับของผูบ้ ริ โภค และการศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาว
มะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็จทางเคมีปริ มาณ(100(กรัม พบว่าให้พลังงาน(277 กิโลแคลอรี มีคาร์ โบร์ ไฮเดรต 68.3
กรั ม ไขมัน 0.44 ใยอาหาร 1.74 กรัม เถ้า 4.36 และตรวจไม่พบโปรตีน ผูบ้ ริ โภคให้การยอมรั บในการศึกษาปริ มาณความ
เข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็ จ ได้รับคะแนนสู งสุ ด จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ .
เหตุผลหลักในการยอมรับเพราะสะดวกในการใช้งานจํานวน 24(คน คิดเป็ นร้อยละ( . การตัดสิ นใจในการเลือกซือของ
ผูบ้ ริ โภค ได้รับคะแนนสูงสุด จํานวน คิดเป็ นร้อยละ .
ข้ อเสนอแนะ
ศึกษาอายุการเก็บรักษาของการศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็จ
การศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็จ ในรู ปแบบต่างๆ
ศึกษาต้นทุนในการศึ กษาปริ มาณความเข้มข้นของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งสําเร็ จ และการ
วางแผ่นเพือจําหน่าย
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สายใจ แก้วอ่อน *
Saichai Kaew-on1*

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศึกษาสมบัติการเป็ นโปรไบโอติกเบืองต้นของแบคทีเรี ยแลกติกจํานวน 4 ไอโซเลท ทีคัดแยกจากปลาดุก
(CF-01 และ CF04) และปลาตะเพียน (SB-01 และ SB-04) โดยศึกษาการทนกรด การย่อยโปรตีน ไขมัน และแป้ ง การยับยัง
การเจริ ญของแบคทีเรี ยทดสอบ และการต้านทานสารปฏิชีวนะ ผลการทดสอบพบว่าแบคทีเรี ยแลกติกทัง 4 ไอโซเลท ทนพี
เอช 2, 3 และ 4 เป็ นเวลา 3 ชัวโมงได้ และแบคที เรี ยแลกติก CF-04 และ SB-01 ย่อยโปรตีน ไขมัน และแป้ งได้ แบคทีเรี ย
CF-01, SB-01 และ SB-04 ยับ ยังการเจริ ญของแบคที เรี ยทดสอบ Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella sp.
และ Escherichia coli นอกจากนันแบคที เ รี ย SB-01 ต้านทานสารปฏิ ชี วนะ polymyxin ในขณะที SB-04 ต้านทานสาร
ปฏิชีวนะ polymyxin และ bacitracin ส่วนแบคทีเรี ย CF-01 และ CF-04 ต้านทานสารปฏิ ชีวนะทังหมดทีใช้ในการทดสอบ
ได้แก่ polymycin, bacitracin, penicillin G และ tetracycline ผลการศึกษานี ชี ให้เห็นว่าแบคทีเรี ยแลกติกทีคัดแยกได้จากปลา
ดุกและปลาตะเพียนสามารถนําไปพัฒนาใช้เป็ นโปรไบโอติกได้ เนืองจากสามารถทนต่อสภาวะกรดในกระเพาะอาหารของ
เจ้าบ้าน บางสายพันธุ์สามารถช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีน ไขมันและแป้ ง เพิมการดูดซึ มของสารอาหาร ช่วยยับยังการ
เจริ ญของแบคทีเรี ยก่อโรค และการต้านทานสารปฏิชีวนะช่วยให้โปรไบโอติกมีประสิ ทธิภาพในการทํางานในสภาวะทีเจ้า
บ้านจําเป็ นต้องใช้สารปฏิชีวนะร่ วมด้วย
คําสําคัญ : โปรไบโอติก, แบคทีเรี ยแลกติก, ฤทธิต้านแบคทีเรี ย
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สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรี ธรรมราช
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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

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

557

จุ ลิน ทรี ยโ์ ปรไบโอติ กกลุ่มที ได้รั บ ความสนใจอย่างแพร่ ห ลายในปั จจุบ ัน คื อแบคที เ รี ยแลกติ ก เนื องจากเป็ น
แบคทีเรี ยทีมีคุณลักษณะเด่นด้านความปลอดภัย ได้รับการรับรอง GRAS (Generally Recognized as Safe) (Klayraung et al,
2008) และมีความสามารถในการสร้างสารยับยังแบคทีเรี ยก่อโรค ได้แก่ แบคเทอริ โอซิ น ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ไดอะซิ
ติล และกรดอินทรี ย์ เป็ นต้น (Daeschel, 1989) นอกจากนันโปรไบโอติกแบคทีเรี ยแลกติกอาจมีความสามารถในการส่งเสริ ม
การเจริ ญของเจ้าบ้าน (host) เนื องจากคุณสมบัติในการย่อยอาหาร ส่งเสริ มประสิ ทธิภาพการย่อยและดูดซึ มสารอาหารของ
เจ้าบ้าน ทังนี การทีแบคทีเรี ยแลกติกจะสามารถเป็ นโปรไบโอติกทีมีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคได้นนั แบคที เรี ยนี จะต้องทนต่อ
สภาวะทีไม่เหมาะสมต่อการเจริ ญในทางเดินอาหารของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ความเป็ นกรดสูงภายในกระเพาะอาหาร ความเป็ น
ด่างสูงและเกลือนําดีในลําไส้เล็ก เพือทีจะรอดชีวิต ยึดเกาะและเจริ ญในลําไส้ของเจ้าบ้าน และสร้างสารยับยังการเจริ ญของ
จุลินทรี ยก์ ่อโรค (Devi et al., 2015)
การวิจยั เกียวกับแบคที เรี ยแลกติกทีมีคุณสมบัติการเป็ นโปรไบโอติกคัดเลือกจากแหล่งทีหลากหลาย เช่น อาหาร
หมัก สัตว์นาํ ได้แก่ ปลา และกุง้ เป็ นต้น สัตว์ปีกทีได้รับความนิ ยม ได้แก่ ไก่ ตลอดจนถึงแหล่งจากมนุษย์ เช่น อุจจาระเด็ก
เป็ นต้น สายใจ และคณะ (2558) คัดแยกแบคทีเรี ยแลคติกจากอาหารหมักได้จาํ นวน 50 ไอโซเลท และพบว่าสายพันธุ์ N-1,
BD-5 และ SA-2 ซึ งคัดแยกมาจากแหนม บูดู และไส้อวั ตามลําดับ ยับยังแบคที เรี ย Escherichia coli, Staphylococcus aureus
และ Vibrio parahaemolyticus และเจริ ญได้ดีในอาหารทีมีความเป็ นกรดและด่างสู ง Oh et al. (2018) คัดแยกแบคทีเรี ยแลคติก
จากถัวเหลืองหมักแบบเกาหลี พบแบคทีเรี ย 7 สายพันธุ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมทีจะเป็ นโปรไบโอติก เนื องจากทนต่อสภาวะใน
ทางเดินอาหาร มีความสามารถในการยึดเกาะลําไส้ และต้านทานสารปฏิชีวนะหลายชนิ ด Buntin et al. (2008) คัดแยกแบคทีเรี ย
แลกติ ก จากปลา กุ้ ง และหอยได้ พบ 3 สายพัน ธุ์ ทนกรดได้ ดี และยับ ยังการเจริ ญของแบคที เ รี ย S. aureus, Listeria
monocytogenes, Salmonella sp. และ E. coli
การวิจยั นี ผูว้ ิจยั มีจุดประสงค์ในการศึกษาคุณสมบัติการเป็ นโปรไบโอติกของแบคทีเรี ยแลกติกจํานวน 4 สายพันธุ์ ที
คัดแยกได้จากปลาดุกและปลาตะเพียน โดยทดสอบการทนกรด การย่อยโปรตีน ไขมันและแป้ง การยับยังการเจริ ญของแบคทีเรี ย
ทดสอบ และการต้านทานสารปฏิชีวนะ เพือเป็ นข้อมูลในการนําแบคทีเรี ยทีมีคุณสมบัติเหล่านีไปใช้เป็ นโปรไบโอติกต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

. การเตรียมแบคทีเรีย
เพาะเลี ยงแบค ที เรี ยแลกติ ก สายพั น ธุ์ CF-01, CF-04, SB-01 และ SB-04 ที คั ด แยกจ ากป ลาดุ กและ
ปลาตะเพียนโดยคัดเลือกโคโลนีทีสร้างกรดในอาหารเหลว de Man-Rogosa-Sharpe (MRS) ทีเติมแคลเซี ยมคาร์ บอเนตร้อย
ละ 0.5 ติดสี แกรมบวก และไม่สร้างเอนไซม์คะตาเลส นําแบคทีเรี ยเหล่านีมาเพาะเลียงในอาหารเหลว MRS บ่มทีอุณหภูมิ 35
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
แบคที เรี ยทดสอบได้แ ก่ S. aureus, Bacillus cereus, Salmonella sp. และ E. coli เพาะเลี ยงในอาหารเหลวBrain
Heart Infusion (BHI) บ่มทีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
2. การทนกรด
ถ่ายแบคที เรี ยแลกติกลงในอาหารเหลว MRS ทีปรับพีเอชเป็ น 2, 3 และ4 ด้วยกรดไฮโดรคลอริ กความเข้มข้น 1N
ปริ มาตร 6 มิลลิลิตร บ่มทีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 3 ชัวโมง นับจํานวนเซลล์โดยวิธีการ pour plate บนอาหาร
แข็ง MRS
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3. การย่ อยโปรตีน ไขมัน และแป้ง
ทดสอบความสามารถในการย่ อ ยโปรตี น ไขมัน และแป้ ง ตามวิ ธี ก ารของ Michael and Pelezar (1995)
นําแบคทีเรี ยแลกติกมา streak บนอาหารเลียงเชือ Milk agar, Casein agar, Tributyrin agar และ Starch agar บ่มทีอุณหภูมิ 35
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48-72 ชัวโมง ตรวจสอบการย่อยโปรตีนโดยวัดบริ เวณใสรอบๆ โคโลนีบนอาหาร Milk agar และ
Casein agar ย่อยไขมัน โดยวัด บริ เ วณใสรอบๆ โคโลนี บ นอาหาร Tributyrin agar และการย่อยแป้ ง โดยหยดสารละลาย
ไอโอดีนบนอาหาร Starch agar หากมีการย่อยแป้ งสี จะเกิดบริ เวณใสรอบๆ แบคทีเรี ย
4. การยับยังการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ
การทดสอบความสามารถในการยับยังแบคทีเรี ยก่อโรคใช้วิธีหยดบนอาหารแข็ง (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) จากนันนําแบคทีเรี ยปริ มาณ 5 ไมโครลิตร หยดลงบนผิวหน้าอาหารแข็ง MRS เมือผิวหน้าอาหารแห้ง นําไป
บ่มทีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง จากนันเททับด้วยอาหารกึงแข็ง BHI ปริ มาตร 7 มิลลิลิตร ซึงมีแบคทีเรี ย
ทดสอบปริ มาณ 106 CFU/mL อยูด่ ว้ ย บ่มทีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง ตรวจผลการยับยังการเจริ ญของ
แบคทีเรี ยทดสอบซึงมีบริ เวณใสจากขอบแบคทีเรี ยแลกติกจนสุดขอบวงใสมากกว่า 10 มิลลิเมตร
5. การต้ านทานสารปฏิชีวนะ
ทดสอบการต้านทานต่อสารปฏิ ชีวนะโดยวิธี disc diffusion (Bauer et al., 1966) โดยนําสําลี (cotton swab) จุ่มใน
แบคทีเรี ยความเข้มข้น 108 CFU/mL และเกลียบนผิวหน้าอาหารแข็ง BHI เมือผิวหน้าอาหารแห้งนําแผ่นยาปฏิชีวนะจํานวน
4 ชนิด ได้แก่ penicillin G (10 µg), bacitracin (10 µg), tetracycline (30 µg), และ polymycin B (300 U) วางบนผิวหน้าอาหาร
แข็ง บ่มทีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง ตรวจผลโดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริ เวณใส รายงานผล
เป็ น susceptible (S), intermediate (I) และ resistant (R) ตามมาตรฐานทีกําหนดไว้สาํ หรับสารปฏิชีวนะแต่ละชนิด

ผลและวิจารณ์ ผล

1. การทนกรด
การทนต่อกรดเป็ นคุณสมบัติสาํ คัญอันดับแรกของจุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติก เนืองจากโปรไบโอติกจะถูกบริ โภคผ่าน
ทางหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหารซึงมีสภาวะเป็ นกรด เมือบ่มแบคทีเรี ยแลกติกทัง 4 สายพันธุ์ ทีพีเอช 2, 3 และ 4 เป็ น
เวลา 3 ชัวโมงพบว่าแบคทีเรี ยทัง 4 สายพันธุ์สามารถทนต่อสภาวะพีเอชตํา โดยยังคงมีอตั ราการรอดชีวติ สูง ทังนีในภาพรวม
เซลล์มีอตั ราการเจริ ญสู งกว่าอัตราการตาย ผลการทดลองดังแสดงใน ภาพที 1 ทังนี โดยทัวไปแบคทีเรี ยแลกติกจะชะลอการ
เจริ ญเมือเลียงในสภาวะทีมีค่าเป็ นกรดหรื อด่างสู ง (ฐิติรัตน์ และ นงนุ ช, 2555) อย่างไรก็ตามการที CF-01, CF-04, SB-01
และ SB-04 ทนต่อกรดได้ดีอาจเกิดจากแบคทีเรี ยนีมีเอนไซม์ H+-ATPase ซึงขับโปรตอนผ่านเยือหุ ม้ เซลล์ได้ดีในปริ มาณสูง
ส่งผลต่อการรักษาพีเอชของไซโตพลาสซึ มให้คงที (Matsumoto et al., 2004; Ventura et al., 2004) จึงลดผลกระทบของกรด
ได้ สอดคล้องกับรายงานการทนกรดของแบคทีเรี ย Lactobacillus acidophilus และ Enterococcus hirae ซึ งพบกิ จกรรมของ
เอนไซม์นีเพิมขึน (Lorca and Valdez, 2001; Kobayashi et al, 1986)
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ภาพที 1 Viability of lactic acid bacteria isolated from Catfish and Silver barb fish incubated in acid condition at
pH 2, 3 and 4 for 3 hours
2. การย่ อยโปรตีน ไขมันและแป้ง
การทดสอบการย่อยโปรตีน ไขมัน และแป้ ง พบว่าแบคทีเ รี ยแลกติกสายพันธุ์ CF-04 และ SB-01 สามารถย่อย
โปรตีน ไขมัน และแป้ งได้ (ดังแสดงในตารางที ) การที แบคทีเรี ยย่อยโปรตี น ไขมันและแป้ งได้เป็ นคุณสมบัติทีบ่งชี ว่า
แบคทีเรี ยนันสามารถเพิมอัตราการเจริ ญของเจ้าบ้าน (host) ได้ เนืองจากช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพการย่อยและเพิมโอกาสใน
การดูดซึมอาหารได้เร็ วขึน (วิลาวัณย์ และคณะ, 2550)
ตารางที 1 Proteolytic, lipolytic and amylolytic properties of lactic acid bacteria isolated from Catfish and Silver barb fish
Substrates
Strains
Protein
Lipid
Starch
CF-01
CF-04
+
+
+
SB-01
+
+
+
SB-04
Note: +, hydrolyse; -, can not hydrolyse
5. การยับยังการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ
การคัดเลื อกแบคที เรี ยเป็ นโปรไบโอติกมีคุณสมบัติทีสําคัญอย่างหนึ งคือยับยังการเจริ ญของแบคทีเรี ยในอาหาร
ในทีนีคัดเลือกแบคทีเรี ย S. aureus, B. cereus, Salmonella sp. และ E. coli มาทดสอบ เนืองจากเป็ นแบคทีเรี ยทีพบได้บ่อยใน
อาหาร และเกณฑ์คุ ณ ภาพทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาของอาหารและภาชนะสั ม ผัส อาหารระบุ ใ ห้มี ก ารตรวจสอบ (ประกาศ
กรมวิท ยาศาสตร์ การแพทย์, 2560) ผลการทดสอบพบแบคที เ รี ยแลกติก SB-01, SB-04 และ CF-01 ยับ ยังการเจริ ญของ
S. aureus, B. cereus, Salmonella sp. และ E. coli โดยแสดงบริ เวณใสมากกว่า 10 มิลลิเมตร (ดังแสดงในตารางที 2) ทังนีการ
ยับยังการเจริ ญอาจเกิ ดมาจากกรด ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ แบคเทอริ โอซิ น หรื อสารยับยังตัวอืนๆ ทีสร้างโดยแบคที เรี ย
แลกติก (Verschuere et al., 2000) แต่เนื องจากแบคเทอริ โอซิ นยับยังได้เฉพาะแบคที เรี ยทีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ดังนัน
การยับยังแบคทีเรี ยทดสอบน่ าจะมาจากบทบาทของพวกกรดอินทรี ย์ เช่น กรดแลกติก สอดคล้องกับการยับยังการเจริ ญของ
Pediococcus pentosaceus LM2, P. pentosaceus SL4 and Ent. faecium SF ต่ อ S. aureus, L. monocytogenes, Salmonella sp.
และ E. coli ซึงเกิดจากกรดและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Buntin et al., 2008)
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ตารางที 2 Antibacterial activity of lactic acid bacteria isolated from Catfish and Silver barb fish against indicator
bacteria
indicator bacteria
Strains
Salmonella sp.
S. aureus
B. cereus
E. coli
CF-01
+
+
+
+
CF-04
SB-01
+
+
+
+
SB-04
+
+
+
+
Note: +, inhibit; -, not inhibit
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6. การต้ านทานสารปฏิชีวนะ
ความสามารถต้านทานต่อสารปฏิชีวนะถือเป็ นคุณสมบัติทีน่ าสนใจอย่างหนึงของโปรไบโอติก เนื องจากแม้คน
หรื อสัตว์ได้รับโปรไบโอติก หากแต่เมือเกิ ดโรคติดเชื ออาจมีความจําเป็ นต้องใช้สารปฏิชีวนะร่ วมด้วย ดังนันการใช้โปร
ไบโอติกที ต้านทานสารปฏิ ชีวนะจึ งน่าจะมีผลดีต่อคนหรื อสัตว์นันในแง่ ทีโปรไบโอติ กจะไม่ถูกทําลายโดยยาปฏิ ชี วนะ
ในงานวิจยั นี ทดสอบความสามารถในการต้านทานสารปฏิชีวนะทดสอบของแบคทีเรี ยแลกติกต่อสารปฏิ ชีวนะ 4 ชนิ ด
พบว่าแบคที เรี ยแลกติ ก CF-01 และ CF-04 ต้านทานสารปฏิ ชีวนะทุ กชนิ ดที ใช้ทดสอบ ในขณะที SB-01 ต้านทานเฉพาะ
polymycin (ดังแสดงในตารางที 3) แม้ว่ามี วิตกในประเด็น ที ว่าแบคที เรี ยที ต้านสารปฏิ ชีวนะอาจเป็ นพาหะถ่ายทอดยีน
ต้านทานสารปฏิ ชีวนะไปยังสิ งมีชีวิตอืน อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการถ่ายทอดยีนต้านทานสารปฏิชีวนะจากแบคที เรี ย
แลกติกไปสู่ จุลินทรี ยป์ ระจําถินในทางเดินอาหารมนุ ษย์ และแบคทีเรี ยก่อโรค (Mathur and Singh, 2005) ) มี รายงานการ
ต้านทานสารปฏิชีวนะของ Lactobacilli ต่อสารปฏิชีวนะ tetracycline, neomycin, kanamycin, streptomycin, gentamicin และ
vancomycin ว่าเกิดจากยีนทีมีอยูเ่ องและไม่ถ่ายทอดไปยังแบคทีเรี ยอืน (Danielsen and Wind, 2003; Zhao and Zhang, 2005;
Klare et al., 2007; Saarela et al., 2000) นอกจากนันการต้านทานนี อาจเกิ ด ในประเด็ นของการปรับตัวในสภาวะที มีส าร
ปฏิชีวนะ เป็ นไปได้วา่ มีการใช้สารปฏิชีวนะในการเลียงปลาทีนํามาคัดแยกเชือเป็ นเหตุให้พบการต้านทานสารปฏิชีวนะใน
แบคทีเรี ยแลกติกทีคัดแยกได้ ซึ งสารปฏิชีวนะนันอาจส่ งผลกระทบทางลบต่อผูบ้ ริ โภค ดังนันเพือเป็ นการป้ องกันจึงควรจะ
ใช้วธิ ี การอืนทีปลอดภัยกว่า เช่น การใช้จุลินทรี ยโ์ ปรไบโอติกในการเลียงปลา เป็ นต้น
Table 3 Antibiotic susceptibility profiles of lactic acid bacteria isolated from Catfish and Silver barb fish
Antibiotic susceptibility profiles
Strains
tetracycline
penicillin G
bacitracin
polymycin
CF-01
R
R
R
R
CF-04
S
I
R
R
SB-01
S
I
I
R
SB-04
R
R
R
R
R, resistant; I, intermediate; S, susceptible
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การทดสอบคุณสมบัติการเป็ นไปรไบโอติกของแบคทีเรี ยแลกติกทีคัดแยกได้จากปลาดุกและปลาตะเพียน พบว่า
แบคทีเรี ย CF-01, CF-04, SB-01 และ SB-04 มีศักยภาพเป็ นโปรไบโอติกด้วยคุณสมบัติทนต่อกรด มีความสามารถในการ
ย่อยโปรตี น ไขมัน และแป้ ง ยับ ยังการเจริ ญ ของแบคที เ รี ย S. aureus, B. cereus, Salmonella sp. และ E. coli และมี ค วาม
ต้านทานสารปฏิชีวนะ โดยเฉพาะสายพันธุ์ SB-01 ซึงคัดแยกได้จากปลาตะเพียนมีคุณสมบัติเหมาะสมทุกการทดสอบ
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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั งนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึ กษาอัตราส่ วนที เหมาะสมของนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่ อนําสะอาดใน
ผลิ ตภัณฑ์กมั มี เยลลี มะม่วงหาวมะนาวโห่ ทีแตกต่างกัน ระดับ คื อ : , : และ : ศึ กษาปริ มาณอัตราส่ วนที
เหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่อนําตาลทรายในผลิ ตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ทีแตกต่างกัน ระดับ คือ : ,
: และ : และศึ กษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยวางแผนทดลอง
แบบสุ่ ม ในบล็ อ กสมบู ร ณ์ (Randomized Complete Book Design, RCBD) ประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผัส ในด้าน
ลักษณะที ปรากฏ สี , กลิ น, รสชาติ, เนื อสัมผัส (ความยืด หยุ่น ) และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิ ม แบบให้คะแนน
ความชอบ ระดับ ( -Point Hedonic Scale) โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมจํานวน คน แล้วนําผลทีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลียและค่า
ความแตกต่างด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ และศึกษาการยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยการสุ่มแบบไม่เจาะจง (accidental sampling) ใช้ผทู ้ ดสอบชิม
จํานวน คน
จากการศึ กษาพบว่าอัตราส่วนนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อนําสะอาดในผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่
คือ : กลูโคสไซรัปต่อนําตาลทราย คือ : และผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ร้อย
ละ .
คําสําคัญ : กัมมีเยลลี, มะม่วงหาวมะนาวโห่, กลูโคสไซรัป
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The purpose of this study is to study the basic formulation of gummy jelly, Study of quantity of Karanda water
for Karanda gummy jelly (Ma Muang Haow Ma Nao Ho) 3 different levels of water consumption is all 50:50 60:40 and
70:30 of the total amount of water. Study of quantity of glucose syrup for Karanda gummy jelly (Ma Muang Haow Ma Nao
Ho) in 3 different levels of sugar consumption is all, 50:50 60:40 and 70:30 of the total amount of sugar. The experiment
was a randomized complete block (RCBD) and sensory evaluation of product in appearance, color, aroma, taste, texture
(elasticity) and overall with a taste of the scores of the 9 scales (9-Point Hedonic Scale) Using a sample of 70 people and
compared the difference of the average level of confidence 95 percent By Duncan's New Multiple Range Test (DMRT).
The result showed that the suitable ratio of Karanda water and water is 60:40 and the suitable ratio of glucose
syrup and sugar is 50:50. Customer acceptance test found that 87.30 percent of tester’s acceptable of Karanda gummy jelly.
(Ma Muang Haow Ma Nao Ho)
Keywords : Gummy Jelly, Karanda (Ma Muang Haow Ma Nao Ho), Glucose Syrup
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กัมมีเยลลี (gummy jelly) เป็ นผลิตภัณฑ์ทีได้รับความนิ ยมในกลุ่มของวัยเด็กจนถึงวัยรุ่ น จัดเป็ นของหวานทีนิยม
บริ โภคกันทัวไป เนื องจากหาซื อได้ง่าย มีรูปร่ างและสี สันทีสวยงาม มีรสชาติเปรี ยวและหวานถูกปาก สามารถรับประทาน
ได้สะดวกรวดเร็ ว มีลกั ษณะเฉพาะคือ เป็ นผลิตภัณฑ์ทีเป็ นเจล มีความใส เนื อสัมผัสเนียนไม่หยาบสาก ได้จากการนําสารที
ทําให้เกิ ดเจล เช่น เจลาติน คาราจีแนน เพคติน และอะการ์ ผสมกับสารให้ความหวาน แต่งสี ผสมอาหาร สารให้กลินรสมา
ผสมให้เข้ากัน จนมีความข้นเหนียว หยอดใส่พิมพ์ หรื อตัดเป็ นชินหลังจากทิงไว้ให้เย็น ส่ วนประกอบสําคัญทีใช้ในการทํา
กัมมีเยลลีอีกอย่างก็คือ นําผลไม้ทีได้จากการคันหรื อสกัดจากผลไม้ โดยนิ ยมเป็ นผลไม้ทีมีรสชาติหวานหรื อเปรี ยว เช่น ส้ม
มะนาว แอปเปิ ล สัปปะรด มะขาม ลินจี องุ่น เป็ นต้น มะม่วงหาวมะนาวโห่ทีเป็ นหนึงในผลไม้ทีมีทงรสหวานและเปรี
ั
ยวจึง
เป็ นผลไม้ทีสามารถนํามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีได้ (สุ วรรณ, 2543)
มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรื อชือตามพืนเมืองเช่น มะนาวโห่ หนามแดง และหนามขีแฮด ผลไม้พนบ้
ื านของไทย เป็ น
ไม้พุ่มยืนต้นดอกมี สีชมพูแดงหรื อแดงอ่อน ผลอ่อนจะมีสีชมพูอ่อน รสชาติเปรี ยว และเข้มขึนเป็ นสี แดง จนกระทังสุ ก
กลายเป็ นสี ม่ ว งดํา จึ ง มี ร สชาติ ห วานขึ น เป็ นพื ช ที ปลู ก และเจริ ญ เติ ม โตง่ า ย เป็ นพื ช ที ทนแล้ง สามารถปรั บ ตัว กับ
สภาพแวดล้อมได้ดี จึ งมีการปลูกกันอย่างแพร่ หลาย ส่งผลให้ปัจจุบนั มะม่วงหาวมะนาวโห่ได้รับความสนใจจากเกษตรกร
ไทยและผูบ้ ริ โภคทีเริ มให้ความสนใจอย่างมาก ในช่วง - ปี ที ผ่าน ผลของต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ มาช่วยรักษาอาการ
ต่างๆ มากมาย อาทิ แก้ไอ โรคลักกะปิ ดลักกะเปิ ด เจ็บคอ ขับเสมหะ มีวิตามินซีสูง และมีปริ มาณของสารต้านอนุ มูลอิสระ
มากกว่าผักและผลไม้ตามท้องตลาดทัวไป จึงนิ ยมนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ ไปแปรรู ปได้หลายอย่างอาทิเช่น แยม นําผลไม้
แช่อมิ เป็ นต้น (พรทิพย์, 2551)
จากข้อมูลดังกล่าว ผูศ้ ึ กษามีแนวคิดทีจะนําผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ กัมมีเยลลีมะม่วง
หาวมะนาวโห่ เพือเพิมมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ส่ งเสริ มอาชี พให้กบั เกษตรกรไทย ยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต
และทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ทีให้รสชาติเฉพาะตัว มีความหลากหลายให้กบั ผูบ้ ริ โภค เป็ นการพัฒนาผลไม้พืนบ้านของไทย
ให้มีการยอมรับอย่างกว้างขวางยิงขึน
วัตถุประสงค์
. เพื อศึ ก ษาอัต ราส่ ว นที เหมาะสมของนํ ามะม่ ว งหาวมะนาวโห่ ต่ อ นําสะอาดในผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั ม มี เยลลี
มะม่วงหาวมะนาวโห่
2. เพือศึกษาอัตราส่ วนทีเหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่อนําตาลทรายในผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่
3. เพือศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การศึกษาตํารับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่
1.1 การศึกษาตํารับพืนฐาน
การทดลองครังนีได้ทาํ การศึกษาตํารับพืนฐานของผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลี จํานวน ตํารับ แสดงดังตารางที 1
และแสดงขันตอนการทําดังแผนภูมิที 1 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ Randomized complete block desing
(RCBD) (สายชล, ) โดยใช้การวิธีประเมินให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) (เพ็ญขวัญ, 2549) ใช้ผู้
ทดสอบสอบชิ ม 70 คน ประเมิ น คุ ณภาพทางประสาทสัม ผัส ในด้า น ลัก ษณะปรากฏ สี กลิ น รสชาติ เนื อสัม ผัส และ
ความชอบโดยรวม และการวิเ คราะห์ ข ้อมูลทางสถิ ติ โดยการวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางสถิ ติ (analysis of variance:
ANOVA) และทํา การเปรี ยบเที ย บค่า เฉลี ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test, (DMRT) ที ระดับ ความเชื อมัน
ร้อยละ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ตารางที ตํารับพืนฐานของกัมมีเยลลี ตํารับ
นําสะอาด

วัตถุดิบ

นําตาลทราย

ตํารับที
40.60
40.60

นําหนัก(ร้อยละ)

ตํารับที
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40.49

ตํารับที
41.38

40.49

39.40

เจลาติน

12.82

13.16

13.30

แป้ งข้าวโพด (สําหรับคลุก)

5.34

5.05

4.93

กรดซิตริ ก
ทีมา :

0.64

0.81

0.99

ตํารับที ซิ สต้าร์ คาเฟ่ ดอทคอม ( )
ตํารับที คุก้ กีพลัสดอทคอม ( )
ตํารับที ฟู๊ ดทราเวลดอทคอม ( )
1.2 ศึกษาอัตราส่ วนทีเหมาะสมของนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อนําสะอาดในผลิตภัณฑ์ กมั มีเยลลีมะม่ วงหาวมะนาวโห่
นําตํารับพืนฐานของกัมมีเยลลีทีผ่านการคัดเลือกจากตํารับพืนฐาน นํามาศึ กษาปริ มาณทีเหมาะสมของนํา
มะม่วงหาวมะนาวโห่ทีใช้ทดแทนนําสะอาดในผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยใช้ นํามะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อนํา
สะอาดทีต่างกัน ระดับ คือ ร้อยละ :50 60:40 และ :30 นํามาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้การวิธีประเมินให้
คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) (เพ็ญ ขวัญ, 2549) ใช้ผูท้ ดสอบสอบชิ ม 70 คน ประเมิ น คุ ณ ภาพทาง
ประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of variance: ANOVA) และทําการเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี Duncan’s
New Multiple Range Test, (DMRT) ทีระดับความเชือมันร้อยละ
1.3 ศึกษาอัตราส่ วนของกลูโคสไซรัปต่ อนําตาลทรายในผลิตภัณฑ์ กมั มีเยลลีมะม่ วงหาวมะนาวโห่
นําตํารับปริ มาณนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อนําสะอาดในผลิ ตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ทีผ่าน
การคัดเลื อก มาศึ กษาปริ มาณกลูโคสไซรัปแทนนําตาลทรายในตํารั บทีแตกต่างกัน ระดับ คื อ : : และ : ของ
ปริ มาณนําตาลทรายทังหมด นํามาประเมิ นคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้การวิธีประเมินให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ
(9-point hedonic scale) (เพ็ญขวัญ, 2549) ใช้ผทู ้ ดสอบสอบชิม 70 คน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะ
ปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผัส และความชอบโดยรวมและ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิ ติ (analysis of variance: ANOVA) และทํา การเปรี ยบเที ย บค่า เฉลี ยโดยวิ ธี Duncan’s New Multiple Range Test,
(DMRT) ทีระดับความเชือมันร้อยละ
1.4 ศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เยลลีกัมมีมะม่วงหาวมะนาวโห่
นําตํารั บเยลลีกัมมี มะม่วงหาวมะนาวโห่ ที ผ่านการทดสอบจากข้อ 1.3 มาตรวจสอบคุณลักษณะทาง
กายภาพ
1.4. การวัดค่าสี โดยใช้(The(munsell(book(of(color เพือหาค่าสี
1.4. การวัดหาค่าความหวานโดยใช้เครื อง refractometer((Brix)
2. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์ กัมมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่
โดยนําตํารั บ กัมมี เยลลี มะม่วงหาวมะนาวโห่ ที ได้รั บ การยอมรั บ มาทําการศึ กษาการยอมรั บ ของผูบ้ ริ โภคต่อ
ผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยการทดสอบกับผูบ้ ริ โภค (consumer test) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
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ทางด้าน ลักษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผัส (ความยืดหยุน่ ) และความชอบโดยรวม ใช้ผทู ้ ดสอบชิมจํานวน คน
ซึ งเป็ นอาจารย์และนักศึ กษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และบุคคลทัวไปในพืนทีบริ เวณ คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ งได้จากการ สุ่ มแบบไม่เจาะจง โดยให้คะแนนความชอบ ระดับ
(5 – point hedinic scale) (คะแนน หมายถึง ไม่ชอบมากทีสุด คะแนน หมายถึง ชอบมากทีสุ ด) (ธานิ นทร์, 2553)
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ใ น บ ล็ อ ก ส ม บู ร ณ์ ( Randomized Complete Block Design: RCBD)
(สายชล, 2546) โดยการศึ กษาตํารับพืนฐานของนําตาลโตนดพร้อมดืม 3 ตํารับ โดยใช้วธิ ี ประเมินการให้คะแนนความชอบ
9 ระดับ (9-Hedonic Scale) (เพ็ญขวัญ, 2549) ใช้ผทู้ ดสอบสอบชิม 70 คน และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ น รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม ซึ งเป็ นอาจารย์และนักศึ กษา สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ การอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาอุต สาหกรรมการบริ การอาหาร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance: ANOVA) และทําการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลียโดย
วิธี Duncan’s New Multiple Range Test, (DMRT) ทีระดับความเชือมันร้อยละ

ชังตวงส่ วนผสมในการทํากัมมีเยลลี

นําแป้งข้าวโพดไปอบ ทีอุณหภุมิ องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา
4 ชัวโมง พักให้เย็น จากนันร่ อนแป้งผ่านทีร่ อนแป้ ง ครัง
แบ่งนําสะอาดและนําตาลจากส่ วนผสมครึ งสู ตรจากปริ มาณทังหมด
ผสมลงในเจลาติน พักไว้จนเจลาตินพองตัว นาที
เทนําสะอาดทีเหลือและนําตาลทราย ลงไปในหม้อ นําไปตังไฟอ่อนจนนําตาลละลาย จากนันใส่
เจลาตินพร้อมคนให้ละลายทีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซี ยส และเติมกรดซิ ตริ ก ต้มต่ออีก 3 นาที
พร้อมคนไปด้วย จึงนําลงจากเตา
หยอดส่ วนผสมลงในพิมพ์ซิลิโคน ขนาด x1.5 เซนติเมตร จนหมด ทิงไว้ให้เย็น
จากนันปิ ดด้วยพลาสติกใส แช่ในตูเ้ ย็นทีช่องธรรมดาระยะเวลา ชัวโมง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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นําออกมาจากพิมพ์และคลุกกัมมีกับแป้งข้าวโพด แล้วร่ อนแป้งส่วนเกินออก
จากกัมมี

568

นําใส่ภาชนะให้มิดชิด เช่น ขวดโหล หรื อกล่องสะอาด
กัมมีเยลลีตํารับพืนฐาน

แผนภูมทิ ี ขันตอนการทํากัมมีเยลลีตํารับพืนฐาน

ผลและวิจารณ์ ผล

1.ผลการศึกษาตํารับพืนฐานกัมมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่
1.1 ผลการศึกษาตํารับพืนฐาน
การทดสอบชิมให้การยอมรับตํารับพืนฐานกัมมีเยลลีผลไม้ตาํ รับที ในด้านลักษณะทีปรากฏด้านสี ด้านกลิน ด้าน
รสชาติ ด้านเนือสัมผัส และด้านความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลีย . , . , . , . , . และ . ตามลําดับ (ดังแสดง
ตารางที 2) ดังนันเมือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของตํารับพืนฐานกัมมีเยลลีผลไม้ จํานวน ตํารับ
ซึ งสอดคล้องกับคะแนนการยอมรับของผูท้ ดสอบชิมจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ ที มีการยอมรับมากทีสุด
ด้าน คือลักษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผัส(ความยืดหยุน่ ) และความชอบโดยรวม เนืองจากปริ มาณ เจลาตินเพิมขึน
จะมีผลทําให้ค่าความหนื ด hardness cohesiveness chewiness และ gumminess เพิมขึ น ส่ วนเมื ออัตราส่ วนความเป็ นกรด
เพิมขึนจะทําให้ความหนืด hardness และค่า chewiness ลดลง (ไพศาล และคณะ,
) ซึ งตํารั บที มีปริ มาณ นําสะอาด
นําตาลทราย เจลาติ น และกรด สมดุลกัน มากทีสุ ด ทําให้ลกั ษณะของกัมมี เยลลี ตํารับที มีค วามสอดคล้องกับลักษณะ
ของกัมมีเยลลีคือ เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีความคงตัว ยืดหยุน่ เหนี ยว มีเนื อสัมผัสทีแตกต่าง กันออกไปตังแต่อ่อนนุ่ มแต่มีความ
ยืดหยุ่นสู ง จนเหนี ยวแข็งกัดขาดได้ยาก (สุ วรรณ,
) ผูศ้ ึ กษาจึ งเลื อกผลิ ตภัณฑ์กมั มีเยลลีตํารับที เพือใช้เป็ นตํารั บ
พืนฐาน ในการศึกษาพัฒาผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อไป
ตารางที 2 คะแนนค่าเฉลียคุณภาพทางประสาทสัมผัสตํารับพืนฐานของกัมมีเยลลีผลไม้ จํานวน ตํารับ
คะแนนค่าเฉลีย
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ตํารับที
ตํารับที
ตํารับที
ลักษณะทีปรากฏns
7.30±1.25
7.70±1.16
7.46±1.55
สี ns
6.97±1.40
7.17±1.31
7.17±1.53
ns
กลิน
6.09±2.05
6.47±1.92
6.27±2.07
ns
รสชาติ
5.73±2.06
6.11±2.18
5.74±2.27
เนือสัมผัส (ความยืดหยุน่ )
6.71±1.37b
7.49±1.29a
6.73±2.06b
ความชอบโดยรวม
6.73 ±1.33b
7.31±1.38a
6.74±1.55b
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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หมายเหตุ : 1) a – b อักษรทีต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน
ร้อยละ 95 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
1.2 ผลการศึ กษาอัตราส่ วนทีเหมาะสมของนํามะม่ วงหาวมะนาวโห่ ต่อนําสะอาดในผลิต ภัณฑ์ กัมมีเยลลีมะม่ วง
หาวมะนาวโห่
ปริ มาณนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อนําสะอาดในผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีแตกต่างกัน
ระดับ ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับกัมมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ตาํ รับที ใน ด้านสี ด้านรสชาติ ด้านเนือสัมผัส และด้าน
ความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลีย . . . และ . ตามลําดับ (ดังแสดงตารางที 3)ดังนันเมือพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของอัตราส่วนนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อนําสะอาดในผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่
ตํารับ ผูท้ ดสอบชิ มให้การยอมรับตํารับพืนฐานกัมมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ตาํ รับที ซึ งสอดคล้องกับคะแนนการ
ยอมรับของผูท้ ดสอบจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ ด้านลักษณะทีปรากฏ และด้านกลิน ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ . เนืองจากปริ มาณอัตราส่ วนนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ ของตํารับที 2 นันอยูใ่ นระดับกลางจากทัง
3 ตํารับ โดยนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ มีค่า pH อยู่ที 4.1 และเมืออัตราส่ วนความเป็ นกรดกรดเพิมขึนจะทําให้ความหนื ด
hardness และค่า chewiness ลดลง (ไพศาล และคณะ, 2546) ส่งผลให้กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ตาํ รับที 3 ทีมีอตั ราส่ วน
นํามะม่วงหาวมะนาวโห่ ทีสู งที สุ ด มีเนื อสัมผัสที นิ มไม่ยืดหยุ่น และมีกลินและความเข้มข้นน้อย จากผลของปริ มาณนํา
มะม่วงทีน้อยทีสุดในตํารับที 1 ผูศ้ ึกษาจึงคัดเลือกผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีตํารับที 2 เพือใช้ ในการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์กมั มีเยล
ลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อไป
ตารางที คะแนนค่ า เฉลี ยคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผัส ของอัต ราส่ ว นนํ ามะม่ ว งหาวมะนาวโห่ ต่ อ นํ าสะอาดใน
ผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีแตกต่างกัน ระดับ
คะแนนค่าเฉลีย
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
50 : 50
60 : 40
70 : 30
ลักษณะทีปรากฏns
8.29±0.85
8.20±0.83
8.13±0.83
a
a
สี
7.83±1.69
7.99±1.50
7.27±1.48b
กลินns
7.50±1.75
7.46±1.68
7.56±1.86
รสชาติ
7.46±1.49b
8.09±1.14a
7.40±1.47b
เนือสัมผัส(ความยืดหยุน่ )
7.51±1.15b
7.96±1.27a
7.61±1.23ab
ความชอบโดยรวม
7.21±1.23b
7.83±1.14a
7.20±1.67b
หมายเหตุ : 1) a – b อักษรทีต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน
ร้อยละ 95 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
1.3 ผลการศึกษาอัตราส่ วนทีเหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่อนําตาลทรายในผลิต ภัณฑ์ กัมมีเยลลีมะม่ วงหาวมะนาว
โห่
อัตราส่ วนทีเหมาะสมของกลูโคสไซรัปต่อนําตาลทราย ในผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที
แตกต่างกัน ระดับ ผูท้ ดสอบชิ มให้การยอมรับกัมมีเยลลีมะม่วงหาว มะนาวโห่ ตาํ รับที ด้าน ด้านรสชาติ ด้านเนื อสัมผัส
(ความยืดหยุน่ ) และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลีย . . และ . ตามลําดับ (ดังแสดงตารางที 4 )ดังนันเมือพิจารณา
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของตํารับพืนฐานกัมมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ตํารับ ผูท้ ดสอบชิ มให้การ
ยอมรับตํารับพืนฐานกัมมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ตาํ รับที ซึ งสอดคล้องกับคะแนนการยอมรับของผูท้ ดสอบจากการ
วิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ ด้านลักษณะทีปรากฏ และด้านกลิน และเนือสัมผัส (ความยืดหยุน่ ) ไม่มีความแตกต่างกัน
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ . เนื องจากปริ มาณกลูโคสไซรัปทีเพิมขึนจะส่งผลให้กมั มีเยลลีมีความหนืดเพิมมากขึน เกิ ดการ
ตกผลึกทีช้าลง ทําให้นาตาลเกิ
ํ
ดการรัดตัวเร็ วขึน และทําให้เนื อสัมผัสมีความยืดหยุน่ มาก แต่หากมีปริ มาณกลูโคสมากก็จะ
ส่งผลกัมมีเยลลีนันเหนี ยวได้ (วิชยั และคณะ, 2548) และ จากตารางเปรี ยบเทียบค่าความหวานกับนําตาลทราย โดยค่าความ
หวานของนําตาลทรายคือ 1 ส่ วนกลูโคสมี ค่าความหวานอยู่ที 0.7 (สุ รีย์ และอนันต์, 2557) ส่ งผลให้กมั มีเยลลีมะม่วงหาว
มะนาวโห่ตาํ รับที 3 ทีมีการอัตราส่ วนของกลูโคสมากทีสุด จึงจืดลงและเหลือแต่รสชาติเปรี ยว ผูศ้ ึกษาจึงเลือกผลิตภัณฑ์กมั
มี เยลลี ตํารั บ ที 2 ซึ งมี ลักษณะทางกายภาพด้านรสชาติเ ปรี ยว และหวาน ด้านประสาทสัม ผัสมีค วามยืด หยุ่น ไม่เ หนี ย ว
สอดคล้องกับลักษณะของกัมมีเยลลีที เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีความ คงตัว ยืดหยุน่ มีเนื อสัมผัสทีแตกต่าง กันออกไปตังแต่อ่อนนุ่ม
แต่มีความยืดหยุน่ สูง (สุ วรรณ, 2543)
ตารางที 4 ค่าเฉลียคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอัตราส่วนกลูโคสไซรัปต่อนําตาลทรายใน ผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาว
มะนาวโห่ทีแต่งต่างกัน ระดับ
ค่าเฉลียและความชอบโดยรวม
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
50 : 50
60 : 40
70 : 30
ลักษณะทีปรากฏns
สี
กลินns
รสชาติ

7.87±1.33

7.63±1.94ab
6.76±1.52
8.21±1.13a

7.93±1.09

7.80±1.75a
7.04±1.77
7.44±1.19b

8.01±1.34

7.09±1.67b
6.83±1.83
7.10±1.47b

เนือสัมผัส(ความยืดหยุน่ )ns
7.76±1.46
7.57±1.27
7.39±1.27
a
b
ความชอบโดยรวม
8.16+1.09
7.71+1.07
7.73+1.20c
หมายเหตุ : 1) a – b อักษรทีต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน
ร้อยละ 95 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
2. การศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของกัมมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่
ผลการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีค่าสี คือ ค่า Hue เท่ากับ RP
ค่า Value เท่ากับ และค่า Chroma เท่ากับ จึงทําให้มีลกั ษณะทางกายภาพด้านสี มีสีแดงเข้มของมะม่วงหาวมะนาวโห่ และ
พบว่าผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีค่ากรด-ด่างเท่ากับ . มีค่าความหวานที องศาบริ กซ์ สอดคล้องกับ
ความเป็ นกรดเป็ นด่างมีอิทธิพลต่อการแข็งตัวของเจลโดยปกติความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ของเยลลีอยู่ ระหว่าง pH 2.8-3.6
ส่วน ค่า pH ทีเหมาะสมทีสุ ดคือ pH . และปริ มาณนําตาลทีใช้ไม่ควรสู งกว่า องศาบริ กซ์ (ชุติมา,
) จึงทําให้กมั มี
เยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่มีลกั ษณะด้านกายภาพทีคงตัวมีเนือสัมผัสยืดหยุน่ มีรสชาติทีหวานจากนําตาลทราย กลูโคสไซรัป
และความเปรี ยวจากนํามะม่วงหาวมะนาวโห่ และกรดซิตริ ก(ดังแสดงตารางที 5)
ตารางที คุณภาพทางกายภาพ (ค่าสี กรด-ด่าง, ความหวาน) ของกัมมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่
ค่าสี
กรด-ด่าง
ความหวาน
คุณภาพทางกายภาพ
(ph meter)
(oBrix)
Hue Value
Chroma
กัมมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่
10RP
2
2
3.60
หมายเหตุ : Hue คือค่าเนือสี ; Value คือ ค่าความสว่างของสี ; ค่า Chroma คือ ค่าความสดใส / ความเข้มข้น
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3. ผลการศึกษายอมรับของผู้บริโภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์ กัมมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่
ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับในด้านลักษณะทีปรากฎ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีคะแนน
เฉลีย . . . . . และ . ตามลําดับ (ดังแสดงตารางที 6) ผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ จะมี
ลักษณะทางกายภาพ คงตัว สี แดงเข้ม มีกลินหอมของมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีรสชาติเปรี ยวจากนํามะม่วงหาวมะนาวโห่
และกรตซิ ตริ กและรสชาติหวานจากนําตาลทรายและกลูโคสไซรัป เนื อสัมผัสมีความเนี ยน และยืดหยุน่ กําลังดี ซึ งได้จาก
การ สุ่ มแบบไม่เจาะจง โดยให้คะแนนความชอบ ระดับ ( – point hedinic scale) (คะแนน หมายถึง ไม่ชอบมากที สุ ด
คะแนน หมายถึง ชอบมากทีสุด) (ธานินทร์ ,
)ทําให้ผบู ้ ริ โภคชืนชอบและสอดคล้องกับทีผูท้ ดสอบชิมส่ วนใหญ่ให้
การยอมรับผลิตภัณฑ์ กัมมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ จํานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.30 รองลงมาคือ ไม่แน่ ใจ จํานวน
12 คน คิดเป็ นร้อยละ .0 และไม่ยอมรับจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 0.07 เพราะเนือสัมผัสทีไม่ยดื หยุน่ พอ ควรจะมีความ
เหนียวมากกว่านี คิดเป็ นร้อยละ .
ตารางที 6 ผลการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ (N=150)
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
คะแนนความชอบ
ลักษณะทีปรากฏ

4.51±0.50

สี

4.52±0.53

รสชาติ

4.29±0.81

กลิน

4.13±0.71

เนือสัมผัส

ความชอบโดยรวม

การยอมรับผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค
ยอมรับ

ไม่แน่ใจ

ไม่ยอมรับ

4.41±0.68
จํานวน(คน)
137
12
1

4.41±0.65

ร้อยละ
91.30
8.00

0.70

สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาตํารับพืนฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับกัมมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ ตาํ รับ
ที ด้านรสชาติ ด้านเนื อสัมผัส (ความยืด หยุ่น ) และความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลี ย . . และ . ตามลําดับ
เนืองจากมี ลักษณะสี แดงเข้ม มีกลินมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีรสชาติหวานมากกว่าเปรี ยว และมีความยืดหยุน่ ดี การวิเคราะห์
ทางกายภาพ พบว่ากัมมีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่มีค่าสี คือ ค่า Hue เท่ากับ RP ค่า Value เท่ากับ และค่า Chroma เท่ากับ
มีค่ากรด-ด่างเท่ากับ . และค่าความหวาน องศาบริ กซ์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านลักษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือ
สัมผัส (ความยืดหยุน่ ) และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉลียที 4.51 4.52 4.13 4.29 4.41 และ 4.41 ตามลําดับ และผูท้ ดสอบ
ชิมส่วนใหญ่ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ 91.30 ไม่แน่ใจ จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และไม่ยอมรับจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ .
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ข้ อเสนอแนะ
1. การศึกษาครังนี ไม่มีการศึกษาอายุการเก็บรักษา และเชือจุลินทรี ยข์ องกัมมีเยลลี จึงควรศึกษาอายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมะม่วงหาวมะนาวโห่ และพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์กมั มีเยลลีมีอายุการเก็บรักษาทีนานยิงขึน
2. ควรศึกษาการนํามะม่วงหาวมะนาวโห่มาแปรรู ปมาเป็ นผลิตภัณฑ์อืนๆ เพือสร้างทางเลือกและความหลากหลาย
ในการบริ โภคมะม่วงหาวมะนาวโห่มากขึน

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณาอาจารย์ เพือนๆ พีๆ น้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริ การอาหาร คณะเทคโนโลยีค
หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีมีส่วนร่ วมในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และทุกๆ
กําลังใจทําให้งานสําเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
คณะผูจ้ ดั ทําขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และบุคคลในครอบครัวทุกท่าน ทีให้การสนับสนุนด้านกําลังใจ
กําลังทรัพย์ และความห่ วงใยอย่างไม่เคยขาดหาย ขอขอบพระคุณคุณครู อาจารย์ทุกท่านผูป้ ระสิ ทธิ ประสาทความรู ้ แก่คณะ
ผูจ้ ดั ทําโครงงานพิเศษ หากโครงงานพิเศษฉบับนีเป็ นประโยชน์แก่ผใู ้ ดก็ตาม คณะผูจ้ ดั ทําขอมอบความดีนีทังหมด แก่ทุก
ท่านทีกล่าวมา
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บทคัดย่อ
การศึกษาครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาตํารับพืนฐานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม และเพือศึกษาปริ มาณ
ความเข้มข้นของนําเชือมทีเหมาะสมกับมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่างกัน ระดับ คือ นําตาลร้อยละ
และ 70 ของปริ มาณ
นําเชื อมรวมถึงการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม โดยการวางแผนทดลองแบบสุ่ม
ในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete block design, RCBD) ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ
ด้านสี ด้านกลิ น ด้านรสชาติ ด้านเนื อสัมผัส และความชอบโดยรวมด้วยวิธีการชิ มแบบให้ค ะแนนความชอบ ระดับ
(9-point hedonic scale) โดยใช้ผูช้ ิ ม จํานวน 70 คน แล้วนําผลที ได้ม าวิ เ คราะห์ ห าค่ า เฉลี ยและค่ าความแตกต่า งด้วยวิธี
Duncan’s new multiple range test (DMRT) ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ นําผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม
มาศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคโดยสุ่มแบบไม่เจาะจง (Accidental sampling) โดยมีผทู ้ ดสอบจํานวน 150 คน
จากการศึ กษาพบว่าผูท้ ดสอบให้การยอมรับความเข้มข้นของนําเชื อมปริ มาณนําตาลร้อยละ ในด้านลักษณะที
ปรากฏ ด้านสี ด้านกลิน และความชอบโดยรวม ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ พบว่ามะม่วงหาวมะนาวโห่ มีค่าสี Hue
เท่ากับ 3.75R Value เท่ากับ และ Chroma เท่ากับ มีค่า pH เท่ากับ . และมีค่าความหวานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ใน
นําเชื อม องศาบริ กซ์ ผูบ้ ริ โภคร้อยละ . ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชื อมและมะม่วงหาว
มะนาวโห่ในนําเชือมมีตน้ ทุนการผลิตเท่ากับ . บาท
คําสําคัญ : นําเชือม, มะม่วงหาวมะนาวโห่
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The purpose of this study is to study the basic formulation of karanda in syrup for study of syrup concentration
appropriate for karanda sugar 3 different levels is 50 60 and 70 percent of quantity syrup include consumer acceptance
toward karanda in syrup. The experiment was a randomized complete block (RCBD) sensory evaluation of product in
appearance color aroma taste texture and overall with a taste of the scores of the 9 scales (9-point hedonic scale) using a
sample of 70 people then analyze the average and compared the difference. By Duncan’s new multiple range test (DMRT).
Analyze with statistical program and study consumer acceptance toward karanda in syrup. The experiment was an accidental
sampling using a sample of 150 people
From study it found tester acceptance sugar content in syrup appropriate for karanda is quantity sugar 70 percent.
The test by tasting the most in terms of appearance color aroma and overall. Physical quality analysis results it found karanda
has a color hue of 3.75R a color value of 7 and a khroma of 3 the value of pH is 3.8 and the value of brix karanda in syrup
is 73 brix. 78.67 percent of consumers accepted karanda preserved in syrup and has cost of production is 108.53 baht.
Keywords : Syrup, karanda
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ขนมเค้กเป็ นเบเกอรี ประเภทหนึ งที ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย ซึ งขนมเค้กมี ส่วนผสมแตกต่างกันออกไป
ขึนอยูก่ บั ประเภทและการออกแบบคิดค้นของผูผ้ ลิต ขนมเค้กในปัจจุบนั มีอตั ราการเติบโตในตลาดตลอดเวลา จะเห็นได้จาก
การทีมีผปู ้ ระกอบการรายใหม่จาํ นวนมาก ทําให้มีการพัฒนาขนมเค้กโดยการนําสิ นค้าเกษตรไปเป็ นส่ วนประกอบในการ
ผลิตและตกแต่ง เช่น สตรอเบอรี เชอรี เป็ นต้น ทําให้มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็ นตัวเลือกหนึงทีควรนํามาแปรรู ป เพราะมะม่วง
หาวมะนาวโห่ เป็ นผลไม้เศรษฐกิจในปั จจุบนั รวมถึงเป็ นผลไม้ทอ้ งถิน จึงเป็ นการช่วยเพิมมูลค่าของสิ นค้าเกษตรและยังเพิม
รายได้ให้เกษตรกรอีกทางด้วย
มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็ นผลไม้ทีกําลังได้รับความสนใจภายในประเทศ เนืองด้วยเป็ นพืชทีทนต่อสภาพอากาศและ
เจริ ญเติบโตได้ดีในเขตร้อนกับเขตอบอุ่นสามารถเพาะปลูกได้ทุกพืนทีและดิ นเกือบทุกชนิ ด ปั จจุบนั เกษตรกรไทยจึงหันมา
ทําสวนมะม่วงหาวมะนาวโห่กนั มากขึนลักษณะของผลมีสีตงแต่
ั ชมพูออ่ น แดง จนถึงสี ม่วงเข้ม สําหรับรสชาติของผลสุกจะ
ออกรสหวาน แต่หากยังไม่สุกจะมีรสเปรี ยว มีสรรพคุณทางยาหลายด้าน จึงมีการนําผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มาแปรรู ปเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์เ พือสุ ขภาพต่ างๆ มะม่ วงหาวมะนาวโห่ จึงเป็ นผลไม้ชนิ ดหนึ งที สามารถนํามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ผลไม้ใน
นําเชือมเพือใช้สาํ หรับตกแต่งผลิตภัณฑ์เค้กได้ (เมดไทย, 2560)
ผลิตภัณฑ์ผลไม้ในนําเชือม เป็ นการถนอมอาหารโดยการใช้นาตาลยั
ํ
บยังการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ ช่วยทําให้
เก็บรักษาอาหารให้อยูไ่ ด้นานโดยไม่เน่าเสีย เป็ นการนําเอาผักหรื อผลไม้ไปแช่ในนําเชือม เพือให้นาเชื
ํ อมค่อยๆ ซึมเข้าสู่ ผกั
หรื อผลไม้ ผลไม้ทีนิ ยมนํามาแปรรู ปเป็ นผลไม้ทีมีรสจัด รสเปรี ยว จึ งเป็ นสิ งน่ าสนใจในการนํามะม่วงหาวมะนาวโห่มา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิ ดนี เนืองจากการแปรรู ปโดยการนําผลไม้ไปแช่ในนําเชือม นิยมใช้ผลไม้ทีมีรสจัด ซึงมะม่วงหาวมะนาว
โห่ เป็ นผลไม้ทีมีรสเปรี ยวและฝาด เหมาะสมกับการแปรรู ปชนิดนี (แพรวพรรณ, 2537)
ดังนันผูศ้ ึกษาจึ งมีแนวคิดในการศึกษาผลมะม่วงหาวมะนาวโห่มาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ ใน
นําเชื อมเพือเพิมมูลค่าของผลไม้ชนิ ดนี นอกจากนี การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางเกษตรให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดทังยังเป็ นกลไกหนึงในการส่งเสริ มรายได้และการพัฒนาของชุมชนให้เป็ นทียอมรับอย่างแพร่ หลาย
วัตถุประสงค์
. เพือศึกษาปริ มาณความเข้มข้นของนําเชือมทีเหมาะสมกับมะม่วงหาวมะนาวโห่
. เพือศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม
. เพือศึกษาต้นทุนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม

วิธีดําเนินการวิจัย

. การศึกษาตํารับมาตรฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในนําเชื อม
. การศึกษาตํารับพืนฐานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในนําเชื อม
การทดลองครังนีได้ทาํ การศึ กษาตํารับพืนฐานจํานวน ตํารับ ดังแสดงตารางที 1 และขันตอนการทําแช่
อิ มตํารั บ พืนฐาน ดังแผนภูมิที 1 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design,
RCBD) (สายชล, 2546) และนําไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผัส
และความชอบโดยรวม โดยใช้ผูช้ ิม จํานวน 70 คน ซึ งเป็ นอาจารย์นักศึ กษาปริ ญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยใช้วิธีการชิ มแบบให้คะแนนความชอบ ระดับ ( -point hedonic scale)
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(เพ็ญขวัญ, 2549) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใช้วธิ ี Duncan’s new multiple range test (DMRT) และวิเคราะห์
ผลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
ตารางที ตํารับพืนฐานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม ตํารับ
นําหนัก (ร้อยละ)
วัตถุดิบ
ตํารับที 1
ตํารับที 2
ตํารับที 3
มะม่วงหาวมะนาวโห่
23.40
31.44
31.88
นําสะอาด
23.40
15.72
31.88
นําตาลทราย
23.40
15.72
31.88
นําปูนใส
28.08
31.44
0.00
แคลเซี ยมคลอไรด์
0.00
0.00
1.16
กรดซิตริ ก
0.00
0.00
1.16
เกลือ
1.72
5.68
2.04
ทีมา
ฟู้ดทราเวล, (2560)
อะลางชิตี, (2560)
ไซส์กูเกิล, (ม.ป.ป.)
หมายเหตุ : 1) สูตรตํารับพืนฐานจํานวน 3 ตํารับ เป็ นตํารับดัดแปลง

คัดเลือกมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีมีลกั ษณะดิบห่าม ล้างนําให้สะอาด

ละลายเกลือ กรัม กับ นําสะอาด กรัม และ ละลายปูนแดง กรัม กับ นําสะอาด
500 กรัม พักเตรี ยมไว้ ชัวโมง
นํามะม่วงหาวมะนาวโห่ แช่ในนําเกลือ นาน 24 ชัวโมง จากนันนํามาล้างด้วยนําสะอาด
2 ครัง
จึงแช่นาปู
ํ นใส (2) ต่อนาน ชัวโมง และล้างด้วยนําสะอาดอีก 2 ครัง

ผสมอัตราส่วนนําตาลทราย กรัม กับ นําสะอาด กรัม
ตังไฟ ให้ได้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
พักให้เย็น 30 นาที จะมีค่าความหวาน องศาบริ กซ์
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นําโหลแก้วพร้อมฝา ล้างให้สะอาด นําไปลวกด้วยนําร้อนทีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส
นาน นาที จากนันพักบนตะแกรงให้สะเด็ดนํา เรี ยงมะม่วงหาวมะนาวโห่ใส่โหลแก้ว
เติมนําเชือมลงไป ปิ ดฝาแช่ตเู ้ ย็น วัน
ผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม

แผนภูมทิ ี 1 ขันตอนการทํามะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือมตํารับพืนฐาน
. การศึกษาความเข้ มข้ นของนําเชื อมทีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ มะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนําเชื อม
จากการศึ ก ษาตํา รั บ พื นฐานที ผ่ านการคัด เลื อ กจากข้อ . ที ได้รั บ การยอมรั บ จากผู้ท ดสอบชิ ม มา
ดําเนิ นการทดลอง โดยการศึกษาอัตราส่ วนของนําตาลต่อนําสะอาด ที ต่างกัน ระดับ คือ 50:50 60:40 และ 70:30 ของ
นําเชื อม ดังแสดงตารางที 2 ขันตอนการเตรี ยมนําเชื อม ทีแผนภูมิที 2 และขันตอนการทํามะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชื อม
ดังแผนภูมิที 3 โดยวางแผนการสุ่ มแบบบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design, RCBD) (สายชล, 2546) และ
นําไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ และเนือสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วย
วิธีการชิ มแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) (เพ็ญขวัญ, 2549) ค่าความแตกต่างของค่าเฉลียด้วยวิธี
Duncan’s new multiple range test (DMRT) โดยใช้ผูช้ ิ มจํานวน คน ซึ งเป็ นอาจารย์และนักศึ กษา คณะเทคโนโลยี คหก
รรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตารางที 2 ปริ มาณความเข้มข้นของนําเชือมต่างกัน 3 ระดับ
ปริ มาณ (ร้อยละ)
วัตถุดิบ
ตํารับที 1
ตํารับที
ตํารับที
นําสะอาด
50
60
70
นําตาลทราย
50
40
30
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อัตราส่ วนนําตาลทราย ต่อ นําสะอาด ต่างกัน ระดับ คือ 50:50 60:40
และ 70:30
โดยมีค่าความหวาน
และ องศาบริ กซ์ตามลําดับ
ใส่ สีผสมอาหารสี แดงสด กรัม

ตังไฟอ่อน นาที ให้ได้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

พักไว้ให้เย็น
แผนภูมทิ ี ขันตอนการทํานําเชือม
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คัดเลือกมะม่วงหาวมะนาวโห่ทีมีลกั ษณะดิบห่ามสี ชมพูและขาวประปราย ล้างนําให้สะอาด

ละลายเกลือ กรัม กับ นําสะอาด กรัม และ
ละลายปูนแดง กรัม กับ นําสะอาด 500 กรัม พักเตรี ยมไว้ ชัวโมง

นํามะม่วงหาวมะนาวโห่ 500 กรัม แช่ในนําเกลือทีเตรี ยมไว้ นาน 24 ชัวโมง จากนัน
นํามาล้างด้วยนําสะอาด 2 ครัง แล้วนําเมล็ดออก จึงแช่นาปู
ํ นใส ต่อนาน ชัวโมง
ล้างด้วยนําสะอาดอีก 2 ครัง
ผสมอัตราส่วนนําตาลทราย ต่อ นําสะอาด ต่างกัน 3 ระดับ คือ
50:50 60:40 และ 70:30 ใส่ สีผสมอาหารสี แดงสด กรัม
ตังไฟ ให้ได้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส พักให้เย็น 30 นาที
มีค่าความหวาน
และ องศาบริ กซ์ ตามลําดับ
นําโหลแก้วพร้อมฝา ล้างให้สะอาด นําไปลวกด้วยนําร้อนทีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส นาน นาที
จากนันพักบนตะแกรงให้สะเด็ดนํา เรี ยงมะม่วงหาวมะนาวโห่ใส่โหลแก้ว เติมนําเชือมลงไป ปิ ดฝาแช่
ตูเ้ ย็น วัน
ผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม
แผนภูมทิ ี ขันตอนการทํามะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม
. ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์ มะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนําเชื อม
ศึ กษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคที มีต่อผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ ในนําเชื อม โดยนําผลิตภัณฑ์มะม่วงหาว
มะนาวโห่ ในนําเชื อมที ได้รับการยอมรับนํามาวางไว้บนหน้าเค้กและนํามาทดสอบชิมโดยให้คะแนนความชอบแบบ 5
ระดับ (5-point hedonic scale) (เพ็ญขวัญ, 2549) (โดยคะแนน 1 หมายถึง ไม่พึงพอใจ คะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจที สุ ด)
ทางด้านประสาทสัมผัส ลักษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม วางแผนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
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ไม่เจาะจง (Accidental sampling) โดยทดสอบกับผูบ้ ริ โภค (Consumer test) เป็ นจํานวน 150 คน ซึงเป็ นอาจารย์และนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
. ศึกษาต้ นทุนการผลิตมะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนําเชื อม
จํานวนต้นทุนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือมโดยต้นทุนการผลิต คือ ราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบทีใช้จริ ง
ทังหมด รวมกับ ต้นทุนอืนๆ ร้อยละ ของต้นทุนจริ ง รายละเอียดของราคาต้นทุนต่างๆ คือ ราคาต่อหน่วย (Unit price) ตาม
ราคาที จ่ายจริ งหรื อเป็ นไปตามใบส่ งของ (Invoice) และคิดเป็ นต้นทุนวัตถุดิบที ใช้ เมือรวมต้นทุนทังหมดแล้วจะต้องเพิม
ต้นทุนอืนๆ (Addition cost) ส่ วนใหญ่จะประมาณการเป็ นร้อยละ จากต้นทุนจริ ง ผลรวมทังหมดจะได้ค่าต้นทุนอาหารต่อ
สู ตร

การวิเคราะห์ ผล

โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสวิเคราะห์ตามแผน
(Randomized complete block design, RCBD) (สายชล, 2546) ที ระดับ ความเชื อมัน 95% เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของ
ค่ าเฉลี ยโดยใช้วิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) และหาค่ า เฉลี ยส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานวิ เ คราะห์ ผลด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ

ผลวิจัยและวิจารณ์

. การศึกษาตํารับมะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนําเชื อมให้ ได้มาตรฐาน
. การศึกษาตํารับพืนฐาน
ผูช้ ิมให้การยอมรับตํารับพืนฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชื อมตํารับที ในด้านลักษณะทีปรากฏ ด้านสี ด้านรสชาติ และ
ด้านความชอบโดยรวมโดยมีค่าเฉลีย . , . , . และ . ตามลําดับ (ดังแสดงตารางที 3)เมือพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของตํารับพืนฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม ตํารับ ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับ
ตํารับพืนฐานตํารับที ซึ งสอดคล้องกับคะแนนการยอมรับจากผูท้ ดสอบจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ พบว่า
ด้านกลิน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ . จึงเลือกตํารับที เนืองจากตํารับที มีการแช่นาเกลื
ํ อเป็ นเวลา
ชัวโมง ซึงคุณสมบัติของเกลือทีช่วยลดค่า aw ของอาหาร เมือค่า aw ตํา จะมีแรงดันออสโมติกสู ง มะม่วงหาวมะนาวโห่ จึง
มีการออสโมซิสนําเข้าไปจนมีผิวตึง (อรพิน,
) รวมถึงการแช่นาเกลื
ํ อทําให้สีของมะม่วงหาวมะนาวโห่ซีดลงทําให้สีมี
ความสมําเสมอกันทังลูก (อรวรรณ, 2543) กลินแอลกอฮอล์ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม เกิ ดจากการหมักดองโดย
เป็ นกระบวนการทีเกิดจากจุลินทรี ยย์ อ่ ยนําตาลภายใต้สภาพทีมีหรื อไม่มีอากาศทําให้เกิดแอลกอฮอล์ขึนในอาหาร (จิตธนา
และอรอนงค์, 2544)
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ตารางที ค่าเฉลียและค่าความแตกต่างตํารับพืนฐานของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม ตํารับ
ค่าเฉลียและความชอบโดยรวม
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ตํารับที
ตํารับที
ตํารับที
ลักษณะทีปรากฏ
6.40b±1.51
6.97a±1.64
6.57ab±1.47
สี
6.49b±1.69
7.11a±1.68
6.74ab±1.82
ns
กลิน
6.11±1.77
6.57±1.45
6.66±1.47
c
a
รสชาติ
5.31 ±1.77
6.97 ±1.31
6.29b±1.44
เนือสัมผัส
5.53b±1.71
6.41a±1.48
6.53a±1.40
ความชอบโดยรวม
5.94b±1.60
7.03a±1.35
6.74a±1.30
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หมายเหตุ : 1) a, b และ c อักษรทีต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความ
เชือมัน 95% 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95%
1.2 การศึกษาความเข้ มข้ นของนําเชื อมทีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ มะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนําเชื อม
ผูช้ ิมให้การยอมรับมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือมตํารับที ในด้านลักษณะทีปรากฏ ด้านสี ด้านกลิน
และด้านความชอบโดยรวม โดยมีค่าเฉลีย . . . และ . ตามลําดับ (ดังแสดงตารางที 4) ดังนันเมือพิจารณาผล
การประเมิ น คุณภาพทางประสาทสัมผัส ของปริ มาณนําตาลและนําสะอาดที ใช้ทาํ นําเชื อมเข้ม ข้นสําหรั บทํามะม่วงหาว
มะนาวโห่ ในนําเชือมจํานวน ตํารับ ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชื อมตํารับที ซึ งสอดคล้อง
กับคะแนนการยอมรับจากผูท้ ดสอบจากการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างทางสถิติ พบว่า ด้านกลิน ด้านรสชาติ และด้านเนื อ
สัมผัส ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับ . จึงเลือกอัตราร้อยละ เนืองจากการใช้ปริ มาณนําตาลร้อยละ
ของปริ มาณนําเชื อม ทําให้นาเชื
ํ อมมีความเข้มข้นมากกว่าตํารับอืน เมือนําเชื อมมีความเข้มข้นสู งขึนทําให้นาเชื
ํ อมสามารถ
เคลื อบมะม่วงหาวมะนาวโห่ ได้ดีขึนส่ งผลให้มีสีแดงเข้มและมันวาว (ภัทธิ รา, 2553) และสารละลายทีมีความเข้มข้นของ
นําตาลสู ง จะทําให้มีค่า aw ทีตํา ทําให้เกิ ดแรงดันออสโมติกมากขึนส่ งผลให้เกิ ดการออสโมซิสนําเชื อมเข้าสู่ ผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่จนมีผิวตึงและสี เข้ม (อรพิน, 2555)
ตารางที ค่าเฉลียคุณภาพทางประสาทสัมผัสของปริ มาณนําตาลและนําสะอาดทีใช้ทาํ นําเชือมเข้มข้นสําหรับทํามะม่วงหาว
มะนาวโห่ในนําเชือมจํานวน ตํารับ
ค่าเฉลียและความชอบโดยรวม
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
b
ab
ลักษณะทีปรากฏ
7.77 ±1.02
8.06 ±0.80
8.09a±0.81
สี
7.71b±1.09
8.06a±0.90
8.20a±0.79
กลินns
7.60±1.13
7.71±1.01
7.77±1.02
รสชาติns
7.97±1.11
7.86±1.00
7.89±0.75
ns
เนือสัมผัส
7.71±1.07
7.94±0.96
7.77±0.94
b
ab
ความชอบโดยรวม
7.80 ±0.96
8.06 ±0.90
8.11a±0.75
หมายเหตุ : 1) a และ b อักษรที ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที มีความแตกต่างอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติทีระดับความ
เชือมัน 95% 2) ns หมายถึง ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95%
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. การศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ มะม่วงหาวมะนาวโห่ ในนําเชื อม
ผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือมมีค่าสี (ดังแสดงตารางที 5) คือ ค่า Hue เท่ากับ3.75R ค่า Value เท่ากับ
และค่า Chroma เท่ากับ จึงทําให้มีลกั ษณะทางกายภาพด้านสี มีสีแดง และพบว่าผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชื อม
มีค่ากรด-ด่างเท่ากับ .8 ตรงกับค่าทีเหมาะสมของผลไม้แช่อิมโดยมีค่า pH ทีเหมาะสมคืออยูใ่ นช่วง . - . ทีเป็ นกรดอ่อน
(พิมพ์เพ็ญ, 2556) และค่าความหวาน องศาบริ กซ์ อยูใ่ นช่วงค่าความหวานทีเหมาะสมของผลไม้แช่อิมทีนําเชือมต้องมีค่า
ความหวาน - (อรพิน, 2555)
ตารางที คุณภาพทางกายภาพ (ค่าสี กรด-ด่าง, ความหวาน) มะม่วงหาวมะนาวโห่ ในนําเชือม
ค่าสี
คุณภาพทางกายภาพ
กรด-ด่าง
ความหวาน
Hue
Value
Chroma
(pH meter)
(°Brix)
3.75R
7
3
3.8
73
มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม
หมายเหตุ : Hue คือค่าเนือสี ; Value คือ ค่าความสว่างของสี ; ค่า Chroma คือ ค่าความสดใสของสี
3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์ มะม่ วงหาวมะนาวโห่ ในนําเชื อม
ผูท้ ดสอบชิมมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชื อมให้การยอมรับในด้านลักษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส
และความชอบโดยรวม มี คะแนนเฉลี ย . . . . . และ . ตามลําดับ (ดังแสดงตารางที 6 )และพบว่า
ผูท้ ดสอบชิมส่ วนใหญ่ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ไม่แน่ใจ จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และ ไม่ยอมรั บ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ เนื องจากผูช้ ิ มมี พฤติ กรรมการ
บริ โภคทีไม่ชืนชอบผลิตภัณฑ์แช่อิม
ตารางที ผลการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทีมีตอ่ ผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
คะแนนความชอบ
ลักษณะทีปรากฏ

4.28±0.90

สี

4.00±1.02

กลิน

3.88±0.96

รสชาติ

3.80±1.07

เนือสัมผัส

ความชอบโดยรวม

ข้อมูลการยอมรับในภาพรวม
ยอมรับ

ไม่แน่ใจ

ไม่ยอมรับ
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3.67±1.13
จํานวน (คน)
118

29

3

3.93±1.00

ร้อยละ
78.67

19.33
2.00
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4. การศึกษาต้ นทุนการผลิตมะม่วงหาวมะนาวโห่ ในนําเชื อม
ต้นทุนวัตถุดิบ : มะม่วงหาวมะนาวโห่ 500 x 150 = 75 บาท
นําตาล 350 x 23= . บาท
1,000
1,000
สี ผสมอาหารสีแดงสด x 20 = . บาท
เกลือ 90 x 23 = . บาท
28
1,000
นําเนสเล่ 650 x 16 = 6.93 บาท
โหลแก้ว = . บาท
1,500
รวม = 75 + 8.05 +1.17 + 0.71 +6.93 + 11.50 = 103.36
ค่าใช้จ่ายการผลิต : ค่าต้นทุนอืนๆ ( ร้อยละ 5 ของต้นทุน ) 103.36 x 5 = 5.17
100
ต้นทุนการผลิต = 103.36 + 5.17 = 108.53
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สรุ ผลการวิจัย

การศึกษาตํารับพืนฐานมะม่วงหาวมะนาวโห่ในนําเชือม พบว่า ตํารับที ซึงมีอตั ราส่วนนําตาลต่อนําสะอาดทีร้อย
ละ ต่อ ของปริ มาณนําเชื อม เป็ นตํารั บที ได้รับการยอมรั บ สู งที สุ ด เนื องจากการใช้ปริ มาณนําตาลร้ อยละ ของ
ปริ มาณนําเชือม ทําให้นาเชื
ํ อมมีความเข้มข้นมากกว่าตํารับอืน เมือนําเชือมมีความเข้มข้นสู งขึนทําให้นาเชื
ํ อมสามารถเคลือบ
มะม่วงหาวมะนาวโห่ ได้ดีขึนส่ งผลให้มีสีแดงเข้มและมันวาว (ภัทธิ รา, 2553) และสารละลายทีมีความเข้มข้นของนําตาลสูง
จะทําให้มีค่า aw ทีตํา ทําให้เกิ ดแรงดันออสโมติกมากขึนส่ งผลให้เกิดการออสโมซิ สนําเชื อมเข้าสู่ ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
จนมีผิวตึงและสี เข้ม (อรพิน, 2555) การวิเคราะห์กายภาพ พบว่า ปริ มาณค่ากรด-ด่าง อยูท่ ี . และค่าความหวาน องศาบ
ริ กซ์ ผลการศึกษา พบว่า ด้านลักษณะทีปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีคะแนนเฉลีย . .
. . . และ . ตามลําดับ ผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์มะม่วงหาวมะนาวโห่ร้อยละ . และมีตน้ ทุนการ
ผลิต . บาท
ข้ อเสนอแนะ
. ควรปรับปรุ งเรื องกลินแอลกอฮอล์ของผลิตภัณฑ์ให้มีกลินน้อยลง
. ควรปรับปรุ งรสชาติให้มีความหวานมากขึน
. ควรมีสีสันหลากหลายมากกว่านี
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เวลาในการทดสอบเป็ นอย่างดี

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
เอกสารอ้ างอิง

584

จิตธนา แจ่มเมฆ และอรอนงค์ นัยวิกลุ .
. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กรุ งเทพฯ.
ไซส์กูเกิ ล. ม.ป.ป. ผลไม้ แช่ อิม. (ระบบออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : https://sites.google.com/site/63processed fruits2556
( ธันวาคม ).
เพ็ญขวัญ ชมปรี ชา.
. เอกสารประกอบการสอนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยมหิดล.
พิม พ์เ พ็ญ พรเฉลิ มพงศ์.
. กรดซิ ต ริ ก. (ระบบออนไลน์ ) เข้าถึ งได้จ าก : http://www.foodnetwork solution.com
( ธันวาคม ).
แพรวพรรณ แพรพิไล.
. การแปรรูปผักและผลไม้ ไว้ กนิ นาน. แพรธรรม : กรุ งเทพฯ.
ฟู้ดทราเวล.
. มะม่ วงแช่ อิม. (ระบบออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://www.foodtravel.tv/ recipe. aspx?viewid=4107
( ธันวาคม )
ภัทธิ รา เลิศ ปฤงคพ.
. นําตาล. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุ งเทพ :
กรุ งเทพฯ.
เมดไทย.
. มะม่วงหาวมะนาวโห่ . (ระบบออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : https://medthai.com/ ( พฤศจิกายน )
สายชล สินสมบูรณ์ทอง.
. สถิตกิ ารวางแผนการทดลองการเกษตร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า คุณทหาร
ลาดกระบัง : กรุ งเทพฯ.
อรพิน ชัยประสพ.
. การถนอมอาหาร. พิมพ์ครังที . มหาวิทยาลัยรามคําแหง : กรุ งเทพฯ.
อรวรรณ ชินตระกลู. 2543. เกลือกับอุตสาหกรรมอาหาร. จาร์พา. (3) 157-167.
อะลางชิตี.
. ผลไม้แช่ อม.
ิ (ระบบออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : www.alangcity.blogspot.com ( ธันวาคม )

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

585

การพัฒ นาพาสต้ าเส้ นสดจากแป้ งข้ าวกล้ องสิ นเหล็กเสริมก้ านเห็ดหอมแห้ ง
Development of Fresh Pasta from Sinlek Brown Rice Flour Supplemented with Dried Shiitake
Mushroom Stalk
วรลักษณ์ ป้ อมน้อย * สุธิดา กิจจาวรเสถียร และวรธร ป้ อมเย็น
Woralak Pomnoi1* Suthida Kitjaworasatien1 and Vorathon Pomyen1

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อพัฒ นาพาสต้ า เส้ น สดจากแป้ งข้า วกล้อ งสิ นเหล็ ก และก้า นเห็ ด หอมแห้ ง
จากการคัดเลือกสู ตรพืนฐานของพาสต้าเส้นสดจํานวน 3 สูตร โดยใช้แป้ งสาลีต่างชนิ ดกันได้แก่ สูตรที 1 แป้งสาลี สูตรที 2
แป้ งสาลีเซโมลิน่า และสู ตรที 3 แป้ งสาลีผสมแป้ งสาลีเซโมลิน่า เมือนําไปทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า สู ตรที 2 ทีใช้
แป้ งสาลีเซโมลิน่าได้รับการยอมรับสูงทีสุด (p<0.05) จึงเลือกสูตรนีมาศึกษาการทดแทนแป้ งสาลีเซโมลิน่าบางส่วนด้วยแป้ ง
ข้าวกล้องสิ นเหล็กทีระดับร้อยละ 10 20 และ 30 โดยนําหนัก พบว่าเมือปริ มาณแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กเพิมขึน ค่าสี แดง (a*)
เพิมขึน แต่ค่าความสว่าง (L*) และค่าสี เหลือง (b*) ลดลง ซึงสอดคล้องกับผลทางประสาทสัมผัสทีพบว่าเมือปริ มาณแป้ งข้าว
กล้องสิ นเหล็กเพิมมากขึนคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฎ สี กลินรส รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม
ลดลง (p<0.05) พาสต้าทีทดแทนด้วยแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กทีระดับร้อยละ 20 ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมไม่แตกต่าง
จากสู ตรพืนฐาน (p>0.05) จึ งเลือกสู ตรนี มาศึ กษาต่อในการเสริ มก้านเห็ดหอมแห้งทีต่างกัน 3 ระดับ คือร้อยละ 10 20 และ
30 โดยนําหนัก พบว่าเมือปริ มาณก้านเห็ดหอมแห้งเพิมมากขึนค่าความสว่าง (L*) ลดลงผลทางประสาทสัมผัสพบว่าปริ มาณ
ก้านเห็ ด หอมแห้งที ระดับ ร้ อ ยละ ได้รั บ คะแนนความชอบด้า นลัก ษณะปรากฎ สี กลิ นรส รสชาติ เนื อสัม ผัส และ
ความชอบโดยรวมสูงสุดไม่แตกต่างจากสูตรทีไม่ใส่ กา้ นเห็ดหอม (p>0.05)
คําสําคัญ: พาสต้า แป้ งสาลีเซโมลิน่า แป้งข้าวกล้องสินเหล็ก ก้านเห็ดหอมแห้ง
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The objective of this research was to develop fresh pasta from Sinlek brown rice flour and dried shiitake mushroom
stalk. The basic formula of fresh pasta was selected by varying three types of flour (wheat flour, semolina flour and wheat
flour mixed with semolina flour). The result of sensory score was found that fresh pasta with semolina flour was the highest
score for overall acceptability (p<0.05). Therefore, it was selected as the basic formula to study the substitution of semolina
flour with Sinlek brown rice flour. Semolina flour was substituted with Sinlek brown rice flour at 10, 20 and 30% by weight.
The results showed that the redness value (a*) increased, while the lightness (L*) and yellowness values (b*) decreased
with increasing Sinlek brown rice flour. Consistent with the sensory scores, the appearance, color, taste, texture and overall
acceptability were decreased with increasing Sinlek brown rice flour (p<0.05). However, the overall acceptability score of
fresh pasta with 20% Sinlek brown rice flour was not significantly different from basic formula (p>0.05). Therefore, fresh
pasta containing 20% Sinlek brown rice flour was selected to study the supplementation of dried shiitake mushroom stalk.
Dried shiitake mushroom stalk was supplemented in fresh pasta at 10, 20 and 30% by weight. The results showed that the
lightness (L*) decreased with increasing dried shiitake mushroom stalk (p<0.05). The sensory scores, the appearance, color,
flavor, taste, texture and overall acceptability of fresh pasta with dried shiitake mushroom stalk were not significantly
different from fresh pasta without dried shiitake mushroom stalk (p>0.05).
Keywords: pasta, semolina flour, Sinlek brown rice flour, dried shiitake mushroom stalk
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เนืองจากวิถีชีวิตทีเร่ งรี บและการการได้รับวัฒนธรรมการบริ โภคจากตะวันตกเพิมมากขึน จึงทําให้ปัจจุบนั คนไทย
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริ โภคทีไม่เหมาะสม ทีผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื อรัง ซึ งเป็ นสาเหตุหนึงของการเสี ยชีวติ เป็ น
อันดับต้นๆของคนไทย ยังส่งผลให้คนไทยเกิดโรคไม่ติดต่อเรื อรังได้เช่นกัน พาสต้าเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารทีนิยมบริ โภคเป็ น
อาหารหลักในแถบเมติเตอร์เรเนียนของอิตาลี และประเทศในแถบยุโรป และความนิ ยมนี ก็ได้แพร่ หลายมายังประเทศไทย
ด้วยเช่นกัน ซึ งส่ วนประกอบหลักของพาสต้าจะประกอบด้วยแป้ งสาลี ไข่ นํามันมะกอก และนําเท่านัน จึงทําให้พาสต้ามี
คาร์ โบไฮเดรตสูง และใยอาหารตํา เมือรับประทานในปริ มาณทีมากเกินไป จะส่ งผลต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคได้ ปัจจุบนั จึงมี
การนําเอาพาสต้ามาพัฒ นาเพื อเพิมคุณ ค่ าทางโภชนาการ โดยใช้ธัญชาติ ต่ างๆทังถัวแดง (จิ ร นาถและสุ ภัก ษร, 2552)
ข้าวฟ่ าง (Benhur et al., 2015) รวมไปถึ งใช้แป้ งข้าว (Silva et al., 2016; หทัยชนกและคณะ, 2561) ซึ งเป็ นพืชเศรษฐกิ จที
สําคัญของไทย
นอกจากข้าวจะเป็ นพืชเศรษฐกิจของไทยแล้ว คนไทยยังบริ โภคข้าวเป็ นอาหารหลัก แต่จากข้อมูลการบริ โภคข้าว
ของคนไทยนันพบว่าในอนาคตแนวโน้มการบริ โภคข้าวจะลดลงตามการพัฒนาของสังคมเมือง ทีผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะเริ ม
ห่ วงเรื องสุ ขภาพ และกังวลถึ งการรับประทานอาหารจําพวกข้าวซึ งมีคาร์ โบไฮเดรตสู ง (อนันต์, 2559) ผูบ้ ริ โภคจึ งเลือก
บริ โภคข้าวทีมีคุณภาพและได้รับประโยชน์มากขึน ดังนันการพัฒนาข้าวไทยจึงช่วยเพิมคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าของ
ข้าว ทําให้ลดการเกิดโรคเรื อรังและสามารถนําข้าวไทยไปสู่ตลาดอาหารเชิงบําบัดในอนาคตได้ ข้าวกล้องสินเหล็กเป็ นหนึ ง
ในพันธุ์ขา้ วทีได้รับการพัฒนามาเพือตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของคนไทย โดยข้าวกล้องสินเหล็กนันเป็ นข้าว
ทีมาจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลและข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทําให้ได้ขา้ วทีมีธาตุเหล็กสู งทีสามารถดูด
ซึมและนําไปใช้ในร่ างกายได้ดี (ริ ญและนิ รภัย, 2554) มีค่าดัชนีนาตาลปานกลาง
ํ
(GI = 58) ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอล
และนําตาลในเลือด จึงจัดเป็ นข้าวต้านเบาหวาน (อภิชาติและรัชนี , 2551) เหมาะสําหรับนํามาบริ โภคเป็ นประจํา หรื อใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารเพือสุขภาพ
เห็ดหอมเป็ นเห็ดทีนิยมรับประทานกันอย่างแพร่ หลาย รวมทังเป็ นแหล่งของสารอาหารทีสําคัญคือวิตามินบี 2 บี 5
และบี 6 รวมไปถึงยังเป็ นแหล่งของพฤษเคมีทีสําคัญอีกหลายชนิ ด มี สารต้านอนุมูลอิสระสู ง มีฤทธิ ทางเภสัชวิทยาหลาย
อย่าง จึ งทําให้เห็ ดหอมได้รับการยอมรับว่าเป็ นหนึ งในเห็ดทางการแพทย์ (ศัลยา, 2554; ธี รดาและคณะ, 2559) นอกจากนี
เห็ดหอมยังมีสารให้รสชาติทีรู ้จกั กันในชือทีเรี ยกว่า อูมามิ (Umami) หรื อรสอร่ อย ซึงอยูใ่ นรสชาติพนฐาน
ื
คือ เปรี ยว หวาน
เค็ม และขม เมือบริ โภคอาหารทีมีสารอูมามิเข้าไปจะให้ความรู้สึกคล้ายคลึงกับผงชูรส (Fuke and Shimizu, 1993) โดยส่ วน
ใหญ่แ ล้วเห็ ด หอมส่ วนที มักนํามาประกอบอาหารคือเห็ ดหอมส่ วนดอก ในขณะที ส่ วนของก้านเห็ ด มักถู กนําไปทิ ง แต่
เนื องมาจากก้านเห็ ด ก็ ยงั คงมี สารต้านอนุ มูลอิ ส ระและสารอาหารใกล้เ คี ยงกับ ส่ วนของดอกเห็ ด จึ งทําให้ปั จจุ บ ัน ก้าน
เห็ดหอมถูกนําไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารเพิมมากขึน และเพือทีจะเพิมคุณค่าทางโภชนาการในพาสต้าเส้นสด งานวิจยั
นี จึ งมี วตั ถุประสงค์เพือศึ กษาผลศึ กษาผลทางประสาทสัมผัสและค่าสี ของการทดแทนแป้ งข้าวสาลีดว้ ยแป้ งข้าวกล้องสิ น
เหล็กและเสริ มด้วยก้านเห็ดหอมแห้งในปริ มาณทีผูบ้ ริ โภคให้การยอมรับ เพือทีจะสนับสนุนการใช้ขา้ วไทย ลดการเหลือทิง
ของวัตถุดิบ และช่วยเพิมคุณค่าทางโภชนาการให้แก่พาสต้าเส้นสด
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นําข้าวกล้องสิ นเหล็กมาบดละเอียด โดยใช้เครื องบดความละเอียดสู ง แล้วนํามาร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 80 เมช
อบไล่ความชืนด้วยเตาอบลมร้อน ทีอุณหภูมิ 55°C นาน 20 นาที (Wonglao et al., 2013) ทิงให้เย็นทีอุณหภูมิห้อง บรรจุใน
ถุงพลาสติกลามิเนตด้วยอลูมิเนียมฟอยด์ ถุงละ 500 กรัม เก็บรักษาทีอุณหภูมิหอ้ ง
. ศึกษาสู ตรต้ นแบบของการผลิตพาสต้าเส้ นสด
คัดเลือกสู ตรพืนฐานของพาสต้าเส้นสดซึ งมีส่วนประกอบหลักคือแป้ ง ไข่ไก่ เกลือ และนําสะอาดในอัตราส่ วนที
เท่ า กัน ทุ ก สู ต รซึ งดัด แปลงจากสู ต รของสุ ธิ ด า, 2560 โดยแปรชนิ ด ของแป้ งสาลี ออกเป็ น 3 ชนิ ด คื อ สู ต รที 1 แป้ ง สาลี
เอนกประสงค์ สู ตรที 2 แป้ งสาลี เซโมลิน่า และสู ตรที 3 แป้ งสาลีเอนกประสงค์ผสมแป้ งสาลี เซโมลิ น่ าในอัตราส่ วน 1:1
(ตารางที 1) จากนันนําส่วนผสมทังหมดมาผสมให้เข้ากัน นวดจนขึนโด แล้วนํามารี ดด้วยเครื องรี ด จน แผ่นแป้ งมีความหนา
0.05 มิลลิเมตร ตัดเป็ นเส้นกว้าง 0.48 มิลลิเมตร ยาว 30 เซนติเมตร นําเส้นพาสต้าทีได้ไปต้มในนําเดือดเป็ นเวลา 5 นาที หยุด
ความร้อนด้วยนําเย็น จากนันนําไปประเมินผลทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบ 9-point hedonic scale เพือประเมินด้าน
ความชอบโดยรวม ใช้ผทู ้ ดสอบกึงฝึ กฝนจํานวน 30 คน
ตารางที 1 สู ตรต้นแบบของพาสต้าเส้นสด
ส่วนประกอบ (ร้อยละ)
สูตรที
สูตรที
สู ตรที
แป้งสาลี
55.40
27.70
แป้ งเซโมลิน่า
55.40
27.70
ไข่ไก่ทงฟอง
ั
33.24
33.24
33.24
ไข่แดงไข่ไก่
4.99
4.99
4.99
นํามันมะกอก
4.15
4.15
4.15
เกลือ
2.22
2.22
2.22
. ศึกษาปริมาณทีเหมาะสมของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้ าวกล้องสินเหล็กในพาสต้าเส้ นสด
เตรี ย มพาสต้า เส้ น สดโดยใช้แ ป้ ง ข้า วกล้อ งสิ น เหล็ ก ทดแทนแป้ ง สาลี ที 3 ระดั บ คื อ ร้ อ ยละ 10, 20 และ 30
โดยนําหนั ก เปรี ยบเที ย บกั บ สู ต รต้น แบบ จากนั นนํ า ไปวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพทางกายภาพคื อ ค่ า สี CIE (L*, a* และ b*)
ด้วยเครื อง Spectrophotometer วัดทังหมด 3 ซํา จากนันประเมินผลทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบ 9-point hedonic scale
เพือประเมินด้านลักษณะปรากฏ สี กลินรส เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผทู ้ ดสอบกึงฝึ กฝนจํานวน 30 คน นําสู ตรที
ดีทีสุดไปศึกษาผลของการเสริ มก้านเห็ดหอมแห้งในพาสต้าแป้งข้าวกล้องสิ นเหล็ก
. ศึกษาปริมาณทีเหมาะสมของการเสริมก้ านเห็ดหอมแห้ งในพาสต้าข้ าวกล้องสินเหล็ก
นําพาสต้าข้าวกล้องสิ นเหล็กสูตรทีได้รับการคัดเลือกมาเสริ มด้วยก้านเห็ดหอมทีปริ มาณ 3 ระดับคือ ร้อยละ 10, 20
และ 30 ของนํ าหนั ก แป้ ง จากนั นนํ า ไปวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพทางกายภาพคื อ ค่ า สี CIE (L*, a* และ b*) ด้ ว ยเครื อง
Spectrophotometer วัดทังหมด 3 ซํา จากนันประเมินผลทางประสาทสัมผัสโดยใช้แบบทดสอบ 9-point hedonic scale เพือ
ประเมินด้านลักษณะปรากฏ สี กลินรส เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผทู ้ ดสอบกึงฝึ กฝนจํานวน 30 คน
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. สถิตทิ ใช้
ี ในการวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ ผล
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) สําหรับการวิเคราะห์ค่าสี และ Randomized Completed
Block Design (RCBD) สํ า หรั บ การประเมิ น ผลทางประสาทสั ม ผัส นํา ข้อ มู ล ที ได้ม าวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน ( ANOVA)
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการศึ กษาสู ตรต้นแบบของพาสต้าเส้นสดพบว่าสูตรที ทีใช้แป้ งสาลีเซโมลิน่าเพียงอย่างเดียวได้รับคะแนน
ความชอบโดยรวมจากผูบ้ ริ โภคมากทีสุด (p<0.05) โดยมีความชอบโดยรวมอยูใ่ นระดับ ซึงอยูใ่ นระดับชอบมาก เมือเทียบ
กับสู ตรที มีแป้ งสาลีเอนกประสงค์ (ตารางที 2) เนื องมาจากแป้ งสาลีเซโมลิ น่าซึ งเป็ นแป้ งที ได้จากข้าวสาลีดูรัมมีปริ มาณ
โปรตีนกลูเตนสูงเมือเทียบกับแป้ งสาลีชนิดอืน เมือทําให้เป็ นโดจึงมีความเหนียว แต่ไม่ยืดง่ายเหมือนแป้ งชนิดอืน จึงทําให้
ได้เส้นพาสต้าทีเหนี ยวนุ่ม แต่ไม่ขาดง่าย นอกจากนีแป้ งเซโมลิน่ายังมีปริ มาณแคโรทีนอยด์ในปริ มาณสูง จึงทําให้ผลิตภัณฑ์
มีสีเหลืองสวยมากกว่าใช้แป้ งสาลีเอนกประสงค์ (ปิ ยมาศ, 2546)
ตารางที 2 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของพาสต้าเส้นสดสูตรต้นแบบ
คุณลักษณะ
สูตรที 1
สูตรที 2
สู ตรที 3
(แป้ งสาลีเอนกประสงค์)
(แป้ งสาลีเซโมลิน่า)
(แป้ งสาลีเอนกประสงค์
ผสมแป้ งสาลีเซโมลิน่า)
ความชอบโดยรวม
7.20±0.76c
8.47±0.51a
7.53±0.51b
หมายเหตุ ตัวอักษรทีแตกต่างกันในแนวนอนมีค่าเฉลียแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p0.05)
ผลของการนําพาสต้า เส้น สดสู ตรต้น แบบไปทดแทนแป้ งสาลี ด้ว ยแป้ ง ข้า วกล้อ งสิ น เหล็ก ในด้านค่าสี พบว่า
เมือปริ มาณแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กเพิมมากขึน มี ผลทําให้ค่าความสว่าง (L*) และค่าสี เหลือง (b*) ลดลง แต่ค่าสี แดง (a*)
เพิมขึน (p<0.05) เมือเทียบกับสู ตรต้นแบบทีไม่มีแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็ก (ตารางที 3) ซึ งสอดคล้องกับการศึกษาของวรธร
และคณะ,
ทีศึกษาการใช้แป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กในขนมกลีบลําดวน พบว่าเมือปริ มาณแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กเพิมมาก
ขึน ค่าความสว่างจะมีแนวโน้มลดลง โดยค่าความสว่างทีลดลงเป็ นผลเนืองมาจากแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กมีสีทีเข้มกว่าแป้ ง
สาลี นอกจากนี แป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กยังมีปริ มาณใยอาหารสูงกว่าแป้ งสาลีเซโมลิน่า ซึ งปริ มาณใยอาหารทีเพิมขึนนันจะ
ส่ งผลสําคัญที ทําให้ผลิ ตภัณฑ์ที ได้มีสีที คลําลง (Wanyo et al.,
) นอกจากนี ใยอาหารยัง มี ผลต่ อการประเมินทาง
ประสาทสั ม ผัส ยิงผลิ ตภัณฑ์มี ใ ยอาหารสู ง คะแนนการยอมรั บ ทางประสาทสัม ผัส จะยิงลดลง (Aravind et al., 2012)
ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ในครังนี ทีพบว่าเมือปริ มาณแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กเพิมมากขึนคะแนนความชอบในด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลินรส เนือสัมผัส (ความเหนี ยวนุ่ม) และความชอบโดยรวมมีแนวโน้มลดลง (p<0.05) (ตารางที ) โดยพาสต้าที
ทดแทนด้วยแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กทีระดับร้อยละ 10 และ 20 มีคะแนนความชอบด้านสี กลินรส และความชอบโดยรวมไม่
แตกต่างกับ สู ต รต้น แบบ (p>0.05) โดยคะแนนความชอบด้านเนื อสัมผัส (ความเหนี ยวนุ่ ม) ที ระดับ ร้ อยละ 20 และ 30
มีแนวโน้มลดลงเนื องจากพาสต้าสู ตรต้นแบบทํามาจากแป้ งสาลีเซโมลิน่าทีมีกลูเตนสูง ซึ งเกิ ดจากไกลอะดิ นและกลูเตนิน
ในปริ มาณใกล้เคี ยงกัน เมือมี การรวมตัวกันจะได้กอ้ นแป้ งทีมีลกั ษณะที ดี มีโครงสร้างแข็งแรง มี ความยืดหยุ่นสู ง และมี
ความเหนี ยวนุ่ม แต่เมือทดแทนแป้ งสาลีเซโมลิ น่าด้วยแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กในพาสต้าแล้ว ทําให้ปริ มาณกลูเตนทีอยูใ่ น
แป้ งสาลีลดลง จึงส่ งผลต่อเนื อสัมผัสของพาสต้า ความเหนียวนุ่มลดลง คะแนนความชอบด้านเนือสัมผัสจึงลดลง (จิรนาถ
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และสุ ภกั ษร, 2552) แต่อย่างไรก็ตามแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กทีร้อยละ 20 เป็ นปริ มาณสู งสุ ดทีสามารถใช้ทดแทนแป้ งสาลีเซ
โมลิน่าในพาสต้าเส้นสดได้
ตารางที 3 ค่าสี ของเส้นพาสต้าสดทดแทนด้วยแป้ งข้าวกล้องสินเหล็ก
ปริ มาณข้าวกล้องสิ นเหล็ก (ร้อยละ)
ค่าสี
0
10
20
30
L*
69.25±0.16a
64.58±0.17b
63.40±0.33c
62.38±0.14d
a*
6.53±0.15c
7.03±0.16b
7.38±0.10a
7.61±0.15a
b*
25.58±0.36a
23.72±0.34b
20.44±0.59c
19.40±0.20d
หมายเหตุ ตัวอักษรทีแตกต่างกันในแนวนอนมีค่าเฉลียแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p0.05)
ตารางที 4 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของเส้นพาสต้าสดทดแทนด้วยแป้งข้าวกล้องสินเหล็ก
ปริ มาณแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็ก (ร้อยละ)
คุณลักษณะ
(สูตรต้นแบบ)
10
20
30
a
ab
b
ลักษณะทีปรากฏ
7.37±0.67
7.13±0.63
7.00±0.83
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
เนือสัมผัส
7.93±0.69a
7.80±0.41ab
7.63±0.49b
6.40±0.50c
ความชอบโดยรวม
7.57±0.86a
7.50±0.82a
7.47±0.68a
6.57±0.68b
หมายเหตุ ตัวอักษรทีแตกต่างกันในแนวนอนมีค่าเฉลียแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p0.05)
เมือได้พาสต้าเส้นสดทีทดแทนด้วยข้าวกล้องสิ นเหล็กทีระดับร้อยละ แล้วเสริ มด้วยก้านเห็ดหอมแห้ง พบว่าเมือ
ปริ มาณก้านเห็ ดหอมแห้งเพิมขึนค่าความสว่าง (L*) และค่าสี เหลื อง (b*) ลดลง ในขณะที ค่าสี แดง (a*) เพิมขึน (p<0.05)
เมือเทียบกับสู ตรทีไม่ใส่ กา้ นเห็ดหอมแห้ง (ตารางที 5) ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Reis Correia et al., 2017 ทีศึกษาการ
ใช้ผงเห็ ดหอมในพาสต้าเส้นสดทีพบว่าเมือปริ มาณเห็ดหอมเพิมขึนส่ งผลให้ค่าความสว่าง (L*) และค่าสี เหลือง (b*) ลดลง
ในขณะทีค่าสี แดง (a*) เพิมขึน สําหรับผลทางประสาทสัมผัสพบว่าปริ มาณ ก้านเห็ดหอมแห้งทีปริ มาณร้อยละ 20 ได้รับ
คะแนนความชอบด้านลักษณะทีปรากฏ สี กลินรส เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างจากพาสต้าข้าวกล้องสิ น
เหล็กสู ตรทีไม่ได้ใส่ กา้ นเห็ดหอม (p>0.05) และเมือเพิมปริ มาณก้านเห็ดหอมแห้งเป็ นร้อยละ 30 พบว่าคะแนนความชอบใน
ด้านประสาทสัมผัสลดลงในทุกด้าน (p<0.05) (ตารางที 6) โดยปริ ม าณของก้านเห็ ด หอมที เพิมขึน จะส่ งผลทําให้ความ
เหนี ยวนุ่มของเส้นพาสต้าลดลง จึงทําให้คะแนนความชอบด้านเนือสัมผัสลดลง (Reis Correia et al., 2017)
ตารางที 5 ค่าสี ของเส้นพาสต้าสดแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กเสริ มก้านเห็ดหอมแห้ง
ปริ มาณก้านเห็ดหอมแห้ง (ร้อยละ)
ค่าสี
0
10
20
30
L*
63.73±0.15a
60.24±0.07b
59.69±0.11c
57.31±0.12d
a*
6.71±0.23c
7.17±0.13b
7.37±0.17ab
7.69±0.14a
b*
20.14±0.05a
18.14±0.05b
16.69±0.53c
16.38±0.28c
หมายเหตุ ตัวอักษรทีแตกต่างกันในแนวนอนมีค่าเฉลียแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p0.05)
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ตารางที 6 คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของเส้นพาสต้าสดแป้ งข้าวกล้องสิ นเหล็กเสริ มก้านเห็ดหอมแห้ง
คุณลักษณะ
ปริ มาณก้านเห็ดหอมแห้ง (ร้อยละ)
0
10
20
30
ลักษณะทีปรากฏ
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
เนือสัมผัส
7.37±0.72a
7.13±0.57a
7.17±0.75a
6.07±0.69b
ความชอบโดยรวม
7.53±0.57a
7.40±0.86a
7.37±0.61a
6.40±0.50b
หมายเหตุ ตัวอักษรทีแตกต่างกันในแนวนอนมีค่าเฉลียแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p0.05)
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สรุ ปผลการวิจัย

ชนิดของแป้ งสาลีทีเหมาะสมสําหรับนํามาทําพาสต้าคือแป้ งสาลีเซโมลิน่า โดยเมือนําไปทดแทนบางส่วนด้วยแป้ง
ข้าวกล้องสิ นเหล็กพบว่าปริ มาณทีเหมาะสมอยูท่ ีปริ มาณร้อยละ 20 เนืองจากได้รับคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสไม่
แตกต่างจากสู ต รต้นแบบ และเมื อนําไปศึ กษาปริ มาณการเสริ ม ด้วยก้านเห็ดหอมแห้งพบว่าปริ มาณก้านเห็ดหอมแห้งที
เหมาะสมอยูท่ ีปริ มาณร้อยละ 20 ซึ งได้รับคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสไม่แตกต่างจากพาสต้าข้าวกล้องสิ นเหล็ก
สู ตรทีไม่ได้เสริ มก้านเห็ดหอม
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การใช้ ผงลูกเดือยทดแทนแป้ งสาลีในคุกกี
Using Job's Tears Powder Substitute Wheat Flour
In Cookies
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บทคัดย่อ
ลูกเดื อยเป็ นธัญพืชประเภทคาร์ โบไฮเดรตเช่นเดียวกับข้าวโพด ข้าว และข้าวสาลี นิ ยมนํามาเป็ นส่ วนผสมใน
อาหารหรื อขนมหวาน โดยลูกเดือยเป็ นธัญพืชทีมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง โดยเฉพาะคาร์ โบไฮเดรต ใยอาหาร ฟอสฟอรัส
และวิตามินบี 1 งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาการใช้ผงลูกเดื อยทดแทนแป้ งสาลี บางส่ วนต่อลักษณะทางกายภาพและ
ลักษณะทางประสาทสัมผัสของคุกกี โดยใช้ผงลูกเดื อยทดแทนแป้ งสาลี 3 ระดับ คือ 30, 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ของนําหนัก
แป้ งสาลี เปรี ยบเทียบกับคุกกีสูตรควบคุมทีใช้แป้งสาลี 100 เปอร์ เซ็นต์ จากนันศึกษาลักษณะทางกายภาพโดยวัดค่าสี ความ
กว้าง ความหนา และอัตราการแผ่ตวั ของคุกกี และศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ
เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม ผลการทดลองเมือปริ มาณผงลูกเดือยเพิมขึนคุกกีจะมีค่าความเป็ นสี แดง ( a*) ค่าความเป็ น
สี เหลือง (b*) ความกว้างและอัตราการแผ่ตวั เพิมขึนด้วย แต่ปริ มาณผงลูกเดือยทีเพิมขึนส่ งผลให้คุกกีมีค่าความสว่าง (L*)
และความหนาที ลดลง เมื อทดสอบลักษณะทางประสาทสัม ผัส พบว่าคุ กกี ที ใช้ผงลู กเดือยทดแทนแป้ งสาลีทงั 3 ระดับ
มีคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสในทุกด้านทีไม่แตกต่างกับคุกกีจากแป้ งสาลีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมี
คะแนนความชอบในระดับชอบปานกลาง
คําสําคัญ : คุกกี, ผงลูกเดือย, ลักษณะทางกายภาพ, ลักษณะทางประสาทสัมผัส
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Job’s tears are type of carbohydrate cereal that like corn, rice and wheat. That cereal was used in food or dessert.
Job’s tears are rich in the nutrients value such as carbohydrate, fiber, phosphorus and thiamine. The objective of research
were to study using of job’s tears powder substituted wheat flour on physical and sensory characteristics of cookie.
The job’s tears powder were used to replace wheat flour as 30, 40 and 50 percent of wheat flour weight, and were compared
with control sample (100 percent of wheat flour). Physical characteristics was study of color, width, thickeness and spread
ratio of cookie, and sensory characteristics was study of appearance, color, order, flavor, texture and overall liking. The
result shown that, when job’s tears powder increased, the color of a* values and b* values, width and spread ratio of cookie
were increasing. The job’s tears powder caused an decreasing in lightness (L*) and thickeness of cookie. The result from
sensory evaluation shown that the cookie were used job’s tears powder in 3 levels, the testers were accepted not different
with control sample (p>0.05) and this was rated as “ like moderately”
Keywords: cookie, job’s tears powder, physical characteristic, sensory characteristic
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ลูกเดือย (Job’s tear) เป็ นธัญพืชตระกูลเดียวกับหญ้า (Andovopogoneae) มีชือทางวิทยาศาสตร์ คือ Coix lachry-jobi
Linn var mayuen Stapt มีถินกําเนิ ดในแถบเทือกเขาหิ มาลัย และแพร่ เข้าสู่ทวีปเอเชียตะวันออกผ่านทาง ชาวจีน ในประเทศไทย
นันปลูกมากในแถบภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเลยทีปลูกมากเป็ นอันดับหนึงจากพืนทีปลูก
ทังหมดในประเทศ (ม.ป.ป.) ลูกเดือยทีนิยมปลูกเพือจําหน่ายและนํามารับประทานนันมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ ลูกเดือยข้าวเหนียว
และลูกเดือยข้าวเจ้า โดยลูกเดือย ข้าวเหนียวจะเป็ นทีนิยมรับประทานมากกว่าลูกเดือยข้าวเจ้า เพราะเมือต้มสุกจะให้แป้ งทีมีความ
เหนี ยวนุ่ม และมีกลินหอมมากกว่า เนืองจากมีสัดส่วนอะไมโลเพคตินสูงกว่าลูกเดือยข้าวเจ้า (ญาณี และปาริ สุทธิ , 2559)
แพทย์แผนจีนได้จดั ลูกเดื อยให้เป็ นยาเย็น ช่วยกําจัดความร้อนออกจากร่ างกาย ช่วยบํารุ งม้าม ไต และปอด นอกจากนี
ยังช่วยป้ องกันอาการท้องร่ วง อาเจียน ฝี ในปอด และโรคมะเร็ ง (Li, D-P., 2006) ลูกเดือยเป็ นธัญพืชทีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ได้แก่ ฟอสฟอรัส (435 มิลิกรัม/ 100 กรัม) แคลเซี ยม (25 มิลิกรัม/ 100 กรัม) และธาตุเหล็ก (5 กรัม/100 กรัม) และยังมีสารออก
ฤทธิทางชีวภาพทีสําคัญ คือ Coixenolide ซึงมีในปริ มาณ 0.02 µg/g (จิราภรณ์, 2552) สารชนิดนีมีฤทธิยับยังการเจริ ญเติบโตของ
เนื องอกและป้ องกันการเกิ ดมะเร็ ง และ Coixol มีฤทธิ ช่ วยคลายความตึ งของกล้ามเนื อ ป้ องกันการเกิ ดอาการหดเกร็ งของ
กล้า มเนื อ โดย จะออกฤทธิ คล้า ยกั บ ยาคลายกล้า มเนื อ (Coix lacryma-jobi, n.d.) ลู ก เดื อ ยมี ส ารประกอบ Polyphenolic
ทีมีคุณสมบัติเป็ นสารต้านอนุมุลอิสระป้ องกันอนุมูลอิสระทําลายเซลล์ภายในร่ ายกาย โดยมีปริ มาณอยู่ที 7.33-7.93 mgGAE/g
ซึ งเป็ นปริ มาณที สู งกว่าข้าวกล้อง ข้าวบาร์ เล่ ถัวเขี ยว และข้าวเจ้า (จิ ราภรณ์, 2552) และยังมี คุ ณสมบัติ เป็ นพรี ไบโอติ ก
(Prebiotic) เพราะลูกเดือยมีปริ มาณแป้ งทนย่อย (Resistance starch) สูงถึง 40.98% TS (Total starch) โดยแป้ งทนย่อยนีมีคุณสมบัติ
เหมื อนกับพรี ไบโอติ ก จึ งช่ วยป้ องกันหรื อลดภาวะการเกิ ด โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลื อด ความดันโลหิ ตสู ง และ
โรคเบาหวานได้ นอกจากนี ยังมีแป้ งย่อยช้า (Slowly digested starch) สู งถึง 45.03% TS (Total starch) (จิราภรณ์, 2552) ทําให้ลูก
เดื อยจัดอยู่ในกลุ่มอาหารทีมีค่า GI (Glycermic Index) ตํา จึ งเหมาะกับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคหัวใจและหลอด
เลือด
จากประโยชน์ขา้ งต้นเห็ นได้ว่าลูกเดื อยเป็ นธัญพืชที มีประโยชน์ต่ อร่ างกายเป็ นอย่างมาก แต่การนําลูกเดื อยมาใช้
ประโยชน์ยงั มีค่อนข้างจํากัด ส่วนใหญ่เป็ นการนําลูกเดือยมาใช้เป็ นส่ วนประกอบของเครื องเต้าหู ้ นําลูกเดือย และโจ๊กลูกเดือย
เป็ นต้น ด้วยเหตุนีจึ งมีงานวิจยั การนําลูกเดื อยมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ Kutschera, and Krasaekoopt, (2012) ศึกษาการ
ใช้แป้ งลูกเดื อยทดแทนแป้ งเค้กในเค้กเนยสด โดยปริ มาณแป้ งลูกเดื อยที เหมาะสมในการทดแทนแป้ งเค้ก คือ 15% ญาณี และ
ปาริ สุทธิ (2559) พัฒนาขนมขบเคียวจากลูกเดือยรสสมุนไพร คุ กกี เป็ นขนมที ได้รับความนิ ยมกันอย่างแพร่ หลาย เนื องจากมี
รสชาติ ดี และมีรูปแบบที หลากหลาย สามารถรั บประทานได้ง่าย และรับประทานได้ทุ กเพศทุกวัย ส่ วนผสมหลักของคุ กกี
คือ แป้งสาลี เนย นําตาล และไขมัน จากส่ วนผสมดังกล่าวส่งผลให้คุกกีเป็ นขนมทีมีคุณค่าทางโภชนาการตํา ด้วยเหตุนีการนําผง
ลูกเดื อยมาทดแทนแป้ งสาลีบางส่ วนในคุกกีจึงเป็ นแนวทางหนึ งในการเพิมคุณค่าทางโภชนาการให้แก่คุกกี นอกจากนี ยังเป็ น
แนวทางในการนําลูกเดื อยมาใช้ประโยชน์ และเป็ นการสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ผบู้ ริ โภคอีกด้วย งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือ
ศึกษาการใช้ผงลูกเดือยทดแทนแป้ งสาลีบางส่วนต่อลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางประสาทสัมผัสของคุกกี

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การเตรียมคุกกี
เตรี ยมคุ กกี โดยแปรปริ มาณผงลูกเดื อยต่อการทดแทนแป้ งสาลีในอัตราส่ วน 0:100 (ตัวอย่างควบคุ ม), 30:70, 40:60
และ 50:50 โดยส่วนผสมทีใช้ในการทําคุกกีมีดงั นี เนยสดชนิ ดเค็ม 100 กรัม เนยขาว 50 กรัม นําตาลไอซิง 120 กรัม เกลือป่ น 1.5
กรัม ผงฟู 10 กรั ม ไข่ ไก่ 50 กรัม และกลิ นวนิ ลาชนิ ดนํา 15 กรั ม วิธีการทําคุ กกี มีดงั นี อุ่นเตาอบทิ งไว้ทีอุณหภูมิ 160 องศา
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เซลเซี ยส จากนันร่ อนแป้ งสาลี ผงลูกเดื อย และผงฟูเข้าด้วยกันพักไว้ ตีเนยสด เนยขาว นําตาล เกลือป่ น และไอซิ งให้เข้ากันที
ความเร็ วระดับ 3 นาน 7 นาที ทีความเร็ วระดับ 1 นาน 1 นาที จากนันเติมแป้ งสาลี ผงลูกเดื อยและผงฟูทีร่ อนแล้วตีต่อไปอีก 1
นาที ให้ส่วนผสมเข้ากัน จากนันตักส่ วนผสมทีได้ใส่ในกระบอกสําหรับกดคุกกี กดคุกกีลงบนถาดทีทาด้วยเนยขาว นําเข้าเตาอบ
อบนาน 10 นาที นําออกมาพักไว้ให้เย็น จากนันบรรจุไว้ในถุงพลาสติกและเก็บไว้ในทีแห้ง
2. การวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพ
นําคุกกีทีเตรี ยมไว้ทงั 4 ตัวอย่างมาวัดค่าสี L*,a* และ b* ด้วยเครื องวัดสี (Hunter Lab; Color Flex, China) วัดความ
กว้างเฉลียของคุ กกี วัดความหนาเฉลียของคุกกี โดยวางคุกกี เรี ยงกันเป็ นแนวตังจํานวน 5 ชัน จากนันใช้
ไม้บรรทัดวัด
ความสู งของชันคุกกี และคํานวณอัตราการแผ่ตวั ของคุกกี โดยการเอาค่าความกว้างหารด้วยความหนา (ดัดแปลงจาก ดุลย์จิรา
และคณะ, 2560)
3. การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส
ประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของคุกกีในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม
ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale) โดยใช้ผทู ้ ดสอบทีไม่ผา่ นการฝึ กฝนจํานวน 80 คน
4. การวิเคราะห์ ทางสถิติ
นําข้อมูลทีได้จากการศึกษามาหาค่าเฉลีย (mean) วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และ
เปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของค่ าเฉลี ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple’s Range test (DMRT) ที ระดับ ความเชื อมัน 0.05
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติ

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ผลของการทดแทนผงลูกเดือยต่ อค่าสีของคุกกี
เมือนําคุกกีจากแป้ งสาลีและคุกกีทีทดแทนผงลูกเดือยทัง 3 ระดับ คือ 30%, 40% และ 50% มาวัดค่าสี โดยวัดค่า
ความสว่าง (L*) ค่าความเป็ นสี เขียว-แดง (a*) และค่าความเป็ นสี นาเงิ
ํ น-เหลือง (b*) พบว่าผงลูกเดือยส่ งผลต่อค่าสีของคุกกี
ดังแสดงในตารางที 1 คุ กกีที ทดแทนผงลูกเดือยทัง 3 ระดับมี ค่าความสว่าง (L*) ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
เมือเปรี ยบเที ยบกับคุกกี จากแป้ งสาลี โดยคุ กกี จากแป้ งสาลีมีค่าความสว่าง (L*) สู งที สุ ด และคุ กกีที ทดแทนผงลูกเดือยที
ระดับ 50% มีค่าความสว่างน้อยทีสุด
ตารางที 1 ผลการใช้ผงลูกเดือยทดแทนแป้ งสาลีต่อค่าสีของคุกกี
ตัวอย่าง
L*
a*ns
b*
แป้ งสาลี 100%
64.54±2.14a
11.67±1.21
32.16±0.46c
ผงลูกเดือย 30%
61.04±2.05b
12.43±1.22
34.83±0.49b
ผงลูกเดือย 40%
60.09±2.15b
12.64±1.22
35.41±0.51b
ผงลูกเดือย 50%
58.83±1.20b
12.89±1.17
36.41±0.66a
หมายเหตุ : ค่าเฉลีย ±ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน, ns = Non-significant differences
ตัวอักษร a b c ทีแตกต่างกันในแนวตัง หมายถึง ค่าเฉลียของค่า L* และ b* มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05)
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ค่าความเป็ นสี แดง (a*) ของคุกกีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p˃0.05) ส่วนค่าความเป็ นสี เหลือง (b*)
พบว่าเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมือเปรี ยบเทียบกับคุกกีจากแป้ งสาลี โดยคุกกีทีทดแทนผงลูกเดื อยที ระดับ
50% มีค่าความเป็ นสี เหลืองสู งทีสุ ด และคุกกี จากแป้ งสาลี มีค่ าความเป็ นสี เหลืองน้อยที สุ ด ทังนี เนื องจากผงลูกเดื อยมี สี
นําตาลอ่อนๆซึ งเป็ นสี ทีเข้มกว่าแป้ งสาลีทีเป็ นสี ขาวล้วน ทําให้เมือนํามาทดแทนแป้ งสาลีจึงส่ งผลให้คุกกีมีค่าความสว่าง
(L*) ลดลง และสีเหลือง (b*) เพิมขึน
2. ผลของการทดแทนผงลูกเดือยต่อลักษณะทางกายภาพของคุกกี
จากผลการทดลองพบว่าผงลูกเดือยส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของคุกกี ดังแสดงในตารางที 2 เมือปริ มาณผงลูก
เดือยเพิมขึนค่าความกว้างและอัตราการแผ่ตวั ของคุกกีเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมือเปรี ยบเที ยบกับคุกกี
จากแป้ งสาลี โดยคุกกีจากแป้ งสาลีมีความกว้างและอัตราการแผ่ตวั น้อยทีสุด ซึงมีความกว้างที 4.46 เซนติเมตรและอัตราการ
แผ่ ตัว ที 6.94 และคุ กกี ที ทดแทนผงลู ก เดื อยที ระดับ 50% มี ค่ า ความกว้างและอัต ราการแผ่ตัว มากที สุ ด โดยมี ค่ า 4.56
เซนติเมตร และ 7.419 ตามลําดับ ส่วนความหนาของคุกกีนันไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p˃0.05)
ตารางที 2 ผลการใช้ผงลูกเดือยทดแทนแป้ งสาลีต่อลักษณะทางกายภาพของคุกกี
ตัวอย่าง
ความกว้าง (ซม.)
ความหนา ns (ซม.)
อัตราการแผ่ตวั
b
แป้งสาลี
4.46±0.05
0.64±0.03
6.94±0.34b
ผงลูกเดือย 30%
4.50±0.07ab
0.63±0.02
7.17±0.37ab
ผงลูกเดือย 40%
4.52±0.08ab
0.62±0.02
7.35±0.33ab
ผงลูกเดือย 50%
4.56±0.05a
0.62±0.01
7.41±0.17a
หมายเหตุ : ค่าเฉลีย ±ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน, ns = Non-significant differences
ตัวอักษร a, b ทีแตกต่างกันในแนวตัง หมายถึง ค่าเฉลียของค่าความกว้าง และ อัตราการแผ่ตวั มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
สาเหตุทีคุกกีจากแป้ งสาลีมีความกว้างและอัตราการแผ่ตวั ทีน้อยกว่าคุกกีทีทดแทนผงลูกเดือยทัง 3 ระดับ เนืองจาก
แป้ งสาลีมีโปรตีนซึ งเมือผสมกับนําหรื อของเหลวชนิ ดอืนจะเกิ ดเป็ นกลูเตนซึ งเป็ นสารทีมีลกั ษณะเหนี ยว เป็ นยาง มีความ
ยืดหยุน่ และเป็ นโครงสร้างให้แก่ผลิตภัณฑ์ (ณนนท์, 2559) ด้วยเหตุนีกลูเตนทีมีอยูใ่ นแป้ งสาลีนนั ทําให้แป้ งคุกกีก่อนอบมี
ความหนื ดมาก ทําให้เมือกดขึนรู ปจึ งแผ่ตวั ได้น้อยส่ งผลให้คุกกี มีความกว้างน้อยหลังจากอบแล้ว แต่เมือลดปริ มาณแป้ งสาลี
และเพิมผงลูกเดื อยซึ งไม่มีกลูเตนลงไป ส่ งผลให้ปริ มาณของกลูเตนในคุกกีลดลง แป้ งคุกกีก่อนอบจึ งมีความหนื ดน้อยลง
และแผ่ตวั ทีมากขึน ทําให้คุกกีมีความกว้างมากขึนหลังจากผ่านการอบ
3. ผลของการทดแทนผงลูกเดือยต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสของคุกกี
จากผลการประเมิ นคุ ณภาพทางประสาทสัมผัส พบว่าผงลูกเดื อยไม่ส่ งผลต่ อคะแนนคุ ณภาพทางสัมผัสในด้า น
ลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผัส และความชอบโดยรวมของคุกกี
ตารางที 3 ผลการใช้ผงลูกเดือยทดแทนแป้ งสาลีต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสของคุกกี
ลักษณะทางประสาทสัมผัส
ตัวอย่าง
ลักษณะปรากฏns
สี ns
กลิน ns
รสชาติ ns
เนือสัมผัส 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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จากตารางที 3 พบว่าคุกกีทีทดแทนผงลูกเดือยทัง 3 ระดับ คือ 30%, 40% และ 50% มีคะแนนความชอบเฉลียในทุก
ด้านทีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p˃0.05) เมือเปรี ยบเทียบกับคุกกีจากแป้ งสาลี โดยมีคะแนนความชอบเฉลีย
อยูใ่ นช่วง 7 ซึงอยูใ่ นระดับชอบปานกลาง

สรุ ปผลการวิจัย

การศึกษาการใช้ผงลูกเดื อยทดแทนแป้ งสาลีบางส่ วนในคุกกี พบว่าเมือปริ มาณผงลูกเดื อยเพิมขึนส่ งผลให้คุกกีมีค่า
ความสว่าง (L*) และความหนาลดลง แต่มีค่าความเป็ นสี แดง (a*) ความเป็ นสี เหลือง (b*) ความกว้าง และอัตราการแผ่ตวั เพิมขึน
โดยคุกกีทีทดแทนผงลูกเดือยทัง 3 ระดับ มีลกั ษณะปรากฏ กลิน และรสชาติทีไม่แตกต่างจากคุกกีจากแป้ งสาลี แต่มีสีเข้ม
กว่าเล็กน้อยและมีเนือสัมผัสทีกรอบและร่ วนกว่า ซึ งเมือประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ (p˃0.05) เมือเปรี ยบเที ยบกับคุกกีจากแป้ งสาลี ด้วยเหตุนีสามารถใช้ผงลูกเดือยทดแทนแป้ งสาลีได้ถึง
50% เพราะเป็ นปริ มาณทียังคงรักษาโครงสร้ างของคุกกีไว้ได้และเป็ นการเพิมคุณค่าทางโภชนาการให้แก่คุกกี ได้สูงทีสุ ด
โดยงานวิจยั นี สามารถนําไปต่อยอดได้ดว้ ยการพัฒนาคุกกี ให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์เพือสุ ขภาพ และเป็ นแนวทางในการนําผงลูก
เดือยมาใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอร์รีต่อไป
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การเปลียนแปลงคุณภาพ องค์ ประกอบทางเคมี และจุลนิ ทรี ย์ ในระหว่ างการแปรรู ปและเก็บรักษานํานมถัว
แดงอะซูกิ
Changes in Qualities, Chemical Properties and Microbiology during Process and Storage of Adzuki
Bean (Phaseolus angularis) Milk
ณัฏฐา มูลธร1 สุธิดา สุขเจริ ญ1 วิทยา ศาสนอนันต์1 พุดกรอง พันธุ์อุโมงค์1* และกิติศาสตร์ กระบวน1
Nattha Moonthorn1 Suthida Sukjarearn1 Witthaya Sardsananan1 Putkrong Phanumong1* and Kitisart Kraboun1

บทคัดย่อ
การเปลี ยนแปลงคุ ณ ภาพทาง เคมี และจุ ลิ น ทรี ย์ ในระหว่างการแปรรู ป และเก็ บ รั ก ษานํานมถัวแดงอะซู กิ
สายพันธุ์ ได้แก่ อียู และปางดะ ทําการคัดเลือกพันธุ์ทีเหมาะสมจากความคงตัวของแอนโทไซยานิน และความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระในระหว่างการแปรรู ป ได้แก่ ถัวสด ถัวที แช่นาํ (8 ชัวโมง) และนํานมหลังการพาสเจอไรส์ (60 และ 70
°C; 30 นาที) พบว่า ถัวสดและถัวภายหลังการแช่นามี
ํ การสู ญเสี ยปริ มาณแอนโทไซยานิ น (11-13%) และความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระ (11-27%) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) ผลของอุณหภูมิในการพาสเจอไรส์ไม่มีผล
ต่อปริ มาณสารทังสอง ทีอุณหภูมิ 60 และ 70°C ปริ มาณแอนโทไซยานินในนํานมถัวแดงพันธุ์อียแู ละปางดะมีค่าลดลง 57-75
และ 46-56% ตามลํา ดับ ความสามารถในการต้า นอนุ มู ลอิ ส ระลดลง 31-32% และ 46-53% ตามลําดับ การศึ ก ษาการ
เปลียนแปลงคุณภาพทาง เคมี และจุลินทรี ยข์ องนํานมถัวแดงอะซูกิพนั ธุ์ปางดะในระหว่างการเก็บรักษาที 4±1°C พบว่า แอน
โทไซยานิ น ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และปริ มาณของแข็งทีละลายได้ในนํามีค่าลดลงตลอดระยะเวลาในการ
เก็บรักษา 11 วัน ค่าพีเอชมีค่าลดลงในวันที 7 สอดคล้องกับปริ มาณกรดทังหมดทีไทเทรตได้ทีเพิมขึน อายุการเก็บรักษาของ
นํานมถัวแดงอะซู กิสายพันธุ์ปางดะไม่เกิน 5 วัน โดยตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 5 วันไม่พบโคลิ ฟอร์ ม และมีจาํ นวน
จุลินทรี ยท์ งหมดไม่
ั
เกิน 10-4 CFU/mL ผูท้ ดสอบยอมรับผลิตภัณฑ์นานมถั
ํ
วแดงอะซูกิทีเติมนําตาลในปริ มาณ 5%
คําสําคัญ : นํานมถัวแดงอะซูกิ, แอนโทไซยานิน, ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ, การแปรรู ป, คุณภาพ
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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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ถัวแดงอะซูกิ (Phaseolus angularis) เป็ นธัญพืชทีนิยมนํามาบริ โภคทังเป็ นอาหารคาวหรื ออาหารหวานโดยเฉพาะ
ในทวีปเอเชีย เช่น ญีปุ่ น จีน เกาหลี (Kim et al., 2011; Song and Yu, 2017) และประเทศไทย ซึงในประเทศไทยนันปลูกกัน
มากในแถบภาคเหนือตอนบน เพราะสามารถเจริ ญเติบโตได้ดีทีอุณหภูมิ 23-35°C (ปรี ชา, 2553) ในถัวแดงอะซูกิเป็ นแหล่ง
ของโปรตีนและเกลือแร่ ทีสําคัญ มีการรายงานว่าในถัวอะซูกิ 100 กรัม มีเหล็ก 7.1 มิลลิกรัม แมกนีเซียม 162 มิลลิกรัม
โพแทสเซียม 422 กรัม สังกะสี 3.1 มิลลิกรัม และแคลเซียม 94.5 มิลลิกรัม นอกจากนียังมีกรดอะมิโนต่างๆ ทีจําเป็ นต่อ
ร่ างกายโดยกรดอะมิโนทีพบมากสุดคือ กลูตาเมต (glutamate) (3,608 มิลลิกรัม / 100 กรัม) กรดแอสพาร์ติก (aspartaye), ลิว
ซีน (leucine), ไลซี น (lysine) และอาร์จีนีน (arginine) ตามลําดับ นอกจากนียังมีสารสําคัญทีออกฤทธิทางชีวภาพ คือ
สารประกอบโพลีฟีนอล (polyphenols) ได้แก่ แอนโทไซยานิ น (anthocyanin) แคเทชิน (catechin) และอะซูกิสปอนิน
(adzukisaponin) เป็ นต้น ซึงเป็ นทีรู ้จกั กันว่ามีฤทธิต้านอนุมูลอิสระ ลดระดับความดันโลหิ ตสูง ลดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ใน
เลือด ลดระดับนําตาลในเลือด และป้ องกันการแพร่ กระจายของเซลล์มะเร็ ง (Song and Yu., 2017) แอนโทไซยานินในถัว
แดงอะซูกิชนิ ดทีพบมากคือ ไซยานิ ดินทรี โอกลูโคไซม์ (cyaniding-3-0-glucoside) มีฤทธิต่อต้านการอักเสบและโรคกระดูก
พรุ น (Kim et al., 2016) ในประเทศจีนมียาชนิดหนึงชือ Shozu-to ซึงมีถวอะซู
ั
กิเป็ นองค์ประกอบหลัก ใช้เพือรักษาอาการ
ท้องผูก (constipation) โรคเหน็บชา (beriberi) ไตอักเสบ (nephritis) และหญิงให้นมบุตรทีมีนมไม่เพียงพอหลังคลอด
(insufficient postpartum lactation) (Maruyama et al., 2008)
จากคุณประโยชน์ดงั กล่าวทําให้มีการนําถัวแดงอะซู กิมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลายชนิ ด เช่น นําถัว
แดงอะซู กิ (Maruyama et al., 2008) นํานมถัวแดงอะซู กิงอกหมัก (Song and Yu., 2017) และขนมปั งถัวแดงอะซู กิ (มูลนิ ธิ
โครงการหลวง, 2561) เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สารสําคัญทีออกฤทธิทางชีวภาพ โดยเฉพาะแอนโทไซยานิน ซึงมีคุณสมบัติ
ละลายได้ในนํา และสลายตัวได้เมือได้รับความร้อน ในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากถัวแดงอะซูกิหลายชนิ ดจําเป็ นต้องมีการนํา
เมล็ดถัวแช่ในนําเป็ นเวลาหลายชัวโมง อีกทังกระบวนการแปรรู ปต่างๆ เช่น การลวก การต้ม การพาสเจอร์ไรส์ การอบแห้ง
จึ ง ส่ งผลให้สูญเสี ยสารดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การให้ค วามร้ อนเป็ นขันตอนที มีความสําคัญ นอกจากจะช่วยทําลาย
จุลินทรี ยก์ ่อโรคแล้ว ยังช่วยยับยังกิจกรรมของเอนไซม์ไลพอกซิจีเนส (lypoxigenase) ซึงเป็ นสาเหตุของการเกิดกลินรสทีไม่
พึง ประสงค์ใ นนํานมธัญพืช ได้ (Mital and Steinkraus, 1979) การนําถัวแดงอะซู กิ ม าแปรรู ป เป็ นนํานมถัวแดงเป็ นอีก
แนวทางหนึงทีน่าสนใจ สามารถเป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสําหรับผูบ้ ริ โภคทีเป็ นมังสวิรัติ และบุคคลทีสนใจเรื องสุขภาพ อีก
ทังยัง ไม่ มี ผ ลรายงานเกี ยวกับ สารไฟโตเคมี ค อลที เป็ นสารจําเป็ นและยัง มี ประโยชน์ ต่อ ร่ างกาย ที สู ญ เสี ย ในระหว่าง
กระบวนการแปรรู ปและเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์จากถัวแดงอะซู กิ ดังนัน งานวิจยั นี จึ งมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความคงตัว
ของแอนโทไซยานิ นและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในระหว่างกระบวนการแปรรู ปและการเก็บรักษานํานมถัว
แดงอะซู กิสายพันธุ์อียแู ละปางดะ รวมถึงศึกษาการเปลียนแปลงคุณภาพทางเคมี จุลินทรี ย ์ และศึ กษาอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์นานมถั
ํ
วแดงอะซูกิในระหว่างการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4±1°C

วิธีดําเนินการวิจัย

1. วัตถุดบิ และกระบวนการแปรรูปนํานมถัวแดงอะซู กิ
เมล็ดถัวแดงอะซูกิสายพันธุ์ EU (Naturol & Premium Food; บริ ษทั แนชเชอรัล แอนด์ พรี เมียม ฟู้ดจํากัด) และสาย
พันธุ์ปางดะ(โครงการหลวง; เชี ยงใหม่) เตรี ยมนํานมถัวแดงอะซู กิสูตรมาตรฐานตามกรรมวิธีของ Song and Yu (2017) นํา
ถัวแดงอะซู กิแช่นากรองเป็
ํ
นระยะเวลา 8 ชัวโมง ใช้ถวแดงแช่
ั
ในนําในอัตราส่ วน 1 : 5 (w/v) ปั นด้วยเครื องผสมอาหาร
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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(Hamilton Beach, Japan) ความเร็ วระดับ 1 กรองด้วยผ้าขาวบาง 2 ครั ง เติ ม Skim Milk Powder (Dalry Farm, Australia)
ความเข้มข้น 5 % กรองด้วยผ้าขาวบาง ปั นด้วยเครื องผสมอาหาร 1 นาที ระดับความเร็ วระดับ 1 พัก 15 วินาที ปั นด้วยเครื อง
ผสมอาหาร 1 นาที ระดับความเร็ วระดับ 1 ต้มในอ่างนําควบคุมอุณหภูมิที 60 และ70°C เป็ นเวลา 30 นาที บรรจุนานมใน
ํ
ขวดโพลีโพพีลินขนาด 150 cc (บริ ษทั สยามแม็คโคร, ประเทศไทย) ปิ ดฝาแล้วทําให้เย็นลงทันทีในนําเย็น
ศึกษาความคงตัวของแอนโทไซยานินและความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระในนํานมถัวแดงอะซู กิ
2 สายพันธุ์ ก่ อน ระหว่าง และภายหลังกระบวนการแปรรู ปนํานมถัวแดงอะซู กิ ได้แก่ ก่ อนการแปรรู ป คือเมล็ดถัวแดง
อะซูกิสด ระหว่างการแปรรู ป คือ หลังการแช่ถวในนํ
ั
ากรองเป็ นระยะเวลา 8 ชัวโมง และภายหลังการแปรรู ป คือ หลังการ
พาสเจอไรส์นานมถั
ํ
วแดงอะซูกิทีอุณหภูมิ 60 และ70°C เป็ นเวลา 30 นาที
. ปริมาณแอนโทไซยานิน
ปริ มาณแอนโทไซยานิ นในนํานมถัวแดงอะซู กิวิเ คราะห์ ตามวิธีข อง Ranganna (1986) ชังตัวอย่างถัวแดงสด
ถัวแดงแช่นาํ และนํานมถัวแดงอะซู กิ 1.5 กรัม ทําการสกัดตัวอย่างด้วยสารละลายผสมเอทานอล (95%) กับกรดไฮโดรคลอ
ริ ก (1.5 N) ที ผสมกัน ในอัต ราส่ วน 85:15 นําตัวอย่างถัวที ชังแล้วนําหนัก . กรั มเติ ม สารละลายผสมดังกล่าวแล้วปรั บ
ปริ มาตรเป็ น มิลลิ ลิตร เขย่าให้เข้ากัน ปิ ดฝาขวด นําขวดที บรรจุ สารละลายตัวอย่างไปเก็บ ไว้ทีอุณหภูมิ 4±1 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัวโมง จากนันนําสารละลายตัวอย่างไปปั นเหวียงด้วยเครื อง centrifuge (Hetaich Mikro 22R, Japan)
ความเร็ วรอบ 6000 rpm เป็ นเวลา 15 นาที นําไปวัดค่าการดู ดกลืนแสงด้วยเครื องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV- VIS 1700
Spectophotomrter, Japan) ทีความยาวคลืน 535 นาโนเมตร โดยใช้สารละลายเอทานอลผสมกรดไฮโดรคลอริ กปรับค่าเป็ น
ศูนย์ก่อนวัด คํานวณปริ มาณแอนโทไซยานินทังหมดโดยใช้ค่า Extinction coefficient (E1 เปอร์เซ็นต์) เท่ากับ 982 ปริ มาณ
แอนโทไซยานินทังหมดมีหน่วยเป็ นมิลลิกรัมต่อ 100 กรัมนําหนักสด โดยคํานวณดังสมการที 1 และ 2
ค่าดูดกลืนแสงทังหมด =

(ค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน

(

)×ปริ มาตรสุ ดท้าย(

นําหนักตัวอย่าง ( )

ปริ มาณแอนโทไซยานินทังหมด (mg/ 100 g นําหนักสด) =

ค่าการดูดกลืนแสงทังหมด
.

)×

(1)
(2)

. ความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ
การวิเคราะห์ความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีดกั จับอนุมูลอิสระ DPPH ตามวิธีของ
Chan et al. (2007) สกัดตัวอย่างถัวแดงสด ถัวแดงแช่นาํ และนํานมถัวแดงอะซู กิ ด้วยเมทานอลในอัตราส่ วน 1 : 3 (w/v)
เขย่าให้เข้ากันด้วยเครื องเขย่าสาร (KS 260 basic, Japan) เป็ นเวลา 1 ชัวโมง นําตัวอย่างไปปั นเหวียงด้วยเครื อง centrifuge
(Hetaich Mikro 22R, Japan) ที อุณหภูมิ 4°C ความเร็ วรอบ 6000 rpm เป็ นเวลา 15 นาที เก็บตัวอย่างส่ วนใสเพือใช้ใ นการ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์ ทาํ โดยปิ เปตสารละลายตัวอย่างปริ มาตร 100 μL ลงในหลอดทดลองที มีสารละลาย DPPH ความ
เข้มข้น 2.0 mM และตัวทําละลายเมทานอล 3 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วตังทิงไว้ทีมืดเป็ นเวลา 30 นาที วัดค่าดูดกลืนแสง
เครื องสเปรกโตรโฟโตมิ เ ตอร์ (UV- VIS 1700 Spectophotomrter, Japan) ที ความยาวคลื น 515 นาโนเมตร คํานวณ
% inhibition จากสมการที 3
% inhibition = 1 −

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

ตัวอย่าง

× 100

(3)
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เมือ Aตัวอย่าง = absorbance ทีวัดได้ของสารสกัดตัวอย่างทีผสมกับ Methanolic DPPH radical
A control = absorbance ทีวัดจาก Methanolic DPPH radical ผสมกับเมทานอล
4. การเปลียนแปลงคุณภาพของนํานมถัวแดงอะซู กใิ นระหว่ างการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4±1°C
ถัวแดงอะซู กิสายพันธุ์ทีดี ทีสุ ดจากการทดลองในหัวข้อที 1-3 จะนํามาศึ กษาการเปลียนแปลงทางเคมี จุ ลินทรี ย ์
และคุ ณภาพทางประสาทสัมผัสของนํานมถัวแดงอะซู กิทีบรรจุในขวดโพลีโพพีลินขนาด 150 cc (บริ ษทั สยามแม็คโคร,
ประเทศไทย) ในระหว่างการเก็บรั กษาที อุณหภูมิ 4±1°C ในตูเ้ ย็นควบคุมอุณหภูมิ (Sunyo, Japan) จากนันนําตัวอย่างมา
วิเคราะห์การเปลียนแปลงทางเคมีได้แก่ ปริ มาณแอนโทไซยานิน (ตามวิธีการในข้อ 2) ความสามารถในการเป็ นสารต้าน
อนุ มูลอิ สระ (ตามวิธีการในข้อ 3) พีเอช ปริ มาณกรดทังหมดที ไทเทรตได้ ปริ มาณของแข็งที ละลายนําได้ และจุลินทรี ย ์
ได้แก่ จํานวนจุลินทรี ยท์ งหมด
ั
และโคลิฟอร์ม ทุกๆ 2-3 วัน จนสิ นอายุการเก็บรักษา
5. ปริมาณของแข็งทีละลายนําได้ (Total Soluble Solid ; TSS) ค่าพีเอช (pH) และปริมาณกรดทังหมดทีไทเทรตได้
(Titratable Acidity ; TA)
ปริ มาณของแข็งทีละลายนําได้วดั โดยใช้เครื องรี แฟรคโตมิเตอร์ (Atago, Japan) ก่อนทําการวัดใช้นากลั
ํ นปรับค่า
ให้เป็ นศูนย์ จากนันนําตัวอย่างหยอดตัวอย่างให้ท่วมช่องใส่ตวั อย่าง รายงานผลเป็ นเปอร์เซ็นต์ ค่าพีเอชวัดโดยใช้เครื องวัดพี
เอช (pH Meter; รุ่ น Waterproofphtestr30, USA) นําหัวอิเล็คโทรดนําไปปรับเทียบสารละลายมาตรฐานบัฟเฟอร์ พีเอช 4, 7
และ 10 ล้างหัวอิเล็คโทรดด้วยนํากลัน ซับด้วยกระดาษทิชชู่จุ่มหัวอิเลคโทรดลงในตัวอย่างนํานมถัวแดงอะซู กิแล้วอ่านค่า
วิเคราะห์ปริ มาณกรดทังหมดทีไทเทรตได้ ตามวิธีของ AOAC (2000) โดยปิ เปตตัวอย่างนํานมถัวแดงอะซูกิ 5 mL ลงในขวด
รู ปชมพู่ เติมนํากลัน 45 mL หยดฟี นอพทาลีน 2 หยด ไทเทรตจนกระทังถึงจุดยุติ (สี ชมพู) คํานวณเปอร์ เซ็นต์กรดทังหมดที
ไทเทรตได้ในรู ปของกรดแลคทิก ดังสมการที 4
%TA =

ความเข้มข้น

( )×ปริ มาณ

×

×

(4)

. จํานวนจุลินทรีย์ ทงหมดและโคลิ
ั
ฟ อร์ ม
วิเคราะห์ จาํ นวนจุลินทรี ยท์ งหมดตามวิ
ั
ธีของ BAM (2001a) ดู ดตัวอย่างนํานม 1 mL ใส่ ลงในหลอดทดลองที มี
สารละลายเปปโตน (Merck, Germany) ความเข้มข้น 0.1% จํานวน 9 mL เขย่าให้เข้ากัน จะได้ตวั อย่างทีมีความเจือจาง 10-1
ทําการเจื อจาง โดยดูดตัวอย่างทีมีความเจือจาง 10-1 ปริ มาตร 1 mL ใส่ ลงในหลอดทดลองหลอดใหม่ทีมีสารละลายเปปโตน
ความเข้มข้น 0.1% จํานวน 9 mL จนอยูใ่ นระดับความเจือจางทีเหมาะสม ดูดตัวอย่างทีเจือจางแล้วปริ มาตร 1 mL ใส่ ลงตรง
กลางจานเพาะเชื อ เทอาหารเลียงเชื อ Plate Count Agar (PCA; Merck, Germany) หมุนจานเพาะเชื อเล็กน้อย ทิ งให้อาหาร
แข็งแล้วนําไปบ่มในตูบ้ ่มเชือควบคุมอุณหภูมิ (Modell 100-800, Japan) ที 37°C เป็ นเวลา 24 ชัวโมง ทําการทดลองทังหมด 3
ซํา ซําละ 2 จาน ตรวจนับจํานวนโคโลนีโดยใช้เครื องนับโคโลนี (Suntex, Taiwan) รายงานผลเป็ น CFU/mL
วิเ คราะห์โคลิฟอร์ มโดยวิธี MPN แบบ 3 หลอด (BAM, 2001b) ดู ด ตัวอย่างนํานม 1 mL ที ระดับ ความเจื อจางที
เหมาะสมจํานวน 3 ระดับ ใส่ ในหลอดทดลองทีมีอาหาร Lauryl Sulfate Tryptose broth (LST; Himedia Laboratories, India)
ปริ มาตร 9 mL ที มีหลอดดักแก็ส ความเจื อจางละ 3 หลอด แล้วนําไปบ่ มที อุณหภูมิ 35°C เป็ นเวลา 24 ชัวโมง ตรวจนับ
จํานวนหลอดทีเกิดแก็ส หลอดทีเกิดแก็สนําไปยืนยันผลโดยถ่ายตัวอย่างจากหลอดทีเกิดแก็สจํานวน 1 ลูป ลงในอาหารเลียง
เชือ Brilliant Green Bile Broth (BGLB; Himedia Laboratories, India) จากนันนําไปบ่มทีอุณหภูมิ 35 °C เป็ นเวลา 48 ชัวโมง
ตรวจนับจํานวนหลอดทีเกิดแก็ส รายงานผลเป็ น MPN/100 cm3
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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. ปริมาณนําตาลทีเหมาะสมสําหรับนํานมถัวแดงอะซู กิ
นํานํานมถัวแดงอะซู กิ สู ต รมาตรฐานตามข้อ 1 มาปรั บ สู ต ร โดยใช้นําตาลในอัต ราส่ วน 1, 3 และ 5% ของ
ส่วนประกอบทังหมด มาทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ทางประสาทสัมผัสโดยทดสอบความชอบของผลิตภัณฑ์นานม
ํ
ถัวแดงอะซู กิ ได้แก่ ลักษณะปรากฏ กลินรส การตกตะกอน และความชอบโดยรวม ด้วยวิธี 9-point Hedonic scale ใช้ผู ้
ทดสอบที ไม่ ผ่านการฝึ กฝนจํานวน 20 คน โดยคุ ณสมบัติ ด้า นลัก ษณะปรากฏจะพิ จ ารณาจาก สี และความขุ่น และ
คุณลักษณะด้านกลินรส พิจารณาจาก กลินถัว กลินรสหวาน
. การวิเคราะห์ ทางสถิติ
การทดลองนีวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียทีระดับความเชือมัน 95% ทําการทดลองซําทังหมด 3 ซํา รายงาน
ผลเป็ นค่าเฉลีย โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS (IBM Company, USA)

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ความคงตัว ของแอนโทไซยานิน และประสิ ท ธิภ าพในการต้ านอนุ มู ลอิสระระหว่ างการแปรรู ปนํ านมถัวแดงอะซู กิ
2 สายพันธุ์
1.1 แอนโทไซยานิน
ความคงตัวของแอนโทไซยานินของถัวแดงอะซูกิสด ถัวทีแช่นาเป็
ํ นระยะเวลา 8 ชัวโมง และนํานมถัวแดงอะซูกิที
ผ่านกระบวนการพาสเจอไรส์ทีอุณหภูมิ 60 และ 70°C เป็ นเวลา 30 นาที แสดงในรู ปที 1 ผลการทดลองพบว่าปริ มาณแอน
โทไซยานิ นในถัวแดงอะซู กิสายพันธุ์อียแู ละปางดะมีค่าเท่ากับ 0.0070และ 0.0064 mg/100 g ตามลําดับ แอนโทไซยานิ นมี
ปริ มาณลดลงทังในระหว่างกระบวนการแปรรู ปและภายหลังการแปรรู ป โดยการแช่ถวในนํ
ั
าเป็ นเวลา 8 ชัวโมง ส่ งผลให้
แอนโทไซยานิ นในถัวอะซู กิทงสองสายพั
ั
นธุ์ในรู ปที 1 ปริ มาณแอนโทไซยานิ นในถัวพันธุ์ปางดะไม่ลดลงเมือเปรี ยบเทียบ
กับถัวสดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) เปอร์เซ็นต์การสู ญเสี ยแอนโทไซยานินของเมล็ดถัวอะซูกิภายหลังการแช่นาอยู
ํ ่
ในช่วง 12-30% การพาสเจอร์ไรส์นานมที
ํ
อุณหภูมิ 60 และ 70°C ส่งผลให้ปริ มาณแอนโทไซยานินในถัวอะซู กิทงสองพั
ั
นธุ์
ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยนํานมถัวแดงอะซู กิสายพันธุ์อียมู ีปริ มาณแอนโทไซยานินลดลง 75 และ 57% ตามลําดับ
และสายพันธุ์ปางดะลดลง 46 และ 56% ตามลําดับ

รู ปที 1 ความคงตัวของแอนโทไซยานิ น ของถัวแดงอะซู กิส ายพัน ธุ์ อี ยูแ ละปางดะในระหว่างกระบวนการแปรรู ป และ
ภายหลังการแปรรู ปนํานมถัวแดงอะซูกิทีอุณหภูมิ 60 และ 70°C
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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1.2 ประสิ ทธิภาพในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ
ประสิ ทธิ ภาพในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระของถัวแดงอะซู กิสด ถัวที แช่นาเป็
ํ นระยะเวลา 8 ชัวโมง และนํานม
ถัวแดงอะซูกิทีผ่านกระบวนการพาสเจอไรส์ทีอุณหภูมิ 60 และ 70°C แสดงในรู ปที 2 ผลการทดลองพบว่า ความสามารถใน
การเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระของถัวแดงอะซู กิสายพันธุ์อียูและปางดะมีค่าเท่ากับ 25.24 และ 30.91% ตามลําดับ การพาส
เจอร์ ไรส์นานมถั
ํ
วแดงอะซู กิส่งผลให้มีการสู ญเสี ยความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระเมือเปรี ยบเที ยบกับถัวสด
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) อย่างไรก็ตามอุณหภูมิในการพาสเจอไรส์ทงสองอุ
ั
ณหภูมิ (60 และ 70°C) ส่งผลต่อการ
สู ญเสี ยความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ภายหลังการพาส
เจอร์ ไรส์นานมถั
ํ
วแดงอะซู กิสายพันธุ์อียูสูญเสี ยความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ 32-52% สายพันธุ์ปางดะ
สู ญเสีย 31-45%

รู ปที 2 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของถัวแดงอะซู กิสายพันธุ์อียแู ละปางดะในระหว่างกระบวนการแปรรู ปและ
ภายหลังการแปรรู ปนํานมถัวแดงอะซูกิทีอุณหภูมิ 60 และ 70°C
จากผลการทดลองในข้อ 1.1 และ 1.2 พบว่าทังสองสายพัน ธุ์ มีการสู ญเสี ยปริ มาณแอนโทไซยานิ น
ไม่
แตกต่างกัน แต่สายพันธุ์ปางดะมีการสูญเสี ยความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่าสายพันธุ์อียแู ต่มีค่าไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังนัน เมือพิจารณาจากต้นทุนแล้ว พบว่าสายพันธุ์ปางดะมีตน้ ทุนการผลิตที
ตําสายพันธุ์อียู จึงเลือกสายพันธุ์ปางดะมาทําการทดลองเพือศึกษาหาอายุการเก็บรักษาต่อไป
2. การเปลียนแปลงคุณภาพของนํานมถัวแดงอะซู กพิ นั ธุ์ปางดะในระหว่ างการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4±1°C
. แอนโทไซยานิน
การเปลียนแปลงปริ มาณแอนโทไซยานินในนํานมถัวแดงอะซู กิสายพันธุ์ปางดะระหว่างการเก็บรักษาที อุณหภูมิ
4±1°C แสดงในรู ปที 3 พบว่า ปริ มาณแอนโทไซยานิ นมีค่าลดลงตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา 11 วัน โดยมีค่าลดลงจาก
วันเริ มต้นคือ 0.0039 mg/100 g ถึง 0.0014 mg/100 g คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์การสูญเสียเท่ากับ 64% สําหรับการเก็บรักษาเป็ นเวลา
3, 5, 7 และ 9 วันมีเปอร์ เซ็ นต์การสู ญเสี ยเท่ากับ 6, 12, 27 และ 50% ตามลําดับ แอนโทไซยานิ นเป็ นสารประกอบฟลาโว
นอยด์ ปั จจัยทีมีผลต่อความเสถียร และการสลายตัวของแอนโทไซยานินขึนกับ โครงสร้าง ความเป็ นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และ
แสงสว่าง (นิธิยา, 2547)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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รู ปที 3 ปริ มาณแอนโทไซยานินของนํานมถัวแดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะระหว่างการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4±1°C
. ความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระ
ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระในนํานมถัวแดงอะซู กิส ายพันธุ์ ปางดะระหว่างการเก็บรั กษาที อุณหภูมิ
4±1°C แสดงในรู ปที 4 พบว่า ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเริ มต้นในนํานมถัวแดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะมีค่าเท่ากับ
34.95% และมีค่าลดลงตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษาเช่นเดียวกับปริ มาณแอนโทไซยานิน โดยการเก็บรักษาเป็ นเวลา 3, 5,
7, 9 และ 11 วัน มีเปอร์ เซ็นต์การสู ญเสี ยเท่ากับ 8, 18, 39, 67 และ 88% ตามลําดับ มีการรายงานว่าแอนโทไซยานินมีสมบัติ
เป็ นสารที ออกฤทธิ ช่ วยต้านอนุ มู อิสระ ลดการทําลายจากอนุ มูลอิ สระอันตรายที สําคัญได้แก่ DPPH, OH, O และ H2O2
(Changlian et al.,
) ดังนัน การสู ญเสี ยความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมู ลอิ สระอาจเนื องมาจากการลดลงของ
ปริ มาณแอนโทไซยานินในระหว่างการเก็บรักษาด้วย

รู ปที 4 ความสามารถในการเป็ นสารยับยังอนุมูลอิสระของนํานมถัวแดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะระหว่างการเก็บรักษาที
อุณหภูมิ 4±1°C
2.3 TSS pH และ TA
การเปลียนแปลงปริ มาณ TSS, pH และ TA แสดงในรู ปที 5-7 ปริ มาณ TSS เริ มต้นของนํานมถัวแดงอะซู กิสาย
พันธุ์ปางดะมีค่าเท่ากับ 13.43% และมีค่าลดลงเหลือ 9.93% ภายหลังเก็บรักษาเป็ นเวลา 11 วัน เปอร์เซ็นต์ TA เริ มต้นของ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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นํานมถัวแดงอะซู กิมี ค่าเท่ ากับ 0.021% และมีค่ าเพิมขึ นเล็กน้อยในระหว่างการเก็บ รั กษา ในวัน ที 3-5 โดยมี ค่ าเท่ ากับ
0.034% ในวันที 7 ของการเก็บรักษา %TA มีค่าเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) เป็ น 0.149% และค่อยๆ เพิมขึนถึง
0.171% ในวันสุ ดท้ายของการเก็บรักษา ค่า pH เริ มต้นของนํานมถัวแดงอะซู กิสายพัน ธุ์ปางดะมีค่าเท่ากับ 6.70 และมี ค่า
ลดลงเล็กน้อยในระว่างการเก็บรักษา 3-5 วัน และลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ (p<0.05) เป็ น 4.42 ในวันที 7 และมี ค่า
ลดลงเหลือ 2.91 ในวันสุดท้ายการเก็บรักษา

รู ปที 5 เปอร์เซ็นต์กรดทังหมดทีไทเทรตได้ของนํานมถัวแดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะระหว่างการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4±1°C

รู ปที 6 พีเอชของนํานมถัวแดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะระหว่างการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4±1°C
การลดลงของค่า pH ในวันที 7 สอดคล้องกับ %TA ทีมีค่าเพิมขึน ทังนี อาจเนืองมาจากเกิ ดกระบวนการหมักโดย
จุลินทรี ยท์ ีเจริ ญเติบโตในระหว่างการเก็บรักษา โดยจุลินทรี ยส์ ามารถใช้ในนําตาลในกระบวนการหมัก ส่งผลให้มี %TSS
ลดลง ซึ ง TSS หรื อปริ มาณของแข็งทีละลายนําได้ หมายถึงของแข็งทังหมดทีสามารถละลายได้ในนํา อาจเป็ นนําตาล หรื อ
กรดอินทรี ยต์ ่างๆ เช่ น กรดซิ ตริ ก, ทาทาร์ ริก, ออกซาลิก, แอสคอร์ บิก, ไกลโคลิ ก, ซักซิ นิก, ไพรู วิก, ออกซาโลแอซี ติก,
กลูทาริ ก และกรดแอมิโน (ลักขณาและนิ ธิยา, 2544) ดังนัน เมือมี การใช้นาตาลโดยจุ
ํ
ลินทรี ยใ์ นการหมักจึงทําให้ปริ มาณ
กรดทังหมดทีไทเทรตได้ (TA) มีค่าเพิมขึน และ pH มีค่าลดลง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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. จํานวนจุลนิ ทรีย์ทงหมดและโคลิ
ั
ฟอร์ ม
จํานวนจุลินทรี ยท์ งหมดและโคลิ
ั
ฟอร์มในนํานมถัวแดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะในระหว่างการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ
4±1°C แสดงในตารางที 2 จํานวนจุลินทรี ยท์ งหมดในวั
ั
นเริ มต้นและภายหลังเก็บรั กษา 4 วัน อยู่ในช่ วง 2 x 10-4 -9 x 10-4
CFU/mL และเมือเก็บรั กษาเป็ นเวลา 8 วัน จํานวนจุลินทรี ยม์ ีค่าเพิมขึนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (p<0.05) เป็ น 4.1 x 10-5
CFU/mL และในวันที 12 ของการเก็บรักษามีค่าเท่ากับ 7.9x10-5 CFU/mL (ตารางที 2) และตรวจไม่พบโคลิฟอร์ มในนํานม
ถัวแดงอะซู กิสายพันธุ์ ปางดะตลอดระยะเวลาในการเก็บรั กษา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีเ กณฑ์มาตรฐานที กําหนดเกี ยวกับ
คุณภาพทางจุลินทรี ยข์ องนํานมถัวแดงอะซู กิ ดังนัน เมือใช้เกณฑ์มาตรฐานของเครื องดืมพาสเจอร์ ไรส์ทีมีค่า pH > 4.6 (pH
นํานมถัวอะซูกิ ̴ 6.7) กําหนดให้โคลิฟอร์ มจะต้องน้อยกว่า 10/mL (The National Advisory Committee on Microbiological
Criteria for Foods (NACMCF), 2014)
ตารางที 2 จุลินทรี ยท์ งหมดและโคลิ
ั
ฟอร์มในนํานมถัวแดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะในระหว่างการเก็บรักษาทีอุณหภูมิ 4±1°C
จุลินทรี ยท์ งหมด
ั
โคลิฟอร์ ม
วันที
(CFU/mL)
(MPN /100 cm3)
0
2 x 10-4
ไม่พบ
-4
4
9 x 10
ไม่พบ
-5
8
4.1 x 10
ไม่พบ
12
7.9 x10-5
ไม่พบ
. ปริมาณนําตาลทีเหมาะสมสําหรับนํานมถัวแดงอะซู กิ
ปริ มาณนําตาลทีเหมาะสมสําหรับนํานมถัวแดงอะซูกิทีทดสอบโดยผูท้ ดสอบทางประสาทสัมผัส แสดงในตารางที
3 ผลการทดสอบพบว่าผูท้ ดสอบยอมรับนํานมถัวแดงอะซู กิทีเติมนําตาล 5% มากทีสุด โดยได้รับคะแนนด้านกลินรส การ
ตกตะกอน และความชอบโดยรวมสูงทีสุด อย่างไรก็ตาม การเติมนําตาลในปริ มาณ 5% ได้คะแนนความชอบทางคุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผัสในทุ กด้านไม่แตกต่างกับ นํานมถัวแดงอะซู กิที เติ มนําตาลในปริ มาณ 3% อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ
(p>0.05)
ตารางที 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์นานมถั
ํ
วแดงอะซูกิทีเติมนําตาล 1, 3 และ 5%
ปริ มาณนําตาล
(%)

ลักษณะปรากฏ

กลินรส

การตกตะกอน

ความชอบโดยรวม

3

6.50a

6.10a

6.20a

6.60a

1
5

5.50b
5.95a

3.65b
6.65a

3.95b
6.85a

4.40b
7.45a

สรุ ปผลการวิจัย

ผลการทดลองนี แสดงให้เห็ นว่าสารคําคัญที มีฤทธิ ทางชีวภาพในถัวแดงอะซู กิทงสองสายพั
ั
นธุ์ (อียูและปางดะ)
ได้แก่ แอนโทไซยานิน และความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ มีการสูญเสียเนืองจากกระบวนการแปรรู ปนํานม
โดยกระบวนการแช่เมล็ดถัวในนําไม่ส่งผลต่อการสูญเสี ยสารดังกล่าวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่การสูญเสี ยสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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คําคัญทีมีฤทธิ ทางชี วภาพส่วนใหญ่จะเนื องมาจากกระบวนการให้ความร้อนและในระหว่างการเก็บรักษา อายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ์นานมถั
ํ
วแดงอะซูกิสายพันธุ์ปางดะมีอายุการเก็บรักษาเป็ นเวลาไม่เกิน 5 วัน โดยมีจาํ นวนโคลิฟอร์ มน้อยกว่า
่ในช่ วง 10-4-10-5
เกณฑ์มาตรฐานเครื องดื มพาสเจอร์ ไรส์ (pH >4.6) (NACMCF, 2014) และมีจาํ นวนจุลินทรี ยท์ งหมดอยู
ั
CFU/mL การเปลียนแปลงทางเคมี ได้แก่ ปริ มาณกรดทังหมดทีไทเทรตได้และค่าพีเอชมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)ในวันที 7 ของการเก็บรักษา ซึงบ่งชีถึงการสิ นสุดของอายุการเก็บรักษาของนํานมถัวแดงอะซูกิ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ที อนุ คราะห์ สถานที
เครื องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทีใช้ในการทําวิจยั ขอขอบคุณสาขาวิชาชีววิทยา ทีเอือเฟื ออุปกรณ์และห้องปฏิบตั ิการ
ทีใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา
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การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรี ยบมันเทศของตําบลทับนํา
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
Product Development of Sweet Potato Cracker of Tub Num Sub district, Bang Pa-han District, Phra
Nakhon Si Ayutthaya Province
วรรภา วงศ์แสงธรรม1* จัน ทร์ เพ็ญ บุ ตรใส1 และ พาขวัญ ทองรักษ์1
Wanpa Wongsaengtham Janpen Butsai and Phakwan Tongruk

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมันเทศ โดยศึกษาสูตรทีเหมาะสมในการผลิต ข้าวเกรี ยบ
มันเทศ จากมันเทศพันธุ์กะปิ แท้และพันธุ์ไข่ พบว่า สูตรทีเหมาะสม คือ การใช้อตั ราส่วนของแป้ งมันสําปะหลังต่อเนื อมัน
เทศนึ งสุ ก 300 ต่อ 500 กรั ม ข้าวเกรี ยบมันเทศจากมันเทศพันธุ์กะปิ แท้และพันธุ์ไข่ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมเฉลีย
เท่ากับ 7.63 และ 6.77 คะแนน และมีอตั ราการพองตัวเฉลียเท่ากับ 1.68 และ 1.71 ตามลําดับ ศึกษาการใช้แป้ งมันสําปะหลัง
ดัดแปรทดแทนแป้ งมันสําปะหลัง ในการผลิตข้าวเกรี ยบมันเทศ พบว่า การใช้แป้ งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันใน
ปริ มาณ 0, 50, 100, 150 และ 200 กรัม ไม่ส่งผลต่อการพองตัวของข้าวเกรี ยบเมือนําไปทอด ค่าแรงกดสู งสุดของข้าวเกรี ยบ
มัน เทศพัน ธุ์ ก ะปิ แท้แ ละข้าวเกรี ยบมัน เทศพัน ธุ์ ไข่มี แ นวโน้ม ลดลงเมื อใช้แ ป้ ง มัน สําปะหลังดัด แปรทดแทนแป้ งมัน
สําปะหลังมากขึน สอดคล้องกับคะแนนความชอบด้านความกรอบของข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้ดา้ นความกรอบที มี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อย เมือใช้แป้ งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสําปะหลังมากขึน การวิเคราะห์ปริ มาณแอนโทไซ
ยานิ นและเบตาแคโรทีนในข้าวเกรี ยบ พบว่า ข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้มีปริ มาณแอนโทไซยานินก่อนและหลังทอด
เท่ากับ 148.76±0.09 และ 125.90±0.99 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ส่ วนข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์ไข่มีปริ มาณเบต้าแคโรทีนก่อนและ
หลังทอด เท่ากับ 65.10±0.75 และ 97.80±0.32 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามลําดับ
คําสําคัญ : มันเทศ, ข้าวเกรี ยบ, แอนโทไซยานิน, เบต้าแคโรทีน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

613

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

1

สาขาวิชาวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีก ารอาหาร คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและอุ ตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรี อยุธยา หันตรา ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 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, 13000 Thailan
ผูน้ ิพนธ์ประสานงานไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) wanpa21@hotmail.com, Tel. 08-1349-3521
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

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

614

บ้านทับนํามีประชากรทังสิ น จํานวน 4,531 คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทําเกษตรกรรม พืนทีของบ้านทับ
นําเป็ นที ราบลุ่มนําท่ วมถึงจึ งเหมาะแก่ การทําการเกษตร อีกทังยังมีลาํ คลองเชื อมต่อหลายสาย มี สภาพดินร่ วนปนทราย
เหมาะแก่การเพาะปลูกทําให้เกษตรกรในพืนทีมีนาสํ
ํ าหรับทําการเกษตรเกือบตลอดทังปี อาชีพหลักของชุมชนได้แก่ การทํา
นา ปลูกเผือก ปลูกมันเทศ จากการปลูกมันเทศ พบว่า มีผลผลิตมันเทศทีไม่ได้ขนาด ทีคัดทิงประมาณร้อยละ ของผลผลิต
ทังหมดหรื อประมาณ 00,000 กิโลกรัมต่อฤดูกาล ซึ งบางส่ วนจะทิงในแหล่งนําชุมชน ไม่ได้นาํ ไปใช้ประโยชน์ ทําให้เกิด
ปัญหามลพิษ นําเน่าเสี ย และเกษตรกรสู ญเสียรายได้
การนําความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้เพือแก้ปัญหาชุมชน จึงเป็ นแนวทางหนึงในการลดการสูญเสีย
ผลผลิ ต ด้วยการนํามาแปรรู ป เป็ นอาหารจําหน่ าย เป็ นการเพิมมู ลค่ า ลดการสู ญเสี ย และลดปั ญหาสิ งแวดล้อมอี กด้วย
นอกเหนื อจากการนํามาแปรรู ปเป็ นอาหาร จําเป็ นต้องมีการศึกษาถึงคุ ณค่าทางโภชนาการ สารทีสําคัญของมันเทศและ
ผลิตภัณฑ์ เพือนํามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงประโยชน์ และปรับเปลียนทัศนคติ หันมาบริ โภคมันเทศ
กันมากขึน
ข้าวเกรี ยบ เป็ นอาหารว่างทีมีส่วนประกอบหลัก เป็ นแป้ ง อาจมีส่วนประกอบของเนื อสัตว์หรื อผักหรื อผลไม้บด
ผสมให้เข้ากับเครื องปรุ งรส แล้วนํามาขึนรู ปเป็ นรู ปทรงตามต้องการ นึ งให้สุก ตัดให้เป็ นแผ่นบางๆ แล้วนําไปทําให้แห้ง
ด้วยแสงแดดหรื อวิธีอืนทีเหมาะสมอาจทอดก่อนบรรจุหรื อไม่ก็ได้ เนืองจากส่ วนประกอบหลักของข้าวเกรี ยบคือ แป้ ง จึงทํา
ให้ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างน้อย ดังนันผูว้ ิจยั จึ งมีแนวคิดในการนํามันเทศ ซึ งเป็ นพืชทีมีคุณค่า
ทางโภชนาการมาทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิธีการทีไม่ซบั ซ้อน เพือให้กลุ่มผูแ้ ปรรู ปสามารถนําผลการวิจยั ทีได้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง และเป็ นการนําวัตถุดิบทีมีอยูใ่ นพืนทีและมีราคาถูกมาใช้ในการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครังนีเพือหาสูตรทีเหมาะสมในการผลิตข้าวเกรี ยบมันเทศ และการตรวจสอบปริ มาณสารสําคัญของ
มันเทศหลังการแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การพัฒ นาสู ตรข้ าวเกรียบมันเทศ
1.1 การผลิตข้ าวเกรียบมันเทศ
ทําการผลิ ตข้าวเกรี ยบจากมัน เทศที ปลู กในเขตบางปะหัน จํานวน 2 สายพัน ธุ์ คื อ กะปิ แท้และไข่บ างปะหัน
โดยศึกษาอัตราส่ วนของแป้ งมันสําปะหลังต่อเนือมันเทศนึ งสุกทีแตกต่างกัน 4 อัตราส่ วน คือ 600 ต่อ 200, 500 ต่อ 300, 400
ต่อ 400 และ 300 ต่อ 500 และส่ วนผสมอืนๆ คือ นําตาล 10 กรัม เกลือ 5 กรัม และนําเดื อด 200 มิลลิลิตร ผสมส่ วนผสม
ทังหมดและนวดด้วยนําเดื อดจนเข้ากันดี ปั นเป็ นแท่งแล้วห่ อด้วยพลาสติกหุ ้มอาหารแล้วนําไปนึ งด้วยไอนําเป็ นเวลา 40
นาที จากนันนําข้าวเกรี ยบทีนึงสุกแล้วไปแช่เย็นจนกระทังแข็งแล้วนํามาหันเป็ นแผ่นหนาประมาณ 1.5-2.0 มิลลิเมตร นําไป
อบในตูอ้ บลมร้อนทีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสจนแห้ง จากนันนําข้าวเกรี ยบทีได้มาทอดแล้วนําไปตรวจสอบการพองตัว
และคุณภาพทางประสาทสัมผัส คัดเลือกอัตราส่วนของแป้ งมันสําปะหลังต่อเนื อมันเทศนึ งสุก ทีนํามาทําข้าวเกรี ยบแล้วมี
คุณภาพเป็ นทียอมรับของผูท้ ดสอบเพือนําไปศึกษาในขันต่อไป
1.2 การใช้ แป้ งมันสํ าปะหลังดัดแปรทดแทนแป้งมันสําปะหลัง
ทําการศึ กษาการใช้แป้ งมันสําปะหลังดัดแปรสําหรับอาหาร (สังซือจาก บริ ษทั เอียมเฮง โมดิ ฟาย สตาร์ ช จํากัด)
ทดแทนแป้ งมันสําปะหลัง โดยใช้ศึกษาปริ มาณแป้ งดัดแปรทดแทนปริ มาณแป้งมันสําปะหลังในปริ มาณทีแตกต่างกัน คือ 0,
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50, 100, 150 และ 200 กรัมตามลําดับ จากนันนําข้าวเกรี ยบไปทอดและตรวจสอบคุณภาพตามวิธีการในข้อ 2 คัดเลือกสู ตรที
มีคุณภาพเป็ นทียอมรับของผูท้ ดสอบมากทีสุด นําไปวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีต่อไป
2. การวิเคราะห์ คุณภาพของข้ าวเกรียบ
2.1 การวิเคราะห์ ทางกายภาพ
นําข้าวเกรี ยบมันเทศที คัดเลือกสู ตรที มีคุณภาพเป็ นที ยอมรับของผูท้ ดสอบมากที สุ ด นําไปวิเคราะห์ คุณภาพทาง
กายภาพดังนี
ค่าสี L* a* และ b* โดยใช้เครื องวัดสี Hunter Lab (Juki, 801. Japan)
การพองตัว ตามวิธี ข อง ปิ ยภรณ์ และคณะ(2557) วัด ลัก ษณะเนื อสัม ผัส โดยเครื อง TA-XT2 texture analyzer
(Micro Stable System, UK) โดยใช้หัววัดทรงกลม (spherical probe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 นิว โดยวัดแรงกดบริ เวณ
ตรงกลางของตัวอย่าง ความเร็ วการเคลือนของหัววัด 1 มิลลิเมตรต่อวินาที ระยะในการเคลือนที ของหัววัด 3 มิลลิเมตร
รายงานค่าแรงสูงสุ ดในหน่วยของนิวตัน
2.2 การวิเคราะห์ ทางเคมี
นําข้าวเกรี ยบมันเทศสูตรทีคัดเลือกทังก่อนและหลังทอด มาวิเคราะห์ปริ มาณแอนโทไซยานิ นและปริ มาณเบต้าแค
โรทีน ตามวิธีของ Sutharut และคณะ(2012)
2.3 การวิเคราะห์ ทางประสาทสัมผัส
วิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-point hedonic scale test) โดยประเมิน
การยอมรับ ด้านสี กลิน รสชาติ ความกรอบ และ ความชอบโดยรวม ใช้ผทู ้ ดสอบจํานวน 30 คน
3. การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ ข้อมูล
วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) ทําการทดลอง 3 ซําวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ข้อมูลแบบ ANOVA และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT) ทีระดับความ
เชือมันร้อยละ 95

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการศึกษาการผลิตข้าวเกรี ยบจากมันเทศ หลังจากผสมส่วนผสมแล้วนําไปนึ งด้วยไอนําเป็ นเวลา 40 นาที นําข้าว
เกรี ยบที นึ งแล้วมาหัน เพือดูความสุ กของแป้ ง ได้ผลดังแสดงในภาพที 1 พบว่า หลังจากนึ งส่ วนผสมแป้ งข้าวเกรี ยบเป็ น
ระยะเวลา 40 บาที แป้ งจะสุ กทังหมด โดยตัวอย่างที มีส่วนผสมของเนื อมัน เทศน้อยจะมี ลกั ษณะเนี ยนเป็ นเนื อเดี ยวกัน
มากกว่าตัวอย่างทีมีส่วนผสมของเนือมันเทศมากกว่า
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1ก)

1ข)

2ก)

2ข)

1ค)

1ง)

2ค)

2ง)

ภาพที 1 ลักษณะของโดข้าวเกรี ยบจากแป้ งมันสําปะหลังและเนื อมันเทศพันธุ์กะปิ แท้ (1) และ โดข้าวเกรี ยบจากแป้ งมัน
สําปะหลังและเนือมันเทศพันธุ์ไข่ (2) หลังนึง 40 นาที เมืออัตราส่ วนของแป้ งมันสําปะหลังและเนือมันเทศเป็ น ก) 600:200,
ข) 500:300, ค) 400:400 และ ง) 300:500

ลักษณะปรากฏของข้าวเกรี ยบก่อนและหลังทอดแสดงในภาพที 2 พบว่า ข้าวเกรี ยบทีมีส่วนผสมของเนือ มันเทศ
นึ งสุ กเพิมมากขึนเมือนําไปทอด ให้ขา้ วเกรี ยบทีมีลกั ษณะเนือเรี ยบเนี ยนมากกว่าข้าวเกรี ยบทีมีแป้ งมันสําปะหลังมากกว่า
เนื อมันเทศนึ งสุ ก ทังนี เป็ นผลเนื องมากจากคุ ณสมบัติการเกิ ดเจลของแป้ งมันสําปะหลัง โดยตัวอย่างที มีปริ มาณแป้ งมัน
สําปะหลังมากจะเกิดเจลได้ดี เมือนําไปทําแห้งแล้วนํามาทอดจึงเกิดการพองตัวขึน นําข้าวเกรี ยบทีทอดแล้วไปตรวจสอบ
การพองตัว ได้ผลดังแสดงในตารางที 1 พบว่า เมือเพิมปริ มาณเนื อมันเทศนึ งสุ กลงในส่ วนผสมข้าวเกรี ยบ มีผลทําให้การ
พองตัวของข้าวเกรี ยบเมือนําไปทอดมีอตั ราการพองตัวลดลง

1ก)

1ข)

1ค)

1ง)

2ก)

2ข)

2ค)

2ง)

ภาพที 2 ลักษณะของข้าวเกรี ยบมันเทศทีผสมแป้ งมันสําปะหลังและเนือมันเทศพันธุ์กะปิ แท้ (1) และ ข้าวเกรี ยบทีผสมแป้ ง
มันสําปะหลังเนื อมันเทศพันธุ์มนั ไข่บางปะหัน (2) ก่อนและหลังทอด เมืออัตราส่ วนของแป้ งมันสําปะหลังและเนือมันเทศ
เป็ น ก) 600:200, ข) 500:300, ค) 400:400 และ ง) 300:500
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ตารางที 1 อัตราการพองตัวของข้าวเกรี ยบมันเทศ
อัตราส่ วนของแป้ งมันสําปะหลังต่อ
ชนิดของข้าวเกรี ยบ
อัตราการพองตัว
เนือมันเทศนึงสุก
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
600:200
2.23+0.15a
พันธุ์กะปิ แท้
500:300
2.16+0.27a
400:400
1.98+0.15ab
300:500
1.68+0.12b
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
600:200
1.90+0.07b
พันธุ์มนั ไข่
500:300
2.17+0.13a
400:400
1.80+0.07bc
300:500
1.71+0.02c
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในคอลัมน์เดียวกันที แตกต่างกัน หมายถึ งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต
(p≤0.05)
การทดสอบทางด้านประสาทสัม ผัส ของข้าวเกรี ยบมัน เทศโดยผูท้ ดสอบจํานวน 30 คน (ตารางที 2) พบว่า ผู ้
ทดสอบให้คะแนนความชอบในด้านสี กลิน รสชาติ ความกรอบ และความชอบโดยรวม ข้าวเกรี ยบทีใช้อตั ราส่ วนของแป้ ง
มันสําปะหลังต่อเนือมันเทศนึ งสุกเป็ น 300 ต่อ 500 มากทีสุด
ตารางที 2 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบมันเทศ
ชนิดของข้าวเกรี ยบ
อัตราส่ วนของแป้ งมัน
คะแนนความชอบ
สําปะหลังต่อ เนือมันเทศ
ความ
ความชอบ
สี
กลิน
รสชาติ
นึงสุก
กรอบ
โดยรวม
c
c
c
b
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
600:200
4.40
4.67
4.60
6.70
5.73c
พันธุ์กะปิ แท้
500:300
6.60b
5.40b
5.67b
7.53a
6.73b
400:400
7.43a
5.63ab
6.13ab
7.33ab
7.13ab
300:500
6.93ab
6.33a
6.73a
7.53a
7.63a
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
600:200
5.80ns
4.67b
5.23b
6.53 ns
5.73c
พันธุ์มนั ไข่
500:300
5.57
5.27a
5.97a
6.60
6.37ab
400:400
6.27
5.30a
6.20a
6.87
6.17b
300:500
6.17
5.43a
5.83a
6.97
6.77a
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในคอลัมน์เดียวกันทีแตกต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิต
(p≤0.05)
การเพิมปริ มาณมันเทศนึ งสุ กทังสองชนิ ด มี แนวโน้มทําให้คะแนนความชอบเพิมขึนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ
(p≤0.05) โดยไม่มีผลต่อคะแนนความชอบด้านความกรอบในข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์มนั ไข่ ดังนัน จึงคัดเลือกอัตราส่ วนของ
แป้ งมันสําปะหลังต่อเนือมันเทศนึ งสุกเป็ น 300 ต่อ 500 เพือนําไปใช้ในการศึกษาขันต่อไป
ศึกษาการใช้แป้ งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสําปะหลังในการผลิตข้าวเกรี ยบเมือแป้ งมันสําปะหลังทีใช้
ในสู ตร คือ 300 กรัม โดยทดแทนปริ มาณแป้งมันสําปะหลังด้วยแป้ งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทนในปริ มาณ 0, 50, 100, 150
และ 200 กรัม นําข้าวเกรี ยบมันเทศทีใช้แป้ งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสําปะหลัง ไปทอดแล้วตรวจสอบการพอง
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ตัว ได้ผลดังแสดงในตารางที 3 พบว่า เมือเพิมปริ มาณแป้ งมันสําปะหลังดัดแปรลงในส่วนผสมข้าวเกรี ยบไม่ส่งผลต่อการ
พองตัวของข้าวเกรี ยบ โดยมีอตั ราการพองตัวไม่แตกต่างทางสถิติจากข้าวเกรี ยบมันเทศทีใช้แป้ งมันสําปะหลังเป็ นส่วนผสม
เพียงอย่างเดียว (p>0.05)
ตารางที 3 อัตราการพองตัวของข้าวเกรี ยบมันเทศทีใช้แป้ งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทนในแป้ งมันสําปะหลัง
ปริ มาณแป้ งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทน
ชนิดของข้าวเกรี ยบ
อัตราการพองตัวns
แป้ งมันสําปะหลัง 300 กรัม
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
0
1.76+0.18
พันธุ์กะปิ แท้
50
1.75+0.20
100
1.71+0.16
150
1.65+0.06
200
1.72+0.16
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
0
1.74+0.06
พันธุ์มนั ไข่
50
1.76+0.18
100
1.77+0.08
150
1.73+0.07
200
1.73+0.06
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากการศึ กษาค่าสี ของข้าวเกรี ยบมันเทศทีใช้แป้งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทนในแป้ งมันสําปะหลังโดยใช้เครื อง
Hunter Lab Digital Color Difference Meter (ตารางที 4) พบว่า ข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้และข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์มนั
ไข่ทุกตัวอย่าง มีค่าค่าความสว่าง (L*) ค่าสี แดง (a*) และค่าสี เหลือง (b*) ไม่แตกต่างทางสถิติ โดยข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์
กะปิ แท้มีสีม่วงแดงออกคลํา (Darker, Less Red, Bluer) และข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์มนั ไข่มีสีเหลืองสว่างออกแดงเล็กน้อย
(Lighter, Less Red, Yellower)
ตารางที 4 ค่าสี ของข้าวเกรี ยบมันเทศทีใช้แป้งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทนในแป้งมันสําปะหลัง
ชนิดของข้าวเกรี ยบ
ปริ มาณแป้งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทน
ค่าสี ns
แป้ งมันสําปะหลัง 300 กรัม
L*
a*
b*
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
0
17.63+1.56 6.31+1.37 0.69+0.17
พันธุ์กะปิ แท้
50
15.36+2.64 6.70+0.79 0.22+0.05
100
20.18+3.29 8.73+1.35 0.98+0.18
150
15.50+3.07 6.42+1.16 0.21+0.06
200
16.93+1.81 7.04+0.98 0.18+0.07
ข้าวเกรี ยบมันเทศ
0
29.88+4.89 9.22+0.64 19.65+3.15
พันธุ์มนั ไข่
50
28.30+3.19 9.05+0.81 17.76+1.68
100
29.66+8.58 9.01+0.59 20.41+2.32
150
28.62+3.63 9.62+0.73 18.54+2.27
200
27.96+1.94 9.13+0.94 20.56+1.37
หมายเหตุ: ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
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ศึ กษาลักษณะเนื อสัมผัสของข้าวเกรี ยบ โดยการวัดค่าแรงกดสูงสุด (นิ วตัน) ด้วยเครื อง Texture Analyser พบว่า
ค่ าแรงกดสู ง สุ ด ของข้า วเกรี ยบมัน เทศพัน ธุ์ กะปิ แท้แ ละข้า วเกรี ยบมัน เทศพัน ธุ์ ม ัน ไข่ มีแ นวโน้ม ลดลงเมื อใช้แป้ งมัน
สําปะหลังดัดแปรทดแทนแป้งมันสําปะหลังมากขึน (ภาพที 3)

แรง (นิ วตัน)

1400

มันเทศกะปิ แท้

1200

มันเทศไข่บางปะหัน

R² = 0.8482

1000
800
600
400
0

50

R² = 0.9192
100

150

200

ปริ มาณแป้ งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสําปะหลัง (กรัม)
ภาพที 3 ค่าแรงกดสู งสุ ดของข้าวเกรี ยบมันเทศทีใช้แป้ งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสําปะหลัง
การทดสอบทางด้า นประสาทสัม ผัส ของข้าวเกรี ย บมัน เทศที ใช้แ ป้ ง มัน สํ า ปะหลัง ดัด แปรทดแทนแป้ ง มัน
สําปะหลัง จํานวน 30 คน แสดงดังตารางที 5 พบว่า การใช้แป้ งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทนแป้งมันสําปะหลังในข้าวเกรี ยบ
ทังสองชนิ ด ไม่มีผลต่อคะแนนความชอบในด้านสี และรสชาติในทุกระดับทีใช้ สอดคล้องกับค่าสี ทีวัดได้ โดยมีคะแนนอยู่
ในช่วง 7.30-7.80 และ 7.00-7.60 (ชอบปานกลาง-ชอบมาก) ตามลําดับ และไม่มีผลต่อคะแนนความชอบข้าวเกรี ยบมันเทศ
พันธุ์มนั ไข่ในด้านความกรอบและความชอบโดยรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยมีคะแนนอยูใ่ นช่วง 7.03-7.57
และ 7.20-7.70 (ชอบปานกลาง-ชอบมาก) คะแนนความชอบข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้และพันธุ์มนั ไข่ในด้านกลินและ
คะแนนความชอบข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้ดา้ นความกรอบมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย (6.87-7.60, 6.90-7.50 และ 6.978.27 ตามลําดับ) สอดคล้องกับค่าแรงกดสู งสุ ดที มีแนวโน้มลดลง ซึ งแสดงถึงความกรอบมีแนวโน้มลดลงเมือใช้แป้ งมัน
สําปะหลังดัดแปรทดแทนแป้งมันสําปะหลังในข้าวเกรี ยบปริ มาณเพิมขึน
ตารางที 5 ผลคะแนนการทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบมันเทศทีใช้แป้ งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมัน
สําปะหลัง
ปริ มาณแป้ งมันสําปะหลังดัดแปร
คะแนนความชอบ
ชนิดของ
ทดแทน
ความชอบ
ข้าวเกรี ยบ
สี ns กลิน รสชาติ ns ความกรอบ
แป้ งมันสําปะหลัง 300 กรัม
โดยรวม
ข้าวเกรี ยบมัน
0
7.30 7.20ab 7.17
7.80a
7.23ab
เทศพันธุ์กะปิ
50
7.80 7.60a
7.60
7.70a
7.57ab
แท้
100
7.53 7.30ab 7.45
8.27a
7.80a
150
7.57 6.87b
7.17
6.97b
7.13b
200
7.63 6.87b
7.00
7.10b
7.17ab
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0
7.47 7.50a
7.40
7.57ns
7.70ns
50
7.57 6.97b
7.07
7.30ns
7.23ns
100
7.47 7.20ab 7.30
7.50ns
7.57ns
150
7.77 6.90b
7.00
7.37ns
7.43ns
200
7.30 6.70b
7.07
7.03ns
7.20ns
หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในคอลัมน์เดียวกันทีแตกต่างกัน หมายถึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิต
(p≤0.05)
ผลการวิเคราะห์ปริ มาณแอนโทไซยานินและปริ มาณเบต้าแคโรที นของข้าวเกรี ยบ มันเทศทังสองชนิ ดก่อนและ
หลังทอดทังสองชนิ ด แสดงดังตารางที 6
ตารางที 6 ปริ มาณแอนโทไซยานินและปริ มาณเบต้าแคโรทีนของข้าวเกรี ยบมันเทศ
ปริ มาณแอนโทไซยานิน (มิลลิกรัม ปริ มาณเบต้าแคโรทีน
ชนิดของข้าวเกรี ยบ
ต่อ100 กรัม)
(มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม)
ข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้ก่อนทอด
148.76±0.09
ข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้หลังทอด
125.90±0.99
ข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์มนั ไข่ก่อนทอด
65.10±0.75
ข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์มนั ไข่หลังทอด
97.80±0.32
การวิเคราะห์ปริ มาณแอนโทไซยานินและปริ มาณเบต้าแคโรทีน พบว่า ในข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้ก่อนทอด
มีปริ มาณแอนโทไซยานิน 148.76+0.09 มิลลิกรัมต่อ100 กรัมหลังจากผ่านการทอดแล้วปริ มาณแอนโทไซยานินลดลงเหลือ
125.90+0.99 มิ ล ลิ กรั ม ต่ อ 100 กรั ม คิ ด เป็ นลดลงร้ อ ยละ 15.37 สอดคล้องกับ การศึ กษาของ Hiemori และคณะ ได้ศึ ก ษา
องค์ประกอบและความเสถียรทางความร้อน ของแอนโทไซยานิ นใน black rice พบว่า ความร้ อนจากกระบวนการหุงข้าว
black rice เป็ นสาเหตุทาํ ให้ปริ มาณของแอนโทไซยานินลดลงอย่างมีนัยสําคัญ เช่นเดียวกับการทดลองของพรประภาและ
คณะ(2556) พบว่า การอบกากเม่าผงทีอุณหภูมิสูงมีผลให้ปริ มาณ แอนโทไซยานิ นและแทนนิ นมี ปริ มาณตํากว่าการอบที
อุณหภูมิตาํ นันแสดงว่าปริ มาณแอนโทไซยานินและแทนนินแปรผกผันกับอุณหภูมิ ส่วนปริ มาณเบต้าแคโรทีนในข้าวเกรี ยบ
มันเทศพันธุ์มนั ไข่ก่อนทอดมีปริ มาณเบต้าแคโรทีน 65.10+0.75 มิลลิ กรั มต่อ100 กรั มหลังจากผ่านการทอดแล้วปริ มาณ
เบต้าแคโรทีนเพิมขึนเป็ น 97.80+0.32 มิลลิกรัมต่อ100 กรัมซึ งจากผลการศึกษาของ Azizah และคณะ(2009) พบว่า ฟั กทอง
ทีผ่านการต้มเป็ นเวลา 2 และ 4 นาที มีปริ มาณเบต้าแคโรทีนเพิมขึน แต่ลดลงเมือผ่านการต้มเป็ นเวลา 6 นาที เนืองจากความ
ร้อนช่วยเพิมชี วประสิทธิผล (bioavailability) ของแคโรทีนอยด์ ทังนี ปริ มาณเบต้าแคโรทีนเพิมขึนในข้าวเกรี ยบมันเทศหลัง
ทอดอาจเป็ นผลจากปริ มาณเบต้าแคโรทีนในนํามันปาล์มทีใช้ทอด เนืองจากนํามันปาล์มมีสารคาโรทีนอยด์ในปริ มาณมาก

สรุ ปผลการวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเทศ พบว่า อัตราส่ วนของ ของแป้ งมันสําปะหลังต่อเนื อมันเทศนึ งสุกทีเหมาะสม
ในการผลิ ตข้าวเกรี ยบมัน เทศ คือ 300 ต่ อ 500 ผูท้ ดสอบให้ค ะแนนความชอบในด้านสี กลิ นรสชาติ ความกรอบ และ
ความชอบโดยรวมสู งสุ ด เมือคะแนนความชอบในลักษณะทางประสาทสัมผัสส่ วนใหญ่ของข้าวเกรี ยบเพิมขึนอย่างมี
นัยสําคัญเมือเพิมปริ มาณของมันเทศนึ งสุกทังสองชนิ ด การใช้แป้ งมันสําปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสําปะหลังในการ
ผลิ ตข้าวเกรี ยบมันเทศไม่มีผลต่ออัตราการพองตัวและค่าสี (L* a* และ b*) ของข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้และข้าว
เกรี ยบมันเทศพันธุ์มนั ไข่ ค่าแรงกดสูงสุด (นิวตัน) ของข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์ทงสองชนิ
ั
ดมีแนวโน้มลดลงเมือใช้แป้ งมัน
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สําปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสําปะหลังมากขึน การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบมันเทศทีใช้แป้ งมัน
สําปะหลังดัดแปรทดแทนแป้ งมันสําปะหลัง พบว่า ข้าวเกรี ยบมัน เทศพันธุ์ กะปิ แท้และข้าวเกรี ยบมันเทศพัน ธุ์ม ันไข่มี
คะแนนความชอบโดยรวมอยูใ่ นช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก การวิเคราะห์ปริ มาณแอนโทไซยานินและปริ มาณเบต้าแคโร
ทีน พบว่า ข้าวเกรี ยบมันเทศพันธุ์กะปิ แท้ทีผ่านการทอดมีปริ มาณแอนโทไซยานิน 125.90±0.99 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม โดย
ลดลงจากปริ ม าณก่ อนทอดคิ ดเป็ นลดลงร้ อยละ 15.37 ในขณะที ปริ มาณเบต้าแคโรที น ในข้าวเกรี ยบมันเทศหลัง ทอดมี
ปริ มาณเพิมขึนจาก 65.10±0.75 มิลลิกรั มต่อ 100 กรัม เป็ น 97.80±0.32 มิลลิกรั มต่อ 100 กรัม ทังนี อาจเป็ นผลจากปริ มาณ
เบต้าแคโรทีนในนํามันปาล์มทีใช้ทอด
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การศึกษาปริมาณแป้งมันเทศสีม่วงทดแทนแป้ งข้ าวเจ้ าในขนมเรไร
Study on the Amount of Purple Sweet Potato Flour Replacing Rice Flour in Ray Rai (Rice flour
dumpling topped coconut milk)
เปรมระพี อุยมาวีรหิ รัญ * ปรี ยานุช พวงทอง2 และ สมิทธ์ รักษ์สมิทธ์สนั ติ
Premraphi Ooaymaweerahirun* Priyanut Phuangthong1 and Samit Raksamitsanti2

บทคัดย่อ
งานวิจ ัยนี มีวตั ถุ ประสงค์แรกเพือศึ กษาสู ตรพืนฐานขนมเรไร ซึ งเป็ นขนมไทยโบราณทําจากแป้ งข้าวเจ้าและ
นํากะทิ เพือศึกษาปริ มาณการใช้แป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไร และเพือศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของ
ขนมเรไรสู ตรที พัฒนาได้ ผลการศึ กษาสู ตรพืนฐานโดยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ
สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิ มแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic
Scale) โดยใช้ ผู้ท ดสอบชิ ม จํา นวน 80 คน พบว่ า ผู ้ท ดสอบชิ ม ให้ ค ะแนนความชอบขนมเรไร สู ต รที 4 มากที สุ ด
ผลการศึกษาปริ มาณการใช้แป้งมันเทศสีม่วงทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไร พบว่าผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับขนม
เรไรทีทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงในระดับร้อยละ 25 มากกว่าสู ตรทีทดแทนร้อยละ 50 และ 75 และมากกว่า
สู ตรควบคุมทีใช้แป้ งข้าวเจ้าอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) โดยขนมเรไรทีทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้งมันเทศสี ม่วงในระดับร้อย
ละ 25 ได้คะแนนความชอบเฉลียด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม เป็ น 8.38, 8.38,
8.19, 8.21, 8.16 และ 8.36 ตามลําดับ การทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสีม่วงทีร้อยละ 50 และ 75 ทําให้ขนมเรไรมีเนือ
สัมผัสทีแข็งขึน ซึ งเป็ นลักษณะทีไม่ตอ้ งการ ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่าขนมเรไรทีทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วย
แป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ มีปริ มาณความชืน โปรตีน ไขมัน เยือใย และเถ้า เท่ากับร้อยละ 57.72, 5.58, 0.73, 0.85 และ
0.33 ตามลําดับ โดยปริ มาณความชืน โปรตีน และเถ้า ไม่แตกต่างกับขนมเรไรสูตรพืนฐาน (p>0.05) แต่มีปริ มาณไขมันและ
เยือใยสู งกว่าสู ตรพืนฐานทีเป็ นแป้ งข้าวเจ้า (p<0.05) การทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสีม่วงร้อยละ 25 จึงเป็ นสูตรที
เหมาะสมทีสุดในการผลิตขนมเรไร การใช้แป้งมันเทศสี ม่วงมาทดแทนแป้ งข้าวเจ้าจึงเป็ นการทําให้ขนมเรไรมีสีม่วงและยัง
เพิมคุณประโยชน์จากสารแอนโทไซยานินทีมีประสิ ทธิ ภาพต้านอนุมูลอิสระและต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันอีกด้วย
คําสําคัญ : มันเทศสี ม่วง, แป้ งมันเทศสี ม่วง, ขนมเรไร
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The first objective of this research was to study the basic formulas of Ray Rai products, a traditional Thai dessert
which is made from rice flour and coconut milk. The second, to study the amount of purple sweet potato flour replacing
rice flour in Ray Rai and to study the proximate analysis of developed Ray Rai products. The result of basic formulas study
of Ray Rai products by sensory evaluation which determined using 9-Point Hedonic Scale, the sensory quality in terms of
appearance, color, odor, taste, texture, and overall satisfaction was scored by 80 participants. The results of this study
indicated that the panelist rated the 4 formula most favorite tastes. The acceptance scores of Ray Rai with 25% of purple
sweet potato flour were significant the highest than the control and the Ray Rai with 50% and 75% of purple sweet potato
flour (p<0.05). The acceptance scores of Ray Rai with 25% of purple sweet potato flour were 8.38 for appearance, 8.38 for
color, 8.19 for odor, 8.21 for taste, 8.16 for texture, and 8.36 for overall satisfaction. Ray Rai with 50% and 75% of purple
sweet potato flour had a hard texture, not a good property. Proximate analysis of Ray Rai with 25% of purple sweet potato
flour as moisture, protein, fat, fiber and ash contents were 57.72 5.58 0.73 0.85 and 0.33%, respectively. The moisture
protein and ash content do not differ from basic Ray Rai formula but fat and fiber were higher than basic Ray Rai formula.
This study showed that using 25% of purple sweet potato flour replaced the rice flour is the appropriate recipe for making
a Ray Rai. Not only the advantage for purple color of Ray Rai but also benefit from the high amount of anthocyanin which
is reported to have the antioxidant capacity and reduced lipid oxidation.
Keywords: Purple Sweet Potato, Purple Sweet Potato Flour, Ray Rai Dough Press
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ขนมเรไร หรื อ รังไร เป็ นขนมไทยโบราณ ที เรี ยกว่าขนมเรไรเพราะมี ลกั ษณะเหมือนรังนก เป็ นขนมไทย ที มี
ส่วนผสมหลักคือ แป้ งข้าวเจ้า โดยอาจจะผสมแป้งท้าวยายม่อมหรื อแป้ งมันสําปะหลัง เพือช่วยให้ขนมจับตัวดีขึน นอกจาก
ส่วนผสมหลักทีเป็ นแป้ งแล้ว ยังมีส่วนผสมของมะพร้าวทึนทึกขูด หัวกะทิ นําตาลทราย เกลือ และงาคัว ความหอมจะได้จาก
นําลอยดอกมะลิในขณะที นวดแป้ ง ส่ วนสี ของขนมเรไรได้มาจากสี ธรรมชาติของวัตถุดิบ เช่น สี เขียวจากใบเตย สี ฟ้าจาก
อัญชัน (นลิน, 2553) นอกจากนีอาจมีการเพิมความหลากหลายของสี ให้กบั ขนมเรไรด้วยสีจากธรรมชาติจากวัตถุดิบอืนๆ ที
มีคุณประโยชน์ เช่น สี ม่วงจากมันเทศสีม่วง
มันเทศอุดมไปด้วยสารอาหารทีมีประโยชน์ต่อร่ างกายหลากหลายชนิด เช่น วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี และ
วิตามินอี แร่ ธาตุแคลเซี ยม แมกนีเซี ยม โพแทสเซี ยม และเหล็ก ใยอาหารและคาร์ โบไฮเดรต มันเทศสี ม่วงมีสารพฤกษเคมี
ในกลุ่มสี ม่วงมีสารแอนโทไซยานินปริ มาณสูงเมือเปรี ยบเที ยบกับมันเทศสี ขาว สี เหลือง และสี ส้ม สารแอนโทไซยานิ นมี
ประสิ ทธิ ภาพต้านอนุ มูลอิสระ ต้านปฏิกิริยาออกซิ เดชันของไขมัน และต้านมะเร็ ง รวมทังยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล
(กรรณิ การ์, 2557)
คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาการทดแทนแป้งข้าวเจ้าในขนมเรไรด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วง เพือเพิมคุณค่าทางโภชนาการ
เพือเพิมมูลค่าให้กบั เกษตรกรผูป้ ลูกมันเทศสี ม่วง เป็ นการอนุรักษ์ขนมไทย อีกทังยังสร้างทางเลือกให้แก่ผบู ้ ริ โภค

วิธีดําเนินการวิจัย

วัตถุดบิ และอุปกรณ์
1.1 วัตถุดิบทีใช้ในการศึกษาปริ มาณแป้งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้งข้าวเจ้าในขนมเรไร ประกอบด้วย แป้งมันเทศ
สี ม่วงทีได้จากการเตรี ยมมันเทศสี ม่วง พันธุ์พิจิตร 1 (Ipomoea batatas (L.) Lam จากเกษตรกรผูป้ ลูกมันเทศสี ม่วง จังหวัด
กาญจนบุ รี วันที 22 สิ งหาคม 2560) แป้ งข้าวเจ้า (ตราช้างสามเศี ยร) แป้ งมัน สําปะหลัง(ตราปลามังกร) นําตาลทราย
(ตรามิตรผล) เกลือป่ น (ตราระฆังทอง) งาขาว กะทิ มะพร้าวทึนทึก และกลินมะลิ (ตราวินเนอร์ )
1.2 อุปกรณ์ทีใช้ในการศึกษาปริ มาณแป้ งมันเทศสีม่วงทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไร ได้แก่
.เครื องชังดิจิตอล 2.ช้อนตวง 3.ถ้วยตวง 4.พายยาง 5.พายไม้ 6.ถ้วยสแตนเลส 7.กระทะทองเหลือง 8.อ่างผสม สแตนเลส
9.พิมพ์ขนมเรไร 10. ผ้าขาวบาง 11.ลังถึง 12.ถาดอลูมิเนียม 13.ตะแกรงร่ อนขนาด 80 Mesh .เครื องอบลมร้อน
1.3 อุปกรณ์สาํ หรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส ได้แก่
1. ส้อมพลาสติก 2. ถ้วยพลาสติกสําหรับชิม 3. แบบประเมินทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9
ระดับ คะแนนที 1 หมายถึง ไม่ชอบมากทีสุด และ 9 คะแนน หมายถึง ชอบมากทีสุ ด (เพ็ญขวัญ, 2549)
2.2 การผลิตแป้งมันเทศสีม่วง
นําหัวมันเทศสี ม่วงสด จํานวน 4 กิโลกรัม ล้างทําความสะอาดโดยเปิ ดก็อกให้ไหลผ่านหัวมันเทศสี ม่วงและปอก
เปลื อก หันเป็ นแผ่น หนา 2 มิลลิเ มตร นึ งที อุณหภูมิ 100 °C นาน 20 นาที พักให้เ ย็น 30 นาที อบที อุณหภูมิ 60 °C นาน
7 ชัวโมง ด้วยเครื องอบลมร้อน นําเนือมันเทศสี ม่วงทีอบแห้งจนมีความชืนร้อยละ 8 มาบดให้ละเอียดด้วยเครื องปั นเป็ นเวลา
2 นาที (ธนาภรณ์ และคณะ, 2559) ร่ อนแป้ งผ่านตะแกรงร่ อนขนาด 80 Mesh มันเทศสี ม่วง จํานวน 4 กิโลกรัม สามารถ
ผลิตได้แป้ งมันเทศสี ม่วง จํานวน 400 กรัม
2.3 การศึกษาสู ตรพืนฐานขนมเรไร
การทดลองสูตรพืนฐานขนมเรไรจํานวน 4 สูตรคัดเลือกตํารับพืนฐานในการผลิตขนมเรไรดังนี คือ ขนมเรไรสู ตร
ที 1 (เยาวภา, 2554) ขนมเรไรสูตรที 2 (ธนศักดิ และรัชวิชญ์,
) ขนมเรไรสูตรที 3 (อบเชย, 2551) และ ขนมเรไรสูตรที 4
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(ศรี นวล และคณะ, 2535) โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์(Randomized Complete Block Design, RCBD)
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการ
ชิ มแบบให้ค ะแนนความชอบ ระดับ ( -Point Hedonic Scale) (เพ็ญขวัญ , 2549) โดยใช้ผูท้ ดสอบชิ ม จํานวน 80 คน
ซึงเป็ นอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชังส่ วนผสมตามสูตร

ผสมแป้งข้าวเจ้า แป้งมัน นําลอยดอกมะลิ
ละลายให้เข้ากันอย่าให้แป้งเป็ นเม็ด
นําแป้งทีผสมไว้ใส่ ในกระทะทอง
กวนให้แป้ งสุ ก

นวดต่อไปจนแป้งนุ่ม ปันแป้งเป็ นก้อนกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง นิว นําใส่ พิมพ์ขนมเรไร
กดให้เป็ นเส้นวางเรี ยงในลังถึงทีปูดว้ ยผ้าขาบาง
นึงในนําเดือด นาที ยกลงจากเตา
ราดหน้าขนมด้วยหัวกะทิ

ภาพที ขันตอนการทําขนมเรไรสู ตรพืนฐาน

2.4 การทดแทนแป้ งข้ าวเจ้าในขนมเรไรด้วยแป้งมันเทศสีม่วง
นําสู ตรพืนฐานขนมเรไรทีผ่านการคัดเลือกจากหัวข้อ 2.3 มาศึ กษาการทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไร ด้วยแป้ ง
มันเทศสี ม่วงทีระดับต่างกัน ซึ งทําให้ได้สูตรขนมเรไร 4 สูตร ได้แก่ สู ตรควบคุม (ใช้แป้ งข้าวเจ้า) สู ตรทดแทนแป้งข้าวเจ้า
ด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ 25 ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 75 มีขนตอนการทํ
ั
าขนมเรไร ดังภาพที 2 โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่ ม ในบล็ อ กสมบู ร ณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) ประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผัส ในด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผัส และความชอบโดยรวมด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point
Hedonic Scale) (เพ็ญขวัญ, 2549) โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมจํานวน 80 คน ซึ งเป็ นอาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

626

ชังส่ วนผสมตามสูตร
ผสมแป้งข้าวเจ้า แป้งมัน แป้งมันเทศสี ม่วง
นําลอยดอกมะลิ ละลายให้เข้ากัน
นําแป้งทีผสมไว้ใส่ ในกระทะทอง
กวนให้แป้ งสุ ก
นวดต่อไปจนแป้งนุ่ม ปันแป้งเป็ นก้อนกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง นิว นําใส่ พิมพ์ขนมเรไร
กดให้เป็ นเส้น วางเรี ยงในลังถึงทีปูดว้ ยผ้าขาวบาง
นึงในนําเดือด นาที ยกลงจากเตา
ราดหน้าขนมด้วยหัวกะทิ

การวิเคราะห์ ข้อมูล

ภาพที ขันตอนการทําขนมเรไรทีใช้แป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้งข้าวเจ้า

นําผลทีได้จากการศึกษาสู ตรพืนฐานขนมเรไร และการศึกษาปริ มาณแป้งมันเทศสีม่วงทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนม
เรไรมาหาค่าเฉลีย (x̅) วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลียทีระดับความเชือมันร้อยละ โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test, (DMRT) วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป Statistic Package for the Social Science (SPSS) Version 11

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ผลการศึกษาสู ตรพืนฐานขนมเรไร
ผลการศึกษาสู ตรพืนฐานขนมเรไร สู ตร โดยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน
รสชาติ เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม แสดงดังตารางที
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ตารางที คะแนนความชอบในคุณลักษณะต่าง ๆ ทางประสาทสัมผัสของขนมเรไรสูตรพืนฐาน
ขนมเรไรสูตรพืนฐาน
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
สูตรที
สูตรที
สูตรที
สู ตรที
ลักษณะปรากฏns
8.10 ± 0.95
7.75 ± 1.03
8.03 ± 0.86
8.05 ± 1.05
สี ns
8.05 ± 0.87
7.83 ± 1.00
7.88 ± 0.79
8.05 ± 0.84
a
b
a
กลิน
7.83 ± 0.98
7.33 ± 1.09
7.70 ± 0.75
7.83 ± 0.95a
รสชาติ
7.78 ± 0.89a
7.40 ± 0.84b
7.45 ± 1.05b
7.93± 0.96a
เนือสัมผัส
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 : อักษรที ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับความเชื อมัน
ร้อยละ ns ในแนวนอน หมายถึง ค่าทีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ
ผลการศึกษาสู ตรพืนฐานขนมเรไร เมือนําคะแนนความชอบขนมเรไรทัง 4 สู ตรมาวิเคราะห์ ความแปรปรวน และ
เปรี ยบเทียบความแตกต่าง พบว่าคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ และด้านสี ของขนมเรไรทัง 4 สูตร ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 แต่คะแนนความชอบ ด้านกลิน รสชาติ เนือสัมผัส
และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับความเชื อมันร้อยละ 95 โดยผูท้ ดสอบชิ มให้
คะแนนความชอบสู ตรที 1 มากที สุ ดในด้านกลิน รสชาติและความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกับสู ตรที 4 (p<0.05) แต่ได้
คะแนนความชอบด้านเนื อสัม ผัส น้อยกว่า สู ต รที 4 (p>0.05) คะแนนความชอบของสู ต รที 4 ในด้า นสี กลิ น รสชาติ
เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม มีค่าคะแนนเฉลีย 8.05, 7.83, 7.93, 8.03 และ 8.03 ตามลําดับ อยูใ่ นระดับความชอบปาน
กลางถึงชอบมาก
คะแนนความชอบขนมเรไรทัง 4 สู ต รแตกต่ า งกัน เนื องมาจากวัต ถุ ดิ บ ที เป็ นส่ ว นผสมและวิ ธี ก ารทํา ขนม
ที แตกต่างกัน จากการสัง เกตระหว่างการผลิตขนมเรไรพบว่า สู ตรที 1 ขณะกวนแป้ งจะสุ ก และจับ ตัวเป็ นก้อนได้เ ร็ ว
ลักษณะเนื อแป้ งที กวนสุ กแล้วเนื อแป้ งจะนิ มมากไปเวลากดก้อนแป้ งลงในพิม พ์กดขนมเรไรจะไม่ ค่อยอยู่ตวั สู ตรที 2
ขณะกวนแป้ งสุ กช้า ลักษณะเนือแป้งเมือสุ กจะค่อนข้างแข็งการกดแป้งลงพิมพ์ทาํ ได้ยาก แต่เส้นของขนมค่อนข้างสวยจับตัว
เป็ นรังนก เมือนึ งสุ กแป้ งแข็งไม่นุ่ม สู ตรที 3 ขณะกวนแป้ งสุ ก และจับตัวเป็ นก้อนได้ชา้ ลักษณะแป้ งเมือสุ กมีความนิ ม การ
กดแป้ งลงพิมพ์กดค่อนข้างง่าย เส้นขนมสวย อยูต่ วั สูตรที 4 ขณะกวนแป้ งสุ กจับตัวเป็ นก้อนเร็ว ลักษณะแป้งทีสุกจะเหนี ยว
นุ่ม เวลากดลงพิมพ์กดง่ายออกมาเป็ นเส้นสวย อยูท่ รงเหมือนรังนก เมือนึงสุกขนมเรไรจะนุ่ม จากลักษณะของขนมเรไรทีทํา
ได้ ทําให้ขนมเรไรสู ตรที 4 ได้รับคะแนนความชอบสู งกว่าสูตรอืนๆ ในทุกด้าน ดังนันจึ งเลือกสู ตรที 4 เป็ นสู ตรพืนฐานใน
การศึ กษาปริ มาณแป้ ง มัน เทศสี ม่วงทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไร เพราะมีเ นื อสัมผัส ตามลักษณะของขนมเรไรที ดี
มีเส้นสวย อยูท่ รงเหมือนรังนก เมือนึ งสุ กขนมเรไรจะนุ่ ม และมีคะแนนความชอบโดยรวมซึ งผูท้ ดสอบชิ มให้การยอมรับ
มากทีสุ ด
2. ผลการศึกษาปริมาณแป้งมันเทศสีม่วงทดแทนแป้งข้ าวเจ้ าในขนมเรไร
ผลการศึกษาการทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไรด้วยแป้งมันเทศมีม่วง โดยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสใน
ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม ผลการทดลองดังตารางที 2
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ตารางที คะแนนความชอบในคุณลักษณะต่าง ๆ ของขนมเรไรทีทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้งมันเทศสีม่วงทีระดับต่าง ๆ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
ลักษณะปรากฏ
สี
กลิน

ปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้งข้าวเจ้า (ร้อยละ)

สูตรควบคุม

50

75

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

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

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

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

7.31 ± 1.05b

8.16 ± 0.75a

7.25 ± 0.79b

6.88 ± 0.85c

รสชาติ

7.28 ± 1.04b

ความชอบโดยรวม

7.38 ± 0.93b

เนือสัมผัส

25

8.21 ± 0.74a
8.36 ± 0.70a

7.21 ± 0.74b
7.25 ± 0.82b

6.94 ± 0.92c
6.93 ± 0.79c

หมายเหตุ : อักษรที ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับความเชื อมัน
ร้อยละ 95
ผลการศึกษาการทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไรด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วง พบว่า เมือนําคะแนนความชอบของขนม
เรไรทัง 4 สูตร ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย พบว่า คุณลักษณะในด้านลักษณะ
ปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวมของขนมเรไรทีมีการทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วง
แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับขนมเรไร
ที ทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงที ระดับร้อยละ 25 มากที สุ ด ในทุกคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสที ทดสอบ
โดยมีคะแนนความชอบเฉลียในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวมเป็ น 8.38, 8.38,
8.19, 8.21, 8.16 และ 8.36 ตามลําดับ คะแนนเฉลียดังกล่าว มีค่าอยูใ่ นระดับความชอบมาก
ผลการสังเกตระหว่างการผลิ ตขนมเรไรพบว่า ขนมเรไรสู ตรควบคุม ขณะกวนแป้ งจะสุ กจับตัวเป็ นก้อนเร็ ว
ลักษณะแป้ งทีสุกจะเหนี ยวนุ่ ม กดพิมพ์ง่ายเป็ นเส้นสวย อยู่ทรงเหมือนรังนก เมือนึ งสุ กขนมเรไรมีความนุ่ม สูตรที 2 ขนม
เรไรทีทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้งมันเทศสี ม่วงทีระดับร้อยละ 25 ขณะกวนแป้ งสุ กจับตัวเป็ นก้อน เส้นสีม่วงเข้ม จับตัวกันดี
อยูท่ รงเหมือนรังนก เมือนึ งสุกเนือสัมผัสเหนี ยว นุ่ ม มีกลินหอมของมันเทศสี ม่วง สู ตรที 3 ขนมเรไรทีทดแทนแป้ งข้าวเจ้า
ด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงทีระดับร้อยละ 50 ขณะกวน แป้ งสุ กจับตัวเป็ นก้อนค่อนข้างช้าใช้เวลาในการกวนเพิมอีก 2นาทีเพราะ
แป้ งติดกระทะทําให้ความร้อนไม่ถึงตัวแป้ งทีกวน ลักษณะแป้ ง ทีสุก เหนี ยว ไม่ค่อยนุ่ ม การกดพิมพ์ใช้แรงในการกดมาก
เส้นค่อนข้างติดกัน เมือนึ งสุ กขนมมีความนุ่ มเล็กน้อยสี ม่วงเข้มตัวขนมแน่นมีกลินแป้ งมันเทศสี ม่วง สู ตรที 4 ขนมเรไรที
ทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้งมันเทศสี ม่วงทีระดับร้อยละ 75 ขณะกวน แป้ งสุกจับตัวเป็ นก้อนค่อนข้างช้ามากเวลาในการกวน
เพิมอีก 3 นาทีเพราะแป้ งทีติดกระทะมากทําให้ความร้อนไม่ถึงตัวแป้ งทีกวน ลักษณะแป้ งทีสุก ค่อนข้างเหนี ยวเละ การกด
พิมพ์ใช้แรงกดค่อนข้างมาก เส้นค่อนข้างติดกันมาก เมือนึงสุกขนมไม่ค่อยนุ่ม สี ขนมเรไรเป็ นสี ม่วงเข้มมากกว่าสูตรที 3 ตัว
ขนมแน่นขึนมากมีกลินแป้งงมันเทศสี ม่วงมาก
จากลักษณะของขนมเรไรทีทําได้ ทําให้ขนมเรไรทีทดแทนแป้ งข้าวเจ้าทีระดับร้อยละ 25 ได้รับคะแนนความชอบ
สูงกว่าสู ตรทีทดแทนระดับร้อยละ 50 และ 75 และยังได้คะแนนสู งกว่าสูตรควบคุมทีไม่มีแป้ งมันม่วงในทุกด้าน (p< 0.05)
จากผลการทดลองข้างต้นจึงเลือกสูตรขนมเรไรทีมีการทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงทีระดับร้อยละ 25 เป็ นสูตร
ทีเหมาะสม นําตัวอย่างขนมเรไรจากสูตรทีเหมาะสมนี ไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพด้านสี และวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีต่อไป
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3. ผลการวิเคราะห์ คุณสมบัติทางกายภาพ
คุณสมบัติทางกายภาพด้านลักษณะปรากฏ และสี ของขนมเรไรสู ตรพืนฐานทีผ่านการคัดเลือก (สู ตรควบคุม) และ
ขนมเรไรทีทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้งมันเทศสีม่วงทีระดับร้อยละ 25 แสดงในตารางที 3
ตารางที คุณสมบัติทางกายภาพของขนมเรไรสูตรควบคุม และสูตรทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้งมันเทศสี ม่วงร้อยละ
คุณสมบัติทางกายภาพ

สูตรควบคุม

ขนมเรไร

ลักษณะปรากฏ

เส้นสี ขาวขุ่นจับตัวกันดี เส้นสวย อยูท่ รง
เหมือนรังนก เมือนึงสุกขนมเรไรจะนุ่ม

ค่าสี L*

60.19 ± 1.04a

สูตรแป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ

เส้นสี ม่วงเข้ม จับตัวกันดี อยูท่ รงเหมือน
รังนก เมือนึงสุกเนือสัมผัสเหนี ยว นุ่ม
มีกลินหอมของมันเทศสี ม่วง
47.16 ± 1.28 b

a*
-0.88 ± -0.09b
3.67 ± 0.46a
b*
1.25 ± 0.15a
-1.68 ± -0.28b
หมายเหตุ : อักษรทีต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
ความเชือมันร้อยละ 95
ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและสี ของขนมเรไรสูตรควบคุมและสู ตรปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ
25 พบว่าขนมเรไรสู ตรควบคุมลักษณะเส้นสี ขาวขุ่นจับตัวกันดี เส้นสวย อยู่ทรงเหมือนรังนก เมือนึ งสุ กขนมเรไรจะนุ่ ม
ส่วนสู ตรปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ 25 ลักษณะเส้นสี ม่วงเข้ม จับตัวกันดี อยูท่ รงเหมือนรังนก เมือนึ งสุ กเนื อสัมผัส
เหนี ยว นุ่มมีกลินหอมของมันเทศสี ม่วง พิจารณาจากค่า ความสว่าง (L*) ทียิงลดลง ค่า a* (สี แดง) และค่า b* (สี เหลือง) ค่า
L* ขนมเรไร สู ตรปริ มาณแป้งมันเทศสีม่วง ร้อยละ 25 มีแนวโน้ม ค่า L* ลดลงกว่าสู ตรควบคุม เนืองจากเมือทดแทนด้วย
แป้ งมันเทศสี ม่วงสี ทีได้จะมีความเข้มขึน ค่า a* สู ตรปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ 25 จะมีค่าใกล้กบั สี แดงมากกว่าสูตร
ควบคุม ส่ วนค่า b* เมือขนมเรไรทดแทนด้วยปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงจะมีค่าติดลบ เพราะแป้ งมันเทศสี ม่วงมีปริ มาณ
สารแอนโทไซยานินสู งจึงทําให้ค่า b* ติดลบ ซึงสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซึงเป็ นเม็ดสีทีละลายนําได้ เป็ นสารให้
สี ตามธรรมชาติทีจัดอยูใ่ นกลุ่มฟลาโวนอยด์ สี ของแอนโทไซยานินจะเปลียนไปตามสภาวะความเป็ นกรด-ด่าง เป็ นสารทีให้
สี ตงแต่
ั สีนาเงิ
ํ นเข้มหรื ออาจไม่มีสีเลยเมืออยูใ่ นสภาวะด่าง (pH>7) จะเปลียนเป็ นสี ม่วงเมืออยูใ่ นสภาวะทีเป็ นกลาง (pH=7)
และจะเปลียนเป็ นสี แดงถึ งแดงเข้มได้ในสภาวะเป็ นกรด (pH<7) (นิ ศารัตน์, 2559) การเพิมปริ มาณแป้ งมันเทศมีม่วงใน
ขนมเรไรมีความแตกต่างจากสูตรควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95
4.ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมี
องศ์ประกอบทางเคมีของขนมเรไรสูตรควบคุม และสู ตรที ทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงที ระดับร้อย
ละ แสดงในตารางที
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ตารางที องค์ประกอบทางเคมีของขนมเรไรสูตรควบคุม และสูตรปริ มาณแป้งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้งข้าวเจ้า
ร้อยละ
องค์ประกอบทางเคมี
ความชืน ns
โปรตีน ns

สูตรควบคุม

57.74 ± 0.39
5.66 ± 0.14

630

ปริ มาณ (ร้อยละ)

สูตรแป้ งมันเทศสี ม่วงร้อยละ
57.72 ± 1.75
5.58 ± 0.17

ไขมัน
0.48 ± 0.21b
0.73 ± 0.15a
เถ้า ns
0.29 ± 0.05
0.33 ± 0.01
เยือใย
0.26 ± 0.01b
0.85 ± 0.34a
หมายเหตุ : อักษรที ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับความเชื อมัน
ร้อยละ ns ในแนวนอน หมายถึง ค่าทีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของขนมเรไรสู ตรควบคุม และขนมเรไรทีทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ง
มันเทศสี ม่วงทีระดับร้อยละ 25 มีค่าองค์ประกอบเคมีของขนมเรไรในส่ วนของปริ มาณไขมัน และเยือใยทีมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 โดยขนมเรไรทีทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้งมันเทศสี ม่วงทีระดับ
ร้อยละ 25 จะมีค่าปริ มาณไขมันและเยือใยทีเพิมขึน ด้วยปริ มาณของไขมันและเยือใยในแป้ งมันเทศสี ม่วงมีมากกว่าในแป้ ง
ข้าวเจ้า (กรรณิ การ์, 2014;l; สวนิตและคณะ, 2547) จึงมีผลให้ปริ มาณไขมันและเยือใยในขนมเรไรทีมีส่วนผสมของแป้ งมัน
เทสร้อยะล 25 มีมากกว่าในขนมเรไรทีทําจากแป้ งข้าวเจ้าเพียงชนิดเดียว ส่วนองค์ประกอบทางเคมีของค่าความชืน โปรตีน
และเถ้า ของขนมเรไรสูตรควบคุม และขนมเรไรทีทดแทนแป้ งข้าวเจ้าด้วยแป้ งมันเทศสี ม่วงทีระดับร้อยละ 25 ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95

สรุ ปผลการวิจัย

การเพิมปริ มาณแป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทนแป้ งข้าวเจ้าในขนมเรไรมากขึน มีผลให้การกดขนมเรไรลงพิมพ์ทาํ ได้
ยากขึน หลังผ่านการนึงขนมเรไรมีเนือสัมผัสทีเหนี ยว ไม่นุ่ม ซึงผิดจากลักษณะของขนมเรไรทีดี นอกจากนีขนมเรไรยังมีสี
ม่วงมากขึน การศึกษาการทดแทนแป้งข้าวเจ้าในขนมเรไรด้วยแป้งมันเทศสีม่วง พบว่าสามารถใช้แป้ งมันเทศสี ม่วงทดแทน
แป้ ง ข้า วเจ้าได้ร้อ ยละ 25 ของนําหนักแป้ ง โดยขนมเรไรนี ได้รับ คะแนนความชอบโดยรวมจากผูท้ ดสอบชิ ม สู งที สุ ด
ขนมเรไรทีได้มีความคงรู ปทีดี มีความเหนียวนุ่ม และมีปริ มาณใยอาหารสูงกว่าขนมเรไรสู ตรควบคุมทีไม่มีการเติมแป้ งมัน
เทศสี ม่วง
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งานวิ จัย เรื อง การศึ ก ษาปริ ม าณแป้ ง มัน เทศสี ม่ว งทดแทนแป้ ง ข้า วเจ้า ในขนมเรไร ได้สําเร็ จ ลุล่ วงไปด้วยดี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาสภาวะในการให้ความร้อนทีเหมาะสมในการเกิดเจลกุง้ ขาวเพือใช้ประโยชน์
จากกุง้ ขาวทีมีขนาดเล็ก (120-140 ตัว/กิ โลกรัม) ในการผลิตผลิตภัณฑ์เจลกุง้ เช่น ลูกชินกุง้ และไส้กรอกกุง้ เป็ นต้น โดยนํา
กุง้ มาปอกเปลือก ผ่าหลัง สับผสมกับเกลือร้อยละ 2.5 นํามาอัดลงในไส้เทียมแบบคอลลาเจนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5
เซนติเมตร ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 80, 85 และ 90 องศาเซลเซียส นาน 5, 10 และ 15 นาที แล้วนํามาวัดค่าสี พบว่าเจลกุง้ ขาว
มี สี ส้มอมแดง โดยเจลที ให้ความร้ อนที อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส มี ค่ า a* สู งกว่าที อุณหภูมิ 85 และ 90 องศาเซลเซี ยส
(p<0.05) ส่วนค่า L* และ b* มีค่าไม่แตกต่างกัน เมือทําการวัดค่าความสามารถในการอุม้ นํา พบว่า เมือเพิมอุณหภูมิในการ
ให้ความร้อนทําให้เจลกุง้ มีความสามารถในการอุม้ นําเพิมขึน จากการตรวจสอบรู ปแบบของโปรตีน พบว่าการให้ความร้อน
ทีอุณหภูมิ 85 และ 90 องศาเซลเซี ยส สามารถทําให้เกิดการสร้างพันธะไดซัลไฟด์ได้มากกว่าทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส
นอกจากนี การให้ความร้อนที อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส ทําให้เจลมีค่าแรงเจาะทะลุตากว่
ํ าที อุณหภูมิ 85 และ 90 องศา
เซลเซี ยส ตามลําดับ ในขณะทีการให้ความร้อนทีระยะเวลาสันทําให้เจลมีค่าระยะทางก่อนเจาะทะลุสูงกว่าทีระยะเวลานาน
การให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที เป็ นสภาวะทีเหมาะสมในการเกิดเจลกุง้ ขาว เนืองจากมีค่าความ
แข็งแรงของเจลสู งทีสุด (p<0.05) โครงข่ายของเจลมีลกั ษณะแน่นทึบและต่อเนือง
คําสําคัญ : กุง้ ขาว, เจลกุง้ , การให้ความร้อน
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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

กุ้ ง ขาว (Litopenaeus vannamei) เป็ นกุ้ง ชนิ ด หนึ งที นิ ย มเลี ยงกั น ในปั จ จุ บ ัน แต่ เ ดิ ม เป็ นกุ้ง ที มี ถิ นกํา เนิ ด ใน
ต่างประเทศ แต่มีการนําเข้ามาเพาะเลียงในประเทศไทยทดแทนปริ มาณกุง้ กุลาดํา เนืองจากประสบปั ญหาความไม่พอเพียงของ
ปริ มาณพ่อและแม่พนั ธุ์กุง้ กุลาดําทําให้ไม่สามารถรองรับอุตสาหกรรมการผลิตกุง้ ได้ ตลอดจนกุง้ ขาวมีอตั ราการเจริ ญเติบโต
และทนทานต่อโรคได้ดีกว่า (Miranda, 2010) กุ้งขาวที มีการเลี ยงในประเทศไทยเป็ นกุ้งที มีการปรั บ ปรุ งพันธุ์ ให้มีความ
เหมาะสมสําหรับใช้ในการเพาะเลียงเชิ งพาณิ ชย์ ผลจากการปรับปรุ งพันธุ์และการนํากุง้ ขาวเข้ามาเลียงทําให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับกําลังการผลิตได้มากขึน โดยในปี 2560 มีปริ มาณการส่ งออกกุง้ ขาว 175,146.12 ตัน มูลค่า 58,933.34 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 82.50 และร้อยละ 84.33 ของปริ มาณและมูลค่าการส่งออกกุง้ ทะเลทังหมด ตามลําดับ (สุธาสินี, 2561)
ผลิตภัณฑ์จากกุง้ ทีนิยมแปรรู ปและมีความสําคัญต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทย ได้แก่ กุง้ แช่เยือกแข็ง ซึงมีปริ มาณการส่ งออก
จํานวน 277,752 ตัน/ปี คิดเป็ นมูลค่า 75,666 ล้านบาท โดยมีการส่งออกไปจําหน่ายยังตลาดต่างประเทศในหลากหลายรู ปแบบ
เช่น แบบกุ้งสดทังตัวแช่ เยือ กแข็ง แบบกุ้ง ปอกเปลื อกไว้ห างแช่เ ยือ กแข็ง และกุ้งต้มปอกเปลือ กแช่เ ยือกแข็ง นอกจาก
ผลิ ตภัณฑ์กุ้งแช่ เ ยือกแข็ง แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรู ปชนิ ด อื นๆ เช่ น กุ้งต้ม บรรจุ กระป๋ อง และกุ้งแห้ง วางจําหน่ ายใน
ท้องตลาดอีกด้วย แต่เนื องจากในปั จจุบนั อุตสาหกรรมกุง้ ของไทยกําลังประสบปั ญหาในด้านคู่แข่งในการผลิตกุ้ง และมี
จํานวนผลิตภัณฑ์เข้ามาแข่งขันในตลาดโลกเพิมมากขึน ได้แก่ ประเทศเอกวาดอร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย ประกอบกับตลาด
หลัก ในการส่ ง ออกกุ้ง ของไทยในสหรั ฐ อเมริ ก า สหภาพยุโ รป และญี ปุ่ น (Gillett,
) ยัง ประสบปั ญ หาเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะปั ญหาหนีสิ นในสหภาพยุโรปและปั ญหาทางการคลังของสหรัฐอเมริ กา และปั ญหาการกีดกันทาง
การค้าจากประเทศผูน้ าํ เข้าซึ งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุง้ ของประเทศไทย ดังนันทุกภาคส่วนทีเกียวข้องในอุตสาหกรรม
กุง้ ไทยต้องร่ วมมือกันและเร่ งปรับตัว โดยผูส้ ่งออกควรเน้นการแปรรู ปผลิตภัณฑ์เพิมมูลค่าให้มีความหลากหลายมากขึน (กัล
ชิ ญา, 2561) ซึ งนอกจากปั ญหาจะเกิ ดขึ นในภาคอุตสาหกรรมแล้วในภาคการเกษตรก็ประสบปั ญหาด้วยเช่นกัน กล่าวคือ
เกษตรกรผูเ้ พาะเลียงกุง้ ขาวบริ เวณชายฝั งในพืนทีภาคใต้ซึงเป็ นพืนทีหลักประสบปั ญหานําท่วมฟาร์ มกุง้ เป็ นประจําในช่วงฤดู
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ฝน ทําให้เกษตรกรจําเป็ นจะต้องดําเนิ นการจับกุ้งก่อนครบระยะเวลาการเลี ยงและจําหน่ ายกุ้งในราคาถูก ประสบปั ญหา
ขาดทุน เนืองจากกุง้ มักมีขนาดเล็กและไม่เป็ นทีต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมกุง้
จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวความคิดในการนํากุง้ ขาวขนาดเล็กมาใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพิมมูลค่า
จากกุง้ ขาว โดยผลิตภัณฑ์เพิมมูลค่าชนิ ดหนึ งที มีความน่ าสนใจและมีความเป็ นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากกุง้ ขนาดเล็ก
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เจลกุง้ เช่น ไส้กรอกกุ้ง และลูกชินกุง้ เป็ นต้น ซึ งวิธีการเตรี ยมเจลสามารถทําโดยการนําเนื อกุง้ มาบดให้
ละเอียด เติมเกลือ และส่ วนผสมอืนๆ นํามาขึนรู ปและนํามาเซ็ทเจลโดยการให้ความร้อน ซึ งปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อการเกิดเจล
คือ สภาวะในการให้ความร้อน ได้แก่ อุณหภูมิ และเวลาในการให้ความร้อนซึ งส่ งผลต่อความแข็งแรงและความยืดหยุน่ ของ
เจล และกิ จกรรมของเอนไซม์โปรติเอสที มีผลต่อการทําลายโครงสร้างของเจล ทังนี ในการศึกษาครั งนี ผูว้ ิจยั มุ่ งเน้น ที จะ
ทําการศึ กษาสภาวะอุณหภูมิและเวลาทีเหมาะสมในการเกิ ดเจลของกุง้ ขาวโดยใช้กุง้ ขาวขนาดเล็กประมาณ 120-140 ตัวต่อ
กิโลกรัม เป็ นวัตถุดิบในการศึกษา ซึ งข้อมูลทีได้จะเป็ นพืนฐานในการเซ็ทเจลด้วยความร้อนในผลิตผลิตภัณฑ์เจลชนิ ดต่างๆ
จากกุง้ เช่น ไส้กรอกกุง้ ลูกชินกุง้ เป็ นต้น นอกจากนี ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั กุง้ ชนิ ดอืน ๆ เช่น กุง้ ทะเลซึ งพบมากใน
ท้องถินบางฤดูกาล หากเพิมทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากกุง้ ขนาดเล็กให้กบั โรงงานอุตสาหกรรมมากขึนจะเป็ นวิธีการ
หนึงในการแก้ปัญหาให้กบั เกษตรกร และเพิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากกุง้ ในท้องตลาดให้มีมากยิงขึนอีกด้วย

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การเตรียมกุ้งขาว
กุง้ ขาวขนาดประมาณ 120-140 ตัว/กิโลกรัม ซื อมาจากฟาร์มเพาะเลียงกุง้ ในเขตจังหวัดสงขลา โดยมีระยะเวลาตังแต่
การจับกุง้ จนเริ มทําการทดลองไม่เกิ น 5 ชัวโมง โดยกุง้ จะถูกเก็บรักษาในกล่องโฟมมีอตั ราส่วนของกุง้ ต่อนําแข็งเท่ากับ 1:3
ในระหว่างการขนส่ งมายังห้องปฏิบตั ิการโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ภายใน 1 ชัวโมง
2. การเตรียมโซลกุ้งขาว
นํากุง้ มาล้างนําให้สะอาด ตัดหัว ปอกเปลือก และผ่าหลังเพือดึงเส้นดําออก นํากุง้ มาหันตัดขวางเพือให้ง่ายต่อการสับ
ผสม สับผสมให้เนื อละเอียดนาน 1 นาที เติมเกลือร้อยละ 2.5 ของปริ มาณเนื อกุง้ หัน จากนันสับผสมต่อไป เติมนําเย็นจัดเพือ
ปรับปริ มาณความชืนสุ ดท้ายให้มีค่าเท่ากับร้อยละ 80 สับผสมจนเป็ นเนื อเดียวกันโดยใช้เวลาทังหมดไม่เกิ น 4 นาที นํามาอัด
ลงไปในไส้เทียมสําหรับไส้กรอกแบบคอลลาเจนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร แล้วมัดให้เป็ นท่อน ความยาวท่อน
ละ 10 เซนติเมตร
3. ศึกษาสภาวะในการให้ ความร้ อนทีเหมาะสมในการเกิดเจลกุ้งขาว
ทําการเซ็ทเจลแบบขันตอนเดียว (Direct heat) โดยการให้ความร้อนทีอุณหภูมิแตกต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ 80, 85 และ
90 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการให้ความร้อนทีแตกต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ 5, 10 และ 15 นาที จากนันทําให้เย็นทันที
นําตัวอย่างมาเก็บรักษาในนําแข็งและเก็บไว้ในห้องเย็น จนกระทังนําไปตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี
3.1 ค่ าสี ทําการวัดค่าสี ในระบบ CIE Lab โดยใช้เครื องวัดค่าสี Hunter Lab เมือ L* คือค่าความสว่าง ค่า a* คือ ค่าความเป็ นสี
แดง (+) และสี เขียว (-) และ b* คือ ค่าความเป็ นสี เหลือง (+) และสีนาเงิ
ํ น (-)
3.2 ค่ าสู ญ เสี ย นําหนัก โดยคํานวณจากค่าความแตกต่างของนําหนักของตัวอย่างก่ อนและหลังการให้ค วามร้อนเที ยบกับ
นําหนักตัวอย่างเริ มต้น ซึ งมีวธิ ี การคํานวณดังสมการที (1)
ค่าการสูญเสี ยนําหนัก (%) =
[(W1-W2) / W1] x 100
(1)
เมือ
W1 : นําหนักตัวอย่างก่อนการให้ความร้อน (นําหนักตัวอย่างเริ มต้น)
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W2 : นําหนักตัวอย่างหลังการให้ความร้อน
3.3 ค่ าความสามารถในการอุ้ม นํา โดยคํานวณหาปริ ม าณนําทีมีอยู่ใ นตัวอย่างภายหลังการหมุนเหวียงเที ยบกับปริ ม าณนํา
ทังหมดทีมีในตัวอย่าง ตามวิธีของ Jatupong et al., (2000) ซึงมีวธิ ี การคํานวณดังสมการที (2)
ค่าความสามารถในการอุม้ นํา (%) = [ (IWC-WL) / IWC ] x 100
(2)
เมือ
IWC : ความชืนของตัวอย่าง x นําหนักของตัวอย่าง
WL : นําหนักของนําทีปลดปล่อยออกจากตัวอย่างภายหลังการหมุนเหวียง
3.4 ตรวจสอบรู ป แบบโปรตีน ไมโอไฟบริ ล โดยใช้เ ทคนิ ค อิ เ ลคโตรโฟรี ซี ส (Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel
electrophoresis : SDS-PAGE) ดัดแปลงจากวิธีของ Leammli (1970) โดยใช้ชุดอิเลคโตรโฟรี ซีสแบบมินิเจล (Mini protein II
model, Bio-rad, USA) โดยตัวอย่างเจลกุง้ ทีผ่านการให้ความร้อนทีสภาวะต่าง ๆ จะถูกนํามาเตรี ยมในสารละลายบัฟเฟอร์ทีมี
และไม่มี 10% β-mercaptoethanol เพือเปรี ยบเทียบรู ปแบบโปรตีนแบบรี ดิวซิ ง (reducing) และนอนรี ดิวซิ ง (non-reducing)
ตามลํา ดับ โดยใช้ polyacrylamide gel ที ประกอบด้ว ย 10% running gel และ 4% stacking gel และใช้ Coomassie Brilliant
Blue R-250 ในการย้อ มสี โ ปรตี น และใช้โ ปรตี น มาตรฐานที ทราบนํ าหนั ก โมเลกุ ล High Molecular Weight (Sigma)
ประกอบด้ ว ย myosin, β-galactosidase, phosphorylase b, fructose-6-phosphate kinase, albumin, glutamic dehydrogenase,
ovalbumin, glyceraldehydes-3-phosphate dehydrogenase มี น ํ าหนั ก โมเลกุ ล 250, 116, 97, 84, 66, 55, 45 และ 36 KDa
ตามลําดับ
3.5 คุ ณ ลั กษณะเนื อสั ม ผัส โดยการวัด ค่ าแรงเจาะทะลุ (breaking force) และระยะทางก่ อ นเจาะทะลุ (deformation) โดย
ดัดแปลงจากวิธีของ Lanier (1992) โดยใช้เครื องวัดคุณลักษณะเนือสัมผัส (Texture analyser) (TA-XT2i model, Stable Micro
System, UK) โดยใช้หวั เข็มแบบลูกตุม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร และใช้ความเร็ วในการวัด 60 มิลลิเมตรต่อนาที
3.6 โครงสร้ างทางจุลภาค โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) ทําการคัดเลือกตัวอย่างเจ
ลกุง้ ที มีค่าความแข็งแรงของเจลสู งเป็ นสองลําดับแรกมาตรวจสอบโครงสร้ างทางจุลภาคของเจลโดยใช้วิธี Nip and Moy
(1988) เตรี ยมตัวอย่างโดยการแช่ในสารละลายกลูทาราลดีไฮด์ร้อยละ 2.5 ใน 0.2 โมลาร์ ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ พีเอช 7.2 นาน 2
ชัวโมง ทําการดึงนําออกจากตัวอย่างโดยการแช่ในสารละลายแอลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ10, 30, 50, 70, 90 และ 100 จากนันนํา
ตัวอย่างมาทําให้แห้งและนํามาฉาบด้วยทองแล้วทําการตรวจสอบโครงสร้างโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่ องกราด (JSM 5800
LV, JEOL,Tokyo)
3.7 การวิเคราะห์ ทางสถิต ิ
วางแผนทดลองแบบเฟคเทอเรี ยล (3x3) ในแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (Factorial (3x3) in CRD) ทําการ
ทดลอง 3 ซําในแต่ละชุดการทดลอง ทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ANOVA และเปรี ยบเทียบความแตกต่างโดยใช้วธิ ี
Duncan’s multiple rang test (DMRT) ทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ผลของสภาวะในการให้ ความร้ อนต่อค่ าสีของเจลกุ้งขาว
จากการตรวจสอบค่าสี ของเจลกุง้ โดยการวัดค่าสี ในระบบ CIE Lab พบว่าเมือทําการเปรี ยบเทียบเจลกุง้ ขาวทีผ่าน
การให้ความร้อนและระยะเวลาในการให้ความร้อนที ระดับต่างๆ พบว่าทุกชุดการทดลองมีค่า L*, a* และ b* ทีใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตามทีสภาวะอุณหภูมิในการให้ความร้อนเดียวกัน ค่า L* มีแนวโน้มเพิมขึนเมือเพิมระยะเวลาในการให้ความร้อน
และเมือเปรี ยบเทียบทีระยะเวลาในการให้ความร้อนทีเท่ากัน พบว่า ค่า a* มีแนวโน้มเพิมขึนเมือเพิมอุณหภูมิในการให้ความ
ร้อน (ภาพที 1) ทังนี โซลกุง้ ขาวในทุกชุดการทดลองจะเกิดการเปลียนแปลงสี จากสี เทาดํากลายเป็ นสี ส้มอมแดงภายหลังการ
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ให้ความร้อน ทังนี โดยทัวไปในชันของหนังทีอยูภ่ ายใต้เปลือกกุง้ จะเป็ นบริ เวณทีมีสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างโปรตีนและ
แคโรที นอยด์ในกลุ่มแอสตาแซนทีนทีเรี ยกว่า แคโรทีโนโปรตีน (carotenoprotein) ซึ งมีสีเทาอมนําเงิน (Okada et al., 1995)
ในระหว่างกระบวนการให้ความร้อนทําให้เกิดทําลายโครงสร้างเชิงซ้อนดังกล่าว ส่งผลให้โปรตีนเกิดการเสี ยสภาพและเกิด
การแยกตัวออกของแคโรทีนอยด์ออกจากโปรตีนมาอยูใ่ นรู ปของแอสตาแซนทีนอิสระ จึงทําให้สีสม้ แดงของแอสตาแซนทีน
มีความโดดเด่นขึน (Von Elbe and Schwartz, 1996) อย่างไรก็ตามสี จะเข้มขึนเมือเพิมอุณหภูมิในการให้ความร้อนจนถึงจุดที
เกิดการเสี ยสภาพของโปรตีนอย่างสมบูรณ์ ดังนันจึงทําให้ค่า a* ของเจลกุง้ มีแนวโน้มเพิมขึนเมือเพิมอุณหภูมิในการให้ความ
ร้อน

ภาพที ค่าสี ของเจลกุง้ ขาวทีผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิและเวลาแตกต่างกัน
หมายเหตุ ตัวอักษรพิมพ์เล็กทีเหมือนกันของปั จจัยค่าสี เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95%
(p≥0.05)
2. ผลของสภาวะในการให้ ความร้ อนต่อค่ าการสูญเสียนําและความสามารถในการอุ้มนําของเจลกุ้งขาว
จากการตรวจสอบค่าการสูญเสี ยนําหนักและค่าความสามารถในการอุม้ นําของเจลกุง้ ขาวทีผ่านการให้ความร้อนที
สภาวะต่างๆ ให้ผลการทดลองแสดงดังภาพที 2 ซึ งจะเห็ นได้ว่าการให้ความร้อนทีระยะเวลาสันๆ เพียง 5 นาที จะเกิ ดการ
สู ญเสียนําได้มากอันเป็ นผลมาจากโปรตีนมีการเกิดเจลทีไม่สมบูรณ์ ทําให้เกิดการสูญเสี ยนําออกไปจากโครงสร้าง ในขณะที
การให้ความร้อนทีนาน 15 นาที ก็เป็ นระยะเวลาในการให้ความร้อนทีนานเกินไปจนทําให้เกิดการสูญเสี ยนําออกจากโครงข่าย
ของเจล ดังภาพที 2A โดยจะพบว่าค่าการสู ญเสี ยนําหนักของเจลกุง้ ทีผ่านการให้ความร้อนทีสภาวะอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส
นาน 5 นาที มีค่าตําทีสุด รองลงมาได้แก่ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที และทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส นาน 15
นาที (p≥0.05) ในขณะทีค่าความสามารถในการอุม้ นําของเจลกุง้ ในทุกชุดการทดลองมีคา่ ใกล้เคียงกันและไม่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน (p≥0.05) เมือเพิมอุณหภูมิในการให้ความร้อนทําให้ค่าความสามารถในการอุม้ นําของเจลมีแนวโน้มเพิมขึน ทังนี อาจ
เป็ นผลมาจากการให้ความร้อนทีเพิมขึนสามารถสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลของโปรตีนได้มากขึนส่ งผลให้เกิดการเพิมขึน
ของค่าความสามารถในการอุม้ นําของเจล โดยค่าความสามารถในการอุม้ นําทีมีค่ามากทีสุ ดสามสําดับแรก ได้แก่ ทีสภาวะ
อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 5, 10 และ 15 นาที ตามลําดับ จากผลการทดลอง จะเห็นได้วา่ การให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 90
องศาเซลเซี ยส นาน 10 นาที มีแนวโน้มทีจะให้เจลทีมีคุณลักษณะทีดีทีสุด คือมีค่าการสู ญเสี ยนําหนักทีตํา และความสามารถ
ในการอุม้ นําค่อนข้างสูง รองลงมาคือเจลทีผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
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ภาพที 2 ค่าการสูญเสี ยนําหนัก (A) และค่าความสามารถในการอุม้ นํา (B) ของเจลกุง้ ขาวทีผ่านการให้ความร้อนทีสภาวะ
อุณหภูมิและเวลาแตกต่างกัน
หมายเหตุ : ตัวอักษรทีเหมือนกันในกราฟเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95% (p≥0.05)
3. ผลของสภาวะในการให้ ความร้ อนต่อรูปแบบของโปรตีนไมโอไฟบริลของเจลกุ้งขาว
จากการตรวจสอบรู ปแบบของโปรตีนไมโอไฟบริ ลของเจลกุง้ ขาวทีเซ็ทเจลโดยการให้ความร้อนทีอุณหภูมิและเวลา
ทีแตกต่างกัน ทําการตรวจสอบโดยใช้เทคนิ คอิเลคโตรโฟรี ซีส แบบนอนรี ดิวซิ งและรี ดิวซิง ให้ผลการทดลองแสดงดังภาพที
3A และ 3B ตามลําดับ เมือสังเกตแถบของโปรตีนไมโอซินเส้นหนัก (MHC) ของตัวอย่างทีให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 85 และ 90
องศาเซลเซียส มีความหนาของแถบโปรตีน MHC มากกว่าเจลทีผ่านการให้ความร้อนที 80 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นว่าการ
ให้ความร้อนทีระดับ 85 และ 90 องศาเซลเซียส ทําให้เกิดการสร้างพันธะไดซัลไฟด์ในเจลกุง้ ขาวได้มากกว่าทีระดับ 80 องศา
เซลเซียส ทังนีเนืองจากการให้ความร้อนทีสภาวะอุณหภูมิสูงจะเร่ งการสร้างพันธะไดซัลไฟด์ได้มาก มีรายงานว่าการให้ความ
ร้อนแก่โซลของปลาทีอุณหภูมิสูงกว่า 60-70 องศาเซลเซี ยส ทําให้เกิ ดการสร้างพันธะพันธะไดซัลไฟด์ระหว่างโมเลกุลของ
โปรตีน มีผลต่อการเกิ ดโครงข่ายของเจล ทังนี โปรตีนสามารถคลายเกลียวได้สูงขึนทีอุณหภูมิสูง มีผลทําให้หมู่ซิสเตอีนภาย
ในโมเลกุลเป็ นอิ สระและสามารถเกิ ดพันธะไดซัลไฟด์ระหว่างพอลิ เพปไทด์ได้มากขึน (สุ ท ธวัฒน์, 2549) อย่างไรก็ตาม
ระยะเวลาในการให้ความร้อนทีแตกต่างกันไม่ได้ทาํ ให้ความหนาของแถบโปรตีน MHC มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
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ภาพที 3 รู ปแบบของโปรตีนเมือทําการตรวจสอบโดยใช้เทคนิ คอิเลคโตรโฟรี ซีสของเจลกุง้ ขาวทีเตรี ยมจากกุง้ ขาวทีผ่านการ
ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 5, 10 และ 15 นาที (แถบ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ) อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซี ยส
นาน 5, 10 และ 15 นาที (แถบ 4, 5 และ 6 ตามลําดับ) และอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส นาน 5, 10 และ 15 นาที (แถบ 7, 8 และ
9 ตามลําดับ) โดยภาพ A เป็ นโปรตีนทีไม่มี β-mercaptoethanol, ภาพ B เป็ นโปรตีนทีมี β-mercaptoethanol และ MHC: ไม
โอซินเส้นหนัก
4. ผลของสภาวะในการให้ ความร้ อนต่อคุณลักษณะเนือสัมผัสของเจลกุ้งขาว
จากการตรวจสอบคุณลักษณะเนื อสัมผัสของเจลกุง้ ขาวโดยการวัดค่าแรงเจาะทะลุ และระยะทางก่อนเจาะทะลุของ
เจลทีเตรี ยมจากกุง้ ขาวทีให้ความร้อนทีอุณหภูมิและเวลาแตกต่างกัน พบว่าเจลกุง้ ทีเตรี ยมจากตัวอย่างทีผ่านการให้ความร้อน
ที อุ ณ หภู มิ 80 องศาเซลเซี ย ส มี แ นวโน้ม จะมี ค่ า แรงเจาะทะลุ ต ากว่
ํ า ที อุ ณ หภู มิ 85 และ 90 องศาเซลเซี ย ส ตามลํา ดับ
(ภาพที 4A) ทังนี การให้ความร้อนทีอุณหภูมิสูงขึนส่ งผลให้เกิดการสร้างพันธะบางชนิดทีมีบทบาทสําคัญในการสร้างความ
แข็งแรงของเจล ได้แก่ พันธะไฮโดรโฟบิค ซึงจะเกิดได้มากขึนทีให้ความร้อนทีอุณหภูมิสูง (สุทธวัฒน์, 2549) ซึงเจลทีเตรี ยม
จากกุง้ ขาวที ผ่านการให้ความร้ อนที อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส นาน 10 นาที มีค่าแรงเจาะทะลุสูงกว่าการให้ค วามร้อนที
สภาวะอืนอย่างชัดเจน (p<0.05) อย่างไรก็ตามเมือให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ค่าแรงเจาะทะลุมีค่า
ลดลง ทังนีอาจเป็ นผลมาจากการให้ความร้อนทีนานเกินไปจะทําให้เกิดการสะสมพลังงานความร้อนทีมากเกินพอทีจะทําลาย
พันธะระหว่างโมเลกุลของโปรตีนได้ ส่ งผลให้เจลมีความแข็งแรงลดลง (สุ ทธวัฒน์, 2549) ส่ วนค่าระยะทางก่ อนเจาะทะลุ
พบว่าเมือให้ความร้อนในการเซ็ทเจลทีระยะเวลาสันๆ จะมีค่าระยะทางก่อนเจาะทะลุจะมีค่าสูงกว่าการให้ความร้อนเป็ นระยะ
เวลานาน (ภาพที 4B)
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ภาพที 4 ค่าแรงเจาะทะลุ (A) และค่าระยะทางก่อนเจาะทะลุ (B) ของเจลกุง้ ขาวทีผ่านการให้ความร้อนทีสภาวะอุณหภูมิและ
เวลาแตกต่างกัน
หมายเหตุ : ตัวอักษรทีเหมือนกันในกราฟเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทีระดับความเชือมัน 95% (p≥0.05)
5. ผลของสภาวะในการให้ ความร้ อนต่อโครงสร้ างทางจุลภาคของเจลกุ้งขาว
นําเจลกุง้ ขาวมาทําการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาค โดยการคัดเลือกเจลทีมีค่าความแข็งแรงของเจลสูงเป็ น
สองลําดับแรกมาทําการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบส่ องกราด โดยตัวอย่างทีคัดเลือก ได้แก่
เจลทีให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที และเจลทีให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
ผลการทดลองแสดงดังภาพที 5
จะเห็ นได้ว่าเจลกุง้ ขาวที ให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส นาน 10 นาที (ภาพที 5B) มีโครงข่ายของ
เส้นใยโปรตีนทีหนาแน่ น ซับซ้อน แน่ นทึบ และเส้นใยโปรตีนจะมีลกั ษณะต่อเนื อง มีช่องว่างภายในโครงข่ายโปรตีนน้อย
ในขณะทีโครงข่ายเจลโปรตีนทีให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที จะมีช่องว่างเกิดขึนอย่างชัดเจน เส้นใย
โปรตีนจะขาด และไม่ต่อเนือง (ภาพที 5A) ซึงสอดคล้องกับผลการทดลองค่าการสูญเสี ยนําหนักโดยพบว่าเจลทีให้ความร้อน
ทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส นาน 10 นาที มีค่าการสูญเสี ยนําหนักตํา (ภาพที 2A) ซึงอาจเป็ นผลมาจากการทีโครงข่ายของเจล
ทีหนาแน่นทึบ ทําให้สามารถกักเก็บนําไว้ในโครงข่ายของเจลได้ มากกว่า
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(B)

ภาพที 5 โครงสร้างทางจุลภาคของของเจลกุง้ ขาวทีเตรี ยมจากกุง้ ขาวทีผ่านการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน
5 นาที (A) และ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที (B) (กําลังขยาย 10,000 เท่า)

สรุ ปผลการวิจัย

จากการเตรี ยมเจลจากกุง้ ขาวทีมีขนาดเล็กประมาณ 120-140 ตัว/กิโลกรัม ทําการปอกกุง้ ผ่าหลังเอาเส้นดําออกก่อน
แล้วทําการสับผสมกับเกลือร้อยละ 2.5 แล้วทําการเซ็ทเจลโดยการให้ความร้อน โดยสภาวะในการให้ความร้อนทีเหมาะสมคือ
ทีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส นาน 10 นาที โดยเจลทีได้จะมีค่าการสู ญเสี ยนําหนักตํา มีความสามารถในการอุม้ นําสู ง มีค่าแรง
เจาะทะลุและระยะทางก่อนเจาะทะลุสูง เจลมีความแข็งแรงและยืดหยุน่ อันเป็ นผลมาจากการสร้างพันธะภายในโมเลกุลของ
โปรตีนซึงส่งผลทําให้เจลมีโครงข่ายทีแน่นทึบ ซับซ้อน และต่อเนือง

กิตติกรรมประกาศ
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คุณสมบัติทางกายภาพเคมีและคุณลักษณะการทํางานของเอนไซม์ โพลิฟี
นอลออกซิเดสในแห้ วตัดแต่ งจากสุ พ รรณบุรี
The physicochemical and characterization properties of polyphenol oxidase (PPO) on fresh-cut water
chestnut from Suphan Buri
สุภาพร พาเจริ ญ1 ,สเหน่ส์ บัวสนิท1, จันทร์เพ็ญ บุตรใส1 และ วรรภา วงศ์แสงธรรม1
Supaporn Pajareon, Sane Buasanit, Janpen Butsai, Wanpa Wongsaengtham

บทคัดย่อ
แห้วเป็ นผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะมีการจําหน่ายในจังหวัดต่างๆในประเทศไทย ปั ญหา
หลักคือ การทีแห้วมีสีคลําหลังจากการปอกเปลือก ซึงมีผลต่อการยอมรับของผูบ้ ริ โภค ดังนันงานวิจยั นี จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ
ศึกษาจุดดําในแห้วหลังการตัดแต่งทัง 3 ส่วน คือ ส่ วนทีเป็ นเปลือก จุดดํา และ เนื อแห้ว ในด้าน กายภาพเคมี ได้แก่ ปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิก, ความสามารถในการต้านออกซิ เดชัน นอกจากนัน ยังศึกษาคุณลักษณะของ เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิ
เดรส(PPO) ในแห้วตัดแต่ง จากผลการทดลองพบว่า สารประกอบฟี นอลิกทังหมดใน เปลือก จุดดํา และเนื อแห้ว พบว่ามีค่า
เท่ากับ 148.43, 89.50 และ75.25 มิลลิกรั มสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมนําหนักแห้ง ตามลําดับ ความสามารถในการ
ต้านออกซิ เดชัน (DPPH )ในปลื อกแห้ว 72.65%,จุดดํา 63.10% และเนื อแห้ว 45.16% ตามลําดับ ปริ มาณโปรตีน 0.33±0.01
มิลลิกรัมต่อกรัมนําหนักแห้ง และมี PPO activity เท่ากับ 0.087±0.001 ยูนิตต่อมิลลิกรัมโปรตีนของ PPO เนือแห้วมี ความเป็ น
กรดเบสที เหมาะสม เท่ า กับ 5.0 มี กิ จ กรรมเหลื ออยู่ 34.18 % ที pH 3.0 และเหลื ออยู่ 11.23 % ที pH 9.0 โดยเอนไซม์ยงั มี
กิ จกรรมเหลื ออยู่ 70 % เมือบ่ มในสารละลายบัฟเฟอร์ทีช่ วง pH 4.0 – 9.0 อุณหภูมิ 0 °C เป็ นเวลา 30 นาที ในแห้วมี ปริ มาณ
นําตาลทังหมดเท่ากับ 5.54 กรั มต่อ 100 กรัมตัวอย่างโดยมี นาตาลรี
ํ
ดิวซ์เท่ ากับ . กรัมต่อ 100 กรั มตัวอย่าง และมี นาตาล
ํ
นอนรี ดิวซ์เท่ากับ . กรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่าง จากงานวิจยั นี ได้คน้ พบว่า จุดดําในแห้วนันไม่มีผลเสี ยต่อสุ ขภาพผูบ้ ริ โภค
สามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมการส่งออกแห้วตัดแต่งส่งออกต่อไป
คําสําคัญ : แห้ว, จุดดํา, ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก, ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน
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Water chestnut (WC) was agricultural product from Suphan Buri has sale in area in Thailand. Main problem has
black spots in fresh-cut water.This study aim to investigated black point after cut 3 part as peel, black spots and pulp in
physicochemical property and characterization of polyphenol oxidase (PPO)in WC fresh cut. The result showed that the total
phenolic content on WC peel as 148.43 mg GAE/100g, black point as 89.50 mg GAE/100g and WC as 75.25 mg GAE/100g.
Moreover, DPPH scavenging activity in WC peel as 72.65%, black point as 63.10% and WC peel as 45.16% has protein
content as 0.33±0.01 µg/g respectively. PPO activity as 0.087±0.001 units/mg protein, crude PPO from WC pulp has
optimum pH at pH5, activity PPO remain 34.18% at pH3 as 11.23% and pH 9 remain 70%. In addition, the total sugar as
5.54 g/100g, reducing sugar as 1.27g/100g and non-reducing as 4.27/100g.The result found that black spots not have effect
for health consumer. It can use in industry for exports of fresh cut water chestnut.
Keywords : water chestnut, total phenolic content, DPPH scavenging activity
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แห้วทีศรี ประจันต์เป็ นแห้วจีน แห้วจีน (Eleocharisdulcis Trin.) มีชือภาษาอังกฤษว่า water nut หรื อ Chinese water
chestnut หรื อ Matai และมี ชือวิทยาศาสตร์ ว่า Eleocharisdulcis Trin. อยู่ในตระกูล Cyperaceae เป็ นพืชเศรษฐกิ จท้องถินที
สําคัญของจังหวัดสุ พรรณบุรี แห้วเป็ นพืชปี เดียวขึนในนําเหมือนข้าว ลําต้นแข็ง อวบ ลําต้นกลวง ตังตรงมีความสู ง - .
เมตร ต้นเล็กเรี ยวคล้ายต้นหอม หรื อใบกก หรื อใบหญ้าทรงกระเทียม ใบน้อยดอกเกิดทียอดของลําต้นเหนือนํา แล้วจึ งเกิด
ดอกตัวผูต้ ามมา เมล็ดมีขนาดเล็ก รากหรื อหัวเป็ นพวกไรโซมหรื อ คอร์ม (rhizomes or corms) มี ประเภท
หัวประเภทแรก เกิดเมือต้นแห้วอายุ - สัปดาห์ ทําให้เกิดต้นแห้วขยายเพิมขึน
หัวประเภททีสอง เกิดหลังจากแห้วออกดอกเล็กน้อยโดยทํามุม องศากับระดับดิน และลึกประมาณ
เซนติเมตรจากระดับดิน
หัวแห้วระยะเริ มแรกเป็ นสี ขาว ต่อมาเกิดเป็ นเกล็ดหุม้ สี นาตาลไหม้
ํ
จนกระทังแก่ หัวมีขนาดแตกต่างกัน เนือสี ขาว
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ - เซนติเมตร ต้นหนึ ง ๆ แตกหน่อออกไปมากและได้หัวประมาณ - หัวโดยส่ วน
ใหญ่จะขายแห้วในรู ปหัวแห้วสด ซึ งได้ ราคาไม่ดีนกั ทําให้เกษตรกรผูป้ ลูกแห้วประสบปั ญหาขายผลผลิตแห้วไม่ได้ตามที
ต้องการ(กรมวิชาการ เกษตร, 2545) จึ งนํามาปอกเปลือกขายทําให้ได้ราคาดี ขึน แต่ก็เกิ ดปั ญหาจุดดําหรื อการมีสีคลําลง
หลังจากปอกเสร็ จ
ผักผลไม้รวมทังแห้วด้วยมักจะเกิ ดสี คลําหรื อสี นาตาลอย่
ํ
างรวดเร็ ว เมือเนื อเยือถูกทําลายในระหว่างการเตรี ยม
วัต ถุ ดิ บ เช่ น ระหว่างการแปรรู ป หรื อ ระหว่างการเก็ บ เพือรอจาหน่ า ย ซึ งเป็ นลักษณะที ไม่ พึ ง ประสงค์ใ นผลิ ต ภัณฑ์
นอกจากนี เมืออาหารเกิดสี นาตาล
ํ
อายุการวางจําหน่ายจะสันลง สูญเสี ยคุณค่าทางโภชนาการ และมูลค่าทางการตลาดลดลง
ฉะนัน การเกิ ดสี นาตาลเนื
ํ
องจากเอนไซม์จึงจัดว่าเป็ นปั ญหาสําคัญในการแปรรู ปผักและผลไม้หลายชนิ ด หากสามารถ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้เหล่านีให้เป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือก จะช่วยเพิมมูลค่า หรื อลดต้นทุนได้อีกทางหนึง
การเกิ ด สี นาตาลเนื
ํ
องจากเอนไซม์ (enzymatic browning) เป็ นปฏิ กิริยาที จะเกิ ด ขึ นกับเนื อเยือพืชเมื อเซลล์ถู ก
ทําลายทางกลทําให้ monophenol ที อยู่ในเซลล์พืชสัมผัสกับออกซิ เจน และมี เอนไซม์กลุ่ม polyphenol oxidase (PPO) เป็ น
ตัวเร่ งปฏิกิริยา hydroxylation ได้เป็ น o-diphenol สารนี จะถูก oxidize ต่อเป็ น o-quinone ซึ ง quinone ทีเกิดขึนจะรวมตัวกัน
และเกิดปฏิกิริยากับสารประกอบฟี นอลิกอืนๆหรื อกับกรดอะมิโน ได้เป็ นสารประกอบเชิงซ้อนสีนาตาล
ํ (นิธิยา, 2557)

ภาพที 1 แผนภาพแสดงการเกิดปฏิกิริยาสีนาตาลเนื
ํ
องจากเอนไซม์
ดังนันงานวิจยั นี จึ งมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาสสารต้านออกซิ เดชันและความสามารถในการต้านออกซิเดชันและ
การทํางานของเอนไซม์ PPO ของแห้วตัดแต่ง เพือเป็ นการตอบคําถามงานวิจยั ว่าจุดดําในแห้วนันคืออะไร
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1.อุปกรณ์ และวิธีการ
1.1วัตถุดบิ
แห้วสดจาก อําเภอ ศรี ประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี

ภาพที 2 แสดงลักษณะของผลแห้วทีนํามาใช้ในการทดลอง

1.2 ศึกษาการเกิดลักษณะจุดดําในแห้ วทางกายภาพและเคมี
ศึ กษาการเกิ ดจุดดําในแห้วโดยทําการศึ กษาเกี ยวกับสี ดาํ ส่ วนกลางของแห้ว โดยนําแห้วมาปอกเปลือกและนํา มา
วิเคราะห์หาองค์ประกอบทีมีผลต่อการเกิดสี ในแห้ว โดยวิเคราะห์ค่าทางกายภาพ ทางเคมี ดังนี
1.2.1การศึกษาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกและความสามารถในการต้ านออกซิเดชันในแห้ วตัดแต่ ง
การศึกษาปริมาณสารประกอบฟี นอลิก ตามวิธีทีดัดแปลงจาก Kim et al. (2002)
สารละลายมาตรฐาน (0-100 microgram/ml) หรื อตัวอย่างปริ มาตร . ml (3 ซํา)เติม Folin-Ciocalteu 2 ml. ทิง
ไว้ นาทีเติมสารละลาย Na2CO3 1.6 ml. เขย่าให้เข้ากัน ตังทิงไว้ทีอุณหภูมิหอ้ ง นาที(สารละลายจะเปลียนเป็ นสี นาเงิ
ํ น
ความเข้มของสี ตามความเข้มข้นของแกลลิค ปันเหวียงทีความเร็วรอบ
rpm นาที นําสารละลายส่วนใสวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที nm.(ใช้นากลั
ํ นเป็ น blank) พลอตกราฟมาตรฐานระหว่างค่าการดูดกลืนแสงและความเข้มข้นของ gallic
acid (microgram/ml) คํานวณปริ มาณฟี นอลิกทังหมดในตัวอย่าง
ความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระ (Free radical scavenging assay) ตามวิธีทีดัดแปลงจาก Jung et al.(2006) ศึกษา
ค่าการดูดกลืนแสงทีลดลงของสารละลาย DPPH ซึ งเป็ นสารอนุมูลอิสระที มีสีม่วงเข้มดูดกลืนแสงได้ทีความยาวคลืน 515
นาโนเมตร เมือทําปฏิกิริยากับสารทีสามารถให้อิเล็กตรอนแก่ DPPH แล้วจะเกิ ดเป็ นสารประกอบที ทําให้สีม่วงจางลง ซึ ง
ตรวจสอบได้โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสง นําสารละลายตัวอย่าง 100 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลาย DPPH ความเข้มข้น
0.5 มิ ลลิกรัม/มิลลิลิตร จํานวน 50 ไมโครลิตรใน 96-well Microplates ตังทิ งไว้ทีอุณหภูมิห้องในทีมืดนาน 30 นาที วัดค่า
การดูดกลืนแสงที 515 นาโนเมตร คํานวณหาค่าความสามารถในการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระเทียบกับความสามารถในการ
เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระของกรดวิตามินซี วิตามินอี และ BHT คํานวณเป็ น
% Inhibition = A0 - Ac / A0 x 100
โดย A0 คือค่า การดูดกลืนแสงเริ มต้นของ DPPH
Ac คือค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างทีทําปฏิกิริยากับ DPPH
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1.3 การศึกษาคุณสมบัตขิ อง crude PPO ในเนือแห้ วตัดแต่ ง
1.3.1 การเตรี ยม crude enzyme จากเนื อแห้วตัดแต่ง
เนือแห้วปลอกเปลือก 200 กรัม มาปั นรวมกับ สารละลาย phosphate buffer pH 7.0 ความเข้มข้น 0.2 M ปริ มาณ 200 มิลลิลิตร
ด้วยเครื องปั น (Warning Commercial Laboratory Blender รุ่ น BE-12) นาน 25 วินาที นําไปหมุนเหวียงในเครื องปั นเหวียง
แบบควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภูมิ 4 ºC) ทีความเร็ว 8,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที นําส่วนใสมาตกตะกอนโปรตีนด้วย 80 %
saturation ammonium sulphate ทีอุณหภูมิ 0 ºC จากนันนําไปหมุนเหวียงใน เครื องปั นเหวียงแบบควบคุมอุณหภูมิ ทีความเร็ว
8,000 รอบ/นาที นาน 10 นาที นําตะกอนทีได้มาละลายด้วย สารละลาย phosphate buffer pH 7.0 ความเข้มข้น 0.2 M ปริ มาตร
4 มิลลิลิตร เก็บ crude enzyme ทีอุณหภูมิ 0 ºC
1.3.2 วิเคราะห์ปริ มาณโปรตีนใน crude enzyme จากเนือแห้ว ตามวิธีของ Bradford (1976)
1.3.3 วิเคราะห์ PPO activity ตามวิธีของ Duangmal และ Owusu-Apenten (1999) นํา crude enzyme มา 200
ไมโครลิตร มาทําปฏิกิริยากับสารละลาย catechol ความเข้มข้น 20 mM ในสารละลาย phosphate buffer pH 7.0 ความเข้มข้น
0.2 M ปริ มาตร 2.80 มิลลิลิตร ทีอุณหภูมิ 25 °C วัดการเปลียนแปลงของค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 420 nm โดยใช้
เครื องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ คํานวณอัตราเร็ วเริ มต้นจากความชันของกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับ
เวลา คํานวณ PPO activity โดยให้เอนไซม์ 1 หน่วย (unit) เท่ากับการ เปลียนแปลงค่าการดูดกลืนแสง 0.001 หน่วยต่อนาที
1.3.4 ศึกษา optimum pH ของ crude PPO ใน เนือแห้ว ตามวิธีของสิ ริรัฐ (2546) นํา crude enzyme มา 200
ไมโครลิตร มาทํา ปฏิกิริยากับสารละลาย catechol ความเข้มข้น 20 mM ในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 3.0 – 9.0 ปริ มาตร 2.80
มิลลิลิตร ทีอุณหภูมิ 25 °C วิเคราะห์ PPO activity คํานวณ PPO activity ทีได้ในแต่ละค่า pH ในรูปของ % relative activity
โดยให้ PPO activity ทีมีค่าสู งสุดเป็ น 100 % เลือกค่า pH ทีให้ PPO activity สูงทีสุดไปใช้ใน การศึกษา pH stability ของ
crude PPO ในเนือแห้ว
1.3.5 ศึกษา pH stability ของ crude PPO ใน เนือแห้ว ตามวิธีของสิ ริรัฐ(2546) นํา crude enzyme มาผสมกับ
สารละลาย บัฟเฟอร์ช่วง pH 3.0-9.0 ในอัตราส่วน 1 ต่อ 4 บ่มที อุณหภูมิ 0 °C เป็ นเวลา 30 นาที จากนันน้าสารละลาย ทีได้
ปริ มาตร 200 ไมโครลิตร มาวิเคราะห์ PPO activity ทีอุณหภูมิ 25°C โดยใช้สารละลาย catechol ความ เข้มข้น 20 mM
ในสารละลายบัฟเฟอร์ ทีมี pH ตามที เลือกไว้ในข้อ 1.3.4 ปริ มาตร 2.80 มิลลิลิตร เป็ น สับสเตรท เปรี ยบเทียบกับ crude
enzyme ใน สารละลาย phosphate buffer pH 7.0 อัตราส่ วน 1 ต่อ 4 ทีไม่ได้ผา่ นการบ่ม (control) คํานวณ PPO activity
แต่ละค่า pH ในรู ปของ % Relative activity โดยให้ PPO activity ทีวิเคราะห์ได้จาก control มี % Relative activity เท่ากับ
100 %
1.3.6 ศึกษา optimum temperature ของ crude PPO ในเนือแห้วตามวิธีของ สิ ริรัฐ (2546) นํา crude enzyme มา 200
ไมโครลิตร มาทํา ปฏิกิริยากับสารละลาย catechol ความเข้มข้น 20 mM ในสารละลายบัฟเฟอร์ช่วง pH ทีเลือกไว้ในข้อ 1.3.4
ปริ มาตร 2.80 มิลลิลิตร วิเคราะห์ PPO activity โดย แปรอุณหภูมิในช่วง 10 - 90 °C ควบคุมอุณหภูมิโดยใช้อ่างควบคุม
อุณหภูมิคาํ นวณ PPO activity ทีได้ในแต่ละอุณหภูมิ เป็ น % relative activity โดยให้ PPO activity ทีมีค่าสู ง ทีสุ ดมี relative
activity เท่ากับ 100% เลือกระดับ อุณหภูมิทีให้ PPO activity สูงทีสุดไปใช้ในการศึกษา temperature stability ของ crude
PPO ในเนือแห้ว
1.3.7 การหาปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ (Total and reducing sugars) ตามวิธีของ Lane และ Eynon
การหาปริ มาณนําตาลรี ดิวซิงในแห้วสามารถทําได้โดยการไทเทรตกับสารละลาย Fehling ทีทราบปริ มาตรแน่นอน แล้ว
นําปริ มาตรของสารละลายนําตาลรี ดิวซิงทีใช้ไปนําไปเปรี ยบเทียบกับปริ มาณนําตาล ในตารางมาตรฐานของปริ มาณนําตาล
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แต่ละชนิด เช่น นําตาลอินเวริ ตกลูโคส ฟรุ กโทส มอลโทส หรื อแลคโทส ทีสมมูลกับปริ มาตรของสารละลาย Fehling ทีทํา
ปฏิกิริยา
1.4 การวิเคราะห์ ทางสถิต ิ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติจากผลการการทดลองโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปทางสถิติ SPSS และวิเคราะห์ผลทางสถิติ
โดยใช้ Completely Random Design (CRD) และวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดย Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT) ระดับความเชือมัน 95% (p≤0.05)

ผลและวิจารณ์ ผล

1.การศึกษาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกและความสามารถในการต้ านออกซิเดชันในแห้ วตัดแต่ ง
จากการศึ กษาพบว่าปริ มาณสารประกอบฟี นอลิคทังหมดของแห้วที มีสีดาํ ตรงกลาง และในเนื อแห้ว(ภาพที 3)
ค่อนข้างสู งโดยพบในเปลือกแห้ว 148.43 มิลลิกรั มสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมนําหนักแห้ง เฉพาะจุดดําตรงกลาง
89.50 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมนําหนักแห้ง และส่ วนทีเป็ นเนือ 75.25 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ
100 กรัมนําหนักแห้ง ตามลําดับ และศึกษา % ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน (DPPH scavenging activity) ของจุดดํา
และเนือแห้ว พบว่ามีปริ มาณใกล้เคียงกัน โดยพบในเปลือกแห้ว 72.65 % เฉพาะจุดดําตรงกลาง 63.10 % และส่ วนทีเป็ นเนือ
45.16% ตามลําดับ

ภาพที 3 แสดงลักษณะของการเกิดสีนาตาลในแห้
ํ
วแห้วปอกเปลือกดิบ และแห้วปอกเปลือกนึง
.วิเคราะห์ ปริมาณโปรตีนใน crude enzyme จากเนือแห้ ว
ผลการศึกษาสมบัติของ crude PPO ในเนือ การเตรี ยม crude PPO จากเนือแห้ว 200 กรัม จะได้ crude PPO
ปริ มาตร 4 มิลลิลิตร ทีมีลกั ษณะ ขาวขุ่น มีปริ มาณโปรตีนเท่ากับ 0.33±0.01 ไมโครกรัมต่อกรัม และมี PPO activity เท่ากับ
0.087±0.001 ยูนิตต่อมิลลิกรัมโปรตีนของ PPO
2.1 ผลการศึกษา optimum pH และ pH stability ของ crude PPO
จากการศึกษาพบว่า crude PPO จากเนื อแห้วมี optimum pH เท่ากับ 5.0 (ภาพที 4) มี activity เหลืออยู่ 34.18 % ที pH 3.0
และเหลืออยู่ 11.23 % ที pH 9.0 โดยเอนไซม์ยงั มี activity เหลืออยู่ 70 % เมือบ่มในสารละลายบัฟเฟอร์ทีช่วง pH 4.0 – 9.0
อุณหภูมิ 0 °C เป็ นเวลา 30 นาที
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ภาพที 4 pH activity profile ของ crude PPO จากเนือแห้วตัดแต่ง เมือใช้สารละลาย catechol ความเข้มข้น 20 mM ใน
สารละลายบัฟเฟอร์ pH 5.0 เป็ นสับสเตรท
optimum pH คือ pH ที enzyme มี activity สู ง ทีสุด เมือระบบมี pH มากหรื อน้อยกว่า optimum pH ของเอนไซม์ก็
จะท้าให้เอนไซม์มี activity ลดลง โดย pH ไปมีผลต่อการเกิ ด ionization ของ prototropic group ที บริ เวณ active site ของ
เอนไซม์ ซึ งจะทําหน้าทีจับกับสับสเตรทหรื อเปลียนสับสเตรทให้เป็ นผลิตภัณฑ์ และเนื องจากเอนไซม์เป็ นโปรตีน เมือมีกา
เปลียนแปลง ของ pH จึ งส่ งผลให้มีการเปลียนแปลงรู ปสามมิติของ โครงสร้างโปรตีน ซึ งน้าไปสู่ การเบียงเบนของการจับ
สับสเตรท เอนไซม์จึงมี activity ลดลง ผลการทดลองทีได้สอดคล้องกับ Yang และคณะ (2000) ศึกษา pH stabitity ของ PPO
บริ สุทธิ ทีสกัดจากกล้วย (Musa sapientum Linn.) โดยมีสบั สเตรท เป็ น สารละลาย dopamine ซึงพบว่าเอนไซม์มีเสถียรภาพ
ดีที pH 5 -11 แต่จะมี activity ลดลงที pH < 5
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ภาพที 5 pH stability profile ของ crude PPO จากเนือแห้วทีอุณหภูมิ 25 °C เมือใช้สารละลาย catechol ความเข้มข้น 20 mM
ในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 5.0 เป็ นสับสเตรท
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2.2 ผลการศึกษา optimum temperature และ temperature stability ของ crude PPO
จากผลการทดลองพบว่า crude PPO จากเนื อแห้วตัดแต่งมี optimum temperature เท่ากับ 30 °C และทีอุณหภูมิ
55 °C crude PPO มี activity เหลือ 60.11 % (ภาพที 6) ซึ ง optimum temperature เป็ น อุณหภูมิทีเอนไซม์มี activity สู งที สุ ด
ดังนันหาก อุณหภูมิในระบบสู งหรื อตํากว่า optimum temperature ของเอนไซม์ก็จะทําให้เอนไซม์มี activity ลดลง ผลทีได้
สอดคล้องกับรายงานของ Whitaker (1996) ที สรุ ปว่าโดยปกติ PPO จะมี optimum temperature อยู่ ในช่วง 25-35°C และผล
การทดลองของ Yang และคณะ (2000) ทีศึกษา optimum temperature ของ PPO บริ สุทธิ ทีสกัดจากกล้วย (Musa sapientum
Linn.) และ พบว่า optimum temperature ของ crude PPO มีค่า เท่ากับ 30 °C
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ภาพที 6 Temperature activity profile ของ crude PPO จากเนือแห้วตัดแต่ง

เมือวิเคราะห์โดยใช้สารละลาย catechol ความ เข้มข้น 20 mM ในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 5.0 เป็ น สับสเตรทเมือ
บ่ ม ที อุ ณ หภู มิ ช่ ว ง 0 – 60 °C เป็ นเวลา 10 นาที Crude PPO ยัง คงรั ก ษา activity ไว้ไ ด้ โดยมี activity เหลื อ อยู่ 79.70 %
หลังจากการบ่มที อุณหภูมิ 60 °C เป็ นเวลา 10 นาที ซึง activity จะลดลง เมืออุณหภูมิเพิมสู งขึน และสามารถยับยัง activity
ของ crude PPO ได้อย่างสมบูรณ์เมือบ่มที อุณหภูมิ 80 °C นาน 10 นาที (รู ปที 11) ผลทีได้สอดคล้องกับผลการทดลองของ
Galeazzi, Sgarbieri และ Constantinides (1981) ที พบว่าความร้ อ นมี ผลต่ อการทํา งานของ PPO จากกล้ว ยหอมเขี ยวค่ อม
(Musa (AAA group) "Kluai Hom Khieo Khom") โดยความร้อนสามารถ ยับยังการทํางานของ PPO ได้เนื องจากความร้อน
จะทํา ให้เอนไซม์ซึงเป็ นโปรตีนเสียสภาพตามธรรมชาติ และ ไม่สามารถเร่ งปฏิกิริยาได้
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ภาพ ที 7 Temperature stability profile ของ crude PPO ในแห้ ว ตั ด แต่ ง หลั ง จากบ่ ม ที อุ ณ หภู มิ ต่ า งๆ นาน 10 นาที
เมือวิเคราะห์ทีอุณหภูมิ 30 °C และใช้สารละลาย catechol ความเข้มข้น 20 mM ในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 5.0
เป็ นสับสเตรท
1.3 การหาปริมาณนําตาลรีดวิ ซ์ และนําตาลทังหมด (Total and reducing sugars)
จากผลการทดลองพบว่าในผลแห้วมีปริ มาณนําตาลทังหมด เท่ ากับ 5.54 กรั มต่อ 100 กรั มตัวอย่างโดยมีนาตาล
ํ
รี ดิวซ์เท่ากับ . กรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่างและมีนาตาลนอนรี
ํ
ดิวซ์เท่ากับ . กรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่างตามลําดับ

สรุ ปผลการวิจัย

จากผลการทดลองพบว่า การทีแห้วมีสีคลําหลังจากการปอกเปลือกพบว่า เกิดจากการเกิดสี นาตาลจากการทํ
ํ
างาน
ของเอนไซม์เป็ นผลมาจาก เอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิ เดส (Polyphenol Oxidase: PPO) ภายในเซลล์ของแห้ว ที เมื อปอก
เปลือกแล้วมีโอกาสสัมผัส และทําปฏิกิริยากับสารประกอบฟี นอลิก (phenolic compounds) เกิดเป็ นสารประกอบพวกเมลา
นิ น (melanin) ที มี สี นําตาล ทังนี มีปั จจัยหลายประการที ส่ งผลต่ อคุ ณลักษณะ และ Activity ของ PPO เช่น pH อุณหภูมิ
กระบวนการในการตัดแต่งหรื อปอกเปลือกแห้วศึกษาจุดดําในแห้วหลังการตัดแต่งทัง 3 ส่วน คือ ส่ วนทีเป็ นเปลือก จุดดํา
และ เนื อแห้ว ในด้าน กายภาพเคมี ได้แก่ ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก, ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน นอกจากนัน
ยังศึกษาคุณลักษณะของ เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดส(PPO) ในแห้วตัดแต่ง จากผลการทดลองพบว่า สารประกอบฟี นอลิก
ทังหมดใน เปลือก จุดดํา และเนือแห้ว พบว่ามีค่าเท่ากับ 148.43 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมนําหนักแห้ง,
89.50 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมนําหนักแห้ง, 75.25 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อ 100 กรัมนําหนัก
แห้งความสามารถในการต้านออกซิ เดชัน (DPPH )ในปลื อกแห้ว 72.65%,จุดดํา 63.10% และเนื อแห้ว 45.16% ตามลําดับ
ปริ มาณโปรตีน 0.33±0.01 ไมโครกรัมต่อกรัม และมี PPO activity เท่ากับ 0.087±0.001 นิ ตต่อมิลลิกรัมโปรตีนของ PPO
เนือแห้วมี optimum pH เท่ากับ 5.0 มี activity เหลืออยู่ 34.18 % ที pH 3.0 และเหลืออยู่ 11.23 % ที pH 9.0 โดยเอนไซม์ยงั มี
activity เหลืออยู่ 70 % เมือบ่มในสารละลายบัฟเฟอร์ทีช่วง pH 4.0 – 9.0 อุณหภูมิ 0 °C เป็ นเวลา 30 นาที ในแห้วมีปริ มาณ
นําตาลทังหมด เท่ากับ 5.54 กรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่าง โดยมีนาตาลรี
ํ
ดิวซ์เท่ากับ . กรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่าง และมีนาตาล
ํ
นอนรี ดิวซ์เท่ากับ . กรัมต่อ 100 กรัมตัวอย่าง
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปริ มาณสารพฤกษเคมีของเห็ดเสม็ดจากจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี โดยนํา
เห็ดทังหมดมาสกัดด้วย % เอทานอล ทีอุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 48 ชัวโมง แล้วระเหยด้วยเครื องระเหยสุญญากาศแบบหมุน
เพือให้ได้เป็ นสารสกัดเห็ด จากนันนําสารสกัดทีได้มาวิเคราะห์หาสารพฤกษเคมี ผลการทดลองพบว่า สารสกัดเห็ดเสม็ดจาก
กระบีมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมสูงสุด (156.2 + 0.00 ไมโครกรัมกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตร) ฤทธิต้านอนุมูลอิสระถูก
ตรวจสอบโดยวิธี DPPH ผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากจังหวัดกระบีมีฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระสู งทีสุ ด (66.30% ± 0.03)
ปริ มาณโปรตีนรวมวิเคราะห์โดยวิธี Lowry assay พบว่า สารสกัดเห็ดจากจังหวัดภูเก็ตมีปริ มาณโปรตีนสูงสุดที 2.47 กรัมต่อ
มิ ลลิ ลิตร การวิเคราะห์หาปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ดดั แปลงโดยใช้ dinitrosalicylic acid (DNS) พบว่าสารสกัดเห็ ดจากจังหวัด
ภู เ ก็ ต พัง งาและกระบี มี ป ริ ม าณนําตาลรี ดิ วซ์ เท่ า กับ .967 ± 0.20 , 0.913 ± 0.08 และ 0.980 ± 0.14 กรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิต ร
ตามลําดับ
คําสําคัญ : ฤทธิต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟี นอลิก เห็ดเสม็ด
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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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ปั จจุบนั ทังอุตสาหกรรมเครื องสําอาง อาหารและยา ให้ความสนใจกับพืชสมุนไพรเป็ นอย่างมาก เนื องจากกลัว
ความเป็ นพิษและอาการข้างเคียงทีเกิดจากสารสังเคราะห์และยาปั จจุบนั ทําให้ปัจจุบนั มีการใช้ประโยชน์จากพืชเพือผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์อาหารและสุ ขภาพมากขึน พืชสมุนไพรทีใช้มีมากมาย โดยพืชสมุนไพรแต่ละชนิ ดประกอบด้วยสารเคมีทีแสดง
ฤทธิ ทางชี วภาพแตกต่างกัน การศึกษาสารออกฤทธิ ในพืชจึงเป็ นสิ งสําคัญ ซึ งจะมีประโยชน์ต่อการรักษาโรคและเป็ นการ
เพิมมูลค่าให้กบั พืชนัน ๆ อีกด้วย
โรคหลายชนิ ดเกิ ดขึนเนืองจากกระบวนการเสื อมทําลายของเซลล์และอวัยวะต่าง ๆ เกิดจากปฏิกิริยาของอนุมูล
อิสระ (free radical) ซึงอนุมูลอิสระนี สามารถเกิดขึนได้เอง เมือร่ างกายได้รับสารอินทรี ยบ์ างชนิด และในขณะทีมีออกซิเจน
จะทําให้เกิ ดกระบวนการออกซิ เดชันขึนได้เอง เรี ยกว่า ออโทออกซิ เดชัน (autooxidation) การเกิ ดอนุ มูลอิสระเริ มต้นจาก
โมเลกุลทีเป็ นสารตังต้นได้รับความร้อน แสง หรื ออิเล็กตรอน จากโมเลกุลทีเป็ นสาร รี ดิวซ์ (reducing agent) ถ้าร่ างกาย
ได้รับสารอนุ มูลอิสระเพิมและสะสมในร่ างกายมาก ก็ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายและอันตรายต่อร่ างกาย นําไปสู่การเกิดพยาธิ
สภาพของโรคบางโรคได้หรื อทําให้เซลล์ผิดปกติ โรคทีเกิดจากร่ างกายมีอนุมูลอิสระสะสมในระดับสูง เช่น โรคมะเร็ ง โรค
หลอดเลือด โรคหัวใจ โรคข้ออักเสบ โรคแก่ก่อนวัย โรคอัลไซเมอร์ สารต้านอนุมูลอิสระสามารถป้ องกันโรคต่าง ๆ ข้างต้น
ได้ สารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ เบต้าแคโรทีน วิตามินซี วิตามินอี และสารกลุ่มฟี นอลิก (บรรทด, 2550)
สารพฤกษเคมี (phytonunutrients) พบในพืช ที มีฤทธิ ทางชี วภาพที สําคัญ ได้แก่ แอนทราควิโนนไกลโคไซด์
(anthraquinone glycoside) มี ฤ ทธิ เป็ นยาระบาย (Sakulpanich and Grissanapan, 2008) สารประกอบฟี นอลิ ก (phenolic
compounds) และสารฟลาโวนอยด์ (flavonoids) มีฤทธิ ต้านออกซิเดชัน (Beer et al., 2002; Pourmorad et al., 2006) ต้านการ
อักเสบ (Sharma et al., 2011) ในปั จจุบนั สารพฤกษเคมีทีได้รับความสนใจมาก ได้แก่ สารประกอบฟี นอลิกและสารฟลาโว
นอยด์ เนื องจากสารกลุ่มนี มีฤทธิ ทางชีวภาพทีหลากหลายโดยเฉพาะฤทธิ ต้านอนุ มูลอิสระ (พิชญ์อร, 2549; พิสมัย, 2548;
Ghasemzadeh et al., 2010)
เห็ ด เสม็ด (Boletus griseipurpureus Corner) จัด อยู่ในวงศ์ Boletaceae พบเป็ นเห็ ดธรรมชาติ ทีขึนตามพืนดิ นที มี
ใบไม้ปกคลุมในป่ าเสม็ดขาว หรื อตามป่ าในช่วงทีพืนดินนําแห้งและบางที ก็ขึนตามพืนในป่ ายูคาลิปตัส จะพบอยูใ่ นพืนที
ภาคใต้ของประเทศไทยเท่านัน รสชาติของเห็ดเสม็ดมีรสขม เป็ นเห็ดหายากและราคาแพงมาก ซึงรับประทานได้แค่ปีละครัง
ในฤดูฝนของภาคใต้ โดยมากแล้วเห็ดเสม็ดจะขึนหลังจากทีฝนตกหนัก - วัน จากการวิจยั คุณค่าทางโภชนาการ พบว่า เห็ด
เสม็ดมีคาร์โบไฮเดรตตํากว่าเห็ดกินได้อืน ๆ โดยมีอตั ราคาร์ โบไฮเดรตอยูท่ ีประมาณ 6-11% มีไขมันตํา มีโปรตีนทีค่อนข้าง
สู ง และยังมีไฟเบอร์ อีกด้วย ด้วยคุณสมบัติขา้ งต้นเห็ ดเสม็ดจึงเป็ นเห็ดทีเหมาะสมในการรั บประทานสําหรับผูท้ ี ควบคุม
นําหนัก ไฟเบอร์ ทีสู ง ช่ ว ยลดอาการท้อ งผูก ทํา ให้ระบบขับ ถ่ ายดี ขึน ช่ วยลดคอเลสเตอรอล นําตาลรี ดิ วซ์ใ นเลื อด มี
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และช่วยชะลอความชราได้ดว้ ย ผูว้ จิ ยั จึงสนใจในเห็ดชนิดนีมาก เพราะมีสรรพคุณทาง
ยาอย่างหลากหลาย และทีสําคัญคือหากินได้ยาก มีราคาสูงในช่วงฤดูเก็บเกียว และคาดว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระทีสู งมาก
ถือว่าเป็ นผลการวิจยั ใหม่ทียังไม่มีการศึกษา
ดังนันงานวิจยั นี จึ งได้ตรวจสอบสารพฤกษเคมีจากเห็ ดเสม็ด เพือหาปริ มาณโปรตีน นําตาลรี ดิวซ์ วิเคราะห์หา
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก และทดสอบฤทธิต้านอนุมูลอิสระ สําหรับเป็ นข้อมูลเบืองต้นในการศึ กษาและใช้ประโยชน์
ทางด้านเภสัชวิทยาของเห็ดเสม็ดต่อไป
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1. การเตรียมสารสกัดจากเห็ดเสม็ด
เตรี ยมตัวอย่างเห็ ดเสม็ดในพืนทีจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี จังหวัดละ 200 กรัม นํามาล้างทําความสะอาดหัน
เป็ นชินบางๆ นําไปอบให้แห้งสนิททีอุณหภูมิ 50ºC เป็ นเวลา 12-24 ชัวโมง หลังจากนันนําเห็ ดที อบแห้งแล้ว มาชังโดยใช้
จังหวัดละ 3 กรัม มาสกัดด้วย 95% เอทานอล ปริ มาตร 30 มิลลิลิตร (ทํา 3 ซํา) ทีอุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 48 ชัวโมง แล้วนํา
สารสกัดด้วยตัวทําละลายไปกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 2 จากนันนําสารละลายที ได้มาทําให้เข้มข้นด้วยเครื องระเหย
สุ ญญากาศ (Rotary evaporator) ทีอุณหภูมิ 50°C เพือระเหยเอาตัวทําละลายออก แล้วนําสารสกัดไปเก็บไว้ที -20ºC เพือไว้
ศึกษาต่อไป
2. การหาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวม
การหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวม ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric ดัดแปลงจากวิธีของ Lourith และ
คณะ (2009) โดยเตรี ยมสารสกัดเห็ดเสม็ด ( µg / ml ) ด้วย 0.1 M Tris-HCl pH 6.8 ดูดสารสกัดเห็ดเสม็ดมาปริ มาตร
ไมโครลิ ต ร แล้ว เติ ม H2O ปริ ม าตร 900 ไมโครลิ ต ร เติ ม สารละลาย Folin ciocalteu (1:9) ปริ ม าตร มิ ล ลิ ลิ ต ร บ่ ม ที
อุณหภูมิห้องนาน 7 นาที หลังจากนันเติม % Na2CO ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร แล้วบ่มไว้ทีอุณหภูมิห้อง 1 ชัวโมง จากนันนํา
สารละลายที ได้มาวัดค่าการดู ดกลื นแสงด้วยเครื อง UV-Visible spectrophotometer ที ความยาวคลืน 725 นาโนเมตร แล้ว
เปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก
3. การทดสอบฤทธิต้ านอนุมูลอิสระ
การทดสอบฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay ดัดแปลงจากวิธีของ Lourith และคณะ
(2009) โดยเตรี ยมสารละลาย DPPH [2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl] ทีความเข้มข้น 6 x 10-5 โมลาร์ ใน เอทานอล จากนัน
เตรี ยมสารสกัดเห็ ดเสม็ดที ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิ ลลิ ลิตร ด้วย 0.1 โมลาร์ Tris-HCl pH 6.8 เติมสารสกัดเห็ด
เสม็ดทีเตรี ยมไว้ ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร เติมนํากลัน ปริ มาตร 900 ไมโครลิตร และเติมสารละลาย DPPH [2,2-diphenyl-1picryhydrazyl] ความเข้มข้น 6 x 10-5 โมลาร์ ปริ มาตร 1000 ไมโครลิตร ลงไปในหลอดทดลองและผสมให้เข้ากัน เขย่านาน
1 นาที เก็บไว้ในทีมืดเป็ นเวลา 30 นาที นําสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื อง UV-Visible spectrophotometer ที
ความยาวคลืน 520 นาโนเมตร เปรี ยบเทียบกับสารควบคุม (control) นําค่าทีได้ไปคํานวณหา % inhibition ดังนี

โดย

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

4. การวิเคราะห์ หาปริมาณนําตาลรีดวิ ซ์
การวิเคราะห์หาปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ ดัดแปลงโดยใช้ dinitrosalicylic acid (DNS) (Chaplin, 1986) โดยนําสารสกัด
เห็ ดเสม็ดแต่ละจังหวัดมาเจือจางกับนํากลัน อัตราส่ วน : โดยดู ดสารสกัดเห็ดเสม็ดมาปริ มาตร 500 ไมโครลิตร และนํา
กลันปริ มาตร 500 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง หลังจากนันเติม DNS ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร แล้วนําสารละสายไปต้มในนํา
เดื อด เป็ นเวลา 10 นาที จากนันนําไปแช่ นาเย็
ํ นทันที หลังจากนันนําสารละลายมาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื อง UVVisible spectrophotometer ทีความยาวคลืน นาโนเมตร แล้วเปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานนําตาลรี ดิวซ์
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5. การวิเคราะห์ หาปริมาณโปรตีน
การวิเคราะห์หาปริ มาณโปรตีน ดัดแปลงจากปฏิกิริยา Lowry (Lowry et al., 1951) โดยนําสารสกัดเห็ดเสม็ดแต่ละ
จังหวัดมาเจือจางกับนํากลัน อัตราส่ วน 1:10 โดยดูดสารสกัดเห็ดเสม็ดมาปริ มาตร 100 ไมโครลิตร และนํากลันปริ มาตร 900
ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลอง หลังจากนันเติมสารละลาย D ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร แล้ววางทิงไว้ทีอุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 10
นาที จากนันเติ มสารผสม E ปริ มาตร 200 ไมโครลิ ตร แล้ววางทิ งไว้ที อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 30 นาที หลังจากนันนํา
สารละลายที ได้มาวัดค่าการดู ดกลื นแสงด้วยเครื อง UV-Visible spectrophotometer ที ความยาวคลืน 0 นาโนเมตร แล้ว
เปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐาน BSA
หมายเหตุ* A = 2% NaHCO3 ใน 0.1 M NaOH
* B = 0.5% CuSO4
* C = 1% potassium sodium tartrate (KNaC4H4O6)
* D = สารผสมระหว่าง A:B:C ในอัตราส่วน 98:1:1)
* E = สารผสมระหว่าง Folin-ciocateau reagent และนําในอัตราส่วน 1:1 (ผสมก่อนใช้)

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย

1. การหาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวม
จากการหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมของสารสกัดเห็ดเสม็ดจากจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี พบว่าจังหวัด
กระบี มี ป ริ มาณสารประกอบฟี นอลิ ก รวมสู ง สุ ด (156.2 + 0.00 ไมโครกรั ม กรดแกลลิ ก ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร) ส่ ว นปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิก รวมตําสุ ดของสารสกัด เห็ ด เสม็ดจากจังหวัด พังงา (135.4 ± 0.05 ไมโครกรั มกรด แกลลิ ก ต่อ
มิลลิลิตร) (ตารางที 1) จากการทดลองพบค่าปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกน้อยกว่าการทดลองของ Nick, K. et al, (2013) พบ
ปริ ม าณฟี นอลิ ก รวมของสารสกัด จากเห็ ด ทังห้า สายพัน ธุ์ คื อ (Lactarius deliciosus, L.sanguifluus, L.semisanguifluus,
Russula delica และ Suillus bellinii) ที เกาะ Lesvos ในกรี ซ มีค่าอยู่ระหว่าง 6.0-20.8 มิ ลลิกรั ม GAE/100 gfw เช่นเดียวกับ
การทดลองของอรวัสสา และคณะ (2547) พบปริ มาณฟี นอลิกรวมสูงทีสุดในเห็ดฟาง (324.48+2.70 mg GAE/100 g crude)
ตารางที 1 ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมของสารสกัดเห็ดเสม็ด
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวมเฉลีย
ตัวอย่างเห็ดเสม็ด
(ไมโครกรัมกรดแกลลิก/มิลลิลิตร) + SE
ภูเก็ต
155.9 ± 0.02
พังงา
135.4 ± 0.05
กระบี
156.2 ± 0.00
2. การทดสอบฤทธิต้ านอนุมูลอิสระ
จากการทดสอบฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเห็ดเสม็ดจากจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี พบว่าจังหวัดกระบี
มีฤทธิต้านอนุมูลอิสระสู งสุด (ร้อยละ . 0 ± 0.03) ส่วนฤทธิต้านอนุมูลอิสระตําสุดของสารสกัดเห็ดเสม็ดจากจังหวัดภูเก็ต
(ร้อยละ . 0 ± 0.05) (ตารางที 2) จากการทดลองพบฤทธิ ต้านอนุ มูลอิ สระน้อยกว่าการทดลองของ อรวัสสา และคณะ
(2547) พบว่าในสารสกัดเห็ ดฟางทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน 24 ชัวโมง แสดงร้อยละการยับยังอนุมูลอิสระ
DPPH สู งที สุ ดร้อยละ 82.08+3.17 ที 250 mg/ml แต่ฤทธิ ต้านอนุ มูลอิ สระจากการทดลองมี ค่าใกล้เคียงกับฤทธิ ต้านอนุ มูล
อิสระจากเห็ ดหอมทีสกัดด้วยนํา พบร้ อยละการยับยังอนุมูลอิสระ DPPH สู งที สุ ดร้อยละ (55.4%) ที ความเข้มข้น 6 mg/ml
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(Cheung et al.,2003) จากการทดลองยังพบว่าฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระมีความสัมพันธ์กบั ค่าปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก โดย
ถ้ามีค่าปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกสูงก็จะมีค่าฤทธิต้านอนุมูลอิสระสูงด้วย
ตารางที 2 ค่าฤทธิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเห็ดเสม็ด
ฤทธิต้านอนุมูลอิสระ
ตัวอย่างเห็ดเสม็ด
(% Inhibition activity) + SE
ภูเก็ต
54.50 ± 0.05
พังงา
62.94 ± 0.07
กระบี
66.30 ± 0.03
3. การวิเคราะห์ หาปริมาณนําตาลรีดวิ ซ์
จากการวิเคราะห์หาปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ของสารสกัดเห็ดเสม็ดจากจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี พบว่า จังหวัด
กระบีมีปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์สูงสุด ( . ± 0.14 กรัม/มิลลิลิตร) ส่วนปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ตาสุ
ํ ดของสารสกัดเห็ดเสม็ดจาก
จังหวัดพังงา ( . ± 0.08 กรัม/มิลลิลิตร) (ตารางที 3) จากการทดลองพบปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์มากกว่าการทดลองของ
เบญจญาภาและพิชญาภรณ์ (2015) พบปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ 0.36± 0.15 มิลลิกรัม/มิ ลลิลิตร จากเส้นใยเห็ ดหอม Lentinus
Edodes เช่นเดียวกับการทดลองของ Roy et al., (2015) พบปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ของเห็ดนางรมและเห็ ดหลินจื อเป็ น 3.22
และ 4.39 g% ตามลําดับ
ตารางที 3 ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ของสารสกัดเห็ดเสม็ด
ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์
ตัวอย่างเห็ดเสม็ด
(กรัม/มิลลิลิตร) + SE
ภูเก็ต
0.967 ± 0.20
พังงา
0.913 ± 0.08
กระบี
0.980 ± 0.14
4. การวิเคราะห์ หาปริมาณโปรตีน
จากการวิเคราะห์หาปริ มาณโปรตีนของสารสกัดเห็ดเสม็ดจากจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี พบว่า จังหวัดภูเก็ตมี
ปริ มาณโปรตีนสูงสุด (2.47 กรัม/มิลลิลิตร) ส่วนปริ มาณโปรตีนตําสุดของสารสกัดเห็ดเสม็ดจากจังหวัดพังงา (1.73 กรัม/
มิลลิลิตร) (ตารางที 4)
ตารางที 4 ปริ มาณโปรตีนของสารสกัดเห็ดเสม็ด
ปริ มาณโปรตีน
ตัวอย่างเห็ดเสม็ด
(กรัม/มิลลิลิตร)
ภูเก็ต
2.47
พังงา
1.73
กระบี
2.40
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จากการศึกษาปริ มาณสารพฤกษเคมีของเห็ดเสม็ดจากจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี โดยนําเห็ดทังหมดมาสกัดด้วย
% เอทานอล ทีอุณหภูมิหอ้ ง เป็ นเวลา 48 ชัวโมง แล้วระเหยด้วยเครื องระเหยสุญญากาศแบบหมุนเพือให้ได้เป็ นสารสกัด
เห็ ด จากนันนําสารสกัด ที ได้มาวิเ คราะห์ หาสารพฤกษเคมี ผลการทดลองพบว่า สารสกัด เห็ ด เสม็ด จากกระบี มีปริ ม าณ
สารประกอบฟี นอลิกรวมสูงสุด (156.2 + 0.00 ไมโครกรัมกรดแกลลิกต่อมิลลิลิตร) ฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระถูกตรวจสอบโดย
วิธี DPPH ผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากจังหวัดกระบีมีฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระสู งทีสุด (66.30% ± 0.03) ปริ มาณโปรตีน
รวมวิเคราะห์โดยวิธี Lowry assay พบว่า สารสกัดเห็ ดจากจังหวัดภูเก็ตมีปริ มาณโปรตีนรวมสูงสุ ดที 2.47 กรัมต่อมิลลิลิตร
การวิเคราะห์หาปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ดดั แปลงโดยใช้ dinitrosalicylic acid (DNS) พบว่าสารสกัดเห็ ดจากจังหวัดภูเก็ต พังงา
และกระบี มีปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ (0.967 ± 0.20 , 0.913 ± 0.08 และ 0.980 ± 0.14 กรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ)
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รายงานวิจยั นีเป็ นส่วนหนึงของงานวิจยั เรื อง “ความหลากหลายทางพันธุกรรม ฤทธิต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิต้าน
จุลชี พของเห็ ดเสม็ดในพืนที ภาคใต้ตามการกระจายของลักษณะชี วภูมิศาสตร์ กาํ เนิ ด” ซึ งได้รับการสนับสนุนทุนวิจยั จาก
งบอุ ด หนุ น การวิ จ ัย ประจํา ปี 2560 คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย
ขอขอบพระคุณสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีอนุเคราะห์เครื องมือวิจยั ในห้องปฏิบตั ิการ และอาคาร
ปฏิบตั ิการเพือการวิจยั จนงานวิจยั ประสบผลสําเร็จ
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บทคัดย่อ
จากการศึกษาการพัฒนาสูตรนําหมัก โดยใช้เทคนิ ค ideal ratio profile พบว่าไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั ทีใช้ปริ มาณ
เครื องเทศ ซอสปรุ งรส เกลือ โยเกิร์ต นําตาลปี บ เท่ากับ 77.20, 69, 7, 42 และ 83 กรัมต่อนําหนักไก่ 500 กรัม จะมีค่าความเผ็ด
ความหวาน ความเค็ม และกลินรสเครื องเทศ มีค่าเท่ากับ 1 ใกล้เคียงกับค่าในอุดมคติมากทีสุ ด จากนันนําสูตรนําหมักทีได้มา
หมักไก่และศึกษาการทํา sous vide ทีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ทีเวลา 0, 2, 2.5 และ 3 ชัวโมง พบว่า ไก่ทีผ่านการ sous vide
ทีระยะเวลาเพิมขึนจะใช้เวลาในการอบให้สุกน้อยลง (p<0.05) โดยการทํา sous vide ทีเวลา 3 ชัวโมง สามารถลดระยะเวลา
ในการอบทีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส (ควบคุมอุณหภูมิใจกลางชินไก่ เท่ากับ 83 องศาเซลเซี ยส) ได้ 13 นาที โดยไก่ทีผ่าน
การทํา sous vide มีค่าการสู ญเสี ยนําหนักและมีค่าแรงเฉื อนลดลง (p<0.05) เมือนํามาศึกษาคุณลักษณะทางด้านประสาท
สัมผัสโดยใช้วิธี multi sample different test พบว่า การทํา sous vide ส่งผลให้ความเข้มของรสชาติ ความฉํานํา และความนุ่ม
เนือของไก่อบสูตรเม็กซิ กนั เพิมขึน และเมือนํามาทดสอบความชอบโดยวิธี 9-point hedonic scale พบว่าผูท้ ดสอบให้คะแนน
ความชอบไก่อบสู ตรเม็กซิกนั ทีผ่านการ sous vide ทีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 2.5 ชัวโมง ในด้านรสชาติ เนือสัมผัส
และความชอบรวมมากทีสุด (p<0.05) มีค่าเท่ากับ 7.75, 7.95 และ 7.60 ตามลําดับ จากนันนําไปทดสอบทางด้านประสาท
สัมผัสพบว่าผูท้ ดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ไก่อบสูตรเม็กซิกนั โดยใช้เทคนิค sous vide ร้อยละ 100 โดยผูท้ ดสอบให้
คะแนนความชอบในด้านกลินรส รสชาติ เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม เท่ากับ 4.14, 4.02, 4.32 และ 4.1, ตามลําดับ
คําสําคัญ : ซูเว่, รสชาติเม็กซิกนั , ไก่อบ
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First, development the Mexican curing medium by ideal ratio profile technique. The results showed that amount
of mix herbs, soy sauce, salt, yoghurt and palm sugar were 77.20, 69, 7, 42 and 83 g per 500 g chicken. Grilled Mexican
chicken with this curing medium had the score nearly 1 when compared with ideal product in spiciness, sweetness, saltiness
and herb flavor. Second, sous vide time at 55 oC for 0, 2, 2.5 and 3 hour was studied. The results showed that sous vide at
55 oC for 3 hour could reduce cooking time (at 180 oC) about 13 minutes and cooking loss and shear force were decreased
(P<0.05). Moreover, the sensory test by multi-sample different test showed that sous vide time had the effect on increasing
intensity of taste, juiciness and tenderness of the grilled chicken. Liking scores (9-point-hedonic scale) results showed that
the product with sous vide at 55 oC for 2.5 hour had the highest liking score on taste, texture and overall liking (P<0.05)
were 7.75, 7.95 และ 7.60, respectively. Finally, sensory test result showed that 100 % panelists accepted grilled Mexican
chicken by sous vide technique and gave liking score in flavor, taste, texture and liking score at 4.14, 4.02, 4.32 and 4.1,
respectively
Keywords : sous vide, Mexican flavor, grilled chicken
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ไก่เป็ นอาหารทีคนไทยนิ ยมบริ โภคเพราะไก่มีโปรตีนสูงและมีไขมันน้อยซึ งถ้าเปรี ยบเที ยบกับเนื อสัตว์ชนิ ด อืน
เช่น เนื อวัว เนื อแพะ และ เนื อหมู เนื อไก่ยงั มีแคลอรี ทีตําเพราะเนื อเป็ นเนื อประเภทเนื อขาวและเนื อไก่ในแต่ละส่ วนจะมี
ปริ มาณไขมันเป็ นส่ วนประกอบซึ งจะมีประมาณทีแตกต่างกันจากการเรี ยงลําดับของเนื อไก่แต่ละส่ วนตามปริ มาณไขมัน
ส่ วนปี ก, ส่ วนหน้าอก, ส่ วนสะโพก, ส่ วนน่ อง มี ค่ าเท่ ากับ , 159, 212 และ 143 แคลอรี ตามลําดับ (ชัยณรงค์, 2529 ;
เยาวลักษณ์, 2536) การเลือกซือเนื อไก่ก็มีวตั ถุประสงค์หลักคือการซื อมาเพือหุ งต้มด้วยวิธีการทีแตกต่างกัน เช่น การทอด
การย่าง และการอบ โดยรสชาติส่วนใหญ่ในท้องตลาดจะเป็ นรสชาติเดิมๆ เช่น ไก่อบนมสด, ไก่ยา่ งขมิน, ไก่อบซอสเทอริ ยา
กิ, ไก่อบนําผึง ซึงรสชาติเม็กซิ กกันทางเลือกหนึงเพราะรสชาติชาติเม็กซิ กนั จะมีความเผ็ด และมีกลินหอมของเครื องเทศซึ ง
มีความคล้ายคลึงกันกับอาหารของภาคใต้ทีมีความเผ็ดร้อนทีเป็ นจุดเด่นซึ งน่าจะตอบสนองทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถมีมากขึน
อีกทังพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั นิยมความสะดวกในการปรุ งและรับประทาน เนืองจากมีขอ้ จํากัดทางด้านทําให้การ
บริ โภคอาหารพร้อมปรุ ง และพร้อมบริ โภคมี แนวโน้มมากขึนเรื อยๆ การทําSous vide เป็ นเทคนิ คการทําอาหารภายใต้
ถุ ง พลาสติ ก ที ปิ ดผนึ กแบบสุ ญญากาศและมี ก ารให้ค วามร้ อ นผ่า นนําที ควบคุม อุ ณ หภู มิ ค งที ตลอดเวลา ซึ งจะช่ ว ยให้
ผลิตภัณฑ์อาหารมีอายุการเก็บรักษานานขึน ลดความเสี ยงต่อการปนเปื อนซํา และสามารถลดการเกิ ดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
อีกทังยังช่ วยลดเวลาในการหมัก การสู ญเสี ยนําและระยะเวลาในการปรุ งสุกได้ทาํ ให้อาหารทีมีรสชาติดี จึ งเหมาะกับการ
นํามาพัฒนาผลิ ต ภัณฑ์อาหารพร้อมปรุ ง (ready to cook) ซึ งสามารถตอบสนองกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที
ต้องการรับประทานอาหารทีมีรสชาติ ดี สามารถเก็บรั กษาได้นาน สะดวกและใช้เวลาในการปรุ งสัน (Hong, et al., 2015)
ดังนันคณะผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาไก่อบสูตรเม็กซิ กนั โดยใช้เทคนิค sous vide ขึน เพือเป็ นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริ โภค
และตอบสนองผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ที ต้องการผลิ ตภัณฑ์ไก่อบที มีเนื อสัมผัสนุ่ม รสชาติอร่ อย มีความ
แตกต่างทีจําหน่ายตามท้องตลาดทัวไป สามารถนําไปอบได้ทนั ที และมีระยะเวลาในการอบลดลง ทําให้มีความสะดวกใน
การปรุ งและบริ โภคมากขึน อีกทังยังเป็ นการเพิมมูลค่าเนือไก่เกษตรกรผูเ้ ลียงไก่เนื อได้อีกทางหนึง

วิธีดําเนินการวิจัย

พัฒ นาสู ตรนําหมักสู ตรเม็กซิกันต้ นแบบ
พัฒ นาสู ต รนําหมัก โดยมี ใ ช้เ ทคนิ ค Ideal Ratio Profile ในด้า นรสเผ็ด รสหวาน รสเค็ ม กลิ นรสของ
เครื องเทศ โดยใช้จาํ นวนผูท้ ดสอบทีผ่านการผ่านการฝึ กฝนจํานวนผูท้ ดสอบชิม 20 คนโดยปรับสู ตรจนกว่านําหมักจะได้
ความใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ไก่อบเม็กซิกนั ในอุดมคติ หรื อมีค่าใกล้เคียงกับ 1
ศึกษาระยะเวลาทีเหมาะสมกับการทํา Sous Vide
นํานําหมักต้น แบบสู ต รเม็กซิ กัน จากการศึ กษา ข้อ 1 มาหมักไก่ ในอัตราส่ วนไก่ต่อนําหมักเท่ากับ : 1
จากนันนําไก่มาบรรจุสุญญากาศ จากนันทํา Sous Vide ทีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ระยะเวลาแตกต่าง 3 ระดับ คือ 2 ชัวโมง
2.5 ชัวโมง 3 ชัวโมง จากนันนําไก่ มาอบทีอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซี ยส อบจนกว่าอุณหภูมิใจกลางเนื อไก่เท่ ากับ 83 องศา
เซลเซียส จากนันนําไก่อบสูตรเม็กซิ กนั มาตรวจสอบคุณด้านต่างๆดังนี
- การสูญเสี ยนําหนักระหว่างการอบ (Cooking Loss)
นําหนักไก่ก่อนทํา Sous Vide – นําหนักหลังอบ X 100
นําหนักหลังการทํา Sous vide
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- ทดสอบแรงเฉื อ น โดยใช้เ ครื อง Texture Analysis ด้วยหัว ตัด แบบใบมี ด meullenet- owens razor shear
- การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส โดยใช้ผทู้ ดสอบที ผ่านการฝึ กฝน 20 คน โดยใช้วิธี Multi - Sample
Difference Test ในด้านความเข้มของรสชาติ ความฉํานํา และความนุ่มเนือ (Meilgaard, 1999)
- การทดสอบทางด้านประสาทสัม ผัส โดยใช้วิ ธี ท ดสอบความชอบแบบ -point Hedonic Scale ในด้าน
ลักษณะปรากฏ รสชาติ กลินรส เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม (Meilgaard, 1999)
การสู ญ เสี ย นําหนัก และค่ าแรงเฉื อน วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบูร ณ์ (Completely Randomized Design :
CRD) การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design:
RCBD) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใช้ Duncan’s multiple range test
คัด เลื อกระยะเวลาที เหมาะสมในการทํา Sous Vide จากคะแนนการยอมรั บทางด้านประสาทสัมผัส ไปใช้ใน
การศึกษาขันตอนต่อไป
ศึกษาการทดสอบทางด้ านประสาทสัมผัสต่ อผลิตภัณฑ์ ไก่อบสู ตรเม็กซิกนั โดยใช้ เทคนิค Sous Vide
นําผลิตภัณฑ์ไก่ อบสู ตรเม็กซิ กนั โดยใช้เทคนิ ค Sous Vide ตามระยะเวลาที คัดเลือกใช้จาก . . นํามาทําการ
ทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส โดยใช้วิธีท ดสอบความชอบ ระดับ ( -point hedonic scale) ในด้านลักษณะปรากฏ
รสชาติ เนือสัมผัส ความชอบโดยรวม โดยใช้ผทู้ ดสอบชิมจํานวน คน

ผลและวิจารณ์ ผล

พัฒ นาสู ตรนําหมักสู ตรเม็กซิกนั ต้ นแบบ
จากการพัฒนานําหมักผลิตภัณฑ์ไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั และได้มีการพัฒนาสู ตรทังหมดจํานวน ครัง โดยใช้
เทคนิ ค Ideal Ratio Profile ในด้านรสเผ็ด รสหวาน รสเค็ม กลินรสของเครื องเทศ โดยพัฒนาส่ วนผสมของนําหมักสู ตร
เม็กซิ กนั แสดงดังตารางที 1 จนผูท้ ดสอบให้คะแนนใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ไก่อบเม็กซิ กนั ในอุดมคติหรื อมีค่าเท่ากับ (ภาพ
ที ) พบว่าการพัฒนาสูตรนําหมักครังที ผูท้ ดสอบให้คะแนนในด้านรสเผ็ด รสหวาน รสเค็ม กลินรสของเครื องเทศ เท่ากับ
1.03, 0.99, . และ . ตามลําดับ ซึ งจะเห็ นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคต้องการไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั ทีมีรสชาติจดั จ้าน ทังในเรื องของ
รสชาติและความเข้มของเครื องเทศ
ตารางที 1 สู ตรนําหมักสู ตรเม็กซิ กนั ทีพัฒนาโดยใช้เทคนิค Ideal Ratio Profile
ส่วนผสม
ปริ มาณทีใช้ (กรัม)
สูตรมาตรฐาน
ครังที
ครังที
ครังที
เนือไก่ส่วนสะโพก
500
500
500
500
ผงพริ กป่ น
4
7
19
25
ผงพริ กปาปริ กา้ ป่ น
2
4
5
5
นําตาลปี บ
22
26
46
83
ใบกระวาน
1
1.7
2.4
2.6
ลูกกระวาน
1
1.7
2.4
2.6
เม็ดผักชี
8
7
7.3
8
กระเทียม
10
15
16
17
หอมแดง
5
16
16
17
ซอสปรุ งรส
56
48
51
69
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42
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42
2.4

42
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664

ครังที3

1

กลินรสเครื องเทศ

0.5

รสหวาน

0

รสเค็ม

ภาพที 1 ผลการพัฒนาสูตรนําหมักไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั โดยใช้เทคนิค Ideal Ratio Profile
ศึกษาระยะเวลาทีเหมาะสมกับการทํา Sous Vide
จากการศึ กษาการทํา sous vide ในผลิตภัณฑ์ไก่อบสู ตรเม็กซิกนั ทีระดับอุณหภูมิ 55 oC ทีระยะเวลาแตกต่างกัน 3
ระดับ คือ 2, 2.5 และ 3 ชัวโมง พบว่าเมือระยะเวลาในการ sous vide เพิมขึน จะส่ งผลต่อระยะเวลาในการอบสุกลดลงจาก
40 นาที เป็ น 23 นาที (สําหรับไก่อบทีผ่านการ sous vide นาน 3 ชัวโมง) และมีค่าการสู ญเสี ยนําหนักภายหลังการอบลดลง
ตามลําดับ ทังนี เป็ นผลมาจากการทํา sous vide นานขึ นมี ผลต่ ออัตราการสุ กของเนื อไก่ ที เพิมขึ น โดยเส้น ใยกล้ามเนื อ
(muscle fiber) เริ มเกิ ดการหดตัวที 35-40 oC ตามด้วยการเกิ ดการเสี ยสภาพของโปรตีน (Baldwin, 2001) ทําให้การส่ งผ่าน
ความร้อนภายในเนือไก่ในขันตอนการอบทีอุณหภูมิ 180 oC เกิดได้เร็ วทําให้ระยะเวลาในการอบและการสูญเสี ยนําระหว่าง
การให้ความร้อนลดลงตามลําดับ (p<0.05) ผลแสดงดังภาพที 2นอกจากนี การทํา sous vide มีผลต่อการกระตุน้ การเกิดการ
ออสโมซิ สของนําหมักเข้าภายในชิ นเนื อไก่ได้มากขึน (Alvarado และ Mckee, 2007) จากภาพที 3 จะเห็ นได้ว่าไก่ อบสู ตร
เม็กซิ กนั ที ผ่านการ sous vide 3 ชัวโมง จะมีการแทรกซึ มของนําหมักเข้าภายในเนื อไก่อย่างเห็นได้ชดั ซึ งสอดคล้องกับผล
การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส โดยใช้วิธี multi-sample different test (ตารางที 2) ผูท้ ดสอบให้คะแนนความเข้มของ
รสชาติ ความฉํานํา และความนุ่ มเนือสู งขึน เมือระยะเวลาในการ sous vide เพิมขึน(p<0.05) ทังนี เป็ นผลมาจากการทํา sous
vide สามารถลดระยะเวลาในการอบสุกทําให้มีการสูญเสี ยนําลดลงทําให้เนื อไก่มีความฉํานําเพิมขึน โดยการทํา sous vide
นานขึนส่งผลต่อการละลายของคอลลาเจนเพิมขึน (Pulgar et al., 2012) ส่งผลให้ไก่มีความนุ่มเนือเพิมขึนตามลําดับ และเมือ
นําไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั ไปทดสอบความชอบ โดยวิธี 9-point hedonic scale พบว่าผูบ้ ริ โภคให้คะแนนความชอบไก่อบสู ตร
เม็กซิกนั ทีผ่านการ sous vide 2.5 ชัวโมง ในด้านลักษณะปรากฏ รสชาติ เนือสัมผัส และความชอบโดยรวมสูงทีสุด (ตารางที
3) เนืองจากการทํา sous vide ที 2.5 ชัวโมง เป็ นเวลาทีเหมาะสม ไม่ทาํ ให้เนือไก่หดตัวมากเกิ นไป มีรสชาติ กลินรสทีกําลัง
พอดี มีเนือสัมผัสทีไม่เหนียวและนิมเละจนเกินไป
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2.5 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
แรงเฉือน
ระยะเวลาในการอบ

ภาพที 2 ระยะเวลาในการอบ ค่าการสูญเสียนําระหว่างการอบ (Cooking loss) และค่าแรงเฉื อนของไก่อบสูตรเม็กซิกนั ทีใช้
เวลาในการ sous vide แตกต่างกัน
หมายเหตุ : ตัวอักษรตัวเดียวกันในแท่งรู ปแบบเดียวกันไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05)

ไม่ผา่ น sous vide

2 ชัวโมง

2. ชัวโมง

3 ชัวโมง

ภาพที 3 ไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั ทีผ่านการ Sous Vide ทีระยะเวลาแตกต่างกัน
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ตารางที 2 ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส โดยใช้วธิ ี Multi-sample different test
ระยะเวลาการ ความเข้มของรสชาติ ความฉํานํา ความนุ่มของเนือ
sous vide (ชัวโมง)
0
4.66 ± 2.30d
5.25 ± 2.66c 6.04 ± 2.54c
2.0
6.84 ± 2.36c
6.27 ± 2.08c 7.51 ± 1.92b
2.5
8.15 ± 1.40b
8.07 ± 2.37b 7.92 ± 2.13b
3.0
9.61 ± 2.24a
9.67 ± 2.50a 10.51 ± 1.86a
หมายเหตุ : ตัวอักษรแบบเดียวกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05)
ตารางที 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีการทดสอบความชอบ ระดับ ( -point hedonic scale )
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ระยะเวลาการ
ลักษณะปรากฏ
รสชาติ
กลินรส
เนือสัมผัส ความชอบรวม
Sous Vide (ชัวโมง)
ชัวโมง
6.25 ± 1.07b 6.05 ± 1.14c 6.60 ± 0.82b 6.65 ± 0.74b 6.75 ± 0.91b
2 ชัวโมง
7.10 ± 1.11a 7.00 ± 1.30 b 7.30 ± 1.08a 7.25 ± 1.25b 7.35 ± 1.18 ab
2.5 ชัวโมง
7.45 ± 1.14a 7.75 ± 0.80a 7.25 ± 1.11a 7.95 ± 0.82a 7.60 ± 1.00 a
3 ชัวโมง

6.90 ± 1.25ab

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

หมายเหตุ : ตัวอักษรแบบเดียวกันในคอลัมน์เดียวกันไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P>0.05)
ศึกษาการทดสอบทางประสาทสัมผัสต่อผลิตภัณฑ์ไก่ อบสู ตรเม็กซิกนั โดยใช้ เทคนิค Sous Vide

จากการการทดสอบทางประสาทสัมผัสต่อผลิตภัณฑ์ไก่อบสู ตรเม็กซิกนั โดยใช้เทคนิค Sous Vide จํานวน 50 คน
โดยผูท้ ดสอบเป็ นเพศชาย ร้อยละ เพศหญิง ร้อยละ โดยเป็ นผูท้ ีมีอายุตงแต่
ั
– 40 ปี ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุท ธ
ร้อยละ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ และเงินเดือนของผูท้ ดสอบส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงรายได้ ,000 – 20, บาท ผูบ้ ริ โภคมี
ความถีในการบริ โภคผลิตภัณฑ์ไก่อบ /ไก่ยา่ ง ที - ครัง /สัปดาห์ ผูท้ ดสอบมีพฤติกรรมการบริ โภค โดยผูบ้ ทดสอบชอบ
รับประทานไก่อบ /ไก่ยา่ ง ร้อยละ ชอบรับประทานผลิตภัณฑ์ไก่อบ /ไก่ยา่ ง ปั จจัยทีมีผลต่อการเลือกซื อไก่อบ /ไก่ยา่ ง
ของผูท้ ดสอบ ผูท้ ดสอบนิ ยมซื อไก่อบ /ไก่ยา่ งจากตลาดมากทีสุด ร้อยละ และรับประทานไก่อบสมุนไพร ร้อยละ ไก่
ย่างเทอริ ยากิ ร้อยละ ไก่อบนมสด ร้อยละ ซึงเหตุผลในการเลือกรับประทาน คือ สะดวกในการรับประทาน มีรสชาติ
ที หลากหลาย หาซื อได้ง่ายตามลําดับ สอดคล้องกับการศึ กษา Resurreccion (2003) รายงานว่าผลิ ตภัณฑ์เนื อที ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั จะต้องเน้นความสะดวกรวดเร็ วง่ายต่อการบริ โภคและปรุ ง โดยผูบ้ ริ โภคให้คะแนน
การยอมรับไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั ทีพัฒนาขึนในด้านกลินรส เนือสัมผัส และความชอบรวมอยูใ่ นระดับชอบมาก (ตารางที 4)
โดยผูท้ ดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั ร้อยละ 100 และยินดีซือหากจําหน่ายในราคาชินละ ร้อยละ
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ตารางที 4 ผลการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสโดยใช้วิธีการทดสอบความชอบ ระดับ ( -point hedonic scale) ต่ อ
ผลิตภัณฑ์ไก่อบสูตรเม็กซิ กนั
ความถี
ค่าเฉลีย
ชอบมากทีสุด ชอบมาก ชอบปานกลาง ชอบน้อย ชอบน้อยทีสุ ด
ลักษณะปรากฏ
7
33
10
0
0
3.90
กลินรส
14
29
7
0
0
4.14
รสชาติ
12
28
9
1
0
4.02
เนือสัมผัส
20
26
4
0
0
4.32
ความชอบโดยรวม
11
33
6
0
0
4.10

สรุ ปผลการวิจัย

ไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั ทีผูบ้ ริ โภคต้องการให้พฒั นาสูตรทีมีความจัดจ้านทังรสชาติและเครื องเทศ ไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั
ทีใช้ปริ มาณเครื องเทศ ซอสปรุ งรส เกลือ โยเกิร์ต นําตาลปี บ เท่ากับ 77.20, 69, 7, 42 และ 83 กรัมต่อนําหนักไก่ 500 กรัม
จะมีค่าความเผ็ด ความหวาน ความเค็ม และกลินรสเครื องเทศ มีค่าเท่ากับ 1 ใกล้เคียงกับค่าในอุดมคติมากทีสุด การทํา sous
vide ในระยะเวลาทีนานขึนสามารถลดระยะเวลาในการอบ ลดค่าการสูญเสียนํา และทําให้เนือสัมผัสนุ่มขึน โดยการทํา sous
vide ไก่อบสู ตรเม็กซิ กนั เป็ นเวลา 2.5 ชัวโมง เป็ นระยะเวลาทีเหมาะสม โดยผูท้ ดสอบให้คะแนนในด้านรสชาติ เนือสัมผัส
และความชอบรวมมากทีสุด (p<0.05) มีค่าเท่ากับ 7.75, 7.95 และ 7.60 ตามลําดับ โดยผูท้ ดสอบให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ไก่
อบสู ตรเม็กซิ กนั ร้อยละ 100

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการสนับสนุนเครื องมือและอุปกรณ์ในการ
ทําวิจยั ขอขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ทีช่วยเหลือดูแลในการวิเคราะห์ดา้ นต่าง ๆ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารทีให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส
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วชิรญา เหลียวตระกูล * และ วิจิตรา เหลียวตระกูล
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บทคัดย่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาเห็
ํ ดตับเต่าผสมสมุนไพรพร้อมดืม ทําการศึกษาอัตราส่วนของนําเห็ดตับเต่าต่อนําสมุนไพร
3 ชนิ ด ได้แก่ มะตูม ใบเตย และเก็กฮวย ในอัตราส่ วน 80:20, 60:40 และ 40:60 นํามาวิเคราะห์ ค่าสี ปริ มาณสารประกอบ
ฟี นอลิก กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ และการประเมินทางประสาทสัมผัส พบว่าค่าสี L*, a* และ b* ของนําเห็ดตับเต่าผสม
เก็กฮวยอัตราส่ วน 80:20 มีค่ามากทีสุด (P≤0.05) ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของนําเห็ ด
ตับเต่าผสมมะตูม อัตราส่ วน 80:20 มีปริ มาณสูงทีสุด (P≤0.05) และจากการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส พบว่านําเห็ด
ตับเต่าผสมสมุนไพรทัง 3 ชนิ ด ได้แก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย อัตราส่ วน 80:20 ได้คะแนนมากทีสุดอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (P≤0.05) โดยสามารถนําผลงานวิจยั นีไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม และเป็ นอาหารเชิงสุขภาพต่อไปได้
คําสําคัญ : เห็ดตับเต่า, สมุนไพร, มะตูม, ใบเตย, เก็กฮวย
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Development of Tub Tao mushroom mixed herbs Juice Ready-to-drink. To study the ratio of Tub Tao mushroom
juice to the three types of herbal juice were used: Bael, Pandan and Chrysanthemum at the ratio of 80:20, 60:40 and 40:60.
Then analyzes the color, phenolic compounds, antioxidant activity and sensory evaluation. The L*, a* and b* value of the
mixed Tub Tao mushroom juice with Chrysanthemum (80:20) was the highest value (p≤0.05). Sensory tests found that the
three herbal, pandan, bael, and Chrysanthemum, mixed with Tub Tao mushroom juice in the ratio of 80:20 were the most
significant (p≤0.05). This research can be applied at the industrial level. And a healthy diet anyway.
Keywords : Tub Tao mushroom, herbs, Bael, Pandan, Chrysanthemum
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เห็ ด ตับ เต่ าเป็ นผลผลิ ตทางการเกษตรของชุม ชนตําบลสามเรื อน อําเภอบางปะอิน จัง หวัดพระนครศรี อยุธยา
ที สร้ า งรายได้ใ ห้ กับ ชุ ม ชนที สํา คัญ ซึ งเห็ ด ตับ เต่ า มี เ ฉพาะฤดู ก าล ตังแต่ เ ดื อ นเมษายนถึ ง เดื อนกรกฎาคม ซึ งชุ ม ชน
สามเรื อนเป็ นแหล่ ง ศึ ก ษาดู ง านการเพาะเห็ ด ตับ เต่ า จากในและต่ า งประเทศเป็ นจํา นวนมากตลอดทั งปี ดัง นั น
การแปรรู ปผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ห็ ด ตับ เต่ า เพื อให้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ห็ ด ตั บ เต่ า จํา หน่ า ยนอกฤดู ก าลได้ และสามารถยื ด อายุ
การเก็บรักษาให้นานขึนจึ งมีความสําคัญมากสําหรับชุมชนสามเรื อน และปั จจุบนั ชุมชนสามเรื อนมีผลิตภัณฑ์แปรรู ปเห็ ด
ตั บ เต่ า จํ า หน่ า ยในชุ ม ชน ร้ า นค้ า ประชารั ฐ สุ ขใจ งานต่ า งๆ และตลาดนั ด สิ นค้ า ชุ ม ชน ณ ตลาดคลองผดุ ง
กรุ งเกษม เป็ นต้น
ปั จ จุ บ ัน มี แ นวโน้ม ของผูบ้ ริ โภคที สนใจและบริ โภคอาหารเพื อสุ ข ภาพที มาจากเห็ ดตับ เต่ า ในรู ป แบบต่างๆ
เพิมสูงขึน โดยเห็ดตับเต่า 100 กรัม จะให้พลังงาน 23.44 กิโลแคลอรี ประกอบด้วยนํา 93.06 กรัม โปรตีน 2.58 กรัม ไขมัน
0.07 กรัม คาร์โบไฮเดรต 3.14 กรัม และมีสารประกอบฟี นอลทีมีคุณสมบัติเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระอยูส่ ูงกว่าเห็ดหอม, เห็ด
ออริ นจิ และเห็ ดนางฟ้า (วิจิตรา และวชิรญา, 2558) ซึ งสารต้านอนุ มูลอิ สระคื อ สารที สามารถชะลอ ป้ องกัน หรื อกําจัด
ปฏิ กิริยาออกซิ เดชันที เกิ ดขึนกับสารชี วโมเลกุลต่าง ๆ ในร่ างกายได้ ช่ วยลดความเสี ยงในการเกิ ด มะเร็ งในอวัย วะต่างๆ
(Yuan et al., 2011) ลดความเสี ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด (Deka andVita, 2011) ช่วยควบคุมระดับนําตาล
ในเลือดของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน (Shoji and Nakashima, 2006) และช่วยลดความอ้วน (Rains et al., 2011) เป็ นต้น ซึ งเป็ น
คุณสมบัติและเป็ นความต้องการทีสําคัญของผูบ้ ริ โภคและเป็ นจุดแข็งของเห็ดตับเต่า
ดังนันจากเหตุผลดังกล่าวเบืองต้นร่ วมกับความต้องการของชุมชนสามเรื อน ทีต้องการองค์ความรู ้และเทคโนโลยี
การแปรรู ปผลิ ตภั ณ ฑ์ จ ากเห็ ด ตั บ เต่ า ในการผลิ ต เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม แปรรู ปพั ฒ นาร่ วมใจ ในชุ ม ชน
สามเรื อน ให้มีค วามหลากหลายและเป็ นทางเลื อกใหม่ให้กับผูบ้ ริ โภค โดยอาศัยการวิจยั เชิ ง ปฏิบตั ิการแบบมี ส่วนร่ วม
(Participatory Action Research, PAR) ผู ้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้ มี แ น ว คิ ด ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป รรู ป จ า ก เ ห็ ด ตั บ เ ต่ า
จากการนําส่ วนทีเหลือมาใช้ ได้แก่ นําเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพรพร้อมดืม จากนําต้มเห็ดในการทําผลิตภัณฑ์เห็ดตับเต่าในนํา
เหลือบรรจุขวดแก้ว ซึงนําเห็ดกําลังเป็ นทีนิยมในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารเพือสุขภาพ เนืองจากสะดวกต่อการบริ โภค ทังนี
เพือช่วยเพิมมูลค่าของสิ นค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ทีได้ยงั มีคุณสมบัติทีสําคัญทางคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูล
อิสระ ซึ งน่าจะเป็ นอีกแนวทางหนึงทีทําให้ประชาชนบริ โภคเห็ดตับเต่าได้มากขึน เพือประโยชน์ต่อสุ ขภาพในการป้ องกัน
โรคและเสริ มสร้างระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย นอกจากนี ยังสามารถผลิตในเชิ งพาณิ ชย์เพือเป็ นอาหารสุ ขภาพสําหรับผูร้ ัก
สุ ขภาพทีต้องการเสริ มสร้าง ระบบภูมิคุม้ กันร่ างกายด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอีกด้วย

วิธีดําเนินการวิจัย

ศึกษาการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ นําเห็ดตับเต่ าพร้ อมดืมผสมสมุนไพร
การศึ กษาผลิ ต ภัณฑ์นาเห็
ํ ด ตับเต่าผสมสมุนไพรพร้อมดื ม โดยนําเห็ ดตับเต่ามาผสมกับสมุนไพรที มี กลินหอม
ได้แก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในปริ มาณที แตกต่างกัน 4 อัตราส่ วน ได้แก่ 100:0, 80:20, 60:40 และ 40:60 แล้วทําการ
วิเคราะห์คุณสมบัติดงั ต่อไปนี
. ค่าสี L*, a* และ b* ของนําเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพร โดยใช้เครื องวัดสี Minolta Chroma meter รุ่ น CR-300
. การสกัดตัวอย่างเพือนําไปใช้วิเคราะห์หาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกทังหมด ความสามารถในการเป็ นสาร
ต้านอนุ มูลอิ สระ (ดัดแปลงวิธีจากMahattana-tawee et al., 2006; Wu et al., 2006) ทําโดยชังตัวอย่าง 20 กรั ม เติ มอะซิ โตนความ
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เข้มข้นร้อยละ 80 ปริ มาตร 80 มิลลิลิตร มาบดใน blender เป็ นเวลา 10 นาที แล้วนํามากรองสุ ญญากาศ โดยใช้กระดาษกรอง
Whatman เบอร์ 1 นําสารทีสกัดได้ใส่ขวดสี ชาเก็บอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
. ปริ ม าณฟี นอลิ ก ทังหมดตามวิธี Folin-Ciocalteu’s reagent (Lim et al., 2007) ปิ เปตนําตัว อย่า ง 0.3 มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม
สารละลาย Folin-Ciocalteu reagent (เจือจางด้วยนํากลัน 10 เท่ า) ปริ ม าตร 1.5 มิลลิ ลิต ร และสารละลายโซเดี ยมคาร์ บ อเนต
(Na2CO3) ความเข้ม ข้น ร้ อ ยละ 7.5 (โดยนําหนัก ต่ อ ปริ ม าตร)ปริ ม าตร 1.2 มิ ลิ ลิ ต ร แล้ว vortex ผสมให้ เ ข้า กัน ตังทิ งไว้ที
อุณหภูมิห้องในที มืด เป็ นเวลา 30 นาที แล้วนําไปวัดค่าการดูด กลื นแสงที ความยาวคลื น 765 นาโนเมตร โดยคํานวณหา
ปริ มาณสารฟี นอลิคทังหมดเที ยบกับกราฟมาตรฐานแล้วรายงานผลอยูใ่ นหน่วยของมิลลิกรัม เมือเทียบกับกรดแกลลิ คต่อ
นําหนักสดของตัวอย่าง กรัม
. กิ จกรรมสารต้านอนุ มูลอิสระตามวิธีของ โดยวิธี 2, 2-diphenyl-1 picryl-hydrazyl (DPPH) (ดัดแปลงวิธีจาก Wu et al.,
2006) ปิ เปตนําตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 2, 2-diphenyl-1 picryl-hydrazyl (DPPH) ในสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 80
ทีมีความเข้มข้น 0.6 มิลลิโมลาร์ ปริ มาตร 4 มิลลิลิตร แล้วทําการ vortex เป็ นเวลา 15 วินาที ตังทิงไว้ทีอุณหภูมิหอ้ งในทีมืดเป็ น
เวลา 3 ชัวโมงทีอุณหภูมิห้อง แล้วนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 515 นาโนเมตร โดยคํานวณหาความสามารถ
ในการเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระเที ยบกับกราฟมาตรฐานแล้วรายงานผลอยู่ในหน่วยมิ ลลิกรัม เมือเทียบกับกรดแกลลิ ค ต่อ
นําหนักแห้งของตัวอย่าง กรัม
. ศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเครื องดืมชา ใช้ผทู ้ ดสอบจํานวน 50 คน ทดสอบคุณภาพด้านสี กลินชา
รสชาติ กลินรสตกค้าง (after test) และความชอบโดยรวมทีมีต่อเครื องดืมชาเห็ดตับเต่า ใช้วธิ ี ทดสอบแบบ 9-Point hedonic scale
ผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนตามความชอบ 1–9 คะแนน โดยเรี ยงคะแนนจากชอบน้อยทีสุ ดไปหาชอบมากทีสุ ด (ไพโรจน์, )
. ข้อมูลมาทําการเปรี ยบเทียบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test

ผลและวิจารณ์ ผล

การศึกษาผลิตภัณฑ์นาเห็
ํ ดตับเต่าผสมสมุนไพร โดยนํานําเห็ดตับเต่าทีได้จากการลวกและต้มเห็ดจากกระบวนการ
แปรรู ปต่างๆ มาใช้ในการทดลองเตรี ยมนําเห็ ดโดยใช้เห็ ดตับเต่าต่อนําสะอาดเท่ากับ 1:2 ส่ วนนําสมุนไพรได้แก่ ใบเตย
มะตูม และเก็กฮวย ใช้อตั ราส่ วนต่อนําสะอาดเท่ากับ 1:2 แล้วนํามาผสมกันระหว่างนําเห็ ดตับเต่าเข้มข้นกับนําสมุนไพร
เข้มข้นในอัตราส่ วนทีแตกต่างกันคื อ 100:0, 80:20, 60:40 และ 40:60 แล้วทําการวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านกายภาพ เคมี
และคุณภาพทางประสาทสัมผัส ได้ผลการทดลองดังต่อไปนี
. ค่ าสี ( L*, a* และ b*) ค่ าสี ข องนําเห็ ดตับเต่าผสมสมุ นไพรทัง 3 ชนิ ด ดังแสดงไว้ในตารางที 12 ได้แ ก่ ใบเตย
มะตูม และเก็กฮวย พบว่าค่าสี L* อยูร่ ะหว่าง 28.39 ถึง 28.96 ค่าสี a* อยูร่ ะหว่าง 0.69 ถึง 0.87 และค่าสี b* อยูร่ ะหว่าง 0.22 ถึง
0.85 โดยค่ า สี L* ของนําเห็ ด ตับ เต่ า ผสมเก็ ก ฮวยที อัต ราส่ ว น 80:20 มี ค่ า มากที สุ ด ค่ า สี a* ของชาเห็ ด ตับ เต่ า ผสมมะตู ม
อัตราส่ วน 60:40 มีค่ามากทีสุด ส่ วนค่าสี b* ของชาเห็ ดตับเต่าผสมใบเตยอัตราส่ วน 60:40 มีค่ามากทีสุด อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (P≤0.05) ลักษณะของนําเห็ดตับเต่าพร้อมดืมทุกตัวอย่างมีสีนาตาลเข้
ํ
มถึงสี ดาํ ทําให้คา่ สี ทีได้มีค่าใกล้เคียงกันแต่แตกต่าง
กันทางสถิติเนืองจากสี ของนําเห็ดตับเต่ามีสีดาํ เข้ม
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ตารางที 1 ค่าสี (L*, a* และ b*) ของผลิตภัณฑ์นาเห็
ํ ดตับเต่าผสมสมุนไพรในอัตราส่วนทีต่างกัน
ค่าสี
สิ งทดลอง
เวลา (ชัวโมง)
L*
a*
เห็ด:ใบเตย
เห็ด:มะตูม
เห็ด:เก็กฮวย

นําเห็ดสด (100%)

80:20

60:40
40:60

28.39+0.05e

0.69±0.01c

-0.38+0.04ab

28.75+0.06b

0.53±0.03d

-0.55+0.09cd

0.74±0.04bc

-0.65+0.05d

28.59+0.05c

0.73±0.00c

0.77±0.06bc

40:60

28.48+0.01de

0.73±0.02c

60:40

28.74+0.03b

40:60

-0.76+0.05

0.75±0.02bc

28.53+0.07cd

80:20

b*

28.56+0.04c

80:20

60:40
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28.41+0.01e
28.96+0.05a

0.87±0.06a

0.82±0.08ab

-0.85+0.15e

-0.41+0.04bc
-0.63+0.04d
-0.22+0.02a

-0.65+0.07d

28.48+0.06de
0.82±0.06ab
-0.41+0.06bc
F-test
*
*
*
หมายเหตุ: a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในคอลัมภ์เดียวกันที P-value ≤0.05 (N=3)
. ปริ ม าณฟี นอลิกทั งหมด กิ จ กรรมสารต้ า นอนุ มู ล อิสระ การศึ ก ษาปริ ม าณฟี นอลิ ก ทังหมด กิ จ กรรม
สารต้านอนุ มูลอิสระ ของผลิตภัณฑ์นาเห็
ํ ดตับเต่าผสมสมุนไพรทัง 3 ชนิ ด ได้แก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในอัตราส่ วนที
ต่างกัน ดังแสดงไว้ในตารางที 2 พบว่า นําเห็ ดตับเต่าร้อยละ 100 (ไม่ผสมสมุนไพร) มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก เท่ากับ
8.30 GAE mg/100 g ตัวอย่า งสด และมี กิจ กรรมการต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ เท่ า กับ 3.75 GAE mg/100 g นําเห็ ด ตับ เต่ าผสมใบเตยมี
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก อยู่ระหว่าง 13.69 ถึง 17.40 GAE mg/100 g ตัวอย่างสด และมี กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ อยู่
ระหว่าง 1.32 ถึง 1.89 GAE mg/100 g นําเห็ ดตับเต่าผสมมะตูมมี ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกอยู่ระหว่าง 54.68 ถึ ง 58.66 GAE
mg/100 g ตัวอย่างสด และมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระอยูร่ ะหว่าง 1.40 ถึง 2.23 GAE mg/100 g และนําเห็ดตับเต่าผสมเก็กฮวย
มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกอยู่ระหว่าง 9.70 ถึง 11.41 GAE mg/100 g ตัวอย่างสด และมี กิจกรรมการต้านอนุ มูลอิสระอยู่
ระหว่ า ง 1.05 ถึ ง 2.18 GAE mg/100 g จากการศึ กษายั ง พบว่ า นํ าเห็ ดตั บ เต่ า ผสมมะตู ม มี ป ริ มาณสารประกอบ
ฟี นอลิ และมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสูงทีสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยอัตราส่ วนของสมุนไพรแต่ละชนิด
ได้ผลดังนี นําเห็ ดตับเต่าผสมใบเตย นําเห็ ดตับเต่าผสมมะตูม และนําเห็ ดตับเต่าผสมเก็กฮวย ในอัตราส่ วน 80:20 มีปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิก และมีกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสูงทีสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P≤0.05) จากผลการศึกษาจะเห็น
ได้วา่ ปริ มาณของนําเห็ดตับเต่า สมุนไพร และชนิดของสมุนไพรมีผลต่อปริ มาณฟี นอลิกทังหมดและกิจกรรมสารต้านอนุมูล
อิสระ ของผลิตภัณฑ์นาเห็
ํ ดตับเต่าผสมสมุนไพรพร้อมดืม
. คะแนนการยอมรับทางด้ านประสาทสัมผัส การทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสนําเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพร
ทัง 3 ชนิ ด ได้แก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในอัตราส่ วนที ต่างกัน ดังแสดงในตารางที 3 พบว่า นําเห็ ดตับเต่าทีไม่ได้ผสม
สมุ นไพรได้คะแนนน้อยที สุ ดในทุกด้าน เท่ ากับ 5.92, 5.52, 5.62, 6.06 และ 5.48 คะแนน ตามลําดับ โดยนําเห็ ดตับเต่าผสม
ใบเตยคะแนน
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ทางด้านสี อยูร่ ะหว่าง 6.14 ถึง 6.34 คะแนน ทางด้านกลินอยูร่ ะหว่าง 6.34 ถึง 6.76 คะแนน ทางด้านรสชาติอยูร่ ะหว่าง 6.28 ถึง
6.94 คะแนน ทางด้านกลินรสตกค้างอยูร่ ะหว่าง 6.34 ถึง 6.46 คะแนน และ ทางด้านการยอมรับโดยรวมอยูร่ ะหว่าง 6.14 ถึง 6.72
คะแนน ซึ งอัต ราส่ วนที ได้ค ะแนนมากที สุ ด ได้แ ก่ 80:20 อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (P≤0.05) นําเห็ ด ตับ เต่ าผสมมะตูม ได้
คะแนนทางด้านสี อยูร่ ะหว่าง 6.42 ถึง 6.66 คะแนน ทางด้านกลินอยูร่ ะหว่าง 6.92 ถึง 6.96 คะแนน ทางด้านรสชาติอยูร่ ะหว่าง
6.76 ถึง 6.78 คะแนน คะแนนทางด้านกลินรสตกค้าง เท่ากับ 6.66 คะแนน และทางด้านการยอมรับโดยรวมอยูร่ ะหว่าง 7.00 ถึง
7.04 คะแนน ซึ งอัตราส่ วนทีได้คะแนนมากที สุ ดได้แก่ 80:20 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ส่ วนเห็ดตับเต่าผสมเก็กฮวย
ได้ค ะแนนทางด้านสี อยู่ระหว่าง 6.70 ถึ ง 6.92 คะแนน ทางด้านกลิ นอยู่ระหว่าง 6.62 ถึ ง 6.66 คะแนน ทางด้านรสชาติ อยู่
ระหว่าง 6.66 ถึง 6.68 คะแนน ทางด้านกลินรสตกค้างเท่ากับ 6.68 คะแนน และทางด้านการยอมรับโดยรวมอยูร่ ะหว่าง 6.58 ถึง
6.62 คะแนน ซึ งอัต ราส่ ว นที ได้คะแนนมากที สุ ดได้แก่ 80:20 อย่างมี นัยสํา คัญทางสถิ ติ ( P≤0.05) จากการทดสอบทางด้าน
ประสาทสัมผัสของนําเห็ดตับเต่าผสมสมุนไพรทัง 3 ชนิ ด ได้แก่ ใบเตย มะตูม และเก็กฮวย ในอัตราส่ วนทีต่างกันพบว่า นํา
เห็ดตับเต่าผสมใบเตย นําเห็ ดตับเต่าผสมมะตูม และนําเห็ ดตับเต่าผสมเก็กฮวย อัตราส่วน 80:20 ได้คะแนนด้านการยอมรับ
โดยรวมมากทีสุดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ดังนันจึ งเลือกอัตราส่ วนดังกล่าวมาใช้ในการทดลองการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์ต่อไป
ตารางที 2 ปริ มาณฟี นอลิ กทังหมด กิ จกรรมสารต้านอนุมูลอิสระ และปริ มาณแทนนิ น ของผลิตภัณฑ์ชาเห็ ดตับเต่าผสม
สมุนไพรในอัตราส่วนทีต่างกัน
ปริ มาณสารประกอบ
(DPPH radical scavenging
สิ งทดลอง
เห็ด:

นําเห็ดสด (100%)

ใบเตย
เห็ด:

มะตูม
เห็ด:

อัตราส่ วน

เก็กฮวย

ฟี นอลิก (GAE mg/

activity) (GAE mg/ 100 g

8.38+0.02de

3.75±0.02a

100 g ตัวอย่างสด)

80:20

17.40+0.89c

40:60

13.69+0.19cd

60:40

56.42+0.44ab

80:20

11.41+0.03de

60:40

80:20

40:60

60:40

40:60

ตัวอย่างสด)
1.89±0.05c

16.31+0.36c

1.32±0.02d

58.66+0.42a

2.23±0.08b

1.40±0.06d
1.69±0.12c

54.68+0.66b

1.49±0.25d

10.83+0.18de

1.47±0.09d

2.18±0.05b

9.70+0.15e
1.05±0.02e
F-test
*
*
หมายเหตุ: a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในคอลัมภ์เดียวกันที P-value ≤0.05 (N=3)
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ตารางที 3 คะแนนการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์นาเห็
ํ ดตับเต่าผสมสมุนไพรในอัตราส่วนทีต่างกัน
คะแนนการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส
สิ งทดลอง
อัตราส่ วน
Color
Odor
Taste
After test
All
เห็ด
1:0
5.92±1.43c 5.52±1.55b 5.62±1.41d
6.06±1.54b
5.48±1.50c
เห็ด:ใบเตย
80:20
6.34±1.35bc 6.76±1.56a 6.94±1.42a 6.46±1.28ab
6.72±1.29ab
60:40
6.34±1.26abc 6.64±1.55a 6.46±1.33bc 6.34±1.35ab
6.24±1.22bc
40:60
6.14±1.29abc 6.34±1.41a 6.28±1.37bc 6.40±1.31ab
6.14±1.32bc
เห็ด:มะตูม
80:20
6.66±1.44ab 6.96±1.43a 6.76±1.60ab 6.66±1.39ab
7.04±1.41a
60:40
6.52±1.36abc 6.96±1.27a 6.78±1.09ab 6.66±1.34ab
7.02±1.28a
40:60
6.42±1.39ab 6.92±1.21a 6.76±1.06ab 6.66±1.31ab
7.00±1.05a
เห็ด:เก็กฮวย
80:20
6.82±1.27a 6.66±1.61a 6.68±1.27abc 6.68±1.32ab
6.62±1.46ab
60:40
6.70±1.33ab 6.64±1.45a 6.68±1.37abc 6.68±1.33ab
6.60±1.32ab
40:60
6.92±1.14a 6.62±1.36a 6.66±1.24abc 6.68±1.28ab
6.58±1.28ab
F-test
*
*
*
*
*
หมายเหตุ: a, b, c,… แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในคอลัมภ์เดียวกันที P-value ≤0.05 (N=3)
เดียวกันที P-value ≤0.05 (N=3)

สรุ ปผลการวิจัย

การศึกษาผลิตภัณฑ์นาเห็
ํ ดตับเต่าผสมสมุนไพร พบว่านําเห็ดตับเต่าผสมมะตูมมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกและ
มีกิจกรรมการต้านอนุ มูลอิสระสู งทีสุ ด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยอัตราส่ วนของสมุนไพรแต่ละชนิดได้ผล
ดั ง นี นํ าเห็ ด ตั บ เต่ า ผสมใบเตย นํ าเห็ ด ตั บ เต่ า ผสมมะตู ม และนํ าเห็ ด ตั บ เต่ า ผสมเก็ ก ฮวย ในอั ต ราส่ ว น 80:20
มีป ริ มาณสารประกอบฟี นอลิ และมีกิจ กรรมการต้านอนุ มูลอิ สระสู ง ที สุ ด อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ (P≤0.05) ค่ าสี L*
ของนําเห็ ดตับเต่าผสมเก็กฮวยทีอัตราส่ วน 80:20 มีค่ามากทีสุด ค่าสี a* ของนําเห็ ดตับเต่าผสมมะตูมอัตราส่วน 60:40 มีค่า
มากที สุ ด ส่ วนค่ าสี b* ของนําเห็ ดตับเต่าผสมใบเตยอัตราส่ วน 60:40 มีค่ามากที สุ ด อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05)
การทดสอบทางด้านประสาทสัม ผัส พบว่านําเห็ ด ตับ เต่ า ผสมสมุ น ไพรทัง 3 ชนิ ด ได้แ ก่ ใบเตย มะตู ม และเก็ก ฮวย
ในอัตราส่ วน 80:20 ได้คะแนนมากทีสุดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P≤0.05) ดังนันจึ งเลือกอัตราส่ วนดังกล่าวมาใช้ในการ
ทดลองการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ ิจัยขอขอบคุ ณสํานักงานกองทุน สนับ สนุ นการวิจ ัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ
ที สนับสนุ นงบประมาณในการดําเนิ นโครงการ หน่วยนวัตกรรมเพือสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ วรรณภู มิ และผู ้ท รงคุ ณวุฒิ ทุ กท่ า น ที ให้ ค าํ ปรึ ก ษาและให้ ข ้อ เสนอแนะและขอขอบคุ ณองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบล
สามเรื อน นั ก พั ฒ นาชุ ม ชน กลุ่ ม เกษตรกร และกลุ่ ม แปรรู ปในชุ ม ชนสามเรื อน อํ า เภอบางปะอิ น จั ง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ที ให้ค วามอนุ เ คราะห์ ด ้า นสถานที ในการเข้า ทํา วิจ ัย ในพื นที ตํา บลสามเรื อน การให้ ข ้อ มู ล และ
การมีส่วนร่ วมในโครงการวิจยั
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วชิรญา เหลียวตระกูล * วิจิตรา เหลียวตระกูล และ ยุพิน พูนดี
Vachiraya Liaotrakoon1* Wijitra Liaotrakoon1 Yupin Phoondee2

บทคัดย่อ
การศึ กษาผลของก้างปลาและสมุน ไพรที มีผ ลต่ อปริ ม าณแคลเซี ย มและการประเมิ นทางประสาทสัม ผัส ของ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลา โดยใช้กา้ งปลาดุกทีเหลือทิงแล้วนํามาอบแห้งบดให้ละเอียดและร่ อน ปริ มาณทีใช้เท่ากับร้อยละ
0, 10, 20 และ 30 ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้คะแนนแบบ 5 คะแนน และวิเคราะห์ ปริ มาณ
แคลเซี ยมด้วยเครื อง Atomic absorption spectrophotometry (AAS) โดย Flame technique ผลการทดลองพบว่า คะแนนเฉลีย
ทางด้านประสาทสัมผัสทุกด้านของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาที เสริ มก้างปลาร้อยละ ได้มากทีสุด อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ (P0.05) แล้วนําไปวิเคราะห์หาปริ มาณแคลเซี ยม พบว่า ข้าวเกรี ยบปลาชุดควบคุ มที
ไม่ ไ ด้ใ ส่ ก้า งปลา มี ป ริ ม าณแคลเซี ย มเท่ ากับ . mg/kg DW และข้าวเกรี ยบปลาใส่ ก้างปลาร้ อยละ จะมี ป ริ ม าณ
แคลเซี ยม ,700 mg/kg DW (ร้อยละ . ) การศึกษาผลของปริ มาณสมุนไพรในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลา ได้แก่ กระเพรา
และขมิน ในปริ มาณร้อยละ 5, 10 และ 15 พบว่าคะแนนเฉลียทางด้านสี กลิน รสชาติ ความกรอบ และความชอบรวมของ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเสริ มก้างปลาร้อยละ 20 และ ผสมขมินร้อยละ 15 ได้มากทีสุดอย่างมีนัยสําคัญทีระดับความเชือมันร้ อย
ละ 95 (P0.05)
คําสําคัญ : ก้างปลา, สมุนไพร, แคลเซียม, ข้าวเกรี ยบปลา, การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
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To study of fishbone and herbs to effect on adding calcium and sensory evaluation in fish cracker by using
quantity of fish bone at 0, 10, 20 and 30 percent. The fishbone of catfish fish waste, then dried, grinded to fine and glide.
The amount used is 0, 10, 20 and 30 percent. The five-point scoring tests was used and analyze the calcium content of the
Atomic absorption (AAS) by Flame technique. The results showed that the average score on all sensory population most
significant accepts the formula of fish cracker that using fish bone 20% significantly 95% (p0.95). The testing
on calcium value fish cracker adding calcium at 20% has the calcium value at 7,700 (0.77%) mg kg DW
respectively. A study of the effects of herbal ingredients on fish crackers, including Basil and Turmeric in 5, 10 and 15 %.
It was found that the average score of color, aroma, crispiness and overall liking of fish crackers supplemented with 20%
fishbone and 15% turmeric were Most significantly at 95% confidence level (P≤0.05)
Keywords : fishbone, herbs, calcium, fish cracker, sensory evaluation
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ผลิ ต ภัณ ฑ์ข ้า วเกรี ย บปลา (Fish cracker) มี ส ารอาหารประเภทคาร์ โ บไฮเดรทเป็ นส่ ว นประกอบหลัก ส่ ว น
สารอาหารอืน ๆ มี อยู่จะค่อนข้างน้อย เป็ นอาหารขบเคี ยว (Snack food) ชนิ ดหนึ ง ทีนิ ยมบริ โภคกันอย่างแพร่ หลายและ
สามารถได้ง่ายในแถบอาเซี ยน มีชือเรี ยกแตกต่างกันไป ในมาเลเซี ยเรี ยก “Keropok” อินโดนี เซี ยเรี ยก “Krupuk” ใน
ฟิ ลิปปิ นส์เรี ยก “Pinniping” ในไทยเรี ยก “ข้าวเกรี ยบ” ในประเทศตะวันตก ข้าวเกรี ยบจัดอยูใ่ นผลิตภัณฑ์กึงแห้ง (Fennema,
1996; Lachmann, 1969) ผลิ ต จากแป้ ง มัน สําปะหลังและส่ ว นผสมอื น ๆ ได้แ ก่ กุ้ง ปลา กระเที ย ม พริ ก ไทย เกลื อ หรื อ
สมุนไพรต่างๆ นํามาทําการนวดผสมจนเข้าเป็ นเนื อเดียวกัน จากนันขึนรู ป แล้วนึ งให้สุก แช่เย็น หันเป็ นชินบางๆ แล้วจึ ง
นําไปทําให้แห้ง โดยก่อนนําไปบริ โภคนําไปทอด
แคลเซี ยมถือได้วา่ เป็ นสารอาหารทีมีความสําคัญและจําเป็ นต่อการเสริ มสร้างกระดูกและฟัน (นิ ธิยา, 2539) ซึ งคน
ส่วนใหญ่มกั จะได้รับแคลเซียมจากการดืมนมเป็ นส่วนใหญ่ แต่คนไทยมักจะไม่นิยมดืมนม ได้มีการศึกษาถึงการนําปลาป่ น
มาใช้ผลิตขนมอบกรอบ ด้วยกระบวนการเอ็กทรู ชนั โดยปริ มาณปลาป่ นทีใช้คือร้อยละ 15 ซึ งเป็ นระดับทีเหมาะสมในการ
เสริ มขนมอบและการเตรี ยมกระดูกปลาโอแถบผงเพือเสริ ม ในคุ กกี ด้วยเหตุนีจึ ง เห็ น สมควรเสริ ม แคลเซี ยมลงไปใน
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบ
ดังนัน งานวิจยั นี จึ งได้ทาํ การเสริ มแคลเซี ยมจากก้างปลาและสมุนไพรลงไปในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลา ได้แก่
ขมินและใบกระเพรา เนื องจากว่าเป็ นพืชสมุนไพรทีหาง่ายและราคาถูก ยังช่วยเพิมคุณค่าทางโภชนาการด้านสมุนไพร และ
เป็ นทางเลื อกใหม่สําหรับผูบ้ ริ โภค ช่วยส่ งเสริ มให้เกษตรกรไทยมีรายได้จากการปลู กผักเพิมมากขึนการเพิมคุณค่ าทาง
อาหารและเพิมมู ลค่ าให้กับ ผลิ ต ภัณฑ์ข า้ วเกรี ยบ รวมทังเป็ นการนําวัตถุ ดิบ ที เหลื อใช้และวัต ถุ ดิบ ท้องถิ นมาใช้ให้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดได้อีกด้วย

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ขันตอนการเตรียมวัตถุดบิ
1.1 การเตรี ยมเนื อปลาดุก โดยนําปลาดุกมาล้าง ผ่าท้อง ควักไส้ แล่เนื อปลาขูดเอาแต่เนื อ นํามาต้มสุ ก
แล้วตําให้ละเอียด
1.2 การเตรี ยมก้างปลา โดยนําก้างปลาทีเหลือจากการแล่เนือมาล้างให้สะอาดแล้วนําไปต้มให้เดือด แล้ว
นํามาล้างเศษเนือทีติดออกจากก้างให้หมด แล้วนําไปอบทีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา ชัวโมง จากนันนําไปบด
แล้วอบอีก ชัวโมง
1.3 การเตรี ยมส่วนผสมอืนๆ โดยเตรี ยมส่วนผสมทีเหลือตามสูตรข้าวเกรี ยบ
. วิธีการศึกษาทดลอง
. การศึ กษาผลของก้างปลาทีมีผลต่อปริ มาณแคลเซี ยมและการประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขา้ ว
เกรี ยบปลา โดยใช้สูตรดังตารางที 1 ซึ งทดลองใช้กา้ งปลาร้ อยละ , 20 และ30 เพือเปรี ยบเที ยบกับข้าวเกรี ยบปลาสู ตร
พืนฐาน (ชุดควบคุม) โดยจะเทียบกับแป้ งมัน กรัม
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ตารางที 1 สูตรพืนฐานและปริ มาณส่ วนผสมทีใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาผสมแคลเซียม
สิ ง
ปริ มาณส่ วนผสม (กรัม)
ทดลอง
แคลเซี ยม แป้ งสาลี แป้ งมัน เนือปลา พริ กไทย นําตาลทราย เกลือ
ที
1
0
100
15
35
5
10
10
2
10
90
15
35
5
10
10
3
20
80
15
35
5
10
10
4
30
70
15
35
5
10
10
กระบวนการทําข้ าวเกรียบปลาเสริมแคลเซียม
แป้ งมัน, พริ กไทย, กระเทียม, เกลือ, นําตาล
คลุกเคล้าให้เข้ากัน
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กระเทียม
4
4
4
4

นําเปล่า
5
5
5
5

*(ก้างปลา)

นําร้อน
นวดผสม
นึงให้สุก ประมาณ ชัวโมง
แช่เย็นเพือให้แข็งตัวประมาณ คืน
นํามาหัน
นําไปอบทีอุณหภูมิประมาณ –
นํามาทอดทีอุณหภูมิประมาณ

– 180

◌ํ ซ เป็ นเวลาประมาณ ช.ม.
ซ ใช้เวลาประมาณ – วินาที

จากนันทิงไว้ให้เย็น
บรรจุ
ภาพที 1 กรรมวิธีการผลิตข้าวเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซียม
นําผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาทีได้มาทําการทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized
Complete Block Design (RCBD) ประเมินค่าทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 5-Point Hedonic Scale Test โดยใช้ผทู ้ ดสอบ คน
วิเคราะห์ ความแปรปรวน (ANOVA) ที ระดับ ความเชื อมันร้อยละ ผลที ได้น ํามาวิเคราะห์ ค่ าทางสถิติ ใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS Version 10.0 และเปรี ยบเที ยบความแตกต่างค่าเฉลียโดยวิธี Duncan Multiple Rank Test (DMRT) ทําการ
เลื อกผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาที ผสมแคลเซี ยมทีดี ทีสุ ดในการทดลองมาทําการวิเคราะห์หาปริ มาณแคลเซี ยมด้วยวิธีการ
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ตรวจสอบคื อ การย่อยตัวอย่างด้วยกรด HNO3 และ HClO4 ด้วยเครื อง Atomic absorption spectrophotometry (AAS) โดย
Flame technique และทําการศึกษาชนิดและปริ มาณสมุนไพรทีเหมาะสมในการทําผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาต่อไป
2.2 ศึกษาอัตราส่ วนของสมุนไพรทีเหมาะสมทีใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ แคลเซียม เป็ น
การศึ กษาอัตราส่ วนทีเหมาะสมของใบกระเพราและขมินบดละเอียด โดยใช้อตั ราส่ วนของใบกระเพราบดละเอียดร้อยละ
, และ โดยเที ยบกับ แป้ งมัน กรั มโดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)
ประเมินค่าทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 5-Point Hedonic Scale Test และเรี ยงลําดับความชอบ (Ranking Test) โดยใช้ผทู ้ ดสอบ
คน วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ทีระดับความเชือมันร้อยละ ผลทีได้นาํ มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป SPSS Version10.0และเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลียโดยวิธี Duncan Multiple Rank Test (DMRT)

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ผลการศึกษาปริมาณของก้างปลาทีเหมาะสมทีใช้ ในการทําผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบปลาเสริมแคลเซียม
การศึ กษาปริ มาณของก้างปลาทีเหมาะสมทีใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซี ยม โดยใช้ปริ มาณ
ก้างปลาร้อยละ (ชุดควบคุม), , 20 และ 30 ทําการทดลองโดยการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส ได้แก่ สี กลิน รสชาติ
ความกรอบ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม วิธีการให้คะแนน คะแนน (5 points hedonic scoring test) ใช้ผูท้ ดสอบ
จํานวน คน (ดังตารางที 2) พบว่า คะแนนเฉลียทางด้านสี และกลินทีได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
ความเชือมันร้อยละ 95 (P>95) โดยคะแนนเฉลียทางด้านสี ของข้าวเกรี ยบปลาทีผสมก้างปลาร้อยละ 20 ได้คะแนนความชอบ
เฉลียมากทีสุด เท่ากับ 3.47±0.62 คะแนน เนื องจากผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบทีได้มีสีเหลืองทอง ส่ วนข้าวเกรี ยบปลาชุดควบคุม
และข้าวเกรี ยบปลาทีผสมก้างปลาร้อยละ 10 มีสีเหลืองอ่อนมากค่อนข้างขาว และข้าวเกรี ยบปลาทีผสมก้างปลาร้อยละ 30
มีสีคลํา ทําให้ดูไม่น่ารับประทาน ส่วนทางด้านกลิน ข้าวเกรี ยบปลาทีผสมก้างปลาร้อยละ 0 ได้คะแนนเฉลียมากทีสุด เท่ากับ
3.70±0.96 คะแนน คือ เมือทําการเสริ มก้างปลาลงในผลิตภัณฑ์ กลินคาวปลาจะเพิมมากขึน ด้านรสชาติ พบว่า ข้าวเกรี ยบ
ปลาทีไม่ได้ผสมก้างปลาได้คะแนนเฉลียมากทีสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 (P0.05) เท่ากับ
3.60±0.99 คะแนน รองลงมาคือผสมก้างปลาร้อยละ 20 เท่ากับ 3.00±1.15 คะแนน ส่ วนก้างปลาร้อยละ 10 และ 30
ได้
คะแนนเฉลียน้อยที สุด เท่ากับ 2.80±1.06 คะแนนด้านความกรอบ เนือสัมผัส และความชอบรวมของข้าวเกรี ยบปลาทีผสม
ก้างปลาชุดควบคุมไม่แตกต่างกับข้าวเกรี ยบปลาทีผสมก้างปลาร้อยละ 20 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้ อย
ละ 95 (P>95) ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาทีผสมก้างปลา เมือทําการเพิมปริ มาณก้างปลา จะส่ งผลต่อความกรอบและเนือสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์ คือความกรอบลดลงและเปลียนเป็ นแข็งแทน การศึกษาปริ มาณก้างปลาทีเหมาะสมในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบ
ปลา จากผลการทดลองข้างต้น ผูท้ าํ การทดลองได้เลือกผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาผสมก้างปลาร้อยละ เพือนํามาใช้ในการ
ทดลองขันตอนต่อไป
ตารางที 2 คะแนนการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซียมจากก้างปลา
ก้างปลา
สี
กลิน
รสชาติ
ความกรอบ
เนือสัมผัส
ชอบรวม
(ร้อยละ)
0
3.13±1.06ns
3.70±0.96 ns
3.60±0.99a
3.73±0.80a
3.87±0.83a
3.87±0.92a
10
3.00±0.76 ns
2.73±0.94 ns
2.80±1.06b
3.33±1.01ab
3.47±1.07a
3.13±0.97b
20
3.47±0.62 ns
3.20±1.05 ns
3.00 ±1.15b
3.47±0.80ab
3.53±0.88a
3.40 ±0.8ab
30
3.13±1.06 ns
2.06±0.00 ns
2.80±0.80b
3.00±1.19b
2.86±1.12b
2.73±1.09b
หมายเหตุ:- ตัวเลขทีแสดงในตารางเป็ นตัวเลขเฉลีย±ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
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ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีแตกต่างกันในแต่ละแถวแนวตังแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับความเชือมันร้อยละ 95 (P0.05)
2. ผลการศึกษาปริมาณแคลเซียมของข้ าวเกรียบปลาเสริมแคลเซียม
การศึ กษาปริ มาณแคลเซี ยมในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเสริ มแคลเซี ยม โดยใช้ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเสริ มแคลเซี ยม
ทีเสริ มก้างปลาร้อยละ (ชุดควบคุม) และ ร้อยละ ทีได้จากการทดลองขันตอนที มาทําการศึ กษา ด้วยวิธีการตรวจสอบ
คือ การย่อยตัวอย่างด้วยกรด HNO3 และ HClO4 วัดปริ มาณแคลเซียม ด้วยเครื อง AAS โดย Flame technique (ดังตารางที 3)
พบว่า ปริ มาณแคลเซี ยมของชุดควบคุม คือร้อยละ ได้เท่ากับ 58.5 มิลลิกรัม/กิ โลกรัมของนําหนักแห้ง และทีระดับร้อยละ
ได้เ ท่ ากับ 7,700 มิลลิ กรั ม/กิ โลกรั มของนําหนักแห้ง โดยจะเห็ นได้ว่าเมื อเสริ มก้างปลาในผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลา
ปริ มาณแคลเซียมก็จะเพิมขึนตามไปด้วย แต่ถา้ ใส่ กา้ งปลาปริ มาณทีมากขึนเรื อย ๆ จะทําให้ลกั ษณะของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบ
ปลาแข็งและกระด้างขึน จนไม่เป็ นทียอมรับ
ตารางที 3 ปริ มาณแคลเซียมในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซียม
ชนิดตัวอย่าง

ข้าวเกรี ยบ control

ปริ มาณ Ca (mg/kg DW)
58.5

ข้าวเกรี ยบเสริ มก้างปลา 20%
7,700 (0.77%)
3. ผลการศึกษาปริมาณและชนิดของสมุนไพรทีเหมาะสมทีใช้ ในการทําผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบเสริมแคลเซียม
การศึ กษาปริ มาณและชนิ ดของสมุนไพรที เหมาะสมที ใช้ในการทําผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเสริ มแคลเซี ยม โดยใช้
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเสริ มแคลเซี ยม ทีเสริ มก้างปลาร้อยละ มาทําการศึ กษา สมุนไพรที ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ขมินและ
กระเพรา ปริ มาณร้อยละ , และ ทําการทดลองโดยการประเมินค่าทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 5-Point Hedonic Scale
Test โดยใช้ผูท้ ดสอบ คน (ดังตารางที 5) พบว่า คะแนนเฉลียทางด้านสี ของผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเสริ มแคลเซี ยม ผสม
ขมินร้อยละ 30 ได้มากทีสุด อย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 (P0.05) เท่ากับ 4.270.70 คะแนน เนืองจากสี
ของขมินทําให้ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบมีสีเหลืองสวย เข้ม เมือทอดแล้วสี ยงั คงเป็ นสี เหลืองเข้มอยู่ รองลงมาได้แก่ ชุดควบคุม,
กระเพราร้อยละ 30, 20, 10, ขมินร้อยละ 20 และ 10 ตามลําดับ โดยได้คะแนนเท่ากับ 4.130.99, 4.130.74, 3.601.05,
3.530.91, 3.131.12 และ 3.070.88 คะแนน ตามลําดับ ด้านกลิน รสชาติ และความชอบรวมของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบ
เสริ มแคลเซี ยมผสมสมุนไพรชุดควบคุม ได้คะแนนเฉลียมากทีสุด อย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 (P0.05)
เท่ากับ 4.470.63, 4.330.61 และ 4.600.50 คะแนน ตามลําดับ อาจเป็ นเพราะกลินฉุ นและรสชาติทีฝาดเฝื อนของขมิ น
และกระเพราทําให้คะแนนเฉลียทางด้านกลิน รสชาติ และความชอบรวมน้อยกว่าชุดควบคุมทีไม่ได้ผสมสมุนไพรเลย ส่ วน
ทางด้านความกรอบและเนือสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซียม ทีผสมสมุนไพรทุกชุดการทดลองมีคะแนน
เฉลียทีได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 (P>0.05) แสดงว่าสมุนไพรทีผสมลงไปใน
ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซียมไม่มีผลต่อความกรอบและเนือสัมผัสของข้าวเกรี ยบ
ดังนันในการศึ กษาปริ ม าณและชนิ ด ของสมุน ไพรที เหมาะสมที ใช้ในการทําผลิต ภัณฑ์ข ้า วเกรี ยบเสริ ม แคลเซี ย มและ
สมุนไพรทีมีฤทธิ ชะลอการหื น จากผลการทดลองข้างต้นดังกล่าว ผูท้ าํ การวิจยั ได้เลือก ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบเสริ มแคลเซียม
ทีผสมขมินปริ มาณร้อยละ 15 และกระเพราร้อยละ 15 ไปใช้ในการทดลองขันตอนต่อไป
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ตารางที 4 คะแนนการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซียมจากก้างปลา
สมุนไพร
สี
กลิน
รสชาติ
ความกรอบ
เนือสัมผัส
ชอบรวม
(ร้อยละ)
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
หมายเหตุ: - ตัวเลขทีแสดงในตารางเป็ นตัวเลขเฉลีย±ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีแตกต่างกันในแต่ละแถวแนวตังแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับความเชือมันร้อยละ 95 (P0.05)

สรุ ปผลการวิจัย

การศึ กษาปริ มาณแคลเซี ยมจากก้างปลาที เสริ มในตัวผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบปลา พบว่าผูท้ ดสอบให้คะแนนการ
ยอมรับสู ตรทีใช้ปริ มาณก้างปลาร้อยละ มากทีสุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชื อมันร้อยละ (P0.05)
และจากผลการวิเ คราะห์ หาปริ มาณแคลเซี ยมของข้าวเกรี ยบปลาเสริ ม แคลเซี ยม พบว่าผลิ ตภัณฑ์ข า้ วเกรี ยบปลาเสริ ม
แคลเซี ยมชุ ดควบคุม มี ป ริ มาณแคลเซี ยม . mg/kg DW และข้าวเกรี ยบปลาเสริ มแคลเซี ยมร้ อยละ จะมีป ริ มาณ
แคลเซี ยม , ( . เปอร์ เซ็ นต์ ) mg/kg DW จากการศึ กษาผลของชนิ ด และปริ มาณสมุ น ไพรที เหมาะสมที ใช้ใ น
ผลิ ตภัณฑ์ข า้ วเกรี ยบปลาเสริ ม แคลเซี ยม พบว่าข้าวเกรี ยบปลาเสริ ม แคลเซี ยมที ใส่ ขมิ นร้ อยละ เหมาะสมมากที สุ ด
โดยเมือเสริ มปริ มาณแคลเซียมจากก้างปลาเพิมขึนจะทําให้ปริ มาณแคลเซียมในผลิตภัณฑ์เพิมขึนด้วย ซึงจะทําให้ขา้ วเกรี ยบ
ปลาเสริ มแคลเซี ยมมีคุณค่าทางโภชนาการเพิมขึน

กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทีได้สนับสนุนงบประมาณสําหรับการทําวิจยั และ
สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีก ารอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุต สาหกรรมเกษตร มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา ทีได้เอือเฟื ออุปกรณ์และสถานทีในการทําวิจยั ในครังนี

เอกสารอ้ างอิง

กรมอนามัย . 2532. ข้อ กํา หนดสารอาหารที ควรได้รั บ ประจํา วัน และแนวทางการบริ โภคอาหารสํา หรั บ คนไทย.
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, กรุ งเทพ.
กัญญา สุจริ ตวงศานนท์. 2536. อาหารสมุนไพรประจําบ้าน. อาหาร 23 (1) : 54 – 59.
นิ ธิ ย า รั ต นปนนท์ . 2539. เคมี อ าหาร. ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

684

นิ รมล สุ รั สวดี . 2527. ข้าวเกรี ยบ. รายงานวิชาอาหารจากธัญชาติแ ละพืชหัว. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุ งเทพฯ. น.
บังอร เกษมศาสนต์. 2502. ข้าวเกรี ยบปลา. วารสารประมง, 12 (1) : 57 – 59.
พันธ์ ณรงค์ จัน ทร์ แสงศรี .
. ข้าวเกรี ยบปลาเสริ ม สมุน ไพรที มีฤทธิ ชะลอการหื น . ภาควิชาอุต สาหกรรมเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมหาวิทยาลัยพระนเรศวร. น.
รุ่ งรัตน์ เหลืองนทีเทพ.
. พืชเครื องเทศและสมุนไพร. โอเอสพริ นติงเฮ้าส์, กรุ งเทพ ฯ. น.
วนิ ดา โอศิริพนั ธุ์. 2545. ปัจจัยบางประการทีมีผลต่อคุณภาพของข้าวเกรี ยบปลาดุก. วารสารจาร์พา. 67 (9) : 35 – 40.
สุดารัตน์ พริ กบุญจันทร์ .
. การพัฒนาคุณภาพข้าวเกรี ยบปลา. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. น.
สุ พาณี จตุรภุชาภรณ์.
. ข้าวเกรี ยบเสริ มแคลเซี ยมจากเปลือกกุง้ . ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
น.
เสาวณี ย ์ เลิศวรสิ ริกุล. มปป. การพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบ. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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 Fried Product. Noyes Data, New Jersey.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference
อิทธิพลของอีริทรี ทอล-ซูคราโลสและสารให้ ความคงตัว
ต่ อคุณภาพของนําเสาวรสพร้ อมดืม
The Effect of Erythritol-Sucralose and Stabilizers
on the Quality of Ready to Drink Passion Fruit Juice

685

ธี รวัฒน์ เทพใจกาศ * สุ รียพ์ ร ละมูลเจริ ญ อรทัย ชัยยา และ ญาดา คําลือมี
Teeravat Tepjaikad1* Sureeporn Lamooncharoeng1 Orthai Chaiya1 and Yada Khamluemee2

บทคัดย่อ
การศึ กษาอิทธิ พลของสารให้ความหวานและสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืม เมือนํา
นําเสาวรส (ความเข้มข้นร้อยละ 15.38) มาคัดเลือกการเติมสารให้ความหวานอีริทรี ทอลผสมซูคราโลส พบว่าการเติมร้อยละ
2 ได้รับคะแนนความชอบรวมเฉลียดีกว่าการใช้ร้อยละ 1.5 และ 2.5 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) การคัดเลือกสารเพิม
ความคงตัว 3 ชนิ ด (ผงบุก คาร์ ราจีแนน และผงบุกผสมคาร์ ราจีแนน) ในปริ มาณร้อยละ 0.1 และ 0.2 จัดสิ งทดลองแบบ 3x2
Factorial in CRD พบว่าการใช้ผงบุกผสมคาร์ ราจีแนนร้อยละ 0.1 ผลิ ตภัณฑ์นาเสาวรสที
ํ
พัฒนาได้มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) กับสิ งทดลองอืน โดยผลิตภัณฑ์มีสีเหลือง ค่าสี L*, a*, b* เท่ากับ 87.51±0.43 1.75±0.04 และ
21.80±0.07 ความข้นหนื ด 5.00±0.35 เซนติพอยส์ ปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
ปริ มาณกรดทังหมด (ร้อยละ) และค่า
ความเป็ นกรดด่ าง มี ค่าเท่ ากับ 2.72±0.01 องศาบริ กซ์, ร้อยละ 0.44±0.01 และ 4.92±0.06 ตามลําดับ ส่ วนปริ มาณวิตามินซี
ทังหมดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) คะแนนความชอบเฉลียทางด้านประสาทสัมผัสจากการทดสอบความชอบ
แบบ 9 ระดับคะแนน ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสหวาน รสเปรี ยว ลักษณะเนื อสัมผัส ความข้นหนื ด ความคงตัว และ
ความชอบรวม เท่ากับ . , . , . , . , . , . , . , . และ . คะแนน (ชอบปานกลาง-ชอบมาก) ตามลําดับ
การทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค (N=200 คน) ต่อผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดื มที พัฒนาได้ดว้ ยวิธี Central Location
Test ในพืนที อําเภอเมื อง จังหวัดลําปาง ผูบ้ ริ โภคยอมรับผลิตภัณฑ์ร้อยละ 96.5 และสนใจซื อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 82.5 (10
บาท/140 มิลลิลิตร)
คําสําคัญ : นําเสาวรส, อีริทรี ทอล, ซูคราโลส, ผงบุก, คาร์ราจีแนน
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Study on the influence of sweeteners and stabilizers on the quality of ready-to-drink passion fruit juice. The
passion fruit juice (concentration 15.38%) added 2% of erythritol mixed with sucralose had the most average overall liking
score with significant difference (p≤0.05) from 1.5 and 2.5%. The 3x2 Factorial in CRD experiment was conducted with
three types of stabilizers; konjac, carrageenan and the mixed of konjac-carrageenan powder were added 0.1 and 0.2%. An
appropriate ready to drink passion fruit juice added the 0.1% mixed of konjac with carrageenan powder had significant
difference (p≤0.05) from other treatments. The yellow passion fruit juice; L*, a*, b* value were 87.51 ± 0.43 1.75. ± 0.04
and 21.80 ± 0.07, respectively, viscosity 5.00 ± 0.35 centipoise. Total soluble solids, total acidity (%) and pH value was
2.72 ± 0.01, Brix, 0.44 ± 0.01 %, and 4.92 ± 0.06, respectively. The total vitamin C content was not significantly different
(p> 0.05) compared with others. The mean score of the sensory evaluation from the 9-point hedonic scaling test showed
that the developed passion fruit juice had appearance, color, sweetness, sourness, texture, viscosity, stability and overall
liking were 7.17, 7.03, 7.30, 6.93, 6.83, 7.03, 6.80, 6.93 and 7.30 points (like moderately-like very much), respectively. The
96.5% of consumers (N=200) accepted the developed ready-to-drink passion fruit juice by the Central Location Test in
Muang District, Lampang Province. They were interested in purchasing 82.5% (10 baht / 140 ml)
Keywords : Passion Fruit Juice, Erythritol, Sucralose, Konjac, Carrageenan
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การบริ โภคนําผักผลไม้ มี แนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื อง ทังนี จากสภาพความเป็ นอยู่ทีเปลี ยนแปลง
ตลอดจนความรู ้ ความเข้าใจในความสําคัญของการดู แลสุ ข ภาพเพิมขึ น ทําให้อุตสาหกรรมผลิ ตนําผัก นําผลไม้
เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ผูป้ ระกอบการจึงนําเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศ รวมทังผสมผสานผลไม้ต่างชนิ ด เพือสร้าง
ความน่ าสนใจและความแปลกใหม่ เสาวรสเป็ นผลไม้ชนิดหนึ งทีถูกนํามาแปรรู ปเป็ นนําผลไม้ และเป็ นทีนิ ยมของ
ผูบ้ ริ โภคอย่างแพร่ หลาย ทังนี เพราะกลินหอมและรสชาติทีถูกปาก รวมทังมีคุณค่าทางอาหารอีกด้วย พบวิตามินเอซึง
ช่วยในการบํารุ งสายตาและผิวพรรณในปริ มาณสู ง มีวิตามินซี ถึง 39.1 มก./100 กรัมเสาวรส ซึ งมีปริ มาณสู งกว่าในนํา
มะนาว นอกจากนี ยังมีรายงานถึงสารประกอบต่างๆ จากเมล็ดในเนือเสาวรสทีสามารถยับยังการเจริ ญเติบโตของเชือรา
ได้ พร้ อมทังมี สรรพคุ ณช่ วยแก้อ าการนอนไม่ หลับ ลดระดับไขมัน ในเส้น เลื อดและลดแนวโน้ม ของการเกิ ดโรค
กระเพาะปั สสาวะอักเสบอีกด้วย ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจเรื องสุ ขภาพมากขึน โดยเฉพาะปั ญหานําหนักตัวที
เพิมขึนที เป็ นผลจากพฤติกรรมการรั บประทานอาหาร โดยเฉพาะอาหารที มีปริ มาณนําตาลมาก ด้วยเหตุนีผูว้ ิจยั จึ ง
สนใจศึ กษาการพัฒนาผลิต ภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดื มที ใช้สารให้ความหวานทดแทนนําตาลทีไม่ให้พลังงานแต่ใ ห้
ความหวานเทียบเท่ากับนําตาล เพือเป็ นแนวทางการดูแลสุ ขภาพและเลือกใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทังการใช้สาร
ให้ความคงตัว เพือทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพทีดี เป็ นทียอมรับของผูบ้ ริ โภค โดยมีขอบเขตการศึกษาทีสําคัญคือ การใช้
สารให้ความหวานอีริทรี ทอล-ซู คราโลส สารให้ความคงตัวคือ ผงบุก กับคาร์ ราจี แนน ในปริ มาณทีเหมาะสม เพือให้
ได้ผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืมทีมีคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ทีดี
เป็ นทียอมรับของผูบ้ ริ โภคในระดับทีน่าพอใจ ตามลําดับ
เสาวรส หรื อ กะทกรกฝรัง (passion fruit) เป็ นพืชในตระกูล Passifloraceae ประเทศไทยมีพืชตระกูลเดียวกัน
คือ กะทกรก (Passiflora foetida) สุคนธรส (Passiflora quadragunlaris) และเสาวรส (Passiflora laurifolia) ถินกําเนิ ด
ดังเดิมของเสาวรสอยูบ่ ริ เวณตอนใต้ของประเทศบราซิ ล เริ มมีการแพร่ ขยายไปปลูกในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ไต้หวันและ
ฮาวาย ตังแต่คริ สต์ศตวรรษที 19 เป็ นต้นมา ประเทศไทยนําพันธุ์เสาวรสเข้ามาปลูกตังแต่ปี พ.ศ. 2498 มีชือเรี ยกต่างๆ
กัน เช่น เสาวรส กะทกรกยักษ์ กะทกรกฝรัง กะทกรกสี ดา และเสาวรสสี ดา เป็ นต้น (ธงชัย, 2533) ปั จจุบนั เสาวรสที
ปลูกกันมากมี 3 พันธุ์ (ลพ, 2545) ได้แก่ พันธุ์ผลสี ม่วง (Passiflora edulis Sims) เมือผลสุกจะมีสีม่วงเข้มผิวเป็ นมัน ผล
มีลกั ษณะกลมหรื อเป็ นรู ปไข่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-5 เซนติเมตร นําจากผลพันธุ์สีม่วงมีรสชาติดีกว่าพันธุ์สี
เหลือง เป็ นกรดตํา สีสวยและหวาน เหมาะสําหรับรับประทานสด พันธุ์ผลสีเหลือง (Passiflora edulis f. flavicarpa) เมือ
ผลสุ กจะมีสีเหลืองขมิน ผิวเป็ นมัน มีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์ผลสี ม่วง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-7 เซนติเมตร นําคันของ
พันธุ์นีมีกรดมากเหมาะสําหรับส่งเข้าโรงงาน เพือแปรรู ปมากกว่ารับประทานผลสด พันธุ์ผลลูกผสม เป็ นพันธุ์ทีเกิด
จากการผสมระหว่างพันธุ์ผลสี ม่วงกับพันธุ์ผลสี เหลือง มีลกั ษณะผลใหญ่ ให้ผลดก ผสมตัวเองได้ มีรกห่อหุม้ เมล็ดมาก
เปลือกบาง มีลูกกลมหรื อลูกยาวรี เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมทํานําเสาวรส เพราะสามารถเก็บผลผลิตป้ อนโรงงาน
ได้ทงปี
ั
อีริทรี ทอล (Erythritol) จัดเป็ นนําตาลแอลกอฮอล์ (Sugar alcohol) ซึ งได้รับการรับรองจากองค์กรอาหาร
และยา (อย.) ของสหรัฐอเมริ กา (US FDA) ให้ใช้เป็ นสารให้ความหวานได้ โดยนําตาลอีริทริ ทอลจะให้ความหวานที
ระดับร้อยละ - ของนําตาลทราย (Sucrose) แต่ให้พลังงานแคลลอรี ตํามาก ที . กิโลแคลอรี ต่อกรัม (kCal/g) ซึ ง
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ตํากว่าคาร์โบไฮเดรตทัวไปถึงร้อยละ และไม่มีผลต่อระดับนําตาลในกระแสเลือด การผลิตอีริทรี ทอลในเชิงพาณิ ชย์
ได้มาจากการนํากลูโคส (Glucose) ไปหมักด้วยยีสต์ (Yeast) อีริทรี ทอลเมือละลายนําแล้วจะดูดความร้อน ทําให้รู้สึก
เย็นเมือสัมผัส ทางผูผ้ ลิต จึ งมักจะนําอีริทรี ทอลไปผสมในสิ นค้าประเภทเครื องดืมดับกระหาย หรื อผสมกับสารแต่ง
กลิน แต่งรส เช่นมินต์ ซึ งต้องการให้สินค้าให้รสสัมผัสเย็นสดชืน นอกจากนี ยังมีการใช้อีริทรี ทอล (Erythritol) ผสม
กั บ สารสกั ด หญ้า หวาน (Stevia) ผสมลงในอาหารเพื อให้ ไ ด้ร สชาติ ที ใกล้เ คี ย งกั บ นําตาลทราย อี ริ ท รี ทอลมี
ความสามารถในการละลายในนําตํากว่านําตาลทราย ดังนัน ในอาหารบางชนิ ด อาจจําเป็ นต้องผสมอีริทรี ทอลกับตัว
พาอืนๆ เพือช่วยให้ละลายได้มากยิงขึน (นิ รนาม, ม.ป.ป.)
ซู คราโลส (sucralose) ให้ความหวาน 600 เท่าของนําตาลซูโครส มีรสชาติคล้ายคลึงกับนําตาลไม่ก่อให้เกิด
โรคฟันผุและไม่ทาํ ให้เกิ ดรสขมหรื อเฝื อนติดปลายลิน องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริ กา(FDA) ได้อนุญาตให้
ใช้ซูคราโลสเป็ นสารให้ความหวาน (Shankar et al., 2013) เพือใช้ทดแทนนําตาลในผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิ ด เช่น
อาหารกระป๋ อง ไอศกรี ม ขนมขบเคียว หมากฝรัง ลูกกวาด เครื องดืมต่างๆ และนําตาลสําหรับโรยหน้าขนม เป็ นต้น
ปริ มาณทีองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริ กาอนุ ญาตให้บริ โภคได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดอันตรายใดๆ (ADI)
คือ ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/นําหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน (วรรณคล, 2551)
อีริทรี ทอล-ซู คราโลส (erythritol-sucralose) เป็ นสารรวมระหว่างนําตาลแอลกอฮอล์ (sugar alcohol) อีริทรี
ทอลและสารให้ความความหวานยิงยวด (intense sweetener) ซู คราโลส มีความหวานมากกว่าซู โครส 8 เท่าและให้
พลังงานน้อยกว่า 0.18 กิโลแคลอรี ต่อกรัม จึงเป็ นนําตาลที เลือกใช้แทนซู โครสในผลิตภัณฑ์ของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ปั จจุบนั นีมีขายตามท้องตลาด (ณัฐรัตน์, 2555)

วิธีดําเนินการวิจัย

ตอนที 1 ศึ กษาสารให้ค วามหวานทดแทนนําตาลที มี ผลต่อนําเสาวรสพร้ อ มดื ม โดยนํานําเสาวรสแท้ที
จําหน่ายทางการค้า (จัดจําหน่ายโดย บริ ษทั แมคโคร ลําปาง) ทีเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง บรรจุในถุงพลาสติก (ขนาด
1 กิโลกรัม) มาทําการละลายนําแข็ง (อุณหภูมิตเู ้ ย็น) เรี ยบร้อยแล้ว ตรวจสอบคุณภาพทางด้านกายภาพและเคมี ในด้าน
ค่าสี (L* a* b* ) ด้วยเครื องวัดค่าสี ยีห้อ Hunter Lab รุ่ น Color Quest XE (USA) ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ด้วยเครื องวัด
ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง (Sanmin รุ่ น XE – 620 Pen Type pH Tester -USA) ปริ ม าณของแข็ง ที ละลายได้ในทังหมด
(องศาบริ กซ์) โดยใช้ Hand Refractometer (ATAGO รุ่ น N-3E-USA) ปริ มาณกรดทังหมด และปริ มาณวิตามินซี โดย
วิธีการ Titration ตามวิธี AOAC (2000)
จากนันผลิ ตนําเสาวรสพร้ อมดื ม โดยทําการผสมนําเสาวรสแท้กบั นําสะอาด (ความเข้มข้นร้ อยละ 15.38
(w/w)) เติมสารให้ความหวาน คือ อีริทรี ทอลผสมซู คราโรสทีความเข้มข้น 3 ระดับ คือร้อยละ 1.5 2 และ 2.5 ของนํา
เสาวรสทังหมด โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (CRD) นํามาผสมกับ นําเสาวรสให้เป็ นเนื อเดี ยวกัน และ
กําหนดปริ มาณกรดทังหมด (ในรู ปกรดซิ ตริ ก) ของนําเสาวรสในช่ วงร้ อยละ 0.3-0.6 (คณาจารย์ สถาบันวิจัยและ
ฝึ กอบรมเกษตรลําปาง, 2545) ทําการพาสเจอร์ ไรซ์ ทีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 15 นาที จากนันบรรจุใน
ขวดพลาสติก ขนาด 150 มิลลิลิตร ทีผ่านการลวกฆ่าเชือ ปิ ดฝา แล้วจึ งทําให้เย็นทันที จากนันนํามาตรวจสอบคุณภาพ
ทางกายภาพและทางเคมี พร้ อมทังประเมิ น คุ ณภาพทางประสาทสั ม ผัส ด้วยการทดสอบความชอบแบบ 9 Point
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Hedonic Scaling Test (คะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบมากทีสุ ด คะแนน 9 หมายถึง ชอบมากทีสุ ด) ด้านลักษณะปรากฏ สี
กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และการยอมรับรวม โดยผูท้ ดสอบชิ มจํานวน 30 คน แล้วจึ งทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติ
(Analysis of variance) ด้า นคุ ณภาพทางกายภาพและเคมี ตามแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบูรณ์ (CRD) ข้อ มู ลทาง
ประสาทสัมผัสวิเคราะห์ตามแผนการทดลองแบบสุ่ มในบลอคสมบูรณ์ (RCBD) วิเคราะห์ค่าความแตกต่างสิ งทดลอง
ด้วยวิธี Duncan’ s new multiple rang test เพือคัดเลือกสิ งทดลองทีมีเหมาะสม และได้รับการยอมรับจากผูท้ ดสอบชิม
มากทีสุ ดไปศึกษาต่อไป
ตอนที 2 ศึ กษาการใช้สารให้ความคงตัวในปริ มาณทีเหมาะสมต่อนําเสาวรสพร้อมดืม โดยใช้ชนิ ดของสาร
ให้ค วามคงตัวในปริ มาณที เหมาะสมสําหรั บผลิ ตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืม ได้แ ก่ ผงบุ ก คาร์ ราจี แนน และผงบุ ก
ร่ วมกับ คาร์ ราจี แนน วางแผนการทดลองแบบ 3x2 Factorial in CRD วิเคราะห์ความแตกต่างของสิ งทดลองโดยวิ ธี
DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) โดยกําหนดระดับของปั จจัยในการศึกษา คือ ปั จจัยที 1 ชนิ ดของสารให้
ความคงตัว (A) ได้แก่ ผงบุก (a1), คาร์ ราจีแนน (a2) และผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนน (a3) ปั จจัยที 2 ปริ มาณการใช้สาร
ให้ความคงตัว (B) ได้แก่ ร้อยละ 0.1 (b1) และร้อยละ 0.2 (b2) คัดเลือกสิ งทดลองทีดีทีสุ ดมาเปรี ยบเทียบกับตัวอย่าง
ควบคุ ม (ไม่ใช้สารให้ความคงตัว) วิเคราะห์ ความแตกต่างของสิ งทดลองโดยวิธี DMRT (Duncan’s NEW Multiple
Range Test) จากนันนํามาตรวจสอบคุ ณภาพทางกายภาพและเคมี พร้ อมทังประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ดัง
วิธีการเช่นเดียวกันในตอนที 1
ทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลทางสถิติ (Analysis of variance) ในด้านคุณภาพทางกายภาพและ
เคมี ตามแผนการทดลอง ส่ วนข้อมูลทางประสาทสัมผัสวิเคราะห์ตามการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD)
วิเคราะห์ค่าความแตกต่างสิ งทดลองด้วยวิธี Duncan’ s new multiple rang test เพือคัดเลือกสิ งทดลองทีมีคุณภาพที ดี
และได้รับการยอมรับจากผูท้ ดสอบชิมมากทีสุ ดไป
ตอนที 3 การศึกษาการยอมรับของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดื มทีสัมพันธ์กบั ปั จจัยทางการ
ตลาด โดยทําการทดสอบแบบ Central Location Test (CLT) ใช้ผูบ้ ริ โภคในเขตพืนทีอําเภอเมืองลําปาง จํานวน 200
คน โดยนําเสนอตัวอย่างนําเสาวรสพร้อมดื ม กับแบบสอบถามร่ วมกับแบบประเมิน ความชอบต่อคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสด้วยวิธี Hedonic Scaling 9 Point ด้านคุณลักษณะ สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบรวมของ
ผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืม

ผลและวิจารณ์ผล

ตอนที 1 ผลการศึกษาการใช้สารให้ความหวานทดแทนนําตาลในนําเสาวรสพร้อมดืม
คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของนําเสาวรสแท้ก่อนการผลิต มีค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 59.64 ความเข้ม
ของสี แดง-เขียว (a*) เท่ากับ 17.35 และความเข้มของสี เหลือง- นําเงิน (b*) เท่ากับ 76.38 ด้านปริ มาณของแข็งทีละลาย
ได้ทงหมด
ั
(TSS) เท่ากับ .90 องศาบริ กซ์ ด้านปริ มาณกรดซิ ตริ กทังหมด (TA) เท่ากับร้ อยละ 2.80 ด้านความเป็ น
กรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 2.39 และด้านปริ มาณวิตามินซี ทงหมด
ั
เท่ากับ 0.004 มิลลิกรัมต่อ 10 มิลลิลิตรตัวอย่าง
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สําหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืม ทีใช้สารให้ความหวานคือ อีริทรี ทอล-ซูคราโลสทีความ
เข้มข้น 3 ระดับ คือร้อยละ 1.5 2 และ 2.5 ของนําเสาวรสทังหมด โดยกําหนดให้ปริ มาณกรดทังหมดในรู ปกรดซิตริ กอ
ยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.3-0.6 (คณาจารย์ สถาบันวิจยั และฝึ กอบรมเกษตรลําปาง, 2545 ) แสดงในตารางที 1 และ 2
ด้านค่าสี พบว่า ระดับอีริทรี ทอล-ซูคราโลสทีร้อยละ 1.5, 2 และ 2.5 มีค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 83.26 81.74
และ 83.17 ตามลําดับ ซึงจะเห็นได้วา่ ทีระดับร้อยละ 1.5 มีค่าความสว่าง (L*) มาก เนื องจาก มีผลึกของอีริทรี ทอล-ซู
คราโลสเกิ ดขึนมากพอจึ งทําให้มีค่าความสว่าง (L*) มาก (ณัฐรัตน์, 2555) ด้านค่าความเข้มของสี แดง-เขี ยว (a*) อยู่
ในช่วง 3.44 - 3.82 ส่ วนค่าความเข้มของสี เหลือง-นําเงิ น (b*) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
อยู่ในช่วง 28.24 -30.30 ทังนี การใช้สารให้ความหวานทีระดับร้อยละ 2 มีค่ามากทีสุ ด เมือใช้อีริทรี ทอล-ซูคราโลสที
ร้อยละ 1.5 2 และ 2.5 ปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
(TSS) ปริ มาณกรดซิ ตริ กทังหมด (TA) ค่าความเป็ นกรดด่าง และปริ มาณวิตามินซี ทงหมด
ั
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
สําหรับคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสจากผูท้ ดสอบชิมจํานวน 30 คน พบว่า คะแนนความชอบด้าน
ลักษณะปรากฏสี รสชาติ เนื อสัม ผัสและการยอมรั บรวม ของผลิ ต ภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดื มที ระดับ อีริทรี ท อล-ซู
คราโลสต่างกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ส่ วนด้านกลินของผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืมทีมีระดับอี
ริ ทรี ทอล-ซู คราโลสร้อยละ 2 ได้คะแนนความชอบเฉลียเท่ากับ 7.27 คะแนน ซึ งแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) เมือ
เปรี ยบเทียบกับการใช้สารให้ความหวานในปริ มาณร้อยละ 1.5 และ 2.5 ตามลําดับ จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จึง
คัดเลือกนําเสาวรสพร้อมดืมทีมีการใช้สารให้ความหวานแทนนําตาล ในระดับ ร้อยละ 2 ไปใช้ในการศึ กษาชนิ ดและ
ระดับของสารให้ความคงตัวต่อไป
ตอนที 2 ผลการศึกษาการใช้สารให้ความคงตัวในปริ มาณทีเหมาะสมต่อนําเสาวรสพร้อมดืม
ผลของการใช้สารให้ความคงตัว 3 ชนิด (ผงบุก คาร์ราจีแนน และผงบุกร่ วมกับคาร์ ราจีแนน) ในปริ มาณการ
ใช้ 2 ระดับ (ร้อยละ 0.1 ร้อยละ 0.2) แสดงในตารางที 3 พบว่า ชนิ ดของสารให้ความคงตัวมีผลต่อค่าความสว่าง (L*)
ค่าความเข้มของสี แดง-เขียว (a*) ค่าความเข้มของสี เหลือง-นําเงิน (b*) ค่าความข้นหนื ด ปริ มาณของแข็งที ละลายได้
ทังหมด ปริ มาณกรดทังหมด(เทียบกับกรดซิ ตริ ก) และค่าความเป็ นกรด-ด่าง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) แต่ปริ มาณวิตามินซี ทงหมด
ั
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) สําหรับปริ มาณการใช้สารให้ความคงตัว
พบว่า ด้านค่าความสว่าง (L*) ค่าความเข้มของสี แดง-เขียว (a*) ค่าความเข้มของสี เหลือง-นําเงิ น (b*) ความข้นหนื ด
ปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
ปริ มาณกรดทังหมด(เที ยบกับกรดซิ ตริ ก) และค่าความเป็ นกรด-ด่าง และปริ มาณ
วิตามินซี ทงหมด
ั
ไม่มีความแตกต่างกันอย่ทางสถิติ (p>0.05) ส่ วนปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างชนิ ดของสารให้ความคงตัว
และปริ มาณการใช้สารให้ความคงตัว พบว่าชนิ ดและปริ มาณของสารให้ความคงตัวทีใช้แตกต่างกัน ทําให้ค่าความ
สว่าง (L*) ค่าความเข้มของสี แดง-เขียว (a*) ค่าความเข้มของสี เหลื อง-นําเงิ น (b*) ความข้นหนื ด ปริ มาณของแข็งที
ละลายได้ทงหมด
ั
ปริ มาณกรดทังหมด (เที ยบกับ กรดซิ ตริ ก) และค่าความเป็ นกรด-ด่าง มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่ปริ มาณวิตามินซีทงหมดไม่
ั
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.0
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ตารางที 1 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของนําเสาวรสพร้อมดืม
ระดับของสาร
ให้ความหวาน
ค่าสี
(ร้อยละ)
L*

a*

b*

ปริ มาณของแข็งที
ละลายได้ทงหมด
ั
ns
(̊Brix)
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ลักษณะทางกายภาพและทางเคมี
ปริ มาณกรด
ทังหมด (%)ns

ความเป็ นกรดด่าง
(pH)ns

1.5
83.26±0.78a
3.44±0.11b
28.24±0.57b
4.70±0.00
0.52±0.02
2.72±0.01
2
81.74±0.71b
3.82±0.05a
30.30±0.18a
5.50±0.00
0.53±0.01
2.72±0.00
a
b
b
2.5
83.17±0.29
3.50±0.02
28.87±0.30
5.90±0.00
0.51±0.01
2.72±0.01
หมายเหตุ: อักษรทีแตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 (p≤0.05)
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)

ปริ มาณวิตามินซีทงหมด
ั
(มิลลิกรัม/10มิลลิลิตร
ตัวอย่าง)ns

ตารางที 2 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของนําเสาวรสพร้อมดืมทีใช้สารให้ความหวานในปริ มาณทีแตกต่างกัน
สิ ง
ชนิดของสารให้ความหวาน xปริ มาณ
ทดลอง
การใช้สารให้ความหวาน
ลักษณะปรากฎns
สี ns
กลิน*
รสหวานns
ลักษณะเนือ
(ร้อยละ)
สัมผัสns
1
อีริทรี ทอล-ซูคราโลส (1.5)
7.07±0.87
7.17±1.05
6.67±0.88b
7.10±1.00
6.70±1.18
a
2
อีริทรี ทอล-ซูคราโลส (2.0)
7.00±0.91
6.93±0.98
6.27±0.79
7.00±0.98
6.63±0.96
3
อีริทรี ทอล-ซูคราโลส (2.5)
6.97±1.00
7.03±1.13
6.93±1.60ab
6.63±1.50
6.50±1.11
หมายเหตุ: อักษรทีแตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 (p≤0.05)
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
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0.003±0.000
0.004±0.001
0.003±0.001

ความชอบ
รวมns
7.17±1.02
7.27±1.11
6.90±1.21
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ค่าความสว่าง (L*) ของสี นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืม พบว่า ผงบุกร้อยละ 0.1 มีค่าความสว่าง (L*) สู งทีสุด เท่ากับ
90.60 ซึ งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) กับผงบุ ก คาร์ ราจี แนน และผงบุ กร่ วมกับคาร์ ราจี แนนที ระดับอืนๆ
เนืองจากสารให้ความคงตัว นอกจากจะให้ความคงตัวแก่ผลิตภัณฑ์แล้วยังช่วยในเรื องของการกระจายตัวของเนื อผสม
ในตัวของผลิตภัณฑ์อีกด้วย จึงทําให้มีค่าความสว่าง (L*) สูง ค่าความเข้มของสี แดง-เขียว (a*) พบว่า ผงบุกร่ วมกับคาร์
ราจี แนนร้อยละ 0.1 มีค่าความเข้มของสี แดง-เขียว (a*) สู งทีสุด เท่ากับ 1.75 ซึ งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05)
กับผงบุก คาร์ ราจีแนน และผงบุกร่ วมกับคาร์ ราจี แนนทีระดับอืนๆค่าความเข้มของสี เหลือง-นําเงิ น (b*) พบว่า ผงบุก
ร่ วมกับ คาร์ ราจี แนนร้อยละ 0.2 มีค่าความเข้มของสี เหลือง-นําเงิ น (b*) สู งที สุ ด เท่ากับ 23.10 ซึ งมีค วามแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p≤0.05) กับผงบุก คาร์ ราจีแนน และผงบุกร่ วมกับคาร์ ราจี แนนทีระดับอืนๆ ค่าความข้นหนื ด พบว่า ผงบุก
ร่ วมกับ คาร์ ราจี แนนร้อยละ 0.1 มีค่าความข้นหนื ดสู งที สุ ด เท่ากับ 4.92 เซนติพอยส์ ซึ งมีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p≤0.05) กับผงบุก คาร์ ราจี แนน และผงบุกร่ วมกับคาร์ ราจีแนนทีระดับอืนๆ ด้านปริ มาณของแข็งทีละลายได้ทงหมด
ั
และด้านปริ มาณกรดทังหมด(เทียบกับกรดซิ ตริ ก) พบว่า ผงบุกร่ วมกับคาร์ ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าปริ มาณของแข็งที
ละลายได้ทงหมดและปริ
ั
ม าณกรดซิ ตริ กสู งที สุ ด เท่ ากับ 4.92 องศาบริ กซ์ และร้ อยละ 0.44 ตามลําดับ ซึ งมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) กับผงบุก คาร์ ราจีแนน และผงบุกร่ วมกับคาร์ ราจีแนนทีระดับอืนๆ ด้านความเป็ นกรดด่าง พบว่า คาร์ ราจีแนนร้อยละ 0.1 และ 0.2 มีค่าความเป็ นกรด-ด่างสูงทีสุ ด เท่ากับ 2.91 ซึ งไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) กับผงบุกและผงบุกร่ วมกับคาร์ ราจีแนนทีระดับอืนๆ
จาการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืมทัง 6 สูตร โดยการทดสอบ
ความชอบแบบ 9 Point Hedonic Scaling Test (ตารางที 4)
จากปั จจัยด้านชนิ ดของสารให้ความคงตัวที มีต่อผลิ ตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดื ม ด้านลักษณะปรากฏ ด้าน
ความคงตัวและความชอบรวม พบว่า การใช้สารให้ความคงตัวทัง 3 ชนิด มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p≤0.05) ส่ วนด้านสี กลิน รสหวาน รสเปรี ยว ลักษณะเนื อสัมผัส และความข้นหนื ด ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ด้านลักษณะปรากฏ ด้านความคงตัว และความชอบรวมพบว่า นําเสาวรสพร้อมดืมทีใช้ผงบุกร่ วมกับคาร์รา
จีแนนมีคะแนนเฉลียมากทีสุ ด คือ 6.98 6.68 และ 6.98 คะแนนตามลําดับ
ปั จจัยด้านปริ มาณการใช้สารให้ความคงตัว พบว่า ด้านลักษณะปรากฏ ด้านสี ด้านกลิน ด้านรสหวาน ด้านรส
เปรี ยว ด้านลักษณะเนื อสัมผัส ด้านความข้นหนื ด ด้านความคงตัวและความชอบรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ด้า นปฏิ กิ ริยาสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งชนิ ด ของสารให้ค วามคงตัว และปริ ม าณการใช้ส ารให้ความคงตัว พบว่า
ลักษณะปรากฏ ด้านกลิน รสหวาน รสเปรี ยว ลักษณะเนือสัมผัส ความข้นหนืด ความคงตัว และความชอบรวม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่ดา้ นสี ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
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ด้านลักษณะปรากฏ กลิน รสหวาน ลักษณะเนื อสัมผัส ความข้นหนื ด ความคงตัว และความชอบรวม พบว่า
ผงบุกร่ วมกับคาร์ ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าคะแนนการยอมรับมากทีสุ ด ซึงมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) กับผง
บุก คาร์ ราจีแนน และผงบุกร่ วมกับคาร์ ราจีแนนทีระดับร้อยละอืนๆ
ด้านรสเปรี ยว พบว่า ผงบุกร้อยละ 0.1 กับผงบุกร่ วมกับคาร์ ราจีแนนร้อยละ 0.1 มีค่าคะแนนการยอมรับมาก
ทีสุ ด ซึงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≤0.05) กับผงบุก คาร์ ราจีแนน และ
ผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนนระดับอืนๆ
ตอนที 3 การยอมรับของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืมทีพัฒนาได้
จากการสํารวจการยอมรับผลิตภัณฑ์จากผูบ้ ริ โภคทัวไป จํานวน 200 คน มีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ดงั นี
ผูบ้ ริ โภคเป็ นเพศชาย (ร้อยละ 23.5) เพศหญิง (ร้อยละ 76.5) มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากทีสุ ด (ร้อยละ 56.0) รองลงมา
คืออายุระหว่าง 10-20 ปี (ร้ อยละ 40.5) การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 92.0) ส่ วนใหญ่ เป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษา
(ร้ อ ยละ 96.0) มี ร ายได้เ ฉลี ยตํากว่า 5,000 บาท (ร้อ ยละ 82) พฤติ ก รรมการบริ โ ภคผลิ ต ภัณฑ์น ําผลไม้พ ร้ อ มดื ม
ผูบ้ ริ โภค นิ ยมดื มผลิตภัณฑ์นาผลไม้
ํ
พร้อมดืม (ร้ อยละ 86.0) ในรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์แบบกล่อง UHT (ร้อยละ 35.6 )
และนิ ยมดืมผลิตภัณฑ์นาผลไม้
ํ
ยีห้อ ทิปโก้ (ร้อยละ 29.6) มีความถีในการดืมผลิตภัณฑ์นาผลไม้
ํ
พร้อมดืม นานๆครัง
(ร้อยละ 38.0) ผูบ้ ริ โภคเลือกซื อตามร้านสะดวกซื อมากทีสุ ด (ร้อยละ 35.9) โดยพิจารณาองค์ประกอบในการเลือกซือ
ผลิตภัณฑ์จากด้านรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ ราคา และส่วนประกอบ คิดเป็ นร้อยละ 42.8, 34.9, 34.8 และ ร้อยละ
26.7 ตามลําดับ
จากข้อมูลผลการสํารวจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืมทีใช้สารให้ความหวาน
ทดแทนนําตาล พบว่า ผูบ้ ริ โภครู ้จกั สารให้ความหวานทดแทนนําตาล ร้อยละ 63.5 ส่ วนใหญ่คุน้ เคยหรื อรู ้จกั สารให้
ความหวานทดแทนนําตาล ซู คราโลส (ร้อยละ 45.6) รองลงมาคื อ แซ็ กคาริ น (ร้ อยละ 17.7) และสตีวิโอไซด์(หญ้า
หวาน) (ร้อยละ 13.9) ทังนี ผูบ้ ริ โภคคิดว่าผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืมทีมีการใช้สารให้ความหวานทดแทนนําตาล
น่าสนใจ ร้ อยละ 75.0 สําหรับการตัดสิ นใจเลื อกซื อผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดื มที ใช้สารให้ความหวานทดแทน
นําตาล ผูบ้ ริ โภคมีปัจจัยพิจารณาด้านรสชาติ (ร้อยละ 29.1) ราคา (ร้อยละ 18.8) สี (ร้อยละ 17.0) คุณค่าทางโภชนาการ
(ร้ อยละ 16.2) หากมีผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืมเติมสารให้ความหวานทดแทนนําตาลทีจําหน่ายในท้องตลาดใน
ราคา 10 บาท ต่อ มิลลิลิตร ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้การยอมรับและซือผลิตภัณฑ์นาสาวรสพร้
ํ
อมดืมทีใช้สารให้
ความหวานทดแทนนําตาล (ตารางที 5)
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ตารางที 3 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของนําเสาวรสพร้อมดืมทีใช้สารให้ความคงตัวต่างชนิดและระดับทีแตกต่างกัน
ปัจจัย
สี
ความข้นหนืด ปริ มาณของแข็งที ปริ มาณกรด
(เซนติพอยส์) ละลายได้ทงหมด
ั
ทังหมด
(องศาบริ กซ์)
(ร้อยละ)
L*
a*
b*

ชนิดสารให้ความคงตัว (A)
ผงบุก (A1)

*

*

*

*

*

90.06±0.76a

1.54±0.16b

20.37±1.06b

7.00±2.20a

4.65±0.19b

ผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนน (A3)

87.31±0.64b

1.68±0.10a

22.45±0.74a

5.50±0.59b

4.83±0.11a

0.1 (B1)

88.43±1.69

1.61±0.17

20.57±1.06

4.93±0.40

*

*

*

คาร์ ราจีแนน (A2)

สารให้ความคงตัว (B)
0.2 (B2)

ชนิดของสารให้ความคงตัว x ปริ มาณ
การใช้สารให้ความคงตัว
A1B1
A1B2

87.70±0.66b
ns

1.56±0.14b
ns

88.28±1.16

1.57±0.12

90.60±0.49a

1.40±0.07c

*

89.51±0.55b

1.67±0.08ab

A2B1

87.16±0.43cd

1.69±0.06ab

A3B1

87.51±0.43cd

1.75±0.04a

A2B2
A3B2

88.24±0.23c

87.11±0.85d

20.62±0.24b
ns

21.72±1.07

4.80±0.38c
ns

*

*

ปริ มาณวิตามินซีทงหมด
ั
(มิลลิกรัม/10มิลลิลิตร
ตัวอย่าง)
ns

0.41±0.01b

2.82±0.03b

0.001±0.00

0.43±0.01a

2.80±0.09c

0.001±0.00

0.42±0.02

2.81±0.08

0.001±0.00

*

*

ns

4.63±0.08b

0.42±0.01b

ns

ns

4.66±0.21

ความเป็ น
กรด-ด่าง

2.91±0.01a
ns

ns

6.60±1.87

4.74±0.07

0.42±0.01

19.43±0.40e

5.00±0.35c

4.48±0.08e

0.40±0.01c

2.80±0.02d

0.001±0.00

20.47±0.24d

4.80±4.60c

0.41±0.01bc

2.91±0.01a

0.001±0.00

21.80±0.07b

5.00±0.35c

21.30±0.12c

1.44±0.02c

20.77±0.12d

1.61±0.08b

23.10±0.30a

*

9.00±0.00a

4.82±0.06ab

0.42±0.01ab

4.80±0.00c

4.68±0.06cd

0.42±0.01b

6.00±0.00b

4.58±0.08de
4.92±0.06a

4.73±0.03bc

0.44±0.01a
0.42±0.01b

หมายเหตุ: อักษรทีแตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
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2.88±0.03

0.001±0.00

2.85±0.00c
2.91±0.00a
2.72±0.01e

2.89±0.01b

(p≤0.05)

0.001±0.00

0.001±0.00
0.001±0.00
0.001±0.00
0.001±0.00
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ตารางที 4 คุณภาพด้านประสาทสัมผัสของนําเสาวรสพร้อมดืมทีใช้ สารให้ความคงตัวต่างชนิดและระดับทีแตกต่างกัน
ปั จจัย
ลักษณะ
สี
กลิน
รสหวาน
รสเปรี ยว
ลักษณะเนือ ความข้นหนืด ความคงตัว
ปรากฎ
สัมผัส
ชนิดของสารให้ความคงตัว (A)
*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*
ab
ผงบุก (A1)
6.90±0.92
6.87±1.19 6.70±1.09 6.33±1.35
6.45±1.31
6.45±1.10
6.25±1.13 6.38±1.11ab
คาร์ ราจีแนน (A2)
6.70±1.20b 6.72±1.32 6.63±1.16 6.62±0.99
6.45±1.40
6.50±1.48
6.28±1.38
6.28±1.41b
ผงบุกร่ วมกับคาร์ราจีแนน (A3)
6.98±1.03a 6.82±1.24 6.92±1.20 6.58±1.48
6.55±1.31
6.67±1.12
6.53±1.14
6.68±1.08a
ปริ มาณการใช้สารให้ความคงตัว (B)
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
0.1 (B1)
6.89±1.10 6.86±1.29 6.83±1.19 6.72±1.22
6.69±1.30
6.67±1.19
6.51±1.24
6.53±1.23
0.2 (B2)
6.83±1.02 6.74±1.20 6.67±1.11 6.30±1.33
6.28±1.33
6.41±1.28
6.20±1.18
6.37±1.19
ชนิดของสารให้ความคงตัว x ปริ มาณ
*
ns
*
*
*
*
*
*
การใช้สารให้ความคงตัว
A1B1
6.87±0.97ab 6.80±1.42 6.70±1.12b 6.53±1.20ab 6.80±1.10a
6.60±1.13ab 6.53±1.20ab 6.53±1.17ab
A1B2
6.93±0.87ab 6.93±0.91 6.70±1.09b 6.13±1.48b 6.10±1.42b
6.30±1.06b
5.97±1.00c 6.23±1.04b
A2B1
6.63±1.33b 6.73±1.46 6.50±1.20b 6.70±1.02ab 6.43±1.52ab
6.37±1.45b
6.20±1.40bc 6.13±1.48b
A2B2
6.77±1.07b 6.70±1.18 6.77±1.14b 6.53±0.97ab 6.47±1.28ab 6.63±1.52ab 6.37±1.35abc 6.43±1.33b
A3B1
7.17±0.91a 7.03±0.96 7.30±1.15a 6.93±1.41a 6.83±1.26a
7.03±0.85a
6.80±1.06a 6.93±0.87a
A3B2
6.80±1.13ab 6.60±1.45 6.53±1.14b 6.23±1.48b 6.27±1.31ab
6.30±1.24b
6.27±1.17bc 6.43±1.22b
หมายเหตุ: อักษรทีแตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ (p≤0.05)
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
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ความชอบ
รวม
*
6.73±1.06ab
6.62±0.99b
6.98±1.08a
ns
7.30±0.84
6.67±1.21
*
6.90±1.13ab
6.57±0.97b
6.63±1.03b
6.60±0.97b
7.30±0.84a
6.67±1.21b
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ตารางที 5 ข้อมูลเกียวกับการยอมรับผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืม
ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืมเติมสารให้ความหวานทดแทนนําตาลที
นําเสนอมีคุณภาพดีพอทีท่านจะยอมรับได้หรื อไม่
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
รวม
หากมีผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืมเติมสารให้ความหวานทดแทน
นําตาลจําหน่ายในตลาด (10 บาท ต่อ มิลลิลิตร) ท่านจะ
ซือ
ไม่ซือ
ไม่แน่ใจ
รวม

696

จํานวน(คน)

ร้อยละ

193
7
200

96.5
3.5
100

165
16
19
200

82.5
8
9.5
100

สําหรับการทดสอบความชอบของผูบ้ ริ โภคในคุณลักษณะต่างๆ (ตารางที 6) พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้คะแนน
ความชอบในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน รสชาติ กลินรส ความข้นหนื ด และความชอบรวม โดยมีคะแนนเฉลีย คือ
6.97 7.15 7.14 7.10 7.09 6.92 และ 7.17 คะแนน ตามลําดับ
ตารางที 6 คะแนนความชอบผูบ้ ริ โภคทีมีต่อผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืม
คุณลักษณะ
คะแนนความชอบ
ลักษณะปรากฏ
6.97±2.11
สี
7.15±2.18
กลิน
7.14±2.49
รสชาติ
7.10±2.42
กลินรส
7.09±2.43
ความข้นหนืด
6.92±2.12
ความชอบรวม
7.17±2.36

สรุปผลการวิจัย

1. สารให้ความหวานทดแทนนําตาลของอีริทรี ทอล- ซูคราโลสทีระดับร้อยละ 2 เหมาะสมทีสุ ด
2. ชนิดและปริ มาณสารเพิมความคงตัวทีเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อมดืม คือ ผงบุกร่ วมกับคาร์ รา
จีแนน ร้อยละ 0.1
3.การยอมรับของผูบ้ ริ โภคจํานวน 200 คน พบว่า ผูบ้ ริ โภคร้อยละ 96.5 ยอมรับผลิตภัณฑ์นาเสาวรสพร้
ํ
อม
ดื มทีพัฒนาได้ โดยให้คะแนนความชอบรวม (เฉลีย) เท่ากับ 7.17 คะแนน และผูบ้ ริ โภคร้อยละ 82.5 มีความต้องการ
ซือหากมีการผลิตเพือจําหน่าย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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การพัฒ นารู ปแบบการเคลือบนําตาลกรอบเค็มด้ วย Penalty Analysis
Development of Sugar Coating Style for Krob–Kem (Thai Snack) Using Penalty Analysis
ธนพล ดาวเรื อง1 ชานนท์ สาระสุ ข1* และนุชนาถ สิ งห์โห1
Thanapon Dowrueng1 Chanon Sarasuk1* and Nuchanart Sing–ho1

บทคัดย่อ
กรอบเค็ม มีลกั ษณะเป็ นแผ่นแป้ งทรงรี พิมพ์ลายทอดกรอบเคลือบนําตาลด้วยการคลุก ทําให้นาตาลเคลื
ํ
อบขนมไม่
สมําเสมอ งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนารู ปแบบการเคลือบนําตาลทีเหมาะสม โดยศึกษาการเคลือบนําตาลด้วย
การจุ่ ม 3 รู ป แบบ (A, B แล C) ผลจากการประเมินความชอบและการยอมรับ พบว่า การเคลื อบแบบ B มี ค ะแนน
ความชอบเฉลียในทุกลักษณะทางประสาทสัมผัสสูงทีสุดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ( ≤ 0.05) รวมถึงได้รับการ
ยอมรับเกิ นร้ อยละ 80 ในทุกรสชาติ อีกทังเมือนําผลการประเมิ นด้านความชอบและความพอดี มาวิเคราะห์ Penalty
Analysis ร่ วมกัน
พบว่าการเคลือบแบบ B ไม่จาํ เป็ นต้องปรับปรุ งลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านใดเลย
(Total Penalty<|0.50|) ดังนัน จึงสรุ ปได้วา่ การเคลือบแบบ B มีความเหมาะสมมากทีสุ ด
คําสําคัญ: กรอบเค็ม, ขนมไทย, การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส, การวิเคราะห์ Penalty

ABSTRACT
Krob–kem is a sheet of dough with oval–shaped and deep line on surface. It’s made by deep fried then mix
with melted palm sugar. The last process leaves inconsistency coated of palm sugar. This study aims to replace mixing
by dipping process. So, 3–different dipping styles were study. When Liking test with 9–point Hedonic scale was
performed. The results show that: Type B dipping has the highest liking score, which significant difference ( ≤
0.05) on every sensory characteristics. Also, the highest acceptance rate (>80%). Then, a data from Liking and JAR’s
test were analyzed together with Penalty Analysis (Mean drop & Total Penalty value). It’s clear that type B dipping
is the most suitable to be used, due to there is no any sensory characteristic factor to be adjusted (Total Penalty<|0.50|).
Keywords: Krob–Kem, Thai Snacks, Sensory Evaluation, Penalty Analysis
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กรอบเค็มเป็ นขนมทีมีลกั ษณะเป็ นแผ่นแป้ งแบนรู ปวงรี มีลายเป็ นร่ องเส้นตรงบนพืนผิว ในสมัยก่อนจะใช้
กาบหอยแครงเป็ นตัวพิมพ์ลายให้เป็ นรอยเส้นตามรู ปของเปลือกหอย แต่ปัจจุบนั ใช้แม่พิมพ์ไม้หรื อพลาสติกที เซาะ
เป็ นร่ องไว้แล้ว จากนันนําไปทอดแล้วคลุกด้วยนําตาลมะพร้าวทีเคียวจนเหนี ยวข้น ปรุ งรสด้วยนําปลาและสามเกลอ
(รากผักชี กระเทียม และพริ กไทย) ขันตอนนี ทําให้นาตาลมพร้
ํ
าวเคลือบตัวขนมไม่สมําเสมอ เนื องจากใช้วิธีคลุก
ส่ วนผสมรวมกันในกระทะ ส่ งผลให้รสชาติของขนมแต่ละชิ นไม่สมําเสมอตามกันไปด้วย งานวิจยั นี จึ งมุ่งพัฒนา
รู ปแบบการเคลือบนําตาลทีเหมาะสม ด้วยการใช้วิธีจุ่มแทนทีวิธีคลุก เพือให้นาตาลที
ํ
เคลื อบขนมมีความสมําเสมอ
ทําให้เกิดความคงทีของรสชาติ โดยทําการศึกษาการเคลือบนําตาล 3 รู ปแบบ ได้แก่ แบบ A, แบบ B และแบบ C ซึงใน
แต่ละรู ปแบบแบ่งออกเป็ น 3 รสชาติ ได้แก่ รสต้มยํา รสคัวกลิง และรสแกงกะหรี เพือให้ผลิตภัณฑ์กรอบเค็มมีความ
หลากหลายทางรสชาติมากยิงขึน ซึ งนํารสชาติ ตน้ แบบมาจากอาหารของไทย ที มีค วามโดดเด่ นในเรื องของกลิน
เครื องเทศทีอยูใ่ นส่ วนผสมหลักของพริ กแกง การศึกษานี จะใช้การบูรณาการระหว่างเทคนิคการประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัส เช่น การประเมินความชอบ การประเมินความพอดี ร่ วมกับการวิเคราะห์ทางสถิติ รวมถึงการประเมิน
การยอมรับผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค เพือพิจารณาหารู ปแบบการเคลือบนําตาลทีเหมาะสม
การประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสัม ผัส ด้า นความชอบ (Liking test) เป็ นวิ ธี ก ารใช้ตัว แทนผู ้บ ริ โ ภค
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูท้ ดสอบผลิตภัณฑ์ มีวตั ถุประสงค์เพือประเมิ นความชอบของผูป้ ระเมินที มีต่อคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ (Sensory Characteristics) มักนิยมใช้มาตรวัดความชอบแบบ 9 ระดับ (9–Point Hedonic Scale)
(เพ็ญขวัญ, 2550) ซึ งเป็ นมาตรวัดความชอบทีใช้กนั อย่างกว้างขวางพัฒนาโดย David Peryam และคณะ (Peryam and
Pilgrim, 1957) สามารถนํา ข้อ มู ล ไปวิเ คราะห์ ท างสถิ ติ โ ดยใช้วิเ คราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of Variance,
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)
หรื อ Least significant difference (LSD) เป็ นต้น (อนุวตั ร, 2549)
การประเมิ นความพอดี (Just about right test, JAR) เป็ นการใช้มาตรวัด (Scale) เพือวัด ความต้องการของ
ผู ้บ ริ โภค (หรื อผู้ป ระเมิ น ผลิ ต ภัณ ฑ์) ที มี ต่ อ ความเข้ม (Intensity) ของคุ ณ ลัก ษณะทางประสาทสั ม ผัส นั น ๆ
วัตถุประสงค์เพือระบุ (Identify) และทราบทิ ศทางการปรั บปรุ งคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสดังกล่าว (Rothman,
2007) โดยให้ผบู ้ ริ โภค (หรื อผูป้ ระเมินผลิตภัณฑ์) ประเมินตัวอย่างผลิตภัณฑ์ จากนันให้ค่าระดับของความพอดี เช่น
มากเกิ นไป พอดี และน้อยเกินไป หรื ออาจเขียนแทนเป็ นตัวเลขได้ เช่น 3 แทนมากเกิ นไป 2 แทนพอดี และ 1 แทน
น้อยเกิ น ไป เป็ นต้น (Lawless, et al., 1999) ทังนี สามารถใช้วิธี การแปรผลอย่างง่าย เช่น การรายงานความถี หรื อ
สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับค่าคะแนนความชอบ (Plaehn, 2009) เพือดูวา่ คุณลักษณะด้านใดควรปรับปรุ งและ
สามารถเพิมระดับความชอบได้ (Paczkowski, 2009) โดยคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสใดมีค่าร้อยละความถีในด้าน
“พอดี” มากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 70 แล้ว อาจจะพิจารณาว่าไม่ตอ้ งปรับปรุ งคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสในด้าน
นัน ๆ ก็ได้ (Rothman, 2007) หรื อถ้าหากว่า คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสใด มีค่าร้อยละความถีด้าน “น้อยเกิ นไป”
หรื อ “มากเกินไป” น้อยกว่าร้อยละ 20 ก็ไม่จาํ เป็ นต้องวิเคราะห์ Penalty Analysis ก็ได้เช่นเดียวกัน เนืองจากมีอิทธิพล
ต่อความชอบน้อย (Meullenet, et al., 2007)
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วิธีดําเนินการวิจัย

รู ปแบบและรสชาติของนําตาลเคลือบ
กําหนดรู ปแบบการเคลือบนําตาลของกรอบเค็ม 3 รู ปแบบ ด้วยการจุ่มแทนการคลุกในกระทะ ได้แก่ แบบ A
หรื อการเคลือบนําตาลทีประมาณร้อยละ 80 ของตัวขนมหรื อเกื อบเต็มชิ น แบบ B หรื อประมาณร้ อยละ 50 ของตัว
ขนมหรื อประมาณครึ งหนึงของตัวขนม และแบบสุดท้าย แบบ C หรื อร้อยละ 20 ของตัวขนมหรื อแค่ส่วนปลายของตัว
ขนม ดังแสดงในภาพที 1 สําหรับนําตาลที ใช้เคลื อบมี 3 รสชาติ ได้แก่ รสคัวกลิง รสต้มยํา และรสแกงกะหรี รวม
ทังสิ น 9 สิ งทดลอง
(A)
(B)
ภาพที 1 ปริ มาณนําตาลเคลือบแบบ A, B และ C ตามลําดับ (จากซ้ายไปขวา)

(C)

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation)
ขันตอนการประเมิน ใช้ผปู ้ ระเมินทีไม่ได้ผา่ นการฝึ กฝนจํานวน 50 คน ภายในพืนทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุ งเทพ ทีรู ้จกั และเคยรับประทานขนมกรอบเค็มมาก่อนอย่างน้อยในรอบ 1 เดือน ทังเพศชายและเพศหญิง
ช่ วงอายุระหว่าง 15–60 ปี (แบ่ งช่ วงอายุเป็ น 5 ช่ วง ๆ ละ เท่ า ๆ กัน) นําเสนอตัวอย่างในถ้วยพลาสติกสี ขาวไร้กลิน
ขนาด 3 ออนซ์ มีฝาปิ ดเป็ นพลาสติกใสและรหัสเลขสุ่ม 3 หลักกํากับข้างถ้วย เพือให้ตวั อย่างมีโอกาสถูกนําเสนอใน
ทุ กลําดับ ลําดับละเท่า ๆ กัน การประเมินจะเป็ นไปในลักษณะการทดสอบบอด (Blind test) โดยผูป้ ระเมินจะได้รับ
แจ้งแต่เพียงว่าเป็ นตัวอย่างกรอบเค็ม โดยไม่ทราบว่าตัวอย่างใดเป็ นการเคลือบแบบใด เพือป้ องกันการอคติ ต่อสิ ง
ทดลอง (Bias) ทังนี ผูป้ ระเมินจะดืมนําเปล่าเพือล้างกลินรสและรสชาติตกค้างภายในปากก่อนทีจะประเมินตัวอย่าง
ถัดไป โดยจะประเมินการยอมรับควบคู่กนั ไปด้วย
การประเมิน คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผัสด้ านความชอบ (Liking test) ใช้แ บบประเมิ นคุณภาพทางประสาท
สัมผัสแบบมาตรวัด 9 ระดับ (9–point hedonic scale) (Peryam and Pilgrim, 1957) กําหนดให้ระดับคะแนนความชอบ
1 คือ ไม่ชอบมากทีสุ ด, 2 คือ ไม่ชอบมาก, 3 คือ ไม่ชอบปานกลาง, 4 คือ ไม่ชอบเล็กน้อย, 5 คือ บอกไม่ได้ว่าชอบ
หรื อไม่ชอบ, 6 คือ ชอบเล็กน้อย, 7 คือ ชอบปานกลาง, 8 คือชอบมาก และ 9 คื อ ชอบมากที สุ ด โดยทําการประเมิน
ความชอบของกรอบเค็มทัง 3 รสชาติใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ปริ มาณนําตาลเคลือบ (2) กลินรส (3) ความเผ็ด (4) ความ
เหนียวนําตาล และ (5) ความชอบโดยรวม นําผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบมาวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) จากนันเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของค่าคะแนน
ความชอบในแต่ ละคุ ณลักษณะทางประสาทสัม ผัสด้วยวิธี Duncan's New Multiple's Range Test (DMRT) ที ระดับ
ความเชือมันร้อยละ 95 โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคอย่างสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design;
RCBD) โดยกําหนดให้ผปู ้ ระเมินเป็ น Block สําหรับการคํานวณ
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การประเมินด้ านความพอดี (Just about right test, JAR) ประเมินความพอดีของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑ์ดว้ ยมาตรความพอดี 3 ระดับ (3–JAR Scales) ได้แก่ 3 คือ มากเกินไป, 2 คือ พอดี และ 1 คือ น้อยเกินไป
โดยให้ผปู ้ ระเมิน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบในข้อ 2.2 ก่อนแล้วจึ งประเมินความพอดีควบคู่
ไปในคราวเดี ยวกัน ยกเว้น ไม่ป ระเมิ นด้านความชอบโดยรวมเนื องจากเป็ นคุ ณลักษณะที ไม่ส ามารถปรั บปรุ งได้
รายงานผลด้วยกราฟแท่งความถี
การประเมินด้ านการยอมรับผลิตภัณฑ์ (Acceptance test)
ประเมินการยอมรับผลิตภัณฑ์ โดยให้ผปู ้ ระเมิน ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบและ
ความพอดี ในข้อ 2.2 และ 2.3 ก่ อนแล้วจึ งประเมินการยอมรับเป็ นขันตอนสุ ดท้าย โดยเลื อกระหว่าง “ยอมรับ” และ
“ไม่ยอมรับ” ผลิตภัณฑ์ รายงานผลด้วยกราฟแท่งความถี
การกําหนดทิศทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิค Penalty Analysis
นําผลการประเมิน คุ ณภาพทางประสาทสัม ผัสด้านความชอบจากข้อ 2.2 และด้านความพอดี จากข้อ 2.3
มาร่ วมกันวิเคราะห์ Penalty Analysis โดยคํานวณค่า Mean drop และค่า Total Penalty เพือสร้างทิศทางการปรับปรุ ง
ผลิ ตภัณฑ์ต่อไป โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังสมการที (1) และ (2) (Rothman, 2007) ทังนี หากคุ ณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสใด มีร้อยละของคําตอบด้าน “พอดี” เกินร้อยละ 70 แล้ว ให้ถือว่าคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสนันไม่
จะเป็ นต้องปรั บปรุ งอี ก หรื อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสใด มี ค่ าร้ อยละความถี ด้าน “น้อยเกิ น ไป” หรื อ “มาก
เกินไป” น้อยกว่าร้อยละ 20 ก็จะไม่ทาํ การวิเคราะห์ Mean drop และค่า Total Penalty เนืองจากมีอิทธิพลต่อความชอบ
น้อย (Meullenet, et al., 2007)
Mean Drop = ค่าเฉลียความชอบโดยรวมของระดับทีไม่พอดี–ค่าเฉลียความชอบโดยรวมของระดับพอดี
—— (1)
Total Penalty = Mean Drop × ร้อยละของคําตอบของระดับทีไม่พอดี
—— (2)

ผลและวิจารณ์ ผล

ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบ (Liking test)
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบของผลิตภัณฑ์กรอบเค็มทัง 3 รสชาติ ใช้ผปู ้ ระเมินทีไม่ได้
ผ่านการฝึ กฝนทังสิ น 50 คน โดยเป็ นผูช้ าย 32 คน และผูห้ ญิง 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 64 และ 36 ตามลําดับ โดยคะแนน
ความชอบเฉลียของแต่ละคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของกรอบเค็มรสชาติต่าง ๆ แสดงในตารางที 1
เมือพิจารณาจากตารางที 1 พบว่า นําตาลเคลือบรู ปแบบ B มีค่าเฉลียความชอบสู งทีสุ ดในทุกคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสและในทุกรสชาติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับความเชื อมันร้ อยละ 95 ( ≤ 0.05) ยกเว้น
ความชอบโดยรวมของนําตาลเคลือบรู ปแบบ B (ในรสชาติแกงกะหรี ) เพียงด้านเดียวเท่านันทีมีค่าเฉลียด้านความชอบ
โดยรวมน้อยกว่านําตาลเคลือบแบบ A อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ฯ ในขณะที นําตาลเคลื อบรู ป แบบ C มีค่าเฉลี ย
ความชอบในทุกคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส และในทุกรสชาตินอ้ ยทีสุดเมือเปรี ยบเทียบกับนําตาลเคลือบรู ปแบบ
A และ B อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 ( ≤ 0.05) ทังนี นําตาลเคลือบรู ปแบบ A มี
ความใกล้เคียงกับนําตาลเคลือบรู ปแบบ B มากทีสุด เนื องจากมีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 ( ≥ 0.05) ในเกือบทุกคุณลักษณะ โดยมีเพียงคะแนนเฉลีย
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ด้านความชอบโดยรวมของ เฉพาะในรสชาติแกงกะหรี เท่านัน ทีนําตาลเคลือบแบบ A มีค่าเฉลียสูงกว่า นําตาลเคลือบ
รู ปแบบ B อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ฯ ( ≤ 0.05) ทังนี จึงควรพิจารณาเลือกรู ปแบบการนําตาลเคลือบแบบ B
เนืองจากช่วยลดต้นทุนในการทําผลิตภัณฑ์ เพราะใช้ปริ มาณนําตาลน้อยกว่า
ตารางที 1
คะแนนความชอบเฉลียของคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของกรอบเค็มรสชาติต่าง ๆ
รู ปแบบและรสชาติ
รสคัวกลิง
รสแกงกะหรี
รสต้มยํา
ของนําตาลเคลือบ แบบ A แบบ B แบบ C แบบ A แบบ B แบบ C แบบ A แบบ B แบบ C
คุณลักษณะ
x̅*
x̅*
x̅*
x̅*
x̅*
x̅*
x̅*
x̅*
x̅*
(±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.) (±S.D.)
ทางประสาทสัมผัส
ปริ มาณนําตาลของเคลือบ
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)
กลินรสเครื องแกง
6.7a
7.0a
5.7b
7.9a
7.6a
4.5b
7.9a
7.6a 4.5b
(±1.29) (±1.34) (±1.93) (±0.75) (±0.80) (±1.05) (±0.75) (±0.80) (±1.05)
ความเผ็ด
6.3b
7.0a
5.6c
7.6b
8.0a
4.7c
7.4a
7.4a 4.8b
(±1.62) (±1.26) (±1.78) (±0.78) (±0.77) (±0.74) (±1.26) (±1.11) (±1.00)
ความเหนียวนําตาลเคลือบ
5.9b
6.8a
5.5b
7.7b
8.2a
4.6c
7.2b
8.2a 5.7c
(±1.98) (±1.56) (±2.06) (±0.63) (±0.74) (±0.81) (±0.62) (±1.31) (±1.93)
ความชอบโดยรวม
6.6b
7.3a
5.7c
8.0a
7.6b
5.1c
8.2a
8.0a 4.7b
(±1.58) (±1.10) (±2.01) (±0.68) (±0.86) (±0.92) (±0.79) (±0.77) (±0.74)
หมายเหตุ
สัญลักษณ์ตวั ยก a–c ทีแตกต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับความเชื อมันร้อยละ 95 (p≤0.05) เมือพิจารณาเปรี ยบเที ยบเฉพาะรู ปแบบการเคลือบในรสชาติเดียวกัน
เท่านัน
ผลการประเมินด้ านความพอดี (Just about right test, JAR)
เมือพิจารณาผลจากการประเมินด้านความพอดี ของผลิตภัณฑ์กรอบเค็มทัง 3 รสชาติ ในภาพที 2 ถึ งภาพที 4
พบว่า การเคลื อบนําตาลรู ป แบบ C ในทัง 3 ชาติ จ ะมี ร้อยละของคําตอบด้านพอดี (JAR) ของทุกคุ ณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสอยูใ่ นช่วงร้อยละ 26–64 ในขณะทีการเคลือบนําตาลแบบ A และ B ทีจะมีร้อยละของคําตอบด้านพอดี
อยูใ่ นช่วงร้อยละ 50–100 แสดงให้เห็นว่า การเคลือบนําตาบแบบ C หรื อการเคลือบนําตาลทีประมาณร้อยละ 20 ของ
พืนทีผิวขนม หรื อเคลือบนําตาลทีส่วนปลายสุดของขนมนัน เป็ นปริ มาณการเคลือบนําตาลทีน้อยเกินไป เนืองจากเมือ
พิจารณาในภาพที 2 ถึงภาพที 4 จะเห็ นได้วา่ ในการเคลือบนําตาลแบบ C จะมีร้อยละของคําตอบด้านน้อยเกินไปสูง
กว่าอย่างเห็ น ได้ชัด (อยู่ในช่ วงร้อยละ 32–74) โดยเฉพาะอย่างยิงในกรอบเค็มรสต้ม ยําที การเคลื อบแบบ C ไม่มี
คุณลักษณะด้านใดเลยทีมีผปู ้ ระเมินว่ามากเกินไป ในขณะทีร้อยละของคําตอบด้านน้อยเกิ นไปของการเคลือบนําตาล
แบบ A และ B (อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0–14) จะเห็นได้วา่ การเคลือบนําตาลแบบ C ทําให้ขนมมีลกั ษณะทางประสาทสัมผัส
ด้อยกว่า ซึงสอดคล้องกับผลจากการประเมินความชอบทีการเคลือบนําตาลรู ปแบบ C ไม่วา่ จะเป็ นรสชาติ จะมีคะแนน
ความชอบเฉลียน้อยทีสุดเกือบทุกคุณในลักษณะ (ตารางที 1)
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ภาพที 2 กราฟร้อยละความพอดีของกรอบเค็มรสต้มยําทีนําตาลเคลือบรู ปแบบต่าง ๆ
หมายเหตุ

นําตาลเคลือบรู ปแบบ C ไม่มีคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านใดเลยทีมีผปู ้ ระเมินว่ามากเกินไป
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ภาพที 3 กราฟร้อยละความพอดีของกรอบเค็มรสคัวกลิงทีนําตาลเคลือบร้อยละต่าง ๆ
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ภาพที 4 กราฟร้อยละความพอดีของกรอบเค็มรสแกงกะหรี ทีนําตาลเคลือบร้อยละต่าง ๆ
ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านการยอมรับผลิตภัณฑ์
ผลการประเมินการยอมรับผลิตภัณฑ์ พบว่า นําตาลเคลือบรู ปแบบ B มีร้อยละของการยอมรับสูงทีสุดเมือเทียบ
นําตาลเคลื อบรู ป แบบอื น โดยมี ร้อยละการยอมรั บ สู ง กว่าร้ อยละ 80 ในทุก ๆ รสชาติ (อยู่ในช่ วงร้ อยละ 82–96)
ในขณะที นําตาลเคลือบรู ปแบบ C ทีมีร้อยละของการยอมรับน้อยกว่าร้อยละ 50 ถึงสองรสชาติได้แก่ รสคัวกลิง และ
รสแกงกะหรี คือ ร้อยละ 34 และ 46 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าการเคลือบนําตาลรู ปแบบ B มีความเหมาะสมมากกว่า
รู ปแบบอืน ๆ ในทุกรสชาติ และการเคลือบแบบ C มีความเหมาะสมน้อยทีสุด
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ภาพที 5 กราฟร้อยละการยอมรับของผลิตภัณฑ์กรอบเค็ม 3 รสชาติ

24

76

C

ผลการกําหนดทิศ ทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิค Penalty Analysis
เมือนําผลการประเมินคุณภาพด้านประสาทสัมผัสด้านความชอบในข้อ 4.3 และความพอดีในข้อ 4.4 มาวิเคราะห์
Penalty Analysis โดยทําการคํานวณหาค่า Mean Drop และค่า Total Penalty ผลที ได้ดงั ตารางที 2 ถึ ง ตารางที 4 โดย
ตัวอักษร A, B และ C ที แสดงในตาราง หมายถึ ง การเคลื อบนําตาลรู ปแบบ A, B และ C ส่ วนสัญลักษณ์ NE (Not
evaluated) หมายถึง ไม่ทาํ การคํานวณค่า Mean drop และค่า Total penalty เนืองจากมีร้อยละของคําตอบด้านนันน้อย
กว่าร้ อยละ 20 และสัญลักษณ์ JAR (just about right) หมายถึง คําตอบด้านพอดี ไม่จาํ เป็ นต้องคํานวณเพือปรับปรุ ง
ทังนี เมื อพิจ ารณาผลจากการวิเ คราะห์ Penalty พบว่า รู ป แบบนําตาลเคลือบแบบ B ในทุ กรสชาติ ไม่ จาํ เป็ นต้อง
ปรับปรุ งคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านใดเลย เนื องจากมีร้อยละของคําตอบด้านพอดีเกินกว่าร้อยละ 70 ในทุก
ลักษณะทางประสาทสัมผัส ในขณะทีนําตาลเคลือบรู ปแบบ C มีลกั ษณะทางประสาทสัมผัสทีต้องปรับปรุ งมากทีสุด
กว่าแบบอืนถึ ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลิ นรส ความเผ็ด ความเหนี ยว ในรสคัวกลิ ง (Total Penalty/Mean Drop เท่ ากับ
0.89/2.11, 0.55/1.72 และ 1.13/2.57 ตามลําดับ) และด้านความเผ็ดในรสแกงกะหรี (Total Penalty/Mean Drop เท่ากับ
1.84/2.71) ทังนี นําตาลเคลือบรู ปแบบ A แม้วา่ จะมีลกั ษณะทางประสาทสัมผัสในบางด้านทีมีร้อยละของคําตอบด้าน
พอดีไม่ถึงร้อยละ 70 ได้แก่ ด้านปริ มาณนําตาลและกลินรส (ร้อยละคําตอบ เท่ากับ 50 และ 68) ของรสชาติตม้ ยํา ด้าน
ปริ มาณนําตาลเคลือบ ความเผ็ด และความเหนียว (ร้อยละคําตอบ เท่ากับ 66, 58 และ 52) ของรสชาติควกลิ
ั ง และด้าน
ปริ มาณนําตาล กลินรส (ร้อยละคําตอบ เท่ ากับ 68, 50) ของรสชาติแกงกะหรี แต่เมือพิจารณาค่า Total Penalty แล้ว
พบว่า ลักษณะทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ ดังกล่าว มีค่า Total Penalty<|0.50| กล่าวคือ ด้านปริ มาณนําตาลและกลินรส
ของรสชาติตม้ ยํา (Total Penalty=0.06, 0.03) ด้านปริ มาณนําตาลเคลือบ ความเผ็ด และความเหนียว ของรสชาติควกลิ
ั ง
(Total Penalty=0.46, 0.78, และ1.29) และด้านปริ ม าณนําตาล กลิ นรส ของรสชาติแกงกะหรี (Total Penalty=0.04,
0.24) ดังนัน จึงไม่จาํ เป็ นต้องปรับปรุ งลักษณะทางประสาทสัมผัสดังกล่าวข้างต้นเช่นเดี ยวกับนําตาลเคลื อบแบบ B
เพราะฉะนัน เมือพิจารณาผลจากการวิเคราะห์ Penalty นี แล้วจะเห็นได้วา่ นําตาลเคลือบรู ปแบบ B มีความเหมาะสม
มากทีสุด เพราะนอกจากจะไม่ตอ้ งปรับปรุ งคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านใดแล้ว ยังใช้ปริ มาณนําตาลน้อยกว่า
รู ปแบบ A อีกด้วย
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ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์ Penalty ของผลิตภัณฑ์กรอบเค็มรสต้มยํา
ลักษณะทาง ระดับของ ร้อยละของคําตอบ ความชอบเฉลีย
ประสาท
ความพอดี A B C A B C
สัมผัส
ปริ มาณนําตาล น้อยเกินไป
0
0 48 0.00 0.00 4.67
พอดี
50 88 52 7.60 8.20 4.69
มากเกินไป
50 12
0 7.72 8.33 0.00
กลินรส
น้อยเกินไป
12
4 50 7.50 8.00 4.60
พอดี
68 80 50 7.94 7.55 4.84
มากเกินไป
20 16
0 8.10 8.00 0.00
ความเผ็ด
น้อยเกินไป
0
0 48 0.00 0.00 4.71
พอดี
96 88 52 7.42 7.27 5.00
มากเกินไป
4 12
0 7.50 7.83 0.00
ความเหนียว น้อยเกินไป
0
0 64 0.00 0.00 5.21
นําตาล
พอดี
100 96 36 8.16 7.23 5.28
มากเกินไป
0
4
0 0.00 6.50 0.00

ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์ Penalty ของผลิตภัณฑ์กรอบเค็มรสคัวกลิง
ลักษณะทาง ระดับของ ร้อยละของคําตอบ ความชอบเฉลีย
ประสาท
ความพอดี A B C A B C
สัมผัส
ปริ มาณนําตาล น้อยเกินไป
4 14 48 6.50 6.86 4.63
พอดี
66 78 50 7.18 6.77 6.96
มากเกินไป
30
8
2 5.47 5.25 5.00
กลินรส
น้อยเกินไป
10 14 42 6.20 6.29 4.73
พอดี
78 80 50 6.85 7.19 6.84
มากเกินไป
12
6
8 6.33 6.33 4.25
ความเผ็ด
น้อยเกินไป
8
8 32 5.75 5.50 4.56
พอดี
58 90 64 7.00 7.20 6.28
มากเกินไป
34
2
4 5.18 4.00 4.00
ความเหนียว น้อยเกินไป
0
6 44 0.00 5.33 4.33
พอดี
52 80 42 7.15 7.25 6.90
มากเกินไป
48 14 14 4.46 5.57 5.43
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Mean Drop Value
A

NE

0.12
NE
0.16
NE
NE
NE
NE

B

C

NE

1.52
NE
NE
NE
2.28
NE
2.70

Total Penalty

A

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

Mean Drop Value
A

708

B

C

B

C

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

NE

Total Penalty

A

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

B

C

NE 0.33

NE NE
NE 0.89
NE NE
NE 0.55
NE NE
NE 1.13
NE NE
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ตารางที 4 ผลการวิเคราะห์ Penalty ของผลิตภัณฑ์กรอบเค็มรสแกงกะหรี
ลักษณะทาง ระดับของ ร้อยละของคําตอบ ความชอบเฉลีย Mean Drop Value
Total Penalty
ประสาท
ความพอดี A B C A B C A B C A B C
สัมผัส
ปริ มาณนําตาล น้อยเกินไป
12
0 50 7.83 0.00 4.92 NE NE 0.21 NE NE 0.10
พอดี
68 80 50 7.30 7.52 4.71
JAR
มากเกินไป
20 20
0 7.50 7.60 0.00 0.20 NE NE 0.04 NE NE
กลินรส
น้อยเกินไป
0
0 48 0.00 0.00 0.00 NE NE 0.00 NE NE 0.00
พอดี
50 88 52 7.68 7.57 4.54
JAR
มากเกินไป
50 12
0 8.16 8.17 4.54 0.48 NE NE 0.24 NE NE
ความเผ็ด
น้อยเกินไป
0
2 68 0.00 8.00 4.71 NE NE 2.71 NE NE 1.84
พอดี
100 96 32 7.60 8.00 2.00
JAR
มากเกินไป
0
2
0 0.00 7.00 0.00 NE NE NE NE NE NE
ความเหนียว น้อยเกินไป
0
0 74 0.00 0.00 4.74 NE NE 0.05 NE NE 0.03
พอดี
88 84 26 7.57 8.21 4.69
JAR
มากเกินไป
12 16
0 7.83 8.50 0.00 NE NE NE NE NE NE

สรุปผลการวิจัย

จากการศึ กษารู ปแบบนําตาลเคลื อบของกรอบเค็มรสต้มยํา รสคัวกลิง และรสแกงกะหรี ด้วยการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านความชอบ ความพอดี และการยอมรับของผลิตภัณฑ์ ควบคู่กบั การวิเคราะห์ Penalty
analysis พบว่า นําตาลเคลือบรู ปแบบ B หรื อเคลือบทีประมาณร้อยละ 50ของพืนทีผิวขนม มีความเหมาะสมมากทีสุด
ในทุ กรสชาติ เนื องจากมี ค่ าคะแนนความชอบโดยรวม รวมถึ งร้ อยละของการยอมรั บสู งทีสุ ด รวมถึ งผลจากการ
วิเคราะห์ Penalty พบว่า ไม่ตอ้ งปรับปรุ งคุณสมบัติดา้ นใดเลยเช่นเดียวกัน (Total Penalty<|0.50|)

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ บุ คลากรสาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ที สนับสนุนและเอือเฝื อสถานทีรวมถึง
อุปกรณ์ในการดําเนินงานวิจยั

เอกสารอ้างอิง

เพ็ญขวัญ ชมปรี ด า. 2550. การประเมินคุ ณภาพทางประสาทสั ม ผัสและการยอมรั บของผู้บริ โภค.ภาควิชาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุ งเทพฯ.
อนุ วตั ร แจ้งชัด. 2549. วิธีการทางสถิติและการประยุกต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, น. 74–75. ใน รุ่ งนภาพงศ์สวัสดิ
มานิ ต (บรรณาธิการ). การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเกษตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุ งเทพ ฯ.
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

710

Lawless, H. T. and Heymann, H. 1999. Sensory evaluation of food: principles and practices. Gaithersburg,
Maryland: Aspen Publishers, Inc.
Meullenet, J.–F., R. Xiong and C.J. Findlay. 2007. Multivariate and Probabilistic Analysis of Sensory Science
Problems. Blackwell publishing, USA.
Peryam, D.R. and Pilgrim, P.J. 1957. Hedonic scale method for measuring food preferences. Food Technology.
(11): 9–14.
Plaehn, D. and Horne J. 2008. A regression-based approach for testing significance of “just- about-right” variable
penalties. Food Quality and Preference. (19): 21–32.
Paczkowski, W. 2009. Technical memorandum on penalty analysis. Data Analytics Corp.
Rothman, L. 2007. The use of just–about–right (JAR) scales in food product development and reformulation.
Consumer–led food product development. U.S.A.
Rothman, L. and Parker, M. J. 2009. Just–About–Right Scales: Design, Usage, Benefits, and Risks. ASTM
Manual MNL63, ASTM International, Conshohocken, PA.

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

711

การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรี ยบว่ าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่ วงหิมพานต์
Product Development of Small Rice Cracker Mixed with Cashew Nut

ปิ ยะนุช รสเครื อ * มลิวรรณ์ กิจชัยเจริ ญ1 สุ นิสา จันคํายา และ วรัญญา พรมพัง
Piyanuch Roskhrua1* Maliwan Kitchaitharoen1 Sunisa Jankhumya1 and Warunya Prumpung1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาสูตรทีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ ม
พานต์ ด้วยกระบวนการผลิตแบบประยุกต์ ใช้อตั ราส่ วนแป้ งข้าวเหนี ยวต่อเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ 100:0, 95:5, 90:10
และ 85:15 ตามลําดับ นําสู ตรทีได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคมากที สุดมาศึ กษาการพองตัวของข้าวเกรี ยบว่าวขนาด
เล็กผสมเม็ด มะม่ วงหิ มพานต์ที อุณหภูมิ (200-240oC) และเวลา (90-240 วิน าที ) ด้วยแผนการทดลองแบบ central
composite design (CCD) ตรวจสอบคุ ณภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ท างกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัส พบว่า เมื อเพิม
ปริ มาณเม็ดมะม่ วงหิ มพานต์ คะแนนการยอมรั บด้านประสาทสัมผัสเพิมขึนโดยอัตราส่ วนแป้ งข้าวเหนี ยวต่อเม็ด
มะม่วงหิ มพานต์ 85:15 ได้รับการยอมรั บด้านประสาทสัมผัสด้าน สี กลิน รสชาติ ลักษณะปรากฏ และความชอบ
โดยรวมมากทีสุด และเมือเพิมปริ มาณเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ในผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวทําให้การพองตัวลดลง เมือนํา
สู ตรทีใช้อตั ราส่ วนแป้ งข้าวเหนียวต่อเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ 85:15 มาอบพองด้วยเตาอบลมร้อน พบว่า การใช้อุณหภูมิ
240oC ระยะเวลาอบ 90 วินาที ได้ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์มีการพองตัวมากที สุ ด
และได้คะแนนความชอบโดยรวมมากทีสุด
คําสําคัญ : ข้าวเกรี ยบว่าว, แป้ งข้าวเหนียว, เม็ดมะม่วงหิ มพานต์, การพองตัว
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ABSTRACT
The objectives of this research were to investigate the effect of utilization of cashew nut as sticky rice flour
replacement on the properties of small rice cracker and effects of baking temperature (200-240 oC) and baking time
(90-240 s) by using central composite design (CCD) experiment. The small rice crackers mixed with cashew nut were
prepared by using cashew nut as sticky rice flour replacement in the different ratio. The ratios of sticky rice flour to
cashew nut were set as 100:0, 95:5, 90:10 and 85: 15. The results showed that the sample prepared from 85:15 of
sticky rice flour and cashew nut showed the highest sensory score of texture, colour, odour, taste, appearance and
overall acceptance (p≤ 0.05). An increasing of cashew nut substitution caused a significantly increase in sensory
score (p≤0.05). Baking at 240oC for 90 s showed the highest expansion and overall acceptance score.
Keyword: small rice cracker, sticky rice flour, cashew nut, expansion
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ข้าวเกรี ยบว่าว เป็ นชือเรี ยกผลิตภัณฑ์ขา้ วพองชนิ ดหนึ งของทางภาคกลาง ส่ วนทางอีสาน เรี ยกว่า ข้าวโป่ ง
ทางภาคเหนื อ เรี ยกว่า ข้าวควบหรื อข้าวพอง ผลิตภัณฑ์ชนิดนี ได้จากการนําข้าวเหนี ยวมานึ งให้สุกโขลกหรื อบดให้
ละเอี ยด หรื ออาจใช้แป้ งข้าวเหนี ยวที นึ งสุ กแล้วเติ มส่ วนประกอบอืน เช่ น นําอ้อย นําตาลมะพร้ าว นําตาลทราย
นําสมุนไพร ผสมให้เข้ากัน ทําเป็ นแผ่นบาง ทาด้วยนํามันหรื อนํามันผสมไข่แดงทีต้มสุ กแล้วแล้วเพือไม่ให้ติดภาชนะ
ทําให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์หรื อแหล่งพลังงานอืน ก่อนบริ โภคต้องนําไปให้ความร้อนให้มีลกั ษณะ
พอง การผลิตข้าวเกรี ยบว่าวในสมัยก่อนและสมัยปัจจุบนั มีกรรมวิธีการผลิตทีไม่แตกต่างกันเริ มตังแต่กระบวนการนึ ง
ข้าว การตําให้ละเอียด การขึนรู ป การตากแดด และการปิ ง ซึงมักจะพบปั ญหาไม่สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้
มีความสมําเสมอได้ ในแต่ละขันตอนทีกล่าวมา ในขันตอนการตําทีใช้ครกกระเดืองยังมีความยุง่ ยากเกียวกับเครื องมือ
แรงงาน การควบคุม ความสมําเสมอของผลิตภัณฑ์ รวมถึงยังขาดสุ ขลักษณะทีดีในการผลิต การขึนรู ปผลิตภัณฑ์ยงั
ขาดการควบคุมรู ปร่ างให้สมําเสมอ และผลิตภัณฑ์มีขนาดใหญ่ทาํ ให้การบรรจุและการเก็บรักษาค่อนข้างยาก
การลดความชืนข้าวเกรี ยบว่าวแผ่นดิบแต่เดิมมักจะใช้การตากแดด ทําให้ไม่สามารถควบคุม ระยะเวลา และ
คุ ณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ระดับความชื นของข้าวเกรี ยบว่าวแผ่นดิบทีมีความเหมาะสมยังเป็ นอีกปั จจัยหนึ งทีสําคัญ
เพือจะนําไปสู่ การพองตัวและคุณลักษณะทีดีของข้าวเกรี ยบว่าวพร้อมบริ โภค ซึงการพองเป็ นผลมาจากความร้อนและ
ความดัน โดยความร้อนจะมีผลทําให้เกิดการสุก และไอนําภายในจะขยายตัวในช่องว่างหรื อรู ภายในทําให้เกิดการพอง
ซึงในช่วงการพองตัวนําจะระเหยออกไปทําให้ปริ มาตรของการพองคงที (Hsieh et al., 1991) ปั จจุบนั ข้าวเกรี ยบว่าวที
จําหน่ายอยูใ่ นรู ปแบบทีผ่านการปิ งด้วยเตาถ่านให้สุกพองไม่ค่อยพบการจําหน่ายในรู ปของแผ่นดิบเพราะการทําให้สุก
พองด้วยเตาถ่ านค่อนข้างยุ่งยาก หากมีท างเลือกเพือทําให้ขา้ วเกรี ยบว่าวสุ กพองด้วยวิธีทีง่ายขึ น และสามารถใช้
เครื องมื อที มี อ ยู่ใ นครั ว เรื อ นก็ น่ า จะเป็ นอี ก แนวทางหนึ งที จะจู ง ใจการบริ โ ภคมากขึ น และหากผลิ ตในระดับ
อุตสาหกรรมจะทําให้สามารถควบคุมการผลิตได้ดีขึนด้วยอุปกรณ์และเครื องมือทีมีความทันสมัย และยังขาดการ
พัฒนารสชาติใหม่ในข้าวเกรี ยบว่าว
ดังนันงานวิจยั นี จึงสนใจศึกษาสู ตรทีเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ ม
พานต์ ด้วยกระบวนการผลิตแบบประยุกต์ และศึกษาสภาวะการพองตัวของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วง
หิ มพานต์ดว้ ยเตาอบไฟฟ้า เพือให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีสามารถรับประทานง่าย อบให้พองได้ง่ายและมีคุณภาพสมําเสมอ

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาสู ตรทีเหมาะสมผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบว่ าวขนาดเล็กผสมมะม่ วงหิมพานต์
ศึ กษาอัตราส่ วนแป้ งข้าวเหนี ยวต่อเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ทีเหมาะสมต่อผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวขนาดเล็ก
จํานวน 4 สูตร ได้แก่ 100:0, 95:5, 90:10 และ 85:15 ตามลําดับ โดยส่ วนผสมอืน ๆ ใส่ ในปริ มาณเท่ากันทุกสู ตร ดังนี
นําตาลทราย 14 กรัม, นําอ้อยผง 14 กรัม, เกลือ 2 กรัม, ไข่แดงต้มสุ ก 1 ฟอง และ นําสะอาด 300 กรัม ผสมส่ วนผสม
ทังหมดให้เข้ากัน ตังทิ งไว้ 15 นาที ก่ อนนําไปนึ งบนหม้อนึ งทีขึงด้วยผ้าขาวบาง หยอดให้เป็ นชินวงกลมขนาดเส้น
ผ่านศู น ย์กลาง 3 เซนติเ มตร ปิ ดฝาแล้วนึ งนาน 1 นาที แล้วนําไปอบแห้ง ด้วยตูอ้ บลมร้ อนอุณหภูมิ oC นาน
ชัวโมง ก่อนนําไปปิ งด้วยเตาถ่านจนสุ กพอง ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วัดค่าสี (L*, a*, b*) ด้วยเครื องวัดสี ,
วัดปริ มาณนําอิสระ (aw), วัดการพองตัว และทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้วยแบบสอบถามวิธี 9-point
hedonic scale จํานวนผูท้ ดสอบชิม 50 คน (เพ็ญขวัญ, 2536)
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2. การศึกษาสภาวะการพองตัวทีเหมาะสมต่ อผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่ วงหิมพานต์
โดยนําสู ตรทีได้รับการยอมรับจากผูท้ ดสอบทางประสาทสัมผัสมากทีสุด มาศึกษาสภาวะการพองตัวโดยวาง
แผนการทดลองวิธี central composite design (CCD) มีปัจจัยทีศึกษา คือ อุณหภูมิ 200-240 oC และเวลาอบพอง 90-240
วินาที ได้สิงทดลองจํานวน 12 สิ งทดลอง ดังตารางที 1 โดยมีขนตอนการเตรี
ั
ยมตัวอย่างเหมือนข้อ 1 ก่ อนนําไปอบ
พองด้วยเตาอบลมร้ อนไฟฟ้ าตามแผนการทดลอง ตรวจสอบคุ ณภาพผลิตภัณฑ์ ได้แ ก่ วัดค่าสี (L*, a*, b*) ด้วย
เครื องวัดสี , วัดปริ มาณนําอิสระ (aw), วัดการพองตัว และทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้วยแบบสอบถามวิธี
9-point hedonic scale จํานวนผูท้ ดสอบชิม 50 คน (เพ็ญขวัญ, 2536)
ตารางที 1 แผนการทดลองแบบ central composite design ศึกษาอุณหภูมิและเวลาอบพองข้าวเกรี ยบว่าว ขนาดเล็ก
ผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์
Treatment
Temperature
Time
Temperature (oC)
Time
(X1)
(X2)
(s)
1
-1
-1
200
90
2
1
-1
240
90
3
-1
1
200
240
4
1
1
240
240
5
0
0
220
165
6
0
0
220
165
7
-1.414
0
188
165
8
-1.414
0
188
165
9
0
-1.414
220
46
10
0
-1.414
220
46
11
0
0
220
165
12
0
0
220
165
3. การวิเคราะห์ คุณภาพ

3.1 วัดค่าสี ด้วยเครื องวัดสี Color Reader (CR-10, Minolta color mete, Japan) โดยวัดค่าความสว่าง (L*), ค่าสี
แดง (a*) และค่าสี เหลือง (b*)
3.2 วัดปริ มาณความชืนโดยวิธี AOAC (2005)
3.3 วัดปริ มาณนําอิสระ (water activity, aw) ด้วยเครื องวัดปริ มาณนําอิสระ (รุ่ น 4 TE, AQUALAB, USA)
3.4 วัดการพองตัว ใช้วิธีวดั ปริ มาตรโดยการแทนทีด้วยงา (seed displacement) ตามวิธีของ ประภัสสร(2555)
เทงาลงในถ้วยให้เต็มแล้วปาดถ้วยให้เรี ยบ นําไปวัดปริ มาตรโดยใช้กระบอกตวง ใส่แผ่นข้าวเกรี ยบว่าวลงในถ้วย ตาม
ด้วยเมล็ดงา ปาดปากถ้วยให้เรี ยบแยกเอาแผ่นข้าวเกรี ยบว่าวออก นํางาไปวัดปริ มาตรอีกครังหนึ ง ความแตกต่างของ
ปริ มาตรของงาคือ ปริ มาตรของแผ่นข้าวเกรี ยบว่าว ในขณะเดียวกันปริ มาตรของแผ่น ข้าวเกรี ยบว่าวทีอบพองแล้วก็หา
ได้โดยวิธีการเดียวกัน การพองตัวของแผ่นข้าวเกรี ยบว่าวคํานวณได้จากสูตร
การพองตัวของแผ่นข้าวเกรี ยบว่าว

=

ปริ มาตรของแผ่นข้าวเกรี ยบว่าวหลังอบ
ปริ มาตรของแผ่นข้าวเกรี ยบว่าวก่อน
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3.5 ตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ใช้รูปแบบการประเมินแบบ 9-point hedonic scale test ให้คะแนน
การยอมรับ 9 ระดับ (คะแนน 9 หมายถึง ชอบมากทีสุดและ 1 หมายถึง ชอบน้อยทีสุ ด) โดยประเมินการยอมรับด้านสี
กลิน รสชาติ ความกรอบ ลักษณะปรากฏ และความชอบโดยรวม ใช้ผทู้ ดสอบจํานวน 50 คน (เพ็ญขวัญ, 2536)
4. การประเมินผลทางสถิต ิ
โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบ Analysis of variance (ANOVA) และความแตกต่างโดยวิธี Duncan’s
multiple range test (DMRT) ระดับความเชือมันร้อยละ 95 โดยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS เวอร์ชนั 18

ผลและวิจารณ์ ผล

การศึกษาสู ตรทีเหมาะสมผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบว่ าวขนาดเล็กผสมมะม่ วงหิมพานต์
การเปลียนแปลงค่าสี ของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ ดังตารางที ความสว่าง (L*)
ข้าวเกรี ยบว่าวผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ทีอัตราส่ วนแป้ งข้าวเหนี ยวต่อมะม่วงหิ มพานต์ 85: 15 มีค่ามากทีสุด โดยไม่
แตกต่างกับอัตราส่ วน : 10 (p> . ) รองลงมาคืออัตราส่ วน 95: 5 และ 100: 0 ตามลําดับ นอกจากนี ค่าสี แดง (a*)
มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็ดได้ชดั เมืออัตราส่ วนเม็ดมะม่วงหิ มพานต์เพิมขึน ในขณะทีค่าสี เหลือง (b*) ของข้าวเกรี ยบ
ว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ ทีอัตราส่ วน 100: 0, 90: 10 และ 85: 15 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05)
การเปลียนแปลงค่าสี ของผลิ ตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวเกิดจากการปิ งให้ความร้ อนส่ งผลให้เกิดสี นาตาลของ
ํ
ผลิ ตภัณฑ์จากปฏิ กิริยาเมลลาร์ ด (maillard reaction) เป็ นปฏิ กิริยาการเกิ ดสี นาตาลที
ํ
ไม่เกี ยวข้องกับเอนไซม์ เกิดขึน
ระหว่างหมู่คาร์ บอนิลของนําตาลรี ดิวซ์ กับหมู่เอมีนในโมเลกุลของโปรตีน หรื อสารประกอบไนโตรเจนอืนๆ เกิดเป็ น
สารไกลโคซีส (N-substituted glycosylamine) อย่างต่อเนืองโดยมีความร้อนเร่ งปฏิกิริยา (นิธิยา, )
ตารางที 2 ค่าสี ของผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมมะม่วงหิ มพานต์
อัตราส่ วน
ค่าสี
แป้ งข้าวเหนี ยว : มะม่วงหิ มพานต์
L*
a*
b*
100: 0
45.03b±0.45
4.70a±0.05
23.83ab±1.01
95: 5
46.27b±0.43
2.00b±0.06
21.83b ±1.07
90: 10
49.83a±0.31
2.43b±0.21
24.63a ±0.91
85: 15
50.50a±0.58
1.27c±0.10
22.47ab±0.53
หมายเหตุ: a, b, c… หมายถึง ตัวอักษรภาษาอังกฤษในคอลัมน์ทีต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p≤0.05)
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

716

ตารางที ปริ มาณความชืน ปริ มาณนําอิสระ และการพองตัวของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมมะม่วงหิ มพานต์
อัตราส่ วน
ปริ มาณความชืน
ปริ มาณนําอิสระ
การพองตัว
แป้ งข้าวเหนี ยว :
(%dry basic)
(aw)
มะม่วงหิ มพานต์
ก่อนปิ ง ns หลังปิ งns
ก่อนปิ งns หลังปิ งns
100:0
12.19±0.31
4.47±0.15
0.66±0.01
0.49±0.06
1.34a±0.01
95:5
12.22±1.01
5.69±0.29
0.62±0.03
0.53±0.04
1.21b±0.02
90:10
13.22±1.04
5.24±0.14
0.63±0.04
0.46±0.07
1.14b±0.16
85:15
14.45±0.51
4.32±0.07
0.61±0.02
0.48±0.01
0.95c±0.10
หมายเหตุ: a, b, c… หมายถึง ตัวอักษรภาษาอังกฤษในคอลัมน์ทีต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p≤0.05)
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
ตารางที คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์
อัตราส่วน
คะแนนทดสอบชิมทางประสาทสัมผัส (คะแนน)
แป้ งข้าวเหนี ยว :
สี
กลิน
รสชาติ
ความกรอบ ลักษณะ
ความชอบ
มะม่วงหิ มพานต์
ปรากฏ
โดยรวม

100:0
5.20b±1.12 4.27c±1.18 4.90b±1.00 5.07b±1.02 5.50b±1.82 5.90b±1.20
95:5
4.67b±1.21 4.83b±1.12 5.07b±1.18 4.63b±1.40 4.53b±1.72 4.50b±1.00
90:10
4.80b±0.71 5.67bc±1.17 5.20b±1.37 4.97b±1.37 4.87a±1.13 6.13a±0.63
85:15
6.13a±1.01 6.30a±1.06 6.77a±0.90 6.73a±1.20 6.87a±1.17 7.13a±0.73
หมายเหตุ: a, b, c… หมายถึง ตัวอักษรภาษาอังกฤษในคอลัมน์ทีต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p≤0.05)
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
การเปลียนแปลงปริ มาณความชืน ปริ มาณนําอิสระ (aw) และการพองตัวของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ด
มะม่วงหิ มพานต์ ทีอัตราส่ วนข้าวเหนี ยวต่อมะม่วงหิ มพานต์ ทุกอัตราส่วนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p> . ) พบว่า ปริ มาณความชืนก่อนปิ ง อยูใ่ นช่วงร้อยละ 12.19 12.22 13.22 และ14.45 โดยนําหนักแห้ง ตามลําดับ
ปริ มาณความชืนหลังปิ งอยูใ่ นช่วงร้อยละ 4.47 5.69 5.24 และ 4.32 โดยนําหนักแห้ง ตามลําดับ ดังตารางที 3 การปิ ง
ด้วยความร้อนมีผลทําให้ความชืนของข้าวเกรี ยบว่าวลดลง ซึงความชืนทีลดลงมีผลต่อการพองตัวของข้าวเกรี ยบลดลง
โดยความชื นที มีในอาหารเมือสัมผัสกับความร้อนขณะปิ งทําให้นาในอาหารเดื
ํ
อด เกิ ดไอนําทีสามารถดันออกจาก
โครงสร้างอาหารส่ งผลให้เกิดการพองตัวของชินอาหาร (วิไล,
) ดังนันข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วง
หิ มพานต์ ใช้อตั ราส่ วนแป้ งข้าวเหนียวต่อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 85:15 มีปริ มาณความชืนสู งแต่กลับพบว่ามีการพองตัว
ตําเมือเที ยบกับสู ตรควบคุม นันอาจเป็ นสาเหตุจากการเติมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ทีเข้าไปขัดขวางความดันไอภายใน
อาหารเมือได้รับความร้อน
ส่ วนค่าปริ มาณนําอิสระ (aw) ก่อนปิ งอยู่ในช่ วง 0.66 0.62 0.63 และ 0.61 ตามลําดับ และหลังปิ งอยูใ่ นช่วง
0.49 0.53 0.46 และ 0.48 ตามลําดับ โดยการพองตัวของอัตราส่วน :0 จะมีการพองตัวมากทีสุด รองลงมาอัตราส่วน
95:5, : และ 85:15 ตามลําดับ ซึงจะเห็นว่าการเพิมอัตราส่ วนเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ทาํ ให้การพองตัวลดลง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ดา้ นสี กลิน รสชาติ ความ
กรอบ และลักษณะปรากฏ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังตารางที 4 พบว่า ทีอัตราส่ วนแป้ งข้าว
เหนี ยวต่อมะม่วงหิ มพานต์ 85:15 ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับด้านความชอบโดยรวมมากทีสุด มีคะแนน . คะแนน
(ชอบ) รองลงมาคืออัตราส่ วน 90: 10, : และ : ตามลําดับ มีคะแนน . , . และ . คะแนน ตามลําดับ
ซึงจะเห็นว่าผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับสูตรทีมีการใส่ เม็ดมะม่วงหิ มพานต์มากทีสุด ถึงแม้จะมีการพองตัวน้อยทีสุ ด
2. การศึกษาสภาวะการพองตัวทีเหมาะสมต่ อผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่ วงหิมพานต์
ในสภาวะอุณหภูมิและระยะเวลาการอบพองทีแตกต่างกันทําให้ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวผสมเม็ดมะม่วงหิ ม
พานต์ :85)15) มีสีแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ (p (0.05≥ดังตารางที 6 ข้าวเกรี ยบว่าวผสมเม็ดมะม่วงหิ ม
พานต์ เมื ออบพองที อุณหภูมิ188oC เวลา 165 วินาที มี ค่ าความสว่าง )L* ( มากที สุ ด และลดลงเมื ออุณหภู มิ แ ล
ระยะเวลาอบพองสูงขึน นอกจากนี ค่าสี แดง ) a* ( ของข้าวเกรี ยบว่าวผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ มีแนวโน้มเพิมขึน
อย่างเห็นได้ชดั เมือให้อุณหภูมิการอบพองสูงขึน ในขณะทีค่าสี เหลือง ) b* ( ของข้าวเกรี ยบว่าวผสมเม็ดมะม่ว ง
หิ มพานต์มีแนวโน้มเพิมขึนทีใช้เวลาอบพองสัน ประมาณ วินาที 165-90

ตารางที ลักษณะกายภาพของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมมะม่วงหิมพานต์ทีอัตราส่ วนแป้ งข้าวเหนียว : มะม่วงหิ ม
พานต์ 85:15 ทีอุณหภูมิและเวลาอบพองต่างๆ
สภาวะอบพอง
ลักษณะของข้าวเกรี ยบ
สภาวะอบพอง
ลักษณะของข้าวเกรี ยบ
ว่าว
ว่าว
อุณหภูมิ เวลาอบ
อุณหภูมิ เวลาอบ
หลังอบ
หลังอบ
(oC)
(วินาที)
(oC)
(วินาที)
1
200
90
7
188
165

2

240

90

8

188

165

3

200

240

9

220

46

4

240

240

10

220

46
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220

165

11

220

165

6

220

165

12

220

165

ตารางที

ค่าสี ของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมมะม่วงหิ มพานต์ทีอัตราส่ วน แป้ งข้าวเหนี ยว:มะม่วงหิ มพานต์
: ทีอุณหภูมิและเวลาอบพองต่างๆ
สภาวะอบพอง
ค่าสี
อุณหภูมิ
เวลาอบ
L*
a*
b*
(oC)
(วินาที)
1
200
90
46.50ab± 1.08
1.93b±0.41
23.33ab±1.00
2
240
90
48.76a ± 1.04
1.70b±1.03
27.20a± 1.00
3
200
240
40.40bc ± 1.05
6.26a±1.08
15.73c± 0.12
4
240
240
35.63c ± 0.98
2.60b±0.69
17.63bc± 0.75
bc
a
5
220
165
41.36 ± 0.41
6.83 ±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 ตัวอักษรภาษาอังกฤษในคอลัมน์ทีต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p≤0.05)
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
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ตารางที ปริ มาณความชืน ปริ มาณนําอิสระและการพองตัวของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมมะม่วงหิมพานต์ :
ทีอุณหภูมิและเวลาอบพองต่างๆ
สภาวะอบพอง
ปริ มาณความชืน ปริ มาณนําอิสระ
การพองตัว
(%dry basic)
(aw)
อุณหภูมิ
เวลาอบ
(oC)
(วินาที)
1
200
90
12.69ab±0.44
0.57a±0.03
0.97d±0.05
2
240
90
12.25ab±0.36
0.52ab±0.04
1.48a±0.06
3
200
240
13.02a±0.89
0.55ab±0.02
1.24c±0.07
4
240
240
12.55ab±0.62
0.51ab±0.04
1.27c±0.03
5
220
165
11.98b±0.57
0.55ab±0.04
1.44a±0.04
6
220
165
11.98b±0.57
0.55ab±0.04
1.44a±0.04
7
188
165
12.67b±0.55
0.50a±0.04
1.39ab±0.07
8
188
165
12.67b±0.55
0.50a±0.04
1.39ab±0.07
9
220
46
11.97b±0.15
0.52ab±0.04
1.21c±0.08
10
220
46
11.97b±0.15
0.52ab±0.04
1.21c±0.08
11
220
165
12.51ab±0.48
0.53ab±0.01
1.33bc±0.06
12
220
165
12.51ab±0.48
0.53ab±0.01
1.35bc±0.06
หมายเหตุ: a, b, c… หมายถึง ตัวอักษรภาษาอังกฤษในคอลัมน์ทีต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p≤0.05)
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
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การเปลียนแปลงปริ มาณความชืน ปริ มาณนําอิสระ และการพองตัวของข้าวเกรี ยบว่าวผสมมะม่วงหิ มพานต์ทีอุณหภูมิและ
ระยะเวลาอบทีต่างกัน ดังตารางที ปริ มาณความชืนก่อนอบพองและการพองตัวมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดย
ปริ มาณความชืนก่อนอบพองอยูใ่ นช่วงร้อยละ 11.97 – 13.02 โดยนําหนักแห้ง ปริ มาณนําอิสระอยูใ่ นช่วง 0.57-0.50 และการพองตัวมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยทีอุณหภูมิ 240oC เวลา วินาที ให้การพองตัวมากทีสุ ด รองลงมา อุณหภูมิ 220oC เวลา
165 วินาที โดย Murugesan และ Bhattacharya (1991) กล่าวว่า ความชืนของข้าวก่อนนํามาทําให้เกิดการพองตัวมีความสําคัญต่อคุณภาพ
การพองตัวของเมล็ดข้าวเป็ นอย่างมาก ถ้ามีความชืนตําเกินจะพองตัวได้นอ้ ย เนื องจากความดันไอไม่เพียงพอและถ้าข้าวมีความชืนสูง
เกินไปก็จะทําให้คุณภาพการพองตัวตําเช่นกันซึงความชืนทีเหมาะสมต่อการพองตัวของข้าวโดยการทอดและการอบ เท่ากับ ร้อยละ คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดา้ นสี กลิน รสชาติ ความกรอบ และลักษณะ
ปรากฏ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ดังตารางที พบว่า เมืออบพองทีอุณหภูมิ 240oC เวลา 90 วินาที ผูท้ ดสอบ
ชิ มให้การยอมรับด้านสี กลิน รสชาติ ความกรอบ และลักษณะปรากฏมากทีสุด มีคะแนนอยูใ่ นช่วง . - . คะแนน (ชอบเล็กน้อย)
รองลงมาคือ อุณหภูมิ oC เวลา วินาที อุณหภูมิ oC เวลา วินาที และ อุณหภูมิ oC เวลา วินาที ตามลําดับ
ตารางที คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมมะม่วงหิมพานต์ทีอัตราส่ วนแป้ งข้าว
เหนี ยว: มะม่วงหิ มพานต์ 85:15 ทีอุณหภูมิและเวลาอบพองต่างๆ
สภาวะอบพอง
คะแนนทดสอบชิมทางประสาทสัมผัส (คะแนน)
อุณหภูมิ เวลาอบ
สี
กลิน
รสชาติ
ความกรอบ
ลักษณะ
ความชอบ
o
( C)
(วินาที)
ปรากฏ
โดยรวม
bc
cd
bc
abc
ab
1
200
90
4.30 ±0.07 3.83 ±0.18 4.10 ±0.75 4.27 ±0.31 4.50 ±0.57 3.87c±0.11
2
240
90
5.63a±0.19 6.27a±0.36 5.67a±0.47 5.50a±0.55
5.73a±0.61 6.23a±0.50
3
200
240
4.30bc±0.36 3.77cd±0.77 3.93bcd±0.09 4.27abc±0.46 3.70d±0.17 3.10d±0.27
4
240
240
4.20bc±0.30 3.87cd±0.22 4.13abc±0.50 4.57ab±0.19 3.50d±0.07 3.63cd±0.20
5
220
165
3.70c±0.65 3.73d±0.28 3.57cd±0.22 3.63cd±0.16 3.77cd±0.30 3.36cd±0.26
6
220
165
3.70c±0.65 3.73d±0.28 3.57cd±0.22 3.63cd±0.16 3.77cd±0.30 3.36cd±0.26
7
188
165
4.03bc±0.16 4.50bc±0.48 4.27abc±0.53 4.13bcd±0.43 3.97bcd±0.03 3.60cd±0.37
8
188
165
4.03bc±0.16 4.50bc±0.48 4.27abc±0.53 4.13bcd±0.43 3.97bcd±0.03 3.60cd±0.37
9
220
46
4.50b±0.70 4.67ab±0.21 4.53ab±0.72 4.67ab±0.29 4.43bc±0.04 4.43b±0.10
10
220
46
4.50b±0.70 4.67ab±0.21 4.53ab±0.72 4.67ab±0.29 4.43bc±0.04 4.43b±0.10
11
220
165
2.96c±0.21 3.90cd±0.80 3.20d±0.58 4.40d±0.49 3.77bc±0.30 3.37cd±0.09
12
220
165
2.96c±0.21 3.90cd±0.80 3.20d±0.58 4.40d±0.49 3.77bc±0.30 3.37cd±0.09
หมายเหตุ: a, b, c… หมายถึง ตัวอักษรภาษาอังกฤษในคอลัมน์ทีต่างกัน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ns
หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p>0.05)
. กราฟ contour แบบเส้ นของความสัมพันธ์ ระหว่างอุณหภูมแิ ละเวลาการอบพองข้ าวเกรียบว่ าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่ วง
หิมพานต์
จาก เส้นของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อปริ มาณนําอิสระ(aw) พบว่า อุณหภูมิที 180 และ 250 oC
เวลา 20 และ120 วินาที มีปริ มาณนําอิสระตํากว่า 0.6 แต่อุณหภูมิที 210 oC เวลา 60 วินาที มีปริ มาณนําอิสระมาก [ภาพที
(A)] ส่วนเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อค่าความสว่าง (L*) พบว่า อุณหภูมิที 240 oC เวลา 40 - 60 วินาที
จะอยูใ่ นโทนสี ทึบ แต่พบว่าทีอุณหภูมิ 250 oC เวลา 100 และ 160 วินาที จะมีค่า L* ทีสว่าง ทําให้ผลิตภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าว
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

721

ขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์มีสีเหลืองไข่อ่อนๆ [ภาพที (B)] นอกจากนีเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและ
เวลาต่ อค่าความเป็ นสี แดง (a*) พบว่า อุณหภู มิ 180 oC เวลา 40 วินาที ค่าสี a* จะอยู่ใ นช่ วงโทนสี ทึบไม่ส ว่าง แต่พบว่า
อุณหภูมิ 210 oC เวลา 260 วินาที จะมี ค่า a* จะมีค่าสี สว่าง [ภาพที 1 (C)] และเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและ
เวลาต่ อค่า b* พบว่าอุณหภู มิที 210 และ 220 oC เวลา 240-260 วินาที มี สีเ ขี ยวทึ บ ไม่สว่าง แต่อุณหภูมิ 250 oC เวลา 100
วินาที ค่าสี b* สว่างมาก [ภาพที 1 (D)]
A

B

C

D

ภาพที กราฟ contour แบบเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อปริ มาณนําอิสระ (A), ค่า L*(B), ค่า a* (C)
และ ค่า b* (D)
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ภาพที กราฟ contour แบบเส้นของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อการพองตัว

เส้นของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อการพองตัว อุณหภูมิ 180 และ 200oC เวลา 20-40 วินาที มีการ
พองตัวมากมี สีเหลื องอ่ อนๆ แต่พบว่าอุณหภูมิที 250oC เวลา 80, 240 และ 260 วินาที มี การพองตัวน้อยแต่มีสีค ลําเมื อ
อุณหภูมิสูงขึนจะทําให้มีการพองตัวน้อยและไหม้ จากภาพที

สรุ ปผลการวิจัย

สู ตรที เหมาะสมของผลิ ต ภัณฑ์ขา้ วเกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ด มะม่วงหิ มพานต์ ด้วยกระบวนการผลิตแบบ
ประยุกต์ คือ อัตราส่ วนแป้งข้าวเหนียวต่อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ : 15 ผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับมากทีสุดในระดับชอบถึง
ชอบมากทีสุด ดังนันสามารถใส่เม็ดมะม่วงหิ มพานต์ได้ในอัตราส่วนร้อยละ 15 โดยนําหนักแป้ ง เมือนําสู ตรทีใช้อตั ราส่วน
แป้ งข้าวเหนี ยวต่อเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ 85:15 ศึ กษาการอบพองที เหมาะสมด้วยเตาอบลมร้อนแบบไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์ขา้ ว
เกรี ยบว่าวขนาดเล็กผสมเม็ดมะม่วงหิ มพานต์มีการพองตัวมากทีสุ ดเมืออบพองทีอุณหภูมิ 240 oC ระยะเวลาอบ 90 วินาที
และผูท้ ดสอบชิมให้การยอมรับมากทีสุด
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลของกรรมวิธีการแปรรู ปใบชาอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) หรื อ
ชาป่ าพืนเมืองเป็ นผลิตภัณฑ์ชาที ไม่ผ่านการหมัก (ชาขาว ชาเขียว และชาเหลือง) และชาที ผ่านการหมัก(ชาดํา) ต่อค่าสี
(CIE L*a*b*) ปริ มาณฟลาโวนอยด์ทงหมด
ั
และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (ทดสอบความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl)) จากผลการทดลองพบว่าใบชาขาวมีค่าความสว่าง (L*) สู งทีสุ ด ชาดํา
มีค่าความเป็ นสี แดง (a*) สูงกว่าชาชนิ ดอืนๆ ค่าความเป็ นสี เหลือง (b*) ในชาขาวและชาเขียวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(p> 0.05) และมีค่าสู งทีสุด ปริ มาณฟลาโวนอยด์ทงหมดมี
ั
ค่าจากมากไปน้อยตามลําดับคือ ชาขาว > ชาเขียว >ชาเหลือง>ชา
ดํา ซึ งสอดคล้องกันกับความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาทัง 4 ชนิ ด ยกเว้นชาดําที มีความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระมากกว่าชาเหลือง ผลการศึกษาชีให้เห็นว่ากรรมวิธีการแปรรู ปใบชาทีแตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อปริ มาณสารสําคัญ
ทีออกฤทธิการต้านอนุมูลอิสระ ซึงเป็ นประโยชน์ต่อการเลือกกรรมวิธีแปรรู ปใบชาให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ชาและปริ มาณ
สารสําคัญทีเป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
คําสําคัญ : สารต้านอนุมูลอิสระ, ชาอัสสัม, กรรมวิธีผลิตชา, ฟลาโวนอยด์, DPPH
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The objective of this research was to study the effect of Assam tea or wild native tea production process into nonfermented (white, green and yellow tea) and complete-fermented (black tea) on colors (CIE L*a*b*), total flavonoid content
and antioxidant activity (DPPH-radical scavenging activity) of the teas. Results showed that white tea had the highest value
of lightness (L*). Black tea had the higher value of redness (a*) than other tea types. Yellowness (b*) in white and green
tea was highest and non-significantly (p> 0.05). The following of flavonoid content was obtained: white tea > green tea >
yellow tea > black tea, which was positively correlated with the antioxidant activity of those 4 types of tea but exception of
black tea being more active than yellow tea. The result contributes to understanding the differentiated tea manufacturing
process influences the active antioxidant capacity that used for select the suitable of tea processing on tea cultivar and health
benefits of chemical constituents in tea.

Keyword: Antioxidant, Assam tea, Tea processing, Flavonoids, DPPH
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ชาเป็ นเครื องดืมทีนิยมบริ โภคเป็ นอันดับสองรองจากนําในทัวโลก โดยเฉพาะอย่างยิงในประเทศจีนและอินเดียซึ ง
มีประชากรเป็ นจํานวนมากและมีประวัติศาสตร์ การผลิตชาด้วยเทคนิคต่างๆมากมายซึ งทําให้เกิ ดชาหลากหลายชนิ ดตาม
กรรมวิธีการผลิตที แตกต่างกัน โดยแบ่งตามประเภทคือ ชาที ไม่ผ่านการหมัก (ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง) ชากึงหมัก (ชาอู่
หลง) ชาหมัก (ชาดํา) และชาหมักด้วยจุลินทรี ย์ (ผูเ่ อ่อ) โดยชาทุกชนิดล้วนผลิตมาจากต้นพืชคาเมเลีย ซึงมี 2 สายพันธุ์หลัก
ที ใช้ ผ ลิ ต ชา คื อ Camellia sinensis var. sinensis (China tea) และ Camellia sinensis var. assamica (Assam tea) สํ า หรั บ
ประเทศไทยในเขตพืนที ภาคเหนื อตอนบนพบว่ามี ชาสายพันธุ์ Camellia sinensis var. assamica หรื อชาวบ้านมักเรี ยกว่า
ชาป่ า หรื อชาเมียง ซึ งนิยมนํามาแปรรู ปเป็ นเมียงหมักและปั จจุบนั เริ มมีการนํามาแปรรู ปเป็ นชาชนิดต่างๆเพิมมากขึนตาม
ความต้องการของตลาด
สารประกอบสํา คัญ ที ทําให้ช าเป็ นเครื องดื มที มี ส ารต้านอนุ มู ล อิ ส ระ ได้แ ก่ Flavan-3-ols จัด อยู่ใ นกลุ่ ม ของ
สารประกอบฟลาโวนอยด์ (flavonoid compounds) ซึ งพบว่าสารประกอบฟลาโวนอยด์ ประเภท flavonols มี 3 ชนิ ดในใบ
ชา คื อ quercetin, kaempferol และ myricetin ซึ งเป็ นสารที ทํา ให้ ใ บชามี ร สฝาดและขม และยัง เป็ นสารที ทํา ให้ ช ามี
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ พบในชาขาว ชาเขียว ชาอู่หลง และชาดํา (Lin และคณะ, 2008) สารประกอบฟลาโว
นอยด์ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม หนึ งของสารประกอบโพลิ ฟี นอล ฟลาโวนอยด์ ห ลายชนิ ด มี นํ าตาลเป็ นโมโนแซคคาไรด์
(monosaccharides) หรื อ ไดแซคคาไรด์ (disaccharides) อยู่ในโมเลกุลด้วย ซึ งนําตาลที พบ คื อ กลูโคส (glucose) และ แรม
โนส (rhamnose) ฟลาโวนอยด์เป็ นรงควัต ถุ (pigment) ที มีค วามคงตัวต่อความร้ อน และปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน (oxidation
reaction) ได้ดี ก ว่า แอนโธไซยานิ น (anthocyanin) แต่ ส ามารถเปลี ยนสี ไ ด้ง่ า ย และยัง เป็ นสารตังต้น สํ า หรั บ ปฏิ กิ ริ ย า
enzymatic browning ได้ (ณัฏฐิ กา, 2548) Flavan-3-ols ที พบในชาโดยเฉพาะอย่างยิงชาเขียวคือกลุ่มของสารคาเทชิน ซึ งมี
ลํา ดับ ตามความสามารถในการต้า นอนู มู ล อิ ส ระ คื อ EGC (epigallocatechin) ∼ EGCG (epigallocatechin gallate) >>
(ECG) epicatechin gallate = (EC) epicatechin > ( C) catechins (Luczaj และ Skrzydlewska, 2005) สารในกลุ่มของกรดฟิ
นอลิค ได้แก่ กรดแกลิคและเอสเทอร์ทีอยูใ่ นรู ปของ quinic acid ester พบว่าปริ มาณของกรดแกลลิคมีปริ มาณสูงขึนซึ งเกิด
จากปฏิกริ ยา oxidative degallation ของเอสเทอร์ ฟินอลิคในระหว่าง กระบวนการหมักชาดํา (Lin และคณะ, 2008) กลุ่มสาร
สารทีเอฟลาวิน (theaflavins) และที อะรู บิจิน (thearubigins) เป็ นสารที แปรรู ปจากสารคาเทชิ นระหว่างที เกิ ดการปฏิ กิริยา
ออกซิไดซ์ของเอนไซน์ในระหว่างการกระบวนการผลิตชาดํา ทีเอฟลาวินจะให้ชามีสีสม้ หรื อส้มแดงและทําให้ชามีลกั ษณะ
เป็ นครี มขุ่น มี รายงานพบทีเ อฟลาวิน 4 แบบในชาดํา คื อ theaflavin, theaflavin-3-monogallate, theaflavin-3-monogallate
และ theaflavin-3,3-digallate (Chen และคณะ., 2012) ทีเอฟลาวินสามารถเกิดออกซิไดซ์ต่อได้และอาจเป็ นสารตังต้นในการ
เกิดสารที อะรู บิจินโดยกลไกนันยังไม่ทราบชัดเจน ทีอะรู บิจินเป็ นสารทีทําให้เกิ ดสี นาตาลเข้
ํ
มในชาดํา โดยโครงสร้างทาง
โมเลกุลของทีอะรู บิจินยังไม่ได้รับการเปิ ดเผย (Haslam, 2003) นอกจากนี ยังมีรายงานว่าทีอะรู บิจินมีฤทธิ ในการต้านอนุมูล
อิสระได้เช่นเดียวกับสารในกลุ่มคาเทชิน (Luczaj และ Skrzydlewska, 2005)
กระบวนการแปรรู ปใบชาทําให้เกิดการเปลียนแปลงของสารประกอบฟิ นอลิค ทําให้มีปริ มาณและชนิ ดของสารต่างๆที
เกิ ดขึ นต่ างกันเช่ น เดี ยวกันกับปริ มาณของสารต้านอนุ มูลอิสระ ซึ งขึ นอยู่กบั ประเภทหรื อชนิ ดของชานันๆ มี รายงานว่า
ผลิ ตภัณฑ์ชาที ผ่านการแปรรู ปจนเป็ นผลิตภัณฑ์ขนสุ
ั ดท้ายมีชนิ ดของสารต้านอนุมูลอิสระทีสู งแตกต่างกัน การวิเคราะห์
สารประกอบฟิ นอลิคจากตัวอย่างชาทังทีไม่ผ่านการหมักและผ่านการหมักจํานวน 66 ตัวอย่างจากทัวโลกสามารถจําแนก
สารประกอบอบฟิ นอลิกได้ 92 ชนิด และสามารถจําแนกได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มทีหนึงมีสาร acylated flavonol glycosidels สูงจะ
เป็ นชาในกลุ่มที คุ ณภาพสู งผลิ ตจากยอดและใบชาอ่อนในต้น ฤดู การเก็บเกี ยว กลุ่ มที สองเป็ นกลุ่ มที มีส ารคาเทชิน และ
glycosylated flavonols สูงมักพบในชาเขียวทัวไป
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กลุ่มทีสามเป็ นกลุ่มทีมีปรมาณสารEGCG ตําและมีสารทีเอฟลาวินมักพบในชากึงหมักและชาทีหมักโดยจุลินทรี ย ์ กลุ่มทีสี
เป็ นชาในกลุ่มทีสาร EGCG ส่วนใหญ่ถูกออกซิ ไดส์เป็ นทีเอฟลาวินมักพบในชาดํา และกลุ่มสุดท้ายจะมีปริ มาณสาร EGCG
เพียงเล็กน้อยเนืองจากผ่านการหมักทีนานมาก เช่น ชาผูเ่ อ่อ
งานวิจ ัยนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือวิเ คราะห์ ป ริ มาณสารสําคัญในใบชา คือ ปริ มาณฟิ นอลิ กทังหมด (total phenolic
content; TPC) ปริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ทงหมด
ั
ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
(ทดสอบความสามารถในการต้านอนุ มูล อิสระ DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) ในตัวอย่างชาที ไม่ผ่านการหมัก
(ชาขาว ชาเขี ยว ชาเหลื อง) และชาหมัก (ชาดํา) จากชาสายพันธุ์อสั สัมหรื อชาป่ าพืนเมื องในแหล่ งพืนที ภาคเหนื อของ
ประเทศไทยเพือให้สามารถเข้าใจการเปลี ยนแปลงของปริ ม าณสารสําคัญจากการกรรมวิธีการผลิตชาที ต่ างกัน เพือจะ
นําไปใช้พฒ
ั นากระบวนการผลิตชาให้มีคุณภาพดี ยิงขึนและแสดงให้เห็ นถึงสารที เป็ นประโยชน์ ต่อสุ ขภาพที ผูบ้ ริ โภค
จะได้รับจากการดืมชา

วิธีดําเนินการวิจัย

1.การเตรียมตัวอย่ างชา
ตัวอย่างชาทัง 4 ชนิ ดจากโรงแปรรู ปใบชาเมียงท้องถิน จังหวัดเชี ยงราย โดยใบชาอัสสัมจะผ่านกรรมวิธีการผลิต
ที แตกต่างกัน(ดัดแปลงจาก Xu และคณะ, 2018) คื อ ชาขาวเตรี ยมโดยนําใบชาสดทีผ่านการผึงแล้วมาอบให้แห้ง ชาเขียว
เตรี ยมโดยนําใบชาทีผึงแล้วมาคัวด้วยกะทะ (pan fixing/firing)ให้ความร้อนเพือยับยังเอนไซน์จากนันนํามานวด (rolling)
แล้วจึงนําไปอบให้แห้ง ชาเหลืองมีวธี ีการเตรี ยมทีคล้ายชาเขียวแต่จะมีการบ่ม (lightly fermented) ภายหลังการคัวเพือให้ชา
ยังคงมี สีเหลืองโดยไม่ตอ้ งนวดใบชาจากนันจึ งนํามาอบให้แห้ง ชาดําเตรี ยมจากนําใบชาทีผึงแล้วมานวดและนํามาหมัก
(fully oxidized/fermented) ทิงไว้จนใบชาเปลียนสี จึงนํามาอบให้แห้ง ดังภาพที 1
2. การตรวจวัดค่ าสี
วัดค่าสี L* a* และ b* โดยใช้เครื องวัดสี (Colorimeter ยีห้อ Hunter Lab รุ่ น Color Quest XT)
3. การสกัดตัวอย่ าง
การสกัดสารตัวอย่างดัดแปลงตามวิธีของ Cheng และคณะ (2014) โดยเลียนแบบจากการชงชา ด้วยการสกัดสาร
จากชาทัง 4 ชนิดด้วยนํากลัน ใช้ตวั อย่างชา 1 กรัม ต่อนํากลัน 80 mL ใส่ ในขวดรู ปชมพูแ่ ละเขย่าทีอุณหภูมิ 80 °C นาน 30
นาที สารละลายทีได้นาํ ปั นแยกด้วยเครื องเซนติฟิวส์ที 5000 rmp 10 นาที และนําสารละลายส่วนใสทีได้จากการสกัดทัง 3
ครัง มาใส่ ในขวดปรับปริ มาตรด้วยนํากลันเป็ น 250 mL ปิ ดด้วยพาราฟิ ล์มและเก็บทีอุณหภูมิ 4 °C
4. การวิเคราะห์ ตวั อย่ าง
4.1 การวิเคราะห์ปริ มาณโพลีฟีนอลทังหมด (total polyphenolic content; TPC) โดยใช้วิธีของ Folin-Ciocalteu
(Yan และคณะ, 2018) โดยใช้สารละลายตัวอย่าง 0.1 mL ลงในหลอดทดลอง เติม Folin-Ciocâlteu’s reagent ปริ มาตร 0.1 mL
และนํากลัน 2.8 mL เขย่าตังทิงไว้ทีอุณหภูมิหอ้ ง 8 นาทีแล้วเติม 7.5% sodiumcarbonate (Na2CO3) ปริ มาตร 2 mL เขย่าตัง
ทิงไว้ทีอุณหภูมิหอ้ ง 1 ชัวโมง นําสารละลายมาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื อง spectrophotometer ทีความยาวคลืน 765 นา
โนเมตรโดยใช้ gallic acid (GA) เป็ นสารมาตรฐาน ปริ มาณโพลีฟีนอลทังหมดจะแสดงผลเป็ นไมโครกรัมของ gallic acid
equivalent (GAE) ต่อ มิลลิกรัมของนําหนักแห้งของชาตัวอย่าง (µg GAE/mg Tea DW)
4.2 การวิเ คราะห์ ป ริ ม าณฟลาโวนอยด์ท ังหมด (total flavonoids content; TFC) โดยวิธี aluminum chloride
colorimetry method (ดัดแปลงจาก Chang และคณะ, 2014) นําสารสกัด ตัวอย่างปรั บปริ มาตรด้วยเมทานอลในขวดปรับ
ปริ ม าตร 100 mg/mL. เตรี ย มกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานเคอร์ ซิ ติน โดยละลายเคอร์ ซิ ติน ด้วยเมทานอล (0-100
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

728

mg/mL). นําสารสกัดทีเตรี ยมไว้หรื อสารเคอร์ ซิติน (ปริ มาตร 2.0 mL) เติมด้วย 10% (w/v) aluminum chloride ปริ มาตร 0.1
mL และ 0.1 mM สารละลาย potassium acetate ปริ มาตร 0.1 mL เขย่าผสมเก็บไว้ทีอุณหภูมิห้อง 30 นาที นําสารละลายมา
วัดค่าการดู ด กลื น แสงด้วยเครื อง spectrophotometer ที ความยาวคลื น 415 นาโนเมตร ปริ มาณฟลาโวนอยด์ท ังหมดจะ
แสดงผลเป็ นไมโครกรัมของ quercetin equivalent ต่อ มิลลิกรัมของนําหนักแห้งของชาตัวอย่าง (µg QCE/mg Tea DW)
4.3 การวิเคราะห์ฤทธิ การต้านอนุ มูลอิสระด้วยวิธีดกั จับอนุมูลอิสระ DPPH (DPPH radical scavenging activity
assay) ตามวิธีของ Brand-Williams, Cuvelier, and Berset (1995) สารละลายตัวอย่างปริ มาตร 0.5 ml ซึ งมีความเข้มข้นของ
โพลี ฟินอลิ กต่างกัน ในช่ วงตังแต่ 0–100 μg/mL เติม ด้วยสารละลาย DPPH% (0.06 mM) ปริ ม าตร 2.5 mL เขย่าผสมใน
หลอดทดลองทิ งไว้ทีอุณหภูมิห้อง 30 นาที ใช้นากลั
ํ นเป็ นตัวอย่างควบคุม (Ao) เติมด้วยสารละลาย DPPH เช่นเดียวกับ
สารละลายตัวอย่าง (A1) นําสารละลายทังหมดมาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื อง spectrophotometer ทีความยาวคลืน 517
นาโนเมตร นําค่ าการดู ดกลืน แสงที วัดได้ไปแทนค่ าในสมการเพือหาค่า % inhibition จากนันนําค่ าที ได้ม าสร้ างกราฟ
ระหว่างความเข้มข้นกับเปอร์เซ็นต์การยับยัง แล้วจึงนําสมการทีได้ไปแทนค่าเพือหาความเข้มข้นทีน้อยทีสุดทีสามารถต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH ได้ 50% แสดงผลในรู ปของค่า IC 50 (Inhibition concentration 50)
DPPH% scavenging activity (%) = (1 −A1/A0) × 100
4.4 การวิเคราะห์ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ (Reducing sugars) ด้วยวิธี DNS ดัดแปลงจาก Zeng และคณะ (2017)
นําสารสกัดตัวอย่างมาเติมนํากลันและเขย่าทีอุณหภูมิ 50 ºC นาน 20 นาที จากนันนําสารละลายทีได้มาเติมสารละลาย DNS
ผสมให้เข้ากันและทําปฏิกิริยาด้วยการนํามาต้มทีอุณหภูมินาเดื
ํ อด 5 นาที นําสารละลายทีได้มาวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย
เครื อง spectrophotometer ทีความยาวคลืน 540 นาโนเมตร ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์วดั เปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐานนําตาล
กลูโคสปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์จะแสดงผลเป็ นไมโครกรัมของนําตาลกลูโคสต่อมิลลิกรัมของนําหนักแห้งของชาตัวอย่าง
(µg GE/mg Tea DW)

การวิเคราะห์ ข้อมูล

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนจากค่าวิเคราะห์ชาทัง 4 ชนิด จํานวน 3 ซํา ด้วยแผนการทดลองแบบ Completed
Randomize Design (CRD) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลียโดยวิธี least significant different (LSD) ทีระดับความเชือมัน 95%

ผลและวิจารณ์ ผล

จากการวิเคราะห์คุ ณภาพค่าสี ของตัวอย่างชาทัง 4 ชนิ ด (ตารางที 1) พบว่า ชาขาวทีผ่านการอบมีค่าสี ความสว่าง
(L*) สูงสุดแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p≤0.05) จากชาเขียวและชาเหลืองซึงเป็ นชาชนิดทีไม่ผา่ นการหมักเช่นเดียวกัน
โดยสาเหตุจากกระบวนการทําชาขาวจะทําให้ใบชาแห้งโดยระมัดระวังไม่ให้ใบชาชําโดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการนวดหรื อ
หมักใดๆที จะทําให้เซลล์ในใบชาแตกชํา ในขณะทีชาดํามีค่าสี แดง (b*) สู งสุ ดเนื องจากในกระบวนการทําชาดํามีการนวด
เพือให้เซลล์ในใบชาแตกและการหมักทีทําให้ใบชาทีผ่านการนวดเกิ ดการหมักโดยสัมผัสกับอากาศและการเปลียนแปลง
ของสารสําคัญจากเอนไซน์ ในใบชาโดยเฉพาะอย่างยิงพอลิ ฟี นอลออกซิ เ ดสจะเร่ งปฏิ กิ ริยาออกซิ เ ดชัน ทําให้ได้เ ป็ น
สารประกอบเชิงซ้อนทีมีโมเลกุลใหญ่ขึน ซึ งทําให้ชาเกิดกลิน สี และรสชาติทีแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบทางเคมีทีอยู่
ในชาและตามกรรมวิธีการผลิต (ธีรพงษ์, 2555)
ปริ มาณความชืนของชาทัง 4 ชนิ ดอยูใ่ นช่วงร้อยละ 4-8 (ตารางที 2) ซึ งเป็ นช่วงความชืนทีตําโดยมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยค่าความชืนของผลิตภัณฑ์ชามีค่าความแตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิงชาเขียวมีค่า
ความชื นสู งกว่าชาชนิ ด อื นเนื องจากกระบวนการทําชาเขียวมีการนวดใบชาก่ อนการทําแห้งซึ งการนวดใบชานี ทําให้มี
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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ความชืนและสารสําคัญต่างๆปลดปล่อยออกมาจากใบชาซึงเป็ นเทคนิคทีทําให้ใบชาเกิดการพัฒนาสี กลินและรสชาติจึงอาจ
เป็ นสาเหตุหนึ งทีทําให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีความชืนมากกว่าชาชนิ ดอืนภายหลังการอบแห้งใบชา การทําแห้งชาในขันตอน
สุ ดท้ายของการทําชาสามารถทําได้จากการตากแห้งโดยแสงแดดหรื อการการอบด้วยเครื องมือซึ งความชื นที ตําจะช่ วยให้
จุลินทรี ยไ์ ม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ดี นอกจากนี การทําแห้งในขันตอนสุ ดท้ายของการหมักชาดําจะช่วยหยุดปฏิกิริยาการ
หมัก ปริ มาณความชืนภายหลังการอบมีความสําคัญต่อเก็บรักษาชาแต่ละชนิดอีกด้วย
ปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิกทังหมดในชาขาวมีปริ มาณ ~ 232.2 µg GAE/mg ซึ งมี ปริ มาณมากกว่าชาชนิ ดอืนๆ
รองลงมาคื อ ชาเขี ย ว (~204 µg GAE/mg ) ชาเหลื อ ง (~149 µg GAE/mg ) และชาดํา (~84 µg GAE/mg ) ตามลํา ดั บ
ซึ งสอดคล้องกับ Cleverdon และคณะ (2018) รายงานปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิ กในใบชาเขียว (~120 µg GAE/mg ) มี
ปริ มาณมากกว่าชาดํา (~80 µg GAE/mg ) โดยทําการสกัดสารจากใบชาทีอุณหภูมิในช่วง 79-96 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 10
นาที เช่นเดียวกับปริ มาณฟลาโวนอยด์ทงหมดในชาขาวมี
ั
ปริ มาณ 48.0 µg QE/mg มากกว่าชาชนิดอืนๆอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p≤0.05) ชาเขียวและชาเหลืองมีปริ มาณฟลาโวนอยด์รองลงมา เท่ากับ 39.0 µg QE/mg และ35.1 µg QE/mg ตามลําดับ
ในส่ วนของชาดํามีปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิกทังหมดและปริ มาณฟลาโวนอยด์ทงหมดน้
ั
อยทีสุ ด คือ~ 84 µg GAE/mg
และ ~27µg QE/mg ตามลําดับ (ตารางที 2)
จากการศึ ก ษาฤทธิ สารต้านอนุ มู ล อิ ส ระด้วยการทดสอบความสามารถในการจับ อนุ มู ล อิ ส ระด้ว ยวิธี DPPH
(ตารางที 3) พบว่า ชาขาวและชาเขียวมีฤทธิการต้านอนุมูลอิสระมากทีสุดโดยมีค่าความเข้มข้นของสารทีสามารถทําให้ความ
เข้มข้นของ DPPH ลดลงร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 18.7 และ 26.2 µg/mL ตามลําดับ ในขณะทีชาเหลืองมีฤทธิการต้านอนุมูล
อิสระน้อยทีสุดโดยมีค่าความเข้มข้นของสารทีสามารถทําให้ความเข้มข้นของ DPPH ลดลงร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 170.3
µg/mL สอดคล้องกับ Kosinska และ Andlauer (2014) ซึ งรายงานลําดับความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH ในชา
เขี ย ว >ชาดํา >ชาเหลื อ ง ตามลํา ดับ แต่ ไม่ ส อดคล้อ งกับ ลํา ดับ ของชาขาวที พบว่า ฤทธิ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระน้อ ยที สุ ด เมื อ
เปรี ยบเที ยบกับชาชนิ ดอืนๆ มีงานวิจยั รายงานความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชามาจากสารกลุ่มคาเทชิน ซึ งมี
ลําดับจากมากไปน้อย คือ EGC ∼ EGCG >> (ECG) = EC > C (Luczaj และ Skrzydlewska , 2005) โดยเฉพาะอย่างยิง
EGCG แสดงความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าคาเทชินชนิดอืนๆ (Xu และคณะ, 2004) จึงเป็ นเหตุผลทีชาเขียวซึง
เป็ นแหล่งของคาเทชินมีการต้านอนุมลู อิสระสูง ในขณะทีชาดําซึงอาศัยกระบวนการหมักเพือให้ชามีกลินและสีทีเฉพาะจะมี
กรดแกลลิคทีสูงขึนในระหว่างกระบวนการหมัก
ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ในชาเขียวมีปริ มาณมากทีสุด เท่ากับ 157.42 µg GE/mg รองลงมาคือ ชาขาวและชาเหลืองมี
ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์~120 µg GE/mg ซึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ในชา
ดํามีปริ มาณน้อยทีสุด เท่ากับ 85.64 µg GE/mg (ตารางที 2)
สาเหตุทีทําให้ปริ มาณสารสําคัญและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาทัง 4 ชนิ ดต่างกันเกิดขึนจากชา
ทัง 4 ชนิ ดผ่านกระบวนการแปรรู ปชาทีแตกต่างกันเพือให้มีคุณลักษณะเฉพาะทีแตกต่างกัน ชาขาวมีกระบวนการแปรรู ป
น้อยทีสุด โดยชาทุกชนิ ดจะผ่านกระบวนการผึงใบชาเพือให้ใบชาลดความชืนลงและใบชามีความอ่อนนุ่มลงให้ง่ายต่อการ
แปรรู ปในขันตอนต่อไปในขณะเดี ยวกันในขันตอนนีชาบางส่ วนจะเกิ ดการออกซิ เดชันจากอากาศเพือให้มีการพัฒนากลิน
รส ชาขาวจะใช้เวลาในขันตอนนี มากกว่าชาชนิ ดอืนๆ สําหรับชาเขียวและชาเหลืองจะถูกนํามาคัวด้วยวิธี pan –firing หรื อ
การคัวกะทะให้ความร้อนที 230 องศาเซลเซียส เพือยับยังการทํางานของเอนไซน์ ซึงเป็ นเทคนิคการทําชาของประเทศจีนใน
ขันตอนนีจะทําให้ชามีกลินทีดีขึนและเป็ นอีกขันตอนทีทําให้ปริ มาณสารสําคัญในใบชาเกิดการเปลียนแปลง การนวดใบชา
เป็ นขันตอนที สําคัญสําหรั บชาเขี ยวและชาดํา โดยการนวดใบชามี วตั ถุป ระสงค์เ พื อให้เซลล์ใ บชาแตกและปลดปล่ อ ย
สารสําคัญคือเอนไซน์โพลีฟีนอลและนํามันในใบชาออกมาซึ งมีความสําคัญต่อกระบวนการเกิดออกซิเดชันในใบชา จึงอาจ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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เป็ นสาเหตุหนึ งทีชาเขียวและชาดํามีฤทธิ ของสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาเหลือง การหมักใบชาเป็ นขันตอนสําคัญของ
การทําให้ ช าดํามี สี ที เข้ม ขึ นจากการเกิ ด ปฏิ ก ริ ยาออกซิ เ ดชันของสารพอลิ ฟีนอลของเอนไซน์ พ อลิ ฟินอลออกซิ เ ดส
(polyphenol oxidases) ซึงสังเกตได้จากการเปลียนแปลงของสีในใบชาทีเกิดจากสารโอลิโกเมอริ ก ทีฟลาวินและโพลีเมอริ ก
ทีอะรู บิจิน และขันตอนสุดท้ายของการทําชาทุกชนิดคือการอบแห้งใบชาเพือหยุดปฏิกริ ยาการหมักและลดความชืนในใบชา
ทีเป็ นสาเหตุของการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย์ นอกจากนี ปริ มาณของสารสําคัญและฤทธิ ของสารต้านอนุ มูลอิสระในชาทัง
4 ชนิดทีแตกต่างกันอาจเกิดจากสาเหตุอืนๆ เช่น อุณหภูมิของนําร้อนทีใช้ในการสกัดสารสําคัญจากชาชนิดต่างๆ ลําดับของ
ใบชาทีใช้ในการผลิตชาแต่ละชนิ ด อุณหภูมิทีใช้ในการผึง เวลาทีใช้ในการนวด หรื อหมักล้วนเป็ นสิ งทีควรศึกษาเพิมเติม
ต่อไป ซึ งจะเห็ นได้ว่าฤทธิ การต้านอนุ มูลอิสระของชาขาวตํากว่าชาเขียวอาจขึนอยู่กบั อุณหภูมิและวิธีการสกัดที มีผลต่อ
ปริ มาณสารสําคัญทีมีผลต่อสารออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระในชาชนิ ดนันซึงควรมีการศึกษาเฉพาะในชาชาแต่ละประเภท

สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึกษาชีให้เห็นว่า ชาขาว ชาเขียว ชาเหลืองและชาดําทีผลิตจากใบชาอัสสัมหรื อชาป่ าพืนเมืองของไทยเป็ น
แหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระได้ดีและมีปริ มาณสารสําคัญ เช่น ปริ มาณฟิ นอลิกทังหมดและปริ มาณฟลาโวนอยด์ทงหมดที
ั
สู งโดยเฉพาะอย่างยิงเมื อนํามาผลิตเป็ นชาขาวและชาเขียว และมีแนวโน้ม ที ดี สําหรั บ การผลิ ต เป็ นชาเหลื องและชาดํา
โดยควรทําการศึ กษาเพิมเติมถึงสภาวะที เหมาะสมในการแปรรู ปชาในขันตอนต่างๆ เช่น เวลาที ใช้ในการผึงใบชาแต่ละ
ประเภท เวลาทีใช้ในการหมักชาดํา เป็ นต้น เพือให้สามารถสร้างมูลค่าเพิมผลิตภัณฑ์จากใบชาอัสสัมพืนเมืองและทางเลือก
สําหรับผูบ้ ริ โภคทีนิยมดืมชาเพือสุขภาพ
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White tea

Fully oxidized
/fermented

Drying

Green tea

Drying
Drying

Yellow tea
Black tea

ภาพที 1 กรรมวิธีการผลิตชาทัง 4 ชนิด ;ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง และชาดํา (ดัดแปลงจาก Xu และคณะ, 2018)

ภาพที 2 ตัวอย่างชาอัสสัมทีผ่านกรรมวิธีการแปรรู ปแบบไม่หมัก;ชาขาว (a), ชาเขียว (b) ชาเหลือง (c) และแบบหมัก; ชา
ดํา (d)
ตารางที 1 ค่าสี (CIE L*a*b*) ของตัวอย่างชาอัสสัม ; ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง และ ชาดํา
ค่าสี

L*
a*

ชาขาว

41.72±0.268 a
0.46±0.177 c

ชาเขียว

38.39±0.265 c
0.32±0.172 d

ชาเหลือง

ชาดํา

38.9±0.621 b

27.35±0.937 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
ค่าเฉลียทีมีอกั ษรต่างกันในแต่ละแถวแสดงถึงค่าเฉลียทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
ตารางที 2 ปริ มาณความชืน ปริ มาณโพลีฟีนอลทังหมด ปริ มาณฟลาโวนอยด์ทงหมด
ั
และปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์ ของตัวอย่าง
ชาอัสสัม; ชาขาว ชาเขียว ชาเหลือง และ ชาดํา
ค่าวิเคราะห์

ปริ มาณความชืน (%)

ปริ มาณโพลีฟีนอลทังหมด (µg
GAE/mg Tea DW)
ปริ มาณฟลาโวนอยด์ทงหมด
ั
( µg QE/mg Tea DW)

ชาขาว

4.17±0.976c

ชาเขียว

8.38±0.765 a

ชาเหลือง

5.37±0.120 b

ชาดํา

4.06±0.68 c

232.21±2.42a

204.7±26.83b

149.35±5.31c

84.55±1.89d

48.01±0.71 a

39.02±0.41 b

35.19±0.85 c

27.45±0.19 d
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120.29±3.80 b
157.42±11.67 a
120±6.80 b
85.64±6.24 c
ปริ มาณนําตาลรี ดิวซ์
(µg GE/mg Tea DW)
ค่าเฉลียทีมีอกั ษรต่างกันในแต่ละแถวแสดงถึงค่าเฉลียทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
GAE = Gallic acid equivalent, QE = Quercetin equivalents, GE= Glucose equivalents, DW = dry weight)
ตารางที 3 ร้อยละการยับยังของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ตามปริ มาณความเข้มข้นของการสกัดตัวอย่างชาทัง 4
ชนิด (Inhibition (%) of DPPH radical based on the concentration) และฤทธิ การต้านอนุมูลอิสระ IC50 ( half-maximal
inhibitory concentration, Lower IC50 value shows more antioxidant potential)
ตัวอย่างชา

8

Extract concentration (g/mL)
40

200

1,000

(µg/mL)

89.85

85.03

18.7 a

ชาขาว

22.71

70.68

90.44

ชาเหลือง

0.63

10.07

59.11

ชาเขียว

32.17

85.72

IC50

84.84

86.15

26.2 a

170.3c

ชาดํา
13.42
29.65
92.47
84.62
91.8 b
ค่าเฉลียทีมีอกั ษรต่างกันในแต่ละคอลัมน์แสดงถึงค่าเฉลียทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤0.05)
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การพัฒ นาธัญพืชอัดแท่ งจากข้ าวกล้ องไรซ์ เบอร์ รีผสมมะละกอตากแห้ง
Development of Cereal Bars from Rice Berry Brown Rice Mixed with Dehydrated Papaya
จินตนา เจริ ญเนตรกุล * เลิศศิริ พวงแก้ว และ ปั ญญรัศม์ ลือขจร
Jintana Charoennetkul1* Lertsiri Phuangkaew1 and Panyaras Luekhajon1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือหาวิธีการทําข้าวพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี หาสูตรมาตรฐานของธัญพืชอัดแท่ง หา
วิธีการทํามะละกอตากแห้ง และปริ ม าณมะละกอตากแห้ง ในการทําผลิต ภัณ ฑ์ธัญ พืช อัดแท่ง จากข้า วกล้องไรซ์ เ บอร์ รี
วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการและคํานวณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งจากข้าว
กล้องไรซ์เบอร์ รีผสมมะละกอตากแห้ง พบว่า วิธีการทําข้าวพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีด้วยกรรมวิธีการคัวทีอุณหภูมิ
0
C และทอดทีอุณหภูมิ
C นันมีค่าความชืน, ปริ มาณนําอิสระ(aw) และ สี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p≤0.05)
จึ งเลือกข้าวพองจากวิธีการคัวมาเป็ นส่ วนผสม ในการหาสูตรมาตรฐานธัญพืชอัดแท่ง จํานวน สู ตร ประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสด้านสี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม ซึ งสูตรที มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส
มากทีสุ ด เมือหาวิธีการทํามะละกอตากแห้งจาก วิธี พบว่า การแช่มะละกอในนําปูนใส ชัวโมง ลวกนําเชื อม นาทีและ
ตากแดด ชัวโมง มีความเหมาะสมทีสุด และการหาปริ มาณมะละกออบแห้งในผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่ง ระดับ คือ ,
10, 15, และ % พบว่า ปริ มาณมะละกออบแห้งในธัญพืชอัดแท่งที % ได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัส
มากทีสุด ด้านสี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม และมีผลให้ ค่าสี L* ( . ) และ b* ( . ) ลดลง ค่าสี a*
(3.38), ค่าเนื อสัมผัส ( . ), ความชืน ( . ), ปริ มาณนําอิสระ ( . ) และคุณค่าทางโภชนาการเพิมขึนโดยเฉพาะวิตามินเอ
( . ) และมีตน้ ทุนการผลิตต่อหนึ งหน่วยบริ โภค เท่ากับ . บาท
คําสําคัญ : ธัญพืชอัดแท่ง, ข้าวไรช์เบอร์รี, มะละกอ
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The objective of this research are to investigate a standard menu of cereal bars from rice berries brown rice, to
study the process of dehydrated papaya production, to examine the filling quantity of dehydrated papaya for cereal bars
production from rice berries brown rice and to analyze sensory properties, chemical features, nutritional value and
processing cost of product. Cereal bars from rice berry brown rice mixed with dehydrated papaya were founded at 250 oC
and another mean is deep-fried under 200 oC. The results illustrated that the moisture values, aw and color values from two
different methods were significant difference (p≤0.05). Therefore, researchers selected cereal bars from founded process
was a standard menu to make 3 various formulas of cereal bars. Then, sensory assessment which were color, smell, taste,
texture including overall acceptance. The result demonstrated that the second formula had the highest sensory scores. The
result of dehydrated papaya production founded that papaya dropping in lime solution for an hour and then boiled in syrup
for 5 minutes and dried with UV light for 10 hours was the most appropriate technique and the added quantity of dehydrated
papaya in cereal bar at 5 different levels which were 5, 10, 15, 20 and 25 % of total weight represented that 15 % of added
dehydrated papaya had the highest scores in all evaluation. The color assessment displayed that L*, a*, b*, texture, aw as
well as nutritional value were 15.06, 43.60, 3.38, 39.35, 0.35, 0.05 and 60.93 (% of Vitamin A) and processing cost of
product per a serving size was 10.98 bath.
Keywords : Cereal bars, Berries Rice, Papaya
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ข้าวไรซ์เบอร์รี (rice berry) เป็ นข้าวเจ้าสี ม่วงเข้ม รู ปร่ างเมล็ดเรี ยวยาว ข้าวกล้องมีความนุ่มนวลมาก ปลูกได้ตลอด
ทังปี มีคุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการ คือ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี
แทนนิ น สังกะสี และโฟเลตสูง มีดชั นีนาตาลตํ
ํ
าปานกลาง และมีเส้นใยอาหาร(fiber) อยูป่ ริ มาณมากในข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี
จากการศึ กษาพบว่าข้าวยิงมี สีม่วงเข้มมากประสิ ทธิ ภาพในการต้านอนุ มูลอิสระยิงมี มากขึนโดยมีค่าอยู่ระหว่าง . ถึง
214.7 umole/g โดยเฉพาะในรําข้าวเจ้าหอมนิ ลและรําข้าวไรซ์เบอร์รีมีประสิ ทธิ ภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูง ถึง ถึง
304.7 umole/g และเมือนําข้าวสายพันธุ์ต่างๆ มาเปรี ยบเทียบกับนําผลไม้พร้อมดืมหรื อนําชาเขียว พบว่ามีประสิ ทธิภาพใน
การต้านอนุมูลอิสระมากกว่า เกือบ เท่า ซึงยิงข้าวมีสีเมล็ดเข้มเท่าไรยิงทําให้มีผลในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงขึนเท่านัน
จากงานวิจยั พบว่าข้าวกล้องพันธุ์ไรซ์เบอร์ รีและพันธุ์สินเหล็กเมือหุ งสุ กแล้ว ยังมี สารต้านอนุ มูลอิสระเหลื ออยู่ ไม่ได้ถูก
ความร้อนทําลายหมด จึงเป็ นแหล่งอาหารทีให้สารต้านอนุมูลอิสระสู ง การทีร่ างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระพอเพียงต่อ
ความต้องการในแต่ละวัน จะช่วยลดความเสียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอด เลือด และ โรคมะเร็ งได้
ผลิ ตภัณฑ์อาหารว่างชนิ ดแท่ง หรื อ Snack food bar ซึ งประกอบด้วยส่ วนผสมทีเป็ นชิ น ขนาดเล็ก นํามาอัดแท่ง
โดยยึดด้วยสารยึดเกาะ (binder) โดยอาจมีการเคลือบผิวนอกของชิ นอาหารหรื อไม่มีก็ได้ สําหรับประเทศไทยผลิตภัณฑ์
ประเภทนี ส่ วนมากเป็ นอาหารว่างแบบพืนบ้าน เช่ น กระยาสารท ข้าวแตน ขนมนางเล็ด ถัวตัด และถัวกระจก เป็ นต้น
(ปาริ สุทธิ,
) ซึงในปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งเป็ นอาหารว่างทีได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภค ทําให้ผวู ้ จิ ยั มีแนวคิด
ในการนําข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีมาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งและผสมมะละกอตากแห้งลงไปเพือให้ผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัด
แท่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึน เพราะข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีและมะละกอเป็ นแหล่งอาหารทีอุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามิน
ซี วิตามินบี บี ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัสสูง ทีสําคัญอุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนทีช่วยต้านมะเร็ ง มีเส้นใยอาหารช่วย
ระบบการขับถ่าย และมีสารเพคตินทีช่วยเคลือบกระเพาะอาหาร นอกจากนี ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง การทีร่ างกายได้รับ
สารต้านอนุ มูลอิ สระ พอเพียงต่อความต้องการในแต่ละวัน จะช่วยลดความเสี ยงต่อการเกิ ดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือด และ โรคมะเร็ งได้ จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็ นประเด็นทีน่ าสนใจในการพัฒนาธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์
เบอร์ รีผสมมะละกอตากแห้ง โดยมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี เพือศึ กษาวิธิการทําข้าวพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอรรี
หาสู ตรมาตรฐานของธัญพืชอัดแท่ง ศึกษาวิธีการทํามะละกอตากแห้งและปริ มาณมะละกอตากแห้งในการทําธัญพืชอัดแท่ง
จากข้าวกล้องไรซ์เบอรี วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการและคํานวณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแห้ง

วิธีดําเนินการวิจัย

. ศึกษาวิธีการทําข้าวพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี
เตรี ยมตัวอย่างข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รีสาํ หรับหาวิธีการทีเหมาะสมในการทําข้าวพอง โดยนําข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี
แช่นาํ นาที หุ งในอัตราส่ วนข้าวต่อนําทีปริ มาณ : . จากนันนําข้าวพองไปตากแดดให้แห้ง นํามาทดลองทําข้าวพอง
ด้วยกรรมวิธี วิธี ดังนี วิธีการคัวที อุณหภูมิ 0C และวิธีการทอดทีอุณหภูมิ 0C (รัตนาภรณ์,
) จากนันนําข้าว
กล้องไรซ์เบอร์ รีทีได้มาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ดังนี คุณภาพทางเคมี ได้แก่ การหาความชื น (AOAC.
) ปริ มาณนําอิสระ (aw) (วัดด้วยเครื อง Moisture Balance ยีห้อ AND รุ่ น MX ) คุณทางกายภาพ ได้แก่ วัดเนื อสัมผัส
(การพองตัวและความกรอบ วัดด้วยเครื องTexture Analyzer)
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. ศึกษาหาสู ตรมาตรฐานของธัญพืชอัดแท่ง
รวบรวมสู ตรธัญพืชอัดแท่ง จํานวน สู ตร จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทําการทดลองธัญพืชอัดแท่งทัง สูตร ตาม
ส่วนผสมวิธีการทีได้มา โดยใช้ขา้ วพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีทีได้จากการทดลองในขันตอนที ใส่ ลงในส่ วนผสม ดัง
ตารางที ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการ
ชิมแบบให้คะแนนความชอบ ระดับ ( -Point Hedonie Scale) โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมจํานวน คน เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลียด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) เพือคัดเลือกสู ตรทีผูท้ ดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับมาก
ทีสุ ด เพือนําไปใช้ในทดลองขันต่อไป
ตารางที ส่วนผสมตามสูตรพืนฐานของผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่ง
ปริ มาณส่ วนผสมตามสู ตรพืนฐานทีใช้ในผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่ง (ร้อยละ)
ส่วนผสม
สูตรที
สูตรที
สู ตรที
ข้าวพอง (ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี)
28
34
54
งาขาวคัว
30
18
10
ถัวลิสงคัว
14
9
เมล็ดฟักทองอบแห้ง
15
9
5
นําตาลทรายขาว
11
7
9
กระเทียมผง
1
1
1
แบะแซ
30
34
40
กุง้ แห้ง
11
7
9
เกลือ
1
1
1
เนยสดรสจืด
3
3
3
หมายเหตุ : สูตรที ศรี สมร และมณี, , สูตรที อุบล,
และสูตรที พลศรี ,
วิธีทาํ ธัญพืชอัดแท่ง
) ตังกระทะให้ร้อน ใส่ เนยสดและกระเทียมผงคนให้เข้ากัน เป็ นเวลา นาที
) ใส่ขา้ วพอง ถัวลิสงคัว เมล็ดฟักทองอบแห้ง กุง้ แห้งและงาขาวคัว คนให้เข้ากัน เป็ นเวลา นาที
) ใส่นาตาลทรายและเกลื
ํ
อคนให้เข้ากัน นาที หรื อจนนําตาลทรายและเกลือละลาย
) ใส่ แบะแซคนให้เข้ากัน นาที นํามาอัดใส่ บล็อกให้แน่น พักให้เย็น ใช้มีดฟันเลือยตัดเป็ นแท่ง นําไปอบที
อุณหภูมิ oC เป็ นเวลา นาที
. ศึ กษาวิธีการทํามะละกอตากแห้งและปริ มาณมะละกอตากแห้งในการทําธัญพืชอัด แท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี ผสม
มะละกอตากแห้ง
. การหาวิธีการทํามะละกอตากแห้ง โดยคัดเลือกมะละกอพันธุ์แขกดําทีมีลกั ษณะห่ าม มีปริ มาณนําตาล(o
Brix) อยูท่ ีระดับ - o Brix เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกมะละกอทีนํามาตากแห้ง นํามาล้างให้ สะอาด ปอกเปลือก หันให้มี
ชินขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ x5x มิลลิเมตร หาวิธีการตากแห้งเพือให้ได้มะละกอตากแห้งทีมีคุณภาพดีต่อการใช้เป็ น
วัตถุดิบในการทําธัญพืชอัดแท่ง ด้วยวิธีการ วิธี ดังนี
) นํามะละกอทีเตรี ยมไว้ไปตากแดดให้แห้ง
) นํามะละกอทีเตรี ยมไว้มาลวกในนําเดื อด นาที และนํามะละกอมาแช่ในนําเย็นทันที สงขึนพักให้
สะเด็ดนํา นําไปตากแดดให้แห้ง
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) นํามะละกอที เตรี ยมไว้แช่ นาปู
ํ นใสเป็ นเวลา ชัวโมง จากนันนําไปลวกในนําเชื อมในอัตราส่ วน
นําตาลต่อนําที : เป็ นเวลา นาที พักให้สะเด็ดนํา นําไปตากแดดให้แห้ง
การตากมะละกอใช้เวลา ชัวโมง เริ มตังแต่เวลา . น. ถึง . น.ซึงใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นเกณฑ์
ในการตากมะละกอให้แห้ง นํามะละกอตากแห้งทีได้จากวิธีการทัง วิธี มาวิเคราะห์หาความชืน (AOAC. ) ปริ มาณนํา
อิสระ และคุณภาพด้านสี L*, a* และb* เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test
(DMRT) เพือคัดเลือกมะละกอตากแห้งทีเหมาะสมสําหรับการทําธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี ผสมมะละกอตาก
แห้งในขันตอนต่อไป
. การหาปริ มาณมะละกอตากแห้งในการทําธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี โดยใช้สูตรมาตรฐานของ
ธัญพืชอัดแท่งทีได้รับการคัดเลือกจากการทดลองในขันตอนที นํามาศึกษาหาปริ มาณทีเหมาะสมของมะละกอตากแห้งที
จะผสมในผลิ ตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี ระดับ คื อ , , , และ % ของนําหนักส่ วนผสม
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน สี กลิน รสชาติ เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนน
ความชอบ ระดับ ( -Point Hedonic Scale) โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิ ม จํานวน คน เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียด้วย
วิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)
. วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการ และคํานวณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัด
แท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี ผสมมะละกอตากแห้ง
โดยนําผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี ผสมมะละกอตากแห้งทีได้รับคัดเลือกจากการทดลอง
ในข้อ . มาวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการ และคํานวณต้นทุนการผลิต ดังนี
. คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่
) ค่าสี วัดด้วยเครื อง Hunter Lab รุ่ น Color Flex
2) ค่าเนือสัมผัส/ความกรอบ วัดด้วยเครื อง Texture Analyzer
4.2 คุณภาพทางเคมี ได้แก่
) ความชืน (AOAC. 2000)
) ปริ มาณนําอิสระ(Water Activity) วัดด้วยเครื อง Moisture Balance
4.3 คุณค่าทางโภชนาการ
) วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รีผสมมะละกอตาก
แห้ง ณ ห้องปฏิบตั ิการกลาง(ประเทศไทย) โดยส่ งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รีผสมมะละกอ
ตากแห้งไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการต่อ กรัม และหนึงหน่วยบริ โภค
) วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รีผสมมะละกอตาก
แห้งเปรี ยบเทียบกับสูตรมาตรฐานธัญพืชอัดแท่งโดยใช้โปรแกรม Nutrisurvey 2007
. คํานวณต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแห้ง ใช้แนวทาง
ข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม รวบรวมโดยศูนย์วิจยั กสิ กรไทย ซึ งแบ่งสัดส่ วนต้นทุนดังนี คือ จากต้นทุนทังหมด
ส่วน คิดเป็ นค่าวัตถุดิบร้อยละ . ค่าแรงงานร้อยละ . ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานร้อยละ . ค่าเสือมราคาเครื องจักรร้อย
ละ . และค่าใช้จ่ายอืนๆ . ในการคํานวณ ต้นทุนของผลิตภัณฑ์
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. ผลการศึกษาวิธีการทําข้าวพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี พบว่า การคัวข้าวทีอุณหภูมิ oC และการทอดข้าวที
อุณหภูมิ oC ในปริ มาณ กรัม ข้าวมีการพองตัวเต็มทีแตกเป็ นเมล็ด ร่ วนไม่ติดกัน เนื อสัมผัสมีลกั ษณะเบา แต่เมือคัว
หรื อทอดนานจะมีสีเข้มขึน มีรสขมและกลินไหม้
ตารางที คุณภาพทางเคมีและกายภาพทางของข้าวพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีด้วยวิธีการคัวและการทอด
ข้าวพอง
คุณภาพทางกายภาพ
ข้าวกล้องไรซ์เบอรื รี
จากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รี
t
df
P
และเคมี
ตากแห้ง
การคัว
การทอด
ความชืน
3.08+0.19
2.46+0.28
1.60+0.14
145.431*
4
.000
*
ปริ มาณนําอิสระ
0.67+0.04
0.24+0.01
0.19+0.01
13.416
4
.000
สี L*
14.68+0.02
20.72+0.01 20.01+0.02
122.107*
4
.000
a*
1.62+0.01
5.12+0.01
5.96+0.02
-222.361*
4
.000
*
b*
0.31+0.01
3.62+0.01
5.17+0.01
-318.025
4
.000
หมายเหตุ : * หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ(p≤0.05)
ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี จากตารางที พบว่า ความชืนของข้าวไรซ์เบอรี ตากแห้งมีความชืน .
และมี ปริ มาณนําอิสระ . ข้าวพองจากเข้าวไรซ์เบอรี คัวมีความชื น . ปริ มาณนําอิสระ . ข้าวพองทอดมีความชืน
. ปริ มาณนําอิ สระ . การคัวและการทอดข้าวพองมี ผลให้ความชื น และปริ ม าณนําอิสระลดตําลง ทําให้ขา้ วพอง
สามารถเก็ บ รั กษาได้น านไม่เ สื อมเสี ยโดยง่าย ข้าวพองที ทอดมี ลกั ษณะพองตัวดี กว่าข้าวพองที คัวเล็กน้อย และผลการ
วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพด้านสีของข้าวพองจากข้าวไรซ์เบอร์รีทอด ค่าสี L* มีค่าความสว่างสูงขึน a* ค่าความเป็ นสี แดง
เพิมข้น และ b* ค่าความเป็ นสี เหลืองเพิมขึนเมือเปรี ยบเที ยบกับข้าวไรซ์เบอร์รีตากแห้งและข้าวพองคัว ดังนันในการวิจยั
ครังนี ได้คดั เลือกข้าวพองจากข้าวไรซ์เบอรี ที ได้จากการคัวนํามาใช้ในส่ วนผสมในการทําธัญพืชอัดแท่ง เพือลดปริ มาณ
ไขมันทีอาจทําให้มีผลต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของธัญพืชอัดแท่งในระหว่างการเก็บรักษา และลดพลังงานจากปริ มาณ
ไขมันทีใช้ทอดได้
2. ผลการศึกษาหาสู ตรมาตรฐานของธัญพืชอัดแท่ง พบว่า สูตรที (อุบล,
) ได้รับการยอมรับคะแนนค่าเฉลีย
สูงสุดในด้านสี กลิน รสชาติ ลักษณะเนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p≤ . ) ดังตารางที ซึงผูท้ ดสอบชิมได้ให้ขอ้ เสนอแนะในสูตรที ทีได้รับคะแนนเฉลียโดยรวมสู งสุ ดใน
แต่ละด้านว่า ควรปรับปรุ งในด้านรสชาติโดยควรเพิมรสชาติหวาน
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ตารางที ค่าเฉลียคะแนนผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสของธัญพืชอัดแท่ง ทัง 3 สู ตร
สูตรมาตรฐาน*
คุณลักษณะธัญพืชอัดแท่ง
1
2
สี
7.20 ± 1.32a
7.35 ± 1.21a
กลิน
6.05 ± 1.47b
6.93 ± 1.31a
รสชาติ
6.20 ± 1.45b
7.58 ± 1.45a
ลักษณะเนือสัมผัส
6.10 ± 1.58b
7.40 ± 1.37a
ความชอบโดยรวม
6.63 ± 1.39b
7.90 ± 0.93a

740

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

หมายเหตุ : * สูตรที 1 ศรี สมร และมณี , 2550, สูตรที 2 อุบล, 2559 และสูตรที 3 พลศรี , 2545
** ตัวอักษร a – b หมายถึง ค่าเฉลียของข้อมูลในแนวนอนเดียวกันทีมีตวั อักษรต่างกัน หมายถึง มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญ (p≤0.05)

สูตรที 1

สูตรที 2

สูตรที

ภาพที ธัญพืชอัดแท่งจากสูตรพืนฐาน 3 สู ตร

. ผลการศึกษาวิธีการทํามะละกอตากแห้งและปริ มาณมะละกอตากแห้งในการทําธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้อง
ไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแห้ง
. ผลการศึกษาวิธีการทํามะละกอตากแห้ง ด้วยวิธีการ วิธี ดังนี วิธีที นํามะละกอทีเตรี ยมไว้ไปตากแดดให้
แห้ง วิธีที นํามะละกอทีเตรี ยมไว้มาลวกในนําเดือด นาที และนํามะละกอมาแช่ในนําเย็นทันที สงขึนพักให้สะเด็ดนํา
นําไปตากแดดให้แห้ง วิธีที นํามะละกอที เตรี ยมไว้แช่ นาปู
ํ นใสเป็ นเวลา ชัวโมง จากนันนําไปลวกในนําเชื อมใน
อัตราส่ วนนําตาลต่อนําที : เป็ นเวลา นาที พักให้สะเด็ดนํา นําไปตากแดดให้แห้ง
ผลการทดลอง พบว่า ลักษณะปรากฏของมะละกอตากแห้งทังวิธี วิธี พบว่า รู ป ร่ างของชิ นมะละกอ
เปลียนแปลงไปมีขนาดเล็กลงกว่าเดิม ซึ งมะละกอตากแห้งวิธีที และวิธีที มีรูปทรงเปลียนแปลงจากเดิมโดยมะละกอ
ตากแห้งจะหดเล็กลงจากเดิม ดังแสดงในภาพที มะละกอตากแห้งด้วยวิธีการที และ มะละกอมีลกั ษณะผิวเหี ยว รู ปร่ าง
ไม่สวย ส่ วนมะละกอตากแห้งทีได้จากวิธีการที มีลกั ษณะชินสวยงาม หดตัวเล็กน้อย สี ของมะละกอตากแห้งด้วยวิธีที
และ ให้สีแดงส้ม ใกล้เคียงกัน แตกต่างจากมะละกอตากแห้งด้วยวิธีที จะมีสีแดงเข้ม ซึงอาจเนืองมาจากมะละกอตากแห้ง
วิธีที และ ผ่านกระบวนการลวกก่อนนํามาทําแห้งนันสามารถยับยังเอมไซน์ทีทําให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีนาตาลหลั
ํ
งการ
ทําให้แห้งได้ (สมบัติ, )
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ภาพที ลักษณะปรากฏของมะละกอตากแห้งทัง 3 วิธี

ตารางที ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีของมะละกอตากแห้งทัง วิธี
คุณภาพทางเคมีและกายภาพ
ความชืน(ร้อยละ)

ปริ มาณนําในอาหาร
สี

L*

a*

วิธีที 1

มะละกอตากแห้ง*
วิธีที 2

วิธีที 3

2.19±0.58b

1.31±0.10a

2.71±0.42c

43.63+0.05b

29.71+0.03a

51.11+0.01c

0.25±0.02b

21.04+0.02c

0.20±0.02a

16.34+0.07b

0.32±0.03c

16.23+0.03a

b*
22.35+0.03c
13.84+0.01a
15.15+0.02b
หมายเหตุ : * วิธีที 1 คือมะละกอทีหัน แล้วนําไปตากแห้ง
วิธีที 2 คือมะละกอทีหัน นําไปลวกในนําเดือด 1 นาที แล้วนําไปตากแห้ง
วิธีที 3 คือมะละกอทีหันแล้วนําไปลวกในนําเชือม 5 นาที แล้วนําไปตากแห้ง
** ตัวอักษร a – c หมายถึง ค่าเฉลียของข้อมูลในแนวนอนเดียวกันทีมีตวั อักษรต่างกัน หมายถึง มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญ (p≤0.05)
เมือเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของมะละกอตากแห้ง ทัง วิธี จากตารางที
พบว่า มะละกอตากแห้งวิธีที 2 มีความชืนและปริ มาณนําอิสระน้อยทีสุด 1.31 และปริ มาณนําอิสระเท่ากับ 0.20 รองลงมาคือ
มะละกอตากแห้งวิธีที 1 มีความความชืน 2.19 และปริ มาณนําอิสระเท่ากับ 0.25 มะละกอทีมีความชืนมากทีสุด คือ มะละกอ
ตากแห้งวิธีที 3 มี ความความชื น 2.71 และปริ มาณนําอิ สระ เท่ากับ 0.32 ซึ งอาจเนื องมาจากความชื นที มีอยู่ในนําตาลจาก
นําเชื อมที ใช้ลวกมะละกอก่อนการตากแห้ง ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านสี พบว่า มะละกอตากแห้งวิธีที 1 มีค่าสี L* 43.63
มะละกอตากแห้งวิธีที 2 มีค่าสี L* 29.71 ส่วนมะละกอตากแห้งวิธีที 3 ค่าสี L* 51.11 ดังนันมะละกอทีมีค่าความสว่างมาก
ทีสุดคือมะละกอตากแห้งวิธีที 3 ค่าสี a* ค่าความเป็ นสี แดงของมะละกอตากแห้งทัง 3 วิธีจะลดลงตามลําดับ คือ 21.04, 16.34
และ 16.23 และค่าสี b* ค่าความเป็ นสี เหลื อง พบว่ามะละกอตากแห้ง วิธีที 1 มีค่าสี b* มากที สุ ดอยู่ที 22.35 รองลงมาคื อ
มะละกอตากแห้ง วิธีที 3 มีค่าสี b* 15.15 ส่ วนมะละกอตากแห้ง วิธีที 2 มีค่าสี b* น้อยที สุ ด อยู่ที 13.84 ดังนันวิธีการทํา
มะละกอตากแห้’ทัง วิธี มี ผลต่ อความชื น ปริ มาณนําอิ สระ และคุ ณภาพด้านสี แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ
(p≤ . ) เมือพิจารณาคุณภาพ ด้านความชืน ปริ มาณนําอิสระ ด้านสี และด้านรู ปทรง พบว่ามะละกอตากวิธีที 3 มีลกั ษณะ
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ที เหมาะสมสําหรับการนําไปเป็ นส่ วนผสมของธัญพืชอัดแท่ง จึ งเลือกมะละกอตากแห้งวิธีการที ไปทําการทดลองใน
ขันตอนต่อไป
3.2 ผลการศึกษาหาปริ มาณมะละกอตากแห้งในการทําธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี พบว่า ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสของปริ มาณมะละกอตากแห้งในการทําธัญพืชอัดแท่งทีมีส่วนผสมมะละกอตากแห้งใน
ทีปริ มาณแตกต่างกัน ระดับ คือ , 5, 10, 15, และ % ต่อนําหนักของส่วนผสมทังหมด โดยใช้ผทู ้ ดสอบชิมจํานวน
คน พบว่า ลักษณะปรากฏ ด้านสี และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p≤ . ) ดังตารางที
ตารางที ค่าเฉลียคะแนนผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสของปริ มาณมะละกอตากแห้งในการทําธัญพืชอัดแท่ง
คุณลักษณะ
ปริ มาณมะละกอ(%)
ธัญพืชอัดแท่ง
0
5
10
15*
20
25
สี
6.42±1.08a
6.45±1.08a
6.92±1.04ab 7.55±0.93c
6.97±1.18abc 7.20±1.15bc
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
เนือสัมผัส
7.12±1.24a
7.10±1.29a
6.77±1.31a
7.2±01.18a
6.60±1.37a
6.97±1.16a
ความชอบโดยรวม
7.25±0.89ab 7.25±0.77ab 6.92±1.20a
7.67±1.02b
6.95±1.13a
6.97±1.14a
หมายเหตุ : * สูตรทีได้รับการยอมรับมากทีสุด
** ตัวอักษร a – c หมายถึงค่าเฉลียของข้อมูลในแนวนอนเดียวกันทีมีตวั อักษรต่างกัน หมายถึง มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญ (p≤0.05)
จากตารางที ปริ มาณมะละกอตากแห้ง % ได้รับการยอมรับคะแนนค่าเฉลียสูงสุดในด้านสี กลิน รสชาติ
ลักษณะเนื อสัมผัส และความชอบดังนี . , 7.10, 7.22, . และ . ตามลําดับ ซึ งผูท้ ดสอบชิ มมีความเห็นว่าธัญพืชอัด
แท่งผสมมะละกอตากแห้ง % มีสีสนั สวยงาม มีความเหมาะสมน่ารับประทาน ดังนันการใส่ มะละกอตากแห้งทีผสมลงไป
ในธัญพืชอัดแท่งมีผลต่อลักษณะปรากฏในด้านสี และความชอบโดยรวม แต่ไม่มีผลต่อการยอมรับด้านกลิน รสชาติ และ
เนือสัมผัส
. ผลการวิเคราะห์ คุณภาพทางกายภาพ เคมี คุณค่าทางโภชนาการ และคํานวณต้นทุนการผลิตของผลิ ต ภัณฑ์
ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รีผสมมะละกอตากแห้ง
. คุณภาพทางกายภาพ พบว่า เมือนําผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแห้ง
มาเปรี ยบเทียบกับสู ตรมาตรฐาน พบว่า ค่าสี L* มีความสว่างลดลง ค่า a* ความเป็ นสี แดงเพิมขึน และ ค่า b* ความเป็ นสี
เหลืองลดลงเมือเทียบกับสู ตรมาตรฐาน ค่าความกรอบหรื อค่าเนือสัมผัสจะเพิมขึน ดังตารางที
. คุณภาพทางเคมี พบว่า ค่าความชื น( . ), ปริ มาณนําอิสระ ( . ) ของผลิ ตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งจากข้าว
กล้องไรซ์เบอร์ รีผสมมะละกอตากแห้งเพิมขึนเมือเทียบกับสู ตรมาตรฐาน ( . และ . ตามลําดับ) ค่าสี พบว่า ค่าสี L*
และ b * ลดลง แต่ค่าสี a* เพิมขึน ดังนัน ปริ มาณมะละกอตากแห้งทีใส่ มีผลทําให้ ความชืน ปริ มาณนําอิสระ ค่าสี a* และค่า
เนือสัมผัสหรื อความกรอบเพิมขึนด้วย ดังตารางที
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ตารางที 6 ผลการวิเคราะห์ คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รีผสม
มะละกอตากแห้งเมือเทียบกับสู ตรมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชอัดแท่งจาก สูตรมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
ข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รีผสม
ธัญพืชอัดแท่ง
t-test
df
P
มะละกอตากแห้ง
ค่าสี L*
43.64+0.08
45.71+0.05
-404.784*
4
.000
a*
3.38+0.04
1.82+0.04
257.667*
4
.000
*
b*
15.06+0.02
17.61+0.06
-522.150
4
.000
*
ค่าเนื อสัมผัส/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
*
ปริ มาณนําอิสระ (aw)
0.05+0.01
0.01+0.01
8.500
4
.001

หมายเหตุ : * หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p≤0.05)
. คุณค่าทางโภชนาการ จากตารางที พบว่า ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รีผสมมะละกอตากแห้ง
หน่วยบริ โภค มีพลังงาน กิโลแคลอรี คาร์ โบไฮเดรต กรัม โปรตีน กรัม ไขมัน กรัม โคเลสเตอรอล มิลลิกรัม
นําตาล กรั ม โซเดียม มิลลิกรัม แคลเซี ยม . มิลลิกรัม วิตามินเอ . ไมโครกรัม อาร์ อี ผลการวิเคราะห์
พบว่า มีโปรตีน คิดเป็ น % และวิตามินเอ คิดเป็ น . % ของสารอาหารทีแนะนําให้บริ โภคประจําวันสําหรับคนไทย
อายุตงแต่
ั
ปี ขึนไป (Thai RDI) ถือได้วา่ เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารทีเป็ นแหล่งของโปรตีนและวิตามินเอ เนืองจากธัญพืชอัดแท่ง
จากข้าวไรซ์เบอรี ผสมมะละกอตากแห้ง หน่ วยบริ โภค มี โปรตีนคิดเป็ น - % และมี วิตามินเอไม่นอ้ ยกว่า % ของ
Thai RDI (สํานักงานอาหารและยา, 2556)
ตารางที ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ (ทางเคมี) ของธัญพืชอัดแท่งจากข้าวไรซ์เบอรี ผสมมะละกออบแห้งใน
ปริ มาณ กรัม และหนึงหน่วยบริ โภค ( กรัม = ชิน)
หนึง
ต่อ
พลังงานและสารอาหาร
หน่วย
อ้างอิงวิธีทดสอบ
กรัม
บริ โภค
พลังงานทังหมด(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
ไขมันทังหมด (กรัม)
17.26
7.00
AOAC (2012) 948.15
โคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม)
20.19
10.00
In house method based on AOAC (2012) 976.26
นําตาล (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
แคลเซี ยม (มิลลิกรัม)
92.26
39.67
In house method TE-CH-134 based on AOAC(2012)
984.27
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In house method based on Chemical and Technical
Assessment (2004)
วิตามินเอ(ไมโครกรัม อาร์อี)* 325.00
139.75
Calculation
หมายเหตุ : * วิตามินเอได้จากการคํานวณเบต้าแคโรทีนตามวิธีของ สิ ริพนั ธุ์ ( )
เมือนําธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี ผสมมะละกอตากแห้ง มาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการโดยใช้
โปรแกรม Nutrisurvey
เปรี ยบเที ยบกับธัญพืชอัด แท่งสู ตรมาตรฐาน จากตารางที พบว่า ธัญพืชอัด แท่ งจากข้าว
กล้องซ์เบอร์ รีผสมมะละกอตากแห้งมีคุณค่าทางโภชนาการเพิมขึน ได้แก่ พลังงาน ( . ), โปรตีน ( . ), คาร์ โบไฮเดรต
(1.67), ไฟเบอร์ ( . ), วิตามินเอ ( . ), วิตามินซี( . ) และแคลเซียม ( . ) ส่ วนสารอาหารอืนๆ มีปริ มาณทีเท่ากัน
เมือเปรี ยบเทียบกับธัญพืชอัดแท่งสูตรมาตรฐาน ดังนัน จะเห็ นได้วา่ การใช้ขา้ วกล้องไรซ์เบอร์รีและใส่ มะละกอตากแห้งลง
ไปในธัญพืชอัดแท่ง ทําให้คุณค่าทางโภชนาการเพิมขึน โดยเฉพาะวิตามินเอ
ตารางที แสดงคุณค่าทางโภชนาการของธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอรี ผสมมะละกออบแห้งเปรี ยบเทียบกับ
สู ตรมาตรฐานธัญพืชอัดแท่ง
สารอาหาร
สูตรมาตรฐาน
ธัญพืชผสมมะละกออัดแท่ง
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
. คํานวณต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รีผสมมะละกอตากแห้ง พบว่า ราคา
ของวัต ถุ ดิ บ ที ใช้ในการทําธัญพื ชผสมมะละกออัดแท่งต่อสู ตร . บาท จากตารางที 9 ค่ าแรงงาน . บาท ต้นทุน
พลังงาน . บาท ค่าเสื อมราคาเครื องจักร . บาท และค่าช้จ่ายอืนๆ . บาท ดังนันต้นทุนทังหมดของผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืช
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อัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รีผสมมะละกอตากแห้ง เท่ากับ . บาท ( ชิน/สู ตร) ต้นทุนต่อ ชิน เท่ากับ . บาท
และต่อ หน่วยบริ โภคเท่ากับ . บาท
ตารางที 19 ต้นทุนวัตถุดิบทีใช้ในการทําธัญพืชผสมมะละกออัดแท่ง
วัตถุดิบ
ข้าวไรซ์เบอรี
นํามันปาล์ม
งาขาว
ถัวลิสง
เมล็ดฟักทอง
นําตาลทรายขาว
กระเทียมผง
กุง้ แห้ง
เกลือ
เนยสดรสจืด
มะละกอ
ปูนแดง

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

หมายเหตุ : ธัญพืชอัดแท่งจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์รีผสมมะละกอตากแห้งได้ 10 ชิน ราคาวัตถุดิบ ณ เดือนกรกฎาคม 2559

สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ วิธีการทําข้าวพองจากข้าวกล้องไรซ์เบอร์ รีด้วยกรรมวิธีการคัวที อุณหภูมิ
C และทอดที
อุณหภูมิ
C นันมี ค่าความชืน และ สี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ(p≤ . ) จึ งเลือกข้าวพองจากวิธีการคัวมา
เป็ นส่วนผสม ในการหาสูตรมาตรฐานธัญพืชอัดแท่ง จํานวน สู ตร ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิน รสชาติ
เนือสัมผัส และความชอบโดยรวม ซึ งสูตรที มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากทีสุ ด เมือหาวิธีการทํามะละกอ
ตากแห้งจาก วิธี พบว่า การแช่มะละกอในนําปูนใส ชัวโมง ลวกนําเชือม นาทีและตากแดด ชัวโมง มีความเหมาะสม
ทีสุด และการหาปริ มาณมะละกออบแห้งในผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่ง ระดับ คือ , 10, 15, และ % พบว่า ปริ มาณ
มะละกออบแห้งในธัญพืชอัดแท่ง % ได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที สุ ด ด้านสี กลิน รสชาติ เนื อ
สัมผัส และความชอบโดยรวม และมีผลให้ ค่าสี L* ( . ) และ b* ( . ) ลดลง ค่าสี a* (3.38), ค่าเนื อสัมผัส ( . ),
ความชืน ( . ), ปริ มาณนําอิสระ ( . ) และคุณค่าทางโภชนาการเพิมขึนโดยเฉพาะวิตามินเอ ( . ) และมีตน้ ทุนการผลิต
ต่อหนึงหน่วยบริ โภค เท่ากับ . บาท
ข้อเสนอแนะทีได้จากการทําวิจยั พบว่า ส่ วนผสมของธัญพืชอัดแท่งสามารถดัดแปลงเป็ นส่ วนผสมของอาหาร
ชนิ ดอืนได้ ควรศึกษารู ปทรงและขนาดชิ นที ผูบ้ ริ โภคให้การยอมรั บเพือพัฒนารู ปลักษณ์ ของบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค และสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพือใช้ในเชิงพาณิ ชย์ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
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ขอบคุ ณหลักสู ตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ ที ให้ความช่วยเหลื อในการทํางานวิจยั
รวมถึงคณะศิลปศาสตร์ ทีให้การสนับสนุนทุนสําหรับการทําวิจยั ในครังนี

เอกสารอ้ างอิง

กัญวนา ศรี สุข.
. การพัฒนาธัญพืชอัดแท่ง. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
. ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย. กองโภชนาการ. กระทรวง
สาธารณสุ ข. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, กรุ งเทพฯ.
ปาริ สุ ท ธิ สงทิ พ ย์. 2550. การพัฒ นาอาหารขบเคี ยวชนิ ด แท่ ง จากข้า วกล้อ งและสมุ น ไพร. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พลศรี คชาชีวะ. 2545. ของกินเล่ น. กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แม่บา้ นทันสมัย.
รัตนาภรณ์ ลมูลภักตร์ .
. ผลของการทอดด้วยเทคนิคการเจือนํามันทีมีต่อสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ และทางประสาท
สัมผัสของข้าวพองเสริ มธาตุไอโอดีน. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สํานักงานอาหารและยา.
.
สิ ริพนั ธุ์ จุลกรังคะ. 2555. โภชนศาสตร์ เบืองต้น. พิมพ์ครังที . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุ งเทพฯ.
สุทธิดา กิจจาวรเสถียร.
. ผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชผสมใบชะพลูอดั แท่ง. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
ศรี สมร คงพันธุ์ และ มณี สุวรรณผ่อง.
. ขนมและนําผลไม้. พิมพ์ครังที . แสงแดด, กรุ งเทพฯ.
อุบล ดีสวัสดิ. มล.
. อาหารว่าง เล่ม . วี.พริ นท์ ( ) จํากัด, กรุ งเทพฯ.
AOAC. 2000. Official Method of Analysis. The Association of Official Analytical Chemists, Washington, D.C.
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Effect of Fermented Liquid from Dried Banana on the Quality of Donut
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือผลิตโดนัทยีสต์จากนําหมักชี วภาพจากกล้วยตาก เพือทดแทนการใช้ยีสต์ทีขายทาง
การค้า โดยการนํากล้วยตากผสมกับ นําและนําตาล (100 กรั ม, 200 กรั ม และ500 กรั ม ตามลําดับ ) หมักในภาชนะปิ ดที
อุณหภูมิหอ้ ง จากนันผลิตแป้ งหมักตังต้น (Starter dough) โดยกรองนําหมักจํานวน มิลลิลิตร ผสมกับแป้ งสาลี กรัม
หมักทีอุณหภูมิห้อง วัน แล้วผลิตโดนัทจากยีสต์ธรรมชาติ โดยใช้แป้ งหมักตังต้นร้อยละ
และ เปรี ยบเทียบกับ
โดนัทที ผลิ ตโดยใช้ยีสต์ทางการค้า (สู ตรควบคุ ม) วิเคราะห์คุ ณภาพขนมโดนัททางกายภาพ ลักษณะเนื อสัมผัส และเคมี
พบว่า โดนัทยีสต์ทีใช้แป้งหมักตังต้นร้อยละ และโดนัทยีสต์ทางการค้า (Control) มีความสู งและเส้นผ่านศูนย์กลางมาก
ทีสุดและมีความหนาแน่นตําทีสุด โดนัทสู ตรควบคุมมีปริ มาณไขมันร้อยละ . ส่วนโดนัททีใช้แป้ งหมัก ร้อยละ
และ มีปริ มาณไขมัน เท่ากับ . . และ ตามลําดับ สําหรับเนือสัมผัส พบว่า เมือมีการเพิมปริ มาณแป้ งหมักตังต้น
จะทําให้ความแข็งของขนมโดนัทลดลง และเมือเปรี ยบเทียบกับสูตรควบคุม พบว่าโดนัททีใช้แป้ งหมักตังต้นร้อยละ มีค่า
ความแข็ง ความเหนี ยวหนึบ และพลังงานในการเคียวไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีให้
คะแนนความชอบแบบ คะแนน (9 Point hedonic scaleโดย 1 =ไม่ชอบมากทีสุด และ = ชอบมากทีสุด) พบว่า โดนัททีใช้
แป้ งหมักตังต้นร้อยละ มีคะแนนความชอบด้าน สี รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวมมากทีสุด และไม่พบความ
แตกต่างจากสูตรควบคุม
คําสําคัญ : ยีสต์ธรรมชาติ, โดนัทยีสต์, กล้วยตาก
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The purpose of this research is to produce yeast donut from natural fermented dried banana in order to use instead
of commercial yeast. The dried bananas, sugar and water (100 g, 200 g and 500 g, respectively) were mixed in a sterile
sealed pot then fermented at ambient temperature for 3 days. Starter dough was made by mixing 100 ml of filtered fermented
starter liquid and 500 g of wheat flour in a closed container and leaved at room temperature for 3 days. Then, natural yeast
donut with 20, 25 and 30 % starter dough were made and compared with commercial yeast donut (control). Physical, textural
and chemical properties of donuts were measured. Results revealed that donut containing 30% of starter dough and the
commercial yeast donuts (Control.) had highest height and diameter, whereas lowest density and firmness. Control donut
had a fat content 13.3% the donuts with 20, 25 and 30% starter dough had a fat content 14.3, 13.3 and 13%, respectively.
Moreover, texture profile showed that the hardness decreases with the level of starter dough increase. Compared to the
control, hardness gumminess and chewiness for the donut with 30% starter dough have no significant difference. The
sensory evaluation was completed by using 9 points hedonic scale (1 = extremely dislike; 9 = extremely like). The results
showed that donut with 30% starter dough had highest score of color, taste, texture, and overall liking and there were not
significant from the control.
Keywords: natural yeast, yeast donut, dried banana
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โดนัทเป็ นขนมแป้ งทอดหรื ออบ มีลกั ษณะกลมมีรูตรงกลางคล้ายกับห่วงยาง มีหลายรสชาติ สามารถแบ่งโดนัท
ออกตามกรรมวิธีการผลิ ตได้เป็ น 2 ประเภท คือ โดนัทยีสต์ และโดนัทเค้ก กระบวนการผลิตโดนัทยีสต์นนจะใช้
ั
ผงยีสต์
สําเร็ จรู ปเป็ นส่ วนประกอบในการหมักแป้ งให้ขึนฟู ซึ งแตกต่างจากโดนัทเค้กจะใช้ผงฟูในการหมักแป้ งให้ขึนฟู ดังนัน
รสชาติและเนือสัมผัสจะมีความแตกต่างกัน เนืองจากโดนัทเป็ นเพียงแป้ งทอดธรรมดา ไม่มีรสชาติ ผูผ้ ลิตไม่มีรสชาติ ผูผ้ ลิต
จึ งได้เพิมการสอดไส้ครี ม การคลุกนําตาล หรื อการเคลื อบหน้าโดนัทให้มีสีสันต่างๆ เพือให้โดนัทมี รสชาติ และลักษณะ
ปรากฎทีดีขึนธุรกิจโดนัทมีการเจริ ญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนือง โดยมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 3,000 ล้านบาทอยู่
ในอัตราร้อย ละ 10-15 ของตลาดฟาสต์ฟดู
ขนมปั งแป้ งหมัก (Sourdough bread) คือ ขนมปั งทีทําจากการหมักแป้ งตังต้น (Starter dough หรื อ mother dough)
จากกิ จ กรรมของจุ ลิ น ทรี ย์ พ วกยี ส ต์ ธ รรมชาติ ห รื อที เรี ยกว่ า ยี ส ต์ ป่ า (Natural yeast or wild yeast) และแลกติ ค
แบคทีเรี ย (Lactic acid bacteria) แล้วจึ งนํามาทําขนมปั งอีกทีนึง ปั จจุบนั นี การบริ โภคขนมปั งแป้ งหมักมีแนวโน้มเพิมขึน
เนื องจากคนหัน มาใส่ ใ จสุ ข ภาพมากขึ น แต่ ใ นในประเทศไทยยัง มี ค นที รู้ จ ัก ขนมปั ง ชนิ ด นี ค่ อ นข้า งน้อ ย เนื องจาก
กระบวนการผลิตขนมปั งแป้ งหมักมีกระบวนการทําขนมทีใช้ระยะเวลานานและต้องอาศัยทักษะ จึงทําให้ร้านขนมปังส่วน
ใหญ่นิยมใช้ยสี ต์ทางการค้าซึงช่วยระยะเวลาในการหมัก วัตถุดิบทีนิยมนํามาหมักทําเชือ ได้แก่ องุ่น แอปเปิ ล แพร์ รวมถึง
พวกผลไม้แห้ง เช่น ลูกเกด แปริ คอตแห้ง เพราะผลไม้พวกนีมีเชือยีสต์ธรรมชาติอยูม่ าก
ดังนัน งานวิจยั นีจึงมีวตั ถุประสงค์เพือผลิตยีสต์หมักธรรมชาติจากกล้วยตาก เนืองจากกล้วยตากเป็ นผลิตภัณฑ์ทีหา
ได้ง่าย มีนาตาลสู
ํ
ง เหมาะทีจะใช้เป็ นวัตถุดิบหลักในการทํานําหมัก (Fermented starter liquid) และใช้นาหมั
ํ กทีได้ทดแทน
การใช้ยีสต์สําเร็ จรู ปทางการค้าในการผลิตขนมโดนัท รวมถึงการศึกษาคุณลักษณะทางเคมีกายภาพและคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์
วิธีการดําเนินงานวิจัย
. การเตรียมนําหมักจากกล้ วยตากและการเตรียมแป้งหมักตังต้น
ทํานําหมักโดยหันกล้วยตากแห้ง (พันธุ์นาว้
ํ า ยีห้อสวนปั ณวารี ) เป็ นชินเล็กๆ จํานวน กรัม ผสมนําตาล
กรัม และนํา , กรัม หมักในโหลแก้วปิ ดฝา เก็บทีอุณหภูมิห้องนาน วัน วัดค่าปริ มาณของแข็งทีละลายได้ (Brix) ค่า
กรด-เบส (pH) และตรวจนับปริ มาณเชือยีสต์ (FDA-BAM 2001) เมือสังเกตเห็นกล้วยลอยขึนด้านบนและมีฟองอากาศเล็ก
กรองและเก็ บ ในตูเ้ ย็นเพือรอการใช้งาน จากนันใช้นําหมักกล้วยตาก จํานวน กรั ม ผสมกับ แป้ งขนมปั ง 100 กรั ม
ใส่ ภาชนะปิ ดสนิ ท พักไว้ให้ขึนฟูทีอุณหภูมิหอ้ ง ประมาณ ชัวโมง
2 การศึกษาปริมาณแป้งหมักตังต้นต่ อคุณภาพของขนมโดนัท
ผลิตโดนัทยีสต์จาํ นวน สูตร คือ สูตรยีสต์ทางการค้า (Control) และสู ตรทีใช้แป้ งหมักตังต้นปริ มาณร้อยละ
และ ของปริ มาณแป้ งสาลี สู ตรของขนมโดนัทประกอบด้วย แป้ งสาลี นําตาล นํา เนย ไข่ไก่ นมผง เกลือ และ วนิ ลา
คิดเป็ น 48.54 19.42 17.48 7.28 4.85 0.97 0.97 และ 0.49 ตามลําดับ เทส่ วนผสมทุกอย่างลงในอ่างผสม (KitchenAid) นวด
นาน นาที แล้วรี ดเป็ นแผ่นหนา เซนติเมตร กดด้วยวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง เซนติเมตร ทําการพักโด ชัวโมง นําไป
ทอดในนํามันอุณหภูมิ องศาเซลเซียส
วิเคราะห์ คุณภาพขนมโดนัท ได้แก่ ความสู ง เส้นผ่านศูนย์กลาง ปริ ม าตร ความหนาแน่น ปริ มาณไขมัน และ
วิเคราะห์ เค้าโครงเนื อสัมผัส (Texture profile analysis, TPA) ได้แ ก่ ความแข็ง (Hardness) ความสามารถในการเกาะติ ด
(Cohesiveness) ความยืดหยุน่ (Springiness) ความเหนียวหนึบ (Gumminess) และพลังงานการเคียว (Chewiness) ด้วยเครื อง
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Texture analyzer (Stable Micro Systems, UK) โดยใช้หั ว วัด อลู มิ เ นี ยมทรงกระบอก เส้น ผ่านศู น ย์กลาง
มิ ล ลิ เ มตร
(P/100) ความเร็ ว หัว กด (Test speed) 1 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ วิ น าที ระยะกดตัว อย่า งเท่ า กับ ร้ อ ยละ ของความสู ง ตัว อย่ า ง
ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้าน สี กลิน รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม ใช้ผทู ้ ดสอบทีไม่ผ่านการฝึ กฝน
จํานวน 0 คน ด้วยวิธี 9-point hedonic scaling โดย 1 คะแนน คือ ไม่ชอบมากทีสุด และ 9 คะแนน คือ ชอบมากทีสุ ด
. ศึกษาการเปลียนแปลงของขนมโดนัทระหว่ างการเก็บรักษา
เลื อกโดนัท ที ได้รับคะแนนความชอบมากที สุ ดจากข้อ . มาทดลองเก็ บโดนัทในถุงพลาสติกปิ ดสนิ ท เก็บที
อุณหภูมิหอ้ ง บันทึกลักษณะการเปลียนแปลงทางกายภาพด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน ในทุก ๆวัน
. สถิตทิ ใช้
ี ในการทดลองและวิเคราะห์ ผล
การศึ กษาผลของของปริ มาณแป้ งหมักตังต้นต่อคุณภาพขนมโดนัททางด้านกายภาพ เคมี และเนือสัมผัส มีการวาง
แผนการทดลองแบบ CRD (Complete Randomized Design) ส่วนการทดสอบทางประสาทสัมผัส มีการวางแผนการทดลอง
แบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) นําข้อมูลทีได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลียด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ผลการศึกษาขันตอนการหมักยีสต์ ธรรมชาติจากกล้วยตาก
ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีของนําหมักกล้วยตากโดยการวัดค่าสี ของนําหมักในแต่
ละวันเป็ นเวลา วัน ผลการทดลองดังแสดงในตารางที 1
ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของนําหมักกล้วยตาก
วันที
วันที
วันที
วันที
วันที
17.75±0.25c
31.5±1.50b
36.0±0.00a
32.0±2.00b
30.0±1.50b
Brix
pHns
4.84±0.18
4.42±0.92
4.97±0.19
4.50±0.12
4.46±0.13
ยีสต์ (CFU/ml)
NA
NA
NA
NA
1,200,000
หมายเหตุ ตัวอักษร a b c ทีแตกต่างกันในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p≥0.05)
NA - not analysis
จากการวัดค่าปริ มาณของแข็งทีละลายได้ พบว่า ในช่วง วันแรก นําหมักกล้วยตากมีค่าปริ มาณของแข็งทีละลาย
ได้เพิมขึน หลังจากนันมีแนวโน้มลดลงลดลง ทังนีอาจเนืองจาก ในช่วงการหมัก วันแรก เป็ นไปได้วา่ นําตาลทีอยูใ่ นกล้วย
ตากค่อยๆออกมาในนํา แต่หลังจากนันเกิ ดกระบวนการหมัก มีการใช้นาตาลของจุ
ํ
ลินทรี ยร์ ะหว่างการหมัก จึงทําให้ค่า
ปริ มาณของแข็งที ละลายลดลง ส่ วนค่าความเป็ นกรดด่าง พบว่า ในนําหมักกล้วยตากมี ค่า pH อยู่ระหว่าง .42-4.97 โดย
ตลอดระยะเวลาของการหมัก ค่า pH ทัง วัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
. ผลการศึกษาปริมาณแป้งหมักตังต้นต่ อคุณภาพของขนมโดนัท
จากการศึกษาการขึนฟูของโดตลอดระยะเวลา 6 ชัวโมง พบว่า ในชัวโมงที เป็ นต้นไป เริ มมีการขึนฟูของโดมาก
ขึน และในชัวโมงที โดนัททีใช้แป้ งหมักตังต้นร้อยละ มีการขึนฟูของโดเป็ น เท่า (ภาพที 1) ซึงเมือเริ มต้นโดนัทจะถูก
ขึนรู ปให้มีความสู ง เซนติเมตร หลังจากพักไว้ โดจะมีความสูงประมาณ . เซนติเมตร (ตารางที ) การขึนฟูของโด
ขึ นกับปฏิ กิริยาเคมี ของเมแทบอลิซึม ของยีสต์ระหว่างการหมัก และความสามารถในการเก็บ กักแก๊ซ ก๊ าซคาร์ บ อนได้
ออกไซด์ของกลูเตน
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ตารางที เส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของโดนัทก่อนทอด (หลักจากพักไว้ ชัวโมง) และหลังทอด
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ความสูง
ปริ มาณแป้ งหมักตังต้น
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
(ร้อยละ)
ก่อนทอด
หลังทอด
ก่อนทอด
หลังทอด
a
b
a
Control
3.3±0.05
3.4±0.01
2.2±0.06
2.4±0.06a
20
3.0±0.20b
2.9±0.01d
1.9±0.06b
2.1±0.06b
25
3.1±0.10a
3.1±0.01c
1.9±0.10b
2.3±0.06a
30
3.2±0.10a
3.5±0.02a
2.2±0.06a
2.3±0.06a
หมายเหตุ : ตัวอักษร a b ทีแตกต่างกันในแนวตัง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
เวลา (ชัวโมง)

การขึนฟูของโด

1
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

2

3

4
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5
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

6

ภาพที การขึนฟูของโดในระยะเวลา ชัวโมง (1) สูตรควบคุม (2) แป้ งหมักตังต้นร้อยละ
(3) แป้งหมักตังต้นร้อยละ (4) แป้ งหมักตังต้นร้อยละ
จากการสังเกตุลกั ษณะปรากฎของโดนัทยีสต์หลังทอด พบว่า ลักษณะของโดนัททีใช้ยีสต์ธรรมชาติร้อยละ และ
จะมีเซลล์จาํ นวนอากาศทีมากกว่าโดนัททีใช้แป้ งหมักตังต้นร้อยละ และมีเซลล์อากาศทีโตกว่าเมือเปรี ยบเทียบกับ
โดนัททีใช้ยีสต์ทางการค้า (Control) ดังภาพที
(1)

30
(2)

30

Control

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

Control

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ภาพที 2 ลักษณะโดนัทหลังทอด (1) โดนัทผ่าครึ ง (2) โดนัทด้านบน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที

“ราชมงคลขับเคลือนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

Proceeding of the 10th Rajamangala University of Technology National Conference

753

ตารางที จากการศึ ก ษาปริ ม าตร พบว่า สู ตรที มี ป ริ มาตรมากสุ ด ได้แ ก่ สู ต รที ใช้แ ป้ งหมัก ตังต้นร้ อ ยละ
รองลงมาได้แก่สูตร Control สูตรทีใช้แป้ งหมักร้อยละ 20 และ 25 ตามลําดับ ปริ มาตรของขนมโดนัทแสดงให้เห็นถึงการขึน
ฟูและการขยายตัวในด้านข้าง ซึงมีความสัมพันธ์กบั ค่าความหนาแน่น เมือปริ มาตรขนมเพิมขึน ความหนาแน่นจะลดลง โดย
โดนัททีใช้แป้ งหมักตังต้นร้อยละ มีความหนาแน่ นมากทีสุด และเมือเพิมปริ มาณแป้ งหมักตังต้นขนมโดนัทมีการขึนฟู
มากขึน มีแนวโน้มทําให้ความหนาแน่นของขนมโดนัทลดลง
จากการวิเคราะห์ปริ มาณไขมัน พบว่า โดนัทยีสต์สูตร Control มีปริ มาณไขมัน เท่ากับ ร้อยละ . ส่ วนโดนัทที
ใช้แป้ งหมักตังต้น ร้อยละ
และ มีปริ มาณไขมัน เท่ากับ . . และ ตามลําดับ ซึ งเป็ นทีสังเกตได้วา่ ปริ มาณ
ไขมันน่าจะมีความสัมพันธ์กบั การขึนฟูของโดนัท โดนัททีขึนฟูนอ้ ยจะมีการอมนํามันมาก
จากการวัดเค้าโครงคุณลักษณะเนื อสัมผัส (Texture Profile Analysis) พบว่า ความแข็ง (Hardness) ลดลงเมือเพิม
ปริ มาณแป้ งหมักตังต้นมากขึน เนืองจากปริ มาณยีสต์ทีเพิมขึนช่วยให้มีการสร้างแก๊ซมากขึน ทําให้มีเซลล์อากาศจํานวนมาก
ส่ งผลให้ผลิ ตภัณฑ์ทีได้มีลกั ษณะนุ่ มและมีค่าความยืดหยุ่น (Springiness) สู ง นอกจากนี พบว่า โดนัท สู ตร Control และ
โดนัททีใช้แป้ งหมักตังต้น ร้อยละ 30 ค่าความแข็ง ความเหนี ยวหนึ บ (Gumminess) และพลังงานในการเคียว (Chewiness)
ไม่แตกต่างกัน
ตารางที คุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีของขนมโดนัทยีสต์
ปริ มาณแป้ งหมักตังต้น
การทดสอบ
สูตรที
สูตรที
สูตรที
Control
(ร้อยละ )
(ร้อยละ )
(ร้อยละ )
3
b
d
c
ปริ มาตร (cm )
21.62±0.02
13.53±0.02
16.49±0.02
22.76±0.02a
ความหนาแน่น (g/cm3)
0.32±0.02c
0.59±0.04a
0.42±0.03b
0.30±0.03c
Hardness (g)
1,329.03±208.7c 3,917.00±147.26a
2,286.61±189.41b
1,681.16±298.17c
Springiness
0.93±0.02a
0.82±0.01c
0.84±0.03b
0.88±0.04b
Cohesiveness
0.63±0.10a
0.42±0.00b
0.45±0.01b
0.51±0.01b
Gumminess (g)
832.58±135.07b
1,656.84±58.08a
1,037.45±112.90b
852.81±162.19b
Chewiness (g)
776.06±125.82b
1,351.05±30.55a
868.86±107.45b
742.49±112.46b
ปริ มาณไขมัน (%)
13.35±0.21b
14.39±0.09a
13.65±0.21b
13.0±0.00c
หมายเหตุ ตัวอักษร a b c d ทีแตกต่างกันในแนวนอน แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที ระดับความเชือมันร้อยละ
95 (p<0.05)
จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (ตารางที . ) พบว่า ด้านสี และกลิน มีคะแนนความชอบไม่แตกต่าง
กัน ส่ วนด้านลักษณะปรากฏ รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดนัทที ใช้แป้ งหมักตังต้นร้ อยละ และสู ต ร
ควบคุ มมี คะแนนความชอบไม่แตกต่างกัน เนื องจากขนมโดนัททีได้จะมีลกั ษณะปรากฏทีดี กลินหอม ไม่มีการอมนํามัน
รสชาติดี และมีเนือสัมผัสทีผูท้ ดสอบยอมรับ
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ตารางที คะแนนการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมโดนัท

ปริ มาณ
แป้งหมัก
ลักษณะ
ตังต้น
ปรากฏ
Control 7.05±0.69a
ร้อยละ
6.50±0.51c
ร้อยละ
6.65±0.49b
ร้อยละ
6.90±0.55a

คุณลักษณะทางด้านประสาทสัมผัส
กลินns
รสชาติ
เนือสัมผัส

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

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

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

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

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

หมายเหตุ ตัวอักษร a b c ทีแตกต่างกันในแนวตัง แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
. ผลการศึกษาเปลียนแปลงของขนมโดนัทระยะการเก็บรักษา
จากการเก็บโดนัทยีสต์ทีใช้แป้ งหมักร้ อยละ ในถุงพลาสติก ที อุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิระหว่าง - องศา
เซลเซี ยส) และบันทึ กลักษณะการเปลียนแปลงทางกายภาพด้าน สี กลิน และลักษณะปรากฏทุ ก ๆ วัน พบว่า ในวันที
โดนัทเริ มมีกลินหมัก และเนื อสัมผัสแข็งขึน เมือเก็บไปได้ วัน จะพบเชือรา (ตารางที ) จึงสรุ ปได้วา่ การเก็บรักษาโดนัท
ยีสต์ควรเก็บบริ โภคภายใน วัน เพือความอร่ อยและสดใหม่
ตารางที ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมโดนัทยีสต์ทีใช้แป้ งหมักตังต้นทีร้อยละ ระหว่างการเก็บรักษา นาน
วัน
อายุการเก็บรักษา (วัน)
1
2
3
4

ลักษณะปรากฏ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

กลิน

ปกติ
ปกติ
มีกลินหมัก
มีกลินหมัก

เนือสัมผัส

ปกติ
ปกติ
เนือแน่น แข็ง
เกิดเชือรา

สรุ ปผลการทดลอง

จากการศึกษาการใช้แป้ งหมักตังต้นร้อยละ
และ ในการทําโดนัทจากยีสต์ธรมชาติ พบว่า โดนัทจากยีสต์
ธรรมชาติจะเริ มมีการขึนฟูในชัวโมงที นอกจากนี พบว่า ในชัวโมงที การขึนฟูของโดทีใช้แป้ งหมักร้อยละ ไม่พบ
ความแตกต่างกับสูตรควบคุมในด้านความสูง และความหนาแน่น จากการวัดลักษณะเนือสัมผัสด้วยเครื อง Texture analyzer
เมือมี การใช้ปริ มาณแป้ งหมักตังต้นเพิมขึนค่าความแข็งของขนมโดนัทมีแนวโน้มลดลง จากการวิเคราะห์ปริ มาณไขมัน
พบว่า โดนัทยีสต์สูตร Control และสูตรทีใช้แป้ งหมักตังต้น ร้อยละ
และ มีปริ มาณไขมันร้อยละ . . .
และ ตามลําดับ ผลการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส พบว่า โดนัทที ใช้แป้ งหมักตังต้นร้ อยละ และสู ตร
ควบคุมมีคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ รสชาติ เนื อสัมผัส และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกัน และควรบริ โภค
โดนัทภายใน วัน
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาออกแบบและสร้างเครื องตัดก้านกระเทียมและคัดแยกเพือแก้ปัญหาการตัดก้าน
กระเที ยมด้วยมื อของชุ ม ชนบ้านหัวฝายหมู่ที ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัด ลําปาง โดยใช้ห ลักการจัดวางก้าน
กระเที ยมใส่ ลงร่ องเพือทําการตัด ก้านกระเที ยมและมีรางเขย่าเพือคัดแยกขนาดของหัวกระเทียม 3 ขนาด เครื องตัดก้าน
กระเที ยมประกอบด้วยมอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า เป็ นต้นกําลังขับพูลเลย์โดยส่งกําลังผ่านสายพาน และเพลาในแนวนอนเพือ
ขับหมุนใบมีดในการตัดก้านกระเทียมและขับเคลือนรางเขย่าคัดแยกขนาด
จากการทดสอบการทํางานของเครื องตัดก้านกระเที ยมและคัดแยกพบว่ากระเทียมทีใช้ตดั ก้านกระเที ยมและคัดแยก
90 กิโลกรัม ราคา 3,150 บาท ใช้เวลาในการตัดก้านกระเทียมและคัดแยก1 ชัวโมงความเสี ยหายทีใบมีดตัดถูกหัวกระเทียม
0 เปอร์ เซ็นต์ความเสี ยหายทีใบมี ดตัดก้านกระเที ยมมีค วามยาวเกิน1เซนติเ มตร 8.45 เปอร์ เซ็ นต์ ใช้พลังงานไฟฟ้ าที 9.5
แอมป์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์โดยใช้กาํ ลังไฟฟ้า 1.50 กิโลวัตต์-ชัวโมง

ผลการวิเคราะห์และทดสอบ เครื องตัดก้านกระเที ยมและคัดแยกที ได้ออกแบบและสร้างขึนมานัน สามารถตัดก้าน
กระเทียมและคัดแยกต่อวันได้ถึง 720 กิโลกรัมต่อวัน และจะช่วยลดต้นทุนการใช้แรงงานคนในการตัดก้านกระเทียมและคัด
แยกขนาด สามารถทําได้ตามขอบเขตที ได้กาํ หนดไว้ โดยการเทียบกับการตัดด้วยมือของชาวบ้านมืออาชีพตัดก้านกระเที ยม
ในบ้านหัวฝาย
คําสําคัญ : เครื องตัดก้านกระเทียม, คัดแยกขนาด, กระเทียม
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The objectives of this research were to design and Development and testing of Garlic cutting and sorting machine.
First, stems garlic by applying the principles that put down stems of garlic into the cutting garlic’s stem machine to cut the
stalks of garlic. Second, the groove is shaked to separate the size of garlic that consists of three sizes. Cutting garlic’s stem
machine includes with two horsepower motors; hence, the driving power transfers through the belt pulley and shaft
horizontally to activate a rotating blade to cut the stems garlic and powered rail shake-size sorting.
After testing operation of the cutting garlic’s stem machine, we found that, the process of cutting garlic’s stem and
separating garlic, 90 kg 3150 baht, spent one hour. The damage of blades which cut the garlic is 0 percent, and cutting

blades have the damage longer than 1 cm 8.45 percent of electricity consumption, about 9.5 amps, and voltage 220V uses

energy 1.50 kW. In particular, when the values in statistically is compared, we found that the results are closer to the average
0 which based on the assumption, it is able to reduce the cost of labor to cut the stalks, garlic and size sorting.

The experimental results of this project found that, one people could cut the garlic 50 kilograms per day through applied

cutting machine, and able to cut the stalks of garlic 720 kg per day.
Keyword: Garlic stem cutters, Size sorting, garlic
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จากการศึ กษากลุ่ มผูผ้ ลิ ตกระเที ยมบ้านหัวฝายหมู่ที 5 ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมื อง จังหวัดลําปาง ซึ งเป็ นผูผ้ ลิ ต
กระเทียม ในรู ปแบบการรวมกลุ่มของผูผ้ ลิตกระเทียมบ้านหัวฝาย ได้ประสบปั ญหาในการตัดก้านกระเทียม ทางกลุ่มวิสาหกิ จ
ส่ วนใหญ่ใช้กรรไกรสําหรับการตัดก้านกระเที ยม ทําให้มือเสี ยรู ป มีผลต่อร่ างกายของสมาชิ กในกลุ่มเป็ นอย่างมาก และใช้
ระยะเวลาในการตัดก้านกระเที ยมเป็ นเวลานานแต่ได้ผลผลิ ตออกมาไม่มาก ทําให้ปริ มาณของกระเที ยมที ได้ ไม่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค จากการศึกษาเบื องต้นทางกลุ่มผูผ้ ลิตกระเทียมยังขาดนวัตกรรม และเทคโนโลยีทีจะ
สนับสนุ นในการลดปั ญหาการตัดก้านกระเทียมล่าช้า ผูจ้ ดั ทําโครงการได้ศึกษางานวิจยั ต่างๆ และนําปั ญหาเหล่านันมาคิดเพือ
ทําการออกแบบสร้างเครื องตัดก้านกระเที ยมให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพือเป็ นการเพิมผลผลิตและลดต้นทุนของกลุ่มเกษตรกรผลิต
กระเทียมบ้านหัวฝาย

ภาพที Garlic
ตามวิ สั ยทัศน์ และพันธกิ จ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็ นสถาบัน อุดมศึ กษา ที มุ่ งเน้น
กระบวนการคิด การเรี ยน การสอน เพือผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งการเรี ยนรู้ มุ่งพัฒนาชุมชนสร้างงานวิจยั และ
บริ การวิชาการแก่ชุมชน เพือเป็ นไปตามอัตลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กล่าวไว้วา่ บัณฑิตนัก
ปฏิ บตั ิทีใช้เทคโนโลยีเป็ นฐานเพือตอบสนองความต้องการแก้ไขปั ญหาระดับชุมชนของกลุ่มผูผ้ ลิตกระเทียมบ้านหัวฝายและ
ช่วย ลดต้นทุนของกลุ่มผูผ้ ลิตกระเทียม ทางผูด้ าํ เนิ นโครงงานมีแนวคิดทีจะแก้ไขปั ญหา ร่ วมกับชุมชนบ้านหัวฝายและผูจ้ ดั ทํา
ได้ คํานึ งถึ งผลประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับอย่างเหมาะสมและช่วยลดต้นทุนในการผลิตกระเที ยมของชุมชนบ้านหัวฝายเพือ
ประโยชน์ของชุมชนต่อไป

วิธีดําเนินการวิจัย

1. การออกแบบและเลือกใช้ชินส่วนต่าง ๆ
ได้ทาํ การกําหนดการดําเนิ นงานเป็ นขันตอนตามหลักการออกแบบแนวทางในการออกแบบในแต่ละขันตอนจะ
เน้นหลักการทํางาน ในการทํางานของชิ นส่ วนต่าง ๆ เพือให้สามารถสร้างชิ นส่ วนขึนเองได้ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เครื องมือที
พิเศษในการผลิตชินส่ วนรวมทังพยายามใช้วสั ดุทีสามารถหาได้ง่าย หรื อที มีขายตามท้องตลาดทัวไปโดยมีลาํ ดับขันตอน
ดังต่อไปนี
1.1 กําหนดคุณลักษณะการพัฒนาและสร้างเครื องตัดก้านกระเทียมและคัดแยก
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1.2 กําหนดหลัก การทํางาน การออกแบบระบบการทํา งานได้ศึ กษาจากลัก ษณะการทํา งานของเครื องทั วไป
โดยพิจารณาถึงการใช้ชินส่วนทีเป็ นมาตรฐานสามารถหาซือในท้องตลาดได้
1.3 การกําหนดรู ปร่ างหลักการทํางานทีวางไว้สาํ หรับแต่ละระบบดังกล่าวมาแล้วเป็ นเพียงหลักการเบืองต้นทีต้องการ
นํามาปฏิ บตั ิให้เป็ นจริ งในรู ปของชินส่ วนแต่ละชินเพือการกําหนดขนาดรู ปร่ างของชิ นส่ วนแต่ละระบบต้องอาศัยแนวทาง
จากหลักการทีได้เลือกไว้ในเบืองต้นโดยการที จะกําหนดให้เหมาะสมกับเครื องตัดก้านกระเทียมและคัดแยกตลอดจนการ
เลือกใช้วสั ดุซึงวัสดุเหล่านันสามารถหาซือและผลิตได้โดยทัวไปตามท้องตลาดการเลือกใช้วสั ดุในการทําชินส่ วนต่าง ๆ มี
ดังนี
1) วัสดุทีนํามาผลิตต้องขึนรู ปได้ง่ายและเหมาะสมแก่การใช้งาน
2) ใช้วสั ดุทีมีจาํ หน่ายในท้องตลาดทัวไป
3) ความแตกต่างด้านราคาวัสดุซือหาได้ง่ายราคาไม่แพง
4) เป็ นชินส่วนมาตรฐาน
5) ความยากง่ายในการแปรรู ป
6) สามารถปรับปรุ งแก้ไขและบํารุ งรักษาได้ง่าย

ภาพที 2 Garlic cutting and sorting machine

7) การตัดก้านกระเที ยมโดยใช้ใบมีดขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง นิ ว ถูกออกแบบมาเพือป้ องกันอันตรายทีอาจจะ
เกิดขึนจากการตัดโดยเฉพาะจากนันกระเทียมทีถูกตัดจะตกไปในตระแกรงคัดแยกเพือคัดแยกกระเทียมในแต่ละขนาด โดยมี
ตะแกรงทังหมด ชัน คัดแยกได้ ขนาด ,4, เซนติเมตร นํากระเทียมทีถูกคัดแยกไปทําการแปรรู ปทางด้านอาหารและยา
ต่อไป ขนาดของเครื อง กว้าง เมตร สูง . เมตร ยาว เมตร ความสามารถในการตัดและคัดแยกกระเทียม . กก. /ชม.
วิธีการทดสอบและวิเคราะห์ ผล
การทดลองการทํางานของเครื องตัดก้านกระเทียมและคัดแยกหลังจากทีได้ออกแบบ และสร้างเครื องเครื องตัดก้าน
กระเที ยมและคัดแยก เพือศึกษาเชิ งปริ มาณ และเชิงคุณภาพในการตัดและคัดแยกขนาดของกระเทียมทีได้จากการผลิ ตใน
ชุมชน และหาเวลาในการตัดก้านกระเทียมและคัดแยก ต่อชัวโมง ซึงผลการทดลองดังต่อไปนี
- เชิงปริ มาณ
การเปรี ยบเทียบอัตราการผลิตจากเครื องทีออกแบบโดยกําหนดระยะเวลาในการทดลองเก็บผลในเวลาทีเท่ากันที
6 นาที แล้วนําหัวกระเทียมทีได้มาชังนําหนักเพือนําไปหาค่าอัตราการผลิตในหน่วย กิโลกรัม/ชัวโมง ตามสมการที
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w
x 60
t

=

(1)

เมือ w คือ นําหนักกระเทียมทีชังได้จากการทดสอบ
t คือ เวลาทีใช้ในการทดสอบ (6 นาที)
ตารางที Shows the cutting time of garlic and cuttings.
จํานวนครังในการทดลอง
1
2
3
เฉลีย

นําหนักกระเทียม /กก
3 กก.
3 กก.
3 กก.
3 กก.

เวลาทีใช้ในการตัดกระเทียม (วินาที)
120
116
110
114

จากการหาค่า 1 ชัวโมง จะได้กระเทียม หาได้จากการคํานวณดังนี
114 วินาที

= 3 กก. x 3600 วินาที

= 94.73 กก. /ชม.
ดังนันจึงสามารถสรุ ปได้วา่ เวลาทีใช้ในการตัดก้านกระเทียมและคัดแยกใน 1 ชัวโมงจะตัดก้านกระทียมและคัดแยก
ได้ 94.5 กก. /ชม.
- เชิงคุณภาพ
ทําการเปรี ยบเทียบอัตราการผลิตจากเครื องทีออกแบบโดยกําหนดระยะเวลาในการทดลองเก็บผลในเวลาที
เท่ากันที 60 นาที แล้วนําหัวกระเทียมทีได้มาชังนําหนัก

x
n

x

i 1

n

i

เมือ x คือ ค่าเฉลียของหัวกระเทียมในแต่ละขนาด
xi คือ ขนาดนําหนักกระเทียม
n คือ จํานวนกระเทียมทังหมดในการสุ่มทดสอบ ( หัว)

 (x
n

SD 

i 1

i

 x) 2

n 1

เมือ SD คือ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของขนาดกระเทียม
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แสดงปริ มาณการผลิตระหว่างแรงงานคนกับเครื อง ในเวลา 1 ชัวโมง
ตารางที 2 Comparison between conventional methods and machine
วิธีการดําเนินการ

เวลาในการตัดก้านกระเทียมและคัด
แยก
ในเวลา 8 ชัวโมง

∴ปริ มาณการผลิตต่อวันจะได้

การตัดก้านกระเทียมและ
คัดแยกด้วยแรงงานคน

การตัดก้านกระเทียมและ
คัดแยกด้วยเครื อง

50 กก.

757 กก.

1 ชัวโมง
50 กก.
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1 ชัวโมง
757 กก.

หมายเหตุ : จากการตัดก้านกระเทียมและคัดแยกด้วยแรงงานคนนันจะไม่สามารถตัดก้านกระเทียมและคัดแยกได้อย่าง
ต่อเนืองโดยเกิดจากความเมือยล้าของมือและความเจ็บในการใช้มือจับกรรไกรในการตัดก้านกระเทียมของคนทีตัดก้าน
กระเทียมเองส่ วนเครื องตัดก้านกระเทียมและคัดแยกทีออกแบบและจัดสร้างขึนสามารถตัดก้านกระเทียมและคัดแยกได้
อย่างต่อเนือง

ผลและวิจารณ์ ผล

การเปรี ยบเทียบปริ มาณการผลิตต่อชัวโมงการตัดก้านกระที ยมและคัดแยกในแต่ละครังจะต้องมีการสู ญเสี ยเวลา
ในการทํางานทังในด้านต่างๆ ดังนันจึงได้ทาํ การคํานวณครังในการตัดก้านกระเทียมและคัดแยกในเวลา 1 ชัวโมงเพือจะทํา
การเปรี ยบเทียบกันระหว่างการตัดก้านกระเทียมและคัดแยกด้วยแรงงานคนกับการตัดก้านกระเทียมและคัดแยกด้วยเครื องที
ออกแบบและจัดสร้างขึนมา
แสดง การเปรียบเทียบนําหนักการตัดและคัดแยกกระเทียมใน ชัวโมง แสดงเป็ นแผนภูมแิ ท่งได้ ดังนี

ภาพที 3 Comparison of cutting time of garlic cutting in 1 hour
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จากการวิจยั และวิเคราะห์ผลของการเปรี ยบเทียบในการตัดก้านกระเทียมระหว่างการตัดก้านกระเทียมด้วยเครื องทีได้
จัดทําขึนมา กับการตัดด้วยแรงงานคนพบว่าเครื องตัดก้านกระเทียมทีจัดสร้างขึนใช้เวลาในการตัดก้านเฉลียเท่ากับ 60 วินาที
ได้กระเทียมเท่ากับ 1.575 กก. ซึ งเครื องตัดก้านกระเที ยมมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าการตัดก้านด้วยแรงงานคนและเมือทําการ
เปรี ยบเทียบด้านค่าใช้จ่ายต่อวันพบว่าเครื องตัดก้านกระเที ยมทีจัดสร้างขึนมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการตัดก้านด้วยแรงงานคน
นอกจากนี เครื องตัดก้านกระเที ยมทีจัดสร้างขึนยังสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื องและสามารถตัดก้านกระเทียมได้รวดเร็ ว
กว่าการตัดก้านกระเทียมด้วยแรงงานคน

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นีสําเร็ จลงได้ดว้ ยความกรุ ณา และความช่วยเหลืออย่างยิงจาก ผศ.ประสาท เจาะบํารุ ง อาจารย์ประจํา สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กลุ่มผูผ้ ลิตกระเทียมบ้านหัวฝาย
หมู่ที 5 ตําบลกล้วยแพะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ขอขอบคุณครอบครัวทีช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจในการทํางานวิจยั นี

เอกสารอ้ างอิง

นายเกษมสัน ต์ ผิวแดง และคณะ. 2552. การจัด สร้างเครื องขูด มะพร้ าวเส้น . ปริ ญญานิ พนธ์วิศ วกรรมศาสตร์ บ ัณ ฑิ ต .
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, ตาก.
ว่า ที ร้ อยตรี ป ริ ญญา ปั ญญาศรี . 2550. การออกเครื องฝานเนื อมะพร้ าวเส้น แบน. วิท ยานิ พนธ์ ค รุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรม
มหาบัณฑิต. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุ งเทพฯ.
วริ ทธิ อึงภากรณ์ และ ชาญ ถนัดงาน. 2534. การออกแบบเครื องจักรกล 2. บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน จํากัด.กรุ งเทพฯ.
อําพล ซือตรง. 2536. ชินส่ วนเครื องกล. ศูนย์ส่งเสริ มวิชาการ. กรุ งเทพฯ.
ชาญวุฒิ ตังจิตวิทยา และ สาโรช ฐิติเกียรติพงศ์. 2533. วัสดุในงานวิศ วกรรม. บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชันจํากัด. กรุ งเทพฯ.
บรรเลง ศรนิ ล และ สมนึ ก วัฒนศรี ยกุล. . ตารางงานโลหะ. สํานักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
สมาน เจริ ญพูลผล, . การออกแบบชินส่ วนเครื องจักรกล, พิมพ์ครังที , กรุ งเทพมหานคร:ฟิ สิ กส์เซ็นต์เตอร์
ชนะ กสิ ภาร์,
. ความแข็งแรงของวัสดุ, พิมพ์ครังที กรุ งเทพมหานคร, ชวนพิมพ์
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คณะกรรมการจัดการประชุ มวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
และ การประชุ มวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ครังที
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั กําหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั งที และการประชุ มวิชาการระดับ นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
ระหว่างวันที - สิ งหาคม
ณ โรงแรมเรื อรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นเวที
เผยแพร่ ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ ของ
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษา และผูส้ นใจทัวไป อีกทังเพือเป็ นการแลกเปลี ยนความรู ้และประสบการณ์การ
พัฒนางานวิจ ัยในสาขาวิชาต่ างๆ รวมถึ ง การสร้ า งเครื อข่ ายความร่ วมมื อทางวิ ชาการระหว่างคณาจารย์
นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่ วยงาน จึงแต่งตังคณะกรรมการจัดการ
ประชุ ม วิช าการระดับ ชาติ ม หาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคล ครั งที และการประชุ ม วิชาการระดับ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที ดังต่อไปนี
. คณะกรรมการฝ่ ายอํานวยการ ประกอบด้วย
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
6. รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
7. รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
กรรมการ
8. รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรัง
กรรมการ
9. รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
กรรมการ
10. ผูช้ ่วยอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สาํ ราญ ขวัญยืน)
กรรมการ
11. ผูช้ ่วยอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด)
กรรมการ
12. ผูช้ ่วยอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
กรรมการ
13. ผูช้ ่วยอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์ สังข์)
กรรมการ
14. ผูช้ ่วยอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โกสิ นทร์ พัฒนมณี )
กรรมการ
15. ผูช้ ่วยอธิการบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี )
กรรมการ
16. คณบดีคณะบริ หารธุ รกิจ
กรรมการ
17. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
18. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
19. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
47.

คณบดีคณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทียว
ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานนิติการ
ผูอ้ าํ นวยการกองกลาง
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
ผูอ้ าํ นวยการกองนโยบายและแผน
ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารงานบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการกองประชาสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
ผูอ้ าํ นวยการกองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานทัวไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา

กกกก
. คณะกรรมการฝ่ ายดําเนินงาน ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
2. ผูช้ ่วยอธิ การบดี (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน)
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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3. ผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
4. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสารสนเทศการวิจยั
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวลั ย์
7. นายเชิด คงห้อย
8. นางสาวบุญบรรจง สายลาด
9. นางสาวเกศินี ใหมคง
10. นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
11. นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
12. นางสาวธารทิพย์ สุ วรรณเวลา
13. นายอดิศกั ดิ เกลียงตะพงศ์
14. นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
15. นางสาวภรณี ย ยีถิน
16. นางดาริ ณี รักษ์ทอง
17. นางสาวรัตน์วภิ า ขุนเพ็ชร์
18. นางสาวศศิธร ดีใหญ่
19. นางสาวปุณฑริ ก เกิดทิพย์
20. นางสาวภิสาย ขุนทอง
21. นางสาวตุลยดา อุดมศิลป์
22. นายสุ ขรัฐจิต มงคลศิริเจริ ญ
23. นายเอกชัย ซ้ายศรี
24. นายสุ ริยณั ห์ ขําแจ้ง
25. นายอภิชาติ คัญทะชา
26. นางสาวปุญญิศา สมจริ ง
27. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานทัวไป สถาบันวิจยั และพัฒนา
28. นายสุ วรรณ พรมเขต
29. นางสาวจริ ญาภรณ์ เพชรสามสี
. คณะกรรมการฝ่ ายจัดการประชุ มวิชาการ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์สุวจั น์ ธัญรส
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทร์ สังข์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์โกสิ นทร์ พัฒนมณี
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รองประธานกรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

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

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เลิศทิวสั ยอดลํา
ว่าทีร้อยตรี หญิงสุ พชั ชา ชูเสี ยงแจ้ว
สัตวแพทย์หญิงวิภาวี แสงสร้อย
รองศาสตราจารย์ทรรศนีย ์ คีรีศรี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุมณฑา ดํารงเลาหพันธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศิรินาถ ศรี อ่อนนวล
นางสาวณัฐนี ภรณ์ น้อยเสงียม
นางสาววรรธนพร ชี ววุฒิพงศ์
นางสาวปิ ยะนารถ อรรคไกรสี ห์
นางสาวคุลิกา ธนะเศวตร
นางสาวขวัญตา ตันติกาํ ธน
นางสาวบุษราคัม ทองเพชร
นายพิชิต เพ็งสุ วรรณ
นางกัลยาณี ทองเลียมนาค
นายอาคม ลักษณะสกุล
นางเพ็ญพร เกิดสุ ข
นางพัชริ นทร์ บุญนุ่น
นางสาวสุ ดคนึง ณ ระนอง
นางสาวพิมล เทียงธรรม
นางอาริ ษา โสภาจารย์
นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย
Mr.Daniel Edward Guiney
Mr.Steven Embree
นางสาวสมพร มณี โชติ
นางสาวฐิตินารถ คํายอด
Mr.Ryan R.Dominguez
Ms.Mitchelle R.Juaban
Mr.Lauro Sadaran Dequina Jr.
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวธารทิพย์ สุ วรรณเวลา
นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
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43. นางสาวบุญบรรจง สายลาด
44. นางสาวภรณี ย ยีถิน
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กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ

. คณะกรรมการฝ่ ายจัดทํารวมเล่ มบทคัดย่อ (Books of Abstract) และรายงานสื บเนื องการประชุ มวิชาการ
(Proceedings) ประกอบด้วย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์
ประธานกรรมการ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว
รองประธานกรรมการ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน
กรรมการ
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาตรี หอมเขียว
กรรมการ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จารุ วฒั น์ เจริ ญจิต
กรรมการ
6. นายสุ ดนัย เครื อหลี
กรรมการ
7. นายนเรศ ขวัญทอง
กรรมการ
8. นายอนุชิต วิเชียรชม
กรรมการ
9. นายศุภวัฒน์ อินทร์ เกิด
กรรมการ
10. นายกฤดิกร แก้ววงศ์ศรี
กรรมการ
11. นายโกสิ นทร์ ทีปรักษพันธ์
กรรมการ
12. นางสาวศิรินนั ทร์ นาพอ
กรรมการ
13. นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวนฤนาฎ ชูทิพย์
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
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